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Երկար Սպասուած Կառավարութիւնը Շուտո՞վ
Սիւննի Հըզպալլայամէտ Երեսփոխանները Համաձայնեցան Յառաջիկայ 

Կառավարութեան Մէջ Զիրենք Ներկայացնող Թեկնածուին Շուրջ

Հայաստանը Մեր Ռազմավարական 
Գործընկերն է Տարածաշրջանին եւ 
Աշխարհի Մէջ. Փութինը՝ ՀՀ-ՌԴ 
Յարաբերութիւններուն Մասին

Միացեալ Նահանգներ Դուրս Կը Բերէ Իր Զօրքերը Սուրիայէն

Հայրենի Èáõñ»ñ

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 73(22«384) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.àõñµ³Ã / 21.12.2018 

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

Սիւննի հըզպալլայամէտ երեսփոխանները հա-
մաձայնութեան եկան յառաջիկայ կառավարութեան 
մէջ զիրենք ներկայացնող թեկնածուին շուրջ՝ աւել-
ցընելով, որ այս մասին պաշտօնապէս պիտի 
յայտարարեն այսօր Պաապտայի նախագահական 
պալատին մէջ՝ ըստ տեղական լրատուամիջոցներու 
հրապարակումներուն:

Մուսթաքպալ շարժումէն դուրս վեց սիւննի 
երեսփոխաններէն մէկուն՝ Ֆայսալ Քարամիի մօտ 
աղբիւրը երէկ հաղորդեց, թէ խումբը, որ յայտնի է 
«Խորհրդակցական համախմբում» անունով, հա-
մաձայնեցաւ, որ Ժաուատ Ատրան ներկայացնեն 
որպէս թեկնածու, եւ այս մասին պաշտօնական 
յայտարարութեամբ հանդէս պիտի գան այսօր 
Պաապտայի նախագահական պալատին մէջ:

Հըզպալլա Կ'ըսէ, Որ Իր Նախարար-
ներուն Համար Առաջնահերթութիւն Պի-
տի Ըլլայ Ապականումի Եւ Փտածութեան 
Դէմ Պայքարը

Երէկ Հըզպալլա կուսակցութեան «Հաւատար-
մութիւն դիմադրութեան» խորհրդարանական պլոքը յոյս 
յայտնեց, որ յառաջիկայ կառավարութիւնը պիտի 

կազմաւորուի շուտով՝ ըսելով, որ իր նախարարները 
առաջնահերթութիւն պիտի համարեն կեղտոտու-
թեան եւ փտածութեան դէմ պայքարը:

«Յառաջիկայ կառավարութիւնը պիտի դիմա-
կայէ շարք մը մարտահրաւէրներ, մասնաւորաբար 
տնտեսական անյուսալի իրավիճակի պարունակին 
մէջ»,- ըսուած է յայտարարութեան մէջ՝ աւելցնելով, 
որ կառավարութեան աշխատանքը պէտք է նպա-
տակաուղղուած ըլլայ բացառապէս տարբեր ոլորտ-
ներու զարգացման, պակասորդի նուազեցման եւ 
երկրի անվտանգութեան ապահովման»:

Հայաստանը ՌԴ ամենամտերիմ գործընկերն է 
Հարաւային Կովկասի մէջ: Այս մասին, ըստ 
Armenpress.am-ի, ամենամեայ մամուլի ասուլիսին 
ժամանակ յայտարարած է ՌԴ նախագահ Վլա-
տիմիր Փութինը՝ պատասխանելով լրագրողի 
հարցին, թէ «Ռուսիան ինչպէս կը  պատրաստուի 
վերականգնել քաղաքականութիւնը Հայաստանի 
հետ խորհրդարանական ընտրութիւններէն ետք»:

«Մենք չունինք որեւէ բան, որ քանդուած է եւ 
կարիք ունի վերականգնման: Հայաստանը մեր 
ռազմավարական գործընկերն է տարածաշրջանին 
եւ աշխարհի մէջ, ՀԱՊԿ եւ ԵԱՏՄ անդամ է: Մենք 
պէտք է զարգացնենք այն, ինչ ունինք»,- յայտա-
րարած է Փութին:

Ան ընդգծած է, որ  հայ ժողովուրդը ՌԴ մտեր-
մագոյն գործընկերն է Հարաւային Կովկասի մէջ: 
«Այդպէս եղած է պատմականօրէն, այդպէս կայ եւ 
յոյսով եմ՝ այդպէս պիտի ըլլայ: Մենք պէտք է 
գործենք՝ հաշուի առնելով ներկայ իրադրութիւնը 
աշխարհի ու տարածաշրջանի մէջ: Այս հարցերը 
մօտակայ ժամանակներս պիտի քննարկենք պա-
րոն Փաշինեանի հետ, որ պիտի այցելէ յառաջիկայ 
շաբաթ»,- ըսած է ՌԴ նախագահը:

Միացեալ Նահանգներ Սկսած է դուրս բերելու 
զօրքերը Սուրիայէն: Այդ մասին յայտնած է Սպի-
տակ տան մամուլի քարտուղար Սարա Սանտըրս:

«Անցնելով այս գործողութեան յաջորդ փուլին` 
մենք սկսանք տուն վերադարձնելու ամերիկացի 
զինուորները»,-կ՛ըսուի Սանդըրսի յայտարարու-
թեան մէջ, կը յայտնէ Deutsche Welle-ը:

Նախապէս ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփը 
Twitter-ի իր էջին մէջ գրած էր, որ ԱՄՆ առաքելու-

թիւնը Սուրիոյ մէջ աւարտած է: «Մենք յաղթեցինք 
«Իսլամական պետութեան» Սուրիոյ մէջ: Ինծի 
համար ատիկա այնտեղ գտնուելու միակ պատ-
ճառն էր Թրամփի նախագահութեան օրօք»,-
ըսած է ԱՄՆ նախագահը:

Մեծ Բրիտանիոյ պաշտպանութեան նախարար 
Թոպիաս Էլուտ իր հերթին «վճռական անհամա-
ձայնութիւն յայտնած է Թրամփի դիրքորոշումին: 
«ԻՊ-ն վերածուած է ծայրայեղականութեան այլ 

ձեւերու եւ սպառնալիքը դեռ շատ իրական է»,-
գրած է նախարարը Twitter-ի իր էջին  մէջ։

Այժմ Սուրիոյ մէջ մօտ 2000 ամերիկացի 
զինուորական կայ:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Լիբանանի Մօտ 
Հայաստանի Նորանշանակ Դեսպանը

Երեքշաբթի, 20 Դեկտեմբեր 2018ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. կաթողիկոս Անթիլիասի մայրավանքի իր 
գրասենեակին մէջ ընդունեց Լիբանանի մօտ Հա-
յաստանի Հանրապետութեան նորանշանակ դես-
պան պրն. Վահագն Աթաբեկեանը։ 

Շուրջ ժամ մը տեւած հանդիպումին ընդհանուր 
ծանօթացումէ ետք, վեհափառ հայրապետը  կարգ 
մը հիմնական տեղեկութիւններ փոխանցեց պա-
րոն դեսպանին, յատկապէս Լիբանանի ներքին 
քաղաքական կեանքին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
կաթողիկոսութեան գործունէութեան, ինչպէս նա-
եւ Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան մասին՝ 
մասնաւորաբար ներկայ իրավիճակներու լոյսին 
տակ։ Նորին Սրբութիւնը վստահեցուց, որ կաթո-
ղիկոսութիւնը պիտի շարունակէ իր բոլոր գաղութ-
ներէն ներս զօրակցիլ դեսպանատան աշխատանք-
ներուն։ 

Պարոն դեսպանը, իր կարգին, տեղեակ պահեց 

Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին աւան-
դական մեծ մամլոյ ասուլիս ունեցած է տարուան 
արդիւնքներուն շուրջ: Միջոցառումը ընթացած է 
Մոսկուայի Միջազգային առեւտուրի կեդրոնին 
մէջ: Ան առաջինն է ընթացիկ տարուան Մայիսին 
նոր ժամկէտով պետութեան գլխաւոր պաշտօնին 
Փութինի ընտրուելէն ետք եւ 14րդը՝ 2001 թուա-
կանէն ի վեր: Մամլոյ ասուլիսը ուղիղ եթերով կը 
հեռարձակեն ռուսական հեռուստաալիքները, կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»ը: 

Ինչպէս աւելի կանուխ յայտնած է ՌԴ նախա-
գահի մամուլի քարտուղար Տմիթրի Փեսքովը, այս 
անգամ առաջնահերթ կ'ըլլան տնտեսութեան 
հարցերը եւ միջազգային հիմնախնդիրները, այդ 
կարգին՝ ռուս-ամերիկեան յարաբերութիւնները: 
«Թեմաներու շարքին են, ի հարկէ, երկրի ներքին 
տնտեսութիւնը եւ մեր տնտեսութիւնը միջազգային 
բաւականին անբարենպաստ իրադրութեան»,- 
նշած է ան ՆՏՎին տուած հարցազրոյցին:

Ներկայիս մամլոյ ասուլիսը արդէն մրցանշային 
դարձած է հաւատարմագրում ստացած լրագրող-

վեհափառ հայրապետը դեսպանատան յառաջի-
կայ գործունէութեան մասին եւ շնորհակալութիւն 
յայտնեց իրեն փոխանցուած տեղեկութիւններուն 
եւ իր անձին նկատմամբ ցուցաբերուած վստա-
հութեան եւ զօրակցութեան համար։ 

Հինգշաբթի, 20 Դեկտեմբեր 2018ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը, ընկերակցու-
թեամբ միաբան հայրերու, Նոր տարուան եւ Ս. 
ծննդեան տօներուն առիթով այցելութիւն մը տուաւ 
«Թռչնոց Բոյն»ի որբերուն, ուր դիմաւորուեցաւ 
տնօրէնութեան, խնամակալութեան եւ Գայիանեան 
քոյրերուն կողմէ:

Նորին Սրբութիւնը աշակերտութեան հետ 
ժամանակ անցուց, լսեց Նոր տարուան ու Սուրբ 
ծննդեան՝ մանուկներուն կողմէ իրեն համար 
պատրաստուած յատուկ երգերն ու արտասանու-
թիւնները եւ աւարտին անոնց նուէրներ բաժնեց:
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Վեհափառ Հայրապետը «Թռչնոց 
Բոյն»ի Մանուկներուն Հետ
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Պետրոս Ադամեան 

Պետրոս Ադամեան (21 Դեկտեմբեր 1849, 
Կոստանդնուպոլիս - 3 Յունիս 1891, Կոստանդ-
նուպոլիս), հայ մեծ դերասան, բանաստեղծ, 
գրող, նկարիչ եւ հասարակական գործիչ։

Ծնած է Կ. Պոլսոյ Ղալաթիա թաղը 1849ին։ 
8-9 տարեկանին կ'ուղարկուի թաղական վար-
ժարան։ Առաջին անգամ բեմ կը բարձրանայ 
«Ուիլհելմ աշխարհակալ» թատերախաղով՝ սպա-
յի մը դերով։ Այնքան ազդու կ'արտասանէ իր 
միակ ըսելիք «մեռի՛ր դաւաճան» խօսքերը, որ 
բախտորոշ կ'ըլլայ իրեն համար։ 1869ին, խաղ-
ալով Վարդովեանի խումբին մէջ, կ'անցնի Նոր 
Նախիջեւան եւ կու տայ շարք մը ներկայացումներ։ 
Այդտեղ լսելով Կ.Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցած 
հրդեհին մասին՝ Պոլիս կը վերադառնայ։

1879ին Թիֆլիսէն ստացած հրաւէրով կը 
մեկնի Կովկաս, ուր «Սէր առանց համարման» 
թատերախաղով հիմք կը դնէ շարք մը ներկա-
յացումներու։ Կարճ ժամանակի մէջ Ադամեանի 

անունը այնքան կը տարածուի, որ թատրոնը կը 
լեցուի ո՛չ միայն հայերով, այլ նաե՛ւ օտարազգի-
ներով։ 1880 եւ 1881ի ամառները կ'անցընէ 
Կովկասեան հայ քաղաքներու մէջ, իսկ 1882ին 
կ'երթայ Ռուսիա եւ կը խաղայ Մոսկուայի եւ այլ 
քաղաքներու մէջ։ 1884ին դերեր կը ստանձնէ 
Փեթերսպուրկի մէջ, ուր մեծ յաջողութիւն գտնելով 
կ'այցելէ բազմաթիւ մեծ քաղաքներ։ Վերջապէս 
1886ին նորէն Թիֆլիս կը վերադառնայ, ուր 
խումբ մը կազմելով դարձեալ Ռուսիա կ'երթայ, 
իսկ ձմրան թատերաշրջանին կը խաղայ Թիֆլիսի 
մէջ։ 

1890ին բժիշկները կը յայտնեն, որ ան 
թոքախտ ունի։

Կ. Պոլսոյ մէջ ռուս դեսպանը, որ շատ կը 
յարգէր Ադամեանը, կը սկսի այդ հիւանդութեան 
առաջքը առնել՝ վերջինս տեղաւորելով  ռուսական 
հիւանդանոցի մէջ։ Սակայն չնայած լուրջ խնամքի՝ 
Ադամեան չի բուժուիր եւ 2 Յունիս 1891ին կը 
մահանայ Կ. Պոլսոյ մէջ:

Մեկնարկեց Փութինի Մամլոյ 14րդ Ամենամեծ Ասուլիսը

ներու թուաքանակով՝ 1702: 2001 թուականին 
առաջին նման միջոցառումին եկած էր շուրջ 500 
թղթակից: 2017 թուականին Փութինի ասուլիսին 
հրաւէր ստացած էր 1640 թղթակից: 

Մամլոյ ասուլիսը մեծ կ'անուանուի ոչ միայն 
մասնակիցներու թուաքանակի, այլեւ անոր տե-
ւողութեան առումով: Ամենակարճատեւը՝ 1 ժամ 35 
վայրկեան, եղած է լրագրողներուն հետ նման 
ձեւաչափով Փութինի հանդիպումը 2001 թուակա-
նին, ամենաերկարատեւը՝ 4 ժամ 40 վայրկեան՝ 

2008 թուականի մամլոյ ասուլիսը: Անոր տեւո-
ղութիւնը կախուած է բացառապէս նախագահէն:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ոսկան Քէշիշեանի մահուան առաջին տարել-
իցին առթիւ, հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 
կատարուի Սրբ. Նշան Մայր Եկեղեցիի մէջ, 
Կիրակի 23 Դեկտեմբեր 2018ին, յաւարտ Ս. 
Պատարագի:
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ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

Կաղանդէն Առաջ…

Կոմիտաս՝ Հայ Երգի «Անլռելի Զանգակատունը» 
1869-1935
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Կաղանդի օրերուն տաք երկիրներ այցելելու 
նմանատիպ ծրարներ կան նաեւ դէպի Եգիպտոս: 
Այս երկիրը գրաւիչ է իր հին եւ հարուստ մշակոյթով։ 
Եգիպտական բուրգերուն հմայքը տեսնելու եւ 
Կաղանդը տաք ծովափներուն անցընելու համար 
մարդիկ պատրաստ են հատել երկար ճանապարհ 
եւ ծախսել բաւական գումար։ Եգիպտոսն ալ հա-
յաստանցիներուն արձակուրդի համար ամենա-
պահանջուած ուղղութիւններէն մին է, եւ ձմրան ու 
ամրան բազմաթիւ ուղեւորութիւններ կ՚ըլլան դէպի 
Եգիպտոս: Ըլլալով մահմետական երկիր, Եգիպ-
տոսը մեծ հնարաւորութիւններ կը ստեղծէ քրիս-
տոնէական տօներուն համար, քանի որ երկրին 
զարգացման հիմնական ուղղութիւններէն մին 
զբօսաշրջութիւնն է եւ պետական մակարդակով 
մեծ ուշադրութիւն կը դարձուի այս հանգամանքին:

Տաք երկիրներէն հայաստանցիները Ամանորին 
կը նախընտրեն նաեւ Յունաստանը, քիչ չէ նաեւ 
եւրոպական երկիրներ ուղեւորուողներուն թիւը: 
Եւրոպական երկիրներուն մէջ Ամանորը նշող 
մարդիկ կարեւորութիւն կու տան այս տօնին շունչը 
ուրիշ մշակոյթներու մէջ զգալու հնարաւորութեան 
եւ եւրոպական քաղաքները միշտ գայթակղեցուցիչ 
կը թուին: Այստեղ է, որ Նոր տարին լիակատար 
կը թուի իր ողջ աւանդոյթներով, Սուրբ Ծննդեան 
շուկաներով, Սանթա քլաուզներով, իսկական 
զեղչերով, ինչ որ կը պատէ ողջ Եւրոպան:

Հակառակ վերջին տարիներու տօնական օրե-
րու ահաբեկչութիւններուն պատճառած վախին, 
զբօսաշրջիկներուն հոսքը դէպի Եւրոպա երբեք չի 
դադրիր: Հայաստանէն այս օրերուն կը նախընտ-
րեն Հռոմը, Փրակը, Լոնտոնը, Փարիզը, Պարսելո-
նան… Այս քաղաքներուն մէջ Նոր տարին անցընե-
լու համար հայաստանեան զբօսաշրջային 
ընկերութիւնները նոյնպէս ամբողջական ծրարներ 
կ՚առաջարկեն՝ ներառեալ նաեւ Կաղանդի կալա-
ընթիքը, որեւէ նշանաւոր պանդոկի մէջ:

«Երգիչի կարողութիւններս մէկ նպատակի 
կը ծառայեն. իմ մեծ ժողովուրդիս երգն ու 

երաժշտութիւնը ծանօթացնել երաժշտական 
աշխարհին եւ ապացուցել, որ հայ ստեղծագործ 

ժողովուրդը՝ սկզբնական դարերէն ունեցեր է 
իր ինքնուրոյն երգն ու երաժշտութիւնը»:

Կոմիտաս Վարդապետ

Հայց. Առաքելական Մայր եկեղեցին, գլխաւո-
րութեամբ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. շնորհազարդ 
հայրապետին, 2019-ին աշխարհի բոլոր ցամա-
քամասերուն վրայ գործող եկեղեցիներով պիտի 
նշէ Կոմիտաս մեծագործ վարդապետին ծննդեան 
150-ամեակը եւ պիտի ոգեկոչեն հայ երգի «Անլռելի 
զանգակատան» անմոռաց յիշատակը:

Կոմիտաս վարդապետ (աշխարհիկ անունով 
Սողոմոն Սողոմոնեան), ծնած է 1869-ին, Քէօ-
թահիա քաղաքը: Հայրը՝ Գէորգ Սողոմոնեան կօշ-
կակար էր, շատ գեղեցիկ ձայնով օժտուած անձ 
մը, որ երգեր կը գրէր եւ կը կատարէր, արժանա-
նալով ունկնդիր հասարակութեան ջերմ գնահա-

Հակառակ որ Հայաստանի հանգստեան տու-
ներուն մէջ Կաղանդ դիմաւորելը բաւական սուղ 
կ՚արժէ եւ պայմանները նոյնքան գրաւիչ չեն, 
որքան արտասահմանի մէջ, բայց տեղական զբօ-
սաշրջային ընկերութիւնները արդէն յայտարարած 
են, որ հայաստանեան հանգստեան տուները 
ամբողջութեամբ լեցուած են տօնական օրերուն: 
Այս մէկը թերեւս ունի տան մօտ ըլլալու, օտար 
երկիրներու հնարաւոր վտանգներէն զերծ մնալու 
տրամաբանութիւնը: Այս ձեւով հայերը կը խուսա-
փին տօնական օրերու անցուդարձէն եւ Հայաս-
տանի որեւէ հեռաւոր անկիւնի մէջ ընտանիքին 
հետ ժամանակ կ՚անցընեն:

Տեսնելով այս օրերուն Երեւանի խանութներու 
եւ շուկաներու մէջ տիրող իրարանցումը, նախան-
ձելի կը թուին բոլոր այն մարդիկը, որոնք տունէն 
դուրս գալու որոշում առած են: Ճիշդ է, որ հայերը 
աւանդաբար ընտանեկան յարկին տակ նշած են 
Նոր տարին, տան աւագներուն օրհնութեամբ, 
բայց տարիներու ընթացքին ձեւաւորուած է տօնա-
կան սեղանի անընդունելի մշակոյթ մը, որմէ ազա-
տիլը տակաւին երկար ժամանակ կը պահանջէ:

Ուր որ ալ նշեն տօնը, հայերը կը ջանան թէկուզ 
տունէն հեռու վայրի մը մէջ պզտիկ աւանդոյթ մը 
անպայման կրկնել այնպէս, ինչպէս իրենց յարկին 
տակ տօնը նշած ժամանակ: Բարեմաղթանքները, 
նուէրները, ուր որ ալ ըլլան՝ տան մէջ կամ տունէն 
դուրս, երբեք չեն պակսիր: Հայը շռայլ է թէ՛ 
նուէրներ ընծայելու, թէ՛ ալ բարի խօսքեր մաղթելու 
մէջ:

Պատմութիւնը ցոյց կու տայ, որ առհասարակ, 
Նոր տարուան առիթով մաղթանքներ կատարելը 
շատ հին սովորութիւն մըն է: Հնագէտներ գտած 
են պրտաթուղթ պապիրոսի վրայ գրուած մաղ-
թանքներ՝ Եգիպտոսի փարաւոններու օրերէն: 
Չինաստանի մէջ երկար ժամանակ սովորութիւն 
էր բարձր դասակարգի ընտանիքներուն ղրկել 
բրինձի թուղթէ պատրաստուած շնորհաւորութեան 
քարտեր, որոնց վրայ գունաւոր մելաններով եւ 

գեղեցիկ ձեռագիրներով գրուած կ՚ըլլային ղրկող 
անձին անունը եւ պաշտօնը:

Հայերը աւանդաբար ունեցած են մաղթանքի 
գիրեր, նկարազարդած են բացիկներ, թուղթեր, 
որոնց վրայ սիրտի խօսքեր գրած եւ բաժնած են: 
Այդ գիրերը կը զարդարէին կրօնական պատկեր-
ներով, թռչնագրերով, կենաց ծառի ճիւղերով, 
աւանդական զարդանախշերով: Նոր ժամանակ-
ներուն արդէն Կաղանդի բացիկներու վրայ աւելի 
աշխարհիկ նկարներ կ՚ըլլային՝ Կաղանդ պապուկ, 
նուէրի տուփ, կենդանիներ, ժպիտը դէմքին մա-
նուկներ, որոնք կը սպասեն իրենց նուէրներուն:

Ո՛ւր որ ալ նշուի Կաղանդը, ո՛ր երկրի մէջ ալ 
զայն դիմաւորեն, կան պարտադիր պայմաններ, 
որոնք պէտք է նկատի առնել մինչեւ Նոր տարուայ 
գալը: Ատոնցմէ առաջինը, անշուշտ, վատ ու 
արատաւոր երեւոյթները հին տարուայ մէջ ձգելու 
պարտադիր պայմանն է: Ներելու, գժտուածութիւնը 
մէկ կողմ դնելու, պարտքերը վերադարձնելու, հին 
ու անպէտք իրերը տունէն հեռացնելու խորհուրդ-
ներ կը տրուին սովորաբար եւ մարդիկ կը ջանան 
հետեւելու այդ խորհուրդներուն՝ հաւատալով, որ 
լաւ ու բարի արարքները լուսաւոր օրեր կը բերեն 
Նոր տարուն: Հաւատն է, որ երբեք չի լքեր մարդը։ 
Ատիկա իր էութեան մէջ է, անբաժան մասը մարդ 
էակին: Այսօր ալ, Կաղանդի գունաւոր օրերէն 
առաջ հաւատով զինուած, նոր ու յուսաբեր օրերուն 
կը սպասենք: 
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տանքին: Մայրը՝ Թագուհին, նոյնքան գեղեցիկ 
ձայնով օժտուած էր: Ան գորգահիւսութեամբ կը 
զբաղէր:

Սողոմոնի մանկութիւնը շատ տխուր եղած է: 
Փոքր տարիքին կը կորսնցնէ իր մայրը, քանի մը 
տարի ետք, 11 տարեկանին կը կորսնցնէ հայրը: 
Փոքրիկն Սողոմոն ֆիզիքականով շատ տկար եւ 
մտածկոտ մանուկ մըն էր:

1881-ին Քէօթահիայի եկեղեցւոյ վարդապետ 
Տէր Գ. Դերձակեան Էջմիածին կը մեկնէր եպիսկո-
պոսական ձեռնադրութեան համար: Իրեն հետ կը 
տանի որբուկ Սողոմոնը, որ թէեւ հայերէն չէր գի-
տեր, բայց հրաշալի ձայն ունէր. կը տանէր Գէորգ-
եան Ճեմարան, որպէս սան արձանագրելու  հա-
մար:

Էջմիածին հասնելով, Սողոմոն Գէորգ Դ. Վե-
հափառին ներկայացաւ: Երբ Վեհափառը հարցեր 
կու տար փոքրիկին, Սողոմոն կը պատասխանէր 
թրքերէնով, թէ ինք հայերէն չի գիտեր: Այնպէս 
ինչպէս Օսմանեան կայսրութեան մէջ ապրող հա-
յերուն մեծամասնութիւնը հայերէն խօսիլ, գրել, 
կարդալ չէր գիտեր: «Բայց եթէ կ՚ուզէք՝ կ՚երգեմ» 
ըսաւ Սողոմոն Վեհափառին, եւ երգեց հայ եկե-

ղեցւոյ նուիրուած «շարականը», խոր յուզում յառա-
ջացնելով Վեհափառին:



¾ç 04àõñµ³Ã / 21.12.2018 

«Հայաստանի Մէջ Սուրիահայերու Ներգրաւուածութեան Փորձառութիւնը. 
Խնդիրներու Յաղթահարման Համակարգերը...»
Հարցազրոյց՝ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտութեան Եւ Ազգագրութեան Հիմնարկի Սփիւռքի Հետազօտութիւններու 
Բաժնի Գիտաշխատող, Phd Ուսանող Լուսինէ Տանաջեանի Հետ
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Ըստ ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան տեղե-
կութիւններուն՝ 2012ին ՀՀ քաղաքացիութիւն 
ստացած է  5026, 2013ին՝ 4150, 2014ին՝ 1531 սուր-
իահայ: Ընդհանուր առմամբ, 2012-2014 թուա-
կաններուն ՀՀ քաղաքացիութիւն ստացած է 10707 
սուրիահայ: 2013-2014 թուականներուն 220 
սուրիահայ ձեռք բերած է ժամանակաւոր (1 տա-
րի), 155ը՝ մշտական (5 տարի) եւ 390ը՝ յատուկ 
կարգավիճակ (10 տարի): Սփիւռքի նախարա-
րութեան մէջ առկայ տեղեկութեան համաձայն` 
2018ի դրութեամբ Հայաստան կը բնակի շուրջ 
22,000 սուրիահայ, որոնց մէկ մասը անընդհատ 
շարժումի մէջ կը գտնուի։

ՀՀ ԳԱԱ հնագիտութեան եւ ազգագրութեան 
հիմնարկի սփիւռքի հետազօտութիւններու բաժ-
նի գիտաշխատող, PhD ուսանող Լուսինէ Տա-
նաջեանը Բաց հասարակութեան հիմնադրամ-
ներ-Հայաստանի ամբողջական ֆինանսական 
օժանդակութեան շնորհիւ՝ «Քաղաքականու-
թեան կրթաթոշակներ» ծրագրի ծիրէն ներս 
հետազօտութիւն կատարած է՝  ներկայացնելով 
ու վեր հանելով Հայաստան տեղափոխուած 
սուրիահայերու ներգրաւուածութեան խնդիրնե-
րը, անոնց յաղթահարման ուղղութիւնները։ 

2011էն սուրիական հակամարտութեան հե-
տեւանքով սուրիահայերու զանգուածային ներ-
հոսքը Հայաստան, բնակաբանար, չէր կրնար 
իրեն հետ շարք մը խնդիրներ յառաջ չբերել։ 
Հետազօտութեան հեղինակ Լուսինէ Տանաջ-
եանի կարծիքով՝ Հայաստանը գործնականօրէն 

պատրաստ չէր ապահովելու պայմաններ ներ-
գաղթեալներու կազմակերպուած ներհոսքի եւ 
հետագայ զարգացումներուն, ընկերային համա-
կարգին մէջ անոնց ներառման համար: Հա-
յաստանի մէջ սուրիահայերու խնդիրները բազ-մազան 
են՝ աշխատանքային, ընկերա-մշակութային, տնտե-
սական եւ այլն։

Լուսինէ Տանաջեանը իր հետազօտութեան 
մէջ սուրիահայերը պայմանականօրէն բաժնած 
է երեք խումբի՝ Հայաստան հաստատուած, 
Սուրիա վերադարձած եւ այլ երկիր արտագաղ-
թած։ Իր կարծիքով՝ Հայաստանը ներգաղթի 
վերաբերեալ օրէնքներու հարցին մէջ կը թերա-
նայ, օրէնսդրական բաց կայ, ինչպէս նաեւ ներ-
գաղթեալները ընկերային համակարգին ներա-
ռելու խնդիրներու լուծման ուղիներն ու ծրագիրները 
երկարաժամկէտ են։ Հետազօտութիւնը կատար-
ւած է մի քանի եղանակով՝ չկառուցքաւորուած 
հարցազրոյց-հարցումներ, փորձագիտական հար-
ցազրոյցներ ու յաջողած դէպքերու ուսումնասի-
րութիւններ։ 

«Զարթօնք»ը հայրենիքի մէջ» խորագրով 
հերթական հարցազրոյցը, ուր աւելի մանրա-
մասն կը խօսինք սուրիահայերու յիշեալ խնդիր-
ներուն, անոնց լուծման ուղիներուն ու պետական 
աջակցութեան մասին, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտութեան 
եւ ազգագրութեան հիմնարկի սփիւռքի հետա-
զօտութիւններու բաժնի գիտաշխատող, PhD 
ուսանող Լուսինէ Տանաջեանի հետ է։

- Յարգելի Լուսինէ, շնորհակալ եմ հարցա-
զըրոյցի համար։ Կ'ուզեմ խօսիլ «Սուրիահայերու 
հիմնախնդիրները Հայաստանի մէջ» անուա-
նումով Ձեր զեկոյցին մասին, որ վերջերս հրա-
պարակած էք։ Ուսումնասիրելով զեկոյցը, որ 
Հայաստանի ընկերային եւ այլ ոլորտներու ընդ-
հանուր համակարգին սուրիահայերու ներառ-
ման խնդիրներուն մասին է, իմ մօտս հարցեր 
յառաջացած են։ Նախ ի՞նչ եզրակացութեան 
եկած էք, եւ, խնդրեմ, կրնա՞ք ըսել զեկոյցը 
պատրաստելու ժամանակ կիրարկուած մեթոտ-

ները։ Ի՞նչ խնդիրներ ունին սուրիահայերը Հա-
յաստանի մէջ։ 

- Հիմնականօրէն միտուած եղած է միջազգային 
փորձի շրջագիծին մէջ ներկայացնել սուրիահա-
յերու՝ ընկերային համակարգին ներգրաւուա-
ծութեան խնդիրները եւ մշակել քաղաքականութիւն, 
առաջարկներ, որոնք կը նպաստեն այդ խնդիր-
ներու լուծման։ Այս պարագային պէտք է նշեմ, թէ 
ինչո՛ւ թեման արդիական է։ 

Գրեթէ բոլոր կազմակերպութիւնները նպաս-
տած են սուրիահայերու յիշեալ խնդիրներու լուծ-
ման՝ Սփիւռքի նախարարութիւնը, ՄԱԿի գաղթա-
կաններու գրասենեակը։ 

- Շա՞տ են այսօր սուրիահայերը, որ աշխա-
տանքի խնդիր ունին։ 

- Շատ-շատ են։ Աշխատանքի խնդիրը ամե-
նակարեւորն է։ Մեր հետազօտութեան մէջ մէկ 
բան ակնյայտ է. եթէ տնտեսական ծիրը հիմք 
ընդունինք, ապա կը տեսնենք, որ արտագաղթի 
միտումին համար հիմնական գործօնը աշխատան-
քի խնդիրն է։ Որեւէ պարագայի, եթէ անոնք 
աշխատանք ունենան Հայաստանի մէջ, ապա 
պատրաստ են ներառուելու, ընդգրկուելու ընկե-
րային համակարգին մէջ։ Շատ պնդումներու 
համաձայն՝ իրենք չեն ուզեր նորէն երրորդ երկիր 
երթալ, ստեղծել նոր տուն։ Չակերտաւոր թէ 
տրամաբանականօրէն, միեւնոյնն է, սա իրենց 
հայրենիքը կը համարուի։ Սա առանձնայատկութիւն 
է Հայաստանի համար, քանի որ որեւէ ներգաղթող 
խումբի համար ան հայրենիք կը համարուի: 

- Այսինքն՝ ներգաղթեալները կարելի՞ է նաեւ 
անուանել հայրենադարձներ։

- Ես ըսեմ, որ սա խնդիր է, հետազօտութեան 
մէջ ալ, որովհետեւ երբ մենք այդ խնդիրը դրինք, 
ուշադրութիւն դարձուցինք այն փաստին, թէ 
սուրիահայը ինքզինք ինչպէս կ'ընկալէ։ Եթէ դուն 
սուրիահայուն փաստաթուղթ կու տաս, որ ան ՀՀ 
քաղաքացի է, միեւնոյնն է, իր վարքը չի փոխուիր։ 
Իր վարքը իր ընկալումին հիման վրայ կը փոխուի, 
իր արտագաղթի միտումը կախուած է անկէ, թէ 
ան ինքզինք ինչպէս կ'ընկալէ։ Եթէ ինքզինք 
հայրենադարձ կը համարէ, ապա ամէն պարագայի 
կը փորձէ այստեղ ներգրաւուիլ ընկերային եւ այլ 
ոլորտներու համակարգին մէջ։ Ես չեմ կրնար 
առարկայական տուեալներ ըսել, թէ իրենց անձը 
ինչպէս կ'ընկալեն սուրիահայերը, որովհետեւ չենք 
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հետազօտած։ Բայց անոնք, որոնք իրենք զիրենք 
հայրենադարձ համարած են, ամէն ձեւով կը 
փորձեն ներգրաւուիլ Հայաստանի համակարգին 
մէջ։ Անոնք, որոնք իրենց անձը որպէս գաղթական 
կ'ընկալեն, միեւնոյնն է, որոշ ժամանակ ետք կը 
լքեն Հայաստանը կամ Հայաստանը համարած են 
տարանցիկ երկիր՝ երրորդ երկիր երթալու համար։ 

- Ձեր զեկոյցին մէջ անդրադարձա՞ծ էք արդեօք, 
թէ քաղաքակրթութիւններու բախում կամ 
մշակութային ցնցում տեղի ունեցած է կամ ոչ։ 

- Ես կը կարծեմ՝ ոչ, որովհետեւ ընկերա-մշա-
կութային խնդիրները քիչ թէ շատ յաղթահարելի 
եղած են իրենց համար։ Իրենք ազգային 
պարունակով մեզի շատ մօտ են. սա ալ պէտք է 
հաշուի առնել, ունին նոյն մշակոյթը, նոյն կրօնը, 
նոյն ծագումնաբանական պատկանելիութիւնը։ 
Իրենց համար այս բաւականին հեշտ ու դրական 
եղած է։ Օրինակ՝ տօներ նշելու առումով դրական 
փորձառութիւն կայ։ Այստեղ իրենք սկսած են նշել 
այնպիսի տօներ, զորս չէին նշեր Սուրիոյ մէջ։ 
Մշակութային ոլորտի իրենց ունեցած դրական 
փորձառութիւնը կը փաստէ, որ իրենք այստեղ 
սեփական ինքնութիւնը պահպանելու խնդիր 
չունին։ 

- Զեկոյցի ստեղծման ի՞նչ գործիքակազմ 
օգտագործած էք: Ի՞նչ մեթոտներով կազմուած է 
զեկոյցը։

- Հիմնականօրէն եղած են չկառուցքաւորուած 
հարցազրոյց-հարցումներ, փորձագիտական հար-
ցազրոյցներ ու դէպքի ուսումնասիրութիւններ։ 
Դէպքի ուսումնասիրութիւնները ընդհանուր առ-
մամբ տնտեսական յաջողակ դէպքերու մասին 
եղած է։ Չկառուցքաւորուած հարցազրոյց-հար-
ցումները սուրիահայերու տարբեր խումբերուն 
միջեւ հարցումներ եղած են։ Յատուկ ուշադրութիւն 
դարձուած է այն հանգամանքին, թէ տուեալ անձը 
ներգրաւուած եղա՞ծ է ինչ-որ հասարակական 
կազմակերպութեան, թէ ոչ։ Սա կարեւոր է այն 
առումով, որ այդտեղ իրենք հիմնականօրէն եղած 
են տարբեր կազմակերպութիւններու մէջ եւ այս-
տեղ ներառուած են ու այդ ձեւով կը փորձեն լուծել 
ընկերային համակարգի ներգրաւուածութեան 
խնդիրները։ Մեր առաջարկներէն մէկն ալ այն է, 

որ հասարակական կազմակերպութիւնները գոր-
ծակցին իրարու հետ։ Օրինակ՝ սուրիահայերու 
հասարակական կազմակերպութիւնները, եթէ 
գործակցին Հայաստանի ՀԿներուն հետ, կը յաջո-
ղին հարցը լուծել, ոչ թէ առանձնացնել։ Վերջ ի 
վերջոյ, անոնք բոլորն ալ գրեթէ նոյն խնդիրները 
ունին, ինչ հայաստանցիները։ Բայց պէտք է ըսեմ, 
որ սա ալ մէկ ուրիշ խնդիր էր, երբ տեղեակ չէին, 
թէ Հայաստանի մէջ ի՞նչ խնդիրներ կան։ Իրենք 
երազային հայրենիքի պատկերով եկած էին 
այստեղ ու առաջին բախումը այս խնդրով տեղի 
ունեցաւ։ Իրենք կարծրատիպային մտածողու-
թեամբ եկած էին, որ հայրենիքը երազային երկիր 
է, ուր իրենց բոլոր հարցերը կրնան լուծուիլ։ 

-Իսկ քաղաքական ներգրաւուածութեան հետ 
կապուած ի՞նչ պատկեր ունինք։ 

- Հետազօտութեան մէջ հիմնականօրէն շատ 
չեմ անդրադարձած այդ հարցին։ Բայց մէկ փաստ 
արձանագրենք, որ յեղափոխութենէն ետք երիտա-
սարդներու քաղաքական մասնակցութիւնը բաւա-
կան աճած է։ Ես յեղափոխութենէն ետք ստուգիչ 
ձեւով փոքրիկ հետազօտութիւն կատարեցի եւ 
կրնամ  փաստել այս մէկը։ Այն փաստը, որ արդէն 
Սփիւռքի նախարարութեան կամ տարբեր այլ 
գերատեսչութիւններու մէջ կան սուրիահայեր, 
կ'ոգեւորէ զիրենք։ Սուրիոյ մէջ, օրինակ, քաղա-
քական այդպիսի մասնակցութեան մասին չէին 
կրնար մտածել, համայնքէն մէկ-երկու հոգի ներգը-
րաւուած էին քաղաքական համակարգին մէջ։ 

- Հետազօտութենէն ու զեկոյցի հրապարա-
կումէն ետք ի՞նչ եզրակացութեան եկած էք ու ի՞նչ 
առաջարկներ ունիք Հայաստանի մէջ սուրիա-
հայերու՝ տարբեր ոլորտներու ներգրաւուա-
ծութեան հարցերը լուծելու համար։ 

- Պիտի խօսիմ կարեւոր մէկ-երկու առաջարկի 
մասին։ Նախ առաջարկները երկու ուղղութեամբ 
եղած են։ Առաջինը ներառած ենք ներգաղթի 
քաղաքականութեան փաստաթուղթի մշակման 
հարցը, միւսը՝ սուրիահայերու՝ տարբեր ոլորտնե-
րու ներգրաւուածութեան խնդիրները։ Կարելի է, 
օրինակ, դրամաշնորհային ծրագիրներ մշակել, 
ինչը կը ներառէ թէ՛ սուրիահայերը, թէ՛ հայաս-
տանցիները: Ես վստահ եմ՝ ոչ թէ իրենց աջակցելու 
ծրագիրները պէտք է գործեն, այլ զիրենք ներա-
ռելու։ Մենք գիտենք, որ կը կազմակերպուի տար-
բեր ցուցահանդէս-վաճառքներ, որոնք միտուած 
են աջակցելու։ Բայց այս պարագային, երբ 
ցուցահանդէս-վաճառքներու ժամանակ հայաս-
տանցիի կողքին չի կանգնիր սուրիահայը, փորձի 
փոխանակում չի կատարուիր, արդէն ընկերային 
ներգաւուածութեան բացակայութեան հետ գործ 
ունինք։ Սա ուղղակի տուեալ պահի համար աջակ-
ցութեան ծրագիր է։ Առաջարկներու միւս համա-
խումբը, որ ուղղուած է ներգաղթի քաղաքակա-
նութեան փաստաթուղթի մշակման, առաջին 
հերթին պէտք է պետութիւնը ունենայ գաղթական-
ներու  քաղաքականութիւն։ Պէտք չէ առանձնա-
ցընենք գաղթականներ, հայրենադարձներ եւ 
այլն։ Անոնք բոլորն ալ ունին նոյն տիպի խնդիր-
ները։ Պէտք է յատուկ հետազօտութիւններ կա-

տարուին ու համապատասախան տեղաբաշխումի 
գործընթացը տեղի ունենայ, որպէսզի չունենանք 
այն խնդիրը, ինչը առկայ է հիմա։ Այսօր 
սուրիահայերու մեծ մասը կեդրոնացած է Երեւանի 
մէջ։ Այդ տեղաբաշխումի խնդիրը պէտք է լուծուի 
ըստ մասնագիտական, տնտեսական ներուժի, որ 
ունին սուրիահայերը։ 

- Ձեր հետազօտութեան մասնակից սուրիա-
հայերը հիմնականօրէն կը նախընտրե՞ն բնակու-
թիւն հաստատել Երեւան: 

- Գիտէ՛ք, անոնց մեծ մասը քաղաքաբնակներ 
են ու բնականաբար աւելի հեշտ է այդտեղ 
ներգրաւուիլը։ Ահաւասիկ սա է խնդիրը: Երբ մենք 
կը խօսինք տեղաբաշխումի խնդիրին մասին, 
կարելի է զանոնք տեղաբաշխել մարզային 
քաղաքներուն մէջ, ուր նոյնպէս իրենց կարիքը 
կայ ու մշակոյթի փոփոխութեան կարիք կայ։ Ես 
կը կարծեմ՝ առաջին հերթին պէտք է միջգերա-
տեսչական մօտեցում ցուցաբերուի այս խնդիրին։ 
Ներգաղթի քաղաքականութիւնը պէտք է ներառէ 
միջգերատեսչական մօտեցում, ուր ներառուած 
կ'ըլլան երեք ոլորտները՝ միջազգային, հասարա-
կական ու պետական։ Իրենց համաձայնութեամբ 
պէտք է իրականացնել ծրագիրները, որպէսզի 
արդիւնաւէտ ըլլայ։ Կը փափաքիմ, որ նմանատիպ 
հետազօտութիւնները շատ ըլլան։ Որքան ալ կարճ 
էր ժամանակը, այնուամենայնիւ, մենք միջազգային 
փորձի ծիրէն ներս փորձեցինք դուրս բերել մեր 
ռազմավարութիւնները։ Վերջին 100 տարուան 
ընթացքին կը տեսնենք, որ քանի խումբ ընդունած 
ենք, որքանո՛վ դրական եղած է եւ այլն։ Սուրիա-
հայերու դէպքը թոյլ կու տայ մեզի սկիզբէն մինչեւ 
վերջ դիտարկել ու դուրս բերել համակարգերը, 
որոնցմով կարելի է զիրենք ներգրաւել հայ 
հասարակութեան մէջ։ Այդ համակարգերը պէտք է 

ըլլան ճկուն, որովհետեւ 
իւրաքանչիւր խումբի հետ 
աշխատելու ժամանակ պէտք 
է հաշուի առնել անոնց 
առանձնայատկութիւննե-
րը։ 

- Շնորհակալ եմ հար-
ցազրոյցի համար...

«Հայաստանի Մէջ Սուրիահայերու Ներգրաւուածութեան Փորձառութիւնը. 
Խնդիրներու Յաղթահարման Համակարգերը...»
Հարցազրոյց՝ ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտութեան Եւ Ազգագրութեան Հիմնարկի Սփիւռքի Հետազօտութիւններու 
Բաժնի Գիտաշխատող, Phd Ուսանող Լուսինէ Տանաջեանի Հետ
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...ø³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç, ÝáÛÝ ß¿ÝùÇÝ 
³éç»õ¿Ý ³ÝóÝáÕ Ñ³Û ÙÁ Ó»ñµ³Ï³Éáõ»Éá¯í... 
¿ß»ñáõ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ Ï'áõÕ³ñÏáõ¿ñ... »õ ÑÇÙ³ 
µ³ËïÇÝ ³ÝûñÇÝ³Ï Ù¿Ï ùÙ³Ñ³×áÛùáíÁ, ç³ñ-
¹ըõ³Í Ñ³ÛáõÃ»³Ý áñµ»ñÁ, Ýá°ÛÝ ß¿ÝùÇÝ Ù¿ç 
áÕÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñ ë³ñù»Éáí Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ 
ÏÁ ËÉ»Ý... ÃùÝ»Éáí ç³ñ¹³ñ³ñ ÃÇõñù»ñáõÝ 
»ñ»ëÝ»ñáõÝ..., Ñ³ëÏóÝ»Éáí ³ÝáÝó Ã¿ Ñ³ÛÁ ãÇ° 
Ù»éÝÇ°ñ. ³ÝÇÏ³ »ûÃÁ ·ÉË³ÝÇ Ññ¿ß ÙÁÝ ¿, 
Ñ³½Çõ Ù¿Ï ·ÉáõËÁ ³Ýç³ï³Í, »ñÏñáñ¹Á í»¯ñ 
ÏÁ óó¿, ³éá¯Û·, Ñ»·ÝáÕ ·³ÝÏ ÙÁ, Ã¿ª »ë áÕç »Ù 
»õ Ï'³åñÇÙ »õ åÇïÇ ³åñÇ°Ù Û³õÇï»³¯Ý...:

...àñµ³Ýáóáí Ññ³õÇñáõ³Í ¿ÇÝù ìáë÷áñÇÝ 
í»ñç³õáñáõÃ»³Ý, ê»õ ÌáíÇ ³÷ÇÝ, øÇÉÇáë Áë-
õ³Í YMCA ³Ù³é³Ýáó ù»Ù÷Á, ï³ëÝ»õÑÇÝ·³-
Ï³Ý ûñáõ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÑáÝ·Ñ³ñÇõñ³Ï³Ý ËáõÙ-
µ»ñáí, ù³ÝÇ áñ Ñ³½³ñ ÑÇÝ·Ñ³ñÇõñÇ Ñ³Ù³ñ 
íñ³ÝÝ»ñ ÏÁ å³Ïë¿ÇÝ: Ø»Ýùª ³é³çÇÝ ÑÇÝ·-
Ñ³ñÇõñ»³Ïë Ý³õ¿Ý ÇçÝ»Éáí áõÕÕáõ»ó³Ýù 
µÝáõÃ»³Ý ·»Õ»óÇÏ ÍáóÇÝ Ù¿ç ½»ï»Õáõ³Í 
ù»Ù÷Á: Ø»½ ¹ÇÙ³õáñ»ó Ë³éÝ ³½·áõÃÇõÝÝ»ñ¿ 
Ï³½Ùáõ³Í Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÁ »õ Ù»½ ÛÇëáõÝ³Ï³Ý 
Ñá·ÇÝ»ñáõ µ³ÅÝ»Éáí, Çõñ³ù³ÝãÇõñ ËáõÙµÇÝ 
Ã¿° ³ÝáõÝ »õ Ã¿° ËÙµ³å»ï Ýß³Ý³Ï»óÇÝ:

Ø»ñ ËÙµ³å»ïÁ ø»Ù³Éáý ³ÝáõÝ ÁÙµÇß ÙÁÝ 
¿ñ, ³½·³õ ³éÝ³õáõï: Ø»ñ ËáõÙµÇÝ ³ÝáõÝÁ 
¹ñÇÝù §²ïñáõß³Ý¦: î»Õ³õáñáõ»ó³Ýù Ù»½Ç 
Û³ïÏ³óáõ³Í íñ³ÝÝ»ñáõÝ ï³Ï, ÑáÕÇÝ íñ³Û 
÷éáõ³Í å³Ã³ÝÇ³ ÙÁ »õ ÝáÛÝå¿ë å³Ã³ÝÇ³ 
ÙÁ íñ³ÛÇ Í³ÍÏáó áõÝ»Ý³Éáí...: Þ³¯ï Ñ³×»ÉÇ 
Ï»³Ýù ÙÁ áõÝ»ó³Ýù Ñá°Ý, ³Û¹ ï³ëÝ»õÑÇÝ· 
ûñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ: ²é³õûï ß³¯ï Ï³ÝáõË, 
»ñµ ÷áÕÁ ÏÁ ÑÝã¿ñ, µáÉá¯ñë - µáÉáñáíÇÝ Ù»ñÏ - 
ÏÁ í³½¿ÇÝù ¹¿åÇ Íá°í, áñ »ñÏáõÑ³ñÇõñ Ù»Ãñ 
Ñ»éáõ ¿ñ Ù»ñ ù»Ù÷¿Ý. ÑáÝ, Ù³ùáõñ ³õ³½Ý»ñáõÝ 
íñ³Û í³½ùÇ ÷áñÓ»ñ Ï³ï³ñ»É¿ »ïù, ëáõÉÇãÇÝ 
³é³çÇ°Ý Ýß³ÝÇÝ Ï'³ñß³õ¿ÇÝù áõÕÕ³ÏÇ° Íá-
íáõÝ ëÇ°ñïÁ »õ É»éÝ³ÝÙ³Ý ÏáÑ³ÏÝ»ñáõÝ 
³ñß³õ³ÝùÇÝ ÏáõñÍù ï³Éáí, Ù¿°Ï ÇçÝ»Éáí Íá-
íáõÝ Û³ï³ÏÁ »õ ³å³ µ³ñÓñ³Ý³Éáí ÏáÑ³Ï-
Ý»ñáõÝ ·³·³ÃÝ»ñÁ, Ññ³ß³ÉÇ å³Ûù³ñ ÏÁ ÙÕ¿-
ÇÝù µÝáõÃ»³Ý ³Û¹ ³Ñé»ÉÇ áõÅÇÝ ¹¿Ù: ºñµ»ù 
ï»ÕÇ ã¿ÇÝù ï³ñ, ³ÛÉ ÙÇ°ßïª Û³ÕÃ³Ï³Ý: ºñµ 
»ñÏñáñ¹ ëáõÉáóÁ ÑÝã¿ñª ¹áõñë ÏÁ Ý»ïáõ¿ÇÝù, 
¹³ñÓ»³É ³õ³½Ý»ñáõÝ íñ³Û ï³åÉïÏ»É¿ Û»ïáÛ, 
³Ý·³Ù ÙÁ »õë Íáí ÙïÝ»Éáí Ù»ñ íñ³ÛÇ ³õ³½-
Ý»ñÁ ÏÁ ÃûÃáõ¿ÇÝù »õ µáÏáïÝ í³½»Éáí ËÇ×»-
ñáõÝ »õ ù³ñ»ñáõÝ íñ³Û¿Ý, ÏÁ Ñ³ëÝ¿ÇÝù ù»Ù÷Á: 
ÐáÝ Ù»ñ »ñ»ëÝ»ñÁ Éáõ³Éáí ³Ýáõß çáõñáí, ÏÁ 
Ñ³·áõ¿ÇÝù Ù»ñ Ñ³·áõëïÝ»ñÁ »õ §²é³õûï 
ÈáõëáÛ¦Ý »ñ·»É¿ Û»ïáÛ Ï'áõÕÕáõ¿ÇÝù ×³ß³ëñ³Ñª 
ÑëÏ³Û³Ï³Ý ï³ñ³ÍáõÃ»³Ùµ íñ³Ý ÙÁ, áõñ 
ùáí¿ ùáí ×³ß³ë»Õ³ÝÝ»ñÁ ß³ñáõ³Í ÁÉÉ³Éáí, 
³Ù¿Ý ËáõÙµ Çñ ï»Õ»ñÁ ÏÁ ·ñ³õ¿ñ: Î³Ãáí 
ù³ù³û, å³ÝÇñ Ï³Ù ÓÇÃ³åïáõÕ Ñ³ó Ï'áõ-
ï¿ÇÝù, µ³Ûó ã¿ÇÝù Ïßï³Ý³ñ, ÙÇÝã»õ áñ... Ù»ñ 
µáÕáùÝ»ñáõÝ ï»ÕÇ ï³Éáí... ù³ÝÇ ÙÁ ûñ »ïù 
ëÏë³Ý Ñ³ó»ñÁ ß»ñï ß»ñï Ïïñ»Éáí Ëáßáñ 
³Ù³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç Ïáõï³Ïáõ³Í Ù»ñ ³éç»õÁ ¹Ý»É 
½áñë ëÏë³Ýù ³õ»ÉÇ Ýáõ³½ áõï»Éª ³ãù»ñÝÇë 
Ïßï³ó³Í Ñ³óÇÝ ³é³ï ï»ëù¿Ý:

Ü³Ë³×³ß¿Ý »ïùÁ ËáõÙµ»ñÁ Çñ»Ýó ËÙµ³-
å»ï»ñáí ³Ýç³ï í³Ûñ»ñ Ñ³õ³ùáõ»Éáí ÏÁ 
ëÏë¿ÇÝ ëÏ³áõï³Ï³Ý ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ Ï³Ù å³ïÙ³Ï³Ý ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝù 
ÏÁ ï»õ¿ÇÝ Ù¿Ï Å³Ù, ³å³ª ¹³ñÓ»³É µáÏáïÝ 
ÏÁ ëÏë¿ÇÝù ¹¿åÇ ßñç³Ï³Û É»éÝ»ñÁ ³ñß³õÇ, 
ÇÛÝ³Éáí, »ÉÉ»Éáí, ùñïÝ³Í, ³Ûñ³Í: Ä³ÙÁ ï³ë-
Ý»õÙ¿ÏÇÝ í»ñ³¹³éÝ³Éáí, Ù»ñ Ñ³·áõëïÝ»ñÁ 
Ñ³Ý³Í ÏÁ í³½¿ÇÝù ¹¿åÇ Íáí ÙÇÝã»õ ï³ë-
Ý»õ»ñÏáõ: ì»ñ³¹³éÝ³É¿ »õ Éáõ³óáõ»É¿ »ïù, 
Ï'áõÕÕáõ¿ÇÝù ×³ß³ñ³Ý »õ ·³ÛÉÇ ³ËáñÅ³Ïáí 
ÏÁ É³÷»Ýù ûñáõ³Ý óáõó³ÏÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Ù³-
ù³ñáÝ, ÉáõµÇ³, µñÇÝÓ¿ ÷ÇÉ³õ, ÙÇëáí å³ï-
ñ³ëïáõ³Í ½³Ý³½³Ý Ñ³Ù»Õ Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñ, 
³é³ï Ñ³óÇÝ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ: Ö³ß¿Ý »ïù, 
íñ³ÝÝ»ñáõÝ ï³Ï »ñÏáõ Å³Ù ùÝ³Ý³É¿ »ïù, 
¹³ñÓ»³É ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝ Ù¿Ï Å³Ù, ³å³ª 
Ë³Õ»ñ, í³½ù, ýáõÃåáÉ »õ åïáÛï ¹¿åÇ ìáë-
÷áñÇÝ Íáí³µ»ñ³ÝÁ, áõñ ×»ñÙ³Ï éáõë»ñáõÝ 
ÁÝÏÕÙ³Í Ý³õ»ñáõÝ Ý»ñùÝ³Ù³ë»ñ¿Ý ëáõ½³Ï-
Ý»ñÁ ³ÝÑ³ßáõ»ÉÇ Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ»ñª áëÏÇ, 
³¹³Ù³Ý¹, Ã³ÝÏ³·ÇÝ ½³ñ¹»Õ¿ÝÝ»ñ »õ Ã³Ý-
Ï³·ÇÝ ³é³ñÏ³Ý»ñ, ¹áõñë ÏÁ Ñ³Ý¿ÇÝ: ²Û¹ 
Ñ³ñëïáõÃ»³Ýó ï¿ñ»ñÁª Ù»Í³Ñ³ñáõëïÝ»ñ, 
ÇßË³ÝÝ»ñ, Ñ³½Çõ Çñ»Ýó ³ÝÓ»ñÁ ³½³ï³Í... 
Ç ËÝ¹Çñ ûñáõ³Ý Ñ³óÇÝ äáÉëáÛ ÷áÕáóÝ»ñÁ 
³õ»É³Íáõ »õ Ï³Ù µ»éÝ³ÏÇñ ¹³ñÓ³Í ÏÁ ï³-
é³å¿ÇÝ: ì»ñ³¹³ñÓÇÝ Éáõ³óáõ»É¿ »ïù, ÁÝÃ-
ñÇùÇ ë»Õ³ÝÇÝ ßáõñç É³õ ³ËáñÅ³Ïáí ÏÁ ¹·³-
É»Ýù áëå³åáõñÁ »õ ³å³ ÑëÏ³Û ë³ÉáÝ-íñ³ÝÇÝ 
ï³Ï Ï³°Ù ëÇÝ»Ù³ ÏÁ ¹Çï»Ýù »õ Ï³°Ù ½áõ³ñ-
×³ÉÇ Ï³ï³Ï»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ý¹Çë³ï»ë 
Ï'ÁÉÉ³Ýù:

ºñµ ³ñ¹¿Ý Å³ÙÁ ï³ëÁ »Õ³Í ¿ §Ð³Ûñ Ø»ñ¦Á 
»ñ·»É¿ Û»ïáÛ íñ³ÝÝ»ñÁ »ñÃ³Éáí Ù»ñ ËáÝç³-
ó³Í Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ÏÁ ï³ñ³Í»Ýù ·»ïÇÝ...: 
Ð³×áÛ³ÉÇ ¿ñ »õ Ï³½¹áõñÇã ³Ûë »½³ÏÇ í³-
ù³Ýó ûñ»ñÁ: Â¿å¿ï ï³ëÝ»õÑÇÝ· ûñ»ñÁ Ù»¯Í 
Å³Ù³Ý³Ï ÙÁ ã¿ÇÝ, µ³Ûó Ù»ñ íñ³Û ³ÝáÝó 
³½¹»óáõÃÇõÝÁ ïå³õáñÇã ¿ñ, ù³ÝÇ áñ Ù»ñ 
ÙÇ³å³Õ³¯Õ Ï»³ÝùÇÝ íñ³Û ÷á÷áËáõÃÇõÝÁ 
ß³ï Ù»Í »õ ³Ýë³ÑÙ³Ý ¿ñ: Ø»Ýù ÑÇÝ·Ñ³ñÇõñë 
í»ñ³¹³éÝ³É¿Ý »ïù, »ñÏñáñ¹, ³å³ »õ »ññáñ¹ 
ÑÇÝ·Ñ³ñÇõñ»³ÏÝ»ñÁ Ù»ÏÝ»ó³Ý:

Ð³½Çõ áñµ³Ýáó Ùï³Í, Ù¿Û ÙÁÝ ³É Ñ»éáõ¿Ýª 
ÆõëÏÇõï³ñ¿Ý ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Ý Ñ³Ù³ï³ñ³Í 
ÑëÏ³Û³Ï³Ý µáó»ñáõÝ É»½áõÝ»ñÁ, áñáÝù 
»ñÏÇÝù ·»ïÇÝ Ïñ³ÏÇ í»ñ³Í³Í ÏÁ É³÷»Ý ÇÝã 
áñ ßÇÝáõÃÇõÝ ¿: Ø»Ýù ·ÇïÝ³Éáí áñ Ù»ñ ÁÝ¹-
Ñ³Ýáõñ ËÙµ³å»ï äñ. ÖÇ½Ù¿×»³ÝÇÝ µÝ³Ï³-
ñ³ÝÁ Ñá°Ý ÏÁ ·ïÝáõÇª Ñ³ñÇõñÝ»ñáí ëÏë³Ýù 
í³½»É, áñå¿ë ³½³ï³ñ³ñÝ»ñ, Ý³»õª Ù»ñ 
ëÏ³áõï³Ï³Ý Í³é³Û³Ï³Ý å³ñï³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»Éáõ, û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ ¹ըÅ-
µ³ËïÝ»ñáõÝ: ÖÇ°ßï Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³ë³Ýù 
ÖÇ½Ù¿×»³ÝÇÝ ï³Ý ³é³ç, ë³Ï³ÛÝ ÇÝù ÑáÝ 
Ï»ó³Í, Ù»½Ç ³ñ·ÇÉ»ó Ùûï»Ý³É, ù³ÝÇ áñ 
ïáõÝÁ ³å³Ñáí³·ñáõ³Í ¿ñ: Ø»Ýù »ñÏ»ñÏáõ 
µ³ÅÝáõ»ó³Ýù, áñå¿ë½Ç û·Ý»Ýù Ï³ñûï»³É-
Ý»ñáõÝ: Ð³ë³Ýù ï³Ý ÙÁ ³é³ç, áõñ Ïñ³ÏÁ 
ëÏë³Í ¿ñ ÏñÍ»É ÷»ÕÏ»ñÁ. ïÇÏÇÝ ÙÁ Ó»éùÁ 
å³Ûáõë³Ï ÙÁ ¹áõñë »É³õ, »õ Ù¿Ï¿ÝÇÙ¿Ï, ³Û¹ 
å³Ûáõë³ÏÁ »ñÏ³ñ»Éáí ÁÝÏ»ñáçëª ¶ñÇ·áñ Ú³-
ñáõÃÇõÝ»³ÝÇÝ, ³ÛÉ³ÛÉ³Í Áë³õ. §ïÕ³°ë, åը½-
ïÇÏë Ý»ñëÁ ÙÝ³ó, µéÝ¿° ³Ûë å³Ûáõë³ÏÁ áñ 
½³ÛÝ µ»ñ»Ù¦ áõ Ñ³å×»å í³½»ó Ý»ñë: Ø»Ýù 
ëå³ë»óÇÝù, ëå³ë»óÇÝù ³Ýû·áõï...: îÇÏÇÝÁ 
ã»Ï³õ áõ ã»Ï³õ, ÙÇÝãª ïáõÝÁ ³ÙµáÕçáíÇÝ µéÝÏ»-
ó³õ: ²ÛÉ»õë Ûáõë³Ñ³ï, Ù»Ýù »õë Ñ»é³Ý³Éáí, 

»Ï³Ýù Ù»ñ äñ. ÖáÉáÉ»³ÝÇÝ å³ïÙ»óÇÝù »Õ³-
ÍÁ: ÊÙµ³å»ïÁ Ù»½Ç Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ, ·³óÇÝù 
áëïÇÏ³Ý³ïáõÝ »õ ùáÙÇë¿ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáí, 
»Õ»ÉáõÃÇõÝÁ å³ïÙ»É¿ Û»ïáÛ å³Ûáõë³ÏÁ 
Û³ÝÓÝ»óÇÝù ùáÙÇë¿ñÇÝ. Ã¿° ùáÙÇë¿ñÁ »õ Ã¿° 
Ù»ñ ËÙµ³å»ïÁ íñ³Ý Å³å³õ¿Ý ³Ýóáõó³Í 
³Ù¿Ý ÏáÕÙ¿Ý ÏÝù»óÇÝ »õ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ 
ïñáõ»ó³Ý µáÉáñ Ã»ñÃ»ñáõÝ...:

²Û¹ ³ÝÇñ³õ Ññ¹»ÑÁ, ë³ëïÇÏ ÑáíÇÝ å³ï-
×³éáí, ï»õ»ó »ñ»ù ûñ ß³ñáõÝ³Ï. Ññß¿ç ·áõÝ-
¹»ñÁ Çñ»Ýó ·»ñÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ç³Ýù»ñáí ³ÝÏ³-
ñáÕ »Õ³Ý ³½³ï»É áñ»õ¿ Ù¿ÏáõÝ ïáõÝÁ: ²Û¹ 
»ñ»ù ûñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ï³ëÝ»õÙ¿Ï Ñ³½³ñ 
ïáõÝ»ñ, Ë³ÝáõÃÝ»ñ »õ íÇÉÉ³Ý»ñ ÑñáÛ ×³ñ³Ï 
¹³ñÓ³Ý...: ²å³Ñáí³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ 
ëÝ³ÝÏ³ó³Íª áñ»õ¿ Ù¿ÏáõÝ Ñ³ïáõóáõÙ ãÏ³-
ï³ñ»óÇÝ: Ðñ³ßùáí êÏÇõï³ñÇ Ñ³Ûáó »Ï»Õ»-
óÇÝ ÙÇÝ³ÏÁ - Ï»¹ñáÝÁ ³Û¹ Ññ¹»ÑÇÝ - áÕç 
ÙÝ³ó...: Þ³µ³Ã ÙÁ ³Ýó, áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý Ï»¹-
ñáÝ¿Ý Ñ»é³Ó³ÛÝáí ÙÁ »ñÏáõ ëÏ³áõïÝ»ñë »õ 
ËÙµ³å»ïÁ Ï³Ýãáõ»ó³Ýù áëïÇÏ³Ý³ïáõÝ£ 
¶³óÇÝù »õ ×Ç°ßï Ù»ñ ¹ÇÙ³óÁ Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ 
å³Ûáõë³ÏÇÝ ï¿ñÁ »ÕáÕ ïÇÏÇÝÁ, ½áñ Ù»Ýù 
³ÝÙÇç³å¿ë ×³Ýãó³Ýù: ÜáÛÝ ³ï»Ý, ïÇÏÇÝÁ 
ÁÝÏ»ñáçë ¹³éÝ³Éáí Áë³õ. §ïÕ³°ë, »ë ù»½Ç 
Û³ÝÓÝ»óÇ å³Ûáõë³Ïë¦:

- ²Ûá° ïÇÏÇÝ, Ù»Ýù ³É ùáÙÇë¿ñ ¿ý»ÝïÇÇÝ 
Û³ÝÓÝ»óÇÝù ½³ÛÝ...:

êÏë³õ Ñ³ñóáõ÷áñÓª å³Ûáõë³ÏÇÝ å³ñáõ-
Ý³ÏáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ: îÇÏÇÝÁ ëÏë³õ Ãáõ»É Çñ 
·áÑ³ñ»Õ¿ÝÝ»ñáõÝ, áëÏ»Õ¿ÝÝ»ñáõÝ ï»ë³ÏÝ»-
ñÁ, Ù³Ý»³ÏÁ ³å³ »õª áëÏ»¹ñ³ÙÝ»ñáõÝ£ ºñµ 
ëÏë³Ý ÏÝÇùÝ»ñÁ ù³Ï»Éáí Ù¿ÏÇÏ Ù¿ÏÇÏ ëïáõ-
·»É »õ ß³ï ×Çß·ñÇï ·ï³Ý µáÉáñÝ ³Éª ïÇÏÇÝÁ 
100 ûëÙ. áëÏÇ »ñÏÝóáõó ¶ñÇ·áñÇÝ »õ ½ÇÝù 
»ñ»ëÝ»ñ¿Ý Ñ³Ùµáõñ»Éáí Áë³õ. §Û»ï ³Ûëáõ 
¹áõ°Ý Ù»ñ áñ¹»·ÇñÝ »ë, »ë ù»½Ç Ù»ñ ïáõÝÁ 
åÇïÇ ï³ÝÇÙ, Ù»Ýù ù»°½ åÇïÇ Ï³ñ¹³óÝ»Ýù: 
ºë Ïáõ ·³Ù áñµ³Ýáó å³ßïûÝ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ¦, Ù»½Ç »õë ßÝáñÑ³Ï³-
ÉáõÃÇõÝÝ»ñ Û³ÛïÝ»Éáí, ¶ñÇ·áñÇÝ Ñ»ï Ù»ÏÝ»-
ó³õ, áëïÇÏ³Ý³å»ïÇÝ »õë Ýáõ¿ñ ÙÁ »ñÏ³ñ»Éáí£

ì»ñ³¹³ñÓ³Ýù Ù»ñ áñµ³ÝáóÁ: ÆëÏ³å¿ë, 
ù³ÝÇ ÙÁ ûñ»ñ »ïù ïÇÏÇÝÁ »Ï³õ »õ ïÝûñ¿ÝÇÝ 
Ñ»ï Ï³ñ·³¹ñ»ó ¶ñÇ·áñ Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇÝ 
å³ßïûÝ³å¿ë áñ¹»·ñáõ³Í ÁÉÉ³ÉÁ: ²ÛÝ Å³Ù³-
Ý³Ï Ñ³ëÏó³Ýù áñ ïÇÏÝáç ³ÙáõëÇÝÇÝ ß³¯ï 
Ù»Í³Ñ³ñáõëï Ñ³Û ÙÁ ÁÉÉ³ÉÁ. Çñ»Ýù äáÉëáÛ 
½³Ý³½³Ý ÏáÕÙ»ñÁ ù³ÝÇ ÙÁ ß¿Ýù»ñ »õë áõÝÇÝ 
»Õ»ñ: ²ÝÙÇç³å¿ë áõñÇß ïáõÝ ÷áË³¹ñáõ»Éáí, 
Çñ»Ýó Ý³ËÏÇÝ Ï»³ÝùÁ í»ñëÏë³Í ¿£ ø³ÝÇ ÙÁ 
Ã»ñÃ»ñ ¹ñáõ³ï»óÇÝ ³Ûë å³ÝÍ³ÉÇ¯ ¹¿åùÁ...£

²Ù³éáõ³Ý ³ñÓ³Ïáõñ¹Á í»ñç³ó³Í ÁÉÉ³-
ÉáõÝ, Ù»Ýù ëÏë³Ýù Ý³ËÏÇÝ ¹³ë³õ³Ý¹áõÃ»³Ýó 
»õ Ù»ñ ³éûñ»³Û Ï»³ÝùÇÝ...£ ÎÇñ³ÏÇÝ»ñÁ Û³-
×³Ë áõÝ»Ý³Éáí »ñ»õ»ÉÇ ³ÝÓÝ³õáñáõÃ»³Ýó 
³ÛóÝ áõ µ³Ý³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñÁª Ù»Ýù áõñ³Ëáõ-
Ã»³Ý »éáõ½»éÇ Ù¿ç ¿ÇÝù, »ñµ 1921ÇÝ Ø³ñï 
15ÇÝ ä»ñÉÇÝÇ È³ñÉëï»ÝåáõñÏÇ Ð³ñï»ÝåáõñÏ 
ù³Õ³ùÇÝ Ù¿¯ç, êáÕáÙáÝ Â»ÑÉ¿ñ»³ÝÇÝ Ó»é³Ùµ 
ß³Ýë³ï³Ï ·»ïÇÝ ï³å³É»ó³õ Ñ³Û ³½·ÇÝ 
ç³ñ¹³ñ³ñÁª ÂáõñùÇáÛ Ý»ñùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³-
ñ³ñ Â³³É³Ã ÷³ß³Ý:
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ԱՄՆի Քոնկրեսի Ծերակոյտը Համաձայնեցաւ Եօթը Շաբաթով 
Երկարաձգել Կառավարութեան Ֆինանսաւորումը

Միջազգային Èáõñ»ñ

ԱՄՆի քոնկրեսի ծերակոյտը հաւանութիւն 
տուած է պիւտճէի մասին օրինագիծին, ինչը եօթը 
շաբաթով կը յետաձգէ կառավարութեան շարք մը 
հիմնարկութիւններու աշխատանքի դադրեցումը: 
Դեկտեմբեր 19ին այս մասին յայտնած է «The Hill» 
թերթը, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը: 

Օրինագիծը մինչեւ Փետրուար 8 կ'երկարաձգէ 
շարք մը գերատեսչութիւններու, այդ կարգին՝ 
պետական, արդարադատութեան նախարարու-
թեան, ներքին անվտանգութեան նախարարու-
թեան, առեւտուրի նախարարութեան ընթացիկ 
մակարդակով ֆինանսաւորումը: Այժմ ուժի մէջ 
մտնելու համար անոր պէտք է հաւանութիւն տայ 

նաեւ ԱՄՆի քոնկրեսի Ներկայացուցիչներու պա-
լատը, իսկ այնուհետեւ անիկա պէտք է ներկա-
յացուի նախագահ Տոնալտ Թրափի ստորագրու-
թեան, հաղորդած է «ԹԱՍՍ»ը:

Կոմիտաս՝ Հայ Երգի «Անլռելի Զանգակատունը» 
1869-1935

¾ç 03

Որպէս բացառիկ կարգադրութիւն, Սողոմոնը 
Էջմիածնի Դպրեվանք կ՚ընդունուի իր ձայնին 
համար: Սակայն մէկ տարուան ընթացքին ան 
հայերէն խօսիլ, գրել եւ կարդալ սորվեցաւ:

Սողոմոնը՝ Կոմիտաս    
Փոքրիկն Սողոմոն Էջմիածնէն ներս արժանա-

ցած էր Վեհափառի եւ բարձրաստիճան կղերա-
կաններու ուշադրութեան, անոնց սիրոյն ու յար-
գանքին: Իսկ վանքի այս ժառանգաւորը ոչ թէ 
ամէն տարի, այլ՝ ամէն օր կը հասուննար եւ կը 
հրաշագործէր հայ երգի եւ շարականներու կա-
տարելագործութեամբ եւ կրօնագիտութեամբ:

1883-ին կը ձեռնադրուի վարդապետ եւ կը 
ստանայ Կոմիտաս անունը, որ 12-րդ դարու ծանօթ 
Կոմիտաս արուեստագէտին անունն էր:

Կոմիտաս Վրդ. որպէս երգի ուսուցիչ, խմբա-
վար եւ երաժշտագէտ, ստեղծագործեց տիւ եւ 
գիշեր գործելով: Ան բազմաթիւ ճամբորդութիւններ 
կ՚ընէր հայկական գիւղերը եւ հայահոծ քաղաքները 
այցելելով, հայ երգի ակունքներէն հայ երգը կը 
հանէր, կը մաքրազտէր եւ ժողովուրդին կը ներ-
կայացնէր, անգնահատելի գանձեր դիզելով հայ 
երգարուեստի գանձարանին մէջ:

1910-ին Կոմիտաս կը մեկնի Պոլիս: Հոն եւս 
հոգեւոր ծառայութեան կողքին կը զբաղի հայ 
երգով ու երաժշտութեամբ: Կը շարունակէ երգա-
հաւաքի ու երգազտումի իր գործը: Պոլսոյ մէջ կը 
հիմնէ 300 անդամներէ բաղկացած «Գուսան» 
հռչակաւոր քառաձայն ժողովրդական երգչախում-
բը, որ մեծ համբաւ ունեցաւ եւ խանդավառութիւն 
ստեղծեց ժողովուրդին քով: Այդ տարիներուն էր 
որ կը մշակէ Ս. Պատարագի Կոմիտասեան կա-
տարումը, որ մինչեւ օրս կ՚երգուի որոշ եկեղեցի-
ներու մէջ:

Կոմիտաս եւ Ցեղասպանութիւնը
1915-ի հայոց Ցեղասպանութեան սկիզբի օրե-

րուն, մեծն Կոմիտասն ալ ձերբակալուեցաւ եւ 
Անատոլիա ղրկուեցաւ: Հոն էր որ զգայուն սրտի 
տէր Կոմիտասը տեսաւ հայ մեծամեծ գրողներու, 
գործիչներու, կղերականներու հաւաքական չար-
չարանքները, դժբախտութիւնը, որոնք խորապէս 
ազդեցին երիտասարդ կղերականի հոգիին, 
մտքին ու սրտին վրայ: Այդ բոլոր սրտաճմլիկ տե-
սարանները տանիլ չկարենալով, խելագարեցաւ 
մեր անմահն Կոմիտասը, եւ ազդեցիկ մարդոց 
միջամտութեամբ Փարիզ տարուեցաւ բուժուելու 
համար: Սակայն այլեւս բուժումի ոչ մէկ յոյս կար եւ 
1936-ին իր մահկանացուն կնքեց հայ երգի ու 
երաժշտութեան այս երախտաւոր վարդապետը: 
Հանգուցեալին մարմինը Հայաստան տարուեցաւ 
եւ թաղուեցաւ հայ մեծանուն արուեստագէտներու 
Պանթէոնին մէջ ժողովրդային ծովածաւալ բազ-
մութեան մը մասնակցութեամբ եւ աշխարհի զա-
նազան շրջաններէն ժամանած մեծամեծ արուես-
տագէտներու ներկայութեամբ:

Կոմիտաս մարդը
Կոմիտասի կենսագրական գիծերու այս շատ 

ամփոփ տեղեկութիւններէն ետք, կ՚ուզէի յիշել, որ 
այս խոհուն, լուրջ, խիստ եւ պահանջկոտ կղերա-
կան-մանկավարժը, իր ազատ եւ հանգիստ ժամե-
րուն, ընկերներու եւ բարեկամներու շրջանակին 
մէջ, զուարճախօս, կատակաբան, վառվռուն անձ 
մըն էր: Զինք մօտէն չճանչցողները մեծ երգահանի 
մասին զարմանքով կ՚ըսէին, թէ ան արտակարգ-
օրէն հաճելի սրախօս էր:

Կոմիտասին մօտէն ճանչցողները կ՚ըսէին, որ 
ան բնաւ բարկանալ չէր գիտեր: Ամենալուրջ խօ-
սակցութեան մէջ ալ Կոմիտաս Վարդապետ 
կատակ մը, կամ՝ թեթեւ զուարճախօսութիւն մը կը 
խառնէր այդ խօսակցութեան:

Այդպիսի դէպքի մասին գրուած է, որ Կոմիտաս 
Վրդ. ուշադրութիւն կը դարձնէ բառերու շեշտադ-
րութեան վրայ: Ան միշտ կը ծաղրէր այն դպիրները, 
սարկաւագները կամ կղերականները, որոնք 
տարօրինակ շեշտեր կը դնէին վանկերու վրայ, 
որոնց շեշտադրութեան կարիքը չկայ:

1913-ին Պոլսոյ Սուրբ Հրեշտակապետ Մայր 
Տաճարին մէջ, նստած Ս. Պատարագի երգեցողու-
թեան կը հետեւէր: Երբ դպիրը կը սկսի թրքական 
շարքիներու եւ նանիներու պէս «քաշել» «ազա-
տութիւն» բառը, Կոմիտաս չի հանդուրժեր…: Ս. 
Պատարագի աւարտին Կոմիտաս Վրդ. կը մօտե-
նայ դպիրին կատակով, բայց լուրջ շեշտով կ՚ըսէ. 
«Տօ՛, զուռնաճի, մի՞թէ կարելի է այդ աստիճան 
չարչարել մարդկային ազատութիւնը: Եթէ ես 
Աստուծոյ տեղը ըլլայի, այդ տեսակ ազատութիւն 
խնդրող մարդուն ստրկութիւն կը շնորհէի»:

Բազմաթիւ դէպքեր, պատումներ կան Կոմի-
տաս Վրդ.ի կատակաբանութիւններուն, սրախօ-
սութիւններուն եւ մանաւանդ հաւաքոյթներուն մա-
սին, ուրախ առիթներու անոր շէն ու շէնշող կեանք 
սփռող ներկայութեան մասին:

Կոմիտաս Վրդ. ազատ ժամերուն նարտի խա-
ղալ շատ կը սիրէր, եւ միշտ իր մրցակիցը շատ լաւ 
խաղցող պէտք է ըլլար, որ անոր հետ նարտի 
խաղալու նստէր: Երբ յաղթէր, անմիջապէս 
պարտուողին կ՚ըսէր. «Դէ գնա՛ պապայիդ բարեւ 
տար եւ սորվէ նարտի խաղալ»: Իսկ պարտութեան 
պարագային, միշտ նարտին կը ձգէր եւ արագ մը 
կ՚անհետանար ըսելով, թէ՝ «Շատ գործ ունիմ 
ընելիք»:

* * *

Կոմիտասի մեծագոյն առաքելութիւնն էր ցոյց 
տալ, որ հայը ունի իր ինքնուրոյն ազգային խոր 
ակունքներէն բխող հայ երգ ու երաժշտութիւն: Եւ 
ասիկա փայլուն ձեւով ներկայացուց աշխարհի 
շատ մը ժողովուրդներուն եւ երկիրներուն: Ան հայ 
երգը բազմիցս տարաւ Եւրոպա, երգչախմբային 
կամ առանձին ելոյթներ ունենալով ամենայայտնի 
համերգասրահներու մէջ եւ հայ երգի սիրով 

համակեց օտար բազմաթիւ մեծանուն արուեստա-
գէտներու հոգիները եւ արժանացաւ անոնց 
հիացմունքին եւ բարձր գնահատանքին:

Բազմաթիւ դէպքեր, պատումներ կան Կոմի-
տաս Վրդ.ի կատակաբանութիւններով, սրախօ-
սութիւններով եւ մանաւանդ ձայնի քաղցրութեան 
մասին, որոնք մեր գրականութեան անթառամ 
գանձերն են: Այդ բոլոր գրութիւններուն մէջ 
յիշուած եւ գնահատուած են արուեստի բազմաթիւ 
տիտաններու կողմէ, որոնք ամենաջերմ խօսքերով 
եւ բառերով գնահատած են մեր անմահ Կոմիտասի 
գործերը:

Կոմիտասին զանազան առաջարկներ եղած են 
իրենց մօտ գործելու, Գերմանիա որպէս ուսանող 
եղած շրջանին,Պուլկարիոյ թագաւորութեան կող-
մէ եւայլն: Բոլորն ալ մերժած է, ըսելով՝ «Ես 
վարդապետ եմ, իմ տեղս հայ եկեղեցին է»:

Կոմիտաս ականատեսը ըլլալով իր գործի յաղ-
թանակին, երբ հարց  կու տան իրեն այդ մասին, 
իր գործը մեծագոյն յաջողութեամբ պսակած 
մարդու մը գոհունակութեամբ կ՚ըսէ.

«Ամէնէն աւելի զիս յուզեց այն բանը, որ օտար 
հեղինակաւոր երաժշտագէտներ, լսելով իմ բա-
ցատրութիւնները, երգերը, հասկցան եւ համոզուե-
ցան որ աշխարհի վրայ կայ հայ երաժշտութիւն, 
ինքնատիպ եւ ինքնուրոյն, այնպէս ինչպէս հայ 
լեզուն եւ հայ կեանքը, մինչդեռ մեր ժողովուրդը 
դեռ կը տարակուսի, թէ ինքը լեզու ունի՞, երա-
ժըշտութիւն ունի՞, կեանք ունի՞»:

* * *
Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան մօտալուտ տօնե-

րուն առիթով, սրտանց կը շնորհաւորենք Հայաս-
տանի, Արցախի եւ Սփիւռքի ողջ հայութիւնը, 
մաղթելով հայ ժողովուրդին ամենայն բարիք եւ 
օրհնաբեր օրեր:

Թող 2019 տարին ըլլայ Կոմիտաս Վրդ.ի 
յիշատակով, գործով եւ պատգամներով ապրելու 
տարի մը ողջ հայութեան համար: Թող Կոմիտաս 
«Զանգակատունը» միշտ եւ յաւէտ հնչէ բոլոր 
տուներէն եւ ընտանիքներէն ներս:

Հազար փառք ու պատիւ հայ ժողովուրդին, որ 
ծնունդ տուած է Կոմիտասի նման յաւերժալոյս 
աստղի մը:

Լոս Անճելըս
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքը այս 
տարի եւս հանդիսաւոր կերպով պիտի նշէ Ս. Ստեփանոս 
Նախավկայ Սարկաւագին տօնը։

Այս առիթով Կիրակի, 23 Դեկտեմբեր 2018-ին, Անթիլիասի Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, նախագահութեամբ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Ս. եւ Անմահ Պատարագ 
պիտի մատուցէ եւ յաւուր պատշաճի քարոզէ՝

Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան։
Սիրով կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակները 

տօնակից դառնալու Դպրեվանքի Սարկաւագաց դասուն։

Տեսչութիւն Դպրեվանքի

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


