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World Food Programը Ամէնօրեայ
Դրութեամբ 1 Միլիոն Տոլար Կը Ծախսէ
Լիբանանի Մէջ. Կազմակերպութեան
Գործադիր Տնօրէնը

World Food Program կազմակերպութեան գործադիր տնօրէն Տէյվիտ Պիսլի Երկուշաբթի յայտնեց, որ WFPը օրական մէկ միլիոն տոլար կը ծախսէ
Լիբանանի մէջ զանազան ծրագիրներու համար:
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Թուրքիոյ Մէջ Սէուտացի Լրագրողը Խեղդամահ Ըրած Են
Իսթամպուլի մէջ Սէուտական Արաբիոյ հիւպատոսութեան շէնքին մէջ սէուտացի ընդդիմադիր
լրագրող Ժամալ Խաշոքժի սպաննած են խեղդամահ ընելով:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
կը յայտնէ Reutersը:
Reutersի փոխանցմամբ՝ Սէուտական Արաբիոյ
կառավարութեան բարձրաստիճան պաշտօնեաներէն մէկը իրենց յայտնած է, որ սկզբնապէս
նախատեսուած չէ եղած սպաննել Խաշոքժին:
Տեղեկութեան համաձայն՝ Սէուտական Արաբիոյ
իշխանութիւնները Թուրքիա ուղարկած են 15 անձ,
որոնք հանգիստ ձեւով պէտք է Խաշոքժիին համոզէին վերադառնալ հայրենիք:
Լրագրողի հետ հանդիպումին այս 15 անձինք
սկսած են սպառնալ իրեն, իսկ լրագրողը դիմադրած
է, օգնութիւն կանչած, որով այդ անձինք ինկած են
խուճապի մէջ:
Այդ խումբի անդամները փորձած են լռեցնել
Խաշոքժին, որուն հետեւանքով ան շնչահեղձ եղած է:
Խաշոքժին սպաննելէ ետք անոր մարմինը
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Կառավարութեան Կազմաւորումը Պիտի Յստականայ
Յառաջիկայ Օրերուն. Հարիրի

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի Երկուշաբթի ըսաւ, որ յառաջիկայ օրերուն
աւելի ստոյգ պիտի դառնայ, թէ կառավարութեան
կազմաւորման գործընթացը ինչ հունի վրայ է:
Մեծ Սէրայլի մէջ միջոցառումէ ետք խօսելով լրագրողներուն հետ վարչապետի պաշտօնակատարը
անդրադարձաւ գործընթացի հեզասահ ընթացքը
խոչընդոտող յոռետես մթնոլորտին անցնող շաբթըւան աւարտէն ետք:

e-mail: zartonkadl@gmail.com
P.O.Box: 11-617
Beirut-Lebanon
Tel./Fax: +961 1 444225
Mob: +961 81 306 447

փաթթած են գորգով, հիւպատոսական մեքենայով
դուրս բերած եւ յանձնած են իրենց մտերիմ
իսթամպուլցիներէն մէկուն:
Յանցաւոր խումբի անդամներէն մէկը հագած է
Խաշոքժիի հագուստները, դուրս եկած է հիւպատոսութեան շէնքէն, որպէսզի անվտանգութեան
տեսախցիկները հաստատեն, թէ «ինչպէս Խաշոքժին դուրս կու գայ» շէնքէն:
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Նախագահ Սարգսեան Ժընեւի Մէջ
Կը Մասնակցի Համաշխարհային
Ներդրումային Համաժողովին
Եւ Crans Montana Միջազգային
Ժողովին

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեան Հոկտեմբեր 22էն 25 աշխատանքային այցով պիտի գտնուի Զուիցերիոյ Համադաշնութիւն: Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը,
ՀՀ նախագահի հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ նախագահը
Ժընեւի մէջ կը մասնակցի ՄԱԿի Առեւտուրի եւ
զարգացման ժողովի (UNCTAD) երկամեայ պարբերականութեամբ կազմակերպուող վեցերորդ Համաշխարհային
ներդրումային
համաժողովին
(World Investment Forum 2018), որ այս տարի տեղի
կ'ունենայ «Ներդրումներ՝ յանուն կայուն զարգացման» խորագիրով:
Նախագահ Արմէն Սարգսեան ելոյթով հանդէս
կու գայ համաժողովի ծիրէն ներս կայանալիք
համաշխարհային առաջնորդներու վեհաժողովին:
Նախագահ Արմէն Սարգսեան Ժընեւի մէջ կը
մասնակցի նաեւ «Crans Montana» միջազգային հեղինակաւոր ժողովի տարեկան 20րդ նստաշրջանի
բացումին եւ տեղական ու համաշխարհային
անվտանգութեան խնդիրներուն նուիրուած քննարկումներուն հանդէս կու գայ որպէս գլխաւոր
բանախօս:
Crans Montana Forumը միջազգային համագործակցութիւնը խրախուսող ազդեցիկ հարթակ է,
որուն տարեկան միջոցառումներուն աւելի քան 100
երկրի առանցքային դերակատարներ ոչ պաշտօնական մթնոլորտի մէջ կը քննարկեն ընկերային,
տնտեսական խնդիրներ, անվտանգութեան հետ
կապուած կարեւորագոյն հարցեր:
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Պաշտօնական Ճաշկերոյթ Ի Պատիւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Վարչապետի Պաշտօնակատար
Նիկոլ Փաշինեանի Եւ Իր Տիկնոջ Ներկայութեան
Կիրակի, 21 Հոկտեմբեր 2018ին «Le Royal»
պանդոկին մէջ պաշտօնական ճաշկերոյթ մը
տեղի ունեցաւ ի յարգանս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Վեհափառ Հայրապետին՝ իր ձեռնադրութեան
50ամեակին առիթով։
Ճաշկերոյթի ընթացքին խօսք առաւ Ազգային
Կեդրոնական Վարչութեան համա-ատենապետ
Գրիգոր Մահսերեճեան. կարդացուեցաւ Արցախի
Հանրապետութեան վսեմաշուք նախագահ Տիար
Բակօ Սահակեանի ուղերձը եւ ապա յաջորդաբար
խօսք առին վարչապետի պաշտօնակատար Տիար
Նիկոլ Փաշինեանն ու Նորին Սրբութիւնը։
Մահսերեճեան, արտասանելով բացման խօսքը, ըսաւ, որ Նորին Սրբութեան նկարագիրին գերակշիռ յատկութիւններէն են համահայկական
մտածողութիւնն ու աշխատանքի մղող նկարագիրը, ինչպէս նաեւ եկեղեցին պատերէն անդին
տանելու յանձնառութիւնը։

Տիար Պետօ Տէմիրճեան ընթերցեց նախագահ
Բակօ Սահակեան ուղերձը, ուր ան կը նշէ, որ
Նորին Սրբութեան ձեռնադրութեան եւ օծման
յիսնամեակը նշանակալից իրադարձութիւն է ոչ
միայն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
համար, այլ նաեւ Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ,
հայրենիքին եւ Սփիւռքի բազմաթիւ օճախներուն։
Իր եւ Արցախի ժողովուրդին ու իշխանութեան
շնորհաւորանքը յայտնելէ ետք, նախագահ Սահակեան կ՚ընդգծէ, որ Արցախը բարձր կը գնահատէ Նորին Սրբութիւնը եւ անոր գործունէութիւնը
որպէս Կաթողիկոս, հոգեւորական, հասարակական գործիչ եւ հայրենանուէր մարդ. «Դուք մեծածաւալ ազգանպաստ գործունէութիւն էք իրականացնում կրթական-հայագիտական ծրագրերի,
միջեկեղեցական եւ միջկրօնական կապերի ընդլայնման ու խորացման ուղղութեամբ»,- կը նշէ
նախագահը ու կը շարունակէ՝ ըսելով, որ Վեհափառ Հայրապետը թէ՛ օրհասական պահուն եւ թէ՛
յաղթական ժամուն միշտ նեցուկ կանգնած է հայ

ազգին՝ իր գործուն աջակցութեամբ եւ օժանդակութեամբ:
Ապա բեմ բարձրացաւ Հայաստանի Հանրապետութեան Վարչապետի պաշտօնակատար Տիար
Նիկոլ Փաշինեան, որ շնորհաւորեց Վեհափառ
Հայրապետին ձեռնադրութեան 50ամեակը՝ մաղթելով քաջառողջութիւն եւ արեւշատութիւն։ Փաշինեան ընդգծեց Նորին Սրբութեան ծառայասիրութիւնը եւ ըսաւ, որ 50 տարուան հոգեւոր
ծառայութիւնը գործնականացուցած է «զրուցելով»
Աստուծոյ եւ ժողովուրդի հետ, եւ բնական է, որ
նման նուիրական անհատ մը վայելէ համատարած
վստահութիւն ու յարգանք թէ՛ ազգային եւ թէ՛
միջազգային մակարդակներու վրայ։
Աւարտին, իր խօսքը ուղղեց Նորին Սրբութիւնը,
որ առաջին հերթին շնորհակալութիւն յայտնեց իր
ձեռնադրութեան համար կազմակերպուած երեկոյին ու ջերմ շնորհաւորանքներուն համար։ Հայրապետը ընդգծեց, որ մեր կեանքին իմաստն ու
նպատակը չի կրնար ըլլալ այլ բան քան ծառայութիւնը. ան ըսաւ, որ իր 50ամեայ հոգեւորականի
կեանքին մէջ, ազդուելով իր նախորդ երեք
Կաթողիկոսներէն եւ ըլլալով անոնց անջնջելի
հետքերով կազմաւորուած, կը մատուցանէ իր
ծառայութիւնը։ Վեհափառ Հայրապետը, իր խօսքը
ուղղելով վարչապետի պաշտօնակատարին, ընդգըծեց, որ թաւշեայ յեղափոխութեան առաջին
օրերէն իսկ կապ հաստատելով Փաշինեանի հետ
շեշտած է յեղափոխութեան հանգուցալուծման
առաջնորդող յեղափոխութիւն մը ըլլալուն կարեւորութիւնը, որ կը հետապնդէ մէկ նպատակ՝ Հայաստանի հզօրացում։ Անդրադառնալով Սփիւռքին
Հայրապետը ըսաւ, որ հարկադրաբար Հայաստանէն հեռու ապրած է Սփիւռքը, տագնապած է
անոր ցաւերով եւ ուրախացած անոր վերանկախացումը տեսնելով, սակայն մեր ժողովուրդը ոչ
միայն կ՚ուզէ տեսնել անկախացած Հայաստանը,
այլեւ Հայաստանը կ՚ուզէ տեսնել Արարատո՛վ։
«Այս հանգրուանին պէտք է հզօրացնենք Հայաստանը ի խնդիր Մեծ Հայաստանին։ Զօրացնենք
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Գարուշ (Կարապետ)
Խաչատուր Խաժակեան

Սփիւռքը, որպէսզի Հայաստանը աւելի հզօրանայ։
Հայաստանը հզօրացնենք, որպէսզի ՍփիւռքՀայաստան-Արցախ եռամիութիւնը փոխադարձ
հասկացողութեամբ, ամբողջական համագործակցութեամբ, դերերու յստակեցումով, աշխատանքի
բաժանումով, սակայն մէկ ազգի, մէկ հայրենիքի
եւ մէկ ապագայի տեսլականով քալենք դէպի
ժողովուրդի պայծառ ապագայ։ Հետեւաբար, իմ
սպասումս է, որ Հայաստանի մէջ մեր ժողովուրդի
մասնակցութեամբ յառաջացած թաւշեայ յեղափոխութիւնը այս գիտակցութեամբ ու հաւատքով
հզօրացնէ մեր հայրենիքը։ Կը վստահեցնեմ ձեզի,
թէ Սփիւռքը, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը ձեզի հետ է, Հայաստանին հետ է, Արցախին
հետ է»,- իր խօսքը եզրափակեց Նորին Սրբութիւնը։

Նշենք, որ Գերշ. Տ. Նաթան Արք. Յովհաննէսեան Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Կաթողիկոսութեան
անունով Նորին Սրբութեան նուիրեց յուշանուէր
մը՝ Ս. Էջմիածնի ոսկեձոյլ խաչի մանրակերտը,
իսկ Վեհափառ Հայրապետը Նիկոլ Փաշինեանին
նուիրեց Բարձր Բերդի ձեռագիր աւետարանին
կրկնօրինակը։
Յայտնենք, որ ճաշկերոյթէն առաջ, վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան այցելեց
Անթիլիասի Մայրավանքի եւ ծաղկեպսակ զետեղեց Սրբոց Նահատակաց յուշարձանին առջեւ,
ներկայութեամբ Վեհափառ Հայրապետին եւ Միաբանութեան։
Գարուշ (Կարապետ) Խաչատուր Խաժակեան
(10 Հոկտեմբեր (23 Հոկտեմբեր) 1913, Ալեքսանդըրապոլ – 8 Մայիս 1980, Երեւան), հայ խորհրդային
դերասան։ ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1961):
1931 թուականին աւարտած է Լենինականի
թատրոնին կից աշխատանոցը։ 1931 - 1936 թուականներուն աշխատած է Երեւանի բանուորական,
1936 թուականէն՝ Սունդուկեանի անուան թատրոններուն մէջ: Դերերէն են՝ Մասիսեանց (Սունդուկեանի
«Խաթաբալա»), Էրեկլէ (Եուժին-Մումբատովի «Դաւաճանութիւն), Նեզնամով (Օսթրովսքիի «Անմեղ
մեղաւորներ»), Ռուբէն (Գ. Տէր-Գրիգորեանի «Այս
աստղերը մերն են»), Ֆերտինանտ (Շիլլերի «Սէր եւ
խարդաւանք»):
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Լեզուագիտական

Պճեղ Մը Հայերէն

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Յաջորդ եւ յառաջիկայ

Մեծ է թիւը այն գրողներուն, որոնք կը շփոթեն
այս երկուքը:
Այսպէս, օրինակի համար՝ հետեւեալ խորագիրը.
«Յաջորդ տարի յոբելենական 80-ամեակն է
մեր թերթին»:
Յաջորդ բառին այս կիրարկութիւնը՝ իբրեւ
խորագիր, պարզապէս... հայերէն չէ: Որովհետեւ
այնքան ատեն, որ նախապէս չէ նշուած այլ տարի
մը, «յաջորդ տարի» բառակապակցութիւնը իմաստ
չ’ունենար, ծանօթ ու ճշդելի տարի մը չի կրնար
ըլլալ:
Մտածենք քիչ մը. ո՞ր ծանօթ տարուան պիտի
հետեւի «յաջորդ տարի»-ն,– ո՛չ մէկ, նման տարեթիւ
չէ յիշուած:
Մինչդեռ իմաստաւորուելու համար՝ յաջորդ
ածականը իրմէ առաջ կը պահանջէ անունը այլ
տարուան մը, որ իբրեւ մեկնակէտ պիտի ծառայէ
իրեն՝յաջորդ-ին:
Այլ օրինակ մը. ենթադրենք, որ պատահական
փոքրիկի մը ըսենք. «Յաջորդին այսպիսի բան
չընես»: Ան յապուշ պիտի կրթի եւ ձեզի հարց պիտի
տայ. «Ի՞նչ բան պիտի չընեմ»,– որովհետեւ նման
«յաջորդ» մը իմաստ չունի:
Սակայն երբ նոյնը կ’ըսէք մէկուն, որ զանգը
զարնելէն ետկ դասարան կը մտնէ, այդ պարագային «յաջորդ»-ը իմաստ մը կը ստանայ. ան կը
նշանակէ «յաջորդ ուշանալուդ»:
Այլ օրինակ մը. «Անոնք որոշում կայացուցին
1956-ին եւ յաջորդ տարի ճամբորդեցին»: Այս պարագային «յաջորդ տարի» կապակցութիւնը իմաստ
ունի, որովհետեւ ան կը յենի 1956-ին վրայ, մեկնակէտ ունի 1956-ը եւ կը նշանակէ 1957-ին: Նման
մեկնակէտ գոյութիւն չունի վերի խորագիրին
արագային, քանի իրմով կը սկսի յօդուածը:
Այս սխալ կիրարկութիւնը արեւելահայերը կը
գործածեն հաց ու ջուրի պէս՝ հաւանաբար ռուսերէնի հետեւողութեամբ: Իսկ արեւմտահայ լրագրո-

ղը մեքենաբար կ’ընդօրինակէ արեւելահայերէն
բնագիրը:
Բերուած խորագիրի հեղինակին փնտռած ածականը յառաջիկայ բառն է. «Յառաջիկայ տարի
յոբելենական 80-ամեակն է մեր թերթին»: Յառաջիկայ բառը մեկնակէտի պէտք չունի. իր մեկնակէտը իր իմաստին մէջն իսկ է: Արդարեւ, յառաջիկայ-ն այն է, որ կը յաջորդէ խօսած պահդ
պարփակող ժամանակը:
Ոեւէ հայերէն գիտցողի համար «յառաջիկայ
տարի» բառակապակցութիւնը կը բնորոշէ 2019-ն,
եթէ այս խօսքը արտասանուած է կամ գրուած է
հի՛մա՝ 2018-ի՛ն, այսօ՛ր, թերթի ներկա՛յ թիւին մէջ:
Իսկ եթէ զայն գրենք 2019-ին, ապա «յառաջիկայ» պիտի նշանակէ 2020 եւ այսպէս շաունակ:
«Յառաջիկայ օրերը դժուար պիտի ըլլան»,–
մեկուսի նախադասութիւնը լիովին ինքնաբաւ է եւ
կը նշանակէ՝ խօսողին ու լսողին համար, մեր այս
խօսած պահուն կամ օրուան յաջորդող օրերը:
Մինչդեռ «յաջորդ օրերը դժուար պիտի ըլլան»,–
մեկուսի նախադասութիւնը ո՛չ մէկ յստակ ու որոշ
օրերու կ’ակնարկէ. այսպէս է, քանի որ յաջորդ
ածականը իմաստաւորուելու համար մեկնակէտ մը
կը պահանջէ, իսկ այդ մեկնակէտը բացակայ է
այստեղ:
«Այսօր դիւրին է, սակայն յաջորդ օրերը դժուար
պիտի ըլլան»,– հիմա հարցը փոխուեցաւ. մենք
այլեւս գիտենք, որ այսօրուան յաջորող օրերն են,
որ պիտի դժուար ըլլան, այսինքն՝ վաղը, միւս օրը
եւ այլն...
* * *
ա) Յաջորդ օրը անոնք պիտի վերադառնան:
Ե՞րբ է այդ վերադարձը,– չենք գիտեր, քանի
յաջորդ-ը մեկնակէտ չունի:
բ) Ուրբաթ օրը պիտի մրցին եւ յաջորդ օրը
պիտի վերադառնան:
Ե՞րբ է այդ վերադարձը,– շաբաթ է, պարզ է,
քանի այստեղ յաջորդ-ը մեկնակէտ ունի ուրբաթ-ը:
գ) Յառաջիկայ երեքշաբթի պիտի վերադառնան:
Յառաջիկայ-ն ոչ մէկ մեկնակէտի կը կարօտի:
Ե՞րբ է այդ վերադարձը,– այս՝ ներկայ օրուան,–

ուր կը խօսինք կամ կը գրենք,– յաջորդող եւ մեր
անմիջական առջեւը գտնուող երեքշաբթին է:
* * *
Յաջորդ բառին յիշեալ սխալ կիրակութիւնը,
ինչպէս ըսինք, հետեւանք է արեւելահայերէնի ռուսամոլութեան, բայց ան միակը չէ: Անոր վրայ կու
գայ աւելնալու անգլերէնի next բառը, որ այնքան
ընթացիկ է. հոն ուր հայ անվարժ խմբագիրը կը
հանդիպի այս ածականին, իսկոյն զայն յաջորդ կը
թարգմանէ, մինչդեռ անգլերէն այս բառը հաւասարապէս կը նշանակէ թէ՛ յաջորդ եւ թէ՛ յառաջիկայ:
Next week հաւասարապէս կը նշանակէ յաջորդ
շաբաթ եւ յառաջիկայ շաբաթ: Հայ թարգմանիչը
պարտի, հիմնուելով թարգմանելի հատուածին
իմաստին վրայ, զատորոշելու, թէ այս երկուքէն ո՛ր
մէկով հայերէնի թարգմանէ՝ յաջո՞րդ, թէ՞ յառաջիկայ:
Իսկ ասոնք նոյնը չեն հայերէնի մէջ: Օրինակ՝
***Յուլիոս Կեսար սպաննուեցաւ 44-ին Քա.:
Յաջորդ տարի կազմուեցաւ Եռապետութիւն մը:
---Այս օրինակին մէջ փաստօրէն չեմ կրնար
յաջորդը փոխարինել յառաջիկայով: Փորձեցէք ու
պիտի տեսնէք, որ անկարելի է:
Եւ վերջապէս այս շփոթին կ’օժանդակեն մեր
բառարանները եւս. 20-րդ դարու մեր կարեւորագոյն
բառարանները բոլո՛րն ալ յառաջիկայ-ին դիմաց
դրած են յաջորդ:
Յապաւումներով

Հնարաւորութիւններու ֆրանսերէն
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանը ֆրանսախօսութիւն կը շնչէ: Երեւանի
զանազան հրապարակներու վրայ բեմեր լարուած են.
մեծ ազդագրերը, ցուցահանդէսները, համաժողովները,
համերգները եւ բազում մշակութային միջոցառումները
այս օրերուն միայն Ֆրանսախօսութեան միջազգային
գագաթաժողովին նուիրուած են: Հետաքրքրական ու
բազմազան այս ձեռնարկները կը վկայեն, որ ֆրանսախօսութիւնը միայն Ֆրանսան ու ֆրանսերէնը չեն,
այլեւ՝ մշակոյթներու քաղաքակիրթ ու բարձրակարգ

երկխօսութիւնն է ու այդ երկխօսութիւնը այս տարի
ծաւալած է Հայաստանի մէջ: Թերես այսքան մեծ թիւով
բարձրաստիճան հիւրեր Հայաստանը երբեք չէ ընդունած: Հիւրերու, պատուիրակներու եւ ձեռնարկներու
առատութիւնը Հայաստանի կառավարութեան առիթ
տուած է այս երկու օրը Երեւանի մէջ հռչակել ոչաշխատանքային՝ տօնական:
Մթնոլորտը աւելի յուզիչ եւ զգացական կը դարձնեն
Շարլ Ազնաւուրի երգերը, որոնք գրեթէ բոլոր սրահներուն մէջ կը հնչեն, պատուհաններէն դուրս կը յորդին,
թանձր ու սիրելի կերպով կը նստին բոլորին սրտերուն
մէջ, յիշեցնելով, որ ան նոյնպէս ներկայ պիտի ըլլար
Ֆրանսախօսութեան միջազգային գագաթաժողովին:
Իր երգերով Ազնաւուր իրապէս ներկայ է այս օրերուն
Երեւանի մէջ: Մահուան վիշտը տակաւին չէ փարատած:
Անոր լուսանկարները, պաստառները տակաւին վար
չեն առնուած փողոցներէն: Մէկ կողմէ ժողովուրդը
արցունքով կը սգայ անոր մահը, միւս կողմէ յիշատակը
կը խնկարկէ՝ ժպիտով եւ հպարտութեամբ:
Տակաւին թարմ է տպաւորութիւնը Ֆրանսայի
Հանրապետութեան նախագահ Էմմանիւէլ Մաքրոնի
հրաշալի դամբանականին, որ ան հնչեցուց Փարիզի
մէջ՝ Ազնաւուրի մահուան առթիւ: Այսօր Երեւանի մէջ

Մաքրոն ո՛չ միայն Ֆրանսախօսութեան միջազգային
գագաթաժողովի գլխաւոր հիւրերէն է, այլ նաեւ՝ ֆրանսահայ մեծ արուեստագէտ Շարլ Ազնաւուրի հայրենիքին
մէջն է։ Երկրի մը, որու մասին ան խօսեցաւ իր դամբանականին մէջ, ըսելով, որ ըլլալով Ֆրանսայի զաւակը, Ազնաւուր նաեւ զաւակն է Հայաստանի… Հայաստան գալէ առաջ Մաքրոն հայերէնով գրառումներ
կատարեց ընկերային հարթակներու վրայ, անգամ մը
եւս փաստելով, որ երկիրը, ուր կու գայ, հետաքրքրական
է իրեն համար:
Ֆրանսախօսութեան բոլոր արժէքները այս օրերուն
կարելի է տեսնել Երեւանի Օփերայի շրջափակը տեղադըրուած Ֆրանսայի տաղաւարին մէջ, որ ստեղծուած է
«Հնարաւորութիւններու ֆրանսերէն» արտայայտութեան
ոգիով։ Ճիշդ այսպէս կը բնորոշէ ֆրանսերէնը՝
Էմմանիւէլ Մաքրոն:
Ֆրանսախօսութեան բոլոր արժէքները կարելի է
գտնել նոյնինքն՝ Էմմանիւէլ Մաքրոնի «Յեղափոխութիւն»
գիրքին մէջ, որ այս օրերուն հայերէնի թարգմանուեցաւ
եւ որուն շնորհանդէսը տեղի ունեցաւ Երեւանի մօտ
Ֆրանսայի դեսպանատան մէջ: 2016 թուականին
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 2 «Մենք Պէտք Է Վերջնականապէս Կեդրոնանանք, Որոշենք՝ Մեր Հայրենիքը Որն Է»
Հարցազրոյց Մասթըր Կարօ Քեպապճեանի Հետ Հայրենադարձութեան Մասին Եւ Ոչ Միայն
Հարցազրոյցը վարեց՝
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Այսօր կը հրատարակենք «Զարթօնք» Հայրենիքի մէջ մեր նոր շարքին երկրորդը:
Սոյն շարքով մենք մեր ընթերցողներուն կը
հրամցնենք Հայրենիքին առնչուող իրադարձութիւններ եւ հարցազրոյցներ:
Մեր տպագիրը ժամանակակից պայմաններու հետ յարմարցնելու ջանքով, մեր այս
շարքին պիտի ընկերանայ նաեւ տուեալ նիւթին
վերաբերող տեսանիւթը, որ, մեր առցանց
հրատարակութեան զուգահեռ, մեր տպագիրի
ընթերցողին տրամադրութեան տակ պիտի
դնենք կողքին զետեղուած QR ծածկագրին
միջոցաւ:
§ÊÙµ.¦
Մերձաւոր Արեւելքի մէջ Արցախի հանրապետութեան ներկայացուցիչ, Մասթըր Կարօն,
ինչպէս իրեն կ'ըսեն Արցախի մէջ, կը կարծէ, որ
հայը աշխարհի որեւէ վայրի մէջ կրնայ ապրիլ,
բայց չի կրնար ապրիլ ինչպէս թագաւոր, քանզի
իր հայրենիքին մէջ չէ: Կարօ Քեպապճեանի
պապերը արմատներով Արեւմտեան Հայաստանի Սեբաստիայէն են, կը սերին ազնուական
ընտանիքէ: Ջարդերու ժամանակ ամբողջ գերդաստանը ոչնչացուած է: Կարօ Քեպապճեանը
ծնած, մեծցած ու կրթութիւն ստացած է Լիբանանի մէջ: Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք եռամիասնութեան լաւագոյն դրսեւորումը կարելի է
տեսնել անոր մօտ՝ 15 օր կ'անցընէ Հայաստանի
Ագարակ գիւղը, 15 օր՝ Արցախի Շուշի քաղաքը,
իսկ 15 օր՝ Լիբանան: Ամբողջ կեանքը, ինչպէս
ինքը կը սիրէ ըսել, նուիրել հայ դատին, Ցեղասպանութեան ճանաչման, Արցախի անկախութեան եւ անոր ուղղուած շարք մը կարեւոր
քայլեր կատարել:

Հայրենադարձ ազգանուէր Կարօ Քեպապճեանը, բացի 1999 թուականէն Մերձաւոր Արեւելքի մէջ Արցախի հանրապետութեան ներկայացուցիչը ըլլալէ, Արցախի մէջ Ուշուի մարտարուեստի
ֆետերասիոնի եւ Հայ սեւ գօտիներու միութեան
հիմնադիրն է, արեւելեան մարտարուեստի
վարպետ է: 1974 թուականին դարձած է Մերձաւոր Արեւելքի սեւ գօտիներու կազմակերպութեան
մարզիչ, այնուհետեւ՝ ախոյեան: Սփիւռքի տարբեր գաղութներու մէջ հիմնած է կեդրոններ՝
նպատակ ունենալով հայ երիտասարդները

մարզել ու համախմբել: 1976 թուականին պաշտօնապէս հիմնած է Հայ սեւ գօտիներու միջազգային ֆետերասիոնը (ABBA):
«Զարթօնք» օրաթերթի «Զարթօնքը հայրենիքի մէջ» խորագրի ներքոյ զրուցած ենք Կարօ
Քեպապճեանի հետ՝ հայրենադարձութեան, Հայաստան-Սփիւռք կապի ամրապնդման, Արագածոտնի
մարզի Ագարակ համայնքին մէջ «ԱՅԲ 3»
թաղամասի կառուցման, տեղանքի յատուկ
ընտրութեան, անոր պատմական առանձնայատկութիւններու եւ այլ հետաքրքրական հարցերու
մասին:
Քրիսթինա Աղալարեան - Պարոն Քեպապճեան, երկար տարիներէ բնակութիւն հաստատած
էք Արցախ եւ Հայաստան: Կ'ուզեմ խօսիլ հայրենադարձութիւն երեւոյթի մասին, հայրենիքի մէջ
ապրելու, հաստատուելու դժուարութիւններուն
եւ ի հարկէ դրական կողմերուն մասին:
Կարօ Քէպապճեան- Հայկական ծիրանի ծառը
կ'ապրի Հայաստանի մէջ: Չինաստան փորձեցէք
ուղարկել նոյն ծառը, չի բարգաւաճիր, քանի որ
ծիրանի ծառը կ'ապրի ու կը ծաղկի հայկական
հողի վրայ: Կրնայ կ'ապրի այլ հողի վրայ, բերք
տալ, բայց համը նոյնը չ'ըլլար: Հայը կրնայ ապրիլ
որեւէ տեղ, բայց որպէս թագաւոր չի կրնար ապրիլ,
այլ որպէս հասարակ քաղաքացի: Հայրենադարձութիւնը կապուած է բնութեան հետ, տիեզերքի,
աստղերուն հետ, ջուրի ու հողի հետ: Հայերը եթէ
կ'ուզեն որպէս թագաւոր ապրիլ, առողջ ապրիլ ու
չհիւանդանալ, պէտք է ապրին սեփական հողի
վրայ, այնտեղ, ուր իր արմատներն են: Ես միշտ
ըսած եմ՝ մենք պէտք չունինք Սփիւռքի ամբողջ
հայութիւնը բերելու Հայաստան, մենք պէտք է
կարկինի փիլիսոփայութիւն ունենանք: Կարկինը
ունի մէկ սուր ծայր ու կլոր շրջող հատուած: Սուր
մասը պէտք է ըլլայ հայրենի հողի վրայ, միւս մասը
կրնայ դուրսը ըլլալ: Մեր զաւակներուն պէտք է
ըսենք՝ գացէք Հոնկ Քոնկ, Լաս Վեկաս, դրամ
վաստակեցէ՛ք, զարգացէք, սորվեցէք, բայց ձեր
սուր մասը հայրենիքի մէջ պահեցէք: Համոզուած,
գիտակից ու գիտական ձեւով պէտք է մօտենանք
Հայրենիքին, զայն դարձնենք նոյնիսկ Զուիցերիայէն լաւ: Մենք պէտք է մեր հողը զարգացնենք,
ընենք այն ինչ ես կ'ընեմ: Ես կ'ապրիմ «Այբ երեք»
թաղամասը՝ ամէն առտու Արարատին կը բարեւեմ,
Արագածի հետ կը խօսիմ ու Արա լեռէն դաս

կ'առնեմ: Այբ երեքի թագաւորութիւնը այստեղ է,
իմ դրախտս ես գտած եմ այս չոլերուն մէջ: Այստեղ
երկար ժամանակ չոլ էր, միայն չոր տարածք կը
տեսնէիր, իսկ այսօր, ներեցէ՛ք, ի՞նչ կը տեսնէք: Ես
ըրի, իմ ձեռքովս, իմ քրտինքովս, ամէն առտու
արթննալով ու այս տարածքը կանաչի վերածելով
ինծի համար լաւ բան ըրի, ոչ թէ հայրենիքին: Ամէն
մարդ թող չըսէ, թէ հայրենիքի համար կ'ընեմ,
դուն քու անձիդ համար կ'ընես, քու շահիդ համար
կ'ընես: Եթէ հայը կ'ուզէ լաւ ապրիլ, թող գայ ու
Հայաստան ապրի, զարգացնէ այս երկիրը: Հայաստանը լաւ տեղ պէտք է դարձնենք, որպէսզի
օտարներն ալ գան: Գերմանացի, ֆրանսացի
ընկերներս կու գան Հայաստան ու, զարմանալի է,
աւելի շատ կը սիրեն զայն, աւելի շատ կը հաւանին,
քան այստեղի հայերը: Ինչո՞ւ, որովհետեւ կը
տեսնեն բնութիւնը, գիւղերուն մէջ կտոր մը հաց
կիսելը: Ոչ թէ Հայաստանը պէտք ունի մեզի, այլ
մենք ունինք Հայաստանի կարիքը:

Ք.Ա.- Ձեր կարծիքով, մենք այսօր Սփիւռքի
ներուժը բաւարար չափով կը յաջողի՞նք օգտագործել:
Կ. Ք. - Նախ մենք մեր ներուժը չենք օգտագործեր, Հայաստանի ուղեղները դուրս կ'ուղարկենք,
«գացէ՛ք» կ'ըսենք: Այսօր Ամերիկեան համալսարան
բացուած է այստեղ, «Թումօ» կեդրոն կը գործէ,
ձեր կարծիքով՝ մեզ սիրելու համա՞ր բացուած է:
Այո՛, շատ շնորհակալ ենք, որ կ'օգնեն, բայց
լաւագոյն ուղեղները կը տանին արտասահման:
Չեմ ըսեր, որ ատիկա «Թումօ»ի կամ համալսարանի մասով, այլ ընդհանրապէս: Հայաստանը
եղած է ուսումի կեդրոն, մենք մեր պատմութիւնը
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Հարցազրոյց Մասթըր Կարօ Քեպապճեանի Հետ Հայրենադարձութեան Մասին Եւ Ոչ Միայն
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լաւ չենք սերտած: Պէտք է տեսնենք, օրինակ,
Քարահունջի պատմութիւնը, Իշխանաձորի, Տաթեւի վանքի պատմութիւնը նոյնպէս կամ այստեղի՝
Ագարակի ուժաբանական կեդրոնը: Մենք շատ
լաւ վայրեր ունինք, զորս չենք զարգացներ: Մենք
օտարին կը նայինք ու կ'ուրախանանք, կը մոռնանք մենք մեզ: Այս մասին պէտք է երկար խօսինք: Ես կ'առաջարկեմ նոր անուն գտնել հայերուն
համար: Օրինակ՝ արեւ, որ ունի կրակ, տաքութիւն,
լոյս, երեք-չորս մասէ բաղկացած է, բայց մենք
արեւ կ'ըսենք: Բաւական է, ա՛յ, ժողովուրդին
կտրենք՝ սփիւռքահայ, Ղարաբաղի հայ, Հայաստանի հայ: Մէկ հայ կայ, պէտք է մէկ անուն գտնել:
Սփիւռքի նախարարութիւնը թող մտածէ գիւտ մը
ու անուն մը դնել: Սփիւռք չկայ այլեւս, ամէնքս
միացած ենք, միայն թէ այդ միացնող ուժը կ'ուզենք, պէտք է մեր անձնական շահերը մէկ կողմ
դնենք, զուտ աշխատինք հայրենիքի համար:
Պէտք է վերադառնանք մեր արիական լոյսի
գաղափարին, լոյսի, ինքնազոհողութեան մարդիկ
ունենանք մեր ղեկավարութեան մէջ, ոչ թէ
գրպանի մարդիկ:

Ք. Ա. -Պարոն Քեպապճեան, Սփիւռքի մէջ
հայապահպանութեան խնդիրը օրհասական է:
Հայրենադարձները կը պնդեն՝ միակ ելքը հայրենիք վերադառնալն է, հակառակ պարագային՝
հայը մի քանի սերունդ ետք կը դադրի հայ ըլլալէ: Դուք ի՞նչ կը կարծէք այս խնդրով:
Կ. Ք. -Հայը Սփիւռքի մէջ երկու ճար ունի՝ կամ
պիտի ձուլուի կամ ետ Հայաստան պէտք է գայ:
Միջին լուծումը քիչ մը այստեղ քիչ մըն ալ այնտեղ
է: Նայեցէ՛ք ուրիշ երկիրներու, մեր թիւը մի քանի
միլիոն, միլիառ պէտք է ըլլար: Մեր պատմութեան
մէջ թուրքը, օսմանը 50 հազարով արշաւեցան,
եկան, այսօր նայեցէք՝ միլիոնաւոր ժողովուրդ են:
Հայը գնաց տարածուեցաւ, հասաւ Սուրիա, Լիբանան: Մենք պէտք է վերջնականապէս կեդրոնանանք, որոշենք մեր հայրենիքը ո՞րն է: Ուր որ հաց,
փող ու ջուր կայ, այնտեղ չէ մեր հայրենիքը: Մեր
հայրենիքը այս քարերն են, այս ժայռերն են:
Մարդիկ դժբախտաբար վերածուած են կենդանիներու, շողոքորթելու, լաւ կեանքով ապրելու մասին
կը մտածեն միայն կամ կը խօսին, հոգեւոր
աշխարհը մոռցած ենք, միայն ֆիզիքականին
կ'երթանք: Ես կ'ողջունեմ Հայաստանի մէջ տեղի
ունեցած թաւշեայ յեղափոխութիւն, ատիկա բացառիկ բան է, բայց անիկա պէտք է իր պտուղը
տայ: Թաւշեայ յեղափոխութեան կողքը պէտք է
դնենք մտային ու հոգեւոր յեղափոխութիւն, արթնութիւն: Անկէ ետք յեղափոխութիւնը գործնական

կ'ըլլայ, ժողովուրդը լաւ կեանքով կ'ապրի: Այդ
ժամանակ սփիւռքահայերը իրենք ուզելով կու
գան, մենք պէտք չունինք իրենց համոզելու:

Ք. Ա. -Ի՞նչ քայլեր պէտք է ըլլան, որոնք կը
շահագրգռեն սփիւռքահայերը վերադառնալու
հայրենիք: Այդ գործին մէջ պետութեան դերը
ո՛րն է, պետական աջակցութիւնը: Կրնա՞ք նշել
Հայաստանի զարգացման ռազմավարական
ուղղութիւններէն մի քանին:
Կ. Ք. - Առաջինը՝ կ'ըսենք երկրին մէջ անգործութիւն է: Ես հիմա փիլիսոփայութիւն չեմ ըներ:
Անգործութիւն է, քանի որ ֆապրիքաներ չկան,
մարդիկ գործ չունին: Եթէ մենք մի քանի միլիոն
տոլար դնենք Հայաստանի մէջ, ամէն գիւղի մէջ
գործարաններ բանանք, անգործութիւն չ'ըլլար:
Մենք այստեղ շատ մեծ արդիւնաբերութիւն
կրնանք ընել ու արտադրել: Գիւղատնտեսութիւնը
նոյնպէս կարեւոր է, որ սովետի ժամանակ յատուկ
մեքենաներ կը պատրաստէին ու այստեղի
միրգերը կը տանէին Ռուսիա: Բայց այդ ժամանակ
մեր գիւղացիին համար արգելք կար, հիմա, փառք
Աստուծոյ, չկայ: Հայաստանի մէջ պէտք է զարգացնել զբօսաշրջութիւնը: Անոր համար առաջնահերթ պէտք է ըլլայ երկրի ճանապարհները սարքել:
Աշխարհը կը փոխուի, նոր արհեստագիտութիւններու վրայ է, հին օրէնքները այլեւս չեն գործեր:
Մենք պէտք է աշխատինք դուրսէն մեր բարեկամները բերել այստեղ: Պէտք է Երեւանէն դուրս գալ,
երկրորդ մայրաքաղաքի մասին մտածել: Երեւանը
սիրտն է ամբողջ Հայաստանի, բայց եթէ երիկամդ
հիւանդացաւ, սիրտը կը մահանայ: Ըսել կ'ուզեմ՝
Երեւանով պէտք չէ բաւարարուիլ, անհրաժեշտ է
անցնիլ այլ շրջաններ:

Ք. Ա. --Դուք նոյն այդ նպատակով Արագածոտնի մարզի Ագարակ համայնքին մէջ հիմնած
էք «Այբ երեք» թաղամասը: Կը պատմէ՞ք թաղամասի առանձնայատկութիւններուն մասին, քանի՞
հայրենադարձ կը բնակի այդտեղ:
Կ. Ք. - Ես Երեւանի մէջ կրնամ Հիւսիսային
պողոտայի վրայ ապրիլ, բայց այնտեղ չեմ ապրիր:

Ես կ'ապրիմ «Այբ երեք»ի մէջ՝ Արագածոտնի
մարզի մէջ, ես այս մարզը պէտք է զարգացնեմ:
Ես ունիմ 50 հազար հետեւորդ, եթէ, օրինակ,
5000 սփիւռքահայ բերեմ մարզը կը զարգացնեմ:
Արդէն մի քանի հարիւր մարդ եկած է: Գիտէ՞ք
ինչու իրենք կու գան այստեղ ապրելու: Քանի որ
Մասթըր Կարօն կ'ապրի այստեղ, կը տեսնեն իմ
հողամասս, ցանկութիւն կը յայտնեն իմ քովս հող
առնել: Այս շրջանի հողերը կոպեկներ կ՛արժէր,
հիմա սղած է: Ես բան մը հասկցած եմ՝ քանի դեռ
Լիբանանի մէջ ես յարգուած անձնաւորութիւն եմ,
մարդիկ ինծի կը վստահին: Այստեղ թաղամաս կը
սարքուի, մարդիկ կ'ապրին, ու եկողները Գերմանիայէն են, Անգլիայէն, Ֆրանսայէն, Շուէտէն,
Լիբանանէն, Սուրիայէն շատ չկայ: Մարդիկ, որոնք
ամենահարուստ երկիրներու մէջ ապրած են, կը
ձգեն-կու գան: Անոնք այստեղ կը տեսնեն հարազատութիւնը, ջերմութիւնը, տաքութիւնը, մարդու
իսկական կերպարը: Հայաստանի բարիութիւնը,
ջերմութիւնը պէտք է տանք աշխարհին: Զբօսաշըրջիկը, որ գիւղ պիտի այցելէ, իրեն առջեւ հաց ու
պանիր կը դնեն, կը զարմանայ մարդոց անկեղծութեան, ազնուութեան վրայ: Իսկ մասնաւորաբար
այս հատուածի առանձնայատկութիւնը այն է, որ
այստեղ շատ հնադարեայ ամրոցներ կան՝ 4-5
հազար տարուան պատմութիւն ունեցող: Արծիւի
թեւին տակ մենք գտանք մեր արիական առաջին
դամբարանները: Մենք պեղումներ կատարեցինք,
մեր նախնիներուն շիրիմները գտանք այստեղ:

Պէտք է նաեւ նշեմ, որ այս շրջանին ջուրի խնդիր
չունինք, Արագած լեռը մեզ իր աւիւնով առողջ կը
պահէ, օդը մաքուր մնացած է: Այս շրջանին մէջ
բոլորը վանեցիներ են, մշեցիներ են: Այս բոլոր
գիւղերուն մէջ գրեթէ բոլոր բնակիչները Արեւմըտեան Հայաստանէն են: Ատիկա աւելի կը
հեշտացնէ Սփիւռքի հետ իրենց կապերը: Մենք
ունինք Սփիւռքի նախարարութիւն, որ ստեղծած է
Սփիւռքի համար: Ինչո՞ւ, հատ մը խելացի սփիւռքահայ չկա՞յ, որ, օրինակ, նախարար նշանակեն
կամ ոչ անպայման նախարար, ընդամէնը որեւէ
աշխատանք տան: Սփիւռքահայը դրամի պէտք
չունի: Թող ըսեն՝ եկուր, քեզի գործ կու տանք:
Չըսենք, որ թող գան սփիւռքահայերը, դրամ
ծախսեն, մենք ալ վաստակինք: Նոր Հայաստանի մէջ պէտք է ապրիլ
ու ապրեցնել, ուրախանալ եւ ուրախացնել: Սա
ալ թող ըլլայ նոր յեղափոխութիւն, որը ե՛ս կ'ըսեմ:
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
Ð³ÛáõÃ»³Ý ³Ù¿Ý³Û»ïÇÝ¿Ý ÙÇÝã»õ ³Ù¿Ý³é³çÇÝÁ Çñ Ï»³ÝùÁ ³å³Ñáí³Í ¿ñ »õ
³ßÝ³Ý ëÏÇ½µÁ, µáÉá¯ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ ³ÝËïÇñ,
ÓÙé³Ý å³ß³ñÁª ³ÉÇõñ, Ó³õ³ñ, µñÇÝÓ, ÉáõµÇ³,
ëÇë»é, áëå, ÇõÕ, å³ÝÇñ, éáõå, ã³ÙÇã, ÁÝÏáÛ½,
Ýáõß, ³åáõËï, »ñßÇÏ, Ë³ñÏ³Í ÙÇë, ûÕÇ, ·ÇÝÇ
»õ ½³Ý³½³Ý ï»ë³ÏÇ ³ÝáõßÝ»ñ áõ ÃÃáõÝ»ñ,
ù³ñÇõÕ, ÷³°Ûï, ³ÍáõË Ï'³Ùµ³ñ¿ÇÝ, áñå¿ë½Ç
ÓÙé³Ý óáõñï ë³éÝ³Ù³ÝÇùÇÝ, å¿ïù »Õ³Í
å³ñ³·³ÛÇÝ Ï³ñ»Ý³Ý ¹ÇÙ³Ý³É ãáñë-ÑÇÝ·
³ÙÇë, ³é³Ýó á»õ¿ å³Ï³ëÇ:
Î»³ÝùÁ ÏÁ Ë³Ûï³ñ ³Ù¿Ýáõñ»ù »õ Ù»Ýù
÷áùñ»ñë ÏÁ ëå³ë¿ÇÝù ïûÝ ûñ»ñáõÝ, ïûÝ³ËըÙµáõÃ»³Ý »õ ³Ýáõ³Ýó ïûÝ»ñáõÝ: ²Ù¿Ý
³Ûó»Éáõ áñ ßÝáñÑ³õáñ»Éáõ Ïáõ ·³ñ, å³ÛÙ³Ý
¿ñ Çñ Ýáõ¿ñÇÝ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ åÝ³Ï ÙÁ ë»ñ
(Õ³ÛÙ³Ë) µ»ñ¿ñ: Ø³ïÇ Ñ³ëïáõÃ»³Ùµ Ã³ÝÓñ
ë»ñÁ ÇëÏ³å¿ë Ï»Ýë³ÑÇõÃ ¿ñ, Ù³Ý³õ³Ý¹
ß³ù³ñáí Ï³Ù Ù»Õñáí Ë³éÝáõ³Í, ß»ñï ß»ñï
Ïïñáõ³Í ³Û¹ ë»ñÁ ÏÁ Ññ³ÙóÝ»Ý µáÉá¯ñ
Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ ³ÝËïÇñ, áñù³Ý åÝ³Ï áñ »Ï³Í
¿ª ÙÇÝã»õ áñ ëå³éÇ ³ÙµáÕçáõÃ»³¯Ùµ: ºñ³Ý»ÉÇ¯ ûñ»ñ »õ »ñ³Ý»ÉÇ¯ Å³Ù³Ý³Ï...:
ÐëÏ³Û åÕÝÓ»³Û Ïñ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÝ íñ³Û
É»óáõ³Í, Ïñ³ÏÁ ãáñë ÏáÕÙ»ñáõÝ, í³éáõ³Í
×ñ³·Ý»ñáõÝ ÉáÛë»ñÁ, ÙÇõë ÏáÕÙ¿Ý Ýáõ³·Ý áõ
»ñ·»ñÁ, ÙÃÝáÉáñïÁ ¹ñ³ËïÇ ÏÁ í»ñ³Í»Ý,
Ù»Ýùª ÷áùñ»ñë, ßÉ³ó³Í »éáõ½»é¿Ý, Ñ³½³ñáõÙ¿Ï Ï³ï³ÏÝ»ñ, Ë³Õ»ñ ÏÁ ë³ñù¿ÇÝù, ÙÇÝã
Ù»Í»ñÝ ³É ³ÝÁÝ¹Ñ³ï Ï»Ý³óÝ»ñáõ µ³Å³ÏÝ»ñ
ÏÁ å³ñå¿ÇÝ ... ÇëÏ Ù»Ýù ³É ÙÇÝã»õ ÉáÛë
Ï'áõï¿ÇÝù Ñ³ Ï'áõï¿ÇÝù:
Ð³×»ÉÇ ¿ñ ³Û¹ Ï»³ÝùÁ: Ø³Ý³õ³Ý¹ Ù»Í»ñáõÝ Ëûë³ÏóáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ, »ñµ µ³Ý ÙÁ
Ï³Ù³ó ÙÁ ÏÁ Ãé¿ñ Ù¿Ïáõ ÙÁ µ»ñÝ¿Ýª Ù»ñ
³Ï³ÝçÝ»ñÁ ãáñë ÏÁ µ³Ý³ÛÇÝù [Éë»Éáõ] ³Û¹
³ÝÍ³ÝûÃ ù»éÇÇÝ Ù³ëÇÝ, áñ Ù»½Çª Ñ³Û»ñáõë
Ã³·³õáñáõÃÇõÝ åÇïÇ ï³ñ, ³½³ï»Éáí Ù»½Ç
·³½³Ý ÃÇõñù»ñáõÝ ×Çñ³ÝÝ»ñ¿Ý: ºñµ»ÙÝ-»ñµ»ÙÝ ³É Ï³Ù³óáõÏ ÙÁ ÄÇñ³ÛñÇÝ, ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇÝ,
ê»ñáµ ÷³ß³ÛÇÝ, ¶¿áñ· ã³õáõßÇÝ ³ÝáõÝÝ»ñÝ
³É [ÏÁ Éë¿ÇÝù]: ü»ï³ÛÇÝ»ñáõÝ ËáõÙµ»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ ³É, µ³é»ñ ÙÁ ¹áõñë Ï'»ÉÉ¿ÇÝ... Ù»ñ
Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ý ³°É ³õ»ÉÇ ½³°ñÏ ï³Éáí,
µ³Ûó Ï³ñ»ÉÇ± ¿ñ áñ Ù»Ýù ËûëùÇ Ë³éÝáõ»Éáí
Ñ³ñóáõÙ ÙÁ áõÕÕ¿ÇÝù... Ù»½ ß³°Ý å¿ë Ï'áÉáñ¿ÇÝ...: ´³Ûó Û³çáñ¹ ûñÁ, ïÕ³ùë ùáí ùáíÇ
·³Éáí, ·Çß»ñáõ³Ý ³°Û¹ Ñ»ñáëÝ»ñáõÝ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ³ÝáÝó ·áñÍ³Í ù³ç³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Çñ³ñáõ ÏÁ å³ïÙ¿ÇÝù...:
ºñ³Ý»ÉÇ¯ ûñ»ñ, ³÷ëá¯ë ³Û¹ »ñ³½³ÛÇÝ ûñ»ñáõÝ, áñáÝó ßáõïáí åÇïÇ Û³çáñ¹¿ÇÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³é³çÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇÝ ·áõÅÁ
ÑÝã»óÝáÕ Ù³Ñáõ³¯Ý... ÕûÕ³ÝçÝ»ñÁ:
[ºÕ»éÝÁ. Ý³Ë³¹¿åù»ñ]
ºÏ³Í »Ýù ³Ñ³õá¯ñ Ãáõ³Ï³ÝÁ... 28 ÚáõÝÇë
1914. ê³ñ³Û»õáÛÇ Ù¿ç ÏÁ ëå³ÝÝáõÇ ²õëïñÇáÛ
·³Ñ³Å³é³Ý·Áª üñ³Ýëáõ³ ü»ñïÇÝ³Ýï,

Ññ¹»Ñ»Éáí Ñ³Ù³ÛÝ Ù»ñ »ñÏñ³·áõÝ¹Á, å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ »ñÏáõ Ñ³Ï³é³Ïá°ñ¹ ËÙµ³ÏóáõÃ»³Ý
µ³ÅÝ»Éáí: ²õëïñÇ³, ¶»ñÙ³ÝÇ³, Æï³ÉÇ³ »õ
ÂáõñùÇ³ Ù¿Ï ÏáÕÙ: ²Ý·ÉÇ³, üñ³Ýë³ »õ
èáõëÇ³ ÁÝ¹¹¿Ù ³é³çÇÝÝ»ñáõÝ
...Üá°ÛÝ ³ï»Ý ÏÁ Ï³ñ¹³óáõÇ... Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³°Û
³½·ÇÝ Ã³ÕÙ³Ý ¹³Ùµ³Ý³Ï³ÝÁ, ÂÇõñùÇáÛ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ý ÆÃÃÇÑ³ï ì¿ Â»ñ³ùùÁ (ÙÇáõÃÇõÝ
»õ Û³é³ç¹ÇÙáõÃÇõÝ) Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý å»ï»ñ¿Ý
¾Ýí¿°ñ, Â³É³°³Ã, Ö»Ù³É, ä»Ñ³¿ïïÇÝ Þ³ùÇñ,
îáùÃ. Ü³½ÁÙ »õÝ. íáÑÙ³ÏÝ»ñ¿Ý, áñáÝù Ñ³ÛáõÃ»³Ý µÝ³çÝçÙ³Ý ·³ÕïÝÇ Íñ³·ÇñÁ ß³ïáÝó
å³ïñ³ëï³Í, ÏÁ ëå³ë¿ÇÝ Û³ñÙ³ñ ³éÇÃÇÝ:
ºõ ³éÇÃÁ Ññ³ß³÷³éûñ¿Ý ÏÁ Ñ³ëÝ¿ñ, »ñµ
Î¿ûå¿Ý »õ äñ»ëÉ³õ (Û»ï³·³ÛÇÝ º³õáõ½ »õ
ØÇïÇÉÉÇ ³ÝáõÝÝ»ñáí ÙÏñïáõ³Í) Ù³ñï³Ý³õ»ñÁ Ý»ÕáõóÝ»ñ¿Ý Ý»ñë ÙïÝ»Éáí, ÃÇõñù
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ññ³Ù³ÝÇÝ ï³Ï ÏÁ ÙïÝ¿ÇÝ
10 ú·áëïáë 1914ÇÝ: ²ÛÉ»õë ÷³Ëáõëï ãÏ³°ñ...
ÃÇõñù»ñÁ å³ßïûÝ³å¿ë áñáß³Í ¿ÇÝ Çñ»Ýó
µéÝ»ÉÇù áõÕÇ¯Ý... [äÇïÇ Çñ³Ï³Ý³Ý³ñ] Ù³Ý³õ³Ý¹ ø³Û½¿ñ ìÇÉÑ»ÉÙÇÝ »ñ³½Á »ÕáÕ ÂÇõñùÇáÛ
íñ³Ûá°í ¹¿åÇ° ²ñ»õ»Éù ¹¿åÇ¯ ÐÝ¹Ï³ëï³Ý... »õ
Ñ³ÛáõÃ»³¯Ý ¹Ç³ÏÝ»ñáõÝ íñ³Û¿Ý... Ñ³ëÝÇÉ
Çñ»°Ýó Ýå³ï³ÏÇÝ: ø³Û½¿ñÁ Ïáõ ï³ñ ÆÃÃÇÑ³ïÇ ß¿ý»ñáõÝ µ³ó Ññ³Ù³Ýª §Áñ¿°ù Ç°Ýã áñ ¹áõ°ù
ÏñÝ³ù, Ù»°Ýù Ó»½Ç ½ûñ³íÇ· ÏÁ Ï³Ý·ÝÇÝù¦:
ºõ ³Ñ³ ë»õ Ãáõ³Ï³ÝÁ 9 ÜáÛ»Ùµ»ñ 1914:
Êáñ³Ù³°ÝÏ ÃÇõñùÁ, ³°Ûë ³Ý·³Ù, ³ÝáõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý Ã³Ï³ñ¹ É³ñ»ó, Ñ³Ùá½»Éáí ê³Ñ³Ï
´. ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëÝ[8] áõ ³Ù»ñÇÏ³óÇ
îáùÃ. Þ÷ñÃÁ[9], áñå¿ë½Ç ÙÇ³ëÝ³µ³ñ Ñ³Ùá½»Ý ¼¿ÛÃáõÝÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ, áñå¿ë½Ç Ñ»é³Ý³Û å³ï»ñ³½ÙÇ ¹³ßï ÁÉÉ³ÉÇù, ³Û¹ É»éÝ³ßË³ñÑ¿Ý... »õ µ³ñ»å³ßï »õ ÙÇ³ÙÇ°ï
½¿ÛÃáõÝóÇÝ, ëáõñµÇÝ µ»ñÝ¿Ý »É³Í Ëñ³ïÇÝ
Ñ³õ³ï³Éáí, 24 Ø³ñï, 1915ÇÝ[10], áãË³ñÇ å¿ë
Ñûï»ñáí, Éù»¯ó... Çñ ³ñÍáõ»µáÛÝ ³ÝÙ³ïã»ÉÇ
[ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ]... »õ ³ùëáñÇ »õ Ù³Ñáõ³Ý, ×³Ù÷³Ý
µéÝ»¯ó..., Ñ³Ù³Û¯Ý Ñ³ÛáõÃÇõÝÝ ³É Çñ»Ý µ³Ëï³ÏÇó »õ ½áÑ»ñ ¹³ñÓÝ»Éáí: ÆÃÃÇÑ³ïÁ
Ññ×áõ»ó³õ, Ë³Ûï³ó, óÝÍ³ó ³Ûëù³Ý ³Å³Ý
ß³Ñ³Í ×³Ï³ï³Ù³ñïÇÝ Ñ³Ù³ñ...:
11 ö»ïñáõ³ñ 1915ÇÝ, Î»ë³ñÇáÛ Ùûï »ÕáÕ
¾õ»ñ¿Ï ·ÇõÕ³ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç éáõÙµ ÙÁ ÏÁ å³ÛÃÇ
²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý »Ï³Í ÑÝã³Ï»³Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ç ÙÁ
ïáõÝÁ: ²ëÇÏ³ å³ï×³é Ï'ÁÉÉ³Û ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ
Ó»ñµ³Ï³ÉáõÃ»³Ýó, ³éÇÃ ï³Éáí ÃÇõñù Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý [Ù»Õ³¹ñ»Éáõ] Ã¿ª Ñ³Û»ñÁ ³Ñé»ÉÇ
Ï»ñåáí ½ÇÝáõ»Éáí, Ý»ñùÇÝ ³åëï³ÙµáõÃ»³Ý
ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇÝ, éáõë»ñáõÝ Ñ»ï ÙÇ³ó³Í
ÃÇõñù Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ï³å³É»Ý »õ
³ÝÏ³ËáõÃÇõÝ åÇïÇ Ñéã³Ï»Ý: ²ñ¹¿Ý, éáõë³Ï³Ý ×³Ï³ï ÕñÏáõ³Í Ãñù³Ï³Ý áõÅ»ñÁ
³Ý÷³éáõÝ³Ï Ï»ñåáí ÏÁ Ý³Ñ³Ýç»¯Ý... ²ÙµáÕç
»ñÏÇñÁ å³ï»ñ³½ÙÇ å³ïñ³ëïáõÃ»³Ý ³ÝáõÝáí µáÉá¯ñ 18-45 ï³ñ»Ï³Ý ³Ûñ»ñÁ ½ÇÝáõáñ...
ÏÁ Ï³ÝãáõÇÝ...: ¸¿åÇ¯ µ³Ý³Ï ³ÝáõÝÇÝ ï³Ï,
Ñ³°Û »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÁ ×³Ù÷³Ý»ñáõ ßÇÝáõÃ»³Ý, áñå¿ë µ³Ýáõá°ñ Ï'³ßË³ïóÝ»Ý, ûñ³Ï³Ý ÙÇ³ÛÝ Ù¿°Ï ãáñ Ñ³óáí... ÇëÏ µáÉá¯ñ Ñ³°Û

í³×³é³Ï³ÝÝ»ñáõÝ
í³×³é³ïáõÝ»ñÁ
ÏÁ
å³ñåáõÇ¯Ý...Ã»ù»ÉÇõýÇ Ñ³ñåÇ¿ª å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý åÇïáÛù ³ÝáõÝÇÝ ï³Ï »õ Ñ»ï½Ñ»ï¿
ÏÁ ·ñ³õáõÇÝ ÷áË³¹ñ³Ï³Ý µáÉá¯ñ ÙÇçáóÝ»ñÁª
Ï³éù, ÓÇ, ¿ß, çáñÇ, áñå¿ë½Ç á»õ¿ Ù¿ÏÁ
÷³ËáõëïÇ ×³Ù÷³Û ãáõÝ»Ý³Û: ¾õ»ñ¿ÏÇ ù³ÛÙ³ù³Ù Þ»Ñ³å¿ïïÇÝ ¼»ùÇÝ ³Ý³ë»ÉÇ¯ ï³Ýç³ÝùÝ»ñáí ÏÁ ã³ñã³ñ¿ µ³Ýï»ñáõÝ Ù¿ç É»óõ³Í ³ÝÙ»Õ ³ÝÓ»ñÁ, ï³ñ»ó Ï³Ù »ñÇï³ë³ñ¹,
Ñ³ñáõëï Ï³Ù ³Õù³ï, áõë»³É Ï³Ù ³Ýáõë,
Ñ»ñÇù ¿ áñ ³°Ûë Ï»³õáõñÁ Ñ³°Û ¿... å¿ïù ¿
³Ý³ë»ÉÇ¯ ï³Ýç³ÝùÝ»ñáõ »ÝÃ³ñÏ»É, áñå¿ë½Ç
Ïáñ½»Ý Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ·³ÕïÝÇùÝ»ñ »õ ½ÇÝ³ÙըÃ»ñù... Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ùïù¿Ý »ñµ»°ù ã³Ýó³Í
ï³Ýç³ÝùÝ»¯ñ ÏÁ ·áñÍ³¹ñ¿¯ [³Ý]. Í»°Í, »ÕáõÝ·Ý»ñÁ ù³ß»É, ³ï³ÙÝ»ñÁ ù³ß»¯É, ³ÙáñÓÇùÝ»ñÁ
×½Ù»¯É... å³Ûï»Éª Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñáõÝ ÝÙ³Ý, Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ³éç»õ... »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ åÕÍ»¯É...
»õ ÏáõñÍù»¯ñ ï³Õ»É ßÇÏ³ó³Í »ñÏ³ÃÝ»ñáí »õ
Ç¯Ýã áñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ »ñ»õ³Ï³ÛáõÃ»Ý¿ ¹áõñë ÏÁ
ÙÝ³Û áñå¿°ë ã³ñã³ñ³¯Ýù »õ áñ»õ¿ ³½·Ç
·ñù»ñáõÝ Ù¿ç ã¿ ·ñáõ³Íª ÏÁ ·áñÍ³¹ñáõÇ ³°Ûë
Ññ¿ßÇÝ ÏáÕÙ¿, ûñÇÝ³Ï ÁÉÉ³Éáí Çñ Ñ³Ù³ËáÑÝ»ñáõÝ, áñå¿ë½Ç ³Ýá°Ýù »õë Ýá°ÛÝ ï³Ýç³ÝùÝ»ñÁ Ç ·áñÍ ¹Ý»Ý ÙÝ³ó»³É Ñ³Ù³¯ÛÝ... Ñ³Ù³¯ÛÝ... Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:
´áÉá¯ñ µ³Ýï»ñáõÝ Ù¿ç É»óáõ³Í á×ñ³·áñÍÝ»ñÁ ³½³ï ³ñÓ³Ï»Éáí ÏÁ Ï³½ÙáõÇÝ ã»Ã¿³Ï³Ý ËáõÙµ»ñ, áñå¿ë½Ç ³ÝáÝù »õë Ñ³°Û ó»ÕÇÝ
Ñ³Ý¹¿å Çñ»Ýó áõÝ»ó³Í á×ÇñÇ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ç ·áñÍ ¹Ý»Ý... Ç ÷³éë ÃÇõñù ³½·ÇÝ
³½³ï³·ñÙ³Ýª Ñ³ÛáõÃ»³Ý ×ÝßáÕ Ù³ÙáõÉ¿Ý:
ÆÃÃÇÑ³ïÇ ê»É³ÝÇÏÇ ÅáÕáíÇÝ - 1910
ú·áëïáëÇÝ Ï³Û³ó³Í - Â³É³'³Ã ÷³ß³ÛÇÝ
Ï³ï³ñ³Í Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ, Ã¿ª ë³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý Ñéã³ÏáõÙáí ÇëÉ³ÙÇ »õ ùñÇëïáÝ»³ÛÇ
Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝÁ §³ÝÏ³ñ»ÉÇ° ¿¦, µ³ó³Û³Ûï
óáÛó Ïáõ ï³Û ³Ýá°ñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ: ÆÃÃÇÑ³ïÁ Õ»ÏÁ Ó»éù ³éÝ»É¿Ý Û»ïáÛ, ·áñÍ³¹ñ»°É
½³°ÛÝ, ù³ÝÇ áñ Ñ³Û»ñÁ ÃÇõñù»ñ¿Ý Ñ³ñÇõñ
ï³ñÇ, µáÉá¯ñ Ù³ñ½»ñáõÝ Ù¿ç Û³é³ç³ó³Í »Ý...
å¿ïù ¿ ³ÝáÝó Ñ³ñáõ³Í ÙÁ ï³°É, áñ ÃÇõñù»ñ¿Ý
Ñ³ñÇõñ ï³ñÇ »ï ÙÝ³Ý:
ºñÏñÇÝ ·áñÍáõÝ»³Û »õ ³é³çÝ³Ï³ñ· ¹³ë³Ï³ñ·Á ÏÁ Ï³½Ù»Ý Ñ³Û»ñÁ. µÅÇßÏ, ÷³ëï³µ³Ý,
×³ñï³ñ³å»ï,
ûñ¿Ýë¹Çñ,
³ñÑ»ëï³õáñ,
³ñáõ»ëï³·¿ï, í³×³é³Ï³Ý µáÉá¯ñ µáÉá¯ñÁ
Ñ³Û»ñ »Ý, ÇëÏ ÃÇõñùÁ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý, µ³Ýáõáñ,
µ»éÝ³ÏÇñ, Ùß³Ï »õ ÝÙ³Ý ·áñÍ»ñáí ½µ³ÕáÕ,
Ñ³Ûáó Ó»éùÁ Ï³ÃÝ³ïáõ Ïáí»°ñ »Ý: §ä¿°ïù ¿
µÝ³çÝç»É Ñ³Û»¯ñÁ... áñ ÃÇõñù ³½·Á ³åñÇ¯¦:
²°Ûë Íñ³·ÇñÁ »õ áñáßáõÙÁ Ý³Ë³å¿ë
·³ÕïÝûñ¿Ý å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ñ »õ åÇïÇ ·áñÍ³¹ñáõ¿ñ ³ÝÛ³å³°Õ:
1915 ²åñÇÉ 11-24` äáÉëáÛ Ù¿ç, Ù¿°Ï ·Çß»ñõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ÏÁ Ó»ñµ³Ï³Éáõ¿¯ñ... Ñ³Ù³ÛÝ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÁÝïñ³ÝÇÝ: Ð³°Û Ùï³õáñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ µ³Ýï»ñÁ É»óáõ»Éáí áõÕÕ³ÏÇ ²Ý³ïáÉáõ,
ö³Û³ë, â³ÝÕÁñÁ Ï'³ùëáñáõ¿ñ ³é³°Ýó Ñ³ñó³ùÝÝáõÃ»³Ý, ³é³Ýó å³ßïå³ÝáÕ³Ï³ÝÇ:
Ð³ñáõ³ÍÁ ³Ñé»ÉÇ¯ ¿ñ... »õ ßßÙ»óáõóÇ¯ã...:

[8] ê³Ñ³Ï ´. ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáë (1849-1939), ÎÇÉÇÏÇáÛ Ï³ÃáÕÇÏáëª 1902-39:
[9] Ð³õ³Ý³µ³ñ ËûëùÁ ÙÇëÇáÝ³ñ-µÅÇßÏ üñ»ï»ñÇù Þ»÷ÁñïÇ Ù³ëÇÝ ¿, áñ 1880³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ÏÁ ·áñÍ¿ñ ²ÛÝÃ³åÇ Ù¿ç:
[10] ²õ»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»°ëª Ð³ÛÏ³½ äûÕáë»³Ý, ¼¿ÛÃáõÝÇ ä³ïÙáõÃÇõÝÁ (1409-1921), ºñ»õ³Ý, Ð³Û³ëï³Ý Ðñ³ï., 1969, ¿ç 396:
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Հնարաւորութիւններու ֆրանսերէն
¾ç 03
գրուած եւ կարգ մը լեզուներու թարգմանուած այս
գիրքը միայն Ֆրանսայի մէջ աւելի քան երկու միլիոն
օրինակով վաճառուած է եւ դարձած՝ պեսթսելըր:
Երեւանի գրախանութներուն, բարձրակարգ առեւտրական վայրերուն, գրախանութ-սրճարաններուն մէջ այս
օրերուն գլխաւոր գրադարակներուն վրայ է Մաքրոնի
«Յեղափոխութիւն»ը եւ անմիջապէս ուշադրութիւն կը
գրաւէ՝ կողքին վրայ պատկերուած Ֆրանսայի պատմութեան ամենէն երիտասարդ նախագահը, իբրեւ նոր
արժէքներու ջատագով: Մաքրոն հրաշալի գիրք մը
գրած է այն մասին, թէ փոխուող աշխարհին մէջ ինչպէ՛ս
ինք կը պատկերացնէ Ֆրանսայի ապագան: Այս
հսկայական փոփոխութիւններուն մասին, Վերածնունդէն մինչեւ հիմա, թերեւս ոչ ոք մտածած եւ այսպէս
անկեղծօրէն շարադրած էր, կ՚ըսեն գիրքը վերլուծող
մասնագէտները:
Գիրքին թարգմանութիւնը նախաձեռնած է երեւանեան Newmag ընկերութիւնը։ Թարգմանիչը լրագրող
Արտակ Հերքեանն է, որ ամէն ջանք գործադրած է,
որպէսզի Ֆրանսախօսութեան գագաթաժողովէն առաջ
հայերէնի թարգմանուած «Յեղափոխութիւն»ը պատրաստ ըլլայ:
Այս գիրքին ընթերցանութիւնը կ՚օգնէ աւելի լաւ
ճանչնալ ու հասկնալ Ֆրանսան, ներսէն փորձել կոտրել
քաղաքական համակարգին մէջ ամրացած կարծրատիպերը: Խորհրդանշական է, որ գիրքը հայերէնի
թարգմանուեցաւ եւ հրատարակուեցաւ այն ժամանակ,
երբ Հայաստանի մէջ յեղափոխութիւն տեղի ունեցաւ եւ
քաղաքական կարգ մը կարծրատիպեր չքացան:
Մաքրոն հրաշալի կերպով կը նկարագրէ իր մուտքը
քաղաքականութիւն, ուր մտած է շատ բաներ փոխելու
հաւատքով եւ այդ նոյն հաւատքը մարդոց մէջ
ներարկելու յոյսով: Իր մանկութիւնը, պատանեկութիւնը
անցուցած է գիրքերու, ընթերցանութեան, երաժշտութեան երազային միջավայրի մը մէջ. ան փոքր տարիքէն
վայելած է քնքշանք, վստահութիւն եւ յետագային
փորձած է այդ բոլորը վերադարձնել…
ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ՝ «ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ» ԳԻՐՔԷՆ
Մանկութիւնս անցուցած եմ գիրքերու մէջ, քիչ մը
աշխարհէն կտրուած: Նստակեաց կեանք մը կը վարէի
ֆրանսական գաւառական քաղաքի մը մէջ: Ուրախ
կեանք մը, որ կ՚անցնէր կարդալով եւ գրելով: Թեքստերու եւ բառերու մոլորակին մէջ կը բնակէի: Գրուածք-

ներու մէջ սովորական իրերը աւելի մեծ կարեւորութիւն
կը ստանային եւ երբեմն աւելի իրական էին, քան՝
իրականութիւնը: Ընթերցանութեան խորհրդաւոր,
մտերմիկ ժամերուն գրականութիւնը կ՚իշխէր արտաքին
երեւոյթներուն վրայ՝ աշխարհին տալով այնպիսի խորք
մը, որուն մասին առօրեայ կեանքի մէջ միայն թեթեւակի
պատկերացում կը կազմենք: Կարդալու ընթացքին
իրական կեանքէն չենք բացակայիր: Այդ ժամանակ ես
տակաւին միայն միտքով կը ճամբորդէի: Բնութեան,
ծաղիկներուն, ծառերուն կը ծանօթանայի գրողներուն
ոճով, անոնց ստեղծած կախարդանքին միջոցով:
* * *
…Ծնողքիս հետ զրոյցները նոյնպէս գիրքերու շուրջ
էին: Այդ ժամանակ էր, երբ բացայայտեցի տարբեր
գրականութիւն մը, աւելի փիլիսոփայական եւ
ժամանակակից: Անընդհատ բանավէճերու նիւթ կը
դառնային նաեւ հիւանդանոցի կեանքը, բժշկական
գործունէութեան եւ հետազօտութիւններու բարելաւումը:
Քանի մը տարի վերջ ծնողքս փոխանցադրօշը
յանձնեցին եղբօրս եւ քրոջս: Լորան դարձաւ սրտաբան,
Էսթելը՝ երիկամաբան:
Հիմնականօրէն այդ տարիներուն էր, որ հասկցայ,
թէ գիտելիք ստանալու ձգտումն է, որ կը բանայ
ազատութեան ճանապարհը: Արդէն բացայայտած էի
ոսկէ երիտասարդութեան փոթորկուն կեանքին հաճոյքն
ու պատասխանատուութիւնը, բայց երջանիկ էի նաեւ
մարդոց նայուացքներէն հեռու իմ նստակեաց կեանքով:
Մեր արմատները կը պաշտպանեն մեզ եւ կը կարծեմ՝
իմաստուն կը դարձնեն: Ես երկու հեռանկար ունէի՝
դաշնամուր եւ թատրոն: Դաշնամուր նուագել սիրած եմ
փոքր տարիքէս, անիկա այսօր ալ իմ տարերքս է:
Թատրոնը բացայայտեցի պատանութեան շրջանին:
Իսկական յայտնութիւն մըն էր բեմին վրայ ըսել այն, ինչ
որ այդքան շատ կարդացած էի մեծ մօրս հետ: Լսել միւս
դերասանները, միասին խաղալ, մարդիկը խնդացնել եւ
յուզել:
Թատրոնի շնորհիւ լիսէի մէջ հանդիպեցայ Պրիժիտին: Սէրը գաղտագողի եկաւ: Ամէն ինչ սկսաւ մեր
փոխըմբռնումէն, որ աննկատ ձեւով վերածուեցաւ զգացական կապի: Առանց որեւէ պայքարի կիրքը տակաւին
կը պահպանուի:
Ամէն ուրբաթ անոր հետ ժամերով թատրերգութիւն
կը գրէի: Կ՚որոշէինք միասին բեմադրել մեր թատրերգութիւնները: Կը խօսէինք ամէն ինչի մասին: Թատ-
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Էդուարդ Շարմազանով Աշխատանքային Այցով Մեկնած Է Ս.
Փեթերսպուրկ Եւ Մոսկուա

ՀՀ ԱԺ փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը
ՀԱՊԿ ԽՎ պատասխանատու քարտուղար Փիոթր
Ռիապուխինի հրաւէրով Հոկտեմբեր 22ին մեկնած
է Ս. Փեթերսպուրկ, ուր կը մասնակցի ՀԱՊԿ ԽՎ
խորհուրդի եւ լիագումար նիստերու աշխատանքներու կազմակերպման առնչուող խորհրդակցութեան:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ ԱԺ
հանրութեան եւ լրատուութեան հետ կապերու
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ այցի ընթացքին
կը նախատեսուի հանդիպում ՀԱՊԿ ԽՎ պատասխանատու քարտուղար Փիոթր Ռիապուխինի
եւ ԱՊՀ ՄԽՎ գլխաւոր քարտուղար Եուրի Օսիբովի
հետ:
Այնուհետեւ ՀՀ ԱԺ փոխնախագահը Ռուսիոյ
պատմական միութեան նախագահութեան անդամ,
«Հայրենիքի պատմութիւն» ֆոնտի գործադիր

րերգութիւն գրելը անոր հետ ժամանակ անցնելու
պատրուակ մըն էր: Տպաւորութիւն մը կար, որ մենք
միշտ ճանչցած ենք զիրար: Քանի մը տարի յետոյ
յաջողեցայ ապրիլ իմ ուզած կեանքով: Հակառակ
դիմահար քամիներուն՝ իրարմէ անբաժան էինք:
16 տարեկանին հեռացայ ծննդավայրէս եւ գացի
Փարիզ: Բազմաթիւ երիտասարդ ֆրանսացիներ
այդպէս կը փոխեն իրենց կեանքի ուղին: Կեանքիս
ամենէն ազդեցիկ արկածն էր: Կ՚ապրէի այնպիսի
տեղերու մէջ, որոնք մինչ այդ ինծի համար գոյութիւն
ունեցած էին միայն վէպերու մէջ: Կ՚անցնէի փողոցներէն,
ուրկէ քալած էին Ֆլոպէրին, Հիւկոյի հերոսները…
…Պէտք է խոստովանիմ նաեւ, որ փարիզեան
առաջին տարիներուս աւելի շատ հակում ունէի կեանքի
եւ սիրոյ, քան՝ ուսանողական մրցակցութեան: Սեւեռուն
միտք մը ունէի՝ ապրիլ իմ սիրած կնոջ հետ:
* * *
2015 թուականի աշնան, Փարիզի մէջ ահաբեկչական
յարձակումներէն ետք, որոշ իրողութիւններ ինծի կը
թուէին թիւրիմացութիւն, երբեմն՝ իսկական քաղաքական սխալ: Մերժուեցաւ յոյժ կարեւոր ռազմավարութիւն
մը, որ մեր երկրին մէջ կը ստեղծէր տնտեսական հնարաւորութիւններ. չկային բարեփոխումներ իրականացնելու կամք եւ համաեւրոպական աւելի մեծ յաւակնութիւն: Նաեւ սկսան անպտուղ բանավէճեր՝ որոշ
քաղաքացիներ ֆրանսական անձնագրէն զրկելու
հարցին շուրջ, որ երկիրը կը պառակտէր ու այդպէս ալ
չէր տար կարեւոր հարցումներուն պատասխանը: Այն
պահուն, երբ ճգնաժամն ու ընկերային հիասթափութիւնը
կը ծնէին ծայրայեղականութիւն եւ բռնութիւն, երբ մեր
դրացիները գործազրկութիւնը կրճատելու երակարաժամկէտ լուծումներ կը գտնէին, իսկական արտակարգ
դրութիւն պէտք է յայտարարուէր տնտեսական ու
ընկերային կեանքէն ներս:
Ես յայտնեցի անհամաձայնութիւններս: Նախարարի
պաշտօնին մէջ իմ քայլերս կը խոչընդոտէին վերլուծական թիւրըմբռնումները, անձնակազմին թեքնիկ
հմտութիւններուն պակասը, ոմանց ետին թաքնուած
միտքերը: Որոշեցի քաղաքական նախաձեռնութեան մը
սկսիլ: 6 ապրիլ 2016-ին իմ ծննդավայր Ամէյնիի մէջ
ազդարարեցի «Յառա՜ջ» շարժումին մեկնարկը:
«Ժամանակ»/Պոլիս

տնօրէն Կոնստանթին Մոկիլեւսքիի հրաւէրով կը
մեկնի Մոսկուա՝ մասնակցելու հայ-ռուսական
աւանդական յարաբերութիւններուն, երկու ժողովուրդներու մշակութային առնչութիւններուն եւ
պատմական այլ թեմաներու նուիրուած համաժողովին, ուր հանդէս կու գայ ելոյթով:

¾ç 01

Թուրքիոյ Մէջ Զինուորը Պատանդ Առած
Է Առեւտուրի Կեդրոնի Աշխատակիցները

Թուրքիոյ մէջ զօրամասէն զինուած փախուստի
դիմած զինուորը Կազիայնթափ քաղաքին մէջ
պատանդ առած է առեւտուրի կեդրոնի կարգ մը
աշխատակիցները:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
կը յայտնեն թրքական լրատուամիջոցները:
Ոստիկանները շրջապատած են առեւտուրի
կեդրոնը: Անվտանգութեան մարմինները յատուկ
աշխատանքներ կը տանին պատանդառուի հետ,
որպէսզի ազատ արձակէ պատանդները եւ
յանձնուի:

¾ç 08
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¾ç 01
Այս մասին կը հաղորդեն վարչապետի պաշտօնա-կատար Սաատ Հարիրիի
տեղեկատուական գրասենեակէն, յիշեալ անձնաւորութիւններուն միջեւ
հանդիպումէ ետք:
«Մենք կը զբաղինք 750000 սուրիացի գաղթականներով: Ասոր կողքին,
մենք կ'աշխատինք Լիբանանի մէջ կարիքաւոր աշակերտներուն օգնելու
համար»,- յայտարարութեան մէջ մէջբերուած է Պիսլիի խօսքը:

Աւստրալիոյ Վարչապետը Ներողութիւն Խնդրած Է
Սեռական Բռնութեան Զոհերէն

Նախապատրաստական Աշխատանքներ Կը Տարուին
Ծաւալելու Պէյրութի Օդակայանի Ուղեւորափոխադրումներու
Այժմեան Կարողականութիւնը

Պէյրութի Ռաֆիք Հարիրի օդակայանին մէջ ուղեւորափոխադրումներու
այժմեան կարողականութիւնը ծաւալելու միտուած ծրագիրի նախապատրաստական աշխատաքները մեկնարկեցին Երկուշաբթի վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիի ներկայ գտնուած հանդիպումին:
Հարիրիի գրասենեակի յայտարարութեան համաձայն՝ ծրագիրի նախապատրաստական աշխատանքներու փուլը, որ նպատակաուղղուած է յաւելելու
օդակայանի այժմեան կարողականութիւնը 6 միլիոնէն 20 միլիոն ճանապարհորդներու, կ'ընդգրկէ պարզել զայն իրագործելու համար ֆինանսական
անհրաժեշտ գումարը, ինչպէս նաեւ այդ ուղղութեամբ կատարել համակարգային եւ իրաւական ուսումնասիրութիւններ:

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

«Հայկ Նագգաշեան Գրական Գնահատանք»
Հիմնադրամի Մրցանակաբաշխութիւն
Յարգելի՛ ընթերցող,
«Հայկ Նագգաշեան գրական գնահատանք» հիմնադրամը եւ Խ. Աբովեանի անուան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի
«Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կեդրոնը 2018ի Հոկտեմբերի 31ին՝ ժամը
14:20ին, սիրով կը հրաւիրէ Ձեզ՝ մասնակցելու հիմնադրամի անդրանիկ
մրցոյթի արդիւնքներու ամփոփման:
Հասցէն՝ ք. Երեւան, Ալեք Մանուկեան 13, 4րդ յարկ
«Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կեդրոնի սրահ

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Մայք Մարտիրեանի մահուան տխուր առիթով Ընկ. Յակոբ եւ Տիկ. Անի
Գասարճեաններ խորապէս կը ցաւակցին ողբացեալին պատկանած
Մեծ Միութեան, նաեւ անոր կողակիցին ու դուստրին, ինչպէս նաեւ
հանգուցեալին բոլոր հարազատներուն եւ այս տխուր առիթով իր
վաղամեռիկ զաւակին անուան՝ «Հայկ Մարտիրեան» ֆոնտին կը
նուիրեն 300,000 լ.ո.
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Աւստրալիոյ վարչապետ Սքոթ Մորիսոնը պաշտօնապէս ներողութիւն
խնդրած է սեռական բռնութեան զոհերէն: Հարիւրաւոր մարդիկ հաւաքուած
էին Քանպերայի մէջ՝ լսելու խորհրդարանին յղած իր յուզական ուղերձը, կը
փոխանցէ «Արմէնփրես»-ը՝ յղում ընելով BBCին:
Հետաքննութեան ընթացքին, որ տեւած է հինգ տարի, պարզուած է, որ մի
քանի տասնամեակ երկրի հաստատութիւններուն ու կազմակերպութիւններուն
մէջ սեռական բռնութեան ենթարկուած են տասնեակ հազարաւոր երեխաներ:
«Այսօր մենք վերջապէս կրնանք խոստովանիլ ու լսել մեր երեխաներու
կորսուած ճիչերը: Մեզի հարկաւոր է հաշտուիլ ու խոնարհիլ անոնց առջեւ,
որոնց մասին մենք մոռցած էինք, եւ ներում աղերսենք անոնցմէ»,- ըսած է ան:
Հետաքննութեան ընթացքին, որ շարունակուած է մինչեւ 2017 թուականի
Դեկտեմբերը, լսուած են բռնութեան աւելի քան 8 հազար զոհերու ցուցմունքներ,
որ տեղի ունեցած է եկեղեցիներու, դպրոցներու եւ մարզական ակումբներու
մէջ:
«Ինչո՞ւ կ'անտեսուէին երեխաներու եւ ծնողներու ճիչերը: Ինչո՞ւ կուրցած էր
մեր արդարադատութեան համակարգը անօրինականութեան նկատմամբ:
Ինչո՞ւ այսքան երկար ժամանակ պահանջուեցաւ գործել սկսելու համար»,ըսած է Մորիսոնը:
Ընդդիմութեան առաջնորդ Պիլ Շորթենը, դիմելով խորհրդարանին, ըսած
է. «Կայ վնաս, որ անկարելի է ուղղել: Բայց այսօր Աւստրալիան ներում կը
խնդրէ»: Վարչապետի եւ ընդդիմութեան առաջնորդի ելոյթներէն ետք
խորհրդարանին մէջ յայտարարուած է լռութիւն: Բարեգործական կազմակերպութիւնները, որոնք աջակցութիւն ցուցաբերած են բռնութեան զոհերուն,
յայտնած են, որ տուժածներն ու անոնց մերձաւորները բոլոր երկիրներէն
ժամանած են Քանպերա, որպէսզի լսեն վարչապետի ներողութիւնը: «Անոնք
եկած են ծանր սրտով,- ըսած է Care Leavers Australasia Network կազմակերպութեան ղեկավար Լէոնի Շիտին:- Հիանալի է, որ երկիրը ներողութիւն կը
խնդրէ, բայց դեռ շատ աշխատանք կայ ընելու»:
Միւս կողմէ՝ բռնութեան բազմաթիւ զոհեր քննադատած են կառավարութեան
արձագանգը հետաքննութեան:
Սեռական բռնութեան բոլոր զոհերուն պէտք է վճարուի մօտաւորապէս 106
հազար տոլար, շատերը այդ գումարը բաւարար չեն համարեր: Հետաքննութեան
ընթացքին ոստիկանութեան դիմած է 15 հազարէն աւելի մարդ, քննութիւն
տեղի ունեցած է աւելի քան 4 հազար կազմակերպութիւններու նկատմամբ,
հիմնականօրէն՝ կրօնական եւ կրթական: Ամէնէն յաճախ սեռական ոտնձգութիւններուն խառն եղած են հոգեւորականներն ու դպրոցներու ուսուցիչները:
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