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زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 91(22«392)

î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

Նախարարութիւններու Դրամական Միջոցներու Մօտալուտ
Սպառումը Հաւանական Է. Խալիլ

Լիբանան Պէտք Է Հրաւիրէ Սուրիան
Արաբական Տնտեսական Գագաթնաժողովին. Հըզպալլա

Երէկ Հըզպալլա կուսակցութիւնը հանդէս եկաւ
յայտարարութեամբ, ուր մասնաւորաբար նշեց, թէ
Լիբանանին լիովին շահաւէտ է Սուրիոյ Հանրապետութիւնը տնտեսական եւ ընկերային զարգացման
արաբական գագաթնաժողովին հրաւիրելը: Նշենք,
որ գագաթնաժողովը տեղի պիտի ունենայ այս
ամսուան աւարտին Պէյրութի մէջ:

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Հայրենի Èáõñ»ñ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Ֆինանսներու նախարարի պաշտօնակատար
Ալի Հասան Խալիլ նախազգուշացուց՝ դիտել տալով նախարարութիւններու դրամական միջոցներու
մօտալուտ սպառումի հաւանականութիւնը, եթէ
նոր կառավարութեան կազմաւորումը ի կատար
չածուի յառաջիկայ մէկ ամսուան ընթացքին: Այս
մասին նախարարը յայտնեց վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիի հետ հանդիպում
ունենալէն ետք:
«Երբ կառավարութիւնը կազմաւորուի, ապա
մենք շատ դիւրաւ պիտի կարենանք զանազան
աղբիւրներէ դրամական միջոցներ ապահովել մեր
նախարարութիւններուն համար»,- ըսաւ Խալիլ
հանդիպումէն ետք տեղի ունեցած մամլոյ հեռարձակուող ասուլիսին ժամանակ:

«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

«Լիբանանը,- ըսաւ Հըզպալլան,- Սուրիոյ ամենամօտիկ եւ ամենակարեւոր հարեւանն է: Աւելին,
անհրաժեշտ է, որ ան ըլլայ Սուրիոյ՝ Արաբական
լիկայի վերադարձը նախաձեռնողներու պարագըլուխը: Յիշեցնենք, որ Սուրիոյ Հանրապետութիւնը Արաբական լիկայէն հեռացուած է 2011
թուականէն ի վեր:

Առողջապահութեան Ելեկտրոնային
Քարտի Ստեղծման Մասին Օրինագիծը
Ուղարկուեցաւ Խորհրդարան. Հասպանի

Նիկոլ Փաշինեան Ցաւակցական Հեռագիր
Յղած Է Վլատիմիր Փութինին

Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան ցաւակցական հեռագիր յղած է Ռուսիոյ Դաշնութեան նախագահ Վլատիմիր Փութինին՝ Մակնիթոկորսքի մէջ տեղի ունեցած ողբերգական
դէպքի կապակցութեամբ։ Ինչպէս կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի
տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ
կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ Նիկոլ
Փաշինեանի հեռագիրին մէջ մասնաւորապէս
ըսուած է.
«Յարգելի Վլատիմիր Վլատիմիրի,
Խոր ցաւով ընդունեցի Մագնիտոգորսկում տեղի ունեցած ողբերգութեան մասին լուրը։
Խնդրում եմ Ձեզ Հայաստանի ժողովրդի անունից զոհերի հարազատներին եւ բարեկամներին
փոխանցել անկեղծ ցաւակցութիւններ, իսկ բոլոր
տուժածներին՝ արագ վերականգնում»:
Մակնիթոկորսքի բնակելի շէնքերէն մէկուն
փլուզումին հետեւանքով 39 հոգի մահացած է:

Շրջանային Èáõñ»ñ

Տօնական Օրերուն Մարտերը Շարունակուեցան
Հալէպի Արեւմտեան Հատուածին Մէջ
Առողջապահութեան նախարարի պաշտօնակատար Ղասսան Հասպանի երէկ յայտարարեց,
որ առողջապահութեան ելեկտրոնային քարտի
ստեղծման մասին օրինագիծը այժմ կը գտնուի
խորհրդարանի Ընդհանուր ժողովի մօտ՝ խնդրելով
սոյն օրինագիծի գործարկումը պահանջող ցոյցի
կազմակերպիչներէն համբերատար ըլլալ ու կեդրոնանալ իրական խնդիրներու վրայ:
Խորհրդարանի Ֆինանսի եւ պիւտճէի կոմիտէն
Նոյեմբեր 5-ին հաստատեց օրինագիծը, որ կը
միտի ստեղծել առողջապահութեան ելեկտրոնային
քարտ բոլոր լիբանանցիներուն համար, ինչպէս
նաեւ ընձեռել բժշկական համընդհանուր ապահովագրութիւն:
Նշենք, որ այնուհետեւ օրինագիծը քննարկումի
համար ուղարկուած էր խորհրդարանի քարտուղարութեան, նախքան Ընդհանուր ժողովին անցնիլը:

Ամանորեայ օրերը ականատես եղան մեծ մարտերու, յատկապէս Հալէպ քաղաքի արեւմտեան
հատուածին մէջ: Այս մասին տեղեկութիւնը կը
հաղորդէ «Ալ-Ժատիտ» կայանը՝ նշելով, որ թէժ
մարտեր տեղի ունեցած են մէկ կողմէն «Հայէթ
թահրիր Ալ-Շամ» (նախկին անուանումը՝ Ալ-
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Նոր Տարուան Եւ Ս. Ծննդեան Տօներուն
Տօնական Օրերուն Մարտերը Շարունակուեցան Հալէպի Արեւմտեան Հատուածին Մէջ Առիթով Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը
Նուսրա ճակատ) եւ միւս կողմէ Նուր Ալ-Տին Ալ- համարուի Անգարային մօտիկ եւ անոր հովանիին Կը Բազմապատկէ Իր Ընկերային
Զանքի խմբաւորման միջեւ:
տակ գործող զինուորական խմբաւորում մը:
Կը հաղորդուի նաեւ, որ Ալ-Նուսրա յաջողած է
Անշուշտ այս դէպքերը տեղի կ'ունենան այն Ծառայութիւնը
¾ç 01

տիրապետել Նուր ԱԼ-Տին Ալ-Զանքիի տիրապետութեան տակ եղող կարգ մը շրջաններուն վրայ:
Յիշեցնենք, որ Նուր Ալ-Տին Ալ-Զանքի կը

պահուն, երբ Միացեալ Նահանգներ որոշած է
դուրս բերել իր ուժերը Սուրիոյ հիւսիսային
հատուածներէն:

Մորիթանիոյ Նախագահը Սուրիա Պիտի Այցելէ

Այս ամսուան կէսերուն արաբական Մորիթանիոյ նախագահ Մուհամմատ Ուըլտ Ապտ Ալ-Ազիզը
պաշտօնական այցով Դամասկոս պիտի ժամանէ,
այս մասին տեղեկութիւնը կը հաղորդէ «SkyNews
Arabic» կայանը:
Աղբիւրը նաեւ կը նշէ, որ Մորիթանիոյ նախա-

գահը, որ մասնակցութիւն պիտի ունենայ Պէյրութի
մէջ տեղի ունենալիք արաբական տնտեսական
ժողովին, նախքան Պէյրութ հասնիլը պիտի այցելէ
Դամասկոս եւ հանդիպի Սուրիոյ նախագահ
Պաշշար Ասատի հետ:
Յիշեցնենք, որ մէկ ամսուան ընթացքին, Մորիթանիոյ նախագահը պիտի դառնայ արաբական
երկիրներու այն երկրորդ նախագահը, որ պաշտօնական այցով Դամասկոս պիտի գտնուի: Անորմէ
առաջ Դամասկոս այցելած էր Սուտանի նախագահ
Ումար Ահմատ Հասան Ալ-Պաշիրը:
Ըստ լրատուական աղբիւրներու՝ Պաշիր կարեւոր նամակներ փոխանցած էր Սուրիոյ նախագահ
Պաշշար Ասատին, եւ կարգ մը աղբիւրներ նաեւ
նշած են, որ Արաբական Ծոցի երկիրներ եւ նաեւ
Սէուտական Արաբիա մտադիր են իրենց կեցուածքը վերատեսութեան ենթարկել Սուրիոյ նախագահ
Պաշշար Ասատի նկատմամբ:

Թուրք Ազգայնականներուն Անհանգստացուցած Է Կարօ Փայլանի
Հայերէն Խօսքը Խորհրդարանէն Ներս
Թուրքիոյ «Հայկական անհիմն պնդումներու
դէմ միաւորում» (ASİMDER) կազմակերպութեան
անդամ ազգայնականներուն բարկացուցած է
խորհրդարանին մէջ Փայլանի հայերէն խօսքը, կը
գրէ Պոլսոյ հայկական պարբերականներէն «ՀայԹերթ»-ը
Յիշեցնենք, որ օրեր առաջ Թուրքիոյ Ժողովըրդադեմոկրատական խմբակցութեան հայազգի
պատգամաւոր Կարօ Փայլանը խորհրդարանական
նիստի ժամանակ թրքերէն, ապա նաեւ հայերէն
շնորհաւորած է ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար
Նիկոլ Փաշինեանը եւ անոր խմբակիցները՝ Հայաստանի մէջ կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններու ժամանակ ունեցած
յաջողութեան առիթով:
Փայլան նաեւ Հայաստանի վարչապետի Թուրքիոյ հետ առանց նախապայմանի յարաբերութիւններ
հաստատելու պատրաստակամութեան մասին

յայտարարութեան կառուցողական պատասխան
տալու կոչ ըրած էր Թուրքիոյ խորհրդարանին եւ
երկրի նախագահին եւ աւարտին հայերէնով ըսած
էր. « Յաջողութիւն Նիկոլ Փաշինեանին եւ ընկերներուն»:
«Թուրքիոյ խորհրդարանի պաշտօնական լեզուն թրքերէնն է, ինչը ամրագրուած է Թուրքիոյ
Հանրապետութեան սահմանադրութեամբ: Երբ
շարք մը քիւրտ պատգամաւորներ իրենց երդումը
քրտերէն արտասանեցին, բողոքարկուեցաւ, ու անոնց
պարտադրուեցաւ անգամ մը եւս արտասանել
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Պենիթօ Փերեզ Կալտոս
Պենիթօ Փերեզ Կալտոս (սպ.՝ Benito Pérez
Galdós, 10 Մայիս 1843, Լաս Փալմաս տը Կրան
Քանարիա, Սպանիա - 4 Յունուար 1920, Մատրիտ, Սպանիա), սպանացի իրապաշտ գրող,
սպանական գրականութեան մէջ քննադատական
իրապաշտութեան ներկայացուցիչ։ Թագաւորական ակադեմիայի անդամ (1897): Մօտ 80 վէպերու հեղինակ է։ «Ոսկեայ շատրուան» (1870),
«Կտրիճը» (1871) վէպերուն մէջ պատմած է 19-րդ

Ինչպէս միշտ, այս տօնական օրերուն ընթացքին եւս, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոսին քաջալերանքով եւ հովանաւորութեամբ, Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը բազմապատկեց ընկերային ծառայութեան ոլորտի իր աշխատանքները։
Արդարեւ, Նոր տարուան եւ Ս. ծննդեան տօներուն առընթեր, քրիստոնէական դաստիարակութեան բաժանմունքը, գլխաւորութեամբ բաժանմունքի վարիչ Հոգշ. տ. Զարեհ վրդ. Սարգիսեանի,
Դեկտեմբեր ամսուն ձեռնարկեց օժանդակութեան
արշաւի մը ու Կաղանդի եւ յաջորդող ամիսներուն
սեղանները ճոխացնող սնունդ եւ նուէրներ
բաշխեց 170 ընտանիքներու։
Այս վսեմ գործին իրենց մասնակցութիւնը
բերած հայր սուրբերը այցելեցին ընտանիքներուն,
աղօթեցին եւ վեհափառ հայրապետին օրհնութիւնը փոխանցեցին անոնց։
երդումը թրքերէն: Ի՞նչ կ'ըլլայ, եթէ Թուրքիոյ մէջ
ապրող ամէն ազգ խորհրդարանին մէջ սկսի իր
լեզուով խօսիլ»,- լրատուամիջոցներու հետ զրոյցի
ժամանակ յայտարարած է «ASİMDER»-ի նախագահ Կիոքսէլ Կիւլպեյը:
Ան մեղադրած է Փայլանը խորհրդարանի
ամպիոնը իր շահերուն համար օգտագործելու եւ
թուրք ազգին ցեղասպանութեան համար մեղադրելու մէջ:
Իսկ վերջին հայերէն նախադասութեամբ, ըստ
Կիւլպեյի, Փայլան փորձած է «գաղտնի ուղերձ»
յղել՝ ակնարկելով, որ պիտի շարունակէ շահարկել
Հայոց ցեղասպանութեան հարցը խորհրդարանէն
ներս:
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դարու սպանական առաջին յեղափոխութիւններուն մասին։ 1873-1912 թուականին գրուած վէպերը ամփոփուած են «Ազգային դրուագներ» (հ.
1-46) հերոսապատումին մէջ եւ նուիրուած են
Սպանիոյ պատմութեանը՝ Թրաֆալկարի ճակատամարտէն (1805) մինչեւ (1868-74) յեղափոխութեան պարտութիւնը։ «Տոնիա Փեր-ֆեքթա» (1876)
եւ այլ վէպերու առանցքը կը կազմեն կալուածատիրական ուժերու քննադատութիւնը եւ միջնադարեան բարքերը:
Փերես Կալտոս սկզբնաւորած է սպանական
ընկերային տրաման («Էլեքթրա», 1901): Իր ոճին
առանձնայատուկ գիծերէն է հրապարակախօսական սրութիւնը։ Նշանակալի ազդեցութիւն ունեցած է սպանական իրապաշտ վէպի զարգացման
վրայ:
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Նորէն Սարոյեանը
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Երկար ատենէ ի վեր Հայաստանի «Արմէնփրես»
լրատուական գործակալութիւնը հայրենիքի մէջ
ամենաշատ վաճառուող գիրքերու ցուցակ կը կազմէ՝ թիւերը քաղելով Երեւանի գրախանութներէն:
Գործակալութիւնը հարցումներուն արդիւնքները
կը ներկայացնէ իր «Յատուկ նախագիծեր» շարքին մէջ՝ «Երեւանեան պեսթսելըր» խորագրով:
Միշտ բազմազան ու լեցուն են այդ հարցումներուն
արդիւնքներով ընտրուած գրական ցանկերը եւ,
ամենակարեւորը, կը փաստուի, որ Երեւանը գիրք
կ'ընթերցէ:
Ընթերցանութեան մասին կը վկայեն նաեւ այցելուներով լեցուն գրախանութներն ու գրադարաններուն ընթերցասրահները: Այս շաբաթ «Երեւանեան պեսթսելըր»ի առաջին հորիզոնականին վրայ
է Ուիլիըմ Սարոյեանի «Հայրիկ, դուն խենթ ես»
գիրքը՝ իբրեւ ամենաշատ ընթերցուողը: Առհասարակ, «Արմէնփրէս»ը իր «Երեւանեան պեսթսելըր»
նախագիծին մէջ կը ներկայացնէ գիրքերուն
լաւագոյն տասնեակը: Այս շաբաթ ներկայացուցած
է մանաւանդ թարգմանական գեղարուեստական
ստեղծագործութիւններուն լաւագոյն տասնեակը:
Այդ շարքին մէջ, այս շաբաթ երկրորդ հորիզոնականի վրայ է Ճորճ Օրուէլի «Անասնաֆերման»
ստեղծագործութիւնը: Այս վիպակը Օրուէլ գրած է
1944 թուականին. իսկ առաջին անգամ լոյս տեսած
է 1945 թուականին: «Անասնաֆերման» վէպը
գրականութեան մէջ ի յայտ եկած երազականութիւն
ձեւը ժխտող հակաերազականութեան տարրեր կը
պարունակէ: Յատկանշական է, որ «Անասնաֆերման»ը արգիլուած է Չինաստանի, Հիւսիսային
Քորէայի, Պիրմայի եւ իսլամական աշխարհի կարգ
մը երկիրներուն մէջ: Այս գիրքը վերջին անգամ
հայերէնի թարգմանած է Արտաշէս Էմինը, եղած
են նաեւ այլ թարգմանութիւններ:
Ըստ «Արմէնփրես»ի «Երեւանեան պեսթսելըր»ին՝ թուրք ժամանակակից գրող Էլիֆ Շաֆաքի
«Իսթանպուլի խառնածինը» վէպը երրորդն է:
Գիրքը հայերէնի թարգմանուած եւ հրատարակւած է երկու անգամ՝ երկու տարբեր թարգմանիչներու կողմէ:
Չորրորդ հորիզոնականին վրայ Տենիըլ Քիզի
«Ծաղիկներ Էլջերնոնի համար» գիտա-երեւակայական երկն է: Այս գիրքը թարգմանած է Հայկ
Ֆելեքեան:
Հինգերորդ հորիզոնականի վրայ է գերմանացի
գրող Ռիչըրտ Պախի ամենայայտնի ստեղծագործութիւնը՝ «Ճոնաթան Լիվինկսթոն ճայը»: Այս գործին մէջ գրողը կը ներկայացնէ, թէ ինչպէս հասարակ ճայերը կը փափաքին գիտնալ ծովափէն
սնունդ հայթայթելու ճանապարհը: Անոնց համար
կեանքին իմաստը ոչ թէ թռչելու, այլ սնունդ ստանալու մէջ է: Սակայն Ճոնաթան Լիվինկսթոնը հասարակ ճայ մը չէ, ան չի հետեւիր միւս ճայերուն,
այլեւ յամառօրէն կը սորվի ինքնուրոյն թռչիլ: Գիրքը հայերէնի թարգմանուած է քանի մը անգամ:
Վերջին հրատարակութիւններէն մէկուն թարգմանիչը Նայիրա Յարութիւնեանն է:
Կրկին Ուիլիըմ Սարոյեանի հայերէնի թարգմանւած գիրքերէն մին՝ «Մայրիկ, ես քեզ կը սիրեմ»
վէպը վեցերորդ հորիզոնականին վրայ է: Այս
գործը կը ներկայացնէ կեանքը ինը տարեկան
աղջկայ մը մաքուր եւ չխաթարուած նայուածքով,
ընտանեկան յարաբերութիւնները եւ թատրոնի
աշխարհը, ուրկէ ներս ան կը յայտնուի դերասանուհի մօր մասնագիտութեան բերումով: Գիրքին

թարգմանիչը Զաւէն Պոյաճեանն է:
Եօթներորդ հորիզոնականին վրայ է Նարինէ
Աբգարեանի «Մանյունիա» գիրքը, որ բարի, լուսաւոր եւ զուարճալի պատմութիւն մըն է մանկութեան
երկու ընկերուհիներու՝ Նարինէի ու Մանյունիայի,
խիստ ու բարի Տայի՝ Մանյունիայի մեծ մօր եւ անոնց
ազգականներուն մասին: Մեծ հաշիւով գիրքը
երջանիկ մանկութեան մասին է: Մեր հայրենակիցին՝ ռուսերէնով գրուած այս վէպը արժանացած
է Ռուսաստանի ազգային գրական «Տարուան ձեռագիր» մրցանակին, հայերէնի թարգմանած է
Նարինէ Գիժլարեան:
Ութերորդ տեղը կը զբաղեցնէ պրազիլցի գրող
Փաուլօ Քոէլլոյի լաւագոյն ստեղծագործութիւններէն
մին՝ «Ալքիմիկոսը»: Թարգմանիչն է Աննա Մարութեան:
«Երեւանեան պեսթսելըր» նախագիծին իններորդ կարգին է Միլան Քունտերայի «Կեցութեան
անտանելի թեթեւութիւնը» վէպը: Անիկա հեղինակին ամենայայտնի ստեղծագործութիւնն է, որ կը
խորհրդանշէ 20-րդ դարու վէպին որակական նոր
մակարդակը: Գիրքը սիրոյ եւ մարդկային ոչ
սովորական յարաբերութիւններու, պատմութեան
ողբերգական ժամանակահատուածի մը մասին է,
իսկ թարգմանիչն է Շուշանիկ Թամրազեանը:
Տասներորդ հորիզոնականին վրայ է Հերման
Հեսսէի «Տափաստանի գայլը» վէպը: Գերմանացի
մեծանուն գրողին այս երկը անոր ամենանշանաւոր
ստեղծագործութիւնն է, որ կը ներկայացնէ 20-րդ
դարասկիզբի եւրոպական ճգնաժամի համապատկերը: Հայերէնի թարգմանած է Արա Առաքելեան:
* * *
Լաւագոյն թարգմանական գրականութեան առաջին կարգին վրայ այս շաբաթ յայտնուած «Հայրիկ,
դուն խենթ ես» ստեղծագործութիւնը, ընդամէնը
շաբաթներ առաջ, դրուեցաւ ընթերցողին սեղանին: Հակառակ որ ստեղծագործութիւնը Սարոյեանի հայերէնի թարգմանուած ժողովածուներուն մէջ
նախապէս ներառուած է, բայց վերանայուած այս
թարգմանութիւնը, զատ գիրքով եւ գեղեցիկ ձեւաւորումով, յանկարծ գրաւեց ընթերցողը:
«Անտարես» հրատարակչութենէն Սարոյեանի
110-ամեակին առթիւ լոյս տեսած սարոյեանական
այս գլուխ գործոցը՝ գիրքին հայերէնի թարգմանիչը՝
Զաւէն Պոյաճեան, զայն անուանած է Սարոյեանի
գրական ժառանգութեան մարգարիտներէն մին:
Սարոյեան վիպակը գրած է 1957 թուականին:
Տասը տարեկան տղու մը պատումը այս վիպակը
սեղանի գիրք կը դարձնէ բոլոր տարիքի ընթերցողներուն: Ահա թէ ինչու լոյս տեսնելէն ետք գիրքը
առաջին հորիզոնականին վրայ է Երեւանի ամենաշատ վաճառուած գիրքերուն մէջ:
Սարոյեան այս գործը նուիրած է իր միակ որդիին՝ Արամ Սարոյեանին եւ վիպակին մէջ յառաջաբան մը գրած է՝ ուղղուած Արամ Սարոյեանին:
Սարոյեան կը գրէ.
Ինչ որ ալ գրողը երբեւէ գրէ, իրողութիւնը միշտ
մէկն է: Ան կարող էր այդ նոյն ժամանակամիջոցին
ուրիշ բան մը գրել: Նոր գիրք գրելը միշտ կը նշանակէ վճռել, թէ ինչի՛ մասին ու ինչպէ՛ս գրես: Նման
վճիռը ամէն մէկ գրողի համար արդէն գիրքին
կէսն է, ոմանց համար՝ կէսէն աւելին, իսկ ինծի
համար՝ գիրքը ամբողջովին: Ինչ կը մնայ նստիլ
գրելուն, ատիկա առանձնակի դժուարութիւն մը
չէ, եւ գրողը դիւրութեամբ մէջէն կ՚ելլէ:
Ես վճռեցի գրել այս գիրքը, որովհետեւ 1953ին, երբ տասը տարեկան էիր, դո՛ւն խնդրեցիր
ինձմէ, եւ որովհետեւ 1918-ին, երբ ես տասը

տարեկան էի, իմ գրական հմտութիւնը հաւասարազօր չէր այն բոլորին, ինչ որ կը փափաքէի ըսել:
Հիմա վերջապէս գրեցի իմ գիրքս, կամ ալ, աւելի
ճիշդը՝ դուն գրեցիր: Իմ ընելիքս շատ չէր, պիտի
յիշէի զիս տասը տարեկանին՝ քեզ աչքիս առջեւը
ունենալով եւ ի մի բերելով երկուքիս ալ տասնամեայ
հասակը, ապա ասոր աւելցնէի քառասունհինգ
տարիս: Քու ձայնդ ու քայլուածքդ այս գիրքին
ատաղձն են, նայուացքդ, ոճդ՝ շիտակ ու անկեղծ,
որ կ'երանգաւորուի մերթ լուրջ խոհերով, մերթ
հեգնախառն բացագանչութեամբ, մերթ խորհրդաւոր ծիծաղով, նայած թէ քու ուշադրութիւնդ գրաւող
իրը ինչը կ՚ըլլայ՝ իսկակա՞ն, թէ կեղծ, կամ երկուքը,
կամ ալ առհասարակ անոնցմէ ո՛չ մէկը: Այս
բոլորէն պարզ պատում մը հիւսելը ամենադիւրին
գործն է աշխարհիս երեսին, երբ ատոր արդէն
նետուած ես, եւ ահաւասիկ, գործը կատարուած է:
Շնորհակալութեամբ եւ սիրով՝
Ուիլիըմ Սարոյեան
Իր որդիին՝ Արամ Սարոյեանին ուղղուած այս
հրաշալի խօսքերը՝ իբրեւ գիրքի յառաջաբան, կը
բնորոշեն Սարոյեանի մեծ սէրը իր որդիին
հանդէպ, այնպէս ինչպէս հայ հայրերը կը սիրեն
իրենց զաւակները եւ մեծ յոյսեր կը կապեն անոնց:
Վիպակին մէջ Սարոյեան կը քննէ որդիի եւ հօր
յարաբերութիւնները թէ՛ իր ու հօր եւ թէ իր ու
որդիին միջոցաւ:
Հետաքրքրական զրոյցները կը գրաւեն ընթերցողը եւ անգամ մը եւս կը փաստեն 20-րդ դարու
մեծագոյն գրողներէն մէկուն՝ Ուիլիըմ Սարոյեանին
տաղանդը:
Գալով Արամ Սարոյեանին, որ այսօր Լոս
Անճելըս կը բնակի, ծանօթ է, որ երիտասարդութեան
տարիներուն եւ անկէ ետք ալ ան իր հօրը հետ ոչ
սովորական, լարուած յարաբերութիւններ ունեցած
է: Իրեն հանդէպ սիրոյ միջոցաւ արտայայտուած
հօր բծախնդրութիւնը, յանդիմանական խօսքերը
վանած են որդին։ Անոր համար իբրեւ Ամերիկա
ծնած եւ մեծցած մէկը, խորթ եղած է հօր այդպիսի
վերաբերմունքը: Հետագային Արամ Սարոյեան
գրած է իր հօրը մասին յուշեր, ուր նկարագրած է
իրենց յարաբերութիւնները, մանաւանդ Սարոյեանի կեանքին վերջին տարիները, երբ ան հիւանդ էր:
Արամ Սարոյեան նոյնպէս գրող է, բանաստեղծ,
թատերագիր: Մի քանի յուշագրութիւններ ունի
հօրը մասին, իսկ առհասարակ գրած է քննադատական աշխատանքներ, որոնցմէ է «Մոռցուած
հաց»ը՝ նուիրուած հայկական ծագումով ամերիկեան գրողներու առաջին սերունդին (հրատարակւած Դաւիթ Խերդեանի կողմէ):
Արամ Սարոյեան 2008 թուականին արժանացած է Ուիլիըմ Քարլոս Ուիլիըմզի անուան մրցանակին, «Փոքրիկ բանաստեղծութիւններու ամբողջական ժողովածու»ին համար։ Այս ժողովածոյին
ամենայայտնի բանաստեղծութիւններէն մէկը պարզ,
ոչ աւանդական ուղղագրութեամբ, ընդամէնը մէկ
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Սփիւռքահայ
Կեանք

Գուգարաց Թեմի «Ձեռք Մեկնիր Եղբօրդ» Նախաձեռնութեան
Ծիրէն Ներս Եւս Երկու Ընտանիք Բնակարան Ստացաւ
Ախալցխայի Հոգեւոր Տեսչութիւնը
Եկեղեցւոյ Հաւատացեալներուն
Ալիւր Տուած Է

Վանաձոր քաղաքի մէջ, օրհնութեամբ Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Գուգարաց թեմի թեմակալ
առաջնորդ Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլճեանի,
«Ձեռք մեկնիր եղբօրդ» բարեգործական նախաձեռնութեան ծիրէն ներս՝ օրերս շահառուներուն
յանձնուած են 24 եւ 25-րդ բնակարանները:

ընձեռելով հնարաւորութիւն ապրելու ընդարձակ
եւ յարմարաւէտ տան մէջ: Ամբողջութեամբ քանդըւած եւ վերանորոգուած է տան տանիքը:
«Վանաձոր քաղաքի մէջ, օրհնութեամբ եւ
նախաձեռնութեամբ թեմակալ առաջնորդ Սեպուհ
արքեպիսկոպոս Չուլճեանի, 2015-ին սկիզբ դրուեցաւ «Ձեռք մեկնիր եղբօրդ» բարեգործական նախաձեռնութեան, որուն նպատակն է գնել բնակա-

Դեկտեմբեր 27-ին Ախալցխայի եւ Բորժոմիի
տարածաշրջաններու հոգեւոր տեսուչ Հոգշ. տ.
Յակոբ աբեղայ Սահակեան եւ Ախալցխայի ու յարակից շրջաններու հոգեւոր հովիւ Արժ. տ. Թորգոմ քհնյ. Վարդանեան քաղաքի Սուրբ Գրիգոր
Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հաւատացեալներուն, ամանորեայ նախաշեմին, 160 հաւատացեալ անձերու,
հոգեւոր տեսչութեան հովանաւորութեամբ գտնւող «Ախալցխա» պարախումբին, եկեղեցւոյ երգչախումբին եւ երգի խումբին տրամադրած են
ալիւր։ Այս մասին կը հաղորդէ Akhaltskha.net-ը։

Հայրենի
Զբօսաշրջութիւն
Գուգարաց թեմի դիւանին փոխանցած տեղեկութիւններով՝ Սրբազան հօր խնդրանքին ընդառաջ պոլսահայ լոսանճելըսաբնակ Կարօ եւ Աղաւնի Գուրեաններու կողմէ Վանաձորի մէջ գնուած է
բնակարան եւ իբրեւ նուէր յատկացուած Վանաձորի Ս. Փեթերզպուրկ տնակային աւանի 5/1-7-20
տնակին մէջ բնակող 7 հոգիէ բաղկացած Ասլիկեաններու ընտանիքին:
Սրբազան հօր նախաձեռնութեամբ եւ պոլսահայ բարերար Օննիկ Նալպանտ-Քազարի ֆինանսաւորումով՝ Արդուի համայնքին մէջ գնուած է 25րդ առանձնատունը՝ 10 հոգիէ բաղկացած
Գասպարեան ընտանիքին համար:

Արդուի գիւղի կիսաքանդ տան փոքրիկ առանձնասենեակը, ուր տարիներ շարունակ կ'ապրէր
Գասպարեան ընտանիքը, անբարենպաստ էր
բազմանդամ ընտանիքի կենցաղային պահանջները բաւարարելու համար:
Գնուած է տան կից հատուածը՝ ընտանիքին

Աշոցքի Մէջ Դահուկային
Նոր Կեդրոն Պիտի Բացուի
րաններ Լոռի մարզին մէջ տնակային աւաններու
կամ վակոն-տնակներու մէջ բնակող բազմազաւակ,
կարիքաւոր ընտանիքներու համար:
«Ձեռք մեկնիր եղբօրդ» ծրագիրը բարի կամքի
արտայայտութեան դրսեւորում է, մեր մարզի
ազգաբնակչութեան նիւթապէս անապահով խաւին հանդէպ: Անիկա կ'իրականացուի հայրենասիրական, մարդասիրական նկատառումներով,
կարեկցանքի անկեղծ մղումով:
Առ այսօր, Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլճեանի
օրհնութեամբ եւ նախաձեռնութեամբ՝ ծրագիրով
յատկացուած 25 բնակարաններէն 22-ը գնուած են
անոր անմիջական բարեկամներու եւ ընկերներու
անհատական նուիրատւութիւններով, որոնք կը
բնակին Հայաստանի եւ արտերկրի մէջ, իսկ
անոնցմէ 3-ը սրբազան հօր յանձնառութեամբ՝
Վանաձորի մէջ կազմակերպուած համաքաղաքային հանգանակութեան միջոցով:
Բնակարան ստացող ընտանիքները կ՝ընտրուին
ծրագիրը համակարգող յանձնախումբին որոշումով, անոնց փաստացի նիւթական պայմաններու
գնահատման՝ ընտանիքի անդամներու քանակի,
աշխատունակութեան, զբաղուածութեան, հաշմանդամութեան եւ այլ՝ սահմանուած չափորոշիչներու
հիման վրայ»,- նշուած է հաղորդագրութեան մէջ:

Յունուարին Աշոցքի մէջ պիտի բացուի դահուկային զբօսաշրջային բացառիկ կեդրոն:
«Արմէնփրես»-ի մամուլի սրահին մէջ լրագրողներու հետ հանդիպման ժամանակ յայտնած է Հայաստանի դահուկային մարզանքի ֆետերասիոնի
գլխաւոր քարտուղար Գագիկ Սարգսեան:
«Մենք Եւրոմիութենէն ֆինանսական աջակցութիւն ստացած ենք, եւ այնտեղ կը կառուցուի դահուկային փոքր կեդրոն, որ ունի մեծ հեռանկար:
Պիտի փորձենք Աշոցքը դարձնել Հայաստանի
դահուկային կեդրոններէն մէկը: Անիկա պիտի
դառնայ ձմեռնային, արկածային զբօսաշրջութեան
կեդրոն»,- շեշտած է ան: Վերջինիս խօսքով` այս
ձեւով նաեւ զարկ պիտի տրուի մարզական զբօսաշըրջութեան զարգացման:
Դահուկային կեդրոնի բացման արարողութիւնը
տեղի պիտի ունենայ Յունուար 19-20-ին:
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Մշակութային Արձագանգ
Բիւրականը Յայտնուած է Նոյն Ցանկին Վրայ, Ուր Փարիզը,
Հռոմը, Փեգինն Ու Վիեննան Են
Բիւրականի աստղադիտարանի տնօրէն Արեգ
Միքայէլեան «Տեսակէտ» ակումբին մէջ հանդիպման մը ընթացքին ընդգծած է, որ Բիւրական
գիւղը աշխարհի ամենայայտնի գիւղն է: Այս մասին կը հաղորդէ «Առաւօտ»-ը։
«Այդպիսի գիւղ երեւի գոյութիւն չունի, որուն
անունը այդքան տարածուած ըլլայ: Կը պարզուի,
որ Բիւրականը կը մտնէ աշխարհի 10 խոշորագոյն
քաղաքներու ցանկին մէջ, ուր յաճախ տեղի ունեցած են միջազգային գիտաժողովներ: Այդ ցանկին
վրայ են Փարիզը, Հռոմը, Փեգինը, Վիեննան, Ռիօ
տէ Ժեներօն, Փրական եւ այլ խոշոր քաղաքներ:
Բիւրականը, որ գիւղ է…»,- ուրախութեամբ ըսած է
Արեգ Միքայէլեանը:
Բիւրականի աստղադիտարանի տնօրէնը ընդգըծած է, որ զարմանալի է, բայց նաեւ փաստ, որ

«Էրեբունի» Պատմահնագիտական
Արգելոց-Թանգարանը Կը Նշէ
Հիմնադրման 50Ամեակը

միջազգային գիտաժողովներու թիւով գիւղը կը
յայտնուի այդքան յայտնի բնակավայրերու ցանկին
վրայ։

Ստեփանակերտի Մէջ «Լոյսերու Քաղաք» Բացուած Է

Ստեփանակերտի Շառլ Ազնաւուրի անուան
մշակոյթի կեդրոնին, մայրաքաղաքի մշակոյթի եւ
երիտասարդութեան պալատի համատեղ նախաձեռնութեամբ եւ ԱՀ մշակոյթի, երիտասարդութեան
հարցերու եւ զբօսաշրջութեան նախարարութեան
աջակցութեամբ, Դեկտեմբեր 25-ին տեղի ունեցած
է «Լոյսերու քաղաք»-ի բացման հանդիսաւոր
արարողութիւնը։ Artsakhpress.am-ի տեղեկութիւններով՝ անիկա պիտի գործէ մինչեւ Դեկտեմբեր 30:
«Լոյսերու քաղաք»-ին մէջ տեղադրուած է 7
տնակ, ուր կը վաճառուին ամանորեայ նուէրներ,
ձեռային աշխատանքներ, յուշանուէրներ եւ քաղցրեղէն:
Ձեռնարկին երգ ու պարով հանդէս եկած են
ԱՀ մշակութային կեդրոններու անդամները:
Արցախի բարբառով իր օրհնանքի խօսքը յղած
է Այեան:
Իսկ Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրեանի անուան
պետական թատրոնը հանդէս եկած է «Երեք
խոզուկները» տիկնիկային ներկայացումով:
Ներկաները շնորհաւորած եւ բարեմաղթանքներ
յղած է Կաղանդ պապան, որմէ ետք ցուցադրած

են ամանորեայ խորհրդանիշ «Կենաց ծառ»-ը:
ԱՀ մշակոյթի, երիտասարդութեան հարցերու
եւ զբօսաշրջութեան նախարար Լեռնիկ Յովհաննիսեան, զրոյցին ընթացքին ըսած է, որ նման
ձեռնարկներով իրենք կը փորձեն մշակութային
ձեռնարկները ապակեդրոնացնել, ինչը կառոյցի
որդեգրած քաղաքականութեան հէնքն է: Ապակեդրոնացումը նաեւ մշակութային քաղաքականութեան ուղենիշ է:
«Նախորդ տարուան «Կաղանդաւան»-էն փորձած ենք «Լոյսերու քաղաք»-ին մէջ որոշակի փոփոխութիւններ մտցնել, որ աւելի հետաքրքրական
ըլլայ հասարակութեան համար:
«Արցախի մշակութային պետական ոչ առեւտըրային կազմակերպութիւնները (ՊՈԱԿ) իրենց
ներկայացուցած ծրագիրներով կը փորձեն նոր
շունչ հաղորդել քաղաքի մշակութային կեանքին»,ըսած է Լ. Յովհաննիսեան եւ աւելցուցած, որ ամէն
օր «Լոյսերու քաղաք»-ին մէջ պիտի կազմակերպուի
անվճար աւանդական ուտեստներու հիւրասիրութիւն:

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Սբ. Ծննդեան Տօնին առթիւ, Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու
Միութեան Նախագահն ու Կեդրոնական Մարմինը շնորհաւորութիւններ պիտի ընդունին Կիրակի,
6 Յունուար, 2019, կէսօրուան ժամը 12.00-էն մինչեւ կ.ե. ժամը 2.00, Հայ Աւետարանական Առաջին
Եկեղեցիի ընդունելութեանց դահլիճին մէջ, Մեքսիք փողոց, Պէյրութ:
									Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան
									Կեդրոնական Մարմին
										ԴԻՒԱՆ

Երեւանի բնօրրանը ներկայացնող «Էրեբունի»
արգելոց-թանգարանը այս տարի նշեց իր
50ամեակը։
Armenpress.am-ի տեղեկութիւններով՝ 50 տարի
առաջ՝ 1968 Հոկտեմբեր 19-ին, իր դռները բանալով հանրութեան առջեւ` «Էրեբունի» թանգարանը
այցելուներուն ներկայացուց Երեւանը՝ իբրեւ աշխարհի հնագոյն մայրաքաղաք՝ հիմնադրուած
2800 տարի առաջ: «Էրեբունի» արգելոց-թանգարանի ստեղծումը, իբրեւ նշանաւորում Երեւանի
2750-րդ տարեդարձին, անմոռանալի է իւրաքանչիւր հայու յիշողութեան մէջ: Արդէն 50 տարի
ներկայանալով հայ եւ օտար քաղաքացիներուն`
«Էրեբունի» հնավայրն ու թանգարանը դարձած
են Հայաստանի եւ մասնաւորապէս Երեւան քաղաքի այցեքարտը: Արգելոց-թանգարանը ստեղծուած
է Երեւան քաղաքի վարչական սահմաններուն մէջ
գտնուող 3 նշանաւոր հնավայրերու` Արին բերդ,
Կարմիր բլուր եւ Շէնգաւիթ, եւ այդ հնավայրերէն
յայտնաբերուած նիւթական մշակոյթի մնացորդներու եւ գտածոներու հիման վրայ: Անիկա կը
հանդիսանայ հանրութեան համար այցելելու միակ
հնագիտական արգելոց-թանգարանը Երեւանի մէջ:
Գործունէութեան 50 տարուան ընթացքին իր
եզակի արժէքներով, բազմաբնոյթ ծրագիրներով
եւ ձեռնարկներով թանգարանը կ՝ընէ ամէն ինչ՝
ուրարտական հզօր ժառանգութիւնը ճանաչելի
դարձնելու, պահպանելու եւ ապագայ սերունդներուն փոխանցելու համար:
Յոբելինական ձեռնարկը սկիզբ առաւ Էսթոնիոյ նկարիչներու միութեան նախագահ Արսէն
Քլեանի կողմէ «Էրեբունի» թանգարանի 50ամեակին նուիրուած Արգիշտի արքայի դիմաքանդակի
հանդիսաւոր բացումով: Ձեռնարկին ծիրէն ներս,
թանգարանի հիւրերուն ներկայութեամբ բացուեցաւ դեռ 2002-ին Էրեբունի-Երեւանի 2784-րդ
տարեդարձին ժամանակ «Էրեբունի» թանգարանին ի պահ տրուած փակ սնտուկը, որուն բացումը նախատեսուած էր Երեւանի 2800ամեակին:
Դասական եւ ազգային երաժշտական կատարումներէն ետք՝ ձեռնարկը աւարտեցաւ «Էրեբունի»
արգելոց-թանգարանի գործունէութեան մէջ ներդրում ունեցող անձերու «Էրեբունի-50» յուշամետալով եւ պատուոգրերով պարգեւատրելու հանդիսաւոր արարողութեամբ:
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
Ø»Ýùª Ï»¯ÕÍ µáÕáù³Ï³ÝÝ»ñë, ³Û¹ åÇï³ÏÇÝ ï³Ï, Ù»ñ Ñ³×áÛùÇÝ Ñ»ï»õÇÉ ¿ñ Ù»ñ Ýå³ï³ÏÁ£ ²Û¹ ûñÑÝ»³É ³ñïûÝ³·ÇñÁ Ó»éù Ó·³Í,
ëÏë³Ýù ³Ù¿Ý ÐÇÝ·ß³ÃÇ, Ï¿ëûñáõ³Ý ×³ß¿Ý
³ÝÙÇç³å¿ë »ïù, ¹áõñë í³½»É, Ù»ñ ûñÑÝ»³É
Ð³Ùµ³ñÓáõÙÁ ³é³çÝáñ¹ áõÝ»Ý³Éáí Ý³Ë
ÅáÕáí³ñ³Ý ³Ûó»É»É ½áñ ³Ý·ÉÇ³óÇ ÙÇë äÁñ×Áñë ³ÝáõÝ ÙÇëÇáÝ³ñáõÑÇÝ ÏÁ Õ»Ï³í³ñ¿ñ,
û·Ý³Ï³Ý áõÝ»Ý³Éáí å³ïáõ»ÉÇ Ö»½Ç½»³ÝÁ,
³Ýßáõßï Ãñù»ñ¿Ýáí, ù³ÝÇ áñ ³Ý·ÉáõÑÇÝ Ãըñù»ñ¿Ý ëáñí³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ, Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÁ áõÕÕ³ÏÇ
Ãñù»ñ¿Ýáí ÷ñÏáõ»Éáí »ñÏÝÇ ³ñù³ÛáõÃ»³Ý
åÇïÇ ³ñÅ³Ý³Ý³ÛÇÝ£ ØÇÝã ³ÝáÝù ³ãù»ñÝÇÝ
·áó³Í Ï'³ÕûÃ¿ÇÝª Ù»Ýù Ñ³½³ñ áõ Ù¿Ï ã³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ Ë»ÕÏ³ï³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí Ù»ñ
·áñÍ»ñÁ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ÇÝùª »ñµ»ÙÝ ³éç»õÇ ·Çñù»ñÁ ·áÕÝ³Éáí »õ Ï³Ù Ï³Ù³óáõÏ ÙÁ Çñ³ñáõ
Ñ³·áõëïÝ»ñÁ Ù¿Ï½Ù¿ÏáõÝ Ï³ñÏïÝ»Éáí, ³å³
Éë»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÙÇë äÁñ×ÁëÇÝª §ãá×áõùÉ³¯ñ
ÝÇãáõÝ ÏÇõÉÇõÛáñëáõÝáõ½¦ Û³ÝÏ»ñ·Á: Ú»ïáí
¹áõñëª Íáí³÷Á Ý»ïáõ»Éáí Ù³ÏáÛÏ í³ñÓ»Éáõ,
áñå¿ë½Ç ÍáíáõÝ íñ³Û Ý³õ³ñß³õ Ï³ï³ñ»Ýù:
²Û¹ »ñ³Ý»ÉÇ ûñ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ »ë »õ ¶áõñ·¿Ý
¾Ññ³Ù×»³ÝÁ, ½áñ ³Ý·³Ù ÙÁ ýáõÃåáÉáí ï³å³É³Í ¿Ç... Ù³ÏáÛÏ ÙÁ ³é³Í ëÏë³Ýù ÃÇ³í³ñ»É£ ¶áõñ·¿ÝÁ »ï»õÁ Ýëï³Í ¿ñ. »°ë ¿Ç ÃÇ³í³ñáÕÁ... µ³ó »õ çÇÝç ÍáíáõÝ íñ³Û ëÏë³Ýù
Û³é³ç³Ý³É: ´³õ³Ï³Ý Ñ»é³Ý³É¿ »ïù, ÍáíÁ
ëÏë³õ ÷áùñ ³ÉÇùÝ»ñáí ï³ï³ÝÇÉ »õ »ë
½·³óÇ Ã¿ª Ý³õ³Ïë Ã»Ã»õó³õ »õ ëáõñ³É ëÏë³õ:
Ú³ÝÏ³ñÍ ÝÏ³ï»óÇ áñ ¶áõñ·¿ÝÁ ãÏ³°ñ Ý³õ³ÏÇë Ù¿ç... ë³ñë³÷»ó³Û »õ í³ËÝ³Éáí áñ ÙÇ·áõó¿ ßÝ³ÓáõÏ ½³ñÏ³Í ÁÉÉ³Ûª Ë»ÝÃÇ Ï»ñå³ñ³Ýù ³éÇ, ëÏë³Û ÍáíáõÝ »ñ»ëÁ Ëáõ½³ñÏ»É...
Ù¿Û ÙÁÝ ³É ï»ë³Û áñ Ñ»éáõÝ Ùûï »ñ»ùÑ³ñÇõñ
Ù»Ãñ ³Ý¹ÇÝ ë»õ µ³Ý ÙÁ ÏÁ ï³åÉïÏÇ: Ü³õ³Ïë
í³ÛñÏ»³Ý³µ³ñ ¹³ñÓÝ»Éáí Ñ³ë³Û ×Çßï
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ, ù³ÝÇ áñ ïÕ³Ý ß³ï Ûá·Ý³Í ¿ñ.
Ñ³·áõëïáí ÁÉÉ³ÉáõÝª Ù»Í ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ ÏÁ
ù³ß¿ñ: ¼ÇÝù ù³ß»óÇ Ý³õ³ÏÇÝ Ù¿ç, Ñ³·áõëïÁ
Ñ³Ý»Éáí É³õ ÙÁ ùÙ»óÇÝù »õ Ý³õ³ÏÇÝ
ãáñëµáÉáñÁ ÷é»óÇÝù, ÁëÇª §¶áõñ·¿Ý, Ç±Ýãå¿ë
»Õ³õ áñ Íá°íÁ ÇÝÏ³ñ¦:
- ÒáõÏ»ñáõÝ Ï³ñ³õ³ÝÝ»ñÁ ÏÁ ¹Çï¿Ç, ·áõÝ¹³é·áõÝ¹, ËÙµ³å»ï»ñáí, ½ûñ³í³ñÝ»ñáí »õ
Ñ³Ù³ã³÷ ß³ñù»ñáí ÏÁ ëáõñ³ÛÇÝ, »õ ùÇã ÙÁÝ
³É ³õ»ÉÇ Íé³Í ÁÉÉ³Éáõë, ÷áùñ ³ÉÇùÇ ÙÁ å³ï×³é³õ ÍáíÁ ÇÝÏ³Û ·ÉËÇí³Ûñ: ºë ëÏë³Û åáé³É, µ³Ûó ¹áõÝ ãÉë»óÇñ£ ²Õ¿Ï áñ ßáõï ½·³óÇñ
»õ Ñ³ë³ñ ½Çë ³½³ï»Éáõ, »Ã¿ ùÇã ÙÁÝ ³É
áõß³Ý³ÛÇñ ³Ý¹ÇÇ ³ßË³ñÑ ãáõ³Í Ï'ÁÉÉ³ÛÇ...,Áë³õ:
²Ý·³Ù ÙÁÝ ³É ÍáíÁ Çç³Ýù »ñ»ù Ù³ÏáÛÏÝ»ñáí »ñÏ»ñÏáõ Ñá·Ç, Ýå³ï³Ï áõ Ýß³Ý³Ï¿ï
áõÝ»Ý³Éáí Ñ»éáõÝ ·ïÝáõáÕ ÑëÏ³Û ù³ñ³Å³Ûé
ÏÕ½»³ÏÇÝ ßáõñçµáÉáñÁ ¹³éÝ³É£ ú¹Á å³ÛÍ³é
¿ñ »õ ÍáíÝ ³É Ë³Õ³¯Õ, µ³Ûó Ù»ñ ã³°ñ µ³Ëï¿Ý,
µ³õ³Ï³Ý Ñ»é³Ý³É¿ »ïù û¹Á ³Ùåáï»ó³õ,
ÍáíÁ ëÏë³õ ³É»ÏáÍÇÉ, µ³Ûó Ù»Ýù Å³ÛéÇÝ Ùûï»ó³Í ¿ÇÝù: Ú³ÝÏ³ñÍ Ù»ñ ÃÇ³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ
Ïáïñ»ó³¯õ, Ù»ñ íÇ×³ÏÁ ³Ýï³Ý»ÉÇ ¹³ñÓ³õ,
Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ãÛûÅ³ñ»ó³Ý Ù»ñ Ïáïñ³Í
ÃÇ³ÏÁ áñë³Éáí Ù»½Ç° ¹³ñÓÝ»É... ëïÇåáõ³Íª
Ñ³Ýáõ»Éáí Ý»ïáõ»ó³Û »õ ß³°ï ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ

Ó»éù Ó·»óÇ áõ Ñ³ë³Û Ù»ñ Ù³ÏáÛÏÇÝ£ Ð³½Çõ
í»ñ »É³Íª Ù»ñ ³é³çÁ »ÕáÕÝ»ñáõÝ Ù³ÏáÛÏÇÝ
½áÛ· ÃÇ³ÏÝ»ñÁ Ù¿Ï ³Ý·³Ù¿Ý Ïáïñ»ó³Ý,
³ÝáÝù Ûáõë³Ñ³ï³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ïÝáõ»ó³Ý,
ùÇã ³é³ç Ù»°ñ íñ³Û ËÝ¹³óáÕÝ»ñÁ ëÏë³Ý
³Õ³ã»Éª §èáå»ñÃ, Ñ³ëÇñ û·ÝáõÃ»³Ý, Ù»ñ
ÃÇ³ÏÝ»ñáõÝ ÏïáñÝ»ñÁ Ù»½Ç Ñ³ëóáõñ¦...: ºë
Ý»ïáõ»Éáí ³ÝáÝó ³É û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³ë³Û...:
ÌáíÁ Ï³ïÕ»ó³õ, ³ÛÉ»õë Ù»ñ íÇ×³ÏÁ Ûáõë³Ñ³ï³Ï³Ý ¹³éÝ³É ëÏë³õ, ÙÃÝÇÉ ëÏë³Í ¿ñ »ñµ
»ññáñ¹ Ù³ÏáÛÏÇÝ ³É ½áÛ· ÃÇ³ÏÝ»ñÁ Ïáïñ»ó³Ý. ³Û¹ ÃÇ³ÏÝ»ñÁ Ñ³õ³ù»ÉÁ ¹³ñÓ»³É ÇÝÍÇ
íÇ×³Ïáõ»ó³õ: Ð³õ³ù»óÇ ÃÇ³ÏÝ»ñÁ, µ³Ûó
áõÅ³ëå³é ¿Ç, Ñ³½Çõ Ïñó³Û Ù³ÏáÛÏÁ Ñ³ëÝÇÉ...:
Î³Ù³ó-Ï³Ù³ó, ½·áõßáõÃ»³Ùµ Ï¿ë ·Çß»ñÇÝ
Íáí³÷Á Ñ³ë³Ýù áõñ Ù³ÏáÛÏÝ»ñáõÝ ï¿ñ»ñÁ,
ÛáÛë»ñÝÇÝ Ïïñ³Í Ù»ñ ¹Ç³ÏÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ ÏÁ
Ùï³Í¿ÇÝ...: ²ÝáÝù ëÏë³Ý Ù»½Ù¿ ¹ñ³Ù å³Ñ³Ýç»É, µ³Ûó Ù»Ýù ÛáõÝ³ñ¿Ý ã»Ýù ·Çï»ñ »õ
³ÝáÝó Ñ³ÛÑáÛ³ÝùÝ»ñáõÝ áõ µ³ñµ³ç³ÝùÝ»ñáõÝ
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ³Ý·³Ù ãï³Éáí Ù»ñ áõÝ»ó³Í
ù³ÝÇ ÙÁ ïñ³ËÙÇÝ ³éç»õÝÇÝ ¹Ý»Éáí, ³é³Ýó
³ÛÉ»õ³ÛÉÇ Ñ»é³ó³Ýù: Ø»ñ »ï»õ¿Ý ï»ë³ÏÁ
³ÝÛ³Ûï Ñ³ÛÑáÛ³ÝùÝ»ñáõ ï³ñ³÷ ÏÁ Ã³÷¿ñ...:
Î¿ë·Çß»ñÁ »ñÏáõ Å³Ù ³Ýóª Ñ³ë³Ýù å³É³ïÁ,
µ³Ûó Ù»ñ Ññ¿ß ³Ù»ñÇÏáõÑÇÝ, Ïé³Ñ»Éáí Ù»ñ
ß³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ, å³Ñ³ÏÝ»ñáõÝ å³ïõÇñ³Í ¿ñ áñ Ù»½ Ý»ñë ã³éÝ»Ý: Ø»Ýù å³ï¿Ý
ó³ïÏ»Éáí, Ï³Ù³óáõÏ ÙÁ Ùï³Ýù Ù»ñ ³ÝÏáÕÇÝÝ»ñÁ£ ²éïáõÝ ³ÝÓ³Ùµ ÇÝù ·³Éáí, »ñµ Ù»½
ï»ë³õª ½³Ûñ³ó³Í ëÏë³õ åáé³É Ù»ñ íñ³Ý
Ãñù»ñ¿Ýáí »õª §Û»ï³Ûëáõ ¹áõù ÅáÕáí³ñ³Ý
åÇïÇ ã»ñÃ³ù¦ Áë³õ áõ å³ïÇÅ ë³ÑÙ³Ý»ó
»ñÏáõ ß³µ³Ãª ãáñëÑ³½³ñ ïÕ³Ûáó ³ÕïáïáõÃÇõÝÁ å³ñå»É: øÇã µ³Ý ã¿ñ...:
úñ»ñÁ ÏÁ ë³Ñ¿ÇÝ Ñ»ï½Ñ»ï¿ »õ Ù»ñ Ï³óáõÃÇõÝÁ ³Ýï³Ý»ÉÇ ÏÁ ¹³éÝ³ñ: 1923ÇÝ Ùï³Ýù
ïËáõñ »õ Ûáõë³Ñ³ï Ï³óáõÃ»³Ùµ, ù³ÝÇ áñ
ÜÇñ ÆëÃ ðÇÉÇýÁ Çñ ûÓÇù¿Ý Ý»ï»É Ï'áõ½¿ñ ³Ûë
³Ñé»ÉÇ µ»éÇÝ Í³ÝñáõÃÇõÝÁ »õ ÏÁ Ùï³Í¿ñ ùÇã
ÙÁ ã³÷³Ñ³ë ïÕ³ùÝ áõ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ÚáõÝ³ëï³ÝÇ ½³Ý³½³Ý Ù³ë»ñÁ ÕñÏ»Éáí ÍË³ËáïÇ
³ñï»ñáõÝ Ù¿ç ³ßË³ïóÝ»É áñå¿ë µ³Ýáõáñ:
²Ù¿Ý Ù³ñ¹ Çñ ³åñáõëïÁ ß³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ù³ÛÉ»ñ Ï'³éÝ¿ñ...: ´áÉáñë ³É ßáõ³ñ³Í íÇ×³Ï
ÙÁ áõÝ¿ÇÝù: ²Ý áñ ûï³ñ »ñÏÇñÝ»ñ ³½·³Ï³Ý
áõÝ¿ñ Ï³Ù ÍÝáÕùª Ý³Ù³ÏÝ»ñ ÕñÏ»Éáí û·ÝáõÃÇõÝ, ³½³ïáõÃÇõÝ ÏÁ Ñ³Ûó¿ñ: àÙ³Ýù Ñ³ñáõëï ³½·³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý Ñ³ñÇõñ³õáñ »õ ÝáÛÝÇëÏ
Ñ³½³ñ³õáñ ïáÉ³ñÝ»ñ ÏÁ ëï³Ý³ÛÇÝ »õ ùÇã
ÙÁÝ ³É ßé³ÛÉáõÃ»³Ùµ Ï³Ù óá÷áõÃ»³Ùµ Å³Ù³Ý³ÏÝÇÝ ÏÁ í³ïÝ¿ÇÝ, áñáíª ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ
ëÏë³õ Ëáõ½³ñÏ»É »Ï³Í Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ »õ ³ëáÝó
Ù¿ç ·ïÝáõ³Í ¹ñ³ÙÝ»ñÁ ·ñ³õ»É: ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
³å³Ñáí³·ñ»³É Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ ÏÁ µ³Ý³ÛÇÝ:
ºë ³É Ð³É¿å, ù»éÇÇë ·ñ»óÇ áñ íÇ×³ÏÝÇë
³Ýï³Ý»ÉÇ ¿, »Ã¿ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ½Çë ÑáÝ ï³Ý»Éáõ
Ù³ëÇÝ ³ßË³ïi »õ ùÇã ÙÁÝ ³É ¹ñ³Ù ÕñÏ¿:
ø»éÇë, Ý³Ù³Ïë ëï³Ý³ÉáõÝ å¿ë, å³ñ½
Ý³Ù³ÏÇ ÙÁ Ù¿ç 3 ëÃ»ñÉÇÝ ¹Ý»Éáí, ³ÝÙÇç³å¿ë
ÇÝÍÇ ÏÁ ÕñÏ¿, ÙÇ»õÝáÛÝ ³ï»Ý ÇÙ³óÝ»Éáí Ã¿
Ï'³ßË³ïÇ Ùûï ³ï»Ý¿Ý ½Çë Ð³É¿å µ»ñ»Éáõ:
ø»éÇë ýñ³Ýë³Ï³Ý ·áñ·³·áñÍ³ñ³ÝÇÝ í³ñå»ïÝ áõ Ï³é³í³ñÇãÁ ÁÉÉ³ÉáõÝ, µ³ñÓñ ùáÙÇë¿ñáõÃ»³Ý Ùûï ß³ï ëÇñáõ³Í »õ Û³ñ·áõ³Í ¿ñ:
Æñ ¹ÇÙáõÙÇÝ ÁÝÃ³óù ï³Éáí, ³ÙÇç³å¿ë øáñýáõÇ

ýñ³Ýë³Ï³Ý ÑÇõå³ïáë³ñ³ÝÇÝ ÏÁ Ññ³Ñ³Ý·ըõÇ Ã¿ èáå»ñÃ ºë³Û»³Ý ³ÝáõÝ, øáñýáõÇ
²ùÇÉÇáÝ áñµ³ÝáóÁ ·ïÝáõáÕ ³ß³Ï»ñïÁ,
³ÝÙÇç³å¿ë Çñ Í³Ëùáí Ý³õ Ýëï»óÝ»Éáí
Ð³É¿å ÕñÏáõÇ: ØÇÝã ³Û¹ª ÙÇë Ð»ñÇë Áëáõ³ÍÁ
Ï'ÇÙ³Ý³Û áñ ÇÝÍÇ ¹ñ³Ù »Ï³Í ¿: ¼Çë ùáíÁ
Ï³Ýã»Éáíª ³Û¹ ¹ñ³ÙÁ å³Ñ³Ýç»ó: ºë ÁÝ¹¹ÇÙ³ó³Û »õ ÁëÇ Ã¿ ³ñ¹¿Ý Í³Ëë³Í »Ù, ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë Ý³Ù³ÏÝ»ñáõÝ ¹ñ³ÙÁ »ë ïáõ³Í »Ùª Ù¿Ï
ë³ÝÃÇÙ ³Ý·³Ù ãáõÝÇÙ£ Úáõë³Ñ³ï³Í ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»Ý¿ëª ûÓÇùë ÃáÕ ïáõ³õ, ÇÝÍÇ Ñ³Ý¹¿å
ÃßÝ³Ù³Ï³Ý á·Çáí É»óáõ³Í:
úñ»ñÁ ëÏë³Ý ë³ÑÇ¯É: ²åñÇÉ»³Ý ê·³ïûÝÇÝ
Ñ³Ù³ñ ëÏë³õ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÝ»ñ ï»ëÝ»É
Ù»ñ áõëáõóã³Ï³Ý Ï³½ÙÁ »õ ³é ³Û¹ Ù»ñ
·áÕïñÇÏ µ³Ý³ëï»ÕÍ ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³ÝÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ å³ïñ³ëï³Í Ù¿Ï ù»ñÃáõ³ÍÁ äñ.
Â¿á¹ÇÏÁ Ù»½Ç ·áó ëáñí»óáõó: ²Û¹ ù»ñÃáõ³ÍÁ
ß³ï ëù³Ýã»ÉÇ Ï»ñåáí ³ñï³ë³Ý»Éáõë Ñ³Ù³ñ ¹³ë³ñ³ÝÇÝ ³é³çÝáõÃÇõÝÁ »õ äñ. Â¿á¹ÇÏÇÝ ·áí³ë³ÝùÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³Û£ äñ. ¶¿áñ·
Î³éí³ñ»ÝóÁ ·»Õ»óÇÏ »Õ³Ý³Ï ÙÁ ÛûñÇÝ»ó,
áñå¿ë½Ç »ñ·»Ýù ë·³ïûÝÇÝ ûñÁ, ÝáÛÝå¿ë äñ.
Üß³Ý ä¿ßÇÏÃ³ßÉ»³ÝÁ, Çñ ³ñï³Ï³ñ· ³ñï³ë³ÝáÕÇ ï³Õ³Ý¹áíÁ, å³ïñ³ëïáõ»ó³õ ²õ»ïÇë ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ §Ú³ñ·³Ýù ø»½¦Á ³ñï³ë³Ý»Éáõ£ ÜáÛÝ ³ï»Ý øáñýáõ Ñ³ë³õ ÚáõÝ³ëï³ÝÇ
³é³çÝáñ¹ ·»ñ³ßÝáñÑ Ø³½ÉÁÙ»³Ý ²ñù»åÇëÏáåáëÁ: ²é³õûï»³Ý Ý³Ë³×³ß¿Ý »ïù ù³É»Éáí ×³Ù÷³Û »É³Ýù ¹¿åÇ ù³Õ³ùÇÝ Ù³Ûñ »Ï»Õ»óÇÝ, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »õ ÛáõÝ³Ï³Ý ¹ñûßÝ»ñáí
½³ñ¹³ñáõ³Í ¿ñ: Ü»ñëÁ ³é³çÇÝ ß³ñùÇÝ íñ³Û
ï»Õ ·ñ³õ³Í ¿ÇÝ ÛáõÝ³ó áõ Ñ³Ûáó »ñ»õ»ÉÇ
³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ, ÙÇÝã å»ï³Ï³Ý Ýáõ³·³ËáõÙÁ Çñ ³ÙµáÕç Ï³½Ùáí Ù»ñÃÁÝ¹Ù»ñÃ
ëÏë³õ, Û³õ³ñï å³ï³ñ³·Ç ÃÝ¹³óÝ»É ÛáõÝ³Ï³Ý »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ù³ñß»ñÁ: ¶áõó¿ ÛÇëáõÝ
Ñ³½³ñ ÅáÕáíáõñ¹ª Ñ³Û »õ ÛáÛÝ ÷³Ëëï³Ï³Ý
»õ ï»Õ³óÇ, »Ï»Õ»óõáÛ ¹ÇÙ³óÁ É»óáõ³Í
³ÝÓ³ÛÝ ³ÝßßáõÏ, »ñÏÇõÕ³ÍáõÃ»³Ùµ Éé»É»³ÛÝ
ÏÁ Ñ»ï»õ¿ñ ù³ñá½ÇÝ »õ µ³Ý³ËûëáõÃ»³Ý...:
Ø»Ýù »õë ëÏë³Ýù »ñ·»É §²ÝáÝó Ð³Ù³ñ àñ
ÆÝÏ³Ý¦Áª ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³ÝÇ ³Û¹ Ûáõ½Çã ù»ñÃõ³ÍÁ: î»Õ³ï³ñ³÷ Ñ»Õ»Õ³ÛÇÝ ³ÝÓñ»õÁ ëÏըë³õ, µ³Ûó ÅáÕáíáõñ¹Ý áõ Ù»Ýù ³Ýß³ñÅ³ó³Í
ÏÁ ÙÝ³ÛÇÝù áñå¿ë ³ñÓ³ÝÝ»ñª »ñÏÝ³ÛÇÝ ³Û¹
ë³ëïÇÝ ¹ÇÙ³ó, Ã¿å¿ï ÙÇÝã»õ Ù»ñ áëÏáñÝ»ñÁ
Ãñçáõ³Í ÁÉÉ³ÛÇÝù£ Ø»Ýù ³ÝÛáÕ¹áÕ¹ »Ï³Í
¿ÇÝù Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ Ñá·ÇÝ»ñÁ í»ñ³Ïáã»Éáõ, óáÛó ï³Éáõ Ã¿ Ñ³ÛÁ ÏÁ Û³ñ·¿° áõ ÏÁ Ù»Í³ñ¿ Çñ ÙÇÉÇáÝ³õáñ Ý³Ñ³ï³Ï ½áÑ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ »õ Ù»°Ýùª ³ÝáÝó ÙÝ³óáñ¹³óÁ,
Ï»Ý¹³ÝÇ ³å³óáÛóÝ»ñÝ »Ýù... ·³½³Ý³ÛÇÝ
ç³ñ¹»ñ¿Ý í»ñ³åñáÕ:
ê·³Ñ³Ý¹¿ëÁ í»ñç³Ý³ÉáõÝª Ù»Ýù ¹³ñÓ»³É
ù³É»Éáí í»ñ³¹³ñÓ³Ýù ²ùÇÉÇáÝ »õ Ï¿ëûñáõ³Ý
×³ß¿Ý »ïù, ß¿ÝùÇÝ ÁÝ¹³ñÓ³Ï ï³ÝÇùÇÝ íñ³Û
Ù¿Ïï»Õáõ³Í ß³ñáõÝ³Ï»óÇÝù Ù»ñ ë·³ïûÝÁ,
¹³ñÓ»³É Ñ»Õ»Õ³ÛÇÝ ³ÝÓñ»õÇÝ ï³Ï ³Ý¹ñ¹áõ»ÉÇ
Ï³Ùùáí, ³é³Ýó ¹áÛ½Ý ÁÝÏñÏáõÙÇ ³é³Ýó Ù»ñ
å³ñï³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¹ñÅáõÙÇÝ...£ Üá°ÛÝ ·Çß»ñ
å³É³ïÇÝ ï³ÝÇùÇ ß³ÝÃ³ñ·»ÉÁ 113 Ñ³ï
ß³ÝÃ»ñ ù³ß»ó, Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³Ý·³ÙÇÝ ß¿ÝùÁ
óÝó»Éáí Ï³ñÍ»ë »ñÏñ³ß³ñÅ ÁÉÉ³ñ...£
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Նորէն Սարոյեանը
¾ç 03
բառ է՝ տպուած գիրքին դատարկ էջին մէջտեղը։
Ստացած է «Ազգային ներդրում արուեստներու
մէջ» մրցանակը։
Սարոյեանի որդին ամուսնացած է եւ ունի երեք
զաւակ։ Կ՚ապրի Լոս Անճելըսի մէջ իր կնոջ՝
նկարչուհի Կէյլին Սարոյեանի հետ: Հակառակ որ
յուշագրութեան մէջ ի յայտ կու գայ, թէ իր հօր հետ
երիտասարդութեան տարիներուն ունեցած լարւած յարաբերութիւնները քիչ մը մեղմացած են
Սարոյեանի հիւանդ ըլլալուն պատճառաւ եւ Արամ
Սարոյեան կարծես թէ ներած է իրեն հանդէպ շատ
խիստ եղած իր հօրը, սակայն վերջին տարիներուն
Արամ Սարոյեան կրկին անդրադարձած է իր հօրը՝
յիշելով, որ ան ոչ մէկ բան կտակած է իր զաւակներուն եւ ամբողջ ստացուածքը ձգած է Ուիլիըմ
Սարոյեան հիմնադրամին: Ան լրագրողներուն
վերջերս միշտ կ՚ըսէ, որ չ՚ուզեր խօսիլ իր հօր
մասին, եւ կը նախընտրէ միայն իրեն՝ Արամ
Սարոյեանի գրականութեան անդրադառնալ:
1982 թուականին լոյս տեսած յուշագրութեան
մէջ Արամ Սարոյեան իր հօրը մասին կը գրէ
հետեւեալը.
Երէկ երեկոյեան քոյրս՝ Լիւսին, հեռաձայնեց եւ
յայտնեց, որ հօրս փաստաբանը՝ Արամ Գէորգեանը, հեռաձայնած է իրեն եւ տեղեկացուցած, որ
հայրս կը մեռնի քաղցկեղէ: Սկզբնապէս ան առաջնագեղձի քաղցկեղ ունէր, որ, ակներեւաբար,
կարող էր բուժուիլ, բայց ան չհետեւեցաւ բուժումին
եւ անիկա տարածուեցաւ դէպի լեարդը, իսկ հիմա
հասած է ոսկորներուն:
Ես անմիջապէս գիտակցեցայ, որ այս լուրը
գիտնալէն առաջ մեր միջեւ եղած տարաձայնութիւնները այլեւս կորսնցուցին իրենց նշանակութիւնը:
Անցեալ Սեպտեմբերին անոր ըսած էին, որ ան
չի լրացներ 1981 թուականը: Ան չուզեց հիւանդանոց
երթալ եւ մինչեւ հիմա ոչ մէկ նկատելի ցաւ ունէր,
բայց Լիւսին ըսած էր, որ գիշերները ցաւեր կ՚ունենար:
Ան եօթանասուներկու տարեկան է, ապրած է

առողջ, երկար կեանք: Նախանցեալ գիշեր ես կը
կարդայի անոր մէկ գիրքը, որ հրատարակուած է
միայն հինգ տարի առաջ. «Որդիները կու գան ու
կ՚երթան, մայրերը կը յարատեւեն»: Այդ մէկը շատ
լաւ գիրք էր՝ գրուած Սարոյեանի վերելքի ժամանակաշրջանին մակարդակով: Էտուարտ Հոկլընտ
այդպէս գնահատած էր այս գիրքը «Նիւ Եորք
Թայմզ»ի գրախօսութիւններու բաժնին մէջ, բան
մը, որ շատ սիրած էր հայրս:
Հիմա անոր հիւանդութեան մասին կցկտուր ըսւածը կը փոխանցէ ինծի ու Լիւսիին (հաւանաբար,
իր բժիշկէն եւ փաստաբանէն զատ մենք առաջինն
էինք, որ գիտցանք այդ մասին): Ըստ երեւոյթին՝
ան փափաքած էր, որ այժմ մենք գիտնանք այդ
մասին, թէեւ հաւանաբար ան տագնապած է
կասկածներով, թէ մենք ինչպէ՛ս պիտի ընդունինք
այդ լուրը, մանաւանդ՝ ես, քանի որ վերջին չորս
տարիներուն ոչ մէկ կապ ունեցած եմ անոր հետ:
Որքան ալ որ տարօրինակ հնչէ, պիտի ըսեմ,
որ այդ ժամանակահատուածին մեր միջեւ եղած
խզումը աւելի փոքր էր, քան երբ մենք կը
յարաբերէինք իրարու հետ: Հեռուէն ես աւելի կը
սիրէի եւ կը յարգէի զայն, բան մը, որ առաջ չէի
յաջողեր, երբ կը տեսնէի ու կը գրէի անոր:
Իրականութեան մէջ ան շատ ամչկոտ ու ներամփոփ է՝ ի հակադրութիւն իր հասարակական կեանքին: Երեք տարի, տարեկան քանի մը անգամ, մէկ
կամ երկու ժամով, ան մեզի կ՚այցելէր եւ ինծի կը
թուէր, թէ ահա ուր որ է կը խախտի սահմանը, եւ
մենք կը մտերմանանք...
Նոյն այն ժամանակն ալ, 1978 թուականին, ես
ինքնաշարժի արկածի ենթարկուեցայ, ջախջախւեցաւ ոտքիս կոճը: Այս առիթով յիմար ու յանդիմանական նամակ մը ստացայ հօրմէս: Ան կ՚ենթադրէր, թէ ես սխալ վարած էի ինքնաշարժը,
թերեւս ալ եղած էի թմրադեղի ազդեցութեան տակ
եւ այլն: Մինչդեռ պարզէն ալ պարզ էր, որ շարժակաւոր հեծանիւ մը եօթանասուն մղոն արագութեամբ ուղիղ վրաս կու գար: Երբ առաջին անգամ
տեսայ հեծանիւը, արդէն մէկ ինքնաշարժի հեռա-

ւորութեան վրայ էր ինձմէ եւ ան բախեցաւ ինծի:
Երբ ստացայ հօրս նամակը, անմիջապէս պատասխանեցի, բայց յետոյ որոշեցի չուղարկել պատասխանը, որովհետեւ այլեւս չուզեցի գործ ունենալ
այդպիսի չոր, ինծի հանդէպ վստահութիւնը հիմնայատակ կործանող անձնաւորութեան մը հետ:
Ասիկա չի նշանակեր, թէ իմ նկատմամբ կասկածի ոչ մէկ հիմք ունէր ան կամ ոեւէ մէկը, բայց
երբ ինկած ես, չես ուզեր լսել այդ մասին:
Հիմա ես կ՚ուզեմ անիկա առանձին չձգել, կենալ անոր կողքին: Ան կրցած է ճիշդ վարուիլ, եւ ես
ուրախ եմ, որ ան ինքզինք չէ ենթարկած քաղցկեղի
բուժման հիւանդանոցային նուաստացնող գործողութիւններուն: Ես յստակօրէն կը զգամ, որ ան
պատրաստ է դիմակայել մահը եւ գիտէ ինչպէս
մեռնիլ, եւ մենք՝ Լիւսին ու ես, պէտք է պարզապէս
ընենք այն, ինչ որ կարող ենք, որպէսզի ան
հանգիստ ննջէ:
Իր պարագային մահը բնական բան մըն է: Ան
ըրած է այն, ինչ որ պէտք էր ընել, եւ, միեւնոյն
ժամանակ, անոր կեանքին այս վերջին փուլը ինծի
համար յոյժ կարեւոր է, ես պէտք է ներկայ ըլլամ
այդ փուլին, սորվիմ անկէ:
Երէկ գիշեր, Լիւսիին հեռախօսազանգը լսելէ
ետք, կանգնեցայ հիւրասենեակին մէջ եւ
պատմեցի կնոջս՝ Կէյլինին եւ երեխաներուն, հօրս
վիճակին մասին առարկայական վերլուծում մը
ընելով, թերեւս քիչ մը սառնասրտօրէն: Յանկարծ
Կէյլինը ըսաւ, որ մեր աւագ դուստրը՝ Սթրոուպերին,
որ տասը տարեկան է, շատ յուզուած է:
-Քաղցրիկս, շա՞տ տխուր ես,- հարցուցի ես:
-Այո,- ըսաւ ան եւ հեծկլտալով փլաւ բազմոցին:
Ես ստոյգ չեմ գիտեր, թէ իմ հա՞յրս կամ իմ
դուստրս շարժեցին սիրտս, բայց աչքերս
լեցուեցան արցունքով եւ գացի ու գրկեցի զայն:
-Կը յիշե՞ս մեծ հայրդ,- հարցուցի անոր:
-Անշո՛ւշտ,- ըսաւ ան:
Անոր վիշտին պարզութիւնը մեծ թեթեւութիւն
պատճառեց ինծի:
«Ժամանակ»/Պոլիս

Ð³Ù³ó³ÝóÇ ìñ³Û
Նոր տարին պատկերող յատկանշական նկար
մը Հ. Ղազարեանի կողմէ, որ եղած է Ժպէյլի
Ամերիկեան որբանոցի հայ որբերէն: Նկարը
առնուած է աշակերտական «Տուն» ամսագիրէն,
որ լոյս կ'ընծայուէր նոյնինքն որբերուն կողմէ
(Յունուար 1923, Ժպէյլ, Ամերիկեան որբանոց):

Հայոց Ցեղասպանութեան Որբերու
Արամ Պէզիքեան Թանգարան
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ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ

¾ç 02

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

400 Քիւրտ Զինեալներ Դուրս Եկան Մանպիժէն

Սուրբ Ծննդեան տօնին առիթով Կիրակի, 6 Յունուար 2019-ին,
Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ․ Տ․ Նարեկ Արքե պիսկոպոսն ու Ազգային Վարչութիւնը շնորհաւորութիւններ
պիտի ընդունին.
- Պէյրութի Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ, Ս. Պատարագէն
անմիջապէս ետք, մինչեւ յետմիջօրէի ժամը 2:00:
- Պուրճ Համուտի Առաջնորդարանի «Երջօ ՍամուէլեանԵռագոյն» սրահին մէջ, յետմիջօրէի ժամը 3:00-էն մինչեւ
երեկոյեան ժամը 6:00:

Մեծ թիւով քիւրտ զինեալներ հեռացած են Մանպիժ քաղաքէն։ Այս մասին
տեղեկութիւնը տուած է «Ալ Ժատիտ» կայանը՝ նշելով, որ աւելի քան 400
քիւրտ զինեալներ լքած են շրջանը։
Քիւրտերու նոր ուղղութեան մասին տուեալներ չեն հաղորդուիր:
Նշենք, որ ԱՄՆ-ի բարձրաստիճան պատասխանատուներու՝ Սուրիոյ
հիւսիսային շրջաններէն հեռանալու վերաբերեալ հնչած յայտարարութիւններէն ետք շրջանը նոր լարուածութեան փուլ մը մտաւ։
Մինչ թրքական զօրքերու կուտակումներ տեղի ունեցան, անդին արաբական մէկէ աւելի աղբիւրներ յայտարարեցին, որ Սուրիոյ բանակի դասակներ մօտեցած ու դիրքաւորուած են Մանպիժ քաղաքի գլխաւոր մուտքին
մօտակայքը։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
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