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Պշարա Ռաաի Մտադիր Է Համախմբել Քրիստոնեայ
Ղեկավարները Կառավարութեան Կազմաւորման Հարցով

յետաձգել գագաթնաժողովը՝ կառավարութեան
բացակայութեան պայմաններուն մէջ վերջինիս
անյաջողութեան մատնուելու մտահոգութեամբ»,երեսփոխանը մէջբերած է Պըրրիի խօսքը:
Ընկերա-տնտեսական զարգացման միտուած
արաբական գագաթնաժողովը, որ նախատեսուած
է Յունուար 19-20-ին, պէտք է տեղի ունենայ այն
ժամանակ, երբ ամբողջապէս կարելի կ'ըլլայ
երաշխաւորել անոր յաջողութիւնը՝ ակնարկելով
երկրի քաղաքական բաժանումներուն եւ նոր
կառավարութեան չկազմաւորման անբարենպաստ
իրադրութեան:

Լիբանան Պէտք Չէ Վճարէ Շրջանային
Խաղաղութեան Գինը. Աուն

Պըրրի Կ'առաջարկէ Յետաձգել Արաբական Գագաթնաժողովը

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի
հանդէս եկաւ յառաջիկայ օրերուն տեղի ունենալիք
ընկերա-տնտեսական զարգացման արաբական
գագաթնաժողովը յետաձգելու առաջարկով: Այս
մասին յայտնեց երեսփոխան Ալի Պազի:
«Խորհրդարանի նախագահը կ'առաջարկէ
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Մարոնի համայնքի պատրիարք Պշարա Ռաայի
մտադիր է համախմբել Լիբանանի քաղաքական
առաջատար կուսակցութիւններու ղեկավարները՝
ի տես կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին մէջ տակաւին չհանգուցալուծուած փակուղիին, որ ահաւասիկ թեւակոխեց ութերորդ ամիսը:
«Անհրաժեշտ է հանդիպում կայացնել մարոնի
համայնքի ղեկավարներուն հետ, նախքան Յունւար 21-ին նախատեսուած ԱՄՆ այցելութիւնս»,երէկ ըսաւ Ռաայի «Լիբանանի ձայնը» ձայնասփիւռի կայանին:
Ըստ երեւոյթին, Ռաայի կ'ակնարկէր երկրի
քաղաքական առաջատար կուսակցութիւններու՝
Լիբանանեան ուժերու, Ազգային ազատ հոսանքի
եւ Մարատա շարժումի առաջնորդներուն:

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

Լիբանան պէտք չէ վճարէ շրջանային խաղաղութեան գինը՝ տրուած ըլլալով, որ ան ամէն գնով
կ'աշխատի յաղթահարել պատերազմներու եւ
նորովի ծայր առած ճգնաժամերու ծանր հետեւանքները: Այս մասին արտասահմանեան դիւանագէտներուն ըսաւ նախագահ Միշէլ Աուն:
Միջազգային հանրութիւնը պէտք չէ սպասէ
Սուրիոյ 8-ամեայ պատերազմի քաղաքական որեւէ
լուծումի, նախքան սուրիացի գաղթականներու
տունդարձը խրախուսելը: Այս մասին ըսաւ Աուն
Պաապտայի պալատին մէջ Նոր տարուան տօնին
առիթով դիւանագէտներուն պատուոյն տեղի
ունեցած միջոցառումի ժամանակ:

Կառավարութիւնը 3 Միլիառ 975
Միլիոն Դրամ Յատկացուցած Է Մարզերուն Մէջ Առաջնահերթ Լուծում
Պահանջող 216 Ծրագիրներու Իրականացման Նպատակով
Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքային
կառավարման եւ զարգացման նախարարութեան
համակարգումով կը շարունակուին ՀՀ մարզերուն
մէջ ջրամատակարարումի եւ ջրահեռացումի, ոռոգումի, կրթական, մշակութային, առողջապահական,
ճանապարհաշինութեան, բնակարանաշինութեան,
գիւղատնտեսութեան սարքերու ձեռքբերումի եւ այլ
նպատակներով առաջնահերթ լուծում պահանջող
հիմնախնդիրներու յաղթահարման ուղղութեամբ
իրականացուելիք աշխատանքները։
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարութեան հասարակայնութեան հետ կապերու բաժնէն
կը տեղեկացնեն, որ այդ նպատակով 2018 թուականին
ՀՀ կառավարութեան պահուստային ֆոնտէն Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին եւ
ՀՀ մարզպետարաններուն յատկացուած է 3 միլիառ
975 միլիոն դրամ՝ 216 ծրագիրներու իրականացման
նպատակով, որուն վերջնաժամկէտ սահմանուած է
2019 թուականի Դեկտեմբեր 20-ը։
Այսպէս, Հայաստանի տարածքային զարգացման
հիմնադրամին ՀՀ մարզերուն մէջ առաջնահերթ
լուծում պահանջող շուրջ 192 ծրագիրներու իրականացման նպատակով յատկացուած է 3 միլիառ 657
միլիոն 994.3 հազ. դրամ։
Միեւնոյն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետութեան մարզերուն մէջ առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրներու լուծման նպատակով 24 ծրագիրներու իրականացման համար ՀՀ մարզպետարաններուն
յատկացուած է 317 միլիոն դրամ։
Ի տարբերութիւն նախորդ տարիներուն իրականացուած ծրագիրներու՝ 2018 թուականի ծրագիրները
իրականացուած են համայնքներու կողմէ ձեռք
բերուած նախագծա-նախահաշուային փաստաթուղթերու հիման վրայ։ Շարք մը համայնքներու կողմէ
ծրագիրներու իրականացման համար կատարուած
են նաեւ համապատասխան չափով համաֆինանսաւորումներ 5-50%-ի սահմաններուն մէջ՝ կախուած
համայնքային պիւտճէի հնարաւորութիւններէն։

Արցախի Մէջ Ձմեռնային Զօրակոչը Մեկնարկած Է
Հանդիսաւոր Արարողութեամբ
Արցախի Պաշտպանութեան բանակի կեդրոնական հաւաքակէտին Յունուար 9-ին տեղի ունեցած է
հանդիսաւոր արարողութիւն՝ նուիրուած 2019 թուականի ձմեռնային զօրակոչի մեկնարկին:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, Արցախի
Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան մամուլի ծառայութենէն կը տեղեկացնեն, որ
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Այցելեցին Լիբանանի Խորհրդարանի
Նախագահին Եւ Իսլամական Խմբակցութեան Ներկայացուցիչները

Չորեքշաբթի, 9 Յունուար 2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը ընդունեց այցելութիւնը Լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նապիհ
Պըրրին ներկայացնող պատուիրակութիւն մը, որուն
մաս կը կազմէին «Ամալ» կուսակցութեան գործադիր
վարչութեան երեք անդամները։
Հանդիպումը առիթ մը եղաւ առաւելաբար անդրադառնալու Լիբանանի քաղաքական կացութիւնը

յուզող հարցերուն։
Ապա Նորին Սրբութիւնը ընդունեց իսլամ համայնքներու կրօնական խմբակցութիւնը ներկայացնող
պատուիրակութիւն մը։ Հանդիպումին հայրապետը
կարեւորութեամբ շեշտեց քրիստոնեայ-իսլամ համակեցութիւնը գործակցութեան ճամբով արտայայտելու
հրամայականը՝ թէ՛ տեղական եւ թէ շրջանային
մակարդակներու վրայ։
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Արցախի Մէջ Ձմեռնային Զօրակոչը Մեկնարկած Է Հանդիսաւոր Արարողութեամբ
ՊԲ-ի մէջ ծառայութիւնը աւարտող աւագ եղբայրները
փոխարինելու եկած առաջին նորակոչիկները շնորհաւորելու եւ իրենց խորհուրդներն ու մաղթանքները
փոխանցելու եկած են ԱՀ ՊՆ, ՊԲ հրամանատար
Կարէն Աբրահամեանը, բարձրաստիճան հրամանատարակազմի եւ հասարակական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, հոգեւորականներ:
Շնորհաւորելով օրուան հերոսները հայրենիքի
պաշտպանի` սահմանադրութեամբ իրենց վերապահւած առաքելութիւնը ստանձնելու կապակցութեամբ՝
պաշտպանութեան նախարարը վստահեցուցած է, որ
բանակի հրամանատարութիւնը կարելի ամէն ինչ
կ'ընէ, որպէսզի նորակոչիկները արագ յարմարին եւ
լիարժէք զինուորականներ դառնան՝ հանգամանք, որ

տարածաշրջանային ու աշխարհաքաղաքական մարտահրաւէրներուն յաջողութեամբ դիմագրաւելու կարեւոր նախապայմաններէն է:
Միջոցառումի աւարտին, բանակի հրամանատարն
ու բոլոր ներկաները շփուած են նորակոչիկներուն
հետ, հետաքրքրուած ծառայութեան առաջին տպաւորութիւններով եւ առկայ խնդիրներով: Կարէն Աբրահամեանը բոլոր զինակոչիկներուն անձամբ յանձնած է զինուորական աղօթագիրքեր, որմէ ետք
ներկայ գտնուած է նաեւ ծառայութեան հետագայ
վայրերու ընտրութեան նպատակով կազմակերպուած
վիճակահանութեան:
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Նիկողայոս Ադոնց
Նիկողայոս Ադոնց (Տէր-Աւետիքեան) (10 Յունւար 1871- 27 Յունուար 1942), հայ պատմաբան,
հայագէտ, բիւզանդագէտ եւ բանասէր։
Նիկողայոս Ադոնց ծնած է 1871-ին Հայաստանի
Սիւնիքի մարզի Բռնակոթ գիւղը (Սիսիան): Ուսած
է Տաթեւի ծխական դպրոցին ու Էջմիածնի Գէորգեան ճեմարանին մէջ: 1899-ին ոսկէ պարգեւանըշանով աւարտած է Փեթերսպուրկի համալսարանի
արեւելեան լեզուներու եւ պատմա-բանասիրական

Հայ Մամուլի Տարուան
Նուիրուած Հայրապետական
Սրբատառ Կոնդակի Ընթերցում

2019 տարին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոս
հռչակեց «Հայ մամուլի տարի»: Արդարեւ, Կիրակի, 12
Յունուար 2019-ին Անթիլիասի մայրավանքի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, ինչպէս նաեւ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան թեմերու բոլոր եկեղեցիներէն ներս, սուրբ եւ անմահ պատարագի ընթացքին պիտի ընթերցուի վեհափառ հայրապետին հայրապետական սրբատառ կոնդակը։
Կոնդակին մէջ Նորին Սրբութիւնը շեշտելէ ետք հայ
մամուլին կարեւորութիւնը, կոչ կ'ուղղէ.
- Մեր թեմակալ առաջնորդներուն, ազգային իշխանութիւններուն, մեր քոյր կազմակերպութիւններուն ու
հայ մամուլի օրկաններուն՝ հանդիսութիւններու, սեմինարներու, համագումարներու, դասախօսութիւններու,
ցուցահանդէսներու կամ հրատարակութիւններու ճամբով, լուսարձակի տակ բերելու հայ մամուլին եզակի
կարեւորութիւնը մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ։
- Հայաստանի մէջ պետական, իսկ Սփիւռքի մէջ
համայնքային պատասխանատուներուն, գործնական
միջոցներով նեցուկ կանգնելու հայ մամուլին՝ շեշտելով
անոր վիճակուած բազմակողմանի դերը։
- Մեր ունեւոր ազգայիններուն, հայ մամուլին տրուած
պատահական նուիրատուութիւններէն անդին, յատուկ
հիմնադրամներ հաստատելու՝ հայ մամուլին արդիականացման եւ ընդհանրապէս վերակազմակերպման
սատարող ծրագիրներու իրագործման։
- Խմբագիրներու ու լրագրողներու պատրաստութեան
ու վերաորակաւորման յատուկ դասընթացքներ հաստատելու, յատկապէս Սփիւռքի մէջ։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութիւնը պատրաստ է նման նախաձեռնութեան դիմելու՝ գործակցութեամբ հայ մամուլի պատասխանատուներուն։
- Մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն, հեռու մնալու
կայքէջերու ճամբով հրամցուող ընդհանրապէս անորակ
ու անդիմագիծ մամուլէն, եւ իրենց ամուր կապուածութիւնը գործնապէս արտայայտելու տպագիր հայ
մամուլին նկատմամբ՝ բաժանորդագրուելով եւ հաղորդ
դառնալով անոր բովանդակութեան։
ճիւղերը: Աշակերտած է Նիկողայոս Մառին։
Հեղինակ է «Հայաստանը Յուստինիանոսի
դարաշրջանում» (ռուս., 1908, անգլ., 1969, հայ.,
1987) կոթողային մենագրութեան, ուր մանրամասն կու տայ Հայաստանի պատմաաշխարհագրական նկարագիրը, կը լուսաբանէ վաղ միջնադարեան Հայաստանի նախարարական կարգն ու
հողատիրութեան հիմնարկները, Հայաստանի
քաղաքական կացութեան վերաբերող հարցեր։
Ադոնցը ձգած է հայերէն, ռուսերէն եւ ֆրանսերէն լեզուներով գրուած շուրջ 80 արժէքաւոր
գիտական աշխատութիւններ՝ նուիրուած գլխաւորապէս հայ ժողովուրդի միջնադարեան պատմութեան ու գրականութեան, հայ-բիւզանդական
յարաբերութիւններուն, հայ-յունական բանասիրութեան, առասպելաբանութեան, կրօնին, լեզւաբանութեան։
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Կաղանդի Գիրը Իբրեւ Աւանդոյթ Եւ Կաղանդչէք
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Դարերէ ի վեր հայոց մէջ գոյութիւն ունեցած է
Կաղանդի գիրը: Ասիկա հինէն եկած աւանդոյթ
մըն է, որ որդեգրած են մեր թերթերն ու ամսագրերը, առաւելաբար արեւմտահայ իրականութեան
մէջ: Արեւելահայերէն մամուլն ալ անդրադարձած
է Կաղանդի նիւթին, բայց նոյն աշխուժութիւնը,
աւանդոյթը, գիր պատրաստելու եւ Կաղանդի
խոհերը ի մի բերելու ճոխութիւնը չէ եղած արեւելահայերէն թերթերուն մէջ, ինչ որ եղած է արեւմըտահայերէն թերթերուն մէջ: Թերթենք մամուլը
եւ աչքէ անցընենք նախորդ դարասկիզբի, նոյնիսկ
1800-ականներու վերջերուն մամուլի էջերը՝ Դեկտեմբերի վերջին եւ Յունուարի առաջին օրերուն:
Հիմնականօրէն տօնական նիւթերով լեցուն են
անոնք, առօրէականէն տարբեր շունչ մը կայ այդ
նիւթերուն մէջ, որոնք առանձնակի սիրով պատրաստուած են:
Հոս է, որ կը տեսնենք նաեւ Կաղանդի առթիւ
լոյս տեսած թերթօն վէպերը, որոնց նիւթերը զանազան են, բայց հեղինակները ի մասնաւորի
Կաղանդի առթիւ կը սկսէին անոնց եւ տարուան
ընթացքին կը շարունակէին՝ հաճելի սպասումի մը
մէջ պահելով ընթերցողը: Պատահական չէ, որ
արեւմտահայ նորավէպերու հիմնական մասը սովորաբար նախ թերթերու մէջ տպուած է՝ Կաղանդի
եւ Սուրբծննդեան տօներուն առթիւ, իսկ հետագային տեղ գտած է հեղինակներու գիրքերուն մէջ:
Ճիշդ է, որ տօնական օրերուն կը տպուէին
թերթօն վէպերը, բայց տօնի խորհուրդէն զատ
նաեւ ազգային կեանքի անցուդարձը կը քննէին.
հասարակական, ընկերային կեանքի երեւոյթները
լոյսին կը բերէին: Այդ վէպերուն մէջ կային սիրային
պատմութիւններ. բաժանումի, միացումի, ընտանիքի, ճամբորդութեան, պանդխտութեան, ազգային ու հանրային գործիչներուն առնչուող տխուր,
ուրախ, երգիծական եւ բազմաթիւ այլ նիւթեր գեղարուեստականօրէն տեղ կը գտնէին թերթօններուն մէջ: Հեղինակները եւ անոնց տեղ տուող
խմբագիրները «Կաղանդի նուէր» կ'անուանէին
այդ թերթօն-վէպերը՝ պատկերացնելով, որ ընթերցողին համար տօնական հաճելի օրերուն ընթերցանութիւնը անփոխարինելի նուէր մըն է: Իրապէս,
այդպէս եղած է հինէն ի վեր: Ընթերցողը թերթերուն տարեվերջեան թիւերուն առանձնայատուկ
ջերմութեամբ կը սպասէր, քանի գիտէր, որ միշտ
զինք ուրախացնող, բարի խորհուրդ բերող գիր մը
կայ հոն:
Ուսումնասիրելով 1800-ականներու արեւմտահայ մամուլը՝ այդ գեղեցիկ աւանդոյթը կը նկատենք՝ թերթերու հիմնական մասը տարիին թերթօններով կը սկսէր իբրեւ կաղանդչէք: Բանաստեղծները
Կաղանդի առթիւ եւ Սուրբծննդեան նիւթով կը
գրէին քերթուածներ, որոնք լոյս կը տեսնէին տօնական օրերուն: Կարգ մը բանաստեղծներ Կաղանդի մասին իրենց քերթուածները առաջին
անգամ օրաթերթերու մէջ տպագրած են:
Գործի անցած էին նաեւ ծաղրանկարիչները,
գծանկարիչները, որոնք զուարճալի շարժեր կու
տային թերթերուն՝ գծելով ընտանեկան կամ հասարակական կեանքի շուրջ ծաղրապատկերներ,
որոնք սովորաբար երկխօսութիւն-մակագրութիւն
կ'ունենային՝ քիչ մը գունաւորելով տօնը, քիչ մը
անոր ծախսալից ըլլալը քննադատելով, քիչ մըն ալ
մտածելու մղելով:
Հրապարակախօսները կ'ամփոփէին տարին եւ
ազգային կեանքէն ներս տեղի ունեցած կարեւոր

իրադարձութիւնները լոյսի տակ առնելով՝ լաւ ու
խոստմնալից տարի կը գուշակէին ազգային եւ
բոլոր իմաստներով, միշտ մատնանշելով անցնող
տարուան սխալները, բացթողումները եւ յոյս յայտնելով, որ ատոնք ի չիք կը դառնան նոր տարուան
ընթացքին: Նաեւ ժողովրդական, բանահիւսական
գուշակութիւններ կային այդ թիւերուն մէջ եւ անպայման խոհագիրներ, որոնք տօնական սեղանները զարդարելու եւ հիւրեր ճամբելու անփոխարինելի ուղեցոյց էին ընթերցասէր տանտիկիններուն
համար: Այս բոլորին հետ, կարմիր թելի պէս կը
քալէր յոյսը՝ աւելի լաւ կեանքի, աւելի խաղաղ եւ
ապահով օրերու…
Հայրենի վաղամեռիկ գրականագէտ Գրիգոր
Յակոբեան, ուսումնասիրելով արեւմտահայերէն
նորավէպերը, որոնց մեծ մասը լոյս տեսած էր
ժամանակի մամուլի էջերուն մէջ, իր մէկ աշխատութեան մէջ կը գրէ հետեւեալը.
«Կաղանդը այն ելակէտն է, որ կը ստիպէ
դարձի գալ, եւ պատահական չէ, որ Լեւոն Բաշալեանի «Կաղանդ» նորավէպին մէջ այդ մտայնութիւնը շեշտուած է. «Մեծ դադարն է ասիկա,
անհետացնելով յոգնութիւններն ու զրկանքները,
գալիք օրերուն համար նոր ուժեր պատրաստելով,
ամրապնդելով արի հաւատքը որ դարերէ ի վեր
այդ հողին կը կապէ զիրենք՝ վհատիլ չգիտցող
վստահութեամբ մը, տկարանալ չգիտցող կորովով
մը: Ու մարդիկը, որ կը տեսնեմ դիմացս, կը խընդան, ու կիները կը ժպտին, ու պզտիկները, թեւերնին վեր, կը պարեն»:
Գրիգոր Յակոբեան իր աշխատութեան մէջ ջանացած է մէկտեղել գրեթէ բոլոր այն արեւմտահայ
հեղինակներուն անունները, որոնք Կաղանդի նորավէպեր գրած են՝ Եղիա Տէմիրճիպաշեան,
Անայիս (Եւփիմէ Աւետիսեան), Լեւոն Բաշալեան,
Հրանդ Երուխան, Յովհաննէս Ասպետ, Երուանդ
Օտեան, Տիգրան Չէօկիւրեան, Սուրէն Պարթեւեան, Գեղամ Բարսեղեան, Սիմէոն Երեմեան, Մարի Սվաճեան, Թէոդիկ, Սիպիլ, Վահրամ Բրուտեան (Շահնուր ծածկանունով), Վահան Մանուէլեան
(Կարապետ Տողրամաճեան), Լեւոն Շաթրեան,
Օննիկ Չիֆթէ-Սարաֆ եւ այլք:
Անայիս «Ծննդեան պատմութիւն», Թէոդիկ
«Տանջուածներու բանակէն», Լեւոն Բաշալեան «Կաղանդչէքը», Երուանդ Օտեան «Կաղանդի վիպակ»,
Գիմմէն «Կաղանդչէքը», Ատրուշան «Կաղանդի
երեկոյ», Վահան Մանուէլեան «Կաղանդչէք», Երուխան «Կաղանդչէքը», Օննիկ Չիֆթէ-Սարաֆ «Կուզիկը» խորագրերով գրութիւնները բացառապէս
Կաղանդի եւ Սուրբծննդեան նիւթերու կը վերաբերէին: Անոնք ունէին յուզիչ բովանդակութիւններ:
Յատկանշական է Լեւոն Բաշալեանի «Կաղանդչէք» նորավէպը։ Ան կը պատմէ հայ մարդու
մը՝ Գէորգի կեանքին մասին. ան տասնհինգ օր
հիւանդ պառկած էր, իսկ Կաղանդին տունը ոչինչ
կար։ Երիտասարդ Յակոբը զանազան նուէրներ
կը բերէ Գէորգի ընտանիքին։ Յակոբին այս քայլը
անպատասխան չի մնար։ Գէորգին աղջիկը իր
վարսերէն փունջ մը կը նուիրէ երիտասարդին՝
իբրեւ Կաղանդի նուէր (կաղանդչէք): Այս սրտաշարժ տեսարանին շուրջ կ'ընթանայ նորավէպին
բովանդակութիւնը
եւ,
ինչպէս
նորավէպին
կառուցուածքը կը պահանջէ, անսպասելի աւարտ
մը կ'ունենայ:
Կաղանդի եւ Սուրբծննդեան նիւթով նորավէպերու շարք մը ունի Թէոդիկը: Անոր գրութիւնները,
ճիշդ է, որ տօնական օրերուն լոյս կը տեսնէին,

բայց զրկանքի, թշուառութեան, ճակատագրի հարւածներուն արժանացած մարդոց պատմութիւնները
կը պատմէին: Անոր «Կաղանդ» ժողովածուին մէջ
ընդգրկուած են «Չամիչները», «Նեղ օրիդ համար»
ստեղծագործութիւնները, որոնք Կաղանդի տօնական սեղաններէն զուրկ մարդոց կեանքը կը նկարագրեն:
Հաշտեցման եւ ներդաշնակութեան գեղեցիկ
օրինակ է Տիգրան Չէօկիւրեանի «Ի մարդիկ հաճութիւն» նորավէպը։ Յաւերժական դրկիցներ
Օհանջանը եւ Գոգորը նեղացած են իրարմէ, սակայն Սուրբ ծնունդի տօնը մտածումներ կը յառաջացնէ՝ կ՚արժէ՞ նեղութեամբ դիմաւորել Տիրոջ
ծնունդը: Տնեցիները Օհանջանին եւ Գոգորին կը
յորդորեն վերջ տալ լարուած յարաբերութիւններուն,
եւ ահա Չէօկիւրեան այդ պահը այսպէս կը նկարագրէ. «Անզգալի շարժումով երկու հարսներ հրեցին իրենց մարդիկը։ Օհանջան եւ Գոգոր գահավիժեցան իրարու։ Լայնօրէն բացուած հուժկու
բազուկները զիրար գրկեցին։ Հեշտանքի, գոհութեան երջանիկ շունչ մը թռաւ զսպուած կուրծքներէ»:
Հեղինակները, այսպիսի տեսարաններ նկարագրելով, նաեւ ողջ հասարակութիւն մը կը մղէին
մաքրագործուելու, հին ոխերէն եւ ախտերէն
մաքրուելու եւ Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ
ծնունդը վերածնած հոգիով դիմաւորելու:
Այս պրպտումները կը բացայայտեն նաեւ, որ
Արշակ Չօպանեան իր գրական նախաքայլերուն
սկսած է նաեւ Կաղանդի նիւթերով նորավէպեր
գրելու փորձերով: Ան 1888 թուականի վերջերուն
«Կաղանդ» խորագրով նորավէպ մը գրած եւ
ղրկած է «Արեւելք» թերթին՝ տպագրութեան համար: Չօպանեանի այս ստեղծագործութիւնը ընթերցած է Լեւոն Բաշալեան եւ 1889 թուականի
Յունուար 10-ին երիտասարդ Արշակ Չօպանեանին
հասցէագրուած նամակին մէջ նշած, թէ խմբագրութիւնը կը մերժէ նորավէպին տպագրութիւնը՝
պատճառաբանելով. «Մենք իրաւունք ունինք պահանջելու, որ այնքան նպաստաւոր պայմանաց մէջ
սնած միտք մը առաջին անգամէն ուշադրութիւն
հրաւիրէ իր վրայ, իր գրութեանցն անակնկալ
գեղեցկութեամբ»: Անժխտելի է, որ այս հանգամանքը դրական ազդեցութիւն ունեցած է Արշակ
Չօպանեանի վրայ եւ հետագայ տարիներուն արդէն ան՝ իբրեւ նոր ու հետաքրքրական նորավէպերու հեղինակ, սկսած է տպուիլ թերթերուն մէջ:
Անշուշտ, Կաղանդի առթիւ թերթերուն մէջ լոյս
տեսնող թերթօնները նաեւ համաշխարհային
ծագում ունին եւ միեւնոյն ժամանակ, երբ արեւմըտահայ կեանքին մէջ սկզիբ դրուեցաւ այդ
աւանդոյթին, ճիշդ նոյն ուղղութիւնը նաեւ կ'ընթանար եւրոպական մամուլին մէջ: Ուստի, թերթօն-վէպերը ո՛չ միայն հեղինակային էին, այլեւ
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Ազգ-Բանակ
Ի՞Նչ Էին Հայկական Բանակին 2018ի Առանցքային
Ձեռքբերումները
Հայկական բանակին, ինչպէս նաեւ ընդհանուր
առմամբ երկրին համար 2018 թուականը բաւական
հետաքրքրական տարի էր։ Քաղաքական գործընթացները իրենց անդրադարձը ունեցան նաեւ
Զինեալ Ուժերուն վրայ, մարտունակութեան յետագայ ամրապնդման առումով։ Այս մասին կը
հաղորդէ Սփութնիք Արմենիան։
Ռազմական փորձագէտ Լէոնիդ Ներսիսեանի
կարծիքով` իշխանափոխութենէն ետք բանակին
արդիականացման եւ զինման ծրագիրները մասամբ վերանայուեցան, բայց Զու (Զինեալ Ուժեր)
զարգացումը ընդհանուր առմամբ ընթացաւ
տրամաբանական ընթացքով։ Իսկ փոփոխութիւնները աւելի դրական էին։
Պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տոնոյեան Յունիսին ըսաւ, որ յառաջիկայ տարիներուն
ընթացքին գործօն օդատորմիղ ստեղծման հարց
պէտք է դրուի։ Զուգահեռաբար բոլոր այս
ամիսներուն ընթացքին մամուլի մէջ քննարկուեցաւ
ռուսական Սուխոյ-30 կործանիչներ ձեռք բերելու
հնարաւորութիւնը։ Իսկ Դեկտեմբերի սկիզբը նախարարը յայտարարեց, որ յառաջիկային համապատասխան համաձայնագիր պիտի ստորագրուի։
«Գործարքն իսկապէս մօտ էր ստորագրմանը։
Հիմա մնում է միայն կռահել, թէ ինչ է տեղի
ունեցել, քանի որ դրա վերաբերեալ պաշտօնական
տեղեկութիւն չկայ։ Բայց Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութիւնում ոչ ոք չի հերքում, որ
Սուխոյ-30-ի մասին վերջնական որոշումն արդէն
կայացուել է։ Ամէն ինչ կախուած է կողմերից. այդ
մասին հրապարակային կը յայտարարե՞ն, թէ՞
ինքնաթիռները կը ցուցադրեն հենց որ դրանք
յայտնուեն», Sputnik Արմենիայի հետ զրոյցին
ընթացքին նշած է Ներսիսեան։
Ան նաեւ նշեց, որ ռուսական կողմը գործարքի
իրականացման հարցով նոյնպէս որեւէ առարկութիւն կամ խոչընդոտներ չէ ունեցած։
Կործանիչներու ձեռքբերումէն բացի, Մոսկուան
եւ Երեւանը այժմ կ“իրագործեն 100 միլիոն տոլարի
զէնք մատակարարելու պայմանագիը։ Յիշեցնենք,
որ խօսքը այն վարկային ծրագիրին մասին է, որ
ստորագրուած էր 2017 թուականի վերջաւորութեան։ Ներսիսեան կը կարծէ, որ ծրագիրին իրականացման հարցով որոշակի առաջընթաց կը

նկատուի արդէն 2019 թուականին։
«Վարկն արդէն հաստատուած է, բայց պէտք է
սահմանել սպառազինութեան ցանկը եւ ստորագրել համապատասխան պայմանագրերը։ Ցանկի
մասին առայժմ ոչինչ յայտնի չէ։ Ու թէեւ աւելի վաղ
խօսւում էր, մասնաւորապէս, գործողութեան փոքր
շառաւիղ ունեցող «Тор М2» ԶՀՀ–ի (Զենիթահրթիռային համակարգեր) առաքման մասին, բայց
առայժմ որեւէ բան ասելը դժուար է։ Այստեղ կարող է սպառազինութեան լայն սպեկտր լինել. ե՛ւ
այնպիսիք, որոնցով հայկական բանակն արդէն
իսկ համալրուած է, ե՛ւ նոր տեսակների», նշած է
Ներսիսեան։
Չի բացառուիր, որ այդ գումարին զգալի մասը
ծախսուի «աննկատ» բաներու վրայ, օրինակ` պահեստային մասերու եւ ինժեներական տեխնիկայի։
Այդ մասին մամուլի մէջ չեն սիրեր խօսիլ, անոնց
մասին բարձրագոչ վերնագիրներով յօդուածներ
գրել հնարաւոր չէ, բայց անոնք երբեմն աւելի
կարեւոր են, քան որեւէ նոր բան գնելը, նշած է
Ներսիսեան:
Պաշտպանութեան ոլորտին համար նոյնպէս
մի կարեւոր իրադարձութիւն էր Հայաստանի
իշխանութեան յայտարարած լրացուցիչ ծախսերը։
ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան Դեկտեմբեր 13-ին յայտարարեց, որ յառաջիկայ 5 տարուան ընթացքին բանակին համար
պէտք է լրացուցիչ 2.5 միլիառ տոլար յատկացուի։
Ներսիսեանի կարծիքով` այս մէկը բաւական
լուրջ գումար է, որ հնարաւորութիւն կու տայ զօրացընելու հայկական բանակը այնքան, որ Ատրպէյճանի հաւանական յարձակման մասին խօսակցութիւն յօդս կը ցնդի։
«Այդ գումարը բաւարար է Հայաստանի բոլոր

¾ç 04

Քաղուածքներ
Օտար Մամուլէն
Թուրքիոյ Մէջ Աշակերտը
Կրակած Է Ուսուցիչին Վրայ

Թուրքիոյ մէջ 11-րդ դասարանի աշակերտը
կրակած է ուսուցիչին վրայ:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
կը յայտնեն թրքական լրատուամիջոցները:
Դէպքը տեղի ունեցած է Թուրքիոյ Աֆրինգարահիսար քաղաքին մէջ:
Կրակոցի հետեւանքով ուսուցիչին աջ ոտքը
վիրաւորուած է: Ան տեղափոխուած է հիւանդանոց:
Աշակերտը ատրճանակը դպրոց բերած է կիթառի պատեանի մէջ:
տեսակի զօրքերը կարգաւորելու համար. ինչպէս
առկայ տեխնիկան արդիականացնելու, այնպէս էլ
հնի փոխարէն նոր գնելու համար։ Իմ գնահատականներով` մեզ կը բաւականացնի նաեւ 1.5 միլիառը, որպէսզի ռազմական հարթութիւնում Հայաստանն Ատրպէյճանի հետ խնդիրներ չունենայ։ Իսկ
2.5 միլիառը բաւարար է նոյնիսկ Թուրքիայի վրայ
զսպողական ազդեցութիւն ունենալու համար»,
յայտնած է փորձագէտը։
Յայտնի է, որ Հայաստան Ռուսաստանէն արտօնեալ գինով զէնք կը գնէ։ Հետեւաբար, այդ
գումարով շատ բան կարելի է ստանալ` սկսած
օդատորմիղէն, մինչեւ ժամանակակից զրահամեքենաներ ու ռատիոելեկտրոնային կազմածներ։
Նշենք, որ Հայաստանի ռազմական ծախսերը
2019 թուականին 256 միլիառ դրամ կը կազմեն`
2018 թուականին համեմատ աւելնալով 12% տոկոսով։

Մշակութային Արձագանգ
Նոր Հրատարակութիւններ
Պատրաստեց` ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ
– Ազնաւորեան Զարեհ արքեպիսկոպոս, «Երաժըշտական ժառանգութիւն (Ամբողջական գործեր)», Ա. եւ Բ. հատորներ, հաւաքեց, նօթագրեց եւ
խմբագրեց Մեղրիկ եպս. Բարիքեան, հրատարակութիւն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան
Քրիստոնէական դաստիարակութեան բաժանմունքի, տպարան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան, Անթիլիաս, 2018:
– Ասատով Եուրի, «Ցարական Ռուսիոյ 3000
հայ սպաներ (1701-1921)», Ա. հատոր, «Փերօ»
հրատարակչութիւն, Մոսկուա, 2018, 610 էջ (16 x
24,5 սմ.) (ցարական բանակին ծառայած հայազգի

զօրավարներու, ծովակալներու, գնդապետներու,
փոխգնդապետներու, հազարապետներու եւ ռոթմիսթրներու կենսագրական բառարան, սպաներու
մէկ մասին լուսանկարները) (ռուսերէն):
– Աւագեան Վիգէն, «Խրիմեան Հայրիկ. Գաղափարի եւ ազատութեան ջահակիրը», «Արամ Մանուկեան» մատենաշար թիւ 1, Համազգայինի
«Վահէ Սէթեան» տպարան, Պէյրութ, 2018:
– Աքհանլը Տողան, «Վերջին դատաստանի
օրուան դատաւորները», թրքերէնէ թարգմանիչ եւ
մեկենաս՝ Սոնա Զաքարեան, «Նոյեան տապան»
հրատարակչութիւն, Երեւան, 2018 (Հայոց ցեղասպանութեան մասին):
– Էվանս Հելեն (խմբագիր), «Հայաստան. Արւեստը, կրօնն ու առեւտուրը միջին դարերուն»,
հրատարակութիւն Արուեստի Մեթրոփոլիթըն թան-

գարանի, Նիւ Եորք, 2019, 351 էջ (բազմաթիւ
գունաւոր լուսանկարներ) (անգլերէն):
– Հատտէճեան Ռոպեր, «Մարդիկ որոնք անցան կեանքիս մէջէն», Գ. հատոր, «Յուշատետր»
մատենաշար թիւ 90, Սթամպուլ, 2018 (յուշեր
հեղինակին՝ հայ երեւելիներու հետ շփումներէն):
– Մանուկեան Գայիանէ, Մարուքեան Արմէն,
Պէօճէքեան Ժիրայր, Ոսկանեան Անի, Յովսէփեան
Մարիամ (համադրողներ), «Հայոց ցեղասպանութեան արտացոլումը 1915թ. մամուլի էջերում
(Հայալեզու եւ օտարալեզու թերթերի նիւթերի ժողովածու)», Ա. հատոր, Երեւան, 2018:
– Մնձուրի Յակոբ, «Մենք (Ընտիր պատմուածքներ)», կազմող, յառաջաբանի հեղինակ եւ խմբա-
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Մշակութային
Արձագանգ

Հայրենի Տուեալներ
Հայաստանի Սահմանը Հատած Եւ Կացութեան
Կարգավիճակ Ստացած Հնդիկներու Թիւի Աճ Կը Նկատուի

Նոր Հրատարակութիւններ
¾ç 04
գիր Երուանդ Տէր Խաչատրեան, հրատարակութիւն
«Գէորգ Մելիտինեցի» գրական մրցանակի թիւ 98,
տպարան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան,
Անթիլիաս, 2018:

Հնդկաստանի քաղաքացիներու՝ Հայաստան
սահմանահատումներու թիւի աճ կը նկատուի:
«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ ՀՀ գաղթականութեան ծառայութիւնը կը տեղեկացնէ, որ 2015
թուականին անոնց սահմանահատումները կազմած են՝ մուտք՝ 3 հազար 951, ելք՝ 3 հազար 899,
տարբերութիւնը՝ 52, 2016 թուականին համապատասխանաբար 4 հազար 226 եւ 4 հազար 148,
տարբերութիւնը՝ 78, 2017թուականին՝ 11 հազար
589 եւ 11 հազար 278, տարբերութիւնը՝ 311, իսկ
2018 թուականին ինը ամսուան տուեալներով՝
արդէն մուտքերը կազմած են 21 հազար 61, ելքերը`
18 հազար 95, տարբերությունը` 2966:
Ինչ կը վերաբերի կացութեան կարգավիճակ
ստացած Հնդկաստանի քաղաքացիներուն, ապա
այս պարագային նոյնպէս առկայ է աճ։ 2015
թուականին կացութեան կարգավիճակ ստացած է
Հնդկաստանի Հանրապետութեան 1119 քաղաքացի, 2016-ին՝ 1086, 2017-ին՝ 938, իսկ 2018 թուականի նախնական արդիւնքներով՝ այդ թիւը մօտ է
2000-ին (վերջնական տուեալները կը ճշդուին
Յունուար 20-էն ետք): Հնդկաստանի քաղաքացիները ստացած են գերազանցապէս ժամանակաւոր կացութեան կարգավիճակ, եւ վերջինս ստանալու հիմնական հիմքը եղած է ուսումը։
Հայաստան մուտք գործող Հնդկաստանի քաղաքացիներու թիւի աճը պայմանաւորուած է նաեւ
անցագրային քաղաքականութեամբ։ 2017թուականի Փետրուարին ընդունուած որոշմամբ՝ ՀՀ
կառավարութիւնը հնարաւորութիւն տուաւ Հնդկաստանի քաղաքացիներուն Հայաստանի Հանրապետութեան մուտքի անցագիր ստանալու միայն
օտարերկրեայ պետութիւններու մօտ ՀՀ դիւանագիտական ներկայացուցչութիւններու եւ հիւպատոսական հիմնարկներու մէջ՝ նաեւ առանց հրաւէրի,
իսկ Հնդկաստանի այն քաղաքացիներուն, որոնք
ունին կացութեան կարգավիճակ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու, Պահրէյնի Թագաւորութեան,
Քաթարի պետութեան, Քուէյթի պետութեան եւ
Օմանի Սուլթանութեան մէջ, Հայաստանի Հանրապետութեան մուտքի անցագիր ստանալնաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանային անցակէտերուն:
2017 թուականին Նոյեմբերին ՀՀ կառավարութիւնը ընդունեց նոր որոշում, ըստ որուն՝ Հնդկաս-

տանի Հանրապետութեան քաղաքացիներուն ՀՀ
մուտքի անցագիր տրամադրելու կարգը աւելի
դիւրացաւ՝ հնարաւորութիւն տալով ՀՀ մուտքի
անցագիր ստանալ առանց հրաւէրի, ինչպէս ՀՀ
դեսպանութիւններուն, այնպէս ալ ՀՀ սահմանային
անցակէտերուն կամ ելեկտրոնային անցագիր
(E-Visa) համակարգի միջոցով, ինչը յանգեցուց
Հայաստան այցելող Հնդկաստանի քաղաքացիներու թիւի աճին:
Հայաստանի կառավարութեան կողմէ մշտապէս քայլերու կը ձեռնարկուին Հայաստան մուտքի
արտօնագիրեր տրամադրելու գործընթացը եւ
անօրինական գաղթի վերահսկողութեան համակարգերը կատարելագործելու ուղղութեամբ, այդ
կարգին՝ իրաւական դաշտի վրայ: Սակայն բոլոր
այս գործողութիւններուն հիմքին կայ ազգային
խտրականութիւնը բացառելու սկզբունքը:
«Օտարերկրացիներու մասին» ՀՀ օրէնքի հա-

– Մուշեղ Իշխան, «Նամակ Կաղանդ պապային», վերահրատարակութիւն Համազգայինի «
Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան, Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» տպարան, Պէյրութ, 2018:
– Յովհաննէսեան Կարօ, «Սողոմոն Թեհլիրեան
1896-1960», «Արամ Մանուկեան» մատենաշար
թիւ 2, Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» տպարան,
Պէյրութ, 2018, 106 էջ (10 x 20,5 սմ.) (դահճապետ
Թալէաթի ահաբեկիչին կեանքը, աղբիւրներու յղումներու ծանօթագրութիւններ, բազմաթիւ լուսանըկարներ):
– Նազարեան Ալիս, «Արիւնոտած, բայց չխոնարհած – Աշուր եւ Արշալոյս Եուսուֆ ընտանիքին
յուշերը», հայերէնէ թարգմանեց Իշխան Ճինպաշեան, տպարան «Նինուէ», Մորիսվիլ, Ա. Մ. Ն.,
426 էջ (14 x 21,6 սմ.) («Եփրատ» գոլէճի ասորի
դասատու Աշուր Եուսուֆի, անոր հայ կնոջ՝ Արշալոյսի ու երկուքի ընտանիքներուն Մեծ Եղեռնի
տարիներու կեանքի յուշերը, Աշուրի եւ Արշալոյսի
տոհմածառերը):
– Փոլատեան Արշակ, «Լեռնային Ղարաբաղի
հարցը. Արիւնահոսող վէրքը», «Ալ-Շարք» հրատարակչութիւն, Տամասկոս, 2018 (արաբերէն):
մաձայն՝ ՀՀ այցելութեան մուտքի արտօնագիրերը
կը տրուին ՀՀ-ի մէջ մինչեւ 21 օր ժամկէտով գտնըւելու իրաւունքով (պետական տուրքը կը կազմէ
3000 դրամ) եւ մինչեւ 120 օր գտնուելու ժամկէտով`
առաւելագոյնը մինչեւ 60 օր ժամկէտով երկարաձըգելու հնարաւորութեամբ (պետական տուրքը
կը կազմէ 15,000 դրամ):

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն
114 Տարեկանին Մահացած Է ԱՄՆ-ի Ամենածեր Բնակչուհին.
«Associated Press»
ԱՄՆ-ի ամենածեր բնակչուհին՝ Լեսլի Պրաունը,
Յունուար 8-ին 114 տարեկանին մահացած է
Օհայոյի նահանգի Քլիվլենտ-Հայթս քաղաքը: Այդ
մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
յայտնած է «Associated Press» գործակալութիւնը՝
վկայակոչելով անոր ընտանիքը:
Պրաունը ծնած է 1904 թուականին Ճորճիայի
նահանգը: Ընդամէնը ընտանիքին մէջ եղած է 11
երեխայ: Վերջին տարիներուն կինը կ'ապրէր երեք
դուստրերէն մէկուն տունը, ան նաեւ երկու որդի
ունէր: Պրաունի ամուսինը մահացած է 1991
թուականին:
Ազգականները կը կարծեն, որ անոր երկարակեցութեան պատճառը կերակուրին մէջ ԱՄՆ
լայն տարածում գտած գետնախնձորի օգտագործումն է, որ յայտնի է նաեւ «քաղցր գետնախնձոր»
անուանումով: Պրաունը ԱՄՆ-ի ամենածեր բնակչուհին դարձած էր 2018 թուականի Մայիս 9-ին:
Այդ օրը 114 տարեկան հասակին մահացած էր

Տելֆին Կիպսոնը՝ Փենսիլվանիայի նահանգէն,
հաղորդած է «ԹԱՍՍ»-ը:
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
Æñ»Ýª ÜÇ°ñ ÆëÃ ðÇÉÇýÇÝ Ù³ëÇÝ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñë ÁëÇ, Ã¿ª Ù»Ýù µáÉá¯ñ áñµ»ñë
»ñ³Ëï³å³ñï »Ýù ³Ù»ñÇÏ»³Ý ÜÇ°ñ Æ°ëÃ
ðÇÉÇý Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Ù»Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý£ ²Ûë Ù»¯Í µ³ñ»·áñÍáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ãÙáéÝ³Ýù ³éÛ³õ¿°ï...:
ì»ñç³å¿ë ½Ç°Ýù ³é³ÝÓÇÝ ÃáÕÉáí, »Ï³Û
å³Ûáõë³ÏÇë ùáíÁ »õ å³Ã³ÝÇ³Ý ·»ïÇÝ ÷é»É¿ »ïù, ëÏë³Û Ë³Õ³Õ ùÝ³Ý³É...: ²éïáõÝ öÇñ¿³
Ñ³ë³Ýù... Ù»ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ùÝÝÇãÁ ó³Ù³ù »É³õ
§»ñÃ³¯ù µ³ñáí¦Ç Ó»éùÇ ß³ñÅáõÙáí Ññ³Å»ßï
³é³õ..: ÐëÏ³Û Ý³õáõÝ Ù¿ç »ë ÙÝ³óÇ ÙÇÝ³Ïë
Ñ³°Û...: Ü³õ³½Ý»ñÁ ³Ý·É»ñ¿Ý ã»Ý ·Çï»ñ, ÙÇÝ³Ï Ý³õ³å»ïÁ ³Ý·É»ñ¿Ý ·Çï¿... ³°Ý ³Éª
ëÏ³áõï³Ï³Ý ½Ù»ÉÇë Ó»éù¿ë Û³÷ßï³Ï»óª
§³ñ·ÇÉáõ³Í ¿¦, Áë»Éáí...£ ´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ,
ùÇã Û»ïáÛ »ñÏáõ ûñÇáñ¹Ý»ñ Ý»ñë Ùï³Ý Çñ»Ýó
å³Ûáõë³ÏÝ»ñáí »õ ëÏë³Ý »ñÏãáï Ï»ñåáí
³ëï-³Ý¹ ¹Çï»É: ºë ³ÝáÝó ³ãù»ñ¿Ý Ïé³Ñ»Éáí
áñ Ñ³ÛáõÑÇÝ»ñ »Ý, Ùûï»Ý³Éáí ûñÇáñ¹Ý»ñáõÝ
Ñ³ñóáõóÇª §¹áõù Ñ³±Û ¿ù...¦: §²Ûá°,- ÁëÇÝ ÙÇ³µ»ñ³Ý,- »Ã¿ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ùáí¹ ï»Õ ÙÁ Û³ñ¹³ñ¿...¦:
´»ñÇ Çñ»Ýó å³Ûáõë³ÏÝ»ñÁ »õ ÇÙ å³Ûáõë³ÏÇë
ùáíÁ ï»Õ³õáñ»óÇ... »ñÏáõ ùáÛñ»ñ Ù³ñ½áõ³ÝóÇ... Ù»ÍÁª Î³ñÙÇñ Ê³ãÇ ÑÇõ³Ý¹³å³ÑáõÑÇÝ»ñ¿Ý ¿ñ. ³Ý Çñ ÷áùñ ùáÛñÁª ²Ý³ÑÇïÁ, Ñ»ï
³é³Í êÇõñÇáÛ ×³Ùµáí ä³Õï³ï ÏÁ ï³Ý¿ñ,
½³ÛÝ ÑáÝª Çñ»Ýó ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ùáí ÃáÕÉáí
ÇÝùÁ ²Ù»ñÇÏ³ åÇïÇ Ù»ÏÝ¿ñ Çñ µ³ñÓñ³·áÛÝ
áõëáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ êûÝ³Ýª Ù»Í
ùáÛñÁ, Áë³õ. §å³ñáÝ, ¹áõù áñµ³ÝáóÇÝ ïÕ³ùÝ»ñ¿±Ý ¿ù¦: §²Ûá°,- ÁëÇ,- »ë ³É Ð³É¿å Ùûñ»Õµûñë
ùáí Ï'»ñÃ³Ù ÑáÝ ÙÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ...¦: §²¯Ë,Áë³õ,- Ç±Ýã Ï'ÁÉ³Û Ù»ñ Ñ»ï ÂñÇ÷áÉÇ ÇçÇñ,
Ù»°Ýù Ý³õáõÝ í³ñÓùÇÝ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ
í×³ñ»Ýù¦: ÀëÇ°ª §³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿, ù³ÝÇ áñ ½Çë
ëå³ëáÕÝ»ñ åÇïÇ ÁÉÉ³Ý, åÇïÇ ãÏ³ñ»Ý³Ù
Ó»ñ ³é³ç³ñÏÁ ÁÝ¹áõÝÇÉ...¦: §àõñ»ÙÝ ß³¯ï
Ï'³Õ³ã»Ù... Ý³õÁ Ù»½Ç ß³ï ·¿ß Ï»ñåáí ÏÁ
µéÝ¿, Ù»½Ç Ñá· ï³ñ ³Ûë ×³Ù÷áñ¹áõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ¦: ÀëÇª §ùáÛñ»ñë, ß³ï ëÇñáí ÏÁ Ï³ï³ñ»Ù, ù³ÝÇ áñ »ë ëÏ³áõï »Ù »õ å³ñï³õáñ
»Ù ³Ù¿ÝáõÝ û·Ý»É...¦£
Ü³õÁ »ñ»ù ûñ öÇñ¿³Û¿Ý Ù³ñ¹ »õ ³åñ³Ýù
É»óáõó... ÝáÛÝ ³ï»Ý ù³ÝÇ ÙÁ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ
»õë É»óáõ»ó³Ý, µ³Ûó ³ÝáÝó Ù¿ç Ï³· áõ ÏéÇõÁ
³Ýå³Ï³ë ¿ñ...: ì»ñç³å¿ë Ý³õÁ »ññáñ¹ ûñÁ
ÇñÇÏáõ³Ý Ùûï ×³Ù÷³Û »É³õ »õ µ³ó ÍáíáõÝ
íñ³Û ëÏë³õ Û³é³ç³Ý³¯É...: Ð»ï½Ñ»ï¿ ÍáíÁ
ëÏë³õ ³É»ÏáÍÇÉ »õ ÇÙ ùáÛñ»ñë ëÏë³Ý ëáëÏ³ÉÇûñ¿Ý ï³é³åÇÉ: ä³ñÏÇÝ Ù¿ç¿Ý ÏÇïñáÝ
Ñ³Ý»Éáí ³ÝáÝó Ïáõ ï³Ù, ³ÝáÝù ã³÷³½³Ýó
ßÝáñÑ³Ï³É Ï'ÁÉÉ³Ý ³Û¹ µ³ñÇùÇÝ Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ ³Ù¿Ý ï»ë³Ï áõï»ÉÇùÝ»ñáí É»óáõó³Í »Ý
Çñ»Ýó å³Ûáõë³ÏÝ»ñÁ »õ ³Ù¿Ý³Ï³ñ»õáñÁª
ÏÇïñáÝÁ »õ Ï³ÃÁ Ùáéó³Í »Ý: Î'»ñÃ³Ù
ËáÑ³Ýáó¿Ý »é³ó³Í çáõñ ÏÁ µ»ñ»Ù »õ ïáõ÷
ÙÁ Ü»ëÉ¿ µ³Ý³Éáíª ³ÝáÝó Ï³Ã ÏÁ Ññ³ÙóÝ»Ù,
ÙÇÝã »ë ÓÇÃ³åïáõÕ áõ ù³ßÏ³õ³É å³ÝÇñ áõÝÇÙ...: Â¿å¿ï Çñ»Ýù ½³Ý³½³Ý ï»ë³Ï Ùë»Õ¿Ý
áõï»ÉÇùÝ»ñ É»óáõó³Í »Ý Çñ»Ýó å³Ûáõë³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç, µ³Ûó Ù»°Ýù áñµ»ñë ÅáõÅÏ³É ³åñÇÉ
í³ñÅáõ³Í ÁÉÉ³Éáí, ÏÁ Ý³ËÁÝïñ»Ýù Ù¿°Ï ï»ë³Ïáí ·áÑ³Ý³É »õ ³Û¹å¿ë ³É ÁñÇÝù...£ ºñ»ù

ûñ Û»ïáÛ ²Õ»ùë³Ý¹ñÇ³ Ñ³ë³Ýù, ×Ç°ßï ù³ñ³÷Á Ë³ñëË»ó Ý³õÁ »õ ëÏë³õ ³Ý¹³¹³ñ ãÇÙ»ÝÃû å³ñå»É, »ñ»ù ûñ ³Ý¹³¹³ñ ÷áßÇÇ
³Ùå»ñáõÝ ï³Ï Ë»Õ¹»Éáí Ù»½Ç...£ ì»ñç³å¿ë
×³Ù÷³Û »É³Ýù ¹¿åÇ¯ ä¿ÛñáõÃ...
Ø»ñ ×³Ù÷áñ¹áõÃÇõÝÁ ï»õ»ó ï³ëÝ»õÙ¿Ï
ûñ»¯ñ: ºñµ ÍáíÁ Ë³Õ³Õ ÁÉÉ³ñª Ù»ñ Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÝñÁ ß³ï Ñ³×»ÉÇ Ï'ÁÉÉ³ÛÇÝ, ù³ÝÇ Ù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÁ Ï'³ÝóÁÝ¿ÇÝù Ù»ñ ³Ýó»³ÉÁ å³ïÙ»Éáí Çñ³ñáõ »õ ÍáíÁ ¹Çï»Éáí, »õ ÓáõÏ»ñáõÝ
³ñß³õÁ ¹Çï»Éáí£ î³ëÝ»õÙ¿Ï»ñáñ¹ ûñÁ ä¿ÛñáõÃÇ Ý³õ³Ñ³Ý·ÇëïÁ Ùï³Ýù »õ ù³ñ³÷Á
Ùûï»ó³Ýù: Ðñ³Å»ßï ïáõÇ Ýáñ»Ï ùáÛñ»ñáõë,
å³Ûáõë³Ïë »õ å³ñÏë ß³ÉÏ³Í í³ñ Çç³Û,
³é³Ýó ·ñå³Ýë Ù¿Ï Õáõñáõß áõÝ»Ý³Éáõ...: Ø¿Û
ÙÁÝ ³É ï»ëÝ»Ùª Ù¿°ÏÁ §ûÃ¿É ûÃ¿É,- ÏÁ åáé³Û,ûÃ¿É ä³Õï³ï, Ñ³Ûáõ° ûÃ¿É¦ »õÝ.: Øûï»ó³Û
»ñÇï³ë³ñ¹ÇÝ ÁëÇª §áõ±ñ ¿ ³Û¹ ûÃ¿ÉÁ¦, Áë³õª
§ß³ï ÙûïÇ°ÏÁ¦ »õ å³Ûáõë³Ïë Ó»éù¿ë ³éÝ»Éáí
ù³É»óÇÝù: ÆëÏ³å¿ë Ý³õ³Ù³ïáÛóÇÝ ß³ï
ÙûïÇÏ ¿ñ. í»°ñ µ³ñÓñ³ó³Ýù »õ »ë áõÕÕ³ÏÇ
ûÃ¿ÉÇÝ ïÇñáçÁ Ùûï»Ý³Éáí ÁëÇ. §ä³ñáÝ, »ë
ÚáõÝ³ëï³Ý¿Ý Ïáõ ·³Ù »õ Ð³É¿å åÇïÇ
»ñÃ³Ù, Ùûñ»Õµûñë ùáíÁ, áñ ýñ³Ýë³Ï³Ý
·áñ·³·áñÍ³ñ³ÝÇÝ í³ñå»ï ïÝûñ¿ÝÝ ¿,
·ñå³Ýë Ù¿Ï Õáõñáõß ãáõÝÇÙ, µ³Ûó ßáõïáí
Ý³Ù³Ï ÏÁ ·ñ»Ù »õ ¹ñ³Ù ÏÁ µ»ñ»Ù, »Ã¿
Ï'ÁÝ¹áõÝÇë ³Ûë å³ÛÙ³Ýáí ûÃ¿ÉÇ¹ Ù¿ç ï»Õ
ï³Éª ÏÁ ÙÝ³Ù »Ã¿ á°ã ¹áõñë Ï'»ÉÉ»Ù...¦£ Ø³ñ¹Áª
ß³ï ³½Ýáõ³Ï³Ý, ·½ñáóÁ µ³Ý³Éáí Áë³õ.
§ïÕ³°ë, áñù³Ý ¹ñ³ÙÇ å¿ïùáõÃÇõÝ áõÝÇëª
ÏñÝ³ë ³éÝ»É, áõ½³ÍÇ¯¹ ã³¯÷¦, »õ ë»Ý»³Ï ÙÁ
µ³Ý³Éáí, Ù³Ñ×³Ï³É ÙÁ óáÛó ïáõ³õ£ ²ñ¹¿Ý
Ïáõßï ¿Ç, ³ÝÙÇç³å¿ë Ñ³Ýáõ»Éáí å³éÏ»ó³Û£
²éïáõÝ Ï³ÝáõË ³ñÃÝÝ³Éáí, å³Ý¹áÏ³å»ï¿Ý ÃáõÕÃ »õ å³Ñ³ñ³Ý ËÝ¹ñ»óÇ áõ ³ÝÙÇç³å¿ë Ù¿Ï áëÏÇ ¹ñ³Ù ³éÝ»Éáí ÷áëïÁ í³½»óÇ, ¹ñáßÙ³ÃáõÕÃÁ ÷³ÏóÝ»Éáí Ý³Ù³Ïë
ïáõ÷Á Ý»ï»óÇ, í»ñ³¹³ñÓ³Û å³Ý¹áÏÁ »õ
Ý³Ë³×³ß ÙÁ ÁñÇ£ ø³ÝÇ áñ ùáíë »ÕáÕ áõï»ÉÇùÇÝ å³ß³ñÁ ³Ùëáõ³Ý ÙÁ µ³õ»ÉÇù å³ß³ñ
¿ñª ¹áõñë »É³Û »õ ëÏë³Û äáõñ×Á åïïÇÉ, »õ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë ÏáÕÙ¿Ý ÇÝÍÇ Û³ÝÓÝáõ³Í ù³ÝÇ ÙÁ
Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ Çñ»Ýó ï¿ñ»ñáõÝ Û³ÝÓÝ»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÇÝ ÉÍáõ»ó³Û... í»ñç³å¿°ë, ÙÇÝã»õ Ï¿ëûñ,
³Û¹ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñë ÉÇáõÉÇ Ï³ï³ñ»É¿
»ïùÁ å³Ý¹áÏ í»ñ³¹³ñÓ³Û£ ä³Ý¹áÏ³å»ï
µ³ñÇ Ù³ñ¹áõÝ Ñ³ñóáõóÇ Ã¿ Ý³Ù³ÏÁ áñù³°Ý
³ï»Ý¿Ý Ð³É¿å ÏÁ Ñ³ëÝÇ: Àë³õª §í³°ÕÁ å³ï³ëË³ÝÁ ÏÁ ëï³Ý³°ë¦£ àõñ»ÙÝ Ñ³Ý·Çëï
ëñïáí, ëÏë³Û ÷áÕáóÝ»ñÁ ã³÷ã÷»É: ´³Ûó Ñá°ë
ý¿ë»ñÁ, ³Û¹ Ï³ñÙÇñ ý¿ë»ñÁ ½áñë áõÃÁ
³ÙÇëÝ»ñ¿ Çí»ñ ã¿Ç ï»ë³Í, ëÏë³Ý ÇÝÍÇ ËáñÃ
»ñ»õÝ³É áõ çÕ³ÛÝáõÃÇõÝ å³ï×³é»É Ã¿ª Ç±Ýãáõ
³Ûë Ù³ÑÙ»ï³Ï³¯Ý »ñÏÇñÁ »ï »Ï³Û...: ö³ËáõëïÇ ×³Ù÷³Û ãáõÝ¿Ç, ÇÝÏ³Í ¿Ç Ã³Ï³ñ¹ÇÝ
Ù¿ç:
Ú³çáñ¹ ÇñÇÏáõÝ Ý³Ù³Ï³µ³ßËÁ ûÃ¿É »Ï³õ
»õ ù³ÝÇ ÙÁ Ý³Ù³ÏÝ»ñ Û³ÝÓÝ»ó, µ³Ûóª ÇÝÍÇ
µ³Ý ÙÁÝ ³É ãïáõ³õ: ºññáñ¹ ûñÁ ¹³ñÓ»³°É
å³ñ³å: âáññáñ¹ ³éïáõÝ ³å³Ñáí³·ñ»³É
Ý³Ù³Ï ÙÁ ÕñÏ»óÇ: ²Ýáñ ³É å³ï³ëË³Ý
ã»Ï³õ, ÑÇÝ·»ñáñ¹ ûñÁ Ñ»é³·Çñ ÙÁ ù³ß»óÇª
³Ýáñ ³É å³ï³ëË³Ý ã»Ï³õ: ºûÃÝ»ñáñ¹ ûñÁ
å³°ñ½ Ý³Ù³Ï ÙÁ »õë ·ñ»óÇ ëå³éÝ³Éáí
Ùûñ»Õµûñë Ã¿ª ³ÛÉ»õë Ûáõë³Ñ³ï³Í »°ï åÇïÇ

¹³éÝ³Ù...: Ú³çáñ¹ ÇñÇÏáõÝ Ý³Ù³Ï³µ³ßËÁ
ÇÝÍÇ Ý³Ù³Ï ÙÁ »ñÏ³ñ»ó: ø»éÇÇë ·ÇñÝ ¿:
Ü³Ù³ÏÇÝ Ñ»ï ï³ëÁ áëÏÇÝáó ÃÕÃ³¹ñ³Ù ÙÁ
Ï³ñ, Ý³Ù³Ï¿Ý ÇÙ³ó³Û áñ ³õ³½³ÏÝ»ñÁ Ñ»é³·ñ³Ã¿É»ñÁ Ïïñ³Í »õ ³Û¹ ù³ÝÇ ÙÁ ûñáõ³Ý
÷áëïÁ ÏáÕáåï³Í »Ý, áñáí ÇÙ Ý³Ù³ÏÝ»ñë
Çñ»Ýó Ýå³ï³ÏÇÝ ã»Ý Ñ³ë³Í: ²ÝÙÇç³å¿ë
µ³ñÇ å³Ý¹áÏ³å»ïÇÝ ùáíÁ ·³óÇ, Ñ³ßÇõë
Ù³ùñ»óÇ, Ñ³ñóáõóÇ Çñ»Ý Ã¿ Ð³É¿åÇ Ãñ¿ÝÁ
»°ñµ ÏÁ ù³É¿: Àë³õª §Ù¿Ï Å³Ù¿Ý¦:
Øûï³Ï³Û Ï³Û³ñ³ÝÁ í³½»Éáí ïáÙë³Ïë
³éÇ »õ å³ñÏë áõ å³Ûáõë³Ïë ß³ÉÏ³Í í³ÏáÝÇÝ
Ù¿ç Ý»ïáõ»Éáí ï»Õë ³å³Ñáí»óÇ áõ Ñ³Ý·Çëï
ëñïáí ëå³ë»óÇ ßá·»Ï³éùÇÝ ëáõÉáóÇÝ: ì»ñç³å¿ë ³é³çÇÝ, »ñÏñáñ¹ »õ »ññáñ¹ ëáõÉáóÝ»ñáõ ³½¹³Ýß³Ý ï³Éáí, ßá·»Ï³éùÁ ù³É»É ëÏë³õ
Ï³Ù³ó Ï³Ù³ó, ³å³ª ùÇã ÙÁ ³ñ³·³óÝ»Éáí
Çñ ÁÝÃ³óùÁ ³é³õ:
¶Çß»ñ³ÛÇÝ ×³Ù÷áñ¹áõÃÇõÝ. ³ç áõ Ó³Ë
ÉáÛë»¯ñ Ï³Ù Ï³Û³ñ³ÝÝ»¯ñ ÏÁ ï»ëÝ»Ýù. ßá·»Ï³éùÁ Ñ»õ³Éáí ÏÁ Ù³·ÉóÇ È»éÝ³ÉÇµ³Ý³ÝÇÝ
ÏáÕ»ñÁ ù»ñ»Éáí... ³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ í»óÇÝ
ÏÁ Ñ³ëÝÇÝù è³Û³ùÇ Ï³Û³ñ³ÝÁ. ÑáÝ å¿ïù ¿
÷áË»Ýù Ù»ñ ßá·»Ï³éùÁ »õ ³éÝ»Ýù Ð³É¿åÇ
·Ý³óùÁ: Ø³ñ¹ÇÏ Ñá°ë áõ Ñá°Ý ÏÁ í³½í½»Ý:
Ð³ñóáõóÇ Ã¿ á°ñÝ ¿ Ð³É¿åÇ ·Ý³óùÁ: òáÛó ïáõÇÝ:
ä³Ûáõë³Ïë áõ å³ñÏë ß³ÉÏ³Í ³ÝÙÇç³å¿ë
Ý»ïáõ»ó³Û ë³ÉáÝÁ »õ å³ïáõÑ³ÝÇÝ ùáíÁ ï»Õ
·ñ³õ»óÇ, å³Ûáõë³ÏÇë Ù¿ç¿Ý ·Çñù ÙÁ Ñ³Ý»Éáí
ëÏë³Û Ï³ñ¹³É, »ñµ»ÙÝ-»ñµ»ÙÝ ³É ³ëï ³Ý¹
¹Çï»Éáí...: ÜßÙ³ñ»óÇ Ï³ñÙÇñ ý¿ëáí »ñÇï³ë³ñ¹ ÙÁ, ¹ÇÙ³óÇ Ýëï³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ íñ³Û
Ýëï³Í, áñ ³Ý¹³¹³ñ ÇÝÍÇ ÏÁ Ý³ÛÇ: º°ë
çÕ³ÛÝ³ó³Í ³Û¹ ÃáõñùÇÝ Ý³Ûáõ³Íù¿Ý, ³ãù»ñë
í³ñ ³éÝ»Éáí ÏÁ ëÏëÇÙ ¹³ñÓ»³É ÁÝÃ»ñóáõÙë
ß³ñáõÝ³Ï»É, ³å³ª å³Ñ ÙÁ »ïù ³ãù»ñë í»ñ
í»ñóÝ»Éáí ÏÁ Ý³ÛÇÙ Ýá°ÛÝ áõÕÕáõÃ»³Ý »õ
¹³°ñÓ»³É Ýá°ÛÝ ³ÝÓÁ áõÕÕ³ÏÇ ÇÝÍÇ° ÏÁ Ý³ÛÇ
³Ýß³ñÅûñ¿Ý...: æÕ³ÛÝ³ó³Í ³ãù»ñë í³ñ
Ï'³éÝ»Ù...: ²ñ¹¿Ý Ï¿ëûñÁ ³Ýó³Í ¿. ³ÛÉ»õë
Ñ³Ùµ»ñáõÃÇõÝÁ ÏáñëÝóáõó³Í, ³Û¹ ³ÝÓÁ ÇÝÍÇ
Ñ³Û»ñ¿Ýáí Ï'Áë¿. §å³ñá°Ý, ¹áõù Ñ³±Û ¿ù¦:
- ²Ûá°,- ÏÁ å³ï³ëË³Ý»Ù ½³ñÙ³ó³Í, »õ
ï»ëÝ»Éáí áñ Ãáõñù Ï³ñÍ³Íë ÇÝÍÇ° å¿ë Ñ³Û ¿ª
ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝë µáÉáñáíÇÝ ÏÁ ÷áËáõÇ...:
- àñµ³ÝáóÇ ïÕ³±Û ¿ù:
- ²Ûá°,- ÏÁ å³ï³ëË³Ý»Ù:
- àõñÏ¿± Ïáõ ·³ù »õ áõ±ñ Ï'»ñÃ³ù,- ÏÁ Ñ³ñóÝ¿:
- ÚáõÝ³ëï³Ý¿Ý Ïáõ ·³Ù »õ Ð³É¿å Ï'»ñÃ³Ù:
- à±ñï»Õ³óÇ ¿ù:
- Î»ë³ñ³óÇ,- ÏÁ å³ï³ëË³Ý»Ù: ¸ÇÙ³óÇÝÇë ·áÛÝÁ ÏÁ ÷áËáõÇ å³ï³ëË³ÝÇë µ»ñÙ³Ùµ:
- ²ÝáõÝ¹ Ç±Ýã ¿:
- èáå»ñÃ,- ÏÁ å³ï³ëË³Ý»Ùª ë³ñëáõé
Ï'áõÝ»Ý³Û...
- Æ±Ýã»³Ý »ë:
- ºë³Û»³Ý,- Ï'Áë»Ù:
- Ðûñ¹, Ùûñ¹ ³ÝáõÝÁ:
- ¸³ÝÇ¿É-ÎÇõÉÇõÝÇ³,- Ï'Áë»Ù: ²Ý µáÉáñáíÇÝ
³ÛÉ³ÛÉ³Íª
- ºÕµ³Ûñ ùáÛñ»ñ »õÝ. áõÝ¿Ç±ñ:
- ²Ûá°,- ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ïáõ ï³Ù:
- à±ñ Ã³ÕÁ ÏÁ Ýëï¿Çù:
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Կաղանդի Գիրը Իբրեւ Աւանդոյթ Եւ Կաղանդչէք
¾ç 03
թարգմանուած: Ժամանակի օտար գրողներուն
յայտնի գործերը հայ թարգմանիչները կը փութային հասցնել հայկական թերթերու ընթերցողին:
Մանաւանդ ժամանցային, արկածային նորավէպերուն ընթերցողը անհամբերութեամբ կը սպասէր:
Առհասարակ, ժամանցային բնոյթ ունեցող այդպիսի նորավէպերը հայ իրականութիւն եկած են
համաշխարհային
գրական
ուղղութիւններէն:
Խմբագիրները Կաղանդէն եւ Սուրբ ծնունդէն շատ
առաջ նիւթերը արդէն պատուիրած կ'ըլլային
թերթերու հեղինակներուն եւ հեղինակներն ալ մեծ
պատասխանատուութեամբ կը պատրաստէին
Կաղանդի գիրը՝ սովորաբար վարձատրութիւն մը
չակնկալելով տօնական այդ գիրին համար, քանի
որ ատիկա կ'ըլլար իրենց նուէրը հաւատարիմ
թերթին: Պայման չէ, որ հեղինակներուն գրութիւնները Կաղանդի առթիւ անպայման գրական գործեր կամ մեծածաւալ խոհեր ըլլային: Յաճախ անոնք
կ'ըլլային պարզապէս տօնական մաղթանքներ,
սրտաբուխ սիրայօժար խօսքեր, ջերմ շնորհաւորանքներ…
Տօնական թիւերուն մէջ լոյս տեսած են նաեւ
հայ մեծերուն իրարու յղած նամակները Կաղանդի
առթիւ: Այդպիսի նամակներ գտանք անցեալի մեր
մամուլի էջերուն մէջ. ինչպէս՝ Լեւոն Բաշալեանի
նամակը Արշակ Չօպանեանին, Արշակ Չօպանեանի նամակը Երուանդ Օտեանին, Ռուբէն Զարդարեանի նամակը Սիամանթոյին, Դանիէլ Վարուժանի նամակը Գարեգին Լեւոնեանին: Այդ
նամակներուն մէջ զիրար եւ ընթերցողը շնորհաւորելէ զատ, կան նաեւ հայութիւնը յուզող հարցերուն շուրջ խոհեր, զորս մեր գրականութեան
մեծերը արտայայտած են Կաղանդի առթիւ եւ
պահ տուած օրուան մամուլին մէջ:
Մեր մեծերուն աշխարհը իրենց գիրքերու էջերէն զատ կը յայտնաբերենք նաեւ Կաղանդի իրենց
գրութիւններուն մէջ: Տօնական օրերուն մամուլը
ոսկեայ առիթ էր նաեւ սկսնակներուն համար,
որոնք երջանիկ էին իրենց գրութիւնները առաջին
անգամ տօնական մամուլի մէջ տեսնելով:
Յատկանշական է, որ Վահան Թէքէեանի
առաջին տպագիր գործը, որ ընդամէնը մէկուկէս
էջ էր, լոյս տեսած է Պոլսոյ՝ Արփիար Արփիարեանի
խմբագրած «Հայրենիք» օրաթերթին մէջ, 1894
թուականի Կաղանդի թիւին մէջ, «Կաղանդը Կեսարիոյ մէջ» խորագրով եւ ստորագրուած է Բ. Կ. Մ.:
Խմբագրութիւնները միշտ հեղեղուած են Կաղանդի գրութիւններով, ըլլան անոնք յայտնի
մարդոց կամ ալ գիրի, լրագրութեան աշխարհը
նոր ոտք դնողներուն ստորագրութեամբ, կարեւոր
չէր, կարեւորը տօնին զգացողութիւնն էր, որ հայ
իրականութեան մէջ նաեւ գիրով ամբողջացած է…
Օրաթերթերու Կաղանդի թիւերուն մէջ հետաքըրքրական ու արժէքաւոր նիւթեր, պատմուածքներ, նորավէպեր, նորութիւններ, մանաւանդ մանուկներն ու պատանիները հետաքրքրող պատմութիւններ
զետեղելու սովորութիւնը հաստատելու ուղղութեամբ, անշուշտ, մեծ է դերը այդ թերթերու
խմբագիրներուն, որոնք դարերէ ի վեր ջանացած
են տօնական բազմաբնոյթ թիւեր թողարկել:
Յաճախ Կաղանդի առթիւ լոյս տեսած են ներդիրներ, «Բացառիկ» կոչուող թիւեր, որոնց էջերուն
քանակը աւելցած է իբրեւ բացառիկ թողարկում:
Այսօր արեւմտահայերէն մամուլի կեանքէն
ներս, Կաղանդի եւ ուրիշ կարեւոր օրերուն լոյս

տեսնող բացառիկ թիւերը այդ աւանդոյթին շարունակութիւնն են: Փառք ու պատիւ մեր օրերու
խմբագիրներուն, որոնք ամբողջ տարուան ընթացքին ահագին դժուարութիւններ յաղթահարելով լոյս կ'ընծայեն թերթը եւ տակաւին տարեվերջին
ալ մեծ ուժ գործադրելով կը ջանան ուշագրաւ
դարձնել Կաղանդին թիւը:
Ընթերցողին մտերմութիւնը Կաղանդի թիւին
հետ, կ'ուզեմ յուսալ, որ տակաւին կը պահպանուի
եւ նոյն թրթիռով. վստահ եմ, որ այսօր ալ ընթերցողը տօնական հրատարակումներուն կը սպասէ:
Սէրը, կարեկցանքը, գթասրտութիւնը, կեանքի
փոփոխութիւններուն փափաքը, կարիքաւորներուն
հանգանակութիւններու անհրաժեշտութիւնը, քրիստոնէական ճամբայէն չշեղելու հրամայականները,
եկեղեցիին, դպրոցին աւելի մօտ ըլլալու խորհուրդը, ծերին, մանուկին ձեռք մեկնելու կոչը եւ ասոնց
նման այլ նիւթեր էին Կաղանդի գրութիւններուն
առանցքը, որ, անշուշտ, պիտի գրաւէին ընթերցողը՝ քիչ մը խորհելու տեղի տալով տարեմուտին…
* * *
Հայ իրականութեան մէջ թերթերուն տօնական
թիւերէն զատ ուրիշ աւանդոյթ մըն էր հրատարակումը Կաղանդի առթիւ լոյս տեսնող գիրքերու,
որոնք հիմնականօրէն բոլորովին ուրիշ նիւթեր կը
պարունակէին: Սակայն, լոյս տեսնելով Կաղանդէն
առաջ, ինքնաբերաբար Կաղանդի մտաւորական
նուէր մը կը դառնային շատ-շատերուն համար, եւ
այդ գիրքերուն ընծայականներուն մէջ անպայմանօրէն կը նշուէր «Կաղանդի նուէր» կամ «Գիրքը լոյս
կը տեսնէ Կաղանդի առթիւ»: Հայկական խոշոր
գրադարաններուն մէջ կը պահպանուին հնատիպ
նմանատիպ հազարաւոր գիրքեր, որոնք վէպեր
են, ուսումնասիրութիւններ, ազգային կեանքի
անցքերուն նուիրուած աշխատութիւններ եւ որոնք,
առաջին էջին վրայ իբրեւ ընծայագիր ունին «Կաղանդի նուէր» յուշումը: Նման շքեղ ընծայագիր մը
կայ Վարդան Բրուտեանի «Շարժապատկեր»
ժողովածոյին մէջ՝ «Կաղանդչէքս եգիպտահայ
գաղութին»։ Կային նաեւ՝ «Տղոց Կաղանդի նուէրը», «Հայ մանուկի Կաղանդի նուէրը», «Հայ ընտանիքի Կաղանդի եւ Սուրբ ծնունդի նուէրը» եւ
նման ընծայագրեր: Այո՛, հայ ընտանիքէն ներս
գիրք նուիրելը աւանդոյթ եղած է: Նմանապէս՝
թերթի բաժանորդագրուիլը, հայկական տպարաններէն դուրս եկող հայատառ ամէն ինչին ձեռք
երկարելը սիրելի մշակոյթ մըն էր:
* * *
Պոլսահայ աւանդութեան մէջ անուշապուրը,
իբրեւ Կաղանդի սեղանի զարդերէն մին, նոյնքան
դարաւոր պատմութիւն մը ունի, որքան՝ Կաղանդին
գրութիւնը, հայ մամուլը, թերեւս աւելի ալ: Թղթատելով անցեալի մամուլը, բազմազան անուններով
թերթերու կողքին կը տեսնենք նաեւ «Անուշապուր»
թերթը, որ անունէն եւ բովանդակութենէն դատելով՝ երգիծաթերթ մը եղած է եւ Պոլսոյ մէջ լոյս
տեսած է 1926-1927 թուականներուն. «Ֆանթազի
մեծ շաբաթաթերթ, Արտօնատէր եւ պատասխանատու տնօրէն՝ Երուանդ Պարոնեան, խմբագիր՝
Բագարատ Թեւեան» գրութիւնով այս հրատարակութիւնը հետաքրքրական թերթ մը եղած է պոլսահայ մամուլի պատմութեան մէջ, որ յետոյ փոխւած է նոյնաբովանադակ «Պատկեր» անունի, իսկ
անոր խմբագիր Բագարատ Թեւեանը՝ գիրի եւ
գրականութեան նուիրեալ մշակ մըն է, որ ուրիշ
թերթեր ալ խմբագրած է, ուրիշ թերթերու ալ

աջակցած է իր գրութիւններով, վէպեր հրատարակած է, սակայն Կաղանդի վերաբերեալ անոր
գլուխ գործոցը եղած է «Երջանիկին տարեցոյցը»-ը,
որ «Անուշապուր-Պատկեր»-ի հրատարակութիւնն
էր եւ բազմազան ու բազմապիսի նիւթերով լեցուած
էր:
«Երջանիկին տարեցոյցը»-ի խմբագիրին ընծայագիրէն կը տեղեկանանք, որ ընթերցողը մէկ
տարի իր ձեռքին տակ ունենալով տարեցոյցը,
ամբողջ տարի մը ընթերցանութեան իր հաճոյքը
պիտի առնէ: Հետագային «Երջանիկին տարեցոյցը» անուանափոխուած է «Երջանիկին տարեգիրքը»-ի, եւ խմբագիրը մինչեւ գրեթէ իր մահը
տպագրած է զայն, շուրջ քառասուն տարի Կաղանդէն առաջ երջանիկ սպասումի մէջ պահելով
պոլսահայ ընթերցողը: Բանաստեղծութիւններով
«Երջանիկին Տարեցոյցը»-ին նաեւ իր դուստրը՝
Սեդա Թեւեանը, աշխատակցած է:
Տեսակ-տեսակ թերթերու կողքին նաեւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի Կաղանդի թիւերը պատմական
արժէք ունենալով, կը մնան հայ մամուլի պատմութեան մէջ բացառիկ հրատարակութիւններ: Հիմնադրման օրէն ի վեր, թերթը բացառիկի նախորդ
թիւին մէջ սովորաբար ծանուցած է բացառիկի
բովանդակութիւնը, այդ կերպով ընթերցողին
նախօրօք տօնական տրամադրութենէն շող մը
փոխանցելով:
Ահաւասիկ, բջիջային հեռաձայներու, խելախօս
սարքերու, արագ արձագանգումի այս դարուն,
երբ շնորհաւորանքը, մաղթանքը, ջերմ խօսքը
սարքերու միջոցաւ երկվայրկեանի ընթացքին
տեղ կը հասնին, թերթիս բացառիկները, դանդաղօրէն պատրաստուող, հանգամանալից զտուող,
բովանդակալից լեցուող, մեծ արժէք կը ստանան,
իբրեւ նահանջող տպագրութեան այս օրերուս
գիրի եւ տպագրութեան բացառիկ օրինակներ,
իբրեւ Կաղանդի անփոխարինելի նուէրներ, որոնք
արժանաւոր կերպով կը դասուին հայ մամուլի
գրապահոցներուն մէջ, ի պահ սերունդներուն, ի
պահ պատմութեան…
«Ժամանակ», Պոլիս
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Ազգային Առաջնորդարանին Մէջ
Կատարուեցաւ Տնօրհնէք
Ս. Ծննդեան տօնին առիթով, երէկ՝ Չորեքշաբթի,
9 յունուար 2019-ին, Ազգային Առաջնորդարանին մէջ
տեղի ունեցաւ տնօրհնէք, նախագահութեամբ Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոսին եւ մասնակցութեամբ Առաջնորդարանի
պաշտօնէութեան։
Արարողութիւնը կատարեց Թեմի Քարոզիչ Հոգշ.
Տ. Անանիա Ծ. Վրդ. Գուճանեան։ Առաջնորդ Սրբազան Հօր գրասենեակին մէջ կատարուած արարողութենէն ետք, Նարեկ Արքեպիսկոպոս նշեց, որ իր
բնոյթին մէջ այս եզակի նախաձեռնութիւնը կը միտի
հոգեւոր մթնոլորտի մէջ սկսիլ նոր տարին եւ աւանդութեան վերածել ազգային կառոյցներուն մէջ տնօրհնէք
կատարելու կարգը, նկատի առնելով, որ Ազգային
Առաջնորդարանը համայնքի բոլոր զաւակներու տունն է։
Այս առիթով, Առաջնորդ Սրբազանը պաշտօնէութեան մաղթեց յաջողութիւն, եւ յոյս յայտնեց, որ հաւաքական աշխատանքով աւելի հասանելի կը դառնանք մեր ժողովուրդի կարիքներու գոհացման։
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Ռոպերթ Քոչարեանի Նկատմամբ
Գրաւ Կիրարկելու Միջնորդութիւնը
Միջանկեալ Միջոց Է. Պաշտպան
ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի
պաշտպանական խումբը այն կարծիքը յառաջ կը
քաշեն, որ իրենց պաշտպանեալը կալանքի տակ
ընդհանրապէս պէտք չէր գտնուէր: Գրաւի կիրարկումը թոյլատրելի ճանչնալու վերաբերեալ միջնորդութիւնը միջանկեալ միջոց է, մինչեւ որ մնացած
հարցերը Վճռաբեկ դատարանին մէջ լուծում
ստանան: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
այս մասին դատական նիստէն առաջ լրագրողներուն հետ զրոյցի ժամանակ ըսաւ Քոչարեանի
պաշտպաններէն Հայկ Ալումեանը:
«Մենք ընդհանրապէս այն կարծիքը յառաջ կը
քաշենք, որ Ռոպերթ Քոչարեանը պէտք չէ
կալանքի տակ գտնուէր, բայց քանի որ դիմած ենք
Վճռաբեկ դատարան այդ հարցով, եւ դեռ պարզ
չէ, թէ Վճռաբեկ դատարանը ե՛րբ լուծում կու տայ
այդ հարցին, սա միջանկեալ միջոց է մեր կողմէ:
Մենք դիմեցինք առաջին ատեանի դատարան, որ
առայժմ գրաւ կիրարկուի՝ մինչև մնացած հարցերը
Վճռաբեկ դատարանին մէջ իրենց լուծումը ստանան»,- ըսաւ Ալումեանը:
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Ստանալու համար դիմել
«Զարթօնք»ի ցրուիչին կամ
խմբագրատուն
+961 1 444 225
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