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Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 02  

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը կազմաւորուեցաւ յեղա-
փոխական, գաղափարական ու մշակութային հարուստ ժառան-
գութիւններու տէր ազգային կազմակերպութիւններու անշահախնդիր 
միաձուլումով մը:
Հայ ժողովուրդի, ինչու չէ նաեւ մարդկային պատմութեան մէջ 
հազուադէպօրէն պատահած է, որ մրցակից եւ յաճախ հակամարտ 
անձեր կամ խումբեր միանան ու միասնակամ գործելու տեսիլքը մշա-
կեն: Տեսիլք, որուն գերագոյն նպատակակէտն է ազգային հիմնական 
նպատակներու իրագործումի ճամբան կերտել՝ հետապնդելու ու 
հասնելու այդ իտէալին:
Այս իւրայատուկ դէպքերէն մէկն է Հայ շարք մը կուսակցութիւններու 
միաձուլումով՝ 1 Հոկտեմբեր 1921ին հիմնուած Ռամկավար Ազատա-
կան Կուսակցութիւնը:
Այս իւրօրինակ միութեան ու միասնակամ կերպով վեհ գործ մը 
շարունակելու ծրագիրը մարմնաւորուեցաւ, ի պատիւ զայն նախա-
ձեռնողներուն ազգային միասնականութեան տենչին ու հեռատես 
իմաստութեան մը հզօր մղումին: 
Վերոյիշեալ միութիւնը, ուրեմն, սկիզբ մը չէր, այլ՝ շարունակութիւն մը 
այն վեհ գործին, որուն ճամբուն վրայ զոհուած էին շատ մը հայորդի-
ներ: Հետեւաբար այսօր, մենք տարեդարձ մը չէ, որ կը տօնենք, այլ 
կը նշենք ու կը շեշտադրենք միութեան մը կարեւորութիւնը:
Իր հիմնադրութեան յաջորդող տասնամեակները պերճախօս վկաներն 
են այս միութեան կենսական կարեւորութեան՝ յօգուտ միացեալ եւ վեհ 
նպատակի մը, որն է Հայ Ժողովուրդի յաւերժացումը ու հայրենիքի 
գոյերթը ռամկավար եւ ազատական առողջ գաղափարախօսութեամբ 
ու քաղաքական միտքով:
ՌԱԿի կազմութեան իրողութիւնը ինքնին հայ ազգային կեանքին մէջ 
միաբանութեան գաղափարին յաղթանակն էր, որ իրագործուեցաւ 
98 տարիներ առաջ:
Իսկ այսօր, ո՞ւր ենք մենք այս միութեան ու միասնականութեան 
անցեալը ունեցող կազմակերպութեան մը շառաւիղներս: Ինչո՞վ ենք 
զբաղուած: Որքանո՞վ կ՛արժեւորենք մեր նախնիներուն աւանդը եւ 
ի՞նչ սորված ենք անոնցմէ: Ահաւասիկ այս պէտք է ըլլայ կենսական 
հարցադրումը այսօր իւրաքանչիւր ռամկավար ազատականի համար:
Մենք պէտք է հաւատանք այսօր, որ միութեամբ մը նոր ուղեգիծի 
մը որդեգրումը չի ջնջեր միացող կողմերուն գոյութիւնը: Չի մոռցներ 
անոնց անունները կամ կատարած լաւ գործերը: Չի սրբեր անոնց 
իտէալներն ու աւանդութիւնը մանաւանդ երբ չկայ գաղափարական 
տարբերութիւն: Ընդհակառակը: Այդ միութիւնը կը զօրացնէ բոլորը: 
Կ՛երաշխաւորէ անոնց քայլերը ապագային մէջ երթը շարունակելու 
վճռակամ ու ճակատաբաց:  

Խմբագրական

Միութիւն եւ Միասնականութիւն.
Մարդկային Անգին Արժէքներ
ՌԱԿի Միութեան 98ամեակին Առիթով Լիբանանի Կեդրոնական դրամատան 

կառավարիչ Ռիատ Սալամէ ջանք չի 
խնայէր առկայ մտահոգութիւնները 
փառատելու: Ան այս խնդրով նախա-
գահ Աունին հաւաստիացուցած է, որ 
Կեդրոնական դրամատունը օտար 
դրամանիշեր պահանջը կ՛ապահովէ: 
Ըստ իր գրասենեակին Կեդրոնական 
դրամատունը, հանրային եւ անձնա-

կան մարզերու օտար դրամանիշի բոլոր պէտքերը ապահոված է անցնող 
օրերուն: 
Այս բոլորը, մինչ սեփական մարզի հաստատութիւնները կը շարունակեն 
մտահոգութիւն յայտնել ամերիկեան տոլարի շուկայի վրայ անբաւարարու-
թեան նկատմամբ: Յատկապէս ներածողներն են՛ որ մտահոգ են, որովհետեւ 
անոնք իրենց ապրանքային ներածումները կ՛ընեն օտար դրամանիշերով: 
Հիմնական մտահոգութիւնը ցորենի, դեղորայքի եւ վառելանիւթի ներա-
ծումներու պարագան է, որոնք անցնող շաբաթներուն դժուարութիւններ 
դիմակալեցին գանձելով լիբանանեան թղթոսկի մինչ իրենք իրենց գնում-
ներուն համար պիտի վճարեն տոլարով: 
Այս իրավիճակը Լիբանանի մէջ վերջերս ստեղծեց զուգահեռ շուկաներ, ուր 
դրամատան մէջ օտար դրամանիշի սակագինը տարբերեցաւ շուկայի սակէն, 
ուր տոլարի արժէքը աճ արձանագրեց: 
Կը մնայ մեծ հարցականը: Կեդրոնական դրամատան կառավարիչը Նախա-
գահ Աունին իր այցելութեան միջոցին յայտնած է, որ ինք այսօր պիտի 
յայտարարէ մեքանիզմ մը, որ պիտի արտօնէ վառելանիւթի, դեղորայքի եւ 
հացահատիկի ներածումը ըլլայ տոլարի պաշտօնական գինին համեմատ: 
Այս յայտարարութիւնը, արդեօ՞ք կը հաստատէ զուգահեռ շուկաներու օրի-
նականացումը...: Այսօր ամէն ինչ կը յստականայ: 

Հայաստան ժամանած է Պելառուսիոյ 
Հանրապետութեան նախագահ Ալեք-
սանդր Լուքաշենքոն: Ըստ Armenpress.
am-ի՝ «Զուարթնոց» օդակայանին մէջ 
զինք դիմաւորած է ՀՀ փոխվարչա-
պետ Մհեր Գրիգորեան:
Լուքաշենքոն, Հոկտեմբեր 1-ին, 
Երեւանի մէջ պիտի մասնակցի Բարձ-

րագոյն Եւրասիական տնտեսական խորհուրդի ընդլայնուած կազմով 
նիստին, որուն պիտի մասնակցին նաեւ ԵԱՏՄ անդամ միւս երկիրներու 
ղեկավարները՝ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը, Ռուսիոյ 
Դաշնութեան նախագահ Վլատիմիր Փութինը, Խրխըզիստանի Հան-
րապետութեան նախագահ Սոորոնպայ Ժէենբեկովը, Ղազախստանի 
Հանրապետութեան նախագահ Գասիմ Ժոմարդ-Թոգաեւը եւ Եւրասիական 
տնտեսական յանձնաժողովի անձնակազմի նախագահ Տիգրան Սարգսեա-
նը:
Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան նախագահ Հասան Ռոհանին ու 
Սինկափուրի Հանրապետութեան վարչապետ Լի Սյէն Լուն ներկայ պիտի 
ըլլան հրաւիրեալ երկիրներու ղեկավարներու կարգավիճակով, Մոլտովայի 
նախագահ Իկոր Տոտոնը՝ իբրեւ դիտորդի կարգավիճակով գտնուող երկրի 
ղեկավար:

Կեդրոնական Դրամատունը Օտար Դրամանիշերու 
Պահանջքը Կ՛ապահովէ. Սալամէ 

Հաւաստիացուցած է Աունին 

Հայաստան Ժամանած է Պելառուսիոյ Նախագահ 
Ալեքսանդր Լուքաշենքոն 
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ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան հիմնադրութեան 

98ամեակին առիթով կը շնորհաւորենք մեր կուսակցութեան 

բոլոր  շարքային ընկերուհիներն ու ընկերները ինչպէս նաեւ 

մեր սիրելի համակիրները, այս առիթով բոլորին մաղթե-

լով գաղափարական ամուր հաւատք ու յարատեւութիւն 

կուսակցութեան միջոցով ազգին ծառայելու իրենց ընտրած 

ուղիին մէջ: 
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

ՌԱԿի Հիմնադրութիւն

98 տարիներ առաջ, պատմութեան մէջ այսօր 
հիմնադրուեցաւ Ռամկավար Ազատական 
Կուսակցութիւնը:
Արդարեւ, 1919էն սկսեալ հայկական 
իրականութեան մէջ սկիզբ էր առած 
էր գաղափարաբանական հարազա-
տութիւն ունեցող կուսակցութիւններու 
միաւորման գործընթաց մը: Ընդհանուր 

առմամբ միաւորման բանակցութիւններ 
կ՛ընթանային Հայ սահմանադրական ռամ-

կավար, Ժողովրդական եւ Վերակազմեալ 
հնչակեան կուսակցութիւններու ու 1919ի 

ամռանը Փարիզի մէջ կազմաւորուած Հայ ազգա-
յին ազատական միութեան միջեւ:

1919ի դեկտեմբերի 21ին Հայ սահմանադրական ռամկավար 
կուսակցութեան Հայաստանի շրջանային երկրորդ ընդհանուր 
պատգամաւորական ժողովը Երեւանի մէջ քննարկեց նշուած 
կուսակցութիւններու հետ միութեան հարցը, քանի որ անոնց միջեւ 
արդէն համապատասխան քայլեր տեղի կ՛ունենային, եւ միաձայն 
համաձայնութիւն տրուեցաւ վերակազմեալ հնչակեաններու եւ 
ազգային ազատականներու հետ միանալու գաղափարին: Թէեւ 
Ժողովրդական կուսակցութիւնը իր սեպտեմբերեան համագումարին 
մէջ արդէն որոշած էր միաւորուիլ ռամկավար կուսակցութեան հետ, 
վերջինիս պատգամաւորները, Երեւանի մէջ միացումը սկզբունքօրէն 
չմերժելով, զայն յետաձգեցին «մինչեւ հայկական հարցին լուծումը», 
իսկ մինչ այդ «պէտք է ուժեղացնել սերտ համագործակցութիւն երկու 
կուսակցութիւններուն միջեւ»:
1920ի սեպտեմբերի դրութեամբ, երբ գումարուեցաւ Հայ սահ-
մանադրական ռամկավար կուսակցութեան երրորդ ընդհանուր 
պատգամաւորական ժողովը, կուսակցութիւնը կառոյցներ ունէր ՀՀի, 
Կ. Պոլսոյ, Իզմիրի, Կիլիկիայի, Եգիպտոսի, Պալգաններու, ԱՄՆի, 
Ֆրանսայի մէջ: Այս ժողովին Փարիզէն ժամանած Վահան Թէքէեան 
խօսեցաւ այնտեղ անկուսակցականներու ստեղծած Հայ ազգային 
ազատական միութեան եւ վերոյիշեալ կուսակցութիւններու հետ 
միանալու անոնց ցանկութեան մասին: Որոշում կայացուեցաւ նաեւ 
միանալ Ազատական (Վերակազմեալ հնչակեան) կուսակցութեանը, իսկ 
նորընտիր Կեդրոնական վարչութիւնը տեղափոխել Երեւան, սակայն 
ՀՀի խորհրդայնացումը այդ դարձուց անհնար:
Հայ ռամկավար եւ Ազատական կուսակցութիւններու միութիւնը 
կեանքի կոչուեցաւ 1921ի հոկտեմբերի 1ին Պոլսոյ մէջ կայացած ժողովի 
մը ընթացքին: Միացեալ կուսակցութիւնը կոչուեցաւ Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութիւն:
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը, փաստօրէն, նոր ձեւա-
ւորուող հայկական սփիւռքի ծնունդն էր, որ շարունակեց ու կը 
շարունակէ ծառայել հայ սփիւռքին, ոսկէ կամուրջը հանդիսանալով 
հայրենիքի եւ սփիւռքի միջեւ:

Հայաստանի Եւ Սինկափուրի Վարչապետները 
Քննարկած Են Երկկողմանի Յարաբերութիւններու 

Զարգացման Առնչուած Հարցեր
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Սկսած է Սինկափուրի Հանրապետութեան վարչապետ Լի Սիեն Լոնքի 
գլխաւորած կառավարական պատուիրակութեան պաշտօնական այցե-
լութիւն մը տուաւ Հայաստանի Հանրապետութիւն:
Հայաստանի վարչապետի նստավայրին մէջ  տեղի ունեցած է դիմաւորման 
պաշտօնական արարողութիւն:

Ողջունելով Սինկափուրի գործընկերը Երեւանի մէջ` վարչապետ Փաշինեան 
նշել է. «Ես ջերմութեամբ կը յիշեմ վերջերս Սինկափուր կատարած մեր 
պատուիրակութեան պաշտօնական այցելութիւնը, որ անցաւ արդիւնաւէտ 
եւ հիանալի մթնոլորտի մէջ: Մենք մեծապէս կարեւոր կը նկատենք Սին-
կափուրի հետ յարաբերութիւններու զարգացումն ու ընդլայնումը եւ 
համոզուած ենք, որ ձեր այցելութիւնը Երեւան պիտի նպաստէ մեր 
երկիրներուն միջեւ բազմակողմանի համագործակցութեան խորացման ու 
ամրապնդման»:
Սինկափուրի վարչապետը շնորհակալութիւն յայտնած է ջերմ ընդունելութեան 
համար: «Պարո՛ն վարչապետ, ձեր Սինկափուր կատարած այցելութիւնը շատ 
արդիւնաւէտ էր, եւ մենք Երեւան եկած ենք  երկկողմանի կապերուն նոր 
ազդակ հաղորդելու նպատակով: Մենք կարեւոր կը նկատենք Հայաստանի 
հետ յարաբերութիւններու ընդլայնումը, այդ կարգին` տնտեսութեան, գոր-
ծարար կապերու  զարգացման ուղղութեամբ», ըսած է Լի Սիեն Լոնք:
Կողմերը համոզում յայտնած են, որ փոխադարձ բարձր մակարդակի 
այցելութիւնները պիտի նպաստեն քաղաքական, տնտեսական եւ մար-
դասիրական ոլորտներու մէջ գործակցութեան:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ներկայացուցած է Հայաստանի մէջ  հաս-
տատութենական բարեփոխումներու ընթացքը, այդ կարգին` դատա-
իրաւական, պետական կառավարման համակարգի, փտածութեան դէմ 
պայքարի, ներդրումային միջավայրի բարելաւման եւ այլ ուղղութիւններով:
Սինկափուրի վարչապետը վերահաստատած է իր երկրի կառավարութեան 
աջակցութիւնը հայ գործընկերներուն` զանազան ոլորտներու մէջ փոր-
ձառութեան փոխանակման եւ բարեփոխումները  արդիւնաւէտ կեանքի 
կոչելու գործին մէջ:
Զրուցակիցները քննարկած են նաեւ բազմակողմանի համագործակցու-
թեան, յատկապէս` Եւրասիական տնտեսական միութեան եւ Սինկափուրի 
միջեւ ստորագրուելիք Համապարփակ տնտեսական համագործակցութեան 
համաձայնագիրի ծիրը:
Զրուցակիցները միտքեր փոխնակած են նաեւ շրջանային նշանակութեան 
այլ նիւթերու շուրջ:

Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 03  
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Հայաստանեայց Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցւոյ Տօնացոյ-
ցին համաձայն, Սուրբ Խաչի 
նուիրուած տօներէն վերջի-

նը կը հանդիսանայ Վարագայ Սուրբ 
Խաչի տօնը: Այս օրը, իր էութեամբ 
տարբերութիւն մը չունի խաչի միւս 
տօներէն, որովհետեւ հոս եւս մենք 
կը մեծարենք խաչը, պաշտելով անոր 
վրայ խաչուածը յիշելով նաեւ անոր 
վրայէն հոսած արեան շիթերը, որոնք 
մեր փրկութեան գինը հանդիսացան: 
Սակայն իր պատկանելիութեամբ 
յատուկ, իր երանգով առանձին եւ 
իր տօնախմբութեամբ եզակի է 
այս տօնը, որովհետեւ յատկապէս 
ու առանձնակիօրէն մեզի՝ հայե-
րուս կը մնայ այս տօնի յիշատակին 
պանծացումն ու ոգեկոչումը: Այս տօնը իր ինքնուրոյնութեամբ, ստացած 
ըլլալով հայկական շունչ ու պատկեր, մեր Սուրբ Հայրերուն կողմէ կոչուած 
է «Մեր Խաչին Տօնը»:
Այս տօնին պատմութիւնը, որ աւանդաբար հասած է մեզի, կու գայ յայտնելու 
այն իրականութիւնը, ըստ որուն՝ Ս. Հռիփսիմեանց կոյսերը Հռոմի կայսրին 
կողմէ իրենց դէմ եղած հալածանքներուն պատճառով որոշած էին գալ 
Հայաստան եւ Վարագայ լերան ժայռոտ բարձունքին վրայ ճգնիլ։ Անոնք իրենց 
հետ բերած էին կենարար փայտի մասունքի կտոր մը: Երբ Հայաստանի մէջ 
Տրդատ թագաւոր սկսաւ հալածել կոյսերը, անոնք Խաչափայտի մասունքը 
ապահով պահելու համար, զայն յանձնեցին իրենց ճգնարանին մէջ գտնուող 
քահանաներուն, եւ անոնց խստիւ պատուիրեցին, որ այդ սրբութիւնը ամէն 
գնով պահպանեն:
Կոյսերու մարտիրոսացման եւ քահանաներուն խիստ գաղտնապահութեան 
պատճառով, մասունքին տեղը մնացած էր անյայտ մինչեւ 7-րդ դար (660 թ.), 
սակայն Հայաստանի մէջ Խաչափայտի մասունքի մը գոյութիւն ունենալը 
այլեւս գաղտնիք մը չէր, հակառակ անոր ուր ըլլալուն մեծ գաղտնիքին: Այդ 
իսկ պատճառով Թոդիկ անունով մենակեաց ճգնաւոր մը, իր աղօթքներուն 
առանցքը դարձուցած ըլլալով այդ մասունքին յայտնուիլը, Աստուծմէ կը 
ստանայ այդ աղօթքներուն պատասխանը, հրաշալի տեսիլքի մը ընդմէջէն: 
Ճգնաւորին տեսիլքին մէջ հետեւեալը կը յայտնուի.- Վարագայ ժայռոտ 

գագաթին վրայ տասներկու սիւներու վրայ կազմուած տաճար մը կը գտնուէր, 
որուն մէջտեղը կը յայտնուի լուսասփիւռ խաչ մը. քիչ ետք այդ լուսաւոր 
խաչը ելլելով այդ տաճարին վրայէն, կը  փոխադրուի դէպի վար եւ գալով 
կ’ամփոփուի Վարագայ վանքի սեղանին վրայ: Տեսիլքէն անմիջապէս ետք, 
Թոդիկ ճգնաւոր, իր հետ առնելով իր աշակերտը՝ Յովէլ ճգնաւորը, կ’ուղղուին 
դէպի այն վանքը, ուր յանգած էր լուսափայլ խաչը եւ հոն կ’երկրպագեն 
լուսափայլ մասունքին։
Կենարար Խաչի յայտնութեան այս մեծ դէպքը, մեծ խանդավառութիւն մը 
կը յառաջացնէ Վասպուրականի շրջանին մէջ, որուն պատճառով օրուան 
Կաթողիկոսը՝ Ներսէս Գ. Շինող Կաթողիկոս, իր հետ ունենալով Վարդ 
Ռշտունի սպարապետը, կու գան Վարագայ վանքը, եւ հաստատելէ ետք 
խաչին ստուգութիւնը, կը տնօրինէ որ ամէն տարուան Սեպտեմբեր 28-ի 
մերձաւոր Կիրակին (այսինքն Սեպ. 25 - Հոկ. 1), եւ կամ Խաչվերացի Տօնէն 
երկու Կիրակի ետք, կատարուի Վարագայ Սուրբ Խաչի տօնախմբութիւնը:
Ահաւասիկ պատմական իրողութիւն մը, որ զարդարուած է Աստուածային 
հրաշագործութեամբ, որ այսօր կու գայ անգամ մը եւս մեզմէ իւրաքանչիւրին 
յիշեցնելու թէ որքան կարեւոր ու էական է Քրիստոնէական կրօնքին դերը 
մեր՝ հայոց կեանքին մէջ: Այս իրողութիւնը այսօր կու գայ իւրաքանչիւր 
հայու մտքին մէջ դրոշմելու, թէ Քրիստոնէութիւնը պարզապէս կրօնական 
փիլիսոփայութիւն մը չէ, որ մարդուն կը սորվեցնէ ինչպէս ապրիլ մարդավայել 
կեանք մը, այլ՝ կեանքի ընթացք մըն է, որ մարդուս կու գայ յիշեցնելու 
թէ Աստուած ներկայ է ու կը գործէ պատմութեան մէջ եւ Իրեն համար 
անկարելի բան չկայ: Ի վերջոյ, իրողութիւն մը կը դառնայ, որ Աստուած իրեն 
հաւատացողներն ու դիմողները երբեք չի լքեր:
Այս տօնը նաեւ կու գայ մեզմէ իւրաքանչիւրը հրաւիրելու, որ մենք եւս, մեր 
աղօթքներուն միջոցաւ, փորձենք մեր սրտերուն, մտքերուն եւ հոգիներուն 
մէջ պահուած խաչը դուրս բերել մեղքերով եւ հոգերով լեցուն ներաշխարհէն: 
Նաեւ փորձենք մեր աղօթքներով ուրիշներու կեանքին մէջ ալ այդ խաչը 
յայտնաբերել, որպէսզի ուրիշներուն ալ փրկութեան պատճառ ըլլանք: 
Փորձենք նմանիլ Թոդիկ ճգնաւորին, եւ առանց վհատելու եւ յուսահատելու, 
յարատեւ աղօթենք եւ Աստուծմէ խնդրենք, որ մեզի ցոյց տայ ոչ թէ միայն 
խաչը, այլ խաչի ճամբան, որ մեզի պիտի առաջնորդէ դէպի յաւիտենական 
հանգիստը: Աղօթենք, որ կարող ըլլանք տանելու խաչին համար մեզի 
ուղղուած բոլոր ծաղրանքներն ու արհամարհանքները, եւ Պօղոս առաքեալի 
նման հաստատակամ ըսենք. «Գալով ինծի, քա՛ւ լիցի որ մեր Տիրոջ Յիսուս 
Քրիստոսի խաչէն զատ ուրիշ բանով պարծենամ» (Գղ. 6:14):
Առ այդ, եկէք միասնաբար մեր աղօթքները բարձրացնենք առ Աստուած, որ 
մեր աչքերը բանայ, որպէսզի կարենանք գտնել խաչի ճամբան։ Խնդրենք՝ 
որ Ան բանայ մեր ականջները, որպէսզի կարենանք լսել խաչեալին հրաւէրը։ 
Խնդրենք նաեւ՝ որ բանայ մեր միտքերը, որպէսզի կարողանանք ըմբռնել 
խաչին զօրութիւնը։ Վերջապէս, խնդրենք Աստուծմէ որ բանայ մեր լեզուները, 
որպէսզի կարողանանք բարձրաձայն եւ աներկիւղ բարբառով աղաղակել 
եւ ըսել. «Փա՜ռք Սուրբ Խաչիդ Ալէլուիա»:

Փա՛ռք Սուրբ Խաչիդ Ալելույա...
ԱՇՈՏ ԱԲՂ. ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն

Յայտնի երաժշտահան, 
խմբավար եւ նկարիչ, Իրանի 
հայ համայնքի ներկայացու-
ցիչ Լորիս Ճգնաւորեանին 
առաջարկած են դառնալ 
ՄԱԿ-ի խաղաղութեան 
դեսպան Իրանի կողմէ: 
Այս մասին, ըստ Armedia.
am-ի, կը հաղորդէ ԻՌՆԱ 
գործակալութիւնը:
Չորեքշաբթի, ՄԱԿ-ի ներ-
կայացուցչութեան աջակ-
ցութեամբ, Թեհրանի մէջ 
կայացած է խաղաղութեան 

միջազգային օրուան նուիրուած «Աշխարհի մշակոյթը» խորագիրով ձեռնար-
կը:
Այդ ձեռնարկին՝ Իրանի մէջ Միաւորուած ազգերու կազմակերպութեան 
տեղեկատուական կեդրոնի տնօրէն Մարիա Տոցենքոն ընթերցած է ՄԱԿ-ի 
գործադիր տնօրէնի ուղերձը խաղաղութեան օրուան առիթով:
Նոյն ձեռնարկին ընթացքին՝ գեղարուեստական եւ մարդասիրական գոր-
ծունէութեան 70-ամեայ փորձ ունեցող Լորիս Ճգնաւորեանին առաջարկուած 
է դառնալ ՄԱԿ-ի բարի կամքի եւ խաղաղութեան դեսպան Իրանի կողմէ:

Իրանի Կողմէ ՄԱԿ-ի Խաղաղութեան Դեսպան 
Կը Նշանակուի Լորիս Ճգնաւորեան
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Համաձայն ռազմավարական զօրավարժութեան ղեկավարութեան կողմէ 
իջեցուած համապատասխան ներմուծականներուն՝ Սեպտեմբեր 28-ին եւ 
29-ին ՊԲ-ի ստորաբաժանումները իրականացուցած են զօրաշարժեր ու 
վերախմբաւորումներ, ծաւալած պայմանական մարտական իրադրութեան 
փոփոխութիւններով պայմանաւորուած նոր բնագիծերու մէջ եւ անցած 
յետագայ խնդիրներու կատարման:
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան մամուլի 
ծառայութեան փոխանցած տեղեկութիւններով՝ նոյն ժամանակահատուա-
ծին հիւսիսային ուղղութեամբ գործող միաւորման ենթակայ շարք մը 
ստորաբաժանումներ, գիշերային ու ցերեկային ժամերուն, ներգրաւուած են 
մարտական հրաձգութեամբ ուղեկցուող վաշտային-մարտավարական զօրա-
վարժութիւններու մէջ, որոնց ընթացքին, իրականութեան առաւելագոյնս 
մօտ պայմաններու մէջ, խաղարկուած են տուեալ ստորաբաժանումներու 
մարտական խնդիրներուն համահունչ պաշտպանողական ու հակայար-
ձակողական բնոյթի մարտական դրուագներ:
Իրականացուած քայլերուն ընթացքին, որ վերահսկած են հանրապետու-
թեան զինուած ուժերու բարձրաստիճան հրամանատարական կազմի 
ներկայացուցիրները, անձնակազմը ցուցաբերած է մարտական ու հոգե-
բանական պատրաստութեան բարձր մակարդակ եւ գերազանց կատարած 
առաջադրուած խնդիրները:

ՊԲ-ի Ստորաբաժանումները 
Զօրաշարժեր ու Վերախմբաւորումներ 

Իրականացուցած Են
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Ուիլիըմ Սարոյեանի Եւ Գալուստ Կիւլպէնկեանի 
Հանդիպումը

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Աշխարհահռչակ գրող Ուիլիըմ Սարոյեան, 1960-ականներէն սկսեալ, 
գրած է ինքնակենսագրական եւ յուշագրական գործեր, որոնց 
մէջ կարեւոր տեղ կը զբաղեցնէ իր «Նամակ Թէյպու փողոց 74-էն 
կամ մի երթար, իսկ եթէ հարկ է, բարեւէ բոլորին» գիրքը, լոյս 

տեսած 1969 թուականին: Այս գիրքին մէջ, ի թիւս շատերուն ուղղուած 
նամակներուն, ուշագրաւ նամակ մըն ալ կայ՝ ուղղուած հայ նշանաւոր 
բարեգործ, ձեռնարկատէր Գալուստ Կիւլպէնկեանին:
Երկու հռչակաւոր հայեր հանդիպած են Լիզպոնի մէջ. Սարոյեան, լսելով 
Գալուստ Կիւլպէնկեանի հռչակին մասին, օր մը, Լիզպոնի «Աւէս» պանդոկի 
այն սենեակէն, ուր կը բնակէր Կիւլպէնկեան, ներս կը մտնէ եւ՝ «Ես Ուիլիըմ 
Սարոյեանն եմ», կ՚ըսէ: Կիւլպէնկեան կը զարմանայ, քանի որ, անշուշտ, լսած 
էր հայ գրողին մասին, որուն հռչակը այդ տարիներուն աշխարհը գրաւած էր:
Երկու մեծերուն հանդիպումը, պատմական հանդիպում մըն էր: Այս մասին 
անոնց կենսագրութիւններուն մէջ շատ յաճախ չի յիշատակուիր, բայց 
Սարոյեանի «Նամակներ Թէյպու փողոց 74 փողոցէն» գիրքին մէջ կայ այդ 
հանդիպման մանրամասնութիւնները: Գիրքը գրուած է գրականութեան մէջ 
Սարոյեանի գործածած լեզուով՝ անգլերէնով, բայց Սարոյեան-Կիւլպէնկեան 
հանդիպման ընթացքին հայերէն ալ խօսուած է, ի զարմանս պանդոկի 
աշխատակիցներուն, որոնք մտիկ կ՚ընէին անծանօթ լեզուով խօսակցութիւնը: 
Կիւլպէնկեան, հարազատ զգալով Սարոյեանը, նաեւ դրամ առաջարկած է 
գրողին, բայց Սարոյեան, իր հպարտ բնոյթին համաձայն, մերժած է, ըսելով, 
որ ինք, Սարոյեան ըլլալով, կրնայ հոգալ իր ծախսերը:
Այս նամակը, ինչպէս նաեւ գիրքին մէջ տեղ գտած միւս նամակները 
ժամանակին թարգմանուած են արեւելահայերէնի: Բայց վերջերս գտանք 
նամակին նաեւ արեւմտահայերէն թարգմանութիւնը, որ գիրքին լոյս տեսած 
տարին իսկ՝ 1969 թուականին թարգմանուած եւ հրատարակուած է: Այդ 
տարիներուն քանի մը հոգի թարգմանած է այդ նամակները, այս մէկը 
Վարդգէս Ուրիշեանի թարգմանութիւնն է:
Կը ներկայացնենք Ուիլիըմ Սարոյեանի նամակը՝ Գալուստ Կիւլպէնկեանին, 
ուր հետաքրքրական մանրամասնութիւններ կան անոնց հանդիպումէն:

***
Երբ Լիզպոնի «Աւէս» պանդոկը հասայ, 1949 մայիսին, զարմացայ իմանալով 
թէ դուն ամբողջ առաջին յարկը կը գրաւէիր:
-Կիւլպէնկեա՞ն, ըսի պանդոկի տնօրէնին, հարուստ մա՞րդը ըսել կ՚ուզես:
-Աշխարհի ամենահարուստ մարդը, ըսաւ պանդոկին տնօրէնը: Հայ է, ինչպէս 
դուն ալ, կարծեմ:
Ես քառասունմէկ տարեկան էի այն ատեն եւ գէշ վիճակի մէջ, նոր ձգած 
ըլլալով կինս, փոքր մանչս եւ աւելի փոքր աղջիկս, հեռանալս ստիպողական 
դարձնելու չափ լուրջ պատճառներով: Հոգեպէս ցնցուած վիճակ մը ունէի, 
բանի մը պակասը հոգիիս վրայ: Կրնամ ըսել, թէ կնոջմէս եւ զաւակներէս 
աւելի բան մը խոյս տուած էր ինձմէ-ճշմարիտը: Յանկարծ անտուն էի, 
շրջապատէս կտրուած, անիմաստ: Առանց ինծի էի, առանց իմ իսկութեանս: 
Ոչ միայն կորսուած էի, այլեւ կտրուած, կոտրտուած: Իրականին մէջ, մեռած 
էի, բայց ողջ ըլլալ կը թուէի: Աւելի ողջ քանի որեւէ ատեն, չգիտնալով յաջորդ 
ընելիքս, ո՛ւր երթալս՝ կտորները ետ շարելու եւ ողջ ըլլալ սկսելու համար 
դարձեալ, ճշմարիտին մէջ:

Դուն գրեթէ տարիքիս կրկինն էիր, եւ կորովի առողջութեան մէջ: Ճաշին, 
յիշեցիր թէ հայրդ իննսունութ տարի ապրած է, եւ կը հաւատայիր թէ գոնէ 
նոյնքան մը պիտի ապրիս դուն ալ: Դրամը որ կու գար քեզի ամէն օր քարիւղի 
համաձայնութիւններէն՝ զորս կնքած էիր քարիւղ ուզող եւ քարիւղ ունեցող 
երկիրներու միջեւ՝ չդադրեցաւ վեց տարի ետք, երբ մեռար:
Դրամը կը հոսի գաղտնի գետերէ շատ մը տարբեր տեղեր, տեղէ մը, մարդու 
մը, եւ գետը որ քեզի կը հոսէր, շարունակեց վազել մահէդ ետքն ալ, քու 
հիմնարկիդ, Լիզպոնի մէջ:
Այդ շրջանին, Ռուսաստան Իրանի եւ Իրաքի վրայ ճնշում կը բանեցնէր եւ 
հաւանականութիւն կար այդ երկիրներուն Սովետ Միութեան մարմնին մէջ 
առնուելուն, եւ այդ պարագային գետերուն վազքը պիտի շեղէր քեզմէ դէպի 
Սովետ Միութիւն:
Մարդոց հարցում ընելու հակում ունիմ, ոչ թէ կոպտութեամբ, այլ ի սէր 
ճշմարտութեան, եւ ուրեմն հարցուցի քեզի, թէ նման պարագայի մը հարուածը 
պիտի տխրեցնէ՞ր քեզ, ու դուն պատասխանեցիր.
-Օ՜, ո՛չ, եթէ պատահի, երբեք պիտի չտխրիմ: Վնաս մը պիտի չպատճառէ ինծի, 
ոչ թէ որովհետեւ, յամենայնդէպս, արդէն աղքատ չեմ, այլ որովհետեւ այսպէս 
թէ այնպէս, անխուսափելիօրէն փոփոխութիւն կայ միշտ, եւ պատճառ մը չկայ 
որ ցաւիմ որեւէ փոփոխութեան համար որ ազդէ շահերուս: Այդպէսով, կրնայ 
նոյնիսկ լաւ բան մը եղած ըլլալ ինծի համար: Կարենամ թերեւս ժամանակ 
գտնել աւելի նուիրուելու արուեստին-օրինակ, ես նշանաւոր նկարներու 
սէր ունիմ: Եւ խնդրոյ առարկայ դրամը գործածուի թերեւս աւելի օգտակար 
նպատակներու, քան ինչ որ կրնամ ես ընել ներկայիս: Թէեւ մարդիկ ունիմ, 
որ շարունակ կ՚աշխատին ինծի եկած դրամը լաւագոյն կերպով գործածելու 
ձեւեր գտնել:
Աշխարհի ամենահարուստ մարդը, յամենայնդէպս ամենահարուստներէն 
մէկը, այս կերպ խօսելով, եւ հայերէն ու երբեմն անգլերէնով, հաճելի եկաւ 
ինծի, որովհետեւ հաւատացած եմ միշտ, թէ դրամը պէտք չէր որ աշխարհի 
մէջ քանի մը բախտաւոր անձերու երթար, այնքան ատեն որ չքաւորութիւնը 
կը տիրէ մարդոց մեծամասնութեան:
Կարճ, բանակցութիւններու մէջ ճարպիկութեանդ եւ բախտիդ մասին, որ 
հարստութեանդ սկիզբը դրած էր՝ կը խօսէիր ճշմարիտ եւ սրտբաց կերպով:
Այն ատենուան իմ հարցումիս եւ հետաքրքրութեանս պատճառով, մտիկ 
ըրի բոլոր ըսածներդ: Դուն գաղափար չունէիր իմ վիճակէս, թէեւ կրնայիր 
կռահած ըլլար, թէ լուրջ հարց մը ունէի: Գիտեմ, որովհետեւ ես կը կռահեմ, 
եթէ որեւէ տեսակ մտահոգութիւն ունեցող մէկուն ներկայութեան գտնուիմ: 
Իրականին մէջ, կարեւոր չէր հայ ըլլալդ, բայց խորապէս ուրախ էի, որ էի՛ր, 
որովհետեւ պէտք ունէի, այսպէս ըսուած, ընտանիքի անդամ մը տեսնելու: 
Պէտք ունէի խօսելու մէկուն հետ, որ գրեթէ ազգականս ըլլար, մինչ քեզ հայրս 
չէի նկատեր, կամ այնպէս մէկը, որ կարելի ըլլար հայր համարել, բայց կը 
զգայի, թէ իրական կապ մը կար, կերպով մը, մեր միջեւ: Հասարակաց ոչինչ 
ունէինք գրեթէ, բայց իսկոյն մտերմացանք: Պատահեցաւ, որ զարմացնես 
զիս, եւ որքա՜ն հաճելի էր, երբ սկսար խօսիլ հայերէն գաւառաբարբառով 
մը, որ հասկնալը երբեք դժուար չէր ինծի համար, եւ ես աւելի ուրախացայ, 
տեսնելով, որ անմիջապէս կը հասկնայիր իմ պատասխաններս:
Կերպով մը երկուքս ալ անտուն-անսէր էինք, մեզի պատկանող աշխար-
հագրական երկիր մը չունէինք, ինչպէս ունեցած էինք երբեմն եւ անկէ ի 
վեր ուզած էինք ունենալ, բացի մեր երկրին այն պզտիկ մասէն, որ կցուած 
էր, 1920-էն ի վեր, Սովետ Ռուսիոյ:
Ստոյգը այն է, որ երկուքէս ոեւէ մէկը չէր կրնար ապրիլ այնտեղ, նոյնիսկ 
եթէ իրապէս ուզէինք այդպէս ընել, նոյնիսկ եթէ ունենայինք մեր սեփական, 
անկախ հայրենիքը: Մենք այստեղ-այնտեղ ապրող եւ աշխատող մարդեր 
էինք, բայց պարզ էր թէ դուն հայ էիր եւ ես հայ էի:
Ընթրիքին, արդէն, ընդունեցինք թէ այդպէս էր: Մեր լեզուն խօսեցանք, եւ 
ի՜նչ վայելքով:
Ուրախացայ, երբ ըսիր.
-Սպասարկողները, որոնք վճարուած են ուզածներս տալու անգլերէնով, 
ֆրանսերէնով, փորթուգալերէնով եւ ուրիշ լեզուներով, պիտի շփոթին այսօր: 
Աշխարհի վրայ քիչ մարդիկ հայերէն լեզուն կը խօսին: Քիչ ետք պիտի տեսնես 
սպասարկողներուն պետը, որ մեր սեղանը կու գայ իբր թէ պատառաքաղ 
մը շտկելու կամ գինի լեցնելու, բայց իրականին մէջ մեզ մտիկ ընելու եւ մեր 
խօսակցութիւնը հասկնալու համար՝ պիտի զարմանայ, թէ այս ինչ լեզու է:
Թուրքերէն եւ արաբերէն խօսիլս շատ լսած է, բայց երբեք հայերէն խօսիլս 
չէ լսած: Իր զարմանքը իմ ուրախութիւնս պիտի ըլլայ, բայց ինք երբեք պիտի 
չգիտնայ ուրախանալուս պատճառը:
Եւ ճիշդ այնպէս, երբ մարդը գինի լեցնելու համար մեր սեղանին մօտեցաւ, 
ըսիր.
-Շարունակենք հայերէն խօսիլ, կ՚ուզեմ որ հայերէն խօսուիլը լսէ:

Շար. Էջ 05
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Ուիլիըմ Սարոյեանի Եւ Գալուստ Կիւլպէնկեանի 
Հանդիպումը

Ես, պարզապէս ընդառաջելու համար, ըսի.
-Բայց ան գիտէ թէ դուն հայ ես, եւ պիտի հետեւցնէ թէ հայերէն կը խօսինք, 
այնպէս չէ՞:
Եւ դուն ըսիր.
-Աղէկ, մեր հայերէն խօսած ըլլալը գիտնալը բան մըն է, եւ ինչ խօսիլը 
հասկնալը՝ բոլորովին ուրիշ բան մը: Մարդը դրամ կը ստանայ տեղէ մը, իմ 
ամէն մէկ խօսքս տեղ հասցնելու համար: Բայց ի՞նչ տեղեկութիւն կրնայ 
ծախել այս անգամ:
Իսկ ես ըսի.
-Կրնայ անշուշտ ըսել թէ Ամերիկայէն եկած հայ մը քեզի հետ ընթրեց այսօր, 
բայց որեւէ գործի վերաբերեալ հարց չծեծուեցաւ-պարզապէս կերան, խմեցին 
եւ հայերէն խօսեցան:
Յետոյ, սպասարկողներուն պետը ստիպուեցաւ ետ երթալ, իր հսկողութեան 
տեղը:
Մենք յաջորդ օրն ալ միասին ընթրեցինք եւ բազմաթիւ անգամներ ալ 
ճաշեցինք, եւ դուն սկսար կասկածիլ թէ բան մը կար, որովհետեւ ամէն օր 
հոն էի, եւ ամէն օր թաքսիով կէսօրէ ետք եւ դարձեալ ամէն գիշեր՝ Էսթօրիլ 
գազինոն կ՚երթայի եւ կը խաղայի-շահելո՛վ եւ կորսնցնելով, ե՛ւ շահելով, 
ե՛ւ կորսնցնելով, բայց միշտ-խմելով: Եւ անշուշտ սիրուն կիներ կային տեղ 
մը տանելիք, այնպէս որ խաղի, խմիչքի եւ կիներու միջեւ որոշած էի հոգ 
չընել այլեւս: Շատ լաւ էր: Հոգս չէր թէ մեռած եմ, անտուն եմ, կորսուած եւ 
քառասունմէկ տարեկան:
Չեմ գիտեր թէ ինչպէս իմացած էիր, բայց օր մը, ընթրիքին, ըսիր.
-Լիզպոն բնակած ամբողջ տարիներուս երբեք ոտք չեմ դրած Էսթօրիլի 
գազինօն: Եթէ պատահի որ դրամի պէտք ունենաս, հաճիր իմացնել ինծի:
Խոստովանիմ, շշմած էի երկու պատճառներով: Նախ որ գիտէիր թէ այնքան 
կը մսխեմ գազինոյին մէջ, ու յետոյ, հակառակ ատոր, կ՚ուզէիր օգնել ինծի-
նոյնիսկ դրամով: Բայց ես Սարոյեան մըն եմ: Ես ինքզինքս կը հոգամ: 
Սխալներ կ՚ընեմ, բայց ես կը վճարեմ անոնց համար: Չեմ կրնար դրամ 
ընդունիլ ուրիշներէ որեւէ պատճառով կամ նպատակով: Ըսի.
-Շատ շնորհակալ եմ, լաւ եմ, ամէն ինչ ունիմ:
Բայց այդ նոյն գիշերը, բախտս (եթէ իրապէս նման բան մը կայ խեղդուողին 
համար) անհաւատալի էր, չհասկցայ թէ երբ լաւ էր, կամ երբ գէշ էր: Այնպէս 
որ, խաղը լմննալուն, նոյնիսկ բաւարար դրամ չունէի հոն գտնուող կիներէն 
մէկուն հետ հեռանալու այնտեղէն: Ուրեմն, ուղիղ՝ սենեակս, քանի կը տոլարով 
եւ պահուած ոսկեդրամով մը, մօտաւորապէս յիսուն տոլար արժէքով: Ու դեռ 
պանդոկին հաշիւը կար վճարելի: Յաջորդ օրը գազինոյին մէջ ոսկեդրամը 
փոխեցի, գոնէ զգոյշ խաղալու բաւարար դրամով, բայց ուշ կամ կանուխ, չեմ 
կրնար զգուշութեամբ ընել որեւէ բան: Սկսայ ամբողջ ունեցածս մէկ անգամէն 
դնել, եւ շահիլ ալ: Եւ այդպէս շարունակուեցաւ յաջորդ երկու օրերը: Ուրեմն 
թէ՛ պանդոկին վճարեցի եւ թէ բաւարար դրամ ունեցայ Պիարից մեկնելու, 
շոգեկառքով:
Բախտախաղի մասին բան պիտի չըսեմ, բացի անկէ որ կեանքիս մէկ մասը 
եղած է, սկիզբէն ի վեր: Խաղի մէջ շահող եղած եմ շատ անգամներ, բայց 
դրամի մէջ ծանր տուժող մը եղած եմ տարիներու ընթացքին: Խաղին հետ 
պատահող ուրիշ բաներով ալ բախտաւոր դուրս եկած եմ, գրելն ալ մէջը 
հաշուելով:
Մեր հանդիպումներուն ընթացքին, ճաշի եւ ընթրիքի վրայ, շատ բաներու 
մասին խօսեցանք, հարիւր անգամ աւելի քան այն քանի մը բաները որ կը 
յիշեմ այստեղ, եւ մեր վերջին ընթրիքին, շօշափեցինք ապագան, գիտնալով, 
որ յաջորդ առտու շոգեկառք պիտի առնէի եւ կրնայինք երկար ատեն իրարու 
չհանդիպիլ, եթէ երբեք հանդիպէինք: Դարձեալ ըսիր. «Եթէ որեւէ բանի պէտք 
ունիս, հաճիս ըսէ»: Ու դարձեալ շնորհակալութիւն յայտնեցի եւ ըսի թէ լաւ էի:
Պիարիցի մէջ դարձեալ խաղացի, բայց թափս կոտրուած էր, եւ եթէ շահեցաւ, 
այն տեսակէն էր, ուր մարդ կը համրէ եւ մէկ կողմ կը դնէ, ետքէն անհրաժեշտ 
բաները հոգալու համար, եւ եթէ կորսնցուցի, պզտիկ մասն էր ունեցածիս: 
Ուրեմն, յոռեգոյնը անցած էր:
Պիարիցը չսիրեցի: Գազինօն տաղտկալի տեղ մըն էր, խաղացողները 
վերապահ եւ սնափառ, եւ կարծես մէկ հատիկ կին մը անգամ չկար որ 
տարուիս երկրորդ անգամ դիտելու:
Շարունակեցի դէպի Փարիզ եւ իջեւանեցայ Սքրիպ: Այդպէս ընելուս 
պատճառներէն մէկն ալ այն էր, որ Սքրիպ ինծի համար կը նշանակէ գրող, 
եւ կը զգայի թէ ինքզինքս վերագտնելու եւ ամփոփելու լաւագոյն կերպն 
էր գրելը: Դուրս նայող սենեակ մը ունէի, եւ ինծի կը թուէր թէ գրել սկսելու 
համար լաւագոյնն էր-վերնայարկի սենեակ մը, շեղակի իջնող առաստաղով, 
ձեղնայարկի նման:
Կը յուսայի վէպ մը գրել, որովհետեւ դրամի մը պէտք ունէի, ոչ անմիջականին, 
այլ ապագային: Ամուսնալուծում մը որ կը մօտենար, երկու փոքր զաւակներ, 
եւ, եւ, եւ: Չսպասեցի: Դուրս հանեցի առձեռն գրամեքենան, թուղթ դրի Շար. Էջ 14

Սկիզբը Էջ 04 քովը, թերթ մըն ալ գլանին անցուցի եւ սկսայ գրել, նոյն ատեն ուրախ որ կը 
փորձէի գոնէ կեդրոնանալ, թէեւ թերհաւատ յաջողութեանս: Ի՞նչ կրնայի 
գրել: Դժուար էր ընթացքը, բայց յարատեւեցի եւ կանգ առի հինգ-վեց օր 
ետք: Այլեւս չէի կրնար:
Ինչ որ գրած էի, վէպ չէր, այլ երկար պատմուածք մըն էր քու մասին, իմ 
մասիս եւ անունն էր «Ասորին»:
Կրտսեր քեռիս զաւակ մը ունէր, որ Փարիզ կ՚ապրէր այն ատեն իր նորապսակ 
կնոջ հետ եւ կարդացած էր «Հերըլտ»ի մէջ թէ այնտեղ եմ եւ կը մնամ Սքրիպ: 
Ուրեմն, կէսօրէ վերջ մը սենեակս եկաւ խօսելու համար: Իր ծնունդէն ի վեր 
կը ճանչնայի զինք, երբ տասը կամ տասնմէկ տարեկան էի: Ուրախացայ զինք 
անգամ մըն ալ տեսնելով եւ լսելով իր արկածախնդրութիւնները ծովային 
ուժի մէջ, չորս տարուան ընթացքին:
Հարցուց.
-Ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ որ առանձին կը ճամբորդես:
Երբ յայտնեցի թէ բաժնուած էի կնոջմէս, ըսաւ.- «Ամէն ինչ կ՚ուզե՞ս պատմել 
ինծի»: Չէի կրնար ամէն ինչ ըսել իրեն: Այն ատեն աւելցուց.- «Ի՞նչ կը մտածես 
իմ ամուսնութեանս մասին»: Չէի հասկնար ըսել ուզածը, եւ այդպէս ալ ըսի 
իրեն: Յետոյ, շարունակեց- «Ըսել կ՚ուզեմ որ Փարիզ եկած եմ կնոջս հետ. կը 
փորձեմ գրել. կինս ալ կը փորձէ գրել»: «Կարծեմ լաւ կ՚ընես», ըսի:
Վար իջանք փողոց եւ քալեցինք մինչեւ իր բնակած պանդոկը, Սենի ձախին: 
Ձեղնայարկ մըն էր: Նստայ եւ խօսեցայ կնոջը հետ:
Յետոյ մօտակայ տեղ մը ճաշի գացինք, եւ ճաշէն ետք ձեռագիր մը հանեց 
ետեւի գրպանէն, բաւական ստուար ձեռագիր մը, ծալլուած, կարծես 
նամակատուն տարուելիք պահարանի մը մէջ դրուելու համար, եւ ըսաւ.- «Կը 
հաճիս կարդալ ասիկա, այստեղ իսկ, եւ լրջօրէն ըսել ինծի թէ կրնա՞մ գրել, 
թէ՞ պէտք է հրաժարիմ»:
Տեսակ մը կարճ վէպ մըն էր, բայց դիւրին չէր կարդալ, որովհետեւ 
մեքենային տառերը չէր մաքրած եւ բոլոր ձայնաւորները իրարու կը նմանէին: 
Յամենայնդէպս, կարդացի պատմութիւնը ուշադրութեամբ. թէեւ գէշ գրուած 
էր, բայց պատմութիւն մըն էր շփոթի, ցաւի, տգիտութեան, կասկածի եւ 
կորսուած ըլլալու վիճակի մը պատմութիւնը: Կարդացած ատենս փորձեցի 
մտածել, թէ ինչպէս պիտի կարենամ իր գրութեան մասին կարծիք յայտնել 
իրեն, իսկ ինք սիկառեթ սիկառեթի եւտեւէ կը ծխէր, հարկադրելով որ ըսեմ.- 
«Շատ դանդաղ կը կարդամ, չեմ ուզեր տեղ մը փախցնել, հաճիս համբերող 
եղիր»: Վերջապէս հասայ վերջին բառին: Ինք, գրեթէ նետուեցաւ վրաս, 
ըսելով.- «Շիտակը ըսէ, չեմ ուզեր, որ սուտ խօսիս»:
Չեմ կարծեր որ սուտ խօսեցայ, երբ ըսի իրեն.- «Գրութեանդ կը պակսի 
փորձառութիւնը, իրական ոճ չունի, բայց վնաս չունի, մի մտահոգուիր 
ատով, փորձառութիւն եւ ոճ կ՚ունենաս, երբ շատ գրես: Կարեւորը այն է, որ 
պատմութիւնը լաւ է, շատ կարեւոր, բայց դարձեալ մի գրեր այս պատմութիւնը: 
Վերաքննէ, սրբագրէ, կարկտէ, բայց աւելի լաւ է, որ նոյն ատեն նոր գործի 
մը անցնիս»:
Ըսաւ.
-Գրո՞ղ եմ ես:
Անշուշտ, այդ հարցումին յարմարագոյն պատասխանը պիտի ըլլար.
-Եթէ այդպէս հարցում մը կրնաս ընել, գրող չես:
Բայց նման բան չըսի: Ըսի- «Կարծեմ թէ այո, գրող ես: Պիտի ուզէի, որ դուն 
քու մէջդ գտնես եւ հաւատաս թէ այո, որովհետեւ եթէ չհաւատաս, գրածէդ 
յայտնի պիտի ըլլայ թէ չես հաւատար»:
Շուրջ մղոն մը քալեցինք եւ մտանք ժողովրդային թատրոն մը: Յայտագրէն 
ետք, մայթի սեղան մը նստանք եւ ուիսքի խմեցինք եւ սիկառեթ ծխեցինք 
եւ խօսեցանք:
Հիմա զարմիկիս մասին ըսելիքս հետեւեալն է- իր պատմութիւնը բաներ 
ունէր, որ իմ ալ պատմութեանս մէջ կային, այն պատմութիւնը որ հազիւ 
վերջացուցած էի՝ «Ասորին», քու մասիդ, իմ մասիս, նուն ատեն ուրիշ մարդոց 
եւ ուրիշ բաներու մասին, այնպէս որ, տարուեցայ մտածելու թէ զարմիկս 
դժուարութեան մէջ է, մեծ դժուարութեան, եւ բան մը զինք կ՚ուտէ:
Երկու տարի Փարիզ մնալէ ետք, Միացեալ Նահանգներ վերադարձան, 
որովհետեւ կինը յղի էր եւ կ՚ուզէր Գալիֆորնիա գտնուիլ: Օր մը, երբ իրեն 
հանդիպեցայ Ֆրեզնոյի մէջ, ըսաւ.
-Նոր կարդացի գիրքդ, «Ասորին եւ ուրիշ պատմուածքներ», եւ գրքին մէջ 
լաւագոյնը «Ասորին» է, բայց ինչո՞ւ Կիւլպէնկեանը ասորի ըրած էիր, ինչո՞ւ 
պատմութիւնը չկոչէիր «Հայը»:
Ըսի.
-Նոյն բանին կու գայ: Ասորիները միշտ մօտ եղած են մեզի, եւ վերջերս գրեթէ 
նոյնացած մեզի հետ:
-Չեմ հասկնար, ըսաւ, պատմութեան մէջ ամէն ինչ այնքան իրական է, բայց 
յետոյ կը պարզուի որ գրողը գլխաւոր երկու դէմքերը ասորի ըրած է, մինչ 
անոնք ասորի չեն, հայ են:
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ - 41 -

Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս«Թէ Մինչեւ Հիմա Որտեղ Որ Երգն Էր, Այնտեղ Էլ Նա Էր: 
Այսուհետ Արդէն Որտեղ Որ Նա Էր, Այնտեղ Էր Երգը»

Կոմիտաս Վարդապետ.  150Ամեակ

Սեպտեմբերի 26 ին՝ Կոմիտաս վար-
դապետ Սողոմոնեանի  ծննդեան 
օրը,  Երեւանում եւ մարզերում 
կատարուեցին խնկարկութեան, 
յիշատակութեան միջոցառումներ:                                                                                                                  
Կոմիտասի թանգարան-ինստի-
տուտում խորհրդանշական զան-
գի  ղողանջով, ձեռամբ ՆՍՕՏՏ  
Գարեգին  Երկրորդ  Ամենայն  
Հայոց  Կաթողիկոսի ազդարարուեց 
Կոմիտաս միջազգային գիտա-
ժողով–փառատօնի բացումը:                                                                                                                    
Արարողութեանը ներկայ էին ՀՀ 
փոխ վարչապետ Տիգրան Ավինեա-
նը, ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, 
մշակոյթի եւ սպորտի նախարար 
Արայիկ Յարութիւնեանը, ՀՀ 
մշակոյթի գործիչներ եւ այլ մտա-
ւորականներ: Ներկաները նախ 
շրջեցին թանգարանի ցուցա-
սրահներով, ապա ողջոյնի խօս-
քով հանդէս եկաւ Կոմիտասի 
թանգարան-ինստիտուտի տնօրէն 

Նիկոլայ Կոստանդեանը: ՀՀ Կեդ-
րոնական պանքի նախագահ 
Արթուր Ջավատեանը միջոցառման 
ընթացքում պաշտօնապէս  ներ-
կայացրեց  իրենց կողմից թողար-
կուած արծաթէ Յուշադրամը, 
որը նուիրուած է Վարդապետի 
150-ամեակին: 
Միջոցառման ընթացքում հիւրերը 
հնարաւորութիւն ունեցան ունկնդ-
րելու ՀՀ ժողովրդական արթիսթ, 
դաշնակահարուհի Սվետլանա 
Նաւասարդեանի կոմիտասեան 
կատարումները: Արարողութեան 

ընթացքում կոմիտասեան երգե-
րով հանդէս եկան «Գեղարդ» 
երգչախումբը եւ Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի «Էօրնեկեան» 
հանրակրթական դպրոցի երգ-
չախումբը: 
Միջոցառման աւարտին Ամենայն 
Հայոց Հայրապետը  Կոմիտաս 
վարդապետի շիրիմին  կատարեց 
հոգեհանգստի կարգ: Կոմիտաս 
վարդապետի հոգու խաղաղութեան 
համար կատարուած աղօթքից  
յետոյ Վեհափառն իր խօսքն ուղ-
ղեց  ներկաներին: Իր խօսքում նա 
կարեւորեց Կոմիտաս վարդապետի  
անփոխարինելի աւանդը  հայ երգի 
մշակման, զարգացման, մաքրման ու 
վերհանման գործում. «...Կոմիտասը, 
Աստծոյ, Եկեղեցու եւ Հայրենիքի 
հանդէպ իր անսասան հաւատով 
մաքրեց ու հայացրեց մեր երգը, 
ստեղծեց այն հոգեւոր պարարտ 
անդաստանը, որտեղ հայն այլեւս 
յաւիտենապէս ճանաչում է իր 
հոգեւոր «ես»-ը, առերեսւում դարերի 
խորքից հնչող հայրապետների 
ու վարդապետների նուիրական 
աղօթքին, հայրենաշունչ եւ խրո-
խտ նախնեաց զգացումներին, 
շինականի անկեղծ ու ստեղծագործ 
հորովելին...»։
Միջոցառումների շղթան շարու-
նակուեց երեկոյեան Ալ. Սպեն-
դիարեանի անվան օփերայի եւ 

պալէի ազգային ակադեմիական 
թատրոնում: Յոբելենական համեր-
գը բացուեց  Հայաստանի ազգա-
յին ակադեմիական երգչախմբի 
(ղեկավար` Յովհաննէս Չեքիճեան) 
կատարումներով: Համերգին 
ի թիւս հայ մենակատարների եւ 
երգչախմբերի (Կարինէ Պապա-
ջանեան, սոփրանօ, «ԳԵՂԱՐԴ» 
երգեցիկ խումբ, Երեւանի Պետա-
կան Կամերային Երգչախումբ,  
«ՀՈՎԵՐ» Պետական Կամերային  
Երգչախումբ), հանդէս եկան նաեւ 
արտասահմանից ժամանած դաշ-
նակահար Դագահիրօ Ագիպան 
(Ճափոն), Պարիտոն Լուքա Պրունոն 
(Իտալիա), թենոր Շտեֆեն Ֆինգեն 
(Գերմանիա) եւ այլք:
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Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ ճեմարանի նախկին սաներու եւ սկաուտներու 
միութիւնը իր ընդհանուր Բ. Ժողովը գումարեց Ուրբաթ, 27 Սեպտեմբեր 
2019-ին, Մեսրոպեան վարժարանին մէջ: Ժողովը քննեց ընթացաւարտ 
վարչութեան գործունէութիւնը եւ կատարեց առաջարկներ յառաջիկայ 
տարեշրջանին համար: Ժողովի աւարտին ընտրուեցաւ նոր վարչութիւն 
հետեւեալ կազմով. 
- Ռոպեր Քայսէրլեան              Նախագահ 
- Յակոբ Աբրահամեան          Ատենապետ 
- Լիւսի Սոմունճեան-Աֆարեան      Քարտուղարուհի 
- Աւետիս Քահքէճեան          Գանձապահ 
- Սինթիա Ժըպրան                   Սկաուտներու մօտ    
      ներկայացուցիչ  
- Քրիսթինա Ապաճեան        Ընկերային ցանցերու    
      պատասխանատու 
- Լեւոն Եթէրեան            Հանրային Յարաբերութիւն- 
      ներու պատասխանատու 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Ճեմարանի 
Նախկին Սաներու Եւ Սկաուտներու Միութիւն 

Պուրճ Համուտ 
27/9/2019

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ - 41 -

Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս«Թէ Մինչեւ Հիմա Որտեղ Որ Երգն Էր, 
Այնտեղ Էլ Նա Էր: Այսուհետ Արդէն Որտեղ 

Որ Նա Էր, Այնտեղ Էր Երգը»
Կոմիտաս Վարդապետ.  150Ամեակ

 Ճափոնէն ժամանած դաշնակահար 
Դագահիրօ Ագիպայի համար Կոմի-
տասեան երաժշտութիւնն ամենալաւ 
դեղորայքն է. «Երբ Կոմիտաս եմ 
նուագում, կարծես կապւում եմ 
դրախտի հետ: Նրա երաժշտութիւնը   
դուռ է դէպի դրախտ: Ինձ  համար 
պատիւ է  Վարդապետի ծննդեան 
օրն այստեղ լինել»:
Գիտաժողով-փառատօնի ընթացքում 
յոբելենական հանդիսութիւնները կը 
շարունակուեն  մինչեւ հակտեմբերի 
10-ը՝  հասնելով մինչ Գերմանիայի 

Սկիզբը Էջ 06 այն համալսարաններ, (Humboldt-
Universität zu Berlin, Martin Luther 
University Halle-Wittenberg), որտեղ 
ուսանել է Կոմիտաս վարդապետը:

Լրատուութեան Գործընկեր

ՄՕՏ ՕՐԷՆ

Լոյս Կը Տեսնեն
ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով

(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան 
Առիթով

(Զարթօնք Մատենաշարէն)
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Խօսք՝ Յովհաննէս Պօղոսեան                                                                                 Երաժշտութիւն՝ Էօժէն Բաբազեան
Վերամշակում եւ Համակարգչային Նօթագրում՝ Վիգէն Չալեան
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս

Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն ՆերսՀնչէ՛ Դուն Զի՜լ Առաջին Զանգ 
Հարազատ Դպրոցին Մէջ

Ամառը անցաւ: Ուսման եւ գիտելի-
քի ամիսները իրենց լայն թեւերը 
պարզած կը դիմաւորեն կրթութեան 
եւ գիտելիքի ծարաւ զինուորները, 
լուսաւորուելու եւ սնունդ ստանալու 
անոր ընդարձակ բուրաստանէն: 
Հնչե՛ց Պէյրութի Վահան Թէքէեան 
միջնակարգ վարժարանի ուսում-
նական 69-րդ տարեշրջանի առաջին 
զանգը, Հինգշաբթի 26 Սեպտեմբեր 
2019, առաւօտեան ժամը 7:30ին, իր 
յարկին տակ համախմբելով աշա-
կերտները։
Վարժարանիս աւանդոյթի համա-
ձայն, 2019-2020 ուսումնական 
տարուայ մեկնարկը սկսաւ տօնա-
կան խանդավառ մթնոլորտով. բակ-
ին մէջ հաւաքուած աշակերտու-
թիւնը եւ ծնողները ուրախ էին ու 
երջանիկ, յատկապէս՝ այն ծնողները, 
որոնք իրենց անդրանիկ զաւակ-
ներուն մանկափթիթ առաջին 
քայլերը վստահեցան վարժարանիս 
ուսումնական բարձր մակարդա-
կին, հայեցի դաստիարակութեան 
ու հոգատար մթնոլորտին: 
Առաջին դասարանցիները շփո-
թուած էին, կրտսերները՝ ուրախ, 
որոնք դարձեալ հանդիպեցան իրենց 
համադասարանցիներուն, իսկ միջ-
նակարգի աշակերտները՝ աւելի 
լրջացած ու հասունցած: 

Հայ աշակերտին երկրորդ տունը՝ 
Պէյրութի Վահան Թէքէեան 
միջնակարգ վարժարանը, կը 
մնայ հայ կրթութեան ու լուսաշող 
ապագայի կերտման դարբնոցը, 
հակառակ բազում դժուարութեանց, 
ան աննկուն կամքով կը շարունակէ 

լայն բանալ գիրկը դիմաւորելով 
Լիբանանահայ համայնքի հպարտ 
աշակերտները:
Ուսումնական տարին սկսաւ դրօշա-
կի արարողութեամբ, որուն յաջոր-
դեց Լիբանանի, Հայաստանի եւ 
Վարժարանիս քայլերգներու երգեցո-
ղութիւնը:
Կարճ դադարէ մը ետք, աշակերտնե-
րը բարձրացան Պարսամեան սրահ, 
ուր տեղի ունեցաւ վերամուտի համար 
կազմակերպուած գեղարուեստա-
կան պատշաճ յայտագիր:
Բացման խօսքով ելոյթ ունեցաւ Միջն. 
Գ. կարգի աշակերտուհի՝ Նուշիկ 
Զատիկեան, ուր ան իր խօսքին մէջ 
ըսաւ. « Իբրեւ հայ երբեք կասկած 
չունինք, որ մեր ինքնութիւնը կը 
սկսի հայ վարժարաններէն: Մեզի 
համար հայ դպրոցը իմաստաւորողը 
ինքը, հայ ուսուցիչն է՝ հայ կրթա-
կան համեստ մշակը: Ան է, որ մեր 
բոլորին մօտ ունի իր իւրայատուկ 
յանձնառութիւնը, յարգանքն ու սէրը, 
տեղը, դիրքն ու առաքելութիւնը եւ 
որ չի սահմանափակուիր պարզ կամ 
սոսկ հայեցի դաստիարակութեան 
սահմաններուն մէջ:» Ապա 
եզրակացնելով խօսքը ըսաւ.« 
Ուրեմն՝ պէտք է կամք ունենանք 
յաղթահարելու դժուարութիւններ, 
հասնելու համար մեր երազած  
նպատակներուն:»
Պանծացնելով Հայաստանի 
Հանրապետութեան անկախութեան 
28-րդ տարեդարձը, Միջն Ա 
դասարանի աշակերտուհի՝ Վալեն-
թինա Սրապիոնեան արտասանեց 
Վահան Թէքէեանի «Անկախութիւն 
Հայկական» բանաստեղծութիւնը, 
որուն յաջորդեց Ն. Մեզպուրեանի 
խօսքերով եւ Կոմիտաս վարդապետի 
երաժշտութեամբ « Ո՜վ մեծասքանչ 
դու լեզու» երգը, կատարմամբ նախ. 
Զ դասարանի աշակերտ՝ Յակոբ 
Ածիլածեանի:
Կրթութեան եւ գիտութեան մասին 
ասացուածքներ ընթերցեց Միջն. Ա 
դասարանի աշակերտուհի՝ Մարի 

Սիպել Կիւլեան, որուն յաջորդեց Ս. 
Սարուխանեանի երաժշտութեամբ 
«Հարազատ Դպրոց» մեղեդին, 
որ դաշնամուրի վրայ գեղեցիկ 
կատարողութեամբ մեկնաբանեց 
Միջն. Բ դասարանի աշակերտուհի՝ 
Ռիթա Մարտիրոսեան: 
Աշակերտին սէրը նուիրուած 
մեր պանծալի լեզուին, ասմունքի 
միջոցով, ներկայ աշակերտութեան 
փոխանցեցին Միջն. Գ դասարանի 
աշակերտներ՝ Գէորգ Գէորգ եւ 
Տէյվիտ Գէորգ արտասանելով 
Համբիկ Մարտիրոսեանի «Հայոց 
Լեզուն» բանաստեղծութիւնը, կոչ 
ուղղելով բարձր եւ անսասան պահել 
«մեր գոյութեան փաստ ու վկայ, 
չքնաղ ժառանգ ու մեզ հայրենիք 
կանչող փարոս, անյաղթ դրօշ հայոց 
լեզուն...:»

Գեղարուեստական յայտագիրի 
աւարտին, վարժարանիս տնօ-
րէնուհի՝ Տիկ.  Կալինա  Նաճարեանը 
չզլացաւ վերամուտի առիթով 
դրական լիցքեր եւ կրթական 
նոր ծրագրեր փոխանցել ներկայ 
աշակերտութեան, ինչպիսին Անգ-
լիական SAM LAB ծրագրի գործա-
ծութիւնը դասարաններէն ներս 
համագրոծակցաբար profession-
al leacerning center-ի, որուն մէջ 
կ’ընդգրկէ “Coding”, “STEAM”, եւ 
“Robotics”։ Ան կը միտի պատրաստել 
արդի արհեստավարժութեան հետ 
քայլ պահող, առողջ քննադատա-
կան մտածողութիւն ունեցող, ինչպէս 
նաեւ ինքնավստահ ու ստեղծագործ 
սերունդ մը: Ապա աւելցնելով ըսաւ.-
«Հպարտութեամբ կը յայտարարենք, Շար. Էջ 11

թէ շնորհիւ մեր ազնիւ ծնողներուն, 
ինչպէս նաեւ Թ.Մ.Մ հիմնադիրներու 
մարմնի նիւթաբարոյական օժան-
դակութեան, Պէյրութի Վահան Թէքէ-
եան վարժարանի մեծ ընտանիքը, 
սերունդ առ սերունդ զայն հաս-
ցուց իր 69-րդ ամեակին եւ արդէն 
աշխատանքներ կը տարուին շատ 
շուտ, միասնաբար տօնելու անոր 
փառապանծ 70 ամեակը:» Ապա 
յորդորեց աշակերտութեան զինուիլ 
արդի գիտելիքներով, կարենալու 
համար ապագային դիմագրաւել 
ծառացած բոլոր դժուարութիւնները. 
կազմաւորուելով դառնալ լաւ մարդ 
ու լաւ հայ, թրծուիլ հայեցի շուն-
չով, ինչպէս նաեւ հարստանալ մեր 
հարուստ գանձերով՝ հայ լեզուով ու 
հայոց պատմութեամբ:» Որմէ ետք 
յետադարձ ակնարկ մը նետելով, 
արժեւորեց անցնող տարիներու 
վարժարանիս դիմակալած բազում 
դժուարութիւնները, զանազան նուա-
ճումներն ու յաջողութիւնները՝ հպար-
տութեամբ ոգեկոչելով իրագոր-
ծուող նորանոր ծրագիրներու 
արդիւնաւէտութիւնը վարժարանիս 
կրթաուսումնական նուաճումներուն 
մէջ: Ան ուրախութեամբ յիշեց 
անցեալ տարեշրջանին մէջ, Միջն. 
Գ. դասարանի աշակերտներուն 
արձանագրած պատուաբեր 
արդիւնքները պետական քննու-
թիւններուն: Հետեւաբար, աշակեր-
տութեան ու իր անունով յատուկ 
շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր 
անհատ բարերարներուն, անձ-
նուիրութեամբ գործող ազգա-
յիններուն, ինչպէս նաեւ ԹՄՄ 
հիմնադիրներու մարմինին, հոգա-
բարձութեան, ուսուցչակազմին, 
ծնողաց յանձնախումբի ժրաջան 
տիկիններուն եւ Սանուց Միութեան, 
որոնց նիւթական ու բարոյական 
ներդրումը վարժարանիս կը 
նպատակադրէ ապահովել նոր 
սերունդի հայեցի եւ արժանավայել 
կրթադաստիարակութիւնը: 
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Յայտագիրի  աւարտին, աշա-
կերտները ունեցան խմբանկար-
ներ իրենց դաստիարակներուն 
ընկերակցութեամբ, որմէ ետք ուղ-
ղուեցան դասարանները, սկսելու 
համար 2019-2020 կրթական տարե-
շրջանը առաւել եւս թրծուած ըլլալով 
բանաստեղծութեան իշխան՝ Վահան  
Թէքէեանի  անբասիր շունչով  ու  
ոգիով:
Իսկ վարժարանիս մանկապարտէզի 
2019-2020 կրթական տարեշրջանի 
բացումը տեղի ունեցաւ, Ուրբաթ՝ 
27 Սեպտեմբեր, 2019-ին առա-
ւօտեան ժամը 7։00-ին: Արդէն 
իսկ մանկապարտէզի բակը իր 
դռները լայն բացած կը սպասէր 

սիրելի փոքրիկներն ու ծնողները 
միասնաբար սկսելու նոր ու ճոխ 
գիտելիքներով լի տարեշրջանի մը 
առաջին քայլերը։
Քայլերգները ունկնդրելէ ետք, ման-
կապարտիզպանուհի՝ Տիկ. Վերա 
Հաննա բարի գալուստ մաղթելէ 
ետք, իր խօսքին մէջ շեշտեց թէ մեր 
մանկապարտէզը կը կեդրոնանայ 
21-րդ դարու մանկավարժական արդի 
ու իւրայատուկ մեթոտաբանութեան, 
որ կը բխի երեխաներու կարիքներու 
աշակերտակեդրոն ուսուցման վրայ։ 
Եզրափակելով բացման խօսքը ան 
ըսաւ, թէ միասնաբար՝ դպրոց, ծնողք, 
աշակերտ եռեակի սերտ համա-
գործակցութեամբ է որ տարուէ 
տարի վարժարանս կը նուաճէ 
բարձունքներ, արձանագրելով նորա-
նոր յաջողութիւններ։

Յայտագիրը շարունակուեցաւ 
«գիրքի կերպարին» հետ տեղի 
ունեցած մանկական զանազան 
խաղերով  ուսուցչուհիներու առաջ-
նորդութեամբ, որմէ ետք իւրաքան-
չիւր աշակերտ ստացաւ գրենա-
կան պիտոյքներով լի դպրոցական 
պայուսակ մը, բարերարի մը կողմէ 

Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս

Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս

Սփիւռքահայ Կեանք

Հնչէ՛ Դուն Զի՜լ Առաջին Զանգ 
Հարազատ Դպրոցին Մէջ

Անհամբերութիւն
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տրամադրուած: 
Տեղի ունեցան յիշատակելի նկա-
րահանումներ, որմէ ետք աշա-
կերտները բարձրացան դասա-
րանները շարունակելու իրենց 
համար պատրաստուած յատուկ 
յայտագիրը։ 
Տուն վերադարձին աշակերտները 
իրենց հետ տարին վերամուտը խոր-
հրդանշող ձեռայիններ։
Հուսկ, կը մնայ սիրելի մեր գիտու-
թեան ծարաւ զինուորներուն մաղթել 
բարի վերամուտ եւ բարի երթ դէպի 
«գագաթն արփաւէտ»:

   Պէյրութի 
Վահան Թէքէեան Միջն. 

վարժարանի Լրատուական 
գրասենեակ

մարմնի շարքերէն ներս յառաջացած են կարգ մը անհամաձայնութիւններ 
կամ տարակարծութիւններ։

Թուրքիոյ հայոց 85-րդ պատրիարքի ընտրութեան գործընթացէն ներս երէկ  
սկսաւ բախտորոշ շաբաթ մը եւս։ Համայնքէն ներս ստեղծուած է որոշ 
չափով անհամբերութիւն։ Արդարեւ, պետութեան կողմէ կանոնադրութիւնը 
թէեւ ուղարկուած է, սակայն պատրիարքական ընտրութեան գործընթացի 
շարունակութիւնը վերջնականօրէն յստակեցած չի համարուիր։ Հիմնական 
պատճառը այն է, որ կանոնադրութեան մէջ սահմանափակումներ 
դրուած են թեկնածութիւններու պարագային եւ ընտրութեան պիտի 
կարենան մասնակցիլ միայն Պոլսոյ Պատրիարքական Աթոռին կապուած 
սրբազանները։ Վերջին շրջանի իրադարձութիւններու տրամաբանութենէն 
բխած երեւոյթ մըն է այս մէկը, որ եկած է համայնքային շրջանակներէն 
ներս նոր անհանգստութեան մը ծնունդ տալու։ Անորոշութիւնը խորացած 
է նաեւ քիչ մըն ալ Նախաձեռնարկ մարմնի դիրքորոշման հետեւանքով։ 
Որովհետեւ, շուրջ շաբաթէ մը ի վեր Նախաձեռնարկ մարմինը չէ կրցած 
վերջնական վերաբերմունք մը արտայայտել պետութեան կողմէ ուղարկուած 
կանոնադրութեան շուրջ։ Այժմ կ՚ակնկալուի, որ Նախաձեռնարկ մարմինը 
այլեւս ի վերջոյ հրապարակէ իր վերջնական դիրքորոշումը այս հարցին 
շուրջ։ Ինչպէս հաղորդած էինք, այսօր երեկոյեան ժամերուն Գումգաբուի մէջ 
տեղի կ՚ունենայ Նախաձեռնարկ մարմնի հերթական ժողովը։ Նախօրէին, 
հանրային կարծիքին տեսակէտէ ուշագրաւ դարձաւ Նախաձեռնարկ մարմնի 
շարքերէն ներս յառաջացած տարակարծութիւնն ու ստեղծուած որոշ չափով 
պառակտումը։ Արդարեւ, շաբաթավերջին իրաւաբան Սեդրակ Տավութհան 
հրաժարեցաւ Նախաձեռնարկ մարմնի կազմէն եւ համայնքային շրջանակներէ 
ներս օրակարգի վրայ եկան զանազան լսումներ, ըստ որոնց Նախաձեռնարկ 
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տուեալներով եզդիների թիւը աշխարհում հասնում է մինչեւ 3 միլիոնի։ 
Եզդիները իրենց կրօնի մասին տեղեկանում եւ գիտելիքներ են ձեռք բերում 
իրենց աղօթքներից. որոնք էզդիկի կոչւում են «կավլ» կամ ամբողջական՝ 
«ըլմ»: Կավլերի (աղօթքների) լեզուն կոչւում է ադաբիերէն, որը բաւականին 
բարդ է եւ գործածւում է միայն աղօթքների ժամանակ։ 
Եզդիների Շարֆադին կրօնում գործում է սուրբ երրորդութիւն գաղա-
փարախօսութիւնը՝ ի պատիւ եզդիական պանթէոնի 3 գլխաւոր կերպարների՝ 
Տաուսէ Մալակ, Շիխադի եւ Սլթան Էզդի (եզդ. Էզդիտէ Սոր)։ 
Թիւր է այն կարծիքը, թէ իբր Սլթան Էզդին Մուավիայի որդին է: Մուավիան 
եղել է արաբ, որն ապրել է 8-9 դարերում: Իսկ Սլթան Էզդին համարւում է լոյս՝ 
Աստծոյ կողմից ստեղծուած, որի համար ստոյգ ժամանակաշրջան չի նշւում: 
Եզդիներն իրենց ծագումից ի վեր կոչուել են 3 տարբեր անուններով՝ Մթհայրա, 
Ադաբի, ապա նոր Էզդի: Հայաստանում ապրում են մօտ 60,000 եզդի։

1915 թուականին այս եզդին մօտ 20,000 
հայի կեանք է փրկել: Ո՞վ էր նա

Խամոէ Շարօ

1915-ին երիտթուրքերը քարոզարշաւ սկսեցին Միջագետքում ոչ մահմեդա-
կան ժողովուրդների ոչնչացման վերաբերեալ:
Փաստացիօրէն դա 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանութիւնն էր, որի 
արդիւնքում տուժեցին ոչ միայն հայերը, այլեւ եզդիները, ասորիները, յոյները:
Ընդհանուր ցաւն ու փոխադարձ համերաշխութիւնը ընկերութեան ստեղծման 
համար հիմք դրեց եզդիների ու Մերձաւոր Արեւելքի քրիստոնեաների միջեւ:

 

Չնայած թշուառ կարգավիճակին՝ եզդիներն ու քրիստոնեաները չէին 
յանձնւում թուրքերին, այլ շարունակում էին պայքար տալ իրենց գոյութեան 
պահպանման համար: Եզդիների շրջանում մինչ օրս պտտւում է Խամոէ 
Շարոյի մասին լեգենդը:
Հէնց այս մարդու մասին էլ կը խօսենք այսօր: Եզդիների ու քրիստոնեաների 
ազատութեան ձեռք բերման գործում մեծ դերակատարութիւն են ունեցել 
նաեւ եզդիական դիմադրութեան մարտիկները, որոնց առաջնորդում էր 
Ջանգիր-աղան, ով Զուկրի ցեղերի համադաշնութեան Մանդիկի ցեղի 
առաջնորդ Խատիֆ-աղայի որդին էր, եւ ով տարիներ անց արժանացաւ 
եզդի ժողովրդի ազգային հերոսի կոչման:
Խամոէ Շարոն եզդիական Շանգալ աշիրեթի առաջնորդն էր, ով իր 
մարտիկների հետ միասին 1915-ին փրկել է աւելի քան 20,000 քրիստոնեա-
ների: 

Եզդիներ (ինքնանուանումը՝ էզդի), Տաուսէ Մալակի ժողովուրդ, կրօնը 
Շարֆադին, որի հիմքում ընկած է միաստուածութեան գաղափարը, 
Աստուած մէկ է բոլորի համար եւ Աստծոյ թագաւորութիւնը յաւերժ 
է։ Եզդիները իրանալեզու ժողովուրդ են, լեզուն էզդիկի։ Եզդիների 

հայրենիքը Զագրոսի լեռներ են եւ Իրանի Ֆարս նահանգը։ Նրանց եւ 
քրդերի վերաբնակեցումը արաբների կողմից Միջագետքում եւ Հայկական 
Բարձրաւանդակում 9-րդ դարում չի նշանակում, որ նրանք տեղաբնիկ են։ 
Եզդիները չունեն պետականութիւն, սփռուած են աշխարհով մէկ։ Ապրում 
են Թուրքիայում, Իրաքում (գլխաւորոպէս՝ Մոսուլի եւ Սինջարի՝ Շանգալի, 
շրջաններում), Սիրիայում, Հայաստանում, Վրաստանում, Ռուսաստանում, 
Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Կանադայում, Ամերիկայում։ Ոչ ստոյգ 

Եզդիներ
ՌՈՒԲԻՆԱ  ՕՀԱՆԵԱՆ

Վերջերս, Հայաստանի Արմաւիրի մարզում բացուեց աշխարհում 
թերեւս ամենամեծ, շքեղ եզդիական հաւատքի՝ Տաուսի Մալակի 
եւ 7 Մերէ Դիվանէ տաճարը։
Շնորհաւորում եմ աշխարհասփիւռ եզդի ժողովրդին՝ իր հաւատքի 
տաճարի բացման կապակցութեամբ։ Իրենք դարերով ապացուցել 
են, որ հայ ժողովրդի իրական բարեկամներն են։ Թող որ այս 
բարեկամութիւնը լինի յարատեւ։
Այս առիթով, «Զարթօնք»ի էջերէն անոր հայրենի թէ աշխար-
հասփիւռ ընթերցողներուն տրամադրութեան տակ կը դնեմ 
տողերը- որովհետեւ անձնապէս կարեւոր եմ իմանում նշել 
հայ-եզդիական բարեկամութիւնը՝ նրանց մասին յօդուած-
ներ, լուրեր ու տեղեկութիւններ հրապարակելով։ Յիշենք, որ 
արցախեան մարտերին մասնակից են եղել նաեւ եզդիներ, 
տուել են նահատակներ, նրանցից մէկը՝ Ապրիլեան քառօրեայ 
պատերազմում։

Ռ.Օ.

Հայաստանի Եզդիական համայնքի 
դրօշը

Եզիտիների Դրօշը

Շար. Էջ 13
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Երբ Օսմանեան կայսրութեան իշխանութիւնները պահանջեցին քրիստոնեայ 
փախստականների վերաբերեալ տեղեկութիւններ հաղորդել, Շարոն որոշեց 
պաշտպանել նրանց:
Եզդիների առաջնորդ Միր Իսմայիլ Չոլօ-բէգը քրիստոնեայ 
հոգեւորականութեանը նամակ ուղարկեց, որում պատրաստակամութիւն 
էր յայտնում մասնակցել քրիստոնեաների պաշտպանութեանը: Եզդի եւ 
ասորի հոգեւոր ներկայացուցիչների հանդիպումից յետոյ  ասորիների 
առաջնորդները շանգալեան լեռներ տեղափոխեցին կանանց, երեխաներին 
ու տարեցներին:
Իրենց հերթին՝ թուրքերը պահանջում էին իրենց յանձնել քրիստոնեաներին, 
հակառակ դէպքում եզդիներին բռնութեան կենթարկէին: Պրոֆեսոր 
Կրիստինա Էլիսոնը պատմութեան այս դրուագի մասին գրել է.
«Թուրքերն իրենց ներկայացուցիչներին ուղարկել էին եզդիների մօտ՝ 
շանգալեան լեռներ, եւ փոխանցել էին նամակ, որում պահանջում էին իրենց 
յանձնել արամեացի փախստականներին՝ սպառնալիքներ ներկայացնելով: 
Եզդիների առաջնորդը պատռեց նամակը ու Օսմանեան կայսրութեան 
պատուիրակներին իրենց հայրենիք ուղարկեց առանց հագուստի»:
Փորձելով կանխել եզդիների սպանդը՝ եզդիական Մեհրքան ցեղի առաջնորդ 
Դաուդէ Դաուդը մեծ բանակով դէմ դուրս եկաւ Խամոէ Շարոյին, սակայն 
վերջինս ցեղային խորհուրդ հրաւիրեց, որի ընթացքում ներկայացրեց ողջ 
իրավիճակը:
Համաձայն մեր օրեր հասած տեղեկութիւնների՝ նա յայտնել է. «Ինչպէ՞ս ես 
կարող եմ հայերին յանձնել օսմանցիներին, եթէ նրանք մեր կողմից օգնութեան 
կարիք ունեն: Ես խոստացել եմ նրանց կողքին լինել, եւ պատուովս եմ 
երդւում, նրանցից ոչ մէկը չի յայտնուի թուրքի ձեռքում: Ես ու իմ որդիները 
պատրաստ ենք մեր կեանքը տալ նրանց համար»:

 

Եզդիները քրիստոնեաներին քարանձաւերում թաքցրին: Երբ թուրքերը 
փորձեցին յարձակում գործել շանգալեան լեռների հարաւային լանջերի 
վրայ, հանդիպեցին դաժան դիմադրութեան: Եզդիներն այս հատուածը 
պաշտպանութեան տակ էին առել շուրջ երկու ամիս շարունակ՝ յետ մղելով 
թուրքերի տասնեակ յարձակումները: Այդժամ հակառակորդը որոշեց իր 
նպատակն իրագործել՝ շրջանցել եզդիներին Թել-Աֆարով, սակայն եզդիներն 
այստեղ եւս տապալեցին նրանց:
Խամոէ Շարոյի մարտիկները մեծա-
մասշտաբ յարձակում կազմակերպե-
ցին՝ թուրքերի ուշադրութիւնը շեղելու 
համար: Մարտերից մէկի ընթացքում 
աւելի քան 35 թուրքեր զոհուեցին, 
իսկ ինքը՝ Շարոն, կորցրեց իր մօտ 
ընկերոջն ու զինակցին:
Զոհեր կրեցին երկու կողմերն էլ: Թուրք 
զօրահրամանատար Իբրահիմ փաշան 
բողոքում էր սպանուած զինուորնե-
րի մեծ թուից, որոնց մարմինները 
Մոսուլ էին տեղափոխւում: Որպէս 
վրէժ՝ թուրքերը թալանում էին եզդի-
ների գիւղերը, ոչնչացնում էին նրանց 
ողջ սննդամթերքը: Միայն Օսմա-
նեան կայսրութեան անկումը փրկեց 
Շանգալա լեռների քրիստոնեայ ժողո-
վուրդներին ու եզդիներին: Քրիս-

տոնեայ ընտանիքներից շատերը մշտական բնակութիւն հաստատեցին 
հէնց լեռներում՝ լքելով դրանք միայն ԻԼԻՊ-ի (ՏԱԷՇ) ահաբեկիչների 
յարձակումների արդիւնքում:
Քրիստոնեայ վանական Աբդուլմասիհ Կարաբաշը իր «Թափուած արիւն» 
խորագրով յուշերում գրել է. «Եզդիները, ինչպէս եւ քրիստոնեաները, շատ 
են: Նրանք հիւրընկալ են եւ առատաձեռն: Դա ակնյայտ է դառնում, երբ 
յիշում ենք, թէ ինչպէս նրանք ընդունեցին քրիստոնեաներին ու փրկեցին 
նրանց: Նրանք իրենց կեանքն են տուել քրիստոնեաների համար եւ զրկուել 
են իրենց տներից: Եթէ չլինէին եզդիներն ու սինջարեան (շանգալեան) 
լեռները, քրիստոնեաներն այդպէս էլ չէին կարողանայ ապաստան գտնել»:

*     *     *

Խամոէ Շարոն ծնուել է 1850 թ. Զիվնգ գիւղում, որը գտնւում էր Շանգալի 
Մելիք գիւղից դէպի հարաւ: Բրիտանացիները Շարոյին համարում էին 
հրաշալի դիւանագէտ ու քաղաքագէտ, եւ անգամ առաջարկել են նրան հիմնել 
շանգալեան ինքնավար տարածաշրջան, սակայն աշխարհաքաղաքական 
պատճառներով Շարոն մերժել է այդ առաջարկը: 1933 թուականին՝ 83 
տարեկան հասակում, նա հեռացաւ կեանքից: Ինչպէս ասում են նրա 
ժամանակակիցները՝ Շարոն բարեպաշտ եզդի էր ու եզդիականութեան 
մասին շատ գիտելիքներ ունէր: Նրան յիշատակում են եզդիական երգերում, 
հեքիաթներում ու պատմութիւններում:

Հայաստանցի եզդի բանասէր եւ բանաստեղծ 
Ամինէ Ավդալ (մահուան 55-ամեակի առիթով)

Համառօտ կենսագրութիւն 
 Հայաստանցի եզդի բանասէր, արձակագիր եւ 
բանաստեղծ Ամինէ Ավդալը ծնուել է 1906 թուականի 
Հոկտեմբերի 15-ին, Ռուսական Կայսրութեան Կարսի 
մարզի Եամանչաիր գիւղում։ Մահը՝ 1964 թուականի 
Սեպտեմբերի 22ին, Երեւանում։
1936 թուականին աւարտել է Երեւանի պետական 
համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը։ 1944 
թուականից որպէս աւագ գիտաշխատող աշխատել 
է ՀԽՍՀ ԳԱ պատմութեան թանգարանում, ապա 
պատմութեան ինստիտուտում։ 1944 թուականին 
«Եզդի կինը նահապետական ընտանիքում ըստ 

ազգագրական եւ ֆոլկլորային նիւթերի» թեմայով դիսերտացիա է պաշտպա-
նել եւ ստացել բանասիրական գիտութիւնների թեկնածուի աստիճան։ 
Ամինէ Ավդալը ԽՍՀՄ Գրողների միութեան անդամ է եղել 1934 թուականից։ 
Ստեղծագործել է ե՛ւ հայերէն, ե՛ւ եզդիերէն։
Նրա առաջին պատմուածքը՝ «Ջասըմ եւ Թոսըմ», տպագրուել է 1924 
թուականին, «Կարմիր ծիլեր» ամսագրում (Թիֆլիս)։ 
1933 թուականին Երեւանում տպագրուած «Հայ-եզդիերէն» առաջին 
բառարանի (23000 բառ) համահեղինակներից է։ 
Եզդիերէն լոյս են տեսել նրա «Գարուն» (1935), «Երեք եղբայր» (1957), 
«Փարիշան» (1969), «Գիւլիզար» (1973) եւ այլ գրքերը։ Հայերէն լոյս է տեսել 
նրա կազմած «Եզդիական ժողովրդական հեքիաթներ» ժողովածուն (Երեւան, 
1957)։ 
Ամինէ Ավդալի հայերէն երկերի մատենագրութիւն
- Եզդի կինը նահապետական ընտանիքում, Երեւան, 1948։
- Արեան վրիժառութիւնը քրդերի մէջ եւ նրա մնացուկների վերացումը 
խորհրդային պայմաններում, Երեւան, 1952։
- Սովետական Հայաստանի քրդերի նոր կենցաղը, Երեւան, 1953։
- Գիւլիզար, Երեւան, 1956։
- Անդրկովկասեան քրդերի կենցաղը, 1957։
- Առաջին գարուն, Երեւան, 1961։
- Եզդիների հաւատալիքները, Երեւան, «Գիտութիւն», 2006, 192 էջ։

*     *     *

Ստորեւ ներկայացնում եմ Ամինէ Ավդալից երեք քառեակ, մէկ բանաս-
տեղծութիւն եւ մէջբերումներ նրա «Ջասըմն ու Թոսըմը» պատմուածքից։ 
Այս պատմուածքը գրուել է 1924 թուականին, ու ներկայացնում է թիֆլիսեան 
կեանքը։ Ընթերցողը կը նկատի ժամանակի գաղափարախօսութեան 
ազդեցութիւնն ու շունչը այդ երկերում։ Անպայման, կարեւոր նշանակութիւն 
ունի Հայաստանի եզդիների ու քրդերի կենցաղի ու հաւատամքի մասին 
նրա բանասիրական ուսումանասիրութիւնները։ Մինչ այսօր չեմ կարողացել 
գտնել այդ կապակցութեամբ նրա հրատարակած հատորները կամ առցանց 
ներկայացուածը՝ եթէ կայ։

Եզդիներ
Սկիզբը Էջ 12
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Ամինէ Ավդալ
Քառեակներ

Անգէտ էի ես առաջ,-
Հարուստին ստրուկ դառած.
Խերն ու շառը այժմ գիտեմ՝

Իմ մտքի լոյսը վառած։

*     *     *
Քո խելքը սուր է, հոգիս,

Ինձ համար հուր է, հոգիս,
Մեր կապը աշխատանքում-

Միշտ էլ ամուր է, հոգիս։

*     *     *
Նրանք սրտով, հոգով՝ մէկ են,
Հարուածային ջանքով՝ մէկ են,

Ինչ ճամբով էլ նրանք գնան՝
Հերոսական կեանքով՝ մէկ են։

Մեր արտը
Հասուն արտեր սպիտակ,
Ինչքա՜ն լաւն է արտը մեր։

Ո՛վ հասուն արտ, հողի տակ
Ընդմիշտ թաղի՛ր դարդը մեր։

Հասուն հասկեր, լիքն էք, լիք,
Քառաշար էք, քիստաւոր,

Քամին ալիք առ ալիք
Օրօրում է ձեր օրօր։

Սպասում ենք անհամբեր,
Սպասում ենք այս բերքին.

Մենք ուրախ ենք, քանզի մեր
Բերքն է մնում մեր ձեռքին։

Հասուն արտեր սպիտակ,
Ինչքա՜ն լաւն է արտը մեր։

Ո՛վ հասուն արտ, հողի տակ
Ընդմիշտ թաղի՜ր դարդը մեր։

*     *     *
Ջասըմն ու Թոսըմը

1
1921 թ. աշնան ցուրտ երեկոյ էր։
Գալավինսկի փողոցը եռում էր։ Ի՜նչ ասես՝ չկար։ Ելեկտրական լոյսերի առատ 

հսսանքը ողողել էր ողջ քաղաքը, կառքերն ու աւտոները թռչում էին՝ արագ 
դղրդալով փողոցում։ Տրամվայի վագոնները իրար հետեւից անցնում էին 
արագ։

2
Ցուրտ էր։
Կէս գիշերն անց։
Գալավինսկի փողոցում անցուդարձը դադարել, կանգ էր առել։ Չկային սլացող 
կառքերն ու աւտոմոբիլները. տրամվայն էլ դադարել էր աշխատելուց։ Մարդիկ 
վաղուց քնել էին իրենց փափուկ ու տաք անկողիններում։ Գալավինսկի 
փողոցում մնում էին միայն երկու երեխայ, որոնք կուչ եկած մի ծառի տակ՝ 
դողում էին ցրտից։
-Ջա՛սըմ, ցուրտ է, մրսում եմ,- ասում էր փոքրիկը մեծին։
-Է՛յ, ի՜նչ արած, Թոսըմ ջան, պիտի սպասենք, մինչեւ լուսանայ, ուրիշ ճար չկայ։

3
Ջասըմը ննջում էր։
Բաւականին ցուրտ էր։ Թոսըմը դողում էր ցրտից. նա իր գլուխը դրեց Ջասըմի 
ծնկի վրայ, կծկուեց ու քնեց։

4
Կէս գիշեր էր։
Լուսադէմին, երբ նրանք ցրտից կուչ եկած՝ քնած էին, մօտեցաւ մի աւտոմոբիլ։ 
Երկու մարդ քնածներին դրին աւտոմոբիլի մէջ ու տարան։
Նրանք զարթնեցին տաք անկողնում։
Ժպտուն դէմքով մի ջահէլ աղջիկ մօտեցաւ նրանց եւ հանելով նրանց 
ցնցոտիները՝ կարմիր շորեր հագցրեց։
Ո՞վ էր այդ աղջիկը. երազ էր, թէ իրականութիւն։
Թոսըմը մի քանի անգամ շփեց իր աչքերը, իսկ Ջասըմը զարմացած նայում 
էր իր շուրջը։ 
-Որտե՞ղ ենք մենք, ո՞ւր են բերել մեզ,- հարցրեց զարմացած Ջասըմը։
-Մանկատուն ենք բերել ձեզ,- այստեղ ձեզ նման շատ երեխաներ կան. 
այստեղ ձեզ կը կրթենք, դպրոց կուղարկենք։ Դէ՛, հագէք ձեր նոր շորերը, 
գնանք՝ թէյ խմենք։
Ջասըմն ու Թոսըմը իրենց նոր շորերով զմայլուելով՝ հետեւեցին «սպիտակ 
աղջկան», որը նրանց տարաւ սեղանատուն։
Որքա՜ն մանուկներ կային այդտեղ. տասը, քսան, հարիւր. Ջասըմի աչքերը 
շլացան...
Նրանք նստեցին սեղանի առաջ...
Երեկոյ էր։
Գալավինսկի փողոցում դարձեալ զբօսնում էին «կրասկի գյադյաները», 
պճնուած պարոններն ու տիկինները. միայն մի բան էր պակսել. ծառի տակ, 
սովորական տեղում երկու երեխաները չէին երեւում։
Ո՞ւր էին նրանք, այդ ոչ-ոք չգիտէր. բայց ամենքը գոհ էին նրանց բացա-
կայութեան համար...
Իսկ Ջասըմն ու Թոսըմը, այդ օրը նստած մանկատան սեղանատանը հեգելով 
կարդում էին իրենց դասը։
-Ամ... ցի... մա... րը... ըն (մենք էլ մարդ ենք)։

Բայց ուրիշ բան մըն էր ըսել ուզածը, միայն վստահ չէր թէ ինչ էր: Կը զգայի, 
թէ դժուարութեան մէջ էր, տակաւին դժուարութեան մէջ: Զաւակը հազիւ 
երկու տարեկան էր, եւ կինը ծնունդ տուած էր երկրորդի մը, եւ կը թուէր 
թէ այս բաները իրեն չէին տուած այն գոհացումը, որ մենք բոլորս, հայեր, 
ասորիներ եւ ամէն տեսակի մարդիկ կը կարծենք թէ պէտք է տան մեզի:
-Լաւագոյն պատմութիւններէդ մէկն է, ըսաւ, թերեւս լաւագոյնը որ գրած 
ըլլաս կամ երբեւիցէ գրես. ինչո՞ւ ասորի ընել հայը:
-Շատ լաւ, ըսի վերջապէս, կարծեմ սխալած եմ, անգամ մըն ալ չեմ ըներ:
Թնդաց՝ խնդալով եւ պոռալով.
-Ո՛չ, ո՛չ, այդ չէր ըսել ուզածս, մի՛ արասցէ, քարոզ տալ չեմ ուզեր, միայն կը 
փափաքէի որ եղածներուն պէս իրենց ճիշդ անունները տուած ըլլայիր:
Բայց իր գրութեան մասին չխօսեցաւ: Լսած էի թէ փորձած է այգի մը բանեցնել 
եւ չէ սիրած, յետոյ, ատեն մը անհաւատալի գործ մը ըրած էր, խանութի մը 
մէջ կօշիկ ծախելով, բայց ատկէ ալ հրաժարած էր:
Բայց, լաւ, մեզի հետ ի՞նչ կապ ունին այս բոլորը, ի՛նք: Այո՛: Ան մեզմէ էր, 
է, միշտ պիտի ըլլայ: Անտո՞ւն ըսեմ: Ոչ, գետինն անցնի: Կորսուա՞ծ: Ոչ, 
աշխարհի մէջ ոեւէ մէկէն աւելի կորսուած չէր: Իրապէս չեմ գիտեր թէ ինչ 

ըսեմ, բացի անկէ, որ այնքան դժուարութեան մէջ էր, որ ամբողջ տասը տարի 
բժշկական խնամքի համար տեղ չմնաց որ չերթայ, բայց անօգուտ: Վերջապէս 
ինք ուրիշ ելք մը փորձել սկսաւ հոգեբաններուն հետ, եւ յետոյ յաջողեցաւ, 
դժուար ճամբով, ամուսնալուծուած՝ այն ատեն, զաւակներէն հեռու՝ այն 
ատեն, կառքը որ շարունակ լուացած եւ փայլեցուցած էր մինչեւ որ կապոյտ 
պզտիկ գոհարի մը վերածուի, դանդաղօրէն ինկաւ Փիետրայի գահավէժէն, 
լքուած երկաթուղիի մը վրայ, պենզինի բոցերուն մէջ, ինք՝ ցատկող եւ վազող 
ջահ մը: Եւ տապլտկելով թանձր խոտին վրայ, ջո՜ւր պոռալով, եւ շուրջը 
հաւաքուածներուն համար հարցնելով աղջնակի մը՝ «թէ ինչու հոս եկած են 
այս մարդիկը»: Յետոյ շրջագայութեան ոստիկանին, որ բազմութեան մէջէն 
ճամբայ բանալով հասած էր իրեն.- «Զիս պիտի սպաննե՞ս»:
Ու ժամեր ետք, հիւանդանոցին մէջ, երբ այլեւս վրան նայուելիք բան մը չէր 
մնացած, շարունակեց ըսել- «Պիտի չմեռնիմ, չէ՞»: Ու մեռաւ առաւօտ կանուխ, 
քառասունչորս տարեկան: Աստուած ողորմի հոգւոյն:
Թերեւս սխալեցայ, ըսելով, որ մենք ասորի ենք, բայց խորքին մէջ ոչ, 
որովհետեւ կերպով մը աշխարհին վրայ ամէն մարդ ասորի մըն է, մնացորդը 
երբեմնի հզօր ցեղի մը, այժմ գրեթէ կորսուած:

«Ժամանակ»/Պոլիս

Ուիլիըմ Սարոյեանի Եւ Գալուստ Կիւլպէնկեանի 
Հանդիպումը

Սկիզբը Էջ 04
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

01 2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

ԵՐՈՒԱՆԴ ՔՈՉԱՐ
(1899 – 1979)
«ՌԱԿի Զինանշան»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

ՌԱԿի Օրհներգ

Զինուոր ենք, Ռամկավար եւ ազատ, 
Հայ ցեղի զաւակներ հարազատ, 
Զըրահուած հայրենեաց հաւատքով, 
Կը քալենք անվեհեր քովէ քով: 
Մեր փառքն է աշխատանք եւ պայքար, 
Մեր խօսքն է ճշմարիտ, խանդավառ, 
Թո՛ղ բոլոր հայորդիք ցիրուցան, 
Աշխարհի չորս կողմէն մեզի գան: 
Եւ աչքերն ուղղուած Մասիսին, 
Ուխտելով, մենք գոչենք միասին. 
Զինուոր ենք, Ռամկավար եւ ազատ, 
Հայ ցեղի զաւակներ հարազատ, 
Զըրահուած հայրենեաց հաւատքով, 
Օ՛ն, քալենք անվեհեր քովէ քով: 

Խօսք՝ Յովհաննէս Պօղոսեան

Ուքրանիա Արցախ Այցելող Իր Քաղաքացիներուն 
Կը Սպառնայ Քրէական Պատասխանատուութեամբ

Միջազգային Èáõñ»ñ

որուն մէջ երկրի քաղաքացիներուն կոչ կ՛ուղղէ 
չայցելելու Լեռնային Ղարաբաղ: Այս մասին կը 
հաղորդէ «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանը:
Ուքրանիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը 
«հետեւողականօրէն խորհուրդ կու տայ Ուքրա-
նիոյ քաղաքացիներուն Լեռնային Ղարաբաղ, 
Աբխազիա եւ Հարաւային Օսեթիա այցելելու 
որոշում տալու ընթացքին առաջնորդուելու Ազր-
պէյճանի եւ Վրաստանի օրէնսդրութեամբ»:
«Այդ օրէնսդրութեան խախտումը պիտի յան-
գեցնէ վարչական կամ քրէական պատաս-
խանատուութեան», մասնաւորաբար կ՛ըսուի 
Ուքրանիոյ դիւանագիտական գերատեսչութեան 
կայքին վրայ տեղադրուած հաղորդագրութեան 
մէջ:

Ուքրանիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը 
հրապարակած է յատուկ յայտարարութիւն մը, 
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ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Ð²ÖÜàÚ Ðºðàê²Ø²ðîÆ 
99-²Øº²ÎÆÜ ²èÆÂàì 

Ø²î²ÔÆ ²ô²Ü¸²Î²Ü
ä²îð²êîàôÂÆôÜ

Ð³×ÝáÛ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù³ï³ÕÇ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û Þ³µ³Ã, 19 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2019-ÇÝ£

Ð»ï»õ³µ³ñ, Ïáã ÏÿáõÕÕ»Ýù µáÉáñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ, áñ
Çñ»Ýó Ù³ï³Õóáõ áãË³ñÁ Ï³Ù ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ
÷áË³Ýó»Ý Ð³×ÝáÛ Ð³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ·ñ³ë»Ý-
»³Ï, ê. ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ ËáñÑñ¹³ïáõÝÁ Ï³Ù ßñçáÕ
Ñ³Ý·³Ý³ÏÇãÝ»ñáõÝ£

Ð²ÖÜàÚ Ð²ÚðºÜ²Îò²Î²Ü 
ØÆàôÂº²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ 

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ Տիկին Վարդան եւ Մարկրիթ Թոնպազեան եւ դուստրը՝ 
Ռոպին 
Տէր եւ Տիկին Խաչիկ եւ Իրմա Տէտէեան եւ զաւակները՝ Փաթիլ, 
Հրակ եւ Հերա 
Տիկին Լուսիկ Տէտէեան եւ զաւակները՝ Արմէն եւ Շահան 
Տէր եւ Տիկին Շիրազ եւ Մարալ Տէտէեան եւ զաւակները՝ 
Գրիգոր եւ Կալի 
Եւ համայն Տէտէեան, Միքայէլեան, Թահմազեան, Յովսէփեան, 
Գապաքեան, Պոյաճեան, Ռաֆֆուլ եւ Յակոբեան ընտանիքներ 
կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր եւ հարազատին՝ 

ՄԱՐԻ ՏԷՏԷԵԱՆ ի
(Ծնեալ Միքայէլեան)

անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 25 Սեպտեմբեր 
2019-ին, Թորոնթօ, Քանատա: 
Յուղարակաւորութեան արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ 
Երեքշաբթի, 1 Հոկտեմբեր 2019-ին, առաւօտեան ժամը 11-ին, 
Թորոնթոյի Ս. Աստւածածին եկեղեցւոյ մէջ: 
• Ներկայս ընդունել իբրեւ մակազդ: 
• Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին Ազդակի «Փիւնիկ» սրահին 
մէջ, Շաբաթ 5 Հոկտեմբեր 2019-ին, առաւօտեան ժամը 11-էն 
մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:

***
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւն-
ները կը յայտնէ հանգուցեալին հարազատներուն եւ ընտանեկան 
պարագաներուն, ի մասնաւորի Տէր եւ Տիկ Խաչիկ եւ Իրմա 
Տէտէեաններուն:


