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«Փակ սահ մա նի երկ խօ սու թիւն»
փաս տա վա ւե րագ րա կան ժա պա ւէ նի
թրքե րէն տար բե րա կի ա ռա ջին ցու -
ցադ րու թեան յա ջոր դած ա սու լի սին
ըն թաց քին, եր կու վաս տա կա ւոր
դես պան ներ՝ Վոլ քան Վու րալ եւ Իւ -
նալ Չե ւի քէօզ հե տաքրք րա կան
խորհր դա ծու թիւն նե րով հան դէս ե -
կան Թուր քիա-Հա յաս տան առ կայ
փա կու ղիին շուրջ։ Նիս տա վա րը՝
ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ օ րա թեր թի գլխա ւոր
խմբա գիր Ա րա Գօ չու նեան խօս քը
ի րենց փո խան ցե լէ ա ռաջ շնոր հա -
կա լու թեամբ ընդգ ծեց ստեղ ծա գոր -
ծա կան խում բին նկատ մամբ ի րենց
կող մէ ցու ցա բե րուած պատ րաս տա -
կամ վե րա բեր մուն քը։

Խորհր դա յին Միու թեան փլուզ -
ման շրջա նին Մոս կուա յի մօտ Թուր -
քիոյ դես պանն էր Վոլ քան Վու րալ։
Յա ջոր դող տա րի նե րուն ալ, Պաղ
պա տե րազ մի հե տե ւանք նե րու յաղ -
թա հար ման ժա մա նա կաշր ջա նին ան
կա րե ւոր պաշ տօն ներ զբա ղե ցու ցած
էր թրքա կան դի ւա նա գի տու թեան
մէջ։ Ֆիլ մի ցու ցադ րու թեան յա ջոր -
դած ա սու լի սին ըն թաց քին ան նախ
շնոր հա ւո րեց ստեղ ծա գոր ծա կան
խում բին աշ խա տան քը ու նշեց, թէ

«Փակ սահ մա նի երկ խօ սու թիւն»ը
ա ռար կա յա կան ու լաւ գործ մըն է։
Վոլ քան Վու րալ մար դա սի րա կան
ու ան կեղծ ար տա յայ տու թիւն նե րով
սկսաւ իր խօս քին։ Ան դի տել
տուաւ, թէ սոյն ֆիլ մը նախ կը
մատ նէ իր տա րի քը, նաեւ իր դի ւա -
նա գի տա կան գոր ծու նէու թեան ա -
մե նա ձա խող շրջա նը։ Ըստ Վու րա -
լի, ան յա ջո ղու թիւն նե րը ան խու սա -
փե լիօ րէն տեղ կ՚ու նե նան դի ւա նա -
գէտ նե րու կեան քին մէջ եւ իր պա -
րա գա յին հիմ նա կան ձա խո ղում նե -
րը կը վե րա բե րին այն ժա մա նա -
կաշր ջա նին, որ խո շո րա ցոյ ցի տակ
բե րուած է սոյն ֆիլ մին շրջագ ծով։ 

Ա պա Վոլ քան Վու րալ վեր յի շեց
Մոս կուա յի իր պաշ տօ նա վա րու -
թեան տա րի նե րը։ ԹԱՍՍ գոր ծա կա -
լու թեան հա ղոր դում նե րէն 1990
թուա կա նին ան վե րա հա սու դար -
ձած էր վախ ճա նեալ Շնորհք Պատ -
րիարք Գա լուս տեա նի մա հուան։
Մարդ կայ նօ րէն ապ րած ցա ւուն ա -
ռըն թեր, Վոլ քան Վու րալ հա շուի
ա ռած էր այն հան գա ման քը, թէ են -
թա կան Թուր քիոյ Հան րա պե տու -
թեան քա ղա քա ցի մըն էր եւ ա նոր
ան շունչ մարմ նին Թուր քիա վե րա -

դար ձի պա տաս խա նա տուու թիւ նը
կը վի ճա կէր ի րենց։ Հե տե ւա բար,
Վոլ քան Վու րալ շփման մէջ ան ցած
էր Հայ Ե կե ղեց ւոյ եւ Խորհր դա յին
Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րուն
հետ։ Ան ե կե ղե ցա կան նե րու նկա -
տառ ման յանձ նած էր նաեւ, որ ե թէ
Մոս կուա յի մէջ ա րա րո ղու թիւն մը
ըլ լար, սի րով պի տի մաս նակ ցէր։
Վու րալ նշեց, թէ Պատ րիար քին դա -
գա ղը Հա յաս տա նէն բե րուե ցաւ
Մոս կուա, որ իր ալ փա փա քը գո -
հաց նե լու հա մար կա տա րուե ցաւ ա -
ղօթք մը, ո րուն ինք մաս նակ ցե ցաւ
ըն տա նի քին հետ։ Ա ւե լի վերջ հո գե -
ւո րա կա նաց դա սուն հետ մէկ տե ղ-
ւե ցան հո գե ճա շի մը սե ղա նին շուրջ,
նաեւ միաս նա բար ըմ պե ցին գի նի։
Այդ ժա մա նա կուան խօ սակ ցու թիւն -
նե րուն մէջ ի րեն հարց տրուած էր,
թէ ար դեօք այ ցե լա՞ծ էր Հա յաս -
տան։ Թէեւ այդ փու լին Վոլ քան
Վու րալ տա կա ւին Հա յաս տան չէր
այ ցե լած, սա կայն ար դէն տա րի մը
վերջ՝ 1991 թուա կա նին ան իր գոր -
ծա կից նե րէն մէ կուն հետ այ ցե լած
էր Ե րե ւան։ «Պե տու թեան մը ղե կա -
վա րին նման դի մա ւո րուե ցայ, դիկ -
նա պահ ներ յատ կա ցուած էին։ Մեզ

ա ռաջ նոր դե ցին պա լատ մը, ուր այդ
շրջա նի պայ ման նե րուն բե րու մով կը
տի րէր ցուր տը։ Միաս նա բար ճա շե -
ցինք։ Հայ կա կան կող մի ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րը նշե ցին, թէ կրնանք
թրքե րէն խօ սիլ ու մենք մեր զրոյ ցը
յա ռաջ տա րինք կէս անգ լե րէ նով
կէս թրքե րէ նով։ Նա խա գահ Լե ւոն
Տէր-Պետ րո սեա նի կող մէ ալ ըն դուն-
ւե ցայ օր մը վերջ։ Ին ծի հա մար
զգա յա ցունց հան դի պում մըն էր։
Ան յայտ նեց, թէ իր ժո ղո վուր դին
հա մար կ՚ու զէ ա պա հո վել ո՛չ թէ
ան ցեա լի ցա ւե րուն շա րու նա կու -
թիւ նը, այլ՝ ա պա գա յի եր ջան կու -
թիւ նը։ Այդ այ ցե լու թեան ըն թաց -
քին գա ցի նաեւ Թուր քիա-Հա յաս -
տան սահ մա նը։ Ա լի ճան-Մար գա րա
սահ մա նա դու ռը։ Հա յաս տա նի կող -
մէն սահ մա նը հա տե ցի մին չեւ կէ սը։
Թուր քիոյ կող մէն ար դէն զի նուո րա -
կան մը կը մօ տե նար եւ մեր զի նուո -
րը դժուար կա ցու թեան չմատ նե լու
նպա տա կով սահ մա նի կէ սէն ա ւե լին
չհա տե ցի։ Այդ օր հասկ ցայ, թէ այդ
սահ մա նին փակ մնա լը որ քան ա նի -
մաստ է։ Այդ օր ալ այդ պէս էր, այ -
սօր ալ կը մնայ այդ պէս։ Խորհր դա -

ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ ՏԱՒՈՍԻ ՄԷՋ
Զուի ցե րիոյ Տա ւոս քա ղա քին մէջ այ սօր կը բա ցուի

Հա մաշ խար հա յին տնտե սա կան հա մա ժո ղո վը, ո րուն
կը մաս նակ ցի նաեւ Վար չա պետ Ահ մէտ Տա վու տօղ -
լու։ Կը հա ղոր դուի, որ ան այս առ թիւ կը տե սակ ցի
մի ջազ գա յին ներդ րող նե րու հետ եւ մաս նակ ցու թիւն
կը բե րէ Տա ւո սի հիմ նա կան ի րա դար ձու թիւն նե րուն։ 

Աշ խար հի ելմ տա կան բարդ ի րադ րու թեան պայ ման -
նե րուն ներ քեւ Տա ւո սի մէջ կը քննար կուին Չոր րորդ
ար դիւ նա բե րա կան յե ղա փո խու թեան ի րա կա նաց ման
հար ցե րը։ Մին չեւ Յու նուա րի 23-ը պի տի շա րու նա կ-

«Փակ սահմանի երկխօսութիւն» փաստավաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութեան յաջորդած ասուլիսին ընթացքին Վոլքան Վուրալի ելոյթը

«ԱՆԻՄԱՍՏ ԵՐԵՒՈՅԹ ՄԸ…»
Վաստակաւոր դեսպանին համոզմամբ, Խորհրդային Միութեան փլուզումէն անմիջապէս վերջ դիւանագիտական յարաբերութիւններ պէտք է հաստատուէին

Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ, այս քայլին տակաւին չառնուած ըլլալը մեծ դժբախտութիւն մըն է, իսկ Պաքուն համոզելը կը վիճակի Անգարային

ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ
ԱԶԴԱՆՇԱՆ

Հրանդ Տինք երէկ վերյիշուեցաւ՝ իր դէմ գործուած մահափորձին վերաբերեալ բազում հարցականներու մթնոլորտին մէջ

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑ…
Օսմանպէյի ոգեկոչման արարողութիւններուն մասնակցութիւն բերին հոծ թիւով ցուցարարներ, որոնք կը կրէին պաստառներ

lշար. Դ.  էջ

ՅԱԿՈԲԵԱՆՆԵՐՈՒ ԱՅՑԸ

Հիւրերը խմբագրատանս մէջ

Ցուցարարները Օսմանպէյի մէջ ոգեկոչման ընթացքին (Լուսանկարներ՝ Մուրատ Էզէր)

«Ա կօս» շա բա թա թեր թի հիմ նա -
դիր Հրանդ Տինք ե րէկ ո գե կո չուե -
ցաւ իր դէմ գոր ծուած մա հա փոր -
ձի 9-րդ տա րե լի ցին առ թիւ։ Օս -
ման պէ յի մէջ, իր սպան նուած
վայ րին վրայ ե րէկ դար ձեալ թո ղ-
ւե ցան ծա ղիկ ներ, վա ռուե ցան մո -
մեր։ «Ա կօս» շա բա թա թեր թի
նախ կին խմբագ րա տան առ ջեւ
ժա մադ րուած էին հոծ թի ւով ցու -
ցա րար ներ, ո րոնք կը կրէին պաս -
տառ ներ եւ այդ պաս տառ նե րուն
վրայ ար ձա նագ րուած էին զա նա -
զան լո զունգ ներ, ո րոնք Հրանդ
Տին քի յի շա տա կը վառ պա հե լու
կար գա խօ սը կը հա մա րուին։ Տինք
ըն տա նի քի ան դամ նե րը այս տա -
րի եւս Յու նուա րի 19-ին շրջա-
 պա տուած էին ջերմ զօ րակ ցու -
թեան մը մթնո լոր տով։ «Ա կօս»ի
նախ կին խմբագ րա տան պա տու -
հա նէն դար ձեալ հնչե ցին ե լոյթ -
ներ, ո րոնց մէջ ար տա յայ տուած
հիմ նա կան սպա սու մը, պա հան ջը
ար դա րու թիւնն էր։ Ցու ցա րար նե -
րը ունկնդ րե ցին ժո ղովր դա կան ե -
րաժշ տու թե նէ զա նա զան յայտ նի
գոր ծե րու՝ վեր յի շե լով Հրանդ Տին -
քը։ Ա րա րո ղու թիւն նե րը տե ղի ու -
նե ցան անվ տան գու թեան խիստ
մի ջոց նե րու պայ ման նե րուն ներ -

քեւ։ Տա րե լի ցին առ թիւ «Հրան դի
ըն կեր նե րը»ն ալ հան դէս ե կան
հա կիրճ յայ տա րա րու թիւ նով մը,
ուր ար տա յայ տուե ցաւ Հրանդ
Տին քի նկատ մամբ կա րօ տը։ Յայ -
տա րա րու թեան մէջ շեշ տուե ցաւ,
որ Հրանդ Տինք հա ւա սար վե րա -
բեր մունք ու նէր ա մէն մար դու,
բո լոր լե զու նե րու, հա ւատք նե րու
եւ մտած ման նկատ մամբ։ «Հրան -
դի ըն կեր նե րը» շեշ տե ցին, որ ի -
րենց զայ րոյ թը կը մնայ կեն դա նի
ու կա տա րուած ներն ալ միշտ կը
մնան ի րենց մտքին մէջ։ 

Միւս կող մէ, ե րէկ օ րուան տե ւո -
ղու թեան զան գուա ծա յին լրա տը-
ւու թեան մի ջոց ներն ալ ան մի ջա -
կա նօ րէն ար ձա գանգ հան դի սա -
ցան Հրանդ Տին քի ո գե կոչ ման ա -
րա րո ղու թիւն նե րուն։ Ե րե կո յեան
ժա մե րուն ալ շարք մը յա ռա ջա -
տար հե ռուս տա կա յան ներ ու ղիղ
ե թե րով ա սու լիս ներ սփռե ցին՝ մա -
հա փոր ձին եւ ա նոր յա ջոր դած զա -
նա զան շրջան նե րու ի րադ րու թեան
հա մե մատ հե տաքն նու թեան ու նե -
ցած ըն թաց քին վրայ ու շադ րու -
թիւն հրա ւի րե լով։ Այս ամ բող ջին
մէջ տեղ տրուե ցաւ նաեւ Տինք ըն -
տա նի քի փաս տա բան Հա քան Պա -

lշար. Դ.  էջ

Ե րէկ, հա ճոյքն ու նե ցանք խմբագ րա տանս մէջ հիւ -
րըն կա լե լու Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա հանգ նե րէն
յայտ նի ու տա հար ներ՝ հայր ու որ դի Ռի չըրտ եւ Հե -

lշար. Դ.  էջ

Ուաշինկթընի եւ Անգարայի միջեւ ամենաբարձր մակարդակի վրայ կարեւոր հեռախօսազրոյց

ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄ
Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան եւ Պարաք Օպամա վճռական՝ ահաբեկչութեան դէմ պայքարի շարունակութեան ուղղութեամբ

ՕպամաԷրտողան

Հան րա պե տու թեան նա խա գահ Րէ ճէպ
Թայ յիպ Էր տո ղան ե րէկ հե ռա խօ սազ րոյց
մը ու նե ցաւ Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա -
հանգ նե րու Նա խա գահ Պա րաք Օ պա մա յի
հետ։ Պաշ տօ նա կան աղ բիւր նե րու հա ղոր -
դում նե րով, Պա րաք Օ պա մա յի նա խա ձեռ -
նու թեամբ տե ղի ու նե ցաւ հե ռա խօ սազ րոյ -
ցը, ո րու ըն թաց քին ան Էր տո ղա նին
վշտակ ցու թիւն յայտ նեց՝ Իս թան պու լի եւ
Տիար պա քը րի մէջ տե ղի ու նե ցած ա հա բեկ -
չա կան յար ձա կում նե րու կա պակ ցու -
թեամբ։ Իր զօ րակ ցու թեան պատ գա մը փո -

խան ցե լով՝ Օ պա մա յայտ նեց, թէ ա մե րի -
կեան կող մը կը պա խա րա կէ այդ յար ձա -
կում նե րը։ Իր կար գին, Էր տո ղանն ալ Օ -
պա մա յին շնոր հա կա լու թիւն յայտ նեց՝
վշտակ ցու թեան ու ցու ցա բե րուած զօ րակ -
ցու թեան բե րու մով։ 

Հե ռա խօ սազ րոյ ցի տե ւո ղու թեան Էր տո -
ղան եւ Օ պա մա կանգ ա ռին «Ի րաք-Շա մի
իս լա մա կան պե տու թիւն» (Ի ՇԻՊ) ա հա բեկ -
չա կան խմբա ւոր ման եւ ան ջա տո ղա կան
ա հա բեկ չա կան ՓՔՔ կազ մա կեր պու թեան

lշար. Դ.  էջ

Հա յաս տա նի ներ քին
քա ղա քա կան կեան քին
մէջ այս շրջա նին կ՚ապ-
րըւին նոր խմո րում ներ։
Վեր ջին ժա մա նակ նե րուն
հա սուն ցած եւ սահ մա -
նադ րա կան հան րա քուէի
շրջա նին հան րա յին կար -
ծի քի աչ քին առ ջեւ ա ռա -
ւել յստա կա ցած գոր ծըն -
թաց նե րուն զու գա հեռ՝
խիստ հա ւա նա կան է, որ
յա ռա ջի կայ շրջա նին հա -
մա խո հա կան նոր իշ խա -
նու թիւն մը ձե ւա ւո րուի
երկ րէն ներս։ Հիմ նա կան
նո րու թիւ նը այն է, որ
Հայ յե ղա փո խա կան դաշ -
նակ ցու թիւնն (ՀՅԴ) ալ
հա ւա նա բար մաս նակ ցի
այս նոր հա մա խո հու թեան։

ՀՅԴ -ի պիւ րո յի ներ կա -
յա ցու ցիչ Հրանդ Մար -
գա րեան ե րէկ յայ տա րա -
րեց, որ կու սակ ցու թիւ նը
ըն դու նած է իշ խա նու -
թեան գլուխ գտնուող
հա մա խո հու թեան մաս
կազ մե լու ա ռա ջար կը։
«Ա զա տու թիւն» ռա տիօ -
կա յա նին տուած հար ցա-
զը րոյ ցին մէջ ան յայտ -
նեց, թէ այս նիւ թին
շուրջ վեր ջին օ րե րուն
բա նակ ցու թիւն ներ վա -
րած են Հան րա պե տու -
թեան նա խա գահ Սերժ
Սարգ սեա նի հետ, որ կը
ղե կա վա րէ Հա յաս տա նի
Հան րա պե տա կան կու -
սակ ցու թիւ նը։ Ծա նօթ է,
որ Սարգ սեա նի վա րած
կու սակ ցու թիւ նը կը
գտնուի իշ խա նու թեան

lշար. Դ.  էջ

Հրանդ Մարգարեան

Վոլքան Վուրալ (Լուսանկար՝ Արի Թաշ) lշար. Դ.  էջ
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Ե ղա նա կի խորհր դա նիշն է ձիւ նը եւ ա հա -
ւա սիկ ձիւ նը կ՚իջ նէ մեծ ինք նավս տա հու -
թեամբ եւ կը տե ղա ւո րուի հետզ հե տէ ո՛ւր
որ մա կե րես մը գտնէ։ Եւ խե՜ղճ ձիւ նը կը
կար ծէ, թէ իր այս հա մայ նա տա րած տի րա -
պե տու թիւ նը տե ւա կան պի տի ըլ լայ եւ յա -
ջո ղու թեամբ պի տի պսա կուի։ «Խե՜ղճ ձիւն»,
այս ի՜նչ պա րապ մտա ծում, ի՜նչ խա բէու -
թիւն, աշ խար հի վրայ տե ւա պէս մնալ, ան -
վերջ տի րա պե տել…։

Պահ մը խոր հե ցէք սի րե լի ներ, կա րե լի է ո -
րե ւէ բան գո յա տե ւէ ան վերջ ու ան սահ ման
կեր պով, մնա յուն ըլ լայ այս աշ խար հի վրայ,
զոր օ րի նակ, մու թը՝ մո՛ւթ է մին չեւ որ լոյ -
սը ծա գի ա նոր մէջ, ինչ պէս նաեւ ցուր տը՝
«ցուրտ» է այն քան ա տեն որ ջեր մու թիւ նը
կու գայ եւ կը տաքց նէ զայն։ Եւ այս եր կու
օ րի նակ ներն ալ՝ լոյ սը եւ ջեր մու թիւ նը կու
գան ա րե՛ ւէն։

Ու րեմն, սի րե լի՜ ներ, հոն ուր ա րեւ կայ,
հոն ձիւ նը այ լեւս չի՛ կրնար շա րու նա կել իր
ժա մա նա կա ւոր տի րա պե տու թիւ նը, եւ ա րե -
ւը մի՛շտ կայ, ու րեմն ձիւ նին տի րա պե տու -
թիւ նը ժա մա նա կա ւոր է եւ խա բէա կա՛ն։ Եւ
նոյնն է մար դուս զգա ցա կան աշ խար հի հա -
կադ րու թիւն նե րը՝ երբ կա՛յ սէ րը, ա տե լու -
թիւ նը ժա մա նա կա ւոր է, երբ կա՛յ խա ղա -
ղու թիւ նը, ա պա ու րեմն ա մէն թշնա մա կան
պայ քար ան պայ մա՛ն վերջ մը պի տի ու նե -
նայ, ինչ պէս եւ երբ կա՛յ լոյ սը, ոչ մէկ խա -
ւար մութ կրնայ մնալ։ Ձիւ նի նման կու գայ
ու կ՚եր թա՜յ…։

Կա րե ւո րը՝ այս հա կադ րանք նե րը թշնա մա -
կան հան դի պում ներ չեն, այս կեան քի բնա -
կան շրջա նը, սո վո րա կան բա ցատ րու թեամբ՝
սի րոյ տար բեր ձե ւով ար տա յայ տու թիւն ներ։
Ա մէն մէ կը կ՚ու զէ իր սէ րը յայտ նել այս աշ -
խար հի նկատ մամբ եւ կ՚ար ծես կ՚ը սէ. «Ե՛ս
եմ ա ւե լի շատ սի րո ղը այս աշ խար հը, ու -
րեմն աշ խարհ իմ տի րա պե տու թեան տակ
պէտք է ըլ լայ…», բայց զանց կ՚առ նէ նա -
խա դա սու թեան շա րու նա կու թիւ նը, որ
պէտք է ըլ լայ՝ «… մին չեւ որ իմ հա կա պատ -
կեր եղ բայրս գայ»։ 

Աշ խար հի վրայ ա մէն գո յու թիւն ու նի իր
հա կա պատ կե րը, բայց ո՛չ թշնա մին, եւ այդ
հա կա պատ կե՛րն է, որ այդ գո յու թեան պահ -
պա նու մը կ՚ա պա հո վէ։ Ա մէն գո յու թիւն իր
ժա մա նա կը ու նի, ը սենք՝ հեր թը, յա ջոր դա -
կա նու թիւ նը եւ այս յա ջոր դա կա նու թեան
մէջ կա տա րուե լիք գոր ծի մը մէջ՝ տի րող
կար գը, եւ ու րեմն երբ ա մէն գո յու թիւն իր
ժա մա նա կը ու նի, ու նի՛ նաեւ իր տե ղը այս
աշ խար հի վրայ։ Եւ կեան քի ըն թաց քին՝ նե -
ղու թիւն ներ, ան յա ջո ղու թիւն ներ, դժուա -
րու թիւն ներ ալ ժա մա նա կա ւոր չե՞ն. կու
գան, կ՚անց նին ու կ՚եր թան։ Ա նոնց պատ -
ճա ռած ցաւն ու վիշտն ալ ժա մա նա կա ւոր է՝
այն քան որ քան ներ կայ են ա նոնք։ Ու րիշ
խօս քով՝ նե ղու թիւն ներ, դժուա րու թիւն ներ
միայն «ներ կայ»ին մէջ գո յու թիւն ու նին՝
ան ցեա լի մէջ պա տա հած նե րը կորսն ցու ցած

են ի րենց ազ դե ցու թիւ նը,
իսկ ա պա գա յին նե րը՝ ար -
դէն գո յու թիւն չու նին, ա -
նո րոշ են։

Ձիւ նին, ցուր տին օ րի -
նա կով՝ ե րէկ չկա յին, վա -
ղը՝ ա նո րոշ է, թե րեւս պի -
տի ըլ լայ ձիւն եւ ցուրտ,
թե րեւս՝ ո՛չ։

Ու րեմն ի րա պէս ապ րը-
ւա ծը այ սօրն է՝ ներ կա՛ն։
Եւ մար դիկ ներ կա յին նե -
ղու թիւ նը փո խադ րե լով
վա ղուան եւ ան ցեա լի նե -
ղու թիւն նե րը բար դե լով
ներ կա յին, այ սօ րուան նե -
ղու թիւ նը կ՚ա ւելց նեն, նե ղու թեան վրայ նե -
ղու թիւն կը դի զեն եւ այս պէս նե ղու թիւն -
ներ եր բեք չեն վեր ջա նար։ Մինչ դեռ ե թէ
այ սօ րուան հո գը, ներ կայ նե ղու թիւ նը ե թէ
միայն այ սօ րուան՝ ներ կա յին մէջ կա րե նայ
պա հել մարդ, վա ղը ա ւե լի լու սա ւոր պի տի
ըլ լայ, ա ւե լի խա ղաղ, ա ւե լի յոյ սով լե ցուն…։

Ար դա րեւ սի րոյ սկզբուն քը ի զօ րու է որ -
քան հո գե ւոր աշ խար հի՝ նոյն քան եւ մարմ -
նա ւոր աշ խար հի մէջ։

Ա մէն քրիս տո նեայ կը հա ւա տայ «Սի րոյ
ա ւե տա րան»ին եւ կը հե տե ւի ա նոր, քա նի
որ սի րոյ ա ւե տա րա նը Քրիս տո սի Ա ւե տա -
րանն է, ա ւե լի յստակ ար տա յայ տե լով՝
Քրիս տոս ի՛նք կեն դա նի «լու սա բա նու թիւն»
մը, բա ցատ րու թիւն մը, մարմ նա ցո՛ւն մըն է
սի րոյ ա ւե տա րա նին։

Եւ հոն ուր սէր կայ, հոն կայ նաեւ յոյս,
եւ այս եր կու քը ի րենց հետ ու նին նաեւ հա -
ւատ քը, որ վստա հու թիւն կը նշա նա կէ, ա -
պա ու րեմն հոն ուր կայ սէր, հոն այ լեւս
վախ ու մտա հո գու թիւն գո յու թիւն չու նի՛։
Ար դա րեւ վստա հե լու հա մար, մարդ պէտք
է ճանչ նայ, սի րէ եւ յու սայ, քա նի որ յոյ սը
լո՛յս է։

Այ սօ րուան ձիւ նէն օ րի նակ առ նենք. սա
ինք նա հա ւան, ամ բողջ աշ խար հի տի րա պե -
տել փոր ձող, տի րա պե տել կար ծող ձիւ նը,
վա ղը եւ կամ յա ջորդ օր պի տի կա րե նա՞յ
պա հել եւ շա րու նա կել իր գո յու թիւ նը։

Ձիւ նը այ սօր գո յու թիւն ու նի, հա պա վա՞ -
ղը. ա նո րոշ է, բայց ա րե ւը այ սօր ալ կայ, եւ
միշտ պի տի շա րու նա կէ ըլ լալ, հոգ չէ թէ ան
ժա մա նա կի մը հա մար ան տե սա նե լի ըլ լայ,
բայց ա նոր լոյ սը եւ ջեր մու թիւ նը միշտ կայ։
Ա րե ւին շնոր հիւ է որ ա ռա ւօտ կ՚ըլ լայ, ա -
ռօ րեայ կեան քը կը սկսի եւ ա նոր շնոր հիւ է
որ կեան քը կը շա րու նա կէ, պի տի շա րու նա -
կէ՛։ Բայց ձիւ նը ա րե ւուն պէս չէ՛, այ սօր
կայ, վա ղը՝ խնդրա կան է որ ըլ լայ, այ սօր
տե սա նե լի է, վա ղը՝ բո լո րո վին պի տի ոչն չա -
նայ, թե րեւս յա ջորդ օ րե րուն, բայց ան պայ -
մա՛ն պի տի կոր սուի։

Այ սօր ա րե ւը ան տե սա նե լի է. բայց գո յու -
թիւն ու նի, երբ ա րե ւը ան տե սա նե լի է, այն
պատ ճա ռով, որ մեր աչ քե րը չեն տես ներ

զայն, մենք է որ չենք տես ներ ա րե ւը այ սօր,
բայց ան կայ, միշտ ալ գո յու թիւ նը պի տի
տե ւա կա նաց նէ։ Եւ ա հա ւա սիկ այս պատ ճա -
ռով է որ ը սինք. ե թէ յոյս կայ, ա պա ու րեմն
լո՛յս կայ։ Եւ ե թէ ա րե ւը տես նե լու յոյ սը
չենք կորսն ցու ցած, ա հա ւա սիկ լո՛յս է մեր
կեան քը։

Եւ ե թէ մարդ կառ չի մնայ այ սօ րուան ձիւ -
նին վրայ եւ կար ծէ, թէ ամ բողջ կեան քը ձիւ -
նա պատ պի տի մնայ, այն ժա մա նակ ո՛չ յոյս
եւ ոչ ալ լոյս կ՚ու նե նայ, ամ բողջ կեան քը կը
լե ցուի ձիւ նով ու ցուր տով։ Իսկ ե թէ գիտ -
նայ, թէ վա ղը, թե րեւս յա ջորդ օր այ լեւս
պի տի եր թայ ձիւ նը, այդ իսկ բա ւա կան է որ
սի րէ ձիւ նը՝ ժա մա նա կա ւոր այս այ ցե լուն։

Ձիւ նը ճեր մակ է, բայց ան ու նի միշտ իր
հա կա դի րը աշ խար հի վրայ՝ սե՛ ւը։ Եւ կեան -
քը ի մաս տա լի դարձ նո ղը, կեան քը գե ղեց -
կաց նո ղը ա հա ւա սիկ այս ճեր մա կը եւ սեւն
է, ճեր մա կին ու սե ւին հա կադ րու թիւ նը, ա -
նոնց հան դի պումն է որ կեան քը «կեա՛նք»
կ՚ը նէ, կեան քը ապ րիլ իս կա պէս հա ճոյ քի կը
վե րա ծուի այս հա կա դիր նե րու հրա շա լի՜
ներ դաշ նա կու թեամբ։

Ձիւ նը գե ղե ցի՜կ է, հա ճո յա լի՜ է, քա նի որ
իր ե տին կայ յոյ սը ա րե ւուն, մարդ գի տէ, որ
ձիւ նին պի տի յա ջոր դէ ա րե ւոտ պայ ծառ օ -
րեր, ջինջ եր կինք, տա քուկ մի ջա վայր մը եր -
ջա նիկ ապ րե լու հա մար։ Ձիւ նին պատ ճա -
ռած եր ջան կու թիւ նը, ա ւե լի ճիշդ՝ ու րա խու -
թիւ նը կ՚ապ րին միայն ա նոնք՝ որ յոյ սը ու -
նին վա ղուան ա րե ւոտ օ րե րուն։ Հա պա ե թէ
ձիւ նը տե ւա կան ըլ լա՞ր, խոր հե ցէք ան գամ
մը սի րե լի ներ, ամ պա մած մութ եր կինք մը,
վհա տու թիւն պատ ճա ռով պաղ, ցուրտ օդ
մը, ա մէն կողմ միայն ճեր մակ պա տած, միօ -
րի նակ կեանք մը… եւ ե թէ ա րե ւը բո լո րո -
վին ան տե սա նե լի ըլ լար մեր աչ քե րէն,
նուազ վա յե լէին մար դիկ ա նոր լոյ սը, ա ւե լի
քիչ զգա յին ա նոր կեն դա նա րար ջեր մու թիւ -
նը, ի՜նչ կ՚ըլ լար մարդ կա յին կեան քի ա պա -
գան, յա ռա ջի կայ աշ խար հը։

Բա րով ե կար ձիւն, կը սի րենք քեզ, բայց
միայն որ պէս սի րո՜ւն այ ցե լու մը…։
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1-Կեր պա րա նա փո խել, ի -
մաս տը փո խել կամ այ -
րել, 2-Ո րոշ չա փէ մը
շատ- ան խելք, 3-Զահ -
րա տի հե րոս նե րէն- ծո -
վա յին հսկայ փո խադ րա -
մի ջոց, 4-Ոտ քի կամ
սմբա կի հա րուած- էա -
կան բա յէն, 5-Հկ՝ ցած
ներ քե ւը- ներս մտնել, 6-
Ե լիր- վար ժա րան նե րու
բա ժին նե րէն մին, 7-Հետ -
քե րը ջնջէր- ե րաժշ տու -
թեան տե սակ մը, 8-Հկ՝
գետ նի մէջ ճեղ քուածք,
ուս կից ջուր կը բխի, 9-
Երկն քի ան սահ ման տա -
րա ծու թիւ նը- մարմ նի
փոքր մա սե րէն, 10-Լե -
զուով մը՝ ա յո, 11-Դա -
սա կան նկա րիչ մը։

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1-Մշտնջե նա ւոր, 2-Շաղ կապ մը- հկ՝ ե կե ղեց ւոյ ներ քին մա սի բա ժան մունք, 3-
Գոր ծի մը ուղ ղու թիւն տուող կամ ա ռաջ նոր դող- ան համ հե ղուկ մը, 4-Կո հակ-
էա կան բա յէն- շաղ կապ մը, 5-Կար միր մա զե րով- կա թո լիկ նե րու հո գե ւոր գե րա -
գոյն պե տը, 6-Հկ՝ տա ռի մը ա նու նը- կէս ջերմ, 7-Հկ՝ կողմ մը- ստա ցա կան ա -
ծա կան մը, 8-Ա սու պին երկ րորդ կէ սը- շատ պզտիկ այ ծի ձագ- մարմ նին մա սե -
րէն, 9-Բարձ րա ձայն ծա նու ցում կա տա րող- ձայ նա նիշ մը, 10-Ո մանք Դա մաս -
կո սի այդ ա նու նը կու տան- ցու ցա կան ա ծա կան մը, 11-Սրդո ղիլ։

ՆԱԽԿԻՆԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ Հորիզոնական 1-Մե րի նոս- իմ, 2-Ի րա նահ պա տակ, 3-
Րա յա, 4-Ա դա մա նուշ, 5-Կազ- շալ կէ, 6-Շա գա նակ- որ, 7-Հկ՝ նոր- Տո նալտ, 8-
Էյ- վի րա ւոր, 9-Նորք- լա րել, 10-Նի ցա, 11-Ա ռան ձին- սին։ Ուղղահայեաց 1-
Մի նակ- րէ- լա, 2-Եր- դա շոյն, 3-Րա մա զան, 4-Ին- վրան, 5-Նա ւա կա տիք, 6-Ոհ-
նոր- մի, 7-ս (ե)պ- ու շա նալ, 8-Ար շա կա ւան, 9-Ի տա- Լո րիս, 10-Մայ- կոտ րե ցի,
11-Կա պէր- լան։
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Յունուար1858-ինԼոՅսՏեսաւ«ՀիւսիսափաՅԼ»ը
Ն. ՊԷՐ ՊԷ ՐԵԱՆ

Եր րո՛րդ. հայ ժո ղո վուր դի ազ -
գա յին նկա րագ րին եւ ա ւան դոյ -
թին հա ւա տա րիմ՝ եւ րո պա կան
քա ղա քակր թու թեան վե րածը-
նուն դի նուա ճում նե րով պա տ-
ւաս տել հայ կա կա նու թեան հաս -
տա բուն կաղ նին, իւ րաց նել եւ
ազ գայ նաց նել յա ռաջ դի մա կան
ար ժէք ներ, որ պէս զի նո րա հաս
սե րունդ նե րը հպար տու թեամբ
քա լեն հա մաշ խար հա յին քա ղա -
քակր թու թեան մեծ քա ռու ղի նե -
րէն:

«Հայ կա կան հան րա գի տա -
րան»ի վկա յու թեամբ, «Իր շուրջ
հա մախմ բե լով ժա մա նա կի հայ
ա ռա ջա ւոր մտա ւո րա կա նու -
թիւնն ու Մոս կուա յի աչ քի ին -
կող ու սա նո ղու թիւ նը՝ «Հիւ սի -
սա փայլ» հե տե ւո ղա կա նօ րէն
լու սա բա նած է ազ գա յին կեան քի
վե րած նուն դին խնդիր նե րը՝ ժո -
ղո վուր դի լու սա ւո րու թիւնն ու
դաս տիա րա կու թիւ նը, քա ղա -
քակր թու թեան նուա ճում նե րուն
ըն դօ րի նա կու մը, նպաս տած է
բնա կան գի տու թիւն նե րու տա -
րած ման: Հան դէ սը կա րե ւո րած է
աշ խար հա բար լե զուի ար մա տա -
ւո րու մը հայ գրա կա նու թեան ու

հրա պա րա կա խօ սու թեան մէջ`
մա մու լէն ու դպրո ցէն ներս: Աշ -
խար հա բա րի զար գաց ման այս
են թաշր ջա նը ըն դու նուած է ա ն-
ւա նել «հիւ սի սա փայ լեան»:

«Հիւ սի սա փայլ»ը գա ղա փա -
րա կան սուր պայ քար է մղած
կղե րաա ւա տա տի րա կան հո սան -
քին, ա նոր պար բե րա կան նե րուն
(«Մա սեաց Ա ղաւ նի», «Ճռա -
քաղ» եւ այլն) ու հո գե ւոր դա -
սուն դէմ եւ, որ պէս ժո ղո վուր դի
ինք նա գի տակ ցու թեան բարձ -
րաց ման ճա նա պարհ, նշած է
դպրո ցը ե կե ղե ցիէն ան ջա տե լու
անհ րա ժեշ տու թիւ նը, լու սա ւո -
րու թիւնն ու յա ռա ջա դի մու թիւ -
նը: Սա կայն Ստե փա նոս Նա զա -
րեանն ու Մի քա յէլ Նալ բան դեա -
նը այս խնդիր նե րուն մօ տե ցած
են գա ղա փա րա կան տար բեր
դիր քե րէ. ա ռա ջի նը հա մո զուած
էր, որ լու սա ւո րու թեան մի ջո ցով
կա րե լի է բարձ րաց նել ժո ղո -
վուր դին ոչ միայն մտա ւոր, այ -
լեւ նիւ թա կան վի ճա կը, իսկ երկ -
րորդն այդ ճա նա պար հով կը
ձգտէր ժո ղո վուր դին գի տակ ցու -
թիւ նը բարձ րաց նել այն պի սի
մա կար դա կի, որ ան մղում ու նե -

նար մաս նակ ցե լու վե րա հաս յե -
ղա փո խա կան շար ժում նե րուն:
Այս տա րա կար ծու թեանց պատ -
ճա ռով 1859 թուականի աշ նան
Միքայէլ Նալ բան դեան հե ռա -
ցած է «Հիւ սի սա փայլ»էն…

«Այ դու հան դերձ, «Հիւ սի սա -
փայլ»ը մե ծա պէս ա ջակ ցած է
յա ռաջ դի մա կան եւ թարգ մա նա -
կան գրա կա նու թեան ստեղծ ման:
Հոս են տպագ րուած Մի քա յէլ
Նալ բան դեա նի հրա պա րա կա խօ -
սա կան, գրաքն նա դա տա կան ու
գի տա կան բազ մա թիւ յօ դուած -
նե րը, գրա կան պատ մա կան եր -
կե րը, հայ ժո ղո վուր դի ա զա տա-
գը րու թեան, քա ղա քա կան, տըն-
տե սա կան խնդիր նե րուն, գրա -
կան լե զուի, գրա կա նու թեան ու
թատ րո նի, լու սա ւո րու թեան վե -
րա բե րեալ ու սում նա սի րու թիւն -
նե րը, «Յի շա տա կա րա նը», «Մե -
ռե լա հար ցուկ» վէ պը, գե ղա ր-
ւես տա կան այլ ստեղ ծա գոր ծու -
թիւն ներ: Նոյն պէս՝ Ստե փա նոս
Նա զա րեա նի դպրո ցա կան գոր -
ծի, դա սա գիր քե րու, կրթա կան
ծրագ րե րու, ըն տա նե կան եւ ֆի -
զի քա կան կրթու թեան ու ման -
կա վար ժա կան կազ մե րու պատ -

րաստ ման եւ նմա նա տիպ այլ
հար ցե րու վե րա բե րող յօ դուած -
նե րը: Հան դէ սին աշ խա տակ ցած
են՝ Րաֆ ֆին, Ռա փա յէլ Պատ կա -
նեա նը, Սմբատ Շա հա զի զը, Մու -
րա ցա նը եւ ու րիշ ներ»:

Այս բո լոր ա ռում նե րով, հայ
ժո ղո վուր դի երկ նա կա մա րին
վրայ, ի րա ւա՛մբ, հիւ սի սէն փայ -
լող զար թօն քի լու սա ւոր աստ ղը
ե ղաւ 158 տա րի ա ռաջ, Յու -
նուար 13-ին իր ա ռա ջին հա մա -
րը լոյս ըն ծա յած «Հիւ սի սա -
փայլ»ը: lշար. 2 եւ վերջ

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՇՓՈՒՄՆԵՐ
Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ՊԱԼՔԱՆՆԵՐՈՒ ՄԷՋ

Տանիէլ Միթով եւ Եդուարդ Նալպանտեան

Հա յաս տա նի Ար տա քին գոր ծոց նա -
խա րար Ե դուարդ Նալ պան տեան այ սօր
պաշ տօ նա կան այ ցե լու թիւն մը կու տայ
դէ պի Քա րա տաղ, իր պաշ տօ նակ ցին՝ Ի -
կոր Լուք շի չի հրա ւէ րին ըն դա ռաջ։ Կը
հա ղոր դուի, որ ան հան դի պում ներ կ՚ու -
նե նայ այդ երկ րի գոր ծա դիր եւ օ րէնս -
դիր իշ խա նու թեան բարձ րա գոյն ղե կա -
վա րու թեան հետ։ 

Հարկ է նշել, որ Նալ պան տեան վեր -
ջին օ րե րուն Պալ քան նե րէ ներս կ՚ու նե -
նայ ի րե րա յա ջորդ շփում ներ։ Ան ցեալ
շա բա թա վեր ջին ան այ ցե լած էր Սո ֆիա,
ուր ժա մա նե լէ ան մի ջա պէս վերջ ան
հիւ րըն կա լուե ցաւ Պուլ կա րիոյ Նա խա -
գահ Ռո սէն Փլեւ նիե ւի կող մէ։ Ողջ ու նե -
լով Նալ պան տեա նը՝ պուլ կար ղե կա վա -
րը նշեց, որ հայ եւ պուլ կար ժո ղո վուրդ -
նե րը կա պուած են պատ մա կան բա րե -
կա մա կան ընդ հան րու թիւն նե րով։ Սո -
ֆիա շա հագրգ ռուած է երկ կող մա նի
հա մա գոր ծակ ցու թեան ա ռա ւել զար -
գաց մամբ։ Փլեւ նիեւ ընդգ ծեց, որ Պուլ -
կա րիա կը հպար տա նայ իր հա յազ գի
զա ւակ նե րով, ո րոնք լուրջ ներդ րում ու -
նե ցած են երկ րի բար գա ւաճ ման ուղ -
ղու թեամբ եւ այ սօր ալ կը շա րու նա կեն
կա րե ւոր դեր խա ղալ Պուլ կա րիոյ հա -
սա րա կա կան, տնտե սա կան եւ մշա կու -
թա յին կեան քէն ներս։ Ըն դու նե լու թեան
հա մար շնոր հա կա լու թիւն յայտ նե լով՝
Նալ պան տեան Փլեւ նիե ւին փո խան ցեց
Հա յաս տա նի Նա խա գահ Սերժ Սարգը ս-
եա նի ող ջոյն ներն ու բա րե մաղ թան քը։
Փլեւ նիեւ ներ կա յա ցուց իր երկ րի եւ րո -
պա կան քա ղա քա կա նու թիւ նը, տնտե -
սա կան զար գաց ման նպա տա կով ձեռ -
նար կուած բա րե փո խում նե րը։ Զրու ցա -
կից նե րը կար ծիք ներ փո խա նա կե ցին
շարք մը մի ջազ գա յին եւ տա րած քաշըր-
ջա նա յին խնդիր նե րու եւ ա նոնց լուծ -
ման ու ղի նե րուն վե րա բե րեալ։ Այս ծի -
րին մէջ Ե դուարդ Նալ պան տեան ներ -
կա յա ցուց Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հիմ -
նախնդ րի խա ղաղ կար գա ւոր ման ուղ -
ղու թեամբ Հա յաս տա նի եւ ԵԱՀԿ-ի

Մինս քեան խմբա կի հա մա նա խա գահ նե -
րուն կող մէ գոր ծադ րուող ջան քե րը։
Փլեւ նիեւ Սո ֆիա յի ա ջակ ցու թիւ նը
յայտ նեց ե ռա նա խա գահ նե րու գոր ծու -
նէու թեան ու շեշ տեց, թէ հիմ նա հար ցը
ու նի միայն խա ղաղ լու ծում։ «Ես հա -
մոզուած եմ, որ խա ղա ղու թիւ նը պայ -
մա նա ւո րուած է բո լո րի կող մէ մի ջազ -
գա յին յանձ նա ռու թիւն նե րու նկատ -
մամբ հա ւա տար մու թե նէն։ Զէն քի օգ -
տա գոր ծու մը կը վկա յէ փաս տարկ նե րու
պա կա սի մա սին», ը սաւ Փլեւ նիեւ։ 

Նա խա գա հա կան պա լա տէն հրա ժեշտ
առ նե լէ վերջ Ե դուարդ Նալ պան տեան
ըն դու նուե ցաւ Պուլ կա րիոյ Ազ գա յին
ժո ղո վի նա խա գահ Ցեց քա Ցա չե ւա յի
կող մէ։ Այս առ թիւ ան պուլ կա րա կան
իշ խա նու թիւն նե րուն ե րախ տա գի տու -
թիւն յայտ նեց՝ հայ հա մայն քին նկատ -
մամբ հո գա տար վե րա բեր մուն քին հա -
մար։ Նալ պան տեան շնոր հա կա լու թիւն
յայտ նեց 2015-ի ո գե կո չում նե րուն շըր-
ջագ ծով ան ցեալ տա րի Պուլ կա րիոյ խոր-
հըր դա րա նին կող մէ ըն դու նուած յայ -
տա րա րու թեան հա մար։ Զրու ցա կից նե -
րը կա րե ւո րե ցին միջ պե տա կան յա րա բե -
րու թիւն նե րու զար գաց ման գոր ծին մէջ
խորհր դա րա նա կան դի ւա նա գի տու -
թեան դե րա կա տա րու թիւ նը եւ քննար -
կե ցին միջ խորհր դա րա նա կան շփում նե -
րու աշ խու ժաց ման, մի ջազ գա յին կազ -
մա կեր պու թիւն նե րու խորհր դա րա նա -
կան վե հա ժո ղով նե րուն մօտ հա մա գոր -
ծակ ցու թեան սեր տաց ման ու ղի նե րը։
Ցա չե ւա յի հա մոզ մամբ, անհ րա ժեշտ է
խթա նել բարձր մա կար դա կով քա ղա քա -
կան երկ խօ սու թիւ նը եւ եր կու եր կիր նե -
րու խորհր դա րան նե րուն մի ջեւ կա պե -
րը։ Նալ պան տեան կա րե ւո րեց միջ -
խորհր դա րա նա կան բա րե կա մա կան
խում բե րու գոր ծու նէու թիւ նը եւ այդ ա -
ռու մով ար ժե ւո րեց իր գլխա ւո րած
պատուի րա կու թեան կազ մէն ներս Հա -
յաս տան-Պուլ կա րիա խորհր դա րա նա -
կան բա րե կա մու թեան խում բի ղե կա վար

lշար. Դ.  էջ
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Երջա նիկ ա մուս նու թիւ նը հնա րա ւոր է միայն, ե թէ
ձեր սի րե լին եր ջա նիկ է: Սե փա կան փոր ձով այս հա -
մոզ ման յան գած է նաեւ Թրոյ Սթոուն քինկ, որ քսանը-
հինգ տա րուան ա մուս նու թեան ըն թաց քին հասկ ցած
է, որ ման րուք նե րը շատ կա րե ւոր դեր կը խա ղան խա -
ղաղ ու եր ջա նիկ կեան քի մը հա մար:

«Ես ա մե նե ւին կա տա րեալ չեմ, կը շա րու նա կեմ
գոր ծել սխալ ներ, սա կայն հնա րա ւոր ա մէն ինչ կ՚ը -
նեմ լաւ ա մու սին մը ըլ լա լու հա մար», նշած է ան։

Ստո րեւ Սթոուն քին կէն տասն մէկ ար ժէ քա ւոր խոր -
հուրդ ներ, ո րոնց ինք ան ձամբ կը հե տե ւի տա րի ներ
շա րու նակ ու կ՚եր ջան կաց նէ իր կո ղա կի ցը։

- Օգ նե ցէ՛ք ա նոր տնա յին մանր-մունր գոր ծե րու ըն -
թաց քին

Ա ռա ւօ տեան ես կը դա սա ւո րեմ մա քուր լուա ցուած
ա մա նե ղէն նե րը, կը նե տեմ աղ բը, իսկ եր բեմն ալ կը
շտկեմ ան կո ղի նը: Նման մանր-մունր տնա յին գոր ծեր
ը նե լով` ես կնոջս ցոյց կու տամ, որ կ՚ու զեմ օգ նել ի -
րեն։

- Ա նոր փա փաք նե րը պէտք է ա ռաջ նա յին ըլ լան ձե -
զի հա մար

Ես միշտ սկիզ բէն կը հարց նեմ ի րեն, թէ ի՞նչ կը փա -
փա քի ու տել ընթ րի քին: Զբօս նե լու ժա մա նակ միշտ կը
յար մա րիմ ա նոր քայ լե րուն: Ին ծի հա մար ա ռա ջին տե -
ղը կը գրա ւէ կինս, բայց այդ չի նշա նա կեր, որ ես
յանձ նուած եմ: Պար զա պէս ես կը յար գեմ ա նոր ցան -
կու թիւն նե րը:

- Լսե ցէ՛ք ձեր կի նը` ա ռանց ընդ հա տե լու

Եր բեմն կի նը խօ սե լու, սիր տը բա նա լու, լից քա-
 թափուե լու կա րիք ու նի: Պար զա պէս թոյլ տուէք ա նոր
հան գիստ խօ սիլ եւ միայն վեր ջա ւո րու թեան ա ռա ջար -
կե ցէք խնդրի լուծ ման ձեր տար բե րա կը:

- Ա նոր հետ քնքշօ րէն վե րա բե րուե ցէ՛ք

Կինս ինձ մէ եր բեք կո պիտ խօս քեր չի լսեր, քա նի որ
իմ մեծ սէ րը այդ մէ կուն թոյլ չի տար: Նոյ նիսկ ե թէ
մենք կը վի ճա բա նինք, միշտ կը փոր ձենք զսպել մեր
յոյ զե րը:

- Ա նոր հետ միշտ դաս տիա րա կուած խօ սե ցէ՛ք

Ես միշտ կնոջս կ՚ը սեմ «շնոր հա կա լու թիւն», «կը
խնդրեմ» բա ռե րը,

քա նի որ կը փա փա քիմ ա մէն ձե ւով ցոյց տալ ա նոր
իմ սէրն ու ջերմ վե րա բեր մուն քը: Բա ցի այդ, ես կնոջս

հետ կը խօ սիմ այն պի սի իւ րա յա տուկ ձե ւով, ո րով չեմ
խօ սիր ու րիշ ոե ւէ մէ կու հետ:

- Ա նոր հետ յա ճախ հա ճո յա խօ սե ցէ՛ք

Ես միշտ կը նկա տեմ ա նոր գնած նոր զգես տը կամ
ո ճա յին սանտ րուած քը։ Ըն կեր նե րու շրջա պա տին մէջ
զայն կը գո վեմ ու կը հա ճո յա խօ սեմ։ Բայց ես կնոջս
մա սին լաւ բա ներ կ՚ը սեմ նոյ նիսկ, ե թէ ան կող քիս չէ:
Կ՚ու զեմ, որ բո լո րը ի մա նան, թէ ի՛նչ զար մա նահ րաշ
կին մը կը սի րեմ։

- Մի՛ խու սա փիք պար տա կա նու թիւն նե րէ

Ես մշտա պէս կը կա տա րեմ տնա յին հար ցե րով իմ ու -
նե ցած պար տա կա նու թիւն նե րը, քա նի որ չեմ ու զեր
զա նոնք թող նել կնոջս։

- Լսե ցէ՛ք, նե րո ղու թիւն խնդրե ցէ՛ք ու ը րէ՛ք հե տե -
ւու թիւն ներ

Ա կանջ տուէք ձեր կնոջ տուած խե լա ցի խոր հուրդ -
նե րուն, ըն դու նե ցէք տե ղին կա տա րուած նկա տո ղու -
թիւն ներն ու ճիշդ հե տե ւու թիւն ներ ը րէք: Այս մէ կը
զգա լիօ րէն կը հեշ տաց նէ ձեր կեան քը:

- Հե տաքրք րուե ցէ՛ք ա նոր կար ծի քով

Երբ ես կանգ նած եմ բարդ ընտ րու թեան մը առ ջեւ,
միշտ խորհւրդ կը հարց նեմ կնոջս ։ Ան շատ խե լա ցի
է, ուս տի՝ տուած խոր հուրդ նե րը միշտ ար ժէ քա ւոր են:

- Քա ջա լե րե ցէ՛ք ձեր կո ղա կի ցը

Կինս շատ կը սի րէ նկա րել, ուս տի իր ծննդեան օ ր-
ւան առ թիւ ես ա նոր նուի րե ցի նկար չու թեան դա սըն -
թացք նե րու մաս նակ ցե լու վճա րու մին թուղ թը: Ես
կ՚ու զեմ, որ ան ի րա գոր ծէ իր բո լոր ե րա զանք նե րը ու
կը քա ջա լե րեմ զին քը՝ իր բո լոր նա խա ձեռ նու թիւն նե -
րուն մէջ:

- Ը սէ՛ք, որ կը սի րէք զին քը

Օ րուան մէջ մի քա նի ան գամ ես կնոջս կ՚ը սեմ, թէ
շատ կը սի րեմ զին քը։ Այդ բա ռե րը չեն կորսնց ներ ի -
րենց զօ րու թիւ նը, քա նի որ ես ա մէն ան գամ զա նոնք
կ՚ար տա սա նեմ ի սրտէ:

«Այն ա մէ նը, ինչ որ ես կ՚ը նեմ ու կ՚ը սեմ օ րուան
ըն թաց քին, մեծ ազ դե ցու թիւն կը գոր ծեն կնոջս վրայ:
Ես ա մէն ինչ կ՚ը նեմ, որ պէս զի զայն եր ջան կաց նեմ,
քա նի որ այդ մէ կը իմ պար տա կա նու թիւնն է` որ պէս
ա մու սին: Մենք եր կուքս ալ պէտք է ձգտինք եր ջան -
կաց նել զի րար», եզ րա փա կած է Սթոուն քինկ:
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Նո րա ձե ւու թեան հա մաշ խար հա -
յին աս պա րէ զէն ներս ազ դե ցիկ ձե -
ւագ ծող մըն է Ճոր ճիօ Ար մա նի, ո -
րու ստեղ ծած ո ճը կը կի րար կենք՝
ա ռանց նոյ նիսկ մտա ծե լու, թէ նա -
խա պէս այլ կերպ ե ղած է շատ մը
բա ներ: Ար մա նին յե ղա փո խած է
նո րա ձե ւու թեան ո լոր տը՝ ա պա ցու -
ցե լով, որ շքեղ ու նրբա ճա շակ չի
նշա նա կեր ան յար մար եւ ան հա սա -
նե լի: Այս մա սին կը մէջ բե րենք աշ -
խար հահռ չակ ձե ւագ ծո ղի յայտ նի
մտա ծում նե րը:

- Նրբա գեղ ըլ լալ չի նշա նա կեր
աչ քի զար նել, այլ կը նշա նա կէ
դաջուիլ յի շո ղու թեան մէջ:

- Ո ճի եւ նո րա ձե ւի տար բե րու -
թիւ նը ո րակն է:

- Ա ժան կօ շի կը վատ խնա յում է:
Մի՛ խնա յէք կա րե ւո րէն. կօ շի կը
զգես տա պա հա րա նի հիմքն է:

- Սեք սի ւէլ տեսք ու նե նա լը ինք -
նավս տա հու թեան հարց մըն է: Ան
նոյն քան մտքի վի ճակն է, որ քան

մարմ նի:

- Նրբա գե ղու թիւ նը այն տես քի
բա նա լին է, ո րու դէմ ան զօր է ժա -
մա նա կը. ան եր բեք դուրս չի գար
նո րա ձե ւու թե նէն:

- Պէտք չէ շատ ջան քեր գոր ծադ -
րել հա գուստ ընտ րե լու ժա մա նակ։
Ա մե նաո ճա յին մար դիկ այն պի սի
տեսք ու նին, կար ծես ոչ մէկ յա -
տուկ ընտ րու թիւն ը րած են ի րենց
ար տա քի նի հա մար:

- Սե ւը եւ մուգ կա պոյ տը շատ ա -
ւե լի նրբա կազմ կը դարձ նեն, քան
միւս գոյ նե րը:

- Նրբօ րէն ընտ րուած բոյ րը կըր-
նայ դառ նալ իւ րա քան չիւ րի ա -
ռանձ նա յա տուկ գի ծը։ Ան ա ռա -
ջինն է, զոր կը զգան մար դիկ, երբ
սե նեակ կը մտնէք, եւ ան ա մե նա -
վեր ջի նը կ՚ան հե տա նայ, երբ կը հե -
ռա նաք:

- Չէ զոք գոյ նի գոր ծուածք ներ,
կերպասներ ընտ րե ցէք՝ ա ռանց
վառ նախ շե րու։ Ա նոնք ա ռա ւել

եր կար կը ծա ռա յեն՝ նո րա ձեւ ըլ լա -
լու տե սան կիւ նէն:

- Ո ճը այն միակ շքե ղու թիւնն է,
որ կա րե լի է ու նե նալ՝ դրամ ու նե -
նա լով կամ ո չ։
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Պա տաս խա նե ցէք այս փորձ-հար -
ցա րա նին՝ ի մա նա լու հա մար, որ
ար դեօք ճիշդ ձե ւով կը սնա նի՞ք,
թէ սխալ ներ կը գոր ծէք ու տե լու
ըն թաց քին:

1- Օ րա կան երեք ճա շի ժու մե րը
(նա խա ճաշ, ճաշ, ընթ րիք) կը յար -
գէ՞ք՝

ա.- Ա յո

բ.- Օ րուան զբա ղում նե րէն կա -
խեալ է

գ.- Ոչ, ոչ միշտ

2- Գոր ծէն վե րա դար ձին, մին չեւ
սե ղան նստի լը որ քա՞ն ժա մա նակ
կ՚ան ցը նէք՝

ա.- Կէս ժամ

բ.- Մէկ ժամ եւ ա ւե լի

գ.- Ան մի ջա պէս կը ճա շէք

3- Ինչ պէ՞ս կ՚ընտ րէք ձեր ու տե -
լիք նե րը՝

ա.- Կ՚ու տէք ինչ որ պա տա հի

բ.- Սննդա կան ար ժէք նե րը նկա -
տի կ՚առ նէք

գ.- Կ՚ու տէք ինչ որ ձեր հոգին
կ՚ու զէ

4- Առ հա սա րակ ու տե լու ժա մա -
նակ՝

ա.- Լուռ էք

բ.- Շուր ջին նե րուն հետ կը խօ սիք

գ.- Թերթ կը կար դաք, կամ հե -
ռա տե սիլ կը դի տէք

5- Յա ճա՞խ պա հա ծոյ կ՚ու տէք՝

ա.- Ա յո

բ.- Եր բեմն

գ.- Գրե թէ եր բեք

6- Ու տե լու ժա մա նակ լաւ կը
ծա մէ՞ք՝

ա.- Ոչ

բ.- Եր բեմն

գ.- Ա յո

7- Կե րա կու րէն ետք, ան մի ջա -
պէս թէյ կը խմէք՝

ա.- Ոչ, թէյ կը խմէք առ նուազն
կէս ժամ ետք

բ.- Նա յած ձեր զբա ղում նե րուն

գ.- Ա յո, ան մի ջա պէս

8- Գի շե րը կ՚ու տէ՞ք՝

ա.- Ա յո, նոյ նիսկ՝ ուշ ժա մե րուն

բ.- Ոչ ժա մը 18.00-էն ետք

գ.- Ու տե լը կը դադ րեց նէք քնա -
նա լէ 2 ժամ ա ռաջ

9- Դուք կը հե տե ւիք ա ռողջ
սննդա կար գի՝

ա.- Ա յո

բ.- Եր բեմն

գ.- Եր բեք

10- Օ րուան ժու մե րը չէք կրճա -
տեր, քիչ քա նա կու թեամբ քա նի մը
ան գամ կ՚ու տէք՝

ա.- Ա յո
բ.- Կա նո նը գի տէք, բայց չէք

գոր ծադ րեր
գ.- Ոչ

Ցու ցա տախ տա կին հի մամբ հա շ-
ւե ցէք ձեր միա ւոր նե րը եւ կար դա -
ցէք ար դիւն քը:

- Ե թէ 10-16 միա ւոր հա ւա քե ցիք,
Սոք րաթ ը սած է.

«Մենք չենք ապ րիր ու տե լու
հա մար, այլ կ՚ու տենք ապ րե լու
հա մար»: Դուք հա ւա նա բար տե -
ղեակ էք, թէ ինչ պէ՛ս եւ ե՛րբ
պէտք է ու տել եւ, այս պէսով, ձեր
մարմ նին եր բեք չէք վնա սեր.
գտած էք ճիշդ ու ղին:

- Ե թէ 17-23 միա ւոր հա ւա քե ցիք,
դուք գի տէք, որ սնուն դի չա րա շա -
հու մը սխալ է, բայց եր բեմն դուք
կը մոռ նաք այդ ի րո ղու թիւ նը, կ՚իյ -
նաք սխալ նե րու մէջ, բայց ձե ւը կը
գտնէք սխա լը սրբագ րե լու:

- Ե թէ 24-30 միա ւոր հա ւա քե ցիք,
ժա մա նակն է մտա ծե լու, որ հար -
կա ւոր է փո խել ո րոշ սո վո րու թիւն -
ներ, դժբախ տա բար չէք անդ րա -
դառ նար, որ սխալ ձե ւով կը սնա -
նիք: Պէտք է ու տէք դան դաղ եւ
լաւ ծա մե լով: Հրա ժա րե ցէք պա հա -
ծոյ կամ «ֆեսթ ֆուտ» կո չուած -
նե րէն, նա խա պա տուու թիւ նը տը-
ւէք տնա կան տաք կե րա կուր նե րուն:

÷áñÓ-Ñ³ñó³ñ³Ý
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ԽՈԽՈԲ
Խո խո բը հայ կա կան կե րակ րա տե սակ մըն է, որ հա -

մեղ է եւ ներ կա յա նա լի. պատ րաս տու թեան հա մար
անհ րա ժեշտ են.

- Շուրջ 1.5 քի լօ կշռող հաւ մը,

- Մէկ քի լօ սոխ,

- 400 կրամ նու ռի հա տիկ ներ,

- Կա րագ կամ բու սա կան իւղ (ըստ ճա շա կի),

- Աղ, սեւ պղպեղ, կար միր փո շի պղպեղ,

- Մէկ ա պու րի դգալ կիտ րո նի կե ղե ւի տա շուք։

ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒ ԹԻՒՆ
Հա ւը փոքր կտոր նե րով կտրա տել, հա մե մել:

Կո թով սա նին (քաս րոլ) մէջ տաքց նել իւ ղը կամ հա -
լեց նել կա րա գը եւ հա ւի կտոր նե րը տապ կել մին չեւ
կի սաեփ վի ճա կի հաս նին: Ա ւելց նել կի սա լուս նա ձեւ

շեր տուած սո խը եւ քա ռորդ ժամ եւս տապ կել՝ թե թեւ
կրա կի վրայ:

Ա ւելց նել նրան հա տիկ նե րը եւ շա րու նա կել ե փը,
մին չեւ որ հա տիկ նե րը սպի տակ դառ նան:

Հրամց նել տաք վի ճա կով, տապ կուած կամ խո րո ված
կտրտուած լա ւա շով եւ ման րուած ա զատ քե ղով:

Այ սու հե տեւ պա հա ծո յի ա պա կեայ շի շե րը մի՛ նետէք,
ա նոնց երկ րորդ կեանք մը տուէք՝ ներ կե լով, կա փա -
րիչ նե րը զար դա րե լով եւ զա նոնք վե րա ծե ցէք՝

ա.- Ծփա ցող մո մե րով մո մա կալ նե րու,

բ.- Մանր ի րեր խմբե լու եւ դա սա ւո րե լու շի շե րու,

գ.- Պատշ գա մին պա տե րը զար դա րող թա ղար նե րու,

դ.- Շպա րի վրձին նե րը դա սա ւո րե լու եւ խմբե լու ծա -
ռա յող շի շե րու,

ե.- Թա փան ցիկ թա ղար-ծաղ կա ման նե րու,

զ.- Գան ձա նակ նե րու:

Տանտիկնութիւնը այս կը պահանջէ։ Տան մէջ ամէն
բան շուկայէն գնելով գումար յատկացնելու կարիք
չկայ։ Նման միջոցներով ալ կրնանք գեղեցկացնել ու
զարդարել մեր բնակարանները։ 
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öºÜºÈàö¾ øðàô¼Æ üÆÈØÆ
²ðº²Ü ø²ÔòÎºÔ¾ î²è²äàÔ

ºð²Ê²Üºðàô Ø²êÆÜ
Քառասունմէկամեայ աշխարհա-

հըռչակ դե րա սա նու հի Փե նե լո փէ
Քրուզ վա ւե րագ րա կան ժա պա ւէն
մը պի տի պատ րաս տէ ա րեան քաղց -
կե ղէ տա ռա պող ե րա խա նե րու մա սին:

Դե րա սա նու հիին նպա տակն է աշ -
խար հին ու շադ րու թիւ նը հրա ւի րել
այս հի ւան դու թեան, ան կէ տա ռա -
պող ե րախա նե րուն, ա նոնց ծնող նե -
րուն եւ բժիշկ նե րուն վրայ:

Վա ւե րագ րա կան ժա պա ւէ նին մէջ
հի ւանդ ե րա խա նե րը աշ խար հին

պի տի պատ մեն ի րենց ան ցած եւ
ներ կայ վի ճա կին մա սին, նաեւ հի -
ւան դու թե նէն բու ժուած ե րա խա ներ
պի տի խօ սին ի րենց փոր ձա ռու թեան
մա սին:

Փե նե լո փէ Քրուզ վստահ է, որ
դժուար փոր ձա ռու թիւն մը պի տի
ըլ լայ թէ՛ ի րեն եւ թէ հի ւանդ ե րա -
խա նե րուն հա մար: Բայց հա մո զ-
ւած է, որ իր չնչին մաս նակ ցու թիւ -
նը պի տի բե րէ ա րեան քաղց կե ղի
բուժ ման հե տա զօ տու թեանց:

Ýáñ³Ó»õáõÃ»³Ý ³ßË³ñÑ¿Ý

Ի տա լա կան Տոլ չէ էնտ Կա պա նա նո րա ձե ւու թեան
տու նը ար դէն իսկ նա խա ճա շակ մը տուած է յա ռա ջի -
կայ գար նան իր հա ւա քա ծո յին մա սին: Ար դա րեւ, հա -
ւա քա ծոն կը բաղ կա նայ «հի ժապ»նե րէ (ա րա բա կան
քօղ) եւ «ա պա յա»նե րէ (ա րա բա կան լայն եւ եր կար
հա գուստ ներ):

Լուսանկարներուն մէջ կ՚երեւին հե տաքրք րա կան
նմոյշ ներ:

Միւս կողմէ, ան ցեա լին նման ներշն չում ներ ու նե -
ցած են Շա նէ լը (2014), իսկ ան ցեալ ամ րան Թո մի Հիլ -
ֆի կը րը եւ Ման կոն՝ Ռա մա զա նի ա ռի թով:

ՄԱՀ ԱՆՏ ՐԷ

ՔՈւ ՐԷԺԻ

Յու նուար 7-
ին նո րա ձե ւու -
թեան աշ խար -
հէն հե ռա ցաւ
9 2 - ա  մ ե ա յ
ֆրան սա ցի ձե -
ւա գէտ Անտ րէ
Քու րէ ժ: 60-ա -
կան տա րի նե -
րուն մեծ համ -
բաւ եւ յա ջո -
ղու թիւն վա յե -
լած ձե ւա գէ տը
սի րուած եւ գը-
նա հա տուած էր
իր ոչ-ա ւան դա -
կան յղա ցում -
նե րուն եւ նո -
րա րարա կան ո ճին հա մար:

Բա ցի հա գուս տէ, Քու րէժ նո րա -
ձե ւու թեան տու նը նշա նա ւոր էր
իր աք սե սուար նե րով՝ կօ շիկ, մոյկ,
պա յու սակ, ակ նոց, գօ տի եւայլն…

îàÈâ¾ ¾Üî Î²ä²Ü²ÚÆ ¶²ðÜ²Ü²ÚÆÜ Ð²ô²ø²ÌàÜ
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lշար. Բ.  էջէն

Մա նուէլ Պա տէեա նի ներ կա յու թիւ նը։ Ան Պուլ կա րիոյ
խորհր դա րա նի ղե կա վա րի ու շադ րու թեան յանձ նեց
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հիմ նախնդ րի խա ղաղ կար գա -
ւոր ման ուղ ղու թեամբ Հա յաս տա նի եւ ԵԱՀԿ-ի Մինս -
քեան խմբա կի հա մա նա խա գահ նե րուն կող մէ գոր ծադ -
րըւող ջան քե րը։ 

Սո ֆիա յի մէջ Նալ պան տեան մէկ տե ղուե ցաւ նաեւ
Պուլ կա րիոյ Ար տա քին գոր ծոց նա խա րար Տա նիէլ Մի -
թո վի հետ։ Նա խա րար նե րու բա նակ ցու թիւն նե րը
սկսան դէմ առ դէմ ձե ւա չա փով, ա պա շա րու նա կուե -
ցան պա տուի րա կու թիւն նե րու մաս նակ ցու թեամբ։ Ող -
ջու նե լով իր հայ պաշ տօ նա կի ցը՝ Մի թով նշեց, որ Հա -
յաս տա նի եւ Պուլ կա րիոյ յա րա բե րու թիւն նե րը բա րե -
կա մա կան ըլ լա լէ ա ւե լի են, ա նոնք կու գան դա րե րու
խոր քէն։ Ան խորհր դան շա կան հա մա րեց, որ տա կա ւին
միջ նա դա րուն քա նի մը պուլ կար թա գա ւոր ներ ա մուս -
նա ցած են հա յու հի նե րու հետ։ «Պուլ կար նե րը եւ հա -
յե րը ուս ու սի պայ քա րած են Պալ քա նեան շարք մը
պա տե րազմ նե րու մէջ։ Հա յաս տան կը հան դի սա նայ
Պուլ կա րիոյ կա րե ւոր մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր նե րէն
մին ու վա ղե մի բա րե կա մը», ը սաւ Մի թով եւ ա ւել -
ցուց, թէ Նալ պան տեա նի այ ցը նոր լիցք կը հա ղոր դէ
երկ կող մա նի յա րա բե րու թիւն նե րուն եւ հնա րա ւո րու -
թիւն կ՚ըն ձե ռէ նոր ծրագ րե րու քննարկ ման։ 

Շնոր հա կա լու թիւն յայտ նե լով Սո ֆիա այ ցե լու թեան
հրա ւէ րին հա մար՝ Նալ պան տեան նշեց, որ Հա յաս տան
մե ծա պէս կը կա րե ւո րէ իր պատ մա կան սերտ կա պե րը
Պուլ կա րիոյ հետ, ո րոնք հիմ նուած են եր կու ժո ղո -
վուրդ նե րու մի ջեւ ա ւան դա կան բա րե կա մու թեան եւ
մշա կու թա յին կա պե րու, ընդ հա նուր ճա կա տագ րի եւ
փո խա դարձ հա մակ րան քի վրայ։ 

Նա խա րար նե րը հա մա կար ծիք էին, որ անհ րա ժեշտ է
բարձ րաս տի ճան փո խա դարձ այ ցե լու թիւն նե րու մի ջո -
ցաւ նոր խթան հա ղոր դել երկ կող մա նի քա ղա քա կան
երկ խօ սու թեան ու ներդ նել յա ւե լեալ ջան քեր՝ հա մա -
գոր ծակ ցու թեան ա ռա ւել խո րաց ման եւ զար գաց ման
հա մար։ «Հա յաս տա նի եւ Պուլ կա րիոյ մի ջեւ քա ղա քա -
կան երկ խօ սու թիւ նը, հա մա գոր ծակ ցու թիւ նը ա ռեւ-
տըրատն տե սա կան, մշա կու թա յին ո լորտ նե րէ ներս
զար գա նա լու լուրջ նե րուժ ու նին ու մենք կը փա փա -
քինք գործ նա կան քայ լե րու ձեռ նար կել՝ մեր հա մա -
գոր ծակ ցու թեան նոր բո վան դա կու թիւն եւ աշ խու ժու -
թիւն հա ղոր դե լու ուղ ղու թեամբ», շեշ տեց Եդուարդ
Նալ պան տեան։

Զրու ցա կից նե րը անդ րա դար ձան երկ կող մա նի օ րա -
կար գի բազ մա թիւ հար ցե րուն, քննար կե ցին զա նա զան
ո լորտ նե րէ ներս հա մա տեղ հե տաքրք րու թեան ա ռար -
կայ հա մա գոր ծակ ցու թեան զար գաց ման հե ռան կար -
նե րը։ Կար ծիք ներ փո խա նա կուե ցան ի րա ւա պայ մա -
նագ րա յին դաշ տի ամ րապնդ ման, միջ խորհր դա րա նա -
կան կա պե րու զար գաց ման, եր կու եր կիր նե րու Ար տա -
քին գոր ծոց նա խա րա րու թիւն նե րուն մի ջեւ պար բե րա -
կան խորհր դա տուու թիւն նե րու ի րա կա նաց ման, մի -
ջազ գա յին կազ մա կեր պու թիւն նե րուն մօտ հա մա գոր -
ծակ ցու թեան, մշա կու թա յին եւ կրթա կան ո լորտ նե րէ
ներս հա մա գոր ծակ ցու թեան, ա ռեւտ րատն տե սա կան
հա մա գոր ծակ ցու թեան խթան ման վե րա բե րեալ։ Եր -
կուս տեք կա րե ւո րուե ցաւ նաեւ միջ կա ռա վա րա կան
յանձ նա ժո ղո վին աշ խա տան քը, որ ուղ ղուած է տնտե -
սա կան հա մա գոր ծակ ցու թեան զար գաց ման։ Պուլ կար

նա խա րա րը նշեց, որ երկ կող մա նի յա րա բե րու թիւն նե -
րու կա րե ւոր ուղ ղու թիւն կը հան դի սա նայ Սեւ ծո վը
եւ Հա րա ւա յին Կով կա սը կա պող փո խադ րու թեան են -
թա կա ռու ցուած քի ստեղ ծու մը, հա մա պա տաս խան նե -
րու ժի օգ տա գոր ծու մով։

Նկա տի ու նե նա լով, որ Պուլ կա րիա ներ կա յիս Եւ րո -
խոր հուր դի շրջա նա յին նա խա գահ եր կիրն է, նա խա -
րար նե րը քննար կե ցին պուլ կա րա կան նա խա գա հու -
թեան ա ռաջ նա հեր թու թիւն նե րը։ Ա նոնք ա ւե լի վերջ
անդ րա դար ձան Հա յաս տան-Եւ րո միու թիւն յա րա բե -
րու թիւն նե րուն եւ Հա յաս տա նի ու ԵՄ-ի մի ջեւ նոր ի -
րա ւա կան փաս տա թուղ թի շուրջ ըն թա ցող բա նակ ցու -
թիւն նե րուն։ Մի թով վե րա հաս տա տեց Պուլ կա րիոյ ա -
ջակ ցու թիւ նը ԵՄ-ի հետ Հա յաս տա նի հա մա գոր ծակ -
ցու թեան ամ րապնդ ման ու զար գաց ման հա մար։ 

Նալ պան տեան եւ Մի թով կար ծիք ներ փո խա նա կե ցին
տա րած քաշր ջա նա յին եւ մի ջազ գա յին հրա տապ հար -
ցե րու՝ Ուք րայ նոյ ճգնա ժա մի, Ի րա նի մի ջու կա յին
ծրագ րի շուրջ հա մա ձայ նու թեան ի րա գործ ման, Մեր -
ձա ւոր Ա րե ւել քէ ներս առ կայ ի րա վի ճա կին, մաս նա -
ւո րա պէս Սու րիոյ ճգնա ժա մին շուրջ։ 

Նալ պան տեան Մի թո վին եւս ներ կա յա ցուց ղա րա -
բա ղեան հիմ նա հար ցի կար գա ւոր ման շուրջ բա նակ -
ցա յին գոր ծըն թա ցի վեր ջին զար գա ցում նե րը, Հա յաս -
տա նի եւ ԵԱՀԿ-ի Մինս քեան խմբա կի հա մա նա խա գահ -
նե րու հա մա տեղ ջան քե րը՝ հիմ նախնդ րի խա ղաղ հան -
գու ցա լուծ ման ուղ ղու թեամբ։ Նալ պան տեան բա նակ -
ցու թիւն նե րու ա ւար տին Մի թո վը հրա ւի րեց Ե րե ւան։

Սո ֆիա յի մէջ եր կու ար տա քին գոր ծոց նա խա րար -
նե րը սար քե ցին նաեւ հա մա տեղ մամ լոյ ա սու լիս մը։
Մի թով պաշ տօ նա կան ընթ րիք մըն ալ կազ մա կեր պեց
ի պա տիւ Նալ պան տեա նին։ 

Պաշ տօ նա կան այ ցե լու թեան ըն թաց քին Ե դուարդ
Նալ պան տեան մէկ տե ղուե ցաւ նաեւ պուլ կա րա հայ
հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րուն հետ։

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՇՓՈՒՄՆԵՐ Կ՚ՈՒՆԵՆԱՅ ՊԱԼՔԱՆՆԵՐՈՒ ՄԷՋ

Եդուարդ Նալպանտեան եւ Ցեցքա Ցաչեւա

Եդուարդ Նալպանտեան եւ Ռոսէն Փլեւնիեւ

ՎՇՏԱԿ ՑՈՒ ԹԻՒՆ
Հայ Կա թո ղի կէ Ս. Յա կոբ հի ւան դա նո ցի հո գա -

բար ձու թիւ նը սրտի ան հուն կսկի ծով կը գու ժէ մա -
հը՝ Տ. Աբ րա համ Ծ. Վրդ. Ֆրա տի սի րե ցեալ քրոջ՝

ՏԻԿԻՆ

ՀԱ ՆԸՄ ՖՐԱ ՏԻ
(ԼՈՒ ՍԻՆ ՔՈՒՇ)

Յու ղար կա ւո րու թեան տխուր ա րա րո ղու թիւ նը կը
կա տա րուի 20 Յու նուար 2016, Չո րեք շաբ թի, Վա -
քըֆ լը գիւ ղի ե կե ղե ցին, Հա թայ։ 

Երկ նա յին հան գիստ կը հայ ցենք հան գու ցեա լին
եւ Ս. Հոգ ւոյ մխի թա րու թիւն՝ իր ըն տա նե կան պա -
րա գա նե րուն։ 

ՀՈ ԳԱ ԲԱՐ ՁՈՒ ԹԻՒՆ
Ս. ՅԱ ԿՈԲ ՀԻ ՒԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑԻ

Ի՜նչ փոյթ կեան քը մեռ նող,
Եր բոր ե րա զը կ ՚ապ րի,
Եր բոր ե րա զը ան մահ է:

Ո ԳԵ ԿՈՉ ՄԱՆ ՀԱՆ ԴԻ ՍՈՒ ԹԻՒՆ 
Ան մահ բա նաս տեղծ, ու սու ցիչ, մտա ւո րա կան...

ԴԱ ՆԻԷԼ ՎԱ ՐՈՒ ԺԱ ՆԻ
Սե բաս տիա-Բրգնիկ ցի 

22 Յու նուար 2016, Ուր բաթ, 20.30 

Տա տեան վար ժա րա նի սրահ, Պա քըր գիւղ

ՏՆՕ ՐԷ ՆՈՒ ԹԻՒՆ՝
ԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԿԵԴ ՐՈ ՆԱ ԿԱՆ ՎԱՐ ԺԱ ՐԱ ՆԻ

Սէր վիս՝ ժա մը19.00-ին, Գուր թու լուշ «Աքպան ք»ի
առջ եւէն

ՅԱԿՈԲԵԱՆՆԵՐՈՒ ԱՅՑԸ
lշար. Ա.  էջէն

րոլտ Յա կո բեան նե րը, ո րոնք վեր ջին օ րե րուն այ ցե լե -
ցին Իս թան պուլ։ Ծա նօթ է, որ ան ցեալ շա բա թա վեր -
ջին Պէ յօղ լուի մէջ, բա րե կա մա կան շրջա նա կէ ներս մե -
ծա րան քի հան դի սու թիւն մը կազ մա կեր պուած էր Ռի -
չըրտ Յա կո բեա նի հա մար։ Թուրք ե րա ժիշտ նե րու հետ
նուա գած եւ մե ներգ նե րով ալ հան դէս ե կած էր Ռի -
չըրտ Յա կո բեան։

Այդ ձեռ նար կին յա ջոր դած քա նի մը օ րե րուն ըն -
թաց քին Ռի չըրտ եւ Հե րոլտ Յա կո բեան նե րը ժա մա նակ
ան ցու ցին քա ղա քիս մէջ՝ շփուե լով ի րենց բա րե կամ -
նե րուն հետ։ Այս շրջագ ծով ա նոնք ե րէկ յետ մի ջօ րէին
փու թա ցին նաեւ խմբագ րա տունս՝ հա շուի առ նե լով,
մա նա ւանդ, որ թերթս լայ նօ րէն ար ձա գանգ հան դի -
սա ցած էր մե ծա րան քի հան դի սու թեան։ Հա ճե լի զրոյ -
ցի ըն թաց քին ա նոնք բա ցատ րու թիւն ներ տուին ի րենց
ըն թա ցիկ գոր ծու նէու թեան շուրջ եւ ընդգ ծե ցին Իս -
թան պուլ այս վեր ջին այ ցե լու թեան վե րա բե րեալ ի րենց
դրա կան տպա ւո րու թիւն նե րը։

lշար. Ա.  էջէն

քըր ճըօղ լուի յայ տա րա րու թիւն նե րուն։ Ըստ ի րեն,
ներ կա յիս թէեւ մա հա փոր ձին վե րա բե րեալ բա զում
հար ցա կան ներ կը մնան առ կայ, սա կայն հար ցաքն նու -
թեան թե ւա կո խած նոր հանգ րուա նը կը հա մա րուի

յու սադ րիչ՝ պատ րաս տուած նոր ամ բաս տա նագ րին

բե րու մով։ Այս տարուան ոգեկոչումներուն շրջագծով

հիմնական նորութիւնը այն էր, որ Հրանդ Տինքի ա-

ռընթեր վերյիշուեցաւ նաեւ մօտաւոր անցեալին մա-

հափորձի զոհ գացած քիւրտ գործիչ Թահիր Էլչի։

ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑ…

Ցուցարարները կ՚ընթանան Հարպիէէն դէպի Օսմանպէյ

ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄ
lշար. Ա.  էջէն

գլխա ւո րու թեամբ ա մէն տե սակ ա հա բեկ չա կան կազ -
մա կեր պու թեան դէմ վճռա կան հա մա գոր ծակ ցու թիւ -
նը շա րու նա կե լու վրայ։ Նկա տի ու նե նա լով, որ ԱՄՆ-
ի Փոխ-նա խա գահ Ճօ Պայ տըն այս շա բա թա վեր ջին
Թուր քիա պի տի այ ցե լէ՝ Էր տո ղան եւ Օ պա մա ման րա -
մաս նու թիւն ներ շօ շա փե ցին այդ բա նակ ցու թիւն նե -
րուն ըն թաց քին քննար կուե լիք զա նա զան նիւ թե րուն
շուրջ, նե րա ռեալ ա հա բեկ չու թեան դէմ պայ քա րը։ 

ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԱԶԴԱՆՇԱՆ
lշար. Ա.  էջէն

գլուխ, մե ծա մաս նու թիւն ու նի խորհր դա րա նէն ներս։ 

Հրանդ Մար գա րեան նշեց, թէ Դաշ նակ ցու թիւ նը
պա տաս խա նա տուու թեամբ վա րուած է երկ րի նոր
սահ մա նադ րու թեան ըն դուն ման հանգ րուա նին։ Կու -
սակ ցու թիւ նը այդ մեծ բե ռը ստանձ նած է՝ հա մո զու -
մով, հա ւատ քով եր թա լով սահ մա նադ րա կան փո փո -
խու թիւն նե րուն։ Հե տե ւա բար, ՀՅԴ այ սօր չի կրնար
պա տաս խա նա տուու թե նէ զերծ մնալ այդ ա ռու մով,
նոր սահ մա նադ րու թեան գոր ծադ րու թեան ա ռու մով,
այդ սահ մա նադ րու թիւ նը կեան քի կո չե լու ի մաս տով։
«Այս պատ ճա ռով մենք հա մա ձայն ենք հա մա գոր ծակ -
ցու թեան», ը սաւ Հրանդ Մար գա րեան եւ ա ւել ցուց, թէ
ա ռայժմ դժուար է ը սել, թէ հա մա խո հու թիւ նը ինչ պի -
սի՛ ձեւ մը պի տի ստա նայ։ Ար դա րեւ, հա մա պա տաս -
խան բա նակ ցու թիւն նե րը տա կա ւին կը գտնուին
սկզբնա կան փու լի մէջ։ «Ե ղած են ա ռա ջարկ ներ եւ մե -
զի հա մար սա սկզբուն քօ րէն ըն դու նե լի է, որ պէս զի
ու նե նանք հա մա գոր ծակ ցու թիւ նը սահ մա նադ րու թիւ -
նը կեան քի կո չե լու ի մաս տով։ Բայց ու րիշ ո րե ւէ խօ -
սակ ցու թիւն ա ռայժմ տե ղի չէ ու նե ցած», ը սաւ ան։

Յա մե նայն դէպս, ՀՅԴ -ի պիւ րո յի ներ կա յա ցու ցի չը
դժուա րա ցաւ նշե լու, որ հա մա խո հա կան իշ խա նու -
թեան մաս պի տի կազ մեն 2017 թուա կա նի խորհր դա -
րա նա կան ընտ րու թիւն նե րէն ա ռա՞ջ, թէ յե տոյ։ 

Ինչ պէս ծա նօթ է, ՀՅԴ Սերժ Սարգ սեա նի նա խա գա -
հու թեան սկզբնա կան շրջա նին ար դէն մաս կը կազ մէր
հա մա խո հու թեան։ Կու սակ ցու թիւ նը այդ իշ խա նու թե -
նէն դուրս ե կած էր՝ Թուր քիա-Հա յաս տա ն ար ձա նագ -
րու թիւն նե րուն բե րու մով։ 

«Ես շատ լաւ կը գի տակ ցիմ, որ այ սօ րուան բա րո -
յա հո գե բա նա կան մթնո լոր տին մէջ մե զի ձեռն տու չէ
ըլ լալ հա մա խո հու թեան ան դամ, ո րով հե տեւ նոր խօ -
սակ ցու թիւն ներ, նոր քննա դա տու թիւն ներ… Թէեւ
միշտ ե ղած է այս բա նը, հի մա ալ կ՚ըլ լայ։ Գի տեմ, որ
քա ջու թիւն պէտք է այս պայ ման նե րուն մէջ այդ պա -
տաս խա նա տուու թեան տակ մտնե լու հա մար։ Բայց ես
ու րիշ ելք չեմ տես ներ այս երկ րի վի ճա կը փո խե լու
հա մար։ Ա յո՛, ներ սէն ալ պէտք է փո խենք, դուր սէն
ալ պէտք է փո խենք», ը սաւ Հրանդ Մար գա րեան։  

ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ ՏԱՒՈՍԻ ՄԷՋ
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ւին հա մա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րը, ո րոնց ա ւե լի քան
եր կու հա զար հինգ հա րիւր հո գի կը մաս նակ ցի աշ -
խար հի հա րիւր եր կիր նե րէն։ Մի ջազ գա յին գոր ծիչ նե -
րը նկա տի կ՚առ նեն նաեւ փախս տա կան նե րու եւ գաղ -
թի քա ղա քա կա նու թեան հար ցե րը, աշ խար հատն տե -
սա կան մար տահ րա ւէր նե րը, հա մաշ խար հա յին ան-
վըտան գու թիւ նը, ա ռող ջա պա հու թիւ նը, կրթու թիւ նը,
սե ռա յին տար բե րու թիւն նե րու եւ կլի մա յի փո փոխ ման
նիւ թե րը։ 

ՄԱԿ-ի ընդ հա նուր քար տու ղար Պան Քի Մուն,
Գաղ թի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թեան ընդ հա նուր
տնօ րէն Ո ւի լիըմ Լէյ սի Սվինկ, Կար միր խա չի մի ջազ -
գա յին կո մի տէի նա խա գահ Փի թըր Մաու րէր եւ բազ -
մա թիւ ե րե ւե լի դէմ քեր կը մաս նակ ցին հա մա ժո ղո վին։
Աշ խար հի քա ռա սուն եր կիր նե րէ յա ռա ջա տար ղե կա -
վար ներ ալ հա սած են Տա ւոս։ Ա նոնց կար գին կը
գտնուին Միա ցեալ Նա հանգ նե րու Փոխ-նա խա գահ Ճօ
Պայ տըն, Ար տա քին գոր ծոց նա խա րար Ճոն Քե րի,
Ֆրան սա յի Ար տա քին գոր ծոց նա խա րար Լո րան Ֆա -
պիուս, Յու նաս տա նի Նա խա գահ Փրո քո փիս Փաւ լո -
փու լոս, Գեր մա նիոյ Նա խա գահ Եոա խիմ Կաուք, Գա -
նա տա յի Վար չա պետ Ճաս տին Թրիւ տօ եւ այլք։ Տա -
ւո սի մէջ մի ջազ գա յին մե տիա յի ան մի ջա կան ու շադ -
րու թեան ա ռար կայ հիմ նա կան դէմ քե րէն մին ալ Ի րա -
նի Ար տա քին գոր ծոց նա խա րար Մու համ մէտ Ճե ւատ
Զա րի ֆն է։

«ԱՆԻՄԱՍՏ ԵՐԵՒՈՅԹ ՄԸ…»
lշար. Ա.  էջէն

յին Միու թեան փլու զու մէն վերջ, տա կա ւին նոյն օ րը
դի ւա նա գի տա կան յա րա բե րու թիւն ներ պէտք է հաս -
տա տուէին Թուր քիոյ եւ Հա յաս տա նի մի ջեւ։ Իս կա պէս
դժբախ տու թիւն մըն է այդ քայ լին առ նուած չըլ լա լը։
Սա կը բխէր փո խա դարձ անվս տա հու թե նէ։ Թուր քիա
իր իսկ ինք նավս տա հու թեամբ պէտք է յաղ թա հա րէր՝
այդ հո ղա յին պա հանջ նե րու վե րա բե րեալ խնդիր նե -
րը», ը սաւ Վոլ քան Վու րալ։

Վոլ քան Վու րալ ա ւե լի վերջ մեկ նա բա նու թիւն ներ
ը րաւ Թուր քիա-Հա յաս տան-Ատր պէյ ճան ա ռանց քին
կա պակ ցու թեամբ։ Ըստ ի րեն, հայ կա կան կող մը հարց
կու տայ, թէ Թուր քիա ին չո՞ւ Հա յաս տա նի հետ յա -
րա բե րու թիւն նե րը կը պայ մա նա ւո րէ Ատր պէյ ճա նի
հետ, կա խուա ծու թեան մէջ կը դնէ Լեռ նա յին Ղա րա -
բա ղի հիմ նախնդ րի կար գա ւո րու մէն։ Այս հար ցու մը
թէեւ ճիշդ է, սա կայն այդ յա րա բե րու թիւն նե րը ի րար -
մէ կա խեալ չդարձ նելն ալ կը թուի ըլ լալ ան կա րե լի։
Ըստ Վոլ քան Վու րա լի, Թուր քիա պէտք է Ատր պէյ -
ճա նի գոր ծօ նը նուա զա գոյ նի ի ջեց նէ այս հար ցին մէջ։
Հա յաս տա նի հետ յա րա բե րու թիւն նե րը բնա կա նո նաց -
նե լու ճա նա պար հին Ան գա րա պէտք է իր մտադ րու -
թիւն նե րը լաւ բա ցատ րէ Պա քուին։ Թուր քիոյ եւ Հա -
յաս տա նի մի ջեւ հաս տա տուե լիք դրա կան յա րա բե րու -
թիւն նե րը կը նպաս տեն նաեւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի
հա կա մար տու թեան կար գա ւոր ման։ 

Վոլ քան Վու րալ այս կէ տին վրայ մատ նան շեց եր -
կու հիմ նա կան հան գա մանք։ Ա ռա ջի նը՝ այն է, որ
թուրք եւ հայ ժո ղո վուրդ նե րու այս քան եր կար դա րեր
միա սին ապ րած ըլ լա լէն վերջ այ սօր եր կու եր կիր նե -
րու մի ջեւ կա պե րուն խզուած ըլ լա լը իս կա կան
դժբախ տու թիւն մըն է։ Երկ րոր դը՝ կը վե րա բե րի պատ -
մա կան հար ցե րուն։ Հա յաս տան 1915-ին ապ րուած նե -
րը կը հա մա րէ ցե ղաս պա նու թիւն ու բնա կա նա բար
կրնայ հա մա րել։ Թուր քիոյ մէջ այս հար ցի պա րա գա -
յին շատ զար գա ցում ար ձա նագ րուե ցաւ։ Եր կու կող -
մե րու ո րա կում նե րը սկսան ի րա րու շատ նմա նիլ։
Թուր քիա սկսաւ հա յե րուն ցա ւը բաժ նել եւ կրճա տ-
ւե ցաւ այն հե ռա ւո րու թիւ նը, որ գո յու թիւն ու նի բա -
ռե րուն մի ջեւ։ 

Ա ւե լի վերջ Վոլ քան Վու րալ դի տել տուաւ, թէ այ -
սօր Հա յաս տա նի հետ յա րա բե րու թիւն նե րու բա րե լաւ -

ման հա մար Թուր քիոյ կը վի ճա կի հա մո զել Ատր պէյ -
ճա նը։ Ցիւ րի խի մէջ ստո րագ րուած ար ձա նագ րու -
թիւն նե րը պէտք է վե րա կեն դա նա ցուին։ Ե թէ սկզբնա -
կան շրջա նին Ատր պէյ ճա նի հետ միայն զգա ցա կան
կա պեր գո յու թիւն ու նէին, ա պա այ սօր այդ կա պե րը
ու նին նաեւ տնտե սա կան լուրջ խորք մը՝ մաս նա ւո րա -
պէս ու ժա նիւ թի բնա գա ւա ռի հա մա գոր ծակ ցու թեան
բե րու մով։

Վոլ քան Վու րա լի մօ տեց մամբ, Թուր քիա-Հա յաս տան
յա րա բե րու թիւն նե րուն բա րե լա ւու մը պի տի նուա զեց -
նէ նաեւ Սփիւռ քի կող մէ օ րա կար գի վրայ բե րուած
պնդում նե րուն նշա նա կու թիւ նը։ Բնա կա նո նաց ման ա -
ռա ջին քայ լը պէտք է ըլ լայ ժամ ա ռաջ սահ մա նին բա -
ցուի լը, դի ւա նա գի տա կան յա րա բե րու թիւն նե րու հաս -
տա տու մը։ Վու րալ յի շե ցուց, թէ Կար սի եւ Իգ դի րի
շրջան նե րու բնա կիչ ներն ալ կը տու ժեն սահ մա նի փակ
մնա լէն։ Ըստ ի րեն, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թիւ -
նը պէտք է միշտ բարձ րա ձայ նէ այս խնդի րը, բազ մա -
կող մա նի հան գա մանք նե րով եւ ար տա յայ տու թեան ա -
զա տու թեան մի ջա վայ րին մէջ։ Վու րալ վեր յի շեց նաեւ
հան գու ցեալ Հրանդ Տին քը։ 

Ա սու լի սին յա ջոր դած հար ցում-պա տաս խա նի բաժ -
նին մէջ ալ Վոլ քան Վու րալ ընդգ ծեց, թէ պատ մա բան -
նե րու յանձ նա ժո ղով մը ստեղ ծե լու նիւ թը պար զա պէս
ե րե ւա կա յու թիւն մըն է, ո րով հե տեւ իւ րա քան չիւր
պատ մա բան կ՚ու նե նայ իր ու րոյն մօ տե ցու մը, կար ծի -
քը։ «Թէեւ մեր օգ տա գոր ծած բա ռա պա շա րը ժա մա նա -
կի ըն թաց քին են թար կուած է փո փո խու թեան, սա կայն
նոյ նը չի կրնար ըլ լալ Հա յաս տա նէն հա յու մը հետ։
Այս տեղ հար ցը ոչ թէ մոռ նալն է, այլ ա պա գա յին նա -
յի լը։ Սա կ՚ըլ լայ շօ շա փե լի ծրագ րե րով։ Ես մեծ կա րե -
ւո րու թիւն չեմ ըն ծա յեր Սփիւռ քին նկատ մամբ։
Սփիւռ քէն վախ նա լով Հա յաս տա նի հետ մեր յա րա բե -
րու թիւն նե րու ձե ւա ւո րու մը սխալ է։ Բնա կա նա բար
հա շուի պի տի առ նենք նաեւ Ատր պէյ ճա նի հետ յա րա -
բե րու թիւն նե րը։ Ան ցեա լին Ատր պէյ ճա նի վրայ Թուր -
քիոյ կշի ռը բարձր էր, իսկ ներ կա յիս ար դէն Ատր պէյ -
ճա նի կշի ռը բարձր է Թուր քիոյ վրայ։ Թուր քիա պէտք
է վա րուի ու շա դիր, չա փա ւոր ու հա շուի առ նե լով իր
ազ գա յին շա հե րը», նշեց Վոլ քան Վու րալ։ 

Վա ղը պի տի հրա տա րա կենք վաս տա կա ւոր դես պան
Իւ նալ Չե ւի քէօ զի խօս քե րը։ 


