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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 լիս-
քննարկ ման ըն թաց քին վաս տա կա -
ւոր դես պան Իւ նալ Չե ւի քէօ զի ե -
լոյթն ալ հե տաքրք րու թեան ա ռու -
մով չէր զի ջեր վաս տա կա ւոր դես -
պան Վոլ քան Վու րա լի խօս քին։ Ար -
տա քին գոր ծոց նա խա րա րու թե նէն
ներս Իւ նալ Չե ւի քէօզ գլխա ւո րած է
Կով կա սի եւ Կեդ րո նա կան Ա սիոյ եր -
կիր նե րու ընդ հա նուր տնօ րէ նու թիւ -
նը։ Անց նող շուրջ քսա նհինգ տա ր-
ւան տե ւո ղու թեան ան մաս նակ ցու -
թիւն բե րած է Ան գա րա յի եւ Ե րե ւա -
նի մի ջեւ տե ղի ու նե ցած գրե թէ բո -
լոր բա նակ ցու թիւն նե րուն։ Իր վկա -
յու թիւն նե րուն եւ այս գոր ծըն թա -
ցին մէջ ու նե ցած ներդր ման շնոր հիւ
ոչ միայն կու տա կած է մեծ փոր ձա -
ռու թիւն, այլ նաեւ ու նի լուրջ հո -
տա ռու թիւն։ 

Ա սու լի սին ժա մա նակ Չե ւի քէօզ ե -
լոյ թին սկսաւ՝ հան դի սա տես նե րուն
հետ բաժ նե լով ֆիլ մին վե րա բե րեալ
տպա ւո րու թիւն նե րը։ Ան ը սաւ, որ
«Փակ սահ մա նի երկ խօ սու թիւն»ը
թէեւ փաս տա վա ւե րագ րա կան գործ

մըն է, ա ռա ջին հեր թին պէտք է դա -
տուի իր ա ռար կա յա կա նու թեամբ,
սա կայն զայն կա րե լի է ար ժե ւո րել
նաեւ գե ղա րուես տա կան տե սա կէ -
տէ։ Յայտ նի դի ւա նա գէ տը ու շադ -
րու թիւն հրա ւի րեց ժա պա ւէ նի դի -
պուկ ե րե սակ նե րէն մէ կուն վրայ։
Ար դա րեւ, ֆիլ մին մէջ ցոյց կը տըր-
ւէին ձեռ քե րը այն անձ նա ւո րու -
թիւն նե րուն, ո րոնք մաս նակ ցու թիւն
բե րած էին ի րենց վկա յու թիւն նե րով։
Երբ ա նոնք տե սախ ցի կին դի մաց կը
խօ սէին, ոսպ նեա կը ա տեն-ա տեն կը
կեդ րո նա նար ի րենց ձեռ քի շար -
ժում նե րուն վրայ, մինչ եր բեմն ալ
այդ ձեռ քե րը կը միա նա յին ի րա րու։
Չե ւի քէօզ ֆիլ մի պար փա կած ընդ -
հա նուր պատ գա մին տե սան կիւ նէն
յատ կան շա կան նկա տեց այդ ձեռ քե -
րու վե րա միա ւոր ման դրուագ նե րը։
Ուս տի ան մաղ թեց, որ Թուր քիոյ եւ
Հա յաս տա նի ժո ղո վուրդ ներն ալ, այդ
ձեռ քե րուն օ րի նա կով, ըլ լան ամ րօ -
րէն վե րա միա ւո րուած։ Սոյն պատ -
գա մի ազ դու ձե ւով փո խանց ման
կա պակ ցու թեամբ ա տե նա խօ սը
շնոր հա ւո րեց ֆիլ մի հե ղի նակ Տիգ -
րան Պաս կե ւի չեա նը։ Վաս տա կա ւոր
դես պա նը շեշ տեց նաեւ, թէ այս ֆիլ -

մի ընդ հա նուր հէն քը ե ղած է բա ւա -
կա նա չափ բարդ եւ այդ քան մեծ թի -
ւով տե սակ ցու թիւն նե րը հա մադ-
րըւած են վար պե տօ րէն, ուս տի շնոր -
հա ւո րու թեան ար ժա նի է ամ բողջ
ստեղ ծա գոր ծա կան խում բը։ Ան
մաղ թեց, որ այս գոր ծը բնո րո շէ
սկիզբ մը եւ յա ռա ջի կա յին ալ ար -
տադ րուին նման գոր ծեր։ Ըստ Չե -
ւի քէօ զի, նման մօ տե ցում նե րու պա -
րա գա յին կա րե ւոր պար տա կա նու -
թիւն ներ կը վի ճա կի քա ղա քա ցիա -
կան հա սա րա կու թեան։ Հե տե ւա բար,
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թիւն -
նե րը յա մառ պէտք է ըլ լան՝ պե տա -
կան գոր ծիչ նե րը հար կադ րանք նե րու
դէմ յան դի ման թո ղե լու հա մար։

Իւ նալ Չե ւի քէօզ ա ւե լի վերջ դի -
տել տուաւ, որ Ար տա քին գոր ծոց
նա խա րա րու թեան մօտ յա ռաջ տար-
ւած է Վոլ քան Վու րա լի սկսած գի -
ծը։ Ցիւ րի խի մէջ ստո րագ րուած ար -
ձա նագ րու թիւն ներն ալ կա ռու ցուած
են այդ նոյն գոր ծըն թա ցի հի ման
վրայ։ Այդ բո լո րը օր մը պի տի տան
ի րենց պտուղ նե րը։ Փոր ձա ռու դի -
ւա նա գէ տին խօս քե րով, թուրք եւ
հայ ժո ղո վուրդ նե րը պատ մու թեան
ըն թաց քին եր կար ժա մա նակ ապ րած

են միաս նա բար։ Խորհր դա յին Միու -
թեան եր կար գո յա տե ւու մը զա նոնք
հե ռա ցու ցած է ի րար մէ։ Բայց եւ
այն պէս, ան սահ մա նի փակ մնա լու
ե րե ւոյ թը չհա մա րեց որ պէս Խոր-
հըրդա յին Միու թեան շրջա նէն ժա -
ռան գուած ար գելք մը։ Ար դա րեւ,
1991-ին, Խորհր դա յին Միու թեան
փլու զու մէն վերջ բա ցուած էր հայ-
թրքա կան սահ մա նը, որ ար դէն ծա -
նօթ պատ ճառ նե րով փա կուած էր
1993 թուա կա նին։

Մեկ նա բա նե լով ներ կայ ի րադ րու -
թիւ նը՝ Իւ նալ Չե ւի քէօզ հան դէս ե -
կաւ շատ ու շագ րաւ բաղ դա տու -
թիւն նե րով։ Ար դա րեւ, այ սօր Թուր -
քիոյ սահ ման նե րը բաց են այն պի սի
հա րե ւան եր կիր նե րու հետ, ուր կէ
սպառ նա լիք ներ կու գան իր ազ գա -
յին անվ տան գու թեան դէմ։ «Հե տե -
ւա բար ա նըն դու նե լի կը հա մա րեմ
Հա յաս տա նի հետ սահ մա նին փակ
մնա լը», եզ րա փա կեց իր խօս քը Չե -
ւի քէօզ։ 

Վա ղը մեր այս ման րա մասն հա -
ղոր դում նե րու շար քը պի տի եզ րա -
փա կենք՝ Մե թէ Չու պուք ճուի խօս քի
եւ ա սու լի սի հար ցում-պա տաս խա նի
բաժ նի ամ փո փու մո վ։

ԱՐԱՍ ԷՕԶՊԻԼԻԶ
ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑԱՒ
ՊԷՇԻԿԹԱՇԻ ՀԵՏ
Հա յաս տա նի ֆութ պո լի ազ գա յին հա ւա քա կա նի

կի սա պաշտ պան Ա րաս Էօզ պի լիզ հա մա ձայ նու -
թեան հա սաւ Պէ շիկ թաշ ա կում բին հետ։ Ծա նօթ է,
որ Ա րաս Էօզ պի լիզ նախ կին թրքա հայ մըն է, ծնած

«Փակ սահմանի երկխօսութիւն» փաստավաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութեան յաջորդած ասուլիսին ընթացքին Իւնալ Չեւիքէօզի ելոյթը

ՁԵՌՔԵՐՈՒ ՎԵՐԱՄԻԱՒՈՐՈՒՄԸ
«Այսօր Թուրքիոյ սահմանները բաց են այնպիսի հարեւան երկիրներու հետ, ուրկէ սպառնալիքներ կու գան իր ազգային անվտանգութեան դէմ։

Հետեւաբար, անընդունելի կը համարեմ Հայաստանի հետ սահմանին փակ մնալը», կ՚ըսէ վաստակաւոր դեսպանը՝ մեկնաբանելով այժմու իրադրութիւնը

lշար. Դ.  էջ

Իւնալ Չեւիքէօզ (Լուսանկար՝ Արի Թաշ)

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի ապարանքի երդիքին տակ տեղի ունեցաւ շքեղ արարողութիւն մը

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ
«Գիտական նոր նուաճումը կամ արուեստի նոր ստեղծագործոթիւնը իսկական գնահատականը կը ստանայ, երբ կ՚անցընէ ժամանակի քննութիւնը»

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ.
ԱԹԷՇԵԱՆ
Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ

Փեթր Մարէս եւ
Սրբազան Հայրը

Պատ րիար քա կան Ընդ -
հա նուր Փո խա նորդ Տ. Ա -
րամ Արք. Ա թէ շեան այ -
սօր կը մեկ նի Լոս Ան ճե -
լըս, Միա ցեալ Նա հանգ -
ներ։ Իր այ ցե լու թիւ նը կը
կա յա նայ Հայց. Ա ռա քե -
լա կան Ե կե ղեց ւոյ Հիւ սի -
սա յին Ա մե րի կա յի Ա րեւ-
մը տեան Թե մի Ա ռաջ -
նորդ Տ. Յով նան Արք.
Տէր տէ րեա նի հրա ւէ րին
ըն դա ռաջ։ 

Պատ րիար քա րա նի աղ -
բիւր նե րը տե ղե կա ցու ցին,
թէ Տ. Յով նան Արք. Տէր -
տէ րեա նի նա խա ձեռ նու -
թեամբ Լոս Ան ճե լը սի մէջ
կազ մա կեր պուած է
Շնորհք Պատ րիարք Գա -
լուս տեա նի վախ ճան ման
25-ա մեա կին առ թիւ ո գե -
կոչ ման ա րա րո ղու թիւն
մը, ո րուն իր մաս նակ ցու -
թիւ նը պի տի բե րէ նաեւ
Ընդ հա նուր Փո խա նոր դը։
Այս Կի րա կի Տ. Ա րամ
Արք. Ա թէ շեան պի տի
պա տա րա գէ Հիւ սի սա յին
Ա մե րի կա յի Ա րեւմ տեան
Թե մի Ա ռաջ նոր դա նիստ
Սրբոց Ղե ւոն դեանց մայր
տա ճա րին մէջ, որ կը
գտնուի Պըր պեն քի Ա -
ռաջ նոր դա րա նի հա րե ւա -
նու թեամբ։ Նո րին Սըր-
բազ նու թիւ նը Ս. Պա տա -
րա գի ըն թաց քին պի տի
տայ օ րուան պատ գա մը։

Նախագահ Սերժ Սարգսեան կ՚ողջունէ 2015-ի պետական մրցանակներու դափնեկիրները

lշար. Դ.  էջ

Ե րէկ, Ե րե ւա նի մէջ կազ մա կեր-
պըւած հան դի սա ւոր ա րա րո ղու -
թիւ նով մը յանձ նուե ցաւ Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թեան 2015
թուա կա նի պե տա կան մրցա նակ -
նե րը։ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թեան նա խա գա հի ա պա րան քի եր -
դի քին տակ տե ղի ու նե ցաւ հան -
դի սու թիւ նը։ Նա խա գահ Սերժ
Սարգ սեա նի հրա մա նագ րով շարք
մը բնա գա ւառ նե րու մէջ շնոր հ-
ւե ցան 2015 թուա կա նի պե տա կան
մրցա նակ նե րը՝ հա մա պա տաս խան
յանձ նա խում բե րու ա ռա ջարկ նե -
րուն հի ման վրայ։ Այս տա րուան
մրցա նակ նե րը շնոր հուե ցան գրա -
կա նու թեան եւ ա րուես տի, ճար -
տա րա պե տու թեան եւ քա ղա քա շի -
նու թեան, ճշգրիտ եւ բնա կան գի -
տու թիւն նե րու բնա գա ւառ նե րուն
մէջ։ Գրա կա նու թեան եւ ա րուե ս-
տի բնա գա ւա ռի շարք մը ո լորտ նե -
րուն մէջ պե տա կան մրցա նակ նե -
րու ար ժա նա ցան՝ Յա կոբ Յա կո -
բեան (Յա կոբ Մով սէս), Վար դան
Ա ճէ մեան, Վա հէ Գէոր գով, Սա -
մուէլ Պա պա սեան, Հայկ Բա դա -
լեան, Ան նա Դեր ձա կեան, Ար թուր
Փար սեան։ Ճար տա րա պե տու թեան
եւ քա ղա քա շի նու թեան բնա գա ւա -
ռին մէջ պե տա կան մրցա նա կի ար -

ժա նա ցան՝ Նա րեկ Սարգ սեան, Փոլ
Չա թալ պա շեան եւ Ստե փան Ա խո -
յեան։ 

Ճշգրիտ եւ բնա կան գի տու թիւն -
նե րու բնա գա ւա ռին մէջ մրցա նակ
ստա ցան՝ Ա շոտ Սա ղեան, Ան նա
Մկրտչեան եւ Հա յար փի Սի մո -
նեան։ 

Պե տա կան մրցնակ նե րու յանձ -
նու մէն վերջ Սերժ Սարգ սեան
հան դէս ե կաւ շնոր հա ւո րու թեան
խօս քով մը։ «Հա մո զուած եմ, որ
գի տա կան նոր նուա ճու մը կամ
արուես տի նոր ստեղ ծա գոր ծու -
թիւ նը իր իս կա կան գնա հա տա կա -
նը կը ստա նայ ա ւե լի ուշ, երբ
կ՚ան ցը նէ ժա մա նա կի քննու թիւ նը։
Սա չի նշա նա կեր, որ մենք պէտք
է սպա սենք հա րիւր կամ եր կու
հա րիւր տա րի եւ յե տոյ միայն
գնա հա տենք, թէ ո՛վ ինչ ը րած է։
Հա մո զուած եմ նաեւ, որ ժա մա նա -
կա կից նե րը պա տաս խա նա տուու -
թիւն ու նին ստեղ ծա գոր ծող նե րու
եւ յայտ նա գոր ծող նե րու առ ջեւ։
Մենք պար տա ւո րու թիւն ու նինք
բարձ րա ձայն ը սե լու, թէ ինչն է
մե զի հա մար ար ժէք եւ ին չը՝ ոչ։
Սա հա սա րա կու թեան ու պե տու -
թեան ար ժէ քա յին հա մա կար գը վե -

ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՏԱՒՈՍԻ ՄԷՋ ԶՐՈՅՑՆԵՐ ԱՅՑ՝ ԴԷՊԻ ՔԱՐԱՏԱՂ

Սէրկէյ Լաւրով եւ Ճոն Քերի երէկ Ցիւրիխի մէջ

lնիւթը կարդալ Դ.  էջ

Ահմէտ Տավուտօղլու եւ Իլհամ Ալիեւ Տաւոսի մէջ

lնիւթը կարդալ Դ.  էջ

Նալպանտեան եւ Վուեանովիչ զրոյցի պահուն

lնիւթը կարդալ Դ.  էջ

lշար. Դ.  էջ
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Ø²î²Ô Î²Ø êÆðàÚ Ö²Þ
ՄԱՇ ՏՈՑ ՔԱ ՀԱ ՆԱՅ ԳԱԼ ՓԱՔ ՃԵԱՆ

«Մա տաղ» կը նշա նա կէ՝ ուխ տի ոչ խար,
զոհ կամ զո հի ճաշ։ Իսկ «Սի րոյ սե ղան» ա -
սա ցուած քը կը հա մա պա տաս խա նէ «ա -
գապ» յու նա րէն բա ռին՝ որ կը նշա նա կէ՝
սէր, որ կը հան դի պինք Աս տուա ծա շուն չի
Եօ թա նաս նից յու նա րէն թարգ մա նու թեան
մէջ՝ որ գե րա զան ցա պէս կ՚ակ նար կէ «զգա -
յա կան սէ րը»։ «Agape» կ՚ար տա յայ տէ
Քրիս տո սի սէ րը կամ քրիս տո նեա նե րու սէ -
րը՝ ի րա րու նկատ մամբ։ Ու րեմն «սի րոյ սե -
ղան» Քրիս տո սի սի րոյն եւ քրիս տո նեա նե -
րու ի րա րու նկատ մամբ սի րոյն մէկ խորհըր-
դա նիշն է՝ սի րոյ ընդ հա նուր եւ հա սա րա կա -
կան ար տա յայ տու թիւ նը եւ մարմ նա ցո՛ւ մը։

Ուս տի պատ մու թիւ նը կը վկա յէ, թէ «ա -
գա պէ»ի նա խա տի պար ներ ե ղած են հրեա -
նե րու, յոյ նե րու եւ հռով մէա ցի նե րու մօտ։
Նախ նա կան շրջան նե րուն, ա գա պէն աղ քատ -
նե րու տրուած սի րոյ ճաշ էր, ա ւե լի վեր ջի
ժա մա նակ նե րուն՝ Ե կե ղեց ւոյ մէջ Սուրբ Հա -
ղոր դու թեան հետ կա պուած պաշ տօ նա կան
ճաշ, ո րու մի ջո ցով Ե կե ղեց ւոյ բո լոր ան դամ -
նե րը կ՚օգ տուէին միեւ նոյն սե ղա նէն։ Ա գա -
պէն կը մա տու ցուի ի յի շա տակ Քրիս տո սի
Վեր ջին ընթ րի քին (Ա ԿՈրՆԹ. ԺԱ 23)։

 Սա կայն ժա մա նա կի ըն թաց քին, ա գա պէն
շե ղած է իր նպա տա կէն, եւ խե ղա թիւ րուած
է իր ի մաս տը։

380 թուա կա նին «Գանգ րա յի Ժո ղով»ը
փոր ձած է վե րա դարձ նել ա գա պէի նախ կին
ի մաս տը եւ վե րա կանգ նեց նել իր իս կա կան
բո վան դա կու թիւ նը, բայց ա պար դիւն մնա -
ցած է փոր ձը։ 7-րդ դա րուն վեր ջին՝ Ա րեւ -
մուտ քի մէջ ա գա պէն բո լո րո վին կորսն ցուց
իր ի մաս տը եւ միան գա մընդ միշտ ան հե տա -
ցաւ. սա կայն Ա րե ւե լեան ո րոշ ե կե ղե ցի նե -
րու մէջ՝ ղպտի նե րու ո րոշ  հա տուա ծի մը եւ
հա յե րու մօտ մնաց իբ րեւ Սուրբ Պա տա րա -
գի յա ջոր դող «սի րոյ ճաշ»՝ հա սա րա կաց սե -
ղա նի մը շուրջ։

Սա կայն ա գա պէն Պար թեւ Կա թո ղի կո սի
կա նոն նե րու մէջ հրա հան գուած է «ա գա պէի
պաշ տօն» եւ Սուրբ Պա տա րա գը չմա տու ցա -
նել ա ռանց Ա ւե տա րան կար դա լու։ Ան շուշտ
ա գա պէն հոն նկա տի առ նուած է իր նախ -
նա կան ի մաս տով։

«Ա գա պէի հրա ւի րուած աշ խար հա կան ներ

Սուրբ Պա տա րա գէն ա ռաջ պէտք չէ՛ հաց
ու տեն։ Ժո ղո վուր դը պէտք է սի րով մա տու -
ցա նէ նախ նի նե րուն՝ ա գա պէի հա մար սահ -
մա նուած ըն ծա նե րը», ըստ Կա նո նին։

Ներ սէս Բ. Բագ րե վանդ ցի Կա թո ղի կո սի օ -
րով գու մա րուած Դուի նի Ժո ղո վը՝ 554
թուա կա նին ըն դու նած է Կա նոն մը՝ 22-րդ
Կա նո նը, որ ամ բող ջո վին նուի րուած է ա գա -
պէի կա նո նադ րու թեան։

Ա գա պէ նե րը մա տու ցուած են նաեւ ննջե -
ցեալ նե րու հո գիի հանգս տու թեան հա մար,
ըստ Պար տա ւի Ե կե ղե ցա կան Ժո ղո վի ԺԸ
կա նո նի։ Ա գա պէ կը կո չուին նաեւ մա տա -
ղի հա մար ըն ծա յա բե րուած կեն դա նի նե րը։

Վեր ջի շրջան նե րուն՝ ա գա պէի մնա ցուկ -
նե րը տես նուած եւ կա տա րուած են Սուրբ
Զա տի կին մա տաղ ը նե լու սո վո րու թեան մէջ։
(Սկզբնաղ բիւր՝ Ք. Հ. հան րա գի տա րան)։ Ա -
ռա կա խօ սը կ՚ը սէ. «Աղ քա տին ո ղոր մու թիւն
ը նո ղը Տէ րո ջը փոխ կու տայ ու Ա նի կա ա -
նոր հա տու ցում պի տի ը նէ» ( Ա ՌԱԿ. ԺԹ
17)։ Այս ի մաս տով, մա տա ղը, կեր պով մը
Աս տու ծոյ մա տու ցուած ա ղերս մըն է, որ
փոխ յա րա բե րու թիւն մը ստեղ ծէ մար դուն
եւ Աս տու ծոյ մի ջեւ։ Ուս տի Դ. դա րէն սկըս-
եալ Հայ Ե կե ղե ցին ձե ւա ւո րած է «բա րե -
պաշ տա կան ե րե ւոյթ» մը՝ որ դա րե րու հո -
լո վոյ թին մէջ վե րա ծուած է «ազ գա յին-ե կե -
ղե ցա կան ինք նու թեան» սնուն դի աղ բիւր։
Մա տա ղը իւ րա յա տուկ սո վո րու թիւն մը ե -
ղած է, միակ նպա տա կը՝ աղ քատ նե րու եւ
կա րօ տեալ նե րու հա մար կա մա ւոր նուի րա -
բե րու թի՛ւն։ Ժա մա նա կա կից բա ռա րան նե -
րու մէջ, մա տա ղը կրօ նա կան ի մաս տի ա ռու -
մով, հե տե ւեալ ստու գա բա նու թեամբ կը
ներ կա յա ցուի. «Զոհ մա տու ցա նե լու կեն դա -
նի… զոհ մա տու ցա նե լու ա րա րո ղու թիւն,
զո հի հա մար մոր թուած կեն դա նիի մի սը, զոր
կ՚ե փեն եւ ժո ղո վուր դին ձրի կը բաժ նեն»։

 Մա տա ղի կար գը սահ մա նած է Սուրբ Գրի -
գոր Լու սա ւո րիչ՝ թե րեւս 301 թուա կա նին՝
քրիս տո նէու թիւ նը պե տա կան կրօն հռչա կե -
լէն ան մի ջա պէս յե տոյ։

Ըստ Տա թե ւա ցիի «մա տաղ» կը նշա նա կէ՝
«աղ մա տու ցա նել»։ Ուս տի մա տա ղը, նախ՝
Աս տու ծոյ ըն ծայ է։ Երկ րորդ՝ փրկու թեան
յոյս է։ Եր րորդ՝ աղ քատ սի րու թիւն է եւ ո -

ղոր մու թի՛ւն։ Չոր րորդ՝ ննջե ցեալ նե րու յի -
շա տակ, ա պա մեր ե րախ տա գի տու թեան
զգա ցու մին ար տա յայ տու թիւնն է Աս տու ծոյ՝
հի ւան դու թիւն նե րէ, փոր ձու թիւն նե րէ ա զա -
տուե լու հա մար։

Մա տա ղի տար րերն են՝ կեն դա նին եւ ա ղը։

Քա նի որ մա տա ղը Աս տու ծոյ մա տու ց-
ւող ըն ծայ է, ա պա մա տաղ ցու կեն դա նին
պէ՛տք է «ար դար վաս տակ»ի ար դիւնք ըլ -
լայ՝ ըն տիր եւ լա ւա գոյ նը։

Հարկ է յի շեց նել, թէ մա տա ղը եր բեք չի
կա տա րուիր մա տաղ ցուին ա րիւ նով
մեղ քե րէն թո ղու թիւն ստա նա լու ակըն-
կա լու թեամբ։ Մա տաղ է, եւ մա նա ւա՛նդ
ըն դու նե լի մա տաղ, ըն ծա յա բե րուի՝ հա ցե -
ղէն, ու տես տե ղէն, հա գուս տե ղէն, շի նու -
թիւն, դրա մա կան նուի րա տուու թիւն եւ ո -
րե ւէ ու րիշ բա րե գոր ծու թիւն։

Մա տա ղի մի սը կա րե լի չէ պա հել տու նը՝
իբ րեւ ու տե լիք, այլ նոյն օ րը պէտք է բաշ -
խել աղ քատ նե րուն։

Քրիս տո նէա կան ի մաս տով մա տա ղի ա րա -
րո ղու թեան ա կունք նե րը կու գան ա ռա ջին
դա րէն, երբ բո լոր քրիս տո նեա նե րը Սուրբ
Պա տա րա գէն յե տոյ կը հա ւա քուէին միա -
սին՝ «սի րոյ ճաշ»ի՝ մա տա ղի, որ ամ բող ջու -
թեամբ կը մա տու ցուէր հի ւանդ նե րու եւ աղ -
քատ նե րու ըստ ա ւե տա րա նա կան խօս քին.

«Երբ ճա շի կամ ընթ րի քի հրա ւէր կու
տաս, մի՛ կան չեր բա րե կամ ներդ կամ ազ -
գա կան ներդ, եղ բայր ներդ եւ հա րուստ դրա -
ցի ներդ, որ պէս զի չըլ լայ որ ա նոնք ալ քու
հրա ւէ րիդ փո խա րէն քեզ հրա ւի րեն, եւ այս
ձե ւով քե զի հա տու ցում կա տա րած ըլ լան։
Ընդ հա կա ռա կը, երբ ճաշ կե րոյթ կու տաս,
կան չէ՛ աղ քատ ներն ու խե ղան դամ նե րը,
կա ղերն ու կոյ րե րը։ Եւ այն ա տեն ե րա նե լի
պի տի ըլ լաս, ո րով հե տեւ ա նոնք փո խա րէ նը
քե զի հա տու ցա նե լիք ո՛ չինչ ու նին։ Եւ գիտ -
ցած ե ղիր, որ քու հա տու ցումդ պի տի ստա -
նաս ար դար նե րու յա րու թեան ժա մա նակ»
(ՂՈՒԿ. ԺԴ 12-14)։ Սի րոյ սե ղան նե րը ո՜ր -
քան տար բեր կ՚ե րե ւին ներ կա յիս, որ կա րե -
լի չէ՛ հասկ նալ…։
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1-Գրա պա հես տա նոց, 2-
Ա շա կերտ- Հիւ սի սա յին
Ատ լան տեա նի Ուխ տը, 3-
Տա ռի մը ա նու նը- նախ -
կին հե ռա տե սի լա յին
ֆիլ մա շար նե րէն, 4-Ա -
գա րակ աշ խատց նող, 5-
Գա ւա զան- լե զուով մը՝
ա յո- աղ բիւր, 6-Նախ-
թանձր կամ թաւ, 7-Ան -
կա նոն յա ռա ջա ցող, 8-
Հա զար քի լօկ րամ- ա ռու,
9-Գո ռոզ- ձայ նար կու -
թիւն մը, 10-Ստա ցա կան
ա ծա կան մը- սաս տիկ
հա կակ րանք զգալ, 11-
0տար ի գա կան ա նուն
մը- ան սուրբ։

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1-Գէորգ Մարզ պե տու նի
վէ պին հե ղի նա կը- մնջա -
խաղ, 2-Քա ղա քիս շար ժան կա րի սրահ նե րէն- ծո րա կին տակ կամ բաղ նի քին մէջ
դրուած խո րունկ փո րուած քար- ա րուես տին մէջ գոր ծա ծուած նիւ թին մայր գի -
ծը, 3-Շատ չար չա րուած, 4-Էա կան բա յէն- ջանք ը րի, 5-Ա րու այծ, 6-Լաւ- Ե -
գէա կա նի նա հանգ նե րէն, 7-Յե տա դաս մաս նիկ մը, 8-Ա պա հով չե ղող- նա խա -
դաս մաս նիկ մը, 9-Թուրք ի գա կան ա նուն մը- կեղ տո տի, 10-Ա րա կան ա նուն մը-
սար սա փազ դու, 11-Լե զուով մը՝ ոչ- յետ մա հու կա տա րե լի փա փաք- մէջ տե ղը
ձայ նա ւոր մը դրէք ու ե զան վի զը ան ցու ցէք։

ՆԱԽԿԻՆԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ Հորիզոնական 1-Յե ղաշր ջում, 2-Ա ւե լի- ա պուշ, 3-Կի -
կօ- նաւ, 4-Ա քա ցի- եմ, 5-Հկ՝ վար- մուտ, 6-Ել- լի սէ, 7-Աւ րէր- ցի կան, 8-Հկ՝ ակ,
9-Անջր պետ- մատ, 10-Ո ւի, 11-րու պենս։ Ուղղահայեաց 1-Յա ւեր ժա կան, 2-Եւ-
հկ՝ նաւ, 3-Ղե կա վար- ջուր, 4-Ա լիք- ու, 5-Շի կա հեր- Պապ, 6-Հկ՝ Ցօ- ջե(րմ), 7-
Հկ՝ աջ- իմ, 8-(Աս)ուպ- ու լիկ- ուս, 9-Մու նե տիկ- մի, 10-Շամ- սա, 11-Քէ նո տիլ։
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Իւ րա քան չիւր ժո ղո վուր դի կեան քը բնու թագ րող
ա մե նաազ նիւ ու հա րուստ բնա գա ւառ նե րէն է եր -
գա րուես տը: Հայ եր գը ու նի հա զա րա մեակ նե րու
պատ մու թիւն՝ ընդգր կե լով հո գե ւո րէն մին չեւ ա -
շու ղա կան, ժո ղովր դա կա նէն՝ հայ րե նա սի րա կան,
դա սա կա նէն՝ քա ղա քա յին ֆոլք լոր ե ւայլն: Մե զի
հա սած հայ ա նուա նի եւ կամ ա նա նուն հե ղի նակ -
նե րու եր գա րուես տին մէջ ար տա ցո լուած են թէ՛
ի րենց ո ճը, ան հա տա կան ձայ նը, տա րաբ նոյթ ներ -
քին մղում նե րը, եւ թէ տուեալ ժա մա նա կաշր ջա -
նը բնո րո շող գե ղա գի տա կան ըմբռ նում նե րը, բար -
քերն ու սո վո րոյթ նե րը:

2015 թուա կա նին Իս թան պու լի մէջ լոյս տե սաւ
«Մե ղե դի» ձայ նագ րեալ-պատ կե րա զարդ եր գա րա -
նը, որ պատ րաս տուե ցաւ ե րա ժիշտ, եր գիչ Ար թիւր
Պաղ տա սա րեա նի կող մէ: Գիր քի հրա տա րա կու թիւ -
նը ի րա կա նա ցած է Պետ րոս Ռո պէր-Ան ժէլ Գա -
զան ճըօղ լուի մե կե նա սու թեամբ՝ ի յի շա տակ ի րենց
հան գու ցեալ հօր՝ Սա մուէլ Գա զան ճըօղ լուի եւ եղ -
բօր՝ Կար պիս Պո յա ճեա նի: 

Սոյն հա տո րի լոյս ըն ծայ մա ն մե ծա պէս օ ժան դա -
կած է Պատ րիար քա կան Ա թո ռի Հրա տա րա կու -
թեան յանձ նա խում բը: Եր գա րա նը նուի րուած է
հայ տպագ րեալ գրքի 500-ա մեա կին եւ մեծ եր գա -
հան Սիր վարդ Գա րա մա նու կի ծննդեան 100-ա -
մեակ ին:

«Մե ղե դի» եր գա րա նի ա ռա ջին բա ժի նին մէջ
տեղ գտած են տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րու եւ
ո ճե րու շուրջ վեց տաս նեակ եր գեր, ա պա երկ լե -
զու՝ հա յե րէն-անգ լե րէն ծա նօթ եւ կամ քիչ ծա նօթ
«Յօ րի նող նե րու կեն սագ րա կան ներ», յա ջոր դիւ՝
«Հայ կա կան նուա գա րան ներ», ա պա «Տա ռա դար ձու թեան ցու ցակ», եւ «Յա տուկ
շնոր հա կա լու թիւն» բա ժին նե րը:

Սոյն եր գա րա նը ա ռանձ նա յա տուկ է ա յն ա ռու մով, որ կան նաեւ եր գե րու ձայ -
նա նի շնե րը: Ա ռանձ նա յատ կու թիւն մը, որ մինչ այս Թուր քիոյ մէջ չէր ե ղած:

« Յօ րի նող նե րու կեն սագ րա կան ներ» բա ժի նին մէջ , յայտ նի ա նուն նե րու կող քին
ներ կա յա ցուած են նաեւ այն հե ղի նակ նե րը, ո րոնք հայ ե րաժշ տու թեան ա ռըն թեր
ի րենց ներդ րու մը ու նե ցած են նաեւ մի ջազ գա յին ե րաժշ տու թեան զար գաց ման գոր -
ծին մէջ:

Եր գե րը ի րենց ո ճով, ժա մա նա կագ րա կան ու աշ խար հագ րա կան ա ռում նե րով
տար բեր են՝ միջ նա դա րէն մին չեւ մեր ժա մա նակ նե րը, հո գե ւո րէն (Ներսէս Շնոր հա -
լի՝ Ա ռա ւօտ լու սոյ) մին չեւ ա շու ղա կան (Սա յեաթ-Նո վա՝ Քա ման չա), դա սա կան
(Ռո մա նոս Մե լի քեան՝ Վարդ) հե ղի նա կա յին (Ռ. Հախ վեր դեան՝ Իմ փոք րիկ նա ւակ),
ժո ղովր դա կան (Սի րուն թռչնիկ), գու սա նա կան (Գու սան Շա հէն՝ Խռո ված սէր), ման -
կա կան» (Սիրվարդ Գա րա մա նուկ՝ Սօլ ֆէ ժի դաս): Կան նաեւ քա նի մը եր գեր, ո -
րոնց դաշ նա ւո րու մը կա տա րած է Ար թիւր Պաղ տա սա րեան «Գա րուն», «Ե րազ»,
«Լուս նեակ գի շեր», «Հին կա լա»: 

Գիր քին կող քի նկար նե րը պատ րաս տած են ա րուես տա գէտ ներ Վա հէ Պէր պէ րեան՝
գե ղե ցիկ ծի րա նի ծառ նկա րով եւ Ա տիս Զա րեան՝ Կո մի տաս Վար դա պետ Մա նուկ -
նե րու հետ նկա րով: Ձե ւա ւո րու մը կա տա րած է ա րուես տա գէտ Սե լին Պե տի կեան:

«Մե ղե դի» եր գա րա նի օգ նու թեամբ հայ կա կան եր գը կը թա փան ցէ հայ ըն տա -
նիք նե րէ ներս, օգ տա կար կ՚ըլ լայ ինչ պէս ու սու ցիչ նե րուն, այն պէս ալ ե րա խա նե -
րու, ե րի տա սարդ նե րու ու չա փա հաս նե րու հա մար: Ձեռք բե րե լով այս եր գա րա նը,
իւ րա քան չիւր հայ ուղ ղա կիօ րէն կ՚ա ռըն չուի հայ եր գա րուես տի հա րուստ ու բազ -
մաոճ բնա գա ւա ռին, հա յեաց քը կ՚ուղ ղէ հայ բազ մա դա րեան մշա կոյ թի ար մատ նե -
րուն եւ ա նոր ճիւ ղե րուն:

ԱՆ ՆԱ ԳԷՈր ԳԵԱՆ

«ՄԵՂԵԴԻ» ԵՐԳԱՐԱՆԸ

ԷՏԿԱՐՇԱՀիՆ.ԱՇԽԱՐՀԱՀռչԱԿԳծԱՆԿԱՐիչՆՈՒ
ՓՈՐԱԳՐԱԿԱՆԳԵղԱՆԿԱՐչՈՒթԵԱՆՀԱյՎԱՐՊԵՏը
Աշ խար հահռ չակ գծան կա րիչ

եւ փո րագ րա կան գե ղան կար չու -
թեան հայ վար պետ Էտ կար Շա -
հին (1874-1947) մեծ համ բա ւի
տէր է:

Էտ կար Շա հին կը հան դի սա -
նայ 19-րդ դա րա վեր ջի եւ 20-րդ
դա րաս կիզ բի հայ ե րի տա սարդ
գե ղան կա րիչ նե րու փա րի զեան
սե րուն դին (Տիգ րան Փօ լատ,
Վար դան Մա խո խեան, Յա կոբ
Կիւր ճեան, Ե րուանդ Քո չար)
ճա ռա գայ թող դէմ քե րէն մէ կը, որ
ոչ միայն հայ կա կան գե ղան կար -
չու թիւ նը բա ցաւ նոր հո րի զոն -
նե րու, այ լեւ հայ ա նու նը եւ
հայ կա կան հան ճա րը պան ծաց -
նող բար ձունք մը նուա ճեց
ֆրան սա կան գե ղա րուես տի աշ -
խար հին մէջ:

Էտ կար Շա հի նի ա րուես տին եւ
հզօր տա ղան դին մա սին ֆրան -
սա ցի ա րուես տա բան Մաքս Ռո -
ժէ գրած է. «Այն հարս տու թիւ -
նը, զոր մե զի պար գե ւեց Շա հին,
կը պար տա ւո րեց նէ ա ւե լիով
գնա հա տե լու ա նոր տա ղան դին
հզօ րու թիւնն ու հմայ քը»:

Նոյն պէս ֆրան սա ցի՝ ա րուես -
տա բան Շարլ Շե նէոլ իր կար գին
կը վկա յէ. «Էտ կար Շա հին. ա հա՛
մեր կեր պա րուես տին նո րա յայտ
փառ քե րէն մէ կը: Դի տե ցէք իր օ -
ֆորթ նե րը (մե տա ղի վրայ փո -
րագ րու թիւն նե րը). օր մը պի տի
նա խընտ րէք ա նոր «Պա ռաւ»ը,
յա ջորդ օ րը՝ «Շա թօ ռուժ»ը եւ
այս պէս՝ շա րու նակ: Այս ա մէ նուն
հա մար միայն մէկ բառ կայ՝
«ապ շե ցու ցիչ»:

Իսկ ի տա լա ցի ա րուես տա բան
Փ. Օք քի նի գնա հա տա կան նե րու
շար քը կ՚ամ բող ջաց նէ հե տե ւեալ
վկա յու թեամբ. «Շա հին ոչ միայն

նրբա ճա շակ ա րուես տա գէտ է,
այ լեւ՝ նրբազ գաց հո գե բան,
պատ մա գէտ»:

Ա հա այս պի սի՛ տա ղան դի եւ
հռչա կի տէր է ֆրան սա հայ նկա -
րիչ Էտ կար Շա հի ն, որ հան դի -
սա ցաւ 20-րդ դա րու փո րագ րա -
կան գե ղան կար չու թեան նշա նա -
ւոր վար պետ մը, ո րուն ազ գա յին
ինք նա տիպ ա րուես տը կը նկա տ-
ւի հայ եւ եւ րո պա կան կեր պա ր-
ւես տի նշա նա կա լի ե րե ւոյթ նե րէն
մէ կը:

Ա հա՛ ամ փոփ եւ դի -
պուկ բնու թագ րու մը
հայ կա կան գե ղանը-
կար չու թեան մե ծա -
տա ղանդ այս ներ կա -
յա ցու ցի չին:

Ծնած Վիեն նա՝ 31
Հոկ տեմ բեր 1874-ին,
Էտ կար Շա հին ման -
կու թեան եւ պա տա -
նե կու թեան տա րի նե րը
ան ցուց Պոլ սոյ մէջ, ուր յա ճա -
խեց Գա տը գիւ ղի Մխի թա րեան
վար ժա րա նը եւ կա նուխ տա րի -
քէն ա շա կեր տեց յայտ նի նկա րիչ
Մել քոն Տի րա ցուեա նին: 1890-92
թուականներուն ու սու մը շա րու -
նա կեց Վե նե տի կի Մու րատ-Ռա -
փա յէ լեան վար ժա րա նին մէջ, իսկ
1893-ին հաս տա տուե ցաւ Փա -
րիզ, ուր գե ղան կար չա կան իր
տա ղան դը կա տա րե լա գոր ծեց ա -
տե նի մե ծահռ չակ Ժիւ լիէն ա կա -
դե միա յին մէջ:

1896-էն սկսեալ «Մարդ կա յին
թշուա ռու թիւն» ընդ հա նուր խո -
րա գի րը կրող գե ղան կար չա կան
աշ խա տանք նե րով («Մու րաց կա -
նը»՝ 1896, «Փո ղո ցի ան կիւն մը»՝
1897, «Շնչա հեղ ձը»՝ 1898, «Ա -
նա պաս տա նը»՝ 1899 եւ «Փո ղոց

Մոն մարթ րի մէջ») մաս նակ ցե ցաւ
տար բեր ցու ցա հան դէս նե րու:
Իսկ 1899-ին ձեռ նա մուխ ե ղաւ
փո րագ րա կան գե ղան կար չու -
թեան, որ ան մի ջա պէս լայն ճա -
նա չում ա պա հո վեց ե րի տա սարդ
ա րուես տա գէ տին:

1901-ին մաս նակ ցե ցաւ Վե նե -
տի կի պիէ նա լէին: Սկզբնա կան
շրջա նի իր փո րագ րու թիւն նե րը
(«Աղ բա հան ներ», «Պետ րոս Շա -
հին», «Ա նա թոլ Ֆրանս», «Լա -
թա հա ւաք կի նը», «Զբօ սանք»,

«Հայ կա կան ե րե կո յի
ծրա գիր», «Ճեմ մա»,
«Լի լի», «Լուիզ
Ֆրանս», «Բեռ նա -
կառք», «Գոր ծա զուր -
կը», «Թխա հերն ու
շի կա հե րը», «Ին կած
ձին») կը յատ կան շեն
մէկ կող մէ մար դոց գո -
յու թեան պայ քարն ու
թշուա ռու թիւ նը, իսկ

միւս կող մէ՝ պեր ճանքն ու շռայ -
լան քը խո րու թեամբ պատ կե րող
ինք նու րոյն  ա րուես տով:

Շա հին իր գոր ծե րուն մէջ կի -
րար կեց փո րագ րու թեան գրե թէ
բո լոր ե ղա նակ նե րը (օ ֆորթ, փա -
փուկ լաք, ա քուա թին թա), սա -
կայն իր նա խընտ րու թիւ նը միշտ
ալ ե ղաւ չոր ա սե ղով փո րագ րու -
թիւ նը, զոր հաս ցուց կա տա րե -
լու թեան:

1905-էն սկսեալ Շա հին պար -
բե րա բար ապ րե ցաւ ու ստեղ ծա -
գոր ծեց նաեւ Ի տա լիոյ մէջ:
Հռչա կա ւոր են իր «Ի տա լա կան
տպա ւո րու թիւն ներ» շար քի գոր -
ծե րը («Կու լո նի աբ բա յա րա նը»՝
1915, «Սուրբ Պետ րո սի ջրանց -
քը», «Ո գի նե րու տու նը»,
«Սուրբ Մար կո սի հրա պա րա կը»,

«Ի՜նչ գե ղե ցիկ հայ կա կան քիթ»՝
1921, «Հմա յիչ կի նը», «Հրա շա լի
ե րախան», «Ֆրան չես կո նի», ե -
րեքն ալ՝ 1922-25 տա րի նե րուն
եւ այլն): Այդ պէ՛ս, ան ար ժա նա -
ցաւ Վե նե տի կի  մեծ նկա րի չի եւ
պա տուա ւոր քա ղա քա ցիի տիտ -
ղո սին:

1930-ա կան նե րուն Շա հին
ստեղ ծա գոր ծա կան  աշ խա տան -
քով ապ րե ցաւ Պրէօ թայ նի եւ Լա
Ման շի ա փե րը, ստեղ ծեց բա ցա -
ռիկ գե ղեց կու թեամբ բնան կար -
նե րու շարք («Քրաու զիկ»,
«Ձկնոր սա կան նա ւակ ներ»,
«Փոք րիկ լո ղափ» եւ այլն):

Շա հին ստեղ ծեց նաեւ հայ ի -
րա կա նու թե նէն   վեր ցուած մե -
ծար ժէք գոր ծեր, ո րոնց շար քին
են՝ «Ա լե ւոր հա յը», Պօ ղոս Նու -
պա րի, Տի կին Զար մի կեա նի, Օ -
րիորդ Ե րա մի եւ ու րիշ նե րու դի -
ման կար նե րը: Գրի գոր Զօհ րա պի
ա ռա ջար կով ստեղ ծեց մե տա ղի
վրայ փո րագ րու թիւն մը, ուր
պատ կե րուած են եղեռնէ փրկը-
ւած հայ որ բեր, իսկ խոր քին՝ Ա -
նիի հան րա ծա նօթ Հո վի ւի ե կե -
ղե ցին է:

Շա հի նի ժա ռան գու թեան մաս
կը կազ մեն նաեւ գիր քե րու նկա -
րա զարդ ման մե ծար ժէք գոր ծեր:
Ձե ւա ւո րած ու նկա րա զար դած է
Ա նա թոլ Ֆրան սի «Կա տա կեր -
գա կան պատ մու թիւն»ը, Կիւս -
տաւ Ֆլո պէրի «Նո յեմ բեր»ը,
Կապ րիէլ Մու րէի «Փա րի զի տօ -
նա վա ճա ռի մար դիկ» (140 օ -
ֆորթ), Մո րիս Պա րէ սի «Վե նե -
տի կի մա հը», Վեր գի լիո սի
«Մշա կա կանք»ը (Տիգ րան Փօ լա -
տի ու 15 այլ նկա րիչ նե րու հետ)
եւ այլ գիր քեր:

lշար. Դ.  էջ

ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆԷՍԿՐՆԱՔԱՊԱՀՈՎԵԼ

Գիրքըկարելիէգտնելնաեւ՝

üԹրքահայուսուցչացհիմնարկէն

ü«Արաս»հրատարակչութենէն

ü«Նոսթալժի»գրախանութէն
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Օքսֆորտ համալսարանի Արեւելագիտութեան ամպիոնի Հայագիտութեան բաժինը 2016-ի տարեմուտին կը կազմակերպէ երկօրեայ աշխատանոցային գիտաժողով մը

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ 21-ՐԴ ԴԱՐՈՒՆԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ 21-ՐԴ ԴԱՐՈՒՆ
Հրաչ Չիլինկիրեանի եւ Թէօ ֆան Լինտի կողմէ կեանքի կը կոչուի մասնագիտական հաւաքոյթին ծրագիրը, որուն մասնակցութիւն կը բերէ նաեւ ԺԱՄԱՆԱԿ-ի խմբագիր Սեւան Տէյիրմենճեան

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹրՈՒԱՆՑ

Մեծն Բրի տա նիոյ Օքս ֆորտ հա -
մալ սա րա նի Ա րե ւե լա գի տու թեան
ամ պիո նի Հա յա գի տա կան բա ժան -
մուն քը նա խա տե սած է յա ռա ջի կայ
21-23 Յու նուար 2016-ին կազ մա -
կեր պել գի տա ժո ղով մը՝ «Ա րեւմ տա -
հա յե րէ նը 21-րդ դա րու ն» ընդ հա -
նուր թե մա յով։

2015-ին, ե րեք գի տա ժո ղով ներ
տե ղի ու նե ցան հա յե րէն լե զուին ա -
ռըն չուած, ո րոնց մէ եւր կու քը Հա -
յաս տա նի մէջ. ա ռա ջի նը նիւթ ու -
նէր հա յե րէ նի եր կու լե զուա ճիւ ղե -
րու մեր ձեց ման հիմ նախնդի րը.
երկ րոր դը՝ ընդ հա նուր առ մամբ հա -
յե րէ նի հիմ նախն դիր նե րը նկատի
ու նէր։ Իսկ եր րոր դը, որ կազ մա կեր -
պուած էր «Գա լուստ Կիւլ պէն -
կեան» հիմ նար կու թեան կող մէ, IN-
ALCO-ի մաս նակ ցու թեամբ, կը վե -
րա բե րէր Ա րեւմ տա հա յե րէ նի դա -
սա ւան դու թեան դաս տիա րակ չա -
կան նո րա րա րու թիւն նե րուն։ Նոյն
թա փը շա րու նա կե լով, Օքս ֆորտ
հա մալ սա րա նի Հա յա գի տա կան ամ -
պիո նը 2016 տա րին կը բա նայ ա -
րեւմ տա հա յե րէ նի աշ խու ժաց ման
հա մար խորհր դա ծու թեան եր կօ -
րեայ աշ խա տա նո ցա յին գի տա ժո -
ղով մը, զոր կազ մա կեր պիչ-դա սա -
խօս նե րը՝ Հրաչ Չի լին կի րեան եւ
Թէօ ֆան Լինտ կը բա նա ձե ւեն հե -
տե ւեալ կեր պով.

Ա րեւմ տա հա յե րէ նի կեն սու նա կու -
թեան հար ցին հետ կա պուած բազ -
մա թիւ խնդիր նե րը եւ ա նոնց լու -
ծում նե րու ո րո նու մը լուրջ մտա հո -
գու թեան ա ռար կայ են։ Առ նուազն,
Սփիւռ քի ազ գա յին, մշա կու թա յին
ու կրթա կան շարք մը գոր ծիչ ներ,
մտա ւո րա կաններ, գրող ներ ու
սփիւռ քա հա յու թեան ա պա գա յով
մտա հոգ ան ձեր այս նիւ թով զբա -
ղած են: Վեր ջին տա րի նե րուն ԻՒ -
ՆԷՍ ՔՕ-ի «վտանգուած լե զու նե ր -
»ու ցան կին մէջ յայտ նուած ա րեւմ -
տա հա յե րէ նի ա պա գան՝ այ սօր մա -
մու լի ու հա սա րա կա կան զրոյց նե -
րու հիմ նա կան հար ցե րէն մէ կը
դար ձած է։

Ան շուշտ կան շարք մը նա խա ձեռ -
նու թիւն ներ, ինչ պէս՝ «Գա լուստ
Կիւլ պէն կեան» հիմ նար կու թեան
Հայ կա կան բաժ նին կող մէ հո վա նա -
ւո րուած ծրա գիր նե րը, ո րոնք լրջօ -
րէն սկսած են ու սում նա սի րել օ րի -
նակ՝ Սփիւռ քի դպրոց նե րու ի րա վի -
ճա կը, ա րեւմ տա հա յե րէ նը որ պէս լե -
զու դա սա ւան դե լու ու ա նոր հետ
կա պուած բազ մա կող մա նի հար ցե րը
ու լու ծում նե րու կա րե լիու թիւն նե րը:

Բայց եւ այն պէս 21-րդ դա րու
պար տադ րուած ու կա մայ թէ ա -
կամայ ստեղ ծուած քա ղա քա կան,
ըն կե րա յին եւ տնտե սա կան ի րակա -
նու թիւն ներն ու հան գա մանք նե րը
ազ դե ցու թիւն ու նին նաեւ ա րեւմը-
տա հա յե րէ նի ա պա գա յին վրայ: Լե -
զուն դա սա ւան դե լէն ու խօ սե լէն
ան դին, ա րեւմտա հա յե րէ նի ա պա -
գան պայ մա նա ւո րուած է ա րեւմը-
տա հա յա խօս մշա կոյ թի կեն սու նա -
կու թեամբ, որ կը պահան ջէ՝ ի շարս
այլ գոր ծօն նե րու, ա րեւմ տա հա յե րէ -
նով մտա ծող, ստեղ ծող, գրող, հրա -
տա րա կող փա ղանգ մը:

Նման հար ցե րու շուրջ կեդ րո նա -
նա լու ու քննար կե լու մի տու մով յա -
ռա ջի կայ 22-23 Յու նուար 2016-ին,
Օքս ֆորտ հա մալ սա րա նի Հա յա գի -
տա կան ամ պիո նի կազ մա կեր պու -
թեամբ ու «Գա լուստ Կիւլ պէն կեան»
հիմ նար կու թեան նիւ թա կան ա ջակ -
ցու թեամբ, տե ղի պի տի ու նե նայ
«ար հես տա նո ցա յի ն» հա ւաք մը, որ
պի տի մէկ տե ղէ ա րեւմ տա հա յե րէն
գրող ներ, մտա ւո րա կան ներ, մաս նա -
գէտ ներ, մա մու լի գոր ծիչ ներ եւ
հրա տա րա կիչ ներ:

Հա մալ սա րա նի պա րու նա կին մէջ
տե ղի ու նե նա լիք այս հա ւա քը ա ռա -
ւե լա բար գործ նա կան եւ աշ խա տան -
քա յին բնոյթ պի տի ու նե նայ, քան՝
գի տա կան կամ տե սա կան: Կարճ զե -
կոյց նե րու եւ եր կար քննար կում նե -
րու ձե ւա չա փով՝ հիմ նա կան հինգ
նիս տեր նա խա տե սուած են: Բո լոր
նիս տե րու լե զուն ա րեւմ տա հա յե րէն
պի տի ըլ լայ: Մաս նա կից նե րու զե -
կոյց նե րէն ետք տե ղի պի տի ու նե -
նան ընդ հա նուր քննար կում ներ ու
խորհր դակ ցու թիւն ներ:

«Նոր Յա ռաջ», Փա րիզ

Այ սօր՝ 21 Յու նուա րին Մեծն Բրի տա նիոյ նշա նա ւոր քա -
ղաք նե րէն մէ կուն՝ Օքս ֆոր տի նոյն քան նշա նա ւոր հա մալ -
սա րա նին մէջ կը մեկ նար կէ ա րեւմ տա հա յե րէ նի խնդիր նե -
րուն նուի րուած հա մա ժո ղով մը, ո ր կը կրէ  «Ա րեւմ տա -
հա յե րէ նը 21-րդ դա րու ն» խո րա գի րը: Ա ռա ջին ան գամն է,
որ Օքս ֆոր տի նման համ բա ւա ւոր եւ րո պա կան հա մալ սա -
րա նի մը մէջ լրիւ ի մաս տով ա րեւմ տա հա յե րէ նը պի տի օգ -
տա գոր ծուի ոչ թէ միայն որ պէս ու սում նա սի րու թեան «ա -
ռար կա յ», այլ որ պէս հիմ նա կան ա տե նա խօ սու թեան լե զու,
քա նի որ բո լոր նիս տե րը ա րեւմ տա հա յե րէ նով պի տի ըլ լան,
այն տրա մա բա նու թեամբ, որ հա ւա քը մի տուած է ա րեւմը-
տա հա յե րէ նի պահ պան մա ն:

Ինչ պէս կը տե ղե կա նանք հա մա ժո ղո վի կազ մա կեր պիչ նե -
րէն, ա րեւմ տա հա յե րէ նի կեն սու նա կու թեան հար ցին հետ
կա պուած բազ մա թիւ խնդիր ներն ու լու ծում նե րու ո րո նու -
մը լուրջ մտա հո գու թեան ա ռար կայ դար ձած են, եւ
Սփիւռ քի առ նուազն շարք մը ազ գա յին, մշա կու թա յին ու
կրթա կան գոր ծիչ ներ, մտա ւո րա կան ներ, գրող ներ ու
սփիւռ քա հա յու թեան ա պա գա յով հե տաքրք րուած ան ձեր
այս նիւ թով զբա ղած են: Վեր ջին տա րի նե րուն UNESCO-
ի «վտան գուած լե զու նե ր »ու ցան կին մէջ յայտ նուած ա -
րեւմ տա հա յե րէ նի ա պա գան այ սօր մա մու լի ու հա սա րա -
կա կան զրոյց նե րու հիմ նա կան հար ցե րէն մէ կը դար ձած է։
Ա րեւմ տա հա յե րէ նը կրող մտա ւո րա կա նու թիւ նը մա նա -
ւանդ լուրջ մտա հո գուած է ժա մա նա կա կից հա յե րէ նի եր -
կու հիմ նա կան ճիւ ղե րէն մէ կուն պահ պան ման եւ զայն սե -
րունդ նե րուն փո խան ցե լու հար ցով:

Ան շուշտ կան շարք մը նա խա ձեռ նու թիւն ներ. օ րի նակ՝
«Գա լուստ Կիւլ պէն կեա ն» հիմ նար կու թեան Հայ կա կան
բաժ նին կող մէ հո վա նա ւո րուած ծրա գիր նե րը, ո րոնք լրջօ -
րէն սկսած են ու սում նա սի րուիլ, օ րի նակ՝ Սփիւռ քի դըպ-
րոց նե րու ի րա վի ճա կը, ա րեւմ տա հա յե րէ նը որ պէս լե զու
դա սա ւան դե լու եւ ա նոր հետ կա պուած բազ մա կող մա նի
հար ցե րը ու լու ծում նե րու կա րե լիու թիւն նե րը, օ ժան դա -
կու թիւ նը ա րեւմ տա հա յե րէն հրա տա րա կու թիւն նե րուն,
մա մու լին: 

Բայց եւ այն պէս, 21-րդ դա րու պար տադ րուած ու կա -
մայ թէ ա կա մայ ստեղ ծուած քա ղա քա կան, ըն կե րա յին եւ
տնտե սա կան ի րա կա նու թիւն ներն ու հան գա մանք նե րը ազ -
դե ցու թիւն ու նին նաեւ ա րեւմ տա հա յե րէ նի ա պա գա յին
վրայ: Լե զուն դա սա ւան դե լէն ու խօ սե լէն ան դին, ա րեւ-
մըտա հա յե րէ նի ա պա գան պայ մա -
նա ւո րուած է ա րեւմ տա հա յա խօս
մշա կոյ թի կեն սու նա կու թեամբ, որ
կը պա հան ջէ՝ ի շարս այլ գոր ծօն -
նե րու, ա րեւմ տա հա յե րէ նով մտա -
ծող, ստեղ ծող, գրող, հրա տա րա -
կող փա ղանգ մը: 

Ինչ պէս կը տե ղե կաց նեն կազ -
մա կեր պիչ նե րը, նման հար ցե րու
շուրջ կեդ րո նա նա լու ու քննար -
կե լու մի տու մով գու մա րուած է
այ սօր ե րե կո յեան Օքս ֆոր տի հա -
մալ սա րա նին մէջ սկիզբ առ նե լիք
հա ւա քը՝ Օքս ֆորտ հա մալ սա րա -
նի Հա յա գի տա կան ամ պիո նի
կազ մա կեր պու թեամբ ու «Գա -
լուստ Կիւլ պէն կեա ն» հիմ նար կու -
թեան նիւ թա կան ա ջակ ցու թեամբ:

Հա ւա քը գի տա ժո ղով մը չէ դա -
սա կան ի մաս տով, այլ պի տի ու նե -
նայ «ար հես տա նո ցա յի ն»-աշ խա -
տա նո ցա յին ձե ւա չափ մը, որ պի -
տի մէկ տե ղէ ա րեւմ տա հա յե րէն
գրող ներ, մտա ւո րա կան ներ, մաս -
նա գէտ ներ, մա մու լի գոր ծիչ ներ
եւ հրա տա րա կիչ ներ: 

Հա մալ սա րա նի պա րու նա կին
մէջ տե ղի ու նե նա լիք այս հա ւա քը
ա ւե լի գործ նա կան եւ աշ խա տան -
քա յին բնոյթ պի տի ու նե նայ, քան
թէ՝ գի տա կան կամ տե սա կան:
Կարճ զե կոյց նե րու եւ եր կար քըն-
նար կում նե րու ձե ւա չա փով՝ հինգ
հիմ նա կան նիս տեր նա խա տե ս-
ւած են, իւ րա քան չիւր հրա ւի րուած մաս նա կից ե լոյթ մը
պի տի ու նե նայ, այ նու հե տեւ տե ղի կ՚ու նե նան ընդ հա նուր
քննար կում ներ ու խորհր դակ ցու թիւն ներ: 

ՄԱՍ ՆԱ ԿԻՑ ՆԵր

Այս հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը Թուր քիա յէն, Մի ջին
Ա րե ւել քէն, Եւ րո պա յէն, Հիւ սի սա յին Ա մե րի կա յէն կու գան,
ինչ պէս նաեւ՝ ներ կայ են Հա յաս տան ապ րող գրող ներ,
մտա ւո րա կան ներ, մաս նա գէտ ներ, մա մու լի գոր ծիչ ներ եւ
հրա տա րա կիչ ներ: 

«Ա րեւմ տա հա յե րէ նը 21-րդ դա րու ն» հա մա ժո ղո վի կազ -
մա կեր պիչն է ըն կե րա բան, Օքս ֆոր տ հա մալ սա րա նի Ա րե -
ւե լա գի տու թեան ֆա քիւլ թէէն Տքթ. Հրաչ Չի լին կի րեա ն,
որ ծա նօթ մտա ւո րա կան ա նուն մըն է հա յա գի տու թեան,

ըն կե րա բա նու թեան եւ աս տուա ծա բա նու թեան աս պա րէզ -
նե րէն ներս: Ան գիր քե րու, մե նագ րու թիւն նե րու եւ յօ դ-
ւած նե րու հե ղի նակ է, դա սա խօ սու թիւն նե րով յա ճախ հան -
դէս կու գայ զա նա զան ար դիա կան նիւ թե րով՝ մշա կու թա -
յին-լու սա ւոր չա կան խնդիր ներ, հա յա գի տու թիւն, Սփիւռ -
քի եւ Հայ Ե կե ղե ցւոյ հար ցեր, Մեր ձա ւոր Ա րե ւել քի մէջ
քրիս տո նեայ փոք րա մաս նու թեան ի րա վի ճակ եւ այլն: 

Հա մա ժո ղո վի հա մա կազ մա կեր պիչն է Թէօ ֆան Լին տ՝
«Գա լուստ Կիւլ պէն կեա ն »ի Հա յա գի տու թեան ամ պիո նի
դա սա խօս: Ան հա յա գի տա կան կարգ մը աշ խա տու թիւն նե -
րու հե ղի նակ է՝ նուի րուած Գրի գոր Նա րե կա ցիին, Գրի գոր
Մա գիստ րո սին, Կոնս տան դին Երզն կա ցիին եւ հա յոց պատ -
մու թեան, հայ գրա կա նու թեան այլ ե րախ տա ւոր նե րու: 

«Ա րեւմ տա հա յե րէ նը 21-րդ դա րու ն» հա մա ժո ղո վին մաս -
նակ ցու թիւն պի տի բե րեն «Գա լուստ Կիւլ պէն կեա ն» հիմ -
նար կու թեան Հայ կա կան հա մայնք նե րու բաժ նի տնօ րէն
Ռազ միկ Փա նո սեա ն, «Կիւլ պէն կեան» հիմ նար կու թեան
Հայ կա կան հա մայնք նե րու բաժ նի մաս նա գէտ Ա նի Կար մի -
րեա ն, Ո ւէզ լեան (Wesleyan) հա մալ սա րա նի դա սա խօս Խա -
չիկ Թէօ լէօ լեա ն, մաս նա գէտ, գրաքն նա դատ, դա սա խօս
Մարկ Նշա նեա ն, մաս նա գէտ, INALCO-ի (Ֆրան սա յի Ա րե -
ւե լեան լե զու նե րու եւ քա ղա քակր թու թիւն նե րու ազ գա յին
կա ճա ռը) Հա յա գի տա կան ամ պիո նի վա րիչ Ա նա հիտ Տօ նա -
պե տեա ն, գրող, գրաքն նա դատ, դա սա խօս Գրի գոր Պըլ -
տեա ն, բա նաս տեղծ, նկա րիչ, ա րուես տա գէտ Գրի գոր Մոմ -
ճեա ն, հա լէ պա հայ բա նաս տեղ ծու հի Մա րուշ Ե րա մեա ն,
բա նաս տեղծ Լո լա Գուն տաք ճեա ն (Ա մե րի կա յի Միա ցեալ
Նա հանգ ներ), Ժը նե ւի հա մալ սա րա նի դա սա խօս Վա լեն -
թի նա Քալ ցո լա րի, բա նաս տեղ ծու հի Ա նա հիտ Սար գի սեա -
ն, Գա նա տա յի «Հո րի զո ն» շա բա թա թեր թի գլխա ւոր խմբա -
գիր, բա նաս տեղծ Վա հագն Գա րա գա շեա ն, Հայ կա կան
թուա յին գրա կա նու թեան հար թա կի վեր լու ծա կան ծրա գիր -
նե րու տնօ րէն, UBS Ներդ րու մա յին դրա մա տու նէն Մար -
տիկ Չո լա քեա ն, Հա յաս տա նի Ա մե րի կեան հա մալ սա րա նի
Մար դա սի րա կան եւ հա սա րա կա կան գի տու թիւն նե րու տե -
սուչ Թով մաս Սա մուէ լեա ն, Մե ծի Տանն Կի լի կիոյ Կա թո ղի -
կո սու թեան Հա յա գի տա կան կրթա կան գրա սե նեա կի վա -
րիչ, խմբա գիր, գրա կա նա գէտ Ժի րայր Դա նիէ լեա ն, ԺԱ -
ՄԱ ՆԱԿ օ րա թեր թի խմբա գիր Սե ւան Տէ յիր մեն ճեա ն, Պէյ -
րու թի «Ազ դա կ» օ րա թեր թի գլխա ւոր խմբա գիր Շա հան
Գան տա հա րեա ն, Հա լէ պէն Լե ւոն Շա ռո յեա ն, Մի շի կըն հա -

մալ սա րա նի (Անն Ար պըր) Հա յոց
լե զուի եւ գրա կա նու թեան դա սա -
խօս Փրոֆ. Գէորգ Պար տաք ճեան,
մաս նա գէտ, գրաքն նա դատ, UCLA
ի դա սա խօս Յա կոբ Կիւլ լիւ ճեա ն,
«Նոր Յա ռա ջ »ի գլխա ւոր խմբա -
գիր Ժի րայր Չո լա քեա ն, Լոն տո նի
Հա յա գի տա կան ուս մանց ծրագ րի
ղե կա վար Գրի գոր Մոս կո ֆեա ն,
մաս նա գէտ, գրող Վար դան Մատ -
թէո սեա ն (Ար ժան թին), «Սար գիս
Խա չեն ց» մա տե նա շա րի հիմ նա -
դիր հրա տա րա կիչ Ա րամ Մեհ րա -
պեա ն, մաս նա գէտ, դա սա խօս Ար -
մէն Իւր նեշ լեա ն (Պէյ րութ), գրող,
«Ա րե ւել ք» կայ քէ ջի խմբա գիր
Սա գօ Ա րեա ն, լրագ րող-ար ձա կա -
գիր Քրիս տիան Բա տի կեան: 

ԾրԱ ԳԻր

Հա մա ժո ղո վի կազ մա կեր պիչ նե -
րը պատ րաս տած են ման րա մասն
ծրա գիր մը, ո րու ժա մա նակ կը
ներ կա յա ցուի «Ա րեւմ տա հա յե րէ -
նի ներ կայ ի րա կա նու թիւ նը» (այս
նիւ թով նա խա բա նը կը փո խան ցէ
Հրաչ Չի լին կի րեան եւ կը վա րէ
նիս տը): 

«Ա րեւմ տա հա յե րէ նի ներ կայ
«աշ խար հագ րու թիւ նը» եւ հիմ -
նա կան խնդիր նե րը» հար ցի շուրջ
ե լոյթ կ՚ու նե նան Ա նա հիտ Տօ նա -
պե տեա ն, Ռազ միկ Փա նո սեա ն, Ա -
նի Կար մի րեա ն: 

Հա մա ժո ղով-աշ խա տա նո ցի ծրագ րին մէջ ընդգր կուած են
նաեւ հե տե ւեալ նիւ թե րը. «Աշ խար հա քա ղա քա կան տագ -
նապ նե րու հե տե ւանք նե րը եւ տնտե սա կան-ըն կե րա յին մա -
քա ռում նե րու ազ դե ցու թիւ նը ա րեւմ տա հա յե րէն մշա կոյ -
թին ներ կա յին ու գա լիք տաս նա մեակ նե րուն վրա յ» (բա -
նա խօս ներ՝ Խա չիկ Թէօ լէ օ լեան, Յա կոբ Կիւ լլիւ ճեան, Սա -
գօ Ա րեան):

«Սփիւռ քի մէջ ա րեւմ տա հա յե րէ նով մտա ծե լու եւ ստեղ -
ծա գոր ծե լու խնդիր ներն ու մար տահ րա ւէր նե րը»: (Նիս տի
վա րիչ՝ Թէօ ֆան Լինտ), մաս նա կից ներ՝ Գրի գոր Պըլ տեան,
Մա րուշ Ե րա մեան, Քրիս տիան Բա տի կեան, Լո լա Գուն -
տաք ճեան, Մարկ Նշա նեան, Գրի գոր Մոմ ճեան, Ա նա հիտ
Սար գի սեան): 

Վալենթինա Քալցոլարի Գրիգոր Պըլտեան Հրաչ ՉիլինկիրեանԱրամ ՄեհրապեանԱնահիտ Տօնապետեան

Քրիստիան Բատիկեան

Ժիրայր Չոլաքեան

Գէորգ Պարտաքճեան

Խաչիկ Թէօլէօլեան

Սեւան Տէյիրմենճեան

Ռազմիկ Փանոսեան

Շահան Գանտահարեան

Սագօ Արեան

Մարկ Նշանեան

Լոլա Գունտաքճեան Մարուշ Երամեան Յակոբ Կիւլլիւճեան Արմէն Իւրնեշլեան Ժիրայր Դանիէլեան

Վահագն Գարագաշեան

Թովմաս Սամուէլեան

Վարդան Մատթէոսեան

Գրիգոր Մոմճեան

Թէօ ֆան Լինտ

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆՈՎ
«ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԵՒ

«ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԵԼՈՒ»
ՀԱՐՑԵՐՈՒՆ ՇՈՒՐՋ

Ժամանակացոյց
ՈՒր ԲԱԹ, 22 ՅՈՒ ՆՈՒԱր 2016

Քննար կում ներ՝

1. Ա րեւմ տա հա յե րէ նի ներ կայ «աշ խար հագ -
րու թիւ նը». աշ խարհա քա ղա քա կան տագ նապ -
նե րու հե տե ւանք նե րը եւ տնտե սա կան-ըն կե -
րա յին մա քա ռում նե րու ազ դե ցու թիւ նը ա -
րեւմ տա հա յե րէն մշա կոյ թին ներ կա յին ու յա -
ռա ջի կայ տաս նա մեակ նե րուն վրայ. (օ րի նակ՝
Մի ջին Ա րե ւել քի կա ցու թիւ նը եւ ա րեւմ տա -
հա յա խօս հա մայնք նե րու դի մագ րա ւած բարդ
մար տահ րա ւէր նե րը):

2. Սփիւռ քի մէջ ա րեւմ տա հա յե րէ նով մտա -
ծե լու եւ ստեղ ծա գոր ծե լու խնդիր ներն ու մար -
տահ րա ւէր նե րը՝ (ա) գրո ղին/ստեղ ծո ղին հա -
մար. (բ) ըն թեր ցո ղին/ունկն դի րին հա մար:

3. Ինչ պի սի՞ կա ռոյց ներ, հաս տա տու թիւն -
ներ եւ մի ջոց ներ պէտք են գա լիք տա սը,
քսան, ե րե սուն տա րուան ըն թաց քին ա րեւմ -
տա հա յե րէ նը կեն սու նակ պա հե լու հա մար:

ՇԱ ԲԱԹ, 23 ՅՈՒ ՆՈՒԱր 2016

4. Ա րեւմ տա հա յե րէն հրա տա րա կիչ նե րու եւ
հրա տա րակ չա տու նե րու ներ կայ խնդիր նե րը
ու ա պա գա յի ակն կա լու թիւն նե րը:

5. Սփիւռ քի մէջ հրա տա րա կուող ա րեւմ տա -
հայ մա մու լի (ե լեկտ րո նա յինն ու հա մա ցան -
ցա յի նը նե րա ռեալ) դի մագ րա ւած ա ռաջ նա -
հերթ խնդիր նե րը եւ ա պա գա յի մար տահ րա -
ւէր նե րը:

lշար. Դ.  էջ



4 ԺԱՄԱՆԱԿ 21 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2016 ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ

ԷՏ ԿԱՐ ՇԱ ՀԻՆ
lշար. Բ.  էջէն

Շա հին ընտ րուե ցաւ բազ մա թիւ ըն կե րու թիւն նե րու
(Հռո մի Ի տա լա կան գե ղա րուես տի ազ գա յին, Լոն տո նի
Գե ղա րուես տի թա գա ւո րա կան եւ այլն) եւ միու թիւն -
նե րու (փո րագ րող նե րու եւ այլն) ան դամ:

1928-ին հե ռա կայ կար գով ընտ րուե ցաւ Հա յաս տա նի
Կեր պա րուես տա գէտ նե րու միու թեան պա տուոյ ան դամ:

1936-ին Ե րե ւա նի ու Թիֆ լի զի, իսկ 1940-ին Լե նինկ -
րա տի Էր մի թաժ թան գա րան նե րուն մէջ կազ մա կեր պը-
ւե ցան Շա հի նի փո րագ րու թեանց ցու ցա հան դէս նե րը:

Շա հին իր գոր ծե րէն շուրջ 160-ը նուի րեց Հա յաս տա -
նին եւ Ե րե ւա նի Ազ գա յին պատ կե րաս րա հին մէջ ու -
նե ցաւ իր յա տուկ բա ժի նը: 1974-ին, 1994-ին եւ 2004-
ին Ե րե ւա նի մէջ կազ մա կեր պուե ցան Էտ կար Շա հի նի
ծննդեան 100, 120 եւ 130-ա մեակ նե րուն նուի րուած
ցու ցա հան դէս ներ:

Էտկար Շա հի նի գոր ծե րը կը պա հուին Փա րի զի Ազ -
գա յին գրա դա րա նին, Վե նե տի կի Քա ղա քա յին թան -
գա րա նին, Հա յաս տա նի Ազ գա յին պատ կե րաս րա հին
(300-է ա ւե լի), Էր մի թա ժի, Մոս կուա յի Փուշ կի նի ա ն-
ւան կեր պա րուես տի կեդ րո նին ու եւ րո պա կան բա զում
եր կիր նե րու թան գա րան նե րուն մէջ:

Իր կեն դա նու թեան Էտ կար Շա հին ար ժա նա ցաւ ոս -
կէ մե տա լի (1900-ին, Փա րիզ) եւ ոս կէ մեծ մրցա նա կի
(1903-ին, Վե նե տիկ), Ֆրան սա յի Պա տուոյ լե գէո նի
աս պե տի աս տի ճա նին եւ շքան շա նին:

Աշ խար հահռ չակ հայ գե ղան կա րի չը ի րա ւամբ կը
հան դի սա նայ հայ կա կան ա րուես տի պար ծան քը:

Ն. ՊԷր ՊԷ րԵԱՆ

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ
lշար. Գ.  էջէն

«Կա ռոյց նե րու եւ մի ջոց նե րու խնդիր նե րը» (Այս
նիւ թով նիս տի վա րիչ՝ Ռազ միկ Փա նո սեան)։

«Ինչ պի սի՞ կա ռոյց ներ, հաս տա տու թիւն ներ եւ մի -
ջոց ներ պէտք են գա լիք տա սը, քսան, ե րե սուն տա ր-
ւան ըն թաց քին ա րեւմ տա հա յե րէ նը կեն սու նակ պա հե -
լու հա մա ր» (օ րի նակ՝ «Ա րեւմ տա հա յե րէն Ո ւի քի փե -
տիա»ն): (Ար մէն Իւր նեշ լեան, Վար դան Մատ թէո սեան,
Գրի գոր Մոս կո ֆեան, Մար տիկ Չո լա քեան): 

«Ա րեւմ տա հայ հրա տա րակ չու թեան հար ցե ր» (Նիս -
տի վա րիչ՝ Թոմ Սա մուէ լեան)։

«Ա րեւմ տա հա յե րէն հրա տա րա կիչ նե րու եւ հրա տա -
րակ չա տու նե րու ներ կայ խնդիր նե րը ու ա պա գա յի
ակն կա լու թիւն նե րը» նիւ թով բա նա խօս ներ՝ Ա րամ
Մեհ րա պեան, Մար տիկ Չո լա քեան, Լե ւոն Շա ռո յեան:

«Ա րեւմ տա հա յե րէ նը 21-րդ դա րու ն» հա մա ժո ղո վի
ժա մա նակ ա ռան ձին նիւ թով անդ րա դարձ կայ նաեւ
ա րեւմ տա հա յե րէ նով հրա տա րա կուող մա մու լին: 

«Ա րեւմ տա հայ մա մու լին այ սօ րուան ու վաղ ուան
հար ցե րը» խո րագ րով նիս տը կը վա րէ Խա չիկ Թէօ լէօ-
 լեա ն եւ «Սփիւռ քի մէջ հրա տա րա կուող ա րեւմ տա հայ
մա մու լին (ե լեկտ րո նա յինն ու հա մա ցան ցա յի նը նե րա -
ռեալ) դի մագ րա ւած ա ռաջ նա հերթ խնդիր նե րը եւ ա -
պա գա յի մար տահ րա ւէր նե րը» քննար կու մին ե լոյթ
կ՚ու նե նան Մոն րէա լի «Հո րի զոն» շա բա թա թեր թի
գլխա ւոր խմբա գիր Վա հագն Գա րա գա շեա ն, Պէյ րու -
թի «Ազ դակ» օ րա թեր թի գլխա ւոր խմբա գիր Շա հան
Գան տա հա րեա ն, ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ-ի խմբա գիր Սե ւան Տէ -
յիր մեն ճեա ն, Փա րի զի «Նոր Յա ռաջ» եր կօ րեայ թեր -
թի գլխա ւոր խմբա գիր Ժի րայր Չո լա քեա ն: 

Հարկ է նշել, որ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ-ի աշ խա տա կից նե րը
նոյն պէս ներ կայ են հա մա ժո ղո վին:

ԱՐԱՍ ԷՕԶՊԻԼԻԶ
lշար. Ա.  էջէն

է Պա քըր գիւ ղի մէջ, եւ ա ւե լի վերջ հա սած է Հո լան -
տա յի մէջ։ Վեր ջին տա րի նե րուն ան կը կրէր ռու սա -
կան Սպար տակ Մոս կուա ա կում բին մար զազ գես տը։
25-ա մեայ Ա րաս Էօզ պի լիզ թէեւ մին չեւ 2018 թուա -
կա նը պայ մա նա գիր ու նէր ռու սա կան ա կում բին հետ,
սա կայն ներ կա յիս ո րո շած է ար դէն դուրս գալ ա նոր
կազ մէն։ Ան յա ռա ջի կայ չոր սու կէս տա րի նե րուն հա -
մար հա մա ձայ նու թեան հա սած է Պէ շիկ թա շի հետ։ 

Ներ կա յիս Պէ շիկ թաշ բա նակ ցու թիւն ներ կը վա րէ
Սպար տակ Մոս կուա ա կում բին հետ՝ վերջ նա կան հա -
մա ձայ նու թեան մը հաս նե լու հա մար Ա րաս Էօզ պի լի -
զի փո խանց ման նիւ թին շուրջ։

Տ. ԱՐԱՄ ԱՐՔ. ԱԹԷՇԵԱՆ
lշար. Ա.  էջէն

Տ. Ա րամ Արք. Ա թէ շեան քա ղաքս պի տի վե րա դառ -
նայ յա ռա ջի կայ Հինգ շաբ թի՝ Յու նուա րի 28-ին։ 

Միւս կող մէ, ե րէկ, Ընդ հա նուր Փո խա նոր դը Գում -
գա բուի մէջ հիւ րըն կա լեց Իս թան պու լի մօտ Չե խիոյ
ա ւագ հիւ պա տոս Փեթր Մա րէ սը։ Զրոյ ցի տե ւո ղու -
թեան Տ. Ա րամ Արք. Ա թէ շեան տե ղե կու թիւն ներ փո -
խան ցեց Հայ Ա ռա քե լա կան Ե կե ղեց ւոյ գոր ծու նէու -
թեան եւ թրքա հայ հա մայն քա յին կեան քին շուրջ։
Կար ծիք ներ փո խա նա կուե ցան փոք րա մաս նու թեանց
վե րա բե րեալ հար ցե րու շուրջ։

ԱՂԹԱՄԱրԻ ՄԱՍԻՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ

Մինչ այդ, Տ. Ա րամ Արք. Ա թէ շեան մեկ նա բա նու -
թիւ նով մը հան դէս ե կաւ Աղ թա մա րի Ս.  Խաչ ե կե ղեց -
ւոյ մէջ սուրբ պա տա րագ նե րու մա տուց ման վե րա բե -
րեալ կա ռա վա րու թեան վեր ջին մօ տե ցում նե րուն
շուրջ։ Մշա կոյ թի եւ զբօ սաշր ջու թեան նա խա րա րու -
թեան աղ բիւր նե րը ար ձա գանգ հան դի սա ցած են այս
նիւ թին վե րա բե րեալ նո րու թիւն նե րուն։ Աղ թա մա րի
վե րա բե րեալ այս նո րու թիւն նե րուն մա սին խօ սած է
նաեւ Ընդ հա նուր Փո խա նոր դը։

Ինչ պէս կը տե ղե կաց նէ «Միլ լի յէթ» օ րա թեր թը, Նո -
րին Սրբազ նու թիւ նը ը սած է, որ Ս. Խաչ ե կե ղեց ւոյ մէջ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿՆԵՐ

lշար. Ա.  էջէն

րա հաս տա տե լու պար տա դիր մի ջոց
եւ պայ ման է։ Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թեան պե տա կան մրցա նակ -

նե րու ի մաս տը ես ա ռա ջին հեր թին

կը տես նեմ այս մէ կուն իսկ մէջ։

Մենք կը մատ նան շենք, կը կա րե ւո -

րենք, հան րու թեան ի ցոյց կը

դնենք այն, ինչ ար ժա նի է գնա հա -

տան քի այ սօր եւ այս տեղ», ը սաւ

իր ե լոյ թին մէջ Հայաստանի Նա -

խա գահ Սերժ Սարգ սեան։ 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան ելոյթ կ՚ունենայ արարողութեան ընթացքին

ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ
Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա հանգ նե րու Ար տա քին

գոր ծոց նա խա րար Ճոն Քե րի եւ Ռու սաս տա նի Ար տա -
քին գոր ծոց նա խա րար Սէր կէյ Լաւ րով ե րէկ հան դի -
պում մը ու նե ցան Ցիւ րի խի մէջ։ Այս առ թիւ ա նոնք
ա ռաջ նա հեր թօ րէն քննար կե ցին Սու րիոյ ճգնա ժա մը։
Ծա նօթ է, որ յա ռա ջի կայ օ րե րուն Ժը նե ւի մէջ նա խա -
տե սուած է Սու րիոյ ընդ դի մա դիր ու ժե րուն մաս նակ -
ցու թեամբ հան դի պում մը։ «րէօյ թըրզ» գոր ծա կա լու -
թեան հա ղոր դում նե րով, Քե րի եւ Լաւ րով Ցիւ րի խի
մէջ ար տա յայ տե ցին այն հա մո զու մը, թէ ա ռա ջին հեր -
թին ՄԱԿ-ի Սու րիոյ գծով մաս նա ւոր ներ կա յա ցու ցիչ
Սթե ֆան տէ Միս թու րա յին կը պատ կա նի՝ ընդ դի մու -
թեան ներ կա յա ցու ցի չը ո րո շե լու խնդի րը։ Ներ կայ
հանգ րուա նին մի ջազ գա յին դե րա կա տար նե րուն մի ջեւ
տա րա կար ծու թիւն ներ գո յու թիւն ու նին թէ՛  Սու րիոյ
ընդ դի մու թեան ներ կա յա ցու ցիչ նե րուն եւ թէ Դա մաս -
կո սի ղե կա վա րու թեան հետ կա յա նա լիք բա նակ ցու -
թիւն նե րու մաս նա կից նե րուն ա ռու մով։ Այս մթնո լոր -
տին մէջ Մոս կուա կը փոր ձէ ա պա հո վել նաեւ ՓԵՏ-ի
մաս նակ ցու թիւ նը ա պա հո վել, իսկ Թուր քիա սաս տիկ
կ՚ընդ դի մա նայ ա նոր ներ կա յու թեան՝ յա ռաջ քշե լով
այն պատ ճա ռա բա նու թիւ նը, թէ այդ մէ կը Դա մաս կո -
սի ղե կա վա րու թեան յան ցա կիցն է։ 

Մի ջազ գա յին աղ բիւր նե րը չեն բա ցա ռեր նաեւ առ -
կայ պայ ման նե րուն ներ քեւ Ժը նե ւի մէջ նա խա տե ս-
ւած բա նակ ցու թիւն նե րուն տա պա լուի լը։

ՏԱՒՈՍԻ ՄԷՋ ԶՐՈՅՑՆԵՐ
Վար չա պետ Ահ մէտ Տա վու տօղ լու Հա մաշ խար հա յին

տնտե սա կան հա մա ժո ղո վին առ թիւ կը գտնուի Տա ւո -
սի մէջ, ուր կ՚ու նե նայ նաեւ շարք մը կա րե ւոր հան -
դի պում ներ։ Թէ՛ մի ջազ գա յին ղե կա վար նե րու եւ թէ
գոր ծա րար շրջա նակ նե րու ներ կա յա ցու ցիչ նե րուն հետ
կը մէկ տե ղուի Տա վու տօղ լու, որ կը հե տե ւի ծան րա -
բեռ նուած ժա մա նա կա ցոյ ցի մը՝ բազ մա կող մա նի
շփում նե րով։ Ե րէկ, այս շրջագ ծով Ահ մէտ Տա վու տօղ -
լու տե սակ ցե ցաւ Ատր պէյ ճա նի Նա խա գահ Իլ համ Ա -
լիե ւի հետ, որ եւս կը գտնուի Տա ւո սի մէջ։ Օ րուան
տե ւո ղու թեան վար չա պե տը տե սակ ցե ցաւ նաեւ Ուք -
րայ նոյ Նա խա գահ Փեթ րօ Փրո շեն քո յի հետ։ 

Միւս կող մէ, «The Wall Street Journal» հե ղի նա կա -
ւոր թեր թին մէջ լոյս տե սաւ Ահ մէտ Տա վու տօղ լուի
յօդուա ծը, որ խորհր դա ծու թիւն ներ ը րաւ «Ի րաք-Շա -
մի իս լա մա կան պե տու թիւն» ա հա բեկ չա կան խմբա -
ւոր ման դէմ մի ջազ գա յին պայ քա րի նիւ թին շուրջ։

ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԱՒԱԳ ԴԱՏԱԽԱԶ ՓԵԹԷՐ

ՖՐԱՆՔ ԱՅՑԵԼԵՑ ԻՍԹԱՆՊՈՒԼ
Գեր մա նիոյ Դաշ նակ ցու թեան ա ւագ դա տա խազ Փե -

թէր Ֆրանք ե րէկ այ ցե լեց Իս թան պուլ։ Սուլ թա նահ -
մէ տի մէջ պա տա հած ա հա բեկ չա կան յար ձակ ման հե -
տաքն նու թեան շրջագ ծով տե ղի ու նե ցաւ այս այ ցե լու -
թիւ նը։ Փե թէր Ֆրանք հիւ րըն կա լուե ցաւ Իս թան պու -
լի Ար դա րա դա տու թեան պա լա տէն ներս, ուր տե սակ -
ցե ցաւ փոխ-ա ւագ դա տա խազ Օր հան Քա փը ճըի եւ
հե տաքն նու թեան ձեռ նա մուխ դա տա խազ Ապ տուլ լահ
Եուրտ սե ւէ րի հետ։

Ծա նօթ է, որ Յու նուա րի 10-ին տե ղի ու նե ցած պայ -
թու մին հե տե ւան քով զո հուած էր տասն գեր ման զբօ -
սաշր ջիկ։

ԱՅՑ՝ ԴԷՊԻ ՔԱՐԱՏԱՂ

Եդուարդ Նալպանտեան եւ Իկոր Լուքշիչ

Եդուարդ Նալպանտեան կը զրուցէ Ռանքօ Քըրիվոքափիչի հետ

Հա յաս տա նի Ար տա քին գոր ծոց
նա խա րար Ե դուարդ Նալ պան -
տեան ե րէկ պաշ տօ նա կան այց մը
տուաւ Փոտ կո րի ցա, ուր հիւ րըն -
կա լուե ցաւ ա մե նա բարձր մա կար -
դա կի վրայ։ Քա րա տա ղի Նա խա -
գահ Ֆի լիփ Վուեա նո վի չի կող մէ
ըն դու նուե ցաւ Նալ պան տեան։ Ող -
ջու նե լով Հա յաս տա նի ար տա քին
գոր ծոց նա խա րա րը՝ Վուեա նո վիչ
կա րե ւո րեց Ե րե ւա նէն այս ա ռա ջին
բարձ րաս տի ճան այ ցե լու թիւ նը
Փոտ կո րի ցա։ Ան հա մո զուած է, թէ
այ ցե լու թեան ըն թաց քին ձեռք
բերուած պայ մա նա ւո րուա ծու -
թիւն նե րը պի տի խթա նեն զա նա -
զան ո լորտ նե րէ ներս երկ կող մա նի
հա մա գոր ծակ ցու թիւ նը։ «Մի ջազ -
գա յին հա մա ժո ղով նե րու շրջա նակ -
նե րէն ներս ես շատ հան դի պում -
ներ ու նե ցած եմ բա րե կամ Հա յաս -
տա նի Նա խա գահ Սերժ Սարգ սեա -
նի հետ եւ յոյս ու նիմ, թէ այս այ -
ցի ար դիւն քով ա ռա ւել պի տի աշ -
խու ժա նան երկ կող մա նի փո խա -
դարձ այ ցե լու թիւն նե րը եւ հա մա -
գոր ծակ ցու թիւ նը», ը սաւ ան։

Ըն դու նե լու թեան հա մար շնոր -
հա կա լու թիւն յայտ նե լով՝ Նալ պան -
տեան Վուեա նո վի չին փո խան ցեց
Սերժ Սարգ սեա նի բա րե մաղ թու -
թիւն ներն ու Ե րե ւան այ ցե լե լու
հրա ւէ րը։ Զրոյ ցի տե ւո ղու թեան
եր կուս տեք շեշ տուե ցաւ, որ Հա -
յաս տա նի եւ Քա րա տա ղի ժո ղո -
վուրդ նե րու մի ջեւ ա ւան դա կան
բա րե կա մու թիւ նը լաւ հիմք մը կը
հան դի սա նայ՝ յա րա բե րու թիւն նե -
րու զար գաց ման եւ ներ կայ նե րու -
ժի ամ բող ջա կան օգ տա գործ ման
հա մար։ Քննար կուե ցան բարձ րաս -
տի ճան այ ցե լու թիւն նե րու կազ մա -
կերպ ման, ա ռեւտ րատն տե սա կան
կա պե րու աշ խու ժաց ման, գոր ծա -
րար հա մա ժո ղով նե րու կազ մա -
կերպ ման, ա պա կեդ րո նա ցեալ հա -
մա գոր ծակ ցու թեան զար գաց ման
ու ղի նե րը։ Այս ա ռու մով զրու ցա -
կից նե րը կա րե ւո րե ցին Ե րե ւա նի եւ
Փոտ կո րի ցա յի մի ջեւ տա կա ւին
1978 թուա կա նին կնքուած հա մա -

գոր ծակ ցու թեան մա սին հա մա ձայ -
նագ րի թար մա ցու մը ու եր կու եր -
կիր նե րու վար չա տա րած քա յին
միա ւոր նե րուն մի ջեւ կա պե րու
հաս տա տու մը։ 

Փոտ կո րի ցա յի շփում նե րուն շըր-
ջագ ծով, Նալ պան տեան բա նակ ցու -
թիւն ներ վա րեց նաեւ Քա րա տա ղի
Փոխ-վար չա պետ ու ար տա քին
գոր ծոց եւ Եւ րո հա մարկ ման նա -
խա րար Ի կոր Լուք շի չի հետ։ Դէմ
առ դէմ ձե ւա չա փով հան դիպ ման
յա ջոր դե ցին պա տուի րա կու թիւն -
նե րու մաս նակ ցու թեամբ քննար -
կում նե րը։ Ող ջու նե լով իր հայ
պաշ տօ նա կի ցը՝ Ի կոր Լուք շիչ
խորհր դան շա կան հա մա րեց, որ
բա րե կամ Հա յաս տա նի ար տա քին
գոր ծոց նա խա րա րը կը հան դի սա -
նայ 2016 թուա կա նին Փոտ կո րի ցա
այ ցե լած ա ռա ջին ար տա քին գոր -
ծոց նա խա րա րը։ Ան վստա հու թիւն
յայտ նեց, թէ այս այ ցը նոր լիցք մը
պի տի հա ղոր դէ երկ կող մա նի յա -
րա բե րու թիւն նե րուն։ Շնոր հա կա -
լու թիւն յայտ նե լով այ ցե լու թեան
հրա ւէ րին եւ Լուք շի չի հիւ րըն կա -
լու թեան հա մար՝ Նալ պան տեան ը -
սաւ. «2013 թուա կա նին Հա յաս -
տան ձեր այ ցե լու թեամբ հիմք դըր-
ւե ցաւ մեր եր կու բա րե կամ պե տու -
թիւն նե րու մի ջեւ շա րու նա կա կան
քա ղա քա կան երկ խօ սու թեան։
Այժմ ու րախ եմ Փոտ կո րի ցա յի մէջ
գտնուե լով՝ Հա յաս տա նէն դէ պի
Քա րա տա ղի ա ռա ջին պատ շօ նա -
կան այ ցե լու թեամբ»։

 Բա նակ ցու թիւն նե րու ըն թաց քին
զրու ցա կից նե րը քննար կե ցին երկ -
կող մա նի օ րա կար գին վե րա բե րեալ
շարք մը հար ցեր, կա րե ւո րե ցին
բարձ րաստ ի ճան այ ցե լու թիւն նե -
րու կազ մա կեր պու մը, ի րա ւա պայ -
մա նագ րա յին դաշ տի ընդ լայ նու -
մը, ա ռեւտ րատ նտե սա կան կա պե -
րու խթա նու մը, մուտ քի ար տօ -
նագ րա յին դրու թեան դիւ րա ցու մը,
մար դոց մի ջեւ շփում նե րու աշ խու -
ժա ցու մը, հա մա գոր ծակ ցու թեան
զար գա ցու մը կրթա կան, գի տա -
կան, մշա կու թա յին, զբօ սաշր ջու -

թեան, բարձր փոր ձա գի տու թիւն -
նե րու ո լորտ նե րէն ներս։

Զրու ցա կից նե րը անդ րա դար ձան
ա պա կեդ րո նա ցեալ հա մա գոր ծակ -
ցու թեան շրջա նակ նե րէ ներս եր կու
մայ րա քա ղաք նե րու մի ջեւ գոր ծըն -
կե րու թեան հա մա ձայ նագ րի թար -
մաց ման անհ րա ժեշ տու թեան։ Քըն-
նար կուե ցան նաեւ 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 րու մօտ հա մա -
գոր ծակ ցու թեան զար գաց ման,
միջ խորհր դա րա նա կան հա մա գոր -
ծակ ցու թեան խթան ման վե րա բե -
րեալ հար ցեր։ 

Ի կոր Լուք շիչ ներ կա յա ցուց իր
երկ րի ար տա քին քաղ քա կան ա -
ռաջ նա հեր թու թիւն նե րը, Պալ քան -
նե րու գոր ծըն թաց նե րը եւ ա նոնց
վե րա բե րեալ Փոտ կո րի ցա յի ղե կա -
վա րու թեան մօ տե ցում նե րը։ Եր կու
նա խա րար նե րը կար ծիք ներ փո խա -
նա կե ցին տա րած քաշր ջա նա յին եւ
մի ջազ գա յին հրա տապ հար ցե րու,
մաս նա ւո րա պէս՝ Ի րա նի մի ջու կա -
յին ծրագ րին շուրջ ձեռք բե րուած
պայ մա նա ւո րուա ծու թիւն նե րու ի -
րա կա նաց ման, Մեր ձա ւոր Ա րե ւել -
քի զար գա ցում նե րուն եւ ա հա բեկ -
չու թեան դէմ պայ քա րին շուրջ։
Նալ պան տեան ներ կա յա ցուց Լեռ -
նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տու -
թեան 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 ձեռ նար կուած
ջան քե րը։ Տե սակ ցու թեան յա ջոր -
դեց նա խա րար նե րուն հա մա տեղ
մամ լոյ ա սու լի սը։ Լուք շիչ պաշ տօ -
նա կան ճաշ կե րոյթ մըն ալ կազ մա -
կեր պեց ի պա տիւ իր հայ պաշ տօ -
նակ ցին։ 

Փոտ կո րի ցա յի մէջ Ե դուարդ
Նալ պան տեան տե սակ ցե ցաւ նաեւ
Քա րա տա ղի Ազ գա յին ժո ղո վի նա -
խա գահ Ռան քօ Քը րի վո քա փի չի
հետ։

պա տա րագ նե րու քա նա կի ա ւե լա ցու մը ի րենց հա մար
կա րե ւո րու թիւն չի ներ կա յաց ներ: Ըստ ի րեն՝ ա ռայժմ
կրնան տա րին ըն դա մէ նը մէկ ան գամ պա տա րագ մա -
տու ցել: Պատ րիար քա կան փո խա նոր դը այս հան գա -
ման քը բա ցատ րած է պա տա րա գի մաս նա կից նե րու
քա նա կի նուազ մամբ եւ տա րա ծքաշր ջա նին մէջ տի րող
ի րա վի ճա կով՝ յի շեց նե լով, որ 2015 թուա կա նի Սեպ -
տեմ բե րին նա խա տե սուած պա տա րա գը տա րա ծքա-
շըրջա նին մէջ տե ղի ու նե ցող զի նեալ բա խում նե րու
պատ ճա ռով չկրցան ի րա կա նաց նել:

Անդ րա դառ նա լով Ս. Խա չին մէջ պա տա րագ նե րը ա -
ւելց նե լու ո րոշ ման՝ Տ.  Ա րամ Արք. Ա թէ շեան ը սած է.
«Ա ռանց այդ ալ պա տա րա գի մաս նա կից նե րը տա րին
ան գամ մը կրնան գալ: Նա խորդ տա րի նե րուն հա զա -
րէ ա ւե լի մաս նա կից նե րու թի ւը նուա զած է՝ հաս նե լով
մօտ հինգ հա րիւ րի: Այս ո րո շու մը մե զի հա մար ո րե ւէ
փո փո խու թիւն չի բե րեր եւ պար տա դիր բնոյթ չու նի:

Սա կայն, ե թէ ար տերկ րէն խում բեր գան եւ մե զի դի -
մեն պա տա րա գի ի րա կա նաց ման հա մար, այդ ժա մա -
նակ մենք կրնանք օգ տուիլ մեր այս ի րա ւուն քէն: Այ -
նուա մե նայ նիւ, մենք ա մէն տա րի Սեպ տեմ բե րի երկ -
րորդ շաբ թուան մէջ պա տա րագ պի տի մա տու ցենք»:

Հարկ է նշել, որ կա ռա վա րու թիւ նը կը մշա կէ բա րե -
փո խում նե րու ծրար մը, ուր տեղ  գտած են փոք րա -
մաս նու թիւն նե րուն ուղ ղեալ ո րոշ դրա կան կար գադ -
րու թիւն ներ:

Մաս նա ւո րա պէս,   Վա նի   Աղ թա մար կղզիին մէջ
գտնուող Ս. Խաչ հայ կա կան ե կե ղեց ւոյ մէջ պա տա -
րագ նե րը այ սու հե տեւ կրնան մա տու ցուիլ ոչ թէ տա -
րին ան գամ մը, այլ՝ ըստ անհ րա ժեշ տու թեան, ո րե ւէ
ա տեն: Մշա կուող այս թղթած րա րը հետզ հե տէ ար ձա -
գանգ կը գտնէ հան րա յին կար ծի քին մօտ, ո րով հե տեւ
կ՚ընդգր կէ նաեւ կա լուած նե րու վե րա դարձ ման վե րա -
բե րեալ հիմ նա կան հար ցե ր։


