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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 վեր ջին ա տե նա խօսն էր
NTV-ի լրա տուա կան բաժ նի գլխա -
ւոր խմբա գիր Մե թէ Չու պուք ճու,
որ գոր ծը մեկ նա բա նեց մամ լոյ սպա -
սա ւո րի մը աչ քով։ Ան թրքա կան
զան գուա ծա յին լրա տուու թեան աշ -
խար հէն ներս ար տա քին քա ղա քա -
կան նիւ թե րու վե րա բե րեալ յայտ նի
մեկ նա բան մըն է, հա մա պա տաս խան
ծրագ րե րու պատ րաս տու թեան ա -
ռու մով հե ղի նա կու թիւն մը։ Չու -
պուք ճու միշտ մօ տէն հե տե ւած է
նաեւ հայ-թրքա կան յա րա բե րու -
թիւն նե րուն, նոյ նիսկ ան գամ մը
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի վե րա բե րեալ
հա ղորդ ման մը բե րու մով թի րա խը
դար ձած՝ Ատր պէյ ճա նի հա կազ դե -
ցու թեան։ 

Ֆիլ մի փրէօ միէ րէն վերջ, այս ա -
սու լի սին ժա մա նակ բարձ րա խօ սը ի -
րեն յանձ նուե ցաւ թէեւ բա ւա կան
ուշ, սա կայն ան յա ջո ղե ցաւ կեն դա -
նի պա հել ունկն դիր նե րուն կեդ րո -
նա ցու մը։ Բո լո րը լա րուած ու շադ -
րու թեամբ հե տե ւե ցան Չու պուք -
ճուի խօս քին, հա կա ռակ ա նոր՝ որ

ան ար տա յայ տուե ցաւ եր կու վաս -
տա կա ւոր դի ւա նա գէտ նե րէ վերջ։
Դի ւա նա գէտ նե րու եւ քա ղա քա կան
գոր ծիչ նե րու բազ կե րա կը լաւ զգա -
լու ըն դու նա կու թեամբ եւ վար պետ
լրագ րո ղի մը բնո րոշ յատ կա նիշ նե րը
միաց նե լով՝ ան թէ՛ ար ժե ւո րեց ֆիլ -
մը եւ թէ իր դի տար կում նե րը բաժ -
նեց հան դի սա տես նե րուն հետ, մէջ -
բե րե լով նաեւ յու շեր։

Ե լոյ թի սկիզ բին Մե թէ Չու պուք -
ճու վեր յի շեց դէ պի Հա յաս տան իր
ա ռա ջին այ ցե լու թիւ նը՝ 1993 թուա -
կա նին։ Այդ մէ կը ե րեք ըն կեր նե րով
կա տա րուած շատ դժուա րին ու ղե ւո -
րու թիւն մը ե ղած էր։ Մոս կուա յի
վրա յով կա տա րուած եր կա րա տեւ
ճամ բոր դու թեան մը ա ւար տին Ե րե -
ւան հա սած էին մութ գի շեր մը։
«Երբ Թուր կուտ Էօ զալ մա հա ցաւ,
մենք Ե րե ւա նի մէջ էինք։ Բա րե բախ -
տա բար, յու ղար կա ւո րու թեան մաս -
նակ ցե լու հա մար Ան գա րա մեկ նե լու
ժա մա նակ, Լե ւոն Տէր-Պետ րո սեան
մե զի ա ռաւ իր օ դա նա ւը ու մենք
փրկուե ցանք վե րա դար ձի ճա նա -
պար հին ալ նոյն դժուա րու թիւն նե -
րը կրե լէ», ը սաւ ան։

Ըստ Չու պուք ճուի, երբ 1993
թուա կա նին ա ռա ջին ան գամ Հա -

յաս տան կ  ՚այ ցե լէին, լաւ չէին ճանչ -
նար եր կի րը, հիմ նա ւո րեալ տե ղե -
կու թիւն մը չու նէին ա նոր մա սին։
Նա խա պա շա րում ներն ալ, այդ պա -
հու դրու թեամբ, ազ դե ցու թիւն կը
գոր ծէին ի րենց վրայ։ Տե ղա ցի նե րուն
մօտ եւս, փո խա դար ձա բար, զգա լի
էին նոյն տրա մադ րու թիւն նե րը։ Երբ
այդ ա տեն ա ռա ջին ան գամ այ ցե լած
էին նաեւ Ծի ծեռ նա կա բեր դի յու -
շար ձա նը, տա կա ւին չէին գի տեր, թէ
այդ մէ կը ինչ պէ՛ս պի տի ո րա կէին՝
Թուր քիոյ մէջ ներ կա յաց նե լու հա -
մար։ Չու պուք ճու շա րու նա կեց. 

«Վեր ջին ան գամ այդ նոյն յու շար -
ձա նէն ու ղիղ ե թե րով սփռում կա -
տա րե ցինք 2014 թուա կա նին։ Այ լեւս
շատ ա ւե լի դիւ րին ու հան գիստ նա -
խա դա սու թիւն ներ կը կազ մենք։ Մեծ
կա րե ւո րու թիւն կը ներ կա յաց նէ մե -
տիա յի մեր ձեց ման ձե ւը։ Օ րի նակ՝
հե ռա տե սի լով ցոյց տա՞լ ա մէն տա -
րի 23 Ապ րի լի գի շե րը Ե րե ւա նի մէջ
թրքա կան դրօ շա կի հրկիզ ման դըր-
ւա գը, թէ ոչ... Նպաստ մը կ՚ա պա հո -
վե՞նք այս ձե ւով։ Մե տիան ընդ հան -
րա պէս կը կողմ նո րո շուի ըստ յա րա -
բե րու թիւն նե րու ըն թաց քին։ Թուր -
քիոյ մէջ մե տիան կը հե տե ւի քա ղա -
քա կա նու թեան, բայց այս ա ռու մով

ալ կան փո փո խու թիւն ներ։ Ֆութ -
պո լա յին դի ւա նա գի տու թեան շրջա -
նին Ե րե ւա նի փո ղոց նե րուն մէջ օ -
տար չէին նկա տուեր թրքա կան մե -
տիա յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։ Որ պէս
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թեան
մէկ մաս նի կը՝ շատ կա րե ւոր է մե -
տիա յի դե րա կա տա րու թիւ նը։ Թէ -
կուզ ո րոշ դժուա րու թիւն նե րով, սա -
կայն ես նկա րա հա նում ներ ը րած եմ
նաեւ սահ ման նե րուն վրայ։ Սահ մա -
նի պա րա գան ու նի լուրջ կա րե ւո -
րու թիւն։ Թուր քիա մեծ եր կիր մըն է։
Ինք նավս տա հու թեան տէր եր կիր մը
չի կրնար սահ մա նը փա կել՝ ինք զին -
քը ու րիշ նե րուն կա պե լով։ Մե տիա -
յին ա ռա ջա տար դե րա կա տա րու թիւն
մը կը վի ճա կի՝ ժո ղո վուրդ նե րու մի -
ջեւ կա պե րը պա հե լու ա ռու մով, ե թէ
նոյ նիսկ բա ցա կա յի դի ւա նա գի տու -
թիւ նը։ Ժո ղո վուրդ նե րը ու նին ա ւե -
լի ջերմ կա պեր ու զի րար ա ւե լի լաւ
կը հասկ նան»։ Ան կանգ ա ռաւ նաեւ
այս գոր ծըն թա ցին մէջ Հրանդ Տին -
քի ու նե ցած ազ դե ցու թեան վրայ։ 

Մե թէ Չու պուք ճուի խօս քով վեր -
ջա ցան ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ օ րա թեր թի գըլ-
խա ւոր խմբա գիր Ա րա Գօ չու նեա նի

ՃՕ ՊԱՅՏԸՆ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ
Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա հանգ նե -

րու Փոխ-նա խա գահ Ճօ Պայ տըն ե րէկ
ե րե կո յեան ժա մե րուն հա սաւ Թուր -
քիա, իր կո ղակ ցին հետ։ Իր այ ցե լու -
թեան ա ռա ջին հանգ րուա նի ծրա գի րը
ան այ սօր կ՚ի րա կա նաց նէ Իս թան պու -
լի մէջ։ «Քոն րատ» պան դո կէն ներս
ան կլոր սե ղա նի ձե ւա չա փով հա ւա -
քոյ թի մը կը մաս նակ ցի քա ղա քա ցիա -
կան հա սա րա կու թեան բա րե փո խիչ նե -

րուն հետ։ Այս հար ցին շուրջ ա մե րի -
կեան կող մի տա րա ծած պաշ տօ նա կան
հա ղոր դագ րու թեան մէջ քա ղա քա -
ցիա կան հա սա րա կու թեան ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րը ո րա կուած են որ պէս քա -
ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թեան բա -
րե փո խիչ ներ։ 

Ճօ Պայ տըն վաղն ալ պե տա կան ա -
ւա գա նիին կող մէ պի տի հիւ րըն կա լուի

«Փակ սահմանի երկխօսութիւն» փաստավաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութեան յաջորդած ասուլիսին ընթացքին Մեթէ Չուպուքճուի ելոյթը

ՄԵՏԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԷԱԿԱՆ…
«Սահմանի պարագան ունի լուրջ կարեւորութիւն։ Թուրքիա մեծ երկիր մըն է։ Ինքնավստահութեան տէր երկիր մը չի կրնար սահմանը փակել՝ ինքզինքը ուրիշներուն կապելով»

lշար. Դ.  էջ

Մեթէ Չուպուքճու (Լուսանկար՝ Արի Թաշ)

ԱՆՆԻԿ
ԺԻՐԱՐՏԷՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Կ՚ԱՅՑԵԼԷ
Ֆրան սա յի Ար տա քին

գոր ծոց նա խա րա րու -
թեան պե տա կան քար -
տու ղար Ան նիկ Ժի րար -
տէն այ սօր կը ժա մա նէ Ե -
րե ւան։ Զար գաց ման ու
ֆրան  սա  խօ  ս ո ւ  թեան
հար ցե րով պա տաս խա -
նա տու ֆրան սա ցի պե -
տա կան քար տու ղա րին
Հա յաս տա նի շփում նե րը
կը տե ւեն եր կու օր։ 

Ան նիկ Ժի րար տէն Ե րե -
ւա նի մէջ կը տե սակ ցի
Հա յաս տա նի Նա խա գահ
Սերժ Սարգ սեա նի, Ար -
տա քին գոր ծոց նա խա -
րար Ե դուարդ Նալ պան -
տեա նի, Կրթու թեան ու
գի տու թեան նա խա րար
Ար մէն Ա շո տեա նի հետ։
Ան նիկ Ժի րար տէն կ՚այ -
ցե լէ նաեւ Հա յաս տա նի
Ֆրան սա կան հա մալ սա -
րա նը, ուր ու սա նո ղու -
թեան հետ կ՚ու նե նայ
կար ծի քի փո խա նա կում -
ներ։ Ֆրան սա ցի բարձ -
րաս տի ճան պաշ տօ նա -
տա րը կը հան դի պի նաեւ
Հա յաս տա նի ֆրան սա խօս
գոր ծիչ նե րուն հետ։ 

Այ ցե լու թեան ծրագ րին
շրջագ ծով Աննիկ Ժի րար -
տէն ծաղ կեպ սակ մըն ալ
կը զե տե ղէ Ծի ծեռ նա կա -
բեր դի յու շա հա մա լի րին
մօտ, ուր կը զրու ցէ նաեւ
զան գուա ծա յին լրա տը-
ւու թեան մի ջոց նե րու ներ-
 կա յա ցու ցիչ նե րուն հետ։

Օքսֆորտ համալսարանի Փեմպրուք գոլէճը այս օրերուն կը հիւրընկալէ սփիւռքահայ բազմաթիւ մտաւորականներ

ԼՈՆՏՈՆԻ ՄԷՋ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ
«Արեւմտահայերէնը 21-րդ դարուն» խորագրեալ քննարկումներուն ներկայ է նաեւ ԺԱՄԱՆԱԿ-ի խմբագիր Սեւան Տէյիրմենճեան

lշար. Դ.  էջ

Հա յաս տա նի Ազ գա յին ժո ղո վի «Հայ
ազ գա յին գոնկ րէս» ընդ դի մա դիր խըմ-
բակ ցու թեան ղե կա վար Լե ւոն Զու րա -
բեան նա խըն թաց օր Ե րե ւա նի մէջ բա -
ցատ րու թիւն ներ տուաւ Լե ւոն Տէր-
Պետ րո սեա նի ա ռող ջա կան վի ճա կին
շուրջ։ Ծա նօթ է, որ Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թեան ա ռա ջին նա խա գահ
Տէր-Պետ րո սեան ներ կա յիս բուժ ման
հա մար կը գտնուի Ա մե րի կա յի Միա -

ցեալ Նա հանգ նե րու մէջ։ 

«Ար մէնփ րէս»ի հա ղոր դում նե րով,
Լե ւոն Զու րա բեան յայտ նեց, թէ Տէր-
Պետ րո սեա նի հի ւան դու թիւ նը լուրջ է,
բայց բու ժե լի։ «Ար դէն գտնուած են
հա մա պա տաս խան բժիշկ նե րը, ո րոնք
կը զբա ղին այդ հար ցով։ Ես վստահ եմ,
որ ա մէն ինչ լաւ կ՚ըլ լայ», յայտ նեց
Զու րա բեան եւ ա ւել ցուց, թէ չի կրնար
խօ սիլ յստակ ախ տո րոշ ման մա սին։ 

Խոր ցա ւով վե րա հա սու ե ղանք, թէ իր
մա հա կա նա ցուն կնքած է մեր հա մայն -
քի ե րէց սե րուն դի սի րուած ու յար գը-
ւած դէմ քե րէն Ժիլ պէռ Բա րու նա կեան,
որ եր կար ժա մա նա կէ ի վեր կը գտնուէր
դար ման ման տակ։ Ան տաս նա մեակ ներ
շա րու նակ նուի րեալ ծա ռա յու թիւն մա -
տու ցած էր մեր հա ւա քա կան կեան քէն
ներս։ Պէ յօղ լուի Լու սա ւո րիչ Դպրաց-
Դաս երգ չա խում բի ուխ տեալ ան դամ -

նե րէն մին էր ու դպրա պե տը։ Ուրարա-
կիր դպիր էր՝ եկեղեցական անձնուրաց
ծառայութեան շնորհիւ։ Թրքա հայ ու -
սուց չաց հիմ նար կի վար չու թեան մօտ
ալ վա րած էր փոխ-ա տե նա պե տի պաշ -
տօն։ 

Այս տխուր առ թիւ երկ նա յին հան -
գիստ կը հայ ցենք իր հոգ ւոյն ու ցա -
ւակ ցու թիւն կը յայտ նենք իր որդ ւոյն՝
Նուր հան Բա րու նա կեա նի։ 

ԼՈՒՐՋ, ԲԱՅՑ ԲՈՒԺԵԼԻ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ ՈՉ ԵՒՍ Է ԺԻԼՊԷՌ ՈՒՐ. ԴՊ. ԲԱՐՈՒՆԱԿԵԱՆ

Ա նուշ Թրուանց կը տե ղե կաց նէ
Լոն տո նէն.-

Ե րէկ ե րե կո յեան Օքս ֆորտ հա մա-
լ ըսա րա նի Փեմպ րուք գո լէ ճին մէջ
բա ցուե ցաւ «Ա րեւմ տա հա յե րէ նը 21-
րդ դա րուն» հա մա ժո ղո վը։ Օքս ֆոր -
տի հա մալ սա րա նի Ա րե ւե լա գի տու -
թեան ֆա քիւլ թէի Հա յա գի տու թեան
ամ պիո նին նա խա ձեռ նու թեամբ կազ -
մա կեր պուած այս հա մա ժո ղո վը նա -
խա տե սուած է աշ խա տա նո ցի մը ձե -
ւա չա փին մէջ։ Լիզ պո նի «Գա լուստ
Կիւլ պէն կեան» հիմ նարկն ալ իր ա -
ջակ ցու թիւ նը կը բե րէ այս նա խա -
ձեռ նու թեան։ 

Հա մա ժո ղով-աշ խա տա նո ցին բա -
ցու մը կա տա րուե ցաւ Օքս ֆորտ հա -
մալ սա րա նի Ա րե ւե լա գի տու թեան
ֆա քիւլ թէէն Տքթ. Հրաչ Չի լին կի -
րեա նի կող մէ։ Այս առ թիւ ան անդ -
րա դար ձաւ սոյն հա մա ժո ղո վի կազ -
մա կերպ ման դրդա պատ ճառ նե րուն
եւ նպա տակ նե րուն։ Չի լին կի րեան
ու շադ րու թիւն հրա ւի րեց այն հան -
գա ման քին վրայ, թէ Եւ րո պա յի մէջ
ա ռա ջին ան գամ հա մա ժո ղով մը կը
կազ մա կեր պուի նման նիւ թի մը
շուրջ ու մաղ թեց, որ այդ մէ կը ըլ լայ
շա րու նա կա կան։ 

Հրաչ Չի լին կի րեա նի հետ կազ մա -
կերպ չա կան պա տաս խա նա տուու -
թիւն նե րը բա ժա նած ա կա դե մա կան
Թէօ ֆան Լինտ ա ւե լի վերջ ներ կա -
յա ցուց ծրագ րի այս բաժ նի միակ բա -
նա խօ սը՝ Ժը նե ւի հա մալ սա րա նի Հա -
յա գի տու թեան ամ պիո նի վա րիչ Վա -
լեն թի նա Քալ ցո լա րին, որ միեւ նոյն
ժա մա նակ կը դա սա խօ սէ նոյն հա -

մալ սա րա նի Մի ջերկ րա կա նի, սլա ւո -
նա կան եւ ա րե ւե լեան լե զու նե րու ու
քա ղա քակր թու թիւն նե րու բա ժան -
մուն քին մօտ։ Վա լեն թի նա Քալ ցո լա -
րի այս առ թիւ խօ սե ցաւ ար դի հա յե -
րէ նի խնդիր նե րուն շուրջ, մինչ իր
հետ բե րած էր նաեւ մեծ հա յա գէտ
Հայր Ար սէն Այ տը նեա նի (1825-1902)

«Քննա կան քե րա կա նու թիւն աշ -
խար հա բա րի կամ ար դի հա յե րէն
լեզուի» գիր քին բնօ րի նա կը։ Այս կա -
րե ւոր գոր ծի լոյ սին տակ եւ օ րի նակ -
ներ ալ մէջ բե րե լով ան մատ նան շեց
հա յե րէ նի ան ցեա լին ու ներ կա յին վե -
րա բե րեալ կարգ մը հար ցեր։ Ան աշ -
խար հա բա րի կարգ մը հար ցե րուն

շուրջ խորհր դա ծե լու ժա մա նակ մէջ -
բե րեց նաեւ Մարկ Նշա նեա նի ու -
սում նա սի րու թիւն նե րը։ Իր անգ լե րէն
դա սա խօ սու թեան ըն թաց քին Քալ ցո -
լա րի հա յե րէ նով կար դաց նաեւ բա -
նաս տեղծ Զա րեհ Խրա խու նիի բա -
նաս տեղ ծու թիւն նե րէն մին՝ որ պէս օ -
րի նակ ար դի հա յե րէ նով գրուած

գրա կան գոր ծի մը։ Ե լոյ թի ա ւար տին
Քալ ցո լա րի պա տաս խա նեց նաեւ
ներ կա նե րու հար ցում նե րուն։ 

Հա մա ժո ղո վի ե րէ կուան բաց ման
մաս նակ ցու թիւն բե րաւ նաեւ Հա-
յաստանեայց Ա ռա քե լա կան Ե կե ղեց -
ւոյ Անգ լիոյ Թե մա կալ Ա ռաջ նորդ Տ.
Յո վա կիմ Եպսկ. Մա նու կեան, որ
խօսք ա ռաւ նաեւ կար ծի քի փո խա -
նա կում նե րու հանգ րուա նին։ 

Այ սօր Օքս ֆորտ հա մալ սա րա նի
նոյն գո լէ ճէն ներս կը շա րու նա կուի
հա մա ժո ղո վին աշ խա տան քը։ Օ րա -
կար գի վրայ կը գտնուին՝ ա րեւմ տա -
հա յե րէ նի ներ կայ աշ խար հագ րու -
թիւ նը, աշ խար հա քա ղա քա կան տագ -
նապ նե րու հե տե ւանք նե րը եւ ըն կե -
րատն տե սա կան մա քա ռում նե րու
ազ դե ցու թիւ նը ա րեւմ տա հայ մշա -
կոյ թի վրայ գոր ծած ազ դե ցու թիւ նը՝
թէ՛ ներ կա յի եւ թէ ա պա գա յի ա ռու -
մով։ Հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը կը
շօ շա փեն նաեւ Սփիւռ քի մէջ ա րեւ-
մ ըտա հա յե րէ նով մտա ծե լու եւ ստեղ -
ծա գոր ծե լու խնդիր ներն ու մար տա-
հ ըրա ւէր նե րը՝ թէ՛ գրող նե րու եւ թէ
ըն թեր ցող նե րու տե սան կիւ նէն։ Հա -
մա ժո ղո վա կան նե րը պա տաս խան ներ
կ՚ո րո նեն նաեւ այն մա սին, թէ ինչ -
պի սի կա ռոյց ներ, հաս տա տու թիւն -
ներ կամ մի ջոց ներ անհ րա ժեշտ են
յա ռա ջի կայ տաս նա մեակ նե րուն՝ ա -
րեւմ տա հա յե րէ նը կեն սու նակ պա հե -
լու հա մար։ 

Հարկ է նշել, որ Լոն տո նի այս հա -
մա ժո ղո վին կը մաս նակ ցի նաեւ ԺԱ -
ՄԱ ՆԱԿ օ րա թեր թի խմբա գիր Սե ւան
Տէ յի մեն ճեան։ 

ԱՀԱԲԵԿԻՉՆԵՐՈՒ ԹԻՐԱԽԸ
Տիար պա քը րի կեդ րո նի Սուր թա ղա մա սէն ներս ան-

վ ըտան գու թեան ու ժե րը կը շա րու նա կեն պայ քար մղել
ա հա բեկ չու թեան դէմ։ Վեր ջին գոր ծո ղու թիւն նե րուն
ար դիւն քով ան ջա տո ղա կան ա հա բեկ չա կան ՓՔՔ
կազ մա կեր պու թեան ան դամ ա հա բե կիչ նե րը ար դէն օ -
ղա կի մէջ առ նուած են եր կու թա ղա մա սե րէ ներս։ Ոս -
տի կան նե րուն ա ռըն թեր ոս տի կան զօ րաց միա ւո րում -
ներն ալ կը մաս նակ ցին այս գոր ծո ղու թիւն նե րուն, ո -
րոնց շրջագ ծով կ՚ապ րուին բա խում ներ։ Ա հա բե կիչ նե -

lշար. Դ.  էջ

Անգլիոյ Հայոց Առաջնորդ Տ. Յովակիմ Եպսկ. Մանուկեան կ՚արտայայտուի համաժողովի բացման
ընթացքին, ամենաձախին՝ Սեւան Տէյիրմենճեան (Լուսանկար՝ ԺԱՄԱՆԱԿ)
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Հա ւատ քի մա սին յա ճախ կը խօ սինք՝ ի՛նչ
որ բնա կան է, քա նի որ հա ւատ քը՝ պայ մա -
նա կան անհ րա ժեշ տու թիւն մըն է, ան քրիս -
տո նէա վա յել գոր ծու նէու թի՛ւնն իսկ է։ Հա -
ւատ քը ա մէն պահ մե զի հետ է՝ կեան քին
հետ հա մըն թաց կը քայ լէ մե զի հետ։ Շատ
ան գամ չենք անդ րա դառ նար, բայց հա ւատ -
քը միշտ կա՛յ, կը մնայ մե զի հետ։ Ա նով է
որ մենք կը միա նանք Քրիս տո սի, մար մին ու
ան դամ ներ կը դառ նանք Ա նոր մէջ, Ա նոր
հետ։ Մար մի նը ա ւե լի՛ մեծ է քան ան դամ -
նե րը, եւ զա նոնք ի րեն կը քա շէ եւ ի րեն հետ
կը յա ռա ջաց նէ։

Այս ի մաս տով ա ղօթքն ալ ան դամ նե րը
մար մի նին միաց նող «շա ղախ»ն է։ Ա ղօ թա -
ւոր բե րան ներ ու նե ցող ներ՝ ո րոնք ան ձանձ -
րոյթ կ՚ա ղօ թեն, վե րէն կը ներշն չուին։ Ա -
նոնք կը միա նան մարմ նին՝ որ պէս ան դամ -
ներ։ Այս կը հաս տա տէ Քրիս տոս երբ կ՚ը -
սէ. «Հա ւատք ու նե ցէք Աս տու ծոյ վրայ։
Ճշմա րիտ կ՚ը սեմ ձե զի, ե թէ մէ կը ը սէ այս
լե րան.- Ե լի՛ր ու ծով ին կիր, եւ իր սրտին
մէջ չտա րա կու սի, այլ հա ւա տայ՝ թէ ը սա ծը
կը կա տա րուի, պի տի ըլ լայ ի՛նչ որ ը սէ։ Ա -
սոր հա մար կ՚ը սեմ ձե զի՝ ի՛նչ որ ա ղօթ քով
խնդրէք եւ հա ւա տաք թէ պի տի ըն դու նիք՝
պի տի կա տա րուի» (ՄԱՐԿ. ԺԱ 22-24)։

 Գի տու թեան յա ռա ջա ցու մը ա սոր փա՛ստն
է եւ ա նոր մե ծա քայլ նուա ճում նե րը։ Մար -
դիկ հա ւատք ու նե ցան, վստա հե ցան գի տու -
թեան վրայ եւ յա ջո ղե ցա՛ն։ Ուս տի ի՛նչ որ
ի րա կա նու թիւն է նիւ թա կան-ֆի զի քա կան՝
տե սա նե լի աշ խար հին հա մար, նո՛յնն է
նաեւ հո գե կան-բա րո յա կան-մտա ւոր աշ -
խար հին հա մար։ Էա կա նը միշտ պատ նէ շին
վրայ կան գուն եւ հաս տատ մնա՛լն է։ Այն
որ հաս տա տա կամ է եւ ան կաս կած ա նոր ա -
ղօթ քը ան կեղծ է եւ իս կու թեան մէջ՝ զԱս տ-
ւած փա ռա բա նող եւ Աս տու ծոյ մա տու ց-
ւած ա ղեր սի մը խօ սակ ցու թիւնն է՝ խօ սակ -
ցու թիւն մը՝ հօր եւ որ դիին մի ջեւ։

Ու րեմն աս կէ կը հե տե ւի, թէ ա ղօթ քի մը
անհ րա ժեշտ տարրն է՝ հա ւատ քը։ Այն որ
հա ւատ քով չ՚ա ղօ թեր, ա նոր ա ղօթ քը ըն դու -
նե լի չ՚ըլ լա՛ր, քա նի որ ա ղօթ քով սպա սուած
«կապ»ը չի հաս տա տուիր մար դուն եւ Աս -
տու ծոյ մի ջեւ։ Ան տար բեր ու ամ բար տա ւան
կե ցուած քով ինք զինք փա ռա բա նել եւ կամ
իր կա տա րած գոր ծե րը պատ մել, ինք զինք
ար դա րաց նե լու փոր ձեր կա տա րել եւ մա նա -
ւանդ իր շուր ջին նե րուն ցու ցա մո լու թեան
ցոյ ցեր ը նե լով ու շադ րու թիւն գրա ւե լու աշ -
խա տիլ՝ բո լո րո վին կը հա կա սեն ա ղօթ քի
գա ղա փա րին, հե տե ւա բար անլ սե լի եւ ըն -
դու նե լի՛ կ՚ըլ լան։

Ինք նա հա ւա նու թեամբ, գո ռո զու թեամբ
ար տա սա նուած ու ար տա յայ տուած խօս քեր

եր բեք չեն լսուիր եւ պի տի չունկնդ րուին
Աս տու ծոյ կող մէ։ Հա ւատ քը խո նար հու թիւն
եւ հա մես տու թիւն կը պա հան ջէ՝ մա քուր
սիրտ եւ ան կեղծ ար տա յայ տու թի՛ւն։ Ուս տի
Աս տու ծոյ հետ հա ղոր դակ ցու թեան մէջ
մտնե լու, յա րա բե րուե լու պայ մա նը ո՛չ
միայն ա ղօ թել է, հա պա ա ղօթ քին նա խա -
պատ րաս տու թիւ նը եւ ձե՛ ւը։ Ինչ պէս ը -
սինք, ան տար բեր ու թե րա հա ւատ ո գիով
կա տա րուած ա ղօթ քը եր բեք նպա տա կա յար -
մար չէ՛, այլ միա՛յն ձե ւա կեր պու թիւն։

Կեան քի փոր ձա ռու թեամբ եւ ապ րուած
վկա յու թիւն ներ մե զի ցոյց կու տան, թէ՝ ա՛յ -
սօր ալ կը գտնուին հա ման ման մար դիկ՝ ո -
րոնք ա մէ նու րեք կայ նած Աս տու ծոյ կեղծ ու
դի մա կա ւոր շնոր հա կա լու թիւն կը յայտ նեն
եւ ա պա կը սկսին ինք նա գո վու թեան, ինք -
նա փա ռա բա նու թեան եւ կը ստի պեն, կը
բռնա դա տեն, որ ի րենց շուր ջին նե րը գո վա -
բա նեն զի րենք, հիա նան ի րենց…։

Յա ճախ կը տես նուին այս պի սի ներ, ան -
գամ մը որ հաս նին դիր քի մը, տի րա նան
աս տի ճա նի մը՝ կը ջա նան իշ խել ու տի րել
բո լոր դիր քե րու, աս տի ճան նե րու՝ աս տուա -
ծա յին նա խա սահ մա նու թեան նկա տե լով ի -
րենց փառ քը։ Մենք նկա տած ենք մեծ զար -
ման քով ստո րա դաս աս տի ճան նե րու տէր ե -
կե ղե ցա կան պաշ տօ նեա նե րու՝ ո րոնք կը
շար ժին բարձ րաս տի ճան հո գե ւո րա կան նե -
րու նման։ Խնդրեմ, սի րե լի նե՜ր, փոր ձե ցէք
դի տել ձեր շուր ջը ե կե ղեց ւոյ մէջ՝ մեր տե -
սած աչ քե րով, եւ պի տի տես նէք մեր նկա -
տած նե րը եւ ի րա ւա ցի պի տի նկա տէք մեր
մտա հո գու թիւն նե րը այս մա սին. ա նիշ խա -
նա կան, ինք նա կեդ րոն ան ձեր՝ կար ծե լով թէ
ան փո խա րի նե լի են ի րենք, եւ կար ծե լով թէ
ա մէ նու րեք ի րենց պէտ քը կը զգա ցուի՝ սնա -
պար ծու թեան հո վե րէ տա րուած ո՛ չինչ կը
հա մա րեն ե կե ղե ցա կան իշ խա նու թիւ նը եւ
նուի րա պե տա կան կար գը, ընդ հա նուր կար -
գը եւ կա նո նը։ Քմա յա կան ո րո շում նե րով եւ
բո լո րո վին փա ռա մո լու թեամբ ե կե ղեց ւոյ
ծա ռա յել կը ձե ւաց նեն, ի րա կա նին՝ հոն են,
ուր ի րենք զի րենք պի տի ցու ցադ րեն։ Ա -
նոնց նպա տա կը ո՛չ թէ ծա ռա յել, այլ՝ ին քա -
գո վու թեան ա ռիթ ստեղ ծել է, այդ իսկ
պատ ճա ռով հոն կ՚եր թան «ծա ռա յել»ու դի -
մա կով՝ ո՛ւր ի րենք զի րենք ցոյց պի տի տան
բազ մու թեան…։

Խե՜ղճ ան ձեր են ա նոնք՝ բար դոյ թով լե ց-
ւած, իս կա կան ու նայ նա միտ ներ են ա նոնք,
ի րենք զի րենք «ար ժէք» կը կար ծեն, բայց
այդ կեր պով կը կորսնց նեն ի րենց անն շան-
ա նար ժա նու թիւնն իսկ, կը զո հեն ի րենց ար -
ժա նա պա տուու թիւ նը՝ ո՛ չինչ հա մա րե լով
«նկա րա գիր ու նե ցող մարդ»ու յարգն ու
պա տի ւը։ Ե կե ղե ցին պէտք չու նի՛ փա ռա մոլ -

նե րու, ե կե ղե ցին պա հանջ քը չի՛ զգար ինք -
նիր մով լե ցուած, ինք նիր մով հպարտ «պար-
պըւած» ծա ռա յող նե րու…։ Հե տե ւե ցէ՛ք, եւ
պի տի տես նէք զա նոնք. ե կե ղե ցի ե կե ղե ցի,
թա ղէ թաղ կը պտը տին, հոս ու հոն կը
շրջին ի րենք զի րենք «կա րե ւո՛ր» հա մա րել
տա լու հա մար։ Պաշ տօ նա պէս ի րենց նշա -
նակուած ե կե ղե ցին կը թո ղուն եւ կ՚եր թան
այն ե կե ղե ցի նե րը՝ ուր հան դի սա ւոր ա րա րո -
ղու թիւն կը կա տա րուի, եւ այդ պի սի ե րե -
ւոյթ մը ստեղ ծե լու կ՚աշ խա տին, թէ ա ռանց
ի րենց այդ օ րուան հան դի սու թիւն նե րը ան -
կա տար եւ թե րի պի տի մնայ։ Օ րի նակ նե րը
մեր շուրջն է, մեր մօ տը…։

Ե թէ հարց նէք՝ պատ րա՛ստ է ի րենց պա -
տաս խա նը.- Որ պէս զի իմ օ գուտս բե րեմ,
հրա ւի րե ցին զիս, չկրցի մեր ժել եւ գա ցի։
Սո՜ւտ, զի րենք հրա ւի րող ան գամ չէ ե ղած,
ի րենք զի րենք հրա ւի րուած հա մա րած են,
պար զա պէս «կա րե ւո՛ր» եւ «օգ տա կար»
մարդ ըլ լալ նուն հա մո զե լու հա մար շուր ջին -
նե րը։ Խե՜ղճ մարդ, ո՞վ կը խա բես։ Դուն քե -
զի հա մար կ՚եր թաս՝ դուն քե զի ծա ռա յե լու
հա մար եւ ե կե ղե ցին գոր ծիք կ՚ը նես քու
քմա հա ճոյ քիդ…։

Այս պի սի նե րու նպա տա կը ծա ռա յել չէ՛,
այլ՝ ցու ցա մո լու թիւն։ Լա՛ւ, կ՚եր թաս, հա պա
ու րեմն ին չո՞ւ չես յար գեր կարգ ու կա նո -
նը, քու գա ցած ե կե ղե ցին ալ չի գի տե՞ր
կարգ ու կա նո նը, չի խոր հի՞ր ի մաց նել պաշ -
տօ նի կար գուած ե կե ղեց ւոյ պա տաս խա նա -
տու նե րուն, գո նէ յար գել կեն ցա ղա վա րա -
կան կա նոն նե րը…։ Ար դա րեւ այն հաս տա -
տու թեան մէջ, աշ խար հա կան կամ ե կե ղե ցա -
կան, որ չի յար գուիր կարգ ու կա նոն, կ՚ան -
տե սուի կար գա պա հու թիւ նը, ան տար բեր
վար մունք կը ցու ցա բե րուի նուի րա պե տա -
կան կար գին՝ հոն ի զուր հա սա րա կաց օ գու -
տի մը կը սպա սուի։

Ան գամ մը, որ ան պա տաս խա նա տու եւ ի -
րենց քմա հա ճոյ քին հա մե մատ շար ժող ան -
ձեր գտնուին հա սա րա կա կան հաս տա տու -
թեան մը մէջ՝ այ լեւս հոն կը սկսի փլու զու -
մը, եւ ո՛չ ոք ի րա ւունք ու նի այդ փլու զու -
մին ա ռիթ ըն ծա յե լու իր անձ նա կան շա հուն
հա մար, իր ան կուշտ կիր քե րուն հա մար։ Ե -
կե ղե ցին մա նա ւանդ, եւ ո՛չ մէկ հա սա րա -
կա կան հաս տա տու թիւն պէտք է՛ նկա տուի
անձ նա կան քմայք նե րու եւ շա հե րու մի ջոց,
քա նի որ հա սա րա կաց օ գո՛ւտն է ա նոնց
նպա տա կը, եւ ո՛չ ոք իր բար դոյթ նե րուն
գո հա ցու մը փնտռէ՛ հա սա րա կու թեան ծա -
ռա յե լու պատ րուա կով խա բէու թիւն նե րու
մէջ…։
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1-Իս թան պու լի այն թա -
ղե րէն ուր գնչու նե րը կը
զուար ճաց նէին այ ցե լու -
նե րը- յա պա ղած, 2-Աչ -
քին մա սե րէն- Տրա պի զո -
նի պատ մա կան վան քը,
3-Եր կա թա գոր ծին սե ղա -
նը- ռու սա կան կար ճա -
փող հրա ցան, 4-Ստա ցա -
կան ա ծա կան մը- ա թո -
ռին ըն կե րը- ստա ցա կան
ա ծա կան մը, 5-Ա նա տո -
լու Գոր ծա կա լու թեան
սկզբնա տա ռե րը- սլա ւե -
րէն թեր թի մը ա նու նը-
անձ նա կան դե րա նուն
մը, 6-Լու սան կար չա կան
ֆիլ մի ծա նօթ վա ճա ռա -
նիշ մը- նա ւա վա րին քա -
շա ծը- բու սա կան իւ ղի
մը վա ճա ռա նիշ, 7-Ձայ -
նա նիշ մը- ա կումբ- ներ քեւ, 8-Իր լան տա կան գաղտ նի բա նա կը- ցու ցա կան ա -
ծա կան մը- Իզ մի տի թուղ թի երբեմնի գոր ծա րա նը, 9-Բա ժին- նոր ժա մա նող, 10-
Ո րոն դէս գե տին թրքե րէն ներ կայ ա նու նը- թուրք ա րա կան ա նուն մը- տա ռի մը
ա նու նը, 11-Ներ կայ օ րը։

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1-Ի գա կան ա նուն մը- ծո վա կալ, 2-Ու րար կրող, 3-Ֆրան սա յի քա ղաք նե րէն- այ -
բու բե նին ա ռա ջին եւ վեր ջին տա ռե րը- տա րուան տաս ներ կու զա ւակ նե րը, 4-
Մարմ նին մա սե րէն- Ա նա տո լու Գոր ծա կա լու թիւ նը, 5-Ստա ցա կան ա ծա կան մը-
հկ՝ հ նա զան դիլ, 6-Մա թե մա թիկ- ձայ նար կու թիւն մը, 7-Տպագ րու թեան ձեւ մը-
Ֆրան սա յի քա ղաք նե րէն, 8-Թուրք ի գա կան ա նուն մը- մե ներգ, 9-Էա կան բա -
յէն- Գեր մա նիոյ սահ մա նա յին գե տե րէն, 10-Այ ծի ձագ- Հա յաս տա նի ծա նօթ գա -
ւա ռակ նե րէն, 11-Ան դադ րում։

ՆԱԽԿԻՆԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ Հորիզոնական 1-Մա տե նա դա րան, 2-Ու սա նող- ՆԱԹ0,
3-Խէ- «Ա նա», 4-Ա գա րա կա պան, 5-Ցուպ- տա- ակ, 6-Ա ռաջ- հաստ, 7-Կա ղա -
ցող, 8-Թոն- վտակ, 9-Մե ծա միտ- ոհ, 10-Իմ- ա տել, 11-Մա րի քա- պիղծ։
Ուղղահայեաց 1-Մու րա ցան- միմ, 2-Աս- գուռ- թե մա, 3-Տա ռա պա կոծ, 4-Են-
ջա նա ցի, 5-Նո խազ, 6-Ա ղէկ- Մա նի սա, 7-Ատ, 8-Ա նա պա հով- ապ, 9-Րա նա- աղ -
տո տի, 10-Ա թա նաս- ա հեղ, 11-Նօ- կտակ- լ (ու)ծ։
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ՌԱԿ «ՊԱՅ ՔԱ Ր» Ա ԿՈՒՄ ԲԻ ԸՆ ԿԵՐ ՆԵՐ՝ ՄԻ՛ՇՏ ՊԱՏ ՆԷ ՇԻ ՎՐԱՅ
ՊԱՅ ԾԻԿ ԳԱ ԼԱՅ ՃԵԱՆ

Յու նուա րի 5-ին, ՌԱԿ-ի Պէյ -
րու թի «Պայ քա ր» ա կում բը իր
հա ւա տա ւոր ան դամ նե րուն ու
հա մա կիր նե րուն կը ներ կա յա նար
վե րա կանգ նող ո գիով, նո րա նոր
մար տահ րա ւէր ներ դի մագ րա ւե -
լու յան դուգն կե ցուած քով ու
գա ղա փա րա կան շրջա նա կի կար -
գա պահ գի տակ ցու թեամբ:

Ակն յայտ ի րո ղու թիւն է, որ
ՌԱԿ «Պայ քա ր» ա կում բի եւ ա -
նոր հա ւա տա ւոր ան դամ նե րու
ու հա մա կիր նե րու կու սակ ցա-
նըւէր գոր ծու նէու թեան ո լորտ -
ներն ու սահ ման նե րը մե ծա պէս
ըն դար ձա կուած են, եւ հրա մա -
յա կան անհ րա ժեշ տու թիւն է
դար ձած ա ռա ւել մօ տէն ու ան -
մի ջա կա նօ րէն նոյ նինքն պատ մա -
կան տա րո ղու թիւն ու նե ցող իր
ա կում բին կող մէ, որ կո չուած է
ՌԱԿ-ի  հա րա զատ ար տա յայ -
տիչն ու հա յե լին դառ նա լու կու -
սակ ցու թեան շի նիչ, բազ մա կող -
մա նի գոր ծե րուն, նպա տակ նե -
րուն ու տես լա կա նին:

Ա հա՛ նման ա ռա ջադ րանք նե -
րով, անհ րա ժեշտ նկա տուե ցաւ
«Պայ քա ր »ին տալ ի րեն յա տուկ
վա յել քով նո՛ր կո րով, շունչ ու
թափ, որ պէս զի գա ղա փա րա կից
ըն կեր ներ կա րե նան մօ տէն ի րա -
զեկ դառ նալ ՌԱԿ-էն ներս տի -
րող կա ցու թեան ու ա նոր գոր -

ծու նէու թեան դրսե ւո րու մին:

Գնա հա տե լի նա խա ձեռ նու -
թեամբ ու ար դար մտա հո գու -
թեամբ, ըն դա ռա ջե լով «Պայ քա -
ր» ա կում բի վար չու թեան հրա -
ւէ րին, Նիւ Եոր քէն Յա կոբ Վար -
դի վա ռեան ստանձ նեց նա խա -
գա հու թիւ նը «Խթման ե րե կո յեա -
ն» ձեռ նար կին: Ի տար բե րու -
թիւն նա խորդ տա րի նե րու նման

ձեռ նարկ նե րուն, «Պայ քա ր» ա -
կում բի ժրա ջան ե րի տա սարդ
վար չա կան կազ մը ինք նա տիպ
մտայ ղա ցու մը ու նե ցած էր նոր
ձե ւով ու բո վան դա կու թեամբ
ներ կա յաց նե լու ՌԱԿ-ի կա տա -
րած դերն ու բազ մա պի սի գոր -
ծու նէու թիւ նը զա նա զան շրջան -
նե րու մէջ:

Հան դի սու թիւ նը տե ղի ու նե -

ցաւ Զալ քա յի Olivia’s Sky շքեղ
ճա շաս րա հին մէջ, ե րե կոյ թին
յա տուկ ակն կա լուա ծէն ա ւե լի
բազ մու թեամբ: Ո րո շեալ ժա -
մուն, կու սակ ցու թեան բազ մա -
թիւ ղե կա վար ներ, ան դամ ներ,
հա մա կիր ներ եւ ծա նօթ ներ, ար -
դէն տեղ գրա ւած էին սրա հին
մէջ:

lշար. Դ.  էջ

Յակոբ Վարդիվառեան եւ իր ընկերները կը հատեն կարկանդակը

Ս. Սար գի սի տօ նին` Յու նուա րի 23-
ին, «Մենք մեր զի նուո րի կող քին ենք»
ծրա գի րի ծի րէն ներս՝ Ա րա րա տեան
Հայ րա պե տա կան Թե մը ա ռա ջին ան գամ
ըլ լա լով պի տի պար գե ւատ րէ զի նուոր -
նե րը: Այս մա սին յայ տա րա րած է Ա րա -
րա տեան Հայ րա պե տա կան Թե մի Ա ռաջ -
նոր դա նիստ Ս. Սար գիս ե կե ղեց ւոյ հո -
գե ւոր հո վիւ Տ. Պետ րոս Ա. Քա հա նայ
Մա լեան։ Ան նշեց, որ Ս. Սար գի սը ե ղած
է զօ րա վար եւ ա նոր տասն չորս զի ն-
ւոր ներն ու իր որ դին նա հա տա կուած են
հա ւատ քի հա մար:

«Բա ցի պար գե ւատ րու մէն պի տի կա -
տա րուի նաեւ Խա չի երթ, որ պի տի սկսի
Ե րե ւա նի կեդ րո նէն, ժա մը 14.00-ին։

Իսկ պի տի կա տա րուի նաեւ տօ նա կա -
տա րու թիւն, Ե րե ւա նի Կա րա պի լի ճի
մօտ տե ղի պի տի ու նե նայ հա մերգ, ո -
րու ժա մա նակ ե րի տա սարդ նե րը նուէր -
ներ եւ ա ղի բլիթ պի տի բա ժա նեն ներ -
կա նե րուն», ը սած է Տ. Պետ րոս Ա. Քա -
հա նայ Մա լեան՝ նշե լով, որ Ս. Սար գի -
սի տօ նը շար ժա կան տօն է, ե րի տա -
սարդ նե րու օրհ նու թեան օր: Ա ղի բլիթ
ու տող նե րուն, Տ. Պետ րոս Ա. Քհնյ. Մա -
լեան խոր հուրդ տուած է զայն ու տել
հա ւատ քով՝ Յու նուա րի 22-ի ե րե կո -
յեան: Ըստ իրեն, Ս. Սար գի սի տօ նին ա -
ղի բլիթ ու տե լը ազ գա յին սո վո րու թիւն
է, Հայ Ա ռա քե լա կան Եկե ղե ցին զայն
ո՛չ կը մեր ժէ եւ ոչ ալ կը քա ջա լե րէ:

Ս. ՍԱՐԳԻՍԻ ՏՕՆԻՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ
ՊԻՏԻ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԻՆ ԶԻՆՈՒՈՐՆԵՐ

Ե րե ւա նի քա ղա քա պետ Տա րօն Մար -
գա րեա նի յանձ նա րա րու թեամբ Ե րե ւա -
նի քա ղա քա պե տա րա նի եւ մայ րա քա -
ղա քի վար չա կան շրջան նե րուն կող մէ
2016 թուա կա նին եւս պի տի շա րու նա -
կուին սու րիա հայ ըն տա նիք նե րու ա -
ջակ ցու թեան ծրա գիր նե րը: Այս մա սին
կը յայտ նեն Ե րե ւա նի քա ղա քա պե տա -
րա նի տե ղե կա տուու թեան եւ հա սա րա -
կու թեան հետ կա պե րու վար չու թե նէն:

2015 թուա կա նին քա ղա քա պե տա րա -
նին կող մէ հա մա պա տաս խան դրա մա -
կան եւ նիւ թա կան օ ժան դա կու թիւն
ցու ցա բե րուած է հա զար չորս հա րիւր
սու րիա հայ կա րի քա ւոր ըն տա նի քի, ա -
նոնց մէ եօ թա նա սու ներ կու քին՝ «Է րե -
բու նի-Ե րե ւան 2797» տօ նա կա տա րու -

թեան ծի րէն ներս: Ե րե ւա նի մէջ բնա -
կող սու րիա հայ ա ւե լի քան հա րիւր -
վաթ սուն ըն տա նիք նե րա ռուած է պե -
տա կան ըն կե րա յին ա ջակ ցու թեան
ծրա գիր նե րուն:

Մշտա կան ու շադ րու թեան ներ քոյ են
նաեւ քա ղա քա պե տա րա նի են թա կա յու -
թեան ման կա պար տէզ ներ յա ճա խող,
ինչ պէս նաեւ դպրո ցա կան ա ւե լի քան
եօթ հա րիւր սու րիա հայ ե րա խա ներ:
Փոք րիկ ներն ու պա տա նի նե րը աշ խու -
ժօ րէն կը ներգ րա ւուին կրթամ շա կու -
թա յին տար բեր ձեռ նարկ նե րու մէջ:

Ե րե ւա նի վար չա կան շրջան նե րու ղե -
կա վար նե րու աշ խա տա կազ մե րը եւս
պար բե րա բար կ՚ա ջակ ցին ե րե ւա նա-
բընակ սու րիա հայ ըն տա նիք նե րուն:

2016-ԻՆ ՊԻՏԻ շԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻՆ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ
ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒ ԱՋԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

ՈՒՔՐԱՅՆՈՅ ՄԷՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ԳՐԱՏՊՈՒԹԻՒՆԸ 400 ՏԱՐԵԿԱՆ Է
2016 թուա կա նը յա գե ցած պի տի ըլ -

լայ Ուք րայ նոյ հայ կա կան հա մայն քին
հա մար յի շար ժան տա րե թի ւե րով, ու
այդ կա պակ ցու թեամբ պի տի իր կա-
 նացուին զա նա զան ծրա գիր ներ: Այս
մա սին յայ տա րա րած է Ուք րայ նոյ Հա -
յե րու միու թեան պատ մամ շա կու թա յին
ժա ռան գու թեան հար ցե րով յանձ նա ժո -
ղո վի ղե կա վար պատ մա բան Դա ւիթ
Դաւ թեան:

Ինչ պէս նշած է պատ մա բա նը, Ուք -
րայ նան պատ մա կա նօ րէն միշտ ալ ե ղած
է եր կիր մը, ուր ե ղած են մեծ ու կազ -
մա կեր պուած հայ կա կան հա մայնք ներ:
«Եւ պա տա հա կան չէ, որ Լվո վի մէջ
1616 թուա կա նին Յով հան նէս Կա րա մա -
թեն ցին ստեղ ծած է հայ կա կան տպագ -
րու թիւն, որ դար ձած է հայ կա կան
գրատ պու թեան չոր րորդ կեդ րո նը Վե -

նե տի կէն, Պո լի սէն ու Հռո մէն ետք»,
նշած է Դաւիթ Դաւ թեան։

«Այս տա րի մենք կը նշենք Ուք րայ -
նոյ մէջ հայ կա կան գրատ պու թեան
400-ա մեա կը, ուք րա նա հա յե րու ա ռա -
ջին տպա գիր գիր քի` «Դա ւիթ եւ Սաղ -
մոս»ի յո բե լեա նը:

«Սա շատ ու շագ րաւ տա րե թիւ մըն է
Ուք րայ նոյ հայ կա կան հա մայն քին հա -
մար, որ կը վկա յէ ա տոր պատ մա կան ու
մշա կու թա յին հարս տա գոյն ժա ռան -
գու թեան մա սին, որ ձե ւա ւո րուած է
դա րե րու ըն թաց քին: Լվո վի հայ կա կան
տպագ րու թիւ նը ցոյց կու տայ հայ կա -
կան հա մայն քի մտքի յա ռա ջա դի մու -
թիւ նը, ա նոր ար ժէք ներն ու նե րու ժը
անգ նա հա տե լի դե րա կա տա րու մը հա -

lշար. Դ.  էջ
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ԿԱՂԱՆԴԻ ՈԳԻՆ
Կար ու չկար տղայ մը

կար: Ա մա նո րին Կա ղանդ պա -
պան ա նոր այ ցե լեց: Երբ ծե րուկ պա պու -
կը իր դէ մը տե սաւ, տղան շատ ու րա խա ցաւ: Կա ղանդ
հայ րի կը ա նոր նուէր ներ տուաւ եւ ա նոր հետ եր կա՜ր-
եր կա՜ր խա ղաց: Յա ջորդ օր տղան իր նուէր նե րը բա -
ցաւ եւ շատ ու րա խա ցաւ: Բայց ա նոր հա մար կա րե ւո -
րը նուէր նե րը չէին, այլ կա րե ւո րը Կա ղան դի ո գին էր:

ՊՈւ ՐԱԿ Է ՄԷ ՐԵԱՆ

Մխի թա րեան վար ժա րան, Է. դա սա րան

ՆԱՄԱԿ ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊԱՅԻՆ
Կա ղանդ պա պա՛, ես քեզ շատ կը սի րեմ: Դուն ին ծի

սի րուն նուէր ներ կը բե րես եւ այդ նուէր նե րով զիս
կ՚ու րա խաց նես: Ես այս տա րի ալ քեզ մէ ա ղուոր
նուէրի մը կը սպա սեմ: Բայց ե թէ չկա րե նաս գտնել,
հոգ չէ: Դուն ե կո՛ւր, ին ծի կը բա ւէ:

Մօտ օ րէն տես նուե լու յոյ սով, սի րե լի՛ Կա ղանդ պա պա:

Կա ղանդ պա պա՛, ի՜նչ կ՚ըլ լայ, շուտ ե կո՛ւր,

Քե զի սպա սող սրտե րը խնդա ցո՛ւր:

Կ՚ա ղա չեմ, կ՚ա ղա չեմ, Կա ղանդ պա պա՛, ե կո՛ւր,

Գե ղե ցիկ նուէր նե րով մեզ ու րա խա ցո՛ւր:

ԺԱ ՆԻՆ ԸՐ ՄԱՔ

Մխի թա րեան վար ժա րան, Ե. դա սա րան

ԿԱՂԱՆԴ
Այդ օր իմ ըն տա նի քիս հետ տօ նա ծա ռը շտկե ցինք:

Ռու տին եւ ես դեռ շատ փոքր էինք: Բայց նո րէն ալ
տօ նա ծա ռը զար դա րե լու մայ րի կիս օգ նե ցինք     : Կա ղան -
դի ի րի կուն բո լոր ազ գակն նե րը մեր տու նը հա ւա քուե -
ցան եւ միա սին ճա շե ցինք: Ա նոնք մե զի ա ղուոր նուէր -
ներ բե րած էին: Ռու տիին նուէ րը խա ղա լիք ինք նա -
շարժ մըն էր, իսկ իմս՝ գե ղե ցիկ պուպ րիկ մը: Գի շե -
րուան ուշ ժա մե րուն ա նոնք ի րենց տու նե րը գա ցին,
իսկ մենք ալ ան կո ղին ուղ ղուե ցանք եւ ա նուշ ե րազ -
նե րով մին չեւ ա ռա ւօտ մշիկ-մշիկ քնա ցանք: 

ՆԵՆ ՍԻ ԹԷ ՄԻ ԶԷԼ

Մխի թա րեան վար ժա րան, Է. դա սա րան

ԿԱՂԱՆԴԻ ԾԱՌԸ
Ա րա յենց  տու նը Կա ղան դի ծա ռը շատ ուշ կը

շտկուէր: Ամ բողջ Դեկ տեմ բեր  ա մի սը Ա րա յին ծառ
շտկե լու փա փա քովն ու պնդում նե րո վը կ՚անց նէր:
Մայ րը շատ աշ խա տե լուն՝ տու նը ծա ռը ուշ կը զար դա -
րուէր: Ար դէն ի րենց տօ նա ծառն ալ շատ փոքր էր: 

Ա րա յին տա րե դար ձը Կա ղան դէն ե րեք օր ետքն էր:
Երբ որ Ա րա տաս նու թը տա րե կան պի տի թե ւա կո խէր,
իր մայրն ու հայ րը ա նոր նոր տօ նա ծառ մը ա ռին որ -
պէս տա րե դար ձի նուէր եւ այս պէս՝ Ա րա յին գե ղե ցիկ
ա նակն կալ մը ը րին: Այդ տա րի Ա րա եւ իր մայ րը Կա -
ղան դի ծա ռը միա սին շտկե ցին: Ա րա շատ ու րախ էր.
իր փա փա քը ի րա կա նա ցած եւ ծա ռը կա նու խէն զար -
դա րուած էր: Այ լեւս ա նոնք պատ րաստ էին ըն տա նեօք
եր ջա նիկ Կա ղանդ մը տօ նե լու:

ՆՈ ՐԱ ՄԱՐ ՏԻ ԿԵԱՆ

Մխի թա րեան վար ժա րան, Է. դա սա րան

ԿԱՐԷՆԻՆ ԿԱՂԱՆԴԸ
Կա րէն այդ օր շատ ու րախ էր, ո րով հե տեւ Կա ղանդ

էր: Շու տով ան կո ղի նէն ե լաւ եւ ե րե սը լուաց: Ա մենէն
ա ղուոր զգեստ նե րը հա գաւ: Մեծ յու զու մով կը սպա -
սէր Կա ղանդ պա պու կին: Ար դէն այդ օր դպրոց չկար:
Յան կարծ մայ րը ներ սէն պո ռաց. «Կա րէ՛ն, շուտ ե -
կո՛ւր, նա խա ճա շը պատ րաստ է»: Կա րէն ա րագ ա րագ
վա զե լով խո հա նոց գնաց եւ սե ղան նստաւ: Նա խա ճա -
շի սե ղա նին վրայ շատ հա մեղ ու տե լիք ներ կա յին: Ա -
մէ նուն ալ հա մը նա յե ցաւ Կա րէն եւ Կա ղան դի ծա ռին
քո վը գնաց: Տա կը նուէր ներ կա յին: Կա րէն ան համ բեր
տղայ մըն էր: Բայց հի մա զա նոնք չէր կրնար բա նալ:
Քիչ մը հե ռա տե սիլ դի տեց, յե տոյ դա սե րը ը րաւ: Ի րի -
կու նը Կա րէ նին բո լոր ազ գա կան նե րը ա նոնց տու նը
հա ւա քուե ցան: Իր մտե րիմ ըն կեր ներն ան գամ ե կած
էին: Միա սին շատ ա ղուոր ժա մա նակ ան ցու ցին: Կէս
գի շե րին, ժա մը 12ին նուէր նե րը միա սին բա ցին: Բո -
լորն ալ շատ գե ղե ցիկ ու ճա շա կա ւոր նուէր ներ էին:
Ա հա՛ այս պէս՝ Կա րէն ան ցուց հա ճե լի Կա ղանդ մը: 

ՍԱ ՐԻՆ Է ՎԵԱ ՓԱՆ

Մխի թա րեան վար ժա րան, Է. դա սա րան

ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊԱՆ Ո՞ՒՐ Է
Ան ցեալ տա րի ես Կա ղանդ պա պա յին քո վը աշ խա -

տե ցայ: Կա ղանդ պա պա յին օգ նե ցի, որ տղոց խա ղա -
լիք նե րը պատ րաս տէ: Ա նոր նուէր նե րը ծրա րե լուն ալ
օգ նե ցի: Կա ղանդ պա պան շատ բա րի մարդ մըն էր:
Միա սին շատ լաւ ժա մա նակ ան ցու ցինք: Երբ գործս
ա ւար տե ցի, ինք նա շարժ մը նստայ եւ տուն վե րա դար -
ձայ: Երբ տուն հա սայ, տե սայ, որ դրան տա կը նա մակ
մը կար: Նա մա կին մէջ կ՚ը սէր, որ Հիւ սի սա յին բե ւե -
ռին մէջ Կա ղանդ պա պա մը չկայ: Եւ տա րի մը ետք
հասկ ցայ, որ Կա ղանդ պա պան Հա րա ւա յին բե ւեռ փո -
խադ րուեր է:

Ա ՐԻՍ Իւ ՇԵՆ ՄԷԶ

Մխի թա րեան վար ժա րան, Է. դա սա րան

ԿԱՂԱՆԴԻ ՀՐԱՇՔԸ
Կար ու չկար Ա րաս ա նուն հա րուստ մարդ մը կար:

Ա րաս չու նէր ըն կեր մը, ո րուն հետ կա րե նար հա ճե լի
Կա ղանդ մը տօ նախմ բել: Թէեւ ան եղ բայր մը ու նէր
եւ ա նոր ա նու նը Թէօ էր: Սա կայն եր կար ժա մա նա կէ ի
վեր չէին տես նուած: Թէօն աղ քատ մարդ մըն էր եւ Ա -
րաս աղ քատ նե րէն շատ չէր ա խոր ժեր:

Հա սաւ Կա ղան դի օ րը: Ա րաս շատ տխուր էր, ո րով -
հե տեւ ա ռան ձին էր: Իսկ Թէօն շատ ու րախ էր, ո րով -
հե տեւ Կա ղան դը միա սին տօ նե լու հա մար ըն կեր նե րը
իր տու նը կան չած էր: Թէօ հե ռա ձայ նով Ա րա սը

փնտռեց եւ զայն իր տու նը
հրա ւի րեց: Ա րաս նախ մեր -

ժեց եղ բօ րը ա ռա ջար կը, ո րով -
հե տեւ կաս կա ծի մէջ էր. մի գու ցէ

Թէօ զին քը իր դրա մին հա մար հրա ւի րէր: Բայց ի -
րա կա նու թեան մէջ այդ պէս չէր: Ի վեր ջոյ Ա րաս հասկ -
ցաւ, որ եղ բայ րը ան կեղծ է եւ ըն դու նեց ա նոր հրա ւէ -
րը: Կա ղան դի ի րի կուն Թէո յին տու նը գնաց: Միա սին
շատ ա ղուոր Կա ղանդ մը  ան ցու ցին եւ Ա րաս հասկ ցաւ,
որ կեան քի մէջ դրա մէն ա ւե լի կա րե ւոր բա ներ կան:

ՆՈ ՐԱ ԳԱ ԼՈւՍ ՏԵԱՆ

Մխի թա րեան վար ժա րան, Է. դա սա րան

31 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
Կա ղան դին չորս օր մնա ցած էր եւ ես շատ ու րախ

էի: Ան համ բե րու թեամբ կը սպա սէի Կա ղան դին եւ Կա -
ղանդ պա պու կին: Այդ չորս օ րե րը անց նիլ չգիտ ցան,
ին ծի չորս տա րուան պէս ե կան: Ի վեր ջոյ ե կած հա սած
էր այդ մեծ օ րը՝ 31 Դեկ տեմ բե րը: Մենք ըն տա նեօք հօ -
րեղ բօրս տու նը հա ւա քուե ցանք: Ան ին ծի սահ նակ մը,
իսկ քեռ կինս «մէի ճիք պոլլ-կա խար դա կան գնդա կ» մը
նուի րե ցին: Գնդա կը ձիւ նի փա թի լի նման կը փայ լէր:
Ճիշդ կէս գի շե րին սկսանք համ րել տաս նէն դէ պի ետ՝
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 եւ 0: Ա հա ւա սիկ 2016՝ Նոր
տա րի մը թե ւա կո խած էինք: Երբ տուն վե րա դար ձանք,
ու րա խու թեամբ տե սանք, որ ծնողքս ալ մե զի նուէր ա -
ռած էին. եղ բօրս ժա մա ցոյց մը, իսկ ին ծի ալ հե ռա -
ձայն մը: Շատ ու րախ էի եւ երբ ան կո ղին գա ցի, եր -
ջան կու թե նէս մին չեւ առ տու չկրցայ քնա նալ:

ԴԱ ՆԻԷԼ ՀԱՄ ԲԱՐ ՁՈւ ՄԵԱՆ

Մխի թա րեան վար ժա րան, Է. դա սա րան

ԻՄ ԿԱՂԱՆԴՍ
Ա յո՛, նո րէն ժա մա նած է մեր ճեր մակ Պա պի կը: Ե կած

է Նոր տա րին, իր հետ բե րե լով նոր յոյ սեր ու ե րազ -
ներ: Նոր տա րի մը պի տի գայ: Կա ղան դին ա մէն մարդ
բան մը կ՚ու զէ: Իմ միակ փա փաքս է որ Նոր տա րիին
բո լոր մար դիկ զի րար սի րեն: Կա ղան դի գի շեր ըն տա -
նի քիս բո լոր ան դամ նե րը պի տի մէկ տե ղուին եւ ի րա -
րու բա րի մաղ թանք ներ պի տի ը նեն: Ա մենէն ետքն ալ
տաս նէն դէ պի զերօ համ րել պի տի սկսիս եւ Նոր տա -
րին պի տի գայ: Իմ Կա ղան դի գի շեր ներս ա հա՛ այս պէս
են՝ ու րախ ու եր ջա նիկ:

Ես ձեր բո լո րին Նոր տա րին սրտանց կը շնոր հա ւո րեմ:

ՍԷ ՐԷ ՆԱ ՉԻՖԹ ՃԻ

Մխի թա րեան վար ժա րան, Է. դա սա րան

ՆՈՐ ՏԱՐԻ
Այս տա րի Նոր տա րին մօ րաք րոջս տու նը պի տի դի -

մա ւո րենք: Մօ րա քոյրս շատ ա ղուոր պատ րաս տու թիւն -
ներ պի տի ը նէ: Վստահ եմ, թէ կրկին շատ ճոխ սե ղան
մը պի տի սար քէ: Թո փիկ, տոլ մա եւ ա նու շա պուր պի -
տի ու տենք, ո գե լից ըմ պե լի ներ պի տի խմենք եւ հե ռա -
տե սիլ պի տի դի տենք: Ժա մը տաս ներ կու քին ի րա րու
նուէր ներ պի տի տանք եւ շատ ա ղուոր գի շեր մը պի -
տի ան ցը նենք: Կը մաղ թեմ, որ Նոր տա րին բո լո րիս
հա մար ա ռողջ տա րի մը ըլ լայ:

Ա ՐԻ ՊԱՐ ՍԱ ՄԵԱՆ

Մխի թա րեան վար ժա րան, Ժ. դա սա րան

ԿԱՂԱՆԴԻ ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԸ
Ե րեք տա րի ա ռաջ Կա ղան դին եղ բայրս ար տա սահ -

մա նէն ժա մա նած էր: Հայ րի կիս մօ րա քոյր նե րուն Նոր
տա րուայ շնոր հա ւո րու թեան այ ցե լու թեան գա ցինք:
Երբ պի տի ճա շէինք, զար միկ ներս «քո լա ն» շար ժե ցին
եւ շի շը սե ղա նին վրայ դրին: Հօ րա քոյրս շի շը ա ռաւ
եւ բա ցաւ: Ան շուշտ բո լո րին վրայ քո լա թա փե ցաւ:

Ամ բողջ գի շե րը մէկ տա րու զար մի կիս հետ ան ցու -
ցի: Ան շա րու նակ չա րաճ ճիու թիւն ներ ը րաւ եւ զիս
խնդա ցուց: Եղ բայրս շատ կա րօտ ցած էի: Բո լոր օ րերս
ա նոր հետ ան ցը նել կ՚ու զէի: Ար դէն ե րեք շա բաթ ետք
նո րէն ար տա սահ ման պի տի մեկ նէր: Բայց դպրոց, դաս
եւ գ րա ւոր ներ ու նէի: Կա ղան դէն եր կու-ե րեք օր ետք
ծնող քիս հետ ար ձա կուր դի գա ցինք: Միա սին խա ղեր
խա ղա ցինք եւ խն դա ցինք: 

Երբ ըն տա նի քիս հետ եմ, ա նոնց քով ես զիս շատ եր -
ջա նիկ կը զգամ: Կեան քիս մէջ շատ ա ղուոր կա ղանդ -
ներ ան ցու ցած եմ եւ բո լորն ալ ա նոնց շնոր հիւն է: 

ԶՈւ ԼԱԼ ԳԱ ԼԱ ԹԱՇ 

Մխի թա րեան վար ժա րան, Ժ. դա սա րան

ԿԱՂԱՆԴ
Հա զիւ տա սը տա րե կան էի: Կա ղան դի օ րը ես ա մա -

նո րեայ շատ գե ղե ցիկ զգեստ ներ հա գած՝ առ տուը նէ
զար մի կիս տու նը գա ցի: Սե նեա կին մէջ տե ղը կանգ նած
էր շքեղ տօ նա ծառ մը: Ան շատ խո շոր էր: Հա սա կը
մին չեւ ձե ղուն կը հաս նէր: Ի րի կու նը մայ րիկս եւ հայ -
րիկս ե կան: Միա սին ճա շե ցինք, վրա յէն ալ ա նու շա -
պուր կե րանք: Շատ հա մով էր: Մե ծե րը ո գե լից ըմ պե -
լի ներ խմե ցին: Դեռ պզտիկ ըլ լա լուս՝ ես շատ քիչ խմե -
ցի: Մէկ կող մէ ալ զուարթ ե րաժշ տու թիւն մը մտիկ կ՚ը -
նէինք ու կը պա րէինք: Ա ւե լի ետք խա ղեր խա ղա ցինք:

Կէս գի շե րին՝ երբ ժա մը տաս ներ կու քին կը մօ տե նար,
սկսանք համ րել տաս նէն դէ պի ետ: Ժա մը տաս ներ կու -
քը հնչեց եւ Նոր տա րին ե կաւ: Շատ ու րախ էինք: Կա -
ղանդ պա պան ե կաւ եւ մե զի նուէր ներ բաժ նեց: Իմ
նուէրս շատ գե ղե ցիկ պուպ րիկ մըն էր: Ան շատ մեծ
էր: Ու նէր եր կար, սեւ մա զեր: Իսկ աչ քե րը կա պոյտ
էին: Պուպ րի կիս փաթ թուե ցայ եւ ա նոր հետ խա ղա լու
ներս գա ցի: Այդ մի ջո ցին Կա ղանդ հայ րի կը ծխնե լոյ -
զէն ե լաւ-գնաց:

Այդ ի րի կուն ա մէն բան ե րա զի պէս էր, շատ ա ղուոր
էր: Այն քա՜ն ա ղուոր էր, որ բնաւ չմոռ ցայ եւ եր բեք
պի տի չմոռ նամ:

ՄԵ ԼԻ ՆԱ ԵՈւ ԼԱՖ ՃԸ

Մխի թա րեան վար ժա րան, Ժ. դա սա րան

մԱրդկԱյին մԱրմինը եւ Ձմեռը
Ձմե ռը մենք կը մսինք եւ պէտք է պաշտ պա նուինք:

Սա կայն մեր մար մի նը ինչ պէ՞ս կը բա նի այս ե ղա նա -
կին տո կա լու հա մար, եւ մենք ի՞նչ նա խազ գու շու -
թիւն ներ պէտք է առ նենք:

Մեր մար մի նը շատ իւ րա յա տուկ է: Ան կախ ցուր -
տէն կամ տա քէն՝ մեր մար մի նը միշտ նոյն ջեր մաս -
տի ճա նը կը պա հէ: Սա կայն ու շադ րու թի՛ւն. ա սի կա
չի նշա նա կեր, որ մենք կրնանք ա մէն ին չի տո կալ:
Ցուր տը կրնայ վտան գա ւոր ըլ լալ:

ՆԱԽ Եւ Ա ՌԱջ՝ ՄՈՐ ԹԸ

Մեր մարմ նին տա քու թիւ նը 37 աս տի ճան է: Երբ օ -
դը կը ցրտէ, ան պէտք է տա քու թիւն ար տադ րէ այս
ջեր մաս տի ճա նը պա հե լու հա մար, ինչ պէս երբ մենք
տան մէջ վա ռա րա նը կը վա ռենք: Սա կայն մեր մար -
մի նը ինչ պէ՞ս կը բա նի: Ան տա քու թիւն կը հասց նէ
այն տե ղը, որ պէտք է. մեր մորթն է, որ ցուր տին հետ
շփման մէջ է, հե տե ւա բար ա նի կա կը գտնուի ա ռա -
ջին կար գին վրայ: Դուն ցուր տը կը զգա՞ս, եւ յան -
կարծ մոր թիդ վրա յի մա զե րը կը կանգ նի՞ն: Այդ մա -
զե րը մոր թին վրայ կը կանգ նին եւ ի րա րու մի ջեւ կը
կազ մեն օ դի պզտիկ բար ձիկ ներ, ո րոնք մեզ ցուր տէն
քիչ մը կը պաշտ պա նեն:

Սա կայն ա սի կա չի բա ւեր: Մենք կը սկսինք դող-
դը ղա լու: Մեր մոր թին ան մի ջա պէս տա կը գտնուող
մկան նե րը կը կծկուին եւ քիչ մը տա քու թիւն կ՚ար -
տադ րեն զայն տաքց նե լու հա մար:

Եւ երբ մոր թին բջիջ նե րը ցուր տը կը զգան, ա նոնք
ա հա զան գի նշան կը ղրկեն ու ղե ղին մէկ յա տուկ բա -
ժի նին՝ հի փո րա լա միւ սին:

Ու ՂԵ ՂԸ ՂԵ ԿԸ ԿԸ ՍՏԱՆՁ ՆԷ

Երբ մեր ու ղե ղը կը ստա նայ վտան գի ազ դան շա նը,
ան ա րիւ նի ե րակ նե րուն կը հրա հան գէ կծկուիլ՝
մարմ նին ներ քին ջեր մու թիւ նը պա հե լու հա մար: Մեր
գոր ծա րան նե րը՝ սիր տը, թո քե րը, ե րի կամ նե րը ցուր -
տէն չեն տա ռա պիր: Այս գոր ծո ղու թեան պատ ճա ռով
ա րիւ նը նուազ կը շրջի մոր թին մա կար դա կին վրայ.
դուն բնաւ նշմա րա՞ծ ես, թէ ինչ պէ՛ս այս պա րա գա -
նե րուն մեր ձեռ քե րը կը սպի տա կին. ա սի կա ցոյց կու
տայ, որ ու ղեղ նիս լաւ աշ խա տած է:

ՇԱ ՔԱՐ՝ ԼԱւ ՏԱՔ ՆԱ ԼՈւ ՀԱ ՄԱՐ

Մեր լեար դին մէջ մենք շա քար կ՚ամ բա րենք: Երբ
օ դը կը ցրտէ, ու ղե ղը լեար դին կը հրա հան գէ ա րիւ -
նին շա քար ղրկել կլիւ քո զի ձե ւին տակ: Եւ ա սի կա
է, որ բջիջ նե րուն կա րե լիու թիւ նը կու տայ ար տադ -
րե լու ու ժա նիւթ… եւ հե տե ւա բար՝ ջեր մու թիւն:

ՊԷՏՔ Է ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈւԻԼ

Ճիշդ է, որ մեր մար մի նը սքան չե լի մե քե նայ մըն
է, որ մեզ ցուր տէն կը պահ պա նէ, սա կայն մենք
պէտք է նաեւ ու շա դիր ըլ լանք:

Մեր մար մի նը շատ լաւ կը բա նի, սա կայն ա նոր
ծայ րա մա սե րը շատ զգա յուն են ցուր տին հան դէպ:
Ցուրտ օ դին մեր ձեռ քե րը, ոտ քե րը, գլու խը շատ
շուտ կը պա ղին: Ա նոնք մեր մարմ նին այն բա ժին -
ներն են, ո րոնք չեն պաշտ պա նուած մեր մարմ նին
միւս բա ժին նե րուն մէջ ամ բա րուած իւ ղին մի ջո ցով:
Հե տե ւա բար ա նոնք ցուր տէն ա մենէն ա ւե լի կ՚ազ-
դըւին: Կը պա տա հի, որ սաս տիկ ցուր տի պա րա գա -
յին մեր մատ նե րը կամ ա կանջ նե րը սա ռին, ե թէ մենք
զա նոնք չպաշտ պա նենք:

Սա կայն ա սոր կող քին կայ նաեւ ու րիշ պա րա գայ
մը: Մեր ամ բողջ մար մի նը կրնայ հայ փո թեր միա վի -
ճա կի մէջ գտնուիլ, ե թէ մենք չկա րե նանք ա նոր ջեր -
մաս տի ճա նը 35 աս տի ճա նէն բարձր պա հել: Մենք կը

զգանք, որ մեր մատ նե րը կ՚ըն դար մա նան, մենք չենք
կրնար մեր շար ժում նե րը հա մա կար գել, չենք կրնար
լաւ մտա ծել: Այս պա րա գա յին պէտք է ան ձը ան մի ջա -
պէս տաքց նել ծած կոց նե րով եւ տաք ըմ պե լի նե րով:

ՊԷՏՔ Է Ու ՇԱ ԴԻՐ ԸԼ ԼԱԼ

Ցուր տէն չտա ռա պե լու հա մար պէտք է քա նի մը
նա խազ գու շու թիւն ներ առ նել եւ կարգ մը հնարք ներ
գիտ նալ:

Ան շուշտ ցուրտ օ դին պաշտ պա նուե լու հա մար
պէտք է հաստ եւ տաք հա գուստ ներ հա գուիլ: Սա -
կայն գի տէի՞ր, թէ նա խընտ րե լի է, օ րի նա կի հա մար,
քա նի մը թե թեւ հա գուստ ներ հա գուիլ՝ մէկ հատ
հաստ փու լո վը րի մը փո խա րէն:

Երբ ցուրտ օ դին դուրս պի տի ել լես, խոր հուրդ կը
տրուի հագ նիլ ե րեք խաւ: Երբ մենք ի րա րու վրայ
քա նի մը հա գուստ ներ կը հա գուինք, այս հա գուստ -
նե րուն մի ջեւ կը գտնուին օ դի բազ մա թիւ խա ւեր, ո -
րոնք մեր մարմ նին տա քու թիւ նը կը պա հեն: Ան շուշտ
դուրս ել լե լու ժա մա նակ պէտք չէ մոռ նալ վե րար կու -
նե րը, ա նո րաք նե րը…

Մեր ոտ քե րը, մեր ձեռ քե րը եւ գլու խը մեր մար մի -
նէն բնա կա նօ րէն ա մե նէն նուազ պաշտ պա նուած բա -
ժին ներն են. հե տե ւա բար կա րե լի է ու նե նալ նաեւ
բուր դէ գլխարկ, ձեռ նոց ներ, բուր դէ գուլ պա ներ…

Միւս կողմէ, այս տո ղե րը կար դա լու ժա մա նակ հա -
ւա նա բար մտա ծես, թէ շատ ցուրտ շրջան նե րու մէջ
ապ րող ժո ղո վուրդ նե րը ինչ պէ՞ս կրնան ապ րիլ այդ -
պի սի ծանր պայ ման նե րու մէջ: Պար զա պէս ա նոնք
շատ լաւ յար մա րած են ի րենց մի ջա վայ րին: Օ րի նա -
կի հա մար, ե թէ մենք մօ տէն ու սում նա սի րենք բե ւե -

ռա յին շրջան նե րու մէջ բնա կող ի նուիթ նե րը, պի տի
նշմա րենք, թէ ա նոնց դէմ քը ա ւե լի կլոր է եւ ա ւե լի
տա փակ, քի թեր նին՝ ա ւե լի փոքր: Ա նոնց ձեռ քերն ալ
ա ւե լի փոքր են մեր ձեռ քե րէն… Ցուր տը կը յար ձա -
կի մեր մարմ նի ծայ րա մա սե րուն վրայ. բա րակ եր կար
մատ նե րը շատ ա ւե լի դիւ րու թեամբ կը սա ռին, քան՝
կարճ մատ նե րը:

- Ֆի լիպեան նե րու մէջ գո յու թիւն ու նի պա նա նի քե -
չափ: Բ. Հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մին ըն թաց քին
լո լի կի պա կաս կար. հե տե ւա բար մար դիկ լո լի կը փո -
խա րի նե ցին պա նա նով: Այս պա նա նի քե չա փը պատ -
րաս տուած է ճզմուած պա նա նով, շա քա րով, քա ցա խով
եւ հա մեմ նե րով:

- Մեր մարմ նին մէջ ա մենէն զօ րա ւոր մկա նը լե զուն
է:

- Բուե րը միակ թռչնազ գի ներն են, ո րոնք կրնան կա -
պոյտ գոյ նը տես նել:

- Դլ փին նե րը մէկ աչ քեր նին բաց կը քնա նան:

- Միա ցեալ Նա հանգ նե րու Նեպ րաս քա նա հան գին
մէջ ար գի լուած է ե կե ղե ցիին մէջ ձգռտալ (կա զեր ար -

տաք սել բեր նէն) կամ
փռնգտալ:

- Բե ւե ռա յին ար -
ջե րը ձախ լիկ են:

- Միա ցեալ ազ գե -
րու կազ մա կեր պու -
թեան (ՄԱԿ) մէջ գո յու թիւն ու նին վեց պաշ տօ նա կան
լե զու ներ՝ անգ լե րէն, ֆրան սե րէն, ա րա բե րէն, չի նա րէն,
ռու սե րէն եւ սպա նե րէն:

- Այն ա միս նե րը, ո րոնք Կի րա կի օր մը կը սկսին,
միշտ «Ուր բաթ 13» մը ու նին:

- Լէո նար տօ տա Վին չի կրնար մէկ ձեռ քով գրել եւ
միա ժա մա նակ միւս ձեռ քով գծել:

Գիտէի՞ք, Թէ…

ԱմենԱտԱք ԹուԱկԱնը
2015 թուա կա նը

ա մե նա տա քը ե -
ղած է օ դե րե ւու -
թա բա նա կան դի -
տար կում  նե  րու
պ ա տ  մ ո ւ  թ ե ա ն

մէջ: Այդ մա սին ը սուած է NASA-ի եւ Ով կիա նո սա -
յին եւ մթնո լոր տա յին հե տա զօ տու թիւն նե րու ազ -
գա յին վար չու թեան ու սում նա սի րու թեան մէջ:

Հե տա զօ տու թեան տուեալ նե րով՝ մո լո րա կի վրայ օ -
դի մի ջին ջեր մաս տի ճա նը ան ցեալ տա րի կազ մած է՝
ըստ Սել սիու սի՝ շուրջ 15 աս տի ճան, ինչ որ մօ տա ւո -
րա պէս 0.2 աս տի ճա նով բարձր է, քան 2014 թուա -
կա նի ցու ցա նի շը:

Զե կոյ ցին հա մա ձայն` 2015 թուա կա նին օ դի ջեր -

մաս տի ճա նը 0.9 աս տի ճա նով բարձր ե ղած է ամ բողջ
20-րդ դա րու տա րե կան մի ջին ջեր մաս տի ճա նէն:

Գիտ նա կան նե րը կ՚են թադ րեն, որ ջեր մաս տի ճա նի
բարձ րա ցու մը կա պուած է «Էլ Նի նէօ»ի եւ մթնո լորտ
ջեր մո ցա յին կա զի ար տա նե տում նե րու ա ւե լաց ման
հետ: Ան ցեալ տա րուան Յու նուա րին գիտ նա կան նե -
րը 2014 թուա կա նը ա մե նա տա քը ճանչ ցած էին օ դե -
րե ւու թա բա նա կան դի տար կում նե րու ամ բողջ պատ -
մու թեան մէջ՝ նշե լով, որ ընդ հա նուր ջեր մաս տի ճա նը
Սել սիու սի 0.68 աս տի ճա նով գե րա զան ցած է մի ջին
ցու ցա նիշ նե րը:

Այս տուեալ նե րը կը հա ւա քուին 1880 թուա կա նէն
ի վեր: Դի տար կում նե րու պատ մու թեան ըն թաց քին
տասն հինգ ա մե նա տաք տա րի նե րէն տասն չոր սը 21-
րդ դա րուն կը պատ կա նին:

ձեր գրածները
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ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱշՏՕՆ

ՖԷՐԻԳԻՒ ՂԻ
Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ ՄԷՋ

Տէր եւ Տի կին Ժե նի-Վարդան Քէօ սէեանի,

Տէր եւ Տի կին Մա րալ-Սար վէն Քէօ սէեանի

փափաքին համաձայն, ի րենց սի րե ցեալ եւ ան մո ռա -
նա լի մօ րաք րոջ՝

ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ

ՍԵ ԴԱ ԼՈՒ ՍԱ ՐԱ ՐԵԱ ՆԻ
մահուան քառասնից լրման առթիւ, 24 Յունուար
2016, Կիրակի օր, Ֆէ րի գիւ ղի Ս. Վար դա նանց ե կե -
ղե ցւոյ մէջ Ս. Պատարագ պիտի մատուցուի։ Յա-
ւարտ Ս. Պատարագի հոգեհանգստեան պաշտօն պի-
տի կատարուի։

Նոյն օրը, ժամը 13.00-ին, Շիշլիի գերեզմանատան
մէջ հանգուցեալին դամբարանին վրայ մասնաւոր
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի, ձե-
ռամբ ԱՐԺ. Տ. ԶՕՀՐԱՊ ՔՀՆՅ. ՃԻՎԱՆԵԱՆի եւ
մասնակցութեամբ դպրաց։

Զայս ի գիտութիւն կը ծանուցուի հանգուցեալին
բարի յիշատակը յարգող ազգականներու եւ բարե-
կամներու։ 

ՄԻ ՋԵ ԿԵ ՂԵ ՑԱ ԿԱՆ Ա ՂՕԹ ՔԻ
շԱԲ ԹՈ ՒԱՆ

ՓԱԿ ՄԱՆ Ա ՐԱ ՐՈ ՂՈՒ ԹԻՒՆ

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ
Ս. ԹԱ ԳԱ ՒՈՐ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ ՄԷՋ

ՀԱՆ ԴԻ ՍԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹԵԱՄԲ

ԳԵՐշ. Տ. ՍԱ ՀԱԿ
Ս. ԵՊՍԿ. ՄԱ շԱ ԼԵԱ ՆԻ

23 Յու նուար 2016, Շա բաթ

Սկիզբ՝ 18.00

ԹԱ ՂԱ ՅԻՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ
Ս. ԹԱ ԳԱ ՒՈՐ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ

Մ Ա  Հ Ա Զ Դ
Տիար Հմա յեակ Ու ղուր լեան եւ խօ սե ցեա լը՝

Ան նա Գէոր գեան,

Լո րի Ու ղուր լեան,

Տէր եւ Տի կին Տքթ. Ա րա-Տքթ. Ռու զան Ու ղուր լեան

եւ զա ւակ նե րը՝ Ա նա յիս եւ Ա լին (Աւստ րիա),

Տի կին Ա լիս Ու ղուր լեան,

Նուարդ եւ Ա նի Անդ րէա սեան քոյ րեր (Ֆրան սա),

Տի կին Ա նա յիս Եալ տըզ ճեան,

Տի կին Լու սին Ա ղա յեան (Գեր մա նիա),

Տէր եւ Տի կին Տքթ. Ներ սէս Ա ղա յեան եւ

զա ւակ նե րը (Գեր մա նիա),

ինչ պէս նաեւ Հիւ սիւ մեան, Վար դա նեան (Ֆրան -
սա), Գու զի նեան (Ֆրան սա), Մե լե մեթ ճի ըն տա նիք -
նե րը եւ հա մայն պա րա գա նե րը սրտի ան հուն կսկի -
ծով կը գու ժեն մա հը՝ ի րենց սի րե ցեալ եւ ան մո ռա -
նա լի հօր, մեծ հօր, տագ րոջ, խնա միին եւ ազ գա կա նին՝

ՏԻԱՐ

ԿԱՐ ՊԻՍ ՈՒ ՂՈՒՐ ԼԵԱ ՆԻ
Յու ղար կա ւո րու թիւ նը պի տի կա տա րուի վա ղը՝

23 Յու նուար 2016, Շա բաթ օր, ժա մը 13.30-ին, Ֆէ -
րի գիւ ղի Ս. Վար դա նանց ե կե ղե ցին, ուր կէ հան գու -
ցեա լին մար մի նը պի տի փո խադ րուի Շիշ լիի գե րեզ -
մա նա տու նը, ամ փո փուե լու հա մար իր ըն տա նե կան
դամ բա րա նին մէջ։

Ցա ւակ ցու թիւնք տո մա րի ստո րագ րու թեամբ։

Յուղ. Կազմ. (ՃԷ ԼԻԼ) ԱՐ ԲՈւՆ ՍԷ ՄԷՐ ՃԵԱՆ

Հեռ. (0212) 2334606 - գի շեր՝ 2476358-2301906
գրպան՝ 0542 611 21 99-0532 715 10 65

Այս ցա ւա լի կո րուս տին առ թիւ մեր խոր
վշտակ ցու թիւն նե րը Տիար Հմա յեակ Ու ղուր -
լեա նի եւ խօ սե ցեա լին՝ Ան նա Գէոր գեա նի, Լո -
րի Ու ղուր լեա նի, Տէր եւ Տի կին Տքթ. Ա րա-Տքթ.
Ռու զան Ու ղուր լեա նի եւ զա ւակ նե րուն՝ Ա նա -
յի սի եւ Ա լի նի, Տի կին Ա լիս Ու ղուր լեա նի, Տի -
կին Ա նա յիս Եալ տըզ ճեա նի, ինչ պէս նաեւ ըն -
տա նե կան բո լոր մեր ձա ւոր նե րուն։

ԾԱ ՆՕԹ՝ Յետ թաղ ման ըն դու նե լու թիւն եւ կի -
րակ նա մու տի պաշ տօ նը պի տի կա տա րուին ե կե ղեց -
ւոյ «Շի րի նօղ լու» սրա հին մէջ։

V

շՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ
Ողբացեալին հարազատները հրաժեշտի յուզում-

նախառն հանգրուանին կու գան իրենց երախտա-
գիտութիւնը արտայայտել երկու անձնաւորու-
թիւններու նկատմամբ, որոնք մինչեւ վերջին պահը
եղան իր կողքին։ Անոնցմէ մին է ՏՔԹ. ՊԱՐԳԵւ
ՊԱԼԸՄԵԱՆ, որ իր մասնագիտական հոգածու-
թեան առարկայ դարձուց հանգուցեալը, իսկ միւս
անունն է՝ ՏԻԿԻՆ ՅԱՍՄԻԿ ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ, որու
բարեխիղճ խնամքին ներքեւ ողբացեալը աւանդեց
իր հոգին Երկնաւոր Հօր ձեռքերուն մէջ։ 

ՎշՏԱԿ ՑՈՒ ԹԻՒՆ
Խոր սրտա բե կու թեամբ կը գու ժենք մա հը՝ հաս -

տա տու թեանս վար չու թեան նախ կին ժրա ջան ան -
դամ նե րէն ու հա մայն քիս անվ հատ գոր ծիչ նե րէն
մեր ա մէ նուս սի րե լի՝

ՏԻԱՐ

ԿԱՐ ՊԻՍ ՈՒ ՂՈՒՐ ԼԵԱ ՆԻ
որ պի տի յի շուի միշտ իր աշ խոյժ գոր ծու նէու թեամբ։

Այս դառն կո րուս տին ա ռթիւ կը յայտ նենք մեր
վշտակ ցու թիւն նե րը իր հա րա զատ նե րուն եւ մեր
մաղ թան քը երկ նա յին լու սա ւո րու թիւն իր բա րի
հոգ ւոյն։

ՎԱՐ ՉՈՒ ԹԻՒՆ
ՈՒ ՍՈՒՑ ՉԱՑ ՀԻՄ ՆԱՐ ԿԻ

ՎշՏԱԿ ՑՈՒ ԹԻՒՆ
Երգչախումբիս նախագահը, դպրապետը, ան-

դամները եւ Տնօրէն խորհուրդը խոր ցաւով կը
գուժեն մահը՝ խումբիս համակիր, համայնքիս ե-
րախտաւոր ազգայիններէն եւ մեր սիրելի անդամ-
ներէն Տեարք Հմայեակ եւ Արա Ուղուրլեան եղ-
բայրներու սիրեցեալ հօր՝

ՏԻԱՐ

ԿԱՐ ՊԻՍ ՈՒ ՂՈՒՐ ԼԵԱ ՆԻ
Տէրը լուսաւորէ իր հոգին եւ մխիթարութիւն

պարգեւէ իր սգակիր հարազատներուն։

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ

ԴՊՐԱՑ ԴԱՍ-ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ

ՌԱԿ «ՊԱՅ ՔԱ Ր» Ա ԿՈՒՄ ԲԻ
lշար. Բ.  էջէն

ՌԱԿ-ի հիմ նը յոտն կայս ունկնդ րե լէ ետք, բաց ման
խօս քով հան դէս ե կաւ ՌԱԿ «Պայ քա ր» ա կում բի փոխ-
ա տե նա պետ Կա րօ Յա կո բեա ն, որ սեղմ, այլ բո վան դա -
կա լից գի ծե րու մէջ ներ կա յա ցուց ՌԱԿ-ի ա ռա ջադ -
րանք նե րն ու նպա տա կը, տօ նա կա տա րու թեան բնոյ -
թը, օ րուան նա խա գահ Վար դի վա ռեա նի ու նե ցած  դե -
րա կա տա րու թիւ նը ՌԱԿ-էն ներս եւ իր շնոր հա կա լա -
կան խօս քը ուղ ղեց բո լոր ներ կա նե րուն, ո րոնք քա ջա -
լեր հան դի սա ցան սոյն ձեռ նար կի ի րա գործ ման:

Ե րե կոյ թին ե րաժշ տա կան բաժ նին յա տուկ հմայք
տուին Րաֆ ֆի Տօ նէ րեան եր գե հո նի նուա գակ ցու -
թեամբ եւ սփիւռ քա հայ եր գիչ Րաֆ ֆի Կե պօղ լա նեան,
ո րոնք մթնո լոր տը ճո խա ցու ցին հայ րե նա սի րա կան, սի -
րա յին հա յե րէն թէ օ տար ծա նօթ եր գե րով: Ա պա բե -
մա հար թակ հրա ւի րուե ցաւ ՌԱԿ-ի Կեդ րո նա կան վար -
չու թեան եր կա րա մեայ նախ կին ա տե նադ պիր եւ
ԹՄՄ -ի Հիմ նա դիր նե րու մարմ նի նախ կին ա տե նադը-
պիր Ար տա ւազդ Մել քի սէ թեան, որ իւ րա յա տուկ ո ճով
հան դի սա տես նե րուն ներ կա յա ցուց Յա կոբ Վար դի վա -
ռեա նը, որ հե ռա ւոր Ա մե րի կա յէն յա տուկ ա ռա քե լու -
թեամբ ներ կայ կը գտնուէր Լի բա նան:

Յատ կան շա կան էր Վար դի վա ռեա նի ե լոյ թը, որ ար -
ժա նա ցաւ բո լոր ներ կա նե րու գնա հա տան քին: Ան
նախ յայտ նեց իր ան հուն ու րա խու թիւ նը «Պայ քա ր»
ա կում բի ժրա ջան վար չու թեան, որ ո գի ի բռին գոր -
ծու նէու թիւն կը ծա ւա լէին ի րենց շուրջ հա մախմ բե լու
ե րի տա սարդ ու կո րո վի ե րի տա սարդ ներ, ո րոնք ա մէն
ճիգ ի գործ կը դնեն բարձր պա հե լու հա մար ՌԱԿ-ի
վարկն ու ար ժա նա պա տուու թիւ նը: Ա պա ան ներ կա -
յա ցուց ՌԱԿ-ի ազ գա յին-ե կե ղե ցա կան ու ղե գի ծը:
«ՌԱԿ-ը ոչ միայն ազ գա յին կազ մա կեր պու թիւն մըն է,
այ լեւ ազ գա յին ե կե ղե ցա կան յստակ ու բնո րոշ հա -
յեացք ներ եւ ա ռա ջադ րանք ներ ու նե ցող կու սակ ցու -
թիւն, ո րուն սնու ցիչ աղ բիւ րը ու գո յա տեւ ման
խորհր դա նիշ նե րը կը հան դի սա նան Հա յաս տանն ու
Մայր Ա թո ռ Սուրբ Էջ միա ծի նը», ը սաւ Վար դի վա ռեան
ու տես նե լով ներ կայ գտնուող ե րի տա սարդ ըն կեր նե -
րու խան դա վա ռու թիւ նը, շա րու նա կեց իր կուռ ու
տպա ւո րիչ ե լոյ թը, շեշ տը դնե լով նո րա հաս գա ղա փա -
րա կից սե րուն դին վրայ, ո րուն ան դամ նե րը իբ րեւ կու -
սակ ցա կան ներ պի տի ըլ լա յին ազ գա յին  հե տա գայ մեր
գոր ծիչ նե րը: Այ նու հե տեւ Վար դի վա ռեան ըն դար ձա -
կե լով իր նիւ թը, հա մո զիչ ու տրա մա բա նա կան մօ տե -
ցու մով միա ձու լեց ՌԱԿ-ն ու ԹՄՄ -ը իբ րեւ եր կու ան -
քակ տե լի ամ րա կուռ օ ղակ ներ, ո րոնք կը հե տապն դեն
ու կը ձգտին նոյն նպա տա կին. հայ րե նա սի րու թեան,
հա յա պահ պան ման եւ հայ ո գիի պահ պան ման հա մար
ան դադ րում պայ քար...:

Ա պա իր խօս քը ընդ հան րաց նե լով, Վար դի վա ռեան
ընդգ ծեց, թէ մեր բո լոր աշ խա տանք նե րը բար ւոք ու
փայ լուն ար գա սիք նե րու հասց նե լու հա մար, անհ րա -
ժեշտ են տնտե սա կան նոր նա խա ձեռ նու թիւն նե րու,
նոր ղե կա վա րու թեան ան յա պաղ ընտ րու թեան, նոր կո -
րով, նոր ա ւիւն է պէտք վե րա կանգ նած տես նե լու հա -
մար այն բո լոր ար ժէք նե րը, ո րոնք  միայն պա տիւ կը
բե րէին իւ րա քան չիւր ար ժա նա պա տուու թիւն ու նե ցող
ռամ կա վար ա զա տա կա նին: Ան կոչ ը րաւ տարտղ նը-
ւած շար քե րը վե րա միաց նե լու եւ միու թիւն ստեղ ծե -
լու ՌԱ Կ -ի շար քե րէն ներս, վե րա դարձ նե լու հա մար
կու սակ ցու թեան ան ցեա լի լրջու թիւ նը եւ յար գանք
պար տադ րե լու հա մար մե զի բա րե կամ ու այլ կազ մա -
կեր պու թիւն նե րուն:  Նոր ժա մա նա կաշր ջա նի ազ գա -
յին պա հանջ նե րուն հաս նե լու թէ հայ րե նա կան մար -
տահ րա ւէր նե րուն կա րե նալ դի մագ րա ւե լու հա մար
անհ րա ժեշտ է վե րա միա ւո րել մեր բո լոր ու ժե րը անխտիր:

Մեծ խան դա վա ռու թիւն ստեղ ծող Վար դի վա ռեա նի
կուռ ե լոյ թէն ետք, սրտա բուխ նուի րա տուու թիւն ներ
տե ղի ու նե ցան, մինչ վար չա կա նու հի ներ կը բաշ խէին
վի ճա կագ րա կան տոմ սակ ներ, իսկ շա հող ներ կը ստա -
նա յին ար ժէ քա ւոր նուէր ներ: Ե րե կոյ թը իր ա ւար տին կը
մօ տե նար, երբ տե ղի ու նե ցաւ ա ւան դա կան կար կան դա -
կի հատ ման ա րա րո ղու թի ւի նը, ո րուն ի րենց մաս նակ -
ցու թիւ նը բե րին ներ կայ գտնուող ղե կա վար ներ՝ Յա կոբ
Վար դի վա ռեան, Ար տա ւազդ Մել քի սէ թեան, Նշան Պա -
րութ ճեան եւ «Պայ քա ր» ա կում բի վար չա կան ներ:

Ի րա պէս, ՌԱԿ «Պայ քա ր» ա կում բի կո րո վի ան դամ -
նե րը ար ժա նի են ա մէն դրուա տի քի ու խրա խու սան -
քի, կազ մա կեր պած ըլ լա լու հա մար այս պի սի ու շագ -
րաւ հան դի սու թիւն մը:

ՈՒՔՐԱՅՆՈՅ ՄԷՋ
lշար. Բ.  էջէն

մաշ խար հա յին մշա կոյ թին մէջ:

«Քա նի որ սա յի շար ժան տա րե թիւ մըն է, մենք դեռ
ան ցեալ տա րի սկսած ենք յո բե լեա նին նուի րուած
ձեռ նարկ ներ ի րա կա նաց նե լու: 2015-ին յա ջո ղու թեամբ
մեկ նար կած են երկ րի բազ մա թիւ շրջան նե րու մէջ հայ-
 կա կան գիր քի հիմ նադ րամ ստեղ ծե լու ծրա գիր նե րը,
ո րոնք ար դէն լաւ ա ւան դոյթ դար ձած են: Իսկ այս
տա րի ծրագ րուած են ձեռ նարկ ներ, ո րոնք նուի րուած
են թէ՛ հայ կա կան գրատ պու թեան յո բե լեա նին եւ թէ
այլ յի շար ժան տա րե թի ւե րու», յայտ նած է Դաւ թեան:

ՄԵՏԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԷԱԿԱՆ
lշար. Ա.  էջէն

վա րած այս ա սու լի սի չորս ա տե նա խօս նե րուն ար տա -
յայ տու թիւն նե րը։ Ա ւե լի վերջ տե ղի ու նե ցաւ հար -
ցում-պա տաս խա նի բա ժին մը։ Այս փու լին ան մե նա -
հե տաքրք րա կանն էր Ար տա քին գոր ծոց նա խա րա րու -
թե նէն՝ Հե տա զօ տու թիւն նե րու եւ անվ տան գու թեան
փոխ-ընդ հա նուր տնօ րէն Է լիֆ Իւլ կէ նի ար տա յայ տու -
թիւ նը։ Ան նախ նշեց, որ ներ կա յա ցուած ֆիլ մը հաւ -
նած է ու զայն կը հա մա րէ ա ռար կա յա կան գործ մը։
Սա կը հա մա րուի տե սո ղա կան նշում մը, ծա նօ թագ -
րու թիւն մը՝ տուեալ նիւ թին ա ռըն չու թեամբ։

Է լիֆ Իւլ կէն ա ւե լի վերջ անդ րա դար ձաւ ան ցեալ
տա րուան ու նշեց, թէ ի րենք 2015 թուա կա նը նկա -
տած են մեծ քննու թեան մը ժա մա նա կաշր ջա նը։ Թուր -
քիա ան ցեալ տա րի մեծ քննա դա տու թիւն մը չէ ա ռած
իր հի մնա կան մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր նե րէն եւ քա -
ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թեան հար թու թեան վրայ
ստեղ ծուած ա զատ բա նա վէ ճի մթնո լոր տը ամ րա-
պընդած է ա նոր դիր քե րը։ Ըստ ի րեն, Թուր քիա 2015-
ը կրցած է յաղ թա հա րել շնոր հիւ քա ղա քա ցիա կան
հա սա րա կու թեան մօտ ապ րուած վէ ճե րուն, ինչ որ
ցոյց կու տայ, թէ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թիւ նը
պե տու թեան կող քին գտնուած է։ Իւլ կէն ա ւե լի վերջ
մատ նան շեց, որ թրքա կան պե տու թեան ո ճը փո խուած
է այս հար ցին շուրջ եւ Հան րա պե տու թեան նա խա գահ
Րէ ճէպ Թայ յիպ Էր տո ղա նի մօ տե ցում ներն ալ կա րե ւոր
դեր խա ղա ցած են այս ուղ ղու թեամբ։ Ան վե րա պա հու -
թեամբ ակ նար կեց 2015-ին հրա պա րա կուած Հա մա -
հայ կա կան հռչա կագ րին, մաս նա ւո րա պէս ա նոր բո -
վան դա կու թեան մէջ Սեւ րի հա մա ձայ նագ րին կա տա -
րուած յղու մին բե րու մով։ Է լիֆ Իւլ կէ նի խօս քով, ա-
կըն կա լու թիւ նը այն էր՝ որ 2015-էն վերջ կար գը պի տի
գար բնա կա նո նաց ման, սա կայն ներ կա յիս այս ուղ ղու -
թեամբ կը պակ սի ե ռան դը։

Հար ցում-պա տաս խա նի բաժ նէն վերջ սար քուե ցաւ
ըն դու նե լու թիւն մը, ո րու ըն թաց քին եւս ներ կա նե րը
ան մի ջա կան մթնո լոր տի մը մէջ զրու ցե ցին ի րա րու
հետ։

ԶԷՔԻԵԱՆ ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌ ԵՐԷԿ ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԲԱՆԱԽՕՍԵՑ
ՊՈՄՈՆԹԻԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

Զէքիեան Գերապայծառ երէկուան ելոյթին ընթացքին (Լուսանկար՝ Արի Թաշ)

Թուր քիոյ Հայ Կա թո ղի կէ Հա սա րա կու թեան Վի ճա -
կա ւոր Տ. Լե ւոն Արք. Զէ քիեան ե րէկ ե րե կո յեան ե լոյ -
թով մը հան դէս ե կաւ Պո մոն թիի Մխի թա րեան վար -
ժա րա նին մէջ։ Ծա նօթ է, որ Զէ քիեան Գե րա պայ ծառ
վեր ջերս նոյն դպրո ցէն ներս դա սա խօ սած էր՝ ա րեւ-
մըտա հա յե րէ նի ան ցեա լին, ներ կա յին ու ա պա գա յին
մա սին։ Ե րէ կուան ե լոյթն ալ այդ դա սա խօ սու թեան
շա րու նա կու թիւնն էր։ 

Հա ւա քոյ թի սկիզ բին հիւ րըն կալ վար ժա րա նի հիմ -
նադ րի ներ կա յա ցու ցիչ ու տնօ րէն Գա րե գին Պար սա -
մեան հան դէս ե կաւ ող ջոյ նի խօս քով մը, որ մէ վերջ
նա խա տե սուած նիւ թին շուրջ ներ կա նե րուն առ ջեւ
խորհր դա ծեց Զէ քիեան Գե րա պայ ծառ։ Ունկն դիր նե -
րուն հետ իր մօ տե ցում նե րը բաժ նե լով՝ ան կանգ ա -
ռաւ մայ րե նի լե զուի ճա նաչ ման կա րե ւո րու թեան
վրայ։ Զէ քիեան Գե րա պայ ծառ ե րէ կուան դա սա խօ սու -
թեան ըն թաց քին ան մի ջա կան ու շադ րու թեան ա ռար -
կայ դար ձուց նաեւ գրա բա րը եւ գրա բար գիտ նա լու
նշա նա կու թիւ նը։ Ըստ ի րեն, հա յե րէ նի ու սու ցիչ նե րը
պէտք է ան պայ ման գրա բար սոր վին, ո րով հե տեւ գրա -
բա րը լե զուին բա նա լին է։ 

Ա րեւմ տա հա յե րէ նի պա րա գա յին ա տե նա խօ սը կա րե -
ւո րեց նաեւ տե ղա կան բար բառ նե րու նշա նա կու թիւ -
նը։ Անդ րա դառ նա լով լե զուի ա րե ւե լա հա յե րէն եւ ա -
րեւմ տա հա յե րէն տար բե րակ նե րուն՝ Զէ քիեան Գե րա -
պայ ծառ նշեց, թէ եր կու հա զար տա րիէ ի վեր հա յե րէ -
նը պա հած է իր նոյ նու թիւ նը։ Լե զուի պա րա գա յին ի -
մաս տի աղ բիւ րը բառն է։ Ըստ ի րեն, հա յե րէն լե զուն
լե զուա բա նի մը տե սա կէ տէ գանձ մըն է ու մենք բո -
լորս պէտք է գի տակ ցինք մեր այդ գան ձի ար ժէ քին։

ՎշՏԱԿ ՑՈՒ ԹԻՒՆ
Խոր վշտով տե ղե կա ցանք մա հը՝ մեր հա մայն քի ու

Գալ ֆաեան ըն տա նի քի շատ սի րե լի եւ յար գար ժան
անձ նա ւո րու թիւն նե րէն՝

ՏԻԱՐ

ԿԱՐ ՊԻՍ ՈՒ ՂՈՒՐ ԼԵԱ ՆԻ
Եր կար տա րի ներ ան վար ժա րա նիս խնա մա կա լու -

թեան ա տե նա պե տի պաշ տօ նը վա րած էր դժուա րին
պայ ման նե րու տակ։ Ող բա ցեա լը նաեւ որ դին էր
մեր նախ կին կրթա կան մշակ ու տնօ րէն նե րէն հո -
գե լոյս Տ. Տրդատ Քհնյ. Ու ղուր լեա նի։ 

Այս ան դար մա նե լի կո րուս տին առ թիւ մեր խո րին
վշտակ ցու թիւն նե րը կը յայտ նենք իր հա րա զատ նե -
րուն ու մեր ձա ւոր նե րուն։ 

Տէ րը մխի թա րու թիւն թող պար գե ւէ բո լո րին ու
Երկ նա յին հան գիս տի ար ժա նաց նէ հան գու ցեա լի
հո գին։

ԽՆԱ ՄԱ ԿԱ ԼՈՒ ԹԻՒՆ
ԳԱԼ ՖԱԵԱՆ ՏԱՆ

ՃՕ ՊԱՅՏԸՆ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ
lշար. Ա.  էջէն

դար ձեալ Իս թան պու լի մէջ։ Այս պէս, Տոլ մա պահ չէի
պա լա տի հա մա լի րէն ներս, վար չա պե տա րա նի գրա սե -
նեա կի յար կէն ներս Ճօ Պայ տըն նախ պի տի հիւ րըն -
կա լուի Վար չա պետ Ահ մէտ Տա վու տօղ լուի կող մէ։
Պաշ տօ նա կան ծրագ րին վրայ այս հան դիպ ման հա մար
դրուած է մէ կու կէս ժա մուան ժա մա նակ մը։ Տա վու -
տօղ լու եւ Պայ տըն պի տի սար քեն նաեւ հա մա տեղ
մամ լոյ ա սու լիս մը։ 

Եըլ տը զի պա լա տի հա մա լի րէն ներս Ճօ Պայ տըն պի -
տի հիւ րըն կա լուի նաեւ Հան րա պե տու թեան Նա խա -
գահ Րէ ճէպ Թայ յիպ Էր տո ղա նի կող մէ։ Յետ մի ջօ րէի
այս տե սակ ցու թիւ նով պի տի եզ րա փա կուի ԱՄՆ-ի
փոխ-նա խա գա հին Թուր քիա այ ցե լու թեան ծրա գի րը
եւ ան ա ւե լի վերջ հրա ժեշտ պի տի առ նէ Թուր քիա յէն։

ԱՀԱԲԵԿԻՉՆԵՐՈՒ ԹԻՐԱԽԸ
lշար. Ա.  էջէն

րուն կող մէ փո րուած խրա մա տե րուն մէջ լա րուած
ծու ղակ ներն ալ կ՚ոչն չա ցուին անվ տան գու թեան ու ժե -
րուն կող մէ։

«Սթար» օ րա թեր թի այ սօ րուան հա ղոր դում նե րով,
ա հա բե կիչ նե րը կը շա րու նա կեն ի րենց թի րախ դարձ -
նել նաեւ շրջա նի սրբա վայ րե րը։ Նա խա պէս Քուր -
շուն լու մզկի թը հրկի զած ա հա բե կիչ նե րը հի մա ալ
սկսած են ի րենց հա մար որ պէս խա րիսխ օգ տա գոր ծել
Ս. Կի րա կոս հա յոց ե կե ղե ցին եւ քաղ դէա ցի նե րու ե -
կե ղե ցին։ Ըստ նոյն աղ բիւ րին, ա ւե լի ա ռաջ
ստուգուած էր, թէ ա հա բե կիչ նե րը կը ձգտին ե կե ղե -
ցի նե րը վնա սե լով՝ պա տաս խա նա տուու թիւ նը վե րագ -
րել անվ տան գու թեան ու ժե րուն։ Մինչ այդ, ա նվտան -
գու թեան ու ժե րը ի րենց յա ռաջ խա ղա ցու մը կը շա րու -
նա կեն ու շրջա նի պատ մա կան բաղ նի քին առ ջեւ
յայտ նա բե րած են 400 քի լօկ րամ պայ թու ցիկ նիւթ։


