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Շա բա թա վեր ջին Իս թան պու լի մէջ տե ղի
ու նե ցաւ Թուր քիա-Հա յաս տան յա րա բե -
րու թիւն նե րուն տե սա կէ տէ յատ կան շա -
կան ձեռ նարկ մը։ Երբ երկ կող մա նի յա րա -
բե րու թիւն նե րը ան ցան 2015 թուա կա նի
քննու թե նէն, ար դէն 2016 թուա կա նի ա -
ռա ջին ամ սուան մէջ բազ մա կո ղմա նի ամ -
փո փում մը կա տա րուե ցաւ այժ մու ի րադ -
րու թեան շուրջ եւ շօ շա փուե ցան հե ռա-
նըկար նե րը։ Կան խաւ հարկ է նշել, որ բե -
կում նա յին պա հը որ քան որ ալ տա կա ւին
հե ռու ըլ լալ թուի, ա պա ըն թաց քին ի
յայտ ե կած ազ դակ նե րուն լոյ սին տակ
միշտ ալ շա հե կան կ  ՚ըլ լան Ան գա րա-Ե րե -
ւան յա րա բե րու թիւն նե րուն կամ առ կայ
փա կու ղիին վե րա բե րեալ դի տար կում նե -
րը։ Այս ան գա մուան քննարկ ման ա ռիթն
էր փաս տա վա ւե րագ րա կան ժա պա ւէ նի մը
ցու ցադ րու թիւ նը, ինչ որ զու գա դի պե ցաւ
Հա յաս տա նի ան կա խու թեան քսա նհին գա -
մեա կի յո բե լե նա կան տա րուան սկիզ բին
ու միեւ նոյն ժա մա նակ Թուր քիոյ հետ դի -
ւա նա գի տա կան յա րա բե րու թիւն նե րու
բա ցա կա յու թեամբ ան ցած այս նոյն քա -
ռորդ դա րուն։ 

Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թիւն նե -
րու հա մա գոր ծակ ցու թեան ձե ւա չա փին
մէջ կեան քի կո չուած նա խագ ծի մը ար -
դիւն քը ներ կա յա ցուե ցաւ հե տաքր քիր

շրջա նակ նե րուն։ Հա յաս տա նէն «Վեր սուս
սթիւ տիօ»ն, ան ցեալ տա րի, Թուր քիա յէն
Պատ մու թեան հիմ նար կին (Tarih Vakfı)
հա մա գոր ծակ ցու թեամբ պատ րաս տած էր
«Փակ սահ մա նի երկ խօ սու թիւն» փաս տա -
վա ւե րագ րա կան ժա պա ւէ նը։ Եւ րո միու -
թեան կող մէ հո վա նա ւո րուած, Թուր քիա-
Հա յաս տան յա րա բե րու թիւն նե րու բնա -
կա նո նաց ման խրա խուս ման ուղ ղեալ
ծրագ րին շրջագ ծով՝ այս գոր ծը ար տադ-
րըւած էր «Եւ րա սիա» հիմ նադ րա մին
կող մէ յատ կա ցուած մի ջոց նե րով։ Յայտ -
նի մտա ւո րա կան ու հա սա րա կա կան գոր -
ծիչ Տիգ րան Պաս կե ւի չեա նի կնի քը կը կրէ
այս ֆիլ մը, ո րու բե մադ րիչն է նոյ նքան
յայտ նի ա նուն մը՝ Ա րա Շի րի նեան։ Հարկ
է նշել, որ իր տպա ւո րիչ, նո յնիսկ պատ -
կա ռե լի ար դիւն քով այս գոր ծը լիու լի ար -
դա րա ցու ցած է յատ կա ցուած մի ջոց նե րը։
Թուր քիա-Հա յաս տան յա րա բե րու թիւն նե -
րը այն տեղ խո շո րա ցոյ ցի տակ բե րուած
են՝ ա ռա ւել չա փով միջ պե տա կան հար -
թու թեան տե սան կիւ նէն։ Ա ռանց քա յին
բա զում դէմ քեր կը տո ղան ցեն այդ ֆիլ -
մին մէջ, կը վեր յի շուին բո լոր ան կիւ նա -
դար ձա յին դէպ քե րը, ե զա կի ի րա դար ձու -
թիւն նե րը, ո րոնք հետք թո ղած են անց -
նող շուրջ քա ռորդ դա րու գոր ծըն թա ցին

ԱՀՄԷՏ ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒ
ԼՈՆՏՈՆ Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

Վար չա պետ Ահ մէտ Տա վու տօղ լու այ սօր եր կօ րեայ
այ ցե լու թեամբ կը մեկ նի Լոն տոն։ Իր շփում նե րուն շըր-
ջագ ծով ան կը հիւ րըն կա լուի Անգ լիոյ Վար չա պետ
Տէյ վիտ Քեմ րը նի կող մէ։ Գոր ծա րար շրջա նակ նե րու ա -
ռըն թեր վար չա պե տը կը տե սակ ցի նաեւ անգ լիաբ նակ
թրքա կան եւ մահ մե տա կան շրջա նակ նե րու ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րուն հետ։ 

Ահ մէտ Տա վու տօղ լու «Չե թըմ Հաուզ»ի մէջ կլոր սե -

«Փակ սահմանի երկխօսութիւն» փաստավաւերագրական ժապաւէնի թրքերէն տարբերակին առաջին ցուցադրութիւնը՝ Պատմութեան հիմնարկէն ներս

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ ՓՐԷՕՄԻԷՐ
Տիգրան Պասկեւիչեան. «Ֆիլմի արտադրական ստեղծագործական աշխատանքին բոլոր մասնակիցները կը բաժնէին այն հասարակաց համոզումը, թէ

Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ առկայ բոլոր հարցերուն համար լուծումներ կրնան գտնուիլ միջպետական հարթութեան վրայ երկխօսութեան մը միջոցաւ»

lշար. Դ.  էջ

Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան Գումգաբուի մէջ անդրադարձաւ շարք մը հրատապ համայնքային հարցերու

ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՔԱՅԼԵՐ
«Յովակիմ 1461» նորահաստատ հիմնարկի պաշտօնական վաւերացումը վերջնականօրէն ապահովուեցաւ - Պատրիարքարանը անվճար
պիտի կատարէ մէկ քահանայով յուղարկաւորութիւններն ու մկրտութիւնները - Ընդհանուր Փոխանորդը կը խոստանայ կրթաթոշակներ

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
ՊՐԻՒՔՍԷԼ
Կ՚ԱՅՑԵԼԷ

ՔԸԼԸՉՏԱՐՕՂԼՈՒ
ՎԵՐԸՆՏՐՈՒԱԾ

Նալպանտեան

Քըլըչտարօղլու

Պատ րիար քա կան Ընդ հա -
նուր Փո խա նորդ Տ. Ա րամ
Արք. Ա թէ շեան ե րէկ Գում գա -
բուի մէջ Կեդ րո նա կա նի սի րոյ
սե ղա նի հուսկ բան քին ըն -
թաց քին անդ րա դար ձաւ հա -
մայն քա յին շարք մը կա րե ւոր
հար ցե րու։ Նկա տի ու նե նա լով,
որ հա ւա քոյ թի ըն թաց քին իս -
թան պու լա հայ կրթա կան
կեան քի վեր ջին տաս նա մեակ -
նե րու վի ճա կագ րա կան տըւ-
եալ նե րը մատ նան շուած էին՝
Նո րին Սրբազ նու թիւ նը դի տել
տուաւ, թէ այ սօր մեր հա մայն -
քը ու նի միայն տասն վեց վար -
ժա րան եւ ե րեք հա զար ա շա -
կեր տու թիւն։ Ե թէ ա մէն ինչ
այս վեր ջին տաս նա մեակ նե րու
թա փով եւ հու նով շա րու նա կ-
ւի, ա պա դժուար չէ կան խա -
տե սել, թէ տասն տա րի վերջ
մեր վար ժա րան նե րուն թի ւը
պի տի ըլ լայ ա ւե լի նուազ,
նոյն պէս նաեւ ա շա կեր տու -
թեան քա նա կու թիւ նը։ «Այս
ըն թաց քով պի տի պար տա ւո ր-
ւինք փա կել մեր կարգ մը
վար ժա րան նե րը, որ պէս հա -
մայնք՝ պի տի հար կադ րուինք
փոք րա նալ, ամ փո փուիլ», ը -
սաւ Տ. Ա րամ Արք. Ա թէ շեան
եւ ա ւել ցուց, թէ Պատ րիար քա-
 կան Ա թո ռի պիւտ ճէն ալ վեր -
ջին տա րի նե րուն կը հա ւա սա -
րակշ ռուի բա ւա կա նին դըժ-
ւար պայ ման նե րու ներ քեւ։ 

Այս ընդ հա նուր դժուա րին
հո սան քի պայ ման նե րուն ներ -
քեւ Պատ րիար քա կան Ա թո ռը
կը ջա նայ ձեռք առ նել նա -
խազ գու շա կան մի ջոց ներ, կը
փոր ձէ դի մել նոր նա խա ձեռ -
նու թիւն նե րու՝ որ պէս զի կա -
րե նայ հնա րա ւո րինս հա կադ-
րըւիլ այն պայ ման նե րուն, ո -
րոնք այ սօր լուրջ յո ռե տե սու -
թեան մը ծնունդ կու տան մեր
ի րա կա նու թեան մօտ։ Այս ամ -
բող ջին մէջ ան տե ղե կա ցուց,
թէ «Յո վա կիմ 1461» հիմ նար -

կը այ լեւս վերջ նա կա նօ րէն
հիմ նուած է ու հաս տա տուած՝
պաշ տօ նա պէս նա խա տե սուած
բո լոր ըն թա ցա կար գե րով։ Ծա -
նօթ է, որ այս հիմ նար կին
ստեղ ծու մը մի ջո ցէ մը ի վեր
կը զբա ղեց նէ հա մայն քին օ -
րա կար գը։ Տ. Ա րամ Արք. Ա -
թէ շեա նի գլխա ւո րու թեամբ
Պատ րիար քա կան Ա թո ռը այս
նա խա ձեռ նու թիւ նով հան դէս
ե կած է՝ յաղ թա հա րե լու հա -
մար այն գո նէ նիւ թա կան
դժուա րու թիւն նե րը, ո րոնք կը
ծա գին իր պատ շօ նա կան կար -
գա վի ճա կէ մը զուրկ ըլ լա լու
հե տե ւան քով։ Ան շուշտ մաս -
նա կի լու ծում մըն է այս մէ կը,
ո րով հե տեւ նման վա քըֆ մը
ամ բող ջու թեամբ չի կրնար
փո խա րի նել Պատ րիար քա կան
Ա թո ռը, սա կայն առ կայ ան -
կա րե լիու թիւն նե րուն դէմ առ-
նըւած քայլ մըն է այս վա գը -
ֆը, ո րու ընդ հա նուր ժո ղո վը
պի տի բաղ կա նայ թրքա հայ
հո գե ւո րա կա նաց դա սու ան -
դամ նե րէն։ Ցայ սօր բազ մա թիւ
վի ճե լի հան գա մանք ներ օ րա -
կար գի վրայ բե րուած են այս
նո րաս տեղծ հիմ նար կի պա րա -
գա յին, սա կայն ա ռար կա յա -

կան ի րո ղու թիւ նը այն է, որ Տ.
Ա րամ Արք. Ա թէ շեան հե տե ւո -
ղա կան ջան քե րով ի րա կա նա -
ցու ցած է «Յո վա կիմ 1461»ի
հիմ նադ րու թիւ նը։ Նո րին
Սրբազ նու թիւ նը հա մայն քա -
յին շրջա նակ նե րուն ներ կա -
յու թեամբ ե րէկ պաշ տօ նա պէս
տե ղե կա ցուց, որ որ պէս ան-
հըրա ժեշտ դրա մագ լուխ ու ե -
րաշ խիք ինք իր անձ նա կան
կա լուա ծը փոխ տուած է այս
հիմ նար կին հիմ նադ րուի լը ա -
պա հո վե լու նպա տա կով։ Ա -
ռա ջին իսկ օ րէն «Յո վա կիմ
1461»ի պա րա գա յին ա ռա ւել
կա րե ւո րու թիւն կը վե րագ րը-
ւի այն հե ռան կա րին, որ այս
հիմ նար կը հնա րա ւո րու թիւն
պի տի ըն ձե ռէ, որ պէս զի Պատ -
րիար քա րա նը կա րե նայ ըն դու -
նիլ կտակ ներ։ Ար դա րեւ, այ -
սօր ար տա սահ մա նաբ նակ բազ -
մա թիւ հա յեր Թուր քիոյ դա -
տա կան իշ խա նու թիւն նե րուն
դի մած են՝ ան ցեա լի մէջ ի րենց
կամ ի րենց նախ նի նե րուն
պատ կա նած կա լուած նե րու
սե փա կա նու թեան ի րա ւուն քը
վե րա ձեռք բե րե լու նպա տա -
կով։ Տ. Ա րամ Արք. Ա թէ շեան
ե րէ կուան սի րոյ սե ղա նին ըն -

թաց քին յայտ նեց, թէ այդ դա -
տե րուն հե տա մուտ ե ղած բազ -
մա թիւ հա յեր պատ րաս տա -
կամ են յա ջո ղու թեան հաս նե -
լու պա րա գա յին ի րենց կալ-
ւած նե րը կտա կե լու Պատ -
րիար քա կան Ա թո ռին։ Տ. Ա -
րամ Արք. Ա թէ շեան յայտ նեց,
թէ ա նոնց պատ րաս տա կա մու -
թիւ նը լուրջ հե ռան կար ներ
կրնայ ստեղ ծել Պատ րիար քա -
կան Ա թո ռի ա ռա քե լու թեան
վե րար ժե ւոր ման եւ գոր ծու -
նէու թեան ա ռա ւել աշ խու -
ժաց ման տե սան կիւ նէն։ Այժմ
Նո րին Սրբազ նու թիւ նը կը
յու սայ, որ այդ դա տե րը փու -
թով հաս նին ի րենց ա ւար տին
եւ կտա կի խոս տում նե րու ի -
րա կա նաց ման զու գա հեռ՝
«Յո վա կիմ 1461»ի գոր ծու -
նէու թիւնն ալ ժամ ա ռաջ
մտնէ կա յուն հու նի մը մէջ։ 

Ընդ հա նուր Փո խա նոր դին
խօս քե րով, եւ որ Պատ րիար -
քա րա նը հնա րա ւո րու թիւն ու -
նե նայ աս տի ճա նա բար բա րե -
լա ւե լու իր դիր քը, ա պա «Յո -
վա կիմ 1461»ի գոր ծու նէու -
թեան ո րոշ չա փով հա սուն նա -
լուն զու գա հեռ՝ Ա թո ռը կը
նա խա տե սէ ուղ ղա կի օ ժան -

դա կու թիւն ներ յատ կաց նե լու
մեր հա մայն քին հա մար։ Ա ռա -
ջին հեր թին այդ օ ժան դա կու -
թիւն նե րը պի տի ի րա կա նա ց-
ւին կրթա թո շակ նե րու ձե ւա -
չա փին մէջ։ Ար դա րեւ, այ սօր
մեր հա մայն քի դպրո ցա հա սակ
պա տա նի նե րը կամ ե րի տա -
սարդ նե րը կը յա ճա խեն ոչ-
հա մայն քա յին վար ժա րան ներ։
Սա մար դու ժի լուրջ կո րուստ
մըն է մեր հա մայն քի տե սան -
կիւ նէն։ Թրքա հայ ըն տա նիք -
նե րուն զա ւակ նե րը մե ծաւ
մա սամբ սկսած են յա ճա խել
վճա րո վի գո լէճ ներ։ Պա րա գա -
նե րը ինչ որ ալ ըլ լան, Պատ -
րիար քա կան Ա թո ռը վեր ջին
հա շուով պար տա ւոր է ու շադ -
րու թիւն կեդ րո նաց նե լու մեր
հա մայն քա յին կրթօ ճախ նե րու
ցան ցի ա պա գա յին վրայ։ Ար -
դա րեւ գո լէճ նե րու կող մէ ե -
րաշ խա ւո րուած ամ բողջ ո րա -
կը կը մա տու ցուի գու մար նե -
րու փո խա րէն։ Իսկ մեր հա -
մայն քա յին վար ժա րան նե րը կը
փոր ձեն ա ռա ւե լա գոյ նը ա պա -
հո վել թրքա հայ հա մայն քի ա -
մե նա հա մեստ խա ւե րէ ըն տա -
նիք նե րու զա ւակ նե րուն հա -
մար։ Հե տե ւա բար, այդ եր կու

ե րե ւոյթ նե րուն մի ջեւ յա ռա -
ջա ցած տար բե րու թիւ նը հա -
ւա սա րակշ ռե լու տե սան կիւ նէն
Պատ րիար քա կան Ա թո ռը կը
ձգտի կրթա թո շակ ներ յատ -
կաց նել՝ ե թէ այ սօր մշա կուած
ծրագ րե րը ըն թա նան նա խա -
տե սուած հու նին մէջ ու հաս -
նին ի րենց տրա մա բա նա կան
ա ւար տին։ 

Տ. Ա րամ Արք. Ա թէ շեան ե -
րէ կուան իր ե լոյ թին մէջ անդ -
րա դար ձաւ նաեւ խորհր դա -
կա տա րու թիւն նե րու վե րա բե -
րեալ ման րա մաս նու թիւն նե -
րու։ Ար դա րեւ, Պատ րիար քա -
րա նը ո րո շած է յետ այ սու մէկ
քա հա նա յով կա տա րուե լիք
յու ղար կա ւո րու թիւն նե րը եւ
մկրտու թեան խորհր դա կա տա -
րու թիւն նե րը զերծ պա հել ա -
մէն տե սակ նուի րա տուու -
թեան անհ րա ժեշ տու թե նէ։ Այ -
սինքն, յետ այ սու լրիւ անվը-
ճար պի տի կա տա րուին մէկ
քա հա նա յով յու ղար կա ւո րու -
թիւն նե րը եւ մկրտու թիւն նե -
րը։ Նուի րա տուու թիւն նե րու
սա կա գի նը գոր ծադ րուիլ պի -
տի սկսի եր կու քա հա նա յի
մաս նակ ցու թեան աս տի ճա նէն
սկսեալ։ Այս ծի րին մէջ բա ցա -
ռու թիւն պի տի կազ մեն պսա -
կի խորհր դա կա տա րու թիւն նե -
րը։ Ըստ Տ. Ա րամ Արք. Ա թէ -
շեա նի, Պատ րիար քա րա նը ար -
դէն կա րի քա ւոր նե րու պա րա -
գա յին լրիւ ձրի կը կազ մա կեր -
պէր յու ղար կա ւո րու թիւն նե -
րը։ Հի մա ալ նոյն նա խըն թա -
ցը պի տի շա րու նա կուի, սա -
կայն այդ մէ կուն ծի րը ընդ լայ-
նըւած է ու պի տի նե րառ նէ
մէկ քա հա նա յով կա տա րուե -
լիք բո լոր յու ղար կա ւո րու -
թիւն նե րը։ Մէկ քա հա նա յով
կա տա րուե լիք մկրտու թիւն -
ներն ալ այս նոյն ծի րին մէջ
ընդգր կուած են, ո րով հե տեւ
Պատ րիար քա կան Ա թո ռը կը

Հա յաս տա նի Ար տա քին
գոր ծոց նա խա րար Ե դ-
ւարդ Նալ պան տեան այ -
սօր կ՚այ ցե լէ Պրիւք սէլ։
Ե րե ւա նի պաշ տօ նա կան
աղ բիւր նե րու հա ղոր -
դում նե րով, ան մաս նակ -
ցու թիւն կը բե րէ Հա յաս -
տան-Եւ րո միու թիւն խոր -
հուր դի 16-րդ նիս տին։ 

Հարկ է նշել, որ դէ պի
Պրիւք սէլ այս ու ղե ւո րու -
թեան ըն դա ռաջ Ե դուարդ
Նալ պան տեան ան ցեալ
շա բա թա վեր ջին պաշ տօ -
նա կան այ ցե լու թիւն մը
տուած էր Սո ֆիա։ 

Շա բա թա վեր ջին Ան գա -
րա յի մէջ տե ղի ու նե ցաւ
գլխա ւոր ընդ դի մա դիր
կու սակ ցու թեան՝ ՃՀՓ -ի
հեր թա կան հա մա գու մա -
րը։ «Ա թա թիւրք» մար -
զա դահ լի ճին մէջ տե ղի
ու նե ցաւ ՃՀՓ -ի հա մա -

lշար. Դ.  էջ

Տ. Արամ Արք. Աթէշեան ելոյթի ընթացքին (Լուսանկար՝ Արի Թաշ)

lշար. Դ.  էջ

Ձախէն՝ Արա Գօչունեան, Տիգրան Պասկեւիչեան, Էլիֆ Իւլկէն, Մուսթաֆա Էօզճան, Արսէն Աւագեան եւ Կէօքհան
Թուրան փաստավաւերագրական ֆիլմի ներկայացումէն վերջ Պատմութեան հիմնարկի հաւաքատեղիի երդիքին

տակ (Լուսանկարներ՝ Արի Թաշ) lշար. Դ.  էջ
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J A M A N A K

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՕՐԱԹԵՐԹ
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Ðä²ðî Ì²èÆÜ à¸Æê²Î²ÜÀ
ՄԱՇ ՏՈՑ ՔԱ ՀԱ ՆԱՅ ԳԱԼ ՓԱՔ ՃԵԱՆ

Հպար տու թեան մա սին յա ճախ կը խօ սինք,
քա նի որ ան մարդ էա կին կեան քին ան բա -
ժան մէկ զգա ցումն է, եւ կա րե լի է հան դի -
պիլ ա նոր ա մէ նու րեք։ Հպար տու թիւ նը՝
պար ծանք, գո ռո զու թիւն, պա տուի զգա ցում
մըն է, որ կը նմա նի ա ւա զի վրայ հաս տա տ-
ւած՝ ա ռանց հիմ նա քա րի բարձ րա ցած շէն -
քի, որ ի վեր ջոյ քա րու քանդ ըլ լա լու, փուլ
գա լու դա տա պար տուած է։

Շէնք մը ե թէ հիմ չու նի, որ քան ալ բարձր,
որ քան ալ շքեղ ու մե ծա շուք ըլ լայ ար տաք -
նա պէս, ներք նա պէս խար խուլ է՝ ան կա յուն
եւ փլչե լու մօտ։

Իսկ ե թէ շէնք մը, որ քան ալ ար տաք նա -
պէս ան ներ կա յա նա լի ըլ լայ, տես քոտ չե րե -
ւի, բայց հաս տա տուն եւ ա մուր հի մե րու
վրայ կը բարձ րա նայ՝ ան հաս տատ է եւ կա -
յուն։

Եւ ինք նիր մով հպա՜րտ, գո ռո՜զ, ինք նա հա -
ւա՜ն եւ մե ծա մի՛տ մար դիկ կը նմա նին այն
բարձր եւ ար տաք նա պէս շքեղ շէն քե րուն՝ ո -
րոնք հիմ չու նին եւ կը փլչին, կը քան դուին
ա մե նա փոքր հա րուա ծով մը իսկ։ Իսկ հա -
մեստ ե րե ւոյ թով, հա մե մա տա բար ցած շէն-
ք ե րը՝ ո րոնք հիմ ու նին, հաս տա տուն են եւ
կա յուն, ո րոնք կը գո յա տե ւեն եւ կը տո կան
ա մէն պա տու հա սի, ա մէն բա խու մի, կը դի -
մադ րեն ընդ հա րում նե րու եւ հա րուած նե -
րու։ Նա խանձ, մա խանք, թշնա մանք չեն
ազ դեր ա նոնց՝ ո րոնք հաս տա տուն եւ ա մուր
հի մե րու վրայ հաս տա տած են ի րենց շէն քը։
Իսկ երբ մէ կը ա ռա քի նու թեան եւ ազ նուու -
թեան բա րո յա կան բա րե մաս նու թիւն նե րուն
միա ցու ցած է գի տու թիւն եւ կեան քի կա -
տա րե լու թիւն՝ զայն զգետ նել, տա պա լել կա -
րե լի չ՚ըլ լա՛ր։ Իսկ հպար տը՝ միշտ դէմ յան -
դի ման կը գտնուի տա պա լե լու, քան դուե լու
վտան գին հետ եւ դի մա կա զեր ծուե լու՝ խայ -
տա ռակ ըլ լա լու բո լոր ա նոնց առ ջեւ, որ նա -
խա պէս կը ստո րագ նա հա տէր եւ կը թե րա-
գ ընա հա տէր, կ՚ան տե սէր ու կ՚ար հա մար հէր։
Եւ ո՜ր քան ցա ւա լի է մէ կու մը դի մա կա զերծ
ըլ լա լը՝ յայտ նուե լով իր ի րա կան ինք նու -
թեամբ։ Յու սա խա բու թի՜ւն, հիաս թա փու -
թի՜ւն…։

Ար դա րեւ խղճմտան քին կրթու թիւ նը ամ -
բողջ կեան քին պար տա կա նու թիւնն է։
Կեան քին ա ռա ջին տա րի նե րէն իսկ, ան կը
զար թու ցա նէ տղան դէ պի ճա նա չու մը եւ
գոր ծադ րու մը ներ քին օ րէն քին՝ որ ճանչ-
ցըւած է բա րո յա կան խղճմտան քէն։

Խո հա կան կրթու թիւ նը մար դուն կ՚ու սու -
ցա նէ ա ռա քի նու թիւ նը, զերծ կը պա հէ կամ
կը բու ժէ զայն վա խէն, ե սա սի րու թե նէն,
հպար տու թե նէն, յան ցա ւո րու թեան քի նա-
խընդ րու թե նէն եւ մարդ կա յին թե րու թե նէն
ու տկա րու թե նէն եւ յան ցան քե րու պատ ճա -
ռած կա մա հա ճու թեան շար ժում նե րէն։ Եւ
սրտի խա ղա ղու թեան հա մար անհ րա ժեշտ է
այս։

Ուս տի ա տե լու թիւ նը եւ նա խա տին քը կու
գայ հպար տու թե նէն։ Հպար տը կը հա կա ռա -

կի ա մէն տե սակ սի րոյ, կը ժխտէ բա րու թիւ -
նը եւ կը հա կա ռա կի ճշմար տու թեան։
Հպար տու թե նէն կը ծնի բազ մա թիւ մեղք,
զոր օ րի նակ, ան տար բե րու թիւն, ա պե րախ -
տու թիւն, հեղ գու թիւն կամ հո գե ւոր ծու լու -
թիւն, եւ մա նա ւանդ ա տե լու թիւն, նա խանձ։

Հպարտ մար դը կը նմա նի ար տա քի նը
զար դա րուած, յար դա րուած, պճնուած բայց
սնա մէջ՝ մէ ջը պա րապ սնտու կի մը կամ
արկ ղի մը։ Եւ կամ այն թուան շա նին, որ զէ -
ռօ նե րով ճո խա ցած է, բայց ե թէ զէ ռօ նե րուն
նա խոր դող թուան շա նը ջնջուի՝ ո՛ չինչ կ՚ար -
ժէ այդ ճոխ թուան շա նը։ Քա նի որ զէ ռօն
ինք նին ար ժէք մը չու նի, ե թէ ի րեն չնա խոր -
դէ ար ժէք ներ կա յաց նող թուան շան մը։ Ու -
րեմն հպարտ, մե ծա միտ եւ ինք նա հա ւան
«զէ ռօ»նե րը միշտ կը կա րօ տին ի րա կան ար -
ժէ քի մը՝ եւ ե թէ պակ սի ան, ի րենք կը մնան
միշտ «զէ ռօ»՝ ինչ պէս որ են, եւ ո րե ւէ ար -
ժէք չե՛ն ներ կա յաց ներ։

Եւ ի րա կան ար ժէք նե՛րն են՝ որ «ար ժէք»
կը ներ կա յաց նեն եւ չեն պա հուը տիր հպար -
տու թեան, մե ծամ տու թեան կամ ինք նա հա -
ւա նու թեան քօ ղին կամ դի մա կին ե տեւ։ Ո -
րով հե տեւ «զէ ռօ»ն թուա բա նա կան նշան
մըն է, որ ա ռան ձին ո՛չ մէկ ար ժէք ու նի. ան
կը գոր ծա ծուի թի ւե րու առ ջեւ կամ ե տեւ,
ա նոնց ար ժէ քը նուա զեց նե լու կամ ա ւելց -
նե լու հա մար, զոր օ րի նակ՝ (0,1) կամ (10)։
Ա ռանց մի ջա կէ տի կամ ստո րա կէ տի, ան ո -
րե ւէ թի ւէ եւ թուան շա նէ ա ռաջ ո՛չ մէկ ար -
ժէք ու նի։ Ան կը նշա նա կէ՝ ոչն չու թիւն, ո՛ -
չինչ՝ ա նար ժէք մարդ, քա նի որ «ա ռանց հո -
գիի միտք» է ան, բայց միտքն ու հո գին ա -
մէն բան՝ կա տա րեալ մա՛րդ։

Եւ հպարտ մար դիկ կը նմա նին այն
հպարտ ծա ռին, որ ի վեր ջոյ կը տա պա լի եւ
կը կոր ծա նի, քա նի որ չի գի տեր թե քիլ, հա -
կիլ եւ խո նար հիլ։

Կը պատ մուի, թէ պտղաս տա նի մը մէջ
մայ րի մը՝ կո նա բեր մշտա դա լար ծառ մը
կ՚ա ճէր։ Ա մէն տա րի ան ա ւե լի եւ ա ւե լի կը
մեծ նար, եւ կը դառ նար ա ւե լի վեհ ու գե ղե -
ցիկ։ Հո յա կապ տեսք մը ու նէր ան։

Մայ րիին փար թամ, ա ռատ եւ սա ղար թա -
խիտ տե րեւ նե րը վե՛ր կը խո յա նա յին զինք
շրջա պա տող ծա ռե րէն եւ ի րենց տուած շու -
քով հո վա նի կ՚ըլ լա յին ա նոնց։

Եւ սա կայն որ քան ա ւե լի կ՚ա ճէր եւ վեր կը
բարձ րա նար հո յա կապ մայ րին, նոյն քան եւ
ա ւե լի կը զօ րա նար ու կը սաստ կա նար ա -
նոր մէջ ան սահ ման եւ անզս պե լի գո ռո զու -
թիւնն ու ինք նա հա ւա նու թիւ նը։

Ար հա մար հան քով նա յե լով իր շուր ջը՝ օր
մը ան հրա մա յեց միւս ծա ռե րուն.

«Հե ռա ցու ցէ՛ք աչ քիս առ ջե ւէն այն խեղ -
ճուկ րակ, ո ղոր մե լի՜ պնդու կի՝ կա ղի նի ծա ռը»։ 

Եւ ան մի ջա պէս կա տա րուե ցաւ գո ռոզ
մայ րիին հրա մա նը եւ ա րա գօ րէն ար մա տա -
խիլ հե ռա ցուե ցաւ խե՜ղճ կաղ նե նին։

Ա պա, գո ռոզ մայ րին շա րու նա կեց վճռա -
կան ո ճով.

«Ա զա տե ցէ՛ք զիս այս ան տա նե լի թզե նիի
դրաց նու թե նէն։ Ան կը ձանձ րաց նէ զիս իր
տխմար տես քով»։ 

Այս պէս կը հրա մա յէ օր մըն ալ քմա հաճ
եւ մե ծա միտ մայ րին եւ թզե նին ալ ան մի ջա -
պէս կը հե ռա ցուի իր մէ։

Ինքն ի րեն, գոհ եւ բա ւա կա նա ցած մայ -
րին՝ հպար տօ րէն կը թա փա հա րէ, ուժ գին կը
շար ժէ իր փար թամ տե րեւ նե րը եւ շա րու նակ
կը բո ղո քէ զինք շրջա պա տող ծա ռե րուն մա -
սին։ Եւ ա մէն մէ կուն կ՚ը սէ.

«Զիս շրջա պա տող տա րած քէն հե ռա ցու -
ցէ՛ք այդ հի՜ն տան ձե նի նե րը եւ խնձո րե նի -
նե րը»։ 

Եւ բո լոր այն ծա ռե րը կը կտրուին ու խա -
րոյ կի՝ բա ցօ թեայ վա ռուած կրա կի մէջ կը
նե տուին։

Սա կայն չի՛ դադ րիր, չի՛ վեր ջա նար գո ռոզ
մայ րիին բո ղոք ներն ու պա հանջք նե րը։

Եւ այդ պէս ան հան դուր ժող, վէս մայ րին
կը շա րու նա կէ բո ղո քել, հրա մա յել եւ կտրել
տալ բո լոր ծա ռե րը՝ ո րոնք կը շրջա պա տեն
զինք։ Վեր ջա պէս ան կը դառ նայ պար տէ -
զին միակ ու լիի րաւ տէ րը։ Սա կայն պար -
տէ զին նախ կին գե ղեց կու թե նէն ո՛ չինչ կը
մնայ, եւ միա՛յն գօս կոճ ղեր…։

Մինչ, օր մը, բա ւա կան ու ժեղ փո թո րիկ մը
կը սկսի։ Հպարտ մայ րին ա մէն կերպ կը
փոր ձէ չհա կե լու, չկքե լու հա մար՝ հսկայ ար -
մատ նե րուն մի ջո ցով հո ղին կառ չե լով։ Սա -
կայն զօ րեղ քա մին՝ իր ճամ բուն վրայ չհան -
դի պե լով ու րիշ ծա ռե րու, ա ռանց ո րե ւէ խո -
չըն դո տի կը յար ձա կի միայ նակ կանգ նած
գե ղե ցիկ ծա ռին վրայ եւ անխ նայ կը կոտըր-
տէ զայն։ Վեր ջի վեր ջոյ, ու ժաս պառ ու հա -
լա ծուած մայ րին այ լեւս չի կրնար դի մա կա -
յել քա միին կա տա ղի հա րուած նե րուն, կը
ճեղ քուի եւ գե տին կը տա պա լի մե՜ծ աղ մու -
կով…։

Հոս կը վեր ջա նայ պատ մուած քը։ Թէ ի՞նչ
դա սեր կա րե լի է քա ղել այս պատ մուած քէն։

Սի րե լի՜ բա րե կամ ներ, ինչ պէս ծա ռե րը,
այն պէս ալ մար դիկ կա րի քը ու նին ի րա րու.
պի տոյ քը, պա հանջ քը ու նին մէկզ մէ կու, որ
թէ՛ ա մէն տե սակ փո թո րիկ նե րու ժա մա նակ,
թէ՛ խա ղա ղու թեան մէջ ի րա րու նե ցուկ ըլ -
լան, օգ նեն ու միա սին դի մա կա լեն, պաշտ -
պա նուին վտանգ նե րու դէմ, ու միա սին դի -
մա ւո րեն փա փա քուած ի րա վի ճա կը։ Ուս տի
եր բե՛ք պէտք չէ՛ ան տե սել մէ կը. նոյ նիսկ ա -
մե նա յե տինն ու անն շա նը, որ մեր շուր ջը կը
գտնուի։ Եւ մա՛րդ ինք զինք մէկ ու րի շէ
բարձր պէտք չէ՛ դա սէ, այ լա պէս, գու ցէ օր
մը՝ օր մը «փո թո րիկ» պա տա հի եւ տես նուի,
որ բո լո րէն հե ռա ցեր է մարդ, իր շուր ջը մէ -
կը չգտնէ եւ մնայ փո թո րի կին դի մաց ա -
ռան ձին։

Չմոռ նա՛նք սի րե լի ներ, մարդ կո չուած է՝
ի րե րօգ նու թեան, ի րար լրաց նե լու՝ ամ բող -
ջաց նե լու, հա մա գոր ծակ ցե լու…։
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1-Ա րե ւել քի եւ Կով կա սի
մէջ ընդ հան րա ցած խա -
ղե րէն, 2-Մա կա նու նը
թատ րո նի հին աստ ղի
մը, ո րուն ա նու նը Ուլ վի
էր- բաց եւ հա մար ձակ
վի ճակ, 3-Բաճ կոն- օ տար
ի գա կան ա նուն մը, 4-
Մէկզ մէկ- ձայ նա նիշ մը,
5-Գրե տախ տա կին մա -
տի տը- մօ րեղ բայ րին ժո -
ղովր դա կան ձե ւը, 6-Տա -
րիք- հկ՝ բարձ րա ձայն
խօ սէ- տա ռի մը ա նու նը,
7-Կա պոյ տին փա ղաք շա -
կան ձե ւը, 8-Յու նա կան
ա նուն նե րուն ու մա կա -
նուն նե րուն ընդ հան րա -
պէս այս մաս նի կը կը
կցեն- եղ բայ րաս պա նու -
թեան ա ռա ջին զո հը, 9-
Հան դար տիլ- բա ժին, 10-Կար գին սկիզ բը գտնուող- Սուրբ Գրա յին լեռ մը, 11-
Ան ջատ- հէ քեա թա յին գո ղե րու խում բին թի ւը։

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1-Ռուս գիւ ղա ցի- ա րու այծ, 2-Հա յոց սրտին խօ սող լե ռը- ի գա կան ա նուն մը,
3-Կո մի տա սի եր գե րէն- տա ռի մը ա նու նը, 4-Կով կա սեան ժո ղո վուրդ մը- կողմ
մը, 5-Ա րեան լեր դա ցած վի ճա կը, 6-Վախ- ի գա կան ա նուն մը, 7-Ըն տա նի կեն -
դա նի մը ո րուն սա կայն վայ րի տե սակն ալ կայ- բնորդ, 8-Յե տադ րու թիւն մը-
հրա նիւ թի ծա նօթ ըն կե րու թիւն մը- ցու ցա կան ա ծա կան մը, 9-Պան դուխտ- մեր
սննդա նիւ թե րէն, 10-Տա ռի մը ա նու նը- նա խադ րու թիւն մը- թուրք ի գա կան ա -
նուն մը, 11-Եւ րո պա կան երկ րի մը մա հա ցած հան րա պե տու թեան նա խա գահ նե -
րէն մին- խո հա նո ցի սպաս նե րէն։

ՆԱԽԿԻՆԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ Հորիզոնական 1-Պի տա կա ւոր, 2-Ի մա նալ- Գու պա, 3-
Թիւ նոս, 4-Ա կա տիր- հա, 5-Հկ՝ լե նան- մի մոս, 6-Ի րիս- Հա լի տէ, 7-Կլա նել- լա,
8-Ատ- ծա րա ւի, 9-ՅՆ- ԻԹ- սէ, 10-Լե նա- կից- տի, 11-Լա նա- հկ՝ պօա։
Ուղղահայեաց 1-Պի տա նի- այլ, 2-Իմ- կարկտ նել, 3-Տա տա նիլ- նա, 4-Ան- տե -
սար ժան, 5-Կա թիլ, 6-Ա լիւր- հե ծիկ, 7-Մա լա թիա, 8-Ո գո րիլ- ցօ, 9-Հկ՝ սուր- Մի -
լաս, 1Ծ- Հո տա ւէտ, 11-Մա նա սէ- իկ։
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ՀԱՅՐ ՈՒ ՈՐԴԻ ՌԻՉԸՐՏ ԵՒ ՀԵՐՈԼՏ ՅԱԿՈԲԵԱՆՆԵՐԸ
ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ ՊԷՅՕՂԼՈՒԻ ՄԷՋ ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ԵՐԵԿՈՅԹԻ

ՄԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՆ ԹՈՒՐՔ ՅԱՅՏՆԻ ԵՐԱԺԻՇՏՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

ԷՍԱԵԱՆ ՀԱՐԱԶԱՏՆԵՐԸ ԵՐԷԿ
ՈԳԵԿՈՉՈՒԵՑԱՆ ԹԱՔՍԻՄԻ

Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Դրուագ մը արարողութենէն (Լուսանկար՝ Արի Թաշ)

Արուեստագէտներուն յիշատակ խմբանկարը (Լուսանկար՝ Արի Թաշ)

«ՔԵՇԻՇԻՆ ԹՈՐՈՒՆԼԱՐԸ»Ի ՀԵՂԻՆԱԿԸ՝
ՔԵԱԶԸՄ ԿԻՒՆՏՈՂԱՆ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ

ՄԱԿԱԳՐԵՑ ԻՐ ԳՐՔԵՐԸ

Թաք սի մի Ս. Յա րու թիւն ե կե ղեց ւոյ
մէջ ե րէկ բիւր յար գան քով ո գե կո չուե -
ցան բա րե յի շա տակ Յով հան նէս եւ
Մկրտիչ Է սաեան հա րա զատ նե րը, ո -
րոնք յա րա կից Է սաեան վար ժա րա նի
հիմ նա դիր ներն են։ Այս առ թիւ Է սաեա -
նի ըն տա նի քը հեր թա կան ան գամ իր
խո նար հու մը բե րաւ հիմ նա դիր հա րա -
զատ նե րու բա րի յի շա տա կին առ ջեւ ու
վե րա նո րո գեց ա նոնց նկատ մամբ ե րախ -
տա գի տա կան զգա ցում նե րը։ 

Ս. Յա րու թիւն ե կե ղեց ւոյ մէջ ե րէկ
Կի րակ նօ րեայ Ս. Պա տա րա գը մա տոյց Տ.
Մաշ տոց Քհնյ. Գալ փաք ճեան, որ խօ սե -
ցաւ նաեւ խրա տա կան մը։ Ս. Սե ղա նին
սպա սար կե ցին Վահ րամ Սրկ. Լիւ լէ -
ճեան եւ այլ դպիր ներ։ Եր գե ցո ղու թիւն -
նե րը կա տա րուե ցան Լու սա ւո րիչ
Դպրաց Դաս-երգ չա խում բին կող մէ՝ ղե -

կա վա րու թեամբ Յա կոբ Մա մի կո նեա նի
եւ եր գե հո նա հա րու թեամբ Ա րէտ Պոզ -
թա շի։ Օ րուան խրա տա կա նին մէջ պա -
տա րա գիչ Տէր Հայ րը վեր ա ռաւ Է -
սաեան հա րա զատ նե րուն թո ղած ժա -
ռան գը ու կա րե ւո րեց կրթա դաս տիա -
րակ չա կան բնա գա ւա ռէն ներս կա -
տարուած բո լոր ներդ րում նե րը։ Յա -
ւարտ Ս. Պա տա րա գի կա տա րուե ցաւ
հո գե հանգս տեան պաշ տօն, ո րու ըն -
թաց քին առ Աս տուած ա ղօթք բարձ -
րացուե ցաւ Է սաեան բա րե յի շա տակ հա -
րա զատ նե րու հոգ ւոցն ի հան գիստ։ 

Ո գե կոչ ման ա րա րո ղու թեան ներ կայ
գտնուե ցան Պէ յօղ լուի ըն տա նի քէն պա -
տաս խա նա տու ներ եւ Է սաեան վար ժա -
րա նէն պա տաս խա նա տու ներ, ինչ պէս
նաեւ դպրո ցի զա նա զան սե րունդ նե րէ
ե րախ տա շատ սա ներ։ 

«Այ րըն թը» հրա տա րակ -
չա տու նը վեր ջերս լոյս ըն -
ծա յած է «Քե շիշին թո -
րուն  լա րը» գիր քը, ո րու
հե ղի նակն է Քեա զըմ
Կիւն տո ղան։ Շա բա թա -
վեր ջին, Բան կալթիի մէջ,
«Galeri Birzamanlar»ի
եր դի քին տակ շնոր հան -
դէս մը տե ղի ու նե ցաւ
այս գիր քին շուրջ, ո րու
նիւ թը կը վե րա բե րի Տեր -
սի մի եւ շրջա կայ քի հայ -
կա կան հետ քե րուն եւ ան -
ցեա լին այն տեղ բնա կած
հա յու թեան։ 

Շա բաթ ե րե կո յեան Պէ յօղ -
լուի մէջ տե ղի ու նե ցաւ ա -
րե ւե լեան ե րաժշ տու թեան
հա մա կիր նե րուն տե սա կէ տէ
ան մո ռա նա լի ձեռ նարկ մը։
Այս պէս, «Մա րի» ճա շա րա -
նի եր դի քին տակ, Ակ նէս
Յա կո բեա նի նա խա ձեռ նու -
թեամբ կազ մա կեր պուե ցաւ
ե րե կոյթ մը, ո րու պա տուոյ
հիւրն էր Գա լի ֆո րնիա յէն
հռչա կա ւոր ու տա հար Ռի -
չըրտ Յա կո բեան։ Այս վեր -
ջի նը ե կած էր իր որդ ւոյն՝
Հե րոլտ Յա կո բեա նի հետ, որ
կը բնա կի Նիւ Եոր քի մէջ։
Հայր ու որ դի Յա կո բեան նե -
րը թուրք ե րա ժիշտ նե րու
հետ միա նա լով իս կա պէս
բարձր մա կար դա կով յայ -
տա գիր մը գոր ծադ րե ցին,
ինչ որ անկրկ նե լի հա ճոյք
մը ե ղաւ ե րե կոյ թի մաս նա -
կից նե րուն տե սա կէ տէ։ 

Ռի չըրտ Յա կո բեա նի ըն -
տա նի քին ար մատ նե րը կը

lշար. Դ.  էջ

Քեազըմ Կիւնտողան եւ Օսման Քէօքէր
(Լուսանկար՝ Մուրատ Էզէր)lշար. Դ.  էջ
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Աթոռանիստ Մայր եկեղեցւոյ համալիրէն ներս երէկուան կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւնները առիթ հանդիսացան մեծ խանդավառութեան

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆԻ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆԸ
Աշակերտները օրուան յայտագրին ընթացքին հանդէս եկան «Յիշենք անցեալը, կերտենք ապագան» կարգախօսով՝ շեշտելով հայ դպրոցին առաքելութիւնը

Դանիէլ Խաչիկօղլու, Վարդան Էրքոլ եւ
Նուպար Մանավեան

Յարութիւն Շանլը, Նուրհան Տէօնէր եւ Օննիկ
Նալպանտղազարօղլու

Ատիս Տէյիրմէնճիօղլու, Ալեքսան Եոլտաշ եւ
Արա Չընար

Խաչիկ Կէօքչէօղլու, Արսէն Էրօլ եւ Իսքէնտէր
Շահինկէօզ

Արեգ Մումճու, Թորգոմ Ճանէլ եւ Ստեփան
Ինճէեան

Վրէժ Շէշէթեան, Սեւան Շէշէթեան եւ
Անդրանիկ Աւիթօղլու

Մարտիրոս Ենիեորկան, Արման Չաքըրօղլու
եւ Ստեփան Աճէմօղլու

Թելեմակ Լոքմակէօզեան, Վարուժան Օրանճը
եւ Վարուժան Արսլանեան 

Հայկ Ասլանեան եւ
Յարութիւն Էպէօղլու

Անահիտ Պոզաճեան եւ Այտա
Գարա

Տիանա Գամբարոսեան եւ
Տանիէլ Անթիքաճեան

Միհրան Ուլիկեան եւ Պարոն
Նալպանտ

Յովհաննէս Ճիրօղլու եւ
Թանէր Մաթփանէօզէր

Ճանէլ ամոլը

Պերճ Քէօսէօղլու եւ Նուրհան
Տավուլճեան

Արման Մարաշլեան եւ
Հայազատ Կազէրօղլու

Խաչիկ Քէչիեոլու եւ Սարգիս
Չեթինքայա

Շիրին ամոլը

Մոնիք Երկանեան Հրանդ Մոսկոֆեան Սիլվա Գույումճեան

Սրբազան Հայրը եւ իր սեղանակիցները փակման աղօթքի պահուն (Լուսանկարներ՝ Արի Թաշ)

Ե րէկ, Գում գա բուի Ս. Աս տուա ծա ծին Ա թո ռա նիստ
մայր ե կե ղեց ւոյ հա մա լի րէն ներս հեր թա կան ան գամ
ժա մադ րուած էին հա մայն քա յին շրջա նակ նե րը՝ Կեդ -
րո նա կան վար ժա րա նի ի նպաստ տա րե կան սի րոյ սե -
ղա նին առ թիւ։ Մեծ խան դա վա ռու թիւն ստեղ ծե ցին
կրօ նա կան եւ աշ խար հիկ ա րա րո ղու թիւն նե րը, ո րոնց
նա խա գա հեց Պատ րիար քա կան Ընդ հա նուր Փո խա -
նորդ Տ. Ա րամ Արք. Ա թէ շեան։ 

Ա ռա ւօ տեան կա նուխ ժա մե րէն սկսեալ Մայր ե կե -
ղեց ւոյ մէջ ար դէն զգա լի էր ե ռու զեռ մը։ Ս. Պա տա -
րա գը մա տոյց Տ. Զա տիկ Վրդ. Պա պի կեան։ Ներ կայ
էին Տ. Անդ րէաս Ա. Քհնյ. Յա կո բեան եւ Քոյր Գա յիա -
նէ Տուլ քա տի րեան։ Ս. Սե ղա նին սպա սար կե ցին Ռո պէր
Սրկ. Քիւ չիւ քաք պու լութ եւ այլ դպիր ներ։ Եր գե ցո -
ղու թիւն նե րը կա տա րուե ցան Կեդ րո նա կան երգ չա -
խում բին կող մէ՝ ղե կա վա րու թեամբ Ով սան նա Քա լէն -
տէ րեանի եւ եր գե հո նա հա րու թեամբ Քրիս տին Սալ -
մաս լըի։ Հան դի սա դիր Սրբա զան Հայ րը տուաւ օ րուան
պատ գա մը։ Ս. Պա տա րա գէն վերջ կա տա րուե ցաւ մա -
տա ղօրհ նու թիւն։ Ա ւե լի վերջ, ըստ ըն կա լեալ սո վո րու -
թեան, հո գե հանգս տեան պաշ տօն կա տա րուե ցաւ Կեդ -
րո նա կան վար ժա րա նի հիմ նա դիր երա նաշ նորհ Տ. Ներ -
սէս Պատ րիարք Վար ժա պե տեա նի շիր մին մօտ, որ կը
գտնուի Մայր ե կե ղեց ւոյ գա ւի թին մէջ։ 

Կրօ նա կան ա րա րո ղու թիւն նե րէն վերջ յա րա կից Պէզ -
ճեան սրա հին մէջ սար քուե ցաւ սի րոյ սե ղան։ Աշ խար -
հիկ հա ւա քոյ թին եւս նա խա գա հեց Ընդ հա նուր Փո -
խա նոր դը, ո րու կող քին էին Տ. Զա քէոս Ծ. Վրդ. Օ հա -
նեան եւ հո գե ւոր հայ րե րը։ Սե ղա նա կից նե րու շար քին
էին Սեւ ծո վեան տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թեան
կազ մա կեր պու թեան մօտ Հա յաս տա նի մշտա կան ներ -
կա յա ցու ցիչ Ար սէն Ա ւա գեան, Վա քըֆ նե րու խոր-
հուր դի մօտ փոք րա մաս նու թեանց ներ կա յա ցու ցիչ
Թո րոս Ալ ճան, բազ մա թիւ ծա նօթ ազ գա յին ներ, բա րե -

րար ներ, հա մայն քա յին մար մին նե րու ներ կա յա ցու ցիչ -
ներ, հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ, զա նա զան սե րունդ -
նե րէ կեդ րո նա կան ցի ներ եւ հիւ րեր։ Մա տա ղօրհ նու -
թեան կար գա դիր յանձ նա խում բի ա տե նա պետ Հայկ
Աս լա նեան եւ իր ըն կեր նե րը, Ղա լա թիոյ խնա մա կա -
լու թեան ա տե նա պետ Յա րու թիւն Է պէօղ լու եւ ըն կեր -
նե րը ջերմ մթնո լոր տի մը մէջ հիւ րըն կա լե ցին բո լոր
ներ կա նե րը։ 

Օ րուան յայ տագ րին շրջագ ծով ե լոյթ նե րով հան դէս
ե կան Յա րու թիւն Է պէօղ լու եւ Կեդ րո նա կան վար ժա -
րանի տնօ րէ նու հի Սիլ վա Գու յում ճեան։ Խնա մա կա լու -
թեան ա տե նա պետ Յա րու թիւն Է պէօղ լու այս առ թիւ
բա ցատ րու թիւն ներ տուաւ Տո լափ տէ րէի ի րենց տա -
րած քի ար ժե ւոր ման ծրագ րին շուրջ։ Ըստ իր բա ցատ -
րու թիւն նե րուն, այդ տա րած քին վրայ պի տի կա տա ր-
ւի շի նա րա րու թիւն մը, որ պի տի տե ւէ շուրջ եր կու
տա րի։ Այդ գոր ծըն թա ցի ա ւար տին տա րած քին վրայ
պի տի կա ռու ցուի շէնք մը, որ պի տի ար ժե ւո րուի որ -
պէս պան դոկ։ 25 տա րուան ժա մա նա կաշր ջա նի մը ա -
ւար տին շէն քին սե փա կա նու թեան ի րա ւուն քը պի տի
պատ կա նի Ղա լա թիոյ խնա մա կա լու թեան, իսկ ըն թաց -
քին պի տի առ նուին վար ձավ ճար ներ։ 

Սի րոյ սե ղա նի տե ւո ղու թեան յայ տագ րին խան դա -
վառ մաս նակ ցու թիւն բե րին նաեւ Կեդ րո նա կա նի ա -
շա կերտ նե րը։ Տայք Մի սի սօղ լուի հան դի սա վա րու -
թեամբ ա նոնք ար տա սա նու թիւն ներ ու եր գեր ներ կա -
յա ցու ցին հան դի սա տես նե րուն։ Ա շա կերտ նե րը նաեւ
սրա հին մէջ տո ղան ցե ցին պաս տառ նե րով, ո րոնք յի -
սուն տա րի ա ռա ջուան իս թան պու լա հայ կրթա կան
կեան քին վե րա բե րեալ վի ճա կագ րա կան տուեալ ներ կը
ցո լաց նէին եւ այդ տուեալ նե րուն լոյ սին տակ բնա կա -
նա բար բո լո րը մտա ծե լու կը հրա ւի րուէին այ սօ րուան
ան հա մե մա տե լի ի րա կա նու թեան շուրջ։ Տղա քը այս
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Օղուզ Սավաշ յուշանուէր կը ստանայ Ալէն
Թեքպըչաքի ձեռամբ, քովը՝ «Եդքին Պէրպէրօղլու»

մարզադահլիճին մէջ խմբանկար մը
(Լուսանկարներ՝ Մուրատ Էզէր)

Շիշ լի մար զա կում բին կող մէ կազ մա կեր-
պըւած պաս քեթ պո լի դա սըն թաց քին մաս -
նա կից փոք րիկ նե րը ե րէկ ապ րե ցան յատ -
կան շա կան օր մը։ Պա քըր գիւ ղի մէջ, Տա -
տեան վար ժա րա նի նո րա կա ռոյց հա մա լի -
րէն ներս, «Եդ քին Պէր պէ րօղ լու» մար զա -
դահ լի ճի եր դի քին տակ ա նոնք պի տի ի րա -

կա նաց նէին ի րենց հեր թա կան պարապ մուն-
 քը։ Սա կայն, ե րէ կուան սո վո րա կան օ րը ի -
րենց տե սան կիւ նէն ա րտա սո վոր նշա նա -
կու թիւն ու նե ցաւ։ Ար դա րեւ, ի րենց այ ցե -
լու թեան փու թա ցին Թուր քիոյ պաս քեթ -
պո լի հա ւա քա կա նի եր կու հա մակ րե լի
աստ ղե րը՝ Օ ղուզ Սա վաշ եւ Սեր հատ Չե թին,

ո րոնք ջեր մօ րէն շրջա պա տուե ցան շիշ լի ցի -
նե րուն կող մէ։ Նո րա կառոյց դպրո ցա կան
հա մա լի րի «Տիգ րան Կիւլ մէզ կիլ» դահ լի -
ճին մէջ Օ ղուզ Սա վաշ եւ Սեր հատ Չե թին
ան մի ջա կան ձե ւա չա փի մը մէջ զրու -ցե ցին
շիշ լի ցի փոք րիկ նե րուն հետ։ Զրոյ ցը վա -
րեց ա ւագ մար զիչ Մու րատ Պիւ յիւք մե թէ։ 

Այս հա ճե լի օ րուան ի յի շա տակ Շիշ լի
մար զա կում բի վար չու թեան ա տե նա պետ
Ա լէն Թեք պը չաք յու շա նուէր մը եւ մար -
զա շա պիկ մը յանձ նեց Օ ղուզ Սա վա շին։
Նոյն պէս, վար չա յին նե րէն Զա րեհ Քա րա -
քա շըն ալ յու շա նուէր մը եւ մար զա շա պիկ
մը յանձ նեց Սեր հատ Չեթի նին։ 

Պաս քեթ պո լի հա ւա քա կա նի եր կու աստ -
ղե րը այ ցե լու թեան եզ րա փա կիչ փու լին
մար զա դահ լի ճին մէջ մէկ տե ղուե ցան շիշ -
լի ցի պա տա նի նե րուն հետ, ա նոնց հետ մի -
ջոց մը պաս քեթ պոլ խա ղա ցին ու հրաժեշտ
ա ռին՝ բո լո րին վրայ վառ տպա ւո րու թիւն
գոր ծած ըլ լա լով։ 

ՀԱՅՐ ՈՒ ՈՐԴԻ ՌԻՉԸՐՏ
lշար. Բ.  էջէն

հաս նին մին չեւ Էրզ րում եւ Մա րաշ։ Ան մօ տիկ բա րե -
կա մու թիւն ու մտեր մու թիւն ու նե ցած է ու տի Հրան -
դի հետ։ Ռի չըրտ Յա կո բեան ի ծնէ թէեւ ու նե ցած է
նուա գե լու տա ղան դը, իսկ ու տի Հրան դի հետ ու նե -
ցած յա րա բե րու թիւնն ալ ներշն չան քի կա րե ւոր աղ -
բիւր մը ե ղած է ի րեն հա մար։ Իր որ դին՝ Հե րոլտ Յա -
կո բեան եւս նուի րուած է ե րաժշ տա կան աս պա րէ զի։
Ան ա րե ւե լեան ե րաժշ տու թեան լա րա յին ու շնչա ւոր
նուա գա րան նե րու մաս նա գէտ մըն է։ Ա ւար տած է Juil-
liard ե րաժշ տա կան բարձ րա գոյն վար ժա րա նը, ներ կա -
յիս Նիւ Եոր քի մէջ կը զբա ղի նուա գա րան նե րու վա -
ճառ քով ու միեւ նոյն ժա մա նակ սե փա կա նա տէրն է
Traditional Crossroads սկա ւա ռակ նե րու թո ղարկ ման
ծա նօթ ըն կե րու թեան։ Յա կո բեան նե րու ըն տա նի քին
մէջ ե րաժշ տա կան տա ղան դը կը ժա ռան գուի սե րուն -
դէ սե րունդ, ար դա րեւ Հե րոլտ Յա կո բեա նի որ դին ալ
տա կա ւին պա տա նի հա սա կի մէջ ար դէն խոստմ նա լից
ջու թա կա հար մըն է, որ իր սերն դա կից նե րու շար քին
կը դա սուի հան ճար մը։ 

Շա բա թա վեր ջին Իս թան պու լի մէջ կազ մա կեր պուած
ե րե կոյ թը թէ՛ ունկնդ րու թիւն մըն էր եւ թէ մե ծա րանք
մը՝ Ռի չըրտ Յա կո բեան վար պե տին հա մար։ Ան այս
առ թիւ ու րա խու թիւն յայտ նեց Պո լիս այ ցե լե լու շար -
ժա ռի թին կա պակ ցու թեամբ ու յար գան քով վեր յի շեց
իր նախ նի նե րը, ո րոնք Էրզ րու մէն եւ Մա րա շէն էին։ 

Բա րե կա մա կան նեղ շրջա նա կի հա մար նա խա տե ս-
ւած այս ե րե կոյ թին մաս նակ ցու թիւն բե րին նաեւ
խումբ մը ա րե ւե լեան ե րաժշ տու թեան հե ղի նա կու -
թիւն ներ ու քննա դատ ներ, ո րոնք ջեր մօ րէն ող ջու նե -
ցին Ռի չըրտ Յա կո բեա նը, թէ՛ զին քը ունկնդ րե լու ա -
ռիթ ու նե ցան եւ թէ ընթ րի քի սե ղան նե րու շուրջ վա -
յե լե ցին ա նոր ան մի ջա կա նու թիւ նը։ Հայր ու որ դի Յա -
կո բեան նե րուն միա ցան Սեր քան Չաղ րը (քլա րի նէթ),
Եուր տալ Թոք ճան (ուտ), Պա քի Քե ման ճը (ջու թակ),
Թուր կուտ Էօ զիւֆ լէր (քա նոն), Մեհ մէտ Կիւն թեքին
(թէֆ)։ Այս նուա գա խում բին որ պէս մե նա կա տար
միա ցած էր Եափ րաք Սա յար։ Թէեւ հե ռա կայ դրու -
թեամբ, սա կայն, այս բո լոր ա րուես տա գէտ նե րը յար -
գանք ու հա մակ րանք կը տա ծէին Ռի չըրտ Յա կո բեան
վար պե տին նկատ մամբ։ Այս վեր ջինն ալ, իր կար գին,
փո խա դարձ զգա ցում ներ կը տա ծէր ա նոնց նկատ -
մամբ, ու նէր ջերմ յա րա բե րու թիւն ներ, մա նա ւանդ, որ
ան ցեա լի մէջ Ռի չըրտ Յա կո բեան նուա գակ ցած էր
նաեւ քա նո նա հար Թուր կուտ Էօ զիւֆ լէ րի հան գու -
ցեալ մեծ հօր։ 

Վե րո յի շեալ ա րուես տա գէտ նե րու խում բը գոր ծադ -
րեց շատ ո րա կեալ յայ տա գիր մը, ո րուն մաս նակ ցու -
թիւն բե րաւ նաեւ նոյ նինքն Ռի չըրտ Յա կո բեան։ Ան
թէ՛ իր ու տի նուագ նե րով եւ թէ մե ներգ նե րով մաս -
նակ ցու թիւն բե րաւ ե րե կոյ թին, իս կա պէս տպա ւո ր-
ւած ըլ լա լով խո րա պէս։ Ռի չըրտ Յա կո բեան բարձր
գնա հա տան քով ար տա յայ տուե ցաւ ե րաժշ տա կան
խում բի ան դամ նե րուն մա սին, ո րոնք ալ նման հե ղի -
նա կա ւոր վար պե տի մը հետ նոյն բե մը բաժ նե լու եր -
ջան կու թիւ նը եւ պա տի ւը ապ րե ցան։ 

Շա բաթ գի շե րուան ուշ ժա մե րուն ա ւար տին հա սաւ
այս ե րաժշ տա կան ե րե կոյ թը, որ ա պա հո վա բար ան մո -
ռա նա լի պի տի դառ նայ մաս նա կից նե րու յի շո ղու թեան
մէջ, Ռի չըրտ Յա կո բեա նի ա րուես տին հա ղորդ դառ -
նա լու ե զա կի հնա րա ւո րու թեան բե րու մով։

«ՔԵՇԻՇԻՆ ԹՈՐՈՒՆԼԱՐԸ»Ի
lշար. Բ.  էջէն

Հա մա նուն հրա տա րակ չու թեան տնօ րէն Օս ման Քէօ -
քէր այս առ թիւ հան դէս ե կաւ ող ջոյ նի խօս քով մը, որ -
մէ վերջ Քեա զըմ Կիւն տո ղան ա սու լի սի մը ձե ւա չա -
փին մէջ ան մի ջա կան զրոյց մը ու նե ցաւ ներ կայ գրա -
սէր նե րուն հետ։  Ե րե կոյ թի ա ւար տին հե ղի նա կը ներ -
կայ գրա սէր նե րուն հա մար մա կագ րեց գիր քե րը։ 

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆԻ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆԸ
lշար. Գ.  էջէն

բո լո րը ներ կա յա ցու ցին «Յի շենք ան ցեա լը, կեր տենք
ա պա գան» կար գա խօ սով, միշտ շեշտե լով հայ դպրո ցի
ա ռա քե լու թեան կա րե ւո րու թիւնն ու ան փո խա րի նե լի
նշա նա կու թիւ նը։ 

Ղա լա թիոյ խնա մա կա լու թեան կող մէ յայ տա րա ր-
ւած պիւտ ճէի բա ցին հա զիւ թէ կէ սը հան գա նա կուե -
ցաւ ե րէ կուան սի րոյ սե ղա նի ար դիւն քին, յա մե նայն -
դէպս սա հա մայն քա յին շրջա նակ նե րուն կող մէ կա րե -
ւոր զօ րակ ցու թեան մը դրսե ւո րու մը ե ղաւ Կեդ րո նա -
կա նի ըն տա նի քին հա մար։ Ձեռ նար կը ա ւար տին հա -
սաւ Տ. Ա րամ Արք. Ա թէ շեա նի խօս քով եւ ա ղօթ քով։
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ԱՀՄԷՏ ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒ
lշար. Ա.  էջէն

ղա նի մը ձե ւա չա փով հա ւա քոյ թի մըն ալ կը մաս նակ -
ցի՝ մեկ նա բա նե լով տա րած քաշր ջա նա յին եւ մի ջազ գա -
յին ի րա դար ձու թիւն նե րը։ 

ՔԸԼԸՉՏԱՐՕՂԼՈՒ
lշար. Ա.  էջէն

գու մա րը, ո րու ար դիւն քին Քե մալ Քը լըչ տա րօղ լու
վե րընտ րուե ցաւ կու սակ ցա պետ։ 35-րդ հա մա գու մա -
րի ար դիւն քին Քե մալ Քը լըչ տա րօղ լու ա պա հո վեց
1238 պատ գա մա ւոր նե րէն 960-ին ձայ նը ու չոր րորդ
ան գամ վե րընտ րուե ցաւ կու սակ ցա պետ։ 

ԴԻՄԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՔԱՅԼԵՐ
lշար. Ա.  էջէն

ձգտի խրա խու սել այն ե րի տա սարդ ծնող նե րը, ո րոնք
մտադ րու թիւն ու նին ի րենց զա ւակ նե րը հասց նել որ -
պէս հայ-քրիս տո նեա ներ։

lշար. Ա.  էջէն

վրայ։ Ա ռար կա յա կա նու թեան փոր ձա քա րը յա ջո ղու -
թեամբ յաղ թա հա րած այս ժա պա ւէ նը իս կա պէս ու րոյն
գործ մըն է թէ՛ իր լրջու թեամբ եւ թէ իր ո րա կով։ Ար -
տադ րու թեան հանգ րուան նե րուն որ դեգ րուած պա -
տաս խա նա տուու թիւնն ու գի տակ ցու թիւ նը, կա տա ր-
ւած ման րակր կիտ ու բծախն դիր աշ խա տան քը ուղ ղա -
կիօ րէն բնո րո շած են այս ժա պա ւէ նին մա կար դա կը։
Պա տա հա կան չէ, որ այս ծրագ րին ի րենց վկա յու թիւն -
նե րով մաս նակ ցու թիւն բե րել յանձն ա ռած էին՝ եր կու
եր կիր նե րէն հե ղի նա կա ւոր պե տա կան գոր ծիչ ներ, ազ -
դու դի ւա նա գէտ ներ ու տա կա ւին գոր ծա րար ներ, հա -
սա րա կա կան գոր ծիչ ներ, վեր լու ծա բան ներ, զան գուա -
ծա յին լրա տուու թեան աշ խար հէն դէմ քեր, եւ այլք։ 

«Փակ սահ մա նի երկ խօ սու թիւն»ը ար տադ րուած էր
եր կու լե զուով՝ հա յե րէն եւ թրքե րէն։ Պատ մու թեան
հիմ նար կին կող մէ որ պէս հա մա կար գող ծրագ րին
մաս նակ ցած էր յայտ նի լու սան կա րիչ Մե սուտ Եա շար
Թու ֆան, որ կա րե ւոր փոր ձա ռու թիւն ու նի նաեւ
շար ժան կա րի բնա գա ւա ռէն ներս։ Որ պէս խորհր դա -
տու աշ խա տանք նե րուն ներգ րա ւուած էր ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ
օ րա թեր թի գլխա ւոր խմբա գիր Ա րա Գօ չու նեան։ Ան -
ցեալ աշ նան Ե րե ւա նի մէջ կազ մա կեր պուած էր այս
փաս տա վա ւե րագ րա կան ֆիլ մի հա յե րէն տար բե րա -
կին ա ռա ջին ցու ցադ րու թիւ նը, հոծ թի ւով հե տաքըր-
քիր նե րու ներ կա յու թեամբ։ Ներ կա յա ցու մէն վերջ տե -
ղի ու նե ցած էր քննար կում մը, զոր վա րած էր Տիգ -
րան Պաս կե ւի չեան եւ ո րուն ա տե նա խօս նե րը ե ղած
էին Մե սուտ Եա շար Թու ֆան եւ Ա րա Գօ չու նեան։ 

Կարճ ժա մա նակ, հա զիւ քա նի մը ա միս անց, կար գը
ե կած էր այս ժա պա ւէ նի թրքե րէն տար բե րա կի ա ռա -
ջին ցու ցադ րու թեան։ Պատ մու թեան հիմ նար կին նա -
խա ձեռ նու թեամբ կազ մա կեր պուած յա ջող ու հե տա-
քըրք րա կան ձեռ նարկ մըն էր այս մէ կը, ո րուն շրջա-
գը ծով քա ղա քիս մէջ հիւ րըն կա լուե ցաւ նաեւ Տիգ րան
Պաս կե ւի չեան։ Է մի նէօ նի ւի մէջ, պատ մա կան շէն քէ մը
ներս հաս տա տուած կեդ րո նա տե ղիին մէջ, Պատ մու -
թեան հիմ նար կը ի րա կա նա ցուց «Փակ սահ մա նի երկ -
խօ սու թիւն»ի թրքե րէն տար բե րա կին ա ռա ջին ցու -
ցադ րու թիւ նը, ո րու ծրա գի րը ու նէր ո րոշ զու գա հե -
ռա կան ներ Ե րե ւա նի մէջ կազ մա կեր պուա ծին հետ։ 

Շա բաթ, յետ մի ջօ րէի ժա մե րուն տե ղի ու նե ցաւ հա -
ւա քոյ թը, որ ըստ էու թեան կը բաղ կա նար ե րեք հան-
գը րւա նէ։ Միւ նէվ վէր Է մի նօղ լուի հան դի սա վա րու -
թեամբ ան ցաւ ա ռա ջին փու լը, որ վե րա պա հուած էր
ող ջոյ նի խօս քե րու։ Այս ֆիլ մի ար տադ րու թեան շրջա -
նին Միւ նէվ վէր Է մի նօղ լու տնօ րէ նի պաշ տօն կը վա -
րէր Պատ մու թեան հիմ նար կին մօտ եւ իր ե ռան դա շատ
մաս նակ ցու թիւ նը բե րած էր նա խագ ծին։ Ան ա ռա ջին

ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ ՓՐԷՕՄԻԷՐ

հեր թին ե լոյ թի հրա ւի րեց Պատ մու թեան հիմ նար կի
նա խա գահ Փրոֆ. Ը շըք Թամ տո ղա նը, որ ջեր մօ րէն ող -
ջու նեց բո լոր ներ կա նե րը։ Ան բարձր գնա հա տեց Տիգ -
րան Պաս կե ւի չեա նի գլխա ւո րած ստեղ ծա գոր ծա կան
խում բին կող մէ կա տա րուած աշ խա տան քին դրա կան
ար դիւն քը եւ յա նուն Պատ մու թեան հիմ նար կին ու րա -
խու թիւն յայտ նեց նման ծրագ րի մը մաս նակ ցու թիւն
բե րած ըլ լա լու կա պակ ցու թեամբ։ Մաս նա ւոր շնոր հա -
կա լու թիւն յայտ նեց Մե սուտ Եա շար Թու ֆա նին եւ Ա -
րա Գօ չու նեա նին։ Թամ տո ղան մէջ բե րեց այն տե սու -
թիւ նը, թէ իւ րա քան չիւր երկ րի փո փո խու թիւ նը, ե ղա -
փո խու թիւ նը կը սկսի ո՛չ թէ իր կեդ րո նէն, այլ իր սահ -
ման նե րէն՝ շնոր հիւ հա րե ւան նե րու մօտ ապ րուած նե -
րու ազ դե ցու թեան, ներ թա փանց ման։ Նկա տի ու նե նա -
լով օ րուան նիւ թը՝ ան խօս քը եզ րա փա կեց հայ-թրքա -
կան սահ մա նին վե րա բե րեալ դրա կան ակն կա լու թիւն -
ներ ար տա յայ տե լով։ Ա ւե լի վերջ հան դէս ե կաւ Տիգ -
րան Պաս կե ւի չեան, ո րու հա յե րէն ե լոյ թը թրքե րէ նի
թարգ մա նեց Ա րա Գօ չու նեան։ Պաս կե ւի չեան, ընդ հա -
նուր գի ծե րու մէջ, դրա կան գնա հա տա կան մը տուաւ
կա տա րուած ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քին։ Ան
ար դիւ նա ւէտ հա մա րեց «Վեր սուս սթիւ տիօ»ի եւ
Պատ մու թեան հիմ նար կի հա մա գոր ծակ ցու թեան ար -
դիւն քը, ա ռանձ նա պէս ընդգ ծե լով Մե սուտ Եա շար
Թու ֆա նի եւ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ օ րա թեր թի խմբագ րու թեան
դե րա կա տա րու թեան նշա նա կու թիւ նը։ Ըստ ի րեն, եր -
րորդ կող մե րու գան ձատ րու մով կեան քի կո չուած
նման ծրագ րե րը շատ յա ճախ առ ե րե ւոյթ կը հա մա ր-
ւին ինք նան պա տակ։ Թէեւ այս ֆիլմն ալ Եւ րո միու -
թեան մի ջոց նե րով, «Եւ րա սիա» հիմ նադ րա մի յատ կա -
ցում նե րով ար տադ րուած էր, սա կայն, Պաս կե ւի չեա նի
խօս քով, ամ բողջ խում բը կը բաժ նէր հա սա րա կաց
մտա հո րի զոն մը։ Ար դա րեւ, ար տադ րող խում բը հա -
ւատք կը տա ծէր այն սկզբուն քին նկատ մամբ, թէ
Թուր քիա-Հա յաս տան յա րա բե րու թիւն նե րուն մէջ առ -
կայ բո լոր հար ցե րը կրնան լու ծուիլ միջ պե տա կան
հար թու թեան վրայ երկ խօ սու թեամբ։ Իրմէ վերջ Մե -
սուտ Եա շար Թու ֆանն ալ ար տա սա նեց սրտի խօս քը։ 

Այս ե լոյթ նե րով եզ րա փա կուե ցաւ հա ւա քոյ թի ա ռա -
ջին հանգ րուա նը, ո րուն ան մի ջա պէս յա ջոր դեց ֆիլ -
մին ցու ցադ րու թիւ նը՝ շուրջ ժա մուան մը տե ւո ղու -
թեամբ։ «Փակ սահ մա նի երկ խօ սու թիւն»ին թրքե րէն
ձայ նա ւո րու մը կա տա րուած էր մեր գե ղա րուես տա կան
աշ խար հէն եր կու ծա նօթ դե րա սան նե րու՝ Պեր ճու հի
Պէր պէ րեա նի եւ Պօ ղոս Չալ կը ճըօղ լուի կող մէ, ար հես -

տա վարժ մա կար դա կով։ Ֆիլ մին հե տե ւե ցան բազ մա -
թիւ հիւ րեր, ո րոնց շար քին էին՝ Ար տա քին գոր ծոց նա -
խա րա րու թեան Հե տա զօ տու թիւն նե րու եւ անվ տան -
գու թեան ընդ հա նուր տնօ րէ նի տե ղա կալ Է լիֆ Իւլ կէն,
նոյն նա խա րա րու թեան ու սում նա սի րու թիւն նե րու
բա ժան մուն քէն Մուս թա ֆա Էօզ ճան եւ Կով կա սի ու
Կեդ րո նա կան Ա սիոյ գծով փոխ-ընդ հա նուր տնօ րէն
Կէօք հան Թու րան, Սեւ ծո վեան տնտե սա կան հա մա -
գոր ծակ ցու թեան կազ մա կեր պու թեան մօտ Հա յաս տա -
նի մշտա կան ներ կա յա ցու ցիչ Ար սէն Ա ւա գեան, վաս -
տա կա ւոր դես պան ու վեր լու ծա բան Էօզ տէմ Սան -
պերկ, յայտ նի գոր ծա րար ու նախ կին ե րես փո խան Ճե -
ֆի Քամ հի, ֆրան սա հայ գոր ծիչ Սամ սոն Էօ զա րա րատ
եւ բազ մա թիւ ա կա դե մա կան ներ, ա րուես տա գէտ ներ,
հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ, հիւ րեր։ Մեր հա մայն քա -
յին շրջա նակ նե րէն ալ այս ձեռ նար կին մաս նակ ցու -
թիւն բե րին զա նա զան յայտ նի դէմ քեր. օ րի նակ՝ Ղա -
լա թիոյ խնա մա կա լու թեան ա տե նա պետ Յա րու թիւն Է -
պէօղ լու, փոր ձա ռու ազ գա յին Գրի գոր Տէօ շէ մէ ճեան,
գոր ծա րար Տիգ րան Ալ թուն, հա սա րա կա կան գոր ծիչ
ու գոր ծա րար Ար թիւր Քա զար, լրագ րող Րաֆ ֆի Հեր -
մոն Ա րաքս, ինչ պէս նաեւ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ-ի ըն տա նի քէն՝
հրա տա րա կու թեան տնօ րէ նու հի Նա տիա Գօ չու նեան,
խմբագ րա կազ մէն պատ մա բան Տքթ. Այ լին Գօ չու նեան
եւ լրա հա ւա քի պա տաս խա նա տու Ա րի Թաշ։ 

Ժա պա ւէ նի ցու ցադ րու թե նէն վերջ տե ղի ու նե ցաւ
շատ հե տաքրք րա կան ու նոյն քան շա հե կան ա սու լիս
մը, որ ա ռիթ ըն ձե ռեց օ րուան նիւ թին շուրջ հե ղի նա -
կա ւոր կար ծիք նե րու փո խա նակ ման։ Քննար կու մին
վե րա բե րեալ կա րե ւոր հան գա մանք նե րէն մին այն էր,
որ ֆիլ մին մէջ ի րենց վկա յու թիւ նը բե րած վառ դէմ -
քեր այս գոր ծին վե րա բե րեալ տպա ւո րու թիւն ներ բաժ -
նե ցին՝ ա ռա ջին իսկ ցու ցադ րու թե նէն ան մի ջա պէս
վերջ։ Նիս տա վարն էր Ա րա Գօ չու նեան։ Ա տե նա խօս -
ներն էին՝ վաս տա կա ւոր դես պան Վոլ քան Վու րալ,
վաս տա կա ւոր դես պան Իւ նալ Չե ւի քէօզ, NTV հե ռուս -
տա կա յա նի լրա տուա կան բաժ նի գլխա ւոր խմբա գիր
ու ար տա քին քա ղա քա կան նիւ թե րու յայտ նի մեկ նա -
բան Մե թէ Չու պուք ճու, ինչ պէս նաեւ Տոց. Պիւ լենտ
Պիլ մէզ։ Այս վերջ նոյն մաս նակ ցու թիւ նը ու նէր ձե ւով
մը ի պաշ տօ նէ բնոյթ, ո րով հե տեւ ան Պատ մու թեան
հիմ նար կի նախ կին նա խա գահն է եւ իր շրջա նին է, որ
յա ռաջ տա րուած էր այս աշ խա տան քը։

Ասուլիսի ելոյթներուն մասին մանրամասնութիւննե-
րը պիտի հրատարակենք մեր վաղուան թիւով։

Տիգրան Ալթուն, Պերճուհի Պէրպէրեան, Պօղոս Չալկըճըօղլու եւ
Ժիրայր Քըլըչտաղ կը հետեւին ֆիլմին

Յայտնի գործարար Ճեֆի
Քամի կը հետեւի ֆիլմին

Գրիգոր Տէօշէմէճեան եւ Էօզտէմ Սանպերկ
Արսէն Աւագեան, Սամսոն Էօզարարատ, Մեսուտ

Եաշար Թուֆան եւ Տիգրան Պասկեւիչեան


