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«Փակ սահ մա նի երկ խօ սու թիւն»
փաս տա վա ւե րագ րա կան ժա պա ւէ -
նը, ո րու թրքե րէն տար բե րա կին
ա ռա ջին ցու ցադ րու թիւ նը շա բա -
թա վեր ջին տե ղի ու նե ցաւ Իս թան -
պու լի մէջ, ա ռիթ հան դի սա ցաւ
Թուր քիա-Հա յաս տան յա րա բե րու -
թիւն նե րու մատ նուած փա կու -
ղիին մա սին հե տաքրք րա կան
քննար կում նե րու։ Տիգ րան Պաս -
կե ւի չեա նի հե ղի նա կած այս ֆիլ -
մի՝ Պատ մու թեան հիմ նար կին (Ta-
rih Vakfı) մէջ կազ մա կեր պուած
փրէօ միէ րին յա ջոր դած ա սու լի սը
ե կաւ ամ բող ջաց նել ցու ցադ րու -
թիւ նը։ Ա ւե լի՛ն, ամ բող ջաց նե լէ
ան դին, այդ ա սու լի սը անգ նա հա -
տե լի նշա նա կու թիւն ու նե ցաւ ե -
զա կի այս ժա պա ւէ նի ար ժե ւոր -
ման, ա նոր պար փա կած պատ գա -
մի բիւ րե ղաց ման տե սան կիւ նէն։
Քննար կու մը այն պի սի մա կար -
դակ մը ու նէր, որ մէկ կող մէ հան -
դի սա տե սը մտա ծե լու ա ռաջ նոր -
դեց ար ծար ծուած նիւ թի զա նա -
զան ծալ քե րուն շուրջ, իսկ միւս
կող մէ ալ ե կաւ պայ մա նա ւո րել
ֆիլ մին վե րա բե րեալ ըն կա լում նե -
րը։ Այս քննար կում-ա սու լի սի ար -

ձա նագ րած յա ջո ղու թեան գրա ւա -
կան նե րէն մին ալ ա տե նա խօս նե -
րուն կող մէ դրսե ւո րուած ճար տա -
րու թիւնն էր։ Ար դա րեւ, ա նոնք
յա ջո ղե ցան հրա պու րիչ հա մադ -
րու թիւ նով ու ող ջու նե լի հա ւա -
սա րակշ ռու թեամբ մա տու ցել թէ՛
ֆիլ մին մա սին ի րենց թարմ տպա -
ւո րու թիւն նե րը եւ թէ Թուր քիա-
Հա յաս տան առ կայ փա կու ղիին
շուրջ ի րենց մօ տե ցում նե րը։ Այդ
բո լո րի հա մա տե ղու մով ա պա հո վ-
ւած պատ կա ռե լի ար դիւն քը ե կաւ
ա պա ցու ցա նել ձեռ նար կին իս կա -
պէս ո րա կով փայ լուն բնոյ թը,
նաեւ «Փակ սահ մա նի երկ խօ սու -
թիւն»ին հա սած խո րու թիւ նը։
Այս կէ տին վրայ հարկ է ա ւելց -
նել, որ ձեռ նար կը գո հա ցու ցիչ էր
Պատ մու թեան հիմ նար կին տե սա -
կէ տէ, իսկ ֆիլ մէն բխած ճոխ
հնա րա ւո րու թիւն նե րը, հա րուստ
հո րի զոն նե րը ե կան վե րա հաս տա -
տել Տիգ րան Պաս կե ւի չեա նի վար -
պե տու թիւ նը։ Ան բազ մա կող մա նի
դէմք մըն է. գրո ղէ սկսեալ մին չեւ
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան
գոր ծիչ՝ կը կրէ շարք մը տիտ ղոս -

«Փակ սահմանի երկխօսութիւն» փաստավաւերագրական ժապաւէնի թրքերէն տարբերակի առաջին ցուցադրութեան յաջորդած շահեկան ասուլիսը

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՒ ՏԱՐԱՓ
Թուրքիա-Հայաստան յարաբերութիւններու բնականոնացման հեռանկարներուն շրջագծով ամբողջական պատկեր մը՝ թեր ու դէմ կարծիքներով

Թուրքիոյ եւ Անգլիոյ միջեւ համագործակցութիւնը կը գտնուի կատարեալ մակարդակի վրայ

ԼՈՆՏՈՆԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ
Երկու երկիրներու վարչապետները՝ Ահմէտ Տավուտօղլու եւ Տէյվիտ Քեմրըն երէկ ունեցան կարեւոր տեսակցութիւն մը

Ձախէն՝ Պիւլենտ Պիլմէզ, Վոլքան Վուրալ, Արա Գօչունեան, Իւնալ Չեւիքէօզ եւ Մեթէ Չուպուքճու (Լուսանկար՝ Արի Թաշ) lշար. Դ.  էջ

ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ ՁԵՌՔԵՐԸ
ՕԴԻՆ ՄԷՋ ՄՆԱՑԻՆ

Խօսք՝ իր սպանութեան 9-րդ տարելիցի տխուր օրուան առթիւ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Ի նը տա րի. եւ Հրանդ կը սպա սէ ար -
դա րու թեան:

Մեր օ րագ րու թեան մէջ 19 Յու նուա -
րը դար ձաւ Հրան դի օր եւ ա մէն տա րի
պահ մը լռե ցինք ու վեր յի շե ցինք ա նոր
մեծ ան կու մը:

Պրկուած ա ղե ղի պէս զգա ցա կան շեր -
տե րը կա պե ցինք մեր սպաս կոտ ձայ նին
մէջ եւ սպա սե ցինք, որ թրքա կան «Թու -
տէյզ Զա մա ն »ը, «Հիւր րի յէ թ »ը կամ
միւս թեր թե րը գրեն ար դա րու թեան
յաղ թա նա կի մա սին:

Այդ թեր թե րը գրե ցին Հրան դի մա հ-
ւան մա սին: 

Բայց ոչ ար դա րու թեան մա սին:

Դա տա վա րու թիւն նե րը վե-
 րա ծուե ցան թա տե րա կան ներ -
կա յա ցում նե րու: 

Դա տերն ու դա տա վա րու թիւն -
նե րը մօ տե ցան մեզ մէ: 

Բայց Հրանդ Տինք ա ւե լիով հե -
ռա ցաւ:

Հրան դի ար ձա կած նե տը մտաւ
մու թին մէջ եւ ա մէ նուր տի րեց
ա րեան խաղ:

Հրանդ դուրս ե լաւ իր պա -
տան քէն:

Ա մէն մարդ դար ձաւ Հրանդ
Տինք:

V

Հրանդ Տինք չէին միայն Պոլ -
սոյ փո ղոց նե րէն քա լող հա րիւր
հա զար նե րը, ո րոնց ան կեղ ծու -
թեան հա մար կաս կա ծե ցան մեզ -
մէ շա տեր:

Հրանդ Տինք չեն այն բո լո րը,
որ առ այ սօր ա նոր սպան ու թիւ -
նը՝ թուր քերը մին չեւ վերջ ա տե -
լու դրօ շի կը վե րա ծեն:

Հրանդ ա տե լու թեան հա մար
չմե ռաւ: 

Չմե ռաւ վերջ նա կա նա պէս՝ ա -
տե լու թեան շիր մա քա րին վրայ: 

Ի րա ւամբ ու րիշ մէկն է Հրանդ Տինք:

Ար դեօք ան մեզ մէ մէ՞կն էր:

Ար դեօք ան մեր ա րիւ նոտ յի շո ղու -
թեան հո ղին հա մար պայ քա րո՞ղ մարդն
էր միայն: Ար դեօք ան գի տէ՞ր, որ իր
մա հը սկիզբ պի տի դառ նար նոր ճա նա -
պար հի:

Գի տէ՞ր ար դեօք, որ իր մա հով պի տի
բա ցուէին հա րիւր տա րի փակ պա հուած
պա տու հան նե րը:

Կամ կ  ՚ե րե ւա կա յէ՞ր, որ Ուր ֆա յէն
Մա րաշ, Վան ու Տիար պա քըր ի րենց
դէմ քե րը վա խի շղար շով փա կած թա -
քուն հա յե րը դուրս պի տի գա յին ի րենց
«թաքս տոց նե րէ ն»...

Թուրք կին գոր ծիչ՝ Փը նար Սե լէք իր
«Ո րով հե տեւ հայ են» հա տո րին մէջ (Ե -
րե ւան, 2015) «Ձեռ քե րը» խո րագ րեալ
հա տու ծին մէջ Հրան դի հետ իր ու նե -
ցած ա ռա ջին հան դի պու մը նկա րագ րե -
լով կը գրէ`

«Բան տէն դուրս գա լէ եւ Նշան Ամ -
ճա յի կող մէն ե կե ղեց ւոյ պար տէզ հրա -

ւի րուե լէն քիչ ժա մա նակ ան ցած էր,
երբ ան հան դի պե ցաւ ին ծի: 

«-Ես Հրանդ Տինքն եմ: Կ՚ու զէի ծա -
նօ թա նալ քե զի հետ: Մեր նման մար -
դիկ պէտք է ի րա րու ձեռք մեկ նեն: 

«Ա նոր մկա նոտ խո շոր ձեռ քե րը լաւ
կը յի շեմ: Հրանդ ու նէր մշու շոտ աչ -
քեր, նոյ նիսկ երբ կը ժպտար: Յան -
դուգն, տա քա րիւն, լա ւա տես մարդ մը,
որ կը հրա ժա րէր թաք նուե լէ»: 

Ֆե մի նիս տ Փը նար Սե լէք շատ կարճ
մի ջո ցի մը մէջ կրցած էր խո րա պէս
զգալ Հրան դի էու թիւ նը:

-Մկա նոտ ձեռ քեր եւ մշու շոտ աչ քեր: 

Ի րեն «ժա ռան գ» տրուած մեծ ող բին

մէ ջէն Հրան դի աչ քե րը կը պատ մէին հայոց
հին գա ւառ նե րու մեծ ող բին մա սին: 

Ող բի մը մա սին, որ ար ցունք չու նե ցաւ:

Ար ցուն քը կը չոր նար լռու թեան եւ ա -
մա յու թեան մէջ:

Իսկ ա նոր ձեռ քե րը՝ խո շոր եւ մկա նոտ
կը դառ նա յին բաց ա փեր: 

Նոր սկիզբ մը կեր տե լու հա մար Հրան-
 դի ճի գը կը մնար կի սատ: 

Հրան դի խո շոր ձեռ քե րը մին չեւ հի մա
պար զուած են օ դին մէջ:

Ու չե ղաւ մէ կը, որ միւս ա փէն հաս -
նէր ու նկա տէր իր պատ գա մին ի մաս տը:

Հրան դին հա մար կա րե ւոր էր թուր քը: 

Շատ պարզ ըմբռ նու մով մը ան կը
բա ցատ րէր «միա սին ապ րե լու հե ռա-
նըկա ր »ին մա սին: 

Ա նոր այս մօ տե ցումն էր, թե րեւս, որ
Սփիւռ քի բո լոր թէժ կէ տե րուն մէջ պի -
տի չըն դու նուէր ու քննա դա տու թեան
տա րափ մը թա փուէր իր գլխուն:

Ու ա պա ա նոր սպան ու թիւ նը կը դառ -

lշար. Դ.  էջ

ՏԻԱՐՊԱՔԸՐԻ ՄԷՋ ԿՈՐՈՒՍՏ
Տիար պա քը րի մէջ մահ կա նա ցուն կնքեց քա ղա քի

վեր ջին հա յե րէն Սար գիս Է քէն, որ 25 օ րէ ի վեր դար -
մա նում կը տես նէր «Տիճ լէ» հա մալ սա րա նի հի ւան դա -
նո ցին մէջ։ 2014 թուա կա նին ան կորսն ցու ցած էր իր
65 տա րուան կո ղա կի ցը՝ Պայ ծառ Է քէ նը, ո րու մա հէն

Հայաստան-ԵՄ համագործակցութեան խորհուրդի 16-րդ նիստը

ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ ՄԷՋ ԺՈՂՈՎ
Երեւան վերահաստատեց իր հաստատակամութիւնը՝ խորացնելու համար կապերը

ԳՈՅԺ. ՈՉ ԵՒՍ Է ԿԱՐՊԻՍ ՈՒՂՈՒՐԼՈՒԵԱՆ

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ
ՄԷՋ ԶՐՈՅՑ
Ա մե նայն Հա յոց Տ.Տ.

Գա րե գին Բ. Կա թո ղի կո -
սը շա բա թա վեր ջին Մայր
Ա թոռ Սուրբ Էջ միած նի
մէջ հիւ րըն կա լեց Հայ կա -
կան բա րե գոր ծա կան
ընդ հա նուր միու թեան
(ՀԲԸՄ) կեդ րո նա կան
վար չու թեան նա խա գահ
Պերճ Սեդ րա կեա նը։ Հան -
դիպ ման ըն թաց քին Վե -
հա փառ Հայ րա պե տը եւ
Պերճ Սեդ րա կեան քննար-
 կե ցին Մայր Ա թոռ Սուրբ
Էջ միած նի եւ ՀԲԸՄ-ի
հա մա տեղ ե կե ղե ցա շի նա -
կան, կրթա կան եւ ըն կե -
րա յին ծրագ րե րը, ինչ պէս
նաեւ ազ գա յին-ե կե ղե ցա -
կան կեան քին վե րա բե -

Տէյվիտ Քեմրըն եւ Ահմէտ Տավուտօղլու

lշար. Դ.  էջ

lշար. Դ.  էջ

Խոր ցա ւով վե րա հա սու ե ղանք, թէ իր
մահ կա նա ցուն կնքած է մեր հա մայն քի
ե րէց սե րուն դի այն քան սի րուած ու
յար գուած դէմ քե րէն մին՝ Կար պիս Ու -
ղուր լուեան։ Իր սե րուն դի ա մե նա յատ -
կան շա կան դէմ քե րէն մին էր Կար պիս

Ու ղուր լուեան, որ թրքա հայ կեան քէ
ներս կը վա յե լէր թէ՛ մեծ հա մակ րանք
եւ թէ մեծ վստա հու թիւն։ Եր կար տա րի -
ներ ան մեր հա ւա քա կան կեան քէն ներս
զբա ղե ցու ցած էր բազ մա կող մա նի պաշ -

lշար. Դ.  էջ

Վար չա պետ Ահ մէտ Տա վու տօղ լու ե -
րէկ Լոն տո նի մէջ հան դի պում մը ու նե -
ցաւ Անգ լիոյ Վար չա պետ Տէյ վիտ Քեմ -
րը նի հետ։ Այս առ թիւ շեշ տուե ցաւ, թէ
Ան գա րա յի եւ Լոն տո նի մի ջեւ հա մա -
գոր ծակ ցու թիւ նը կը գտնուի գե րա զանց
մա կար դա կի մը վրայ։ Ըստ Տա վու տօղ -
լուի, Լոն տո նի մէջ տե ղի ու նե ցած
խտա ցեալ շփում նե րը ա ռիթ պի տի ըն -
ձե ռեն, որ պէս զի Թուր քիոյ եւ Անգ լիոյ
մի ջեւ թափ ստա նայ տնտե սա կան ու
քա ղա քա կան հա մա գոր ծակ ցու թիւ նը։
Վար չա պե տին խօս քե րով, Անգ լիա կը
հան դի սա նայ Թուր քիոյ կա րե ւո րա գոյն
դաշ նա կից նե րէն մին։ Ան շնոր հա կա լու -
թիւն յայտ նեց ա հա բեկ չու թեան դէմ
պայ քա րի շրջագ ծով անգ լիա կան կող մի
զօ րակ ցու թեան ու վշտակ ցու թեան հա -
մար։ «Մեր տա րած քաշր ջա նէն ներս գո -
յու թիւն ու նի մեծ ռիսք մը։ Սա միայն
Թուր քիոյ դէմ ուղ ղուած չէ, այլ՝ Եւ րո -

պա յի եւ ամ բողջ աշ խար հի դէմ։ Վտան -
գը մաս նա ւո րա պէս կու գայ Սու րիա յէն։
Իմ մաս նակ ցու թեամբ կա յա նա լիք Սու -
րիոյ խա ղա ղու թեան խորհր դա ժո ղո վի
կազ մա կերպ ման կա պակ ցու թեամբ ձե -
զի շնոր հա կա լու թիւն կը յայտ նեմ», ը -
սաւ Տա վու տօղ լու Լոն տո նի մէջ եւ ընդ-
գը ծեց, թէ ներ կա յիս առ կայ են թէ՛ մեծ
դժուա րու թիւն ներ եւ թէ միեւ նոյն ժա -
մա նակ հնա րա ւո րու թիւն ներ։ 

Իր կար գին, Տէյ վիտ Քեմ րըն ու րա -
խու թիւն յայտ նեց Տա վու տօղ լուն հիւ -
րըն կա լե լու կա պակ ցու թեամբ։ Ըստ ի -
րեն, «Ի րաք-Շա մի իս լա մա կան պե տու -
թիւն» (Ի ՇԻՊ) ա հա բեկ չա կան խմբա ւոր -
ման եւ ընդ հան րա պէս ա հա բեկ չու թեան
դէմ պայ քա րի դժուա րու թիւն նե րուն
կող մե րը դէմ յան դի ման կը գտնուին
հա մա տեղ։ Ան հա մո զուած է, թէ Սու -

Ե րէկ, Պրիւք սէ լի մէջ տե ղի ու նե ցաւ Հա յաս տան-
Եւ րո միու թիւն հա մա գոր ծակ ցու թեան խոր հուր դի
16-րդ նիս տը։ Եւ րո պա կան պա տուի րա կու թիւ նը
գլխա ւո րե ցին Եւ րո միու թեան խոր հուր դի նա խա գա -
հու թիւ նը ներ կա յաց նող Հո լան տա յի Ար տա քին գոր -
ծոց նա խա րար Պերթ Քուն տերս եւ Եւ րո յանձ նա ժո -
ղո վի հա րե ւա նու թեան քա ղա քա կա նու թեան եւ ընդ -
լայն ման հար ցե րով յանձ նա կա տար Եո հան նէս Հան։
Հայ կա կան պա տուի րա կու թիւ նը գլխա ւո րեց Հա յաս -
տա նի Ար տա քին գոր ծոց նա խա րար Ե դուարդ Նալ -
պան տեան, ո րու կող քին էին ԵՄ-ի մօտ Հա յաս տա նի
ա ռա քե լու թեան ղե կա վար դես պան Թա թուլ Մար գա -
րեան, Տնտե սու թեան ա ռա ջին փոխ-նա խա րար Գա -
րե գին Մել քո նեան, Ար դա րա դա տու թեան փոխ-նա -
խա րար Վի գէն Քո չա րեան եւ այլ պաշ տօ նա տար ներ։ 

lշար. Դ.  էջ

Հան, Նալպանտեան եւ Քունտերսlշար. Դ.  էջ
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ՄԱՇ ՏՈՑ ՔԱ ՀԱ ՆԱՅ ԳԱԼ ՓԱՔ ՃԵԱՆ

Սի րե լի՜ ըն թեր ցող բա րե կամ ներ, ե կէ՛ք այ -
սօր ա ռա կով մը սկսինք մեր խորհր դա ծու -
թիւն նե րուն։ Ա ռա կը կը պատ մէ Սմբատ
Սար կա ւագ Խա նուէ լեան՝ ուր գե ղե ցիկ եւ ի -
մաս տա լից կեր պով կը նկա րագ րէ «եր ջան -
կու թիւն»ը։

«Ան գամ մը ե րեք եղ բայր ներ կը տես նեն
եր ջան կու թիւ նը՝ որ նստած է փո սի մը խոր
յա տա կը։

«Եղ բայր նե րէն մին կը մօ տե նայ փո սին եւ
եր ջան կու թե նէն կը խնդրէ շատ դրամ։ Եր -
ջան կու թիւ նը կու տայ ի րեն ու զած դրա մը
եւ ան կը հե ռա նա՜յ եր ջա նիկ։

«Միւս եղ բայ րը գե ղե ցիկ կին մը կը խընդ-
րէ։ Ան ալ ստա նա լով իր ու զա ծը, ա ռա ջի -
նին պէս կը հե ռա նա՜յ՝ եր ջան կու թե նէն
խելքն ու միտ քը կորսն ցու ցած։

«Եր րորդ եղ բայ րը կը հա կի, կը ծռի փո -
սին վրայ.- Ի՞նչ կ՚ու զես, կը հարց նէ ա նոր
եր ջան կու թիւ նը։

«Եր ջան կու թեան այս հար ցու մին, հար ցու -
մով կը պա տաս խա նէ տղան.- Իսկ դուն ի՞նչ
կ՚ու զես։

«-Դուրս հա նէ զիս այս տե ղէն, կը խնդրէ
եր ջան կու թիւ նը։ Տղան կ՚եր կա րէ իր ձեռ քը
եւ կ՚օգ նէ որ եր ջան կու թիւ նը դուրս գայ
փո սէն։

«Աս կէ յե տոյ տղան կը դառ նայ եւ լուռ կը
հե ռա նա՜յ։ Իսկ եր ջան կու թիւ նը կ՚եր թայ ա -
նոր ե տե ւէն…»։ 

Այս ա ռա կը ցոյց կու տայ մե զի, թէ՝ ո՞ւր
պէտք է փնտռել եր ջան կու թիւ նը, եւ յե տոյ
ի՞նչ պէտք է ը նել, որ պէս զի եր ջան կու թիւ -
նը մե զի հե տե ւի, մեր ամ բողջ կեան քի ըն -
թաց քին ըն կե րակ ցի, ու ղեկ ցի մե զի։

Ար դա րեւ, ու րիշ ա ռիթ նե րով ալ ը սինք,
եր ջան կու թիւ նը հե ռու չէ մեզ մէ, քա նի որ
մարդ եր ջան կու թեան կո չու մով ստեղ ծուած է
եւ իր իսկ սայ թա քու մով կորսն ցու ցած է զայն։
Ու րեմն եր ջա նիկ ըլ լա լու հա մար՝ նախ պէտք
է փնտռել զայն, ինչ պէս մարդ կը փնտռէ, կ՚ո -
րո նէ իր կորսն ցու ցած ո րե ւէ ար ժէ քը։

Յե տոյ սի րե լի՜ ներ, մարդ պէտք է գիտ նայ,
թէ ո՞ւր կրնայ գտնել եր ջան կու թիւ նը, ու -
րիշ խօս քով ո՞ւր պէտք է փնտռէ զայն։ Ե -
թէ սխալ տե ղեր, սխալ բա նե րու մէջ, սխալ
կեր պով մարդ փնտռել փոր ձէ եր ջան կու -
թիւ նը՝ այ լա պէս չի գտներ զայն, գտած կը
կար ծէ, եւ սա կայն չա րա չար կը խա բուի եւ
ի վեր ջոյ յու սա խաբ՝ դժբախտ կ՚ըլ լայ, փո -
խա նակ եր ջա նիկ ըլ լա լու։ Ու րեմն ի րա պէս
եւ տե ւա պէս եր ջա նիկ ըլ լա լու մի ջո ցը՝ զայն
շի տակ տեղ, շի տակ բա նե րու մէջ եւ շի տակ
կեր պով փնտռե՛լն է։

Զոր օ րի նակ, եր ջան կու թիւ նը ժա մա նա կա -
ւոր եւ խա բէա կան, ցնո րա կան հա ճոյք նե րու
մէջ փնտռել մարդս եր բեք եր ջա նիկ չ՚ը նե՛ր,
թե րեւս պահ մը եր ջա նիկ ըլ լալ կը կար ծէ,
եր ջան կու թիւն կը զգայ իր վի ճա կէն, բայց
երբ կեան քի ի րո ղու թեան հետ դէմ յան դի -
ման գայ, շու տով կը հասկ նայ, կ՚անդ րա -
դառ նայ, որ այդ ժա մա նա կա ւոր վի ճա կը
«եր ջան կու թիւն» չէ՛։

Եր ջան կու թիւ նը փնտռե լու վայրն ալ կա րե -
ւոր է, ը սինք. մարդ ե թէ եր ջան կու թիւ նը ըն -
տա նի քէն դուրս՝ ա պօ րի նի զբօ սա վայ րե րու,
խա ղա վայ րե րու, զբօ սա րան նե րու մէջ փնտռէ,
դար ձեալ, ի վեր ջոյ դժբախտ կ՚ըլ լայ, ե թէ նոյ -
նիսկ պահ մը եր ջա նիկ կար ծէ ինք զինք։

Եւ եր ջան կու թիւն փնտռե լու կերպն ալ
կա րե ւոր է՝ եր ջան կու թիւ նը տե ւա կան գըտ-
նե լու հա մար։ Տե սակ տե սակ հա ճոյք նե րու,
մո լու թիւն նե րու մի ջո ցով, զոր օ րի նակ՝ ո գե -
լից ըմ պե լի, ծխա մո լու թիւն, թմրե ցու ցիչ նե -
րու գոր ծա ծու թիւն՝ սխա՛լ մի ջոց ներ, կեր պեր
են եր ջան կու թիւ նը գտ  նե լու հա մար, եւ մա -
նա ւանդ՝ տկա րու թի՛ւն, քա նի որ բո լոր ա -
նոնք պար զա պէս եւ էա պէս «ինք նա խա բէու -
թիւն» են։ Ժա մա նա կա ւոր հա ճոյք ներ, հա ճո -
յա կա տա րում ներ եր բեք իս կա կան ի մաս տով՝
մնա յուն եւ տե ւա կան եր ջան կու թիւն չեն։

Բայց ի՞նչ է եր ջան կու թիւ նը։

Նախ ը սենք, որ «եր ջան կու թիւն»ը՝ որ պէս
երկ րա ւոր ար ժէք, որ պէս աշ խար հա հա -
յեացք, յա րա բե րա կան կամ հա մե մա տա կան
վի ճակ մըն է։ Ա մէն մար դու հա մար եր ջան -
կու թիւ նը, իր նեղ ի մաս տով, տար բեր շար -
ժա ռիթ նե րով գո յա ցած այ լա զան կեր պով
ար տա յայ տուող հո գե վի ճակ ներ են։ Ուս տի
ա մէն մարդ եր ջա նիկ կը զգայ ինք զինք
տար բեր պատ ճառ նե րով եւ տար բեր վի ճա -
կով։ Եւ շատ ան գամ «եր ջան կու թիւն»
ըմբռ նու մը հա կա սա կան ըմբռ նում նե րու ալ
ար տա յայ տու թիւ նը՝ դրսե ւո րու մը կրնայ ըլ -
լալ՝ մէ կուն եր ջան կու թիւ նը կրնայ ու րի շի
մը դժբախ տու թիւ նը ըլ լալ։

Եւ կամ ե թէ հարս տու թիւ նը եր ջան կու -
թեան պատ ճառ նկա տուի, ու րեմն ի՞նչ հա -
մե մա տու թեամբ հարս տու թիւ նը եր ջան կու -
թեան պատ ճառ կրնայ ըլ լալ, ու րիշ խօս քով՝
մարդ ո՞ր քան հա րուստ ըլ լա լու է՝ որ պէս զի
եր ջա նիկ ըլ լայ։ Այս կը նշա նա կէ՝ որ եր ջան -
կու թիւ նը ո րոշ, ստոյգ չա փա նիշ մը չու նի,
յա րա բե րա կան կամ հա մե մա տա կան է եւ
փո փո խա կան ար ժէք մը՝ որ ա մէն մէ կու հա -
մար տար բեր կեր պով կը յայտ նուի։ Ու րեմն
ի՞նչ է եր ջան կու թիւ նը, այս հար ցու մին չափ
կա րե ւոր է, թէ մարդ ե՞րբ եր ջա նիկ կրնայ

զգալ ինք զինք ի րա պէս եւ տե ւա պէս։ Հար -
ցու մը քիչ մը փո խե լով՝ ո՞վ եր ջա նիկ է, ի՞նչ
բա նով եւ ո՞ր քա նով։

Ըստ ընդ հա նուր կար ծի քի եւ հա մոզ ման՝
եր ջան կու թեան լա ւա գոյն սահ մա նու մը կու
տան մա նուկ նե րը՝ դար ձեալ այն տե սա կէ -
տին թէ՝ ան գի տու թիւ նը եր ջան կու թի՛ւն է։

Ուս տի մա նուկ ներ ո՛չ թէ խօս քով, այլ
գոր ծով կը բա ցա յայ տեն, թէ ի՛նչ է եր ջան -
կու թիւ նը։ Մա նու կը բնա կան եր ջա նիկ է՝
գո հու նա կու թիւն կը զգայ եւ հո գիի հա ճու -
թիւն ու նի, երբ կուշտ է եւ զբաղ մունք ու նի,
այ սինքն՝ խա ղա լիք, որ է ժա ման ցի ա ռար կայ,
եւ ո րե ւէ ցաւ չու նի։ Մա նու կը՝ որ ա ւե լիին չի
ձգտիր, ա ւե լին չ՚ու զեր, քա նի որ ա ւե լի մեծ
հա ճոյք նե րու մա սին տե ղե կու թիւն չու նի, եւ
իր փոքր ու սահ մա նա փակ աշ խար հին մէջ
քի չով ու պար զով կը բա ւա կա նա նայ եւ այդ -
քա նով «եր ջա նիկ» կը զգայ ինք զինք։

Ար դա րեւ մա նու կը եր բեք չի մտա հո գուիր
իր ու տե լի քին, խա ղա լի քին ո րա կով, քա նա -
կով եւ տե սա կով։ Մա նու կը եր ջա նիկ է՝ որ -
քան ա տեն որ գոհ է կե րա ծով, լա ւին ու գէ -
շին չի նա յիր, բաւ է ի րեն հա մար որ քիմ քը
ա խոր ժի։ Նոյն կեր պով, ան խա ղա լի քին ո -
րա կով ալ չի մտա հո գուիր՝ ա մե նա պարզ
խա ղա լիք մը բա ւա կան է ի րեն ինք նա մո ռա -
ցու թեան շրջա նի մը մէջ փո խադ րու թեան՝
որ ի րեն հա մար եր ջան կու թեան նա խա պայ -
մանն է։ Բայց դժբախ տա բար, եր ջան կու -
թեան այս տար րա կան պայ ման նե րը մա նու -
կին հա մար նոյ նը չեն մնար, այլ ա նոր հետ
կը մեծ նան, կը կու տա կուին, բարդ վի ճակ
մը կը ստա նան եւ հե տե ւա բար կը փո խուին։
Եւ ֆի զի քա կան-մարմ նա կան պա հանջ նե րու
կող քին կը ծնին ու հետզ հե տէ կ՚ա ճին ըն կե -
րա յին, ըն տա նե կան եւ ի մա ցա կան նոր եւ
բարդ պա հանջ ներ՝ ո րոնք ե թէ կա րե լի չըլ -
լայ գո հաց նել, ա պեր ջան կու թիւ նը, դժգո -
հու թիւ նը եւ դժբախ տու թիւ նը կը ներ գոր -
ծէ մար դուս կեան քէն ներս։

Այս պէս, այն քան ա տեն որ մարդ աշ խար -
հը եւ կեան քը ճանչ նայ, պա հանջ նե րը կ՚ա -
ւել նայ եւ վեր ջա պէս տա րի քը իր գա գաթ -
նա կէ տին հաս նի, կը սկսի վայ րէջ քը, կը գո -
յա նան ֆի զի քա կան-մարմ նա կան եւ հո գե -
կան ան կա րո ղու թիւն ներ, ո րոնք պատ ճառ
կը դառ նան որ «եր ջան կու թիւն» ը սուած
«ա ռաս պել»ը բո լո րո վին հե ռա նա՜յ մար դուս
կեան քէն։

Եւ կար ծեմ «եր ջան կու թեան» նա խա պայ -
մա նը՝ պար զու թեան, չա փա ւո րու թեան եւ
պէտք ե ղա ծով գո հա նա լու մէջ է…։
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1-Իր բուր դո վը նշա նա -
ւոր ոչ խա րի տե սակ մը-
ստա ցա կան ա ծա կան մը,
2-Դրա ցի երկ րի մը անձ -
նա գի րը կրող, 3-Ստրուկ,
4-Այ րե րուն կո կոր դին
վրայ ցցուած մա սին ժո -
ղո վուր դին կող մէ
տրուած ա նու նը, 5-Նիւ -
թին վի ճակ նե րէն-
կռնակդ առ, 6-Մրգե ղէն
մը- յա րա բե րա կան դե -
րա նուն մը, 7-Հկ՝ հին չե -
ղող- օ տար ա րա կան ա -
նուն մը, 8-Ձայ նար կու -
թիւն մը- խո ցուած, 9-
Բազ մա թիւ նո րեր-
պրկել, 10-Յու նա կան ի -
գա կան ա նուն մը, 11-
Մի նակ- պա րապ։

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1-Ա ռան ձին- ձայ նա նիշ մը- ու րիշ ձայ նա նիշ մը, 2-Յոգ նա կերտ մաս նիկ մը- տե -
սակ մը դա նակ, 3-Իս լա մաց ծո մա պա հու թեան ա մի սը, 4-Հո լո վա կերտ մաս նիկ
մը- տե սակ մը լա րո վի բնա կա րան, 5-Կարգ մը տօ նե րու նա խոր դող մաս նա ւոր
օր, 6-Ձայ նար կու թիւն մը- հին չե ղող- ձայ նա նիշ մը, 7-Մէջ տե ղը ե թէ ձայ նա -
ւոր մը դնէք՝ ցից- յա պա ղիլ, 8-Հա յոց պատ մու թեան ա նիշ խա նա կան նե րու քա -
ղա քը, 9-0տար կնո ջա կան ա նուն մը- օ տար ա րա կան ա նուն մը, 10-Կնո ջա կան
գուլ պա յի թել- խոր տա կե ցի, 11-Միաց նէր- ար տա սուեն։

ՆԱԽԿԻՆԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ Հորիզոնական 1-Մա կա նա խաղ, 2-Ու րազ- հո լա նի, 3-
Ժա քէթ- Րութ, 4-Ի րար- մի, 5-Կա ւիճ- մօ բար, 6-Տի- հկ՝ պո ռա- ռա, 7-Կա պու -
տիկ, 8-Ոս- Ա բէլ, 9-Խա ղա ղիլ- մաս, 10-Ա ռա ջին- Սի նա, 11-Զատ- քա ռա սուն։
Ուղղահայեաց 1-Մու ժիկ- նո խազ, 2-Ա րա րատ- Սա ռա, 3-Կա քա ւիկ- ղատ, 4-Ա -
զէ րի- աջ, 5-Ճա պա ղիք, 6-Ահ- Ռու բի նա, 7-Խոզ- մո տէլ, 8-Ալ- Մո պիլ- սա, 9-
Ղա րիբ- միս, 10-Նու- առ- Պա նու, 11-Մի թե րան- սան։
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19-րդ դա րուն աղ ջիկ -
նե րը տղոց հա ւա սար
ու սում չէին ստա նար:
Հա րուստ նե րու աղ ջիկ -
նե րը քիչ մը հա յե րէ նի
եւ քիչ մըն ալ ֆրան սե -
րէ նի անձ նա կան դա սեր
կ’առ նէին, իսկ աղ քատ -
նե րը ա տոնց մէ ալ
զրկուած էին:

Հայ կնոջ ըն կե րա յին
եւ ի րա ւա կան կա ցու թեան հա մար պայ -
քա րած ա ռա ջին գրա գի տու հին ե ղած է
Սրբու հի Տիւ սաբ (1841-1901): Ան կը
շեշ տէր, որ կի նե րը այ րե րու հա ւա սար
կրթու թիւն պէտք է ստա նան: Տիւ սաբ
կ’ա ռա ջար կէր, որ աղ ջիկ նե րու կրթու -
թիւ նը հիմ նա կան փո փո խու թեան են -
թար կուի,  եւ ա նոնք ստա նան տղոց հա -
ւա սար ու սում, որ պէս զի հե տա գա յին
կա րե նան ա զա տօ րէն աս պա րէ զի ընտ -
րու թիւն կա տա րել: Շնոր հիւ Սրբու հի
Տիւ սա բի նման նե րուն ար ծար ծած յա -
ռա ջա դէմ գա ղա փար նե րուն, հայ աղ -
ջիկ ներ Պոլ սոյ մէջ սկսան թա ղա յին
վար ժա րան ներ յա ճա խել: Հիմ նուե ցան
նաեւ աղջ կանց վար ժա րան ներ:

1866 թուա կա նի դրու թեամբ՝ Պոլ սոյ
մէջ գոր ծած է 46 հայ կա կան վար ժա րան
(ե րե սու ներ կու ա րա կան, տասն չորս ի -
գա կան)՝ 4700 ա շա կերտ, 1472 ա շա կեր -
տու հի նե րով: 19-րդ դա րու կէ սե րէն
սկսեալ երկ սեռ վար ժա րան ներ հիմ -
նադ րուած են նաեւ պատ մա կան Հա -
յաս տա նի բո լոր գա ւառ նե րու կեդ րոն -

նե րուն, ա պա նաեւ
գիւ ղե րուն մէջ:

Քե սա պի Հայ ա ւե տա -
րա նա կան ե կե ղե ցին
1855 թուա կա նին կը
հիմ նադ րէ եր կու ան -
ջատ դպրոց ներ, ո րոնք
գոր ծել սկսած են 1855
թուա կա նին, մէ կը՝ ման -
չե րու, միւ սը՝ աղ ջիկ նե -
րու:

Գրող, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Պերճ
Պռո շեան հիմ նադ րեց Շու շիի (1864թ.)
եւ Ե րե ւա նի Գա յա նեան (1866թ.) դըպ-
րոց նե րը: Հայ աղ ջիկ նե րու հա մար բաց-
ւած ա ռա ջին դպրոց նե րէն է Շու շիի Մա -
րիա մեան (Մա րիամ Հա խու մեան) օ -
րիոր դաց դպրո ցը, որ հիմ նադ րուած է
1864 թուա կա նին: Շու շիի Մա րիա մեան
դպրո ցը Ար ցա խի մէջ սկիզ բը դրաւ կա -
նանց կրթու թեան:

Էրզ րու մի Ս. Աս տուա ծա ծին ե կե ղեց -
ւոյ տա րած քին մէջ 1870 թուա կա նին
հիմ նադ րուած է Հռիփ սի մեան օ րիոր -
դաց դպրո ցը, որ նա խա պէս կո չուած է
Թարգ ման չաց վար ժա րան, այ նու հե տեւ՝
Հռիփ սի մեան վար ժա րան: Ա ռա ջին ու -
սում նա կան տա րեշր ջա նին (1870-1871)
այդ դպրո ցը կը յա ճա խէին 291, իսկ
1882 թուա կա նին՝ 400 ա շա կեր տու հի -
ներ: Վար ժա րա նի ու սու ցիչ նե րէն ե ղած
է Հայ յե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թեան
հիմ նա դիր նե րէն Ռոս տոմ:

ՆԱ ՐԷ ԳԱ ԼԵՄ ՔԷ ՐԵԱՆ

ՀԱՅ Աղ ջԻԿ ՆԵ ՐՈՒ ԿՐթՈՒ թԻՒ ՆԸ

Էրզրումի օրիորդաց
վարժարանը

Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա -
հանգ նե րու ա ռա ջին տի կին
Մի շէլ Օ պա մա Յուն ուա րի
17-ին նշած է իր ծննդեան
52-րդ տա րե դար ձը, ո րու
կա պակ ցու թեամբ զինք
շնոր հաւո րած է ա մու սի նը՝ Նա խա գահ
Պա րաք Օ պա մա: «Կը շնոր հա ւո րեմ ա -
ռա ջին տի կի նը ծննդեան տա րե դար ձին

առ թիւ: Շնոր հա կալ եմ ի րեն
մի լիո նա ւոր մար դի կը ո գե-
շըն չած ըլ լա լուն հա մար»,
ֆէյս պու քեան իր է ջին վրայ
գրած է Միա ցեալ Նա հանգ -
նե րու նա խա գա հը:

Շնոր հա ւո րա կան գրու թեան կից ան
հրա պա րա կած է նաեւ իր ու կնոջ հա -
մա տեղ լու սան կա րը:

ՊԱՐԱՔ ՕՊԱՄԱՅԻ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆԸ

Յունուար1858-ինԼոՅսՏեսաւ«ՀիւսիսափաՅԼ»ը
Ն. ՊԷՐ ՊԷ ՐԵԱՆ

Ո՛չ պա տա հա կա նօ րէն ը սուած
խօսք է, ո՛չ ալ այդ պէս` շռայ -
լան քով տրուած գնա հա տա կան
է շա րու նակ շեշ տուող այն հաս -
տա տու մը, ո րուն հա մա ձայն, հայ
մա մու լը հիմ նա կան դեր խա ղա -
ցած է մեր ժո ղո վուր դի լե զուամ ը-
տա ծո ղու թեան ար դիա կա նա ցու -
մը, քա ղա քակր թա կան ինք նա -
հաս տա տու մը եւ մշա կու թա յին
կեն սա գոր ծու մը յա ռաջ մղե լու,
մշտա նո րոգ պա հե լու եւ նպա -
տա կաս լաց հու նով ա ռաջ նոր դե -
լու ազ գա կերտ գոր ծին մէջ:

158 տա րի ա ռաջ, 13 Յու նուար
1858-ին, իր ա ռա ջին հա մա րը
հրա տա րա կած «Հիւ սի սա փայլ»ի
օ րի նա կը ինք նին բա ւա րար է,
որ պէս զի իր ամ բող ջա կան եւ
ընդգր կուն ի մաս տով ու կա րե ւո -
րու թեամբ ըն կա լուի այն ճշմար -
տու թիւ նը, որ հայ մա մու լը ա մէ -
նօ րեայ դպրոցն է հա յուն:

«Հիւ սի սա փայլ» թեր թի ա նու -
նին կցուած «Օ րա գիր ընդ հա -
նուր ազ գա յին լու սա ւո րու թեան
եւ դաս տիա րա կու թեան» վեր -
տա ռու թիւ նը լա ւա գոյնս կը
խտաց նէ բնա բա նը, ա ռա ջադ -
րանքն ու ա ռա քե լու թիւ նը Մոս -
կուա յի մէջ հրա տա րա կուած այս
ամ սա թեր թին:

1858-էն սկսեալ մին չեւ 1862
ան խա փան հրա տա րա կուե լէ ետք,
«Հիւ սի սա փայլ» եր կու տա րի
լոյս չէ տե սած, 1864-ին վե րահը-
րա տա րա կուած է եւ այ նու հե տեւ
վերջ նա կա նա պէս դադ րած: Բայց

հինգ տա րուան իր հրա տա րա -
կու թեամբ ա ռա ջա ցու ցած է այն -
պի սի՛ ստեղ ծա գոր ծա կան շար -
ժում եւ գա ղա փա րա կան եր -
կունք, որ ա ռանց չա փա զան ցու -
թեան հիւ սի սէն փայ լող Զար -
թօն քի լոյ սը դար ձած է ա րե ւե լա -
հայ գրա կա նու թեան եւ, ընդ -
հան րա պէս, լե զուամ տա ծո ղու -
թեան հա մար:

«Հիւ սի սա փայլ»ի հրա տա րա -
կու թեան նա խա ձեռ նեց Ստե փա -
նոս Նա զա րեանց, որ փայ լուն
հրա պա րա կա գիր էր եւ հան դի -
սա ցաւ ոչ միայն ա րե ւե լա հայ
աշ խար հա բա րի մշակ ման եւ կա -
տա րե լա գործ ման դրօ շա կի րը,
այ լեւ՝ ան վե հեր պաշտ պա նը հայ
ժո ղո վուր դին մէջ «հո գե ղէն շար -
ժո ղու թիւն» ա ռա ջաց նե լու ա ռա -
ջադ րան քին՝ իր հիմ նած թեր թին
գլխա ւոր ա ռա քե լու թիւ նը հռչա -
կե լով «իւ րաց նել եւ րո պա կան
մշա կոյ թը եւ զայն տա րա ծել Ա -
սիոյ մէջ, լի նել Ա սիա յի հա մար
մի լու սա ւոր ճրագ»:

Ստե փա նոս Նա զա րեանց ա -
ռան ձին չէր, իր կող քին ու նէր
յա ռաջ դի մա կան մտա ծո ղու թեան
եւ տես լա կա նի տէր ե րի տա սարդ
մտա ւո րա կան նե րու կեն սու նակ
խումբ մը, յատ կա պէս Մի քա յէլ
Նալ բան դեա նի օ րի նա կով նո րա -
նուն հե ղի նա կու թիւն ներ, ո րոնք
«Հիւ սի սա փայլ»ը վե րա ծե ցին
բա ռին ա մենէն վա ւե րա կան ի -
մաս տով ստեղ ծա գոր ծա կան դարբ -
նո ցի: Գրա կան ու ի մաս տա սի -

րա կան այդ դարբ նո ցը, միա ժա -
մա նակ, շատ ա րագ հան րա յին
լու սա ւո րու թեան եւ ազ գա յին
զար թօն քի դպրոց դար ձաւ 19-
րդ դա րու երկ րորդ կի սու ա րե -
ւե լա հայ ի րա կա նու թեան մէջ:

Կա րե ւո րու թեամբ պէտք է
նշել, որ «Հիւ սի սա փայլ»ը ու նէր
իր հո գեմ տա ւոր ծնո ղը, որ Մոս -
կուա յի Լա զա րեան ճե մա րանն
էր, հիմ նուած` 1814-ին: Ա րե ւե -
լա հայ ի րա կա նու թեան մէջ
պատ մա կան մեծ դեր խա ղա ցած
հան րա յին լու սա ւո րու թեան եւ
ազ գա յին զար թօն քի այդ անկըրկ-
նե լի ու սում նա րա նը սե րունդ
հաս ցուց եւ Ստե փա նոս Նա զա -
րեանց, Մի քա յէլ Նալ բան դեան,
Րաֆ ֆի ու Ռաֆայէլ Պատ կա -
նեան, «Հիւ սի սա փայլ»ի ի րենց
ճա ռա գայ թող շո ղե րով, Լա զա -
րեան ճե մա րա նով սկսած ա րե ւե -
լա հա յոց զար թօն քի շար ժու մը
յաղ թա կան իր ա ւար տին ա ռաջ -
նոր դե ցին:

«Հիւ սի սա փայլ»ի ա ռա քե լու -
թիւ նը ե րեք նշա նա կէ տե րով ա -
ռաջ նոր դուե ցաւ:

Ա ռա ջի՛ն. ա մէն կար գի իշ խա -
նու թեան աղ բիւր դարձ նել նոյ -
նինքն մեր ժո ղո վուր դը՝ ժո ղո-
վըր դա վա րու թեան ուղ ղու թեամբ
Ա րեւ մուտ քի եւ Հիւ սի սի մէջ
ծա ւա լած գա ղա փա րա կան խմո -
րում նե րուն եւ հա սա րա կա կան
զար գա ցում նե րուն հա ղորդ պա -
հե լով հայ ժո ղովր դա յին բազ մու -
թիւն նե րը, լու սա ւո րե լով հա յու

միտքն ու հո գին եւ թափ տա լով
ա նոր ինք նա հաս տատ ման կըռ-
ւան նե րուն ու ինք նա զար գաց -
ման զէն քե րուն:

Այդ ա ռու մով, ա րե ւե լա հայ
լեզուամ տա ծո ղու թեան մէջ շեշ-
տըւած յա ռաջ դի մա կան ու ըն կե -
րա յին զգա ցո ղու թիւ նը ուղ ղա կի
ժա ռանգն է «Հիւ սի սա փայլ»ին:

Երկ րո՛րդ. պայ քա րիլ հայ հո -
գե ւո րա կա նու թեան տգէտ թե ւին
եւ ա նոր խա ւա րա միտ նա խա -
պա շա րում նե րուն դէմ, ընդ հան -
րա պէս նաեւ պահ պա նո ղա կա -
նու թեան եւ ստրկամ տու թեան
դէմ՝ ա ռա ջին հեր թին աշ խար -
հա բար լե զուն գրա կան եւ հրա -
պա րա կա խօ սա կան մշա կու մի ու
գոր ծա ծա կան բարձր մա կար դա -
կի հասց նե լով, ինչ պէս նաեւ՝ հայ
դպրո ցը ի րա՛ւ լու սա ւո րու թեան
դարբ նո ցի վե րա ծե լով: lշար. 1

Յու նահ ռո մէա կան ո ճի ըմբ շա մար տի Հա յաս -
տա նի հա ւա քա կա նի ան դամ Ռա ֆիկ Մա նու կեան
Իրանի մայրաքաղաքը՝ Թեհ րա նի մէջ Թախ թիի
բա ժա կի մի ջազ գա յին 36-րդ մր ցա շար քին տի րա -
ցաւ ոս կիէ մե տայ լին: 80 քկ. դա սա կար գին մէջ
հայ ըմ բի շը ա ւար տա կա նին ա ռա ւե լու թեան հա -
սաւ ի րան ցի Ֆա լահ Մեհ տիի նկատ մամբ: Նախ -
քան Մա նու կեա նի՝ ոս կիէ մե տայ լին տի րա նա լը,
Ար տակ Յով հան նի սեան 61 քկ. դա սա կար գին մէջ
տի րա ցաւ պրոնզ մե տայ լին:

Միւս կողմէ,Հա յաս տա նի յու նահ ռո մէա կան ո -
ճի ըմբ շա մար տի հա ւա քա կա նը՝ գլխա ւոր մար զիչ Լե ւոն Ջուլ ֆա լա կեա նի հո վա -
նա ւո րու թեամբ, Ե րե ւա նի մէջ սկսաւ հա ւա քի մը: Այդ հա ւա քը պի տի տե ւէ մին -
չեւ Յու նուարի 28-ը: «Ե րե ւա նեան այս հա ւա քին կը մաս նակ ցին 25 ըմ բիշ ներ: Ա -
սի կա պի տի ըլ լայ պատ րաս տու թիւն 29-31 Յու նուա րին Պուլ կա րիոյ մէջ տե ղի ու -
նե նա լիք մի ջազ գա յին մրցա շար քի մը», ը սաւ Հա յաս տա նի յու նահ ռո մէա կան ո ճի
ըմբ շա մար տի հա ւա քա կա նի մար զիչ Սա մուէլ Գէոր գեան:

ՌԱՖԻԿ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ԴԱՓՆԵԿԻՐ
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Հա յաս տա նի մօտ Ա մե րի կա յի Միա ցեալ
Նա հանգ նե րու դես պա նա տան Հա սա րա -
կայ նու թեան հետ կա պե րու բաժ նին կից
գոր ծող Տե ղե կա տուա կան մի ջոց նե րու կեդ -
րո նի տնօ րէն, Հա յաս տա նի Գրա դա րա նա -
յին միու թեան վար չու թեան հիմ նա դիր
նա խա գահ Ներ սէս Հայ րա պե տեա նի հետ
ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ-ի զրոյ ցը ա ռա ւե լա բար կը վե -
րա բե րի իր ղե կա վա րած կեդ րո նի տա րած
աշ խա տանք նե րուն: Մաս նա գի տու թեամբ
գրա դա րա նա վար-մա տե նա գէտ մեր զրու -
ցա կի ցը, ո րուն ողջ մաս նա գի տա կան գոր -
ծու նէու թիւ նը կա պուած է գիր քին, ԺԱ -
ՄԱ ՆԱԿ-ին խօ սե ցաւ նաեւ ըն թեր ցող-
գիրք այ սօ րուան յա րա բե րու թիւն նե րուն
մա սին՝ նշե լով, որ գիր քը եւ մար դը մէկ
ամ բող ջու թիւն կը կազ մեն եւ ան բա ժան ե -
րե ւոյթ մըն են ի րենց հա մադ րու թեան մէջ,
ուս տի պէտք է գտնել այն պատ ճառ նե րը,
թէ ին չո՛ւ մար դը կը հե ռա նայ գիր քէն եւ
վե րաց նե լով այդ ար գելք նե րը՝ հարկ է մար -
դը մօ տեց նել գիր քին: Մինչ ա մե րի կեան
դես պա նա տան գրա դա րա նի ղե կա վա րու -
թիւ նը ստանձ նե լը՝ Ներ սէս Հայ րա պե տեան
ե ղած է Հա յաս տա նի Ազ գա յին գրա դա րա -
նի փոխ-տ  նօ րէ նը, իսկ մինչ այդ ալ, դա -
սա խօ սա կան աշ խա տանք ու նե ցած է Ե րե -
ւա նի Պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ -
սա րա նի Գրա դա րա նա վա րու թեան եւ մա -
տե նա գի տու թեան բաժ նին մէջ: Նաեւ ա նոր
հիմ նած Հա յաս տա նի Գրա դա րա նա յին
միու թեան նա խա ձեռ նու թեամբ ա մէն տա -
րի Ապ րի լին տե ղի կ՚ու նե նայ Ազ գա յին
գրա դա րա նա յին շա բա թը, ո ր կր կին գիր քը
տա րա ծե լու, ըն թեր ցա նու թիւ նը քա րո զե լու
մի ջոց մըն է: Ներ սէս Հայ րա պե տեան Հա -
յաս տա նի մէջ Միա ցեալ Նա հանգ նե րու
դես պա նա տան գրա դա րա նին մէջ սի րով
հիւ րըն կա լեց մեզ եւ պա տաս խա նեց մեր
հար ցում նե րուն:

-Պա րոն Հայ րա պե տեան, միշտ կը յի -
շեմ Ձեզ՝ գիր քե րու, գրա դա րան նե րու
աշ խար հի մէջ էք, գրա տա րած, գրա սէր
գոր ծու նէու թիւն կը տա նիք, ուր կէ՞
կու գայ այդ ան սահ ման սէ րը գիր քի,
գրա դա րա նա յին գոր ծի հան դէպ:

-Ման կու թե նէն, կու գայ եւ ի հար կէ՝
դպրո ցէն: Ես դպրո ցա կան տա րի նե րուն
զգա ցած եմ, որ գրա դա րա նա վար ծնած եմ,
այդ մաս նա գի տու թիւ նը ընտ րած եմ տա -
կա ւին դպրո ցա կան տա -
րի նե րէն: Տաս նե րորդ
դա սա րա նի մէջ ո րո շած
եմ, որ պէտք է դի մեմ
Ման կա վար ժա կան հա -
մալ սա րա նի Գրա դա րա -
նա գի տու թեան եւ մա -
տե նա գի տու թեան բա -
ժի նը: Ա ւար տե լէ ետք
նոյն վայ րին մէջ սկսած
եմ աշ խա տիլ, այ նու հե -
տեւ՝ 1991-2003 թուա -
կան նե րուն ե ղած եմ Հա -
յաս տա նի Ազ գա յին
գրա դա րա նի փոխ-տ  նօ -
րէ նը:

-Իսկ յե տոյ ստանձ -
նած էք այս աշ խա տան քը՝ Միա ցեալ
Նա հանգ նե րու դես պա նա տան մէջ:
Ի՞նչ է տե ղե կա տուա կան մի ջոց նե րու
եւ պա շար նե րու կեդ րո նի աշ խա տան -
քի բնոյ թը:

-Տե ղե կա տուա կան մի ջոց նե րու եւ պա -
շար նե րու կեդ րո նը գրա դա րան է՝ + նշա -
նով: Ա ռաջ ա ւե լի շատ գրա դա րա նը կը
գե րակշ ռէր, քան՝ ա ռա ւել նշա նը, հի մա ե -
լեկտ րո նա յին, թուա յին եւ հե ռա կայ աշ -
խա տան քի ձե ւե րը ա ւե լի տա րա ծում ու -
նին: Ե թէ ա ռաջ ա մէն օր իմ մօտ, դես պա -
նա տան գրա դա րա նի մէջ օ րա կան կ՚ու նե -
նա յինք մի ջի նը քսան այ ցե լու, հի մա ի
հար կէ, այդ քան այ ցե լու չկայ, բայց ա տոր
փո խա րէն հի մա ա ւե լի շատ կ՚օգ տուին
մեզ մէ, քան՝ ա ռաջ, ո րով հե տեւ մենք մեր
այ ցե լու նե րուն, մեզ մէ օգ տուող նե րուն կը
սպա սար կենք առ ցանց դրու թեամբ: Այ -
սինքն, պայ ման չէ, որ այ ցե լուն գայ, հաս -
նի մեզ մօտ, որ պէս զի օգ տուի մեր պա շար -
նե րէն: 2010 թուա կա նէն սկսեալ մենք եւ
Հա յաս տա նի մէջ գոր ծող հինգ ա մե րի կեան
ան կիւն նե րը մեր այ ցե լու նե րուն անվ ճար
եւ ա զատ մուտք կու տանք դէ պի eLib-
raryUSA տե ղե կա տուա կան շտե մա րա ննե -
րը, ո ր մեծ հան գոյց մըն է եւ ո րու մէջ
մուտք գոր ծո ղը կրնայ ա ւե լի քան ե րե -
սուն հինգ տար բեր շտե մա րան նե րէ օգ տը-
ւիլ: Մեր հիմ նա կան օգ տուող նե րը անգ լե -
րէն լե զուն սո րվիլ փա փա քող նե րը, լե զու -
նե րու ու սում նա սի րու թեամբ հե տաքըր-
քըրւող նե րը, այլ մաս նա գի տու թիւն ներ ու -
սում նա սի րող ներն են, ինչ պէս՝ հա սա րա -
կա կան գի տու թիւն ներ, գոր ծա րա րու թիւն
եւ այլն: Շտե մա րան նե րը մեծ ծրար մըն են,
եւ մար դիկ, ի րենց տու նին մէջ նստած,
կ՚օգ տուին այդ հնա րա ւո րու թիւն նե րէն: Ո -
րե ւէ մէ կը, որ կը դի մէ մե զի, պէտք է ըլ լայ
կամ ա մե րի կեան դես պա նա տան գրա դա -

րա նի, կամ ալ՝ ի րեն մօ տիկ գտնուող ա մե -
րի կեան ան կիւ նի օգ տուո ղը: Մեր գրա դա -
րա նը եր կու գոր ծա ռոյթ ու նի. օ րուան ա -
ռա ջին կէ սը ա ւե լի շատ դես պա նա տան դի -
ւա նա գի տա կան հա տուա ծին հա մար կ՚աշ -
խա տինք, կը հե տե ւինք օ րուան լրա հո սին,
ու նինք յա տուկ շտե մա րան ներ, ո րոնց մէ
տե ղե կու թիւն ներ կը քա ղենք, լրա քաղ կը
հա ւա քենք, իսկ օ րուան երկ րորդ կէ սին
մեր աշ խա տան քին կ՚ա ւել նայ նաեւ այ ցե -
լու նե րու եւ օգ տուող նե րու հետ աշ խա -
տան քը: 

-Ով քե՞ր են հիմ նա կան օգ տուող նե րը:
-Մեր հիմ նա կան օգ տուող նե րը ու սա նող -

ներն են։ Օգ տուող նե րու կար գին են նաեւ
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թեան ներ -
կա յա ցու ցիչ ներ, անգ լե րէ նի ու սու ցիչ ներ,
կամ պար զա պէս մար դիկ, ո րոնք հե տա-
քըրք րուած են ա մե րի կա գի տու թեամբ կամ
մեր գիր քե րով, ո րոնք տե սա կա ւոր նիւ թեր
կը պա րու նա կեն: Նոյ նիսկ ար դէն պայ ման
ալ չէ, որ ան ձը, որ կ՚այ ցե լէ մեր կեդ րո նը,
լաւ տի րա պե տէ անգ լե րէ նին, կրնայ գալ,
նա յիլ մեր ամ սագ րե րը, գիր քե րը, զորս
մենք կը ստա նանք Միա ցեալ Նա հանգ նե -

րէն, օգ տուիլ հա մա ցան ցէն եւ այդ ա մէն
ին չը մեր կեդ րո նը կը տրա մադ րէ ա զատ ու
անվ ճար հի մունք նե րով:

-Իսկ ի՞նչ են ա մե րի կեան կեդ րոն նե -
րը, ո րոնց աշ խա տան քի կա ռա վա րու -
մը նոյն պէս Ձեր կեդ րո նի հսկո ղու -
թեան ներ քոյ է:

-Ա մե րի կեան կեդ րոն նե րը աշ խար հի մէջ
սկսած են պաշ տօ նա պէս գոր ծել 2000
թուա կա նէն ի վեր: Այ սօր աշ խար հի եօ թա -
նա սուն եր կիր նե րու մէջ կան ա մե րի կեան
ան կիւն ներ, ո րոնց թի ւը կը հաս նի 477-ի:
Հա յաս տա նի մէջ կայ հինգ ա մե րի կեան ան -
կիւն (www.americancorners.am) մէ կը՝ Ե րե -
ւա նի, միւս նե րը՝ մար զե րու մէջ, ո րոնք տե -
ղա բաշ խուած են Հա յաս տա նի գրա դա րան -
նե րէն ներս, գրա դա րա նի մէկ ան կիւ նը
յատ կա ցուած է ա մե րի կեան գրա կա նու -
թեա ն, մշա կոյ թին, կրթու թեա ն, առ հա սա -
րակ՝ ա մե րի կեան ար ժէք նե րուն: Զա նա զան
տա րի քի մար դիկ կը յա ճա խեն այդ կեդ -
րոն ներ, անգ լե րէն լե զուով գրա կա նու թիւն
կը կար դան, կ՚ու սում նա սի րեն նո րու թիւն -
ներ, զա նա զան ձեռ նարկ նե րու կը մաս նակ -
ցին: Բազ մա թիւ ա մե րի կեան հե ղի նակ նե -
րու ժա մա նա կա կից հրա տա -
րա կու թիւն ներ Հա յաս տա նի
գրա դա րան նե րու մէջ դըժ-
ւար է գտնել, բայց ա մե րի -
կեան ան կիւն նե րուն մէջ ա -
նոնք կան: Ե րե ւա նի մէջ թե -
րեւս հնա րա ւոր է գիրք մը,
ամ սա գիր մը ա ւե լի դիւ րին
գտնել, բայց մար զե րը
զրկուած են այդ հնա րա ւո -
րու թիւն նե րէն։ Ա հա ին չու
մենք կը կա րե ւո րենք մար զե -
րու հետ աշ խա տան քը, եւ ա -
մե րի կեան ան կիւն նե րէն
զատ կը գոր ծակ ցինք նաեւ

մար զա յին այլ գրա դա րան նե րու հետ, մար -
զե րու մէջ գոր ծող հա մալ սա րան նե րու
գրա դա րան նե րուն հետ: Քա նի որ ե լեկտ -
րո նա յին ըն թեր ցիչ նե րը ար դէն եր թա լով
մեծ տա րա ծում գտած են, եւ ու սա նող նե -
րը սի րով կ՚ըն թեր ցեն շար ժա կան սար քե -
րով, մենք հա մալ սա րան նե րու գրա դա րան -
նե րուն նուի րած ենք ե լեկտ րա կան ըն թեր -
ցիչ ներ, ո րոնց մէջ գրա կա նու թիւն բեռ-
նըւած է, ցան կու թեան պա րա գա յին ի րենք
ալ կրնան բեռ նել:

Կրկին գա լով ա մե րի կեան ան կիւն նե րուն,
ը սեմ, որ անց նող տա րուան մէջ Հա յաս տա -
նի ա մե րի կեան ան կիւն նե րը ու նե ցած են 67
հա զա րէ ա ւե լի այ ցե լու թիւն, այ սինքն ա -
մէն օր ա ւե լի քան 250 հո գի մտած է ա մե -
րի կեան ան կիւն ներ, ին չ որ գրա դա րան նե -
րու՝ քիչ յա ճա խե լիու թեան այս պայ ման -
նե րու մէջ շատ լաւ թիւ մըն է: Ան կիւն նե -
րը կը կազ մա կեր պեն դա սա խօ սու թիւն ներ,
հա մա ժո ղով ներ, ցու ցա հան դէս ներ, խօ -
սակ ցա կան ա կումբ ներ, ա մե րի կեան ժա -
պա ւէն նե րու ցու ցադ րու թիւն ներ եւ քըն-
նար կում ներ: Ա նոնք իւ րօ րի նակ հա մայն -
քա յին մշա կու թա յին կեդ րոն ներ են: Այս

տա րի Ե րե ւա նի ա մե րի կեան ան կիւ նը անգ -
լե րէն բե մադ րու թիւն պատ րաս տած է
դպրո ցա կան նե րու հա մար, ո րու բե մադ -
րու թեան գծով նաեւ Ե րե ւա նի մէջ բնա կող
սու րիա հայ ե րա խա ներ մաս նակ ցած են: 

-Իբ րեւ եր կար տա րի ներ Հա յաս տա -
նի գրա դա րա նա յին աս պա րէ զի մէջ
աշ խա տած մէ կը, ինչ պէս նաեւ այդ
աս պա րէ զին շատ լաւ ծա նօթ ըլ լա լով,
ի՞նչ վի ճա կի մէջ կը տես նէք Հա յաս -
տա նի գրա դա րան նե րը:

-Կ՚ու զեմ այս ա ռի թով յի շել հե ռա ւոր
1994 թուա կա նը, երբ ես Միա ցեալ Նա -
հանգ ներ այ ցե լած էի՝ հե տա զօ տա կան եւ
ու սում նա կան ծրագ րե րով՝ Ի լինոյի հա մա-
լ ըսա րան եւ այդ այ ցի շրջա նակ նե րու մէջ,
օր մը, կանգ նած էի Լոս Ան ճե լը սի Կեդ րո -
նա կան հան րա յին գրա դա րա նի հին գե րորդ
յար կին վրայ, մեր հայ րե նակ ցի՝ Սիլ վա
Նա թա լի Մա նու կեա նին հետ, որ գրա դա -
րա նի մի ջազ գա յին լե զու նե րու բաժ նի վա -
րիչն էր, գրա դա րանն ալ շքեղ կա ռոյ ցի մը
մէջ էր, իսկ ըն թեր ցող նե րը առ տու կա նուխ
ար դէն կը սպա սէին դռնե րու քով, երբ
դռնե րը կը բա ցուէին, 200-300 հո գի մէկ

ան գա մէն ներս կը մտնէր, ին չ որ գրա դա -
րա նի մը հա մար ե րա նե լի բան մըն է: Տի -
կին Սիլ վան ին ծի ը սաւ՝ Ներ սէս, երբ ես
քե զի կը նա յիմ, կը տես նեմ ինք զինքս աս -
կէ քսան տա րի ա ռաջ, եւ այս պա հուն, երբ
դուն ին ծի կը նա յիս, կը տես նես ինք զինքդ
քսան տա րի յե տոյ: Քսան տա րի յե տոյ
2014 թուա կանն էր, այ սինքն՝ մեր օ րե րը,
ան կ՚ակ նար կէր, որ քսան տա րի ա ռաջ ի -
րենց գրա դա րա նը նոյն պայ ման նե րը չէ ու -
նե ցած, ինչ պէս այդ օ րը, եւ նոյն քան ըն -
թեր ցող չէ ու նե ցած, ինչ պէս այդ ժա մա -
նակ, եւ Հա յաս տա նի մէջ ալ քսան տա րի
յե տոյ մօ տա ւո րա պէս նոյ նը պի տի ըլ լայ: 

Չեմ կար ծեր, թէ գրա դա րա նա յին շէն քե -
րու, շի նու թիւ ննե րու ա ռու մով ե կած է այդ
ժա մա նա կը, ո րով հե տեւ այ սօր մենք մատ -
նե րու վրայ կրնանք հա շուել գրա դա րան -
ներ, ո րոնք տե ղա ւո րուած են այ սօ րուան
պա հանջ նե րը բա ւա րա րող կա ռոյց նե րու
մէջ, բայց հնա րա ւո րու թիւն նե րու ա ռու մով
բե կուած քը, խզուած քը՝ մեր եւ Ա րեւ մուտ -
քի մի ջեւ, եր թա լով կը փոք րա նայ: Այ -
սինքն, մեր քովն ալ շատ ար ժա նա ւոր գոր -
ծեր կ՚ը նեն՝ թուայ նաց ման ա ռու մով, նոր

մի ջոց ներ մէջ տեղ կը բե րեն եւ կը վե րա-
 փո խուի գրա դա րա նա յին գոր ծը, որ պէս զի
յար մա րցուի այ սօ րուան ըն թեր ցո ղի պա -
հանջ նե րուն: Ըն թեր ցո ղը, ե թէ կը նա յի
գրա դա րա նին եւ գրա դա րա նը ի րեն չ՚ա -
ռա ջար կեր այ սօ րուան ար տադ րան քը, ին ք
չի գար գրա դա րան: Գրա դա րան նե րը
պէտք է վե րա փո խուին, եր թա լով նոր գիր -
քե րու թի ւը կ՚ա ւել նայ, գիր քե րը կը փո խ-
ւին, տպա գիր գիր քը կը կրճա տուի, թուա -
յին թեքս տե րը կ՚ա ւել նան եւ մար դիկ ա -
ռա ւել կ՚ու զեն զա նոնք կար դալ: Ես, ան -
շուշտ, չեմ ու զեր այդ ման րա մաս նե րու մէջ
մտնել, թէ ին՛չ տե ղի կ՚ու նե նայ, երբ ան ե -
լեկտ րո նային կար դայ կամ թուա յին կար -
դայ։ Այդ մէ կը բո լո րո վին այլ թե մայ մըն
է, բայց ըն թեր ցա նու թիւ նը այ սօր ալ կայ,
մա տուց ման ձե ւե րը կան, եւ ե թէ գրա դա -
րան նե րը պատ րաստ են ըն թեր ցող ըն դու -
նե լու, ճիշդ քայ լեր կ՚առ նեն եւ ըն թեր ցող
կը շա հին: 

Երբ մենք Դեկ տեմ բե րի սկիզ բին Հա յաս -
տա նի ա մե րի կեան ան կիւն նե րուն հա մար
տա րե կան ժո ղով կ՚ը նէինք, ար ձա նագ րե -
ցինք, որ ա մե րի կեան ան կիւն նե րու հա մար

մեր ձեռք բե րած նոր-նոր
ու սու ցո ղա կան գոր ծիք նե րը
(ե ռա չափ պատ կեր ներ կեր -
տող գրիչ ներ, iPad-ի հա մար
Osmo խա ղա յին կցոր դիչ ներ,
Կա նօ հա ւա քուող հա մա -
կարգ չա յին չա փա րան ներ)
աշ խար հի մէջ աս պա րէզ ի -
ջած են 2013-2014 թուա -
կան նե րուն, եւ այ սօր ա նոնք
բո լո րը կան Հա յաս տա նի
գրա դա րան նե րուն մէջ: 

-Ա մե րի կեան դես պա -
նա տու նը ա մե րի կեան
գրա կա նու թիւ նը կը հաս-

ց նէ Հա յաս տան, իսկ հա կա ռա կը տե -
ղի կ՚ու նե նա՞յ, հայ գիր քը կը հաս ցը-
ւի՞ հա կա ռակ ուղ ղու թեամբ:

-Ա յո՛, հա կա ռակ ուղ ղու թեամբ ալ աշ -
խա տանք կը տա րուի: 2005 թուա կա նէն ի
վեր մեր գրա դա րա նը միջ նորդ կը հան դի -
սա նայ Ո ւա շինկ թը նի Գոնկ րէ սի գրա դա -
րա նի եւ Հա յաս տա նի գի տա կան գրա դա -
րան նե րու մի ջեւ: Հա յաս տա նի այն գրա դա -
րան նե րը, ո րոնք գրքա փո խա նա կու թեան
կապ ու նին Գոնկ րէ սի գրա դա րա նին հետ,
եւ Գոնկ րէ սի գրա դա րա նէն ալ կը պա տ-
ւի րեն եւ ի րենց հա ւա քա ծո նե րը կը հարըս-
տաց նեն անգ լե րէն գրա կա նու թեամբ, այդ
աշ խա տան քը կը կա տա րեն մեր մի ջո ցով:
Այ սինքն, այս տե ղէն Միա ցեալ Նա հանգ ներ
կ՚եր թայ նոր տպագ րուած հա յե րէն գիր -
քեր: Ինչ պէս ծա նօթ է՝ Գոնկ րէ սի գրա դա -
րա նը կը հա ւա քէ աշ խար հի ողջ գրա կա -
նու թիւ նը, ան կախ թէ ի՛նչ լե զուով է գիր -
քը, եւ Գոնկ րէ սի գրա դա րա նի հայ կա կան
հա ւա քա ծոն այս պա հուն մօ տա ւո րա պէս
45 հա զար կը կազ մէ: Այդ հա ւա քա ծո յի
հա մալր ման պա տաս խա նա տուն մեր հայ -
րե նա կիցն է՝ պատ մա բան Լե ւոն Աւ տո յեա -
նը: Ին ք յա ճա խա կի կու գայ Հա յաս տան,
եւ ա մէն ան գամ երբ որ գայ, մենք զա նա -
զան գրա դա րան ներ կ՚այ ցե լենք եւ գրքա -
փո խա նա կու թեան այդ ծրագ րի շուրջ աշ -
խա տանք կը տա նինք: Ան ցեալ տա րի
գրքա փո խա նա կու թեան ծրագ րի գոր ծօն
մաս նա կից նե րէն ե ղած են Ե րե ւա նի Պե տա -
կան հա մալ սա րա նի գրա դա րա նը, Ա կա դե -
միոյ գրա դա րա նը, Ա մե րի կեան հա մալ սա -
րա նի գրա դա րա նը։ Ա մէն մէ կը իր չա փով
գրա կա նու թիւն ու ղար կած է, եւ այս ձե ւով
մենք կրնանք հայ գիր քը ներ կա յա ցած ու -
նե նալ Ո ւա շինկ թը նի Գոնկ րէ սի գրա դա րա -
նին մէջ, ին չ որ հայ գիր քի մի ջազ գա յին
շրջա նա ռու թեան լա ւա գոյն մի ջոցն է։ Ե թէ
քու գիրքդ Ո ւա շինկ թը նի Գոնկ րէ սի գրա -
դա րա նին մէջ ներ կա յա ցուած է, ու րեմն
շատ մար դիկ կրնան օգ տուիլ ան կէ: Եւ կայ
կա րե ւոր կէտ մը եւս՝ Հա յաս տա նէն Միա -
ցեալ Նա հանգ ներ ու ղար կուող գիր քե րը
ա զա տուած են փոս տա յին վճա րում նե րու
բե ռէն, ին չ որ մեծ ա ռա ւե լու թիւն մըն է
գրա դա րան նե րու հա մար, հա կա ռակ պա -
րա գա յին, ա նոնք պի տի չկա րե նա յին ու -
ղար կել, փո խա րէ նը ա նոնք կը ստա նան ի -

րենց պա տուի րած գիր -
քե րը, ա ռանց ո րե ւէ մէկ
դժուա րու թեան: Այս
վեր ջին շրջա նին նաեւ
ան հատ գրող ներ, հե ղի -
նակ ներ կը դի մեն ին ծի,
որ պէս զի ի րենց գիր քե րը
նոյն պէս ա ռա քուին Միա-
 ցեալ Նա հանգ նե րէն, եւ
ես այդ մէ կը սի րով կ՚ը -
նեմ: 2005 թուա կա նէն
սկսեալ, Հա յաս տա նէն
ա ւե լի քան չորս հա զար
տպուած գիրք ու պար -
բե րա կան հան դէս ու -
ղար կուած է Գոնկ րէ սին
գրա դա րա նը:

-Այ սինքն ձե ւե րը կա՞ն փա փա քած
գիր քը ու նե նա լու, ստա նա լու։ Գիր քը
այ սօր ան հա սա նե լի բան մը չէ, եւ
կար ծես ա մե նե ւին ալ այդ չէ պատ ճա -
ռը, որ մար դիկ չեն ըն թեր ցեր:

-Ե թէ ըն թեր ցող չկայ, ու րեմն պատ ճառ
մը կայ եւ ոչ թէ պէտք է դժգո հիլ, այլ
պար զա պէս՝ գոր ծել: Մար դը իր բնոյ թով
գիր քին կա պուած ա րա րած մըն է, մարդն
ու գիր քը մէկ ամ բող ջու թիւն են, մար դը
պի տի կար դայ, ան ա ռանց կար դա լու չի
կրնար ապ րիլ, ե թէ մար դը չի կար դար, ու -
րեմն ո րե ւէ բան սխալ է, պէտք է գտնել եւ
ուղ ղել այդ սխա լը: 

-Այ սօր կար ծես, ժա մա նա կա կից տե -
ղե կա տուա կան մի ջոց նե րու զար գաց -
մա ն հա մըն թաց ա ւե լի հե տաքրք րա -
կան դար ձա՞ծ է գրա դա րա նա վա րի
մաս նա գի տու թիւ նը, քան ա ռաջ էր,
այդ պէ՞ս է: 

-Գրա դա րա նա վա րի մաս նա գի տու թիւ նը
միշտ ալ հե տաքրք րա կան ե ղած է, բայց
չեմ կրնար ը սել, թէ այ սօր ան մրցու նակ է,
եւ չեմ կրնար ը սել, թէ ժա մա նա կա կից տա -
սը լա ւա գոյն մաս նա գի տու թիւն նե րու կար -
գին ընդգր կուած է: Գրա դա րա նա վա րու -
թիւ նը աշ խար հի հնա գոյն մաս նա գի տու -
թիւն նե րէն ե ղած է, ո րով հե տեւ մար դը, երբ
սկսած է գրել, գրա ծը մէկ կողմ դնել, մէ կը
պի տի ըլ լար, որ այդ կա ւէ գի րե րը, յե տոյ
մա գա ղա թէ գի րե րը, իսկ այ սօր ար դէն՝
թուա յին բո վան դա կու թիւն նե րը կա ռա վա -
րէր, օգ նէր մար դոց՝ նա ւար կե լու եւ գտնե -
լու ի րենց ու զա ծը: Այ սօր ե թէ նոյ նիսկ ա -
ւե լի շատ թուա յին բո վան դա կու թիւ նը կայ,
բայց միեւ նոյնն է, մար դը միայ նակ չի
կրնար նա ւար կել այդ հսկա յա կան աշ խար -
հին մէջ: Ե թէ նոյ նիսկ աշ խար հի ամ բողջ

Գրադարանավարիմասնագիտութիւնըմիշտալհե-
տաքրքրականեղածէ,բայցչեմկրնարըսել,թէայ-

սօրանմրցունակէ,եւչեմկրնարըսել,թէժամանակակից
տասըլաւագոյնմասնագիտութիւններուկարգինընդգր-
կուածէ:Գրադարանավարութիւնըաշխարհիհնագոյն
մասնագիտութիւններէնեղածէ,որովհետեւմարդը,երբ
սկսածէգրել,գրածըմէկկողմդնել,մէկըպիտիըլլար,որ
այդկաւէգիրերը,յետոյմագաղաթէգիրերը,իսկայսօր
արդէն՝թուայինբովանդակութիւններըկառավարէր։

ՆԵՐՍԷՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆ. «ՄԱՐԴՆՆԵՐՍԷՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆ. «ՄԱՐԴՆ
ՈՒ ԳԻՐՔԸ ՄԷԿ ԱՄԲՈՂՋՈԹԻՒՆ ԵՆ»ՈՒ ԳԻՐՔԸ ՄԷԿ ԱՄԲՈՂՋՈԹԻՒՆ ԵՆ»

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Անուշ Թրուանց եւ Ներսէս Հայրապետեան

lշար. Դ.  էջ
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ՆԵՐՍԷՍ ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆ
lշար. Գ.  էջէն

գրա կա նու թիւ նը թուայ նա ցուի եւ հա մաշ խար հա յին
Կու կըլ գրա դա րա նի մը մէջ լե ցուի, ինչ որ ի հար կէ,
անհ նար է, նոյ նիսկ այդ ժա մա նակ անհ նար է, որ մար -
դը փնտռէ եւ գտնէ իր ու զա ծը: Մար դոց կը թուի, որ
ե թէ ին ք հա մա ցանց ու նի, ու րեմն կրնայ հարց տալ եւ
ստա նալ իր ու զած պա տաս խա նը, այդ պի սի բան չկայ:
Աշ խար հի բո լոր գրա ւոր նիւ թե րը, գիր քե րը հան րա -
մատ չե լի չեն, դուն կրնաս այդ նիւ թին մա սին ի մա -
նալ, բայց բուն նիւ թին միշտ չէ, որ կրնաս հաս նիլ,
միշտ չէ, որ կրնաս մուտք ու նե նալ: Մե զի պէտք է այդ
գի տե լի քը, այն նա ւա վա րը, որ պէս զի մեզ ան ցը նէ այդ
խու թե րու վրա յէն, մե զի հա մար նախ նա կան աշ խա -
տանք կա տա րէ, ո րով հե տեւ մէկ թե մա յի վրայ հար -
ցում կ՚ը նես, հա զա րա ւոր գիրք կը բե րէ, ինչ պէս կողմ -
նո րո շուիլ, կա րիք կայ մաս նա գէտ նե րու, ո րոնք այդ
հա զա րա ւոր նե րու մէջ պի տի օգ նեն ընտ րել այն, ինչ
որ անհ րա ժեշտ է: Խօս քը թէ՛ տպա գիր եւ թէ ե լեկ-
տըրո նա յին գրա կա նու թեան մա սին է եւ գիրք կար դա -
լու հա մար այ սօր որ քան դիւ րին է տու նը նստած հա -
մա ցան ցի մի ջո ցաւ կար դա լը, նոյն քան կա րե ւոր է
նաեւ մի ջա վայ րը, ո րուն մէջ դուն կ՚ըն թեր ցես: Հան -
րա յին գրա դա րա նի մէջ նստած ըն թեր ցելն ալ իր դրա -
կան կող մե րը ու նի, մա նա ւանդ, երբ քու քովդ նստած
է քու սե րուն դիդ գիտ նա կա նը, գրո ղը, ու սում նա սի -
րո ղը եւ դուն կ՚ըն թեր ցես ա նոնց ներ կա յու թեամբ:
Ժա մա նա կին Հան րա յին գրա դա րա նի մէջ կար այդ մի -
ջա վայ րը, մենք հոն կ՚եր թա յինք տես նե լու ժա մա նա կի
մե ծե րը եւ պա տա հա կան չէ, որ Ար ցա խեան շար ժու մը
տեղ մը, թե ւով մը նաեւ Ազ գա յին գրա դա րա նէն, ա -
նոր մի ջանցք նե րէն ծայր ա ռած է: Այ սօր ալ կայ այդ
մի ջա վայ րը, այ սօր ալ գրա դա րա նի մէջ կա րե լի է տես -
նել ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե ր, ու սում նա սի րող նե ր,
ո րոնց ժա մա նա կը յա ւուր պատ շա ճի իր գնա հա տա կա -
նը պի տի տայ, եւ այն պէս չէ, որ թուա յին գրա կա նու -
թիւ նը զար գա ցած է, տպա գի րը ետ մղուած է, մենք
միշտ կը թե րագ նա հա տենք ներ կան՝ ի հա շիւ ան ցեա -
լի, սա կայն պէտք է նշել, որ տպա գիր գիր քի հա ւա -
տա րիմ ըն թեր ցո ղը այ սօր ալ կայ:

lշար. Ա.  էջէն

ներ, սա կայն այդ բո լո րէն ան դին, ֆիլ մին մէջ
բա նած էր իր մտա ւո րա կա նի տա ղան դը։ Հե -
ռա տես ու զգօն իր հա յեացք նե րը ե րաշ խա ւո -
րած էին այս ժա պա ւէ նին ա նա չա ռու թիւ նը,
ա ռար կա յա կա նու թիւ նը, ինչ որ այս գոր ծը
հա ւա սա րա պէս հե տաքրք րա կան դար ձու ցած
էր հայ կա կան ու թրքա կան կող մե րուն հա մար,
հեռաւորութեան պահպանումով հանդերձ։

Ինչ պէս հա ղոր դած էինք, ֆիլ մի ցու ցադ -
րու թեան յա ջոր դած ա սու լի սը վա րեց ԺԱ ՄԱ -
ՆԱԿ օ րա թեր թի գլխա ւոր խմբա գիր 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։

Ա սու լի սի սկիզ բին Ա րա Գօ չու նեան ու նե -
ցաւ հա կիրճ ե լոյթ մը, ո րու ըն թաց քին ստեղ -
ծա գոր ծա կան խում բին ա նու նով շնոր հա կա -
լու թիւն յայտ նեց բո լոր ա նոնց, ո րոնք ի րենց
չա փա զանց նշա նա կա լից վկա յու թիւն նե րը բե -
րած էին այս փաս տա վա ւե րագ րա կան գոր ծին
հա մար։ Այս շրջագ ծին մէջ ան վեր յի շեց Հան -
րա պե տու թեան նախ կին նա խա գահ նե րէն
Սիւ լէյ ման Տե մի րէ լը, որ սկզբուն քօ րէն հա մա -
ձա յնած էր այս ժա պա ւէ նին հա մար ներդ նել
իր վկա յու թիւն նե րը, սա կայն նախ ա ռող ջու -
թիւ նը, յե տոյ ալ օ րե րը չէին նե րած՝ հար ցա-
զը րոյ ցի մը ի րա կա նա ցու մը։ Նոյն պէս վեր-
 յի շուե ցաւ հան գու ցեալ Սար գիս Սե րով բեա -
նը, որ «Ա կօս»ի հա յե րէն բաժ նի խմբագ րի
հան գա ման քով իր կեան քի վեր ջին հար ցա-

զըրոյ ցը տուած էր այս ֆիլ մին հա մար։ Սոյն
բա րո յա կան պարտ քե րու հա տու ցու մէն վերջ,
Ա րա Գօ չու նեան շեշ տեց, որ ժա պա ւէ նը միջ -
պե տա կան հար թու թեան պրիս մա կէն կը դի -
տար կէր հայ-թրքա կան յա րա բե րու թիւն նե րը։
Ըստ ի րեն, գոր ծի հիմ նա կան խո ցե լի կող մը
Թուր քիա-Հա յաս տան քսա ն  հին գա մեայ շփում -
նե րու ա մե նա վեր ջին հանգ րուա նին կը վե րա -
բե րէր։ Ար դա րեւ, Ցիւ րի խի մէջ ստո րագ րը-
ւած ար ձա նագ րու թիւն նե րուն վե րա բե րեալ ի -
րա դար ձու թիւն նե րու ներ կա յաց ման ճա նա -
պար հին յա ռա ջա ցած էր խնդրա յա րոյց պա -
րա գայ մը։ Թուր քիոյ կող մէ այդ գոր ծըն թա -
ցին մաս նակ ցած բազ մա թիւ ա ռանց քա յին
դէմ քեր այժմ ար դէն պաշ տօ նի գլուխ չեն
գտնուիր եւ որ պէս նախ կին պաշ տօ նեա ներ
ու նե ցած են վկա յու թիւն ներ տա լու հնա րա ւո -
րու թիւ նը։ Նոյ նը կա րե լի չէ ե ղած Հա յաս տա -
նի պա րա գա յին, ո րով հե տեւ ար ձա նագ րու -
թիւն նե րու գոր ծըն թա ցին մաս նա կից դէմ քե -
րը այն տեղ տա կա ւին կը մնան պաշ տօ նի
գլուխ, հե տե ւա բար չեն կա րո ղա ցած մաս նակ -
ցու թիւն բե րել այս նա խագ ծին։ Գօ չու նեան
յի շե ցուց, որ սոյն ֆիլ մի ար տադ րու թեան
շրջա նին Թուր քիա-Ռու սաս տան յա րա բե րու -
թիւն նե րը ու նէին բնա կա նոն ըն թացք, իսկ
այժմ ա նոնց մի ջեւ ծա գած լա րուա ծու թիւ նը
բո լո րո վին նոր ի րա վի ճակ մը ստեղ ծած է տա -
րած քաշր ջա նէն ներս։

Ա րա Գօ չու նեա նի այս ամ փոփ նե րա ծա կա -
նէն վերջ ար տա յայ տուե ցաւ Պիւ լենտ Պիլ մէզ,
որ կա րե ւո րեց քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու -
թեան դե րա կա տա րու թիւ նը՝ Թուր քիա-Հա -
յաս տան յա րա բե րու թիւն նե րու բնա կա նո նաց -
ման ո րո նում նե րուն տե սան կիւ նէն։ Ըստ ի րեն,
եր կու եր կիր նե րուն մէջ որ քան որ ամ րապըն-
դըւի ժո ղովր դա վա րու թիւ նը, ա պա այն քան
ա ւե լի աշ խոյժ ու հա մար ձակ պի տի կա րե նայ
գոր ծել քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թիւ նը,

որ կը բարձ րա ձայ նէ սահ մա նի բաց ման ու
յա րա բե րու թիւն նե րու բնա կա նո նաց ման
սպա սու մը, պա հան ջը։ Պիւ լենտ Պիլ մէզ նշեց,
թէ այս ֆիլ մին պատ րաս տու թիւ նը զու գա դի -
պած է 2015 թուա կա նին, երբ ի րենք հե տա -
մուտ ե ղած էին յի շո ղու թեան թար մաց ման։
Իր խօս քով, սահ մա նի բա ցու մը միջ պե տա կան
հարց մըն է, իսկ ե թէ փակ սահ մա նի պայ ման -
նե րով եր կու ժո ղո վուրդ նե րուն մի ջեւ կա րե լի
կը դառ նայ երկ խօ սու թիւ նը, ա պա սա ար -
դիւնքն է քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թեան
ջան քե րուն։ Եր կու եր կիր նե րու մի ջեւ առ կայ
բո լոր խո չըն դոտ նե րու յաղ թա հար ման ե րաշ -
խիքն է՝ ժո ղովր դա վա րու թիւ նը եւ քա ղա քա -
ցիա կան հա սա րա կու թեան զար գա ցու մը։

Պիւ լենտ Պիլ մէզ օ րի նա կե լի նկա տեց, որ
կող մե րու հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու -
թիւն նե րուն հա մա տեղ ծրագ րե րը կեան քի կը
կո չուին եր րորդ կող մե րու վրա յով կամ խրա -
խու սան քով։ Ան կանգ ա ռաւ մշա կու թա յին ու
ժո ղովր դագ րա կան նմա նու թիւն նե րուն վրայ։
Ըստ ի րեն, Թուր քիա-Հա յաս տան յա րա բե րու -
թիւն նե րու առ կայ վի ճա կը կը հա մա րուի Պաղ
պա տե րազ մի շրջա նին ապ րուած ա ղա ւա ղու -
մի մը տա կա ւին յաղ թա հա րուած չըլ լա լը։ Հե -
տե ւա բար, ան շեշ տեց նաեւ խա ղա ղա մէտ
մշա կոյ թի մը տա րած ման ու հաս տատ ման
անհ րա ժեշ տու թեան վրայ։ 

Դի տար կում նե րու տա րա փի մը մթնո լոր տին
մէջ ան ցաւ ա սու լի սը, ո րու տե ւո ղու թեան
Թուր քիա-Հա յաս տան յա րա բե րու թիւն նե րու
բնա կա նո նաց ման հե ռան կար նե րուն շրջա-
գըծով ամ բող ջա կան պատ կեր մը ստեղ ծուե -
ցաւ ներ կա նե րու մտքին մէջ՝ թեր ու դէմ մաս -
նա գի տա կան ու շա հե կան կար ծիք նե րու փո -
խա նա կու մով։ 

Մեր վա ղուան թի ւով պի տի անդ րա դառ -
նանք այս ա սու լի սի միւս ա տե նա խօս նե րու ե -
լոյթ նե րու ման րա մաս նու թիւն նե րուն։

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐՈՒ ՏԱՐԱՓ

ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ ՁԵՌՔԵՐԸ
lշար. Ա.  էջէն

նար պսա կը՝ այս պատ մու թեան: 

Հրանդ կը նստէր նա հա տա կի ա թո ռին, ա ռանց որ
ա նոր գոր ծին ի մաս տը, ա նոր պատ գամ նե րը եւ ա նոր
ար ձա կած նե տե րը տեղ մը հաս նին: 

Միա սին ա պա գայ մը կեր տել: 

Պի տի ը սէք,- ինչ պէ՞ս:

Միա սին նստիլ նոյն սե ղա նին:

Հարց պի տի տաք,- ի՞նչ ա պա ւէ նով: 

Այս հար ցում նե րուն պա տաս խա նը ես ալ չու նիմ,
բայց գի տեմ, որ Հրանդ այդ ճա նա պար հին հա ւա տաց: 

Խօս քի ճա նա պար հին: 

Ու խօ սո ղը, ճա նա պարհ նե րուն վրայ լոյ սի կտոր ներ
«ցա նո ղ »ը պի տի չյոգ նի: 

Հրանդ եր բեք յոգ նիլ չգիտ ցաւ: 

Ու այ սօր ալ, մին չեւ այս պա հը ա նոր ձեռ քե րը ճեր -
մակ ա ղաւ նի նե րու պէս բա ցուած կը մնան օ դին մէջ: 

Բայց այդ ա ղաւ նի նե րը վա խի կամ սար սա փի խնդիր
չու նին: 

Ո րով հե տեւ Հրան դի ու ա նոր ձեռ քե րուն ժա մա նա -
կը դեռ չէ հա սուն ցած: 

Ե րե ւան

ՀՐԱ ՒԷՐ
Հայ Կա թո ղի կէ Ա ռաջ նոր դա րա նի կրօ նա կան գի -

տե լիք նե րու դա սա խօ սու թիւն նե րու ծի րին մէջ՝

ԿԱ ԹՈ ՂԻ ԿԷ ՀԱ ՅՈՑ ՎԻ ՃԱ ԿԱ ՒՈՐ

ԱՐ ՀԻ. Տ. ԼԵ ՒՈՆ ԱՐՔ. ԶԷ ՔԻԵԱՆ
եր կու դա սա խօ սու թիւն պի տի կա տա րէ 20 Յու նուար
2016 եւ 27 Յու նուար 2016, Չո րեք շաբ թի օ րե րը, Ս.
Յա կոբ հի ւան դա նո ցի «Լո քալ»ին մէջ, Էլ մա տաղ,
ժա մը՝ 18.00-ին։ Դա սա խօ սու թիւն նե րը պի տի կա -
տարուին թրքե րէն լե զուով։ 

Թրքա հայ Ու սուց չաց Հիմ նար կի եւ Հայ Կա թո ղի կէ
Ա ռաջ նոր դա րա նին կող մէ միա տեղ կազ մա կեր պուած
դա սա խօ սու թիւն մըն ալ տե ղի պի տի ու նե նայ 21
Յու նուար 2016, Հինգ շաբ թի, ժա մը 17.00-ին, Պո մոն -
թիի Մխի թա րեան վար ժա րա նի սրա հին մէջ, ուր Ար -
հիա պա տիւ Գե րա պայ ծա ռը հան դէս պի տի գայ «Հա -
յե րէն լե զուի ան ցեա լը, ներ կան եւ ա պա գան» նիւ -
թով դա սա խօ սու թեան երկ րորդ մա սով։ Այս բա նա -
խօ սու թիւ նը պի տի կա տա րուի հա յե րէն լե զուով։ 

ԴԻ ՒԱՆ ՀԱՅ ԿԱ ԹՈ ՂԻ ԿԷ
ԱՐ ՔԵ ՊԻՍ ԿՈ ՊՈ ՍԱ ՐԱ ՆԻ 

ԳՈՅԺ. ՈՉ ԵՒՍ Է
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տօն ներ։ Ե ղած էր, մա նա ւանդ, Գալ ֆաեան Տան խնա -
մա կա լու թեան բազ մա մեայ ա տե նա պե տը։ Պատ րիար -
քա րա նէ ներս ալ զբա ղե ցու ցած էր պաշ տօն ներ։ Որ -
պէս կա մա ւոր վիթ խա րի աշ խա տանք տա րած էր հա -
մայն քէն ներս, նաեւ իր հիմ նած «Փո լա րիս» զբօ սա-
շըր ջու թեան ըն կե րու թեան մի ջո ցաւ տաս նա մեակ ներ
շա րու նակ ի րե րա յա ջորդ ուխ տագ նա ցու թիւն ներ կազ -
մա կեր պած էր դէ պի Հա յաս տան։ Այս ձե ւով ան
ստանձ նած էր ա ռա քե լու թիւն մը, ո րու շնոր հիւ ե զա -
կի կա մուրջ մը ստեղ ծուած էր իս թան պու լա հա յու -
թեան եւ Հա յաս տա նի մի ջեւ։ Իր յանձ նա ռու թիւն նե րը
եր կա րա ժամ կէտ նշա նա կու թիւն ու նե ցած էին եւ ան
միշտ իր ստանձ նած պա տաս խա նա տուու թիւն նե րը յա -
ռաջ տա րած էր հա ղոր դա կան բնա ւո րու թիւ նով եւ
հա մե րաշխ ձե ւով։ 1925 թուա կա նին ծնած Կար պիս
Ու ղուր լուեան վեր ջին շրջա նին կը տա ռա պէր ա ռող -
ջա կան լուրջ խնդիր նե րէ ու կը վա յե լէր իր հա րա զատ -
նե րուն խնամքն ու հո գա ծու թիւ նը։ Ան անջն ջե լի
հետք մը թո ղած է բո լոր ա նոնց վրայ, ո րոնք զին քը
ճանչ ցած են, ա ռար կայ դար ձած՝ իր նա խան ձախն դիր
եւ նուրբ վե րա բեր մուն քին։ Յա ռա ջի կայ շաբ թուան
մէջ՝ Յու նուա րի 25-ին Կար պիս Ու ղուր լուեան պի տի
նշէր իր ծննդեան տա րե դար ձը, սա կայն Նա խախ նա -
մու թիւ նը ե կաւ կան խել այդ հանգ րուա նը եւ ան ի Տէր
հան գաւ քաղցր ու ան թա ռամ յի շա տակ մը թող լով իր
սի րե լի նե րուն մօտ։ 

Այս տխուր առ թիւ երկ նա յին հան գիստ կը հայ ցենք
Կար պիս Ու ղուր լուեա նի բա րի հոգ ւոյն ու մեր խո րազ -
գած ցա ւակ ցու թիւն նե րը կը յայտ նենք որ դի նե րուն՝
Հմա յեակ Ու ղուր լուեա նին, Տքթ. Ա րա Ու ղուր լուեա -
նին եւ բո լոր ըն տա նե կան պա րա գա նե րուն։

ՏԻԱՐՊԱՔԸՐԻ ՄԷՋ ԿՈՐՈՒՍՏ
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վերջ իր կեանքն ալ դուրս ե կած էր բնա կա նոն հու նէն։ 

86-ա մեայ Սար գիս Է քէն ա ռող ջա կան եր կար վե րի -
վայ րում նե րէ վերջ նա խըն թաց օր մահ կա նա ցուն
կնքեց Տիար պա քը րի մէջ։ Ան ծնած էր Սիլ վա նի Պաշ -
պուք գիւ ղին մէջ։ 55 տա րիէ ի վեր կը բնա կէր քա -
ղա քի կեդ րո նի ա սո րի ե կե ղեց ւոյ հա մա լի րէն ներս։
Շրջա նի անվ տան գու թեան պայ ման նե րուն բե րու մով,
յու ղար կա ւո րու թիւնն ալ տե ղի ու նե ցաւ նոյն ե կե ղեց -
ւոյ մէջ, ո րով հե տեւ Ս. Կի րա կոս հա յոց ե կե ղեց ւոյ գըտ-
նըւած շրջա նին մէջ փո ղոց դուրս գալ հնա րա ւոր չէ։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՄԷՋ ԶՐՈՅՑ
lշար. Ա.  էջէն

րեալ զա նա զան խնդիր ներ։ Պերճ Սեդ րա կեան Նո րին
Սրբու թեան ներ կա յա ցուց ՀԲԸՄ-ի գոր ծու նէու թիւ նը
Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի մէջ, անդ րա դառ նա լով ա պա -
գայ ծրագ րե րուն։ Վե հա փառ Հայ րա պե տը բե րաւ իր
օրհ նու թիւնն ու գնա հա տան քը ՀԲԸՄ-ի նա խա գա հին
եւ միու թեան ան դամ նե րուն՝ Հա յաս տա նի եւ Մայր Ա -
թոռ Սուրբ Էջ միած նի ի նպաստ զօ րակ ցու թեան, ինչ -
պէս նաեւ նուի րեալ գոր ծու նէու թեան հա մար։ 

Հան դիպ ման ներ կայ գտնուե ցան Մայր Ա թո ռի
Քրիս տո նէա կան դաս տիա րա կու թեան կեդ րո նի տնօ -
րէն Տ. Վար դան Եպսկ. Նա ւա սար դեան, Մի ջե կե ղե ցա -
կան յա րա բե րու թիւն նե րու եւ հրա տա րակ չա կան բա -
ժին նե րու տնօ րէն Տ. Շա հէ Վրդ. Ա նա նեան եւ Գէոր -
գեան հո գե ւոր ճե մա րա նի տե սուչ Տ. Գա րե գին Վրդ.
Համ բար ձու մեան։ 

ՀԲԸՄ-ի նա խա գա հը ներ կայ գտնուե ցաւ նաեւ Մայր
Տա ճա րին մէջ մա տու ցուած Ս. Պա տա րա գին։

ԼՈՆՏՈՆԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ
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րիոյ մէջ անհ րա ժեշտ է փո փո խու թեան մը ապ րուի լը։
Ուս տի, Քեմ րըն այս նիւ թին շուրջ հա մա տեղ աշ խա -
տանք կը նա խա տե սէ Թուր քիոյ եւ Անգ լիոյ մի ջեւ։ 

«Ա նա տո լու» գոր ծա կա լու թեան հա ղոր դում նե րով,
Տա վու տօղ լու-Քեմ րըն զրոյ ցի ըն թաց քին օ րա կար գի
վրայ ե կաւ նաեւ Կիպ րո սի հիմ նախն դի րը։ Տա վուօղ -
լու յոյս յայտ նեց, թէ սոյն հար ցը այս տա րի պի տի
կար գա ւո րուի՝ ե րաշ խա ւոր եր կիր Անգ լիոյ ա ջակ ցու -
թեամբ։ Միեւ նոյն ժա մա նակ Ահ մէտ Տա վու տօղ լու
անգ լիա կան կող մին շնոր հա կա լու թիւն յայտ նեց՝
Թուր քիա-Եւ րո միու թիւն յա րա բե րու թիւն նե րուն ի
նպաստ ա ջակ ցու թեան բե րու մով։ «Կը յու սանք, որ
2016 թուա կա նը նոր սկիզբ մը պի տի բնո րո շէ Թուր -
քիա-Եւ րո միու թիւն յա րա բե րու թիւն նե րուն մէջ։ Այս
ա ռու մով կա րե ւո րու թիւն պի տի ներ կա յաց նեն ձեր ա -
ջակ ցու թիւ նը եւ Եւ րո պա յի մա սին մեր հա մա տեղ
տես լա կա նը։ Ան գամ մը եւս շնոր հա կա լու թիւն կը
յայտ նեմ ու կը յու սամ յա ռա ջի կայ Մա յի սին ձե զի
ող ջու նել մեր երկ րին մէջ», ը սաւ Ահ մէտ Տա վու տօղ -
լու։ 

Հարկ է նշել, որ ան ցեալ տա րուան դրու թեամբ
Թուր քիոյ եւ Անգ լիոյ մի ջեւ ա ռեւ տու րի ծա ւա լը հա -
սած է 15 մի լիառ ա մե րի կեան տո լա րի մա կար դա կին։

ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ ՄԷՋ ԺՈՂՈՎ
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Ե դուարդ Նալ պան տեա նի նա խա գա հու թեամբ տե ղի
ու նե ցած Հա յաս տան-Եւ րո միու թիւն հա մա գոր ծակ ցու -
թեան խոր հուր դի 16-րդ նիս տին հան գա մա նօ րէն
քննար կուե ցան կող մե րու հա մա գոր ծակ ցու թեան հե -
տա գայ զար գաց ման նպա տա կով ձեռ նար կուե լիք քայ -
լե րը՝ քա ղա քա կան երկ խօ սու թեան, յա րա բե րու թիւն -
նե րու ա պա գայ ի րա ւա կան հիմ քի շուրջ ան ցեալ տա -
րի նե րուն սկսած բա նակ ցու թիւն նե րու, շար ժու նա կու -
թեան, մար դու ի րա ւունք նե րու, տնտե սա կան բա րե փո -
խում նե րու, ԵՄ-ին կող մէ Հա յաս տա նին տրա մադ-
րըւող ա ջակ ցու թեան վե րա բե րեալ հար ցեր։ 

Բա նա լով ժո ղո վը՝ Նալ պան տեան ը սաւ. «2015 թուա -
կա նը ա ռանձ նա յա տուկ տա րի մըն էր Հա յաս տան-ԵՄ
հա մա գոր ծակ ցու թեան հա մար։ Մենք ա կա նա տես ե -
ղանք բարձր մա կար դա կի այ ցե լու թիւն նե րու, աշ խոյժ

ու շի նիչ երկ խօ սու թեան, երկ կող մա նի հան դի պում նե -
րու, զա նա զան ո լորտ նե րու մէջ Հա յաս տան-ԵՄ հա մա -
ձայ նագ րե րու վե րա բե րեալ բա նակ ցու թիւն նե րու։ Հա -
յաս տան-ԵՄ յա րա բե րու թիւն նե րու նոր ի րա ւա կան
շրջա նա կի բա նակ ցու թիւն նե րու նա խորդ ամ սուան
մեկ նար կը մեր յա րա բե րու թիւն նե րուն մէջ նոր էջ մըն
է։ Հա ւա տա ցած ենք, որ նոր հա մա ձայ նա գի րը պի տի
ար տա ցո լէ մեր յա րա բե րու թիւն նե րու ծա ւալն ու խո -
րու թիւ նը եւ փոխ շա հա ւէտ հա մա գոր ծակ ցու թեան
հա մար պի տի սահ մա նէ նոր ու ղե նիշ ներ»։ 

Նա խա րար Նալ պան տեան եւ րո պա կան կող մին ե -
րախ տա գի տու թիւն յայտ նեց՝ տա րի նե րէ ի վեր Հա յաս -
տա նին ցու ցա բե րուած ա ջակ ցու թեան եւ օ ժան դա կու -
թեան հա մար, ինչ որ նշա նա կա լի դեր մը խա ղա ցած
է՝ երկ րէն ներս բա րե փո խում նե րու ի րա կա նաց ման եւ
հաս տա տու թիւն նե րու կա րո ղու թիւն նե րու զար գաց -
ման հա մար։ Ան վե րա հաս տա տեց Հա յաս տա նի հաս -
տա տա կա մու թիւ նը՝ խո րաց նե լու ԵՄ-ի հետ զա նա զան
ո լորտ նե րէ ներս եւ ուղ ղու թիւն նե րով հա մա պար փակ
հա մա գոր ծակ ցու թիւ նը՝ հիմ նուե լով վեր ջին տա րի նե -
րու ձեռք բե րում նե րուն վրայ՝ հա շուի առ նե լով Ե րե -
ւա նի պար տա ւո րու թիւն նե րը այլ մի ջազ գա յին, հա -
մարկ ման ձե ւա չա փե րուն մէջ։ Նալ պան տեան ընդգ ծեց
նաեւ, որ ԵՄ-ի հետ հա մա գոր ծակ ցու թեան ա ռաջ նա -
հեր թու թիւն նե րու շար քին են շար ժու նա կու թիւ նը,
մարդ կա յին շփում նե րու խթա նու մը։ Այս ամ բող ջին
մէջ ան նշեց, թէ 2014 թուա կա նի Յու նուա րին ու ժի
մէջ մտած ԵՄ-Հա յաս տան մուտ քի ար տօ նագ րա յին
դրու թեան դիւ րաց ման եւ ե տըն դուն ման մա սին հա -
մա ձայ նագ րե րը ճա նա պարհ կը հար թեն դէ պի մուտ -
քի ար տօ նագ րա յին դրու թեան ա զա տա կա նաց ման վե -
րա բե րեալ գոր ծըն թա ցի մեկ նար կը, ինչ որ հնա րա ւո -

րու թիւն պի տի տայ ա պա գա յին հաս նե լու Հա յաս տա նի
քա ղա քա ցի նե րու պա րա գա յին մուտ քի ար տօ նու թեան
անհ րա ժեշ տու թեան վե րաց ման։ Նալ պան տեան կա րե ւո -
րեց նաեւ Գոր ծըն կե րու թեան եւ հա մա գոր ծակ ցու թեան
հա մա ձայ նագ րին կից՝ կող մե րու մի ջեւ ստո րագ րուած
ար ձա նագ րու թեան ու ժի մէջ մտնե լը։ Այդ ար ձա նագ -
րու թեան շնոր հիւ Հա յաս տան կրնայ մաս նակ ցիլ ԵՄ-ի
ծրագ րե րու լայն շրջա նա կի ու կրնայ հա մա գոր ծակ ցիլ
ԵՄ-ի զա նա զան գոր ծա կա լու թիւն նե րուն հետ։ 

Նալ պան տեա նէն վերջ Գա րե գին Մել քո նեան եւ Վի -
գէն Քո չա րեան եւս հան դէս ե կան ե լոյթ նե րով ու տե -
ղե կա ցու ցին Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թեան տնտե սա -
կան քա ղա քա կա նու թեան, դա տաի րա ւա կան ո լոր տէն
ներս ի րա կա նա ցուող բա րե փո խում նե րուն, ան ցեալ
տա րի տնտե սու թեան ու դա տաի րա ւա կան բնա գա -
ւառ նե րէն ներս ԵՄ-ի հետ կա տա րուած հա մա գոր ծակ -
ցու թեան ար դիւնք նե րուն մա սին տուեալ ներ։

Նիս տի տե ւո ղու թեան Ե դուարդ Նալ պան տեան անդ -
րա դար ձաւ 2015-ի ո գե կո չում նե րուն եւ շնոր հա կա -
լու թիւն յայտ նեց Եւ րո խորհր դա րա նին ու ԵՄ-ի եր -
կիր նե րուն՝ սկզբունք նա յին մօ տե ցում նե րուն հա մար։
Բաց աս տի, Ե դուարդ Նալ պան տեան ներ կա յա ցուց
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հիմ նախնդ րի հան գու ցա լուծ -
ման ուղ ղեալ բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցի վեր ջին զար -
գա ցում նե րը։ Այս ամ բող ջին մէջ ան կանգ ա ռաւ
Ատր պէյ ճա նի ա պա կա ռու ցո ղա կան եւ սադ րիչ գոր ծո -
ղու թիւն նե րուն վրայ, ո րոնց հե տե ւան քով Ար ցա խի
հետ շփման գծին եւ Հա յաս տան-Ատր պէյ ճան սահ մա -
նին վրայ ստեղ ծուած է լա րուած ի րա վի ճակ։ «Ան ցեալ
տա րի ար ձա նագ րուե ցաւ Ատր պէյ ճա նի կող մէ հրա դա -
դա րի կո պիտ խախ տում նե րու զգա լի աճ մը, նե րա -
ռեալ ծանր զի նա տե սակ նե րու օգ տա գոր ծու մը, ինչ որ
բազ մա թիւ մարդ կա յին զո հե րու պատ ճառ դար ձաւ։
ԵԱՀԿ-ի Մինս քեան խմբա կի հա մա նա խա գահ նե րը
հաս ցէա կան կո չեր յղե ցին Ատր պէյ ճա նին՝ որ պէս զի
զսպուա ծու թիւն ցու ցա բե րէ, յար գէ հրա դա դա րի հա -
մա ձայ նու թիւ նը, հա կա մար տու թեան խա ղաղ կար գա -
ւոր ման իր յանձ նա ռու թիւն նե րը, չխո չըն դո տէ բա -
նակ ցա յին գոր ծըն թա ցը, հա մա ձայ նի շփման գծին ու
սահ մա նին վրայ հրա դա դա րի խախ տում նե րու հե -
տաքն նու թեան դրու թեան մը ստեղծ ման», ը սաւ Նալ -
պան տեան ու վստա հե ցուց, որ Հա յաս տան պի տի շա -
րու նա կէ ԵԱՀԿ-ի Մինս քեան խմբա կի հա մա նա խա -
գահ նե րու հետ հա մա տեղ ջան քե րը, ո րոնք ուղ ղուած
են ղա րա բա ղեան հա կա մար տու թեան բա ցա ռա պէս
խա ղաղ կար գա ւոր ման։ 

Խոր հուր դի նիս տի ըն թաց քին օ րա կար գի վրայ ե կան
նաեւ տա րած քաշր ջա նա յին եւ մի ջազ գա յին խնդիր ներ,
լուծ ման ու ղի նե րով հան դերձ։ 

Ե րէ կուան խոր հուր դի նիս տէն վերջ Պրիւ քէս լի մէջ
Ե դուարդ Նալ պան տեան եւ Պերթ Քուն տերս սար քե -
ցին նաեւ հա մա տեղ մամ լոյ ա սու լիս մը։ Այս առ թիւ
Նալ պան տեան զան գուա ծա յին լրա տուու թեան մի ջոց -
նե րու ներ կա յա ցու ցիչ նե րու ու շադ րու թեան յանձ նեց
ԵՄ-ի հետ հա մա գոր ծակ ցու թեան հե ռան կար նե րուն
նկատ մամբ Ե րե ւա նի կող մէ վե րագ րուած կա րե ւո րու -
թիւ նը եւ այդ շրջագ ծով ներ կայ հե ռան կար նե րը։ 
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