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ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՐՑՈՎ ԱՐԱԲՆԵՐԸ ՈՒՇ
ԱՐՁԱԳԱՆԳԵՑԻՆ. Ի՞ՆՉ ԷՐ ՊԱՏՃԱՌԸ…

ՍԱգՕ ԱրԵԱՆ

ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ
ՀԱՄԱՐ

ՈՒՇԱԳՐԱՒ
ԿԱՐԾԻՔ

Հայաստանի Հանրապետութեան Կրթութեան ու գիտութեան նախարարութեան եւ ՀԲԸՄ-ի միջեւ

ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՅՈՒՇԱԳԻՐ
Հայկական համացանցային համալսարանի առանցքին շուրջ յառաջ կը տարուին նոր ու կարեւոր նախաձեռնութիւններ

ՍԾՏՀԿ-ի անդամ երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներուն երէկուան ժողովը

ՀԵՐԹԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ
Նալպանտեան Քիեւի մէջ ներկայացուց հայկական նախագահութեան առաջնահերթութիւնները

Ե րէկ, Քիե ւի մէջ տե ղի
ու նե ցաւ Սեւ ծո վեան տըն-
տե սա կան հա մա գոր ծակ -
ցու թեան կազ մա կեր պու -
թեան (ՍԾՏՀԿ) ան դամ եր -
կիր նե րու ար տա քին գոր -
ծոց նա խա րար նե րուն ժո -
ղո վը։ Նա խա րա րու թեան
խոր հուր դի 37-րդ այս
նիս տին ներ կայ գտնուե -
ցան ՍԾՏՀԿ -ի լիի րաւ ան -
դամ 12 պե տու թիւն նե րու,
13 դի տորդ եր կիր նե րու եւ
գոր ծըն կեր կազմակեր պու -
թիւններու բարձ րա ստի ճան պա տ-
ւի րա կու թիւն ներ։ Մաս նակ ցե ցաւ
նաեւ Հա յաս տա նի Ար տա քին գոր -
ծոց նա խա րար Ե դուարդ Նալ պա -
նտեան։ Քիե ւի ժո ղո վի ըն թաց քին
Հա յաս տան ստանձ նեց կազ մա կեր -
պու թեան շրջա նա յին նա խա գա հի
պաշ տօ նը։ 

Նիս տի ըն թաց քին Ե դուարդ
Նալ պան տեան հան դէս ե կաւ ե լոյ -
թով մը, ո րու ժա մա նակ նշեց, որ Ե -
րե ւան յանձ նա ռու է ՍԾՏՀԿ -ի ռազ-
 մա վա րա կան նպա տակ նե րուն ու

կը վե րա հաս տա տէ իր ա ջակ ցու -
թիւ նը այս կազ մա կեր պու թեան
տնտե սա կան օ րա կար գին, որ ուղ -
ղուած է տա րած քաշր ջա նա յին հա -
մա գոր ծակ ցու թեան ընդ լայն ման եւ
այս բա նը կը բխի ՍԾՏՀԿ -ի կա նո -
նադ րա կան նպա տակ նե րէն։ Նալ -
պան տեան նշեց, որ Հա յաս տան՝ որ -
պէս շրջա նա յին նա խա գահ եր կիր,
յա ռա ջի կայ վեց ա միս նե րու ըն -
թաց քին ու շադ րու թեան կեդ րո նին
պի տի պա հէ ՍԾՏՀԿ -ի տա րած քա-
շըր ջա նէն ներս տնտե սա կան հա -

մա գոր ծակ ցու թեան ընդ լայ նու մը
եւ ներ կայ դրոյթ նե րու մի ջո ցաւ
պի տի ջա նայ յա ռաջ մղել նա խա-
գը ծւած օ րա կար գը։ 

Քիե ւի մէջ Նալ պան տեան շեշ -
տեց, որ ան դամ կարգ մը եր կիր ներ
յա մառ փոր ձեր կ՚ը նեն այս կազ մա -
կեր պու թեան գոր ծու նէու թիւ նը քա -
ղա քա կա նաց նե լու ուղ ղու թեամբ։
Այս բո լո րը կ՚ազ դեն ոչ միայն տա -
րած քաշր ջա նի բազ մա կող մա նի տըն-
տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թեան,

Դրուագ մը Քիեւի երէկուան ժողովէն

lշար. Դ.  էջ

Վազգէն Եագուպեան, Լեւոն Մկրտչեան եւ Երուանդ Զօրեան

Հա յաս տա նի Կրթու թեան ու գի -
տու թեան նա խա րա րու թեան եւ
Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ -
հա նուր միու թեան (ՀԲըՄ) Հայ -
կա կան հա մա ցան ցա յին հա մալ սա -
րա նի հիմ նադ րա մին մի ջեւ ե րէկ
Ե րե ւա նի մէջ ստո րագ րուե ցաւ
հա մա գոր ծակ ցու թեան յու շա գիր
մը։ «Ար մէնփ րէս»ի հա ղոր դում -
նե րով, ստո րագր ման ա րա րո ղու -
թիւ նը տե ղի ու նե ցաւ ՀԲըՄ-ի
Հա յաս տա նի կեդ րո նի մաս նա ճիւ -
ղին մէջ։ յու շա գի րը ստո րագ րե -
ցին Հա յաս տա նի Կրթու թեան ու
գի տու թեան նա խա րար Լե ւոն
Մկրտչեան եւ ՀԲըՄ-ի Կեդ րո նա -
կան վար չու թեան ան դամ Ե ր-
ւանդ Զօ րեան, որ միեւ նոյն ժա մա -
նակ Հայ կա կան հա մա ցան ցա յին
հա մալ սա րա նի հիմ նա դիրն է։
Ներ կայ էր նաեւ ՀԲըՄ-ի Կեդ րո -
նա կան վար չու թեան ան դամ նե րէն
Վազ գէն Եա գու պեան, որ կը գըլ-
խա ւո րէ կա ռոյ ցի Հա յաս տա նի
մաս նա ճիւ ղը։ 

Հա ւա քոյ թի ըն թաց քին Լե ւոն

lշար. գ.  էջ

Հա յաս տա նի Նա խա գահ
Սերժ Սարգ սեան նա խըն -
թաց ե րե կո յեան ծա ւա լուն
հար ցազ րոյց մը տուաւ
«Ար մե նիա» հե ռուս տա կա -
յա նին։ Այս առ թիւ ան
պա տաս խա նեց բազ մա թիւ
հար ցում նե րու, ո րոնց մի -
ջո ցաւ մեկ նա բա նեց երկ րի
ար տա քին ու ներ քին քա -
ղա քա կա նու թեան վե րա բե -
րեալ բազ մա թիւ այժ մէա -
կան նիւ թեր։ Այս ամ բող -
ջին մէջ Սերժ Սարգ սեան
յայտ նեց, որ յա ռա ջի կայ
տա րուան ա ռա ջին կէ սին
Հա յաս տան Եւ րո միու թեան
հետ երկ խօ սու թեան պի տի
ձեռ նար կէ՝ մուտ քի ար տօ -
նու թիւն նե րու (վի զա) ա -
զա տա կա նաց ման հար ցին շուրջ։
Իր խօս քե րով՝ ժամ կէտ նե րու վե -
րա բե րեալ յայ տա րա րու թիւն ը -
նե լը թէեւ անշ նոր հա կալ գործ
մըն է, սա կայն հա ւա նա կան է, որ
այդ ժա մա նա կա հա տուա ծին

սկսի երկ խօ սու թիւ նը։ «Այս տեղ
եւս կան բազ մա թիւ խնդիր ներ,
սա տե ւա կան գոր ծըն թաց մըն է։
Ե թէ լաւ աշ խա տինք, կը կար ծեմ,
թէ եր կու-ե րեք տա րուան ըն -
թաց քին կրնանք հաս նիլ վերջ -

նան պա տա կին», ը սաւ նախա -
գահ Սերժ Սարգ սեան։ Հե ռա տե -
սի լէն սփռուած հար ցազ րոյ ցին
մէջ ան մատ նան շեց, որ սա նոր
հա մա ձայ նա գիր մըն է ու կ՚են -
թադ րէ ա ռան ձին գոր ծըն թաց մը։ 

Միւս կող մէ, Նա խա գահ
Սերժ Սարգ սեա նի գլխա ւո -
րու թեամբ ե րէկ Հա յաս տա -
նի Ազ գա յին անվ տան գու -
թեան խոր հուր դը ժո ղով մը
գու մա րեց Ե րե ւա նի մէջ։
Պաշ տօ նա կան աղ բիւր նե -
րու հա ղոր դում նե րով, օ -
րա կար գի վրայ ե կան ռազ -
մաար դիւ նա բե րա կան հա -
մա լի րի զար գաց ման, ինչ -
պէս նաեւ ա հա բեկ չու -
թեան դէմ պայ քա րի ի րա -
ւա կան ու կա ռու ցա կար -
գա յին նա խադ րեալ նե րու
ամ րապնդ ման հիմ նախն -
դիր նե րը։ Ազգային անվը-
տան գութեան խոր հուր դի
ան դամ նե րը հա ւա նու թիւն
տուին ռազ մաար դիւ նա բե -

րա կան զար գաց ման պե տա կան
ծրագ րին։ Քննար կում նե րու ար -
դիւն քով հա սուն ցած ա ռա ջարկ -
նե րուն հի ման վրայ կա ռա վա -
րու թեան տրուե ցան շարք մը
յանձ նա րա րա կան ներ։

Հայաստանի Ազգային անվտանգութեան խորհուրդին նիստը

Հայ յե ղա փո խա կան
դաշ նակ ցու թեան քա ղա -
քա կան գրա սե նեա կի ղե -
կա վար Կի րօ Մա նո յեան
յայ տա րարեց, որ Թուր -
քիոյ եւ Ատր պէյ ճա նի
կող մէ Նա խի ջե ւա նի ռազ-
 մա կա նա ցու մը սպառ նա -
լիք կրնայ հան դի սա նալ
ամ բողջ տա րած քաշր ջա -
նի կա յու նու թեան պահ -
պան ման հա մար։ «Ար -
մէնփ րէս»ի հա ղոր դում -
նե րով, լրագ րող նե րու
հետ զրու ցե լու ըն թաց -

Կիրօ Մանոյեան

lշար. Դ.  էջ

Ամերիկայի Միա ցեալ Նա հանգ նե րու
նա խա գահ Տա նըլտ Թրամ փի յայ տա րա -
րու թիւ նը մեր կա ցուց ա րա բա կան աշ -
խար հի բա ժան-բա ժան ե ղած ընդ հա -
նուր տե սա րա նը…

Այն, որ Թրամ փի (Չո րեք շաբ թի, Դեկ -
տեմ բե րի 6-ին) կա տա րած յայ տա րա -
րու թիւ նը կա րե ւոր ան կիւ նա դարձ մը
պի տի ըլ լայ Մի ջին Ա րե ւել քի հա մար,
կաս կած նե րէ դուրս է: Կա րե ւո րը այն է
սա կայն, որ ա մե րի կա ցի «սպի տա կ» այս
նա խա գա հին ար ձա կած «ռում բ »ը ո՛ր
ուղ ղու թեամբ պի տի նե տուի: Կամ ե թէ
ճիշդ նկա րագ րենք ի րա վի ճա կը՝ ա պա
պի տի ը սենք, որ ռում բը ար դէն ար ձակ-
ւած է եւ կը սպա սէ իր «հաս ցէա տի րոջ»
հետ հան դիպ ման:

Թրամ փի ը րած յայ տա րա րու թե նէն
ան մի ջա պէս ետք ա րաբ լրագ րող ներ
«հեր թի կանգ նե ցա ն» ա նոր Ե րու սա ղէ -
մը իբ րեւ Իս րա յէ լի մայ րա քա ղաք ճանչ -
նա լու վե րա բե րեալ «պատ մա կան վճի -
ռ»ը հա մա րե լով «ե րե խա յա կա ն» քայլ
մը, յա ճախ մոռ նա լով ու ան տես առ նե -
լով, որ ան ա մե րի կեան ընդ հա նուր քա -
ղա քա կա նու թեան մէջ ըն դա մէ նը «գործ
ը նո ղ» եւ «գործ կա տա րո ղ» դէմք մըն է: 

Ճիշդ է, որ ան յա ճախ կը սայ թա քի,
կը փո խէ իր սլաք նե րուն ուղ ղու թիւն նե -
րը, խօս քը կա տակ նե րով կը հա մե մէ,
բայց նաեւ ակ նե րեւ է, որ ան բա ւա րար
ուժ ու նի աշ խար հին նոր «ժա մա ցոյ ց»
մը տա լու: 

Ա ւե լի ճիշդ պի տի ըլ լար ը սել, նոր
ուղ ղու թիւն տա լու, նոր հար ցեր սե ղա -
նին վրայ դնե լու եւ բա -
խում նե րու ու յե տա դարձ
ար ձա գանգ նե րու ընդ հա -
նուր եզ րա գիծ մը գծե լու: 

Չմոռ նանք, որ Թրամփ
իր յայ տա րա րու թիւ նը կը
կա տա րէր Ռու սաս տա նի
նա խա գահ Վլա տի միր
Փու թի նի «Սու րիոյ մէջ
ա հա բե կիչ նե րը վեր ջա -
ցա ն »ի ե րան գա ւոր մամբ
ե ղած յայ տա րա րու թե նէն
ըն դա մէ նը ժա մեր անց:
Ու Տանըլտ Թրամ փի լա -
րած նոր «ժա մա ցոյ ց »ին
ժամ կէ տը, եր բեք պա տա հա կա նու թեան
ար դիւնք չէր: 

Մինչ այդ, Մի ջին Ա րե ւել քի ո՞ր ղե -
կա վա րը կը յի շէր Ե րու սա ղէ մը. կա՛մ
Ռաք քա յի, Ա պու Քա մա լի ու Տէր Զօ րի
լու րե րուն եւ զար գա ցում նե րուն մէջ
«խեղ դուա ծ» ո՞ր լրագ րո ղը պի տի մտա -
ծէր, թէ Միա ցեալ Նա հանգ նե րու նա -
խա գա հը այս քան «ծայ րա յե ղ» քայ լի մը
պի տի դի մէր ու Ե րու սա ղէ մը ճանչ նար՝
որ պէս Իս րա յէ լի մայ րա քա ղաք: 

Թրամփ այս բո լո րին մէջ բնա կա նա -
բար պի տի ու նե նար «մեղ մա ցու ցիչ
դէպք յան ցա նա ց» մը ու նաեւ պի տի
«յո խոր տա ր», թէ տե սէք՝ «ես ըն դա մէ նը
կը կա տա րեմ նա խընտ րա կան խոս տում -
նե րէս մին, որ շատ կա րե ւոր է իմ դաշ -
նա կից նե րուս հա մա ր»: Ի րա դար ձու -
թիւ նը իս րա յէ լա ցի նե րուն հա մար ալ
«խել քէ վե ր» ո րո շում մըն է ու պարզ է
նաեւ, որ ա նոնք ալ պատ րաստ չէին այս
«հա ճե լի ա նակն կա լ »ին: 

Ի՞ՆՉ Կը ԿԱ ՏԱ րՈւԻ գԵՏ ՆԻ ՎրԱյ

Թրամ փի յայ տա րա րու թե նէն ան ցած
են տասն օ րեր ու պա ղես տի նեան «ճա -
կատ նե րուն» վրայ առ կայ բոր բո քում -
նե րը տա կա ւին չեն հա սած ի րենց լրու -
մին: Ե ղա ծը բնա կա նա բար համ բե րու -
թեան մը «կռի ւ»ն է, ո րուն ա ւար տին
ա ւե լի քան պարզ պի տի դառ նայ, թէ
գետ նի վրայ ինչ նոր ի րա վի ճակ ստեղ -
ծեց Թրամ փի կա տա րած «յայտ նա գոր -
ծու թի ւն »ը: 

Վե րա դառ նա լով ըն թա ցող դէպ քե -
րուն՝ հար կ է նշել, որ Ե րու սա ղէ մի մա -
սին ե ղած յայ տա րա րու թեան հե տե ւան -
քով պա ղես տին ցի նե րու եւ իս րա յէ լեան
ու ժե րու մի ջեւ ե ղած բա խում նե րուն հե -
տե ւան քով վի րա ւո րուած են շուրջ 1700
ան ձեր եւ կան զո հեր: Բնա կա նա բար
այս թի ւե րը վերջ նա կան չեն, քա նի որ
մին չեւ այս յօ դուա ծին գրուի լը բա -
խում նե րը կը շա րու նա կուէին ու ոչ ո -
քի հա մար պարզ է, թէ վա ղը ինչ նոր
բե մագ րու թիւն մը պի տի ըն թա նայ այն
քա ղաք նե րուն մէջ, ուր պա ղես տին ցի նե -
րը կրնան «խօսք մը ու նե նա լ»: Հե տա-
քըրք րա կան է, որ ա րաբ մէ կէ ա ւե լի
զինուո րա կան վեր լու ծա բան նե րու կար -
ծի քով՝ Կա զզէէն դէ պի իս րա յէ լեան քա -
ղաք ներ ար ձա կուած հրթիռ նե րը ոչ թէ
«պա տա հա կա նու թեամ բ» կը նե տուին,
այլ կայ բա ւա կա նին յստակ ժա մա նա -
կա ցու ցակ մը եւ վայ րե րու ու թի րախ -
նե րու ակ նե րեւ տե ղա բաշ խում մը: 

Այս ա ռու մով ալ ցարդ «Հա մա ս »ի
զինուո րա կան թե ւե րուն կող մէ իս րա յէ -
լեան Աս քա լա ն քա ղա քին վրայ նե տ-
ւած հրթիռ նե րը ո րոշ մտա հո գու թիւն
կը պատ ճա ռեն Իս րա յէ լի զի նուո րա կան
ընտ րա նիին հա մար: 

ըստ լի բա նա նեան «Ալ Ախ պա ր» պար-
 բե րա կա նին, Իս րա յէ լի զի նուո րա կան
ղե կա վա րու թիւ նը նպա տա կադ րած է
կողմ նա ցոյ ցին ուղ ղու թիւ նը փո խել եւ
բո լո րին ու շադ րու թիւ նը ուղ ղել դէ պի
Կազ զէ: Այս մօ տե ցու մը նաեւ կը նշա -
նա կէ, որ Թել Ա ւիւ վճռած է զի նուո րա -
կան լայ նա ծա ւալ գոր ծո ղու թիւն ներ կա -
տա րել եւ մղել «Հա մա ս»ն ու ա նոր զին-
ւո րա կան թե ւե րը հա մընդ հա նուր պա -
տե րազ մի մը, ո րուն ար դիւն քով ալ մի -
ջազ գա յին հան րու թեան ու շադ րու թիւ -
նը Ե րու սա ղէ մի հար ցէն պի տի թե քուի
դէ պի այդ պա տե րազ մը, ինչ ո ր շատ ալ
վտան գա ւոր խաղ մը չէ իս րա յէ լա ցի նե -
րուն հա մար: 

ըն թեր ցող նե րուս յի շեց նեմ, որ 2014
թուա կա նին տե ղի ու նե ցած է Կա զզէ ի
վեր ջին պա տե րազ մը, ո րուն հե տե ւան -
քով ալ զո հուած են 2310 պա ղես տին ցի -
ներ, մինչ իս րա յէ լեան բա նա կին զո հե -
րուն թի ւը ե ղած է 67: 

Պա տերազ մա կան օ րէնք նե րուն հան -
դէպ ծաղր ու ծա նա կով վե րա բե րուող
Նե թա նի յա հու ի կա ռա վա րու թեան հա -
մար մեծ խնդիր մը չէ լռեց նել բո լոր այն
ձայ նե րը, ո րոնք պա տե րազ մի, բռնու -
թեան եւ պա ղես տի նա-իս րա յէ լեան լու -
ծու մը կը տես նեն միայն խա ղաղ ճա նա -
պար հով: Իս րա յէ լի այս «պա տե րազ մա -
կան թէ զ »ին դի մաց պա ղես տին ցիք եւս
ու նին շատ յստակ քա ղա քա կա նու թիւն
մը, ո րուն հիմ քով ա նոնք ա մէն ինչ պի -
տի ը նեն հե ռու մնա լու հա մար «հա -
մընդ հա նուր պա տե րազ մ »ի ռիս քե րէն

եւ ա տոր փո խա րէն բա ւա րա րուին «ա -
րագ հա րուա ծ  նե ր »ու քա ղա քա կա նու -
թեամբ մը: Երբ «ա րագ հա րուած նե ր »ու
մա սին կը խօ սինք, ա պա ը սել կ՚ու զենք
«Հա մա ս »ի տար բեր մա կար դա կի հե տե -
ւորդ նե րուն կամ հա մա կիր նե րուն կող -
մէ կա տա րուած դա շու նա հա րում նե րու
կամ նոյ նիսկ ինք նա շարժ նե րու մի ջո ցով
իս րա յէ լա ցի բա նա կա յին նե րու կամ քա -
ղա քա ցի նե րու դէմ ե ղած ա րարք նե րը, ո -
րոնք Իս րա յէ լի հա մար կը հան դի սա նան
«ան մար սե լի» եւ ցնցիչ դէպ քեր: 

Այս տե սա րա նին վրայ ակ նե րեւ է
նաեւ, թէ «Հա մա ս», որ ի դէպ այ սօր կը
տօ նախմ բէ իր հիմ նադ րու թեան 30-րդ
տա րե դար ձը, ու նի զի նուո րա կան բա -
ւա րար նե րուժ դի մադ րե լու Իս րա յէ լի
կող մէ կա տա րուե լիք ո րե ւէ մեծ գոր ծո -
ղու թիւն ու ա նոր «գետ նու ղի նե րու
զինուոր նե ր »ը կրնան ծանր վնաս ներ
հաս ց  նել իս րա յէ լեան բա նա կին: 

Ան շուշտ զի նուո րա կան մեծ բա խու մի
հե տե ւանք նե րը ծանր պի տի ըլ լան եր -
կու կող մե րուն հա մար ալ ու չի բա ցա -
ռուիր, որ Իս րա յէլ մա րեց նե լու հա մար
«քա րե րու պա տե րազ մ »ի մը ո րե ւէ հա -
ւա նա կա նու թիւ նը, ստի պուած ըլ լայ
այդ պի սի քայ լի մը նե տուիլ... 

«ԲԱժ Նէ, Որ ՏԻ րԵ Ս»

Վեր լու ծա բան Ա րա րատ Կոս տա նեա -
նի հետ իմ ու նե ցած զրոյց նե րուն ըն -
թաց քին ան կա րե ւոր շեշ տով մը կը խօ -
սէր ա րա բա կան աշ խար հի բա ւա կան
«անմ խի թա ր» ի րա վի ճա կին մա սին: Ան
մաս նա ւո րա պէս կ՚ը սէր. «Հե տաքրք րա -
կան է, որ ա րա բա կան տար բեր եր կիր -
նե րու, նոյ նիսկ Ին տո նե զիոյ մէջ, բո ղո -
քար կու նե րու թի ւը ա ւե լի է, քան Ե րու -
սա ղէ մի ու ա նոր շրջա կայ քա ղաք նե -
րուն մէ ջ»: 

Ան շուշտ այս պատ կե րը պա տա հա կան
չէր: Ու նէր իր դրդա պատ ճառ նե րը ու
կար նաեւ պա ղես տի նեան գետ նին վրայ
վեր ջին տա րի նե րուն ե ղած դէպ քե րը, ո -
րոնց հե տեւան քով ա րա բա կան աշ խար -
հի գլխա ւոր տէ րու թիւն նե րը ձե ւով մը
«օ տա րուա ծ» էին պա ղես տի նեան խընդ-
րէն: Այլ խօսք, որ Թուր քիան, Ի րա նը,
Թու նու սը, Ալ ճե րիան, Լի բա նա նը եւ
նոյ նիսկ Ին տո նե զիան կ՚ար ձա գան գէին
եւ փո ղոց դուրս գա լով «Մահ Ա մե րի կա -
յի ն» կը պո ռա յին, սա կայն ե րե ւե լի էր,
որ ա րա բա կան աշ խար հի ֆի նան սա-
քա ղա քա կան հիմ նա կան ա ռանցք հան -
դի սա ցող սիւն նի տէ րու թիւն նե րը շատ
ալ խան դա վառ չեն փո ղոց իջ նե լով: 

Այս մօ տե ցու մը միայն ա նոնց Ա մե րի -
կա յի հետ ու նե ցած կա պե րուն (Ռիատ-
Ո ւա շինկ թըն) ռազ մա քա ղա քա կան դա -
շինք մը կազ մե լուն, կամ սիւն նի աշ -
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Տիե զեր քին մէջ երկ րա գուն դը միակ
մո լո րակն է, որ թթուա ծին ու նի։ Երկ -
րա գուն դի վրայ գտնուող իւ րա քան չիւր
էակ թթուա ծի նի շնոր հիւ կը շնչէ, կ՚ապ -
րի ու կը գո յա տե ւէ։ Նոյն պէս ալ բնու -
թիւ նը ա ռանց ջու րի եւ թթուա ծի նի չի՛
կրնար կա նա չա նալ, ծա ղիկ նե րը՝ ծլար -
ձա կիլ, ծա ռե րը հա րիւր տա րի ներ կան -
գուն մնալ…։ Ծա ռե րը ի տար բե րու թիւն
երկ րի վրայ գտնուող բո լոր ստեղ ծա -
գոր ծու թեանց, մարդ ա րա րա ծի ար -
տաշն չած ած խաթ թուն թթուա ծի նի կը
վե րա ծեն։ Ե թէ թթուա ծի նը բա րի նպա -
տա կի հա մար ստեղ ծուած է, սա կայն
մար դիկ ո՛չ միայն զայն կը չա րա շա հեն,
այ լեւ ի րենց «ծանր» շուն չով ու ներ կա -
յու թեամբ ի րենց շրջա պա տի կեան քը
«կը ծան րաց նեն», հե զա սահ ըն թաց քը
կը խո չըն դո տեն եւ ա նէծ քի «տա -
րափ»նե րով յա ջո ղակ գնաց քիդ ար գելք
կը հան դի սա նան։

Թթուա ծի նը թե թեւ ու ան -
տե սա նե լի է։ Ա ռողջ մար դիկ
շատ հեշ տու թեամբ կրնան
զայն շնչել ու ար տաշն չել,
բայց «ծանր» հո գի ու նե ցող
մար դի կը այդ պէս չե՛ն ար -
տաշն չեր։ Այս պի սիք մա -
քուր ու թե թեւ թթուա ծի նը
կը շնչեն, բայց «ծան րու -
թեամբ» կ՚ար տաշն չեն եւ կամ ի րենց
մէջ կը պա հեն՝ հարկ ե ղած ժա մա նակ
զայն օգ տա գոր ծե րու հա մար, այդ ըլ լայ
բամ բա սան քի, ա տե լու թեան, ա նէծ քի,
զրպար տու թեան, ցե խար ձա կու մե րու եւ
ստու թեան մի ջո ցաւ։ «Ծանր» շուն չը
մար դոց վրայ խոր ու վատ ազ դե ցու -
թիւն կը թո ղու, իսկ այդ «ե զա կի» շուն -
չին տի րա կա լը միայն այդ յատ կու-

թեամբ ինք զինք օժ տած չ՚ըլ լար, այլ ողջ
էու թիւ նը, նա յուած քը, կե ցուած քը, լե -
զուն եւ իւ րա քան չիւր շար ժու ձե ւը թոյ -
նի սրուա կին մէջ թա թա խած կ՚ըլ լայ։
Այդ թոյ նը անս պառ աղ բիւր է, որ շա -
րու նակ կ՚ա ւել նայ, իր գոր ծու նէու թիւ -
նը օ րըս տօ րէ կը ծա ւա լէ, երբ մա նա -
ւանդ կը տես նէ իր ըն կե րոջ կա րո ղու -
թիւն նե րը, շնորհք նե րը, յա ջո ղու թիւ նը,
ար դիւ նա ւէ տու թիւնն ու դիր քը։

«Ծանր» շուն չը ներ քին սպան նող
ախտ մըն է, որ նախ քեզ կ՚ա պա կա նէ,
կը պղծէ, ա պա՝ թի րա խա ւոր-են թար կը-

ւող ան ձը։ Այս շուն չը մարդ ան հա տի
ստո րա կա յու թեան բար դոյ թի մէկ ցու -
ցա նիշն է։ Նման մար դիկ երբ ի րենց
կեան քէն կը դժգո հին՝ այդ դժգո հու -
թիւ նը բո լո րին վրայ կը տա րա ծեն, որ -
պէս զի չըլ լայ թէ մէ կը ու րա խա նայ եւ
եր կար տա րի նե րէ ետք ձեռք բե րուած
յա ջո ղու թիւ նը, ու րա խու թիւ նը ընդ -
միշտ վա յե լէ։ Երբ այս բո լո րին ա կա նա -
տե սը կը դառ նաս, դուն քե զի հարց կու
տաս, թէ ի՞նչն են ի րենց դժգո հու թեան,
«ծանր» շուն չին, տխրու թեան, յո ռե տե -
սու թեան եւ այ լան դա կու թեան տուն
տուող պատ ճառ նե րը։ Երբ ի րենց շրջա -
պա տին մէջ չկան զի րենք վի րա ւո րող -
ներ, ան կար կո չող ներ, զգետ նող ներ՝ ա -
նոնք ի րա ւունք չու նի՛ն ներ փակ կեանք
մը ապ րե լու եւ ա պա այդ շուն չով այ -
լոց վրայ նե ղու թիւն բե րե լու։ Ա յո՛,
մարդ ա րա րա ծը բնազ դով ե սա սէր է եւ

ե սա սի րու թեան պատ ճա ռով շատ յա -
ճախ այդ ներ քին «նե խա ծու թիւն»ը,
կա մայ եւ ա կա մայ, տար բեր մի ջոց նե -
րով իր մարմ նէն դուրս կու գայ։ Բայց
եր բեք մի՛ մոռ նար, որ Աս տուած քե զի
բա նա կա նու թիւն եւ կամք տուած է, ո -
րոնց մի ջո ցով կրնաս բնազդդ, ե սա սի -
րու թիւնդ եւ յո ռի մտա ծում ներդ հա -
կակշ ռել եւ ըստ այնմ կեանքդ ապ րիլ։

Հո գե բան ներ «ծանր» շունչ ու նե ցող
մար դի կը կը կո չեն «ինք նա կոչ» կեղծ
զո հեր, ո րոնք ի րենց դժբախ տու թիւնն
ու ան յա ջո ղու թիւ նը ու րի շին վրայ կը
բար դեն եւ կ՚ու զեն ա նոնց կեան քը
«շնչա հեղձ» դարձ նել։ Փո խա նակ հար -
ցե րը ի րենք ի րենց մէջ փնտռե լու, զա -
նոնք կը կա պեն ար տա քին աշ խար հին
հետ, ո րոնց իր բեւ հե տե ւանք՝ ա մէն մէկ
ե րե ւոյ թի մէջ միայն բա ցա սա կա նը կը
տես նեն եւ դրա կա նը կ՚ան տե սեն։ Կարգ
մը հո գե բան ներ, դի տել կու տան, թէ

«ԾԱՆՐ» ՇՈՒՆՉՈՎԴ
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Կեանքիդ արժէքը

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1-Պա խա րա կել, 2-Ե գէա -
կա նի պատ մա կան շըր-
ջան նե րէն- ո մանք Հռո մի
այդ ա նու նը կու տան, 3-
Իս թան պու լի թա ղա մա -
սե րէն, 4-գար նան
պտուղ-նե րէն- հրէշ, 5-
Ա րա կան ա նուն մը-
թանձր, 6-0տար նե րը
սպա նա կան թե րակղ զիին
այդ ա նու նը կու տան-
էա կան բա յէն, 7-գա -
գաթ- հկ՝ ցօղ, 8-Պտուղ
մը, 9-Նոր չե ղող- ձայ -
նար կու թիւն մը- զուրկ է,
10-գրա գէտ Ե րուանդ
Տէր Անդ րէա սեա նի ծած -
կա նու նը- կէս մօ տէլ-
քա ղա քիս եր բեմ նի ծա -
նօթ թա տե րաս րահ նե րէն
էր, 11-Իս լամ կրօ նա կան
իշ խա նա ւոր- անձ նա կան դե րա նուն մը։

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1-Ա րա կան ա նուն մը- միա սին, 2-Ե զերք- ա րա կան ա նուն մը, 3-Կար ծիք- ա ռաջ,
4-Ցու ցա կան ա ծա կան մը- կոր սուա ծին այդ պէս կ՚ը սեն ա րե ւե լա հա յե րը- անձ -
նա կան դե րա նուն մը, 5-Դրամ- քնա րա կան, 6-Ի սա հա կի որ դի նե րէն- Իս թան -
պու լի պատ մա կան թա ղա մա սե րէն, 7-Եր կու եր րորդ մատ- Սեւ Ծո վեան գա ւա -
ռակ նե րէն, 8-Ե րեք կող մէ ճա ռա գայթ ար ձա կող, 9-0տար նե րուն լու տա սին
տուած ա նու նը- յա պա ղեալ, 10-Հետ- քիւր տին հա ցը, 11-Սուրբ գրա յին ա նուն -
նե րէն- Սէու տա կան Ա րա բիոյ քա ղաք նե րէն։

ՆԱԽԿԻՆԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ Հորիզոնական 1-Մա ռա նա պետ, 2-Ի րա կան- կա տու, 3-
Տա- ում- խա նութ, 4-Ա կա թա- ին, 5-Սաղ- կապ- ծեր, 6-Նօ տար- Պա րի, 7-Տա -
տա նիլ, 8-Ահ- տու գանք, 9-Բա ժա նորդ- սր (ահ), 10-Այ- ՏՏ- մօտ, 11-Տրա կան- քի -
լօ։ Ուղղահայեաց 1-Մի տաս- տա բատ, 2-Ա րա կան- հայր, 3-Ռա- ա ղօտ, 4-Ա կութ-
տա տասկ, 5-Նա մա կա տուն, 6-Ան- ա րա գոտն, 7-Խիպ- նարտ, 8-Ե կան- պինդ, 9-
Տան- ծալք- մի, 10-Տու ներ- սօլ, 11-Մութ- րի քար տօ։
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Սա մա թիոյ Ա նա րատ
յղու թիւն վար ժա րա նի եր -
դի քին տակ վեր ջերս հիւ րըն -
կա լուե ցաւ հո գե բան Սե լին
էօզ քան։ Ու սու ցիչ նե րուն եւ
ծնող նե րուն ուղ ղեալ եր կու
ե լոյթ նե րով հան դէս ե կաւ
մաս նա գէ տը, որ բա ցատ րու -
թիւն ներ տուաւ, թէ ի՛նչ
ճամ բով ու ի՛նչ ձե ւե րով
պէտք է շփում մշա կել տղոց
հետ։ Սե լին էօզ քան ան մի -
ջա կան զրոյ ցի մը մթնո լոր -
տի վե րա ծեց իր ե լոյթ նե րը,
ո րոնք օգ տա կար հան դի սա -
ցան մաս նա կից նե րուն տե -
սա կէ տէ։ 

Այս առ թիւ վար ժա րա նի
տնօ րէն Շա հին Չը նար հան -
դէս ե կաւ շնոր հա կա լու թեան
խօս քով մը եւ Սե լին էօզ քա -
նին յանձ նեց յու շա նուէր մը։
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«Ի մաս տու թիւն» եւ «հե ռա տե սու թիւն»
մաս նա յատ կու թիւն ներ են, որ կը կա տա րե -
լա գոր ծեն մարդս, եւ կ՚ա ւելց նեն ա նոր
հմտու թիւ նը։ Ար դա րեւ, ի մաս տուն եւ հե -
ռա տես է այն ան ձը՝ որ կեան քին իր սե փա -
կան գոր ծե րէն, աշ խա տան քէն եւ զբօ սան քի,
հա ճոյ քի ժա մե րէն զատ կը մտա ծէ, կը հե -
տաքրք րուի նաեւ ու րիշ ա րարք նե րու մա -
սին՝ ո րոնք իր ծե րու թեան օ րե րուն «պա հես -
տի դրա մագ լուխ»ի մը դե րը պի տի կա տա -
րեն։ Ի մաս տու թիւն է եւ հե ռա տե սու թիւն՝
տես նել նաեւ ա պա գան, եւ ապ րիլ ըստ
այնմ։

Մարդ, ինչ տա րիք ալ որ ու նե նայ, երբ ետ
նա յի իր ան ցեա լին վրայ, մա նա ւանդ ծե րու -
թեան շրջան նե րուն, հրճուան քով պէտք է
տես նէ, թէ իր կեան քը լոկ մսխում մը չէ՛ ե -
ղած, այլ ու նե ցած է ար ժէ՛ք մը եւ բա րո յա -
կան հարս տու թիւն մը՝ որ ան խառն գո հու -
նա կու թեան մշտա հոս աղ բիւր մըն է ի րեն
հա մար։

Եր ջա նիկ է այն մար դը, որ երբ ետ նա յի իր
ապ րած տա րիներուն, հոն չի՛ հան դի պիր ո -
րե ւէ ա րար քի՝ ո րուն մա սին զղջա ցած է, այլ
ամ բողջ կեան քը լե ցուն է գո հու նա կու -
թեամբ, օգ տա կա րու թեամբ եւ ի մաս տու -
թեամբ։ Ան շուշտ կրնան պա տա հիլ պա հեր,
ո րոնք ձա խո ղանք պատ ճա ռած են մար դուն,
բայց այդ պա հե րը որ քան հա զուա դէպ ըլ -
լան, ան այն քան եր ջա նիկ պէտք է զգայ
ինք զինք, քա նի որ իր կեան քը մեծ մա սամբ
օգ տա կար եւ նպաս տա ւոր է ան ցու ցած։
Բա ցար ձակ կա տա րե լու թիւն ե թէ նոյ նիսկ
չի րա կա նա նայ, կա տա րե լու թեան մօ տե -
ցումն ալ կ՚եր ջան կաց նէ մարդս։ Ջա նալ, աշ -
խա տիլ կա տա րեալ ըլ լա լու՝ ա հա ւա սիկ ա՛յն
ինչ որ կը սպա սուի ի մաս տուն մար դէ մը։

Ար դա րեւ, հա ճոյք նե րու եւ զուար ճու -
թիւն նե րու բուռն տրա մադ րու թեան հա կա -
ռակ՝ իր պար տա կա նու թիւ նը եւ դե րը կա -
տա րած ըլ լա լու գի տակ ցու թիւ նը, իր քսա -
կէն, ժա մա նա կէն, խոր հուրդ նե րէն եւ պա -
տե հու թիւն նե րէն ու րիշ նե րու ալ բա ժին հա -
նած եւ զա նոնք մաս նա կից ը րած ըլ լա լու իր
սո վո րու թիւ նը մար դուս ա նի մա նա լի՛ գո -
հու նա կու թիւն մը կը պատ ճա ռէ։ Մա նա -
ւանդ, ներ քին պայ քար նե րու, փոր ձու թիւն -
նե րու ա տեն իր լա ւա գոյն «Ես»ին տա րած

յաղ թա նակ նե րը զօ րա ւոր յե նակ ներ են՝ ո -
րոնց կրնայ կռթնիլ մարդ կա տա րեալ ա պա -
հո վու թեամբ եւ հպար տու թեամբ երբ կեան -
քի ա րե ւը հետզ հե տէ հո րի զո նին կը մօ տե նայ։

Տա րի քոտ մէ կը երբ կ՚ապ րի մի ջա վայ րի մը
մէջ՝ ուր ե րի տա սարդ ներ, դե ռա հաս պա տա -
նի ներ կը գտնուին եւ յա ճախ ա նոնց գե ղե -
ցիկ եւ ա ռոյգ կեան քը իր առ ջեւն է, ա մէն
ժամ, ա մէն օր ի րենց հետ է. կեան քեր՝ որ
«կեան քը ճանչ նալ»ու, կեան քը ապ րե լու,
կեան քի պայ քա րին վար ժուե լու պատ րաս -
տու թեա նը մէջ՝ ուս ման եւ գի տու թեան ա -
նեզր հո րի զոն նե րուն տե սիլ քով յափշ տա կ-
ւած են։ Կեան քեր՝ որ սէ րե րու, փառ քե րու,
վա յելք նե րու եւ եր ջան կու թիւն նե րու ե րա՜զ -
նե րով հմա յուած եւ տա րուած են։ Կեան քեր՝
ո րոնք զօ րու թեան, կա րո ղու թեան, խայ տան -
քի, թար մու թեան, հա ճոյ քի եւ հրճուան քի
ի րենց յոր դո րին մէջ՝ կեան քին ար տօս րին՝
ար ցուն քին, խոր շոմ նե րուն եւ սպի տակ մա -
զե րուն գո յու թեան եր բեք չեն ու զեր հա ւա -
տալ ինք նա խա բօ րէն։

Եւ որ քան դժուար եւ ա նի մաստ կը թուի՝
ե րի տա սար դու թեան տա րի նե րուն ե րե ւա կա -
յել ծե րու թիւ նը՝ կար ծես ա նի րա կան, ան կա -
րե լի՛ բան։

Բայց երբ ժա մա նա կը կը սա հի ու կ՚եր թայ՝
ան խու սա փե լի՛ է ծե րու թեան շրջա նը՝ բնու -
թեան օ րէ՛նքն է որ կը գոր ծադ րուի՝ անխ -
տիր եւ ա ռանց բա ցա ռու թեան, ա մէն ապ -
րող էա կի հա մար։

Ար դա րեւ, այն որ կեան քը կ՚ապ րի, կեր -
պով մը դա տա պար տուած է ապ րիլ ծե րու -
թեան շրջա նը։ Իսկ այդ շրջա նը կա րե նալ
ապ րիլ, կա րե նալ հաս նիլ այդ շրջա նին, ար -
դէն մեծ բա րե պա տե հու թիւն է, քա նի որ կը
գտնուին դժբախտ ներ, ո րոնք ծե րու թեան
շրջա նը իսկ ապ րե լու ա ռի թը չեն ու նե նար…։

Ար դեօք, ա նոնք որ չեն հաս նիր մին չեւ
ծե րու թեան, միշտ ե րի տա սարդ կը մնա՞ն,
թէ պար զա պէս մխի թա րան քի փորձ մը
պէտք է հա մա րել այս պի սի մտա ծում մը,
յայտ նի չէ՛։

Սա կայն, իս կա պէս ան կա րե լի է ե րի տա -
սար դի մը հա մար ե րե ւա կա յել, խոր հիլ ծե -
րու թեան մա սին, քա նի որ ան կ՚ապ րի միայն
ներ կան, եւ ո՛չ գա ղա փար, եւ ոչ ալ փոր -

ձա ռու թիւն ու նի ա պա գա յի մա սին։ Ուս տի,
ե րի տա սարդ ներ ու նին այն թե թեւ հո գի նե -
րը, որ գոր ծի, աշ խա տան քի ժա մե րուն մէջ
իսկ կը յոր դին ծի ծա ղե լով, ժպտե լով, եր գե -
րով եւ ճռուո ղիւն նե րով։

Ա մէն մարդ, մա նա ւանդ տա րի քոտ ներ, չը -
սե լու հա մար «ծե րեր», կ՚ու նե նան այդ անդ -
րա դար ձու մը, եւ կը յի շեն ի րենց ե րի տա -
սար դու թեան շրջա նի հո գիի այդ թե թե ւու -
թիւն նե րը, ան ցած եւ ա նե րե ւու թա ցած
կեան քի «գա րուն» են այն վար դաս փիւռ
ճամ բա նե րը, եւ ա հա ւա սիկ, ներ կա յիս, ապ-
րըւած տա րի նե րու ծան րու թիւ նը, ճնշու մը
եւ փոր ձա ռու թիւ նը կը կրեն եւ կը տա նին
ի րենց ու ժաս պառ եւ կքած, տկար ու սե րուն
վրայ, եւ կը փոր ձուին գո չել ե րի տա սարդ -
նե րուն, հոգ չէ՛ թէ պա տա նե կան ան փոր -
ձու թիւ նը ծի ծա ղով եւ ան տար բե րու թեամբ
միայն ունկնդ րէ փոր ձա ռու թեան ձայ նին.

«Ձեր աշ խա տան քի լրջու թե նէն բա ցին
ներ հա նե ցէ՛ք, ձեր ներ քին հո գե կան կռիւ -
նե րէն, պայ քար նե րէն յաղ թա նակ ներ ա պա -
հո վե ցէ՛ք, ձեր կեան քի կո րո վէն, գե ղեց կու -
թե նէն, բա րու թե նէն եւ հարս տու թե նէն -
պա հես տի գու մար- մը մէկ կողմ դրէ՛ք, ձեր
յու սա խա բու թիւն նե րէն, ձեր ցա ւե րէն եւ
վիշ տե րէն զօ րու թիւն ամ բա րե ցէ՛ք, ձեր
սրտին բա րու թիւն նե րէն եւ ազ նուու թիւն -
նե րէն պա շար հա ւա քե ցէ՛ք։ Այս բո լո րը վա -
ղը ձեր թան կա գին -դրա մագ լուխ-ը պի տի
կազ մեն, ո րուն վրայ պի տի ու զէք նա յիլ գո -
հու նա կու թեամբ եւ հրճուան քով, եւ երբ
ձեր ալ -նշե նին ծաղ կի-, ձեր մայ րա մու տի
ա րե ւը ձեր կեան քին ար շա լոյ սին հմայ քը եւ
շքե ղու թիւ նը պի տի ու նե նայ»։ 

Ո րով հե տեւ, ժա մա նա կը ան դի մադ րե լի հո -
սա՛նք մըն է, զոր ան կա րող է կա սեց նել ո՛չ
գի տու թիւ նը, ո՛չ գիւ տե րը, ո՛չ հարս տու -
թիւն, ո՛չ գան ձեր, ո՛չ հնարք ներ եւ ո՛չ իսկ
մարդ կա յին միտք։ Ուս տի ա մէն ուժ ստի պ-
ւած է խո նար հիլ ա նոր առ ջեւ, եւ թար մու -
թիւն, գե ղեց կու թիւն, ի րո ղու թիւն եւ զօ րու -
թիւն ան պայ մա՛ն պի տի ազ դուին ա նոր մո -
գա կան հպու մէն։

Ուս տի ըլ լա լու է ի մաս տուն եւ հե ռա տես,
ա նակն կա լի հետ չդի մա ւո րուե լու հա մար…։

Դեկ տեմ բեր 6, 2017, Իս թան պուլ
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Կա թո ղի կէ եւ Բո ղո քա կան ե կե -
ղե ցի նե րը Քրիս տո սի ծնուն դը կը
տօ նախմ բեն Դեկ տեմ բեր 25-ին,
իսկ Հայ Ա ռա քե լա կան եւ Ուղ ղա -
փառ ե կե ղե ցի նե րը՝ յու նուար 6-ին
եւ 7-ին:

Միա ցեալ Նա հանգ նե րու մէջ ու -
րեմն, Քրիս տո սի ծնուն դը կը տօ -
նախմ բուի Դեկ տեմ բեր 25-ին եւ
այդ ա ռի թով՝ տու ներն ու շու կա նե -
րը կը զար դա րուին Կա ղան դի ծա -
ռե րով, ո րոնք կը զգե նուն յա տուկ
յար դա րանք ներ։

Միա ցեալ Նա հանգ նե րու մէջ պե -
տու թիւ նը ան ջա տուած է ե կե ղե -
ցիէն՝ ըստ Separation of State and
Religion օ րի նա կան տրա մադ րու -
թեան։ Ու րեմն Քրիս տո սի ծնուն դը
խորհր դան շող զար դա րանք ներ չեն
թոյ լատ րուիր պե տա կան կա լուած -
նե րու վրայ։

Միա ցեալ Նա հանգ նե րու սահ մա -
նադ րու թիւ նը յա ւե լուած է 27 բա -
րե փո խում նե րով (amendments), ո -

րոնց մէ ա ռա ջի նը՝ քա ղա քա ցիին կը
շնոր հէ խօ սե լու եւ ար տա յայ տե լու
ա զա տու թիւ նը (Freedom of speech
and expression):

Եւ ա հա այս ա զա տու թիւնն է, որ
մար դիկ յա ճախ կը շա հա գոր ծեն ի -
րենց անձ նա կան նպա տակ նե րը հե -
տապն դե լու հա մար: Խօ սինք օ րի -
նակ նե րով։ գա լի ֆոր նիոյ Սեն յո -
զէ քա ղա քը կը գտնուի Սեն Ֆրէն -
սիս քո յի հա րաւ-ա րե ւել քը։ Այդ քա -
ղա քի Սե զար Շա ւէ զի ա նուան զբօ -
սայ գին ա մէն տա րուան Նո յեմ բեր
եւ Դեկ տեմ բեր ա միս նե րուն կը
զար դա րուի Կա ղան դի տօ նա ծա ռե -
րով եւ Քրիս տո սի ծնուն դը խորհր -
դան շող տա ղա ւար նե րով:

Վե րո յի շեալ սո վո րու թիւ նը սկը-
սած է ե րե սուն տա րի ա ռաջ եւ ա -
մէն տա րի մօ տա ւո րա պէս 450 ծա -
ռեր ու տա ղա ւար ներ կը զար դա ր-
ւին հոն՝ Քրիս տո սի ծնունդն ու
Նոր տա րին ա ւե տե լով։ Այս տա րի
սա կայն, մի քա նի տօ նա ծա ռեր
գայ թաղ կու թիւն յա ռա ջա ցու ցած
են քա ղա քի բնակ չու թեան մօտ։
Հի մա թոյլ տուէք որ բա ցատ րեմ։

Քրիս տո սի ծնուն դը խորհր դան -
շող տա ղա ւա րին մեր ձա կայ շրջա -
նին մէջ կան եր կու տօ նա ծա ռեր, ո -
րոնք բո լո րո վին կապ չու նին Քրիս -

տո սի ծնուն դին հետ։ Ա ւե լի՛ն, ա -
նոնք կը հա կազ դեն Քրիս տո սի գո -
յու թեան եւ քրիս տո նէու թեան:

Նկար նե րէն մին զե տե ղուած է
Սա տա նան պաշ տող խում բի մը
կող մէ: Ա նոնք մաս կը կազ մեն Sa-
tanic Temple of San Jose հե րե տի -
կոս նե րուն։ Այ սինքն՝ ա նոնք Քրիս -
տո սի փո խա րէն՝ կը դա ւա նեն Սա -
տա նան։

Ու րիշ տօ նա ծառ մը զե տե ղուած
է ա նաս տուած նե րուն (Atheists) կող-
 մէ: Տօ նա ծառ մըն ալ կայ Մոր մոն -
նե րուն կող մէ զար դա րուած։ Մոր -
մոն նե րը կը պատ կա նին Church of
Jesus Christ of Latter-Day Saints-
ին: Ա սոնք ա ղան դա ւոր են, ո րով -
հե տեւ կը հե տե ւին Ճո զէֆ Սմիթհ
ա նու նով ի րենց մար գա րէին, որ
հիմ նած է այս ե կե ղե ցին 1830 թը-
ւա կա նին։

Ա ղան դա ւոր, ո րով հե տեւ ըստ
Աս տուա ծա շուն չին՝ Քրիս տո սէ
ետք ոչ մէկ մար գա րէ պի տի գայ։
Ու րեմն Ճո զէֆ Սմիթհ չի կրնար
մար գա րէ ըլ լալ եւ հե տե ւա բար ի -
րեն հե տե ւող նե րը չեն կրնար քրիս -
տո նեայ դա սուիլ:

Դ Ա Ն Ի Ծ Ա Ն Բ Ը Ն Դ Ո Ծ Ի Ն Ա Կ Ա Զ Ե

Ր Դ Ր Ը Ն Տ Ա Ն Ի Դ Ն Ւ Ո Գ Ա Զ Ա Ր Օ Շ

Ո Ր Մ Ո Ն Ի Ք Ա Տ Ր Ա Բ Ա Ն Թ Ո Ղ Ե Ր Գ

Ն Ա Ւ Ե Ւ Ի Բ Ն Ա Կ Ա Ն Դ Տ Ք Դ Ն Ր Ա Բ

Գ Կ Ո Ր Ն Ե Վ Ո Թ Ո Թ Ա Ա Ը Ն Ի Ա Կ Հ Ա

Ր Ա Տ Ա Դ Ա Ս Տ Ա Կ Ս Հ Ր Ն Ա Տ Ր Ա Ա Ն

Ա Ն Զ Գ Ր Ա Ս Տ Ա Տ Ա Ե Ե Թ Ր Ա Ա Ն Ւ Տ

Ւ Ե Ր Ա Դ Ն Ա Ւ Ա Կ Ր Ա Կ Ա Կ Կ Տ Ի Ի Դ

Թ Ն Է Զ Ա Պ Ա Կ Ա Գ Տ Կ Ն Ց Ր Ր Զ Մ Դ Ա

Ն Կ Ա Ւ Ա Գ Ը Ր Ա Ռ Ա Ս Ը Ք Ե Զ Ա Ն Ր Ս

Ա Բ Ն Շ Ի Ն Ե Ր Ա Բ Ի Ն Ւ Կ Բ Տ Ն Ա Ա Տ

Կ Ե Ն Ա Տ Շ Ա Ւ Ո Թ Թ Թ Ա Ո Ս Գ Գ Կ Ղ Ի

Ա Ր Տ Ա Կ Ն Ե Մ Ա Կ Օ Տ Կ Ա Ր Տ Ա Ա Ե Ա

Զ Կ Ն Ա Գ Ա Ն Ա Ր Ն Ս Ո Ր Ա Ւ Պ Կ Է Գ Ր

Ե Ի Ն Ի Ծ Ա Դ Ն Ը Ա Տ Գ Ւ Ո Թ Թ Ա Թ Զ Ա

Ք Ր Գ Ա Ր Ո Ւ Ն Դ Ն Զ Ը Ն Թ Ա Ց Ք Օ Դ Կ

Ս Ա Պ Ր Ա Դ Կ Ա Ա Ա Զ Օ Ր Ա Ւ Ո Ր Շ Զ Ա

Մ Ւ Ո Ց Ա Է Ն Ա Ռ Ւ Թ Յ Ո Լ Ե Ե Ա Ն Ա Ս

Կ Զ Ա Ն Ց Ա Ռ Ո Ւ Ն Ա Կ Ա Ձ Ղ Ը Ր Ի Ն Ի

Լ Ե Ս Ա Պ Ր Ա Դ Թ Ե Ր Ա Կ Ղ Զ Ի Ա Լ Բ Գ

ԱՀԵԱԿ

ԱՆԱգ

ԱՆԱգԱՆ

ԱՆԴԱՍՏԱԿ

ԱՆէԱՑՈւՄ

ԱՊԱԶէՆ

ԱՊրՈւՍՏ

ԱՌԻԹ

ԱրԱրՔ

ԱրՈւԵՍՏ

ԱրՏԱՔԻՆ

ԱւԱՆԴ

ԱւԱՆԴԱԿԱՆ

ԲԱՆԹՈՂ

ԲԱՆՏ

ԲԱրԵՆԻՇ

ԲԵրԿրԱՆՔ

ԲԶԶԻԻՆ

ԲՆԱգԱւԱՌ

ԲՆԱԶԴ

ԲՆԱԾԻՆ

ԲՆԱԿԱՆ

ԲՈԿՈՏՆ

գԱրՈւՆ

գԱւԱԿ (2)

գԵՂԱրԴ

գԻՍԱԿ

գՆՈրԴ

գՈւՆԴ

գրԱՍՏ

գրԱՍՏԱՄԻՏ

գրԱւ (2)

ԴԱՍՏԱԿ

ԴԱՍՏԱԿԵրՏ

ԴԱՍՏԻԱրԱԿ

ԴԱրՊԱՍ

ԴԱրՊԱՍԵԼ

ԴԻՏԱԿ

ԴԻւԱՀԱր

ԴրԱԿԱՆ

ԵԶԱԿԱՆ (2)

ԵԼՈյԹ

ԵՄԱԿ

ԵրԱգԱԶ

ԵրԱԿԱՀԱՏ

ԵրգԱրԱՆ

ԵրԿԱՆ

ԵրԿԻր

ԶԱՆգԱԿ

ԶԱՆՑԱՌՈւ

ԶԱրՄ

ԶԱր0Շ

ԶՏԱրԱՆ

ԶՏՈւՄ

Զ0րԱւՈր

Զ0րԵՂ

ըՂՁԱԿԱՆ

ըՆԴԱԾԻՆ

ըՆԴՈԾԻՆ

ըՆԹԱՑՔ (2)

ըՆԿԵր

ըՆՏԱՆԻ

ըՆՏԱՆԻՔ

ԹԵԶԱՆԻՔ

ԹԵրԱԿՂԶԻ

ԹէԱԿԱՆ

ԹԹՈւ

ԹԹՈւԱՇ

ԹՈԹՈՎ

Թ0ՆըՆԿէՑ

Թ0ՆՈւՏ

Թ0ՇՆԻԼ
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1.-  Բառերը կրնան կարդացուիլ հորիզոնական, ուղղահայեաց եւ շեղակի գիծերու վրայ՝ ձախէն աջ, աջէն
ձախ, վերէն վար եւ վարէն վեր ուղղութեամբ։ 

2.-  Միեւնոյն տառը կրնայ գործածուիլ մէկէ աւելի բառերու մէջ։ 

3.-  Տուեալ բոլոր բառերը գտնելէ ետք՝ աւելցած տառերով կազմել պահանջուած պատասխանը։ 

4.-  Դիւրութեան համար՝ սկսիլ երկար բառերը գտնելով։ 

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՔԵՐ

ԿԱ ՂԱՆԴՆ ՈՒ ԱՐ ՏԱ ՅԱՅ ՏԵ ԼՈՒ Ա ԶԱ ՏՈՒ ԹԻՒ ՆԸ…

lշար. Դ.  էջ

2017-ի Դեկ տեմ բեր 6-ին Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա -
հանգ նե րու նա խա գահ Տա նըլտ Թրամփ Ե րու սա ղէ մը
Իս րա յէ լի մայ րա քա ղաք ճանչ նա լու մա սին ո րո շում
կա յա ցուց, որ յա ռա ջա ցուց ա րա բա կան շարք մը եր -
կիր նե րու, Թուր քիոյ եւ Հռո մի Պա պի դժգո հու թիւ նը:
Դեկ տեմ բեր 7-ին պա ղես տի նեան «Հա մաս» շարժ ման
ա ռաջ նորդ Իս մա յիլ Հա նիան նոր ապս տամ բու թեան
սկսե լու կոչ ը րաւ: Հա յաս տա նի Ար տա քին գոր ծոց
նա խա րար Ե դուարդ Նալ պան տեան ը սաւ, որ «Ե րու -
սա ղէ մի կար գա վի ճա կի հար ցը մի ջազ գա յին օ րա կար -
գի կա րե ւո րա գոյն խնդիր նե րէն է եւ կրնայ լու ծում
ստա նալ բա նակ ցու թիւն նե րու մի ջո ցով՝ իս րա յէ լա-
պա ղես տի նեան հա կա մար տու թեան կող մե րու հա մար
ըն դու նե լի կար գա ւոր ման ծի րէն ներս»:

1. Ի՞նչ պէս յա ռա ջա ցած է Ե րու սա ղէ մի Հայ կա կան
թա ղա մա սը:

Սուրբ Երկ րի հա յե րու բնա կեց ման պատ մու թիւ նը
սկիզբ կ՚առ նէ Ա. դա րուն: Մինչ այդ Ե րու սա ղէ մի Հին
քա ղա քի հայ կա կան թա ղա մա սի տա րած քին մե նաս -
տան էր, ուր միայն վա նա կան ներ կ՚ապ րէին: Սուրբ
Երկ րին մէջ բիւ զան դա կան ճգնա ւո րու թեան հիմ նա -
դիր նե րէն մէ կը կը հա մա րուի հայ կա կան ծա գում ու -
նե ցող Սուրբ Եւ փի միո սը:

Այ սօր Հին քա ղա քը բա ժա նուած է չորս՝ հայ կա կան,
իս լա մա կան, քրիս տո նէա կան եւ հրէա կան թա ղա մա -
սե րու: Թէեւ հա մայն քը մեծ չէ, բայց հա յե րը կը զբա -
ղեց նեն Հին քա ղա քի բա ւա կան զգա լի հա տուա ծը՝
տար բեր գնա հա տա կան նե րով՝ մէկ քա ռոր դէն մին չեւ
մէկ վե ցե րորդ մա սը: Դա րե րու ըն թաց քին հայ կա կան
թա ղա մա սը կա ռու ցուած է Սրբոց
յա կո բեանց տա ճա րին շուրջ:

2. Ինչ պի սի՞ն է Հայ կա կան թա ղա -
մա սը այ սօր:

Հայ կա կան հա տուա ծի ամ բողջ սե -
փա կա նու թիւ նը կը պատ կա նի Ե րու -
սա ղէ մի Պատ րիար քա րա նին: Հա յոց
Պատ րիար քա րա նին կը պատ կա նին ոչ
միայն ե կե ղե ցա կան հո ղե րու, ուր կը
բնա կին քա նի մը տաս նեակ վա նա կան -
ներ եւ ե կե ղե ցա կան ներ, այ լեւ ցան կա -
պա տուած հա մա լի րին մէջ ապ րող մօտ
200 հա յե րու բնա կա վայ րե րը:

Տար բեր տուեալ նե րով, քա ղա քի այլ
հա տուած նե րուն մէջ կը բնա կին եւս մօտ
եր կու հա զար հա յեր:

Երբ 2000 թուա կա նին կա յա ցաւ Հա յաս -
տա նի նա խա գահ Ռո պերթ Քո չա րեա նի
այ ցը Իս րա յէլ եւ Պա ղես տին, Ե րե ւա նի մէջ
չէին թաքց ներ, որ հիմ նա կան նպա տակ նե -
րէն մէ կը հայ հա մայն քը քա ջա լե րելն էր: Մաս նա ւո րա -
պէս նա խա գա հի մա մու լի քար տու ղար Վա հէ գաբ -
րիէ լեան կ՚ը սէր, որ Ե րու սա ղէ մի կար գա վի ճա կի խնդի -
րը կը վե րա բե րի բո լոր հա յե րուն, քա նի որ այն տեղ
կու տա կուած հո գե ւոր եւ նիւ թա կան ար ժէք նե րը կը
պատ կա նին ամ բողջ հա յու թեան:

Հե տաքրք րա կան ման րա մաս նու թիւն ներ հայ կա կան
թա ղա մա սի մա սին կրնաք կար դալ այս յղու մով:

Կրնաք կար դալ Ե րու սա ղէ մի հայ կա կան թան գա րա -
նի վե րա բաց ման ծրագ րի մա սին:

ա. Ինչ պի սի՞ն է Հա յաս տա նի դիր -
քո րո շու մը Ե րու սա ղէ մի կար գա վի -
ճա կի վե րա բե րեալ:

2000-ի Քեմփ Տէյ վի տի մէջ կա -
յա ցած բա նակ ցու թիւն նե րու ժա -
մա նակ կը նա խա տե սուէր Հին
քա ղա քի բա ժա նու մը եր կու մա սի:
Այդ բա նա ձե ւին հա մա ձայն՝ հը-
րէա կան եւ հայ կա կան հա տուած -
նե րը կ՚անց նէին Իս րա յէ լի, իսկ
քրիս տո նէա կան եւ մահ մե տա -
կան հա տուած նե րը՝ Պա ղես տի -
նեան ինք նա վա րու թեան հսկո -
ղու թեան տակ:

Սուրբ Հո ղի քրիս տո նէա կան՝
Հա յոց, Ուղ ղա փառ եւ Կա թո լիկ
ե կե ղե ցի նե րու ա ռաջ նորդ նե րը
տե ղե կա ցուած չէին այս բա նա -
ձե ւին մա սին եւ դի մե ցին Միա -
ցեալ Նա հանգ նե րու նա խա գահ Պիլ Քլին թը նին, Իս -
րա յէ լի վար չա պետ է հուտ Պա րա քին եւ Պա ղես տի նի
ինք նա վա րու թեան ղե կա վար Եա սէր Ա րա ֆա թին ե կե -
ղե ցա կան ա ռաջ նորդ նե րը բա նակ ցու թիւն նե րու հեր -
թա կան փու լին հրա ւի րե լու ա ռա ջար կով, որ պէս զի
«մեր հա ւա քա կան ներ կա յու թիւ նը Ե րու սա ղէ մի մէջ
յստակ պահ պա նուի եւ ամ բող ջու թեամբ ե րաշ խա ւո ր-
ւած ըլ լայ»: «Մենք Հին քա ղա քի քրիս տո նէա կան եւ
հայ կա կան թա ղա մա սե րը կը դի տար կենք որ պէս յա -
րա կից եւ ան բա ժա նե լի՝ ընդ հա նուր ճա կա տա գի րով ա -
մուր միա ցուած հա տուած ներ», կը գրէին ե կե ղե ցի նե -
րու ա ռաջ նորդ նե րը:

2000-ի վեր ջը Հա յաս տա նի Ար տա քին գոր ծոց նա -
խա րար Վար դան Օս կա նեան յայ տա րա րած էր, որ Հա -
յաս տա նը դէմ է Ե րու սա ղէ մի հայ կա կան եւ քրիս տո -
նէա կան թա ղա մա սե րու բա ժա նու մին: «Կը կար ծենք,
որ Ե րու սա ղէ մի կար գա վի ճա կի խնդրի ո րե ւէ լուծ ման
պա րա գա յին հայ կա կան թա ղա մա սը պէտք չէ ան -
ջատուի քրիս տո նէա կա նէն: Հա յոց Պատ րիար քա րա նը
յու նա կան եւ լա տի նա կան պատ րիար քու թիւն նե րուն
հետ միա սին դա րե րու ըն թաց քին ե ղած է Ե րու սա ղէ -
մի քրիս տո նէա կան դէմ քը», ը սած էր նա խա րա րը:

Վար դան Օս կա նեան իր յու շե րուն մէջ Քեմփ Տէյ վի -
տի բա նակ ցու թիւն նե րու մա սին կը գրէր.

«Հան դի պու մը մեծ յոյ սեր յա ռա ջա ցու ցած էր:
Կ՚ակն կա լուէր, որ կրնայ լուրջ բե կում ըլ լալ: Կող մե -

րը իս կա պէս շատ մօտ էին խնդրի
հա գու ցա լուծ ման, բայց վեր ջա ւո -
րու թեան բա նակ ցու թիւն նե րը տա -
պա լե ցան: Պատ ճա ռը, հիմ նա կա նօ -
րէն, Ե րու սա ղէ մի հար ցով հա մա -
ձայ նու թեան հաս նե լու ան կա րո -
ղու թիւնն էր: Ի հար կէ, կա յին
նաեւ այլ խնդիր ներ՝ փախս տա -
կան նե րու վե րա դարձ, վե րաբ նա -
կեց ման հար ցեր եւ այլն, սա կայն
հիմ նա կան խո չըն դո տը Ե րու սա -
ղէ մի տար բեր հա տուած նե րու
հան դէպ կող մե րու ի րա ւա կան
վե րահս կո ղու թեան հարցն էր»:

2014 թուա կա նի ամ րան Ե րե -
ւա նի մէջ ըն դու նե լով Ե րու սա -
ղէ մի Հա յոց Պատ րիարք Տ.
Նուր հան Ար քե պիս կո պոս
Մա նու կեա նը՝ Հա յաս տա նի
նա խա գահ Սերժ Սարգ սեան

ը սած էր, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւ -
նը պատ րաստ է ըստ անհ րա ժեշ տու թեան ա ջակ ցու -
թիւն ցու ցա բե րել Ե րու սա ղէ մի Հա յոց Պատ րիար քու -
թեան՝ իր այդ կա րե ւո րա գոյն ա ռա քե լու թեան ի րա -
կա նաց ման ճա նա պար հին»:

4. Ինչ պի սի՞ն է պա ղես տին ցի նե րու դիր քո րո շու մը:

2000-ի Օ գոս տո սին Քեմփ Տէյ վի տի մէջ կա յա ցած
բա նակ ցու թիւն նե րու ձա խո ղու մէն ետք Պա ղես տի նի
ինք նա վա րու թեան ա ռաջ նորդ Եա սէր Ա րա ֆաթ հեր -
քած էր հա ղոր դագ րու թիւն նե րը այն մա սին, թէ ին -

քը հա մա ձայ նած էր Իս րա յէ լի հսկո ղու թեան
տակ ձգել Ե րու սա ղէ մի Հայ կա կան
թա ղա մա սը:

Ա րա ֆաթ պա ղես տի նեան «Al-Ay -
yam» թեր թին ը սած էր. «Հայ կա կան
թա ղա մա սը մե զի կը պատ կա նի. մենք
ու հա յե րը՝ մէկ ժո ղո վուրդ ենք»:

2002-ի Հոկ տեմ բե րին Ա րա ֆաթ
Լոն տո նի մէջ լոյս տես նող ա րա բա կան
«Al- Hayat» թեր թին տուած հար ցա-
զըրոյ ցի ըն թաց քին յայ տա րա րած էր.
«Իս րա յէլ կ՚ու զէր վե րահս կել Ե րու սա -
ղէ մի Հայ կա կան թա ղա մա սը, իսկ ես ը -
սի ա նոնց, որ եր բեք չեմ դա ւա ճա ներ
հա յե րուն»:

2011 թուա կա նի Հոկ տեմ բե րին Պա -
ղես տի նի նա խա գահ Մահ մուտ Ապ պաս
Սթրազ պուր կի մէջ յայ տա րա րած էր, որ
«բո լոր միաս տուա ծեան կրօն նե րը ի րա -
ւունք ու նին ա զա տօ րէն ի րա կա նաց նե լու
ի րենց ծէ սե րը Ե րու սա ղէ մի մէջ, որ Պա -

ղես տի նեան պե տու թեան մայ րա քա ղաքն է»:

Այդ մա սին ան ը սած էր ԵԽԽՎ-ի նիս տի ժա մա նակ
պա տաս խա նե լով հա յաս տա նեան պա տուի րա կու թեան
ան դամ Նա յի րա Զօհ րա պեա նի՝ Ե րու սա ղէ մի Հայ կա -
կան թա ղա մա սի հան դէպ պա ղես տի նեան իշ խա նու -
թիւն նե րու դիր քո րոշ ման մա սին հար ցու մին: ըստ Նա -
յի րա Զօհ րա պեա նի, պա ղես տի նեան ինք նա վա րու թեան
ղե կա վա րի պա տաս խա նը «ա նո րոշ» էր:

Ա րԱ ԹԱ ԴէՈ ՍԵԱՆ

«Զարթօնք», Լիբանան

Ե ՐՈՒ ՍԱ ՂԷ ՄԻ ԿԱՐ ԳԱ ՎԻ ՃԱ ԿԸ
ԵՒ ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԹԱ ՂԱ ՄԱ ՍԸ

lշար. Ա.  էջէն

Մկրտչեան ՀԲըՄ-ին շնոր հա կա -
լու թիւն յայտ նեց՝ կրթու թեան ո -
լոր տի ի նպաստ տրա մադ րուած
մնա յուն ա ջակ ցու թեան հա մար։
«յու շագ րի գա ղա փա րը շատ կա -
րե ւոր է։ Ե թէ կը խօ սինք, որ հայ
ժո ղո վուր դը պէտք է ցան ցա յին կա -
պի մէջ մտնէ ամ բողջ աշ խար հի
մէջ, ե թէ ար մա տա պէս կը փո խուի
սփիւռ քի մէջ հա մայնք նե րու կա -
ռու ցուած քը եւ տե ղա բաշ խու մը,
ա պա միակ լու ծումն է նման ծրագ -
րե րու ի րա կա նա ցու մը՝ երբ մար դը,
չու նե նա լով հայ կա կան մի ջա վայր,
կը կա րո ղա նայ մաս կազ մել հայ
կեան քին, հա յե ցի կրթու թեան եւ
հայ ժո ղո վուր դի քա ղա քակր թու -
թեան հիմ նա կան տար րե րուն եւ

խնդի րը ե րա զա յին հայ րե նի քի գա -
ղա փա րէն կրնայ բե րել գործ նա կան
դաշտ», ը սաւ Լե ւոն Մկրտչեան։

Իր կար գին, Վազ գէն Եա գու -
պեան շեշ տեց, որ ՀԲՄը-ի ա ռա քե -
լու թեան կա րե ւո րա գոյն ուղ ղու -
թիւն նե րը կը հան դի սա նան՝ կրթու -
թիւ նը, մշա կոյ թը եւ ըն կե րատն տե -
սա կան ո լորտ նե րը։ «Այս ծրա գի րը
ու նի եր կու բա ղադ րիչ՝ կրթա կան
եւ մար դա սի րա կան։ Մե զի հա մար
շատ կա րե ւոր է թէ՛ սու րիա հա յե -
րուն եւ թէ մեր երկ րին մէջ ա պաս -
տա նած բո լոր փախս տա կան նե րու
ա ջակ ցու թիւ նը՝ ա նոնց ա ւե լի դիւ -
րին հա մար կու մը ա պա հո վե լու ա -
ռու մով», ը սաւ ան։ 

Իր կար գին, Ե րուանդ Զօ րեանն
ալ ներ կա յա ցուց Հա մա ցան ցա յին

հա մալ սա րա նի գոր ծու նէու թիւ նը
եւ սոյն յու շագ րով նա խա տե սուած
ծրագ րե րը։ 

Հարկ է նշել, որ ե րէկ ստո րագ րը-
ւած յու շագ րի հի ման վրայ՝  նա -
խա րա րու թիւ նը պար տա ւո րու թիւն
կը ստանձ նէ Հա յաս տա նի փախըս-
տա կան նե րուն, այն տեղ ա պաս տան
գտած նե րուն եւ եր կա րա ժամ կէտ
գաղ թա կան նե րուն նկատ մամբ՝ նե -
րա ռեալ սփիւռ քա հա յե րը, դա սըն -
թաց նե րու կազ մա կերպ ման հա -
մար։ Ա նոնց հա մար մշա կուած ու -
սում նա կան ծրագ րե րը հնա րա ւո -
րու թեան սահ ման նե րու մէջ յա ռաջ
պի տի տա րուին՝ հա յոց լե զուի դա -
սըն թաց նե րու կազ մա կերպ ման շա -
րու նա կա կա նու թեան ա պա հո վու -
մով։

ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՅՈՒՇԱԳԻՐ
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ՀԵՐԹԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ
lշար. Ա.  էջէն

այլ նաեւ կազ մա կեր պու թեան բուն հիմ քե րուն, ա նոր
հիմ նա կան նպա տակ նե րուն վրայ եւ հար ցա կա նի տակ
կը դնեն ՍԾՏՀԿ -ի հե ղի նա կու թիւ նը՝ որ պէս ար դիւ նա -
ւէտ տա րած քաշր ջա նա յին տնտե սա կան կազ մա կեր -
պու թիւն։ «Հա յաս տան իր նա խա գա հու թեան ըն թաց -
քին կ՚ա պա ւի նի այն հա մա տեղ ջան քե րուն, ո րոնք միտ-
ւած են յա ռաջ մղե լու հա մա կող մա նի տա րած քաշրջա -
նա յին հա մա գոր ծակ ցու թիւնն ու տնտե սա կան փոխ -
կա պակ ցուա ծու թիւ նը», ը սաւ Նալ պան տեա ն։

«ԾԱՆՐ» ՇՈՒՆ ՉՈՎԴ ՇՐՋԱ ՊԱՏԴ «ՄԻ՛ Ա ՊԱ ԿԱ ՆԵՐ»
lշար. Բ.  էջէն

նմա նա տիպ մար դիկ մտա ծե լով, որ ի րենք ու րիշ նե րու
զոհն են, յա ճախ գի տակ ցա բար ու ան տե ղի կը բո ղո -
քար կեն՝ հա ճոյք ստա նա լու եւ ի րենց գոր ծըն կեր նե -
րուն, բա րե կամ նե րուն ցաւ պատ ճա ռե լու հա մար։ Հո -
գե բան Ռո պերթ Պի սուաս Տի նը րի ու սում նա սի րու -
թեանց ա ռանց քը մար դու եր ջան կու թիւ նը կը կազ մէ։
Հռչա կա ւոր հո գե բա նը բազ մա թիւ հե տա զօ տու թիւն -
ներ կա տա րած է այս ուղ ղու թեամբ եւ փոր ձած է
հասկ նալ մար դոց դժգո հու թեան եւ ա պեր ջան կու թեան
գլխա ւո րա գոյն պատ ճառ նե րը։ Խօ սե լով դժգոհ ու
«ծանր» շունչ ու նե ցող մար դոց մա սին՝ զա նոնք ե րեք
խում բե րու դա սա կար գած է. «Ա) Մնա յուն դժգո հող -
նե րը այն մար դիկն են, ո րոնք եր բեք գո հու նա կու -
թիւն չեն զգար եւ շա րու նակ կը դժգո հին։ Այս տե -
սա կի դժգո հու թիւ նը ու ղե ղը քննա դա տու թեան կը
վար ժեց նէ՝ մար դը յո ռե տե սու թեան ա ռաջ նոր դե լով։
Բ) Զգա ցա կան դժգո հող նե րը ինք նավս տահ չեն ըլ լար
եւ շա րու նակ կը դժգո հին՝ ի րենք զի րենք ան կա րող
եւ անշ նորհք հա մա րե լով։ Ի րենց զայ րոյ թը, վրդով -
մունքն ու հիաս թա փու թիւ նը ցոյց տա լով՝ կ՚ու զեն ի -
րենց մտե րիմ նե րու ու շադ րու թիւ նը գրա ւել եւ ի րենց
խնդրին շուրջ ա նոնց կար ծիքն ու խոր հուր դը լսել։
Ա նինք նավս տա հու թիւ նը եւ ան կողմ նո րո շուա ծու -
թիւ նը ի րենց դժգո հու թեան գլխա ւո րա գոյն դրդա -
պատ ճառ ներն են։ գ) Եր րորդ դժգո հու թիւ նը «գոր ծի -
քա յին դժգո հու թիւն» կը կո չուի, զոր ա ւե լի ճկուն եւ
փո փո խու թեան են թա կայ է։ Այս խում բին պատ կա նող
մար դի կը թէ կուզ կը դժգո հին, սա կայն ի րենց դժգո -
հու թեան պատ ճա ռը վե րա տե սու թեան կ՚են թար կեն,
կը հա մո զուին եւ ա պա կը հա մա ձայ նին»։

«Ծանր» շունչ ու նե ցող մար դոց առ ջեւ վստա հա -
բար չես ու զեր խօ սիլ, գա ղա փար մը ար տա յայ տել,
մտա ծում մը կի սել, ու րա խու թեան կամ յա ջո ղու թեան
մա սին լուր մը փո խան ցել, մտա վա խու թիւն ու նե նա -
լով, որ նման մար դոց շուն չը ա նա խորժ մթնո լորտ
կրնայ ստեղ ծել եւ պատ ճառ դառ նալ, որ օ րուանդ
վատ տրա մադ րու թեամբ սկսիս եւ կամ յա ջո ղու թիւնդ
ան յա ջո ղու թեան վե րա ծուի։ «Ծանր» շունչ ու նե ցող
մար դոց ներ կա յու թիւ նը ծանր կ՚ըլ լայ։ Երբ նա խան -
ձա բոյն մար դը ա ռողջ մթնո լոր տի մէջ յայտ նուի,
յան կարծ լռու թիւն մը կը տի րէ, ներ կա նե րը կը կաշ -
կան դուին եւ յան կարծ «ե րես նին կը թթուի»։ Խօ սակ -
ցու թիւնդ կ՚ընդ հա տես եւ ան համ բեր ա նոր շու տա -
փոյթ դուրս գա լուն կը սպա սես։ Իսկ երբ դուրս կ՚ել -
լէ՝ խա ղա ղու թիւ նը, ա ռողջ մթնո լոր տը, հա մե րաշ խու -
թիւնն ու եր ջան կու թիւ նը վերս տին «կը ծա գին»։
Նման մար դոց մէ եր բեք մի՛ ազ դուիր, ո րով հե տեւ վա -
րար ջու րը իր հոս քը ան պայ ման կը գտնէ։ Ոչ ալ կաշ -
կան դուէ, այլ ներ կա յու թիւնդ եւ ու րա խու թիւնդ թող
զինք կաշ կան դեն ու «կրծեն»։ Իսկ տրա մադ րու թիւնդ
եր բեք մի՛ քան դեր, ժա մա նակդ քե զի ցաւ թող չպատ -
ճա ռէ եւ ոչ ալ օրդ ա նոր ներ կա յու թե նէն կա խեալ
թող ըլ լայ։ «Ծան րա շունչ» մար դը իր շու քին հետ
միա սին իր քի նախնդ րու թեան զգա ցում նե րը մշտա -
պէս կը տե ղա փո խէ եւ իր շրջա պա տի կեան քը «կ՚ա -
պա կա նէ»։ Միա՛կ լու ծու մը զինք չնկա տել, ար հա -
մար հելն ու առ ջեւ նա յիլն է։

Շիլ լէր կ՚ը սէ. «Որ քան նեղ է շրջա նը. այն քան մեր
միտ քը նեղ է։ Որ քան բարձր է ձգտու մը. այն քան
բարձր ենք մենք»: «Ծանր» հո գի ու նե ցող մար դուն
միտ քը նեղ լիկ կ՚ըլ լայ, ո րով հե տեւ ինք զինք այդ պէս
վար ժե ցու ցած է եւ այդ ու ղին ընտ րած։ Իսկ ա ռողջ
միտք, ա ռա քի նի, ազ նիւ հո գի ու նե ցող մար դը ա մէն
բա նէ ա ռաջ վե հանձն կ՚ըլ լայ, իր հա րե ւա նին կեան -
քին մի ջա մուխ չ՚ըլ լար, այլ կը փոր ձէ խա ղաղ ու
հաշտ մթնո լորտ ստեղ ծել ա մէ նուր։ Պալ զաք խօ սե լով
մարդ կա յին եր կու տե սակ նե րու մա սին՝ կ՚ը սէ. «Խո -
նաւ սպուն գի փափ կու թեան եւ քա րի կարծ րու թեան
մի ջեւ ան հա մար նրբե րանգ ներ կան: Այդ պի սին է
մար դը»: «Ծանր» շուն չը քա րի պէս է. ան գամ մը որ
ար մա տա ւո րուի մէջդ՝ դժուար թէ կա րե նաս զայն
քան դել։ Ներշն չած շունչդ թե թե ւու թեամբ եւ փառք
տա լով ար տաշն չէ։ Ի մաս տուն մը ը սած է. «Ե րեք բան
եր բեք ետ չեն վե րա դառ նար՝ ժա մա նա կը, խօս քե րը եւ
հնա րա ւո րու թիւն նե րը: Ե րեք բան պէտք չէ կորսնց -
նել՝ հանգս տու թիւ նը, յոյ սը եւ պա տի ւը: Ե րեք բան
մար դուն կեան քին մէջ ա մե նէն ար ժէ քա ւոր յատ կու -
թիւն ներն են՝ սէ րը, հա մո զումն ու վստա հու թիւ նը:
Ե րեք բան մեր կեան քին մէջ ան յու սա լի են՝ իշ խա նու -
թիւ նը, յա ջո ղու թիւ նը եւ կա րո ղու թիւ նը: Ե րեք բան
մարդս կը բնո րո շեն՝ աշ խա տան քը, ազ նուու թիւնն ու
ձեռք բե րում նե րը: Ե րեք բան դժուար է ը սել՝ «կը սի -
րեմ», «նե րէ» եւ «օգ նէ»։ Ե րեք բան մարդ ա րա րա ծը
կը քայ քա յեն՝ գի նին, գո ռո զու թիւ նը եւ բար կու թիւ -
նը»: Կեանքդ թե թեւ ապ րէ եւ նախ քան ջղայ նա նալդ՝
մին չեւ 10 հա շուէ։ Մի՛ բար դաց ներ զայն, այլ քե զի
տրուած ժա մա նակդ լա ւա պէս օգ տա գոր ծէ ու վա յե լէ
եւ պի տի տես նես, որ կեան քը այն քան ալ դժուար ու
ան տա նե լի չէ:

Աս տուա ծա շուն չի ա ռա ջին գիր քին մէջ կը կար -
դանք, թէ Աս տուած մար դը Իր պատ կե րին հա մա ձայն
ստեղ ծեց. «Տէր Աս տուած գետ նին հո ղէն շի նեց մար -
դը եւ ա նոր ռնգունք նե րէն կեն դա նու թեան շունչ
փչեց ու մար դը կեն դա նի հո գի ե ղաւ» (Ծն 2.7)։ Աս տ-
ւած մար դը օժ տեց խել քով, կամ քով, խղճով եւ Իր հո -
գին փչեց ա նոր մէջ։ Սա կը նշա նա կէ, որ աշ խար հի
մէջ մարդ ըլ լալ՝ շնորհք է, իբ րեւ մարդ ապ րիլ՝ քա -
ջու թիւն պա հան ջող պայ քար է, իսկ մարդ մնալ եւ
մար դա բար մեռ նիլ՝ յաղ թա նակ։ Մար դուն հո գին Աս -
տու ծոյ Հո գիէն մա սունք մըն է։ Մար դուն հո գին այն
եր կինքն է, ուր Աս տուած կը ցան կայ բնա կու թիւն
հաս տա տել։

Սա կայն այ սօր մար դիկ աս տուա ծա տուր, ցօ ղի պէս
մա քուր այդ շուն չը ի րենց ան խո հե մու թեամբ ու ան -

տար բե րու թեամբ «ծան րա ցու ցած» են, ո րոնց պատ ճա -
ռաւ ալ այդ շուն չը շա տե րու հա մար դար ձած է նող -
կա լի ու ան հան դար ժուե լի։ Երբ «ծանր» շունչ ու նե -
նաս, հո գիդ ժա հա բոյր գե րեզ մա նէն ո՛չ մէկ ձե ւով կը
տար բե րի։ «Ծանր» շուն չը մար մինդ սա տա նա յին մե -
հեա նին կը վե րա ծէ, փո խա նակ զայն դարձ նե լու Աս -
տու ծոյ տա ճա րի։ «Ծանր» շուն չը քեզ ներք նա պէս կը
նե խեց նէ, մինչ դեռ Աս տու ծոյ Հո գին քեզ կը լու սա -
զար դէ։ Պօ ղոս ա ռա քեալ կ՚ը սէ. «Աս տուած Իր Հո գին
մե զի տուաւ՝ որ պէս զի մեր վախ կո տու թիւ նը յաղ թա -
հա րենք եւ զօ րա նանք, սի րով լե ցուինք եւ զգաստ
կեանք մը վա րենք» (Բ.Տմ 1.7)։ Շր ջա պա տիդ հետ սի -
րով, ներ դաշ նակ կեանք մը ապ րե լու հա մար, պէտք է
Աս տու ծոյ Հո գին ու նե նաս եւ զա զիր մեղ քով զայն
չա ղար տես։ Նո՛յ նը կը հաս տա տէ Քրիս տոս երբ կ՚ը -
սէ. «Երբ Սուրբ Հո գին իջ նէ ձեր վրայ՝ զօ րու թեամբ
պի տի լե ցուիք» (գրծ 1.8)։ Սուրբ Հո գիով լե ցուած
մար դը՝ զօ րու թեամբ ու սի րով լե ցուած մարդն է, որ
դժուա րու թեանց ու տուայ տանք նե րու առ ջեւ չ՚ընկըր-
 կիր, զուր տեղ իր ըն կե րը չի՛ մե ղադ րեր եւ իր ան յա -
ջո ղու թեան պատ րուա կը ու րիշ նե րու վրայ չի՛ նե տեր։

գիւ ղի մը մէջ աղ քատ ծե րուկ մը կար. ո րուն միա -
պետ ներն ան գամ կը նա խան ձէին. ո րով հե տեւ ծե րու -
նին սպի տակ գե ղե ցիկ ձի ու նէր: Թա գա ւոր նե րը այդ
ձին ձեռք բե րե լու հա մար՝ տար բեր գու մար ներ կ՚ա -
ռա ջար կէին, սա կայն ծե րու նին միշտ զայն ծա խե լէ կը
հրա ժա րէր։ Օր մը ձին կ՚ան հե տա նայ: Ամ բողջ գիւ ղը
կը հա ւա քուի ու կը սկսի ցա ւակ ցիլ՝ ը սե լով.

-յի մա՛ր ծե րուկ. մենք գի տէինք, որ օր մը ձին պի -
տի գող նան: Ե րա նի թէ ծա խէիր։ Ինչ պի սի՜ ան յա ջո -
ղու թիւն:

-Մի՛ ա ճա պա րէք եւ եզ րա կա ցու թիւն ներ մի՛ կա տա -
րէք։ Միայն ը սէք, որ ձին ա խո ռին մէջ չէ: Չեմ գի -
տեր, որ այդ յա ջո ղու թիւն է կամ ոչ, բայց ո՛չ ոք
կրնայ գիտ նալ, թէ վա ղը ի՞նչ պի տի ըլ լայ,- ծե րու -
նին ծի ծա ղե լով կը պա տաս խա նէ։

Ձին մի քա նի շա բաթ անց կը վե րա դառ նայ՝ ի րեն
հետ ան տա ռէն խումբ մը վայ րի ձիեր բե րե լով։ Ան չէր
գող ցուած, այլ փա խած էր։ գիւ ղա ցի նե րը տես նե լով
այս ե րե ւոյ թը՝ կ՚ը սեն.

-Դուն ճիշդ էիր. նե րէ մե զի. Աս տու ծոյ ճա նա պարհ -
նե րը անքն նե լի են։ Սա ոչ թէ դժբախ տու թիւն է. այլ՝
օրհ նու թիւն:

-Դուք դար ձեալ սկսաք հապ ճեպ ո րո շում ներ կա -
յաց նել։ Պար զա պէս ը սէք՝ «ձին վե րա դար ձաւ»։ Ոչ ոք
գի տէ, թէ վա ղը ի՞նչ պի տի ըլ լայ։

Այս ան գամ մար դիկ շատ չեն խօ սիր. բայց ի րենց
հոգ ւոյն մէջ կը յա մա ռէին. որ ծե րու կը սխա լած է։ Ծե -
րու նիին որ դին կը սկսի վայ րի ձիե րուն շուրջ շրջիլ։
յան կարծ ձիե րէն մէ կը զինք ու ժեղ կը հա րուա ծէ ու
կը վի րա ւո րէ։ Ե րի տա սար դին եր կու ոտ քե րը կը կոտ -
րուին: Մար դիկ կրկին կը հա ւա քուին եւ կը սկսին դա -
տել,

-Դուն ճիշդ էիր։ Այդ դժբախ տու թիւն էր: Քու միակ
որ դիիդ ոտ քե րը կոտ րուե ցան: Ան ծե րու թեանդ օ րե -
րուն միակ ա պա ւէնդ էր։ Իսկ հի մա ա ւե լի աղ քատ
պի տի դառ նաս…։

-Դուք, ինչ պէս միշտ, դա տո ղու թիւն նե րով տա րուե -
ցաք։ Շատ մի՛ խո րա նաք։ Միայն ը սէք՝ «տղուս ոտ -
քե րը կոտ րուած են»։ Ոչ ոք գի տէ, թէ այդ փոր ձա՞նք
էր. թէ՞ յա ջո ղու թիւն: Կեան քը դէպ քե րու յա ջոր դա -
կա նու թիւն է. իսկ ա պա գան՝ ան կան խա տե սե լի: 

Քա նի մը օր ետք, եր կի րը պա տե րազ մի մէջ կը մտնէ.
իսկ ե րի տա սարդ նե րը կը զօ րա կո չուին։ Սա կայն ծե րու -
նիի որ դին իր հաշ ման դա մու թեան պատ ճա ռաւ չի՛ զօ -
րա կո չուիր։ Բո լո րը գի տէին, որ ի րենց զա ւակ նե րը
կրնայ ըլ լալ չվե րա դառ նան։ Ուս տի, մար դիկ ծե րու -
նիին այ ցե լե լով՝ կը տրտնջան.

-Դար ձեալ չսխա լե ցար, ծե րու նի՛։ Չնա յած որ քու
որ դիդ հաշ ման դամ է. բայց ան քե զի հետ է: Իսկ մեր
տղա քը պի տի չվե րա դառ նան։

-Ոչ ոք գի տէ, թէ ի՞նչ պի տի ըլ լայ։ Միայն ը սէք, որ
ձեր տղա նե րը բա նակ գա ցած են, իսկ իմ որ դիս տունն
է։ Եր բեք ձեր կեան քի ի րա դար ձու թիւն նե րը մի՛ մեկ -
նա բա նէք եւ օր մը վստա հա բար պի տի գի տակ ցիք, որ
ա մէն ինչ հրա շա լի ու գե ղե ցիկ է:

Սի րե լի՛ ըն թեր ցող, ե թէ «ծանր» շունչ ու նե ցող ա -
րա րած մըն ես, մար դիկ քեզ տես նե լով՝ ան մի ջա պէս
փա խուստ պի տի տան եւ կամ պի տի լռեն։ Այս լռու -
թիւ նը «ոս կի» լռու թիւ նը չէ, այլ «վախ»ի ու «սար -
սափ»ի լռու թիւնն է։ «Ծանր» շունչդ հո գիդ, միտքդ
եւ ողջ կեր տուածքդ «կը նե խեց նէ»։ Իսկ շրջա պատդ
տես նե լով «նե խա ծու թիւն»դ՝ չ ՚ու զեր իր կեան քը խան -
գա րել ու ծան րաց նել եւ շու տով քեզ մէ կը հե ռա նայ։
Կեան քի ար ժէքն ու գե ղեց կու թիւ նը ա նընդ հատ կա -
ռու ցե լու, ստեղ ծե լու մէջ է։ Սի րէ՛ կեան քը, ո րով հե տեւ
կեան քը չսի րող նե րը շատ են։ ժպտա՛, ո րով հե տեւ
տրտնջա ցող նե րու եւ «ծան րօ րէն» շնչող նե րու թի ւը
բա ւա կա նին ստուա րա ցած է։ Աս տուա ծա տուր մա քուր
շունչդ իր վի ճա կին մէջ պա հէ եւ բիւ րե ղա ցուր զայն։

«Ծանր» շուն չով այս տեղ-այն տեղ պտտի լը, ըն կեր -
նե րուդ կամ բա րե կամ նե րուդ յա ջո ղու թիւն նե րը
ստու գե լը եւ ա նի ծե լը քեզ ո՛չ մէկ տեղ կը հասց նէ,
այլ միայն քեզ կը տխրեց նէ ու կը տան ջէ։ Մի՛ տրտըն-
ջար, դուն քեզ մի՛ քննա դա տեր եւ ոչ ալ ներ կա յու -
թեամբդ ու րիշ նե րու ջեր միկ զրոյ ցը խան գա րէ։ Ներ -
կա յու թիւնդ ու րա խու թիւն եւ խա ղա ղու թիւն պէտք
է բե րէ եւ ո՛չ՝ զզուանք եւ վե րա պա հու թիւն։ Ե րե -
ւոյթ նե րու մէջ միշտ փոր ձէ լա ւը տես նել ու գնա հա -
տել։ Հապ ճեպ ո րո շում մի՛ կա յաց ներ եւ մի՛ դա տեր։
Համ բե րէ՛ եւ պի տի տես նես, թէ կեան քը ի րօք հրա շա -
զան ու գե ղե ցիկ է։ Առ այդ, «ծանր» շուն չէդ վայր -
կեան մը ա ռաջ ձեր բա զա տուէ՛ եւ շրջա պատդ «մի՛ ա -
պա կա ներ»…

ԻՆՔՆԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՈՂ
ԱՊԱԿԻՆԵՐ

ՈՉ ԵՒՍ Է ԳՐԱԿԱՆԱԳԷՏ
ՖԵԼԻՔՍ ՄԵԼՈՅԵԱՆ

Կեան քի 77-րդ տա րիին մա հա ցած է Հա յաս տա նի
գրող նե րու միու թեան ան դամ, գրա կա նա գէտ Ֆե լիքս
Մե լո յեան։ «Ար մէնփ րէս»ի հա ղորդ մամբ, ան կեան քէն
հե ռա ցած է եր կա րա տեւ հի ւան դու թեան պատ ճա ռաւ։ 

Ֆե լիքս յա կո բի Մե -
լո յեան ծնած է 1940
թուա կա նի Փետ րուա -
րի 23-ին, Ե րե ւա նի
մէջ։ գրող նե րու միու -
թեան ան դամ ե ղած է
1977 թուա կա նին։ Ֆե -
լիքս Մե լո յեան 1962
թուա կա նին ա ւար տած
է Ե րե ւա նի Խա չա տուր
Ա բո վեա նի ա նուան
հայ կա կան ման կա վար -
ժա րան կա ճա ռի պատ -
մա լե զուագ րա կան ֆա -
քիւլ թէն։ 1962-1964

թուա կան նե րուն ե ղած է «Մե տա լուրգ» թեր թի պա -
տաս խա նա տու քար տու ղա րը։ 1964-1968 թուա կան նե -
րուն աշ խա տած է Ե ղի շէ Չա րեն ցի ա նուան գրա կա -
նու թեան եւ ա րուես տի թան գա րա նին մէջ որ պէս
կրտսեր գի տաշ խա տող։ 1966-1971 թուա կան նե րուն ե -
ղած է «գրա կան թերթ»ի քննա դա տու թեան բաժ նի
վա րի չը, իսկ 1971-1978 թուա կան նե րուն՝ «գրա կան
թերթ»ի խմբագ րի տե ղա կա լը։ 1978 թուա կա նի Օ գոս -
տո սին ե ղած է «Սո վե տա կան գրա կա նու թիւն» ամ սագ -
րի գլխա ւոր խմբագ րի տե ղա կա լը։ 1996-2001 թուա -
կան նե րուն ե ղած է Հա յաս տա նի գրող նե րու միու թեան
վար չու թեան քար տու ղա րը։ Հա յաս տա նի գրող նե րու
միու թեան «Նորք» հան դէ սի խմբա գիրն է։

ՃՈՐՃ ՔԼՈՒՆԻԻՆ ՆՈՒԷՐԸ

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՐՑՈՎ
lշար. Ա.  էջէն

 խար հին մէջ առ կայ ներ քին պայ մա նա ւո րուա ծու -
թեանց հետ (գա հի րէի Ռիա տին հետ ու նե ցած կա -
պերն ու ակն կա լու թիւն նե րը) կապ չու նի, այլ ա ւե -
լին: Խօս քը այս տեղ յատ կա պէս վեր ջին տա րի նե րուն
ներ պա ղես տի նեան պայ քա րին մա սին է, ո րուն հե տե -
ւան քով ալ Կազ զէն այ սօր կը հա մա րուի բա ւա կան
ցած կեն սա մա կար դա կով ապ րող «աղ քատ պա ղես -
տին ցի նե րու» կեդ րոն-քա ղաք մը: Չմոռ նանք, որ եր -
կար տա րի նե րէ ի վեր առ կայ «Հա մա ս»-«Ֆա թը հ»
պայ քա րը միայն վեր ջերս կը դրուէր երկ խօ սու թեան
հու նի մը մէջ ու այդ գոր ծըն թա ցը կը պսա կուէր
«Ֆա թը հ »ի Կազ զէ վե րա դառ նա լով։ Սա կայն կէս կը
մնար այս ան գամ նոր ո րա կի տա րա կար ծու թիւն նե -
րու պատ ճա ռով: 

Հար ցը պա ղես տին ցի նե րուն մօտ է ու րեմն: Հար ցը
նաեւ ա րա բա-պա ղես տի նեան յա րա բե րու թիւն նե րուն
հետ ալ կապ ու նի: Ծո ցի ա րաբ նե րը այ սօր ա ւե լի քան
ո րե ւէ ժա մա նակ վստա հու թիւն չու նին պա ղես տին ցի -
նե րուն նկատ մամբ: Ճիշդ է, որ Ապ տըլ Ա զիզ թա գա -
ւո րա կան ըն տա նի քին հա մար ալ Ե րու սա ղէմն ու Պա -
ղես տի նը ա ռանց քա յին են ու կա րե ւոր, սա կայն գործ -
նա կա նին մէջ այդ յայ տա րա րու թիւ ննե րը կը մնան
սոսկ խօս քի սահ ման նե րուն մէջ: Իսկ այս բո լո րին դի -
մաց վեր ջերս Պոլ սոյ մէջ Թուր քիոյ նա խա գահ րէ ճէպ
Թա յյիպ էր տո ղա նի հրա ւէ րով ի րա կա նա ցուած «Իս լա -
մա կան հա մա գոր ծակ ցու թեան խոր հուր դ »ի կա տա րած
ար տա կարգ նիս տը խօս քէն դէ պի գործ անց նե լու հի -
մունք նե րու լուրջ պա կաս ու նի: 

Այս բո լո րէն ան դին յստակ է նաեւ, որ Պա ղես տի նի
նա խա գահ Մահ մուտ Ապ պաս եւս «եր կու չափ, եր կու
կշի ռ »ով գոր ծող նա խա գահ մըն է: Ա նոր Պոլ սոյ գա -
գա թին գա լը եւ խօսք առ նե լը սպա սե լի էին, բայց այդ
գա գա թէն Ռիա տի եւ Ե գիպ տո սի ղե կա վար նե րուն ե -
րե ւե լի բա ցա կա յու թիւ նը ո րո շա կի ան հանգս տու թեան
մը պատ ճառ կը դառ նար: 

«Հա մա ս »ի հա մար Ապ պաս ըն դու նե լի դէմք մը չէ,
ու քիչ են ա նոնք, ո րոնք կը հա մա րուին ի րա նեան
թե ւին հե տե ւող ու ժեր (ինչ պի սին է «Հիզ պուլ լա հ »ը),
ո րոնց հա մար ալ Կազ զէ ի այ սօ րուան ծանր վի ճա կին
գլխա ւոր պա տաս խա նա տուն կը հա մա րեն «Ա պու
մա զէ ն»՝ Մահ մուտ Ապ պա սը, որ իր դա շինք նե րուն,
յա րա բե րու թիւն նե րուն եւ կա պե րուն մէջ այդ նոյն
թե ւին հա մար ա նըն դու նե լի նա խա գահ է: 

«Հա մա ս »ի մէջ եւս տար բեր ե րե սակ ներ ու բա ժա -
նում ներ կան: Ու այս բո լո րը բնա կա նա բար կ՚ազ դեն
ա րա բա կան ընդ հա նուր կե ցուած քին վրայ: 

Ճիշդ է, որ ա րաբ նե րուն, իս լամ նե րուն եւ քրիս տո -
նեա նե րուն հա մար Ե րու սա ղէ մը ա ռանց քա յին վայր
մըն է: Սուրբ Քա ղաք ու Սուրբ Տեղ, սա կայն յստակ
է, որ ա րա բա կան «խո հա նո ց »ին մէջ առ կայ այս բա -
ժա նու մը ա ւե լիով կը տկա րաց նէ պա ղես տին ցի նե րուն
ընդ հա նուր դիր քե րը: 

Ա ւար տին կը յա մա ռիմ ը սել, որ Թրամ փի այս ո րոշ -
ման ճա կա տա գի րը կապ ու նի գետ նի վրայ կա տա ր-
ւող ընդ հա նուր հո լո վոյ թին հետ ու յստակ է, որ դէպ -
քե րու զար գա ցում նե րը ան պայ ման փո խա ռըն չուած
են պա ղես տին ցի նե րու փո ղոց իջ նե լուն ու այդ փո ղո -
ցը եր կար ժա նա նակ «պա հե լ »ուն հետ: 

Ե րե ւան

ՎՇՏԱԿ ՑՈՒ ԹԻՒՆ
Ե շիլ գիւ ղի Ս. Ստե փա նոս ե կե ղեց ւոյ հո գե ւոր հո -

վի ւը, թա ղա յին խոր հուր դը, վարժարանի հիմնադրի
ներկայացուցիչը եւ տնօրէնութիւնը, Սահակ-Մես -
րոպ դպրաց դաս-երգչախումբի դպրապետն ու
տնօ րէն խորհուրդը, թաղի տիկնանց կազմը, աղ քա -
տախնամ մարմինը եւ յա րա կից մար մին նե րը խոր
ցա ւով կը գու ժեն մա հը՝ թա ղա յին խոր հուր դիս
նախ կին շրջան նե րու ժրաջան ա տե նա պետ նե րէն
Տիար յա կոբ Մկրտի չեա նի սի րե ցեալ կողակցին՝

ՏԻ ԿԻՆ

ՍԻԼ ՎԱ ՄԿՐՏԻ ՉԵԱ ՆԻ
Տէ րը լու սա ւո րէ հան գու ցեա լի բա րի հո գին եւ

մխի  թա րու թիւն պարգեւէ համայն ընտանիքին։ 

ԹԱ ՂԱ ՅԻՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐԴ Ե ՇԻԼ ԳԻՒ ՂԻ
Ս. ՍՏԵ ՓԱ ՆՈՍ Ե ԿԵ ՂԵՑ ՒՈՅ

ԿԱ ՂԱՆԴՆ ՈՒ ԱՐ ՏԱ ՅԱՅ ՏԵ ԼՈՒ
lշար. գ.  էջէն

Սեն յո զէի բնակ չու թիւ նը խրտչած է եւ ցա սու մով
կը դի տէ այս բո լո րը, ո րով հե տեւ յաչս օ րէն քի՝ ոչ մէկ
լիա զօ րու թիւն ու նի հա կա-քրիո տո նէա կան այդ տօ նա -
ծա ռե րու զե տե ղու մը ար գի լե լու՝ ըստ ար տա յայ տե լու
ա զա տու թեան:

Ա յո՛, Միա ցեալ Նա հանգ նե րու կա ռա վա րու թիւ նը կը
պատ կա նի ոչ մէկ կրօն քի, սա կայն բնակ չու թեան մե -
ծա մաս նու թիւ նը քրիս տո նեայ է, եւ Քրիս տո սի ծնուն -
դը կը տօ նախմ բուի մեծ շու քով։

Սա կայն սահ մա նադ րու թեամբ շնոր հուած խօ սե լու
եւ ար տա յայ տե լու ա զա տու թիւ նը կը թոյ լատ րէ, որ
սա տա նան պաշ տող ներն ու Աս տուած չճանչ ցող նե րը
զար դա րեն ի րենց տօ նա ծա ռե րը եւ զե տե ղեն զա նոնք
Քրիս տո սի ծնուն դը խորհր դան շող «Մսուր»ի տա ղա -
ւա րին մօտ:

գէՈրգ ՔէՕՇ Կէ րԵԱՆ

ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
lշար. Ա.  էջէն

քին Կի րօ Մա նո յեան ը սաւ. «Այս տեղ Ռու սաս տա նի
վե րա բեր մուն քը պի տի տար բե րի, ո րով հե տեւ խօս քը
կը վե րա բե րի Հա յաս տա նի անվ տան գու թեան։ Այս կա -
պակ ցու թեամբ Ռու սաս տան ու նի շա հեր եւ պա տաս -
խա նա տուու թիւն։ Նա խիջե ւա նի ռազ մա վա րաց ման
խնդիր նե րով կրնայ մտա հո գուիլ նաեւ Ի րան»։ 

Իր յայ տա րա րու թիւն նե րուն մէջ Կի րօ Մա նո յեան
յայտ նեց, որ ընդ հան րա պէս Նա խի ջե ւա նի ռազ մա կա -
նա ցու մը պէտք է մտա հո գու թիւն պատ ճա ռէ այն բո -
լոր եր կիր նե րուն, ո րոնց հա մար կա րե ւոր է տա րած -
քաշր ջա նի մէջ կա յու նու թեան պահ պա նու մը։ Ար դա -
րեւ, ի րա վի ճա կի սրման պա րա գա յին բազ մա թիւ ու -
ժեր կրնան մտնել հա կա մար տու թեան մէջ եւ անհ նար
կ՚ըլլայ կան խա տե սել այդ պի սի վի ճա կէ մը ել քը։

Ա մե րի կա ցի աշ խար հահռ չակ դե րա սան Ճորճ Քլու -
նին իր ըն կեր նե րուն փո ղով լե ցուն փոք րիկ տոպ րակ -
ներ բաժ նած է որ պէս շնոր հա կա լու թիւն բա րե կա մու -
թեան հա մար։ 

Այդ մա սին պատ մած է ձեռ նար կա տէր Ռանտ Ճեր -
պըր, որ նա խա պէս ստա ցած է նուէ րը, կը տե ղե կաց նէ
«Ար մէնփ րէս»՝ յ ղում ը նե լով Inquirer-ին։ Ա նոր խօս -
քով՝ Քլու նիի տասն չորս ըն կեր նե րը ա րուես տա գէ տի
մօտ ընթ րի քի հրա ւի րուած էին 2013 թուա կա նին։ Սե -
ղա նի շուրջ ի րենց նստա տե ղի նե րուն վրայ յայտ նա բե -
րած են դրա մա պա նակ ներ, իւ րա քան չիւ րին մէջ կար 1
մի լիոն տո լար։ «Ին ծի հա մար շատ կա րե ւոր է, որ ձեզ
շնոր հա կա լու թեամբ հա տու ցեմ, քա նի դեռ մենք բո -
լորս այս տեղ միա սին ենք», ը սած է դե րա սա նը։ 

Քլու նին յա ւե լած է, թէ իր ըն կեր նե րը, զորս ան ա ն-
ւ անած է «Տղա ներ», շատ օգ նած են ի րեն, եւ ինք այն -
քան թանկ կը գնա հա տէ զա նոնք։ Ճեր պըր կը պնդէ,
թէ կը պատ րաս տուէր հրա ժա րիլ ըն ծա յէն, բայց Քլու -
նին յայ տա րա րած է, որ ե թէ ըն կեր նե րէն մէ կը փո ղը
չըն դու նի, ա պա ան ոչ ոք կը ստա նայ։

Թո քիո յի հա մալ սա րա նէն խումբ մը ճա բոն ցի մաս -
նա գէտ ներ ստեղ ծած են ա պա կի, որ, ե թէ զայն կոտ -
րեն, կրնայ կարճ ժա մա նա կաշր ջա նի ըն թաց քին վե րա -
կանգ նել իր կա ռու ցուած քը։ 

«Ար մէնփ րէս»ի հա ղորդ մամբ, հիմ նա կան նիւ թե րը,
ո րոնք գիտ նա կան նե րը օգ տա գոր ծած են ի րենց մշակ -
ման մէջ, դար ձած են սեն թե թիկ փո լի մեր ներ (փո լի -
մի զա նիւ թեր)։ Փոր ձարկ ման ըն թաց քին ա նոնց մէ
ստա ցուած ոչ շատ կարծր ա պա կին բա ժա նած են եր -
կու մա սի, իսկ յե տոյ միա ցու ցած են սո վո րա կան սե -
նե կա յին ջեր մաս տի ճա նի պայ ման նե րուն մէջ՝ ա ռանց
ո րե ւէ այլ նիւ թե րու։ 

ըն դա մէ նը մի քա նի րո պէն բա ւա կան ե ղած է, որ եր -
կու մա սե րը ի րա րու միա նան, սա կայն կա ռու ցուած քի
ամ բող ջա կան վե րա կանգն ման հա մար բա ւա կան է մէ -
կէն վեց ժամ։ Ատ կէ յե տոյ ա պա կին կրկին կ՚ամ րա նայ
եւ կրնայ դի մա նալ ծան րու թիւն նե րու։

ԺԱՄԱՆԱԿԻ
ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ

Ամէն օր ժԱՄԱՆԱԿ կրնաք գտնել
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