
Երեւանի մօտ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու դեսպանութեան կողմէ կարեւոր նախաձեռնութիւն

ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹԵԱՆ ՄԵՂԵԴԻ
«Յակոբ Պարոնեան» երաժշտական երգիծական թատրոնի սրահին մէջ երէկ տեղի ունեցաւ թուրք եւ հայ երաժիշտներու

համատեղ համերգ մը, որու ընթացքին հանդէս եկաւ նաեւ Սիպիլ - Ձեռնարկին ներկայ էր նաեւ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան
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ՏՔԹ. ԵՐՈՒԱՆԴ ԶՕՐԵԱՆ ԵՐԷԿ
ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ ՀԵՐԹԱԿԱՆ

ԱՆԳԱՄ ԾԱՆՕԹԱՑՈՒՑ ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ

Նուրհան Փալաքօղլու, Սարգիս Չավուշեան, Երուանդ Զօրեան եւ Արա
Գօչունեան ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի խմբագրատան մէջ

(Լուսանկարներ՝ Արի Թաշ)

Սիպիլ եւ երէկուան համերգին մասնակից արուեստագէտները
(Լուսանկարը՝ Անուշ Թրուանցի կողմէ Երեւանէն ուղարկուած յատուկ ԺԱՄԱՆԱԿ-ի համար)

ՇԻՐԻՆՕՂԼՈՒ ԱՄՈԼԻՆ
ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ ԼՈՅՍ
ՏԵՍԱԾ ԱՆԻԻ ԱՒԵՐԱԿՆԵՐՈՒՆ

ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ԳՐՔԻՆ
ՓԱՅԼՈՒՆ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ

Պետրոս եւ Լետա Շիրինօղլու ամոլը կը
թղթատէ գիրքը (Լուսանկարներ՝ Արի Թաշ)

Եւրոպական երկիրներու եւ կառոյցներու հետ քաղաքական երկխօսութեան զարգացման ուղղեալ ջանքեր

ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԷՋ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան եւ դեսպանները անդրադարձան տարածքաշրջանային ու միջազգային հրատապ հարցերուն

«Փա րոս» ամ սագ րի ա ռըն թեր գոր ծող հրա տա րակ -
չու թիւ նը այս շրջա նին ըն թեր ցա սէր հա սա րա կու -
թեան տրա մադ րու թեան տակ դրած է Ա նիի ա ւե րակ -
նե րուն վե րա բե րեալ հե տաքրք րա կան գիրք մը։ 1910
թուա կա նին, հո գե լոյս Տ. Գրի գո րիս Ծ. Վրդ. Պա լա -
քեա նի կող մէ հե ղի նա կուած «Նկա րագ րու թիւն Ա նիի
ա ւե րակ նե րուն» գոր ծին թրքե րէն թարգ մա նու թիւնն
է այս մէ կը։ Այդ ժա մա նակ քա ղա քիս «Մատ թէո -
սեան» հրա տա րակ չու թեան կող մէ լոյս ըն ծա յուած
գոր ծը թարգ մա նուած է Սա թե նիկ Ուս տա յի եւ Ա նա -
հիտ Հա զա րեա նի կող մէ։ Մայ տա Սա րի սի կող մէ հրա -
տա րա կու թեան պատ րաս տուած թրքե րէն թարգ մա -
նու թիւ նը կը բո վան դա կէ ճոխ տե սո ղա կան ա ռար կա -
ներ, ո րոնց շար քին մեծ ար ժէք կը ներ կա յաց նեն աշ -
խար հահռ չակ լու սան կա րիչ Ա րա Կիւ լէ րի կող մէ նկա -
րա հա նուած դրուագ նե րը։ Հարկ է նշել, որ այս գիր -
քը լոյս տե սած է մեր հա մայն քի հիմ նա կան բա րե -
րար նե րէն՝ Սուրբ Փրկիչ Ազ գա յին հի ւան դա նո ցի հո -
գա բար ձու թեան ա տե նա պետ Պետ րոս-Լե տա Շի րի նօղ -
լու ա մո լին հո վա նա ւո րու թեամբ։ 

Ե րէկ ե րե կո յեան, այս գրքի շնոր հան դէ սը տե ղի ու -
նե ցաւ Պէ յօղ լուի մէջ։ Ձեռ նար կը կազ մա կեր պուե ցաւ

Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա -
նուր միու թեան (ՀԲԸՄ) կող մէ հո վա -
նա ւո րուած Հայ կա կան հա մա ցան ցա յին
հա մալ սա րա նը (www.avc-agbu.org) վեր -
ջին տա րի նե րու կա րե ւո րա գոյն ձեռք -
բե րում նե րէն մին կը հա մա րուի՝ թէ՛
հայ կա կան մշա կոյթն ու ար ժէք նե րը մի -
ջազ գա յին մա կար դա կի վրայ ծա նօ թաց -
նե լու եւ թէ հայ կա կան ինք նու թեան
պահ պան ման խնդիր նե րու յաղ թա հար -
ման նպաս տե լու տե սան կիւ նէն։ Հա մա -
ցան ցա յին այս հա մալ սա րա նի հիմ նա -
դիր-նա խա գահն է Տքթ. Ե րուանդ Զօ -
րեան, որ միեւ նոյն ժա մա նակ կ՚ան դա -
մակ ցի ՀԲԸՄ-ի կեդ րո նա կան վար չու -
թեան։ Ե րուանդ Զօ րեան Ա մե րի կա յի
Միա ցեալ Նա հանգ նե րու մէջ Սի լի քո նի
հո վի տէն ներս հե ղի նա կու թիւն դա ս-
ւող անձ նա ւո րու թիւն մըն է։ Ան իր
մաս նա գի տա կան ու գոր ծա րար կեան քի
ամ բողջ փոր ձա ռու թիւ նը ներդ րած է
այս ծրագ րին հա մար։ 

Հա մայն քա յին վա քըֆ նե րու հար թա կի

(VADİP) Կրթա կան յանձ նա խում բի նա -
խա ձեռ նու թեամբ՝ Ե րուանդ Զօ րեան ե -
րէկ հա զիւ թէ միօ րեայ կար ճա տեւ այ -
ցե լու թիւն մը տուաւ Իս թան պուլ։ Սա
մեր կրթա կան շրջա նակ նե րուն տե սան -
կիւ նէն կա րե ւոր հնա րա ւո րու թիւն մըն
էր, ո րով հե տեւ Ե րուանդ Զօ րեան հեր -
թա կան ան գամ Հայ կա կան հա մա ցան -
ցա յին հա մալ սա րա նին մա սին փո խան -
ցեց ման րա մաս նու թիւն ներ։ Ծա նօթ է,
որ սա իր ա ռա ջին այ ցե լու թիւ նը չէր
քա ղաքս եւ ա մէն ան գամ ան նա խան -
ձախն դիր ե ղած է թրքա հա յու թեան ա -
ւե լի մօ տէն ծա նօ թաց նե լու հա մար
Հայ կա կան հա մա ցան ցա յին հա մալ սա -
րա նը։ Ե րէկ յետ մի ջօ րէին Ֆէ րի գիւ ղի
«Նա զար Շի րի նօղ լու» սրա հին մէջ Ե ր-
ւանդ Զօ րեա նի մաս նակ ցու թեամբ
կազ մա կեր պուած հա ւա քոյ թը իս կա պէս
ե զա կի էր իր տե սա կին մէջ։ Ա նոնք, ո -
րոնք ա ռա ջին ան գամ կ՚ունկնդ րէին ա -
տե նա խօ սին՝ հնա րա ւո րու թիւն ու նե -

Ա նուշ Թրուանց կը
տե ղե կաց նէ Ե րե ւա նէն.-

Ե րե ւա նի մօտ Ա մե րի կա -
յի Միա ցեալ Նա հանգ նե -
րու դես պա նու թեան նա -
խա ձեռ նու թեամբ այս շըր-
ջա նին կեան քի կը կո չուի
գե ղա րուես տա կան կա րե -
ւոր յայ տա գիր մը, ո րու
նպա տակն է խրա խու սել
Թուր քիա-Հա յաս տան յա -
րա բե րու թիւն նե րու բնա -
կա նո նա ցու մը։ «Ներ դաշ -
նա կու թեան մե ղե դի» կը
կո չուի այս ծրա գի րը, ո -
րուն մէջ ներգ րա ւուած են
թուրք եւ հայ ե րա ժիշտ -
ներ։ Նա խագ ծին մաս նակ -
ցու թիւն կը բե րէ նաեւ մեր
հա մայն քէն սի րուած մե -
ներգ չու հի Սի պիլ։ 

Երկ խօ սու թեան խրա -
խուս ման ուղ ղեալ այս
ծրագ րով նա խա տե սուած
են եր կու հա մերգ ներ, ո -
րոնց մէ ա ռա ջի նը ե րէկ ե -
րե կո յեան տե ղի ու նե ցաւ
Ե րե ւա նի մէջ։ Ե րե կոյ թը
կազ մա կեր պուած էր «Յա -

Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան Վիեննայի մէջ շրջապատուած ժողովականներու կողմէ

Հա յաս տա նի Ար տա քին
գոր ծոց նա խա րար Ե դ-
ւարդ Նալ պան տեան շա -
բա թա վեր ջին Վիեն նա յի
մէջ մէկ տե ղուե ցաւ Եւ րո -
պա յի բո լոր եր կիր նե րուն
եւ մի ջազ գա յին կազ մա -
կեր պու թիւն նե րուն մօտ
պաշ տօ նա վա րող երկ րի
դես պան նե րուն կամ մշտա -
կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րուն
հետ։ Վիեն նա յի մօտ Հա -
յաս տա նի դես պա նու թեան
ա ռըն թեր գոր ծող «Հա յաս -
տան» կեդ րո նին մէջ տե ղի
ու նե ցաւ այս դի ւա նա գի -
տա կան հա ւա քը։ 

Ե րե ւա նի պաշ տօ նա կան
աղ բիւր նե րու հա ղոր դում -
նե րով, քննար կում նե րու
ըն թաց քին շօ շա փուե ցան
եւ րո պա կան եր կիր նե րու եւ
կա ռոյց նե րու հետ քա ղա -
քա կան երկ խօ սու թեան
զար գաց ման ուղ ղեալ ջան -

Ասուլիս
- Բ -

Ան թի լիա սի աղ բիւր նե -
րը Մե ծի Տանն Կի լի կիոյ
Կա թո ղի կո սու թեան նա -
խա ձեռ նու թեամբ Իս -
թան պու լի մէջ ան ցեալ
շա բաթ կազ մա կեր պուած
մամ լոյ ա սու լի սին շուրջ
մա տու ցած են հե տա-
քըրք րա կան տուեալ ներ։
Սի սի եր բեմ նի մայր տա -
ճա րի եւ յա րա կից կա թո -
ղի կո սա րա նի սե փա կա -
նու թեան ի րա ւուն քը վե -
րա ձեռք բե րե լու նպա տա -
կով Թուր քիոյ Սահ մա -
նադ րա կան ա տեա նին
մօտ բա ցուած դա տին ա -
ռըն չու թեամբ կազ մա -
կեր պուած է այս ա սու լի -
սը։ Ան թի լիա սի պաշ տօ -
նա կան հա ղոր դագ րու -
թեան հա մա ձայն, Թուր -
քիոյ մէջ ա ռա ջին ան գամ
տե ղի ու նե ցած այս ա սու -
լի սին նպա տակն էր
թրքա կան մա մու լին ճամ -
բով լայն տե ղե կու թիւն -
ներ փո խան ցել Թուր քիոյ
ժո ղո վուր դին։ Կան խաւ
կա րե լի է ը սել, թէ ըստ
էու թեան, այդ ա սու լի սին
ար ձա գանգ նե րը այդ քան
ալ մեծ չեն ե ղած՝ Թուր -
քիոյ ժո ղո վուր դին «լա՛յն»
տե ղե կու թիւն ներ փո -
խան ցե լու չափ։ Մինչ
այդ, Ան թի լիա սի հա ղոր -
դագ րու թեան կցուած է
ցու ցակ մը, ո րու մէջ ժա -
մա նա կագ րա կան կար գով
նշուած է, թէ ո՛ր լրա -
տուա մի ջոց նե րը ար ձա -
գանգ հան դի սա ցած են
այդ ա սու լի սին կամ
տուեալ նիւ թին։ Այդ պի -
սի ցու ցա կի մը հրա պա -
րա կու մը ար դէն ինք նին
կաս կած կը յա րու ցէ՝ հե -
ղի նակ նե րու ա պա հո ված
ար դիւն քին առ թած բա -
ւա րա րու թեան տե սան -
կիւ նէն։ Կար ծես ձա խող -
ման խոս տո վա նու թիւն
մը ե ղած ըլ լար։

2015-ին զու գա դի պած
նման աղմ կա րար նա խա -
ձեռ նու թեան մը այս քան

ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՆԻՒԹԵՐԸ

ԱՄՆ-ի պաշտպանութեան նախարարը փութաց խրախուսելու Ինճիրլիքի ռազմախարիսխի անձնակազմը

ԱՆԱԿՆԿԱԼ ԱՅՑ ՄԸ՝ ԴԷՊԻ ԱՏԱՆԱ
Ռուս եւ ամերիկեան կողմերուն միջեւ այսօր բարձր մակարդակի վրայ բանակցութիւններ տեղի կ՚ունենան

Մոսկուայի մէջ - Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլու հեռախօսազրոյց մը ունեցաւ Ճօ Պայտընի հետ

lշար. Դ.  էջ

lշար. Դ.  էջ

ՃԱԿԱՏԷՆ ԻՐԵՐԱՄԵՐԺ ԼՈՒՐԵՐ
Ար ցա խի ճա կա տին վրայ առ կայ լա րուա ծու թեան

պայ ման նե րուն ներ քեւ հայ եւ ա զէ րի կող մե րը վեր ջին
օ րե րուն կը տրա մադ րեն ի րե րա մերժ տուեալ ներ։ Ատըր-
պէյ ճա նի Պաշտ պա նու թեան նա խա րա րու թեան աղ -
բիւր նե րը ե րէկ տե ղե կու թիւն ներ տա րա ծե ցին, թէ հա -
րուած ներ հաս ցուած են հայ կա կան դիր քե րուն վրայ։
Նոյն աղ բիւր նե րը պնդե ցին, որ ե րեք հայ զի նուոր մա -
հա ցած է եւ տե սա նիւ թեր ալ հրա պա րա կե ցին Ատըր-
պէյ ճա նի բա նա կի գոր ծո ղու թիւն նե րէն դրուագ նե րով։ 

lշար. Դ.  էջ

lշար. Դ.  էջ

lշար. Դ.  էջ

lշար. Դ.  էջ

Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա հանգ նե րու
Պաշտ պա նու թեան նա խա րար Էշ թըն Քար -
թըր այս ա ռա ւօտ ա նակն կալ այ ցե լու թիւն
մը տուաւ Ա տա նա։ Կը հա ղոր դուի, թէ ան
փու թա ցած է Ին ճիր լի քի ռազ մա խա րիս խի
անձ նա կազ մը խրա խու սե լու։ Ինչ պէս ծա նօթ
է, «Ի րաք-Շա մի իս լա մա կան պե տու թիւն»
(Ի ՇԻՊ) ա հա բեկ չա կան խմբա ւոր ման դէմ
ձեռ նար կուած մի ջազ գա յին պայ քա րի մթնո -
լոր տին մէջ Ին ճիր լի քի ռազ մա խա րիս խը ու -
նի լուրջ դե րա կա տա րու թիւն՝ ԱՄՆ-ի կող մէ
գլխա ւո րուած մի ջազ գա յին հա մա խո հու -
թեան զօր քե րու գոր ծո ղու թիւն նե րուն տե -
սան կիւ նէն։ Ան գա րա յի աղ բիւր նե րը տե ղե -
կա ցու ցին, թէ ե րէկ ե րե կո յեան Վար չա պետ
Ահ մէտ Տա վու տօղ լու հե ռա խօ սազ րոյց մը
ու նե ցած է ԱՄՆ-ի Փոխ-նա խա գահ Ճօ Պայ -
տը նի հետ։ Սա ե ղած է վեր ջին շաբ թուան ըն -
թաց քին ա նոնց երկ րորդ հե ռա խօ սազ րոյ ցը։
Պաշ տօ նա կան աղ բիւր նե րու հա ղոր դում նե -
րով, Տա վու տօղ լու եւ Պայ տըն անդ րա դար -
ձան Մու սու լի վե րա բե րեալ ի րա դար ձու -

թիւն նե րուն։ Յա մե նայն դէպս, այդ հե ռա խօ -
սազ րոյ ցէն վերջ է, որ Էշ թըն Քար թըր այս
ա ռա ւօտ ժա մա նած է Ա տա նա։ 

Մինչ Էշ թըն Քար թըր կ՚այ ցե լէ Մեր ձա ւոր
Ա րե ւելք, ԱՄՆ-ի Ար տա քին գոր ծոց նա խա -
րար Ճոն Քե րին ալ այ սօր Մոս կուա յի մէջ է՝
բա նակ ցու թիւն ներ վա րե լու հա մար իր ռուս
պաշ տօ նակ ցին՝ Սէր կէյ Լաւ րո վի հետ։ Քրեմ -
լի նի աղ բիւր նե րը տե ղե կա ցու ցին, թէ օ րուան
ա ւար տին եր կու նա խա րար նե րը կը մէկ տե ղ-
ւին Ռու սաս տա նի Նա խա գահ Վլա տի միր
Փու թի նի հետ։ ԱՄՆ-ի Նա խա գահ Պա րաք
Օ պա մա յի գլխա ւո րու թեամբ Ի ՇԻՊ-ի դէմ
պայ քա րի հար ցե րուն ուղ ղեալ խորհր դակ -
ցու թեան ար դիւնք նե րու ամ փո փու մէն վերջ
Պե տա կան քար տու ղար Քե րի ժա մա նած է
Մոս կուա։ 

Տա րած քաշր ջա նա յին ի րա դար ձու թիւն նե -
րուն մօ տէն կը հե տե ւի նաեւ Ան գա րա յի ղե -
կա վա րու թիւ նը, որ միեւ նոյն ժա մա նակ կը
դի մադ րէ Մոս կուա յի հետ առ կայ լա րուա -
ծու թեան։ Ար տա քին գոր ծոց նա խա րար Մեւ -

լիւտ Չա վու շօղ լու ե րէկ հեր թա կան ան գամ
յայ տա րա րեց, որ թուրք-ռու սա կան յա րա բե -
րու թիւն նե րը պէտք է վե րա կանգ նուին։ Ռու -
սաս տան-Թուր քիա ձգտեալ վի ճա կի պայ -
ման նե րուն ներ քեւ Նե ղուց նե րուն, ինչ պէս
նաեւ Ե գէա կա նի եւ Սեւ ծո վուն մէջ նա ւա -
վա րու թիւն նե րու ըն թաց քին եւս կ՚ապ րուի
ար տա սո վոր մթնո լորտ։ Նոյն ի րա վի ճա կին
մէջ կռուախն ձո րի վե րա ծուած հար ցե րէն
մին է նաեւ մարզ ման նպա տա կով Մու սուլ
ա ռա քուած թուրք զի նուոր նե րուն հար ցը։
Շուրջ տասն օր ա ռաջ Թուր քիոյ Հիւ սի սա յին
Ի րա քի Պա շի քա յի ճամ բա րը ու ղար կած զի ն-
ւոր ներն ու հրա սայ լե րը սա հե ցուած էին
Հիւ սի սա յին Ի րա քի այլ շրջան նե րը։ Վար չա -
պետ Տա վու տօղ լու յայտ նեց, թէ մաս նա կիօ -
րէն զօր քին ետ քա շուի լը պայ մա նա ւո րուած
է զի նուո րա կան անհ րա ժեշ տու թիւն նե րով։
Սպառ նա լիք նե րու կա ցու թեան հա մա ձայն
այս ե րե ւոյ թը կրնայ վե րա ձե ւա ւո րուիլ։
Պաղ տա տի իշ խա նու թիւն նե րը թրքա կան

lշար. Դ.  էջ
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ՄԱՇ ՏՈՑ ՔԱ ՀԱ ՆԱՅ ԳԱԼ ՓԱՔ ՃԵԱՆ

«Ա ղանդ», «հեր ձուած» եւ «հե րե տի կո -
սու թիւն»՝ այս ե րե քը շար ժում ներ են, ո րոնք
ուղ ղա փառ դա ւա նան քէ շե ղած վար դա պե -
տու թիւն կը մշա կեն, ոչ-ուղ ղա փառ տար -
բեր ու սու ցու մով վար դա պե տու թիւն կը
քա րո զեն։ Թէեւ ե րեքն ալ «շե ղում» են ուղ -
ղա փառ վար դա պե տու թե նէ եւ դա ւա նան քէ,
բայց իւ րա քան չիւ րին բնոյ թը տար բեր է՝ թէ՛
ծագ ման, թէ՛ զար գաց ման եւ թէ տա րած ման
տե սա կէ տէ։

Այս ե րեք շար ժում նե րը ու նին ի րար մէ
տար բեր ծագ ման պատ ճառ ներ ու նպա -
տակ ներ՝ ո րոնց ա մէն մէ կուն նա խա պատ -
մու թիւնն ալ էա պէս կը տար բե րի, ինչ որ կը
նշա նա կէ, թէ իւ րա քան չիւ րը ու նի իւ րա յա -
տուկ նկա րա գի րը եւ բնոյ թը։

Եւ քա նի որ ա նոնք կը տար բե րին ի րար -
մէ, ու րեմն պէտք է իւ րա քան չիւ րը ու սում -
նա սի րել ա ռանձ նա պէս։

Ա ՂԱՆԴ. ինչ պէս ը սինք, ընդ հա նուր ա -
ռու մով կը նշա նա կէ՝ թիւր վար դա պե տու -
թիւն, շե ղում ուղ ղա փառ վար դա պե տու թե -
նէ։ Ու րեմն «ա ղանդ»ը՝ Քրիս տո սի «Մէկ»
եւ «Միակ» Ե կե ղե ցիի պաշ տօ նա կան դա ւա -
նան քին հա կա սող ու ժխտող ուս մունք դա -
ւա նող ու քա րո զող մար դոց խումբն է։

Ա ղան դը, յա ճախ ուղ ղա կի՛ ընդ դէմ հան -
դի սա ցող, Ե կե ղե ցիին դի մա դար ձող, հա կա -
ռա կող եւ դէմ կե ցող մար դոց խումբն է, ո -
րուն խզու մը Ե կե ղե ցիին հետ եւ բա ժա նու -
մը ա նոնց մէ ար դէն իսկ կա տա րուած ի րո -
ղու թիւն մըն է։ Այս ընդ հա նուր սահ մա -
նում նե րու մէջ գտնուող շար ժու մը կը կո չ-
ւի ա ղանդ կամ ա ղան դա ւո րա կան շար ժում։
Ան ցեա լի մէջ, պատ մու թիւ նը կը վկա յէ, որ
միշտ ե ղած է ա ղան դա ւո րա կան շար ժում ներ
եւ ա ղան դա ւոր ներ։

Ա ղանդ նե րը նոյն քան հին են՝ որ քան Ե կե -
ղե ցին, ինչ որ կը նշա նա կէ, թէ ա նոնց գո -
յու թիւ նը պայ մա նա ւո րուած եւ հա մըն թաց
ե ղած է ե կե ղե ցիի գո յու թեամբ, տե ւա կան
սնու ցա նե լով երկ պա ռա կու թեան, բա ժա նու -
մի եւ ան հա մե րաշ խու թեան ո գին եւ խե ղե -
լով ու ան դա մազր կե լով Ե կե ղե ցին ու ա նոր
ուղ ղա փառ դրու թիւն նե րը։

Մեր օ րե րու յա տուկ ա ղանդ նե րը, սա կայն,
հիմ նա կա նօ րէն ծա գում ա ռած են ընդ հան -
րա պէս ա րեւմ տեան եր կիր նե րու մէջ եւ Ա -
րե ւելք թա փան ցած են այն տե ղէն՝ ԺԹ. դա -
րու երկ րորդ կէ սին եւ Ի. դա րու սկիզ բին։
Վեր ջին շրջա նի ա ղանդ ներ մա նա ւանդ աչ -
քի կը զար նեն՝ ի րենց ծայ րա յեղ ու ար տա -
կարգ յար ձա կո ղա կա նու թեամբ եւ թէ՛ այ -
լա տեաց ան հան դուր ժո ղա կա նու թեամբ։

Եւ այս իսկ պատ ճա ռով ա նոնք յա ճախ
կ՚ա նուա նուին՝ «հա մայ նա տի րա կան ա -
ղանդ»ներ։

Ա ղանդ նե րը գրե թէ անխ տիր հիմ նուած ու
կազ մուած են Ե կե ղե ցիէն բաժ նուած ոե ւէ
գոր ծի չի կամ ան հա տի կող մէ, որ ինքն ի րեն
կո չած ու յայ տա րած է միակ ճշմա րիտ «ու -
սու ցիչ» եւ «հա ւա տա ցեալ»։ Ար դա րեւ,
կեան քի մէջ, շատ ան գամ սու տը ի րա ւի,
սխալկ ճիշ դի տեղ կ՚անց նի եւ ցա ւա լին այն
է, որ թէ՛ ինք եւ թէ շուր ջին նե րը կը կար -

ծեն ու կը հա ւա տան, թէ սու տը ի րաւ է եւ
սխա լը՝ ճիշդ։ Եւ ա նոնք ուղ ղել, սրբագ րել
ո՜ր քան դժուար է եւ ընդ հան րա պէս ան կա -
րե լի՛…։

Այս պա րա գան, ա հա ւա սիկ, ա ղան դա ւո -
րա կան խում բի ծագ ման հիմ նա կան պատ -
ճա ռը եւ տա րած ման սա տա րող ընդ հա նուր
կա ռու ցուած քը եւ գոր ծե լա կերպն է։ Եւ այս
ա ռու մով յստակ է, որ այ սօր ա ղանդ ներ կա -
րե լի է միան շա նակ կեր պով հա մա րել՝ «հո -
գե գալս տա կան»նե րը, «երկ րորդ Գալս տա -
կան»նե րը (Adventist), «մոր մոն»նե րը՝ ո -
րոնք ի րենք զի րենք կը կո չեն նաեւ Յի սուս
Քրիս տո սի վեր ջին օ րե րու սուր բե րու ե կե -
ղե ցի, «մու նա կան»ներ, «Ե հո վա յի
վկայ»ներ, «սա յեն տո լոգ»ներ, «անտ րօ բո -
սոֆ»ներ, եւ այլն։ Այս ի մաս տով «ա ղանդ»ը
կը տար բե րի «հեր ձուած»էն եւ «հե րե տի կո -
սու թեն»էն։

ՀԵՐ ՁՈ ՒԱԾ. ինչ պէս ը սինք, ա ղան դէն
տար բե րու թիւն ու նի ու րիշ շար ժում մը, որ
«հեր ձուած» կը կո չուի։ Հեր ձուա ծը Ե կե ղե -
ցիի մէջ տե ղի ու նե ցած խզու մը եւ բա ժա -
նումն է։ Այս խզու մը եւ բա ժա նու մը կը
յայտ նուի երբ Ե կե ղե ցիի ո րե ւէ մաս կամ
հա տուած կը բաժ նուի բուն հա տուա ծէն՝
մեծ մա սամբ վար չա կան եւ եր բեմն միայն
աս տուա ծա բա նա կան տա րա ձայ նու թիւն նե -
րու, տա րա կար ծիք նե րու պատ ճա ռով։ Այս
ի մաս տով իւ րա քան չիւր հեր ձուա ծի հե տե -
ւան քը Ե կե ղե ցիի բա ժա նումն է, մա սե րու
բաժ նուի՛լն է։

Քրիս տո սի Ե կե ղե ցին իր ամ բողջ պատ մու -
թեան ըն թաց քին են թար կուած է ե րեք մեծ
բա ժա նում նե րու։ Ա ռա ջին մեծ բա ժա նու մը
տե ղի ու նե ցած է 451 թուա կա նին՝ Քաղ կե -
դո նի Ժո ղո վէն յե տոյ, երբ ա ռա ջա ցան Ա -
րեւմ տեան եւ Ա րե ւե լեան Ուղ ղա փառ Ե կե -
ղե ցի նե րը։ Երկ րոր դը՝ 1054 թուա կա նին էր,
երբ ծնաւ Կա թո լիկ եւ Ուղ ղա փառ Ե կե ղե ցի -
նե րու ըն տա նիք նե րը։ Իսկ վեր ջի նը՝ Բո ղո -
քա կա նու թեան ծնունդն էր՝ Կա թո լիկ Ե կե -
ղե ցիի ծո ցէն, ԺԶ. դա րուն։ Եւ ա հա այս պէս
ա ռա ջա ցան Քրիս տո նէու թեան չորս մեծ ըն -
տա նիք նե րը՝ Ա րե ւե լեան Ուղ ղա փառ, Ա րեւ-
մ ըտեան Ուղ ղա փառ, Կա թո լիկ եւ Բո ղո քա -
կան հա ւա քա կա նու թիւն նե րը։

Տիե զե րա կան Ե կե ղե ցիին մէջ տե ղի ու նե -
ցած հեր ձուած նե րու պատ ճա ռով վեր ջին
եր կու դա րե րուն տու ժեց նաեւ Հայ Ե կե ղե -
ցին, որ մինչ այդ մեծ զրկանք նե րու գնով
կա րո ղա ցած էր պահ պա նել իր նախ նա կան
պար զու թիւնն ու ամ բող ջա կա նու թիւ նը։
Սա կայն ԺԸ. դա րուն կա թո լիկ ա ռա քե լա -
կան գոր ծիչ նե րու քա րոզ չու թեան հե տե -
ւան քով ո րոշ թի ւով հա ւա տա ցեալ ներ հե -
ռա ցան Հայ Ե կե ղե ցիէն եւ հա ղոր դու թեան
մէջ մտան Կա թո լիկ Ե կե ղե ցիին հետ՝ ստեղ -
ծե լով «Կա թո լիկ Հա յե րու հա րե ւա նու -
թիւն»ը։

Իսկ ԺԹ. դա րուն, այս ան գամ ար դէն բո -
ղո քա կան քա րո զիչ նե րու ջան քե րով, ո րոշ
հա յոր դի ներ բո ղո քա կան շարժ ման ազ դե -
ցու թեան տակ մնա ցին՝ հիմ նե լով ու կազ -
մա կեր պե լով նոր մէկ հա րե ւա նու թիւն։

Յատ կան շա կան է, որ այս վեր ջին շար ժու -
մը մօ տա ւո րա պէս 165 տա րուան պատ մու -
թիւն ու նի եւ իր ձե ւի եւ բո վան դա կու թեան
մէջ՝ ընդ հա նուր բո ղո քա կան շարժ ման մէկ
մաս նա ճիւ ղը ըլ լա լով կո չուած է «բո ղո քա -
կան», «ա ւե տա րա նա կան» կամ «ա ւե տա -
րան չա կան», «protestant», եւ որ այ սօր ինքն
ի րեն կ՚ա նուա նէ՝ «Հայ Ա ւե տա րա նա կան Ե -
կե ղե ցի»։

 ՀԵ ՐԵ ՏԻ ԿՈ ՍՈՒ ԹԻՒՆ. ինչ պէս վե րը յի շե -
ցինք, հե րե տի կո սու թիւ նը կը տար բե րի թէ՛
ա ղան դա ւո րա կան եւ թէ հեր ձուած շար ժու -
մէն։

«Հե րե տի կո սու թիւն» (hérésle), ընդ հա -
նուր ա ռու մով՝ ուղ ղա փառ դա ւա նան քէն
շե ղած վար դա պե տու թիւն կամ շե ղում կը
նշա նա կէ։

Հե րե տի կոս կ՚ա նուա նուին ա նոնք՝ որ ո՛չ-
ուղ ղա փառ, տար բեր վար դա պե տու թիւն կը
քա րո զեն։ Հե րե տի կո սու թիւ նը Ե կե ղե ցիի
ծո ցէն ծնած եւ գո յու թիւն ստա ցած, եւ սա -
կայն Ե կե ղե ցիի դա ւա նու թեան ան հա մա -
պա տաս խան եւ ան հա մե մատ ու ան յար մար
այն ու սու ցումն է՝ որ չի վե րա ծուիր ա ղան -
դի կամ հեր ձուա ծի, ար հես տա կան (tech-
nique) ի մաս տով, այլ կը շա րու նա կէ իր գո -
յու թիւ նը Ե կե ղե ցիին մէջ։

Այս պի սի պա րա գա յի մը Ե կե ղե ցին
ստիպուած է եւ պար տա ւո՛ր է քա րոզ չա կան
ազ դու պայ քար մղել այդ ու սուց ման դէմ՝
տիե զե րա կան եւ կամ տե ղա կան ժո ղով նե -
րով ըն դու նուած հա մա պա տաս խան կա նոն -
նե րով եւ ձե ւե րով։

Հե րե տի կո սու թիւ նը եր բեմն կա րե լի է բու -
ժել, կամ ը սենք, սրբագ րել, իսկ եր բեմն ալ,
դժբախ տա բար հե րե տի կո սու թիւ նը ի վեր ջոյ
կ՚ա ռաջ նոր դէ բա ժան ման եւ կը վե րա ծուի
ա ղան դի։

Հայ Ե կե ղե ցիի ծագ ման մա սին Մա ղա քիա
Ար քե պիս կո պոս Օր մա նեան, իր «Հա յոց Ե -
կե ղե ցին» աշ խա տա սի րու թեան մէջ կ՚ը սէ.
«… Հա յոց Ե կե ղե ցիին նախ նա կան եւ հաս -
տա տուն ա ւան դու թիւ նը ի րեն սկզբնա կան
հիմ նա դիր ներ կը ճանչ նայ Ս. Թա դէոս եւ Ս.
Բար թո ղի մէոս ա ռա քեալ նե րը, զորս յա տուկ
կոչ մամբ ալ Ա ռա ջին Լու սա ւո րիչ ներ
Հա յաս տա նեայց կ՚ա նուա նէ…։ Բո լոր
քրիս տո նեայ ե կե ղե ցի ներ հա մա միտ են Ս.
Բար թո ղի մէոս ա ռա քեա լին նկատ մամբ ե -
ղած ա ւան դու թեան մա սին…։ Բա ւա կան ըլ -
լայ գիտ նալ, թէ Հա յոց Ե կե ղեց ւոյ ուղ ղա կի՛
ա ռա քե լա կան ծա գու մը ստոյգ ե ղե լու թիւն
մըն է ե կե ղե ցա կան պատ մու թեան մէջ՝ յա -
րեւն ման ու րիշ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցի նե րու
ծա գու մին ստու գու թեան։ … Հայ Ե կե ղեց -
ւոյ ա ւան դու թիւն նե րուն դէմ յա րու ցուե լիք
քննա դա տու թիւն նե րը ա ւե լի զօ րա ւոր չեն
քան այն քննա դա տու թիւն նե րը՝ ո րոնք յա -
րու ցուած են ու րիշ ե կե ղե ցի նե րու ծա գու -
մին մա սին … ուս տի ա նոնց հա ւա սար
ստու գու թիւն կը վա յե լէ Հա յոց Ե կե ղե ցիին
ա ռա քե լա կան ծա գումն ալ»։

Ուս տի Հա յոց Ե կե ղե ցին ու նի հաս տատ եւ
ա նայ լայ լե լի կազ մա ւո րում…։
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)
Հայ ժո ղո վուր դի մե ծա րան քին ար ժա -

նա ցած տոհմ է ա րեւմ տա հայ Օ տեան
ըն տա նի քը, ո րուն ար ժա նա ւոր ներ կա -
յա ցու ցիչ նե րէն Գ  րի գոր Օ տեա նի (1834-
1887) ծննդեան 181-րդ  տա րե դարձն է
Դեկ տեմ բերի 9-ը։

Թէեւ Օ տեան նե րու կրտսե րա գոյն սե -
րուն դի ներ կա յա ցու ցի չը՝ հայ եր գի ծա -
կան գրա կա նու թեան մե ծա նուն վար -
պետ Ե րո ւանդ Օ տեա նը ան մա հու թեան
ար ժա նա ցուց Օ տեան տոհ մա նու նը, այ -
սու հան դերձ՝ ա նոր հօ րեղ բօր՝ Գ  րի գոր
Օ տեա նի ներդ րու մը եւս ե ղաւ մե ծար -
ժէք, նաեւ՝ նոյ նինքն Ե րո ւանդ Օ տեա նի
կազ մա ւոր ման մէջ։

Շ  նոր հա լի գրո ղի եւ խո հուն մտա ւո -
րա կա նի իր ար ժա նիք նե րէն ան դին՝ Գրի -
գոր Օ տեան հռչա կո ւե ցաւ իբ րեւ ազ գա -
յին, քա ղա քա կան եւ հա սա րա կա կան ա -
զա տա խոհ ու յա ռա ջա դէմ գոր ծիչ, որ
մին չեւ վեր ջին շունչ պայ քա րե ցաւ հա -
յոց ազ գա յին  զար թօն քին հա մար։

Գ  րի գոր Օ տեան ի րա ւամբ կը նկա տո -
ւի իր դա րաշր ջա նի դրօ շա կիր նե րէն ու
յա ռա ջա պահ նե րէն մէ կը Սահ մա նադ րա -
կան  կար գե րու հաս տատ ման ար դի շար -
ժու մին։ Գ  րի գոր Օ տեա նի ա նու նին
կապո ւած են մշա կումն ու որ դեգ րու մը
ոչ միայն 1862-ի դա րա կազ միկ հա յոց
Ազ գա յին  Սահ մա նադ րու թեան, այ լեւ
1876-ին վար չա պետ  Միտ հաթ փա շա յի
կող մէ հրա պա րա կո ւած ու Սուլ թա նին
պար տադ րո ւած Օս մա նեան Սահ մա -
նադ րու թեան։

Գ  րի գոր Օ տեան երկ րորդ սե րուն դի
ներ կա յա ցու ցիչ նե րէն էր Օ տեան նե րու
գեր դաս տա նին, որ փայ լե ցաւ իր ա ն-
ւա նի զա ւակ նե րով, ո րոնք ապ րե ցան եւ
գոր ծե ցին  Պոլ սոյ մէջ, ի րենց մե ծակ շիռ
ներդ րու մը ու նե նա լով պոլ սա հայ եւ
ընդ հան րա պէս ա րեւմ տա հայ հա սա րա -
կա կան, քա ղա քա կան եւ մշա կու թա յին
կեան քին մէջ։

Իր ծննդա վայր  Պոլ սոյ մէջ հա յե րէ նով
եւ օս մա նե րէ նով կրթու թիւն ստա նա լէ
ետք, Գ  րի գոր Օ տեան բարձ րա գոյն ուս -
ման հե տե ւե ցաւ  Փա րի զի հա մալ սա րան -
նե րէն ներս, ա կա նա տեսն ու մաս նա կի -
ցը դար ձաւ 1848-ի ֆրան սա կան եւ եւ -
րո պա կան յե ղա փո խու թեանց հե տե ւած
ըն կե րա յին շար ժում նե րուն, ո րոնց ներ-
շըն չու մով ալ,  Պո լիս վե րա դար ձին,
1850-ա կան նե րուն, գա ղա փա րա կիցն ու
գոր ծա կի ցը դար ձաւ նոյն պէս  Փա րիզ
ու սա նած եւ եր կիր վե րա դար ձած ազ -
գա յին ա նո ւա նի յա ռաջ դի մա կան գոր -
ծիչ ներ  Նա հա պետ  Ռու սի նեա նի, Նի կո -
ղոս  Պա լեա նի եւ  Սե րով բէ  Վի չե նեա նի,
ո րոնք ստեղ ծե ցին հա յոց Ազ գա յին
 Սահ մա նադ րու թիւ նը:

Հա յոց Ազ գա յին  Սահ մա նադ րու թիւ նը,
իր ընդ հա նուր փի լի սո փա յու թեամբ,
մին չեւ մեր օ րե րը կը պահ պա նո ւի եւ
հիմ քը կը կազ մէ տա րա գիր հա յու թեան
ազ գա յին-ե կե ղե ցա կան կեան քի կազ մա -
կեր պու մին՝ աշ խար հա կան մաս նակ ցու -
թեան եւ ժո ղովր դա յին հա կակշ ռի

սկզբունք նե րը սահ մա նադ րա կա նօ րէն
նուի րա գոր ծե լով։

Գ  րի գոր Օ տեան յայտ նի է նաեւ որ -
պէս Օս մա նեան  կայս րու թեան պե տա -
կան գոր ծիչ: 1860-ին ան ար ժա նա ցաւ
Օս մա նեան ար տա քին գոր ծոց նա խա րա -
րու թեան քար տու ղա րի պաշ տօ նին, իսկ
այ նու հե տեւ գլխա ւո րեց միեւ նոյն նա -
խա րա րու թեան օ տար թղթակ ցու թեանց
դի ւա նա պե տի աշ խա տանք նե րը, հա մա -
պա տաս խան պե տա կան աս տի ճան ստա -
նա լով (սա նի յէ):

1865-ին ան ու ղար կո ւե ցաւ Տա նու -
փեան կու սա կա լու թեան կեդ րո նը՝
Ռուս չուկ, իբ րեւ քա ղա քա կան ընդ հա -
նուր տե սուչ: 1868-ին նշա նա կո ւե ցաւ
 Պե տա կան  խոր հուր դի քար տու ղար, իսկ
1869-ին ար տա քին գոր ծոց նա խա րա -
րու թեան դի ւա նա պետ:

1871-ին ան կո չո ւե ցաւ Օս մա նեան
հան րա յին կա ռոյց նե րու եւ շի նու -
թեանց նա խա րա րու թեան մէջ փոխ-նա -
խա րա րի պաշ տօ նին:  Նոյն թո ւա կա նին,
կարճ շրջա նի մը հա մար, խորհր դա կա -
նի պաշ տօն ալ ստանձ նեց ա ռեւ տու րի
նա խա րա րու թեան մէջ։ 1872-ին ընտ րո -
ւե ցաւ Օս մա նեան  Պե տա կան խոր հուր -
դի ան դամ:

1875-ին, հան րա յին շի նու թեանց նա -
խա րա րու թեան մէջ փոխ-նա խա րա րի
իր պաշ տօ նա վա րու թեան ժա մա նակ,
նա խա րա րի բա ցա կա յու թեան բեր մամբ՝
Գ  րի գոր Օ տեա նի վստա հո ւե ցաւ նա խա -
րա րու թեան ընդ հա նուր գոր ծե րը ղե կա -
վա րե լու պա տաս խա նա տուու թիւ նը։

Գ  րի գոր Օ տեան սերտ կա պեր մշա կած
էր ա տե նի թուրք պե տա կան գոր ծիչ նե -
րու ա ւա գա նիին հետ։ Ա նոնց բարձ րա -
գոյն եւ ա մե նա գաղտ նի խորհր դակ ցու -
թիւն նե րուն մաս նա կից ե ղած էր: Յատ -
կա պէս մտե րիմն ու վստա հե լի խորհըր-
դա կանն էր այդ թո ւա կան նե րու Օս մա -
նեան  կայս րու թեան մեծ ե պար քոս՝ նա -
խա րա րա պետ  Միտ հաթ փա շա յի, ո րուն
յանձ նա րա րու թեամբ եւ խրա խու սան -
քով Գ  րի գոր Օ տեան աշ խոյժ մաս նակ -
ցու թիւն բե րաւ պե տու թեան օ րէնսդ րա -
կան եւ սահ մա նադ րա կան բա րե նո րոգ -
ման հա մար կա տա րո ւած ծրագ րում նե -
րուն եւ ա նոնց ի րա գործ ման աշ խա -
տանք նե րուն։

Այդ ճամ բով էր, որ Գ  րի գոր Օ տեան
ոչ միայն խորհր դա տուն ե ղաւ  Միտ հաթ
փա շա յի նա խա ձեռ նած Սահ մա նադ րա -
կան բա րե կար գում նե րուն, այ լեւ հա մա -
հե ղի նա կը դար ձաւ մեծ ե պար քո սի ա -
նու նով 1876-ին հռչա կո ւած Օս մա նեան
 Սահ մա նադ րու թեան։

Բայց նո րա հաս տատ Օս մա նեան  Սահ-
 մա նադ րա կան ժո ղո վը եր կար կեանք
չու նե ցաւ։  Նոյն տա րին սուլ թա նա կան
գա հին բազ մած Ապ տիւլ  Հա միտ Բ .-ը
առ կա խեց  Սահ մա նադ րու թիւ նը եւ ցըր-
ւեց  Սահ մա նադ րա կան ժո ղո վը։ Այ նու -
հե տեւ վտան գի տակ ին կաւ սահ մա -
նադ րու թեան հե ղի նակ նե րուն եւ հա մա -

ԳրիԳոր Օտեան. ԶարթՕնքի Սերունդին
աԶատախոհ ԲարեկարԳիչը

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1- Հարթ ու հա ւա սար, 2-
Լա ւո րակ- լե զուով մը՝ ա -
յո, 3- Ա րա կան ա նուն
մը- ձեռ քին ու ոտ քին
ծայ րա մա սը, 4- Մտա ցի-
հա րաւ-ա մե րի կեան կեն -
դա նի մը, 5- Ցնդած, 6-
Ե գիպ տա կան չաս տուած
մը- տա ռի մը ա նու նը, 7-
Լե ցուն- Ե րեք հրա ցա նա -
կիր նե րէն, 8- Վե րա բե -
րու մի մը ա ռար կայ- լե -
ցուն, 9- Օ տա րին Լե ւո -
նը- կո կորդ, 10- Մսով
ջրոտ կե րա կուր- թե քէ,
11- Բա յա կերտ մաս նիկ-
Ցախ սա րի կը հա յե րէ նի
թարգ մա նող իս թան պու -
լա հայ ի րաւա գէ տը ո րուն
ա նու նը Յով հան նէս էր։ 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1- Փա փա քով մը կամ ցանկ ցու թեամբ այ րիլ- ա ղէկ, 2- Տա րա ծու թեան չափ- զէն -
քով զե նէք, 3- Թիւ նէլ- գո լոր շի, 4- Ճանկ- օ դին մէջ սա հիլ, 5- Թուրք ա րա կան
ա նուն մը, 6- Ող ջոյն քեզ Ման րիամ- յե տա դաս մաս նիկ մը, 7- Երկ րա չա փա կան
ձեւ մը- կար գի դիր, 8- Օ տար ի գա կան ա նուն մը, 9- Փի ղե րու ան հե տա ցած տե -
սակ մը- բե րան այ րող, 10- Ճատ րա կի տախ տա կին վրայ խա ղա ցուած խաղ մը-
բան ջա րե ղէն մը, 11- Բա նաս տեղ ծու թեան տո ղե րու վեր ջա ւո րու թիւ նը- սէր տա ծէի։

ՆԱԽԿԻՆԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ Հորիզոնական 1- Բա ժա կա ճառ, 2- Ամ- սե ղան, 3- Բո -
ղո քել- սան, 4- Ել- ճա ղատ- զի, 5- Լու տաս, 6- Ո խա կալ- չեն, 7- Նուշ- Քո րէա,
8- Ճա պա ղի, 9- Հակ, վար- քիչ, 10- Պե տա կան- նի(շ), 11- Լիր- ծա նիր։
Ուղղահայեաց 1- Բա բե լոն, 2- Ա մոլ- խու ճապ, 3- Ճա շա կել, 4- Ա լոճ- տի, 5- Քա -
ղա քա վար, 6- Ա սեղ- լո ղակ, 7- Ճե լալ- հկ՝ ծա րիր, 8- Աղ- Տու չէ- նա, 9- Ռաս-
տեարք, 10- Նա զան- ի նի, 11- Նիս- գչիր։
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Չի նաս տա նի Տա լիան քա ղա քի
օ տար լե զու նե րու հա մալ սա րա -
նին մէջ կա յա ցաւ բա ցու մը Չի -
նաս տա նի մէջ ա ռա ջին հա յա գի -
տու թեան կեդ րո նին, որ հնա րա -
ւոր ե ղաւ ի րա կա նաց նել Ե րե ւա -
նի Վ. Պրիւ սո վի ա նուան լե զ-
ւա հա սա րա կա գի տա կան հա մա-
լը սա րա նի եւ Տա լիա նի օ տար լե -
զու նե րու հա մալ սա րա նի հա մա -
գոր ծակ ցու թեան ար դիւն քով:
Այս մա սին յայտ նեց Չի նաս տա -
նի մօտ Հա յաս տա նի դես պա նու -
թիւ նը:

Կեդ րո նի բաց ման հան դի սա ւոր
ա րա րո ղու թեան ներ կայ էին Չի -
նաս տա նի մօտ Հա յաս տա նի դես -
պան Ար մէն Սարգ սեան, Ե րե ւա -
նի Վ. Պ  րիւ սո վի ա նուան լե զ-
ւա հա սա րա կա գի տա կան հա մա-
լը սա րա նի պա տուի րա կու թիւ նը՝
տնօ րէն Գա յիա նէ Գաս պա րեա նի
գլխա ւո րու թեամբ, Տա լիա նի օ -

տար լե զու նե րու հա մալ սա րա նի
ղե կա վա րու թիւ նը, Տա լիա նի քա -
ղա քա պե տա րա նի, չի նա կան
տար բեր լրա տուա մի ջոց նե րու
ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

Տե ղի ու նե ցած հան դի սա ւոր
նիս տին ող ջոյ նի խօս քով հան դէս
ե կան կեդ րո նի տնօ րէ նը, եր կու
բա րե կամ հա մալ սա րան նե րու
ղե կա վար նե րը, Չի նաս տա նի մօտ
Հա յաս տա նի դես պան Ար մէն
Սարգ սեա ն: Վեր ջինս կա րե ւոր
հա մա րեց իր տե սա կին մէջ ա ռա -
ջին հա յա գի տու թեան կեդ րո նի
բա ցու մը, որ պի տի դառ նայ իւ -
րա յա տուկ հար թակ հայ-չի նա -
կան երկ կող մա նի յա րա բե րու -
թիւն նե րու լայն շրջա նա կի հար -
ցե րու քննարկ ման, հե տա գայ
փոխ գոր ծակ ցու թեան խո րաց -
ման ու ղի նե րու ու սում նա սի րու -
թեան հա մար: Ար մէն Սարգ սեան
հա մո զում յայտ նեց, որ կեդ րո նը

պի տի նպաս տէ
գի տա կան եւ մշա -
կու թա յին հա մա -
գոր ծակ ցու թեան
ընդ լայն ման ոչ
միայն եր կու հա -
մալ սա րան նե րու,
այ լեւ եր կու եր -
կիր նե րու կրթա -
կան հա մա կար գե -
րուն մի ջեւ՝ դառ նա լով հայ եւ
չի նա ցի ժո ղո վուրդ նե րու բազ -
մա դա րեան բա րե կա մու թեան եւ
հա մա գոր ծակ ցու թեան եւս վառ
օ րի նակ մը: Ան վստա հե ցուց, որ
դես պա նու թիւ նը անհ րա ժեշտ ա -
ջակ ցու թիւն պի տի ցու ցա բե րէ
կեդ րո նին եւ մշտա կան ու շա դու -
թեան կեդ րո նին պի տի պա հէ ա -
նոր գոր ծու նէու թիւ նը:

Ե լոյթ նե րէն ետք հա մալ սա րա -
նի հայ եւ չի նա ցի ու սա նող նե րը
միա սին ար տա սա նե ցին հայ բա -

նաս տեղծ նե րու ստեղ ծա գոր ծու -
թիւն նե րը:

Ա րա րո ղու թեան ա ւար տին
մաս նա կից նե րը հա մալ սա րա նի
ու սա նող նե րուն հետ միա սին այ -
ցե լե ցին նո րա բաց կեդ րոն՝ փո -
խան ցե լով տա րաբ նոյթ գիր քեր,
ձեռ նարկ ներ, տպա գիր եւ ե -
լեկտ րո նա յին ու սում նա կան նիւ -
թեր՝ ա ռա ջին քայ լը կա տա րե լով
կեդ րո նին մէջ հա յա գի տա կան
հա րուստ գրա դա րա նի ձե ւա ւոր -
ման գոր ծին:

ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԲԱՑՈՒԵՑԱՒ ԱռԱՋԻՆ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԸ
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Խորհր դա յին տա րի նե րուն հայ կա կան խո հա -
նո ցը ներ կա յաց նող ու տեստ նե րը Ռու սաս տա նի
մայ րա քա ղա քը՝ Մոս կուա յի մէջ Խորհր դա յին
Միու թեան զա նա զան ազ գե րու խո հա նոց նե րու
շու քին տակ մնա ցած էին: Ա ւան դա բար Մոս -
կուա յի մէջ հռչա կա ւոր ե ղած են վրա ցա կան,
ատր պէյ ճա նա կան եւ այլ ազ գե րու ու տեստ ներ:
Այդ մէ կը վեր լու ծե լով՝ հայ ծա նօթ խո հա րար
Սեդ րակ Մա մու լեան անդ րա դար ձած է, որ
Խորհր դա յին Միու թեան մէջ կա րե ւոր պե տա -
կան պաշ տօ նեա ներ զբա ղեց նող նե րու մէջ մեծ
թիւ կազ մած են վրա ցի ներ ու ատր պէյ ճան ցի -
ներ, եւ ա նոնք Մոս կուա յի մէջ յա ռաջ մղած են
ի րենց եր կիր նե րու խո հա նոց նե րը, եւ Մոս կուա -
յի մէջ կով կա սեան ու տես տա յին մշա կոյ թի մէջ
հայ կա կա նը ետ մնա ցած է: Մինչ դեռ, Մոս -
կուան, ըլ լա լով բազ մազգ քա ղաք մը, նաեւ
զբօ սաշր ջու թեան կեդ րոն, ինչ պէս նաեւ՝ հա յա -
շատ բնա կա վայր մը, անհ րա ժեշ տու թիւն կար
նաեւ հայ կա կան խո հա նո ցը հռչա կել այդ խո -
շոր քա ղա քին մէջ: Գո յու թիւն ու նե ցող բա ցը
ձե ւով մը փոր ձած են լրաց նել Հա յաս տա նի ան -
կա խու թե նէն ետք, երբ հայ կա կան ու տե լի քը,
հայ կա կան այլ ար ժէք նե րու հետ, հա յե րը փոր -
ձե ցին տա րա ծել աշ խար հի տա րած քին: Սա կայն
Մոս կուա յի մէջ ճա շա րան բա նա լով, բա զում հայ
ձեռ նա ր  կա տէ րե րու փոր ձե րը կա՛մ քիչ յա ջո -
ղած են կամ ալ մնա ցած են զուտ ճա շա րա նի
սահ ման նե րուն մէջ: Շատ քի չեր կրցած են հայ -
կա կան խո հա նո ցը Մոս կուա յի մէջ ներ կա յաց նել
իբ րեւ բարձ րա ժէք մշա կոյթ, իբ րեւ հա յու էու -
թիւ նը, պատ մու թիւ նը, կեն ցաղն ու ա ւան դոյթ -
նե րը իր մէջ ամ փո փող մէկ մաս նի կը: Այդ քի -
չե րէն մէկն ալ Գա յիա նէ Պրէ յո վա-Ա ֆեանն է:
Ան այ սօր կը նկա տուի Մոս կուա յի ա մե նէն նշա -
նա ւոր հայ խո հա րա րը, կը ղե կա վա րէ ճա շա րա -
նա յին ցանց, իսկ յատ կա պէս հայ կա կան ու
կովկա սեան խո հա նո ցը կը ներ կա յաց նէ ա նոր
հիմ նած Gayane’s ճա շա րա նը, ո ր Մոս կուա յի
ա մե նէն նշա նա ւոր հայ կա կան ճա շա րանն է:
Այս ճա շա րա նը Գա յիա նէ Պրէ յո վա-Ա ֆեան
բա ցած է մօտ հինգ տա րի ա ռաջ, իսկ ատ կէ ա -
ռաջ քա նի մը այլ ա նուն նե րով ճա շա րան ներ
ու նե ցած է, այ նու հե տեւ ո րո շած է մշա կու թա -
յին-ըն տա նե կան բնոյ թի կեդ րոն մը հիմ նել, ո ր
ու տե լի քէն զատ նաեւ հայ կա կան ա ւան դոյթ -
նե րը կը ներ կա յաց նէ եւ կ  ՚ըլ լայ վայր մը, ուր
ժա մա նակ առ ժա մա նակ կը հա ւա քուին Մոս -
կուա յի հա յե րը, իսկ օ տար ներն ալ՝ հոն այ ցե -
լե լով կը տես նեն հայ կա կան ու տես տա յին մշա -
կոյ թը:

Գա յիա նէ Պրէ յո վա-Ա ֆեա ն ոչ միայն խո հա -
րար է, ան նաեւ խո հա րա րա կան ա րուես տի
քննա դատ է, գիր քե րու հե ղի նակ, հե ռա տե սի -
լա յին հա ղոր դում նե րու վա րող, հայ կա կան ու -
տես տա յին մշա կոյ թի տե սա բան եւ միշտ սպա ս-
ւած հիւր է թէ՛ Մոս կուա յի եւ թէ Հա յաս տա նի
բարձ րաշ խար հիկ հա ւա քոյթ նե րուն: 

Ծնուն դով ար ցախ ցի է Գա յիա նէն: Ծնած է
Ար ցախ, ապ րած է Ե րե ւա նի մէջ, ուր ա ւար տած
է դպրո ցը։ Շատ ե րի տա սարդ տա րի քին ա մուս -
նա նա լով հայ ա րուես տա գէ տի մը հետ՝ մեկ նած
է Չե խիա: Ու նե ցած է ե րա խայ, այ նու հե տեւ, ա -
մուս նա լու ծուե լով՝ չէ փա փա քած ետ վե րա դառ -
նալ Հա յաս տան, այլ մեկ նած է Մոս կուա, ա -
ռանց ո րե ւէ մէկ հե ռան կա րի կամ կա պե րու եւ
ա ռան ձի նն փոր ձած է ինչ պէս ինք կ՚ը սէ՝
«նուա ճել Մոս կուա ն»: Գա յիա նէն Մոս կուա յի
մէջ յայտ նուած է 1994 թուա կա նին՝ չու նե նա -
լով քա ղա քա ցիու թիւն, դրամ եւ բա րե կամ ներ
ու ազ գա կան ներ: Փոր ձե լով հո գալ իր ու
պզտի կի ա ռօ րեայ ծախ սե րը, Գա յիա նէն սկիզ -
բը աշ խա տած է իբ րեւ մա տու ցո ղու հի եւ մէկ
ան գա մէն սի րած է ճա շա րա նա յին պիզ նը սը: Ե -
րե ւա նի մէջ տա սը տա րի հայ կա կան ժողովր դա -

կան պա րեր պա րած է, թատ րո նի մէջ խաղ ա ցած
է, սի րած է դե րա սա նու թիւն եւ ե րա զանք ու նե -
ցած է դե րա սա նու հի դառ նալ: Սա կայն, շատ ե -
րի տա սարդ տա րի քին ա մուս նա նա լով, կեան քը
այլ ըն թացք ստա ցած է եւ այ սօր, ան, ինչ որ
կ՚ը նէ՝ ձե ւով մը մօտ կը նկա տէ իր ե րա զած
մաս նա գի տու թեա ն: Գա յիա նէն կ՚ը սէ, որ իս կա -
կան ճա շա րա նա տէ րը մօտ պի տի ըլ լայ դե րա -
սա նա կան ա րուես տին, քա նի որ եր կու աշ խա -
տանք նե րու ժա մա նակ ալ ջանք պի տի գոր ծադ -
րես գրա ւե լու դի մա ցի նդ եւ հա ճե լի պա հեր
պար գե ւե լու ա նոր: Իբ րեւ հե ռա տե սի լա յին հա -
ղոր դա վա րու հի, Գա յիա նէ Պրէ յո վա-Ա ֆեան ու -
տե լի քի, բա ղադ րա տոմ սե րու, ճիշդ եւ ա ռողջ
սնուե լու մա սին հա ղոր դում ներ կը վա րէ ռու -
սա կան հե ռա տե սի լա յին կա յան նե րէ, եւ նաեւ
յա ճախ կը հիւ րըն կա լուի հե ռա տե սի լա յին
սթու տիո նե րէն ներս՝ պատ մե լով իր յա ջո ղու -
թիւն նե րու մա սին եւ փո խան ցե լով հայ կա կան
խո հա րա րու թեան հմայքն ու գաղտ նիք նե րը: 

Հմա յիչ հա յու հին շու տով լոյս կ՚ըն ծա յէ հայ -
կա կան խո հա նո ցա յին գիրք, ո ր բա ղադ րա տոմ -
սե րէ զատ կը ներ կա յաց նէ իր ըն կա լում նե րը՝
ու տես տա յին մշա կոյ թի, հիւ րըն կա լու թեան մա -
սին եւ նաեւ՝ ման կու թե նէն ե կած յի շո ղու թիւն -
նե րը: Իր ման կու թիւ նը ան ցած է Ե րե ւա նի այ -
գիով ու բա կով տու նե րէն մէ կուն մէջ, ուր ճա -
շի ա ռատ սե ղա նի շուրջ յա ճախ կը հա մախմ -
բուէր բազ ման դամ ըն տա նի քը: Այդ հա ւաք նե -
րու ժա մա նակ մա տու ցուող ճա շե րը, հիւ րըն կա -
լու թեան սո վո րու թիւն նե րը եւ ջերմ յի շո ղու -
թիւն նե րը հե տա գա յին օգ նած են Գա յիա նէին՝
թէ՛ աշ խա տան քի մէջ եւ թէ գիր քը կազ մե լու
ժա մա նակ:

Իսկ ըն տա նե կան հա ւա քոյթ նե րու ա ւան դոյ -
թը չէ մոռ ցուած, եւ ա մէն տա րի 25 Հոկ տեմ բե -
րին զա նա զան եր կիր նե րու մէջ բնա կող Ա ֆեան -
նե րը՝ շուրջ ե րեք հա րիւր հո գի, կը հա ւա քուին
Մոս կուա յի Gayane’s ճա շա րա նին մէջ եւ ըն տա -
նե կան խրախ ճանք կը կազ մա կեր պեն: Հնա -
գոյն այդ ըն տա նի քի տոհ մա ծա ռը կա խուած է
Gayane’s ճա շա րա նին մէջ: Խո հա րա րու հին կ՚ը -
սէ, որ հիմ նած ճա շա րա նը նա խե ւա ռաջ ու տե -
լի քա յին ծէ սի մի ջո ցաւ ըն տա նե կան հա ւա -
քոյթ նե րը պա հե լու նպա տակ ու նի: Պա տա հա -
կան չէ, որ ճա շա րա նի մշտա կան յա ճա խորդ -
նե րու մէջ մեծ թիւ կը կազ մեն ըն տա նիք նե րը: 

Gayane’s ճա շա րա նէն զատ Պրէ յո վա-Ա ֆեա ն
այլ ճա շա րան ներ եւս կը ղե կա վա րէ՝ ի տա լա կան

եւ այլ խո հա նոց նե րու ուղ ղուա ծու թիւն ու նե -
ցող: Ճա շա րա նա յին պիզ նը սը կը նկա տէ իր
հիմ նա կան կիր քը, ո րու մէջ յա ջո ղած է եւ նշա -
նա ւոր դար ձած: Վար պե տու թեան դա սեր կու
տայ թէ՛ հե ռա տե սի լէն եւ թէ ճա շա րա նէն ներս,
կազ մա կեր պե լով ձեռ նարկ ներ՝ հայ կա կան խո -
հա նո ցը ու սում նա սի րել փա փա քող նե րու հա -
մար: Իր ճա շա րա նին մէջ նաեւ փա ռա տօ ներ
տե ղի կ՚ու նե նան. ինչ պէս՝ «Տոլ մա յի փա ռա տօն»
կամ հայ կա կան այլ ու տե լիք ներ ներ կա յաց նող
փա ռա տօ ներ, ո րոնց կը հրա ւի րուին Մոս կուա -
յի նշա նա ւոր մար դիկ: 

Ռու սա կան հե ռա տե սի լի ա ռա ջին ա լի քի հետ
հա մա տեղ Գա յիա նէ Պրէ յո վա-Ա ֆեան վեր ջերս
վա ւե րագ րա կան ժա պա ւէն նե րու շարք պատ -
րաս տած է Հա յաս տա նի ու Ար ցա խի մա սին, ո ր
ե թեր հե ռար ձա կուած է ռու սա կան հե ռա տե սի -
լով: Ինք ան ձամբ շրջած է Ար ցա խի եւ Հա յաս -
տա նի գիւ ղե րը՝ ներ կա յաց նե լով հայ կա կան հա -
ցը, գի նին, ջու րը, մշա կոյ թը, հայ մար դու կեան -
քը եւ Հա յաս տա նի բնու թիւ նը: 

Ատ կէ զատ, կազ մա կեր պած է զբօ սաշր ջա յին
յա ռա ջա տար ամ սագ րե րու տասն չորս լրագ րո -
ղի այ ցը դէ պի Հա յաս տան, որ մէ ետք լրագ րող -
նե րը յօ դուած ներ գրած են Հա յաս տա նի մա սին: 

Ե րե ւա նի մէջ ար դէն քա նի տա րիէ ի վեր կ՚ի -
րա կա նա ցուի «Լա ւա գոյն ճա շա րա ն» մրցոյ թը,
ո րու հե ղի նա կը նոյն պէս Գա յիա նէ Պրէ յո վա-Ա -
ֆեանն է: Մաս նա գի տա կան յանձ նա խումբն ա -
մէն տա րի լա ւա գոյ նը կը նկա տէ ճա շա րան մը,
ո ր իր աշ խա տան քով ա ւե լի կը մօ տե նայ սպա -
սարկ ման ժա մա նա կա կից չա փա նիշ նե րուն:
Բայց իբ րեւ վար պետ խո հա րար, ան ա ռայժմ
մտա դիր չէ Հա յաս տա նի մէջ ու նե նալ իր ճա շա -
րա նը, քա նի որ կ՚ը սէ, թէ Հա յաս տա նը միակ
վայրն է, ուր կը հան գստա նայ եւ կը լից քա ւոր-
ւի՝ Մոս կուա յի մէջ նոր գոր ծե րու, աշխատանք-
ներու սկսե լու հա մար: 

Իր բո լոր աշ խա տանք նե րուն մէջ Գա յիա նէին
կ  ՚օգ նէ ա նոր ազ գու թեամբ չեխ ա մու սի նը: 

2011 թուա կա նէն ի վեր Մոս կուա յի մէջ ան կը
կազ մա կեր պէ «Ժին գեա լով հա ց» փա ռա տօ նը:
Այդ հա ցը Ար ցա խի ա մե նէն նշա նա ւոր ու -
տեստն է, ո ր կը պատ րաս տուի տա րա տե սակ
կա նա չի նե րով եւ խմո րով: Գա յիա նէն հե ղի նակ
է նաեւ Մոս կուա յի «Հայ կա կան ընթ րի ք» փա -
ռա տօ նին, իսկ իր ճա շա րա նին մէջ ա ւան դա բար
ա մէն տա րի կը տօ նուի Հա յաս տա նի ան կա խու -
թեան տօ նը, ա րուես տա գէտ նե րուն նուի րուած
ձեռ նարկ ներ եւ ցու ցա հան դէս ներ կը կազ մա -
կեր պուին: 

Գա յիա նէ Պրէ յո վա-Ա ֆեան կ  ՚ը սէ, որ շատ հա -
յե ր փոր ձած են Մոս կուա յի մէջ ներ կա յաց նել
հայ կա կան ա ւան դա կան ու տե լի քը, բայց չես
գի տեր ին չու ճա շա րա նը ա նուա նած են կով կա -
սեան, թե րեւս ա յդ ձե ւով յա ճա խորդ գրա ւե լու
նկա տա ռու մով: Ինք հա մար ձա կու թիւն ու նե -
ցած է ի րե րը ի րենց ա նուն նե րով կո չել եւ պահ -
պա նած է հայ կա կա նը իբ րեւ հայ կա կան՝ չվախ -
նա լով Մոս կուա յին ան ծա նօթ ա նուն նե րէ, ան -
ծա նօթ հա մե րէ: Ան կը զար մա նայ, որ Մոս կուա -
յի հա յե րու մէկ մա սը ատր պէյ ճա նա կան ճա շա -
րան կ՚եր թայ, ա ռանց գիտ նա լու, որ Մոս կուա յի
մէջ իս կա կան հայ կա կա նը ներ կա յաց նող ճա շա -
րան մը կայ: Բայց նաեւ կ  ՚ը սէ, որ իր նպա տա -
կը չէ ե ղած հիմ նել ճա շա րան՝ հա յե րու հա մար,
այլ ցան կա ցած է ստեղ ծել նա խա գիծ մը՝ հա յե -
րու մա սին: Այ սօր ար դէն թէ՛ հա յեր, թէ՛ ռուս -
ներ եւ թէ օ տա րերկ րեայ յա ճա խորդ ներ հա ւա -
սա րա պէս կը յա ճա խեն այս ջերմ ու տա քուկ
մի ջա վայ րով կեդ րո նը: Հա կա ռակ ա նոր, որ կով -
կա սեան խո հա նո ցէն տա կա ւին նշա նա ւոր է
վրա ցա կան խո հա նո ցը, բայց հնա գոյնն է հայ -
կա կա նը, ու րեմն վար պետ-խո հա րար Գա յիա նէ

Մոսկուայի ամենանշանաւոր ճաշարաններէն մին՝ «Gayane’s» իր այցելուներուն
կը մատուցէ շատ բարձր որակով սպասարկութիւն բոլոր առումներով
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Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

lշար. Դ.  էջ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՈՀԱՆՈՑԻՆ
lշար. Գ.  էջէն

Պրէ յո վա-Ա ֆեան ա մէն ինչ կ՚ը նէ, որ պէս զի տա րած -
քաշր ջա նի հնա գոյն հայ կա կան խո հա նո ցը իր ողջ համ
ու բոյ րով ներ կա յա նայ Մոս կուա յի մէջ: Բա ցի ա ւան -
դա կա նէն՝ ճա շա րա նին մէջ կան նաեւ շատ հե ղի նա կա -
յին ճա շա տե սակ ներ, ո րոնց հե ղի նա կը ինքն է:

Ինչ կը վե րա բե րի ա ւան դա կան խո հա նո ցին, ա պա իր
ճա շա րա նին մէջ բո լոր ա ւան դա կան հայ կա կան ու տե -
լիք նե րը շեշ տուած են ի րենց ա նուն նե րով, ա ւե լի՛ն՝ ա -
ռան ձին տեղ յատ կա ցուած է ար ցա խեան խո հա նո ցին:
Հե ռա տե սի լա յին ե լոյթ նե րու ժա մա նակ Գա յիա նէն
միշտ կը խոս տո վա նի, որ ամ բող ջա կան հայ կա կան ըլ -
լա լու հա մար իր ճա շա րա նին մէջ կը պակ սի ա րեւ-
մըտա հա յկա կան խո հա նո ցի հա մը։ Ան կը ջա նայ լրաց -
նել նաեւ այս մէ կը, քա նի որ քիչ չեն նաեւ այն յա -
ճա խորդ նե րը, ո րոնք հե տաքրք րուած են ա րեւմ տա -
հայ կա կան խո հա նո ցով:

Ըլ լա լով ար ցախ ցի եւ պզտիկ տա րի քէն մօ տէն ա ռըն-
չըւե լով ար ցա խեան խո հա նո ցին՝ Գա յիա նէն կը պե ղէ
ար ցա խեան խո հա նո ցին բնո րոշ ինք նա տիպ ու տեստ -
ներ եւ ա ւագ խո հա րա րի օգ նու թեամբ կը պատ րաս -
տէ իր ճա շա րա նին մէջ: Ար ցա խեան, եւ հա յաս տա -
նեան խո հա նոց նե րը Մոս կուա յի մէջ ներ կա յա ցուած են
իր ամ բող ջա կան պատ մու թեամբ, գոյ նե րով ու հա մե -
րով: Ու տե լի քին մաս կը կազ մեն նաեւ ա ւան դա կան
հայ կա կան խմիչք նե րը, գի նիի, քո նեա քի, մրգա յին ու
ցոր ե նա յին օ ղիի տե սակ նե րը: 

Ինչ պէս զուտ հա յաս տա նեան կամ ա րեւմ տա հայ կա -
կան խո հա նո ցը, ար ցա խեան խո հա նոցն ալ իր ար մատ -
նե րով կը հաս նի մին չեւ հնա գոյն ժա մա նակ ներ: Ար -
ցա խեան խո հա նո ցի մէջ սո վո րա բար կը գե րակշ ռէ Ար -
ցա խի լեռ նե րու եւ հար թա վայ րե րու բոյ սե րէ պատ րաս-
 տըւած ու տե լիք նե րը՝ հա մադ րուած մսի եւ կաթ նամ թեր -
քի հետ: Ար ցախ ցի նե րը շատ կը գոր ծա ծեն չոր լա ւաշ,
չոր դաղձ, ա ղա ցած ցո րեն, կա նա չի ներ, տհալ, չո րա թան:

Տա րած քաշր ջա նի մէջ ար ցա խեան ու տեստ նե րը կը
նկա տուին բնա պահ պա նա կան մա քուր ու տեստ ներ:
Ար ցա խի բնու թիւ նը, ջու րը եւ բնակ լի մա յա կան պայ -
ման նե րը ի րենց ազ դե ցու թիւ նը ձգած են մթերք նե րու
հա մի եւ ո րա կի վրայ եւ ա նոնց մէ պատ րաս տուած ու -
տե լիք ներն ալ, բնա կա նա բար, հա մեղ են: 

Ար ցա խեան կեն ցա ղա յին մշա կոյ թի մէջ մեծ տեղ կը
գրա ւէ նաեւ հիւ րըն կա լու թիւ նը: Ար ցախ ցին նշա նա -
ւոր է իր հիւ րըն կա լու թեան ջեր մու թեամբ, ա հա ւա սիկ,
հիւ րըն կալ կեդ րոն մըն է նաեւ ար ցախ ցի հա յու հիի
ղե կա վա րած ճա շա րա նը՝ Մոս կուա յի մէջ:

Կա ղան դի եւ Սուրբ Ծնուն դի նա խա տօ նա կան օ րեր
են. Գա յիա նէ Պրէ յո վա-Ա ֆեա նի ճա շա րա նը նոյն պէս
կը պատ րաս տուի տօ նել հայ կա կան ա ւան դա կան Կա -
ղանդն ու Սուրբ Ծնուն դը։

ԳՐԻԳՈՐ ՕՏԵԱՆ
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կիր նե րուն կեան քը:  Թուրք պե տա կան-քա ղա քա կան
բարձ րաս տի ճան գոր ծիչ նե րու շար քին, խու սա փե լու
հա մար  Հա մի տի հա լա ծանք նե րէն, Գ  րի գոր Օ տեան իր
կար գին 1880-ին ստի պո ւե ցաւ ա պաս տա նիլ  Փա րիզ,
ուր եւ մնաց ու գոր ծեց մին չեւ իր վախ ճա նը՝ 1887-ը։

1870-ա կան նե րու վեր ջե րուն, Գ  րի գոր Օ տեան կա -
րե ւոր ներդ րում ու նե ցաւ նաեւ  հայ կա կան  հար ցի մի -
ջազ գայ նաց ման գոր ծին մէջ։ 1878-ին,  Պեր լի նի Վե -
հա ժո ղո վի նա խօ րեա կին, Գ  րի գոր Օ տեան հան դէս ե -
կաւ  հայ կա կան  նա հանգ նե րու ինք նա վա րու թեան ա -
ռա ջադ րան քով, որ դժբախ տա բար ար ձա գանգ չգտաւ
ա տե նի Թր  քա հա յոց  Պատ րիար քար նի ազ գա յին իշ -
խա նու թեանց կող մէ. միայն Խ  րի մեան  Հայ րիկ դրա -
կա նօ րէն ար ձա գան գեց բա րե նո րո գում նե րու պա հան -
ջէն ան դին անց նող եւ ուղ ղա կի հա յոց ինք նա վա րու -
թիւ նը պա հան ջող Գ. Օ տեա նի պատ րաս տած յու շագ րին։

 Հայ կա կան ինք նա վա րու թեան իր պա հան ջով հան -
դերձ՝ Գ  րի գոր Օ տեան բնաւ կողմ նա կից մը չե ղաւ յե -
ղա փո խու թեան։  Միշտ գոր ծեց ա զա տա կան մտա ծո -
ղու թեամբ եւ ընդ դի մա ցաւ յե ղա փո խա կան քայ լե -
րուն՝ յատ կա պէս գա ւառ նե րու հայ բնակ չու թեան
ազ գա յին-քա ղա քա կան ընդ հա նուր լու սա ւո րու մը եւ
քա ղա քա ցիա կան կազ մա կեր պու մը նկա տե լով գրա -
ւա կա նը  հայ կա կան հար ցի ար դար լուծ ման։

Ար ժա նա ւոր ու մե ծա նուն  հա յու ծննդեան 181-րդ
 տա րե դար ձին պատ գա մը թող ըլ լայ, իր ան ձին կեն դա -
նի օ րի նա կով նո ւի րա գոր ծո ւած, հե տե ւեալ ազ դա րա -
րու թիւ նը Գ  րի գոր Օ տեա նի.- «Ան հա յը, որ իր պե տա -
կան պաշ տօ նին ըն ծա յած դիւ րու թիւն նե րէն օգ տո ւե -
լով իր շա հե րուն կը զո հէ այս խեղճ, տա րա բախտ ազ -
գը, ա նի ծեալ ըլ լայ, ե րիցս ա նի ծեալ»:

Ինչ պէս որ ա նոր մա հէն տասը տա րի յե տոյ վկա յած
է Ար փիար Ար փիա րեան՝ «Օ տեա նի ա նու նը գուր գու -
րա լիր եր կիւ ղա ծու թեամբ մը կը յի շա տա կո ւի։ Ու պի -
տի յի շա տա կո ւի միշտ ալ, վասն զի ժո ղովր դա կան է ու
ժո ղովր դա կան կը մնայ Օ տեան, վասն զի մտա տի պար
մը ե ղաւ. Մ  տա տի պար մը հայ պաշ տօ նէի, մտա տի պար
մը հայ քա ղա քա գէ տի, մտա տի պար մը հայ ազ գա սէ -
րի, մտա տի պար մը հայ գրա գէ տի…»։
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19-րդ մրցաշարաքի աւարտին յիշատակ մը (Լուսանկար՝ Արի Թաշ)

Կեդ րո նա կան սա նուց միու թեան մէջ ե րէկ ե րե կո -
յեան տե ղի ու նե ցաւ Միջ միու թե նա կան նար տի մրցա -
շար քի ա ւար տա կան ու եզ րա փա կիչ փու լի պար գե -
ւատր ման հան դի սու թիւ նը։ Հան գու ցեալ Թա դէոս
Կիւն թէ րի յի շա տա կին այս տա րի 19-րդ ան գամ կազ -
մա կեր պուած մրցա շար քը ստեղ ծեց մեծ ո գե ւո րու թիւն։

Ա ւար տա կան հանգ րուա նին ող ջոյ նի խօս քով մը

հան դէս ե կաւ հիւ րըն կալ Կեդ րո նա կան սա նուց միու -
թեան վար չու թեան ա տե նա պետ Գէորգ Սիմ քէ շեան։
Ար տա յայ տուե ցաւ նաեւ հան գու ցեալ Թա դէոս Կիւն -
թէ րի որ դին՝ Մար տի րոս Կիւն թէր։

Այս տա րի մրցա շար քին ա ռա ջի նը հան դի սա ցաւ Ֆէ -
րի գիւ ղի Մէ րա մէթ ճեան սա նուց միու թիւ նը, ո րուն
յա ջոր դե ցին Պո մոն թիի Մխի թա րեան վար ժա րա նի եւ
Պէզ ճեան Մայր վար ժա րա նի սա նուց միու թիւն նե րու
խում բե րը։ Մրցա նա կա բաշխ ման հանգ րուա նին պար -
գեւ նե րը յանձ նուե ցան ծա փող ջոյն նե րով։ Հա տուե ցաւ
նաեւ կար կան դակ մը եւ յա ջոր դած ըն դու նե լու թեան
ըն թաց քին բո լո րը զի րար շնոր հա ւո րե ցին ու ժա մադ -
րուե ցան յա ջորդ տա րուան մրցա շար քին հա մար։ 

Հարկ է նշել, որ յա ռա ջի կայ տա րի այս մրցա շար քը
պի տի կազ մա կեր պուի 20-րդ ան գամ՝ Ֆէ րի գիւ ղի սա -
նուց միու թեան մէջ, ուր ար դէն ա ռա ջին ան գամ կազ -
մա կեր պուած էր այս միջ միու թե նա կան ծրա գի րը։
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ցան հա մա ցան ցա յին հա մալ սա րա նին մա սին տար րա -
կան տե ղե կա տուու թեան վե րա հա սու դառ նա լու։ Իսկ
ա նոնք, ո րոնք նա խա պէս ալ լսած էին Ե րուանդ Զօ -
րեա նը, ար դէն իր բա ցատ րու թիւն նե րուն մի ջո ցաւ
հնա րա ւո րու թիւն ու նե ցան դի տար կե լու վեր ջին քա նի
մը տա րի նե րուն ըն թաց քին Հայ կա կան հա մա ցան ցա -
յին հա մալ սա րա նին ար ձա նագ րած յա ռա ջըն թացն ու
զար գա ցու մը։ 

Ե րէ կուան հա ւա քոյ թին ըն թաց քին VADİP-ի կրթա -
կան յանձ նա խում բին ա նու նով ող ջոյ նի խօսք մը ար -
տա սա նեց Թա մար Գա րա սու, իսկ ա ւե լի վերջ Երուանդ
Զօ րեան հան դէս ե կաւ՝ տե սո ղա կան նիւ թե րու ցու -
ցադ րու թեամբ։ Այդ տե սո ղա կան նիւ թե րը, բնա կա նա -
բար, գործ նա կա նին մէջ կը նշա նա կէին պաս տա ռի
վրայ ուղ ղա կի Հայ կա կան հա մա ցան ցա յին հա մալ սա -
րա նի կայ քէ ջէն ներս ման րա մասն շրջա գա յու թիւն
մը։ Հա զա րա ւոր մաս նա կից նե րու վե րա բե րեալ քա նա -
կի տուեալ նե րէն սկսեալ, մին չեւ բո վան դա կու թեան
ա ռանձ նա յատ կու թիւն ներն ու մաս նա գի տա կան կամ
թեք նիկ խոր քը՝ Ե րուանդ Զօ րեան ման րա մաս նօ րէն
ներ կա յա ցուց Հայ կա կան հա մա ցան ցա յին հա մալ սա -
րա նը։ Շատ հե տաքրք րա կան էին իր կող մէ ներ կա յա -
ցուած տուեալ նե րը՝ աշ խար հի զա նա զան ցա մա քա մա -
սե րէն բե րուած մաս նակ ցու թեան կա պակ ցու թեամբ։
Հա մա ցան ցա յին հա մալ սա րա նը հա յոց մշա կոյ թի,
պատ մու թեան, լե զուի եւ կեն ցա ղի կամ ար ժե հա մա -
կար գի վե րա բե րեալ մատ չե լի տե ղե կու թիւն ներ կը բո -
վան դա կէ եւ մաս նա կից նե րը ի րենց կամ քին եւ աշ -
խա տան քի թա փին հա մե մա տու թեամբ կրնան խո րա -
նալ այդ աշ խար հին մէջ։ Միեւ նոյն ժա մա նակ, Հայ -
կա կան հա մա ցան ցա յին հա մալ սա րա նի մի ջա վայ րին
մէջ կը գոր ծեն դա սա րան ներ՝ մաս նա գէտ նե րու կամ
ու սու ցիչ նե րու վե րահս կո ղու թեան ներ քեւ։ Ժա մե րու
գօ տի նե րէ կա խեալ զու գա հե ռա կա նի մը մէջ՝ զա նա -

զան եր կիր նե րու դա սա րան նե րը կ՚ի րա կա նաց նեն
նաեւ հա մա տեղ ծրագ րեր, ինչ որ այս նա խա ձեռ նու -
թեան ըն ձե ռած ա մե նա հե տաքրք րա կան եւ ե զա կի
կա րե լիու թիւն նե րէն մին է, որ կու գայ բազ մա պատ -
կել նաեւ ար դիւ նա ւէ տու թիւ նը։ 

Ե րուանդ Զօ րեան իր ե լոյ թի ա ւար տին պա տաս խա -
նեց նաեւ ներ կա նե րու հար ցում նե րուն։ 

Միւս կող մէ, Իս թան պու լի մէջ իր կարճ կե ցու թեան
շրջագ ծով Ե րուանդ Զօ րեան ե րէկ ե րե կո յեան ժա մե -
րուն պա տուեց նաեւ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ օ րա թեր թի խմբագ -
րա տու նը։ Ան թեր թիս խմբագ րա տու նը այ ցե լեց ու -
ղեկ ցու թեամբ Ֆէ րի գիւ ղի Ս. Վար դա նանց ե կե ղեց ւոյ
թա ղա յին խոր հուր դէն Սար գիս Չա վու շեա նի եւ

VADİP-ի կրթա կան յանձ նա խում բի ընդ հա նուր հա -
մա կար գող Նուր հան Փալ քօղ լուի։ Հա ճե լի զրոյ ցի ըն -
թաց քին Ե րուանդ Զօ րեան եւ թեր թիս գլխա ւոր
խմբա գիր Ա րա Գօ չու նան ու րա խու թիւն յայտ նե ցին
զի րար հեր թա կան ան գամ Իս թան պու լի մէջ վե րա-
գըտած ըլ լա լու կա պակ ցու թեամբ։ Ե րուանդ Զօ րեան
դրա կան տպա ւո րու թիւն ներ փո խան ցեց ե րէկ մաս -
նակ ցած հա ւա քոյ թին շուրջ եւ ա ւել ցուց, թէ առ հա -
սա րակ յու սադ րիչ ըն թացք մը ու նի Հայ կա կան հա -
մա ցան ցա յին հա մալ սա րա նը։

Ե րէկ կէ սօ րուան ժա մե րուն Ա թէն քէն քա ղաքս հա -
սած Ե րուանդ Զօ րեան ար դէն ե րե կո յեան ժա մե րուն
հրա ժեշտ ա ռաւ Իս թան պու լէն։

Երուանդ Զօրեանի հետ մեր կթական գործիչներուն խմբանկարը Ֆէրիգիւղի «Նազար
Շիրինօղլու» սրահին մէջ

ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԷՋ
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քե րը։ Մաս նա ւո րա պէս ընդգ ծուե ցաւ միջ խորհր դա րա -
նա կան կա պե րու զար գաց ման, ա պա կեդ րո նա ցեալ հա -
մա գոր ծակ ցու թեան ընդ լայն ման, տե ղե կա տուա կան
դաշ տէն ներս եւ դես պա նըն կալ եր կիր նե րու հա սա րա -
կա կան կա ռոյց նե րուն հետ աշ խա տանք նե րուն կա րե -
ւո րու թիւ նը։ Խորհր դակ ցու թեան մաս նակ ցի նե րը հան -
գա մա նօ րէն քննար կե ցին նաեւ ար տա քին տնտե սա կան
քա ղա քա կա նու թեան ուղ ղու թեամբ դի ւա նա գի տա կան
ներ կա յա ցուց չու թիւն նե րու աշ խա տանք նե րը, գոր ծըն -
կեր եր կիր նե րու հետ ա ռեւտ րատն տե սա կան յա րա բե -
րու թիւն նե րու զար գաց ման նպա տա կով ձեռ նար կուած
քայ լե րը։ 

Նալ պան տեան եւ դես պան նե րը անդ րա դար ձան
նաեւ շարք մը հրա տապ տա րած քաշր ջա նա յին եւ մի -
ջազ գա յին բնոյ թով խնդիր նե րու եւ ա նոնց լուծ ման
ու ղի նե րուն վե րա բե րեալ Ե րե ւա նի մօ տե ցում նե րուն։ 

ՃԱԿԱՏԷՆ ԻՐԵՐԱՄԵՐԺ ԼՈՒՐԵՐ
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Այս բո լո րին կա պակ ցու թեամբ Լեռ նա յին Ղա րա բա -
ղի Պաշտ պա նու թեան նա խա րա րու թիւ նը հան դէս ե -
կաւ հեր քու մով մը։ Ար ցա խի պաշ տօ նա կան աղ բիւր -
նե րը պնդե ցին, թէ սա Պա քուի կող մէ տա րա ծուած
հեր թա կան ա պա տե ղե կա տուու թիւնն է։ Լեռ նա յին
Ղա րա բա ղի Պաշտ պա նու թեան նա խա րա րու թեան մա -
մու լի ծա ռա յու թիւ նը այս ան գամ ո րե ւէ մեկ նա բա նու -
թիւն չկա տա րեց ա զէ րի կող մի քա րո զար շա ւի հե ղի -
նակ նե րու վառ ե րե ւա կա յու թեան ար գա սի քին շուրջ
եւ շեշ տեց, թէ հրա դա դա րի դրու թեան խախտ ման հե -
տե ւան քով Ար ցա խի Պաշտ պա նու թեան բա նա կը ո րե -
ւէ կո րուստ չէ ու նե ցած։ Միեւ նոյն ժա մա նակ ընդգ ըծ-
ւե ցաւ, թէ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Պաշտ պա նու թեան բա-
 նա կի յա ռա ջա պահ զօ րա մա սե րը ա ռաջ նագ ծին վրայ
կը թե լադ րեն ի րենց կամ քը ու կը շա րու նա կեն վստա -
հօ րէն ի րա կա նաց նել մար տա կան հեր թա պա հու թիւն։
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Իս թան պու լի մօտ Յու նաս տա նի ա ւագ հիւ պա տո սու -
թեան ա ռըն թեր որ պէս մշա կոյ թի կեդ րոն գոր ծող՝ Իս -
թիք լալ պո ղո տա յի «Շիշ մա նօղ լու» ա պա րան քի եր դի -
քին տակ, ուր հա մախմ բուած էին հոծ թի ւով մշա կու -
թա սէր ներ եւ ըն թեր ցա սէր ներ։ Ներ կա նե րու շար քին
էին Թուր քիոյ Հայ Կա թո ղի կէ Հա սա րա կու թեան Վի -
ճա կա ւոր Տ. Լե ւոն Արք. Զէ քիեան, Մխի թա րեան միա -
բա նու թեան Իս թան պու լի վա նա տու նէն Հայր Սար գիս
Ծ. Վրդ. Էր մէն եւ Հայր Յա կով բոս Ծ. Վրդ. Չօ փու -
րեան, Իս թան պու լի մօտ Յու նաս տա նի ա ւագ հիւ պա -
տոս Է վան կե լոս Սե քե րիս, Սեւ ծո վեան տնտե սա կան
հա մա գոր ծակ ցու թեան կազ մա կեր պու թեան մօտ Հա -
յաս տա նի մշտա կան ներ կա յա ցու ցիչ Ար սէն Ա ւա գեան,
հո վա նա ւոր Պետ րոս եւ Լե տա Շի րի նօղ լու ա մո լը եւ
հա մայն քա յին շրջա նակ նե րէն բազ մա թիւ յայտ նի դէմ քեր։ 

Գի նե ձօ նի ըն թաց քին ող ջոյ նի խօս քով մը հան դէս ե -
կաւ «Փա րոս»ի գլխա ւոր խմբա գիր Մայ տա Սա րիս, որ
ե րե կոյ թի տե ւո ղու թեան առ ի ե րախ տա գի տու թիւն
յու շա նուէր մըն ալ յանձ նեց Պետ րոս Շի րի նօղ լուին։
Այդ յու շա նուէ րը Ա րա Կիւ լէ րի կող մէ նկա րա հա նուած

ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹԵԱՆ ՄԵՂԵԴԻ
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կոբ Պա րո նեան» ե րաժշ տա կան եր գի ծա կան թատ րո նի
դահ լի ճին մէջ։ Այս առ թիւ ե լոյ թով մը հան դէս ե կաւ
Ե րե ւա նի մօտ ԱՄՆ-ի դես պան Ռի չըրտ Միլս։ Ձեռ -
նար կին ներ կայ գտնուե ցաւ նաեւ Պատ րիար քա կան
Ընդ հա նուր Փո խա նորդ Տ. Ա րամ Արք. Ա թէ շեան։ 

Սի պի լին ա ռըն թեր Ե րե ւան մեկ նած էին Թուր քիա -
յէն ժո ղովր դա կան նուա գա րան նե րու վար պետ քա նի
մը ա րուես տա գէտ ներ՝ Օս ման Եուր տալ Թոք ճան,

Կէօք սէլ Պաք տա կիր, Պու -
րաք Մալ չոք եւ Մերթ Էլ -
մաս։ Ա նոնք հան դէս ե -
կան լայն ճա նա չում վա յե -
լող հայ կա կան «The Beau-
tified Project» ռաք ե րա-
ժըշ տա կան խում բին հետ։ 

Հարկ է նշել, որ այս
ծրագ րին շրջագ ծով երկ -
րորդ հա մեր գը յա ռա ջի -
կայ շաբ թուան ըն թաց քին՝
Դեկ տեմ բե րի 22-ին նա -
խա տե սուած է Իս թան -
պու լի մէջ, Շիշ լիի «Քենթ»
մշա կոյ թի կեդ րո նի եր դի -
քին տակ։

Դեսպան Ռիչըրտ Միլս ելոյթի ընթացքին

Տ. Արամ Արք. Աթէշեան
համերգի ընթացքին

ՇԻՐԻՆՕՂԼՈՒ ԱՄՈԼԻՆ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ
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սի րո ղա կան ու հա տուա ծա պաշ տա կան մօ տե ցու մով
թրքա կան հա սա րա կու թեան մա տու ցուի լը, միան շա -
նա կօ րէ՛ն լիար ժէք չի նպաս տեր որ դեգ րուած նպա -
տա կին։

Ա. Գ.
editor@jamanak.com

ԱՆԱԿՆԿԱԼ ԱՅՑ ՄԸ՝ ԴԷՊԻ
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զօր քե րու հար ցին շուրջ դի մում ներ կա յա ցու ցած էին

ՄԱԿ-ի Անվ տան գու թեան խոր հուր դին։ Իսկ Ճօ Պայ -

տըն Տա վու տօղ լուի հետ ե րէկ ու նե ցած հե ռա խօ սազ -

րոյ ցին ըն թաց քին գո հու նա կու թիւն յայտ նած է Թուր -

քիոյ այս քայ լին շուրջ։

մե ծա դիր լու սան կար մըն էր։ 

«Ան ցեա լի ու ժաս պառ վկա նե րը՝ Ա նիի ա ւե րակ նե -
րը» խո րագ րով հրա տա րա կուած գիր քին շուրջ ար -
տա յայ տուե ցաւ նաեւ Սա թե նիկ Ուս տա։ Իր կար գին
ե լոյթ մը ու նե ցաւ նաեւ ճար տա րա գէտ Եա վուզ Էօզ -
քա յա, որ ընդգ ծեց, թէ Ա նիի ա ւե րակ նե րը Ի ՒԷՍ ՔՕ-
ի Հա մաշ խար հա յին ժա ռան գու թեան ցու ցա կին մաս
կազ մե լու ճամ բուն վրայ է։ 

Յայ տագ րի գոր ծադ րու թե նէն վերջ սար քուե ցաւ ըն -
դու նե լու թիւն մը, ո րու ըն թաց քին ներ կա նե րը ան մի -
ջա կան զրոյց մը ու նե ցան ի րա րու մի ջեւ եւ ի րենց
գնա հա տան քը ար տա յայ տե ցին այս ծրագ րին մաս նակ -
ցու թիւն բե րած բո լոր դէմ քե րուն նկատ մամբ։ 

Մայտա Սարիս եւ Պետրոս Շիրինօղլու


