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1 ԼԻՐԱ
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

Անուշ Թրուանց կը
տեղեկացնէ Երեւանէն.Երեւանի մօտ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու դեսպանութեան նախաձեռնութեամբ այս շըրջանին կեանքի կը կոչուի
գեղարուեստական կարեւոր յայտագիր մը, որու
նպատակն է խրախուսել
Թուրքիա-Հայաստան յարաբերութիւններու բնականոնացումը։ «Ներդաշնակութեան մեղեդի» կը
կոչուի այս ծրագիրը, որուն մէջ ներգրաւուած են
թուրք եւ հայ երաժիշտներ։ Նախագծին մասնակցութիւն կը բերէ նաեւ մեր
համայնքէն սիրուած մեներգչուհի Սիպիլ։
խրաԵրկխօսութեան
խուսման ուղղեալ այս
ծրագրով նախատեսուած
են երկու համերգներ, որոնցմէ առաջինը երէկ երեկոյեան տեղի ունեցաւ
Երեւանի մէջ։ Երեկոյթը
կազմակերպուած էր «ՅաՍիպիլ եւ երէկուան համերգին մասնակից արուեստագէտները
lշար. Դ. էջ
(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)

«Փարոս» ամսագրի առընթեր գործող հրատարակչութիւնը այս շրջանին ընթերցասէր հասարակութեան տրամադրութեան տակ դրած է Անիի աւերակներուն վերաբերեալ հետաքրքրական գիրք մը։ 1910
թուականին, հոգելոյս Տ. Գրիգորիս Ծ. Վրդ. Պալաքեանի կողմէ հեղինակուած «Նկարագրութիւն Անիի
աւերակներուն» գործին թրքերէն թարգմանութիւնն
է այս մէկը։ Այդ ժամանակ քաղաքիս «Մատթէոսեան» հրատարակչութեան կողմէ լոյս ընծայուած
գործը թարգմանուած է Սաթենիկ Ուստայի եւ Անահիտ Հազարեանի կողմէ։ Մայտա Սարիսի կողմէ հրատարակութեան պատրաստուած թրքերէն թարգմանութիւնը կը բովանդակէ ճոխ տեսողական առարկաներ, որոնց շարքին մեծ արժէք կը ներկայացնեն աշխարհահռչակ լուսանկարիչ Արա Կիւլէրի կողմէ նկարահանուած դրուագները։ Հարկ է նշել, որ այս գիրքը լոյս տեսած է մեր համայնքի հիմնական բարերարներէն՝ Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի հոգաբարձութեան ատենապետ Պետրոս-Լետա Շիրինօղլու ամոլին հովանաւորութեամբ։
Երէկ երեկոյեան, այս գրքի շնորհանդէսը տեղի ունեցաւ Պէյօղլուի մէջ։ Ձեռնարկը կազմակերպուեցաւ
lշար. Դ. էջ

ՃԱԿԱՏԷՆ ԻՐԵՐԱՄԵՐԺ ԼՈՒՐԵՐ

Արցախի ճակատին վրայ առկայ լարուածութեան
պայմաններուն ներքեւ հայ եւ ազէրի կողմերը վերջին
օրերուն կը տրամադրեն իրերամերժ տուեալներ։ Ատըրպէյճանի Պաշտպանութեան նախարարութեան աղբիւրները երէկ տեղեկութիւններ տարածեցին, թէ հարուածներ հասցուած են հայկական դիրքերուն վրայ։
Նոյն աղբիւրները պնդեցին, որ երեք հայ զինուոր մահացած է եւ տեսանիւթեր ալ հրապարակեցին Ատըրպէյճանի բանակի գործողութիւններէն դրուագներով։
lշար. Դ. էջ

Նուրհան Փալաքօղլու, Սարգիս Չավուշեան, Երուանդ Զօրեան եւ Արա
Գօչունեան ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի խմբագրատան մէջ
(Լուսանկարներ՝ Արի Թաշ)

ՏՔԹ. ԵՐՈՒԱՆԴ ԶՕՐԵԱՆ ԵՐԷԿ
ԻՍԹԱՆՊՈՒԼԻ ՄԷՋ ՀԵՐԹԱԿԱՆ
ԱՆԳԱՄ ԾԱՆՕԹԱՑՈՒՑ ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան (ՀԲԸՄ) կողմէ հովանաւորուած Հայկական համացանցային
համալսարանը (www.avc-agbu.org) վերջին տարիներու կարեւորագոյն ձեռքբերումներէն մին կը համարուի՝ թէ՛
հայկական մշակոյթն ու արժէքները միջազգային մակարդակի վրայ ծանօթացնելու եւ թէ հայկական ինքնութեան
պահպանման խնդիրներու յաղթահարման նպաստելու տեսանկիւնէն։ Համացանցային այս համալսարանի հիմնադիր-նախագահն է Տքթ. Երուանդ Զօրեան, որ միեւնոյն ժամանակ կ՚անդամակցի ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական վարչութեան։ Երուանդ Զօրեան Ամերիկայի
Միացեալ Նահանգներու մէջ Սիլիքոնի
հովիտէն ներս հեղինակութիւն դասւող անձնաւորութիւն մըն է։ Ան իր
մասնագիտական ու գործարար կեանքի
ամբողջ փորձառութիւնը ներդրած է
այս ծրագրին համար։
Համայնքային վաքըֆներու հարթակի

(VADİP) Կրթական յանձնախումբի նախաձեռնութեամբ՝ Երուանդ Զօրեան երէկ հազիւ թէ միօրեայ կարճատեւ այցելութիւն մը տուաւ Իսթանպուլ։ Սա
մեր կրթական շրջանակներուն տեսանկիւնէն կարեւոր հնարաւորութիւն մըն
էր, որովհետեւ Երուանդ Զօրեան հերթական անգամ Հայկական համացանցային համալսարանին մասին փոխանցեց մանրամասնութիւններ։ Ծանօթ է,
որ սա իր առաջին այցելութիւնը չէր
քաղաքս եւ ամէն անգամ ան նախանձախնդիր եղած է թրքահայութեան աւելի մօտէն ծանօթացնելու համար
Հայկական համացանցային համալսարանը։ Երէկ յետմիջօրէին Ֆէրիգիւղի
«Նազար Շիրինօղլու» սրահին մէջ Երւանդ Զօրեանի մասնակցութեամբ
կազմակերպուած հաւաքոյթը իսկապէս
եզակի էր իր տեսակին մէջ։ Անոնք, որոնք առաջին անգամ կ՚ունկնդրէին ատենախօսին՝ հնարաւորութիւն ունեlշար. Դ. էջ

Եւրոպական երկիրներու եւ կառոյցներու հետ քաղաքական երկխօսութեան զարգացման ուղղեալ ջանքեր

ՕՐԱԿԱՐԳԻ ՆԻՒԹԵՐԸ

Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան եւ դեսպանները անդրադարձան տարածքաշրջանային ու միջազգային հրատապ հարցերուն

-Բ-

ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԷՋ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Հայաստանի Արտաքին
գործոց նախարար Եդւարդ Նալպանտեան շաբաթավերջին Վիեննայի
մէջ մէկտեղուեցաւ Եւրոպայի բոլոր երկիրներուն
եւ միջազգային կազմակերպութիւններուն մօտ
պաշտօնավարող
երկրի
դեսպաններուն կամ մշտական ներկայացուցիչներուն
հետ։ Վիեննայի մօտ Հայաստանի դեսպանութեան
առընթեր գործող «Հայաստան» կեդրոնին մէջ տեղի
ունեցաւ այս դիւանագիտական հաւաքը։
Երեւանի պաշտօնական
աղբիւրներու հաղորդումներով, քննարկումներու
ընթացքին շօշափուեցան
եւրոպական երկիրներու եւ
կառոյցներու հետ քաղաքական
երկխօսութեան
զարգացման ուղղեալ ջանlշար. Դ. էջ

Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան Վիեննայի մէջ շրջապատուած ժողովականներու կողմէ

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

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու
Պաշտպանութեան նախարար Էշթըն Քարթըր այս առաւօտ անակնկալ այցելութիւն
մը տուաւ Ատանա։ Կը հաղորդուի, թէ ան
փութացած է Ինճիրլիքի ռազմախարիսխի
անձնակազմը խրախուսելու։ Ինչպէս ծանօթ
է, «Իրաք-Շամի իսլամական պետութիւն»
(ԻՇԻՊ) ահաբեկչական խմբաւորման դէմ
ձեռնարկուած միջազգային պայքարի մթնոլորտին մէջ Ինճիրլիքի ռազմախարիսխը ունի լուրջ դերակատարութիւն՝ ԱՄՆ-ի կողմէ
գլխաւորուած միջազգային համախոհութեան զօրքերու գործողութիւններուն տեսանկիւնէն։ Անգարայի աղբիւրները տեղեկացուցին, թէ երէկ երեկոյեան Վարչապետ
Ահմէտ Տավուտօղլու հեռախօսազրոյց մը
ունեցած է ԱՄՆ-ի Փոխ-նախագահ Ճօ Պայտընի հետ։ Սա եղած է վերջին շաբթուան ընթացքին անոնց երկրորդ հեռախօսազրոյցը։
Պաշտօնական աղբիւրներու հաղորդումներով, Տավուտօղլու եւ Պայտըն անդրադարձան Մուսուլի վերաբերեալ իրադարձու-

թիւններուն։ Յամենայնդէպս, այդ հեռախօսազրոյցէն վերջ է, որ Էշթըն Քարթըր այս
առաւօտ ժամանած է Ատանա։
Մինչ Էշթըն Քարթըր կ՚այցելէ Մերձաւոր
Արեւելք, ԱՄՆ-ի Արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերին ալ այսօր Մոսկուայի մէջ է՝
բանակցութիւններ վարելու համար իր ռուս
պաշտօնակցին՝ Սէրկէյ Լաւրովի հետ։ Քրեմլինի աղբիւրները տեղեկացուցին, թէ օրուան
աւարտին երկու նախարարները կը մէկտեղւին Ռուսաստանի Նախագահ Վլատիմիր
Փութինի հետ։ ԱՄՆ-ի Նախագահ Պարաք
Օպամայի գլխաւորութեամբ ԻՇԻՊ-ի դէմ
պայքարի հարցերուն ուղղեալ խորհրդակցութեան արդիւնքներու ամփոփումէն վերջ
Պետական քարտուղար Քերի ժամանած է
Մոսկուա։
Տարածքաշրջանային իրադարձութիւններուն մօտէն կը հետեւի նաեւ Անգարայի ղեկավարութիւնը, որ միեւնոյն ժամանակ կը
դիմադրէ Մոսկուայի հետ առկայ լարուածութեան։ Արտաքին գործոց նախարար Մեւ-

լիւտ Չավուշօղլու երէկ հերթական անգամ
յայտարարեց, որ թուրք-ռուսական յարաբերութիւնները պէտք է վերականգնուին։ Ռուսաստան-Թուրքիա ձգտեալ վիճակի պայմաններուն ներքեւ Նեղուցներուն, ինչպէս
նաեւ Եգէականի եւ Սեւ ծովուն մէջ նաւավարութիւններու ընթացքին եւս կ՚ապրուի
արտասովոր մթնոլորտ։ Նոյն իրավիճակին
մէջ կռուախնձորի վերածուած հարցերէն
մին է նաեւ մարզման նպատակով Մուսուլ
առաքուած թուրք զինուորներուն հարցը։
Շուրջ տասն օր առաջ Թուրքիոյ Հիւսիսային
Իրաքի Պաշիքայի ճամբարը ուղարկած զինւորներն ու հրասայլերը սահեցուած էին
Հիւսիսային Իրաքի այլ շրջանները։ Վարչապետ Տավուտօղլու յայտնեց, թէ մասնակիօրէն զօրքին ետ քաշուիլը պայմանաւորուած
է զինուորական անհրաժեշտութիւններով։
Սպառնալիքներու կացութեան համաձայն
այս երեւոյթը կրնայ վերաձեւաւորուիլ։
Պաղտատի իշխանութիւնները թրքական
lշար. Դ. էջ

Ասուլիս

Անթիլիասի աղբիւրները Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան նաԻսխաձեռնութեամբ
թանպուլի մէջ անցեալ
շաբաթ կազմակերպուած
մամլոյ ասուլիսին շուրջ
մատուցած են հետաքըրքրական տուեալներ։
Սիսի երբեմնի մայր տաճարի եւ յարակից կաթողիկոսարանի սեփականութեան իրաւունքը վերաձեռքբերելու նպատակով Թուրքիոյ Սահմանադրական
ատեանին
մօտ բացուած դատին առընչութեամբ կազմակերպուած է այս ասուլիսը։ Անթիլիասի պաշտօնական հաղորդագրութեան համաձայն, Թուրքիոյ մէջ առաջին անգամ
տեղի ունեցած այս ասուլիսին նպատակն էր
թրքական մամուլին ճամբով լայն տեղեկութիւններ փոխանցել Թուրքիոյ
ժողովուրդին։ Կանխաւ
կարելի է ըսել, թէ ըստ
էութեան, այդ ասուլիսին
արձագանգները այդքան
ալ մեծ չեն եղած՝ Թուրքիոյ ժողովուրդին «լա՛յն»
տեղեկութիւններ
փոխանցելու չափ։ Մինչ
այդ, Անթիլիասի հաղորդագրութեան կցուած է
ցուցակ մը, որու մէջ ժամանակագրական կարգով
նշուած է, թէ ո՛ր լրատուամիջոցները արձագանգ հանդիսացած են
այդ ասուլիսին կամ
տուեալ նիւթին։ Այդպիսի ցուցակի մը հրապարակումը արդէն ինքնին
կասկած կը յարուցէ՝ հեղինակներու ապահոված
արդիւնքին առթած բաւարարութեան տեսանկիւնէն։ Կարծես ձախողման խոստովանութիւն
մը եղած ըլլար։
2015-ին զուգադիպած
նման աղմկարար նախաձեռնութեան մը այսքան
lշար. Դ. էջ
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«Աղանդ», «հերձուած» եւ «հերետիկոսութիւն»՝ այս երեքը շարժումներ են, որոնք
ուղղափառ դաւանանքէ շեղած վարդապետութիւն կը մշակեն, ոչ-ուղղափառ տարբեր ուսուցումով վարդապետութիւն կը
քարոզեն։ Թէեւ երեքն ալ «շեղում» են ուղղափառ վարդապետութենէ եւ դաւանանքէ,
բայց իւրաքանչիւրին բնոյթը տարբեր է՝ թէ՛
ծագման, թէ՛ զարգացման եւ թէ տարածման
տեսակէտէ։
Այս երեք շարժումները ունին իրարմէ
տարբեր ծագման պատճառներ ու նպատակներ՝ որոնց ամէն մէկուն նախապատմութիւնն ալ էապէս կը տարբերի, ինչ որ կը
նշանակէ, թէ իւրաքանչիւրը ունի իւրայատուկ նկարագիրը եւ բնոյթը։
Եւ քանի որ անոնք կը տարբերին իրարմէ, ուրեմն պէտք է իւրաքանչիւրը ուսումնասիրել առանձնապէս։

ԱՂԱՆԴ. ինչպէս ըսինք, ընդհանուր առումով կը նշանակէ՝ թիւր վարդապետութիւն, շեղում ուղղափառ վարդապետութենէ։ Ուրեմն «աղանդ»ը՝ Քրիստոսի «Մէկ»
եւ «Միակ» Եկեղեցիի պաշտօնական դաւանանքին հակասող ու ժխտող ուսմունք դաւանող ու քարոզող մարդոց խումբն է։
Աղանդը, յաճախ ուղղակի՛ ընդդէմ հանդիսացող, Եկեղեցիին դիմադարձող, հակառակող եւ դէմ կեցող մարդոց խումբն է, որուն խզումը Եկեղեցիին հետ եւ բաժանումը անոնցմէ արդէն իսկ կատարուած իրողութիւն մըն է։ Այս ընդհանուր սահմանումներու մէջ գտնուող շարժումը կը կոչւի աղանդ կամ աղանդաւորական շարժում։
Անցեալի մէջ, պատմութիւնը կը վկայէ, որ
միշտ եղած է աղանդաւորական շարժումներ
եւ աղանդաւորներ։
Աղանդները նոյնքան հին են՝ որքան Եկեղեցին, ինչ որ կը նշանակէ, թէ անոնց գոյութիւնը պայմանաւորուած եւ համընթաց
եղած է եկեղեցիի գոյութեամբ, տեւական
սնուցանելով երկպառակութեան, բաժանումի եւ անհամերաշխութեան ոգին եւ խեղելով ու անդամազրկելով Եկեղեցին ու անոր
ուղղափառ դրութիւնները։
Մեր օրերու յատուկ աղանդները, սակայն,
հիմնականօրէն ծագում առած են ընդհանրապէս արեւմտեան երկիրներու մէջ եւ Արեւելք թափանցած են այնտեղէն՝ ԺԹ. դարու երկրորդ կէսին եւ Ի. դարու սկիզբին։
Վերջին շրջանի աղանդներ մանաւանդ աչքի կը զարնեն՝ իրենց ծայրայեղ ու արտակարգ յարձակողականութեամբ եւ թէ՛ այլատեաց անհանդուրժողականութեամբ։
Եւ այս իսկ պատճառով անոնք յաճախ
կ՚անուանուին՝ «համայնատիրական աղանդ»ներ։
Աղանդները գրեթէ անխտիր հիմնուած ու
կազմուած են Եկեղեցիէն բաժնուած ոեւէ
գործիչի կամ անհատի կողմէ, որ ինքն իրեն
կոչած ու յայտարած է միակ ճշմարիտ «ուսուցիչ» եւ «հաւատացեալ»։ Արդարեւ,
կեանքի մէջ, շատ անգամ սուտը իրաւի,
սխալկ ճիշդի տեղ կ՚անցնի եւ ցաւալին այն
է, որ թէ՛ ինք եւ թէ շուրջինները կը կար-
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ծեն ու կը հաւատան, թէ սուտը իրաւ է եւ
սխալը՝ ճիշդ։ Եւ անոնք ուղղել, սրբագրել
ո՜րքան դժուար է եւ ընդհանրապէս անկարելի՛…։
Այս պարագան, ահաւասիկ, աղանդաւորական խումբի ծագման հիմնական պատճառը եւ տարածման սատարող ընդհանուր
կառուցուածքը եւ գործելակերպն է։ Եւ այս
առումով յստակ է, որ այսօր աղանդներ կարելի է միանշանակ կերպով համարել՝ «հոգեգալստական»ները, «երկրորդ Գալստական»ները (Adventist), «մորմոն»ները՝ որոնք իրենք զիրենք կը կոչեն նաեւ Յիսուս
Քրիստոսի վերջին օրերու սուրբերու եկեղեցի,
«մունական»ներ,
«Եհովայի
վկայ»ներ, «սայենտոլոգ»ներ, «անտրօ բոսոֆ»ներ, եւ այլն։ Այս իմաստով «աղանդ»ը
կը տարբերի «հերձուած»էն եւ «հերետիկոսութեն»էն։

ՀԵՐՁՈՒԱԾ. ինչպէս ըսինք, աղանդէն
տարբերութիւն ունի ուրիշ շարժում մը, որ
«հերձուած» կը կոչուի։ Հերձուածը Եկեղեցիի մէջ տեղի ունեցած խզումը եւ բաժանումն է։ Այս խզումը եւ բաժանումը կը
յայտնուի երբ Եկեղեցիի որեւէ մաս կամ
հատուած կը բաժնուի բուն հատուածէն՝
մեծ մասամբ վարչական եւ երբեմն միայն
աստուածաբանական տարաձայնութիւններու, տարակարծիքներու պատճառով։ Այս
իմաստով իւրաքանչիւր հերձուածի հետեւանքը Եկեղեցիի բաժանումն է, մասերու
բաժնուի՛լն է։
Քրիստոսի Եկեղեցին իր ամբողջ պատմութեան ընթացքին ենթարկուած է երեք մեծ
բաժանումներու։ Առաջին մեծ բաժանումը
տեղի ունեցած է 451 թուականին՝ Քաղկեդոնի Ժողովէն յետոյ, երբ առաջացան Արեւմտեան եւ Արեւելեան Ուղղափառ Եկեղեցիները։ Երկրորդը՝ 1054 թուականին էր,
երբ ծնաւ Կաթոլիկ եւ Ուղղափառ Եկեղեցիներու ընտանիքները։ Իսկ վերջինը՝ Բողոքականութեան ծնունդն էր՝ Կաթոլիկ Եկեղեցիի ծոցէն, ԺԶ. դարուն։ Եւ ահա այսպէս
առաջացան Քրիստոնէութեան չորս մեծ ընտանիքները՝ Արեւելեան Ուղղափառ, Արեւմըտեան Ուղղափառ, Կաթոլիկ եւ Բողոքական հաւաքականութիւնները։
Տիեզերական Եկեղեցիին մէջ տեղի ունեցած հերձուածներու պատճառով վերջին
երկու դարերուն տուժեց նաեւ Հայ Եկեղեցին, որ մինչ այդ մեծ զրկանքներու գնով
կարողացած էր պահպանել իր նախնական
պարզութիւնն ու ամբողջականութիւնը։
Սակայն ԺԸ. դարուն կաթոլիկ առաքելական գործիչներու քարոզչութեան հետեւանքով որոշ թիւով հաւատացեալներ հեռացան Հայ Եկեղեցիէն եւ հաղորդութեան
մէջ մտան Կաթոլիկ Եկեղեցիին հետ՝ ստեղծելով «Կաթոլիկ Հայերու հարեւանութիւն»ը։
Իսկ ԺԹ. դարուն, այս անգամ արդէն բողոքական քարոզիչներու ջանքերով, որոշ
հայորդիներ բողոքական շարժման ազդեցութեան տակ մնացին՝ հիմնելով ու կազմակերպելով նոր մէկ հարեւանութիւն։

Յատկանշական է, որ այս վերջին շարժումը մօտաւորապէս 165 տարուան պատմութիւն ունի եւ իր ձեւի եւ բովանդակութեան
մէջ՝ ընդհանուր բողոքական շարժման մէկ
մասնաճիւղը ըլլալով կոչուած է «բողոքական», «աւետարանական» կամ «աւետարանչական», «protestant», եւ որ այսօր ինքն
իրեն կ՚անուանէ՝ «Հայ Աւետարանական Եկեղեցի»։

ՀԵՐԵՏԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ. ինչպէս վերը յիշեցինք, հերետիկոսութիւնը կը տարբերի թէ՛
աղանդաւորական եւ թէ հերձուած շարժումէն։
«Հերետիկոսութիւն» (hérésle), ընդհանուր առումով՝ ուղղափառ դաւանանքէն
շեղած վարդապետութիւն կամ շեղում կը
նշանակէ։
Հերետիկոս կ՚անուանուին անոնք՝ որ ո՛չուղղափառ, տարբեր վարդապետութիւն կը
քարոզեն։ Հերետիկոսութիւնը Եկեղեցիի
ծոցէն ծնած եւ գոյութիւն ստացած, եւ սակայն Եկեղեցիի դաւանութեան անհամապատասխան եւ անհամեմատ ու անյարմար
այն ուսուցումն է՝ որ չի վերածուիր աղանդի կամ հերձուածի, արհեստական (technique) իմաստով, այլ կը շարունակէ իր գոյութիւնը Եկեղեցիին մէջ։
Այսպիսի պարագայի մը Եկեղեցին
ստիպուած է եւ պարտաւո՛ր է քարոզչական
ազդու պայքար մղել այդ ուսուցման դէմ՝
տիեզերական եւ կամ տեղական ժողովներով ընդունուած համապատասխան կանոններով եւ ձեւերով։
Հերետիկոսութիւնը երբեմն կարելի է բուժել, կամ ըսենք, սրբագրել, իսկ երբեմն ալ,
դժբախտաբար հերետիկոսութիւնը ի վերջոյ
կ՚առաջնորդէ բաժանման եւ կը վերածուի
աղանդի։
Հայ Եկեղեցիի ծագման մասին Մաղաքիա
Արքեպիսկոպոս Օրմանեան, իր «Հայոց Եկեղեցին» աշխատասիրութեան մէջ կ՚ըսէ.
«… Հայոց Եկեղեցիին նախնական եւ հաստատուն աւանդութիւնը իրեն սկզբնական
հիմնադիրներ կը ճանչնայ Ս. Թադէոս եւ Ս.
Բարթողիմէոս առաքեալները, զորս յատուկ
կոչմամբ ալ Առաջին Լուսաւորիչներ
Հայաստանեայց կ՚անուանէ…։ Բոլոր
քրիստոնեայ եկեղեցիներ համամիտ են Ս.
Բարթողիմէոս առաքեալին նկատմամբ եղած աւանդութեան մասին…։ Բաւական ըլլայ գիտնալ, թէ Հայոց Եկեղեցւոյ ուղղակի՛
առաքելական ծագումը ստոյգ եղելութիւն
մըն է եկեղեցական պատմութեան մէջ՝ յարեւնման ուրիշ առաքելական եկեղեցիներու
ծագումին ստուգութեան։ … Հայ Եկեղեցւոյ աւանդութիւններուն դէմ յարուցուելիք
քննադատութիւնները աւելի զօրաւոր չեն
քան այն քննադատութիւնները՝ որոնք յարուցուած են ուրիշ եկեղեցիներու ծագումին մասին … ուստի անոնց հաւասար
ստուգութիւն կը վայելէ Հայոց Եկեղեցիին
առաքելական ծագումն ալ»։
Ուստի Հայոց Եկեղեցին ունի հաստատ եւ
անայլայլելի կազմաւորում…։
Դեկտեմբեր 4, 2015, Իսթանպուլ

ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԲԱՑՈՒԵՑԱՒ ԱռԱՋԻՆ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵԴՐՈՆԸ
տար լեզուներու համալսարանի
ղեկավարութիւնը, Տալիանի քաղաքապետարանի,
չինական
տարբեր լրատուամիջոցներու
ներկայացուցիչներ:
Տեղի ունեցած հանդիսաւոր
նիստին ողջոյնի խօսքով հանդէս
եկան կեդրոնի տնօրէնը, երկու
բարեկամ համալսարաններու
ղեկավարները, Չինաստանի մօտ
Հայաստանի դեսպան Արմէն
Սարգսեան: Վերջինս կարեւոր
համարեց իր տեսակին մէջ առաջին հայագիտութեան կեդրոնի
բացումը, որ պիտի դառնայ իւրայատուկ հարթակ հայ-չինական երկկողմանի յարաբերութիւններու լայն շրջանակի հարցերու քննարկման, հետագայ
փոխգործակցութեան խորացման ուղիներու ուսումնասիրութեան համար: Արմէն Սարգսեան
համոզում յայտնեց, որ կեդրոնը
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պիտի նպաստէ
գիտական եւ մշակութային համագոր ծակ ցու թեան
ընդլայնման ոչ
միայն երկու համալսա րաննե րու,
այլեւ երկու երկիրներու կրթաԴրուագ մը բացման հանդիսութենէն
կան համակարգերուն միջեւ՝ դառնալով հայ եւ նաստեղծներու ստեղծագործուչինացի ժողովուրդներու բազ- թիւնները:
մադարեան բարեկամութեան եւ
Արարողութեան
աւարտին
համագործակցութեան եւս վառ մասնակիցները համալսարանի
օրինակ մը: Ան վստահեցուց, որ ուսանողներուն հետ միասին այդեսպանութիւնը անհրաժեշտ ա- ցելեցին նորաբաց կեդրոն՝ փոջակցութիւն պիտի ցուցաբերէ խանցելով տարաբնոյթ գիրքեր,
կեդրոնին եւ մշտական ուշադու- ձեռնարկներ, տպագիր եւ եթեան կեդրոնին պիտի պահէ ա- լեկտրոնային ուսումնական նիւնոր գործունէութիւնը:
թեր՝ առաջին քայլը կատարելով
կեդ
րոնին մէջ հայագիտական
Ելոյթներէն ետք համալսարահա
րուստ
գրադարանի ձեւաւորնի հայ եւ չինացի ուսանողները
միասին արտասանեցին հայ բա- ման գործին:
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ԳրիԳոր Օտեան. ԶարթՕնքի Սերունդին
աԶատախոհ ԲարեկարԳիչը

Հայ ժողովուրդի մեծարանքին արժանացած տոհմ է արեւմտահայ Օտեան
ընտանիքը, որուն արժանաւոր ներկայացուցիչներէն Գրիգոր Օտեանի (18341887) ծննդեան 181-րդ տարեդարձն է
Դեկտեմբերի 9-ը։
Թէեւ Օտեաններու կրտսերագոյն սերունդի ներկայացուցիչը՝ հայ երգիծական գրականութեան մեծանուն վարպետ Երուանդ Օտեանը անմահութեան
արժանացուց Օտեան տոհմանունը, այսուհանդերձ՝ անոր հօրեղբօր՝ Գրիգոր
Օտեանի ներդրումը եւս եղաւ մեծարժէք, նաեւ՝ նոյնինքն Երուանդ Օտեանի
կազմաւորման մէջ։
Շնորհալի գրողի եւ խոհուն մտաւորականի իր արժանիքներէն անդին՝ Գրիգոր Օտեան հռչակուեցաւ իբրեւ ազգային, քաղաքական եւ հասարակական ազատախոհ ու յառաջադէմ գործիչ, որ
մինչեւ վերջին շունչ պայքարեցաւ հայոց ազգային զարթօնքին համար։
Գրիգոր Օտեան իրաւամբ կը նկատուի իր դարաշրջանի դրօշակիրներէն ու
յառաջապահներէն մէկը Սահմանադրական կարգերու հաստատման արդի շարժումին։ Գրիգոր Օտեանի անունին
կապուած են մշակումն ու որդեգրումը
ոչ միայն 1862-ի դարակազմիկ հայոց
Ազգային Սահմանադրութեան, այլեւ
1876-ին վարչապետ Միտհաթ փաշայի
կողմէ հրապարակուած ու Սուլթանին
պարտադրուած Օսմանեան Սահմանադրութեան։
Գրիգոր Օտեան երկրորդ սերունդի
ներկայացուցիչներէն էր Օտեաններու
գերդաստանին, որ փայլեցաւ իր անւանի զաւակներով, որոնք ապրեցան եւ
գործեցին Պոլսոյ մէջ, իրենց մեծակշիռ
ներդրումը ունենալով պոլսահայ եւ
ընդհանրապէս արեւմտահայ հասարակական, քաղաքական եւ մշակութային
կեանքին մէջ։
Իր ծննդավայր Պոլսոյ մէջ հայերէնով
եւ օսմաներէնով կրթութիւն ստանալէ
ետք, Գրիգոր Օտեան բարձրագոյն ուսման հետեւեցաւ Փարիզի համալսարաններէն ներս, ականատեսն ու մասնակիցը դարձաւ 1848-ի ֆրանսական եւ եւրոպական յեղափոխութեանց հետեւած
ընկերային շարժումներուն, որոնց ներշընչումով ալ, Պոլիս վերադարձին,
1850-ականներուն, գաղափարակիցն ու
գործակիցը դարձաւ նոյնպէս Փարիզ
ուսանած եւ երկիր վերադարձած ազգային անուանի յառաջդիմական գործիչներ Նահապետ Ռուսինեանի, Նիկողոս Պալեանի եւ Սերովբէ Վիչենեանի,
որոնք ստեղծեցին հայոց Ազգային
Սահմանադրութիւնը:
Հայոց Ազգային Սահմանադրութիւնը,
իր ընդհանուր փիլիսոփայութեամբ,
մինչեւ մեր օրերը կը պահպանուի եւ
հիմքը կը կազմէ տարագիր հայութեան
ազգային-եկեղեցական կեանքի կազմակերպումին՝ աշխարհական մասնակցութեան եւ ժողովրդային հակակշռի
1- Հարթ ու հաւասար, 2Լաւորակ- լեզուով մը՝ ա- 1
յո, 3- Արական անուն
մը- ձեռքին ու ոտքին 2
ծայրամասը, 4- Մտացիհարաւ-ամերիկեան կեն- 3
դանի մը, 5- Ցնդած, 64
Եգիպտական չաստուած
մը- տառի մը անունը, 7- 5
Լեցուն- Երեք հրացանակիրներէն, 8- Վերաբե- 6
րումի մը առարկայ- լեցուն, 9- Օտարին Լեւո- 7
նը- կոկորդ, 10- Մսով
ջրոտ կերակուր- թեքէ, 8
11- Բայակերտ մասնիկՑախսարիկը հայերէնի 9
թարգմանող իսթանպուլահայ իրաւագէտը որուն 10
անունը Յովհաննէս էր։
11
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սկզբունքները սահմանադրականօրէն
նուիրագործելով։
Գրիգոր Օտեան յայտնի է նաեւ որպէս Օսմանեան կայսրութեան պետական գործիչ: 1860-ին ան արժանացաւ
Օսմանեան արտաքին գործոց նախարարութեան քարտուղարի պաշտօնին, իսկ
այնուհետեւ գլխաւորեց միեւնոյն նախարարութեան օտար թղթակցութեանց
դիւանապետի աշխատանքները, համապատասխան պետական աստիճան ստանալով (սանիյէ):
1865-ին ան ուղարկուեցաւ Տանուփեան կուսակալութեան կեդրոնը՝
Ռուսչուկ, իբրեւ քաղաքական ընդհանուր տեսուչ: 1868-ին նշանակուեցաւ
Պետական խորհուրդի քարտուղար, իսկ
1869-ին արտաքին գործոց նախարարութեան դիւանապետ:
1871-ին ան կոչուեցաւ Օսմանեան
հանրային կառոյցներու եւ շինութեանց նախարարութեան մէջ փոխ-նախարարի պաշտօնին: Նոյն թուականին,
կարճ շրջանի մը համար, խորհրդականի պաշտօն ալ ստանձնեց առեւտուրի
նախարարութեան մէջ։ 1872-ին ընտրուեցաւ Օսմանեան Պետական խորհուրդի անդամ:
1875-ին, հանրային շինութեանց նախարարութեան մէջ փոխ-նախարարի
իր պաշտօնավարութեան ժամանակ,
նախարարի բացակայութեան բերմամբ՝
Գրիգոր Օտեանի վստահուեցաւ նախարարութեան ընդհանուր գործերը ղեկավարելու պատասխանատուութիւնը։
Գրիգոր Օտեան սերտ կապեր մշակած
էր ատենի թուրք պետական գործիչներու աւագանիին հետ։ Անոնց բարձրագոյն եւ ամենագաղտնի խորհրդակցութիւններուն մասնակից եղած էր: Յատկապէս մտերիմն ու վստահելի խորհըրդականն էր այդ թուականներու Օսմանեան կայսրութեան մեծ եպարքոս՝ նախարարապետ Միտհաթ փաշայի, որուն
յանձնարարութեամբ եւ խրախուսանքով Գրիգոր Օտեան աշխոյժ մասնակցութիւն բերաւ պետութեան օրէնսդրական եւ սահմանադրական բարենորոգման համար կատարուած ծրագրումներուն եւ անոնց իրագործման աշխատանքներուն։
Այդ ճամբով էր, որ Գրիգոր Օտեան
ոչ միայն խորհրդատուն եղաւ Միտհաթ
փաշայի նախաձեռնած Սահմանադրական բարեկարգումներուն, այլեւ համահեղինակը դարձաւ մեծ եպարքոսի անունով 1876-ին հռչակուած Օսմանեան
Սահմանադրութեան։
Բայց նորահաստատ Օսմանեան Սահմանադրական ժողովը երկար կեանք
չունեցաւ։ Նոյն տարին սուլթանական
գահին բազմած Ապտիւլ Համիտ Բ.-ը
առկախեց Սահմանադրութիւնը եւ ցըրւեց Սահմանադրական ժողովը։ Այնուհետեւ վտանգի տակ ինկաւ սահմանադրութեան հեղինակներուն եւ համաlշար. Դ. էջ
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1- Փափաքով մը կամ ցանկցութեամբ այրիլ- աղէկ, 2- Տարածութեան չափ- զէնքով զենէք, 3- Թիւնէլ- գոլորշի, 4- Ճանկ- օդին մէջ սահիլ, 5- Թուրք արական
անուն մը, 6- Ողջոյն քեզ Մանրիամ- յետադաս մասնիկ մը, 7- Երկրաչափական
ձեւ մը- կարգի դիր, 8- Օտար իգական անուն մը, 9- Փիղերու անհետացած տեսակ մը- բերան այրող, 10- Ճատրակի տախտակին վրայ խաղացուած խաղ մըբանջարեղէն մը, 11- Բանաստեղծութեան տողերու վերջաւորութիւնը- սէր տածէի։
ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

ՆԱԽԿԻՆԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ Հորիզոնական 1- Բաժակաճառ, 2- Ամ- սեղան, 3- Բողոքել- սան, 4- Ել- ճաղատ- զի, 5- Լուտաս, 6- Ոխակալ- չեն, 7- Նուշ- Քորէա,
8- Ճապաղի, 9- Հակ, վար- քիչ, 10- Պետական- նի(շ), 11- Լիր- ծանիր։
Ուղղահայեաց 1- Բաբելոն, 2- Ամոլ- խուճապ, 3- Ճաշակել, 4- Ալոճ- տի, 5- Քաղաքավար, 6- Ասեղ- լողակ, 7- Ճելալ- հկ՝ ծարիր, 8- Աղ- Տուչէ- նա, 9- Ռաստեարք, 10- Նազան- ինի, 11- Նիս- գչիր։

108-ՐԴ ՏԱՐԻ (15.12.2015)
ՀԻՄՆՈՒԱԾ 1908-ԻՆ
ՄԻՍԱՔ ԵՒ ՍԱՐԳԻՍ Գ0ՉՈՒՆԵԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐՈՒ ԿՈՂՄԷ

)

Չինաստանի Տալիան քաղաքի
օտար լեզուներու համալսարանին մէջ կայացաւ բացումը Չինաստանի մէջ առաջին հայագիտութեան կեդրոնին, որ հնարաւոր եղաւ իրականացնել Երեւանի Վ. Պրիւսովի անուան լեզւահասարակագիտական համալըսարանի եւ Տալիանի օտար լեզուներու համալսարանի համագործակցութեան արդիւնքով:
Այս մասին յայտնեց Չինաստանի մօտ Հայաստանի դեսպանութիւնը:
Կեդրոնի բացման հանդիսաւոր
արարողութեան ներկայ էին Չինաստանի մօտ Հայաստանի դեսպան Արմէն Սարգսեան, Երեւանի Վ. Պրիւսովի անուան լեզւահասարակագիտական համալըսարանի պատուիրակութիւնը՝
տնօրէն Գայիանէ Գասպարեանի
գլխաւորութեամբ, Տալիանի օ-
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Մոսկուայի ամենանշանաւոր ճաշարաններէն մին՝ «Gayane’s» իր այցելուներուն
կը մատուցէ շատ բարձր որակով սպասարկութիւն բոլոր առումներով

ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ԽՈՀԱՆՈՑԻՆ ՀՄԱՅՔԸ
Գայիանէ Պրէյովա-Աֆեան յաջողած է բազմազգ միջավայրի մը մէջ արձանագրել անանտեսելի նուաճում

Խորհրդային տարիներուն հայկական խոհանոցը ներկայացնող ուտեստները Ռուսաստանի
մայրաքաղաքը՝ Մոսկուայի մէջ Խորհրդային
Միութեան զանազան ազգերու խոհանոցներու
շուքին տակ մնացած էին: Աւանդաբար Մոսկուայի մէջ հռչակաւոր եղած են վրացական,
ատրպէյճանական եւ այլ ազգերու ուտեստներ:
Այդ մէկը վերլուծելով՝ հայ ծանօթ խոհարար
Սեդրակ Մամուլեան անդրադարձած է, որ
Խորհրդային Միութեան մէջ կարեւոր պետական պաշտօնեաներ զբաղեցնողներու մէջ մեծ
թիւ կազմած են վրացիներ ու ատրպէյճանցիներ, եւ անոնք Մոսկուայի մէջ յառաջ մղած են
իրենց երկիրներու խոհանոցները, եւ Մոսկուայի մէջ կովկասեան ուտեստային մշակոյթի մէջ
հայկականը ետ մնացած է: Մինչդեռ, Մոսկուան, ըլլալով բազմազգ քաղաք մը, նաեւ
զբօսաշրջութեան կեդրոն, ինչպէս նաեւ՝ հայաշատ բնակավայր մը, անհրաժեշտութիւն կար
նաեւ հայկական խոհանոցը հռչակել այդ խոշոր քաղաքին մէջ: Գոյութիւն ունեցող բացը
ձեւով մը փորձած են լրացնել Հայաստանի անկախութենէն ետք, երբ հայկական ուտելիքը,
հայկական այլ արժէքներու հետ, հայերը փորձեցին տարածել աշխարհի տարածքին: Սակայն
Մոսկուայի մէջ ճաշարան բանալով, բազում հայ
ձեռնարկատէրերու փորձերը կա՛մ քիչ յաջողած են կամ ալ մնացած են զուտ ճաշարանի
սահմաններուն մէջ: Շատ քիչեր կրցած են հայկական խոհանոցը Մոսկուայի մէջ ներկայացնել
իբրեւ բարձրաժէք մշակոյթ, իբրեւ հայու էութիւնը, պատմութիւնը, կենցաղն ու աւանդոյթները իր մէջ ամփոփող մէկ մասնիկը: Այդ քիչերէն մէկն ալ Գայիանէ Պրէյովա-Աֆեանն է:
Ան այսօր կը նկատուի Մոսկուայի ամենէն նշանաւոր հայ խոհարարը, կը ղեկավարէ ճաշարանային ցանց, իսկ յատկապէս հայկական ու
կովկասեան խոհանոցը կը ներկայացնէ անոր
հիմնած Gayane’s ճաշարանը, որ Մոսկուայի
ամենէն նշանաւոր հայկական ճաշարանն է:
Այս ճաշարանը Գայիանէ Պրէյովա-Աֆեան
բացած է մօտ հինգ տարի առաջ, իսկ ատկէ առաջ քանի մը այլ անուններով ճաշարաններ
ունեցած է, այնուհետեւ որոշած է մշակութային-ընտանեկան բնոյթի կեդրոն մը հիմնել, որ
ուտելիքէն զատ նաեւ հայկական աւանդոյթները կը ներկայացնէ եւ կ՚ըլլայ վայր մը, ուր
ժամանակ առ ժամանակ կը հաւաքուին Մոսկուայի հայերը, իսկ օտարներն ալ՝ հոն այցելելով կը տեսնեն հայկական ուտեստային մշակոյթը:
Գայիանէ Պրէյովա-Աֆեան ոչ միայն խոհարար է, ան նաեւ խոհարարական արուեստի
քննադատ է, գիրքերու հեղինակ, հեռատեսիլային հաղորդումներու վարող, հայկական ուտեստային մշակոյթի տեսաբան եւ միշտ սպասւած հիւր է թէ՛ Մոսկուայի եւ թէ Հայաստանի
բարձրաշխարհիկ հաւաքոյթներուն:
Ծնունդով արցախցի է Գայիանէն: Ծնած է
Արցախ, ապրած է Երեւանի մէջ, ուր աւարտած
է դպրոցը։ Շատ երիտասարդ տարիքին ամուսնանալով հայ արուեստագէտի մը հետ՝ մեկնած
է Չեխիա: Ունեցած է երախայ, այնուհետեւ, ամուսնալուծուելով՝ չէ փափաքած ետ վերադառնալ Հայաստան, այլ մեկնած է Մոսկուա, առանց որեւէ մէկ հեռանկարի կամ կապերու եւ
առանձինն փորձած է ինչպէս ինք կ՚ըսէ՝
«նուաճել Մոսկուան»: Գայիանէն Մոսկուայի
մէջ յայտնուած է 1994 թուականին՝ չունենալով քաղաքացիութիւն, դրամ եւ բարեկամներ
ու ազգականներ: Փորձելով հոգալ իր ու
պզտիկի առօրեայ ծախսերը, Գայիանէն սկիզբը աշխատած է իբրեւ մատուցողուհի եւ մէկ
անգամէն սիրած է ճաշարանային պիզնըսը: Երեւանի մէջ տասը տարի հայկական ժողովրդա-
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կան պարեր պարած է, թատրոնի մէջ խաղացած
է, սիրած է դերասանութիւն եւ երազանք ունեցած է դերասանուհի դառնալ: Սակայն, շատ երիտասարդ տարիքին ամուսնանալով, կեանքը
այլ ընթացք ստացած է եւ այսօր, ան, ինչ որ
կ՚ընէ՝ ձեւով մը մօտ կը նկատէ իր երազած
մասնագիտութեան: Գայիանէն կ՚ըսէ, որ իսկական ճաշարանատէրը մօտ պիտի ըլլայ դերասանական արուեստին, քանի որ երկու աշխատանքներու ժամանակ ալ ջանք պիտի գործադրես գրաւելու դիմացինդ եւ հաճելի պահեր
պարգեւելու անոր: Իբրեւ հեռատեսիլային հաղորդավարուհի, Գայիանէ Պրէյովա-Աֆեան ուտելիքի, բաղադրատոմսերու, ճիշդ եւ առողջ
սնուելու մասին հաղորդումներ կը վարէ ռուսական հեռատեսիլային կայաններէ, եւ նաեւ
յաճախ կը հիւրընկալուի հեռատեսիլային
սթուտիոներէն ներս՝ պատմելով իր յաջողութիւններու մասին եւ փոխանցելով հայկական
խոհարարութեան հմայքն ու գաղտնիքները:
Հմայիչ հայուհին շուտով լոյս կ՚ընծայէ հայկական խոհանոցային գիրք, որ բաղադրատոմսերէ զատ կը ներկայացնէ իր ընկալումները՝
ուտեստային մշակոյթի, հիւրընկալութեան մասին եւ նաեւ՝ մանկութենէն եկած յիշողութիւնները: Իր մանկութիւնը անցած է Երեւանի այգիով ու բակով տուներէն մէկուն մէջ, ուր ճաշի առատ սեղանի շուրջ յաճախ կը համախմբուէր բազմանդամ ընտանիքը: Այդ հաւաքներու ժամանակ մատուցուող ճաշերը, հիւրընկալութեան սովորութիւնները եւ ջերմ յիշողութիւնները հետագային օգնած են Գայիանէին՝
թէ՛ աշխատանքի մէջ եւ թէ գիրքը կազմելու
ժամանակ:

Իսկ ընտանեկան հաւաքոյթներու աւանդոյթը չէ մոռցուած, եւ ամէն տարի 25 Հոկտեմբերին զանազան երկիրներու մէջ բնակող Աֆեանները՝ շուրջ երեք հարիւր հոգի, կը հաւաքուին
Մոսկուայի Gayane’s ճաշարանին մէջ եւ ընտանեկան խրախճանք կը կազմակերպեն: Հնագոյն այդ ընտանիքի տոհմածառը կախուած է
Gayane’s ճաշարանին մէջ: Խոհարարուհին կ՚ըսէ, որ հիմնած ճաշարանը նախեւառաջ ուտելիքային ծէսի միջոցաւ ընտանեկան հաւաքոյթները պահելու նպատակ ունի: Պատահական չէ, որ ճաշարանի մշտական յաճախորդներու մէջ մեծ թիւ կը կազմեն ընտանիքները:
Gayane’s ճաշարանէն զատ Պրէյովա-Աֆեան
այլ ճաշարաններ եւս կը ղեկավարէ՝ իտալական

եւ այլ խոհանոցներու ուղղուածութիւն ունեցող: Ճաշարանային պիզնըսը կը նկատէ իր
հիմնական կիրքը, որու մէջ յաջողած է եւ նշանաւոր դարձած: Վարպետութեան դասեր կու
տայ թէ՛ հեռատեսիլէն եւ թէ ճաշարանէն ներս,
կազմակերպելով ձեռնարկներ՝ հայկական խոհանոցը ուսումնասիրել փափաքողներու համար: Իր ճաշարանին մէջ նաեւ փառատօներ
տեղի կ՚ունենան. ինչպէս՝ «Տոլմայի փառատօն»
կամ հայկական այլ ուտելիքներ ներկայացնող
փառատօներ, որոնց կը հրաւիրուին Մոսկուայի նշանաւոր մարդիկ:
Ռուսական հեռատեսիլի առաջին ալիքի հետ
համատեղ Գայիանէ Պրէյովա-Աֆեան վերջերս
վաւերագրական ժապաւէններու շարք պատրաստած է Հայաստանի ու Արցախի մասին, որ
եթեր հեռարձակուած է ռուսական հեռատեսիլով: Ինք անձամբ շրջած է Արցախի եւ Հայաստանի գիւղերը՝ ներկայացնելով հայկական հացը, գինին, ջուրը, մշակոյթը, հայ մարդու կեանքը եւ Հայաստանի բնութիւնը:
Ատկէ զատ, կազմակերպած է զբօսաշրջային
յառաջատար ամսագրերու տասնչորս լրագրողի այցը դէպի Հայաստան, որմէ ետք լրագրողները յօդուածներ գրած են Հայաստանի մասին:
Երեւանի մէջ արդէն քանի տարիէ ի վեր կ՚իրականացուի «Լաւագոյն ճաշարան» մրցոյթը,
որու հեղինակը նոյնպէս Գայիանէ Պրէյովա-Աֆեանն է: Մասնագիտական յանձնախումբն ամէն տարի լաւագոյնը կը նկատէ ճաշարան մը,
որ իր աշխատանքով աւելի կը մօտենայ սպասարկման ժամանակակից չափանիշներուն:
Բայց իբրեւ վարպետ խոհարար, ան առայժմ
մտադիր չէ Հայաստանի մէջ ունենալ իր ճաշարանը, քանի որ կ՚ըսէ, թէ Հայաստանը միակ
վայրն է, ուր կը հանգստանայ եւ կը լիցքաւորւի՝ Մոսկուայի մէջ նոր գործերու, աշխատանքներու սկսելու համար:
Իր բոլոր աշխատանքներուն մէջ Գայիանէին
կ՚օգնէ անոր ազգութեամբ չեխ ամուսինը:
2011 թուականէն ի վեր Մոսկուայի մէջ ան կը
կազմակերպէ «Ժինգեալով հաց» փառատօնը:
Այդ հացը Արցախի ամենէն նշանաւոր ուտեստն է, որ կը պատրաստուի տարատեսակ
կանաչիներով եւ խմորով: Գայիանէն հեղինակ
է նաեւ Մոսկուայի «Հայկական ընթրիք» փառատօնին, իսկ իր ճաշարանին մէջ աւանդաբար
ամէն տարի կը տօնուի Հայաստանի անկախութեան տօնը, արուեստագէտներուն նուիրուած
ձեռնարկներ եւ ցուցահանդէսներ կը կազմակերպուին:
Գայիանէ Պրէյովա-Աֆեան կ՚ըսէ, որ շատ հայեր փորձած են Մոսկուայի մէջ ներկայացնել
հայկական աւանդական ուտելիքը, բայց չես
գիտեր ինչու ճաշարանը անուանած են կովկասեան, թերեւս այդ ձեւով յաճախորդ գրաւելու
նկատառումով: Ինք համարձակութիւն ունեցած է իրերը իրենց անուններով կոչել եւ պահպանած է հայկականը իբրեւ հայկական՝ չվախնալով Մոսկուային անծանօթ անուններէ, անծանօթ համերէ: Ան կը զարմանայ, որ Մոսկուայի հայերու մէկ մասը ատրպէյճանական ճաշարան կ՚երթայ, առանց գիտնալու, որ Մոսկուայի
մէջ իսկական հայկականը ներկայացնող ճաշարան մը կայ: Բայց նաեւ կ՚ըսէ, որ իր նպատակը չէ եղած հիմնել ճաշարան՝ հայերու համար,
այլ ցանկացած է ստեղծել նախագիծ մը՝ հայերու մասին: Այսօր արդէն թէ՛ հայեր, թէ՛ ռուսներ եւ թէ օտարերկրեայ յաճախորդներ հաւասարապէս կը յաճախեն այս ջերմ ու տաքուկ
միջավայրով կեդրոնը: Հակառակ անոր, որ կովկասեան խոհանոցէն տակաւին նշանաւոր է
վրացական խոհանոցը, բայց հնագոյնն է հայկականը, ուրեմն վարպետ-խոհարար Գայիանէ
lշար. Դ. էջ
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lշար. Գ. էջէն
Պրէյովա-Աֆեան ամէն ինչ կ՚ընէ, որպէսզի տարածքաշրջանի հնագոյն հայկական խոհանոցը իր ողջ համ
ու բոյրով ներկայանայ Մոսկուայի մէջ: Բացի աւանդականէն՝ ճաշարանին մէջ կան նաեւ շատ հեղինակային ճաշատեսակներ, որոնց հեղինակը ինքն է:
Ինչ կը վերաբերի աւանդական խոհանոցին, ապա իր
ճաշարանին մէջ բոլոր աւանդական հայկական ուտելիքները շեշտուած են իրենց անուններով, աւելի՛ն՝ առանձին տեղ յատկացուած է արցախեան խոհանոցին:
Հեռատեսիլային ելոյթներու ժամանակ Գայիանէն
միշտ կը խոստովանի, որ ամբողջական հայկական ըլլալու համար իր ճաշարանին մէջ կը պակսի արեւմըտահայկական խոհանոցի համը։ Ան կը ջանայ լրացնել նաեւ այս մէկը, քանի որ քիչ չեն նաեւ այն յաճախորդները, որոնք հետաքրքրուած են արեւմտահայկական խոհանոցով:
Ըլլալով արցախցի եւ պզտիկ տարիքէն մօտէն առընչըւելով արցախեան խոհանոցին՝ Գայիանէն կը պեղէ
արցախեան խոհանոցին բնորոշ ինքնատիպ ուտեստներ եւ աւագ խոհարարի օգնութեամբ կը պատրաստէ իր ճաշարանին մէջ: Արցախեան, եւ հայաստանեան խոհանոցները Մոսկուայի մէջ ներկայացուած են
իր ամբողջական պատմութեամբ, գոյներով ու համերով: Ուտելիքին մաս կը կազմեն նաեւ աւանդական
հայկական խմիչքները, գինիի, քոնեաքի, մրգային ու
ցորենային օղիի տեսակները:
Ինչպէս զուտ հայաստանեան կամ արեւմտահայկական խոհանոցը, արցախեան խոհանոցն ալ իր արմատներով կը հասնի մինչեւ հնագոյն ժամանակներ: Արցախեան խոհանոցի մէջ սովորաբար կը գերակշռէ Արցախի լեռներու եւ հարթավայրերու բոյսերէ պատրաստըւած ուտելիքները՝ համադրուած մսի եւ կաթնամթերքի հետ: Արցախցիները շատ կը գործածեն չոր լաւաշ,
չոր դաղձ, աղացած ցորեն, կանաչիներ, տհալ, չորաթան:
Տարածքաշրջանի մէջ արցախեան ուտեստները կը
նկատուին բնապահպանական մաքուր ուտեստներ:
Արցախի բնութիւնը, ջուրը եւ բնակլիմայական պայմանները իրենց ազդեցութիւնը ձգած են մթերքներու
համի եւ որակի վրայ եւ անոնցմէ պատրաստուած ուտելիքներն ալ, բնականաբար, համեղ են:
Արցախեան կենցաղային մշակոյթի մէջ մեծ տեղ կը
գրաւէ նաեւ հիւրընկալութիւնը: Արցախցին նշանաւոր է իր հիւրընկալութեան ջերմութեամբ, ահաւասիկ,
հիւրընկալ կեդրոն մըն է նաեւ արցախցի հայուհիի
ղեկավարած ճաշարանը՝ Մոսկուայի մէջ:
Կաղանդի եւ Սուրբ Ծնունդի նախատօնական օրեր
են. Գայիանէ Պրէյովա-Աֆեանի ճաշարանը նոյնպէս
կը պատրաստուի տօնել հայկական աւանդական Կաղանդն ու Սուրբ Ծնունդը։

ԳՐԻԳՈՐ ՕՏԵԱՆ

lշար. Բ. էջէն
կիրներուն կեանքը: Թուրք պետական-քաղաքական
բարձրաստիճան գործիչներու շարքին, խուսափելու
համար Համիտի հալածանքներէն, Գրիգոր Օտեան իր
կարգին 1880-ին ստիպուեցաւ ապաստանիլ Փարիզ,
ուր եւ մնաց ու գործեց մինչեւ իր վախճանը՝ 1887-ը։
1870-ականներու վերջերուն, Գրիգոր Օտեան կարեւոր ներդրում ունեցաւ նաեւ հայկական հարցի միջազգայնացման գործին մէջ։ 1878-ին, Պերլինի Վեհաժողովի նախօրեակին, Գրիգոր Օտեան հանդէս եկաւ հայկական նահանգներու ինքնավարութեան առաջադրանքով, որ դժբախտաբար արձագանգ չգտաւ
ատենի Թրքահայոց Պատրիարքարնի ազգային իշխանութեանց կողմէ. միայն Խրիմեան Հայրիկ դրականօրէն արձագանգեց բարենորոգումներու պահանջէն անդին անցնող եւ ուղղակի հայոց ինքնավարութիւնը պահանջող Գ. Օտեանի պատրաստած յուշագրին։
Հայկական ինքնավարութեան իր պահանջով հանդերձ՝ Գրիգոր Օտեան բնաւ կողմնակից մը չեղաւ յեղափոխութեան։ Միշտ գործեց ազատական մտածողութեամբ եւ ընդդիմացաւ յեղափոխական քայլերուն՝ յատկապէս գաւառներու հայ բնակչութեան
ազգային-քաղաքական ընդհանուր լուսաւորումը եւ
քաղաքացիական կազմակերպումը նկատելով գրաւականը հայկական հարցի արդար լուծման։
Արժանաւոր ու մեծանուն հայու ծննդեան 181-րդ
տարեդարձին պատգամը թող ըլլայ, իր անձին կենդանի օրինակով նուիրագործուած, հետեւեալ ազդարարութիւնը Գրիգոր Օտեանի.- «Ան հայը, որ իր պետական պաշտօնին ընծայած դիւրութիւններէն օգտուելով իր շահերուն կը զոհէ այս խեղճ, տարաբախտ ազգը, անիծեալ ըլլայ, երիցս անիծեալ»:
Ինչպէս որ անոր մահէն տասը տարի յետոյ վկայած
է Արփիար Արփիարեան՝ «Օտեանի անունը գուրգուրալիր երկիւղածութեամբ մը կը յիշատակուի։ Ու պիտի յիշատակուի միշտ ալ, վասնզի ժողովրդական է ու
ժողովրդական կը մնայ Օտեան, վասնզի մտատիպար
մը եղաւ. Մտատիպար մը հայ պաշտօնէի, մտատիպար
մը հայ քաղաքագէտի, մտատիպար մը հայ ազգասէրի, մտատիպար մը հայ գրագէտի…»։

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

lշար. Ա. էջէն
ցան համացանցային համալսարանին մասին տարրական տեղեկատուութեան վերահասու դառնալու։ Իսկ
անոնք, որոնք նախապէս ալ լսած էին Երուանդ Զօրեանը, արդէն իր բացատրութիւններուն միջոցաւ
հնարաւորութիւն ունեցան դիտարկելու վերջին քանի
մը տարիներուն ընթացքին Հայկական համացանցային համալսարանին արձանագրած յառաջընթացն ու
զարգացումը։
Երէկուան հաւաքոյթին ընթացքին VADİP-ի կրթական յանձնախումբին անունով ողջոյնի խօսք մը արտասանեց Թամար Գարասու, իսկ աւելի վերջ Երուանդ
Զօրեան հանդէս եկաւ՝ տեսողական նիւթերու ցուցադրութեամբ։ Այդ տեսողական նիւթերը, բնականաբար, գործնականին մէջ կը նշանակէին պաստառի
վրայ ուղղակի Հայկական համացանցային համալսարանի կայքէջէն ներս մանրամասն շրջագայութիւն
մը։ Հազարաւոր մասնակիցներու վերաբերեալ քանակի տուեալներէն սկսեալ, մինչեւ բովանդակութեան
առանձնայատկութիւններն ու մասնագիտական կամ
թեքնիկ խորքը՝ Երուանդ Զօրեան մանրամասնօրէն
ներկայացուց Հայկական համացանցային համալսարանը։ Շատ հետաքրքրական էին իր կողմէ ներկայացուած տուեալները՝ աշխարհի զանազան ցամաքամասերէն բերուած մասնակցութեան կապակցութեամբ։
Համացանցային համալսարանը հայոց մշակոյթի,
պատմութեան, լեզուի եւ կենցաղի կամ արժեհամակարգի վերաբերեալ մատչելի տեղեկութիւններ կը բովանդակէ եւ մասնակիցները իրենց կամքին եւ աշխատանքի թափին համեմատութեամբ կրնան խորանալ այդ աշխարհին մէջ։ Միեւնոյն ժամանակ, Հայկական համացանցային համալսարանի միջավայրին
մէջ կը գործեն դասարաններ՝ մասնագէտներու կամ
ուսուցիչներու վերահսկողութեան ներքեւ։ Ժամերու
գօտիներէ կախեալ զուգահեռականի մը մէջ՝ զանա-

ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹԵԱՆ ՄԵՂԵԴԻ

Դեսպան Ռիչըրտ Միլս ելոյթի ընթացքին

lշար. Ա. էջէն
կոբ Պարոնեան» երաժշտական երգիծական թատրոնի
դահլիճին մէջ։ Այս առթիւ ելոյթով մը հանդէս եկաւ
Երեւանի մօտ ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչըրտ Միլս։ Ձեռնարկին ներկայ գտնուեցաւ նաեւ Պատրիարքական
Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան։
Սիպիլին առընթեր Երեւան մեկնած էին Թուրքիայէն ժողովրդական նուագարաններու վարպետ քանի
մը արուեստագէտներ՝ Օսման Եուրտալ Թոքճան,
Կէօքսէլ Պաքտակիր, Պուրաք Մալչոք եւ Մերթ Էլմաս։ Անոնք հանդէս եկան լայն ճանաչում վայելող հայկական «The Beautified Project» ռաք երաժըշտական խումբին հետ։
Հարկ է նշել, որ այս
ծրագրին շրջագծով երկրորդ համերգը յառաջիկայ շաբթուան ընթացքին՝
Դեկտեմբերի 22-ին նախատեսուած է Իսթանպուլի մէջ, Շիշլիի «Քենթ»
Տ. Արամ Արք. Աթէշեան մշակոյթի կեդրոնի երդիհամերգի ընթացքին քին տակ։

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

զան երկիրներու դասարանները կ՚իրականացնեն
նաեւ համատեղ ծրագրեր, ինչ որ այս նախաձեռնութեան ընձեռած ամենահետաքրքրական եւ եզակի
կարելիութիւններէն մին է, որ կու գայ բազմապատկել նաեւ արդիւնաւէտութիւնը։
Երուանդ Զօրեան իր ելոյթի աւարտին պատասխանեց նաեւ ներկաներու հարցումներուն։
Միւս կողմէ, Իսթանպուլի մէջ իր կարճ կեցութեան
շրջագծով Երուանդ Զօրեան երէկ երեկոյեան ժամերուն պատուեց նաեւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի խմբագրատունը։ Ան թերթիս խմբագրատունը այցելեց ուղեկցութեամբ Ֆէրիգիւղի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ
թաղային խորհուրդէն Սարգիս Չավուշեանի եւ

VADİP-ի կրթական յանձնախումբի ընդհանուր համակարգող Նուրհան Փալքօղլուի։ Հաճելի զրոյցի ընթացքին Երուանդ Զօրեան եւ թերթիս գլխաւոր
խմբագիր Արա Գօչունան ուրախութիւն յայտնեցին
զիրար հերթական անգամ Իսթանպուլի մէջ վերագըտած ըլլալու կապակցութեամբ։ Երուանդ Զօրեան
դրական տպաւորութիւններ փոխանցեց երէկ մասնակցած հաւաքոյթին շուրջ եւ աւելցուց, թէ առհասարակ յուսադրիչ ընթացք մը ունի Հայկական համացանցային համալսարանը։
Երէկ կէսօրուան ժամերուն Աթէնքէն քաղաքս հասած Երուանդ Զօրեան արդէն երեկոյեան ժամերուն
հրաժեշտ առաւ Իսթանպուլէն։

ՇԻՐԻՆՕՂԼՈՒ ԱՄՈԼԻՆ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ

lշար. Ա. էջէն
Իսթանպուլի մօտ Յունաստանի աւագ հիւպատոսութեան առընթեր որպէս մշակոյթի կեդրոն գործող՝ Իսթիքլալ պողոտայի «Շիշմանօղլու» ապարանքի երդիքին տակ, ուր համախմբուած էին հոծ թիւով մշակութասէրներ եւ ընթերցասէրներ։ Ներկաներու շարքին
էին Թուրքիոյ Հայ Կաթողիկէ Հասարակութեան Վիճակաւոր Տ. Լեւոն Արք. Զէքիեան, Մխիթարեան միաբանութեան Իսթանպուլի վանատունէն Հայր Սարգիս
Ծ. Վրդ. Էրմէն եւ Հայր Յակովբոս Ծ. Վրդ. Չօփուրեան, Իսթանպուլի մօտ Յունաստանի աւագ հիւպատոս Էվանկելոս Սեքերիս, Սեւ ծովեան տնտեսական
համագործակցութեան կազմակերպութեան մօտ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Արսէն Աւագեան,
հովանաւոր Պետրոս եւ Լետա Շիրինօղլու ամոլը եւ
համայնքային շրջանակներէն բազմաթիւ յայտնի դէմքեր։
Գինեձօնի ընթացքին ողջոյնի խօսքով մը հանդէս եկաւ «Փարոս»ի գլխաւոր խմբագիր Մայտա Սարիս, որ
երեկոյթի տեւողութեան առ ի երախտագիտութիւն
յուշանուէր մըն ալ յանձնեց Պետրոս Շիրինօղլուին։
Այդ յուշանուէրը Արա Կիւլէրի կողմէ նկարահանուած

ԱՆԱԿՆԿԱԼ ԱՅՑ ՄԸ՝ ԴԷՊԻ

lշար. Ա. էջէն
զօրքերու հարցին շուրջ դիմում ներկայացուցած էին
ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհուրդին։ Իսկ Ճօ Պայտըն Տավուտօղլուի հետ երէկ ունեցած հեռախօսազրոյցին ընթացքին գոհունակութիւն յայտնած է Թուրքիոյ այս քայլին շուրջ։

Մայտա Սարիս եւ Պետրոս Շիրինօղլու

մեծադիր լուսանկար մըն էր։
«Անցեալի ուժասպառ վկաները՝ Անիի աւերակները» խորագրով հրատարակուած գիրքին շուրջ արտայայտուեցաւ նաեւ Սաթենիկ Ուստա։ Իր կարգին
ելոյթ մը ունեցաւ նաեւ ճարտարագէտ Եավուզ Էօզքայա, որ ընդգծեց, թէ Անիի աւերակները ԻՒԷՍՔՕի Համաշխարհային ժառանգութեան ցուցակին մաս
կազմելու ճամբուն վրայ է։
Յայտագրի գործադրութենէն վերջ սարքուեցաւ ընդունելութիւն մը, որու ընթացքին ներկաները անմիջական զրոյց մը ունեցան իրարու միջեւ եւ իրենց
գնահատանքը արտայայտեցին այս ծրագրին մասնակցութիւն բերած բոլոր դէմքերուն նկատմամբ։

ՄԻՋՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՆԱՐՏԻ ՄՐՑԱՇԱՐՔԻՆ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆՆ
ՈՒ ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆԸ

ՎԻԵՆՆԱՅԻ ՄԷՋ

lշար. Ա. էջէն
քերը։ Մասնաւորապէս ընդգծուեցաւ միջխորհրդարանական կապերու զարգացման, ապակեդրոնացեալ համագործակցութեան ընդլայնման, տեղեկատուական
դաշտէն ներս եւ դեսպանընկալ երկիրներու հասարակական կառոյցներուն հետ աշխատանքներուն կարեւորութիւնը։ Խորհրդակցութեան մասնակցիները հանգամանօրէն քննարկեցին նաեւ արտաքին տնտեսական
քաղաքականութեան ուղղութեամբ դիւանագիտական
ներկայացուցչութիւններու աշխատանքները, գործընկեր երկիրներու հետ առեւտրատնտեսական յարաբերութիւններու զարգացման նպատակով ձեռնարկուած
քայլերը։
Նալպանտեան եւ դեսպանները անդրադարձան
նաեւ շարք մը հրատապ տարածքաշրջանային եւ միջազգային բնոյթով խնդիրներու եւ անոնց լուծման
ուղիներուն վերաբերեալ Երեւանի մօտեցումներուն։

ՃԱԿԱՏԷՆ ԻՐԵՐԱՄԵՐԺ ԼՈՒՐԵՐ

lշար. Ա. էջէն
Այս բոլորին կապակցութեամբ Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանութեան նախարարութիւնը հանդէս եկաւ հերքումով մը։ Արցախի պաշտօնական աղբիւրները պնդեցին, թէ սա Պաքուի կողմէ տարածուած
հերթական ապատեղեկատուութիւնն է։ Լեռնային
Ղարաբաղի Պաշտպանութեան նախարարութեան մամուլի ծառայութիւնը այս անգամ որեւէ մեկնաբանութիւն չկատարեց ազէրի կողմի քարոզարշաւի հեղինակներու վառ երեւակայութեան արգասիքին շուրջ
եւ շեշտեց, թէ հրադադարի դրութեան խախտման հետեւանքով Արցախի Պաշտպանութեան բանակը որեւէ կորուստ չէ ունեցած։ Միեւնոյն ժամանակ ընդգըծւեցաւ, թէ Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանութեան բանակի յառաջապահ զօրամասերը առաջնագծին վրայ
կը թելադրեն իրենց կամքը ու կը շարունակեն վստահօրէն իրականացնել մարտական հերթապահութիւն։

19-րդ մրցաշարաքի աւարտին յիշատակ մը (Լուսանկար՝ Արի Թաշ)

Կեդրոնական սանուց միութեան մէջ երէկ երեկոյեան տեղի ունեցաւ Միջմիութենական նարտի մրցաշարքի աւարտական ու եզրափակիչ փուլի պարգեւատրման հանդիսութիւնը։ Հանգուցեալ Թադէոս
Կիւնթէրի յիշատակին այս տարի 19-րդ անգամ կազմակերպուած մրցաշարքը ստեղծեց մեծ ոգեւորութիւն։
Աւարտական հանգրուանին ողջոյնի խօսքով մը

Ասուլիս

lշար. Ա. էջէն
սիրողական ու հատուածապաշտական մօտեցումով
թրքական հասարակութեան մատուցուիլը, միանշանակօրէ՛ն լիարժէք չի նպաստեր որդեգրուած նպատակին։

Ա. Գ.

editor@jamanak.com

հանդէս եկաւ հիւրընկալ Կեդրոնական սանուց միութեան վարչութեան ատենապետ Գէորգ Սիմքէշեան։
Արտայայտուեցաւ նաեւ հանգուցեալ Թադէոս Կիւնթէրի որդին՝ Մարտիրոս Կիւնթէր։
Այս տարի մրցաշարքին առաջինը հանդիսացաւ Ֆէրիգիւղի Մէրամէթճեան սանուց միութիւնը, որուն
յաջորդեցին Պոմոնթիի Մխիթարեան վարժարանի եւ
Պէզճեան Մայր վարժարանի սանուց միութիւններու
խումբերը։ Մրցանակաբաշխման հանգրուանին պարգեւները յանձնուեցան ծափողջոյններով։ Հատուեցաւ
նաեւ կարկանդակ մը եւ յաջորդած ընդունելութեան
ընթացքին բոլորը զիրար շնորհաւորեցին ու ժամադրուեցան յաջորդ տարուան մրցաշարքին համար։
Հարկ է նշել, որ յառաջիկայ տարի այս մրցաշարքը
պիտի կազմակերպուի 20-րդ անգամ՝ Ֆէրիգիւղի սանուց միութեան մէջ, ուր արդէն առաջին անգամ կազմակերպուած էր այս միջմիութենական ծրագիրը։

