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Արխիւի ծածկագիր

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02  

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

մայրուղիները որտեղէն վերցուեցան ամէն տեսա-
կի ցուցարարական երեւոյթ ինչպէս վրաններ եւ 
բեմեր:
Յեղափոխականները աւելի ուշ յայտարարու-
թիւն տարածեցին, որ այսօրուընէ  սկսեալ 
իրենց շարժումին միջոցը փոխելով պիտի սկսին 
պաշարել, ըստ իրենց երկրին փտածութեան 
«խորհրդանիշերը» հանդիսացող վայրեր եւ կեդ-
րոններ: Այս ծիրէն ներս երէկ ցուցարարներ 
հասն Զէյթունա պէյ երգելով «զէյթունան մերն է» 
նկատի ունենալով, որ ան կառուցուած է հանրային 
սեփականութիւն եղող ծովափին:  
Տեղւոյն ոստիկանութիւնը խափանեց անոնց աւե-
լի եւս յառաջխաղացքը, սակայն ցուցարարները 
իրենց իրաւունքը պահանջեցին գտնուելու հան-
րային սեփականութիւն եղող վայրեր իրենց ցոյցը 
կատարելու:
Այսօր կը նախատեսուի, որ ցուցարարները 
պաշարէն Պէյրութի Արդարադատութեան 
նախարարութիւնն ու դատարանը: 

Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագրի 
կազմակերպութիւնը Հայաստանի համար ռազ-
մավարական նշանակութիւն ունի:
Այս մասին Երեւանի մէջ Հաւաքական անվտան-
գութեան պայմանագրի կազմակերպութեան 
անդամ պետութիւններու խորհրդարաններու 
ղեկավարներու հետ հանդիպման ընթացքին ըսած 
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
«Մենք կը գտնենք, որ ՀԱՊԿ-ն մեր տարածաշր-
ջանին մէջ կայունութեան եւ անվտանգութեան 
համար կարեւոր գործօնն է: Մենք մեծ կարեւորու-
թիւն կու տանք ՀԱՊԿ ծիրին մէջ մեր համագոր-
ծակցութեան բոլոր երեք ուղղութիւններուն: Առա-
ջին հերթին ներքաղաքական համակարգումն 
է, ռազմականտեխնիկական համագործակցու-
թիւնը եւ, ի հարկէ, անվտանգութեան մարզին 
մէջ մեր միասնական մօտեցումն է ընդհանուր 
վտանգներուն: Վտանգները, ցաւօք, նոյնպէս 
կը զարգանան եւ կը փոխուին, եւ մենք պէտք 
է համարժէք ըլլանք այդ վտանգներուն: Մեր 
կառոյցը պէտք է համապատասխանէ այն 
իրողութիւններուն, որոնք գոյութիւն ունին 
տարածաշրջանին եւ աշխարհի մէջ, եւ ես շատ 
ուրախ եմ, որ մենք բաւական կառուցողական կը 
համագործակցինք Հաւաքական անվտանգու-

Կը պատմեն, որ մարդ մը,  օրին մէկը 
հիւանդանոց կը հասնի եւ դէպի ընդու-
նարանը յառաջանալով կ՛ուզէ աչք-
ականջի բժիշկը տեսնել:
Ընդունարանի պատասխանատուն կը 
փորձէ մարդուն հասկցնել, որ աչք-
ականջը մէկ մասնագիտութիւն չէ, 
հետեւաբար պէտք է ճշդէ թէ ինք, ո՞ր 
մէկը կ՛ուզէ եւ կամ իւրաքանչիւրին 
տարբեր ժամադրութիւններով դիմէ:
Մարդը կը պնդէ. «ես աչք-ականջի 
բժիշկը կ՛ուզեմ»: Ընդունող օրիորդը 
կը փորձէ համբերութեամբ տակաւին 
բացատրել, թէ նման մասնագէտ չկայ: 
Անկարելի կ՛ըլլայ համոզել: Մարդը 
պնդելով կը պնդէ, թէ իր ուզածը «աչք-
ականջ»ի բժիշկն է:
Հիւանդապահուհի մը կը զուգադիպի, 
որ այնտեղէն կ՛անցի: Կը փորձէ մեր 
մարդուն խելքին համեմատ առնել եւ 
կը սկսի հարց տալ, թէ պարոնը ճիշդ 
ի՞նչ կը զգայ: Ա՞չքն է, որ չի տեսներ, թէ 
լսողութեան դժուարութիւններ ունի, 
թէ ի՞նչ...:
Մարդը ճարահատ ու բարկացած կը 
բացատրէ. «Ճանըս իմ խնդիրը հետե-
ւեալն է»: Ու կը շարունակէ. «Ես միեւնոյն 
հարցին մասին բան մը կը տեսնեմ, այլ 
բան կը լսեմ եւ բոլորովին ուրիշ բան 
կը կարդամ» կը բացատրէ մեր մարդը: 
«Հետեւաբար պէտք է անպայման աչք-
ականջի բժիշկը տեսնեմ» կ՛եզրափակէ 
ան:
Հիւանդապահուհին մեծահոգութե-
ամբ մարդուն ուսը կը բռնէ ու կ՛ըսէ: 
«Հասկցայ ձեզի պարոն: Այն բանը, որ 
կը զգաս իւրայատուկ չէ եւ դուն միակը 
չես: Այս խնդիրը բնատիպ (typical) է  եւ 
համատարած երեւոյթ  է  մեր ապրած 
տարածաշրջանին մէջ: Բոլորս նոյն 
բանը կը զգանք: Այս քրոնիկ իրավիճակը 
դարման չունի: Բժիշկը պիտի չգտնես: 
Պիտի համակերպիս ասոր: Ճարը չկայ»:
Դարձեալ անմեղ դրուագ մըն է 
սիրելի ընթերցող, որ պատահաբար 
լսեցի եւ անմիջապէս գրի առնելով 
ուզեցի քեզի հետ կիսուիլ: Յանկարծ 
չքաղաքականացնես: 
Բարի լոյս:                                                                                        

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Տեսանկիւն

Տարածաշրջանային 
Քրոնիկ Հիւանդութիւն

Լիբանանեան Բանակը Գլխաւոր Ճամբաները Բացաւ. 
Յեղափոխականները Իրենց Բողոքի Ձեւին Մէջ 

Փոփոխութիւն Մտցուցին. 
Պաշարել Փտածութեան «Խորհրդանիշերը»

ՀԱՊԿ-ն Մեզի Համար Ռազմավարական Նշանակութիւն Ունի. 
Նիկոլ Փաշինեան

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

թեան կազմակերպութեան յետագայ զարգացման 
ուղղութեամբ»,- ըսած է Փաշինեան:
Վարչապետը գոհունակութիւն յայտնած է, որ 
կազմակերպութեան անդամ երկիրները յաջողած 
են համաձայնութեան գալ կազմակերպութեան 
գլխաւոր քարտուղարի նշանակման հարցին 
շուրջ, եւ նշած, որ յետագային նման խնդիրնե-
րէն խուսափելու համար հարկաւոր է որոշակի 
իրաւական փոփոխութիւններ մտցնել ՀԱՊԿ կար-
գաւորումներուն մէջ:

Լիբանանեան բանակի միաւորներ երէկ առա-
ւօտ ուժ բանեցնելով բացաւ փակուած մայրու-
ղիները այնտեղէն հեռացնելով ճամբաները 
իրենց մարմնով եւ ինքնաշարժներով փակ 
պահող քաղաքացիները: Հակառակ, որ լուրջ 
ընդդիմութիւն մը չեղաւ բողոքարարներուն կող-
մէ, սակայն արձանագրուեցան ձերբակալում-
ներ: Բացուեցան Ռինկի, Ժալ էլ Տիպի, եւ Զուքի 
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը 
Կը Մասնակցի Անկլիքան-Արեւելեան Ուղղափառ 

Եկեղեցիներու Աստուածաբանական Երկխօսութեան 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց 
Հայաստանի Հանրապետութեան Դեսպանը

Յունաստանի Նախագահը Յարգանքի Տուրք Մատուցեց Հայոց 
Ցեղասպանութեան Զոհերու Յիշատակին

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

28 Հոկտեմբերէն 1 Նոյեմբեր 2019-
ին, Գահիրէի մէջ, Եգիպտոս, տեղի 
ունեցաւ Անկլիքան-Արեւելեան 
Ուղղափառ (ոչ-քաղկեդոնական) 
Եկեղեցիներու Աստուածաբա-
նական Երկխօսութեան Միջազ-
գային Յանձնախումբի 8-րդ հան-
դիպումը, որուն յանուն Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան իր 
մասնակցութիւնը բերաւ միջ-
եկեղեցական յարաբերութեան 
բաժանմունքի վարիչ Հոգշ. Տ. 
Հրանդ Վրդ. Թահանեան։ 
Ժողովը շարունակեց 2017 թուա-
կանին Իրլանտայի մէջ ընթացք 
առած եւ 2018-ին Լիբանանի մէջ 
շարունակուած «Հեղինակութիւնը 
Եկեղեցւոյ Մէջ» օրակարգը ու 
քննարկեց «Տիեզերական Ժողով-
ներու Որոշումները» օրակար-
գը, որ նաեւ որոշուեցաւ որպէս 
յառաջիկայ տարուան աշխա-
տանքային օրակարգ։ Ժողովին 

Երեքշաբթի, 5 Նոյեմբեր 2019-
ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհա-
փառ Հայրապետին այցելեց 
Լիբանանի մօտ Հայաստանի 
Հանրապետութեան դեսպան 
Վահագն Աթաբէկեան:
Հանդիպման ընթացքին արծար-
ծուեցան Հայաստանի ու Լիբա-
նանի ներքին կացութեանց առն-
չուած հարցեր:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Գարոլ Անտոնեւիչ 

Գարոլ Անտոնեւիչ (լեհ.՝ Karol 
Antoniewicz, 1807 թ. նոյեմբե-
րի 6 - 1852 թ. նոյեմբերի 14), 
ծագումով հայ լեհ բանաստեղծ, 
արձակագիր, Ժեզուիթ կրօնա-
կան միաբանութեան անդամ։
Ծնած է Ֆոն Անտոնովիչ տը 
Պոլոզ ազնուական ընտանի-
քէն, որոնց նախնիները Եւրոպա  
գաղթած են Անիէն։ 
Լուովի համալսարանին մէջ 
ստացած է իրաւաբանական 
կրթութիւն։ 1820-ականներէն 
տպագրուած է Լուովի «Ռոզ-
մաիտոսցի» ամսագրին մէջ: 
1827ին հրատարակած է 
«Սոնեդներ» ժողովածուն։ 
Մասնակցած է 1830-1831ի 
լեհական ապստամբութեան։ 
Ամուսնացած է հայուհի Զոֆիա 
Նիկորովիչովայի հետ, ունեցած 
հինգ զաւակ, որոնց մահէն յետոյ 
1844ին վանական դարձած է 
եւ նուիրուած քարոզչութեան։ 
Գրած է մեծ տարածում գտած 
հոգեւոր երգեր։

նաեւ ներկայացուեցան «Եպիսկոս-
պոսներ եւ Սինհոտոսներ» նիւթին 
վերաբերեալ ուսումնասիրութիւն-
ներ։
Ընդառաջելով մեր Ս. Աթոռին 
ներկայացուցիչին առաջարկին, 
յանձնախումբը  ողջունեց Ամերի-
կայի Միացեալ Նահանգներու Ներ-

կայացուցիչներու Տան որդեգ-
րած Հայոց Ցեղասպանութեան 
բանաձեւին ընդունումը։ 
Յայտնենք, որ յանձնախումբը իր 
յառաջիկայ ժողովը պիտի գումարէ 
26-էն 30 Հոկտեմբեր 2020-ին, Անգ-
լիոյ մէջ։ 

Յունաստանի նախագահ Փրո-
քոփիս Փաւլոփուլոս (Prokopis Pav-
lopoulos) Նոյեմբեր 5-ին այցելեց 
Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր 
եւ յարգանքի տուրք մատուցեց 
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու 
յիշատակին: Ինչպէս կը տեղեկաց-
նէ «Արմենփրես»-ը, Յունաստանի 
նախագահին կ՛ուղեկցէին Շրջա-
կայ միջավայրի նախարար Էրիկ 
Գրիգորեան եւ Երեւանի քաղաքա-
պետի տեղակալ Հայկ Սարգսեան:
Հայոց Ցեղասպանութեան թան-
գարան-հիմնարկի տնօրէն Յարու-
թիւն Մարութեան նախագահ 
Փաւլոփուլոսին ներկայացուց 

Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու 
յիշատակը յաւերժացնող Ծիծեռ-
նակաբերդի յուշահամալիրի ստեղ-
ծման պատմութիւնը: Յունաստանի 
նախագահը նաեւ շրջայց կատարեց 
թանգարանին մէջ, գրեց թանգարա-
նի յուշամատեանին մէջ:
Հայոց Ցեղասպանութեան յիշողու-
թիւնը պէտք է պահպանուի, չէ որ 
եթէ ցեղասպանութիւնները մոռցու-
ին, այդ յանցագործութիւնները 
նորէն կը կրկնուին: Սա ուղերձ է 
Երեւանէն բոլորին: Կը տեսնենք, 
որ աշխարհի մէջ նման իրա-
դարձութիւնները կը կրկնուին, 
եւ կան անձիք, որոնք թշնամի են 

մարդուն եւ քաղաքակրթութեան: 
Մենք վերապրած ենք նոյն սարսա-
փը, ինչպէս հայերը: Շատ շնորհակալ 
եմ Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահին եւ կառավարութեան 
մեզ հիւրընկալելու համար, որով-
հետեւ հայ-յունական յարաբերու-
թիւնները երկար տարիներու պատ-
մութիւն ունին, եւ մենք պէտք է 
պահպանենք այս ընդհանուր յիշո-
ղութիւնը»,- լրագրողներուն յայտնեց 
Յունաստանի նախագահը:
Այնուհետեւ Փաւլոփուլոս Ծիծեռ-
նակաբերդի ծառուղին մէջ խորհր-
դանշական եղեւնի տնկեց:
1996-ի Ապրիլ 25-ին Յունաստանի 

խորհրդարանը ճանչցաւ Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը, իսկ 2014-ի 
Սեպտեմբեր 9-ին՝ ընդունեց ցեղա-
սպանութեան ժխտումը քրէակա-
նացնող օրինագիծը:

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 06  
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Կառավարութեան Չէր Խանգարէր 
Ներքին Գրաքննութիւնը

Արա Կիւլէրի Գործերը 
Նիւ Եորքի Մէջ

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

«Իմ նախարարութեան օրօք մշակոյթի ոլորտում գրաքննութիւն չի 
լինելու»: Այս  ՀՀ Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի ու սփորթի 
նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի յայտարարութիւնն է: Այո այո, 
նախարարի յայտարարութիւնը: 
Հայաստանի մէջ առանց գրաքննութեան (censure) մշակոյթ կը 
քարոզուի: Կարծես Նոր Հայաստանի մշակոյթի ոլորտի համար 
դատավճիռ է, ինչպէս ժողովուրդը կ՛ըսէ, խելքը գլխին նախարար 
չունենալը: Նախարար մը կը յայտարարէ, թէ «մշակոյթը ես եմ», միւսը` 
Հայաստանի մշակոյթը «գրաքննութիւն» պիտի չունենայ: Մինչեւ ե՞րբ: 
Գրաքննութենէ զուրկ մշակոյթի առաջին ապացոյցը Երեւանի Հան-
րապետութեան հրապարակի մեթրոյի կայարանին մէջ տեղի ունեցած 
«ՀուԶանք ու Զանգ» անուանումով, կը շուարիս ի՞նչ կոչել, «միջո-
ցառում»ն էր, որուն գլխաւոր դերակատարը Երեւանի աւագանիի 
իշխանական Իմ Քայլը խմբակցութեան քարտուղարն էր: Միջոցառումը 
ուղեկցուեցաւ բախումներով: 
Մշակոյթի ոլորտի ներկայացուցիչներուն բնորոշմամբ՝ ներկայա-
ցուածը գրաքննութենէ ազատ մշակոյթի դրսեւորում չէր, այլ՝ սատա-
նայապաշտական, անհասկանալի շարժումներով, դիւահար ձայներով, 
սարսափազդու գոչիւններով ու դէմքերով երիտասարդներու պոռթ-
կում էր, մարդոց ահաբեկող գործողութիւններով: 
Ամենազաւեշտականը այն է, որ մշակութային բարձր արժէք համարու-
ող անհասկանալի ու անընդունելի երեւոյթներու քարոզչութիւնը 
կը կատարուի պետական ամենաբարձր մակարդակով: Ի միջի 
այլոց, Վարչապետ՝ Նիկոլ Փաշինեան ֆէյսպուքեան ուղիղ եթերով 
ամբողջ ազգին համարեց ըստ էութեան տգէտ, բոլոր անոնք, որոնք 
չեն ընկալած այդ «բարձր արուեստը»: «Սակաւագէտներ» (երեւի 
ըսել կ՛ուզէ, քիչ գիտութիւն ունեցող, տգէտ) որակումն ալ ուղղուած 
հասարակութեան դժգոհ հատուածին, Նիկոլ Փաշինեան աւելցուց իր 
«հարուստ» բառապաշարին մէջ: 
Նախարարութեան դրամաշնորհային ֆոնտէն 2.7 մլն դրամ  տրա-
մադրուած է փողոցային այս ներկայացման կայացումին համար: 
Տպաւորութիւն է, որ հետեւողական պայքար  սկսած է ազգային 
արժէքներու դէմ: Պետութիւնը բարձր մակարդակով կը հովանաւորէ 
Հայ ժողովուրդի ազգային արժէքներուն դէմ իրագործուող նախագիծե-
րը: Եւ այս բանը, ան կ՛ընէ հարկատուներուն հաշուոյն  գոյացած 
գումարներով: 
Որպէս հետեւանք այս խայտառակութեան, մարդիկ կը պահանջեն 
Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի ու սփորթի նախարար Արայիկ 
Յարութիւնեանի հրաժարականը: Ի միջի այլոց, այս նոյն նախարարն է, 
որ ջատագովն է Հայաստանի բարձրագոյն ուսման հիմնարկներուն մէջ 
պարտադիր չընել հայագիտական նիւթերու ուսուցումը: Պահանջին 
միացած են արուեստագէտներ եւ մշակոյթի ոլորտի ներկայացու-
ցիչներ:  Նախարարն ալ իր կարգին հաստատակամ է  հրաժարական  
չտալու: Ինչո՞ւ  հրաժարական տայ, կ՛ըսէ ՀՀ ԱԺ փոխնախագահ Ալէն 
Սիմոնեանը...: 
Եւ իսկապէս, ինչո՞ւ համար հրաժարական տայ: Ազգային արժէքները 
կործանելո՞ւ, դպրոցահասակ երեխաներուն գրաքննութենէ զուրկ 
մշակոյթ պարտադրելու՞,  թէ սեռական տարբեր հակումներ ունեցող 
ԼԳԲՏ (LGBT) համայնքի աշխոյժ քարոզը ընելու համար: Ի դէպ, 
ամիսներ առաջ նոյն նախարարը նաեւ հանդիպած էր ԼԳԲՏ համայնքի 
կարկառուն  ներկայացուցիչներէն մէկուն հետ, որուն հետ քննարկէր 
էր տարբեր հարցեր: 
Կառավարութեան վերին օղակներու ներկայացուցիչներուն չէր 
խանգարէր ներքին գրաքննութեան առկայութիւնը... 

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ

Քաղաքական Ակնարկ

Լրատուութեան Գործընկեր

Հոկտեմբերի անձրեւոտ օր մը, Նիւ Եորքի աղմկոտ գետնուղիով, 
քարտէս դիտելով, հասանք չեմ գիտեր ո՞ր թիւ պողոտան, դուրս եկանք 
ընդյատակէն, եւ պատերը եզերելով մենք մեզ գտանք Alexander Hamilton 

U.S Custom House թանգարանին առջեւ:
Աշխարհ մըն է այս թանգարանը, կարելի է հոն թափառիլ մէկ սրահէ միւսը, 
գտնել բազմաթիւ ուրիշ ցուցահանդէսներ աշխարհներու եւ ընկերութիւննե-
րու մասին: Վերադառնալ յաջորդ օրը:
Արա Կիւլէրի գործերու ցուցահանդէսը պիտի տեւէր տասը օր, 23 սեպտերբե-
րէն 04 հոկտեմբեր:
Ազգային զգացականութեան բաւարարութիւն տալու համար եկած էինք 
թանգարան: Հռչակաւոր արուեստագէտ լուսանկարիչ Արա Կիւլէրի գործերը 
կը ցուցադրուէին իր մահէն տարի մը ետք, արուեստի աշխարհի այս մեծ  
կեդրոններէն մէկուն մէջ:
Տարի մը առաջ մահացած Արա Կիւլէր ծնած է 1928ին, յաճախած է 
Պոլսոյ Կեդրոնական վարժարանը: Հայկական թերթերու մէջ լոյս տեսած 
են իր պատմուածքները եւ հարցազրոյցները: Հետեւած է թատերական 
դասընթացքներու, տնտեսագիտութեան, բայց որոշած է ըլլալ լրագրող 
լուսանկարիչ: 1950-էն մինչեւ իր մահը, ան հանդիսացած է իր ասպարէզի 
ամենէն փայլուն միջազգային արժէքով դէմքերէն մին, ստացած է մրցանակ-
ներ: Աշխատակցած է Թուրքիոյ կարեւոր հրատարակութիւններուն, բայց 
նաեւ եւրոպական եւ ամերիկեան մեծ թերթերուն: 1961-ին հռչակուած է 
աշխարհի եօթը լաւագոյն լուսանկարիչներէն մին: Տիրացած է նաեւ այլ 
տիտղոսներու: Camera հանդէսը բացառիկ մը հրատարակած է Արա Կիւլէրի 
մասին: Հրաւիրուած է Միացեալ Նահանգներ, լուսանկարած է յայտնի դէմքեր: 
Ունեցած է բազմաթիւ ցուցահանդէսներ:
Հարցազրոյց ունեցած եւ լուսանկարած է կարգ մը մեծեր, ինչպէս Պերթրանտ 
Ռասըլը, Ուինսթըն Չըրչիլը, Առնոլտ Թոյնպին, Ուիլեամ Սարոյեանը, Սալ-
վատոր Տալին, եւ ուրիշներ:
Թաղուած է Պոլիս, Շիշլիի Ազգային Գերեզմանատունը: Պոլսահայութիւնը 
նշած է իր մահուան տարելիցը:
Մտանք թանգարան: Քիչ մը թափառելով եւ հարցնելով, հասանք բոլորակաձեւ 
սրահ մը, ուր կողք կողքի շարուած էին Արա Կիւլէրի նկարչական գործերը: 
Սեղանին վրայ կային այս առիթով լոյս տեսած գեղատիպ պրակի մը բազմա-
թիւ օրինակները: Գրութիւնը կը ներկայացնէր Արա Կիւլէրը, անոր ուսման 
տարիները, կը յիշէր, որ ան Պոլսոյ հայկական Կեդրոնական վարժարանի 
աշակերտ եղած էր:
Ուշագրաւ էր, որ պրակի ներածականը, պրակի մէկ էջը, անգլերէնով, 
ստորագրած էր Թուրքիոյ նախագահ Ռեչէփ Էրտողան: Ցուցահանդէսը 
ներկայացուած էր Թուրքիոյ նախագահութեան կողմէ: Պրակին մէջ տրուած 
ծանօթութիւնը կ’ըսէր, թէ Արա Կիւլէր Թուրքիան ծանօթացուց աշխարհին: 
Այս վերաբերումը ենթակայական ձեւով չեմ մեկնաբաներ: Հայ արուեստագէտ-
լուսանկարիչ մը ներկայացուած էր այդ ներածականով, առանց ըսելու որ 
ան հայ էր:
Իսթանպուլ դարձած Կոստանդնուպոլսոյ կեանքը եւ երանգները բանաստեղ-
ծի աչքով նկարած է Արա Կիւլէր: Արդէն, ինչպէս ըսի, Կեդրոնականը 
աւարտած է, ան հայերէն պատմուածքներ ալ գրած է օրուան հայկական 
մամուլին մէջ, ապա մտած է շարժանկարի աշխարհ, եւ ի վերջոյ ընդգրկած 
է մամուլի նկարիչի (photographe de presse) ասպարէզը:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

ԱëÇոÛ üեïեñաëÇոնÇ ´աÅակ

Ալ ԱÑÁï ՇաÑեóաւ îÇïÕոëÁ
Ø³É»½ÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù øáõ³É³ 
ÈáõÙ÷áõñÇ §øÈü² êÃ³ïÇáõÙ¦ Ù³ñ-
½³¹³ßïÇÝ íñ³Û ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ²ëÇ-
áÛ ýáõÃåáÉÇ ³ÏáõÙµÝ»ñáõ »ñÏñáñ¹ 
Ùñó³ß³ñùÇª ²ëÇáÛ ü»ï»ñ³ëÇáÝÇ 
µ³Å³ÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÁ« 
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ³ËáÛ»³Ý §²É ²ÑÁï¦Ç 
»õ ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ §²åñÇÉ 25¦ 
ËáõÙµÇÝ ÙÇç»õ£
ØñóáõÙÇ ³é³çÇÝ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ §²É 
²ÑÁï¦ ëÏë³õ ×Ýß»É »õ 26¬ñ¹ í³Ûñ-

Ï»³ÝÇÝ ùáñ¿³Ï³Ý ËáõÙµÇ µ»ñ¹³å³Ñ Â³Û¬êáÝÏ ²Ý Ï³ñÙÇñ ù³ñï 
ëï³ó³õ »õ ËáõÙµÁ ÙñóáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï»ó ï³ë Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáí£ ºñÏñáñ¹ 
ÏÇë³Ë³ÕÇ 74¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ §²É ²ÑÁï¦Ç Õ³Ý³óÇ ÏÇë³å³ßïå³Ý Æë³ 
º³գáåû ÷áË³ÝóáõÙ ÙÁ ëï³ó³õ Ðáõë¿ÛÝ î³ùÇù¿Ý »õ ½³ÛÝ ÏáÉÇ í»ñ³Í»ó£ 
ØñóáõÙÇ ÙÝ³ó»³É Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ñ³ßÇõÁ ³Ý÷á÷áË ÙÝ³ó »õ §²É ²ÑÁï¦ 1¬0 
Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³Ý»Éáí« ¹³ñÓ³õ ÉÇµ³Ý³Ý»³Ý ³é³çÇÝ ËáõÙµÁ« áñ 
³ëÇ³Ï³Ý µ³Å³Ï ÏÁ ß³ÑÇ£ ²Ûë ³éÇÃáí ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù §²É ²ÑÁï¦Ç 
Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñÁ« Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ« Ù³ñ½ã³Ï³Ý Ï³½ÙÁ »õ ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ ³Ûë 
Û³çáÕáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£

ՍåանÇոÛ ԱËոÛեանութÇւն

äաñëելոնա Îñեó Æñ 3¬ñ¹ äաñïութÇւնÁ
êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 12¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 
ÍÇñÇÝ Ù¿ç« 10¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ ì³É»ÝëÇ³ÛÇ §È»õ³ÝÃ¿¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ 
íñ³Û Ùñó»ó³õ ³é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç ¹¿Ù£ Â¿»õ Ø»ëëÇ ïáõգ³Ý³ÛÇÝ 
Ñ³ñáõ³Í¿Ý Ýß³Ý³Ï»ó ÙñóáõÙÇÝ ³é³çÇÝ ÏáÉÁ 38¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ë³Ï³ÛÝ 
§È»õ³ÝÃ¿¦ Ýß³Ý³Ï»ó ø³Ù÷³ÝÇ³ÛÇ« äáñË³ ø³÷áñ³ÉÇ »õ è³ïáË³ÛÇ 
ÙÇçáóáí áõ Û³ÕÃ»ó£ ²Ûë Ù¿ÏÁ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç 3¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÝ ¿ñ£ êïáñ»õ 
ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ - ì³É»ÝëÇ³ 1¬2« ¬ È»õ³ÝÃ¿ - ä³ñë»ÉáÝ³ 3¬1
¬ ê»õÇÛ³ - ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 1¬1
ÏáÉ»ñ©ì³ëù¿½ 28 ¬ Øáñ³Ã³ 60« îÇ»Ïû øáëÃ³ ãÏñó³õ Ýß³Ý³Ï»É ïáõգ³Ý³-
ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý
¬ è¿³É Ø³ïñÇï - è¿³É ä»ÃÇë 0¬0
¬ ìÇÛ³ñ¿³É - ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û 0¬0
¬ úë³ëáõÝ³ - î»÷©²É³í¿ë 4¬2« ¬ ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû - Ê»Ã³ý¿ 0¬1
¬ Îñ³Ý³ï³ - è¿³É êáëÇ»ï³ï 1¬2
¸³ë©1)ä³ñë»ÉáÝ³ 11 Ù 22 Ï¿ï 29¬14« 2)è¿³É Ø³ïñÇï 11 Ù 22 Ï¿ï 11¬9« 
3)è¿³É êáëÇ»ï³ï 22 Ï¿ï 20¬13« 4)²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 21 Ï¿ï 12¬7£

ԱնգլÇոÛ ÈÇկաÛÇ ´աÅակ

ՍÇթÇ« ºունաÛթÁï ºւ ÈեÛëթÁñ ՍÇթÇ ՅաÕթական
Þ³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ëÏë³Ý ²ÝգÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ÈÇÏ³ÛÇ µ³Å³ÏÇ í»ñçÇÝ 
16 ËáõÙµ»ñáõ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³գñáõ³Í 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ© 
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ - ê³áõÃÑ»Ù÷ÃÁÝ 3¬1
¬ äÁñÃÁÝ ²ÉåÇÁÝ (¶©¸³ë©) - È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 1¬3
¬ øñááõÉÇ Â³áõÝ (¸©) - øáÉã»ëÃÁñ ºáõÝ©(¸©) 1¬3
¬ ¾íÁñÃÁÝ - àõ³ÃýÁñï 2¬0« ¬ â»ÉëÇ - Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï 1¬2
¬ úùëýáñï ºáõÝ©(¶©) - ê³ÝïÁñÉ¿Ýï (¶©) 1¬1 ïáõգ©4¬2
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ - ²ñë»Ý³É 5¬5 ïáõգ©5¬4
¬ ²ëÃÁÝ ìÇÉÉ³ - ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝïÁñÁñ½ 2¬1

ԱնգլÇոÛ ԱËոÛեանութÇւն

ºունաÛթÁïÇ 4¬ñ¹ äաñïութÇւնÁ
²ÝգÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 11¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 
³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²üê äáñÝÙÁÃ - Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©1¬0
¬ ²ñë»Ý³É - ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝï©1¬1
¬ ²ëÃÁÝ ìÇÉÉ³ - ÈÇíÁñ÷áõÉ 1¬2« ¬ ¾íÁñÃÁÝ - ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 1¬1
ÏáÉ»ñ©Âñ»½»Ï¿ 21 ¬ èáåÁñÃëÁÝ 87« Ø³Ý¿ 90+4
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ - ê³áõÃÑ»Ù÷ÃÁÝ 2¬1
ÏáÉ»ñ©²Ïáõ»ñû 70« àõáùÁñ 86 ¬ àõ³ñï¬öñ³áõ½ 13

¬ àõ³ÃýÁñï - â»ÉëÇ 1¬2« ¬ øñÇëÃÁÉ ö³É³ë - È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 0¬2
¸³ë©1)ÈÇíÁñ÷áõÉ 31 Ï¿ï 25¬9« 2)Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 25 Ï¿ï 34¬10« 3)È»ÛëÃÁñ 
êÇÃÇ 23 Ï¿ï 27¬8« 4)â»ÉëÇ 23 Ï¿ï 25¬17« 10)Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©13 Ï¿ï 13¬11£

¶եñÙանÇոÛ ´աÅակ

ÐոýÁնÑաÛÙ« äաÛÁñն ºւ äոñուëÇա ՅաÕթեóÇն

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ í»ñçÇÝ 32 ËáõÙµ»ñáõ 
Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« §ÐáýÁÝÑ³ÛÙ¦Ç »ñÏñáñ¹ ÏáÉÁ Ýß³Ý³Ï»ó 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Û³ñÓ³ÏáÕ ê³ñգÇë ²¹³Ù»³ÝÁ£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³-
ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Øêì îáõÇ½åÁñÏ (¶©¸³ë©) - ÐáýÁÝÑ³ÛÙ 0¬2
¬ äáËáõÙ (´©¸³ë©) - ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 1¬2
¬ ²ñÙÇÝÇ³ äÇÉÁýÇÉï (´©¸³ë©) - Þ³Éù¿04 2¬3
¬ ê³³ñåñáõùÁÝ (Þñç©ÈÇÏ³) - ø¿ûÉÝ 3¬2
¬ üñ³ÛåáõñÏ - àõÝÇáÝ ä»ñÉÇÝ 1¬3
¬ Ð³ÙåáõñÏ (´©) - ÞÃáõÃÏ³ñÃ (´©) 1¬2 Û»ï »ñÏ³ñ³Óգ©
¬ î³ñÙßÃ³ï98 (´©¸³ë©) - ø³ñÉëñáõÑ¿ (´©¸³ë©) 0¬1
¬ ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ - ö³ïÁñåáñÝ 1¬0
¬ ìáÉýëåáõñÏ - èä È³Û÷óÇÏ 1¬6
¬ äáñ©îáñÃÙáõÝï - äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë 2¬1

ÆïալÇոÛ ԱËոÛեանութÇւն

èոÙա ՅաÕթեó Նա÷ոլÇÇն
Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 11¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ 
Ù¿ç« 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §èáÙ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 6¬ñ¹ ¹ÇñùÁ 
գñ³õáÕ §Ü³÷áÉÇ¦Ç ¹¿Ù »õ Û³ÕÃ»ó 19¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ¼³ÝÇáÉáÛÇ ÏáÉáí »õ 
55¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ì»ñ¿ÃáõÇ ïáõ³գ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Íáí£ ØÇÉÇù Ýß³Ý³Ï»ó 
§Ü³÷áÉÇ¦Ç ÙÇ³Ï ÏáÉÁ 72¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ ØËÇÃ³ñ»³Ý µ³ó³Ï³Û»ó³õ 
³Ûë ÙñóáõÙ¿Ý£ ÂáñÇÝû ù³Õ³ùÇ ï»ñåÇÇÝ« §ºáõí»ÝÃÇõë¦ Û³ÕÃ»ó 70¬ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ïáõ³Í î¿ ÈÇËÃÇ ÏáÉáí »õ ÐÇÏáõ³ÛÇÝÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 
²ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ èáÙ³ - Ü³÷áÉÇ 2¬1
¬ äáÉáÝÇ³ - ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 1¬2« ¬ ÂáñÇÝû - ºáõí»ÝÃÇõë 0¬1

üñանëաÛÇ ԱËոÛեանութÇւն

ՓաñÇ Ս¿ն ÄեñÙ¿ն ԶÇçեóաւ ìեñçÇն ¸ÇñùÁ 
¶ñաւոÕÇն
Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ëÏë³Í üñ³Ýë³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 12¬ñ¹ 
Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ÍÇñÇÝ Ù¿ç« 20¬ñ¹ ¹ÇñùÁ գñ³õáÕ §îÇÅáÝ¦Á Çñ 
¹³ßïÇÝ íñ³Û ³Ý³ÏÝÏ³É Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁ ï³ñ³õ ³é³ç³ï³ñ §ö³ñÇ ê¿Ý 
Ä»ñÙ¿Ý¦Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ£ Â¿»õ Øå³÷÷¿ Ýß³Ý³Ï»ó 19¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« îÇ 
Ø³ñÇ³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí« ë³Ï³ÛÝ ÞáõÑ³Ûñ 45+6¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ »õ ø³ïÇ½ 
47¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ §îÇÅáÝ¦Ç ÏáÉ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ó³ñ¹ 
³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ îÇÅáÝ - ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 2¬1« ¬ ²ÙÇ³Ý ¬ äñ»ëÃ 1¬0
¬ úÉÇÙ÷Çù Ø³ñë¿Û - ÈÇÉ 2¬1« ¬ ²ÝÅ¿ ¬ êÃñ³ëåáõñÏ 1¬0
¬ Ø¿ó - ØáÝ÷»ÉÇ¿ 2¬2« ¬ ÂáõÉáõ½ - úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ 2¬3

ØÇնãեւ 19 îաñեկան ÐաÛաëïանÇ Ðաւաùակա-
նÇ ¶նաÑաïականùÁ
ºõñáå³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÁ ë»ñï»É¿ »ïù Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç 
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ºõñáå³ÛÇ ÙÇÝã»õ 19 ï³ñ»Ï³Ý ïÕáó ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 
³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ýգñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ« Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ïÕáó Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ ßÝáñÑ³Í ¿ §²ñ¹³ñ Ê³Õ¦Ç fair play ïÇïÕáëÁ« ³Ýáñ 
óáõó³µ»ñ³Í Ï³ñգ³å³ÑáõÃ»³Ý »õ ËáõÙµÇÝ Ù¿ç Û³ñգ³ÝùÇ ÙÃÝáÉáñïÇÝ 
Ñ³Ù³ñ£

Քոíաã Òգեó äաÛÁñնÁ
¶»ñÙ³ÝÇáÛ §ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË¦Ç Ëñáõ³Ã Ù³ñ½Çã ÜÇùû øáí³ã ÝÏ³ïÇ 
³éÝ»Éáí ËáõÙµÇÝ ³ñÓ³Ý³գñ³Í ³ÝÏ³ÛáõÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ äáõÝïÁëÉÇÏ³ÛÇÝ 
Ù¿ç« Ññ³Å³ñ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó ³ÏáõÙµÇ ïÝûñ¿ÝáõÃ»³Ý£ ²Ý Ù¿ÏáõÏ¿ë 
ï³ñÇ ³é³ç ëï³ÝÓÝ³Í ¿ñ Çñ å³ßïûÝÁ »õ ËáõÙµÇÝ Ñ»ï ß³Ñ³Í ¿ñ 
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý« µ³Å³ÏÇ »õ ëÇõ÷Áñ µ³Å³ÏÇ ïÇïÕáëÝ»ñÁ£ Æñ ûգÝ³Ï³ÝÁª 
Ð³ÝëÇ üÉÇù ³éÅ³Ù³µ³ñ åÇïÇ ëï³ÝÓÝ¿ ËáõÙµÇÝ Ù³ñ½ÇãÇ å³ßïûÝÁ£

Öաïñակ
ºւñոåաÛÇ ÊÙբաÛÇն ԱËոÛեանութÇւն

îÕաùÁ` 4¬ñ¹ ÎÇնեñÁª 7¬ñ¹
ìñ³ëï³ÝÇ ä³ÃáõÙÇ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý ×³ïñ³ÏÇ ºõñáå³ÛÇ 
ËÙµ³ÛÇÝ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ 40 Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõ Ù³ëÝ³Ï-
óáõÃ»³Ùµ£ 8¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ²ïñå¿Û×³Ý 2©5¬1©5« ¬ èáõëÇ³ ¬ ²ÝգÉÇ³ 2¬2
¬ àõùñ³ÝÇ³ ¬ ¶»ñÙ³ÝÇ³ 3¬1
9¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ÚáõÝ³ëï³Ý 3¬1« ¬ èáõëÇ³ ¬ È»Ñ³ëï³Ý 2©5¬1©5
¬ ²ÝգÉÇ³ ¬ ¶»ñÙ³ÝÇ³ 2©5¬1©5
Ð³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ß³Ñ³Í »Ýª È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý 5 Ï¿ï« ¶³µñÇ¿É 
ê³ñգÇë»³Ý 5 Ï¿ï« Ðñ³Ý¹ Ø»ÉùáõÙ»³Ý 5 Ï¿ï« Ð³ÛÏ Ø³ñïÇñÇáë»³Ý 3©5 
Ï¿ï »õ ²ñÙ³Ý ´³ßÇÏ»³Ý 4 Ï¿ï£
îÕáó ¹³ë©1)èáõëÇ³ 15 Ï¿ï« 2)àõùñ³ÝÇ³ 14 Ï¿ï« 3)²ÝգÉÇ³ 14 Ï¿ï« 4)
Ð³Û³ëï³Ý 13 Ï¿ï£
ÆëÏ ÏÇÝ»ñáõ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ èáõëÇ³ 2¬2« ¬ ìñ³ëï³Ý ¬ àõùñ³ÝÇ³ 3¬1
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ²ïñå¿Û×³Ý 1©5¬2©5« ¬ èáõëÇ³ ¬ ÂáõñùÇ³ 3©5¬0©5
Ð³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ß³Ñ³Í »Ýª ¾ÉÇÝ³ ¸³ÝÇ¿É»³Ý 5 Ï¿ï« ÈÇÉÇÃ 
ØÏñïã»³Ý 4 Ï¿ï« êÇñ³Ýáõß ÔáõÏ³ë»³Ý 1©5 Ï¿ï« Ø³ñÇ³ ¶¿áñգ»³Ý 3 
Ï¿ï »õ ²ÝÝ³ ê³ñգë»³Ý 7 Ï¿ï£
ÎÇÝ»ñáõ ¹³ë©1)èáõëÇ³ 16 Ï¿ï« 2)ìñ³ëï³Ý 15 Ï¿ï« 3)²ïñå¿Û×³Ý 14 
Ï¿ï« 7)Ð³Û³ëï³Ý 11 Ï¿ï£

Öաïñակ
ԱßËաñÑÇ äաïանÇնեñու ÊÙբաÛÇն ԱËոÛեանութÇւն

ÐաÛաëïան 6¬ñ¹ ¸ÇñùÇ ìñաÛ
ÂáõñùÇáÛ âáñáõÙ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ×³ïñ³ÏÇ ²ßË³ñÑÇ 
å³ï³Ý»Ï³Ý ËÙµ³ÛÇÝ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ 48 Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõ 
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ³ñÓ³Ý³գñ»ó Ñ»ï»õ»³É 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ© 
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ Ø³É»½Ç³ 1©5¬2©5« ¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ êÉáí»ÝÇ³ 3©5¬0©5
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ öáñÃáõÏ³É 4¬0« ¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ÂáõñùÇ³ 2¬2
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ èáõëÇ³ 2¬2«  ¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ ÂáõñùÇ³¬3  3¬1
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ äáõÉÏ³ñÇ³ 2©5¬1©5 
Ü³Ë³í»ñçÇÝ 8¬ñ¹ Ñ³Ýգñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝù-
Ý»ñÁ©
¬ Ð³Û³ëï³Ý ¬ Ô³½³Ëëï³Ý 2¬2« ¬ ²ïñå¿Û×³Ý ¬ àõùñ³ÝÇ³ 2¬2
¬ Æõ½å¿ùÇëï³Ý ¬ ¶áÉáÙåÇ³ 2©5¬1©5
Ð³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ó³ñ¹ ß³Ñ³Í »Ýª Ø³ÙÇÏáÝ Ô³ñÇå»³Ý 5©5 Ï¿ï« 
îÇգñ³Ý ê³ñգë»³Ý 2©5 Ï¿ï« ²Éå¿é ¶¿áñգ»³Ý 5©5 Ï¿ï« ²ëïÕÇÏ Ú³Ïáµ»³Ý 
1 Ï¿ï »õ ²ñÙ¿Ý ´³ñë»Õ»³Ý 6 Ï¿ï£
¸³ë©1)²ïñå¿Û×³Ý 14 Ï¿ï« 2)Æõ½å¿ùÇëï³Ý 13 Ï¿ï« 3)Ô³½³Ëëï³Ý 12 
Ï¿ï« 6)Ð³Û³ëï³Ý 11 Ï¿ï£

äաëùեթåոլ
Աñաբական ԱկուÙբնեñու ´աÅակ

ä¿Ûñութ äաñïուեóաւ Աւաñïական ØñóուÙÇն
Ø³ñáùÇ §ê³ÉÉ³¦ ³ÏáõÙµÇ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û ³õ³ñï»ó³Ý å³ëù»ÃåáÉÇ 
²ñ³µ³Ï³Ý ³ÏáõÙµÝ»ñáõ µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²õ³ñï³Ï³Ý 
ÙñóáõÙÇÝ« ºգÇåïáëÇ ²Õ»ùë³Ý¹ñÇáÛ §²É ÆÃÃÇÑ³ï¦ ËáõÙµÁ Û³ÕÃ»ó 

ÈÇµ³Ý³ÝÇ §ä¿ÛñáõÃ¦ÇÝ 90¬86 Ñ³ßÇõáí áõ ß³Ñ»ó³õ ïÇïÕáëÁ »ñÏñáñ¹ 
ï³ñÇÝ ÁÉÉ³Éáí ³ÝÁÝ¹Ù¿ç£ ²Ýó»³É ï³ñÇ ³É §ä¿ÛñáõÃ¦ ½Çç³Í ¿ñ ÝáÛÝ 
ËáõÙµÇÝ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇ ÁÝÃ³óùÇÝ£

äաëùեթåոլ
ÐաÛաëïանÇ ԱËոÛեանութÇւն

Աñագած ºւ Ուñաñïու ԱնկաëելÇ
Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ 
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 3¬ñ¹ Ñ³Ýգ-
ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³գñáõ»ó³Ý 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÎÇõÙñÇ ¬ ²ñ³գ³Í ÎÇõÙñÇ 
72¬97« ¬ üÆØ² ¬ ºñ»õ³Ý 86¬115
¬ àõñ³ñïáõ ¬ ¾ñ»µáõÝÇ 120¬98
¸³ë©1)²ñ³գ³Í 3 Û³ÕÃ© ¬ 0 
å³ñï© +117« 2)àõñ³ñïáõ 3¬0 
+45« 3)ºñ»õ³Ý 2¬1 +41« 4)ÎÇõÙñÇ 
1¬2 ¬21« 5)¿ñ»µáõÝÇ 0¬3 ¬63« 6)üÆØ² 0¬3 ¬119£

äաëùեթåոլ
¾ն äÇ ¾Û¬Ç ԱËոÛեանութÇւն

76ñ½¬Ç ºւ È¿ÛùÁñ½Ç Èաւ ՍկÇ½բÁ
²ØÜ¬Ç ³ñÑ»ëï³í³ñÅ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ ëÏë³Ý£ 
ò³ñ¹ ³ñÓ³Ý³•ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ø³Û³ÙÇ ÐÇÃ ¬ ÐÇõëÃÁÝ èáù¿ó 129¬100
¬ ê³Ý ²ÝÃáÝÇû ê÷Áñ½ - È² È¿ÛùÁñ½ 96¬103
¬ È² øÉÇ÷Áñ½ - ºáõÃ³ Ö³½ 105¬94
¬ øÉÇíÉ¿Ýï ø³í³ÉÇÁñ½ - î³É³ë Ø»íñÇùë 111¬131
¬ ØÇÉáõáùÇ ä³ùë ¬ ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½ 115¬105 
¬ öáñÃÉ¿Ýï Âñ»ÛÉ äÉ»Û½Áñ½ ¬ üÇÉ³ï»ÉýÇ³ 76ñ½ 128¬129
²ñ»õ»É©ßñç³ÝÇ ¹³ë©1)üÇÉ³ï»ÉýÇ³ 76ñ½ 5 Û³ÕÃ© ¬ 0 å³ñï« 2)Ø³Û³ÙÇ 
ÐÇÃ 5¬1« 3)äáëÃÁÝ ê»ÉÃÇùë 4¬1« 4)ØÇÉáõáùÇ ä³ùë 4¬2
²ñ»õÙï©ßñç³ÝÇ ¹³ë©1)È² È¿ÛùÁñ½ 5 Û³ÕÃ© ¬ 1 å³ñï« 2)ØÇÝ»ëáÃ³ 
ÂÇÙåÁñíáõÉí½ 4¬1« 3)È² øÉÇ÷Áñ½ 5¬2« 4)î³É³ë Ø»íñÇùë 4¬2£

ÀÙբßաÙաñï
ԱßËաñÑÇ ºñÇïաëաñ¹ական ԱËոÛեանութÇւն

Ø¿կ Ոëկ¿ ºւ Ø¿կ äñոն½¿ Øեïալնեñ

ÐáõÝգ³ñÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù äáõï³÷»ßÃÇ Ù¿ç ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ÁÙµß³Ù³ñ-
ïÇ ²ßË³ñÑÇ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³գñ»ó Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
ÚáõÝ³ÑéáÙ¿³Ï³Ý á×Ç ÙÇÝã»õ 23 ï³ñ»Ï³ÝÇ 60 ùÏ©¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« 
²ñÙ³Ý Ø»ÉÇù»³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ 9¬7 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ»ó ùÇñÏÇ½ 
ÁÙµÇßÇ ÙÁ »õ ß³Ñ»ó³õ áëÏ¿ Ù»ï³ÉÁ£
ÚáõÝ³ÑéáÙ¿³Ï³Ý á×Ç ÙÇÝã»õ 23 ï³ñ»Ï³ÝÇ գ»ñÍ³Ýñ ¹³ë³Ï³ñգÇÝ Ù¿ç« 
¸³õÇÃ àí³ë³÷»³Ý åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÇ ÙñóáõÙÇÝ Û³ÕÃ»ó Õ³½³Ë ÁÙµÇßÇ 
ÙÁ »õ ß³Ñ»ó³õ åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÁ£ 
²½³ï á×Ç ÁÙµß³Ù³ñïÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ áñ»õ¿ 
Ù»ï³É ã¿ñ ß³Ñ³Í£
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ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

Արցախի Մէջ 
Զինուոր Մը Զոհուած է

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Հայ Դպրոց Մը Եւս Կը Փակուի…

Լուրը թէ՛ ցաւալի է եւ թէ՛ ալ մեր այս գաղութին համար, եւ նոյնիսկ՝գոյժի 
համազօր։
Այսպէս, 2006-ին Փասատինայի մէջ ծնունդ առնող եւ իբրեւ նորածին 

մեզ բոլորս հպարտացնող եւ նոյնքան ալ տարբեր խանդավառութեան մէջ 
նետող «Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան» երկրորդական վարժարանը, այս 
օրերուն եւ ան ալ օր ցերեկով եւ մեր բոլորի աչքին առջեւ, իր դռները կը 
փակէ եւ կը դառնայ յուշ։
Իբրեւ գիտակից հայ մարդ, նախ չես ուզեր հաւատալ, որովհետեւ դէպքը 
տեղի կ՚ունենայ Միացեալ Նահանգներու Քալիֆորնիա կոչուած այս հսկայ 
եւ հայահոծ նահանգին մէջ, ուր հայութեան թիւը կը գերազանցէ Սփիւռքի 
այլ շրջաններու թիւերուն։ Ուր նաեւ հո՛ս ապրող հայութիւնը, զանազան 
առիթներուն կրնայ մէկ գիշերուայ մէջ հանգանակել հազարաւոր, նոյնիսկ 
միլիոնաւոր տոլարներ, յանուն եկեղացաշինութեան, թանգարանի, հայրենիքի 
կարօտեալներու զանազան ֆոնտերուն, եւ տակաւին հայ զինուորին եւ 
երեխային։ Ու շարքը երկար է եւ հպարտալի։
Սակայն, այս մեր հայ վարժարանը իր դռները կը փակէ, որովհետեւ 
պատասխանատունե-րուն համաձայն, նիւթական դժուարութիւն եւ աշա-
կերտներու թիւի անբաւարարութիւն՝ պատռուակելով։
Ուրեմն կրնանք հետեւցնել, թէ վարժարանի պատասխանատուներուն համար 
իսկապէս, որ պիւտճէական դժուարին կացութիւն մը ստեղծուած էր։ Մէկ 
խօսքով՝ դպրոցը մեծածախս էր եւ աշակերտներու թիւն ալ չէր արդարացներ 
նման դպրոցի մը գոյութիւնը պահելու ճիգը։
Այսինքն՝ արդեօ՞ք յարգելի պատասխանատուները կը կարծէին, որ երկ-
րորդական այս վարժարանը, երբ մեծ ու անսահման հպարտութիւն-
խանդավառութեամբ ծնունդ առաւ եւ իր դռները բացաւ դառնալով 
Փասատինա-Կլէնտէյլ-Պըրպանք քաղաքներէն ներս միակ երկրորդական 
հայ վարժարանը, պիտի դառնար եկամուտաբեր եւ կամ հասութաբեր կրթա-
կան հաստատութիւն մը։ Արդեօ՞ք այսպէս «ճամբայ ելած էին, թէ ոչ…։ Ու չար 
սատանայ, այս ի՜նչ բախտ։13 տարի ետք, նոյն այդ պատասխանատուները 
տեսան, որ սխալած էին։ Ուստի որոշեցին «խանութը» փակել» եւ մէջի 
«ապրանքները» ասոր անոր ծախել։
Առ ի յիշեցում, այս առթիւ կ՚ուզենք անպայման լոյսին բերել, թէ հայը ուր 
որ ալ գացած է, որ երդիքի տակ ալ ապրած է, իր եկեղեցիի կողքին, իբրեւ 
հայապահպանման գլխաւոր ազդակ եւ իր յարատեւ գոյութեան երաշխիկի 
գին ամէն զոհողութիւններու հիմնած է հայ վարժարանը։
Բոլորս ալ քաջատեղեակ ենք, թէ հայ ամէնօրեայ, կամ միօրեայ, եւ կալ 
Շաբաթօրեայ ու Կիրակնօրեայ վարժարանը իւրայատուկ նկարագիր ունեցած 
է եւ իր հայկակականութիւն բուրող մթնոլորտով զատորոշուած եւ տարբերած 
է աշխարհի միւս բոլոր դպրոցներէն։ Մէկ խօսքով, դարերէ ի վեր հայ դպրոցը 
եղած է հայ մարդու միջնաբերդը։ Ոչ մէկ կասկած, որ ան ազգային հող ալ 
է, ունի յատուկ առաքելութիւն։ Հոն է, որ կը ծաղկին եւ կը ծլին մեր նոր ու 
մատղաշ սերունդները։ Հայ դպրոցը կը ծառայէ նաեւ հայ դատին։
Նման հաստատումները տարիներով շեփորած ենք։ Այս մասին հին ու նոր 
գրիչներ մամուլէն եւ բեմերէն կատարած են իրենց յիշեցումները։ Չենք ուզեր 
կրկնութիւններ կատարել։
Գիտենք եւ տեսանելի է, որ ներկայիս հայ ազգային կեանքէն ներս նահանջ 
մը կայ։ Նահանջ մը սկսած է ան ալ շատոնց սկսած է։ Որովհետեւ Սփիւռք 
կ՚ապրինք։ Ու ամէն տեղ սկսած ենք դիմագրաւել ընկերային եւ տնտեսական 
լուրջ կագնապներ, որոնք մեծ կը հիւծեն։
Նաեւ միւս կողմէ ալ համաշխարհայնացումը իր սարսափելի աւերները կը 
գործէ եւ մեզմէ «զոհեր» կը խլէ գիտակցաբար եւ անգիտակցաբար, կամայ 
եւ ակամայ։ Ու համայնակուլ եւ վտանգաւոր այս աղէտին դիմաց մեր միշտ 
աչքերը յառած ենք մեր դարերու մշակոյթին եւ այդ մշակոյթը պահպանելու 
կոչուած հայ ուսուցիչին շնորհիւ՝ հայ վարժարանին։ Անոր համար կ՚ուզենք 
ամէն ձեւով կանգուն պահել մեր հայկական վարժարանները, մեր հաւատքին 
նման։ Որովհետեւ վերջ ի վերջոյ դարերէ ի վեր հաւատացած ենք, որ հայ 
դպրոցը է եւ կը մնայ հայութեան եւ հայ ազգային արժէքներու ամէնէն 
ապահով եւ վստահելի կեդրոնն ու ուսումնարանը։
Եւ աւելին՝ 1964-ի Սեպտեմբերին, յատկապէս նոյն մեր այս նահանգէն ներս 
եւ ընդհանրապէս ամբողջ Ամերիկայի տարածքին, երբ հրաշքի մը նման 
ծնունդ կ՚առնէր առաջին հայ ամէնօրեայ երկրոդական վարժարանը, համայն 
հայութիւնը մեծ եւ տարբեր ցնծութիւն եւ երազանք ապրեցաւ։ Տեսլիքի մը 
իրականութիւնը, եթէ կ՚ուզէք։
Եւ տակաւին՝ որպէսզի այս նորաբաց հայ «մանուկը» իր երթը աւելի հաստատ 
շարունակէ, նոյն այս վարժարանի հիմնադիր տնօրէն Ինճէճիքեան, պատիւ 
իրեն, Ամերիկայի եւ Գանատայի ամբողջ տարածքի գտնուող 16 հայահոծ 
քաղաքներ ամիսներով «ման» եկաւ, եւ դուռ առ դուռ հայկական իր 
ամէնօրեայ վարժարանի իր այս հրաշք ծրագիրը ներկայացուց, ծանօթացուց, 

համոզեց, պարզեց անոր էականութիւնը եւ վերջապէս ու միաժամանակ 
անոր ապահովեց նիւթական բազմաթիւ խոստումներ կատարող հայորդիներ։ 
Ու ահա քանի մը տարիներ ետք վարժարանը աւելի հաստատ եւ ապահով 
ոտքի կեցաւ ու այս օրերուն ալ 12 աշակերտներով սկսող հայ ամէնօրեայ 
վարժարանը, որ Սրբոց Նահատակաց Երկրորդական վարժարան անունով 
կնքուած էր, այս տարի 650 աշակերտներով կրթական բարձր ծրագրով ու 
վարկով, թէ՛ որակով ու թէ՛ քանակով հանրածանօթ դարձած է Ֆերահեան 
Ազգային Երկրորդական վարժարան անունով եւ որ տարիներէ ի վեր կը 
վայելէ շրջանի հայութեան գնահատանք ու զօրակցութիւնը։ Չմոռնանք, որ 
վարժարանը ունի նաեւ մանկապարտէզի ու նախակրթարանի իր առանձին 
բաժիններն ալ։
Արդ, այս բոլորէն ետք, յանուն մեր նոր սերունդի հայապահպանման եւ 
հայակերտումին արդեօ՞ք կարելի չէ օրինակուիլ նման աշխատանքներէն, 
հայ վարժարանը կանգուն եւ յարատեւ պահելու ազնիւ որդեգրումներէն, 
ճիգերէն եւ ծրագրումներէն։
Կրկնութեան գնով կ՚ըսենք հսկայ հայահոծ նահանգ մը կ՚ապրինք, նոյն-
քան նիւթական հսկայ կարելիութիւններով լեցուն։Նորութիւն չէ եւ ոչ ալ 
գաղտնիք։ Տեսանելի է, որ ամէն շաբաթ կամ ամիս Երեւանէն իրարու 
ետեւէ արուեստագէտներ եւ երգիչներ այս գաղութը կը վազեն կու գան, «կը 
հրաւիրուին» եւ «փող շինելու աշխատանքին մասնակից կը դառնան։ Ամօթ 
չէ։ Իրաւունքնին է։ Բայց այս բոլորը այս գաղութի հաշուոյն, այն գաղութին, 
որուն հայորդիները ամէն առիթով եւ խուռներամ ներկայ կը գտնուին 
հանրայայտ, հսկայ թատերասրահներու եւ կամ գազինոներու սրահներուն 
մէջ։ Եւ աւելին՝ այն գաղութին՝ որ այս օրերուն հայ ամէնօրեայ վարժարան 
մը նիւթականի եւ աշակերտութեան իր քանակի նուազումին պատճառներով 
«ստիպուած» իր դռները կը փակէ։
Յիշենք։ 2006-ի Սեպտեմբերին, նոյն այս հայ երկրորդական վարժարանի 
ծնունդին առթիւ շրջանիս հայ մամուլն ու բոլոր հայութեամբ ապագա-
յով տագնապող հայորդիներ սրտանց մաղթանքներ յայտնեցին։ Ծափ 
տուին։ Վարժարանի ներքին աշակերտական ձեռնարկներուն եւ անոր 
արձանագրած յաջողութիւններուն արձագանգ հանդիսացան։ Օրին զօրավիգ 
կանգնեցան եւ զօրակցեցան։ Եւ յանուն վարժարանի բարգաւաճման եւ 
կենսունակութեան՝իրենց ուժերու ներած չափով ալ նիւթապէս ու բարոյապէս 
գնահատեցին եւ աջակցեցան։
Բայց այսօր, ահա տխուր եւ նոյնքան գաղութի ամօթալի պատկերը։
Իբրեւ տարիներու հայ ուսուցիչ եւ կրթական մշակ, անձնապէս եւ բոլորին 
նման, շշմած եմ։ Բայց կը հաւատամ, որ եթէ կամք կայ՝ կայ նաեւ յաջողութիւն։
Որովհետեւ վերջին հաշուով՝ կամենալը, կարենալ ալ է։

Նոյեմբեր 4-ին` մօտ ժամը 19:30-ին, 
տակաւին անյայտ պայմաններու 
մէջ, հրազենէ արձակուած գնդակէ 
մահացած է Պաշտպանութեան բանա-
կի հարաւ-արեւելեան զօրամասերէն 
մէկու մը  զինծառայողը՝ 2000-ի ծնունդ 
էրիկ Արարատի Յարութիւնեանը:
Դէպքի մանրամասնութիւնները պար-
զելու համար քննութիւն կը կատարուի:

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 08  
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Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

ՇԱՏՐՒԱՆՆԵՐ

Շատրւանների ջրերի նման
Հոսեց իմ երգը մաքո՜ւր ու մաքուր.
Շատրւանների երգով աննման
Հնչեց ու հնչեց երգը իմ հոգու

Ո՛չ ոք չիմացաւ, թէ ինչո՞ւ, ինչո՞ւ
Նւիրեցի ինձ իմ սրտի երգին.
Թէ ի՞նչու երգս տխուր է հնչում,
Ու միշտ թախծոտ է իմ երգոտ հոգին

Ո՛չ ոք չպիտի գիտենայ, թէ ե՞րբ
Հոգիս թրթռաց յոյզով անհամար,
Ու կեանքս դառաւ անհատնում մի երգ
Բոլորի սրտում, բոլորի համար...

Արա Կիւլէրի Գործերը Նիւ Եորքի Մէջ

 Ձկնորսները Արա Կիւլէրի աչքով
Ձկնորսներ ներկայացնող լուսանկարին առջեւ 
կանգ առի, դիտեցի: Պոլիսը ինծի ծանօթ է հայ 
գրողներու եւ մեր պատմութեան  դրուագներով: 
Չեմ կրնար ըսել, թէ ո՞ւր կը գտնուէին այս 
ձկնորսները, երբ զանոնք նկարած է Արա Կիւլէր, 
բայց յիշեցի հայկական Սամաթիան եւ իր հայ 
ձկնորսները, պարզ մարդիկ, որոնք հայութիւն 
պահած էին, եւ երբեմն ալ հերոսացած:
Արա Կիւլէրը կոչած են «Պոլսոյ աչքը»: Արդա-
րեւ, իր բազմաթիւ լուսանկարներուն մէջէն կը 
տեսնենք Պոլիսը, հին եւ նոր, իր ծովերով եւ 
նաւերով, իր պատմութեամբ: Իր լուսանկարներով 
ան եղած է նոր օրերու Պոլսոյ պատմագիրը: 
Աշխատակցած է նաեւ միջազգային մեծ թերթերու 
եւ պարբերականներու, Time, Life, Paris Match, 
Stein, եւայլն: Նկարները հրատարակուած եւ նաեւ 
ալպոմներով:
Արա Կիւլէրի նկարները ցուցադրուած են մեծ 
քաղաքներու մէջ, Փարիզ, Թոքիօ, եւ ի հարկէ՝ 
Երեւան:
Անոնք որոնք Արա Կիւլէրի ցուցահանդէսներուն 
ներկայ չեն եղած, համացանցի վրայ կրնան գտնել 
իր նկարները:
Արա Կիւլէր եւ միւս մեծ լուսանկարիչը՝ Եուսուֆ 
Քարշ, հայ մարդ էին, իրենց տաղանդով տիրացած 
էին մեծ համբաւի: Թուրքիոյ նախագահը կ’ըսէ, որ 
Արա Կիւլէր, իր նկարներով եւ ցուցահանդէսնե-
րով «Թուրքիան ծանօթացուց» միջազգային 
հրապարակի վրայ: Նոյնը կրնանք ըսել այլ 
երկինքներու տակ ապրած Եուսուֆ Քարշի համար:
Եւ ինչպէ՞ս չմտածել այն մասին, որ այս հայ 
տաղանդաւոր մարդիկ չծառայեցին, աւելի 
ճիշդ, չկրցան ծառայել հայ ժողովուրդի եւ 
Հայաստանի պանծացման: Չկրցան ծառայել, 
ուրիշներ ալ այդպէս պիտի ապրին, քանի որ 
հայը հայրենահանուած է, բռնագրաւած են անոր 
տունը եւ հողը, հայրենիքը, եւ հայու տաղանդն 
ու ստեղծագործութիւնը հոսած են օտարներու 
աւազանին մէջ, մեզի ձգելով անոնց «ծագում»ով 
մխիթարուելու սնափառութիւնը:
Ասոնք մսխուած եւ մսխուող հայ տաղանդներու 
նմուշներն են: Օր մը կը կազմե՞նք ցանկը այս 
փառաւորուած եւ փառաւորուող կորուստներուն, 
անոնք ըլլան գրողներ, նկարիչներ, երաժիշտներ, 
գիտնականներ, մարզիկներ:

Երբ կը դիտէի,  պատերէն խօսող Արա Կիւլէրի 
Պոլսոյ նկարները, մտքիս մէջ կը տողանցէին 
Գրիգոր Զօհրապի, Երուխանի, Մեծարենցի, 
Դուրեանի, եւ ուրիշներու Պոլսոյ եւ Սկիւտարի 
մարդիկն ու գոյները: Ծովը, նաւերը, եւ Գրիգոր 
Զօհրապի Ճիտին պարտքը պատմուածքի դժբա-
խտ հերոսին ջուրերու վրայ ծփացող մարմինը:
Մենք ապրած ենք ցեղասպանութիւն: Կը շարու-
նակենք ապրիլ տաղանդներու օտարում, որ վեր-
ջին հաշուով մշակութասպանութիւն է, քանի որ 
հայուն պարտադրած են իր միտքի եւ տաղանդի 
լոյսին տէր չկարենալ ըլլալ:
Թուրքիոյ նախագահը, իր ներածական խօսքին 
մէջ կ’ըսէ, որ «իր մեծ գործերով եւ ձեռքով, ան 
արուեստագէտ է մեզի եւ աշխարհի համար»:
Պոլսոյ Կեդրոնական վարժարանի շրջանաւարտ 
եւ հայերէն գրականութիւն փորձած Արա Կիւլէր, 
մամուլի մեծ լուսանկարիչ եղաւ:
Ցեղասպանութեան ենթարկուած ժողովուրդի 
զաւակին համար, ցեղասպանութիւն գործած 
ժողովուրդին նախագահը կ’ըսէ. «… Արա Կիւլէր 
անսահմանօրէն նպաստեց Թուրքիոյ պանծաց-
ման, Ara Güler… contributed immensely to the 
promotion of Turkey…
Ինչպէ՞ս չհիանալ եւ ինչպէ՞ս չտխրիլ…
Թանգարանի այցելուները ինչպէ՞ս կրնան հասկնալ 
Արա Կիւլէրի նկարները դիտող հայ այցելուին 
հոգեկան խռովքը…
Երկար մնացի եւ դիտեցի լուսանկարները: 
Մարդիկ, փողոցներ, տուներ, ուր զարգացած 
է պոլսահայութիւնը, ուր ծնած եւ ծաղկած են 
հայկական վարժարաններ, ուր ձեւաւորուած 
է արեւմտահայերէնը եւ իր փառքը նուաճած է 
արեւմտահայ գրականութիւնը:
Յուսացի, որ այդ մեծ քաղաքէն հայու մը կը 
հանդիպիմ, որ եկած ըլլայ իր տաղանդաւոր հայ-
րենակիցին հանդիպելու:
Նոյն օրը, երբ կը խօսէինք Արեւելեան Եւրոպայէն 
Նիւ Եորք հասած երէց սերունդէն հայու մը հետ, 
ըսինք, որ մէկ օր վերջ կ’աւարտէր ցուցահանդէսը: 
Երբ կրկին զինք տեսանք, ըսաւ որ գացած եւ 
տեսած էր Արա Կիւլէրի գործերը:
Եւ կրկին մտորում. ինչպէ՞ս տեղեկութիւնը հասց-
նել իւրաքանչիւրին իր յարկին տակ, որպէսզի 
մէկութիւն ապրինք…

 Ձկնորսները Արա Կիւլէրի աչքով
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ՄՕՏ ՕՐԷՆ

Լոյս Կը Տեսնեն
ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով

(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան 
Առիթով

(Զարթօնք Մատենաշարէն)

Եւրոպական Միութիւնը Պիտի 
Շարունակէ Աջակցիլ Հայաստանի 

Զարգացման Ծրագիրներուն

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ՌԱԿ Շուշան-Վարդենի Ակումբ
                             

 ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ
Շաբաթ 9 Նոյեմբեր 2019

Ժամ՝ 20:30էն սկսեալ

Վայր՝ Թէքէեան Կեդրոն Ժըմմէյզի - 7րդ յարկ          
Մասնակցութիւն՝ 10$

Գիւմրիի մէջ, Նոյեմբեր 4-ին կայա-
ցած մամլոյ ասուլիսի մը ընթացք-
ին, Հայաստանի Հանրապետութե-
ան մօտ Եւրոպական Միութեան 
պատուիրակութեան ղեկավար, 
Եւրոպական Միութեան դեսպան 
Անտրիա Վիքթորի հաստատեց, 
որ միութիւնը 2020 թուականին 
եւս պիտի շարունակէ աջակցիլ 
Հայաստանի հիւսիսային մարզերու 
զարգացման ծրագիրներուն: Ըստ 
անոր՝ ինչպէս նախապէս, նաեւ 
յաջորդ տարի անոնք պիտի ընդգր-
կեն հանրապետութեան հիւսիսային 
3 մարզերը՝ Շիրակ, Լոռի եւ Տաւուշ: 
Այս մասին կը տեղեկացնէ Armen-
press.am-ը։
«Ընդհանուր առմամբ, տարածքա-
յին զարգացման վերաբերող մեր 
ծրագիրները շատ են: Պիտի աջա-
կցինք տարածքային զարգացման 
ընթացքի խթանման, պիտի տրա-
մադրենք աջակցութիւն տեղա-
կան ինքնակառավարման մար-
միններուն, գործարար համայն-
քին եւ հասարակական կազմա-
կերպութիւններու զարգացման: 
Յաջորդ տարի մենք Հայաստանի 
կառավարութեան հետ կ՛որոշենք 
աջակցութիւն վայելող ծրագիրներու 
յստակ ուղղութիւնները», ըսաւ ան։
Խօսելով Հայաստանի կառավա-
րութեան կողմէ իրականացուող 
քայլերուն աջակցելու մասին՝ Անտր-
իա Վիքթորին նշեց, որ Եւրոպական 
Միութիւնը պատրաստ է աջակցե-
լու Հայաստանի կառավարութեան։ 
«Թէ՛ կառավարութեան, թէ՛ Ազգա-
յին ժողովի հետ քննարկումներուն 
ընթացքին նկատեցի ուժեղ կամք՝ 
փոխելու այս երկիրը: Մենք միշտ 
պատրաստ ենք աջակցելու 
Հայաստանի կառավարութեան՝ 
թէ՛ տնտեսական զարգացման, 

թէ՛ բնապահպանութեան, թէ՛ 
ուժանիւթի արդիւնաւէտութեան 
եւ թէ կրթութեան: Այս բոլորը 
առաջնահերթութիւն են, եւ մենք 
կ՛աջակցինք ո՛չ միայն գաղա-
փարներուն, այլ նաեւ կ՛օգնենք 
անոնց իրականացման՝ ապահովե-
լով լիարժէք ֆինանսաւորում: Եւ 
այդ առումով մենք կը խթանենք 
համագործակցութիւնը Եւրոպական 
Միութեան ու կառավարութեան 
միջեւ եւ անոր առանցքին կը 
տեսնենք մեր համագործակցու-
թիւնը հասարակական կազմակեր-
պութիւններուն եւ մասնաւոր հատու-
ածին միջեւ», նշեց դեսպանը:
Անտրիա Վիքթորին նաեւ հաս-
տատեց, որ միութիւնը ո՛չ միայն 
հետաքրքրուած է Հայաստանի մէջ 
դատական համակարգի բարե-
փոխումներու իրականացմամբ, 
այլ նաեւ կ՛աջակցի անոր, որպէս-
զի կառավարութեան նախատե-
սած բարեփոխումները եւ կայուն 
ժողովրդավարական կարգերու 
ստեղծումը իրականանան։
Ան նշեց, որ Եւրոպական Միութիւնը 
շատ սերտօրէն եւ ուշադրութեամբ 
կը հետեւի դատական համակար-
գի ներքին բարեփոխումներուն 
վերաբերող զարգացումներուն եւ 
դատական գործերու քննութեան, 
բայց այդ գործերուն վերաբերող մեկ-
նաբանութիւն չի տրամադրեր։


