
ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար

Հայաստանի Հանրապետու-
թեան նախագահ Արմէն 
Սարգսեան, երէկ, այցելած 
է «Եռաբլուր» զինուորա-
կան պանթէոն: Այս մասին 
կը յայտնեն ՀՀ նախագահի 
աշխատակազմի հասարա-
կայնութեան հետ կապերու 
վարչութենէն։
Նախագահին ուղեկցած 
են հայկական բանակի 
նախկին ժամկէտային զին-
ծառայողներ՝ Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի աշխա-
տակիցներ Գոռ Դարմանեանը եւ Լիպարիտ Մելքոնեանը, ինչպէս նաեւ 
արտակարգ իրավիճակներու նախարարութեան աշխատակից Արկադի 
Անդրէասեանը: Զինուած ուժերուն մէջ իրենց ծառայութեան ընթացքին անոնք 
ուշադրութիւն գրաւած են իրենց մարտական բարձր պատրաստականութեամբ 
եւ նուիրուածութեամբ, վիրաւորուած մարտական գործողութիւններու 
ժամանակ: Անոնք աշխատանքի ընդունուած են «Հայրենիքի պաշտպան» 
նախաձեռնութեան ծիրէն ներս, որուն նպատակն է օժանդակել զինուորական 
ծառայութեան ընթացքին հաշմանդամութիւն ստացած զինծառայողներուն, 
անոնց ապահովել աշխատանքով:
Նախագահ Սարգսեան եւ անոր ուղեկցող հայրենիքի պաշտպանները 
ծաղիկներ դրած են 2016թ. Ապրիլեան ռազմական գործողութիւններու 
ժամանակ իրենց կեանքը զոհաբերած հերոսներու շիրիմներուն եւ յարգանքի 
տուրք մատուցած անոնց յիշատակին։

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ 
Բակօ Սահակեան Ապրիլ 2-ին այցելած է 
Թալիշ գիւղ եւ Ապրիլեան պատերազմի 4-րդ 
տարելիցի առիթով ծաղկեպսակ դրած գիւղի 
յուշահամալիրին, կը տեղեկացնէ Արցախի 
Հանրապետութեան նախագահի մամլոյ 
վարչութիւնը:
Նոյն օրը Սահակեան Թալիշի մէջ խոր-
հըրդակցութիւն ունեցած է Պաշտպանութեան բանակի բարձրագոյն 
հրամանատարական կազմի հետ` պաշտպանութեան նախարար Ջալալ 
Յարութիւնեանի գլխաւորութեամբ:
Խորհրդակցութեան քննարկուած են բանակաշինութեան եւ պաշտպանու-
թեան բանակի մարտունակութեան բարձրացման հետ կապուած հարցեր:
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր

Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,
Աշխարհի վրայ՝  վարակուած են 1011138 (129.7/1 միլիոն) , մահացած են 52887 (6.8/1 միլիոն), բուժուած են 212015 անձեր

Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 494, մահացածներ` 16, բուժուած` 46
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 663 մահացածներ` 7, բուժուած` 33

Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 75942 նոր վարակուածներ 5695  նոր մահացածներ
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Արմէն Սարգսեան Յարգանքի Տուրք Մատուցած է 
Ապրիլեան Պատերազմի Զոհերու Յիշատակին

Բակօ Սահակեան Ապրիլեան Պատերազմի 4-րդ 
Տարելիցի Առիթով Այցելած է Թալիշ եւ Ծաղկեպսակ 

Դրած Գիւղի Յուշահամալիրին

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Վարչապետ Հասսան Տիապ երէկ հաւանական անկումէ մը փրկեց կառա-
վարութիւնը, երբ յետս քաշեց Կեդրոնական Դրամատան պաշտօնեաներու 
նշանակումին խնդրայարոյց օրակարգը:
Տիապ ստիպուած այս քայլին դիմեց, երբ Մարատա կուսակցութեան 
նախագահ Սլէյման Ֆրանժիէ անդրդուելի մնաց իր կեցուածքին վրայ ինչ 
կը վերաբերի իր տուած անուններուն անպայման նշանակումին: հակառակ 
պարագային սպառնալով իր հովանաւորած նախարարներուն հրաժարումով:  
Մարատա կուսակցութեան հովանաւորութիւնը վայելող երկու նախա-
րարներուն երէկուայ նիստէն բացակայումը արդէն յստակ կը դարձներ 
հրաժարականի սպառնալիքին լրջութիւնը:
Տիապ չուզեց վտանգի ենթարկել իր կառավարութիւնը եւ նախընտրեց այս 
քայլին դիմել, աւելի եւս ժամանակ ունենալու նոր բանակցութիւններու:

Լիբանանի մէջ քորոնա ժահրով մահացողներուն թիւը բարձրացաւ 16-ի երբ 
նոր պարագաներ գրանցուեցան: 

Նշենք, որ պարագաներէն մէկը 
55-ամեայ հայորդի մըն է, իսկ միւսը՝ 
Ֆիլիփինի 62-ամեայ դեսպանուհին:
Առողջապահութեան նախարարու-
թեան յայտարարութիւնը նշեց, 
որ մինչ այդ վարակուածներուն 
ընդհանուր թիւը հասած է 494-ի:
Ըստ նախարարին մինչեւ այս պահը 
բուժուածներուն թիւը՝ 43 է:

Տիապ Փորձեց Փրկել Կառավարութիւնը Յետս 
Կոչելով Կեդրոնական Դրամատան 

Նշանակումներու Օրակարգը

Լիբանանի Մէջ Քորոնա Ժահրով 
Վարակուածներուն Թիւը Բարձրացաւ 494-ի 

Մինչ Մահացածներունը 16-ի

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Մինչեւ Ապրիլ Ամսուան Աւարտը Եկեղեցիներէն Ներս Արարողութիւնները Տեղի 
Պիտի Ունենան Առանց Հաւատացեալներու Ներկայութեան

Արցախի Ժողովուրդի Ինքնորոշման Իրաւունքը Ղարաբաղեան 
Հակամարտութեան Կարգաւորման Հիմնաքարն է. ՀՀ ԱԳՆ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Ինչպէս ծանօթ է մեր ժողովուրդին, 
երկու Վեհափառ Հայրապետնե-
րու տնօրինումով որոշուած էր 
եկեղեցիներէն ներս եկեղեցական 
արարողութիւնները կատարել 
դռնփակ, մինչեւ Աւագ Հինգշաբթի, 
9 Ապրիլ 2020: Նկատի ունենալով, 
որ համաճարակը նոյն թափով կը 
շարունակուի եւ շատ մը երկիրներ 
մինչեւ Ապրիլ ամսուան աւարտը 
աւելի խիստ միջոցներու դիմած են, 
Վեհափառ Հայրապետները ներ-
կայ կացութեան լոյսին տակ որոշե-
ցին երկարաձգել մեր եկեղեցինե-
րէն ներս արարողութիւններու 
դռնփակ կատարումը՝ մեկնելով 
մեր ժողովուրդի զաւակներուն 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
արտաքին գործոց նախարարու-
թիւնը յայտարարութիւն տարա-
ծած է Արցախի մէջ Մարտ 31-ին 
կայացած նախագահական եւ 
խորհրդարանական ընտրութիւն-
ներուն վերաբերեալ։ 
ՀՀ ԱԳՆ յայտարարութեան մէջ 
նշուած է.
«Մենք կը շնորհաւորենք Արցախի 
իշխանութիւններն ու ժողովուրդը՝ 
Մարտ 31-ին, ժողովրդավարա-
կան բարձր չափանիշներուն 
համապատասխան՝ ազատ եւ 
արդար ընտրութիւններու իրակա-
նացման առիթով:
Արցախի ժողովուրդը իրաւամբ 
վաստակած է ազատ եւ արժա-
նապատիւ ապրելու, ժողովրդա-
վարական եւ ժամանակակից 
հասարակութիւն ունենալու իրա-
ւունքը: Այս համապետական 
ընտրութիւնները, որոնք անցան 
ժողովրդավարական ազատ 
մրցակ-ցութեան եւ քաղաքա-

ապա-հովութեան նկատմամբ իրենց 
ունե-ցած նախանձախնդրութենէն:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 
յատուկ շրջաբերականով մը այս 
գծով տեղեակ պահեց Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան թեմե-
րու առաջնորդ սրբազանները, միա-
ժամանակ դարձեալ յորդորելով՝ 
որ մեր հոգեւոր հայրերը յատուկ 
աշխատանք տանին մեր եկեղեցա-
կան արարողութիւնները, Ս. Գրոց 
սերտողութիւնները եւ ընդհանրա-
պէս մեր հոգեւոր արժէքները ընկե-
րային ցանցերու ճամբով հասցնե-
լու մեր ընտանիքներուն ու զաւակ-
ներուն:

ցիական համերաշխութեան 
միջավայրի մէջ, ատոր լաւագոյն 
վկայութիւնն են:
Անոնք մէկ անգամ եւս փաստեցին, 
որ մարդու իրաւունքները, մաս-
նաւորապէս ընտրելու եւ կառա-
վարման մասնակցելու իրաւունքը, 
անօտարելի են եւ համընդհանուր: 
Մարդու իրաւունքներու հիմնարար 
փաստաթուղթերը, մասնաւորա-
պէս՝ Մարդու իրաւունքներու 
համընդհանուր հռչակագիրը եւ 
Մարդու իրաւունքներու միջազգային 
դաշնագրերը, յստակօրէն կը սահ-
մանեն, որ մարդու իրաւունքներու 
ծիրին մէջ, որեւէ տարբերակում 
պէտք չէ դրուի` մեկնելով տարած-
քի քաղաքական, իրաւական կամ 
միջազգային կարգավիճակէն, եւ 
բոլոր ժողովուրդները ինքնորոշման 
իրաւունքի ուժով կրնան ազատօ-
րէն որոշել իրենց քաղաքական 
կարգավիճակը եւ հետամուտ ըլլալ 
իրենց տնտեսական, հասարակա-
կան եւ մշակութային զարգացման:
Արցախի ժողովուրդի ինքնորոշման 
իրաւունքը ղարաբաղեան հակա-
մարտութեան կարգաւորման 
հիմնաքարն է: Այս իրողութիւնը 
ամբողջովին արտայայտուած է 
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համա-
նախագահներուն կողմէ ներկա-
յացուած կարգաւորման սկզբունք-
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§øàðàÜ²¦-Æ Ö¶Ü²Ä²Ø²ÚÆÜ Þî²äÆ 
Â¾Ä ¶ÆÌÜ ¾ (HOTLINE) 03-188911

Üáñ ï» ë³ ÏÇ §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇ ï³ ñ³Í -
Ù³Ý ¹¿Ù å³Û ù³ ñÇÝ Ù¿ç Æñ³ ÝÇÝ« ÐÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ
øá ñ¿³ ÛÇÝ« ÇÝã å¿ë Ý³ »õ ÙÇõë »ñ ÏÇñ Ý» ñáõÝ
û· Ýáõ ÃÇõÝ óáõ ó³ μ» ñ» Éáõ ³Ù» ñÇÏ »³Ý í³ñ -
ã³ Ï³½ ÙÇ å³ï ñ³ë ï³ Ï³ Ùáõ ÃÇõÝÁ Ç ½û ñáõ
¿£ Â²êê Éñ³ ïáõ ·áñ Í³ Ï³ Éáõ ÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³ -
Õáñ ¹¿« áñ ³Ûë Ù³ ëÇÝ Ù³Ù ÉáÛ ³ëáõ ÉÇ ëÇ ÁÝ -
Ã³ó ùÇÝ Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿ ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· -
Ý» ñáõ Ý³ Ë³ ·³Ñ î³ ÝÁÉï Âñ³Ù÷£

êåÇ ï³Ï ï³Ý Õ» Ï³ í³ ñÁ Ýß³Í ¿©§²Ûá°«
ß³ï »ñ ÏÇñ Ý» ñáõ£ ºÃ¿ ³ÝáÝù û· Ýáõ Ã»³Ý
Ï³ ñÇù áõ ÝÇÝ« ³å³ Ù»Ýù ³ÝáÝó û· Ýáõ ÃÇõÝ
åÇ ïÇ ïñ³ Ù³¹ ñ»Ýù£ àã áù áõ ÝÇ ³ÛÝ« ÇÝã áñ
Ù»Ýù áõ ÝÇÝù« Û³ï Ï³ å¿ë Ýáñ §øá ñá Ý³¦
Å³Ñ ñáí í³ ñ³Ï Ù³Ý ³Ë ïá ñáß Ù³Ý Ýáñ
ùÝÝáõ ÃÇõÝ Ý» ñáõ Û³ÛïÝ áõ» ÉáõÝ ÉáÛ ëÇÝ ï³Ï£
ÐÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ øá ñ¿³ ÛÇÝ« Æñ³ ÝÇÝ« Ý³ »õ ÙÇõë -
Ý» ñáõÝ¦£

²Ý¹ ñ³ ¹³é Ý³ Éáí ³ÛÝ Ýßáõ ÙÇÝ« Ã¿ ÇÝù Çë -
Ï³ å¿±ë ÐÇõ ëÇ ë³ ÛÇÝ øá ñ¿³ ÛÇ Õ» Ï³ í³ ñáõ -
Ã»³Ý ÛÕ³Í ¿ áõ Õ»ñÓ ÙÁ« áñáõÝ Ù¿ç Ýß³Í ¿ Ýáñ
§øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇ μéÝÏÙ³Ý ³éÝã áõ³Íª
öÇ áÝÏ Ç ³Ý ÏÇÝ ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ ÃÇõÝ ïñ³ Ù³¹ ñ» -
Éáõ àõ³ ßÇÝÏ ÃÁ ÝÇ å³ï ñ³ë ï³ Ï³ Ùáõ Ã»³Ý
Ù³ ëÇÝ« Âñ³Ù÷ Áë³Í ¿© §Æñ³ ÝÇÝ« ÐÇõ ëÇ ë³ -
ÛÇÝ øá ñ¿³ ÛÇÝ« μ³½ Ù³ ÃÇõ ³ÛÉ »ñ ÏÇñ Ý» -
ñáõ©©©Ø»Ýù å³ï ñ³ëï »Ýù û· Ý» Éáõ£ Æμ ñ»õ
ûñÇ Ý³Ïª Ï³Û Ýáñ ùÝÝáõ ÃÇõÝ£ ²ïÇ Ï³ ÏÁ
Ùß³Ï áõÇ Ù»ñ ÏáÕ Ù¿£ ÎÁ Ï³ñ Í»Ù« áñ ßáõ ïáí
³ïÇ Ï³ Ñ³ õ³ Ýáõ ÃÇõÝ åÇ ïÇ ëï³ Ý³Û£ ºÃ¿
³ïÇ Ï³ áõ Ý» Ý³Ýù« ³å³ åÇ ïÇ Ï³ ñ» Ý³Ýù
μ³½ Ù³ ÃÇõ »ñ ÏÇñ Ý» ñáõ û· Ý»É¦£

ê³ Ï³ÛÝ §èÆ² Üá íáë ÃÇ¦ Éñ³ ïáõ ·áñ Í³ -
Ï³ Éáõ ÃÇõÝÁ Ñ³ Õáñ ¹»ó« áñ Æñ³ ÝÇ ·» ñ³ ·áÛÝ

Ñá ·» õáñ å»ï ³Û³ ÃáÉ É³ ²ÉÇ Ê³ Ù» Ý¿Ç Û³Û -
ï³ ñ³ ñ³Í ¿ ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ
μÅßÏ³ Ï³Ý Ý» ñáõ ÅÇ å³ Ï³ ëÇÝ Ù³ ëÇÝ »õ Ù»ñ -
Å³Í ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿ §øá ñá -
Ý³¦ Å³Ñ ñÇÝª ¹¿Ù å³Û ù³ ñÇ ÍÇ ñÇÝ Ù¿ç ³é³ -
ç³ñÏ áõ³Í û· Ýáõ ÃÇõÝÁª Ýß» Éáí« áñ ²Ù» ñÇ Ï³Ý
³ÛÝ »ñ ÏÇñÝ ¿« áñáõÝ ÏÁ Ù» Õ³¹ ñ»Ý ³Ûë Å³Ñ -
ñÁ ëï»Õ Í» ÉáõÝ Ñ³ Ù³ñ£

§ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Õ» Ï³ í³ ñáõ -
ÃÇõÝÁ Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿« áñ å³ï ñ³ëï ¿
μÅßÏ³ Ï³Ý û· Ýáõ ÃÇõÝ óáõ ó³ μ» ñ» Éáõ »õ û· Ý» -
Éáõ ¹» Õá ñ³Û ùáí£ ²ÝáÝù ß³ï ï³ ñû ñÇ Ý³Ï
Ëûë ù»ñ »Ý£ Ü³Ë »õ ³é³ç« ¹áõù å³ Ï³ ëáñ¹
áõ ÝÇù« ÇÝã å¿ë ÏÁ ï» Õ» Ï³ Ý³Ýù ØÇ ³ó »³É
Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñ¿Ý »ÏáÕ Éáõ ñ» ñ¿Ý£ ºñÏ ñáñ¹« Ó»½«
³Ù» ñÇ Ï³ óÇ Ý»ñ¹« ÏÁ Ù» Õ³¹ ñ»Ý Å³Ñ ñÁ
ëï»Õ Í» ÉáõÝ Ñ³ Ù³ñ£ ºë ã»Ù ·Ç ï»ñ« Ã¿ ÇÝã -
ù³ Ýá°í ÑÇÙ Ý³ õáñ »Ý ³Û¹ Ù» Õ³¹ ñ³Ýù Ý» ñÁ«
ë³ Ï³ÛÝ »Ã¿ ³Û¹ Ù» Õ³¹ ñ³Ýù Ý» ñÁ ·á Ûáõ ÃÇõÝ
áõ ÝÇÝ« á±ñ Ë» É³ óÇ Ù³ñ ¹Á Ó»½ Ù¿ ¹» Õá ñ³Ûù
ÏþÁÝ ¹áõ ÝÇ£ Â» ñ»õë Ó»ñ ¹» Õá ñ³Û ùÁ ÙÇ çáó ¿ª
³é³ õ»É »õë ï³ ñ³ Í» Éáõ ÑÇõ³Ý ¹áõ ÃÇõÝÁ£ Ò» -
½Ç Ï³ ñ» ÉÇ ã¿ íëï³ ÑÇÉ¦« Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿
ë¿Ûï ²ÉÇ Ê³ Ù¿ Ý¿ ÇÝ£

Æñ³ ÝÇ ·» ñ³ ·áÛÝ Ñá ·» õáñ å» ïÁ Çñ Ëûë -
ùÇÝ Ù¿ç ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñÁ Ïá ã³Í ¿
Çñ³Ý »³Ý å» ïáõ Ã»³Ý ·ÉË³ õáñ ÃßÝ³ ÙÇÝ«
ÇëÏ ³Ù» ñÇ Ï³ óÇ å³ß ïû Ý³ ï³ñ Ý» ñÁ μÝáõ -
Ã³· ñ³Í ¿ Çμ ñ»õ Ë³ μ» μ³ Ý»ñ£

Üß»Ýù« áñ Æñ³ ÝÇ Ý³ Ë³ ·³Ñ Ð³ ë³Ý èáõ -
Ñ³ ÝÇ »õë »ñ¿Ï Û³Û ï³ ñ³ ñ»ó© §Æñ³Ý ï³· -
Ý³ åÁ ßñç³Ý ó» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ØÇ ³ó »³É Ü³ -
Ñ³Ý· Ý» ñáõ ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ Ã»³Ý Ï³ ñÇ ùÁ ãáõ -
ÝÇ¦£

Æð²Ü ÎÀ Øºð Ä¾ ØÆ ²ò º²È Ü² Ð²Ü¶ Üº ðàô ú¶ Üàô Âº²Ü ²è² æ²ð ÎÀ

§Æð² ÜÆÜ ºô ÐÆô êÆ ê² ÚÆÜ øà ð¾² ÚÆÜ ú¶ Üº Èàô ØÆ ²ò º²È
Ü² Ð²Ü¶ Üº ðàô ä²î ð²ê î² Î² Øàô ÂÆôÜÀ Æ ¼ú ðàô ¾¦

ÎþÀê¾ Âð²Øö

Æñ³ ÝÇ Ý³ Ë³ ·³Ñ Ð³ ë³Ý èáõ Ñ³ ÝÇ
Û³Ûï Ý»ó© §²Ù» ñÇÏ »³Ý å³ï Å³ ÙÇ çáó Ý» ñÁ
Ë³Ý ·³ ñ» óÇÝ §øá ñá Ý³¦-Ý í» ñ³Ñë Ïá Õáõ -
Ã»³Ý ï³Ï ³é Ý» Éáõ Æñ³ ÝÇ ç³Ý ù» ñÁ¦£

§Ø»Ýù ß³ï ¹Åáõ³ñ Ï³ óáõ Ã»³Ý Ù¿ç
»Ýùª ³Ù» ñÇÏ »³Ý ³Ñ³ μ»Ï ã³ Ï³Ý áõ ³ÝÇ -
ñ³õ å³ï Å³ ÙÇ çáó Ý» ñáõÝ å³ï ×³ éáí« »õ
³ÛÉ »ñ ÏÇñ Ý»ñ ²Ù» ñÇ Ï³ ÛÇÝ  Û³ÝÓÝ áõ» ó³Ý¦«
Áë³õ èáõ Ñ³ ÝÇ£

§Æñ³Ý ï³· Ý³ åÁ ßñç³Ý ó» Éáõ Ñ³ Ù³ñ
ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ Ã»³Ý
Ï³ ñÇ ùÁ ãáõ ÝÇ¦« Û³Û ï³ ñ³ ñ»ó Æñ³ ÝÇ Ý³ -
Ë³ ·³ ÑÁ£

ØÇÝã ³Û¹« ³Ù» ñÇ Ï³ óÇ å³ß ïû Ý³ ï³ñ
ÙÁ Æñ³ ÝÇ Ù¿ç §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇÝ  ³éÝãÁ -
õ³Í Çñ³ ¹³ñ Óáõ ÃÇõÝÁ áñ³ Ï»ó §Æñ³ ÝÇ
â»é Ýá åÇ ÉÁ¦ª ³Ï Ý³ñ Ï» Éáí àõù ñ³Ý ÇáÛ Ù¿ç
1986¬ÇÝ ï» ÕÇ áõ Ý» ó³Í â»é Ýá åÇ ÉÇ ÑÇõ É¿ ³ -
Ï³Ý Ï³ Û³ ÝÇ ³Õ¿ ïÇÝ£

ä³ß ïû Ý³ ï³ ñÁ Û³Ûï Ý»ó« áñ ØÇ ³ó »³É

Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ ³ñ ï³ ùÇÝ ·áñ Íáó Ý³ Ë³ -
ñ³ ñáõ ÃÇõÝÁ ÁÝ Ï» ñ³ ÛÇÝ ó³Ý ó» ñÁ Ïþû· ï³ -
·áñ Í¿« ÁÉ É³Û ³Û¹ ·³Õï Ý³ ·Ç ñáí ·Ç ÍÇ
×³Ù μáí« Ã¿ Ñ³ñ ó³ ËáÛ½ Ý» ñáõ ×³Ù μáíª
Çñ³Ý óÇ Ý» ñÁ ³Ù» ñÇÏ »³Ý í³ñ ã³ Ï³½ ÙÇÝ
ï» Õ» Ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñ ÷á Ë³Ý ó» Éáõ ù³ ç³ É» ñ» -
Éáõ Ñ³ Ù³ñ£

§²Øº ðÆÎ º²Ü ä²î Ä² ØÆ æàò Üº ðÀ 
Ê²Ü ¶² ðº òÆÜ §øà ðà Ü²¦¬Ü ìº ð²Ðê Îà Ôàô Âº²Ü

î²Î ²è Üº Èàô Æð² ÜÆ æ²Ü øº ðÀ¦
ÎþÀê¾ èàô Ð² ÜÆ

ÈÇå ÇáÛ ³½ ·³ ÛÇÝ μ³ Ý³ ÏÁ Û³Û ï³ ñ³ ñ»ó« áñ ÈÇå ÇáÛ
Ù³Û ñ³ ù³ Õ³ù ÂñÇ ÷áÉÇÇ Ñ³ ñ³ õ³ ÛÇÝ ×³ Ï³ ïÇÝ íñ³Û ²½ -
·³ ÛÇÝ Ñ³ Ù³ Ó³Û Ýáõ Ã»³Ý Ï³ é³ í³ ñáõ Ã»³Ý áõ Å» ñáõÝ
Ñ»ï í»ñ çÇÝ μ³ ËáõÙ Ý» ñáõÝ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ ëå³ÝÝ áõ³Í »Ý
ãáñë Ãáõñù ½Ç Ýáõáñ Ý»ñ »õ ëáõñ Ç ³ óÇ Ññ³ Ù³ Ý³ ï³ñ ÙÁ£

ÈÇå ÇáÛ ³½ ·³ ÛÇÝ μ³ Ý³ ÏÇ ³ñ»õÙï »³Ý ßñç³ ÝÇ ·áñ Íá -
Õáõ ÃÇõÝ Ý» ñáõ  Ññ³ Ù³ Ý³ ï³ñ Ñ³ ½³ ñ³ å»ï-½û ñ³ í³ñ
Ø³å ñáõù Ô³½ áõÇ Ýß»ó« áñ Ãáõñù ½Ç Ýáõáñ Ý»ñ ëå³Ý-
Ý áõ³Í »Ý ³Ù μáÕç ³Ýó »³É »ñ»ù ß³μ ÃÇ ûñª ÈÇå ÇáÛ ³½ ·³ -
ÛÇÝ μ³ Ý³ ÏÇ áõ Å» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿ ²ÛÝ ¼³ ñ³ ×³ Ï³ ïÇÝ íñ³Û
»ñ Ï³ ñ³ ï»õ å³ ß³ ñáõ Ù¿ ÙÁ »ïù£

²Ý Áë³õ« Ã¿ ëáõñ Ç ³ óÇ Ññ³ Ù³ Ý³ ï³ ñÁ Ù³ Ñ³ ó³Í ¿ Çñ
ëï³ ó³Í Í³Ýñ í¿ñ ù» ñáõÝ å³ï ×³ éáíª Ñ³ Ï³ é³Ï ½³ -
ÝáÝù ¹³ñ Ù³ Ý» Éáõ ÷áñ Ó» ñáõÝ£ §´³ Ý³ ÏÁ Çñ Ùûï ÏÁ å³ Ñ¿
³Ûë ¹Ç ³Ï Ý» ñÁ« »õ ³ñ ·»Éù ãáõ ÝÇ ½³ ÝáÝù ÈÇå Ç ³ Ï³Ý Ï³ñ -
ÙÇñ Ù³ ÑÇ ÏÇÝ ×³Ù μáí Çñ»Ýó Ñ³ ñ³ ½³ï Ý» ñáõÝ Û³ÝÓ Ý» -
Éáõ¦£

§êáõñ Ç ³ óÇ ³Ñ³ μ» ÏÇ ãÁ Çñ Ù³ Ñ¿Ý ³é³ç Ëáë ïá í³ Ý» -
ó³õ« áñ 10 Ãáõñ ù»ñ »õ 8 ëáõñ Ç ³ óÇ Ý»ñ ÷³ Ëáõë ïÇ ¹Ç Ù³Í
»Ý« »ñμ ½Ç ñ»Ýù ÷á Ë³¹ ñáÕ ½ñ³ Ñ³ å³ï Ù» ù» Ý³Ý Ñ³ñ -
õ³Í áõ³Í ¿« »õ ØÑ¿ÛÃ ù³ é³½ Ù³ Ï³ Û³ Ý¿Ý û· Ýáõ ÃÇõÝ
ËÝ¹ñ³Í »Ý« ë³ Ï³ÛÝ û· Ýáõ ÃÇõÝÁ ã¿ Ñ³ ë³Í« áñáí Ñ» ï»õ
å³ ß³ñ Ù³Ý ï³Ï ³éÝ áõ³Í ¿ÇÝ¦« Û³Ûï Ý»ó Ñ³ ½³ ñ³ -
å»ï¬½û ñ³ í³ñ Ô³½ áõÇ£

ÈÆä ÆàÚ ²¼ ¶² ÚÆÜ ´² Ü² ÎÀ 4
Âàôðø ¼Æ Üàôàð Üºð êä²Ü Ü²Ì ¾

èáõë ÇáÛ å³ßï å³ Ýáõ Ã»³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõ ÃÇõÝÁ »ñ¿Ï
Û³Ûï Ý»ó, áñ èáõë Ç ³Ý »õ Âáõñù Ç ³Ý ³Ýí ï³Ý ·áõ Ã»³Ý
ÝÏ³ ï³ éáõÙ Ý» ñáí ëïÇå áõ³Í »Õ³Í »Ý Ïñ×³ ï»É Æï ÉÇ åÇ
Ù¿ç Çñ»Ýó ÑëÏá Õáõ Ã»³Ý »ñÏ ñáñ¹ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ£

Ü³ Ë³ å¿ë Íñ³·ñ áõ³Í ¿ñ, áñ ÑëÏá Õáõ ÃÇõÝÁ Ï³ ï³ñ -
õÇ ³Ù μáÕç §¾Ù¬4¦ Ù³Û ñáõÕÇ ÇÝ íñ³Û, áñ Ð³ É¿å »õ È³ Ã³ù -
Ç³ ù³ Õ³ù Ý» ñÁ ÏÁ Ï³ å¿ Çñ³ ñáõ£

ÐëÏá Õáõ Ã»³Ý ³é³ çÇÝ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ ³Ûë ³Ùë áõ³Ý
ëÏÇ½ μÁ Ïñ×³ï áõ» ó³õ ½ÇÝ »³É Ý» ñáõ ë³¹ ñ³Ýù Ý» ñáõÝ
å³ï ×³ éáí£

Ð² È¾ä¬È² Â²ø Æ² §¾Ø¬4¦ Ö²Ø ́ àôÜ
ìð²Ú èàôê¬Âðø² Î²Ü...

Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý

í» ñ³ Ï³Ý· Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñ êáõñ ÇáÛ μá Éáñ ßñç³Ý Ý» ñáõÝ Ù¿ç
³Ýí ï³Ý ·áõ ÃÇõÝÝ áõ Ï³ Ûáõ Ýáõ ÃÇõÝÁ¦£

²ÝáÝù ùÝÝ³ñ Ï» óÇÝ Ý³ »õ ³ÛÝ ç³Ý ù» ñÁ, áñáÝù éáõ ë³ -
Ï³Ý Õ» Ï³ í³ ñáõ ÃÇõÝÁ ßñç³ Ý³ ÛÇÝ áõ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ Ù³ -
Ï³ñ ¹³ ÏÇ íñ³Û ÏÁ Ã³ ÷¿ª ù³Ý ¹» Éáõ Ñ³ Ù³ñ êáõñ ÇáÛ å³ -
ß³ ñáõ ÙÁ »õ çÝç» Éáõ Ñ³ Ù³ñ å³ï Å³ÙÇ çáó Ý»ñÝ áõ ëáõñ Ç ³ -
óÇ Åá Õá íáõñ ¹Ç Ù» Ïáõ ë³ óáõ ÙÁ£

²ë³ï »õ ÞáÛ Ïáõ Ñ³ Ù³ Ó³Û Ýáõ ÃÇõÝ ·á Û³ óáõ óÇÝ  Û³ é³ -
çÇ Ï³ ÛÇÝ áñ ¹»·ñ áõ» ÉÇù Ñ³ ë³ ñ³ Ï³ó ù³ Õ³ ù³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝ -
Ý» ñáõÝ áõ ³éÝ áõ» ÉÇù ù³Û É» ñáõÝ ßáõñç£

Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý

²ê²î ºô ÞàÚ Îàô ÎÀ øÜÜ²ð ÎºÜ...

Ð² Ôàð ̧ ²¶ ðàô ÂÆôÜ

êÇ ñ» ÉÇ° Ñ³Û ñ» Ý³ ÏÇó Ý»ñ,
§øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇÝ ëï»Õ Í³Í ³Ûë ï³· Ý³ åÁ

Û³Õ Ã³ Ñ³ ñ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ, μá Éáñë ÙÇ ³ë Ý³ μ³ñ Ñ» -
ï» õÇÝù å³ß ïû Ý³ Ï³Ý óáõó ÙáõÝù Ý» ñáõÝ áõ Ý³ -
Ë³½ ·áõ ßáõ Ã»³Ýó »õ ÙÝ³Ýù Ù»ñ ïáõ Ý» ñáõÝ Ù¿ç£

ìëï³Ñ »Ýù, áñ Ù»ñ Åá Õá íáõñ ¹Á, ÇÝã å¿ë
ÙÇßï, ³Ûë ³Ý ·³Ù »õë μ³ñÓñ ·Ç ï³Ï óáõ Ã»³Ùμ
»õ å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõáõ Ã»³Ùμ ÏÁ Ñ» ï» õÇ ³Ûë
Ñ³ñ óÇÝ£ 

²é ³Û¹, ¼³Ñ É¿Ç, Ä³ É³ É³ ÛÇ »õ è³ Û³ ùÇ Ù»ñ
Ñ³Û ñ» Ý³ ÏÇó Ý» ñáõÝ ïñ³ Ù³¹ ñáõ Ã»³Ý ï³Ï ÏÁ
¹Ý»Ýù ³Ý ÙÇ ç³ Ï³Ý û· Ýáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ñ Ñ» é³ -
Ó³Û Ý³ ÛÇÝ Ñ» ï»õ »³É ÃÇõ» ñÁª 03-071090, 03-
274641£

ÐÚ¸ §²ð²Ø¦ Îà ØÆ î¾
¼³Ñ É¿

³ëÇ Ï³ Ý³ »õ ÇÝã áñ ï»Õ
ûÅ³Ý ¹³ Ïáõ ÃÇõÝ ¿ å» ï³ -
Ï³Ý ÙÇ çá ó³ éáõÙ Ý» ñáõÝ«
Ñ³ Ï³ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ Ï³ ÛÇÝ
³ÛÝ Íñ³ ·Çñ Ý» ñáõÝ« áñáÝù
ÏþÇñ³ Ï³ Ý³ó Ý¿ ³éáÕ ç³ -
å³ Ñáõ Ã»³Ý Ý³ Ë³ ñ³ ñáõ -
ÃÇõÝÁ« ³ñ ï³ Ï³ñ· Çñ³¹ -
ñáõ Ã»³Ý å³Û Ù³Ý Ý» ñáõÝ
Ù¿çª å³ ñ¿ ï³ ïáõ ÝÁ »õ ³Û -
Éáù¦« Û³Ûï Ý»ó ³Ýª ³õ»Éó Ý» -
Éáí« áñ Çñ»Ýù ³Ûë ûñ» ñáõÝ
μ³ ñá Û³ å¿ë ³Ý ÃáÛ É³ï ñ» ÉÇ
ÏÁ ÝÏ³ ï»Ý ù³ Õ³ ù³ Ï³Ý
¹ñ¹³ å³ï ×³é Ý» ñ¿ Ù»Ï Ý³Í
Ñ³ Ï³¹ñ áõÇ ÉÁ »õ Ù¿Ï ¹Ç ù³ß -
õÇ ÉÁ£

Ð³ ë³ ñ³ Ïáõ Ã»³Ý ³ñ -
Ó³ ·³Ý ·¿Ý ß³ï ·áÑ »Ý áõ -
ë³ Ýá Õ³ Ï³Ý ÙÇáõ Ã»³Ý ³Ý -
¹³Ù Ý» ñÁ« áñáí Ñ» ï»õ Ù³ñ -
¹ÇÏ á°ã ÙÇ³ÛÝ ã³ ÷³ ½³Ýó
¹ñ³ Ï³Ý ÏþÁÝ ¹áõ ÝÇÝ« ³Û É»õ
ß³ ï» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿ ÏÁ ÉëáõÇÝ
»ñ³Ë ï³ ·Ç ïáõ Ã»³Ý Ëûë -
ù»ñ: §Ø³ñ ¹ÇÏ Ï³Ý« áñáÝù
Ñ»é áõ¿Ý Çñ»Ýù ÏÁ Ùû ï» Ý³Ý«
ÏÁ ËÝ¹ñ»Ý  å³ ñ³ ·³ Ý»ñ Ï³Ù ³Ë ï³ Ñ³ -
Ý»É Çñ»Ýó Ù» ù» Ý³ Ý» ñÁ« ·ñ³ ë»Ý »³ ÏÇ Ï³Ù
Ë³ Ýáõ ÃÇ ¹ñ³Ý μéÝ³Ï Ý» ñÁ »õ ³ÛÉÝ: ²Û -
ëÇÝùÝª Ù³ñ ¹ÇÏ Ï³ ñÇù áõ ÝÇÝ ÝÙ³Ý Íñ³ -

·Çñ Ý» ñáõ »õ ³ç³Ï óáõ Ã»³Ý« »õ« ÏÁ Ï³ñ -
Í»Ýù« å» ï³ Ï³Ý ûÕ³Ï Ý» ñÁ »õë å¿ïù ¿
ÝÏ³ ïÇ ³é Ý»Ý ³Ûë ³Ù¿ ÝÁ¦« »½ ñ³ ÷³ Ï»ó
ÐÚ¸ §ÜÇ ÏáÉ ²Õ μ³É »³Ý áõ ë³ Ýá Õ³ Ï³Ý
ÙÇáõ Ã»³Ý í³ñ ãáõ Ã»³Ý Ý»ñ Ï³ Û³ óáõ óÇ ãÁ:

ÐÚ¸ §ÜÆ ÎàÈ ²Ô ́ ²È º²Ü¦... 
Þ³ñáõÝ³Ïáõ³Í ². ¿ç¿Ý

www.afhil.com

Ð² Ôàð ̧ ²¶ ðàô ÂÆôÜ
§øá ñá Ý³¦ Å³Ññ Ïáã áõ³Í ³Ûë ³Ý» ñ» õáÛÃ

ÃßÝ³ÙÇ ÇÝ ¹¿Ù å³Û ù³ ñ» Éáõ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý ÙÇ çá óÁ Ù»ñ
³ÝÓ Ý³ Ï³Ý í» ñ³ μ»ñ ÙáõÝùÝ ¿« áõñ å¿ïù ¿ ³Ý ß» Õû -
ñ¿Ý »õ μÍ³ËÝ¹ ñáõ Ã»³Ùμ ·áñ Í³¹ ñ»Ýù ³Ûë Ù³ ëÇÝ
»Õ³Í μá Éáñ Ã» É³¹ ñ³Ýù Ý» ñÁ:

ÎÁ Ù³Õ Ã»Ýù« áñ ³Ûë Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ ÏÁ Ù»½ Ù¿ Ñ» -
éáõ å³ Ñ» Éáõ ÖÆ ¶º ðÀ Çñ»Ýó ¹ñ³ Ï³Ý »õ û· ï³ Ï³ñ
¹» ñ³ Ï³ ï³ ñáõ ÃÇõÝÁ áõ Ý» Ý³Ý:

¶áñÍ Ý³ Ï³ Ýû ñ¿Ý ³ñ ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³ Ù³ å³ ï³ë -
Ë³Ý ù³Û É» ñáõ ¹Ç Ù³Í »Ýùª Û³ é³ ç³ó Ý» Éáí ù³ Õ³ -
ù³ å» ïáõ Ã»³Ý »õ ÈúÊ-Ç §²Õ Ã³ Ù³ñ¦ Ù³ë Ý³ ×Çõ -
ÕÇÝ Ñ»ï ·áñ Í³Ï ó³ μ³ñ ï³ñ μ»ñ Û³ÝÓ Ý³ ËáõÙ μ»ñ«
áñáÝù μÍ³ËÝ ¹Çñ å³ ï³ë Ë³ Ý³ ïáõáõ Ã»³Ùμ ÏÁ
Ï³ ï³ ñ»Ý Çñ»Ýó å³ñ ï³ Ï³ Ýáõ ÃÇõÝÁ:

²©- ÀÝ Ï» ñ³ ÛÇÝ Ñ³ñ ó» ñáõ ßï³å Ù³ñ ÙÇÝ«
áñáõÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½ Ù»Ý Ù»ñ μá Éáñ ³ÝÑ ñ³ Å»ßï Ï³ -
éáÛó Ý» ñÁ:

´©- ´ÅßÏ³ Ï³Ý ³ÝÓ Ý³ Ï³½ ÙÇ ËÙμ³Ï ÙÁ« áñ
ÙÇßï å³ï ñ³ë ï³ Ï³Ù ¿ ³ñ³· ³ñ Ó³ ·³Ý ·» Éáõ
³éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý Ï³ ñÇù Ý» ñáõ:

¶©-ä³ ñ» Ý³ õá ñáõ ÙÇ »õ Ù³ ï³ Ï³ ñ³ñ Ù³Ý Û³ÝÓ -
Ý³ ËáõÙμ« áñ ÏÁ Ï³ ï³ ñ¿ ÑÇÙ Ý³ Ï³Ý Ï³ ñÇù Ý»ñ »õ
ë³ñ ù³ õá ñáõÙ Ý»ñ ³å³ Ñá í» Éáõ ³ß Ë³ ï³Ý ùÁ:

¸©- ²éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý ßï³ åÇ Û³ÝÓ Ý³ ËáõÙ -
μÁ« áñ ëï³ÝÓ Ý³Í ¿ ÈÇ μ³ Ý³Ý »³Ý Ï³ñ ÙÇñ Ë³ ãÇÝ
Ñ»ï Ï³å å³ Ñ» ÉÁ ³éûñ »³Û ¹ñáõ Ã»³Ùμ: àñ» õ¿ í³ -
ñ³Ï Ù³Ý å³ ñ³ ·³ ÛÇÝ ÑÇõ³Ý ¹ÇÝ Ñ³ Ù³ñ Ñ³ Ù³ -
å³ ï³ë Ë³Ý å³Û Ù³Ý Ý»ñ ëï»Õ Í» Éáõ Ýå³ ï³ Ïáí:

ø³ Õ³ ù³ å» ïáõ Ã»³Ý Ñ»ï ·áñ Í³Ï ó³ μ³ñ ·Çõ -
ÕÇÝ ÏáÕÙ Ý³ ÏÇ Ùáõï ù» ñÁ ÷³Ï áõ» ó³Ý »õ ²ÛÝ ×³ñ
ÙïÝ» Éáõ Ñ³ Ù³ñ ÙÝ³ó Ï»¹ ñá Ý³ Ï³Ý Ùáõï ùÁ« áõñ
Ñ³ë ï³ï áõ³Í ¿ ëïáõ· Ù³Ý Ï¿ï ÙÁ:

²ÛÝ ×³ ñÇ μá Éáñ Ñ³ë ï³ ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñÝ áõ Ï»¹ ñáÝ -
Ý» ñÁ ÷³Ï »Ý: ØÇ³ÛÝ ëÝÝ¹³ ÝÇõ ÃÇ í³ ×³ é³ ïáõ -
Ý»ñÝ áõ ¹» Õ³ ñ³Ý Ý» ñÁ μ³ó »Ý: ÆëÏ Åá Õá íáõñ ¹Á ÏÁ
ÙÝ³Û ïáõ Ý» ñáõÝ Ù¿ç: ºñ Ã» õ» ÏÁ ËÇëï å³Û Ù³ Ý³ -
õáñ áõ³Í ¿ ë³Ñ Ù³ Ý³ ÷³Ï ³ÝÑ ñ³ Å»ßï Ï³ ñÇù Ý» -
ñáí:

ø³ Õ³ ù³ å» ïáõ Ã»³Ý Ùûï ï» ÕÇ áõ Ý» ó³õ Ñ³Ý -
¹Ç åáõÙ ÙÁª ·Çõ ÕÇë í³ ×³ é³ ïáõ Ý» ñáõ ë» ÷³ Ï³ -
Ý³ ï¿ ñ» ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý ¹Çå Ù³Ý ÁÝ Ã³ó ùÇÝ
·ÉË³ õá ñ³ μ³ñ ùÝÝ³ñÏ áõ» ó³Ý ëÝÝ¹³Ù Ã»ñ ùÇ
³å³ Ñáí Ù³Ý  Ñ³ñ óÁ« ÇÝã å¿ë Ý³ »õ Ý³ Ë³½ ·áõ ß³ -
Ï³Ý »õ Ï³Ý Ë³ñ ·ÇÉ Ù³Ý ³Ù¿Ý Ó» õÇ ÙÇ çáó Ý» ñáõ
·áñ Í³¹ ñáõ ÃÇõÝÁ ³éáÕ ç³ å³ Ñ³ Ï³Ý ã³ ÷³ ÝÇß Ý» -
ñáõ Ë³Ëï Ù³Ý »õ ë³ Ï³ ·Ç Ý» ñáõ ã³ ñ³ ß³Ñ Ù³Ý
³éáõÙ Ý» ñáí£

ÐÚ¸ §Î³ñ ÙÇñ É»é¦ Ïá ÙÇ ï¿Ý ³éûñ »³Û ¹ñáõ -
Ã»³Ùμ Ý»ñ Ï³ Ûáõ ÃÇõÝ ¿ §ê© ¼¿ÛÃÉ »³Ý¦ Ï»¹ ñá ÝÇÝ
Ù¿ç:

êáÛÝ ï» Õ» Ïáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ ÏÁ Û³Ûï Ý»Ýù Ù»ñ Ñ³Û ñ» -
Ý³ ÏÇó Ý» ñáõÝª  ËÝ¹ñ» Éáí μá Éá ñ¿Ý« áñ ÇÝã å¿ë ³Ù¿Ý
³Ý ·³Ù« ³Ûë ï³· Ý³ åÇ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ ³É óáõ ó³ μ» ñ»Ý
³Ù¿Ý Ó» õÇ ·áñ Í³Ï óáõ ÃÇõÝ:

ÈÇ³ ÛáÛë »Ýù« áñ ³Ûë ï³· Ý³åÝ ³É åÇ ïÇ
ßñç³Ý ó»Ýù:

ÐÚ¸ §Î²ð ØÆð Èºè¦ Îà ØÆ î¾

Âð²Øö ÎÀ Ú²Ú î² ð² ð¾« àð §øà ðà Ü²¦
Ä²Ð ðÆÜ  ä²î Ö² èàì §øÆâ ØÀ 
´²ð Î² ò²Ì¦ ¾ âÆ Ü²ê î² Ü¾Ü

ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Ý³ Ë³ ·³Ñ î³ ÝÁÉï Âñ³Ù÷
Û³Û ï³ ñ³ ñ³Í ¿« áñ Ýáñ ï» ë³ ÏÇ §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÇ Ñ³ Ù³ -
×³ ñ³ ÏÇÝ å³ï ×³ éáí §ùÇã ÙÁ μ³ñ Ï³ ó³Í¦ ¿ âÇ Ý³ë ï³ -
Ý¿Ý£ ²Ûë Ù³ ëÇÝ ÏÁ ·ñ¿ §îÁ êÃñ¿Ûó Â³ÛÙ½¦ ûñ³ Ã»ñ ÃÁ£

§àñ ù³Ý ³É Û³ñ ·»Ù âÇ Ý³ë ï³ÝÝ áõ Ý³ Ë³ ·³Ñ êÇ
ÒÇÝ ÷Ç ÝÁ« ³Ý Ï»ÕÍ Áë» Éáí« ùÇã ÙÁ μ³ñ Ï³ ó³Í »Ù âÇ Ý³ë -
ï³ Ý¿Ý¦« Áë³Í ¿ Âñ³Ù÷ª êåÇ ï³Ï ï³Ý Ù¿ç ïñáõ³Í
Ù³Ù ÉáÛ ³ëáõ ÉÇ ëÇ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ£

§²ÝáÝù å¿ïù ¿ ³Û¹ Ù³ ëÇÝ ï»Õ »³Ï å³ Ñ¿ ÇÝ Ù»½¦«
³õ»É óáõ ó³Í ¿ ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Õ» Ï³ í³ ñÁª ÝÏ³ -
ïÇ áõ Ý» Ý³ Éáí âÇ Ý³ë ï³ ÝÇ Ù¿ç Ýáñ ï» ë³ ÏÇ §øá ñá Ý³¦
Å³Ñ ñÇ Ñ³ Ù³ ×³ ñ³ ÏÇ ëÏ½μÝ³ Ï³Ý ÷áõ ÉÁ£

´³ óÇ ³ï Ï¿« Âñ³Ù÷ §øá ñá Ý³¦ Å³Ñ ñÁ Ïá ã³Í ¿ §ãÇ -
Ý³ Ï³Ý Å³Ññ¦« Ã¿ »õ Ý³ Ë³ å¿ë ³Û¹ Ó» õ³ Ï»ñ åáõ ÙÁ ùÝÝ³ -
¹³ï áõ³Í ¿ñ ²éáÕ ç³ å³ Ñáõ Ã»³Ý Ñ³ Ù³ß Ë³ñ Ñ³ ÛÇÝ Ï³½ -
Ù³ Ï»ñ åáõ Ã»³Ý Ù¿ç« áõñ Ýß³Í »Ý« áñ í³ ñ³ ÏÁ §³½ ·³ ÛÇÝ
ë³Ñ Ù³Ý Ý»ñ ãÇ ×³Ýã Ý³ñ »õ å¿ïù ã¿ ÝáÛ Ý³ó áõÇ ³Ûë Ï³Ù
³ÛÝ »ñÏ ñÇÝ Ñ»ï¦£

Âñ³Ù÷ Ý³ »õ ùÝÝ³ ¹³ ï³Í ¿ âÇ Ý³ë ï³ ÝÁ Ù»ñ Å» ÉáõÝ
Ñ³ Ù³ñ ³Ù» ñÇÏ »³Ý û· Ýáõ ÃÇõÝÁ« áñ ³Ýáñ Ñ³ Ù³ Ó³ÛÝ
§³½ ·³ ÛÇÝ Ñå³ñ ïáõ Ã»³Ý ¹ñë» õá ñáõÙ ¿¦£

ØÇ ³ó »³É Ü³ Ñ³Ý· Ý» ñáõ Ý³ Ë³ ·³ ÑÁ Ý³ Ë³ å¿ë âÇ -
Ý³ë ï³ ÝÇ Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝ Ý» ñÁ Ù» Õ³¹ ñ³Í ¿ñ §øá ñá Ý³¦
Å³Ñ ñÇ μéÝÏÙ³Ý Ù³ ëÇÝ ÙÇ ç³½ ·³ ÛÇÝ ÁÝ ï³ ÝÇ ùÇÝ Å³ Ù³ -
Ý³ ÏÇÝ ãï» Õ» Ï³ó Ý» Éáõ Ñ³ Ù³ñª Ýß» Éáí« áñ §³ß Ë³ñ ÑÁ Ù»Í
·ÇÝ ÏÁ í×³ ñ¿¦ ³ïáñ å³ï ×³ éáí£ 

Âñ³Ù ÷Ç í³ñ ã³ Ï³½ ÙÇ ³½ ·³ ÛÇÝ ³Ýí ï³Ý ·áõ Ã»³Ý
Ëáñ Ñáõñ ¹Á §ÂáõÇ ÃÁñ¦-Ç íñ³Û ùÝÝ³ ¹³ ï³Í ¿ñ ãÇ Ý³ Ï³Ý
Çß Ë³ Ýáõ ÃÇõÝÝ Ý» ñÁª ½³ ÝáÝù ÷³ë ï³ óÇ Ù» Õ³¹ ñ» Éáí Ñ³ -
Ù³ ×³ ñ³ ÏÇ μéÝÏÙ³Ý« μÅÇßÏ Ý» ñáõ »õ Éñ³· ñáÕ Ý» ñáõª ³Û¹
Ù³ ëÇÝ Ñ³ ë³ ñ³ Ïáõ Ã»³Ý Û³Ûï Ý» Éáõ μá Éáñ ÷áñ Ó» ñÁ ×Ýß» -
Éáõ »õ íï³Ý ·³ õáñ í³ ñ³ ÏÇ Ù³ ëÇÝ ïáõ »³É Ý» ñÁ Ã³ùó Ý» -
Éáõ Ñ³ Ù³ñ£

Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447

«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՇՏԱՊԻ
ԹԷԺ ԳԻԾՆ Է (HOTLINE) 03-188911

ներուն եւ տարրերուն մէջ, ուր 
ամրագրուած է այդ իրաւունքով 
Արցախի ժողովուրդի՝ իրաւական 
պարտադիր ուժ ունեցող կամար-
տայայտման միջոցով Արցախի 
վերջնական իրաւական կարգա-
վիճակին որոշումը:
Յատկանշական է, որ ԵԱՀԿ 
Մինսկի խումբի համանախագահ-
ները Արցախի ընտրութիւններուն 
վերաբերեալ իրենց յայտարարու-
թեան մէջ հակամարտութեան կար-
գաւորման ուղղուած սկզբունք-
ներու եւ տարրերու նիւթին մէջ մէկ 
անգամ եւս ընդգծեցին Արցախի 
բնակչութեան դերը իր ապագան 
որոշելու գործին մէջ: 
Արցախի ապագայ իշխանութիւն-
ները, որոնք խորհրդարանական 
ընտրութիւններուն իբրեւ արդիւնք 
արդէն ստացած են, իսկ նախա-
գահական ընտրութիւններու երկ-
րորդ փուլի արդիւնքով պիտի 
ստանան Արցախի ժողովուրդի 
իրաւագիրը, առանձնայատուկ 
պատասխանատւութիւն եւ դերա-
կատարում ունին ղարաբաղեան 
խաղաղ գործընթացին մէջ:
Արցախի ընտրուած իշխանութիւն-
ներու աշխոյժ ներգրաւումը իբրեւ 
հակամարտութիւն կարգաւորման 
հիմնական կողմ էականօրէն 
պիտի բարձրացնէ բանակցային 

գործընթացի արդիւնաւէտութիւնը 
եւ պիտի ապահովէ առաջընթաց 
կարգաւորման առանցքային հար-
ցերուն մէջ:
Արցախի ընտրութիւնները կարե-
ւոր են նաեւ տարածաշրջանին 
մէջ ժողովրդավարութեան, մարդու 
իրաւունքներու եւ քաղաքացիական 
հասարակութեան ամրապնդման 
տեսակէտէն: Անիկա վերստին 
կը փաստէ իրողութիւնը, որ 
հակամարտութիւնը չի կրնար 
դառնալ անյաղթահարելի խոչըն-
դոտ ժողովրդավարական հասա-
րակութեան կառուցման ճանա-
պարհին:
Այս օրերուն մենք նաեւ յարգանքի 
տուրք կը մատուցենք Արցախի 
ժողովուրդին դէմ չորս տարի 
առաջ Ատրպէյճանի կողմէ իրա-
կանացուած ռազմական յար-
ձակման եւ վայրագութիւններու 
զոհերուն յիշատակին: Այստեղ՝ 
անհրաժեշտ կը համարենք 
ընդգծել, որ տարածաշրջանի բոլոր 
երկիրներու ժողովրդավարական 
զարգացումը եւ սեփական ժողո-
վուրդներուն առջեւ հաշուետու 
իշխանութիւններու ձեւաւորումը 
տարածաշրջանային անվտան-
գութեան եւ հակամարտութեան 
խաղաղ կարգաւորման գրաւա-
կանն է»:
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Ֆելլինիի 100-Ամեակն ու Ամայի Ռիմինին

Ադրիական ծովու ափին գտնուող Ռիմինի քաղաքի օդակայանը կոչուած 
է աշխարհահռչակ իտալացի բեմադրիչ Ֆետերիքօ Ֆելլինիի անունով:
Ինչպէս կարգ մը իտալական քաղաքներ, Ռիմինին եւս այս օրերուն գոց 

է, եւ առողջարանային այդ քաղաքը, որ ամէն եղանակի բազմահազար հիւրեր 
կ՚ընդունէր, այսօր պարապ ու ամայի է:
Համաճարակի ճիրաններուն մէջ գտնուող Իտալիայէն երբեմն յուսադրող լուրեր 
կը հասնին: Այս լուրերէն մէկը հասաւ Ռիմինիէն, ուր 101 տարեկան մարդ մը 
բուժուած է քորոնա վարակէն եւ միացած՝ իր հարազատներուն:
Ռիմինին նոյն անունով մարզին կեդրոնն է. մարզին ղեկավարը համացանցի 
վրայ էջ մը բացած է ու ամէն օր կը տեղեկացնէ Ռիմինիի մէջ քորոնաժահրին 
պատկերը: Հոն նոյնպէս վարարակիրներու մեծ թիւ կայ, ապաքինողներ շատ 
չեն կամ դանդաղ կ՚ապաքինուին:
Ռիմինին այս տարի կը պատրաստուէր Ֆետերիքօ Ֆելլինիի 100-ամեակին, 
որ բացի ամբողջ Իտալիոյ մէջ եւ աշխարհի տարածքին նշուելուն, պիտի 
նշուէր նաեւ բեմադրիչին ծննդավայրին մէջ: Յունուարին Ռիմինիի մէջ 
տրուեցաւ 100-ամեակի ձեռնարկներուն մեկնարկը եւ ամբողջ տարի մը պիտի 
շարունակուէր, բայց Իտալիան փետրուար-մարտ ամիսներուն մտաւ խոր 
մեկուսացման մէջ:
Մինչ այս համաճարակը՝ բազմաթիւ զբօսաշրջիկներ, արուեստասէրներ Ռիմինի 
կը հասնէին՝ տեսնելու համար Ֆետերիքօ Ֆելլինիի ծննդավայրը. մարդու մը, 
որ յեղափոխած է համաշխարհային շարժանկարային արուեստը եւ որուն 
անունը «ոսկեայ» տառերով գրուած է շարժապատկերի պատմութեան մէջ:
Այս քաղաքին մէջ իտալական հնագոյն վայրերէն մի քանին հանդիպած եւ 
գողտրիկ մտերմութիւն մը կազմած են: Քաղաքը կը նկատուի Ռոմանական 
Ռիվերայի կեդրոնը: Մէկ կողմէն ծովու ափին գտնուիլը, միւս կողմէ՝ Մարեքիա 
եւ Աուզա գետերուն միջեւ անոր դիրքը, Սան Մարինոյի հանրապետութենէն 
եւ Տիտանօ լերան մօտ գտնուիլը Ռիմինին հրաշագեղ զբօսաշրջային վայրի 
մը վերածած են: Այս քաղաքը նաեւ հարուստ է իր պատմութեամբ, որ կը 
սկսի Քրիստոսէ առաջ, կ՚անցնի քանի մը հնագոյն ժամանակաշրջաններէ, կը 
հասնի նոր ժամանակաշրջան, երբ 1797 թուականին քաղաքը գրաւուած էր 
ֆրանսացի բնակչութեան կողմէ, իսկ 1860 թուականին ան մտած է Իտալական 
թագաւորութեան կազմին մէջ: Ռիմինին նաեւ կեդրոն եղած է Առաջին եւ 
Երկրորդ աշխարհամարտերուն ընթացքին ու այս ողջ պատմական ընթացքը 
կ՚արտացոլուի քաղաքի թանգարաններուն, շէնքերուն, պատմական եւ 
մշակութային վայրերուն մէջ: Բայց պէտք է նշել, որ Ռիմինին տակաւին անցեալ 
դարերէն ունեցած է զբօսաշրջային համբաւ. որպէս ծովափնեայ հանգստավայր, 
քաղաքը յայտնի էր 1843 թուականէն ի վեր, երբ հոս հիմնադրուեցաւ 
առաջին լողափնեայ հաստատութիւնը, որ Ադրիական ծովու ափին ամենահին 
հանգստավայրերէն մէկն էր: Լողափին լայնութիւնը, ծովուն մաքրութիւնը, 
լողալու վայրերուն յարմարաւէտութիւնը, շքեղ պանդոկները, բնութիւնը 
եւ բուժիչ ջուրերով հարստութիւնը Ռիմինին դարձուցած են իտալական եւ 
եւրոպական հարուստ խաւի համար բաղձալի զբօսաշրջային վայր: Հոն նաեւ 
ընկերային ձեռնարկներ կը կազմակերպուէին եւ քաղաքը այդպէսով մինչեւ 
հիմա պահած է իր հնամենի փայլքը: Այսօր Ռիմինին յայտնի է իր հնագոյն 
եկեղեցիներով ու վանքերով, ապարանքներով ու պալատներով, ամրոցներով, 
հնագիտական վայրերով:
Քաղաքին հին ըլլալուն մասին կը վկայեն Օգոստոս եւ Տիբերիոս կայսրերու 
ժամանակներուն կառոյցները՝ կամարային կամուրջը, յաղթական կամարը եւ 
ամփիթատրոնի փլատակները: Զբօսաշրջիկներուն ուշադրութիւնը գրաւած 
են տարանջատուած միջնադարեան տաճարները եւ պալատները, որոնց մէջ 
է 14-րդ դարու մեծ հասարակական շէնքը՝ Փալացցօ տել Փոտեսթան:
Ռիմինիի մէջ նշանաւոր է նաեւ 13-րդ դարու Սուրբ Օգոստոս եկեղեցին, ուր կը 
պահուին կաթոլիկ երջանկայիշատակ Ալպերթօ Մարվելիի մասունքները: 1177 
թուականէն ի վեր, նաւահանգիստին մօտ գտնուող Սան Նիքոլօ եկեղեցւոյ մէջ 
կը պահուի Սուրբ Նիկողայոսի մասունքը՝ ձախ ձեռքի ոսկորը:
Թատրոնները, հնագոյն գրադարանները, թանգարանները եւ զբօսայգիները 
ամբողջական կը դարձնեն Ռիմինիի պատկերը: Քաղաքին պատմական 
հատուածին մէջ նաեւ կը գտնուի Ֆետերիքօ Ֆելլինիի թանգարանը, որ կը 
կառավարուի բեմադրիչին անունը կրող հիմնադրամին կողմէ եւ իտալական 
շարժանկարային արուեստի պատմութեան մէկ մասը ներկայացնող ինքնատիպ 
վայր մըն է:
Ֆետերիքօ Ֆելլինի ծնած է 1920 թուականին, միջին դաս նկատուող ընտանիքի 
մը մէջ: Ռիմինին այդ ժամանակ փոքր քաղաք մըն էր, ուր Իտալիոյ այլ վայրերէն 
անոր ծնողքը փոխադրուած էր: Իր ծննդավայրը այսպէս կը յիշէ Ֆելլինին․ 
«Ռիմինի… անորոշ, ահաւոր ու նուրբ բանի մը զուգորդում եւ զօրեղ շնչառութիւն, 
լայնարձակ ծովու ամայի տարածք… Այնտեղ տխրութիւնը մանաւանդ ձմրան 
կը դառնայ պայծառ, երբ կը ճերմկին ալիքներուն մանր կատարները եւ ուժեղ 
քամին կը փչէ. առաջին անգամ ծովը ճիշդ այդպէս տեսած եմ, իսկ այն տունը, 
ուր կ՚ապրէինք, կը գտնուէր կայարանի մօտակայքին։ Կարծեմ այդտեղ ալ 
կանխորոշուեցաւ իմ ճակատագիրս»։

1924 թուականին Ֆելլինին սկսած է յաճախել Ռեմինիի Սան Վինչենցոյի 
միանձնուհիներուն կողմէ ղեկավարուող տարրական դպրոցը, երկու տարի 
անց՝ հանրային դպրոցը: Ուշիմ աշակերտ մը ըլլալով ան իր ազատ ժամերը 
լեցուցած է գծելով, տիկնիկային բեմադրութիւններ ընելով եւ մանկական 
ամսագիր կարդալով: Այդ ամսագրին մէջ ալ ան կարդացած է ամերիկեան 
մանկական շարժանկարներու մասին պատմութիւններ, որոնք մեծ ազդեցութիւն 
ձգած են շարժանկարներ նկարելու իր յետագայ գործին վրայ: Փոքր տարիքին 
ան նաեւ պաշտած է կրկէսը: Նոյնիսկ որոշ ժամանակ ծաղրածու աշխատած 
է: Մանկութեան այդ սէրը յետագային արտացոլուած է իր նկարահանած 
ժապաւէններու որոշ դրուագներուն մէջ:
Ֆելլինին առաջին անգամ ծնողքին հետ Հռոմ այցելած է 1933 թուականին 
եւ Հռոմի մէջ տեսած պատկերները, գեղարուեստական զգացողութիւնները 
անդրադարձ ունեցած են իր յետագայ ժապաւէններուն մէջ:
1937 թուականին Ֆետերիքօ Ֆելլինին նկարիչ Թեմօ Պոնինիին հետ Ռիմինիի 
մէջ բացած է դիմանկարներ գծելու խանութ մը: Կը գրէր հիմնականօրէն 
երգիծական յօդուածներ եւ զանոնք կը տպագրէր երգիծական թերթերու մէջ: 
Որոշելով ըլլալ ծաղրանկարիչ եւ երգիծական գրող՝ Ֆելլինին 1938 թուականին 
կը ճամբորդէ Ֆլորանսա, ուր «420» շաբաթաթերթին մէջ կը հրապարակէ իր 
առաջին ծաղրանկարը:
Այնուհետեւ մեծ բեմադրիչին կենսագրութիւնը շարունակուած է Հռոմի մէջ, 
ուր 1939 թուականին, իր ծնողքը ուրախացնելու համար, ընդունուած է Հռոմի 
համալսարանի իրաւաբանութեան բաժինը, քանի որ մինչ այդ դժուարութիւններ 
ունեցած էր աւագ դպրոցին մէջ եւ բացակայութիւններուն պատճառով հազիւ 
կարողացած էր աւարտել զայն:
Ուսանողական տարիներուն ապագայ օսքարակիր բեմադրիչը դժուար 
օրեր ունեցած է. ան իր ընկերոջ հետ, աղքատութենէն յուսահատ, սկսած է 
ճաշարաններու եւ սրճարաններու մշտական յաճախորդներու ուրուանկարները 
կատարել եւ վաճառել: Կարճ ժամանակ լրագրողի աշխատանք մը գտած է, 
բայց դատական լուրեր գրելը ձանձրալի նկատելով թողած է գործը: Ուրիշ 
աշխատանք մը գտած է ազդեցիկ երգիծական Marc’Aurelio-ի մէջ եւ հոն 
մշտական գործ ունենալով, սկսած է աշխատիլ գրողներու, երիգիծաբաններու 
եւ բեմագիրներու հետ: Այս մարդիկը կապեր կը ստեղծէին շարժանկարային 
արուեստի բնագաւառին մէջ եւ այսպէսով կ՚ընդլայնի Ֆելլինիի մասնագիտական 
ծանօթութեան շրջանակը, ան կը գրէ բեմագրութիւններ, որոնք կը բեմադրուին, 
կը գործուղուի պատերազմական դաշտ, ուրկէ նոյնպէս գրութիւններ կը ղրկէ, 
իսկ վերադառնալով, մէկը միւսին ետեւէն, կը նկարահանէ իր աշխարհահռչակ 
շարժանկարները:
Ֆելլինիի առաջին ինքնուրոյն շարժանկարը «Ճերմակ շէյխ»ն է (1952), սակայն 
համաշխարհային ճանաչման արժանացած է «Ճանապարհ» ժապաւէնով, 
որով արտայայտած է մարդասիրութեան, փոխըմբռնման ու բարութեան 
գաղափարները: Բեմադրիչը նոյն գաղափարները արծարծած է նաեւ «Քապիրիոյ 
գիշերները» (1956) շարժանկարին մէջ, հոս փնտռած է չարի եւ բարիի 
յաւերժական պայքարի խորհրդաւոր իմաստը:
Արուեստի քննադատները Ֆելլինիի ստեղծագործութեան բարձրակէտը կը 
նկատեն «Քաղցր կեանք» (1959, Քաննի փառատօնի «Ոսկէ արմաւենիի ճիւղ» 
մրցանակ ստացած) շարժանկարը, ուր հեղինակը ցոյց կու տայ, թէ որքան 
դատարկ ու անիմաստ է կեանքը, երբ մարդիկ առանձին են եւ օտարացած 
իրարմէ: «Ութուկէս» (1963-ին նկարահանուած եւ «Օսքար» ստացած 
ժապաւէնին մէջ) Ֆելլինին քննադատած է բարձր խաւի հասարակութեան 
արատները, որոնք յագեցած են ճշմարտութեան դաժան որոնումներով:
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բարձրացաւ պարսպի վրայ, գլուխը 
դուրս հանեց բուրգի դիտարանից եւ 
բարձր կանչեց, երբ բուրգի անկիւնում, 
քարի վրայ, տեսաւ փորագիր խօսքեր։ 
Երրորդ ձիաւորը, որ ձիերի սանձերն 
արձակել ու պարսպի մօտ նստած 
ծխում է, հնագէտի կանչից վեր 
թռաւ։ Նրան թուաց, թէ օձը խայթեց 
ակնոցաւոր մարդուն։ 
Ֆետրէ գլխարկով մարդը նկարեց 
պարիսպների փլուածքը, սրածայր 
բուրգը եւ պատերի հետքերը։ Բեր-
դի մուտքը նկարելիս, մատիտը մի 
պահ ձեռքին մնաց, որովհետեւ նրա 
ոտնաձայնից մի անգղ կռնչիւնով թռաւ 
բնից, պտոյտներ արեց բերդի գլխին։ 
Նրա ձայնին միւսներն էլ հաւաքուե-
ցին։ 
Ձիերը, անգղների կռնչոցից վախե-
ցած, խլշեցին ականջները, իրար 
մօտեցան։ Եւ երբ հնագէտը բուր-
գի ծայրից կանչեց, թէ ինքը գտել 
է Բակուր իշխանի դամբանը, նկա-
րիչը չհասկացաւ նրա խօսքը։ Աչքն 
անգղների պտոյտի հետ էին, նրանց 
թեւերի հզօր շարժումի, կեռ ու 
արնագոյն կտուցների հետ։ Ի՜նչ ահեղ 
թափ կար նրանց պտոյտում։ Մի պահ 
մատիտը ձեռքին մնաց եւ չնկատեց, 
թէ ինչպէս գլխարկը սահեց եւ ընկաւ 
քարի վրայ։ 
Վրաններից մի մարդ, մանգաղը գօտու 
մէջ խրած, գլուխը փաթաթած կեղտոտ 
թաշկինակով, մահակին յենուելով 
բարձրացաւ բերդի քարափով եւ մօտե-
ցաւ ձիերի մօտ նստած պահակին։ 
Մարդը տեսաւ ակնոցաւորին մի քար 
տեղահան անելիս։ Եւ երբ պահակին 
հարցրեց, թէ ովքե՞ր են եկուորները, 
ի՞նչ են փնտրում բերդի աւերակներում, 
պահակը նախ յանկարծակիի եկաւ եւ 
պատասխանեց, որ գրքերում գրած է, 
թէ Կաքաւաբերդի գլխին կարասի մէջ 
թաղուած են ոսկէ գանձեր։ 
Հնձուորը միտք արեց, ուսը քորեց եւ 
դարձաւ դէպի ձորը՝ հնձելու կորեկի 
արտը։ Ու գնում էր ինքն իրեն խօսե-
լով։ Ի՜նչ կը լինէր, եթէ ինքը գտնէր 
գանձը։ Քանի անգամ է նա նստել հէնց 
այն քարի վրայ, որ տեղահան արեց 
ակնոցաւորը։ Եթէ իմանար, ապա 
գանձերը կը լինէին նրա արխալուղի 
գրպանում։ Քանի՜ կով կառնէր... 
Միտք էր անում հնձուորը, երբ նկա-
տեց, որ կորեկի արտի կողքին է։ 
Նա չուխան շպրտեց, չուխայի հետ էլ 
աւելորդ մտքերը, մանգաղով զարկեց 
մի կապ կորեկ ու կտրեց։ 
Բերդի քարերի մօտ բուսել էր ալպի-
ական մանուշակ, ծաղիկը՝ ծիրանի 
գոյն։ Հնագէտը չէր տեսնում ո՛չ 
մանուշակ, ո՛չ խոտ։ Նրա կօշիկները 
կրնկակոխ էին անում խոտ ու ծաղիկ։ 
Աշխարհը նրա համար ընդարձակ 
թանգարան էր, ուր չկար ոչինչ 
կենդանի եւ ոչ մի բզեզ։ Նա պոկոտում 
էր քարերին փաթաթուած բաղեղը, 
փայտի ծայրով արմատախիլ անում 
քարի ճեղքում բուսած մանուշակը, 
ձեռքով քարը շոյում եւ սրբում գրերի 
հողը։ 

Կաքաւաբերդի գլխին տարին բոլոր 
ամպ է նստում, բերդի ատամնաձեւ 
պարիսպները կորչում են սպիտակ 
ամպերի մէջ, միայն սեւին են անում 
բարձր բուրգերը։ Հեռուից աւերակ-
ներ չեն երեւում եւ այնպէս է թւում, 
թէ բուրգերի գլխին հսկում կայ, գոց 
են ապարանքի երկաթէ դռները, 
աշտարակի գլխից մէկը ահա ձայն է 
տալու քարափը բարձրացողին։
Իսկ երբ քամին ցրում է ամպերը, 
ձորերում հալւում են ամպի ծուէնները, 
պարսպի վրայ երեւում են մացառներ, 
աշտարակի խոնարհուած գլուխը 
եւ կիսով չափ հողի մէջ խրուած 
պարիսպները։ Ո՛չ մի երկաթեայ դուռ 
եւ ո՛չ մի պահակ աշտարակի գլխին։
Լռութիւն կայ Կաքաւաբերդի աւե-
րակներում։ Միայն ձորի մէջ աղմկում 
է Բասուտա գետը, քերում է ափերը եւ 
յղկում հունի կապոյտ որձաքարը։ Իր 
նեղ հունի մէջ գալարւում է Բասուտա 
գետը, ասես նրա սպիտակ փրփուրի 
տակ ոռնում են հազար գամփռներ եւ 
կրծում քարէ շղթաները։
Պարիսպների գլխին բոյն են դրել ցինը 
եւ անգղը։ Հէնց որ բերդի պարիսպնե-
րի տակ ոտնաձայն է լսւում, նրանք 
կռնչիւնով աղմկում են, թռչում են 
բներից եւ ահարկու պտոյտներ անում 
բերդի կատարին։ Ապա բարձրանում 
է քարէ արծիւը, կտուցը կեռ թուր, 
մագիլները՝ սրածայր նիզակներ, 
փետուրները որպէս պողպատէ զրահ։
Կաքաւաբերդի բարձունքի միակ 
ծաղիկը ալպիական մանուշակն 
է, ցօղունը կաքաւի ոտքի պէս 
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“Ալպիական Մանուշակ” եւ...

Ալպիական Մանուշակ

Մշակութային Արձագանգ

կարմիր, ծաղիկը ծիրանի գոյն։ 
Քարի մօտ է բուսնում ալպիական 
մանուշակը, պարիսպների տակ։ 
Արեւից քարերը տաքանում են, եւ 
երբ ամպերը ծածկում են քար ու 
պարիսպ, մանուշակը թեքւում է, 
գլուխը յենում քարին։ Ծաղկափոշու 
մէջ թաթախուած գունաւոր բզեզին 
մանուշակը ճօճք է թւում, աշխարհը՝ 
ծիրանագոյն բուրաստան։ 
Ներքեւը, ձորում, Բասուտա գետի միւս 
ափին, քարաժայռերի վրայ, թառել 
են մի քանի տներ։ Առաւօտեան ծուխ 
է ելնում երդիկներից, ծուխը ձգւում 
է կապոյտ երիզի նման եւ հալւում 
ամպերի մէջ։ Շոգ կէսօրին գիւղում 
կանչում է աքլորը, աքլորի կանչի հետ 
պառաւ մի շինական յօրանջում է տան 
ստուերում, ձեռնափայտով աւազի 
վրայ նշաններ գծում, նշանների հետ 
փորփրում գլխով անցածը։ 
Ե՛ւ գիւղում, ե՛ւ բերդի գլխին ժամանա-
կը սահում է դանդաղ, տարիները 
նոյն ծառի միանման տերեւներն են։ 
Դրա համար էլ խառնւում է ծերու-
նու յիշողութիւնը։ Գետն աղմկում է 
առաջուայ յանգով, նոյն քարերն են 
եւ նոյն քարէ արծիւը։ 
Քանի՜ սերունդ է ապրել Բասուտա 
գետի մօտ, կարկատած թաղիքները 
փռել ցեխերի վրայ, եղէգնով պատել 
վրանները, եւ ամեն գարնան, երբ 
Կաքաւաբերդի լանջին բացուել 
է ալպիական մանուշակը, այծ ու 
ոչխարը քշել են բերդի լանջերը, 
պարկը պանրով լցրել ու ձմեռը կրծել 
կորեկ հաց եւ այծի պանիր։
 

* * *
 
Արեւ մի կէսօր Կաքաւաբերդի քարա-
փով բարձրանում էին երեք ձիաւոր։ 
Ոչ միայն զգեստից, այլեւ ձի նստելուց 
երեւում էր, որ առաջին երկու ձիաւորը 
քաղաքի մարդիկ են եւ չեն տեսել ո՛չ 
Կաքաւաբերդը, ո՛չ նրա քարափը։ 
Երրորդ ձիաւորը նրանց ուղեկցում 
էր, եւ մինչդեռ առաջինները պինդ 
բռնել էին ձիերի բաշից, համարեա 

թէ կռացել՝ հաւասարակշիռ մնալու,- 
վերջին ձիաւորը քթի տակ մռմռում էր 
մի երգ, մելամաղձոտ ու յուսահատ, 
ինչպէս ամայի ձորը, տխուր քարափը 
եւ հեռաւոր գիւղը։ 
Բերդի գլխին նստած ամպը վարագոյ-
րի պէս մէկ ետ էր քաշւում, երեւում 
էին պարիսպները, մէկ ծածկում էր 
կատարը։ Առաջին ձիաւորը աչքը 
պարիսպներից չէր հեռացնում։ Նրա 
գլխում բերդի պատմութիւնն էր, 
մագաղաթեայ մատեաններում գրած 
խօսքերը իշխանական օրերի մասին, 
երբ զրահապատ ձիերի սմբակները 
դոփում էին երկաթեայ մուտքի առաջ 
եւ աւերից դարձող նրա համհարզնե-
րը ճօճում էին նիզակները։ Ակնոցի 
արանքից նրա ուսեալ աչքերը տեսնում 
էին զրահաւորներին, մագաղաթեայ 
մատենագրին՝ եղեգնեայ գրչով նրանց 
գովքը յօրինելիս եւ նա լսում է հնօրեայ 
ձիերի դոփիւնը։ Ինչ դժուար էր նրա 
համար քարափը, որով քարայծի նման 
մագլցում էին երբեմնի տէրերը։ 
Երբ հասան վրաններին, առաջին 
ձիաւորը շարունակեց ճանապարհը։ 
Նա փնտրում էր հին ճանապարհը եւ 
չէր տեսնում վրանների առաջ, մոխրի 
մէջ խաղացող կիսամերկ երեխանե-
րին, այծերին, որոնք զարմանքից վեր 
ու վար էին անում գլուխները։ 
Ֆետրէ գլխարկով երկրորդ ձիաւորը 
Կաքաւաբերդի գլխին հնութիւններ չէր 
որոնում։ Նրա ամբողջ հարստութիւնը 
ծոցի հաստ տետրն էր եւ սրածայր 
մատիտը։ Հերիք էր աչքն ընկնէր մի 
դէմքի, տեսնէր գեղեցիկ մի անկիւն, 
մամռապատ մի քար, որպէսզի թղթի 
վրայ մատիտով նկարէր այն, ինչ տեսել 
էին նրա աչքերը։ 
Առաջին ձիաւորը հնագէտ էր, 
երկրորդը՝ նկարիչ։ 
Երբ նրանք հասան վրաններին, 
շները յարձակուեցին ձիաւորների 
վրայ։ Շների ձայնին մի քանի հոգի 
դուրս եկան վրաններից, նայեցին 
նրանց կողմը։ Մոխրի մէջ խաղացող 
երեխաները տեսան, թէ ինչպէս շները 
հաչելով վազեցին ձիերի վրայ։ Երրորդ 
ձիաւորն իզուր էր մտրակով փորձում 
շներին հեռացնել։ Շները հաչելով 
մինչեւ բերդի պարիսպները ուղեկից 
եղան ձիաւորներին, յետոյ իրար հետ 
խաղալով վերադարձան։ 
Կաքաւաբերդի քարերն ասես կեն-
դանացել ու խօսում էին հնագէտի 
հետ։ Նա մօտենում էր այս ու այն 
քարին, կռանում, նայում, չափում, 
ինչ-որ գրում, ոտքով փորում հողի 
փլուածքը, բաց անում հողի տակ 
թաղուած տաշած քարի ծայրը։ Նա 

Այսօրուայ Մշակութային Արձագանգ էջով ձեզի կը ներկայացնեմ՝
   -  Ակսել Բակունցի “Ալպիական մանուշակ” պատմուածքը
   - Իմ մեկնաբանութիւնը պատմուածքին մասին
   - Կաքաւաբերդի մասին համառօտ տեղեկութիւն մը
Ընթերցողը կը նկատի, որ Բակունցի այս գլուխգործոց 
պատմուածքի մէջ, գործող անձինք չունեն անուն/ անձնանուն։ 
Ուրեմն՝ կարող ենք արագ եզրակացնել, որ Բակունցը չի ուզել մեզ 
ներկայացնել սովորական վիպական պատում։ Գրութիւնը ունի 
ուրիշ նպատակ, որի մասին ես իմ կարծիքս եմ գրել։
Անպայման կը նկատէք, որ այս կարճ պատմուածքի գրուել է 
երեք տարուայ ընթացքին. սկսել է 1925 թուականից, աւարտուել 
1927 թուականին։ Ես արդէն գրել եմ, որ Բակունցը ամեն մի 
բառ, ամեն մի պատկեր եւ ամեն մի միտք ընտրել է զգուշօրէն, 
դիպուկ եւ ճիշտ։ Իսկ այդ պատմուածը չունի վիպական պատումի 
ընկալեալ ընթացք. չի սկսում մի դրուագով, պատմուածքներին 
բնորոշ հոլովոյթ չկայ այդտեղ։ Եւ ուրիշ հարցեր, որ նկատել եմ 
ես՝ այդ հրաշք պատմուածքում, որ կ՛ուզեմ մեր ընթերցողներուն 
հետ կիսուիլ:

Ռ.Օ.
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“Ալպիական Մանուշակ” եւ...

Մշակութային Արձագանգ

Ֆետրէ գլխարկով մարդը երբ 
նկարեց այն ամենը, ինչ հարկաւոր 
էր հնագէտին, տետրի նոր էջի վրայ 
նկարեց եւ պարսպի մի մասը, ատամ-
նաձեւ քարերի արանքում, քարէ 
արծուի բոյնը, պարսպի ոտների տակ՝ 
ալպիական մանուշակներ։

* * *

Կէսօրից անց նրանք բերդից իջան։ 
Հնագէտը մի անգամ էլ պտոյտ արեց 
բերդի չորս կողմը, տետրում մի բան 
նշանակեց եւ ապա արագ քայլերով 
հասաւ ձիերին։ 
Այս անգամ ամենից առաջ գնում 
էր երրորդ ձիաւորը։ Եթէ հնագէտի 
գլխում Բակուր իշխանն էր եւ 
մատենագրի մագաղաթը, նկարիչը 
յիշում էր մանուշակները, եւ լսում 
Բասուտա գետի խուլ աղմուկը,— 
երրորդ ձիաւորի աչքի առաջ թարմ 
լաւաշներ էին, պանիր ու մածուն։ 
Նա հէնց առաջին վրանի մօտ ձիերն 
արձակեց, սանձով կապեց ձիերի 
ոտքը ու ներս մտաւ վրանի նեղլիկ 
դռնից։ Քաղցած ձիերն ագահութեամբ 
մռութները կախեցին թարմ կանաչի 
վրայ։ 
Վրանի մուտքի առաջ, օջախի կողքին, 
մի փոքրիկ տղայ մոխրի մէջ սունկ էր 
խորովում։ Անծանօթ մարդկանց ներս 
գալը նրան զարմացրեց, չիմացաւ 
սունկը թողնի կրակի վրա՞յ, վազի մօր 
հետեւի՞ց, թէ՞ սունկն էլ հետը տանի։ 
Երբ վրանի մօտ նա լսեց մօր բոպիկ 
ոտքերի ձայնը, զգեստի խշշոցը, տղան 
սիրտ առաւ, խորովուած մի սունկ 
հանեց մոխրից եւ դրեց օջախի քարին։ 
Մայրը ներս մտաւ, գլխի շորը մի քիչ 
իջեցրեց աչքերի վրայ, մօտեցաւ եւ 
վրանի անկիւնում դարսած ծալքից 
երկու բարձ մեկնեց հիւրերին։ 
Երրորդ ձիաւորը հնագէտի պայու-
սակից կոնսերվ հանեց։ 
-Մենք սոված ենք, քոյրիկ։ Թէ մածուն 
ունես, տո՛ւր, համ էլ թէյ գցիր։ Շաքար 
ունենք...- ասաւ նա։ 
Կինը մօտեցաւ օջախին, տղայի 
սունկերը դէն դրեց, կռացաւ ու փչեց 
մխացող աթարներին։ Նրա գլխի շորը 
ետ ընկաւ, ֆետրէ գլխարկով մարդը 
տեսաւ կնոջ սպիտակ ճակատը, սեւ 
մազերը եւ նոյնքան սեւ աչքերը։ 
Նրա հայեացքը սեւեռած մնաց մխա-
ցող օջախին, մոխրի մօտ չոքած կնոջը։ 
Ո՞րտեղ էր տեսել նա նման մի դէմք, 
բարձր, սպիտակ ճակատ եւ մուգ 
մանիշակագոյն աչքեր։ Երբ կինը վեր 
կացաւ, եռոտանի կասկարան բերեց 
օջախի վրայ դնելու, հանեց ծխից 

սեւացած թէյամանը, նկարիչը շատ 
մօտ տեսաւ նրա աչքերը եւ մոխրի 
փոշին ունքերի վրայ, մազերի վրայ։ 
Ինչքա՜ն շատ ժամանակ էր անցել այն 
օրից։ Եւ մի՞թէ հնարաւոր է այդքան 
նման երկու դէմք, նոյնիսկ նոյն 
շրթունքները։ Կաքաւաբերդի կնոջ 
դէմքն արեւը մի քիչ այրել էր։ Բայց 
աչքերի ձեւը նոյնն էր, ինչ որ միւս 
կնոջ, որ դարձեալ բարակ մէջքով էր 
եւ բարձրահասակ։ 
Կինը թէյի պատրաստութիւն էր 
տեսնում, անխօս եւ արագ շարժում-
ներով։ Ամեն անգամ, երբ նա կռանում 
էր, բարձրանում կամ բոպիկ ոտքերով 
քայլում էր խսիրի վրայ, զրնգում 
էին նրա թեւերի արծաթագոյն 
սուրմաները, փոքրիկ զանգակների 
ձայն հանում։ Խշշում էր նրա զգեստը, 
որի փէշերը իջնում էին մինչեւ մերկ 
ներբանները։ 
Այն կինն էլ ունէր խշխշան շորեր, 
հագնում էր գորշ գոյնի վերարկու, սեւ 
թաւիշէ գլխարկ, որի երկար քորոցը 
նարնջագոյն գլուխ ունէր։ Հեռու էր, 
շատ հեռու։ Գուցէ Բասուտա գետը 
ուրիշ գետի հետ խառնուելով հասնում 
է այն ծովին, որի ափին, աւազի վրայ, 
մի օր նստել էին՝ կինը եւ նկարիչը։ 
Պահակը բաց արեց կոնսերվի երկրորդ 
տուփը։ Հնագէտը սփռոցից ու պղնձէ 
ամաններից գլուխը չէր բարձրացնում։ 
Տղան սունկը կերաւ եւ աչքերը սեւե-
ռեց կոնսերվի փայլուն տուփին, սպա-
սելով, որ դատարկեն։ Մարդը տեսաւ 
նրա հայեացքը եւ կոնսերվի տուփը 
մեկնեց տղային։ 
Տղան տուփը թափահարեց, վրանի 
առաջ պառկած շունը կուլ տուաւ մսի 
կտորները եւ լիզեց քիմքերը։ Ապա 
դատարկ տուփը ձեռքին նա վազեց 
երեխաների մօտ, նրանց ցոյց տալու 
սպիտակ թիթեղեայ տուփը, որ չտե-
սած նորութիւն էր այդ քարափների 
վրայ։ 
Կինը նստել էր օջախի առաջ, 
յաճախ բարձրացնում էր թէյամանի 
կափարիչը եւ նայում տաքացող ջրին։ 
Նա խառնում էր կրակը, աթարներն 
իրար մօտ քաշում եւ երբ ծուխն ամպի 
պէս բարձրանում էր ու դուրս գալիս 
վրանի եղեգնեայ պատերի արանքով, 
կինը, աչքերը մուխից պահելու համար, 
ձեռքը բռնում էր ճակատին։ 
Ֆետրէ գլխարկով մարդուն օջախի 
մօտ նստած կինը, որի երկար զգեստի 
տակ պարզ երեւում էին նրա ծնկները, 
թւում էր քրմուհի՝ եռոտանու առաջ 
ծխի շարժումները գուշակող։ 
Այն կինը երբեք բոպիկ ոտքերով չի՛ 
քայլել, չի՛ նստել մխացող աթարի 
առաջ։ Առաւօտեան ծովը բրոնզէ 
հալոցքի պէս տարուբեր էր լինում եւ 
լիզում ափերի կրաքարը։ Ծովափին 
սեւ թաւիշէ գլխարկով կինը հովանո-
ցի ծայրով աւազի վրայ նշաններ էր 
անում եւ աւերում։ Իսկ ինքը ջարդում 
էր ձեռքի չոր ճիւղը, մանրիկ փշուրներ 
անում, եւ երբ ալիքները կաթիլներ 
էին ցօղում նրանց ոտքերին ու ետ 
վազում, ալիքներն իրենց հետ տանում 

էին չոր ճիւղերի փշուրները։ Այն կինը 
ծովափին խոստումի բառեր ասաց, 
աշխարհը թուաց լայնարձակ մի ծով, 
եւ սիրտը ձուլուեց ծովի հետ։ 
Յետոյ ուրիշ օրեր եկան։ Այնքան 
պատահական եղաւ ճամփաբաժանը 
եւ այնպէս պարզ։ Մտքի մէջ մնացին 
մի զոյգ մանիշակագոյն աչքեր, գորշ 
գոյնի վերարկու եւ հովանոցի ծայրը, 
որով կինը աւազի վրայ խոստումներ 
էր գրում եւ աւերում։ 
Թէյամանի մէջ ջուրը եռաց, կափարիչը 
ձայն հանեց։ Կինը կողովից հանեց 
պնակները եւ ծաղկաւոր բաժակնե-
րը շարեց սփռոցի վրայ։ Երբ նա 
կռացաւ սփռոցի վրայ, թիկունքից 
ծամը թեքուեց, կախուեց ուսն ի 
վար։ Ծովափի կինը կարճ խուզած 
մազեր ունէր եւ սպիտակ պարանոց, 
որի բարակ մորթու տակ երեւում 
էին կապոյտ երակները։ Տղան 
դատարկ տուփը ձեռքին ներս վազեց։ 
Վրանի դռկից մի խումբ մանուկներ 
զարմանքով նայում էին խսիր վրայ 
նստած հիւրերին։ Որքան մեծ եղաւ 
տղայի ուրախութիւնը, երբ նա 
ստացաւ երկրորդ տուփը։ Այս անգամ 
նա դուրս չվազեց, այլ նստեց խսիրի 
վրայ, մայրը նրա համար եւս թէյ լցրեց, 
իսկ ետրէ գլխարկով մարդը շաքարի 
մի մեծ կտոր գցեց տղայի բաժակը։ 
Տղան զարմացաւ եւ երբ շաքարից 
պղպջակներ բարձրացան թէէի երեսը, 
նա մատը կոխեց բաժակի մէջ՝ շաքարը 
բերանը տանելու։ Թէկուզ տաք թէյը 
վառեց մատը, բայց ծպտուն չհանեց։ 
Այնքան համեղ էր կիսահալ շաքարը։ 
Հնագէտը քթի տակ ծիծաղեց, ինչ-որ 
բան յիշեց մարդու նախնական օրերից։ 
Կինը նորից ջուր լցրեց թէյամանի մէջ 
եւ ուրախ ժպտաց երեխայի չարաճճի 
արարքի վրայ։ 
Ֆետրէ գլխարկով մարդը տեսաւ այդ 
ժպիտը, ինչքա՜ն ծանօթ էր... Երեւի 
նոյն դէմք ունեցող մարդիկ նոյն կերպ 
են ժպտում։ Կնոջ վերին շրթունքը 
աննկատ դողդողաց, ժպիտից 
շրթունքները կարմրեցին, որպէս 
արնագոյն մեխակի թերթեր, ժպիտից 
աչքերը փայլեցին։ 
Յանկարծ նա ծոցից հանեց տետրը, 
թերթեց քարերի եւ քանդակների 
նկարներ, թերթեց եւ քարէ արծուի 
բոյնը պարսպի գլխին ու սպիտակ 
թղթի վրայ մատիտի արագ շարժումով 
նկարեց կնոջը՝ օջախի մօտ նստած, 
աչքերը օջախի քարին։ Ծանօթ 
էին դիմագծերը, միտքն այնքան էր 
աշխատել նրա վրայ տարիներ առաջ։ 
Փակ աչքերով էլ նա տեսնում էր կնոջ 
պրոֆիլը։ 
Միայն տղան տեսաւ մօր նկարն 
սպիտակ թղթի վրայ։ Նրան այնպէս 
թուաց, թէ ֆետրէ գլխարկով մարդու 
սպիտակ թղթերը արտացոլում են 
ամեն ինչ, ինչպէս աղբիւրի վճիտ ջուրը։ 
Քիչ յետոյ ձիերը վրանի առաջ էին։ 
Երրորդ ձիաւորը ձիերի գլխին 
հագցնում էր սանձերը, պնդացնում 
թամբի կաշուէ կապերը։ Եւ երբ 
պայուսակը կապեց թամբին, մօտեցաւ 
մնաս բարով ասելու օջախի մօտ 
նստած կնոջը։ Կինը տեղից վեր կացաւ, 

գլխի շորն արագ իջեցրեց ճակատին 
եւ մատների ծայրով բռնեց երրորդ 
ձիաւորի մեկնած ձեռքը։ Միւսներն 
էլ հետեւեցին նրա օրինակին։ Այս 
անգամ կինը ձեռքը կրծքին սեղմեց եւ 
խոնարհեց գլուխը։ Ֆետրէ գլխարկով 
մարդը տղային տուեց արծաթ դրամ 
ու շոյեց նրա մազերը։ 
Ձիերն իջնում էին Կաքաւաբերդի 
քարափով դեպի Բասուտա ձորը։ 
Ձիերի սանձից բռնած իջնում էին երեք 
հոգի, որոնցից ամեն մէկը մտքերի մէջ 
հիւսում էր իր նախշը։ Ճանապարհի 
երկու եզրին բուսել էին ալպիական 
մանուշակներ։ Ֆետրէ գլխարկով 
մարդը կռացաւ, պոկեց մէկը եւ դրեց 
տետրի այն թերթի արանքը, որի 
վրայ նկարուած էր եռոտանին եւ այն 
բարակիրան կինը։ 
Ձիերի սմբակի տակից քարեր էին 
թռչում, քարերն աղմուկով գլորւում 
էին ձորը։ Ծով կար նրա մտքում եւ այդ 
ծովը ափ էր շպրտում մերթ սեւ թաւիշէ 
գլխարկով մի գլուխ, մազերը կարճ 
կտրած, մերթ երկարազգեստ մի կնոջ, 
թիկունքին երկար ծամեր, մերթ քարէ 
քանդակներ, կիսաւեր պարիսպներ, 
նրանց հիմքի մօտ ալպիական ծիրա-
նագոյն մանուշակներ... 

* * *
Իրիկնացաւ։ 
Նոյն ճանապարհով վրանների կողմն 
էր բարձրանում մի մարդ, գօտկում՝ 
պողպատէ փայլուն մանգաղը։ 
Բեզարած էր մարդը, ամբողջ օրը 
հնձել էր կարճ ցօղունով կորեկ եւ 
մէջքը ցաւում էր։ Դրա համար էլ 
դանդաղ էր բարձրանում, մահակը 
դէմ տալիս քարին, երբեմն կանգնում 
շունչ առնելու։ Երբ կանգ էր առնում, 
նրա կորացած ծնկները դողում էին։ 
Հնձուորը ցերեկուայ մարդն էր, որին 
երրորդ ձիաւորը պատմել էր բերդի 
գանձերի մասին։ Իր արտից նա տեսաւ 
ձիաւորներին եւ նրան թուաց, թէ ձիու 
թամբին կապած պայուսակներում 
հէնց այն գանձերն են, որ հարիւր 
տարիներ մնացել են քարի տակ, որի 
վրայ ինքը շարունակ նստել է, երբ 
բերդի աւերակներում պահում էր 
այծ ու ոչխար։ Այդ մի՞տքն էր նրան 
զայրացրել, թէ՞ յոգնութիւնը,- մար-
դը մռայլ էր, որպէս իրիկնապահին 
անտառում որսի դուրս եկող սոված 
արջը։ 
Նա հասաւ առաջին վրանին, ոտքով 
զարկեց շանը, որ պոչը շարժելով առաջ 
էր վազել տիրոջը դիմաւորելու, ապա 
գօտուց մանգաղը հանեց, շպրտեց մի 
անկիւն, փայտը դրեց օջախի մօտ եւ 
լուռ նստեց խսիրի վրայ։ 
Օջախը մխում էր։ Թէյամանում 
եռում էր տաք թէյը։ Ծալքատեղում՝ 
բարձի վրայ, երկու կտոր շաքար կար։ 
Հնձուորը դեռ տրեխները չէր հանել եւ 
գուլպաներից թափ չէր տուել կորեկի 
փնջերը, երբ սուրմաների զնգոցով, 
երկար զգեստի ծալքերն իրար քսելով, 
ներս մտաւ նրա կինը, կնոջ փէշից 
կախուած տղան՝ կոնսերվի երկու 
դատարկ տուփ ձեռքին։ 
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Սկիզբը Էջ 03

Շար. էջ 05-էն

ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Շար. Էջ 07

Ֆետերիքօ Ֆելլինին շարժանկարային մրցանակները ընդհանրապէս ստացած 
է բեմադրիչներէն եւ այդ մրցանակներուն մէջ տասնեակ Օսքարներ կան: 
Ընդհանուր առմամբ ան 25 շարժանկարներու բեմադրիչ է եւ 51 շարժանկարի 
համար ալ գրած է բեմագրութիւն:

ՖԵԼԼԻՆԻՆ՝ ԱՌԱՆՁՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ
Մինակ ըլլալ, կը նշանակէ՝ դուն քեզի հետ ըլլալ, չէ՞ որ այդ ժամանակ դուն 
կարող ես ազատ զարգանալ առանց ոեւէ մէկուն աչքը ածելու:
Լիակատար մենութիւնը բացառիկ վիճակ է, իսկ մենութիւնը տանելու 
ընդունակութիւնը շատ աւելի հազուադէպ կը պատահի: Ես միշտ նախանձած 
եմ ինքնաբաւ մարդոց՝ միայն այդ է, որ անկախութիւն կը պարգեւէ: Բոլորը կը 
պնդեն, թէ ազատութեան կարիք ունին, բայց իրականութեան մէջ կը վախնան 
ատկէ: Աշխարհի մէջ մարդիկը ամենէն շատ մենութենէն կը վախնան:
Մինակ մնալով, անոնք մի քանի վայրկեան ետք որեւէ շրջապատ կը փնտռեն, 
միայն թէ դատարկութիւնը լեցնեն: Անոնք կը վախնան լռութենէն. այն 
լռութենէն, երբ միս-մինակ կը մնաս քու միտքերուդ հետ՝ անվերջանալի ներքին 
մենախօսութիւն վարելով: Չէ՞ որ այդ ժամանակ ստիպուած պիտի ըլլաս 
սիրել սեփական շրջապատդ: Բայց այդ մէկը ունի նաեւ իր առաւելութիւնը՝ 
դուն կարիք չունիս ինքզինք կոտրելու, որպէսզի համակերպիս օտար մարդոց 
գաղափարներուն կամ պարզապէս զանոնք սիրաշահիս:

«ՀՌՈՄ»
«Հռոմ» շարժանկարը, որ Ֆետերիքօ Ֆելլինին նկարահանած է 1972 թուականին, 
արժանացած է Քաննի եւ «Ոսկէ կլոպուս» փառատօներու մրցանակներուն: 
Շարժանկարի գլխաւոր դերին մէջ Հռոմ քաղաքն է, իսկ պատմութիւնը իր 
մասին է, թէ ինչպէս պզտիկ քաղաքէն փոխադրուեցաւ Հռոմ, տեղաւորուեցաւ 
մեծ բնակարանի մէջ՝ մեծ թիւով զանազան բնակիչներու հետ: Շարժանկարին 
մէջ մասնաւոր նիւթ մը չկայ, բայց կայ քաղաքը՝ իր զարգացումով, եռուզեռով 
եւ այդ բոլորին մէջ ձեւաւորուած բեմադրիչը: Հռոմի պատկերը կայ նաեւ 
Ֆելլինիի միւս շարժանկարներուն մէջ՝ «Ութուկէս», «Քապիրիոյ գիշերները» 
եւ այլն: Բայց ինչպէս շատեր նկատած են, այսօրուան Հռոմին մէջ դժուար է 
գտնել այն դրուագները, որոնք բեմադրիչը նկարահանած է, ատոնք այլեւս 
անցեալին կը պատկանին:
Իր ամբողջ կեանքը ան ապրած է մէկ կնոջ՝ Ճուլիեթթա Մազինայի հետ, զոր 
նկարահանած է իր ժապաւէններուն մէջ, սակայն թերեւս կարճ հասակին 

պատճառով կնոջ դերասանական ճանապարհը մեծ զարգացումներ չէ ունեցած, 
հակառակ որ շարժանկարները, որոնց մէջ ան նկարահանուած է, Ֆետերիքոյին 
«Օսքար» բերած են: Անոր կը մնար, որ ամբողջ կեանքի ընթացքին հիանար 
իր ամուսինով եւ ներել կիներուն հանդէպ ունեցած թուլութիւնը: Ճուլիեթթա 
կը գիտակցէր, որ կը բնակի աշխարհահռչակ մարդու մը կողքին: Ինչպէս 
յետոյ խոստովանած է դերասանուհին՝ ինք շքեղ հագուստներ չէ հագած, 
ադամանդներ ու ինքնաշարժներ չէ ունեցած եւ միակ բանը, որ ստացած է 
ամուսինէն՝ ժապաւէններն են:
1993 թուականին Ֆելլինին շարժանկարի մէջ ունեցած իր ներդրման համար 
արժանացաւ հերթական «Օսքար»ին՝ եւ շնորհակալական խօսքեր յայտնելու 
ընթացքին ան բացագանչելով դիմեց կնոջ. «Ճուլիեթթա, սէ՛ր իմ յանկարծ չլաս...»:
Երջանկութեան եւ հպարտութեան արցունքները կը յորդէին Ճուլիեթթա 
Մազինայի աչքերէն: Ան գիտէր, որ հակառակ ամուսինին թուլութիւններուն, ինք 
անփոխարինելի էր իբրեւ ներշնչանքի աղբիւր, կին, ընկեր… Նման պահերուն 
Ճուլիեթթան իրապէս երջանկութիւն կը զգար:
Նոյն թուականին, «Օսքար»էն քանի մը ամիս անց, հոկտեմբեր 30-ին, Ֆելլինին 
կաթուածի պատճառով կը յայտնուի հիւանդանոցը եւ օր մը ետք կը մահանայ: 
Իտալիան փառաւոր կերպով կը յուղարկաւորէ իր արժանաւոր զաւակը: Քանի 
մը ամիս ետք, անոր հաւատարիմ Ճուլիեթթան, վշտին չդիմանալով, նոյնպէս 
կը մահանայ…
Մահէն առաջ ան կը խնդրէ որ զինք յուղարկաւորեն՝ ամուսինին լուսանկարը 
ձեռքերուն մէջ:
Ահա, այսպէս են իտալացիները. անոնք սիրել գիտեն եւ կ՚ուզեն, որ նոյնիսկ 
մահուան անհեթեթութիւնը գեղեցիկ ըլլայ:
2020 թուականը, որ Իտալիոյ պատմութեան մէջ կը մնայ դաժան տարի, 
նաեւ կը յիշուի որպէս մեծ իտալացիի՝ Ֆետերիքօ Ֆելլինիի յիշատակի տարի: 
Այսօր Իտալիոյ մէջ գործող անձինք բժիշկներն են, բայց ատենին արուեստի 
մարդիկն էին երկրի գլխաւոր դերակատարները: Իտալիան՝ պատմութեան 
մէջ իր արուեստով, ճարտարապետութեամբ եւ բոլոր գեղեցիկին հանդէպ մեծ 
սիրով հռչակուած այդ երկիրը, կրկին պիտի վերադառնայ փառքի օրերուն ու 
արուեստ եւ սէր պիտի պարգեւէ իր երկրի բնակիչներուն ու աշխարհին:
Իսկ մինչ այդ, Ռիմինի քաղաքի Ֆետերիքօ Ֆելլինիի անուան օդակայանին 
մէջ, պաղ քամիները կը պտտին, եւ օդակայանը կը սպասարկէ միայն 
արտակարգ դրութեան անցուդարձը: Եթէ Ֆելլինին ողջ ըլլար, ան, վստահ, 
այսօր աշխարհի ուշադրութեան կեդրոնը դարձած իր հայրենիքին՝ Իտալիոյ 
մասին կը նկարահանէր հերթական գլուխ-գործոցներէն մէկը:

«Ժամանակ»/Պոլիս

Ֆելլինիի 100-Ամեակն ու Ամայի Ռիմինին

“Ալպիական Մանուշակ” եւ...

Ակսել Բակունցի «Ալպիական Մանուշակ» 
Պատմուածքի Իմ Մեկնաբանութիւնը

Մշակութային Արձագանգ

Տղան դէպի հայրը վազեց, տուփերը ցոյց տալու։ Հայրը հասկացաւ, որ 
ձիաւորները նստել են իր խսիրի վրայ։ Տղան ցոյց տուեց եւ արծաթ դրամը, 
որ տուել էր նրան մի բարի քեռի։ 
Հայրը ոտքով դէն հրեց որդուն էլ, դատարկ տուփերն էլ։ 
Գլորուեցին տուփերը, տղան էլ գլորուեց։ Ապա տղան ցատկեց եւ վազեց 
տուփերի հետեւից։ Երկու տուփը ձեռքին նա փաթաթուեց մօր փէշերին եւ սկսեց 
լալ։ Հայրը ձայնը մեղմացրեց, տղային կանչեց, խնդրեց նրա արծաթ դրամը։ 
Տղան արցունքների միջից ժպտալով մօտեցաւ հօրը, դրամը բռի մէջ։ Ապա նա 
պատմեց, թէ հիւրի ծոցում կար մի փայլուն իր, մէջը սպիտակ թերթեր։ Արծաթ 
տուող մարդը մօր պատկերը հանեց թերթի վրայ եւ դրեց ծոցը։ 
Խանդը կայծակի պէս փայլատակեց մռայլ հնձուորի սրտում։ Աչքերը լայնացան, 
նա գունատուեց։ Մայրը նայեց տղային, հրդեհուեց դէմքը, հայրը տեսաւ կնոջ 
դէմքի կարմիրը։ Այդ ամենը կատարուեց մի վայրկեանում։ Յաջորդ վայրկեանին 
մարդը գազազած արջի նման ոստիւն արեց, նրա մազոտ ձեռքերը սեղմեցին 
ծանր մահակը եւ մահակն անասելի թափով իջաւ կնոջ թիկունքին։ 

Սուրմաները զրնգացին, ցնցուեցին կնոջ երկար ծամերը։ Եռոտանու վրայ 
դրած թէյամանը թեքուեց։ Մահակի ջարդուած ծայրը թռաւ ծալքի վրայ։ Կինը 
աղաղակ չհանեց, այլ ցաւից գալարուեց։ Նա ձեռքը թիկունքին տարաւ, ապա 
դուրս եկաւ վրանի դռանը անձայն հեկեկալու։ 
Տղան դատարկ տուփերը ձեռքին հետեւեց նրան եւ պահուեց մօր փէշի տակ։ 
Մարդը մի քիչ էլ դժգոհեց, ապա կերաւ կորեկ հացը եւ փափախը գլխի տակ, 
մեկնուեց խսիրի վրայ։ 
Յետոյ Կաքաւաբերդի գլխին լռութիւն իջաւ։ Օջախներում հանգաւ կրակը, 
եղաւ խաւար գիշեր։ Գազանների ահից շները կուչ եկան վրանների առաջ։ 
Ոչխարը պառկեց կանաչի վրայ։ Խսիրի վրայ մեկնուեց եւ կինը, թաղիքի տակ 
ծածկելով տղային։ 
Կաքաւաբերդի գլխից ամպը խխունջի պէս սողաց դէպի վրանները, խոնաւու-
թիւն կաթեց քարերի վրայ, մամուռների վրայ եւ մակաղած ոչխարների բրդի 
վրայ նստեց գիշերային խոնաւութիւնը։ Ցօղ կաթեց ալպիական մանուշակի 
ծաղկաթերթերի վրայ։ 
Բուրմունքից արբեցած մի բզէզ քնել էր առեջքների մէջ եւ նրան այնպէս էր 
թւում, թէ աշխարհը հոտաւէտ բուրաստան է, ալպիական մանուշակ... 

Ակսել Բակունց
1925-1927 

* * *

ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

Ակսել Բակունցի «Ալպիական մանուշակ» պատմուածքի իմ մեկնաբանու-
թիւնը սկսեմ հէնց վերջին եզրակացութիւնով, ապա՝ վերադառնամ սկզբին։
Բակունցի այդ հիանալի պատմուածքի բնաբանը Հայաստանն է՝ իր 
բնութիւ-նով, ժողովրդով, մշակոյթով, պատմութեամբ, ներկայով ու 

ապագան նախանշելով։ Սա այն առաջին ու վերջին եզրակացութիւնը եւ 
իմ խոր համոզումն է Բակունցի «Ալպիական մանուշակ» պատմուածքի 
կապակցութեամբ։
Ինչքան կարդաս, այնքան նոր յայտնագործութիւններ կարող ես անել այդ 
կարճ պատմուածքի ընդմիջից, քանի որ ամեն ինչ՝ ամեն մի բառ ու պատ-
կեր, ներկայացուել է ամենայն ճշգրտութեամբ, զգուշօրէն, դիպուկ ու լրիւ 
ուսումնասիրուած։ Այս պատմուածքում չկան պատահական մարդիկ, 
չկան պատահական պատկերներ ու չկայ պատահական գործողութիւն։ 
Ամեն ինչ ճիշտ կանխամտածուած է՝ գրողի մտային խոր թափանցումով ու 
ներկայացրածը լրիւ տիրապետելով։ Չեմ կարող մի քանի պարբերութեան 
մէջ ամփոփել իմ զգացածն ու գտածը։ 
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որ ձիաւորները գիւղից հեռանալուց առաջ տալիս 
են գեղջուկ կնոջ որդուն, որ յետոյ տիրանում է 
հնձուորը։ Բայց հնագէտի համար այդ գանձը, 
որի գտնելու համար է նա եկել Կաքաւաբերդ, 
Բակուր իշխանի շիրիմն ու տապանաքարն է։ 
Այսինքն՝ պատմութիւնը, հինաւուրց Հայաստանի 
պատմութիւնը, որ մարմնաւորւում է Բակուր 
իշխանի շիրմաքարով։ Հնագէտի համար գանձը 
նիւթականը չէ, հայութեան ունեցած գանձը իր 
պատմութիւնն է ու բարոյականը։ Եւ, իրաւամբ, 
բնական պաշարներով աղքատ Հայաստանում, ուր 
չկան տարբեր հանքեր ու հարստութիւններ, եղածն 
ու մնացածը հէնց հոգեւորն է. պատմութիւնը, 
մշակոյթը, գիրն ու գրականութիւնը, միտքն ու 
մարդուժը։ Հայաստանում ամեն տեղ ու ամեն մի 
անկիւնում շատ կան այդպիսի տապանաքարեր, 
բերդեր, ամրոցներ եւ արծիւներ, որի կերպարի 
մասին մանրամասն բացատրում է Բակունցը։ 
Իսկ ինչո՞ւ հէնց արծիւը... Արծիւը տոտեմիզմի 
ժամանակներից սկսած եւ յետոյ խորհրդանիշն է 
հայկական մի քանի ցեղախմբերի, իշխանական 
տների ու թագաւորութիւնների... Ու, հիմա էլ 
Հայաստանի Հանրապետութեան զինանշանում 
կայ ու պատկերուած է նաեւ արծիւը։
Հայոց պատմութեան մասին՝ մեր յաղթանակ-
ների ու պարտութիւններ մասին, մեր լաւի ու 
վատի մասին մենք չէինք իմանայ, եթէ դրանք 
պատկերաւոր ամրագրուած չլինէր ընդհանրապէս։ 
Ահա՛ նկարիչի դերը այս պատմուածքում։ Նրա 
ունեցածը թուղթն է ու մատիտը։ Ես նկարի-
չի կերպարի մէջ չեմ տեսնում միայն նկարիչ 
արուեստագէտին։ Նա պատկերում եւ ամրագրում 
է այն ամենը՝ ինչ կապուած է պատմութեան, 
ժողովրդի ու բնաշխարհի հետ։ Նա միաժամանակ 
պատմագիր է, հասարակագէտ է, մշակութային 
գործիչ՝ գրող, բանաստեղծ եւ նկարիչ։ Ու հէնց 
նա է, որ մեզ փոխանցել է ու փոխանցում է 
հայից ու Հայաստանից ամեն ինչ։ Նկարիչը՝ իր 
աշխատանքով, գալիս է ամբողջացնելու հնագէտի/ 
գիտնականի աշխատանքը։ Կարելի է աւելի երկար 
անդրադառնալ այս երկու տիպարներին, բայց 
հիմա բաւարարուենք այսքանով։
Ազգերը գոյատեւում են իրենց բնօրրանում, իրենց 
հայրենիքում։ Ազգերի նկարագրի ձեւաւորման 
մէջ կարեւոր նշանակութիւն են ունեցել հայրենի 
երկրի բնական պայմանները՝ կլիման, տարածքն ու 
աշխարհագրութիւնը։ Ակսել Բակունցը հնձուորի 
եւ միւս կերպարներով ներկայացնում է հէնց հային՝ 
նրա տիպարը։ Հայը ապրել եւ արարել է հիմ-
նականում լեռնային տարածքներում։ Հայը հէնց 
այդ լեռներում գիւղատնտեսութեամբ է զբաղուել... 
հնձել է իր արտը։ Քարից հաց հանող այդ չարքաշ 
հայի կերպարը մարմնաւորուել է հնձուորով։ Իսկ 
նրա զաւակը/ արդէն նոր սերունդը, ուրախանում 
է ձիաւորներից կոնսերվի տուփեր ստանալով։  
Նորից յիշենք պատմուածքի թուականը. 1927 
թ.։ Դա այն ժամանակաշրջանն էր, որ հայը 
Հայաստանում սկսել էր «անցում կատարել» 
գիւղից քաղաք։
Ակսել Բակունցը հիանալի է ներկայացնում 
Հայաստանի բնութիւնը, յատկապէս Զանգեզուր/
Սիւնիքը։ Նա նկարագրում է կարծր լեռները, 
քարն ու քարափը, ե՛ւ... ալպիական մանուշա-
կը՝ ծաղիկը։ Պատմուածքը սկսում է հէնց այդ 
բնութեան գեղեցիկ նկարագրութիւններով։ 
Գորիսի եւ Սիւնիքի գովերգու Բակունցը այս 
պատմուածքում նկարագրել է Հայաստանի մի 
ուրիշ շրջան. հնագոյն Այրարատը, եւ Արտաշատ 
քաղաքի մօտ գտնուող Կաքաւաբերդը։ Ու հէնց 
այդտեղ է եղել Բակուր իշխանի դամբարանն ու 
շիրմաքարը։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
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«Պաքոսը պանդոկում»

03 2019
ԱՊՐԻԼ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

ԱՅԳԵՐԳ
Սարերուն մէջ կը կոծկոծի այգուն` կոչնակը 
վանքին,
եղնիկները մըթնշաղին դէպի գետափ կը դիմեն.
աղջիկ մըն է կարծես հովը` գինով մուրտի 
բուրումեն`
որ ջուրերուն վրայ կը դառնայ սարսուռի պարն 
հեշտագին:

Վանքի քովի արահետեն կարաւանները 
կ’անցնի՜ն,
բոժոժներուն երգը լալով գիշերին մէջ տրտմօրէն.
մինչ կը սպասեմ ջինջ լոյսերուն` որոնք ծագիլ 
կը համեն.
ու կը լըսեմ շշուկներն` որ կը հծծեն մէջը ցանկին:

Կիրճին խորը, ժայռին ծոցն է գիւղանըկարը 
փռուած,
տարտամօրէն, հսկայական, արծիւի մը ձեւերով,
մագիլները խորասուզած խորշերու մէջ 
մըթամած:

Արբշիռ բոյրէն` զոր կը բերէ ինձի առտուն 
անխըռով,
ես կ’երազեմ ծառերուն տակ ու կըսպասեմ 
խոլաբար,
լոյս պարիկին` որ իղձերըս պըսակելու պիտի 
գար:

ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Ակսել Բակունցի «Ալպիական Մանուշակ» 
Պատմուածքի Իմ Մեկնաբանութիւնը

Մշակութային Արձագանգ

Բայց, փորձեմ համառօտ ու վերնագրային նշել մի 
շարք կարեւոր հարցեր, որ կուզէի կիսել ընթերցողի 
հետ։

* * *
«Ալպիական մանուշակ»ը սովորական վիպական 
պատում չէ։ Այդտեղ չկայ բնաբանի սկիզբ եւ 
վերջ։ Ուրիշ խօսքով՝ պատմութիւնը չի սկսում մի 
դրուագով, չունի վիպական պատումի հոլովոյթ 
եւ աւարտ։ Դրանով հանդերձ, ունի բազմաշերտ, 
բազմակողմանի ու խոր բովանդակութիւն։ Այդ 
բովանդակութիւնը ներկայացւում է գործող 
անձերով, ովքեր ունեն նկարագիր եւ էութիւն, 
բայց ո՛չ անձնանուն։ Սա արդէն փաստում է, որ 
Բակունցը նպատակ չի ունեցել ներկայացնել 
յատուկ անուններով որոշակի անձերի մաս-
նակցութեամբ դէպքերի շարունակական 
ընթացք, այլ նա կարեւորել է պատմուածքում 
ներկայացուող անձերի տիպարներն ու նրանց 
խոհա-փիլիսոփայական բովանդակութիւնը։ Հէնց 
այս հաստատումի հիման վրայ՝ շարունակենք 
գրութիւնը։
Ինձ ամենից շատ հետաքրքրեց հայ կնոջ տիպարը 
այս պատմուածքում։ Գլխաւոր դերում է գեղջուկ 
հայ կինը, որ հագին ունի խշխշան շորեր։ Նա 
ամօթխած է, ապրում է լեռներում՝ լեռնային պարզ 
ու նախնական կեանքով։ Բայց, նկարիչը նրան 
նմանեցնում է նաեւ քրմուհու։ Իսկ քրմուհին գալիս 
է հեռու դարերի խորքերից... Գեղջուկ հայ կնոջ 
դիմագիծը նկարիչին յիշեցնում է իր յուշերի կնոջը, 
որ հագնւում էր ալա-ֆրանգի, եւ գլխարկ ունէր։ 
Նկարիչի յուշերի կինը քաղաքում ապրող կինն է, 
իսկ նկատի ունենալով որ պատմուածքը գրուել ու 
աւարտուել է 1927 թուականին, երբ գիւղը սկսում 
է զիջել քաղաքին, ապա կարող ենք եզրակացնել 
որ՝ նկարիչի յուշերի կինը արդի ժամանակների 
ու ապագայ հայ կինն է՝ իր հագուստով տարբեր, 
բայց դիմագծով՝ նոյնը։ Ու ես եզրակացնում եմ, որ 
ըստ Ակսել Բակունցի՝ հայ կինը՝ իր դիմագծով ու 
տիպարով, նոյնն է ինչ կար հին դարերում, հիմա՝ 
լեռնային պայմաններում ու քաղաքում, եւ նոյնն 
էլ կը մնայ ապագայում։
Գեղջուկ հայ կնոջ տիպարը ներկայացնելու գծով՝ 
կայ մի ուրիշ դրուագ։ Հնձուորը հարուածում է 
իր կնոջ մէջքին ու ցաւ պատճառում նրան։ Կինը 
լացում է անձայն՝ իր ցաւը ուրիշին չպատմելով։ Իսկ 
գիշերուան, երբ հնձուորը պառկել էր խսիրի վրայ 
որ քնի, կինն էլ պառկում է նրա կողքին՝ խսիրի 
վրայ, գրկում իր զաւակին, ու միասին մնում են 
նոյն տանիքի տակ, որով գոյանում է ընտանիք։ 
Ահա՛ նոյն տանիքի տակ ապրելու հայ կնոջ հաս-
տատակամութիւնը, եւ յանուն ընտանիքի նրա 
զոհաբերութիւնը, այն կարեւոր զգացողութիւնն 
է, որ առաջացրեց իմ մէջ։ Բակունցի աչքից չի 
վրիպել հայ կնոջ այդ կերպարը, ու նա կարողացել 
է լաւագոյնս ներկայացնել դա։
Իհարկէ, մեր օրերում, երբ արդէն վաղուց հաւա-
սարութեան նշան կայ կանանց եւ տղամարդ-
կանց միջեւ, ընթերցողը կարող է տարակուսի եւ 
հարցականի տակ տանի այդ զոհաբերութիւնը։ 
Ես չեմ ուզում այս գրութիւնով անդրադառնալ 
այս հարցին, միայն նշեմ այն, որ ինչպէս անցեա-
լում, այնպէս էլ հիմա, կինն է համարւում հայ 
ընտանիքի հիմնասիւնը։ Մեր դարի պայմաններում 
հիմնասիւնի այդ առաքելութիւնը ստանում է ուրիշ 
բովանդակութիւն, որի մասին կարելի է երկար 
անդրադառնալ՝ ուրիշ առիթներով։
Իսկ հնագէտը... Երրորդ ձիաւորի խօսքով, հնա-
գէտը Կաքաւաբերդում գանձ է որոնում... Իսկ ո՞րն 
է այդ գանձը։ Երրորդ ձիաւորն ու հնձուորը ունեն 
ուրիշ պատկերացում։ Դա այն արծաթ դրամն է, 
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¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

ՀՀ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Յարգանքի 
Տուրք Մատուցած է Ապրիլեան Քառօրեայ 

Պատերազմի Հերոսներու Յիշատակին

ՀՀ վարչապետ նիկոլ Փաշինեան, 
պաշտպանութեան նախարար 
Դաւիթ Տօնոյեանի ուղեկցու-
թեամբ, երէկ, այցելած է «Եռաբլուր» 
զինուորական պանթէոն՝ յարգան-
քի տուրք մատուցելու 2016թ. 
Ապրիլեան քառօրեայ պատերազ-
մի եւ Արցախեան ազատամարտին 
մէջ իրենց կեանքը զոհաբերած 
հերոսներու յիշատակին:
Վարչապետի աշխատակազմի տեղե-
կատւութեան եւ հասարակայնու-

թեան հետ կապերու վարչութեան 
փոխանցած տեղեկութիւններով՝ Ն. 
Փաշինեան ծաղիկներ խոնարհած 
է Ապրիլեան պատերազմի զոհերու, 
զօրավար Անդրանիկ Օզանեանի եւ 
սպարապետ Վազգէն Սարգսեանի 
շիրիմներուն:
Նիկոլ Փաշինեան ծաղկեպսակ դրած 
է զոհուած ազատամարտիկնե-
րու յիշատակը յաւէրժացնող յու-
շահամալիրին:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Լրատուութեան Գործընկեր

Ապրիլեան Քառօրեան Տուաւ Հիմնական Հարցին 
Պատասխանը. Նիկոլ Փաշինեան 

Ապրիլեան քառօրեան տուաւ հիմ-
նական հարցին պատասխանը՝ 
անկախութեան սերունդը որքա՞ն 
պատրաստ է պաշտպանելու հայ-
րենիքի ինքնիշխանութիւնը։ Այս 
մասին, ըստ Yerkir.am-ի, ըսաւ ՀՀ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան՝ 
կառավարութեան նիստը սկսելով 
մէկ վայրկեան լռութեամբ յարգելով 
զոհուած տղաներու յիշատակը։
Վարչապետը արձանագրեց, որ մեր 
անկախութեան սերունդի տղանե-
րը դարձան սխրանքներու հեղի-
նակներ՝ պատասխանելով, որ հայ 
ժողովուրդը պէտք է վստահ ըլլայ՝ 
Արցախեան ազատամարտի առա-
ջին սերունդի ներկայացուցիչները 
եկած են փոխարինելու հայրենիքի 
նոր պաշտպաններ։
Փաշինեանը նաեւ Արցախի ժողո-
վուրդը շնորհաւորեց համապե-
տական ընտրութիւններուն առիթով։
«Կը կարծեմ, որ տեղի ունեցած 
են բարձր որակի ընտրութիւններ, 

որուն մասին կը վկայեն արդիւնքերը։ 
Նախագահական ընտրութիւննե-
րուն՝ առաջին փուլով յաղթելու 
համար՝ Արայիկ Յարութիւնեանին 
չէ բաւարարած ընդամէնը քանի 
մը հարիւր ձայն. այս փաստը 
ինքնին խօսուն է։ Խօսուն է նաեւ 
մասնակցող ուժերու աննխադէպ 
մեծ թիւը եւ որ ընտրութիւններուն 
արդիւնքներով՝ երկրորդ եւ երրորդ 
տեղերը զբաղցուցած են ո՛չ թէ 
իշխանական, այլ՝ ընդդիմադիր 
ուժեր»,- ըսաւ Վարչապետը։

Վերջացնեմ իմ վերլուծութիւնը, 
որ մնաց մի քանի նշումների 
սահմաններում։ Ասելիք շատ 
կայ, եւ իմ ցանկութիւնն է հայ 
համայնքներում նոր սկիզբ առնեն 

Շար. էջ 07-էն

Ակսել Բակունցի «Ալպիական Մանուշակ» 
Պատմուածքի Իմ Մեկնաբանութիւնը

Կաքաւաբերդ

Մշակութային Արձագանգ

գրական-գեղարուեստական բովան-
դակութեամբ երկերի քննարկում-
ները։ Այսպիսով՝ մտքերի լայն 
փոխանակութեամբ, կարող ենք 
նոր հորիզոններ բացել մեր առաջ՝ 
նոյնիսկ հասարակական հարցեր 
վերլուծել փորձելով։

* * *

Կաքաւաբերդ (Գեղի բերդ, Քեղի 
բերդ), միջնադարեան բերդ, Մեծ 
Հայքի Այրարատ նահանգի Ոստան 
Հայոց գաւառում, Ազատ գետի աջ 
ափին (այժմեան Արտաշատ քաղաքի 
Իմիրզեկ հնավայրից արեւելք)։ 
Առաջին անգամ յիշատակում է  
հայոց կաթողիկոս, պատմիչ եւ գրող 
Յովհաննէս Դրասխանակերտցին 
(9-10-րդ դարերում) որպէս Բագ-
րատունիների տոհմական տիրոյթ։ 
11-րդ դարում անցել է Պահլա-
ւունիներին, 12-13-րդ դարերում 
այն տիրել են Պռօշեանները։ Դրաս-

խանակերտցին հաղորդում է, որ 924 
թուականին Գեղիի վրայ է յարձա-
կուել արաբ զօրավար Բեշիրը եւ 
պարտուել Գէորգ Մարզպետունուց։ 
Գեղին վերջին անգամ յիշատակւում 
է 1224 թուականին, երբ Գառնու 
մօտ մարտում պարտուած Իվանէ 
Զաքարեանը պատսպարուել է 
այնտեղ։ 
Ամրոցն այժմ կանգուն է, լաւ պահ-
պանուած։ Այն կառուցուած է բարձր 
լեռան գագաթին, որ երեք կողմից 
անմատչելի է։ Դէպի հիւսիս-արեւելք 
ձգւում են պարիսպները, որոնք 
ունեն 2-2,5 մ հաստութիւն, 8-10 
մ բարձրութիւն եւ աշտարակներ։ 
Բերդի ներսում պահպանուել են 
եկեղեցին, այլ շէնքերի աւերակներ։ 
Բերդը յիշատակւում է նաեւ Գեղի 
կամ Քեղի անուններով։ Նոյնանուն 
բերդ եղել է նաեւ Սիւնիքում, այժմե-
ան Գեղի գիւղի տեղում։ Գեղի բերդը 
յիշատակում է նաեւ Մուրացանը 
իր «Գէորգ Մարզպետունի» պատ-
մավէպում։

«Ռեքւիեմ»` Նուիրուած Ապրիլեան Քառօրեայ 
Պատերազմին Նահատակուած Հայ Հերոսներու 

Յիշատակին
Ի յիշատակ ապրիլեան պատերազմի 
մէջ նահատակուած հայ քաջերուն 
Կամերային երաժշտութեան ազգա-
յին կեդրոնը Ապրիլ 4-ին «Ֆէյս-
պուք”-ի իր պաշտօնական էջին 
վրայ պիտի ներկայացնէ Պրուքներու 
«Ռեքւիեմ”-ը:
Համերգին ելոյթ ունեցած են Հայաս-
տանի պետական կամերային նուա-
գախումբը եւ «Հովեր» պետական 
կամերային երգչախումբը` ՀՊՅՆ 
գեղարուեստական ղեկավար եւ 
գլխաւոր է խմբավար Վահան Մար-
տիրոսեանի  ղեկավարութեամբ:
«Համերգի տեսագրութեան ցու-
ցադրութիւնը կեդրոնին յարգանքի 

տուրքն է քառօրեայ պատերազմի 
հերոսներու յիշատակին: Ստեղ-
ծագործութիւնը Հայաստանի մէջ 
կատարուած է առաջին անգամ` 
կեդրոնի նախաձեռնութեամբ»,- 
կ՛ըսուի Կամերային երաժշտու-
թեան ազգային կեդրոնի տարածած 
հաղորդագրութեան մէջ:


