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այս թիւին առկից կը գտնէք 
Ձեր ԲաԺանորԴագրութեան 

թերթիկը
(Թիւ 2-ին մէջ ծանուցուած էր բա ժա-

նորդագրութեան թղթիկը, որ սակայն պիտի գտնէք 
այս թիւին մէջ։)

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Հայաստանի Արտաքին Գործերու նա խա րար Էտ. Նալ-
պանտ եան Հոկտ. 30ին «Ռէօ թըրզ» գոր ծա կա լու թեան 
տուած իր հար ցա զրոյ ցին մէջ դա տա պար տած է թրքա կան 
կող մի այն պնդում ները՝ ըստ ո րոնց Ե րե ւա նի ու Ան գա րա-
յի մեր ձեց ման հա մար հայ կա կան կող մը պէտք է զի ջում ներ 

Էտուար Նալպանտեան.
“Հայաստան – Թուրքիա 

համաձայ նա գրին վա ւերացումը 
կապուած չէ Ղարաբա ղի հարցին”

ը նէ ղա րա բաղ եան խնդրին մէջ: Նա խա րա րը ը սած է թէ եր կու եր կիր նե րուն մի ջեւ 
բա նակ ցու թիւն նե րը վերջ գտած են եւ ներ կա յիս կող մե րը պար տա ւոր են ա րագ շար-
ժե լու դի ւա նա գի տա կան յա րա բե րու թիւն ներ ստեղ ծե լու եւ սահ մա նը բա նա լու ուղ-
ղու թեամբ՝ ըստ Հոկ տեմ բեր 10ի հա մա ձայ նա գրին:

Այլ խօսքով, Հայաստանի համար ըն դու նե լի չէ թուրք ղե կա վար նե րու այն պնդու-
մը, ըստ ո րուն Ան գա րա կը վա ւե րաց նէ հա մա ձայ նա գիրը, մի այն եթէ զար գա ցում ներ 
նկա տէ Ղա րա բա ղի հար ցին շուրջ:

“Ուրեմն ինչո՞ւ մենք ստորագրեցինք հա մա ձայ նա գիրը, ե թէ պատ րաստ չենք զայն 
վա ւե րաց նե լու” նշած է Հա յաս տա նի Ար տա քին Գոր ծե րու նա խա րա րը, ա ւել ցնե լով. 
“Ե թէ կող մե րէն որ ե ւէ մէ կը ձգձգէ կամ խո չըն դոտ ներ ստեղ ծէ հա մա ձայ նա գրի վա ւե-
րաց ման կամ գոր ծա դրու թեան ճամ բուն վրայ, պէտք է ստանձ նէ ա տոր բա ցա սա կան 
բո լոր հե տե ւանք նե րուն պա տաս խա նա տուու թիւնը”:

Էտ. Նալպանտեան անգամ մը եւս նշե լէ ետք թէ Հա յաս տան-Թուր քիա յա րա բե րու-
թիւն նե րը եւ ղա րա բաղ եան հա կա մար տու թեան շուրջ ըն թա ցող բա նակ ցու թիւն նե րը 
“եր կու ան ջատ գոր ծըն թաց ներ” են, անդ րա դար ձած է ղա րա բաղ եան հա կա մար տու-
թեան կար գա ւոր ման գոր ծըն թա ցին ալ. ը սե լէ ետք թէ “դրա կան աշ խու ժու թիւն” մը 
առ կայ է, կ՚ա ւել ցնէ. “Բայց չեմ կար ծեր որ շատ լուրջ կ՚ըլ լար ը սել, վա ղը կամ մէկ 
ա մի սէն կամ կարճ ժա մա նա կէն մենք հա մա ձայ նու թեան կու գանք”:

Լիզպոնի դաշնագիրը որ Եւրոպական Միութեան անդամ երկիրներու միջեւ 
կառավարման նոր համակարգ մը պիտի հաստատէ, Իրլանտայի, Լեհաստանի ու 
Չեխ իոյ զօրաւոր ընդդիմութեան կը բա խէր։ Իրլանտայի եւ Լեհաստանի հանդէպ 
զիջումներէ ետք, կը մնար Չեխիան որուն նախագահը Վաքլավ Քլաուս կը մերժէր 
ստորագրել Չեխիոյ խորհրդարանի կող մէ վա ւե րաց ուած դաշ նա գիրը մին չեւ որ 
ի րեն երկրին ալ չպար գե ւէ ին՝ «բա ցա ռու թեան» պարագան, (բա ցա ռու թիւն Եւ րո պա-
կան Հիմ նա կան Ի րա ւունքներու Համաձայնագրին, որուն շնոր հիւ 1945ին ար տաք-
սուած Գեր մա նա ցի ներ ի րա ւունք պի տի չու նե նան հա տու ցում պա հան ջե լու Չե խիա-
յէն)։ Վեր ջա պէս, Հոկ տեմ բեր 30-ին շուէ տա կան նախագահութիւնը համաձայնեցաւ 
են թարկուիլ Չեխիոյ պահանջին։ Ուրեմն, մեծ հաւանականութեամբ Լիզպոնի 
դաշնագիրը կը սկսի շուտով ուժի մէջ մտնել։ 

Անով առաջին ան գամ ըլ լա լով Եւ րո պա կան Մի ու թեան նա խա գահի կայուն պաշտօն 
մը կը հաստատուի: Պաշտօն որ, մինչեւ այսօր Եւրոպական Մի ու թեան զա նազան 
երկիրներու  6-ամսեայ հերթական նախագահութեամբ կ՚ապահովուէր։ Դաշնագրով 
կը հաստատուի նաեւ լայն ի րա ւա սիրութիւններու տէր Արտաքին Գործերու աւագ 
ներկայացուցիչի պաշտօնը։

Եւրոպական Միութիւն – Լիզպոնի Դաշնագիր

ՉեխԻՈյ ՀԱՆՐԱպետՈՒԹԻՒՆը ծԱյ Ր Աս տԻ ճԱՆ 
խստԱ պԱ ՀԱՆջ

Նոր յառաջի ընթերցողներուն 
ուշա դրութեան

Խմբագրատան կայուն հեռաձայնի 
թիւն է 

01 55 32 06 72
նոր յառաջի առաջին թիւը փարիզ 
քաղաքի ընթերցողներուն չէ հասած։ 
փարիզեան շրջանին եւ ֆրանսայի 
բո լոր շրջան նե րուն մէջ ցրւումը 
կատարուած էր, բա ցի  փա րի զի 
կեդրոնէն (75) եւ հօ-տը-սէնէն (92)։ 
թղթատարութեան վար չու թեան այս 
առընչու թեամբ գան գատ ներ կա յա-
ցուած է։ 
Բոլոր այն ընթերցողները որոնք ա ռա-
ջին թիւը զանազան պատճառներով 
չեն ստացած, կրնան դիմել նոր 
յառաջին։

համացանցի միջոցով մինչեւ նո յեմ-
բեր 15 կը ցրւուի համացանցային 
տար բե րակը։
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Թրքական կառավարութեան 
քիւր տե րուն հետ վա րած հաշ տու-
թեան քա ղա քա կա նու թեան ծի րէն 
ներս, Ար տա քին Գործոց նախարար 
Ահմէտ Տաւուտօղլու, Հոկտեմբեր 
30-ին գացած էր Էրպիլ Իրա քի 
քրտական շրջանը ուր հանդիպում 
ու նե ցած է Քիւրտերու ղեկավար Մե-
սուտ Պար զանիի հետ։ Տաւուտօղլու 
այս ա ռի թով ը սած է. “ուշ մնացած 
է ինք Էր պիլ գա լու։ Ե կանք։ Եւ հի մա 
կ՚ու զենք ա մե նա կարճ ժամանակի 
մէջ հիւ պա տո սարան մը բանալ 
այստեղ։ Եթէ Հիւսիսային Իրաքի մէջ 
ահաբեկչութիւն կայ, Թուրքիոյ մէջ 
ալ կայ։ Երկուքն ալ պէտք է դադրին, 
Թուրքերը, Արաբները եւ Քիւրտերը  
միասնաբար պէտք է կառուցեն 
նոր Միջին Արեւելք մը ուր մարդիկ 
Պասրայէն մինչեւ Էտիրնէ պէտք է 
ապ րին ու ճամբորդեն խաղաղ պայ-
ման ներու մէջ։”

ՊԱՂԵՍՏԻՆՑԻՆԵՐԸ ԿԸ 
ՔՆՆԱԴԱՏԵՆ
ՀԻԼԱՐԻ ԳԼԻՆԹԸՆԸ

Պաղեստին-Իսրայէլ բա նակ ցու թիւն-
նե րը վեր սկսելու նպատակով, Ամն-ու 
Ար տաքին գործերու նախարար Հիլարի 
Գլինթըն յաջորդաբար տեսակցութիւններ 
ունեցած է Պաղեստինեան իշխանութեան 
նախագահ Մահմուտ Ապպասի եւ Իս րա-
յէլի նախարարապետ Պ. Նեթանիահուի 
հետ: Հ. Գլինթըն Շաբաթ, Հոկտեմբեր 
31ին, այս մասին կատարած յայ տա րա-
րու թեան մէջ, առանց նախապայմանի 
բա նակցութիւններու վերսկսումը պա-
հան ջե լէ ետք, ող ջու նած է գա ղու թա շի-
նութիւնը դանդաղեցնելու ուղղութեամբ 
իսրայէլեան կողմին յայտնած պատ-

ԱՖՂԱՆԻՍՏԱՆ
ԱՊՏՈՒԼԼԱՀ ԿԸ ՔԱՇՈՒԻ
Աֆղանիստանի նախագահական 

ընտ րու թիւն նե րու երկ րորդ շրջա նի նա-
խօր եա կին, Նո յեմ բեր 1ին, ընդ դի մա-
դիր թեկ նա ծուն՝ Ապ տուլ լահ Ապ տուլ-
լահ յայ տա րա րած է թէ կը քաշ ուի: Իր 
ո րո շու մին որ պէս դրդա պատ ճառ նշած 
է ընտ րա կան յանձ նա ժո ղո վի կազ մին 
փո փո խու թեան նկատ մամբ իր պա հանջ-
նե րուն մեր ժու մը: Ան, հան դարտ մնա լու 
եւ ցոյ ցե րու չդի մե լու կոչ կա տա րած է իր 
հա մա կիր նե րուն: Ներ կա յիս Քար զայ կը 
մնայ մի ակ թեկ նա ծուն. այսուհանդերձ 
ընտրութեան երկրորդ շրջանը տեղի 
կ՚ու նենայ Նոյեմբեր 7ին: 

ԱնՏրէ ԱղԱսի
ՑնՑիչ ՅաՅտնութիւններ

Լոնտոնի Թայմզը Անտրէ Աղասիի «Բաց — ինք
նա կեն սա գրու թիւն մը» գիր քէն հատ ուած ներ տպած 
է: Թէ նի սի բազ մա վաս տակ մի ջազ գա յին ա խո յեա նը, 
«Լաս Վեկասի լաճը» փա ղա քշա կան ան ուա նու մով, 
ցնցիչ յայտ նու թիւն ներ կ՚ը նէ թէ նի սի աս պա րէ զին մէջ 
հօր բռնազ բօ սիկ ներ կա յու թեան, մար զա կան թմրե
ցու ցիչ նե րու գոր ծա ծու թեան, անձ նա կան, ըն տա նե
կան, ա մուս նա կան իր կեան քին անձ կա լի եւ ու րախ 
պա հե րուն վե րա բեր եալ։ Գիր քը լոյս պի տի տես նէ 
նոյեմբեր 9ին։

«Քոքա-Քոլա Հարցը» շար ժա պատ կե րը 
լոյս տե սած է, Ժեր ման Կիւ թիէ րէ զի եւ Քար-
մէն Կար սիա պատ կե րա հան նե րու կող մէ։ 
2002էն սկսեալ 470 սպա նութիւններու ծանր 
ամբաստանութիւնը  կ՚ուղղուի Քոքա-Քոլա 
բազմազգեան տնտեսական ձեռնարկութեան 
դէմ։ Սպա նու թիւններ, առեւանգումներ, ան-
հե տա ցում ներ, չարչարանք  տե ղի ու նե-
ցած են յատ կա պէս Քոլոմպիայի, Կուա թէ-
մա լայի, եւ Թուրքիոյ մէջ արհեստակցական 
աշխատաւորներու դէմ, որոնք աշ խա տան-
քային պայմաններու բարելաւման հա մար 
պայքարած են, ընդդիմացած ըն կերութեան 
տնօրինութեան։

ԹՈՒՐՔԵՐԸ ԿԸ ՀԱՇՏՈՒԻՆ 
ՔԻՒՐՏԵՐՈՒՆ ՀԵՏ ԱԼ

րաստակամութիւնը: Այս վերջին կէտը զայ րացուցած է Պաղեստինցիները ո րոնք 
ա ռա ջին ան գամ ըլ լա լով բա ցա յայ տօրէն կը քննադատեն ԱՄՆ-ու նոր իշխանութիւնը: 
Պաղեստինեան կողմը կը բողոքէ որ մինչ այդ, երբ Ուաշինկթըն գաղութաշինութեան 
ամբողջական սա ռեց ման կողմ նա կից էր, ան ներ կա յիս կը գո հա նայ ա նոր թա փին 
դան դա ղեց մամբ: 

ԽԻՍՏ ԱՄԲԱՍՏԱՆԱԳԻՐ ՔՈՔԱ-ՔՈԼԱՅԻՆ ԴԷՄ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ|



Թուրքիա, Սուրիա Եւ քիւրտԵրը

Թուրքիոյ յարաբերութիւնները 
դրացի եր կիր նե րուն հետ կը շա րու նա
կեն ըն թա նալ դրա կան ուղ ղու թեամբ: 
սու րիոյ հետ յա րա բե րու թիւն նե րը, 
հա ւա նա բար, կը հան դի սա նան,հա
յաս տան եա նին հետ, այս գոր ծըն թա
ցին ամենէն փայ լուն օ րի նա կը:

Տակաւին 1990ականներու վեր ջա
ւո րու թեան այս եր կու եր կիր նե րը այն
քան թշնա մութիւն ու նէ ին, որ Թուր
քիան իր հրա սայ լե րով ռազ մա փոր ձեր 
կ՚ը նէր Հա լէ պէն մի այն 40 քմ. հե ռա ւո
րու թեան վրայ: Թուր քիոյ Քիւր տե րուն 
սու րիոյ բե րած ա ջակ ցու թիւնն էր: իսկ 
սու րիա՝ Քիւր տե րը կը գոր ծա ծէր  որ
պէս Թուր քիոյ վրայ ճնշում բա նեց նե լու 
լծակ, որ պէս զի վեր ջինս Եփ րա տի ջու
րե րը չպա հէ նո րա շէն ամ բար տակ նե
րով: Կար նա եւ Հա թայիս կէն տէ րու նի 
հար ցը որ եր կու եր կիր նե րուն յա րա բե
րու թիւն նե րը կը թու նա ւո րէր: Այս շրջա
նը ան ցած էր Թուր քիոյ 1939ին, (նոյն 
թուա կա նին նա եւ մե ծա մաս նու թեամբ 
հա յա թափ ե ղած) եւ այդ օ րէն ի վեր 
սու րիա կան քա ղա քա կա նու թե նէն մեծ 
ճի գեր խլած: սու րիան կը շա րու նա կէր 
իս կէն տէ րու նը պատ կե րել իր պաշ տօ
նա կան քար տէ սներուն մէջ եւ չէր վա
րա ներ ամեն պա տեհ ա ռի թի զայն յի
շեց նե լու:

սակայն ի վերջոյ սուրիա տեղի 
տուաւ, եւ 1999ին քրտա կան ՓՔՔ 
կու սակ ցու թեան ղե կա վա րը ձեր բա
կալ ուե ցաւ: Թուր քիա իր կար գին ջու
րե րու քա ղա քա կա նու թիւ նը մեղ մա

Թուրքիա  իսրայէլ յա րա բե րու թիւն
նե րը վեր ջին շրջա նին լա րու մի ծայր 
աս տի ճա նի հա սած են: 

Երկու երկիրները նոյնիսկ այն տա
րի նե րուն երբ դեռ դի ւա նա գի տա կան 
կա պեր չու նէ ին, զին ուո րա կան ու 
գաղտ նի գոր ծա կա լու թեան բնա գա
ւառ նե րուն մէջ լաւ յա րա բե րու թիւն ներ 
կը մշա կէ ին: Հա կա ռակ ա տոր, մին չեւ 
1990ա կան թուա կան նե րը, ի րենց քա
ղա քա կան յա րա բե րու թիւն նե րը վե
րի վայ րում ներ ար ձա նա գրած են: Այդ 
շրջա նին յա ջոր դած է մեղ րա լուս նա յին 
նոր շրջան մը՝ մին չեւ 2008 Դեկ տեմ
բեր 27ի իս րա յէլ եան յար ձա կու մը՝ Գա

ԹՈՒՐՔԻԱ-ԻսՐԱյԷԼ յԱՐԱԲեՐՈՒԹԻՒՆՆեՐՈՒ
խԱՒԱՐ ՕՐեՐը

ցուց, եւ տագ նա պը մօ տե ցաւ իր լու
ծու մին: 

2002ին, ԱՔՓի յաղթանակով, 
Թուր քիան իր քա ղա քա կա նու թիւ նը 
կտրուկ կեր պով սկսաւ փո խել Մի ջին 
Ա րե ւել քի և իս լա մա կան աշ խար հի եր
կիր նե րուն նկատ մամբ: Կա րե լի է ը սել, 
որ այդ օ րե րէն ի վեր, Թուր քիոյ ար տա
քին քա ղա քա կա նու թիւ նը երկ կող մա նի 
է, մէ կը դէ պի Եւ րո պա կան մի ու թիւն, 
միւ սը դէ պի Ա րե ւելք: նոյ նինքն այդ 
քա ղա քա կա նու թեան հա սուն պտու ղը 
կա րե լի է նկա տել սու րիոյ հետ յա րա
բե րու թիւն նե րուն այժ մու փայ լուն վի
ճա կը:

Մի քանի տարիներու ընթացքին, 
Թուր քիա կրցաւ իս րա յէլսու րիա 
ա նուղ ղա կի երկ խօ սու թիւն նե րը 
հիւ րըն կա լել: սու րիոյ շրջա փա կու
մին վերջ տուաւ: Եւ ամենէն կա րե
ւո րը՝  սիր տը շահեցաւ մի լիո նա ւոր 
Ա րաբ նե րուն՝ թրքա կան հե ռա տե
սի լի՝ արաբերէնի թարգմանուած 
յայտագիրներ  սփռելով: Ա պա, 2008ի 
Գա զա յի պա տե րազ մին հա կաիս րա
յէլ եան արտայայտութիւններ ունեցաւ 
եւ առաւել իս լա մա կան աշ խար հի ջա
հա կի րը հան դի սա նա լու  քա ղա քա կա
նու թիւ ն վարեց:

սիրալիր յարաբերութիւններուն 
վեր ջին ան նա խա դէպ ե րե ւոյ թը, եր կու 
եր կիր նե րուն մի ջեւ կարճ ժա մա նա կով 
վի զա նե րու ջնջումն է: Այս կը նշա նա
կէ, որ պէս ա ռա ջին ար դիւնք՝ Թուր
քիասու րիա 800 քմ. սահ մա նա գծի 

եր կայն քին բար գա ւա ճում, իսկ ա ւե լի 
եր կար ժա մա նա կի վրայ, նա եւ հա մա
գոր ծակ ցու թիւն՝ զա նա զան ո լորտ նե
րու մէջ:

նկատի առնելով, որ սահմանին 
երկու կող մերն ալ քրտա կան բնա կա
վայ րեր են, եր կու եր կիր ներն ալ վախ
նա լիք բան չու նին: Ուրեմն զար մա նա լի 
չէ որ, ճիշդ վի զա նե րուն ջնջու մին օ րը, 
սու րիոյ նա խա գա հը, Պա շար Ասատ 
իս թան պու լի մէջ յայ տա րա րեց թէ պե
տա կան նե րում պի տի շնոր հէ բո լոր 
այն սու րիա ցի Քիւր տե րուն, ո րոնք զէն
քը վար կը դնեն ու տուն կը վե րա դառ
նան: Միւս կող մէն, թրքա կան բա նա կի 
ընդ հա նուր հրա մա նա տար իլ քէր Պաշ
պուղ, իս լա մա կան պայ րա մի շնոր հա
ւո րու թիւն ներ ըն դու նե լու վայր ընտ րեց 
Մար տին քա ղա քը, սու րիոյ սահ մա նին 
վրայ, ու իր խօս քը ար տա սա նեց սահ
մա նա յին ոս տի կա նա տու նէն: Մաս
նա գէտ ներ այս քայ լը մեկ նա բա նե ցին 
որ պէս բա նա կին ա ջակ ցու թիւ նը սու
րիոյ հետ լաւ յա րա բե րու թիւն նե րուն: 
Բայց այլ մեկ նա բա նու թիւն մը կա րե
լի է ը նել նկա տի առ նե լով Մար տի նի 
ա րաբ եւ ա սո րի բնակ չու թիւ նը: Ըստ 
այս երկ րորդ մեկ նա բա նու թեան, Պաշ
պուղ Մար տի նը ընտ րած է, որ պէս զի 
քրտա կան գոր ծօ նին դե րը զեղ չուի, 
ա ռա ւել կա րե ւո րու թիւն տա լով վե րո
յիշ եալ տար րե րուն: Ամեն պա րա գա յի 
յստակ է որ եր կու եր կիր նե րը այլ հար
ցե րու կող քին, նա եւ հա մա ձայ նած են 
քրտա կա նին շուրջ, եւ մտա հոգ ուած 
են մի այն ա ռեւ տու րի մա կար դա կին 
բազ մա պատ կու մով:

ՎԱՀԱԳն ՔէՇիՇԵԱն

զա յի վրայ: Պա ղես տին եան հո ղե րուն 
կա տար ուած այդ մի ջա մտու թեամբ 
սկսած լա րու մը իր գա գաթ նա կէ տին 
կը հաս նէր 2009 Յուն ուար 29ին երբ, 
Տա ւո սի տնտե սա կան վե հա ժո ղո վին 
թուրք նա խա րա րա պետ էր տո ղան իս
րա յէ լի նա խա գա հին՝ “Դուք լաւ գի տէք 
սպան նել” ը սե լով, կը հե ռա նար ժո
ղո վէն: Այս դէպ քէն յե տոյ բո լո րո վին 
վատ թա րա ցան եր կու եր կիր նե րու յա
րա բե րու թիւն նե րը, հա կա ռակ իր երկ
րի հա կազ դե ցու թիւն նե րը սան ձե լու 
ուղ ղու թեամբ իս րա յէ լի Պաշտ պա նու
թեան նա խա րար է. Պա րա քի գոր ծա
դրած ջան քե րուն: 

ԱՅԼԵՒՍ ՈՉ ՄԷԿ ԲԱՆ ԱՆՑԵԱԼԻ 
ՆՄԱՆ Է  

Այսօր, սուրիացի եւ իսրայէլացի 
մաս նա գէտ ներ դի տել կու տան թէ 
Թուր քիա բո լո րո վին փո խած է քա ղա
քա կան իր ուղ ղու թիւն նե րը եւ այլ եւս ոչ 
մէկ բան  անց եա լի նման է: Այն աս
տի ճան որ Թուր քիա,  միա կող մա նի օ
րէն զեղ չեց իս րա յէ լի ա նու նը՝ վեր ջերս 
Թուր քիոյ Գոն իա քա ղա քին մէջ նա խա
տես ուած միա ցեալ ռազ մա փոր ձե րէն: 
Շա տեր, ինչ պէս իս րա յէլ եան “Պէկին
սատաթ” ռազ մա վա րա կան ու սում
նա սի րու թեանց կեդ րո նէն էֆ րայիմ 
ին պար, կը պնդեն որ այն շրջա նէն ի 
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ԻՆՉՈՒ ՉԵՄ ՄԽԱՐ 
ԵՆՈՎՔ ԼԱԶԵԱՆ

 
ա. ՃԵրՄակ աՂաւնին որ կԸ ԾրՏԷ

Պատմութիւնը նման ի րա դար ձու թեանց ան վերջ կրկնու թիւնն է: Նոյն թա տե րա-
խաղն է՝ նման դե րե րով, թէ եւ տար բեր դե րա սան նե րով:

Ամերիկայի ձախակողմեան, այսինքն ժո ղո վրդա վար կու սակ ցու թեան ներ կա յա-
ցու ցիչ նա խա գահ ները կը սի րեն ստանձ նել ճեր մակ ա ղաւ նիի դե րը եւ կը սի րեն սա-
ւառ նիլ մեր գլխուն վե րեւ դափ նիի ճիւ ղը կտու ցին մէջ: 

Աղաւնիի այդ դերին մէջ կը սիրեն սե ղա նին շուրջ նստեց նել ո խե րիմ թշնա մի նե րը 
եւ քիչ մը բռնու թիւն գոր ծա ծե լով հաշ տեց նել զա նոնք:

Ճիմի Քարթըր կրցած է Մէնահէմ Պէկինի ձեռ քը ո լո րել ան գամ եւ Քէմբ-Տէյվիտի 
մէջ պայ մա նա գիր մը ստո րա գրել տալ Անուար Սատաթին հետ:

Պիլ Գլինթըն Եիցխաք Ռապինը եւ Եասէր Արաֆաթը նստե ցու ցած է դէմ-դի մաց եւ 
բա ներ մը ստո րա գրել տուած եր կու քին: 

Թուղ թերը կը ստորագրուին, սակայն ստո րա գրող ները զոհ կ՚եր թան ի րենց երկ րին 
ազ գայ նա կան նե րուն՝ իբ րեւ դա ւա ճան: Սատաթ կը սպան նուի օ րը ցե րե կով, Ռապինն 
ալ՝ ի րիկ ուան դէմ: Տխուր է:

Ըսել կ'ուզեմ դիւրին չէ աղաւնիի մը ա ռա քե լու թիւ նը: Չես գի տեր. խա ղա ղու թեան 
դա լար ճիւ ղե՞րն են ա ւե լի շատ, թէ՞ ա ւեր ները: 

Ահա նորէն ձախակողմեան նախագահ մը ու նինք Սպի տակ Տան մէջ: Ինքն ալ ո խե-
րիմ թշնա մի ներ կը փնտռէ որ հաշ տու թիւն մը պար տա դրէ: Այս ան գամ դժուար է 
յար մար դե րա սան ներ գտնե լը: Ոչ Իս րա յէլը յար մար ստո րա գրող մը ու նի ներ կայ պա-
հուն, ոչ ալ Պա ղես տին ցի նե րը: Ու րեմն պէտք է քիչ մը ան դին փնտռել:

Իսկ քիչ մը ան դին կան Թուր քերը եւ Հա յերը: Խնդիր մը ու նե ցած են աս կէ չես գի-
տեր քա նի տա րի ա ռաջ: Պէտք չէ հին յար դը հո վուն տալ: Թող հի մա նստին ու հաշտ-
ուին: Թէ եւ Քէմբ-Տէյվի տի չափ կա րե ւոր չէ այդ հաշ տու թիւ նը, սա կայն հի մակ ու հի մա 
քի չով գո հա նանք:

Իսկ ժամադրավայրը թող Զուիցերիան ըլ լայ, որ մաս նա կից նե րը հոն կէ շի տակ 
Շուէտ եր թան, ուր խա ղա ղու թեան մրցա նակ նե րը կը բաժ նուին:

բ. ՉԸՍուաԾԸ ԸՍուաԾԷն կարԵւոր Է

Հայ-թրքական պայմանագրութեան շա րա դրան քը իր բո վան դա կու թեամբ, իսկ 
ա ւե լի ճիշդ՝ բո վան դա կու թեան բա ցա կա յու թեամբ մրցա կից է մի մի այն Եւ րո պա կան 
Մի ու թեան սահ մա նա դրու թեան՝ ծնած եւ թաղ ուած 2005 թուականին: 

Համահայկական աղմուկ-աղաղակին մէջ քի չե րը մի այն անդ րա դար ձած են, թէ 
բուն շա րա դրան քին մէջ ոչ ցե ղաս պա նու թիւն բա ռը կայ, ոչ ալ Ղարաբաղ:

- Միթէ չե՞ս հասկնար, կը գրէ բարեկամ մը, որ պայ մա նա գրու թիւնը ուղ ղա կի կ'ակ-
նար կէ երկուքին ալ: 

– Պայմանագրութիւններուն տողերն են կա րե ւոր, եւ ոչ թէ տո ղե րուն մի ջեւ ակ-
նար կու թիւն ները, կը փոր ձեմ հան դար տեց նել զրու ցա կիցս, սա կայն ի զուր:

գ. անՑԵաԼին գաՂՏնիՔնԵրԷն

Մտիկ ընել չես ուզեր. եկուր դուրս ել լենք պտը տինք: Քեզ տեղ մը տա նիմ: Այո, քիչ 
մը հե ռու է. պէտք է քա լենք:

Պոլսոյ Թաքսիմ հրապարակէն Ան կա խու թեան պո ղո տա յով վար պի տի իջ նենք 
գրե թէ մին չեւ Թիւ նէլ: Ճամ բուն վրայ Փե րայի գե ղե ցիկ շէն քե րը կրնաս դի տել, զորս 
Հա յե րը եւ Յոյ նե րը շի նած են, իսկ հի մա Թուր քերը կը վա յե լեն:

Ահա Անկախութեան պողոտան կը ճիւ ղա ւոր ուի քա նի մը ա ւե լի նեղ փո ղոց նե րու: 
Հա սանք: Աջ դառ նանք եւ այս բա կը մտնենք: Չե՞ս հաւ նիր: Աղ տո՞տ է, կ'ը սես: Պահ 
մը կե նանք ու կի զիչ ա րե ւէն հանգ չինք: Թէ եւ ես ոչ թէ ծա ռե րուն շու քը փնտռե լու հա-
մար բե րի քեզ հոս, այլ անց եա լին շու քե րը որ սա լու:

Հիմա մտիկ ըրէ: Նարմանլը Եուրտու խան կոչ ուող այս աղ տոտ ծա կին մէջ կը 
գտնուէր...

Այո, իրաւունք ունիս, "Ժամանակ" օրա թեր թին խմբա գրա տու նը՝ մին չեւ վեր ջերս: 
Սա  կայն խօսքս ա նոր մա սին չէ: 

Նարմանլը Եուրտու խան կոչուող ան շուք այս բա կին մէջ կը գտնուէր... Հա յաս-
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վեր երբ կրօ նա մէտ ԱՔՓ կու սակ ցու
թիւ նը Թուր քիոյ իշ խա նու թիւ նը ձեռք 
ան ցուց, եր կի րը փա րած է դէ պի իս լա
մա կան աշ խարհ, լքե լով Արեւ մուտ քը: 
Բայց եւ այն պէս, ճշմար տու թեան ա ւե
լի մօտ կը թուի թուրք փրոֆ. Հասան 
Քոնիի վեր լու ծու մը, ըստ ո րու՝ ընդ հա
կա ռա կը, այս ըն թաց քին նպա տա կը 
հե ռա նալ չէ Ա րեւ մուտ քէն, այլ՝ պար
զա պէս ըն թա նալ ԱՄնու նոր ղե կա
վա րու թեան ցան կու թիւն նե րուն ուղ
ղու թեամբ:      

սակայն այս ամբողջին մէջ կան 
մեզ՝ Հա յերս ալ ուղ ղա կի ու ա նուղ ղա
կի կեր պով շա հա գրգռող ե րե ւոյթ ներ: 
նախ, օ րի նակ ցե ղաս պա նու թեան 
ճա նաչ ման պա հան ջով ցոյ ցը որ տե
ղի ու նե ցաւ իս րա յէլ, ճիշդ այն օ րե րուն 
երբ Թուր քիա իս րա յէ լի դէմ տհաճ 
ի րե րա յա ջորդ քայ լե րու ձեռ նար կեց: 
Կա րե լի է ը սել, թէ նման ցոյց իս րա յէ լի 
մէջ գրե թէ ար տա կարգ ե րե ւոյթ է, քա
նի մին չեւ այ սօր Հա յոց Ցե ղաս պա նու
թեան ճա նաչ ման  կա պակ ցու թեամբ 
իս րա յէ լի կեց ուած քը յստակ ե ղած է: 
Ան փոր ձած է այդ հար ցը լա ւա գոյնս 
գոր ծա ծել Թուր քիոյ հետ իր յա րա բե
րու թիւն նե րուն մէջ: Մեզ մէ ոչ մէ կուն 
հա մար գաղտ նիք է. ա մէն ան գա մուն 
որ Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան ճա նաչ
ման հար ցը օ րա կար գի ե կած է ԱՄն
ու Խոր հրդա րա նին մէջ, միշտ հրէ ա
կան լո պի ին մի ջո ցով է որ Թուր քիա 
յա ջո ղած է վի ժեց նել զայն: Եւ ա տի կա 
կ'ըլ լար հե տզհե տէ հրա պա րա կայ նօ
րէն:

Այսօր, արդեօ՞ք Թուրքիա այլեւս իս
րա յէ լի ձեռ քը գտնուող նման խա ղա
քար տէ չվախ նա լու երաշ խիք նե՞ր ու նի: 

Ամէն պարագայի, ռա զմա քա ղա քա
կան վեր ջին զար գա ցում նե րը բազ մա
թիւ եւ ճա կա տա գրա կան փո փո խու
թիւն ներ կը վե րա պա հեն մեզի: 

Ու կարեւորը հայութեան համար՝ 
պարզ հան դի սա տե սի դե րէն կա րե նալ 
դուրս գալն է, զա նոնք ժա մա նա կին ու 
ճիշդ դա տե լով:  

ՅԻԿԷՆ 
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տա նի հան րա պե տու թեան առ Թուր քիա դես պա նա տու նը: Մին չեւ 1920 թուա կա նը 
բնա կա նա բար, մին չեւ մեր պե տու թեան կոր ծա նումը:

Այո, ճիշդ հասկցար զիս. Հայաստանի հան րա պե տու թիւ նը դի ւա նա գի տա կան յա-
րա բե րու թիւն ներ ու նե ցած էր Թուր քիոյ հետ: 

Հայոց պատմութեան դասագիրքիդ մէջ գրուա՞ծ էր այդ փաս տը: Հա յոց պատ մու-
թեան ու սու ցիչդ յայտ նա՞ծ էր քե զի նման բան մը: 

Ներող եղիր, որ այդչափ քալեցուցի քեզ: 

Դ. պԵՏութի՞ւն թԷ նաՀանգ

Ժպտելու անսովոր երկու այրեր կը ճգնին ժպի տի պէս բան մը ուր ուա գծել քա րէ 
ի րենց դէմ քե րուն վրայ: Մէկը յաղ թան դամ է, միւ սը հա զիւ ա նոր ու սին հաս նող: 

Դէմքի արտայայտութեան պէս՝ անոնց եր կիր նե րուն յա րա բե րու թիւն ներն ալ 
բռնազ բօս են: Մէկ կողմէ տարուէ տարի ա ճող փոխ շա հա ւէտ առու տու րը, միւս կող-
մէ՝ ա նո ղոք մրցակ ցու թիւնը՝ քար իւ ղի պէս սեւ ու լպրծուն:

Ի՞նչ խօսած են Պուտին եւ Էրտողան կար ճա տեւ այդ հան դիպ ման ա տեն: Հար կաւ 
խո ղո վա կա շա րին խնդի րը կը քննէին: Ու րի՞շ:

Ահա. Ռուսիա պիտի չխոչընդոտէ (գէթ հի մա կու հի մա) Հա յաս տա նի՝ Թուր քիոյ հետ 
մեր ձեց ման ճի գե րը, կը գրէ ա նա նուն թուրք մեկ նա բա նը: 

Ուշագրաւ կը գտնեմ այս նա խա դա սու թիւնը: 
Ուզենք թէ չուզենք, սիրենք թէ չսիրենք. Հա յաս տա նը սահ մա նա կից է Թուր քիոյ: 

Եթէ նոյն իսկ այդ սահ մա նը հրուի Կա րի նէն ու Վա նէն ան դին՝ դարձ եալ սահ մա նակ-
ցու թիւ նը ան խու սա փե լի պի տի մնայ:

Հիմա բացատրէ ինծի հետեւեալը. Ա. եւ Բ. եր կիր նե րը սահ մա նա կից են: Գ. եր-
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Թիֆլիսի Վերաքննիչ ատեանին առ ջեւ 
Հոկ տեմ բեր 30ին տե ղի ունեցած է ջա-
ւախահայ քաղաքական գործիչ Վահագն 
Չախալեանի, հօր եւ կրտսեր եղբօր դա-
տավճիռին բողոքարկման նիստը: 

Դատակազմը ունկնդրելէ ետք պաշտ-
պան փաս տա բան ներ Ստեփան Ոս կան-
եանի եւ Նինօ Անդրաիշվիլիի ելոյթները, 
կարճ ժամանակ քաշուած է կայացնելու 
համար վճիռը, որ արձակած է քիչ յետոյ՝ 
“անփոփոխ թողել Ախալցխայի Ա ռա ջին 
ատեանի վճիռը”:

Վերաքննութեան այս մերժումէն ետք 
պաշտ պան փաստաբանները ո րո շած են 
դի մել Վրաստանի Գերագոյն Ատ եա նին :

Յիշեցնենք որ Վ.Չախալեան Ապրիլ 7ին 
Ախալցխայի Ա. Ատեանին կողմէ 10 տարի 
բանտարկութեան դատապարտուած էր՝  
զէնք ու զի նա մթեր քի ձեռք բեր ման եւ 
պահ պա նու թեան, հան րա յին կար գի 
խան գա րման, իշ խա նու թեան ներ կա յա-
ցուց չի դէմ խու լի կա նու թեան յան ցանք-
ներով, իսկ իր հայրն ու եղբայրն ալ 
զէնք ու զինամթերքի ձեռքբերումի եւ 
պահպանութեան յանցանքներով նոյն-
պէս դատապարտուած էին դրամական 
պատիժներու: 

կի րը սահ մա նա կից չէ այդ եր կու քին՝ գէթ 
ցա մա քէն: Ինչո՞ւ Գ. եր կիրը խո չըն դո տել 
կա րե նա լու աս տի ճան մի ջա մուխ ըլ լայ 
Ա. եւ Բ. եր կիր նե րուն յա րա բե րու թեանց: 
Խել քիս չի պառ կիր: 

Եթէ անշուշտ... չեմ վրիպիր չա րա գու-
շակ իմ մէկ են թա դրու թեամբ: Ռուսիա 
հայ-թրքա կան սահ մա նը ի՛ր սահ մա նը 
կը նկատէ, իսկ Հա յաս տանն ալ՝ իր նա-
հանգ նե րէն մէ կը պար զա պէս:

Իսկ եթէ այդպէս է, Հայաստանի նա-
խա գահ նկատ ուող ան ձը ընդ ամէնը 
կու սա կալ մըն է, ընդ ա մէ նը բարձ րաս-
տի ճան պաշ տօն եայ մը՝ ռու սա կան ան-
ծայ րա ծիր կայս րու թեան մէջ: Եւ իր 
ա ռած ա մէն մէկ քայ լը Մոս կուա յէն հրա-
հանգուած է: 

Անիմաստ է ուրեմն անոր երեսն ի վեր 
դա ւա ճան պո ռալ: Ան դա ւա ճան մը չէ: 
Ռուս իոյ կը ծա ռա յէ եւ չէ դա ւա ճա նած 
զայն: 

Ե. ... իՍկ Դուն ԵԼԵր՝ ՋաԽՋաԽԸ 
կԸ ՓնՏՌԵՍ

- Իրերամերժ կարծիքներ կը յայտնես 
գրու թեանդ մէջ, հեգ նօ րէն կը ժպտի 
զրու ցա կիցս: Քիչ ա ռաջ կ՚ը սէ իր թէ Ա մե-
րի կան է որ Հա յը եւ Թուր քը բա նակ-
ցու թեանց սե ղա նին առ ջեւ կը նստեց նէ 
բռնա բար, հի մա ալ Ռու սիան յի շե ցիր 
յան կարծ ու Հա յաս տա նի վրայ ան սահ-
ման ազ դե ցու թիւ նը կը վե րա գրես ա նոր:

- Իրաւունք ունիս, սակայն իրերամերժ 
կար ծիք ներս կը բխին նոյն չափ ի րե րա-
մերժ անց քերէն:

Նայէ. հայ-թրքական սահմանը պաշ-
տօ նա պէս փակ է: Ոչ հաւքն իր թե ւով, ոչ 
օձն իր պոր տով...: Սա կայն Պոլ սոյ Գում-
գա փը թա ղը մտնես՝ չորս կողմդ հա յաս-
տան ցի կը վխտայ: Ոչ թէ պատ րի ար քա-
րա նին թա ղը ըլ լա լուն հա մար, այլ ո րով-
հե տեւ տեղ ւոյն խար խուլ տու նե րը ա ժան 
են:  Ը սել է հա յաս տան ցի պան դուխ տը 
իր ոտ քով ա ւե լի հե ռու հա սած է, քան 
Հա յաս տա նի նա խա գա հը «դա ւա ճան» 
իր գրի չով: Փա՞կ է հի մա սահ մանը, թէ 
բաց: Բուն դի ւա նա գի տու թիւ նը Ժը նե ւի՞ 
մէջ կը կա տար ուի, թէ Գում գա փըի թզա-
չափ մայ թե րուն վրայ:

զ. Եւ ՎԵրՋապԷՍ

Սխա՞լ է իրերամերժ կարծիքներուն 
մի ջեւ տա րու բե րի լը: Յան ցա՞նք մըն է 
չմաս նակ ցիլ ազ գա ծա ւալ մթա գին ցա-
սու մին՝ ընդ դէմ դոյզն բո վան դա կու թենէ 
եւ յե տին ար ժէ քէ զուրկ թուղ թե րուն 
ստո րա գրու թեան:  

Ե. Լ. 
Աուկսպուրկ, Գերմանիա
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պատրիարքական ընտրութիւններու շեմին

Ո՞Վ ԱՒԵԼԻ ԿՈՒ ՏԱՅ
Մօտ ապագային, ոմանց համաձայն մին չեւ տա րի մը, տե ղի պի տի ու նե նան Թրքա-

հա յոց պատ րի ար քու թեան ընտ րու թիւն նե րը: Ա ւե լի ճիշդ պի տի ըլ լար ը սել հա մա-
պատ րի ար քու թեան, քա նի որ ան նա խա դէպ կա ցու թիւն մը ստեղծ ուած է Մես րոպ 
Պատ րիար քին ա ռող ջա կան վի ճա կին բե րու մով: Ըստ Պոլ սոյ պատ րի ար քու թեան 
սահ մա նա դրու թեան, ան պէտք է պաշ տօ նին գլու խը մնայ ցմահ. սա կայն տրուած ըլ-
լա լով որ ա նոր ա ռող ջու թիւ նը չ՚ար տօ ներ ներ կա յիս նման պաշ տօն վա րե լու, հա մա-
կե ցու թեան ե ղա նա կով նոր պատ րի արք մը ընտ րե լու լու ծու մը որ դե գրուած է: Ու դեռ 
ստոյգ թուա կան մը ճշդուած չըլ լա լով հան դերձ, ար դէն նշմա րե լի է ընտ րա պայ քա րի 
պատ րաս տու թեան մթնո լորտ մը: 

Այսպէս, հրապարակ կը նետուին ա նուն ներ, կ՚ա ռա ջա դրուին թեկ նա ծու թիւն-
ներ: Եւ այդ թեկ նա ծու թիւն նե րով, նոյն քան եւ ե թէ ոչ ա ւե լի քան Հա յե րը, կը հե տա-
քրքրուին Թուր քերը: 

Թերեւս ձեզմէ ոմանք հարց տան թէ ինչո՞ւ:

Պարզապէս անոր համար որ, իր հօ տը ղե կա վա րե լէ ան դին, թեկ նա ծուն պէտք է 
ըլ լայ այն անձ նա ւո րու թիւ նը որ կա րե նայ ար տա քին աշ խար հին ը սել թէ Թուր քիոյ 
Հա յե րը կ՚ապ րին դրախ տա յին պայ ման նե րու մէջ, կամ գրե թէ ա տոր նման բան մը. 
ան պէտք է ըլ լայ նա եւ ի հար կին բութ ան կիւն նե րը կլոր ցնե լու յատ կու թեամբ օժ-
տուած հո գե ւո րա կան:

Թրքական այս մտահոգութիւնները լա ւա գոյնս ցո լա ցած եւ գո հա ցում ստա ցած են 
հա ւա նա կան եր կու թեկ նա ծու նե րու հետ թուրք մա մու լին կա տա րած յա ջոր դա կան 
հար ցա զրոյց ներու մէջ: 

Նախ պատրիարքական փոխանորդ, Կրօ նա կան Ժո ղո վի նա խա գահ  Արամ Արք.
Աթէշ եանն է որ, Հա յաս տա նի նա խա գա հին Թուր քիա այ ցե լու թեան նա խօր եա կին, իր 
մօ տե ցում ներն ու խո հե րը փո խան ցած է “Ագսիոն” հան դէ սին: 

Ան սկիզբէն իսկ յստակօրէն կը յայտնէ իր տե սա կէ տը՝ հա մայն թրքա հա յու թեան 
ա նու նով. “Այս մեր ձե ցու մը ե թէ ար դիւն քի յան գի, ա մենէն ա ռաջ մենք պի տի ու րա-
խա նանք: Քա նի որ եր կու կրա կի մի ջեւ կը գտնուինք: Սփիւռք եան ո րոշ շրջա նակ ներ 

“Թուրքիոյ Հայոց 
բոլորն ալ ազատ են: 
Որպէս քրիս տոն եայ 

քա ղա քա ցի ոչ մէկ հարց 
ու նին:”

մեզ կ՚ան ուա նեն «Թուրք», իսկ հոս ալ ո մանք 
մեզ կ՚ո րա կեն «օտար»”: Արամ Արք. կը հա ւա-
տայ որ նա խա ձեռ նուած մեր ձեց ման քայ լե րով 
այս հար ցե րը պի տի լուծ ուին ու ինչ պէս անց եա-
լին, եր կու ժո ղո վուրդ նե րը վերստին ի րա րու եր-
գեր, բա նաս տեղ ծու թիւն ներ պի տի յօ րի նեն: 

Ապա, կը պատասխանէ Պոլսոյ եւ Ե րու սա ղէ-
մի պատ րի ար քա րան նե րու դի ւան նե րուն մա սին 
հար ցում նե րու, տա լով ո րոշ բա ցա տրու թիւն ներ: 
Թուր քիա բնա կող Հա յե րու 70.000-ի թիւ մը 
տա լէ ետք, կը խօ սի ազ գա պատ կան հաս տա-
տու թիւն նե րուն մա սին: Կը նշէ նա եւ թէ 1914էն 
ա ռաջ հայ հա մայն քը Թուր քիոյ մէջ ու նէր ա ւե-
լի քան 2.200 ե կե ղե ցի, եր կու հա զա րի մօտ 
դպրոց, ա ւել ցնե լով որ ե կե ղե ցի նե րուն մէկ մա-
սը դար ձած է մզկիթ, ու րիշ մաս մը՝ թան գա րան, 
մշա կու թա յին վայր, սա կայն մեծ մա սը փլած, 
փլցուած է: Վտան գա ւոր թիւ րի մա ցու թիւն նե րու 
ալ տե ղի չտա լու հա մար, ան մի ջա պէս կը շեշ տէ 
թէ կա տար ուած փլու զում նե րը պե տա կան բնոյթ 
չու նին:

Կ՚ենթադրենք թէ զրուցավարին գո-
հու նա կու թեան  սլա քը ցու ցա նա կին 
ծայ րա գոյն՝ կար միր մա սին հա սած է,  իր 
հե տեւ եալ հար ցու մին ստա նա լով նման 
պա տաս խան մը.

- Թուրքիոյ Հայերը անհատապէս հար-
ցեր ունի՞ն:

- “Բոլորն ալ ազատ են: Որպէս քրիս-
տոն եայ քա ղա քա ցի ոչ մէկ հարց ու նին: 
Դպրոց նե րը, վա գըֆ ներն ու ե կե ղե ցի-
նե րը բաց են ու կը գոր ծեն:  Այս ա ռու-
մով որ ե ւէ նե ղու թիւն չու նինք: Սա կայն 
Հա յե րը դեռ չեն կրնար դառ նալ բարձ-
րաս տի ճան զին ուո րա կան, ոս տի կան 
կամ պաշ տօն եայ”: Հոս, զրու ցա վա րին 
սլաքը քիչ մը յետ քայլ կ՚ը նէ ու կը հա-
կազ դէ, ը սե լով. “Բայց կը կար ծեմ որ այդ 
ուղ ղու թեամբ պաշ տօ նա կան ոչ մէկ ար-
գելք կայ”: Ու Աթէշեան Արք. մտա հո գու-
թիւն նե րը կը փա ռա տէ ը սե լով. “ճիշդ է. 
թե րեւս վար չա րա րա կան հար ցեր կան. 
կը հա ւա տամ որ ժա մա նա կի ըն թաց քին 
ա նոնք կը հար թուին”: 

Այս տողերը կարդալով, կը կարծենք 
որ թեկ նա ծուն յա ջող քննու թիւն մը ան-
ցու ցած է, մին չեւ որ… կար դանք այս 
ան գամ Գեր ման իոյ Հա յոց ա ռաջ նորդ 
Գարեգին Արք. Պեքճեանի հետ “Ագշամ” 
օ րա թեր թին կա տա րած հար ցա զրոյ-
ցը, լոյս տե սած Հոկտ. 24ի թի ւին մէջ: 
Գարեգին Արք. լա ւա գոյնս օգ տուե-
լով երկ րորդ հան դէս ե կո ղի իր դիր քէն՝ 
ա ճուր դը կը բարձ րաց նէ: Պէտք է ը սել 
նա եւ որ հար ցում նե րը բո լո րո վին զանց 
ա ռած են Պոլ սոյ Հա յոց պատ րի ար քու-
թեան նման պա տաս խա նա տու ու փա-
փուկ պաշ տօ նի մը են թա դրած այն քան 
ծանր, կնճռոտ ու բազ մա պի սի խնդիր-
նե րը, կամ պար զա պէս հա ւա նա կան 
թեկ նա ծուի ծրա գիր նե րուն նկատ մամբ 
դոյզն հե տա քրքրու թիւն: 

Հարցազրոյցը  ամբողջութեամբ կ'ըն-
թա նայ Հա յաս տան-Թուր քիա յա րա բե-
րու թիւն նե րու հու նով։ Չէ որ հարկ է 
Թրքա հա յոց վաղ ուան ներ կա յա ցու ցիչ 
ձայ նը մար զել այ սօր ուը նէ, անոր սոր-
վեց նել, հնչել տալ թրքա կան ա կանջ նե-
րու հա ճե լի ձայ նա նի շեր...

Այդ ա ռու մով Գարեգին Արք. եւս կա-
տար եալ թեկ նա ծու-խօ սա կից մը կը 
յայտ նուի։ Ան իր իսկ խօս քե րով,  նախ 
իբ րեւ, Թուր քիա ցի կրօ նա ւոր, եր կու նա-
խա գահ նե րու հան դի պում նե րուն ի րեն 
պատ ճա ռած ու րա խու թիւ նը կը յայտ-
նէ. ապա ո րոշ տե ղե կու թիւն ներ կու 
տայ վեր ջին զար գա ցում նե րով Սփիւռ քի 
մէջ գո յա ցած տար բեր մօ տե ցում նե րու 

Արամ Արք. Աթէշեան
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դրդա պատ ճառ նե րուն մա սին։ Ու կ'ը սէ թէ մինչ Սփիւռ քա հա յու թեան  մէկ մա սը կ'ընդ դի մա նայ հա մա ձայ նա գրին, մտա վա խու-
թիւն ներ ու նե նա լով Ղա րա բա ղի ու Ցե ղաս պա նու թեան հար ցե րուն նկատ մամբ, միւս մա սը կը հա ւա տայ թէ ա նով` Հա յաս տա նի 

 “Պե տու թիւն դառ նա լու փո
խար ժէ քը մենք շատ սուղ վճա
րե ցինք 1990ին։ Թուր քիոյ պա
րա գա յին` պե տա կան ա ւան դու
թիւ նը ա ւե լի քան հա զա րամ եայ 
անց եալ մը ու նի։ Կա րե լի է ը սել 
որ մեր մօտ գո յու թիւն չու նէր այդ 
ա ւան դու թիւ նը”

Գարեգին Արք. Պեքճեան

Ո՞վ է Սփիւռքը
Թարաֆ օրաթերթ (իսթանպուլ), 2009, Հոկտեմբեր 20

ԹԱԼիՆ ՍՈւՃԵԱՆ (լրագրող)

Հայաստան-Թուրքիա հա մա ձայ նա գրին բո լոր հա կա ռա կող նե րը որ պէս “ծայ րա յեղ 
ազ գայ նա մոլ” պի տա կա ւո րող Լը Մոնտ-ի Հոկ տեմ բեր 10ի խմբա գրա կա նին կը հե տե-
ւէր Իս թան պու լի մէջ լոյս տես նող Թարաֆ օրա թեր թին Հոկ տեմ բեր 14 թուա կիր «հա՛ 
Պահ չէլի, հա՛ տիաս փո րա» վեր նա գի րը։ Թուր քիոյ մէջ մին չեւ իսկ “Հա յոց թեր թը” ան-
ուան ուող Թարաֆ, հրա տա րա կած յօդ ուա ծին մէջ հայ կա կան սփիւռ քի ցու ցա բե րած 
հա կազ դե ցու թիւ նը կը նոյ նաց նէր Թուր քիոյ ազ գայ նա մոլ Ազ գա յին Շարժ ման Կու սակ-
ցու թեան (ՄՀՓ) ղե կա վար Տէվլէթ Պահչէլիի դիր քո րո շու մին հետ, եւ կ'եզ րա կաց նէր, թէ 
Պահչէլի եւ հայ կա կան սփիւռ քը նոյն մտայ նու թիւնն ու նին։

Այս յօդուածին առաջին հա կազ դող նե րէն ե ղաւ լրա գրող Թալին Սուճեան։ Իր պա-
տաս խա նը հրա տա րակ ուե ցաւ նոյն Թարաֆի Հոկ տեմ բեր 20ի թի ւին մէջ։

Անցեալ շաբաթ հասկցանք Թարաֆ 
օ րա թեր թին “հայասիրութեան” սահ-
ման նե րը։ Թա րաֆ, որ քննա դա տա կան 
ըլ լա լէ չվախ ցող, եւ իր նե տե րը սիս թե մի 
պոր տին ար ձա կե լու կա րող թերթ մ՚ըլ-
լա լու տպա ւո րու թիւ նը ստեղ ծած է, անց-
եալ Չո րեք շաբ թի օր լոյս տե սաւ “հա՛ 
Պահչէլի, հա՛ Սփիւռք” վեր նա գի րով։ 
Այս պէ սով թեր թը ան գամ մը եւս ցոյց 
տուաւ իր քննա դա տու թիւն նե րուն իս-
կա կան խորքն ու տա րած քը, եւ ա ւե լին՝ 
ինչ տե սակ հաս կցո ղու թեան մը ներ կա-

յա ցու ցի չը ըլ լա լը։ Ար դէն ա ռա ջին ան-
գա մը չէր այս. Կիրօ Մանոյեանին հա մար 
ալ “Հա յաս տա նի Պահչէլի-ն” վեր նա գի րը 
դնո ղը, “Բա քու եւ Սփիւռք խեն թա ցան” 
ը սողն ալ Թարաֆ թերթն էր։

1915ը որպէս ցեղասպանութիւն ո րա-
կող Թարաֆին, սփիւռ քը Պահչէլիին 
մտայ նու թեան մէջ պար փա կե լը, ի րա կա-
նին ա նոր ոչ 1915էն ոչ ալ ցե ղաս պա նու-
թե նէն բան կը հաս կնալը ցոյց կու տայ։

Տգիտութեան եւ անզգամութեան այս-
պի սի բա ցա յայտ հա մար ձա կու թեամբ 

ա պա գա յին ուղ ղու թեամբ կա րե ւոր քայլ մը կը նետ ուի։

Այս խօսքերը կը մղեն զրուցավարը հե տեւ եալ հար ցու մը ուղ ղե լու՝ “Ուրեմն կա րե լի՞ 
է խօ սիլ ա պա գա յի նկատ մամբ Հա յաս տա նի պե տու թեան ու նե ցած մտա վա խու թիւն-
նե րուն մա սին”։ Հոս, Գեր ման իոյ Հա յոց ա ռաջ նոր դը, հա ւա նա բար դէ պի Ա թոռ ի րեն 
ըն ծայ ուած նման ա ռի թէ մը լա ւա գոյնս օգ տուե լու մղու մով, յա ճա խորդ սի րա շա հե լու 
ե լած խա նութ պա նի նման, իր կող մէ կը հրամցնէ յա ւել եալ բա ներ մը, ո րոնց` յա ճա-
խոր դը բա ցար ձա կա պէս չէր սպա սեր։ «Offert par la maison» պի տի ը սէ ին Ֆրան սա-
ցի նե րը։ Ան կը պա տաս խա նէ. “Պե տու թիւն դառ նա լու փո խար ժէ քը մենք շատ սուղ 
վճա րե ցինք 1990ին։ Թուր քիոյ պա րա գա յին` պե տա կան ա ւան դու թիւ նը ա ւե լի քան 
հա զա րամ եայ անց եալ մը ու նի։ Կա րե լի է ը սել որ մեր մօտ գո յու թիւն չու նէր այդ 
ա ւան դու թիւ նը”։ Դեռ,  յա ճա խոր դը այլ նուէր ներ ալ կը ստա նայ. “... ներ կա յիս Ղա-
րա բա ղը շրջա պա տող շրջան նե րը ան պայ ման գրաւ ուե ցան Ղա րա բա ղի պաշտ պա-
նու թեան հա մար։ Այդ պատ ճա ռով ալ ա նոնք պէտք է վե րա դարձ ուին”։ Հայ, ա զե րի 
եւ թուրք ժո ղո վուրդ նե րը “ինչ պէս անց եա լին ապ րե ցան մի ա սին, ա պա գա յին ալ պի-
տի ապ րին նոյն պէս։ Այ սօր, Թուր քիա Մի ջին Ա րե ւել քի ա մե նա հզօր պե տու թիւն նե րէն 
է։ Ա նոր կը վի ճա կի ա ռա ջա տա րի դե րը։ Թուր քիա Սու րիոյ հետ հա մա ձայ նե ցաւ, իր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը Իրաք գա ցին։  Իրանի հետ յա րա բե րու թիւն նե րը կա նո նա ւոր ուե-
ցան։  Ա րեւ մտեան կող մը` Յու նաս տա նի հետ հա մա ձայ նա գրեր կնքուե ցան... Ը սել 
ու զածս այն է որ Թուր քիոյ կը վի ճա կի շատ կա րե ւոր դեր մը։ Եթէ ան լաւ կա տա րէ 
այդ դե րը, ո րու ես կը հա ւա տամ, ե րեք ժո ղո վուրդ նե րը կրնան միաս նա բար ապ րիլ։ 
Մին չեւ այ սօր մի ա սին ապ րե ցան։ Ոչ մէկ պատ ճառ կայ որ աս կէ վերջ ալ այդ պէս 
չըլ լայ”...

Բոլորս գիտենք որ դիւրին բան չէ Թրքա հա յոց պատ րի ար քի պաշ տօ նը վա րե լը՝ 
յայտ նի պատ ճառ նե րով: Ճկու նու թիւն, զգօ նու թիւն, համ բե րու թիւն, քա ջու թիւն եւ 
դեռ այլ ինչ-ինչ ա ռա քի նու թիւն ներ ան հրա ժեշտ են այդ գոր ծին հա մար: Բայց ըստ 
ե րե ւոյ թին, ա ւե լի դիւ րին է այդ պաշ տօ նին յա ւակ նի լը:

Այսքանէն վերջ, հաւանական այլ թեկ նա ծու նե րուն գոր ծը շատ դժուար պի տի ըլ-
լայ։ Աճու րդը շատ բարձ րե րը հա սած է: 

Յ.Կ.

ցու ցա դրուի լը, հա ւա նա բար կը բխի այն 
ի րա կա նու թե նէն, որ ար դա րու թեան բա-
ցա կայ ե ղած տե ղը բա րո յա կա նու թիւնն 
ալ չի կրնար գո յու թիւն ու նե նալ։ Ար-
դա րու թեան հաս տատ ուած չըլ լա լովն է 
մի այն, որ այս քան կոյր վե րա բեր մունք 
մը կա րե լի է ցու ցա բե րել։ Ո րով հե տեւ, 
ար դա րու թեան հաս տա տու մը միա ժա-
մա նակ կը նշա նա կէ, թէ յան ցա ւո րը իր 
խղճին մէջ ցկեանս կը կրէ իր յան ցան քը, 
եւ իր ա րարք նե րը կը կշռէ ա՛յդ չա փով։ 
Ժխտուած յան ցան քի մը վրա յէն ցատ քե-
լով զո հե րուն վրա յէն ալ գիծ մը քա շել, 
կը նշա նա կէ՝ ար դա րու թիւ նը եր բե ւի ցէ 
ան կեղ ծու թեամբ փնտռած չըլլալ։

Այդ վերնագիրը գրող մտայնութեան՝ 
զգա ցա կան եւ գա ղա փա րա յին աղ քա-
տու թիւ նը թոյլ չեն տար տես նե լու, ոչ 
ալ հաս կնա լու, թէ ին չո՛ւ գո յու թիւն ու-
նի սփիւռ քը, թէ այս մար դի կը ի՛նչ պէս 
կ՚ապ րին հինգ սե րուն դէ ի վեր, եւ թէ 
ժխտո ղա կա նու թեան եւ ան տե սու մի ճա-
ռե րով ի՛նչ պի սի խեղ ճու թեան մը դա տա-
պարտուած են ա նոնք։ Նոյն պէս, ան չի 
կրնար տես նել եւ հաս կնալ, ա նոնց՝ բա-
ներ մը փաս տե լու հա մար ինք զինք նին 
եւ ապ րում ներ նին պատ մե լու պար տա-

(շար. էջ 10)
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1959-2009. Ֆրանսայի Մշակոյթի Նա խա րա րու թիւ նը 50 
տա րե կան է։ Նշե լու հա մար պատ մա կան այս կա րե ւոր ի րա-
դար ձու թիւ նը, Նա խա րա րու թեան սրահ նե րէն մէ կուն մէջ (ռիւ 
Սէն՚թ Օնօ րէ, Փա րի զի ա ռա ջին թա ղա մաս) կազ մա կերպ ուած 
էր ցու ցա հան դէս մը, մուտ քը ա զատ։ 

Փետրուար 3էն Ապրիլ 3 մեծաթիւ այ ցե լու ներ ծա նօ թա ցան 
նա խա րա րու թեան հինգ տաս նամ եայ ա ռա քե լու թեան, ո րուն 
հիմ նա կան ա ռանց քը կազ մած է մշա կոյ թը ժո ղո վրդայ նաց-
նե լու նպա տա կը։

1959 Յուլիս 24-ին, 
Ֆրանսայի մշա կոյ թի ա ռա-
ջին նա խա րար՝ գրող եւ 
քա ղա քա կան դէմք Անտրէ 
Մալրօ, այս պի սի տո ղե րով 
ներ կա յա ցուց նո րաս տեղծ 
նա խա րա րու թեան նպա-
տակը.

“ Մ շ ա կ ո յ թ ի 
Նախարարութեան ա ռա քե-
լու թիւնն է մարդ կու թեան 
գլխա ւոր ստեղ ծա գոր ծու-
թիւն նե րը մօ տեց նել մեծ 
թի ւով ֆրան սա ցի նե րու, 
մշա կու թա յին մեր ժա ռան-
գու թեան հա մար ա պա հո-
վել ուն կնդրու թիւն եւ քա-
ջա լե րել ար ուես տի  ստեղ-
ծա գոր ծու թիւնն ու ո գին, 
ո րոնք կը հարստաց նեն 
զայն”։

Արդարեւ, նոյն տարուան 
Փե տր ուա րին, Մալ րոյի թե-
լա դրանք ով նա խա գահ 
Տը Կոլ ստեղ ծած էր նոր 
նա խա րա րու թիւն մը՝ Մշա-
կու թա յին Գոր ծե րու Նա խա րա րու թիւ նը։ Ֆրան սա ամ բողջ 
աշ խար հին պէտք էր ներ կա յա նար իր մշա կու թա յին շքեղու-
թեամբ։

Նախարարութեան ծրագիրն էր մշա կոյ թը մօ տեց նել ժո-
ղո վուր դին, մատ չե լի դարձ նել ըն կե րա յին բո լոր խա ւե րուն։ 
Մալ րո յի ե րա զը կ՚ի րա կա նա նար. Ֆրան սա յի իւ րա քան չիւր 
նահանգ   կ՚օժ տուէր մշա կու թա յին տու նով։ Ա ռա ջին տու նը 
բաց ուե ցաւ Հավր, 1961-ին, ա պա ցան ցը ա րա գօ րէն ընդ-
լայ նե ցաւ։

Յետագայ տարիներուն ընդլայնեցաւ նա եւ նա խա րա-
րու թեան մշա կու թա յին ծրա գի րը, ընդ գրկե լով թատ րոն, 
ե րա ժշտու թիւն, հան դի սու թիւն ներ։ Յա ռա ջա ցան տար բեր 
ըմ բռնում ներ, զար գա ցան մշա կու թա յին տար բեր   քա ղա-
քա կա նու թիւն ներ։

Մալրոյի նպատակը արուեստը բա ցատ րել չէր, այլ ա նոր 
ար ժէ քին նկատ մամբ հան րու թեան մօտ նա խան ձա խնդրու-

թիւն մը ստեղ ծել էր։ 
1970-ական թուականներուն նա խա րար Ժագ Տիւ հա մէլ փոր-

ձեց ար ուես տի գոր ծե րու նկատ մամբ ե րա խա նե րու զգայ նու թիւ-
նը ար թնցնել լսա տե սո ղա կան նոր մե թոտ նե րու օգ տա գոր ծու-
մով։ Իսկ 80-ական թուականներուն Ժագ Լանկ ով մշա կու թա յին 
ըն կա լու մը նոր հո րի զոն ներ բա ցաւ։ Հա ւա սա րե ցան մինչ այդ 
ա ռաջ նա կարգ եւ երկ րոր դա կան հա մար ուող արուեստ նե րը, 
ար ժե ւո րում ստա ցան սի րո ղա կան մա կար դա կի եր կեր, եւ մշա-

կու թա յին հնարք նե րը տնտե-
սու թիւն մը ստեղ ծե ցին։ Ժագ 
Լանկ խրախ ճա նա յին տրա մա-
դրու թիւն ներ մու ծեց երկ րին 
մշա կու թա յին կեան քէն ներս, 
օ րի նակ, ամ րան ա ռա ջին օ րը, 
Յու նիս 21ը Ե րա ժշտու թեան 
Օր հռչա կեց (Fête de la musique), 
միտք մը, զոր որ դե գրե ցին եւ-
րո պա կան տար բեր եր կիր ներ։

Արուեստի նման 
ժողովրդայնացում ա ռիթ ըն-
ծա յեց ա մեն մար դու մշա կե-
լու իր յատ կու թիւն նե րը, իր 
նա խընտ րած մաս նա ճիւ ղին 
մէջ ձեռք բե րե լու հար կա ւոր 
պատ րաս տու թիւն եւ մա նա-
ւանդ ար տա յայտ ուելու։

Այս ձեւով ամէն մարդ 
մասնակից կը դառ նար ազ գա-
յին, շրջա նա յին (régional) կամ 
ըն կե րա յին ա ռանձ նա յա տուկ 
ար ժէք նե րու պահ պան ման ու 
զար գա ցու մին։ Այլ պատ կա-
նե լիու թիւն կրող ար ուեստ ներ 
երկ խօ սու թեան մէջ կրնա յին 
մտնել։ 

Բազ մա նկա րա գիր ար-
ուեստ նե րու այս զրոյ ցին մէջ 

ներ գրաւ ուած է նա եւ ֆրան սա հա յու թիւ նը ան շուշտ։ Իր դպրոց նե-
րով, մշա կու թա յին տու նե րով, կեդ րոն նե րով, ա կումբ նե րով, ըն կե-
րակ ցու թիւն նե րով, երկ րին մշա կու թա յին ե ռուն կեան քին մնա յուն 
ան դամն է։ 

Նոր Յառաջ, լայն տեղ պիտի տրա մա դրէ ա նոնց մէ իւ րա քան-
չիւ րին։

Այս թիւի հիւրն է Ալֆորվիլի Մշա կու թա յին տունը։ 
Այնտեղ կը դասաւանդուին հայերէն, անգ լե րէն, ե րա ժշտու թիւն 

(դաշ նա մուր, ջու թակ, կի թառ), պար, գծա գրու թիւն, նկար չու թիւն, 
կեր պար ուեստ։  

Այս առթիւ կը գտնէք հարցազրոյց մը Տան տնօ րէ նու հի Տիկ. 
Յասմիկ Նատիր եան–Գեւոն եանի հետ։

Մշակութային Նախարարութիւնը 1997-ին վեր ան ուա նե ցաւ 
Մշա կոյթի եւ Հա ղոր դակ ցու թեան Նախարարութիւն 

Հասցէ՝ 9  Rue de Madrid
հեռաձայն՝ 01 43 76 55 89
հեռատիպ՝ 01 43 78 66 64
ել-գիր՝ contact@mca-alfortville.fr

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ 50-ԱՄԵԱԿԸ
ԵՒ ՖՐԱՆՍԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ
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ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ -  Գալ տարի Ալֆորվիլի Մշա կու թա յին տու նը 
քա ռա սուն տա րե կան կ՚ըլ լայ։ Ո՞վ քեր ստեղ ծած են զայն։  

ՅԱՍՄԻԿ ԳԵՒՈՆԵԱՆ - 1969-ին քանի մը կազ մա կեր պու թիւն-
ներ՝ Կա պոյտ Խաչ, Նոր Սե րունդ եւ Դաշ նակ ցու թիւն միա նա-
լով ու զած են վայր մը ստեղ ծել։ Կազ մած են մի ու թիւն մը, ժո-
ղո վրդա վար սկզբունք նե րով,  ո րուն ան դա մակ ցած են նա եւ 
վե րո նշեալ կազ մա կեր պու թիւն նե րէ դուրս ան ձեր։ Եւ կա ռա-
վա րու թեան մօտ ար ձա նա գրուած են Association de la Maison 
Artistique et culturelle d’Alfortville պաշ տօ նա կան ա նու նով։ Մենք 
ա նու նը վե րա ծե ցինք Maison de la culture arménienne-ի, 1970 
Յուն ուար ամ սուն։ Պէտք է ը սել որ ամ բողջ Ֆրան սա յի մէջ 
Մալ րո յի ստեղ ծած շար ժու մը կար ար դէն մշա կու թա յին կեդ-
րոն ներ ստեղ ծե լու։ Հա յե րը մտա ծե ցին որ ի րենք ալ կրնան հե-
տե ւիլ ա տոր։ 

ՆՅ - Նպատա՞կը։
ՅԳ - Երկու նպատակ կար. ծա ռա յել ընդ հան րա պէս մշա-

կոյ թին եւ մաս նա ւո րա պէս հայ կա կան մշա կոյ թին  եւ զա նոնք 
տա րա ծել։ Մեր կա նո նա դրու թեան մէջ ար ձա նա գրուած է այս 
եւ մենք մին չեւ օրս հա ւա տա րիմ ենք ա սոր։

ՆՅ - Ձեր հասցէն է 9 Rue de Madrid. Այս տու նը ի՞նչպէս 
ունեցաք։

ՅԳ - Մեր ժողովներուն եւ հա ւա քոյթ նե րուն հա մար տեղ 
չու նէ ինք։ Այս տեղ կը բնա կէր տա րեց այ րի մի այ նակ տի կին 
մը՝ Խոնարհ Փափազեան, որ իր հո ղը մեր մի ու թեան նուի-
րեց։ Դրա մա հա ւաք ե ղաւ մշա կոյ թի տուն մը կա ռու ցե լու։ Այդ 
օ րե րուն քա ղա քա պե տա րա նը հասկ նա լով եւ ըն դու նե լով մեր 
նպա տա կը նիւ թա կան օ ժան դա կու թիւն կա տա րեց։ Բայց ը սեմ, 
որ քա ղա քա պե տա րա նը մաս չի կազ մեր մեր վար չու թեան։ 
Հոկ տեմ բեր 1976-ին այս տան բա ցու մը եղաւ։

ՆՅ - Տան առաջին գործունէութիւնը ի՞նչ եղաւ։
ՅԳ - Նախ, մեր ժողովներուն եւ մեր թա տե րա խում բին փոր-

ձե րուն հա մար տեղ ու նե ցանք։ Ապա, պա րի դաս ստեղ ծե ցինք։ 
Նոյն տար ուան Մա յի սին պա տա նի նե րու հա մար ինք նու թեան 
զարթ նու մի դաս ա ռա ջար կե ցի (eveil à l’identité)։

ՆՅ - Մինչեւ հիմա այս դասընթացքը կա՞յ։
ՅԳ - Որոշ շրջան մը դադրած էր, սա կայն այս տա րի վե րա-

կանգ նե ցինք, նկա տե լով որ հա յե րէն սոր վե լու ե կող ե րա խա-
նե րուն մեծ մա սը չի գի տեր իր պատ մու թիւ նը եւ ինք նու թեան 
ա ռընչ ուած կարգ մը կա րե ւոր հար ցե րու ան ծա նօթ է։ 

ՆՅ - Այս առաջին դասընթացքներուն ինչ պի սի՞ զար գա-
ցում ներ յա ջոր դե ցին

ՅԳ - Ստեղուեցան արուեստի դա սեր։ 1980-ին, վար չու թիւ-
նը մնա յուն տնօ րէ նու թեան մը ան հրա ժեշ տու թիւ նը  տե սաւ։ 
Տու նը, մինչ այդ կը կա ռա վար ուէր կա մա ւոր նուիր եալ նե րով, 
ո րոնք ար դէն տան շի նա րա րու թիւ նը յա ջող ցու ցած է ին։  Հե-
տե ւա բար դի մում կա տար ուե ցաւ քա ղա քա պե տա րա նին, որ-
պէս զի այս պէտ քին նիւ թա կա նը հո գայ։ Եւ դի մու մը ըն դուն-
ուե ցաւ։ 

ՆՅ - Ի՞նչ տուեալներ կ՛արդարացնեն  նման օ ժան դա կու-
թիւն։

ՅԳ - Նախ՝ մշակոյթի տարածման կը ծա ռա յէ Տու նը։ Հայ 
մշա կոյ թի տա րա ծու մը կազ մա կերպ ուած ձե ւով կ՚ըլ լայ, բաց 
ըլ լա լով ոչ մի այն հա յե րուն, այլ Ալ ֆոր վի լի ամ բողջ բնակ չու-
թեան։ Իբ րեւ հայ, մենք մաս կը կազ մենք այս քա ղա քին ու 
ա նոր կեան քով հե տա քրքրուած ենք։ Մեր դռնե րը բաց են ու 
մենք մեր վրայ կծկուած չենք ապ րիր։ Քա ղա քա պե տա րա նի 
կազ մա կեր պած մշա կու թա յին յանձ նա խում բին մաս կազ մած 
ենք տա րի նե րով։ Մեր ա շա կերտ նե րը յա ճախ կը մաս նակ ցին 
միջ քա ղա քա յին հան դի սու թիւն նե րու։ Շատ կա րե ւոր է ա սի կա. 
մենք կը հե տա քրքրուինք թէ՛ մեր մշա կոյ թով թէ  ֆրան սա կան 
մշա կոյ թով։  

Ըսեմ նաեւ որ եթէ քաղաքապետարանը իր նիւ թա կան 
օ ժան դա կու թիւն նե րով չհո գայ  մե զի, մեր Տու նը կը փակ ուի  
շու տով։ Չա փա զանց քիչ են նուի րա տուու թիւն ները։

ՆՅ - Ոչ հայ աշակերտներ ունի՞ք. եթէ այո՝ ի՞նչ սոր վե լու 
կուգան

ՅԳ - Հարկաւ ունինք։ Հայ ընկերներ ու նին եւ կու գան պա-
րե լու, նկարե լու եւ ճատ րա կի դա սե րու։ Բայց մեր հիմ նա կան 
նպա տա կը հայ մշա կոյ թը ապ րեց նելն է։

Քաղաքական նպատակ է այս. չենք ու զեր մեռ նիլ։ Հայ 
մշա կոյ թը պի տի ապ րեց նենք այն քան ա տեն որ կրնանք։ 
Թէեւ քա ղա քա կան հաս տա տու թիւն չէ մե րը, բայց մեր կա-
տա րա ծը դի մա դրու թիւն է։

ՆՅ - Կրնա՞նք ըսել որ ձեզի համար ար ուես տը ապ րիլ ու-
զել է։

ՅԳ - Վստահաբար։
ՆՅ - Տնօրէնութեան կազմուելէն ետք ան շուշտ աշ խա տան-

քը կար գա ւոր ուե ցաւ։
ՅԳ - Աշակերտութեան թիւը արագօրէն բազ մա պատ կուե-

ցաւ։ Ու նե ցանք հար իւ րի մօտ ա շա կեր տու թիւն, եւ բազ մա-
թիւ ու սու ցիչ ներ, ո րոնք սկիզ բէն իսկ վճար ուած է ին, քա նի 
որ մեր մօտ սի րա յօ ժար ու սուց չու թիւն չկայ, ինչ պէս նա եւ 
ան վճար դաս չկայ։ Ստեղ ծե ցինք ոչ միշտ դա սա կան ձե ւե-
րով լեզ ուի դա սըն թացք ներ, նպա տակ ու նե նա լով նախ  ար-
թնցնել պա տա նի նե րուն հե տա քրքրու թիւ նը։ Անց եալ տա րի 
ար դէն ա շա կեր տու թեան թի ւը 320-ի հա սած էր։ Այ սօր ու-
նինք հա յե րէ նի 16 մա կար դակ։ Տասն մէկ տա րի է ար դէն, որ 
Ալ ֆոր վի լի Սբ. Մեսրոպ կրթա րա նը ա ւար տող նե րուն հա մար  
կը կազ մա կերպ ուին հա յե րէ նի դա սըն թացք ներ, ձե ւով մը 
ա պա հո վե լու հա մար միջ նա կար գի շա բա թա կան մի ժամ եայ 
հա յե րէն դաս։ Այդ ա շա կերտ նե րը պա քա լորիա յի հա յե րէ նի 
թեկ նա ծու ներ են։ 

ՆՅ - Կրնա՞ք յիշել պարագաներ, երբ հա յե րէն բա ցար ձա-
կա պէս չգիտ ցող ա շա կերտ մը այս Տու նը յա ճա խե լով սոր ված 
է հա յե րէն։

ՅԳ - Այո։ Կա՛ն բացառիկ պարագաներ։ Բայց պէտք է ը սել 
որ պա քա լոր իան մեծ մղում է հա յե րէն սոր վե լու։ Ե թէ նի շի 
հարց չըլ լայ, դժուար որ պա տա նի ներ  հե տե ւին դա սե րու։

ՆՅ - Գանք Տան մշակութային այլ եւ այլ գոր ծու նէ ու թիւն-
ներուն։ Բա ւա կան հա րուստ ծրա գիր ու նիք այս ուղ ղու թեամբ։

ՅԳ - Կան ամենօրեայ դասեր՝ քսան հինգ դա սա տու. օգ-
նա կան նե րով, շա բա թա վեր ջի ե րե կո ներ, գրա դա րա նի վե րա-
կանգ նման աշ խա տանք, ձայ նաս փիւ ռի Չո րեք շաբ թի օր ուան 
հա ղոր դում ներ եւ գրքի ցու ցա հան դէս-վա ճառք։ Ու նինք հե-
տա քրքրա կան աշ խա տան քի բա ժին մըն ալ. ու սա նող ներ, 
գի տաշ խա տող ներ կամ յօդ ուած նե րու հա մար փնտռտուք 
կա տա րող ներ յա ճախ մե զի կը դի մեն եւ մենք մեր կա րո ղու-
թեան սահ ման նե րուն մէջ կը փոր ձենք գո հա ցում տալ ա նոնց, 
կամ կը ղրկենք այլ հաս ցէ նե րու։ Մի ջին հաշ ուով, շա բա թը 
քանի մը նման դի մում ներ կը ստա նանք։ 

ՆՅ - Արդարեւ ծաւալուն ծրագիր է գրքի ցու ցա հան դէս-
վա ճառ քը։ Ին չո՞ւ, ի՞նչ պէս ծնաւ գա ղա փա րը։

ՅԳ - Մեր տան հիմնուելէն ի վեր կը կազ մա կեր պենք ե րե կո-
ներ, կը հրա ւի րենք հե ղի նակ ներ,  կը ծա նօ թաց նենք գիր քեր։ 
Տա րի նե րու ըն թաց քին նկա տե ցինք որ հե տա քրքրուող նե րուն 
թի ւը  կը նուա զի։ Մտա ծե ցինք որ ցու ցա հան դէս-վա ճառք մը 
կազ մա կեր պե լով թե րեւս հա յե րէն եւ հայ կա կան գիր քի շուրջ 
ա ւե լի մարդ հա ւաք ուի։

2004-ի Դեկտեմբերին կազ մա կեր պե ցինք հայ գրքի մեր 
ա ռա ջին վա ճառ քը, որ իս կա կան խեն թու թիւն մըն էր։ Ծախ-
սե րը մեծ է ին ու մեր յա ջո ղու թե նէն վստահ չէ ինք։ Ո րո շե ցինք 

(շար. էջ 12)

ՀԱՐցԱզՐՈյց ԱԼֆՈՐվԻԼԻ ՀԱյ մշԱկՈյԹԻ տԱՆ տՆՕՐԷՆՈՒՀԻԻՆ Հետ
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« RetouR aux SouRceS »

L’association arménienne d’aide Sociale (aaaS) 
en partenariat avec  

l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et 
cofinancé par  

le Ministère de l’Immigration  
met en œuvre pour faciliter le retour volontaire en Arménie des 

demandeurs d’asile de nationalité arménienne déboutés.
Avec la Fondation Franco-Arménienne pour le 

Développement (FFAD) et l’OFII, l’AAAS accompagne le 
retour volontaire en Arménie, en soutenant financièrement 

et matériellement leur réinsertion par des formations 
professionnelles et des aides à la création d’entreprises.
Pour plus de renseignements prière de nous contacter à 

l’adresse indiquée ci-dessus.

Distributeur à Rungis

IMPORT-EXPORT
FRUITS SECS - LÉGUMES SECS - OLIVES
PRODUITS ORIENTAUX - FROMAGES

17, rue d'Avignon, Bât. C2- Fruileg 674
94574 Rungis Cedex

Tél. : 01 46 87 40 32+ Fax : 01 46 87 12 69
www.socofram.com

socofram@wanadoo.fr

14 rue du Capitaine Ferber

TOUS TRAVAUX D’IMPRESSION

Tél 01 40 32 42 20

75020 Paris
Fax 01 40 32 42 29

Contact :              
devis-roques@wanadoo.fr

դրուի լը. չի կրնար տես նել եւ հաս կնալ, 
թէ ա նոնք կ՚ապ րին բա ցար ձա կա պէս 
ան վե րա գտնելի կո րուս տի մը ծո ցը։ 

Բացի այս բոլորը չհասկնալէն, ան չի 
կրնար նկա տել նա եւ, թէ Թուր քիա ցի 
Հա յերն ալ սփիւռք են։ Այդ մտայ նու-
թեան պէտք է յի շեց նել, որ ա մե նայն 
հան գստու թեամբ յիշ ուող այդ “մեր Հա-
յեր” ուն ալ գրե թէ բո լո րը սփիւռք եան է։ 
Չեմ գի տեր, նշե լու պէտք կա՞յ, թէ ե ղած 
չե ղածը 40-50 հա զար հո գի մնա ցած, 
Հան րա պե տու թեան շրջա նին ի րենց ապ-
րած վայ րե րու ա նա պա հո վու թեան, ուս-
ման ան կա րե լի ու թեան, մշա կու թա յին 
ճնշում նե րու նման կեն սա կան պատ-
ճառ նե րով Իս թան պուլ գաղ թե լու ստիպ-
ուած հա յե րուն իս կա կան հայ րե նի քը չէ՛ 
Իս թան պու լը։ Աս կէ զատ, Թարաֆ ի յար-
գե լի խմբա գրա պե տեր, այդ վեր նա գրով 
ձեր հանգստօ րէն այլա ցու ցած մար դի կը 
մեր բո լո րին քոյ րե րը, մօ րա քոյ րե րը, հօ-
րեղ բայր նե րը, քեռ կին նե րը, քե ռի ներն 
են. այ սինքն մեր ա մե նա մօտ ազ գա կան-
նե րը։ Ա ւե լի բա ցա յայտ ձե ւով ը սե լու 
հա մար՝ ձեր խօս քը ը րած սփիւռ քը՝ մենք 
բո լորս ենք։ 

Այսպիսի վերնագրեր դնող մարդիկ 
ան կա րող են նա եւ հաս կնա լու, թէ Ա մե-
րի կա յի կամ Եւ րո պա յի մէջ ապ րող Հա յե-
րուն մին չեւ հա մա ձայ նա գրե րու ստո րա-
գրուի լը ցու ցա բե րած հա կազ դե ցու թիւ նը 
Թուր քիոյ դէմ չէր, այլ Հա յաս տա նի։ Այդ 
մար դի կը չեն անդ րա դառ նար, որ սա՝ 
Հա յաս տա ն եւ Հա յաստա նէն դուրս ապ-
րող հա յե րու մի ջեւ գո յու թիւն ու նե ցած 
ա մե նա խոր տագ նապն է։ Որ պէս հան-
րա պե տու թեան նա խա գահ, Կո մի տա սի 
ար ձա նին առ ջեւ ծաղ կե պսակ դրած օ րը, 
Սերժ Սարգսեանին զգա ցած նե րը այդ-
քան ալ դիւ րա մար սե լի չէ ին հա ւա նա-
բար։ Այդ վեր նա գրե րը դնող նե րը, ըստ 
ե րե ւոյ թին, այս մա սին ալ չեն մտա ծած։ 

Մարդ չափազանց ինքնագոհ ըլլալու 
է՝ որ պէս զի ամ բողջ սփիւռ քը կարճ ճամ-
բով ազ գայ նա պաշ տու թեան, մա նա ւանդ 
Պահչէլիի ներ կա յա ցու ցած ազ գայ նա-
պաշ տու թեան մէջ բան տար կէ, ա ռանց 
մտա ծե լու թէ՝ ի՛նչ է սփիւռ քը, ո՛վ է ան։ 
Գա ցէ՛ք, այ ցե լե ցէ՛ք Վանը, Տիար պէ քի-
րը, Գաս թա մո նուն, Սի վա սը, Ա ֆիո նը, 
Ան թաք իան, Պին կէօ լը, Էր զրու մը, Է լա-
զը ղը, Կար սը, Մար տի նը. եւ դեռ ան հա-
մար քա ղաք ներն ու գիւ ղե րը այ ցե լե ցէք։ 
Քա լե ցէ՛ք թիզ թիզ փոր ուած, թա լան ուած 
ե կե ղե ցի նե րուն պար տէզ նե րուն մէջ, քա-
լե ցէ՛ք ոս կոր նե րուն վրայ։ Քա լե ցէ՛ք եւ 
դուք ձե զի դարձ եալ հար ցու ցէք՝ թէ ո՞վ 
է սփիւռ քը։ Եթէ ձեր ը սա ծին պէս՝ մտա-
ծե լը կողմ * ըլ լալ է, մտա ծե ցէ՛ք քիչ մը։

* Թերթին անունը՝ Թարաֆ, կը նշա
նա կէ «կողմ»։

Ո՞վ է Սփիւռքը
(շար. 7րդ էջէն)



2015 ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒԹԻՒՆ
ԵՐԿԻՐ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹ ԿԱզՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ

Հաղորդագրութիւն
հայեւթուրք համաձայնագրերու մասին

Հայաստանի եւ Թուրքիոյ հան րա պե տու թեանց կա ռա վա րու թիւն նե րը հրա պա րա կած են եր կու հա մա ձայ նա գրեր, զորս պէտք է 
ստո րա գրեն 2009 Հոկ տեմ բեր 10ին, յատ կաց ուած՝ մէ կը դի ւա նա գի տա կան յա րա բե րու թիւն նե րու հաս տատ ման, իսկ միւ սը՝ եր կու 
եր կիր նե րու հա մա գոր ծակ ցու թեան, որ սկսե լու է սահ մա նը բա նա լով եւ կազ մե լով միջ կա ռա վա րա կան յանձ նա խումբ մը. վեր ջի-
նիս մէջ գոր ծե լու է եր կու ազ գե րու մի ջեւ գո յու թիւն ու նե ցող պատ մա կան խնդիր նե րը բնո րո շե լու եւ յանձ նա րա րու թիւն ներ ը նե լու 
սահ ման ուած են թա յանձ նա խումբ մը։ Այդ գրու թիւն նե րու բո վան դա կու թեան ծա նօ թա նա լէ յե տոյ, 2015 Հա տու ցում խմբակ ցու-
թիւ նը եւ Եր կիր եւ Մշա կոյթ կազ մա կեր պու թիւ նը.

- Նկատի առնելով, որ Թուրքիան տա կա ւին կը մեր ժէ ճանչ նալ եւ հա տու ցա նել ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ըն թաց քին Հա յոց 
դէմ գործ ուած ցե ղաս պա նու թիւ նը եւ թէ, հե տե ւա բար, ծրա գրուած դի ւա նա գի տա կան յա րա բե րու թիւն նե րը հա ւա սար գետ նի 
վրայ կը դնեն եր կու պե տու թիւն ներ՝ մէ կը յան ցա պարտ եւ ու րա ցող, եւ միւ սը՝ զոհ գա ցած եւ հարստա հար ուած ազ գին մէկ մա սը 
ներ կա յաց նող,

- Նկատի առնելով, որ հարեւանութեան յա րա բե րու թիւն ներու ան հրա ժեշտ բա րե լա ւու մը են թարկ ուած է վե րո յիշ եալ հան գա-
մանք նե րու դի տում նա ւոր ան տես ման,

- Նկատի առնելով, որ Հայոց ցե ղաս պա նու թեան հար ցը՝ կի սով, ու րա ցող պե տու թեան ներ կա յա ցու ցիչ նե րէ բաղ կա ցած միջ կա-
ռա վա րա կան են թա յանձ նա խում բի մը դա տո ղու թեան յանձ նե լը տե ղի կրնայ տալ վե րա քննա կան ծանր խո տո րում նե րու, եւ կը 
հա կա ռա կի վեր ջին տաս նամ եակ նե րուս տար բեր կա ռա վա րու թիւն նե րու, ազ գա յին խոր հրդա րան նե րու եւ մի ջազ գա յին մար մին-
նե րու կող մէ ե ղած ճա նաչ ման յայ տա րա րու թիւն նե րուն,

- Նկատի առնելով, թէ խնդրոյ ա ռար կայ սահ մա նին գոց մնա լուն մի ակ պատ ճառն է Թուր քիոյ հաս տա տած միա կող մա նի շրջա-
փա կու մը, ո րուն վե րա ցու մը սա կար կու թեան նիւթ դար ձու ցած է ան,

- Յիշեցնելով, որ Հայաստանի Հան րա պե տու թիւ նը է ա պէս ի րա ւա սու թիւն չու նի հա մայն հա յու թեան շա հե րուն եւ հիմ նա կան 
ի րա ւունք նե րուն վե րա բե րող հար ցե րու մա սին դիրք բռնե լու, հա յու թիւ նը մա սամբ կազմ ուած ըլ լա լով Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թեան քա ղա քա ցի նե րէն, եւ մա սամբ Թուր քիոյ Հա յոց Ազ գի ժա ռան գորդ նե րէն, ո րոնք հիմ նող ներն են Մեծ Սփիւռ քին,

- Վերջապէս, նկատելով որ այս նա խա ձեռ նու թիւ նը ժխտե լու կը ձգտի քա նի մը տա րիէ ի վեր Թուր քիոյ հա սա րա կու թեան մէջ 
իսկ յայտ նուած հար ցա դրման եւ մտքե րու փո խա նա կու թեան շար ժու մը, առ ի վե րա ցում պե տա կան ժխտո ղա կա նու թեան եւ վե-
րա գնա հա տում քե մա լա կան գա ղա փա րա խօ սու թեան.

Հետեւաբար,

1. Կը մերժեն ամբողջութեամբ յիշեալ հա մա ձայ նա գրե րը,

2. Կը յիշեցնեն, թէ Թուրքիոյ Հան րա պե տու թեան որ դե գրած քա ղա քա կա նու թիւ նը, իր հիմ նա դրու թե նէն ի վեր շա րու նա կու թիւ-
նը կը հան դի սա նայ ցե ղաս պա նու թեան հե ղի նակ Ե րի տա սարդ Թուր քե րու կա ռա վա րու թեան քա ղա քա կա նու թեան, յատ կա պէս 
Թուր քիոյ Հա յոց քա ղա քա կան ի րա ւունք նե րու վե րա ցու մով, ազ գա յին եւ սե փա կան կալ ուած նե րու եւ գոյ քե րու գրա ւու մով, ըլ լան 
ա նոնք հո ղա յին, ան շարժ կամ շար ժուն, վե րապ րող նե րու հպա տա կու թե նէ ան կու մով եւ դաս ուե լով հայ րե նա զրկեալ նե րու կար-
գին, մշա կու թա յին ժա ռան գու թեան շա րու նա կա կան քան դու մով, որ ինք նին կը հա մա պա տաս խա նէ Իւ նես քոյի 2003ի Ընդ հա նուր 
Ժո ղո վին սահ մա նած ո ճի րին՝ ընդ դէմ հա մաշ խար հա յին մշա կու թա յին ժա ռան գու թեան,

3. Կը յայտարարեն, թէ Թուրքիոյ կող մէ ցե ղաս պա նու թեան ճա նա չու մը եւ կան խա կալ յանձ նա ռու թիւ նը՝ թէ՛ Մեծ Սփիւռ քի մէջ 
վե րապ րող Թուր քիոյ Հա յոց Ազ գը, եւ թէ միա ժա մա նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թիւ նը պատ շա ճա պէս հա տու ցա նե լու , նա խա-
պայ մա նը կը հան դի սա նան դի ւա նա գի տա կան յա րա բե րու թիւն նե րու հաս տատ մա ն,

4. Իրենց ձայնը կը միաց նեն յիշ եալ հա մա ձայ նա գրե րը մեր ժող միւս յայ տա րա րու թիւն նե րուն, եւ կոչ կ՚ուղ ղեն Սփիւռ քի զա-
նա զան հո սանք նե րուն, որ պէս զի հա մա ձայ նու թեան գե տին մը գտնեն միա սին, եւ տե ղի ու նե նան Հայ Ազ գին կրած վնասը հա-
տու ցա նե լու սահ ման ուած ե ռա կող մա նի բա նակ ցու թիւն ներ, ժո ղո վուրդ նե րու մի ջեւ եր կա րա տեւ եւ իս կա կան խա ղա ղու թեան 
հե ռա նկա րով, ըստ 2015 Հա տու ցում խմբակ ցու թեան 2004 Նո յեմ բեր 25ի յայ տա րա րու թեան*։

Փարիզ, 2009 Հոկտեմբեր 4։

* «2015 Հատուցում խմբակցութիւնը.
[…] 4. Կը դիմէ Թուրք ժողովուրդի խղճին, որ պէս զի ան վե րա նա յի պատ մու թիւ նը, եւ ըն դու նի այն դիր քը որ Հայ ժո ղո վուր-

դինն էր իր կող քին՝ դեռ վե րա կանգ նե լի եղ բայ րու թեան մը ճամ բով։»
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Abonnez-vous à «Nor Haratch»

տարեկան սակեր • Prix d'abonnement pour un an

ֆրանսա • France : 220 €
եռամսեայ վճարում • paiement trimestriel (4 x 55 €)

եւրոպա • Europe : 270 €
հիւսիսային ամերիկա եւ գանատա՝ 270 €

այլ երկիրներ՝ 270 €

վճարագիրները Nor Haratch անունին
chèques à l’ordre de «Nor Haratch»

77, rue Lafayette, 75009 Paris
Դրամատնային փոխանցման համար՝

Pour les virements bancaires :
Société Générale - Paris Saint Vincent Paul

IBAN - FR76 3000 3033 2000 0205 8187 329
SWIFT SOGEFRPP

Ֆրանսայի բաժանորդներուն համար վճարումի դիւրութիւն՝  
եռամսեայ դրութեամբ

Facilité de paiement trimestriel pour les abonnés en France

ը նել, քա նի որ պէտք էր։ Ռիսք ա ռինք եւ տե սանք որ կ՚ար ժէր։ 
Նշմա րե ցինք որ ըն թեր ցող կայ թէ՛ ֆրան սե րէն եւ թէ հա յե րէն 
գիր քե րու։   Ատ կէ ի վեր կը կրկ նենք։ Շա բա թը գո նէ քանի մը 
ան գամ  հա յե րէն գիրք  ու զող կ՛ըլ լայ հիմա։

ՆՅ- Բաւականաչափ հայերէն գիրք կը վա ճառ ուի՞։
ՅԳ -Պիտի զարմանաք եթէ ըսեմ, որ անց եալ տա րի հա յե-

րէն եւ ֆրան սե րէն նոյն քան գիրք վա ճառ ուե ցաւ։ Հա յե րէն մեծ 
թի ւով ման կա կան եւ պա տա նե կան գիր քեր ծախ ուե ցան։ Եւ 
քա նի որ հոս հա յե րէն գիրք լոյս չի տես ներ գրե թէ, ստիպ ուած, 
բե րել կու տանք Լի բա նա նէն, Սուր իա յէն, Պո լի սէն, բան մը, որ 
շատ սու ղի կը նստի մե զի։ Ա սի կա կը բա ցատ րէ գիր քե րուն 
գի նը, բայց ու րիշ բան չենք կրնար ը նել մին չեւ նոր լու ծում մը 
գտնուի։ 

ՆՅ - Քաղաքապետարա՞նը կը հոգայ Վա ճառ քին ծախ սերը։
ՅԳ - Ֆրանսայի մէջ Հայաստանի տար ուան առ թիւ օ ժան-

դա կու թիւն ներ ստա ցանք։ Այ լա պէս, ծախ սը Մշա կու թա յին 
Տու նը կը հո գայ, իրն է նա եւ ամ բողջ պա տաս խա նա տւու թիւ-
նը։ Քա ղա քա պե տա րա նը նիւ թա կան մաս նակ ցու թիւն կը բերէ 
նա մա նա ւանդ սրահ տրա մա դրե լով։ Այդ առթիւ կը կազ մա-
կեր պենք նա եւ դա սա խօ սա կան ե րե կո ներ եւ ցու ցա հան դէս։ 

ՆՅ - Դեկտեմբերը կը մօտենայ։ Ի՞նչ է այս տար ուան ծրա-
գիրը։

ՅԳ - Ամէն տարի պատիւ կուտանք նիւ թի մը։ Այս տար ուան 
ցու ցա հան դէ սը պի տի նուիր ուի Սամուէլեան գրա տան։ 

ՆՅ - Քիչ առաջ ակնարկեցիք գրա դա րա նա յին վե րա կազ մա-
ւոր ման աշ խա տան քի մը։ Ի՞նչ նպա տա կով կ՚ու զէք ու նե նալ 
գրա դա րան։ Եւ ի՞նչ պի սի գիր քեր ու նիք։

ՅԳ - Կ՛ուզենք ընթերցարան ունենալ եւ գիրք փոխ տալ 
ընթերցասէր հասարակութեան։ Այս առթիւ կոչ կ՚ուղ ղեմ բո-
լոր ա նոնց, ո րոնք ու նին հա յե րէն գիրք ու չեն օգ տա գոր ծեր 
կամ չեն փա փա քիր պա հել ի րենց մօտ։ Բե րէք մե զի, մեր 
գրա դա րա նը։ Եր կու տա րիէ ի վեր պա տաս խա նա տու մըն 
ալ ու նինք, ու կազ մա կերպ ուած ենք այլ եւս։ Գրա դա րա նը 
միշտ բաց է, ով որ ու զէ կրնայ գալ ու կար դալ կամ աշ խա-
տիլ։ Ալ ֆոր վի լի քա ղա քա յին գրա դա րա նին հա մա կարգ չա-
յին ցան ցին մէջ պի տի ներ գրաւ ուի մեր գիր քե րու ցան կը եւ 
հա մա գոր ծակ ցող ե րեք քա ղաք ներ՝ Ալ ֆոր վիլ, Քրէ թէյ, Լի մէյ 
Պրէ վան, պի տի կա րե նան օգ տուիլ մեր ցան կէն։ Կարգ մը ար-
ժէ քա ւոր գիր քեր հար կաւ դուրս պի տի չել լեն գրա դա րա նէն, 
բայց փա փա քո ղին տրա մա դրու թեան տակ պիտի ըլլան։ 

ՆՅ - 40 տարուան ընթացքին մեծ յա ռաջ դի մու թիւն ար ձա-
նա գրած է Ալ ֆոր վի լի Հայ Մշա կու թա յին Տու նը։ Նոր ծրա գիր-
ներ ունի՞ք։

ՅԳ -Այո, նոր հողամաս մը գնեցինք մեր թա ղին մէջ տասն-
հինգ տար ուան պարտ քով։ Մեր տու նը ա՛լ փոքր կու գայ 
մեզի։ 

ՆՅ - Ի՞նչպէս կը սահմանէք ձեր  աշ խա տան քը։
ՅԳ - Հոս տուն մըն է. վայր մըն է դի մա դրու թեան, ուր կա-

րե լի պի տի ըլ լայ ոչ հայ չըլ լա լը։ Այս տու նը օ ճախ մըն է, ուր 
կու գայ ե րա խան որ ինք զինք չմոռ նայ։ Ներ կան ապ րի, ա պա-
գա յին մտածէ։ Ես կը հա ւա տամ դի մա դրու թեան։

Կը կարծեմ որ Տան յաջողութիւնը կը կա յա նայ մեր նպա-
տակ նե րուն հան դէպ ու նե ցած մեր խստա պա հան ջու թեան 
մէջ։  Հիմ նա դիր նե րուն ո գին փո խանց ուած է մե զի։ Մենք 
պա հած ենք այդ ոգին։ 

ՆՅ - Կը մաղթեմ որ ձեր յաջորդները գոր ծեն նոյն ո գի ով, 
որ պէս զի յա ջո ղու թիւ նը հաս ցնեն բարձր կա տար նե րու։ Շնոր-
հա կա լու թիւն։

(շար. 9րդ էջէն)

Նոր Յառաջի ծանուցումներու սա կե րը

Մկրտութիւն՝ 30 եւրօ
Ամուսնութիւն՝ 30 եւրօ

Մահազդ՝ 30 եւրօ
Հոգեհանգիստ՝ 20 եւրօ

Առեւտրական ծանուցումներ

Առեւտրական ծանուցումներու սակը 
կ՚որոշուի ըստ ծաւալին ու յա ճա խա

կա նու թեան: 
Կապ ուիլ քար տու ղա րու թեան՝ յա ւել եալ 

տե ղե կու թիւն ներու համար։ 

Մեր բաժանորդներուն 
Ուշադրութեան

Ներկայիս Նոր Յառաջ լոյս կը 
տեսնէ շաբաթը երկու անգամ մինչեւ 
Commission Paritaireի թի ւին ստա ցու
մը. անկէ ետք, կը դառնայ ամենօրեայ։ 

Տարուան մը համար բա ժա նոր դա
գրուող մեր ըն թեր ցող նե րուն բա ժա
նոր դա գրու թիւ նը պի տի սկսի Յունուար 
2010էն, ա ռա ջին եր կու ա միս նե րը ան
վճար ստացած պիտի ըլլան։

ՀԱՐցԱզՐՈյց ԱԼֆՈՐվԻԼԻ ՀԱյ մշԱկՈյԹԻ 
տԱՆ տՆՕՐԷՆՈՒՀԻԻՆ Հետ


