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ՏԵՍԱԿԷՏ

ԿԱՅԾ ՄԻՆԱՍԵԱՆ. «ՀԱՅԵՐԸ
ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ ԱՊԱԳԱՅ ՉՈՒՆԻՆ»

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սու րիա հա յե րու նոր ճա կա տա գի րը
Սու րիոյ մէջ ա նո րոշ, Սու րիա յէն հե ռու
վտան գուած... 

Սու րիոյ մէջ մնա ցած հա յե րուն վի ճա -
կը մխի թա րա կան չէ։

Ա մէն ան գամ, որ Սու րիոյ պա տե րազ -
մին մա սին կը խօ սինք, մեր մտքե րուն
կ՚ու րուագ ծուի տեղ ւոյն հայ կա կան հա -
մայն քը, որ այ սօր յայտ նուած է ցի րու -
ցան ի րա վի ճա կի մը մէջ: Ճիշդ է, որ
ներ կա յիս առ նուազն Հա լէ պի մէջ կ՚ապ -
րին 12 հա զար հա յեր, բայց եւ այն պէս,
ե թէ ի րա տե սա կան հա յեաց քով նա յինք
Սու րիոյ այ սօր ներ կա յա ցու ցած ընդ հա -
նուր պատ կե րին, ա պա մե զի հա մար
յստակ պի տի դառ նայ, որ սու րիա հա -
յու թիւ նը կանգ նած է բա ւա կան բարդ
դրու թեան մը առ ջեւ: 

Այս կար ծի քին է ֆրան սա հայ վեր լու -
ծա բան Կայծ Մի նա սեան, ո րուն հետ
վեր ջերս կա տա րե ցինք կարճ հար ցազը-
րոյց մը: Ան զրոյ ցի ըն թաց քին չու զեց
պա հուը տիլ բա ռե րու ե տին ու ա ռանց
երկմ տան քի յայտ նեց, որ սու րիա հա յու -
թիւ նը այ լեւս ա պա գայ չու նի այդ երկ -
րին մէջ: Գու ցէ մեզ մէ շա տե րու հա մար
բա ւա կա նին դժուար է նման եզ րա կա -
ցու թիւն լսել, սա կայն միշտ չէ, որ գետ -
նի վրայ ըն թա ցող դէպ քերն ու զար գա -
ցում նե րը պի տի ըն թա նան մեր փա փա -
քա ծին կամ նոյ նիսկ հայ կա կան տե սան -
կիւ նէ դի տուած՝ մե զի հա մար «բա րենը-
պաստ» հա մա րուած ճա նա պարհ նե րով: 

Խնդի րը այն է, որ հա կա ռակ վեր ջին
եօթ տա րի նե րուն Սու րիոյ մէջ պա տա -
հած դէպ քե րուն, առ նուազն սփիւռ քի
այդ հա տուած նե րու ղե կա վա րու թիւ նը
վճռա կան կե ցուածք մը չա -
ռաւ եւ ճիշդ չար ժե ւո րեց
տե ղի ու նե ցած ար հա ւիր քը: 

Հա յու թիւ նը կրեց ա մե հի
վնաս ներ, նիւ թա կան, բա -
րո յա կան, ար ժէ քա յին ու
այլ տի պի մեծ հա րուած ներ,
ո րոնց հե տե ւան քով ալ հա -
զա րա ւոր հա յոր դի ներ ան -
վե րա դարձ ու ա ռանց ի -
րենց ե տին իսկ նա յե լու
մեկ նե ցան դէ պի հե ռա ւոր ա փեր: 

Այս բո լո րով հան դերձ ցարդ թուա յին
վի ճա կագ րա կան ընդ հա նուր ցու ցակ ներ
չկան, թէ Սու րիոյ մէջ ապ րող 60-70 հա -
զար հա յու թեան զան գուած նե րը ճիշդ
ո՛ր ուղ ղու թեամբ գա ցին։ Բայց եւ այն -
պէս, վեր ջին շրջա նին սու րիա հա յու -
թեան մա սին լու րեր տա րա ծող պար բե -
րա կան նե րու եւ ըն կե րա յին ցան ցի է ջե -
րու տե ղե կու թիւն նե րը կը յի շա տա կեն,
որ այ սօ րուան դրու թեամբ սու րիա հա -
յու թեան կա րե ւոր մէկ տո կո սը հաս -
տատուած է Ե րե ւա նի մէջ, միւս տո կո -
սը կայք հաս տա տած է Լի բա նա նի մէջ
ու կան նաեւ 20 հա զար հա յոր դի ներ, ո -
րոնք սփռուած են պա տե րազ մի տար բեր
ա րիւ նա լի փու լե րը ապ րած սու րիա կան
հայ րե նի քին մէջ: 

Ե թէ փոր ձենք թուա բա նա կան ա րագ
հա շիւ մը կա տա րել, ա պա յստակ կը
դառ նայ, որ վեր ջին տուեալ նե րուն հա -
մա ձայն, Լի բա նան ապ րող սու րիա հա յե -
րուն թի ւը կը կազ մէ 12 հա զար, նոյն -
քան սու րիա հա յեր հաս տա տուած են
Հա յաս տա նի մէջ ու ե թէ սե պենք, որ
ցարդ Սու րիոյ մէջ ապ րող նե րուն թի ւը
կը գնա հա տուի 20 հա զա րով, ու րեմն
սու րիա հա յե րու ընդ հա նուր թի ւը կը
հաս նի 44 հա զա րի։ 

Սա ան շուշտ կը նշա նա կէ, որ ա ւե լի
քան 40-45 հա զար սու րիա հա յեր տա -
րա ծուած են աշ խար հով մէկ ու ընդ -
հան րա պէս ա նոնց մա սին տե ղե կու թիւն -
ներ չու նինք, իսկ ու նե նա լու պա րա գա -
յին ալ ա նոնք շատ նօսր են ու յստակ
եւ ման րա մասն տուեալ ներ չկան։

«Ի ՐԱ ԿԱՆ ՏԱԳ ՆԱՊ»Ը ՇուԷ ՏԻ ՄԷջ 

Օ րեր ա ռաջ Շուէ տի մէջ ծանր պայ -
ման նե րու տակ իր մահ կա նա ցուն կը
կնքէր սու րիա հայ Յա րութ Լա փա յեան։
Ան իր ըն տա նի քի միակ զա ւակն էր, ու
Սու րիոյ պա տե րազ մին սաստ կա ցու մէն
ետք ծնող նե րը յար մար նկա տած էին, որ
ան երկ րէն հե ռա նայ եւ շրջան մը ապ րի
Շուէ տի մէջ։ 

Յա րութ կու գար Դա մաս կո սէն, իսկ
ինչ կը վե րա բե րի ա նոր սպա նու թեան
նախ նա կան տուեալ նե րուն… Յայտ նի
դար ձած է, որ զոհ դար ձած է վի ճա բա -
նու թե նէ ետք տե ղի ու նե ցած կռի ւի մը
եւ ան ծա նօթ ան ձեր (շատ հա ւա նա բար
տե ղա ցի ներ) ա պա կեայ կոտ րուած շի շի
սուր ծայ րով յար ձա կած են Յա րու թի
վրայ ու դա նա կի մի քա նի հա րուած ներ
տա լէ ետք շրջա նէն հե ռա ցած։ Հա յոր -
դին եր կար ժա մա նա կով կը մնայ փո ղո -
ցը ու այն տեղ ալ կ՚ա ւան դէ իր հո գին։ 

Լա փա յեա նի ճա կա տագ րին են թար-
կըւած թե րեւս այլ պա րա գա ներ ալ ե -
ղած են, սա կայն լրա տուու թեան պա -
կա սին, նաեւ նման սփիւռ քի մա մու լին,
նման հար ցե րը թա քուն պա հե լու սո վո -

րու թեան պատ ճա ռով, նման պա տա -
հար ներ «գաղտ նի» կը պա հուին։

Յստակ ալ չէ, թէ որ քա նով օգ տա կար
կամ ճիշդ է նման հար ցե րը «պա հել»ը
կամ բա ցա յայ տե լը, սա կայն յստակ է,
որ մաս նա ւո րա պէս Շուէ տի պա րա գա -
յին ե րեւե լի սկսած է դառ նալ տե ղա ցի -
նե րուն ա տե լու թիւնն ու մեր ժու մը բո -
լոր ա նոնց հան դէպ, ո րոնք ծանր պայ -
ման նե րու պատ ճա ռով ստի պուած են
լքել ի րենց ծննդա վայ րը ու հե ռա նալ... 

Բա ցի վի ճա բա նու թիւն նե րէ ու փա-
խըս տա կան նե րու հան դէպ առ կայ ա տե -
լու թեան ա լի քէն, կայ նաեւ տեղ ւոյն
պատ կան մար մին նե րու բա ւա կան խիստ
վե րա բեր մուն քը՝ հան դէպ սու րիա ցի
փախս տա կան նե րուն։ Բան մը, որ ամ -
րագ րուած է օ րէն քի դրու թեամբ եւ օ -
րի նա կան մօ տե ցում նե րով։ 

Այս ա ռու մով ու շագ րաւ է բե րած վը-
կա յու թիւ նը վեր ջին տա րի նե րուն Շուէտ
հաս տա տուած Տքթ. Թով մաս Յա կո բեա -
նի, ո րուն տուեալ նե րով այդ երկ րին մէջ
հաս տա տուած ա ւե լի քան 40 հայ ըն -
տա նիք ներ կրնան վերջ նա կա նա պէս
դուրս դրուիլ Շուէ տէն։ Ան նաեւ կը
նշէ, որ խնդի րը բա ւա կան մտա հո գիչ է
յատ կա պէս ա նոնց հա մար, ո րոնք Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թեան քա ղա -
քա ցի ներ ըլ լա լով՝ սու րիա կան անձ նագ -
րե րու կող քին ու նին նաեւ հայ կա կան
անձ նագ րեր։ Ըստ խօ սա կի ցիս, պե տա -
կան մար մին ներ վեր ջին շրջա նին խորթ
աչ քով սկսած են նա յիլ Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թեան քա ղա քա ցիու թիւն
ու նե ցող սու րիա հա յե րուն եւ մի քա նի
ա ռիթ նե րով յայ տա րա րած են, որ այդ

փախս տա կան նե րը դուրս
դրուե լով կրնան Հա յաս -
տան ու ղար կուիլ։ Յա կո -
բեա նի հետ իմ ու նե ցած
զրոյ ցի ա ւար տին յայտ նի
կը դառ նայ, որ նման հար -
ցի մը լուծ ման մե ծա գոյն
«հո վա նա ւոր»ը կրնան ըլ -
լալ Հա յաս տա նի իշ խա նու -
թիւն նե րը, ո րոնք պէտք է
Շուէ տի իշ խա նու թիւն նե -

րուն հետ բա նակ ցին եւ փոր ձեն ա մէն
մի ջոց նե րով օգ տա կար ըլ լալ եւ լու ծել
ա մէն օր ա ւե լի ա հագ նա ցող այս տագ -
նա պը։ 

V

-Ինչ պէ՞ս կը բնու թագ րէք Հել սին -
քիի գա գաթ ա ժո ղո վը, ուր հան դի -
պե ցան Ա մե րի կա յի Միա ցեալ Նա -
հանգ նե րու եւ Ռու սաս տա նի նա -
խա գահ նե րը։ Հար ցու մը կ՚ուղ ղենք
մա նա ւանդ հա շուի առ նե լով, թէ ա -
մե րի կեան կող մի մէ կէ ա ւե լի պա -
տաս խա նա տու ներ յայ տա րա րե ցին,
որ նա խա գահ Թրամփ պար տուած
ե լաւ այս ժո ղո վէն:

-Ան կաս կած, Հել սին քիի մէջ Փու թին
յաղ թա նակ տա րած է Թրամ փի հետ ու -
նե ցած հան դի պու մէն: Պէտք է կոյր ըլ -
լալ՝ հա կա ռա կը մտա ծե լու հա մար: Հիւ -
սի սա յին Քո րէա յի ղե կա վա րէն յե տոյ
հի մա Ռու սաս տա նի նա խա գա հին
հերթն է՝ «դի մա կա յե լու» ԱՄՆ-ի նա -
խա գա հին: Եւ եր կու պա րա գա յին ալ
Տա նըլտ Թրամփ թու լա ցած դուրս ե -
կաւ: Սա կայն ԱՄՆ-ի պե տա կան վար -
չա մե քե նան կար ծես թէ նոյն տե ղը չէ,
ինչ պէս Սպի տակ տան «վար ձա կալ»ը: 

-Այս ժո ղո վէն ետք ի՞նչ կը կար ծէք.
Սու րիոյ տագ նա պին ա ռըն թեր Ռու -
սաս տան եւ ԱՄՆ պի տի հա մա գոր -
ծակ ցի՞ն:

-Ռուս ե րը եւ ա մե րի կա ցի նե րը Սու -
րիոյ մէջ եր կար ժա մա նա կէ ի վեր հա -
մա գոր ծակ ցե լու ճա նա պարհ կը փընտ-
ռեն: Տա նըլտ Թրամ փի հետ, կար ծես
թէ, յստակ ուղ ղու թեամբ կ՚եր թան: Ի -
ՇԻՊ-ի սպառ նա լի քը ո րո շա կիօ րէն մա -
րած է, ԱՄՆ կը փոր ձէ վե րա դառ նալ
դի ւա նա գի տա կան գոր ծըն թաց, որ պէս -
զի ա մէն ինչ չմնայ «Ռու սաս տան-Ի -
րան-Պե շար» ե ռեա կին ձեռ քը:

-Վեր ջին շա բաթ նե րուն վեր լու ծա -
բան նե րուն հա մար գլխա ւոր նիւթ
էր ա մե րի կեան դրդու մով ի րա նեան
ու ժե րու եւ «Հիզ պուլ լահ»ի հե ռա -
ցու մը Սու րիա յէն: Ձեր կար ծի քով՝
այդ մէ կը ի րա կա նու թիւն կրնա՞յ
դառ նալ եւ այդ պա հան ջը որ քա նո՞վ
կը բա ւա րա րէ ռու սա կան կող մը:

-Դժուար կ՚ըլ լայ Ռու սաս տա նի հա -
մար ի րան ցի նե րը հե ռաց նե լը Սու րիա -
յէն։ Այդ մէ կը նոյ նիսկ անհ նար է: Հին
ժա մա նակ նե րէն ի վեր ա ռա ջին ան գամ
ի րան ցի նե րը Մի ջերկ րա կան ծո վու մի -
ջանց քին մէջ են: Ա նոնք պէտք է տըն-
տե սա կան եւ ռազ մա վա րա կան ելք ու -
նե նան, նաեւ ան մի ջա կան կապ՝ Լի բա -
նա նի հետ, ուր պի տի կա րո ղա նան ա -
պա ւի նիլ ի րենց դաշ նա կից «Հիզ պուլ -
լահ»ին՝ ա պա հո վե լու հա մար ի րենց շա -
հե րը: Ի՞նչ բա նով կրնայ Ռու սաս տան

Findhorn Park-ի մէջ, Սկովտիա, 27-րդ անգամ կազմակերպուած ձեռնարկը լայն արձագանգ ստեղծեց

ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆ
Հայկական ժողովրդական պարերու եւ երաժշտութեան ձօնուած յայտագիրը անմիջական ուշադրութեան արժանացաւ

Հա յաս տա նի Պաշտ պա նու թեան նա խա րար
Դա ւիթ Տօ նո յեան յայ տա րա րեց, որ Ատր պէյ -
ճա նի բո լոր ոտնձ գու թիւն նե րը տեղ ւոյն
վրայ կը չէ զո քա ցուին։ «Ար մէնփ րէս»ի հա -
ղոր դում նե րով, լրագ րող նե րու հետ զրու ցե -
լու ըն թաց քին Դա ւիթ Տօ նո յեան ար ձա նագ -
րեց, որ թէ՛ Ար ցախ-Ատր պէյ ճան շփման գծի
եւ թէ Հա յաս տան-Ատր պէյ ճան սահ մա նի
Նա խի ջե ւա նի հա տուա ծին ի -
րա վի ճա կը հան գիստ է։ Ներ -
կայ պայ ման նե րով այդ բո լոր
ուղ ղու թիւն նե րուն վրայ յա -
րա բե րա կան ան դորր կը տի րէ։
Նա խա րա րը միեւ նոյն ժա մա -
նակ, հա ւաս տիա ցուց, որ Ա-
տըր պէյ ճա նի բո լոր ոտնձ գու -
թիւն նե րը տեղ ւոյն վրայ կը չէ -
զո քա ցուին։ 

Զան գուա ծա յին լրա տուու -
թեան մի ջոց նե րու ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րուն հետ զրու ցե լու
ժա մա նակ Դա ւիթ Տօ նո յեան խօ սե ցաւ նաեւ
Հա յաս տան-Ռու սաս տան ռազ մա թեք նիկ հա -
մա գոր ծակ ցու թեան ըն թաց քին շուրջ։ Ան
վստա հե ցուց, որ Ռու սաս տա նի հետ 100 մի -
լիոն տո լար ար ժո ղու թեամբ վար կա յին հա -
մա ձայ նագ րի շրջա նակ նե րէն ներս նա խա-
 տե սուած Հա յաս տա նի զէն քի մա տա կա րար -
ման գոր ծըն թա ցը չէ դադ րած։ Նա խա րա րը
ընդգ ծեց, թէ այդ մա տա կա րա րում նե րը ըն -
թաց քի մէջ են։ Նոյն ամ բող ջին մէջ Դա ւիթ
Տօ նո յեան շեշ տեց, որ Հա յաս տան զէնք կ՚ա -
պա հո վէ ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի (Հա ւա քա կան ան-

վ ըտան գու թեան պայ մա նագ րի կազ մա կեր -
պու թիւն) ան դամ եր կիր նե րէն, այլ նաեւ ու -
րիշ եր կիր նե րէ։ 

Յայ տա րա րու թիւն նե րուն տե ւո ղու թեան
Տօ նո յեան ման րա մաս նու թիւն ներ փո խան ցեց
նաեւ Ռու սաս տա նի Պաշտ պա նու թեան փոխ-
նա խա րար Ա լեք սանտր Ֆո միի հետ վեր ջին
օ րե րուն Ե րե ւա նի մէջ ու նե ցած զրոյ ցի բո -

վան դա կու թեան շուրջ։ Նա -
խա րա րը ամ փոփ գի ծե րու մէջ
նշեց, որ Ֆո մի նի հետ քննար -
կած են երկ կող մա նի հե տա-
քըրք րու թեան ա ռար կայ քա -
ղա քա կան եւ ռազ մա քա ղա քա -
կան բնոյ թով հար ցեր։ 

Մինչ այդ, Տօ նո յեան հա մոզ-
ւած է, թէ Հա յաս տան մին չեւ
ժամ կէ տի ա ւար տը պէտք է
շա րու նա կէ կա տա րել ՀԱՊԿ-ի
շրջա նա յին նա խա գա հի պաշ -
տօ նը։ Ինչ պէս ծա նօթ է, վեր -

ջին օ րե րուն 1 մարտ 2008 թուա կա նի դէպ -
քե րուն հե տե ւան քով կա լա նա ւոր ման ո րո -
շում տրուե ցաւ ՀԱՊԿ-ի ընդ հա նուր քար -
տու ղար Եու րի Խա չա տու րո վի պա րա գա յին։
Այս վեր ջի նը 1 մարտ 2008 թուա կա նի դէպ -
քե րուն ժա մա նակ Ե րե ւա նի կա յա զօ րի պետն
էր։ Հա յաս տա նի դա տա կան իշ խա նու թիւն -
նե րը մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե ցին Եու րի Խա -
չա տու րո վի դէմ այդ դէպ քե րուն ժա մա նակ
պա տաս խա նա տուու թիւն կրե լու բե րու մով։
Հարկ է յի շեց նել, որ ա րիւ նա լի դէպ քե րուն
զոհ գա ցած էր տասն հո գի։ Ներ կա յիս Եու -

րի Խա չա տու րով փրկա գի նով կա լա նա ւո ր-
ւե լէ ա զա տած է, սա կայն իր պա րա գա յին
էա կան հար ցեր կը գտնուին օ րա կար գի
վրայ։ Ըստ էու թեան, բո լո րի հե տաքրք րու -
թեան ա ռար կայ է, թէ ի՛նչ պի տի ըլ լայ իր ա -
պա գան եւ ի րեն վե րա բե րեալ ի րա դար ձու -
թիւն նե րը ինչ պէ՛ս պի տի ազ դեն՝ որ պէս
ՀԱՊԿ-ի ընդ հա նուր քար տու ղար գոր ծու -
նէու թեան շա րու նա կու թեան վրայ։ 

Եու րի Խա չա տու րո վի դէմ տրուած դա տա -
կան ո րո շու մէն վերջ, ՀԱՊԿ-ի ան դամ եր կիր -
նե րը ու շադ րու թեամբ հե տե ւած էին ի րա -
դար ձու թիւն նե րուն։ Ե րե ւա նեան աղ բիւր նե -
րը հա ղոր դած էին, որ հայ կա կան կող մը
պէտք է ի րա զե կէ դաշ նա կից միւս պե տու -
թիւն նե րը եւ անհ րա ժեշ տու թեան պա րա գա -
յին պէտք է ընդ հա նուր քար տու ղա րի նոր
թեկ նա ծու մը ա ռա ջադ րէ։ Լրագ րող ներ ե րէկ
Դա ւիթ Տօ նո յեա նին հարց տուին, թէ ՀԱՊԿ-
ի ընդ հա նուր քար տու ղա րի պաշ տօ նին հա -
մար պի տի ա ռա ջադ րուի՞ Եու րի Խա չա տու -
րո վը փո խա րի նե լիք թեկ նա ծուն։ Այս բո լո րի
լոյ սին տակ՝ նա խա րա րը ը սաւ հե տե ւա լը.
«Այս պա հուն ՀԱՊԿ-ի ընդ հա նուր քար տու -
ղա րի թեկ նա ծու թեան հարց չէ քննար կուած,
սա կայն Հա յաս տան պէտք է շա րու նա կէ նա -
խա գա հու թիւ նը մին չեւ ժամ կէ տի ա ւար տը»։ 

Հարկ է նշել, որ Հա յաս տան ՀԱՊԿ-ի նա -
խա գա հու թիւ նը պէտք է վա րէ մին չեւ 2020
թուա կա նը։ Իսկ Եու րի Խա չա տու րով կազ -
մա կեր պու թեան ընդ հա նուր քար տու ղա րի
պար տա կա նու թիւն նե րը կը վա րէ 2017 թը-
ւա կա նի մա յի սէն ի վեր։ 

Ըստ Դաւիթ Տօնոյեանի, Ատրպէյճանի բոլոր ոտնձգութիւնները կը չէզոքացուին անմիջապէս

ՏԵՂՒՈՅՆ ՎՐԱՅ
Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարը երէկ զրուցեց մամլոյ ներկայացուցիչներու հետ

ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ ՈՒԽՏԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԱՅՑ
Ա մե նայն Հա յոց Տ.Տ.

Գա րե գին Բ. Կա թո ղի -
կո սը Մայր Ա թոռ Սուրբ
Էջ միած նի մէջ հիւ րըն -
կա լեց խումբ մը ֆրան -
սա հայ ուխ տա ւոր ներ։
Մայ րա վան քէ ներս,
«Գա րե գին Ա.» կրթա -
կան կեդ րո նի եր դի քին
տակ տե ղի ու նե ցաւ
հան դի պու մը։ Այս պէս,
Նո րին Սրբու թեան օրհ -
նու թիւ նը ստա ցան Փա -
րի զի Ս. Յով հան նէս

Վեհափառ Հայրապետը ֆրանսահայերու հետlշար. Դ.  էջ

ՅԱՒԱԿՆՈՏ ԾՐԱԳՐԵՐ
Հան րա պե տու թեան նա խա գահ Րէ ճէպ Թայ յիպ Էր -

տո ղան ե րէկ Ան գա րա յի մէջ հրա պա րա կեց իր հա րիւր
օ րուան ծրա գի րը։ Պեշ թե փէի հա մա լի րէն ներս, «Միլ -

լէթ» մշա կոյ թի եւ հա մա գու մար նե -
րու կեդ րո նի եր դի քին տակ տե ղի
ու նե ցաւ այդ ծրագ րի ծա նօ թաց ման
հա ւա քոյ թը։ Նա խա գահ Էր տո ղան
ե լոյ թով մը հան դէս ե կաւ հան դի սա -
ւոր պայ ման նե րով։ Ա ռա ջին հա րիւր
օ րե րու գոր ծադ րու թիւ նը ժո ղո վուր -
դի նկա տառ ման յանձ նե լէ վերջ, Էր -

տո ղան նշեց, որ միջ նա ժամ կէտ ծրա գի րը մին չեւ ամ -
սա վերջ պի տի ներ կա յաց նեն հան րա յին կար ծի քին։
2019-2023 շրջա նի ռազ մա վա րա կան ծրագ րին շուրջ

lշար. Դ.  էջ

Սկովտիոյ մէջ փառատօնի առթիւ յիշատակ-խմբանկար (Լուսանկար՝ Շաքէ Չիլինկիրեան)
lնիւթը կարդալ Դ.  էջ

lշար. Դ.  էջ
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4 ԺԱՄԱՆԱԿ 4 ՕԳՈՍՏՈՍ 2018 ՇԱԲԱԹ

ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ «ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔ» ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ
ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՆ ԹՈՒՄՕ-Ի ԱՄՐԱՆ ՃԱՄԲԱՐԻՆ

ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ
lշար. Ա.  էջէն

Մկրտիչ ա ռաջ նոր դա նիստ ե կե ղեց ւոյ ուխ տա ւոր նե րը,
Ի սի-լէ-Մու լի նօ ա րուար ձա նի Ս. Մա րիամ Աս տուա ծա -
ծին հայ կա կան ե կե ղեց ւոյ յա րա կից գոր ծող «Ա րա -
րատ» պա րա խում բի եւ ծխա կան վար չու թեան ան -
դամ նե րը։ ուխ տա ւոր նե րուն ու ղեկ ցե ցան Հա յաս տա -
նեայց Ա ռա քե լա կան Ե կե ղեց ւոյ Ֆրան սա յի թե մի ա -
ռաջ նորդ Տ. Վա հան Եպսկ. Յով հան նէ սեան եւ թե մի
շարք մը հո գե ւոր սպա սա ւոր ներ։ Այս այ ցե լու թիւ նը
կազ մա կեր պուած էր՝ քա նի որ ներ կայ 2018 թուա կա -
նը Վե հա փառ Հայ րա պե տին կող մէ հռչա կուած է Ե -
րի տա սար դու թեան տա րի։ 

ող ջու նե լով ֆրան սա հայ ուխ տա ւոր նե րը՝ Վե հա փառ
Հայ րա պե տը ու րա խու թեամբ մատ նան շեց, թէ ա նոնց
այ ցե լու թիւ նը կը զու գա դի պի Հա յաս տա նի Ա ռա ջին
հան րա պե տու թեան հիմ նադ րու թեան 100-ա մեա կի յո -
բե լե նա կան շրջա նին։ Զրոյ ցի տե ւո ղու թեան Նո րին
Սրբու թիւ նը կա րե ւո րեց հայ ինք նու թեան ու մայ րե -
նիի պահ պա նու թեան ուղ ղեալ ծրագ րե րը։ Ան յոր դո -
րեց ֆրան սա հա յե րուն՝ ի րենց զա ւակ նե րը կրթել ու
դաս տիա րա կել հա յե ցի ո գիով, նախ նեաց սուրբ հա -
ւա տով, ինչ որ հա յու գո յու թեան գրա ւա կանն է։ 

Հան դիպ ման ըն թաց քին Վե հա փառ Հայ րա պե տը
մաս նա ւոր գնա հա տան քի ա ռար կայ դար ձուց Թե մա -
կալ ա ռաջ նորդ Տ. Վա հան Եպսկ. Յով հան նէ սեանն ու
թե մի հո գե ւո րա կան նե րը, ո րոնք անձն դիր ու նուի -
րեալ ծա ռա յու թիւն կը մա տու ցեն։ Նո րին Սրբու թիւ -
նը մաղ թեց ուժ, կո րով եւ Ս. Հոգ ւոյ ա ռաջ նոր դու -
թիւն՝ ա նոնց սրբա զան ա ռա քե լու թեան մէջ։ Վե հա -
փառ Հայ րա պե տը նաեւ իր գնա հա տան քը յայտ նեց
«Ա րա րատ» պա րա խում բի ան դամ նե րուն, ո րոնք ո -
գեշն չող ե լոյ թով մը հան դէս ե կան։ 

Հան դիպ ման ներ կայ էր Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միած -
նի փոխ-դի ւա նա պետ Տ. Պար թեւ Վրդ. Բար սե ղեան։

ՅԱՒԱԿՆՈՏ ԾՐԱԳՐԵՐ
lշար. Ա.  էջէն

աշ խա տանք ներն ալ ստեղ ծուած են եւ այդ մէկն ալ
հրա պա րակ ման պատ րաստ պի տի ըլ լայ մին չեւ նո յեմ -
բե րի վեր ջը։ 

Նա խա գահ Էր տո ղան ե րէ կուան ե լոյ թին մէջ յայտ -
նեց, որ նոր շրջա նի մղիչ ու ժը պի տի ըլ լան մշա կուած
400 ծրագ րեր, ո րոնց ընդ հա նուր ար ժէ քը կը կազ մէ
շուրջ 46 մի լիառ լի րա։ Այս ամ բող ջին մէջ ան մաս նա -
ւոր կա րե ւո րու թիւն վե րագ րեց պաշտ պա նա կան ար -
դիւ նա բե րա կան բնա գա ւա ռի ծրագ րե րուն նկատ մամբ։
Վե րո յի շեալ 400 ծրագ րե րուն 48-ն ալ ար դէն կը վե -
րա բե րի այդ ո լոր տին։ Նա խա գա հը շեշ տեց, որ այս ո -
լոր տին մէջ պի տի ըլ լան ան զի ջող։ Թուր քիա բո լոր
բնա գա ւառ նե րու մէջ կը դի մագ րա ւէ սպառ նա լիք ներ
եւ ճնշում ներ, ուս տի այս ո լոր տին մէջ պի տի դառ նայ
ինք նա բաւ։ 

Էր տո ղան յի շե ցուց, որ Իս թան պու լի նոր օ դա կա յա -
նը պի տի բա ցուի 29 հոկ տեմ բե րին եւ «Քա նալ Իս -
թան պուլ»ի շի նա րա րու թիւնն ալ թա փով կը շա րու նա -
կուի։ Թուր քիա յա ռա ջի կայ շրջա նին Մու սու լի եւ
Պաս րա յի հիւ պա տո սա րան նե րը պի տի վե րա բա նայ եւ
նաւթ ո րո նե լու հա մար պի տի գնէ երկ րորդ նաւ մը։ 

Նա խա գահ Էր տո ղան վստա հու թիւն յայտ նեց, որ եր -
կի րը ան պայ ման յաղ թա կան դուրս պի տի գայ առ կայ
տնտե սա կան պա տե րազ մէն։ Ըստ ի րեն, ար տած ման ա -
ռաջ նա հերթ ուղ ղու թիւն նե րը պի տի ըլ լան՝ Չի նաս տա -
նը, Մեք սի կան, Ռու սաս տա նը եւ Յու նաս տա նը։ 

Ըն կե րա յին ծրագ րե րու անդ րա դառ նա լու ա ռըն թեր
Էր տո ղան անդ րա դար ձաւ նաեւ ար դա րա դա տու թեան
բնա գա ւա ռին։ Նոր դա տա կան շրջա նին զու գա հեռ՝
ար դա րա դա տու թեան ո լոր տին մէջ պի տի սահ մա նուին
յստակ ժամ կէտ ներ։

Կէ տիկ փա շա յի «Հրանդ Տինք» վար ժա -
րա նէն սա ներ ամ րան ար ձա կուր դի շրջա -
նին մեկ նե ցան Ե րե ւան, ուր Թու ՄՕ
ստեղ ծա րար փոր ձա գի տու թիւն նե րու
կեդ րո նէն ներս մաս նակ ցե ցան ամ րան
ճամ բա րին։ Սա դպրո ցի սա նե րուն տե -
սա կէ տէ ե զա կի հնա րա ւո րու թիւն մըն էր,
ո րով հե տեւ ա նոնք հա մախմ բուե ցան աշ -
խար հի զա նա զան ան կիւն նե րէն փու թա -
ցած հա րիւ րա ւոր պա տա նի նե րու հետ։
Իւ րա յա տուկ բազ մամ շա կոյ թ մի ջա վայ րի
մը մաս դառ նա լու հնա րա ւո րու թիւն ու -
նե ցան տղա քը, ո րոնք լիու լի օգ տուե ցան
կա րե լիու թիւն նե րէն։ 

Թու ՄՕ-ի ծրագ րին մաս նակ ցե լու ա -
ռըն թեր, տղա քը շրջե ցան Հա յաս տա նի
պատ մամ շա կու թա յին վայ րե րը եւ սքան -
չե լի տպա ւո րու թիւն ներ ու նե ցան այդ
շրջա գա յու թիւն նե րուն բե րու մով։ Նոր
ձեռք բե րուած ծա նօ թու թիւն ներն ալ ե -
կան բազ մա պատ կել ամ րան ար ձա կուր -
դի շրջա նի ի րենց խան դա վա ռու թիւ նը։ 

Դրուագ մը այ ցե լու թեան օ րե րէնԽմբան կար Նո րա վան քի մէջ 

Խմբան կար Ե րե ւա նի Հան րա պե տու թեան հրա պա րա կին
վրայ (Լու սան կար նե րը՝ դպրո ցէն)

ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆ
Սկով տիոյ մէջ վեր ջերս տե ղի ու նե ցաւ պա րի հա մաշ -

խար հա յին փա ռա տօն մը, որ ար ժա նա ցաւ հե տաքըր-
քիր նե րու ան մի ջա կան ու շադ րու թեան։ Այս տա րուան
փա ռա տօ նի ա ռանձ նա յատ կու թիւ նը այն էր, որ ձօ ն-
ւած էր հայ կա կան ժո ղովր դա կան պա րե րուն։ Յու լի սի
14-20-ին, Սկով տիոյ Findhorn Park-ի մէջ կազ մա կեր-
պըւած հո գե ւոր ե րաժշ տու թեան, եր գի եւ պա րի մի -
ջազ գա յին փա ռա տօ նի ծի րէն ներս գե ղա րուես տա սէր -
ներ կա րե լիու թիւ նը ու նե ցան շփուե լու եւ ներշն չուե -
լու հայ կա կան ժո ղովր դա կան պա րե րուն հետ։ Նկա տի
ու նե նա լով, որ հայ կա կան ժո ղովր դա կան պա րը փա -
ռա տօ նի գլխա ւոր նիւթն է, բո լոր մաս նա կից նե րուն
հրամ ցու ցե ցան հայ կա կան ժո ղովր դա կան պա րե րէ
յատ կան շա կան նմոյշ ներ։ Սոյն փա ռա տօ նը այս տա րի
կազ մա կեր պուե ցաւ 27-րդ ան գամ։ Սա կա րե ւոր ձեռ -
նարկ մըն է շուրջ պա րե րու փո խա կեր պիչ եւ հո գե ւոր
ու ժին ա ռու մով։ Շնոր հիւ այս փա ռա տօ նին, ա մէն տա -
րի յու լի սին Սկով տիա կը դառ նայ աշ խար հի զա նա -
զան եր կիր նե րէ հա րիւ րա ւոր մար դոց ժա մադ րա վայ -
րը, ուր ա նոնք կ՚ըմ բոշխ նեն պա րե րու հա ճոյ քը։ 

Լոն տո նաբ նակ ա րուես տա գէտ, հայ կա կան ազ գագը-
րա կան եւ քնա րեր գա կան պա րե րու մե նա կա տար, պա -
րաս տեղծ եւ պա րու սոյց Շա քէ Մե ճըր Չի լին կի րեան
(Shakeh Major Tchilingirian) յա տուկ հրա ւի րուած էր
փա ռա տօ նին որ պէս հիմ նա կան ու սու ցող։ Շա քէի ա -
մէ նօ րեայ ա րուես տա նոց նե րուն մաս նակ ցե ցաւ ա ւե լի
քան հա րիւր մաս նա կից՝ ծա նօ թա նա լով հայ կա կան ժո -
ղովր դա կան ու ազ գագ րա կան պա րե րուն։ Իսկ Օքս -
ֆոր տի հա մալ սա րա նէն Հրաչ Չի լին կի րեան շարք մը
զե կոյց ներ ներ կա յա ցուց մաս նա կից նե րուն՝ հա յոց
պատ մու թեան, մշա կոյ թի, ինք նու թեան եւ հայ հո գե -
ւոր ե րաժշ տու թեան մա սին։

Կա նանց ծի սա կան պա րե րու մի ջազ գա յին յայտ նի
մաս նա գէտ Լաու րա Շե նըն, խօ սե լով Շա քէ Չի լին կի -
րեա նի կա տա րած աշ խա տան քի մա սին, կը նշէ, որ Շա -
քէն կը սոր վեց նէ հայ կա կան պա րե րու սրբա զան հա-
րըս տու թիւ նը եւ ա նոնց անձ նա կան փո խա կերպ ման
ու նա կու թի ւնը, ինչ պէս նաեւ պատ մա կա նը։ «Ան կը
բա ցատ րէ, որ հայ կա կան պա րե րու օ րի նակ նե րը շատ
հին են եւ ձե ւա ւո րե լով ան գե րա զան ցե լի շար ժում ներ՝
շատ խորհր դան շա կան են եւ խո րա պէս հո գե ւոր», ը -
սաւ ան։

 Փա ռա տօ նին Շա քէ Չի լին կի րեան ա ռա ջին ան գամ
կը ներ կա յաց նէր հայ կա կան պա րը։ Ա նոր գե ղա րուես -
տա կան ծրա գի րը կ՚ընդգր կէր ժո ղովր դա կան եւ լի րի -
քա կան պա րե րու միա ձու լու մը։ Շա քէի ծրա գի րը հնա -
րա ւո րու թիւն ըն ձե ռեց մաս նա կից նե րուն ապ րե լու
Հա յաս տա նի եւ սփիւռ քի մէջ ապ րող եւ ծաղ կող մշա -
կոյ թը։ Եւ ինչ պէս ան նշեց. «Հո գե ւոր կապ ստեղ ծե -
լու հա մար հո ղի, բնու թեան եւ ար մատ նե րու հետ, ո -

րոնք կը շա րու նա կեն ծաղ կիլ»։ Իսկ դի մե լով մաս նա -
կից նե րուն՝ Շա քէն ընդգ ծեց. «Ա սի կա բա ցա յայտ ման,
կա պի եւ ար տա ցոլ ման իւ րա յա տուկ ճամ բոր դու թիւն
մըն է պա րի մի ջո ցով»։

 Լոն տո նէն ե րա ժիշտ ներ Տիգ րան Ա լիք սա նեան
(տու տուկ, զուռ նա) եւ Ա րա Պետ րո սեան (դհոլ) կ՚ու -
ղեկ ցէին Շա քէի ներ կա յա ցու ցած պա րե րուն, ի րենց
հիաս քանչ կեն դա նի ե րաժշ տու թեամբ։ Findhorn-ի
մշտա կան ու սու ցիչ ներ, ինչ պէս նաեւ հա մայն քի եր -
կա րա տեւ ան դամ նե րը՝ Պար պա րա Սուե տի նա, Փի թըր
Վա լան ս, Ռո րի Օ՚ Քան նը լ, Շի լա Փէօ թի թ (երգ չա -
խումբ) եւ Մա յա Պաք լի (նուա գա խումբ) ի րենց գի -
տե լիք ներն ու փոր ձը փո խան ցե ցին վար պե տու թեան
դա սե րու (master class) մի ջո ցով։

Լաու րա Շեն ըն, որ շրջա գա յած եւ խո րու թեամբ ու -
սում նա սի րած է յու նա կան, հայ կա կան, պալ քա նեան
եւ գնչուա կան ա ւան դա կան պա րե րը, խոր մտա խո հա -
կան շուրջ պա րեր սոր վե ցուց մաս նա կից նե րուն, ո րոնք
կ՚ու ղեկ ցէին Քոս տան դիս Քու րմա տիա սի եւ Նի քո լաս
Ան կե լո փու լո սի, իսկ եր կու այլ առ թի նե րով հայ ե րա -
ժիշտ նե րու կեն դա նի ե րաժշ տու թեամբ։

Շա քէ Չի լին կի րեան, որ վեր ջին քսան հինգ տա րի նե -
րուն ըն թաց քին իր բազ մա թիւ ա րուես տա նոց նե րու
մի ջո ցով հայ պա րա րուես տի հա մա մարդ կա յին ար ժէք -
նե րը կը փո խան ցէ օ տար նե րուն, իւ րա յա տուկ մօ տե -
ցում ու նի հայ պա րա րուես տի ժա ռան գու թեան հան -
դէպ։ «Իբ րեւ ժո ղովր դա կան եւ ազ գագ րա կան պա րե -
րու նուի րուած ա րուես տա գէտ, իմ հիմ նա կան ա ռա -
քե լու թիւնս հայ կա կան հա րուստ պա րե րը բե մէն ան -
դին ժո ղո վուր դի ա ռօ րեայ կեան քին կա պելն է», կ՚ը սէ
Շա քէն եւ կ՚ա ւելց նէ. «Մեր պա րե րը ժո ղո վուր դի կեան -
քէն կը բխին։ Այդ ա մէ նը նկա տի ու նե նա լով հայ պա -
րը բե մա կան, կա տա րո ղա կան ո լոր տէն պէտք է տե ղա -
փո խենք մեր ա ռօ րեայ ապ րե լու մի ջոց, զայն դարձ նե -
լով ա մէ նօ րեայ կեան քին մէջ։ Այս ի մաս տով Կո մի տա -
սի հե տե ւեալ բնու թագ րու մը ին ծի հա մար ու ղե նիշ է.
«Ա մէն կեան քի մէջ պար կայ։ Հե տե ւա բար, ամ բողջ
տիե զեր քի կեան քը մի թէ պար չէ՞»։

 Վեր ջին տա րի նե րուն Շա քէն յա տուկ ծրա գիր ներ
մշա կած է տոհ միկ եւ ազ գագ րա կան պա րե րը հա -
մայն քա յին ա ռօ րեայ կեան քին մէջ կեն սու նակ պա -
հե լու հա մար։ Տօ նա կան, ազ գա յին կամ տար բեր ա -
ռիթ նե րով Շա քէն հան րա յին շուրջ պա րեր կը կազ մա -
կեր պէ հա րիւ րա ւոր մար դոց մաս նակ ցու թեամբ, ինչ -
պէս՝ դաշ տա հան դէս նե րուն, Համ բարձ ման եւ Աս տ-
ւա ծա յայտ նու թեան տօ նե րուն եւ բազ մա թիւ այլ ա -
ռիթ նե րով։ Նոյն նպա տա կով 2010 թուա կա նէն ի վեր
Շա քէն յա տուկ ծրա գիր ներ մշա կած է եւ կ՚աշ խա տի
ե րե խա նե րու, ե րի տա սարդ նե րու եւ տա րեց նե րու հետ։

ԱՍ ՏՈՒ ԾՈՅ ԸՆՏ ՐԵԱԼ
 lշար. Բ.  էջէն

պատ ճա ռը միաս տուա ծեան ա զատ պաշ տա մուն քի ա -
նու նով նոր հայ րե նիք մը փնտռելն է ։ 

Ել քի այս դրուա գը նաեւ գա լիք փրկու թեան խոր-
հըր դա նիշն ու պատ կե րա ցումն է՝ իր ամ բող ջա կան ու
լայն ա ռու մով։

Այս բո լոր ան ցու դար ձե րը նա խա պատ կե րա ցում ներն
են մար դոց եր կու տե սակ խա ւե րուն, ա ռա ջի նը՝ յա ւի -
տե նա կան կեան քի ժա ռան գորդ նե րուն, իսկ երկ րոր դը՝
յաւ տե նա կան մա հի ժա ռան գորդ նե րուն։ Հոգ չէ թէ
այդ ե ղե լու թիւն նե րը Կար միր ծո վուն կամ ճախ ճա -
խուտ վայ րե րու մէջ ե ղած են (մե զի հա մար կա րե ւո րը
այն է, որ այդ դէպ քը իս կա պէս ե ղած է, ո րով հե տեւ
պա տա հա կան չեն եւ ո՛չ ալ մէկ պարզ զու գա դի պու -
թիւ նը բնու թեան տար րե րուն, ո րոնք պա տա հե ցան
սոյն հրաշ քին ժա մա նակ։ ու րիշ աղ բիւր մըն ալ կ՚ը սէ,
թէ ա նի կա ար դիւնքն է Մով սէ սի անն ման եւ տե սա նող
հան ճա րին, որ պի տի ըլ լար Իս րա յէ լի փրկու թեան եւ
Ե գիպ տո սի պար տու թեան կո րի զը)։ Սա կայն մէկ բան
պէտք է յստակ ըլ լայ, այն ալ մար դուն տրուած Աս -
տու ծոյ փրկու թեան ծրա գիրն է։ Այս իսկ պատ ճա ռով
պէտք է մատ նան շել, որ փրկու թիւ նը չենք կրնար ա -
պա հո վել վերջ նա կա նա պէս, ո րով հե տեւ միշտ փոր ձու -
թեան մէջ իյ նա լով՝ կա րե լի է կորսնց նել զայն. ի րո ղու -
թիւն մը, ո րուն ակ նե րեւ ար տա ցո լա ցու մը կը գտնենք
Աս տուա ծա շուն չին մէջ, որ շատ յստա կօ րէն կը սոր -
վեց նէ, թէ հա ւա տա ցեա լը միշտ կրնայ մեղ քի ճի րան -
նե րուն մէջ իյ նալ, փոր ձու թեան դէմ յան դի ման
գտնուիլ եւ իր փրկու թեան շնոր հը կորսնց նել։ Պօ ղոս
ա ռա քեալ շատ գե ղե ցիկ կեր պով կը բնու թագ րէ իր
տե սու թիւ նը, երբ կ՚ը սէ. «Այս բո լո րը ա նոնց պա տա -
հե ցան՝ իբ րեւ օ րի նակ գա լի քին, եւ գրուե ցան՝ իբ րեւ
ազ դա րա րու թիւն մե զի, որ ժա մա նակ նե րու վախ ճա -
նին մօ տե ցեր ենք։ Ա հա թէ ին չու, ով որ կը կար ծէ թէ
կան գուն է՝ թող զգոյշ ըլ լայ որ չիյ նայ» (Ա. Կր 10.11-
12)։ Ա ռա քեա լը այս բա ռե րով կ՚ազ դա րա րէ՝ փոխ առ -
նե լով Մով սէ սի հետ Կար միր ծո վը կտրած իս րա յէ լա -
ցի նե րուն օ րի նա կը, երբ ա նոնք ա ւե լի ուշ սայ թա քե -
ցան եւ պատ ժուե ցան (Ել 13.14)1։    

Օգ տա գոր ծուած աղ բիւր ներ

Ա) «Աս տուա ծո շունչ», Լի բա նան։

Բ) «Նոր Կտա կա րան», Ան թի լիաս, 2001։ 

Գ) «Քննա կան Պատ մու թիւն Հին Կտա կա րա նի», Ա. Բ. Գ.
հա տոր, Բիւ զանդ Ե ղիա յեան, Ան թի լիաս, 1972։

Դ) «Աս տուա ծաշն չա կան Սուր բեր», Շնորհք Արք.

Գա լուս տեան, Ե րե ւան, 1997։

Ե) «Կրօնք նե րու Պատ մու թիւն», Բիւ զանդ Ե ղիա յեան,

Ան թի լիաս, 2005։

Զ) «Պատ գամ ներ Ս. Գիր քէն», Ա ղեք սանդ րիա, 1948։ 

Է) «Հայ Ե կե ղեց ւոյ Պա տաս խան նե րը ոչ-ուղ ղա փառ

Ա ռար կու թիւն նե րու», Նա րեկ Եպսկ. Ա լեէ մէ զեան,

Ան թի լիաս, 2003։ 

Ը) «Bible Background Commentary Genesis-Deuteronomy»,
John H.Walton And Victor H.Matthews։

Թ) «The Interpreters Dictionary Of The Bible», Volume IV։

Ժ) «The New Ungerþs Bible Dictionary»,

Merrill F. Unger, Chicago։

 ԺԱ) «New Century Bible Exodus», J.P. Hyatt։

ԺԲ) «Laymanþs Bible Book Commentary», Exodus, Volume II։

ԺԳ) «The Oxford Companion To The Bible», Bruce M.

Metzger and Michael D. Coogan։

ԺԴ) «Devotional Commentary on Exodus», F. B. Meyer։

 ԺԵ) «Every Miracle And Wonder In The Bible»,

Larry Richards։

ԺԶ) «Life Applications from Every Chapter Of The Bible»,

G. Campbell Morgan։

- Վերջ -

ԿԱՅԾ ՄԻՆԱՍԵԱՆ. «ՀԱՅԵՐԸ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ ԱՊԱԳԱՅ ՉՈՒՆԻՆ»
lշար. Ա.  էջէն

Ի րա նը հա մո զել, որ պէս զի հրա ժա րի Սու րիա յէն: Ան -
կեղ ծօ րէն՝ ո չին չով: Ռու սաս տա նը Ի րա նի հա մար յու -
սա լի գոր ծըն կեր չէ: Ի րա նը պատ մու թեան մէջ կ՚ապ -
րէր Ռու սաս տա նի տի րա պե տու թեան ներ քոյ: Ե թէ կայ
ժո ղո վուրդ մը, ո րուն հան դէպ ի րան ցի նե րը կաս կած
ու նին, ա պա ան Ռու սաս տանն է: 

-Ա րեւմ տեան մա մու լը, նաեւ ա մե րի կեան բարձ-
 րաս տի ճան պա տաս խա նա տու ներ սկսած են ը -
սել, որ ի րենց հա մար Պե շար Է սա տի իշ խա նու -
թե նէն հե ռա նա լը շատ կա րե ւոր, ա ռաջ նա յին
խնդիր մը չէ այ լեւս։ Ինչ քա նո՞վ ճիշդ է այդ մէ կը:

«Իմ տե սա կէ տով՝ Պե շար Է սա տի իշ խա նու թե նէն հե -
ռա նա լու պայ մա նը մէկ կողմ դնե լու պա հան ջը Ռու -
սաս տա նի յա ռաջ քա շած թէզն է: Միա ցեալ Նա հանգ -
նե րու կող մէ Պե շար Է սա տին դէմ ե ղած կե ցուածք նե -
րուն պատ ճա ռով՝ ռու սե րը Սու րիոյ մէջ ո ւա շինկ թը -
նի հետ հա մա գոր ծակ ցե լու ցան կու թիւն չու նէին, սա -
կայն այժմ պատ կե րը փո խուած է։ Ա մե րի կա ցիք կ՚ու -
զեն ա մէն գնով բա նակ ցու թիւն նե րու սե ղան վե րա -
դառ նալ: Ռու սաս տան մեծ պա տաս խա նա տուու թիւն
կը կրէ Սու րիոյ ա պա գա յին ա ռըն չու թեամբ, բայց

Մոս կուա յի հա մար շատ դժուար պի տի ըլ լայ յաղ թա -
հա րե լը:

-Այս բո լո րէն ետք ի՞նչ ա պա գայ կը սպա սէ սու -
րիա հայ գա ղու թին:

-Ան կեղ ծօ րէն ես Սու րիոյ մէջ ա պա գայ չեմ տես ներ
հա յե րուն հա մար: Եր կի րը ամ բող ջո վին քան դուած է,
պա տե րազ մը չէ ա ւար տած, վար չա կար գը թոյլ է, եր -
կի րը լիո վին բե կուած է: Ի րա կան հար ցը Մեր ձա ւոր
Ա րե ւել քի հա յե րու ա պա գան է: Ար դէն ա ւե լի քան 60
տա րիէ ի վեր հա յե րը թո ղած են ա րա բա կան եւ ի րա -
նա կան աշ խար հը (Ե գիպ տոս, Ի րաք, Ի րան, Յոր դա -
նան, Սու րիա, Լի բա նան): Մեր ձա ւոր Ա րե ւել քի մէջ
մօ տա ւո րա պէս 800 հա զար հա յեր ե ղած են մին չեւ
1950-ա կան թուա կան նե րը, մնա ցած են ըն դա մէ նը
300 հա զար հա յեր։

Իմ կար ծի քով՝ միակ լու ծու մը, կար ծես հե տե ւեալն է՝
ինչ պէ՛ս վե րա դառ նալ Հա յաս տան: Մեր ձա ւոր Ա րե ւել -
քի մէջ հա յե րը աշ խա տա սէր են, բա րո յա պէս ու ժեղ եւ
յայտ նի են ի րենց հմտու թիւն նե րով: Ա նոնք կրնան
միայն բա րիք ը նել Հա յաս տա նի հա մար: Եւ ա մե նա կա -
րե ւո րը, Հա յաս տա նի մէջ ա պա հով զգալ:

Ե րե ւան

ԿԻՒՄՐԻԻ ՄԷՋ ՆՈՐ ՔԱՅԼԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆԸ
ՉԻ ՄԱՍՆԿՑԻՐ

«ԵՒՐՈՊԱՍՔԵԹ-2021»ԻՆ

Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թեան ո րո շու մով՝ ներդ րու -
մա յին ծրա գի րի ծի րէն ներս՝ Կիւմ րիի մէջ գոր ծող
«Լեն տեքս» ՍՊԸ-ն պի տի օգ տուի ա ւել ցուած ար ժէ քի
հար կի գու մար նե րու վճար ման ժամ կէ տը ե րեք տա -
րիով յե տաձ գե լու ար տօ նու թե նէն:

«Ար մէնփ րէս»ի հա ղոր դում նե րով, Հա յաս տա նի
Տնտե սա կան զար գաց ման եւ ներդ րում նե րու նա խա -
րար Ար ծուիկ Մի նա սեա նի խօս քով՝ ըն կե րու թիւ նը կը
նա խա տե սէ կա տա րել 1.98 մի լիառ դրա մի ներդ րում՝
բարձ րո րակ հումք ձեռք բե րե լու նպա տա կով: ««Լեն -
տեքս»ը պի տի ար տադ րէ բարձր ո րա կի հիւ սուա ծե -
ղէն՝ հա գուս տե ղէն կա րե լու հա մար։ Իբ րեւ ար դիւնք՝
պի տի ստեղ ծուի 60 նոր աշ խա տա տե ղի՝ 80 հա զար
դրամ մի ջին աշ խա տա վար ձով», ը սած է նա խա րա րը՝
նշե լով, որ այս պա հուն ըն կե րու թիւ նը ու նի 396 աշ -
խա տող:

Ըստ նա խա րա րին՝ «Լեն տեքս»ը ըն թա ցիկ տա րուան
յու նուար-յու նիս ա միս նե րուն ըն թաց քին ու նե ցած է
960 մի լիոն դրա մի ար տադ րանք, որ մէ ար տա հա նու մը
կազ մած է 50 տո կոս:

Պաս քեթ պո լի տղոց Հա յաս տա նի ազ գա յին հա ւա քա -
կա նը պի տի չմաս նակ ցի «Եւ րո պաս քեթ-2021»ի նա -
խընտ րա կան փու լին: Այս մա սին յայտ նեց Հա յաս տա -
նի պաս քեթ պո լի դաշ նակ ցու թիւ նը: Նկա տի առ նե լով
այն հան գա ման քը, որ Հա յաս տա նի մէջ չկայ «Եւ րո -
պաս քեթ-2021»ի նա խընտ րա կան երկ րորդ հանգ րուա -
նի  պա հանջ նե րուն հա մա պա տաս խա նող մար զա կան
սրահ, Հա յաս տա նի պաս քեթ պո լի դաշ նակ ցու թիւ նը ո -
րո շում տուած է  հրա ժա րիլ մրցա շար քին մաս նակ ցե -
լու ի րա ւուն քէն:

Հա յաս տա նի հա ւա քա կա նին փո խա րէն նա խընտ րա -
կան հանգ րուա նին պի տի մաս նակ ցի Յու նա կան Կիպ -
րո սը:

Հա յաս տա նի հա ւա քա կա նը «Եւ րո պաս քեթ-2021»ի
նա խընտ րա կան երկ րորդ հանգ րուա նի  խմբա յին մըր-
ցա շար քին ընդգր կուած էր Դ. են թա խում բին մէջ, ուր
կան Աւստ րիոյ եւ Բրի տա նիոյ հա ւա քա կան նե րը:

Մրցա շար քը պի տի սկսի սեպ տեմ բե րին:
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