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Ըստ Դաւիթ Տօնոյեանի, Ատրպէյճանի բոլոր ոտնձգութիւնները կը չէզոքացուին անմիջապէս

Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարը երէկ զրուցեց մամլոյ ներկայացուցիչներու հետ
Հայաստանի Պաշտպանութեան նախարար
Դաւիթ Տօնոյեան յայտարարեց, որ Ատրպէյճանի բոլոր ոտնձգութիւնները տեղւոյն
վրայ կը չէզոքացուին։ «Արմէնփրէս»ի հաղորդումներով, լրագրողներու հետ զրուցելու ընթացքին Դաւիթ Տօնոյեան արձանագրեց, որ թէ՛ Արցախ-Ատրպէյճան շփման գծի
եւ թէ Հայաստան-Ատրպէյճան սահմանի
Նախիջեւանի հատուածին իրավիճակը հանգիստ է։ Ներկայ պայմաններով այդ բոլոր
ուղղութիւններուն վրայ յարաբերական անդորր կը տիրէ։
Նախարարը միեւնոյն ժամանակ, հաւաստիացուց, որ Ատըրպէյճանի բոլոր ոտնձգութիւնները տեղւոյն վրայ կը չէզոքացուին։
Զանգուածային լրատուութեան միջոցներու ներկայացուցիչներուն հետ զրուցելու
ժամանակ Դաւիթ Տօնոյեան խօսեցաւ նաեւ
Հայաստան-Ռուսաստան ռազմաթեքնիկ համագործակցութեան ընթացքին շուրջ։ Ան
վստահեցուց, որ Ռուսաստանի հետ 100 միլիոն տոլար արժողութեամբ վարկային համաձայնագրի շրջանակներէն ներս նախատեսուած Հայաստանի զէնքի մատակարարման գործընթացը չէ դադրած։ Նախարարը
ընդգծեց, թէ այդ մատակարարումները ընթացքի մէջ են։ Նոյն ամբողջին մէջ Դաւիթ
Տօնոյեան շեշտեց, որ Հայաստան զէնք կ՚ապահովէ ոչ միայն ՀԱՊԿ-ի (Հաւաքական ան-

վըտանգութեան պայմանագրի կազմակերպութիւն) անդամ երկիրներէն, այլ նաեւ ուրիշ երկիրներէ։
Յայտարարութիւններուն տեւողութեան
Տօնոյեան մանրամասնութիւններ փոխանցեց
նաեւ Ռուսաստանի Պաշտպանութեան փոխնախարար Ալեքսանտր Ֆոմիի հետ վերջին
օրերուն Երեւանի մէջ ունեցած զրոյցի բովանդակութեան շուրջ։ Նախարարը ամփոփ գիծերու մէջ
նշեց, որ Ֆոմինի հետ քննարկած են երկկողմանի հետաքըրքրութեան առարկայ քաղաքական եւ ռազմաքաղաքական բնոյթով հարցեր։
Մինչ այդ, Տօնոյեան համոզւած է, թէ Հայաստան մինչեւ
ժամկէտի աւարտը պէտք է
շարունակէ կատարել ՀԱՊԿ-ի
շրջանային նախագահի պաշտօնը։ Ինչպէս ծանօթ է, վերջին օրերուն 1 մարտ 2008 թուականի դէպքերուն հետեւանքով կալանաւորման որոշում տրուեցաւ ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Եուրի Խաչատուրովի պարագային։
Այս վերջինը 1 մարտ 2008 թուականի դէպքերուն ժամանակ Երեւանի կայազօրի պետն
էր։ Հայաստանի դատական իշխանութիւնները մեղադրանք առաջադրեցին Եուրի Խաչատուրովի դէմ այդ դէպքերուն ժամանակ
պատասխանատուութիւն կրելու բերումով։
Հարկ է յիշեցնել, որ արիւնալի դէպքերուն
զոհ գացած էր տասն հոգի։ Ներկայիս Եու-

րի Խաչատուրով փրկագինով կալանաւորւելէ ազատած է, սակայն իր պարագային
էական հարցեր կը գտնուին օրակարգի
վրայ։ Ըստ էութեան, բոլորի հետաքրքրութեան առարկայ է, թէ ի՛նչ պիտի ըլլայ իր ապագան եւ իրեն վերաբերեալ իրադարձութիւնները ինչպէ՛ս պիտի ազդեն՝ որպէս
ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր քարտուղար գործունէութեան շարունակութեան վրայ։
Եուրի Խաչատուրովի դէմ տրուած դատական որոշումէն վերջ, ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիրները ուշադրութեամբ հետեւած էին իրադարձութիւններուն։ Երեւանեան աղբիւրները հաղորդած էին, որ հայկական կողմը
պէտք է իրազեկէ դաշնակից միւս պետութիւնները եւ անհրաժեշտութեան պարագային պէտք է ընդհանուր քարտուղարի նոր
թեկնածու մը առաջադրէ։ Լրագրողներ երէկ
Դաւիթ Տօնոյեանին հարց տուին, թէ ՀԱՊԿի ընդհանուր քարտուղարի պաշտօնին համար պիտի առաջադրուի՞ Եուրի Խաչատուրովը փոխարինելիք թեկնածուն։ Այս բոլորի
լոյսին տակ՝ նախարարը ըսաւ հետեւալը.
«Այս պահուն ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր քարտուղարի թեկնածութեան հարց չէ քննարկուած,
սակայն Հայաստան պէտք է շարունակէ նախագահութիւնը մինչեւ ժամկէտի աւարտը»։
Հարկ է նշել, որ Հայաստան ՀԱՊԿ-ի նախագահութիւնը պէտք է վարէ մինչեւ 2020
թուականը։ Իսկ Եուրի Խաչատուրով կազմակերպութեան ընդհանուր քարտուղարի
պարտականութիւնները կը վարէ 2017 թըւականի մայիսէն ի վեր։

ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆ
Findhorn Park-ի մէջ, Սկովտիա, 27-րդ անգամ կազմակերպուած ձեռնարկը լայն արձագանգ ստեղծեց
Հայկական ժողովրդական պարերու եւ երաժշտութեան ձօնուած յայտագիրը անմիջական ուշադրութեան արժանացաւ

Սկովտիոյ մէջ փառատօնի առթիւ յիշատակ-խմբանկար (Լուսանկար՝ Շաքէ Չիլինկիրեան)
[story on page 4] lնիւթը կարդալ Դ. էջ

ՅԱՒԱԿՆՈՏ ԾՐԱԳՐԵՐ ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ ՈՒԽՏԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԱՅՑ

Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան երէկ Անգարայի մէջ հրապարակեց իր հարիւր
օրուան ծրագիրը։ Պեշթեփէի համալիրէն ներս, «Միլլէթ» մշակոյթի եւ համագումարներու կեդրոնի երդիքին տակ տեղի
ունեցաւ այդ ծրագրի ծանօթացման
հաւաքոյթը։ Նախագահ Էրտողան
ելոյթով մը հանդէս եկաւ հանդիսաւոր պայմաններով։ Առաջին հարիւր
օրերու գործադրութիւնը ժողովուրդի նկատառման յանձնելէ վերջ, Էրտողան նշեց, որ միջնաժամկէտ ծրագիրը մինչեւ ամսավերջ պիտի ներկայացնեն հանրային կարծիքին։
2019-2023 շրջանի ռազմավարական ծրագրին շուրջ
lշար. Դ. էջ

Ամենայն Հայոց Տ.Տ.
Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի մէջ հիւրընկալեց խումբ մը ֆրանսահայ ուխտաւորներ։
Մայրավանքէ
ներս,
«Գարեգին Ա.» կրթական կեդրոնի երդիքին
տակ տեղի ունեցաւ
հանդիպումը։ Այսպէս,
Նորին Սրբութեան օրհնութիւնը ստացան Փարիզի Ս. Յովհաննէս
lշար. Դ. էջ

Վեհափառ Հայրապետը ֆրանսահայերու հետ

Սուրիահայերու նոր ճակատագիրը
Սուրիոյ մէջ անորոշ, Սուրիայէն հեռու
վտանգուած...
Սուրիոյ մէջ մնացած հայերուն վիճակը մխիթարական չէ։
Ամէն անգամ, որ Սուրիոյ պատերազմին մասին կը խօսինք, մեր մտքերուն
կ՚ուրուագծուի տեղւոյն հայկական համայնքը, որ այսօր յայտնուած է ցիրուցան իրավիճակի մը մէջ: Ճիշդ է, որ
ներկայիս առնուազն Հալէպի մէջ կ՚ապրին 12 հազար հայեր, բայց եւ այնպէս,
եթէ իրատեսական հայեացքով նայինք
Սուրիոյ այսօր ներկայացուցած ընդհանուր պատկերին, ապա մեզի համար
յստակ պիտի դառնայ, որ սուրիահայութիւնը կանգնած է բաւական բարդ
դրութեան մը առջեւ:
Այս կարծիքին է ֆրանսահայ վերլուծաբան Կայծ Մինասեան, որուն հետ
վերջերս կատարեցինք կարճ հարցազըրոյց մը: Ան զրոյցի ընթացքին չուզեց
պահուըտիլ բառերու ետին ու առանց
երկմտանքի յայտնեց, որ սուրիահայութիւնը այլեւս ապագայ չունի այդ երկրին մէջ: Գուցէ մեզմէ շատերու համար
բաւականին դժուար է նման եզրակացութիւն լսել, սակայն միշտ չէ, որ գետնի վրայ ընթացող դէպքերն ու զարգացումները պիտի ընթանան մեր փափաքածին կամ նոյնիսկ հայկական տեսանկիւնէ դիտուած՝ մեզի համար «բարենըպաստ» համարուած ճանապարհներով:
Խնդիրը այն է, որ հակառակ վերջին
եօթ տարիներուն Սուրիոյ մէջ պատահած դէպքերուն, առնուազն սփիւռքի
այդ հատուածներու ղեկավարութիւնը
վճռական կեցուածք մը չառաւ եւ ճիշդ չարժեւորեց
տեղի ունեցած արհաւիրքը:
Հայութիւնը կրեց ամեհի
վնասներ, նիւթական, բարոյական, արժէքային ու
այլ տիպի մեծ հարուածներ,
որոնց հետեւանքով ալ հազարաւոր հայորդիներ անվերադարձ ու առանց իրենց ետին իսկ նայելու
մեկնեցան դէպի հեռաւոր ափեր:
Այս բոլորով հանդերձ ցարդ թուային
վիճակագրական ընդհանուր ցուցակներ
չկան, թէ Սուրիոյ մէջ ապրող 60-70 հազար հայութեան զանգուածները ճիշդ
ո՛ր ուղղութեամբ գացին։ Բայց եւ այնպէս, վերջին շրջանին սուրիահայութեան մասին լուրեր տարածող պարբերականներու եւ ընկերային ցանցի էջերու տեղեկութիւնները կը յիշատակեն,
որ այսօրուան դրութեամբ սուրիահայութեան կարեւոր մէկ տոկոսը հաստատուած է Երեւանի մէջ, միւս տոկոսը կայք հաստատած է Լիբանանի մէջ
ու կան նաեւ 20 հազար հայորդիներ, որոնք սփռուած են պատերազմի տարբեր
արիւնալի փուլերը ապրած սուրիական
հայրենիքին մէջ:
Եթէ փորձենք թուաբանական արագ
հաշիւ մը կատարել, ապա յստակ կը
դառնայ, որ վերջին տուեալներուն համաձայն, Լիբանան ապրող սուրիահայերուն թիւը կը կազմէ 12 հազար, նոյնքան սուրիահայեր հաստատուած են
Հայաստանի մէջ ու եթէ սեպենք, որ
ցարդ Սուրիոյ մէջ ապրողներուն թիւը
կը գնահատուի 20 հազարով, ուրեմն
սուրիահայերու ընդհանուր թիւը կը
հասնի 44 հազարի։
Սա անշուշտ կը նշանակէ, որ աւելի
քան 40-45 հազար սուրիահայեր տարածուած են աշխարհով մէկ ու ընդհանրապէս անոնց մասին տեղեկութիւններ չունինք, իսկ ունենալու պարագային ալ անոնք շատ նօսր են ու յստակ
եւ մանրամասն տուեալներ չկան։

«ԻՐԱԿԱՆ ՏԱԳՆԱՊ»Ը ՇուԷՏԻ ՄԷջ
Օրեր առաջ Շուէտի մէջ ծանր պայմաններու տակ իր մահկանացուն կը
կնքէր սուրիահայ Յարութ Լափայեան։
Ան իր ընտանիքի միակ զաւակն էր, ու
Սուրիոյ պատերազմին սաստկացումէն
ետք ծնողները յարմար նկատած էին, որ
ան երկրէն հեռանայ եւ շրջան մը ապրի
Շուէտի մէջ։
Յարութ կու գար Դամասկոսէն, իսկ
ինչ կը վերաբերի անոր սպանութեան
նախնական տուեալներուն… Յայտնի
դարձած է, որ զոհ դարձած է վիճաբանութենէ ետք տեղի ունեցած կռիւի մը
եւ անծանօթ անձեր (շատ հաւանաբար
տեղացիներ) ապակեայ կոտրուած շիշի
սուր ծայրով յարձակած են Յարութի
վրայ ու դանակի մի քանի հարուածներ
տալէ ետք շրջանէն հեռացած։ Հայորդին երկար ժամանակով կը մնայ փողոցը ու այնտեղ ալ կ՚աւանդէ իր հոգին։
Լափայեանի ճակատագրին ենթարկըւած թերեւս այլ պարագաներ ալ եղած են, սակայն լրատուութեան պակասին, նաեւ նման սփիւռքի մամուլին,
նման հարցերը թաքուն պահելու սովո-

րութեան պատճառով, նման պատահարներ «գաղտնի» կը պահուին։
Յստակ ալ չէ, թէ որքանով օգտակար
կամ ճիշդ է նման հարցերը «պահել»ը
կամ բացայայտելը, սակայն յստակ է,
որ մասնաւորապէս Շուէտի պարագային երեւելի սկսած է դառնալ տեղացիներուն ատելութիւնն ու մերժումը բոլոր անոնց հանդէպ, որոնք ծանր պայմաններու պատճառով ստիպուած են
լքել իրենց ծննդավայրը ու հեռանալ...
Բացի վիճաբանութիւններէ ու փախըստականներու հանդէպ առկայ ատելութեան ալիքէն, կայ նաեւ տեղւոյն
պատկան մարմիններու բաւական խիստ
վերաբերմունքը՝ հանդէպ սուրիացի
փախստականներուն։ Բան մը, որ ամրագրուած է օրէնքի դրութեամբ եւ օրինական մօտեցումներով։
Այս առումով ուշագրաւ է բերած վըկայութիւնը վերջին տարիներուն Շուէտ
հաստատուած Տքթ. Թովմաս Յակոբեանի, որուն տուեալներով այդ երկրին մէջ
հաստատուած աւելի քան 40 հայ ընտանիքներ կրնան վերջնականապէս
դուրս դրուիլ Շուէտէն։ Ան նաեւ կը
նշէ, որ խնդիրը բաւական մտահոգիչ է
յատկապէս անոնց համար, որոնք Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիներ ըլլալով՝ սուրիական անձնագրերու կողքին ունին նաեւ հայկական
անձնագրեր։ Ըստ խօսակիցիս, պետական մարմիններ վերջին շրջանին խորթ
աչքով սկսած են նայիլ Հայաստանի
Հանրապետութեան քաղաքացիութիւն
ունեցող սուրիահայերուն եւ մի քանի
առիթներով յայտարարած են, որ այդ
փախստականները դուրս
դրուելով կրնան Հայաստան ուղարկուիլ։ Յակոբեանի հետ իմ ունեցած
զրոյցի աւարտին յայտնի
կը դառնայ, որ նման հարցի մը լուծման մեծագոյն
«հովանաւոր»ը կրնան ըլլալ Հայաստանի իշխանութիւնները, որոնք պէտք է
Շուէտի իշխանութիւններուն հետ բանակցին եւ փորձեն ամէն
միջոցներով օգտակար ըլլալ եւ լուծել
ամէն օր աւելի ահագնացող այս տագնապը։
V
-Ինչպէ՞ս կը բնութագրէք Հելսինքիի գագաթաժողովը, ուր հանդիպեցան Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու եւ Ռուսաստանի նախագահները։ Հարցումը կ՚ուղղենք
մանաւանդ հաշուի առնելով, թէ ամերիկեան կողմի մէկէ աւելի պատասխանատուներ յայտարարեցին,
որ նախագահ Թրամփ պարտուած
ելաւ այս ժողովէն:
-Անկասկած, Հելսինքիի մէջ Փութին
յաղթանակ տարած է Թրամփի հետ ունեցած հանդիպումէն: Պէտք է կոյր ըլլալ՝ հակառակը մտածելու համար: Հիւսիսային Քորէայի ղեկավարէն յետոյ
հիմա Ռուսաստանի նախագահին
հերթն է՝ «դիմակայելու» ԱՄՆ-ի նախագահին: Եւ երկու պարագային ալ
Տանըլտ Թրամփ թուլացած դուրս եկաւ: Սակայն ԱՄՆ-ի պետական վարչամեքենան կարծես թէ նոյն տեղը չէ,
ինչպէս Սպիտակ տան «վարձակալ»ը:
-Այս ժողովէն ետք ի՞նչ կը կարծէք.
Սուրիոյ տագնապին առընթեր Ռուսաստան եւ ԱՄՆ պիտի համագործակցի՞ն:
-Ռուսերը եւ ամերիկացիները Սուրիոյ մէջ երկար ժամանակէ ի վեր համագործակցելու ճանապարհ կը փընտռեն: Տանըլտ Թրամփի հետ, կարծես
թէ, յստակ ուղղութեամբ կ՚երթան: ԻՇԻՊ-ի սպառնալիքը որոշակիօրէն մարած է, ԱՄՆ կը փորձէ վերադառնալ
դիւանագիտական գործընթաց, որպէսզի ամէն ինչ չմնայ «Ռուսաստան-Իրան-Պեշար» եռեակին ձեռքը:
-Վերջին շաբաթներուն վերլուծաբաններուն համար գլխաւոր նիւթ
էր ամերիկեան դրդումով իրանեան
ուժերու եւ «Հիզպուլլահ»ի հեռացումը Սուրիայէն: Ձեր կարծիքով՝
այդ մէկը իրականութիւն կրնա՞յ
դառնալ եւ այդ պահանջը որքանո՞վ
կը բաւարարէ ռուսական կողմը:
-Դժուար կ՚ըլլայ Ռուսաստանի համար իրանցիները հեռացնելը Սուրիայէն։ Այդ մէկը նոյնիսկ անհնար է: Հին
ժամանակներէն ի վեր առաջին անգամ
իրանցիները Միջերկրական ծովու միջանցքին մէջ են: Անոնք պէտք է տընտեսական եւ ռազմավարական ելք ունենան, նաեւ անմիջական կապ՝ Լիբանանի հետ, ուր պիտի կարողանան ապաւինիլ իրենց դաշնակից «Հիզպուլլահ»ին՝ ապահովելու համար իրենց շահերը: Ի՞նչ բանով կրնայ Ռուսաստան
lշար. Դ. էջ
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ԿԷՏԻԿՓԱՇԱՅԻ «ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔ» ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ
ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՆ ԹՈՒՄՕ-Ի ԱՄՐԱՆ ՃԱՄԲԱՐԻՆ

Խմբանկար Նորավանքի մէջ

Կէտիկփաշայի «Հրանդ Տինք» վարժարանէն սաներ ամրան արձակուրդի շրջանին մեկնեցան Երեւան, ուր ԹուՄՕ
ստեղծարար
փորձագիտութիւններու
կեդրոնէն ներս մասնակցեցան ամրան
ճամբարին։ Սա դպրոցի սաներուն տեսակէտէ եզակի հնարաւորութիւն մըն էր,
որովհետեւ անոնք համախմբուեցան աշխարհի զանազան անկիւններէն փութացած հարիւրաւոր պատանիներու հետ։
Իւրայատուկ բազմամշակոյթ միջավայրի
մը մաս դառնալու հնարաւորութիւն ունեցան տղաքը, որոնք լիուլի օգտուեցան
կարելիութիւններէն։
ԹուՄՕ-ի ծրագրին մասնակցելու առընթեր, տղաքը շրջեցան Հայաստանի
պատմամշակութային վայրերը եւ սքանչելի տպաւորութիւններ ունեցան այդ
շրջագայութիւններուն բերումով։ Նոր
ձեռքբերուած ծանօթութիւններն ալ եկան բազմապատկել ամրան արձակուրդի շրջանի իրենց խանդավառութիւնը։

ՖՐԱՆՍԱՀԱՅ

Դրուագ մը այցելութեան օրերէն

Խմբանկար Երեւանի Հանրապետութեան հրապարակին
վրայ (Լուսանկարները՝ դպրոցէն)

lշար. Ա. էջէն
Մկրտիչ առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ ուխտաւորները,
Իսի-լէ-Մուլինօ արուարձանի Ս. Մարիամ Աստուածածին հայկական եկեղեցւոյ յարակից գործող «Արարատ» պարախումբի եւ ծխական վարչութեան անդամները։ ուխտաւորներուն ուղեկցեցան Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Ֆրանսայի թեմի առաջնորդ Տ. Վահան Եպսկ. Յովհաննէսեան եւ թեմի
շարք մը հոգեւոր սպասաւորներ։ Այս այցելութիւնը
կազմակերպուած էր՝ քանի որ ներկայ 2018 թուականը Վեհափառ Հայրապետին կողմէ հռչակուած է Երիտասարդութեան տարի։
ողջունելով ֆրանսահայ ուխտաւորները՝ Վեհափառ
Հայրապետը ուրախութեամբ մատնանշեց, թէ անոնց
այցելութիւնը կը զուգադիպի Հայաստանի Առաջին
հանրապետութեան հիմնադրութեան 100-ամեակի յոբելենական շրջանին։ Զրոյցի տեւողութեան Նորին
Սրբութիւնը կարեւորեց հայ ինքնութեան ու մայրենիի պահպանութեան ուղղեալ ծրագրերը։ Ան յորդորեց ֆրանսահայերուն՝ իրենց զաւակները կրթել ու
դաստիարակել հայեցի ոգիով, նախնեաց սուրբ հաւատով, ինչ որ հայու գոյութեան գրաւականն է։
Հանդիպման ընթացքին Վեհափառ Հայրապետը
մասնաւոր գնահատանքի առարկայ դարձուց Թեմակալ առաջնորդ Տ. Վահան Եպսկ. Յովհաննէսեանն ու
թեմի հոգեւորականները, որոնք անձնդիր ու նուիրեալ ծառայութիւն կը մատուցեն։ Նորին Սրբութիւնը մաղթեց ուժ, կորով եւ Ս. Հոգւոյ առաջնորդութիւն՝ անոնց սրբազան առաքելութեան մէջ։ Վեհափառ Հայրապետը նաեւ իր գնահատանքը յայտնեց
«Արարատ» պարախումբի անդամներուն, որոնք ոգեշնչող ելոյթով մը հանդէս եկան։
Հանդիպման ներկայ էր Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի փոխ-դիւանապետ Տ. Պարթեւ Վրդ. Բարսեղեան։

ՅԱՒԱԿՆՈՏ ԾՐԱԳՐԵՐ

lշար. Ա. էջէն
աշխատանքներն ալ ստեղծուած են եւ այդ մէկն ալ
հրապարակման պատրաստ պիտի ըլլայ մինչեւ նոյեմբերի վերջը։
Նախագահ Էրտողան երէկուան ելոյթին մէջ յայտնեց, որ նոր շրջանի մղիչ ուժը պիտի ըլլան մշակուած
400 ծրագրեր, որոնց ընդհանուր արժէքը կը կազմէ
շուրջ 46 միլիառ լիրա։ Այս ամբողջին մէջ ան մասնաւոր կարեւորութիւն վերագրեց պաշտպանական արդիւնաբերական բնագաւառի ծրագրերուն նկատմամբ։
Վերոյիշեալ 400 ծրագրերուն 48-ն ալ արդէն կը վերաբերի այդ ոլորտին։ Նախագահը շեշտեց, որ այս ոլորտին մէջ պիտի ըլլան անզիջող։ Թուրքիա բոլոր
բնագաւառներու մէջ կը դիմագրաւէ սպառնալիքներ
եւ ճնշումներ, ուստի այս ոլորտին մէջ պիտի դառնայ
ինքնաբաւ։
Էրտողան յիշեցուց, որ Իսթանպուլի նոր օդակայանը պիտի բացուի 29 հոկտեմբերին եւ «Քանալ Իսթանպուլ»ի շինարարութիւնն ալ թափով կը շարունակուի։ Թուրքիա յառաջիկայ շրջանին Մուսուլի եւ
Պասրայի հիւպատոսարանները պիտի վերաբանայ եւ
նաւթ որոնելու համար պիտի գնէ երկրորդ նաւ մը։
Նախագահ Էրտողան վստահութիւն յայտնեց, որ երկիրը անպայման յաղթական դուրս պիտի գայ առկայ
տնտեսական պատերազմէն։ Ըստ իրեն, արտածման առաջնահերթ ուղղութիւնները պիտի ըլլան՝ Չինաստանը, Մեքսիկան, Ռուսաստանը եւ Յունաստանը։
Ընկերային ծրագրերու անդրադառնալու առընթեր
Էրտողան անդրադարձաւ նաեւ արդարադատութեան
բնագաւառին։ Նոր դատական շրջանին զուգահեռ՝
արդարադատութեան ոլորտին մէջ պիտի սահմանուին
յստակ ժամկէտներ։

ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԸՆՏՐԵԱԼ

lշար. Բ. էջէն
պատճառը միաստուածեան ազատ պաշտամունքի անունով նոր հայրենիք մը փնտռելն է ։
Ելքի այս դրուագը նաեւ գալիք փրկութեան խորհըրդանիշն ու պատկերացումն է՝ իր ամբողջական ու
լայն առումով։
Այս բոլոր անցուդարձերը նախապատկերացումներն
են մարդոց երկու տեսակ խաւերուն, առաջինը՝ յաւիտենական կեանքի ժառանգորդներուն, իսկ երկրորդը՝
յաւտենական մահի ժառանգորդներուն։ Հոգ չէ թէ
այդ եղելութիւնները Կարմիր ծովուն կամ ճախճախուտ վայրերու մէջ եղած են (մեզի համար կարեւորը
այն է, որ այդ դէպքը իսկապէս եղած է, որովհետեւ
պատահական չեն եւ ո՛չ ալ մէկ պարզ զուգադիպութիւնը բնութեան տարրերուն, որոնք պատահեցան
սոյն հրաշքին ժամանակ։ ուրիշ աղբիւր մըն ալ կ՚ըսէ,
թէ անիկա արդիւնքն է Մովսէսի աննման եւ տեսանող
հանճարին, որ պիտի ըլլար Իսրայէլի փրկութեան եւ
Եգիպտոսի պարտութեան կորիզը)։ Սակայն մէկ բան
պէտք է յստակ ըլլայ, այն ալ մարդուն տրուած Աստուծոյ փրկութեան ծրագիրն է։ Այս իսկ պատճառով
պէտք է մատնանշել, որ փրկութիւնը չենք կրնար ապահովել վերջնականապէս, որովհետեւ միշտ փորձութեան մէջ իյնալով՝ կարելի է կորսնցնել զայն. իրողութիւն մը, որուն ակներեւ արտացոլացումը կը գտնենք
Աստուածաշունչին մէջ, որ շատ յստակօրէն կը սորվեցնէ, թէ հաւատացեալը միշտ կրնայ մեղքի ճիրաններուն մէջ իյնալ, փորձութեան դէմ յանդիման
գտնուիլ եւ իր փրկութեան շնորհը կորսնցնել։ Պօղոս
առաքեալ շատ գեղեցիկ կերպով կը բնութագրէ իր
տեսութիւնը, երբ կ՚ըսէ. «Այս բոլորը անոնց պատահեցան՝ իբրեւ օրինակ գալիքին, եւ գրուեցան՝ իբրեւ
ազդարարութիւն մեզի, որ ժամանակներու վախճանին մօտեցեր ենք։ Ահա թէ ինչու, ով որ կը կարծէ թէ
կանգուն է՝ թող զգոյշ ըլլայ որ չիյնայ» (Ա. Կր 10.1112)։ Առաքեալը այս բառերով կ՚ազդարարէ՝ փոխ առնելով Մովսէսի հետ Կարմիր ծովը կտրած իսրայէլացիներուն օրինակը, երբ անոնք աւելի ուշ սայթաքեցան եւ պատժուեցան (Ել 13.14)1։
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ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆ

Սկովտիոյ մէջ վերջերս տեղի ունեցաւ պարի համաշխարհային փառատօն մը, որ արժանացաւ հետաքըրքիրներու անմիջական ուշադրութեան։ Այս տարուան
փառատօնի առանձնայատկութիւնը այն էր, որ ձօնւած էր հայկական ժողովրդական պարերուն։ Յուլիսի
14-20-ին, Սկովտիոյ Findhorn Park-ի մէջ կազմակերպըւած հոգեւոր երաժշտութեան, երգի եւ պարի միջազգային փառատօնի ծիրէն ներս գեղարուեստասէրներ կարելիութիւնը ունեցան շփուելու եւ ներշնչուելու հայկական ժողովրդական պարերուն հետ։ Նկատի
ունենալով, որ հայկական ժողովրդական պարը փառատօնի գլխաւոր նիւթն է, բոլոր մասնակիցներուն
հրամցուցեցան հայկական ժողովրդական պարերէ
յատկանշական նմոյշներ։ Սոյն փառատօնը այս տարի
կազմակերպուեցաւ 27-րդ անգամ։ Սա կարեւոր ձեռնարկ մըն է շուրջպարերու փոխակերպիչ եւ հոգեւոր
ուժին առումով։ Շնորհիւ այս փառատօնին, ամէն տարի յուլիսին Սկովտիա կը դառնայ աշխարհի զանազան երկիրներէ հարիւրաւոր մարդոց ժամադրավայրը, ուր անոնք կ՚ըմբոշխնեն պարերու հաճոյքը։
Լոնտոնաբնակ արուեստագէտ, հայկական ազգագըրական եւ քնարերգական պարերու մենակատար, պարաստեղծ եւ պարուսոյց Շաքէ Մեճըր Չիլինկիրեան
(Shakeh Major Tchilingirian) յատուկ հրաւիրուած էր
փառատօնին որպէս հիմնական ուսուցող։ Շաքէի ամէնօրեայ արուեստանոցներուն մասնակցեցաւ աւելի
քան հարիւր մասնակից՝ ծանօթանալով հայկական ժողովրդական ու ազգագրական պարերուն։ Իսկ Օքսֆորտի համալսարանէն Հրաչ Չիլինկիրեան շարք մը
զեկոյցներ ներկայացուց մասնակիցներուն՝ հայոց
պատմութեան, մշակոյթի, ինքնութեան եւ հայ հոգեւոր երաժշտութեան մասին։
Կանանց ծիսական պարերու միջազգային յայտնի
մասնագէտ Լաուրա Շենըն, խօսելով Շաքէ Չիլինկիրեանի կատարած աշխատանքի մասին, կը նշէ, որ Շաքէն կը սորվեցնէ հայկական պարերու սրբազան հարըստութիւնը եւ անոնց անձնական փոխակերպման
ունակութիւնը, ինչպէս նաեւ պատմականը։ «Ան կը
բացատրէ, որ հայկական պարերու օրինակները շատ
հին են եւ ձեւաւորելով անգերազանցելի շարժումներ՝
շատ խորհրդանշական են եւ խորապէս հոգեւոր», ըսաւ ան։
Փառատօնին Շաքէ Չիլինկիրեան առաջին անգամ
կը ներկայացնէր հայկական պարը։ Անոր գեղարուեստական ծրագիրը կ՚ընդգրկէր ժողովրդական եւ լիրիքական պարերու միաձուլումը։ Շաքէի ծրագիրը հնարաւորութիւն ընձեռեց մասնակիցներուն ապրելու
Հայաստանի եւ սփիւռքի մէջ ապրող եւ ծաղկող մշակոյթը։ Եւ ինչպէս ան նշեց. «Հոգեւոր կապ ստեղծելու համար հողի, բնութեան եւ արմատներու հետ, ո-

րոնք կը շարունակեն ծաղկիլ»։ Իսկ դիմելով մասնակիցներուն՝ Շաքէն ընդգծեց. «Ասիկա բացայայտման,
կապի եւ արտացոլման իւրայատուկ ճամբորդութիւն
մըն է պարի միջոցով»։
Լոնտոնէն երաժիշտներ Տիգրան Ալիքսանեան
(տուտուկ, զուռնա) եւ Արա Պետրոսեան (դհոլ) կ՚ուղեկցէին Շաքէի ներկայացուցած պարերուն, իրենց
հիասքանչ կենդանի երաժշտութեամբ։ Findhorn-ի
մշտական ուսուցիչներ, ինչպէս նաեւ համայնքի երկարատեւ անդամները՝ Պարպարա Սուետինա, Փիթըր
Վալանս, Ռորի Օ՚Քաննըլ, Շիլա Փէօթիթ (երգչախումբ) եւ Մայա Պաքլի (նուագախումբ) իրենց գիտելիքներն ու փորձը փոխանցեցին վարպետութեան
դասերու (master class) միջոցով։
Լաուրա Շենըն, որ շրջագայած եւ խորութեամբ ուսումնասիրած է յունական, հայկական, պալքանեան
եւ գնչուական աւանդական պարերը, խոր մտախոհական շուրջպարեր սորվեցուց մասնակիցներուն, որոնք
կ՚ուղեկցէին Քոստանդիս Քուրմատիասի եւ Նիքոլաս
Անկելոփուլոսի, իսկ երկու այլ առթիներով հայ երաժիշտներու կենդանի երաժշտութեամբ։
Շաքէ Չիլինկիրեան, որ վերջին քսանհինգ տարիներուն ընթացքին իր բազմաթիւ արուեստանոցներու
միջոցով հայ պարարուեստի համամարդկային արժէքները կը փոխանցէ օտարներուն, իւրայատուկ մօտեցում ունի հայ պարարուեստի ժառանգութեան հանդէպ։ «Իբրեւ ժողովրդական եւ ազգագրական պարերու նուիրուած արուեստագէտ, իմ հիմնական առաքելութիւնս հայկական հարուստ պարերը բեմէն անդին ժողովուրդի առօրեայ կեանքին կապելն է», կ՚ըսէ
Շաքէն եւ կ՚աւելցնէ. «Մեր պարերը ժողովուրդի կեանքէն կը բխին։ Այդ ամէնը նկատի ունենալով հայ պարը բեմական, կատարողական ոլորտէն պէտք է տեղափոխենք մեր առօրեայ ապրելու միջոց, զայն դարձնելով ամէնօրեայ կեանքին մէջ։ Այս իմաստով Կոմիտասի հետեւեալ բնութագրումը ինծի համար ուղենիշ է.
«Ամէն կեանքի մէջ պար կայ։ Հետեւաբար, ամբողջ
տիեզերքի կեանքը միթէ պար չէ՞»։
Վերջին տարիներուն Շաքէն յատուկ ծրագիրներ
մշակած է տոհմիկ եւ ազգագրական պարերը համայնքային առօրեայ կեանքին մէջ կենսունակ պահելու համար։ Տօնական, ազգային կամ տարբեր առիթներով Շաքէն հանրային շուրջպարեր կը կազմակերպէ հարիւրաւոր մարդոց մասնակցութեամբ, ինչպէս՝ դաշտահանդէսներուն, Համբարձման եւ Աստւածայայտնութեան տօներուն եւ բազմաթիւ այլ առիթներով։ Նոյն նպատակով 2010 թուականէն ի վեր
Շաքէն յատուկ ծրագիրներ մշակած է եւ կ՚աշխատի
երեխաներու, երիտասարդներու եւ տարեցներու հետ։

lշար. Ա. էջէն
Իրանը համոզել, որպէսզի հրաժարի Սուրիայէն: Անկեղծօրէն՝ ոչինչով: Ռուսաստանը Իրանի համար յուսալի գործընկեր չէ: Իրանը պատմութեան մէջ կ՚ապրէր Ռուսաստանի տիրապետութեան ներքոյ: Եթէ կայ
ժողովուրդ մը, որուն հանդէպ իրանցիները կասկած
ունին, ապա ան Ռուսաստանն է:

-Այս բոլորէն ետք ի՞նչ ապագայ կը սպասէ սուրիահայ գաղութին:
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-Արեւմտեան մամուլը, նաեւ ամերիկեան բարձրաստիճան պատասխանատուներ սկսած են ըսել, որ իրենց համար Պեշար Էսատի իշխանութենէն հեռանալը շատ կարեւոր, առաջնային
խնդիր մը չէ այլեւս։ Ինչքանո՞վ ճիշդ է այդ մէկը:

«Իմ տեսակէտով՝ Պեշար Էսատի իշխանութենէն հեռանալու պայմանը մէկ կողմ դնելու պահանջը Ռուսաստանի յառաջ քաշած թէզն է: Միացեալ Նահանգներու կողմէ Պեշար Էսատին դէմ եղած կեցուածքներուն պատճառով՝ ռուսերը Սուրիոյ մէջ ուաշինկթընի հետ համագործակցելու ցանկութիւն չունէին, սակայն այժմ պատկերը փոխուած է։ Ամերիկացիք կ՚ուզեն ամէն գնով բանակցութիւններու սեղան վերադառնալ: Ռուսաստան մեծ պատասխանատուութիւն
կը կրէ Սուրիոյ ապագային առընչութեամբ, բայց
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Մոսկուայի համար շատ դժուար պիտի ըլլայ յաղթահարելը:

-Անկեղծօրէն ես Սուրիոյ մէջ ապագայ չեմ տեսներ
հայերուն համար: Երկիրը ամբողջովին քանդուած է,
պատերազմը չէ աւարտած, վարչակարգը թոյլ է, երկիրը լիովին բեկուած է: Իրական հարցը Մերձաւոր
Արեւելքի հայերու ապագան է: Արդէն աւելի քան 60
տարիէ ի վեր հայերը թողած են արաբական եւ իրանական աշխարհը (Եգիպտոս, Իրաք, Իրան, Յորդանան, Սուրիա, Լիբանան): Մերձաւոր Արեւելքի մէջ
մօտաւորապէս 800 հազար հայեր եղած են մինչեւ
1950-ական թուականները, մնացած են ընդամէնը
300 հազար հայեր։
Իմ կարծիքով՝ միակ լուծումը, կարծես հետեւեալն է՝
ինչպէ՛ս վերադառնալ Հայաստան: Մերձաւոր Արեւելքի մէջ հայերը աշխատասէր են, բարոյապէս ուժեղ եւ
յայտնի են իրենց հմտութիւններով: Անոնք կրնան
միայն բարիք ընել Հայաստանի համար: Եւ ամենակարեւորը, Հայաստանի մէջ ապահով զգալ:
Երեւան
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ՉԻ ՄԱՍՆԿՑԻՐ
«ԵՒՐՈՊԱՍՔԵԹ-2021»ԻՆ

Օգտագործուած աղբիւրներ

Ա) «Աստուածոշունչ», Լիբանան։
Բ) «Նոր Կտակարան», Անթիլիաս, 2001։
Գ) «Քննական Պատմութիւն Հին Կտակարանի», Ա. Բ. Գ.
հատոր, Բիւզանդ Եղիայեան, Անթիլիաս, 1972։
Դ) «Աստուածաշնչական Սուրբեր», Շնորհք Արք.
Գալուստեան, Երեւան, 1997։
Ե) «Կրօնքներու Պատմութիւն», Բիւզանդ Եղիայեան,
Անթիլիաս, 2005։
Զ) «Պատգամներ Ս. Գիրքէն», Աղեքսանդրիա, 1948։
Է) «Հայ Եկեղեցւոյ Պատասխանները ոչ-ուղղափառ
Առարկութիւններու», Նարեկ Եպսկ. Ալեէմէզեան,
Անթիլիաս, 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 -

Հայաստանի կառավարութեան որոշումով՝ ներդրումային ծրագիրի ծիրէն ներս՝ Կիւմրիի մէջ գործող
«Լենտեքս» ՍՊԸ-ն պիտի օգտուի աւելցուած արժէքի
հարկի գումարներու վճարման ժամկէտը երեք տարիով յետաձգելու արտօնութենէն:
«Արմէնփրէս»ի հաղորդումներով, Հայաստանի
Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու նախարար Արծուիկ Մինասեանի խօսքով՝ ընկերութիւնը կը
նախատեսէ կատարել 1.98 միլիառ դրամի ներդրում՝
բարձրորակ հումք ձեռք բերելու նպատակով: ««Լենտեքս»ը պիտի արտադրէ բարձր որակի հիւսուածեղէն՝ հագուստեղէն կարելու համար։ Իբրեւ արդիւնք՝
պիտի ստեղծուի 60 նոր աշխատատեղի՝ 80 հազար
դրամ միջին աշխատավարձով», ըսած է նախարարը՝
նշելով, որ այս պահուն ընկերութիւնը ունի 396 աշխատող:
Ըստ նախարարին՝ «Լենտեքս»ը ընթացիկ տարուան
յունուար-յունիս ամիսներուն ընթացքին ունեցած է
960 միլիոն դրամի արտադրանք, որմէ արտահանումը
կազմած է 50 տոկոս:

Պասքեթպոլի տղոց Հայաստանի ազգային հաւաքականը պիտի չմասնակցի «Եւրոպասքեթ-2021»ի նախընտրական փուլին: Այս մասին յայտնեց Հայաստանի պասքեթպոլի դաշնակցութիւնը: Նկատի առնելով
այն հանգամանքը, որ Հայաստանի մէջ չկայ «Եւրոպասքեթ-2021»ի նախընտրական երկրորդ հանգրուանի պահանջներուն համապատասխանող մարզական
սրահ, Հայաստանի պասքեթպոլի դաշնակցութիւնը որոշում տուած է հրաժարիլ մրցաշարքին մասնակցելու իրաւունքէն:
Հայաստանի հաւաքականին փոխարէն նախընտրական հանգրուանին պիտի մասնակցի Յունական Կիպրոսը:
Հայաստանի հաւաքականը «Եւրոպասքեթ-2021»ի
նախընտրական երկրորդ հանգրուանի խմբային մըրցաշարքին ընդգրկուած էր Դ. ենթախումբին մէջ, ուր
կան Աւստրիոյ եւ Բրիտանիոյ հաւաքականները:
Մրցաշարքը պիտի սկսի սեպտեմբերին:

