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Ժամանակը շատ արագ կը սահի:
Տասնամեակ մը առաջ կը յիշեմ, երբ յատուկ
առաքելութեամբ ժամանեցի Քուէյթ ու ստանձնեցի Ծոցի
երկիրներուն մէջ, աւելի քան 60 տարիներ գործող,
Ազգային ճեմարանի փոխ տնօրէնի պաշտօնը, մեծ
խանդավառութեամբ եւ առանց վարանելու նաեւ
ստանձնեցի
Քուէյթի
ազգային
առաջնորդարանի
պաշտօնական
տեղեկատու՝
ԱԶԴԱՐԱՐի
վերահրատարակման աշխատանքը:
Այսօր ԱԶԴԱՐԱՐը
ԾԱՂԻԿՆԵՐ:

արդէն
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ունի

ՀԻՆԳՀԱՐԻՒՐ

Մեր հրատարակած թիւերը, թոյլ տուէք անուանենք
ծաղիկներ, որովհետեւ մենք կը հաւատանք, որ մամուլի
իսկական արժէքը կը կայանայ նաեւ՝ հայ լեզուն, գիրն ու
գրականութիւնը
ծաղկեցնելու
նուիրական
աշխատանքին մէջ:
Այս
առթիւ
կը
շնորհաւորենք,
ԱԶԴԱՐԱՐի
ընթերցողները,
որոնք
միշտ
ու
միշտ
իրենց
կարծիքներով
աջակից
դարձան
շաբաթաթերթի
զարգացման գործին, նաեւ ջերմ շնորհակալութիւն մեր
նուիրեալ գործընկերներուն, որոնք չզլացան իրենց
արդար քրտինքը խառնել մեր համեստ այգիին ծաղկամն
աշխատանքին: Վերջապէս շնորհակալութեան յատուկ
խօսք կը փոխանցենք նաեւ քուէյթահայ համայնքի
ազգային, միութենական բոլոր մարմիններուն, որոնք
սատար հանդիսացան ԱԶԴԱՐԱՐի գոյատեւման
գործին:

ԻՆՉ
ՀՈԳԵՎԻՃԱԿՈՎ ԿԸ
ԴԻՏԵՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ...9

ԼՈՒՐԵՐ
ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ...11

ԿԱՐԵԼԻ՞Է
ԵՐԵԽԱՅԻՆ
ՊԱՐՏԱԴՐԵԼ...15

ՇԱԲԹՈՒԱՆ
ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐԸ...16

Միասին հազարաւոր ծաղիկներ գրկելու յոյսով:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Արցախի Հանրապետութեան Պատուիրակութեան
Քաղաքական Հանդիպումները Աւստրալիոյ
Խորհրդարանին Մէջ
31 Յուլիսին Աւստրալիոյ Դաշնային խորհրդարանին մէջ Արցախի Հանրապետութեան
արտաքին գործոց նախարար Մասիս Մայիլեան հանդիպումներ ունեցած է խորհրդարանի
Ներկայացուցիչներու տան տնտեսական հարցերով մնայուն յանձնախումբի նախագահ Թիմ
Ուիլսընի, ինչպէս նաեւ Ներկայացուցիչներու տան արտաքին յարաբերութիւններու եւ
պաշտպանութեան հարցերով մնայուն յանձնախումբի անդամ Ռեքս Փաթրիքին հետ:

Մասիս Մայիլեան ներկայացուցած է Արցախի Հանրապետութեան իշխանութիւններուն կողմէ
իրականացուող արտաքին եւ անվտանգութեան քաղաքականութիւնը:
Այդ ծիրին մէջ նախարարը ընդգծած է, որ Արցախի միջազգային ճանաչումը պիտի նպաստէ
հանրապետութեան անվտանգութեան ամրապնդման ու շրջանային կայունութեան
ապահովման:
Անդրադարձ կատարուած է նաեւ Արցախի միջազգային համագործակցութեան եւ անոր
աշխարհագրութեան ընդլայնման ուղղութեամբ ձեռնարկուող քայլերուն:
Այս շրջագիծին մէջ արտաքին գործոց նախարարը ընդգծած է Արցախի մէջ ներդրումներ
կատարելու անհրաժեշտութիւնը, որ առանցքային նշանակութիւն ունի երկրի տնտեսութեան
զարգացման համար:
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Նախարար Մասիս Մայիլեան կարեւոր նկատած է նաեւ Աւստրալիոյ մէջ Արցախի մասին
իրազեկուածութեան բարձրացումն ու երկու երկիրներուն միջեւ տարբեր մակարդակներով
համագործակցութեան հաստատումը:
Հանդիպումին մասնակցած են նաեւ Արցախի Հանրապետութեան ազգային ժողովի
պատգամաւոր Դաւիթ Իշխանեան, Աւստրալիոյ մէջ Արցախի մնայուն ներկայացուցիչ Քայլար
Միքայէլեան եւ Աւստրալիոյ Հայ դատի յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Հայկ Գայսերեան:

Մայիլեան Հանդիպում Ունեցած Է Աւստրալիոյ
Ծերակոյտի Արտաքին Յարաբերութիւններու
Յանձնախումբի Նախագահին Հետ
Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութիւնը կը հաղորդէ, թէ 30 Յուլիսին
աշխատանքային այցելութեամբ Աւստրալիա գտնուող Արցախի Հանրապետութեան
պատուիրակութիւնը հանդիպում ունեցած է Աւստրալիոյ Ծերակոյտի արտաքին
յարաբերութիւններու
յանձնախումբի
նախագահ,
Աւստրալիոյ
իշխող
Ազատական
կուսակցութեան անդամ Էրիք Ապետսին հետ:
Նախարար Մասիս Մայիլեան բարձր գնահատած է Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման
ուղղութեամբ ծերակուտական Ապետսին ջանքերը` կարեւոր նկատելով անոր հետեւողական
դիրքորոշումը մարդկութեան դէմ յանցագործութիւններու դատապարտման եւ անոնց
կրկնութեան կանխարգիլման տեսանկիւնէն:
Հանդիպումի ընթացքին Մասիս Մայիլեան զրուցակիցին ներկայացուցած է ղարաբաղեան
տագնապին պատմութիւնը, ինչպես նաեւ անոր խաղաղ լուծման հոլովոյթին ներկայ փուլը եւ
Արցախի իշխանութիւններու դիրքորոշումը` շրջանին մէջ վերջնական եւ տեւական
խաղաղութեան հաստատման շուրջ: Նախարար Մասիս Մայիլեան անդրադարձ կատարած է
նաեւ Արցախի մէջ անկախ եւ ժողովրդավարական պետականութեան կերտման, ինչպէս նաեւ
տարբեր մակարդակներով արտաքին յարաբերութիւններու զարգացման հոլովոյթներուն մէջ
արձանագրուած ձեռքբերումներուն ու հեռանկարներուն:
Այս ծիրին մէջ նախարար Մասիս Մայիլեան կարեւոր նկատած է խորհրդարանական
դիւանագիտութեան
մակարդակով
տարբեր
երկիրներու
հետ
հաստատուած
յարաբերութիւնները, որոնք առիթ կու տան արտերկրի մէջ բարձրացնելու իրազեկուածութիւնը
Արցախի եւ անոր ժողովուրդի օրինական ձգտումներուն եւ երկրին մէջ ընթացող
ժողովրդավարական հոլովոյթներուն մասին:
Հանդիպումին մասնակցած են նաեւ Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի
պատգամաւոր Դաւիթ Իշխանեան, Աւստրալիոյ մէջ Արցախի մնայուն ներկայացուցիչ Քայլար
Միքայէլեան եւ Աւստրալիոյ Հայ դատի յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Հայկ Գայսերեան:

www.kantsasar.com
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Ամերիկեան Կառավարութիւնը Մտադիր Է Դադրեցնել
Արցախին Տրամադրուող Ելեւմտական Աջակցութիւնը
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը մտահոգիչ հաղորդագրութիւններ ստացած է, թէ
Միացեալ Նահանգներու կառավարութիւնը մտադիր է երկու ամսուան ընթացքին դադրեցնել
Արցախին տրամադրուող ելեւմտական աջակցութիւնը, որուն տրամադրումը նախապէս
հաստատուած էր Քոնկրեսին կողմէ:
Նախապէս Միացեալ Նահանգներու 2020
թուականի ելեւմտական տարուան մէջ օտար
երկիրներուն տրամադրուող ելեւմտական
աջակցութեան ծիրին մէջ հաստատուած էր
«Եու.Էս.Էյտ»-ի
կողմէ
Արցախին
տրամադրուելիք աջակցութիւնը:
Աջակցութեան
վերաբերեալ
օրէնքի
նախագիծը առաջին անգամ Միացեալ
Նահանգներու`
օտար
երկիրներուն
տրամադրուող ելեւմտական աջակցութեան
ծիրին մէջ ներառուած էր 1998-ի ելեւմտական
տարուան մէջ` Քալիֆորնիա նահանգէն դեմոկրատական քոնկրեսական Պրետ Շըրմընի
ջանքերով, իսկ յաջորդ ելեւմտական տարուան մէջ ատոր ներառումը ապահոված էր
դեմոկրատական քոնկրեսական Թի Քոքս:
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը ձեռնարկած է արշաւի մը, որուն ծիրին մէջ
ամերիկաբնակ հայերէն կը խնդրէ հեռաձայնով աջակցիլ երկու քոնկրեսականներու`
«Եու.Էս.Էյտ»-ին ուղղուած նամակին, որ աջակցութեան ծրագիրը շարունակելու կոչ կը
պարունակէ:
Ամերիկեան հետազօտութիւններու հայկական կեդրոնի տնօրէն Սուրէն Սարգսեան իր կարգին
յայտնած է, որ ամերիկեան կառավարութիւնը կը նախատեսէ կրճատել Արցախին
տրամադրուող օգնութիւնը, որուն նպատակն է ականապատուած տարածքներու
ականազերծումը:
«Ասիկա «Եու.Էս.Էյտ»-ի կողմէ ֆինանսաւորուող ծրագիր է, որուն դադրեցումը իր մէջ լուրջ
քաղաքական պատգամ կը պարունակէ: Կոչ կ՛ուղղեմ ամերիկաբնակ ընկերներուս միանալու
Հայ դատի գրասենեակի կազմակերպած արշաւին: Դարձեալ կ՛ըսեմ, ասիկա լրջագոյն
քաղաքական հետեւանքներ պիտի ունենայ: Ասիկա պիտի դառնայ քաղաքական եւ իրաւական
նախադէպ, որուն հետեւանքներուն բոլորս կը գիտակցինք:
«Յ. Գ. Միացեալ Նահանգներ, Հայաստանի Հանրապետութենէն ետք, աշխարհի միակ
պետութիւնն են, որ չճանչնալով հանդերձ Արցախի անկախութիւնը, ուղղակի ելեւմտական
աջակցութիւն կը տրամադրէ Ստեփանակերտին», գրած է Սուրէն Սարգսեան:
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Հայաստան Է Քալիֆորնիոյ Փոխնահանգապետին
Գլխաւորած Պատուիրակութիւնը
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբին նախաձեռնութեամբ Հայաստան է
Քալիֆորնիոյ փոխնահանգապետ Ելենի Քունալաքիսի գլխաւորած պատուիրակութիւնը, որուն
կազմին մէջ են Քալիֆորնիոյ, Արիզոնայի եւ Քոլորատոյի նահանգային Ծերակոյտի անդամներ,
ամերիկացի գործիչներ եւ Հայ դատի յանձնախումբի անդամներ` Արեւմտեան ափի
յանձնախումբի ատենապետ Նորա Յովսէփեանի գլխաւորութեամբ:
Այցելութեան
առաջին
օրը
հանդիպումներ
տեղի
ունեցած
են
վարչապետի
պարտականութիւնները կատարող Տիգրան Աւինեանի, արտաքին գործոց նախարարին,
խորհրդարանի պատգամաւորներու հետ: Պատուիրակութիւնը այցելած է նաեւ Հայաստանի
ամերիկեան համալսարան եւ Երեւանի քոնեակի գործարան:

Հայ Դատի Յանձնախումբը Այս Տարի Միացեալ
Նահանգներէն Հայաստանի Համար
85 Միլիոն Տոլարի Աջակցութեան Յոյս Կը Յայտնէ
Հայաստանը, անկախութենէն ի վեր, Միացեալ Նահանգներէն ստացած է 2 միլիառ տոլարի
չափով օգնութիւն: «Արմէնփրես»-ի մամլոյ սրահին մէջ հրաւիրուած ասուլիսի մը ընթացքին
Ամերիկայի Արեւմտեան շրջանի Հայ դատի յանձնախումբի ատենապետ Նորա Յովսէփեանը
նշեց, որ այդ գործին մէջ յանձնախումբը մեծ դերակատարութիւն ունեցած է: Ան տեղեկացուց, որ
այս տարիներուն ընթացքին Արցախն ալ Միացեալ Նահանգներէն աջակցութիւն ստացած է 45
միլիոն տոլարի չափով:
«Ի դէպ, Արցախը միակ երկիրն է, որ թէեւ չէ ճանչցուած, սակայն Միացեալ Նահանգներէն
ուղղակի աջակցութիւն կը ստանայ», ըսաւ Նորա Յովսէփեան: Լրագրողները հետաքրքրուեցան,
թէ ինչո՞վ պայմանաւորուած է, որ Միացեալ Նահանգներու կառավարութիւնը կը կրճատէ
ֆինանսաւորումը Հայաստանի ուղղութեամբ, սակայն Ազրպէյճանին կը նախատեսէ
տրամադրել 100 միլիոն տոլար` Իրանի հետ սահմանին ծրագիր իրականացնելու համար: Նորա
Յովսէփեան նշեց, որ ատիկա կեղծ լուր է, Միացեալ Նահանգները 100 միլիոն տոլար պիտի
չտրամադրեն Ազրպէյճանին:
«Վստահաբար, օժանդակութիւն պիտի ըլլայ, սակայն ոչ այդ չափով: Այդ գումարը
նախատեսուած է Ազրպէյճանի եւ Իրանի սահմանին ծրագիր իրականացնելու համար:
Միացեալ Նահանգները Ազրպէյճանը կը դիտարկեն իբրեւ կարեւոր գործընկեր Իրանի դէմ: Ինչ
կը վերաբերի Հայաստանի ու Արցախի օժանդակութեան, ապա ըսեմ, որ Թրամփի
քաղաքականութիւնը այդպէս է, ան բոլոր ուղղութիւններով կը կրճատէ:
Հայ դատի յանձնախումբը կը շարունակէ աշխատիլ այդ ուղղութեամբ: Հայաստանի համար 40
միլիոն տոլար նախատեսուած է, առաջարկ եղած է 45 միլիոն տոլար եւս աւելցնելու: Արցախի
վերաբերեալ 5 միլիոն տոլարի յոյս ունինք, Հայաստանին` 85 միլիոն տոլարի», ըսաւ Նորա
Յովսէփեան:
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Ան նշեց, որ Հայաստան-Միացեալ Նահանգներ յարաբերութիւնները աշխուժ են` զարգացնելու
ուղղութեամբ:
Քալիֆորնիոյ
փոխնահանգապետին
գլխաւորած
պատուիրակութեան
այցելութիւնը կը դիտարկուի այդ ծիրին մէջ: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց Հայաստանի
Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարին եւ սփիւռքի հարցերով յանձնակատարին:

ՀՅԴ Լիբանանի Հայ Դատի Մարմինը Նամակ Մը Յղեց
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Ընդհանուր Քարտուղար Օտրէ Ազուլէին
ՀՅԴ Լիբանանի Հայ դատի մարմինը Չորեքշաբթի օր ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի ընդհանուր քարտուղար
Օտրէ Ազուլէին յղեց նամակ մը, որուն մէջ զօրակցութիւն յայտնեց կրթութեան, գիտութեան եւ
մշակոյթի ոլորտներուն մէջ միջազգային գործակցութեան ճամբով աշխարհի վրայ
խաղաղութեան ու անվտանգութեան նպաստող ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի առաքելութեան, ինչպէս նաեւ
գնահատեց ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Համաշխարհային ժառանգութեան յանձնախումբի մշակութային,
պատմական եւ բնական գոհարներու պահպանման ջանքերը:
Մարմինը, սակայն, ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի ընդհանուր քարտուղարին յիշեցուց, որ շարք մը միջազգային
այլ կազմակերպութիւններու նման ՀՅԴ Լիբանանի Հայ դատի մարմինը եւս մէկ տարի առաջ
մտահոգութիւն յայտնած էր ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Միջազգային ժառանգութեան յանձնախումբի
քաղաքականացման առնչութեամբ` մասնաւորաբար յանձնախումբի 43-րդ նիստը գումարելով
Ազրպէյճանի մէջ, երկիր մը, որ կը շարունակէ Մշակութային ցեղասպանութիւնը` կանոնաւոր
կերպով բնաջնջելով մարդկութեան անգնահատելի ժառանգութիւններ, ինչպիսիք են
Նախիջեւանի Ջուղա շրջանի հայկական խաչքարերը, որոնց դէմ գործուած ոճիրը տեսագրուած
էր 2005-ին: Մարմինը նաեւ ցաւ յայտնեց, որ ազրպէյճանական իշխանութիւններուն կողմէ
անվտանգութեան երաշխիքներու դիտաւորեալ կերպով չտրամադրուելուն պատճառով
հայկական
պատուիրակութեան
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի
Համաշխարհային
ժառանգութեան
յանձնախումբի 43-րդ նիստին մասնակցութեան կարելիութիւնը խափանուեցաւ: Հայ դատի
մարմինը նշեց, որ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Համաշխարհային ժառանգութեան յանձնախումբը Յուլիս
2019-ին իր գումարած նիստին ընթացքին որդեգրեց համաշխարհային ժառանգութեան 29 նոր
վայրեր, որոնց շարքին` Հիւսիսային Ազրպէյճանի մէջ Շեքի Խանի պալատը, որ կը գտնուի
շրջանի մը մէջ, ուր գոյութիւն ունին Ազրպէյճանի Հանրապետութեան հաստատումէն դարեր
առաջ կառուցուած պարսկական, վրացական եւ հայկական կարեւոր վայրեր:
Մարմինը յոյս յայտնեց, որ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ն իր այդ քայլով կը նպաստէ նաեւ վերաշինութեանը
Շեքի Խանի պալատին մօտ գտնուող նոյնքան կարեւոր ու գեղեցիկ նմանօրինակ վայրերու,
ինչպէս` Ս. Եղիշէ եկեղեցիին եւ Վարդաշէն պատմական քաղաքին: Մարմինը նաեւ կարեւոր
նկատեց հաստատումը հետաքննական առաքելութեան մը, որուն նպատակը ըլլայ ճշդել
ճակատագիրը Ազրպէյճանի տարածքին գտնուող եւ հայ ժողովուրդի ժառանգութեան
պատկանող հազարաւոր մշակութային վայրերու ու պաշտպանել զանոնք, մանաւանդ որ անոնք
անտեսումի կամ դիտաւորեալ ու կանոնաւոր բնաջնջումի պատճառով կը կորսուին:
«Այս քայլերը մեծապէս պիտի նպաստեն ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Համաշխարհային ժառանգութեան
յանձնախումբի մշակութային, պատմական եւ բնական գոհարները պահպանելու ջանքերուն,
ինչպէս նաեւ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի աշխարհի վրայ խաղաղութեան եւ անվտանգութեան նպաստելու
առաքելութեան», ընդգծեց ՀՅԴ Լիբանանի Հայ դատի մարմինը:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Քոսթա Ռիքան Վաղը Կը Փակէ Ազրպէյճանի Մէջ Իր
Դեսպանատունը
Քոսթա Ռիքան 1 Օգոստոսէն սկսեալ պիտի
դադրեցնէ Պաքուի մէջ իր դիւանագիտական
առաքելութիւնը: Այս մասին կը հաղորդէ
ազրպէյճանական «Մինվալ» կայքը:
Դեսպանատունը
հաստատած
է
այս
տեղեկութիւնը,
սակայն
պատճառներուն
մասին մանրամասնութիւններ չէ հաղորդած:
Քոսթա
Ռիքան
Ազրպէյճանի
մէջ
իր
դեսպանատունը բացած էր նոյեմբեր 2017-ին:

«Եթէ Միացեալ Նահանգներու Հետ Համաձայնութիւն
Չգոյանայ, Առանձին Պիտի Ստեղծենք Սուրիոյ Մէջ
Ապահով Գօտին» Կ՛ըսէ Աքար
Թուրքիոյ
պաշտպանութեան
նախարար
Հուլուսի Աքար Միացեալ Նահանգներու
պաշտպանութեան նախարար Մարք Էսփըրի
հետ
հեռաձայնային
հաղորդակցութեան
ընթացքին քննարկած է Սուրիոյ մէջ ապահով
գօտիի ստեղծման հարցը:
«Պի.Պի.Սի.»-ի թրքական ծառայութիւնը կը
հաղորդէ, որ Աքար
զրոյցի ընթացքին
յայտարարած է, թէ եթէ համաձայնութիւն
գոյանայ, ապա Թուրքիան առանձին պիտի
ստեղծէ այդ գօտին:
Բացի ատկէ, Աքար նշած է, թէ Թուրքիան յոյս ունի, որ Միացեալ Նահանգներ վերջ պիտի տան
Սուրիոյ քիւրտերու աջակցութեան:
«Թուրքիան պիտի չարտօնէ, որ իր հարաւը ահաբեկչական միջանցք բացուի: Թուրքիան ո՛չ
միայն իր եւ իր ժողովուրդի անվտանգութիւնը կ՛ուզէ, այլ նաեւ շրջանին մէջ ապրող քիւրտերու,
արաբներու, ասորիներու, քրիստոնեաներու, եզիտիներու եւ այլ կրօնական ու ազգային
խումբերու անվտանգութիւնը», յայտարարած է ան:
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«Բրիտանիոյ Հետ Քարիւղատար Նաւերու Փոխանակման
Դէմ Ենք» Կ՛ըսէ Լոնտոնի Մէջ Իրանի Դեսպանը
Լոնտոնի մէջ Իրանի դեսպան Համիտ Պահիտինաժետ յայտարարեց. «Իրան դէմ է իր մօտ
արգելանքի տակ առնուած քարիւղատար նաւը Բրիտանիոյ մօտ արգելանքի տակ պահուող
քարիւղատար նաւուն հետ փոխանակելուն»:
«Կարելի չէ գործադրել կարգ մը բրիտանական լրատուամիջոցներուն հաղորդած` Իրանի եւ
Բրիտանիոյ մօտ արգելանքի տակ առնուած քարիւղատար նաւերը փոխանակելու քայլը», նշեց
ան:
«Բրիտանիան իրանեան քարիւղատար մը նաեւ Ժիպրալթարի մէջ անօրինական կերպով
արգելանքի տակ առաւ, իսկ Իրան բրիտանական քարիւղատար նաւը արգելանքի տակ առաւ
Հորմուզի նեղուցին մէջ նաւարկութեան անվտանգութեան վերաբերող կարգ մը հիմնական
կանոնները ոտնակոխելուն համար», նշեց Իրանի դեսպանը:
Յիշեցնենք, որ բրիտանական վերահսկողութեան տակ եղող Ժիպրալթարի տեղական
կառավարութիւնը 4 Յուլիսին յայտարարեց, թէ արգելանքի տակ առած է իրանեան «Կրէյս 1»
քարիւղատար նաւը Սուրիա քարիւղ փոխադրելուն համար, ինչ որ Եւրոպական Միութեան
կողմէ արգիլուած է: Իրանի Յեղափոխական պահակագունդը իր կարգին 19 Յունիսին
յայտարարեց, թէ արգելանքի տակ առած է բրիտանական «Սթինա Էսփիրօ» քարիւղատար
նաւը` Հորմուզի նեղուցին մէջ նաւարկումի օրէնքներն ու կանոնները խախտելուն համար:

Թուրքիա Յաւելեալ Ուժեր Ուղարկած Է Սուրիոյ Հետ
Սահման
Անգարա
սպառազինութիւն
ուղարկած
է
հարաւային Ուրֆա նահանգ, որ կը գտնուի
Սուրիոյ հետ սահմանին մօտ: Այս մասին կը
հաղորդէ
«Անատոլու»
լրատու
գործակալութիւնը:
Կը հաղորդուի, որ մասնայատուկ ուժեր
փոխադրող 12 զրահապատ մեքենաներէ եւ
բեռնակառքերէ բաղկացած շարասիւնը հասած է
Սուրիոյ հետ սահմանին վրայ գտնուող
Ճէյլանփընար շրջան:
«Զինեալ ուժերու փոխադրութիւնը կը նկատուի Սուրիոյ սահմանին վրայ թրքական
զինուորական ներկայութեան յաւելման մէկ մասը», կը նշէ «Անատոլու»:

www.aztagdaily.com
Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 500, àõñµ³Ã, 02 ú¶àêîàê, 2019

8

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ

ԱԿՆԱՐԿ

Ի՞նչ Հոգեվիճակով Կը Դիտեն Ողբերգութիւնները…
Ամերիկեան

ու

միջազգային

լրատու

աղբիւրները քանի մը օրը անգամ մը իրարու
հետ մրցումի կ՛ելլեն` աշխարհին «աւետելու»
այն պատուհասները, որոնց կ՛ենթարկուին
իրենց

երկիրներէն

ԿԱՄՈՎԻՆ

հեռացող

գաղթականներ:
Ուրբաթ, 26 Յուլիսին Միջերկրականի մէջ
պատահած

ծանրագոյն

աղէտի

մը

արձագանգեցին տարբեր ցամաքամասերու
լրատու աղբիւրներ. դէպքը եղաւ մարդկութեան հորիզոնը մթագնող ու կարմիր ներկող
նորագոյն գոյժը: Ափրիկեցի շուրջ 150 գաղթականներ խեղդամահ եղած են, փոքրաթիւ
ուրիշներ

փրկուած

են

ու

պատմած`

իրենց

ոդիսականը:

Անդին,

բազմագոյն

ողբերգական դէպքեր կը ներկայացուին լատինամերիկեան երկիրներէ դէպի Միացեալ
Նահանգներ խուժողներու, Կուաթեմալայէն դէպի Մեքսիքա, կամ անկէ Միացեալ
Նահանգներ անցնիլ փորձողներու մասին. ականատես կ՛ըլլանք, թէ ինչպէ՛ս ոմանք
գետերու մէջ ջրամոյն կ՛ըլլան, ուրիշներ տաժանքի կը մատնուին ամերիկեան
սահմանագլուխի գաղթակայաններու մէջ, հերթական մահեր կ՛արձանագրուին: Այս
բոլորը լուսանցքի վրայ կը ձգեն մասնաւորապէս ասիացի ու միջինարեւելքցի այն
գաղթականները, որոնք հարկադրաբար իրենց տունէն-տեղէն հեռացան վերջին
տասնամեակներուն, հալածուած` իրենց երկիրները փոթորկող մարդակեր աղէտներէն,
որոնք յորջորջուեցան «քաղաքացիական պատերազմ» անունով, եւ գացին «ողողելու»
եւրոպական երկիրներ:
Լրատուութեան

կ՛ընկերանան

մեղադրական

ու

մեկնաբանական

շիլ

բացատրականներ: Կը մեղադրուին գաղթականներ չընդունող-վանող երկիրները,
նաեւ`

ՄԱԿ-ի

այն

ենթաբաժանումները,

որոնք

բաւարար

աջակցութիւն

չեն

տրամադրեր գաղթականներուն: ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներն ալ չքմեղանքի կը դիմեն`
նշելով, որ այսօր աշխարհի տարածքին գաղթականներու թիւը անցած է 70 միլիոնը…
(Թող մասնագէտ հաշուապահներ մեզի ըսեն, թէ ՕՐԱԿԱՆ որքա՞ն գումարի կը
կարօտին ՄԱԿ-ն ու մարդասիրական այլ միաւորներ, եթէ, ըսենք, իւրաքանչիւր
գաղթականի նուազագոյն կարիքները հոգալու համար պէտք է ծախսել գոնէ 5 տոլար,
եւ թէ` ի վերջոյ ուրկէ՛ կը գոյանան նման գումարներ. «կողմնակիօրէն» կարելի է նաեւ
հաշուել, թէ նման կացութենէ շահ ապահովողներու` չարաշահներու գանձանակները
որքա՞ն կ՛ուռին):
Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 500, àõñµ³Ã, 02 ú¶àêîàê, 2019

9

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ

Ոչ ոք կը խօսի, թէ բազմատասնեակ միլիոնաւոր մարդիկ ինչո՞ւ տուն-տեղ ձգած`
վերցուցած են գաղթականի ցուպն ու մախաղը եւ մատնուած` հայրենալքումի. լաւագոյն
պարագային, յանդուգն լրագրողներ մակերեսային ակնարկութիւններ կ՛ընեն այն
մարդակեր տաժանքներուն, որոնք ստեղծուած են տարբեր ցամաքամասերու վրայ`
հարկադրելով պատմութեան մէջ նախընթաց չունեցող նման հոսանքներ: Իսկ թէ
արդեօք աշխարհամարտերու օրերուն նման ալիքներ ստեղծուա՞ծ են` այդ ալ ձգենք
պատմաբաններուն:

Իրականութիւնը

այն

է,

որ

հզօր

պետութիւններու

վարչամեքենաները իրենց կամակատարներուն վերածած ու սահման չճանչցող

շահամոլ «կայսրութիւններ», մինչեւ իսկ օրէնքներու մշակման ճամբով, գտած են նման
վիճակներ յառաջացնելու եւ զանոնք առաւելագոյն չափով շահագործելու ձեւերը, մերթ
ժողովրդավարութիւն

պաշտպանելու-տարածելու,

երբեմն

ալ`

թերաճները

քաղաքակրթելու յոխորտանքներով:
Ու բոլոր ցամաքամասերուն վրայ իրենց պետական վարիչները ժողովրդավարական
ճամբաներով

ընտրած

զանգուածները

այս

ողբերգութիւնները

կը

դիտեն

այն

հոգեվիճակով, որ պիտի ունենային ողբերգական կամ աղէտի մասին ժապաւէններ
դիտողներ, վստահ ըլլալով, որ պաստառին վրայ երեւցող դերասանը իսկապէս չի
մեռնիր, մինչեւ իսկ եթէ ան «չարի տիպար» մարմնաւորող է, ու պիտի երեւի այլ
ժապաւէնի մը մէջ, կամ… մրցանակաբաշխութիւններու պահուն, ինչո՞ւ չէ, նաեւ այն
օրը, երբ անոր անուան շուրջ հիւսուի իրական կամ շինծու գայթակղութիւն մը:

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդը Այցելեց Հայ
Աւետարանական համայնքի հոգեւոր պետին
Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Սրբ. Եպս. Զօպուեան, ընկերակցութեամբ Տէր
Զարեհ Քհնյ. Շաքարեանի եւ թեմի Ազգ. Վարչութեան ներկայացուցիչներուն, այցելեց Սուրիոյ
Հայ Աւետարանական համայնքի հոգեւոր պետին՝ Վերապատուելի Յարութիւն Սէլիմեանին:
Բեթէլ եկեղեցւոյ դահլիճէն ներս տեղի
ունեցած հանդիպումին լուսարձակի տակ
առնուեցաւ երկու եկեղեցիներուն միջեւ
գոյութիւն ունեցող սերտ գործակցութիւնը։
Իրողութիւն
մը,
որ
Հայ
եկեղեցւոյ
պատմութեան մէջ ունեցած է առանցքային
դեր: Վերապատուելին բարի գալուստի
խօսք արտասանեց, ապա անդրադարձաւ
Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ ազգանուէր
երթին, դիտել տալով, որ Հալէպի Հայ
Աւետարանական եկեղեցիները հոգեւոր եւ
ազգային արժէքներուն պահապանը եղած
են: Վերապատուելին նաեւ ակնարկութիւն կատարեց ներկայ մարտահրաւէրներուն, որոնց
դիմաց անպարտելի մնալը էական է՝ յոյսով ու աշխատանքով յառաջանալու:
Առաջնորդ Սրբազան Հայրը իր կարգին ուրախութիւնն ու գոհունակութիւնը յայտնեց ջերմ եւ
սիրալիր դիմաւորութեան համար: Ան եղբայրական ոգիով գործելը քրիստոնէական հաւատքին
գեղեցիկ մէկ արտայայտութիւնը համարեց: Սրբազան հայրը շեշտեց կանգուն հաւատքով եւ
աննկուն կամքով զինուելու անհրաժեշտութիւնը, որոնց շնորհիւ հալէպահայը պիտի
յաղթահարէ իր դիմաց ցցուող բազմապիսի դժուարութիւնները:
Հանդիպումին ներկայ էին նաեւ Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ պաշտօնական մարմինները,
որոնք օրհնաբեր առաքելութիւն մաղթեցին նորընտիր Թեմակալ Առաջնորդին:

Բազմավաստակ Կրթական Մշակ Եւ Ազգային
Գործիչ Կարօ Պետրոսեան Ոչ Եւս Է
Երկուշաբթի, 22 Յուլիս 2019-ին վաստակաշատ կրթական մշակ ու ազգային գործիչ Կարօ
Պետրոսեան կնքեց իր մահկանացուն:
Կարօ Պետրոսեան շրջանաւարտ է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան դպրեվանքէն: Իր
սերնդակերտ ծառայութիւնը սկսած է 1950-էն` իբրեւ ուսուցիչ, փոխտնօրէն եւ տնօրէն Սուրիոյ
Գամիշլի քաղաքի ազգային վարժարանին, ապա` Պէյրութի Հայ աւետարանական քոլեճին մէջ:
1964-էն սկսեալ շուրջ 15 տարիներ վարած է տնօրէնութիւնը նորահաստատ Ազգային Լեւոն եւ
Սոֆիա Յակոբեան քոլեճին: Այնուհետեւ, 1978-էն սկսեալ, շուրջ երեք տասնամեակներ իր
ծառայութիւնը շարունակած է թեմի Ազգային Ֆերահեան վարժարանին մէջ` իբրեւ հայոց
լեզուի, գրականութեան եւ պատմութեան ուսուցիչ եւ հայկական բաժանմունքի
պատասխանատու:
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Կարօ Պետրոսեան, իր կրթական ասպարէզի կողքին, ունեցած է ազգային բեղուն
գործունէութիւն: Հեղինակ է կրօնական եւ պատմական հատորներու, ինչպէս նաեւ բազմաթիւ
յօդուածներու ու հրապարակախօսութիւններու` հայ պարբերական մամուլին մէջ: Կրթական
համակարգի տասնամեակներու իր նուիրեալ ծառայութեանց համար արժանացած է Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան «Ս. Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանին, Սփիւռքահայութեան հետ
կապերու կոմիտէի կողմէ Մէկ ժողովուրդ, մէկ հայրենիք պատուոյ գիրին, սփիւռքի
նախարարութեան կողմէ Պատուոյ գիրի, Ազգային առաջնորդարանի կողմէ Օրհնութեան գիրի
եւ այլ մեծաթիւ գնահատանքներու` զանազան կրթական ու մշակութային հաստատութիւններու
կողմէ:

Տոքթ. Սեդա Փանոսեանի Ընտանիքը
«Մամլոյ Տարուան» Առիթով 2500 Տոլար Կը Նուիրէ
«Ասպարէզ»-ին
Մեծի Տանն Կիլիլկիոյ կաթողիկոս Արամ Ա. 2019 տարին «Մամուլի տարի» հռչակելուն
առիթով տոքթ. Սեդա Փանոսեան եւ ընտանիքը 2500 ամերիկեան տոլար նուիրեցին
«Ասպարէզ» օրաթերթին»:
Տոքթ. Սեդա Փանոսեան նկատել տուաւ, որ եկեղեցին, դպրոցը եւ մամուլը հայապահպանման
հիմերը կը հանդիսանան: Ան յայտնեց, որ իր հանգուցեալ ամուսինը` աւագ սարկաւագ Յակոբ
Թիւթիւնճեան, որ տասնամեակներ անհուն սիրով ծառայած է Հոլիվուտի Ս. Կարապետ մայր
եկեղեցւոյ, «Ասպարէզ» օրաթերթը կը սիրէր եւ կը հովանաւորէր, աւելցնելով, որ միշտ
ուրախութեամբ եւ մեծ հետաքրքրութեամբ կը կարդար զայն եւ կը խրախուսէր նիւթապէս
նեցուկ կանգնիլ` պահպանելու համար մամուլը, յատկապէս` սփիւռքի տարածքին:

Սփիւռքի Գործերու Գլխաւոր Յանձնակատար Զարեհ
Սինանեանի Այցելութիւնները
20 Յուլիսին սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատար Զարեհ Սինանեան հանդիպում
ունեցաւ Ռուսիոյ մէջ բնակող հայ արուեստագետներու եւ մշակոյթի գործիչներու հետ: Ան
բարձր գնահատեց անոնց ներդրումը հայ-ռուսական մշակութային կապերու զարգացման
գործին մէջ: Սինանեան առիթ ընծայեց անոնց, որպէսզի ներկայացնեն իրենց առաջարկները,
նաեւ կարծիքները` Հայաստանի հետ արդիւնաւէտ աշխատանք տանելու համար:
Ներկաները պատրաստակամութիւն յայտնեցին իրենց ուժերը, գիտելիքներն ու փորձը
ներդրելու հայկական մշակոյթը աշխարհին բարձր մակարդակով ներկայացնելու համար:
Հանդիպումին ընթացքին արծարծուեցան` Հայաստանի մշակութային կեանքին սփիւռքի
արուեստագէտներու գործօն մասնակցութեան անհրաժեշտութիւնը, հայաստանաբնակ
արուեստագէտներու հետ համագործակցութիւնը, սփիւռքի թանգարանի ու համահայկական
հեռատեսիլի գաղափարը, կրթութեան եւ մշակոյթի կապին, հայկական ճարտարապետութեան
պահպանումը եւ զարգացումը:
Այնուհետեւ Զարեհ Սինանեան հանդիպում ունեցաւ Եարոսլաւլի, Տվերի եւ մերձմոսկովեան
քաղաքներու հայ համայնքներու ներկայացուցիչներուն հետ: Խօսուեցաւ հայ երիտասարդները
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Հայաստանի կեանքին մէջ ներգրաւելու ծրագիրներու մասին: Քննարկուեցան նաեւ
հայապահպանութեան, սփիւռքի մէջ կրթական գործի կազմակերպման, հայկական ներուժի
համախմբման վերաբերեալ հարցեր:
21 Յուլիսին Սինանեան այցելեց Մոսկուայի հայկական եկեղեցական համալիր, ապա` Ս.
Գրիգոր Նարեկացի վարժարան, որ իր գործունէութիւնը պիտի սկսի սեպտեմբերին: Սինանեան`
ծանօթացաւ նաեւ եկեղեցւոյ «Տապան» թանգարանի ցուցանմուշներուն եւ «Գաւիթ» թատրոնի
գործունէութեան:

Այնուհետեւ ան հանդիպում ունեցաւ Ռուսիոյ եւ Նոր Նախիջեւանի առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ
հոգեւոր դասուն, Ս. Գրիգոր Նարեկացի վարժարանի տնօրէնութեան եւ ուսուցչակազմին,
«Հայորդեաց» տան աշխատակազմին, Հայագիտական բաժինի եւ «Տապան» թանգարանի
աշխատակիցներուն, «Նուռ» եկեղեցասէր երիտասարդութեան անդամներուն, թեմի
մշակութային կառոյցներու ներկայացուցիչներուն, «Հայաստանեայց Եկեղեցի» թերթի
լրագրողներուն, գրադարանի տնօրէնութեան ու շարք մը հաւատացեալներու հետ եւ
պատասխանեց զանոնք յուզող բազմաթիւ հարցերուն:
Զարեհ Սինանեանը հանդիպում ունեցաւ նաեւ Մոսկուայի եւ Ռուսիոյ հայ երիտասարդական
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն հետ:
Խօսելով հայրենիք-սփիւռք յարաբերութիւններու մասին` Սինանեանը նշեց, որ այս
գործակցութեան մէջ առաջնահերթութիւն է համայնքներու ամրապնդումը, եւ եզակի
հնարաւորութիւն մը ստեղծուած է կերտելու այնպիսի Հայաստան մը, որ բոլորին ապագայի
հանգրուանը դառնայ:
Այնուհետեւ ներկաները հարցումներ ուղղեցին Սինանեանին, որոնք կը վերաբերէին սփիւռքի
կազմակերպման
գործընթացին,
սփիւռքի
ճանաչողութեան,
հայրենադարձութեան,
համահայկական երիտասարդական հարթակներու ստեղծման: Զարեհ Սինանեանը կարեւոր
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նկատեց Հայաստանի պետական կառավարման համակարգին մէջ սփիւռքահայ
երիտասարդներու ներգրաւումը եւ հրաւիրեց ներկաները համատեղ աշխատանքի` սփիւռքի
գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակին մէջ:

Հայկական Ամառնային Տարեկան Փառատօն
14 Յուլիսին Լոնտոնի Իլինկ թաղամասին մէջ, 8-րդ
անգամն ըլլալով, տեղի ունեցաւ ամէնամեայ հայկական
ամառնային փառատօնը, որ կը կազմակեր պուի Հայ
առաքելական
եկեղեցւոյ
Մեծն
Բրիտանիոյ
եւ
Հիւսիսային Իրլանտայի Միացեալ Թագաւորութեան
թեմի հովանաւորութեամբ:
Փառատօնը սկիզբ առաւ մէկ վայրկեան լռութեամբ` ի
յիշատակ
վերջերս
մահացած
Միացեալ
Թագաւորութեան մէջ Հայաստանի նախկին դեսպան Արման Կիրակոսեանի:
Բացման արարողութեան ելոյթ ունեցան` Հայ առաքելական եկեղեցւոյ թեմի առաջնորդ
Յովակիմ եպս. Մանուկեանը, Հայաստանի դեսպանութեան ներկայացուցիչ Արամ
Արարատեանը, Մեծն Բրիտանիոյ խորհրդարանի Համայնքներու պալատի անդամներ Սթիւըն
Փաունտն ու Ռուպա Հաքը եւ Իլինկի քաղաքապետ Ապտուլա Կուլէյտը:
Փառատօնի հարիւրաւոր մասնակցողները վայելեցին հայկական արուեստը` երաժշտութիւնն
ու պարերը եւ համտեսեցին հայկական ճաշատեսակներ:
Առանձին տաղաւարներով ներկայացուեցան շարք մը բրիտանահայ համայնքային
կազմակերպութիւններ, հայկական արտադրութիւններ, ինչպէս նաեւ` հայկական մշակութային
ժառանգութիւնը, աւանդոյթներն ու պատմութիւնը:

Յովհաննէս Թումանեանի 150
ամեակին Նուիրուած Ձեռնարկ
Կազմակերպութեամբ Լեհաստանի մէջ Հայաստանի դեսպանութեան եւ Լեհ-հայկական
հիմնադրամին, 11 Յուլիսին Վարշավայի մէջ տեղի ունեցաւ Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան
150-ամեակին նուիրուած ձեռնարկ: Դեսպան Սամուէլ Մկրտչեան ամփոփ կէտերու մէջ
անդրադարձաւ հայ մեծանուն բանաստեղծի ստեղծագործական եւ հասարակական
գործունէութեան, անոր համամարդկային խոհափիլիսոփայութեան: Ան նշեց, որ Թումանեանի
ստեղծագործական ոճը` ձեւով պարզ, սակայն բովանդակութեամբ եւ իմաստով խոր, միշտ
առինքնող է նախորդ եւ ներկայ սերունդներուն:
Ձեռնարկին ընթացքին ներկայացուեցաւ թարգմանիչ Կալինա Իզապելլա Զիոլայի կողմէ
կատարուած «Թմկաբերդի առումը» պոէմի լեհերէն թարգմանութիւնը: Ցուցադրուեցաւ նաեւ
փաստավաւերագրական ժապաւէն մը` նուիրուած Թումանեանին:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Կարելի՞ Է Երեխային Պարտադրել, Որ Նուագէ
Շատ մը ծնողներ համոզուած են, որ
երեխան
պէտք
է
անպայման
երաժշտանոց յաճախէ եւ նուագել սորվի:
Անոնց կարծիքով, ասիկա միակ ձեւն է,
որպէսզի
անոնց
մէջ
արուեստի
նկատմամբ սէր արթննայ:
Կարգ
մը
ուսումնասիրութիւններ
հաստատած են, որ ուղեղին բջիջները
աւելի լաւ կը գործեն, եթէ երեխան փոքր
տարիքէն դասական երաժշտութիւն լսէ:
Կ՛ըսեն`
դաշնակահարները
բնաւորութեամբ աւելի կարգապահ, ճշդապահ եւ նպատակասլաց են:
Այսուհանդերձ, պայման չէ, որ երեխան երաժշտանոց յաճախէ եւ երաժշտական գործիքի մը
տիրապետէ վերը յիշուած արժանիքները ձեռք բերելու համար:
Անշուշտ կարեւոր է, որ երեխան կապի մէջ մնայ երաժշտութեան եւ ընդհանրապէս արուեստի
հետ, քանի որ արուեստը կը նպաստէ անոր ապագայ մարդու ներդաշնակ զարգացման:
Սակայն եթէ երեխային մէջ չկայ նուագելու ցանկութիւն, ուրեմն պէտք չէ պարտադրել: Երբ
երեխան ծնողքին պարտադրանքով կը յաճախէ երաժշտանոց, ան բացասաբար կը
տրամադրուի երաժշտութեան հանդէպ:

Լուծո՞ւմ
Եթէ որպէս ծնողք` կը փափաքիք, որ ձեր զաւակը
արուեստասէր դառնայ, անոր հետ գացէք
ներկայացումներու,
տունը
երաժշտութիւն
ունկնդրեցէք,
դիտեցէք
գեղանկարիչներու
աշխատանքները`
միաժամանակ
անոր
ծանօթացնելով արուեստագէտներու կեանքին եւ
գործունէութեան:
Այս բոլորէն ետք կարելի է անոր հարցնել` արդեօք
կը փափաքի՞ որեւէ երաժշտական գործիք
նուագել, երգել, պարել կամ գծել…
Փորձառուներու կարծիքով, արուեստասէր մարդիկ աւելի հաշտ եւ ներդաշնակ կ՛ըլլան թէ՛
իրենց եւ թէ՛ զիրենք շրջապատողներուն հետ: Կ՛ըսուի, որ մարդիկ արուեստը ստեղծեր են`
իրենք զիրենք շեղելու կեանքի դժուարութիւններէն, աշխարհը դիտելու այլ տեսանկիւնէ եւ
ճանչնալու դժուարութիւններուն միւս երեսը: Այլ խօսքով, արուեստը նաեւ ինքնադարմանումի
միջոց է:
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