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ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ
2017-2018 ուսումնական տարեշրջանին,
ՀՀ Սփիւռքի Նախարարութիւնը ուսուցչաց
Տօնին
առիթով,
գնահատագրերով
պարգեւատրեց
Քուէյթի
Ազգային
Վարժարանի հետեւեալ ուսուցիչները.1. Տիկին
Գոհար
Մուրատեան
(Անգլերէնի Դասատու)
2. Պրն. Յովհաննէս Սերոբեան (Հայոց
Պատմութեան եւ Հայ Դատի Դասատու)
3. Պրն. Ճորճ Արապաթլեան (Հայոց Լեզուի Դասատու)
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ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
ԲԱՐԵՆՈՐՈԳՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
Ուսումնական

ծրագիրներու

բարելաւման

եւ

ուսուցիչներու վերապատրաստման աշխատանքներու
կողքին, դպրոցի բարօրութեան համար կարեւոր է նաեւ
դպրոցական միջավայրի բարեզարդումը։
Այս

ծիրէն

ներս

Տնօրէնութիւնը,
աջակցութեան,

դպրոցիս

Հոգաբարձութիւնն

յենուելով

ու

նուիրատուներու

2017-2018 ուսումնական
տարեշրջանի
առաջին
կիսամեայ
արձակուրդի
աւարտը,
իրագործեցին
բարեկարգման
ու
բարեզարդման հետեւեալ աշխատանքները.մինչեւ

ա.- Մանկապարտէզի՝ Բողբոջ, Կոկոն եւ Ծաղիկ դասարանները բարեզարդուեցան, արդի
չափանիշներով։
բ.- Լսարան (Conference Room),
աշխատանքներու եւ ժողովներու։

որ

պիտի

օգտագործուի

դպրոցական

զանազան

գ.- Տիկնիկային թատրոնի եւ Ֆիլմի ցուցադրութեան
սրահ։
դ.- Դպրոցի երկրորդ յարկի հիմնական սրահի
ամբողջական

նորոգութիւն,

արդի

սարքաւորումներով։
ե.- Դարմանատան նորոգութիւն եւ բարեկարգում,
արդիական չափորոշիչներով։
զ. Երկրորդականի ուսուցչարանի բարեզարդում։
Տեղին է նշել, որ այս շրջանին նաեւ բարենորոգուեցաւ դպրոցիս վարչական բաժինը եւ

«ՇԱՂԶՈՅԵԱՆ» ընտանիքի անունով, գաղութիս հաւաքական
յիշողութիւնը վերականգնելու եւ վեր առնելու ազգային զոհողութեան ոգին, բարձր
գնահատելով Շաղզոյեան Եղբայրներու ողջունելի ներդրումը վարժարանիս նկատմամբ։
Վերջապէս Ձեր ազնիւ ուշադրութեան կը յանձնենք, որ վարժարանիս բարելաւման
աշխատանքները պիտի շարունակուին եւ պիտի ընդգրկեն բոլոր մասնաբաժինները, յանուն
Քուէյթի Ազգային Վարժարանի վերելքին եւ սերունդներու առողջ դաստիարակութեան։
Արդ, պատեհ առիթը կը յամարենք մեր խորին շնորհակալութիւնները յայտնելու բոլոր
նուիրատուներուն անխտիր, որոնց ճիգերով իրականացան վերոնշեալ բոլոր ազգանուէր
ծառայութիւնները։
անուանակոչուեցաւ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ ընկ. Մուրատ Փափազեանի խօսքը
Ֆրանսահայ Կազմակերպութիւններու Համակարգող
Խորհուրդի (CCAF) տարեկան ընթրիքի ժամանակ
Պարոն Նախագահ,
Ֆրանսահայ Կազմակերպութիւններու Համակարգող Խորհուրդը ուրախ է ձեզ ընդունելու իր
այս տարուան ընթրիքին: Արա Թորանեան եւ ես, որ պատիւն ունինք համանախագահելու
ՖԿՀԽ-ը, շրջապատուած ենք ազգային գրասենեակով մը, որուն անդամները ներկայ են այստեղ:
Բոլորս միասին ձեզի բարի գալուստ կը մաղթենք: Հանրապետութեան Նախագահին
ներկայութիւնը ՖԿՀԽ-ի ընթրիքին եւ 24 Ապրիլի ոգեկոչման ձեռնարկներուն աւանդութիւն մը

դարձած են Հանրապետութեան մէջ: Հանրապետութի՛ւն, մեր հպարտութիւնը: Այո, մենք
հպարտ ենք ֆրանսացի ըլլալով եւ հպարտ՝ հայ ըլլալով: Հպարտ՝ այս զոյգ ինքնութիւններով:
Հպարտ՝ Հանրապետութեան արժէքներով, իրաւունքներու եւ արդարութեան, հաւասարութեան
արժէքներով, որոնք ինքնին հրաւէրներ են հայ դատի ճամբուն պայքարելու: Հպարտ՝
համարկումի այն օրինակով, որ տուած են Ֆրանսայի հայերը: Մենք հպարտ ենք նաեւ, որ մեր
մէջ, մեր դատի համար պայքարողներ, Ֆրանսայի սիրահարներ, դարձած են՝ Ռոնի
երեսփոխանուհի, սիրելի՛ Տանիէլ Ղազարեան, Լիոնի քաղաքապետ՝ Գէորգ Քէփէնէկեան,
հետեւելով Փաթրիք Տէվէճեանի օրինակին:
Պարոն Նախագահ, այս երեկոյ կրնայի ձեզի խօսիլ ցեղասպանութեան մասին, որ ապրած են
հայերը 1915-ին, 1 500 000 տղամարդիկ, կիներ, երեխաներ եւ ծերունիներ տարագրուած,
սպաննուած, կոտորուած, բռնաբարուած եւ ստրուկներու վերածուած կիներ: Բացարձակ
դաժանութիւն մը, որ ապրած է հայ ժողովուրդը:
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Ես կրնայի ձեզի յիշեցնել թէ Էրտոկան գոցած է բազմաթիւ լրատուամիջոցներ, որ հրամայած է
արգելափակել հարիւր հազարաւոր ընդդիմադիրներ, դատաւորներ, փաստաբաններ,
լրագրողներ, համալսարանի դասախօսներ, մտաւորականներ, խորհրդարանականներ,
հազարաւոր քիւրտեր: Ան երկիրը ընկղմած է սահմանադրական իրական միապետութեան մը
մէջ:
Կրնայի ընդգծել, որ Թուրքիոյ մէջ այսօր, այո՛ այսօր, 2018-ին, կան փողոցներ, պողոտաներ, եւ
դամբարան մը որ կը կրեն Թալաթի, թուրք Հիթլերի անունը. 1915-ի ներքին նախարարը, ան՝ որ
պատրաստեց հայութեան բնաջնջման ծրագիրը: Կրնայի՞նք պատկերացնել, որ աշխարհի մէջ
ամենէն աննշան փողոցը կոչուի Ատոլֆ Հիթլե՞ր:
Կրնայի ձեզ նախազգուշացնել, որ Թուրքիոյ փոքրամասնութիւնները այսօր վտանգուած են:
Հայերը, քիւրտերը, ասսորիները, ալեւիները, եւ հրէաները: Կայ մէկը, որ այսօր Թուրքիոյ մէջ
մեծ վտանգի ենթակայ է: Այս երեկոյ ան այստեղ է, մեզի՛ հետ: Կ՚ուզեմ խօսիլ Կարօ Փայլանի
մասին: Թրքական խորհրդարանէն ներս ան կը վարէ ժողովրդավարական ընդդիմութիւնը: Ան
աներեւակայելի վտանգի ենթարկած է ինքզինք, խօսելով հայոց ցեղասպանութեան, մարդու
իրաւունքներու, քիւրտերու եւ ընդհանրապէս փոքրամասնութիւններու իրաւունքներուն
մասին:
Ես կը վախնամ քու կեանքին համար, Կարօ Փայլան: Շնորհակալութիւն ներկայութեանդ
համար, շնորհակալութիւն տարածդ աշխատանքին համար:
Այնքան բաներ կան ըսելիք, դատապարտելիք, յառաջ մղելիք, Պարոն Նախագահ: Ֆրանսան մեծ
երկիր մըն է, Ֆրանսան որ մարդու իրաւունքներու, ժողովրդավարութեան, միտքի լոյսերու,
արդարութեան երկիրն է, կրնայ ձայն բարձրացնել, ըլլալ աւելի խիստ, կարծր, եւ յստակ, յարգել
տալու իր իսկ պաշտպանած տեսլականները:
Բայց՝ ոչ, Պարոն Նախագահ, այդ մասին չէ որ այս երեկոյ ձեզի պիտի խօսիմ:
Այս երեկոյ, ձեզի պիտի տանիմ մէկ այլ տեղ: Եկէ՛ք ինծի հետ Ղարաբաղ, որը այսուհետ կը
կոչենք՝ Արցախ:
Եկէ՛ք հանդիպելու հայ ժողովուրդի այն հատուածին, որ 1923-էն 1988 ապրեցաւ Ազէրպայճանի
լուծին տակ, պարզապէս որովհետեւ Սթալինի Խորհրդային Ռուսաստանի որոշումով այս
հողամասը, որ միշտ հայկական եղած է, մաս կազմեցաւ Ազէրպայճանին: Այս ժողովուրդը, որ
զոհ դարձած է թեր-զարգացման, թշուառութեան, եւ Ազէրպայճանի վարչակարգի ճնշումներուն,
1988-ին, Գորբաչեւեան տարիներու աւարտին, դիմեց խաղաղ շարժումի՝ պահանջելով
կազմակերպել ինքնավարութեան հնարաքուէ մը, որուն ազէրիները պատասխանեցին
ջարդերով՝ այնտեղ ուր որ հայեր կապրէին Ազէրպայճանի մէջ, վերարթնացնելով 1915-ի
ցաւալի պատկերներու ուրուականը:
Պէտք եղաւ ընդդիմանալ՝ Հայաստանի, Սփիւռքի եւ Արցախի մէջ: Քաղաքական ընդդիմութիւն,
մարդասիրական ընդդիմութիւն, եւ քանի անհրաժեշտ էր՝ նաեւ զինեալ ընդդիմութիւն: Եւ
հայերը վերջապէս յաղթական դուրս եկան այն պատերազմէն որը պարտադրուած էր իրենց:
Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 422, àõñµ³Ã, 02 öºîðàô²ð, 2018

4

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

Իսկ 1994-էն ի վեր, երբ ստորագրուեցաւ զինադադարը, ան տարեկան 6000-էն 10.000 անգամ
կը խախտուի ազէրպայճանական բանակին կողմէ:
Պէտք է այցելել՝ լաւ հասկնալու համար անդադար յարձակումներու վտանգը:
Պէտք է այցելել՝ հասկնալու համար նաեւ, որ Ղարաբաղի բոլոր հայ ընտանիքները սգաւոր են
իրենց պարտադրուած այս պատերազմին հետեւանքով :
Եկէ՛ք ինծի հետ Արցախ, Պարոն նախագահ, եւ միասին նայինք հայ երիտասարդներու
աչքերուն հասկնալու համար, որ անոնք ապագայի եւ ապահովութեան ծարաւ են, որ կ՚ուզեն
պատկերացնել բնականոն կեանք մը խաղաղ պայմաններու մէջ, ապագայ կառուցել իրենց
զաւակներուն համար: Եւ այդ ապագան մենք կ՚ուզենք՝ իրենց հետ եւ իրենց համար:
Եկէ՛ք ինծի հետ Արցախ, Պարոն նախագահ, եւ կը հասկնաք թէ ի՛նչ յոյս դրուած է Ֆրանսայի
դերակատարութեան վրայ:
Ֆրանսացի բազմաթիւ խորհրդարանականներ այցելած են Արցախ, եւ իրենց մեկնումէն ի վեր
անոնց անունները արձանագրուած են Ազէրպայճանի սեւ ցանկին վրայ: Անոնցմէ ոմանք այս
երեկոյ այստեղ են. Ֆրանսուա Փիւփոնի, Լիւք Քարվունաս, Վալէրի Պուայէ, առանց մոռնալու
զանոնք նախորդողները՝ Ռընէ Ռուքէ, Ժան-Մարգ Ժերմէն, Փաթրիք Տէվէճեան, ձեր բարեկամ՝
Ժան Լոնէ, Պրիւնօ Լը Ռու: Եւ չեմ մոռնար ձեր շաժումի ընտրեալներէն՝ Ֆրանսուա Տիւմա:
Ազէրպայճանական պետութեան կողմէ կոտորուելէ, ազէրպայճանական բանակին կողմէ
պատերազմի ենթարկուելէ ետք, պէտք է հասկնալ, որ Ղարաբաղի հայերը այլեւս երբեք պիտի
վերադառնան Ազէրպայճանական վարչակարգին ներքոյ ապրելու:
Անշուշտ, որ այդ չէ լուծումը: Իլհամ Ալիէւի իշխանութիւնը ո՛չ մէկ տարբերութիւն ունի
Էրտոկանի իշխանութենէն, եւ յստակ է որ ո՛չ մէկը, եւ ոչ ալ միւսը խաղաղութեան տիպարներ
են: Թէ ոչ, այդ բացայայտ պիտի ըլլար:
Եւ ձեզի չեմ խօսիր խավիարկէյթի մասին, Ազէրպայճանի կառավարութեան կողմէ
ղեկավարուած այդ հսկայական կաշառակերութեան գործողութեան մասին, որուն մասնակցած
են նաեւ Ֆրանսայի պետական կառոյցին մաս կազմող որոշ անձնաւորութիւններ:
Մեզի համար անհասկնալի է նաեւ այն փաստը, որ Վալ Տը Մարնի մարզպետը դիմած է
վարչական դատարան, որպէսզի Պաքուի կողմէ գործի հրաւիրուած փաստաբաններու
գրասենեակի մը պահանջով հարցականի տակ առնուի Ալֆորվիլի եւ Բերձորի
բարեկամութեան պայմանագրի ստորագրութիւնը:
Պարոն նախագահ, գալով այստեղ՝ ՖԿՀԽ-ի ընթրիքին, եւ ինծի հետ Արցախ գալով, դուք պիտի
հասկնաք նաեւ, որ Արցախի հայերու թիւը 150.000 չէ այլ՝ 12 միլիոն: Որովհետեւ աշխարհի մէջ
ամէն հայ, ըլլայ Հայաստանի թէ Սփիւռքի մէջ՝ ինքզինք կը համարէ արցախահայ:
Ցեղասպանութենէն ետք մենք այնքա՛ն ջարդեր ապրած ենք Թուրքիոյ եւ Ազէրպայճանի մէջ, որ
անվտանգութեան հարցերը միշտ կը մնան մեր նախընտրութիւնները:
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Ֆրանսան, այս հակամարտութեան լուծելու հարցը ստանձնած Մինսքի խումբի
համանախագահ երկիր է: Դուք, Պարոն նախագահ, ունիք միջազգային բացառիկ կարգավիճակ
մը: Մենք պաշտօնապէս ձեզմէ կը պահանջենք զայն օգտագործել լուծելու համար այս
հակամարտութիւնը, յարգելով Ֆրանսայի հիմնասիւները եղող՝ ազատութեան, խաղաղութեան
եւ ժողովուրդներու ինքնավարութեան արժէքները:
Շնորհակալութիւն:

Նախագահի Նստավայրին Մէջ Ազգային
Անվտանգութեան Խորհուրդի Նիստ. Քննարկուած Է
Զինուած Ուժերու Արդիականացման 7-ամեայ Ծրագիրի
Նախագիծը
Հանրապետութեան նախագահ, Ազգային անվտանգութեան խորհուրդի նախագահ Սերժ
Սարգսեան երէկ հրաւիրած է Ազգային անվտանգութեան խորհուրդի նիստ, որուն օրակարգի
շրջագիծին մէջ քննարկուած են Հայաստանի զինուած ուժերու 2018-2024 թուականներու
արդիականացման ծրագիրի նախագիծը եւ սահմանադրական բարեփոխումներու իրաւական
ապահովման հոլովոյթը:
Առաջին հարցին մասին խորհուրդի անդամներուն զեկուցած է պաշտպանութեան նախարար
Վիգէն Սարգսեան:
Մինչ այդ, հանրապետութեան նախագահը իր մօտեցումներն ու գնահատականները
ներկայացուցած է պաշտպանութեան նախարարութեան կողմէ մշակուած` Հայաստանի
զինուած ուժերու արդիականացման ծրագիրի նախագիծին վերաբերեալ, որուն մշակման
մասին յանձնարարականը նախագահը տուած էր 24 հոկտեմբեր 2017-ին: 2018-ի
տարեսկիզբին հանրապետութեան նախագահին ներկայութեամբ ծրագիրի նախագիծը
մանրամասն քննարկուած է նաեւ պաշտպանութեան նախարարութեան կողմէ:
«Անվտանգութեան խորհուրդի յարգելի՛ անդամներ, ինչպէս կը յիշէք, անցեալ տարուան 24
հոկտեմբերին յանձնարարած էի պաշտպանութեան նախարարին, որ կազմեն երկարաժամկէտ
զարգացման ծրագիր 2018-2024 թուականներուն համար: Եւ այդ յանձնարարականը
պայմանաւորուած էր հետեւեալ հանգամանքով` շրջանին մէջ նոր մարտահրաւէրներ կը
ձեւաւորուին, եւ այդ մարտահրաւէրներուն արձագանգելու լաւագոյն միջոցը երկարաժամկէտ
զարգացման ծրագիր ունենալն է: Տեսանք, որ հանրութեան մէջ հարցեր կը յառաջանային,
ոմանք կ՛ըսէին` իսկ ինչո՞ւ մինչեւ հիմա պաշտպանութեան նախարարութիւնը կամ զինուած
ուժերը չունէին զարգացման ծրագիրներ, երկարաժամկէտ ծրագիրներ: Վստահաբար ունէին,
միշտ ալ եղած են ծրագիրներ, բայց նախորդ ծրագիրներուն եւ այս ծրագիրին տարբերութիւնը
այն է, որ նախորդ ծրագիրները շատ մը պարագաներու կարճաժամկէտ էին, իսկ այն
ծրագիրները, որոնք կը կոչուէին երկարաժամկէտ, աւելի նման էին ցանկութիւններու,
տեսլականի, գաղափարներու: Այս ծրագիրը կը տարբերի մնացած բոլոր ծրագիրներէն, որոնք
կարելի էր կոչել երկարաժամկէտ, անով, որ ասիկա թիրախաւորուած ծրագիր է. կայ
որոշակիութիւն` չափելիութիւն, կան ժամկէտներ, կան հաշուարկուած որակական եւ
Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 422, àõñµ³Ã, 02 öºîðàô²ð, 2018

6

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

ֆինանսական ցուցանիշներ: Պաշտպանութեան նախարարը եւ գլխաւոր հրամանատարութեան
պետը, վստահաբար, մինչ այդ ինծի զեկուցած են ծրագիրին մասին, այնուհետեւ ես
կարելիութիւն ունեցած եմ պաշտպանութեան նախարարութեան ղեկավար կազմին հետ
քննարկելու այս ծրագիրը: Այսօր, իմ կարծիքովս, առկայ է ծրագիր, որ լաւ մշակուած է,
թիրախներ կան, կան ցուցանիշներ, եւ որ ամէնէն կարեւորն է` կան նաեւ ֆինանսական
հաշուարկներ: Ըսածս չի նշանակեր, որ հիմա մենք չենք կրնար այս ծրագիրին մէջ
փոփոխութիւններ մտցնել, վստահաբար կրնանք, այդ պատճառով ալ ներկայացուած է
անվտանգութեան խորհուրդի հաստատման, այնուհետեւ արդէն ընթացք կու տանք», ըսած է
հանրապետութեան նախագահը:
Անվտանգութեան խորհուրդը քննարկման արդիւնքով համաձայնութիւն տուած է
ներկայացուած մօտեցումներուն եւ յանձնարարած կառավարութեան` սահմանուած կարգով
ընթացք տալու անոնց ու ներկայացնելու նախագահի հաստատումին:
Օրակարգի երկրորդ հարցին` սահմանադրական բարեփոխումներու իրաւական ապահովման
հոլովոյթին մասին զեկուցած է արդարադատութեան նախարար Դաւիթ Յարութիւնեան:
Նախարարին ներկայացումով` յիշեալ հոլովոյթով նախատեսուած սահմանադրական եօթը
օրէնքներէն հինգը ամբողջովին ընդունուած են, մէկը Ազգային ժողովին կողմէ ընդունուած է
առաջին ընթերցումով, իսկ մէկը պիտի քննարկուի Ազգային ժողովի յառաջիկայ քառօրեայ
նիստին` փետրուարին: Դաւիթ Յարութիւնեան զեկուցած է, որ նոյն հոլովոյթի շրջագիծին մէջ
օրէնքներու 27 ծրարներ եւս արդէն ընդունուած են:
Ազգային
անվտանգութեան
խորհուրդի
անդամներուն
նախարար
Յարութիւնեանը
ներկայացուցած է մշակուած` սահմանադրական մարմիններու` ներառեալ Ազգային ժողովի,
դատական իշխանութեան, կառավարութեան ձեւաւորման եւ օրէնսդրական կարգաւորման
հոլովոյթները:
Նիստին համաձայնութիւն տրուած է սահմանադրական բարեփոխումներու իրաւական
ապահովման հոլովոյթէն ձեռք բերուած արդիւնքներուն եւ յանձնարարուած է
կառավարութեան` սահմանուած կարգով շարունակելու անոնց իրականացումն ու
ապահովելու տրամաբանական աւարտին հասցնելու հոլովոյթը:

Դաւիթ Բաբայեան. «Ազրպէյճան Կը Փորձէ Կրօնական
Երանգ Հաղորդել Լեռնային Ղարաբաղի Տագնապին»
Ազրպէյճան կը փորձէ կրօնական երանգ հաղորդել Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին եւ
այդպիսով ալ աւելի կը բարդացնէ իրավիճակը շրջանին մէջ: «Թերթ»-ին հետ զրոյցի մը
ընթացքին ըսաւ Արցախի նախագահի մամլոյ բանբեր Դաւիթ Բաբայեան` խօսելով Կովկասի
իսլամներու վարչութեան նախագահ, Շէյխ ուլ իսլամ Ալլահշուքիւր Փաշազատէի կոչին մասին,
թէ իսլամները պէտք է միաւորուին արցախեան տագնապի լուծման համար:
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Դաւիթ Բաբայեան ըսաւ, որ Ազրպէյճանը իսլամական երկիրները կը փորձէ ներգրաւել
ղարաբաղեան տագնապի լուծման հոլովոյթին մէջ` անոր կրօնական երանգ հաղորդելու
համար, իսկ ատիկա վտանգաւոր է:
«Կրօնական երանգ հաղորդելը չ՛արտացոլեր տագնապին էութիւնը: Անիկա երբեք չէ եղած
կրօնական տագնապ: Ասիկա վտանգաւոր է, որովհետեւ ներկայ դրութեամբ երկիրներու մէջ
ծայրայեղականութիւններ կը ծնին: Կան բազմաթիւ ահաբեկչական խմբաւորումներ,
կազմաւորումներ, որոնք նոյնիսկ իրենց անուան մէջ կը կիրարկեն կրօնական
բովանդակութիւնը, բայց բնական է, որ անոնք կապ չունին կրօնին հետ, իսլամի հետ», ըսաւ
Արցախի նախագահի մամլոյ բանբերը:
Բաբայեանի համաձայն, Փաշազատէի միջոցով Ազրպէյճան կը փորձէ կրօնական երանգ
հաղորդել տագնապին եւ այդպիսով ալ աւելի կը բարդացնէ իրավիճակը շրջանին մէջ, որ
ահաբեկչութեան դրսեւորում է:
Ան նշեց, որ ամէն պարագայի իսլամական երկիրները, բացառութեամբ մէկ-երկու երկրի,
դժուար թէ արձագանգեն անոր կոչին: «Թուրքիան, որ այս տագնապի հիմնական գործօններէն
մէկն է, ան ստեղծեց այս արհեստածին Ազրպէյճան երկիրը, կ՛աջակցի այս յայտարարութեան:
Թուրքիան կը գօտեպնդէ Ազրպէյճանը` յարձակողապաշտ քաղաքականութիւն վարելու մէջ:
Կ՛արձագանգէ նաեւ Փաքիստանը: Չեմ կարծեր, որ ուրիշ որեւէ երկիր արձագանգէ այս կոչին»,
ըսաւ Դաւիթ Բաբայեան:
Դաւիթ Բաբայեան նշեց, որ իսլամական քանի մը պետութիւններու հետ Հայաստանը սերտ
կապեր ունի, խօսքը Իրանի, արաբական աշխարհի, Կեդրոնական Ասիոյ շարք մը երկիրներու
մասին է, եւ Հայաստանը պէտք է շարունակէ ամրապնդել կապերը:
«Սփիւռքի ներուժն ալ պէտք է օգտագործուի այս հարցին մէջ: Յատկապէս Միջին Արեւելքի մէջ
սփիւռքը մեծ յարգանք կը վայելէ: Մենք պէտք է զարգացնենք երկկողմանի յարաբերութիւնները,
չէզոքացնենք ազրպէյճանական ներթափանցման քաղաքականութիւնը դիւանագիտական ու
զինուորական դաշտերուն մէջ», ըսաւ ան:

ՀՅ Դաշնակցութիւնը Պիտի Աջակցի Արցախի
Միջազգային Ճանաչման
26-էն 28 յունուարին ՀՅԴ Ստեփանակերտի «Նիկոլ Դուման» կեդրոնին մէջ տեղի ունեցած է
երկու տարին անգամ մը գումարուող` ՀՅԴ Արցախի կառոյցի Շրջանային ժողովը: ՀՅԴ Արցախի
կառոյցի 2018-2020 թուականներու գլխաւոր ընելիքներուն մասին «Ապառաժ»-ը զրուցած է
Կեդրոնական կոմիտէի վերընտրուած ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեանին հետ:
«Իբրեւ ռազմավարական նպատակ` ՀՅ Դաշնակցութիւնը իր համահայկական կառոյցներուն
միջոցով պէտք է աջակցի Արցախի միջազգային ճանաչման, Արցախի քաղաքական
անկախութեան եւ տնտեսական ինքնաբաւութեան, բարեկամական խումբերու եւ
շրջանակներու ընդլայնման եւ երկրի անվտանգութեան ու պաշտպանութեան համակարգի
ամրապնդման», ընդգծած է Դաւիթ Իշխանեան:
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Ներքին քաղաքական իմաստով` կարեւոր նկատուած է Արցախի քաղաքական դաշտի
կայացումը եւ քաղաքական ուժերու հետ փոխյարաբերութիւններու անհրաժեշտութիւնը:
«Ապագայ երկամեակին լուրջ ուշադրութիւն պիտի դարձնենք «Տեղական ինքնակառավարման
մարմիններու մասին» եւ «Վարչատարածքային
բաժանման մասին» օրէնքներու ընդունման,
ինչպէս նաեւ Սահմանադրութենէն բխող շարք
մը օրէնքներու», նշած է ՀՅԴ Արցախի կառոյցի
ներկայացուցիչը:
Շրջանային
ժողովը
ուշադրութեան
արժանացուց
նաեւ
ժողովրդագրական
իրավիճակի բարելաւման միտուած քայլերը:
«Կեդրոնական կոմիտէին յանձնարարուեցաւ
միացեալ
աշխատանք
տանիլ
իշխանութիւններուն
հետ
եւ
մշակել
համապատասխան
ռազմավարական
ծրագիրներ`
ժողովրդագրական
իրավիճակի
բարելաւման, վերաբնակեցման եւ հայրենադարձութեան նպատակով», նշած է Դ. Իշխանեան:
Օրակարգային կարեւոր հարցերէն էին նաեւ 2020-ին տեղի ունենալիք համապետական
ընտրութիւնները: Քննարկուեցան «որոշակի առաջարկներ», իսկ ընտրութիւններուն ՀՅԴ
Արցախի կառոյցի մասնակցութեան ձեւաչափի հարցը պիտի յստականայ ապագայ
քննարկումներուն ընթացքին:

Մաքրոն Ֆրանսայի Պետական Տօներու Օրացոյցին Վրայ
Կ՛ամրագրէ Հայոց Ցեղասպանութեան Յիշատակման Օր
Մը
Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն երեքշաբթի գիշեր
մասնակցած է Ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւններու
համակարգող խորհուրդի կազմակերպած տարեկան ընթրիքին:
«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ ընթրիքին մասնակցած են նաեւ
Փարիզի քաղաքապետ Անն Իտալկօ, Իլ տը Ֆրանս շրջանի
նախագահ
Վալերի
Փեքրես,
Ֆրանսայի
խորհրդարանի
երեսփոխանները, ներառեալ` Փաթրիք Տեւեճեանը, Լիոնի
քաղաքապետ Ժորժ Քեփենեկեան, Ֆրանսայի հայկական եւ
հրէական համայնքներու ներկայացուցիչներ: Ընթրիքի պատուոյ
հիւրն էր Թուրքիոյ խորհրդարանի երեսփոխան Կարօ Փայլան: Ընթրիքի ընթացքին իր
արտասանած խօսքին մէջ Մաքրոն անդրադարձած է հայ համայնքը յուզող շարք մը հարցերու,
ներառեալ Հայոց ցեղասպանութեան եւ Լեռնային Ղարաբաղին:
«Արդարութեան եւ ճանաչման համար պայքարը մեր պայքարն է: Մենք այդ պայքարը կը մղենք
յիշելով եւ Հանրապետութեան օրացոյցին վրայ Ցեղասպանութեան յիշատակման համար օր
ամրագրելով», նշած է Մաքրոն` աւելցնելով, որ այդ հարցին շուրջ որոշումը պիտի ընդունուի
յառաջիկայ ամիսներուն ընթացքին:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Մաքրոն Կը Զգուշացնէ Աֆրինի Դէմ Թրքական
Գործողութեան Բռնագրաւումի Վերածուելէն
Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն զգուշացուց
Աֆրինի դէմ թրքական գ ործողութեան բռնագրաւումի
վերածուելէն, ինչ որ կրնայ իսկական խնդիր ստեղծել
Սուրիոյ գերիշխանութիւնը չյարգելու առումով:
Մաքրոն ֆրանսական «Լը Ֆիկարօ» օրաթերթին հետ
հարցազրոյցի մը ընթացքին յայտնեց, որ յառաջիկայ
օրերուն դարձեալ պիտի խօսի իր թուրք պաշտօնակից
Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի հետ: «Աֆրինի դէմ գործողութիւնը Թուրքիոյ սահմաններուն դէմ
ահաբեկչական հաւանական սպառնալիքի մը դէմ պայքարէն այլ ուղղութիւն ստացաւ եւ
վերածուեցաւ ներխուժումի, ուստի այս գործողութիւնը մեզի համար իսկական խնդիր մըն է»,
ընդգծեց ան:
«Աֆրինի դէմ թրքական զինուորական գործողութիւնը եւրոպացիներուն եւ աւելի լայն
տարողութեամբ դաշնակիցներու միջեւ քննարկումներ ու որոշումներու որդեգրում կը
պահանջէ, որովհետեւ թրքական գործողութեան բնոյթը կը փոխուի, եւ այդ մասին է, որ
յառաջիկայ օրերուն պիտի խօսիմ Էրտողանի հետ», յայտարարեց Ֆրանսայի նախագահը:
«Չենք կրնար գետնի վրայ անվտանգութեան հասնիլ առանց յարգելու Սուրիոյ
գերիշխանութիւնը թշնամիի մը դէմ, որ ՏԱՀԵՇ-ը չէ, մանաւանդ որ քիւրտերը
ժիհատականներու դէմ կռիւին մէջ Արեւմուտքին դաշնակիցներն էին», ըսաւ ան` աւելցնելով,
որ Էրտողանի հետ խիստ խօսելուն իր նպատակը քիւրտերուն` փրկուելու համար սուրիական
կառավարութեան ու անոր դաշնակից ռուսերուն դիմելը կանխարգիլելն է:
Աւելի ուշ, Թուրքիոյ վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմ պատասխանեց Մաքրոնի
յայտարարութեան` հերքելով, որ Թուրքիան կը ջանայ բռնագրաւել Սուրիոյ մէջ տարածքներ:
«Ամբողջ աշխարհը պէտք է գիտնայ, որ Թուրքիան բացարձակապէս բռնագրաւումի
տրամաբանութեամբ չի շարժիր, եւ ատոր կարելի է համոզուիլ նայելով «Եփրատի վահան»
գործողութեան», ըսաւ ան:

Սոչիի Խորհրդաժողովի Արդիւնքին Նկատմամբ
Գոհունակութիւն Յայտնելով` Իտլիպի Մէջ Հսկողութեան
Կէտերու Հաստատումը Արագացնելու Շուրջ ՓութինԷրտողան Համաձայնութիւն
Թրքական նախագահական պալատէն աղբիւր մը երէկ յայտնեց, որ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ
Թայիփ Էրտողան եւ անոր ռուս պաշտօնակից Վլատիմիր Փութին համաձայնութիւն գոյացուցած
են արագացնելու Իտլիպի մէջ հսկողութեան կէտերու հաստատումը:
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Երկու նախագահները հեռաձայնային հաղորդակցութեան մը ընթացքին շեշտած են Սոչիի մէջ
Սուրիական խաղաղութեան խորհրդաժողովին կարեւորութիւնը` հակառակ անոր ընթացքին
ծագած խնդիրներուն:
Աղբիւրը աւելցուց, որ Էրտողան Փութինին ներկայացուցած
է Աֆրինի դէմ թրքական գործողութեան վերաբերեալ
տեղեկութիւններ:
Քրեմլին իր կարգին հաղորդեց, որ Փութին եւ Էրտողան
հեռաձայնային հաղորդակցութեան մը ընթացքին քննարկած
են լարուածութեան մեղմացման գօտիները պահպանելու
կարեւորութիւնը, ինչպէս նաեւ գոհունակութիւն յայտնած
Ռուսիոյ մէջ Սուրիական խաղաղութեան խորհրդաժողովի
արդիւնքներուն նկատմամբ:
Նշենք, որ Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Մարիա Զախարովա երէկ
յայտարարեց. «Աֆրինի դէմ թրքական գործողութեան ընթացքին սպաննուած են հարիւրաւոր
մարդիկ, ներառեալ` քաղաքայիններ»:

«Երուսաղէմը Իբրեւ Իսրայէլի Մայրաքաղաք Ճանչնալը
Միացեալ Նահանգներու Գերիշխանական Իրաւունքն Է»
Ըսաւ Թրամփ
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ երէկ
Քոնկրեսին մէջ նախագահական տարեկան ճառին ընթացքին
յայտնեց, որ իր երկիրին կողմէ Երուսաղէմի` իբրեւ Իսրայէլի
մայրաքաղաք ճանչնալը «գերիշխանական իրաւունք» է`
աւելցնելով, որ կը գործադրէ իր ընտրական խոստումը:
Թրամփ Քոնկրեսին կոչ ուղղեց որդեգրելու օրէնք մը`
հաստատելու համար, որ ամերիկեան օժանդակութիւնները կը
տրամադրուին Ուաշինկթընի բարեկամներուն եւ ոչ թէ թշնամիներուն:
Միացեալ Նահանգներու նախագահը Իրաքի եւ Սուրիոյ ՏԱՀԵՇ-էն բռնագրաւուած բոլոր
հողերուն ազատագրումը վերագրեց իր երկրին գլխաւորած Միջազգային դաշինքին:
Թրամփ Քոնկրեսին կոչ ուղղեց` նայելու Իրանի հետ կնքուած «ահաւոր» համաձայնութեան
բացթողումներուն, ինչպէս նաեւ Ուաշինկթընի աջակցութիւնը յայտնեց «իր ազատութեան
համար պայքարող» իրանցի ժողովուրդին:
Ան նաեւ ընդգծեց, որ ստորագրած է Կուանթանամոյի արգելափակման ճամբարը բաց պահելու
հրամանագիր մը:
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Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամետ Ճաւատ Զարիֆ «Թուիթըր»-ի վրայ գրառումի մը
ճամբով մեկնաբանեց Թրամփի ելոյթը` նշելով, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահը իր
յայտարարութիւններով ու կեցուածքներով հաստատած է «Իրանի եւ Միջին Արեւելքի
հարցերուն վերաբերեալ իր տգիտութիւնը»: «Բոլորը գիտեն, թէ Թրամփ որո՛ւ կողքին կը
կանգնի, անշուշտ ոչ իրանցիներուն կողքին», աւելցուց ան:

Ըստ «Ժամ»-ի. Սուրիոյ Մէջ Արձանագրուած Է ՌուսիաԹուրքիա Բախում Մը
Հայրենի «Ժամ» կայքը կը հաղորդէ, որ 30
յունուարի
գիշերը
Սուրիոյ
մէջ
արձանագրուած
է
Ռուսիա-Թուրքիա
«առաջին» բախումը, երբ թրքական զինեալ
ուժերը փորձած են ընդլայնել Սուրիոյ
հիւսիսը գործադրուող ներխուժման ծրագիրը:
Մասնաւորաբար, երբ թրքական բանակը
փորձած է ներխուժել Հալէպի նահանգ,
դարձած է սուրիական զօրքերու եւ ռուսական
կործանիչներու թիրախը:
Կարճ ժամանակ ետք թուրքերը հեռացած են այդ ուղղութենէն` զգալով, որ կրնան լուրջ
ճգնաժամ յառաջացնել ռուս-թրքական յարաբերութիւններուն մէջ:

Ուաշինկթըն. «Իրանի Հետ Համաձայնութենէն Պիտի
Հրաժարինք, Եթէ Անոր Բացթողումները Չսրբագրուին»
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց
նախարարութեան
բանբեր Հետըր Նոուըրթ
յայտարարեց, որ իր երկիրը պիտի հրաժարի
Իրանի հետ հիւլէական թղթածրարին շուրջ
համաձայնութենէն,
եթէ
եւրոպացի
գործընկերները աշխատանք չտանին «անոր մէջ
գոյութիւն
ունեցող
բացթողումներու
սրբագրման ուղղութեամբ»:
Պատասխանելով այդ համաձայնութեան շուրջ
եւրոպացիներուն հետ այս շաբաթ քննարկումներ կատարելու շուրջ հարցումի մը` Նոուըրթ
ըսաւ. «Կը շարունակենք մեր եւրոպացի գործընկերներուն հետ արդիւնաւէտ քննարկումները եւ
կը փորձենք լուծել այս կարեւոր հարցը»:
«Միացեալ Նահանգներ կը շարունակեն եւրոպացիներուն հետ Իրանի հիւլէական ծրագիրին
շուրջ համաձայնութեան բարեփոխման վերաբերեալ արդիւնաւէտ քննարկումները», աւելցուց
ան:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Ձիթենիի Թրքական Ճիւղը Խաղաղութիւն Չի Խոստանար
Սուրիական տագնապի սկիզբէն ի վեր Թուրքիա յարձակողական իր նոյն քաղաքականութիւնը
կը վարէ: Պատերազմի սկզբնական փուլերուն, սուրիական քաղաքներու ու աւաններու վրայ
յարձակումներ հրահրելով, Թուրքիա կը սպառնար երկրի ինքնիշխանութեան, ան չէր վարաներ
իր ախորժակները յայտնելու, նոյնիսկ երկրի առաջին դէմքին` Էրտողանին Դամասկոս
հասնելու եւ Օմայատ մզկիթին մէջ աղօթելու յաւակնութեամբ: Թուրքիոյ յաջորդ դաւը
սուրիական հողերուն վրայ 30 քմ երկարութեամբ ապահով գօտիի մը հաստատման նկրտումն
էր, որ կրկին ի դերեւ ելաւ սուրիական բանակին ու անոր դաշնակիցներուն ռազմավարութեան
շնորհիւ: Շրջան մը վերջ, «Եփրատի վահան» ծրագիրով, Թուրքիա քիւրտերու հաւանական
ներխուժման դէմ ապահովական շրջան մը յառաջացնելու փորձ կատարեց, որուն կողքին,
Սուրիոյ հետ սահմանի երկայնքին պատ մըն ալ բարձրացուց: Այս բոլորը, սակայն, բաւարար
չեղան Թուրքիոյ ապահովութեան համար:
Սուրիական բանակին սրընթաց յառաջխաղացքը եւ Իտլիպի գիւղերը հասնիլը Սուրիոյ մէջ
թրքական ազդեցութեան վերջին գօտիներու չէզոքացման ահազանգը հնչեցուցին, իսկ Միացեալ
Նահանգերու` Սուրիոյ հիւսիսային շրջանին մէջ զինեալ քրտական ջոկատներու մարզումին
ձեռնարկումն ու այդ իմաստով կատարած յայտարարութիւնները սուրիական տագնապի
թնճուկին մէջ թրքական քաղաքականութեան ամբողջական ձախողութիւնը երեւան բերին:
Այժմ Թուրքիա, խաղաղութեան խորհրդանիշը` ձիթենիի ճիւղը ձեռին, մէկ կողմէ քրտական
գործօնը այլ երկրի մը` այս պարագային Սուրիոյ մէջ տկարացնել կը փորձէ, հաւանաբար
ենթադրելով որ դուռը փակելով վտանգէն փրկուած պիտի ըլլայ, առանց հաշուի առնելու
քրտական գործօնին երկրէն ներս ունեցած ազդեցութիւնը, առաւելաբար վստահելով իր բիրտ
ուժին: Միւս կողմէ Սուրիոյ մէջ իր գործակալներուն ծաւալումին համար պարարտ հող
ստեղծել կը փորձէ, յատկապէս` սուրիական բանակին կողմէ Իտլիպի մօտալուտ
ազատագրումին հետեւանքը գուշակելով:
Սուրիական բանակը բնականաբար իր առաջնահերթութիւններուն համաձայն կը յառաջանայ:
Ան չի ներքաշուիր թրքական դաւերուն մէջ: Այժմ բանակը Իտլիպ նահանգին աւելի քան 300
գիւղերն ու տեղւոյն զինուորական օդակայանը ազատագրած է արդէն: Սուրիոյ պետութիւնն ու
ժողովուրդը քաջ գիտեն, որ թրքական ներխուժումը երկրին ու անոր բազմերանգ ընկերութեան
ոչ մէկ նպաստ կը բերեն: Ընդհակառակն` ահաբեկչութեան դէմ պայքարի պատրուակով կը
սպաննեն Սուրիոյ քաղաքացիները, կը քանդեն բնակարաններ, գիւղեր ու քաղաքներ եւ միայն
թրքական շահերուն կը ծառայեն:
Սուրիական ընկերութեան բոլոր բաղադրիչներուն, աւելին, միասնական ու ամբողջական
Սուրիոյ պահպանման համար տագնապի միակ լուծումը բանակցութիւններու սեղանին շուրջ
համախմբուիլն է Սոչիի մէջ: Պահի լրջութիւնը չըմբռնող կողմերը հասկնալու են վերջապէս, որ
երկրին մէջ սուրիական բանակն է միակ երաշխիքը արտաքին սպառնալիքներուն դէմ
պաշտպանուելու: Ձիթենիի այս ճիւղը խաղաղութիւն չի խոստանար:

«Գ.»
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ԱԿՆԱՐԿ

«Բացառիկ Զգացում Կ՛ունենաս, Երբ Կը Տեսնես, Որ
Ժողովուրդը Խնդացնելու Կարողութիւն Ունիս»,
«Ազդակ»-ին Կ՛ըսէ Վահէ Պէրպէրեան
ՀՅԴ «Քրիստափոր» կոմիտէին կազմակերպութեամբ Վահէ Պէրպէրեան ինը ելոյթներով
ներկայացուց իր «Ուրեմն» մենաթատրոնը: Ինը օրերու ընթացքին Վահէ Պէրպէրեանը
յաջողեցաւ գերել լիբանանահայ հանդիսատեսը` ծիծաղով ու ժպիտով երեկոներ շնորհելով
անոնց հեռու առօրեայ հոգերէն ու նեղութիւններէն: «Ազդակ» հարցազրոյց մը ունեցաւ
արուեստագէտին հետ` մօտէն իմանալու անոր աշխատանքներուն ու գործունէութիւններուն
մասին:
«ԱԶԴԱԿ».- Որքա՞ն ժամանակ առաւ «Ուրեմն»
մենաթատրոնը
պատրաստելը:
Ինչպէ՞ս
կը
հաւաքէք, կը համադրէք ու կը ներկայացնէք ձեր
մենաթատրոնները:
ՎԱՀԷ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ.- «Եթէ»-ն տակաւին կը
ներկայացնէի, երբ մէկ կողմէն կ՛աշխատէի «Երեք
շաբաթ Երեւանում» ժապաւէնին վրայ, միւս կողմէ
ալ նոթեր կ՛առնէի յաջորդ ներկայացումիս համար,
ինչպէս միշտ կ՛ընեմ: Յետոյ նոթերս համակարգիչի
մէջ կը դնեմ. ասիկա առաջին խմբագրական
աշխատանքս է, յետոյ կը սկսիմ համադրել. թեմային
հետ կապուած նիւթերը իրարու կը միացնեմ եւ կը
սկսիմ
գրել
այս
բոլորը`
իբրեւ
երկար
մենախօսութիւն: Հետաքրքրական է, որ տարիներու ընթացքին, երբ բոլոր նիւթերը հաւաքեմ,
երեք ժամնոց նիւթ կ՛ունենամ, յետոյ կը սկսիմ կտրտել. ինչ որ տակաւին պէտք եղածին չափ
չեմ մարսած` կը հանեմ. ինչ որ կարեւոր է, բայց հիւմըրը չեմ գտած, նորէն կը հանեմ,
որովհետեւ չեմ ուզեր դասախօսութեան պէս բան մը ըլլայ: Բաւական աշխատելէ ետք,
ընդհանուրը երկու ժամնոց մենաներկայացում մը կ՛ըլլայ, մինչ այդ թեման մտքիս մէջ
յստակացած կ՛ըլլայ: Ատկէ ետք կը սկսիմ թեմաթիկ աշխատանք տանիլ եւ ամբողջական գործի
վերածել. մեծագոյն դժուարութիւնը վերջին փուլն է, երբ պիտի փորձես մէկուկէս ժամի
նուազեցնել, որովհետեւ գիտես, որ ներկայացման ժամանակ 20 վայրկեան մըն ալ նոր նիւթեր
կը ծագին ուստի կարեւոր է, որ մէկուկէս ժամ ըլլայ նիւթս: Անշուշտ փոքր փորձեր կ՛ընեմ
շուրջիններուս վրայ, եւ կամաց-կամաց նիւթս կը բիւրեղանայ:
Բեմ ելլելէս ետք կը տեսնեմ` ի՛նչը գործ կ՛ուզէ, ի՛նչը ընկալելի եւ ի՛նչը` ոչ: «Ուրեմն»-ի առաջին
ներկայացումս երկու ժամ 5 վայրկեան տեւեց: Մնայուն կերպով կամաց-կամաց նիւթը կը
փայլեցնեմ:
«Ա.».- Այցելած ես տարբեր գաղութներ, ինչպէ՞ս կը տեսնես այս համահայկական խճանկարը:

Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 422, àõñµ³Ã, 02 öºîðàô²ð, 2018

14

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

Վ.Պ.-Մէկ բան յստակ է , որ ամէն տեղ կարօտը կայ հայերէն ժամանակակից բան մը դիտելու:
Ոչ միայն նիւթերը ժամանակակից ըլլան, այլ ներկայացնելու ոճը եւ լեզուն հասկնալի, ըմբռնելի
եւ յանդուգն ըլլան, որովհետեւ մարդիկ յոգնած են նոյն ոճով ներկայացումներ մտիկ ընելէն:
Եւրոպայի կամ Ամերիկայի մէջ Սթանտ ագ քոմիտի կը դիտեն անգլերէնով եւ կը տեսնեն, թէ
որքան յանդուգն է լեզուն: Ասիկա տեսնողը, երբ հայերէն զուսպ գործ մը կը դիտէ, չի
հետաքրքրուիր: Երբ իմս կը հրամցնեմ, հանգիստ կը զգան: Լիբանանի մէջ 4500 տոմս,առանց
լուրջ աշխատանքի, ծախուած է. այս կը նշանակէ , որ ժողովուրդը կը սպասէ, կարօտը եւ
պահանջը ունի նման գործ մը դիտելու: Այս օրերուն գիրք-գրականութիւն կարդացող չկայ:
Շրջապտոյտներուս ընթացքին ամէնէն զօրաւոր պատասխանատուութիւնը մէյ մը Լոս Անճելըս
կը զգամ, որովհետեւ գաղութս է, մէյ մըն ալ` Լիբանան, որ նորէն գաղութս է, Մոնրէալ եւ առաջ`
Հալէպ:
«Ա.».- Խօսինք ձեր արուեստին մասին. կը գծէք, կը գրէք եւ բեմադրութիւններ կը կատարէք:
Վ.Պ.- Ինչ կը վերաբերի նկարչութեանս, տեղական` ամերիկեան ցուցասրահներուն հետ
կ՛աշխատիմ:Արուեստի գործերս, հաւաքողներ ունիմ, որոնք տարիներէն ի վեր կը հաւաքեն
գործերս մանաւանդ Հոլիվուտի ժապաւէնի արդիւնաբերութեան մէջ: Այս իմաստով շատ
բախտաւոր եմ, այն աստիճան, որ գործ հասցնելու դժուարութիւն ունիմ: Երկու տարի
արուեստս վնասուեցաւ, նախ` որովհետեւ ժապաւէնովս զբաղեցայ, ապա աջ ուսիս ցաւ ունէի,
որովհետեւ տարիներով մեծ պաստառներու վրայ նկարելէն վնասուած էր, պէտք էր հանգիստ
ընէի: Հիմա արդէն նոր սթիւտիօ, նոր տուն փոխադրուեցայ, աւելի հանգիստ եմ:
Հոյակապ թատերախումբ մը ունիմ` երիտասարդ բացառիկ տղաք-աղջիկներէ բաղկացած
խումբը շուրջ 50 հոգի կը հաշուէ: Գործ պէտք է արտադրեմ, որ թատերախումբը աշխատի:
Վերջին երկու փիէսներս են` «Պարոն Կարպիս» եւ «Կեանք»:
Հիմա վէպի մը վրայ կ՛աշխատիմ, որ դժբախտաբար անգլերէն է, բայց կարծեմ` այն
եզրակացութեան եկած եմ, որ գոնէ առաջին հրատարակութիւնը հայերէն ընեմ, յետոյ
անգլերէնի վերածեմ, որովհետեւ դաւաճանի պէս կը զգամ: Նիւթը այնպէս մըն էր, որ
ստիպուած` պէտք էր ուսումնասիրութիւնս կատարէի անգլերէն լեզուով: Նիւթը տիպար մըն է,
որ 2011 թուականին իր մեծ հօր ձեռագիր օրատետրը կը գտնէ, կը սկսի կարդալ, եւ անոր
կեանքը եղածին պէս կը փոխուի: Պատմութեան մեծ մասը կը պատահի Ռումանիոյ մէջ,
1877թուականին: Այս գործին ամէնէն մեծ դժուարութիւնը այն է, որ ժամանակահատուածի
հետ կապուած է, պէտք է ահագին ուսումնասիրութիւններ ընէի` յատկապէս լեզուի վերաբերող:
«Ա.».- Ինչպէ՞ս կը համադրէք արուեստի տարբեր բաժինները իրարու հետ:
Վ. Պ.- Երիտասարդ տարիքը թեւակոխած շրջանիս, թէ՛ երաժշտութեամբ կը զբաղէի, թէ՛ կը
գրէի, թէ՛ դերասանութիւն կ՛ուզէի ընել, թէ՛ կը գծէի, բոլորը կը սիրէի ընել. հայրս ինծի կ՛ըսէր,
որ մէկ ձեռքով քանի՞ ձմերուկ պիտի բռնես, ուշ կամ կանուխ պիտի որոշես բան մը զատել:
Արդէն բոլորը արուեստ են: Անդրադարձայ, որ ես միջակութիւն պիտի ըլլամ, եթէ
երաժշտութիւն ընեմ, ձգեցի երաժշտութիւնը, որ ուղղակի ցաւ պատճառեց ինծի: Քանի մը
տարի առաջ սկսայ ուտ նուագել, բայց ուտը միայն ես ինծի համար կը նուագեմ, իբրեւ
նախասիրութիւն:
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Տարիներու ընթացքին անդրադարձայ, որ բոլոր արուեստները զիրար կ՛ամբողջացնեն, Օսքար
Ուայլտ կարեւոր խօսք մը ունի. «Կ՛ատեմ գրողը, որ միայն գրող է»: Ամբողջական զարգացում
մը պէտք է ըլլայ մէջդ, որովհետեւ բոլոր արուեստները իրարու կապուած են: Արուեստագէտին,
նկարիչին համար ճերմակ պաստառը նոյն
բանն է, ինչ որ երաժիշտին համար լռութիւնը,
գրողին համար պարապ էջը. ամէն բան
ոչնչութենէն կը սկսի եւ կը զարգանայ բանի մը
վերածուելով: Ստեղծագործական գործընթացը
նոյնն է բոլոր արուեստներուն համար: Նոյն
տագնապները
կ՛ապրին
բոլոր
արուեստագէտները:
«Ա.».-Երբ բեմ կ՛ելլէք, ժողովուրդը սրամիտ
մտածելու կը մղէք:Ժողովուրդին ապրած

դրական եւ ուրախ տրամադրութիւնը ի՞նչ
գոհունակութիւն կու տայ ձեզի:
Վ. Պ.- Ասկէ առաջ ալ ըսած եմ, որ ես ուրախ
անձ մը չեմ, ընկճուածութեան եւ անձկութեան
հակամէտ եմ եւ, հաւանաբար, եթէ այդպէս
չըլլայի,
երգիծանքով
պիտի
չզբաղէի,
որովհետեւ եթէ անօթի ես, կ՛ուտես, եթէ բանի
մը պահանջը կը զգաս, այդ է, որ կը փնտռես:
Ըսեմ նաեւ, որ խնդալը եւ ուրախութիւնը
իրարու հետ կապ չունին: Նոյն բանը չեն:
Կրնաս շատ լաւ խնդացող մէկը ըլլալ, բայց
ուրախ չըլլալ: Երբ բեմին վրայ ես եւ կը
տեսնես, որ ժողովուրդը ըսածներուդ կը խնդայ,
բացառիկ զգացում մը կ՛ունենաս, որ դուն կարողութիւն ունիս մարդիկ խնդացնելու: Մարդիկ
այդ վայրկեանին իրենց հոգերը կը մոռնան, կը խնդան, ուրախութիւնը կը պատճառես իրենց, եւ
ատիկա մեծ գոհունակութիւն կը պատճառէ ինծի: Երգիծանքը գիծ մըն է խնդալուն եւ քու վրադ
խնդալուն միջեւ: Շատ ինքնավստահ պէտք է ըլլաս նիւթէդ:
Շատ քննադատութիւններ կը լսեմ, թէ ինչո՛ւ կրօնին վրայ կը խնդամ, ինչո՛ւ սուրբերուն վրայ կը
խնդամ. ես կը մտածեմ, որ այդքա՞ն տկար է դիմացինիս հաւատքը, որ իմ երգիծանքովս պիտի
խախտի: Եթէ քու հաւատքդ այնքան տկար է, որ իմ երգիծանքիս պատճառով փուլ պիտի գայ,
ուրեմն դուն պէտք է հաւատքդ վերատեսութեան ենթարկես: Իսկ Աստուած ինքնիրեն կրնայ
պաշտպանել, պէտք չունի քու պաշտպանութեանդ:
Ամէն արուեստ խոցելի եւ դիւրաբեկ կը դարձնէ արուեստագէտը, որովհետեւ կատարած գործդ
հանրութեան կը յանձնես` ըսելով, որ նայեցէք, այս է աշխատանքիս արդիւնքը։ Արուեստագէտի
ըրածին մէջ սնափառութեան բաժին մըն ալ կայ`«Նայեցէք` ի՛նչ ըրած եմ»: Այդպէս է, եւ
արուեստագէտը պատրաստ պէտք է ըլլայ ատոր։

Հարցազրոյցը վարեց` ՍԻԼՎԻ ԱԲԷԼԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

ՍՕԽ-ը Արժանացաւ Հայաստանի Նախագահի
«Գնահատագիր»-ին
Չորեքշաբթի, 17 յունուար 2018-ին Դամասկոսի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան
դեսպանատան մէջ տեղի ունեցաւ ընդունելութիւն մը` ներկայութեամբ հոգեւոր հայրերու,
դամասկահայ միութիւններու եւ վարժարաններու ներկայացուցիչներու:
Ընդունելութեան ընթացքին խօսք առաւ Հայաստանի մէջ Սուրիոյ դեսպան դոկտ. Արշակ
Փոլատեանը, որ բարձրօրէն գնահատեց դամասկահայ միութիւններուն եւ վարժարաններուն
կատարած գործը երկրին դժնդակ պայմաններուն մէջ եւ այս առիթով Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանին կողմէ Սուրիահայ օգնութեան խաչին
ուղղուած «Շնորհակալագիր»-ը յանձնեց միութեան ներկայացուցիչներուն:
Ներկայ խաչուհիները մեծ երախտագիտութեամբ ընդունեցին «Շնորհակալագիր»-ը`
խոստանալով շարունակել իրենց վսեմ առաքելութիւնը` յանուն հայ ժողովուրդի բարօրութեան:

Երուսաղէմ Քաղաքապետին Այցելութիւնը Հայոց
Պատրիարքարան
16 յունուարին Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան տօներուն առիթով Երուսաղէմի քաղաքապետ Նիր
Պարկատ այցելեց հայոց պատրիարքարան եւ հանդիպում ունեցաւ Երուսաղէմի հայոց
պատրիարք Նուրհան արք. Մանուկեանին հետ:
Հանդիպման ընթացքին քաղաքապետը տեղեկացաւ հայոց պատրիարքի մտահոգութիւններուն
եւ ապագայ ծրագիրներուն մասին: Սրբազանը խօսեցաւ Ս. Փրկիչ եւ Ս. Յակոբ եկեղեցիներու
գմբէթներու նորոգութեան, Կարապետ եպիսկոպոսի արտին վրայ յարկաբաժին կառուցելու,
Փիլիպպոսի աղբիւրի հայկական հողին վրայ բացօթեայ խորան կառուցելու, դէպի Ակեղդամա
տարին մէկ անգամ ուխտագնացութիւն կազմակերպելու եւ շարք մը այլ հարցերու շուրջ:

Հալէպի Վերանորոգուած Կիլիկեան
Ճեմարանի Վերաբացում
Վերականգնումի այս տարին` 2018-ը, յատկանշուեցաւ նաեւ Հալէպի Թիլել շրջանին մէջ
գտնուող պատմական Կիլիկեան Ճեմարանի վերանորոգումով:
Արդարեւ, երկուշաբթի, 22 յունուար 2018-ի առաւօտ ժամը 11:00-ին, հովանաւորութեամբ
Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեանի, տեղի ունեցաւ Հալէպի
պատերազմական տարիներուն ընթացքին քանդուած Կիլիկեան վերանորոգուած Ճեմարանի
վերաբացման հանդիսութիւնը:
Հանդիսութեան ներկայ էին` Հալէպի մէջ Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոսը, Սուրիոյ
կրթութեան
նախարարութեան
Հալէպի
փոխտնօրէնը,
Կիլիկեան
Ճեմարանի
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խնամակալութիւնը, Բերիոյ հայոց թեմի Ազգային վարչութեան եւ Կրօնական ժողովներու
անդամներու, կրթական եւ բարեգործական միութիւններու ներկայացուցիչներ ու մեծաթիւ
կիլիկեանցիներ:
Սրբազան հայրը կատարեց դպրոցին եւ աղուհացին օրհնութիւնը: Վերաբացման
հանդիսութեան շնորհակալական խօսքերով հանդէս եկան` Կիլիկեան ճեմարանի տնօրէնը,
Կիլիկեան ճեմարանի Հոգաբարձութեան ներկայացուցիչը եւ Սուրիոյ Կրթութեան
նախարարութեան Հալէպի փոխտնօրէնը:

Յիշատակի Ձեռնարկ` Նուիրուած Իրաքի Հայ Կարօտելոց
Խնամակալութեան
Հովանաւորութեամբ
ՀՕՄ-ի
Միացեալ
Նահանգներու
Արեւմտեան
շրջանի
Շրջանային
վարչութեան
եւ
կազմակերպութեամբ
նախկին
իրաքահ
այերու խմբակի մը, 13 յունուարին Կլենտէյլի
Հայ կեդրոնի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
յիշատակի երեկոյ մը` նուիրուած Իրաքի Հայ
կարօտելոց խնամակալութեան, որ գործած էր
Իրաքի
մէջ
ՀՕՄ-ի
համաշխարհային
կառոյցին մաս կազմելով:
Ձեռնարկին բացումը կատարեց Րաֆֆի սրկ. Կարապետեանը, որ շեշտեց, թէ հայ մայրը
եկեղեցի դարձաւ հոն, ուր եկեղեցի չունեցանք, դպրոց դարձաւ հոն, ուր դպրոց չունեցանք,
հայրենիք դարձաւ, երբ հայրենիք չունեցանք, աւելցնելով, որ հայ մայրը նոյնը կոչուած է ըլլալ
նաեւ այսօր ու միշտ:
Օրուան բանախօս, Հայաստանի Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող դոկտ.
Սեդա Օհանեանը ներկաներուն ծանօթացուց իրաքահայ կիներու բարեսիրական
գործունէութիւնը` խտասալիկներու ցուցադրութեամբ:
ՀՕՄ-ի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան ներկայացուցիչ Մարալ Թուլումեանը,
հաստատեց, որ ՀՕՄ-ը նուիրումի եւ անխոնջ աշխատանքի իր վաստակով օրհնութիւն եւ
բարիք եղաւ մեր ժողովուրդին, աւելցնելով, որ ՀՕՄ-ը սոսկ կնոջական կազմակերպութիւն մը
չէ, այլ` հայու ամէնօրեայ եւ բազմաճակատ գոյապայքարի գուպարին մէջ զինուորագրուած
նուիրեալ կիներու մեծաթիւ բանակ:
Իրաքահայերու խմբակին անունով խօսք առաւ դոկտ. Վեհունի Մինասեանը: Ան հաստատեց,
թէ Իրաքի հայ կիներու երկարամեայ պատմութիւնը վկայ է, որ հայ կինը իր գաղութին մէջ եւս
փորձած է նուիրումի, պարտականութեան, գիտակցութեան եւ զոհաբերութեան ոգիի չափն ու
թափը լիովին իրագործել, աւելցնելով, որ անմրցելի է հայ կնոջ նուիրումը` ազգի սրբութեանց
պահպանման:
Ձեռնարկին ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Գիտնականները Պարզած Են, Որ Մեծ Տարիքով
Հայրերուն
Որդիները Աւելի Յաճախ Հրաշք-Մանուկներ Կը Դառնան
Բրիտանացի եւ ամերիկացի գիտնականները պարզած են, որ մեծ տարիքով հայրերուն
որդիները,
երիտասարդ
ծնողներուն
համեմատութեամբ,
օժտուած
են
այնպիսի
բնութագիրներով, որոնք անոնց թոյլ կու տան մեծ
հաւանականութեամբ
դառնալ
հրաշք-մանուկներ:
Համապատասխան
ուսումնասիրութիւնը
հրապարակուած
է
«Թրենսլէյշընըլ
Սայքիաթրի»
հանդէսին մէջ, յայտնած է Լոնտոնի Թագաւորական
քոլեճը:
Մեծ տարիքով հայրերուն որդիները, ինչպէս կը նկատեն
գիտնականները, աւելի շատ կեդրոնացած են իրենց
նախասիրութիւններուն եւ աւելի քիչ` հասարակական խնդիրներուն վրայ. զանոնք, իբրեւ
կանոն, գրեթէ չի հետաքրքրեր միւսներուն կարծիքը իրենց մասին: Այդպիսի երեխաներուն մօտ
յառաջդիմութիւնը
գիտութեան,
արուեստագիտութեան,
ճարտարագիտութեան
ու
թուաբանութեան եւ ուշիմութեան քանորդի մէջ աւելի բարձր է, քան` միւս հասակակիցներուն
մօտ:
Գիտնականները նման եզրակացութիւններու հասած են` հետեւելով Մեծն Բրիտանիոյ աւելի
քան 15 հազար երկուորեակներուն զարգացման (վարքագիծին եւ ճանաչողական
ընդունակութիւններու փոփոխման) վրայ: Այն պատճառներէն մէկը, որ կ՛ապահովէ մեծ
տարիքով հայրերու զաւակներուն իմացական լաւ ցուցանիշներ, մասնագէտները նկատած են
որակեալ կրթութիւնը:

Խումբով Երգելը Կ՛երջանկացնէ
Բիտանական ուսումնասիրութիւն մը վերջերս ապացուցած է,
որ խումբով երգելը կ՛օգնէ անձկութենէ եւ ընկճախտէ
տառապող անձերուն:
Բրիտանիոյ Իսթ Անգլիա եունիվըրսէթիի գիտնականները
ապացուցած են, որ խումբով երգելը, երգչախումբի մը մաս
կազմել, քարաօքէները կ՛երջանկացնեն խնդրոյ առարկայ
անձերը,
յատկապէս`
ընկճախտէ
եւ
անձկութենէ
տառապողները:
Գիտնականները այս եզրակացութեան եկած են ի միջի այլոց գործակցելով «Սինկ եուր հարթ
աութ» ծրագրի կազմակերպիչներուն հետ: Վերջիններս 2005-էն ի վեր շաբաթական դրութեամբ
խմբերգներ կը կազմակերպեն, որոնց կրնան մասնակցիլ բոլորը` առանց նկատի առնելու
անոնց ձայնային կարողութիւնները կամ հոգեկան տագնապները:
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