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Նախագահ Փութին Եւ Վարչապետ Փաշինեան Պիտի
Քննարկեն Երկկողմանի Յարաբերութիւններուն
Վերաբերող Հարցեր
«ՌԻԱ Նովոսթի» կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ
նախագահի
օգնական
Եուրի
Ուշաքով
յայտարարած է, թէ արդէն հրապարակուած են
Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի եւ
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի
ունենալիք հանդիպումին ընթացքին քննարկուելիք
օրակարգային հարցերը:
Անոր համաձայն, նախատեսուած է, որ անոնք
քննարկեն
ռուս-հայկական
դաշնակցային
յարաբերութիւններու զարգացման հիմնական հարցերը, ինչպէս նաեւ համագործակցութիւնը`
եւրասիական շրջանի համարկման միաւորումներուն մէջ:
Եուրի Ուշաքով դիտել տուած է նաեւ, որ կան կուտակուած բազմաթիւ հարցեր` թէ՛ հայկական,
եւ թէ՛ ռուսական կողմէ, ուստի կ՛ակնկալուի անկեղծ, լուրջ խօսակցութիւն բոլոր հարցերուն
շուրջ, որոնք յատկապէս կը վերաբերին երկկողմանի յարաբերութիւններուն եւ ԵՏՄ-ի ու ՀԱՊԿի գծով համագործակցութեան:

Արծուիկ Մինասեան. «Հայ-Ամերիկեան Տնտեսական
Յարաբերութիւնները Նոր Որակական Մակարդակ Ունին»
Հայաստանի տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու նախարար Արծուիկ Մինասեան 5
օգոստոսին լրագրողներուն հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին յայտնած է, որ Ռուսիոյ վրայ
Միացեալ Նահանգներուն կիրարկած պատժամիջոցները, անշուշտ, ազդեցութիւն պիտի
ունենան Հայաստանի տնտեսութեան վրայ:
Նախարարին համաձայն, տակաւին ամբողջական վերլուծումներ չկան այս գծով:
«Յառաջիկային, երբ ունենանք առաւել լիարժէք պատկերացում, կը ներկայացնենք», դիտել
տուած է Մինասեան:
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Միացեալ Նահանգներուն հետ տնտեսական յարաբերութիւններուն անդրադառնալով`
նախարարը ըսած է, որ անոնք ներկայիս որակական նոր մակարդակ ունին:
«Մենք ջանք ի գործ կը դնենք, որպէսզի ներդրումներու փոխադարձ համաձայնագիր ունենանք
Միացեալ Նահանգներուն հետ, ինչ որ ամերիկեան կազմակերպութիւններուն ներդրումները
աւելի խթանելու եւ առեւտրաշրջանառութեան առնչուող նոր մեքանիզմներ գործադրելու
կարելիութիւն պիտի տայ: Մենք կրնանք ներդրումներ ակնկալել մեր տնտեսութեան ճիւղային
ոլորտներու առնուազն 80 առ հարիւրին մէջ»` ըսած է նախարարը` աւելցնելով, որ
կ՛առաջարկուին շուրջ մէկ միլիառ տոլարը գերազանցող ներդրումային ծրագիրներ, որոնցմէ
իրատեսական է 240 հազար տոլարի ներդրումներ ունենալ յառաջիկայ ժամանակաշրջանին:
Անոնց մէկ մասը արդէն իրականացուած է:

Արթուր Խաչատրեան Ընդունած Է Սթրաթեժիոս «Եու. Էն.
Տի. Փի.» Եւ Սիթրա Կազմակերպութիւններուն
Մասնագէտները
Հայաստանի գիւղատնտեսութեան նախարար Արթուր Խաչատրեան 4 սեպտեմբերին ընդունած
է ՍԹՐԱԹԵԺԻՈՍ, «Եու. Էն. Տի. Փի.» եւ ՍԻԹՐԱ կազմակերպութիւններուն փորձագէտները:
Հանդիպման նպատակն էր քննարկել ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրի («Եու. Էն. Տի. Փի.») կողմէ

Եւրոպական Միութեան ֆինանսաւորմամբ Եւրոպական դրացնութեան գիւղատնտեսութեան եւ
գիւղի զարգացման (ԷՆՓԱՐՏ) ծրագիրի ծիրին մէջ մեկնարկելիք «Հանրօգուտ ներդրումներ»
(«Սոշըլ իմփեքթ պոնտ») փորձնական ծրագիրը, որ կը վերաբերի Շիրակի մարզին մէջ
կաթնարտադրութեան զարգացման: Ծրագիրի իրականացման հիմամբ թիրախային գիւղական
տնտեսութիւններուն մէջ կ՛ակնկալուի կաթի արտադրողականութեան յաւելում եւ կաթի որակի
բարձրացում:
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Ծրագիրի արդիւնաւէտութեան ապահովման նպատակով պիտի սահմանուին
չափորոշիչներ, որոնցմով հետագային պիտի առաջնորդուին ծրագիրի շահառուները:

յատուկ

Ողջունելով հիւրերը` նախարար Արթուր Խաչատրեան տեղեկացուցած է, որ նմանատիպ
ծրագիրի նախաձեռնելու մտայղացումը ունեցած է, երբ տակաւին Շիրակի մարզպետ էր: Նշելով,
որ բարեյաջող ընթացքի պարագային այս ծրագիրի ծիրը պիտի ընդարձակուի` Հայաստանի
գիւղատնտեսութեան նախարարը միաժամանակ ընդգծած է պատրաստակամութիւնը
սերտօրէն համագործակցելու եւ աջակցելու ծրագիրի պատասխանատուներուն:
Պատուիրակութեան անդամները իրենց կարգին նշած են, որ ծրագիրի մշակման ընթացքին
նախատեսուած են խորհրդատուութիւններ նաեւ այլ պետական գերատեսչութիւններու,
միջազգային կազմակերպութիւններու եւ հիմնադրամներու ներկայացուցիչներու հետ:
Հիւրերը նաեւ շեշտած են, որ Շիրակի մէջ մեկնարկելիք «Հանրօգուտ ներդրումներ»
նախաձեռնութիւնը պիտի ըլլայ առաջինը շրջանին մէջ:
Հանդիպման ընթացքին քննարկուած են նաեւ փորձառական ծրագիրի իրականացման
ընթացքին ֆինանսական մեքանիզմներու կիրարկման, այլ նուիրատու կազմակերպութիւններու
ներգրաւման, ծրագիրի շահառուներու ընտրութեան, չափորոշիչներու մշակման վերաբերող
շարք մը այլ հարցեր:

Քոնկրեսի Հայկական Համախմբումը Կոչ Կ՛ուղղէ`
Արցախը Բանակցութեանց Մասնակից Դարձնելու
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ Քոնկրեսի Հայկական համախմբումի
համաատենապետներ Ֆրենք Փալոն, Ճեքի Սփիր, Տէյվիտ Թրաթ եւ Տէյվիտ Վալատաօ, ինչպէս
նաեւ փոխատենապետներ Կաս Պիլիրաքիս եւ Էտըմ Շիֆ շնորհաւորած են Արցախի
Հանրապետութեան անկախութեան 27-ամեակը` դրուատելով Արցախի ժողովուրդին նուիրումը
ժողովրդավարական սկզբունքներուն եւ խաղաղութիւն հաստատելու ջանքերուն:
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանին յղուած սեպտեմբեր 2 թուակիր
իրենց նամակին մէջ Քոնկրեսի Հայկական համախմբումի ղեկավարները միաժամանակ կոչ
ուղղած են` Արցախի Հանրապետութիւնը լիիրաւ մասնակից դարձնելու Արցախի տագնապին
առնչուող բանակցութիւններուն:
Անոնք նաեւ շեշտած են, թէ Արցախի անկախութեան տօնը Արցախի ինքնորոշման իրաւունքին
եւ ազատութեան ապահովման պայքարին համար յատկանշական անկիւնադարձ մըն է`
ողջունելով ժողովրդավարութեան ամրապնդման ու մարդկային իրաւանց պաշտպանութեան
համար տարուող եւ դրուատիքի արժանի աշխատանքը:
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Արամ Համբարեան ողջունեց Քոնկրեսի
Հայկական համախմբումին այս քայլը` շեշտելով, որ Հայ դատի յանձնախումբը կը շարունակէ
մօտէն գործակցիլ Միացեալ Նահանգներու դաշնակցային, նահանգային եւ տեղական
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մարմիններու հետ` երաշխաւորելու համար Արցախի ապահովութիւնը եւ դէմ դնելու համար
Ազրպէյճանի յարձակողապաշտ քայլերուն:

Փաշինեան. «Հայաստանը Յանձնառու Է Լեռնային
Ղարաբաղի Տագնապը Խաղաղ Ուղիով, ԵԱՀԿ-ի Մինսքի
Խմբակի Համանախագահութեան Ծիրին Մէջ Լուծելու»
4 սեպտեմբերին ԵԱՀԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Թոմաս Կրեմինկըր Երեւանի մէջ
հանդիպումներ ունեցաւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին եւ Հայաստանի
արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեանին հետ, որոնց հետ յատկապէս
քննարկեց Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին առնչուած հարցեր:
Վարչապետին հետ կայացած տեսակցութեան ընթացքին ան նշած է, որ Հայաստան շատ
կարեւոր կը նկատէ ԵԱՀԿ-ի հետ համագործակցութիւնը` եւրոպական եւ շրջանային
անվտանգութեան, ինչպէս նաեւ փոխադարձ հետաքրքրութիւն ներկայացնող այլ ոլորտներու
մէջ, եւ պատրաստ է շարունակելու արդիւնաւէտ գործընկերութիւնը: Զրուցակիցները,
երկուստեք անդրադառնալով առկայ փոխադարձ գործակցութեան բարձր մակարդակին,
քննարկած են զայն խորացնելու հեռանկարները:
Վարչապետը անդրադարձած է Հայաստանի վերջին
ներքաղաքական զարգացումներուն` ներկայացնելով
ժողովրդավարութեան
զարգացման,
օրէնքի
գերակայութեան հաստատման, փտածութեան դէմ
պայքարի,
խորհրդարանական
արտակարգ
ընտրութիւններու
կայացման
ուղղութեամբ
բարեփոխումները: Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ
Հայաստանի
կառավարութեան
համար
առաջնահերթութիւն է աւելի ազատ, թափանցիկ ու
ժողովրդավարական ընտրութիւններու կայացումը`
դիտել տալով, որ կառավարութիւնը կարեւոր կը
նկատէ այս գործընթացին մէջ միջազգային գործընկեր կառոյցներու, որոնց կարգին ԵԱՀԿ-ի
թեքնիք եւ փորձագիտական աջակցութիւնը:
Թոմաս Կրեմինկըր ողջունած է Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող գործընթացները եւ
պատրաստակամութիւն յայտնած օժանդակելու կառավարութեան` բարեփոխումներու
օրակարգին գծով:
Հայաստանի վարչապետը եւ ԵԱՀԿ-ի ընդհանուր քարտուղարը անդրադարձած են նաեւ
Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման հոլովոյթին: Նիկոլ Փաշինեան կարեւոր նկատած է
ԵԱՀԿ-ի եւ միջազգային հանրութեան աշխուժ ջանքերը` շրջանը աւելի անվտանգ դարձնելու
ուղղութեամբ եւ ընդգծած, որ Հայաստան յանձնառու է այս տագնապը բացառապէս խաղաղ
ուղիով, ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահութեան ծիրին մէջ բանակցութիւններու
միջոցով լուծման:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Իտլիպի Հարցը Մեղմ Ձեւով Լուծելու Բանալին Կը
Գտնուի Ռուսիոյ Եւ Թուրքիոյ Ձեռքը» Կ՛ըսէ Տը Միսթուրա
Սուրիոյ հարցով ՄԱԿ-ի յատուկ
պատուիրակ Սթեֆան տը Միսթուրա
Ռուսիոյ
նախագահ
Վլատիմիր
Փութինին եւ Թուրքիոյ նախագահ
Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանին կոչ
ուղղեց` կարելի ամէն բան ընելու
Սուրիոյ Իտլիպ նահանգին մէջ
արիւնահեղութիւնը կանխարգիլելու
համար: Այս մասին կը հաղորդէ
գերմանական
«Տէօչէ
Վելլէ»-ի
թրքական ծառայութիւնը:
Տը Միսթուրա նշած է, որ Իտլիպի
գործողութիւնը, ըստ էութեան, 7ամեայ սուրիական տագնապի վերջին լայնածաւալ ճակատամարտն է, որուն ողբերգական
հետեւանքները պէտք է կանխարգիլել:
Ըստ ՄԱԿ-ի բանագնացին, Իտլիպի հարցը մեղմ ձեւով լուծելու բանալին «կը գտնուի Ռուսիոյ եւ
Թուրքիոյ ձեռքը»:

ՕԹԱՆ Ինքնազսպումի Կոչ Կ՛ուղղէ. Փոմփէօ. «Կը
Բաժնենք Իտլիպի Մէջ Ահաբեկիչներու Ներկայութեան
Շուրջ Ռուսիոյ Մտահոգութիւնը Եւ Կը Յուսանք Հարցը
Լուծուի Դիւանագիտութեան Ճամբով»
Միացեալ
Նահանգներու
արտաքին
գործոց
նախարար Մայք Փոմփէօ յայտարարեց, որ Միացեալ
Նահանգներ կը բաժնեն Սուրիոյ Իտլիպ նահանգին
մէջ ահաբեկիչներու ներկայութեան շուրջ Ռուսիոյ
մտահոգութիւնը եւ պատրաստ են այդ հարցով
աշխատանք տանելու:
«Միացեալ Նահանգներ ուրախ պիտի ըլլան այդ
շրջանին մէջ ահաբեկչութեան վերջ տալու շուրջ
աշխատելու», ըսաւ ան:
Ամերիկեան դիւանագիտութեան պետը յայտարարեց, թէ Միացեալ Նահանգներ կը յուսան, որ
Իտլիպի շուրջ կացութիւնը կը լուծուի դիւանագիտութեան ճամբով:
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ՕԹԱՆ-ի բանբեր Oուանա Լունկեսքու իր կարգին առնչակից կողմերուն կոչ ուղղեց`
«ինքնազսպումի եւ ետ կանգնելու որեւէ քայլէ, որ կրնայ Սուրիոյ մէջ կացութիւնը
վատթարացնել»:
«Կարեւոր է, որ շրջանին մէջ գործող բոլոր ուժերը ինքնազսպումի դիմեն եւ ետ կանգնին
Սուրիոյ մէջ արդէն իսկ աղէտալի եղող մարդասիրական կացութեան վատթարացման պատճառ
դառնալէ», ըսաւ ան:
«Հակառակ այն իրողութեան, որ իր ուժերը Սուրիա չեն գտնուիր` դաշինքը, այսուհանդերձ կը
զօրակցի Սուրիոյ մէջ քաղաքական հաստատ լուծումի գոյացման ձգտող ջանքերուն», նշեց
ՕԹԱՆ-ի բանբերը:
Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը Չորեքշաբթի օր հաղորդեց, որ ռուսական
ռմբաձիգներ Իտլիպի մէջ կը ռմբակոծեն Ժապհաթ Նուսրայի դիրքերը:

«Ռուսիան Սուրիոյ Մէջ Վերջնական Նպատակներու
Հարցով Տարակարծիք Է Թուրքիոյ Եւ Իրանի Հետ» Ըսաւ
Լաւրով
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ
Լաւրով յայտարարեց. «Ռուսիան Սուրիոյ մէջ
վերջնական
նպատակներու
հարցով
տարակարծիք է Թուրքիոյ եւ Իրանի հետ, սակայն
երեք երկիրներն ալ կ՛ուզեն վերջ տալ
պատերազմին»:
«Ասթանայի
ձեւաչափին
մէջ
մեր
գործընկերներուն` Իրանի եւ Թուրքիոյ հետ
Սուրիոյ մէջ վերջնական նպատակներուն շուրջ համաձայն չենք, սակայն երեքս ալ կ՛ուզենք այդ
պատերազմին վերջ տալ եւ ատոր համար պայմանները ստեղծել, եւ կ՛ուզենք, որ սուրիացիները
առանց արտաքին միջամտութեան, առանց անոնց վրայ պետութեան վարչակարգ
պարտադրուելու, կարենան իրենք ճշդել իրենց ճակատագիրը», ըսաւ ան:
«Անշուշտ ունինք գործընկերներ, ներառեալ Միացեալ Նահանգները, որոնք այսպէս կոչուած
չափաւորական ընդդիմութիւնը պիտի անջատեն ահաբեկիչներէն: Այդ մէկը տեղի ունեցաւ նաեւ
Սուրիոյ հարաւը, ուր մենք ամերիկացիներուն եւ յորդանանցիներուն հետ ստեղծեցինք
լարուածութեան մեղմացման գօտի` բազմակողմ կերպով եւ ոչ թէ միակողմանի կերպով»,
յայտնեց Լաւրով:
Միւս կողմէ, ռուսական դիւանագիտութեան պետը յայտարարեց, թէ Ուքրանիոյ մէջ յեղաշրջումի
պատասխանատուութիւնը կը կրեն արեւմուտքցիները:
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Նշենք, որ Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը Չորեքշաբթի օր հաղորդեց, թէ
ռուսական ռմբաձիգներ Իտլիպի մէջ Ժապհաթ Նուսրայի դիրքեր կը ռմբակոծեն:

«Իտլիպի Հարցով Թուրքիոյ Եւ Ռուսիոյ
Համագործակցութիւնը Շատ Կարեւոր Է» Կ՛ըսէ Էրտողան
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան յայտարարած է, թէ Սուրիոյ Իտլիպ նահանգին
մէջ սուրիական բանակի հաւանական զինուորական գործողութեան լոյսին տակ շատ կարեւոր
է Ռուսիոյ եւ Թուրքիոյ համագործակցութիւնը: Այս մասին կը հաղորդէ «Հապերթիւրք»-ը:
«Եթէ Իտլիպի մէջ հրթիռներ արձակուին, ապա շատ մարդ պիտի մահանայ, եւ առաջին տեղը,
դէպի ուր մարդիկ մարդասիրական աղէտի պարագային այնտեղէն «պիտի վազեն», պիտի ըլլայ
Թուրքիան: Մենք այդ հոլովոյթը կրնանք կանխարգիլել բանակցութիւններու շնորհիւ գտնուած
որոշումի միջոցով: Թուրքիոյ եւ Ռուսիոյ միջեւ համագործակցութիւնը այժմ շատ կարեւոր է»,
յայտարարած է Էրտողան` Խըրխըզիստան կատարած պաշտօնական այցելութենէն վերադարձի
ժամանակ օդանաւին մէջ թուրք լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին:
Թուրքիոյ նախագահը նաեւ յոյս յայտնած է, որ ուրբաթ, 7 սեպտեմբերին Թեհրանի մէջ տեղի
ունենալիք` սուրիական տագնապին շուրջ Ասթանայի մէջ սկսած բանակցային հոլովոյթին մէջ
երաշխաւոր երկիրներ Ռուսիոյ, Թուրքիոյ եւ Իրանի ղեկավարներու վեհաժողովի ընթացքին
կարելի պիտի ըլլայ հասնիլ սուրիական կառավարական ուժերու «անհամաչափ
գործողութիւններու կանխարգիլման համար անհրաժեշտ արդիւնքներու»:
Էրտողան, Սուրիոյ մէջ ստեղծուած իրավիճակին մասին խօսելով, դժգոհած է թէ՛ Ռուսիոյ, թէ՛
ալ Միացեալ Նահանգներու քայլերէն:
«Միացեալ Նահանգները գնդակը կը նետեն Ռուսիոյ, Ռուսիան` Միացեալ Նահանգներուն,
սակայն եթէ հրթիռներ արձակուին` շատ լուրջ կոտորած տեղի պիտի ունենայ», նշած է ան:

«Թրամփ Այս Ամիս Իրանի Հարցով Ապահովութեան
Խորհուրդի Նիստի Պիտի Նախագահէ» Ըսաւ Հէյլի
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ
Իրանի հարցով ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդի
նիստի պիտի նախագահէ` նպատակ
ունենալով
քննարկել Թեհրանի կողմէ «միջազգային օրէնքի
խախտումները»:
ՄԱԿ-ի մօտ Միացեալ Նահանգներու մնայուն դեսպան
Նիքի Հէյլի յայտնեց, որ նշեալ նիստը պիտի գումարուի
այս ամիս` Նիւ Եորքի մէջ ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովին
առիթով աշխարհի ղեկավարներու տարեկան հաւաքի
ընթացքին:
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Ան նշեց, որ Թրամփ Ապահովութեան խորհուրդի նիստին պիտի նախագահէ եւ քննարկէ ո՛չ
միայն միջազգային օրէնքի խախտումը, այլ նաեւ ամբողջ Միջին Արեւելքի շրջանին մէջ Իրանի
կողմէ ապակայուն իրավիճակի ստեղծումը:
Նշենք, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի 25 սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի
ամպիոնէն պիտի արտասանէ խօսք մը:

Բրիտանիա Յայտնած Է Սքրիփալի Թունաւորման Համար
Կասկածեալներուն Անունները. Ռուսիա Արձագանգած Է
Բրիտանիոյ ոստիկանութիւնը հրապարակած է յայտարարութիւն մը` գաղտանզերծելով
ռուսական հետախուզութեան նախկին աշխատակից Սերկէյ Սքրիփալի եւ անոր դստեր`
Եուլիայի թունաւորման հարցով երկու կասկածելիներու անունները` Ալեքսանտր Փեթրով եւ
Ռուսլան Պոշիրով, որոնք Սքրիփալներուն դէմ յարձակումէն քանի մը օր առաջ «Աէրոֆլոթ»-ի

թռիչքներէն մէկուն հետ Բրիտանիա հասած էին:
Ռուսիոյ
արտաքին
գործոց
նախարարութիւնը,
մեկնաբանելով
բրիտանական
իշխանութիւններու յայտարարութիւնը, ըսաւ, որ այդ անունները Մոսկուային ոչինչ կ՛ըսեն:
Բրիտանիոյ դատախազութեան ծառայութեան պնդումով` իրենք բաւականաչափ ապացոյցներ
ունին նշեալ անձերուն դէմ մեղադրանք ներկայացնելու համար:
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ԱԿՆԱՐԿ

Թրքական Շեղումներ` Մոսկուա – Անգարա – Թեհրան
Առանցքէն
Միջազգային քաղաքականութեան մէջ ընդհանրապէս ընկալեալ օրինաչափութիւն է, որ
տուեալ երկրի առաջին դիւանագէտը կը տարբերի իր հռետորութեամբ,
յայտարարութիւններու ընթացքին օգտագործած պատուհան բաց ձգող ըսելաձեւերով,
յաճախ երկիմաստ կամ բազմիմաստ ուղերձ փոխանցող հրապարակումով: Յաճախ ալ
կը նկատուի դերերու բաշխում, երբ այս կամ այն երկրի գործադիր առաջին դէմքը կարծր
յայտարարութեամբ կամ կամուրջ քանդող խօսքով հանդէս կու գայ, զուգահեռ կամուրջ
վերահաստատող յայտարարութիւն կը հրապարակէ արտաքին գործոց նախարարը:
Թուրքիոյ պարագային միջազգային այս օրինաչափութիւնը տեղ-տեղ եւ շատ յաճախ չէր
աշխատեր, եւ Էրտողան – Չաւուշօղլու յայտարարութիւններուն շեշտերը, կարծր
առանցքները կամ ընդհանրապէս հռետորաբանութիւնը կը նոյնանային:
Յայտնապէս դժուար էր Թուրքիոյ նախագահին յոխորտանքները մեղմացնելը կամ
այնպիսի յայտարարութիւն ընելը, որ կամուրջներ վերահաստատելու նախադրեալներ
կարենար փոխանցել:
Այս բոլորով հանդերձ, քաղաքական տրամաբանութիւնը կը յուշէ, որ նոյնինքն կամուրջ
քանդողը կրնայ կտրուկ շրջադարձով կամուրջ վերահաստատել, եւ ցնցումային
յետքայլերը այս պարագային կրնան ընկալուիլ միեւնոյն օրինաչափութեամբ:
Սակայն այս պարագային Անգարայի արտաքին քաղաքականութեան մէջ
ապահովաբար դերերու բաշխումով տեսանելի կը դառնան շրջադարձային պետական
մօտեցումներ:
Այսպէս. Ռուսիոյ հետ Թուրքիոյ յարաբերութիւնները չեն կրնար որեւէ ձեւով
այլընտրանք հանդիսանալ Թուրքիոյ եւ Միացեալ Նահանգներու միջեւ եղած
յարաբերութիւններուն», յայտարարած է Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ
Չաւուշօղլու:
Ան նշած է, թէ Թուրքիան կ՛ուզէ հարթել Միացեալ Նահանգներու հետ
յարաբերութիւնները եւ վստահ է, որ որեւէ հարց կարելի է լուծել միայն երկխօսութեան
ճամբով:
Չաւուշօղլուի այս ետդարձը ո՛չ միայն կապ չունի Ուաշինկթընի ուղղուած Թուրքիոյ
նախագահին ոճին հետ, այլ ուղղակի կը շրջէ անոր սպառնական բովանդակութիւնը:
Այստեղ արդէն ուղերձը թէ՛ Մոսկուային եւ թէ՛ Ուաշինկթընին է: Մոսկուայինը` գուցէ
Իտլիպի վրայ թրքական վերահսկողութիւնը կորսնցնելու հաւանականութեան դիմաց:
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Որոշակի տարբերութիւն գոյութիւն ունի Եւրոպական Միութեան ուղղութեամբ:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարին տրուած էր պարտականութիւն նաեւ դէպի
Եւրոպական Միութիւն մեղմելու իր նախագահին կողմէ կատարուած հրապարակային
սպառնալիքները: Թուրքիոյ արտաքին գերատեսչութեան ղեկավարը պարզապէս կը
հաստատէր, որ Եւրոպական Միութեան անդամակցութեան հարցը Թուրքիոյ համար կը
նկատուի առաջնահերթութիւն:
Բանակցութիւններու
ապասառեցման
դիմումառաջարկի
համազօր
յայտարարութիւն
է
պաշտօնական Անգարայի կատարածը: Այս անգամ
առաջին հակազդեցութիւնը եկած է Փարիզէն.
նախագահ Մաքրոն ըսած է, թէ Թուրքիոյ
իշխանութիւնները
հակաեւրոպական
ու
համաիսլամական քաղաքականութիւն որդեգրած
են, եւ այս պայմաններուն մէջ Թուրքիոյ`
Եւրոպական Միութեան անդամակցութեան շուրջ
բանակցիլը իմաստ չունի:
Պաշտօնական Անգարայի արձագանգը չէ ուշացած: Թրքական կողմը խոր ափսոսանք
յայտնած է Մաքրոնի խօսքերուն առնչութեամբ ու յիշեցուցած, որ Թուրքիան
Եւրոպական Միութեան հետ բազմակողմանի համագործակցութեան մէջ է թէ՛
ահաբեկչութեան, թէ՛ գաղթականներու ճգնաժամին դէմ պայքարի ծիրին մէջ:
Արձագանգը ափսոսանքէն աւելի ըստ էութեան շանթաժի ուղերձ կը ներառէ:
Եւրոպական Միութեան անդամակցութեան բանակցութիւններու ապասառեցումը եթէ
տեղի չունենայ, ապա ահաբեկչութեան դէմ պայքարի եւ գաղթականներու
հակաճգնաժամային գործողութիւններուն առումով Եւրոպական Միութեան հետ
Անգարայի համագործակցութիւնը խնդրոյ առարկայ կը դառնայ:
Կամուրջներ վերահաստատելու քաղաքականութեան մէջ առայժմ տարբերութիւն
կ՛երեւի դէպի Ուաշինկթըն եւ դէպի Պրիւքսել Անգարայի սկսած նոր
խուսանաւումներուն մէջ: Յատկապէս դէպի Եւրոպական Միութիւն Անգարայի
ուղերձին սպառնական բովանդակութիւնը առկայ է:
Մոսկուայի եւ Թեհրանի առընթեր ինքնադասակարգուած Անգարան, իր թէկուզ
դիւանագիտական
շանթաժային
ըսելաձեւերով
Մոսկուա-Անգարա-Թեհրան
ռազմավարական առանցքէն շեղումներ կը դրսեւորէ: Այդ շեղումի շարժառիթներէն
բաժին մը կրնայ կապուած ըլլալ սուրիական հանգուցալուծման գործընթացին մէջ
Թուրքիոյ առաջադրանքներու շրջանցումներուն հետ: Իտլիպի ճակատագիրը այդ
առումով կրնայ ցուցանշային ըլլալ:

«Ա.»
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

«Հայկական Ուղեւորութիւն Մը…»
«Ես իմ հայ ժողովուրդիս համար կ՛ուզեմ երգել»:
Օգոստոս 2018, Սիտնի, Աւստրալիա: Քաղաքի կեդրոնական
մասին մէջ կը շրջագայիմ` վայելելով անոր ու բնութեան
արտասաւոր գեղեցկութիւնը: Բայց այդ գեղեցկութեանը մէջ
կար նշանաւոր երաժիշտ-յօրինող Վերտիի «Այտա» օփերայի
ներկայացումին նկար-յայտարարութիւնը, որ ողողած էր
ամբողջ
փողոցները:
Յայտարարութիւնը
կ՛ընդգրկէր
երիտասարդ երգչուհիի մը նկարը, որ պիտի մարմնաւորէր
Այտան ու ներկայացումի թուականները:
Բայց երիտասարդ երգչուհիին նկա՞րը: Ծանօթ էր ու, տակաւին, անոր աչքերը ունէին խօսող
հաղորդականութիւն մը: Եւ ինչպէ՞ս չխօսէին, երբ այդ աչքերը «հայու աչքեր» էին, ու իմ
գուշակած «ծանօթ»-ի նկարը դարձաւ իրական:
Նաթալի Արոյեանին առաջին անգամ հանդիպած էի օգոստոս 1999-ին, երբ ես առաջին անգամ
ըլլալով Սիտնի այցելած էի: Անոր ծնողքին` Սեմին եւ Լուսինին հետ մտերիմ ու ընտանեկան
բարեկամներ ենք. այս իմաստով ալ նաեւ ծանօթացած` իրեն: Այդ օրերուն պարմանուհի
Նաթալին երգարուեստի մէջ իր առաջին փորձերը կը կատարէր: Հայ աւետարանական
եկեղեցիին մէկ յայտագիրին ան իր մասնակցութիւնը եթէ բերաւ այն ժամանակ` թէկուզ
պատանեկան այդ առաջին փորձին երկչոտութեամբ, բայց կարելի էր տեսնել իր տաղանդն ու
ապագայի նկատմամբ իր տեսլականները:
Այդ տեսլականը այսօր դարձած էր իրական: Երկար տարիներ ետք արդէն կը խօսէի
երիտասարդ ու վաստակ շահած երգչուհի-արուեստագէտին հետ, որ արդէն իր հաստատ դիրքը
ունի Աւստրալիոյ օփերայի ծրագրաշարին մէջ: Եւ ի՛նչ խօսք, որ Նաթալիին մասին շատ բան կը
խօսուի…
Իսկ խօսուա՞ծը… Եթէ իր երաժշտական տաղանդն է, որ զինք հասցուցած է Աւստրալիոյ
օփերայի մէկ նշանաւոր մեներգող-մենակատարի դիրքին, բայց նաեւ` որպէս հայ երգչուհիի:
«Իմ ծնողքիս քաջալերանքը մեծ եղաւ իմ երաժշտական ասպարէզիս մէջ», ըսաւ Նաթալին: Ան
երախտապարտ զաւակ է, որ շատ բան կը պարտի իր ծնողաց, որոնք զինք քաջալերած են
երաժշտական բարձրորակ այս ձգտումին հասնելու: Նաթալին իր երաժշտական ուսումը
ստացած է Սիտնիի, Իտալիոյ Թասքանի քաղաքին եւ Նիւ Եորքի մէջ: Ան տիրացած է շատ մը
մրցանակներու, Աւստրալիոյ եւ այլ երկիրներու շատ մը մրցոյթներու ընթացքին:
Բայց Նաթալիին մէջ կայ հայ երգչուհիի տիպարը: Եթէ Սիտնի ծնած է, բայց ան հայեցի ու
քրիստոնէական դաստիարակութիւն ստացած է իր ծնողքէն եւ եկեղեցիէն: Հայրը` Սեմը,
Կիպրոսի Մելգոնեանին մէջ ստացած է իր դաստիարակութիւնը, իսկ մայրը Լուսինը` Գահիրէի
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Գալուստեան վարժարանին մէջ: Այս երկու սփիւռքահայ կրթական «ամրոցներէն» կայ մէկ
խօսող արդիւնք-վկայութիւն մը. հայուն շարունակականութիւնը… Նաթալին` հայ երգչուհին…
«Ես իմ հայ ժողովուրդիս համար կ՛ուզեմ երգել», կ՛ըսէ Նաթալին: Այս իմաստով, ան Մեծ
եղեռնի հարիւրամեակին առիթով կրցած է բեմականացնել երաժշտական յօրինումմտայղացում մը` «Հակական ուղեւորութիւն մը» նիւթով: Ան կը ներկայացնէ հայ որբի մը`
Պայծառին կեանքը, թէ ինչպէ՛ս Ցեղասպանութենէն ետք, եթէ վերապրեցաւ, բայց մնաց միշտ
հայուն «Յոյսին» կառչող անհատը, որ ամուր պահեց իր հայկական եւ քրիստոնէական
ինքնութիւնը եւ… վերապրեցաւ: Եթէ Պայծառը Նաթալիին մեծ ծնողն էր, բայց նաեւ` ան ամբողջ
հայ ժողովուրդին իրական կեանքի տիպարները… Տիպարներ, որոնք վերապրեցան…
Նաթալին իր օփերայի ներկայացումներուն մէջ իր ստանձնած դերերը կ՛ապրի իրենց
հարազատութեամբ: Ան այնքան կը նոյնանայ իր ստանձնած կերպարին, «որ կու լամ իրական,
երբ պարտադրուած եմ լալու», կ՛ըսէ ան: Եւ այս իմաստով իր «Հայկական ուղեւորութիւն մը»

երաժշտական բեմականացումը յաջողութեան հասաւ` մեկնելով իր դերին ստանձնած
հարազատութեան գիտակցութենէն: Այնքան հարազատ եղած է, որ ոչ հայ հանդիսատեսը
կրցած է նոյնանալ Ցեղասպանութեան ահաւորութեան մէջ, երբ նոյնիսկ առաջին անգամ է, որ
կը լսէր այս ահաւորութեան մասին: Նաթալին յաջողած է պատմել իր` հայուն պատմութիւնը իր
երաժշտութեան միջոցով…
«Ես հպարտ հայ եմ,- ըսաւ Նաթալին,- եւ այս իմաստով, կ՛ուզեմ իմ բաժինս բերել իմ
ժողովուրդիս կեանքին համար»: «Հայկական ուղեւորութիւն մը» ձեռնարկին ամբողջ հասոյթը
տրամադրուած է Սուրիահայութեան օգնութեան ֆոնտին: Ու տակաւին, ան չի զլանար առանց
ակնկալութեան իր բաժինը բերելու որեւէ հայկական-բարեսիրական ձեռնարկի… Նոյնիսկ իր
ճանապարհորդութեան ծախսերը ինք կը հոգայ, երբ կը հրաւիրուի ուրիշ երկրէ մը` հայկական
ձեռնարկի մը իր բաժինը բերելու համար:
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2012-ին Երեւանի մէջ կու տայ իր հայաստանեան առաջին երգահանդէսը Արամ
Խաչատուրեանի տուն-թանգարանի սրահին մէջ: «Երբ «Զուարթնոց» օդակայան ոտք դրի,
աչքերէս արցունք հոսեցան», ըսաւ Նաթալին: «Ամէն տեղ հայերէն էր», շարունակեց ան: Բայց
Ծիծեռնակաբերդի այցելութիւնը եղած էր Նաթալիի կեանքին համար մեծ ազդեցութիւնանկիւնադարձ: «Ծիծեռնակաբերդ այցելութենէս ետք որոշեցի բեմականացնել «Հայկական
ուղեւորութիւն մը» երաժշտական մտայղացումը», ըսաւ Նաթալի:
«Այտա» օփերայի` Նաթալիի Սիտնիի ելոյթին չկրցայ ներկայ ըլլալ: Պէտք էր ճամբորդէի, բայց
իմացայ, որ Նաթալին գերազանցած է Այտայի կերպարին մէջ իր ձայնովը ու նաեւ
դերակատարութեամբ:
Նաթալին պատանեկան օրերէն աստիճան առ աստիճան սկսաւ բարձրանալ` մինչեւ իր
երիտասարդական ու չափահասութեան տարիքին ամրապնդելով իր դիրքն ու տաղանդը
երաժշտութեան եւ օփերային արուեստին մէջ: Այս իմաստով, Նաթալին մէկ լաւագոյն ապրող
վկայութիւնն է «Հայկական ուղեւորութեան մը»: Ա՛յն հայկական ուղեւորութեանը, որ
Ցեղասպանութեան ահաւորութենէն ետք շարունակուեցաւ վերապրելու տեսլականով… Այս
վերապրիլն է, որ դրսեւորեց հայուն հպարտութիւնը: Նաթալին փաստեց, որ կ՛ըլլայ եղեր…
Վերապրիլը…
Նաթալի Արոյեանը իր ստացած բեմական կերպարները իրենց սոսկ հարազատութեան մէջ չի
ներկայացներ միայն, այլ ան իր իսկական կեանքով եւ իր հարազատութեան մէջ կ՛ապրի
հպարտութեամբ:
Հայը իր հայկական «ահաւոր» ուղեւորութեան մէջէն եթէ դուրս եկաւ որպէս վերապրող
ժողովուրդ, որովհետեւ կառչեցաւ իր հարազատ ինքնութեան եւ անոր հպարտութեան:
Հարազատ ինքնութիւնը` իր հայկական ու մշակութային բոլոր լծակներով: Այս ինքնութեան
վրայ ու անոր համար հայը իր հպարտութիւնը դրաւ որպէս վերապրելու միակ գրաւական:
Նաթալիին հայկական ուղեւորութիւնը: Հոն, ուր ան մինչեւ այսօր կ՛ապրի իր
հայկականութիւնը` իր հարազատութեամբ եւ հպարտութեամբ:
Բայց չուշացան իմ մտորումներս: Այս որքա՞ն տաղանդ եւ կարողականութիւն կայ մեր
հայկական սփիւռքեան իրականութիւններուն մէջ: Նաթալին ու տակաւին` ուրիշներ…
Տաղանդներ, որոնք եթէ քով-քովի գան, կրնան կազմել հայկական մեծ միտք, բայց մանաւանդ`
ուժ… Միտքն ու ուժը որքա՜ն կարեւոր են մեր ուղեւորութեան շարունակականութեան
գործընթացքին համար: Բայց այս միտքը եւ ուժը ո՞ւր եւ որո՞նք պիտի կարենան համախմբել
իրարու հետ…
Եթէ պիտի շնորհաւորենք Նաթալին իր ասպարէզային նուաճումին եւ անոր երիտասարդ
հայկական կեանքին մէջ ու կերտած հարազատութեան եւ հպարտութեան համար, բայց մեր
բոլորին համար կայ մէկ իրագործելիք մարտահրաւէր, որ` հայկական հարազատութեամբ եւ
հպարտութեամբ է, որ մեր «հայկական ուղեւորութիւնը» իր ամբողջութեան մէջ պիտի տանինք
դէպի լուսաւոր ապագայ…
ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

«Սփիւռքահայ Կեանքեր` Ինչպէս Որ Տեսայ» Գիրքի
Ներկայացում-Շնորհահանդէս
Նախագահութեամբ թեմի առաջնորդ Հայկազուն եպս. Նաճարեանին, կազմակերպութեամբ
Աւստրալիոյ հայոց առաջնորդարանին, 4 օգոստոսին Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ «Էտկարեան»
սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Ծոցի Սուրբ Գիրքի ընկերութեան տնօրէն դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանի
«Սփիւռքահայ կեանքեր` ինչպէս որ տեսայ» գիրքին շնորհահանդէսը:
Օրուան հանդիսավար Սեդա Յովակիմեանը ներկայացուց դոկտ. Ճէպէճեանը, որմէ ետք
առաջնորդարանի դիւանապետ Նշան Պասմաճեանը ներկայացուց նորատիպ գիրքը:
Նշան Պասմաճեան ըսաւ, որ Հրայրին նկարագրելու տաղանդը իւրայատուկ է: Իւրաքանչիւր
յօդուած հարստացած է վերլուծումներով եւ ծածուկ թելադրութիւններով` տառապանքով,

յուզումով, խանդավառութեամբ, հայ քրիստոնեայի իտէալներով եւ անկեղծ լաւատեսութեամբ
խարսխուած:
Ան ըսաւ, որ Հ. Ճէպէճեանի տուած պատգամները մտածել տուող իրականութիւններ են: Չկայ
պատգամ մը, որուն նախ ինք չհաւատայ: Իր «Արձանին պատգամը» ահազանգ հնչեցնող
յօդուած է, ուր բացատրութիւններու թուարկումով շատ բան կ՛ըսէ հեղինակը եւ առանց բառերը
ծամծմելու` պատգամը կու տայ եւ լուծում կ՛առաջարկէ:
Նշան Պասմաճեան նշեց, որ հայն ու քրիստոնեան շուրջպարի մէջ տեսնելը` տեսլականն է
Հրայրին, բայց այդ շուրջպարը պէտք է պահուի համաչափութեան սահմաններուն մէջ: Իսկ այդ
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համաչափութիւն պահողները այն պարագլուխներն են, որոնց քրիստոնէական վէմը հաստատ
է, իսկ հայու վճռակամութիւնը` անխախտ:
Ան ըսաւ. «Հրայր Ճէպէճեան կրցած է իր իրապաշտ յօդուածներով վերլուծել ազգային մեր
բազմերես կեանքը, հասարակ յայտարարի բերած սփիւռքի տարածքին ապրող իր գիրքին բոլոր
հերոսները եւ զանոնք դրած է մեզի, ինչպէս նաեւ իրարու հետ երկխօսութեան մէջ: Այս
հերոսներուն սփիւռքի մէջ գոյատեւելու պայքարը Հրայրին պայքարն է, որուն յաղթանակին
հաւատացողն է ինք»:
Այնուհետեւ խօսք առաւ հեղինակը, որ շեշտեց կարեւորութիւնը հայերէնին եւ քրիստոնեայ
հաւատքին, նաեւ` անոնց պահպանման: Գիրքին խմբագիր դոկտ. Արտա ՊոյներեանՃէպէճեանը յայտնեց, որ դիւրին չէր եղած խմբագրելը այս հատորը, հաւաքել դոկտ. Հրայրի
2011-2017
ժամանակաշրջանին
հրապարակած
բոլոր
յօդուածները
եւ
պահել
շարունակականութիւնը անոր փոխանցուած պատգամին:
Եզրափակիչ խօսքը արտասանեց առաջնորդ սրբազան հայրը, որ շատոնց ճանչնալով
հեղինակը` իր գնահատանքը յայտնեց անկեղծ հայուն եւ անկեղծ քրիստոնեային տասնեակ
տարիներու հայապահպանման ի նպաստ տարած աշխատանքին: Ան նաեւ մէջբերումներ
կատարեց գիրքէն եւ պատգամեց հեղինակին լաւատեսութեամբ աշխատանք տանիլ` կարենալ
խորտակելու համար մեր առջեւ յայտնուած խոչընդոտները:
Հեղինակը հետը բերած էր 30 գիրք, որոնք վաճառուեցան, եւ անոնց հասոյթը յատկացուեցաւ
առաջնորդարանի կառուցման ծրագիրին:

Օփերայի Երգչուհի Լիլիթ Սողոմոնեանին Ելոյթը
Վերջերս օփերայի երգչուհի Լիլիթ Սողոմոնեանը
Չիլիի մայրաքաղաքի «Թէաթրօ միւնիսիփալ տէ
Սանթիակօ» հեղինակաւոր օփերային թատրոնին
մէջ 3 ներկայացումներով հանդէս եկաւ «Թոսքա»-ի
դերերգով:
Իտալացի երաժիշտ Ճաքոմօ Փուչինիի «Թոսքա»-ն
օփերային թատրոնի մէջ ներկայացուեցաւ բոլորովին
նոր եւ թարմ բեմադրութեամբ: Ալ. Սպենդիարեանի
անուան
օփերայի
եւ
պալետի
ազգային
ակադեմական թատրոնէն ներս արդէն երկու տասնամեակ գործունէութիւն ծաւալող
առաջատար օփերայի երգչուհի Լիլիթ Սողոմոնեանը կարելի է համարել միակ հայը, որ հանդէս
եկած է Չիլիի մէջ:
Լիլիթ Սողոմոնեանը ըսաւ, որ անձնական նախաձեռնութեամբ մեկնած է Չիլի` աւելցնելով, որ
Ալ. Սպենդիարեանի անուան օփերային թատրոնի գեղարուեստական ղեկավար Կոնստանդին
Օրբէլեանին կարծիքը առած է, թէ ի՛նչ կրնայ ընել, որպէսզի հանդէս գայ այլ երկիրներու մէջ եւ
լսելի դառնայ աւելի մեծ շրջանակներու մէջ: Օրբէլեանը խորհուրդ տուած է Մոսկուայի մէջ
լսումներու մասնակցելու, ուր ներկայ կը գտնուէին 10-12 երկիրներէ թատրոններու տնօրէններ
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եւ իրենց մասնակցութիւնը կը բերէին օփերայի երգիչներ` աշխարհի բոլոր ծագերէն:
Լսումներէն ետք հրաւէր ստացած էր Չիլիի մէջ մասնակցելու «Թոսքա»-ի նոր բեմադրութեան:
Յայտնենք, որ Սողոմոնեանը արժանացած է բացառիկ ջերմ վերաբերմունքի թէ՛ թատրոնի
ղեկավարութեան եւ թէ՛ հանդիսատեսներուն կողմէ:

Հանդիպում Քոնկրեսական Լու Քորէայի Հետ
14 օգոստոսին Օրենճ Քաունթիի Հայ դատի
յանձնախումբի
եւ
շրջանի
Արի
Կիրակոս
Մինասեան ազգային վարժարանի անձնակազմի
ներկայացուցիչները
հանդիպում
ունեցան
Ներկայացուցիչներու տունի անդամ Լու Քորէային
հետ` անոր շրջանային գրասենեակին մէջ:
Քոնկրեսական Քորէա նախապէս անդամ էր
Քալիֆորնիոյ
նահանգային
խորհրդարանին,
ինչպէս նաեւ` Օրենճ Քաունթիի վերահսկիչներու
խորհուրդին: Ան նոյեմբեր 2016-ին կայացած
քոնկրեսական ընտրութիւններուն առաջին անգամ
ըլլալով Ներկայացուցիչներու տունի անդամ ընտրուած էր` ներկայացնելու համար
Քալիֆորնիոյ քոնկրեսական 46-րդ ընտրատարածքը, որուն մէջ կ՛իյնան Էնըհայմ, Օրենճ եւ
Սանթա Անա քաղաքներէն հատուածներ:
Խորհրդակցութեան
ընթացքին
Օրենճ
Քաունթիի
Հայ
դատի
յանձնախումբին
ներկայացուցիչները երախտագիտութիւն յայտնեցին քոնկրեսականին, որ անդամ դարձած է
Քոնկրեսի Հայկական համախմբումին եւ նեցուկ կանգնած է Հայոց ցեղասպանութեան
ճանաչման եւ ցեղասպանութիւններու առաջքը առնելու նպատակով ներկայացուած
բանաձեւներու:
Հանդիպումին ընթացքին քննուեցան ամերիկահայութիւնը յուզող շարք մը հարցեր, ներառեալ`
Միացեալ Նահանգներու եւ Հայաստանի միջեւ տնտեսական յարաբերութիւններու սերտացումը
եւ Արցախի Հանրապետութեան մէջ «Հեյլօ թրասթ» կազմակերպութեան կողմէ տարուող
ականազերծման աշխատանքներուն աջակցութեան շարունակութեան ապահովումը:
Իր կարգին, Արի Կիրակոս Մինասեան ազգային վարժարանի տնօրէնուհի Սանան Շիրինեանը
օրակարգի նիւթ դարձուց ամերիկահայ երիտասարդութիւնը եւ յատկապէս վարժարանին
շրջանաւարտները տեղական եւ ազգային քաղաքական կեանքին մէջ աւելի գործօն
դերակատարներ
դարձնելու
նպատակով
նախաձեռնութիւններ
իրականացնելու
կարեւորութիւնը:

www.kantsasar.com
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Տոքթոր Վարդգէս Եւ Տիկին Մերի Նաճարեան Կէս Միլիոն
Տոլար Տրամադրելով Հիմնեցին Ընտանեկան Ֆոնտ Մը
Կիրակի, օգոստոս 26-ին Կլենտէյլի ճաշարաններէն մէկուն մէջ տոքթ. եւ տիկին
Վարդգէս Նաճարեան իրենց ամուսնութեան 60-ամեակը տօնեցին 150 հրաւիրեալներու

ներկայութեան:
Ընտանեկան եւ բարեկամական գնահատական ելոյթներէ ետք, հաճելի մթնոլորտի մէջ
իրենց անդրանիկ զաւակը Կլենտէյլի նախկին քաղաքապետ եւ այժմ քաղաքի
խորհուրդի անդամ Արա Նաճարեան ուշագրաւ իր ելոյթի ընթացքին հաճելի անակնկալ
մը ընելով յայտարարեց, որ իր ծնողքը հինգ հարիւր հազար տոլար նուիրելով կը
հիմնեն ընտանեկան ֆոնտ մը` նպատակ ունենալով օժանդակել կրթական եւ
առողջապահական
կարիք
ունեցողներու,
մասնաւորաբար
զինուորական
ընտանիքներու Հայաստանի եւ Ղարաբաղի մէջ:

www.aztarar.com
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Շուտով Դպրոցական Վերամուտ Է
Դպրոցական երեխայ ունենալը այնքան ալ դիւրին բան չէ, յատկապէս` երիտասարդ եւ անփորձ
զոյգերուն համար: Ստորեւ կը ներկայացնենք քանի մը գործնական խորհուրդներ` դպրոցական
փոքրիկին ուսումնական տարեշրջանը հեզասահ դարձնելու նպատակով:
– Առտու ձեր դպրոցական երեխային մեղմ ձայնով արթնցուցէք: Երբ ան աչքերը բանայ, պէտք է
տեսնէ ձեր ժպտուն դէմքը եւ լսէ ձեր սիրալիր ձայնը: Առտու կանուխ մի՛ սաստէք երեխան,
եղէք համբերատար: Եթէ ան չ՛աճապարեր ժամանակին դպրոց հասնելու, ձգեցէ՛ք` թող ան մէկ
անգամ ուշանայ դասերէն, դիտողութիւն ստանայ, ի հարկին պատժուի: Հաւատացէք` յաջորդ
անգամ ինք կը փորձէ արագ պատրաստուիլ եւ դպրոց հասնիլ:
***
Երեխան դպրոց մի՛ ճամբէք առանց նախաճաշի.
թեթեւ եւ հաւասարակշռուած նախաճաշը կ՛օգնէ,
որ ան աւելի կեդրոնացած եւ ուշադիր հետեւի
դասարանին մէջ:
***
Ձեր զաւակը դպրոց ճամբելու պահուն մի՛
սպառնաք. ընդհակառակը, լաւ խօսքեր ըսէք` «Քեզ
շատ կը սիրեմ», «Շատ պիտի կարօտնամ», «Ես
հպարտ եմ քեզմով» եւ այլն…
***
Մոռցէք նիշերը, «Քանի՞ ստացար» հարցումներու տարափը: Տուն վերադարձած ձեր զաւակը
դիմաւորեցէք լաւ խօսքերով, հետաքրքրուեցէք` ինչպէ՛ս անցաւ իր օրը, ի՛նչ նոր բան սորվեցաւ:
Նոյնիսկ եթէ շատ հետաքրքրուած էք իր նիշերով, անոնց մասին իմանալու համար անուղղակի
տարբերակներ գտէք:
***
Եթէ զգաք, որ ձեր զաւակը լուռ եւ վշտացած է, ձեր հարցումներով մի՛ խեղդէք զայն: Ձգեցէք`
թող քիչ մը հանգստանայ, մտածէ եւ ինքը նախաձեռնէ իր օրուան մասին պատմելու:
***
Ձեր զաւկին ներկայութեան ուսուցիչ մի՛ քննադատէք: Ան պէտք է մեծ համարում ունենայ իր
ուսուցիչին մասին, սիրէ եւ յարգէ զայն. այլապէս, ան կը խրտչի թէ՛ ուսուցիչէն եւ թէ՛
դասանիւթէն:
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***
Եթէ ձեր երեխան հարց ունի իր ուսուցիչին հետ, հրաժարեցէք արագ եզրակացութիւններէ:
Երկու կողմերը լսելէ ետք փորձեցէք հարցին լուծում գտնել` ի հարկին բաժնի
պատասխանատուին կամ հոգեբանին միջամտութեան դիմելով:
***
Դպրոցէն վերադարձած ձեր զաւկին մի՛ պարտադրէք,
որ անմիջապէս դասի նստի. անոր ուղեղը հանգիստի
կարիք ունի: Արտօնեցէք, որ ան պատառ մը բան
ուտելէ ետք առնուազն կէս ժամ իր սիրած մէկ խաղը
խաղայ,
եւ
ապա
սենեակ
քաշուի
ու
պարտականութիւնները կատարէ:
***
Դասերը պատրաստելու ժամանակ ձեր զաւկին գլխուն վերեւ մի՛ կենաք, ձգեցէք, որ ան
առանձին աշխատի, հեռուէն հսկեցէք: Եթէ ան դժուարութեան հանդիպի, անկասկած որ ձեր
օգնութեան պիտի դիմէ:
***
Տնային աշխատանքներու ընթացքին ալ 10-15 վայրկեան դադար տուէք ձեր զաւկին: Կտոր մը
տուրմ, պտուղ մը, անկասկած որ կը խթանեն անոր ուղեղը:
***
Մի՛շտ յիշեցէք, որ երբ երեխան տան մէջ սիրուած կը զգայ, երբ ան ծնողքին ուշադրութեան
կեդրոնն է, չկան իր հոգին ալեկոծող ծանր հարցեր, ան անպայման յաջող դպրոցական
տարեշրջան մը կը բոլորէ:
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Շաբթուան Միտքերը
Ուսուցիչ պարոններ եւ քոյրեր, զգուշութեամբ եւ
երկիւղածութեամբ
մօտեցէք
դաստիարակութեան
գործին, խիստ փափուկ պաշտօն մըն է ձերը:
Դաստիարակելու կոչուած էք սերունդ մը, որ ապագայ
ազգն է: Սխալ ուղղութեամբ, ազգ մը կը խորտակէք
վերջը:
Եթէ մանուկը չի հասկնար ձեր դասաւանդութիւնը,
յանցանքը ձերն է, որովհետեւ չէք կրցած հասկնալ
անոր հոգին. պէտք է վար իջնել մինչեւ անոր հոգեկան աստիճանը եւ զայն առնելով` ձեզի հետ
բարձրացնել:
Սխալ դաստիարակութեան հետեւանք է, որ շատեր, որոնք հանճարներ պիտի ըլլային, եղած են
գողեր…
Ընտանիքը որքան զարգացած ըլլայ, մանուկն ալ այնքան միտքի առաւելութիւններով երեւան
կու գայ:

ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ
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