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ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՔԱՌԱՍՆՕՐԵԱՅ ՏԱՃԱՐ ԸՆԾԱՅՈՒՄ
«Լոյս՝ հեթանոսները լուսաւորելու եւ փառք՝ քու ժողովուրդիդ Իսրայէլի»:

Սիմէոն Ծերունի
Այս բառերով Քրիստոս իր ծնունդէն քառասուն օրեր
ետք,
Սիմէոն ծերունիին կողմէ Երուսաղէմի տաճար
դիմաւորուեցաւ եւ, Մովսէսի Օրէնքին համաձայն, Աստուծոյ
ընծայուեցաւ: Որքան այդ ժամանկներուն ապրած մարդիկ,
նոյնքան եւ Անոր ծնողները, Յովսէփն ու Մարիամը զարմացած
էին բոլոր այն դէպքերուն եւ իրադարձութիւններուն վրայ,
որոնք պատահած էին Մանուկ Յիսուսի ծնունդէն մինչեւ Անոր
տաճար ընծայումը:
Այդ օրերուն Երուսաղէմի մէջ կ'ապրէր Սիմէոն անունով
ծերունի մը, որ համաձայն Սուրբ Գիրքին՝ արդար էր,
աստուածավախ եւ Սուրբ Հոգին անոր վրայ էր: Սիմէոնի մասին
վերոնշեալ տեղեկութիւնները կու գան հաստատելու, թէ ան
Աստուծոյ աներեւոյթ ներկայութեան մէջ կ'ապրէր եւ Սուրբ Հոգւոյ զօրութեամբ կ'առաջնորդուէր:
Շնորհիւ իր վարքին, Սիմէոն յայտնութիւն մը ստացած էր, որ մահ պիտի չտեսնէր մինչեւ Տիրոջ
Օծեալը տեսնելը: Աւետարանը կ'ըսէ, որ երբ ան Սուրբ Հոգիով Տաճար եկաւ, Յիսուս մանուկը իր
գիրկը առաւ, օրհնեց զԱստուած եւ ըսաւ, «Այժմ, ով Տէր, համաձայն քու խոստումիդ, ձգէ որ
ծառադ խաղաղութեամբ մեռնի» (Ղկ 2.29): Սիմէոն արժանացաւ երկնային պսակին: Ան կ'ուզէր
երկնային խաղաղութիւնը վայելել երկրի վրայ եւ իր աչքերով տեսնել ու ձեռքերուն մէջ շալկել
խաղաղութեան Իշխանը: Սիմէոն իր աչքերով տեսաւ Լոյսը եւ փրկութիւնը երբ մանուկը իր
գիրկը առաւ, ապա զԱյն օրհնեց եւ մօրը ըսաւ. «Սրտէդ սուր մը պիտի անցնի»:
Դէպքին ժամանակ հոն էր նաեւ Սիմէոն ծերունիէն բացի այլ կարեւոր անձնաւորութիւն
մը, Աննա մարգարէուհին, որ ապաշխարութեամբ, ծոմով ու աղօթքով կ'անցնէր իր օրերը:
Աննան որբեւայրի կին մըն էր եւ Տիրոջ տան մէջ կը ծառայէր՝ խոնարհութեամբ՝
Երբ Տիրոջ տան մէջ ենք եւ մեր սրտերը վերածած ենք Սուրբ Հոգւոյ բնակարանի, երբ
Տիրոջ կը ծառայենք եւ ուխտած ենք հաւատարիմ մնալ Անոր մինչեւ մեր վերջին շունչը, երբ
Տիրոջ ներկայութեան մէջ ենք, աղօթքի, պահեցողութեան եւ համբերութեամբ գօտեպնդուած, այն
ատեն միայն կը հանդիպինք Աստուծոյ բարիքներուն, Անոր հրաշքներուն ականատես կը
դառնանք, երկնային խաղաղութիւնը կ'ապրինք երկրի վրայ, հոգեւոր ուրախութեան եւ
միութեան հաղորդութեան մէջ կը մտնենք մեր Արարիչին հետ եւ անսպառ գանձը՝ Քրիստոս
կ'ունենանք մեր կեանքին մէջ: Սիմէոն ծերունին եւ Աննա մարգարէուհին իրենց անձերը
Աստուծոյ ընծայաբերած էին բառին վաւերական իմաստով, Պօղոս առաքեալին բառերով.
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«Որպէս կենդանի զոհ, դուք ձեզ Աստուծոյ ընծայեցէք, որովհետեւ ատիկա՛ է Աստուծոյ ուզած
հոգեւոր պաշտամունքը» (Հռ 12.1):
Քրիստոսի Տաճար ընծայումը Աստուծոյ կամքին իրականացումն էր եւ երկնքի
Արքայութեան հաստատումը երկրի վրայ: Աստուծոյ կամքը միշտ բարի է, հաճելի եւ
կատարեալ: Նոյնն է իւրաքանչիւր ծնողքի կամքը եւ ցանկութիւնը, լաւագոյնը իրականացած
տեսնել իրենց զաւակներու կեանքին մէջ. բարին, Աստուծոյ հաճելին եւ կատարեալը: Այդ բոլորը
կ'իրականանան, երբ ծնողներ իրենց զաւակները կ'ընծայեն Տիրոջ, երբ անոնց ցոյց կու տան այն
ճանապարհը ուրկէ պէտք է քալեն, հաղորդուելու աստուածային պատուիրաններուն եւ
ուսուցումներուն հետ, եւ անոնց մտքին ու սրտին մէջ Աստուծոյ Խօսքը ամրագրելով: Սիմէոն
ծերունին եւ Աննա մարգարէուհին օրհնուեցան, որովհետեւ շուքի մէջ համեստ կեանք մը
ապրեցան, ծառայեցին տաճարին, հաւատացին Աստուծոյ եւ յուսացին Փրկիչի գալուստին եւ
երկնքէն ստացան իրենց արդար եւ իրաւ վարձատրութիւնը: Աստուծոյ ներկայութիւնը վայելել
կը նշանակէ ծառայել Աստուծոյ եւ օրհնուիլ:
Մատթէոս 5-ին մէջ կը կարդանք Քրիստոսի «Դուք էք աշխահի լոյսը» խօսքը: Քրիստոս
խօսքը կ'ուղղէ բոլորիս, բոլորս լոյս անուանելով եւ լոյս ըլլալու շնորհքն ու պաշտօնը
վստահելով մեզի: Դարձեալ նոյն գլխուն մէջ Քրիստոս կ'ըսէ. «Ձեր լոյսը թող այնպէս շողայ
մարդոց առջեւ, որ անոնք ձեր բարի գործերը տեսնեն եւ փառաւորեն ձեր Հայրը, որ երկինքի մէջ
է»: Լոյս ըլլալ կը նշանակէ Աստուծոյ նմանիլ: Պօղոս առաքեալ Եփեսացիներուն գրած իր
նամակի հինգերորդ գլխուն մէջ հաւատացեալները կը յորդորէ Աստուծոյ նմանիլ եւ լոյսի
որդիներուն վայել ձեւով ապրիլ: Երբ կը խօսինք Աստուծոյ Լոյսի մասին Հին Կտակարանեան
դէպքերէն կը վերյիշենք Իսրայէլացիներու թափառական կեանքը, երբ անոնք անապատին մէջ
ցերեկ ժամանակ ամպին կը հետեւէին, իսկ գիշերը՝ կրակէ սիւնին: Անոնք Աստուծոյ լոյսով
լուսաւորուած ու առաջնորդուած՝ հասան խոստացուած երկիրը: Աստուած նոյն
օրհնութիւններով եւ բարիքներով օժտեց բոլոր ժողովուրդները: Այդ օրհնութիւնը, երկինքէն
իջած Լոյսը Քիստոս է, որ եղաւ ճանապարհ ճշմարտութեան եւ յոյս փրկութեան: Պատարագի
արարողակարգին մէջ, երբ Պատարագը լրումին կը հասնի, պատարագիչը վերջին
փառաբանական աղօթքին մէջ բարձրաձայն կ'երգէ Յակոբոս առաքեալին բառերը մէջբերելով.
«Միայն բարի նուէրները եւ կատարեալ պարգեւներն են, որ կու գան երկինքէն, Հօր Աստուծմէ,
որ լոյսի Արարիչն է, որուն կամքը անփոփոխ է, անդառնալի եւ անստուեր» (1.17):
Աշխարհի լոյսը դառնալու քաղցր հրաւէրին ընդառաջած կ'ըլլանք, երբ ծառայական
կեանքով եկեղեցւոյ պայծառացման նուիրական գործին մէջ մեր ամբողջական մասնակցութիւնը
բերենք եւ երբ մեր ընտանիքները եւ տուները Քրիստոսով շողարձակուող լոյսի կեդրոններու
վերածենք:
Վերջապէս, Եսայի Մարգարէին «Եկէք, Տիրոջ Լոյսով քալենք» (5.2) խօսքերը մէջբերելով,
Տեառնընդառաջի եւ Քրիստոսի Տաճար ընծայման տօնը, թող ըլլայ հաւաքական ուխտի օր,
հաւաքական հրաւրը, երթալու, քալելու Տիրոջ լոյսով եւ առաջնորդելու ուրիշը դէպի
յաւիտենական Լոյսը, այդ ուրիշը՝ մեր կեանքին մէջ հանդիպած բեկուած սրտերն են ու
Աստուծոյ Խօսքին ծարաւի հոգիները:

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան
Առաջնորդ Քուէյթի
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ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ ԵՒ ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ
ԽԱՐՈՅԿԻ ՀՐԱՎԱՌՈՒՄ
Երեքշաբթի, 13 Փետրուարի երեկոյեան ժամը 6:30-ին, Սրբոց
Վարդանանց նորակառոյց եկեղեցւոյս մէջ տեղի ունեցաւ
Տեառնընդառաջի նախատօնակ, նախագահութեամբ՝ Թեմիս
Բարեջան Առաջնորդ` Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի,
որ
տեղի
ունեցած
երեկոյեան
ժամերգութենէն
եւ
նախատօնակի
արարողութենէն
ետք
համախմբուած
հաւատացեալներուն օրուան խորհուրդը փոխանցեց, ըսելով.
«Մատթէոս 5-ին մէջ կը կարդանք Քրիստոսի «Դուք էք
աշխարհի լոյսը» խօսքը: Քրիստոս խօսքը կ'ուղղէ բոլորիս,
բոլորս լոյս անուանելով եւ լոյս ըլլալու շնորհքն ու պաշտօնը վստահելով մեզի», ու շարունակեց,
ըսելով. «Աշխարհի լոյսը դառնալու քաղցր հրաւէրին ընդառաջած կ'ըլլանք, երբ ծառայական
կեանքով եկեղեցւոյ պայծառացման նուիրական գործին մէջ մեր ամբողջական մասնակցութիւնը
բերենք եւ երբ մեր ընտանիքները եւ տուները Քրիստոսով շողարձակուող լոյսի կեդրոններու

վերածենք»: Առաջնորդ Հայր Սուրբը իր պատգամին մէջ նաեւ յորդորեց ներկաները հաւատքի
մէջ անսասան մնալ եւ անվհատ աղօթել, օրինակ բերելով Սիմէոն Ծերունին եւ Աննա
Մարգարէուհին, որոնք շուքի մէջ համեստ կեանք մը ապրեցան, ծառայեցին տաճարին,
հաւատացին Աստուծոյ եւ յուսացին Փրկիչի գալուստին եւ երկինքէն ստացան իրենց արդար եւ
իրաւ վարձատրութիւնը՝ թէկուզ ծերունազարդ տարիքին:
Այնուհետեւ, Քրիստոսի Լոյսը խորանէն փոխանցուեցաւ եւ տարածուեցաւ հաւատացեալներուն
մէջ, երբ անոնք այդ լոյսով վառեցին իրենց լապտերները, ապա նորապսակ ամոլներ, Առաջնորդ
Հայր Սուրբին եւ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանին առաջնորդութեամբ,
դպրաց դասին հետ թափօր կազմած ուղղուեցան եկեղեցւոյ շրջափակ, ուր Հայր Սուրբին, Տէր
Հօր եւ նորապսակ զոյգերու ձեռամբ տեղի ունեցաւ Տեառնընդառաջի աւանդական խարոյկի
հրավառումը՝ եկեղեցիէն դուրս բերուած Քրիստոսի Լոյսով, եւ երգուեցաւ «Կիլիկիա» երգը:
Աւարտին, եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ նաեւ մանուկներու ընծայում:
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ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՔ
ԵՒ ՔՈՒԷՅԹԻ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ՈՒԽՏԻ ՕՐԸ
Ուրբաթ, 9 Փետրուար 2018-ին, նախագահութեամբ Թեմիս Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպույեանին, Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց
Եկեղեցւոյս Տօնին առիթով, մատուցուեցաւ
Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ, զոր
մատուցանեց Նոր Ջուղայէն հիւրաբար
Քուէյթ ժամանած Արժ. Տ. Վազգէն Քհնյ.
Քէօշկէրեանը:
Սրբոց Վարդանանց Տօնը իւրայատուկ
նշանակութիւն ունի քուէյթահայութեան
համար, որովհետեւ անիկա նաեւ Քուէյթի
Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ ուխտի օրն
է, որ այս տարի առաջին անգամ ըլլալով նշուեցաւ նորակառոյց եկեղեցւոյ յարկին տակ: Օրուան
Պատգամը փոխանցեց եւ յաւուր պատշաճի քարոզեց Թեմիս Առաջնորդ Հայր Սուրբը, որ փոքր
պատմական մը ընելէ ետք նշեց, թէ Վարդանանց պատերազմին թէեւ պարսիկները թիւով եւ
ուժով շատ աւելի հզօր էին, բայց հայերը զինուած էին քրիստոնէական հաւատքի զօրութեամբ եւ
անոր շնորհիւ է որ վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց մղուած պատերազմին կարողացան
դիմադրել թշնամիին: Ապա ներկայ հաւատացեալներուն պատգամեց հաւատարիմ մնալ
Վարդանանց խորհուրդին՝ միասնակամութեամբ ու սիրով մեր դժուարութիւնները հարթելու
կարեւորութեան, ինչպէս նաեւ կարեւորութեամբ փոխանցեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետին յորդորը ուղղուած քուէյթահայութեան՝ տէր կանգնելու երկար տարիներու
տքնաջան աշխատանքին շնորհիւ ձեռք բերուած յաջողութիւններուն՝ համայնքային
կառոյցներուն եւ սիրով համախմբուելով անոնց շուրջ, ամուր ու աւելի պայծառ պահելու
զանոնք:
Պատարագէն ետք, եկեղեցւոյ ներքնասրահին մէջ տեղի ունեցաւ մատաղօրհնէք: Մատաղի
պատրաստութեան աշխատանքները կատարած էր Եկեղեցասիրաց Տիկնանց Յանձնախումբը
համագործակցելով Թաղական Խորհուրդին հետ: Աւարտին Դպրաց Դասի առաջնորդութեամբ
հաւատացեալները հնչեցուցին Սրբոց Վարդանանց յիշատակին նուիրուած ոգեշունչ երգեր:

ՍՈՒՐԲ ԵՒ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ ՄԱՐ ՄԱՐՈՒՆԻ ՏՕՆԻՆ
ԱՌԻԹՈՎ
Ամէն տարի Փետրուար ամսուան սկիզբը, Քուէյթի Մարոնիթ եկեղեցին, իր հոգեւոր
հիմնադիրին՝ Մար Մարունի յիշատակի օրը կը տօնէ եւ այս առիթով կը հրաւիրէ շրջանի մը
Մարոնիթ առաջնորդը նախագահելու արարողութեանց: Այս տարի, նոյն աւանդութեան
համաձայն, Ուրբաթ, 9 Փետրուար 2018ին, նախագահութեամբ Պրազիլիայի Մարոնիթ համայնքի
առաջնորդ՝ Գերշ. Տէր Էտկար Մատի Եպիսկոպոսին, կատարեցին սուրբ պատարագ , որու
ընթացքին հիւր եպիսկոպոսը ներկայ հաւատացեալներուն փոխանցեց Մար Մարունի հոգեւոր
ծառայութեան խորհուրդը: Սուրբ Պատարագին ներկայ եղաւ Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տէր
Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանը, Նոր Ջիւղայէն հիւրաբար Քուէյթ գտնուող Տէր Վազգէն Քհնյ.
Քէօշկէրեանի ու եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ՝ Տէր Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանի
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ընկերակցութեամբ: Այս առթիւ, Առաջնորդ Հայր Սուրբը համայնքիս զաւակներուն անունով
շնորհաւորեց հիւր եպիսկոպոսը եւ Մարոնիթ համայնքի պատասխանատուները:

ՄԱՐՈՆԻԹ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ
ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ
Շաբաթ, 10 Փետրուար 2018ին, Մարոնիթ
եկեղեցւոյ Հոգեւոր հովիւին՝ Տէր Ռիմոն Իիտ
Վարդապետի
առաջնորդութեամբ,
Մար
Մարունի տօնի նշման համար հիւրաբար
Քուէյթ ժամանած Պրազիլիայի Մարոնիթ
համայնքի առաջնորդ՝ Գերշ. Տէր Էտկար
Մատի
Եպիսկոպոսը,
համայնքի
վարչականները եւ Լիբանանի «Նուր Սաթ»
հեռուստացոյցի աշխատակիցները, այցելեցին
նորակառոյց Սրբոց Վարդանանց եկեղեցին ու
առաջնորդարանը: Թեմիս Առաջնորդ Գերպ.
Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան, Արժ. Տէր Հօր ընկերակցութեամբ, դիմաւորեց պատուական
հիւրերը: Բարի գալուստի խօսքերէն ետք, Մարոնիթ առաջնորդը անդրարձաւ այն հսկայ
աշխատանքին, որ տարուած է Քուէյթի մէջ, հայ համայնքը հայօրէն պահելու համար:
Ան յատկապէս շեշտեց, որ ներկայ դժուարին պայմաններուն մէջ, Քուէյթի համայնքը
կարողացած է եկեղեցւոյ եւ առաջնորդարանի նոր կառոյցի մը սեփականատէրը դառնալ, որ
կարելի է հերոսութիւն համարել: Հիւրասիրութենէն ետք, հեռուստացոյցի թղթակիցը Գերպ. Հայր
Սուրբին հետ յատուկ հարցազրոյցով մը տեղեկութիւններ քաղեց նաեւ Քուէյթի հայ համայնքի
պատմական ընթացքին մասին: Այցելութեան ընթացքին, Վիտիոյի արձանագրութիւններու
կողքին, առնուեցան նաեւ յիշատակի նկարներ:
Աւարտին, Գերպ. Հայր Սուրբը դարձեալ շնորհաւորեց իրենց հիմնադիր սուրբի տօնը եւ
շնորհակալութիւն յայտնեց իրենց այցելութեան համար:

ԿՈՆԴԱԿԻ ՅԱՆՁՆՈՒՄ
Կիրակի, 11 Փետրուար 2018ի առաւօտեան,
Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ Գերպ.
Տ.
Մասիս
Ծ.
Վրդ.
Զօպույեան,
Հոգաբարձութեանս
Ատենապետ
Պրն.
Ֆիլիփ Փաթաթանեանի
ընկերակցութեամբ
,վարժարան այցելեց եւ յանձնեց Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Վեհափառ Հայրապետի 2018ի Սրբատառ
Կոնդակը,
նուիրուած
Հայաստանի
Ա.
Հանրապետութեան կերտման 100 Ամեակին։
Առաջնորդ Հայր Սուրբը նախ մեծարեց
հարիւրամեայ
աւանդը
նշելով
որ
այս
անկախութիւնը Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի, Ղարաքիլիսէի եւ Մեծ Եղեռնի Զոհերու
արեան գնով ձեռք բերուած սխրագործութիւն է եւ մեր պարտքն է անկախութեան դրօշը
փոխանցել սերունդէ սերունդ եւ ամէն ջանք ի գործ դնել հզօրացնելու մեր մայր Հայրենիքը։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Սփիւռքի Նախարարութեան Մէջ Վարչապետը Խօսած Է
Հայրենադարձութեան Հարցին Մասին
Վարչապետ Կարէն Կարապետեան Չորեքշաբթի օր այցելած է Հայաստանի Հանրապետութեան
սփիւռքի նախարարութիւն` ծանօթանալու 2017 թուականի գերակայ խնդիրներու կատարման
եւ ձեռնարկներու իրականացման արդիւնքներուն, ինչպէս նաեւ 2018 թուականին
կատարուելիք աշխատանքներուն:

Սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան զեկուցած է, որ 2017-ին նախարարութեան առջեւ
դրուած է ռազմավարական երեք խնդիր` նպաստել հայապահպանութեան` համագործակցելով
սփիւռքի կազմակերպութիւններուն եւ հոգեւոր կառոյցներուն հետ, նպաստել հայկական
ներուժի յայտնաբերման եւ համախմբման` Հայաստանի եւ Արցախի տնտեսական զարգացման
նպատակով եւ մշակել հայրենադարձութիւնը խթանող ծրագիրներ:
Այս նպատակով աշխատանք իրականացած է 138 երկիրներու մէջ գործող համայնքներու հետ,
եւ
յուշագիրներ
ու
համաձայնագիրներ
կնքուած
են
43
համահայկական
կազմակերպութիւններու հետ: Աշխարհի 21 երկիրներու մէջ ձեւաւորուած են առեւտրական
ցանցեր, եւ սփիւռքահայ համայնքներու մէջ մասնագիտական գործարարական կառոյցներու
ստեղծումը կը շարունակուի: Հայրենադարձութեան բաժինով մշակուած է ռազմավարութիւն,
ծրագիր, գործողութիւններու ծրագիր եւ օրէնքի նախագիծ:
Սփիւռքի նախարարին համաձայն, կառավարութեան ծրագիրով նախատեսուած 6 գերակայ
խնդիրներու ուղղութեամբ իրականացուած է 26 ծրագիր, որոնց մասնակիցներուն թիւը կը
հասնի 7000-ի: 2017-ին շարունակուած են աշխատանքները Սուրիայէն Հայաստան
տեղափոխուած հայերու համարկումի, կեցութեան, կրթութեան, առողջապահութեան,
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աշխատանքի տեղաւորման հարցերու լուծման ուղղութեամբ: Կը գործեն միջնախարարական
յանձնախումբ, աշխատանքային խումբ, արագ արձագանգման խումբ եւ թէժ գիծ: Հայաստանի
տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու նախարարութեան հետ կազմակերպուած է 5
գործարաններու բացում, օժանդակութիւն ցուցաբերուած է գործարարական ծրագիրներու
մշակման:
Հայապահպանութեան եւ սփիւռքի երիտասարդութեան հետ
աշխատանքի առնչութեամբ, հայերէնի իմացութեան մակարդակի
բարձրացման ծրագիրներու ծիրին մէջ 2017-ին «Սփիւռք»
ամառնային դպրոցի դասընթացներուն մասնակցած է 266
սփիւռքահայ
30
երկիրներէ,
2016-ի
հետ
բաղդատելով
մասնակիցներուն
թիւը
աւելցած
է
100-ով:
Սփիւռքի
երիտասարդներու «Արի տուն» հայրենաճանաչութեան ծրագիրը
իրականացած է 9 փուլով, մասնակցած է 1055 սփիւռքահայ
երիտասարդ` 36 երկիրներէ: Միացեալ Նահանգներու հայկական
կրթօճախներու մէջ Երեւանէն ուղարկուած մասնագէտի ուժերով
կազմակերպուած է 27 կրթօճախի 50 ուսուցիչի վերապատրաստման դասընթացք: 37 երկիրներէ
աւելի քան 200 սփիւռքի հայկական կրթօճախի առաքուած են 87.000 կտոր դասագիրք եւ
ուսումնաօժանդակ նիւթեր: Նախարարութեան աջակցութեամբ սփիւռքի մէջ ստեղծուած է 16
նոր միօրեայ դպրոց: Իրականացուած են նաեւ շրջանային կրթամշակութային ծրագիրներ:
Նախարարին համաձայն, 2018-ի գերակայ խնդիրներէն է սփիւռքի մէջ մշակութային կեանքի
զարգացման ուղղութեամբ ձեռնարկներու իրականացումը:
Նախարար Յակոբեան զեկուցած է, որ Հայաստանի Հանրապետութեան ներդրումային
ծրագիրներուն սփիւռքահայերու մասնակցութեան ապահովման գործին մէջ մեքանիզմներու
ներդրման նպատակով` 2017-ին ստեղծուած են աշխատանքային խումբ եւ «Մէկ պատուհան»
կառուցակարգը, նախարարութեան պաշտօնական կայքին մէջ բացուած է «Ներդրումներ
Հայաստանի մէջ» բաժին, որուն մէջ ներկայացուած են իրաւական հարցեր, ներդրումային
ծրագիրներ եւ այլ տեղեկատուական նիւթեր:
Կայքին մէջ տեղադրուած է 180 ներդրումային ծրագիր եւ սփիւռքի գործարարներուն եւ
հայկական առեւտրական-արդիւնաբերական պալատներուն ուղարկուած են գործարարական
ծրագիրներ եւ տեղեկատուութիւն Հայաստանի մէջ ներդրումներ իրականացնելու հարթակներու
մասին: 290 գործարար ներդրում կատարած է Հայաստանի մէջ, շուրջ 700 հոգիի հետ
նախարարութիւնը կը շարունակէ աշխատանքը այդ ուղղութեամբ: Գործարարական
ծրագիրներու տարածման եւ ներդրումներու ներգրաւման ուղղութեամբ տեղեկատուութիւնը կը
փոխանցուի տեսաժողովներու եւ առցանց քննարկումներու միջոցով: Նախարար Հրանուշ
Յակոբեանի համաձայն, սփիւռքահայ գործարարները գոհ են մաքսային համակարգի
աշխատանքէն, իսկ խնդիրներու շարքին կը նշեն շինարարական կանոններու կարգաւորումը,
դատական համակարգի բարեփոխումը, այլ լեզուներով Հայաստանի Հանրապետութեան
օրէնսդրութեան թարգմանութիւնը եւ այլն: Վարչապետ Կարէն Կարապետեանը նշած է, որ
կառավարութիւնը բարեփոխումներ կ՛իրականացնէ այս մարզերուն մէջ եւ համապատասխան
յանձնարարականներ տուած է:
Վարչապետը գոհունակութիւն յայտնած է հայապահպանութեան, սփիւռքի մէջ ազգային
ինքնութեան պահպանման եւ հայոց լեզուի իմացութեան մակարդակի բարձրացման
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սփիւռքահայ երիտասարդութեան շրջագիծին մէջ պատմական յիշողութեան ամրապնդման
ուղղութիւններով տարուող շարունակական աշխատանքին եւ յանձնարարած շարունակել
աշխուժ
աշխատանքը:
Վարչապետը
անդրադարձած
է
Հայաստան-սփիւռք
համագործակցութեան տնտեսական օրակարգի ձեւաւորման հարցին` կարեւոր նկատելով
ներդրումներու ներգրաւման, հայրենադարձութեան խթանման եւ մասնագիտական ներուժի
համախմբման ուղղուած ծրագիրները: «Ի դէմս սփիւռքի նախարարութեան` մենք ունինք լաւ
առիթ մեր տնտեսական ծրագիրներուն մէջ ներգրաւելու մեր հայրենակիցները, քարոզելու այն
ձեռքբերումները, որոնք այսօր ունինք: Մենք կ՛ըսենք, որ Հայաստանը, փոքր երկիր ըլլալով, լաւ
հարթակ է Եւրասիական տնտեսական միութիւն, Եւրոպական Միութիւն եւ իրանական շուկայ
մտնելու համար: Այս առումով պէտք է յստակօրէն ձեւակերպուած ըլլայ պետական
իւրաքանչիւր օղակի եւ սփիւռքի նախարարութեան միջեւ շփման կանոնակարգը:
Երկրորդը հայրենադարձութեան խնդիրն է. սփիւռքահայութեան հայրենադարձութեան
առումով սուրիահայերու փորձառութիւնը ունինք, հիմա պէտք է ձեւակերպենք` ինչպէս պիտի
ներգրաւենք: Երրորդը մասնագիտական ներուժի համախմբումն է` նպատակ ունենալով
սփիւռքի միջոցով աւելցնել արտաքին աշխարհի հետ շփման կարելիութիւնները`
ժամանակակից քաղաքացի ունենալու համար: 2018 թուականին այս խնդիրներուն
ուղղութեամբ ձեզմէ կ՛ակնկալեմ որոշակի գործնապաշտ լուծումներ», ըսած է վարչապետ
Կարէն Կարապետեան:
Վարչապետը յանձնարարած է յստակ ձեւակերպել եւ ներկայացնել Հայաստան-սփիւռք
համագործակցութեան հաստատութենական զարգացման վերաբերեալ առաջարկները:
Վարչապետը կարեւոր նկատած է նաեւ սփիւռքահայութեան ներուժի օգտագործումը
Հայաստանը` իբրեւ զբօսաշրջային երկիր ներկայացնելու եւ քարոզելու գործին մէջ, եւ
յանձնարարած միասնաբար աշխատիլ Զբօսաշրջութեան պետական կոմիտէին հետ:

Արցախեան Զարթօնքի 30-ամեակը` Ստեփանակերտի
Մէջ
Չորեքշաբթի օր լրացաւ արցախեան ազգայինազատագրական
շարժումին
30-ամեակը:
Ստեփանակերտի Վերածնունդի հրապարակին
վրայ
տեղի
ունեցաւ
բազմահազարանոց
ձեռնարկ` նուիրուած արցախեան շարժումի 30ամեակին, որուն ընթացքին ելոյթ ունեցաւ նաեւ
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեանը: Ձեռնարկին ներկայ էին Արցախի
Հանրապետութեան երկրորդ նախագահ Արկադի
Ղուկասեանը, Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ արք.
Մարտիրոսեանը, արցախեան շարժման վեթերաններ, պետական բարձրաստիճան
պաշտօնեաներ, Հայաստանի եւ սփիւռքի ներկայացուցիչներ, արտերկրէն հիւրեր:
Ձեռնարկին մասնակիցները պաստառներով, դրօշներով, կոչերով,
Ստեփանակերտի
կեդրոնական փողոցներէն շարժեցան դէպի Վերածնունդի հրապարակ, ուր տեղի ունեցաւ
ղարաբաղեան շարժումի 30-ամեակին նուիրուած տօնական ձեռնարկը:
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Արամ Մանուկեանի Արձանի Մասին Որոշում Տրուեցաւ
Ձայներու 43 կողմ, 12 դէմ յարաբերակցութեամբ Երեւանի քաղաքապետարանի աւագանիի
նիստին ընդունուեցաւ Արամ Մանուկեանի արձանի տեղադրման որոշումը` ըստ Դաւիթ
Մինասեանի նախագիծին:
Խմբակցութիւններէն «Երկիր ծիրանի»-ն յայտնեց, որ պիտի
չմասնակցի քուէարկութեան: «Ելք» խմբակցութիւնը յայտնեց, որ
դէմ պիտի քուէարկէ` պատճառաբանելով, որ մրցումը տեղի
ունեցած է անարդար, Դաւիթ Մինասեանի նախագիծը չէր
ներկայացուած անոր:
Ի պատասխան «Ելք»-ի մեղադրանքին, փոխքաղաքապետ Արամ
Սուքիասեան յայտարարեց, որ Արամ Մանուկեանի արձանը տեղադրելու համար մրցումը
երկու փուլ ունեցած է: Ըստ անոր, մրցումին առաջին փուլով ներկայացուած որեւէ աշխատանք
բարձր գնահատականի չէ արժանացած, այդ պատճառով ալ երկրորդ փուլ եղած է:
«Մրցումի երկրորդ փուլին յանձնախումբի անդամ եղած են ո՛չ միայն մասնագէտները, այլ նաեւ
քաղաքական գործիչներ: Յանձնախումբի 11 անդամներէն 7-ն կողմ քուէարկած են
ներկայացուած աշխատանքին», ըսաւ փոխքաղաքապետը:
Պետական, քաղաքական, զինուորական գործիչ Արամ Մանուկեանի արձանը պիտի
տեղադրուի Երեւանի Արամի եւ Նալբանդեան փողոցներու քառուղիին յարող տարածքին մէջ:

«Էֆ. 35»երուն Թուրքիոյ Վաճառումը Կասեցնելու Կոչ
ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը
տեղեկացնէ, թէ Հելլէնամերիկեան ղեկավարման խորհուրդը եւ
Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը միացեալ արշաւի մը
նախաձեռնած են՝ կանխարգիլելու համար արդիական «Էֆ. 35»
տիպի օդանաւեր Թուրքիոյ վաճառելու ծրագիրը։
Նկատի ունենալով, որ վաճառքի որոշումը պէտք է վաւերացուի
Միացեալ
Նահանգներու
Ծերակոյտին
կողմէ,
նշեալ
կազմակերպութիւնները ծերակուտականներուն կ՛ազդարարեն
նման քայլի մը ունենալիք վտանգաւոր հետեւանքներուն մասին, յատկապէս ա՛յս օրերուն, երբ
Թուրքիոյ անհաւասարակշիռ իշխանութիւնները կրնան այդ օդանաւերը գործածել ոչ միայն
Միացեալ Նահանգներու դաշնակից պետութեանց, ներառեալ՝ Կիպրոսի, Յունաստանի,
Իսրայէլի եւ Հայաստանի դէմ, այլ նոյնիսկ Սուրիա գտնուող ամերիկեան ուժերուն դէմ։
Անոնք նաեւ կ՛ազդարարեն, թէ մեծ հաւանականութիւն կայ, որ այս օդանաւերուն
գերարդիական արհեստագիտութիւնը թրքական կողմէն անցնի Միացեալ Նահանգներու
մրցակից՝ Ռուսիոյ եւ Իրանի զինուորական ուժերուն։ Այս վաճառքին դէմ քուէարկելու համար
ձեր շրջանի ծերակուտականին կրնաք դիմել՝ այցելելով http://anca.org/NoJetsForTurkey կայքէջը։
Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 424, àõñµ³Ã, 16 öºîðàô²ð, 2018

9

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

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Մարտին Սուրիոյ Հարցով Ռուսիոյ, Թուրքիոյ Եւ Իրանի
Արտաքին Գործոց Նախարարներու Հանդիպում
Ղազախստանի արտաքին գործոց նախարար Խէյրաթ
Ապտելռահմանով Չորեքշաբթի օր յայտնեց, որ Ռուսիոյ,
Թուրքիոյ եւ Իրանի արտաքին գործոց նախարարները
մտադիր են մարտին ժողով մը գումարել` քննարկելու
համար Սուրիոյ զարգացումները:
Ղազախական դիւանագիտութեան պետը աւելցուց, որ
երեք կողմերը տակաւին իրենց ժողովին ճշգրիտ
թուականն ու վայրը չեն ճշդած, սակայն Ղազախստանի
մայրաքաղաք Ասթանան առաջարկուող վայրերէն մէկն է:
Ասթանան նաեւ պիտի հիւրընկալէ Սուրիոյ հարցով նշեալ երեք կողմերուն միջեւ աւելի ցած
մակարդակով հանդիպում մը:
Թուրքիոյ նախագահութենէն աղբիւրներ 8 Փետրուարին յայտնած էին, որ երեք երկիրները
համաձայնութիւն գոյացուցած են մօտ օրէն Պոլսոյ մէջ ժողով մը գումարելու, ինչպէս նաեւ
Սուրիոյ Իտլիպ նահանգին մէջ հսկողութեան նոր կեդրոններ տեղակայելու շուրջ:

«Սուրիոյ Տագնապը Կարելի Չէ Լուծել Առանց Քիւրտերուն
Մասնակցութեան» Կ՛ըսէ Լաւրով
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով
Չորեքշաբթի օր յայտարարեց. «Սուրիոյ քիւրտերը
սուրիացի ժողովուրդին մէկ անքակտելի մասն են, եւ
սուրիական տագնապը կարելի չէ լուծել առանց անոնց
մասնակցութեան»:
«Ռուսիա տակաւին կը շարունակէ աջակցիլ քիւրտերուն
Սուրիոյ
հարցի
լուծման
ամբողջ
հոլովոյթին
մասնակցութեան», աւելցուց ան:
«Ուաշինկթըն Սուրիոյ մէջ ինքնագլուխ ու վտանգաւոր կերպով կը գործէ եւ Սուրիոյ հողային
ամբողջականութիւնը կը վտանգէ», նշեց Լաւրով` աւելցնելով. «Ռուսիան այն կասկածը ունի, որ
Ուաշինկթըն կ՛ուզէ եթէ ոչ յաւիտեանս, առնուազն երկար ժամանակ մնալ Սուրիոյ մէջ»:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Միխայիլ Պոկտանով իր կարգին շեշտեց. «Միացեալ
Նահանգներ պատասխանատու են Սուրիոյ կարգ մը քիւրտերուն մօտ անջատողական
տրամադրութեանց հրահրման»:
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Միւս կողմէ, Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը Չորեքշաբթի օր յայտնեց, որ
Ժապհաթ Նուսրան, գործակցաբար «Սպիտակ սաղաւարտներուն», Իտլիպի մէջ սադրանքներ
կը պատրաստէ Դամասկոսը քիմիական զէնքի կիրարկման մէջ ամբաստանելու համար:
«Ժապհաթ Նուսրան քլոր պարունակող աւելի քան 20 տակառ փոխադրեց եւ սադրիչ
գործողութիւն մը կը պատրաստէ», նշեց նախարարութիւնը:

Սպառնալով Ամերիկացիներուն «Օսմանեան Բռունցքը»
Ցոյց Տալ` Էրտողան. «ՕԹԱՆ-ը Ամերիկան Չէ.
Ուաշինկթըն Պէտք Է Ուրիշներուն Նման Յարգէ ՕԹԱՆ-ի
Օրէնքներն Ու Կանոնները»
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան իր ղեկավարած
Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան առջեւ
արտասանած խօսքին մէջ յայտարարեց. «ՕԹԱՆ-ի բոլոր
անդամները հաւասար իրաւունքներ ու պարտաւորութիւններ
ունին, եւ Միացեալ Նահանգներ պէտք է ուրիշներուն նման
յարգեն օրէնքներն ու կանոնները»:
«Թուրքիան իրաւունք ունէր «Եփրատի վահան» գործողութիւնը կատարելու, ինչպէս նաեւ
«Ձիթենիի ճիւղ»-ը կատարելու` պահպանելու համար մեր հողերուն անվտանգութիւնն ու մեր
ժողովուրդին ապահովութիւնը, եւ եթէ «Ձիթենիի ճիւղ» գործողութիւնը շղթայազերծելու
առումով մինչեւ ամառ ուշացած ըլլայինք, ահաբեկիչները պիտի շարունակէին փապուղիներ
փորել եւ բերդեր կառուցել»:
«Քրտական ահաբեկչական ջոկատներուն կողմէ մեր սահմաններուն վրայ ահաբեկչական
անցքեր ստեղծելու համար փորուած շարք մը անցքեր յայտնաբերեցինք», յայտարարեց ան:
«Թուրքիոյ կողմէ «Ձիթենիի ճիւղ» գործողութեան շղթայազերծումէն նեղացողներ կան, ինչ որ
մեզ կը մղէ հարցականի տակ առնելու ՕԹԱՆ-ի կանոնները, ուստի ՕԹԱՆ-ը պէտք է
պաշտպանէ Թուրքիան եւ անոր կողքին կանգնի, մինչ ան կը պաշտպանէ իր ազգային
անվտանգութիւնը, որովհետեւ դաշինքին անդամ պետութիւն է», նշեց Էրտողան` աւելցնելով.
«ՕԹԱՆ-ը Ամերիկան չէ: Այս դաշինքին մէջ բոլոր պետութիւնները հաւասար են, եւ բոլորը պէտք
է յարգեն դաշինքին օրէնքներն ու կանոնները»:
Անդրադառնալով Կիպրոսի Հանրապետութեան կողմէ Միջերկրական ծովուն մէջ բնական կազի
պեղման աշխատանքին` Թուրքիոյ նախագահը ըսաւ. «Ոչ ոք թող կարծէ, թէ «Ձիթենիի ճիւղ»
գործողութիւնը մեր ուշադրութիւնը պիտի շեղէ Եգէական ծովուն ու Միջերկրական ծովուն մէջ
մեր իրաւունքներուն պաշտպանութենէն»:
Միւս կողմէ, «Անատոլու» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Էրտողան յայտարարած է,
թէ Սուրիոյ մէջ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ Միացեալ Նահանգներու պայքարը իրականութեան մէջ
թատերական ներկայացում է եւ այժմ «վերածուած» է Թուրքիոյ դէմ պայքարի:
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«Կ՛ըսէք, թէ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ կը պայքարիք, արդէն կէս միլիառ ծախսած էք եւ այժմ կ՛ուզէք այդ թիւը
հասցնել երեք միլիառի: Իսկ այս ընթացքին քանի՞ ՏԱՀԵՇ-ական սպաննած էք: Եկած է
ժամանակը վերջ տալու այդ թատրոնին», ըսած է ան եւ Միացեալ Նահանգներուն կոչ ուղղած
«հանելու դիմակները»:
Թուրքիոյ նախագահը նաեւ պատասխանած է ամերիկացի հրամանատարներէն մէկուն այն
յայտարարութեան, թէ թրքական զինեալ ուժերու Մընպեժը հարուածելու պարագային
ամերիկեան ուժերը կարծր պատասխան պիտի տան:
«Այդպէս կը խօսին անոնք, որոնք տակաւին չեն տեսած օսմանեան բռունցքը», ըսած է Էրտողան:

Քուէյթի Մէջ Միջազգային Դաշինքի Ժողով. Թիլըրսըն.
«ՏԱՀԵՇ-ը Տակաւին Վերջնական Պարտութեան
Չմատնեցինք»
Չորեքշաբթի օր առաւօտեան Քուէյթի մէջ ընթացք առաւ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարի միջազգային
դաշինքի նախարարաց ժողովը` մասնակցութեամբ Միջազգային դաշինքին անդամ երկիրներու
եւ աջակցող կազմակերպութիւններու 74 ներկայացուցիչներու:
Ժողովը գումարուեցաւ երկու նիստերով, առաջինը` հրապարակային եւ յատկացուեցաւ
Սուրիոյ եւ Իրաքի մէջ ՏԱՀԵՇ-ի վերաբերեալ վերջին զարգացումներուն, իսկ երկրորդը
դռնփակ` քննարկելու համար աշխարհի տարածքին ահաբեկչութեան եւ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարը
շարունակելու դաշինքի ջանքերը:
Ժողովը կը գումարուի Իրաքի վերակառուցման յատուկ Քուէյթի միջազգային խորհրդաժողովի
ծիրին մէջ:
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ռեքս Թիլըրսըն ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարի
Միջազգային դաշինքի ժողովին ընթացքին յայտնեց, որ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ գլխաւոր
ճակատամարտներուն աւարտը չի նշանակեր, թէ Միացեալ Նահանգներն ու անոնց
դաշնակիցները այդ խմբաւորումը մատնեցին վերջնական պարտութեան:
Թիլըրսըն նաեւ ըսաւ, որ Ուաշինկթըն որոշած է Սուրիոյ ազատագրուած շրջաններուն մէջ
կայունութեան հաստատման համար 200 միլիոն տոլարի յաւելեալ աջակցութիւն տրամադրել:
Ամերիկեան դիւանագիտութեան պետը յայտնեց, որ Ուաշինկթըն կը շարունակէ մտահոգ մնալ
Աֆրինի մէջ արձանագրուած վերջին զարգացումներով` նշելով, որ իր երկիրը լաւապէս կը
գիտակցի Թուրքիոյ ապահովական մտավախութիւններուն:
Նշենք, որ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան մեկնաբանելով Թիլըրսընի խօսքը
յայտարարեց. «Քրտական Ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատներուն նիւթական
աջակցութիւն տրամադրելու որոշումը պիտի ազդէ Թուրքիոյ որդեգրելիք որոշումներուն վրայ»:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Վատ Ընտրանքներ
Կիրակի, 11 Փետրուարին, Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցաւ Թուրքիոյ նախագահի բանբեր Իպրահիմ
Քալընի եւ Միացեալ Նահանգներու նախագահի ազգային ապահովութեան խորհրդատու
Հըրպըրթ Մաքմասթըրի հանդիպումը: Թուրքիոյ նախագահական պալատը հաղորդեց.
«Մանրամասնօրէն քննարկուած են երկկողմանի յարաբերութիւններուն վրայ ժխտական
ազդեցութիւն ունեցող հարցերը»: Այլ խօսքով` անոնց լուծման ուղղութեամբ որեւէ
յառաջդիմութիւն չէ արձանագրուած: Մէկ օր ետք, թրքական դիւանագիտութեան պետ Մեւլութ
Չաւուշօղլու սպառնաց, թէ Միացեալ Նահանգներու հետ յարաբերութիւնները կա՛մ պիտի
կարգաւորուին, կա՛մ ալ ամբողջութեամբ պիտի վատթարանան` աւելցնելով, որ իր երկիրը
կորսնցուցած է Ուաշինկթընի նկատմամբ իր հաւատքը:
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան, ըստ իր սովորութեան, քայլ մը անդին գնաց`
ՏԱՀԵՇ-ի դէմ Միացեալ Նահանգներու պայքարը նկատելով թատրոն մը, որ այժմ վերածուած է
Թուրքիոյ դէմ պայքարի: Ան նաեւ պատասխանելով ամերիկացի հրամանատարի մը Մընպեժի
դէմ թրքական յարձակումի մը կարծր պատասխան տալու գծով յայտարարութեան, սպառնաց
ամերիկեան ուժերուն «օսմանեան բռունցքը» ցոյց տալ:
Այս բոլոր ազդանշանները մտածել կու տան, որ Թիլըրսընի Թուրքիա այցելութիւնը
արդիւնաւէտ պիտի չըլլայ: Մինչ ամերիկեան կողմը լաւագոյն պարագային թուրք-ամերիկեան
յարաբերութիւններու առաւել վատթարացումէ մը կամ յոռեգոյն պարագային ՕԹԱՆ-ի մեծ
հարուած մը հասցնող` դաշնակից ուժերու միջեւ բախումի մը մտավախութենէն մղուած կը
փորձէ ողջմիտ կեցուածքի վրայ մնալ: Թրքական կողմը կը շահագործէ իր դաշնակիցին այդ
մտավախութիւնը եւ կը շարունակէ բարձրացնել կարծր կեցուածքներու նշանակը:
Այնքան ատեն, որ թրքական կողմին ամբարտաւանութիւնը խօսքերու սահմանին մէջ է,
կացութիւնը տանելի է, սակայն հարցերը կտրուկ կերպով կրնան փոխուիլ, եթէ Էրտողան իր
խօսքը գործի վերածէ, եւ թրքական ուժերը յանդգնին գրոհել Մընպեժի վրայ: Այդ պարագային
Ուաշինկթըն ինքզինք պիտի գտնէ երկու վատ ընտրանքներու առջեւ. նախայարձակ թրքական
ուժերը հարուածելով մեծ վնաս պատճառել ՕԹԱՆ-ին ու անոր վարկին, կամ նահանջել եւ
վնասել իր իսկ վարկին: Ամերիկեան կողմին համար տրամաբանական ընտրանքը պիտի ըլլայ
հարուածել այդ ուժերը, որովհետեւ նախայարձակ կողմը ինքն է, որ հարուածած կ՛ըլլայ ՕԹԱՆն ու անոր վարկը եւ ոչ թէ ինքնապաշտպանութեան դիմողը:
Նկատի ունենալով Անգարայի, Մոսկուայի եւ Թեհրանի միջեւ սիրախաղերը եւ ընդհանրապէս
Արեւմուտքին դէմ կեցուածքները, թրքական այդպիսի արկածախնդրութիւն մը չի կրնար
ազդեցութիւն չունենալ Թուրքիոյ` ՕԹԱՆ-ի անդամակցութեան վրայ:

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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ԱԿՆԱՐԿ

Օդային-Հակաօդային Բախումներու Հարթութիւն
Տարածաշրջանային մակարդակի վրայ զինուորական իրադարձութիւններու արձանագրած
մագլցողականութիւնը կը յուշէ, որ տարողութեան նոր հարթութիւն թեւակոխած են
պատերազմական գործողութիւնները:
Այդ հարթութիւնը աւելի կը յատկանշուի զինուորական
ինքնաթիռներու
յաճախակի
երեւումներով,
կործանիչներով,
բայց
նաեւ
հակաօդային
հակադարձութիւններով եւ զինուորական օդանաւերը
վար առնելով:
Եթէ սուրիական տարածքներու վրայ ահաբկիչները
ռուսական զինուորական օդանաւ կը խոցէին, ապա
քրտական զինեալ խմբաւորումները կը յաջողէին
թրքական երկու կործանիչ վար իջեցնել: Մինչ սուրիական հակաօդային ուժերը իսրայէլեան
օդուժին նկատելի հարուած կը հասցնէին, օդանաւ կործանելով` ըստ էութեան իսրայէլեան
օդուժի գերակայութեան խորհրդաւորութիւնը քանդելով:
Հիմա տարբեր կողմեր իրարու հետ նաեւ այս առումով հաշուի կը նստին, որ օդային
հարուածներուն դիմաց կան նաեւ հակաօդային յագեցած զինուժի տեսակներ, որոնք
վերահաշուարկներ կը պարտադրեն այս կամ այն կողմին, որ կ՛առաջադրէր զինուորական
իրավիճակ ստեղծել արդիական օդուժի օգտագործումով:
Հակառակ նոր հարթութիւն տեղափոխուելու նախադրեալներուն եւ նոր տարողութիւն
նուաճելու մագլցողականութեան, այսուհանդերձ Սուրիոյ մէջ ռուսական, թրքական
օդանաւերու վար առնուիլը անպայման չ՛ենթադրեր պատերազմի տեղական բնոյթէն
տարածաշրջանայինի անցումը կամ յաւելեալ բռնկումը:
Նոյնը կարելի է ըսել Իսրայէլի պարագային. լիբանանեան փորձառութեան մօտ կայ
աւանդական ընկալում, որ Թել Աւիւ անպայման կը հակադարձէ, ուժգին պատժիչ
գործողութիւններու կ՛անցնի եւ նոյնիսկ կը դիմէ պատերազմի, եթէ իրեն ուղղուած
ոտնձգութիւն նկատէ այս կամ այն զինուորական ուժին կողմէ:
Այս պարագային շեղում կայ այդ աւանդական գիծէն: Թել Աւիւ կը դիմէր Մոսկուային` զսպիչ
դերակատարութիւն ունենալու համար իրեն դէմ ուղղուած ռազմական գործողութիւններուն
ուղղութեամբ:
Մինչեւ այս դիմումը եւ մինչեւ իսրայէլեան օդանաւին վար առնուիլը սակայն, իսրայէլեան
օդանաւերը բազմիցս հարուածած էին Սուրիոյ մէջ տեղակայուած իրանեան յենակէտեր:
Զուգահեռ, Լիբանանի հետ իր սահմանագիծին վրայ արգելակիչ պատ կառուցելու ծրագիրով
Թել Աւիւ արդէն յաչս ամբողջ աշխարհին կը ներկայանար ինքզինք պաշտպանելու
դերակատարութեամբ, ըստ էութեան սակայն նոր թշնամական գործողութիւններու
նախապատրաստութեամբ:
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Հարցը այս պարագային Թեհրան – Թել Աւիւ է Պէյրութ –
Թել Աւիւէն կամ Դամասկոս – Թել Աւիւէն շատ աւելի: Իսկ
այս
հանգամանքները
նկատի
ունենալով
բոլոր
նախադրեալները կը յուշեն, որ Իսրայէլ չ՛ուզեր երթալ
յաւելեալ բռնկուածութեամբ յատկանշուելիք շրջանային
պատերազմի:
Համակողմանի մօտեցում է յայտնապէս, որ շրջանային
պատերազմի իսրայէլեան ներգրաւումը այս պահուն մեծ
հաւանականութիւն չունի: Բայց ըստ էութեան սահմանափակումներով, ճշդուած շրջագիծերով
շրջանային, գուցէ նաեւ համաշխարհային տեղայնացուած պատերազմ է, որուն ականատես
կ՛ըլլանք: Եւ որեւէ համոզիչ կանխատուեալ չկայ, որ ներխուժումներ, օդային տարածքներու
ճեղքումներ, կործանիչներու աշխուժ շրջագայութիւններ, օդային հարուածներ եւ
հակահարուածներ պիտի չշարունակուին: Ներկայ աշխարհաքաղաքական դրուածքը նկատի
ունենալով թէկուզ սահմանափակ շրջագիծի մէջ:

«Ա.»
ԱՅԼԱԶԱՆ

Առանձնութեան Նախարարութիւն
Բրիտանիոյ վարչապետ Թերեզա Մէյը վերջերս ստեղծեց
նոր
նախարարութիւն
մը`
առանձնութեան
նախարարութիւն եւ նախարար նշանակեց Թրէյսի Քրաուչը:
«Կ՛ուզեմ վերցնել այս մարտահրաւէրը` մեր ընկերութեան
համար: Կ՛ուզեմ, որ բոլոր միջոցները ձեռք առնուին,
որպէսզի
առանձնութենէ
տառապող
տարեցները,
սիրելիներ եւ հարազատներ կորսնցնողները զրուցակից
ունենան, լսող ունենան եւ իրենց փորձառութիւնը բաժնեն
ուրիշներու հետ», յայտարարեց վարչապետ Մէյ մամլոյ
ասուլիս մը ընթացքին:
Տուեալներու համաձայն, առանձութիւնը նոյնքան վնասակար է առողջութեան, որքան` օրական
15 ծխախոտ ծխելը:
9 միլիոն բրիտանացի երիտասարդներ եւ տարեցներ կը տառապին առանձնութենէ:
75-ը թեւակոխած տարեցներուն 50 տոկոսը, շուրջ` երկու միլիոն տարեց` օրեր եւ շաբաթներ
կ՛անցնէ չորս պատերու մէջ փակուած, ամբողջական առանձութեան մէջ:

www.kantsasar.com
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