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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

Քուէյթի Ազգային վարժարանի Մասնակցութիւնը ՀՀ ՀԳՆ
Կազմակերպած Բնագիտական Օլիմպիականին
Յուլիս 12-16-ին կազմակերպութեամբ՝ ՀՀ ՀԳ նախարարութեան տեղի ունեցաւ համահայկական
բնագիտական 4-րդ օլիմպիականը, որուն մասնակցեցան Հայաստանի, Արցախի, Ռուսաստանի, Իրանի,
Քուէյթի եւ Ջաւախքի հայ աշակերտները:

Քուէյթի Ազգային վարժարանը մասնակցեցաւ սոյն օլիմպիականին երեք աշակերտներով՝ Քարէն
Թաշճեան, Միրնա եւ Շահան Այնթապլեաններ: Խումբի ղեկավարն էր՝ վարժարանիս փոխ տնօրէն՝ Պրն.
Կարօ Արսլանեան:
Չորս օրերու ընթացքին աշակերտները իրար ծանօթացան եւ հաճելի պահեր ապրեցան: Անոնք այցելեցին
Սարդարապատ յուշահամալիր եւ այլ տեսարժան վայրեր:
Յիշենք նաեւ, որ աւարտին տեղի ունեցաւ փակման հանդիսութիւն, ուր աշակերտները գեղարուեստական
անակընկալ յայտագրով հանդէս եկան, ապա յաղթական աշակերները ստացան իրենց պարգեւները:
Քուէյթի Ազգային վարժարանի 11-րդ դասարանի աշակերտուհի` Միրնա Այնթապլեանը ստացաւ 2-րդ
կարգի Տիպլոմ մաթեմատիկայի բնագաւառին մէջ, իսկ նոյն դասարանէն Քարէն Թաշճեանը ստացաւ
Պատուոգիր Ֆիզաիկայի բնագաւառին մէջ: Կը շնորհաւորենք մեր յաղթողներուն մաղթելով նորանոր
նուաճումներ:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Համբարձումեան. «ՀՅԴ-ն Ընտրութիւններուն Պիտի
Մասնակցի Առանձին, Իր Ծրագիրով»
17 Յուլիսին Երեւանի կեդրոնը տեղի ունեցաւ Հայաստանի Ա.
Հանրապետութեան հիմնադիր Արամ Մանուկեանի արձանի
բացումը: «Արամ Մանուկեանի արձանի տեղադրման
նախաձեռնութիւնը ՀՅԴ-ինն է, բայց դիրքի որոշումը տրուած է
համապատասխան
պատկան
մարմիններու
հետ
քննարկումներէ, խորհրդակցութիւններէ ետք», «Առաջին
լրատուական»-ի հետ զրոյցի մը ընթացքին ըսաւ ՀՅԴ
Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ Արսէն
Համբարձումեան: «Մենք ըսած ենք, որ մեր պատկերացումով`
Արամ Մանուկեանի արձանի տեղադրման ճիշդ վայրը
Հանրապետութեան հրապարակն է, բայց փորձած ենք նաեւ մասնագէտներու նկատառումները հաշուի
առնել», ընդգծեց ան:
Արսէն Համբարձումեանի կարծիքով` Արամ Մանուկեանի արձանը յաջող է եւ իր տեսակով
մայրաքաղաքին մէջ իւրայատուկ է: Ան նաեւ նշեց, որ հետեւողական պէտք է ըլլալ եւ Արամ
Մանուկեանի տունը վերածել թանգարանի:
Անդրադառնալով յառաջիկայ արտակարգ ընտրութիւններուն եւ դիտարկումին, որ սովորաբար կը
յաղթեն այն ուժերը, որոնք կ՛իրականացնեն յեղափոխութիւնը, իսկ ՀՅԴ-ն այդ ցանկին մէջ չէ,
Համբարձումեան նշեց. «Կայ փոխուած իրողութիւն, բայց մենք ընտրական գործընթացին պիտի
մասնակցինք առանձին` մեր ծրագիրով: Մեր ընտրազանգուածը կայուն է»:

Բալայեան. «Հայաստանի Եւ Արցախի Միջեւ Պէտք Է
Ստորագրուի Ռազմաքաղաքական Համագործակցութեան
Համաձայնագիր»
Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ պէտք է մշակուի եւ ստորագրուի ռազմաքաղաքական
համագործակցութեան համաձայնագիր: Այս մասին «Թերթ»-ին հետ զրոյցի մը ընթացքին ըսաւ Արցախի
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայեան:
«Որպէսզի 2 երկիրներուն միջեւ համագործակցութիւնը իրաւական հիմքերու վրայ դրուի, կը կարծեմ, որ
նման համաձայնագիրի անհրաժեշտութիւն կայ: Այդ համաձայնագիրը պէտք է ներառէ Հայաստանի ու
Արցախի պարտաւորութիւնները, համաձայնութիւնները, քաղաքական համագործակցութեան բնոյթը
պատերազմի պայմաններու մէջ, խաղաղութեան ժամանակ կամ լարուածութեան շրջանին», ըսած է
Վահրամ Բալայեան:
Ան ըսաւ, թէ ռազմաքաղաքական համագործակցութեան համաձայնագիրի պարագային հակառակորդը
կը հասկնայ, որ Արցախն ու Հայաստանը մէկ երկիր են:
«Այս պահուն մենք յառաջ կը շարժինք Արցախը միջազգային, իրաւական տեսանկիւնէն ճանչնալ տալու
ճամբով: Պէտք է որոշակի իրաւասութիւններու եւ պարտականութիւններու տարանջատում ըլլայ,
որպէսզի միջազգային հանրութիւնն ալ հասկնայ, որ 2 պետութեան կենսական շահն է իրարու հետ
համագործակցիլը: Վստահաբար, ասիկա չի նշանակեր, որ Հայաստանի ու Արցախի միջեւ այսօր
համագործակցութիւն չկայ, բայց կը կարծեմ, որ նման համաձայնագիր մը նոր լիցք պիտի հաղորդէ մեզի»,
նշած է Վահրամ Բալայեան:
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Վ. Բալայեան ըսած է, թէ համաձայնագիրը կրնայ իր մէջ ուղերձ պարունակել, որ հետագային կայ
Արցախը Հայաստանի կողմէ ճանչնալու պատրաստակամութիւն:
«Ասիկա նաեւ կը նպաստէ միջազգային ճանաչման գործընթացի աշխուժացման, որովհետեւ օտարներն
ալ պիտի տեսնեն, որ Հայաստանը պատրաստակամութիւն ունի նման ճամբայ անցնելու», ըսած է ան:
Վահրամ Բալայեանի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետութեան կողմէ Արցախի անկախութիւնը
ճանչնալէ ետք բանակցային գործընթացին համար որոշակի խոչընդոտներ պիտի յառաջանան,
լարուածութիւնը կրնայ
մեծնալ,
բայց
պատերազմը,
անոր
կարծիքով, պետութիւններու
պատրաստուածութենէն կախեալ է:
«Մեր երաշխիքը հայկական բանակն է, ժողովուրդն է, որ միասնական է»,
Հանրապետութեան Ազգային ժողովի փոխնախագահը:

աւելցուց Արցախի

Բալայեան. «Հայաստանի Եւ Արցախի Միջեւ Պէտք Է
Ստորագրուի Ռազմաքաղաքական Համագործակցութեան
Համաձայնագիր»
Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ պէտք է մշակուի եւ
ստորագրուի ռազմաքաղաքական համագործակցութեան
համաձայնագիր: Այս մասին «Թերթ»-ին հետ զրոյցի մը
ընթացքին ըսաւ Արցախի Ազգային ժողովի փոխնախագահ
Վահրամ Բալայեան:
«Որպէսզի 2 երկիրներուն միջեւ համագործակցութիւնը
իրաւական հիմքերու վրայ դրուի, կը կարծեմ, որ նման
համաձայնագիրի
անհրաժեշտութիւն
կայ:
Այդ
համաձայնագիրը պէտք է ներառէ Հայաստանի ու Արցախի
պարտաւորութիւնները,
համաձայնութիւնները,
քաղաքական համագործակցութեան բնոյթը պատերազմի
պայմաններու մէջ, խաղաղութեան ժամանակ կամ լարուածութեան շրջանին», ըսած է Վահրամ
Բալայեան:
Ան ըսաւ, թէ ռազմաքաղաքական համագործակցութեան համաձայնագիրի պարագային հակառակորդը
կը հասկնայ, որ Արցախն ու Հայաստանը մէկ երկիր են:
«Այս պահուն մենք յառաջ կը շարժինք Արցախը միջազգային, իրաւական տեսանկիւնէն ճանչնալ տալու
ճամբով: Պէտք է որոշակի իրաւասութիւններու եւ պարտականութիւններու տարանջատում ըլլայ,
որպէսզի միջազգային հանրութիւնն ալ հասկնայ, որ 2 պետութեան կենսական շահն է իրարու հետ
համագործակցիլը: Վստահաբար, ասիկա չի նշանակեր, որ Հայաստանի ու Արցախի միջեւ այսօր
համագործակցութիւն չկայ, բայց կը կարծեմ, որ նման համաձայնագիր մը նոր լիցք պիտի հաղորդէ մեզի»,
նշած է Վահրամ Բալայեան:
Վ. Բալայեան ըսած է, թէ համաձայնագիրը կրնայ իր մէջ ուղերձ պարունակել, որ հետագային կայ
Արցախը Հայաստանի կողմէ ճանչնալու պատրաստակամութիւն:
«Ասիկա նաեւ կը նպաստէ միջազգային ճանաչման գործընթացի աշխուժացման, որովհետեւ օտարներն
ալ պիտի տեսնեն, որ Հայաստանը պատրաստակամութիւն ունի նման ճամբայ անցնելու», ըսած է ան:
Վահրամ Բալայեանի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետութեան կողմէ Արցախի անկախութիւնը
ճանչնալէ ետք բանակցային գործընթացին համար որոշակի խոչընդոտներ պիտի յառաջանան,
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լարուածութիւնը կրնայ մեծնալ,
պատրաստուածութենէն կախեալ է:

բայց

պատերազմը,

անոր

կարծիքով,

«Մեր երաշխիքը հայկական բանակն է, ժողովուրդն է, որ միասնական է»,
Հանրապետութեան Ազգային ժողովի փոխնախագահը:

պետութիւններու

աւելցուց Արցախի

Բրիտանիոյ Լորտերու Պալատը Համաձայնութիւն Տուած Է
Հայաստան – Եւրոպական Միութիւն Համապարփակ Եւ
Ընդլայնուած Գործընկերութեան Համաձայնագիրին
Բրիտանիոյ Լորտերու պալատը համաձայնութիւն
տուած է
Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն
Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան
համաձայնագիրին: Այս մասին «Թուիթըր»-ի իր էջին
վրայ գրած է Հայաստանի Հանրապետութեան
արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ բանբեր
Տիգրան Բալայեան` յղում կատարելով Լոնտոնի մէջ
Հայաստանի դեսպանութեան:
Բրիտանիոյ Համայնքներու պալատը 11 Յուլիսին
ընդունած էր Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն
Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան
համաձայնագիրը`
փոխանցելով
Լորտերու
պալատին` վերջնական վաւերացման համար:

Արցախի Մէջ. Նախագահ Սահակեան Աշխատանքային
Խորհրդակցութիւն Ունեցած Է Պաշտպանութեան Բանակի
Բարձրագոյն Հրամանատարական Կազմին Հետ
Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեան 18 Յուլիսին այցելած է Արցախի Հանրապետութեան
պաշտպանութեան
նախարարութիւն
եւ
աշխատանքային
խորհրդակցութիւն
ունեցած
է
պաշտպանութեան բանակի բարձրագոյն հրամանատարական կազմին հետ:
Քննարկուած են բանակաշինութեան, զինուած ուժերուն առջեւ դրուած շարք մը առաջադրանքներու
կատարման վերաբերող հարցեր:
Քննարկուած են նաեւ վերջին շրջանին ղարաբաղեան-ազրպէյճանական սահմանագիծին կատարուած
այցելութիւնները, առաջնագիծի ամրապնդման, զինուորներու ծառայութեան պայմաններու բարելաւման
ուղղութեամբ կատարուող աշխատանքներու ընթացքը:
Համապատասխան զեկուցումով հանդէս եկած է պաշտպանութեան նախարար Լեւոն Մնացականեան:
Նախագահը ընդգծած է, որ բանակաշինութիւնը, պաշտպանութեան բանակի մարտունակութեան
հետեւողական բարձրացումը եղած են եւ կը մնան պետութեան կարեւորագոյն խնդիրներու շարքին`
յստակ յանձնարարականներ տալով քննարկուած հարցերու պատշաճ լուծման ուղղութեամբ:

www.aztagdaily.com
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Ալիեւ. «Իտալիան Կրնայ Աշխուժ Դեր Խաղալ Լեռնային
Ղարաբաղի Տագնապի Լուծման Գործին Մէջ»
Իտալիան` իբրեւ ԵԱՀԿ-ի նախագահ, կրնայ աշխուժ դեր խաղալ Լեռնային Ղարաբաղի
տագնապի լուծման հարցին մէջ: Ազրպէյճանական «Թրենտ» լրատու գործակալութիւնը կը
հաղորդէ, որ այս մասին յայտարարած է Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ` Իտալիոյ
նախագահ Սերճիօ Մաթարելայի հետ տրուած միացեալ մամլոյ ասուլիսի ընթացքին:
«Ես նախագահին տեղեկութիւն ներկայացուցած եմ տագնապին մասին, արտայայտած եմ
Ազրպէյճանի դիրքորոշումը բանակցութիւններու ներկայ վիճակին մասին», ըսած է ան` նշելով,
որ Ազրպէյճան կ՛ուզէ, որ տագնապը ստանայ շուտափոյթ լուծում:
Իտալիոյ նախագահը իր կարգին նշած է. «Իտալիան ԵԱՀԿ-ի նախագահութեան ծիրին մէջ իր
աջակցութիւնը պիտի ցուցաբերէ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրին վերաբերեալ: Մենք կ՛ուզենք,
որ այդ հարցին մէջ բանակցութիւններու ձեւաչափի փոփոխութեան փոխարէն, հակառակը,
գտնուին բանակցութիւններ վարելու նոր ուղիներ, որոնք պիտի ապահովեն շրջանին մէջ
անվտանգութիւնը: Որովհետեւ մեր կարծիքով, այդ տագնապը պէտք է լուծուի ոչ թէ
զինուորական, այլ քաղաքական ճամբով: Այդ լուծումը պէտք է տեղի ունենայ կայունութեան,
երկարաժամկէտութեան եւ միջազգային իրաւունքի ծիրին մէջ»:

Հայ Դատի Յանձնախումբը Կը Ջանայ Ընկերային
Ապահովութեան Տուրքի Կրկնակի Գանձումը
Կանխարգիլել
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ
առեւտրական կրկնակի հարկերու առաջքը առնող Միացեալ
Նահանգներ-Հայաստան նոր համաձայնագիր մը գոյացնելու
աշխատանքին զուգահեռ, ներկայիս աշխատանք կը տանի
նաեւ երկու երկիրներուն միջեւ այլ համաձայնութիւն մը
գոյացնել` ընկերային ապահովութեան տուրքի կրկնակի
գանձումը կանխարգիլելու նպատակով, ինչ որ նպաստաւոր
պիտի ըլլայ յատկապէս ամերիկահայ այն քաղաքացիներուն
համար, որոնք կը գործեն կամ հանգստեան կոչուած են երկու
երկիրներուն մէջ:
Այս նպատակով, Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի ատենապետ Րաֆֆի Համբարեան 16
Յուլիս թուակիր նամակ մը յղած է Միացեալ Նահանգներու ընկերային ապահովութեան
վարչութեան յանձնակատարի պաշտօնակատար Նենսի Պերիհիլին` շեշտելով, որ նման քայլ մը
պիտի յստակացնէ ամերիկացի եւ հայ աշխատաւորներու ծրագիրները, միեւնոյն ժամանակ
նպաստելով երկու երկիրներուն միջեւ յարաբերութիւնները սերտացնելու ջանքերուն:
Միացեալ Նահանգները ներկայիս նման համաձայնագիր կնքած են առաւել քան 20 երկիրներու
հետ:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Միացեալ Նահանգներ Եւ Ռուսիա Կը Կրճատեն Իրենց
Հիւլէական Զինանոցները
Միացեալ Նահանգներն ու Ռուսիան կը կատարեն
Ռազմավարական
յարձակողական
սպառազինութիւններու
հետագայ
կրճատման
եւ
սահմանափակման
միջոցներու
մասին
համաձայնութեան գծով իրենց պարտաւորութիւնները:
«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ ատիկա հաստատած է
Միացեալ
Նահանգներու
արտաքին
գործոց
նախարարութիւնը` 17 Յուլիսին հրապարակելով երկու
երկիրներուն կողմէ 5 փետրուար 2011-ին ուժի մէջ մտած
համաձայնագիրին համապատասխան իրենց հիւլէական
զինանոցներու կրճատման մասին տեղեկութիւնը:

Եւրոպայի Հետ Յարաբերութիւններու Կարեւորութիւնը
Շեշտելով` «Հիւլէական Թղթածրարին Շուրջ
Համաձայնութեան Եւրոպացիներու Յանձնառութեան
Վերաբերեալ Գործնական Քայլերու Կարիք Ունինք» Կ՛ըսէ
Զարիֆ
Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամետ Ճաւատ Զարիֆ ընդգծեց Ուաշինկթընի`
Գործողութիւններու միացեալ ու համապարփակ համաձայնագիրէն դուրս գալէն ետք Եւրոպայի հետ
յարաբերութիւններու կարեւորութիւնը` նշելով, որ եւրոպացիներուն այդ համաձայնութեան քաղաքական
յանձնառութենէն անդին այժմ անհրաժեշտ է շօշափել անոնց գործնական քայլերը: Զարիֆ այս
յայտարարութիւնը կատարեց «Եուրոնիուզ»-ի հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին:
Ան ըսաւ, թէ այդ գործնական քայլերը կարեւոր են մասնաւորաբար դրամատնային գործարքներու,
ներդրումներու, ուժանիւթի, փոխադրութեան, ինչպէս նաեւ փոքր ու միջին հաստատութիւններու
աջակցութեան ծիրին մէջ:
Խօսելով Հելսինքիի մէջ Թրամփ-Փութին վեհաժողովին եւ Սուրիոյ հարցին շուրջ գոյացած որոշ
մերձեցումին մասին` Զարիֆ յայտնեց. «Սուրիոյ ճակատագիրը պէտք է երկրին բնակչութիւնը ճշդէ»:
«Մենք պահպանեցինք Ռուսիոյ եւ սուրիական կառավարութեան հետ լաւ համակարգումն ու լաւ
յարաբերութիւնները, եւ պիտի շարունակենք այդ ընթացքը: Երեք կողմերուն ընդհանուր նպատակը
ահաբեկչութեան ու ծայրայեղականութեան դէմ պայքարն է», նշեց իրանեան դիւանագիտութեան պետը:
Անդրադառնալով Հելսինքիի մէջ Թրամփի այն խօսքին, թէ Իրան պէտք չէ օգտուի ՏԱՀԵՇ-ի
ձախողութենէն, Զարիֆ ըսաւ. «Այդ կեցուածքը կը հաստատէ ՏԱՀԵՇ-ի զինեալներուն նկատմամբ
ամերիկեան աջակցութիւնը, եւ արեւմտեան աղբիւրները ունին փաստեր, որոնք յստակօրէն ցոյց կու տան
այդ աջակցութիւնը»:
«ՏԱՀԵՇ-ի եւ ծայրայեղական խմբաւորումներու զինեալներուն ամերիկեան զէնքեր օգտագործելը այդ
փաստաթուղթերէն մէկն է», ըսաւ ան:
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Միացեալ Նահանգներ Աւելի Քան 21 Միլիոն Տոլար Պիտի
Ծախսեն Երուսաղէմի Մէջ Իրենց Դեսպանատան
Կառուցման Համար
Միացեալ Նահանգներ կը պատրաստուին Թել
Աւիւէն
Երուսաղէմ
տեղափոխուած
իրենց
դեսպանատան կառուցման համար աւելի քան 21
միլիոն տոլար ծախսելու: «ՌԻԱ Նովոսթի» լրատու
գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ այս մասին կը
վկայեն
կառավարութեան
կայքին
վրայ
հրապարակուած տուեալները:
Կայքին վրայ կը նշուի, որ Միացեալ Նահ անգներու
արտաքին գործոց նախարարութիւնը աւելի քան 21
միլիոն 182 հազար տոլար արժողութեամբ
համաձայնագիր ստորագրած է «Տեսպիլտ Լիմաք Տի
անտ Քէյ» ընկերութեան հետ:
Ամերիկեան «Էյ.Պի.Սի.» պատկերասփիւռի կայանը կը նշէ, որ այդ գումարը գրեթէ 100 անգամով կը
գերազանցէ այն գումարը, որուն մասին սկիզբը յայտարարած էր Միացեալ Նահանգներու նախագահ
Տանըլտ Թրամփ: Ան մարտին յայտարարած էր, թէ դեսպանատունը «պիտի կառուցուի շատ արագ եւ շատ
աժան»` շուրջ 250 հազար տոլարով:
Յիշեցնենք, որ դեկտեմբեր 2017-ին Թրամփ Երուսաղէմը ճանչցած էր Իսրայէլի մայրաքաղաք եւ յայտնած
ամերիկեան դեսպանատունը Թել Աւիւէն այնտեղ տեղափոխելու մասին: Տեղափոխութեան
արարողութիւնը տեղի ունեցած էր 14 մայիսին` Իսրայէլի կազմութեան 70-ամեակի օրը:

Ըստ «Սի.Էն.Էն.»-ի. Ռուսիոյ Գաղտնի
Սպասարկութիւնները Գործողութիւններ Կը
Նախապատրաստեն Արեւմտեան Երկիրներու Դէմ
Ռուսիոյ
գաղտնի
սպասարկութիւնները
այժմ`
Մոնտիալի
եւ
Հելսինքիի
մէջ
Թրամփ-Փութին
հանդիպումի աւարտէն ետք կը նախապատրաստեն
գործողութիւններ, որոնք ուղղուած են արեւմտեան
երկիրներու
մէջ
քաղաքական
իրավիճակի
ապակայունացման: Այդ մասին կը յայտնէ «Սի.Էն.Էն.»ը` վկայակոչելով Միացեալ Նահանգներու, Բրիտանիոյ
եւ այլ երկիրներու հետախուզութիւններէն աղբիւրներ:
Ամերիկեան արբանեակային պատկերասփիւռի կայանի
տուեալներով` ռուսական գաղտնի սպասարկութիւնները
ոչ մէկ գործողութեան ձեռնարկած են Ռուսիոյ մէջ
Մոնտիալի ժամանակ: Ատիկա անհրաժեշտ եղած է աւելորդ ուշադրութիւն չգրաւելու համար:
Աղբիւրները չեն նշած, թէ ի՛նչ գործողութիւններ կը նախապատրաստեն գաղտնի սպասարկութիւնները,
սակայն կը կարծեն, որ անոնք ուղղուած պիտի ըլլան քաղաքական իրավիճակի ապակայունացման:
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ԱԿՆԱՐԿ

Արժանի Ըլլալու Համար` Պէտք Է Լիարժէք Ճանչնալ
Արամն Ու Բոլոր Պետականակերտ Դէմքերը
Արամ Մանուկեանի արձանի ոդիսականը
կը

թուի,

որ

աւարտած

է:

Կը

որովհետեւ

կայքերու

թէ

ցանցերու

ճամբով

տակաւին

ընկերային

շարունակուի

արծարծուիլ

գեղագիտական

բաժինը,

իրաւական

ընթացակարգը,

թուի,
կը

արձանի
տեղադրումի
տեղադրումի

վայրին նպատակայարմարութիւնը, անձին
դերակատարութիւնը, կուսակցական պատկանելիութիւնը եւ ընդհանրապէս նման
արձան կանգնեցնելու արարքին իմաստը:
Կարելի է ըսել, որ ընդհանրապէս, շատ քիչ բացառութիւններ զանց առնելով,
միանշանակ չեն ընկալուած որեւէ արձանի տեղադրումի որոշումը, քանդակագործի
գեղագիտական

ճաշակը,

ճարտարապետին

ընտրած

վայրը

եւ

անշուշտ

անձնաւորութեան հեղինակութիւնը:
Այս պարագային այդ բոլոր մօտեցումներէն զատ հարցը կարելի է դիտարկել
քաղաքական

երկարատեւ

գործընթացներու

հետեւանքային

իրավիճակի

սահմաններուն մէջ: Եթէ խորհրդահայ պատմագրութիւնը մէկ կողմէ սեւացրէքեան
քաղաքականութեամբ որոշ հատուածի մօտ ժխտական կերպար ներկայացուցած էր
Արամ Մանուկեանը, միւս կողմէ ժխտողական քաղաքականութեամբ դէպքերու
ընթացքը

ներկայացուցած

ժամանակահատուածին

եւ

էր

Արամի

յատկապէս

մինչեւ

բացակայութեամբ:
Հայաստանի

Միեւնոյն

հանրապետութեան

վերանկախացում` սփիւռքեան մէկ հատուածը եւս ենթակայ էր ժխտողական
պատմագրութեան ազդեցութիւններուն: Արամի կերպարը, ցաւօք, անծանօթ էր եւ կը
շարունակէ մնալ հսկայական զանգուածներուն:
Յայտնաբար վերանկախ Հայաստանի

Հանրապետութեան

քսանհինգ տարիները

բաւարար չեն եղած այս հիմնական բացը լրացնելու: Արամի կատարած պատմակերտ
դերակատարութեան
դերակատարութիւնը,

առարկայօրէն

ծանօթ

հեղինակութիւնը,

ոեւէ

անձ

ազգ-հայրենիք

չէր

վիճարկեր

փրկած

անոր

ըլլալը,

մեր

շարունակականութեան ապահովման մէջ հիմնական ղեկավարութիւն ստանձնած
ըլլալը, օրհասական պայմաններէն դէպի պետականութիւն անցումի կազմակերպումին
մէջ անփոխարինելի դէմք հանդիսացած ըլլալու փաստը: Հետեւաբար չէր վիճարկեր
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նաեւ անոր արձանի ամենակեդրոնական հրապարակի ամենակեդրոնական վայրը
տեղադրելու պահանջը:
Պահանջ, որ նշուած պատճառներով չժողովրդայնացաւ: Արամի ճամբով սակայն
ճանաչողականութիւն

ապահովելու

առաջադրանքը

կը

վերաբերի

Հայաստանի

Հանրապետութիւն կերտած ամբողջ սերունդին: Այն ինչ որ կիրարկուեցաւ Արամի
նկատմամբ

իբրեւ

քաղաքականութիւն,

կը

վերաբերի

նաեւ

պետականակերտ

սերունդին, որ հայրենիք յղացքը առարկայացուց եւ մեզ փրկեց իբրեւ ազգ` մեր
շարունակականութիւնը ապահովելու հայրենիքին մէջ:
Ճանաչողական աշխատանքի ոչ լիարժէք տարածուելու երեւոյթին մէջ պէտք է փնտռել
ուրեմն Արամին եւ բոլոր Արամներուն յիշատակը յաւերժացնելու կոչուած որեւէ
նախաձեռնութեան դիմաց բանավէճերու ծագման պատճառները:
Քաղաքական գնահատականները կրնան փոխուիլ իրերայաջորդ վարչակարգերով:
Սակայն, եթէ համաժողովրդայնացած է կերպարը, որեւէ ստուեր ձգելու փորձ, որեւէ
արուեստական բանավէճ ստեղծելու սադրանք կը մնայ տեղապտոյտի մէջ:
Հրամայական կայ ուրեմն այս ուղղութեամբ: Ծանօթացնել, զանգուածայնացնել,
համաժողովրդայնացնել Արամն ու իր սերնդակից պետականակերտիչները, մեր
համազգային կերպարները:
Յայտարարուած են արդէն Արամ Մանուկեանի բնակարանը վերակառուցելու եւ զայն
տուն-թանգարանի վերածելու ծրագիրը, Արամի փողոցին վերանուանումի եւ այդ
փողոցին վրայ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան նուիրուած այգիի կառուցման եւ
այնտեղ

խորհրդարանի նախագահներուն եւ վարչապետներուն կիսանդրիներու

զետեղման առաջադրանքները: Զուգահեռ, ակնկալելի է, որ թափ հաւաքէ Արամի եւ իր
ընկերներուն համաժողովրդային ծանօթացման արշաւը:
Վարչապետ Փաշինեան, արձանի բացման արարողութեան ընթացքին կը յայտարարէր,
որ պետական, հանրային այրերու, Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիներու
առաքելութիւնն է ըլլալ արժանի Արամ Մանուկեանի առաքելութեան:
Արժանի ըլլալու համար Արամ Մանուկեանի առաքելութեան, պետական, հանրային
այրերը, Հայաստանի Հանրապետութեան բոլոր քաղաքացիները եւ համայն հայութիւնը
նախ պէտք է լիարժէք ճանչնան մեր պետութիւնը հիմնադրող, հայրենիք կերտած եւ մեզ
իբրեւ ազգ փրկած Արամն ու բոլոր պետականակերտ դէմքերը:

«Ա.»
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

«Միջեկեղեցական Ու Միջկրօնական Յարաբերութիւնները
Մեր Ս. Աթոռին Առաքելութեան Կարեւոր Բնագաւառները
Կը Կազմեն» Արամ Ա. Կաթողիկոս
Անցնող քանի մը շաբաթներու ընթացքին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան գործօն
մասնակցութեամբ, միջեկեղեցական ու միջկրօնական կարեւոր հանդիպումներ տեղի ունեցան
Անթիլիասի մայրավանքին մէջ: Այս մասին օրին մամուլի ճամբով հակիրճ տեղեկութիւններ
տրուեցան: Սակայն, նկատի ունենալով յիշեալ հանդիպումներուն քննարկուած նիւթերուն
կարեւորութիւնը, կաթողիկոսարանի «ՀԱՍԿ» պաշտօնաթերթը խնդրեց Արամ Ա.
կաթողիկոսէն, որ իր արժեւորումի մասին խօսի մեր ժողովուրդի զաւակներուն` իր
առաջնորդութեամբ տեղի ունեցած հանդիպումներուն մասին:
ՀԱՐՑՈՒՄ.- Վեհափա՛ռ տէր, անցնող շուրջ երեք շաբաթներու ընթացքին Անթիլիասի
մայրավանքէն ներս, ձեր ղեկավարութեամբ, տեղի ունեցան միջեկեղեցական ու միջկրօնական
կարեւոր հանդիպումներ: Անոնք սովորական հանդիպումներ չէին, որովհետեւ հոն տեղի
ունեցան լուրջ քննարկումներ` ժամանակակից հարցերու շուրջ: Պիտի ուզէինք ձերդ սրբութեան
տեսակէտն ու արժեւորումը ունենալ այս ուղղութեամբ: Առաջին հանդիպումը Միջին Արեւելքի
մէջ իրենց կեդրոնատեղին ունեցող ղպտի, հայ եւ ասորի եկեղեցիներու հոգեւոր պետերու
հանդիպումն էր: Գոհ կը մնանք, եթէ որոշ տեղեկութիւններ տաք մեզի այս ուղղութեամբ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆ.- Երեք հոգեւոր պետերու այս հանդիպումը անցնող աւելի քան քսան տարիներու
ընթացքին տեղի ունեցող յաջորդական հանդիպումներու շղթային մաս կը կազմէ: Յիշեցնենք, որ
1977 թուականին մեր նախաձեռնութեամբ եւ Շնուտա Գ. ու Զաքքա Բ. պատրիարքներուն
համաձայնութեամբ, ստեղծուեցաւ մեր երեք եկեղեցիներուն միջեւ գործակցութիւնը աւելի
ամրացնելու կոչուած կառոյց մը: Ճշդուած ուղեգիծին համաձայն, հոգեւոր պետերը տարեկան
հանդիպումներ կ՛ունենան յաջորդաբար` Գահիրէի, Դամասկոսի ու Անթիլիասի մէջ,
միաժամանակ` իրենց նշանակած գործադիր յանձնախումբը: Վերջին հանդիպումի ընթացքին,
որ տեղի ունեցաւ ասորիներու վանքին մէջ, համապարփակ քննարկումի ենթարկեցինք Միջին
Արեւելքէն ներս քրիստոնեայ համայնքներուն դիմագրաւած դժուարութիւնները, պարզեցինք
մեր եկեղեցիներուն առաքելութեան առաջնահերթութիւնները` յատկապէս ծանրանալով
քրիստոնէական դաստիարակութեան ու ընկերային ծառայութեան մարզերուն վրայ:
Հանդիպումի աւարտին կատարեցինք միացեալ յայտարարութիւն մը: Կարեւորութեամբ
կ՛ուզենք անդրադառնալ երեք մտահոգութիւններու, որոնք յատուկ ուշադրութեան առարկայ
դարձան մեր քննարկումներուն ընթացքին.
Ա) քրիստոնեաներուն արտագաղթը Միջին Արեւելքէն: Փաստօրէն վերջին քանի մը
տասնամեակներուն, շրջանէն ներս տիրող անապահով պայմաններու ու տնտեսական
տագնապին պատճառով քրիստոնեաներ սկսած են գաղթել յատկապէս Եգիպտոսէն, Իրաքէն ու
Սուրիայէն: Մենք վերահաստատեցինք քրիստոնեայ համայնքներուն ամուր կապուածութիւնը
Միջին Արեւելքին, որովհետեւ անոնք եկուոր չեն, կը պատկանին շրջանին եւ, հետեւաբար,
պէտք է կառչած մնան իրենց իրաւունքներուն:
Բ) Քրիստոնէական վկայութիւնը Միջին Արեւելքէն ներս անհրաժեշտ է, որ առաւել
կազմակերպուի, մասնաւորաբար` կրօնական դաստիարակութեան, ընկերային ծառայութեան
ու քրիստոնէական վկայութեան բնագաւառներէն ներս: Այս ծիրէն ներս տեղեկատուական
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մարզը նկատուեցաւ յոյժ կարեւոր` քրիստոնէական արժէքները ժողովուրդին տանելու որպէս
ազդու միջոց:
Գ) Քրիստոնեայ-իսլամ երկխօսութիւնը անբաժան մասը կազմած է միշտ քրիստոնէական
ներկայութեան Միջին Արեւելքէն ներս: Յատուկ կերպով ընդգծուեցաւ, թէ երկու կրօններու
երկխօսութիւնը սոսկ աստուածաբանական մակարդակի վրայ չէ, որ կը կատարուի, այլ
ամէնօրեայ կեանքին մէջ: Երկխօսութիւնը հարստացուցիչ կը դառնայ, երբ քրիստոնեաներ
հաւատարիմ մնան իրենց ինքնութեան:
Հ.- Ինչպէս ըսիք, վեհափա՛ռ տէր, շարունակուող ընթացք մըն է երեք եկեղեցիներու միջեւ
ստեղծուած այս գործակցութիւնը: Յառաջիկային ի՞նչ ծրագիրներ ունիք այս ուղղութեամբ:
Պ.- Այս գործակցութիւնը պիտի շարունակենք, պէ՛տք է շարունակենք, որովհետեւ ներկայ
համաշխարհայնացած աշխարհին մէջ չենք կրնար մեր կեանքը ապրիլ ինքնակեդրոն կերպով:
Ընկերութեան կեանքի բոլոր կալուածներէն ներս, ուրիշին բացուիլը, այլ արժէքներուն,
ուսուցումներուն ու մօտեցումներուն հետ հաղորդ դառնալը կենսական է: Երկրորդ, մեր երեք
եկեղեցիները դաւանակից են, լայն չափով նոյն աւանդութիւնները եւ աստուածաբանական
մօտեցումները ունին: Անհրաժեշտ է, որ մեր դաւանական միութիւնը նոր շեշտաւորումներով
գործնապէս արտայայտուի մեր ժողովուրդներու կեանքին մէջ: Երրորդ, Միջին Արեւելքէն ներս
քրիստոնեայ համայնքները լուրջ մարտահրաւէրներու դիմաց կը գտնուին: Մեր երեք
եկեղեցիներու միջեւ գործակցութեան ամրապնդումը նոր կենսունակութիւն պիտի տայ
քրիստոնէական միութեան, ինչպէս նաեւ աւելի պիտի ամրապնդէ շրջանին նկատմամբ
քրիստոնեայ համայնքներուն կապուածութիւնը: Վերջապէս, աւելի քան քսան տարիներու մեր
ունեցած փորձառութեան լոյսին տակ եւ նկատի ունենալով մեզ շրջապատող պայմաններու
փոփոխութիւնը` անհրաժեշտ նկատուեցաւ, որ մեր գործակցութիւնը, իր զանազան երեսներով,
վերատեսութեան ենթարկուի: Այս պարտականութիւնը մենք ստանձնեցինք. յառաջիկայ
շաբաթներուն պիտի ներկայացնենք մեր պատկերացումը այս գծով:
Հ.- Երկրորդ հանդիպումը տեղի ունեցաւ Անթիլիասի մայրավանքին մէջ, մեր Ս. Աթոռին եւ
Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան մշակոյթի ու միջազգային յարաբերութեան
բաժանմունքին հետ: Ի՞նչ է ձեր գնահատականը այս մասին:
Պ.- Դարձեալ վերջին քսան տարիներու ընթացքին տեղի ունեցող երկխօսութեան մաս կը կազմէ
յիշեալ հանդիպումը: Մեր կաթողիկոսական ընտրութենէն անմիջապէս ետք երկխօսութեան
ծրագիր մը մշակեցինք Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան ձեր յիշած կառոյցին հետ, որ իր
լայնածաւալ գործունէութեամբ կարեւոր դեր կը կատարէ հանրապետութեան արտաքին
յարաբերութեանց մէջ: Մեր երկխօսութեան նպատակը աստուածաբանական տեսական
հարցերու քննարկումէն անդին, հաւաքական քննարկումի ենթարկել է ներկայ ընկերութեան
կեանքին անմիջականօրէն առնչուած խնդիրներ: Այսպէս, անցեալին մեր քննարկումներուն
նիւթ դարձած են` կրօնի ազատութիւնը, մարդկային իրաւունքները, բարոյական ու հոգեւոր
արժէքները, բռնութիւնը, երիտասարդութիւնը, ընտանիքը: Այս անգամ մեր երկխօսութեան
նիւթն էր` «Կրօնը եւ կենսոլորտը»: Նիւթ մը, որ փաստօրէն ամէնօրեայ տագնապ դարձած է
երկրագունդի բոլոր շրջաններուն, բոլոր կրօններուն ու ընկերութիւններուն համար:
Հ.- Վեհափա՛ռ տէր, ի՞նչ ձեւով կենսոլորտային խնդիրը նաեւ առնչուած է կրօնին: Կրնա՞ք
յաւելեալ լուսաբանութիւն տալ այս ուղղութեամբ:
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Պ.- Որեւէ մարզէ աւելի` կենսոլորտային տագնապը աղերս ունի կրօնի ու մասնաւորաբար երեք
միաստուածեան կրօններու ուսուցումներուն հետ: Բացատրենք: Մենք յաճախ կը շփոթենք
արդիւնքը եւ պատճառը իրարու հետ: Արդիւնքին մասին կը խօսինք` մոռնալով պատճառը: Երբ
բժիշկի երթանք, ան նախ տուեալ հիւանդութեան պատճառները կը փնտռէ եւ
համապատասխան դեղ կը ճշդէ: Ներկայ ժամանակներուն կենսոլորտային լուրջ տագնապներ
կը դիմագրաւենք` երկինքի օզոնէն սկսեալ մինչեւ անտառներու չորացումը, ջուրերու պակասէն
սկսեալ մինչեւ մեզ շրջապատող բնութեան մէջ երեւան եկող բազմաթիւ ու բազմազան
ապականութեանց յայտնութիւնը, որոնք մարդկութիւնը կ՛առաջնորդեն դէպի ինքնաքանդում:
Այս շրջագծէն ներս վերջերս միջազգային մամուլը սկսաւ անդրադառնալ կերպընկալի
վնասներուն` մարդու առողջութեան: Տասնամեակներ առաջ, թէեւ` ուշ, միջազգային համայնքը
լուսարձակի տակ բերաւ կենսոլորտային աղէտը, եւ Միացեալ ազգերու կազմակերպութիւնը
յաջորդական համագումարներ կազմակերպեց, առաջինը Ռիօ Տը Ժանէյրոյի (1992) եւ վերջինը
Փարիզի (2015) մէջ: Այս համագումարներու ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ, որ
տիեզերքի ու յատկապէս երկրագունդին «էքօսիսթըմ»-ը (eco-system եւ eco-life) վտանգուած է եւ,
հետեւաբար, առաւելագոյնը յիսուն տարիէն կրնայ կեանքը վտանգուիլ իր բանական եւ ոչ
բանական երեսներով, երբ բնակչութեան թիւը կը բարձրանայ ու զայն կերակրելու կոչուած
երկրագունդին հայթայթած սնունդը կը պակսի: Սա ընդհանուր վտանգին մէկ երեսն է միայն:
Տակաւին, չենք ուզեր անդրադառնալ օզոնի, աղբակոյտերու, ծովային ու գետային ջուրերու,
հողերու ապականութեանց, որոնք անմիջականօրէն առնչուած են մարդու ու անասունի
առողջութեան հետ: Դժբախտաբար, պետութիւններ, մեկնելով իրենց տնտեսական ու
քաղաքական շահերէն, չեն ուզեր տեսնել յիշեալ երեւոյթներուն լուրջ հետեւանքները:
Անհրաժեշտ է, որ կենսոլորտային հարցերու վճերաբերեալ քաղաքական որոշումները
հիմնաւորուած ըլլան մասնագէտներու տեսակէտներուն վրայ: Թելադրելի է, որ կենսոլորտային
հարցերուն լրջօրէն անդրադառնանք մեր տուներէն, դպրոցներէն ու նոյնիսկ եկեղեցիներէն
ներս, որովհետեւ աստուածատուր կեանքը այս երկրագունդին վրայ վտանգուած է`
կենսոլորտային տագնապին պատճառով: Մեր զաւակները իրենց փոքր տարիքէն սկսեալ հարկ
է սորվին «բարեկամաբար» վարուելու մեզ շրջապատող, սնուցանող ու պահպանող
կենսոլորտին հետ:
Հ.- Շեշտեցիք կենսոլորտային տագնապին ունեցած առնչութիւնը կրօնի հետ: Պիտի ուզէինք
իմանալ ձեր տեսակէտը այս ուղղութեամբ:
Պ.- Կենսոլորտային տագնապը, ըստ էութեան, կապ ունի մարդ-ստեղծագործութիւն-Աստուած
յարաբերութեանց հետ: Առանց մխրճուելու աստուածաբանական վերլուծումներու մէջ` կ՛ուզենք
շեշտել հետեւեալ ճշմարտութիւնը. Աստուած տիեզերքը ստեղծեց եւ զայն մարդուն յանձնեց
գործածելու համար որպէս իր բնակավայրը: Տիեզերքին սեփականատէրը Աստուած է, մարդը
Աստուծոյ կողմէ նշանակուած է միայն գործածելու, զայն պաշտպանելու ու հարստացնել
համար: Մարդ արարածը իրաւունք չունի իր փառքին ու հաճոյքին համար օգտագործելու
Աստուծոյ պատկանող տիեզերքը. ան կոչուած է տիեզերքի բարիքները գործածելու իր
անմիջական կարիքներուն համար միայն: Մարդկային պատմութիւնը ցոյց կու տայ, որ ԱդամԵւայէն սկսեալ մարդ արարածը անտեսեց Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած պատուէրը եւ
շահագործեց երկրագունդը` հոն հաստատելով իր տիրապետութիւնը: Պատմութեան ընթացքին
մարդկային տիրապետութիւնը ստացաւ քաղաքական, տնտեսական, ցեղային ու մշակութային
արտայայտութիւններ` միշտ ի հեճուկս կենսոլորտի ապականութեան: Հետեւաբար
կենսոլորտային տագնապը նոր երեւոյթ չէ: Ներկայ ժամանակներուն այդ տագնապը աւելի
սրած, ծաւալած ու խորացած է. մէկ կողմէ գիտական ու արհեստագիտական լայնածաւալ
գիւտերու ու զարգացումներու, եւ միւս կողմէ` կենսոլորտը քաղաքական ու տնտեսական
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շահերու գործածելու միտող մօտեցումներով: Արդ, կենսոլորտային տագնապը հետեւանք է
Աստուծոյ
նկատմամբ
մարդուն
ցուցաբերած
անհնազանդութեան,
այլ
խօսքով`
աստուածակեդրոն ու մարդակեդրոն մօտեցումներու բախումին: Ահա թէ ինչո՛ւ հարցը, ըստ
էութեան, աստուածաբանական ու բարոյագիտական է: Բարոյագիտական է: Կենսոլորտային
տագնապը լուծելու համար հարկ է սկսիլ մարդ արարածէն, որովհետեւ խնդիրը կենսոլորտին
մէջ չէ, այլ մարդուն մէջ է: Կը կրկնենք` մարդուն կողմէ կենսոլորտին սխալ ու անճիշդ
գործածութեան ու շահագործումին մէջն է: Հո՛ս կը կայանայ կենսոլորտային տագնապին
լուծման ձգտող կրօնին իւրայատուկ դերը:
Հ.- Վեհափա՛ռ տէր, ի՞նչ նպաստ կրնայ բերել կրօնը յիշեալ տագնապի լուծման:
Պ.- Կրօնները ու յատկապէս միաստուածեան կրօնները` հրէութիւն, քրիստոնէութիւն ու
իսլամութիւն, կենսոլորտային տագնապի գծով, փաստօրէն, նոյն մօտեցումը ունին: Մեր
տեսակէտը, ինչպէս հանդիպման ընթացքին ընդգծեցինք, այն է, որ կրօնը առանձին ազդու դեր
չի կրնար ունենալ կենսոլորտային տագնապը լուծելու իմաստով: Անհրաժեշտ է, որ լուրջ
գործակցութիւն մը ստեղծուի կրօնին, գիտութեան ու արհեստագիտութեան միջեւ:
Իւրաքանչիւրը իւրայատուկ ըսելիք ու ընելիք ունի. անհրաժեշտ է, որ անոնք ներդաշնակուին:
Բնականաբար, յատկապէս արհեստագիտութիւնը, որ լայնօրէն կ’օգտագործուի մեծ
պետութիւններու կողմէ իրենց ծաւալապաշտական նպատակներուն համար, բարձրագոյն
աստիճանի զգուշաւորութիւն ցոյց տայ իր կողմէ կենսոլորտի գործածութեան գծով: Յիշեալ
գործակցութիւնը բնականաբար դիւրին չէ, սակայն հրամայական է ու անմիջական: Կրօնին
դերը առաւելաբար դաստիարակչական է: Կրօնը իր հաւատքի ուսուցումներէն, բարոյական
արժէքներէն ու սկզբունքներէն մեկնելով` կոչուած է անհրաժեշտ տեղեկութիւնները տալու
ժողովուրդին` կենսոլորտին հետ իր յարաբերութիւնը վերատեսութեան ենթարկելու:
Հ.- Երրորդ հանդիպումը, որ տեղի ունեցաւ Ասիոյ եկեղեցիներու խորհուրդի գործադիր
վարչութեան հանդիպումն էր: Ի՞նչ ըսելիք ունիք այս ուղղութեամբ, վեհափա՛ռ տէր:
Պ.- Ինչպէս գիտէք, միջեկեղեցական շարժումը ներկայ աշխարհի կարեւոր երեւոյթներէն մէկն է:
Վերջին տասնամեակներուն միջկրօնական հանդիպումները ներկայ տագնապներու լոյսին տակ
նոր ծաւալ ստացան: Ասիոյ եկեղեցիներու խորհուրդը, ինչպէս անունը ցոյց կու տայ, ասիական
երկրամասին վրայ գտնուող եկեղեցիներու միասնական ճիգով կազմուած միջեկեղեցական
կառոյց մըն է: Անոր կ՛անդամակցին աւելի քան 150 եկեղեցիներ: Շուրջ տասը տարիներ առաջ
նաեւ Իրանի մեր երեք թեմերը անդամագրուեցան այս խորհուրդին եւ Թեհրանի թեմի
առաջնորդ Սեպուհ սրբազանին գլխաւորութեամբ մասնակից կը դառնան անոր
աշխատանքներուն: Սեպուհ սրբազանը նաեւ անդամ է յիշեալ խորհուրդի գործադիր
վարչութեան: Մենք անձնապէս որոշ ծանօթութիւն ունինք շրջանին, որովհետեւ երկու
առիթներով այցելած ենք որպէս Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի ատենապետ`
Աւստրալիա, Հնդկաստան, Թայլանտ, Հարաւային Քորէա, Ճափոն եւ Չինաստան եւ
դասախօսած ու հանդիպումներ ունեցած` եկեղեցւոյ պատասխանատուներուն հետ: Շրջանէն
ներս եկեղեցիները վերակազմարկերպումի ընթացքի մէջ են, յատկապէս` վերջին
տասնամեակներուն տեղի ունեցած նոր տնտեսաքաղաքական զարգացումներու լոյսին տակ:
Հ.- Վեհափա՛ռ տէր, իմացանք, որ յիշեալ հանդիպումի բացման նիստին դասախօսութիւն մը
տուած էք միջեկեղեցական շարժումին մասին:
Պ.- Ընդառաջելով Ասիոյ եկեղեցիներու խորհուրդի ընդհանուր քարտուղարի փափաքին, որուն
մօտէն ծանօթ ենք, գործադիր վարչութեան հանդիպման առաջին նիստին դասախօսութիւն մը
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տուինք միջեկեղեցական շարժումին պարզած ներկայ վիճակին, ինչպէս նաեւ անոր
դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն մասին: Չենք ուզեր այստեղ անդրադառնալ
դասախօսութեան բովանդակութեան, սակայն կ’ուզենք յայտնել, որ շեշտեցինք միջեկեղեցական
շարժումին օրակարգը այժմէականացնելու եւ շրջանային ու տեղական պայմաններուն
պատշաճեցնելու հրամայականը. նաեւ ընդգծեցինք Ասիոյ եկեղեցիներու իւրայատուկ
պայմաններէն մեկնելով` միջկրօնական երկխօսութեան առաջնահերթութիւն տալու
կարեւորութիւնը: Չմոռնանք, որ Ասիան կեդրոն է պուտտայականութեան, հինտուիզմի,
շինտուականութեան եւ բազմաթիւ հին կրօններու, նաեւ` իսլամութեան: Ամէնէն մեծ իսլամ
բնակչութիւն ունեցող երկիրը Ինտոնեզիան է: Հետեւաբար այս շրջանին մէջ ապրող
եկեղեցիները անհրաժեշտ է, որ մնայուն երկխօսութիւն հաստատեն բոլոր կրօններուն հետ:
Հ.- Որպէս եզրակացութիւն մեզի շնորհած ձեր հարցազրոյցին, վեհափա՛ռ տէր, ի՞նչ ունիք
ըսելիք:
Պ.- ա) Զանազան առիթներով անդրադարձած ենք եկեղեցիները իրարու մօտեցնող,
գործակցութիւն քաջալերող եւ զանոնք դէպի միասնականութիւն առաջնորդող միջեկեղեցական
շարժումին ներկայացուցած յատուկ կարեւորութեան: Եկեղեցիները կոչուած են միասնաբար
քննելու ու դիմագրաւելու ընկերութեան մարտահրաւէրները` միաժամանակ գործակցութեան
նոր ճամբաներ որոնելով: Այսօր եկեղեցիները կը դիմագրաւեն ընկերային ու բարոյագիտական
լուրջ հարցեր, չեն կրնար անտարբեր մնալ այս հարցերուն նկատմամբ, ներառեալ` մեր
եկեղեցին: Այսօր նեղ օղակներու մէջ չենք ապրիր, փակ դռներու ետին չենք գտնուիր. կ’ապրինք
անցանկապատ
ընկերութեան
մէջ,
ուր
ամէն
տեսակ
խնդիրներ,
երեւոյթներ,
տարօրինակութիւններ կը թափանցեն մեր կեանքէն ներս: Ինչպէս բոլոր եկեղեցիները (պահ մը
դիտեցէք` ի՛նչ կը կատարուի կաթոլիկ եւ օրթոտոքս եկեղեցիներէն ներս), նաեւ Հայ եկեղեցին
կոչուած է այս հարցերը լուրջ քննարկումի ենթարկելու թէ՛ առանձնաբար եւ թէ՛ այլ
եկեղեցիներու հետ գործակցաբար:
բ) Ինչպէս քիչ առաջ մատնանշեցինք, միջկրօնական ու յատկապէս քրիստոնեայ-իսլամ
հանդիպումները ներկայ աշխարհին կարեւոր երեւոյթները կը նկատուին: Ո՛չ միայն կրօնական
կեդրոններ, այլ նաեւ պետութիւններ ու միջազգային կազմակերպութիւններ քրիստոնեայ-իսլամ
երկխօսութեան ու գործակցութեան առնչուած համագումարներ կը կազմակերպեն: Մեր ս.
աթոռը այս ծիրէն ներս եւս իր կարեւոր ներդրումը կը շարունակէ կատարել: Յայտնեք, որ թէ՛
միջեկեղեցական եւ թէ՛ միջկրօնական հանդիպումներու ընթացքին առաւելաբար կը
քննարկուին ընկերութեան կեանքին առնչուած այնպիսի հարցեր, որոնց նկատմամբ կրօնը իր
իւրայատուկ ըսելիքը եւ ընելիքը ունի:
գ) Յիշեալ հանդիպումները նաեւ կարեւոր են մեր եկեղեցին, մեր հայրենիքն ու
պահանջատիրութիւնը ուրիշներուն բանալու, մեր տեսակէտներն ու սպասումները պարզելու
իմաստով: Օրինակ, մեր յիշած երեք հանդիպումներուն մասնակիցները, աշխարհի տարբեր
կողմերէն եկած, այցելեցին Ս. Աստուածածին վանքի վերածննդեան յուշարձանը, Անթիլիասի
մայրավանքի Նահատակաց մատուռը եւ անկախութեան յուշակոթողը, եւ մօտէն տեղեակ
դարձան մեր ժողովուրդի Ցեղասպանութեան, Հայաստանի անկախութեան, Արցախի հարցին,
մեր եկեղեցւոյ պատմութեան եւ մեր ազգի պահանջատիրութեան: Կը շեշտենք. ներկայ
աշխարհին մէջ մեր յարաբերութիւնը ուրիշներուն հետ էական է, ամէ՛ն իմաստով. սակայն այդ
յարաբերութիւնը պէտք է դառնայ աւելի կազմակերպ, ազդու ու հետեւողական: Ա՛յս է, որ կը
փորձէ կատարել Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

ՀՅԴ Բիւրոյի Անդամ Կիրօ Մանոյեանը Այցելեց
«Գանձասար»-ի Խմբագրատուն
10 Յուլիսին ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական գրասենեակի
պատասխանատու Կիրօ Մանոյեանը այցելեց «Գանձասար»-ի խմբագրատուն եւ ծանօթացաւ
խմբագրակազմին եւ անոր աշխատանքի եղանակին, յատկապէս` պատերազմի տարիներուն:
Հանդիպումին ընթացքին արծարծուեցաւ Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքական
զարգացումները եւ ՀՅԴ Բիւրոյի մօտեցումները:

Շնորհահանդէս Եւ Գինեձօն
«Արեգնատենչ Հորիզոններ» Գիրքին
Հովանաւորութեամբ Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեանի,
կազմակերպութեամբ Համազգայինի «Համօ Օհանջանեան» մասնաճիւղի վարչութեան,
չորեքշաբթի, 4 Յուլիս 2018-ի երեկոյեան ժամը
7:00-ին Քեսապի «Սահակեան» սրահին մէջ տեղի
ունեցաւ շնորհահանդէս եւ գինեձօն` երէցկին
Սեւան Հանէշեան-Պիտուրեանի «Արեգնատենչ
Հորիզոններ» գիրքին:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Համազգայինի
«Համօ Օհանջանեան» մասնաճիւղի վարչութեան
ատենադպրուհի Սօսի Կարճիկեանը: Ան բարի
գալուստի իր խօսքէն ետք ըսաւ. «Քեսապը միշտ
ունեցած է մշակոյթին եւ գրականութեան հետեւող
տասնեակէ մը աւելի հմուտ անձեր, իսկ Համազգայինի «Համօ Օհանջանեան» մասնաճիւղին
վարչութիւնը, իր կարգին, միշտ քաջալերած է գրասէրներն ու հայ մշակոյթին ներդրում
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ունեցողները ու սատար հանդիսացած է անոնց»: Օրուան հանդիսավար Մարալ Կարճիկեանը
ներկայացուց հեղինակին կենսագրական տուեալները:
Յայտագիրին մասնակցեցաւ նաեւ Սարին Հանէշեան,որ իւրայատուկ ոճով ասմունքեց
հեղինակին գիրքէն ընտրուած փունջ մը բանաստեղծութիւններ:
Այնուհետեւ հրաւիրուեցաւ
բովանդակութիւնը:

Գարեգին

քհնյ.

Պետուրեանը`

ներկայացնելու

գիրքին

Քահանայ հայրը դիտել տուաւ որ. ««Արեգնատենչ հորիզոններ» գիրքը նուիրուած է Քեսապին:
Այս երկու բառերուն ընդմէջէն հեղինակը ցոյց կու տայ, թէ հորիզոնները, որոնք արեգակին
տենչանքը ունին, արեւին տենչը ունին, միշտ այդ արեւի փնտռտուքին մէջ են: Գիրքը 103
բանաստեղծութիւններէ բաղկացած հատոր մըն է եւ ունի 11 գլխաւոր բաժիններ: Հեղինակին
համար Քեսապը շատ ցցուն ներկայութիւն մըն է այս գիրքին մէջ: Ինք ապրելով, մեծնալով եւ
սնանելով այս գիւղին մէջ, իր բոլոր գրութիւններուն աղբիւրը եւ խորքը դարձուցած է գիւղին
մէջ իր ունեցած փորձառութիւնները, կեանքը, ապրումները, եւ անոր համեմատ ինք կը
ներկայացնէ այնպիսի բանաստեղծութիւններ, որոնք իսկապէս մեր նորօրեայ շրջանին մէջ
քաջալերելի եւ դիւրաւ ու հաճոյքով ընթեռնլի են»: Ան նախքան գիրքին գլխաւոր բաժիններուն
ներկայացումը, յայտնեց, որ այս գիրքը տպագրուած է Հալէպի մէջ` որպէս «Այգ» մատենաշարի
24-րդ հատոր, հրամանաւ Բերիոյ թեմի բարեխնամ առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեանի, որ
միշտ քաջալեր հանդիսացած է եւ կը հանդիսանայ մեր երիտասարդ սերունդին, որպէսզի
անոնք սնանին ու մեծնան հայ գրականութեան եւ մշակոյթի անդաստանէն ներս: Քահանայ
հայրը նկատել տուաւ, որ սրբազան հայրը յատուկ խնամք եւ հոգատարութիւն կը ցուցաբերէ
բոլոր անոնց, որոնք գիրի եւ գրականութեան առաքեալներն են:
Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ գինեձօնի արարողութիւնը` գլխաւորութեամբ երկու հոգեւոր
հովիւներուն եւ հեղինակին, ապա բոլոր ներկաները, որպէս նուէր, ստացան հեղինակին կողմէ
մակագրուած գիրքէն օրինակներ:
Հանդիսութիւնը իր աւարտին հասաւ Նարեկ քհնյ. Զերէնցեանի սրտի խօսքով եւ «Պահպանիչ»
աղօթքով:

Հանդիպում` Շուէտի Արտաքին Գործոց Նախարար
Մարկոթ Վալսթրընի Հետ
5 յունիսին Շուէտի արտաքին գործոց նախարար Մարկոթ Վալսթրընը հանդիպում ունեցաւ
Սոտերթելիոյ համայնքային 50-է աւելի ներկայացուցիչներու հետ: Ներկայ էին
ներկայացուցիչներ հայ համայնքէն` 5 հոգի, եկեղեցական խորհուրդէն` երկու անձեր, ինչպէս
նաեւ Հայ դատի եւ համայնքային վարչութենէն` երկու:
Հանդիպումի ընթացքին ներկաները ծանրացան Շուէտի վարչապետի այն յայտարարութեան
վրայ, որ կը վերաբերէր Հայոց ցեղասպանութեան` գործադիր իշխանութեան կողմէ ընդունման
ուղղութեամբ որեւէ աշխատանք չտանելուն: Այս առումով, հայ համայնքի ներկայացուցիչները
արձանագրած էին իրենց բողոքը, որուն ի պատասխան` արտաքին գործոց նախարարը խօսած
էր Ցեղասպանութեան ճանաչման անհրաժեշտութեան մասին` հիմնաւորելով, որ ճանաչումը
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անհրաժեշտ է ցեղասպանութիւններու կրկնութիւնը բացառելու համար: Մարկոթ Վալսթրընը
խօսած է նաեւ Թուրքիոյ մէջ գործող «Հրանդ Տինք» հիմնադրամի արդիւնաէտ գործունէութեան
եւ այդ ծիրին մէջ համագործակցութիւն ծաւալելու կարելիութիւններուն մասին:
Հանդիպումի աւարտին Հայ դատի Շուէտի յանձնախումբի ներկայացուցիչ Արամ Եանըքեանը
նախարարին նուիրեց պատմաբան Վահագն Աւետեանի շուէտերէնով գիրքը` Հայոց
ցեղասպանութեան մասին:

Հայաստանի Մշակոյթի Նախարարին Հանդիպումը Հայ
Համայնքի Ներկայացուցիչներուն Հետ
29 յունիսին Կլենտէյլի Հանրային գրադարանին մէջ Հայաստանի մշակոյթի նախարար Լիլիթ
Մակունցը հանդիպում ունԵցաւ հայ համայնքի
նԵրկայացուցիչներուն հետ:
Հանդիպումի, ընթացքին նախարարը շԵշտԵց
սփիւռքի
հետ
համագործակցութեան
կարեւորութիւնը`
փոխադարձ
մշակութային
ձեռնարկներու
փոխանակումով,
ինչպէս`
ցուցահանդէսներ, թատրոններ եւ այլն: Ան
հաստատեց
այս
նախաձեռնութիւնը
կը
հարստացնէ Հայաստանը, աւելցնելով, որ այդ
հոգեւոր սնունդը անհրաժեշտ է նաեւ սփիւռքին:
Լիլիթ
Մակունցը
անդրադարձաւ
նաեւ
մշակոյթի
նախարարութեան
ներկայ
մարտահրաւէրներուն, մշակութային ծիրէն ներս վերջերս տեղի ունեցած զարգացումներուն,
ծրագիրներուն եւ ապագայի տեսլականին: Հայաստան-սփիւռք համագործակցութեան
վերաբերեալ ան նաեւ նշեց, որ կառավարութիւնը պէտք է աշխատանք տանի, որպէսզի
Հայաստանէն արտագաղթած մշակութային գործիչները ցանկութիւն ունենան վերադառնալու
հայրենիք:
Լիլիթ Մակունցը ըսաւ, որ պիտի ստեղծուի խորհրդատուական մարմին մը, ուր պիտի
ներգրաւուին արուեստի տարբեր ճիւղերու արհեստավարժ մշակութային գործիչներ, նաեւ`
սփիւռքէն, հաստատելով, որ սփիւռքահայերու տաղանդը կենսնական է մշակութային
վերածնունդը բոցավառելու համար եւ «Քրիէյթիւ Արմինիա» կազմակերպութեան հետ իրենց
համագործակցութիւնը գործընթացի առանցքային մասն է:
Իր կարգին, «Քրիէյթիւ Արմինիա»-ի փոխնախագահ Ալեք Մուհիպեանը, խօսեցաւ Հայաստանի
մշակոյթի նախարարութեան հետ հաստատուած համագործակցութեան մասին:

Վիրահայոց Թեմի
«Հայարտուն» Կեդրոնի Ս. Ներսէս Շնորհալի Երգչախումբի
ն Հաշուետու Համերգը
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4 Յուլիսին վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կեդրոնի «Գալուստ Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ

ելոյթ ունաւ «Սուրբ Ներսէս Շնորհալի» երգչախումբը` խմբավարութեամբ Մարիա Աբուլեանի,
դաշնակի ընկերակցութեամբ Կարէն Միրզոյեանի:
Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգէն եպս. Միրզախանեանի օրհնութեան աղօթքէն ետք
վիրահայոց թեմի մշակոյթի բաժնի տնօրէն, «Հայարտուն» կեդրոնի ղեկավար Լեւոն Չիդիլեանը
խօսք առնելով, անդրադարձաւ երգչախումբին գործունէութեան` ընդգծելով, որ ան թեմին մէջ
երգարուեստի զարգացման կենարար աղբիւր է:
Երգացանկը կը բաղկանար դասական, ժողովրդական, հայրենասիրական, հայերէն, ռուսերէն
եւ վրացերէն երգերէ:
Հայաստանի Թաթուլ Ալթունեանի անուան երգի-պարի պետական համոյթի գեղարուեստական
ղեկավար, ՀՀ արուեստի վաստակաւոր գործիչ Ժիրայր Ալթունեանը ելոյթ ունենալով` ընդգծեց
հայրենիքէն դուրս երեխաներու սիրտին մէջ հայկականութիւն սերմանելու, հայ մշակոյթով
մեծցնելու կարեւորութիւնը:
«Արմէնիա Ինֆօ»-ի լրագրող Կարինէ Յովսէփեանը իր խօսքին մէջ ուրախութիւն, զարմանք եւ
հպարտութիւն արձանագրեց, որ հայրենիքէն դուրս ապրող մանուկներու շրթներէն կը
տարածուէր նման հայաշունչ, հայրենասիրական երգեր:
Աւարտին, գնահատակաան խօսքով ելոյթ ունեցաւ սրբազան հայրը, որ արժեւորեց
գեղարուեստական բարձր ճաշակով, կատարողական մեծ վարպետութեամբ ներկայացուած
ելոյթները, գնահատեց «Հայարտուն» կեդրոնի ղեկավարներուն աշխատանքը` երեխաները
համախմբելու եւ հայ մշակոյթը անոնց մէջ սերմանելու: Սրբազան հայրը երախտագիտութեան
խօսքեր ուղղեց նաեւ ծնողներուն, որոնք գիտակցելով իրենց զաւակներու հայեցի
դաստիարակութեան կարեւորութեան, զանոնք կ՛ուղղեն «Հայարտուն» կեդրոն:
Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 446, àõñµ³Ã, 20 ÚàôÈÆê, 2018
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Լուսիկ Ագուլեցի
Վերջերս (Յուլիս 13) Երեւանի մէջ մահացաւ
նկարչուհի եւ ազգագրագէտ Լուսիկ Ագուլեցին:
72 տարեկան նկարչուհին, որ քանդակագործ Եուրի
Սամուէլեանի կինն է, ծնած էր Նախիջեւանի Գողթան
գաւառի Ագուլիս քաղաքը եւ 1953-ին ընտանեօք
տեղափոխուած էր Երեւան:
Նկարչուհին անդամ էր Հայաստանի Նկարիչների
Միութեան, Հայաստանի, Արցախի եւ Յունաստանի
մէջ ունեցած է անհատական ցուցահանդէսներ, նաեւ
մասնակցած
է
խմբային
ցուցահանդէսներու`
Փարիզի, Մոսկուայի, Թոքիոյի եւ այլ մեծ
մայրաքաղաքներու մէջ:
«Նկարչութիւնը ինձ օգնեց ծաւալելու մշակոյթի
տարբեր ճիւղերում, տեսնելու, ընկալելու եւ գնահատելու այն արժէքները, որոնք ստեղծել է մեր
ժողովուրդը, ուստի ուսումնասիրում եմ ժողովրդական մշակոյթը, յատկապէս` ազգային
տօները, ծէսերը տարազները», ըսած է ազգագրագէտը:

Լուսիկ Ագուլեցիի Տուն-Թանգարան
Մուրացանի փողոց, տուն 79 հասցէով կարելի է այցելել Լուսիկ Ագուլեցիի տուն-թանգարանը,
ուր ցուցադրուած են նմուշներ հին հայկական մշակոյթի գրեթէ բոլոր տարրերէն, ինչպէս` հին
իրեր, խեցեղէն, դրամի հաւաքածոյ, ազգային միջնադարեան արժէքներ, հնատիպ գիրքեր եւ
սրբանկարներ,
գորգեր,
տարազներ,
աշխատանքային գործիքներ, զէնքեր,
պերճանքի
առարկաներ,
ծիսական
տիկնիկներ, զարդեր եւ այլն…
Նշենք, որ գեղանկարչուհին ունի նաեւ
երկու գործեր` «Անցեալի մասունքներ»
(2010) եւ «Եուրի Սամուէլեան» (2012):
Վերջապէս, ան արժանացած է տասնեակ
մը պարգեւներու եւ մրցանակներու:
Ստորեւ նկարներուն վրայ կը տեսնենք
Լուսիկ Ագուլեցին, որ ամէնուրեք կը
ներկայանար միայն հայկական տարազով,
ինչպէս նաեւ` անոր անունը կրող տունթանգարանէն հետաքրքրական նմուշներ:

www.hayernaysor.am
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Բողկը
Եկէք` ստուգենք, թէ ի՛նչ գիտենք քիչ ջերմուժ պարունակող, Սէ. կենսանիւթով եւ օլիկօէլեմաններով հարուստ բողկին մասին:
Բողկը որքան խոշոր, այնքան ալ կծու
կ՛ըլլայ:
Սխալ, խոշոր բողկը առհասարակ անհամ
կ՛ըլլայ: Կլոր եւ փոքր բողկին համը աւելի
շեշտուած

կ՛ըլլայ,

քան`

երկարաւուն

տեսակը:
***
Բողկ

ընտրելու

ժամանակ

պէտք

է

ուշադրութիւն դարձնել անոր գոյնին:
Սխալ, բողկ ընտրելու ժամանակ պէտք է զայն ճզմել մատներով, իսկ ան պէտք է ամուր
մնայ: Կակուղ բողկը թարմ չ՛ըլլար, նոյնպէս ալ` դեղնած ու թոշնած տերեւներովը:
***
Բողկին վարդագոյն գոյնը վերականգնելու համար պէտք է զայն լուալ պաղ ջուրով:
Սխալ, որպէսզի բողկը վերագտնէ իր վարդագոյն գոյնը, լուալու ժամանակ ջուրին քանի
մը կաթիլ կիտրոնի հիւթ աւելցնել:
***
Բողկին կապոցը ամբողջ շաբաթ մը թարմ կը մնայ սառնարանին մէջ:
Ճիշդ, տերեւներէն բաժնուած եւ չլուացուած բողկը ամբողջ շաբաթ մը թարմ կը մնայ
սառնարանին մէջ:
***
Բողկին տերեւները անգործածելի են, պէտք է զանոնք թափել:
Սխալ, երկաթով, ինչպէս նաեւ Ա. եւ Սէ. կենսանիւթերով հարուստ այս տերեւները
կարելի է օգտագործել ապուրներու եւ աղցաններու պատրաստութեան մէջ: Երբ թարմ
ու փափուկ են, շոմինին նման օգտագործելի են:
***
Բողկը կը խթանէ ախորժակը:
Սխալ, բողկը կը խթանէ մարսողութիւնը, միեւնոյն ատեն ան միզեցնող մըն է:

www.kantsasar.com
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