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Երկուշաբթի, 6 Յունուար 2020-ին, Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցին կը ցնծար իր 

հաւատացեալներով, որոնք համախմբուած էին միասնաբար նշելու մեր Տիրոջ եւ Փրկչին 

Յիսուս Քրիստոսի ծննդեան եւ աստուածայայտնութեան տօները: 

Հանդիսաւոր պատարագը մատուցեց, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. 

Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանը։ Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Ծննդեան աւետիսով 

հրճուած՝ Հոգշ. Հայր Սուրբը նախ իր գոհութիւնն ու հոգեկան բաւարարութիւնը յայտնեց 
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Ս. Ծննդեան պայծառ առաւօտը Աստուծոյ կողմէ մեզի շնորհուելուն առիթով, ապա ան 

անդրադառնալով Ս. Ծննդեան խորհուրդին պատգամեց՝ մի´շտ աղօթել, մի´շտ 

հաւատալ եւ Աստուածահաճոյ կեանք մը ապրիլ։ 

Աւարտին Հոգշ. Հայր Սուրբը աղօթքեց մեր հայրենիքին՝ Հայաստանին եւ մեր երկրորդ 

տան՝ Քուէյթին համար, մաղթենլով բարօր, խաղաղ եւ օրհնաբեր տարի մը: Ան աղօթք 

բարձրացուց առ Ամենաբարին Աստուած, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ գահակալ' Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 

Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին պարգեւէ քաջառողջութիւն եւ երկարամեայ երջանիկ 

գահակալութիւն, եւ Անոր առաջնորդութեամբ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, թեմերուն, 

միաբաններուն եւ Դպրեվանքի սաներուն՝ բարեյաջող եւ նորանոր իրագործումներով լի 

տարի: 

Պատարագի աւարտին կատարուեցաւ ջրօրհրնէքի աւանդական արարողութիւնը: 

Կնքահայրն էր փոքրիկն Քեռի Սարգիսեանը, որ Ս. Խաչը շալկած մասնակցեցաւ 

սրբազան արարողութեան: 

Պատարագին նաեւ ներկայ գտնուեցան ՀՀ 

Արտակագ եւ Լիազօր Դեսպան Պրն. 

Սարմէն Պաղտասարեան, ընկերակցու-

թեամբ իր տիկնոջ եւ ՀՀ Հիւպատոս՝ Պրն. 

Վարդգէս Յովսէփեանին եւ քարտուղար 

Օրդ. Արեւիկ Մարգարեանին: Պատարագէն 

ետք Առաջնորդարանի ''Նունէ եւ Նինարէ 

Նազարեաններ'' սրահին մէջ, 

Կաթողիկոսական փոխանորդին 

շնորհաւորութեան եկան բազմաթիւ օտար 
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հիւրեր, քոյր եկեղեցիներու առաջնորդներ, դեսպաններ եւ Քուէյթցի երեւելի 

ընտանիքներու բարեկամ անձնաւորութիւններ: 

Քուէյթահայ Հաւատացեալ ժողովուրդը մեր Փրկիչին ծննդեան հոգեպարար 

խորհուրդներով լիացած, վերադարձաւ տուն՝ Ս. Ծննդեան աւետիսը փոխանցելով 

զիրար։ 
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Սիրելի´ Քուէյթահայեր, 

Կ'ուզենք ձեր ուշադրութեան յանձնել, թէ Ազգային Առաջնորդարանը սկսած է Քուէյթի 

Հայ Գաղութի մարդահամարի յոյժ կարեւոր աշխատանքին: 

Այս աշխատանքին յաջողութիւնը կախեալ է մեր բոլորէն: Հետեւաբար մեր խնդրանքն է, 

որ իւրաքանչիւր հայորդի մասնակից դառնայ այս գործին եւ քաջալերէ այս 

աշխատանքի յաջողութիւնը, որ մեր ազգային պարտքը կը համարուի: 

Մարդահամարը կարեւոր է, որպէսզի գիտնանք մեր համայնքի ամբողջական 

պատկերը, կարելիութիւնները եւ հնարաւորութիւնները: 

Այս աշխատանքը պիտի սկսի  Ս. Ծննդեան Ճրագալոյցի արարողութեան ընթացքին, եւ 

շարունակուի յառաջիկայ օրերուն,  հետեւաբար կը խնդրենք, որ ձեր հետ ունենաք ձեր 

կեցութեան քարտերը ( ID ): 



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

 

 5 
 

Հայկական երկու պետութիւններու 

յարաբերութիւններուն, 2020-ին տեղի 

ունենալիք Արցախի նախագահական 

ընտրութիւններուն եւ այլ հարցերու 

մասին «Թերթ»-ի թղթակից Ամալիա 

Առաքելեանի հետ զրուցած է Արցախի 

ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր, 

նախագահական թեկնածու Դաւիթ 

Իշխանեան: Ըստ անոր, 2019-ի սկիզբը 

կար լարուածութիւն հայկական երկու 

պետութիւններու յարաբերութիւններուն 

մէջ, սակայն տարեվերջին այդ 

լարուածութիւնը ո՛չ միայն մեղմացած է, 

այլ նաեւ` յարաբերութիւնները ջերմացած 

են: 

Բանակցային գործընթացին Արցախի 

մասնակցութեան մասին խօսելով եւ 

անդրադառնալով լրագրողի այն 

տեսակէտին, որ արդեօք հակասող չէի՞ն 

այն յայտարարութիւնները, երբ վարչապետ Փաշինեան մէկ կողմէ կ՛ըսէ, թէ Արցախը պէտք է 

մասնակցի բանակցութիւններուն, իսկ միւս կողմէ արտաքին գործոց նախարարներու 

հանդիպումէն առաջ կը նշուի, որ Հայաստանի եւ Արցախի դիրքորոշումները նոյնն են` Դաւիթ 

Իշխանեան ըսաւ. «2016-ի ապրիլեան իրադարձութիւններէն ետք ատիկա բնական է, եւ 

Հայաստանի նոր իշխանութիւնները, ստանձնելով իրենց պարտականութիւնները, Արցախի 

մասնակցութիւնը բանակցային գործընթացին լիարժէք ձեւաչափով օրախնդիր դարձուցին, 

ատիկա նաեւ Արցախի իշխանութիւններուն ցանկութիւնն է, կարծես թէ, այդ գործընթացին կը 

փորձեն նոր լիցք հաղորդել: 

«Ինչ կը վերաբերի այդ յայտարարութիւններուն, կը կարծեմ` բանակցային գործընթացի 

լիարժէք ձեւաչափի վերականգնումը եւ տեսակէտներու ամրագրումը իրար հակասող չեն: Ես 

պէտք է այդ ամէնը ներկայացնեմ արցախեան կողմի տեսանկիւնէն. վերջին 12 տարիներուն 

մենք ականատեսն ենք արցախեան կողմի կարծր կեցուածքին, եւ եթէ հայաստանեան 

իշխանութիւնները այսօր ունին նոյնականացուած տեսակէտ Արցախի իշխանութիւններուն 

հետ, բնականաբար, մենք կրնանք ողջունել, որ այդ տեսակէտները կը համընկնին կարծր 

կեցուածքով, եւ յոյսով ենք, որ այդ ամէնը ոչ միայն խօսքեր են, այլեւ գործնական քայլերու 

պէտք է վերածուին», աւելցուց ան: 
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2019-ին բանակցային գործընթացին մասին խօսելով` Դաւիթ Իշխանեան յայտնեց, որ այդ 

մասին տարաբնոյթ մեկնաբանութիւններ կան` երկու երկիրներու առաջնորդներուն, ինչպէս 

նաեւ արտաքին գործոց նախարարներու հանդիպումներու գնահատականներուն առումներով. 

«Բայց կը կարծեմ, որ բանակցային գործընթաց, իբրեւ այդպիսին, որակելը աւելի ճիշդ է, 

որովհետեւ ինքնին այս կամ այն հանդիպումը իբրեւ զուտ հանդիպում որակելը կ՛երեւի թէ 

իրականութեան չի համապատասխաներ: Ըսել, թէ բանակցային գործընթացին մէջ կայ 

յառաջընթաց, այդքան ալ անկեղծ չէինք ըլլար, բայց այն, որ բանակցային գործընթացը փուլի մը 

ընթացքին յայտնուած է փակուղիի մէջ, այդ փակուղային վիճակէն դուրս գալու պրպտումներու 

մէջ ենք: Միանշանակ չեմ կիսեր այն կարծիքները, թէ բանակցային գործընթաց չկայ»: 

Լրագրողը հարցուց նաեւ 2020-ի նախագահական ընտրութիւններուն եւ այս գծով 

քարոզարշաւին ժամանակէն առաջ սկսելուն մասին` նշելով, որ, ըստ Դաշնակցութեան, 

քարոզարշաւին կանուխ սկսիլը չի համապատասխաներ ներքաղաքական պահանջներուն եւ 

ընդհանրապէս այն մարտահրաւէրներուն, որոնց դէմ յանդիման կանգնած է երկիրը: 

Դաւիթ Իշխանեան, լրագրողին խնդրանքով, խօսեցաւ նաեւ` իբրեւ նախագահական թեկնածու, 

իր կատարելիքներուն եւ ծրագիրներուն մասին: 

2019 տարին արժեւորելով եւ 2020-էն ունեցած ակնկալութիւններուն մասին խօսելով` Դաւիթ 

Իշխանեան ըսաւ, որ անցնող տարին կը բնութագրէ իբրեւ ծանր տարի` գոնէ հայկական 

պետականութեան համար, որովհետեւ մենք ո՛չ միայն շրջանին, այլ աշխարհին մէջ 

ականատես եղանք այնպիսի վերադասաւորումներու եւ զարգացումներու, որոնք կրնան ազդել 

երկրի արտաքին վտանգներու դիմակայելու դիմադրողականութեան վրայ: 

Իրանական կողմին նախաձեռնութեամբ 5 Յունուարին տեղի ունեցած է հեռաձայնային 

հաղորդակցութիւն մը Հայաստանի եւ Իրանի արտաքին գործոց նախարարներ Զոհրապ 

Մնացականեանի եւ Մոհամետ Ժաւատ Զարիֆի միջեւ: «Արմէնփրես»-ին այս մասին յայտնած են 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան լրատուութեան եւ հանրային 

դիւանագիտութեան վարչութենէն: 

Արտաքին գործոց նախարարները քննարկած են վերջին օրերուն Պաղտատի մէջ մարդկային 

զոհեր պատճառած դէպքերուն պատճառով Միջին Արեւելքի մէջ ստեղծուած իրավիճակը: 

Արտաքին գործոց  նախարար Մնացականեան Հայաստանի կառավարութեան անունով 

ցաւակցութիւն յայտնած է Իրանի կառավարութեան եւ ժողովուրդին` Իրանի բարձրաստիճան 

զինուորականի սպանութեան առիթով: Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց 

նախարարը կարեւոր նկատած է հետագայ լարուածութեան կանխումը եւ խաղաղ միջոցներով 

իրադրութեան լիցքաթափումը: 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը ընդգծած է Հայաստանի պատրաստակամութիւնը 

շարունակելու սերտ համագործութիւնը իր բոլոր գործընկերներուն հետ` շրջանային 

կայունութեան եւ անվտանգութեան ուղղութեամբ: 
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Եւրոպական Միութեան արտաքին քաղաքական գերատեսչութեան ղեկավար Ժոզեփ Պորել կոչ 

ուղղած է դադրեցնելու օտարերկրեայ միջամտութիւնը եւ դատապարտած է Լիպիա զինուորներ 

ուղարկելու Թուրքիոյ որոշումը: Այս մասին կը հաղորդէ «Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը: 

Ան խնդրած է անյապաղ դադրեցնել բռնարարքները եւ արտաքին միջամտութիւնը` աւելցնելով, 

որ նկատի ունի Թուրքիոյ գործողութիւնները: «Ակնյայտ է, որ ատիկա յղում էր Թուրքիոյ` իր 

զօրքերը Լիպիա ուղարկելու որոշումին, որ մենք կը դատապարտենք: Թուրքիոյ որոշումը մեր 

մտահոգութիւնը կը յառաջացնէ», յայտնած է Պորել: 

Անոր համաձայն, կողմերը պէտք է 

բանակցութիւններու սեղան նստին եւ 

դիւանագիտական մեթոտներով լուծեն 

յառաջացած տագնապը: 

«Շարունակական բռնութիւնը պիտի չլուծէ 

տագնապը, փոխարէնը պիտի աւելցնէ 

ժողովուրդին տառապանքը», յայտնած է ան եւ 

աւելցուցած. «Արտաքին միջամտութիւնը 

ճգնաժամ կը սնուցէ»: 

Յիշեցնենք, որ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան հաստատած էր Թուրքիոյ եւ 

Լիպիոյ ազգային համաձայնութեան կառավարութեան միջեւ կնքուած զինուորական 

համագործակցութեան համաձայնագիրը: Թրքական խորհրդարանին մէջ կայացած 

քուէարկութեան իբրեւ արդիւնք Էրտողանին` Լիպիա զօրք ուղարկելու լիազօրութիւն տալուն 

թեր քուէարկած էր 323 երեսփոխան, դէմ` 184: 

26 Դեկտեմբերին Լիպիոյ ազգային համաձայնութեան կառավարութիւնը զինուորական 

օգնութեան վերաբերեալ պաշտօնական խնդրանք ներկայացուցած էր Թուրքիոյ: 

Լիպիոյ մէջ երկիշխանութիւն կը տիրէ` արեւելեան շրջանին մէջ կ՛իշխէ ընտրուած 

խորհրդարանը, իսկ մայրաքաղաք Թրիփոլիի մէջ, այսինքն` արեւմտեան շրջանին մէջ, ՄԱԿ-ի 

եւ Եւրոպական Միութեան աջակցութեամբ կազմուած կառավարութիւնը: Արեւելեան 

հատուածի իշխանութիւնները կը գործեն Թրիփոլիէն անկախ եւ կը գործակցին զօր. Խալիֆա 

Հաֆթարի ղեկավարած Լիպիոյ ազգային բանակին հետ: 
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Իրանի «Պուշեհր» հիւլէական ելեկտրակայանէն ոչ հեռու 4,9 եւ 4,5 աստիճան ուժգնութեամբ 

երկու երկրաշարժներ տեղի ունեցած են: «ՌԻԱ Նովոսթի» կը հաղորդէ, որ այս մասին 

հաղորդած է Միացեալ Նահանգներու Երկրաբանական ծառայութիւնը: 

Ծառայութեան տուեալներով` 4,9 աստիճանով երկրաշարժը տեղի ունեցած է ժամը 4:20-ին: 

Ստորգետնեայ ցնցումներու կեդրոնը կը գտնուէր Պորազճան քաղաքէն տասը քիլոմեթր հարաւ-

արեւելք գտնուող շրջանին մէջ, օճախը տասը քիլոմեթր խորութեան վրայ էր: 

4,5 ուժգնութեամբ երկրորդ երկրաշարժը տեղի ունեցած է ժամը 5:19-ին: Երկրաշարժին կեդրոնը 

կը գտնուէր Պորազճան քաղաքէն 17 քիլոմեթր հարաւ- արեւելք: 

Այս երկրաշարժին օճախը նոյնպէս տասը քիլոմեթր խորութեան վրայ էր: 

Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին 

Նեթանիահու յայտարարած է, որ Իսրայէլ 

ոչ մէկ կապ ունի Պաղտատի օդակայանի 

դէմ Միացեալ Նահանգներու հրթիռային 

հարուածին հետ, որուն պատճառով 

սպաննուած էր Իրանի Յեղափոխական 

պահակագունդի «Քուտս» ջոկատի 

հրամանատար Քասեմ Սիւլէյմանին, 

ուստի Թել Աւիւ պէտք չէ ներգրաւուի 

Ուաշինկթընի եւ Թեհրանի միջեւ 

տագնապին մէջ: Այս մասին կը հաղորդէ 

թրքական «Անատոլու» լրատու գործակալութիւնը: 

Ըստ իսրայէլեան լրատուամիջոցներուն, Իսրայէլի վարչապետը այդ մասին 

յայտարարած է Իսրայէլի անվտանգութեան խորհուրդի արտակարգ նիստին ընթացքին: 

Նոյն ատեն, ինչպէս կը գրէ աղբիւրը, Նեթանիահու յանձնարարած է կառավարութեան 

անդամներուն հանդէս գալ Սիւլէյմանիի սպանութեան վերաբերեալ ամերիկամէտ 

յայտարարութիւններով: 
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Իրանի պետական պատկերասփիւռի կայանը հաղորդեց, որ Իրանի Յեղափոխական 

պահակագունդը զօր. Քասեմ Սիւլէյմանիի սպանութեան համար իբրեւ առաջին 

հակադարձութիւն տասնեակներով ցամաք-ցամաք հրթիռներ արձակած է Իրաքի մէջ Այն Ասատ 

ռազմակայանին դէմ: 

Ըստ պահակագունդին առնուազն 30 ամերիկացի զինուորներ սպաննուած են, իսկ ըստ 

իրանեան «Մեհր» լրատու գործակալութեան եւ պետական պատկերասփիւռի կայանին` 80: 

Կայանը նշեց, որ 15 հրթիռներ հարուածած են Այն Ասատ ռազմակայանը, եւ ամերիկեան 

հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերը ոչ իսկ մէկ հրթիռ կրցած են վնասազերծել: 

Իրանեան լրատուամիջոցներ հաղորդեցին, որ 5 հրթիռներ արձակուած են Իրաքի մէջ 

ամերիկեան Թաժի ռազմակայանին դէմ: 

Իրաքեան բանակը հաղորդեց, որ Իրաք Իրանէն հրթիռակոծուած է 22 հրթիռներով, որոնցմէ 17-ն 

ինկած է Այն Ասատ ռազմակայանին վրայ, իսկ 5-ը` Էրպիլի մէջ Միջազգային դաշինքին 

պատկանող դիրքերու վրայ: Իրաքեան ուժերու շարքերուն մէջ մարդկային վնասներ չեն 

արձանագրուած: 

Իրանի արտաքին գործոց նախարար 

Մոհամետ Ժաւատ Զարիֆ յայտնեց, որ 

Այն Ասատի ռմբակոծումը Միացեալ 

Նահանգներուն «ապտակ մըն է», իսկ 

զօր. Սիւլէյմանիի սպանութեան վրէժը 

«զանոնք շրջանէն հեռացնել»-ը պիտի 

ըլլայ: Ան զգուշացուց, որ Ուաշինկթըն 

աւելի ցաւոտ հարուածներ պիտի 

ստանայ, եթէ հակադարձէ իրանեան 

գործողութեան: Ան նշեց, որ իր երկիրը 

պատերազմի կամ մագլցումի չի ձգտիր, 

սակայն ինքզինք պիտի պաշտպանէ 

որեւէ յարձակումի դէմ դնելով. «Իրան 

հարուածեց այն ռազմակայանը, ուրկէ ընթացք առաւ մեր քաղաքացիներուն ու բարձրաստիճան 

պատասխանատուներուն դէմ երկչոտ զինեալ յարձակումը»: 

Իրանի գերագոյն հոգեւոր պետ այաթոլլա Ալի Խամենէի յայտնեց, որ իրանեան զինուորական 

պատասխանը «պարզապէս ապտակ մըն էր, եւ գործուած ոճիրին համաչափ չէր, իսկ հիմնական 

հակադարձութիւնը զանոնք շրջանէն դուրս բերելն է»: 

Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի յայտարարեց. «Միացեալ Նահանգներ թերեւս Սիւլէյմանիին 

ձեռքը կտրեցին, սակայն Իրան շրջանէն անոնց «ոտքը պիտի կտրէ»: 
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Իրանի զինեալ ուժերու սպայակոյտի պետ զօր. Մոհամետ Հուսէյն Պաքրի յայտնեց. «Ժամանակն 

է, որ ամերիկացի ղեկավարները իրենց ահաբեկչական բանակի ուժերը արագօրէն հեռացնեն 

շրջանէն: Ամերիկեան որեւէ նոր չար արարքի պատասխանը աւելի ծանր եւ աւելի վճռական 

հարուած պիտի ըլլայ»: Իրանի Յեղափոխական պահակագունդը իր կարգին ըսաւ. «Ամերիկային 

խորհուրդ կու տանք իր ուժերը հեռացնել շրջանէն, որպէսզի յաւելեալ ամերիկացի զինուորներ 

չսպաննուին»: 

Մինչ Խրուաթիա եւ Սլովենիա յայտարարեցին, որ իրենց ուժերը Իրաքէն դէպի Քուէյթ կը 

հեռացնեն, ֆրանսական կառավարական աղբիւր մը «Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութեան 

յայտնեց, որ Ֆրանսա Իրաքի մէջ իրանեան հարուածներէն ետք մտադիր չէ Իրաքի մէջ 

տեղակայուած իր ուժերը հեռացնել: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ իրանեան յարձակումէն անմիջապէս ետք 

«Թուիթըր»-ի վրայ գրեց. «Ամէն ինչ լաւ է: Իրանէն Իրաքի մէջ գտնուող երկու ռազմակայանի դէմ 

հրթիռներ արձակուած են: Այժմ մարդկային կորուստներու եւ նիւթական վնասներու 

գնահատում տեղի կ՛ունենայ: Մինչեւ հիմա ամէն ինչ լաւ է: Աշխարհի վրայ անհամեմատ 

հզօրագոյն եւ լաւապէս զինուած բանակը ունինք: Վաղը առաւօտեան յայտարարութիւն պիտի 

կատարեմ»: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ Չորեքշաբթի օր երեկոյեան յայտնեց, որ 

Իրաքի մէջ Այն Ասատ եւ Էրպիլի ռազմակայաններուն դէմ իրանեան յարձակումին ընթացքին 

ոեւէ ամերիկացի չէ վիրաւորուած: «Այդտեղ գտնուող մեր բոլոր զինուորները լաւ են», նշեց ան` 

աւելցնելով. «Իրանեան ռմբակոծումը ռազմակայաններուն մէջ փոքր ու թեթեւ վնասներ 

պատճառեց»: 

«Աշխարհի պետութիւնները շալկեցին Իրանի` աշխարհի վրայ կայունութիւնը քայքայող 

վարմունքը, եւ այդ վարմունքին ժամանակը անցաւ», շեշտեց ան` նշելով, որ շրջանին մէջ 

խաղաղութիւն պիտի չըլլայ, եթէ Իրան շարունակէ իր ներկայ վարմունքը: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահը նշեց. «Սպաննեցինք Քասեմ Սիւլէյմանին` աշխարհի վրայ 

թիւ մէկ ահաբեկիչը, որ պատասխանատու էր մեր զինուորներէն հազարաւորներուն 

սպանութեան եւ վիրաւորման»: Ան ըսաւ, որ ժամանակն է, որ Բրիտանիան, Ֆրանսան, 

Գերմանիան ու Չինաստանը հրաժարին Իրանի հետ կնքուած հիւլէական համաձայնագիրէն: 

Միւս կողմէ, Իրաքի արտաքին գործոց նախարարութիւնը մերժեց Իրանի կողմէ 

հրթիռակոծումը` նշելով. «այդ հարուածները Իրաքի գերիշխանութեան ոտնահարում կը 

նկատուին»: «Իրաքը անկախ պետութիւն է, եւ անոր ներքին անվտանգութիւնը 

առաջնահերթութիւն է եւ մեծ ուշադրութեան կ՛արժանանայ: Պիտի չարտօնենք, որ Իրաքը 

տագնապի թատերաբեմ ըլլայ, յարձակումներու անցման կէտ դառնայ, կամ իր հողերը դրացի 

երկիրներուն վնաս հասցնելու իբրեւ կեդրոն օգտագործուին», նշեց նախարարութիւնը: 

«Իրանի դեսպանը պիտի կանչենք այս բոլորը անոր ներկայացնելու համար», աւելցուց Իրաքի 

արտաքին գործոց նախարարութիւնը: 
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2 Սեպտեմբեր 1945-ին վերջ գտաւ Համաշխարհային Բ. 

պատերազմը: Միացեալ  Նահանգներ կորսնցուցին շուրջ 400 

հազար զինուորներ եւ սակաւաթիւ քաղաքայիններ, իսկ 

Խորհրդային Միութիւնը կորսնցուց շուրջ 11 միլիոն զինուորներ եւ 

7-10 միլիոն քաղաքայիններ, եւ մինչ անոր ու եւրոպական 

քաղաքները կը վերաշինուէին, ամերիկեան քաղաքները կը 

բարգաւաճէին: Միացեալ Նահանգներ նաեւ հիւլէական զէնք 

ունեցող միակ երկիրն էին: Ուստի յստակ էր, որ ապագան կը 

պատկանի Միացեալ Նահանգներուն: 

Այդ կարճատեւ միաբեւեռ կացութիւնը, սակայն, վերջ գտաւ 29 

օգոստոս 1949-ին, երբ Խորհրդային Միութիւնը ունեցաւ իր հիւլէական ռումբը: Ստեղծուեցաւ 

երկբեւեռ համաշխարհային համակարգ մը, որ գոյատեւեց մինչեւ 29 Դեկտեմբեր 1991, երբ փուլ 

եկաւ անոր բեւեռներէն մէկը` Խորհրդային Միութիւնը, որուն պատճառով վերականգնեցաւ 

միաբեւեռ համաշխարհային համակարգը եւ Միացեալ Նահանգներ վերստին դարձան 

անվիճելի գերտէրութիւնը: 

27-30 Դեկտեմբեր 2019-ին Հնդկաց ովկիանոսի հիւսիսային մասին եւ Օմանի ծոցին մէջ տեղի 

ունեցաւ Իրանի, Ռուսիոյ եւ Չինաստանի ռազմածովայիններուն միացեալ ռազմափորձը, որ կը 

կրէր «Ծովային անվտանգութեան գօտի» անունը: Իրանի արտաքին գործոց նախարար 

Մոհամետ Ժաւատ Զարիֆ յայտարարեց, որ ռազմափորձը ուղղուած չէ երրորդ երկիրներու դէմ: 

Այդ հերքումը համազօր էր հաստատումի: Ռազմափորձը զարգացում մըն էր, որուն նկատմամբ 

կարելի չէր անտարբեր մնալ: Օրին Փենթակոնէն «ՌԻԱ Նովոսթի»-ի յայտնեցին, որ իրենք պիտի 

հետեւին այդ ռազմափորձին: 

Իրանեան ծովուժի հրամանատարի օգնական 

ծովակալ Ղուլամ Ռիտա Թահանի նշեց. 

«Իսլամական յեղափոխութեան յաղթանակէն ետք 

ասիկա առաջին անգամն է, որ Իրան աշխարհի վրայ 

ռազմածովային երկու մեծ ուժերուն հետ 

ռազմափորձեր կը կատարէ, այդ ալ` այս 

մակարդակով»: Ռազմափորձը անկասկած 

նկատառելի զարգացում մըն է, որուն համար 

Ուաշինկթըն պէտք է միայն ինքզինք այպանէ: 

Միջազգային յարաբերութիւններու մասնագէտ, մտաւորական, նախագահ Քարթըրի 

վարչակազմին մէջ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Զպիկնիու 

Պրզեզինսքի 1997-ին լոյս տեսած իր «Ճատրակի մեծ տախտակը» գիրքին մէջ արդէն 
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զգուշացուցած էր նշեալ երեք երկիրներուն միջեւ դաշինքի մը գոյացումէն: «Ռուսիան 

Չինաստանին ու Իրանին միացնող դաշինք մը կրնայ ձեւաւորուիլ միայն այն ատեն, երբ 

Միացեալ Նահանգներ բաւարար կարճատես ըլլան Չինաստանն ու Իրանը միատեղ 

թշնամացնելու», գրած էր ան: Իրապէս ալ ներկայ մերձեցումը Միացեալ Նահանգներու նշեալ 

երեք երկիրներուն դէմ  կիրարկած քաղաքականութեան արդիւնքն է: 

Միացեալ Նահանգներու 2016-ի նախագահական ընտրութեան ընթացքին Տանըլտ Թրամփի 

ընտրական «Ամերիկան դարձեալ մեծ դարձնենք» կարգախօսը տողատակի կու գար յուշելու, որ 

նախկին վարչակազմերու քաղաքականութեան պատճառով այդ երկրին աշխարհի միակ 

գերտէրութիւնը ըլլալու կարգավիճակը անկում կրած է: Ատիկա անշուշտ ընտրական 

հաշիւներով կատարուած չափազանցութիւն մըն էր: Պաղ պատերազմի աւարտէն եւ 

մասնաւորաբար Իրաքի պատերազմէն ետք յաճախ կը խօսուի բազմաբեւեռ համաշխարհային 

համակարգի մը ստեղծման կարելիութեան ու «Փաքս Ամերիքանա»-ի աւարտին մասին: 

Թրամփի ընտրական գրասենեակը պարզապէս կը շահագործէր այդ զրոյցներուն ստեղծած 

մտավախութիւնները, որոնց իրականութիւն դառնալուն դէմ բնականաբար կը պայքարին 

Միացեալ Նահանգները: 

Ահաւասիկ մուտք գործեցինք 2020 թուական, սակայն 

աշխարհը կը շարունակէ մնալ միաբեւեռ եւ տակաւին 

շատ հեռու ենք բազմաբեւեռ համաշխարհային 

համակարգի մը ձեւաւորումէն: Վերջինս կ՛ենթադրէ ուժի 

այնպիսի բաժանում մը, ուր առնուազն երկուքէ աւելի 

երկիրներ հաւասար զինուորական, տնտեսական ու 

մշակութային կշիռ եւ ազդեցութիւն ունին: Ներկայ 

դրութեամբ, Միացեալ Նահանգներու քայլերն են, որ տակաւին յառաջ կը մղեն 

համաշխարհային զարգացումները: 

Ռուսիա-Չինաստան-Իրան մերձեցումը կարելի չէ բազմաբեւեռութեան ձեւաւորում կամ նոյնիսկ 

նախաքայլ մը նկատել, այլ լաւագոյն պարագային` Միացեալ Նահանգներու դէմ դաշինք մը, որ 

ամերիկեան կողմին համար առայժմ գլխու ցաւ մըն է միայն, սակայն յարատեւելուն եւ անոր 

անդամներու թիւին նկատառելի բարձրացման պարագային կրնայ դառնալ վտանգաւոր: 

Երկու դար առաջ Նափոլէոնի պարտութեամբ վերջ գտած էր մէկ այլ միաբեւեռ համակարգ մը: 

Այդ մէկը կարելի եղած էր Ռուսիոյ, Բրիտանիոյ, Աւստրիոյ եւ Փրուսիոյ միացեալ ջանքերով: 

Ճիշդ է, որ Նափոլէոն Միացեալ Նահանգներու նման հիւլէական հսկայական սպառազինութիւն 

չունէր, սակայն անոր ճակատագիրը բաւարար դաս մըն է, որպէսզի Ուաշինկթըն աշխատանք 

տանի Ռուսիա-Չինաստան-Իրան դաշինքը պառակտելու, եւ Միացեալ Նահանգներու եւ 

հակաամերիկեան երկիրներու դաշինքի մը միջեւ երկբեւեռութեան մը ձեւաւորման հեռանկարը 

վնասազերծելու:  

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ 
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Ոմանց կը թուի, որ իրենց երեխան կու լայ, մինչդեռ ուրիշներունը` ոչ… 

Բոլոր երեխաներն ալ կու լան, քանի որ անոնց համար լացը միակ միջոցն է բան մը 

հասկցնելու: Ծնողներուն կը մնայ վերծանել երեխային լացին պատճառը: 

Երեխաները կու լան,  

Եթէ Անօթի Են 

Անօթի երեխային լացը կրնայ հասնիլ մինչեւ 

գոռոցի: Ան որքան շատ անօթի զգայ, այնքան 

աւելի կը սաստկանայ գոռոցը: Հետեւաբար 

պէտք է ուշադիր հետեւիլ զայն կերակրելու 

ժամերուն, որպէսզի երեխան չտանջուի: 

Եթէ Հանգիստ Չի Զգար 

Երեխաները, բացի լացէն, ուրիշ միջոց չունին իրենց ծնողներուն հասկցնելու, որ իրենք լաւ չեն 

զգար: Կրնայ ըլլալ, որ անոնք կը մսին, կամ կը տաքնան: Այդ պարագային լացը ընդհանրապէս 

միալար եւ տխուր կ՛ըլլայ: 

Եթէ Ցաւ Ունին 

Այս պարագային երեխան բարձրաձայն եւ անընդհատ կու լայ: Հնարաւոր է, որ կը ցաւին անոր 

ականջները, լինտերը, փորը… վերջինին պարագային ան կը պրկէ տոտիկները: 

Եթէ Կը Ձանձրանայ 

Այո՛, կարելի է լալ ձանձրոյթի պատճառով: Երեխան ձանձրացած է անընդհատ նոյն տեղը 

պառկելէ եւ նոյն առաստաղը դիտելէ… Խաղացէք անոր հետ, խօսեցէք, երգեցէք: 

Եթէ Յոգներ Է 

Երեկոյեան երեխան արդէն կուշտ է, լոգցած, մաքուր եւ յանկարծ կը սկսի լալու: Այսպիսով, ան 

դուրս կը հանէ օրուան ընթացքին կուտակուած յուզումներն ու յոգնածութիւնը: Փորձեցէք 

երեխան հանգստացնել կռնակն ու թաթիկները մարձելով, երգելով… 

Մի՛ զայրանաք, երբ ձեր փոքրիկը կու լայ, փորձեցէք հասկնալ լացին պատճառը եւ օգնել անոր: 
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Ճերմակ թութը հինէն ի վեր որպէս դեղ օգտագործուած է շատ մը ժողովուրդներու մէջ: 

Ստորեւ համոզիչ պատճառներ` զայն օգտագործելու: 

1.- Կը կարգաւորէ արեան մէջ շաքարին 

մակարդակը: 

2.- Հարուստ է անթիօքսիտաններով: 

3.- Ճերմակ թթենիին տերեւները կը կարգաւորեն 

արեան մէջ քոլեսթերոլի մակարդակը: 

4.- Սննդարար է: 

5.- Կը զօրացնէ մարմնին դիմադրականութիւնը: 

6.- Ճերմակ թթենիին տերեւները կը դարմանեն 

մորթային որոշ հիւանդութիւններ: 

7.- Կը բարելաւէ տեսողութիւնը: 

Շատ քիչ թիւով ուտելիքներ իրենց սննդական 

արժէքով կրնան մրցիլ վարսակին հետ: 

Գիտական հետազօտութիւններ կը վկայեն, որ 

վարսակը օժտուած է բացառիկ բուժիչ 

յատկութիւններով եւ պէտք է զայն օրական 

օգտագործել մեր կերակուրներուն մէջ, բայց 

նաեւ` եփուկի ձեւով: 

Վարսակին բուժիչ յատկութիւնները. 

1.- Լեարդին ճամբով մարմինը կը մաքրէ բոլոր տեսակի թունաւոր նիւթերէն: 

2.- Կը հաւասարակշռէ շաքարին տոկոսը արեան մէջ: 

3.- Կը նուազեցնէ գէշ քոլեսթերոլին տոկոսը: 

4.- Կը բարելաւէ մարսողութիւնը: 

5.- Կը պաշտպանէ քաղցկեղէն: 

6.- Կը պակսեցնէ ընկճախտը (սթրես): 

7.- Կը կանխարգիլէ ոսկրափտութիւնը (օսթէոփորոզը): 

8.- Կ՛օգնէ նիհարնալու: 

9.- Կը կազդուրէ եւ ուժ կը հայթայթէ: 

10.- Կը դարմանէ անքնութիւնը: 

11.- Կը թարմացնէ մորթը, կը դարմանէ բշտիկները: 
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12.- Կը հաւասարակշռէ արեան գերճնշումը: 

13.- Միզեցնող է եւ կ՛արգիլէ ջուրի կուտակումը մարմնին մէջ: 

Շարքը կրնայ երկարիլ, բաւարարուինք հիմնականով: 

*** 
Վարսակով ջուր` նիհարնալ փափաքողներուն 

համար: 

Այս խմիչքը պատրաստելու համար անհրաժեշտ 

են` 

Գաւաթ մը վարսակի փաթիլ 

Կասիայի փայտիկ մը 

Երկու լիթր ջուր 

Պատրաստութիւն 

Հարիչի մէջ դրէք վարսակը եւ բաժակ մը ջուր հարեցէք, մինչեւ որ միատարր նիւթ մը ստանաք, ապա 

աւելցուցէք մնացեալ ջուրը, կասիան, եւ եթէ քաղցրը սիրող էք, ապուրի դգալ մը մեղր: Ստացուած 

հեղուկը սառնարանը պահեցէք եւ օրուան ընթացքին խմեցէք: 

Օրը սկսէք այս հեղուկէն բաժակ մը խմելով, ապա` ճաշի ժումերէն առաջ. ասիկա իտէալ խմիչք է կուշտ 

զգալու համար: 

*** 

Ինչպէ՞ս օգտագործել վարսակին թեփերը. 

Նախաճաշին ընթացքին, կաթին, մածունին կամ 

պտուղի հիւթին աւելցնելով` քորնֆլեքսի 

փոխարէն. 

Կրկնեփի պատրաստութեան մէջ: 

Ապուրներուն մէջ: 

Միլք շէյքի պատրաստութեան մէջ: 

Աղցաններու մէջ: 

Հացի պատրաստութեան մէջ: 

Կսկուծի փոշիի փոխարէն, մսեղէնները կամ ձկնեղէնները աւելի չոր դարձնելու համար: 

www.aztagdaily.com 
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Պզտիկ աղջիկ մ ՚ինծի կ՚ըսէ 

Որ զիս խենթի պէս կը սիրէ. 

Պզտիկ աղջիկ մը զիս սիրէ՜…  

Գիշերն անհուն իմ աչքերուն 

Երեւի դեռ նա չէ՜ տեսեր. 

Պզտիկ աղջիկ մ’ինծի տայ սէ՜ր… 

Երեւի դեռ նա չէ՜ նայեր 

Հոգւոյս խաւար անդունդն ի վար. 

Պզտիկ աղջիկ մ՚ինձ սիրահար… 

Եթէ լսէր թէ ո՛չ մէկ սէր 

Այդ անդունդին մէջ կը շնչէր՝ 

Հէք պզտիկը չէր հառաչեր… 

Ուստի եղբօր մը պէս ըսի 

Որ լուսնին տակ մարդ կը մսի. 

Գնա՛, գնա՛ ննջէ՛ ըսի։ 

Յետոյ գացի՝ հեռո՜ւն լացի… 

Գիտէք որքան թախիծ կայ 

Հոգիին խորն այդ տղուն, 

Մի դպիք, թող քրքջայ 

Խենթին քրքիջն է բեղուն, 

Հոգիին խորն այդ տղուն 

Իջեր եմ ես ու տեսեր 

Երազ մը ծեր, նուաղուն 

Ու անկիւն մը փլած սէր։ 

Ա՜հ, մի դպիք այդ տղուն 

Խենթը մինակ կը թողուն… 

ՄԱԹԷՈՍ ԶԱՐԻՖԵԱՆ
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Յունուարի 2-ին, Միացեալ Նահանգներու գործողութեան արդիւնքում, զոհուեց մի մարդ, որն 

ամենաարդիւնաւէտ ձեւով կազմակերպում եւ ղեկավարում էր ահաբեկչութեան դէմ պայքարը 

տարածաշրջանում:  

Զօրավար Քասեմ Սուլէյմանիի նշանակութեան եւ տրամաչափի ռազմաքաղաքական գործչի 

սպանութիւնն անշուշտ լուրջ հարուած էր տարածաշրջանային երերուն կայունութեանը, որը չի կարող 

անհետեւանք մնալ: Այս կապակցութեամբ անհրաժեշտ է կատարել մի քանի դիտարկում. 

Ա.- Զօրավար Քասեմ Սուլէյմանին առաւելապէս յայտնի էր որպէս խորաթափանց եւ խելացի ռազմագէտ 

եւ զօրահրամանատար: Նրան այդպէս էին ճանաչում Արեւմուտքում: 

Քասեմ Սուլէյմանին համարւում էր Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականութեան գլխաւոր 

ճարտարապետներից մէկը եւ առանցքային դերակատարութիւն ունէր տուեալ քաղաքականութեան 

իրագործմանն ուղղուած ռազմավարական եւ մարտավարական նշանակութեան բոլոր 

նախաձեռնութիւնների եւ գործողութիւնների իրականացման գործում: 

Մեծ էր Քասեմ Սուլէյմանիի դերակատարութիւնը տարածաշրջանում` ուժերի հաւասարակշռութեան 

պահպանման գործում: Նրա սպանութիւնը միանշանակօրէն նպատակ էր հետապնդում փոխել 

տարածաշրջանում ուժերի յարաբերակցութիւնը, ինչը տեսանելի ապագայում կարող է յղի լինել 

անկանխատեսելի հետեւանքներով: 

Բ.- Քասեմ Սուլէյմանին բացառիկ աւանդ եւ ներդրում ունէր տարածաշրջանում, մասնաւորապէս` 

Իրաքում, Սիրիայում եւ Աֆղանստանում միջազգային ահաբեկչութեան դէմ պայքարի գործում: 

Դժուար է գտնել ուրիշ ոեւէ մէկը, որը երկար տարիներ, եւ նման բացառիկ արդիւնաւէտութեամբ կը 

կարողանայ ղեկավարել ահաբեկչական ամենատարբեր խմբաւորումների` ՏԱՀԵՇ-ի, Ժապհաթ ալ 

Նուսրայի, Քայիտայի, ինչպէս նաեւ` ուրիշ այլ մեծ ու փոքր ահաբեկչական խմբաւորումների դէմ 

պայքարը: Նրա կորուստն անկասկած ծանրագոյն հարուած է տարածաշրջանում ահաբեկչութեան դէմ 

պայքարի գործին: 

Գ.- Մեծ էր յատկապէս Քասեմ Սուլէյմանիի ներդրումը Սիրիայի եւ Իրաքի կազմաքանդման ու 

կործանման, եւ տարածաշրջանն ապակայունացնող մի շարք վտանգաւոր գործընթացների կանխման 

գործում: 

Անշուշտ, նման մակարդակի զօրահրամանատարի սպանութիւնը չի կարող անհետեւանք մնալ: Այս 

գործողութիւնը միանշանակ յանգեցնելու է ճգնաժամի թէժացմանն ու լարուածութեան մեծացմանը, որի 

անմիջական հետեւանքները կրելու է ողջ տարածաշրջանը: 

Դ.- Քասեմ Սուլէյմանիի դէմ իրականացուած գործողութիւնը քաղաքական սպանութեան ակնյայտ փաստ 

է, որն այլ կերպ, քան «Միացեալ Նահանգների կողմից միջազգային մակարդակի ահաբեկչական աքթ» 

դժուար է բնութագրել: 
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Որեւէ երկրի կողմից մէկ այլ երկրի պետական նշանակութեան մակարդակի բարձրաստիճան ղեկավարի 

սպանութիւնն այն դէպքում, երբ այդ երկրները չեն գտնւում միմեանց հետ պատերազմական 

պայմաններում, միջազգային իրաւունքի կոպտագոյն խախտում է, որը չունի որեւէ արդարացում: 

Իրանն անշուշտ յարմար պահին եւ յարմար տեղում այս յանցագործութեանը կը տայ համաչափ եւ 

համարժէք պատասխան: Սակայն, ինչպէս պատմութիւնն է բազմիցս ապացուցել, դա չի լինի 

շտապողական, յախուռն եւ անփոյթ քայլ: 

Ընդհակառակը, վստահ ենք, որ Իրանի պատասխանը կը լինի գրագէտ եւ զուսպ, որը ուղղուած կը լինի 

ապահովելու երկրի ռազմավարական նշանակութեան կենսական շահերն ու տարածաշրջանային 

ազդեցութիւնը: 

Ե.- Դատապարտելով զօր. Քասեմ Սուլէյմանիի տմարդի սպանութիւնը` ցաւակցում ենք Իրանի մեր 

հայրենակիցներին նրա նահատակութեան կապակցութեամբ: 

Թէեւ նման մակարդակի գործչի կորուստը հեշտ չէ լրացնել, այդուհանդերձ, վստահ ենք, որ Իրանի 

ժողովուրդը կը յաղթահարի նաեւ այս մարտահրաւէրը` փաստելով, որ նման դաւադիր 

գործողութիւնները չեն կարող ազդել սեփական արժանապատուութիւնը եւ երկրի ինքնիշխանութիւնը 

բարձր պահելու իրանական հասարակութեան հաւաքական կամքի վրայ: 

ԱՐԱՄ ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ 

www.aztarar.com 


