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Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ,  ÂÇõ 432, àõñµ³Ã,  13 ²äðÆÈ, 2018 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

«ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ ԳՈՅՆԵՐԸ» 

Շաբաթ, 7 Ապրիլ 2018ին, կէսօրուան ժամը 12:00ին, «Ալ Պապթին» մշակութային կեդրոնէն 

ներս, տեղի ունեցաւ (COLORS OF FRIENDSHIP)` «Բարեկամութեան Գոյները» խորագրով 

աննախընթաց միջոցառումը։ 

Քուէյթի մէջ ՀՀ Դեսպանատան հովանաւորութիւնը վայելող այս ձեռնարկը, նուիրուած էր 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ա. Անկախութեան 100Ամեակին, եւ արգասիքն էր՝ ՀՀ 

Դեսպանատան, Քուէյթի Ազգային Վարժարանին եւ «Ալ Պապթին» գրադարանի 

համագործակցութեան։ 

Հանդիսութեան ներկայ էին ՀՀ Կրթութեան եւ Գիտութեան Նախարարութեան Սփիւռքի հետ 

կապերու բաժնի պետ՝ պրն. Կարէն Մնացականեանը, Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ 

Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան, Քուէյթի Հոգեւոր Հովիւ՝ Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեայեան եւ 

շարք մը Ազգային ու Միութենական մարմիններու ներկայացուցիչներ, ինչպէս նաեւ «Ալ 

Պապթին» գրադարանի Տնօրէն՝ Ատնան Ալ Ֆաուուազ եւ Գործադիր Տնօրէնուհի՝ Տոքթ. Սուատ 

Ալ Աթիքի։ 

Ներկայ էին նաեւ զանազան երկիրներու դեսպաններ, դիւանագիտական ներկայացուցիչներ, 

քուէյթեան բազմաթիւ լրատուամիջոցներ եւ Քուէյթցի մշակութասէր անձնաւորութիւններ։  

Հանդիսութեան սկիզբը տեղի ունեցաւ ցուցահանդէսի պաշտօնական բացումը, որու ընթացքին 

բեմավարներ՝ Կարօ Արսլանեան եւ Մարիա Սէփիլեան-Սալիպա բարի գալուստի խօսքեր 
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արտասանեցին, ապա հրաւիրեցին ՀՀ լիազօր Դեսպան՝ պրն. Մանուէլ Բադէյեանն ու Ազգ. 

Վարժարանի Տնօրէն Տոքթ. Ներսէս Սարգիսեանը, ներկայացնելու իրենց խօսքերը, որոնք 

դրուատեցին հայ-քուէյթեան սերտ գործակցութիւնը եւ շնորհակալութիւն յայտնեցին բոլոր 

անոնց որոնք սատար հանդիսացան սոյն ձեռնարկի յաջողութեան, ի մասնաւորի 

Վարժարանիս արուեստի ուսուցչուհի Հուրի Նալպանտեան-Տէկիրմէնճանին, որու տքնաջան եւ 

հետեւողական աշխատանքով իրագործուեցաւ սոյն գեղարուեստական հանդիսութիւնը։ Արդ, 

Պրն. Տնօրէնը առ ի երախտագիտութիւն Տիկին Հուրիի տարած անձնուէր ծառայութեան, 

երախտագիրով մը պարգեւատրեց զայն։ 

Գեղարուեստական բաժնին նաեւ իրենց մասնակցութիւնը բերին Տիկիններ՝ Հայկուհի Բազեան 

եւ Թամար Դանիէլեան, որոնց երաժշտական ներկայացումները գեղեցկացուցին օրուան 

յայտագիրը, ինչպէս նաեւ 12րդ կարգի 

աշակերտուհի Նայիրի Միքայէլեան արաբերէն 

լեզուով գովաբանական արտասանութիւն մը 

ներկայացուց։ 

Ապա ներկաները շրջեցան ցուցասրահէն ներս 

եւ հիացմունքով դիտեցին Հայաստանի 

«Անանիա Շիրակացի» գիտակրթական 

համալիրի, Արցախի ու Քուէյթի Ազգային 

Վարժարանի աշակերտներուն գծագրական ստեղծագործութիւնները, որոնք կը մարմնաւորէին 

Հայկական եւ քուէյթեան բնաշխարհները, հայկական եւ քուէյթեան արժէքները, բարքերն ու 

սովորութիւնները, ինչպէս նաեւ Հայ-Քուէյթական երկարամեայ սիրալիր բարեկամութիւնը, 

որու արմատները կու գան 1940ական թուականներէն։  

Յայտագրի վերջին բաժնով ներկաները ուղղուեցան ցուցասրահի կից գտնուող պարտէզը, ուր 

ճաշակեցին Եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբի եւ ՀՕՄ ի ժրաջան Տիկիններուն պատրաստած 

համադամ հայկական ճաշատեսակները։ 

Միջոցին, Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի Կազմի «Շաքէ» պարախումբի աղջիկները 

ներկայացուցին հայկական պարարուեստէն պատառիկներ, յաւելեալ փայլք տալով 

հանդիսութեան։ 

Տեղին է նշել, որ ցուցասարհէն ներս նաեւ յարդարուած էր հայկական տունը պատկերող 

անկիւն մը, ինչպէս նաեւ հայկական տարազով մաքէթ մը, որոնք խանդավառեցին ներկաները 

եւ առիթ տուին անձնական ու հաւաքական խմբանկարներու, որպէս յիշատակ այս 

իւրայատուկ օրուան։ 

7 Ապրիլ 2018ին, «Ալ Պապթին» կեդրոնը Հայաստան եւ հայկականութիւն կը բուրէր։ 

 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 

Կիրակի, 8 Ապրիլ 2018ին, ՀՀ Կրթութեան եւ Գիտութեան Նախարարութեան Սփիւռքի հետ 

կապերու բաժնի Պետ՝ Պրն. Կարէն Մնացականեան, այցելութիւն մը տուաւ Քուէյթի Ազգային 

Վարժարան եւ հանդիպում ունեցաւ Երկրորդականի աշակերտութեան հետ, ուր մանրամասն 

տեղեկութիւններ փոխանցեց Հայաստանի մէջ բարձրագոյն ուսում շարունակելու 

հնարաւորութիւններուն եւ Համալսարան ընդունման պայմաններուն ու այլ 

մանրամասնութիւններուն շուրջ։ 
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Աշակերտները հետաքրքրութեամբ հետեւեցան Պրն. Մնացականեանի զեկոյցին եւ 

լուսաբանական հարցումներ ուղեցին անոր։ 

Օգտաշատ հանդիպում մըն էր, այն իմաստով որ մեր աշակերտները ընդարձակ տեղեկութիւն 

ստացան ուսումնակրթական բնագաւառէն ներս Հայաստանի մատուցած ծառայութիւններուն 

շուրջ։ 

 

ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ 

Քուէյթի Ազգային Վարժարանը այս տարի եւս իր 

մասնակցութիւնը բերաւ ՀՀ Սփիւռքի 

Նախարարութեան «Հայապահպանութեան 

գործում նշանակալի աւանդի համար» 2017 

թուականի համահայկական ամէնամեայ 

մրցանակաբաշխութեան «Ազատ Արցախ» եւ 

«Մայիս` Յաղթանակների Ամիս» խորագրեալ 

մանկապատանեկան ստեղծագործութիւններու 

մրցոյթին` 29 նկարչական գործերով: 

9 Ապրիլ 2018ին, մրցանակային Յանձնաժողովը 

հրապարակեց մրցոյթի արդիւնքները, որու 

առաջին դիրքը գրաւած է Վարժարանիս 8րդ 

դասարանի աշակերտ ՄԵԼԻՔ ԳԱՐԼՕ ՄԵԼԻՔՍԷԹԵԱՆԸ արժանանալով վկայագրի եւ 

նիւթական պարգեւի: 

Այս առիթով կը շնորհաւորենք Մելիք Մելիքսէթեանը, մաղթելով նորանոր յաջողութիւններ: 

www.aztarar.com 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Նախագահ Արմէն Սարգսեանը Խորհրդականներ 

Նշանակած Է 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի պաշտօնական կայքը կը հաղորդէ, թէ նախագահ 

Արմէն Սարգսեան Չորեքշաբթի օր ստորագրած է հրամանագիրներ, որոնց համաձայն, Արա 

Ալեքսանեան եւ Համլեթ Գասպարեան նշանակուած են հանրապետութեան նախագահի 

խորհրդականներ` հասարակական հիմունքներով: 

Հայաստանի Ազգային Ժողովը Վաւերացուց Հայաստանի 

Հանրապետութիւն – Եւրոպական Միութիւն 

Համաձայնագիրը 

10 Ապրիլին Հայաստանի խորհրդարանը քննարկեց Հայաստանի Հանրապետութիւն-

Եւրոպական Միութիւն համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրը 

վաւերացնելու մասին հարցը: Չորեքշաբթի օր Ազգային ժողովը միաձայնութեամբ` 95 ձայնով, 

կողմ քուէարկեց համաձայնագիրին: 

Յիշեցնենք, որ փաստաթուղթը կը կանոնակարգէ երկկողմանի քաղաքական, տնտեսական, 

առեւտրական յարաբերութիւնները, կը խրախուսէ անոնց շարունակականութիւնը: Այդտեղ կը 

խօսուի Եւրոպական Միութիւն-Հայաստան ընդհանուր սկզբունքներու, կազմակերպուած 

յանցագործութեան ու փտածութեան դէմ պայքարի, ուժանիւթի եւ փոխադրութեան, շրջակայ 

միջավայրի պաշտպանութեան, գրեթէ բոլոր ոլորտներուն մէջ համագործակցութեան 

սկզբունքներու եւ ծրագիրներու մասին: 

Առանձին եւ յստակ մաս յատկացուած է Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ եւ 

համապարփակ լուծման հարցին. համաձայնագիրը կը վերահաստատէ Եւրոպական Միութեան 

յայտարարուած յանձնառութիւնը` աջակցիլ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներուն 

կողմէ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի  հանգուցալուծման ջանքերուն եւ մօտեցումներուն` 

հիմնուած միջազգային իրաւունքի չափանիշներու եւ սկզբունքներու, յատկապէս` ուժ կամ ուժի 

սպառնալիք չկիրարկելու, ժողովուրդներու ինքնորոշման իրաւունքի եւ 

իրաւահաւասարութեան, տարածքային ամբողջականութեան սկզբունքներուն վրայ: 

Համաձայնագիրով նաեւ կը նախատեսուի Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնսդրութեան 

համապատասխանեցում Եւրոպական Միութեան օրէնսդրութեան: 

Կը նախատեսուի Եւրոպական Միութեան անդամ երկիրներուն հետ ստեղծել 

խորհրդարանական գործընկերութեան կոմիտէ, որ պիտի գործէ նոր ձեւաչափով եւ պիտի 

ունենայ  ենթակոմիտէներ: Հայկական կողմը  կ՛ակնկալէ, որ մօտերս Եւրոպական Միութեան 

կողմէ Հայաստանին տրամադրուի մուտքի արտօնագիրներու ազատականացման մեկնարկի 

գործողութեան ծրագիրը: 
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Յարութ Շիրինեան. «Կարեւոր Էր, Որ Հայաստանը Արագ 

Վաւերացնէր 

Եւրոպական Միութեան Հետ Համաձայնագիրը» 

Կարեւոր էր, որ Հայաստանը արագ վաւերացնէր Եւրոպական Միութեան հետ 

համաձայնագիրը. «Երկիր»-ի հետ զրոյցի մը ընթացքին ըսաւ ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ դատի 

գրասենեակի հաղորդակցութեան եւ հասարակութեան հետ կապերու պատասխանատու 

Յարութ Շիրինեան: 

Ան նշեց, որ Հայաստանի Ազգային ժողովին կողմէ, ինչպէս խոստացուած էր, Ապրիլ ամսուն 

կատարուած այս քայլը կրնայ միայն դրական ձեւով ընկալուիլ Եւրոպական Միութեան անդամ 

երկիրներու խորհրդարաններուն կողմէ եւ ցոյց կու տայ Հայաստանի պատրաստակամութիւնը` 

ճիշդ ձեւով սկսելու հոլովոյթին: 

«Այս վաւերացումը նաեւ պիտի խրախուսէ այն անդամ երկիրները, որոնք մինչեւ այսօր չեն 

վաւերացուցած զայն: Այս հարցով, մեր ներկայիս տուեալներուն համաձայն, որեւէ խոչընդոտ 

չենք ակնկալեր», ըսաւ  Շիրինեան: 

Շարմազանով. «Սերժ Սարգսեանը` Հայաստանի 

Հանրապետական Կուսակցութեան Վարչապետի 

Թեկնածու» 

Չորեքշաբթի օր տեղի ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան (ՀՀԿ) Գերագոյն 

մարմինի հերթական նիստը: Նիստի աւարտէն ետք ՀՀԿ բանբեր Էդուարդ Շարմազանով 

լրագրողներու հետ զրոյցի մը ընթացքին ըսաւ, թէ նիստը վարած է ՀՀԿ նախագահ Սերժ 

Սարգսեանը: Նիստի ընթացքին Գերագոյն մարմինի անդամները ամփոփած  են  նախագահ 

Սերժ Սարգսեանի կառավարման տասը տարիները: 
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«Այդ տասը տարիները բարդ, մարտահրաւէրներով լի, բայց միեւնոյն ժամանակ 

պետականաշինութեան, նախաձեռնող արտաքին քաղաքականութեան եւ անվտանգութեան 

ապահովման ամրապնդման տարիներ էին: Անշուշտ եղած են նաեւ բացթողումներ, 

թերութիւններ, բայց ակնյայտ է, որ 2008-ի եւ 2018-ի Հայաստանը տարբեր են, թէ՛ 

ժողովրդավարութեան զարգացման, թէ՛ անվտանգութեան ապահովման առումով, թէ՛ արտաքին 

նախաձեռնող քաղաքականութեան 

զարգացման առումով», ըսաւ Շարմազանով: 

Անոր համաձայն, նիստի ընթացքին 

քննարկուած է նաեւ վարչապետ Կարէն 

Կարապետեանի գործունէութեան մէկուկէս 

տարին: 

«Շնորհակալութիւն յայտնած ենք նախագահ 

Սերժ Սարգսեանին իր պետականամէտ, 

ազգային գործունէութեան համար, ինչպէս նաեւ 

շնորհակալութիւն յայտնած ենք վարչապետ 

Կարէն Կարապետեանին այս մէկուկէս տարուան արդիւնքներուն համար», ըսաւ ան: 

Անդրադառնալով վարչապետի թեկնածուին` Շարմազանով նշեց, որ ՀՀԿ Գերագոյն մարմինը 

սկսած է քննարկումները` ապագայ վարչապետի հարցին հետ կապուած: Ըստ Շարմազանովի, 

քննարկումները ընթացած  են միասնութեան ու համերաշխութեան մթնոլորտի մէջ, ՀՀԿ 

Գերագոյն մարմինի  բոլոր անդամները առանց բացառութեան ընդունած են վարչապետի 

թեկնածուի հետ կապուած այն առաջարկը, որ կատարած էր ՀՀԿ փոխնախագահ Կարէն 

Կարապետեանը: 

«Մենք շաբաթ օրը ՀՀԿ խորհուրդի նիստին պիտի ներկայացնենք մեր վարչապետի թեկնածուն: 

Պարզ է, թէ ո՛վ պիտի ըլլայ վարչապետի թեկնածուն, եւ քանի որ այլ կարծիքներ չեն հնչած, այլ 

անուններ չեն հնչած, ոեւէ մէկուն միտքով այլ անուն չէ ալ անցած,  բոլորս միահամուռ կը 

վստահինք Սերժ Սարգսեանին: Երկուշաբթի օր ՀՀԿ-ն պաշտօնապէս Ազգային ժողովին պիտի 

առաջադրէ վարչապետի իր թեկնածուն, 17 Ապրիլին Ազգային ժողովին մէջ մենք պիտի 

քուէարկենք», ըսաւ ան: 

Կարէն Կարապետեանը` Աղուան Վարդանեանին. 

«Ունինք Բաւական Յուսադրող Թիւեր Եւ Չենք Թաքցներ, 

Որ Մեր Համախմբական Դաշինքը Անոնցմով 

Բաւարարուելու Իրաւունք Ունի» 

Կառավարութեան հետ հարցուպատասխանի ժամանակ ՀՅԴ խմբակցութեան քարտուղար 

Աղուան Վարդանեան վարչապետի պաշտօնակատար Կարէն Կարապետեանին եւ 

համախմբական  կառավարութեան բոլոր անդամներուն նախ շնորհակալութիւն յայտնեց 

մէկուկէս տարուան արդիւնաւէտ աշխատանքին համար: 
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«Կը կարծեմ` ձեր գործունէութեան առաջին արդիւնքները ակնյայտ ու յուսադրող են», ըսաւ ան 

եւ աւելցուց. «Նոր կառավարութեան կազմաւորումէն առաջ կ՛ուզէի ամփոփէիք, թէ որո՞նք են 

այս կառավարութեան հիմնական 

յաջողութիւնները, ձեռք բերուած տնտեսական 

ցուցանիշները, ո՞ր ուղղութիւններով ընելիքներ 

շատ ունինք, որպէսզի սկսած վճռական 

բարեփոխումները դառնան որակական ու 

հասանելի Հայաստանի քաղաքացիներու աւելի 

լայն հատուածին»: 

Կարապետեան ըսաւ, թէ շնորհակալ է տրուած 

հարցումին եւ գնահատականին  համար: «Ցաւօք, 

այն թիւերը, որ ունինք, Հայաստանի իւրաքանչիւր 

քաղաքացի չի զգար, բայց կամայական 

տնտեսական համակարգի համար այդ թիւերը բաւական յուսադրող են, եւ ինչ որ առումով մենք 

չենք թաքցներ, որ մեր համաձայնական դաշինքը բաւարարուելու իրաւունք ունի: Համախառն 

ներքին արդիւնքի 7,5 առ հարիւր աճ, արդիւնաբերութեան 12,6 առ հարիւր աճ, 25 առ հարիւր  

արտահանութիւն, 29 առ հարիւր ներածում, 28 առ հարիւր արտաքին առեւտրական 

շրջանառութիւն եւ այլն», ըսաւ ան: 

Վարչապետը նշեց, որ առաջին երեք ամիսը տակաւին ամփոփուած չեն, բայց երկու ամսուան 

տուեալներով` ունին տնտեսական աշխուժութեան աճ` 8,6  առ հարիւր, որ կ՛ենթադրէ, թէ 

Համախառն ներքին արդիւնքը անոր մօտ պիտի ըլլայ: 

Կարապետեանի համաձայն, իւրաքանչիւր 

նախարարութիւն, սեղմ իմաստով, ունի իր 

տեսլականը, թէ ի՛նչ ընթացք պէտք է ունենայ: 

«Մենք բաւական երկար աշխատած ենք «2030» 

ծրագիրին վրայ, որ ներկայացուցած եւ 

զեկուցած ենք հանրապետութեան 

նախագահին եւ մօտ ժամանակներս պիտի 

ներկայացնենք հանրային քննարկումներու: 

Քրտնաջան ու հետեւողական աշխատանք 

պահանջող ծրագիր է: Անիկա ծանր ծրագիր է, 

բայց` իրագործելի, մենք մեր առաւելագոյն 

ներուժը պէտք է ներգրաւենք», ըսաւ 

վարչապետը: 

Կարապետեան նաեւ նշեց, որ կ՛ակնկալեն սահմանադրութեան փոփոխութեամբ եւ 

կառավարման նոր համակարգով ունենալ քաղաքական որոշակի երկխօսութիւն, որ իրաւունք 

կու տայ  երկարատեւ ծրագիրներ իրագործելու եւ ամբոխահաճութեան քիչ տեղ տալու: 

www.kantsasar.com 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Տենդագին Պատրաստութիւններ` Սուրիոյ Դէմ 

Արեւմտեան Զինուորական Հաւանական 

Գործողութիւններու 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ ընկերային ցանցերուն վրայ 

յայտարարութիւն մը կատարելով զգուշացուց Ռուսիան` ըսելով. «Ռուսիան կը խոստանայ 

վնասազերծել այն հրթիռները, որոնք պիտի արձակուին Սուրիոյ ուղղութեամբ, իսկ ես կ՛ըսեմ, 

պատրաստուեցէ՛ք, որովհետեւ հրթիռները պիտի գան եւ պիտի ըլլան գեղեցիկ ու խելացի»: 

«Ռուսիան պէտք չէ իր ժողովուրդը սպաննող եւ ատկէ հաճոյք առնող անասունի մը գործընկերը 

ըլլայ», աւելցուց Թրամփ: 

Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը, հակադարձելով Թրամփի յայտարարութեան, 

յայտնեց. «Խելացի հրթիռները պէտք է ուղղուին ահաբեկիչներուն դէմ եւ ոչ թէ օրինական 

կառավարութեան, ինչպէս նաեւ պէտք չէ փորձեն Սուրիոյ մէջ քիմիական ենթադրեալ 

յարձակումի փաստերը քանդել»: 

Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարար Ճէյմս Մաթիս Չորեքշաբթի օր 

յայտարարեց, որ ամերիկեան բանակը պատրաստ է Սուրիան հարուածելու առնչութեամբ բոլոր 

ընտրանքներուն, եթէ անոնք յարմար ըլլան: Չորեքշաբթի օր աւելի ուշ «Սքայ Նիուզ» 

պատկերասփիւռի կայանը հաղորդեց, որ Մաթիս այցելած է Սպիտակ տուն եւ նախագահ 

Տոնալտ Թրամփի հետ ունեցած է նախապէս չծրագրուած արտակարգ հանդիպում մը` Սուրիոյ 

հարցով: 

Մինչ այդ, Ռուսիոյ պետական Տումայի պաշտպանութեան յանձնախումբի նախագահը 

յայտարարեց, որ Սուրիոյ իրավիճակին շուրջ Մոսկուա ուղղակի հաղորդակցութեան մէջ է 

ամերիկեան բանակին հետ: Այս միջոցին ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտօնատարներ 

յայտարարեցին, որ «սուրիական վարչակարգը իր հակաօդային ուժերը վերադասաւորումի 

կ՛ենթարկէ` նախապատրաստուելով զինուորական որեւէ հարուածի: 

Այս միջոցին Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին 

Նեթանիահուի հետ ունեցաւ հեռաձայնային հաղորդակցութիւն մը, որուն ընթացքին 

քննարկուեցան Սուրիոյ մէջ տիրող իրավիճակը եւ Թայֆուր զինուորական օդակայանին դէմ 

իսրայէլեան օդուժին կատարած յարձակումը: Փութին զգուշացուց Նեթանիահուն Սուրիոյ 

կայունութիւնը աւելի եւս խախտող քայլերէն, որոնք կը սպառնան անոր ապահովութեան: 

Միւս կողմէ, Բրիտանիոյ վարչապետ Թերեզա Մէյ յայտարարեց, թէ ինք պատրաստ է 

համաձայնելու, որ իր երկիրը մասնակցի զինուորական գործողութեան մը` ի հակադարձութիւն 

Սուրիոյ մէջ կատարուած ենթադրեալ քիմիական յարձակումին: Ան նշեց, որ պիտի չձգտի այս 

որոշումին համար խորհրդարանի համաձայնութիւնը ստանալու: 
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Քաղաքականօրէն լարուած այս մթնոլորտին մէջ «Ժազիրա» արբանեակային պատկերասփիւռի 

կայանը հաղորդեց, որ գերմանական խորտընկէց մը միացած է Միջերկրական ծովուն արեւելքը 

ուղղուող ամերիկեան նաւատորմին: 

Սուրիոյ նախագահի խորհրդական Պուսայնա Շաապան իր կարգին յայտարարեց, որ 

«Դամասկոսի Արեւելեան Ղութա արուարձանին ազատագրումը անկիւնադարձային կէտ էր 

Սուրիոյ դէմ շղթայազերծուած տիեզերական պատերազմի ընթացքին մէջ»: Ան նշեց, որ 

«ներկայիս ականատես կը դառնանք հոգեբանական պատերազմի մը, որուն ընդմէջէն 

Արեւմուտքը կը ցանկայ ուժ ցոյց տալ իր իրերայաջորդ ձախողութիւններէն ետք: «Արեւմուտքի 

այս խենթութիւնը յօգուտ ահաբեկիչներուն է», նշեց Շաապան` աւելցնելով, որ «Սուրիան 

պատերազմէն չի վախնար, եւ եթէ անիկա սկսի, մենք անոր պատրաստ պիտի ըլլանք»: 

Սպիտակ տունը Չորեքշաբթի օր ուշ գիշերին յայտարարեց, որ Սուրիան ռմբակոծելու 

վերջնական որոշում չէ տրուած տակաւին` աւելցնելով, որ Թրամփի` ընկերային ցանցերուն մէջ 

կատարած յայտարարութիւնը Սուրիոյ հարցով ընտրանքներէն մէկն է միայն: 

Սուրիոյ Երկինքը «Դատարկուած» Է 

Սուրիոյ վերեւ բոլոր տեսակի թռիչքները փաստացիօրէն դատարկուած են: Այս մասին կը վկայէ 

«Ֆլայթռատար24» կայքի տուեալները: 

Ռուսական «Լենթա» կայքը կը հաղորդէ, որ Թռիչքներու 

անվտանգութեան եւրոպական գործակալութիւնը 

նախապէս բոլոր օդանաւային ընկերութիւններուն 

խորհուրդ տուած է ուժեղացնել Միջերկրական ծովու 

արեւելեան հատուածին մէջ թռիչքներու 

վերահսկողութիւնը յառաջիկայ 72 ժամուան ընթացքին` 

Սուրիոյ տարածքին թեւաւոր հրթիռներով հաւանական 

հարուածներու եւ ռատարի աշխատանքի հաւանական 

խափանումներու պատճառով: 

Ռուսիոյ օդային փոխադրութեան դաշնակցային գործակալութիւնը նոյնպիսի խորհուրդ տուած 

է բոլոր ռուսական օդանաւային ընկերութիւններուն: 

Փենթակոնի մէջ պաշտօնատար անձեր յայտնած էին, որ ամերիկեան զինեալ ուժերը 

պատրաստ են Սուրիոյ տարածքին հարուածներ հասցնելու: Կը նշուի, որ զինուորական 

պատրաստութեան բերուած են շրջանին մէջ գտնուող նաւերը, օդանաւերը եւ թեւաւոր 

հրթիռները: 

Ֆրանսական «Լը Ֆիկարօ» օրաթերթը Չորեքշաբթի օր իր կարգին հաղորդեց, որ 

հիւսիսարեւելեան Ֆրանսայի «Սան Տեզիրէ» ռազմակայանին մէջ «Ռաֆալ» տիպի օդանաւեր 

պատրաստ վիճակի մէջ դրուած են եւ կը սպասեն Սուրիոյ մէջ թիրախներ հարուածելու 

քաղաքական որոշումին: 
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Օրաթերթը կը նշէ, որ ֆրանսական բանակի հրամանատարները Ֆրանսայի նախագահ 

Էմանուէլ Մաքրոնին ներկայացուցած են զինուորական մանրամասն ծրագիրներ, որոնք կրնան 

որդեգրուիլ Սուրիան հարուածելու համար, եթէ այդ առնչութեամբ քաղաքական որոշումը 

տրուի: 

«Լոս Անճելըս Թայմզ» օրաթերթը իր կարգին հաղորդեց, որ Փենթակոն Ռուսիան տեղեակ 

պիտի պահէ, թէ Սուրիոյ մէջ որ թիրախները պիտի հարուածէ»: 

Միջերկրական Ծովուն Մէջ Ռուսական Ռմբաձիգները 

Յարձակողական Կերպով Մօտեցած Են Ֆրանսական Ռա

զմանաւի Մը 

Միջերկրական ծովուն մէջ ռուսական երկու զինուորական 

օդանաւեր յարձակողական կերպով մօտեցած են 

ֆրանսական ծովուժի «Աքիթեն» ռազմանաւին: Այս մասին կը 

յայտնէ «Լենթա» կայքը` յղում կատարելով ֆրանսական 

օդուժի աղբիւրին: 

Ֆրանսացի զինուորականներուն տուեալներով` ռազմանաւին 

մօտեցած են «Սու-24» ռմբաձիգն ու «Սու-30» հալածիչը: 

Նաեւ կը նշուի, որ «Սու-24»-ը զինուած եղած է: 

Ֆրանսական ուժերը ռուսական օդանաւերու թռիչքը նկատած են ոչ բարեկամական եւ 

վտանգաւոր: Ֆրանսական կողմը Ռուսիոյ կը յիշեցնէ թռիչքներու կանոններուն մասին` 

արկածներէ խուսափելու համար: 

«Թուրքիան Մտադիր Չէ Հրաժարիլ Ռուսիայէն Զէնք Ձեռք 

Բերելու Գաղափարէն` Հակառակ Միացեալ 

Նահանգներու Հակառուսական Քաղաքականութեան» 

Կ՛ըսէ Էրտողան 

Թուրքիան մտադիր չէ հրաժարիլ Ռուսիայէն «Էս-400 Թրիամֆ» տեսակի հակաօդային 

պաշտպանութեան համակարգեր ձեռք բերելու գաղափարէն: Այս մասին յայտնած է Թուրքիոյ 

նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան` Անգարայի մէջ տնտեսական համախմբումի ընթացքին 

խօսք արտասանելու ընթացքին: 

«Առ.Թի.» կայքը կը հաղորդէ, որ Էրտողան այդ յայտարարութիւնը կատարած է` Միացեալ 

Նահանգներու կողմէ Մոսկուայի դէմ հաստատուած նոր պատժամիջոցներու լոյսին տակ: 

Էրտողան նաեւ նշած է, որ անվտանգութեան հարցին մէջ Թուրքիոյ ղեկավարութիւնը մտադիր է 

ինքնուրոյն որոշումներ տալ: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Ընտրական Քրոնիկ. Ընդհանուր Վերնագիրը 

Լիբանան համաձայնական ժողովրդավարութեամբ օժտուած համայնքային երկիր մըն է, ուր 2 

տարիէ ի վեր կը տիրէ քաղաքական կայունութիւն մը շնորհիւ եռապետերու` նախագահ-

խորհրդարանի նախագահ-վարչապետ համագործակցութեան: Հանրապետութեան նախագահ 

զօր. Միշել Աուն, խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի եւ վարչապետ Սաատ Հարիրի 

անցնող 2 տարուան ընթացքին յաջողեցան երկրին մէջ հաստատել դրական մթնոլորտ մը` 

երկիրը վերածելով շրջանային փոթորկոտ ովկիանոսին մէջ կայունութեան կղզիի մը, ուր 

հարցերը կը լուծուին երկխօսութեամբ, հանդարտութեամբ եւ փոխադարձ զիջումի սկզբունքի 

հիմամբ: 

Անոնք յաջողեցան շրջանցել դժուարութիւնները եւ տարակարծութիւնները, չէզոքացնել ու 

մեկուսացնել խնդրայարոյց գործիչները, եւ ներքին կայունութեան պահպանման համար` 

«չէզոքութեան» քաղաքականութիւն որդեգրելով` Լիբանանը հեռու պահել շրջանային ու 

միջազգային առանցքներու պայքարէն: 

Գործող իշխանութիւնը անցնող երկու տարուան ընթացքին խորհրդակցութիւններու, 

երկխօսութեան ու քննարկումներու շնորհիւ եւ փոխադարձ զիջումներու հիմամբ որդեգրեց 

ընտրական նոր օրէնքը, կատարեց թափուր մնացած պետական պաշտօններու համար 

նշանակումներ, ինչպէս նաեւ որդեգրեց պետական մարզի պաշտօնեաներու 

աշխատավարձերու յաւելման օրէնքն ու 2018-ի պետական ամավարկը: Տակաւին վերջերս տեղի 

ունեցան Լիբանանի օժանդակութեան յատկացուած միջազգային խորհրդաժողովներ` զինեալ 

ուժերու օժանդակութեան «Հռոմ 2» եւ տնտեսութեան օժանդակութեան «Սետր 1» 

խորհրդաժողովները: Շուտով պիտի գումարուի սուրիացի տեղահանուածներու հարցին 

նուիրուած Լիբանանի համար դարձեալ մեծ կարեւորութիւն ունեցող Պրիւքսելի ժողովը: 

Աւելի՛ն, նախագահ-խորհրդարանի նախագահ-վարչապետ եռամիասնութեան ու ժողովրդային 

մեծ զօրակցութեան շնորհիւ էր, որ կարելի եղաւ ապահովել Լիբանանի վարչապետին Ռիատէն 

Պէյրութ վերադարձը: 

Այս կարճատեւ, սակայն դրական ընթացքին, մթնոլորտին ու ձեռքբերումներուն շարունակումը 

կը բխի Լիբանանի` պետութեան ու ժողովուրդի շահերէն: Ահա թէ ինչու, երբ աչքէ անցընենք 

կազմուած ընտրական դաշինքները, այդտեղ կարելի է նշմարել իշխանութեան երթը 

շարունակելու ձգտում մը, որ լռելեայն կ՛արտայայտուի Մուսթաքպալ հոսանք-Ազգային ազատ 

հոսանք ընտրական դաշինքներուն մէջ: Այդ դաշինքները բնական արդիւնքն են անցնող 

երկամեակի ներլիբանանեան ընդհանուր մթնոլորտին: 

Եթէ զանց առնենք կարգ մը ընտրաշրջաններու մէջ նշեալ երկու հոսանքներուն միջեւ 

ընտրական նեղ հաշիւներէ մղուած մրցակցութիւնը, կարելի է ըսել, թէ 6 Մայիսի 

խորհրդարանական ընտրութիւններուն ընթացքին պայքարը համախոհութեան ու 

երկխօսութեան ուժերու եւ ճակատումի ու լարուածութեան ստեղծման ուժերու 

ընտրադաշինքներուն միջեւ է: Ահա այս է յառաջիկայ խորհրդարանական ընտրութիւններուն 

ընդհանուր վերնագիրը: 

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Մայիսեան Յաղթանակներուն Նուիրուած Երգահանդէս 

Հովանաւորութեամբ Հայաստանի Հանրապետութեան 

100-ամեակի Սուրիոյ Կեդրոնական մարմինին, 

Սուրիոյ երիտասարդական միութեան Կեդրոնական 

վարչութիւնը կազմակերպեց երգահանդէս մը, որուն 

ընթացքին ելոյթ ունեցաւ Հալէպ ժամանած նախկին 

ՍԵՄ-ական Րաֆֆի Հալէպլեանը` հանդիսատեսին 

հրամցնելով փունջ մը յեղափոխական եւ 

հայրենասիրական երգեր, «Սպիտակ» 

նուագախումբին ընկերակցութեամբ: 

Իր խանդավառ ու ոգեւորիչ ելոյթով Հալէպլեանը երգեց մեր  ժողովուրդի պայքարի,  

տառապանքի, հոգեվարքի եւ յաղթանակի ապրումները նկարագրող երգեր` ազգային զարթօնքի 

շրջանէն անցնելով ֆետայական շարժում, Ցեղասպանութեան արհաւիրքի պահերէն հասնելով 

մինչեւ Մայիսեան յաղթանակ ու զինեալ պայքարէն մինչեւ արցախեան շարժում ու 

ժամանակակից Սուրիոյ պատերազմ: 

«Գ. Եսայեան» սրահը կը թնդար հայկական եռագոյնն ու ՀՅԴ դրօշը բարձրացուցած 

երիտասարդութեան երգերով ու կանչերով: 

Ձեռնարկին բեմավարութիւնն ու բացման խօսքերը եւս վստահուած էին երիտասարդներու: 

Հայերէն բացման խօսք արտասանեց Սարօ Ղազարեանը, իսկ արաբերէն` Սարին Թաթոյեանը: 

Օրուան բեմավարն էր Ժագի Մահսերեճեանը: Ընդմիջումով մը առիթ ընծայուեցաւ նաեւ ՍԵՄ-ի 

անդամներուն` Կասիա Պաղտիկեանին եւ Մարիա Չիչեանին, որպէսզի յաջորդաբար 

մեկնաբանեն: «Զինուորի մօր երգը» եւ «Զոհուածներին» երգերը Աւարտին, բեմ հրաւիրուեցաւ 

վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանը` իր սրտի խօսքը արտասանելու: 
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Վերապատուելին լուսարձակի տակ առնելով  ՀՅԴ-ի դերը ազգային գաղափարախօսութեան 

պահպանման մէջ` գնահատեց յատկապէս երիտասարդութեան գործունեայ ներկայութիւնը Հայ 

յեղափոխական դաշնակցութեան շարքերուն մէջ: 

Հանդիսութիւնը փակուեցաւ  Արշակ քհնյ. Ալաճաճեանի «Պահպանիչ» աղօթքով: 

Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Ֆրանսական Նոր 

Ժապաւէն 

Բեմադրիչ Արտակ Իգիթեանը Ֆրանսայի մէջ կը 

պատրաստէ «Անատոլիական պատմութիւն» 

խորագիրրը կրող նոր ժապաւէն մը: Ժապաւէնի 

բեմագրութիւնը հիմնուած է Մարք Արենի (Կարէն 

Մարգարեան) «Այնտեղ, ուր կը ծաղկին վայրի 

վարդեր. անատոլիական պատմութիւն» գիրքին 

վրայ: 

Ժապաւէնի երաժշտութեան հեղինակը Միշել 

Լըկրանն է: Ժապաւէնին մէջ դերեր ստանձնած են ֆրանսացի հանրայայտ դերասաններ` Սամի 

Նասերին, որ յայտնի է ֆրանսական «Թաքսի» կատակերգութեամբ, Ժերար Տարմոնը, իսկ կնոջ 

առաջատար դերը կը կատարէ Հերմինէ Ստեփանեանը: 

Ժապաւէնի նկարահանումները տեղի պիտի ունենան 2018-ի ընթացքին, որուն 

աշխատանքային ծրագիրը արդէն պատրաստ է: 

Նշենք, որ Մարք Արենի «Այնտեղ, ուր կը ծաղկին վայրի վարդեր. անատոլիական 

պատմութիւն» վէպին մէջ կը նկարագրուին հայատեաց թուրքի մը ապրումները, երբ ան իր 

ծերութեան յանկարծ կը բացայայտէ, որ իր ծնողները հայեր եղած են: 

Իրաւաբան Ժերար Կերկերեանը Նշանակուած Է Արցախի 

Մարդկային Իրաւանց Պաշտպանի Խորհրդական 

29 մարտին ֆրանսահայ իրաւաբան Ժերար Կերկերեանը նշանակուեցաւ 

Արցախի Հանրապետութեան Մարդկային իրաւանց պաշտպանութեան 

գրասենեակի նախագահ Ռուբէն Մելիքեանի խորհրդական: 

Կերկերեան` ծնած է 1953-ին, Լիբանան: 1970-էն ի վեր կը բնակի Ֆրանսա: 

Քաղաքական գիտութիւններու եւ միջազգային իրաւունքի մասնագէտ է: 

Հեղինակ է ֆրանսերէնով երկու հատորներու. առաջինը` հայ-թրքական 

յարաբերութիւններու մասին եւ երկրորդը` արցախեան 

հակամարտութեան: Կերկերեանը Փարիզի Փաստաբանական պալատի 

անդամ է: 2015-էն ի վեր Արցախի մէջ կ՛իրագործէ զանազան ծրագիրներ, որոնք ուղղուած են 

ամրապնդելու յատկապէս երիտասարդներու կարողութիւնները: 
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Բազմամշակութային Պարերու Ներկայացում 

Կազմակերպութեամբ Մոնրէալի համալսարանի  

Հայ  ուսանողներու միութեան, մասնակցութեամբ 

Լիբանանեան ուսանողական միութեան, 27 

մարտին, Մոնրէալի համալսարանի «Ժան 

Քուպիւ» շէնքի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ 

բազմամշակութային պարերու ներկայացում, 

որուն իրենց մասնակցութիւնը բերին 

լիբանանեան «Լէ քաւալիէ տիւ Լիպան», 

քեպեքեան «Լէ պոն տիապլ» եւ հայկական 

«Գառնի» պարախումբերը: 

Մոնրէալի համալսարանի Հայ ուսանողներու միութեան անունով Արեւիկ Աֆարեանը խօսք 

առնելով` փափաք յայտնեց, որ նմանօրինակ բազմամշակութային ձեռնարկներու կայացումը 

աւանդութիւն դառնայ համալսարանէն ներս, որովհետեւ անոնք մեծապէս կը նպաստեն 

գաղութներու միջեւ ծանօթացման եւ փոխադարձ գնահատման: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Երեխան Երաժշտութիւն Պէտք Է Լսէ Ծնած Օրէն 

Բժիշկներն ու հոգեբանները կը պնդեն, որ երեխան պէտք է երաժշտական հնչիւններուն 

ծանօթացնել շատ կանուխէն, երբ ան տակաւին մօր արգանդին մէջ է… Յղի կիներուն կը 

թելադրուի դասական երաժշտութիւն լսել, նոյնիսկ` երգել: Կարեւոր չէ երգին ընտրութիւնը, 

կարեւորը այն է, որ երեխան իր մօր ձայնը լսէ: 

Ի՞նչ Երաժշտութիւն Պէտք Է Լսէ Երեխան 

– Դասական երաժշտութիւն: Այն հաստատ համոզումը կայ, որ երեխաներուն համար 

յարմարագոյն կտորները Մոցարթի, Պեթհովենի եւ Շուպերթի ստեղծագործութիւններն են: 

Անոնք դրական ազդեցութիւն կ՛ունենան երեխային հոգեբանութեան վրայ, կը հանգստացնեն եւ 

կը պաշտպանեն ընկճախտէն: 

– Մանկական երգեր: Ոչ բարդ երաժշտութիւն, սովորական եւ հասկնալի բառեր, հաճելի 

կշռոյթ… մանկական երգերը անկասկած կ՛ուրախացնեն եւ կը հանգստացնեն 

նախադպրոցական տարիքի երեխաները: 

– Օրօրոցայինները: Մարդու ձայնը շատ հաճելի է երեխաներուն համար: Կանուխէն թող լսեն 

մեր օրօրոցայինները, որպէսզի ձեւաւորուի անոնց երաժշտական ճաշակը: Հայկական 

երաժշտութիւնը հարուստ է օրօրոցայիններով: 

Ինչպէ՞ս Լսել Երաժշտութիւնը 

– Յիշենք, որ երաժշտութիւնը պէտք չէ շատ բարձր բանալ, զայն ըմբոշխնելու համար անիկա 

պարզապէս պէտք է յստակ լսելի ըլլայ: 

– Մի՛ արտօնէք, որ ձեր երեխան երաժշտութիւն ունկնդրէ ականջակալերով: Բարձր 

երաժշտութիւնը ժամանակի ընթացքին կրնայ վնասել անոր լսողութեան: 

– Անշուշտ երեխան երկար շունչ չունի սենֆոնի մը ծայրէ ծայր լսելու: Երաժշտութիւնը մեղմ 

բացէք, երբ ան կը խաղայ, տան մէջ կը վազվզէ, կը կարդայ… 

Բոլորիս ծանօթ է, որ երաժշտութիւնը կ՛օգտագործուի նաեւ բուժման նպատակներով: 

Առաւելաբար կ՛օգտագործուի դասական երաժշտութիւնը, երբեմն նաեւ` ջուրի, հովի, 

թռչուններու ձայները: 

Երաժշտութիւնը շատ կարեւոր է երեխային համար: Անիկա կը զարգացնէ ուղեղը, կը մարզէ 

յիշողութիւնը, ուշադրութիւնը, լսողութիւնը: Վերջապէս, երաժշտութիւնը կ՛ազնուացնէ 

հոգիները եւ կը բարձրացնէ տրամադրութիւնը: 

www.aztagdaily.com 

http://www.aztagdaily.com/
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Երեխային Զգայարանները Խթանող Խաղալիք 

Եթէ տունը քանի մը ամսու երեխայ կայ, այս 

խաղալիքը անպայման պիտի հետաքրքրէ 

ձեզ: Արագ եւ դիւրին պատրաստուող այս 

օղակը պիտի զուարճացնէ ձեր երեխան եւ 

պիտի խթանէ անոր զգայարանները: 

Խաղալիքի խանութէ մը գնեցէք օղակ մը եւ 

անոր շուրջ փաթթեցէք տարբեր գոյնի եւ 

հիւսուածքի (թաւիշ, մետաքս, թիւլ, սպունգ, 

սաթեն…) կտորներ եւ ժապաւէններ: Ապա 

տեղ-տեղ հաստատեցէք 

փոքր փըլիւշ խաղալիքներ, բոժոժներ, փոն-

փոններ եւ այլն… 

Երեխան փորիկին վրայ դրէք օղակին 

կեդրոնը, որպէսզի շօշափէ, լսէ, տեսնէ ու 

զուարճանայ: 

Զգուշացում. խաղալիքներն ու բոժոժները պէտք է շատ լաւ եւ ապահով հաստատուած ըլլան, 

որպէսզի երեխան բերանը չտանի եւ վտանգ չպատահի: 

Ի՞նչ Յաճախականութեամբ Լուալ Սաւանեղէնները 

Նիւ Եորքի համալսարանի բժշկական դպրոցի ամերիկացի գիտնականները պարզած են, որ 

չլուացուած սաւանեղէններուն մէջ առկայ են բազմաթիւ մանրէներ, որոնք դուռ կը բանան 

շնչառական տեսակաւոր հիւանդութիւններու: 

Ամերիկացի մանրակենսաբան Ֆիլի 

Դիերնոյի խօսքերով, մեր անկողինները 

լեցուն են սունկերով, մանրէներով, փոշիով, 

ինչպէս նաեւ գեղեցկագիտական 

արտադրութիւններու քիմիական նիւթերու 

մնացորդներով: 

Հետազօտութիւններու շնորհիւ` 

գիտնականները պարզած են, որ բարձերը, 

զորս մարդիկ կ՛օգտագործեն երկուքէն 

մինչեւ քսան տարի, աւելի քան 17 տեսակի 

սունկեր կրնան պարունակել: Անոնք ալ իրենց կարգին տարբեր տեսակի հիւանդութիւններու 

պատճառ կրնան դառնալ: 

Ֆիլիփ Դիերնոն կը յանձնարարէ շաբաթական դրութեամբ լուալ սաւանեղէնները, յաճախ 

արեւին պարզել բարձերը եւ զանոնք տարեկան դրութեամբ փոխարինել նորով մը: 


