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Հինգշաբթի,
7
Նոյեմբեր
2019-ին,
Թեմիս
Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ.
Մանուէլեան ներկայ գտնուեցաւ Յոյն Կաթոլիկ
եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբի կազմակերպած
ցուցահանդէս-վաճառքին, ընկերակցութեամբ Սբ.
Վարդանանց Եկեղեցւոյս Եկեղեցասիրաց Տիկնանց
Յանձնախումբէն ներկայացուցիչներու:

Երեքշաբթի,

5

Նոյեմբեր

2019-ին,

Թեմիս
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Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան ներկայ գտնուեցաւ
Գերմանական Միասնութեան Օրուան առիթով Քուէյթի մօտ Գերմանական
Դեսպանութեան կազմակերպած միջոցառման, ընկերակցութեամբ գաղութի Հոգեւոր
Հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանի:
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Շաբաթ, 9 Նոյեմբեր 2019-ին, ՀՕՄ ՔՄՄ-ի վարչութեան կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ
ընթացիկ տարեշրջանի առաջին հանրային ձեռնարկը՝ նախաճաշը, «Նարընճ» ճաշարանէն
ներս: Տարին քանի մը անգամ կրկնուող այս նախաճաշները սպասուած հաւաքներ են գաղութիս
տիկիններուն համար, որոնք իրենց ներկայութեամբ կը քաջալերեն Միութեանս ձեռնարկները:
Օրուան խօսնակն էր ընկհ. Թալին Արըճեան, որ իր բարի գալուստի խօսքէն ետք հրաւիրեց
մասնաճիւղիս վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. Անժելա Գահուէճեանը, փոխանցելու
վարչութեան խօսքը:
Յաջորդիւ տեղի ունեցան խմբային խաղեր, ապա որպէս վիճակահանութիւն վաճառքի
դրուեցան վարչական ընկերուհիներուն կողմէ պատրաստուած անձեռոցները՝ «Ձեռքերուդ
Դալար», «Բարի Կաղանդ» եւ «Շնորհաւոր Նոր Տարի» գեղեցիկ գրութիւններով, իսկ
վիճակահանութեան նուէրները՝ ինչպէս սովորութիւն դարձած է, տրամադրուած էին
մասնաճիւղիս ընկերուհիներուն, ինչպէս նաեւ գաղութէս այլ տիկիններու կողմէ:

Հաճելի մթնոլորտը եւ համեղ նախաճաշը առիթ դարձան համախմբուելու, զրուցելու եւ
վարչութեանս լաւ ու յաջող տարեշրջան մը մաղթելու: Ներկաները մեկնեցան՝ յաջորդող
ձեռնարկներուն կրկին հանդիպելու յոյսով:

ՀՕՄ ՔՄՄ Քարոզչական Յանձնախումբ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Հայաստանի վարչապետի այցելութիւնը Ֆրանսա
կարեւոր է: Այս մասին «Առաջին լրատուական»-ին
հետ զրոյցի մը ընթացքին նշեց ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ,
Ֆրանսայի
Հայկական
կազմակերպութիւններու
համակարգող խորհուրդի համանախագահ Մուրատ
Փափազեան:
«Մենք կը սպասենք վարչապետէն, թէ ի՛նչ ապագայ
կը սպասուի Հայաստանին, ինչպէ՛ս պէտք է
կառավարէ երկիրը, ինչպէ՛ս կը վերաբերի հանրային
կարծիքներուն հետ», ըսաւ Փափազեան` յիշեցնելով Հայաստանի կրթութեան, գիտութեան,
մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան նախարարին դէմ Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող ցոյցերը:
Ըստ Փափազեանի, այդ երիտասարդներուն պէտք է լսել. «Երբ Փաշինեանը դարձաւ
վարչապետ, ըսաւ, որ ասիկա ժողովուրդին կառավարութիւնն է: Ժամանակն է փաստել, եթէ
այդ հայեցակարգը կը գործէ՞»:

Ի պատիւ աշխատանքային այցելութեամբ Ֆրանսայի Հանրապետութիւն գտնուող վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանի եւ անոր կնոջ` Աննա Յակոբեանի, տրուած է ընդունելութիւն, որուն
մասնակցած են Ֆրանսայի հայ համայնքի հոգեւոր եւ աշխարհիկ կառոյցներու
ներկայացուցիչները: Անոնց մէջ եղած են` Ֆրանսայի Ազգային ժողովի հայ երեսփոխաններ,
հասարակական, մշակութային գործիչներ, գործարարներ:
Իր խօսքին մէջ վարչապետը անդրադարձած է Ֆրանսա կատարած աշխատանքային
այցելութեան, նախագահ Էմմանուէլ Մաքրոնի հետ ունեցած քննարկումներուն, Հայաստանի
արտաքին քաղաքականութեան, ղարաբաղեան տագնապին:
Վարչապետը, մասնաւորապէս, նշած է. «Արդէն աւանդութիւն դարձած է, որ օտարերկրեայ
այցելութիւնները
պարտադիր
կ՛ուղեկցուին
համայնքի
ներկայացուցիչներու
հետ
հանդիպումներով, աւելի նեղ կամ ընդլայնուած կազմերով: Ասիկա կարեւոր արձանագրութիւն է
եւ կ՛արտայայտէ այն նոր քաղաքականութիւնը, որ Հայաստանի Հանրապետութեան
կառավարութիւնը կը վարէ Հայաստան-սփիւռք յարաբերութիւներու տիրոյթին մէջ, անոր
իմաստը` համահայկականութեան հաստատումը իբրեւ առաջնահերթութիւն արձանագրելն է:
Եւ կ՛ուզեմ արձանագրել, որ այդ նոր քաղաքականութեան իմաստը ճիշդ նոյն կերպ ընկալուած է
նաեւ միջազգային գործընկերներու կողմէ, երէկ եւ այսօր զրոյց ունեցած եմ Ֆրանսայի
Հանրապետութեան նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնի հետ եւ այդ երկու հանդիպումներուն
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ընթացքին ալ Ֆրանսայի նախագահը յատուկ անդրադարձ ունեցած է ֆրանսայի հայ
համայնքին:
Եւ ասիկա զիս առանձնապէս կ՛ուրախացնէ այն փաստով, որ օրինակ Ֆրանսայի նախագահը
Հայաստանի կառավարութիւնը, Հայաստանը եւ սփիւռքը կը դիտարկէ իբրեւ մէկ ամբողջութիւն:
Եւ մեր շփումներուն մէջ իմ բարեկամս` էմանուէլը, անընդհատ կ՛ուզէ ընդգծել, թէ ինչքա՛ն
կարեւոր, ազդեցիկ է Ֆրանսայի հայ համանքը եւ ինչպիսի՛ մեծ դերակատարութիւն ունի
Ֆրանսայի հանրային կեանքին մէջ, բոլոր ոլորտներուն մէջ: Եւ ինծի համար մեծ պատիւ է, երբ
ան անուններով, ազգանուններով կը յիշէ շարք մը մարդոց, որոնք այսօրուան երեկոյին ներկայ
են:
Այս գետնի վրայ մնացեալ հարցերը կարծես ինքնաբերաբար կը լուծուին, Ֆրանսայի հայութեան
մասին խօսակցութենէն ետք արդէն ակնյայտ է, եթէ իրենք հարց ունին մեզի հետ` զայն պէտք է
անպայման լուծենք եւ եթէ մենք ունինք հարց իրենց հետ` այդ հարցը անպայման պէտք է
լուծուի: Եւ կ՛ուզեմ անկեղծ ըսել, որ երէկ եւ այսօր մեր զրոյցներուն ընթացքին համաձայնեցանք,
որ մեր օրակարգի բոլոր հարցերը արագ լուծում պիտի ստանան: Կ՛ուզեմ շնորհակալութիւն
յայտնել ձեզի այդ կարելիութեան համար, որովհետեւ ձեր ներկայութիւնը, հեղինակութիւնը,
հանգամանքն է, որ բոլոր հարցերուն լուծումներ կու տայ, եւ կ՛ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել,
որ մեր եւ Ֆրանսայի համար այդպիսի ուժեղ թիկունք ստեղծած էք: Մենք պէտք է հասկնանք, որ
բոլոր հարցերը պէտք է լուծենք, որովհետեւ անոնք շատ կարեւոր են բոլորիս համար:
Իրականութեան մէջ համահայկականութեան գաղափարը շատ կարեւոր է մեզի համար, որուն
հիմնական գաղափարը հետեւեալն է. չկայ սահման Հայաստանի եւ սփիւռքի միջեւ, մենք մէկ
ամբողջութիւն ենք եւ երբ հանդէս կու գանք այդպէս` բոլոր հարցերը այլ պատկեր կը ստանան
եւ բոլոր հարցերը կը դառնան լուծելի:
Մեր կառավարութեան նպատակը այսպիսի իրավիճակ ստեղծելն է. Հայաստանի
Հանրապետութիւնը ամբողջ հայութեան ներկայացուցիչն է եւ ասիկա այն վճռական գործօնն է,
որ պէտք է թոյլ տայ իրական փոփոխութիւններ մտցնելու մեր երկրի, ժողովուրդի պատմական
ճակատագիրին մէջ, այդ ճակատագիրը հանել այն արատաւոր շրջանակէն, երբ մեր բախտը կը
բերէ
եւ
աշխարհաքաղաքական
հանգամանքները
նպաստաւոր
են`
կ՛ունենանք
պետականութիւն, իսկ երբ անիկա կը փոխուի` մենք կը կորսնցնենք այդ ամէնը: Մեր խնդիրն է`
դուրս գալ այդ շրջանակէն, եւ կրնամ վստահ ըսել, որ այսօր մենք քայլ առ քայլ դուրս կու գանք
այդ շրջանակէն:
Եւ հիմա պէտք է տեղեակ պահեմ ձեզի. այս մէկուկէս տարուան գործունէութենէն ետք կրնամ
ըսել, արձանագրել, որ մենք արդէն շօշափելի յաջողութիւններ ունինք նաեւ արտաքին
քաղաքականութեան ոլորտին մէջ: Լեռնային Ղարաբաղի հարցով կը ձեւաւորուի բոլորովին նոր
ըսելիք եւ բովանդակութիւն, որ ուղիղ կապ ունի Լեռնային Ղարաբաղի հարցի իրական ըսելիքի
եւ բովանդակութեան հետ: Ինծի համար վարչապետի կարգավիճակին մէջ ամենամեծ
զարմանքը այն է, որ միջազգային հանրութիւնը, այնուամենայնիւ, կորսնցուցած է Լեռնային
Ղարաբաղի հարցի բովանդակութեան մասին պատկերացումը, եւ ատիկա համատարած կը
ներկայացուի իբրեւ տարածքային վէճ Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի միջեւ:
Եւ կրնամ ըսել, որ վերջին մէկուկէս տարուան ընթացքին մենք կ՛աշխատէինք Լեռնային
Ղարաբաղի հարցի իրական բովանդակութիւնը, այն, որ մենք մեր մէջ կը կրենք, դնել իբրեւ
արձանագրութիւն միջազգային հանրութեան սեղանին: Մինչեւ բոլորովին վերջերս
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տպաւորութիւն կար, որ այդ խօսակցութեան մէջ միայնակ ենք, բայց հիմա կրնամ արձանագրել,
որ մեր ըսելիքը կ՛ընկալուի, կը հասկցուի միջազգային հանրութեան կողմէ, եւ ես ասիկա կը
նկատեմ յաջողութիւն:
Այսօր կրնամ արձանագրել, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահները, ի վերջոյ, աւելի
խորութեամբ կ՛ընկալեն եւ կ՛ընդունին մեր դիրքորոշումները. անոնց համար կարծես մեր
դիրքորոշումները աւելի հասկնալի են, եւ այսօր կրնանք արձանագրել, որ Հայաստանի ու
Արցախի պատկերացումները Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման վերաբերեալ նոյնանման են
հարիւր տոկոսով: Այսպիսի իրավիճակ չէ եղած երբեք, մենք չենք ունեցած իրավիճակ, երբ
Հայաստանի ու Արցախի պատկերացումները մինչեւ վերջին կէտը նոյնանման ըլլան, կամ
առնուազն այնքան նոյնանման չեն եղած, որքան այսօր:
Ասիկա կը նշանակէ, որ մենք կը մօտենանք յաջորդ կարեւոր արդիւնքին, որ հայ ժողովուրդին
մէջ, հայկական իրականութեան մէջ չկայ բանավէճ ղարաբաղեան հարցին վերաբերեալ, եւ մենք
շուտով պիտի հասնինք այն վիճակին, որ հայութեան դիրքորոշումները Ղարաբաղի հարցի
խաղաղ լուծման հարցով նոյնանման են:
Կ՛ուզեմ արձանագրել, որ վերջին մէկուկէս տարուան ընթացքին բոլորդ ալ ականատես եղած էք.
որոշակի
յոռետեսական
գնահատումներ
հնչած
են,
օրինակ,
հայ-ռուսական
յարաբերութիւններուն մէջ: Կրնանք արձանագրել, որ այսօր Հայաստանի եւ Ռուսիոյ
իշխանութիւններուն միջեւ կայ լիարժէք փոխըմբռնում մեր յարաբերութիւններուն,
բովանդակութեան, ռազմավարութեան ներկային եւ ապագային վերաբերեալ: Եւ յոյս ունիմ, որ
Ռուսիոյ ներկայացուցիչներու հրապարակային յայտարարութիւնները հիմա արդէն ակնյայտ կը
դարձնեն այդ իրողութիւնը:
Եւրոպական Միութեան հետ յարաբերութիւններուն մէջ մենք մեծ խնդիրներ չենք ունեցած եւ
այսօր ալ չունինք: Հայ-վրացական յարաբերութիւնները, թոյլ տուէք պնդել, երբեք աւելի բարձր
մակարդակի չեն եղած: Իրանի հետ ունինք լիարժէք փոխըմբռնում, Միացեալ Նահանգներուն
հետ մենք սկսած ենք ռազմավարական երկխօսութիւն եւ կան բոլոր նշանները արձանագրելու,
որ Միացեալ Նահանգներուն հետ յարաբերութիւններուն մէջ նոյնպէս շատ մօտ ենք կարեւոր
ճեղքումի մը»:
Անդրադառնալով
ներհայաստանեան
իրականութեան`
վարչապետը
նշած է, որ
ժողովրդավարութիւնը, օրէնքի գերակայութիւնը, մարդու իրաւունքներու պաշտպանութիւնը,
խօսքի ազատութիւնը, քաղաքացիներու ազատութիւնը, ժողովուրդի իշխանութիւնը
Հայաստանի մէջ այլընտրանք չունին: «Միջազգային շատ հարթակներու վրայ, այսօր ալ
գործընկերներուս ելոյթները լսելով կ՛արձանագրէի, որ անոնք կը խօսէին իրենց երկիրներուն
մէջ կաշառակերութեան մակարդակը նուազեցնելու անհրաժեշտութեան մասին: Ես այդ
ելոյթները լսելով, ես ինծի կը խօսէի, որ մեզի այդ ճանապարհը չի կրնար հետաքրքրական ըլլալ,
որովհետեւ մենք պէտք է խօսինք ո՛չ թէ կաշառակերութիւնը նուազեցնելու, այլ զայն
արմատախիլ ընելու մասին:
Եւ մենք յստակ կ՛երթանք այդ ճանապարհով, ու ոեւէ նախկին, ներկայ կամ ապագայ
պաշտօնեայ չի կրնար յոյս ունենալ, որ կրնայ դուրս մնալ այս տրամաբանութենէն: Մեր
կուսակցական փակ ժողովներուն քանի մը անգամ այս քննարկումը ունեցած ենք եւ ըսած.
Հայաստանէն կամ ժողովուրդէն կոպեկ մը գողցողը ուղիղ անձնական թշնամի է մեզի համար:
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Մնացեալը արդէն բանավէճ է Հայաստանի ապագային մասին, եւ ես համոզուած եմ, որ անիկա
հետզհետէ աւելի ու աւելի բովանդակային պիտի դառնայ:
Կ՛ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել բոլոր այն մարդոց, որոնք կը բանավիճին մեզի հետ, կը
քննադատեն, որովհետեւ այդպիսով կարելիութիւն կու տան մեզի սրբագրելու մեր սխալները:
Մենք այսպէս կ՛ընկալենք մեր ընելիքը յառաջիկային:
Ես չեմ կրնար երաշխաւորել, որ մեր կառավարութիւնը, անձամբ ես պիտի ըլլանք
անսխալական, բայց կրնամ երաշխաւորել, որ մեր ժողովուրդը պիտի ունենայ կարելիութիւն`
ուղղելու մեր սխալները այն ժամանակ, երբ կը կարծէ, որ մենք սպառած ենք մեր սխալները
ուղղելու կարելիութիւնները: Որովհետեւ մենք այսօր հանդէս կու գանք իբրեւ Հայաստանի
կառավարութիւն, իբրեւ Հայաստանի իշխանութիւն, բայց կ՛ուզեմ արձանագրել, որ Հայաստանի
մէջ իշխանութիւնը կը պատկանի Հայաստանի հպարտ քաղաքացիին, եւ մենք մեզի կ՛ընկալենք
իբրեւ քաղաքացիին, երկրին ծառայութիւն մատուցող: Կ՛ուզեմ հաւաստիացնել, որ այդ
ծառայութիւնը պիտի մատուցենք մեր կարողութիւններու առաւելագոյն ուժերով: Մնացեալը
արդէն քաղաքացիներու գնահատման խնդիրն է:
Եւ ուրեմն կեցցէ՛ ազատութիւնը, կեցցէ՛ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, կեցցե՛ն մենք եւ մեր
երեխաները, որ կ՛ապրինք եւ պիտի ապրինք ազատ ու երջանիկ Հայաստանի մէջ, կեցցէ՛
սփիւռքը, որուն երեխաները պիտի ապրին եւ այսօր ալ կ՛ապրին Հայաստանի մէջ: Համոզուած
եմ, որ բոլորդ կ՛ապրիք Հայաստանով, կը սիրեմ բոլորդ, կը հպարտանամ բոլորովդ եւ կը
խոնարհիմ բոլորիդ առջեւ»:
Այնուհետեւ վարչապետը պատասխանած է ընդունելութեան մասնակիցներու տարբեր
հարցերու, որոնք վերաբերած են Հայաստանի մէջ կրթութեան ոլորտի զարգացման,
կաշառակերութեան դէմ պայքարին, տնտեսական զարգացումներուն եւ այլ նիւթերու:

«Յարգելի՛ ուսանողներ, յարգելի՛ երիտասարդներ, արդէն քանիերորդ օրն է` մենք կու գանք
այստեղ` կոչով ձեզի դիմելու, ձեզմէ խնդրելու, որ միանաք ազգային արժէքներու
պաշտպանութեան մեր պայքարին», Երեւանի պետական համալսարանի ռոմանագերմանական
բաժանմունքի մասնաշէնքին մօտ ցուցարարներուն միանալու կոչով հանդէս եկաւ կրթութեան,
գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան նախարարի հրաժարականը պահանջող երթի
մասնակից, ՀՅԴ անդամ Գերասիմ Վարդանեան:
Ան յայտարարեց նաեւ, որ այսօր իրենց շարքերուն մէջ կանգնած են արժեհամակարգ թելադրող
բազմաթիւ դասախօսներ, եւ կրկին կոչ ուղղեց միանալու իրենց պայքարին. «Միացէ՛ք ձեր
դասախօսներուն: Միացէ՛ք անոնց արդարացի պայքարին: Միացէ՛ք ձեր սերնդակից
ուսանողներուն: Միացէ՛ք մեր լեզուի, մեր պատմութեան, եկեղեցւոյ համար մղուող պայքարին»:
Գերասիմ Վարդանեանի համաձայն, այսօր որոշ ապազգային երեւոյթներ ձեռք բարձրացուցած
են մեր ազգային արժէքներուն վրայ: «Մենք կա՛մ պէտք է բռնենք այդ ձեռքը, կա՛մ պէտք է
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կտրենք: Մենք պիտի չարօտնենք, որ կեղտոտ ձեռքերով կեղտոտեն մեր լեզուն, կեղտոտեն մեր
կրօնը, կեղտոտեն մեր պատմութիւնը: Մենք ատիկա պիտի չարտօնենք», յայտարարեց նա:
Վարդանեան դիմեց նաեւ մտաւորականներուն, երգիչներուն, դերասաններուն` հարց տալով, թէ
անոնք որքա՞ն պիտի լռեն:

Հանրային
խորհուրդի
նախագահ
Մանուկեան յայտարարեց, որ պիտի
խորհուրդէն:

Վազգէն
հեռանայ

Այս առիթով ան հրաժարական ներկայացուց` նշելով,
որ նոր իշխանութիւնները ունէին բացառիկ
կարելիութիւնը Հայաստանը տանելու զարգացման
ուղղութեամբ,
ժողովուրդը
համախմբելու
համազգային
խնդիրներու
շուրջ,
նպաստելու
քաղաքացիներու բարեկեցութեան` կառուցելով աւելի
ժողովրդավար եւ աւելի արդիւնաւէտ ազգային պետութիւն:
«Ցաւօք, իշխանութիւնները գացին այլ ուղղութեամբ, եւ այսօր մեր երկրին մէջ ձեւաւորուած է
անվստահութեան եւ ատելութեան աննախադէպ աստիճանի մթնոլորտ, տեղի ունեցած է
հասարակական այնպիսի պառակտում, որուն նմանը երբեք չէ եղած», նշեց ան` դիտել տալով,
որ աշխարհին մէջ տեղի ունեցող զարգացումներուն եւ մարտահրաւէրներուն դէմ յանդիման
իշխանութիւնները պէտք է ճեղքերը փակէին, համերաշխութեան մթնոլորտ ստեղծէին,
ժողովուրդը համախմբէին:
«Այդ նպատակի իրականացման համար ամէնէն արդիւնաւէտ գործիքներէն մէկը կրնար ըլլալ
Հանրային խորհուրդը, որուն կարեւոր գործառոյթներէն մէկը, համաձայն օրէնքի,
կառավարութեան, պետական կառավարման համակարգի մարմիններու եւ քաղաքացիական
հասարակութեան հիմնարկներու միջեւ փոխադարձ վստահութեան, երկխօսութեան եւ
գործընկերային յարաբերութիւններու ձեւաւորման նպաստելն է:
«Փոխարէնը իշխանութիւնները կը շարունակեն քննարկել նախագիծեր եւ առնել քայլեր, որոնք
աւելի ու աւելի պիտի պառակտեն մեր հասարակութիւնը. ատիկա անցումային
արդարադատութիւնն է, առանց մեղադրական եզրակացութիւններու գոյքի բռնագանձման
օրինագիծը, կրթական ոլորտի փոփոխութիւնները, քաղաքական խնդիրներ լուծելու
նպատակով դատաիրաւական համակարգը օգտագործելը եւ այլն», յայտնեց Վ. Մանուկեան:
Ըստ անոր, ինք փորձած է քանի մը անգամ հանդիպիլ վարչապետին, գտնել
համագործակցութեան եզրեր` թուլցնելու հասարակութեան մէջ առկայ լարուածութիւնը եւ
Հանրային խորհուրդին միջոցով կանխելու որոշ քայլեր, որոնք, Մանուկեանի կարծիքով,
վտանգաւոր են պետութեան համար: Բայց եւ այնպէս բոլոր փորձերը ապարդիւն մնացած են:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Միացեալ Նահանգներու նախագահի ազգային
անվտանգութեան նախկին խորհրդական Ճոն
Պոլթըն Մայամիի մէջ ձեռնարկի մը ընթացքին
մեղադրանքներ հնչեցուցած է նախագահ Տանըլտ
Թրամփի հասցէին: Այս մասին կը հաղորդէ «Տէյլի
Մէյլ» կայքը:
Պոլթըն նշած է, որ նախագահ Թրամփ կ՛արտօնէ, որ
իր անձնական շահերը թելադրեն Թուրքիոյ
նկատմամբ Միացեալ Նահանգներու վարած
քաղաքականութիւնը:
Նախկին պաշտօնատարը յիշեցուցած է, որ նախագահը Ծերակոյտէն երկկուսակցական
աջակցութիւն ստացած էր Թուրքիոյ դէմ պատժամիջոցներ հաստատելու համար, այն բանէն
ետք, երբ Թուրքիան հակաօդային պաշտպանութեան համակարգեր կը գնէր Ռուսիայէն`
այդպիսով մարտահրաւէր ուղղելով Միացեալ Նահանգներուն եւ ՕԹԱՆ-ի դաշնակիցներուն,
սակայն նախագահը չկիսեց ծերակուտականներու «ախորժակը»:
Այս տարուան սեպտեմբերին Սպիտակ տունը լքած Պոլթըն ակնարկած է, որ ատոր համար
Թրամփ պատճառներ ունի, որովհետեւ Թրամփի «Տը Թրամփ Օրկանայզէյշըն»
կազմակերպութիւնը սեփականութիւն ունի Պոլսոյ մէջ:
Պոլթըն հետաքրքրական կանխատեսում մը եւս կատարած է եւ նշած, որ եթէ Թրամփ
յառաջիկայ տարի նախագահ վերընտրուի, ապա անոր դուստրը` Իւանքա Թրամփը եւ անոր
ամուսինը կրնան ճնշում գործադրել նախագահին վրայ եւ փոխել քաղաքականութեան
ուղղութիւնը, այդ պատճառով ալ Թրամփ կ՛ազատականացնէ Գերագոյն դատարանը:

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ իր թուրք պաշտօնակից Ռեճեփ Թայիփ
Էրտողանին առաջարկած է 100 միլիառ տոլարի առեւտրական գործարք եւ ռուսական «Էս-400»
հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերու
գնման համար Անգարայի դէմ
պատժամիջոցներու առնչուած իրավիճակի լուծման «այլ ճամբայ»: Այս մասին կը հաղորդէ
«Ուաշինկթըն Փոսթ» օրաթերթը` յղում կատարելով իր աղբիւրներուն:
Օրաթերթին աղբիւրները կը յայտնեն, որ Միացեալ Նահանգներու եւ Թուրքիոյ միջեւ
յարաբերութիւններու բարելաւման վերաբերեալ Միացեալ Նահանգներու նախագահի այդ
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առաջարկները ներառուած եղած են անցեալ շաբաթ Թուրքիոյ նախագահին ուղղուած նամակին
մէջ:
Ամերիկեան ազդեցիկ օրաթերթին գնահատումով` Թրամփի առաջարկները, հաւանաբար,
«պիտի զայրացնեն» Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան մէջ օրէնսդիրներու
առնուազն մէկ մասը, որ անցեալ ամիս պաշտպանած էր Թուրքիոյ դէմ պատժամիջոցներու

սահմանումը` Սուրիոյ մէջ անոր նախաձեռնած զինուորական գործողութեան համար:

Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարեց, որ Վանի ու Շըրնաքի նահանգներուն
եւ գիւղական շրջաններուն մէջ Քրտական աշխատաւորական կուսակցութեան (ՔԱԿ)
զինեալներուն դէմ շղթայազերծած է «Քիրան-6» գործողութիւնը:
Նախարարութիւնը հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով յայտնեց, որ կիսազինուորական
ոստիկանութեան, ոստիկանութեան եւ գիւղերու պահակագունդերու 360 անդամներ կը
մասնակցին «կազմակերպութեան զինեալներուն վերջ տալու» գործողութեան:
Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարարութիւնը 19 օգոստոսին շղթայազերծած էր Կորճայքի,
Շըրնաքի եւ Վանի նահանգներուն մէջ ՔԱԿ-ի զինեալներուն դէմ «Քասեր» գործողութիւնը, որուն
հետեւած էին նոյնանուն իրերայաջորդ գործողութիւններ:

www.aztarar.com
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Սիրելի՛ քուէյթահայեր,
Քուէյթի Ազգային առաջնորդարանի տեղեկատու՝ «ԱԶԴԱՐԱՐ»ը 25 տարեկան է:
Կ'ուզենք նշել, թէ ԱԶԴԱՐԱՐի տպագիր օրինակները արդէն թուարկուած են եւ
իւրաքանչիւր շաբթուան համար ունինք մէկ բախտաւոր ընթերցող: Շահողը կը ստանայ
ԱԶԴԱՐԱՐի 25 ամեակին նուիրուած յուշանուէր բաժակը նաեւ յատուկ նուէր մը:
Արդարեւ, կը հաւատանք, որ սոյն ձեռնարկութեամբ հայ թերթը պիտի հասնի աւելի մեծ
թիւով ընթերցողներու, նաեւ պիտի նպաստենք մեր եկեղեցւոյ ու մամուլի ծաղկեցման:

«Ազդարար»ի,
թիւ
514-ի
բախտաւոր
ընթերցողն էր՝ օրդ. Նայիրի Ուզաթմաճեան:
Մեր սիրելի ընթերցողը մեծ ուրախութեամբ
ներկայացաւ եւ ողջունեց «Ազդարար»ի սոյն
նախաձեռնութիւնը, ապա ընթացք առաւ ջերմ
զրոյց մը:
Սիրելի Նայիրին նախ յիշեց թէ ինչպէս
Հալէպի մէջ ապրած օրերուն անհամբեր կը
սպասէր
Գանձասար
շաբաթաթերթի
յաւելուած՝ ԿԿՈՒն, ուր կը գտնէր իր մանուկ
հոգին յուզող գիտելիքներ ու հաճելի խաղեր:
Հետեւաբար առաջարկեց Ազդարարի մէջ նաեւ
մանուկներուն ու պատանիներուն համար
տրամադրուի յատուկ բաժին մը, ուր
ներկայացուի պատկերազարդ հեքիաթներ,
խաղեր եւ այլ հետաքրքրական գիտելիքներ:
«Երեխան պէտք է մղել ընթերցանութեան
փոքր տարիքէն, անոր սրտին ու հոգիին մօտ
գրականութիւն պէտք է հրամցնել, որպէսզի
ընթերցանութիւնը դառնայ անոր առօրեան»,հաստատեց Նայիրին:
«Թերթի ու գիրքի ծանօթացման աշխատանքը պէտք է սկսի տան մէջ, ապա շարունակուի
դպրոցի միջոցով, նաեւ միութիւններն ու կիրակնօրեայ դպրոցը մասնակցի այս նուիրական
աշխատանքին»,- շեշտեց մեր ընթերցողը:
Հանդիպման աւարտին մեր ընթերցողին յանձնեցինք ԱԶԴԱՐԱՐԻ 25-ամեակին առթիւ
պատրաստուած յուշանուէր բաժակը, նաեւ սփիւռքահայ մտաւորական Սաղաթէլ Պասիլի
«Յօդուածարան Ըստ Ճերմակ Ագռաւի» գիրքը:
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ԱԿՆԱՐԿ

Իսկապէս որ շշմեցուցիչ է ինքզինքդ
գտնել այս հարցման դիմաց յատկապէս,
երբ ան կը դրուի անկախ Հայաստանի
կառավարութեան

կրթութեան,

գիտութեան,

մշակոյթի

մարմնակրթութեան
կողմէ:

Շշմեցուցիչ

նախարարին
է

եւ
իսկ

մանաւանդ

սփիւռքահայ այս ծնողին համար, որ հայր
է չորս զաւակներու եւ մեծհա՛յր` ութը
թոռներու, եւ որ հայոց լեզուի, հայ
գրականութեան եւ հայ մշակոյթի մեր ոգեղէն հարստութիւնը տարիներ շարունակ, իր
կողակցին հետ կողք-կողքի, յամառօրէն փոխանցած է իր ընձիւղներուն` տնային
ուսուցման այդ գործին համար տեղ բանալով ամերիկեան կեանքի բոլոր միւս սուր
առաջնահերթութիւններու

կողքին,

յաղթահարելով

ամէն

չկամութիւն,

մրցելով

շրջապատող մշակոյթի հզօր ալիքին հետ եւ մերժելով ամէն սոփեստ միջամտութիւն
հայէն եւ օտարէն:
Այսպէս ըրած են եւ կ՛ընեն այլ ծնողներ եւս ամբողջ սփիւռքի տարածքին: Հարց մի տաք
մեզի, թէ մենք ինչպէ՞ս ապրած ենք եւ կ՛ապրինք սփիւռքի չորս ծագերուն: Եւ մանաւանդ
օրինակ մի՛ բերէք սփիւռքը արդարացնելու համար ձեր ողորմելի թէզերը հայեցի
դաստիարակութեան
կարգավիճակէն`

առարկաները

մասնագիտական

դուրս
բուհերու

բերելու

պարտադիր

պարագային:

Ձեր

ուսուցման

գործը

հայոց

հայրենիքին սրտին վրայ անհեթեթ սփիւռք մը ստեղծելը չէ: Մասնագիտական
ուսումնարաններէն շրջանաւարտ ուսանողները կոչուած են կազմելու մեր երկրի
ղեկավարութիւնը: Անոնք կոչուած են փայլելու իրենց ասպարէզներուն մէջ: Անոնք
կոչուած են ճակատագրական որոշումներ տալու: Անոնք կոչուած են ճակատագիր
դարբնելու իսլամութեան ծովուն մէջ ապրող մեր քրիստոնեայ պետականութեան
համար: Անոնք են, որ, առաջին հերթին, պիտի տիրապետեն հայոց լեզուին, հայոց
պատմութեան, հայ մշակոյթի հարստութեան, հայաստանեայց եկեղեցւոյ պատմութեան,
անոր կառոյցին եւ դաւանաբանական առանձնայատկութիւններուն:
Եւ անոնք են, որ պիտի ըլլան բծախնդի՛ր` մեր մշակոյթի որակին եւ առաջնորդեն
հանրային կարծիքը հայ կեանքի երկուութիւններու բարդ ոլորտին մէջ: Խորհրդային
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տարիներուն մեր երկրին պարտադրուած ռուսական վարժարանները իրենց աղէտը
գործած են արդէն: Մենք այսօր ունինք նախարարներ, որոնք հանգիստ խղճով
հանրութիւնը կը տանին այսպիսի հարցադրութեանց, փոխանակ ամէն օր աւելի
ամրագրելու

պետութեան

պարտադիր

ուսման

քաղաքականութիւնը

ի

պաշտպանութիւն մեր ազգային ինքնութեան: Եւ կարեւոր է, որ դաժանօրէն անկեղծ
ըլլանք իրարու հետ: Խորհրդային տարիները հետեւողականօրէն զրկած են հայ
քաղաքացին այս բոլոր նիւթերէն: Մեծ բացեր կան հանրութեան գիտակցութեան մէջ
այսօր թէ՛ հայոց լեզուի, թէ՛ հայոց պատմութեան, թէ՛ հայ գրականութեան եւ թէ՛ հայ
մշակոյթի

պատմութեան

ոլորտներուն

մէջ:

Հսկայ

բաց

մը`

մանաւանդ

հայ

եկեղեցագիտութեան հետ կապուած: Պարզ խօսքով, եկէք ընդունինք, որ Հայաստանի
Հանրապետութեան ամբողջատիպ քաղաքացին դեռ չէ ծնած: Այն բարձրորակ
հանրութիւնը (որուն կ’ակնարկէր մեր բազմերախտ ուսուցիչը` Գառնիկ Գիւզալեան), որ
պէտք

էր

փայլէր

իր

բարձրորակ

գիտութեամբ

եւ

քաղաքացիական

ինքնավստահութեամբ եւ հայրենասիրութեամբ, դեռ մենք չունինք:
Մենք ունինք բարձրորակ մասնագէտներ եւ փայլուն հաստատութիւններ այս
մարզերուն մէջ, բայց դեռ չունինք այն հասարակութիւնը, որ իր որոշիչ զանգուածով
տէրը ըլլայ իր ոգեղէն հարստութեան: Մենք ունինք հայրենանուէր բանակ, չարքաշ եւ
հաւատաւոր գիւղացիութիւն, տոկուն ժողովուրդ, բայց ոչ` իր անցեալի իրականութեան
լիովին իրազեկ քաղաքացի: Մեծապետական աշխարհին մէջ` ի Հայաստան եւ ի սփիւռս
աշխարհի, առանց անկախ պետականութեան, մենք ըրած ենք ամէն բան կարելին
փրկելու հաստատակամութեամբ: Թէ՛ Հայաստանի, եւ թէ սփիւռքի մէջ մենք գործած ենք
նաւաբեկեալի դիրքերէ ու մեծ ճիգերով նաւը հասցուցած ենք նաւահանգիստ:
Հիմա ժամանակն է կերտելու մեր ամբողջական քաղաքակրթութիւնը, փոխանակ
մեծապետական

մայրաքաղաքներուն

մասնագիտական

ատաղձ

հայթայթելու:

Ուսուցման այս փաթեթը, որ կ’առաջադրուի պրն. նախարարին կողմէ, հայրենիք եւ
անկախ պետականութիւն չի կերտեր: Ան կը պատրաստէ արտագաղթի սերունդ: Ան կը
պատրաստէ նոր սփիւռք: Ան կը պարպէ երկիրը իր էութենէն: Ան նաեւ իր թոյլատու եւ
կամազուրկ մտայնութեամբ ի վերջոյ կը բարոյալքէ սփիւռքը: Ան չի կրնար ընդունելի
ըլլալ մեր պահանջատէր երիտասարդութեան: Ան չի կրնար ընդունելի ըլլալ հայ
քաղաքական բեմին վրայ ազգային տեսլականով գործող եւ այդ գործին դրօշակիրը
հանդիսացող ուժերուն: Ան պէտք է կասեցուի անմիջապէս եւ առանց այլեւայլի: Աննշան
եւ անվնաս թուող այս քայլերն են, որ օրը օրին մտայնութիւն կը դառնան եւ հետզհետէ
կը քայքայեն մեր դիմադրականութեան հիմքերը:

ԿԱՐՕ ԱՐՄԷՆԵԱՆ
8 Նոյեմբեր 2019, Ուաշինկթըն
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ԱՅԼԱԶԱՆ

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:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

1 Հոկտեմբերին Կլենտէյլի «Ֆինիսիա» ճաշարանին մէջ տեղի ունեցաւ Հայ իրաւաբանական
միութեան կազմակերպած դատաւորներու ի պատիւ տարեկան ձեռնարկը: Այս տարի այս
իւրայատուկ պատիւին արժանացան դատաւորներ
Հելըն Պենտիքս եւ Ռութ Էն Քուան:
Ձեռնարկին բացումը կատարեց Հայ իրաւաբանական
միութեան
վարչութեան
ատենապետ
Ճերարտ
Գասապեանը, որ ողջունեց մեծաթիւ դատաւորներու
ներկայութիւնը:
Դատաւոր Զաւէն Սինանեան ներկայացուց առաջին
մեծարեալը` Հելըն Պենտիքսը, թուելով անոր իրագործումները, իսկ դատաւոր Քեւըն Պրազիլ
ներկայացուց երկրորդ մեծարեալը` Ռութ Էն Քուանը:
Մեծարեալները,
որոնք
ստացան
նաեւ
արուեստագէտ
Սիրուն
Երէցեանի
ստեղծագործութիւնները հանդիսացող եւ հայկական մանրանկարչութեան ազդեցութեամբ
պատրաստուած գործեր, շնորհակալութիւն յայտնեցին իրենց շնորհուած այս պատիւին համար:

30 Հոկտեմբերին, Կիպրոսի մէջ Եգիպտոսի դեսպան
Մայ Մահա Մոհամետ Խալիլ եւ Աթէնքի մէջ
հաստատուած Քանատայի դեսպան Մարք Ալեն
Կիպրոսի մէջ արտաքին գործոց նախարարութեան
կեդրոնատեղիին
մէջ
ընտրուեցան
«Տարուան
դիւանագէտներ»` Կիպրոսի եւ արտասահմանի
Առեւտրաարդիւնաբերութեան պալատին կողմէ:
Որպէս Կիպրոսի մէջ բնակող դեսպան` մրցանակը
ստացաւ Մայ Մահա Մոհամետ Խալիլը, որ պաշտօնի
նշանակուած էր Նոյեմբեր 2017-ին, իսկ Կիպրոսէն
դուրս Աթէնք բնակող Յունաստանի եւ Կիպրոսի մէջ որպէս դեսպան` Մարք Ալենը, որ
պաշտօնի նշանակուած էր Հոկտեմբեր 2018-ին:
Անդրադառնալով օրուան ձեռնարկին եւ ընդհանրապէս աշխարհի տնտեսական իրավիճակին`
Կիպրոսի արտաքին գործոց նախարար Նիկոս Խրիստոտուլիտիսը ըսաւ, որ տնտեսական
դիւանագիտութիւնը անփոխարինելի է, եւ նախարարութիւնը այդ մէկը դարձուցած է իր
առաջնահերթութիւններէն մին, յատկապէս նկատի ունենալով անոր ազդեցութիւնը աշխարհի
աճման ու բարգաւաճման տիրոյթին մէջ:
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Յայտնենք, որ Նիկոսիոյ մէջ Եգիպտոսի դեսպանատունը միակ ներկայացուցչութիւնն է
Կիպրոսի մէջ, իսկ Կիպրոսն ալ իր կարգին դեսպանութիւն ունի Գահիրէի մէջ: Առաւել եւս
Եգիպտոսի դեսպանատունը Կիպրոսի 140 արտասահմանեան ներկայացուցչութիւններէն է, իսկ
Նիկոսիոյ մէջ` օտար երկիրներու ներկայացուցչութիւններէն մէկը:
31 Հոկտեմբերին թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Խորէն արք. Տողրամաճեան անմիջական
հեռաձայնային կապ հաստատեց Խալիլի հետ, «Տարուան Դիւանագէտներ» ընտրութեան
առիթով շնորհաւորեց զինք ու կրօնական դասուն եւ կիպրահայութեան անունով
բարեմաղթութիւններ յայտնեց, օր մըն ալ նախարարի պաշտօնի հասնելու մաղթանքով:
Խօսակցութիւնը նաեւ առիթ եղաւ, որ անգամ մը եւս դեսպանը հիացումով անդրադառնայ
եգիպտահայութեան դարերու երկար պատմութեան, մանաւանդ հայրենիքին հանդէպ անոնց
կատարած ներդրումներուն եւ բերած նպաստին` որպէս օրինակելի քաղաքացիներ: Խալիլ
շնորհակալութիւն
եւ
երախտագիտութիւն
յայտնեց
սրբազանին
իր
կատարած
բարեմաղթութիւններուն համար:

4 Նոյեմբերին Երուսաղէմի հայոց պատրիարքարանը այցելեց Իսրայէլի մէջ Հայաստանի
արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Արմէն Սմբատեանին, որ հանդիպում ունեցաւ Երուսաղէմի
պատրիարք Նուրհան արք. Մանուկեանին հետ:
Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան
համագործակցութեան վերաբերող հարցեր:

դեսպանատան

եւ

պատրիարքութեան

միջեւ

www.aztagdaily.com
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

Ապրելուց քաղցր է մեռնել քեզ համար,
Զգալ, որ դու կաս եւ լինել հեռու.
Երկրպագել քեզ առանց սիրուելու,
Երազել միշտ քեզ – լինել քեզ օտար…
Ստուերըդ փնտռել ամէն տեղ, ուր խենթ
Հոգին կարող է թռիչքով չափել.
Անանց կարօտում անվերջ տառապել
Եւ լինել քեզնից բաժանուած յաւէտ…
Ու գերեզմանում սեւ հողերի տակ
Եւ ոչ մի յուշով սիրտըդ չըտանջել,
Զգալ, որ անցար, եւ քեզ չըկանչել,
Ու չըխռովել բերկրանքըդ յստակ…
ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆ
ՇԱԲԹՈՒԱՆ SUDOKU-ն
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