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Ուրբաթ, 10 Յունուար 2020-ին, Քուէյթի Ս.
Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ, սուրբ եւ անմահ
պատարագի ընթացքին ընթերցուեցաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ
Ա.
Կաթողիկոսի
Հայրապետական
Պատգամը, զոր ընթերցեց թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ՝ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանը։
Իւրաքանչիւր տարի մեր ժողովուրդի կեանքին հետ
անմիջական աղերս ունեցող արժէք մը կամ երեւոյթ
մը լուսարձակի տակ բերելու Նորին Սրբութեան
հաստատած աւանդութիւնը կը շարունակէ լայն
արձագանգ գտնել մեր կեանքէն ներս։ Ուստի‚
նկատի առած թէ յատուկ կարիքներ ունեցողներուն
թիւը սկսած է զգալի աճ արձանագրել՝ մեր կեանքը
դիմագրաւող՝ տնտեսական‚ ընկերային‚ առողջապահական եւ այլ պատճառներու ու
ազդակներու հետեւանքով‚ անհրաժեշտ հրամայական նկատած է Վեհափառ Հայրապետը‚ որ
2020 թուականը հռչակէ « ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ»:
Արդարեւ‚ հռչակագրի առաջին բաժնով Վեհափառ հայրապետը նախ ընդհանուր գիծերու մէջ
կը ներկայացնէ կարիքաւոր անհատներ հասկացողութիւնը‚ անոնց ֆիզիքական եւ մտային
տկարութիւնները‚ տեսակները եւ բուժուելու հնարաւորութիւնները‚ որ դժբախտաբար շատ քիչ
տոկոս մը կը կազմեն։
Ապա ան կը նշէ‚ որ ներկայիս փոխուած է ընկերութեան մտածելակերպն ու մօտեցումը յատուկ
խնամքի կարօտ անձերու նկատմամբ եւ այս առնչութեամբ կ’ըսէ.-«Ներկայ ընկերութիւնը
կարեւորութեամբ կը շեշտէ հաւասարութեան սկզբունքը։ Անոնց քաղաքացիական
իրաւունքներու դոյզն անտեսումն իսկ կը նկատուի խտրականութիւն ու անարդարութիւն եւ
նո´յնիսկ կարգ մը երկիրներէ ներս՝ քրէական յանցանքի համազօր վերաբերում»։
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Յաջորդ բաժնով ան լուսաձակի տակ կ’առնէ հայ եւ օտար հանրայայտ անձնաւորութիւններ‚
որոնք հակառակ իրենց ունեցած ֆիզիքական թերութիւններուն‚ իրենց իւրայատուկ կնիքը
դրոշմած են պատմութեան էջերուն վրայ։
Աւելի
խորանալով
նշեալ
երեւոյթին‚
Վեհափառ
Հայրապետը
համապարփակ
կերպով կը ներկայացնէ Աստուածաշունչի
մօտեցումը կարիքաւոր անհատներու մասին
ըսելով. «ա.-Աստուածաշունչը ֆիզիքական
թերութիւնը
աստուածային
պատիժ
չի
նկատեր‚ այլ երկրաւոր կեանքին առնչուած
երեւոյթ մը։ Նման կացութեան ենթարկուած
անձերուն Աստուած, որպէս Երկնաւոր Հայր,
յատուկ գուրգուրանքով կը մօտենայ։ բ.Աստուածաշունչը կը շեշտէ‚ որ մարդը
անկատար է‚ եւ իր մէջ կը կրէ ադամական
մեղքը։ գ.- Մարդու ունեցած թերութիւնները կը նկատուին առիթ ու մարտահրաւէր՝ իր հաւատքն
ու յոյսը Աստուծոյ նկատմամբ աւելի զօրացնելու։ դ.- Քրիստոսի փրկագործական
առաքելութեան մաս կը կազմէր նաեւ մարդու ունեցած ֆիզիքական թէ այլ թերութիւններուն
բժշկութիւնը։ Արդարեւ‚ բազմաթիւ են այն դրուագները, ուր հաւատքի մղումով Քրիստոսին
մօտեցող՝ անդամալոյծներ‚ կոյրեր‚ հաշմանդամներ‚ կաղեր‚ խուլեր եւ համրեր բժշկութիւն
ստացան։ Նոյն մօտեցումը ունեցան Քրիստոսի առաքեալները։ Յատկանշական է Քրիստոսը
հալածած ու իր տեսողութիւնը կորսնցուցած Պօղոս Առաքեալին վկայութիւնը այս մասին»:
Հռչակագրի յաջորդ բաժիններով Վեհափառ Հայրապետը սպառիչ կերպով կը ներկայացնէ՝ Հայ
եկեղեցւոյ‚ Հայկական պետականութեան‚ մեր Թեմերուն‚ ինչպէս նաեւ ազգային‚
միութենական‚ ծառայողական եւ բարեսիրական մարմիններուն ու միութիւններուն
կատարելիք դերին մասին‚ մեր շրջապատին մէջ գտնուող կարիքաւոր ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒՆ
նկատմամբ եւ կոչ կ’ուղղէ բոլորին ըսելով.- «Հայրապետական սիրով ու օրհնութեամբ կոչ
կ’ուղղենք.- ա) Մեր ժողովուրդին‚ մեր աղօթքներուն‚ մտածումներուն ու աշխատանքներուն
մէջ‚ յիշելու ու մի´շտ յիշելու նման դժուար կացութեան մէջ գործող մեր ազգին բոլոր զաւակները՝
ի Հայաստան‚ յԱրցախ եւ ի սփիւռս աշխարհի ու առաւել խորացնելու անոնց նկատմամբ մեր
սէրն ու գուրգուրանքը‚ հոգածութիւնն ու նախանձախնդրութիւնը՝ գործնապէս ցոյց տալով‚ թէ
անոնք մեր ազգի կեանքին անբաժան ու անբաժանելի մասը կը կազմեն։ բ) Մեր հոգեւոր‚
պետական‚
ազգային‚
բարեսիրական
կազմակերպութիւններուն‚
թէ՝
հաւաքական
պատասխանատուութիւն մը ունինք այս հայորդիներուն նկատմամբ եւ հետեւաբար‚
իւրաքանչիւր կառոյց կոչուած է առաւելագոյն չափով օգտակար հանդիսանալ՝
մասնագիտական‚ ընկերային կամ տնտեսական իմաստով»:

Երեքշաբթի, 14 Յունուար 2020-ին, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ.
Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան, ընկերակցութեամբ Գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ.
Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեայեանի ու Ազգային Վարչութեան Ատենապետ՝ Տիար Յակոբ
Պէրպէրեանի, ցաւակցական այցելութիւն մը տուաւ Քուէյթի մօտ Օմանի դեսպանատուն
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եւ Քուէյթահայ համայնքին կողմէ իր խորազգաց ցաւակցութիւնները յայտնեց Օմանի
Սուլթան Գապուս Ըպն Սայիտի վախճանման տխուր առիթով։

Ուրբաթ‚ 10 Յունուար 2020ի առաւօտուն‚ նախագահութեամբ Թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանի‚ մասնակցութեամբ գաղութիս հոգեւոր
հովիւ՝ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեայեանի‚ Քուէյթի գերեզմանատան՝ հայկական
բաժնին դիմաց‚ առաջին անգամ ըլլալով‚ տեղի ունեցաւ քուէյթահայ հին եւ նոր
ննջեցեալներու հաւաքական հոգեհանգստեան արարողութիւն։
Արարողութեան ներկայ էին՝ Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ Թաղականութիւնն ու
բարեպաշտ հաւատացեալներու խումբ մը։ Հոգեհանգստեան երգեցողութիւնը
կատարուեցաւ եկեղեցւոյս դպրաց դասի անդամ-անդամուհիներուն կողմէ։
Աւարտին‚ Հոգշ. Հայր Սուրբը իր սրտի խօսքը փոխանցեց ըսելով.- «Հաւաքական

հոգեհանգստեան արարողութեան մեր հիմնական նպատակն էր՝ յիշել եւ աղօթել մեր
գաղութի հին եւ նոր բոլոր ննջեցեալներուն ու յատկապէս այն ննջեցեալներուն համար‚
որոնց հարազատները‚ կամքէ անկախ պատճառներով‚ այսօր Քուէյթէն դուրս կը
գտնուին եւ չեն կրնար իրենց խղճի տուրքը մատուցել՝ խունկ ու մոմ վառելով իրենց
հարազատներու շիրիմներուն վրայ։ Ուստի անոնք թո´ղ անհոգ ըլլան‚ որով յետայսու
տարին երկու անգամ մեր աղօթքներով պիտի յիշենք գաղութի բոլոր ննջեցեալները»։
Յայտնենք‚ թէ տարուան ընթացքին երկու անգամ՝ Ս. Ծնունդի եւ Ս. Յարութեան
յաջորդող Ուրբաթ օրերը‚ քուէյթահայ մեր հին եւ նոր ննջեցեալներու յիշատակին‚
հաւաքական այս հոգեհանգստեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Քուէյթի
գերեզմանատան մէջ։

www.aztarar.com
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Երկրապահ կամաւորականներու միութեան (ԵԿՄ) նախկին նախագահ Մանուէլ Գրիգորեանի
խափանման միջոց կալանքը փոխուեցաւ: Դատարանին որոշումով, ան ստորագրութեամբ
ազատ արձակուեցաւ` երկրէն չհեռանալու պայմանով:
Հայաստանի դատախազութեան նախաձեռնութեամբ Երեւան
քաղաքի ընդհանուր իրաւասութեան դատարանին մէջ,
դատաւոր Մնացական Մարտիրոսեանի նախագահութեամբ,
15 Յունուարին Մանուէլ Գրիգորեանի խափանման միջոցի
փոփոխման վերաբերեալ արտակարգ դատական նիստ
գումարուեցաւ:
Նիստին հրաւիրուած միջգերատեսչական փորձագիտական
յանձնախումբի նախագահ Գագիկ Յարութիւնեան ըսաւ, որ
Գրիգորեանի առողջական վիճակը ծանր է, եւ անոր կալանքը
համատեղելի չէ առողջական վիճակին հետ: Մ. Գրիգորեանի
առողջական վիճակին վերաբերեալ նախապէս ստեղծուած
յանձնախումբը եզրակացուցած էր, որ Գրիգորեանի կալանքը
համատեղելի է առողջական վիճակին հետ:
Դատախազութիւնը միջնորդեց` հաշուի առնելով «Նայիրի» բժշկական կեդրոնէն ստացուած
Գրիգորեանի առողջական վիճակին վերաբերեալ գրութիւնը` անոր խափանման միջոց
կալանքը փոխելու:
Մանուէլ Գրիգորեան կը մեղադրուի ապօրինի զէնք-զինամթերք պահելու, աւելի քան 101 միլիոն
դրամի գոյք իւրացնելու, աւելի քան 1 միլիառ դրամի հարկերու վճարումէն խուսափելու,
պետական միջոցներէն աւելի քան 1 միլիառ դրամ վատնելու եւ 37 միլիոն դրամ արժողութեամբ
գոյքի յափշտակութիւն կազմակերպելու յանցանքով: Անոր պահեստանոցներէն գտնուեցան
նաեւ «Զինուորի բաժին» արձանագրութեամբ սնունդ, դեղորայք, զինուորական տարազներ,
առարկաներ, որոնք պէտք է ուղարկուէին Արցախ` քառօրեայ պատերազմ մղող զինուորներուն,
սակայն մնացած են իր մօտ:

«Ապու Տապիի կայունութեան շաբաթ»-ին մասնակցելու նպատակով աշխատանքային
այցելութեամբ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ գտնուող Հայաստանի նախագահ Արմէն
Սարգսեան մասնակցեցաւ կայունութեան, շրջակայ միջավայրի եւ վերականգնուող ուժանիւթի
խնդիրներուն եւ անոնց մէջ կիներու ներգրաւուածութեան նուիրուած քննարկման: Ան նաեւ
բարձրաստիճան հանդիպումներ ունեցաւ տարբեր անձնաւորութիւններու հետ:
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Կարեւոր նկատելով նման քննարկումները` նախագահ Սարգսեան ըսաւ, որ բարձրացուող
հարցերը կը վերաբերին ապագային ու սպասուող մարտահրաւէրներուն, որոնք նաեւ
կ՛առնչուին ապագային:
Խօսելով կայունութեան մասին եւ զայն նկատելով էական գործօն երկիրներու զարգացման
համար` նախագահ Սարգսեան այս պարունակին մէջ կարեւոր նկատեց կիներու
դերակատարութիւնը կայունութեան ապահովման եւ հանդուրժողականութեան մթնոլորտի
ձեւաւորման գործին մէջ: Իւրայատուկ եւ անգնահատելի նկատելով կիներուն դերը ընտանիքին
մէջ` նախագահ Սարգսեան ընդգծեց անոնց մեծ ներդրումը երեխայի դաստիարակութեան,
մշակոյթի, լեզուի, ազգային արժէքներու եւ աւանդութիւններու պահպանութեան հարցերուն
մէջ: Նախագահը միաժամանակ նշեց, որ փոփոխուող աշխարհին մէջ կիներուն համար շատ
աւելի լայն կարելիութիւններ կան` ներգրաւուելու եւ ցոյց տալու իրենց որակները,
մասնակցելու կեանքի տարբեր ոլորտներու մէջ որոշումներու ընդունման, յաջողութեան
հասնելու տարբեր հարթակներու վրայ:
Ժողովին զուգահեռ, նախագահ Արմէն Սարգսեան հանդիպում ունեցաւ Ռուանտայի նախագահ
Փոլ Քակամէի հետ, որ նոյնպէս կը մասնակցէր «Ապու Տապիի կայունութեան շաբաթ»
միջազգային հաւաքին: Երկու երկիրներու նախագահները համակարծիք էին, որ Հայաստանն

ու Ռուանտան ունին բազմաթիւ ընդհանրութիւններ, նոյնանման պատմութիւն ու խնդիրներ,
երկուքն ալ ցեղասպանութենէն վերապրած ժողովուրդներ են, փոքր են, բայց ուժեղ, ունին
բազմաթիւ առաւելութիւններ, զորս կրնան վերածել յաջողութեան, ունին համընկնող
հետաքրքրութիւններ: Կողմերը համաձայնած են, որ երկու երկիրները զիրար բացայայտելու,
իրարու կարելիութիւններուն ծանօթանալու կարիք ունին, եւ անհրաժեշտ է աշխուժ կերպով
աշխատիլ այդ ուղղութեամբ: Անոնք կարեւոր նկատեցին, որ յաջողած փոքր երկիրները առաւել
սերտօրէն համագործակցին իրարու հետ:
Նախագահ Սարգսեան ըսաւ, որ փոխադարձ գործակցութեան խոստմնալից ուղղութիւն կրնայ
ըլլալ ելեկտրոնային կառավարման ոլորտը, որ Ռուանտայի մէջ բաւական զարգացած է:
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Նախագահ Սարգսեան հանդիպում ունեցաւ նաեւ Սերպիոյ վարչապետ Անա Պռնապիչի հետ:
Ընդգծելով վերջին շրջանի արդիւնաւէտ հանդիպումներն ու քննարկումները` զրուցակիցները
անդրադարձան ձեռք բերուած համաձայնութիւններու իրականացման ընթացքին: Անոնք
գոհունակութեամբ ընդգծեցին, որ հայ-սերպական յարաբերութիւնները քայլ առ քայլ
յառաջընթաց կ՛արձանագրեն: Արդէն իսկ Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիներուն
համար կը գործէ առանց մուտքի արտօնագիրի դրութիւնը, իսկ Փետրուարի աւարտին
Հայաստանի մէջ պիտի բացուի Սերպիոյ դեսպանութիւնը:
Հայաստանի նախագահը եւ Սերպիոյ վարչապետը անդրադարձան երկկողմանի
համագործակցութեան համար հեռանկարային ուղղութիւններուն: Նշելով, որ թէ՛ Հայաստանի
եւ թէ՛ Սերպիոյ համար շատ կարեւոր են բնապահպանական խնդիրներն ու կանաչ
արհեստագիտութիւնները` նախագահ Սարգսեան ըսաւ, որ այս ոլորտին մէջ եւս երկու
երկիրները կրնան փոխշահաւէտ համագործակցիլ: Կողմերը ընդգծեցին նաեւ փոխշահաւէտ
գործակցութեան մեծ ներուժը տեղեկատուական եւ բարձր արհեստագիտութիւններու,
արհեստական բանականութեան ոլորտներուն մէջ: Այս պարունակին մէջ անոնք խօսեցան
ATOM
(Advanced
Tomorrow)
նախագահական
նախաձեռնութեան
ծիրին
մէջ
համագործակցութեան կարելիութիւններուն մասին:

Արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան հեռաձայնային հաղորդակցութիւն
ունեցաւ
Յորդանանի
արտաքին
գործոց
եւ
արտագաղթեալներու նախարար Այման Սաֆատիի հետ` ի
լրումն
երկու
երկիրներու
արտաքին
գործոց
նախարարներուն
միջեւ
Երեւանի
մէջ
կայացած
հանդիպման:
Նախարարները անդրադարձան երկկողմանի օրակարգին
եւ
բարձր
մակարդակով
երկխօսութեան
շարունակականութեան առնչուող հարցերուն` ընդգծելով
բարձրաստիճան յարաբերութիւններու ու փոխադարձ
այցելութիւններու աշխուժացման կարեւորութիւնը:
Հեռաձայնային հաղորդակցութեան ընթացքին Հայաստանի
եւ Յորդանանի արտաքին գործոց նախարարները միտքեր
փոխանակեցին շրջանային շարք մը հարցերու շուրջ:
Միջին
Արեւելքի
մէջ
արձանագրուած
վերջին
զարգացումներուն գծով անոնք երկուստեք ընդգծեցին
խաղաղ
միջոցներով
իրադրութեան
լիցքաթափման
անհրաժեշտութիւնը:
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Իրանի մէջ ձերբակալուած են ուքրանական օդանաւի ջախջախման գործին մէջ
դերակատարութիւն ունեցած անձեր: Այս մասին կը հաղորդէ «Ռոյթըրզ» լրատու
գործակալութիւնը` յղում կատարելով Իրանի դատական իշխանութեան ներկայացուցիչ
Կոլամհոսէին Էսմայիլիին:
Ձերբակալուած իրանցի զինուորականներուն թիւը չի նշուիր, այլ մանրամասնութիւններ եւս չեն
հաղորդուիր:
Յիշեցնենք, որ Իրանի իշխանութիւնները 11 Յունուարին խոստովանած էին, որ ուքրանական
օդանաւային ընկերութեան պատկանող օդանաւը 8 Յունուարին Թեհրանի մօտ սխալմամբ
խոցուած է իրանեան հակաօդային հրթիռով:

Եգիպտոս կրնայ «զինուորական միջամտութեան» դիմել` դէմ դնելու համար դրացի Լիպիոյ մէջ
Թուրքիոյ հաւանական «ներխուժման»: «Կալֆ Նիուզ» կը հաղորդէ, որ այս մասին երկուշաբթի օր
յայտնած է Եգիպտոսի խորհրդարանի նախագահ Ալի Ապու Աալը:
Եգիպտոսի խորհրդարանի նիստին ներկայ եղած է նաեւ Լիպիոյ խորհրդարանի նախագահ
Ակուիլա Սալեհ, որ քննադատած է միջազգային ընտանիքը` «լիպիացի ժողովուրդը
ժողովրդավարական աշխարհի պետութեան իր ձգտումին մէջ կէս ճամբան ձգելուն համար»:
«Լիպիան որեւէ մէկուն օժանդակութեան դիմում չի ներկայացներ, սակայն կը զգուշացնէ
մօտալուտ թուրք-օսմանեան նոր խենթութենէն: Ասիկա յուսահատ փորձ մըն է ֆաշական
բռնատիրական վարչակարգի մը կողմէ, որ անգութ գտնուած է թուրքերու, արաբներու,
քիւրտերու եւ ուրիշներու նկատմամբ», աւելցուցած է Սալեհ:
«Լիպիացի ժողովուրդն ու անոր ազգային բանակը իրաւունք ունին ահաբեկչութեան դէմ
պայքարելու եւ իրենց երկիրը պաշտպանելու թրքական ներխուժումէն», ըսած է ան: Լիպիոյ
խորհրդարանի նախագահը Եգիպտոսի խորհրդարանէն խնդրած է դէմ դնել Թուրքիոյ
քայլերուն, «այլապէս կրնանք ստիպուիլ եգիպտական զինեալ ուժերը հրաւիրել միջամտելու»:
Ապու Աալ ըսած է, որ Լիպիոյ Ազգային համաձայնութեան կառավարութեան վարչապետ Ֆայեզ
Սարաժ Թրիփոլիի մէջ ահաբեկչական խմբաւորումներու տիրապետութեան տակ կը գտնուի,
այդ պատճառով ալ օժանդակութեան համար դիմած է Թուրքիոյ:
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Աշխարհի տարածքին ապրող իւրաքանչիւր հայ, ըլլա՛յ
իշխանութեան համախոհ թէ ընդդիմադիր, վստահաբար իր
ստորագրութիւնը պիտի դնէ այն յայտարարութիւններուն
տակ, զորս նախագահ Արմէն Սարգսեան, վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան եւ այլ պատասխանատուներ հրապարակեցին
երկուշաբթի, 13 Յունուարին, Ազրպէյճանի կողմէ Պաքուի,
Սումկայիթի եւ այլ շրջաններու հայութեան դէմ ջարդերու
շղթայազերծման
30-րդ
տարեդարձին
առիթով
(լսատեսողական միջոցները հրատարակեցին օրին կամ
յաջորդ օրը):
Պատմութիւնը ծանօթ է. իբրեւ թրքաոճ հակադարձութիւն
Արցախի ազատատենչ ժողովուրդի արդար պահանջներուն` Ազրպէյճանի իշխանութիւնները
կազմակերպեցին հայաջինջ ծրագիր մը, որուն գործադրութիւնը 30 տարի առաջ վստահեցան
«խուլիկաններու»: Հայաբնակ քաղաքներ ու աւաններ օրեր շարունակ բեմ դարձան սանձարձակ
ոճիրներու, որոնց պատ
ճառով, անյիշելի ժամանակներէ ի վեր` Ազրպէյճան անունով երկրի մը
գոյառումէն շատ առաջ հոն բնակութիւն հաստատած հայութենէն մնաց նուազ քան 10 առ հարիւրը (մաս
մըն ալ` խառն ամուսնութիւններու շնորհիւ): Վարչապետը արդարօրէն խարանեց Պաքուի երէկի ու
այսօրուան իշխանաւորներն ու անոնց ցուցմունքներով շարժող ժողովրդային զանգուածները`
«խուլիկանները», որոնք, այսօր արդէն փաստուած է, ջարդերն ու հալածանքները, բռնագաղթերը
իրականացուցին ՊԵՏԱԿԱՆ հովանաւորութեամբ ու քաջալերանքով: Պաքուի իշխանութիւնները նոյն
հետեւողականութեամբ ու կազմակերպուածութեամբ կը շարունակեն` Արցախի ու Հայաստանի դէմ
թշնամանքը, սահմանային շրջաններու առօրեայ ահաբեկումը, Արցախը հայաթափուած տեսնելու
երազին հետապնդումը, մինչեւ իսկ հերոսացուցին ու կը հերոսացնեն Սաֆարովի նման ոճրագործներ:
Հոս, արդէն, պետական մեքենան ու ժողովուրդի զանգուածը կը նոյնանան հակահայ
տրամադրութիւններու եւ գործի մէջ…
Իւրաքանչիւր հայ վստահաբար նաեւ պիտի արձագանգէ մանաւանդ վարչապետին այն կամքին, որ հայը
պիտի չարտօնէ Արցախի ժողովուրդը բնաջնջելու եւ Արցախը իր սեփական տիրոջմէն խլելու փորձերը:
Այս մասին ո՛չ երէկ, ո՛չ այսօր, ո՛չ ալ վաղը կարելի է երկու կարծիք ունենալ: Աւելի՛ն. անցեալ
տասանամեակներուն շահուած քաղաքական ու պատմական փորձառութիւններով հայը պիտի աշխատի
ամէն գնով ու կարելի բոլոր միջոցներով ձախողութեան մատնել այնպիսի անարդարութիւններ, որոնք
գործուեցան Ստալին եւ խմբակցութիւն կոչուած ոճրագործներու օրով, երբ Արցախն ու Նախիջեւանը
«եղբայրական նուէր» տրուեցան Ազրպէյճանին: Հայը ո՛չ միայն կը սպասէ, որ Ազրպէյճան
ինքնաքննարկումի նստի ու զղջում արտայայտէ, ինչպէս կը նկատէ Փաշինեան, այլ իր կարելի բոլոր
միջոցներով պիտի շարունակէ իր անժամանցելի իրաւունքներուն հետապնդումը:
***
Պետական այրերուն յայտարարութիւնները համահունչ են մէկ կողմէ Հայաստանի ու Արցախի, ու միւս
կողմէ` Ազրպէյճանի միջեւ առնուազն 32 տարի առաջ պայթած տագնապին մասին ողջ հայութեան
կեցուածքին, որուն մէջ կարեւոր տեղ ունի Ազրպէյճանին ուղղուած դատապարտանքը: Այս կեցուածքը
աւելի ամբողջական դարձնելու համար պէտք է արձանագրել քանի մը կէտ եւս:
Նախ` յիշեցնել, որ Ազրպէյճանի ցեղասպանական արարքը մէկ մանրանկարն էր եւ հետեւութիւնը այն
Ցեղասպանութեան, որ 105 տարի առաջ անոր «եղբայր» եւ «հոգեւոր հայր» Թուրքիան իր պետական
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ամբողջ մեքենայով, ծրագրեց եւ իրագործեց հայութեան դէմ: Թուրքիոյ պետութիւնն ալ փորձեց ու մինչեւ
այսօր կը փորձէ ինքզինք անպարտ հռչակել ահաւոր ոճիրէն, աշխարհը համոզել, որ այդ արարքները
գործուած են «ոճրագործ խուժաններ»-ու կողմէ, անդին… հերոսի պատուանդանին կը բարձրացնէ
Ցեղասպանութեան հեղինակները` սաֆարովներուն նախակարապետ թալէաթները. ահա թէ ի՛նչ կը
կրկնեն Պաքուի իշխանաւորները աւելի քան 30 տարիէ ի վեր, առանց անդրադառնալու, որ կարելի չէ
հայուն հետ աշխարհը խաբել, թէ նման տարողութեամբ ջարդ ու բռնագաղթ կարելի չէ իրականացնել
որեւէ տեղ, եթէ անոր ետին չկանգնի պետական կամ համազօր մեքենայ մը: Փաստօրէն պետական
ստորագրութիւններ կ՛աղաղակեն Հայոց ցեղասպանութեան հետեւած բոլոր ցեղասպանութիւններուն
տակ, Եւրոպայէն մինչեւ Ափրիկէ, Ասիա ու Ամերիկաներ…
Պէտք է ընդգծելով ընդգծել, որ ինչպէս Թուրքիոյ, նոյնպէս ալ Պաքուի մէջ տիրական եղած է ու կը մնայ
ոճրածին ուղեղը, ի՛նչ զգեստով ալ օժտուած ըլլան վարիչները. սուլթանները իբրեւ համարժէք
ժառանգորդ ունեցած են իթթիհատականներն ու քեմալականները, թիւրքէշները, էճեւիտները, էվրեններն
ու էօզալները, անոնց արիւնաթաթախ դրօշը այսօր հասած է Էրտողաններուն: Նոյն «տրամաբանութեան»
հետեւորդներն են հայր ու որդի ալիեւները, էլչիպէյներն ու մութալիպովները:
Եւ ինչպէս որ Թուրքիա եւ Ազրպէյճան կազմած են ու կը կազմեն նոյն մետալին երկու երեսները, անոնց
հանդէպ հայութեան կեցուածքն ալ ունի մետալ մը, որուն երկու երեսները չեն կրնար իրարմէ տարբեր
ըլլալ: Այլ խօսքով, այսօրուան իրականութիւններուն լոյսին տակ տրամաբանական չէ միակողմանի
կերպով քարոզել, որ Արցախի հարցին լուծումը պէտք է վայելէ Հայաստանի, Արցախի ու Ազրպէյճանի
ժողովուրդներուն համամտութիւնը: Երբ դիմացինդ անշեղօրէն կը շարժի ոճրային նոյն ուղեղով, քու
կողմէդ ամէնէն բարի տրամադրութեամբ ու քաղաքակրթութիւն ցոլացանող կամքով երկարած ձեռքդ
պիտի մնայ օդին մէջ կախուած, աւելի՛ն, թշնամիդ առիթներ պիտի ստեղծէ զայն խոցոտելու, արիւնաքամ
ընելու:
Իրապաշտութիւնը, իրականութիւնները իրենց անունով կոչելու տրամաբանութիւնը պէտք է մեզ օժտէ
այնպիսի ակնոցներով, որ ցոյց տայ, թէ մեր արեւելքի եւ արեւմուտքի դրացիները ֆրանսացի, անգլիացի,
զուիցերիացի, արաբ կամ այն ժողովուրդներ չեն, այլ «թուրք օղլը թուրք»-եր` սելճուկներու եւ
թաթարներու զտարիւն հետեւորդներ:
***
Այո՛, թոյլ պիտի չտանք, որ անցեալի ոճիրները կրկնուին, սակայն հոն պիտի չկանգինք: Պայքարը պիտի
շարունակենք այսօրուան աշխարհին հասկցած եւ ճանչցած բոլոր միջոցներով, այն հաւատքով ու
ինքնավստահութեամբ, որ արդարութիւնը անվերջ չի կրնար խուսափիլ իրաւատէրէն: Նորագոյն
ապացո՞յցը. ամերիկեան խորհրդարանի զոյգ ժողովներուն կողմէ Ցեղասպանութեան ճանաչման քայլն էր,
որ աւարտ մը չէ, այլ` նոր հորիզոններ բացող սկիզբ մը:
Վերջապէս, ո՛չ մէկ ակնթարթ մտահան պիտի ընենք, որ Արցախի դատը մէկ անբաժանելի մասնիկն է մեր
համապարփակ Դատին` իր Գետաշէն-Շահումեանով, Արեւմտահայաստանով, Նախիջեւանով ու
պատմականօրէն հայկական բոլոր հողերով, եւ որուն տակ ստորագրած է մէն մի հայ, ո՛ւր որ ալ կ՛ապրի
ան այսօր: Այս Դատը պէ՛տք է ու պիտի՛ վեր պահենք «ներքին» ամէն տեսակ հակադրութենէ,
տրամաբանական կամ չափազանցութեան հասնող աղմկայարոյց բանավէճերէ:

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ
13 Յունուար 2020
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Քուէյթի Ազգային վարժարանը շուտով կը բոլորէ իր 60 ամեակը:
Սփիւռքի այս դժուար պայմաններուն մէջ հայ դպրոցի
մը գոյատեւումը իսկական հերոսութիւն է, մանաւանդ
60
ամեայ
շօշափելի
նպսատ
ունեցող
հայ
ուսումնակրթական հաստատութեան մը անխափան
ընթացքով բնորոշ, զորս միայն ու միայն կը պարտինք
համայնքի զաւակներու բարձր գիտակցութեան ու
անոր ղեկավարութեան յանձնառութեան:
Այս առթիւ «Ազդարար»ը համագործակցաբար Քուէյթի
Ազգային վարժարանի տնօրէնութեան, ունեցան
մտայղացում մը՝ իւրաքանչիւր թիւով ներկայացնել
վարժարանի շրջանաւարտներէն մէկը:
Այս թիւով պիտի ներկայացնենք Աւօ Մելքոնեանը:
Աւօ Մելքոնեանը աշխատասէր ու հանդարտ
երիտասարդ մըն է: 2018-ին աւարտած է Քուէյթի
Ազգային վարժարանը: Ներկայիս կը շարունակէ իր
համալսարանական ուսումը միաժամանակ հետեւելով երկու մասնագիտութիւններու:
Հեռակայ կարգով կը հետեւի Սուրիոյ S.V.U. համալսարանի IT բաժնին:
«Նկատի ունենալով, որ աշխարհի մէջ գիտութիւնները անընդհատ զարգացման մէջ են
ու յատկապէս տեխնոլոգիաներու ոլորտը, ես որոշեցի հետեւիլ այս մասնագիտութեան:
Գիտեմ նաեւ, որ այս բնագաւառը զարգացած է Հայաստանի մէջ, հետեւաբար
հայրենիքիս մէջ ծառայելու առիթը աւելի շուտ կ'ունենամ»:
Աւօն նաեւ կը հետեւի Քուէյթի մէջ, ուր հաստատուած է իր ծնողքին հետ, Higher instute
of dramatic arts մասնագիտութեան:
«Թատերական արուեստի հանդէպ յատուկ սէր ունէի մանկուց, միշտ կ'ուզէի
թատերական բեմին մօտիկ ըլլալ, առիթ չէի ունեցած: Հիմա այդ երազանքս
իրականացաւ»,- յայտնեց մեր շրջանաւարտը:
«Իմ մաղթանքն է, որ մեր պատանիներն ու երիտասարդները աւելի մեծ ուշադրութիւն
դարձնեն իրենց ուսման, զինուին բարձր վկայականներով, որովհետեւ ապագան աւելի
փայլուն պիտի ժպտայ իրենց»,- ամփոփեց իր խօսքը:
Աւարտին մեր փայլուն շրջանաւարտին յանձնեցինք Ազդարարի եւ Քուէյթի Ազգային
վարժարանի անունով յուշանուէր մը նաեւ Քուէյթի Հայ Դատի յանձնախումբին կողմէ
հրատարակուած «ՅԱՒԵՐԺԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐ» գիրքը:

www.aztarar.com
11

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

12

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

Սարսափելի եւ խառնիճաղանճ աղմուկ մը լսուեցաւ:
Չորս կողմս կը նայիմ, բոլորն ալ իրար անցած են: Կին մը կը
տեսնեմ եւ դողդոջուն շուրթերովս կը հարցնեմ.

-Ի՞նչ պատահած է:
-Պատերազմ սկսած է,- պատասխանեց լացով եւ տրտումով:
-Պատերա՞զմ:
Այդ պահին հոգիս պատեց ահն ու վիշտը, եւ տխրութեան
ամպ մը պղտորեց բոլոր երազանքներս: Այդ բառը կարծես
ցնցեց ամբողջ մարմինս, երեսս գունաթափուեցաւ, ծունկերս
սկսան դողալ:
Շտապ վազեցի ընտանիքիս մօտ: Եղբայրս կանչեց ինծի
ըսելով.

-Շուտ ըրէ՛, ճամբայ պիտի ելլենք:
Ծնողներս արագ-արագ պայուսակները կը պատրաստէին: Դուրս եկանք շէնքէն: Ժամանակը շատ նեղ էր,
կարծես ամէն մէկ վայրկեան կեանք կամ մահ կը նշանակէր: Ամէն մարդ խառնաշփոթ վիճակի մը մէջ կը
գտնուէր: Ինքնաշարժ նստելով հայրս կայծակի արագութեամբ սկսաւ սլանալ: Ինքնաշարժին մէջ խուլ
լռութիւն մը տիրեց, կարծես թէ լռութիւնն էր որ աղմկալի դարձած էր: Մայրս նկատելով այդ աղիողորմ
վիճակը փորձեց մխիթարել մեզի ըսելով.

-Մի՛ վախնաք, փոքրիկներս, ամէն ինչ լաւ պիտի ըլլայ:
Յանկարծ մեր կողքին շատ ուժեղ ձայն մը կը լսուի: Պարզուեցաւ որ պայթում մը տեղի ունեցած է:
Կարծես Աստուծոյ թափանցիկ վահանն էր, որ պաշտպանեց մեզի: Մեր ուղին լեցուն էր կրակոցներով:
Պահ մը, հայրս ինքնաշարժը կանգնեցուց կրակոցներու տարափի պատճառով: Անոր թշուառ աչքերը
ուղղուած էին իմ եւ եղբօրս վրայ: Կը մտածէր ինչպէս կրնար ապահով տեղ մը հասցնել մեզի: Մէկէն ի մէկ
ձայն մը կը լսեմ կը կանչէ անունս.

-Փաթի՛լ:
Դարձեալ կը լսեմ նոյն ձայնը.

-Փաթի՛լ, Փաթի՛լ, տո՛ւն հասանք:
Կը հասկնամ որ դպրոցէն տուն վերադառնալու ճամբուն մղձաւանջ մը տեսեր էի: Սակայն, ապրած
զգացումներս չէի կրնար ըմբռնել, մէկ րոպէի մը ընթացքին, կարծես թէ հատեցի դժոխքին եւ դրախտին
սահմանը:
Ես հասկցայ խաղաղութեան կարեւորութիւնը մեր կեանքին մէջ, որ չենք կրնար գիտնալ անոր արժէքը՝
միայն երբ զայն կորսնցնենք:

ՓԱԹԻԼ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
Թ. կարգ
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Չորեքշաբթի, 25 դեկտեմբերին Գամիշլիի «Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հայ
յեղափոխական դաշնակցութեան 129-րդ ամեակի տօնակատարութիւնը` հովանաւորութեամբ
Բերիոյ հայոց թեմի Ճեզիրէի Առաջնորդական փոխանորդ Լեւոն աբղյ. Եղիայեանի:
Տօնակատարութեան բացումը կատարեց հանդիսավար Յակոբ Պարսումեան` հրաւիրելով
ներկաները մէկ վայրկեան յոտնկայս յարգելու մեզմէ առյաւէտ հեռացած դաշնակցականներուն
յիշատակը, ի մասնաւորի 2019-ին մահացած Կարպիս Մարգէեանի եւ Տարօն Յարութիւնեանի
յիշատակը:
Օրուան խորհուրդը ներկայացուց բժիշկ Ղուկաս Դարբինեանը, որ անդրադարձաւ ՀՅԴ-ի Հայ
դատի յանձնախումբերուն տարած հսկայ աշխատանքին` յայտնելով, որ 1965 թուականը
յատկանշական է մեր ժամանակակից պատմութեան մէջ, երբ Եղեռնի յիսնամեակը
անկիւնադարձ մը կը հանդիսանայ սփիւռքի կեանքին մէջ: Ան ըսաւ, որ 1960-ական
թուականներուն սփիւռքը կ՛ապրէր հոգեփոխութիւն: Հայութիւնը այդ շրջանին դուրս կու գար
իր սահմանափակ քաղաքականութենէն: 1972-ին կը գումարուէր ՀՅԴ-ի Ընդհանուր ժողովը, որ
մէկ կողմէ թափ կուտար Հայ դատի հետապնդման աշխատանքներուն, իսկ միւս կողմէ`
կ՛առաջնորդէր առողջ վերադարձը դէպի ազգային յեղափոխական աւանդներ:
Հայ դատի յանձնախումբերը շուտով կը լծուէին մեծ աշխատանքի: Հայոց ցեղասպանութեան
ճանաչման պահանջը լսելի կը դառնար միջազգային մեծ ու փոքր ատեաններէ:
Իր խօսքի աւարտին Դարբինեան ողջունեց Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսին ու ծերակոյտին
միաձայնութեամբ վաւերացումը այն բանաձեւին, որ կը դատապարտէ Թուրքիոյ կողմէ
կատարուած Հայոց ցեղասպանութիւնը:
Այնուհետեւ գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:
Դաշնակցութեան 129-ամեայ պատմութեան յատկանշական դէպքերու գեղեցիկ համադրումը
ցուցադրուեցաւ տեսերիզով մը` պատրաստութեամբ Սեւակ Տիգրանեանի, բժշկհ. Մարի
Մելքոնեան-Պետրոսեանի, Եւա Մանուկեան-Սելիմեանի եւ Խաչիկ Ղուկասեանի:
Հանդիսութեան ընթացքին Մեղրի Ասիլեան-Ղուկասեան ասմունքեց իր յօրինած քերթուածը`
նուիրուած ՀՅԴ 129-ամեակին:
Անի Սարգիսեան կարդաց ՍՕԽ-ի Գամիշլի մասնաճիւղի ուղերձը` ՀՅԴ 129-րդ ամեակին
առիթով:
Այս առիթով արտասանած իր խօսքին մէջ հայր սուրբը ըսաւ. «Այսօր կը յիշատակենք
Դաշնակցութեան 129-ամեակը: Տարեդարձը այն կուսակցութեան, որուն բովանդակ
պատմութիւնը դարձաւ հայ ժողովուրդին իրաւունքները պաշտպանելու յարատեւ պայքար:
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Դաշնակցութեան ակումբը, ուր որ ալ գտնուի, հաւատքի բերդ մըն է, հայրենի հարազատ տուն
մըն է, ուր մտնողները կը շրջապատուին մեր պատմութեան փառքը կերտած հերոսներուն
ոգիներով: Եւ ինչպէս անցեալին անմահ Մուշեղ Իշխանը ըսած էր` աշխարհի մէջ ոչ մէկ
ճարտարապետ կրնայ Դաշնակցութեան ակումբէն համահաւասար հոգետուն մը կառուցել,
որովհետեւ անոր ճարտարապետներն ու հիմնադիրները քրիստափորներու, ռոստոմներու եւ
զաւարեաններու նման առաքելատիպ հանճարներ էին, որոնք կարողացան իրենց
բնակարանին յատակագիծը հայ ժողովուրդին դարաւոր երազին պատկերով մարմնացնել եւ
անոր հիմերը խարսխել ուղղակի հայութեան հոգիին վրայ: Դաշնակցութեան ճառագայթով
լուսաւորուող պատանին, երիտասարդը, ծերունին, բանուորը, արհեստաւորն ու
մտաւորականը հաւասարապէս կը տեսնեն իրենց դիմաց կանգնած Արարատին բարձունքը,
Սեւանին կապոյտ ծփանքը, Արաքսին փրփրադէզ ալիքները եւ Հայ եկեղեցւոյ գմբէթը»:
Հանդիսութիւնը շարունակուեցաւ ներկաներուն յեղափոխական երգերու կատարումով:

3 մարտ 2020-ին տեղի պիտի ունենան Լոս
Անճելըս գաւառի Դեմոկրատ կուսակցութեան
Կեդրոնական
կոմիտէի
ընտրութիւնները,
որուն իր թեկնածութիւնը դրած է Քալիֆորնիոյ
համալսարանի Լոս Անճելըսի մասնաճիւղի
շրջանաւարտ, քաղաքական գիտութեանց եւ
միջազգային յարաբերութեանց մասնագէտ
Համայնքային եւ քաղաքացիական իրաւանց
գործիչ Էլեն Ասատրեանը, ներկայացնելու
համար 43-րդ ընտրատարածքը:
Լոս
Անճելըս
գաւառի
Դեմոկրատ
կուսակցութեան Կեդրոնական կոմիտէն իր
տեսակին մէջ մեծագոյն մարմինն է Միացեալ
Նահանգներու մէջ եւ կը ներկայացնէ
մօտաւորապէս 2,7 միլիոն դեմոկրատներ:
Ասատրեան դպրոցական տարիներէն ի վեր աշխուժ մասնակցութիւն բերած է քաղաքացիական
կեանքին` դէմ դնելով խտրականական օրէնքներու, պատասխանատու պաշտօններ
ստանձնելով զանազան յանձնախումբերու եւ մարմիններու մէջ: Ան եղած է Կլենտէյլ քաղաքի
զբօսավայրերու, ժամանցի եւ համայնքային սպասարկութիւններու յանձնաժողովի անդամ ու
ատենապետ եւ նոյն քաղաքի այլ յանձնախումբերու, ինչպէս նաեւ Լոս Անճելըս գաւառի
ընտրողներ արձանագրելու պարտականութիւն ունեցող յանձնախումբին:
Ան մասնակցած է Հայաստանի, Արցախի եւ հայութեան վերաբերող շարք մը քաղաքական
ընտրապայքարներու եւ ժողովրդային արշաւներու` տեղական, նահանգային եւ դաշնակցային
մակարդակներու վրայ: Անդամակցած է եւ կը շարունակէ անդամակցիլ համայնքային շարք մը
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կազմակերպութեանց, ներառեալ` Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբին եւ եղած
է նաեւ Կլենտէյլի եւ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչը:

6 Յունուարին Հայաստանի պետական
համալսարանի
իրանագիտութեան
ամպիոնի
վարիչ
դոկտ.
Վարդան
Ոսկանեան
այցելեց
Ազգային
առաջնորդարան եւ հանդիպում ունեցաւ
Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ
Գրիգոր եպս. Չիֆթճեանի հետ:
Սրբազանը ողջունեց դոկտ. Ոսկանեանի
ներկայութիւնը
Ազգային
առաջնորդարանին մէջ երկրորդ տարին
ըլլալով եւ վերյիշեց սեպտեմբեր 2019-ին Հայաստանի պետական համալսարանին մէջ
Սալմաստ գաւառի նուիրուած գիտաժողովը, որուն ընթացքին ներկայացուած նիւթերը մինչեւ
տարեվերջ պիտի հրատարակուին մէկ հատորի մէջ, ինչպէս տեղեկացուց դոկտ. Ոսկանեան:
Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ Իրան-Հայաստան բարեկամութեան
ամրապնդման, որուն յատուկ յանձնախումբի տքնաջան աշխատանքով երկկողմ
յարաբերութիւններու արդիւնքը արդէն զգալի է տարիներէ ի վեր` մշակութային, տնտեսական,
զբօսաշրջային եւ այլ բնագաւառներու մէջ, երկու ժողովուրդներու փոխճանաչողութեան եւ
առաւել ծանօթացման իր անգնահատելի նպաստը բերելով:

Արեւմտեան
Ամերիկայի
Հայ
դատի
յանձնախումբի վարչութիւնը կը տեղեկացնէ,
որ շրջանի կառավարական հարցերու վարիչ
նշանակած
է
Արսէն
Շիրվանեանը:
Արեւմտեան
Ամերիկայի
Հայ
դատի
յանձնախումբի ատենապետ, իրաւաբան
Նորա Յովսէփեանը յայտնեց, որ համայնքին
մէջ իր տասնամեայ սպասարկութիւնները,
քաղաքական
ոլորտին
իր
հարուստ
փորձառութիւնը
եւ
ուսումնական
պատրաստութիւնը
զայն
կը
դարձնեն
կառավարական հարցերու վարիչի պաշտօնի
լաւագոյն թեկնածուն:
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Արսէն Շիրվանեանը պիտի ստանձնէ շրջանի Հայ դատի յանձնախումբին օրէնսդրական
ռազմավարութեան
գործադրութեան
պատասխանատուութիւնը`
միաժամանակ
յարաբերութիւններ մշակելով տեղական եւ շրջանային պաշտօնատարներու հետ: Ան նաեւ
յատուկ ուշադրութեան տակ պիտի պահէ քուէարկողներ արձանագրելու «Հայ վոթց» արշաւը եւ
Միացեալ Նահանգներու 2020-ի մարդահամարին վերաբերող աշխատանքը:
Շիրվանեան նկատել տուաւ, որ խանդավառ է Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի
յանձնախումբին մաս կազմելուն եւ յոյս յայտնեց իր լուման բերել Հայ դատի մէկդարեայ
պայքարին` հասնելով նորանոր իրագործումներու:
Արսէն Շիրվանեանը նախապէս մաս կազմած է զանազան ընտրապայքարներու եւ աշխատած է
զանազան հաստատութիւններու ծրագիրներուն վրայ, ինչպէս նաեւ վարժողական ծրագիրներու
մասնակցած է Ներկայացուցիչներու տան խօսնակ Նենսի Փելոսիի եւ ծերակուտական
Պարպարա Պաքսըրի գրասենեակներուն մէջ:
Շիրվանեան պսակաւոր արուեստից վկայականը ստացած է Քալիֆորնիոյ համալսարանի
Պըրքլիի մասնաճիւղէն, իսկ ներկայիս մագիստրոսի տիտղոսի թեկնածու է կառավարական
հարցերու մասնագիտութեան մէջ, «Ճանզ Հափքինսըզ» համալսարանին մէջ:

Ֆրանսահայ ծանօթ երաժիշտ Անտրէ Մանուկեանի
աղջիկը` Ժիւլի Մանուկեան 37 տարեկանին կը միանայ
ֆրանսական շարժապատկերի հայկական փաղանգին`
իր բեմադրած «Անասնաբուժները» ժապաւէնով, որ
Ֆրանսայի սրահներուն մէջ սկսաւ ցուցադրուիլ 1
Յունուարին:
Պատմութիւնը տեղի կ՛ունենայ Ֆրանսայի գաւառական
կորսուած մէկ անկիւնին մէջ, ուր անասնաբուժութեան
դժուար եւ ապերախտ առաքելութիւնը կատարող բժիշկ
մը կ՛որոշէ հանգստեան կոչուիլ եւ կը խոստանայ իր տեղը
բերել երիտասարդուհի մը, որ իր աշխուժութեան եւ
ասպարէզին մէջ յաջողութեան կողքին, շատ մարդամօտ
անձ մը չէ, աւելի՛ն, բնաւ տրամադիր չէ վերադառնալու իր
մանկութեան գիւղը:
Ժապաւէնը կ՛արծարծէ գաւառական շրջաններու մէջ
անասնաբուժութեան դժուարին մասնագիտութիւնը: Եւ այդ ասպարէզի մասնագէտներուն իսկ
վկայութեամբ, սոյն ժապաւէնը մէկէ աւելի արժանիք ունի: Նախ` որովհետեւ անիկա
կ՛անդրադառնայ գրեթէ անտեսուած այս մասնագիտութեան եւ անոր դժուարութիւններուն, բայց
նաեւ բեմադրիչը ծայր աստիճան լաւ ուսումնասիրած է իր նիւթը եւ հոն բեմականացուած
տարրերը, հարցերը, երեւոյթները աւելի քան մօտ են տեղւոյն վրայ տիրող իրադրութեան:
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Բոլորս ալ գիտենք, թէ որքանո՛վ մեր որդեգրած սննդամթերքը կ՛ազդէ մեր առողջութեան,
ինչպէս նաեւ մեր գործարաններու առողջ կամ վատ գործունէութեան վրայ: Այս սիւնակով կը
ներկայացնենք ցանկը այն սննդամթերքներուն, որոնք դրական ազդեցութիւն կը գործեն մեր
ուղեղին առողջ գործունէութեան:

1.- «Լաւ» ճարպերով հարուստ աւոքատոն
2.- Ճակնդեղը
3.- Պրոքոլին
4.- Կարոսը (սելըրի)
5.- Հնդկընկոյզի իւղը
6.- Սեւ տուրմը
7.- Հաւկիթի դեղնուցը
8.- Ձէթը
9.- Խնկունին
10.- Սալմոն ձուկը
Այս տասնեակին կու գան աւելնալու` ընկոյզը,
կարմիր կամ սեւ չոր լուբիան, շոմինը, ամբողջական
հատիկները, քրքումը, հատապտուղները:
«Լաւ» իւղերով, կենսանիւթերով եւ հանքայիններով
հարուստ վերը նշուած բոլոր ուտեստները մեր սննդականոնին աւելցնելով եւ հետեւողական
ձեւով սպառելով` կ՛ապահովենք մեր ուղեղին առողջ գործունէութիւնը` մինչեւ խոր ծերութիւն:
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Հետաքրքրական Գիտելիքներ Պանիրի Մասին
Բոլորիս շատ սիրելի պանիրներուն մասին կան շատ հետաքրքրական գիտելիքներ. եկէք`
ծանօթանանք անոնցմէ քանի մը հատին:
– Ֆրանսայի մէջ մարտ 27-ին կը նշուի պանիրի ազգային օրը: Նշենք, որ շատ հարուստ
պանիրի տեսականի ունեցող Ֆրանսան արտադրութեան իմաստով աշխարհի մէջ երրորդ
դիրքը կը գրաւէ Միացեալ Նահանգներէն եւ Գերմանիայէն ետք:
– Պանիր մը ընդհանրապէս կը կրէ իր արտադրման
վայրին անունը: Անոր համը կախեալ է կաթը
արտադրող
անասունէն,
այդ
անասունը
շրջապատող բուսականութենէն, հողէն, կլիմայէն եւ
տարուան եղանակէն:
– Կարգ մը պանիրներու մէջ գոյացած ծակերը
գիտական բացատրութիւն ունի: Երբ կաթը պանիրի
կը վերածուի, տիոքսիտ տը քարպոնի պղպջակներ
կը գոյանան, որոնք օդի պարապութիւններ կը
ստեղծեն եւ հետագային ծակերու կը վերածուին:
– Պանիրը օգտակար է ակռաներուն այն պարզ պատճառով, որ շատ հարուստ է քալսիոմով:
– Քնանալէ առաջ քանի մը կտոր պանիր ուտելը կ՛օգնէ աւելի հանգիստ եւ խոր քնանալու:
– 10 լիթր կաթ անհրաժեշտ է 1 քիլօ էմանթալ պանիր պատրաստելու համար, 2 լիթր`
քամամպերի մը համար, իսկ 25 լիթր` երեքուկէս քիլօ պրիի մը համար:
– Մոցարելլա պանիրը ամէնէն աւելի սպառուող պանիրն է աշխարհի երեսին: Միայն «Փիցցա
հաթ»-ը տարեկան 300 միլիոն քիլօ մոցարելլա կը գործածէ իր փիցցաներուն
պատրաստութեան համար:
– Գոյութիւն ունի պանիրի կախուածութիւն: Այո՛, պանիրը ունի քազէին անունով բնասպիտ մը,
որ մարսողութեան ժամանակ քազոմորֆին կ՛արտադրէ: 2015-ին փաստուած է, որ պանիրը,
այնպէս` ինչպէս ծխախոտը եւ ալքոլը, կախուածութիւն կը յառաջացնէ:
– Պանիրի ֆոպիան թիրոֆոպի կը կոչուի: Աշխարհիս երեսին տարօրինակ ֆոպիաներ
գոյութիւն ունին, որոնք յաճախ գէշ փորձառութեան մը հետեւանք են. իսկ պանիրինը
թիրոֆոպի անունով ծանօթ է:
– Ամերիկացի գիտնականներու կարծիքով, ֆրանսացիք երկարակեաց են շնորհիւ պանիրին:
Սփերմիտինով հարուստ ֆրանսական պանիրները հակաքաղցկեղային յատկութիւն ունին,
անոնք կը պայքարին քաղցկեղային բջիջներու բազմացման դէմ:
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Քո աչքերի մէջ հայեացք կայ ուրիշ,
Գանգուրների մէջ մատների շոյանք,
Շուրթերիդ` յուշ հին համբոյրների,
Մատիդ` մատանուց մնացած օղակ:
Բայց դու մի՛ ժպտա մեղաւորի պէս,
Եւ մի՛ խեղճանա,
Քեզ չեմ նախատում,
Դու լաւ գրքի ես նմանւում այնպէս,
Իսկ գիտե՞ս:
Լաւը շատերն են կարդում:
Կարդու՞մ:
Այլ բան է լաւ գիրքը բացել,
Եւ այլ`
Հասկանալ,
Զգալ,
Հաւատալ…
Նրանք շուրթերդ են թերթել ու անցել,
Իսկ ես ուզում եմ
Քո սիրտը կարդալ…

ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ
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