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Պսակաձեւ ժահրին հետեւանքով, աշխարհի տարբեր
կրթական հաստատութիւններ (նաեւ հայկական) որդեգրեցին
առցանց ուսուցումի եղանակը՝ որպէս դասաւանդութեան
այլընտրանքային միջոց: Առցանց ուսուցումը որդեգրուեցաւ
նաեւ Քուէյթի Ազգային Վարժարանի կողմէ:
Գալուստ
Կիւլպէնկեան
Հիմնարկութեան
Հայկական
Բաժանմունքը,
գնահատելու
համար
առցանց
դասարաններուն մէջ որդեգրուած ուսուցման նոր ձեւերը,
յատկապէս
արեւմտահայերէնի
կենսունակութիւնը
ապահովելու
ուղղութեամբ՝
փափաքեցաւ
քաջալերել
հայերէնով
դասաւանդող
Սփիւռքի
ուսուցիչներու
համացանցային
նախաձեռնութիւնները,
մրցանակներ
շնորհելով մշակուող եւ կիրարկուող ամէնէն նորարար,
իւրայատուկ եւ արդիւնաւէտ ծրագիրներուն:
Ծրագիրներուն շարքին կրնային ըլլալ տեսերիզներ,
դասերու նախագիծեր, թուային գիրքեր, համացանցային
դասարաններու ձեւաւորում եւ մանկավարժական այլ
նիւթեր՝ պատրաստուած ուսուցիչին կողմէ, որպէս
առցանց ուսուցումի միջոց: Նիւթերուն պարունակութիւնը
պէտք է ըլլար հայերէնով, բայց պարտադիր չէր, որ անոնք
վերաբերէին միայն հայերէն լեզուի դասապահերուն, այլ
նաեւ թուաբանութեան, գիտութեան, արուեստի եւ հայերէն
լեզուով դասաւանդուող որեւէ ո ւրիշ նիւթի:
«Հայերէնով
դասաւանդողներու
առցանց
մրցումի
մրցանակ»ին վարժարանիս հայրենաւանդ ուսուցիչ Պրն. Ճորճ Արապաթլեանի եւ արուեստի
ուսուցչոիհի Տիկին Հուրի Նալպանտեան Տէկիրմէնճեանի ներկայացուցած համացանցային
նախաձեռնութիւնները դրականօրէն գնահատուեցան եւ արժանացան նիւթական մրցանակի:
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Հայաստան չի կրնար անտարբեր մնալ լիբանանահայ համայնքի խնդիրներուն նկատմամբ եւ
դիւանագիտական ներկայացուցչութեան միջոցով մնայուն կապի մէջ է համայնքային բոլոր
կառոյցներուն հետ:
Այս հաստատումը կատարեց Հայաստանի
արտաքին
գործոց
նախարար
Զոհրապ
Մնացականեան`
Ազգային
ժողովին
մէջ
կառավարութեան անդամներուն հետ հարց ու
պատասխանի
ժամանակ
պատասխանելով
Լուսաւոր
Հայաստան
խմբակցութեան
պատգամաւոր Տարօն Սիմոնեանի հարցումին:
Տարօն Սիմոնեան նկատել տուաւ, որ Լիբանանի
հայ համայնքը բաւականին լուրջ խնդիրներու դէմ
յանդիման կը գտնուի, Լիբանանի մէջ կայ շատ
լուրջ տնտեսական ճգնաժամ: Ան ուզեց գիտնալ, թէ արդեօք Հայաստան այս առնչութեամբ որեւէ
աջակցութիւն պիտի ցուցաբերէ՞ լիբանանահայ համայնքին:
«Հայաստանը չի կրնար անտարբեր մնալ լիբանանահայ համայնքի խնդիրներուն նկատմամբ,
մեր դիւանագիտական ներկայացուցչութեան միջոցով մնայուն կապի մէջ ենք համայնքային
բոլոր կառոյցներուն հետ եւ պիտի շարունակենք այդ երկխօսութիւնը, պիտի շարունակենք
հետեւիլ հետագայ զարգացումներուն: Լիբանանահայ մեր հայրենակիցներուն ընկերայինտնտեսական վիճակը, ընդհանուր առմամբ, իրապէս բաւականին ճգնաժամային է: Հայաստանը
եղած է եւ կը մնայ հայրենիքը իւրաքանչիւր հայու, որ կ՛ընտրէ ապրիլ Հայաստանի մէջ: Այդ
առումով մենք պիտի շարունակենք աշխատիլ եւ պատրաստել այն անհրաժեշտ հիմքը, որ
կարելիութիւն կու տայ արձագանգելու», ըսաւ նախարարը եւ նշեց, թէ անմիջական օգնութեան
առումով անդրադարձ պիտի կատարուի, երբ աւելի յստակ դառնայ ամէն բան:
Պատգամաւորը նշեց, որ Լիբանանի մէջ հակահայ տրամադրութիւններ կը քաջալերուին
Թուրքիոյ կառավարութեան կողմէ` հետաքրքրուելով, թէ ի՞նչ է այս մասին նախարարին
տեսակէտը:
Մնացականեան պատասխանեց` ատելութեան խօսքի իւրաքանչիւր նշանակալի դրսեւորում
առանձնայատուկ մտահոգութեան տեղիք կու տայ: «Կրօնական, ցեղային խտրականութիւն ու
ատելութիւն բովանդակող որեւէ խօսք սպառնալիք կը ներկայացնէ նախ եւ առաջ բարեկամ
Լիբանանի ներքին կայունութեան, պետական կառուցուածքին եւ հասարակական
համակեցութեան հիմնարար արժէքներուն համար: Վստահ ենք, որ Լիբանանի
կառավարութիւնը եւ հանրութիւնը եւ ո՛չ միայն լիբանանահայութիւնը, խստօրէն պիտի
հակազդեն նման որեւէ դրսեւորումներու», ըսաւ Մնացականեան:

2

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

16 Յունիսին Սուրիոյ Արաբական Հանրապետութեան մարդասիրական առաքելութիւն
իրականցնող
խումբի
հերթափոխութիւնը
տեղի
ունեցաւ:
Ականազերծողներէն եւ բժիշկներէն բաղկացած հերթական խումբը, ռուս գործընկերներու
աջակցութեամբ մեկնեցան Հալէպ եւ մինչեւ Հոկտեմբեր պիտի իրականացնեն իրենց
առաքելութիւնը:
Համաձայն
հակաականային
գործողութիւններու
միջազգային
չափորոշիչներուն 5-րդ խումբի ականազերծները, անցնելով ուսումնական նախավարժանք,
պիտի
սկսին
դաշտային
աշխատանքները:
իսկ Մարդասիրական առաքելութիւն իրականացնող 4-րդ խումբի ականազերծողներն ու
բժիշկները, Սուրիոյ մէջ իրենց կատարած COVID-19-ի քննութենէն բացասական պատասխան
ստացած են եւ վերադարձած Հայաստան, համաձայն Պարէտի որոշման` 14 օր
ինքնամեկուսացման ենթարկուելով:

Հայաստանի
վարչապետ
Նիկոլ
Փաշինեան
Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալեւին անգամ մը
եւս կոչ ուղղեց համաձայնելու իր այն բանաձեւին
հետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծումը
պէտք է ընդունելի ըլլայ Արցախի, Հայաստանի եւ
Ազրպէյճանի ժողովուրդներուն համար:
Փաշինեան այս արտայայտութիւնը ունեցաւ
Ազգային ժողովին մէջ կառավարութեան հետ
հարցուպատասխանի ընթացքին` «Իմ քայլը»
խմբակցութեան
պատգամաւոր
Տաթեւիկ
Հայրապետեանի հարցումին ի պատասխան:
Անդրադառնալով Ազրպէյճանի ռազմատենչ հռետորաբանութեան` վարչապետը նշեց, որ հայ
ժողովուրդը Լեռնային Ղարաբաղի տագնապը վախերու պրիսմակով ընկալելու սովորութիւն
չունի:
Նիկոլ Փաշինեան աւելցուց, որ բացառուած է որեւէ սպառնալիքի ներքեւ Հայաստանի
Հանրապետութեան բանակցային բովանդակութիւն պարտադրել:

Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան (ԲՀԿ) եւ խմբակցութեան ղեկավար Գագիկ
Ծառուկեանի կալանքին վերաբերեալ Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան (ԱԱԾ)
միջնորդութեան քննութիւնը պիտի շարունակուի:
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Չորեքշաբթի օրուան դատական նիստը ընթացած էր փակ:
Յիշեցնենք, որ նախանցեալ օր տեղի ունեցած փակ, գաղտնի քուէարկութիւններով
խորհրդարանը համաձայնութիւն տուաւ ԲՀԿ առաջնորդին նկատմամբ քրէական հետապնդում
սկսելու եւ զայն ազատութենէ զրկելու:

Գլխաւոր դատախազ Արթուր Դաւթեանը ներկայացուց Գագիկ Ծառուկեանի նկատմամբ
քրէական հետապնդում յարուցելու, վերջինս իբրեւ մեղադրեալ ներգրաւելու եւ մեղադրանք
առաջադրելու միջնորդութիւնը:
Աւելի ուշ ԲՀԿ առաջնորդը գնաց ԱԱԾ հարցաքննութեան: Անկէ ետք յայտնի դարձաւ, որ ԱԱԾ-ն
միջնորդութիւն ներկայացուցած է Երեւանի ընդհանուր իրաւասութեան դատարան` Գագիկ
Ծառուկեանին կալանաւորելու վերաբերեալ:
Նշենք, որ արտախորհրդարանական ընդդիմադիր կուսակցութիւններու ղեկավարները
հաւաքուած էին Շենգաւիթի ընդհանուր իրաւասութեան դատարանին առջեւ, ուր կը քննուէր
ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկեանի կալանքի հարցը:

․
«Ազդակ»-ի հերթական առցանց լսարանը տեղի ունեցաւ չորեքշաբթի, 17 Յունիս 2020-ին,
Պէյրութի ժամով 18:00-ին։
«Պատմագրութիւն (հայոց եւ այլոց)․ գիտութի՞ւն, ինքնութի՞ւն, մեթոտաբանութիւն» նիւթին
մասին զեկուցեց Միշիկըն համալսրանի դասախօս, պատմաբան դոկտ․ Արա Սանճեան։
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Դոկտ․ Սանճեան խօսեցաւ պատմութեան գիտակարգի կապուած խնդիրներուն, պատմութիւն
ուսումնասիրելու պատճառականութեան, պատմութիւնը ուսումնասիրողներուն նկատի
ունեցած թիրախային խաւերուն, պատմագիտական մեթոտաբանութեան, պատմագիտական
եզրակացութիւններու ապրած փոփոխութիւններուն, պատմագրութեան համաշխարհային
զարգացման եւ այդ յարաբերակցութեամբ հայոց պատմագրութեան պարզած իրավիճակին։

Դոկտ․ Արա Սաճեանի ներկայացուցած զեկուցումը ներառած էր նախամաշտոցեան
հանգրուանը,
հայկական
միջնադարը,
միջնադարեան
պատմագրութեան
ուսմնասիրութիւններու հեղինակութիւնները, անցումային ԺԸ դարի իւրայատկութիւնները, եւ
այս առումով Եւրոպայի պարագան՝ ԺԸ դարուն։
Յատուկ բաժինով ներառուած էին Մխիթարեաններու բերած նպաստը եւ Հ․ Միքայէլ Չամչեանը
իբրեւ առաջին հայ պատմաբանն ու պատմագէտը։
Խօսելէ ետք ԺԹ եւ Ի դարու սկիզբին հայ պատմագրութեան դիմագրաւած խնդիրներուն մասին,
Սանճեան կեդրոնացաւ Ստեփան Մալխասեանցի բանաձեւած պատմագրութեան հիմնական
երկու ուղղութիւններուն վրայ։
Պատմագրութեան եւ պատմութեան մեկնաբանման խնդիրները առկայ էին զեկուցման մէջ
խորհրդային ժամանակշրջանն ու կորպաչովեան միջնարարը նկատի ունենալով, հասնելու
համար յետխորհրդային Հայաստանի պատմագրութեան վերաբերող հարցեր։
Եզրակացութիւնը կը վերաբերէր իր պատմականը ունեցող խնդիրներու հայեցակարգային
տարբեր ուղղութիւններուն, որոնք առկայ են այսօր մեր գիտական շրջանակներուն մէջ։
Ուղղութիւններու տեսակէտէն «գաղափարական հոսանքներու պայքարը նոր չէ հայութեան
համար. անիկա մեր դարաշրջանի նորացուած alafranga-alaturca ընդհարումն է կամ՝ ԻԱ. դարու
գրապայքարը, որուն հետ պիտի ապրինք բաւական երկար, նոյնիսկ՝ coronavirus-էն ետք…»
եզրակացուց դոկտ Արա Սանճեան։
Նշենք, որ լսարանին մասնակցեցան Հայաստանի հանրապետութեննէն եւ Սփիւռքէն տարբեր
համալսարաններու մէջ դասաւանդող պատմագէտներ, արեւելագէտներ, հնագէտներ,
ընկերաբաններ ինչպէս նաեւ դիւանագէտներ, մամլոյ գործիչներ, մտաւորականներ։ 53 հոգինոց
լսարանը վարեց «Ազդակ»-ի ելեքտրոնային բաժնի աշխատակից Մինաս Հանս Քէհեան։
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Իրանեան հրետանին ռմբակոծած է Իրաքի Քրտական
ինքնավար շրջանի Էրպիլ նահանգի գիւղերէն մէկը: Այս
մասին կը յայտնէ իրաքեան «Շաֆաք» լրատու
գործակալութիւնը`
վկայակոչելով
տեղական
վարչակազմի աղբիւրները:
«Իրանեան հրետանին ռմբակոծած է Հաժ Ումրանի
սահմանամերձ շրջանի Ալան գիւղը», կը նշուի
հաղորդագրութեան մէջ: Ըստ տեղական աղբիւրներու,
ռմբակոծումը համընկնած է այդ տարածքին մէջ գտնուող թրքական օդանաւերու թռիչքներուն
հետ:

Միացեալ
Նահանգներու
արտաքին
գործոց
նախարար Մայք Փոմփէօ յայտնեց, որ Ուաշինկթըն
«Սիզըր» օրէնքին հիմամբ պատժամիջոցներ կը
հաստատէ սուրիական 39 անձնաւորութիւններու դէմ,
ներառեալ` Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատն ու
անոր կինը:
«Այս քայլերը սկիզբն են Ասատի վարչակարգին
պատերազմ
շղթայազերծելու
եւ
սուրիացի
ժողովուրդին դէմ հաւաքական բռնարարքներ գործելու ելեւմտական աջակցութիւնը
դադրեցնելու տնտեսական ու քաղաքական շարունակուող ճնշումի արշաւին», ըսաւ ան:
«Ուաշինկթըն սուրիական կառավարութեան դէմ յաւելեալ պատժամիջոցներու հաստատումը
կը սերտէ եւ պիտի շարունակէ անոնց հաստատումը, մինչեւ որ Ասատի կառավարութիւնը
դադրեցնէ սուրիացի ժողովուրդին դէմ իր վայրագ պատերազմը», յայտնեց Փոմփէօ:
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարը ըսաւ. «Յառաջիկայ շաբաթներուն եւ
ամիսներուն պիտի շարունակենք Ասատի վարչակազմին աջակցող եւ ՄԱԿ-ի Ապահովութեան
խորհուրդին կոչ ուղղածին նման տագնապին քաղաքական խաղաղ լուծումը խանգարող
անհատներու եւ ընկերութիւններու դէմ պատժամիջոցներու հաստատումը:
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Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը
պատասխանած է Ֆրանսայի արտաքին գործոց
նախարարութեան` Լիպիոյ ներքին գործերուն
միջամտելուն
համար
Թուրքիոյ
ուղղած
մեղադրանքներուն` յայտարարելով, որ Ֆրանսան
Լիպիոյ մէջ մութ գործերով զբաղած է: Այս մասին
կը
հաղորդէ
«Անատոլու»
լրատու
գործակալութիւնը:
«Ֆրանսայի արտաքին գործոց նախարարութեան
պատասխանը Փարիզ այցելած Յունաստանի
արտաքին գործոց նախարար Նիքոս Տենտիասի հարցումին մեր երկրի` Լիպիոյ նկատմամբ
վերաբերմունքին մասին Լիպիոյ մէջ Ֆրանսայի մռայլ եւ անբացատրելի քաղաքականութեան
արտացոլումն է:
«Ֆրանսան Լիպիոյ մէջ մութ գործերով զբաղած է: Ֆրանսայի այդպիսի մօտեցումը Լիպիոյ
ազգային բանակի հրամանատար Խալիֆա Հաֆթարը ոգեւորեց զինուորական քայլերու դիմելու
եւ մեծցնելու լիպիացի ժողովուրդին տառապանքը: Լիպիոյ մէջ խաղաղութիւն հաստատելու
ճամբուն վրայ մեծագոյն խոչընդոտը ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդին դէմ ելլելով ապօրինի
կառոյցներուն աջակցիլն է», նշուած է նախարարութեան յայտարարութեան մէջ:
Միւս կողմէ, Ֆրանսայի պաշտպանութեան նախարարութիւնը թրքական ծովուժը ամբաստանեց
ՕԹԱՆ-եան առաքելութիւն կատարող ֆրանսական նաւու մը դէմ թշնամական վերաբերմունք
ցուցաբերելու յանցանքով:
«Ռոյթըրզ» կը հաղորդէ, որ Ֆրանսայի պաշտպանութեան նախարարութենէն աղբիւր մը ՕԹԱՆի պաշտպանութեան նախարարներու վեհաժողովէն առաջ յայտնած է. «Դաշինքին մէջ բարդ
պահեր ունեցած ենք, սակայն չենք կրնար ջայլամ ըլլալ եւ չենք կրնար ձեւացնել, թէ ՕԹԱՆ-ին
մէջ Թուրքիոյ խնդիր մը չկայ: Պէտք է տեսնենք զայն, այդ մասին բարձրաձայնենք եւ լուծենք
զայն»:
Մինչ այդ, Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով յայտնեց, որ Մոսկուան պիտի
ողջունէ, եթէ Միացեալ Նահանգներ Լիպիոյ մէջ տագնապի կողմերուն մօտ իր ազդեցութիւնը
օգտագործէ երկրին մէջ զինադադարի հաստատման եւ քաղաքական հոլովոյթի ձեռնարկման
համար:
«Եթէ Միացեալ Նահանգներ յաջողին լիպիական կողմերուն մօտ իրենց ազդեցութիւնը
օգտագործել յօգուտ Ռուսիոյ եւ անմիջական զինադադարի կոչ ուղղող այլ արտաքին
դերակատարներուն ջանքերուն աջակցելու համար, ապա կը կարծեմ, որ ատիկա շատ դրական
պիտի ըլլայ: Տեսնենք», ըսաւ Լաւրով:

www.aztagdaily.com
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Խորհրդարանական երկրորդ ուժի եւ խորհրդարանական ընդդիմութեան առաջին ուժի
ղեկավարին նկատմամբ կիրարկուած տնային խուզարկութիւնները, հարցաքննութիւնները,
անձեռնմխելիութիւնը վերցնելու դատախազական դիմումն ու Ազգային ժողովի քուէարկութիւնը
ալեկոծած են թէ՛ խորհրդարանական, թէ՛ հասարակական եւ թէ՛ ընդհանրապէս ժողովրդային
դաշտերը:

Պարզ է, որ քրէական իրաւակարգի մեկնարկի որոշումի ժամանակը բազում
մեկնաբանութիւններու դուռ կը բանայ, ընդ որում տրամագծօրէն հակոտնեայ. մէկ կողմէն կը
մեկնաբանուի, որ իշխանափոխութիւն առաջադրելու ԲՀԿ-ի առաջնորդին կոչին պատասխան է
եղածը, միւս կողմէ կ՛առարկուի, որ պատրաստուած գործերը մէկ շաբթուան աշխատանք չեն,
թէ Ծառուկեանը կանխելով գործընթացը կատարած է համապատասխան յայտարարութիւն:
Ինչ ալ ըլլան սակայն առարկութիւնները, խնդիրը քրէական գործի մեկնարկի ժամանակի
քաղաքական բնոյթին առընթեր, իրաւական առումով խոցելիութիւններ կ՛ընդգծէ:
Համոզիչ բացատրութիւններ չկան, թէ դատախազութիւնը կամ համապատասխան մարմինները
իրաւասութիւն ունի՞ն նախքան անձեռնմխելիութեան իրաւունքի վերացումը Ազգային ժողովին
կողմէ պատգամաւորի բնակարանը խուզարկելու, հարցաքննելու, նախաքննութիւն կատարելու
եւ ապա միայն դիմելու Ազգային ժողով` անձեռնմխելիութեան վերացման առաջարկով:
ԲՀԿ-ի առաջնորդին հասցէին կատարուող մեղադրանքներուն հաւաստիութիւնը կամ
ճշմարտացիութիւնը դատական գործընթացը կրնայ հաստատել: Խնդիրը այստեղ եւս չի
կեդրոնացներ հիմնական առանցքներ, եթէ աւելի համընդհանուր դիտարկումով առաջնային
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հարցը իրաւական պետութեան կայացման առաջադրանքն է եւ այդ շրջածիրին մէջ անկախ
արդարադատութիւն ունենալը:
Համոզիչ չէ նաեւ դատախազին գործի մեկնարկին յետաձգումը, երբ ընտրական
կաշառատուութեան
օրինակները,
ըստ
մեղադրանքի
կատարուած
են
2017-ի
ընտրութիւններուն` առարկելով, թէ փաստահաւաքի համապատասխան աշխատանքը չէր
կատարուած: Ընտրախախտումներն ու ընտրակաշառքները երբեմն այնքան համատարած էին,
որ յատկապէս այդ երեւոյթներուն հսկող մարմիններուն եւ կառոյցներուն համար փաստերու
պակաս չէին կրնար ստեղծել:
Գործընթացները կը համոզեն, որ իրաւականութիւնը կը զիջի քաղաքական պատուէրին: Չի
բացառուիր, որ այս գործին մէջ ընտրակաշառք կիրարկուած է կամ պետական պիւտճէ չեն
մուծուած անհրաժեշտ հարկերը: Աւելի սկզբունքային իրաւադրոյթ գոյութիւն ունի, որ ո՛չ միայն
ԲՀԿ-ի ղեկավարին կը վերաբերի:
Այսպէս. Սահմանադրութեան յօդուած 95-ը կը ճշդէ.
«Պատգամաւորական մանտադի անհամատեղելիութիւնը
Պատգամաւորը չի կարող զբաղեցնել իր կարգավիճակով չպայմանաւորուած պաշտօն
պետական կամ տեղական ինքնակառավարման այլ մարմիններում, որեւէ պաշտօն`
առեւտրային կազմակերպութիւններում, զբաղուել ձեռնարկատիրական գործունէութեամբ,
կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտական, կրթական և ստեղծագործական
աշխատանքից»:
Հիմա նկատենք, որ ո՛չ միայն Ծառուկեանը, այլեւ իրերայաջորդ խորհրդարանի բազմաթիւ
անդամներ, սկսեալ առաջին նախագահի օրերուն ձեւաւորուած Ազգային ժողովներէն իրենց
գործարարական կարգավիճակով որքանո՞վ համատեղելի են իրենց պաշտօններուն հետ:
Այս հարցումին անորոշ պատասխանը աւելիով կը համոզէ, որ իրաւականութիւնը կը զիջի
քաղաքականին եւ այս պարագային կը կիրարկուի ընտրովի արդարադատութիւն: Իսկ
իրաւական պետութեան կայացման համար անկախ արդարադատական համակարգի
գոյութիւնը կարեւորագոյն նախապայման է:
Որքան ալ որ գործող Սահմանադրութիւնը փոխելու պահանջներ հնչեն քաղաքական տարբեր
շրջանակներու կողմէ, պետական մտածողութիւնը կը շեշտէ, որ այնքան ատեն որ
սահմանադրական որեւէ փոփոխութիւն չէ կատարուած, գործող սահմանադրութեան
իւրաքանչիւր իրաւադրոյթ գերակայ է քաղաքական ամէն ճաշակէ:
95-րդ յօդուածը խախտած պատգամաւորներուն ուղղութեամբ փաստահաւաքի աշխատանքը
ամբողջացնելու համար ո՞րքան ժամանակի կը կարօտի:

«Ա.»
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Լիբանանեան «Ժատիտ» պատկերասփիւռի կայանէն 10 Յունիսին ուղղակի սփռուած, Թուրքիոյ
եւ անոր նախագահին շրջանային քաղաքականութիւնը քննադատած զրոյց¬յայտագիրի մը
ընթացքին ու անկէ ետք լիբանանահայութեան հասցէին բացայայտ սպառնալիքներ եւ
բռնարարքներու կոչեր հրապարակուեցան ընկերային ցանցերու վրայ: Մէկ օր ետք, նշեալ
պատկերասփիւռի կայանին առջեւ տեղի ունեցաւ բողոքի ցոյց մը, որուն ընթացքին թրքական
դրօշներ բարձրացուցած ցուցարարները հակահայ բացագանչութիւններ արձակեցին: Ասիկա
Լիբանանի մէջ «թրքական ինքնութեան վարկաբեկման» դէմ կազմակերպուած առաջին
հակազդեցութիւնը չէր:
Արդարեւ, Լիբանանի մէջ Թուրքիոյ դեսպանատունը 26 ապրիլ 2019-ին դատապարտեց նոյն
տարուան 24 ապրիլին Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչման քայլարշաւի ընթացին թրքական
դրօշի հրկիզումը եւ պահանջեց այդ արարքի պատասխանատուներուն դէմ կիրարկել
անհրաժեշտ արդարադատական քայլերը: 28 ապրիլ 2019-ին Պէյրութի մէջ տեղի ունեցաւ
թրքական դրօշներով մոթորսիքլեթներու երթ մը, որ կազմակերպուած էր Ազգային
պատկանելիութիւն անունով անծանօթ կուսակցութեան մը կողմէ: Երթին մասնակիցները կը
վանկարկէին Էրտողանի անունը:
Առաջին անգամը չէր, որ ապրիլ 24-ին Լիբանանի մէջ թրքական դրօշ կը հրկիզուէր, սակայն
թրքական դեսպանատունը, որ ընդհանրապէս քար լռութիւն կը պահէր եւ կրաւորական
կեցուածք կ՛որդեգրէր, յանկարծ աշխուժացաւ` 2 օր ուշացումով: Ուշացում մը, որ կու գար
վկայելու, թէ դեսպանատան աւանդական կեցուածքէն այդ շեղումին պատճառը
լիբանանահայութեան բազմամարդ ցոյցին մասին դեսպանատունէն ուղարկուած զեկուցումէն
ետք Անգարայէն ուղղուած ցուցմունք մըն է: Ինչ կը վերաբերի կիրակի օր, 24 ապրիլէն 4 օր ետք,
թրքական դրօշին նկատմամբ «նախանձախնդրութեան» ուշացած արտայայտման երեւոյթին,
ապա այդ յապաղումը եւս վկայութիւն մըն էր, որ երթը ոչ թէ ինքնեկ ու անկեղծ զգացումի մը
արտացոլումն էր, այլ` ցուցմունքի մը գործադրումն ու կազմակերպուած ըլլալուն
հաստատումը:
Օրեր առաջ նոյն բեմագրութիւնը կրկնուեցաւ. գործի լծուեցաւ անծանօթ կազմակերպութիւն մը,
ցոյց կատարուեցաւ, թրքական դեսպանատունն ու արտաքին գործոց նախարարութիւնը բողոք
ներկայացուցին:
Թուրքիոյ պետութիւնը անցնող շուրջ տասը տարիներուն ձեռնարկեց Լիբանանի մէջ ընկերային
եւ կրթական ծառայութիւններու մատակարարումով եւ լիբանանեան կարգ մը շրջաններու մէջ
գտնուող թուրքմեններու եւ ծագումով թուրքերու կազմակերպումով Լիբանանի մէջ իրեն
հաւատարիմ ժողովրդային ենթահողի մը` Լիբանանի մէջ թրքական գործօնի պատրաստման
աշխատանքին: Այժմ կը թուի, թէ թրքական իշխանութիւնները համոզուած են, թէ այդ
աշխատանքը բաւարար ճամբայ կտրած է եւ բաւական հասունցած, եւ կարելի է այդ
խաղաքարտը օգտագործել` երկրին մէջ իր նպատակներուն իրագործման համար:
Թուրքիոյ Լիբանանի սիւննի համայնք ներթափանցելու քայլը նախ եւ առաջ պէտք է մտահոգէ
Լիբանանի մէջ սիւննիներու աւանդական հովանաւորները` Սէուտական Արաբիան, Եգիպտոսն
ու Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները: Թուրքիան տարիներու ընթացքին նշեալ երկիրներէն
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եւ Լիբանանի սիւննի ղեկավարներէն այս կամ այն պատճառով յուսախաբուած տարրերը
սիրաշահելով կը փորձէ անոնց ոտքին տակէն գորգը քիչ¬քիչ քաշել:
Թուրքիան «Ժատիտ» պատկերասփիւռի կայանէն 10 Յունիսին արձանագրուած «դէպքը» իբրեւ
պատրուակ
օգտագործեց`
դիմելու
համար
իր
գործակատարներուն
միջոցով
լիբանանահայութեան եւ սիւննի համայնքին միջեւ շինծու լարուածութիւն ստեղծելու քայլին,
որպէսզի հետագային իր իսկ ստեղծած խնդիրին մէջ ստանձնէ սիւննիներու պաշտպան
սպիտակ ձիաւոր ասպետի դերը, եւ այդ համայնքի աւանդական հովանաւորները դնէ թերացողի
ոչ բարենպաստ կացութեան մէջ:
Լիբանանահայութիւնը իր զսպուածութեամբ եւ հաւասարակշռուած կեցուածքով ձախողութեան
մատնեց թրքական սադրանքի փորձը, որ սակայն վերջինը պիտի չըլլայ: Ուստի իւրաքանչիւր
հայ պէտք է այսուհետեւ լրջօրէն նկատի ունենայ Լիբանանի մէջ թրքական գործօնի գոյութիւնը
եւ զգուշանայ սադրանքի մէջ ներքաշուելէ ու զգացական բնական, արդարացի, սակայն ոչ
նպատակայարմար
պոռթկումներով
թշնամիին
ջաղացքին
ջուր
լեցնելէ
եւ
իր
հակազդեցութեամբ անոր ձեռնարկած հակահայ քարոզչութեան նիւթ տրամադրելէ:
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Ժամանակի վազքը սլացիկ է, իսկ մենք անոր հետ կը փորձենք քայլ
պահել՝ տեսնենք կը յաջողինք:
Տրամադրութիւնները բարձր են: Մեր հիւրն է՝ Քուէյթի Ազգային
Վարժարանի
2016-2017
ուսումնական
տարեշրջանի
շրջանաւարտ՝ Կասիա Աբիկեանը։
Կասիան աւարտելէ ետք Ազգային ճեմարանը, հետեւած է “Nutrition”
Սննդագիտութեան
մասնագիտական
դասընթացներուն
Քուէյթի
Պետական համալսարանին մէջ, միաժամանակ մասնակցած է
առողջապահութեան եւ սննդագիտութեան թեմաներուն առնչուած
զանազան դասընթացներուն եւ գործնական ծրագիրներուն, Քուէյթի
զանազան հիւանդանոցներուն մէջ:
Նախասիրութիւններն են գիրն ու գրականութիւնը, երգն ու
երաժշտութիւնը: Անհուն սէր ունի բանաստեղծութեան եւ ասմունքի
նկատմամբ:
Փոքր տարիքէն նկարչութեան հանդէպ ունեցած է յատուկ սէր ու հետաքրքրութիւն, ուստի
հետեւած է նկարչութեան դասընթացքներուն:
Ծառայութեան բարձր գիտակցութեամբ օժտուած Կասիան
նուիրուած է հայ եկեղեցւոյ՝ որպէս տիպար դպրուհի:
Ան ոչ միայն կը ծառայէ եկեղեցւոյ, այլ նաեւ մեր ազգանուէր
միութիւններուն:
Կասիային փափաքն է՝ խորանալ նկարչական արուեստին
մէջ եւ իր ստեղծած գունաւոր աշխարհով լուսաւորել բոլոր
ամպոտած հոգիները, որոնք միշտ ալ կարիքն ունին
լուսաւոր ու պայծառ հորիզոնի:
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Վստահաբար մեզմէ իւրաքանչիւրը տրամադրուած է
փորձելու տարբեր տեսակի անուշահոտեր, որոնք
հոյակապ ձեւով կը բուրեն մեր մորթերուն վրայ կամ մօտ
են մեր նկարագրին եւ որոշ չափով ինքնավստահութիւն մը
կու տան: Սակայն կը նեղանանք, երբ անուշահոտ մը
երկար ժամանակ չդիմանայ մեր վրան:
Ես անձնապէս կը յանձնարարեմ փորձել հետեւեալ
հնարքները. ո՞ւր եւ ինչպէ՞ս սրսկել անուշահոտը:
1.- Անուշահոտը սրսկել անմիջապէս լոգանքէն ետք, երբ
ձեր մորթը տակաւին ջերմ է, այս վերջինը կ՛օգնէ
աշխուժացնելու բոյրերը:
2.- Յայտնի է, որ անուշահոտը կը մնայ ձեր մորթի իւղերուն վրայ, անոր համար նախընտրելի է
առանց հոտի խոնաւեցնող քսուկ (moisturaizer) գործածել, օրինակ` վազելին:
3.- Գործածել անուշահոտը ձեր զարկերակային կէտերուն մօտ, ինչպէս` ականջներուն ետեւ,
դաստակին մօտ, արմունկին վրայ:
4.- Ուշադիր ըլլալ եւ դաստակները իրարու չքսել, որովհետեւ այս շարժումը կը վնասէ
անուշահոտին եւ զայն աւելի թեթեւ կը դարձնէ:
5.- Ճիշդ է, որ անուշահոտը աւելի կը դիմանայ ձեր մազերուն վրայ, բայց փոխանակ զայն
ուղղակի մազերուն վրայ դնելու` նախընտրելի է մազի խոզանակին վրայ սրսկել:
6.- Յարմար տեղ զետեղել սրուակը: Ձեր անուշահոտի սրուակները պէտք չէ լոյսի կամ
խոնաւութեան ազդեցութեան ենթարկուին, օրինակ` ինքնաշարժի մէջ կամ բաղնիքը:
Նախընտրաբար զանոնք պահեցէք մութ եւ զով տեղեր:
7.- Երբեմն կը զգանք, որ մեր անուշահոտը այլեւս զօրաւոր ձեւով չի բուրեր, բայց
իրականութեան մէջ լաւ կամ պատշաճ հոտ մը շատ բնական ձեւով ձեր մորթին կը յարմարի:
Կրնաք 4-5 ժամ անգամ մը նորէն սրսկել` առանց չափազանցելու:
Այս բոլոր խրատներուն վրայ հիմնուելով` նախընտրելի է ամառները eau de toilette գործածել,
իսկ եթէ կ՛ուզէք գիտնալ` ինչպէ՛ս ամառնային անուշահոտեր զատել, կրնաք հետեւիլ Instagramի վրայ sebz.lb էջին կամ սպասել մեր յաջորդ խորհուրդներուն:
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