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Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ 477, àõñµ³Ã,  22 öºîðàÆ²ð, 2019 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻՆ 

ԱՌԻԹՈՎ 

Երեքշաբթի, 12 Փետրուար, 2019ին, Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. 

Զօպուեան, ընկերակցութեամբ եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. 

Քէհեաեանի եւ Ազգային Վարչութեան Ատենապետ՝ Պրն. Յակոբ Պէրպէրեանի ու 

Ազգային Վարչութեան անդամներուն, մասնակցեցաւ Իրանի Իսլամական 

Հանրապետութեան յեղափոխութեան տօնին առիթով կայացուած հանդիսութեան: 

Գերշ. Սրբազան Հայրը հանդիսութեան ընթացքին, հայ եկեղեցւոյ եւ Քուէյթի հայ 

համայնքին անունով շնորհաւորեց նորանշանակ դեսպան՝ Պրն. Մուհամէտ Իրանին՝ 

Իրանի ազգային տօնին առիթով եւ անոր մաղթեց բեղմնաւոր աշխատանքային շրջան 

Քուէյթի մէջ: 

www.aztarar.com 
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Սիրոյ Օրուան Պարահանդէս՝ ՀՕՄ ՔՄՄ-ի Վարչութեան 

Կազմակերպութեամբ 

Սէրն է իւրաքանչիւր ընտանիքի եւ մանաւանդ հա՛յ ընտանիքի հիմնաքարը, աղն ու 

համը: Առանց սիրոյ մեր կեանքը միապաղաղ ու ձանձրալի պիտի ըլլար: Այս 

պատճառով է, որ ամէն տարի Փետրուար 14-ին ջերմութեամբ կը նշենք Սիրոյ Օրը, որ 

քուէյթահայութեան համար առաւել գեղեցիկ ու յիշարժան կը դառնայ ՀՕՄ ՔՄՄ-ի 

վարչութեան աւանդութիւն դարձուցած Սիրոյ Օրուան պարահանդէսի 

կազմակերպումով: 

Արդարեւ, այս տարի եւս վարչութեանս կազմակերպած սոյն պարահանդէսը տեղի 

ունեցաւ Հինգշաբթի, 14 Փետրուար 2019-ի երեկոյեան ժամը 8:30-էն սկսեալ, 

«Movenpick» պանդոկի «Noura» սրահէն ներս: Վարչութիւնս գեղեցիկ կերպով 

յարդարած էր սրահի մուտքը: Օրուան հանդիսավարն էր վարչութեանս անդամ ընկհ. 

Մարիա Կարապետեանը, որ իր բացման խօսքէն ետք հրաւիրեց վարչութեան 

ատենապետուհի ընկհ. Անժելա Գահուէճեանը՝ արտասանելու վարչութեան խօսքը: 

Ընկհ. ատենապետուհին կարեւորութեամբ շեշտեց սիրոյ դերը մեր կեանքին մէջ, 

ինչպէս նաեւ մեր ընտանիքներէն ներս, ապա հրաւիրուեցաւ Թեմիս Բարեջան 

Առաջնորդ Գերշ․ Տ․ Մասիս Եպս․ Զօպույեանը, որ իր խօսքին մէջ ներկայացուց սէրը 

քրիստոնէական դիտանկիւնէ, վեր առնելով մեր Փրկչին տուած անգերազանցելի սիրոյ 

օրինակը, երբ Ան իր կեանքը զոհաբերեց մեր մեղքերու թողութեան համար: Սրբազան 
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Հօր աղօթքով օրուան սեղանը բաց յայտարարուեցաւ:  

Յաջորդիւ բեմ հրաւիրուեցաւ Պէյրութէն այս առիթով հրաւիրուած, սիրուած երգիչ 

Յակոբ Մկրտիչեանը, որուն ճոխ երգացանկը անմիջապէս ուրախ մթնոլորտ ստեղծեց 

սրահին մէջ: 

Երեկոյի ընթացքին ընտրուեցաւ օրուան բախտաւորը՝ մուտքին տրուած 

յուշանուէրներուն վրայ զետեղուած քառեակներու վիճակաձգութեամբ: Վարչութեանս 

ժրաջան անդամները որպէս վիճակահանութիւն վաճառեցին մասնաճիւղիս 

ձեռարուեստի յանձնախումբի ընկերուհիներուն պատրաստած սիրոյ օրուան յատուկ 

սեղանի ծածկոցներ, ապա տեղի ունեցաւ վիճակաձգութիւն: Վիճակահանութեան 

նուէրները, ինչպէս միշտ, նուիրուած էին ՀՕՄուհիներու, ազգայիններու եւ այլ 

նուիրատուներու կողմէ: 

Այսպիսով, անգամ մը եւս վարչութիւնս յիշատակելի սիրոյ օր մը պարգեւեց բոլոր 

ներկայ զոյգերուն: 

ՀՕՄ ՔՄՄ-ի Քարոզչական 

Յանձնախումբ 
 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 
 

Այսու կը տեղեկացնենք, թէ Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյս նորանշանակ 

Թաղական Խորհուրդի անդամներն են.- 

 

-Տիար Կարօ Տէկիրմէնճեան         Ատենապետ 

-Տիար Խաչիկ Սուագճեան      Ատենադպիր 

-Տիար Գէորգ Տէմիրճեան        Գանձապահ 

-Տիար Եփրեմ Չուխախեան        Խորհրդական 

-Տիար Զօհրապ Թաշճեան        Խորհրդական 

-Տիար Աբրահամ Սարգիսեան        Խորհրդական 

-Տիար Պետրոս Նալպանտեան        Խորհրդական 

 

Յաջողութիւն կը մաղթենք նորանշանակ կազմին իրենց եկեղեցանուէր 

գործին մէջ: 
ԴԻՒԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Ղարաբաղեան Շարժման 31-ամեակին Առիթով. «20 

Փետրուար 1988-ն Հայոց Ազգային Վերազարթօնքի 

Բացառիկ Օրինակ Է» Կ՛ըսէ Նիկոլ Փաշինեան 

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Չորեքշաբթի օր ուղերձ  յղած է 

ղարաբաղեան շարժման տարեդարձին առիթով: Վարչապետի ուղերձին մէջ ըսուած է, որ 1988-ի 

այս օրը` 20 Փետրուարին, տեղի ունեցաւ իրադարձութիւն մը, որ պատմական էր բոլոր 

առումներով: Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզային խորհուրդը որոշում ընդունեց 

մտնել Հայաստանի կազմին մէջ: Հայաստանի ժողովուրդը իր ամբողջական աջակցութիւնը 

յայտնեց այդ որոշումին: Շուտով Արցախի եւ Հայաստանի իրենց հայրենակիցներուն միացան 

սփիւռքի մեր քոյրերն ու եղբայրները: 

Վարչապետի ուղերձին մէջ ըսուած է. «20 Փետրուար 1988-ն հայոց ազգային վերազարթօնքի 

բացառիկ օրինակ էր, որ ոգեշնչեց միլիոններ: Մենք վերագտանք մեր ազգային միասնութիւնը, 

միակամութիւնը, վճռականութիւնը:  

Հայաստանի եւ Արցախի մէջ ձեւաւորուեցաւ  համաժողովրդական շարժում մը, որ բացառիկ էր 

իր թափով եւ  անկասելիութեամբ, խորապէս ազգային էր եւ միաժամանակ խորապէս 

ժողովրդավարական: 

Ազգերու ինքնորոշման իրաւունքի իրականացումը եւ  ժողովրդավարական ազատութիւնները 

դարձան յստակ նպատակակէտ, դէպի անոր գնաց մեր ժողովուրդը` համոզուած ըլլալով, որ 

ազատութիւնը եւ անկախութիւնը անսակարկելի արժէքներ են»: 

Վարչապետը աւելցուցած է, թէ 30 տարի ետք` 2018-ի գարնան մենք իբրեւ  ժողովուրդ, իբրեւ 

հասարակութիւն եւ իբրեւ պետութիւն, կրկին ապրեցանք նոր` յեղափոխական զարթօնք մը` 

կրկին ոտքի կանգնելով այն գաղափարներուն համար, որոնք սուղ են իւրաքանչիւրիս համար: 

Մենք ապացուցեցինք նախ մենք մեզի, ապա աշխարհին, որ արժանապատիւ եւ հայրենասէր 

քաղաքացիներն ենք մեր երկրին, որ հաւատարիմ ենք մեր պայքարին եւ իտէալներուն, 

հաւատարիմ ենք Հայաստանի եւ Արցախի բռնած ազատութեան  ճամբուն: 

Նախագահ Բակօ Սահակեանի Ուղերձը` Արցախի Վերածնունդի Օրուան 

Առիթով 

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 

Սահակեան 20 Փետրուարին շնորհաւորական ուղերձ 

յղած է Արցախի վերածնունդի օրուան առիթով: 

Նախագահի ուղերձին մէջ յատկապէս նշուած է. 

«20 Փետրուար 1988-ն մեր ժողովուրդին համար 

պատմական օր էր, որ դարձաւ տասնամեակներ 
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շարունակ կուտակուած դժգոհութիւններու եւ բողոքի պոռթկումը, անարդարութեան, 

ճնշումներու եւ բռնութիւններու դէմ երկար տարիներ խմորուող պայքարի կիզակէտը: Այդպէս 

շարունակուիլ այլեւս չէր կրնար: Արցախցին դուրս եկաւ հրապարակ` յանուն սեփական 

իրաւունքներու պաշտպանութեան, յանուն սեփական ճակատագիրը ինքնուրոյն տնօրինելու, 

յանուն սեփական հողի վրայ ազատ ապրելու եւ հայ մնալու: 

Հետագայ զարգացումները ապացուցեցին, որ մեր ընտրած ուղին ճիշդ էր: Պաքուի ու 

Սումկայիթի հայ բնակչութեան կոտորածները վերջնականապէս ցոյց տուին բռնատիրական 

Ազրպէյճանի իրական դէմքն ու նպատակները, բացայայտեցին արցախահայութիւնը բնաջնջելու 

անոր հրէշաւոր ծրագիրները: 

Հայ ժողովուրդը միաւորուեցաւ, մէկ մարդու պէս զէնք վերցուց եւ մեզի պարտադրուած 

պատերազմին պաշտպանեց իր հողն ու պատմութիւնը, իր հաւատքն ու 

արժանապատւութիւնը` կանխելով երկրորդ Ցեղասպանութիւնը եւ կերտելով փառաւոր 

յաղթանակներ»: 

Նախագահ Սահակեան աւելցուց. «Արցախի վերածնունդը համայն հայութեան ամէնէն 

նշանակալի յաղթանակներէն է: Ատիկա համազգային կամքի ու ոգիի, ուժի ու 

միասնականութեան յաղթանակն է, հայրենիքին անսահման նուիրուածութեան եւ սեփական 

ուժերու հանդէպ հաւատքի յաղթանակը: 

Անգամ մը եւս կը շնորհաւորեմ բոլորս այս յիշարժան տօնին առիթով եւ կը մաղթեմ 

խաղաղութիւն, քաջառողջութիւն ու ամենայն բարիք: 

Յաւե՜րժ փառք անոնց, որոնք իրենց կեանքը զոհաբերեցին` յանուն մեր ժողովուրդի նուիրական 

իղձերու եւ նպատակներու, յանուն վեհ գաղափարներու իրականացման»: 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի Խմբակի Համանախագահները Կարեւոր 

Նկատած Են Զինադադարի Դրութեան Պահպանման 

Պայմանաւորուածութիւններու Իրականացումը 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 20 Փետրուարին ընդունած է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

համանախագահներ Իկոր Փոփովը (Ռուսիա), Սթեֆան Վիսքոնթին (Ֆրանսա) եւ Էնտրիւ 

Շոֆըրը (Միացեալ Նահանգներ) եւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ 

Անճէյ Քասփըրչիքը: 

Նիկոլ Փաշինեան ողջունած է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներուն այցելութիւնը 

Հայաստան եւ կարեւոր նկատած անոնց դերակատարութիւնը` իբրեւ Լեռնային Ղարաբաղի 

տագնապի խաղաղ լուծման բանակցային միջազգային իրաւագիր ունեցող ձեւաչափ: 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահները շնորհաւորած են Նիկոլ Փաշինեանը 

խորհրդարանական ընտրութիւններուն «Իմ քայլը» դաշինքի յաղթանակին առիթով: 
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Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետը ներկայացուցած է  յունուարին Տաւոսի մէջ տեղի 

ունեցած ոչ պաշտօնական հանդիպումին մանրամասնութիւնները: 

Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման 

հոլովոյթի համապատասխան մթնոլորտի ձեւաւորման շուրջ, ուրուագծած են հետագայ քայլերը: 

Կարեւոր նկատուած է զինադադարի դրութեան պահպանման ուղղութեամբ ձեռք բերուած 

պայմանաւորուածութիւններու իրականացումը: 

Հանդիպում` Զոհրապ Մնացականեանին Հետ 

Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեանը 20 

Փետրուարին հանդիպում ունեցած 

է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

համանախագահներու եւ ԵԱՀԿ-ի 

գործող նախագահի անձնական 

ներկայացուցիչին հետ: 

Հանդիպումին քննարկուած են 

Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի 

խաղաղ լուծման շրջագիծին մէջ 

տեղի ունեցած վերջին 

հանդիպումներու  ընթացքին 

բարձրացուած հարցերը: 

Զոհրապ Մնացականեան 

վերահաստատած է Հայաստանի 

մօտեցումները եւ դիրքորոշումը տագնապի բացառապէս խաղաղ լուծման ուղղութեամբ եւ 

հոլովոյթին համար նպաստաւոր մթնոլորտի կարեւորութիւնը: 

Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են հոլովոյթին շրջագիծին մէջ հետագայ քայլերուն եւ 

հանդիպումներուն շուրջ: 

«Այս Ազգը Երբեք Ցեղասպանութիւն Չէ Գործած» Կ՛ըսէ 

Էրտողան 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան Պուտափեշթի մէջ տեղի ունեցած ժողովի մը 

ընթացքին նշած է, որ Թուրքիան միշտ ճնշուածներուն կողքին կանգնած է եւ չի կրնար 

ցեղասպանութիւն գործած երկիր ըլլալ: Այս մասին կը հաղորդէ «Էնսոնհապեր» կայքը: 

«Գաղթականութեան հարցը ապահով լուծելը ամէնէն շատ արեւմտեան երկիրներուն օգուտ 

պիտի տայ: Թուրքիան առաջին երկիրը չէ, որ առերեսուած է գաղթականութեան հարցին: 

Սուրիայէն մեր երկիր գաղթած ոչ մէկ սուրիացի ետ ուղարկած ենք: Արամէացիները, 

քրիստոնեաները, հայերը ետ չենք ուղարկած: Արեւմուտքի մէջ այսպէս կոչուած Հայոց 
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ցեղասպանութիւն եզրով որոշ քարոզչութիւն կը կատարուի: Այս ազգը երբեք ցեղասպանութիւն 

չէ գործած», յայտարարած է Էրտողան: 

«Անատոլու» լրատու գործակալութիւնը իր կարգին կը հաղորդէ, որ Էրտողան նշած է, թէ 

ներկայիս Թուրքիա կը գտնուին 3,6 միլիոն սուրիացի գաղթականներ, որոնց իր երկիրը չի 

պատրաստուիր տուն ուղարկել: 

Ան Թուրքիա բնակող այլազգիներուն անդրադառնալով յիշատակած է նաեւ 100 հազար հայերը: 

«Թուրքիոյ մէջ կ՛ապրին շուրջ 100 հազար հայեր, որոնցմէ 40 հազարը Թուրքիոյ քաղաքացիներ 

են, մենք չենք պատրաստուիր արտաքսել նաեւ զանոնք», ըսած է Թուրքիոյ նախագահը: 

Կիրօ Մանոյեան. «Ասիկա Հարց Մըն Է, Որ Ական Է 

Պետութեան Տակ» 

Արցախեան շարժման 31-րդ տարեդարձի օրն էր: Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոպերթ 

Քոչարեանը արցախեան շարժման տարեդարձին առիթով յայտարարութիւն տարածած էր, 

որուն մէջ շնորհաւորանքէն ետք նշած էր. «Ներքաղաքական ու աշխարհաքաղաքական բարդ 

վերիվայրումներու պատճառով իշխանութեան եկած մարդիկ շարունակ ուժգին հարուածներ 

կը  հասցնեն Հայաստանի եւ Արցախի պետականութեան հիմքերուն»: 

«Առաջին լրատուական»-ի հետ զրոյցի մը ընթացքին ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական 

հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ  Մանոյեան նշեց. «Զինք ալ կարելի է հասկնալ, 

Ռ. Քոչարեանը այս շարժումին ակունքներուն կանգնած մարդ է, եւ հիմա բանտն է, իր 

կարծիքով` ամէն ինչ քաղաքական նպատակներով կը կատարուի, ինչ որ իմաստով հասկնալի 

է, վստահաբար առանց կիսելու անոր  տեսակէտը»: 

«Ամիսներ առաջ մենք յայտարարութեամբ հանդէս եկած ենք, դրամի բաժինով մեղադրանքը 

հանած, միւս մասը կրնայ մեկնաբանուիլ իբրեւ  քաղաքական նպատակներով կատարուող քայլ: 

Քաղաքական մթնոլորտ ստեղծուած է. իրականութեան մէջ հարց է, թէ այս ձեւով խնդիրին 

մօտենալը որքանո՛վ պիտի ծառայէ նպատակին, եթէ  իսկապէս նպատակը Մարտի 1-ի գործը 

բացայայտելն է: Մենք Մարտի 1-ի բացայայտման մեծ կարեւորութիւն կու տանք… Մեր խնդիրը 

Քոչարեանի պաշտպանութիւնը չէ, մեր խնդիրը այն է, որ արդարադատութիւն ըլլայ եւ չըլլայ 

այնպիսի գործընթաց, որ մեր երկիրը խայտառակ ըլլայ…», ընդգծեց Կիրօ Մանոյեան: 

Մանոյեան աւելցուց. «Հիմա մարդիկ կան, որ կ՛ըսեն` ձգանը քաշողը չէ, որ անպայման 

պատասխանատու է, այլ հրամանը արձակողը, եթէ այդ հրամանը  արձակողը գտնուի, աւելի 

արդիւնաւէտ է, քան ըսել, որ սահմանադրական կարգը տապալուած է, որովհետեւ 

եթէ  սահմանադրական կարգը տապալուած է, կը նշանակէ, որ 23 Փետրուար 2008-էն ետք 

մինչեւ այսօր ինչ որ եղած է մեր պետութեան մէջ, ներառեալ վերջին քաղաքական 

գործընթացները, բոլորը Սահմանադրութեան դէմ են. ո՞ւր կանգ առաւ սահմանադրական 

կարգի տապալումը. Քոչարեանի պաշտօնավարման ժամկէտի աւարտո՞վ. ասիկա հարց մըն է, 

որ ական է պետութեան հիմքերուն տակ: Նպատակը եթէ Մարտի 1-ի բացայայտումն է, 

բացայայտեցէ՛ք…»: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  477, àõñµ³Ã, 22 öºîðàô²ð, 2019                                                                        8 

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

«Փաքիստան Թող Իմանայ, Որ Սէուտական Վարչակարգը 

Երկարատեւ Պիտի Չըլլայ» Կ՛ըսէ Խամենէիի Աւագ 

Խորհրդականը 

Իրանի գերագոյն հոգեւոր պետի աւագ 

խորհրդական գնդապետ-զօրավար Եահիա 

Ռահիմ Սաֆաւի յայտնեց. «Մենք Փաքիստանի 

հետ դրացի ենք, սակայն փաքիստանցիները 

պէտք է իմանան, որ սէուտական վարչակարգը 

երկարատեւ պիտի չըլլայ»:  

Ան նշեց, որ փաքիստանեան գաղտնի 

սպասարկութիւնը կ՛աջակցի ահաբեկիչներուն: 

«Եւրոպայի մէջ 16 հիմնարկներ եւ 

հետազօտական կեդրոններ «Աշխարհը 2030 թուականին» խորագրեալ փաստաթուղթի մը մէջ 

յայտարարեցին, թէ 2030-ին աշխարհի վրայ Սէուտական Արաբիա անունով երկիր մը գոյութիւն 

պիտի չունենայ, եւ Իրանը պիտի ըլլայ շրջանին մէջ հզօրագոյն երկիրը»: 

«Փաքիստանցիները պէտք է իմանան, որ Սէուտ տոհմին վարչակարգը երկարատեւ պիտի 

չըլլայ», շեշտեց ան: 

Միւս կողմէ, Սէուտական Արաբիոյ գահաժառանգ Մոհամետ պըն Սալման Չորեքշաբթի օր 

Հնդկաստան իր այցելութեան ընթացքին յայտարարեց, որ իր երկիրը պատրաստ է Հնդկաստանի 

հետ քաղաքական եւ գաղտնի սպասարկական գործակցութեան: 

«Սուրիայէն Ամերիկեան Ուժերու Հեռացումը 

Մարտավարական Փոփոխութիւն Է Եւ Ժամանակացոյց 

Չունի» Կ՛ըսէ Ուաշինկթըն 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Ռապըրթ Փալատինօ 

յայտնեց. «Միացեալ Նահանգներ յանձնառու են իրենց ուժերու Սուրիայէն հեռացման, սակայն 

ատոր համար ճշդուած ժամանակացոյց մը գոյութիւն չունի»: 

«Հեռացումը պիտի ըլլայ սերտուած եւ համակարգուած», նշեց ան: 

«Ուժերու հեռացումը Մարտավարական փոփոխութիւն է, սակայն ՏԱՀԵՇ ահաբեկչական 

խմբաւորման դէմ պայքարի մեր նպատակին մէջ չկայ փոփոխութիւն», յայտնեց Միացեալ 

Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբերը: 
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«Սուրիոյ հարցով Թուրքիոյ հետ ազդու հաղորդակցութիւններ գոյութիւն ունին, եւ այդ 

հաղորդակցութիւններուն մէկ մասը կը վերաբերի մեր ուժերուն այդտեղէն ապահով հեռացման 

իրագործման, ինչպէս նաեւ Սուրիոյ հիւսիսարեւելեան շրջանին մէջ կայունութեան 

հաստատման», նշեց Փալատինօ: 

Յիշեցնենք, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ 19 դեկտեմբեր 2018-ին 

յայտարարած էր, թէ որոշած է իր երկրին ուժերը հեռացնել Սուրիայէն` ՏԱՀԵՇ-ի դէմ 

յաղթանակի արձանագրման պատճառով, սակայն ժամանակացոյց մը չէր ճշդած: 

Ներկայացուցիչներու Տան Յանձնախումբ Մը Սէուտական 

Արաբիոյ Մէջ Հիւլէական Կայաններու Կառուցման 

Ծրագիրին Շուրջ Հետաքննութեան Կը Ձեռնարկէ 

Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան հսկողութեան եւ բարեկարգման 

յանձնախումբը յայտարարեց, թէ հետաքննութեան ձեռնարկած է ճշդելու, եթէ Միացեալ 

Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ կը ջանայ հիւլէական զգայուն ճարտարագիտութիւն 

ծախել Սէուտական Արաբիոյ` մեկնելով իրեն զօրակցող ամերիկեան ընկերութիւններու 

շահերէն: 

 

Յանձնախումբի բազմաթիւ զեկուցաբերներ զգուշացուցած են շահերու բախումէ, «որ կրնայ 

դաշնակցային քրէական օրէնքի ծիրին մէջ ըլլալ»: 

Յանձնախումբի նախագահ քոնկրեսական Իլայճա Քամինկզ յայտնեց, որ Սպիտակ տունէն 

պահանջած է իրեն յանձնել փաստաթուղթեր, մասնաւորաբար ինչ կը վերաբերի Թրամփի` 

նախագահի պաշտօնը ստանձնելէ երկու ամիս ետք գումարուած ժողովի մը, որուն մասնակցած 
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են Թրամփի փեսան ու աւագ խոհրդականը Ճարիտ Քուշները եւ Մոհամետ պըն Սալման 

իշխանը, որ այդ ժողովէն մէկ ամիս ետք դարձած է Սէուտական Արաբիոյ գահաժառանգ: 

Նշենք, որ ըստ օրէնքի, Միացեալ Նահանգներ չեն կրնար հիւլէական ճարտարագիտութիւն 

փոխանցել երրորդ երկիրներու, եթէ երաշխիքներ չըլլան, թէ այդ ճարտարագիտութիւնը պիտի 

օգտագործուի միայն ուժանիւթ արտադրելու խաղաղ նպատակի համար: 

Փութին Կը Նշէ Ռուսիոյ Արտաքին Քաղաքականութեան 

Առաջնահերթութիւնները 

Ռուսիոյ արտաքին քաղաքականութեան առաջնահերթութիւններն  են` վստահութեան 

ամրապնդումը, պայքարը ամբողջ աշխարհի համար հասարակաց սպառնալիքներու դէմ, 

համագործակցութեան ընդլայնումը տնտեսութեան բնագաւառին մէջ, այս հիման վրայ 

աշխատանք կը տարուի ՄԱԿ-ի, ԱՊՀ-ի, Քսաններու խմբակի, ՊՐԻՔՍ-ի մէջ եւ այլ 

հարթակներու վրայ: Այդ մասին յայտարարեց Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին` 

Դաշնակցային խորհուրդին յղած ուղերձին մէջ: 

«Մեր արտաքին քաղաքականութեան գերակայ հարցերը բացայայտ են. ատիկա վստահութեան 

ամրապնդումն է, պայքարը ամբողջ աշխարհի համար հասարակաց սպառնալիքներու դէմ, 

համագործակցութեան ընդլայնումը տնտեսութեան, առեւտուրի, կրթութեան, մշակոյթի, 

գիտութեան եւ ճարտարագիտութիւններու բնագաւառներուն մէջ, մարդոց միջեւ 

հաղորդակցութեան արգելքներու ջնջումը: Ճիշդ այդ 

հիման վրայ ալ մենք աշխատանք կը տանինք ՄԱԿ-ի 

մէջ, ինչպէս նաեւ Անկախ պետութիւններու 

հասարակապետութեան, Քսաններու խմբակին, 

ՊՐԻՔՍ-ի, Շանկհայի համագործակցութեան 

կազմակերպութեան հարթակներուն վրայ», նշեց ան: 

«Համարկման գծով գործընկերներու հետ 

միասնաբար պիտի շարունակենք ձեւաւորել 

հասարակաց շուկաներ, ամրապնդել Եւրասիական 

տնտեսական միութեան արտաքին կապերը, որոնց շարքին պէտք է կեանքի կոչել «Մէկ գօտի, 

մէկ ճամբայ» չինական նախաձեռնութեան հետ զուգորդման վերաբերեալ արդէն որդեգրուած 

որոշումները` իբրեւ անցում մեծ եւրասիական գործընկերութեան ստեղծման: Չինաստանի հետ 

մեր իրաւահաւասար, փոխշահաւէտ յարաբերութիւնները այսօր կարեւոր կայունացնող գործօն 

են համաշխարհային գործերուն մէջ, Եւրասիոյ անվտանգութեան ապահովման բնագաւառին 

մէջ, տնտեսութեան մէջ արդիւնաւէտ համագործակցութեան օրինակ ցոյց կու տան», աւելցուց 

նախագահը: 

Ռուսիոյ նախագահը իր ուղերձի ընթացքին խօսեցաւ նաեւ նոր ծովային գերձայնային 

«Ցիրքոն» հրթիռին մասին: 

Ըստ Փութինի, անիկա պիտի ունենայ 9 թափէն աւելի արագութիւն, 1000 քիլոմեթրէ աւելի 

խոցման հասողութիւն: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  477, àõñµ³Ã, 22 öºîðàô²ð, 2019                                                                        11 

 

Խօսելով ռուս-ամերիկեան յարաբերութիւններուն մասին` Փութին նշեց, որ Ռուսիան 

հետաքրքրուած չէ Միացեալ Նահանգներու հետ առճակատումով եւ պիտի սպասէ, թէ ե՛րբ 

Միացեալ Նահանգներ պիտի գիտակցին, որ Ռուսիան լիիրաւ գործընկեր է: 

Խօսելով Միջին եւ փոքր հասողութեամբ հրթիռներու ոչնչացման համաձայնագիրէն` ՍԹԱՐԹ-

էն Միացեալ Նահանգներու դուրս գալուն մասին` Փութին նշեց, որ ինքնին Ուաշինկթընն է, որ 

խախտած է համաձայնագիրը եւ մեղաւորներ կը փնտռէ: 

Ան նաեւ Միացեալ Նահանգներուն կոչ ուղղեց` մէկ կողմ ձգելու համաշխարհային 

զինուորական առաւելութիւն ստանալու պատրանքը: 

«ՏԱՀԵՇ-ի Հարս»-ը Զրկուեցաւ Բրիտանիոյ 

Քաղաքացիութենէն 

Բրիտանիոյ ներքին գործոց նախարար Սաժիտ 

Ժաուիտ յայտարարեց,  որ «ՏԱՀԵՇ-ի հարս» 

բրիտանացի Շամիմա Պիկըմէն խլուած է 

քաղաքացիութիւնը: 

Պիկըմ չորս տարի առաջ` 15 տարեկանին, 

ՏԱՀԵՇ-ի քարոզչութենէն ազդուելով հեռացած 

էր Բրիտանիայէն եւ Սուրիոյ մէջ միացած 

ՏԱՀԵՇ-ին: Ան Սուրիոյ մէջ ամուսնացած էր 

հոլանտացի ժիհատականի մը` 26 տարեկան 

Եակօ Ռիտճիքի հետ, սակայն տարիներ վերջ ան այժմ կ՛ուզէ իր երկիրը վերադառնալ իր 

նորածինին` Ժարրահին հետ: 

Ան նախապէս հիւանդութեան եւ սնունդի պակասի պատճառով երկու զաւակ կորսնցուցած էր: 

Պիկըմ ՏԱՀԵՇ-ի վերջին կեդրոնէն` Պաղուզէն հեռանալէ ետք անցեալ շաբաթ յայտնաբերուած 

էր սուրիական գաղթակայանի մը մէջ: 

Ըստ 1981-ին որդեգրուած Բրիտանական քաղաքացիութեան օրէնքին, անձ մը կրնայ իր 

քաղաքացիութենէն զրկուիլ, եթէ ներքին գործոց նախարարը համոզուի, որ ատիկա 

«նպաստաւոր է հասարակութեան», եւ խնդրոյ առարկայ անձը ատոր պատճառով առանց 

պետութեան պիտի չմնայ: Պիկըմի մայրը պանկլատեշցի է, եւ ըստ Պանկլատեշի օրէնքին, ան 

եւս կրնայ պանկլատեշցի ըլլալ:  

Բրիտանացի պահպանողական երեսփոխան Ճորճ Ֆրիմըն յայտնեց, որ քայլը «սխալ» մըն է եւ 

պիտի ըլլայ «վտանգաւոր նախադէպ» մը: 

Նշենք, որ Պիկըմ «Սի.Էն.Էն.»-ի հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին յայտնած էր, որ որեւէ զղջում չի 

զգար եւ շատ հանգիստ կ՛ապրէր «Իսլամական խալիֆայութեան» տակ: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Մայրենի Լեզուն` Անփոխարինելի 

Նոյեմբեր 1999-էն ի վեր ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի կողմէ 21 

Փետրուարը հռչակուած է մայրենի լեզուի 

միջազգային օր` նպատակ ունենալով քաջալերել 

լեզուներու եւ մշակոյթներու բազմազանութիւնը: 

Բազմաթիւ լեզուներ գիտնալն ու անոնց 

տիրապետելը հարստութիւն է անկասկած, բայց այդ 

մէկը նպատակ ունենալով` յաճախ մարդոց 

նախընտրութիւնը կ՛երթայ օտար լեզուին` 

կարծելով,  որ երբ օտար լեզուին կը տիրապետենք, 

աւելի փայլուն ապագայ մը կ՛ունենանք եւ` ուրիշ անհիմն պատճառաբանութիւններով: 

Մինչդեռ չենք գիտեր, որ այդ մէկը ընելով` կը հեռանանք մեր նպատակէն, որովհետեւ 

փաստուած իրականութիւն է, որ երբ անձ մը լաւ գիտէ իր մայրենի լեզուն, աւելի 

դիւրութեամբ կ՛ընկալէ միւս լեզուները: 

Առաջին հերթին ընդգծենք մայրենի լեզուին կարեւորութիւնը երեխայի մը լեզուական 

հմտութիւններու զարգացման ընթացքին: Հոս ընտանիքն է, որ մեծ դեր պիտի խաղայ: 

Հետազօտութիւններ կը փաստեն, որ երեխան մօր արգանդին մէջ եղած ժամանակէն 

իսկ կը լսէ ու կ՛ընտելանայ մայրենի լեզուին: 

Ծնունդէն առաջ հաստատուած այս կապը ինչպէ՞ս կարելի է անտեսել ու ժխտել: Այս 

զգացական կապը, որ կը հաստատուի շատ փոքր տարիքին, հիմքն է խօսելու 

կարողութեան աճման: 

Երբ մեր ծիները եւ մեր մայրերը մեզ կը պարգեւեն մայրենի լեզուն, ինչպէ՞ս կարելի է 

մերժել այդ իրաւունքը ու հակառակիլ բնութեան: 

Երեխայ մը կարողութիւն ունի սորվելու տարբեր լեզուներ, զուգահեռ, եթէ իւրացուցած 

է մայրենի լեզուն: Արմատները, հիմքը պէտք է ըլլան ամուր: Անհրաժեշտ է, որ ան 

կարենայ զանազանել տարբեր լեզուները իրարմէ: 

Այս մէկը առաջին փուլին կ՛ըլլայ, երբ երեխան տարբեր անհատներու կը վերագրէ 

տարբեր լեզուներ: Ան դիւրութեամբ եւ շատ փոքր տարիքէն կը գիտակցի, որ մայրը, 
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դրացին եւ ֆրանսերէնի ուսուցիչը կը խօսին տարբեր լեզուներ: Ան կը սկսի հասկնալ ու 

ժամանակի ընթացքին խօսիլ այդ տարբեր լեզուները` մայրենի լեզուն պահելով 

հիմնական հաղորդակցութեան միջոց: 

Բայց եթէ յանկարծ որոշենք գործածել օտար լեզու մը, երեխային մէջ կը ստեղծուի շփոթ 

ու յաճախ նաեւ` լեզուական կարողութիւններու ուշացում: Աւելի վատ պիտի ըլլայ, երբ 

նոյն նախադասութեան մէջ գործածենք տարբեր լեզուներու պատկանող բառեր: Ինչո՞ւ 

պատժենք երեխան եւ թոյլ չտանք, որ բնականոն ձեւով դիմագրաւէ աճման փուլերը: 

Բնաւ չենք ըսեր, որ երեխան պէտք է լսէ ու սորվի միայն մէկ լեզու: Ընդհակառա՛կը, 

բազմալեզու անձ ըլլալը խիստ քաջալերելի երեւոյթ է, երբ այդ մէկը կ՛իրականացնենք 

ճիշդ ձեւով եւ ոչ` ի վնաս մայրենի լեզուին: 

Երկրորդ փուլին երեխան պիտի յաճախէ դպրոց, յուսալով` հայկական վարժարան: 

Մայրենի լեզուին կարեւորութիւնը դպրոցին մէջ անհերքելի է: Երբ դպրոցին մէջ 

գործածուած լեզուն տարբեր է աշակերտին խօսած լեզուէն, ձախողութեան վտանգն ու 

համեմատութիւնը աւելի բարձր են: 

Երբ օտար լեզուով կը դասաւանդենք, մանաւանդ` սկզբնական տարիներուն, 

աշակերտը կը դնենք յաւելեալ դժուարութեան առջեւ: Ան տակաւին չի տիրապետեր 

օտար լեզուին (շեշտը դնելով տակաւին բառին վրայ): Ան կը մտածէ, կը վերլուծէ, կը 

զգայ իր մայրենի լեզուով: Երբ օտար լեզուով կը փոխանցենք անոր նոր 

տեղեկութիւններ, կը բացատրենք օրէնքներ, հաւանական է, որ ան չկարենայ իւրացնել 

իրմէ ակնկալուած բոլոր հմտութիւնները, որովհետեւ իր ջանքը եւ կեդրոնացումը պիտի 

բաժնէ երկուքի, նախ պիտի հասկնայ ու ապա տիրապետէ տեղեկութեան: 

Բնական է, որ զուգահեռ մայրենի լեզուի դասաւանդման եւ գիտական ու 

թուաբանական գիտելիքներու փոխանցման` մեծ աշխատանք պիտի տարուի նաեւ 

օտար երկու, երեք լեզուներու ամրապնդման նպատակով: Այս ձեւով աշակերտը 

տարիներու ընթացքին պիտի սորվի գրել-կարդալ ու արտայայտուիլ տարբեր 

լեզուներով եւ միեւնոյն ժամանակ ուսումնական ծրագիրը ամբողջութեամբ ընկալէ: 

Մայրենի լեզուն մեծ դեր կը խաղայ նաեւ անհատի մը հոգեկան աշխարհի կերտման եւ 

անոր անհատականութեան կազմաւորման մէջ: Մայրենի լեզուն է, որ առիթը պիտի 

ընծայէ անհատի մը, որ լաւ ձեւով զարգացնէ, հաստատէ ու կատարելագործէ իր 

ինքնութիւնն ու նկարագիրը: 
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Կարելի չէ իրարմէ բաժնել լեզուն ու միտքը: Երբ երեխան կը սկսի խօսիլ, ան 

միաժամանակ կը սկսի մտածել: Լեզուն միայն ձայն, գիր կամ բառ չէ: Լեզուն միայն 

հաղորդակցութեան միջոց չէ, այլ նաեւ միջոց է, որ մեզի կ՛արտօնէ բանաձեւել մեր 

միտքն ու գաղափարները: 

Իւրաքանչիւր լեզու ունի իր յատկութիւնները, մեր ամբողջ էութիւնը հիմնուած է 

մայրենի լեզուին վրայ, ահա թէ ինչո՛ւ երբ կը փոխարինենք զայն օտար լեզուով, կը 

տկարացնենք այդ անհատին արմատները: 

Ուրեմն աւելցնենք օտար լեզուն կամ լեզուները` մայրենի լեզուի կողքին, բայց անոնց 

հետ չփոխարինենք մեր սրտի ու մտքի լեզուն: 

Իբրեւ սփիւռքի մէջ ապրող հայեր, մեր պարտականութիւնը շատ աւելի մեծ ու կարեւոր 

է պահպանելու համար մեր լեզուն: Տարուած մեր առօրեայով` չենք անդրադառնար 

պատասխանատուութեան չափին, որ մեզմէ ամէն մէկը անգիտակցաբար կը շալկէ իր 

ուսերուն վրայ: Անտարբերութեամբ չմօտենանք հարցին եւ կամ սխալ որոշումներով ու 

հակումներու հետեւելով` չվտանգենք մեր լեզուին ապագան: 

Չխլենք ապագայ սերունդին իրաւունքը` խօսելու իրենց մայրենի լեզուն: Եթէ առիթ 

տանք այս սխալ մտածելակերպի տարածման` մայրենի լեզուի կապակցութեամբ, 

հետեւանքները կրնան ըլլալ անշրջելի: 

Միայն ազգային հոգիով ու մօտեցումով չէ, որ կը դիտենք մայրենի լեզուի 

կարեւորութեան հարցը, նոյնիսկ եթէ այդ մէկն է, որ մեզ կը մղէ գրելու այս տողերը, այլ` 

հիմնուելով գիտական փաստերու եւ ուսումնասիրութիւններու վրայ: Գիտակցինք 

մայրենի լեզուներու կարեւորութեան, որ հայուն  համար հայերէնն է, նոյնիսկ եթէ 

կ՛ապրի սփիւռքի մէջ: Մայրենի լեզուն հիմնական է նորածին մանուկի կեանքի առաջին 

օրերէն իսկ կ՛ընկերակցի անոր դպրոցական տարիներուն եւ մաս կը կազմէ անհատի 

մը ինքնութեան եւ կ՛ուղեկցի անոր ամբողջ կեանքի ընթացքին: 

Հայերէնին ապահովենք իրեն արժանի տեղը մեր կեանքին մէջ ու ապա սորվինք 

այնքան լեզուներ, որքան որ կը փափաքինք, մօտէն ճանչնանք, սիրենք տարբեր 

մշակոյթներ, ըլլանք լայնամիտ ու գիտելիքներով հարուստ հայեր: 

Սիրենք նախ մերինը, ապա` ուրիշինը: 

ՇԱՂԻԿ ԿՈԿՈՆԵԱՆ-ՉԱՄԻՉԵԱՆ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Արամ Մանուկեանին Նուիրուած Ձեռնարկ 

Հովանաւորութեամբ Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեանի, 

կազմակերպութեամբ Համազգայինի «Նիկոլ Աղբալեան» մասնաճիւղի «Մուշեղ Իշխան» 

գրական յանձնախումբին, 2 Փետրուարին  «Արամ Մանուկեան» ժողովրդային տան «Լեւոն 

Շանթ» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Արամ Մանուկեանի մահուան 100-ամեակի ոգեկոչման 

ձեռնարկը: 

Օրուան հանդիսավար, Համազգայինի գրական յանձնախումբի անդամ Նանոր Նալպանտեանը 

հրաւիրեց ներկաները մէկ վայրկեան յոտնկայս լռութեամբ յարգելու Սուրիոյ նահատակներուն 

յիշատակը: 

Բացման խօսք արտասանեց յանձնախումբի անդամ Անի Դաւիթեան-Ուրիշիկեանը: Ան 

յայտնեց, որ 20-րդ դարը հայ ժողովուրդին տուած է հայոց ազատամարտի այնպիսի 

նուիրեալներ, որոնք մեր ժողովուրդի գոյամարտի օրհասական պահերուն ցուցաբերած են 

ազգային, քաղաքական ու պետական գործիչներու բնորոշ աներեւակայելի կազմակերպչական 

տաղանդ, նախաձեռնողականութիւն, երկաթեայ կամք ու վճռակամութեան բացառիկ 

հետեւողականութիւն եւ շրջահայեացութիւն, աւելցնելով, որ նման ազգային ու պետական 

մտածողութեան տէր գործիչներուն գլխաւորն էր Արամ Մանուկեան: Ան կոչ ուղղեց մեր 

միտքերուն մէջ վերաթարմացնելով Արամին պատկերը` միշտ վառ պահելու անոր յիշատակը 

մեր եւ յաջորդ սերունդներու յիշողութեան մէջ: 

Այնուհետեւ ցուցադրուեցաւ Արամ Մանուկեանի կեանքին նուիրուած տեսերիզ մը, որուն 

յաջորդեց Արամ Մանուկեանի մասին հանրածանօթ դէմքերու վկայութիւններու ընթերցում: 

Օրուան բանախօս Քրիստափոր Հարպոյեանը ներկայացուց Արամ Մանուկեան մարտիկն ու 

ղեկավարը: Ան ներկայացնելէ ետք Արամի ամփոփ կենսագրութիւնը, անդրադարձաւ Վանի 
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գործունէութեան, Արամի նկարագրային գիծերուն, 1915-ին Վանի յաղթական 

ինքնապաշտպանութեան շնորհիւ 70 օրուան փոքրիկ պետութեան մը ստեղծման, ապա Արամի 

Երեւանի գործունէութեան, մայիսեան յաղթանակին բերած իր ներդրումին եւ Հայաստանի Ա. 

Հանրապետութեան կերտման բերած իր նպաստին: 

Կարդացուեցան այս առիթով յանձնախումբին առաքուած շնորհաւորագիրները, որուն 

յաջորդեց գեղարուեստական յայտագիր: 

Օրուան եզրափակիչ պատգամը ուղղեց սրբազան հայրը, որ բարձրօրէն գնահատելէ ետք 

գրական յանձնախումբը եւ յատկապէս օրուան բանախօսը, այս նախաձեռնութիւնը համարեց 

ժողովուրդի գիտակցութեան բարձրացման իմաստով անհրաժեշտ հանդիպում մը: 

Ս. Ստեփանոս  Նախավկայի  Վանքի Նոր Կանթեղներու 

Օծում 

3 Փետրուարին Թաւրիզի Լիլաւա հայաշատ թաղամասի Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ 

թեմի առաջնորդ Գրիգոր եպս. Չիֆթճեանի ձեռամբ  օծուեցան Ս. Ստեփանոս 

Նախավկայի վանքի տաճարի նոր կանթեղները, որոնք շուտով պիտի փոխարինեն 

հիները: 

Օծման արարողութեան աւարտին սրբազանը իր քարոզին մէջ վեր առաւ Աստուծոյ 

խօսքին կենսական կարեւորութիւնը հաւատացեալ մարդու կեանքին մէջ` շեշտելով, որ 

առանց աստուածային առաջնորդութեան` զուր են մեր ջանքերը եւ մեր մշակած բոլոր 

ծրագիրները, աւելցնելով, որ առանց անոր առաջնորդութեան` վտանգաւոր է մեր ուղին 

եւ առանց անոր աջակցութեան` անկարելի է հասնիլ մեր կեանքի նպատակին: 
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Սրբազանը բարձր գնահատեց ժողովուրդին ունեցած սէրը մեր վանքերուն եւ հոգեւոր-

մշակութային կոթողներուն հանդէպ: 

«Հայ Մամուլի» Տարուան Առիթով 

«Անի» Միութեան Այցելութիւնը «Ալիք»-ի Խմբագրատուն 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ Ա. վեհափառ հայրապետի 2019 տարին «Հայ մամուլի 

տարի» հռչակման առիթով 26 յունուարին «Ալիք»-ի խմբագրատուն այցելեցին «Հայ կին» 

միութեան կից «Անի» միութեան վարչութեան կազմը եւ անդամուհիները: 

Հանդիպումի ընթացքին «Ալիք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Դերենիկ Մելիքեանը 

անդրադարձաւ համայնք-մամուլ անքակտելի կապին եւ ողջունեց միութեան մտայղացումը` 

նշելով, որ «Ալիք»-ի 80-ամեակի առիթով կազմակերպուած ձեռնարկներու շարքին եւս «Անի» 

միութիւնը առաջինն էր, որ շնորհաւորական այցելութիւն տուաւ «Ալիք»-ի խմբագրատուն: 

Մելիքեանը նշեց, որ նման նախաձեռնութիւնները  մեծապէս կը խրախուսեն «Ալիք»-ը եւ կը 

հարստացնեն այն ոգին, որուն շնորհիւ 88 տարիէ հայ մամուլի կեանքին մէջ ներկայ է «Ալիք»-

ը: Մելիքեանը ընդգծեց նաեւ, թէ որպէս համայնքի միակ օրաթերթը` կը փորձեն ջերմ 

յարաբերութիւններ հաստատել համայնքի միութիւններուն, վարժարաններուն եւ կառոյցներուն 

հետ, որովհետեւ օրաթերթը կը հարստանայ իր համայնքային կեանքի արտացոլմամբ եւ կը 

փորձէ լաւագոյնս եւ առանց վրիպումներու արտացոլել  եղածը: Ան յորդորեց ներկաները, որ 

միութիւնները եւս իրենց ձեռնարկներու մասին իրազեկ դարձնեն օրաթերթը եւ 

համապատասխան թղթակցութիւնները ուղարկեն խմբագրութիւն: 
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Միութեան վարչութեան նախագահ Նազիկ Մանասէրեանը ընդգծեց, որ «Ալիք»-ը երկար 

տարիներէ մաս կը կազմէ իր ընտանիքին եւ կարեւոր նկատեց սփիւռքի մէջ 88-ամեայ 

վաղեմութեամբ օրաթերթին ունեցած դերակատարութիւնը: 

Հանդիպումի աւարտին միութիւնը նուիրատուութիւն կատարեց օրաթերթին: 

Ռոթերտամի Միջազգային Փառատօնի  

Ծրագիրներէն  Մէկը Պիտի  Նուիրուի  Սերգէյ 

Փարաճանովին 

Ռոթերտամի միջազգային 48-րդ փառատօնի առանցքային ծրագիրներէն մէկը` 

«Շարժապատկերի տաճարը» պիտի նուիրուի բեմադրիչ Սերգէյ Փարաճանովին, որ 

1988-ին առաջին անգամ հրաւիրուեցաւ մասնակցելու Ռոթերտամի փառատօնին: 

Փարաճանովին նուիրուած ծրագիրը նախաձեռնած են Ռոթերտամի փառատօնի 

կազմակերպիչները, Հայաստանի Շարժապատկերի ազգային կեդրոնը եւ բրիտանացի 

անկախ արտադրող Տենիըլ Պըրթը: 

Յայտնենք, որ Ռոթերտամի փառատօնին առանձին ընդարձակ ծրագիրով մը 

հայկական շարժապատկերի ներկայութիւնը մեծ կարելիութիւն է միջազգային 

հանրութեան ներկայացնելու հայկական շարժապատկերի արուեստը եւ պատմութիւնը: 
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Հայկական  Վարժարաններու Դէմ  Խափանարարութեան 

Արարքները  Դատապարտող Միջկրօնական  Հսկումի     

Արարողութիւն 

Երեքշաբթի, 29 յունուարին, Սան Ֆեռնանտօ 

Հովիտի հայկական երկու դպրոցներ` Ազգ. 

Ֆերահեան եւ ՀԲԸՄ-ի Մարի Մանուկեան 

երկրորդական վարժարանները թիրախ 

դարձան թրքաբարոյ խափանարարութեան, 

որ  միաձայնութեամբ դատապարտումի 

ենթարկուեցաւ` իբրեւ անհանդուրժողութեան 

եւ ատելութեան արտայայտութիւն: Արդարեւ, 

անծանօթ դիմակաւորներ գիշերով թրքական 

դրօշակներ կախած էին յիշեալ վարժարաններու ցանկապատերուն: Նոյն օրերուն 

շրջանի հրէական աղօթավայր մըն ալ ատելութեան նմանօրինակ դրսեւորումի մը 

առարկայ եղած է: 

Առ այդ, կազմակերպութեամբ Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչման միացեալ 

յանձնախումբին եւ մասնակցութեամբ պետական ու ոստիկանութեան 

պատասխանատուներու եւ մեր համայնքի ներկայացուցիչներուն, երեքշաբթի 

երեկոյեան Ֆերահեան վարժարանի «Աւետիսեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ մամլոյ 

ասուլիս մը: 

1 Փետրուարին վերոյիշեալ վարժարաններու աշակերտութիւնը Ֆերահեան վարժարան 

հաւաքուեցաւ` կազմակերպելով քայլարշաւ մը, որ կը խորհրդանշէր 

միասնականութիւն եւ հաւաքական ընդդիմութիւն: 

4 Փետրուարին, կազմակերպութեամբ Էնսինոյի քաղաքապետական խորհուրդի անդամ 

Փոլ Քորեցի, Ս. Նահատակաց եկեղեցւոյ «Եղիա Սարաֆեան» սրահին մէջ տեղի 

ունեցաւ հաւաք մը, որուն ընթացքին զեկուցում տրուեցաւ ծանօթ դէպքերուն շուրջ 

բացուած քննութեանց արդիւնքին մասին եւ հաղորդուեցաւ, որ հետապնդումները կը 

շարունակուին: 

7 Փետրուարի երեկոյեան Էնսինոյի «Աուըր Լէյտի աֆ Կրէյս» կաթողիկէ եկեղեցւոյ մէջ 

տեղի ունեցաւ միջկրօնական եւ միջհամայնքային հսկումի արարողութիւն մը, 

որուն  նպատակն էր դատապարտել անհանդուրժողութիւն սփռող եւ ատելութիւն 

սերմանող հակակրօնական արարքները եւ միասնական ճիգերով դէմ դնել 

հատուածականութեան եւ համայնքներուն սպառնացող վտանգներուն: Ելոյթ ունեցան 

Րաֆֆի սրկ. Կարապետեանը, իսկ սրբազան հօր անունով` Ռազմիկ Ա. քհնյ. 

Խաչատուրեանը: 

www.aztagdaily.com 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Նունէ Սարգսեան 

Ո՞վ է նախագահ Արմէն Սարգսեանի կինը` Նունէ Սարգսեանը: Տարբեր առիթներով տրուած 

հարցազրոյցներէ քաղելով` կը ներկայացնենք լուռ, համեստ, բայց շատ գործունեայ Առաջին 

տիկինը, որուն մասին քիչ բան գիտենք: 

Մանկագիր 

Հեքիաթը հարուստ գրական սեռ է: Միշտ եղած են ու կան հեքիաթներ նաեւ մեծերուն համար, 

ինչպէս, օրինակ, «Հազար ու մէկ գիշերները», կան նաեւ հեքիաթներ փոքրերուն համար: 

Մանկական իւրաքանչիւր հեքիաթ բարոյախօսութիւն եւ խրատ կը պարունակէ: 

Հեքիաթները դասագիրք են երեխայի հետագայ կեանքի դպրոցին համար: Եւ որքան կանուխ 

երեխան ընկալէ լաւին ու բարիին արժէքները, այնքան հետագային հասարակութիւնը կը շահի: 

Այս է պատճառը, որ ես եւ շատ ուրիշ մանկագիրներ կը գնահատենք հեքիաթին դերը 

երեխաներուն համար` այսօրուան գերզբաղուած եւ ելեկտրոնային տեղեկատուութեամբ 

ծանրաբեռնուած կեանքին մէջ: 

Իսկ թէ ինչո՛ւ եւ ինչպէ՛ս ես սկսայ հեքիաթներ գրել, ուրիշ պատմութիւն է: Եւ ատիկա 

կապուած չէ իմ երեխաներուս կամ թոռնիկներուս գոյութեան հետ: Մասնագիտութեամբ ես 

արուեստաբան եմ եւ երկար ժամանակ զբաղեր եմ արուեստով` ցուցահանդէսներ եւ դասական 

երաժշտութեան համերգներ կազմակերպելով, ակնարկներ եւ յօդուածներ գրելով` հայալեզու 

արտասահմանեան ու տեղական մամուլին եւ ձայնասփիւռին համար: 

Երբեք չէի նախատեսած գրող կամ մանկագիր դառնալ, զիս քաջալերողը ամուսինս էր: 

Նախագահի Կին 

Նախագահի կին ըլլալը դժուար չէ, 

ընդհակառա՛կը, հաճելի է, պատասխանատու եւ 

կարեւոր, սակայն դժուար չէ: 

Իմ կեանքիս մէջ մեծ փոփոխութիւն տեղի 

չունեցաւ Արմէնին նախագահ դառնալով: Ան 

բնագէտ էր, երբ ամուսնացանք, յետոյ` 

դիւանագէտ, վարչապետ, գործարար, իսկ հիմա` 

հանրապետութեան նախագահ: Ան չէ փոխուած, 

ես ալ նոյնն եմ, նոյն Նունէն` Արմէն Սարգսեանի 

կինը, Վարդանի եւ Հայկի մայրը, Սաւաննայի, 

Արմէնի եւ Գաբրիէլի տատիկը: Ունիմ 

ընկերներու եւ ծանօթներու լայն շրջանակ, 

զբաղումներու երկար ցանկ: Ինչպէս Արմէնը, ես նոյնպէս կը սիրեմ թատրոնը, արուեստը, 

երաժշտութիւնն ու մարզանքը: 
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Քաղաքականութիւն 

«Տունը քաղաքականութիւն երբեք չենք խօսիր: Տան մէջ կը ձգտիմ ստեղծել այնպիսի մթնոլորտ, 

ուր ան կարենայ շեղիլ աշխատանքային մտածումներէն` յաջորդ օրը աւելի թարմ ուժերով 

սկսելու համար»: 

Վայելչութեան Խորհրդանիշ 

«Ինծի համար առաջին հերթին եւ ամէնէն կարեւորը 

հագուստներուն յարմարաւէտութիւնն է, ապա` ճաշակը, 

գեղեցկութիւնը, նորաձեւութիւնը: 

Երբեք օգնող չեմ ունեցած արտաքին տեսքս յարդարելու 

համար, հիմա ալ չունիմ: Ամէն ինչ ես կ՛ընտրեմ ու կ՛որոշեմ: 

Աքսեսուարի մասին խօսելով` ըսեմ, որ կը սիրեմ օղեր կրել, 

որովհետեւ չեն խանգարեր, չեմ նկատեր, որ վրաս են»: 

«Երեւան Իմ Սէր» Նախագիծ 

«Աշխարհի բազմաթիւ երկիրներու մէջ նախագահներու 

կիները կը զբաղին բարեգործութեամբ: Ես ժամանակ ու ջանք 

չեմ խնայեր բարեգործական հիմնարկներու աջակցելու համար: «Երեւան իմ սէր»-ը ստեղծուած 

է 2010-ին, Արմէնի ջանքերով, երբ ան ազատ գործարար էր եւ կ՛աշխատէր միջազգային 

ընկերութիւններու հետ Բրիտանիոյ մէջ եւ այլուր: 

Այս բարեգործութեան նպատակն է Երեւանի պատմական արժէք ունեցող շէնքերը նորոգել` 

անոնց տալով նախկին տեսքն ու գեղեցկութիւնը, որմէ ետք այդ հաստատութիւնները 

յատկացնել տեղի համայնքին կամ կարիքաւորներուն, յատկապէս` ծերերուն, երեխաներուն եւ 

հաշմանդամներուն: Միշտ աջակցած եմ «Երեւան, իմ սէր»-ի ծրագիրներուն, քանի որ կը 

հաւատամ` «Երեւան, իմ սէր»-ը կը վարէ ճիշդ եւ ուղղորդուած, նպատակասլաց եւ օգտակար 

գործունէութիւն: 

Ի միջի այլոց, շուտով նոյն նպատակով կեդրոն պիտի ստեղծենք Գիւմրիի մէջ, որ պիտի կոչուի 

«Գիւմրի, իմ սէր»: 

Հայաստանի Դեսպան` Արտասահմանի Մէջ 

«Մեր մշակոյթը ներկայացնելու ատեն յաճախ կը գովաբանեմ հայաստանցիները եւ 

ընդհանրապէս հայերը, քանի որ մենք շատ տաղանդաւոր ազգ ենք, ունինք ստեղծագործելու 

բազում հնարաւորութիւններ: 

Հպարտ եմ Հայաստանի բնապատկերով, երբեմն մեր աչքերը կը վարժուին եւ չենք նկատեր, թէ 

ի՛նչ գեղեցիկ տեսարաններ կան մեր շուրջը: Օտարները կը հրաւիրեմ այցելելու Վանաձոր, 
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Գորիս, Կապան, Դիլիջան, Սեւան եւ Գիւմրի, ուր տակաւին պահպանուած է հին քաղաքին 

մթնոլորտը, այցելել Արցախ` վայելելու համար աննման  տեսարանները: 

Օտարներուն կը ներկայացնեմ մեր պատմութիւնն ու ճարտարապետութիւնը: Անշուշտ նաեւ կը 

ներկայացնեմ մեր արուեստն ու երաժշտութիւնը` խօսելով Արամ Խաչատուրեանի հանճարեղ 

ստեղծագործութիւններուն մասին: 

Կը գովաբանեմ մեր խոհանոցն ու հայկական հիւրասիրութիւնը, մեր ծիրանը»: 

Հայոց Պատմութեան 3 Ամենալուսաւոր Կերպարները 

«Իմ կարծիքովս, մեր պատմութեան 3 ամէնէն լուսաւոր կերպարներն են` Մեսրոպ Մաշտոց, 

Յովհաննէս Թումանեան եւ Կոմիտաս: Անոնց ժառանգութիւնը լուսաւոր է»: 

Ծնողք 

«Հայրս լրագրող էր, մայրս` ուսուցչուհի: Մենք հարուստ չենք եղած, բայց զարգացած եւ 

բաւարար գումար ունէինք` կերակուրի եւ հագուստի համար: Ես երբեք զրկանքներ չեմ կրած, 

իմ մանկութիւնս վատ չէ եղած»: 

Վարդի Ջուրին Անհամար Բարիքները 

Անցեալին վարդի ջուրը օգտագործուած է շատ մը 

ժողովուրդներու կողմէ` թէ՛ որպէս գեղեցկագիտական եւ 

թէ՛ առողջապահական նիւթ: Շրջան մը 

մոռացութեան մատնուելէ ետք, այժմ կրկին մեծ 

կարեւորութիւն ստացած է. ինչո՞ւ չօգտուիլ այս աժան եւ 

մատչելի «դեղին» բոլոր բարիքներէն: 

*** 

Վարդի Ջուրը Կը Մաքրէ Դէմքին Մաշկը -Օրական երկու անգամ` առտու եւ իրիկուն ձեր դէմքը 

մաքրեցէք վարդի ջուրի մէջ թաթխուած բամպակով մը: Շաբաթ մը ետք կը քաղէք բարիքները: 

Վարդի ջուրը հականեխիչ յատկութիւն ունի, բայց նաեւ դէմքին մաշկը խորապէս կը մաքրէ եւ 

անոր առողջ տեսք կու տայ: Յանձնարարելի է մասնաւորաբար իւղոտ մաշկ ունեցողներուն: 

*** 

Վարդի Ջուրը` Ջրազրկուած Մորթին Համար -Ամրան եղանակին, ծովափէն վերադարձին ձեր 

մորթը օծեցէք վարդի ջուրով: Մարմնին այրած ու կարմրած մաշկը ոչ միայն կը զովանայ, այլ 

խորքով կը դարմանուի: Ծանր պարագաներու ձեր դէմքն ու մարմինը օրական 3 անգամ օծեցէք 

վարդի ջուրով: 
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