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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԲԱՐԵԿԱՄ` ԱՀՄԷՏ ԱԼ ՍԱՐՐԱՖԸ
ՔՈՒԷՅԹԻ ՀԱՅԱՇՈՒՆՉ ԿՐԹՕՃԱԽԷՆ ՆԵՐՍ
«Գրքերը մտքերու նաւեր են` ժամանակի ալիքներով թափառող եւ իրենց թանկարժէք
բեռը սերունդէ սերունդ զգուշօրէն տեղափոխող»։ Ֆրենսիս Բեկոն
Չորեքշաբթի 21 Նոյեմբեր 2018ին, երեկոյեան ժամը 8:30ին, Քուէյթի Ազգային
Վարժարանը կազմակերպեց, Քուէյթցի մտաւորական, « »القبسթերթի հանրայայտ
յօդուածագիր, Պրն. Ահմէտ Ալ Սարրաֆի` « »عبد اللطيف األرمني والتفاحات الثالثգիրքի
Շնորհահանդէսը:
Նշենք,
որ
գիրքը
կ՛անդրադառնայ
հայութեան
կրած
ողբերգութիւններուն, Ցեղասպանութեան եւ Քուէյթահայութեան կազմաւորութեան
սկզբնաւորութեան:

Հանդիսութեան ներկայ էին` Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս
Եպս. Զօպույեան, Ազգային եւ Միութենական մարմիններու ներկայացուցիչներ, ստուար
թիւով տեղացի քուէյթցիներ, ինչպէս նաեւ Քուէյթահայ գրասէր շրջանակ մը:
Օրուան հանդիսավար Պրն. Կարօ Արսլանեան, համառօտ կերպով ներկայացուց
հեղինակի կենսագրական գիծերը, գրական եւ հրապարակագրական վաստակն ու իր
հետաքրքրութիւնը հայ ժողովուրդին ու հայկական հարցին նկատմամբ:
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Տիկին Հայկուհի Բազեան դաշնամուրային գեղարուեստական երկու կտորներով,
գեղեցկացուց օրուան յայտագիրը։
Վարժարանիս արաբերէն լեզուի դասատու` Պրն. Ճորճ Սալամէ բանաստեղծական
գեղեցիկ մէջբերումներով, գիրքին պատմական եւ գրական երեսները ներկայացուց, վեր
առնելով հեղինակի վարպետութիւնը, որ յաջողած է իր միտքերը գեղարուեստական
բարձր ճաշակով ներկայացնել ընթերցողին։
Արդ, գիրքի Հեղինակ` Պրն. Ահմէտ Ալ Սարրաֆ, իրեն իւրայատուկ հիւմորով
ներկայացուց 1960ականներէն եկած իր եւ Քուէյթահայերուն սերտ գործակցութիւնն ու
կապուածութիւնը, որոնք ծնունդ տուին նշեալ գրքին, որ իրականութեան մէջ իր
բարերար ազդեցութիւնը պիտի ունենայ հայ դատի ծանօթացման ու տարածման
գործընթացին մէջ։
Ձեռնարկը վերջ գտաւ Գիրքի մակագրութեամբ, ուր Հեղինակը մեծ սիրով ծանօթացաւ
ներկաներուն եւ իւրաքանչիւրի անունը մակագրեց գրքին մէջ, իսկ վաճառուած
գիրքերու հասոյթը Պրն․ Սարրաֆ ամբողջութեամբ նուիրեց Քուէյթի Ազգային
Վարժարանին։
Հուսկ, Քուէյթի Ազգային Վարժարանի Տնօրէն Տոքթ․ Ներսէս
երախտագիտական յուշավահանակով մը պատուեց օրուան հիւրը։

Սարգիսեան

Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ կոկիկ հիւրասիրութեամբ մը։

''ՈՒՂՂԻՉ ՇԱՐԺՈՒՄ''Ի ՆՇՈՒՄ ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ
ԴԵՍՊԱՆԱՏԱՆ ՄԷՋ ԵՒ
ՊԱՂԵՍՏԻՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՀՌՉԱԿՄԱՆ ՆՇՈՒՄ
Կիրակի, 18 Նոյեմբեր, 2018ին, Թեմիս
Առաջնորդ՝ Գերշ Տէր Մասիս Եպսկ.
Զօպուեանը այցելեց Քուէյթի Սուրիական
Դեսպանատունը, ուր հաւաքուած էին
սուրիացի եւ քուէյթցի բազմութիւն մը,
սուրիական ''Ուղղիչ Շարժում''ի տօնին
առիթով: Սրբազան Հօր կ'ընկերակցէին
գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Արտակ
Ա. Քհնյ. Քէհեաեանը, իսկ ազգային
վարչութենէն Տք. Յակոբ Սերայտարեանը:
Ներկայ էին նաեւ մեծ թիւով սուրիահայեր,
որոնք եկած էին մաս կազմելու տօնակատարութեան եւ իրենց երախտիքը յայտնելու
սուրիական հայրենիքին:
Տօնական ջերմ մթնոլորտի ընթացքին, սուրիական Դեսպանատան ժամանակաւոր
հաւատարմատար Տք. Ղասսան Անճարինի շնորհակալութիւն յայտնեց Սրբազան Հօր եւ
Քուէյթի հայ համայնքին, որոնք միշտ զօրավիգ կանգնած են եւ իրենց ներկայութեամբ
ճոխացուցած՝ դեսպանատան բոլոր միջոցառումները: Սրբազանը իր կարգին
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շնորհաւորեց ժամանակաւոր հաւատարմատարը ազգային տօնին առիթով եւ մաղթեց,
որ շուտով խաղաղութիւնը վերահաստատուի Սուրիայէն ներս եւ յաջողութեամբ
պսակուին երկրի վերականգնումի ու վերաշինութեան բոլոր ծրագիրները:

ՊԱՂԵՍՏԻՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՀՌՉԱԿՄԱՆ ՆՇՈՒՄ
Կիրակի 18 Նոյեմբերի երեկոյեան, Սրբազանը ներկայ գտնուեցաւ Քուէյթի JW
MARRIOT հիւրանոցէն ներս կազմակերպուած Պաղեստինի անկախութեան հռչակման
30 ամեակի նշման հանդիսաւոր ընդունելութեան, հիւրընկալութեամբ Քուէյթի մօտ
Պաղեստինի պետութեան Դեսպան Ռամի Թահպուպի:

ԲԱՐԻ ԱՊԱՔԻՆՄԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ, Ա. ՓՈԽ ՎԱՐՉԱՊԵՏ
ՇԷՅԽ ՆԱՍԷՐ ԱԼՍԱՊԱՀԻՆ
Կիրակի, 18 Նոյեմբերի երեկոյեան, Թեմիս Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպսկ.
Զօպուեանը, բարի ապաքինման այցելութիւն տուաւ Քուէյթի Պաշտպանութեան
Նախարար եւ Ա. փոխ Վարչապետ՝ Շէյխ Նասէր Սապահ Ալահմատ Ալսապահին, որ
նաեւ երկրի Էմիրին որդին է: Շէյխը, անհանգստութեան պատճառով երկրէն դուրս
դարմանումի գացած էր:
Այցելութեան ընթացքին, Շէյխը համայնքիս, Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի
նկատմամբ ջերմ արտայայտութիւններով ընդունեց Սրբազան Հայրը, որուն
կ'ընկերակցէին գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տէր Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանն ու
Ազգային Վարչութեան Ատենապետ՝ Պրն. Զարեհ Յակոբեանը: Երկրիս Ա. Փոխ
Վարչապետին ե պաշտպանութեան նախարարին կողքին ներկայ էին պետական
բարձրաստիճան պաշտօնեաներ:
Այս առիթով անոնք նաեւ Շէյխին հետ ունեցան յիշատակի նկար մը:

ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ԼԻԲԱՆԱՆԻ
ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԸ
Հինգշաբթի, 15 Նոյեմբերի երեկոյեան, Լիբանանի անկախութեան 75-րդ տարեդարձին
առթիւ, Քուէյթի մօտ Լիբանանի դեսպանատան ժամանակաւոր հաւատարմատար Տիկ.
Նըսրին Պու Քարամի հովանաւորութեամբ, CROWN PLAZA հիւրանոցէն ներս տեղի
ունեցաւ յատուկ ընդունելութիւն մը:
Տօնակատարութեան
ներկայ
էին
մեծ
թիւով
լիբանանցիներ,
պետական
ներկայացուցիչներ, դիւանագէտներ, որոնք հրաւիրուած էին նշելու Լիբանանի
անկախութեան տօնը: Ժամանակաւոր հաւատարմատար Տիկ. Պու Քարամ այս առթիւ
արտասանեց յաւուր պատշաճի խօսք մը:
Կազմակերպուած սոյն յատուկ ընդունելութեան իր մասնակցութիւնը բերաւ Թեմիս
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպույեանը, որուն կ'ընկերանային գաղութիս հոգեւոր
հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանը եւ ազգային վարչութեան ներկայացուցիչ
տիար Ռաֆֆի Յովսէփեանը: Սրբազան Հայրը շնորհաւորեց Քուէյթի մօտ Լիբանանի
ժամանակաւոր հաւատարմատարն ու դեսպանատան անձնակազմը:
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ՔՈՒԷՅԹԻ ԱՆԿԼԻՔԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ
70 ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ
Ուրբաթ, 16 Նոյեմբերի առաւօտուն, Քուէյթի Ահմատի շրջանին մէջ նշուեցաւ
Անկլիքան Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 70 ամեակը: Սուրբ եւ անմահ
պատարագը մատուցեց Կիպրոսի եւ Ծոցի երկիրներու Անկլիքան եկեղեցւոյ Առաջնորդ՝
Տ. Մայքըլ Լուիս Եպիսկոպոսը, որ ժամանած էր Կիպրոսէն նշելու եկեղեցւոյ 70
ամեակը: Ի շարս այլ Եկեղեցիներու առաջնորդներու, սուրբ պատարագին ներկայ
գտնուեցաւ Թեմիս Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպույեանը, որուն կ'ընկերանար
ազգային վարչութեան ներկայացուցիչ՝ Տիար Գրիգոր Թիւթիւնճեանը: Սրբազան Հայրը
պատարագէն ետք հանդիպելով Անկլիքան եկեղեցւոյ Առաջնորդին հետ, անոր
փոխանցեց իր շնորհաւորութիւններն ու բարեմաղթութիւնները:

ՃԱՏՐԱԿԻ ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՄՐՑՈՅԹ
Չորեքշաբթի 21 Նոյեմբեր 2018ին, յետմիջօրէի ժամը 5:00ին, Քուէյթի Ազգային

Վարժարանէն ներս, տեղի ունեցաւ Ճատրակի աշակերտական մրցոյթը, որ իր
տեսակին մէջ եզակի էր։
Նշեալ մրցոյթին իրենց մասնակցութիւնը բերին զանազան կարգերէ 18 պարման
պարմանուհիներ, որոնք որոշ մարզումներու ենթարկուած էին մրցոյթի կազմակերպիչ
յանձնախումբին կողմէ, յանձինս՝ Պրն․ Ժան Պարսումի, Պրն․ Կարօ Արսլանեանի եւ
Պրն․ Յակոբ Ասլանեանի։
Մրցոյթը ընթացաւ հաճելի մթնոլորտի մէջ, որու արդիւնքով առաջին հանդիսացաւ
11րդ կարգի աշակերտ՝ Շահան Այնթապեանը, իսկ երկրորդ դիրքը գրաւեց 9րդ կարգի
աշակերտ՝ Արա Սարգիսեանը։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Հրանդ Մարգարեան. «Դաշնակցութիւնը Ստեղծուած Է
Հայ Ժողովուրդի Անվտանգութեան Եւ Զարգացման
Համար»
«Երկիր Մետիա» պատկերասփիւռի կայանին նախաձեռնած «Հարցեր` դաշնակցականներին»
հաղորդաշարը 20 Նոյեմբերին հիւրընկալած է ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ
Մարգարեանը:
«Ժամանակի հետ փոփոխութիւն ապրել ենք, բայց դա մեր էութեան հետ չի առնչուել», ըսած է
ան` նշելով, որ Դաշնակցութիւնը ստեղծուած է, որպէսզի հայ ժողովուրդը կարենայ անվտանգ
ապրիլ ու զարգանալ: «Այդ առումով մեր սկզբունքը չի փոխուել, մեր էութիւնը չի փոխուել,
բայց, բնականաբար, ժամանակներն են փոխուել, մեր գործելաոճն ու մեթոտիքան են փոխուել:
Մենք դեռ զինուորագրուած ենք հէնց այդ դատին», նշած է Մարգարեան:
Անդրադառնալով տարուան սկիզբին քաղաքական բուռն իրադարձութիւններուն եւ այդ
հարցին մէջ Դաշնակցութեան դիրքորոշման ու դերակատարութեան` Բիւրոյի ներկայացուցիչը
պատմած է, որ ժողովրդական շարժման դեռ նախօրէին` սկզբնական փուլին, երբ դեռ երկու
տասնեակ ժողովուրդ հաւաքուած էր, ինք պատկերասփիւռի կայանէն ունեցած ելոյթին
ընթացքին («Առաջին լրատուական») ողջունած է շարժումը:
«Ես ասել եմ, որ ողջունելի է դա, եւ մենք ուզում ենք, որ այս շարժումը յաջողի, արդիւնաւորուի,
չլինի այնպէս, որ այս շարժումը չյաջողի: Ես ուրախ եմ, որ յաջողել է», ըսած է Մարգարեան`
ընդգծելով, որ ՀՅԴ-ի համար սրբութեան նման եղած է, որ ժողովուրդը ոտքի ելլելով իր
իրաւունքներուն տէր կանգնած է` մերժելու ինչ որ վատ է, տգեղ է, վնասակար է, մերժելու եւ
այդպիսով յառաջ երթալու:
Մարգարեան նաեւ նշած է, որ թէեւ աջակցած են շարժման, այնուամենայնիւ, ունեցած են լուրջ
մտահոգութիւններ: «Ի սկզբանէ մենք ունեցել ենք մտահոգութիւն. որքան ժողովրդային
շարժումը հրաշք էր, լաւն էր, իսկապէս ոգեւորող էր, երիտասարդութեան ներկայութիւնը
բացառիկ էր, նոյնքան եւ մտահոգութիւնն էր մեծ: Մենք նկատում էինք, որ ժողովուրդը ոտքի է
կանգնել, որովհետեւ աղքատութիւն կայ երկրում, փտածութիւն կայ երկրում, խտրական
քաղաքականութիւն կայ երկրում, անարդարութիւն կայ երկրում, բայց մի շարք անձինք
փորձում էին այդ շարժումը շեղել կամ ուղղորդել դէպի այլ տեղ: Այն, ինչ կոչւում է «գունաւոր
յեղափոխութիւն», որն այսօր ծանօթ հասկացութիւն է եւ տարբեր երկրներում իրականացուել է,
մենք այդ հարցով էինք մտահոգ, որովհետեւ «գունաւոր յեղափոխութեան» միակ գլխաւոր
նպատակը տուեալ երկիրը ռուսական ազդեցութեան դաշտից դուրս բերելը եւ Արեւմուտքի
ազդեցութեան դաշտ մտցնելն է: Բայց մեր ժողովուրդը դրա համար ոտքի չէր կանգնել,
ժողովուրդը դրա համար փողոց դուրս չէր եկել, անարդարութիւնն էր նրան դուրս բերողը,
խտրական քաղաքականութիւնը, աղքատութիւնը, բայց ժողովուրդը երբեք մտահոգ չի եղել, որ
ռուսական խարիսխներ կան երկրում, ժողովուրդը երբեք չի ուզել, որ ազգայինը մերժուի մեր
երկրում: Մենք շատ լաւ ենք հասկացել, որ երբ այդ շարժումը մտնի, այսպէս ասած, «գունաւոր
յեղափոխութեան» հանգրուան, առճակատումն անխուսափելի կը լինի», ըսած է Մարգարեան:
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Ըստ անոր, առճակատումէ խուսափելու համար Դաշնակցութիւնը ջանք չէ խնայած: «Ճիշդ այդ
պատճառով մենք մեծ ճիգ ենք թափել: Մեր դիրքը տալիս էր այդ հնարաւորութիւնը, որ մի
կողմից կապի մէջ լինենք Նիկոլ Փաշինեանի հետ` որպէս շարժման ղեկավարի, միւս կողմից`
Սերժ Սարգսեանի հետ` իբրեւ փաստացի վարչապետի: Մենք փորձել ենք այդ առճակատման
պահը թոյլ չտալ, այսինքն` թոյլ չտալ, որ մեր երկրում երկրորդ մարտի 1 տեղի ունենայ,
արիւնահեղութիւն, բախում տեղի ունենայ, եւ, վերջապէս, ամենակարեւորը` մենք
չպարտաւորուենք այլ, օտար ծրագրի համար ազգային գին վճարել: Շատ պարզ է` Ուքրանիան
գնաց այդ ուղղութեամբ, Ղրիմով վճարեց այդ գինը, Վրաստանը գնաց այդ ուղղութեամբ,
Աբխազիայով վճարեց այդ գինը: Մենք չէինք ուզում, որ մենք գին վճարենք: Դրա համար էր, որ
մենք ամէն ճիգ թափեցինք, որ այդ շարժումը արդիւնաւորուի առանց, այսպէս ասած,
Հայաստանի`
աշխարհաքաղաքական
փոփոխութիւն
ապրելու»,
նշած
է
Բիւրոյի
ներկայացուցիչը:
Ան դիտել տուած է, որ ճիշդ այդ ատեն էր, որ Դաշնակցութիւնը ձեւաւորեց «Քաղաքական
հարթակ» հասկացութիւնը` համոզելով բոլորը, թէ՛ Նիկոլ Փաշինեանը, թէ՛ Սերժ Սարգսեանը,
որ պահը այնպիսին է, որ ուժերու բախումով պէտք չէ հարց լուծել, պէտք է քաղաքական
ուժերու համախմբումով կարենալ գտնել այնպիսի լուծում մը, որ երկրին համար լաւագոյնն է:
«Մենք նոյնիսկ դիմեցինք երկրի նախագահին: Նա հրապարակ եկաւ նախաձեռնութեամբ, որ
նման հարթակ ստեղծուի: Բայց, ինչպէս յատուկ է Հայաստանին, շաբաթը ուրբաթից շուտ էր
գալիս, եւ ապրիլ 22-ին տեղի ունեցաւ Նիկոլ Փաշինեանի, Արարատ Զուրաբեանի եւ Սասուն
Միքայէլեանի յայտնի ձերբակալութիւնը: Երկուշաբթի` երեկոյեան ժամը 22:00-ին, պարզուեց,
որ յաջորդ օրը` ապրիլի 23-ին, պէտք է տեղի ունենայ Ազգային ժողովի նիստ, պէտք է նրանք
զրկուեն անձեռնմխելիութիւնից ու նրանց ձերբակալութիւնը դառնայ մնայուն ձերբակալութիւն:
Ապրիլի 23-ի առաւօտեան ժամը 9:00-ին մտել եմ վարչապետ Սերժ Սարգսեանի մօտ եւ յստակ
ասել, որ եթէ նման նախաձեռնութեամբ խորհրդարան մտնեն, Դաշնակցութիւնը դէմ է
քուէարկելու, չի համաձայնելու այս մօտեցումին: Նա ինձ հարցրել է` ինչո՞ւ, եւ ես բացատրել
եմ, որ սա սրման է տանելու, սա քայլ է, որ մենք գնում ենք դէպի բախում, բախումն
արիւնահեղութեամբ է տեղի ունենալու, եւ մենք դէմ ենք դրան: Նա ինձ հարցրել է` իսկ ի՞նչ
պէտք է անենք այս վիճակում: Ասել եմ` նախ` յետաձգիր Ազգային ժողովի նիստը, երկրորդ` թոյլ
տուր հանդիպեմ Նիկոլ Փաշինեանի հետ: Նա դժուարութեամբ, բայց վերջում համաձայնել է.
Ազգային ժողովի նիստը յետաձգուեց, փոխադրուեց այդ օրը` երեկոյեան, եւ ես հանդիպեցի
Նիկոլ Փաշինեանի հետ», պատմած է Մարգարեան:
Ներկայացնելով Փաշինեանի հետ բանտին մէջ ունեցած իր հանդիպումը` ՀՅԴ Բիւրոյի
ներկայացուցիչը նշած է, որ նոյնատիպ զրոյց ունեցած է անոր հետ: «Ես Նիկոլ Փաշինեանին
ասացի, որ մենք պէտք չէ գին վճարենք, պէտք է խուսափենք այս հարցով ազգային գին
վճարելուց: Նա փորձեց հասկանալ` ինչի մասին է խօսքը, եւ ես բերեցի նոյն Ուքրանիայի,
Վրաստանի օրինակը: Ասացի, որ մենք այլ ճանապարհով պէտք է գնանք, որովհետեւ
հանգուցալուծումը յստակ է, բայց գին պէտք չէ վճարենք: Վերջին հաշուով` 28 տարուայ
անկախութեան այս շրջանում, հազար ու մի զրկանքներով, դժուարութիւններով, ճնշումներով
հանդերձ, ազգային մակարդակների վրայ ունեցել ենք նաեւ ձեռքբերումներ եւ դրանք պէտք չէ
վտանգէինք ինչ-ինչ պատճառներով», շեշտած է Մարգարեան:
Անոր համաձայն, Փաշինեանի` բանտէն դուրս ելլելէն ետք արդէն «իրավիճակ էր փոխուել», եւ
Սերժ Սարգսեանը որոշած էր մէկ կողմ քաշուիլ ու առիթ տալ Կարէն Կարապետեանին:
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«Յամենայն դէպս` ուրախ եմ, որ Հայաստանում արիւն չթափուեց, բախում տեղի չունեցաւ,
մենք գին չվճարեցինք, բայց գին չվճարելու մեր ճիգն ու ջանքը դեռ շարունակւում է: Յուսամ`
բոլորս, անկախ կուսակցական պատկանելութիւնից, կ՛ունենանք այն գիտակցութիւնը, որ մեր
երկիրը ղեկավարենք այնպէս, մեր գործերը դասաւորենք այնպէս, որ չպարտաւորուենք գին
վճարել: Այդ գինը վճարելու իրաւունքը մենք չունենք», ըսած է Մարգարեան:
Դիտարկման, որ կալանավայրին մէջ այդ հանդիպման մասին հասարակութիւնը գիտէ, բայց
Մարգարեան առաջին անգամ ըլլալով է, որ կը բանայ փակագիծները, ան արձագանգած է, որ
այդ ընթացքին հարիւրաւոր հանդիպումներ ունեցած է, նաեւ` Նիկոլ Փաշինեանի հետ, սակայն
հանդիպումներուն մանրամասնութիւնները չէ բացայայտած, քանի որ նման բան նկատած է
կենցաղավարութեան եզրերէն դուրս:
«Քաղաքական մարդիկ կարող ենք հանդիպել, զրուցել, կարող է շատ կարեւոր հանդիպումներ
լինեն պատմութեան համար, բայց օրուայ պահով այն կարող է այլ մեկնաբանութիւններ
ունենալ, որ էժանացնում է ամէն ինչ: Ես մինչեւ հիմա չեմ գնացել այդ ճանապարհով, չեմ
խօսել, բայց նաեւ նկատել եմ, որ չարաշահւում է: Ես հրապարակում չեմ եղել, միւսը եղել է,
մէկը ջուր է բաժանել, մէկը չգիտեմ, թէ ինչ է արել, մենք ո՞ւր էինք այդ ժամանակ: Այնպէս չէ, որ
մենք տանն էինք կամ կրաւորական դերակատարութիւն ենք ունեցել: Հակառակը` շատ աշխուժ
դերակատարութիւն ենք ունեցել: Ես կարծում եմ, որ մայիսի 7-ը հասունացնելու առումով մեր
դերակատարութիւնը շատ կարեւոր է եղել: Մայիսի 7-ը անարիւն յաջողեցնելու առումով մեր
դերակատարութիւնը բաւական կարեւոր է եղել», ընդգծած է Հրանդ Մարգարեան:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ իշխանափոխութենէն ետք, բացի իշխանութեան
փոփոխութենէն, ժողովուրդին կեանքին մէջ որեւէ փոփոխութիւն կը տեսնէ՞, թէ՞ ոչ` Բիւրոյի
ներկայացուցիչը ըսած է. «Կայ դրականը, եւ կայ բացասականը: Դրականն այն է, որ յոյս կայ,
որ պէտք է մի բան փոխուի: Յոյս կայ, որ վիճակը պէտք է լաւանայ: Սա, ի հարկէ, թէ՛ շատ լաւ
է, թէ՛ շատ վտանգաւոր է: Վտանգաւոր է առաջին հերթին իշխող ուժի համար. նա պարտաւոր է
բաւարարել ժողովրդի սպասելիքները: Եթէ չկարողացաւ դա անել, յուսախաբութեան ալիքը
շատ մեծ է լինելու: Ես սրտանց չեմ ուզենայ, որ դա լինի, որովհետեւ մեր ժողովուրդը մեղք է,
քանիերո՞րդ անգամ պէտք է յուսախաբուի»` յայտնած է ան` նշելով, որ այսօրուան փաստերը,
սակայն, թոյլ չեն տար, որ այդպէս մտածենք:
«Բոլոր նախկին գիւղապետերը, դպրոցների տնօրէնները, պետական պաշտօնեաները
սարսափած վիճակում են, որ ամէն վայրկեան կարող է իրենց դէմ գործ յարուցուել, ամէն
վայրկեան կարող է իրենց տուգանեն, բանտարկեն: Այս վիճակը մեր երկրին ձեռնտու չէ», ըսած
է Մարգարեան` շեշտելով, որ խօսքը մեծ փտածներու մասին չէ. «Խօսքս հակաօրինական
գործունէութիւն ծաւալած մարդկանց մասին չէ, բայց շարքային անձանց, որոնք ինչ-որ
պայմանների բերումով, գուցէ` յաճախ նաեւ պարտաւորուած, արել են անօրինականութիւններ:
Նրանց այս ձեւով սարսափի մէջ պահել, ահաբեկուած պահել, ասել` եթէ այսպէս չանես, մենք
գործ կը յարուցենք, այս մթնոլորտը մեզ ձեռնտու չէ: Մարդիկ չասեն էլ, մտածում են, որ կարող
է այդպէս լինել: Սա մեր երկրի բարոյահոգեբանական մթնոլորտի համար ճիշդ չէ: Այս
ժողովրդական շարժումը պէտք է այնքան մեծահոգի լինի, որ շարքային ընթացիկ երեւոյթները
մենք ներենք, կարմիր գիծ քաշենք եւ նորից սկսենք», յայտնած է ան:
Ըստ Մարգարեանի, թէեւ այսօրուան հոգեբանական մթնոլորտին մէջ պիտի կարենանք
անօրինականութեան, փտածութեան դէմ դնել, բայց եթէ հարցերուն հիմնական լուծում չտանք,
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անոնք անխուսափելիօրէն պիտի կրկնուին: «Փտածութիւնը մի բան չէ, որ մարդը միշտ
գայթակղութիւն ունենայ դա անելու: Եթէ մարդն ունի ապահով կեանք, արժանապատիւ կեանք,
երբեք դա չի վտանգի` փտածութեան ճամբով գնալու համար: Եթէ անգամ վտանգողներ լինեն,
տոկոս չեն կազմի, շատ քիչ կը լինեն: Բայց եթէ մի բան համատարած է լինում, նշանակում է`
երեւոյթ է, որ պատճառներն ունի, եւ պատճառները պէտք է վերացնել, որպէսզի երկիրը երկիր
դառնայ, եւ երկիրը դուրս բերենք այս անբնական վիճակից: Ես գիտեմ, որ մարդիկ այսօր
իսկապէս սարսափած են, վախեցած են, եւ գուցէ մարդկանց ձեռք է տալիս, որ ժողովուրդն
առայժմ շարունակի հէնց այս ձեւով ապրել», յայտնած է Մարգարեան:
Անցած ժամանակը ցոյց տուաւ, որ մենք իսկապէս ճիշդ ճամբով ընթացած ենք: «Այսինքն` եթէ
լինէր նախկին Սահմանադրութիւնը, երկու բան անխուսափելի կը լինէր Հայաստանում`
գունաւոր յեղափոխութիւնն արդէն իրականացուած կը լինէր, եւ մենք կ՛ունենայինք ազգային
մեծ կորուստներ, ու անպայման արիւնահեղութիւն կը լինէր: Խորհրդարանական համակարգը
կանխեց դա, որովհետեւ այն ելք է ցոյց տալիս առճակատումների պահերին», ըսած է ՀՅԴ
Բիւրոյի ներկայացուցիչը:
Անոր համաձայն, այդպէս ալ եղաւ: «Իշխող ուժը չմտածեց, որ ինքը կորցնում է ամէն ինչ,
տեսաւ, որ խորհրդարանով կարող է ինչ-որ բան վերահսկել: Հէնց սա փրկեց երկիրը, որպէսզի
արիւնահեղութիւն տեղի չունենայ: Ոչ ոք թող իրեն առանձնապէս չվերագրի սա` ո՛չ մենք, ո՛չ
ընդդիմութիւնը, ո՛չ էլ իշխանութիւնը: Մեր երկիրն ունեցաւ լուրջ յաջողութիւն, եւ ես դա բոլորի
հաշուին եմ դրական արձանագրում, բայց պէտք է արդար լինենք եւ խոստովանենք`
խորհրդարանական համակարգն էր, որ հնարաւորութիւն տուեց չգնալու արիւնահեղութեան
ճանապարհով: Սա ամենամեծ ձեռքբերումն է, որ մենք ունեցել ենք: Դրա համար պէտք է
պատմութիւնը շնորհակալ լինի նաեւ մեզնից, որ խորհրդարանական համակարգը
ստեղծեցինք», նշած է Մարգարեան:
Անոր համաձայն, Դաշնակցութիւնը յաճախ կ՛ըսէր, որ պէտք է խորհրդարանական համակարգ
ստեղծել, անկախ անձերու կարգավիճակէն: «Մենք դեռ 1991 թուականից ենք
խորհրդարանական համակարգ պահանջել, այն ժամանակ ո՛չ Սերժ Սարգսեան կար, ո՛չ էլ
մէկը գիտէր, որ մի օր յայտնուելու է նման մարդ, որ դառնայ երկրի նախագահ, յետոյ`
վարչապետ: Մենք միշտ խորհրդարանական համակարգ ենք պահանջել, եւ մեր պահանջը եղել
է երկրի կառուցուածքային հարցով: Երբեք դա անձնաւորուած պահանջ չի եղել, այլ`
սկզբունքային հարց: Մենք նաեւ Առաջին հանրապետութիւնն ենք ղեկավարել, որը նոյնպէս
խորհրդարանական է եղել: Սա մեզ համար եղել է սկզբունքի հարց, եւ այսօր ես հոգեկան,
բարոյական առումով նաեւ գոհ եմ այն իմաստով, որ դա մեր երկիրը փրկեց
արիւնահեղութիւնից», նշած է ան:
Մարգարեանի համաձայն, որեւէ երկրի խորհրդարան առողջ է, եթէ կը ներկայացնէ
հասարակութեան բոլոր շերտերը: «Բոլորը այնտեղ են կարողանում իշխել, քննարկել, այնտեղ
են քուէարկում, օրէնքներ ընդունում: Հասարակութիւնը պէտք է ներկայացուած լինի
խորհրդարանում: Ընդունենք, որ այսօրուայ պահն այդ յարմար պահը չէ, մի փոքր տարբեր
պահ է. կայ բարձրացած ալիք, այդ ալիքի վրայ յայտնուած մարդ, որն ունի մեծ
ժողովրդականութիւն, եւ այդ անձով է պայմանաւորուած, ոչ թէ նրա խումբով, ոչ էլ` անձի
ներկայացրած գաղափարախօսութեամբ կամ ծրագրով: Անձի նկատմամբ համակրանք է, եւ
որքան Էլ յարգելի լինի այդ համակրանքն ու վստահութիւնը, մի բան պարզ է` դա ո՛չ ծրագիր է,
ո՛չ խումբ է, ո՛չ գաղափարախօսութիւն է, ո՛չ քաղաքական ուղեցոյց է: Դա մէկ անձ է, որ եկել է
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որոշ հոգեբանական մթնոլորտի մէջ` անցեալը մերժելու, բայց դեռ յստակ չէ այն ապագան, որ
ուզում է կերտել: Այն 70-80 հոգին, որոնց Նիկոլ Փաշինեանն ուզում է բերել խորհրդարան (չեմ
ուզում երբեւէ մէկի մասին անյարգալից խօսք ասել, յանկարծ այդ տպաւորութիւնը չթողնեմ),
բայց կենսագրութիւն չունի, նրանք արած գործ չունեն, վաստակ չունեն, ճանաչողութիւն չունեն,
որ ասենք` դրանց պատճառով նրանք վաղը կարող են յայտնուել խորհրդարանում», յայտնած է
Մարգարեան:
Անոր համաձայն, կայ պատճառ մը, որ անոնք կարենան յայտնուիլ խորհրդարանին մէջ` «այդ
անձանց անունը կը լինի Նիկոլ Փաշինեանի անուան կողքին»: «Սա վտանգաւոր է, որովհետեւ
խորհրդարանն այն տեղն է, ուր իշխանութիւնը պէտք է կարողանայ ինքն իրեն
հաւասարակշռել, կարգաւորել եւ հակակշռել: Այնտեղ պէտք է լինեն գիտակ մարդիկ: Ես չեմ
խօսում այն մասին, որ նախկինում այդպիսին էր խորհրդարանը, ես խօսում եմ, թէ ինչպիսի՞ն
պէտք է լինի խորհրդարանը: Դրանք տարբեր բաներ են: Որեւէ մէկը չկարծի, որ ես ասում եմ`
նախորդ խորհրդարանն իտէալական էր: Ո՛չ: Բայց այն, ինչ ուզում ենք ստեղծել, պէտք է
անպայման լաւը լինի, չէ՞: Կարող անձերով պէտք է լաւը լինի, վաստակ ունեցող մարդկանցով
պէտք է լաւը լինի: Այդ վաստակը կարող է լինել երկու գրքի հրատարակութիւն: Տարբեր
ձեւերով այն կարող է ձեռք բերուել: Այլապէս` շինծու բան է ստացւում. մէկն իր յետեւից քարշ է
տալիս 70 հոգու, որոնց ժողովուրդը չի ճանաչում», նշած է Բիւրոյի ներկայացուցիչը:
Ինչ կը վերաբերի ընտրութիւնները Դեկտեմբերին կայացնելուն` Հրանդ Մարգարեան դիտել
տուած է, որ իրեն համար անհասկնալի էր, թէ ինչո՞ւ Դեկտեմբեր որոշուեցաւ: «Կարծեմ` Նիկոլ
Փաշինեանն այնքան ժողովրդականութիւն ունէր, որ եթէ ընտրութիւնը մարտին էլ լինէր, պէտք
չէ շատ տուժէր: Այն խորհրդարանը, որ մենք ունենալու ենք, տայ Աստուած, որ ես սխալուեմ,
բայց չունեմ այնքան տուեալ` ասելու, որ դա կը լինի մեր ուզած, ժողովրդի ուզած
խորհրդարանը», նշած է ան` այնուամենայնիւ աւելցնելով, որ որակաւոր խորհրդարան մը կը
ծառայէ բոլորին շահերուն:
Անդրադառնալով նաեւ նորաստեղծ կուսակցութիւններուն` Մարգարեան ընդգծած է, որ
կուսակցութիւն ստեղծելը կատակ չէ, դժուար է: «Մեզ նման փորձառու կազմակերպութեան մէջ
անգամ լինում է պահ` յուսախաբ են անում մարդուն: Եթէ կուսակցական են, նշանակում է`
կիսում են այդ կուսակցութեան գաղափարախօսութիւնը, քաղաքական ուղեգիծը: Եթէ մեզ
համար
դժուար
է,
նորաթուխ
կուսակցութիւնների համար կրկնակի
դժուար է», ըսած է ան:
Մարգարեան աւելցուցած է, թէ կը
փափաքէր, որ կուսակցութիւններուն
ներկայացուցած ցանկերուն մէջ աւելի
մեծ
ըլլար
մտաւորականներու,
գիտնականներու, համալսարաններու
դասախօսներուն թիւը, եւ որակեալ ուժ
հասնէր խորհրդարան: «Բայց ինչ-ինչ
պատճառներով նախընտրեցին այն,
ինչ կուսակցութիւններն ունեն այսօր»,
եզրափակած է Բիւրոյի ներկայացուցիչը:

Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 464, àõñµ³Ã, 23 ÜàÚºØ´ºð, 2018

9

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

Փաշինեանը` Ի Պատասխան Պիելոռուսիոյ. «Այնպիսի
Յարաբերութիւններ, Որոնց Իրենք Սովոր Են, Հայաստանի
Հետ Պիտի Չըլլան»
Մեր միջազգային գործընկերները պէտք է արձանագրեն մէկ բան` այնպիսի յարաբերութիւններ,
որոնց իրենք սովոր են տեսնել, Հայաստանի հետ պիտի չըլլան. Գաւառի մէջ
համայնքապետներու հետ հանդիպումի մը ընթացքին յայտարարեց Հայաստանի
Հանրապետութեան վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանը` անդրադառնալով
Պիելոռուսիոյ հետ յարաբերութիւններուն:
Անոր համաձայն, մենք լուռումունջ համակերպողի դերին մէջ պիտի չըլլանք: «Այնպիսի
տպաւորութիւն կայ, որ շատերը կ՛ուզեն, կը փորձեն կամ պիտի փորձեն մեզի հետ վերաբերիլ
իբրեւ փոքր երկրի, փոքր ժողովուրդի: Ես պարզապէս կ՛ըսեմ, որ ատիկա պիտի չըլլայ, քանի որ
թէեւ մենք փոքրաթիւ ժողովուրդ ենք, բայց մենք փոքր ժողովուրդ չենք, մենք մեծ ժողովուրդ ենք,
որովհետեւ մենք հազարամեայ պատմութիւն ունեցող ժողովուրդ ենք, մենք մշակոյթի ժողովուրդ
ենք, մենք զօրավարներու ժողովուրդ ենք», ըսաւ Փաշինեան:
Ան աւելցուց, որ միջազգային յարաբերութիւններուն մէջ մեր ժողովուրդն ու մեր
կառավարութիւնը ի վիճակի են պաշտպանելու մեր երկրին շահերը, եւ այս փաստին հետ պէտք
է բոլորը հաշուի նստին:

Արմէն Ռուստամեան. «Արտաքին Քաղաքականութիւնը
Շատ Նուրբ Արուեստ Է, Այդտեղ Ամէն Մէկ Խօսք Պէտք Է
Ձեւել-Չափել»
Արտաքին քաղաքականութիւնը շատ նուրբ արուեստ է, եւ այդտեղ ամէն մէկ խօսք պէտք է
ձեւել-չափել. Ազգային ժողովի ճեպազրոյցներու ժամուն Չորեքշաբթի օր յայտարարեց Ազգային
ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեանը` անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի շուրջ
ստեղծուած իրավիճակին:
Անդրադառնալով այն դիտարկումին, թէ տեսակէտ կայ, որ հին բռնատէրները իրենց փակ
ակումբին մէջ չեն հանդուրժեր նոր մարդու` Փաշինեանի ներկայութիւնը, եւ պատասխանելով
այն հարցումին, թէ կա՞յ հաւանականութիւն, որ Հայաստանը դուրս մնայ ՀԱՊԿ-էն, եւ
Ազրպէյճանը անդամագրուի այդ կառոյցին, ան արձագանգեց. «Այսպիսի ձեւակերպումներէն
կ՛ուզեմ, որ խուսափինք: Ի՞նչ կը նշանակէ` հին բռնատէրներ, արդէն կը վիրաւորենք մարդոց,
որքան ալ մեր ներսը համոզումներ ունինք: Կարելի չէ նման կերպ արտայայտուիլ: Մարդիկ շատ
դիւրին ու հանգիստ այդ ամէնուն պատասխան կու տան եւ ամբողջ աշխարհի առջեւ իրենց
հեղինակութիւնը կը պահպանեն` անկախ անկէ, թէ ո՛վ իրենց ինչ կ՛անուանէ: Ի՞նչ իմաստ ունի,
որ մենք մտնենք այդպիսի խօսակցութիւններու մէջ, մենք ատկէ պիտի շահի՞նք: Եթէ
Հայաստանը փոխարինուի Ազրպէյճանով, մենք ատկէ պիտի շահի՞նք, ինչ է թէ սրտահովանքի
խօսք մը ըսինք, անկէ ոգեւորուինք: Արտաքին քաղաքականութիւնը շատ նուրբ արուեստ է,
այդտեղ ամէն մէկ խօսք պէտք է ձեւել-չափել»:
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Ռուստամեան միեւնոյն ժամանակ վստահ է, որ ՀԱՊԿ-ի կանոնադրութիւնը դիւրութեամբ
կարելի չէ փոխել, որ Հայաստանը փոխարինուի այլ երկրով: Ըստ անոր, կարեւոր է, որ
համաձայնութեան ոգին պահպանուի: «Մենք պէտք է բոլորը մղենք, որ համախոհութեան
հասնելու ոգին չտուժէ, չվերանայ: Ասոր պէտք է ուղղել մեր ջանքերը: Չեմ կարծեր, որ այստեղ
կրնայ խնդիր յառաջանալ, Հայաստանը չեն կրնար շրջանցել, Հայաստանը իր տեղն ու դերը
ունի», նշեց ան:
Ըստ Ռուստամեանի, Պիելոռուսիոյ եւ Ղազախստանի ղեկավարներու յայտարարութիւններն ալ
կառուցողականութեան հետ խնդիր ունին եւ համագործակցութեան ոգիէն չեն բխիր, բայց մենք
մեր հարցը պէտք է ձեւակերպենք այնպէս, որ խնդիրը չտեղափոխուի անձնական դաշտ: «Մենք
մեր պահանջները պէտք է ներկայացնենք` ի շահ ՀԱՊԿ-ի համաձայնագիրի
տրամաբանութեան, այդ ձեւաչափի նշանակութեան եւ այն նպատակներուն, որոնց պէտք է
ծառայէ այդ կառոյցը: Հայաստանը` իր ըսելիքով եւ իր մօտեցումներով, շատ ճիշդ է, ունի
հիմքեր, բայց այդ հիմքերը ներկայացնելու տեղը կայ: Պէտք չէ առիթ տալ, որ հարցը
տեղափոխուի անձնական դաշտ եւ ատով աւելի բարդանայ աւելի կարեւոր խնդիրի լուծումը»,
կարծիք յայտնեց Ռուստամեան:
«Միանշանակ է, որ թէ՛ Պիելոռուսիոյ, թէ՛ Ղազախստանի ղեկավարներու յայտարարութիւնները
չեն բխիր կառուցողական ոգիէն եւ համագործակցութեան տրամաբանութենէն, որ ՀԱՊԿ-ի
գործընկերութեան մէջ առկայ է», ըսաւ ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան:
Ըստ անոր, մինչեւ որ զգայուն հարցերը հաւանականութիւնը չհամադրուին ներսը, չեն
հրապարակուիր: «Ասով, չեմ կարծեր, որ կ՛օգնեն հետագայ համագործակցութեան ձեռք բերման:
Նման հարցերը պէտք է լուծուին համախոհութեամբ, եւ ատոր հաւանականութիւնը պէտք է
պահպանուի: Միւս կողմէ ալ մեր խնդիրները մենք այնպէս պէտք է ձեւակերպենք, որ լրացուցիչ
խնդիրներ չյառաջացնեն», ըսաւ ան:
Ռուստամեանը, խօսելով Հայաստանի Հանրապետութեան` ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր քարտուղարի
տեղը պահելու ցանկութեան մասին, նկատել տուաւ, որ մինչ այդ պէտք է հասկնային, որ կար
բաց կանոնադրութեան մէջ: «Մինչեւ Խաչատուրովը ետ կանչելը պէտք էր նախապատրաստուիլ,
ինչ որ չենք ըրած, ոչ թէ փաստէն յետոյ փորձած խնդիրները լուծել», շեշտեց ան:
ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավարը ընդգծեց, որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը այնքան հմուտ
պէտք է ըլլայ, որ ՀԱՊԿ-ի նշանակութիւնը չանտեսուի:
Բացի ասկէ, ըստ անոր, մեր գոյութիւնն ալ այդ կառոյցին մէջ հարուածի տակ դնելը սխալ
ճամբայ կ՛ըլլայ:

ՀՅԴ Նախընտրական Կարգախօսն Ու Տարբերանշանը
ՀՅԴ նախընտրական գրասենեակը հաստատած է 9 Դեկտեմբերին տեղի ունենալիք
խորհրդարանական արտակարգ ընտրութիւններուն ՀՅ Դաշնակցութեան տարբերանշանն ու
կարգախօսը` «Հաւատարիմ հողին ու հային»:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Թրամփ Սէուտական Արաբիոյ Հետ Գործընկերութիւնը Կը
Շեշտէ
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տոնալտ Թրամփ յայտարարեց, որ Ուաշինկթըն մտադիր է
Սէուտական Արաբիոյ ամուր գործընկերը մնալ, «հակառակ անոր որ շատ հաւանական է, որ

Սէուտական Արաբիոյ գահաժառանգ Մոհամետ պըն Սալման իշխանը տեղեակ էր սէուտցի
լրագրող Ժամալ Խաշոկճիի սպանութենէն»: Ըստ անոր, «Սի.Այ..Էյ.»-ը Խաշոկճիի սպանութեան
հարցին վերաբերեալ 100 տոկոսով հաստատ եզրակացութեան չէ յանգած:
Թրամփ հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով յայտնեց, որ Քոնկրեսը ազատ է Սէուտական
Արաբիոյ հարցով այլ ուղղութեամբ ընթանալու, սակայն ինք նկատի պիտի ունենայ միայն այն
գաղափարները, որոնք համահունչ են ամերիկեան անվտանգութեան` երաշխաւորելու համար
Միացեալ Նահանգներու, Իսրայէլի եւ շրջանային գործընկերներու շահերը:
Ան շեշտեց, որ Սէուտական Արաբիոյ հետ պաշտպանողական մարզի համաձայնագիրները
ջնջելը անմտութիւն է, որմէ պիտի օգտուին Ռուսիան եւ Չինաստանը: «Անոր դէմ
պատժամիջոցներ կիրարկելը պիտի նշանակէ երկրորդ դիրքի մղել Ամերիկայի շահը: Յիշեցէ՛ք`
Ամերիկան առաջնահերթ է: Եթէ պատժամիջոցներ կիրարկենք, Ռուսիան եւ Չինաստանը պիտի
սողոսկեն եւ իրենք վերցնեն Սէուտական Արաբիոյ ներդրումները: Չեմ պատրաստուիր հարիւր
միլիառաւոր տոլարները զիջելու Ռուսիոյ, Չինաստանին կամ որեւէ այլ երկրի: Նա՛խ
Ամերիկան»:
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«Այժմ սեղանի վրայ դրուած են մեծագումար ներդրումներ, որոնք Սէուտական Արաբիոյ կողմէ
Միացեալ Նահանգներու մէջ 400 միլիառ տոլարնոց ներդրումային ծրագիրին մաս կը կազմեն:
Անոնք մեզի 400 միլիառ տոլար կը վճարեն, ատիկա հաւանաբար երբեւիցէ Միացեալ
Նահանգներուն վճարուած մեծագոյն գումարն է: Եթէ կը կարծէք, որ պիտի արտօնեմ, որ զէնքի
վաճառքի միլիառները երթան Ռուսիա կամ Չինաստան, ապա կը սխալիք: Ատիկա մեծ նուէր
պիտի ըլլայ անոնց համար, սակայն անոնք այդ նուէրը պիտի չստանան», ըսաւ Միացեալ
Նահանգներու նախագահը:
Թրամփ յայտնեց, որ Սէուտական Արաբիոյ նկատմամբ կարծր դիրքորոշում որդեգրելով պիտի
չքանդէ միջազգային տնտեսութիւնը, եւ քարիւղի գիները կը բարձրանան` աւելցնելով, որ
Սէուտական Արաբիոյ գահաժառանգին հետ հանդիպում պիտի ունենայ, եթէ ան ներկայ գտնուի
Արժանթինի մէջ Քսաններու խմբակի վեհաժողովին: «Սէուտական Արաբիան քարիւղի գիները
ցած պահելու մէջ օգնեց Միացեալ Նահանգներուն», ըսաւ ան:
Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտի արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբի անդամ,
հանրապետական Լինտսի Կրահամ յայտնեց, որ Սէուտական Արաբիոյ դէմ պատժամիջոցները
Հանրապետական եւ Դեմոկրատական կուսակցութիւններէն ուժեղ զօրակցութիւն պիտի
ստանան` աւելցնելով, որ այդ պատժամիջոցները պէտք է ներառեն արքայական տոհմէն
առնչակից անձեր:
Հանրապետական ծերակուտական Ռանտ Փոլ իր կարգին յայտնեց. «Վստահ եմ, որ Թրամփի
հաղորդագրութիւնը Սէուտական Արաբիան նկատեց առաջնահերթ եւ ոչ թէ Ամերիկան»:
«Պիտի շարունակեմ ճնշում բանեցնել որդեգրելու համար Սէուտական Արաբիոյ զէնքերու
վաճառքն ու Եմէնի մէջ պատերազմը դադրեցնելու օրէնքը», ըսաւ ան` աւելցնելով. «Առնուազն
մեր արդիական զէնքերով պէտք չէ վարձատրենք Սէուտական Արաբիան ընդդէմ Եմէնի»:
Ծերակուտական Պըռնի Սենտըրզ իր կարգին յայտնեց. «Նախագահ Թրամփ անկապ եւ
ստապատիր հաղորդագրութեամբ մը փորձեց պաշտպանել սէուտական բռնապետական
վարչակարգը»:
Ծերակոյտի արդարադատական հարցերու յանձնախումբի փոխնախագահ Տայան Ֆայնշթայն
իր կարգին ըսաւ. «Ցնցուեցայ լսելով նախագահին խօսքը, թէ Սէուտական Արաբիոյ
գահաժառանգին դէմ որեւէ պատժամիջոց պիտի չորդեգրուի: Իրականութիւնը յստակ է.
Խաշոկճին
սպաննուեցաւ
հիւպատոսարանին
մէջ`
սէուտական
կառավարութեան
գործակալներուն ձեռամբ: Միացեալ Նահանգներ պէտք է Սէուտական Արաբիոյ գահաժառանգ
Մոհամետ պըն Սալմանի դէմ պատժամիջոցներ հաստատելու մասին մտածեն»:
«Թրամփ Իրանը պատասխանատու նկատեց Եմէնի մէջ աղէտալի պատերազմին համար,
հակառակ այն իրողութեան, որ սէուտական դաշինքը պատճառ դարձաւ քանդումին», ըսաւ ան:
«Ուաշինկթըն Փոսթ» օրաթերթը խմբագրականով մը յայտնեց, թէ Թրամփ Մոհամետ պըն
Սալման իշխանին վրայ վատ գրաւ դնելով դաւաճանած է ամերիկեան արժէքներուն` ընդգծելով,
որ Թրամփ «վայրագ եւ անպատասխանատու» ղեկավարի մը հետ իր կապերը կ՛արդարացնէ`
անտեսելով «Սի.Այ.Էյ.»-ի եզրակացութիւնը:
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Բրիտանական «Տէյլի Մէյլ» օրաթերթը գրեց, որ Թրամփ այս յայտարարութեամբ ցոյց տուաւ, թէ
ամբողջովին կ՛արհամարհէ «Սի.Այ.Էյ.»-ի այն եզրակացութիւնը, որ Խաշոկճիի սպանութեան
պատուիրատուն ամենայն հաւանականութեամբ Սէուտական Արաբիոյ գահաժառանգն է:
Միւս կողմէ, Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամետ Ճաւատ Զարիֆ «Թուիթըր»-ի վրայ
գրառում մը կատարելով նշեց. «Պարոն Թրամփ զարմանալիօրէն սէուտական բռնարարքներու
վերաբերեալ իր ամօթալի հաղորդագրութեան առաջին պարբերութիւնը յատկացուցած է Իրանը
իր մտքէն անցած ամէն տեսակի չարագործութեամբ ամբաստանելու: Թերեւս նաեւ
պատասխանատու ենք Քալիֆորնիոյ վերջին հրդեհներուն համար»:

«Իրաք Ստիպուած Չէ Յարգելու Իրանի Դէմ Հաստատուած
Ամերիկեան Պատժամիջոցները» Կ՛ըսէ Իրաքի
Վարչապետը
Իրանի վարչապետ Ապտել Ապտել Մահտի յայտարարեց. «Իրաք մաս չի կազմեր
Իրանի դէմ հաստատուած ամերիկեան պատժամիջոցներու համակարգին, եւ Պաղտատ
ստիպուած չէ զանոնք յարգել»:
«Իրանի դէմ հաստատուած ամերիկեան
պատժամիջոցները
ՄԱԿ-եան
չեն,
ատիկա ամերիկեան որոշում մըն է, որ
կը վերաբերի անոր քաղաքականութեան
եւ իրաքեան որոշում մը չէ», ըսաւ ան:
«Մենք նաեւ մաս չենք կազմեր այլ
պետութիւններու
դէմ
որեւէ
այլ
յարձակումի, որովհետեւ կան երկիրներ,
որոնք Արեւմուտքի կամ Միացեալ Նահանգներու դէմ թշնամանք ունին: Մենք մաս չենք
կազմեր
պետութիւններու
շահերը հարուածելու
համար
կազմուած որոշ
համակարգերու, ինչպէս նաեւ Իրաքի մէջ ներկայութիւն ունեցող, բացառութեամբ
Իրաքի դէմ յարձակում գործող ահաբեկչական կողմերը, որեւէ երրորդ կողմ թիրախ
դարձնող կողմի մաս չենք կազմեր», յայտնեց Իրաքի վարչապետը:
Նշենք, որ Իրաք Իրանէն կազ կը ներածէ ելեկտրակայաններուն համար, ինչպէս նաեւ
Իրանէն կը ներածէ բազմաթիւ ապրանքներ, ներառեալ պարէն, երկրագործական
արտադրութիւններ, օդափոխիչներ եւ ինքնաշարժներու բաղադրիչ մասեր:
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻՆ ԱՆԿԻՒՆԸ

Փոքրիկներու Սեռային Դաստիարակութիւնը (2)
Ծնողներ ընդհանրապէս կը խուսափին իրենց փոքրիկներուն հետ
սեռային հարցերու մասին զրուցելէ: Նոյնիսկ ինքնավստահ ծնողներ,
երբեմն անյարմար վիճակներու մէջ կը յայտնուին, երբ փոքրիկը կը
հասնի սեռային հասունութեան տարիքին եւ կը սկսի հետաքրքրուիլ
իր նմաններուն ծնունդով: Հիմնականը այն է, որ այս նիւթը պէտք չէ
շրջանցել: Եթէ ծնողներ կարենան փոքրիկներուն հարցումներուն
պատասխանել անոնց տարիքին յարմար ձեւով, ապա անոնք յաջողած կ՛ըլլան առողջ պատկերացում մը տալու սեռային յարաբերութեան ու ծնունդին մասին:
Փոքրիկները կանուխէն կը սկսին հետաքրքրուիլ իրենց մարմինով
յատկապէս լոգանքի ժամանակ անոնք կը նկատեն տղոց եւ աղջիկներու միջեւ ֆիզիքական տարբերութիւնները: Զարգացման այս հանգրուանին թերեւս անոնք տակաւին ամօթի զգացումը չեն ունենար: Փոքրիկի այս հետաքրքրութիւնը բնական է, հետեւաբար պէտք չէ պատժել կամ յանդիմանել զայն: Ուրեմն,
ի՞նչ պէտք է ընել, երբ փոքրիկին հետաքրքրութիւնները զարգանան: Սովորաբար ամէն ընտանիք իրեն
համապատասխան կ՛արձագանգէ այս հարցին: Պէտք է յիշել, որ ծնողքին ունեցած անդրադարձը փոքրիկին կը հասկցնէ, թէ իր այս կամ այն շարժումը ընդունելի է կամ ամօթալի: Սակայն այն փոքրիկները,
որոնք ընդհանրապէս կը յանդիմանուին` ամօթխած կը մեծնան: Ուստի, պէտք է զգոյշ ըլլալ այս հարցին
նկատմամբ:
Կարգ մը ծնողներ կը նախընտրեն անտեսել փոքրիկին հետաքրքրութիւնը իր մարմնի անդամներուն
նկատմամբ եւ կը փորձեն անոր ուշադրութիւնը շեղել այլ ուղղութեամբ: Ամէն պարագայի, փոքրիկը մինչեւ երեք տարեկան պէտք է ճանչնայ իր սեփական մարմինը, սակայն նրբօրէն պէտք է հասկցնել անոր
ճիշդ ու սխալ շարժումներն ու արարքները: Փոքրիկը երեք տարեկանին արդէն կրնայ սեռային օրկանները անուանել իրենց անուններով, այսպիսով ան կը սորվի այդ բառերը օգտագործել առանց ամօթխածութեան: Երբ փոքրիկը գիտակից դառնայ, կարելի է բացատրել, թէ երեխան կը ձեւաւորուի մօր ձուաբջիջէն,
կը մեծնայ մօրը փորին մէջ` ցոյց տալով ստամոքսը: Անհրաժեշտ չէ ամէն մանրամասնութիւն փոխանցել,
որովհետեւ ան ի վիճակի չէ այդ մէկը ընկալելու: Յամենայնդէպս, կրնաք ըսել, երբ կինն ու տղամարդը
իրար շատ սիրեն, անոնք կը փափաքին միշտ իրարու մօտ ըլլալ: Նաեւ կարելի է ըսել, որ տղամարդու
սերմաբջիջը կը միաւորուի կնոջ ձուաբջիջին հետ եւ կը ձեւաւորուի փոքրիկը: Մինչեւ վեց տարեկան
շատ մը փոքրիկներ կը հասկնան այս ամէնը: Եթէ փոքրիկը հինգ տարեկանի մօտ է, կարելի է անոր ներկայացնել գիրքեր, որոնք ըստ տարիքի` նկարներով կը բացատրեն այր եւ կնոջ յարաբերութիւնը:
Ծնողները կը դժուարանան գտնել ճիշդ բառերը, հետեւաբար կարելի է դիմել գիրքերու օգնութեան: Բայց
առաջին հերթին ծնողքը ինք պէտք է ըլլայ տեղեկութիւնը փոխանցողը: Իսկ ինչ կը վերաբերի աղջիկներու հասունութեան տարիքին, անոնք, ինչու չէ նաեւ տղաքը, պէտք է դաշտանի մասին տեղեկութիւններ
ունենան 8 տարեկանէն սկսեալ: Այս տարիքին կը դրսեւորուի աղջիկներու հետաքրքրութիւնը: Դաշտանի
մասին տեղեկութիւններ պէտք է փոխանցեն նաեւ դպրոցները: Շատ մը մայրեր իրենց աղջկան հետ կը
կիսեն իրենց անձնական փորձը, պատմելով, թէ իրենց մօտ ե՛րբ եւ ինչպէ՛ս սկսաւ այդ փուլը: Ծնողներ
պէտք է սկսին սեռային դաստիարակութիւն ջամբել դպրոցէն շատ աւելի կանուխ: Սեռային կրթութիւնը
տարբեր դպրոցներու մէջ տարբեր տարիքներուն կը սկսի, բայց հիմնականը` 5-6-րդ դասարաններուն
պէտք է տրուի: Այն երեխաները, որոնք դպրոցին մէջ կամ դուրս սեռային գիտելիքներ կը ստանան, շատ
աւելի հարցայարոյց կ՛ըլլան: Ծնողներ պէտք է առաւել բծախնդրութեամբ պատասխանեն անոնց բոլոր
հարցումներուն: Մարդկային մարմինը յաճախ փոփոխութեան կ՛ենթարկուի եւ սեռային օրկաններու
բնական աճը չափազանց կարեւոր են մարդու զարգացման համար: Եթէ ծնողքը կը դժուարանայ կամ չի
կրնար կողմնորոշուիլ փոքրիկին հարցումներուն ճշգրիտ պատասխաններ տալու, հարկ է այս մասին
խորհրդակցիլ մասնագէտի մը հետ:

Պէթի Քիլէրճեան
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

«Լեռնային Ղարաբաղի Հարցը. Արիւնահոսող Վէրքը»
Գիրքին Շնորհահանդէսը
Վերջերս Դամասկոսի «Ասատ» ազգային գրադարանին մէջ տեղի ունեցաւ Սուրիոյ մէջ
Հայաստանի դեսպան Արշակ Փոլատեանին հրատարակուած «Լեռնային Ղարաբաղի հարցը.
արիւնահոսող վէրքը» արաբերէն գիրքին շնորհահանդէսը:

Շնորհահանդէսին ընթացքին ցուցադրուեցաւ Արցախի տարածաշրջանի պատմական
փուլերուն, հակամարտութեան հանգրուաններուն, ինչպէս նաեւ ազատագրման ի խնդիր հայ
ժողովուրդին մղած պայքարին մասին վաւերագրական տեսերիզը:
Դեսպան Փոլատեանը իր խօսքին մէջ յայտնեց, որ Ղարաբաղի հարցը արդարադատութեան
հարց է եւ ունի մարդկային իրաւանց բնոյթ, որովհետեւ անիկա հարցն է ժողովուրդի մը, որուն
իրաւունքները խլուած են այլ իշխանութիւններու կողմէ` թրքական կառավարութեան
աջակցութեամբ, որ կը միտի տարածաշրջանի պատմութիւնը աղաւաղել եւ հերքել Արցախի
պատկանելիութիւնը Հայաստանի: «Տար Ալ Շարք» հրատարակչատան տնօրէն Նապիլ Թաամէ
խօսք առնելով` ընդգծեց պայքարի հանգիտութիւնը սուրիացի եւ հայ երկու ժողովուրդներուն`
թրքական բռնատիրութենէն ձերբազատելու ի խնդիր:
Սուրիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամութեան խմբակցութեան նախագահ, Սուրիոյ
խորհրդարանի անդամ դոկտ. Նորա Արիսեանը ներկայացուց գիրքը եւ անոր բաժինները, որոնց
մէջ հեղինակը կ՛անդրադառնայ տարածաշրջանի պատմականին, շրջանի ժողովրդագրութիւնը
փոխելու թուրքերու ջանքերուն եւ հայերուն հանդէպ անոնց խտրականութեան
քաղաքականութեան, օսմանեան կառավարութեան իրագործած Ցեղասպանութեան, Արցախի
կարգավիճակին մասին` Խորհրդային Միութեան շրջանին եւ զայն Ազրպէյճանին կցելու
ջանքերուն,
ինչպէս
նաեւ`
անկախութեան
ձեռքբերման
ի
խնդիր
տարուած
բանակցութիւններուն:
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Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ 20ամեակի Հանդիսութիւն
Նախագահութեամբ Արաբական Միացեալ Էմիրութեանց եւ Քաթարի կաթողիկոսական
փոխանորդ Մեսրոպ եպս. Սարգիսեանի եւ կազմակերպութեամբ Տուպայի եւ հիւսիսային
Էմիրութեանց Ազգային վարչութեան, 9 Նոյեմբերին Շարժայի «Փիէռ Քէօսէեան» սրահին մէջ

նշուեցաւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ եւ համալիրին 20-ամեակը:
Ազգային վարչութեան անունով Թամար Գաւլաքեանը բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն,
ապա խօսք առաւ Ազգային վարչութեան ատենապետ Մուշեղ Պետիրեանը, որ անդրադարձաւ
համալիրի քսանամեակի դերակատարութեան` գաղութի կեանքին մէջ: Ազգային
Երեսփոխանական ժողովի ատենապետ Հրայր Սողոմոնեանը, անդրադարձաւ շինարարական
աշխատանքներու ընթացքին եւ այդ ժամանակահատուածին կարեւոր աշխատանք նկատուած
սեփական եկեղեցի ու համալիր ունենալու գործին: Ելոյթ ունեցաւ նաեւ Տուպայի եւ հիւսիսային
էմիրութեանց մէջ Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոս Սէյրան Կարապետեանը:
Այնուհետեւ ցուցադրուեցաւ եկեղեցւոյ 20-ամեակին առիթով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին պատգամը:
Աւարտին խօսք առաւ Մեսրոպ եպս. Սարգիսեանը, որ մատնանշեց քսան տարիներու մեծ
արժէք ներկայացնող եկեղեցւոյ եւ համալիրի գործունէութեան, յատկապէս` հաւատքի
ամրապնդման, հայապահպանութեան ու հայեցի դաստիարակութեան, հայ մշակոյթի
պահպանման ու տարածման աշխատանքներուն: Ան համայնքին անունով իր խորին
երախտագիտութիւնն ու շնորհակալութիւնը յայտնեց Արաբական Միացեալ Էմիրութեանց
իշխանութիւններուն, գահաժառանգին ու Շարժայի կառավարիչին, ինչպէս նաեւ` անցնող 20
տարիներու ընթացքին ներկայիս եկեղեցւոյ ու համալիրի կեանքէն ներս գործող բոլոր
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ազգայիններուն, որոնք տարբեր-տարբեր մարզերէ ներս իրենց ծառայութիւնը մատուցած են
համալիրին եւ եկեղեցւոյ: Եզրափակելով իր խօսքը` սրբազան հայրը հաստատեց, որ Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին ու համալիրը նոյն թափով ու ոգիով պիտի շարունակեն իրենց
գործունէութիւնը` ի պահպանութիւն մեր հաւատքին, մեր հայրենիքին ու ժողովուրդին:
Հանդիսութեան ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:

Հայաստանի Գլխաւոր Հիւպատոս Արմէն Բայբուրդեանի
Այցը Ազգային Առաջնորդարան
30 հոկտեմբերին Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանը Ազգային
առաջնորդարանին մէջ ընդունեց Լոս Անճելըսի մէջ Հայաստանի նոր նշանակեալ գլխաւոր

հիւպատոս Արմէն Բայբուրդեանը: Ներկայ էր Ազգային վարչութեան ատենապետ Կարօ
Էշկիեանը:
Հանդիպումին ընթացքին խորհրդակցութիւնները կեդրոնացան Հայաստանի այժմու
զարգացումներուն ու մասնաւորաբար Հայաստան-սփիւռք գործակցական յարաբերութեանց
աւելի՛ եւս զարգացման միջոցներուն վրայ:
Առաջնորդը վերահաստատեց Ազգային առաջնորդարանին ու ընդհանրապէս թեմի
ժողովուրդին զօրակցական եւ յանձնառու կեցուածքը` Հայաստանի ու Արցախի
մարտահրաւէրներու դիմագրաւումին մէջ, յոյս յայտնելով, որ Հայաստանի մէջ վերջին շրջանի
բարեշրջական ընթացքը լիարժէքօրէն անդրադառնայ թէ՛ հայրենիքի ամրակայման եւ թէ՛
սփիւռքի հետ յարաբերութեանց զարգացման վրայ: Ան յաջողութիւն մաղթեց հայրենի
դիւանագէտին` իր նոր առաքելութեան մէջ:
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Բայբուրդեանը շնորհակալութիւն յայտնեց առաջնորդ սրբազանին եւ Ազգային վարչութեան
ատենապետին` ջերմ ընդունելութեան ու բարի մաղթանքներուն համար, վստահեցնելով, որ
հիւպատոսութիւնը պիտի շարունակէ Ազգային առաջնորդարանին հետ սերտ գործակցութիւնը:
Աւարտին տեղի ունեցաւ յուշանուէրներու փոխանակում:

Հայաստանի Անկախութեան 100
ամեակին Նուիրուած Գիտաժողով
Նախաձեռնութեամբ սփիւռքահայ ազգային-հասարակական գործիչ Հիլտա Չոպոյեանի, 9-10
Նոյեմբերին Լիոնի մէջ տեղի ունեցաւ «Արեւելեան ռազմաճակատը 100 տարի անց`
Հայաստանի եւ Լեւանտի միջեւ. պատերազմ եւ խաղաղութիւն» խորագրով միջազգային
գիտաժողովը: Գիտաժողովին իրենց մասնակցութիւնը բերին զանազան երկրներէ ժամանած
գիտնականներ, ինչպէս` Ռիչըրտ Յովհաննէսեան, Ռէյմոն Գէորգեան, Քլոտ Մութաֆեան, Իվ
Թեռնոն, Ֆապրիս Պալանս, Ստեփան Աստուրեան, Ժոզեֆ Յակոբ, Ժերար Տէտէեան:
Հայաստանը կը ներկայացնէին Աշոտ Մելքոնեանը, Խաչատուր Ստեփանեանը, Արմէն

Ասրեանը, վերլուծաբան Արա Պապեանը, նկարիչ Արտաշէս Թառումեանը, որոնք
ներկայացուցին
100-ամեայ
պետականութեան
վերականգնման
ու
կայացման
գործընթացը:
9 Նոյեմբերի նիստին Աշոտ Մելքոնեանը ներկայացուց «Հայաստանի Հանրապետութեան
արտաքին դրութիւնը, 1918-1920 թուականներուն», իսկ 10 Նոյեմբերին` «Հայկական
պատուիրակութիւններու գործունէութիւնը Փարիզի մէջ 1919-1920 թուականներուն»
զեկուցումները: Հանդիպումներ եղան նաեւ Լիոնի քաղաքապետարանի եւ լիոնահայ
կառոյցներու հետ:
Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 464, àõñµ³Ã, 23 ÜàÚºØ´ºð, 2018
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