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Ուրբաթ 17 Յունուար 2020ին‚ Հ Հ Նախագահի Տիկինը՝ Տիկին Նունէ Սարգիսեան‚
ընկերակցութեամբ ՀՀ դեսպանատան դիւանագիտական ներկայացուցիչներուն,
այցելեց ՔԱՎարժարան, ուր դիմաւորուեցաւ՝ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ
Հայր Սուրբին‚ Վարժարանի Տնօրէնութեան‚ Հոգաբարձական ու ուսուցչական
կազմերուն‚ Ազգային եւ միութենական մարմիններու Ներկայացուցիչներու, ինչպէս
նաեւ խումբ մը ՀՄԸՄականներու եւ աշակերտներու կողմէ։
1

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

Վարժարանի մուտքին, աղ ու հացի ճաշակումէն եւ ՀՄԸՄականներու սկաուտական
ողջոյնէն ետք, ՔԱՎ-ի Տնօրէն Տոքթ. Ներսէս Սարգիսեան բարի գալուստի խօսք
արտասանեց ըսելով.- «Վարժարանիս մեծ ընտանիքին անունով բարի գալուստ կը
մաղթենք Ձեզի այս կրթական հաստատութենէն ներս։ Հաստատութիւն մը որ
իւրայատուկ է, այն առումով որ Ծոցի երկիրներու միակ հայկական ամէնօրեայ
վարժարանն է։ Հաստատութիւն մը‚ որ 1960էն ի վեր անխ ափանօրէն կը գործէ եւ այս
տարի պիտի նշէ իր հիմնադրութեան 60 ամեակը։
Հաստատութիւն մը, որ
հայկականութիւն կը բուրէ եւ նոր սերունդը կը տոգորէ հայրենասիրութեամբ ու
ազգասիրութեամբ։ Այս վարժարանը ունի հարիւրաւոր շրջանաւարտներ‚ որոնք
հայութեան եւ Հայաստանի դեսպաններն են աշխարհով մէկ»։ Ապա կարեւորելով
ազնուական Տիկին Սարգիսեանի դիւանագիտական այս այցելութիւնը ըսաւ.- «Մենք
կ’ակնկալենք‚ որ Ձեր այս այցելութիւնը առաւել
եւս կը խթանէ Քուէյթ-Հայաստան եւ Քուէյթի
հայութիւն յարաբերութիւնները‚ յանուն հայ
ժողովուրդի բարօրութեան ու զարգացման»։
Իր
խօսքի
աւարտին,
Պրն.
Տնօրէնը՝
աշակերտներու նկարչական գեղեցիկ կտոր մը եւ
Վարժարանի 50 ամեակի յուշամատեանէն
օրինակ մը նուիրեց Յարգարժան հիւրին։
Գեղարուեստական կոկիկ յայտագրով մը, ելոյթ
ունեցան խումբ մը ՀՄԸՄականներ, որմէ ետք Տիկին Սարգիսեան իր սրտի խօսքը
փոխանցեց ներկաներուն եւ յատկապէս աշակերտներուն ըսելով._ «Մեր գոյութիւնը
կ'իմաստաւորուի ձեզմով, այս հաստատութիւնը կանգուն կը մնայ ձեզմով, դո´ւք էք մեր
ներկան ու ապագան»։ Ապա ան մօտենալով աշակերտներուն‚ ինքզինք ծանօթացուց
որպէս մանկական գրականութեան հեղինակ եւ մանուկներու մտերիմ բարեկամ‚ ապա
կոչ ուղղեց անոնց‚ որ հպարտանան իրենց հայկական պատկանելիութեամբ‚ շեշտելով
որ մենք տաղանդաշատ ազգ ենք եւ անհրաժեշտ է որ մեր ծնողներն ու
պատասխանատուները քաջալերեն մեր երեխաներուն թաքնուած ձիրքերը։ Իսկոյն ան
բարձր գնահատեց Քուէյթահայութիւնը‚ որ այս օտար ափերուն վրայ կրցած է եկեղեցի եւ
դպրոց պահել եւ հայեցի կրթութիւն ջամբել։ Տիկին Սարգիսեան եզրափակելով իր խօսքը
ըսաւ.- «Այս երեխաները մեր ազգի ամենամեծ արժէքներն են‚ մեր թանկարժէք
գոհարներն են‚ որոնց պէտք է խնամենք‚ դաստիարակենք եւ կրթութիւն տանք‚ որպէսզի
անոնք ապահովեն հայ ազգի շարունակականութիւնը»։
Այս առիթով Ազնուափայլ Տիկինը մանկական հէքիաթներու իր հատընտիրներէն
օրինակներ նուիրեց վարժարանիս։
Այցելութեան աւարտին, Տիկին Նունէ շրջեցաւ վարժարանի կարգ մը մասնաբաժինները,
որմէ ետք մտերմիկ հանդիպում մը ունեցաւ Վարժարանի Տնօրէնութեան եւ ուսուցչական
կազմին հետ, ուր մօտէն ծանօթացաւ ուսումնակրթական համակարգին եւ գնահատեց
անոնց կատարած ազգանուէր ծառայութիւնը‚ մաղթելով նորանոր յաջողութիւններ։

2

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

Ընդառաջելով Քուէյթի Շէյխա Հասսա Սապահի հրաւէրին‚ 16-20 Յունուար 2020ին‚ Հ Հ
Նախագահի Տիկինը՝ Տիկին Նունէ Սարգիսեան‚ պաշտօնական այցելութեամբ մը
ժամանեց Քուէյթ։

Պետական եւ դիւանագիտական շարք մը հանդիպումներու կողքին‚ Ուրբաթ 17
Յունուար 2020ին‚ Տիկին Սարգիսեան նաեւ հանդիպեցաւ Քուէյթահայ համայնքին հետ։
Ազնուափայլ Տիկին Սարգիսեան նախ այցելեց Քուէյթի Ազգային Վարժարան‚ որմէ ետք
ուղղուեցաւ Սրբոց Վարդանանց եկեղեցի։
Եկեղեցւոյ մուտքին‚ Տիկին Սարգիսեանն ու իրեն ընկերակցող ՀՀ դեսպանատան
դիւանագիտական ներկայացուցիչները, դիմաւորուեցան Թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Հայր Սուրբին‚ Ազգային Վարչութեան‚ Երեսփոխաններուն‚ եկեղեցւոյ
Թաղականութեան եւ Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ‚ ուր աղ ու հացի ճաշակումէն
ետք, եկեղեցւոյ սուրբ խորանին առջեւ հնչեց «Տէրունական Աղօթք»ը։ Ապա պատուոյ
հիւրը եկեղեցական թափօրով բարձրացաւ Ազգային Առաջնորդարան‚ ուր եկեղեցւոյ
դպրաց դասն ու ներկայ ժողովուրդը միասնաբար երգեցին Հայաստանի քայլերգն ու
«Կիլիկիա» մաղթերգը։
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Այս առթիւ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան իր ողջոյնի խօսքը փոխանցեց ըսելով.«Ուրախութիւնն ու հոգեկան բաւարարութիւնը ունինք Ձեզ հիւրընկալալեու Ազգ.
Առաջնորդարանէն ներս եւ բարի գալուստ մաղթելու Ձեզի‚ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Վեհափառ Հայրապետին‚ Քուէյթի հայ գաղութին‚ Ազգ. Իշխանութեան եւ միութիւններուն
անունով։ Այսօր դուք այցելեցիք Քուէյթի գաղութի երկու հիմնասիւները՝ Ազգային
Վարժարանն ու Սրբոց Վարդանանց եկեղեցին։ Այս երկու կառոյցներուն շնորհիւ մեր
գաղութը անցնող աւելի քան 70 տարիներու ընթացքին, հայապահպանման եւ
հայակերտման աշխատանք կը տանէ‚ որոնց շնորհիւ քուէյթահայութիւնը ամրօրէն
կառչած կը մնայ իր ազգային արժէքներուն եւ սկզբունքներուն։ Այսօր կարելի է
բարձրաձայնել‚ որ իւրաքանչիւր քուէյթահայ՝ իր հայրենիքի դեսպանն է Քուէյթէն ներս,
եւ այս իրողութենէն մեկնած, դիւանագիտական Ձեր այցելութիւններու ընթացքին պիտի
նկատէք, որ Հայաստանն ու Հայութիւնը արդէն բոլորին ծանօթ են‚ շնորհիւ Քուէյթի մեր
հայութեան կերտած բարի վարքին։ Եւ մենք այսօ´ր‚ անգամ մը եւս կը խոստանանք որ
մեր ամէն կարելիութիւնները ի սպաս պիտի դնենք‚ յանուն մեր ազգի ու հայրենքի
առաւել հզօրացման ու բարգաւաճման»։
Ապա Հոգշ. Հայր Սուրբը կենդանի օրինակներով մատնանշումներ կատարեց‚
Հայաստանի նկատմամբ Քուէյթահայութեան ունեցած կապուածութեան շուրջ‚ որ
մեծագոյն գրաւականն է‚ օտար ափերու վրայ հա՛յօրէն ապրելու եւ գոյատեւելու։
Այնուամենայնիւ

Տիկին

Սարգիսեանին

յուշանուէր

մը

փոխանցուեցաւ

Քուէյթի

համայնքին կողմէ։
Հանդիպումը վերջ գտաւ Տիկին Սարգիսեանի
սրտի խօսքով‚ ուր ան նախ շնորհակալութիւն
յայտնեց

Քուէյթահայութեան,

այս

սիրալիր

ընդունելութեան համար ապա աւելցուց ըսելով.«Ձեզի ջերմ ողջոյններ բերած եմ ՀՀ Նախագահին‚
ժողովուրդին եւ երկրին կողմէ։ Մենք կ’ողջունեք
եւ

բարձր

կը

տարածքին
աշխատանքին

գնահատենք

մէջ,

ձեր

համար‚

սփռիւքի

կատարած
յանուն

այս
մեծ

հայեցի

դաստիարակութեան»։ Ապա անդրադառնալով սփիւռքահայ եւ հայաստանաբնակ հայու
տարբերութեան տեսութեան‚ ան կտրականապէս մերժեց նշեալ գաղափարը ըսելով.«Ինծի համար հայը հա´յ է‚ ըլլայ ան սփիւռքի‚ Արացախի կամ Հայաստանի մէջ։ Մենք
հա´յ ենք մեր ազգային կէներով‚ վկայ Ձեր գաղութի տաքուկ մթնոլորտն ու տարուած
ազգանուէր ծառայութիւնները‚ յանուն հայապահպանութեան ու գոյատեւման»։
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Հուսկ‚ անդրադառնալով իր այցելութեան հիմնական առաքելութեան‚ Տիկին Նունէ
ըսաւ.-«Այսօր ես Քուէյթ կը գտնուիմ Շէյխա Հասսա Սապահի պաշտօնական հրաւէրով‚
ուր կը ծրագրուի մշակութային սերտ յարաբերութիւններ մշակել։ Յոյսո՛վ ենք‚ որ այս

միջոցաւ երկու երկիրներու կապերը աւելի կ’ամրապնդուին ու կը զարգանան»։
Հաւաքական գեղեցիկ լուսանկարէ մը ետք‚ ազնուական Տիկին Սարգիսեանը հրաժեշտ
տուաւ Քուէյթահայութեան‚ մօտիկ ապագային անգամ մը եւս հանդիպելու խոստումով։

Հ Հ Նախագահի Տիկին՝ Տիկին Նունէ Սարգիսեանի
Քուէյթ
կատարած
եռօրեայ
այցելութեան
աւարտին Կիրակի‚ 19 Յունուար 2020ին‚ Քուէյթի
Ազգային Իշխանութեան կողմէ ընթրիք մը
կազմակերպուեցաւ«Crowne Plaza» պանդոկին մէջ։
Սիրալիր մթնոլորտի մէջ Քուէյթի եւ Շրջակայից
Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Հոգշ.
Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան հայ համայնքին
անունով բարի երթ մաղթեց Տիկին Սարգիսեանին‚
այն հաստատ համոզումով որ Քուէյթ կատարած
այս այցելութիւնը պիտի նպաստէ ՔուէյթՀայաստան փոխ յարաբերութեանց ամրապնդման
եւ նոր հորիզոններ պիտի բանայ‚ յատկապէս
մշակութային բնագաւառէն ներս։
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ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէին հրաւէրով 22 Յունուարին ՀՅԴ Ստեփանակերտի «Նիկոլ
Դուման» կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ խորհրդակցական հանդիպում-քննարկում` նուիրուած
Արցախի մէջ յառաջիկային տեղի ունենալիք նախագահական եւ խորհրդարանական
ընտրութիւններու նախապատրաստական աշխատանքներուն:
Խորհրդակցութեան մասնակցեցան ՀՅԴ Բիւրոյի նախագահ Արմէն Ռուստամեան, ՀՅԴ Բիւրոյի
անդամ Սպարտակ Սէյրանեան, Արցախի Ազգային ժողովի «Դաշնակցութիւն» խմբակցութեան
պատգամաւորներ, ՀՅԴ պետական պաշտօնեաներ եւ ՀՅ Դաշնակցութեան շրջանային
կառոյցներու պատասխանատուներ:
ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեան «Ապառաժ»-ին
տեղեկացուց, որ ընտրական հոլովոյթներուն մասնակցելու համար Կեդրոնական կոմիտէն
նախորդ երկու շաբթուան ընթացքին այցելած է բոլոր շրջանները` տեղւոյն վրայ
խորհրդակցութիւններ ունենալով շրջաններու պատասխանատու ընկերներուն հետ: Իսկ 22
Յունուարի
խորհրդակցութիւնը
այցելութիւնները
ամփոփելու
եւ
աշխատանքային
ուղղութիւնները յստակացնելու նպատակ կը հետապնդէր:
Աւելցնենք, որ ՀՅԴ նախընտրական ծրագիրին հիմնադրոյթները արդէն իսկ մշակուած եւ
ներկայացուած են խորհրդակցութեան մասնակիցներուն:

Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մաքրոն պիտի մասնակցի Ֆրանսայի հայկական
կազմակերպութիւնները համակարգող խորհուրդի տարեկան ընթրիքին: Այդ մասին
«Արմէնփրես»-ին հետ զրոյցի մը ընթացքին տեղեկացուց Ֆրանսայի հայկական
կազմակերպութիւնները համակարգող խորհուրդի համանախագահ, ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ
Մուրատ Փափազեանը:
Այս տարի հայ համայնքի տարեկան ընթրիքը տեղի պիտի ունենայ 29 Յունուարին: Մուրատ
Փափազեան տեղեկացուց, որ ձեռնարկին պատուոյ հիւրն է թուրք յայտնի պատմաբան Թաներ
Աքչամ:
Ընթրիքը նախատեսուած է Փարիզի l’Hotel du Collectionneur-ի մէջ: Ընթրիքի ժամանակ
կ՛ակնկալուի Ֆրանսայի նախագահին ելոյթը:
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Հայաստանի
Հանրապետութեան
արտաքին
գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան եւ
Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար
Էլմար Մամետեարով յառաջիկային հանդիպելու
համաձայնութիւն ունին:
Այս մասին յայտնեց Մնացականեան` 22
Յունուարին գումարուած Ազգային ժողովի
նիստին,
կառավարութեան
հետ
հարցուպատասխանի
ընթացքին`
պատասխանելով
«Բարգաւաճ
Հայաստան»
խմբակցութեան քարտուղար Արման Աբովեանի հարցումին:
«Մենք պատրաստ ենք հանդիպման: Որոշ համաձայնութիւններ ունինք, կը փորձենք
համանախագահներու եւ միւս կողմին հետ միասին ուրուագծել, թէ ինչպէ՛ս պիտի աշխատինք
այս տարուան ընթացքին: Ինչ կը վերաբերի հանդիպումին, մենք միշտ կը հետեւինք այն
սկզբունքին, որ կը յայտարարենք համաձայնեցուած ձեւով: Ունինք համաձայնութիւն, որ մօտ
ժամանակներս կրնանք հանդիպիլ: Մեր կողմէ արտայայտուած է այն դիրքորոշումը, որ անկախ
ամէն ինչէ, պատրաստ ենք բանակցելու որեւէ պահու», յայտնեց Մնացականեան:
Նախարարը չափազանց կարեւոր նկատեց Արցախի Հանրապետութեան մասնակցութիւնը
Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման բանակցութիւններուն:
«Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման բանակցութիւններուն Արցախի
մասնակցութեան հարցը կը շարունակէ մնալ օրակարգային, այն պատճառներով, որոնք մենք
բազմիցս բացատրած ենք: Չափազանց կարեւոր է բանակցութիւններուն այն կողմին
անմիջական մասնակցութիւնը, որ ունի ընտրուած իշխանութիւն, կողմ է, քաղաքական միաւոր»,
յայտնեց Մնացականեան:

Ժընեւի մէջ, 21 Յունուարին, ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի կրթութեան միջազգային բիւրոյի խորհուրդին
որոշումով, Հայաստան ընտրուեցաւ Խորհուրդի ղեկավար կոմիտէի նախագահ` 2020-2021
թուականներուն համար:
Լուրը հաղորդեց Հայաստանի կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան
նախարարութեան հասարակութեան հետ կապերու եւ տեղեկատուութեան վարչութիւնը`
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յիշեցնելով, որ 21 նոյեմբեր 2019-ին Փարիզի մէջ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Ընդհանուր ժողովի 40-րդ
նստաշրջանին Հայաստան ընտրուեցաւ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի կրթութեան միջազգային բիւրոյի
խորհուրդի (2019-2023 ժամանակահատուածի համար) եւ Իրաւական կոմիտէի անդամ (41-րդ
նստաշրջանի համար):

17 հոկտեմբերին ընթացք առած ժողովրդային շարժումին
հիմնական պահանջներէն մէկը իրականացաւ
21
Յունուար 2020-ին, երբ կազմուեցաւ վարչապետ Հասսան
Տիապի
գլխաւորած
մասնագէտներէ
բաղկացած
կառավարութիւնը, բայց եւ այնպէս, կազմութեան
յայտարարութենէն առաջ եւ անկէ ետք լիբանանեան
տարբեր շրջաններուն մէջ ցուցարարները մերժեցին այս
կառավարութիւնը եւս` յայտարարելով, որ անիկա իրենց
փափաքածը չէ եւ զիրենք չի ներկայացներ:
Արդարեւ, 21 Յունուարի երեկոյեան ժամը շուրջ 8:30-ին
կառավարութեան կազմութեան պատասխանատուութիւնը
վճռակամ կերպով ստանձնած վարչապետ Հասսան Տիապ
անակնկալ կերպով այցելեց հանրապետութեան նախագահ
զօր. Միշել Աունի եւ ներկայացուց կառավարութեան
կազմը: Հ. Տիապ նախագահը իրազեկ դարձուց իր կատարած խորհրդակցութիւններուն եւ
յանգած եզրակացութիւններուն մասին: Նախագահը վաւերացուց 20 հոգիէ բաղկացած կազմը,
որուն մէջ լիբանանահայ համայնքը կը ներկայացնէ Վարդինէ Օհանեան-Գէորգեան:
Կառավարութիւնը իր առաջին ժողովը պիտի գումարէ այսօր` 22 Յունուարին, Պաապտայի
պալատին մէջ:
Հանդիպումին միացաւ նաեւ խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի, որուն մեկնելէն ետք
նախագահ Աուն եւ վարչապետ Տիապ շարունակեցին իրենց տեսակցութիւնն ու
խորհրդակցութիւնը:
Ժամը շուրջ 10:00-ին վարչապետարանի ընդհանուր քարտուղար Մահմուտ Մաքրէ
նախագահական պալատէն ընթերցեց հանրապետութեան նախագահին կողմէ հրապարակուած
երեք հրամանագիրները , որոնցմէ առաջինին մէջ ընդունուեցաւ Սաատ Հարիրիի
կառավարութեան հրաժարականը, երկրորդին մէջ
կառավարութեան կազմութեան
պարտականութիւնը տրուեցաւ Հասսան Տիապին, իսկ երրորդին բովանդակութիւնը նոր
կառավարութեան կազմն է, որ հետեւեալ պատկերը կը պարզէ.
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– Հասսան Տիապ` վարչապետ
– Զէյնա Աքր-Ատրա` փոխվարչապետ եւ պաշտպանութեան նախարար
– Տեմիանոս Քաթթար` կենսոլորտի եւ վարչական բարեկարգումի պետական
նախարար
– Նասիֆ Հըթթի` արտաքին գործոց եւ արտերկրի լիբանանցիներու հարցերու
նախարար
– Ղազի Ուազնի` ելեւմուտքի նախարար
– Վարդինէ Օհանեան-Գէորգեան` երիտասարդութեան եւ մարմնակրթութեան
նախարար
– Ռաուլ Նեհմէ` տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար
– Մոհամետ Ֆահմի` ներքին գործոց եւ քաղաքապետութեանց հարցերու նախարար
– Իմատ Հուպպալլա` ճարտարարուեստի նախարար
– Միշել Իպրահիմ Նաժժար` հանրօգուտ շինութեանց եւ փոխադրութեան հարցերու
նախարար
– Ռամզի Մշարրաֆիէ` ընկերային հարցերու եւ զբօսաշրջութեան նախարար
– Ռեմոն Ղաժար` ուժանիւթի եւ ջուրի հարցերու նախարար
– Թարեք Մաժզուպ` կրթութեան եւ բարձրագոյն ուսման նախարար
– Ղատա Շրէյմ` գաղթականներու հարցերու նախարար
– Թալալ Հաուաթ` հաղորդակցութեան միջոցներու նախարար
– Համատ Հասան` առողջապահութեան նախարար
– Մարի Քլոտ Նաժըմ` արդարութեան նախարար
– Մանալ Ապտել Սամատ` տեղեկատուութեան նախարար
– Լամիա Եամմին Տուէյհի` աշխատանքի նախարար
– Ապպաս Մուրթատա` երկրագործութեան եւ մշակոյթի նախարար:
Կառավարութեան կազմի յայտարարութենէն
ետք, վարչապետ Տիապ արտասանեց իր խօսքը,
որուն մէջ անդրադարձաւ 17 հոկտեմբերին
փտածութեան եւ փտածներուն դէմ բարձրացած
ժողովրդային պոռթկումին` մերժելով սպաննել
արդար, օրէնքով ղեկավարուող, քաղաքացիին
եւ պատասխանատուին միջեւ խտրականութիւն
չդնող Լիբանան մը ունենալու իրենց երազները:
Ան դիտել տուաւ, որ այս պահուն իշխանութեան
իսկական աղբիւր ըլլալու դիրքին տէր դարձաւ
ժողովուրդը, որուն զաւակները, առանց որեւէ
խտրութեան, բարձրացուցին լիբանանեան դրօշը, միացուցին երկիրը, համայնքային,
յարանուանական եւ տեղայնական ամէն տեսակի խոչընդոտ տապալեցին` շրջանցելով վախի
պատուարը, մերժեցին անարդարութիւնը, քանդեցին մեծ բանտի դռները, որոնք կ’արգելակեն
իրենց տենչերը ունենալու բոլորը ընդունող եւ բոլոր զաւակներուն հետ հաւասարութեամբ
վերաբերող պետութիւն մը:
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«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը, յղում կատարելով իրանեան ԻՍՆԱ լրատու
գործակալութեան, հաղորդեց, որ իրանցի երեսփոխան մը խոստացած է 3 միլիոն տոլար վճարել
անոր, որ կը սպաննէ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփը:
«Յանուն Քարման գաւառի ժողովուրդին, Թրամփը սպաննողին 3 միլիոն տոլարի պարգեւ պիտի
վճարենք», ըսած է անանուն երեսփոխանը:
Նշենք, որ Քարման գաւառը Միացեալ Նահանգներու կողմէ սպաննուած զօր. Քասեմ
Սիւլէյմանիի ծննդավայրն է:

Միացեալ Նահանգներ միջազգային ընտանիքին հետ կ՛աշխատին` Վենեզուելայի մէջ
իշխանափոխութեան հասնելու համար: Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար
Մայք Փոմփէօ այս մասին յայտնեց քոլոմպիական «Քարաքոլ Թի.Վի.» պատկերասփիւռի
կայանին հետ հարցազրոյցի ընթացքին:
«Ծրագիրը, որուն վրայ մենք կ՛աշխատինք, պէտք է յանգեցնէ անոր, որ նախագահ Մատուրոն
հեռանայ, իսկ եւ Վենեզուելայի ժողովուրդը կարենայ ազատ եւ արդար ընտրութիւններ
կատարել: Մենք կ՛աշխատինք Հարաւային Ամերիկայի, Կեդրոնական Ամերիկայի եւ Եւրոպայի
երկիրներուն հետ, ամբողջ աշխարհի երկիրներուն հետ` այդ արդիւնքին հասնելու համար»,
յայտարարած է ամերիկեան դիւանագիտութեան պետը:
«Ակնյայտ է, որ տակաւին շատ բան կայ ընելիք: Մատուրոն տակաւին իշխանութեան գլխուն է`
յառաջացնելով համաշխարհային պատմութեան մէջ մեծագոյն մարդասիրական ճգնաժամերէն
մէկը: Սակայն մենք միասնաբար յառաջ կը շարժինք», աւելցուց Միացեալ Նահանգներու
արտաքին գործոց նախարարը:
Նշենք, որ Մատուրօ «Տը Ուաշինկթըն Փոսթ» օրաթերթին հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին
յայտարարած էր, որ պատրաստ է Միացեալ Նահանգներու հետ երկխօսութեան, սակայն պիտի
նախընտրէր մէկ անգամէն խօսիլ նախագահ Տանըլտ Թրամփի հետ, որովհետեւ իր կարծիքով`
Փոմփէոն Վենեզուելայի մէջ անյաջողութիւն ունեցած է եւ Թրամփի փոխարէն
պատասխանատուութիւն կը կրէ Վենեզուելայի նկատմամբ քաղաքականութեան համար:
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Փոմփէօ.
«Վենեզուելայի Մէջ Հըզպալայի Ներկայութիւնը Անընդուելի Է»
Փոմփէօ Քոլոմպիոյ մայրաքաղաք Պոկոթայի մէջ
ահաբեկչութեան դէմ
պայքարին նուիրուած
խորհրդաժողովի
ընթացքին
յայտնեց,
որ
Վենեզուելայի
հողերուն
վրայ
Հըզպալլայի
ներկայութիւնը անընդունելի է:
«Իրանեան վարչակարգը իր զինեալ խմբաւորման`
Հըզպալլայի ճամբով ներկայ է վենեզուելայի մէջ:
Ատիկա անընդունելի է», ըսաւ ան` քննադատելով
նաեւ քոլոմպիական ընդդիմադիր Ազգային
ազատագրութեան բանակ շարժումի Վենեզուելայի
մէջ գործունէութիւնը:
Վենեզուելայի ընդդիմութիւնը կիրակի օր յայտարարած էր, թէ մտադիր է ներկայացնել
փաստեր, որոնք կը հաստատեն Վենեզուելայի նախագահ Նիքոլաս Մատուրոյի Հըզպալլայի
հետ կապերը:
Ընդդիմութիւնը նաեւ նշեց, որ ահաբեկչութեան եւ զայն ֆինանսաւորող կողմերուն դէմ
պայքարի իր ջանքերուն ծիրին մէջ «գործակցութեան ռազմավարութիւններ եւ մեքանիզմներ կը
կազմէ»:

Ուաշինկթըն Կ՛ողջունէ Քոլոմպիոյ, Հոնտիւրասի Եւ
Կուաթեմալայի Կողմէ
Հըզպալլան Ահաբեկչական Կազմակերպութիւն Նկատելու Քայլը
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարը «Թուիթըր»-ի վրայ գրառում մը
կատարելով յայտնեց. «Միացեալ Նահանգներ կ՛ողջունեն Քոլոմպիոյ, Հոնտիւրասի եւ
Կուաթեմալայի կողմէ Իրանի աջակցութիւնը վայելող Հըզպալլան ահաբեկչական
կազմակերպութիւն նկատելու քայլը»:
«Հըզպալան եւ անդրսահմանեան այլ ահաբեկչական խմբաւորումներ կը շարունակեն գործել
շրջանին մէջ: Միացեալ Նահանգներ պիտի շարունակեն միջազգային աջակցութիւն ապահովել
այս սպառնալիքներու դիմակայման համար», նշեց Փոմփէօ:
Նշենք, որ Միացեալ Նահանգներ միջազգային արշաւ մը կը ղեկավարեն Հըզպալլան
ահաբեկչական կազմակերպութիւն որակելու համար եւ այդ նպատակի իրագործման համար
պետութիւններու վրայ ճնշումներ կը բանեցնեն:
Յիշեցնենք, որ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարը շաբաթ օր «բոլոր
պետութիւններուն» կոչ ուղղեց` Հըզպալլան ահաբեկչական կազմակերպութիւն նկատելու:
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Կիրակի, 19 Յունուարին Գերմանիոյ մայրաքաղաքին մէջ
տեղի ունեցաւ Լիպիոյ տագնապի քննարկման նուիրուած
«Պերլինի խորհրդաժողով»-ը, որուն կը մասնակցէին 11
պետութիւններու,
3
միջազգային
ու
շրջանային
կազմակերպութիւններու, ինչպէս նաեւ տագնապին առնչակից
անմիջական
կողմերու
ղեկավարները:
Մասնակից
պետութիւններու շարքին էր Թուրքիան:
Թուրքիոյ նախագահի բանբեր Իպրահիմ Քալըն Չորեքշաբթի
օր «Թուիթըր»-ի վրայ գրեց. «Լիպիոյ տագնապին նկատմամբ
նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի կիրարկած արդիւնաւէտ
եւ բազմակողմանի գործունէութիւնը Թուրքիան վերածեց
տագնապի լուծման հիմնական մասնակիցներէն մէկուն»:
«Թուրքիան պիտի շարունակէ իր շինիչ ու խաղաղ
քաղաքականութիւնը`
ընդդէմ
փոխանորդներով
պատերազմներուն», աւելցուց ան:
Լիպիոյ տագնապի հարցին մէջ Էրտողանի կիրարկած քաղաքականութիւնը Թուրքիոյ տեղ
ապահովեց «Պերլինի վեհաժողով»-ի սեղանին վրայ: Այդ քաղաքականութիւնը «արդիւնաւէտ»
կարելի էր կոչել, եթէ անոր նպատակը ըլլար այդ վեհաժողովին մէջ աթոռ ունենալը, որ թէեւ
ձեռքբերում մըն է եւ տագնապի լուծման մէջ դերակատարի կարգավիճակ կը շնորհէ, սակայն
ներկայ պահուս «յաղթանակ»-ի մասին խօսիլը կը նմանի արջը չսպաննած մորթը ծախելուն:
Այդ ձեւական եւ ոչ խորքային յաղթանակի շեփորումը արտաքին քաղաքականութեան
չ՛առնչուիր, այլ` ներքին սպառման համար է, ներքին քաղաքականութեան ծիրին մէջ
կատարուած քարոզչութիւն մըն է, ուստի եւ անոր միակ հասցէատէրը թրքական
հասարակութիւնն է:
Արտաքին քաղաքականութեան տեսանկիւնէն, Պերլինի վեհաժողովին մասնակցութիւնը
Թուրքիոյ համար ընդամէնը բարոյական յաղթանակ մըն է, որուն աղբիւրը մասնակից այլ
երկիրներուն` Եգիպտոսի, Ռուսիոյ, Ֆրանսայի նման տագնապի կողմերէն մէկուն աջակիցն ու
դաշնակիցը, տագնապին մասնակից կողմ ըլլալու հանգամանքն է:
Այլ խօսքով` զաւեշտական է Քալընի այն պնդումը, թէ «Թուրքիան պիտի շարունակէ իր շինիչ
ու խաղաղ քաղաքականութիւնը` ընդդէմ փոխանորդներով պատերազմներուն»: Ատիկա
թերեւս այդքան ալ հեգնական չէ եւ կրնայ անկեղծ համոզումի մը արտայայտութիւնը ըլլալ,
որովհետեւ ցեղասպան պետութեան մը արժեչափերով զօր. Խալիֆա Հաֆթարի ուժերուն դէմ
կռուելու համար թրքական ուժեր եւ Սուրիայէն թրքամէտ 2000-3000 ահաբեկիչներ Թրիփոլի
տեղափոխելը կրնայ «շինիչ ու խաղաղ քաղաքականութիւն» ըլլալ:

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
13

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

14

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

Աշխարհի բոլոր երկիրները հարուստ են իրենց
մշակոյթներով, նաեւ բնութեամբ:
Այսօր կ'ուզեմ անդրադառնալ բնութեան մասին:
Բնութիւնը կը զարդարէ մեր երկիր մոլորակը ու
կը գեղեցկացնէ զայն:
Սակայն պէտք է պաշտպանել բնութիւնը մարդու
գործաց աւերներէն: Բնութիւնը պաշտպանելու
հիմնական ձեւերէն մէկն է՝ զայն հեռու պահել
ամէն տեսակի քիմական նիւթերէ, բոյսերը ցանել
մշակուած հողի մէջ, եւ ոչ խոպան. Ջրային
պաշարները պահել ամէն տեսակի վատ նիւթերէ,
օդը չ'ապականել ինքնաշարժներու ծուխերով
նաեւ ծխախոտով եւ միշտ զբաղիլ կանաչապատումով, որովհետեւ կանաչ անտառներու
տերեւները ածխաթթուն կը ներծծեն եւ թթուածին կ'արձակեն:
Բնութիւնը պաշտպանելու արդիւնքը այն է, որ երբ ջուրը մաքուր ըլլայ կենդանիներն ու
բոյսերը մաքուր ջուրի մէջ առողջ կ'ապրին, իսկ երբ բոյսերը մշակուած հողի մէջ ցանենք
գեղեցիկ ծաղիկներ կ'արձակեն, ինչպէս նաեւ համեղ եւ օգտաշատ պտուղներ, երբ օդը
մաքուր պահենք հիւանդութիւններու չենք ենթարկուիր եւ առողջ կեանք կ'ունենանք:
Օր մը երբ դպրոցի աշակերտներով պարտէզ գացինք, մենք տեսանք քանի մը երեխաներ
վնաս կը հասցնէին բոյսերուն, շատ բարկացայ, իրենց քով գացի եւ խորհուրդ տուի.
«Դուք կը խախտէք բնութիւնը պաշտպանելու օրէնքը՝ վնաս հասցնելով այս բոյսերուն,
որովհետեւ անոնք հաւասարակշրուած կը պահեն օդը, հետեւաբար պէտք է միշտ
պաշտպանէք զանոնք...»
Այսպիսով իւրաքանչիւր անձի պարտականութիւնն է օդը, ջուրը եւ հողը մաքուր պահել
եւ չ'ապականել այլ տեսակի նիւթերով, որպէսզի միշտ երջանիկ եւ առողջ կեանք մը
ապրինք մենք ու յաջորդ սերունդները:

www.aztarar.com
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Ամերիկացի գիտնականներ ապացուցած են, որ
առանձնութիւնը կրնայ սպաննել մարդը շատ
աւելի արագ, քան` գիրութիւնը:
Այս
տեսութիւնը
ստուգելու
համար
փորձագէտները
ուսումնասիրած
են
218
հետազօտութիւն` մարդու առողջութեան վրայ
առանձութեան ազդեցութեան մասին: Պարզուած
է, որ առանձնութիւնը 50 տոկոսով կը բարձրացնէ
մահուան հաւանականութիւնը, իսկ գիրութիւնը
միայն 30 տոկոսով:
Նոյն գիտնականներուն համաձայն, առանձին մարդիկ աւելի յաճախ կը տառապին քունի
խանգարումէ եւ ընճախտէ, քան` շրջապատուած մարդիկ:
Անշուշտ ասիկա չի նշանակեր, որ պէտք է կառչիլ իւրաքանչիւր մարդու եւ յարաբերութիւններ
կառուցել յանուն յարաբերութեան: Կարեւորը` ընդհանրապէս խուսափիլն է մեկուսացումէ եւ
կապի մէջ մնալն է ընտանիքի անդամներու, հարազատներու եւ բարեկամներու հետ: Սէրը եւ
ընկերութիւնը մեծ դեր կը խաղան մարդուս կեանքին մէջ:

Հիւանդներուն, այցելուներուն եւ պաշտօնէութեան մնայուն եռուզեռը հիւանդանոցները կը
դարձնեն մանրէներու իսկական բոյներու:
Հաւանաբար հիւանդանոց այցելելը անխուսափելի է բոլորիս համար, սակայն կ՛արժէ որդեգրել
որոշ նախզգուշութիւններ` մանրէներէն պաշտպանուելու համար: Մանրէները առաջին հերթին
մեզի կը փոխանցուին ձեռքերու միջոցով. ահա թէ ինչու բժիշկները խստօրէն կը թելադրեն, որ
հիւանդանոց այցելողները յաճախ իրենց ձեռքերը հականեխեն հեղուկ օճառներով կամ
հականեխուած թաց թաշկինակներով:
Այսպէս, ձեր ձեռքերը անմիջապէս հականեխեցէք, եթէ դպչիք ստորեւ նշուած իրերուն:
ա.- վերելակի կոճակներուն,
բ.- սպասման սրահի աթոռներուն, յենարաններուն:
գ.- մահճակալները իրարմէ բաժնող վարագոյրին,
դ.- մահճակալին բազրիքին,
ե.- հեռախօսին ընկալուչին,
զ.- ճաշի սպասարկման շարժական սեղանին,
է.- դուռերուն բռնակներուն,
ը.- ծորակներուն,
թ.- աղբի կողովին:
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Ճերմակ քացախը շատ հինէն ծանօթ է
մարդկութեան: Քրիստոսէ 5000 տարի առաջ
բաբելոնացիները զայն կը գործածէին որպէս
մաքրութեան միջոց: Մեր օրերուն ճերմակ
քացախը
կ՛օգտագործուի
կերակուրներու
պատրաստութեան մէջ, բայց նաեւ որպէս
հականեխիչ մաքրութեան միջոց:
Եկէք` այսօր ծանօթանանք ճերմակ քացախի
օգտագործման
հետաքրքրական
տարբերակներու:
– Ճերմակ քացախի միջոցով կարելի է մաքրել
բոլոր տեսակի կպչուն սթիքըրները եւ շիշերու
վրայի պիտակները:
– Ջուրի հետ լուծած ճերմակ քացախ սրսկելով կահոյքին վրայ` կարելի է կատուները հեռու
պահել, քանի որ անոնք չեն ախորժիր քացախի հոտէն: Այպիսով, կահոյքը կը փրկուի կատուին
ճանկերէն:
– Ծաղկամանին մէջ 2 ապուրի դգալ շաքար, լուծել, ապա 2 ապուրի դգալ ճերմակ քացախ
աւելցնել եւ ծաղիկնեը տեղաւորել: Այսպիսով, ձեր ծաղկեփունջը աւելի երկար կ՛ապրի:
– Կէս առ կէս համեմատութեամբ ջուր եւ քացախ խառնել, ապա մաքուր լաթ մը թրջել, քամել
եւ մաքրել համակարգիչը, բջիջայինը, պատկերասփիւռը, հեռաձայնի ընկալուչը եւ այլն…
– Ճերմակ քացախով շատ լաւ կը մաքրուին տան ապակիները, ինչպէս նաեւ սթորները:
– Աղով եւ ճերմակ քացախով կարելի է մաքրել գորգին վրայի բոլոր տեսակի արատները:
– Ճերմակ քացախը կը մաքրէ, կը սպիտակեցնէ եւ կը փափկացնէ ձեր լուացքը: Զայն կրնաք
օգտագործել բոլոր տեսակի լուացքի մեքենաներուն պարագային:
– Ճերմակ քացախը թէ՛ կը հականեխէ եւ թէ՛ կը փայլեցնէ փայտեայ յատակները (փարքէ): Կէս
թոյլ ջուրին սուրճի գաւաթ մը ճերմակ քացախը հրաշք կը գործէ:
– Ջուրի մէջ լուծուած ճերմակ քացախով կարելի է լուալ եւ հականեխել պտուղները,
բանջարեղէններն ու կանաչեղէնները:

www.armlands.com
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Հովե՜ր կ՛անցնին.
Ու ցորեաններս յուշիկ յուշիկ կ՛արթըննան.
Իրենց խորքէն կը հոսի դող մ՛անսահման:
Գեղադալար կողերն ի վար բըլուրին
Ծովե՜ր կ՛անցնին:
Հովե՜ր կ՛ացնին.
Ա՛յնքան կը յորդի, կը կատղի դաշտը յուռթի`
Որ պիտի հոն արածող ուլը խեղդի:
Գոգին մէջէն ալետատան հովիտին
Ծովե՜ր կ՛անցնին:
Հովե՜ր կ՛անցնին.
Ու ցորեանին պատմուճանները ծըփուն
Մերթ կը պատռին, մերթ կը կարուին փողփողուն:
Ստուերի մէջ, լոյսերու մեջ փրփրագին
Ծովե՜ր կ՛անցնին:
Հովե՜ր կ՛անցնին.
Քիստերուն տակ կ՛ալեծփին եղիներ`
Ուր լուսնակն իր սափորին կաթն է հոսէր:
Կալերէն գիւղ, գիւղէն մինչեւ աղօրին
Ծովե՜ր կ՛անցնին:
Հովե՜ր կ՛անցնին.
Զըմրուխտներով կը ծփայ դաշտը անհուն:
Ծիտը կ՛երգէ թառած ճիւղի մ՛օրօրուն`
Մինչ իր տակէն ցորեաններու մոլեգին
Ծովե՜ր կ՛անցնին,
Հովե՜ր կ՛անցնին:

www.aztagdaily.com
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Այս թիւով կը ներկայացնենք եգիպտահայ երիտասարդ նկարիչ՝ Ռիթա Գէորգեանի
գործը: Ան ունի բազմաթիւ նկարչական գործեր ու յատկապէս երգիծանկարներ, որոնք
պարբերաբար կը հրատարակուին Եգիպտոսի  األخبارթերթին մէջ:
Ընդամէնը 16 տարեկան Ռիթան, որ իր աշխարհը ստեղծած է գիծերու եւ գոյներու ազատ
արձակումով, արժանացած է բազմաթիւ մրցանակներու:
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Մեքսիկայի Ս. Մարիա Տէլ Տուլէ քաղաքի մէջ կ’աճի Դուլէ անունով այս ծառը:
Դուլէն աշխարհի մէջ գոյութիւն ունեցող ամենահաստ ծառն է: Ըստ գիտնականներուն՝
այս ծառը 1500 տարեկան է. անոր տրամագիծը 11.62 մեթր է, իսկ բարձրութիւնը՝ 35
մեթր, իսկ կշիռքը կը հասնի 636 թոնի։
Առաջին հայեացքէն կարելի է կարծել թէ անիկա իրար միահիւսուած ծառերէ կազմուած
է, սակայն կատարուած ՏՆԹ փորձաքննութիւնները ապացուցած են, որ անիկա մէկ ծառ
է:
Դուլէ կը նշանակէ «Սրբազան ծառ»: Երբեմն զայն կ,անուանեն նաեւ «Կեանքի ծառ»:
Նիւթը Հայկաշխարհի համար
պատրաստեց՝

Նարէ Մուրատեան
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