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Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ,  ÂÇõ 456, àõñµ³Ã,  28 êºäîºØ´ºð, 2018 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 27 

ԱՄԵԱԿ 

Ուրբաթ, 21 Սեպտեմբեր 2018-ին, նախագահութեամբ Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց 

Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպույեանին, Հայաստանի Հանրապետութեան 

Անկախութեան 27 Ամեակին առիթով, Քուէյթի Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ Ս. եւ 

Անմահ Պատարագէն ետք տեղի ունեցաւ Հանրապետական Մաղթանք եւ Դրօշակի 

Օրհնութիւն, ներկայութեամբ Քուէյթի մօտ ՀՀ դեսպան Պրն. Մանուէլ Բադէեանին, 

ազնիւ տիկնոջ՝ Տիկ. Լիլիթ Գալստեանին եւ նորանշանակ Հիւպատոս Պրն. Վարդգէս 

Յովսէփեանին:  

Այս արարողութիւնը, որ քուէյթահայութեան մօտ բարի սովորութեան վերածուած է, 

ազգային եւ հոգեւոր արժէքներու միաձուլման գեղեցիկ պահ մը կը ստեղծէ, ուր մեր 

հաւատքի եւ հոգեւոր աշխարհի կեդրոնը հանդիսացող Հայսաստանեայց Առաքելական 

եկեղեցւոյ մէջ կ'օրհնուի հայ ժողովուրդին համար մեծագոյն սրբութիւններէն մէկը 

համարուող արժէքը՝ եռագոյն դրօշը: Դրօշակի օրհնութեան սկիզբը, խումբ մը ՀՄԸՄ-

ական արիներ Ուրախ Լեր շարականին ներքոյ եռագոյնը մօտեցուցին Ս. Խորանին:  

Այս յատուկ առիթով Առաջնորդ Սրբազան Հայրը իր պատգամին մէջ զուգահեռներ գծեց 

քրիստոնէութեան մէջ ազատութեան գաղափարին եւ հայ ժողովուրդի ազատատենչ 

ոգիին միջեւ: 
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Ստորեւ՝ Սրբազան Հօր Պատգամի ամփոփումը.- 

«Ազատութեան գաղափարը գերազանցապէս քրիստոնէական գաղափար է: Պօղոս 

առաքեալ հետեւեալը կը պատգամէ մեզի.-Եղբայրներ, դուք ազատութեան կոչուած էք» 

(Գղ 5.13): Քրիստոնէութիւնը մարդկութեան պատմութեան խաւարած հորիզոնին վրայ 

ազատութեան լոյսը բերաւ եւ ազատութեան գաղափարին սերմերը ցանեց: Հին 

աշխարհին մէջ ազատութիւնը տարբեր ըմբռնում ունէր. ստրկութիւնը օրինաւորապէս 

ճանչցուած էր եւ ազգերու համար ընդունուած կարգ էր: Քրիստոնէութիւնը 

ստրկութեան տուաւ մեծագոյն հարուածը, երբ արդարութիւն եւ ազատութիւն քարոզեց: 

Հայ ժողովուրդը քրիստոնէութիւնը 

միայն հոգիներու փրկութեան 

պրիսմակէն չըմբռնեց, այլ 

ազատութիւնը հայուն համար նաեւ 

ազգային բնույթ ստացաւ: Մեր եկեղեցւոյ 

հիմնադիր Գրիգոր Լուսաւորիչի 

օրերուն եւ անոր ճիգերով 

քրիստոնէական հաւատքը 301 

թուականին յաղթանակեց: Հոգեւոր 

ազատութեան հետ միատեղ հայ 

ժողովուրդը ամրագրեց իր ազգային 

ազատութիւնը, քաղաքական ազատութիւնը, մշակութային ազատութիւնը եւ զանոնք 

թարգմանեց Աւարայրի ճակատամարտով: Մեր ժողովուրդը ազատատենչ մնաց 

Կիլիկեան Թագաւորութեան անկումէն ետք: Վեց հարիւր տարիներ մեր եկեղեցին 

բռնատիրական իշխանութիւններուն ներքեւ պահեց ազատութեան գաղափարը, պահեց 

հոգեւոր, կրօնական եւ մշակութային արժէքները Առաքելական Ս. Եկեղեցիով: 

Արդարեւ, եկեղեցւոյ համար վառ մնաց ազատութեան գաղափարը եւ այդ գաղափարի 

իրականացման համար մեր եկեղեցին եղաւ մարտնչող եկեղեցի: Ստրկութեան 

տարիներուն, բնականաբար, սկիզբ առաւ հայ ազատագրական շարժումը, որ հասաւ իր 

յաղթանակին 1918-ի Մայիս 28-ի Անկախութեան հռչակագրով: Նորաստեղծ հայկական 

հանրապետութիւնը, դժբախտաբար, երկու տարուան կեանք ունեցաւ: Ազատութեան եւ 

անկախութեան գաղափարը, սակայն, մնացին ապրող իրականութիւններ հայուն 

էութեան մէջ: Հայ ժողովուրդը այնուհտեւ պահեց իր ֆիզիքական գոյութիւնը, սակայն 

կորսնցուց իր ազատութիւնը մինչեւ 1991 թուական, երբ վերատիրացաւ իր 

անկախութեան: Հետեւաբար, այսօր միասնական ուժերով պէտք է կարողանանք 

յաղթահարել բոլոր դժուարութիւնները, յարգենք յիշատակը մեր բոլոր հերոսներուն եւ 

մեր 1,5 միլիոն սուրբերուն, աղօթենք մեր ազգի արդար դատին համար, մինչեւ բոլորին 

ճիգերը յաջողութեամբ պսակուին»: 

Աւարտին, խումբ մը ազգայիններ, Սրբազան Հօր եւ Հայաստանի Հանրապետութեան 

պաշտօնական ներկայացուցիչներուն ընկերակցեցան դէպի Ագային Առաջնորդարանի 

դահլիճ, ուր հնչեցին Հայաստանի Հանրապետութեան քայլերգը եւ «Կիլիկիա» 

մաղթերգը, ապա այս նշանակալից օրուան առիթով շնորհաւորանքներ ու 

բարեմաղթութիւններ յղուեցան մեր 27 ամեայ Հանրապետութեան, ինչպէս նաեւ տեղի 

ունեցաւ կարկանդակի հատում: 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Ժողովին. Փաշինեան. «Եթէ 

Ազրպէյճանը Իսկապէս Հաւատարիմ Է Խաղաղ 

Գործընթացին, Պէտք Է Սկսի Երկխօսիլ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հետ» 
Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծումը կը շարունակէ 

գերակշռել Հայաստանի արտաքին քաղաքական օրակարգին վրայ: 

Ըստ «Արմէնփրես»-ի, այս մասին ըսած է Հայաստանի 

Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, ելոյթ ունենալով 

ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի 73-րդ նստաշրջանին: «Արցախի 

Հանրապետութեան կարգավիճակը եւ անվտանգութիւնը պիտի 

ըլլան Հայաստանի Հանրապետութեան բացարձակ 

առաջնահերթութիւնները բանակցային գործընթացին: Տագնապը 

զինուորական ճամբով  լուծելու որեւէ փորձ ուղղակի սպառնալիք է 

շրջանային անվտանգութեան, ժողովրդավարութեան եւ մարդու 

իրաւունքներուն համար: Հայաստանը պիտի շարունակէ իր կառուցողական 

ներգրաւուածութիւնը տագնապի լուծման խաղաղ գործընթացին ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

համանախագահներու ձեւաչափով, որուն ալ տրուած է տագնապի խաղաղ լուծման 

միջազգայնօրէն ճանչցուած միակ իրաւագիրը: Ազրպէյճանը պէտք է փոխէ 

բանակցութիւններուն նկատմամբ իր անյարգալից վերաբերմունքը, պէտք է լիովին հրաժարի 

ցանկացած ռազմական լուծման գաղափարէն եւ իրագործէ բոլոր նախորդ 

համաձայնագիրները», ըսած է Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետը: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան աւելցուցած է, որ եթէ Ազրպէյճանը իսկապէս հաւատարիմ է 

խաղաղ գործընթացին, պէտք է սկսի երկխօսիլ այս տագնապի հիմնական տիրոջ` Լեռնային 

Ղարաբաղի հետ: «Ազրպէյճանը ամէն առիթով կը յայտարարէ, որ Ղարաբաղը պէտք է ըլլայ իր 

տարածքին մէկ մասը: Միեւնոյն ժամանակ կը յայտարարէ, որ պիտի չբանակցի Լեռնային 

Ղարաբաղի հետ: Խնդիրը այն է, թէ ինչպէ՛ս կրնայ Ազրպէյճանը Լեռնային Ղարաբաղի 

նկատմամբ յաւակնութիւն ներկայացնել առանց նոյնիսկ Լեռնային Ղարաբաղի  հետ 

երկխօսելու: Ատիկա կարելի՞ է: Ատիկա կարելի է, եթէ միայն Ազրպէյճանի ղեկավարութեան կը 

հետաքրքրէ ոչ թէ ժողովուրդը, այլ` բուն տարածքը: Այսպիսով, ակնյայտ կը դառնայ, որ 

Ազրպէյճանի ղեկավարութեան մտադրութիւնը այն է, որ Ղարաբաղը մաքրուի հայերէ, ինչպէս 

եղաւ Նախիջեւանի մէջ: Ասիկա իրաւունք կու տայ Լեռնային Ղարաբաղին ըսելու, որ 

Ազրպէյճանի մաս կազմելը Ղարաբաղի բնակչութեան համար կը նշանակէ լիակատար 

բնաջնջում: Հետեւաբար Ղարաբաղը պէտք չէ ըլլայ Ազրպէյճանի կազմին մէջ, եթէ ոեւէ մէկը չի 

փափաքիր թոյլ տալ հայ ժողովուրդի նոր ցեղասպանութիւն: Ամփոփելով` թոյլ տուէք 

վերահաստատել. տագնապը կրնայ եւ պէտք է լուծուի միայն կողմերու փոխադարձ 

զիջումներուն միջոցով` խաղաղութեան եւ ո՛չ թէ պատերազմի մթնոլորտի մէջ», ընդգծած է 

վարչապետ Փաշինեան: Ելոյթի աւարտին, Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետը 

չափազանց կարեւոր նկատած է իր երախտագիտութիւնը յայտնել ՄԱԿ-ի Ընդհանուր 

քարտուղարին` ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահութեան ջանքերուն եւ 

մօտեցումներուն հանդէպ իր անվերապահ աջակցութեան համար: 
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Նիկոլ Փաշինեանի Եւ Հասան Ռուհանիի Հանդիպումը 
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Նիւ Եորքի մէջ հանդիպում ունեցած է Իրանի 

նախագահ Հասան Ռուհանիի հետ: Անոնք քննարկած են հայ-իրանական յարաբերութիւններու 

օրակարգային տարբեր հարցեր: Զրուցակիցները կարեւոր նկատած են տնտեսական 

համագործակցութեան զարգացումը եւ նշած, որ անիկա մեծապէս կը զիջի քաղաքական 

երկկողմանի յարաբերութիւններու մակարդակին: Անոնք անհրաժեշտ նկատած են գործուն 

քայլերու ձեռնարկումը` առեւտրատնտեսական կապերու խթանման, առկայ ներուժի 

օգտագործման նպատակով: 

Նիկոլ Փաշինեան ընդգծած է, որ հայ-իրանական յարաբերութիւնները ունին առանձնայատուկ 

բնոյթ եւ պէտք է շարունակեն զարգանալ` բարեկամական ամուր կապերու հիման վրայ: 

Իր կարգին, Հասան Ռուհանի նշած է, որ երկու երկիրներուն միջեւ առկայ է վստահութեան 

բարձր մակարդակ: Անոր համաձայն, Իրանի մէջ հայ գաղութը ունի կարեւոր 

դերակատարութիւն եւ մեծ յարգանք կը վայելէ իրանցիներուն կողմէ: Խօսելով տնտեսական 

փոխադարձ գործակցութեան մասին` Հասան Ռուհանի համոզում յայտնած է, որ Եւրասիական 

տնտեսական միութեան հետ ստորագրուած ազատ առեւտուրի գօտիի ձեւաւորման վերաբերող 

համաձայնագիրը եւս կարելիութիւն պիտի տայ աւելի խորացնելու հայ-իրանական 

տնտեսական գործակցութիւնը: 

Նիկոլ Փաշինեանն ու Հասան Ռուհանին անդրադարձած են տարբեր, որոնց կարգին ուժանիւթի, 

ճանապարհաշինութեան ոլորտներուն մէջ համագործակցութեան: 

Հասան Ռուհանի վարչապետ Փաշինեանը հրաւիրած է Իրան` դիտել տալով, որ այս 

այցելութիւնը կարելիութիւն պիտի տայ աւելի ընդգրկուն կերպով քննարկելու երկկողմանի 

համագործակցութիւնը ընդլայնելու ուղիները: 
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Նշենք նաեւ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Նիւ Եորքի մէջ մասնակցած է Միացեալ 

Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփի կողմէ ի պատիւ ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի 73-րդ 

նստաշրջանին մասնակցող երկիրներու պատուիրակութիւններու ղեկավարներուն տրուած 

ընդունելութեան: Այս մասին կը տեղեկացնէ վարչապետի մամլոյ բանբեր Արման Եղոյեան: 

Նախարար Զոհրապ Մնացականեան Հանդիպում 

Ունեցած Է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի Խմբակի 

Համանախագահներուն Հետ 
25 Սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի աշխատանքներուն մասնակցելու նպատակով Նիւ 

Եորք գտնուող Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ 

Մնացականեան հանդիպում ունեցած է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներ Իկոր 

Փոփովի (Ռուսիա), Սթեֆան Վիսքոնթիի (Ֆրանսա), Էնտրիւ Շոֆըրի (Միացեալ Նահանգներ), 

ինչպէս նաեւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ Քասփրչիքի հետ: 

Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան  լրատուութեան եւ 

հանրային դիւանագիտութեան վարչութեան համաձայն, նախարար Մնացականեան անգամ մը 

եւս վերահաստատած է Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի բացառապէս խաղաղ 

հանգուցալուծման Հայաստանի յանձնառութիւնը: 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը ընդգծած է խաղաղութեան նպաստող միջավայրի 

ձեւաւորման կարեւորութիւնը` շեշտելով իրավիճակի սրման ուղղուած քայլերէն եւ 

յարձակողական հռետորաբանութենէն զերծ մնալու անհրաժեշտութիւնը: 

Այս առումով նախարար Զոհրապ Մնացականեան եռանախագահներուն ուշադրութիւնը 

հրաւիրած է Ազրպէյճանի կողմէ Հայաստանի հետ սահմանին եւ Արցախի հետ սահմանագիծին 
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վրայ   իրավիճակի լարման պարբերական փորձերուն վրայ, որոնց պատճառով զոհուած է 

Հայաստանի զինուած ուժերու եւ Արցախի պաշտպանութեան բանակի երկու զինուոր: 

Թիրախաւորուած է նաեւ խաղաղ բնակչութիւնը: Նախարարը շեշտած է, որ Պաքուի այս 

քայլերը լրջագոյն վտանգ կը ներկայացնեն խաղաղ հոլովոյթին, յատկապէս 

համանախագահներու միջնորդութեամբ արտաքին գործոց նախարարներու միջեւ տեղի 

ունենալիք հանդիպման նախօրէին: 

Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են ե՛ւ արտաքին գործոց նախարարներու հանդիպման, 

ե՛ւ համանախագահներու օրացոյցով ներառուած յառաջիկայ այլ քայլերու շուրջ: 

Թրամփ Կը Ներկայացնէ Լին Թրէյսիի Թեկնածութիւնը` 

Իբրեւ Հայաստանի Մէջ Նոր Դեսպան 
Ըստ Սպիտակ տան մամլոյ ծառայութեան, նախագահ Տանըլտ Թրամփ Ռուսիոյ եւ Խորհրդային 

Միութեան նախկին պետութիւններու հարցերու փորձագէտ Լին Թրէյսիի թեկնածութիւնը 

առաջարկեց Հայաստանի մէջ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու դեսպանի պաշտօնին 

համար: 

Թրէյսի ասպարէզով դիւանագէտ է եւ այժմ կը վարէ Ամերիկայի արտաքին գործոց 

նախարարութեան մէջ Ռուսիոյ հարցերով աւագ խորհրդականի պաշտօնը: 

Ան նախապէս աշխատած է իբրեւ Միացեալ Նահանգներու փոխդեսպան Մոսկուայի, 

Աշխապատի եւ Ասթանայի մէջ, նաեւ եղած է Ամերիկայի արտաքին գործոց նախարարի` 

Կեդրոնական Ասիոյ հարցերու տեղակալի առաջին օգնական: Աշխատած է նաեւ Փեշաուարի 

(Փաքիստան) ամերիկեան հիւպատոսութեան մէջ: Ան կը տիրապետէ ռուսերէնին: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ՄԱԿ-ի Ընդհանուր Ժողովին «Պէտք Է Մեկուսացնել 

Իրանի Վարչակարգը» Յայտարարեց Թրամփ 
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի բացման 

արարողութեան ընթացքին իր արտասանած խօսքին մէջ յայտարարեց, որ Իրանի դէմ 

ամերիկեան յաւելեալ պատժամիջոցները ուժի մէջ պիտի մտնեն նոյեմբերի սկիզբը, եւ անոնց 

պիտի հետեւին այլ պատժամիջոցներ: 

Ան ըսաւ, թէ Իրանի ղեկավարները «կը զօրակցին քանդումին ու քաոսին եւ չեն յարգեր 

մերձակայ երկիրները»: 

Թրամփ յայտնեց, որ շրջանի շարք մը երկիրներ զօրակցած են իր երկրին Իրան-Վեցեակ 

համաձայնագիրէն հեռանալուն: Ան ՄԱԿ-ի անդամ երկիրներուն կոչ ուղղեց «մեկուսացնելու 

իրանեան վարչակարգը, այնքան ատեն որ կը շարունակէ իր նախայարձակումը»: 

Նշենք, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի ներկայ չգտնուեցաւ իր ամերիկացի 

պաշտօնակիցին խօսքի արտասանումին: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահը յայտնեց, որ իր վարչակազմը յաջողութեամբ կ՛իրագործէ 

Միջին Արեւելքի մէջ վարած քաղաքականութիւնը: 

Խօսելով Սուրիոյ մասին` ան նշեց, որ շրջանին մէջ ապակայունացնող քայլեր կը կատարէ 

Իրանը, որ կը սատարէ ահաբեկիչներուն, կը միջամտէ շրջանի երկիրներու ներքին գործերուն եւ 

նոյն ատեն կը հալածէ սեփական ժողովուրդը: 

«Մենք չենք կրնար «Մա՛հ Ամերիկային» վանկարկող եւ Իսրայէլի ոչնչացման նպատակի մասին 

խօսող վարչակարգին արտօնել ձեռք բերել հիւլէական զէնք եւ զայն կրող հրթիռներ», աւելցուց 

ան: 

Թրամփ ընդգծեց, որ Միացեալ Նահանգներ իրենց դաշնակիցներուն ուժանիւթային 

անվտանգութեան ապահովման կը հաւատան: Ան ըսաւ, թէ իր  երկիրը միայն իր 

բարեկամներուն օժանդակութիւն պիտի տրամադրէ` աւելցնելով. «Պիտի սերտենք ամերիկեան 

օժանդակութեան քաղաքականութիւնը` իմանալու համար, թէ զայն ստացող երկիրները մեր 

շահերը կը պաշտպանե՞ն, թէ՞ ոչ»: 

Ռուհանի. «Ժողովուրդներու Անվտանգութիւնը Ուաշինկթընի Ձեռքին 

Խաղալիք Չէ, Իսկ Ապահովութեան Խորհուրդը Ամերիկեան Շրջանակ Մը Չէ» 

Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի 73-րդ նստաշրջանին 

արտասանած խօսքին մէջ յայտնեց. «Պէտք է վերջ տալ ոմանց ցնորքին, թէ կարելի է 

անվտանգութիւն ու խաղաղութիւն հաստատել ուրիշներու հաշուոյն»: 
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Ան ըսաւ, թէ ՄԱԿ-ը պէտք չէ արտօնէ, որ ուրիշներու ձեռքին խաղալիք ըլլայ: «Ուաշինկթըն 

միջազգային կառոյցներուն կը սպառնայ, թէ զանոնք պիտի պատժէ, եթէ (Իրան-Վեցեակ 

համաձայնագիրը որդեգրող ՄԱԿ-ի) թիւ 2231 որոշումը գործադրեն», ըսաւ ան: 

Ան շնորհակալութիւն յայտնեց Ռուսիոյ, Չինաստանի եւ եւրոպական պետութիւններուն Իրանի 

հիւլէական ծրագիրին շուրջ կնքուած համաձայնագիրին նկատմամբ իրենց կեցուածքին 

համար` աւելցնելով. «Անոնց հաւատարմութիւնը ատոր մէջ մնալ շարունակելնուս հիմնական 

պայմանը կը նկատենք»: 

Իրանի նախագահը Միացեալ Նահանգներուն կոչ ուղղեց` վերամիանալու ՄԱԿ-ի 

Ապահովութեան խորհուրդի թիւ 2231 որոշումի գործադրութեան` շեշտելով. «Երկխօսութեան 

այլընտրանքը գոյութիւն չունի, սակայն երկխօսութիւնը հիմնուած է հաւասարութեան եւ 

փոխադարձ յարգանքի վրայ»: 

Ըստ անոր, հաւատադրժողականութիւնն ու պատժամիջոցները նոյն դրամին երկու երեսներն 

են: 

Ռուհանի Հորմուզի նեղուցին կարեւորութիւնը նշեց եւ ըսաւ.«Այդ նեղուցին սպառնացող որեւէ 

վտանգ պիտի դիմակայենք»: 

Ինչ կը վերաբերի վերջերս Ահուազի մէջ տեղի ունեցած ահաբեկչական յարձակումին, ան ըսաւ, 

թէ անոր հեղինակները կը բնակին արեւմտեան երկիրներու մէջ եւ Արաբական ծոցի երկիրներէն 

կը ֆինանսաւորուին: «Ինչո՞ւ կարգ մը երկիրներ ահաբեկիչներուն դրամ կը տրամադրեն 

իրանցի ժողովուրդին դէմ յարձակում գործելու համար», հարց տուաւ ան: 

Խօսելով Սուրիոյ մէջ իրանեան ներկայութեան մասին` Ռուհանի յայտնեց. «Սուրիական 

տագնապին սկիզբէն մերժեցինք Սուրիոյ ներքին հարցերուն միջամտութիւնն ու զգուշացուցինք 

ահաբեկիչներուն աջակցելէ»` աւելցնելով. «Մեր խորհրդականներուն Սուրիա ներկայութիւնը 

սուրիական կառավարութեան խնդրանքով է»: 

Ան ընդգծեց, որ Եմէնի հարցը կարելի է լուծել միայն ներքին երկխօսութեան ճամբով, եւ Իրան 

պատրաստ է այդ ուղղութեամբ որեւէ օժանդակութիւն տրամադրելու: 

Մաքրոն ՄԱԿ-ի Ամպիոնէն Քննադատած Է Թրամփը 

Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն Նիւ Եորքի մէջ ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի նիստի 

ընթացքին քննադատութեամբ պատասխանած է Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ 

Թրամփի «իրանեան վարչակարգը մեկուսացնելու մասին խօսքերուն` չյիշատակելով Միացեալ 

Նահանգները կամ երկրի նախագահին անունը: Այս մասին կը հաղորդէ ֆրանսական «Լը 

Մոնտ» օրաթերթը: 

Ֆրանսայի նախագահը իրանեան ճգնաժամի լուծման հարցին մէջ «երկխօսութեան եւ 

բազմակողմանի մօտեցման» կոչ ուղղած է: 
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«Այդ միակողմանի ուղին մեզ կը տանի դէպի անկում եւ տագնապներ, բոլորը բոլորին դէմ 

ընդհանուր առճակատման` ի վնաս նոյնիսկ անոնց, որոնք իրենք զիրենք ամէնէն ուժեղը կը 

նկատեն», ըսած է Մաքրոն: 

Ֆրանսայի նախագահը աւելցուցած է, որ «միակողմանի ճնշումը» չի կրնար Իրանի մէջ 

իրավիճակի կայունացման հոլովոյթի սկսիլ: 

Մաքրոն նաեւ երկիրներուն կոչ ուղղած է առեւտրական համաձայնագիրներ չկնքելու 

պետութիւններու հետ, որոնք չեն կատարեր Կլիմայի վերաբերեալ փարիզեան համաձայնագիրի 

պայմանները, առանց յիշատակելու Միացեալ Նահանգները, որոնք դուրս եկած են 2017-ին 

կնքուած համաձայնագիրէն: 

Ֆրանսայի նախագահը իր ամերիկացի պաշտօնակիցին կոչ ուղղած է Իրանին արտօնելու 

շարունակել քարիւղի արտածումը` ատիկա բացատրելով քարիւղի համաշխարհային գիներու 

պահպանումով: 

Պելճիքայի Վարչապետ. «Ուաշինկթըն Չի Կրնար Եւրոպացիներուն 

Փոխարէն Որոշել, Թէ Որուն Հետ Պէտք Է Առեւտուր Ընել» 

Պելճիքայի վարչապետ Շարլ Միշել յայտարարեց, թէ Միացեալ Նահանգներ չեն կրնար 

եւրոպական ընկերութիւններուն փոխարէն որոշել, թէ որո՛ւն հետ եւ ո՛ւր առեւտուր պէտք է 

կատարել եւ զարգացնել տնտեսական գործունէութիւնը: Այս մասին կը հաղորդէ «ՌԻԱ 

Նովոսթի»-ն: 

«Մենք չենք կրնար համաձայնիլ, որ Միացեալ Նահանգներ կ՛որոշեն, թէ եւրոպական 

ընկերութիւնները ո՛ր շրջաններու հետ կրնան առեւտուր կատարել», ըսաւ վարչապետը: 

Պելճիքայի վարչապետը նաեւ նշեց, որ իրենք «միամիտ չեն Իրանի եւ անոր շրջանային 

դերակատարութեան կարեւորութեան հարցին մէջ: Նոյն ատեն, իրանեան հիւլէական 

ուժանիւթը կազմաքանդելու մասին համաձայնագիրը քաղաքական երկխօսութեան ճամբայ կը 

բանայ` Իրանի մէջ աջակցելու համար այն ուժերուն, որոնք կ՛ուզեն արդիականացնել երկիրը, 

ամրապնդել տնտեսութիւնը եւ որոնք պատրաստ են ստանձնելու հիւլէական լարուածութեան 

մեղմացման վերաբերեալ պարտաւորութիւններ», նշած է Միշել: 

Նշենք, որ Պելճիքայի վարչապետը ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի ծիրին մէջ հանդիպում ունեցաւ 

Իրանի նախագահին հետ: 

Էրտողան. «Թուրքիան Պիտի Շարունակէ Իրանէն 

Բնական Կազ Ներածել, Հակառակ Ամերիկեան 

Պատժամիջոցներուն» 
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան յայտարարեց, որ արմատական խմբաւորումները 

արդէն իսկ սկսած են հեռանալ ռուս-թրքական համաձայնութեան հիմամբ գոյանալիք Իտլիպի 
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ապազինեալ գօտիէն: «Թըրքիշ Տէյլի Նիուզ» կը հաղորդէ, որ Էրտողան այս մասին յայտարարած 

է «Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութեան հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին: 

Էրտողան նաեւ յայտնեց, որ Սուրիոյ մէջ խաղաղութեան հաստատման ջանքերուն 

յաջողութիւնը անկարելի է, այնքան ատեն որ Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ կը մնայ 

իշխանութեան վրայ: «Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ չի կրնար մնալ իշխանութեան վրայ, 

եւ անոր ներկայութեան խաղաղութեան հաստատման ջանքերու յաջողութիւնը անկարելի է», 

ըսաւ ան: 

Էրտողան նաեւ յայտարարեց. «Թուրքիա պիտի շարունակէ Իրանէն բնական կազ ներածել` 

հակառակ ամերիկեան պատժամիջոցներուն»: 

Խօսելով Թուրքիոյ մէջ կալանաւորուած ամերիկացի պատուելի Անտրիւ Պրանսընի հարցին 

մասին` Թուրքիոյ նախագահը ըսաւ. «Ասիկա արդարադատական հարց մըն է: Պրանսըն 

ձերբակալուած է ահաբեկչութեան ամբաստանութեամբ… 12 Հոկտեմբերին այլ դատական նիստ 

մը պիտի գումարուի, եւ մենք չենք գիտեր, թէ դատարանը ի՛նչ պիտի որոշէ, քաղաքագէտները 

այդ վճիռին մէջ որեւէ խօսք պիտի չունենան»: 

«Իբրեւ նախագահ, ես իրաւունք չունիմ անոր ազատ արձակումը հրամայելու: Մեր 

արդարադատութիւնը անկախ է: Սպասենք եւ տեսնենք, թէ դատարանը ի՛նչ պիտի որոշէ», ըսաւ 

ան: 

Նշենք, որ ամերիկեան «Ուոլ Սթրիթ Ճըռնըլ» օրաթերթը հաղորդեց, որ թուրք պաշտօնատարներ 

յայտնած են, թէ Թուրքիան 12 Հոկտեմբերի դատական նիստի ընթացքին ազատ պիտի արձակէ 

ամերիկացի պատուելին, եթէ Ուաշինկթըն դադրի ճնշում բանեցնելէ: 
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Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ երկուշաբթի օր յայտնած 

էր, որ յուսալից է, թէ Թուրքիան այս ամիս ազատ պիտի արձակէ Պրանսընը: 

Փոմփէօ Եւրոպական Երկիրներուն Կոչ Ուղղած Է 

Դիւանագիտական Յարաբերութիւնները Խզելու Իրանի 

«Անօրինականութեան Վարչակարգ»-ին Հետ 
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ Իրանի հարցով 

խորհրդաժողովի ընթացքին իրանեան իշխանութիւնները կոչած է «անօրինականութեան 

վարչակազմ» եւ եւրոպական երկիրներուն կոչ ուղղած է խզելու Իրանի հետ բոլոր 

դիւանագիտական յարաբերութիւնները: Այս մասին կը հաղորդէ «ՌԻԱ Նովոսթի»-ն: 

«Վերջին 40 տարուան ընթացքին Իրանի ձեռքբերումները ցոյց տուած են, որ անիկա ՄԱԿ-ի 

կանոնագրութիւնը խախտողներու շարքին է: Ասիկա իրական անօրինականութեան 

վարչակարգ է», յայտարարած է Փոմփէօ` Իրանը մեղադրելով Եւրոպայի, Ափրիկէի, Հարաւային 

Ամերիկայի եւ Ասիոյ մէջ ահաբեկչութիւններու կազմակերպման համար: 

Ան նաեւ նշած է, որ իր երկիրը պիտի փափաքէր, որ աւելի շատ եւրոպական պետութիւններ 

հետեւէին Իրանի հետ դիւանագիտական յարաբերութիւնները խզած պետութիւններու 

օրինակին: 

«Իբրեւ ահաբեկչութեան աջակցութեան արդար պատասխան` քանի մը շաբաթ առաջ մեր 

դաշնակիցները դադրեցուցած են բոլոր դիւանագիտական ուղեւորութիւնները դէպի Իրան… 

Յոյս ունինք տեսնել աւելի շատ նմանատիպ քայլեր այլ եւրոպական երկիրներու կողմէ», նշած է 

ան: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä. î³ñÇ,  ÂÇõ  456, àõñµ³Ã, 28 êºäîºØ´ºð, 2018                                                                          12 
 

ԳՐՈՂԻՆ ԱՆԿԻՒՆԸ 

Լեղի Իրականութիւնը 
Շատ տարիներ առաջ, Միջին Արեւելքէն նոր տեղափոխուելով ու 

այս երկիրը հաստատուելով, երեք եղբայրներով հազիւ տուն տեղ 

եղած էինք, երբ յանկարծ, ակամայ, պայմաններու բերումով, 

իրարմէ կը բաժնուէինք: Ամէն մէկս Միացեալ Նահանգներու 

տարբեր նահանգներու մէջ կը սկսէինք շարունակել մեր կեանքը: 

Յուզումնախառն բաժանումի այդ օրերուն երեքով որոշած էինք 

գոնէ տարին անգամ մը եւ յատկապէս երկար շաբաթավերջի մը 

զուգադիպող արձակուրդին իրարու քով գալ, քանի մը օրերու 

համրանքով իրարու հետ ըլլալ ու այդ ձեւով իրարու կարօտ 

առնել: Լաւ որոշում էր, որ առողջ սովորութեան մը վերածուելով` 

դարձաւ աւանդական: Շինիչ ալ էր ու` կարօտով լեցուն: 

Ու այս անգիր համաձայնութենէն շատ չանցած, ամէն տարի, այդ 

ճշդուած արձակուրդին մեր կիներով ու ձագերով մեծ քաղաքի մը պանդոկի մը մէջ կը 

մէկտեղուէինք ու կարօտի մեր զգացումներուն քիչ մը յուշ, քիչ մըն ալ ապրում խառնելով` 

կ՛անցընէինք մեր ժամերը: Նախ,  միեւնոյն պանդոկին սենեակներուն մէջ տեղաւորուելէ ետք, 

երեկոյեան ճաշարանը իրարու կը հանդիպէինք: Առաջին կէս ժամը զիրար համբուրելով ու 

գրկուելով կ՛անցընէինք: Աչքերնիս ակամայ կը խոնաւնար ու կամաց կամաց, երբ մենք մեզ 

զսպած կ՛ըլլայինք, կը սկսէինք մեր իրերայաջորդող անհատնում հարցումներուն: 

Կեանք ու կարօտ բնորոշող խօսակցութիւն, ու մանաւանդ` բոլորիս հաշուոյն երանելի պահեր: 

Մէկուն տղան դպրոցին մէջ առաջնութիւն շահած էր, իսկ միւսինը` նոր ակռայ հանած եւ կամ 

«հաքի» խաղցած ժամանակ` վիրաւորուած: Իսկ մեր զաւակները մեզմէ իւրաքանչիւրէն 

նուէրներ ստացած` իրենց նոր խաղալիքներու աղմուկով կը լեցնէին ճաշարանը: Կարծես Նոր 

տարի ըլլար: Բայց ընդունինք կամ ոչ, այդպէս էր: Նոր տարին յիշեցնող բան մը: Հաճելի 

ժամերով խառն, յուզիչ, անցեալի տխրութիւնն ու ուրախութիւնը շալկած` ժամե՜ր ու ժամեր: 

Մեր միջեւ, այդ վայրկեանին, անկասկած որ կարօտէն անդին ուրիշ բան մըն ալ կար: Անյայտ  

ներկայութեամբ բաներ մը: Մեր յուշերը: Այդ մեր անջնջելի ու անմոռանալի անցեալի կեանքի 

պատկերները, որոնք իրարու ետեւէ մեր մտքերուն մէջ առատօրէն կը ծնէին ակամայ, ու 

սեղանը շրջապատող մթնոլորտը,  կարօտէն անդին, տարբեր գոյնով ու ձեւով կը պատէին: 

Եկեղեցին շապիկ հագնիլնիս, կամ մեզմէ մէկուն` հօրս բարեկամ դերձակի մը խանութը 

ամառնային աշխատանք կատարած ըլլալը, կամ մօրս եւ կամ նոյնիսկ մեծ մօրս մեր խօսած մեծ 

սուտը կամ սուտերը եւ առաւել` յատկապէս մեր անպատիժ մնալը եւ տակաւին` շատ ուրիշ 

«բաներ»: Այս բոլորը կը դառնային մեր անհատնում խօսակցութեան հիւսքը` առանց 

անդրադառնալու, որ յաջորդ տարի անգիտակցաբար նոյն յուշերը պիտի գային դարձեալ 

կրկնուելու մեր մտքերուն մէջ ու դարձեալ մեր մթնոլորտը ջերմացնելու` իրենց նոյն շարքով եւ 

ուժգնութեամբ: 

Ու այդ յուշերն էին, որոնք մեր ձայներուն տարբեր խանդ ու մեր դէմքերուն տարբեր երանգ կու 

տային ու մեզ անօրինակ երջանկութեան մը գիրկը կը նետէին: Տարուէ տարի մեզի հետ մեծցող 

մեր զաւակներն ալ սկսած էին մօտէն հետեւիլ մեր խօսակցութեան: Կեանքը զիրենք ալ 

հասունցուցած էր` միաժամանակ մեր ներքին հպարտանքին տալով տարբեր կշիռ եւ չափ: 
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Հապա ետքը, տարիներ վերջ, հապա հիմա՛, երբ այլեւս իրենց խաղալիքները «կըրլ» կամ «պոյ 

ֆըրենտ»-ներով փոխարինուած էին, իրենց հետաքրքրութիւնն ալ ինքնաբերաբար շեղած 

ըլլալով` մեզ նետած էր նոր երանութեան մը գիրկը: 

Մեր զաւակները մեծցած էին: Կը զգայինք այս մէկը ու այդ գիտակցութեամբ կ՛ապրէինք: 

Այսպէս կը դատէին մեր մտքերը: Այսպէս կը չափէին մեր տրամաբանութիւնները: Այսպէս էր 

նաեւ մարդոց կեանքին խաղը: Մարդիկ միշտ փոքր պիտի չմնային: Երանի թէ փոքր մնային, 

գոնէ իրենց հոգերն ու ցաւերն ալ փոքր կը մնային: Քանի մեր փոքրերը կը մեծնային ու հասակ 

կը նետէին, իրենց հետ կը մեծնային ու կը բազմանային նաեւ մեր մտահոգութիւնները: 

Ու տակաւին, տարիներու ընթացքին մեր եւ իրենց միջեւ հաղորդակցական լեզուն 

ինքնաբերաբար փոխուած էր: Հայերէնը, շատ յաճախ նահանջելով, իր տեղը տուած էր 

անգլերէնին: Այսպէս է Ամերիկայի կեանքը: Չէինք գիտեր: Երբ նոր հաստատուած էինք այս 

երկիրը, երբ  նման երեւոյթի հանդիպէինք, կ՛այպանէինք տեղացի հայերը: Իսկ հիմա, երբ մենք 

ալ «նոյն բաժակէն եւ նոյն ջուրը խմելու» ակամայ առիթն ու պատեհութիւնը կ՛ունենայինք, այս 

անգամ լռելեայն մենք զմեզ կ՛այպանէինք: 

Բայց եւ այնպէս այս բոլորին դիմաց, կամաց-կամաց, երբ մեր աչքերը կը կեդրոնանային մեր 

զաւակներուն վրայ, որոնք պանդոկի հսկայ աւազանը իրենց աղմուկով կը լեցնէին, մեր 

մտածումները ինքնածին թռիչքով վերլուծումներու մէջ կ՛իյնային: Անբացատրելի ու նոր 

մտմտուքի մը դրան մօտեցած էինք ընտանիքներով, նոյնիսկ` ամբողջ մեր էութեամբ: Բայց 

տակաւին յամառօրէն կը բաղդատէինք, թէ ինչպէ՛ս ժամանակին մեր փոքր կամ երիտասարդ 

տարիքին, երեք եղբայրներով, հօր, մօր եւ մեծ մօր հետ միասին, եօթը դրացիներով խճողուած 

բակի մը, մէկ սենեակի մը մէջ մեծցած ու հասակ առած էինք: 

Մեր զաւակներուն համար այս մէկը հեքիաթի նմանող բան մըն էր: Նոյնիսկ` առասպելական: 

Կարելի չէր մեր անցեալը իրենց ներկայի աչքերով դիտել ու չափել եւ կամ` հակառակը: Մեր 

դարը ուրիշ էր: Հիմա պահանջները ուրիշ էին, մտածելակերպը` տարբեր: 

Ակումբ ունէինք: Գայլիկ կամ սկաուտ էինք: Եկեղեցին շապիկ կը հագնէինք: Յաճախ փողոցը, 

նոյնիսկ մեր ծնողքին ընկերակցութեամբ, երբ մեր ուսուցիչին հանդիպէինք, շուարումի կը 

մատնուէինք: Դրացի ունէինք: Գիտէինք լաւ դրացնութեան բոլոր գաղտնիքները: Ազգականի մը 

չափ կը սիրէինք ու կը յարգէինք ու մեր կեանքի բոլոր հոգերը կը կիսէինք այս դրացի ըսուած 

անծանօթ ծանօթներուն հետ, հայ կամ արաբ: Հարազատութիւն կար: Կային նաեւ 

անկեղծութիւն, անմեղութիւն, կեանքի պարզութիւն եւ ուրիշ շատ բաներ: Տարին հազիւ մէկ 

երկու անգամ կը հայհոյէինք եւ անոր երեսէն շատ ծանր կը պատժուէինք: Ու կը պատժուէինք 

ոչ միայն տնեցիներէն, այլեւ` նոյնիսկ դպրոցէն, մեր կնքահայրէն, մեր մօրեղբայրէն, մեր 

դրացիէն ու ազգականէն: 

Իսկ հիմա: Ա՜խ, հիմա դարը ուրիշ էր: Ու միշտ ողորմած մայրս ըսած էր մեզի, որ դարը չէր, որ 

փոխուած էր, այլ ինքը` մարդը: Դարը նոյնն է եղած միշտ: Մարդն է, որ իր կենցաղն ու 

մտածելակերպը փոխած է ու դարձած` տարբեր մէկը: Մակերեսային` իր բոլոր շարժումներուն 

ու յարաբերութիւններուն մէջ: Դարը ի՞նչ յանցանք ունի: Դարը ի՞նչ գիտէ: Մարդն է դարուն 

տէրը: Մարդն է դարուն գոյն եւ ձեւ ու պատմութիւն տուողը: Ճիշդ էր: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä. î³ñÇ,  ÂÇõ  456, àõñµ³Ã, 28 êºäîºØ´ºð, 2018                                                                          14 
 

Ու յաճախ կը մտածեմ, որ խեղճ հայրս, նոյնիսկ իր այնքան հոգերուն մէջ, երբեք օր մը իսկ իր 

մտքէն չէր անցուցած, նոյնիսկ չէր կասկածած մեր ինքնութեան, մեր հայու կերպարին վրայ: 

Իրեն համար մենք երեքով իսկական հայեր էինք ու այդպէս ալ հայ պիտի մնայինք ու 

մեծնայինք, եւ մեզի հետ պիտի շարունակուէին մեր սովորութիւններն ու աւանդութիւնները: 

Երջանիկ էր հայրս: Անկեղծօրէն, ինծի համար ծնողքս այն երջանիկներէն էին, որոնց 

զաւակները իրենց նման մեծցան ու… Հապա՞ հիմա: 

Բայց… հակառակ այս բոլորին, շատ յաճախ մեր հարազատ զաւակներուն հետ իսկ ստիպուած 

կ՛ըլլանք անգլերէնով խօսիլ: Ուրեմն… ալ ո՜ւր մնաց մեր հայութիւնը` կը մտածէինք երբեմն: 

Հապա՞ հարսերը…, հապա՞ մեր գալիք… թոռները… Է՜հ… 

Ու կը հաւատայի, որ տոմինոյի քարերու նման իրարու ետեւէ շարուած էին այս մտածումները, 

եւ այն վայրկեանին, երբ քար մը իյնար. իրարու ետեւէ փուլ պիտի գային մեր բոլոր շարած միւս 

քարերը, մեր յոյսերը, հայու մեր հպարտանքը: 

Տխուր իրականութիւն մըն էր խորքին մէջ այս պատկերը, որ երբեմն մտքիս ծայրէն կը սահէր ու 

զիս նոր մտմտուքի մը մէջ կը նետէր: 

Եւ սակայն այս տարի, մեր աւանդական հանդիպման, երբ մեր զաւակները իրենց կիներով եւ 

ամուսիններով ու զաւակներով, զանազան պատճառներով ու պատրուակներով շուտով մը 

մեզմէ բաժնուած էին, երեք եղբայրներով լուռ կսկիծով մը երկար ատեն զիրար դիտած էինք 

անխօս ու լուռ: 

Իմ կարգիս չէի կրնար անտարբեր մնալ այս նոր երեւոյթին, հետզհետէ մէջս ամբարուող ու 

կուտակուող այս տխուր իրականութեան դիմաց: Ի՞նչ պիտի ըլլար մեր տունը, տոհմական կամ 

ոչ` մեր երեքին զաւակները, անոնց հայութիւնը, անոնց խօսակցական լեզուն, անոնց մտածումը: 

Անոնց հայ մնալն ու հայութիւնը: 

Այս մասին, աւելի մտահոգ, օր մը հարց տուի եղբայրներուս, որոնք ապշահար ու անխօս այդ 

վայրկեանին երկարօրէն միայն զիս դիտեցին: Յանկարծակի ապտակի մը ազդեցութիւն ունէր 

հարցումս: Ո՛չ ոք ունէր պատասխան մը: Ո՛չ ոք կրցաւ պատասխանել: Պատասխանը իրենց 

մօտ չէր: Միայն այն գիտեմ, որ վայրկեանին միայն երեքով ներքնապէս կը գիտակցէինք, որ 

իսկապէս մեր ծնողները այս հարցին մէջ մեծ երջանիկներէն էին: Անոնք հաստատ գիտէին, որ 

իրենց ցանած սերմը հայկական արմատներ ունէր… 

*** 

Անոր համար, երբեմն, նոյնիսկ եղեռն ու սպանդ տեսած ծնողքիս գաղտնօրէն ու լուռ սկսած էի 

նախանձիլ: 

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ 

www.aztarar.com 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Միջազգային Վարկի Ապահովման Դիտակէտով 
Վարագոյրը իջաւ Երեւանի քաղաքապետական ընտրութիւններուն վրայ: 

Ներհայաստանեան առումով տակաւին կը քննարկուի մասնակցութեան 

համեմատութիւնը. Ճշգրիտ տուեալներու հիման վրայ կը ներկայացուին 

քաղաքապետական նախորդ ընտրութիւններու մասնակցութեան քանակը, 

համապետական ընտրութիւններու եւ համայնքային ընտրութիւններու 

մասնակցութեան շարժառիթներու տարբերութիւնները եւ իւրաքանչիւր քաղաքական 

ուժի նախապէս ապահոված քուէներու չափն ու յետյեղափոխական իրավիճակին մէջ 

իւրաքանչիւրին նկատմամբ ժողովրդային ընկալելիութեան խնդիրները: 

Անկախ ներքին հարթութեան վրայ տարատեսակ մեկնաբանութիւններէն, կայ 

մանաւանդ արդար ընտրութիւններու մասնակցած ըլլալու թէ՛ ժողովրդային եւ թէ՛ 

քաղաքական ընդհանուր համոզուածութիւն: 

Ահա այստեղ է, որ ներհայաստանեան կարեւորագոյն համայնքի ընտրութիւնները 

իրենց վրայ կը կեդրոնացնեն արտաքին գնահատականներու պաշտօնական 

արձագանգները: Միջազգային ընտանիքի տարբեր ներկայացուցիչները կը հաստատեն 

եւ դեռ տարբեր առիթներու պիտի հաստատեն ընտրական մշակոյթի նոր ոստում 

կատարած ըլլալու փաստը մեր երկրին մէջ: 

Բացարձակ պարզամտութեամբ պէտք չէ մօտենալ անշուշտ նման գնահատականներու 

ապաքաղաքական ըլլալուն: Դէտերու, միջազգային կառոյցներու, գերտէրութիւններու 

արտաքին գործոց գերատեսչական բաժանմունքներու յայտարարութիւնները կը 
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նկատեն եւ համապատասխանօրէն կ՛արժեւորեն այն, ինչ որ իրենք կ՛ուզեն նկատել եւ 

բնականաբար չեն նկատեր այն, ինչ որ չեն ուզեր նկատել: 

Կը թուի այս պարագային, որ մեր երկրի ժողովրդավարացման միտող քայլերը 

մանրադիտակի տակ առնուած են: Եւ գէթ յայտարարողական մակարդակի վրայ 

իրադարձութիւնները կը ստանան դրական արձագանգներ: Թէ՛ թաւշեայ 

յեղափոխութիւնը, թէ՛ փտածութեան դէմ պայքարը եւ թէ՛ այժմ քաղաքապետական 

ընտրութիւնները իրենց վրայ հրաւիրած են ինչպէս գերտէրութիւններու, այնպէս նաեւ 

միջազգային ընտանիքի առնչուած տարբեր համաժողովներու  ուշադրութիւնը: 

Յայտարարողական մակարդակի միջազգային ընդհանուր դրական մթնոլորտի 

ցուցանիշներէն կը նկատուին Եւրոպական խորհրդարանի բանաձեւը, ՄԱԿ-ի առաջին 

դէմքին հայաստանեան իրադարձութիւններուն  տուած աննախադէպ գնահատականը, 

պատմական ակնարկներով Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի տարածքային խնդիրներով նուրբ 

ուղերձներ փոխանցող Միացեալ Նահանգներու նախագահին եւ Մեծն Բրիտանիոյ 

թագուհիին Հայաստանի անկախութեան տօնին առիթով յղած շնորհաւորագիրները: 

Բնականաբար անոնք բոլորը ունին նաեւ աշխարհաքաղաքական-տարածաշրջանային 

ենթաշարժառիթներ, որոնք կու գան լրացնելու դէպի Երեւան դրական ազդակներ յղելու 

այդ երկիրներու ընդհանուր քաղաքականութիւնը:  

Եւ ըստ էութեան անտեղի չէ Ազրպէյճանի նախագահին կանխահաս անհանգստութիւնը 

Երեւանի ընտրութիւններուն` միջազգային դէտերու տուած դրական գնահատականին 

ուղղութեամբ: 

Երեւանի քաղաքապետական ընտրութիւնները իբրեւ կազմակերպման եւ կայացման 

եղանակ նախաբանային իմաստ ունին յառաջիկայ խորհրդարանական արտակարգ 

ընտրութիւններուն համար: Խորհրդարանական ընտրութիւններու համար 

ժամկէտներու ճշդման նպատակով խորհրդակցութիւններու մեկնարկի 

յայտարարութիւնը կատարուած է արդէն: Քաղաքական երկխօսութեան հարթակը 

պարտադիր է: Հասկնալի է, որ ընտրութեան արդիւնքները կրնան ազդեցիկ 

հանգամանք ունենալ խորհրդարանի լուծարման կամ քաղաքական բանաձեւումով` 

նոր իրադրութեամբ գոյացած իրավիճակին մէջ նոր խորհրդարանի ձեւաւորման 

որոշումի համակողմանի ընդունման առումով: 

Հանգուցալուծումները իրաւական հարթութեան մէջ պահելու համակողմանի 

մօտեցումը կը նպաստէ մեր երկրի միջազգային վարկի ու հեղինակութեան 

բարձրացման, որուն ենթահողը յայտնապէս գոյացած է` նկատի ունենալով միջազգային 

դրական արձագանգներն ու հակառակորդի բացայայտ անհանգստութիւնները: 

«Ա.» 

www.aztagdaily.com 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Պրազիլի Անկախութեան Օրուան Առիթով Հանդիսութիւն-

Հիւրասիրութիւն 

14 Սեպտեմբերին թեմի  կաթողիկոսական  

փոխանորդ Խորէն  արք. Տողրամաճեանը, 

ընկերակցութեամբ Լառնաքայի, Լիմասոլի եւ 

Նիկոսիոյ հովիւներուն` Մաշտոց քհնյ. 

Աշգարեանի եւ Մոմիկ քհնյ. Հապէշեանի,  

ընդառաջելով Կիպրոսի մէջ Պրազիլի 

դեսպան Խուան Ինաչիոյ Փատիլհայի 

պաշտօնական հրաւէրին, ներկայ գտնուեցաւ 

Պրազիլի անկախութեան օրուան առիթով 

կազմակերպուած հանդիսութիւն-

հիւրասիրութեան` դեսպանի բնակարանին 

մէջ: 

Ընդունելութիւն-հիւրասիրութեան ընթացքին խօսք առին դեսպան Խուան Ինաչիոյ 

Փատիլհապան եւ պաշտպանութեան նախարար Սաւաս Անկելիտիսը: 

Սրբազան հայրը իր կարգին կիպրահայ գաղութին անունով շնորհաւորեց ու 

բարեմաղթութիւններ յայտնեց դեսպանին եւ հիւրասիրութեան ընթացքին պատեհութիւնը 

ունեցաւ զրուցելու խորհրդարանի նախագահ Տիմիթրիս Սիլլուրիսի հետ, ինչպէս նաեւ 

մտերմիկ զրոյցներ ունեցաւ Գերմանիոյ, Աւստրիոյ, Քուէյթի, Փորթուգալի, Իրանի, Իտալիոյ, 

Ուքրանիոյ, Շուէտի, Դանիոյ, Պուլկարիոյ դեսպաններուն, Սուրիոյ ներկայացուցիչին, 

հիւպատոսներու,  զինուորականներու, պաշտօնական անձերու եւ զանազան հրաւիրեալներու 

հետ: 

ՀՄԸՄ-Ի 100-Ամեակին Առիթով Յուշաքարի Բացում 
ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակը զուգադիպեցաւ 

միութեան Քեսապի բանակավայրի 

վերանորոգումին եւ վերաբացումին: 

Հովանաւորութեամբ եւ ներկայութեամբ 

Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. 

Սարգիսեանի, ներկայութեամբ Հայ 

աւետարանական համայնքի համայնքապետ 

վեր. Յարութիւն Սելիմեանի եւ բազմաթիւ 

հրաւիրեալներու, 12 օգոստոսին ՀՄԸՄ-ի 

Հալէպի մասնաճիւղի տարեկան բանակումի 

խարուկահանդէսի նախօրեակին, Քեսապի 

բանակավայրին մէջ բացումը կատարուեցաւ միութեան 100-ամեակին նուիրուած յուշաքարին: 
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ՀՄԸՄ-ի Սուրիոյ Շրջանային վարչութեան անունով Մանուկ Քէօշկէրեանը ըսաւ, որ Շրջանային 

վարչութիւնը ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակին առիթով յուշաքար մը զետեղելու գաղափարը յղացաւ 

Էքիզոլուխ շրջանի վերանորոգուած բանակավայրին մէջ` աւելցնելով, որ ՀՄԸՄ-ը 100 

տարիներու ընթացքին դարձաւ ողջ հայութեան համար երիտասարդական մեծագոյն 

կազմակերպութիւնը` իր աւելի քան 110 մասնաճիւղերով ու 30 հազար անդամներով, 

տարածուած` աշխարհի հինգ ցամաքամասերուն վրայ: Միութիւն մը, որ իր յարատեւութեամբ 

եւ հաւաքական աշխատանքով սատարեց եւ կը շարունակէ իր կարելիութեան սահմաններուն 

մէջ սատարել նոր սերունդներու կերտման եւ մեր ազատ ու անկախ հայրենիքի հզօրացման: 

Այնուհետեւ ան հրաւիրեց առաջնորդ սրբազանը` կատարելու համար ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակին 

նուիրուած յուշաքարին բացումը: Սրբազան հայրը Տէրունական աղօթքով օրհնեց զետեղուած 

յուշաքարը, ապա իր սրտի խօսքը արտասանեց` ըսելով, որ յուզումնախառն զգացումներով կը 

վերադառնան Քեսապի բանակավայրը, որ Սուրիոյ տագնապին ընթացքին վերածուեցաւ 

վաւերական բանակավայրի, իսկ այսօր, վերադարձուելէ ետք ՀՄԸՄ-ին, իբրեւ 

դաստիարակչական, կրթական, մշակութային, մարզական, ազգային եւ գաղափարական 

դաստիարակութեան վայր` կը վերաբանայ իր դռները մեր նոր սերունդին դիմաց: Սրբազանը 

նկատել տուաւ, որ ՀՄԸՄ-ը սովորական միութիւն մը չէ, այլ` դպրոց մը, որ ինքզինք 

գերազանցած է, երբ հարիւրէ աւելի մասնաճիւղեր բացած է աշխարհի բոլոր անկիւնները: 

Դպրոց մը, որ կը պատրաստէ հայ արի եւ կարգապահ սերունդ, նաեւ` ազգին, եկեղեցւոյ, 

հայրենիքին, մշակոյթին եւ լեզուին նուիրուող անձնուրաց երիտասարդներ: 

Հալէպի Ազգ. Միացեալ Նախակրթարանի Վերամուտին Ա

ռիթով Վարժարանին Մէջ Կատարուեցաւ Համակարգիչի 

Սենեակին Բացումը 

3 Սեպտեմբերին հնչեց Հալէպի Ազգային Միացեալ նախակրթարանի վերամուտի զանգը: 

Նախակրթարանի տնօրէնուհի Զեփիւռ Է. 

Րէիսեան բարի գալուստ մաղթեց աշակերտներուն 

եւ ուսուցչուհիներուն 2018-2019 ուսումնական 

տարեշրջանի մեկնարկին առիթով, ապա 

հրաւիրեց Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան 

արք. Սարգիսեանը, Ազգային վարչութեան եւ 

վարժարանի հոգաբարձութեան 

ներկայացուցիչները` սրբազան հօր ձեռամբ 

բացումը կատարելու վարժարանի համակարգիչի 

սենեակին: 

Համակարգիչները նուիրուած էին Ազգային Զաւարեան վարժարանի Քալիֆորնիոյ Սանուց 

միութեան կողմէ: 

Սրբազան հայրը օրհնեց սենեակը եւ բեղուն տարի մաղթեց նախակրթարանի 

աշակերտութեան: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Կարագ Օգտագործելու 

Այլ Տարբերակներ 
Եթէ մինչեւ օրս կարագը կը գործածէիք ձեր կերակուրներուն եւ անուշեղէններուն մէջ 

միայն, այսուհետեւ իմացէք, որ կարելի է զայն օգտագործել` 

1– Չէզոքացնելու համար ծանր հոտերը: 

Եթէ տունը ձուկ մաքրած էք, ձեր ձեռքերը 

շփեցէք կարագով, ապա տաք ջուրի տակ 

օճառեցէք զանոնք: Ձուկին հոտը 

անմիջապէս կ՛անհետանայ: 

2– Պանիրը բորբոսէ պաշտպանելու 

համար: Պանիրին չորս կողմը ծեփեցէք 

կարագով, որպէսզի աւելի երկար 

ժամանակ թարմ մնայ ու չբորբոսի: 

3– Չոր մազերը փափկեցնելու համար: 

Մազերուն ծայրամասերուն կարագ քսեցէք եւ ափերուն միջեւ մարձեցէք զանոնք: Լոգանքի 

կերպընկալ գլխարկ մը անցուցէք ձեր գլխուն եւ կէս ժամ սպասեցէք, ապա շամփուէնով 

լուացէք: 

4– Ձեռքին փակած խէժէն ձերբազատելու համար: Եթէ ձեր ձեռքերուն խէժ փակած է, առէք 

կարագի կտոր մը եւ անով շփեցէք ձեր մատներն ու ափը, ապա տաք ջուրով լուացուեցէք: 

5– Նեղ մատանին հանելու համար: Եթէ մատանին 

ամուր սեղմած է ձեր մատը եւ կ՛ուզէք վայրկեան 

առաջ ձերբազատիլ անկէ, կարագի կտորով մը 

շփեցէք զայն եւ ան դիւրաւ դուրս կու գայ: 

6– Ճռռացող դուռերուն համար: Եթէ ձեր տան 

դուռերէն մէկը կը ճռռայ եւ համապատասխան իւղը 

չունիք, ծխնիները շփեցէք կարագով, եւ ձայնը շուտով 

կը չքանայ: 

7– Մազերուն փակած ծամոնը հանելու համար: Ձեր 

երեխային մազերուն ծամո՞ն փակած է,  կարագի 

կտորով մը շփեցէք մազերուն փունջը, 2-3 վայրկեան 

սպասեցէք եւ ծամոնը դիւրաւ դուրս կու գայ:  

8– Խոշոր դեղահատ մը կլլելու համար: Երբեմն որոշ դեղահատեր այնքան խոշոր կ՛ըլլան, որ 

կլլելու դժուարութիւն կ՛ունենաք: Նման պարագայի` զայն կարագով ծեփեցէք, որպէսզի դիւրին 

կլլէք: 
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Երբ Երեխան Մահէն Կը Վախնայ 
Շատ մը երեխաներ կը վախնան մահէն: Այս վախը 

բնական եւ անցողակի է յաճախ եւ ի յայտ կու գայ 6-7 

տարեկանին: Այս երեւոյթը կրնայ կապ ունենալ 

հարազատի մը մահուան կամ սիրելի անասունի մը 

կորուստին հետ: 

Ինչպէ՞ս կրնաք օգնել ձեր զաւակին, որպէսզի ան 

ձերբազատի մահուան վախէն` թանաթոֆոպիայէն, որ 

ամենատարածուած վախերէն մէկն է: 

– Երեխային վախը լուրջի առէք: Խօսեցէք անոր հետ, երբ ան կը պատմէ իր վախին մասին: Մէկ 

կողմ ձգեցէք բոլոր զբաղումները եւ այդ պահուն ժամանակ տրամադրեցէք ձեր զաւկին: 

– Հանգիստ ձեւացէք: Մի՛ անհանգստանաք եւ խուճապի մի՛ մատնուիք, երբ երեխան մահուան 

նիւթը կը բանայ: Դուք պէտք է վստահութիւն ներշնչէք անոր: 

– Եղէք բնական: Մի՛ կեղծէք, մի՛ խաբէք երեխան: Ճշմարտութիւնը ըսէք: Մարդու կեանքին 

զանազան փուլերը բացատրեցէք բոյսերու, տարուան եղանակներու օրինակներով: Մի՛ 

օգտագործէք «Մեզմէ հեռացեր է» արտայայտութիւնը: Ըսէք, որ ան մեզի հետ չէ, այսուհետեւ ան 

մեզի համար կը դառնայ անտեսանելի: Մենք միշտ պէտք է յիշենք զայն: Ան մեզի հետ կ՛ըլլայ, 

քանի տակաւին կը յիշենք: 

– Եղէք ուրախ: Երեխաները յաճախ կը վախնան, որ ծնողները կը մեռնին եւ զիրենք մինակ կը 

ձգեն: Խօսքի մէջ յաճախ ըսէք, որ դուք երկար պիտի ապրիք եւ կը պատրաստուիք ձեր 

թոռնիկները տեսնելու: 

– Երեխային հետ յաճախ խօսեցէք կեանքի մասին: Ըսէք, թէ որքան մեծ պարգեւ է կեանքը: 

Միասին պտտեցէք, վայելեցէք բնութիւնը, դիտեցէք ծառերն ու թռչունները… երեխան պէտք է 

վարժուի արժեւորել կեանքը եւ գնահատել դրականը: 

– Օրական խօսեցէք երեխային հետ: Ամէն օր, քնանալէ առաջ, քննարկեցէք օրուան ընթացքին 

երեխային անհանգստացուցած դէպքերն ու միտքերը: Բացատրութիւն տուէք եւ լուծումներ 

առաջարկեցէք եւ հոգեպէս հանգստացուցէք  զայն: 

– Ձեր զաւկին համար կարդացէք լաւ եւ ուսուցողական գիրքեր: Կրնաք կարդալ առակներ, 

հեքիաթներ, ուր կան վատ ու լաւ հերոսներ, որոնց շնորհիւ երեխան կը սորվի ըլլալ հոգատար, 

բարի, կամեցող: 

– Դիմեցէք հոգեկանին: Եթէ այս բոլորէն ետք, երեխան կը շարունակէ մահէն վախնալ, պէտք է 

որ դիմէք մասնագէտի մը կարծիքին: Այս հարցով պէտք է զբաղիլ ամենայն լրջութեամբ: 

www.kantsasar.com 


