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Խորհրդարանը Օրէնսդրական Նիստ Պիտի
Գումարէ Յառաջիկայ Շաբաթ. Պըրրի

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Երկրին Ու Լիբանանցի
Ժողովուրդին Ընդհանրական
Շահերը Վեր Դասել
Անձնականէն.

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջ. Վարչութիւն

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի յայտարարեց, որ յառաջիկայ շաբաթ խորհրդարանը պիտի
գումարէ օրէնսդրական երկօրեայ նիստ: Այս մասին կը
հաղորդեն խորհրդարանի նախագահի տեղեկատւական գրասենեակէն:
Առաւօտեան եւ երեկոյեան նիստերը տեղի պիտի
ունենան Երկուշաբթի, 12 եւ Երեքշաբթի, 13 Նոյեմբերին՝
քննարկելու եւ վաւերացնելու խորհրդարանի օրակարգային շարք մը օրինագիծեր: Այս մասին նշուած է
Պըրրիի տեղեկատուական գրասենեակի կատարած
յայտարարութեան մէջ:

Հարիրի Կը Միջամտէ Լուծելու Համար
Ելեկտրակայանի Վառելանիւթի Պակասորդը

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի
Երկուշաբթի նախագահ Միշէլ Աունին համառօտ ներկայացուց Ալճերիոյ պաշտօնատարներու հետ վարած
բանակցութիւնները, որոնց շնորհիւ պայմանաւորուածութիւն ձեռք բերուեցաւ ալճերական «Սոնաթրաչ»
ընկերութեան հետ: Պայմանաւորուածութեան համաձայն՝ ալճերական վերոյիշեալ ընկերութիւնը պիտի
մատակարարէ պահանջուած վառելանիւթը լիբանանեան ելեկտրակայաններուն:
Հարիրիի տեղեկատուական գրասենեակի յայտարարութեան համաձայն՝ վարչապետի պաշտօնակա-

տարը Փարիզէն կապ հաստատելով նախագահ Աունի
հետ վերջինիս յայտնած է ալճերական պաշտօնատարներու հետ ունեցած բանակցութիւններուն արդիւնքները:

Նիզար Զաքքա Կը Մեղադրէ Լիբանանի
Կառավարութիւնը՝ Իր Ազատ Արձակման
Ուղղութեամբ Միջոցներու Չձեռնարկելու
Համար

Լիբանանցի Նիզար Զաքքա, որ ժամանակաւոր
բնակութիւն հաստատած էր Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու մէջ, ձերբակալութեան չորրորդ տարւան առթիւ նամակի մը մէջ վերահաստատեց մեղադրողական իր խիստ դիրքորոշում ընդդէմ Լիբանանի
կառավարութեան՝ վերջինս մեղադրելով իր ազատ
արձակման ուղղութեամբ հնարաւորինս միջոցներու
չձեռնարկելու համար:
Նիզար Զաքքա ձերբակալուած էր 2015ին Թեհրանի
մէջ պետութեան հովանաւորած խորհրդաժողովին
ներկայ գտնուելու նպատակով Իրան ճամբորդելէ ետք:
Այդ ատեն Զաքքա I արաբական հաղորդակցական
կազմակերպութեան մը ընդհանուր քարտուղարի
պաշտօնը կը զբաղեցնէր եւ պաշտօնական հրաւէր
ստացած էր խորհրդաժողովին մասնակցելու համար:
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Նիկոլ Փաշինեան ու Բակօ Սահակեան Քննարկած են Պաշտպանութեան,
Ներքին ու Արտաքին Քաղաքականութեան Վերաբերող Հար
Նախագահ Բակօ Սահակեան եւ ՀՀ վարչապետի
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան Նոյեմբեր 5-ին
քննարկած են պաշտպանութեան բանակի մարտունակութեան հետեւողական բարձրացման, Արցախի եւ
Հայաստանի ռազմական փոխգործակցութեան, սահմաններու վրայ տիրող իրավիճակին, երկու հայկական
պետութիւններու ներքին ու արտաքին քաղաքականութեան եւ այս ուղղութիւններուն մէջ համագործակցութեան վերաբերող հարցեր:

Այս մասին կը յայտնէ Արցախի հանրապետութեան
նախագահի աշխատակազմի գլխաւոր վարչութիւնը:
Հանդիպման կը մասնակցէին ՀՀ անվտանգութեան
խորհուրդի քարտուղար Արմէն Գրիգորեան, ՀՀ պաշտպանութէան նախարարի պաշտօնակատար Դաւիթ
Տօնոյեան, ՀՀ արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար Զոհրապ Մնացականեան, ՀՀ ազգային
անվտանգութէան ծառայութեան տնօրէն Արթուր Վանեցեան, ՀՀ ԶՈՒ գլխաւոր շտապի պետ Արտակ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը
երէկ՝ Երկուշաբթի 5 Նոյեմբեր 2018ի երեկոյեան
իր հերթական ժողովը գումարեց իր կեդրոնատեղիին մէջ: Ժողովի ընթացքին քննարկուեցան
զանազան ներազգային ու ներկուսակցական, ինչպէս նաեւ ընդհանրապէս երկիրը յուզող հարցեր:
Ժողովը մասնաւորաբար կեդրոնացաւ Լիբանանի կառավարութեան կազմութեան թնճուկին
վրայ եւ այս առիթով ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային
Վարչութիւնը կոչ կ՛ուղղէ քաղաքական բոլոր
կողմերու պատասխանատուներուն գիտակիցիլ
լիբանանի դիմագրաւած հիմնախնդիրներուն եւ
երկրին ու լիբանանցի ժողովուրդին ընդհանրական շահերը վեր դասել անձնականէն: Հետեւաբար զիջիլ ընդհանուրին շահին ի խնդիր:
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը
նաեւ նկատեց, որ նախարարի պաշտօններու համար մրցակցութիւնը եւ այդ պատճառով խոչընդոտներ ստեղծելը կարճատեսութիւն եւ անպատասխանատուութիւն է: Ան նաեւ նկատեց, որ
նախարարաց խորհուրդի կազմութիւնը դժուարացնողները փոխանակ քաղաքացիին օրապահիկին մասին մտահոգուելու, որ առանց այս
խնդրին ալ արդէն կքած էր ֆինանսական եւ
տնտեսական դժուարութիւններու ներքոյ, իրենց
անձնական եւ պատեհապաշտ շահերու հետապընդման ետին են եւ այս պատճառով հազիւ կէտ
մը հանգուցալուծուի, ուրիշ մը կը ստեղծեն
կարծէք պահանջուածը կառավարութեան չգոյութիւնն ու Լիբանանը այս իրավիճակին գերին
պահելն է:
Այս պատճառով նաեւ ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը կոչ կ՛ուղղէ խնդրոյ առարկայ
բոլոր կողմերուն անմիջապէս հրաժարիլ անձնական նկատառումներէ եւ իշխանութիւն տենչալէ ու
փոխարէնը դիրքորոշուիլ ժողովուրդին կողքին,
որ ի վիճակի չէ աւելի եւս սպասելու մինչ երկրին
տնտեսութիւնը ամէն բնագաւառէ ներս կը գտնուի
անդունդի եզրին:
Տեղեկատուական Գրասենեակ
Դաւթեան, Արցախի Հանրապետութեան համապատասխան գերատեսչութիւններու ղեկավարները, պաշտօնատար այլ անձիք:
Նշենք, որ Բակօ Սահակեան եւ Նիկոլ Փաշինեան
Նոյեմբեր 4-ին այցելած են Արցախի արեւելեան սահմանագիծի շարք մը հատուածներ, տեղւոյն վրայ ծանօթացած զինուորներու ծառայութեան ընթացքին եւ
տիրող իրավիճակի
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Անկլիքան-Արեւելեան Ուղղափառ Աստուածաբանական Երկխօսութեան Յանձնախումբի Ժողով

Անկլիքան-Արեւելեան Ուղղափառ (ոչ-քաղկեդոնական) Եկեղեցիներու Աստուածաբանական Երկխօսութեան Միջազգային Յանձնախումբը իր եօթներորդ
ժողովը գումարեց 22-26 Հոկտեմբեր 2018ին Աթշանէի
Ասորի պատրիարքական կեդրոնին մէջ: Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կողմէ սոյն ժողովին
մասնակցեցան Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ. Թինքճեան եւ
Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. Սարգիսեան:
Առաջին հերթին յանձնախումբը խոր կսկիծով
յիշեց իր հիմնադիրներէն՝ ժողովին նախկին Արեւելեան
Ուղղափառ ատենապետ, Ղպտի Եկեղեցւոյ Մեթրոպոլիտ Պիշոյի մահուան գուժը: Ապա Արեւելեան Ուղղափառ ներկայացուցիչները միաձայնութեամբ իրենց
նոր ատենապետ ընտրեցին՝ Լոնտոնի Ղպտի արքեպիսկոպոս Մեթրոպոլիտ Անկելոսը: Նախորդ ժողովներուն ընթացքին սոյն յանձնախումբը արդէն իսկ
եզրակացուցած էր Քրիստոսի երկու բնութիւններուն
եւ Սուրբ Հոգիի բխման գծով իր քննարկումները:
Համաձայն յանձնախումբին նիւթերու ցանկին, այս
տարուան ժողովի օրակարգի նիւթն էր Եկեղեցւոյ մէջ
հեղինակութեան գոյավիճակը: Դիւանի ընտրութենէն
ետք ժողովականներէն ոմանք Եպիսկոպոսներու,
Սինհոտոսի եւ Տիեզերական Ժողովներու առնչուող
իրենց ուսումնասիրութիւնները ներկայացուցին: Կարծիքներ եւ մտահոգութիւններ փոխանակելէ ետք,
ժողովը պատշաճ նկատեց յաւելեալ աշխատանքներ
կատարել յառաջիկայ տարուան ժողովին հասարակաց

մօտեցումները յստակեցնելու նպատակով: Առ այդ,
որոշուեցաւ փոխադարձ ուսումնասիրութիւններով
երկուստեք ներկայացումներ կատարել: Այս առումով,
Զարեհ Վրդ. Սարգիսեան Արեւելեան Ուղղափառ
յանձնախումբին կողմէ յառաջիկայ տարուան համար
պիտի ուսումնասիրէ Սինհոտոսի, եպիսկոպոսական
ժողովներու եւ եպիսկոպոսական կարգին շուրջ
Անկլիքան Եկեղեցւոյ մօտեցումն ու տեսակէտները:
Ժողովականները նաեւ առիթը ունեցան այցելելու
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին: Վեհափառ Հայրապետը լսելէ ետք ժողովականները, անձնական
փորձառութենէ մեկնելով իր թելադրութիւնները կատարեց յանձնախումբին: Վեհափառ Հայրապետը իր
խօսքին մէջ ըսաւ. «Անցեալին Աստուածաբանական
խնդիրները մեր պատմութեան ամբողջ ընթացքը փոխեցին: Եկեղեցիներուն աստուածաբանական դիրքորոշումները ճակատագրական դերակատարութիւն
ունեցան ժողովուրդներու եւ ազգերու ապագային
գծով: Քաղկեդոնի ժողովին մեր կեցուածքը անհերքելի
կերպով մեր ազգային պատմութեան ուղին փոխեց:
Այսօր սակայն զգոյշ պէտք է ըլլալ, որ մեր աստուածաբանական երկխօսութիւնները մեզ չհեռացնեն
ներկայի մտահոգութիւններէն: Մեր եկեղեցաբանական
հաւաքները մեզ պէտք չէ մեկուսացնեն ընկերութիւնը
յուզող այսօրուան հարցերէն... Որպէս Քրիստոնեայ
Եկեղեցիներ, մենք բնականաբար կոչուած ենք իրարու
օժանդակելու... Միջին Արեւելքը ունի իր զգայնութիւնները եւ հետեւաբար Արեւմուտք բնակող Քրիստոն-
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Մարիա Ճէյքոպսըն
Մարիա Ճէյքոպսըն (դան.՝ Maria Jacobsen, 6
Նոյեմբեր 1882, Սիիմ, Դանիա – 6 Ապրիլ 1960,
Պիպլոս, Լիբանան), դանիացի բարեգործուհի։
Մասնագիտութեամբ՝ բժիշկ։
Մարիա Ճէյքըպսըն առաջին անգամ լսած է
Հայաստանի եւ հայերու մասին 1895 թուականին՝
կոտորածներուն նուիրուած բանախօսութեան մը
ժամանակ։ 1907ին ամերիկեան նպաստամատոյց
ընկերութեան բարեգործներու հետ մեկնած է Կ.
Պոլիս, ապա՝ Խարբերդ։ Տեսնելով հայերու տառապանքը եւ որբերուն անմխիթար վիճակը՝ Մարիա
Ճէյքոպսընը միւս բարեգործներուն հետ (Քարէն
Եփփէ, Քարէն Փիթըրսոն, օրիորդ Պլեք, տիկին
Կրունհակըն, Ճեսսի Հորթ եւ ուրիշներ) Խարբերդ,
Մալաթիա, Այնթապ եւ ուրիշ քաղաքներ հիմնած է
որբանոցներ եւ հիւանդանոցներ։

եաները պէտք է նկատի առնեն այս մէկը: Աղօթքի
կողքին անոնց դրական զօրակցութիւնն ու գործակցութիւնը անհրաժեշտ են այսօր»:
Յանձնախումբի անդամները իրենց կարգին
վստահեցուցին թէ Նորին Սրբութեան մտահոգութիւններն ու թելադրանքները իրենց ընկերութիւններուն
լսելի պիտի դարձնեն:
Մասնակիցները նաեւ առիթը ունեցան բարձրանալու Պիքֆայայի Սուրբ Աստուածածին վանք, ուր
մօտէն ծանօթացան Դպրեվանքի ներքին կեանքին եւ
առաքելութեան:
Ժողովի շաբթուան աւարտին, յանձնախումբը
հաւատարիմ այս տարուան Լիբանանի մէջ կայացած
ժողովին, անգամ մը եւս շեշտեց կարեւորութիւնը
Քրիստոնէական միասնականութեան: Ժողովականները գիտակցեցան թէ այլեւս դիւրին չէ «Արեւելքի
Եկեղեցի» եւ «Արեւմուտքի Եկեղեցի» մակդիրները
օգտագործել, որովհետեւ արեւելեան Եկեղեցիները
այլեւս իրենց աւանդական սահամաններէն անդին են:
Հետեւաբար, մէկուն մտահոգութիւնը բոլորինն է:
Երկրագունդին ամբողջ տարածքին իրենց գոյութիւնը
փաստած ըլլալով, եկեղեցիներ իրարմէ սորվելու, եւ
իրարու օժանդակ դառնալու կոչուած են: Իրաւամբ
մեկուսացումը այլեւս ընտրութիւն մը չէ անոնց համար:
Ժողովականներ աւարտին եւս աղօթք կատարեցին
Հալէպի մէջ առեւանգուած Ասորի Եպիսկոպոս Գրիգորիոս Եուհաննա Իպրահիմ եւ Յոյն (Ռում) Օրթոտոքս
Եպիսկոպոս Պուլոս Եազիճի մեթրոպոլիտներուն
համար: Բոլոր ժողովականները նաեւ երախտապարտ
էին յանձնախումբի անդամներուն իրարու նկատմամբ
ունեցած եղբայրական սիրոյ եւ յարգանքին:

¶ð²ôàô²Ì úð
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն
Ուրբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2018

¶ð²ôàô²Ì úð
ՌԱԿ Շուշան-Վարդենի Ակումբ
Երեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր 2018
1912-1914 թուականներուն բարեգործական առաքելութեամբ եղած է Դանիոյ մէջ։ 1915ի նախօրէին
վերադարձած է Խարբերդ, ականատես դառնալով
թրքական խժդժութիւններուն եւ հայերու աքսորին։
1919ին վերադարձած է Դանիա։
Երբ քեմալական կառավարութիւնը Թուրքիայէն
վտարած է բոլոր եւրոպական եւ ամերիկեան
բարեգործական կազմակերպութիւնները, Մարիա
Ճէյքոպսըն զրկուած է հոն ողջ մնացած հայերուն
օգնելու հնարաւորութենէն եւ, մեկնելով Լիբանան,
զբաղած է որբահաւաքով։ 1922ին Սայտայի մէջ
բացած է «Թռչնոց բոյն» որբանոցը (որբուհիներու
համար)։
1928ին որբանոցը փոխադրուած է Պէյրութի
մերձակայ Ժպէյլ աւանը։ Ճէյքոպսըն, փրկելով,
խնամելով եւ հայեցի դաստիարակութեամբ կրթելով
հազարաւոր որբ-որբուհիներ, արժանացած է
«Մամա» անունին։ Մարիա Ճէյքոպսըն մահացած է
6 Ապրիլ 1960ին եւ, ըստ իր ցանկութեան, թաղուած
է «Թռչնոց բոյն» որբանոցի բակին մէջ։
2010ին Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարանը
ստացած է Մարիա Ճէյքոպսընի արխիւին մէկ
մասը՝անձնական իրեր, մինչ այդ չհրապարակուած
լուսանկարներ, զեկոյցներ, բացիկներ եւ այլն։
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Արդեօք Իրանական Նաւթը Կը Կորսնցնէ՞ Իր Հիմնական Սպառողները
ԻԶԱՊԷԼ ՇԱՏՈՅԵԱՆ

ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ Թրամփի՝ միջուկային
գործարքէն դուրս գալու եւ Իրանի դէմ պատժամիջոցները վերականգելու, ինչպէս նաեւ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մասին յայտարարութենէն
6 ամիս ետք՝ Նոյեմբեր 4ին, կը լրանայ 180օրեայ
անցումային շրջանը, որմէ ետք ուժի մէջ պիտի
մտնէ Իրանի նկատմամբ ամերիկեան պատժամիջոցներու երկրորդ մասը: Այս խմբաքանակին
մէջ են նաեւ պատժամիջոցներ, որոնք կը վերաբերին իրանական շարք մը նաւթային ընկերութիւններէ նաւթային եւ նաւթաքիմիական արտադրանքներու ձեռքբերումին:
Դեռեւս 2018ի Օգոստոս 16ին Իրանի հարցով
ԱՄՆ յատուկ ներկայացուցիչ Պրայան Հուքը կոչ
կ'ընէր Իրանէն նաւթ գնող երկիրներուն մինչեւ
Նոյեմբեր 4 դադրեցնել Իրանէն նաւթի գնումը՝
միաժամանակ զգուշացնելով, որ ԱՄՆը պատրաստ
է երկրորդական պատժամիջոցներ կիրարկել այն
կառավարութիւններուն նկատմամբ, որոնք կը
շարունակեն նման առեւտուրը Իրանի հետ:
Պատժամիջոցներու այս փուլին ընդառաջ, իրանական նաւթի հիմնական սպառողները կը վերանային իրենց համագործակցութիւնը Իրանի հետ՝
ԱՄՆ նոր պատժամիջոցներու բացասական հետեւանքներէն առաւելագոյնս խուսափելու եւ երկրորդական պատժամիջոցներու չենթարկուելու համար:
2018 թուականի տուեալներով Իրանի ուժաբանական հիմնական գործընկերներն են Չինաստանը
(26%), Հնդկաստանը (23%), ԵՄը (20%) (մասնաւորապէս՝ Ֆրանսան, Յունաստանը, Իտալիան եւ
Սպանիան), Հարաւային Քորէան (11%), Թուրքիան
(7%), Ճափոնը (5%), ԱՄԷը (5%):

Դեռեւս պատժամիջոցներու կիրարկման առաջին փուլին Հարաւային Քորէան լիովին դադրեցուց
իրանական նաւթի ներկրումը՝ Յունուարէն-Յուլիս
ամիսներու օրական 285,000 պարել ներկրումը
հասցնելով զերոյի: Սեպտեմբերի տուեալներով այս
պետութիւնը նաւթ ներկրած է Սէուտական Արաբիայէն եւ ԱՄՆէն, սակայն շարունակած է ԱՄՆ հետ
բանակցութիւնները՝ իրանական նաւթի ներկրման
նկատմամբ պատժամիջոցները մասամբ շրջանցելու ուղղութեամբ: Միւս երկիրը, որ յայտարարեց
իրանական նաւթի ներկրումէն մինչեւ Նոյեմբեր
հրաժարելու մասին, Ճափոնն էր: Սեպտեմբերի
տուեալներով` Ճափոնը իրանական նաւթի ներկրումը կրճատած էր 64.5%ով, իսկ այս կրճատումները
փորձած է որոշ չափով փոխարինել մերձաւորարեւելեան նաւթարդիւնահանողներու միջոցով
(Սէուտական Արաբիա, ԱՄԷ, Քուէյթ): Այստեղ
հետաքրքրական է յատկապէս ԱՄՆ «պահանջը»
OPEC երկիրներէն եւ Սէուտական Արաբիայէն՝
լրացնել նաւթի պահանջարկը, որ կը յառաջանայ
Իրանի մատակարարումներու կրճատումէն: Սա է
պատճառը, որ արաբական նաւթային երկիրները
կը մեծցնեն նաւթի արտահանման ծաւալները:
Օրինակ՝ Սէուտական Արաբիան զայն աւելցուցած
է օրական 1.5 մլն. պարելով, սակայն Իրանի նաւթի
նախարարը, անդրադառնալով այս գործելաոճին,
անհեթեթ համարած է, որ Սէուտական Արաբիան
կը կարողանայ փոխարինել իրանական նաւթի
մատակարարումները:
Իրանական նաւթի երկու խորոշագոյն գնորդները՝ Չինաստանն ու Հնդկաստանը, Թրամփի կողմէ
իրանական նաւթի արտահանման նկատմամբ
պատժամիջոցներու մասին յայտարարութենէն ետք,
տարբեր մակարդակներու վրայ յայտարարութիւններ տարածեցին, որ չեն պատրաստուիր կրճատելու
նաւթի ներկրումը ամերիկեան պատժամիջոցներուն
պատճառով: Սակայն պատկերը այժմ լրիւ այլ է:
Սեպտեմբերին պարզ դարձաւ, որ Հնդկաստանը
կը պատրաստուի իրանական նաւթի ներկրման
ծաւալները կրճատելու Նոյեմբերի համար: Իրանական նաւթ ներկրող հնդկական 2 խոշորագոյն պետական նաւթային ընկերութիւնները Նոյեմբերի
համար նաւթ ներկրելու ուղղութեամբ պայմանաւորւածութիւններ ձեռք չեն բերած իրանական ընկերութիւններու հետ: Այդպիսի պայմանաւորուածութիւններ կան միայն նաւթային մասնաւոր
ընկերութիւններու միջեւ: Այս պահու դրութեամբ
Հնդկաստանը յաջողած է համաձայնութեան հաս-

նիլ ԱՄՆի հետ՝ իրանական նաւթի ներկրումներուն
վրայ տարածուող պատժամիջոցները մինչեւ Մարտ
ամիսը շրջանցելու մասով՝ պայմանով որ իրանական նաւթի ներկրումը պէտք է 1/3ով կրճատուի եւ
հասնի ամսական 1.25 միլիոն թոնի: Ասոր զուգահեռ՝ նաւթ վերամշակող որոշ հնդկական ընկերութիւններ սկսած են ամերիկեան նաւթի ներկրումը,
ինչը ենթակառուցուածքներու զարգացում կը պահանջէ եւ կը դժուարացնէ գործընթացը: Բանակցութիւններ սկսած նաեւ Սէուտական Արաբիոյ
նաւթային խոշորագոյն մատակարարներուն հետ՝
նաւթի ներկրման ծաւալներու ընդլայնման համար:
Հետաքրքրական է, որ որոշ վերամշակողներ վերջին շրջանին իրանական նաւթի համար վճարած
են ռուպիով, եւ հաւանական է, որ սա կը շարունակուի նաեւ ապագային:
Ինչ կը վերաբերի Չինաստանին, ապա այս
երկիրը նոյնպէս յայտարարած է իրանական նաւթի
ներկրումը շարունակելու մասին՝ պատճառաբանելով, որ չկան այլ մատակարարներ, որ կարենան
փոխարինել Իրանէն նավւի ներկրման ծաւալները:
Չնայած այս յայտարարութիւններուն՝ մամլոյ մէջ կը
շրջանառուի տեղեկութիւնը, որ չինական պետական խոշորագոյն նաւթային ընկերութիւնները եւս
Նոյեմբերի համար պայմանաւորուածութիւններ ձեռք
չեն բերած իրանական նաւթը ներկրելու ուղղութեամբ՝ պատժամիջոցներու երկրորդ փուլին ընդառաջ: Սակայն սա դեռեւս բաւարար հիմք չէ եզրակացնելու, որ Չինաստանը կտրուկ կը նուազեցնէ
կամ կը դադրեցնէ իրանական նաւթի ներկրումները:
Հաւանական է, որ կողմերը կը փորձեն աւելի
արդիւնաւէտ համագործակցութեան ուղիներ գտնել,
որով կրնան հնարաւորինս շրջանցել ամերիկեան
պատժամիջոցներու բացասական ազդեցութիւնները: Այդպիսի ուղիներէն մէկը արդէն իսկ
նաւթային քննարկուող գործարքներն են չինական
յուանով: Բացի այդ՝ Չինաստանը նոյնպէս աշխոյժ
բանակցութիւններ կը վարէ ԱՄՆ հետ՝ իրանական
նաւթի ներկրման նկատմամբ պատժամիջոցները
մասամբ շրջանցելու համար:
Իրանական նաւթի չորրորդ խոշորագոյն գնորդ
հանդիսացող Թուրքիան նոյնպէս, չնայած ամերիկեան պատժամիջոցներու վերաբերեալ նախագահ
Էրտողանի եւ նախարարներու քննադատութեան,
արդէն զգալիօրէն կրճատած է նաւթի ներկրումը
Իրանէն եւ մօտ ապագային ան կրնայ հասցնել
զերոյի, եթէ պատժամիջոցներու շրջանցման վերաբերեալ ԱՄՆ հետ բանակցութիւններու ժամանակ
չկարենայ յաջողութեան հասնիլ:
Ինչ կը վերաբերի Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններուն (այստեղ իրանական նաւթի հիմնական
գնորդը Տուպայ քաղաքն է), ապա այս պետութիւնը
ողջունած է Իրանի նկատմամբ ամերիկեան պատժամիջոցներու կոշտացումը: ԱՄԷ ուժաբանութեան
նախարարը նոյնիսկ նշած է, որ իրենք հետամուտ
կ'ըլլան պատժամիջոցներու կիրարկման եւ այլընտրանքային շուկաներ կը գտնեն՝ իրանական նաւթը
փոխարինելու համար:
Միջուկային համաձայնագիրէն դուրս գալու եւ
Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրարկելու Թրամփի յայտարարութենէն ետք ԵՄը եւ
եւրոպական կառավարութիւնները հանդէս եկան
ամերիկեան պատժամիջոցներու դէմ եւ հաւատարմութիւն յայտնեցին Իրանի հետ համագործակցային
յարաբերութիւններու պահպանման կապակցութեամբ: Չնայած այս հաւաստիացումներուն՝ եւրոպական շարք մը ընկերութիւններ՝ նաւթակազային
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ՌԱԿի Լուրեր
Լիբանան

ՌԱԿի Զահլէի Ակումբը Ուշադրութեան Կեդրոն

երդմնառութեան: Այս առիթով պարգեւատրուեցան
նաեւ երեք վեթերան ընկերուհի-ընկերներ՝ Սոնա
Սարաֆեան, Սոնա Փամպուքեան եւ Գրիգոր
Փամպուքեան:

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային նորընտիր վարչութիւնը ներքին կազմակերպչական աշխատանքներու
ծիրէն ներս Կիրակի 3 Նոյեմբեր 2018ին պատուիրակութեամբ մը այցելեց Զահլէ, կուսակցութեան
տեղւոյն ակումբին գործունէութեան ծանօթանալու
եւ զայն աւելի եւս զարգացնելու ծրագիրներ մշակելու համար:
Զահլէ մէջ ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան պատուիրակութիւնը դիմաւորեց ՌԱԿ
Զահլէի ակումբի ատենապետ՝ ընկ. Գրիգոր Մկըրեանը: Ընկերը անմիջապէս ուղղուեցան տեղւոյն
Հայ Առաքելական Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին
ներկայ ըլլալու Ս. եւ անմահ պատարագին:
Ապա խումբը ժողով մը գումարեց Զահլէի ՌԱԿի
ակումբին մէջ ուր քննարկուեցան ակումբը աւելի
եւս բարեզարդելու, անոր գործունէութիւնները ընդլայնելու, տեղւոյն հայկական նօսրացած սակայն

հայրենասէր համայնքին հետ յարաբերութիւնները
աւելի եւս սերտացնելու եւ այլ հարցեր: Քննարկուեցաւ նաեւ կուսակցութեանս պաշտօնաթերթ «Զարթօնք»ի տպագիրը հասանելի դարձնելու կարելիութիւնը իւրաքանչիւր զահլեցի հայու բնակարան:

Ակումբ այցելութիւնը առիթ մըն էր ՌԱԿի
շարքերը մուտք գործելու դիմում ներկայացուցած
նորագիր ընկերոջ մը՝ Միհրան Թուխթարեանի

Ընկերային մթնոլորտով Զահլէի յատուկ հիւրասէր ճաշասեղանի մը շուրջ օրը աւարտին հասաւ:
Զահլեցի ընկերները մաղթեցին, որ նման այցելութիւններ աւելի եւս հերթական դառնան, բան մը
որ կը խրախուսէ զահլեյաբնակ հայութիւնը ընդհանրապէս եւ զահլեցի մեր ընկերները մասնաւորաբար:

Լիբանանահայ Դպրոց
Թարգմանչաց Տօնը Ռաուտայի Մխիթարեան Վարժարանին Մէջ

Իւրաքանչիւր ազգ ունի իր տօները, զորս կը նշէ ամէն
տարի: Մեր ազգային իւրայատուկ տօներէն մէկն է
Թարգմանչաց տօնը, որուն ընթացքին կը յիշատակենք
մեր սուրբ թարգմանիչները եւ անոնց կատարած գերգնահատելի աշխատանքը:
Մխիթարեան Վարժարանի աշակերտները Սրբոց
Թարգմանչաց տօնը նշեցին Չորեքշաբթի, 31 Հոկտեմբեր
2018ին: Հանդիսութեան ներկայ էին Մխիթարեան Միաբանութեան Լիբանանի եւ Միջին Արեւելքի մեծաւոր գերյարգելի Հայր Մեսրոպ Ծ. Վրդ. Սիւլահեան եւ գերապատիւ Հայր Սեպուհ Վրդ. Կարապետեան, որ օրուան
պատգամախօսն էր:
Յայտագիրը սկսաւ Լիբանանի, Հայաստանի եւ
Միաբանութեան քայլերգերու ունկնդրութեամբ: Բացման

խօսքը կատարեց 8րդ դասարանի աշակերտ Նարեկ
Կարճիկեան, որ հարց տուաւ. «Ո՞վ է հայ ազգը առանց
այբուբենին եւ առանց իր ոսկեղնիկ հայերէնին... շատոնց
ձուլուած եւ անհետացած պիտի ըլլայինք: Աստուծոյ
նախախնամութեամբ հայը դարերու վրայ մնաց հայ եւ
ուր որ գնաց, իր սրտին ու հոգիին մէջ սրբացուց իր
լեզուն, հաւատքն ու մշակոյթը»: Ան բոլոր աշակերտներուն
անունով խոստացաւ պահել ու պահպանել մեր ոսկեղնիկը՝ մեր աննման լեզուն, մի՛շտ նորոգուած ու երիտասարդ շունչով:

Մանկապարտէզի եւ Ա. դասարանի աշակերտները
ելոյթ ունեցան «ԱԲԳ» երգով եւ ապա Ա. դասարանի

աշակերտները Ոսկեդարի պատմական տուեալները
ներկայացուցին պատկերաւոր ձեւով: Բ. եւ Գ. դասարաններու աշակերտները ասմունքեցին Խաչիկ Դաշտենցի «Մեսրոպ Մաշտոցին» բանաստեղծութիւնը: Իսկ 4րդէն
մինչեւ 8րդ կարգի խումբ մը աշակերտներ ներկայացուցին
«Հայ Լեզուին Հրաշքը», «Այբուբեն Հայոց» եւ «Հայերէն»
քերթուածներու համադրում մը, ինչպէս նաեւ Համօ
Սահեանի «Մեր Լեզուն» բանաստեղծութեան երգը՝
Սիպիլի կատարողութեամբ:
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
Ռուսահայ Գործարարներ Ներդրումներ Կը Կատարեն
Սահմանամերձ Գիւղերու Մէջ
Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանամերձ շրջաններու զարգացման եւ ամրապնդման
հարցերուն նուիրուած կլոր սեղանին ընթացքին
Ռուսիայէն ժամանած, ծնունդով Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններէ գործարարները արծարծեցին զիրենք յուզող հարցերը:
Ռուսիոյ Օմսկ մարզի հայ համայնքի ղեկավար
Արայիկ Թաթոյեան նշեց, որ այսօր կան մարտահրաւէրներ, որոնք կը պահանջեն կայծակնային
արագութեամբ կողմնորոշուիլ, որովհետեւ մեծ
հարցեր կան սահմանամերձ գիւղերուն մէջ:
«ՀՀ սահմանամերձ գիւղերուն մէջ խնդիրները
բազմաթիւ են՝ կազը, լոյսը, ջուրը, մանկապարտէզները, հիւանդանոցները եւ այլն: Այսօր մենք
ունինք շարք մը խնդիրներ, եւ յոյս ունիմ, որ, այստեղ հաւաքուելով կ'ամփոփենք ատոնք եւ կը փորձենք լուծումներ տալ: Մենք պէտք է զարգացնենք
մեր սահմանամերձ եւ մնացած բոլոր գիւղերը»,նշեց Թաթոյեան, որ Մարտունի շրջանի Ներքին
Գետաշէն գիւղէն է:
Թաթոյեան մեծ հարց կը նկատէ իր գիւղէն
բազմաթիւ գետաշէնցիներու արտագաղթը: Ան
ընդգծեց, որ իրենք տարբեր պայմաններով միջոցներ կը ստեղծեն, որպէսզի բոլորը վերադառնան
հայրենի գիւղ եւ շարունակեն աշխատիլ Հայաստանի մէջ:
«Օմսկի մարզը Ռուսիոյ մէջ երրորդն է, ուրկէ
մեր հայրենակիցները կը վերադառնան Հայաստան: Ներքին Գետաշէն գիւղին մէջ արդէն իսկ կայ
գիշերային լուսաւորութիւն, հիւանդանոցներ, մանկապարտէզներ, ճանապարհներն ասֆալտապատւած են եւ մեծ աշխատանքներ կը տանինք նաեւ այլ
կառոյցներ ունենալու համար: Մեր գիւղին մէջ
վերջին 5-6 տարուան ընթացքին աճած է ծնելիութիւնը»,- ըսաւ Օմսկի հայ համայնքի ղեկավարը:
Ռուսիոյ Կեմերովոյի մարզի հայերու միութեան

Այս մասին կը տեղեկացնեն «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի լրատուութեան բաժինէն` մանրամասնելով, որ «Հեռուստամարաթոն2018»ը, որ պիտի կրէ «Եկէք արարենք միասին»
խորագիրը, պիտի ընդգրկէ նախորդ տարուան`
խորքային հորերու հորատման եւ արեւային ջրա-

Թարգմանչաց Տօնը
Ռաուտայի Մխիթարեան
Վարժարանին Մէջ
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ներկայացուցիչ Գէորգի Անտոնով ընդգծեց, որ
Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարի պաշտօնակատար Սուրէն
Պապիկեանի հետ պայմանաւորուած են, որ պատասխանատուութիւն պէտք է կրեն Արարատի
մարզի Երասխ գիւղին օժանդակելու եւ բարելաւելու
համար:
«Երասխի գիւղապետի հետ արդէն իսկ պայմանաւորուածութիւն ունինք, որպէսզի ան մեզի տարածք տրամադրէ, ուր մենք արտադրութիւն սկսենք:
Նորագոյն արտադրութիւն պիտի ըլլայ՝ բաղադրեալ
ամրաններու, որոնցով Հայաստանի մէջ մէկ կազմակերպութիւն կը զբաղի :
Այդպիսով մենք պետութեան հարկ կը վճարենք,
աշխատատեղեր կը ստեղծենք», շեշտեց Գէորգի
Անտոնով:
Մոսկուայի մէջ, 8 Յուլիսին տեղի ունեցած էր
Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանամերձ
շրջաններու զարգացման եւ ամրապնդման հարցերուն նուիրուած առաջին լայն քննարկումը, որուն
ներկայ եղած էր Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարի պաշտօնակատար Սուրէն Պապիկեան՝ իր ղեկավարած
պատուիրակութեան հետ:

«Հեռուստամարաթոն-2018»ը Պիտի Կրէ «Եկէք,
Արարենք Միասին» Խորագիրը

Այս տարի «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմէ Լոս Անճելըսի մէջ իրականացուող
ամէնամեայ հեռուստամարաթոնը տեղի պիտի
ունենայ Նոյեմբեր 22ին:

Լիբանանահայ
Դպրոց

տաքացուցիչներու տեղադրման ծրագիրները. Պիտի իրականացուին նաեւ ենթակառուցուածքներու
զարգացման ծրագիրներ Հայաստանի մէջ:
Աղբիւրին հաղորդմամբ` «Հեռուստամարաթոն2018»ին
ընդառաջ`
հիմնադրամը
UNIBANK
ARMENIA ընկերութեան կողմէ ստացած է առաջին
խոշոր նուիրատուութիւնը` 15 միլիոն դրամի չափով:
Իսկ Թորոնթոյի տեղական մարմինը այս տարուան
բարեգործական ճաշին հաւաքած է 1 միլիոն 300
հազար գանատական տոլար (1 միլիոն ամերիկեան
տոլար):

Պատգամախօս հայր Սեպուհ Վրդ. Կարապետեան
իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ Հայոց պատմութեան
ամենակարեւոր իրադարձութիւններէն՝ Ոսկեդարի թարգմանչական աշխատանքի կարեւորութեան, որով հայ
ժողովուրդը սկսաւ հայերէնով գրել ու կարդալ: «Մենք
հայերէնը կը սիրենք եւ կը սորվինք, որովհետեւ մեր
մայրենի լեզուն է, եւ առ այդ պէտք է յատուկ տեղ տանք
հայերէնի դասերուն՝ լեզու, գրականութիւն, քերականութիւն, Հայոց պատմութիւն: Եւ ինչպէս որ կը սիրենք մեր
մայրերը, նոյնպէս պիտի սիրենք մեր մայրենի լեզուն: Եւ
որովհետեւ մեր եկեղեցին հայերէնով կը խօսի ու հայերէնով կ'աղօթէ, մենք մեր աղօթքները հայերէնով պիտի
կարդանք ու հայերէնով աղօթենք հայ եկեղեցւոյ մէջ»,ըսաւ գերապատիւ վարդապետը: Ան յորդորեց նաեւ
հայերէնը ճիշդ խօսիլ եւ ուրիշ լեզու չխառնել անոր մէջ:

Վարժարանի տնօրէնուհի Տիկ. Ռիթա Պոյաճեան
խօսք առնելով ըսաւ, որ մեր վարժարանը կը նմանի
նորածին երեխայի մը, եւ ինչպէս որ հայ նորածինին
լեզուն առաջին անգամ կը բացուի իր մայրենի լեզուով,
այսօր մեր առաջին տօնակատարութիւնը նուիրուած է
մայրենի լեզուին, զոր կը փառաբանենք այսօր: Ան
շեշտեց, որ հայ լեզուն կը պահպանուի մանաւանդ
հայկական վարժարանին մէջ, ուր կը սիրենք, կը
պահպանենք ու կը գուրգուրանք մեր մայրենիին: Ան
շնորհակալութիւն յայտնեց օրուան պատգամաբերին,
ինչպէս նաեւ այն ուսուցչուհիներուն, որոնք պատրաստեցին հանդիսութիւնը: Ապա ան դպրոցին կողմէ
իւրաքանչիւր ընտանիքի նուիրեց անոր մականունին
սկզբնատառով թռչնագիր պատրաստուած յուշանուէր:
Այնուհետեւ, գերյարգելի Հայր Մեսրոպ Ծ. Վրդ.
Սիւլահեան շնորհաւորեց աշակերտները ձեռնարկին
համար եւ լուսարձակի տակ առաւ այս աշակերտներուն
դպրոցին հիմնադիր աշակերտները ըլլալու հանգամանքը, ինչպէս նաեւ խրատեց աշակերտները շատ լաւ
սորվելու իրենց մայրենին, թէկուզ խօսին ուրիշ բազմաթիւ
լեզուներ: Աւարտին, ան աղօթքով ու «Պահպանիչ»ով
օրհնութիւն փոխանցեց աշակերտներուն:
ԼՐԱՏՈՒ
ՌԱՈՒՏԱՅԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
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«Կեանքիս ՄԷջ Լուսաւոր Էջ Մը Բացուեցաւ Հայրենիքի ՄԷջ».
Գանատահայ Հայրենադարձ Կարին Յովսէփեան
Զրուցեց՝ ՍԵՒԱԴԱ ՍԱՖԱՐԵԱՆ
Գանատահայ Կարին Յովսէփեան հայրենադարձուած
է 2015 թուականին, այժմ ան Հայաստանի մէջ ֆրանսական համալսարանի իրաւաբանական բաժանմունքի
տնօրէնն է: Հայրենիք տեղափոխուելու հիմնական
պատճառն ամուսնութիւնն էր:
«Հայերն այսօր»-ի հետ զրոյցին Կարին Յովսէփեան
ներկայացուցած է հայրենադարձման իր պատմութիւնը:
-Կարի՛ն, ո՞ր թուականէն Ձեր ընտանիքը Գանատա
կ´ապրէր, ի՞նչ գործունէութիւն կը ծաւալէիք այնտեղ:
– Ծնողներս հաստատուած են Գանատայի մէջ 1973
թուականին, ես այնտեղ ծնած եմ: Հայրս Սուրիոյ Քեսապ
հայկական գիւղէն է, մայրս` Աթէնքէն, մօրական մեծմայրս Հայոց ցեղասպանութենէն մազապուրծ եղած
հայերէն եղած է: Ծնողներս ծանօթացած են Պէյրութ,
իսկ 1973 թուականին հաստատուած են Մոնրէալի մէջ:
Այնտեղ բաւականին կազմակերպուած հայկական համայնք կայ: Ես յաճախած եմ տեղի Սուրբ Յակոբ
հայկական վարժարանը եւ մանկութենէս հայկական
մշակոյթը, հայոց լեզուն միշտ հոգեհարազատ եղած են
ինծի: Այնուհետեւ ուսանած եմ Մոնրէալի համալսարանի
իրաւաբանական բաժանմունքին մէջ, աւարտելէ յետոյ
քանի մը տարի աշխատած եմ որպէս փաստաբան` տեղի
փաստաբանական գրասենեակներէն մէկուն մէջ: Յետագային մեկնեցայ ԱՄՆ` մագիստրոսական ծրագիր ուսանելու Պոսթընի Ֆլեթչերի դպրոցին մէջ: Ուսումնական
երկրորդ տարին շարունակեցի Ժընեւի համալսարանին
մէջ: Ատկէ յետոյ հասկցայ, որ կ´ուզեմ աշխատանքս
շարունակել միջազգային իրաւունքի ոլորտին մէջ:
Մագիստրատուրան աւարտելէ յետոյ` 2001-2005 թուականներուն, տեղափոխուեցայ Սարաեւօ, ուր սկսայ աշխատիլ կամաւորական հիմունքներով ՄԱԿ-ի Փախստականներու գրասենեակին մէջ, այնուհետեւ դարձայ
պայմանագրային աշխատող` զբաղուելով նոյն գործով:

2005-2007թթ. տեղափոխուեցայ Թիֆլիս` կրկին
զբաղուելով փախստականներու իրաւունքներու հարցերով: 7 տարի աշխատելով Գանատայէն դուրս` հասկցայ,
որ պէտք է վերադառնամ այնտեղ, քանի որ մեծ փորձ
ձեռք բերած էի, եւ
ընդհանուր աշխարհայեացքս
փոխուած էր, բացի այդ` այնտեղ էր նաեւ ընտանիքս:
Շուրջ 7 տարի աշխատեցայ Գանատայի մէջ` միջազգային
զարգացման տարբեր ծրագիրներու մէջ, որոնցմով
Գանատան կը խորացնէր իր համագործակցութեան
շրջանակը զարգացող այլ երկիրներու հետ: Իմ ընտրած
երկիրս Ուքրանիան էր, եւ ես շուրջ 5 տարի քրէական
արդարադատութեան
ոլորտին
մէջ
զբաղեցայ
անչափահասներու գործով:
– Ո՞ր թուականին տեղափոխուեցաք Հայաստան:
– Հայրենադարձուած եմ 2015 թուականին: Պատճառն
ամուսնութիւնն էր: Ապագայ ամուսինս, որուն կը ճանչնայի դեռ Գանատա եղած ատեն, հայրենադարձուած էր
1998-1999թթ.: Ամուսնանալով` ինծի համար Հայաստանի
մէջ ընտանիք եւ աշխատանք ունենալու հեռանկար
ստեղծուեցաւ:
– Հայրենադարձուելէ ետք ինչպէ՞ս յաղթահարեցիք
մշակութային եւ կենցաղային տարբերութիւնները:

-Ես քանի մը անգամ արդէն եկած էի Հայաստան:
1994 թուականին երբ առաջին անգամ եկայ Հայաստան,
զգացի, որ ինչ-որ ներքին կապ կայ իմ եւ Հայրենիքիս
միջեւ:
Հայաստանի մէջ հաստատուելուս` կը գիտակցէի, որ
մշակութային եւ կենցաղային տարբերութիւնները զգալի
են, եւ աւելի յարմարաւէտ կեանքը կը փոխեմ առաւել
համեստ պայմաններու հետ, բայց ատիկա իմ վերջնական
որոշումս էր: Ամուսնուս հետ որոշեցինք շարք մը
հետաքրքիր ծրագիրներ իրականացնել Հայաստանի
մէջ` գիտակցելով, որ մենք երիտասարդ երկրի զարգացման մաս պէտք է կազմենք:
-Ինչպէ՞ս սկսաւ Ձեր աշխատանքը ֆրանսական
համալսարանին մէջ:
– Թէեւ որոշ ծրագիրներ ունէի աշխատանքի հետ
կապուած, սակայն գիտէի, որ Հայաստանի մէջ աշխատանք գտնելն այդքան ալ դիւրին չըլլար: Ժամանակի
ընթացքին ինծի առաջարկուեցաւ միջազգային իրաւունք
դասաւանդել համալսարանի մէջ: Իսկ երբ Իրաւաբանական բաժանմունքի տնօրէնի պաշտօնը թափուր մնաց,
որոշեցի դիմել, քանի որ իմ ֆրանսերէնի իմացութիւնս,
իրաւաբանական կրթութիւնս եւ աշխատանքային փորձս
թոյլ կու տար:
Տնօրէնի պաշտօնին նշանակուեցայ 2016 թուականի
սեպտեմբեր 16-ին` հայրենադարձուելէ մօտ մէկ տարի
յետոյ: Արդէն երրորդ ուսումնական տարին է, որ կ´աշխատիմ: Իրենց ապագայի հանդէպ այն դրական տրամադրուածութիւնը, որ ես կը տեսնեմ երիտասարդներու
աչքերուն մէջ, անոնց ուսման ծարաւը, մեծ խթան են
ինծի համար:
-Կարի՛ն, ինչպէս նշեցիք, երեք ուսումնական տարի է`
համալսարանին մէջ էք: Ին՞չ նոր ձեռքբերումներ
ունեցած էք:
– Երբ ես ստանձնեցի տնօրէնի պաշտօնը, մեր
համալսարանն արդէն կը համագործակցէր ֆրանսական
շարք մը համալսարաններու հետ: Կը կարծեմ, որ ես
դարձայ այդ լաւ գործի շարունակողներէն մէկը: Ձեռքբերում կը համարեմ նաեւ ուսանողներու հետ անկաշկանդ
շփումը, որ կար նաեւ մինչ իմ տնօրէն դառնալս: Ինծի
համար շատ կարեւոր է դասախօսի եւ ուսանողի միջեւ
փոխըմբռնման կապը:
Միջազգային համագործակցութեան առումով Ֆրանսական համալսարանը մշտապէս կապի մէջ է Լիոնի
համալսարանին հետ: Միջազգային գիտաժողովներու
ծիրէն ներս կը համագործակցինք Գանատայի, Ֆրանսայի եւ Զուիցերիոյ հետ:
Այս տարին առանձնայատուկ էր մեզի համար: Ֆրանքոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովն իրականացաւ Երեւանի մէջ, ուր մեր համալսարանն աշխոյժ մասնակցութիւն
ցուցաբերեց: Գագաթնաժողովէն յետոյ Մոնրէալի համալըսարանէն, ուր յաճախած եմ, հաղորդագրութիւն ստացայ: Անոնք իմացած էին, որ Ֆրանսական համալսարանի
Իրաւաբանական բաժանմունքի տնօրէնն եմ, եւ առաջարկած էին համագործակցութիւն երկու համալսարաններուն միջեւ: Ասիկա ինծի համար շատ կարեւոր
ձեռքբերում է:
– Ձեր ծնողներն ի՞նչ պատմած են Հայաստանի
մասին: Արդեօք շա՞տ տարբեր էին ծնողներու պատմած
եւ Ձեր տեսած Հայաստանը:
-Նշեմ, որ ծնողներս անկախութենէն յետոյ եկած են
Հայաստան, քանի որ Խորհրդային շրջանին ոչ բոլոր
հայերը կրնային գալ Հայաստան: Ինծի համար ոչ այնքան Հայաստանը, որքան հայութեան գաղափարը կարեւոր էր: Հայաստան ըսելով` մենք`սփիւռքահայերս, աւելի
ամբողջական կը հասկնանք այն, այսինքն` Արեւմտեան
Հայաստանն ալ ներառեալ: Ապրելով Գանատայի մէջ եւ

ծանօթանալով հայոց լեզուին եւ մշակոյթին` ես շատ
աշխոյժ եղած եմ, անդամակցած եմ տարբեր հայկական
ակումբներու եւ երիտասարդական միութիւններու, ուր
մարդասիրական շարք մը ծրագիրներ իրականացուցած
ենք հայ երիտասարդներով: Ծնողներէս միշտ լսած եմ,
թէ որքան մարդասէր, սրտցաւ եւ հիւրաասէր մարդիկ են
հայերը: Ես, ծնելով եւ մեծնալով Գանատայի մէջ, միշտ
ես ինծի հարց կու տայի, թէ ո՞վ եմ ես` հայ, գանատահայ
թէ գանատացի. մեր մօտ միշտ այդ երկուութեան հարցը
կայ: Առաջին անգամ գալով Հայաստան, բնականաբար,
յուզուեցայ: Այն պատմամշակութային վայրերը, որոնց
մասին միշտ լսած էինք եւ տեսած միայն նկարներով,
արդէն իրականութեան մէջ կը տեսնէի եւ կը հիանայի:
-Մեր օրերուն, երբ հայը կը հայրենադարձուի, ի՞նչ
խնդիրներու առաջ կը կանգնի եւ ի՞նչ լուծումներ կը
փնտռէ:
-Մեծ նշանակութիւն ունի, թէ որ երկրէն կու գաս: Եթէ
հայրենադարձը կ´ապրի բարեկեցիկ երկրի մէջ եւ կը
հայրենադարձուի, շատ ու շատ պարագաներու իր
խնայողութիւններու հաշուին կը հաստատուի Հայաստանի մէջ: Բայց երբ այդ խնայողութիւնները չկան, շատ
դժուար է: Ոչ բոլորը կը կարենան յարմարութիւններով լի
կեանքը ձգել եւ գալ աւելի նուազ յարմարութիւններով
երկիր, չնայած որ կը փորձեն ամէն կերպ պահել նոյն
որակը: Այս ամէնէն զատ` պէտք է նշեմ, որ որեւէ տեղ
հեշտ չէ, յատկապէս, որ ետեւդ կը ձգես երկար անցած
ճանապարհ եւ ամէն ինչ պէտք է սկսիս սկիզբէն:
-Կեանքի եւ աշխատանքի բերումով շատ այցելած էք
տարբեր երկիրներ: Առնչութիւն ունեցա՞ծ էք հայկական
համայնքներու հետ: Ին՞չ կը կարծէք, Սփիւռքի մէջ ի՞նչ
խնդիրներ նկատելի էին, եւ որքանո՞վ Հայաստան
կանգնած է Սփիւռքի կողքին:
-Դասական Սփիւռքի երկիրներուն մէջ հայկական
համայնքները բաւականին կազմակերպուած են, կը
կարծեմ, որ սփիւռքահայութեան մարտահրաւէրը հայու
ինքնութիւնը սերունդէ սերունդ պահպանելն է: Այսօր
երիտասարդ ընտանիքներն իրենց երեխաներուն ամէն
կերպ կը փորձեն սորվեցնել հայոց լեզուն ու հայ գրականութիւնը, մշակոյթը եւ պատմութիւնը` ուսման տալով
տեղի հայկական նախակրթարաններուն, վարժարաններուն մէջ: Սակայն ատիկա բաւարար չէ, պէտք է հայերէնի
ուսուցման ժամանակակից ձեռնարկներ ստեղծուին եւ
նոր կրթական մօտեցում` հայրենաճանաչութեան եւ հայապահպանութեան համար: Շատ նկատած եմ, թէ
որքան հին գիրքերով եւ նիւթերով կը սորվին հայ երեխաները, պէտք է այդ ամէնը թարմացնել: Իսկ մեր երիտասարդներն ալ յաճախ կը նշեն, որ հայ գրականութիւնն
ուսումնասիրելուն` հիմնականին մէջ կ´առնչուին հայ
գիւղացիի եւ գիւղական կենցաղի մասին նիւթերու:
Անոնց աւելի շատ հետաքրքիր է նոր Հայաստանի մասին
եւ ներկայիս առօրեան բնութագրող պատմութիւններ:
Ինչ կը վերաբերի Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններուն, ապա առաջնայինը արդիականացումն է`
բազմաշերտ համագործակցութեան ծիրէն ներս:
– Եւ վերջին հարցս. 2015 թուականին երբ հայրենադարձուեցաք, զգացիք…
– Որ կեանքի լուսաւոր էջ մը բացուած
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Արդեօք Իրանական Նաւթը Կը Կորսնցնէ՞ Իր
Հիմնական Սպառողները
¾ç 03
արդիւնաբերութեան ոլորտէն եւ ոչ միայն,
արդէն յայտարարած են Իրանի հետ առեւտուրը
դադ-րեցնելու մասին: Այժմ ԵՄ երկիրները կը
փորձեն Իրանի հետ արդիւնաւէտ համագործակցութեան համակարգ մշակել՝ ամերիկեան պատժամիջոցներու ազդեցութենէն հնարաւորինս խուսափելու համար:

Այսպիսով, եթէ մինչեւ Թրամփի կողմէ Մայիսին
կատարուած յայտարարութիւնը իրանական նաւթի
արտահանումը կը գերազանցէր օրական 2.5
միլիոն պարելը, ապա ըստ «Refinitiv Eikon»ի
տուեալներուն՝ իրանական նաւթի արտահանումը
Հոկտեմբեր ամսուան առաջին երեք շաբաթներուն
ընթացքին հասած է 1.55 միլիոն պարելի: Նաւթի
արտահանման ծաւալներու այս թափով կրճատումը
կրնայ ծանր հետեւանքներ ունենալ Իրանի տնտեսութեան համար՝ չնայած իրանական քաղաքական
շրջանակներէն ներս համոզուած են, որ Իրանը
տնտեսական սեփական քաղաքականութիւնը
վարելու համար ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ եւ
պաշարներ:
Բացի այդ՝ իրանական նաւթէն կախում ունեցող
երկիրները իրենց հերթին կը փորձեն քայլերու
ձեռնարկել իրանական նաւթի մատակարարումները
ապահովելու համար: Անոնցմէ շատերը կը բանակցին ԱՄՆ հետ՝ իրանական շարք մը նաւթային
ընկերութիւններէն նաւթային եւ նաւթաքիմիական
արտադրանքներու ձեռքբերման ուղղուած պատժամիջոցները շրջանցելու ուղղութեամբ: Նոյեմբեր
2ին արդէն ԱՄՆ պետական քարտուղար Մայք

Փոմփէօն յայտնած է, որ 8 երկիրներու թոյլ կը
տրուի սահմանափակ քանակով նաւթ ներկրել
Իրանէն՝ նաւթի գիները կայուն պահելու նպատակով:
Միաժամանակ, իրանական նաւթէն կախում
ունեցող երկիրները կը փորձեն նաւթի ոլորտին մէջ
Իրանի հետ համագործակցութեան այլընտրանքային ուղիներ գտնել, որոնց միջոցով կը խուսափին
ամերիկեան պատժամիջոցներու ազդեցութենէն:
Այստեղ յատկապէս հետաքրքրական է իրանական
նաւթի առքուվաճառքը գնորդներու ազգային
արժոյթով իրականացնելու հնարաւորութիւնը: Այդ
մասին յայտարարած է նաեւ Իրանի արտաքին
գործոց նախարար Մ. Ջ. Զարիֆը, որուն կարծիքով՝
Իրանի եւ իր գործընկերներուն միջեւ ազգային
արժոյթներով առքուվաճառքը թոյլ կու տայ
խուսափիլ տոլարով կատարուող գործարքներէն եւ
կը հաւասարակշռէ ազգային արժոյթները, ինչը
աւելի շահաւէտ կրնայ ըլլալ կողմերու համար:
Այս ամէնուն հետ մէկտեղ՝ ամերիկեան պատժամիջոցները շրջանցելու մէկ այլ հաւանական
համակարգ կրնայ ըլլալ «միջնորդներու» օգնութեան դիմելը, որոնք ուժաբանական պորսայի
ներքին շուկային մէջ կրնան իրանական նաւթի
գնորդ հանդիսանալ եւ հետագային զայն վաճառել
համաշխարհային շուկային մէջ՝ մասնաւոր առուտուրի անուան տակ:
Այսպիսով, իրանական նաւթի արտահանման
ծաւալները աստիճանաբար կը կրճատուին, բայց
միաժամանակ, անոր հիմնական սպառողները կը
փորձեն բոլոր հաւանական միջոցներով պահպանել
իրենց տնտեսութիւններուն համար կենսական
կարեւորութիւն ներկայացնող իրանական նաւթի
մատակարարումները, քանի որ անոնցմէ շատերուն
պարագային նաւթի այլընտրանքային աղբիւրներ
գտնելը բաւական լուրջ խնդիր է:
Բնագիրը՝ արեւելահայերէն
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
«Հաուըրտ Գարակէօզեան» Հաստատութիւն

Արհեստավարժութեան Դասընթացքներու
Վկայականաց Բաշխում

«Հաուըրտ Գարակէօզեան» հաստատութիւնը
լիբանանահայ գաղութի մէջ անծանօթ անուն մը չէ:
Իր առաքելութեան հաւատարիմ ան անդադրում կը
գործէ՝ հասնելով ժողովուրդի զանազան կարիքներուն:
Գարակէօզեան հաստատութիւնը իր գործունէութեան
լայնածիր դաշտին մէջ ներառած է նաեւ արհեստավարժութեան դասընթացքները, որոնք սկիզբ առին
Նոյեմբեր 2017ին մինչեւ Օգոստոս 2018 եւ ընդգրկեցին
հետեւեալ բաժանմունքները. լեզուներ (անգլերէն եւ
ֆրանսերէն), վարսայարդարում, դիմայարդարում )
make up), տնային հողագործութիւն, ճաշ: Դասընթացքներուն մասնակցեցաւ 61 հոգի:
Այս առումով արհեստավարժութեան դասընթացքներուն մասնակիցներուն համար վկայականաց
բաշխման պատշաճ հանդիսութիւն մը տեղի ունեցաւ
Ուրբաթ, 2 Նոյեմբեր 2018ին՝ կէսօրէ առաջ ժամը
11:00ին, Հայ աւետարանական Շամլեան-Թաթիկեան
վարժարանի հանդիսասրահին մէջ:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ արհեստավարժութեան դասընթացքներու պատասխանատու Քրիստին Սարգիսեան: Ան ըսաւ, որ այսօրուան վկայականները իրենց առաջին քայլն է յաջողութեան, եւ
ամէն մեծ ծրագիր կը սկսի առաջին քայլով: Քրիստին
Սարգիսեան մաղթեց, որ իրենց ստացած գիտութիւնը
եւ տեղեկութիւնները զարգացնեն Գարակէօզեանի
մէջ թէ անկէ դուրս ասպարէզի վերածելով, որպէսզի
յաջողութիւն գտնեն կեանքի մէջ:
«Հաուըրտ Գարակէօզեան» հաստատութեան տնօրէն
Սերոբ Օհանեան գնահատանքի եւ շնորհակալական
խօսքերով արժեւորեց արհեստավարժութեան դասընթացքներու յաջողութեան ներդրումը ունեցած բոլոր
անձերուն մասնաւորելով մասնակիցները ու ուսուցիչները: Ան յաջողութիւն մաղթեց դասընթացքի
մասնակիցներուն իրենց կեանքի ասպարէզին մէջ եւ
խոստացաւ նոր դասընթացքներ կազմակերպել Գարակէօզեանի մէջ: Սերոբ Օհանեան առաջնահերթութիւն նկատեց մարդոց առողջապահութիւնը հոգեկան,
մտային եւ մարմնական բնագաւառներուն մէջ:
Ապա Գարակէօզեան հաստատութեան վարչութեան անունով սրտի խօսք արտասանեց Ազատուհի
Սիմոնեան: Ան վարչութեան անունով գնահատեց
իրագործուած աշխատանքները եւ շնորհաւորեց վկայեալները:
Հուսկ Փոնթիֆիքըլ Միշըն կազմակերպութեան
անունով խօսք առաւ Մարլէն Քոնսթանթին, որ գնահատեց Գարակէօզեան հաստատութեան ծառայութիւնը՝ մատնանշելով, որ իրենց գործակցութեան մէջ
յստակօրէն նկատուած է Գարակէօզեանի մարդասիրական ծառայութիւնը եւ ժողովուրդին կարիքներուն
հասնելու իրողութիւնը: Մարլէն Քոնսթանթին իր
ուրախութիւնը յայտնեց՝ ի տես այս ծրագիրի յաջողութեան եւ ապագայ գործակցութեան պատրաստակամութիւն յայտնեց:
Ապա դասընթացքին մասնակիցները բեմ բարձրացան եւ իրենց վկայականները ստացան ձեռամբ
Գարակէօզեան հաստատութեան տնօրէն Սերոբ
Օհանեանին եւ դասընթացքի ուսուցիչներուն: Տեղի
ունեցաւ կարկանդակի հատում եւ յիշատակի խմբանըկար մը առնուեցաւ:
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