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Բարի Վերադա՛րձ Սիրելինե՛ր
Արդէն աշուն է, Սեպտեմբեր ամիսը: Ու թէեւ օդի
ջերմաստիճանը Քուէյթէն ներս դեռեւս բարձր է,
այսուհանդերձ մարդիկ հետզհետէ կը սկսին վերադառնալ
իրենց բնակութեան վայրերն ու պատրաստուիլ նոր՝ 20142015 տարեշրջանի դիմաւորութեան: Խանութներէն ներս
կախուած
դպրոցական
պայուսակներն
ու
գրախանութներուն
մէջ
ցուցադրուող
գրենական
պիտոյքներու
բազում
տեսականին
առաւել
կը
բարձրացնեն դպրոցական առօրեային վերադառնալու
տրամադրութիւնը:
Ամառնային արձակուրդին քուէթաբնակ շատ հայեր, որոնք
նախկինին իրենց հանգստեան օրերը առաւելաբար կ'անցնէին Սուրիոյ մէջ, իրենց
հարազատներուն կողքին, այնտեղ տեղի ունեցող հակամարտութեանց եւ զինեալ
բախումներուն պատճառով մեկնեցան հայրենիք՝ Մայր Հայաստան, եւ ըմբոշխնեցին անոր
հիասքանչ բնութիւնն ու մօտէն ծանօթացան անոր գեղատեսիլ վայրերուն: Իսկ օրեր առաջ,
Սեպտեմբեր 1-ին, անոնք ականատես եղան հայաստանաբնակ փոքրիկներու, պատանիներու եւ
երիտասարդներու դպրոցական եւ ուսանողական կեանքի վերամուտին:
Նշենք, որ Սեպտեմբեր 1-ը Հայաստանի եւ աշխարհի շատ մը երկիրներու մէջ կը նշուի որպէս
գիտելիքի եւ դպրութեան օր: Հետեւաբար Սեպտեմբեր 1-ը որպէս նոր ուսումնական տարուայ
սկիզբ եւ գիտելիքի ու դպրութեան օր, տօնական տրամադրութեան մէջ կը պահէ բոլոր
աշակերտներն ու ուսանողները, մասնաւորաբար՝ դէպի դպրոց իրենց առաջին քայլերը
կատարող փոքրիկները:
Օրեր անց, Սեպտեմբեր 14-ին, իր հիւրընկալ դռները պիտի բանայ նաեւ Քուէյթի Ազգային
Վարժարանը, դիմաւորելու իր հին ու նոր զաւակները, որոնք թարմ ուժերով պիտի շարունակեն
իրենց ուսման երթը:
Նոր անակնկալներով, նոր սպասումներով, նոր յոյսերով ու կորովով Ազգային Վարժարանը կը
մտնէ 2014-2015 ուսումնական տարեշրջան: Այս առթիւ կը մաղթենք բոլորին յաջողութիւն ու
մշտական կորով:

Բարի վերադարձ, սիրելի աշակերտներ...
Ճորճ Արապաթլեան
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Ըստ «Հայկական Ժամանակ»-ի. Սարգսեան-Ալիեւ
Հանդիպումը Տեղի Պիտի Ունենայ Այս Շաբաթ` Քարտիֆի
Մէջ
«Հայկական Ժամանակ» օրաթերթը կը հաղորդէ, որ Հայաստանի նախագահական պալատին մօտիկ իր
աղբիւրները յայտնած են, որ նախագահ Սերժ Սարգսեան համաձայն գտնուած է Ազրպէյճանի նախագահ
Իլհամ Ալիեւի հետ հանդիպում ունենալ այս շաբաթ` Կալեսի մայրաքաղաք Քարտիֆի մէջ տեղի
ունենալիք ՕԹԱՆ-ի վեհաժողովին ընթացքին:
Օրաթերթին աղբիւրները կը փոխանցեն, որ հանդիպում կազմակերպելու նախաձեռնութիւնը կը
պատկանի Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրիի: Օրաթերթը կը գրէ, որ 8
օգոստոսին Սոչիի մէջ Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի կազմակերպած հանդիպումէն ետք
Միացեալ Նահանգներու համար կարեւոր է Սարգսեան-Ալիեւ նոր հանդիպում կազմակերպել հոլովոյթէն
մեկուսացուածի վիճակին մէջ չյայտնուելու համար: Եւ որովհետեւ տակաւին վերջնականապէս յայտնի չէ
Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի Քարտիֆ մեկնումը, Սարգսեան-Ալիեւ նոր հանդիպումը կասկածի
տակ է:
«Հայկական Ժամանակ»-ի տեղեկութիւններուն համաձայն, Ալիեւ նախնական համաձայնութիւն տուած
է: Օրաթերթը կը յիշեցնէ, որ Սարգսեան-Ալիեւ հանդիպում կազմակերպելու նախաձեռնութիւն
ցուցաբերած է նաեւ Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտ` ամիսներ առաջ շրջան իր կատարած
այցելութեան ընթացքին:

Նախագահական Աղբիւրներ Ո՛չ Հերքեցին, Ո՛չ Հաստատեցին ՍարգսեանԱլիեւ Հանդիպման Մասին Լուրը
Հայաստանի նախագահական նստավայրէն ո՛չ հերքեցին, ո՛չ ալ հաստատեցին Կալեսի մայրաքաղաք
Քարտիֆի մէջ այս շաբաթ տեղի ունենալիք Սարգսեան-Ալիեւ հանդիպման մասին լուրը:
Պատասխանելով News.am-ի գրաւոր հարցումին` նախագահի մամլոյ քարտուղարի գրասենեակէն
յայտնեցին, որ իբրեւ կանոն Հայաստանի նախագահին այցելութիւններուն եւ հանդիպումներուն մասին
կը տեղեկացուի պատշաճ կարգով եւ ժամանակին:
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահ Ճէյմս Ուորլիք անցեալ շաբաթ յայտնած էր, թէ հաւանական է,
որ Կալեսի մէջ տեղի ունենալիք ՕԹԱՆ-ի վեհաժողովին եւ ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովի ծիրին մէջ
կատարուի Ազրպէյճանի եւ Հայաստանի նախագահներու հանդիպումը: Ատիկա կախեալ կ՛ըլլայ
հանդիպումներու եւ քննարկումներու համար նախագահներու պատրաստակամութենէն եւ
ցանկութենէն, ըսած էր դիւանագէտը: «Արտաքին գործոց նախարար Քերրի պատրաստ է անձամբ
դերակատար ըլլալու այդ տագնապի լուծման գործին մէջ, եթէ անոր մասնակցութիւնը որեւէ բանով
կ՛օգնէ», ըսած էր դիւանագէտը:

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Բրիտանիա Մեկնեցաւ
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան աշխատանքային այցելութեամբ Չորեքշաբթի օր երեկոյեան
Բրիտանիա մեկնեցաւ:
Հանրապետութեան նախագահը պիտի մասնակցի Նիւփորթի մէջ այսօր տեղի ունենալիք ՕԹԱՆ-ի
անդամ եւ Աֆղանիստանի մէջ միջազգային անվտանգութեան աջակցութեան ուժերու (ԻՍԱՖ)
առաքելութեան մասնակից գործընկեր երկիրներու պետութիւններու եւ կառավարութիւններու
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ղեկավարներու հանդիպման, որ տեղի պիտի ունենայ ՕԹԱՆ-ի վեհաժողովի ծիրին մէջ: Սերժ Սարգսեան
ելոյթ պիտի ունենայ:
ՕԹԱՆ-Անվտանգութեան աջակցութեան միջազգային ուժեր ձեւաչափով վերջին այս hանդիպման պիտի
ամփոփուին Աֆղանիստանի մէջ միջազգային անվտանգութեան աջակցութեան ուժերու առաքելութեան
արդիւնքները եւ պիտի նշուին նոր` «Հաստատակամ աջակցութիւն» առաքելութեան ուղղութիւնները:
Հայաստան 2010 թուականէն ի վեր ըլլալով միջազգային այդ առաքելութեան մասնակից եւ միջազգային
ուժերու կազմին մէջ տեղակայելով մինչեւ 126 հոգինոց զօրախումբ, իր ներդրումը ունեցած է
Աֆղանիստանի մէջ անվտանգութեան եւ ներազգային համերաշխութեան հաստատման ուղղութեամբ
գործադրուող միջազգային հաւաքական ջանքերուն եւ յանձնառու է շարունակելու մասնակցութիւնը նոր
առաքելութեան ծիրին մէջ:
Այսօր երեկոյեան, հանդիպման մասնակիցներուն համար կը սարքուի ընդունելութիւն Կալեսի
արքայազն Չարլզ իշխանին անունով եւ անպաշտօն ընթրիք` ի պատիւ մասնակից երկիրներու եւ
միջազգային կազմակերպութիւններու ղեկավարներուն:

Յակոբ Ինջիղուլեան Կը Ցանկայ Հայաստան Վերադառնալ
Ազրպէյճանի գերութենէն վերջերս փրկուած եւ երրորդ երկիր տեղափոխուած Յակոբ
Ինջիղուլեան ինքզինք լաւ կը զգայ: Այս մասին «Երկիր»-ին յայտնեց Յակոբին եղբայրը`
Յարութիւն Ինջիղուլեան: «Երեքշաբթի «սքայփ»-ով խօսեցանք անոր հետ, ամէն բան բնականոն
ընթացքի մէջ է: Տակաւին ոչ մէկ բանով կը զբաղի», յայտնեց Յարութիւն, նաեւ նշեց, որ զրոյցին
ընթացքին Յակոբը նոյնիսկ տեսած են: Ըստ Յարութիւնին, Յակոբ Հայաստան գալ կ՛ուզէ,
սակայն տակաւին չէ հասած այն երրորդ երկիրը, որ իրեն ապաստան պիտի տայ: Եւ միայն
այնտեղ հասնելէ ետք կը յստականայ, թէ ի՛նչ պայմաններով այդ պետութիւնը զինք պիտի
ընդունի, եւ արդեօք կրնա՞յ Հայաստան վերադառնալ, եւ ատիկա ե՞րբ կարելի կ՛ըլլայ: Իսկ ինչ
կը վերաբերի գտնուելու վայրին, Յարութիւն նշեց, թէ իրենց տեղեկութիւններով, Յակոբ
Եւրոպայի մէջ չէ:

Նալբանդեան. «Հայաստանի Համար Արտաքին
Վտանգաւոր Զարգացում Չկայ»
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան Ազգային ժողովին մէջ
լրագրողներուն հետ Չորեքշաբթի օրուան զրոյցին ընթացքին յայտարարեց, որ Հայաստանի
համար «արտաքին ոչ մէկ վտանգաւոր զարգացում կայ»:
Նալբանդեան խորհրդարանին մէջ կը մասնակցէր արտաքին յարաբերութիւններու մնայուն
յանձնախումբին կողմէ կազմակերպուած դռնփակ քննարկման` «արտաքին
քաղաքականութեան առնչուող տարբեր խնդիրներու շուրջ»:
Քննարկումէն ետք նախարար Նալբանդեան եւ պատգամաւորները մերժեցին բացայայտել
շուրջ մէկուկէս ժամ տեւած քննարկման բովանդակութիւնը: Խորհրդարանականները միայն կը
նշէին, որ քննարկուած են Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեան առնչուող տարբեր
հարցեր:
Ըստ «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանի աղբիւրներուն, մէկուկէս ժամուան ընթացքին
արտաքին գործոց նախարարը պատասխանած է միայն չորս հարցումի:
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Հայաստան Իրաքի Եզիտիներուն Փոխանցեց 100 Հազար
Տոլարի Օժանդակութիւնը
Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց
նախարար Էդուարդ Նալբանդեան 2 սեպտեմբերին
ՄԱԿ-ի գաղթականներու հարցերով գերագոյն
յանձնակատարի հայաստանեան ներկայացուցիչ
Քրիսթոֆ Պիերվիթին յանձնեց նոյն գրասենեակի
ժընեւեան
կեդրոնի
դրամատնային
հաշիւին
Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան
կողմէ
Իրաքի
մէջ
ծայրայեղականներու
գործողութիւններուն հետեւանքով տուժած եւ իրենց
բնակավայրերէն
տեղահանուած
եզիտիներուն
օգնութիւն տրամադրելու նպատակով 100 հազար
տոլարի վճարման գիրը:
«Վերջին շաբաթներուն ընթացքին աշխարհի ուշադրութեան կեդրոնին մէջ են Իրաքի
ծայրայեղականներուն կողմէ կրօնական եւ ազգային փոքրամասնութիւններուն դէմ
իրականացուող
զանգուածային
ոճրագործութիւնները:
Բռնութիւններու
հետեւանքով
բնակութեան մնայուն վայրերէն տեղահանուած են հազարաւոր խաղաղ բնակիչներ` եզիտիներ,
քրիստոնեաներ, մահմետականներ: Բռնութիւնները բազմաթիւ զոհերու պատճառ դարձան»,
ըսաւ Նալբանդեան` աւելցնելով, որ Հայաստանը համահեղինակած է ՄԱԿ-ի մարդու
իրաւունքներու խորհուրդի 1 սեպտեմբերին ընդունուած համապատասխան բանաձեւը:
Նալբանդեանի խօսքով` «Հայաստանի ժողովուրդը եւ իշխանութիւնները կը կիսեն Հայաստանի
եզիտի քաղաքացիներուն անհանգստութիւնը եւ վրդովմունքը` տեղի ունեցող ողբերգական
զարգացումներուն կապակցութեամբ»:
Ինչպէս կը հաղորդեն արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ ծառայութենէն,
արարողութեան ներկայ եղան Հայաստանի մէջ ՄԱԿ-ի մնայուն համակարգող Պրետլի
Պուզեթօ, Եզիտիներու ազգային միութեան նախագահ Ազիզ Թամոյեան, Հայաստանի
եզիտիներու հոգեւոր առաջնորդ շէյխ Բրօ Հասանեան:
Պրետլի Պուզեթօ գնահատեց Հայաստանի մարդասիրական քայլը եւ համերաշխութիւնը`
ցեղասպանութեան սպառնալիքի առջեւ յայտնուած Իրաքի փոքրամասնութիւններուն հետ:
Հայաստանի կառավարութիւնը 21 օգոստոսի նիստին որոշած էր Իրաքի` ներքաղաքական
բախումներուն հետեւանքով տուժած եւ իրենց բնակավայրերէն տեղահանուած եզիտիներուն
իբրեւ օգնութիւն յատկացնել 100 հազար ամերիկեան տոլար:
Իսլամական արմատական զինեալներու` օգոստոսի սկիզբը Իրաքի հիւսիսային Սինճար
քաղաքի գրաւումէն ետք տեղւոյն եզիտի փոքրամասնութեան (որ քաղաքը իր հայրենիքը կը
նկատէ) անդամները, վախնալով կորսնցնել իրենց կեանքը, ստիպուած էին փախչիլ շրջակայ
լեռները` յայտնուելով օգնութեան խիստ կարիքի մէջ:
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Վարդանեան. «Մենք Պէտք Է Հասնինք Մեր Վերջնական
Նպատակին»
Ինչպէս

նախապէս

նախանցեալ

օր

հաղորդած

կանուխ

էինք,

առաւօտեան

Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի
մէջ սկիզբ առաւ անկախութեան տօնին
նուիրուած

ձեռնարկներու

շարքը:

Հայկական երկու հանրապետութիւններու
նախագահները

բազմամարդ

Ստեփանակերտի

երթով

Վերածնունդի

հրապարակէն

ուղղուեցան

Ստեփանակերտի

յուշահամալիր,

ուր

ծաղիկներ եւ ծաղկեպսակներ զետեղեցին
յաղթանակը

խորհրդանշող

պատուանդանին,

եւ

յուշաքարի

ծաղիկներ

դրին

հայրենիքի ազատութեան համար հերոսաբար զոհուածներու շիրիմներուն: Այնուհետեւ
հայկական երկու հանրապետութիւններու նախագահները ծաղիկներ զետեղեցին Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետութեան Գերագոյն խորհուրդի նախագահ Արթուր Մկրտչեանի
շիրիմին:
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան քարտուղար Աղուան
Վարդանեան «Ապառաժ»-ի հետ զրոյցի ընթացքին նշեց, որ վերջին տասնամեակներու
յիշարժան թուականներէն երեքն են` Արցախի անկախութեան հռչակման օրը, Շուշիի
ազատագրման օրը եւ Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան օրը. «Շատ կարեւոր է,
որ Արցախի ժողովուրդը 23 տարի առաջ ճիշդ պահուն կրցաւ հռչակել իր անկախութիւնը:
Ասիկա անշուշտ գործընթաց է եւ մենք տակաւին չենք կրնար այս անկախութիւնը
վերջնականապէս միջազգայնօրէն ամրագրել Արցախը ազատագրելը ինքնին հսկայական
յառաջընթաց է եւ պատմական նշանակութիւն ունի, աւելի՛ն, Արցախի անկախութեան
հռչակման օրուան կապակցութեամբ շնորհաւորելով մեր ամբողջ ժողովուրդը ի սփիւռս
աշխարհի, Հայաստանի եւ Արցախի մէջ, պէտք է ապրինք այն վստահութեամբ, որ պիտի գայ
այն օրը, որ այս բոլորը վերջնական ձեւակերպում կը ստանան նաեւ միջազգայնօրէն»:
«Աշխարհի մէջ այսօր իրավիճակը այնպիսին է, որ պէտք է միշտ աւելին ընել: Ես խորապէս
վստահ

եմ,

որ

Հայաստանի

եւ

Արցախի

հանրապետութիւններու

արտաքին

գործոց

նախարարութիւնները կարող են եւ պարտաւոր են աւելին ընել: Սակայն ակնկալել, որ
աշխարհի տարբեր պետութիւններ շատ արագ կը ճանչնան Արցախի անկախութիւնը, քիչ
յուսալի է, բայց քայլ առ քայլ գործընթացը յառաջ կը շարժի եւ բոլորովին վերջերս Քալիֆորնիոյ
Ծերակոյտը ճանչցաւ Արցախի անկախութիւնը: Կը կարծեմ ճամբան ճիշդ ընտրուած է:
Պարզապէս պէտք է ջանքերը լարել եւ աւելին ընել: Ի վերջոյ մենք պիտի հասնինք մեր
նպատակին»:
Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 247, àõñµ³Ã, 05 êºäîºØ´ºð, 2014

5

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ

Էրտողան Այցելեց Ազրպէյճան
ԱՓԱ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ
Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ Թուրքիոյ
նորընտիր նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի հետ
ունեցած հանդիպումէն ետք յայտարարած է, որ
Թուրքիան որքան ուժեղ ըլլայ, այնքան Ազրպէյճանը
ինքզինք աւելի ուժեղ պիտի զգայ:
Ալիեւ նաեւ ուրախութիւն յայտնած է, որ Էրտողան եկած է «հարազատ Ազրպէյճան»:
Ան յատուկ շնորհակալութիւն յայտնած է Թուրքիոյ` Լեռնային Ղարաբաղի հարցին մէջ
Ազրպէյճանի դիրքորոշումին սատարելուն համար: Ան իր կարգին Թուրքիոյ խոստացած է
միանալ Հայոց ցեղասպանութեան հարցին մէջ Թուրքիոյ ժխտողականութեան:
Ալիեւ նաեւ յոյս յայտնած է, որ թուրք-ազրպէյճանական ԹԱՆԱՓ` անդրանատոլական կազի
խողովակաշարին նախագիծը ճշդուած ժամանակին պիտի իրագործուի:
Թուրքիոյ նախագահը յայտարարած է, որ Ալիեւի հետ հանդիպումին «օրակարգի հիմնական
հարցը կը մնայ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը»: Ան նշած է, որ Ալիեւի հետ «այդ ուղղութեամբ
հետագայ քայլերը քննարկեցինք»:
Ինչ կը վերաբերի երկու երկիրներուն միջեւ տնտեսական համագործակցութեան հարցին`
Էրտողան յայտարարած է, որ Թուրքիա մտադիր է Ազրպէյճանի հետ տարեկան առեւտրական
շրջանառութեան ծաւալը հասցնել 15 միլիոն տոլարի:
«Մենք երկու պետութիւն մէկ ազգ ենք, ասիկա Հայտար Ալիեւի ժառանգութիւնն է», նշած է
Էրտողան:

Էրտողան. «Լեռնային Ղարաբաղի Խնդիրը
Պիտի Ներառուի Օթան-ի Վեհաժողովի
Օրակարգին Վրայ»
Ազրպէյճանական «Թրենտ» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ նորընտիր
նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան Պաքուի մէջ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ
ունեցած հանդիպումին ընթացքին յայտարարած է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը պիտի
ներառուի ՕԹԱՆ-ի վեհաժողովի օրակարգին վրայ:
Ըստ Էրտողանի, ՕԹԱՆ-ի վեհաժողովին ընթացքին Թուրքիա մտադիր է յիշեցնել դաշինքին
կողմէ Ազրպէյճանին տրուած խոստումներու կատարման կարեւորութիւնը: «Ատիկա
Ազրպէյճանի իրաւունքն է, եւ երկրին տրուած խոստումները պէտք է կատարուին: Թուրքիա
պատրաստ է այդ հարցին մէջ վճռականութիւն ցուցաբերելու», ըսած է Էրտողան:
Ըստ անոր, Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման հարցը առաջնահերթութիւն է Թուրքիոյ
համար եւ երկիրներուն միջեւ երկկողմ յարաբերութիւններու մակարդակի ցուցանիշ:
ՕԹԱՆ-ի վեհաժողովը տեղի պիտի ունենայ 4-5 սեպտեմբերին` Կալեսի մէջ:
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Ստեփանակերտի Մէջ Նշուեցաւ Արցախի
Հանրապետութեան Անկախութեան 23-Ամեակը
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետութեան
մայրաքաղաք
Ստեփանակերտի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Սերժ Սարգսեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
նախագահ Բակօ Սահակեան, Արցախի Հանրապետութեան
հռչակման
23-րդ տարեդարձին մասնակցելու նպատակով
Հայաստանէն
եկած
պաշտօնական
պատուիրակութեան,
արցախահայութեան եւ արտերկրէն եկած հիւրերու հետ
Վերածնունդի հրապարակէն հանդիսաւոր քայլերթով այցելեցին
Ստեփանակերտի յուշահամալիր:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան յարգանքի տուրք մատուցեց Ղարաբաղի անկախութեան համար
զոհուած հայորդիներու յիշատակին, ծաղիկներ զետեղեց Արցախի Գերագոյն խորհուրդի
առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչեանի եւ ղարաբաղեան պատերազմի նահատակներու
շիրիմներուն:

Նախագահ Սարգսեանի Շնորհաւորական Ուղերձը
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան շնորհաւորական ուղերձ յղեց Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան անկախութեան տօնին առիթով:
Ուղերձին մէջ մասնաւորապէս ըսուած է. «Սիրելի՛
արցախցիներ, կը շնորհաւորեմ ձեզ Լեռնային
Ղարաբաղի անկախութեան տօնին առիթով: Արցախի
ժողովուրդին
պատմական ընտրութիւնը
այլեւս
անշրջելի իրականութիւն է: Ամբողջ հայութեան
աջակցութեամբ, եւ նախ եւ առաջ ձեր անկոտրում
կամքի, ձեր գերմարդկային ջանքերուն եւ ճիգերուն
շնորհիւ, ինչպէս նաեւ մեծագոյն զոհողութիւններու
գնով, դուք ստեղծեցիք եւ կայացուցիք պետականութիւն:
«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը այսօր հպարտօրէն կրնայ կանգնիլ աշխարհի
բոլոր
այն երկիրներուն
շարքին,
որոնք
շահեկանօրէն
կը
տարբերին
իրենց
կազմակերպուածութեամբ, հզօր բանակով եւ պետական կուռ կառոյցներով: Արցախի մէջ
ժողովրդավարութեան խորացումը, մշակութային եւ կրթական վերելքը, ինչպէս նաեւ
տնտեսական աճի կշռոյթները միայն մեզ չեն տպաւորեր: Արցախը ե՛ւ իրեն, ե՛ւ աշխարհին
արդէն ապացուցած է, որ կայացած եւ ծաղկուն պետութիւն ըլլալու համար ունի հզօր
քաղաքակրթական պաշար:
«Մեզի պարտադրուած պատերազմը եւ սահմաններու երկայնքին
իրականացուող
պարբերական սադրանքները ոչինչ են այն հզօր ոգիին համեմատութեամբ, որ կ՛առաջնորդէ
արցախցին եւ ամբողջ հայութիւնը:
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ, կրկին կը շնորհաւորեմ բոլորս այս մեծ տօնին առիթով: Կը մաղթեմ
խաղաղ երկինք եւ յառաջընթաց»:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Ասատ. «Սուրիացի Ժողովուրդը Կ՛ողջունէ
Վերակառուցման Թղթածրարին Մէջ Ներդրում Ունենալու
Իրանի Պատրաստակամութիւնը»
Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ Չորեքշաբթի օր Իրան-Սուրիա
տնտեսական յարաբերութեանց յանձնախումբի նախագահ Ռոստոմ
Քասիմիին հետ ունեցած հանդիպումին ընթացքին յայտնեց. «Սուրիացի
ժողովուրդը կ՛ողջունէ վերակառուցման թղթածրարին մէջ ներդրում
ունենալու
Իրանի
եւ
այլ
բարեկամ
երկիրներու
պատրաստակամութիւնը,
եւ
բարձր
կը
գնահատէ
Իրանի
Հանրապետութեան
Սուրիոյ
կողքին
կանգնիլը
ընդդէմ
այն
ծրագիրներուն, որոնք թիրախ կը դարձնեն շրջանի ժողովուրդներն ու
անոնց հասարակաց շահերը»:
Ասատ Քասիմիի հետ նաեւ քննարկեց Սուրիա-Իրան տնտեսական
ներկայ գործակցութիւնը եւ զայն զարգացնելու ու ամրապնդելու
հեռանկարները:

Եացենիուք. «Ուքրանիոյ Եւ Ռուսիոյ Միջեւ
«Պատ» Պիտի Կառուցուի»
ԻԹԱՐ-ԹԱՍՍ կը հաղորդէ, որ Ուքրանիոյ վարչապետ Արսենի Եացենիուք իր ղեկավարած
կառավարութեան նիստին ընթացքին յայտնած է. «Ուքրանիոյ պէտք է աւելի յստակ
վարդապետութիւն` յստակ ձեւակերպումով, թէ ո՛վ է նախայարձակ եւ ո՛րն է վտանգը, այնպէս
որ Ռուսիան պէտք է այդ վարդապետութեան մէջ նկատի առնուի իբրեւ միակ նախայարձակը,
որ կը սպառնայ Ուքրանիոյ տարածքային ամբողջականութեան»:
Ան նաեւ ըսած է, որ Ուքրանիան այժմ կը սկսի Ռուսիոյ հետ «իրական սահմանի» կառուցումը:
«Մենք կը սկսինք «Պատ» նախագիծը, որ «իրական սահմանի» կառուցումն է Ուքրանիոյ եւ
Ռուսիոյ միջեւ», ըսած է Եացենիուք:

Փենթակոն. «Ուքրանիոյ Սահմանին Մօտ
10 Հազար Ռուս Զինուոր Կայ»
ԻԹԱՐ-ԹԱՍՍ հաղորդեց, որ Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարարութեան
բանբեր Ճոն Քըրպի յայտնած է. «Միացեալ Նահանգներ կը շարունակեն նկատել ռուս
զինուորներ Ուքրանիոյ հետ սահմանի հիւսիսային մասին մէջ: Ես չեմ կրնար ստոյգ թիւ նշել,
սակայն խօսքը շուրջ տասը հազար մարդու մասին է»:
Ըստ անոր, այս պահուս շատ աւելի կարեւոր է ոչ թէ զօրքերու թիւը, այլ անոնց
կարելիութիւնները եւ սահմանէն գտնուած հեռաւորութիւնը: Միեւնոյն ժամանակ, Միացեալ
Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութիւնը չի հաստատեր ռուսական զօրքերու
մուտքը Ուքրանիոյ տարածք:
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«Ես կը կարծեմ, ոչ մէկ նորութիւն կայ, որ կրնան հաստատել Միացեալ Նահանգները»,
յայտարարած է արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Ճեն Փսաքի` խօսելով Քիեւի այն
յայտարարութիւններուն մասին, ըստ որոնց, Ուքրանիոյ տարածքին մէջ կը պատերազմին
ռուսական զօրքերը:

Փութին-Փորոշենքօ Արեւելեան Ուքրանիոյ Մէջ Մնայուն
Զինադադարի Շուրջ Համաձայնութիւն
«ՌԻԱ Նովոսթի» կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ
նախագահ
Վլատիմիր
Փութինի
եւ
Ուքրանիոյ նախագահ Փիոթըր Փորոշենքոյի
միջեւ հեռաձայնային հաղորդակցութիւն մը
տեղի ունեցած է:
Ըստ աղբիւրին, Փութին Փորոշենքոյի հետ
քննարկած է Ուքրանիոյ արեւելքին մէջ
արիւնահեղութիւնը դադրեցնելու համար
անհրաժեշտ առաջնահերթ քայլերը:
Փութինի մամլոյ քարտուղար Տմիթրի
Փեսքով մանրամասնած է, որ Փութինի եւ
Փորոշենքոյի տեսակէտները տագնապէն դուրս գալու ուղիներ ճշդելու առումով զգալիօրէն
համընկնած են:
Ուքրանիոյ նախագահի մամլոյ գրասենեակը իր կարգին յայտարարեց. «Երկու նախագահները
համաձայնութիւն գոյացուցին արեւելեան Ուքրանիոյ Տոնպասի շրջանին մէջ մնայուն
զինադադարի շուրջ»: Փութին Չորեքշաբթի օր կոչ ուղղեց «արեւելեան Ուքրանիոյ մէջ
մարդասիրական միջանցքներ բանալու»` յոյս յայտնելով, որ ուրբաթ օր Քիեւի եւ ռուսամէտ
զինեալներուն միջեւ վերջնական համաձայնութիւն մը գոյանայ:

Օպամա Յայտարարած Է Էսթոնիոյ Մէջ
Ամերիկեան Օդուժի Ուժերու Տեղակայման Մասին
ԱՖՓ կը հաղորդէ, որ պաշտօնական այցելութեամբ Թալին
գտնուող Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամա
յայտարարած է Էսթոնիոյ մէջ ամերիկեան օդուժի ուժերու
տեղակայման մասին:
Ըստ յայտարարութեան, խօսքը «լրացուցիչ» օդուժի մասին է, որ
պիտի տեղակայուի Էսթոնիոյ Ամարի օդուժի զինուորական
կայանին մէջ:
Օպամայի այցելութենէն առաջ Էսթոնիոյ նախագահ Հենտրիք
Իլվես յայտարարած էր, որ Էսթոնիա կը փափաքի իր տարածքին
մէջ
ՕԹԱՆ-ի
ուժեր
տեղակայել`
անվտանգութեան
նկատառումներով:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

«Նոր Թուրքիա»-ն Կամ Շպարուած Հին Թուրքիան
Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլու 1 սեպտեմբերին
խորհրդարանին
մէջ
ներկայացուց
Թուրքիոյ
62-րդ
կառավարութեան ծրագիրը` յայտարարելով. «Մեր ժողովուրդը
ժառանգորդ եւ կրող մըն է մեծ քաղաքակրթութեան մը, որուն
կեդրոնը յոգնակիութեան մէջ գոյութիւն ունին միութիւնն ու
եղբայրութիւնը»: 189 էջերէ եւ հինգ գլուխներէ բաղկացած
ծրագիրին մէջ նշուած է. «Մեր նպատակն է քանդել
առանձնաշնորհեալ
քաղաքացիութեան
համակարգը
եւ
իրականացնել հաւասար քաղաքացիութեան հասկացողութիւնն
ու պատկանելիութեան հասարակաց հասկացողութիւն մը: Այս հոլովոյթը
վերականգնումի ճամբով պիտի բացայայտէ պատկանելիութեան նոր գիտակցութիւն»:

հոգեբանական

Այս բոլորը առաջին ընթերցումով կրնան շատ գեղեցիկ ու յուսատու խօսքեր թուիլ, սակայն պէտք է հարց
տալ, թէ «մեր ժողովուրդը» խօսքով ակնարկութիւնը ճիշդ որո՞ւն կ՛երթայ, Թուրքիոյ քաղաքացիներո՞ւն,
թուրքերո՞ւն, թէ իշխող կուսակցութեան ընտրազանգուածին: Թուրքիոյ բազմաթիւ քաղաքացիներու
համար վստահաբար անընդունելի է ժառանգորդն ու կրողը նկատուիլ օսմանեան այսպէս կոչուած «մեծ
քաղաքակրթութեան», որուն զոհերուն ժառանգորդներն են անոնք եւ որուն կիրարկած «միութեան ու
եղբայրութեան» քաղաքականութեան հետեւանքները մինչեւ օրս կրողները: Աւելի՛ն, Տաւութօղլու կը
հաւաստէ, որ իւրաքանչիւր անհատի արժանապատուութեան հիմքը հանդիսացող ազատութիւնները
Թուրքիոյ մէջ երաշխաւորուած են իշխող Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան կողմէ:
Յայտարարութիւն մը, որ դժուար թէ խանդավառէ Թուրքիոյ փոքրամասնութիւնները` նկատի ունենալով,
որ նշեալ կուսակցութեան իրողական ղեկավար Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի եւ անոր կուսակից
Ապտիւլլա Կիւլի համար հայ, յոյն, ասորի կամ հրեայ կոչուիլը նուաստացուցիչ է:
Առաւելաբար ներքին քաղաքականութեան վերաբերող «Նոր Թուրքիա» կարգախօսին իրականացման
համար բնականաբար անհրաժեշտ է որդեգրել նոր սահմանադրութիւն մը, որ ըստ Թուրքիոյ
կառավարութեան ծրագիրին, հիմնուած պիտի ըլլայ «հիմնական երկու սիւներու վրայ, որոնք են`
իրաւունքներ-ազատութիւններն ու ընկերային սպասումները»: Կը մնայ տեսնել, որ այս «իրաւունքներազատութիւններ» հասկացողութիւնը գործնական գետնի վրայ ի՞նչ արտայայտութիւն պիտի ունենայ:
Նախանշանները քաջալերական չեն: Էրտողան բռնագրաւեալ հիւսիսային Կիպրոս իր այցելութեան
ընթացքին Հէյպելիի յունական դպրեվանքի վերաբացման համար դարձեալ նշեց Յունաստանի մէջ
թուրքերու իրաւունքներուն բաւարարումը, այլ խօսքով` շարունակեց իր երկրին քաղաքացիներուն
իրաւունքը պայմանաւորել մէկ այլ երկրի քաղաքացիներուն իրաւունքներուն բաւարարումով, այն պարզ
պատճառով, որ առաջինները ազգութեամբ յոյն են, իսկ վերջիններս` թուրք: Կառավարութեան ծրագիրի
ներկայացման նոյն օրը Էրտողանի արտայայտած կեցուածքը ցոյց կու տայ, որ ազգային ծագումը կը
շարունակէ աւելի գերակշիռ ըլլալ, քան քաղաքացիութիւնը, ուստի «մեր նպատակն է քանդել
առանձնաշնորհեալ քաղաքացիութեան համակարգը» յայտարարութեամբ պէտք չէ խանդավառուիլ,
որովհետեւ
Թուրքիոյ
իշխող
վերնախաւին
մօտ
«առանձնաշնորհեալ
քաղաքացիութիւն»
հասկացողութեան ընկալումը թերի է եւ կը վերաբերի թուրքերու հասարակութեան մէջ նշմարուող,
ծովեզերեայ շրջաններու-ներքին շրջաններու թուրքեր, երկփեղկումին:
Այն անհերքելի իրողութիւնը, որ «Նոր Թուրքիոյ» ճարտարապետները կը շարունակեն Թուրքիոյ յոյն
քաղաքացիներուն իրաւունքները պահել պատանդի կարգավիճակին մէջ, մտածել կու տայ, որ անոնց
ջատագովուած «նոր Թուրքիա»-ն իրողական գետնի վրայ հինէն այդքան ալ տարբեր պիտի չըլլայ:

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Սալբի Ղազարեան` Հարաւային Քալիֆորնիոյ
Համալսարանի Հայագիտական Վարիչ
Օգոստոս
14-ին,
Հարաւային
Քալիֆորնիոյ
համալսարանի
«Տորնսիֆ»
բաժանմունքի
հայագիտական հիմնարկի վարիչ նշանակուեցաւ
Սալբի Ղազարեան, որ երկարամեայ փորձառութիւն
ունի
ոչ
հասութաբեր
կազմակերպութեանց
գործունէութեան եւ կրթական մարզերէն ներս:
Ղազարեան Քալիֆորնիա պիտի վերադառնայ
Հայաստանի «Սիվիլիթաս» հիմնարկէն:
Նշանակումը
յայտարարեց
համալսարանի
«Տորնսիֆ» բաժանմունքի տնօրէն Սթիւ Քէյ, որ
նաեւ հաղորդեց, թէ համալսարանի «Թրբանճեան» ժամանակակից հայագիտական ուսմանց
ամպիոնի վարիչ ու օգնական դասախօս նշանակուած է դոկտ. Ռիչըրտ Անթառամեան, իսկ
պատմութեան ճիւղի օգնական դասախօս նշանակուած է փրոֆ. Ռիչըրտ Յովհաննէսեան, որ
գլխաւորաբար պիտի աշխատի Հայոց ցեղասպանութենէն վերապրողներու վկայութիւնները
թուայնացնելու եւ զայն համալսարանի «Շօա» հիմնարկի արխիւին մէկ մասը դարձնելու
ծրագիրին վրայ:
Հարաւային Քալիֆորնիոյ համալսարանի հայագիտական հիմնարկը 2005-ին հաստատուած է
համալսարանին եւ եւ շրջանի հայութեան միացեալ ջանքերով:
Հայագիտական հիմնարկի Ղեկավարման խորհուրդի ատենապետ Չարլի Կալեան ողջունեց այս
նշանակումները, որոնք կու գան այն միջոցին, երբ հիմնարկը կը պատրաստուի նշելու իր
հիմնադրութեան տասնամեակը` 28 Սեպտեմբերին կայանալիք հանդիսութեամբ մը:

Հայուհեաց Բարեսիրական Ընկերութեան
Ձեռարուեստի Ցուցահանդէս-Վաճառք
Նախաձեռնութեամբ Նոր Ջուղայի Հայուհեաց
բարեսիրական ընկերութեան վարչութեան, 23
օգոստոսին
Ս.
Ամենափրկչեան
վանքի
ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցաւ աւանդութիւն
դարձած
ամէնամեայ
բարեգործական
ցուցահանդէս-վաճառքի բացում:
Սոյն նախաձեռնութիւնը առիթ կը հանդիսանայ Ս.
Ամենափրկչեան վանք այցելող պարսիկ եւ օտար
այցելուներուն ծանօթացնելու հայկական մշակոյթը յատկապէս ձեռարուեստի ծիրէն ներս:
Ցուցահանդէս-վաճառքը պիտի տեւէ մինչեւ 6 Սեպտեմբեր եւ անոր հասոյթը պիտի ծառայէ
բարեսիրական նպատակներու:
Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 247, àõñµ³Ã, 05 êºäîºØ´ºð, 2014

11

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ

Հալէպի Տագնապէն Տուժածներուն Հետ Հանդիպում
2 օգոստոս 2014-ի երեկոյեան Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեան`
Կրթասիրաց վարժարանի շրջափակին մէջ ընդունեց Հալէպի տագնապէն տուժած
ընտանիքներ` ներկայութեամբ կղերական դասէն Տաթեւ Ա.քհնյ. Միքայէլեանի, Զարեհ քհնյ.

Շաքարեանի եւ Մաշտոց քհնյ. Արապաթլեանի:
Տէր Մաշտոց ողջունելով Հալէպի տագնապի զոհերու ընտանիքներուն ներկայացուցիչները`
շնորհակալութիւն յայտնեց իրենց ներկայութեան համար եւ անդրադարձաւ տագնապին իբրեւ
հետեւանք ծնունդ առած ընկերային կարգ մը երեւոյթներու: Ան խօսքը ուղղեց այն այրի
կիներուն, որոնք իրենց ողբերգութեան մէջ անգամ եկած էին եկեղեցի` ներշնչուելու
դժուարութիւնները յաղթահարելու հաւատքով:
Եկեղեցին զիրենք չէր ձգած վհատ ու մոլորուն, այլ իր նպաստը բերած էր անոնց` իբրեւ
հոգածութեան անսպառ շտեմարան: Հակառակ այս ծանր ու բարդ իրավիճակին, կորուստի
ցաւին`անոնք կը հաւատային դժուարութիւնները յաղթահարելու մարդկային կամքին:
Քահանայ հայրը անդրադարձաւ մեր մայրերու հոգեվիճակին: Ան վերլուծելով ընկերային
տարբեր դասակարգերու պատկացնող կիներու հոգեվիճակը` օրինակներով ցոյց տուաւ, թէ
հոգիի մեծութիւնը կախեալ չէ մարդոց տնտեսական կացութենէն ու դիրքէն, այլ` անոնց
մարդկային յատկանիշներէն:
Ապա ՍՕԽ-ի Ազգային պատսպարանի յանձնախումբին կողմէ խօսք առաւ Հռիփ Կանանեան եւ
յայտնեց, թէ Ազգային պատսպարանի յանձնախումբը մեկնելով Սուրիոյ պատերազմական
վիճակէն` յարմար նկատած է օժանդակութեան նոր համակարգ մը ստեղծել 3-12 տարեկան
որբացած եւ կարիքաւոր հայ երեխաներուն համար, հնարաւորութիւն ստեղծելով
յաղթահարելու եւ մեղմացնելու անոնց դժուարութիւնները, զանոնք վարժեցնելով խաղաղ ու
կարգապահ կեանքի եւ ընկերային ուրախ մթնոլորտի, որպէսզի լոյս եւ յոյս սփռէ երեխաներու
սրտերուն եւ մտքերուն մէջ, ժպիտ արձանագրէ անոնց դէմքերուն վրայ` զանոնք յանձնառու
պատասխանատուներու
եւ
գիտակից
ուսուցիչներու
հսկողութեամբ
վարժեցնելու
օրինապահութեան, կամաւոր հնազանդութեան եւ հաւաքական կեանքի:
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Ան յայտնեց, թէ անցեալին Ազգային պատսպարանը դարձած էր ապաստանարանը Եղեռնի
իբրեւ հետեւանք անպատսպար մնացած հայորդիներուն, ապա դարձած ապաստան` որբերու
եւ կարգ մը քայքայուած ընտանիքներու զաւակներուն: Ներկայիս եւս, մեկնելով երկրին
պատերազմական վիճակին պատճառով ստեղծուած կացութենէն, որբացած կարգ մը
երեխաներ կարիքը ունին յատուկ խնամքի, հետեւաբար անոնք պիտի ընդգրկուին
պատսպարանի
խնամատարական
ծրագրին
մէջ`
վայելելով
ՍՕԽ-ականներու
հոգատարութիւնը:
Այսպէս, պատսպարանի յանձնախումբը կրթական մարզը առաջնահերթութիւն նկատելով`
որոշած է նիւթական մտահոգութիւններէ զերծ պահել մեր մայրերը, որպէսզի անոնց
զաւակները ուսանին ու յառաջիկային նպաստեն մեր ընկերային եւ մշակութային կեանքի

վերելքին:
Օրուան եզրափակիչ պատգամը փոխանցեց թեմի առաջնորդը, որ մխիթարական խօսքերով
յորդորեց այն մայրերը, որոնց կեանքի բաժինը եղաւ շատ տառապանք ու քիչ վայելք, սակայն
այդ կեանքը կը շարունակէ ջերմանալ իրենց զաւակներուն հանդէպ տածած սիրոյ զգացումով:
Իր խօսքին մէջ սրբազան հայրը նշեց, թէ Ազգային իշխանութիւնը կոչուած է անվերապահ
հոգածութեամբ եւ սիրով ծառայելու իր զաւակներուն:
Սրբազան հայրը իր գոհունակութիւնը յայտնեց պատսպարանի եւ անոր ծառայող
խաչուհիներուն հաւատարմութեան եւ օրինապահութեան համար: Ապա գնահատեց Ազգային
պատսպարանին
ձեռնարկած
նոր
ծրագիրն
ու
խոստացաւ
նիւթաբարոյական
օժանդակութեամբ ապահովել սաներու բարեկեցութիւնը:
Այրիացած կիներուն հանդէպ ցոյց տրուած անվերապահ հոգածութիւնը արտայայտութիւնն էր
այն ջերմ սիրոյն, որ մարդ արարածը կը տածէ իր զաւակներուն հանդէպ, միաժամանակ խթան`
յաղթահարելու դժուարութիւններն ու յոյս ներշնչելու իրենց զաւակներուն:
Պատսպարանի յանձնախումբը ներկայ մայրերու զաւակներուն յատուկ ժամանցի յայտագիր
պատրաստած էր:
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Թաւրիզահայ Արծաթագործներ Գնահատանքի
Արժանացան Պետութեան Կողմէ
Վերջերս,
կազմակերպութեամբ
Արեւելեան
Ատրպատականի
Պետական
հնագիտական
բաժանմունքին,
Թաւրիզի
արուեստներու
դահլիճին
մէջ
տեղի
ունեցաւ
յատուկ
հանդիսութիւն,
որուն
ընթացքին
բարձր
գնահատանքի արժանացան կերպարուեստի մէջ
վաստակ ունեցող 17 անձնաւորութիւններ`
Արեւելեան Ատրպատականէն, որոնց շարքին կը
գտնուէին
թաւրիզահայ
վաստակաշատ
արուեստագէտ
արծաթագործներ`
Վարդան
Լուսինեան եւ Գուրգէն Շահնազարեան:
Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր եպս. Չիֆթճեան գնահատելով պետական
պատուոյ արժանացած թաւրիզահայ զոյգ արծաթագործ վարպետները` անոնց փոխանցեց իր
բարձր գնահատանքը:
Յայտնենք, թէ Թաւրիզի մէջ տակաւին կը գործէ արուեստագէտ արծաթագործներու փաղանգ
մը, որ մասնաւորաբար փորագրութեան իւրայատուկ մոթիֆներով կը հետեւի նախորդ
սերունդներու հայկական ոճի դպրոցին` միշտ գնահատուելով տեղացի եւ օտար
արուեստաբաններու կողմէ:

Էրտողան Հրաժարած Է Նախագահական «Հայկական
Նստավայրէն»
Թուրքիոյ նորընտիր նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան որոշած է այսուհետեւ չօգտագործել
երկրի հանրապետական ամբողջ պատմութեան ընթացքին նախագահական նստավայրը
հանդիսացող Չանքայայի պալատը: «Արմէնփրես»` վկայակոչելով թրքական «Հիւրրիյէթ»
օրաթերթը, կը հաղորդէ, որ Էրտողան այսպիսով կը հրաժարի իբրեւ նախագահական
նստավայր օգտագործել ժամանակին հայկական Գասապեաններու ընտանիքին պատկանած եւ
Հայոց ցեղասպանութեան իբրեւ արդիւնք անոնցմէ խլուած շինութենէն:
Խախտելով Թուրքիոյ հանրապետութեան 91-ամեայ աւանդութիւնը` Էրտողան որոշում տուած
է տեղափոխուիլ եւ նախագահական նստավայր դարձնել «Աթաթուրքի անտառային
հողատարածք» անուանումը կրող տարածքին մէջ կառուցուող նոր շինութիւնը: Փոխարէնը,
Թուրքիոյ 11 նախագահներու համար իբրեւ նստավայր ծառայած Չանքայայի պալատը պիտի
օգտագործեն վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլուն եւ անոր աշխատակազմը:
Չանքայա պալատը կը կառավարէ նախագահութիւնը, սակայն անիկա «կը պատկանի»
Թուրքիոյ խորհրդարանին: Պալատին իսկական տէրերն են Գասապեաններու ժառանգորդներ
Եդուարդ Չուաճի եւ Վերգին Գասապօղլու:
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Պանանի Կեղեւին Բազմազան Բարիքները
Գիտէ՞ք, թէ պանանի հասարակ կեղեւ մը կրնայ շատ մը բաներու ծառայել: Նախքան զայն
աղբամանը թափելը` մտածեցէք հետեւեալ կարելիութիւններուն մասին:
1-Պանանի կեղեւին ներսի բաժինով շփեցէք մժեղի
խայթուածքը.

շատ

չանցած`

քերուըտուքը

պիտի

մեղմանայ:
2-Պանանի կեղեւով շփեցէք ձեր կօշիկները, ապա
փայլեցուցէք փափուկ լաթով մը:
3-Պանանի կեղեւով շփեցէք ձեր ակռաները, մինչեւ որ
փոթասիոմով հարուստ թանձր նիւթը լաւապէս պատէ
զանոնք. սպասեցէք 2 վայրկեան ապա ցօղուեցէք ձեր բերանը:
4-Պանանի կեղեւով եւ քիչ մը ջուրով շփեցէք ձեր արծաթեղէնները, ապա զանոնք փայլեցուցէք
մաքուր, փափուկ լաթով մը:
5-Տան բոյսերուն խոշոր տերեւները փայլեցնելու համար զանոնք շփեցէք պանանի կեղեւով:
6-Թռչուններն ու թիթեռնիկները ձեզի բերելու լաւագոյն
միջոցը պատուհանին կամ պատշգամին եզերքը պանանի
կեղեւ զետեղելն է:
7-Պանան կամ պանանի կեղեւ ուտելով` կը սնուցանէք
ձեր մորթը, կը պաշտպանէք աչքը` տարիքի հետ
կապուած հիւանդութիւններէն, կը դարմանէք դէմքին
բշտիկները:
8-Պանանի

կեղեւով

շփեցէք

ձեր

դէմքը,

անոր

թարմութիւն եւ անհրաժեշտ ջուրը ապահովելու, նաեւ կանխահաս ծերացումէ պաշտպանելու
եւ կնճիռները ուշացնելու համար:
9-Պանանի կեղեւները որպէս պարարտացուցիչ օգտագործեցէք ձեր բոյսերուն համար:
10-Շատ մը ասիացի ժողովուրդներ, երբ միս պիտի եփեն, տապակին կամ ափսէին մէջ
պանանի կեղեւ մը կը զետեղեն, որպէսզի միսը հիւթեղ մնայ եւ չչորնայ:

www.yerakouyn.com
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Երեխան Գիրկէ Կտրելու Համար…
Որքան շուտ անդրադառնաք, որ ձեր երեխան երես կ՛առնէ,
այնքան դիւրին կ՛ըլլայ զայն վերադաստիարակելը: Բայց ասիկա
կամք եւ հաստատամտութիւն կը պահանջէ: Բայց յիշեցէ՛ք, որ ի
վերջոյ չափազանց պահանջկոտութիւնը աւելի կը վնասեն
երեխային, քան` ծնողքին:
Երբ երեխան արդէն վարժուեր է գիրկէ գիրկ երթալու, տեւաբար
պիտի լայ եւ գրկուիլ պիտի ուզէ:
Հոգեբանը այսպիսի պարագայի կը թելադրէ մեղմ ձայնով, բայց անառարկելիօրէն բացատրէք,
որ դուք գործ ունիք, պէտք է աւարտէք, հետեւաբար չէք կրնար գրկել զինք: Անշուշտ ան ձեր
բառերը պիտի չհասկնայ, բայց կը զգայ ձեր ձայնի ելեւէջները, եւ դուք զբաղած մարդու տեսքով
կը շարունակէք ձեր գործը:
Ամենադժուարը առաջին օրուան ժամերն են. սակայն պէտք չէ տկարանալ
ու տեղի տալ:
Կարգ մը երեխաներ կը համակերպին, երբ մայրը իրենց հետ չէ կամ իրենց
հետ չի խօսիր եւ առանձին զբաղում մը կը գտնեն: Ուրիշներ աւելի
հանգիստ կը զգան, երբ գոնէ կը տեսնեն իրենց մայրը կամ կը լսեն ձայնը,
նոյնիսկ եթէ մայրը չի գրկեր զիրենք:
Ժամանակ մը ետք, երբ որոշէք, որ ժամը հասած է ձեր երեխային հետ
խաղալու, անոր հետ գետինը նստէք, խօսեցէք, երգեցէք, խաղացէք,
արտօնեցէք, որ ձեր վրայ մագլցի, բայց մի՛ գրկէք:
Այսպէս քանի մը օր շարունակեցէք եւ շուտով ձեր երեխան կը համակերպի եւ իրեն յարմար
զբաղում մը կը գտնէ:

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

Ի՞նչ են անում իմ քարափներն առանց ինձ,
Քարափներին նստած ամպերն առանց ինձ…
Ո՞վ իմանայ՝ դեռ ինչքան են մնալու
Այն աշխարհում իմ սուրբ պապերն առանց ինձ:
Համօ Սահեան

www. armenianprelacykw.org
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