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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Ս. Էջմիածինի Մէջ. «Սուրիոյ Ճգնաժամը.
Մարտահրաւէրներ Հաւատքի Համայնքներուն Համար»
Նիւթով Միջազգային Խորհրդաժողովը Սկսաւ Իր
Աշխատանքներուն
Եկեղեցիներու
համաշխարհային
խորհուրդի
հրաւէրով,
նախագահութեամբ Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսի,
մասնակցութեամբ Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ
Յովիկ Աբրահամեանի եւ Եկեղեցիներու համաշխարհային
խորհուրդի ընդհանուր քարտուղար Օլաւ Թուէյթի, 11 յունիսին
Ս. Էջմիածինի մէջ սկսաւ «Ճգնաժամը Սուրիոյ մէջ.
մարտահրաւէրներ հաւատքի համայնքներուն համար» նիւթով
միջազգային երկօրեայ խորհրդաժողովը, որուն մասնակցեցան
Միջին Արեւելքէն, Սուրիայէն, Ռուսիայէն, Միացեալ Նահանգներէն եւ Եւրոպայի տարբեր
երկիրներէն, ինչպէս նաեւ Հայաստանի մէջ գործող տարբեր երկիրներու դեսպաններ եւ
ներկայացուցիչներ:
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը իր պատգամին մէջ յայտնեց, որ «Սուրիոյ պատերազմի չարիքը
խլած է մեծաթիւ անմեղ կեանքեր եւ այդ պատերազմը իր հետեւանքները կ՛ունենայ շրջանի
քրիստոնեաներուն կեանքին վրայ: Թուրքիոյ աջակցութեամբ ծայրայեղ իսլամականներու
կողմէ Սուրիոյ Քեսապ քաղաքին եւ Դամասկոսի ու Հալէպի հայկական թաղամասերուն վրայ
կատարուած յարձակումները տակաւին կը շարունակուին: Թուրքիոյ այս քայլերը մեր
ժողովուրդը իրաւացիօրէն կը գնահատէ իբրեւ Ցեղասպանութեան քաղաքականութեան
շարունակութիւն: Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի տարելիցի նախաշեմին կրնանք
հաստատել, որ հայ ժողովուրդը չէ մոռցած իր կրած կորուստի եւ տեղահանութեան ցաւը»,
յայտնեց Գարեգին Բ. կաթողիկոս:
Ապա խօսք առաւ Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան, որ
գնահատելով խորհրդաժողովին աշխատանքները յոյս յայտնեց, որ անոր արդիւնքները կը
նպաստեն Սուրիոյ մէջ քաղաքական եւ միջկրօնական երկխօսութեան հաստատումին:
Նշենք, որ երկօրեայ խորհրդաժողովի նիստերուն ընթացքին պիտի քննարկուին հետեւեալ
նիւթերը` «Սուրիոյ մէջ քաղաքական զարգացումները եւ մարդասիրական հեռանկարները»,
«Քրիստոնեաներուն ներկայութիւնն ու վկայութիւնը Մերձաւոր Արեւելքի եւ արաբական
աշխարհին մէջ տեղի ունեցող զարգացումներուն իբրեւ արդիւնք», «Մերձաւոր Արեւելքի
հայկական համայնքները եւ անոնց հեռանկարները»:
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Ազգային Ժողովի Ոչ Իշխանական Ուժերը Դէմ Պիտի
Քուէարկեն 2013-ի Պետական Պիւտճէի
Կատարողականին
Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան խմբակցութիւնը դէմ պիտի քուէարկէ Հայաստանի
Հանրապետութեան 2013 թուականի պետական պիւտճէի կատարողականին: Երէկ Ազգային
ժողովին մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան 2013 թուականի պետական պիւտճէի
կատարողականի քննարկման ժամանակ յայտարարեց Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան
խմբակցութեան քարտուղար Նայիրա Զոհրապեան:
Պիւտճէի կատարողականին դէմ քուէարկելու մասին յայտարարեց նաեւ Ժառանգութիւն
խմբակցութեան ղեկավար Ռուբէն Յակոբեան:
ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեան յայտարարեց, որ որեւէ
կատարողականի հաշուետուութիւն չի կրնար ընկալելի ըլլալ հասարակութեան համար, երբ
երկրին մէջ ընկերային իրավիճակի բարելաւում չի նկատուիր, մարդիկ փոփոխութիւններ չեն
տեսներ: Ան տեղեկացուց, որ ՀՅԴ-ն նոյնպէս դէմ պիտի քուէարկէ Հայաստանի
Հանրապետութեան 2013 թուականի պետական պիւտճէի նախագիծին:
Հայ ազգային քոնկրես խմբակցութեան ղեկավար Լեւոն Զուրաբեան իր կարգին տեղեկացուց, որ
իր խմբակցութիւնը եւս դէմ պիտի քուէարկէ կատարողականի նախագիծին:

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Վիեննայի Մէջ Հանդիպում
Ունեցաւ Աւստրիոյ Նախագահին Հետ
Նախանցեալ օր Հայաստանի նախագահ Սերժ
Սարգսեան պաշտօնական այցելութեամբ մեկնեցաւ
Աւստրիա: Չորեքշաբթի օր առաւօտեան տեղի ունեցան
Հայաստանի եւ Աւստրիոյ նախագահներ Սերժ
Սարգսեանի եւ Հայնց Ֆիշըրի դռնփակ հանդիպումը,
ապա`
պաշտօնական
պատուիրակութիւններու
մասնակցութեամբ
ընդլայնուած
կազմով
բանակցութիւնները, որոնց աւարտին ստորագրուեցան
շարք մը մարզերու մէջ հայ – աւստրիական
համագործակցութեան
զարգացման
ուղղուած
փաստաթուղթեր:
Մասնաւորապէս` նախագահները ստորագրեցին երկու պետութիւններու միջեւ բարեկամական
յարաբերութիւններու եւ գործընկերութեան մասին հռչակագիրը, ապա Սարգսեանի եւ Ֆիշըրի
մասնակցութեամբ ստորագրուեցան Հայաստանի տնտեսութեան նախարարութեան եւ
Աւստրիոյ
գիտութեան,
հետազօտութիւններու
եւ
տնտեսութեան
դաշնակցային
նախարարութեան միջեւ զբօսաշրջութեան մարզին մէջ համագործակցութեան մասին միացեալ
գործողութիւններու ծրագիրը, երկու երկիրներու կառավարութիւններուն միջեւ օդային
փոխադրութեան մասին համաձայնագիրը:
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Այցելութեան ծիրին մէջ ստորագրուեցան նաեւ երկու համաձայնագիրներ` «Արտահանման
վարկային
համաձայնագիր`
«Արամ
Խաչատրեան»
ֆիլհարմոնիք
համերգասրահի
վերազինում» ծրագիրի ֆինանսաւորման նպատակով Հայաստանի Հանրապետութեան` ի դէմս
ելեւմուտքի նախարարութեան եւ «Էռստէ» դրամատան միջեւ» եւ այլ երկու համաձայնագիրներ
«Հայաստանի Հանրապետութեան մշակոյթի նախարարութեան եւ աւստրիական «Վակներ
Պիռօ» ընկերութեան միջեւ` սարքաւորումներու մատակարարման մասին:
Հայաստանի եւ Աւստրիոյ նախագահները բանակցութիւններու արդիւնքները ամփոփեցին
միացեալ մամլոյ ասուլիսին ընթացքին եւ պատասխանեցին լրագրողները հետաքրքրող
հարցումներուն:

Ղարաբաղի Մէջ Հրազէնային Հարուածէն Զինուոր Մը
Մահացաւ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութիւնը յայտնեց, որ
Չորեքշաբթի օր Ղարաբաղի բանակի հիւսիսային (Գիւլիստան) ուղղութեամբ տեղակայուած
զօրամասերէն մէկուն պահպանութեան տեղամասի մարտական յենակէտին մէջ, տակաւին
չպարզուած հանգամանքներու մէջ, գլխու հրազէնային մահացու հարուած ստացած է զինուոր,
1994 թուականին ծնած Դերենիկ Մանուկեան:
«Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանութեան նախարարութիւնը կը կիսէ կորստեան ծանր վիշտը
եւ իր զօրակցութիւնը կը յայտնէ Դերենիկ Մանուկեանի ընտանիքի անդամներուն,
հարազատներուն եւ ծառայակիցներուն: Դէպքին մանրամասնութիւնները պարզելու համար կը
տարուի քննութիւն», նշուած է հաղորդագրութեան մէջ:

Ազրպէյճանական Կողմէ Կրակոցներ`
Շփման Գիծի Դիտարկումէն Առաջ
ԵԱՀԿ-ի առաքելութիւնը նախանցեալ օր Լեռնային
Ղարաբաղի եւ Ազրպէյճանի զինեալ ուժերու շփման
գիծի ծրագրային դիտարկում կատարեց Հատրութի
ուղղութեամբ` Հորատիզ բնակավայրի մօտակայքը:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան արտաքին
գործոց նախարարութեան տեղեկատուութեան եւ
հասարակութեան
հետ
կապերու
վարչութիւնը
փոխանցեց, որ մինչ դիտարկման սկիզբը արձանագրուած են կրակոցներ ազրպէյճանական
կողմէն ղարաբաղեան դիրքերու ուղղութեամբ, սակայն դիտարկումը անցած է ըստ
նախատեսուած ժամանակացոյցին: Միաժամանակ, ազրպէյճանական կողմը ԵԱՀԿ-ի
առաքելութիւնը դուրս չէ բերած իր յառաջապահ դիրքերը:
ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ Քասփրչիք դիտարկման
մասնակցած է ազրպէյճանական կողմէն: Դիտարկման առաքելութեանը ղարաբաղեան կողմէն
ուղեկցած
են
արտաքին
գործոց
եւ
պաշտպանութեան
նախարարութիւններու
ներկայացուցիչները:
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Նախագահ Սերժ Սարգսեան Շնորհաւորական Ուղերձ
Յղեց Վլատիմիր Փութինին
Նախագահ Սերժ Սարգսեան երէկ Ռուսիոյ պետական տօնին` Ռուսիոյ օրուան առիթով
շնորհաւորական ուղերձ յղեց Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինին:
Հայաստանի նախագահի մամլոյ ծառայութեան տարածած հաղորդագրութեան համաձայն,
նախագահ Սերժ Սարգսեան ընդգծեց, որ հայ եւ ռուս ժողովուրդներու բազմադարեան
բարեկամութեան վրայ հիմնուած հայ-ռուսական յարաբերութիւնները այսօր վստահօրէն կը
զարգանան դաշնակցային փոխադարձ գործակցութեան ոգիով: Ըստ նախագահին,
քաղաքական
արգասաբեր
երկխօսութիւնը
եւ
միջպետական
գործընկերութեան
ռազմավարական բնոյթը թոյլ կու տան միացեալ ջանքերով հասնիլ նշանակալի արդիւնքներու
բոլոր ուղղութիւններով:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան վստահութիւն յայտնեց, որ հիմնուելով ռազմավարական
յարաբերութիւններու ամուր կապերու վրայ` Հայաստան եւ Ռուսիա հետեւողականօրէն պիտի
խորացնեն առեւտրական-տնտեսական, ռազմական-արհեստագիտական եւ մարդասիրական
համագործակցութիւնը` կառուցելով բազմածրագիր համարկման փոխադարձ գործակցութիւն`
ի շահ երկու պետութիւններու քաղաքացիներու բարօրութեան զարգացման: Նախագահ
Սարգսեան ընդգծեց, որ ատիկա, անկասկած, կը համապատասխանէ շրջանային
կայունութեան եւ անվտանգութեան ապահովման հունով ընթացող երկու երկիրներու
արմատական շահերուն:

Դաշնակցութիւն Խմբակցութեան Հանդիպումը Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետութեան Վարչապետին Հետ
11 յունիսին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի Դաշնակցութիւն
խմբակցութեան նախաձեռնութեամբ տեղի ունեցաւ հերթական հանդիպումը Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետութեան վարչապետ Արա Յարութիւնեանի հետ:
Հանդիպման ժամանակ քննարկուեցան մասնաւորապէս 2013 թուականի պիւտճէի
կատարողականին եւ ընկերային-տնտեսական հիմնախնդիրներուն առնչուող հարցեր:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի Դաշնակցութիւն խմբակցութիւնը
վարչապետին ներկայացուց համայնքներուն մէջ հանդիպումներու ժամանակ բնակիչներուն
կողմէ բարձրացուած հարցերը: Խմբակցութեան կողմէ ներկայացուեցաւ նաեւ կրթական
մարզին առնչուող բարեփոխումներու, ենթակառոյցներու, գիւղերուն մէջ խմելու ջուրի
վերաբերեալ եւ այլ հարցեր:
Կառավարութեան ղեկավարը ներկայացուց ընկերային-տնտեսական եւ կրթական որոշ
ծրագիրներու իրականացման ընթացքը` կարեւոր նկատելով խորհրդարանին դերը պետական
պիւտճէի կատարողականի արդիւնաւէտութեան բարձրացման գործին մէջ, ակնկալելով
կառուցողական առաջարկներ այդ ուղղութեամբ: Անդրադառնալով կրթական համակարգին եւ
մարդուժի պատրաստման վերաբերող հարցերուն` կառավարութեան ղեկավարը կիսեց
կրթութեան մարզի բարեփոխումներու անհրաժեշտութեան հարցը:
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ԱԿՆԱՐԿ

Կուշտը Անօթիին Վիճակէն Չի Հասկնար
Վաղը ընթացք կ՛առնէ ֆութպոլի աշխարհի ախոյեանութիւնը, որուն
անհամբեր կը սպասեն միլիոնաւոր մարդիկ: Մրցաշարքը տեղի պիտի
ունենայ Պրազիլի մէջ, որուն իշխանութիւնները կը յուսան տնտեսական մեծ
յառաջընթաց արձանագրած եւ քաղաքական ախորժակներ ունեցող իրենց
երկրին վարկը բարձրացնել, սակայն մրցաշարքի հիւրընկալման համար
նախատեսուած
կառոյցներուն
վրայ
աշխատանքներու
ընթացքին
արձանագրուած արկածները, զոհերը, ինչպէս նաեւ Սան Փաուլոյի մէջ
կառուցուող երկաթուղիին մրցաշարքէն մէկ օր առաջ տակաւին անաւարտ ըլլալու
իրողութիւնը դրական կերպով չէին կրնար ընկալուիլ եւ ապիկարութեան տպաւորութիւն
ստեղծեցին, ինչ որ հարցականի տակ առաւ 2016-ի Ողիմպիական խաղերը պատշաճ կերպով
կազմակերպելու Պրազիլի կարողութիւնը:
Մրցաշարքը նաեւ ուշադրութիւն հրաւիրեց երկրին մէջ տիրող անհաւասարութեան եւ
ընկերային անարդարութեան վրայ: Անցեալ տարի աւելի քան մէկ միլիոն քաղաքացիներ
Պրազիլի մեծագոյն քաղաքներուն մէջ բողոքի ցոյց կատարեցին` իրենց զայրոյթը
արտայայտելով ի տես ֆութպոլի աշխարհի ախոյեանութեան եւ 2016-ի Ողիմպիական
խաղերուն հիւրընկալման համար ծախսուած-ծախսուող հսկայական գումարներուն: Տակաւին
վերջերս հազարաւոր անտուն գործաւորներ խաղաղ քայլարշաւ մը կատարեցին դէպի «Արենա
Քորինթիանզ» մարզադաշտ, ուր տեղի պիտի ունենայ աշխարհի ախոյեանութեան բացման
խաղը: Անոնք կառավարութենէն պահանջեցին փոխադրամիջոցներու, առողջութեան,
կրթութեան եւ աժան բնակարաններու ապահովման համար յաւելեալ գումարներ յատկացնել:
Փոխադրամիջոցներու պաշտօնեաները իրենց կարգին քանի մը օր առաջ երթեւեկը ջլատող
գործադուլ մը կատարեցին` պահանջելով աւելի քան 12 առ հարիւրի յաւելում մը եւ մերժելով
կառավարութեան առաջարկած 8 առ հարիւրի յաւելումը:
Երկրին մէջ ամէնուրեք աշխարհի ախոյեանութեան եւ կառավարութեան դէմ որմնանկարներ
գոյութիւն ունին: Անոնցմէ մէկը կը ներկայացնէ երեխայ մը, որ կու լայ, որովհետեւ պնակին մէջ
անոր սպասած կերակուրին փոխարէն ֆութպոլի գնդակ դրած են: Պրազիլական օրաթերթերը
եւս նոյնօրինակ երգիծանկարներ հրատարակեցին:
Երկրին կառավարութիւնը իր տրամադրութեան տակ եղած այդ հսկայական գումարները
կրնար երկրին մեծաթիւ աղքատ եւ գործազուրկ դասակարգի տխուր վիճակին բարելաւման
տրամադրել, սակայն նախընտրեց այդ գումարները մսխել ժամանակաւոր փառքի մը վրայ, որ
արձանագրուած բացթողումներուն եւ արկածներուն պատճառով արդէն մեծապէս
կորսնցուցած է իր փայլքը: Կառավարութիւնն ու ունեւոր դասակարգը իրենց ընթացքով երկրին
մէջ տեղի ունեցող մրցաշարքը ատելի դարձուցին այլապէս ֆութպոլի սիրահար ժողովուրդին:
Ֆութպոլը, որ խեղճ ժողովուրդին ցաւերը կը մոռցնէր, այժմ վերածուած է անոր վէրքին վրայ
դրուած աղի: Ճշմարիտ է այն խօսքը, որ կ՛ըսէ, թէ «կուշտը անօթիին վիճակէն չի հասկնար»:
Պրազիլի կառավարութիւնը անախորժ ցոյցեր կանխարգիլելու նպատակով ապահովական
միջոցառումները ամրապնդած է, սակայն ատիկա անկասկած բաւարար պիտի չըլլայ զսպելու
խելագարուած ամբոխը, եթէ այս բոլորէն ետք երկրին ազգային խումբն ալ չկարենայ մինչեւ
աւարտական հանգրուան հասնիլ:

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Տահեշ Մուսուլի Մէջ Թուրքիոյ Հիւպատոսը Առեւանգեց
ՏԱՀԵՇ-ի անդամ զինեալներ Չորեքշաբթի օր գրաւեցին Մուսուլի մէջ Թուրքիոյ
հիւպատոսարանը, որմէ ետք առեւանգեցին Մուսուլի մէջ Թուրքիոյ հիւպատոս Էօզթուրք
Եըլմազը եւ հիւպատոսարանի անձնակազմն ու պահակները, ընդհանուր առմամբ շուրջ 48
հոգի: Եըլմազ վերջերս Էրպիլի մէջ ականահարումէ մը փրկուած էր:
Թրքական կառավարութեան աղբիւրներ «Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութեան յայտնեցին, որ
ջանքեր կը թափուին, որպէսզի անոնք անվնաս մնան: ՏԱՀԵՇ նաեւ գերեվարած է
բեռնատարերու 32 թուրք վարորդներ:
Զինուորական գետնի վրայ ՏԱՀԵՇ-ի զինեալները կը շարունակեն յառաջանալ դէպի
Սալահէտտին նահանգին մէջ գտնուող Պիժիի քարիւղահանքերը: Քրտական աղբիւրներ
«Արապիյա» արբանեակային պատկերասփիւռի կայանին յայտնեցին, որ Փեշմերկաները
Քերքուք նահանգի բոլոր սահմաններուն վրայ տարածուած են` ՏԱՀԵՇ-ի զինեալներու
ներթափանցումը կանխարգիլելու համար:
Մինչ այդ, քրտական ինքնավար մարզը Մուսուլի քաղաքացիներուն 15 օր տեւողութեամբ
ժամանակաւոր կեցութեան արտօնութիւն տուաւ:
Իրաքի վարչապետ Նուրի Մալիքի մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին վստահեցուց. «Իրաքեան
բանակի ուժերուն թերացումէն ետք, իրաքեան իշխանութիւնները կամաւորներէ կազմուած
զուգահեռ բանակ մը պիտի կազմեն ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարելու համար»` շեշտելով. «Նինուէի
մէջ ահաբեկչութեան դիմակայումէն բոլոր նահանջողները պիտի պատժուին»:
«Այն, ինչ որ տեղի կ՛ունենայ, ամբողջ Իրաքը կը վտանգէ եւ ոչ միայն խմբակ մը», ըսաւ ան`
աւելցնելով. «Ահաբեկիչներուն Նինուէի մէջ մնալ պիտի չարտօնենք»:
Մալիքի իրաքեան բանակի սպաներուն կոչ ուղղեց իրենց անձը քննելու, նախաձեռնութիւնը
վերստանձնելու, զինեալ ուժերը վերազինելու եւ ահաբեկիչները Նինուէէն վտարելու:
Նինուէի նահանգապետ Ասիլ Նուճէյֆի յայտնեց, որ Մուսուլի եւ Քերքուքի մէջ գտնուող
իրաքեան ապահովական ուժերը տարաձայնութեանց պատճառով ընկրկեցան` աւելցնելով.
«Բանակի ամէնէն բարձրաստիճան ղեկավարները Մուսուլէն փախուստ տալէ առաջ մեզի
սխալ տեղեկութիւններ տուին»: Ան պահանջեց այդ սպաները զինուորական դատավարութեան
ենթարկել:

Ասատ. «Երկխօսութիւնը Երրորդ Նստաշրջանի
Հիմնաքարն Է»
Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ լիբանանեան «Ախպար» օրաթերթին հետ հարցազրոյցի մը
ընթացքին յայտնեց, որ ինք աւելի քան երբեք համոզուած է, որ սուրիացի ժողովուրդը
կարողութիւնը ունի «Սուրիոյ պատմութեան այս սեւ հանգրուանը շրջանցելու»: Ան ըսաւ, որ
նախագահական ընտրութիւնը ցոյց տուած է, որ «հակառակ քարոզչութեան, հրահրումին,
հաւատադրժողութեան, ահաբեկչութեան եւ արտաքին դաւադրութեան, մարդիկ չեն փոխուած»:
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Ասատ յայտնեց, որ Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին Սուրիան պաշտպանելով ոչ միայն
ուզած է հաստատել իրենց միջեւ գոյութիւն ունեցող ուժեղ դաշինքը, այլ նաեւ վերականգնել
համաշխարհային համակարգի հաւասարակշռութիւնը, որ քանդուած էր Խորհրդային
Միութեան քայքայումէն ետք: Ան ըսաւ, որ Իրան կը գիտակցի, որ Սուրիոյ դէմ մղուող
պատերազմը զինք եւս թիրախ կը դարձնէ, որովհետեւ դիմադրութեան ուղղուածութիւնն ու
անոր աջակցութիւնը թիրախ կը դարձնէ: Ան համոզում յայտնեց, որ Իրան Սուրիոյ նկատմամբ
իր կեցուածքը պիտի չփոխէ` նշելով, որ Միացեալ Նահանգներն ու Արեւմուտքը իրենք սկսած
են կեցուածքի փոփոխութեան նշաններ տալ:
Ասատ ըսաւ, որ թրքական կեցուածքը տակաւին չփոխուեցաւ, սակայն ինք կը գիտակցի, որ
Անգարայի ուղղութեամբ իրանեան շարժումը չի կրնար Թուրքիոյ կողմէ ահաբեկչութեան
աջակցութիւնը անտեսել: «Ատիկա նախագահ Ռուհանիի խօսքին մէջ յստակ կ՛երեւէր», ըսաւ
ան:
«Յաղթանակը անխուսափելի է, նոյնիսկ եթէ ատիկա ժամանակ պահանջէ», յայտարարեց
Ասատ:
Սուրիոյ նախագահը ընդգծեց, որ «երկխօսութիւնը, երկխօսութեան մշակոյթը, մարդիկ
ուրիշներու հետ երկխօսելու վարժեցնելը» ներկայ հանգրուանի խորագիրին վերածուած են: Ան
ըսաւ նաեւ, որ երկխօսութիւնը իր երրորդ նստաշրջանի հիմնաքարն է:

Եւրոպական Միութեան Հետ Ընկերակցութեան
Համաձայնագիրի Ստորագրումէն Ետք Ռուսիա Կրնայ
Արտաքսել Մոլտաւիացիները
«Էխօ Մոսքվի» ձայնասփիւռի կայանը կը հաղորդէ, որ Մոլտաւիա-Ռուսիա տնտեսական
յարաբերութիւնները վերատեսութեան պիտի ենթարկուին, եթէ Քիշնեւ ստորագրէ Եւրոպական
Միութեան հետ Ընկերակցութեան համաձայնագիրը:
Աղբիւրը կը նշէ, որ մասնաւորաբար Ռուսիայէն կրնան արտաքսել Մոլտաւիոյ քաղաքացիները:
Ռուսիոյ մէջ աշխատող մոլտաւիացիներու կարգավիճակը վերատեսութեան ենթարկելու
մասին խօսուած է Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Կրիկորի Քարասինի եւ
Մոլտաւիոյ վարչապետ Եուրիէ Լիանքէի հանդիպումին ընթացքին, սակայն պաշտօնապէս այդ
մասին չէ յայտարարուած:
Սակայն, ըստ Մոլտաւիոյ ընկերվար-ժողովրդավարներուն, համաձայնագիրի ստորագրումէն
ետք Ռուսիան պիտի արտաքսէ 267 հազար քաղաքացիներ, որոնք խնդիրներ ունին
ոստիկանութեան հետ: Մնացեալին` շուրջ 700 հազար հոգիի պիտի առաջարկեն կա՛մ լքել
Ռուսիան, կա՛մ դիւրացուած կարգով ստանալ Ռուսիոյ քաղաքացիութիւն:
Կը նախատեսուի նաեւ, որ նոր քայլերու եւ հարկերու միջոցով Ռուսիան գրեթէ փակէ իր
շուկան Մոլտաւիոյ դիմաց:
Մոլտաւիա-Եւրոպական Միութիւն համաձայնագիրի ստորագրումը նախատեսուած է 27
յունիսին:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Ահազանգի Ղօղանջներ. 4. Հայ Դատի Ի՞նչ
Ռազմավարութեամբ Կը Ներկայանանք Մեծ Եղեռնի 100Ամեակին
Քեսապի հայաթափումը եւ ընդհանրապէս սուրիահայութեան աղէտալի վիճակը, իրենց
հնչեցուցած ահազանգի ղօղանջներով, ծանրակշիռ հարցականներու առջեւ դրած են
հայ ազգային ռազմավարութիւնը` Մեծ եղեռնի 100-ամեակի ոգեկոչման սեմին:
Ո՞ւր է կամ ո՞ր մէկն է համազգային այն ռազմավարութիւնը` պետականհասարակական եւ ազգային-քաղաքական, որուն իրագործումով պիտի կարենանք Հայ
դատի պայքարը իր արդար լուծման առաջնորդել` հայ ժողովուրդին դէմ թրքական
պետութեան գործադրած Ցեղասպանութենէն հարիւր տարի ետք:
Հարցականը նոր չէ, անշո՛ւշտ:
Միեւնոյն հարցականը կը դիմագրաւէինք Մեծ եղեռնի յիսնամեակին ալ, երբ
Արեւմտահայաստանի եւ Կիլիկիոյ հայութեան տեղահանութենէն, աքսորէն ու
սպանդէն, աւելի՛ն. հայրենի հողին յափշտակումէն եւ թրքացումէն յիսուն տարի ետք,
առաջին անգամ ըլլալով Երեւանը ողողուեցաւ «Մեր հողերը, մեր հողերը» պահանջող
հարիւր հազարաւորներու բողոքի ցոյցերով:
Խորհրդային լուծի տակ ապրող հայրենաբնակ հայութիւնը բողոքի այդ պոռթկումէն
անդին չանցաւ եւ ի վիճակի չեղաւ Հայ դատի հետապնդման ռազմավարութիւնը
մշակելու:
Իսկ սփիւռքի հայութիւնը կեանքի կոչեց Հայ դատի ուժական պայքարի
ռազմավարութիւնը, որ Հայոց ցեղասպանութեան շուրջ քաշուած լռութեան պատի
քանդումն էր` նպատակ ունենալով քաղաքական ճնշումի ազդու ալիքի բարձրացումը
միջազգային տարողութեամբ, Թուրքիան եւ մեծապետական ուժերը դնելով Հայկական
հարցին քաղաքական արդար լուծումը գտնելու հարկին տակ:
Մեծ եղեռնի յիսնամեակէն ետք որդեգրուած Հայ դատի ուժական պայքարի
ռազմավարութեան պակսող գլխաւոր լծակը հայրենի հողի վրայ համախումբ ապրող եւ
պահանջատէր կանգնող հայութիւնն էր, աւելի պարզ` պայքարը հողի վրայ յառաջ
մղելու հայ ազգային ուժականութիւնն էր:
Այդ պատճառով էր, որ միջազգային բեմահարթակի վրայ հակաթուրք ուժական
գործողութիւնները նոյնինքն Թուրքիոյ կողմէ գրաւեալ հայկական հողերուն վրայ
մղուող
ազատագրական
պայքարով
փոխարինելու
տարրական
փորձերը
կատարուեցան, որոնք սակայն թափ չկրցան հաւաքել: Իսկ Հայկական
պահանջատիրութեան յիսնամեակի զարթօնքէն կէս դար ետք, ահա դարձեալ եւ աւելի
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ծանր
շեշտով,
կը
դիմագրաւենք
Հայ
ռազմավարութեան միեւնոյն մարտահրաւէրը:

դատի

պայքարը

հայրենացնելու

Այդ առումով ծայր աստիճան ծանր կը ճնշէ այն գիտակցութիւնը, որ սուրիահայութեան
տկարացումով եւ Քեսապի հայաթափումով Հայ դատի ռազմավարութիւնը կը
դիմագրաւէ իր հաստատակամութեան եւ վճռականութեան հողը կորսնցնելու
վտանգը…
Հայաստանի վերանկախացումով Հայ դատի ուժական պայքարի սփիւռքեան
ռազմավարութիւնը փայփայեց այն յոյսը, որ վերջապէս պահանջատէր հայութիւնը
պիտի կարենար պետականօրէն իրաւատէր ներկայանալ` հայ ժողովուրդին դէմ
Թուրքիոյ կողմէ պետականօրէն գործադրուած Ցեղասպանութեան համար մարդկային,
հողային եւ քաղաքական հատուցում պահանջելով:
Հայեւթուրք տխրահռչակ արձանագրութիւնները ծանր հարուած հասցուցին այդ
յոյսերուն:
Հայ դատի պայքարը հայրենացնելու ռազմավարական մարտահրաւէրը վերստին
ընկրկումի մատնուեցաւ եւ տագնապի մատնեց հայ քաղաքական միտքը, նոյնիսկ
սուրիական տագնապէն եւ, մանաւանդ, Քեսապի հայաթափումէն առաջ: Եւ ինչպէս որ
հայեւթուրք արձանագրութեանց ստորագրութեամբ, այնպէս ալ սուրիահայութեան
տկարացումով եւ Քեսապի հայաթափումով թրքական պետութիւնը ի միջի այլոց
հաշուեյարդար կատարեց հայկական պահանջատիրութեան հետ:
Որքան ալ աջէն ու ձախէն փորձ կատարուի մեր ժողովուրդը ապակողմնորոշելու, թէ
ընդհանրապէս Սուրիոյ հայութեան եւ յատկապէս հայկական Քեսապին ողբերգութիւնը
պէտք չէ կապել թրքական յատուկ ռազմավարութեան, իրողութիւնը դառնօրէն եւ
դաժանօրէն կը մնայ այն, որ սուրիական ներքին պատերազմը բնաւ պիտի չյանգէր այս
աստիճան հակահայ դրսեւորումներու, եթէ թրքական սադրանքի քաղաքականութիւնը
ի գործ չդրուէր այսքան հետեւողականօրէն…
Ահազանգի ղօղանջներուն վերջինն ու մնայուն արձագանգ ունեցողը գիտակցութիւնն է
այն անզօրութեան, որ մեր ժողովուրդը ի վիճակի չէ, Մեծ եղեռնի 100-ամեակին
առիթով, աշխարհի չորս ծագերէն փութալու դէպի Տէր Զօր եւ հոնկէ աշխարհին լսելի
դարձնելու Հայ դատի իրաւատէրի իր պահանջատիրական ձայնը:
Առանց նաեւ Տէր Զօրէն եւ Հալէպէն, Գամիշլիէն ու Քեսապէն պոռթկացող Հայ դատի
պահանջատիրութեան` մեր ժողովուրդը չի կրնար քաղաքական արժանի պատասխանը
տալ թրքական պետութեան ցեղասպանական շարունակուող այն յոխորտանքին, թէ
հայերը եթէ հող կ՛ուզեն, թող գան եւ առնեն…
Հայկական Քեսապի վերականգնումը առանցքային նշանակութիւն ունի Մեծ եղեռնի
100-ամեակին ոգեկոչումը Հայ դատի պահանջատիրութեան հունով յառաջ մղելու
ճամբուն վրայ:
ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Ժողովրդային Հանդիպում – Զրոյց
Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Ֆիքսի «Արամ
Մանուկեան» կոմիտէի քարոզչական
յանձնախումբին 31 մայիսին Ֆիքսի
«Արամ Մանուկեան» ակումբի «Թագւոր
եւ Ռոզա Աւետիքեան» սրահին մէջ տեղի
ունեցաւ ժողովրդային հանդիպում-զրոյց:
Օրուան զրուցավար Սերգօ Գույումճեան
անդրադառնալով Քեսապի հայաթափման
այսօրուան աղէտի ազգային-քաղաքական
երեսներուն`
շեշտեց
պահանջատէր
հայութեան պատասխանատուութեամբ հարցը դիմագրաւելու կեցուածքը:
Ապա ցուցադրուեցաւ Քեսապի մասին տեսերիզ մը: Որմէ ետք «Սքայփ»-ի միջոցով կապ
հաստատուեցաւ Պէյրութի մէջ Միջին Արեւելքի Հայ դատի գրասենեակի պատասխանատու
Վերա Եագուպեանին հետ, ապա Հայաստան, ուր կը գտնուէին «Ազդակ» օրաթերթի խմբագիրտնօրէն, Շահան Գանտահարեան եւ Քեսապի Գործադիր մարմինի ներկայացուցիչ Կարօ
Մանճիկեան:
Առաջին հերթին զրուցավարը հարցումներ ուղղեց Վերա Եագուպեանին, յատկապէս`
արաբական մամուլի արձագանգներուն մասին, հարց տալով Քեսապի հայաթափման գործին
մէջ Թուրքիոյ դերակատարութեան, վերջին ամիսներու իրավիճակին եւ Լաթաքիա
հաստատուած քեսապահայութեան կեանքին մասին: Զրոյցը ընդգրկեց նաեւ Հայոց
ցեղասպանութեան 100-ամեակին ընդառաջ նախապատրաստութեան աշխատանքներու եւ
Միջին Արեւելքի մէջ գործունէութեան ու ճանաչման հնարաւորութիւններու հարցեր:
Զրոյցը շարունակուեցաւ Կարօ Մանճիկեանի հետ, որ ներկաներուն փոխանցեց
քեսապահայութեան դիմագրաւած ներկայ հարցերու հոլովոյթը եւ սուրիահայ գաղութի
գոյավիճակը, պատերազմական վատթարացած վիճակին տակ: Ան հաստատեց, որ
քեսապահայութիւնը հազիւ Լաթաքիա ոտք կոխած, անոր օգնութեան հասան ազգային
կառոյցները եւ տեղական խնամատարական խումբերը, որոնց կենցաղային նպաստները շունչ
մը տուին տառապող ժողովուրդին:
Ան խորին շնորհակալութիւն յայտնեց համայն հայութեան ճիգերով իրենց հասնող օգնութեան
համար, որ ցոյց կու տայ իրերօգնութեան ու միասնականութեան բարձր մակարդակը:
Հարցերուն անդրադարձաւ նաեւ «Ազդակ» օրաթերթի խմբագիր-տնօրէն Շահան
Գանտահարեան, որ վերլուծական իր մէջբերումով անդրադարձաւ աւանդական սուրիահայ
գաղութի կորուստներուն ու մղձաւանջին: Ան շեշտը դրաւ պատերազմի վտանգաւոր
անդրադարձներուն,
մանաւանդ
տեղեկատուական
պատերազմի
պարտադրած
ապակողմնորոշող փաստերուն վրայ: Շահան Գանտահարեան ակնարկեց արաբական
աշխարհի մէջ այս հարցով հանրային կարծիքի կազմաւորման եւ քաղաքական շրջանակներու
կեցուածքին, ինչպէս նաեւ անդրադարձաւ, թէ ինչպէ՛ս ամբողջ հայութիւնը կոչուած է
կանգնելու այս մարտահրաւէրին դիմաց:
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Աւարտին Սերգօ Գույումճեան յիշեցուց բոլորին, թէ Սուրիահայութեան օժանդակութեան
Յունաստանի մարմինը եւս իր ճիգերը միացուցած է համայն հայութեան ջանքերուն եւ
կտրօններ հրապարակած է` նիւթական գումար մը գոյացնելու նպատակով:

Քանատայի Խորհրդարանին Մէջ Նշուեցան
M-380 Բանաձեւին 10-Ամեակն Ու Հայաստանի
Առաջին Հանրապետութեան Հիմնադրման 96-Ամեակը
Կազմակերպութեամբ
Քանատայի
Հայ
դատի
յանձնախումբին, 27 մայիսին Օթթաուայի մէջ տեղի
ունեցաւ Քանատայի խորհրդարանին կողմէ Հայոց
ցեղասպանութեան ճանաչումը հաստատագրող M380 բանաձեւի 10-ամեակին եւ Հայաստանի Ա.
Հանրապետութեան
96-ամեակին
նուիրուած
հանդիսութիւնը:
Քանատա-Հայաստան
խորհրդարանական
բարեկամութեան խմբակցութեան նախագահ տոքթ.
Հերըլտ Ալպրեխթի խօսքին յաջորդեց
Ազատական կուսակցութեան ղեկավար Ճասթին Թրուտոյի խօսքը, որ հաստատեց, թէ իր
կուսակցութիւնը միշտ զօրակցած է Քանատայի մէջ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման
գործընթացին:
Քանատայի աշխատանքի եւ բազմամշակութային հարցերու նախարար Ճէյսըն Քենի իր
ելոյթին մէջ յայտնեց, թէ M-380 բանաձեւը կարեւոր իրադարձութիւն է Քանատայի պատմական
տարեգրութեանց մէջ, աւելցնելով, որ ամիսներ առաջ Անգարա կատարած իր պաշտօնական
այցելութեան ընթացքին Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Տաւութօղլու խստօրէն
քննադատած էր Քանատայի կառավարութիւնը` Հայոց ցեղասպանութեան գծով իր
հայանպաստ դիրքորոշումին համար, որուն իբեւ հակադարձութիւն` ինք պատասխանած է, որ
Քանատա հաստատակամ կը մնայ խորհրդարանին որդեգրած M-380 բանաձեւի
սկզբունքներուն:
Ցուցադրուեցաւ M-380 բանաձեւի պատմականը ներկայացնող տեսերիզ մը, որմէ ետք
շնորհակալական խօսքով ելոյթ ունեցաւ Քանատայի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան
հիւպատոս Արամ Յակոբեան: Քանատայի Հայ դատի յանձնախումբի ատենապետ տոքթ.
Ժիրայր Պասմաճեան իր ելոյթին մէջ յայտնեց, թէ M-380-ի իրագործումը յանձնախումբի երեք
տասնամեակներու վրայ երկարող քարոզչական աշխատանքին արգասիքն էր:
Նոր Դեմոկրատ կուսակցութեան խօսքը փոխանցեց Փոլ Տիուըր, որ շեշտեց, թէ Հայոց
ցեղասպանութեան ճանաչումով առաջքը կ՛առնուի յառաջիկայի հաւանական այլ
ցեղասպանութեանց:
Աւարտին, Քանատայի Հայ դատի յանձնախումբին կողմէ յատուկ գնահատագիրներ
յանձնուեցան M-380 բանաձեւի հեղինակ Մատլեն Տալֆոն Կիրալի, նախարար Ճէյսըն Քենիի եւ
Ազատական կուսակցութեան նախկին ղեկավար Սթեֆան Տիոնի:
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Ալեն Տելոն Կոմիտասի Դերով`
Ցեղասպանութեան Նուիրուած Ժապաւէնի Մէջ
Վերջերս Թուրքիոյ Ազգային մեծ ժողովի արտաքին
յարաբերութիւններու հարցերու յանձնախումբը «Հայոց
ցեղասպանութեան պնդումներ» հարցով յատուկ
օրակարգով հանդիպում մը ունեցաւ:
Նիստի ընթացքին քննարկուեցան 1915 թուականի
դէպքերը, ինչպէս նաեւ` Ցեղասպանութեան 100-ամեայ
տարելիցի
նախօրեակին
հայկական
սփիւռքի
հնարաւոր քայլերն ու անոնց դէմ Թուրքիոյ քայլերը:
Քննարկուեցաւ նաեւ այն հարցը, թէ Ցեղասպանութեան
նուիրուած «Վիրաւորը» խորագրեալ ժապաւէնը
նկարահանման համար մեծ գումար պիտի յատկացուի:
Թուրքիա եւս նման նախաձեռնութեամբ հանդէս պիտի
գայ: Թրքական ժապաւէնը կը կոչուի «Մեր սրտի
խոցը», որուն նկարահանումները տեղի կ՛ունենան Իգդիրի մէջ:
Յայտնենք, որ ժապաւէնին մէջ Կոմիտասի դերը ստանձնած է աշխարհահռչակ դերասան Ալեն
Տելոն, իսկ ժապաւէնի երաժշտութեան հեղինակն է ամերիկահայ ռոք երաժիշտ Սերժ
Թանքեան:

«Էլիս Այլընտ» Շքանշանը Ստացած Հայորդիներ
Կը Մեծարուին Օրենճ Քաունթիի Մէջ
Նախաձեռնութեամբ
Համաշխարհային
հարցերու
խորհուրդի Օրենճ Քաունթիի մասնաճիւղին, 20 մայիսին
«Սաութ քոսթ փլազա» պանդոկի սրահին մէջ տեղի
ունեցաւ
«Ամերիկա`
ներգաղթողներու
երկիր»
խորագիրով ձեռնարկ մը, որուն ընթացքին լուսարձակի
տակ առնուեցան իրենց համայնքներուն եւ Միացեալ
Նահանգներու ի սպաս շարք մը անհատներու
իրագործումները:
Մեծարեալներուն շարքին էին «Էլիս Այլընտ» շքանշանին
արժանացած հայորդիներ Յարութ Սասունեան (2008),
Մարիա Մեհրանեան (2008) եւ տոքթ. Ռաճըր Օհանէսեան (2004):
Ձեռնարկին ընթացքին ցուցադրուեցաւ վաւերագրական ժապաւէն մը, որուն մէջ լուսարձակի
տակ առնուեցաւ Հայոց ցեղասպանութենէն ետք Միացեալ Նահանգներ հաստատուած հայերու
ներդրումը երկիրի բարգաւաճման մէջ, իսկ գաղթականներու փորձառութեանց նուիրուած
խորհրդակցութեան մասնակցեցաւ նախկին դեսպան Կատի Վազքեզ, որ 1991-ին իբրեւ դէտ
ներկայ եղած էր Հայաստանի անկախութեան հանրաքուէին:
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Սայաթնովեան «Վարդատօն»-ի Նշում
Մայիս 25-ին սայաթնովեան «Վարդատօն»-ի
100-ամեակին առիթով Թիֆլիսի Ս. Էջմիածին
եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ Ս. պատարագ:
Արդէն 100 տարի շարունակուող աւանդոյթին
համաձայն, «Վարդատօն 2014»-ը սկսաւ անմահ
աշուղի յուշարձանին դիմաց կարմիր վարդերու
զետեղումով:
Վիրահայոց թեմի մշակոյթի բաժնի տնօրէն,
«Հայարտուն» կեդրոնի համակարգող Լեւոն
Չիդիլեանի բարի գալուստի խօսքէն ետք ողջոյնի եւ շնորհաւորանքի խօսքով ելոյթ ունեցան
Վրաստանի գրողներու միութեան նախագահ Մաղվալա Կոնաշվիլի եւ Հայաստանի գրողներու
միութեան նախագահ Էդուարդ Միլիտոնեան:
Այնուհետեւ խօսք առին` բանաստեղծ եւ թարգմանիչ Կիվի Շահնազար, Անահիտ
Բոստանճեան, Պատրի Քութաթելածէ,Վրաստանի հայ գրողներու «Վերնատուն» միութեան
նախագահ Գէորգ Սնխճեան:
Օրհնութեան խօսքով ելոյթ ունեցաւ վիրահայոց թեմի առաջնորդ
Միրզախանեան: Գործադրուեցաւ նաեւ գեղարուեստական յայտագիր:

Վազգէն

եպս.

Իրանի Մէջ ՀՀ Դեսպանը Այցելեց
Ազգային Առաջնորդարան
Յունիս 6-ին Հայաստանէն վերադարձի իր ճամբուն վրայ,
Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան մէջ Հայաստանի
Հանրապետութեան դեսպան Գրիգոր Առաքելեան այցելեց
Ազգային
առաջնորդարան
եւ
հանդիպում
ունեցաւ
Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր եպս.
Չիֆթճեանի հետ: Հանդիպման ներկայ գտնուեցաւ նաեւ
Ազգային վարչութեան ատենապետ Ռուբիկ Ճանանեան:
Դեսպան Առաքելեան իր սրտագին շնորհաւորութիւններն ու
բարեմաղթութիւնները փոխանցեց առաջնորդ սրբազանին
եպիսկոպոսական օծում
ստանալուն առիթով: Ան սոյն ձեռնադրութիւնը նկատեց թեմին կեանքը նոր վերազարթօնքի
մղելու առիթ: Դեսպանը, իբրեւ նախկին թաւրիզահայ, բարձր գնահատեց վերջին տարիներուն
թեմին մէջ ստեղծուած աշխուժ աշխատելաոճը: Խօսակցութեան նիւթ հանդիսացան նաեւ
ընդհանրապէս Հայաստանի եւ սփիւռքի, եւ մասնաւորապէս Իրանի Իսլամական
Հանրապետութեան մէջ հայութեան կեանքին առնչուած հարցեր: Ապա դեսպանը յատուկ
յուշանուէր յանձնեց սրբազանին: Առաջնորդ սրբազանը իր կարգին իր նոր հրատարակած
գիրքերէն օրինակներ մակագրեց` իր շնորհակալութիւնը յայտնելով դեսպանին,
շնորհաւորական այցելութեան եւ մանաւանդ վերլուծական հայեացքով կատարուած
գնահատականին համար:
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Կենցաղավարութիւն. Ստուգենք Մեր Գիտելիքները
1-Երբ ճաշի հիւր ընդունինք, պայման է, որ սեղանին սփռոցը կտորէ ըլլայ:
Ճի՛շդ. կարելի չէ թուղթէ կամ մոմլաթէ սփռոց օգտագործել երբ ճաշի հիւր ունինք:
Անձեռոցիկները նոյնպէս պէտք է կտորէ ըլլան:
2-Պատառաքաղը կը զետեղենք պնակին աջին:
Ո՛չ. պատառաքաղը կը զետեղենք պնակին ձախին,
ակռաները դէպի վեր, իսկ դանակը պնակին աջին` կտրող
շեղբը դէպի պնակը:
3-Ջուրի գաւաթը կը զետեղենք ձախին:
Ճի՛շդ. ջուրին բաժակը, որ միւսներէն մեծ կ՛ըլլայ, կը
զետեղենք ձախին, իսկ գինիին բաժակը` աջին: Գաւաթները պէտք չէ շրջել:
4-Նախքան ջուրի կամ խմիչքի բաժակը գործածելը` թելադրելի է բերանը անձեռոցիկով մաքրել:
Ճի՛շդ. ոչ միայն խմելէ առաջ, այլ նաեւ խմելէ ետք թելադրելի է բերանը անձեռոցիկով մաքրել`
բաժակը կարելի եղածին չափ մաքուր պահելու համար:
5-Երբ զգանք, որ մեր բերնին մէջ փուշ կայ, պատառաքաղին ծայրով կը հանենք:
Ճի՛շդ. երբեք ձեռքով չենք հաներ բերնին փուշը: Առանց ուշադրութիւն գրաւելու` լեզուով զայն
շուրթերուն կը հասցնենք եւ ապա պատառաքաղին ծայրով կը հանենք զայն ու կը զետեղենք
մեր պնակին ծայրը:
6-Շատ մը ուտելիքներ կարելի է ձեռքով ուտել:
Ո՛չ. բացի հացէն, խաղողէն եւ կեռասէն` մնացեալ բոլոր ուտելիքները (կարկանդակ, պտուղ,
խմորեղէն, մսեղէն…) պէտք է ուտուին դգալով, դանակով, պատառաքաղով:
7-Պէտք չէ ատամնակրկիտ զետեղել սեղանին վրայ:
Ճի՛շդ.
ատամնակրկիտի
գոյութիւնը
թոյլատրելի չէ սեղանին վրայ, ինչպէս նաեւ`
ատամնակրկիտով ակռաները մաքրելը:
8-Երբ

ճաշը աւարտենք, դանակն ու
պատառաքաղը զուգահեռ պնակին մէջ կը
դնենք:
Ո՛չ.
ճաշի
աւարտին
դանակն
ու
պատառաքաղը ժամը 4:00-ը 20 անցի
ուղղութեամբ, պատառաքաղին ակռաները
դէպի վար կը զետեղենք պնակին մէջ:
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9-Կարելի չէ կերակուր մը մերժել, նոյնիսկ եթէ չենք սիրեր զայն:
Ճի՛շդ. անքաղաքավարութիւն է կերակուր մը մերժելը, կարելի է շատ փոքր քանակութեամբ
առնել եւ ուտել:
10-Ընթրիքի աւարտին պէտք չէ յոգնութիւնը ցոյց տալ:
Ճի՛շդ. մինչեւ հիւրերը ճամբելը պէտք է մնալ ժպտուն եւ ուշադիր` իւրաքանչիւր հիւրի
նկատմամբ: Հիւրերը պէտք է առաջնորդել մինչեւ դուռ, առանց աճապարանքի, անոնցմէ
վայրկեան առաջ ձերբազատելու տպաւորութիւնը չձգելու համար:

Համոզիչ Պատճառներ Երեխան
Մօր Կաթով Սնուցանելու Համար
1-Մօր կաթը կենսանիւթերով եւ հանքայիններով հարուստ է. անիկա երեխային կ՛ապահովէ
ամբողջական սնունդ: Մօր կաթը նաեւ կը զօրացնէ երեխային մարմնին դիմադրականութիւնը
եւ կը պաշտպանէ շատ մը հիւանդութիւններէ:
2-Լուրջ ուսումնասիրութիւններ կը հաստատեն, որ մօր կաթով սնած
երեխաներ հետագային աւելի փայլուն արդիւնքներ կ՛ապահովեն
դպրոցական քննութիւններուն:
3-Մայրական կաթը աւելի գործնական է. անիկա միշտ թարմ է, պէտք
եղած ջերմաստիճանով եւ վայրկենական պատրաստ:
4-Մայրական կաթով սնուցանելը նաեւ մեծ առաւելութիւն է մօր
համար, քանի որ անիկա որոշ պաշտպանութիւն մը կ՛ապահովէ
ստինքի
եւ
ձուարաններու
քաղցկեղին
դէմ,
նաեւ
կը
պաշտպանէօսթէոփորոզէն`
ոսկորներու
պարպումէն
եւ
տկարացումէն:
5-Մայրական կաթով սնուցանելը նաեւ կ՛օգնէ մօր, որպէսզի քիչ-քիչ կորսնցնէ յղութեան
պատճառով իր կուտակած քիլոները:
6-Մայրական կաթով սնուցանելը սերտ կապ կը ստեղծէ մօր
եւ երեխային միջեւ: Վերջինս, անկախ ստացած հաճոյքէն,
նաեւ կը զգայ աւելի շրջապատուած եւ ապահով:
7-Նաեւ խնայողական է: Այո՛, մօր կաթը աժան, գրեթէ ձրի է,
մինչ շուկայէն գնուած կաթերը կոկիկ պիւտճէ մը
կ՛ենթադրեն, յատկապէս` սահմանափակ մուտքով զոյգերուն
համար:
8-Մայրական կաթով սնուցանելը նաեւ օգտակար է կենսոլորտին: Կաթը մօրմէն կ՛անցնի
ուղղակի երեխային: Չկան աւելորդ ծրարումներ (տուփ, շիշ…), չկան նաեւ մսխում եւ
ապականում:
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Սեխ Ընտրելու 5 Հնարքներ
Զովացնող, քաղցր եւ հիւթեղ սեխը ամրան ամէնէն
փնտռուած պտուղներէն մէկն է: Ահաւասիկ 5 հնարքներ`
լաւ սեխ մը ընտրելու համար:
1.- Երբ սեխ մը ընտրէք, առէք ձեր ափին մէջ եւ կշռելու
պէս շարժումներ ըրէք: Որքան սեխը ծանր զգաք, այնքան
անիկա հիւթեղ ու քաղցր ըլլալու հաւանականութիւնը
ունի:
2.- Ստուգեցէք սեխին պոչիկը, եթէ անիկա բաժնուելու
վիճակին մէջ է, կը նշանակէ, թէ սեխը հասած է եւ կրնաք ուտել:
3.- Երբ սեխը ձեր ափերուն մէջ առնէք, հոտ քաշեցէք, պէտք է որ քաղցր բոյր մը գրաւէ ձեզ:
4.- Խուսափեցէք կակուղ սեխերէն. իսկ կեղեւին ողորկ կամ խորտուբորտ ըլլալը համին վրայ
չ՛ազդեր:
5.- Սեխին արտաքին, շերտաւոր գիծերը մեծ նշանակութիւն ունին: Համեղ սեխ մը առնուազն
տասը գիծ պէտք է ունենայ եւ որքան գիծերը խորունկ ըլլան, այնքան սեխը համեղ կ՛ըլլայ:

ՄԱՐԶԱԿԱՆ

2014-ի Մոնտիալին Ազդանշանը Տրուեցաւ Պաշտօնական
Հանդիսութենէն Ետք. Պրազիլ Յաղթեց Խրուաթիոյ (3-1).
Ճափոնցի Իրաւարարը` Սխալեցաւ
Պրազիլի Սան Փաուլօ քաղաքին մէջ երէկ
գիշեր
սկսաւ
աշխարհի
ֆութպոլի
ախոյեանութեան` 2014-ի Մոնտիալը, որ
մինչեւ 13 յուլիս պիտի զբաղեցնէ
ֆութպոլասէր հասարակութիւնը` անոնց
տալով երբեմն ուրախ եւ երբեմն ալ ոչ
այդքան հաճելի պահեր:
Բացման պաշտօնական հանդիսութեան,
որ եղաւ բաւական հետաքրքրական եւ
ճոխ, յաջորդեց բացման առաջին մրցումը,
երբ Ա. խմբակին մէջ իրարու դէմ ճակատեցան հիւրընկալ երկիրը` Պրազիլ եւ Խրուաթիա:
Թէեւ Պրազիլ 3-1 արդիւնքով յաղթանակով սկսաւ մրցաշարքը, սակայն օրուան կեդրոնի
ճափոնցի իրաւարարը` Եուիշի Նիշիմուրա սխալեցաւ, Պրազիլի նշանակած երկրորդ կոլին մէջ
իր օգտակարութիւնը ունենալով ի նպաստ Պրազիլի, երբ սուլեց անարդար փենալթի մը:
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