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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ
ՔՈՒԷՅԹԻ ԵՒ ԾՈՑԻ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ Ս. ԳՐՈՑ
ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԺՈՂՈՎԻՆ
Շաբաթ 8 Նոյեմբերին Քուէյթի Costa Del Sol պանդոկին մէջ գումարուեցաւ Քուէյթի եւ
Արաբական Ծոցի երկիրներու Ս. Գրոց Ընկերակցութեան տարեկան ընդհանուր ժողովը։
Արաբական Ծոցի երկիրներու Ս. Գրոց Ընկերակցութեան Ընդհանուր Քարտուղար Դոկտ. Հրայր
Ճէպէճեան նախ հակիրճ կերպով անդրադարձաւ ընդհանրապէս Ս. Գրոց Ընկերակցութեան
Համաշխարհային առաքելութեան ու մասնաւորաբար՝ Արաբական Ծոցի երկիրներէն ներս
անոր առաքելութեան։
Դիւանի ընտրութենէն ետք, Դոկտ. Ճէպէճեան ներկայացուց իր տարեկան զեկոյցը որ բարձր
գնահատուեցաւ մարմնի անդամներուն կողմէ։ Յատուկ կերպով ադրադարձ կար Ս. Գրոց
ընկերակցութեան Քուէյթի, Պահրէյնի, Օմանի, Արաբական Մ. Էմիրութեանց եւ Քաթարի մէջ
բազմածաւալ գործունէութեան մասին, խօսելով կազմակերպութեան ձեռք բերած
յաջողութիւններուն ու դիմագրաւած կարգ մը դժուարութիւններուն մասին։
Այլ Քրիստոնեայ եկեղեցիներու ներկայացուցիչներու կողքին սոյն ժողովին իր մասնակցութիւնը
բերաւ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանոր Գերպ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանը։

ՔՈՒԷՅԹԻ ՄՕՏ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԴԵՍՊԱՆԱՏԱՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ
Չորեքշաբթի 12 Նոյեմբերի առաւօտուն Թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան Ազգային
Առաջնորդարանի իր գրասենեակին մէջ ընդունեց Քուէյթի մօտ
Ամերիկեան դեսպանատան քաղաքական բաժնի ղեկավար Տիկ.
Ճէնիֆըր Հէճիսթընպըրկը։ Այցելութիւնը առիթ մը հանդիսացաւ
խօսելու Քուէյթի եւ շրջանի հայ համայնքներու մասին։ Հայր
Սուրբը համապարփակ տեղեկութիւններ փոխանցեց Քուէյթի հայ
համայնքի բազմաբնոյթ աշխատանքներուն մասին, ըլլան անոնք կրօնական, ուսումնական,
մշակութային ու մարզական։ Խօսելով Միջին Արեւելքի եւ Արաբական Ծոցի երկիրներու հայ
գաղութներու մասին, Հայր Սուրբը շեշտեց, որ անոնք կազմակերպուեցաւ 1915 ջարդէն ետք,
երբ հայ ժողովուրդը հաւաքական ցեղասպանութեան ենթարկուեցաւ թուրքիոյ կողմէ։
Ամերիկեան դեսպանատան քաղաքական բաժնի ղեկավարը դեսպանատուն հրաւիրեց
Կաթողիկոսական Փոխանորդը ծանօթանալու համար նորանշանակ դեսպանին։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Ազրպէյճանական Զինեալ Ուժերը Ղարաբաղեան
Ուղղաթիռ Հարուածեցին. Կայ Երեք Զոհ
Ազրպէյճանական զինեալ ուժերը Չորեքշաբթի օր զինադադարը խախտելով հարուածած են
ղարաբաղեան – ազրպէյճանական սահմանի արեւելեան հատուածի օդային տարածքին մէջ
վարժական թռիչք կատարող Լեռնային Ղարաբաղի օդուժին պատկանող «Մի-24» ուղղաթիռը,
հաղորդած է Ղարաբաղի պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ ծառայութիւնը:
Ուղղաթիռի հրամանատարն էր Սերգէյ Սահակեան, որուն կ՛ընկերակցէին երկու օգնականներ`
Ազատ Սահակեան եւ Սարգիս Նազարեան:
Ազրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարութիւնը ապատեղեկատուութիւն կատարելով
յայտարարած է, որ հայկական ուղղաթիռը հարուած ստացած է պատասխան կրակով, երբ կը
յարձակէր ազրպէյճանական բանակի դիրքերուն վրայ:
Ազրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարութեան պնդումով` հայկական զինեալ ուժերուն
կողմէ տեղի ունեցող վերջին ռազմափորձերուն ընթացքին հայկական օդուժը երեք օր է`
ռազմափորձերուն «սադրիչ» թռիչքներ կ՛իրականացնէր սահմանամերձ գօտիին մէջ, իսկ
Չորեքշաբթի օր փորձած է գնդակոծել ազրպէյճանական դիրքերը:
Ըստ ազրպէյճանական կողմին, «Մի-24»-ը մարտական թռիչք կատարած է Աղտամի շրջանի
Քենկերլի գիւղէն 1700 մեթր հիւսիս-արեւելք, յարձակած է դէպի ազրպէյճանական դիրքերը,
ուրկէ բացուած կրակը զայն հարուածած է: Ուղղաթիռին բեկորները վար ինկած են
սահմանագիծէն 500 մեթր հեռաւորութեան վրայ:
«Երկիր» կը հաղորդէ, թէ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան վարչապետի մամլոյ
քարտուղար Արտակ Բեգլարեան իր «Թուիթըր»-ի էջին վրայ կոչ ուղղած է չհետեւելու
ազրպէյճանական ապատեղեկատուութեան եւ չտարածելու Ազրպէյճանի կողմէ կործանուած
հայկական ուղղաթիռի կեղծ լուսանկարը. «Ազրպէյճանական լրատուամիջոցները Ղարաբաղի
մէջ կործանուած ուղղաթիռին վերաբերեալ կեղծ լուսանկարներ կը տարածեն: Ատիկա
ուքրանական պատերազմէն է, մի՛ տարածէք», գրած է Բեգլարեան:

«Հետեւանքները Ցաւոտ Պիտի Ըլլան»
«Այս աննախընթաց լարման հետեւանքները ազրպէյճանական կողմին համար շատ ցաւոտ
պիտի ըլլան եւ պիտի մնան Ազրպէյճանի ռազմաքաղաքական ղեկավարութեան խիղճին»,
անդրադառնալով միջադէպին` գրած է Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարի մամլոյ
քարտուղար Արծրուն Յովհաննիսեան «ֆէյսպուք»-ի իր էջին վրայ:
«Արցախի սահմանին վրայ ազրպէյճանական կողմէն տեղի ունեցած է աննախընթաց
սադրանք, որ յանգեցուցած է նաեւ իրավիճակի լարման», նշած է Յովհաննիսեան` աւելցնելով,
«Անմիտ են ազրպէյճանական կողմի այն յերիւրանքները, թէ իբրեւ թէ հայկական
ուղղաթիռները յարձակած են իրենց դիրքերուն ուղղութեամբ եւ իրենք պատասխանած են:
Ուղղաթիռի բեկորներուն ուսումնասիրութիւնը կը հաստատէ, որ ուղղաթիռը զինուած չէ եղած:
Իրավիճակի այս լարումը ազրպէյճանական կողմէն կը շարունակուէր, երբ ուղղաթիռը արդէն
ինկած էր: Աւելի՛ն` ազրպէյճանական կողմի կրակոցները նաեւ առիթ չէին տար, որպէսզի
նոյնիսկ օդաչուներուն մօտենան», ընդգծած է Յովհաննիսեան:
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Աբրահամեան Դատապարտեց
Ազրպէյճանի Գործողութիւնը
Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան դատապարտած է
Ազրպէյճանի գործողութիւնը: Այս մասին ան ըսած է Չորեքշաբթի օր Ազգային ժողովին մէջ
լրագրողներու հետ զրոյցի մը ընթացքին:

ԵԱՀԿ. «Արցախի Մէջ Զինուորական Ուղղաթիռի
Կործանումը Տագնապի Սրման Վտանգ Կը Պարունակէ»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան մէջ հայկական զինուորական ուղղաթիռի
կործանումը սառած տագնապի սրման լուրջ վտանգ կը պարունակէ: Ըստ ԹԱՍՍ լրատու
գործակալութեան, նման յայտարարութիւն ըրած է Եւրոպայի մէջ անվտանգութեան եւ
համագործակցութեան կազմակերպութեան ընդհանուր քարտուղար Լամպերթօ Զանիեր`
Եւրոպական խորհրդարանի արտաքին հարցերու յանձնախումբի լսումներուն ընթացքին:
«Լեռնային Ղարաբաղի մէջ զինուորական ուղղաթիռ մը ոչնչացուած է, որ լուրջ վտանգ կը
ներկայացնէ տագնապի կտրուկ սրման իմաստով», յայտարարած է Լամպերթօ Զանիեր:

Յակոբեան. «Ազրպէյճան Կ՛ըսէ Այն,
Ինչ Որ Ըսած Է Մինչ Այդ»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար, պաշտպանութեան
բանակի հրամանատար, զօրավար Մովսէս Յակոբեան Tert.am-ի հետ զրոյցին ընթացքին նշած
է, որ Ազրպէյճանի կողմէ ուղղաթիռ հարուածելով` հակառակորդը կ՛ըսէ, ինչ որ ըսած է մինչ
այդ: Պատասխանելով այն հարցումին, թէ այսինքն` պատերա՞զմ կը ցանկայ, զօրավար Մովսէս
Յակոբեան յայտնած է. «Իմ կարծիքովս` այո՛»:
Մովսէս Յակոբեան ըսած է, որ Ազրպէյճանի հետ 1994 թուականին կնքուած զինադադարէն ի
վեր այսպիսի դէպք չէ արձանագրուած: Հակառակորդը առաջին անգամ կիրառած է
հակաօդային պաշտպանութեան միջոց:
Հայկական կողմէն անպայման պատասխան պիտի ըլլայ: «Խուճապի մատնուելու կարիք չկայ:
Մենք պիտի պարզենք, թէ ի՛նչ տեղի ունեցած է, ապա որոշումներ տանք», ըսած է Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար, պաշտպանութեան բանակի
հրամանատար զօրավար Մովսէս Յակոբեան:

Արամ Համբարեանի Կոչը Հայութեան
Այս կապակցութեամբ Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Արամ
Համբարեան «ֆէյսպուք»-ի իր էջին մէջ գրած է. «Այսօր Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ
ցոյց տուաւ Ղարաբաղի նկատմամբ իր անխոհեմ կռուազանութիւնը` զինուորական ուղղաթիռ
հարուածելով, որուն հետեւանքով զոհուած է երեք հոգի: Երեք զոհերուն համար աղօթելու,
անոնց վշտահար ընտանիքներուն ցաւակցելու եւ Արցախի զինուորներուն հետ ձեր
միասնականութիւնը ցոյց տալու համար համացանցին մէջ տեղադրեցէք #ArtsakhStrong
գրութիւնը»:
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Նախագահ Սարգսեան Ազգային Անվտանգութեան
Խորհուրդի Նիստ Հրաւիրեց
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ, Ազգային անվտանգութեան խորհուրդի նախագահ
Սերժ Սարգսեան Չորեքշաբթի օր հրաւիրեց Ազգային անվտանգութեան խորհուրդի նիստ: Այս
մասին կը տեղեկացնէ նախագահի աշխատակազմի հասարակութեան եւ տեղեկատուութեան
միջոցներու հետ կապերու վարչութիւնը:
Խորհուրդի անդամները քննարկեցին եւ հաւանութիւն տուին «Հայաստանի Հանրապետութեան
մէջ թմրամոլութեան եւ թմրամիջոցներու ապօրինի շրջանառութեան դէմ պայքարի ազգային
ռազմավարութեան» նախագիծին, որուն մասին զեկուցած են Հայաստանի Հանրապետութեան
ոստիկանութեան պետ Վլատիմիր Գասպարեան եւ առողջապահութեան նախարար Արմէն
Մուրատեան:

Հայաստանի Եւ Ռուսիոյ Պաշտպանութեան
Նախարարութիւններու Գործակցութեան Ծրագիր
Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան Մոսկուայի
մէջ մասնակցած է ԱՊՀ-ի անդամ պետութիւններու պաշտպանութեան նախարարներու
խորհուրդի հերթական նիստին:
Այս մասին կը յայտնեն Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան
մամլոյ ծառայութենէն:
Պաշտպանութեան նախարարները վաւերացուցած են ԱՊՀ-ի անդամ պետութիւններու
պաշտպանութեան նախարարներու խորհուրդի աշխատանքային մարմիններու ընթացիկ
տարուան գործունէութեան արդիւնքները, հաստատուած է խորհուրդի 2015 թուականի
աշխատանքային ծրագիրը: Նիստին ընթացքին տրուած են յստակ որոշումներ` ԱՊՀ-ի անդամ
պետութիւններու պաշտպանութեան նախարարութիւններուն միջեւ բազմակողմ միացեալ
գործունէութեան հետագայ աշխուժացման ուղղութեամբ:
Սէյրան Օհանեան Չորեքշաբթի օր հանդիպումներ ունեցած է Ռուսիոյ պաշտպանութեան
նախարար, բանակի զօրավար Սերկէյ Շոյքուի եւ Ղազախստանի Հանրապետութեան
պաշտպանութեան նախարար Իմանկալի Թասմակամպետովի հետ:
Երկկողմանի հանդիպումներուն ընթացքին քննարկուած են պաշտպանական մարզին մէջ հայռուսական եւ հայ-ղազախական համագործակցութեան ընթացիկ խնդիրները, կարծիքներ
փոխանակուած են զինուորական գործակցութեան հետագայ զարգացման ուղիներուն շուրջ,
գոյացած են համաձայնութիւններ:
Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան եւ Ռուսիոյ
պաշտպանութեան նախարար, բանակի զօրավար Սերկէյ Շոյքու հաստատած են նաեւ
Հայաստանի եւ Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւններուն միջեւ երկկողմանի
համագործակցութեան 2015 թուականի ծրագիրը:
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Ըստ Հայաստանի Մէջ Ֆրանսայի Դեսպանին. Ֆրանսայի
Կառավարութիւնը Հայոց Ցեղասպանութեան Ժխտումը
Քրէականացնող Օրինագիծ Մը Կը Մշակէ
Ֆրանսայի արդարադատութեան նախարարութեան
մէջ կը մշակուի Հայոց ցեղասպանութիւնը ժխտելու
համար
քրէական
պատասխանատուութիւն
սահմանող օրինագիծ: Այս մասին մամլոյ ասուլիսի
մը ընթացքին յայտարարած է Հայաստանի մէջ
Ֆրանսայի նոր նշանակուած
դեսպան ԺանՖրանսուա Շարփանթիէ:
Դեսպանը, որ իր հաւատարմագիրները երեքշաբթի
յանձնած է նախագահ Սերժ Սարգսեանին, ընդգծած
է, որ ֆրանսական կառավարութիւնը նման օրինագիծ մը կը մշակէ նախագահ Ֆրանսուա
Հոլլանտի ցուցմունքով:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ ի՛նչ հանգրուանի մէջ է Հայոց ցեղասպանութեան
ժխտումը քրէականացնող օրինագիծի ընդունումը Ֆրանսայի մէջ, դեսպանը ըսած է.
«Ֆրանսայի նախագահին ցուցմունքով կառավարութեան մէջ, իսկ երբ կ՛ըսեմ գործադիր
իշխանութիւն,
նախ
եւ
առաջ
նկատի
ունիմ
Ֆրանսայի
Հանրապետութեան
արդարադատութեան նախարարութիւնը, նոր օրինագիծի մշակման ուղղութեամբ կը տարուին
աշխատանքներ, որոնք անպայման նկատի պիտի առնեն Սահմանադրական խորհուրդի
դիտողութիւնները: Ի միջի այլոց, իրողութիւնը այն է, որ անցեալ տարուան ապրիլին, երբ
Փարիզի մէջ կ՛ոգեկոչուէր Հայոց ցեղասպանութեան 99-ամեակը, նախագահ Հոլլանտ,
մասնակցելով այդ արարողութեան, անգամ մը եւս խօսած է այս մասին: Ինչ կը վերաբերի
ժամկէտներուն, այս պահուն ստոյգ ժամկէտ չեմ կրնար ըսել, թէ ե՛րբ այդ նոր օրինագիծը մուտք
պիտի գործէ խորհրդարան», ըսած է Ժան-Ֆրանսուա Շարփանթիէ:

2015-ի Ապրիլին Հոլլանտ Երեւան Պիտի Այցելէ
Ժան-Ֆրանսուա Շարփանթիէ նաեւ տեղեկացուցած է, որ
Ֆրանսայի նախագահ Հոլլանտ 24 ապրիլ 2015-ին Երեւանի մէջ
պիտի ըլլայ` մասնակցելու համար Հայոց ցեղասպանութեան
100-ամեակին
առիթով
կազմակերպուելիք
յիշատակի
արարողութիւններուն:
«Հանրապետութեան
նախագահ
Ֆրանսուա
Հոլլանտ
պաշտօնապէս յայտարարած է, որ յառաջիկայ տարուան 24
ապրիլին, Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին պիտի ըլլայ
Հայաստանի մէջ», նշած է նոր նշանակուած դեսպանը:
Անդրադառնալով
հայ-ֆրանսական
յարաբերութիւններուն`
դեսպան Շարփանթիէ սերտ գնահատած է զանոնք եւ ընդգծած է,
որ իրեն յանձնարարուած է աշխուժացնել հայ-ֆրանսական կապերը:
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Շարժայի Կառավարիչ Շէյխը Հայութեան Առնչուող
Յայտարարութիւն Ըրած Է
Շարժայի կառավարիչը` Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու ազդեցիկ գործիչներէն մէկը`
շէյխ Սուլթան պին Մոհամմատ Ալ Քասիմին օրերս գրառում կատարած է իր կայքէջին վրայ`
նշելով, որ Ռաս ալ-Խայմա էմիրութեան տարածքին մէջ գտնուող պատմական Ճուլֆար ամրոցքաղաքը հիմնած են հայերը, որ Ճուլֆար անունը ունի հայկական ծագում եւ կ’առնչուի
հայկական պատմական Ճուլֆայի (Ջուղայի) հետ: Դոկտոր շէյխ Սուլթան պին Մոհամմատ Ալ
Քասիմին
պատմական հետազօտութիւններու
հեղինակ
է
եւ
յայտնի
է
իր
բազմաթիւ բարեգործութիւններով:
Ան Հայաստանի մէջ Հաղարծին վանքային համալիրի հիմնանորոգման ֆինանսաւորողն է,
որուն համար արժանացած է համատարած հիացմունքի` պատմութեան մէջ մնալով այն եզակի
մահմետականներէն, որ հսկայական գումար նուիրաբերած է քրիստոնէական կրօնական
համալիրի հիմնանորոգման համար: 75-ամեայ Ալ Քասիմին կարեւոր ու ազդեցիկ դէմք կը
համարուի արաբական աշխարհին մէջ. ան իշխանութեան եկած է 1972 թուականին, երբ
թագաւորը (իր եղբայրը) սպաննուած է յեղաշրջման փորձի ժամանակ: 2005-ին շէյխը,
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններուն մէջ բնակող մեծահարուստ հայերու հետ այցելած է
Հայաստան եւ հէնց այդ ժամանակ ալ, այցելելով Հաղարծին, հիացած է վանքի պատմութեամբ
ու խորհրդաւորութեամբ
եւ
խոստացած
հիմնանորոգել
այն:
Ջուլֆար
քաղաքի
հայկական ծագման առնչուող յայտարարութիւնը շէյխ Սուլթան պին Մոհամմատ Ալ
Քասիմին նախ ըրած է Նոյեմբերի սկիզբը Շարժայի Գիրքի միջազգային փառատօնի
ժամանակ, այնուհետեւ այն գրառած է իր անուամբ կայքին վրայ եւ խոստացած իբրեւ
պատմաբան ու հետազօտող միջոցներ ներդնել եւ աւելի հանգամանալից պարզել
(պեղումներու եւ այլ հնարաւոր ձեւերով) Ջուլֆարի հայկական ծագումը: Շէյխը միաժամանակ
յիշած է, որ երբ 1959 թուականին այցելած է Սպահան, տեսած է նոր ջուղայեցիներ, ինչպէս
նաեւ հսկայ հայկական եկեղեցին` ոսկէ գմբէթով:

168.am-ի հետ զրոյցի ընթացքին պատմաբան, նախիջեւանագէտ Արգամ Այվազեան չբացառեց
պատմական գիտութիւններու դոկտոր արաբ շէյխի նշած վարկածը, նշելով, որ ջուղայեցիները
շրջիկ առեւտրականներ եղած են եւ աշխարհի բոլոր կողմերն ալ հասած են. «Ընդ որում, ոչ
միայն շրջել եւ առեւտուր են արել, այլ նաեւ` հիմնաւորուել եւ բնակուել են»,- ըսած է
պատմաբանը` նշելով, որ կը մնայ միայն պարզել նշուած յայտարարութեան որոշ
մանրամասնութիւններ, ինչպէս օրինակ, արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու նշուած
բնակավայրը հի՞ն, թէ՞ նոր ջուղայեցիները հիմնած են, հայկական ի՞նչ հետքեր պահպանուած
են այդ վայրին մէջ եւայլն: Արաբ շէյխը այս յայտարարութեամբ միաժամանակ ժխտած է
արաբ պատմագիտութեան այն տուեալը, որ միջնադարեան արաբ հանրայայտ նաւավար
Ահմատ իպն Մաճիտը ծնած է Ճուլֆարի մէջ: Շէյխն ըսած է. «Ճուլֆար քաղաքը հայկական
ինքնամփոփ եւ փակ կառոյց էր եւ իպն Մաճիտը չէր կրնար այնտեղ ծնիլ եւ բնակիլ»:
Յայտարարութիւնը ոգեւորութիւն յառաջացուցած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու
հայութեան մօտ. սոցիալական ցանցերու վրայ անոնք աշխոյժ ձեւով կը քննարկեն
թեման` ցանկութիւն յայտնելով վարկածը հաստատուելէ ետք դիմել շէյխին եւ առաջարկել
հայկականացնել Ռաս Ալ-Խայմայի պատմական կեդրոնը: Տեղի հայերը չեն մոռցած շէյխի մէկ
այլ
առատաձեռն
նուիրատուութիւնը`
1990-ականներուն
ան Շարժայի
եկեղեցւոյ
հողատարածքը նուիրաբերած է հայերուն, եւ անոր նուիրաբերած այդ տարածքին վրայ այսօր
կը գործէ Շարժայի «Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ» եկեղեցին:
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Օհանեան Պելճիքայի Մէջ Հանդիպած Է Պրիտլովին Եւ
Վերշպոուին
Աշխատանքային այցելութեամբ Պելճիքա գտնուող
Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան
նախարար Սէյրան Օհանեան այցելած է Պելճիքայի
Մոնս քաղաքին մէջ տեղակայուած ՕԹԱՆ-ի Եւրոպայի
դաշնակցային
ուժերու
ընդհանուր
հրամանատարութիւն, տեսակցած է հրամանատար,
Միացեալ Նահանգներու զինեալ ուժերու զօրավար
Ֆիլիփ Պրիտլովին հետ: Հանդիպումին ընթացքին
քննարկուած
են
միջազգային
կայունութեան
ապահովման եւ խաղաղապահ գործողութիւններուն
մասնակցութեան նպատակով Հայաստանի զինեալ
ուժերու ստորաբաժանումներու ՕԹԱՆ-ի ուժերու հետ գործակցութեան
բարձրացման եւ շրջանային անվտանգութեան առնչուող հարցեր:

մակարդակի

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ ծառայութենէն կը տեղեկացնեն, որ
Սէյրան Օհանեան Պրիւքսէլի մէջ աշխատանքային հանդիպում ունեցած է ՕԹԱՆ-ի ընդհանուր
քարտուղարի տեղակալ Ալեքսանտր Վերշպոուին հետ: Քննարկուած են Հայաստան – ՕԹԱՆ
երկկողմ
համագործակցութեան,
շրջանային
եւ
միջազգային
անվտանգութեան
մարտահրաւէրներուն
առնչուող
հարցեր:
Կողմերը
բարձր
գնահատած
են
համագործակցութեան ներկայ մակարդակը` յոյս յայտնելով, որ ատիկա կը շարունակէ
զարգանալ նոյն յաջողութեամբ:

Զոհրապեան. «Սարգսեանի Եւ Ծառուկեանի Հանդիպում
Իսկապէս Տեղի Ունեցած Է»
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ
Սարգսեան
եւ
Բարգաւաճ
Հայաստան
կուսակցութեան ղեկավար Գագիկ Ծառուկեան
իսկապէս
հանդիպած
են:
Չորեքշաբթի
օր
լրագրողներու հետ զրոյցի մը ընթացքին ըսած է
Հայաստանի
Հանրապետական
կուսակցութեան
փոխնախագահ, Ազգային ժողովի պատգամաւոր
Ռազմիկ Զոհրապեան:
«Յստակ չեմ կրնար ըսել, թէ ո՛ւր եղած է, ո՛ր օրը եւ որո՛ւն նախաձեռնութեամբ», ըսած է ան եւ
նշած, որ մանրամասնութիւններուն տեղեակ չէ:
«Երկիր»-ի հետ զրոյցին ընթացքին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան
խմբակցութեան ղեկավար Վահրամ Պաղտասարեան, անդրադառնալով այդ հանդիպումին,
նշած է. «Կրնան որեւէ պահու հանդիպիլ, որովհետեւ անոնք շատ յաճախակի կը հանդիպին,
ի՞նչ պատահած է: Ենթադրենք հանդիպած են, բայց եթէ չեմ գիտեր, թէ ի՛նչ խօսած են, ի՞նչ
կրնամ ըսել»:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Մամլոյ Հաղորդագրութիւն. Հեռուստամարաթոն 2014-ի
Նուիրատուութիւններով Կ՛ամբողջականացուի
Վարդենիս-Մարտակերտ Ճանապարհի Վերակառուցումը
Երեւան, 10 Նոյեմբերի, 2014թ.: Նոյեմբերի 27-ին
անցկացուելիք
«Հայաստան»
համահայկական
հիմնադրամի հեռուստամարաթոն 2014 համազգային
դրամահաւաքի
հանգանակութիւնները
կ՛ուղղուեն
Վարդենիս-Մարտակերտ
ճանապարհի
ամբողջական
վերակառուցմանը, որը կ՛իրականացուի ծրագրի երկրորդ
փուլով:
2013 թ-ին նուիրաբերուած գումարներով ընթացիկ
տարում իրականացուել են լայնածաւալ հողային
աշխատանքներ, որոնք կ՛աւարտուեն տարեվերջին: Շուրջ 116 քմ երկարութեամբ ճանապարհն
ունի 10 մեթր լայնութիւն, որից 7 մեթրը կը կազմի ասֆալտապատ երթեւեկելի հատուածը:
Կատարուած աշխատանքները ներառում են ողջ ճանապարհի երկայնքով ջրահեռացման
խողովակների տեղադրում, ճարտարագէտ ցանցերի, ափապաշտպան եւ արգելապաշտպան
կառոյցների իրականացում, հենապատերի ու եզրաքարերի կառուցում, 17 մեծ ու փոքր
կամուրջների կառուցում ու վերանորոգում: Բնակավայրերով անցնող հատուածներում
կառուցւում են մայթեր:
Վարդենիս-Քարվաճառ ճանապարհահատուածի առաջին
շուրջ 12 քմ-ը ասֆալտապատ է: Յաջորդող հատուածը
մինչեւ Մարտակերտ պատուած է խտացուած հողային
պաստառով եւ երթեւեկելի է նաեւ մարդատար մեքենաների
համար:
Առաջիկայ
դրամահաւաքի
գումարներով
կ՛աւարտուի
վերակառուցման
երկրորդ
փուլով
նախատեսուած ասֆալտապատումը:
Ռազմավարական նշանակութեան այս ճանապարհի կառուցումը` հաստատուած «Հայաստան»
հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստով, այլընտրանքային կապ կը հաստատի մեր
երկու հանրապետութիւնների միջեւ` խթանելով թէ՛ զբօսաշրջութիւնը, եւ թէ՛, մեծ հաշուով, մեր
երկրների տնտեսութիւնը, որի ուղղակի շահառուները կը լինեն ճանապարհի երկայնքով
տարածքուող 22 մեծ ու փոքր համայնքները:
Խոշորածաւալ այս ծրագիրն աւարտին հասցնելու նպատակով հիմնադրամի աշխարհասփիւռ
գրասենեակներն իրենց համայնքներում իրազեկման եւ դրամահաւաք աշխատանքներ են
տանում դեռ տարեսկզբից:
Այս
նպատակով
Հայաստանում
արդէն
մեկնարկել
են
փոստային
եւ
sms
նուիրատուութիւնները, որոնք նպատակ ունեն ազգային նշանակութեան այս ծրագրին, թէկուզ
փոքր նուիրատուութիւններով, մասնակից դարձնել մեր բոլոր հայրենակիցներին:
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Իրանի Եւ Վեցեակին Միջեւ Համաձայնութիւնը Ի Շահ
Աշխարհի Է» Կ՛ըսէ Ռուհանի
Իրանի
նախագահ
Հասան
Ռուհանի
յայտարարեց, որ Թեհրանի հիւլէական ծրագիրի
թղթածրարին շուրջ համաձայնութիւնը ի շահ
Իրանի եւ բոլոր պետութեանց է, ինչպէս նաեւ ի
նպաստ
տնտեսութեան,
զարգացման
եւ
գիտութեան:
Ան Իրանի նախարարաց խորհուրդի նիստին
ընթացքին յայտնեց, որ այդ համաձայնութիւնը
կ՛օգնէ
միջազգային
համաձայնութեանց
ամրապնդման եւ անոնց կառչելուն, եւ ընդունելի չէ, որ միջազգային համաձայնութիւնները
յարգող երկիր մը կարգ մը երկիրներու կասկածներուն պատասխան տայ:
Ակնարկելով Միացեալ Նահանգներու մէջ վերջերս տեղի ունեցած քոնկրեսական
ընտրութեանց` Իրանի նախագահը ըսաւ. «Վեցեակի անդամ որեւէ երկրի ներքին հարցերուն
հետ կապ չունինք, ինչպէս նաեւ ընտրութիւններուն յաղթելուն կամ պարտուելուն հետ:
Իւրաքանչիւր երկիր իր հարցերը պէտք է իր երկրին մէջ լուծէ»:
Միւս կողմէ, Ռուսիոյ նախագահի Միջին Արեւելքի պատուիրակ Միխայիլ Պոկտանով
յայտարարեց, որ իրենք Իրանի հիւլէական թղթածրարի հարցին մէջ վերջին ժամկէտին` 24
Նոյեմբերէն առաջ վերջնական համաձայնութեան մը գոյացումը չեն նախատեսեր:

Նեթանիահու Իրանը Միացեալ Նահանգներու Եւ Անոնց
Դաշնակիցներուն Թշնամին Անուանած Է
«Կազեթա» կայքը կը հաղորդէ, որ Իսրայէլի վարչապետ
Պենիամին Նեթանիահու Իրանը անուանած է Միացեալ
Նահանգներու եւ անոր դաշնակիցներուն թշնամին:
Ամերիկացի
գործընկերներուն
ուղղուած
պատկերասփռուած
ուղերձին
մէջ
Նեթանիահու
զգուշացուած է Միացեալ Նահանգները Իրանի հետ Միջին
Արեւելքի իրավիճակի կարգաւորման հարցին գծով
համագործակցելէ: Ան յիշեցուցած է Արեւմուտքի յոյսերը այն մասին, որ Թեհրան աշխարհին
պիտի օգնէ ահաբեկչութեան դէմ պայքարի հարցին մէջ:
«Չկայ աւելի ուժեղ բան, քան ճշմարտութիւնը: Իրանը խնդիր է եւ ոչ թէ լուծում», յայտարարած
է Նեթանիահու:
Իսրայէլի վարչապետը նշած է, որ Իրանի հիւլէական ծրագիրին վերաբերեալ
բանակցութիւնները մեծ սխալ են: «Խիստ պատժամիջոցներու սահմանումը աւելի ճիշդ որոշում
պիտի ըլլար», եզրափակած է Նեթանիահու:
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Ֆրանսայի Խորհրդարանը Պաղեստինի Ճանաչման
Հարցով Քուէարկութիւն Պիտի Կատարէ
ԱՖՓ կը հաղորդէ, որ Ֆրանսայի խորհրդարանը
Պաղեստինի պետութիւնը ճանչնալու հարցով
քուէարկութիւն
պիտի
կատարէ:
Կը
նախատեսուի, որ քուէարկութիւնը տեղի ունենայ
28 Նոյեմբերին:
Որոշումի հեղինակ ֆրանսացի երեսփոխանները
հաղորդագրութիւն
մը
հրապարակելով
յայտնեցին, որ բանաձեւը ոչ պարտադիր բնոյթ
ունի եւ ծերակոյտին կ՛առաջարկէ Իսրայէլի
կողքին խաղաղութեամբ ապրող ու ապրելու
ունակ պաղեստինեան պետութեան մը հաստատման սկզբունքին իր յանձնառութիւնը յայտնել,
ինչպէս նաեւ Ֆրանսային կոչ կ՛ուղղէ այդ պետութիւնը ճանչնալու իբրեւ գերիշխան ու
ժողովրդավար երկիր:
Հոկտեմբերին Շուէտը ճանչցած էր Պաղեստինը` դառնալով Եւրոպական Միութեան անդամ
առաջին երկիրը, որ այդ քայլին կը դիմէ:
Միջին Արեւելքի մէջ Պաղեստինի պետութիւնը ստեղծելու որոշումը տրուեցաւ 1988-ին: ՄԱԿ-ը
Պաղեստինը անուղղակի կերպով ճանչցաւ 2012-ին, երբ անոր շնորհեց դէտ-պետութեան
կարգավիճակ: Անցեալ տարուընէ սկսեալ Պաղեստինի ղեկավարութեան պահանջով
Պաղեստինեան իշխանութիւնը սկսան անուանել Պաղեստինի պետութիւն:

Հարաւային Օսեթիան Դիւանագիտական
Յարաբերութիւններ Պիտի Հաստատէ Տոնեցքի Եւ
Լուկանսքի Ժողովրդային Հանրապետութիւններուն Հետ
«Ինթըրֆաքս» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ
Հարաւային
Օսեթիոյ
նախագահ
Լէոնիտ
Թիպիլով
պատկերասփռուած ուղերձի մը ընթացքին յայտնած է, որ իր
երկիրը ճանչցած է Տոնեցքի եւ Լուկանսքի ժողովրդային
հանրապետութիւններուն անկախութիւնը:
Ան ըսած է, որ Հարաւային Օսեթիոյ բնակչութիւնը անցած է
Տոնպասի բնակչութեան նոյն ուղիէն: Այս պարագային իրենք
պարզապէս չէին կրնար չսատարել տոնպասցիներուն, որոնք իրենց դիմած են անկախութիւնը
ճանչնալու խնդրանքով:
Հարաւային Օսեթիոյ նախագահն ալ ըսած է, որ երկրի արտաքին գործոց նախարարութեան
յստակ ցուցմունքներ տրուած են Տոնեցքի եւ Լուկանսքի հանրապետութիւնները ճանչնալու,
դիւանագիտական յարաբերութիւններ հաստատելու ուղղութեամբ:
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ՆՇՄԱՐ

Մարդոց Միւս «Ես»ը
Պատերազմները, աղէտները, տագնապները իրենց պատճառները ունենալու կողքին, ունին
նաեւ իրենց հետեւանքները, որոնք, ըստ տեղի եւ ժամանակի, տարբեր կ՛ըլլան թէ՛ իրենց
տեսակով, թէ՛ ալ որակով:
Մարդը, որ զգացումներու կծիկ մըն է, իւրաքանչիւր պարագայի տարբեր ազդեցութեանց դիմաց
տարբեր հակազդեցութիւն կ՛ունենայ:
Օրինակի համար, Ճօ Սարամենկոյի «Պլայնտնես» (կուրութիւն) վէպին մէջ, երբ քաղաքի մը մէջ
կուրութեան համաճարակ կը սկսի, մարդիկ իրենց վիճակուած այդ դժբախտութեան մէջ,
փոխանակ իրարու ցաւ կիսելով` իրարու օգնելու, ահաւոր կերպով եսասէր կը դառնան, կը
չարանան եւ կը սկսին իրարու վնաս հասցնել:
Միւս կողմէ, Ալպեռ Քամիւիի «Տը փլակ» (ժանտախտը) վէպին մէջ, ուր քաղաքի մը մէջ երբ
ծայր կ՛առնէ ժանտախտի համաճարակը, մարդիկ իրենց սեփական եսը մոռնալով`, իրարու
օգնութեան կը փութան, երբեմն նոյնիսկ իրենց կեանքը վտանգելով:
Թէեւ այս երկու պատմութիւններն ալ վիպական երեւակայական ըլլալէ չեն դադրիր, սակայն
անոնց ըսել ուզածը մէկ է` մարդիկ կրնան մէկ ծայրայեղութենէ միւս ծայրայեղութեան հասնիլ,
երբ պատուհաս մը հոգեփոխէ զիրենք:
Այսօր, սուրիական այս պատերազմին, այնպիսի տարաբնոյթ իրավիճակներու ականատես
եղանք, չարաշահութեան, կողոպուտի, առեւանգումներու, սպանութեանց այնպիսի օրինակներ
պարզուեցան, որոնց մասին չէինք իսկ երեւակայեր: Այս բոլորին զուգահեռ, եղան նաեւ
իրերօգնութեան եւ զոհաբերութեան շատ դրական երեւոյթներ: Ո՞վ կրնայ մարդուն
ներաշխարհը թափանցել եւ գիտնալ այս երկբեւեռ փոփոխութեանց գաղտնիքը:
Պատերազմը կարծես մարդոց դիմակները վար կ՛առնէ եւ զիրենք մերկացնելով` իրենց մէջ
պահուած երկրորդ եսը դուրս կը հանէ: Մարդիկ հակամէտ են փոխուելու` յանուն դրամի,
դիրքի, կամ այլ շահադիտական նպատակներու, եւ պատերազմը ամենայարմար առիթն է:
Սակայն կան նաեւ մարդիկ, որոնց առաքինութիւնն ու ամրակուռ նկարագիրը ոչինչով
կ՛աղարտի, կամ կը դիմափոխուի:
Բոլոր անոնք, որոնք չկրցան դիմանալ պատերազմին ստեղծած ծանր ու վտանգալից
կացութեան եւ հնարաւորութիւն ունէին երկրէն հեռանալու, ժամանակաւորապէս, կամ
ընդմիշտ, իրենց նոր շրջապատին ու կենսաձեւին յարմարելու եւ իրենց ետեւ ձգուած ամբողջ
կեանքի մը ցաւը կրելու կողքին, երբեմն «արժանացան» Սուրիա մնացած որոշ մարդոց
արհամարհանքին ու վիրաւորանքներուն: Այդ մարդիկը զիրենք դասալիքի տեղ դնելով` հերոսի
դափնեպսակին կ՛ուզեն արժանի ըլլալ, քանի դիմացեր ու մնացեր են: Այս մարդիկը ինչո՞ւ կը
չարանան, ինչո՞ւ իրենց մաղձը կը թափեն գացողներուն վրայ: Նախա՞նձն է դրդապատճառը:
Ասոնք կը նմանին պատժուած այն աշակերտին, որ քէն կ՛ընէ իր դասընկերներուն հետ, քանի
որ անոնք չեն պատժուած իրեն նման: Բարեբախտաբար քիչ է ասոնց թիւը, սակայն մէկ կաթիլ
մելանն իսկ բաւարար է ամբողջ սպիտակ էջ մը արատաւորելու: Գացողն ալ իր պատճառները
ունի, մնացողն ալ. ինչո՞ւ ըմբռնումով չնայիլ այս հարցերուն: Մարդոց դառնացած
տրամադրութեան վրայ նոր դառնութիւն չաւելցնենք:
ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

«Հայաստան» Համահայկական
Հիմնադրամի Մեկնարկ
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը
Նոյեմբերին պիտի ունենայ իր տարեկան
թելեթոնը,
որուն
պաշտօնական
ընդունելութեան` 23 Նոյեմբերին կայանալիք
կալային համար մեկնարկի ձեռնարկ մը տեղի
ունեցաւ 16 հոկտեմբերին, Կլենտէյլի «Ֆինիշիա»
ճաշարանին մէջ: Պատուոյ հիւրն էր Արցախի
փոխվարչապետ զօր. Արթուր Աղաբէկեան:
Ներկայ էին առաջնորդներ Մուշեղ արք.
Մարտիրոսեան, Յովնան արք. Տէրտէրեան,
նաեւ` պաշտօնական եւ ներկայացուցչական
դէմքեր:
Սրբազանը իր խօսքին մէջ վերահաստատեց թեմին զօրակցութիւնը մայր հայրենիքին եւ անոր
բարգաւաճման ի խնդիր տարուող աշխատանքներուն` բարձր գնահատելով այս ծիրին մէջ
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին գործունէութիւնը:
Խօսք առին նաեւ զօր. Ա. Աղաբէկեան, Միացեալ Նահանգներու մէջ Արցախի մնայուն
ներկայացուցիչ Ռոպեր Աւետիսեան, «Հայաստան» հիմնադրամի Արեւմտեան Միացեալ
Նահանգներու վարիչ Սարգիս Գոթանճեան եւ Կլենտէյլի քաղաքապետ Զարեհ Սինանեան:

«Հայրենիք»-ի 115-Ամեակի Եւ «Արմինիըն
Ուիքլի»-ի 80-Ամեակի Նշում` Պոսթընի Մէջ
Կիրակի, հոկտեմբեր 26-ին, Պոսթընի մէջ մեծ շուքով նշուեցաւ «Հայրենիք» շաբաթաթերթի
115-ամեակի ձեռնարկը` Աւօ եւ Քարմէն Պարմաքեաններու բնակարանին (Ուալթհամ) մէջ:
Ներկաներուն թիւը կը գերազանցէր 150-ը:
Ամերիկայի Արեւելեան շրջանի ՀՅԴ
Կեդրոնական
կոմիտէի
ներկայացուցիչներուն կողքին, ներկայ
էին այլ միութիւններու եւ հիմնարկներու
ներկայացուցիչներ:
Ձեռնարկի
Կազմակերպիչ
յանձնախումբին անունով խօսք առաւ
Հետըր Քրաֆեան, որ ներկաներուն
շնորհակալութիւն յայտնելէ ետք, բեմ հրաւիրեց օրուան հանդիսավար Քրիսթի Ռենտալը:
Մեծ հետաքրքրութիւն ստեղծած Ռենտալ 1997-էն 2002 գործած է Հայաստանի մէջ եւ ամէն
տարի հետեւողականօրէն կը շարունակէ այցելել: Բարի գալուստ մաղթելէ ետք Ռենտալ բեմ
հրաւիրեց ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէի օրուան ներկայացուցիչ Անդրանիկ Գասպարեանը:
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Վերջինս բացատրեց օրուան հաւաքի միտք բանին`
մանրամասնելով, թէ, հակառակ տնտեսական դժուար
պայմաններուն, «Հայրենիք» կը շարունակէ գործել`
շարունակ քայլ պահելով փոփոխութիւններուն հետ:
Ապա Գասպարեան բեմ հրաւիրեց օրուան բանախօս
դոկտ. Ռիչըրտ Յովհաննէսեանը, որ յուշեր պատմեց
«Հայրենիք»-էն, յատկապէս քաղաքի կեդրոնին մէջ
գտնուող նախկին կեդրոնէն` 212 Stuart Street:
Յովհաննէսեան շեշտեց, թէ «Հայրենիք» թերթին կողքին
յատկապէս յիշատակելի էին քանի մը տասնեակ տարիներ հրատարակուած ամսագիրները,
որոնց թիւերը իրենց բովանդակութեամբ ցայսօր մեծ կարեւորութիւն ունին եւ շարունակ
զանազան ուսումնասիրութիւններու աղբիւր կը հանդիսանան:
Ան կոչ ուղղեց ներկաներուն, որ շարունակեն իրենց թէ՛ բարոյական, եւ թէ նիւթական
օժանդակութիւնը: Կարճ պատմականով մը ան նաեւ ներկայացուց «Հայրենիք»-ի անգլերէն
բաժինի ծնունդը` «Արմինիըն Ուիքլի»-ն, որ իր կարգին այս տարի կը տօնէ իր 80-ամեակը:
Աւիկ Տէրենց արտասանեց «Հայրենիք»-ին նուիրուած բանաստեղծութիւն մը: Բեմ
հրաւիրուեցաւ Թոմ Վարդապետեան, որ լրագրութեան մարզին մէջ ծառայած է տարիներ
շարունակ: Ան իր սրտի խօսքը փոխանցելէ ետք, այս յիշատակելի օրուան առթիւ, Միտըլսեքս
շրջանի շերիֆ Փիթըր Գութուճեանի կողմէ «Հայրենիք»-ի 115-ամեակն ու «Արմինիըն Ուիքլի»-ի
80-ամեակը նշող յատուկ յուշատախտակներ յանձնեց:
Ապա բեմ հրաւիրուեցան երկու թերթերուն խմբագիրները` Նանոր Պարսումեան («Արմինիըն
Ուիքլի») եւ Զաւէն Թորիկեան («Հայրենիք»), որոնք փոխանցեցին իրենց սրտի խօսքը:
Այս առթիւ, պարգեւատրուեցան տարիներ շարունակ թերթին ծառայած հետեւողական
աշխատակիցներ Կարիս Զերտէլեան («Հայրենիք»), Մայքըլ Մենսոյեան («Արմինիըն Ուիքլի»)
եւ տոքթ. Հենրի Ասթարճեան («Հայրենիք» եւ «Արմինիըն Ուիքլի»): Անոնք ստացան Հրայր
Բազէի լոյս ընծայած կոթողական ալպոմը` նուիրուած հայկական եկեղեցիներուն:
Նմանօրինակ պարգեւ մը յանձնուեցաւ նաեւ հիւրընկալ Աւօ եւ Քարմէն Պարմաքեաններուն,
որոնք իրենց երդիքին տակ ընդունած էին «Հայրենիք»-ի բարեկամները:
Աւելի քան երեք ժամ տեւած սոյն ձեռնարկի եզրափակման, կրկին խօսք առաւ Անդրանիկ
Գասպարեան եւ անգամ մը եւս շնորհակալութիւն յայտնեց ներկաներուն, որոնք ձեռնարկի
աւարտէն ետք շարունակեցին իրենց զրոյցները:

Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանին
Ի Նպաստ Դրամահաւաք` Ծովածոցի Մէջ
Սեպտեմբեր
28-ին
Հայաստանի
ամերիկեան
համալսարանի
գիտութեան
եւ
ճարտարապետութեան բաժանմունքին ի նպաստ տեղի ունեցաւ դրամահաւաքի ձեռնարկ մը`
Ծովածոցի Հիլպորօ քաղաքը գտնուող Ճեք եւ Սիւզի Քումճեան ամոլի բնակարանին մէջ`
մասնակցութեամբ մօտաւորապէս 100 համակիրներու:
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Համալսարանի հոգաբարձութեան ատենապետ դոկտ. Լորընս Փից խօսք առնելով`
անդրադարձաւ Հայաստանի ամերիկեան համալսարանին ու Քալիֆորնիոյ համալսարանի
համակարգին միջեւ նմանութեանց մասին` նշելով, որ երկուքն ալ ոտքի կը մնան շնորհիւ
պետական օժանդակութեանց եւ անհատական նուիրատուներու աջակցութեան:
Ելոյթներ ունեցան նաեւ Քալիֆորնիոյ մէջ քաղաքական եւ կրթական զանազան պաշտօններ
ստանձնած Ճօ Սիմիթեան եւ համալսարանի շրջանաւարտներէն դոկտ. Լուսին Պօղոսեան:
Ապա համալսարանի տնօրէն դոկտ. Արմէն Տէր Կիւրէղեան կանգ առաւ Հայաստանի
քաղաքական եւ գործարար մարզերու ապագայ ղեկավարներ պատրաստելու համալսարանին
առաքելութեան կարեւորութեան վրայ:
Յայտնենք, որ ընթրիքի մասնակիցներուն եւ այլ նուիրատուներու համագործակցութեամբ,
կարելի եղաւ գոյացնել աւելի քան 250 հազար տոլար:

ՀՄԸՄ-ի Ղեկավարման Սեմինար
17-19 հոկտեմբերի շաբաթավերջը, Արեւմտեան
Ամերիկայի ՀՄԸՄ-ի Շրջանային վարչութեան
անդամ Արիկ Գէորգեանի առաջնորդութեամբ,
Սան
Ֆրանսիսքոյի
մէջ
տեղի
ունեցաւ
ղեկավարման
սեմինար
մը`
Հիւսիսային
Քալիֆորնիոյ ՀՄԸՄ-ի երեք մասնաճիւղերուն
(Սան Ֆրանսիսքօ, Սանթա Քլարայի «Անի» եւ
Ուոլնաթ Քրիքի «Կարս») համար:
Սեմինարին նպատակն էր կազմակերպական ու խմբային գործունէութեան ռազմավարութեան,
անդամարշաւի եւ ընդհանրապէս ղեկավարման մարտավարութեանց մասին տեղեկութիւններ
հայթայթել նշեալ մասնաճիւղերու անդամներուն:
Արիկ Գէորգեան ակնարկ մը նետեց ՀՄԸՄ-ի պատմութեան վրայ, ինչպէս նաեւ շեշտը դրաւ
անդամարշաւի եւ անդամները շարքերուն մէջ պահելու աշխատանքներուն կարեւորութեան
վրայ:
Սեմինարին
ընթացքին
քննուեցան
տարակարծութիւններ
լուծելու,
պարտականութիւններ բաժնելու, «շրջանաւարտ» ՀՄԸՄ-ականներու եւ ՀՄԸՄ-ականներու
ծնողներուն հետ յարաբերութիւններ հաստատելու եւ անոնց ներդրումը ապահովելու
կարեւորութիւնը: Մասնակիցները նաեւ կատարեցին խմբային աշխատանքներ:

Երեւանի Քաղաքապետարանի
Պատուիրակութեան Այցը Ս. Էջմիածին Եկեղեցի
25-26
հոկտեմբերին «Թիֆլիսոբա» տօնին
առիթով
Երեւանի
քաղաքապետարանի
պատուիրակութիւնը գլխաւորութեամբ փոխ
քաղաքապետ Դաւիթ Օհանեանի այցելեց
Թիֆլիս:
Հոկտեմբեր 26-ին Հավլաբարի Ս. Էջմիածին
եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Ս. պատարագ:
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Աւարտին պատուիրակութիւնը հանդիպում ունեցաւ թեմի առաջնորդ Վազգէն եպս.
Միրզախանեանին հետ: Սրբազանը տեղեկութիւններ փոխանցեց տօնին առիթով
կազմակերպուած
ձեռնարկներուն մասին: Ան անդրադարձաւ նաեւ Ս. Գէորգ
առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ եւ Ս. Նորաշէն տաճարի վերականգնողական աշխատանքներուն:
Պատուիրակութեան անդամները այնուհետեւ այցելեցին «Հայարտուն» կրթամշակութային
կեդրոն եւ ծանօթացան կեդրոնի գործունէութեան, որմէ ետք այցելեցին հայ գրողներու եւ
հասարակական գործիչներու Խոջիվանքի պանթէոն, ուր կատարուեցաւ հոգեհանգստեան
պաշտօն եւ տեղի ունեցաւ ծաղկեպսակներու զետեղում: Ապա անոնք հանդիպում ունեցան
Վրաստանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան Եուրի Վարդանեանին հետ:
Հանդիպումի ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ երկու մայրաքաղաքներուն վերաբերող
հարցերու մասին:
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ԿՐՕՆԱԿԱՆ

ÂÆôºðÀ
²êîàô²Ì²ÞàôÜâÆÜ Ø¾æ
(´. Ø³ë)
ÂÇõ ( 3 )
²é³çÇÝ ÃÇõÝ ¿, áñ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý Û³ïÏáõÃÇõÝ áõÝÇ£ ºñÏáõ ·ÇÍáí Ï³ñ»ÉÇ ã¿ ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ
Ï³½Ù»É »õ »ñÏáõ ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ Ù³ñÙÇÝ ã»Ý ÏñÝ³ñ Ï³½Ù»É£ ºñ»ù Ñ»é³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÙÇáõÃÇõÝÝ ¿, áñ ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ ÏÁ Ï³½Ù¿ »õ »ñ»ù ï³ñ³ÍáõÃ»³Ý ÙÇáõÃÇõÝÝ ¿, áñ Ù³ñÙÇÝ ÏÁ
Ï³½Ù¿£ Ð»ï»õ³µ³ñª 3 ÃÇõÁ ³é³çÇÝ ÇëÏ³Ï³Ý, Ñ³ëï³ïáõÝ »õ Ï³ï³ñ»³É Ù³ñÙÝÇ ·³Õ³÷³ñÁ
ÏÁ óáÉ³óÝ¿, ³ÛëÇÝùÝª ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ Ï³ï³ñ»ÉáõÃ»³Ý ÃÇõÝ ¿£ ²ëïáõ³Í »ññáñ¹áõÃÇõÝ ¿£
Ðñ»ßï³ÏÝ»ñÁ »é³å³ïÇÏ ÏÁ ÷³é³µ³Ý»Ýª "êáõñµ, êáõñµ, êáõñµ"£
ÂÇõ 3-Á ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ ³ëïáõ³ÍáõÃ»³Ý »ññáñ¹ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÁª êáõñµ Ðá·ÇÝ£
ÂÇõ 3-Á ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ Ý³»õ Ú³ñáõÃÇõÝÁ, áñáíÑ»ï»õ øñÇëïáë 3-ñ¹ ûñÁ Û³ñáõÃÇõÝ ³é³õ£
ÚáíÝ³Ý Ù³ñ·³ñ¿Ý 3-ñ¹ ûñÁ Ï¿ïÇ ÷áñ¿Ý ¹áõñë »É³õ£ ²ßË³ñÑÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý 3-ñ¹ ûñÁ
Ï»³ÝùÁ »ñ»õó³õ£ øñÇëïáë 3 Ñá·ÇÇ Û³ñáõÃÇõÝ ïáõ³õ ..£ Ð»ï»õ³µ³ñª
ÂÇõ ( 1 )Áª Ð³Ûñ ²ëïáõ³Í, ÏÁ ëï»ÕÍ¿ ³ßË³ñÑÁ, Ï»³Ýù Ïáõ ï³Û ³Ýáñ »õ ÏÁ ëï»ÕÍ¿ Ù³ñ¹Á
Îº²Üø£
ÂÇõ ( 2 )Áª Ù³ñ¹Á ²ëïáõÍÙ¿ ÏÁ µ³ÅÝáõÇ »õ Ù³Ñáõ³Ý ÏÁ ¹³ï³å³ñïáõÇ, àñ¹Ç ²ëïáõ³ÍÁ ÏÁ
Ù³ñ¹³Ý³Û, áñáí ²ëïáõ³Í »õ Ù³ñ¹ ÏÁ ÙÇ³Ý³Ý
Ø²Ð£
ÂÇõ ( 3 )Áª êáõñµ Ðá·Ç ²ëïáõ³Í, áñ ÏÁ Û³ñáõó³Ý¿ Ù³ñ¹Á Ù³ÑáõÁÝ¿
Îº²Üø£
²êîàô²Ì ÈàÚê ¾
ÈáÛëÇ »ñ»ù Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÝ »Ý.-

1. Ö³é³·³ÛÃÇ ï³ùáõÃÇõÝÁ (»ÝÃ³Ï³ñÙÇñ, Infrared). Û³ïÏ³ÝÇß ÙÁÝ ¿, áñ ÏÁ ½·³Ýù,
ë³Ï³ÛÝ ã»Ýù ï»ëÝ»ñ£ ²Ý ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ Ð³Ûñ ²ëïáõ³ÍÁ § Yfu- t-io f\xfm

bGrkyug[ c- kfrg[2 xg]j Tjg[jh-h2 y\ Grkyug[ - fu L`\t-h
ghxgzgh7 fu Y\ejh -\ y\ tfbj qghc]yu] bgvh¦ (Úí. 1£18)£ §Yfu- t-io
xhgu bGrkyug[ c- kfrg[5 Fp- j\g\ rj\fhm9 io h.ghgi- p- Grkyu[yv
lghe-; r-\o tf\ t-a igkg\fgn - fu Grkyug[ tfbj tjg]g[ io thgv¦
(².Úí.4£12)£ Ø»Ýù ã»Ýù ï»ëÝ»ñ Ð³Ûñ ²ëïáõ³ÍÁ, ë³Ï³ÛÝ ÏÁ ½·³Ýù ³Ýáñ ë¿ñÁ
Ù»½Ç Ñ³Ý¹¿å, ÇÝãå¿ë ã»Ýù ï»ëÝ»ñ ×³é³·³ÛÃÁ, ë³Ï³ÛÝ ÏÁ ½·³Ýù ³Ýáñ
ç»ñÙáõÃÇõÝÁ, §Rj\fnjhfŒ\2 rj\fŒhm j\g\2 y\yslfkfu r-\o Grkyu[yv

;g\dfuh -7 yurkj ys y\ io rj\-9 Grkyu[t- [hg[ - fu bGrkyug[ io
qghchgv5 Jri ys y\ cj rj\f\9 bGrkyug[ cj qghchg\2 y\yslfkfu
Grkyug[ r-\ -¦ §Fu tfhm lgugkg]jhm yu qghc]ghm gvh r-\o2 y\
Grkyug[ yuhj tfbj lghe-;5 Grkyug[ r-\ -5 Ys y\ rj\yv t-a io thgv9
ghjig Grkyu[yv tjg]g[ io thgv fu Grkyug[ gn9 j\fh tjg]g[¦ (².Úí. 4£78,16)£ ²Ý áñ ÏÁ ½·³Û ²ëïáõÍáÛ ë¿ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ëÇñáí ÏÁ ·áñÍ¿ §Grkyu[yv
htghf]-m2 y\;-r j\ rj\fnj y\ejhf\o2 fu rj\ys .g\zf]-m2 gvh;-r9
jhc;-r M\jrkyr tfb rj\f] fu tfb w\ifnyu lgtg\ jhmbjhmo Grkyu[yv
oh[gvf] y\;-r ghyu.glyk oh[gv fu byl¦ (º÷. 5£1-2)£ §Y\efgihfŒ\2 tf\ r\o tjgvh ,`rmys yu nfbyuys py= conngv2 gvn9 dy\[ys g\kgvgvkyug[
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q.tg\jk r-\5 Glg gvr;-Œr io djkhghm9 p- q.tg\kyupfgh lfkfuy= io
thghm5 Gvr;-r hgfu tf\ rj\kf\o srkglyupjuh i0yuhfhgh Grkyu[yv
g/afu ighdhfnyu¦ (².Úí.3£19)£
2. Ö³é³·³ÛÃÇ ÉáÛëÁ ï»ë³Ý»ÉÇ Û³ïÏ³ÝÇß ÙÁÝ ¿£ ²Ý ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ àñ¹Ç ²ëïáõ³Í,
î¿ñÝ Ù»ñ ÚÇëáõë øñÇëïáë, áñ Éáõë³õáñ»ó Ð³Ûñ ²ëïáõÍáÛ ·ÇïáõÃ»³Ý »õ
×³Ý³ãÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÁ »õ µ³ó³Û³Ûï»ó ½³ÛÝ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ£ øñÇëïáë
Û³Ûï³ñ³ñ»ó Ý³»õ Ã¿ ÆÝù ³Ûë ³ßË³ñÑÇ ÉáÛëÝ ¿ § Vjryur eg\'fgn ,`rf]gu

zy=ysyu\ejh2 orfnys7 3 FŒr ft g.,g\lj nyvro5 Ys y\ jh[j io lfkfuj9
,gug\j t-a ;jkj cmgn-2 gvn ;jkj yuhfhgv gvh nyvro y\ ifghmjh
i0g/gahy\e-¦ (Úí. 8£12)£ §:gkdgto2 y\ j\t- nrf]jhm fu 'fbj io
wy,gh]fhm2 rg -9 p- Grkyug[ nyvr -2 xhgu ,gug\ cigv ghy\ t-a¦ (².Úí.
1£5)£ Ø»Ýù å¿ïù ¿ ÉáÛëÇ ×³Ý³å³ñÑ¿Ý ù³É»Ýù, áñ Ë³õ³ñÇÝ Ù¿ç ãë³ÛÃ³ùÇÝù
§Lfkfugxg\2 conngv y\ yfu- t-io ;g\g; ,`rmf\ys 'fb ,gx-7

y\yslfkfu gvr xghf\yuh lgtg\ Grkyug[ j\ xg\iyupjuho ;jkj pgwghlhgbghe tg\ey] s\gv5 Gri- fkm yfu- vg\gxf\yupjuh tjŒ yuhfhgm
gvh;jrjhf\yuh lfk2 y\yslfkfu p-;-k zgtghgi to ,gug\ -jm2 rgigvh
ljtg y\ Kj\ya tjg]gm9 nyvr -m5 Lfkfugxg\ nyvrj y\ejhf\yuh sgvfn
'fuys g;\f]-m¦ (º÷. 5£8)£
3. Ö³é³·³ÛÃÇ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ (³Ý¹ñÙ³ÝÇß³Ï³·áÛÝ, Ultra Violet). Û³ïÏ³ÝÇß ÙÁÝ ¿,
áñ Ã¿»õ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ ï»ë³Ý»ÉÇ ã¿, ë³Ï³ÛÝ ³Ýáñ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÝÏ³ï»Ýù£ ²Ý
ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ êáõñµ Ðá·ÇÝ, Æñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ íñ³Û áõÝ»óáÕ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ
»õ Ññ³ß³ÉÇ Ý»ñ·áñÍáõÃ»³Ùµ£ §Lyso yŒu\ y\ yub-9 io wc-7 eyuh ghy\ 'gvho

io nrfr2 xgv] cfr djkf\ p- yu\i-Œ iyu dgv fu yŒu\ i0f\pgv5 Hyvh;-r fh
xyny\ ghyhm2 y\yhm Lydj-h io [hjh¦ (Úí. 3£8)£
ÂÇõ ( 4 )
4=3+1
ø³ÝÇ áñ ÃÇõ 3-Á ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ Ï³ï³ñ»ÉáõÃ»³Ý ÃÇõÝ ¿, áõñ»ÙÝ ³Ýáñ Û³çáñ¹áÕ ÃÇõÁ
åÇïÇ ÁÉÉ³Û ²ëïáõ³Í³ÛÇÝ Û³ÛïÝáõÃ»³Ý ÃÇõÁ, ³ÛëÇÝùÝª ²ëïáõÍáÛ Û³ÛïÝáõÇÉÁ ßûß³÷»ÉÇ
³é³ñÏ³Ý»ñáõ ÙÇçáó³õ, ³ßË³ñÑÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÁ£ §G\eg\fu2 g.,g\lj

rkf=[yut-h j sf\9 rkf=[gdy\[yupfgh ohet-a-h i0jtg]yujh yu io
kfrhyujh Grkyu[yv ghf\fuyvp vgkighj.hf\o2 gvrjhmh9 t.khafhguy\
b`\yupjuho fu ghy\ grkyug[yupjuho7 fu grjig9 y\;-rbj tg\eji yfug\eg\g]yut cyuhfhgh¦ (Ðé.1£20)£ Ð»ï»õ³µ³ñ ÃÇõ 4-Á ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ ³ßË³ñÑÁ
Ï³Ù ÝÇõÃÁ£ ²ëïáõ³Í ãáññáñ¹ ûñÁ ëï»ÕÍ»ó ³ñ»õÝ áõ ÉáõëÇÝÁ, áñ ÝÇõÃ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÝ ¿,
áñáíÑ»ï»õ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ûñÁ Ï»Ý¹³ÝáõÃ»³Ý ßáõÝã áõÝ»óáÕ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÁ
ëï»ÕÍáõ»ó³Ý, çáõñÇÝ Ù¿ç áõ »ñÏñÇÝ íñ³Û£
ÂÇõ (4)-Á ãáñë áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý (²ñ»õ»Éù, ²ñ»õÙáõïù, ÐÇõëÇë »õ Ð³ñ³õ)£
ÂÇõ (4)-Á Ý³»õ ï³ñáõ³Ý ãáñë »Õ³Ý³ÏÝ»ñÝ »Ý (¶³ñáõÝ, ²Ù³é, ²ßáõÝ »õ ÒÙ»é)£
ÂÇõ (444)-Á ¸³Ù³ëÏáë Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ ºµñ³Û»ñ¿Ý ÃÇõÝ ¿, áñ ³ßË³ñÑÇ ³Ù¿Ý¿Ý ÑÇÝ
ù³Õ³ùÁ ÏÁ Ñ³Ù³ñáõÇ£
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Ծանօ՞թ Էք Յիշողութեան Թշնամիներուն
Արդեօք ծանօ՞թ էք մեր յիշողութիւնը բարելաւող կամ
նուազեցնող ազդակներուն. իմանալու համար կարդացէք
յօդուածը:
1-Խաչբառ լուծելը կը բարելաւէ յիշողութիւնը:
Սխալ.- Գիտնականներ փաստած են, որ խաչափառ լուծելը կամ
ոտանաւորներ գոց սորվիլը ոչ մէկ ձեւով յիշողութիւնը կը
զօրացնեն. բայց եւ այնպէս, ընթերցումը եւ մտաւորական որոշ
աշխատանքները թոյլ չեն տար, որ ուղեղը ծուլանայ:

2-Ոգելից ըմպելիները կը վնասեն յիշողութեան:
Ճիշդ.- Ոգելից ըմպելիներու չափազանցութիւնը տարիներու վրայ
բացասական ազդեցութիւն կ՛ունենայ մեր յիշողութեան վրայ:

3-Ձուկ ուտելը կ՛օգնէ յիշողութեան:
Սխալ.- Այս շատ ընդհանրացած համոզումը գիտականօրէն
փաստուած չէ: Միւս կողմէ, սակայն, ինչ որ օգտակար է մեր մարմնին, օգտակար է նաեւ
ուղեղին: Հետեւաբար առողջ եւ հաւասարակշռուած սննդառութիւն մը նաեւ օգտակար է
ուղեղին:
4-Սթրեսը մոռացութիւն կը պատճառէ:
Ճիշդ.- Ծանր սթրեսը (ընկճախտ) կրնայ վնասել յիշողութեան: Կարճատեւ, թեթեւ ընկճախտը
յիշողութիւնը կը պակսեցնէ կարճ ժամանակի վրայ եւ, հետեւաբար, անցողակի կ՛ըլլայ:
5-Հանգիստ, խոր քունը անհրաժեշտ է յիշողո ւթիւնը
պահպանելու համար:
Ճիշդ.- Ուղեղը քունի ընթացքին է, որ կը զտէ եւ կը
դասէ օրուան դէպքերը: Անկանոն եւ ընդհատուած
քունը արգելք կը դառնայ, որ յուշերը ամրապնդուին:
6-Օդանաւով ճամբորդութիւնը կրնայ…
Ճիշդ.- Կարգ մը ուսումնասիրութիւններու համաձայն,
օդանաւային
ընկերութիւններու
անձնակազմերը
աւելի ենթակայ են յիշողութեան տկարութեան, քան ուրիշներ, սակայն ասիկա կրնայ
պարզապէս կապուած ըլլալ անքնութեան հետ:
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7-Յիշողութիւնը կը նուազի 20 տարեկանէն սկսեալ:
Ճիշդ.- Ամերիկեան ուսումնասիրութեան մը համաձայն, յիշողութիւնը նուազելու կը սկսի
պատանեկութեան տարիներէն սկսեալ, միւս կողմէ` բառապաշարը եւ պերճախօսութիւնը
կ՛աւելնան 70 տարեկանէն սկսեալ:
8-Կարգ մը դեղեր կրնան վնասել յիշողութեան:
Ճիշդ.- Յատկապէս` անթիտեփրեսէօր կոչուած տեսակները, որոնք հոգեկան անկումները
դարմանելու կը ծառայեն, կրնան տկարացնել յիշողութիւնը, սակայն անգամ մը որ
դարմանումը դադրեցուի, ամէն բան ընթացքի մէջ կը մտնէ:
9-Սոյայի կաթը կ՛աշխուժացնէ յիշողութիւնը:
Սխալ.- Հրաշք դեղ մը գոյութիւն չունի ուղեղին համար:
Ուղեղը պէտք ունի 13 տեսակ կենսանիւթի, 15 հանքայինի
եւ Օլիկօ Էլեմանի, 8 ասիտ ամինէի եւ 4 ճարպաթթուի: Այլ
խօսքով,
միայն
այլազան
եւ
հաւասարակշռուած
սննդառութիւն մը կրնայ ապահովել ուղեղին կատարել
գործունէութիւնը:
10-Առտուները աւելի լաւ կ՛ըմբռնենք եւ կը յիշենք:
Ճիշդ.- Առտուն լաւագոյն ժամանակն է սորվելու, մինչդեռ յիտմիջօրէին մեր ուշադրութիւնը
նուազած կ՛ըլլայ:
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