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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԴԵՍՊԱՆԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ
Ուրբաթ, 25 Յուլիսի առաւօտուն, Ազգային
Առաջնորդարան
այցելեց
Քուէյթի
մօտ
Լիբանանի դեսպան Խտըր Հուլուէն։ Դեսպանը
դիմաւորուեցաւ Կաթողիկոսական Փոխանորդ
Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանին եւ
ազգային վարչութեան անդամներու կողմէ։
Դեսպան Հուլուէ եկած էր նախ փոխադարձելու
Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հայր Սուրբի
Լիբանանի
դեսպանատուն
կատարած
պաշտօնական այցելութեան եւ ապա մօտէն
ծանօթանալու Ազգային Առաջնորդարանի աշխատանքներուն։ Հայր Սուրբը եւ ազգայիններ
համապարփակ տեղեկութիւններ փոխանցեցին դեսպանին Քուէյթի եւ շրջակայ երկիրներու հայ
համայնքներու մասին, մանաւանդ անդրադառնալով Քուէյթի մէջ գործող բազմածաւալ
աշխատանքներուն։ Դեսպանը, որուն տիկինը ծագումով հայ է, պատրաստակամութիւն յայտնեց
օգտակար դառնալու հայ համայնքին եւ Ազգային Առաջնորդարանի ծրագիրներուն՝
դեսպանատան հետ գործակցութեան ամրապնդման հեռանկարով։

ՀՄԸՄ-Ի ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԵԿՈՒՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲԸ ԺԱՄԱՆԵՑ ԵՐԵՒԱՆ
Երեքշաբթի, 29 Յուլիս 2014ին, ՀՄԸՄի Քուէյթի մեկուսի
մասնաճիւղի սկաուտական խումբը ժամանեց Երեւան՝
մասնակցելու համաՀՄԸՄական 10-րդ բանակումին:
Հետեւաբար, 17 երկիրներէ ժամանած շուրջ 730
երիտասարդներ պիտի մեկնին Բիւրական՝ համալրելու
իրենց սկաուտական գիտելիքները եւ ամրապնդելու
սկաուտական երդումը: “Արագածէն Արարատ, տէրն ենք
մեր դատին”. այս նշանաբանը Յուլիս 31-էն Օգոստոս 9-ը
պիտի մէկտեղէ 17 երկրներէ Հայաստան ժամանած
երիտասարդները։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ՀԱՄԱՀՄԸՄ-ական 10-րդ Բանակումի Մամլոյ Ասուլիս
ՀամաՀՄԸՄ-ական 10-րդ բանակումի նախօրեակին, Չորեքշաբթի, 30 Յուլիս 2014-ին, Երեւանի
«Ուրբաթ» լրատուական ակումբին մէջ տեղի ունեցաւ մամլոյ ասուլիս, բանակումին առնչուող
տեղեկութիւններ եւ մանրամասնութիւններ փոխանցելու նպատակով:
Մամլոյ ասուլիսին մասնակցեցան ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական
վարչութեան անդամներ Կարպիս Գապասագալեան եւ Բագրատ
Եսայեան, ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի ատենապետ Օշին Փիրումեան եւ
բանակումի ընդհանուր խմբապետ Վաչէ Նաճարեան:
Կարպիս Գապասագալեան նախ եւ առաջ ներկայացուց
ՀամաՀՄԸՄ-ական բանակումներու նպատակը` յատկապէս
շեշտելով
1994-էն
սկսեալ
զանոնք
Հայաստանի
մէջ
կազմակերպելու իւրայատկութիւնն ու ունեցած պատգամը: Ան նշեց, թէ ասիկա 6-րդ
ընդհանուր բանակումն է, որ ՀՄԸՄ կը ծրագրէ եւ կ՛իրագործէ մայր հայրենիքի մէջ` անոր
ճամբով հայեցի դաստիարակութիւնը ամրապնդելու համար աշխարհի չորս ծագերէն
համախմբուած մասնակիցներուն մօտ:
Բագրատ Եսայեան դիտել տուաւ, որ այս տարուան բանակումը յոբելենական բանակում է,
որովհետեւ 10-րդն է իր տեսակին մէջ, իսկ դեկտեմբերին կ՛ամբողջանայ նաեւ ՀՄԸՄ-ի
Հայաստանի մէջ վերընձիւղման 25-ամեակը: Ան յայտնեց, որ ՀՄԸՄ մաս կը կազմէ
Համաշխարհային սկաուտութեան` ՀՄԸՄ-ՀԱՍԿ-ի ճամբով` նշելով, որ առաջին անգամ ըլլալով
Եւրասիոյ քանի մը երկիրներէ մասնակիցներ հիւրաբար պիտի միանան սոյն բանակումին`
իւրայատուկ փորձառութիւն ապրելու համար:
Օշին Փիրումեան յայտնեց, որ ՀամաՀՄԸՄ-ական բանակումները մեծ թիւով մասնակիցներ կը
ներգրաւեն սփիւռքէն ու Հայաստանէն: Ան նշեց, որ նախորդ բանակումներուն, բանակավայրի
սահմանափակ տարածութեան պատճառով սահմանափակուած է նաեւ մասնակիցներու թիւը:
Ան բացատրեց, որ նախորդ ՀամաՀՄԸՄ-ական բանակումին այս ուղղութեամբ դիմուած է
կառավարութեան, որ յատուկ դասաւորումով ընդարձակած է բանակավայրի սահմանները, իսկ
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ «Փիւնիկ» մարդկային
պաշարներու հիմնադրամի պատուոյ նախագահ Գաբրիէլ Չեմպերճեանի օժանդակութեամբ
տրամադրուած
տարածքը
պատշաճեցուած
է
արդիական
բանակավայրի
բոլոր
յարմարութիւններուն: Օ. Փիրումեան նշեց, որ յառաջիկայ բանակումներուն արդէն իսկ կարելի
է ընդունիլ 1000 մասնակիցներ:
Վաչէ Նաճարեան ներկայացուց բանակումի նախապատրաստական աշխատանքներն ու
յայտագիրը: Ան նշեց, որ 31 Յուլիս 2014-ին բանակավայրին մէջ պիտի բարձրանան դրօշները,
ապա
Կեդրոնական
վարչութիւնը,
Խմբապետական
կազմն
ու
շրջաններու
պատասխանատուները պիտի մեկնին Եռաբլուր` յարգանքի տուրք մատուցելու արցախեան
պատերազմի նահատակներուն յիշատակին: Ապա բոլոր մասնակիցները պիտի համախմբուին
Ազատութեան հրապարակը եւ տողանցքով ուղղուին Հանրապետութեան հրապարակ, ուր
տեղի պիտի ունենայ բանակումի հանդիսաւոր բացումը: Վ. Նաճարեան տեղեկացուց, որ
մասնակիցները պիտի ուղղուին Ծիծեռնակաբերդ` յարգանքի տուրք մատուցելու
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Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին: Ան նաեւ նշեց, որ բանակումին ընթացքին պիտի
գործադրուին սկաուտական զանազան աշխատանքներ, որոնց զուգահեռ բանակողները առիթ
պիտի ունենան ծանօթանալու հայոց պատմութեան դասագիրքերուն մէջ յիշուած զանազան
տեսարժան վայրերուն: Բանակողները պիտի այցելեն նաեւ Վանաձորի զօրանոց` մօտէն
ծանօթանալու հայկական բանակին: Իսկ 9 Օգոստոս 2014-ին Բիւրականի բանակավայրին մէջ
տեղի պիտի ունենայ փակման հանդիսութիւնը: Վաչէ Նաճարեան իր խօսքը եզրափակեց
շեշտելով 750-է աւելի մասնակիցներուն հայրենի հողին ու ջուրին հետ շաղախուելու
իւրայատուկ փորձառութեան կարեւորութիւնը:

Զինադադարի Դրութեան Խախտում` Հայաստանի
Սահմանային Գօտիին Վրայ
Շաբաթ, 26 Յուլիսի երեկոյեան Հայաստանի սահմանային գօտիի Մովսէս, ներքին Կարմիր
Աղբիւր եւ Այգեպար գիւղերու բնակիչները աւելի քան 6 ժամ անցուցած են նկուղներու մէջ`
ազրպէյճանական կողմէն արձակուած կրակոցներուն վտանգին տակ:
Զոհեր չկան, սակայն գիւղերը նիւթական վնասներ կրած են:
«Թշնամին կրակ բացած է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զէնքերէ: Միայն մեր
պատասխանէն ետք դադրեցուցած է կրակոցը: Իրենց կողմէ չեմ կրնար ըսել, եթէ որեւէ բան
կայ, ապա ամբողջ պատասխանատուութիւնը իրենք կը կրեն, որովհետեւ իրենք եղած են
յարձակումին նախաձեռնողները», «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանին ըսած է
Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարի մամլոյ բանբեր Արծրուն
Յովհաննիսեան:
Մեկնաբանելով վերջին շրջանին զինադադարի խախտումները` Յովհաննիսեան անոնց համար
քանի մը պատճառ նշեց` բերքահաւաքի շրջանէն մինչեւ ներքին եւ արտաքին
քաղաքականութիւն:
Հայաստանի պաշտպանական նախարարութիւնը Ազրպէյճանին կը դիմէ` յայտարարելով, որ
ամէն մէկ խախտումի պարագային հայկական կողմը պիտի պատասխանէ հակահարուածով:
«Որքան փորձեն սադրել եւ խախտել, այնքան պատասխանատուութիւնը իրենց վրայ կը մնայ,
կորուստներու եւ վնասուածքներու համար նոյնպէս պատասխանատուութիւն կը կրեն. թէ՛
իրենց, թէ՛ մեր: Մենք անպատիժ ոչինչ կը ձգենք», ըսած է Յովհաննիսեան:

Երեւանի Մէջ Յուշ-Երեկոյ` Նուիրուած Լիզպոնի 5
Մարտիկներու Յիշատակին
ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական միութիւնը 26 Յուլիսին Երեւանի Կոմիտասի անուան
պետական երաժշտանոցին դիմաց գտնուող այգիին մէջ պիտի կազմակերպէ յուշ-երեկոյ`
նուիրուած Լիզպոնի 5 մարտիկներու յիշատակին:
Ամէն տարի 27 Յուլիսին դաշնակցական երիտասարդները ` «Լիզպոնի 5»-ի յիշատակը վառ
պահելու եւ հասարակութեան իրազեկելու նպատակով կը կազմակերպեն յուշ-երեկոյ,
տեսերիզի ցուցադրութիւն, ցուցահանդէս եւ շարք մը այլ ձեռնարկներ:
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Լեւոն Հայրապետեանին Մեղադրանքներ
Առաջադրուեցան
Հայ գործարար Լեւոն Հայրապետեանին Ռուսիոյ
հետաքննիչ մարմինը
մեղադրանքներ առաջադրեց
Ռուսիոյ քրէական օրէնսգիրքի 160-րդ յօդուածով
(իւրացում կամ վատնում) եւ 174-րդ յօդուածով
(ապօրինի ձեռք բերուած դրամներու
լուացում):
Հայրապետեան 28 ապրիլին յարուցուած քրէական
գործով կասկածելի նկատուած էր` «Պաշնեֆթի»
բաժնետոմսերու
իւրացման
եւ
զարտուղի
օրինականացման համար:
Այս մասին կը տեղեկացնէ «Վետեմոսթի» լրատու գործակալութիւնը, որուն մօտիկ աղբիւր մը
նշած է, որ իւրացման տակ նկատի կ՛առնուի գործակալին դրամական փոխհատուցումը, որ
Հայրապետեան ստացած է իբրեւ միջնորդ «Սիսթեմա»-ի պաշքիրական քարիւղային
գումարները Պաշքորթոստանի նախկին նախագահ Մուրթազ Ռահիմովի որդիէն` Ուրալ
Ռահիմովէն գնելու գործարքի ժամանակ: Հայրապետեանի փոխհատուցման գումարը, ըստ
հետաքննութեան տուեալներուն, կրնայ կազմել մինչեւ 50 միլիոն տոլար: Կրտսեր Ռահիմով
գործով հիմնական կասկածելին է, իսկ Հայրապետեան կը նկատուի ատոր գլխաւոր
մասնակիցը:

Նախագահ Սարգսեան Կը Զգուշացնէ Ազրպէյճանցիները
«Հայոց Աշխարհին Մէջ Պիտի Գտնէք Ձեր Վախճանը»
Շաբաթ, 26 Յուլիսին, Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Սերժ Սարգսեան Ծիծեռնակաբերդի մէջ ելոյթ ունենալով Վազգէն
Սարգսեանի անուան զինուորական հիմնարկի հիմնադրութեան
20-րդ տարեդարձի ձեռնարկին, ըսած է, որ «այլեւս անցած են այն
ժամանակները, երբ հայ մարդուն վնասելը անպատիժ կը մնար»:
Ձեռնարկին
ընթացքին,
դիմելով
զինուորական
հաստատութիւններու այս տարուան շրջանաւարտներուն, Սերժ
Սարգսեան
յորդորած
է
վնասազերծել
հակառակորդին
ոտնձգութիւնները:
Արձակազէններով մեզ թիրախ դարձնող, մեր թիկունքին դաւադիր
ոտնձգութիւններ իրականացնել ցանկացող եւ մեր դէմ
լայնածաւալ զինուորական գործողութիւններ ծրագրող հակառակորդին կ՛ըսենք, «Զգո՛ւշ եղէք,
սա հայոց աշխարհն է, ուր պիտի գտնէք ձեր վախճանը»: Եւ ես շնորհակալ եմ ձեզմէ, որ
ընտրելով սպայի մասնագիտութիւնը` գիտակցաբար եւ նուիրումով դարձած էք այս
պատուիրաններուն հետեւորդները եւ զանոնք գործով իրականացնողները: Սակայն ես կը
հրամայեմ ձեզ, կը խնդրեմ, տղա՛ք, ընել ամէն ինչ, հերոսանալու ոչ թէ սեփական կեանքը
կորսնցնելու, այլ մեր աշխարհին անդորրը խաթարող յելուզակները վնասազերծելու միջոցով:
Հայրենիքը խիստ կարիքը ունի ձեր նման տղոց», ըսած է նախագահ Սերժ Սարգսեան:
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Սէյրան Օհանեան Այցելեց Լեռնային Ղարաբաղի
Պաշտպանութեան Բանակ
Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան 27 Յուլիսին աշխատանքային
այցելութեամբ գտնուած է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանութեան բանակին մէջ:
Ինչպէս կը հաղորդէ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ
ծառայութիւնը, Օհանեան Ղարաբաղի պաշտպանութեան նախարար, Պաշտպանութեան
բանակի հրամանատար Մովսէս Յակոբեանի ուղեկցութեամբ իրականացուցած է շրջայց
առաջնային գիծի տարբեր հատուածներուն մէջ:
«Հայկական երկու հանրապետութիւններու ռազմական նախարարութիւններու ղեկավարները
հանդիպեցան բանակի ղեկավար կազմին եւ զօրամասերու հրամանատարներուն, ծանօթացան
առաջնային գիծի ճարտարագիտական արգելափակոցներու համակարգերու, դիտարկման,
կրակի վարման եւ ազդանշանային համակարգերու կատարելագործման ուղղութեամբ
իրականացուած եւ շարունակուող աշխատանքներուն», ըսուած է Լեռնային Ղարաբաղի
պաշտպանութեան նախարարութեան հաղորդագրութեան մէջ:
Վերջին շրջանին հակառակորդի աշխուժացման փորձերուն վերաբերեալ` պաշտպանութեան
նախարարները անձնակազմին տուին մեթոտական ցուցմունքներ եւ առաջադրեցին
համապատասխան խնդիրներ:
Սէյրան Օհանեան եւ Մովսէս Յակոբեան մասնակցեցան նաեւ Մարտակերտի շրջանի
Քոլատակ գիւղին մէջ բարերար Հայկ Մաղաքելեանի նախաձեռնութեամբ եւ միջոցներով
կառուցուելիք զինուորական աւանի հիմնարկէքի արարողութեան:

Նախագահ Սարգսեան. «Մինսքի Խմբակի Առաջարկած
Սկզբունքները Կրնան Լուծման Առանցք Դառնալ»
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան
Չորեքշաբթի
օր
ընդունեց
շրջանային
այցելութեամբ
Հայաստան
գտնուող
Հարաւային
Կովկասի
եւ
Վրաստանի
ճգնաժամի
հարցերով
Եւրոպական
Միութեան յատուկ ներկայացուցիչ Հերպըրթ
Զալպերը:
Ըստ նախագահի մամլոյ գրասենեակին,
հանդիպումին
ընթացքին
Հայաստանի
Հանրապետութեան
նախագահը
եւ
Եւրոպական
Միութեան
յատուկ
ներկայացուցիչը անդրադարձան Հայաստան-Եւրոպական Միութեան յարաբերութիւններուն եւ
համագործակցութեան:
Զրուցակիցները միտքեր փոխանակեցին շրջանային խնդիրներու եւ մարտահրաւէրներու,
Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման բանակցային հոլովոյթին վերաբերեալ:
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Հանրապետութեան նախագահը բարձր գնահատեց, որ Եւրոպական Միութիւնը տարբեր
մակարդակներով իր աջակցութիւնը կը յայտնէ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներու
միջնորդութեամբ տագնապի խաղաղ եւ միջազգային սկզբունքներու հիման վրայ լուծման:
Սերժ Սարգսեան վերահաստատեց Հայաստանի դիրքորոշումը, ըստ որուն, Հայաստան
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ լուծումը կը տեսնէ բացառապէս խաղաղ
միջոցներով, ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահողներու ձեւաչափով ընթացող
բանակցութիւններուն շրջագիծին մէջ: Մինսքի խմբակը առաջարկեց սկզբունքներ, որոնք, Սերժ
Սարգսեանի համոզումով, կրնան տագնապի լուծման առանցք դառնալ: Նախագահը նշեց, որ,
ցաւօք, Ազրպէյճան չ՛ընդունիր այդ սկզբունքները, թէեւ կը յայտարարէ հակառակը: Նախագահ
Սերժ Սարգսեանի համաձայն, այդ իսկ պատճառով Ազրպէյճանը սադրանքներ կը հրահրէ եւ
կը սրէ լարուածութիւնը շփման գիծին վրայ, մշտապէս մերժելով վստահութեան ամրապնդման
ուղղուած միջոցառումներուն իրականացումը:
Հանրապետութեան նախագահը ընդգծեց, որ հարցին լուծումը պէտք է տան Հայաստանը,
Ազրպէյճանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը, Մինսքի խմբակը այդ հոլովոյթին մէջ ընդամէնը
միջնորդ է, որ իր լիազօրութիւններուն ծիրին մէջ կ՛ընէ կարելին:

Մհեր Ջուլհաճեանի Անունը Կրող Լսարան` Արցախի
Պետական Համալսարանին Մէջ
«Ապառաժ» կը հաղորդէ, որ 29 Յուլիսին Արցախի պետական համալսարանին մէջ բացումը
կատարուեցաւ
արցախեան
ազատամարտին
ընթացքին
զոհուած
լիբանանահայ
ազատամարտիկ Մհեր Ջուլհաճեանի անունը կրող լսարանին:
Լսարանը վերանորոգուած եւ կահաւորուած է Բրիտանիա բնակող Սեւան Արթինի ջանքերով.
ան այս անգամ իրեն հետ Արցախ բերած է նաեւ Լոնտոնի ՀՄԸՄ-ականները, որոնք եւս ներկայ
եղած են լսարանի հանդիսաւոր բացման արարողութեան:
Սեւան Արթին այս առիթով յայտնեց, որ այս
տարուան մարտին Արցախ այցելած ատեն
տեղեկացած էր նման նախաձեռնութեան մը
մասին եւ, քանի որ Մհեր Ջուլհաճեանը եղած
էր իր խմբապետն ու աւագ ընկերը, փափաքած
է անոր նկատմամբ ունեցած իր հսկայ
պարտքին մէկ փոքր մասը փոխհատուցել,
ուստի որոշած է ոչ թէ արձան կանգնեցնել, այլ
լսարանը անուանակոչել Մհերի անունով, որպէսզի մարդիկ թէ՛ Մհեր Ջուլհաճեանը յիշեն, եւ
թէ՛ կարենան օգտուիլ այդ նախաձեռնութենէն:
Բացման հանդիսաւոր արարողութեան ընթացքին ողջոյնի խօսք արտասանեց Արցախի
պետական համալսարանի նախագահ Մանուշ Մինասեան: Այնուհետեւ ելոյթ ունեցաւ
Լեռնային Ղարաբաղի մշակոյթի եւ երիտասարդութեան հարցերու փոխնախարար Լեռնիկ
Յովհաննիսեան, որ հանդիսութեան մասնակիցներուն ներկայացուց Արցախի ազատագրական
պայքարի պատմութիւնն ու անոր կարեւորութիւնը: Հանդիսութեան ներկայ էին նաեւ ՀՅԴ
Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանե ան, Կեդրոնական կոմիտէի
անդամներ եւ այլ անձնաւորութիւններ:
Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 242, àõñµ³Ã, 01 ú¶àêîàê, 2014

6

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

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Իրանի Նախագահը Մտադիր Է Այցելելու Հայաստան
ԻՍՆԱ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանին
մտադիր է այցելելու Հայաստան` քննարկելու համար փոխադարձ հետաքրքրութիւն
ներկայացնող, ինչպէս նաեւ շրջանային ու միջազգային զարգացումներուն վերաբերող հարցեր:
Հայաստանի մէջ Իրանի դեսպան Մոհամետ Ռայիսի ըսած է. «Մենք կը դիտարկենք այս հարցը,
սակայն նախագահի զբաղուած ժամանակացոյցին պատճառով տակաւին չենք կրնար յստակ
նշել այցելութեան թուականը: Յամենայն դէպս, այցելութիւնը պիտի կայանայ»:
Աղբիւրը կը նշէ, որ Իրան արդէն շատոնց տարբեր դիւանագիտական քայլերու կը նախաձեռնէ`
դրացի պետութիւններու հետ իր յարաբերութիւնները ընդլայնելու համար: Վերջին տարիներուն
Իրանն ու Հայաստանը մեծցուցած են համագործակցութեան մակարդակը, համաձայնագիրներ
ստորագրած են ուժանիւթի, ճարտարագիտութեան եւ հետազօտութիւններու մարզերուն մէջ:
Երկու
երկիրները
նաեւ
կապերու
ամրապնդման
մասին
համագործակցութեան
համաձայնագիրներ ստորագրած են տնտեսութեան եւ առեւտուրի մարզերուն մէջ:

Սուրիոյ Բանակը Շահեր Բնական Կազի Դաշտերը Առաւ
Իր Վերահսկողութեան Տակ
Սուրիոյ բանակը Հոմսի արեւելեան գիւղական շրջաններուն մէջ գտնուող Շահեր բնական կազի
դաշտերը առաւ իր վերահսկողութեան տակ` այդտեղէն վտարելէ ետք Իրաքի եւ Շամի
իսլամական պետութեան (ՏԱՀԵՇ) զինեալները:
Հետագային բանակը հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով յայտարարեց, որ իր ուժերը
յաջողած են Շահեր լեռն ու զայն շրջապատող բնական կազի դաշտերը առնել իրենց
վերահսկողութեան տակ` Իսլամական պետութենէն մեծաթիւ զինեալներ սպաննելէ ետք, եւ
ներկայիս բանակը կը վնասազերծէ ՏԱՀԵՇ-ի զինեալներուն կողմէ շրջանին մէջ լարուած
ականները:
Մարդկային իրաւանց սուրիական դիտարանը հաստատեց այս լուրը` աւելցնելով, որ
սուրիական վարչակարգի ուժերը նաեւ բնական կազի դաշտի մօտակայ բլուրները առած են
իրենց վերահսկողութեան տակ:
ՏԱՀԵՇ մէկ շաբաթ առաջ Շահեր լերան եւ շրջակայ բնական կազի դաշտերուն դէմ յարձակում
մը շղթայազերծած էր եւ յաջողած այդտեղ գտնուող հանքերէն ոմանց տիրել: ՏԱՀԵՇ-ի
զինեալները մահապատիժի ենթարկած էին այդտեղ գտնուող բանակի զինուորներն ու
պետական պաշտօնեաները:
ՍԱՆԱ լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ Սուրիոյ բանակը Ղութա Շարքիյայի եւ
Տարաայի մէջ գտնուող զինեալներուն դէմ «կեդրոնացուած գործողութիւններ» կատարած է,
ինչպէս նաեւ Մլիհա գիւղէն մինչեւ Զպտին գիւղի արեւմտեան կողմն ու հիւսիսը
գործողութիւններու շարք մը գործադրած է:
Բանակը Դամասկոսի Ժոպար շրջանին եւ Տումա շրջանի Մազարեհ Ալհըպի մէջ բազմաթիւ
զինեալներ սպաննած է:
Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 242, àõñµ³Ã, 01 ú¶àêîàê, 2014

7

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

ՏԱՀԵՇ Մուսուլի Մէջ Եկեղեցի Մը Ականահարեց
Իրաքի եւ Շամի մէջ իսլամական պետութեան (ՏԱՀԵՇ) զինեալները ականահարած են Մուսուլի
կեդրոնը գտնուող Ս. Հոգի կամ «Նաւու» եկեղեցին: Անոնք եկեղեցւոյ մէջ եւ պատերուն տակ
մեծ քանակութեամբ ականներ զետեղած են, ապա իրենց ինքնաշարժներով փողոցները շրջելով
ժողովուրդին կոչ ուղղած են ներկայ գտնուելու եկեղեցւոյ ականահարման, որ տեղի պիտի
ունենայ արշալոյսին, իսկ իրենց բնակարաններէն հեռանալու կարողութիւնը չունեցող
տարեցներուն թելադրած են պատուհանները բանալ եւ տեսնել ծուխը, որ պիտի բարձրանայ:
ՏԱՀԵՇ այս նոյն ձեւին կը դիմէ, երբ կ՛որոշէ ականահարել քաղաքակրթական, քրիստոնէական,
շիիական կամ սիւննիական կոթող մը:

Ուաշինկթըն Պաքուի Մէջ ԵԱՀԿ-ի Ներկայացուցիչին
Յիշեցուցած Է, Որ Իր Ղեկավարը Ալիեւը Չէ
«Սիվիլնեթ» կը հաղորդէ, որ Միացեալ Նահանգներ Ազրպէյճանի կառավարութեան կոչ
կ՛ուղղեն դիւրացնելու Պաքուի մէջ ԵԱՀԿ-ի նախագիծերու համակարգողի աշխատանքը բոլոր
ուղղութիւններուն մէջ: Ուաշինկթըն Պաքուի մէջ ԵԱՀԿ-ի համակարգողին խորհուրդ կու տայ
կրկնապատկել ջանքերը քաղաքացիական հանրութեան հետ իրական երկխօսութեան,
ժողովրդավարական
ընտրութիւններու,
մարդու
իրաւունքներու
եւ
հիմնական
ազատութիւններու հարցին մէջ:
ԵԱՀԿ-ի մէջ Միացեալ Նահանգներու մնայուն ներկայացուցիչ Տանիէլ Պայըր 17 Յուլիսին
Վիեննայի մէջ ԵԱՀԿ-ի Մնայուն յանձնախումբին մէջ Պաքուի մէջ կազմակերպութեան
նախագիծերու համակարգող Ալեքսիս Շահթահթինսքիի զեկուցումէն ետք խօսքը վերջինիս
ուղղելով ըսած է. «Ես տեսած եմ ձեր երկու լուսանկարները նախագահ Իլհամ Ալիեւի եւ
արտաքին գործոց նախարարին հետ: Սակայն ես չեմ տեսած ձեր լուսանկարը քաղաքացիական
հասարակութեան հետ: Ես պարզապէս պիտի ուզէի յիշեցնել ձեզի, որ հիւրընկալող երկրին
հետ խորհրդակցութիւնները, անշուշտ, ձեր աշխատանքին անքակտելի մասն են, սակայն դուք
կ՛աշխատիք կազմակերպութեան հիմքը հանդիսացող սկզբունքներով, եւ ձեր ղեկավարը
Ազրպէյճանի կառավարութիւնը չէ»:
«Կոչ կ՛ուղղենք ձեզի առաւել վճռականութեամբ հետեւելու ձեր առաքելութեան` հաշուի
առնելով ԵԱՀԿ-ի գործունէութեան սահմանափակման ուղղուած ջանքերը` յատկապէս ԵԱՀԿ-ի
նախագիծերու հաստատման խստացման լոյսին տակ: Այս բոլորը կը խոչընդոտեն ԵԱՀԿ-ի
աշխատանքին` Ազրպէյճանին արժէքաւոր աջակցութիւն տրամադրելու հարցին մէջ, եւ ասիկա
անընդունելի է», ըսած է Պայեր: Վերջինս իր խօսքին մէջ անդրադարձած է նաեւ Ազրպէյճանի
մէջ իրենց քաղաքական հայեացքներու եւ ազատ արտայայտման համար հետապնդումներու
ենթարկուող եւ կեղծ մեղադրանքներով քրէական գործերով կատարուող լրագրողներու,
պլոկըրներու, ֆէյսպուքեան գործիչներու հալածանքին խնդիրին:
2013-ին Ազրպէյճան ԵԱՀԿ-էն պահանջած էր Պաքուի մէջ իր ներկայացուցչութեան
մակարդակը իջեցնել մինչեւ նախագիծերու համակարգողի մակարդակին, հակառակ այդ
քայլին չդիմելու Ուաշինկթընի բազմաթիւ կոչերուն: 1 մարտ 2014-ին Պաքուի մէջ
նախագիծերու համակարգողի պաշտօնը ստանձնած է ֆրանսացի դիւանագէտ Ալեքսիս
Շահթահթինսքի:
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Ըստ Փենթակոնի. Ռուսիա Ուքրանիոյ Հետ Սահմանին
Վրայ Աւելի Քան Տասը Հազար Զինուոր Կեդրոնացուցած Է
«Քորրեսփոնտընթ» կայքը կը գրէ, որ Փենթակոնի մամլոյ քարտուղար Ճոն Քիրպի յայտնած է,
որ Ռուսիան նախկինին նման իր ստորաբաժանումները կը կեդրոնացնէ Ուքրանիոյ հետ
սահմանին վրայ, եւ այժմ այնտեղ կը գտնուին 10 հազարէն աւելի զինուորներ:
Աւելի՛ն, այժմ անոնք Ուքրանիոյ սահմանին աւելի մօտ տեղակայուած են, քան գարնան, կը
պնդէ պաշտօնատարը:
Կեդրոնացուած բանակային միաւորումները կ՛ընդգրկեն հետեւակային, հրասայլային եւ
հրետանային ստորաբաժանումներ:
Անոնք նաեւ ունին հակաօդային պաշտպանութեան համակարգեր:
Փենթակոնի մէջ նաեւ նշած են, որ Մոսկուան ռուսամէտ զինեալներուն ծանր սպառազինութիւն
կը մատակարարէ:

Կազայի Մէջ. Իսրայէլեան Զինադադարը Յայտարարուելէ
Անմիջապէս Ետք Փուլ Եկաւ
Իսրայէլեան բանակը Չորեքշաբթի օր յայտարարեց ժամը 15:00-էն սկսեալ երեք ժամ
տեւողութեամբ զինադադար մը, որ սակայն չի ներառեր ցամաքային կռիւները: Համաս
շարժումը Իսրայէլի յայտարարած զինադադարը նկատեց անարժէք, որովհետեւ բուռն
բախումներու շրջանները չի ներառեր: Համասի բանբեր Սամի Ապու Զուհրի յայտնեց, որ
Իսրայէլի յայտարարած զինադադարը տեղեկատուական սպառումի համար է: Իսրայէլեան
պատկերասփիւռի 10-րդ կայանը հետագային յայտարարեց, որ զինադադարը իրողական
գետնի վրայ փուլ եկած է եւ դադրած գոյութիւն ունենալէ:
Իսրայէլեան ուժերը Չորեքշաբթի օր աշխուժացուցին Կազայի դէմ իրենց յարձակումները`
հարուածելով Կազայի կեդրոնը գտնուող ՊըրԺ Տաուտի վերջին յարկը, ինչպէս նաեւ Զուաէյտա
շրջանին մէջ գտնուող բնակելի բարձր շէնք մը:
Քասսամի փաղանգները յայտարարեցին, որ պայթեցուցած են ականուած տուն մը, ուր մուտք
գործած էր 15-20 զինուորներէ բաղկացած իսրայէլեան մասնայատուկ ուժ մը` պատճառելով
զոհեր եւ վիրաւորներ. փաղանգները ռմբակոծած են Կազայի շուրջ գտնուող տարբեր
շրջաններու մէջ հաւաքուած իսրայէլեան ուժեր եւ հրասանդի հրթիռներ արձակած Մաազիի եւ
Շուժահիյայի արեւելքը գտնուող իսրայէլեան զրահապատ մեքենաներուն վրայ:
Իսրայէլեան ուժերը յայտնեցին, որ Կազայի դէմ յարձակումի առաջին օրէն ի վեր Կազայէն
արձակուած հրթիռներուն պատճառով սպաննուած են երեք հրեայ բնակեցուածներ եւ 606
ուրիշներ վիրաւորուած:
Չորեքշաբթի օր կէսօրին հաղորդուեցաւ, որ Կազայի դէմ իսրայէլեան յարձակումին զոհերուն
թիւը բարձրացած է 1283-ի, իսկ վիրաւորներունը` 7150-ի:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Այժմ, Երբ Դատական Գործերը Աւարտած Են, Եկէ՛ք`
Կառուցենք Ցեղասպանութեան Յուշահամալիրը
Յուլիս
15-ին
Միացեալ
դաշնային
վերաքննիչ
դատարանը
հաստատեց
առաջին
ատեանի
դատարանի 2011 թուականի վճիռը` հրահանգելով, որ
«Գաֆէսճեան
ընտանիք
հիմնադրամ»ին
վերադարձուին այն շէնքերը, որոնք նախատեսուած էին
Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան եւ յուշահամալիր
կառուցելու համար Ուաշինկթընի մէջ:
Վերաքննիչ դատարանի դատաւորներ Կարլանտը,
Ուիլքինսը եւ Կինսպըրկը ահա այսպէս ամփոփեցին
դատական գործերու եւ հակընդդէմ հայցերու շարքը, որ
վիճարկող կողմերը ներկայացուցած էին վերջին եօթը
տարիներուն ընթացքին:
Ամերիկայի հայկական համագումարի ղեկավարութիւնը, ինչպէս` Հրայր Յովնանեանը եւ
Ճերարտ Գաֆէսճեանը, «ապահոված էին մեծ նիւթական ներդրումներ եւ ստեղծած շահոյթ
չհետապնդող ընկերութիւն` «Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-յուշահամալիրը»: Անոնք
նաեւ համաձայնութեան եկած էին եւ գնած`
պատմական շէնք մը թանգարանի համար, Սպիտակ տունէն ընդամէնը քանի մը թաղամաս
հեռաւորութեան վրայ: Սակայն տարիները կ’անցնէին, իսկ անոնք չէին կրնար
համաձայնութիւն գոյացնել բազմաթիւ հարցերու շուրջ: Յառաջխաղացումը կը դանդաղէր,
լարուածութիւնը կ’աճէր: Աննշան յաջողութիւններ ձեռք բերուեցան: Ի վերջոյ, ծրագիրի
գլխաւոր հիմնադիրներէն եւ բարերարներէն մէկը` հանգուցեալ Ճերարտ Գաֆէսճեանը, որոշեց
հեռանալ խումբէն եւ հրաժարական տուաւ Հայոց ցեղասպանութեան թանգարանյուշահամալիրի նախագահի իր պաշտօնէն: Պառակտումը հեռու էր բարեկամական ըլլալէ: Եւ
այսպէս, սկսաւ իրադարձութիւններու երկար շղթայ մը, որուն գագաթնակէտը այս խճճուած
դատավարութիւնն է: Քանի մը տարուան դատական վէճերէն ետք կողմերը ի վերջոյ դիմեցին
շրջանային դատարան: Բացի մէկ հարցէ, բոլոր միւս պահանջները համարուեցան
չապացուցուած: Դատաքննութիւններէն ետք առաջ եկան բազմաթիւ խնդիրներ, եւ Առաջին
ատեանի դատարանի բազմաթիւ որոշումներէն յետոյ անոնք բողոքարկուեցան մաս-մաս, իսկ
հիմա բողոքարկման մասնատուած գործերը համախմբուած եւ ներկայացուած են մեզի որոշում
կայացնելու համար»:
Իրենց կայացուցած որոշման վերջին էջին մէջ վերաքննիչ դատարանի դատաւորները
հիասթափութիւն եւ անհանգստութիւն արտայայտած էին անիմաստ դատավարութիւններու
շարքին համար: Ցասումով լեցուած` անոնք գրած էին.
«Այս իրաւական ոդիսականը երկարաշունչ էր: Անիկա սկսաւ իբրեւ մէկ եզակի
դատավարութիւն` չվճրուած մուրհակները հաւաքելու համար, եւ արագօրէն վերածուեցան
իրաւական վէճերու ճահիճի: Աւելի քան եօթը տարիներու ընթացքին իրաւաբանական
ծառայութիւններու համար միլիոնաւոր տոլարներ ծախսելէ ետք, կողմերու հսկայածաւալ
աշխատանքը` իրենց երազած թանգարանը իրագործելու համար, կը թուի, թէ ապարդիւն էր, որ
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շատ ցաւալի է: Ի՛նչ ալ որ ըլլայ հետագային, մենք յոյսով ենք, որ այսօրուան մեր որոշումը
կրնայ առնուազն վերջակէտ դնել այս ձգձգուած դատական վիճաբանութեան»:
Անցեալ շաբաթ ես բազմաթիւ ելեկտրոնային նամակներ ստացած եմ ընթերցողներէն, որոնք
ցաւով կը նշէին այն փաստը, որ երկու յայտնի հայկական կազմակերպութիւնները
բազմամիլիոն տոլարներ վատնեցին իրարու դէմ դատական քաշքշուկներու մէջ` փոխանակ
իրենց վէճը լուծէին դատարանէն դուրս եւ կառուցէին Ցեղասպանութեան թանգարանը, որ
նախատեսուած էր աւարտին հասցնելու Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեակէն շատ
առաջ: Ցաւօք, թանգարանին բացումը կրնար ընդհանրապէս չկայանալ…
Շատ ցաւալի է, որ երկու կողմերն ալ մերժած էին երրորդ կողմերու բոլոր առաջարկները`
միջնորդելու իրենց միջեւ: Դատական հայցերու վրայ վատնուած միլիոնաւոր տոլարները
կրնային օգնել Ցեղասպանութեան թարգարանի ֆինանսաւորման: Ասիկա նոյնպէս ցաւալի
օրինակ է, թէ ինչպէ՛ս հայերը կ’ոտնահարեն իրենց սեփական շահերը:
Դեռ կրնայ հրաշք տեղի ունենալ… Թէեւ պարոն Գաֆէսճեանը մահացած է անցեալ տարուան
սեպտեմբերին, սակայն ան բազմիցս յայտարարած էր, որ իր ջերմ փափաքը եղած է կառուցել
Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-յուշահամալիրը Ամերիկայի մայրաքաղաքին մէջ:
Աշխարհասփիւռ ողջ հայութիւնը կը փափաքի, որ անոր ժառանգորդները եւ «Գաֆէսճեան
ընտանիք հիմնադրամ»-ի հոգաբարձուները յարգեն Ճերարտ Գաֆէսճեանին նուիրուածութիւնը
այս վեհ գաղափարին եւ իրականացնեն անոր անմար երազը:
Հայաստանի ղեկավարները, սփիւռքի կազմակերպութիւններու առաջնորդները եւ համայնքի
անդամները պէտք է տեղեկացնեն «Գաֆէսճեան ընտանիք հիմնադրամ»-ի հոգաբարձուներուն,
որ իրենք լիովին պատրաստ են ամէն տեսակ աջակցութիւն ցուցաբերելու, որպէսզի
իրականութիւն դառնայ պարոն Գաֆէսճեանին երազանքը: Թանգարանը պէտք է յաւերժական
յարգանքի տուրք ըլլայ Ճերարտ Գաֆէսճեանին, որ տասնեակ միլիոնաւոր տոլարներ
նուիրաբերած է մարդասիրական ծրագրերու համար Հայաստանի եւ Միացեալ Նահանգներու
մէջ:
Այժմ, երբ այս տհաճ դատական գործը արդէն անցեալ է, ժամանակն է ամերիկահայ համայնքին
համար` «Գաֆէսճեան ընտանիք հիմնադրամ»-ի հոգաբարձուներու հետ միասնաբար,
համախմբուիլ եւ ստեղծել համահայկական յանձնախումբ, ներառեալ` Հայկական
համագումարը, եւ սկսիլ այս յոյժ կարեւոր կառոյցին ձեռնարկումը Ուաշինկթընի մէջ:
Ցեղասպանութեան թանգարանը միլիոնաւոր այցելուներու յաւերժ պիտի յիշեցնէ ոչ միայն
սարսափելի ողբերգութեան մասին, որ պատուհասած էր հայ ժողովուրդը 1915 թուականին,
այլեւ, որ աւելի կարեւոր է, անոր աննկուն ոգիի գոյատեւման եւ բագաւաճման մասին:
Հետեւաբար աւելի ճիշդ պիտի ըլլայ թանգարանը անուանել «Ցեղասպանութենէն հայ
ժողովուրդի վերապրումի յուշահամալիր»:
Եթէ «Գաֆէսճեան ընտանիք հիմնադրամ»-ի հոգաբարձուները եւ ամերիկահայ համայնքը
կիսեն այս տեսլականը, ուստի հիմնարկէքի արարողութիւնը կրնայ տեղի ունենալ Հայոց
յուշահամալիրի ապագայ տարածքին, 2015 թուականի Ապրիլ 24-ին…
ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ
«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի
հրատարակիչ եւ խմբագիր
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Նարեկ Արք. Ալեմէզեան Կիպրահայոց
Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ
Կիպրահայոց թեմի Ազգային իշխանութեան Վարչական ժողովը
գրաւոր յայտարարութեամբ կը տեղեկացնէ հանրութեան, թէ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոս Նարեկ արք. Ալեմէզեանը
նշանակած է կիպրահայոց թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ:
Նարեկ արքեպիսկոպոս պիտի սկսի իր նոր պաշտօնը վարել
սեպտեմբեր 2014-էն սկսեալ:
Վարչական ժողովը իր յայտարարութեան մէջ յաջողութիւն կը
մաղթէ սրբազան հօր` իր ստանձնած պարտականութիւններուն
վերաբերեալ եւ կը յայտնէ, թէ անհամբեր կը սպասէ զինք
դիմաւորելու:

ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Հովանաւորութեամբ
Հայկական Պարարուեստի Ներկայացում
Կազմակերպութեամբ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի, Յուլիսի
սկիզբը Աթէնքի մէջ տեղի ունեցաւ Պարի
ուսումնասիրութեան
համաշխարհային
համագումար,
որ
միջազգային
քաղաքակրթական աւանդութիւն մը կը կազմէ
պարի
եւ
ընդհանրապէս
պարարուեստի
բնագաւառին
մէջ
նորարարական
ու
ժամանակակից ծրագիրներու դրսեւորման ու
արդիական ըմբռնումով արտայայտութեան:
Համագումարին առաջնային նպատակն է
ամբողջ
աշխարհի
տարածքին
նոր
զգացողութեամբ, ձեւով, նկարագրով ու ոճով գործեր ներկայացնել:
Ֆիլոփափուի «Տորա Սթրաթու» թատրոնին մէջ ելոյթ ունեցաւ Յունաստանի Համազգային
մշակութային միութեան «Նայիրի» երկսեռ պարախումբը: Սոյն ձեռնարկին իր
մասնակցութիւնը բերաւ նաեւ հայրենի պարուսոյց Անահիտ Սարիբէկեանի գլխաւորութեամբ
դարձեալ «Նայիրի» կոչուած պարախումբը, որ ներկայացուց հայկական պարերու փունջ մը:
Նշենք, թէ հայրենի «Բերդ տանս անսամպլ» պարային խումբը եւս հայկական աւանդական
պարերով մասնակցութիւն բերաւ վերոնշեալ համագումարին` Փիրէայի «Վէաքիօ» սրահին մէջ:

ՀՕՄ-ի Հանդիպումը` ՄԱԿ-ի Մէջ Հայաստանի
Դեսպան Զ. Մնացականեանին Հետ
Հինգշաբթի, 17 Յուլիսին, Հայ օգնութեան միութեան ներկայացուցիչներ Նիւ Եորքի մէջ
հանդիպում ունեցան Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան մէջ Հայաստանի նոր
նշանակուած դեսպան Զոհրապ Մնացականեանին հետ: Հանդիպման ներկայ էին ՀՕՄ-ի
Կեդրոնական գրասենեակի տնօրէն Լալա Տեմիրճեան-Աթթարեան, ՄԱԿ-ի մէջ ՀՕՄ-ի
Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 242, àõñµ³Ã, 01 ú¶àêîàê, 2014

12

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

աշխատանքները համակարգող Հուրի Կէօտէլէքեան,
ՄԱԿ-ի
յանձնախումբի
ատենապետ
Վալենթին
Պէրպէրեան եւ ՄԱԿ-ի անցագիր կրող Լինտա Թարզեան:
ՀՕՄ-ի ներկայացուցիչները բարի գալուստ մաղթեցին
դեսպան Մնացականեանին, ապա առիթ եղաւ զանազան
նիւթերու մասին կարծիք փոխանակելու, եւ յատկապէս
քննարկուեցան ՀՕՄ-ի եւ ՄԱԿ-ի մէջ Հայաստանի
ներկայացուցչութեան
միջեւ
համագործակցութիւնը
շարունակելու կարելիութիւնները:
Դեսպան Մնացականեան նշեց, թէ հպարտանք է ՀՕՄ-ի
պէս կնոջական կազմակերպութեան ներկայացուցիչներու հետ տեսակցութիւն ունենալ եւ
արծարծել հայրենի թէ սփիւռքեան խնդիրները, ինչպէս նաեւ ստեղծել համագործակցութեան
նոր առիթներ` Կիներու իրաւունքներու, կիներու իրավիճակի յանձնաժողովի նիստին, եւ Փեքին
+ 20 համաշխարհային արշաւին աշխատանքներուն ընթացքին:
Դեսպանը քաջատեղեակ ըլլալով ՀՕՄ-ի գործունէութեան ու համահայկական ծրագիրներուն,
բարձր գնահատեց միութեան տարած աշխատանքը ՄԱԿ-ի աշխատանքներուն ծիրին եւ
ընդհանրապէս հայկական իրականութեան մէջ:

ՀՕՄ-ի «Սեւան» Մասնաճիւղը 2000 Տոլար
Կը Հանգանակէ Ի Նպաստ Քեսապի
Հայ օգնութեան միութեան Օրենճ Քաունթիի «Սեւան» մասնաճիւղը քեսապցիներու տուն
վերադարձի յաջորդ օրն իսկ` յունիս 15-ին, նախաճաշի մը ընթացքին հանգանակեց երկու
հազար տոլար` ի նպաստ Քեսապի վերականգնման աշխատանքներուն:
Նախաճաշը, որ տեղի ունեցաւ շրջանի Յարութ Պարսամեանի անուան Հայ կեդրոնին մէջ,
հովանաւորուած էր տէր եւ տիկին Ստեփան եւ Շաքէ Պասմաճեաններուն կողմէ, որոնք այդ
ձեւով ուզեցին նշել իրենց ամուսնութեան 61-րդ տարեդարձը:
Նաեւ, այդ օրը Ամերիկայի տարածքին կը նշուէր հայրերու օրը, որ նոյնպէս արժանացաւ
ներկաներու ուշադրութեան:
Յայտագիրը սկսաւ Գարեգին քհնյ. Պետուրեանի կողմէ սեղաններու օրհնութեամբ, ապա
հանդէս եկաւ մասնաճիւղի ատենապետ Մաքրուհի Մատէնլեանը` բարի գալուստի խօսքերով:
Վարչութեան ատենադպիր Ճանեթ Քսաճիքեան անդրադարձաւ հայրերու օրուան`
կեդրոնանալով հայ հայրերու առաքինութիւններուն վրայ:
Այնուհետեւ, երէցկին Սեւան Պետուրեան
աշխարհագրութիւնն ու պատմութիւնը:

հանգամանօրէն

ներկայացուց

Քեսապի
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250 Վանաձորցի Երեխաներ Կը Մասնակցին
ՀՅԴ ՔԵՄ-ի «Ճամբար 2014»-ին
Չորրորդ
տարին
ըլլալով`
ՀՅԴ
Քանատայի
երիտասարդական
միութիւնը (ՔԵՄ) իր երկշաբաթեայ
ճամբարը կը կազմակերպէ Վանաձորի
մէջ:
Այս
տարի
ճամբարին
կը
մասնակցին 250 վանաձորցի երեխաներ,
որոնք կը հետեւին ՔԵՄ-ի 8 վարիչներու
պատրաստած
ամէնօրեայ
տարբեր
դասընթացքներուն եւ ծրագիրներուն,
որոնք կ՛ընդգրկեն անգլերէն լեզուի
դասընթացք,
ազգային-յեղափոխական
երգերու ուսուցում, ՀՅԴ պատմութիւն, ձեռային աշխատանք, մարզանք…
Վանաձորի ճամբարի այս տարուան վարիչներն են` Լեւոն Սարմազեան, Ալիք Պուլկարեան,
Քարինա Նաճիար, Սեւան Աբանեան, Գառնի Թաթիկեան, Նաթալի Սեթեան, Յովիկ Թաշճեան
եւ Նազելի Խոտաբախշեան:

Քահանայական Ձեռնադրութիւն Եւ Օծում
Յուլիսի
10-ն
ու
11-ը
Ատրպատականի հայոց թեմին
համար եղան պատմական օրեր,
երբ շուրջ 50 տարիներ յետոյ
դարձեալ
քահանայական
ձեռնադրութիւն
եւ
օծում
կատարուեցաւ
թեմին
մէջ:
Ձեռամբ Ատրպատականի հայոց
թեմի առաջնորդ Գրիգոր եպս.
Չիֆթճեանի, քահանայական կարգ
ստացաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան դպրեվանքի
երիտասարդ ուսանողներէն Գէորգ սրկ. Տմտմեանը:
Կոչման արարողութիւն տեղի ունեցաւ 10 Յուլիսին, Լիլաւայի Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ, իսկ 11
Յուլիսին Ղալայի Ս. Աստուածածին մայր եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ քահանայական
ձեռնադրութիւն եւ օծում:
Առաջնորդ սրբազանը իր պատգամին
զոհողութեան գաղափարին:

մէջ անդրադարձաւ

անսակարկ

նուիրումի ու
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Ծանրաբեռնուած Երեխաներ
Նկարչութիւն, պար, դաշնակ, պասքեթպոլ… մեր օրերու երեխաներուն զբաղումներու
ցանկը շա՜տ երկար է: Շատ մայրեր երեխային օրն անգամ նախօրօք կը ծրագրեն,
որպէսզի ան ամէն ինչի հասնի:
Բազմազբաղ երեխաներուն առաւօտը կը սկսի «պիտի
ուշանաս» զգուշացումով եւ կ՛աւարտի «աճապարէ՛»
հրահանգով: Մինչդեռ երեխան կ՛ուզէ խաղալ, վազվզել,
չմտածել ժամանակի մասին:
Հոգեբաններու կարծիքով, երեխան արտադպրոցական
զբաղումներով

ծանրաբեռնելով`

ծնողները

բազմատաղանդ զաւակներ կ՛ուզեն մեծցնել, նաեւ` իրենց
չըրածը իրենց զաւակներուն ճամբով իրականացնել:
Մինչդեռ երեխան ծանրաբեռնելով` ծնողները կը խլեն
խեղճ երեխաներուն մանկութիւնը, իսկ չափազանցելու
պարագային`
աւելնալու

առողջութիւնը:

ծնողքին

տագնապը`

Ասոնց

վրայ

ակնկալութիւնները

յառաջացնելով

աւելորդ

կու

գայ

չիրագործելու
վախեր

եւ

մտահոգութիւններ:
Յաճախ ծնողները միայն ծանրաբեռնելով ալ չեն
բաւարարուիր, կ՛ընեն հնարաւորն ու անհնարինը,
որպէսզի իրենց զաւակը ըլլայ առաջինը, յաղթէ
մրցոյթներուն, ապացուցէ, որ ինք լաւագոյնն է: Հոս
եւս կը դրսեւորուի այն իրականութիւնը, որ ծնողները
յաճախ

կը

փորձեն

իրենց

չիրականացուցած

երազները իրենց զաւակներուն ճամբով իրագործել:
Հոգեբանները

նաեւ

չեն

բացառեր,

որ

այլազան

զբաղումներով երեխան ծանրաբեռնելով` վերջինս չի
կրնար դրսեւորուիլ յատուկ ուղղութեան մը մէջ:
Ծանրաբեռնուած երեխան չի կրնար ուրախ ըլլալ, օրին մէկը ան կ՛ընդվզի, կը պոռթկայ
եւ կ՛որոշէ հրաժարիլ իրեն պարտադրուած բոլոր զբաղումներէն: Անոր առիթ պէտք է
տրուի, որպէսզի ընտրէ ի՛ր սիրածը եւ թիւով երկուքը չանցնի:
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Պաղ Լոգանքի Բարիքները
Բազմաթիւ ազգեր` ֆինլանտացի, ռուս, թայլանտցի,
ճափոնցի, քորէացի, եւ այլն կը հաւատան պաղ
լոգանքի բարիքներուն:
Գիտական ուսումնասիրութիւններ կը հաստատեն, որ
պաղ լոգանքը բարեգործ ազդեցութիւն ունի մեր
առողջութեան վրայ:
Սկզբունքը հետեւեալն է. պաղ լոգանք մը առնել
առտուն կամ իրիկունը: Սկսիլ տաք կամ գաղջ ջուրի
տուշով մը, որ աստիճանաբար պիտի պաղի: Ապա
երեք վայրկեան մնալ պաղ ցնցուղին տակ: Անշուշտ
նախքան նման քայլի մը ձեռնարկելը` հարկաւոր է
դիմել ձեր բժիշկին եւ առնել անոր կարծիքը:

Ահաւասիկ` պաղ լոգանքի բարիքներուն ցանկը.








Պաղ ջուրը կը զօրացնէ մարմնին դիմադրականութիւնը:
Պաղ լոգանքը կը բարելաւէ արեան շրջագայութիւնը:
Պաղ լոգանքը կ՛այրէ մարմնին իւղերը եւ կ՛օգնէ նիհարնալու:
Պաղ լոգանքը սքանչելի քնաբեր մըն է:
Պաղ լոգանքը կը ձերբազատէ ընկճախտէն:
Պաղ ջուրը փայլք կու տայ մորթին եւ մազերուն:
Պաղ լոգանքը կը նպաստէ շնչառութեան:
ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

Տիեզերքում աստուածային մի ճամբորդ է իմ հոգին.
Երկրից անցւոր, երկրի փառքին անյաղորդ է իմ հոգին.
Հեռացել է ու վերացել մինչ աստղերը հեռաւոր,
Վար մնացած մարդու համար արդէն խորթ է իմ հոգին:
Յովհաննէս Թումանեան
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