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Հարցազրոյց Քուէյթի Ազգային Վարժարանի Տնօրէն
Տոքթ. Ներսէս Սարգիսեանի հետ
1. Խնդրեմ ներկայացնէք Քուէյթի Ազգային վարժարանը:
Քուէյթի Ազգ. վարժարանը մանկապարտէզէն մինչեւ երկրորդական (Պաքալորիա)
դասարան ընդգրկող ազգային ուսումնակրթական կարեւոր հաստատութիւն մըն է:
Անիկա Արաբական Ծոցի երկիրներու տարածքին մէջ գործող միակ ամէնօրեայ
վարժարան է, հիմնուած է 1960-ին, քուէյթահայ համայնքի զաւակներուն կողմէ
հսկայական զոհողութիւններու շնորհիւ՝ վարժարանը կանգուն կը մնայ եւ աշխուժ ձեւով
կը գործէ մինչեւ այսօր: Ի դէպ Քուէյթի Ազգային վարժարանը իր մէջ կ'ընդգրկէ երեք

դպրոցներ, «Արեգակ» մանկապարտէզ, նախակրթարան եւ միջնակարգ, եւ
երկրորդական: Այս վերջինին արաբերէն անուանակոչումը «Ալ Թատամոն»
երկրորդական վարժարան է, ուր կը կիրարկուի Քուէյթի ուսումնական պետական
ծրագիրը, այսինքն՝ աշակերտը կը պատրաստուի քուէյթեան պաքալորիայի վկայական
առնելու համար: Սակայն ազգային մակարդակի վրայ վարժարանը մէկ ամբողջութիւն է.
կը տնօրինուի մէկ վարչական անձնակազմով եւ մէկ հոգաբարձութեամբ:
Քուէյթի Ազգային վարժարանը կը վայելէ Քուէյթի Առաքելական եկեղեցւոյ Թեմի
հովանաւորութիւնը: Աշակերտութեան ընդհանուր թիւը 2016-2017 ուսումնական
տարեշրջանին կը կազմէ 398 հայ աշակերտ (վարժարան կը յաճախեն բացառաբար հայ
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աշակերտներ) այս թիւը 1990-ին իրաքեան ներխուժումէն առաջ հասած էր մինչեւ 900-ի:
Վերջին տարիները աշակերտութեան թիւը կայուն վիճակ մը կը պարզէ, անկախ այն
բանէն որ վերջերս դէպի Հայաստան եւ Գանատա տեղափոխման պատճառով ինչպէս
նաեւ կարգ մը քուէյթահայ ընտանիքներու զաւակներուն օտար վարժարաններ
(ամերիկեան, անգլիական եւ այլն) յաճախելուն հետեւանքով ակներեւ դարձած է թիւի
փոքր տոկոսի մը նահանջը: Պաշտօնէութեան եւ ուսուցիչներու ընդհանուր թիւն է 56,
որոնց մեծամասնութիւնը հայերէ կը բաղկանայ:
2. Հայերէնաւանդութիւնը ինչպէ՞ս կ՛իրականանայ դպրոցէն ներս եւ ի՞նչ դժուարութիւններ
գոյութիւն ունին:
Հայերէնաւանդութիւնը կը կիրարկուի բոլոր կարգերուն մէջ, մանկապարտէզէն
պաքալորիա, վարժարանին կողմէ որդեգրուած յատուկ ծրագիրով կ'օգտագործուին
զանազան դասագիրքեր: Ծրագիրը կ'ընդգրկէ կրօնի, Հայոց լեզուի, Հայոց պատմութեան
եւ Հայ Դատի դասապահեր (բարձր կարգերուն համար): Հայերէնաւանդ ուսուցիչները
մեծամասնութեամբ իրենց դասաւանդած առարկային մասնագէտն են եւ վկայեալ
ուսուցիչներ են: Ծրագիրը մատուցելու ընթացքին յաճախ կ'օգտագուծուին արդիական
միջոցներ (լսատեսողական եւ այլն): Հիմնական դժուարութիւնը կը կայանայ այն կէտին
մէջ, որ երկրորդականի մէջ Հայոց լեզուի գնահատանիշը պետական վկայականին
համար վճռորոշ չէ, բան մը որ յաճախ աշակերտները եւ ծնողները կը մղէ
անտարբերութեան:
Այսօր վարժարանէն ներս այս հարցը լուրջ քննարկման առարկայ է: Երկրորդ՝
որդեգրուած ծրագիրը կարիք ունի արդիականացման, իսկ ուսուցիչներու
վերաորակաւորման հարցը պէտք է որ մնայուն ձեւով իրագործուի:
3. Քուէյթի Ազգային վարժարանի շրջանաւարտները ո՞ր համալսարաններուն մէջ կը
շարունակեն իրենց բարձրագոյն ուսումը: Ի՞նչ դժուարութիւններ կը յառաջանան այս
պարագային:
Շրջանաւարտներուն կարեւոր մէկ տոկոսը իր բարձրագոյն կրթութիւնը կը շարունակէ
Քուէյթի համալսարաններէն ներս, սուրիական պատերազմէն առաջ մեծ թիւով
շրջանաւարտներ
կ'արձանագրուէին
սուրիական
համալսարաններուն,
որոնց
ծրագիրները ներդաշնակ էին ու մատչելի քուէյթեան պաքալորիայի վկայականին
տիրացողներու մակարդակին եւ գիտելիքներուն:
Այսօր, Հայաստանի համալսարաններուն մէջ
բարձրագոյն
ուսումը
շարունակող
քուէյթահայ աշակերտներուն թիւը սկսած է
աճիլ (պետական, ամերիկեան եւ այլ
համալսարաններու
մէջ),
կան
նաեւ
շրջանաւարտներ, որոնք կ'արձանագրուին
Լիբանանի համալսարաններ: Ի դէպ, այս
պատկերին
վիճակագրական
յատուկ
տուեալները հաւաքելէ ետք, վարժարանս այս
տարի պիտի զարգացնէ եւ մնայուն ծրագիրի
վերածէ նախորդ ուսումնական տարին փոքր քայլերով սկսած TOFELի եւ SATի կարեւոր
այլ ծրագիրներու կիրառումը վարժարանէս ներս: Մեր նպատակն է շրջանաւարտներուն
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լայն առիթ ընծայել, որպէսզի առանց դժուարութեան կարենան մուտք գործել իրենց
նախասիրած համալսարանը:
Այս տարի ի գործ դրուած է նաեւ բարձր կարգերու աշակերտները զանազան
համալսարաններու ծանօթացնելու ծրագիր մը, որոնց ծիրէն ներս 27 Նոյեմբերին,
Երեւանի Ամերիկեան համալսարանէն պատուիրակութիւն մը, իրենց նախաձեռնութեամբ, պիտի այցելէ վարժարանս:
4. Ինչպէ՞ս կը գնահատէք դպրոցի մասնակցութիւնը համահայկական ուսումնական եւ
դպրոցական միջոցառումներուն:
Կը կարծեմ, որ այս հարցը շատ կարեւոր է: Քուէյթի Ազգային վարժարանը պէտք է
կարեւոր տեղ ունենայ համահայկական եւ յատկապէս սփիւռքեան դպրոցներու ցանցին
մէջ: Մենք մեկուսացած եւ ինքնանպատակ հաստատութիւն մը չենք, ճիշդ այդ
պատճառով կը կարեւորեմ մեր մանակցութիւնը (ուսուցիչներու եւ աշակերտներու)
համահայկական ուսումնակրթական եւ դպրոցական, սփիւռքի եւ հայրենիքի բոլոր
կարեւոր ծրագիրներուն: Հիմա արդէն կը սերտենք այդ ծրագիրները, որպէսզի որոշենք
մեզի համար նպատակայարմար մասնակցութեան եղանակը:
5. Ի՞նչ նոր ծրագիրներ ունի վարժարանը, նիւթական
վիճակը ինչպէ՞ս է: Ի՞նչ դժուարութիւններ ունիք:
Վերը յիշեցի արդէն մի քանի ծրագիրներ: Հոս կ'ուզեմ
աւելցնել նաեւ, որ ծրագիր ունինք դպրոցի արխիւները
թուայնացնելու արդիական IT ծրագիրով մը, բան մը որ
պիտի նպաստէ վարչական գործերու հեզասահ
ընթացքին, տեղեկանքներու ճշգրիտ պահպանման եւ
գործածութեան, ինչպէս նաեւ ծնողք- աշակերտ- դպրոց կապի գործնականացման:
Համայնքի տնտեսական վիճակը վերջին քանի մը տարիներուն շատ փայլուն չէ,
կարիքաւոր ծնողներուն թիւը աճած է, բան մը որ սկսած է ազդել դպրոցի պիւտճէին
վրայ: Անկախ անոր, որ Ազգային վարժարանի կրթաթօշակը համեմատաբար Քուէյթի
միւս վարժարաններուն շատ աւելի մատչելի է: Քուէյթի եկեղեցւոյ հիմնախնդիրը վերջին
շրջանին առիւծի բաժինը կը խլէ համայնքի նիւթական կարելիութիւններուն. ճիշդ այս
պատճառով վարժարանս պիտի դիմէ հայկական վարժարաններուն օժանդակող
համահայկական հաստատութիւններուն:
6. Վերամուտին առիթով ծնողներուն ի՞նչ ունիք յայտնելիք:
Կ'ուզեմ ըսել, որ Քուէյթի Ազգային վարժարանը քուէյթահայ համայնքի բաբախող սիրտն
է, կարելի չէ այս համայնքը պատկերացնել առանց այս հաստատութեան, որուն
հիմնադրութեան, պահպանման եւ զարգացման գործին մէջ կայ բոլոր քուէյթահայերուն
ճիգն ու քրտինքը: Դպրոցին շուրջ բոլորուիլը, անոր նիւթաբարոյական կերպով նեցուկ
կանգնիլը պէտք է բոլորին հիմնական նպատակը ըլլայ: Այս առիթով յաջողութիւն կը
մաղթեմ մեր սիրելի աշակերտներուն, ինչպէս նաեւ քուէյթահայ համայնքին եւ կը
բաղձամ բարգաւաճում եւ յարատեւ զարգացում:

Քուէյթ
30 Հոկտեմբեր 2016
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Թուրքիոյ Մէջ Ձերբակալուած Է Ծիծեռնակաբերդ Այցելած
Թուրք Լրագրողը
«Էրմենիհապեր» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ մէջ ընդդիմադիր
«Ճումհուրիյէթ»
թերթին
դէմ
ոստիկանական
գործողութիւններուն ընթացքին ձերբակալուած է նաեւ թերթի
խորհրդական եւ յայտնի լրագրող Քատրի Կիւրսել:
Թրքական «Միլլիյէթ» թերթը կը հաղորդէ, թէ Կիւրսել բազմաթիւ
յօդուածներ գրած է հայ-թրքական յարաբերութիւններուն մասին,
որոնցմէ մէկուն մէջ ան նաեւ խրատած է Պաքուի
իշխանութեանց, որ «մոռնան Ղարաբաղը»: Նաեւ, Կիւրսել
Երեւան կատարած իր այցելութեան ընթացքին ծաղիկներ
զետեղած էր Հայոց ցեղասպանութեան յուշարձանին առջեւ:

Սերժ Սարգսեան Ընդունած Է Պելճիքայի Ծերակոյտի
Նախագահին Գլխաւորած Պատուիրակութիւնը
Նախագահ Սերժ Սարգսեան Չորեքշաբթի օր ընդունած է Պելճիքայի Ծերակոյտի նախագահ
Քրիսթին Տըֆրէյնի գլխաւորած պատուիրակութիւնը:
Հանրապետութեան նախագահը ողջունած է հիւրերը եւ կարեւոր նկատած խորհրդարանական
դիւանագիտութեան դերը երկու երկիրներուն միջեւ յարաբերութիւններու զարգացման գործին
մէջ: «Դուք երկրի մը մէջ էք, ուր Պելճիքան կ՛ընկալուի իբրեւ բարեկամ երկիր եւ վստահելի
գործընկեր, որուն հետ յարաբերութիւնները հիմնուած են պատմական ջերմ առնչութիւններու,
փոխադարձ վստահութեան, նոյնանման արժեհամակարգի եւ զարգացման համադրելի
տեսլականի վրայ:
Տիկի՛ն Տըֆրէյն, մեզի համար կրկնակի հաճոյք է ձեզ ողջունել Հայաստանի մէջ, որովհետեւ դուք
գործիչ մըն էք, որ մշտապէս ականջալուր է մեր ժողովուրդի խնդիրներուն: Դուք հոգատար
վերաբերմունք ունիք Հայաստանը եւ հայերը յուզող հարցերուն նկատմամբ, երկար տարիներ
ջանք ու եռանդ չէք խնայած, որպէսզի հայ-պելճիքական յարաբերութիւնները ամրապնդուին:
Դուք միշտ ցանկալի եւ սպասուած հիւր էք Հայաստանի համար», ըսած է նախագահ Սերժ
Սարգսեան:
Պելճիքայի Ծերակոյտի նախագահը շնորհակալութիւն յայտնած է Հայաստանի նախագահին
ջերմ խօսքերուն եւ ընդունելութեան համար` նշելով, որ համակարծիք է հայ-պելճիքական
յարաբերութիւններուն նախագահ Սարգսեանի տուած գնահատականին հետ: «Խօսելով մեր
նոյնանման արժեհամակարգի ապացոյցներէն մէկուն մասին` պէտք է ըսեմ, որ ժամանակին`
1998-ին, Պելճիքայի Ծերակոյտը եւրոպական առաջին երկիրներէն մէկն էր, որ ընդունեց Հայոց
ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւ` ուժեղ բանաձեւ մը, որուն 2015-ին հետեւեցաւ նաեւ
Ներկայացուցիչներու տան բանաձեւը եւ երկրի վարչապետ Շարլ Միշելի ելոյթը, ուր որեւէ
այլակարծութեան տեղ ձգուած չէր: Եւ ատիկա շատ կարեւոր է, որովհետեւ մենք պարտք ունինք
փոխանցելու յաջորդ սերունդին», ըսած է Քրիսթին Տըֆրէյն:
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Հանդիպումին ընթացքին զրուցակիցները քննարկած են փոխադարձ հետաքրքրութիւն
ներկայացնող
բոլոր
մարզերուն
մէջ
հայ-պելճիքական
յարաբերութիւններն
ու
համագործակցութիւնը զարգացնելու կարելիութիւնները, անդրադարձ կատարուած է նաեւ
շրջանի մարտահրաւէրներուն եւ խնդիրներուն, Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ
լուծման հոլովոյթին:

Աղուան Վարդանեան Մտահոգ Է Կուտակային
Կենսաթոշակային Համակարգով
Չորեքշաբթի օր խորհրդարանին մէջ 2017-ի պետական պիւտճէի նախագիծի քննարկման
ընթացքին աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախարար Արտեմ Ասատրեանին
կենսաթոշակային համակարգի վերաբերեալ հարցումներ ուղղեց ՀՅԴ խմբակցութեան
քարտուղար Աղուան Վարդանեան:
«Կենսաթոշակային կուտակային համակարգին մէջ ի՞նչ կը կատարուի: Միայն ձեր մարզը չէ,
անոր համար ալ անորոշութիւնները շատ են: Էական ժամանակ է, որ համակարգը կը գործէ:
Ցուցանիշներու, ներդրումներու չափը, քաղաքացիներու եւ պետութեան մասնակցութեան չափը,
ո՞ւր կը կատարուին ներդրումները եւ ի՞նչ արդիւնաւէտութեամբ կը կատարուին® Ունի՞նք
հաշուարկ, թէ միջին աշխատավարձ ստացող քաղաքացիին պարագային ինչքա՛ն գումար
կուտակուած է մինչեւ հիմա, եւ կշռոյթը ո՞ւր պիտի երթայ, արդե՞օք ուժի մէջ է 2018-ին յուլիսէն
մասնաւոր հատուածի վրայ նաեւ տարածելու որոշումը, եւ մեր պիւտճէի, տնտեսութեան
այսօրուան վիճակով որքանո՞վ տրամաբանական է տասնեակ միլիառաւոր գումարներ
պետութենէն, պիւտճէէն հանել ու տանիլ այդտեղ: Ամբողջական պատկեր մը պէտք է:
Նուազագոյնը` պատգամաւորները տեղեակ պէտք է ըլլան», ըսաւ Վարդանեան:
Ազգային ժողովի ընկերային հարցերու յանձնախումբի նախագահ Յակոբ Յակոբեան
արձագանգեց, որ կենսաթոշակը չեն դիտարկեր իբրեւ ընկերային ծրագիր, իսկ կենսաթոշակի
բաղադրիչին համար իւրաքանչիւրը իր աշխատածին չափով կուտակում պէտք է կատարէ:
Իր կարգին, նախարար Արտեմ Ասատրեան ըսաւ, որ ցանկութիւն չունէր հարցին
գաղափարական կողմին անդրադառնալու, եւ պատգամաւորին հարցումն ալ, որքանով ինք
հասկացած է, հիմնականին մէջ ցուցանիշներու մասին է: Ան ըսաւ, որ իրենք կրնան ընկերային
հարցերու յանձնախումբին եւ պատգամաւորներուն տրամադրել տեղեկատուութիւն: Իսկ
ֆոնտերու վերաբերեալ Ասատրեան ըսաւ, որ այդ գումարներուն 10 առ հարիւրէն աւելին
աշխատած է` իբրեւ ներդրում:

Լեւոն Մկրտչեան. «Պէտք Է Ստեղծենք Լուրջ Գիտական
Կեդրոն, Որ Զբաղի Դասագիրքեր Պատրաստելու Գործով»
Կրթութեան եւ գիտութեան նախարար Լեւոն Մկրտչեան «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանէն
անդրադարձած է կրթական խնդիրներուն:
«Այսօրուան ամէնէն կարեւոր հարցը կրթութեան որակի բարձրացման հիմնախնդիրն է, որ կը
սկսի հանրակրթութենէն», ըսած է ան եւ նշած, որ աշխարհի վրայ չկայ երկիր մը, ուր
հասարակութիւնը իր կրթական համակարգէն լիովին գոհ ըլլայ, ինչ որ կարեւոր խթան է
համակարգի մնայուն զարգացման:
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«Մենք շատ մեծ խնդիրներ ունինք, բայց գրեթէ բոլոր գործընկերները կ՛ընդունին, որ
Հայաստանի կրթական համակարգը միջին եւրոպական մակարդակի համակարգ է, եւ մեր
կառուցուածքը ճանաչելի եւ գնահատելի է անոնց կողմէ», դիտել տուած է Մկրտչեան:

Անդրադառնալով դասագիրքերու խնդիրին` նախարարը ըսած է, որ նոյնիսկ խորհրդային
տարիներուն չէ հրապարակուած գիրք մը, որ դպրոցներուն մէջ գործածուի ու չքննադատուի:
«Իմ կարծիքով` մենք պէտք է կարենանք անցնիլ շուկայական հեղինակներու մրցակցութեան
համակարգին եւ ստեղծենք լուրջ գիտական կեդրոն, որ զբաղի դասագիրքեր պատրաստելու
գործով», հաստատած է նախարարը` ընդգծելով, որ պիտի կիրարկուի նաեւ այլընտրանքային
դասագիրքերու ձեւաչափը:
Անդրադառնալով աշնանային արձակուրդներու երկարաձգման կարելիութեան` նախարարը
ըսած է, որ չի կարծեր, թէ նման քայլի կարիք կայ:

Բակօ Սահակեան Եւ Լեւոն Մկրտչեան Քննարկած Են
Կրթական Մարզին Վերաբերող Հարցեր
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան 31 Հոկտեմբերին ընդունած է
Հայաստանի Հանրապետութեան կրթութեան եւ գիտութեան նախարար Լեւոն Մկրտչեանը:
Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի գլխաւոր վարչութենէն յայտնած են,
որ տեսակցութեան ընթացքին քննարկուած են կրթութեան եւ գիտութեան մարզին մէջ երկու
հայկական հանրապետութիւններու համագործակցութեան առնչուող հարցեր:
Նախագահ Սահակեան նշած է, որ Հայաստանի հետ նման փոխադարձ գործակցութիւնը
մեծապէս կը նպաստէ Արցախի մէջ կրթութեան եւ գիտութեան մարզի զարգացման եւ տուեալ
մարզին մէջ առկայ խնդիրներու արդիւնաւէտ լուծման:
Հանդիպման կը մասնակցէին Լեռնային Ղարաբաղի կրթութեան, գիտութեան
մարմնակրթութեան նախարար Սլաւա Ասրեան եւ պաշտօնատար այլ անձեր:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Փութին Կը Հրամայէ Հալէպի Մէջ Օդային Հարուածներու
Արգելքը Երկարաձգել Մինչեւ Ուրբաթ
Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին հրամայեց Հալէպի մէջ
օդային հարուածներու արգելքը երկարաձգել մինչեւ ուրբաթ,
առաւօտեան ժամը 9:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:
Ռուսիոյ նախագահի բանբեր Տմիթրի Փեսքով յայտնեց, որ Հալէպի
մէջ զինադադար հաստատելը անկարելի պիտի ըլլայ, եթէ զինեալ
խմբաւորումները շարունակեն իրենց յարձակումները:
«Ռաշա Թուտէյ» հաղորդեց, որ Փեսքով յայտնած է, թէ
զինադադարը տակաւին ի զօրու է եւ աշխատանքը կը
շարունակուի արեւելեան Հալէպէն քաղաքայիններու եւ վիրաւորներու հեռացման, ինչպէս
նաեւ մարդասիրական օժանդակութիւններու մատակարարման յարմար պայմաններու
ստեղծման վերաբերեալ:
Ան ընդգծեց, որ նշեալ բոլոր միջոցառումները անկարելի պիտի դառնան, եթէ զինեալ
խմբաւորումները շարունակեն բնակելի թաղամասերու եւ մարդասիրական միջանցքներու
ռմբակոծումը, յարձակում գործեն` քաղաքայինները վերածելով մարդկային վահաններու:
Բրիտանական «Թայմզ» օրաթերթը` յղում կատարելով գաղտնի սպասարկութեան մը մէջ իր
աղբիւրին, հաղորդեց, որ Փութին Հալէպի դէմ լայնածաւալ յարձակումի շղթայազերծման
հրամանը պիտի տայ այս շաբաթ` նշելով, որ Ռուսիոյ նախագահը պիտի օգտագործէ
Ուաշինկթընի մէջ նախագահական ընտրութեան օրուան ընթացքին «քաղաքական դադար»-ը,
իսկ յարձակումը կախալ է ծանր յածանաւ «Ծովակալ Քուզնեցով»-ի տագնապի շրջան
ժամանումէն:
«ՌԻԱ Նովոսթի» հաղորդեց, որ Ռուսիոյ զինեալ ուժերու սպայակոյտի պետ Վալերի
Կերասիմով յայտարարած է, որ հաշուի առնելով Միացեալ Նահանգներու ընդդիմութիւնը
ահաբեկիչներէն տարանջատելու հարցին մէջ անկարողութիւնը` Ռուսիոյ զինուորական
գերատեսչութիւնը կը դիմէ զինեալ խումբերու ղեկավարներուն` դուրս գալու Հալէպէն:
«Հաշուի առնելով մեր ամերիկացի գործընկերներուն անկարողութիւնը`
խումբերու ղեկավարներուն կը դիմենք կոչ ուղղելով դադրեցնելու
գործողութիւնները եւ իրենց զէնքերով դուրս գալու Հալէպէն: Ատոր համար
միջանցքներ,
որոնցմէ
պիտի
հեռացուին
բոլոր
կառավարական
սպառազինութիւնը», ըսած է Կերասիմով:

բոլոր զինեալ
զինուորական
բաց են երկու
զօրքերն
ու

Ըստ անոր, միջանցք մը բացուած է թուրք-սուրիական սահման երթալու համար, երկրորդը`
Իտլիպ: Կերասիմով աւելցուցած է, որ մնացեալ վեց միջանցքները կը գործեն խաղաղ
բնակիչներու դուրս գալու, հիւանդներու եւ վիրաւորներու հեռացման համար:
Ռուսիոյ բանակի սպայակոյտի պետը յայտարարած է, որ Հաշտեցման ռուսական կեդրոնը եւ
կառավարական զօրքերը պիտի ապահովեն Հալէպ քաղաքէն դուրս եկող զինեալ
խմբաւորումներու եւ խաղաղ բնակիչներու անվտանգութիւնը:
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Լաւրով. «Ռուսիան, Միացեալ Նահանգները, Թուրքիան, Սէուտական Արաբիան
Եւ Քաթարը Կը Շարունակեն Սուրիոյ Կացութեան Լուծման Ջանքերը»
«ՌԻԱ Նովոսթի» կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով
յայտարարած է, որ Մոսկուան` Միացեալ Նահանգներու, Սէուտական Արաբիոյ, Քաթարի եւ
Թուրքիոյ հետ միասնաբար կը շարունակէ սուրիական տագնապի լուծման ջանքերը:
«Մենք արդէն քանի մը ամիս է` կը ձգտինք լուծել Հալէպ քաղաքի խնդիրը: Եղած են ռուսամերիկեան համապատասխան համաձայնութիւններ: Դժբախտաբար, Միացեալ Նահանգները,
երբ այդ համաձայնութիւնները գոյացած էին, ըստ էութեան դուրս եկան անոնցմէ: Քանիցս
յայտարարուած են մարդասիրական դադարներ: Այժմ արդէն երկու շաբաթ է` ո՛չ ռուսական, ո՛չ
սուրիական օդուժը կը գործեն Հալէպի մէջ: Սակայն ամէն անգամ ծայրայեղականները այդ
մարդասիրական զինադադարները կ՛օգտագործեն իրենց շարքերը համալրելու, զինանոցը
համալրելու համար», ըսած է ան Յունաստանի նախագահ Փրաքոփիս Փաւլոփուլոսի հետ տեղի
ունեցած հանդիպումին ընթացքին:
«Մենք կը շարունակենք ջանքերը ամերիկացիներու, Սէուտական Արաբիոյ, Քաթարի եւ
Թուրքիոյ ներկայացուցիչներուն հետ միասին, այդ ճգնաժամը լուծելու կարելիութիւններ կը
փնտռենք», ըսած է ռուսական դիւանագիտութեան պետը:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու յայտնեց. «Անգարայի եւ
Մոսկուայի միջեւ Սուրիոյ մէջ ընդդիմութիւնը ահաբեկիչներէն անջատելու սկզբունքին շուրջ
տարակարծութիւն գոյութիւն ունի»:

Իրաք Պատրաստ Է Թուրքիոյ Հետ Պատերազմի. «Իրաքը
Մեր Եղբայրական Երկիրն Է, Իրաքի Ժողովուրդն Ալ` Մեր
Եղբայր Ժողովուրդը» Կ՛ըսէ Չաւուշօղլու
«Անատոլու» կը
հաղորդէ, որ
Թուրքիա
դիւանագիտական դաշտին մէջ քայլերու կը
ձեռնարկէ իր եւ Իրաքի միջեւ լարուածութիւնը
կարգաւորելու համար:
«Իրաքը մեր դրացի երկիրն է, մեր եղբայրական
երկիրն է: Իրաքի ժողովուրդն ալ մեր եղբայր
ժողովուրդն է: Այն, թէ որքա՛ն կարեւոր է մեզի
համար
Իրաքի
տարածքային
ամբողջականութիւնը, Պաղտատ լաւ գիտէ:
Պաաշիքայի ճամբարը աւելորդ լարուածութիւն
յառաջացուց: Բան մը, որ պէտք չէր տեղի ունենար: Սակայն մենք կը շարունակենք ստեղծուած
կացութիւնը կարգաւորելու ուղղութեամբ դիւանագիտական դաշտին մէջ ջանքեր գործադրել»,
յայտարարած է Չաւուշօղլու:
Թրքական «Էն.Թի.Վի.» պատկերասփիւռի կայանը հաղորդեց, որ թրքական բանակը մեծ թիւով
հրասայլեր եւ այլ սպառազինութիւն կը կուտակէ Իրաքի հետ սահմանին վրայ:
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Կը նշուի, որ Շըռնաք եւ Կորճայք նահանգներուն մէջ կը նկատուին մեծ թիւով կուտակումներ
սպառազինութեան, որ այստեղ կ՛ուղարկուի երկրի կեդրոնական շրջաններէն` Քոնիայէն,
Անգարայէն եւ Քիւթահիայէն: «Սքայ Նիուզ» Չորեքշաբթի օր հաղորդեց, որ Թուրքիա յաւելեալ
հրասայլեր ուղարկած է Իրաքի հետ իր սահմանը:
Նախապէս Թուրքիոյ փոխվարչապետ, կառավարութեան բանբեր Նուման Քուրթուլմուշ
յայտարարած էր, որ Թուրքիան խորապէս մտահոգուած է Մուսուլի ազատագրման
գործողութեան շիիներու Ժողովրդային զօրախումբի հաւանական մասնակցութեան
առնչութեամբ:
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան իր կարգին յայտարարած էր, որ եթէ շիիական
խմբաւորումները մուտք գործեն թիւրքմեններով բնակուած գիւղեր, ապա Թուրքիոյ
պատասխանը պիտի չուշանայ:
Թրքական «Հիւրրիյէթ» օրաթերթը հաղորդեց, որ Իրաքի վարչապետ Հայտար Ապատի
պատկերասփռուած զրոյցի մը ընթացքին յայտարարած է, որ իրաքեան կողմը չ՛ուզեր Թուրքիոյ
հետ պատերազմիլ, սակայն պատրաստ է ատոր:
«Իրաքի բռնագրաւումը Թուրքիոյ մասնատման պատճառ պիտի դառնայ: Չենք ուզեր Թուրքիոյ
դէմ պատերազմի փաստին առջեւ յայտնուիլ: Սակայն եթէ դէմ առ դէմ դուրս գանք, ապա ատոր
պատրաստ պիտի ըլլանք: Այդ ժամանակ Թուրքիան թշնամի պիտի որակենք անոր հետ եւ ըստ
այնմ վերաբերինք», ըսած է Իրաքի վարչապետը:

Հալէպի Մէջ Զինեալները Բնակիչներէն 300-ական Տոլար
Կը Պահանջեն` Մարդասիրական Միջանցքներու Ճամբով
Դուրս Գալու Համար
Հալէպի մէջ զինեալները կը տարածեն
թռուցիկներ,
որոնց
ճամբով
խաղաղ
բնակիչներէն 300-ական տոլար կը պահանջեն`
իրենց վերահսկողութեան տակ գտնուող
մարդասիրական
միջանցքներուն
ճամբով
արեւելեան Հալէպը լքելու կարելիութեան
համար:
«Կազեթա.ռու» կը հաղորդէ, որ թռուցիկները
տարածուած են Ժէյշ Ֆաթհի գերագոյն
զինուորական խորհուրդին կողմէ:
«Մեր ղեկավարութիւնը կը գիտակցի կառավարական բանակին կողմէ Հալէպի թաղամասերու
շրջափակման
եւ
ռմբակոծումներու
պատճառով
խաղաղ
բնակչութեան
կրած
տառապանքներուն չափը: Մեր եղբայրներուն հետ խորհրդակցելէ ետք, մենք մինչեւ 14
տարեկան եւ 55-էն մեծ բնակիչներուն արտօնութիւն պիտի տանք լքել քաղաքը, պայմանով որ
անոնցմէ իւրաքանչիւրը վճարէ 150 հազար սուրիական լիրայի(300 տոլար) չափով գումար», կը
նշուի թռուցիկներուն մէջ:

www. armenianprelacykw.org
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Սփիւռքի Ներուժի Ներգրաւումը Հայաստանի
Հանրապետութեան Պետականաշինութեան Գործին Մէջ
Սկսինք
պետականաշինութեան
մտայնութեան
մէջ
սփիւռքի
ներգրաւուածութեան սխալ հասկացողութենէն, որ դժբախտաբար
տարածուած մտայնութիւն է մեր իրականութեան մէջ: Այս մեկնակէտէն
մատնանշենք, որ որեւէ պետութեան ստեղծման եւ անկէ ետք կայացման
համար անհրաժեշտ է ժողովուրդի մը գոյութիւնը տուեալ տարածքի մը
վրայ, եւ այդ ժողովուրդի կեանքի կազմակերպումը ստեղծուած
պետութեան պարտականութիւնն է:
Այս պարագային սփիւռքը հայրենիքի մէջ ապրող ժողովուրդին մէկ
կարեւոր մասնիկն է, ուրեմն անոր կազմակերպումը, ներուժի ներգրաւումը պետութեան
պարտականութիւնն է (անշուշտ գործին յաջողութեան համար գործակցութիւնը անխուսափելի
անհրաժեշտութիւն է):
Պարզ է. որպէսզի պետականաշինութեան գործը եւ անոր մէջ սփիւռքի ներուժի ներգրաւումը իսկապէս
խարսխուի հաստատ հիմերու վրայ, պէտք է անցնիլ լոզունգային հայրենասիրութեան փուլէն դէպի
գործնական փուլ, եւ լծուիլ հայութեան երկու հատուածներու տարբեր մշակոյթներու մերձեցման
աշխատանքի: Այսպէս, երկրին շրջափակման եւ տարածաշրջանի անկայուն ու ծանր այս կացութեան մէջ
սփիւռքի ներուժը «ելք»-ի մը դերակատարութիւնը պիտի ստանայ, որ օգտակար ըլլալու կողքին,
գոյատեւելու եւ առօրեայ մակարդակի վրայ ապրելու հնարաւորութիւն պիտի ստեղծէ:
Անցնինք առաջին հիմնական հարցին`
– Պետական գործին մէջ ներգրաւում
Շատ քիչ եղած են պարագաները, ուր սփիւռքէն անհատներ ներգրաւուած են Հայաստանի պետական
գործին մէջ, այդ ալ` միայն բարձր մակարդակի վրայ. պետական կամ պետական հովանաւորութիւն
վայելող կառոյցներու մէջ սփիւռքահայ հայրենադարձ անհատներու ներգրաւումը կարճ տեւողութեան
վրայ կրնայ իսկապէս օգտակար ըլլալ թէ՛ պետական կառոյցներու գործելաոճի փոփոխութեան` անոնց
մէջ նոր որակ եւ փորձառութիւն մտցնելով, թէ՛ ալ սփիւռքեան այդ ներուժին, որ որոշած է հաստատուիլ
Հայաստանի մէջ (նկատի ունիմ սուրիահայութիւնը) կայացման եւ հաստատման:
Երկրորդ`
Հայաստանի զինուած ուժերուն մէջ ներգրաւում
Նորաստեղծ պետութեան մը պաշտպանութեան ոլորտի կայունութիւնը, ամրութիւնը եւ զարգացումը,
յատկապէս` Հայաստանի նորաստեղծ հանրապետութեան համար, կարեւոր ազդակ է: Այդ մարզին մէջ
սփիւռքի երիտասարդութեան ներդրումը կրնայ որոշ զարգացում ապրիլ, եթէ ստեղծուին անհրաժեշտ
պայմանները. հոս կայ երկու խնդիր.
1.

Զինուորական պարտադիր ծառայութիւնը
Գաղտնիք չէ, որ սփիւռքահայ երիտասարդութեան մէջ կայ յստակ խուսափում հայաստանեան
քաղաքացիական իրաւունքին տիրանալու առիթէն, որուն մէկ ու միակ պատճառը զինուորական
պարտադիր ծառայութիւնն է: Հարցադրումը ինքզինք կը պարտադրէ. կարելի չէ՞ արդեօք այս հարցին
առնչութեամբ որոշ մեղմացուցիչ պայմաններ ստեղծել կամ նաեւ քաջալերական պայմաններ ճշդել`
երիտասարդութիւնը մղելու համար, որ նուազագոյնը չխուսափի Հայաստանի քաղաքացիութեան
տիրանալու իր իրաւունքէն (առաջին փուլին, մէկ սերունդի համար, հայրենադարձութիւնը հաստատելու
միտումով): Օրինակ` Լիբանանի պարագային զինուորական պարտադիր ծառայութիւն գոյութիւն չունի,
սակայն կան հայ երիտասարդներ, որոնք իբրեւ «պայմանագրային զինուոր» կը ծառայեն, կան
երիտասարդներ, որոնք ջանք ու ճիգ չեն խնայեր մուտք գործելու համար սպայից վարժարան: Այս
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բոլորը` լաւ պայմաններ ունենալու հեռանկարով, ուրեմն հոս ալ` նոյնը, կարելի չէ՞ յատուկ պայմաններ
ստեղծել այս ուղղութեամբ:
2-րդ հարցը. սփիւռքեան զանազան երկիրներու մէջ հայ զինուորականներու/պաշտպանութեան մարզին
մէջ աշխատողներու ներուժէն չօգտուելու հարցն է, որ կը յառաջանայ առաջին խնդիրէն:
Տնտեսութեան գործօնը կը մնայ պետութեան մը կայացման հիմնաքարը.Սփիւռքեան ներուժի ներգրաւումը այս մարզին մէջ պէտք չէ ըլլայ միայն նիւթական/դրամական
ներգրաւում, այլ իսկապէս Հայաստանի մէջ տնտեսական արդիւնաբերական (ինչո՞ւ չէ` նաեւ
տնտեսական խորհրդատուական-տեսական) գործին մէջ լուրջ մասնակցութիւն, որուն արդիւնքը պիտի
ըլլայ սակաւապետութեան դէմ պայքարին զուգահեռ, նաեւ նոր խաւի մը յառաջացումը, որ
ընդհանրապէս բացակայ եղած է Հայաստանի 25-ամեայ կեանքէն, եւ անոր ստեղծումը (միջին
դասակարգի) կարելի է ու հաւանական, երբ սփիւռքեան տնտեսական ներդրումը ըլլայ փոխշահաւէտ եւ
իրարմէ օգտուելու միջոց:
Մարմնակրթական-մարզական
Փաստուած իրողութիւն է, որ միջազգային մարզախաղերու ծիրին մէջ երկրի մը արձանագրած
յաղթանակները կը բարձրացնեն տուեալ ժողովուրդի մը հայրենասիրական ոգին, անկախ անկէ, որ այդ
յաղթանակները քարոզչական առաւելութիւններ ունին տուեալ երկրին համար: Ուրեմն ազգային
դաստիարակութեան, հայրենիքին հետ կապուածութիւնը ամրապնդելու, ինչպէս նաեւ երկրին
յաջողութիւնները ապահովելու իմաստով հարկ է յատուկ ուշադրութիւն դարձնել այս մարզին, եւ
յատկապէս օգտուիլ սփիւռքեան երկիրներուն մէջ գործող մարզիկներէն` անոնց տալով յատուկ
առաւելութիւններ եւ ստեղծել քաջալերական պայմաններ:
Խօսելով 4-րդ իշխանութեան մասին, ըսենք.
Բնական է, որ իրարմէ տարբեր երկիրներու մէջ գործող լրատուամիջոցներ պիտի ազդուին իրենց
շրջապատէն, երկրին քաղաքական վարչակարգէն, գործելու տրուած ազատութենէն եւ այլն:
Ակնյայտ է նաեւ, որ 4-րդ իշխանութեան գործը, ազատութեամբ գործելու իմաստով, բաւական դիւրացած
է համացանցային այսօրուան պայմաններուն բերումով. ուրեմն կը մնայ կարելիութիւնները օգտագործել
այս մարզը պետականաշինութեան գործին ծառայեցնելու համար: Հոս նկատողութիւնները անթիւ են ու
անհամար: Հոս խոցելի է յատկապէս վերահսկող մարմինի մը չգոյութիւնը:
Զբօսաշրջութիւն
Զբօսաշրջութեան մարզին մէջ սփիւռքի ներգրաւուածութիւնը կ՛իրականանայ, երբ հայրենասիրական
զբօսաշրջութենէն անցում կատարենք մասնագիտական-արհեստավարժ զբօսաշրջութեան (եւ ունինք այդ
կարելիութիւնը):
Հայրենասիրական զբօսաշրջութիւն ժամանակաւոր է, մինչդեռ երբ ստեղծուին մրցունակ (իրական)
պայմաններ, Հայաստանի զբօսաշրջութեան մարզը կարելի է զարգացնել, ինչ որ չափազանց օգտակար է
պետականութեան կայունացման գործին` թէ՛ քարոզչական իմաստով, թէ՛ տարածաշրջանին մէջ
հաստատուած երկիր ըլլալու իմաստով: Այստեղ լուրջ ընելիքներ ունին նաեւ Հայաստանի
իշխանութիւնները: Վերջապէս կայ ու կը մնայ սփիւռքի ներուժի ներգրաւման հիմնական արգելքի
վերացման հարցը, որ նոյն լեզուի ուղղագրութեան մէջ տարբերութիւններու առկայութեան խնդիրն է:
Առանց այդ հարցի լուծման, որեւէ գործընթաց կրնայ խոչընդոտներու հանդիպիլ նշուած բոլոր
մարզերուն մէջ, նոյնիսկ` մարմնակրթական-մարզական:
Ատիկա կը լուծուի մասնագէտներու երկուստեք խորհրդակցութիւններով, ոչ անպայման կողմի մը
ամբողջական զիջումով (թերեւս փոխզիջումով), թէեւ, ըստ ինծի, այդ փշոտ հարցը 25-ամեայ պետութեան
պատմութեան մէջ իր արժանի լուծման հասած պէտք էր ըլլար արդէն:

ՏՕՆԻԿ ՏՕՆԱՊԵՏԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Սուրիահայ Օգնութեան Խաչի Դամասկոսի
«Էրեբունի»Մասնաճիւղի Առօրեայէն
Երեքշաբթի, 25 Հոկտեմբերին, Դամասկոսի «Ա. Ահարոնեան» կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ
Սուրիահայ օգնութեան խաչի «Էրեբունի» մասնաճիւղի դաստիարակչական յանձնախումբին
կազմակերպած դասախօսութիւնը` ներկայութեամբ 40 ընկերուհիներու:
Յանձնախումբի ատենապետ Թալին Քալեմքեարեան բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն,
ապա ներկայացուց դասախօս Յասմիկ Գույումճեանի հակիրճ կենսագրականը եւ հրաւիրեց
զայն ներկայացնելու «Օգտակար բոյսերու գործածութիւնը` առանց որեւէ քիմիական նիւթերու
օգտագործման» նիւթը:
Դասախօսը մանրամասնօրէն ներկայացուց բուսական իւղերու բնական պատրաստման
կերպերը, որոնց միջոցով կարելի կը դառնայ փարատել գլխացաւն ու ստամոքսի պրկումները,
ինչպէս նաեւ յատուկ տեղ տուաւ դէմքի մաշկի խնամքի ձեւերուն, մանաւանդ կանոնաւոր
կերպով ջուր ու պտուղներու հիւթ խմելուն` առողջ ու կայտառ մաշկ ունենալու համար:
Աւարտին վարչութեան ատենապետ Սիլվա Գորէսեան շնորհակալութիւն յայտնեց
դասախօսին` վարչութեան հրաւէրին ընդառաջելուն եւ օգտաշատ գիտելիքներով
հարստացնելուն համար, ապա վարչութեան կողմէ պարգեւատրեց զայն յուշանուէրով մը, որմէ
ետք տեղի ունեցաւ պատշաճ հիւրասիրութիւն:

Համազգայինի Հրաւէրով
«Գառնի» Պարախումբը ԵլոյթՈւնեցաւ Լաթաքիոյ Մէջ
Հովանաւորութեամբ Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեանի,
կազմակերպութեամբ Համազգայինի Լաթաքիոյ «Վ. Նաւասարդեան» մասնաճիւղի վարչութեան,
երեքշաբթի, 11 Հոկտեմբերի երեկոյեան, Լաթաքիոյ «Տար ալ Ասատ» մշակութային կեդրոնին մէջ
ելոյթ ունեցաւ «Գառնի» պարախումբը` գեղարուեստական ղեկավարութեամբ Վրէժ եւ Նանոր
Թերզեաններու:
Հանդիսութեան բացումը կատարուեցաւ Սուրիոյ եւ Հայաստանի հանրապետութեանց զոյգ
քայլերգներով:
Հայերէնով բացման խօսք արտասանեց Նայիրի Կարապետեանը, իսկ արաբերէնով` Սարին
Կիրակոսեանը:
Այնուհետեւ պարախումբը յաջորդաբար ներկայացուց հայկական, արաբական եւ օտար պարեր:
Հանդիսականները բուռն ծափողջոյններով իրենց հիացմունքը յայտնեցին յատկապէս տղոց
ռազմական պարին եւ աղջիկներու կուժով պարին ընթացքին: Հալէպահայ երգող Յակոբ
Այնթապլեան հայկական երգերով ճոխացուց մթնոլորտը:
Ուշագրաւ էին նաեւ օրուան բեմավար Անի Գրտանեանի հայ մշակոյթը ներկայացնող
տպաւորիչ մէջբերումները:
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Աւարտին բեմ հրաւիրուեցաւ Տաթեւ Ա. քհնյ. Միքայէլեան, որ գնահատեց ձեռնարկը
կազմակերպող մարմինը եւ «Գառնի» պարախումբը, պարուսոյցներն ու անդամները, որոնք
արհամարհելով Հալէպի ներկայ պատերազմական թէժ իրավիճակը, փորձերու հետեւած ու
պատրաստած են գունեղ յայտագիր:
Քահանայ հայրը ելոյթը նմանցուց սկաւառակի մը, որուն միջոցով ներկաները շրջեցան
զանազան երկիրներ եւ ծանօթացան տարբեր ազգերու պարարուեստին:
Արտակ վրդ. Արապեան հանդիսութիւնը փակեց «Պահպանիչ»-ով:

Հայ Ուսուցիչի Տօնի Նշում Սիտնիի Ս. Յարութիւն
Եկեղեցւոյ Մէջ
Թարգմանչաց տօնին առթիւ աւանդութիւն դարձած է Ուսուցիչներու օրը տօնակատարել
Սիտնիի Սուրբ Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ:
9 Հոկտեմբերի առաւօտեան առաջնորդ սրբազանին` Հայկազուն եպս. Նաճարեանին հրաւէրով,
աւելի քան 70 հայ ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ ներկայ գտնուեցան Ս. պատարագին, զոր մատուցեց
սրբազան հայրը: Ուսուցիչները հաղորդուեցան, օրհնութիւնը ստացան սրբազանէն եւ լսեցին
անոր ազգաշունչ պատգամը:
Յաւարտ Ս. պատարագին, ուսուցիչները հրաւիրուեցան «Էտկարեան» սրահ եւ համադամ
ճաշերով հիւրասիրուեցան Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ տիկնանց յանձնախումբին կողմէ: Սրբազան
հօր կողքին, հանդիսութեան ներկայ էին նաեւ Նորայր Ա. քհնյ. Բաթանեանը, Պարթեւ քհնյ.
Գարագաշեանը, Աւետիս քհնյ. Համբարձումեանը, Թեմական խորհուրդի ատենապետ Սարգիս
Տէր Պետրոսեանը, Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ Ծխական խորհուրդի ատենապետ Պետրոս Զօրլուն
եւ ծխականի անդամներ` Արա Գոփուշեանն ու Անդրանիկ Կիւլիւմեանը:
Աւետիս քհնյ. Համբարձումեանի հանդիսավարութեամբ ի գործ դրուեցաւ յայտագիր մը, որուն
ընթացքին կարդացուեցաւ սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանին պատգամը` ուղղուած
հայ ուսուցչին: Խօսք առաւ Համազգային Գօլստըն Ճեմարանի մանկավարժ եւ բարձրագոյն
կարգերու հայոց լեզուի ուսուցիչ Արփի Դաւիթեանը, որ ներկայացուց «Հայ մանկավարժութիւնը
19-րդ դարէն մինչեւ Մեծ եղեռն» նիւթը: Ան ծանրացաւ արեւմտահայ հատուածին վրայ,
մանրամասնօրէն վերլուծեց Զարթօնքի, իրապաշտ եւ գեղապաշտ շրջաններուն հայ
գրականութեան, լեզուի եւ կրթական համակարգի հոլովոյթը, տուաւ ամբողջական պատկերը
քաղաքական եւ ընկերային իրավիճակներուն եւ անոնց ազդեցութիւնը` հայ մշակոյթի
զարգացման վրայ: Ներկայ ուսուցիչները` Համազգային Գօլստըն Ճեմարանէն, ՀԲԸՄ
Ալեքսանտր վարժարանէն, Համազգային Թումանեան, Թարգմանչաց, Փափազեան, ՀԲԸՄ Ալեք
Մանուկեան եւ Հայ կաթողիկէ «Լոյս» շաբաթօրեայ վարժարաններէն, ինչպէս նաեւ Հայ
եկեղեցւոյ կիրակնօրեայ վարժարանէն ու ՀՕՄ-ի «Ուրախ մանուկներ» մանկապարտէզէն, մեծ
գնահատանքով արտայայտուեցան Ա. Դաւիթեանի ներկայացուցած զեկոյցին մասին: Սրտի
խօսք արտասանեցին Ալեքսանտր վարժարանի տնօրէն Մանուկ Տեմիրճեան եւ Թումանեան
վարժարանի ուսուցիչ Զարինէ Խորէնեան:
Նախքան փակման աղօթքը` սրբազան հայրը դրուատանքով արտայայտուեցաւ Սիտնիի հայ
ուսուցիչներուն տարած կարեւոր աշխատանքին մասին, շնորհաւորեց Արփի Դաւիթեանը իր
շահեկան դասախօսութեան համար եւ յաջողութիւն մաղթեց բոլորին:
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Դոկտ. Հայկ Դեմոյեանի Այցելութիւնը Ազգային
Առաջնորդարան
22 Հոկտեմբերին Արեւմտեան թեմի Ազգային
առաջնորդարան այցելեց Ծիծեռնակաբերդի Հայոց
ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի տնօրէն
դոկտ. Հայկ Դեմոյեան եւ հանդիպում ունեցաւ
թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանին
հետ:
Հանդիպման ընթացքին արծարծուեցան անցեալ
տարի կայացած Հայոց ցեղասպանութեան 100ամեակի յիշատակութեան ձեռնարկներն ու «Երրորդ Հանրապետութեան վե՞րջը. ի՞նչ
կարելի է ակնկալել Հայաստանի ապագային մասին» դասախօսական նիւթը, որ հիւրը
ներկայացուց 23 Հոկտեմբերին, Միշըն Հիլզի «Արարատ-Էսքիճեան» թանգարանին մէջ:
Հանդիպման աւարտին տեղի ունեցաւ յուշանուէրներու փոխանակում: Արդարեւ,
առաջնորդը դոկտ. Դեմոյեանին նուիրեց Ազգային առաջնորդարանի գիրքերէն եւ
անմոռուկի պատկերով թղթակալ մը` պատրաստուած Ցեղասպանութեան 100ամեակին առիթով, իսկ դոկտ. Դեմոյեան սրբազան հօր նուիրեց վերջերս
հրատարակուած իր «Հայկական սպորտը» գիրքէն օրինակ մը, որուն գինեձօնը տեղի
ունեցաւ 19 Հոկտեմբերին:

Լաս Վեկասի Մէջ Դրամահաւաք Եւ Ճաշկերոյթ` Ի
Նպաստ Արցախի
Կազմակերպութեամբ Լաս Վեկասի հայ
համայնքին, 15 Հոկտեմբերին Ս. Կարապետ
եկեղեցւոյ «Գուճաքեան» սրահին մէջ տեղի
ունեցաւ դրամահաւաքի ձեռնարկ` ի նպաստ
Արցախի:
Օրուան բանախօս Մարիա Տեմիրճեան
շեշտեց սոյն հաւաքին կարեւորութիւնը: Լաս
Վեկասի
մէջ
Հայաստանի
պատուոյ
հիւպատոս Ատրուշան Արմէնեան ամփոփ
կէտերու մէջ անդրադարձաւ Արցախի ժամանակաւոր դժուարութեանց եւ անոր նեցուկ
կանգնելու հնարաւորութեանց, ինչպէս նաեւ` Լաս Վեկասի յառաջիկայ փառատօն-թելեթոնին,
որ տեղի պիտի ունենայ 24 Նոյեմբերին, Ս. Կիրակոս եկեղեցւոյ շրջափակէն ներս:
Միացեալ Նահանգներու մէջ Արցախի մնայուն ներկայացուցիչ Ռոպերթ Աւետիսեան ելոյթ
ունենալով` շնորհակալութիւն յայտնեց բոլորին իրենց տքնաջան աշխատանքին համար, որ
ապահովեց ձեռնարկին յաջողութիւնը:
Դրամահաւաքի այս ձեռնարկին շուրջ 125 ներկաներէն կարելի եղաւ հաւաքել աւելի քան 5000
ամերիկեան տոլար:
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Ցեղասպանութեան Նուիրուած Աշակերտական
Վաւերագրական Ժապաւէնը` Մրցանակակիր
Հարաւային Քալիֆորնիոյ համալսարանին մէջ
գործող «Շոա» հիմնարկին յանձնուած Հայոց
ցեղասպանութեան
վերապրողներու
վկայութիւնները
օգտագործած
Քենզասէն
միջնակարգի
երեք
աշակերտներ`
Քոլին
Քաւինես, Լուք Պոյտըն եւ Քոլին Էվըրթս,
վերջերս արժանացան «Լօուըլ Միլքըն» կեդրոնի
2016-ի «Բացայայտումի մրցանակ»-ին:
Աշակերտները,
իրենց
ուսուցիչ
Նէյթըն
ՄըքԷլիսթըրի
առաջնորդութեամբ,
10
վայրկեաննոց վաւերագրական ժապաւէն մը
պատրաստած էին` իբրեւ իրենց 2015-2016
դպրոցական
տարեշրջանի
մէկ
պարտականութիւնը: «Էմա Տարլինկ Քուշմըն.
լոյս մը մութին մէջ» խորագրուած ժապաւէնը նուիրուած է Ցեղասպանութեան օրերուն
հազարաւոր հայ որբեր փրկած ամերիկացի հիւանդապահուհի Էմա Տարլինկ Քուշմընի
բարեգործութեան, որ բաւարար ուշադրութեան չէր արժանացած:
Իրենց ուսումնասիրութեան ընթացքին աշակերտները առիթը ունեցան նաեւ հարցազրոյցներ
կատարելու ցեղասպանագէտ եւ «Շոա» հիմնարկի հայկական բաժանմունքին խորհրդական
փրոֆ. Ռիչըրտ Յովհաննէսեանի, Ցեղասպանութեան ուսուցման ծրագիրի դաստիարակչական
բաժանմունքի պատասխանատու Սառա Քոհընի եւ «Շոա» հիմնարկի անձնակազմի
անդամներուն հետ:
Աշակերտները նաեւ արժանացան 7500 ամերիկեան տոլարի նիւթական վարձատրութեան:

Հոլիվուտի Պատուոյ Աստղ Մը ՅանձնուեցաւԱզնաւուրին
27 Հոկտեմբերին Հոլիվուտի «Փենթէյճըս» թատերասրահին
մէջ տեղի ունեցած արարողութեան մը ընթացքին
Քալիֆորնիոյ նահանգային ծերակոյտի անդամ Քեւըն տէ Լէոն,
ընդառաջելով հայ համայնքի դիմումին, Հոլիվուտի պատուոյ
աստղ մը յանձնեց աշխարհահռչակ ֆրանսահայ երգիչ Շարլ
Ազնաւուրին:
Հոլիվուտի Հռչակի պողոտայի աստղին օրինակով սոյն
յուշատախտակը ստանալէ ետք, Ազնաւուր յայտարարեց, թէ
խորապէս զգացուած է այս մեծարումով: Ան նաեւ
անդրադարձաւ Հայոց ցեղասպանութեան եւ Անգարայի կողմէ
պատմական այդ իրողութեան ուրացումը նկատեց Թուրքիոյ ի վնաս կեցուածք մը:

www.yerakouyn.com
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Վիրահայ Երիտասարդներու Ուխտագնացութիւնը
Հայաստանի Եւ Արցախի Սրբավայրեր
20-23 Հոկտեմբերին տեղի ունեցաւ վիրահայ
երիտասարդներու ուխտագնացութիւնը դէպի
Հայաստանի
եւ
Արցախի
սրբավայրերը:
Վրաստանի
տարբեր
շրջաններէ
20
հայ
երիտասարդներ,
բաժինի տնօրէն Վալերի
Պատալեանի գլխաւորութեամբ եւ Գէորգ սրկ.
Անտոնեանի ուղեկցութեամբ, ուղղուեցան դէպի
Ղարաբաղ` ծանօթանալու Արցախի պատմական
եւ հոգեւոր վայրերուն, ինչպէս նաեւ` ընկերական
կապեր հաստատելու եւ համատեղ ծրագիրներ
մշակելու նպատակով:
Ուխտագնացութիւնը սկսաւ Եղէգնաձորի Նորավանք այցելութեամբ, որմէ ետք` Տաթեւի վանք:
Ուխտաւորները այցելեցին Շուշիի մայր եկեղեցի` Ս. Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եւ Կանաչ
եկեղեցիները, գորգերու թանգարանը, Մարտունիի շրջանի Ամարաս վանքը, Գորիս,
Գանձասարի Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարանը, Ստեփանակերտի «Մենք ենք մեր
սարերը» յուշակոթողը, ուր ծաղիկներ զետեղեցին եւ խոնարհեցան Արցախի հերոս
ազատամարտիկներու յուշահամալիրին դիմաց:
Անոնք Ստեփանակերտի մէջ հանդիպում ունեցան Ղարաբաղի մշակոյթի նախարար Նարինէ
Աղաբալեանին հետ, որ ողջունելով երիտասարդներ,
արժեւորեց «Ճանաչողական եւ
համագործակցութեան այց Հայաստան եւ Արցախ» ծրագիրը` շեշտելով սերտ կապերու առաւել
եւս ամրապնդման անհրաժեշտութիւնը:

Գիւմրիի Պետական Սիմֆոնիք Նուագախումբին Ելոյթը
26
Հոկտեմբերին
Թիֆլիսի
«Մերապ
Պերծենիշվիլի»-ի անուան «Մուզա» մշակոյթի
միջազգային կեդրոնին մէջ ելոյթ ունեցաւ
Գիւմրիի պետական սիմֆոնիք նուագախումբը`
ղեկավարութեամբ
Երուանդ
Վարոսեանի:
Համերգը
նուիրուած
էր
Հայաստանի
անկախութեան 25-ամեակին:
Հայաստանի արուեստի վաստակաւոր գործիչ,
Շիրակի մարզի մարզպետի խորհրդական
Յասմիկ Կիրակոսեանը իր ելոյթին մէջ նկատել
տուաւ, որ սոյն համերգը Հայաստանի եւ Վրաստանի դարաւոր բարեկամութեան խորացման եւ
ամրապնդման փաստ մըն է: Ան շնորհակալական խօսք ուղղեց բոլոր անոնց, որոնք
սատարեցին ձեռնարկի յաջողութեան:
Յայտագիրը կը բովանդակէր հայ, վրացի եւ այլ երաժիշտներու ստեղծագործութիւնները:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Ձերբազատեցէ՛ք Հինէն,
Կոտրուածէն, Ձեր Չսիրածէն
Կեանքի դժուարութիւններուն հանդիպելով` մենք
յաճախ կը սիրենք մեղադրել ճակատագիրը եւ կը
սկսինք կարեւորութիւն տալ սնահաւատութիւններու:
Բայց,
ըստ
Ֆանկ
Շուէյ
փիլիսոփայութեան,
դժբախտութիւններուն եւ աղքատութեան գլխաւոր
մեղաւորները
կը
հանդիսանան
մեր
տան
ամենասովորական իրերը:
Ֆանկ Շուէյի համաձայն, պէտք է վերացնել այն բոլոր
բաները, որոնք բացասական մթնոլորտ կը ստեղծեն: Պէտք է ձերբազատիլ հինէն եւ տեղ բանալ
նորին: Հինը, ոչ պիտանին, անախորժը պահելով` կ՛արգիլենք նորին, դրականին մուտքը:
Ստորեւ` 12 իր, որոնք դժբախտութիւն եւ չքաւորութիւն կը բերեն տան մէջ պահելու
պարագային:

1.- Կոտրած Ապակեղէն
Ճեղքուած պնակեղէն, կոտրած հայելի, կիսով փշրուած պատուհանի ապակի… այս բոլորը կը
յուշեն, որ ձեր տան պաշտպանութիւնը կոտրուած է:

2.- Հին Իրեր
Անյապաղ ձերբազատեցէք հագուստներէ, որոնք այլեւս չէք կրեր, ամսագիրներէ եւ թերթերէ,
որոնք չէք կարդար: Հագուստները տուէք կարիքաւորներուն:

3.- «Մահացած» Իրեր
Առաջին առիթով ձերբազատեցէք չոր ծաղիկներէն, զմռսուած անասուններէն եւ նմանատիպ
իրերէն: Ասոնք եւս բացասական մթնոլորտ կը ստեղծեն:

4.- Ոչ Պիտանի Իրեր
Ձեր գրպաններուն եւ դրամապանակներուն մէջ փոքր իրեր, հինէն մնացած թղթիկներ,
ծամակալ, թաշկինակ եւ նման իրեր մի՛ պահէք, ասոնք չքաւորութիւն եւ դժբախտութիւն կը
բերեն:

5.- Թափեցէք Ձեր Չհաւնած Լուսանկարները
Տան մէջ մի՛ ցուցադրէք լուսանկարներ, որոնցմէ չէք ախորժիր, վերցուցէք զանոնք եւ
փոխարինեցէք ձեր սիրածներով:

6.- Խանգարուած Ժամացոյցը
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Եթէ ձեր ժամացոյցը խանգարուած է եւ սլաքները չեն գործեր, նորոգեցէք զայն եւ կամ
ձերբազատուեցէք անկէ: Գործելէ դադրած ժամացոյցը վատ նշան է:

7.- Անզոյգ Իրերը
Անզոյգ դահոյկը, կօշիկը, ձեռնոցը, օղը, բացասական
ազդեցութիւն կ՛ունենան ձեր անձնական կեանքին վրայ:
Ձերբազատուեցէք այդ իրերէն, այլապէս երկար
ժամանակ պիտի չգտնէք ձեր երկրորդ կէսին:

8.- Մաշած Աւելը
Դրամական դժուարութիւններէ
թափեցէ՛ք մաշած աւելը:

խուսափելու

համար

9.- Փոթորիկ Ու Անձրեւ Պատկերող Նկարները
Ձեր անձնական կեանքին մէջ խառնաշփոթութենէն չէք
կրնար խոյս տալ, եթէ չձերբազատուիք այդպիսի
նկարներէ:

10.- Հիւանդ Բոյսերը
Անմիջապէս թափեցէք հիւանդ բոյսերը, որոնք չեն աճիր, չեն ծաղկիր. անոնք բացասական
ազդեցութիւն կ՛ունենան ձեր տրամադրութեան վրայ: Զանոնք փոխարինեցէք առողջ եւ ծաղկած
տեսակներով:

11.- Դանակները, Սուրերը…
Ֆանկ Շուէյ կը թելադրէ գզրոցներու մէջ պահել բոլոր
տեսակի դանակները եւ չցուցադրել թուրերը,
դաշոյնները… շեղբով օժտուած իրերը կը վնասեն
ընտանեկան համերաշխութեան:
Նոյնպէս,
յանձնարարելի
չէ
մահճակալին
ներքնակին կամ բարձին տակ ատրճանակ պահելը.
ասոնք կը կործանեն զոյգերուն կեանքը:

12.- Երեք Տարիէ Ի Վեր Չգործածուած Իրերը
Ձերբազատեցէք բոլոր այն իրերէն, որոնք 3 տարիէ ի
վեր չէք գործածած:
Բաժնուիլ իրերէ եւ յիշատակներէ, որոնք տարիներէ ի վեր մեզի հետ կ՛ապրին, միշտ ալ դիւրին
չէ, սակայն ականջի օղ ընենք, որ անգործածելի հին իրերը տեղ կը գրաւեն եւ կ՛արգիլեն նորին
մուտքը:
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Սիրելի Քուէյթահայեր,
Սոյն յայտարարութեամբ, ուրախ ենք տեղեկացնելու ձեզ թէ` Համազգային Հայ
Կրթական և Մշակութային Միութեան Քուէյթի Մեկուսի Մասնաճիւղի Հիմնադիր
Ժողովը տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ, 11 Նոյեմբեր 2016-ին, երեկոյեան ժամը 8-ին,
Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ Արարատ սրահին մէջ, ներկայութեամբ Համազգայինի
Կեդրոնական Վարչութեան ներկայացուցիչին: Համազգային Հայ Կրթական և
Մշակութային Միութիւնը հիմնուած է Գահիրէի մէջ 1928-ին, Հայաստանի Առաջին
Հանրապետութեան
պետական
և
կուսակցական
երախտաւորներ`
Համօ
Օհանջանեանի, Լևոն Շանթի, Նիկոլ Աղբալեանի, Գասպար Իփէկեանի և այլոց
ջանքերով: Համազգայինը զուտ կրթական և մշակութային հարցերով զբաղող միութիւն
մըն է որ իր քոյր միութեանց` ՀՕՄի և ՀՄԸՄի կողքին կը գործէ Սփիւռքի ամբողջ
տարածքին, հո՛ն ուր կայ մշակութասէր Հայ ժողովուրդը, նպատակ ունենալով`
պահպանել, զարգացնել և տարածել Հայ մշակոյթը որպէս Հայ Դատի և
Հայապահպանման կարևոր ազդակ:
Համազգայինի գոյութեան անհրաժեշտութիւնը առաւել ևս ցայտուն դարձած էր վերջին
տարիներուն մեր փոքրաթիւ, բայց մշակութային բուռն կեանքով ապրող` գաղութին
համար: Այս նախադրեալները նկատի ունենալով, Թեմիս Երեսփոխանական Ժողովը
յանձնարարած էր Գաղութիս պատկան մարմիններուն ընթացք տալ Համազգայինի
միաւորի կազմութեան, իր հովանիին տակ համախմբելու գաղութէս ներս գործող
մշակութային խմբակները ու նոր ուժ, որակ և զարգացում ապահովելու անոնց:
Այսօր, հասած է ժամանակը`ՀՄԸՄի և ՀՕՄի կողքին ունենալու մե՛ր Համազգայինի
մասնաճիւղը: Արդ, կոչ կ՛ուղղենք գաղութիս մշակութասէր անհատներուն իրենց
կարողութիւնը, ժամանակը և եռանդը ի սպաս դնել Հայ մշակոյթին ծառայելու,
Համազգայինի ճամբով:
Անդամագրուելու համար դիմել Ուրբաթ օրերը` Թաղականութեան գրասենեակ կամ
հեռաձայնել` 66709206 թիւով, Օրդ. Մարալ Համպոյեանին:

Համազգայինի Հիմնադրութեան
Կազմակերպիչ Յանձնախումբ
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