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ՀՄԸՄ-ի ՔՄՄ-ի Պաշտօնական Բացման
Արարողութիւն

Ուրբաթ, 24 Հոկտեմբեր 2014-ին Քուէյթի Ազգային վարժարանի շրջափակէն ներս տեղի ունեցաւ
ՀՄԸՄ ՔՄՄի պաշտօնական բացման արարողութիւնը թեմիս կաթողիկոսական փոխանորդ՝ Տ.
Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի օրհնութեամբ:
Արարողութեան ներկայ գտնուեցաւ Քուէյթի մէջ ՀՀ մեծարգոյ դեսպան՝ Պրն. Ֆատէյ
Չարչօղուլեանը:
Ներկայ էին նաեւ Ազգային մարմիներու ներկայացուցիչներ եւ վարժարանիս տնօրէնը:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Հայաստանի Հանրապետութեան Արտաքին Գործոց
Նախարարութեան Յայտարարութիւնը` Ազնաւուրի
Հարցազրոյցին Կապակցութեամբ
ֆրանսահայ
աշխարհահռչակ
երգիչ,
երգահան,
Զուիցերիոյ
մէջ
Հայաստանի
Հանրապետութեան
դեսպան
Շարլ
Ազնաւուրի
աղմուկ
հանած
հարցազրոյցին
կապակցութեամբ Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան
մամլոյ քարտուղար Տիգրան Բալայեան «Երկիր»-ին յայտնած է, որ նման հարցազրոյց չէ եղած
եւ թէ շուտով Ազնաւուրի կողմէ կ՛ըլլայ համապատասխան արձագանգ:
Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան «ֆէյսպուք»-ի էջին մէջ
հրապարակուած է հետեւեալ պարզաբանումը. «Շարլ Ազնաւուր թրքական ոչ մէկ թերթի
հարցազրոյց տուած է եւ ոչ մէկ մրցանակ ընդունած»:
Անձամբ Ազնաւուր կամ անոր մամլոյ ծառայութիւնը յայտարարութիւն չեն կատարած:

ՀՅԴ-ն 12 Նոյեմբերին Պիտի Կանգնի «Դէմ Եմ» Շարժումի
Կողքին
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութիւնը կը պատրաստուի 12
նոյեմբերին
միանալու
«Դէմ
եմ»
շարժման
երիտասարդներուն`
պահանջելու
համատեղութեամբ աշխատող դասախօսներուն եւ գիտաշխատողներուն խնդրի լուծումը:
NEWS.am-ի հետ զրոյցին ընթացքին ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր, կուտակային
կենսաթոշակներու մասին նոր օրէնքի դէմ աշխուժօրէն պայքարող Արծուիկ Մինասեան նշեց,
որ եթէ քաղաքացիական նախաձեռնութիւնը շարժում կը կազմակերպէ, իրենց խմբակցութիւնը
բնականաբար երիտասարդներու կողքին է:
«Միւս ուժերուն անունով չեմ կրնար խօսիլ, բացի ատկէ` մենք կուտակայինի հարցով արդէն
դիմած ենք Սահմանադրական դատարան», ըսաւ պատգամաւորը:
Ինչ կը վերաբերի Սահմանադրական դատարանի` կուտակայինի հարցով պատգամաւորներու
ներկայացուցած բողոքի քննութիւնը 31 մարտէն սկսելուն, Արծուիկ Մինասեան յայտնեց, որ
որոշումը ստանալէ ետք միայն կրնայ մեկնաբանել:

Շարմազանով Հանդիպած Է Նարիշքինին
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանով
Չորեքշաբթի օր Մոսկուայի մէջ հանդիպում մը ունեցած է Ռուսիոյ պետական տումայի
նախագահ Սերկէյ Նարիշքինի հետ:
Ըստ Ազգային ժողովի տեղեկատուութեան ծառայութեան, Շարմազանով անդրադարձած է հայ
– ռուսական համագործակցութեան հետագայ զարգացման եւ խորացման անհրաժեշտութեան:
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Նարիշքին իր
մակարդակը:

կարգին բարձր

գնահատած է

երկկողմ

յարաբերութիւններուն

ներկայ

Կողմերը քննարկած են Եւրասիական տնտեսական միութեան Հայաստանի անդամակցութեան
համաձայնագիրի
վաւերացման հոլովոյթին առնչուող հարցեր: Ազգային ժողովի
փոխնախագահը յոյս յայտնած է, որ մինչեւ 23 դեկտեմբեր Մոսկուայի մէջ տեղի ունենալիք
Եւրասիական տնտեսական բարձրագոյն խորհուրդի նիստը, փաստաթուղթը վաւերացուի
երկու երկիրներու խորհրդարաններուն կողմէ: Նարիշքին կարելի սեղմ ժամկէտի մը մէջ
համաձայնագիրի վաւերացման պատրաստակամութիւն յայտնած է:
Էդուարդ Շարմազանով բարձր գնահատած է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահող
երկիր Ռուսիոյ` Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման ուղղուած ջանքերը եւ
անընդունելի նկատած է տագնապներու զինուորական լուծման որեւէ փորձ:
Ազգային ժողովի փոխնախագահը` նշելով, որ Հայաստան մեծապէս կարեւոր կը նկատէ
Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագիրի կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ) դերն ու
նշանակութիւնը, իր մտահոգութիւնը յայտնած է, որ որոշ գործընկերներ երբեմն չեն
պաշտպաներ Կազմակերպութեան իրենց դաշնակիցներուն դիրքորոշումը: Երկուստեք
կարեւոր նկատուած է գործակցութիւնը Կազմակերպութեան ծիրին մէջ:
Էդուարդ Շարմազանով նաեւ նշած է, որ 2015 թուականին կը լրանայ Հայոց ցեղասպանութեան
100-ամեակը, եւ յոյս յայտնած է, որ Ռուսիոյ Դաշնակցային ժողովի Դաշնակցային խորհուրդը
եւ Պետական տուման կ՛աջակցին ձեռնարկներու կազմակերպման հարցին մէջ:

Լիտինկթըն. «Լեռնային Ղարաբաղի Տագնապը
Սպառնալիք Է Շրջանին Համար»
Ազրպէյճանական «Թրենտ» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Բրիտանիոյ
եւրոպական հարցերով նախարար Տէյվիտ Լիտինկթըն Պաքուի մէջ յայտարարած է, որ
Լեռնային Ղարաբաղի տագնապը սպառնալիք է ամբողջ շրջանին համար:
«Բրիտանիան կը քննարկէ այս իրավիճակէն դուրս գալու միջոցները եւ կը մտածէ, թէ ինչպէ՛ս
կրնայ օգնել տագնապի լուծման: Մենք չենք կրնար թելադրել կամ լուծում պարտադրել
կողմերուն, սակայն կրնանք օգնել տագնապի լուծման` տարբեր առաջարկներով ու
նախաձեռնութիւններով», ըսած է բրիտանացի նախարարը:
Ան յայտարարած է, որ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծումը առաջնահերթութիւն է
միջազգային կառոյցներուն համար:
«Լեռնային Ղարաբաղի տագնապը Պաքուի եւ շրջանին մէջ իմ բանակցութիւններուս գլխաւոր
նիւթը եղած է: Տագնապը կը շարունակուի աւելի քան քսան տարիէ ի վեր, եւ անիկա
մարդկային ողբերգութիւն է», ըսած է Լիտինկթըն:
Յիշեցնենք, որ Պաքու այցելելէ առաջ Լիտինկթըն կը գտնուէր Երեւան:
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Աշխարհի Երկիրներու Բարեկեցութեան Վարկանիշը,
Հայաստանը 95-րդ Տեղը Կը Գրաւէ
«Լեկատում ինսթիթութ»-ը հրապարակած է 2014-ի` աշխարհի 142 երկիրներու
բարեկեցութեան վարկանիշը`«Փրոսփերիթի Ինտեքս»-ը: Վարկանիշը կը ներառէ աշխարհի
բնակչութեան 96 առ հարիւրը եւ համաշխարհային Համախառն ներկին արդիւնքի 99 առ
հարիւրը: Տասնեակին մէջ են Դանիան, Քանատան, Շուէտը, Աւստրալիան, Ֆինլանտան,
Հոլանտան եւ Միացեալ Նահանգները: Ցուցակը կ՛եզրափակէ Կեդրոնական Ափրիկեան
Հանրապետութիւնը: Ռուսիան 68-րդն է ցուցակին մէջ: Պիելոռուսիան 58-րդն է, Ուքրանիան`
63-րդը: Հայաստանը ցուցակին 95-րդն է: Ազրպէյճանը 79-րդ տեղը կը գրաւէ, Վրաստանը` 80րդ: Ցուցակին յառաջատարը Նորվեկիան է, երկրորդ տեղը Շուէտն է, երրորդը` Նոր
Զելանտան:

Վլատիմիր Մովսիսեան Ոչ Եւս Է
Չորեքշաբթի օր` չորեքշաբթի, 5 նոյեմբերին, Երեւանի մէջ մահացաւ Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահին առընթեր Սեւանայ լիճի հիմնահարցերու յանձնախումբի
նախագահ, Հանրային խորհուրդի անդամ Վլադիմիր Մովսիսեան:
Վլադիմիր Մովսիսեան ծնած է 12 նոյեմբեր 1933-ին, Շէնաւան գիւղը: Ան Հայաստանի
Հանրապետութեան անտառներու վերականգնման եւ զարգացման հիմնադրամի գործադիր
տնօրէնն էր. եղած է Հայաստանի Համայնավար կուսակցութեան Կեդրոնական կոմիտէի
առաջին քարտուղար, ինչպէս նաեւ Խորհրդային Հայաստանի նախարարաց խորհուրդի
նախագահի առաջին տեղակալ, Խորհրդային Միութեան համայնավար կուսակցութեան
Կեդրոնական
կոմիտէի
քաղաքական
գրասենեակի
անդամ,
գիւղատնտեսական
գիտութիւններու դոկտոր, փրոֆեսէօր:

Ռուհանի Յաջորդ Շաբաթ Պիտի Այցելէ Ազրպէյճան
ԱՓԱ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Իրանի կապի եւ տեղեկատուական
ճարտարագիտութիւններու նախարար Մահմուտ Վայիզի յայտարարած է, որ Իրանի
նախագահ Հասան Ռուհանին յաջորդ շաբաթ պիտի այցելէ Ազրպէյճան:
Ըստ անոր, Ռուհանիի այցելութեան ծիրին մէջ կը նախատեսուի Ազրպէյճանի հետ 10
փաստաթուղթի ստորագրում:
Իբրեւ Իրան-Ազրպէյճան միջկառավարական յանձնախումբի համանախագահ, Վայիզի նշած է,
որ նախագահներու հանդիպումին ընթացքին պիտի քննարկուին ապրանքներու
փոխադրումներու, Ազրպէյճանէն ուժանիւթ գնելու, սահմանային գետերու օգտագործման,
մաքսային կապերու կարգաւորման, ինչպէս նաեւ ուժանիւթային, զբօսաշրջական եւ
զբօսաշրջութեան առնչուող հարցեր:
Վայիզի աւելցուցած է, որ երկու երկիրներու միջեւ ապրանքներու շրջանառութիւնը այժմ կը
կազմէ 100 միլիոն տոլար, սակայն այդ թիւը կարելի է աւելցնել:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«ՏԱՀԵՇ Կը Յառաջանայ Դէպի Հալէպ, Որ Այն
Քաղաքներէն Մէկն Է, Ուր Կռիւը Կարելի Է Սառեցնել»
Ըսաւ Տը Միսթուրա
Սուրիոյ հարցով ՄԱԿ-ի պատուիրակ
Սթեֆան Տը Միսթուրա նշեց, որ «ՏԱՀԵՇ
դէպի Հալէպ կը յառաջանայ»` աւելցնելով.
«Այդ մէկը միջազգային ընտանիքին
համար զայն կասեցնելու առիթ մըն է»:
Տը
Միսթուրա
«Սի.Էն.Էն.»-ի
հետ
հարցազրոյցի մը ընթացքին նշեց. «Եթէ
այս քարտեսին նայիս, կը նշմարես, որ
ՏԱՀԵՇ Արաբ Բունարէն հեռու` դէպի
Հալէպ կը յառաջանայ, եւ եթէ այդ մէկը
շիտակ է, ապա ատիկա առիթ մըն է
փրկելու այս քաղաքը, որ թատերաբեմ
դարձաւ սուրիական ընդդիմութեան եւ կառավարութեան միջեւ կռիւի մը, որ որեւէ արդիւնք
չտուաւ»:
«Ըսել ուզածս այն է, որ կասեցնելու համար ՏԱՀԵՇ-ը, որուն վրայ կեդրոնացած են բոլորը, ապա
առնուազն պէտք է այլ վայրերու մէջ կռիւը սառեցնել, որպէսզի կարելի ըլլայ այդ
կազմակերպութեան վրայ կեդրոնանալ, իսկ Հալէպը այն քաղաքներէն մէկն է, ուր կարելի է այդ
ծրագիրը գործադրել»:
ՄԱԿ-ի յատուկ պատուիրակը յայտնեց. «Բոլորը համաձայն են, որ ՏԱՀԵՇ ներկայիս մեծագոյն
վտանգն է: Միջազգային ընտանիքին ըսել փորձածս այն է, որ եթէ գոյութիւն ունենայ Արաբ
Բունարի պէս քաղաք մը եւ որոշեց ՏԱՀԵՇ-ի դէմ կենալ, ապա պէտք չէ զայն լքենք»:
Ինչ կը վերաբերի սուրիական տագնապի լուծման իր ծրագիրին, Տը Միսթուրա նշեց. «Անիկա
շատ պարզ սկզբունքի վրայ հիմնուած է. փորձուեցաւ ամէն բան` խորհրդաժողովներ,
ժողովներ, խաղաղութեան հաւանական ծրագիրներ, սակայն գետնի վրայ պէտք է
սուրիացիներուն եւ աշխարհին փաստենք, որ կայ բան մը, որ կրնանք ընել. նախ եւ առաջ`
ՏԱՀԵՇ-ը կասեցնել, երկրորդ` տագնապը դադրեցնել, որպէսզի սուրիացիները տարբերութիւնը
զգան»:

Թուրքիա Կը Զգուշացնէ Ասատի`
Հալէպի Համար Ներկայացուցած Վտանգէն
Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլու Սուրիոյ բանակը ամբաստանեց Հալէպի մէջ եւ անոր
մօտ ջարդեր գործելու յանցանքով եւ ըսաւ, որ Թուրքիա գաղթականներու նոր մեծ ալիք մը
պիտի դիմակայէ, եթէ Հալէպը Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատի ձեռքը անցնի:
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«Հալէպի զարգացումներուն մտահոգութեամբ կը հետեւինք: Թէեւ քաղաքը իյնալու եզրին չէ,
սակայն չափազանց մեծ ճնշումի տակ է», ըսաւ Տաւութօղլու:
«Եթէ Հալէպը իյնայ, Թուրքիոյ մէջ մենք տեղահանուածներու մեծ, շատ լուրջ, մտահոգիչ
ճգնաժամ մը պիտի դիմագրաւենք: Այս է պատճառը, որ ապահով գօտի մը կ՛ուզենք»:
Ֆրանսայի արտաքին գործոց նախարար Լորան Ֆապիւս իր կարգին այս շաբաթ յայտնած էր,
որ ընդդիմութեան «ամրոց» Հալէպը գրեթէ ամբողջովին պաշարուած է Սուրիոյ բանակին կողմէ
եւ զայն լքելը Սուրիոյ պատերազմին քաղաքական լուծում մը գտնելու յոյսերուն վերջ պիտի
տայ:
Ֆրանսա եւս կը զօրակցի Սուրիոյ մէջ ապահով գօտի մը ստեղծելու Թուրքիոյ կոչերուն,
սակայն ֆրանսացի դիւանագէտներ կը յայտնեն, որ այդ մէկը իրագործելի չէ առանց ՄԱԿ-ի
Ապահովութեան խորհուրդ որոշումի մը:

Ալի Հայտար. «Մենք Թուրքիոյ Հետ
Պատերազմի Մէջ Ենք»
«Սի.Էն.Էն.Թիւրք» կը հաղորդէ, որ Սուրիոյ ազգային հաշտեցման նախարար Ալի Հայտար
յայտնած է, որ Միացեալ Նահանգներ Սուրիոյ Կաղանդ պապան չեն, իսկ Թուրքիոյ հետ իրենք
պատերազմական վիճակի մէջ են:
«Ո՞վ ըսած է, որ Ամերիկան բարեկամ է: Այս պահուս հասարակաց շահեր կրնանք ունենալ,
սակայն ատիկա չի նշանակեր, որ մենք բարեկամներ ենք: Միացեալ Նահանգները Սուրիոյ
Կաղանդ պապան չեն: Միացեալ Նահանգներ մինչեւ այս պահը սուրիացի ժողովուրդին
թշնամին եղած են: Անոնց ռազմավարութիւնն ու թիրախները չեն փոխուած, հետեւաբար անոնք
կը շարունակեն մեր թշնամին մնալ: Իսկ Թուրքիոյ կեցուածքը նոյնիսկ քննարկման ենթակայ
չէ… Ճգնաժամի սկիզբէն ի վեր քննադատած ենք: Այս պահուս ալ պատերազմական վիճակի
մէջ ենք, եւ ատիկա բոլորը գիտեն», ըսած է սուրիացի նախարարը:

Ըստ ՔԱԿ-ի Մէկ Բարձրաստիճան Ղեկավարին. Միացեալ
Նահանգներ Կրնան ՔԱԿ-Թուրքիա Բանակցութիւններուն
Մէջ Միջնորդութիւն Կատարել
«Ռոյթըրզ» կը հաղորդէ, որ ՔԱԿ-ի մէկ բարձրաստիճան պաշտօնատարը աւստրիական
օրաթերթի մը հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին յայտնած է, որ իր կուսակցութիւնը Թուրքիոյ
հետ խաղաղութեան բանակցութիւնները վերստին հունի մէջ դնելու եւ իր ըմբոստութեան
մագլցում մը կանխարգիլելու համար կ՛ուզէ միջազգային միջնորդ մը, որ հաւանաբար
Միացեալ Նահանգները ըլլան:
ՔԱԿ-ի հիմնադիրներէն եւ ականաւոր դէմքերէն Ճեմիլ Պայըք նաեւ Թուրքիան ամբաստանեց
ՏԱՀԵՇ-ին աջակցելով Սուրիոյ մէջ քիւրտերուն դէմ անուղղակի պատերազմ մղելու յանցանքով:
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Պայըք աւստրիական «Տեր Սթանտարտ» օրաթերթի
երէկուան թիւին մէջ լոյս տեսած հարցազրոյցի մը
մէջ յայտնեց. «Պատերազմի ճամբով լուծում մը չի
կրնար ըլլալ, ուստի քաղաքական լուծում մը պէտք է
ըլլայ»:
«Հասած ենք կէտի մը, ուր շարժում պէտք է ըլլայ:
Այդ պատճառով ալ կ՛առաջարկենք, որ երրորդ կողմ
մը հսկէ այս հոլովոյթին: Անոնք կրնան Միացեալ
Նահանգները ըլլալ: Կրնայ նաեւ միջազգային
պատուիրակութիւն մը ըլլալ», ըսաւ ան` աւելցնելով. «Մաքոքային աշխատանք տանողի մը
պէտք ունինք, հսկողներու պէտք ունինք: կրնանք նաեւ ամերիկացիները ընդունիլ: Մեր
տեսանկիւնէն հարցը այս ուղղութեամբ կ՛ընթանայ»:
«Տեր Սթանտարտ» Պայըքի հետ այս հարցազրոյցը կատարած է Իրաքի մէջ Իրանի հետ
սահմանին մօտ անյայտ վայրի մը մէջ:
Նշենք, որ Միացեալ Նահանգներ ՔԱԿ-ը Թուրքիոյ նման ահաբեկչական կազմակերպութիւն կը
նկատեն:

Միացեալ Նահանգներու Կիսամեայ Ընտրութիւններ.
Հանրապետականները Մեծ Յաղթանակ Մը
Արձանագրեցին
Միացեալ
Նահանգներու
մէջ
Հանրապետական
կուսակցութիւնը
կիսամեայ
ընտրութիւններու
ընթացքին
իրենց
ձեռքը
առին
Ծերակոյտի վերահսկողութիւնը եւ
ամրապնդեցին Ներկայացուցիչներու
տան մէջ իրենց մեծամասնութիւնը`
այդպիսով
աւելցնելով
նախագահ
Պարաք Օպամայի նախագահական
շրջանի վերջին երկու տարուան
ընթացքին
իրենց
ուժը:
Հանրապետականները 2006-էն ի վեր
առաջին անգամ ըլլալով կը տիրեն
Քոնկրեսի երկու պալատներուն: Անոնք նաեւ ապահովեցին նահանգի կառավարիչի 36 աթոռ:
Ընտրութեան յատկանշական երեւոյթներէն նաեւ նշենք հետեւեալները. 1) Քոնկրեսի անդամ
ընտրուեցան հարիւր կիներ, ներառեալ` Միա Լաւ, որ Հանրապետական կուսակցութենէն
ընտրուած առաջին կին սեւամորթն է 2) 1870-էն ի վեր առաջին անգամ ըլլալով սեւամորթ մը`
Թիմ Սքոթ ընտրուեցաւ Հարաւէն, 3) ընտրուողներու շարքին էր Ճորճ Պուշ Գ-ը` Ճորճ Պուշի
թոռը, եւ Ճորճ Ու. Պուշի եղբօրորդին, 4) 18-ամեայ Սայրա Պլերը, որ պատմութեան մէջ
տարիքով ամէնէն փոքր նահանգային օրէնսդիրն է, ինչպէս նաեւ 5) 30-ամեայ Էլիզ Շթեֆանիքը,
որ պատմութեան մէջ Քոնկրեսի անդամ ընտրուած տարիքով ամէնէն փոքր կինն է:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Ստեփանակերտէն Դէպի Ինքնորոշուելու Փորձ Կատարող
Ժողովուրդներ
Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարի այցելութիւնը Քանատա կը
տեղադրուի Արցախի բարձրաստիճան պաշտօնատարներու տարբեր երկիրներ այցելութեան,
Արցախի քաղաքական խնդիրները միջազգային շրջանակներու մէջ արծարծելու, անշուշտ
ազրպէյճանական ապակողմնորոշող քաղաքականութեան դիմաց առարկայական տուեալներ
փոխանցելու եւ նաեւ տեղւոյն հայ համայնքներուն հետ հանդիպումներ ունենալու ընդհանուր
պարունակին մէջ:
Քանատա կատարուած այցելութեան նկարագրականը եւս այդ տպաւորութիւնն ու համոզումը
կը փոխանցէ: Կարելի է ըսել, որ այս բոլորին մասին պաշտօնական լրատուութիւնը բաւական
զուսպ է եւ չի բանար բոլոր փակագիծերը: Որոշ շեշտադրումներ Ստեփանակերտի ճշդած
առաջադրանքներուն մասին ընդհանուր տեղեկութիւն կը փոխանցեն անշուշտ: Պէտք է
կարեւոր նկատել լրատուութեան հետեւեալ բաժինը. «Քեպեքի նահանգային խորհրդարանի
անդամներուն հետ հանդիպումին ընթացքին Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործոց
նախարարը ներկայացուցած է ղարաբաղեան – ազրպէյճանական տագնապի լուծման
հոլովոյթի ներկայ փուլը, լուծման հարցին մէջ Լեռնային Ղարաբաղի դիրքորոշումն ու
մօտեցումները:

Կողմերը

նաեւ

անդրադարձած

են

Լեռնային

Ղարաբաղի

մէջ

ժողովրդավարական պետականաշինութեան հոլովոյթին եւ այդ ուղղութեամբ արձանագրուած
նուաճումներուն: Միտքեր փոխանակուած են նաեւ համագործակցութեան կարելիութիւններուն
շուրջ»:
Խորքին մէջ այս հանդիպումը եզրափակած է Միրզոյեանի գործուղումը Քանատա: Այս
հանդիպման ընթացքին Արցախի պատուիրակութիւնը յատկապէս խօսած է Արցախի մէջ
ժողովրդավարական

հիմունքներով

պետականաշինութեան

եւ

այդ

ուղղութեամբ

արձանագրուած նուաճումներուն մասին: Հետզհետէ աւելի մօտենանք փակագիծերուն մէջ
ամփոփուած բովանդակութեան: Ժողովրդավարական հիմունքի վրայ պետականաշինութեան
մեկնարկը համաժողովրդային հանրաքուէն է, որ միջազգային օրէնքին համահունչ կը
նուիրականացնէ եւ կ՛իրաւականացնէ ինքնորոշման սկզբունքը:
Կը վերադառնանք Քեպեք. յիշենք անմիջապէս շուրջ մէկուկէս ամիս առաջ Միրզոյեանի
կատարած այցելութիւնը Պասքերու երկիր: Այդ առիթով

Ստեփանակերտ եւ Տոնոսթիա

քաղաքներուն միջեւ ստորագրուած է համագործակցութեան համաձայնագիր, որուն մէջ կը
նշուի,

որ

կողմերը

սկզբունքներուն

վրայ,

հիմնուելով
պիտի

հաւասարութեան
իրականացնեն

եւ

փոխադարձ

փորձառութեան

շահաւէտութեան
փոխանակում

եւ

համագործակցութիւն տարբեր մարզերու մէջ:
Քեպեքի
հետ
եւս
Ստեփանակերտը
խորհրդակցած
էր
համագործակցութեան
հնարաւորութիւններուն շուրջ: Հիմա աւելի պարզ կը դառնայ, որ ինքնորոշման ճամբուն վրայ
գտնուող ժողովուրդներն ու զիրենք ներկայացնող քաղաքական ներկայացուցչութիւնները
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գործուղման աշխատանքային թիրախ ճշդուած են Արցախի կողմէ: Արցախը հանրաքուէի
ճամբով ինքնորոշուած ըլլալու, պետականութիւն հաստատելու եւ պետականաշինութեան
առումով ճամբայ կտրած ըլլալու իր փորձառութիւնները կը փոխանցէ ինքնորոշումը
առաջադրած ժողովուրդներու ներկայացուցիչներուն: Այստեղ հաւանաբար երկրորդական է
հանրաքուէի արդիւնքը կամ տուեալ տարածքին ու ժողովուրդին ինքնորոշուած ըլլալու
փաստին միջազգային գնահատականը: Խնդիրը, որ իբրեւ առաջադրանք յայտնաբար
արծարծումի ենթակայ կը դառնայ Ստեփանակերտի կողմէ, փորձառութիւններու
փոխանակման փոխադարձ շահաւէտ համագործակցութեան ուղիներու հաստատման
շրջագիծին մէջ պէտք է դիտարկել: Ինչու չէ. նման համագործակցութիւնները իրենց դրական
ազդեցութիւնը կ՛ունենան Արցախի անկախութեան ճանաչման հիմնական օրակարգի
իրականացման աշխատանքին մէջ:
«Ա.»

Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 256, àõñµ³Ã, 07 Նոյեմպբեր, 2014

9

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

ԿՐՕՆԱԿԱՆ

ÂÆôºðÀ
²êîàô²Ì²ÞàôÜâÆÜ Ø¾æ
êÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕ,
²Ýó»³É ï³ñ»ßñç³ÝÇÝ ËáõÙµ ÙÁ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõ Ñ»ï, »Ï»Õ»óõáÛ ëáíáñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ,
ÎÇñ³ÏÝ³ÙուïÇ Å³Ù»ñ·áõÃ»³Ý¿Ý »ïù, ë»ñïáÕáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ, »ñµ "Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ìñ³ÝÁ"
ÏþáõëáõÙÝ³ëÇñ¿ÇÝù, ³Ýáñ ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, ÝÇõÃ»ñÁ, ·áÛÝ»ñÁ »õ ã³÷»ñÁ, Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõ
Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ ³õ»ÉÇ ëñ»ó³õ, ï»Õ»Ï³Ý³Éáõ Û³õ»É»³É Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ ÃÇõ»ñáõ
ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£
Ð³õ³ï³ó»³ÉÇ Ï»³ÝùÇÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÇõÝÁ, áñáõÝ Ù¿ç յ³×³Ë
ÏÁ Ñ³Ý¹ÇåÇ ÃÇõ»ñáõ, »ñµ»ÙÝ ³Û¹ ÃÇõ»ñÁ ÏÁ ÏñÏÝáõÇÝ, Ï³Ù ÝáÛÝ ÃÇõÇÝ ÏñÏÝ³å³ïÇÏÝ»ñÁ Çñ³ñ
ÏÁ Û³çáñ¹»Ý£ ºñ»õáÛÃÝ»ñ Ï³Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝù ³Ýå³ÛÙ³Ý Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ ÏÁ
µ»ñ»Ý ³ñÃáõÝ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ ¹ÇÙ³ó£ úñÇÝ³Ï. ÇÝãá±õ ë³ï³Ý³ÛÇÝ ÃÇõÁ 666 ¿. ÇÝãá±õ ÚÇëáõë 40 ûñ
ÍáÙ å³Ñ»ó. ÇÝãá±õ ÚÇëáõë 30 ï³ñ»Ï³ÝÇÝ ù³ñá½»Éáõ ëÏë³õ. ÇÝãá±õ ÃÇõ 7-Á ß³ï ÏÁ ÏñÏÝáõÇ ..
²ëïáõÍáÛ ·áñÍ»ñÁ Ï³ï³ñ»³É »Ý Çñ»Ýó ½ûñáõÃ»³Ùµ, Íñ³·ñ³õáñáõÙáí »õ ·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ùµ£
´ÝáõÃ»³Ý ûñ¿ÝùÝ»ñÁ ²ëïáõ³Í Ñ³ëï³ï»ó »õ ÏÁ Ñ»ï»õÇ ³ÝáÝó Ï³ï³ñÙ³Ý, áñáí ÏÁ Ïáã»Ýù
"î¿ñ ²Ù¿Ý³Ï³É"£ ÜáÛÝå¿ë ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ ÃÇõ»ñÁ ÏÁ Ñ»ï»õÇÝ áñáß Íñ³·ñÇ ÙÁ, áñ áõÝÇ Çñ
ûñ¿ÝùÝ»ñÁ£ Ð»ï»õ³µ³ñ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ ³Ù¿Ý Ù¿Ï ÃÇõÁ áõÝÇ Çñ ÇÙ³ëïÁ »õ ËáñÑáõñ¹ ÙÁ ÏÁ
å³ñ½¿. áñáíÑ»ï»õ ²ëïáõ³Í ÃÇõ»ñÁ ³ÝÝå³ï³Ï Ï³Ù å³ï³Ñ³Ï³Ý ãþÁÝïñ»ñ£
úñÇÝ³Ïª ³éÝ»Ýù í»ñçÇÝ Ñ³ñóáõÙÁ, Ã¿ ÇÝãá±õ ÃÇõ 7-Á ß³ï ÏÁ ÏñÏÝáõÇ£
 ²ëïáõ³Í Çñ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý 7-ñ¹ ûñÁ Ñ³Ý·ëï³ó³õ£ ²Ý §î³ëÝ³µ³Ý»³Û
ä³ïáõÇñ³ÝÝ»ñ¦áõ ãáññáñ¹ ûñ¿Ýùáí, »ûÃÝ»ñáñ¹ ûñÁ ëáõñµ Ñéã³Ï»ó£ ÜáÛÝå¿ë »ûÃÝ»ñáñ¹
³ÙÇëÁ »õ »ûÃÝ»ñáñ¹ ï³ñÇÝ ëáõñµ ¿ (Ðñ»³Ý»ñÁ í»ó ï³ñÇ ÝáÛÝ ÑáÕÇÝ íñ³Û ÏÁ ó³Ý¿ÇÝ,
ÇëÏ »ûÃÝ»ñáñ¹ ï³ñÇÝª ÑáÕÁ ÏÁ Ñ³Ý·ëï³óÝ¿ÇÝ)£ ²ÝÏ¿ »ïù Ïáõ ·³Û Ûáµ»É»Ý³Ï³Ý ï³ñÇÝ,
³ÛëÇÝùÝ 7x7 = 49 –Ç Û³çáñ¹ ï³ñÇÝ 50-Á£
 ÐÇÝ àõËïÇ ßñç³ÝÝ»ñÁ µ³ÅÝáõ³Í »Ý ãáñëÇ, ³Ù¿Ý ßñç³Ý áõÝÇ 7x70=490 ï³ñÇ£
1. ². ßñç³ÝÁ Ïþ»ñÏ³ñÇ ²µñ³Ñ³Ù¿Ý ÙÇÝã»õ º·Çåïáë¿Ý »ÉùÁ£
2. ´. ßñç³ÝÁ Ïþ»ñÏ³ñÇ ºÉù¿Ý ÙÇÝã»õ î³×³ñÇ ßÇÝáõÃÇõÝÁ£
3. ¶. ßñç³ÝÁ Ïþ»ñÏ³ñÇ î³×³ñÇ ßÇÝáõÃ»Ý¿Ý ÙÇÝã»õ Ü»¿ÙÇ³ÛÇ í»ñ³¹³ñÓÁ£
4. ¸. ßñç³ÝÁ Ïþ»ñÏ³ñÇ Ü»¿ÙÇ³ÛÇ í»ñ³¹³ñÓ¿Ý ÙÇÝã»õ øñÇëïáëÇ ·³ÉáõëïÁ£
 Æëñ³Û¿ÉÇ ÅáÕáíáõñ¹Á º·ÇåïáëÇ ·»ñáõÃ»Ý¿Ý ³½³ïáõ»É¿Ý 1500 ï³ñÇ »ïù, øñÇëïáë
ëÏë³õ Çñ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ù³ñá½ãáõÃ»³Ý. ³ÛëÇÝùÝ 3x490=1470+30, ÇëÏ 1500-Á ÏÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý¿ 30 Ûáµ»É»³ÝÇ (30x50)£ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ Ûáµ»É»Ý³Ï³Ý ï³ñÇÝ ÏÁ Ïáã¿
§´³ñ»Ñ³×áõÃ»³Ý ï³ñÇ¦ (ºë. 61£2)£
 Úáíë¿÷ »ñÏáõ »ñ³½ ï»ë³õ. Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç 7 Ïáí»ñ, ÇëÏ ÙÇõëÇÝ Ù¿ç 7 Ñ³ëÏ»ñ£
 §ÌÇñ³ÝÇ ¶oïÇ¦Ý Ï³½Ùáõ³Í ¿ 7 ·áÛÝ»ñ¿, »õ ³Ûë 7 ·áÛÝ»ñáõ ÙÇ³óáõÙáí ÏÁ ëï³Ý³Ýù
×»ñÙ³Ï ·áÛÝÁ£
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 Ø³Ý³Ý³Û (ºµñ³Û»ñ¿Ý Ø³ÝÑáõ) µ³éÇÝ ÏÁ Ñ³Ý¹ÇåÇÝù 14 ³Ý·³Ù (7x2)£
 Üáñ Îï³Ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ÏÁ Ñ³Ý¹ÇåÇÝù.
o ä»ïñáë ³ÝáõÝÇÝª 245 ³Ý·³Ù (7x7x5)£
o Ú³Ïáµ ³ÝáõÝÇÝª 21 ³Ý·³Ù (7x3)£
o ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ³ÝáõÝÇÝª 49 ³Ý·³Ù (7x7)£
o

ÆëÏ Ú³յïÝáõÃÇõÝ ÚáíÑ³Ýáõ ·ñùÇÝ Ù¿çª µ³½áõÙ ÃÇõ 7-»ñáõ£

²ÝáõÝÝ»ñáõ Ï³Ù µ³é»ñáõ ÃÇõ»ñÁ.
²ñ³µ³Ï³Ý ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ) Ï³Ù ÑÝ¹Ï³Ï³Ý ( ١,٢,٣,٤,٥,٦,٧,٨,٩ ) ÃÇõ»ñáõ ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ,
µ³Õ¹³ï³µ³ñ ³õ»ÉÇ Ýáñ ³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ý Ó»õ ¿£ ²Ûë Ýáñ Ó»õÇ ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ ï³ñ³Íáõ»É¿
³é³ç, ³Ù¿Ý ÅáÕáíáõñ¹ áõÝ¿ñ Çñ»Ý Û³ïáõÏ Ó»õÁ£ ÚáÛÝ»ñÁ, ºµñ³Û»óÇÝ»ñÁ »õ Ð³Û»ñÁ ..
³Ûµ»Ý³Ï³Ý ï³ññ»ñÁ ·áñÍ³Í»óÇÝ ÃÇõ»ñÁ ³ñï³Û³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²Ûë Ó»õáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³ßáõ»É
á»õ¿ ³ÝáõÝÇ ï³ññ»ñáõÝ ·áõÙ³ñÁ. ûñÇÝ³Ïª ºµñ³Û»ñ¿Ý §ÚÇëáõë¦ ³ÝáõÝÇ ï³ññ»ñáõÝ ·áõÙ³ñÁ
888 ÏÁ Ñ³ßáõ¿, Ï³Ù §·³½³Ý¦ ³ÝáõÝÇÝ ï³ññ»ñáõÝ ·áõÙ³ñÁª 666£
êÇñ»ÉÇÝ»ñ,
ÂÇõ»ñáõ, ³ÝáÝó ·áñÍ³ÍáõÃ»³Ý, ËáñÑáõñ¹Ý»ñáõ »õ Ý³Ë³å³ß³ñáõÙÝ»ñáõ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç
ã»Ù áõ½»ñ ³õ»ÉÇ Ëáñ³Ý³É, ³ÛÉ Ïþáõ½»Ù
³ÝÙÇç³å¿ë ³ÝóÝÇÉ Ù»ñ Ýå³ï³ÏÇÝ, áñ
²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇÝ Ù¿ç ·áñÍ³Íáõ³Í ÃÇõ»ñáõ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ Û³ÛïÝ³µ»ñ»ÉÝ ¿. ³ÝáÝù ÏÁ
Ï³½Ù»Ý 1-¿Ý ÙÇÝã»õ 1000 ÃÇõ»ñÁ£
ÂÇõ ( 1 )
´áÉáñ ÃÇõ»ñáõÝ ÑÇÙùÁ Ï³½ÙáÕ, ãµ³ÅÝáõáÕ, ³ÛëÇÝùÝª áõñÇßÇ íñ³Û ãíëï³ÑáÕ »õ µáÉáñ ÃÇõ»ñáõÝ
³ÕµÇõñÁ ÝÏ³ïáõáÕÁ 1 ÃÇõÝ ¿£ ²Û¹ å³ï×³éáí ÇëÏ ³Ý ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ ²ëïáõ³ÍáõÃÇõÝÁ
(Ð³õ³ï³Ùù Ç ÙÇ ²ëïáõ³Í)£ ´áÉáñÁ Çñ Ï³ñÇùÁ áõÝÇÝ, ãÏ³Û áõñÇß ÙÁ, áñ ÏÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝÇ Ï³Ù ÏÁ
Ñ³Ï³é³ÏÇ Çñ»Ý (ºë »Ù ùáõ ²ëïáõ³Í¹, ÇÝÓÙ¿ ½³ï áõñÇß ³ëïáõ³ÍÝ»ñ ãáõÝ»Ý³ë), áñå¿ë
î³ëÝ³µ³Ý»³Ý ³é³çÇÝ å³ïáõÇñ³Ý£
ÂÇõ 1-Á ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ Ý³»õ ³ëïáõ³ÍáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÁª Ð³ÛñÁ£
ÂÇõ ( 2 )
ÂÇõ 1-Á ÇñÙ¿ Ñ»éáõ ÏÁ å³Ñ¿ µáÉáñ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ Ñ»ï»õ³µ³ñª Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý
ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿£ ´³Ûó ÃÇõ 2-Á ×Çß¹ Ñ³Ï³é³ÏÁ óáÛó Ïáõ ï³Û£ ²Ý ³é³çÇÝ ï³ñµ»ñ ÃÇõÝ ¿. »ñÏáõ
ï³ñµ»ñ ³ÝÓ»ñ, ·³Õ³÷³ñÝ»ñáõ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ ÏþáõÝ»Ý³Ý£ Ð»ï»õ³µ³ñ ÃÇõ 2-Á ÏÁ
×ß¹áõÇ Áëï íÇ×³ÏÇ, Ã¿ ³Ý ã³±ñ ³ñ¹ÇõÝù åÇïÇ áõÝ»Ý³Û, Ã¿ª µ³ñÇ£ ²Ûë ÇÙ³ëïáí ÃÇõ 2-ÇÝ Ù¿ç
Ï³Û »ñáõáõÃ»³Ý ·³Õ³÷³ñÁ£ ÂÇõ 2-Á ³é³çÇÝ ÃÇõÝ ¿, áñ ÏÁ µ³ÅÝáõÇ£ ²Ýáñ ï³ñµ»ñ ÁÉÉ³ÉÁ
å³ï×³é ¹³ñÓ³õ, áñ Ù³ñ¹Á ²ëïáõÍÙ¿ µ³ÅÝáõÇ »õ ·áñÍ¿ ²ëïáõÍáÛ Ï³ÙùÇÝ ¹¿Ù, áñáí ÏÁ
ù³Ý¹áõÇ Ù¿Ï ÁÉÉ³Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ, ÇÝã áñ Ï³Û "»ññáñ¹áõÃÇõÝ »õ Ù¿Ï ³ëïáõ³ÍáõÃÇõÝ"
·³Õ³÷³ñÇÝ Ù¿ç, áñ ÏÁ Ï³½Ù¿ Ù¿Ï Ï³Ùù£ Ø³ñ¹Á Ùï³Í»ó »õ ·áñÍ»ó Çñ ³½³ï Ï³Ùùáí,
áñáíÑ»ï»õ ²ëïáõ³Í ³Û¹å¿ë ëï»ÕÍ³Í ¿ Ù³ñ¹Á£
²ëïáõÍáÛ Ù³ñ¹»Õ³óáõÙáí, øñÇëïáë ¹³ñÓ»³É »ñÏáõùÁ ÙÇ³óáõó ÇñÙáí, Ñ»ï»õ³µ³ñ ÃÇõ 2-Á ÏÁ
ËáñÑñ¹³Ýß¿ Ù³ñ¹³ó»³É ²ëïáõ³Í, ÚÇëáõëÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ »õ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ µÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÙÇáõÃ»³Ùµ£
ÂÇõ 2-Á ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ ³ëïáõ³ÍáõÃ»³Ý »ñÏñáñ¹ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÁª àñ¹ÇÝª Ù³ñ¹³ó»³É
²ëïáõ³Íª î¿ñÝ Ù»ñ ÚÇëáõë øñÇëïáë£
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Արամ Ա. Կաթողիկոսն Ու Սփիւռքի Նախարարը
«Ալիք» Կ՛այցելեն
* Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետին Իրան կատարած պաշտօնական այցելութիւններու
շրջագիծին մէջ, Իրան ժամանած Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարար Հրանուշ
Յակոբեան 22 հոկտեմբերին այցելեց «Ալիք»: Հրայր Մարուխեանի անուան սրահին մէջ հաստատութեան
անունով խօսք առաւ Թովմաս Թովմասեան, որ անդրադարձաւ ՀՅԴ-ի կողմէ ազգային արժէքներու
պահպանման ի խնդիր կատարուած աշխատանքներուն:
«Ալիք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Դերենիկ Մելիքեան կարեւորութեամբ անդրադարձաւ Հայաստանի
սփիւռքի նախարարութեան Հայաստան-սփիւռք կառուցողական համագործակցութեան զարգացման`
գնահատելով
Հայաստանի
սփիւռքի
նախարարին
անխոնջ
ջանքերը`
Հայաստան-սփիւռք
յարաբերութիւններու աւելի զարգացման եւ աշխուժացման կապակցութեամբ:
Իր կարգին, Հայաստանի սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան կարեւորութեամբ անդրադարձաւ
իրանահայութեան ունեցած դերակատարութեան` Իրան-Հայաստան սերտ յարաբերութիւններու աւելի
ամրապնդման գործին մէջ: Ան նաեւ տեղեկութիւններ փոխանցեց Հայաստան-սփիւռք խորհրդաժողովի
նպատակներուն մասին եւ կարեւոր նկատեց Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած
ձեռնարկներուն գծով տարուած աշխատանքները:
Յայտնենք, որ Հայաստանի սփիւռքի նախարարը այցելեց նաեւ Սասուն քաղաքամասի «Ա.
Աւետիսեան» ազգ. բուժարան, ՀՄ «Սիփան» միութիւն, ՀՄՄ «Րաֆֆի» համալիր եւ ծանօթացաւ անոնց
գործունէութիւններուն:
* Հոկտեմբեր 25-ին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ Ա. վեհափառ հայրապետ այցելեց «Ալիք»:
«Հրայր Մարուխեան» սրահին մէջ տեղի ունեցած ընդունելութեան ընթացքին «Ալիք» հաստատութեան
ներկայացուցիչ Գեւիկ Մկրտչեան կարեւորութեամբ անդրադարձաւ պատմութեան ընթացքին ՀՅԴ սերտ
համագործակցութեան` Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան հետ, եւ կարեւոր նկատեց Հայ դատի
գծով Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան անժխտելի դերը:
«Ալիք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Դերենիկ Մելիքեան կարեւորութեամբ անդրադարձաւ վեհափառ
հայրապետին Իրան այցելութեան` շեշտելով Հայաստան-սփիւռք 5-րդ խորհրդաժողովի ընթացքին
վեհափառ հայրապետի ներկայացուցած գործնական առաջարկներու ընդմէջէն, նաեւ միջազգային բեմին
եւ յատկապէս Հայ դատի ուղղութեամբ անոր անժխտելի դերակատարութիւնը:
Իսլ. խորհրդարանին մէջ Թեհրանի եւ հիւսիսային իրանահայութեան երեսփոխանը անդրադարձաւ
վեհափառ հայրապետին Իրան կատարած այցելութեան քաղաքական ձեռքբերումներուն:
Թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. Սարգիսեան իր ելոյթին մէջ հաստատեց, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութիւնը
միշտ նեցուկ կանգնած
է բոլոր
այն կազմակերպութիւններուն
եւ
հաստատութիւններուն, որոնք մեր ժողովուրդի ամբողջական տեսիլքի ու երազներու հեռանկարով կը
գործեն: Վեհափառ հայրապետը իր խօսքին մէջ հաստատեց, որ «Ալիք»-ը համապարփակ, համատարած,
բազմատարած առաքելութիւն մըն է Իրանի հայութեան կեանքին մէջ եւ իբր այդպիսին` Իրանի
հայութեան կեանքին մէջ առանցքային տեղ ու դեր ունի: Ան նաեւ կարեւոր նկատեց առաջնորդներուն
դերը, որոնք հաւատքի առաքելութեամբ եւ ազգային ծառայութեամբ լծուած »ն աշխատանքի: Վեհափառ
հայրապետը անդրադարձաւ նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան կողմէ Հայոց
ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով տարուած աշխատանքներուն, յատկապէս` միջազգային
բեմերու վրայ:
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Սուրիոյ Հայութեան Ի Նպաստ` Շամլեան
Վարժարանի Աշակերտներու Քայլարշաւը
Դէպի Ազգային Առաջնորդարան
Սուրիոյ հայութեան եւ յատկապէս գաղութի
դպրոցներուն աջակցութիւն տրամադրելու
վարժարանին նախաձեռնութիւններուն ծիրին
մէջ, 22 հոկտեմբերին կազմակերպուեցաւ
հանգանակային քայլարշաւ մը: Ազգային
Վահան եւ Անուշ Շամլեան վարժարանի 4-րդ,
5-րդ
եւ
6-րդ
կարգի
աշակերտները,
ընկերակցութեամբ
վարժարանի
փոխ
տնօրէնուհի Ռիթա Գաբրիէլեանի եւ իրենց
դաստիարակներուն, քալելով հասան Ազգային
առաջնորդարան եւ դիմաւորուեցան թեմի
առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանին կողմէ:
Անոնք նախ այցելեցին «Ս. Տրդատ եւ Ս. Աշխէն» մատուռը, ապա անցան սրահ, ուր
նախատեսուած էր առաջնորդ սրբազանին հետ հանդիպումը:
Առաջնորդ սրբազանը բարձր գնահատեց քայլարշաւի այս նախաձեռնութիւնը եւ
աշակերտներուն պատրաստակամութիւնը` օգնութեան ձեռք երկարելու Սուրիոյ իրենց
քոյրերուն եւ եղբայրներուն: Ան հակիրճ բացատրութիւններ տուաւ Ազգային առաջնորդարանի
գործունէութեան եւ ազգային վարժարաններուն հետ կապին մասին` շեշտելով, որ երկու
հաստատութիւններն ալ կը պատկանին հայ ժողովուրդին, եւ որովհետեւ աշակերտները մաս
կը կազմեն հայութեան, Ազգային առաջնորդարանն ու ազգային վարժարանը կը պատկանին
նաեւ իրենց:
Այնուհետեւ ցուցադրուեցաւ տեսերիզ մը, որ կը ներկայացնէր
պատերազմական կացութիւնն ու հայկական դպրոցներու առօրեան:

Հալէպի

վիճակուած

Աւարտին առաջնորդ սրբազանը նկատել տուաւ, որ մինչ մեր աշակերտները խաղաղ ու
հանգստաւէտ պայմաններու մէջ կ’ապրին, դպրոց կը յաճախեն, Հալէպի մէջ անոնց քոյրերն ու
եղբայրները մատնուած են վտանգներու, կը տառապին ելեկտրականութեան եւ ջուրի
տագնապներու պատճառով, սակայն հայեցի դաստիարակութիւնը կը շարունակուի` հակառակ
աննպաստ պայմաններուն: Ան բարձր գնահատեց հանգանակային քայլարշաւի եւ այլ
նախաձեռնութիւններու աշակերտներուն ու անոնց ծնողներուն մասնակցութիւնը եւ մաղթեց,
որ Սուրիոյ հայութիւնը վերագտնէ իր խաղաղ պայմանները եւ հայակերտումի երթը ամէն տեղ
շարունակուի աննահանջ կերպով:
Նշենք, որ նոյն օրը վարժարանի 7-րդ եւ 8-րդ կարգի աշակերտները նոյն նպատակով
քայլարշաւ մը կատարած էին դէպի Լա Քրեսենթայի Հայ կեդրոնը, իսկ վարժարանը վերջին
օրերուն կազմակերպած է հանգանակային այլ աշխատանքներ:
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«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:

Շահան Արք. Սարգիսեան Արեւմտեան Թեմ Իր
Այցելութիւնը Աւարտեց` Պատարագելով
Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Մէջ
Թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանի
հրաւէրով Բերիոյ թեմի առաջնորդ Շահան արք.
Սարգիսեան
կիրակի,
19
հոկտեմբերին
Ս.
պատարագ մատուցեց Կլենտէյլի Ս. Աստուածածին
եկեղեցւոյ մէջ` իր լրումին հասցնելով թեմին տուած
իր աւելի քան մէկ շաբթուան այցելութիւնը:
Յայտնենք, որ հիւր սրբազանը թեմ ժամանած էր
յատուկ
առաքելութեամբ`
զօրակցութիւն
ապահովելու համար Սուրիոյ հայութեան ու
մասնաւորապէս մեր վարժարաններուն:
Իր հրաժեշտի պատգամին մէջ Շահան սրբազան գոհունակութիւն յայտնեց գաղութին մէջ
Սուրիոյ հայութեան ի նպաստ զօրակցական մթնոլորտին համար, որոնք արտայայտութիւն
գտան հանդիպումներու ընթացքին եւ հանգանակային աշխատանքներով: Ան երկուշաբթի, 20
հոկտեմբերին, մեկնեցաւ Լոս Անճելըսէն` իր ամերիկեան շրջապտոյտը շարունակելու համար
Արեւելեան եւ Քանատայի թեմերուն մէջ:
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Դիւրին Միջոցներ` Լեարդը
Առողջ Պահելու Համար
Լեարդը զտիչ օրկան մըն է: Անիկա կը մաքրէ արիւնը
վնասակար բաղադրիչներէ եւ կ՛օգնէ, որ սնունդը
մարսուի: Լաւ աշխատող լեարդը «կ՛այրէ» մարմնին
իւղը: Անիկա սնունդը կը փոխակերպէ արեան համար
օգտակար բաղադրիչներու` պահելով կենսանիւթերն ու
հանքայինները: Լեարդը կ՛օգնէ օրկանիզմին`
պայքարելու վարակներու դէմ:
Լեարդին հետ կապուած հարցերը կրնան ըլլալ
ժառանգական
կամ
կապուած
ժահրերու
հետ:
Վատառողջ լեարդը զանազան անհանգստութիւններու դուռ կրնայ բանալ: Լեարդը առողջ
պահելու համար պէտք է խուսափիլ ոգելից ըմպելիներէն, ծխախոտէն, պէտք է հեղուկ խմել եւ
մարզանք ընել:
«Սիվիլնէթ»-էն քաղուած յօդուածի մը համաձայն, շարք մը սննդամթերքներ օգտակար են
լեարդին առողջ գործունէութեան համար:













Սխտորին բաղադրիչները կ՛օգնեն լեարդին
դուրս մղելու թունաւոր նիւթերը եւ մաքրելու զայն:
Կրիֆոն ուտելը կամ կրիֆոնի հիւթ խմելը եւս
կ՛օգնէ լեարդին` ձերբազատուելու վնասակար
նիւթերէն:
Բազուկը նոյնպէս կ՛օգնէ լեարդին, որպէսզի
մնայ առողջ եւ լաւ կատարէ իր դերը:

Կանաչ տերեւները (շոմին, հազար…)
մետաղները, քիմիական տարրերը, միջատասպան
դեղերը չէզոքացնելու կարողութիւնը ունին եւ
լեարդի պաշտպաններն են:
Աւոքատոն մարմնին մէջ հակաօքսիտաններ
արտադրելու կը նպաստէ, ինչ որ անհրաժեշտ է
լեարդին` վնասակար նիւթերը հեռացնելու համար:
Կոճապղպեղը, երիցուկի եփուկը, տանձն ու
խնձորը նոյնպէս բարեգործ ազդեցութիւն ունին լեարդին վրայ:
Քալելը եւ քնանալը դիւրին եւ անհրաժեշտ միջոցներ են լեարդը առողջ պահելու:
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Տաք Խմիչքներուն Բարիքները
Ձմրան ցուրտ օրերուն, վառարանին մօտ, թէ գրասենեակը` գործի ընթացքին, չկայ աւելի
հաճելի եւ հանգստացնող բան, քան գաւաթ մը տաք խմիչքը:
Ձմեռնային տաք խմիչքները` իրենց բաղադրութեան համաձայն, կրնան ունենալ զանազան
յատկութիւններ` մանրէասպան, ճնշուածութեան դէմ, մարսողական…
Ստորեւ կու տանք տաք խմիչքի երեք տարբերակ` մեղրով, նարինջով, գինիով, տուրմով,
թէյով… ձեզի կը մնայ ընտրել ձեր քիմքին յարմարողը:
Այս առիթով եկէք վերյիշենք վերոյիշեալ բաղադրութիւններուն բարիքները.






Մեղր` մանրէասպան, մարմնին դիմադրականութիւնը զօրացնող, կոկորդին ցաւը
մեղմացնող, անքնութիւնը չքացնող, վէրքերը սպիացնող…
Նարինջ` Սէ. կենսանիւթով հարուստ, հարբուխը եւ կոկորդի ցաւը դարմանող:
Գինի` յոգնութիւնը չքացնող, կրիփը, պրոնշիթը եւ հարբուխը դարմանող,
մարսողութիւնը բարելաւող, ախորժակը գրգռող…
Տուրմ` ճնշուածութեան դէմ պայքարող, լաւ եւ գէշ քոլեսթերոլը հաւասարակշռող,
արեան գերճնշումը նուազեցնող…
Թէյ` շաքարախտը կանխարգիլող, մարսողական գործունէութիւնը բարելաւող, կոկորդի
ցաւը մեղմացնող…

ՊԱՐՏԻԶԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻՆ
Շաբաթ, 1 Նոյեմբերին, Քուէյթի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ տիկնանց յանձնախումը
կազմակերեպեց պարտիզագնացութիւն մը, որուն մասնակցեցան գաղութիս
զաւակները։
Հանդիպումը տեղի ունեցաւ հայկական հաճելի
մթնոլորտի մէջ ընթրիքի սեղանի շուրջ, ուր
կազմակերպուեցան վիճակահանութիւն եւ յատուկ
խաղեր փոքրիկներուն համար։
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