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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՔՈՒԷՅԹԻ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՆԴԻՊԵՑԱՒ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ՀԵՏ
Չորեքշաբթի,

6

Կաթողիկոսութեան

Դեկտեմբեր
Ազգային

2017-ի

յետմիջօրէին,

Ընդհանուր

ժողովին

Մեծի

Տանն

Կիլիկիոյ

մասնակցող

Քուէյթի

պատուիրակութեան անդամները, Թեմիս Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ.

Զօպույեանի գլխաւորութեամբ, հանդիպում մը ունեցան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին հետ, որուն ընթացքին գերպ.
Հայր Սուրբն ու Ազգային Ընդհանուր ժողովի պատգամաւորները Քուէյթի Ազգային
Վարժարանի շինարարական աշխատանքներուն եւ ուսումնական ծրագիրներուն շուրջ
ամփոփ տեղեկութիւն փոխանցեցինֈ Վեհափառ Հայրապետը լաւապէս գնահատեց
Քուէյթի շրջանի մասնակցութիւնը Ազգային Ընդհանուր Ժողովին, տուաւ իր հայրական
թելադրութիւններն ու ցուցմունքները եւ յաջողութիւն մաղթեց Քուէյթէն ներս տարուող
աշխատանքներունֈ

Աւարտին,

պատուիրակութեան

անդամները

Վեհափառ

Հայրապետին, որպէս յիշատակ, յանձնեցին Քուէյթի Ազգային Վարժարանի 2018
տարուան օրացոյցը։
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ազգային Ընդհանուր Ժողով 5-8 Դեկտեմբեր
2017։
Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի մասնակից պատգամաւորներ.Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան (Առաջնորդ)
Տիար Յարութ Պետիրեան (Ատենապետ Թեմական Ժողովին)
Տիար Ֆիլիփ Փաթաթանեան (Անդամ Թեմական Ժողովին)
Տիար Եղիկ Կարպուշեան (Անդամ Թեմական Ժողովին)
Տիար Ճորճ Արապաթլեան (Հայեցի դաստիարակութեան օրակարգի զեկուցաբեր)։

ԱՄԱՆՈՐԵԱՅ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ-ՎԱՃԱՌՔ
Այս տարի, իւրայատուկ համագործակցութեամբ մը՝ ՀՕՄ-ի Քուէյթի Մեկուսի
Մասնաճիւղը եւ Սբ. Վարդանանց Եկեղեցւոյ Դրամահաւաքի Յանձնախումբը,
միասնաբար կազմակերպեցին աւանդոյթ դարձած Ամանորեայ ցուցահանդէսվաճառքը՝ «պազար»ը, հովանաւորութեամբ՝ Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ Գերպ. Տ.
Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի:

Ցուցահանդէս-վաճառքի պաշտօնական բացումը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ, 1 Դեկտեմբեր
2017-ի առաւօտեան ժամը 10:30-ին, Սբ. Վարդանանց Եկեղեցւոյ ներքնասրահէն ներս,
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Պաղեստինի դեսպաններուն ներկայութեամբ:
Պաշտօնական բացումը կատարուեցաւ ձեռամբ Առաջնորդ Հայր Սուրբին եւ զոյգ
դեսպաններու տիկիններուն՝ Տիկ. Լիլիթ Գալստեանի եւ Տիկ. Ռիմա Ալ Խալիտիի:
Ներկայ էին նաեւ մեծ թիւով հիւրեր: Կազմակերպիչներուն կողմէ ներկաներուն բարի
գալուստ մաղթեց Տիկ. Անժելա Քահուէճեանֈ
Պազարը, որ շարունակուեցաւ մինչեւ Շաբաթ, 2 Դեկտեմբերի գիշերը, կազմակերպիչ
զոյգ մարմիններու անդամներուն անձնուէր ծառայութեան եւ համագործակցութեան
ոգիին վառ ապացոյցն էր:
Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ, ÂÇõ 414, àõñµ³Ã, 08 ¸ºÎîºØ´ºð, 2017

2

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ

ՀՄԸՄի ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕՐԸ
Վերամուտի խանդավառ մթնոլորտին ներքև,
Հ.Մ.Ը.Մ. Քուէյթի մեկուսի մասնաճիւղը կրկին
անգամ համախմբեց իր հսկայ ընտանիքը՝ 22
Սեպտեմբեր 2017-ինֈ
Միութիւնը
զանազան
նախաձեռնութիւններ
իրականացուց, որոնց գլխաւորագոյնը կարելի է
համարել Նոյեմբեր 3-ին տեղի ունեցած Breast
Cancer Awareness Campaign-ը, որ ընդգրկեց
մասնագէտ բժիշկի մատուցած հիւանդութեան
մասին ընդարձակ դասախօսութիւն մը, ինչպէս
նաև ինքնաստուգման ուսուցում և շարք մը
քննութիւններֈ
Ձեռնարկի աւարտին, ներկաները միասնաբար
կազմեցին քաղցկեղի դիմադրութեան նշանը, որը նկարահանուեցաւ ծառայելու համար
իր նպատակինֈ
Գաղութի շնորհալի տիկիններն ու օրիորդները ներկայանալով սոյն ձեռնարկին,
առողջապահական օգուտներով օժտուած դուրս եկան և իրենց բարձր գնահատանքով
արժևորեցին ձեռնարկի կազմակերպիչ յանձնախումբին և բոլոր այն քոյրերեղբայրներուն ժրաջան աշխատանքը, որոնք ոչ մէկ ջանք խնայեցին սոյն
նախաձեռնութիւնը յաջողութեամբ պսակելուֈ
Մեկնելով այս քաջալերելի արդիւնքներէն ու արձանագրուած յաջողութենէն,
միութեանս վարչութիւնը կ'առաջադրէ նմանօրինակ ձեռնարկներու կազմակերպումը
ըլլայ յաճախակի:

ՊՏՈՒՂՆԵՐՈՒՆ ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹԻՒՆԸ
Քուէյթի Ազգային վարժարանի վեցերորդ
դասարանի աշակերտները, դաստիարակ՝ օրդ.
Մարալ
Համպոյեանի
գլխաւորութեամբ,
Չորեքշաբթի 29 Նոյեմբեր 2017-ին, դպրոցէն
ներս նշեցին պտուղի օր:
Անոնք խնձոր, պանան, նուռ եւ խաղող
բաժնեցին դպրոցի տնօրէնութեան, ուսուցչաց
կազմին
եւ
աշակերտութեան,
բոլորին
բացատրեցին պտուղի օգտակարութիւնը եւ
բոլորին խորհուրդ տուին ամէն օր ուտել
պտուղ, որպէսզի մարմինը առողջ մնայ:

Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ, ÂÇõ 414, àõñµ³Ã, 08 ¸ºÎîºØ´ºð, 2017

3

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Ազգային Ընդհանուր Ժողովը Կը Քննարկէ Ազգային
Կեդրոնական Վարչութեան Կրօնական Եւ Քաղաքական
Ժողովներուն Քառամեայ Գործունէութիւնը
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Ազգային ընդհանուր ժողովի բացման նիստէն ետք,
յաջորդական 5 նիստերու վրայ, ներկայացուեցան Ազգային կեդրոնական վարչութեան
Կրօնական եւ Քաղաքական ժողովներու քառամեայ գործունէութեան տեղեկագիրները`
տեսերիզի ճամբով, եւ տեղի ունեցան քննարկումներ:
Կրօնական ժողովի տեղեկագիրին մէջ մեծ տեղ գրաւած էին դպրեվանքին աշխատանքները,
որոնք առնչուած էին առաւելաբար դպրեվանքը ժողովուրդին տանելու եւ զայն հարազատօրէն
ներկայացնելու ճիգին: Անդրադարձ կատարուեցաւ եկեղեցին ժողովուրդին տանող այլ
ծիրերուն, ինչպէս` Քրիստոնէական դաստիարակութեան բաժանմունքին` իր դասախօսականլսարանային ձեռնարկներով, սեմինարներով, լսարաններով, ուխտերթերով եւ այլ
աշխատանքներով, եւ Կիրակնօրեայ վարժարաններու բաժանմունքին եւ Կրօնական ու
դաստիարակչական հրատարակութիւններու բաժանմունքին:
Նկատի ունենալով Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին գուրգուրանքը երիտասարդ մարդուժը
եկեղեցւոյ շուրջ համախմբելու եւ անոնց ձայն ու գործ տալու հրամայականը` տեղեկագիրը
մանրամասն անդրադարձաւ երիտասարդական բաժանմունքին, եկեղեցւոյ շուրջ հաւաքուած
ուսանողութեան` Հայ եկեղեցւոյ համալսարանական ուսանողներու միութեան (ՀԵՀՈՄ) եւ Հայ
համալսարանականներու համախմբումին (ՀՀՀ): Տեղեկագիրը տեղեկացուց, որ այս
բաժանմունքներու նախկին եւ ներկայ անդամներ ներկայիս կը գտնուին միջեկեղեցական ու
միջկրօնական պաշտօններու վրայ:
Տեղեկագիրը անդրադարձաւ նաեւ քահանայից պատրաստութեան բաժանմունքին,
քրիստոնէական առաքելական հոգեւոր շարժումներու հետ գործակցութեան, նուիրապետական
աթոռներու հետ յարաբերութիւններուն, միջեկեղեցական ու միջկրօնական շարժումներու մէջ
հայ
եկեղեցւոյ
մասնակցութեան,
Եպիսկոպոսական
ժողովին,
Ցեղասպանութեան
նահատակներու սրբադասումին, սրբալոյս միւռոնի օրհնութեան, միաբանութեան, «Շնորհալի»
երգչախումբի աշխատանքներուն եւ Հայոց ցեղասպանութեան որբերու «Արամ Պէզիքեան»
թանգարանին:
Յաջորդ նիստով Ազգային ընդհանուր ժողովին Քաղաքական ժողովը ներկայացուց իր
քառամեայ տեղեկագիրը: Տեղեկագիրին մէջ նշուեցաւ, որ Արամ Ա. կաթողիկոսին նախորդ
Ազգային ընդհանուր ժողովին պատգամած սփիւռքի վերակազմաւորման հրամայականը ձեւ ու
մարմին սկսած է ստանալ: Այս իմաստով, վեհափառ հայրապետը իր գահակալութեան 20ամեակին առիթով կատարած է հովուապետական այցելութիւններ, որոնք կաթողիկոսարանթեմ գործակցութեան կարեւոր տարածքներէն մէկը հանդիսացած են: Տեղեկագիրը խօսեցաւ
նաեւ Ամենայն Հայոց եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեանց միացեալ ձեռնարկներուն եւ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւն-Հայաստանի Հանրապետութիւն ու կաթողիկոսութիւնԱրցախի Հանրապետութիւն յարաբերութեան մասին: Վերջինիս ծիրին մէջ կ՛իյնայ Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ձեռնարկած «Նոր Կիլիկիա» գիւղին շինութիւնը:
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Առ այդ, տեղեկագիրը ներկայացուց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան բացած Սիսի
պատմական աթոռին վերադարձի դատը, որուն մասին մանրամասն քննարկում պիտի ըլլայ
ժողովին յատուկ նիստով մը:
Տեղեկագիրին մէջ մեծ տեղ գրաւած էին մշակութային ու կրթական հարթակներուն վրայ
ձեռնարկուած աշխատանքները, ինչպէս նաեւ ընկերային ծառայութեան աշխատանքները:
Խօսելով շինարարական աշխատանքներուն մասին` տեղեկագիրը լայն անդրադարձ կատարեց
Սուրիոյ հայ գաղութի վերականգնման աշխատանքներուն: Այս առնչութեամբ յատուկ նիստով
ելոյթ ունեցաւ Բերիոյ թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեան, որ նախ եւ առաջ
ներկայացուց Սուրիոյ հայութեան իրավիճակը, ինչպէս նաեւ իրավիճակին հոլովոյթը եւ Սուրիոյ
հայութեան վերականգնման ծրագիրները: Առաջնորդ սրբազանը յայտնեց, որ վերականգնման եւ
վերաշինութեան աշխատանքները տեղի կ՛ունենան ըստ առաջնահերթութիւններու եւ
առաւելաբար փոքր եւ միջին պիզնեսներու բարելաւման, որպէսզի սուրիահայ ընտանիքները
կարենան ինքնաբաւ գոյատեւել Սուրիոյ մէջ: Առաջնորդ սրբազանը յայտնեց, որ շնորհիւ շտապ
օգնութիւններուն, նիւթական օժանդակութիւններուն եւ բարոյական աջակցութիւններուն,
սուրիահայութիւնը ինքզինք անտէր չէ զգացած, հակառակ դժուարին պայմաններուն: Ան նշեց,
որ Արամ Ա. կաթողիկոսին Սուրիա տուած այցելութիւնները, ինչպէս նաեւ կաթողիկոսութեան
յարկին տակ ծրագրուած վերականգնումի ծրագիրները, սուրիահայ գաղութի զաւակներուն յոյս
եւ կորով տուած են գոյատեւելու:
Իւրաքանչիւր նիստի աւարտին տեղի ունեցան հարցադրումներ եւ քննարկումներ, որոնք
առաւելաբար կեդրոնացան դպրեվանեցիներուն բարձր ուսման պատրաստութեան մէջ անոնց
մասնագիտացման,
ժողովուրդը
եկեղեցւոյ
մօտ
բերելու
կողքին
հոն
պահելու
աշխատանքներուն, կաթողիկոսարանի ընկերային ցանցերուն վրայ մշտական ու ազդու
ներկայութիւն ըլլալուն, Սուրիայէն դուրս գաղթական վիճակ պարզած Սուրիոյ հայութեան
իրավիճակին եւ եկեղեցւոյ դիմագրաւած նոր մարտահրաւէրներուն, ինչպէս սեռային
փոքրամասնութիւններու հարցին վրայ:
Իւրաքանչիւր քննարկման աւարտին Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը տուաւ իր
եզրակացութիւնները, թելադրանքներն ու մտորումները արծարծուած նիւթերուն շուրջ: Այս
իմաստով վեհափառ հայրապետը անգամ մը եւս ընդգծեց եկեղեցին պատերէն դուրս տանելու
անհրաժեշտութիւնը եւ ժողովուրդին հետ երկխօսութեան մէջ մտնելու կարեւորութիւնը:
Վեհափառ հայրապետը յայտնեց, որ մատի ետեւ պահուըտելով ու հանգիստի գօտիի մէջ մնալով
եկեղեցին չի կրնար յառաջդիմել: Այս իմաստով վեհափառ հայրապետը խօսեցաւ իւրաքանչիւր
մարտահրաւէրի դիմաց մասնագիտացած մօտեցում պարզելու եւ ծրագիրներ մշակելով
յարատեւ աշխատանք տանելու առնուելիք քայլերուն մասին:

Վիեննայի Մէջ Տեղի Ունեցած Է Հայաստանի Եւ
Ազրպէյճանի Արտաքին Գործոց Նախարարներուն
Հանդիպումը
Չորեքշաբթի օր Վիեննայի մէջ տեղի ունեցած է Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց
նախարարներուն հանդիպումը: Այս մասին իր թուիթըրեան էջին մէջ գրած է Հայաստանի
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արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Տիգրան Բալայեան: Մինչ այդ, Վիեննայի մէջ
տեղի ունեցած էր Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեանի եւ ԵԱՀԿի Մինսքի խմբակի համանախագահներ Իկոր Փոփովի, Սթեֆան Վիսքոնթիի եւ Էնտրիւ Շոֆըրի
միջեւ հանդիպումը:
Հանդիպումին ներկայ էր ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ
Քասփրչիք: Այստեղ քննարկուած է Վիեննայի, Ս. Փեթերսպուրկի եւ Ժընեւի մէջ տեղի ունեցած
վեհաժողովներու ընթացքին ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններուն իրականացման
ուղղուած քայլերը: Հանդիպումին տեղի ունեցած է միտքերու փոխանակում` ղարաբաղեան
տագնապի բացառապէս խաղաղ լուծման հոլովոյթի յառաջ մղումին համար բարենպաստ
պայմաններու ստեղծման շուրջ:

Պետական Պիւտճէի Նախագիծի Քննարկման Ժամանակ.
«Կ՛ակնկալենք Աւելի Արդիւնաւէտ Փոփոխութիւններ»
Կ՛ըսէ Աղուան Վարդանեան
Հայաստանի Ազգային ժողովին մէջ այս օրերուն կը քննարկուի 2018-ի պետական պիւտճէի
նախագիծը: ՀՅԴ խմբակցութեան անունով ելոյթ ունեցած է խմբակցութեան քարտուղար Աղուան
Վարդանեան: Ան նշած է, որ պիւտճէի նախնական տարբերակին շուրջ իրենց տեսակէտը
յայտնած են:
«Ըսած ենք, որ պիւտճէն կը դիտարկենք իբրեւ տնտեսական զարգացման հիմքեր ստեղծող, որոշ
չափով գօտիները սեղմող եւ հետագայ զարգացումներուն պատրաստուող: Կայ վստահութիւն
կառավարութեան բարեփոխումներուն նկատմամբ: Լիայոյս ենք, որ նոյնիսկ այս տարուան
նախատեսուած տնտեսական ցուցանիշները աւելին ըլլան եւ կարելիութիւն ստեղծեն եկող
տարի իսկապէս այնպիսի հիմքեր ստեղծելու, որոնք պիտի դառնան նաեւ ընկերային
լարուածութիւնը մեղմացնելու, ընկերային լուրջ ծրագիրներ իրականացնելու եւ, ընդհանրապէս,
երկիրը որակական նոր մակարդակի բերելու կարելիութիւն», ըսած է պատգամաւորը:
Ան նշած է, որ գիտակցելով պիւտճէի լարուածութիւնը, ծանրաբեռնուածութիւնը, առկայ
խնդիրները, ՀՅԴ-ն շատ սահմանափակ առաջարկներ ներկայացուցած է:
«Վստահ ենք` այն առաջարկները, որոնք հրատապ են, որոնք կը վերաբերին նախ եւ առաջ
սահմանամերձ շրջաններուն, գոնէ 50 առ հարիւրը 2018-ի պիւտճէով կամ պիւտճէէն դուրս
կարելի պիտի ըլլայ իրականացնել, այնպէս որ` մեր վստահութիւնը կը շարունակուի, եւ մենք
կ՛ակնկալենք աւելի արդիւնաւէտ փոփոխութիւններ», եզրափակեց Վարդանեան:

«Ընտանեկան Բռնութեան Կանխարգիլումը Կը Բխի
Մեր Ազգային` Հայկական Մտածողութենէն»
Միւս կողմէ, «Ընտանիքի մէջ բռնութեան կանխարգիլման, ընտանիքի մէջ բռնութեան
ենթարկուած անձերու պաշտպանութեան եւ ընտանիքի համերաշխութեան վերականգնման
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մասին» օրէնքի նախագիծի քննարկման ընթացքին նոյնպէս ելոյթով հանդէս եկած է ՀՅԴ
խմբակցութեան քարտուղար Աղուան Վարդանեան:
Անոր համաձայն, այս օրէնքին հետ կապուած քննարկումներու բնոյթը վկայեց, որ մեր
հասարակութեան մէջ ունինք լուրջ խնդիրներ, որոնք քաղաքակրթական հարց են, եւ
աղաւաղուած պատկերացում կայ մեր ազգային աւանդական ընտանիքին վերաբերեալ:
«Մենք ժողովուրդ ենք, որ քաղաքակրթական արժէքներու սկզբնաւորողներէն մէկը եղած է,
բայց, ցաւօք, պետականութեան բացակայութիւնը, միջավայրի` պարտադրուած ազդեցութիւնը
աղաւաղած է մեր բուն մտածողութիւնը: Կը ցաւիմ, որ մենք ունինք այս վիճակը` խօսքը կեղծ
ազգային, կեղծ աւանդական պատկերացումներու մասին է: Հայկական ընտանիքը փոխադարձ
վստահութեան վրայ հիմնուած, առանց բռնութիւններու ընտանիքն է, եւ ընտանեկան
բռնութեան կանխարգիլումը կամ անոր փորձը կը բխի մեր ազգային` հայկական
մտածողութենէն», ըսած է Վարդանեան:
Ըստ անոր, այնուամենայնիւ, ընտանեկան բռնութեան վերաբերեալ գնահատականները եւ
վիճակագրութիւնը որոշակի մտահոգութեան առիթ կու տան, եւ օրէնքի նախագիծը հիմնուած է
տուժողի անվտանգութեան եւ աջակցութեան ապահովման սկզբունքներուն վրայ:
Պատգամաւորը նշած է, որ ասիկա այն նուազագոյնն է, որ պետութիւնը պարտաւոր է
կատարել` իբրեւ սկիզբ:
«Լրամշակուած նախագիծին մէջ շատ հասկացութիւններ ու դրոյթներ յստակացած են:
Յատկանշական է, որ երեխայի շահերու առաջնահերթութիւնը եւ ընտանիքին` իբրեւ
հասարակութեան բնական եւ հիմնական բջիջ, աջակցութիւնը սահմանուած են իբրեւ
նախագիծի սկզբունքներ», եզրափակեց Վարդանեան:

Հայաստան Աշխարհի Ամէնէն Ռազմականացած
Երկիրներու Ցանկին Վրայ 3-րդը, Իսկ Լիբանան` 20-րդը
Պոննի Փոփոխութեան միջազգային կեդրոնը (BICC) հրապարակած է Մաքս Մուչլըրի
ուսումնասիրութեամբ` համաշխարհային ռազմականացման իր տարեկան զեկուցումը եւ
աշխարհի ամէնէն ռազմականացած երկիրներու ցանկը:
2017-ի ցանկին վրայ (ուր նկատի կ՛առնուին 2016-ի տուեալները), Հայաստան յատկանշական
ոստում մը կատարած է` նախորդ տարուան արդիւնքներուն բաղդատած, 21-րդ դիրքէն 3-րդ
դիրքին բարձրանալով, մինչ Ազրպէյճան նախորդ տարուան 6-րդ դիրքէն իջած է 11-րդ դիրքի:
Վրաստան կը գրաւէ 55-րդ դիրքը:
Հայաստան կը հանդիսանայ Եւրոպայի ամէնէն ռազմականացած երկիրը, իսկ Թուրքիա կը
գրաւէ 25-րդ դիրքը:
Ուսումնասիրութեան մէջ կը շեշտուի, որ յատկապէս Սէուտական Արաբիոյ, Օմանի, Պահրէյնի
եւ Ազրպէյճանի պարագային, քարիւղի միջազգային գինի անկումը պատճառ դարձած է, որ
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զինուորական բնագաւառին տրամադրուող գումարները համեմատաբար նուազին: Հոն նաեւ
նշուած է, որ Արցախի ձգձգուող տագնապին պատճառով` Հայաստան եւ Ազրպէյճան կը
շարունակեն հսկայ գումարներ տրամադրել զինուորական բնագաւառին:
Կեդրոնը ամէնէն ռազմականացուած պետութիւնը նկատած է Իսրայէլը, իսկ ցանկին վրայ
երկրորդ տեղը գրաւած է Սինկափուրը: Յառաջատարներու տասնեակը կ՛ամբողջացնեն
Հայաստանը, Ռուսիան, Հարաւային Քորէան, Քուէյթը, Յորդանանը, Կիպրոսը, Յունաստանն ու
Պրունէյը: Միացեալ Նահանգները կը գրաւեն 31-րդ դիրքը եւ կը հանդիսանան աշխարհի
տարածքին զինուորական մեծագոյն ամավարկը ունեցող երկիրը` 611 միլիառ տոլարով, ինչ որ
զինուորական նպատակներու համար տրամադրուող համաշխարհային ընդհանուր գումարին
39 տոկոսն է:
«Միջին Արեւելքի ամէնէն ռազմականացած երկիրները» ցանկին վրայ, Իսրայէլին, Քուէյթին եւ
Յորդանանին կը յաջորդեն` Օմանը (13-րդ), Պահրէյնը (15-րդ), Սէուտական Արաբիան (17-րդ),
Լիբանանը (20-րդ), Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները (21-րդ), Իրանը (22-րդ) եւ Եգիպտոսը
(28-րդ):
Ցանկը պատրաստելու ընթացքին նկատի կ՛առնուին 151 երկիրներու մէջ զինուորական
բնագաւառին համար ծախսուած գումարները, Համախառն ներքին արդիւնքը, բնակչութեան
թիւը եւ շարք մը այլ ազդակներ: Կեդրոնը այս հետազօտութիւնները կը կատարէ 1990-էն
սկսեալ: Անոր համար կ՛օգտագործուին Սթոքհոլմի Համաշխարհային տագնապներու
հետազօտման հիմնարկի, Դրամական միջազգային հիմնադրամի, Առողջապահութեան
համաշխարհային կազմակերպութեան եւ շարք մը այլ կառոյցներուն տուեալներ:

Արմէն Ռուստամեանը` Վարչապետի Վարկանիշին
Անկումին Մասին. «Թերահաւատօրէն Կը Վերաբերիմ
Որեւէ Հարցախոյզի Հետ»
Չորեքշաբթի օր «Կալլուփ» միջազգային ընկերութեան` Հայաստանի մէջ լիիրաւ անդամ «Էմ Փի
Զի» ընկերութեան տնօրէն Արամ Նաւասարդեանը, իր կատարած հարցախոյզի արդիւնքները
ամփոփելով, նշած է, որ հիմա Հայաստանի նախագահին աշխատանքը աւելի բարձր կը
գնահատուի, քան վարչապետինը: Նախագահին վարկանիշը բարձրացած է, իսկ
վարչապետինը` նուազած:
ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար
Արմէն Ռուստամեան լրագրողներու հետ զրոյցի մը ընթացքին, անդրադառնալով նշեալ
հարցախոյզին, նշեց, որ միշտ թերահաւատօրէն կը վերաբերի նման հարցախոյզերու:
Լրագրողները հետաքրքրուեցան` հաւանակա՞ն է, որ հարցախոյզը
նախագահին կողմէ: Ան պատասխանեց` ոչ:

պատուիրուած ըլլայ

Պատասխանելով այն դիտարկման, որ թերեւս քաղաքական առումով հող կը
նախապատրաստուի, պատգամաւորը արձագանգեց. «Ես որեւէ հող նախապատրաստելու
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խնդիր չեմ տեսներ այստեղ, ի՞նչ հող պէտք է նախապատրաստեն, այն ալ` հարցախոյզերով:
Ինչու հարցումներո՞վ
հող կը նախապատրաստեն: Հող կը նախապատրաստեն
գործողութիւններով, գործընթացներով, որոնք իրենց հունով կ՛ընթանան»:
«Կարէն Կարապետեանի մէկ տարուան գործունէութիւնը արդեօք անոր վարկանիշին վրայ
կրնա՞ր ազդել» հարցումին Ռուստամեան պատասխանեց, որ չ՛ընդունիր այդ դիտարկումը եւ
կը կարծէ, թէ ընդհակառակն` շատ աւելի լուրջ եւ աճող ցուցանիշներ ցոյց տուած է
կառավարութիւնը:
«Այդ ցուցանիշները, բնականաբար, պէտք է իրենց ազդեցութիւնը ունենան հետագայ բոլոր
ընելիքներուն վրայ, բայց հանրային ընկալումով` կրնան չերեւալ, որովհետեւ կշռոյթը տակաւին
գոհացուցիչ չէ: Բայց փոփոխութիւններու ուղղութիւնը, բազմիցս ըսած ենք, որ ճիշդ ընտրուած
է: Որպէսզի հանրային ընկալումն ալ անոր նպաստէ, պէտք է կշռոյթը աւելցնել», ըսաւ
պատգամաւորը:
Անդրադառնալով այն հարցումին, թէ վարչապետ Կարապետեան պիտի կարենա՞յ այդ մարզին
մէջ փոխարինել նախագահը, պատասխանեց. «Ես կը կրկնեմ` անփոխարինելի անձեր չկան:
Ինչո՞ւ չէ, Կարէն Կարապետեանը փաստած է, որ չի՞ կրնար, այդպիսի բան տեսա՞ծ էք: Բոլորն
ալ կրնան բոլորին փոխարինել, եթէ կը սիրեն իրենց հայրենիքը եւ ունին համապատասխան
գիտելիքներ, այդ դաշտին մէջ անփոխարինելի մարդիկ չկան»:

«Միացեալ Նահանգներ Լեռնային Ղարաբաղի Խնդիրին
Մէջ Կ՛աջակցին Մինսքի Խմբակի Ջանքերուն» Կ՛ըսէ
Թիլըրսըն
Միացեալ
Նահանգներ
Լեռնային
Ղարաբաղի տագնապի լուծման հարցին մէջ
կ՛աջակցին ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
գործադրած ջանքերուն: «Արմէնփրես» կը
հաղորդէ, որ այս մասին Վիեննայի մէջ
ԵԱՀԿ-ի արտաքին գործոց նախարարներու
խորհուրդի նիստի բացման արարողութեան
ընթացքին յայտարարած է Միացեալ
Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար
Ռեքս Թիլըրսըն:
«Մենք կ՛աջակցինք Լեռնային Ղարաբաղի
խնդիրին լուծում գտնելուն ուղղուած Մինսքի խմբակի ջանքերուն: Մեզ կը գոհացնեն այն
յանձնառութիւնները, որոնք հոկտեմբերին տեղի ունեցած հանդիպումին ժամանակ
հաստատեցին Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահները, մասնաւորաբար` աշխուժացնելու
բանակցային հոլովոյթը, նուազեցնելու լարուածութիւնը շփման գիծին վրայ: Մենք կ՛ողջունենք
Չորեքշաբթի օր կողմերուն տուած որոշումը` խօսելու խնդիրին մասին», ըսած է Թիլըրսըն: Ան
ընդգծեց ձգձգուած տագնապներուն մէջ յառաջընթաց արձանագրելու կարեւորութիւնը` թէ՛
Լեռնային Ղարաբաղի, թէ՛ ալ Վրաստանի եւ Մոլտովայի մէջ:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Թրամփ Երուսաղէմը Ճանչցաւ Իսրայէլի Մայրաքաղաք Եւ
Յայտարարեց Ամերիկեան Դեսպանատան Փոխադրումը
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ ամերիկեան դեսպանատան Թել Աւիւէն
Երուսաղէմ փոխադրումը յայտարարեց` աւելցնելով. «Որոշեցի, որ ժամանակը հասած է
Երուսաղէմը Իսրայէլի մայրաքաղաք ճանչնալու»:
Թրամփ Սպիտակ տան մէջ իր արտասանած
խօսքին մէջ յայտնեց, որ «կարելի չէ բոլոր
հարցերը նոյն ձախող ենթադրութիւններով
լուծել», եւ այսօրուան յայտարարութիւնը
«պաղեստինեւիսրայէլեան
տագնապին
լուծման ուղղութեամբ նոր մօտեցումի մը
սկիզբն է»:
Ան նշեց, որ Քոնկրեսը Երուսաղէմը Իսրայէլի
մայրաքաղաքը
ճանչնալու
որոշումը
որդեգրած էր քսան տարի առաջ, սակայն
նախկին
նախագահները
այդ
քայլէն
հրաժարած էին` աւելցնելով. «Նախկին նախագահները կարծեցին, թէ Երուսաղէմը իբրեւ
Իսրայէլի մայրաքաղաք ճանչնալը յետաձգելը կը նպաստէ լուծումին»:
Ըստ Թրամփի, Երուսաղէմը «աշխարհի վրայ ամէնէն յաջող ժողովրդավարութեան սիրտն է»`
աւելցնելով. «Երուսաղէմը մայրաքաղաք մըն է, որ նախապէս հրեաները հիմնած են, եւ անիկա
իսրայէլեան արդի կառավարութեան նստավայրն է»:
Թրամփ ըսաւ, որ իր այս որոշումին «նպատակը պաղեստինցիներուն եւ իսրայէլացիներուն
միջեւ խաղաղութեան համաձայնութիւնը դիւրացնելու մեր յանձնառութենէն հրաժարիլ չէ»`
աւելցնելով. «Մենք պաղեստինցիներուն եւ իսրայէլացիներուն միջեւ վերջնական լուծումներու
վերաբերեալ որոշումներ չենք տար, եւ Միացեալ Նահանգները պիտի զօրակցին երկու
պետութիւններու լուծումին, եթէ երկու կողմերը ատոր շուրջ համաձայնին»:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը Թրամփի որոշումը նկատեց ապօրինի եւ
անպատասխանատու: Իրանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը իր կարգին յայտարարեց, որ
այդ որոշումը պիտի գրգռէ իսլամներուն զգացումները եւ նոր ինթիֆատա մը պիտի հրահրէ:
Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն յայտարարեց, որ Երուսաղէմի ճակատագիրը կը վճռեն
իրենք` պաղեստինցիներն ու իսրայէլացիները: Ան ըսաւ, որ իր երկիրը չի զօրակցիր Թրամփի
միակողմանի որոշումին:
ՄԱԿ¬ի ընդհանուր քարտուղար Անթոնիօ Կութիերես յայտարարեց. «Թրամփի որոշումը պիտի
վտանգէ պաղեստինցիներուն եւ իսրայէլացիներուն միջեւ խաղաղութիւնը»:
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Սակայն Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահու բոլոր երկիրներուն կոչ ուղղեց
հետեւելու Միացեալ Նահանգներու օրինակին:

Եւրոպական Խորհուրդի Նախարարներու Կոմիտէն
Ազրպէյճանի Դէմ Աննախադէպ Դատական Քննութիւն
Յարուցած Է
Եւրոպական խորհուրդի նախարարներու
կոմիտէն 5 դեկտեմբերին յարուցած է
նախադէպ չունեցող դատական քննութիւն
Ազրպէյճանի կողմէ Մարդու իրաւունքներու
եւրոպական դատարանին արձակած վճիռը
չկատարելու վերաբերեալ: «Արմէնփրես» կը
հաղորդէ, որ այս մասին յայտնած է
Հայաստանի
Ազգային
ժողովի
փոխնախագահ Արփինէ Յովհաննիսեան:
«Նախապէս որեւէ պետութեան վերաբերեալ
նախարարներու կոմիտէն այդպիսի որոշում
չէ տուած: Յիշեցնեմ, որ գործը կը վերաբերէր ազրպէյճանցի յայտնի ընդդիմադիր Իլկար
Մամետովի ապօրինի դատապարտման: 2014 թուականէն սկսեալ թէ՛ նախարարներու կոմիտէն,
թէ՛ Խորհրդարանական վեհաժողովը բազմիցս որդեգրած են որոշումներ ու բանաձեւեր` կոչ
ուղղելով ազրպէյճանական իշխանութիւններուն ազատ արձակելու Մամետովը, սակայն
Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանի վճիռէն երեք տարի ետք ալ Մամետով կը
շարունակէր մնալ անազատութեան մէջ», ընդգծած է Յովհաննիսեան:
Ան նշած է, որ առաջին անգամ Ազրպէյճանի դէմ այս աննախադէպ ներգործութեան միջոցը
կիրարկելու վերաբերեալ մտադրութիւնները հնչեցուած են այս աշնան: «Ազրպէյճան
զգուշացուած էր, որ եթէ մինչեւ 29 նոյեմբեր չկատարէ Մարդկային իրաւանց եւրոպական
դատարանի որոշումը, իր նկատմամբ պիտի սկսի քննութիւնը Մարդկային իրաւանց
եւրոպական դատարանի Մեծ պալատին մէջ, սակայն նոյնիսկ բազմաթիւ զգուշացումներու
պարագային
ազրպէյճանական
իշխանութիւնները
նախընտրեցին
հնչեցնել
կեղծ
մեղադրանքներ, քան գործադրել Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանին որոշումը»,
ըսած է Ազգային ժողովի փոխնախագահը:

Քալիֆորնիոյ Մէջ Արտակարգ Դրութիւն` Անտառային
Հրդեհներու Պատճառով
Միացեալ Նահանգներու Քալիֆորնիա նահանգի նահանգապետ Ճերի Պրաուն արտակարգ
դրութիւն յայտարարած է Վենթուրա շրջանին մէջ, ինչ որ պայմանաւորուած է արդէն քանի մը
օրէ ի վեր մոլեգնող անտառային հրդեհներով: Այս մասին կը հաղորդէ «Լոս Անճելըս Տէյլի
Նիուզ» օրաթերթը:
«Այս հրդեհը շատ վտանգաւոր է եւ արագօրէն կը տարածուի, սակայն մենք բոլոր միջոցներով
պիտի պայքարինք ատոր դէմ: Ես` Քալիֆորնիոյ նահանգապետ Ճերի Պրաունս, արտակարգ
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դրութիւն կը յայտարարեմ
յայտարարութեան մէջ:

Վենթուրա

շրջանին

մէջ»,

կ՛ըսուի

անոր

պաշտօնական

Նախապէս Վենթուրա գաւառի հրշէջ ծառայութիւնը հաղորդած էր, որ շրջանէն դուրս բերուած է
27 հազար բնակիչ, առանց ելեկտրականութեան մնացած են 260 հազար անձեր, որոնցմէ 180
հազարը` Վենթուրայի մէջ, իսկ 83 հազարը` Սանթա Պարպարայի մէջ:
Յայտնի է, որ հոկտեմբերի սկիզբը անտառային հրդեհները պատուհասած էին Քալիֆորնիոյ
շարք մը շրջաններ: Արձանագրուած էր 43 զոհ եւ նիւթական վնասներուն չափը աւելի քան 3,3
միլիոն տոլար էր:

Բրիտանական Ոստիկանութիւնը Կանխարգիլած Է
Վարչապետ Մէյի Դէմ Մահափորձը
Բրիտանիոյ
անվտանգութեան
ծառայութիւնները
յայտարարած են, որ տապալած են թագաւորութեան
վարչապետ Թերեզա Մէյի ահաբեկման ծրագիրը: Այս
մասին կը հաղորդէ «Տի Ինտիփենտընթ» օրաթերթը:

նստավայրին դարպասները
վարչապետին վրայ:

Ոստիկանութիւնը
երկու
մարդ
ձերբակալած
է
վարչապետի
սպանութիւնը
նախապատրաստելու
կասկածով: Անոնք կը պատրաստուէին պայուսակի մը
մէջ թաքցուած ռումբը օգտագործել վարչապետի
պայթեցնելու համար, որմէ ետք դանակներով յարձակիլ

Կասկածելիները ձերբակալուած են Լոնտոնի եւ Պըրմինկհամի մէջ անցեալ շաբաթ կատարուած
յատուկ գործողութիւններու ժամանակ: Անոնք կը մեղադրուին ահաբեկչական գործունէութեան
համար:

Երուսաղէմի Եւ Պաղեստինեան Այլ Շրջաններու Մէջ
Բողոքի Ցոյցեր Ու Բախումներ
Երուսաղէմի մէջ, մասնաւորաբար Պապ Ամուտի աստիճաններուն մօտ Չորեքշաբթի օր բողոքի
ցոյցեր տեղի ունեցան քաղաքը Իսրայէլի մայրաքաղաք ճանչնալու Միացեալ Նահանգներու
նախագահ Տանըլտ Թրամփի որոշումին դէմ:
Ռամալլայի Գալիլիա քաղաքին մէջ իսրայէլեան ուժերը բռնի ուժ եւ արցունքաբեր կազեր
օգտագործեցին ցուցարարներուն դէմ: Ժենինի մէջ հազարաւոր պաղեստինցիներ «Երուսաղէմի
համար միլիոններով նահատակ կ՛երթանք» բացագանչութիւններով ցոյց կատարեցին:
Իսրայէլեան ուժերը բռնի ուժ կիրարկեցին նաեւ Բեթղեհէմի մէջ պաղեստինցի ցուցարարներուն
դէմ եւ փակեցին Բեթել եւ Ռամալլա տանող բոլոր ճամբաները:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 127-ամեակի Նշում
27 նոյեմբերին Հ. ուս. «Չհարմահալ» միութեան «Յ.
Թումանեան» սրահին մէջ նշուեցաւ ՀՅԴ-ի 127-ամեակը:
Օրուան բանախօս, «Ալիք» հաստատութեան ներկայացուցիչ
Սուրիկ Աբնուսեան ընդգծեց, որ Դաշնակցութիւնը ծնած է
հայ ժողովուրդի ծոցէն եւ հասակ նետած է անոր ծառայելու
համար` ի խնդիր անոր արդար Դատի լուծման
ուղղութեամբ
տարուող
պայքարի,
շեշտելով,
որ
Դաշնակցութիւնը իր կարելին պիտի ընէ ունենալու համար
աշխուժ, կազմակերպուած եւ կենսունակ սփիւռք` իր
կողքին ունենալով հայրենի երկրի ու պետականութեան
օժանդակութիւնը:
Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք.
Սարգիսեան իր խօսքին մէջ հաստատեց, որ ՀՅԴ-ի անցնող
127 տարիներու պատմութիւնը ցոյց կու տայ, որ ան լիցքաւորած է սերունդներ, կենսաւորած է
զանոնք այն գաղափարով, որ իր ժողովուրդին է, եւ որ հայրենիքի ծոցէն ծնած է եւ անոր համար
հայրենիքը այդ գաղափարախօսութեան առանցքն է: Սրբազան հայրը ընդգծեց, որ ՀՅԴ-ն
փառաբանանքի կարիքը չունի, որովհետեւ իր անցեալ գործը եղած է իր պատմութիւնը:
Առաջնորդը անդրադարձաւ ՀՅԴ-ի ազգանուէր ծառայութիւններուն, ինչպէս` 1918 թուականին
Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան կերտման գործին մէջ ունեցած անզուգական
դերակատարութեան:
Ձեռնարկին ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:

ՀՅԴ-ի Փարիզի Մէջ Կազմակերպած Ընթրիքը` Ի Պատիւ `
Ֆրանսուա Հոլլանտի
ՀՅԴ-ի Փարիզի կառոյցը 9 նոյեմբերին Փարիզի «Պետրոսեան» ճաշարանին մէջ կազմակերպեց
հանրապետութեան նախկին նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտին ի պատիւ ընթրիք մը, որուն
նպատակն էր մեծարել հանրապետութեան նախկին ղեկավարը` պաշտօնավարման իր
հնգամեակին ընթացքին ֆրանսական հիմնարկութիւններուն մէջ ֆրանսահայ համայնքի տեղի
ամրապնդման եւ Ֆրանսա-Հայաստան յարաբերութիւններու սերտացման մէջ ունեցած
ներդրումին համար:
Ընթրիքին ներկայ էին` Փարիզի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան Վիգէն
Չիտեչեանը, Հայ դատի յանձնախումբի եւ Ֆրանսահայ կապոյտ խաչի պատասխանատուներ,
«Սի. Սի. Էյ. Էֆ.»-ի համանախագահներ` Արա Թորանեան եւ Մուրատ Փափազեան,
ընկերվարական քաղաքական գործիչներ` Ռընէ Ռուքէ, Լիւք Քարվունաս, Ֆրանսուա Փիւփոնի
եւ Պեռնար Փուանիան, շարժապատկերի եւ երաժշտութեան աշխարհէն Ալեն Թերզեան եւ
Անտրէ Մանուկեան:
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Վիգէն Չալդրանեանի «Վարդապետի Լռութիւնը»
Ժապաւէնի Ցուցադրութիւնը
19 նոյեմբերին Փարիզի 9-րդ թաղամասի «Ռոսինի» սրահին մէջ ցուցադրուեցաւ Վիգէն
Չալդրանեանի` Կոմիտասին նուիրուած «Վարդապետի լռութիւնը» ժապաւէնը` ներկայութեամբ
բեմադրիչին:
Համազգայինի վարչութեան անունով բացումը կատարեց Ռոզիկ Թաշճեան-Ադամեանը, որ
ամփոփ գիծերու մէջ ներկայացուց Չալդրանեանին ստեղծագործութիւնները` «Լռութեան
ձայնը», «Լռութեան սիմֆոնիա», «Ձայն բարբառոյ»:
Վիգէն Չալդրանեան իր ելոյթին մէջ շնորհակալական խօսք ուղղեց Համազգայինին` ժապաւէնի
ցուցադրութեան կազմակերպման համար: Ան ընդգծեց, որ ժապաւէնը կենսագրական բնոյթ
չունի, այլ Կոմիտասի վերջին 20 տարիներու լռութեան մասին է, եւ այդ լռութիւնն է, որ
հետաքրքրած է զինք: Անդրադառնալով իր ապագայ ծրագիրներուն` ան նշեց, որ կը յուսայ
բեմադրել նաեւ Գրիգոր Նարեկացիին եւ Մեսրոպ Մաշտոցին նուիրուած ժապաւէններ:
Ժապաւէնին հերոսը` Էդգար Նովենց (Վարդան Մկրտչեան) հայ ժամանակակից գրող եւ
համալսարանի դասախօս է, որ կ՛ուզէ Կոմիտասի մասին վէպ մը ստեղծել: Հիմնուելով
արխիւներու, պատմական փաստերու եւ վկայագրութիւններու վրայ` ան կը փորձէ Կոմիտասի
հոգեբուժարան ապրած տարիներու առեղծուածը բացայայտել: Ժապաւէնին մէջ մէկ դար
հեռաւորութեամբ անցեալը եւ ներկան իրարու կը յաջորդեն: Բեմադրիչը կրցած է իրականը եւ
երեւակայականը միաձուլել` առանց ցնցիչ հակադրութիւններ ստեղծելու: Լռութիւնը առկայ է
ժապաւէնի ամբողջ տեւողութեան: Նոյնիսկ երբ աղմուկ կամ երաժշտութիւն կը լսուի, տիրողը
դարձեալ լռութիւնն է:

Վերանորոգուած Է Հալէպի Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր
Վարժարանը
Հինգշաբթի, 30 նոյեմբերի առաւօտուն, «Գանձասար»
շաբաթաթերթի խմբագիր Զարմիկ Պօղիկեանը
այցելեց Հայ կաթողիկէ Ս. Գրիգոր վարժարան եւ
աթոռանիստ եկեղեցի ու հանդիպում ունեցաւ Հայ
կաթողիկէ համայնքի առաջնորդ Պետրոս արք.
Միրիաթեանին հետ, որ ներկայացուց պատերազմի
տարիներուն հրթիռակոծումներու պատճառով Թիլել
շրջանին
մէջ
գտնուող
Հայ
կաթողիկէ
առաջնորդարանին եւ Ս. Գրիգոր վարժարանին ու
աթոռանիստ եկեղեցւոյ կրած վնասները` դիտել
տալով, որ խաղաղութեան հաստատումէն ետք առաջնահերթութիւնը տրուեցաւ վարժարանի
վերանորոգութեան, որպէսզի աշակերտները բնական պայմաններու մէջ սկսին վերամուտը:
Հետագային պիտի վերանորոգուի նաեւ աթոռանիստ
հրթիռակոծումներու ենթարկուելով` մեծ վնասներ կրած է:
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Առաջնորդը իր երախտագիտութիւնը յայտնեց թերթին` անխափան հրատարակման համար,
դիտել տալով, որ հետեւողականօրէն կը ստանայ «Գանձասար»-ը:
Խօսուեցաւ մամուլի կարեւորութեան եւ երիտասարդ սերունդին մէջ գրելու եւ կարդալու
հետաքրքրութիւնը զարգացնելու միջոցներուն մասին:

Արցախի Ականազերծման Արշաւին Ի Նպաստ
8000Ամերիկեան Տոլար
Կազմակերպութեամբ Սան Ֆրանսիսքոյի Հայ
դատի յանձնախումբին, Սան Ֆրանսիսքոյի
քաղաքամէջը

գտնուող

«Փիքս

արթ»

ընկերութեան կեդրոնին մէջ վերջերս տեղի
ունեցաւ «Հէյլօ թրասթ»-ի կողմէ Արցախի մէջ
ականազերծման

աշխատանքներուն

ի

նպաստ դրամահաւաքի ձեռնարկ մը, որուն
ընթացքին կարելի եղաւ գոյացնել աւելի քան
8000 ամերիկեան տոլար:
Սան Ֆրանսիսքոյի Հայ դատի յանձնախումբին անունով Քնար Քահքէճեան խօսք
առնեով`

շեշտեց

Արցախի

տարածքին

կեանքեր

փրկող

ականազերծման

աշխատանքներուն անյապաղ ամբողջացումը իրականացնելու կարեւորութիւնը:
Հեղինակ եւ լուսանկարիչ Սքաութ Թիւֆենքճեան իր եւ Ստեփանակերտի «ԹՈՒՄՕ»
կեդրոնի երեխաներու լուսանկարներուն միջոցով արտայայտուեցաւ ականներու
վտանգի

ամէնօրեայ

մտավախութեան

տակ

ապրող

Արցախի

բնակչութեան

դժուարութեանց, ինչպէս եւ «Հէյլօ թրասթ»-ի գործունէութեան մասին:
«Հէյլօ թրասթ»-ի զարգացման բաժանմունքի վարիչ
Էնտրու

Մուր

մանրամասնութիւններ

տուաւ

կազմակերպութեան կողմէ Արցախի մէջ 16 տարիներէ ի
վեր

կատարուող

ականազերծման

գործունէութեան

մասին` նշելով, որ Սան Ֆրանսիսքոյի մէջ հաւաքուած
գումարը

պիտի

տրամադրուի

Մարտակերտի

Նոր

Մարաղա գիւղի մօտակայ տարածքը ականազերծելու
աշխատանքներուն: Ան նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց Սան Ֆրանսիսքոյի Հայ դատի
յանձնախումբին եւ «Փիքս արթ» ընկերութեան եւ բոլոր նուիրատուներուն, որոնք
նեցուկ կը կանգնին Արցախը ամբողջութեամբ ականներէ մաքրելու ծրագիրին:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

29 Տարի Առաջ, Այս Օրը… Սպիտակի Երկրաշարժը
7 դեկտեմբեր 1988-ին, առաւօտեան ժամը 11:41-ին
Հայաստանի հիւսիս-արեւմուտքը տեղի ունեցաւ
ժամանակի ամենաաղէտալի երկրաշարժերէն մէկը,
որուն պատճառով Սպիտակ քաղաքը գրեթէ
հիմնովին աւերուեցաւ:
Ըստ պաշտօնական տուեալներու, Սպիտակը,
Գիւմրին եւ Վանաձորը հարուածած աւերիչ
երկրաշարժին զոհուեցաւ շուրջ 25 հազար մարդ,
140 հազար մարդ հաշմանդամ մնաց, իսկ 500 հազար մարդ` անօթեւան:
Աւերուած շրջաններու վերականգնման մասնակցեցան Խ. Միութեան գրեթէ բոլոր
հանրապետութիւնները: Ընդամէնը 111 երկիրներ, ներառեալ` Լիբանանը, Պելճիքան, Ֆրանսան,
Մեծն Բրիտանիան, Ամերիկան, Զուիցերիան, տրամադրեցին փրկարարական սարքաւորումներ,
մասնագէտներ, սննդամթերք եւ դեղորայք. մասնակցեցան նաեւ վերականգնողական
աշխատանքներուն:՛

Ինչպէ՞ս Կը Վարուիք Ձեր Զաւկին Հետ
Իմանալու համար, թէ ինչպիսի՛ն են ձեր յարաբերութիւնները ձեր զաւկին հետ,
պատասխանեցէք ստորեւ տրուած հարցումներուն` ընտրելով հաւանական պատասխաններէն
մէկը, ապա կարդացէք արդիւնքը:
1.- Մինչեւ օրս պահած էք`
ա.- Ձեր զաւկին բժշկական տետրակը:
բ.- Ձեր զաւկին առաջին բանաստեղծութիւնը:
գ.- Ձեր զաւկին կաթի ակռան:
2.- Ձեր զաակը կը կախակայուի իր մէկ յանցանքին համար:
ա.- Անմիջապէս դպրոց կը ներկայանաք եւ բացատրութիւն կը պահանջէք:
բ.- Զինք կը կանչէք եւ կ՛ուզէք իրմէ՛ լսել պատճառը:
գ.- Պատճառը իմանալէ ետք, խոստում կ՛առնէք, որ ուրիշ անգամ չկրկնէ:
3.- Մայրերու օրը մտքով կը կապէք`
ա.- Փունջ մը ծաղիկի հետ:
բ.- Ընտանեկան ընթրիքի հետ:
գ.- Սրտաբուխ մաղթանքի հետ:
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4.- Մայր դառնալով, կը սորվիք`
ա.- Դատել եւ դատուիլ:
բ.- Ինքնամոռաց դառնալ:
գ.- Տկարանալ զաւկին դիմաց:
5.- Ձեր զաւակը առանց պատճառի նեղուած է:
ա.- Հետը կ՛առանձնանաք եւ բացատրութիւն կ՛ուզէք:
բ.- Կը սպասէք, որ հանդարտի եւ արտայայտուի:
գ.- Ձեր թեւերուն մէջ կ՛առնէք եւ պատճառը կը հարցնէք:
6.- Ձեր զաւակը դպրոցական քննութիւններու կը պատրաստուի.
ա.- Ձեր բոլոր գործերը կը ձգէք եւ քովը կը նստիք:
բ.- Պէտք եղած ցուցմունքները կու տաք եւ հեռուէն կը հսկէք:
գ.- Նախօրօք պատրաստած էք անոր աշխատանքի ժամանակացոյցն ու ծրագիրը, իրեն կը մնայ
հետեւիլ ձեր ցուցմունքներուն:
7.- Երբ ձեր զաւակը լուրջ դժուարութիւն մը ունենայ,
ա.- Անմիջապէս ձեզի կը դիմէ, քանի որ իր սրտին խօսող լուծումներ կը գտնէք:
բ.- Ձեզի կը դիմէ, քանի որ կը հանգստացնէք զինք:
գ.- Ձեզի կը դիմէ, քանի որ շնորհիւ ձեզի` ամէն բան աւելի յստակ կը տեսնէ:
8.- Ձեր զաւակը ձեզի հետ չ՛ապրիր, բայց եւ այնպէս`
ա.- Իր սենեակը եղածին պէս պահած էք:
բ.- Շաբաթական դրութեամբ հետը կը խօսիք:
գ.- Տեւաբար ձեր կարծիքին կը դիմէ:
9.- Եթէ խաղալիքի մը վերածուէիք, պիտի ուզէիք ըլլալ`
ա.- Խոշոր արջուկ մը:
բ.- Լեկոյի խաղ մը:
գ.- Բառ խաղ մը:
10.- Յաճախ ձեր զաւակները ձեզ կը մեղադրեն, որ`
ա.- Անտեղի կը մտահոգուիք իրենց համար:
բ.- Շահ հարցու-փորձ կ՛ընէք:
գ.- Խստապահանջ էք:
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ԱՐԴԻՒՆՔ
– Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «ա» է, կը նշանակէ, որ ձեր զաւակը ձեր
կեանքին ամբողջ իմաստն է, ձեր գոյութեան միակ պատճառը: Շատ բնական կը գտնէք, որ մէկ
կողմ ձգէք ձեր փափաքներն ու երազները եւ ամբողջովին նուիրուիք անոր: Ժամանակն է, որ
քիչ-քիչ թեւեր տաք անոր, որպէսզի սորվի ինքնաբաւ ըլլալ, իսկ դուք զբաղեցէք ձեր անձով,
եղէք «անձնասէր», նաեւ` որպէսզի հետագային մեծ յուսախաբութիւններ չապրիք:
– Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «բ» է, որպէս ծնող` ոստիկան չէք: Չէք
փափաքիր, որ ձեր զաւակը ձեզ տեսնէ որպէս օրէնքներ ճշդող եւ պարտադրող անձ, այլ
կ՛ուզէք, որ մօտենայ ձեզի, հանգիստ արտայայտուի իր դժուարութիւններուն մասին, ձեզի հետ
բաժնէ իր վիշտն ու ուրախութիւնը: Ազատ կը ձգէք, որ կեանքի մէջ իր ընտրութիւնները
կատարէ եւ իր անձնական թեւերով թռչի:
– Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «գ» է, ձեր զաւկին դաստիարակութիւնը
առաջնահերթ է ձեզի համար: Անոր համար կը ջանաք ստեղծել յարմար միջավայր եւ ճշդել
որոշ օրէնքներ, որպէսզի ինքզինք կառուցէ եւ աւելի ուշ երախտապարտ ըլլայ ձեզի:
Զօրաւոր անհատականութիւն ունիք եւ նոյնիսկ ձեզմէ հեռու` կը փորձէք հսկել անոր վրայ,
քանի որ երեխան կը մնայ` ըստ ձեզի:.

8 Նշան, Որ Դուք Ընկճախտի Մատնուած Էք
Ընկճախտը յաճախ բոյն կը շինէ դանդաղ եւ
աննկատ, այն պահուն, երբ դուք կը շարունակէք
կարծել, թէ ամէն ինչ կարգին է:
Ահաւասիկ` 8 նշան, որ դուք ընկճախտի մէջ էք:
1.- Յաճախ մղձաւանջային երազներ կը տեսնէք:
2.- Յաճախ կը մսիք եւ կը հիւանդանաք:
3.- Յաճախ կը մոռնաք, իրեր ձեր ձեռքէն
կ՛իյնան, իրեր կը կորսնցնէք:
4.- Կը գիրնաք, ստամոքսի խանգարումներ կը զգաք:
5.- Ականջներուն մէջ աղմուկ, զնգոց կը զգաք:
6.- Յաճախ կը քերէք ձեր մարմնին տարբեր մասերը` քիթ, յօնք…
7.- Ակռաներու հետ յաճախակի անհանգստութիւններ կ՛ունենաք:
8.- Ձեր մազերը մնայուն կը թափին:

www.aztarar.com
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