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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

Մանկական Երգերու Մեկնաբան ՄԱԿԻ-ն ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ
Երգն ու երաժշտութիւնը մարդու հոգին
խաղաղեցնող ու պայծառացնող ազդակներ
են:
Անով
կարելի
է
արտայայտել
իւրաքանչիւր զգացում՝ սէր թէ ուրախութիւն,
տխրութիւն
թէ
հպարտութիւն:
Երաժշտութեան մասին խօսելով
հին
իմաստունները ըսած են. «Երաժշտութեան
առաջին հնչիւնը ծնունդ առած է աշխարհի
արարման հետ»: Հետեւաբար, այնտեղ, ուր
կայ կենդանութիւն, շունչ, հոն կ'ապրի նաեւ երգն ու երաժշտութիւնը:

Փոքրիկներուն համար երգն ու երաժշտութիւնը ուրախութեան եւ ցնծութեան
արտայայտման ձեւ է, որով կը ձեւաւորուի անոնց ներքին աշխարհը:
Այս մեկնակէտէն առաջնորդուելով՝ Ք.Ա.Վ-ի Շրջանաւարտից Միութեան վարչութիւնը,
Քուէյթի մէջ ապրող մեր շատ սիրելի փոքրիկներուն որոշեց մատուցել գեղեցիկ
անակնկալ
մը,
հրաւիրելով
անոնց
սիրելի
երգչուհի
«Մակին»:
Համերգը տեղի ունեցաւ, Ուրբաթ 17 Հոկտեմբեր 2014ին,  قاعة الكشافةսրահէն ներս, հաճելի
մթնոլորտի մը ներքոյ: Բոլորը ուրախ էին, փոքրերը՝ Մակիով, իսկ ծնողները՝ իրենց
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փոքրիկներով: Կազմակերպիչ յանձնախումբը ոչինչ խնայած էր կատարեալ դարձնելու
փոքրիկներուն ուրախութիւնը:
Համերգի աւարտին, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպույեանի ձեռամբ օրուան գլխաւոր հերոսին՝ Մակիին, փոխանցուեցաւ
Շրջանաւարտից
Միութեան յուշանուէրը: Այնուհետեւ Գերպ. Հայր Սուրբը

արտասանեց սրտին խօսքը ու յաջողութիւն մաղթեց բոլորին:
Մինչ այդ, Չորեքշաբթի, 15 Հոկտեմբերին, Շրջ. Միութեան վարչութիւնը, Մակիին հետ
հանդիպում մը ունեցաւ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդին հետ: Իսկ յաջորդ օրը,
այցելեց Քուէյթի Ազգային Վարժարան։ Ան հանդիպեցաւ վարժարանի աշակերտներուն
հետ եւ ուրախ մթնոլորտ մը պարգեւեց անոնց: Շաբաթ, 18 Հոկտեմբերին, Մակին
միացաւ Կիրակնօրեայ յաճախող փոքրիկներուն եւ անոնց հետ միասին քանի մը երգ
երգեց: Ան քաջալերեց փոքրիկներուն քրիստոնէական դաստիարակութիւնը եւ
կարեւորեց անոր դերը: Հանդիպման աւարտին Մակին իր վերջին խտասալիկները (CD,
DVD) նուիրեց Առաջնորդարանին եւ Ազգային Վարժարանին:
Ք.Ա.Վ-ի Շրջանաւարտից Միութեան
վարչութիւնը յատուկ շնորհակալութիւն
կը յայտնէ օրուան հովանաւորներուն,
նուիրատուներուն,
ազգային
մարմիններու
եւ
միութիւններու
ներկայացուցիչներուն,
հոգաբարձութեան,
տնօրէնութեան,եւ
բոլոր երիտասարդ ուժերուն, որոնք
կամաւոր կերպով իրենց ժամանակը
տրամադրեցին,
այս
ձեռնարկը
յաջողցնելու համար:
Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 254, àõñµ³Ã, 24 ÐàÎîºØ´ºð, 2014

2

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

Կլոր սեղան «Երիտասարդութիւնը եւ իր նորօրեայ
խնդիրները» խորագրով
Հովանաւորութեամբ՝ Թեմիս կաթողիկոսական
փոխանորդ
Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպույեանի եւ կազմակերպութեամբ՝ Քուէյթի Հայ
Դատի
Յանձնախումբին,
Չորեքշաբթի,
22
Հոկտեմբեր 2014ին Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ
մէջ
տեղի
ունեցաւ
կլոր
սեղան
մը
«Երիտասարդութիւնը եւ իր նորօրեայ խնդիրները»
խորագրով, որուն մասնակցեցան գաղութիս
ազգային եւ ընկերային մարզէն ներս գործօն
մասնակցութիւն ունեցող երիտասարդներ, ինչպէս նաեւ երիտասարդութեան հարցով զբաղող
երէցներ:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Քուէյթի Հայ
Դատի Յանձնախումբի ատենապետ Պրն.
Տիգրան
Պայաթեան,
որ
կարեւորեց
երիտասարդութեան դերը մեր ազգային եւ
ընկերային կեանքէն ներս եւ դիտել տուաւ,
որ անհրաժեշտ է բարձրաձայնել անոնց
խնդիրները, որպէսզի ունենանք առաւել
աշխոյժ եւ գործունեայ երիտասարդները:
Այնուհետեւ Պրն. Տիգրան ներկայացուց
կլոր սեղանի մասնակիցները՝ Բժ. Ժան
Պէպէճեան, Դոկտ. Արտա Ճէպէճեան (ընկերալեզուաբան-դասախօս), Քուէյթի Ազգային
Վարժարնի Տնօրէն Բժ. Մանուկ Մանուկեան, Հ.Մ.Ը.Մ. Ք.Մ.Մ.ի ընդհանուր խմբապետ Եղբ. Աւագ
Կարապետեան, Շրջանաւարտից Միութեան Վարչութեան անդամ ընկ. Գէորգ Յովակիմեան եւ
Ք.Ք.Երիտասարդական Միութեան անդամ ընկ. Ժանօ Քէթէնճեան:
Առաջին հերթին անոնք խօսեցան ընդհանուր երիտասարդութեան մասին, ներկայացնելով
դարուս երիտասարդութեան նկարագիրն ու դիմագրաւած դժուարութիւնները, այնուհետեւ
ներկայացուցին Քուէյթի մէջ ապրող երիտասարդներուն դժուարութիւններն ու խնդիրները, իսկ
վերջաւորութեան առաջարկեցին իրենց լուծումները: Կլոր սեղանին իրենց մասնակցութիւնը
բերին նաեւ ներկաներէն ոմանք, որոնք իրենց հերթին ներկայացուցին երիտասարդութեան
դիմագրաւած դժուարութիւնները եւ հարցերու լուծման իրենց տարբերակները առաջարկեցին:
Շուրջ երկու ժամ տեւած կլոր սեղանի
աւարտին կաթողիկոասական փոխանորդ
Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան իր
ողջոյնի ու օրհնութեան խօսքը փոխանցեց,
շնորհակալութիւն յայտնելով Հայ Դատին
հետաքրքրական հարցի շուրջ կլոր սեղանի
կազմակերպելուն համար եւ յաջողութիւն
մաղթելով բոլոր ներկաներուն:
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Մանուկներու Միջազգային Տօնը Ք.Ա.Վարժարանէն Ներս
Երկուշաբթի,
առաւօտուն,

Հոկտեմբերի

20
Ազգային

շրջափակին

Վարժարանի

մէջ

նշուեցաւ

մանուկներու միջազգային տօնը։
Նախակրթարանի արաբերէն լեզուի
ուսուցչուհի

տիկ.

Զապիա

Պուլոս

բացման խօսքին մէջ անդրադարձաւ
օրուան

խորհուրդին

կարեւորութեան՝

եւ

պատմական

ակնարկ կատարելով եւ բոլորին ուշադրութիւնը սեւեռելով մանուկներու երջանիկ եւ
խաղաղ կեանք մը ապրելու արդար իրաւունքին վրայ։ Այնուհետեւ առաջին դասարանի
աշակերտները տօնին առթիւ կատարեցին հաւաքական երգ մը եւ ասմունք մը։
Աւարտին Վարժարանի աւարտական

կարգի աշակերտները փոքրիկ նուէրներ

փոխանցեցին առաջին դասարանցիներուն, իսկ փոքրիկները իրենց հերթին կարմիր
վարդեր նուիրեցին իրենց երէց ընկերներուն եւ ուսուցիչներուն։

Ուսուցչաց Միջազգային Տօնի Նշում Քուէյթի Ազգային
Վարժարանէն ներս

Հինգշաբթի, 16 Հոկտեմբեր, 2014ի առաւօտուն, Ք.Ա.Վարժարանէն ներս յատուկ
կերպով նշուեցաւ ուսուցչաց միջազգային տօնը: Վարժարանի երկրորդական բաժնի
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խումբ մը աշակերտներ արաբերէն ու հայերէն լեզուներով ողջունեցին վարժարանի
ուսուցչաց կազմն ու ջերմապէս շնորհաւորեցին անոնց տօնը:
Այնուհետեւ լսուեցաւ երկրի Էմիրի՝ Շէյխ Սուպահ Ահմատ Ալ Ճապէր Ալ Սապահի
ողջոյնի խօսքը՝ ուղղուած ուսուցիչներուն: Վարժարանի պետ. տնօրէնուհի Տիկ.
Ֆաթիմա Ալ Մուլլան, խօսք առնելով, վեր առաւ ուսուցիչի դերն ու բարձրօրէն
գնահատեց Ազգային Վարժարանի բոլոր ուսուցիչներուն աշխատանքը:
Այնուհետեւ տնօրէնութեան կողմէ մանկապարտէզի, միջնակարգի եւ ճեմարանի բոլոր
ուսուցիչներուն

տրուեցաւ

գնահատագիր:

Իսկ

աւարտին

խօսք

արտասանեց

Վարժարանիս տնօրէն Պրն. Մանուկ Մանուկեան, որ իր հերթին կարեւորելով ու
գնահատելով ուսուցչաց դերն ու նպաստը ազգային եւ ընկերային կեանքէն ներս,
յաջողութիւն մաղթեց բոլորին:

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴ ՀԱՅՐ ՍՈՒՐԲԸ
ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՔՈՒԷՅԹԻ ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ
Երեքշաբթի,
14
Հոկտեմբերի
առաւօտուն, Թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպուեան
Առաջնորդարանի
իր
գրասենեակին մէջ ընդունեց Քուէյթի Ս.
Վարդանանց եկեղեցւոյ կիրակնօրեայ
վարժարանի
վարչութեան
անդամուհիները,
ներկայութեամբ
գաղութիս հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ.
Արտակ Քհնյ. Քէհեաեանի։
Վարչութեան ատենապետուհի՝ Տիկ.
Ժագլին Խտրլարեան զեկուցեց նախորդ
տարուայ աշխատանքներուն եւ յառաջիկայ տարուայ ծրագիրներու մասին։
Հայր Սուրբը ողջունելով Կիրակնօրեայ վարժարանի պատասխանատուները գնահատեց անոնց
եկեղեցանուէր առաքելութիւնը ու սերունդներու հոգեմտաւոր աճման ու դաստիարակութեան
անոնց բերած մեծ նպաստը։
Յիշեցնենք, որ կիրակնօրեայ վարժարանի դասընթացքները պիտի վերսկսին Շաբաթ 18
Հոկտեմբերին Ազգային Առաջնորդարանէն ներս առաւօտեան ժամը 10ին։ Իսկ Պաշտօնական
բացումը տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ 24 Հոկտեմբերին, Ս. եւ անմահ պատարագէն ետք,
Առաջնորդարանի Արագած սրահին մէջ։

www. armenianprelacykw.org
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Եւրասիական Տնտեսական Միութեան Համաձայնագիրը
Վաւերացնելու Համար Խորհրդարանի Արտակարգ Նիստ
Եւրասիական տնտեսական միութեան անդամակցութեան
համաձայնագիրին
վաւերացման
համար
խորհրդարանական արտակարգ նիստ պիտի գումարուի
17-18 նոյեմբերին: Այդ մասին NEWS.am-ի թղթակիցին
յայտարարեց
Հանրապետական
կուսակցութեան
խմբակցութեան ղեկավար Վահրամ Պաղտասարեան: Ըստ
անոր,
համաձայնագիրը
խորհրդարանին
պիտի
ներկայացուի Սահմանադրական դատարանին կողմէ, որ
այժմ
կը
ստուգէ
երկրի
հիմնական
օրէնքին
փաստաթուղթերու ծրարի համապատասխանութիւնը: «Սահմանադրական դատարանը
գործնական կ՛աշխատի, որովհետեւ համաձայնագիրը պէտք է ժամանակին վաւերացուի:
Բացի ատկէ, մինչեւ դեկտեմբեր ամսուան աւարտ շարք մը օրէնքներու մէջ անհրաժեշտ է
ուղղումներ կատարել», նշեց Պաղտասարեան:
Ազրպէյճանի մէջ Եւրոպական Միութեան ներկայացուցչութեան ղեկավար Մալենա Մարդ
լրագրողներուն յայտնած է, որ Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներուն` Փարիզի մէջ
նախատեսուած հանդիպումը դրական քայլ է:
«Այդպիսի բարձր մակարդակով հանդիպումներ կատարելը շատ կարեւոր է: Մենք
կ՛ակնկալենք, որ այսպիսի նախաձեռնութիւնները նպաստեն գործող սթաթիւս քոյի
փոփոխութեան», ըսած է Մարդ:
Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտ նախապէս Հայաստանի
նախագահները հրաւիրած էր Փարիզ` հանդիպում ունենալու համար:

եւ

Ազրպէյճանի

Ազրպէյճանի Մէջ Եւրոպական Միութեան
Ներկայացուցչութեան Ղեկավարը Կը Նշէ. Հայաստանի Եւ
Ազրպէյճանի Նախագահներու` Փարիզի Մէջ Տեղի
Ունենալիք Հանդիպումը Կարեւոր Է
Ազրպէյճանի մէջ Եւրոպական Միութեան ներկայացուցչութեան ղեկավար Մալենա Մարդ
լրագրողներուն յայտնած է, որ Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներուն` Փարիզի մէջ
նախատեսուած հանդիպումը դրական քայլ է:
«Այդպիսի բարձր մակարդակով հանդիպումներ կատարելը շատ կարեւոր է: Մենք
կ՛ակնկալենք, որ այսպիսի նախաձեռնութիւնները նպաստեն գործող սթաթիւս քոյի
փոփոխութեան», ըսած է Մարդ:
Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլլանտ նախապէս Հայաստանի
նախագահները հրաւիրած էր Փարիզ` հանդիպում ունենալու համար:
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Դաշնակցութիւնը Իր Որոշումները Չի Փոխեր
Հայաստանի` Եւրասիական տնտեսական միութեան միանալու մասին համաձայնագիրը,
համաձայն «Միջազգային համաձայնագիրներու մասին օրէնքին», առնուազն 1.5 ամսուան
ընթացքին պէտք է ուղարկուի Ազգային ժողով` վաւերացման: 3 սեպտեմբեր 2013-էն ետք
խորհրդարանին մէջ ներկայացուած խորհրդարանական ուժերը բազմաթիւ դիրքորոշումներ
յայտնած են Եւրասիական տնտեսական միութեան միանալու վերաբերեալ. Tert.am-ը,
յառաջիկայ արտաքին քաղաքական մարտահրաւէրին ընդառաջ, անգամ մը եւս ճշգրտեց
Ազգային ժողովի խմբակցութիւններուն դիրքորոշումն ու քուէարկութեան կերպը:
Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան
Եւրասիական տնտեսական միութեան համաձայնագիրին իրենց կողմ դիրքորոշումը
արտայայտեց «բարով գայ» բառակապակցութեամբ: «Դաշնակցութիւնը միշտ իր որոշումները,
որոնք հայեցակարգային նշանակութիւն ունին, չի փոխեր եւ այսպէս դիւրութեամբ չի
վերանայիր, ի տարբերութիւն ոմանց, եւ կարգ մը քաղաքական ուժերու: Այս է թերեւս
պատճառը, որ քաղաքական լայն շրջանակներու մէջ ջղաձգումներ կը յառաջացնէ», ըսաւ
Ռուստամեան:
Ինչ կը վերաբերի Ղարաբաղի հետ մաքսակէտին, ապա ՀՅԴ-ն այս հարցով կը ջղաձգուէր, եթէ
վստահ ըլլար, որ նման բան պիտի ըլլայ: «Այդ փաստաթուղթը կու գայ, դուք ալ կը տեսնէք, որ
նման բան անոր մէջ չկայ», ըսաւ Արմէն Ռուստամեան:

Նալբանդեան Ընդունեց Հայաստանի Մէջ Առաքելութիւնը
Աւարտող Ֆրանսայի Դեսպանը
Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան
Չորեքշաբթի օր ընդունեց Հայաստանի մէջ Ֆրանսայի դեսպան Հանրի Ռենոն` անոր
դիւանագիտական առաքելութեան աւարտին առիթով:
Նալբանդեան շնորհակալութիւն յայտնեց դեսպան Ռենոյին արդիւնաւէտ եւ աշխուժ
աշխատանքին համար` նշելով, որ անոր պաշտօնավարութեան տարիներուն հայ –
ֆրանսական յարաբերութիւնները խորացած են, բոլոր մարզերուն մէջ համագործակցութիւնը
աւելի ամրապնդուած է:
Դեսպան Ռենօ իր կարգին ըսաւ. « Հպարտ եմ, որ կրցած եմ ներդրում ունենալ հայ –
ֆրանսական
բարեկամական
կապերու
զարգացման
մէջ,
եւ
շնորհակալ
եմ
պաշտօնավարութեանս ընթացքին Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան
ցուցաբերած աջակցութեան համար»:
Զրուցակիցները միտքեր փոխանակեցին հայ – ֆրանսական յարաբերութիւններու հետագայ
զարգացման ուղղուած միացեալ քայլերուն շուրջ:
Հայ – ֆրանսական յարաբերութիւններու ամրապնդման գործին մէջ ներդրման համար
Նալբանդեան Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան մետալ յանձնեց Ֆրանսայի
դեսպանին:
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Հայաստանի մէջ իր քառամեայ դիւանագիտական առաքելութիւնը աւարտող Ֆրանսայի
դեսպան Հանրի Ռենօ, Չորեքշաբթի օր տուած հրաժեշտի ասուլիսին ընթացքին խօսելով
փարիզեան եռակողմ (Հոլլանտ – Սարգսեան – Ալիեւ) հանդիպումին մասին ըսաւ.
«Հոկտեմբեր ամսուան աւարտին Փարիզի մէջ նախատեսուած Հայաստանի, Ազրպէյճանի եւ
Ֆրանսայի նախագահներու հանդիպումը առիթ կ՛ընձեռէ «բովանդակային նոր զարգացումներ»
ունենալու ղարաբաղեան տագնապի լուծման գործին մէջ: Մայիսին Ազրպէյճան պաշտօնական,
իսկ Հայաստան` պետական այցելութեան ընթացքին Ֆրանսայի նախագահը առաջարկեց
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներուն տեսակցիլ Փարիզի մէջ: Նպատակն է,
բնականաբար, նոր լիցք հաղորդել Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման հոլովոյթին:
Առաջարկը ընդունուեցաւ երկու երկիրներու նախագահներուն կողմէ, եւ մօտ օրէն Փարիզի մէջ
տեղի կ՛ունենայ Սարգսեան – Ալիեւ – Հոլլանտ վեհաժողովը: Առանց հրապարակելու
դիւանագիտական մանրամասնութիւններ` միայն նշեմ, որ նպատակը բովանդակային
իմաստով նոր լիցք հաղորդելն է բանակցային հոլովոյթին: Երկրորդ` կարեւոր է, որ յաջողի
երկու կողմերուն միջեւ ստեղծել վստահութեան մթնոլորտ, որ կրնայ իրավիճակը փոխել
սահմանագիծին կամ հայ-ազրպէյճանական սահմանին վրայ», ըսաւ դեսպանը:
Ան աւելցուց. «Փարիզեան վեհաժողովը նաեւ կը վերահաստատէ շատ կարեւոր հանգամանք
մը` բանակցուած տարբերակէն բացի ղարաբաղեան տագնապը այլ լուծում չունի եւ անոր
հիմքին մէջ պիտի ըլլան մատրիտեան երեք կարեւոր սկզբունքները` տարածքային
ամբողջականութիւն, ժողովուրդներու ինքնորոշման իրաւունք եւ ուժի կիրարկման կամ
կիրարկման սպառնալիքի բացառում»:

«Եւրանեսթ»-ի Դ. Լիագումարը 2015-ի Մարտին
Հայաստանի Մէջ
Եւրոպական Միութեան Արեւելեան գործընկերութեան
«Եւրանեսթ»
խորհրդարանական
վեհաժողովի
չորրորդ լիագումար նիստը տեղի կ՛ունենայ 16-20
մարտ 2015-ի Հայաստանի մէջ: Համապատասխան
որոշումը
հաստատուած
է
«Եւրանեսթ»-ի
քաղաքական խորհուրդի նիստին ընթացքին: Այս
մասին Ազգային ժողովին մէջ ասուլիսի ատեն
Չորեքշաբթի օր յայտնեց Պրիւքսէլէն վերադարձած
Հայաստանի խորհրդարանական պատուիրակութեան
ղեկավար Արտակ Զաքարեան:
Խորհուրդի նիստին մէջ հայկական պատուիրակութեան ղեկավարը յիշեցուցած է, որ 2013
թուականի մայիսին տեղի ունեցած «Եւրանեսթ»-ի լիագումար նիստին ընթացքին որոշում
տրուած էր հերթական նիստը կատարել Հայաստանի մէջ, սակայն Եւրոպական խորհրդարանի
ընտրութեան հետ կապուած` անիկա յետաձգուած էր:
Զաքարեան նաեւ յայտնեց, որ «Եւրանեսթ»-ի լիագումար նիստը բարձր մակարդակով
կազմակերպելու համար Հայաստանի խորհրդարանին մէջ կը նախատեսուի ստեղծել
աշխատանքային խումբ:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Արաբունարի Մէջ Բուռն Բախումները Կը Շարունակուին
Միացեալ Նահանգներու եւ անոր դաշնակիցներուն օդանաւերը ռմբակոծեցին ՏԱՀԵՇ-ի`
Արաբունարի արեւելքը գտնուող մէկ դիրքը: Մինչ այդ, Քիւրտ ժողովուրդի պաշտպանութեան
ուժերուն եւ ՏԱՀԵՇ-ի զինեալներուն միջեւ մասնաւորաբար քաղաքի հիւսիսարեւելեան
շրջանին մէջ կատաղի բախումներ տեղի կ՛ունենան: Բախումները ընդլայնուելով նաեւ
ներառեցին քաղաքի հարաւային թաղամասերը:
Բախումներուն ընթացքին սպաննուեցան ՏԱՀԵՇ-ի աւելի քան քսան զինեալներ:
Մինչ այդ, Սուրիոյ տեղեկատուութեան նախարար Օմրան Զողպի յայտնեց, որ Դամասկոս
Արաբունարին զինուորական եւ գումակային օժանդակութիւն տրամադրած է եւ կը շարունակէ
տրամադրել:
Միւս կողմէ, Փենթակոն յայտնեց, որ Արաբունարի մէջ գտնուող քիւրտ զինեալները օդէն
նետուած զէնքերու մեծամասնութիւնը ստացած են եւ կը շարունակեն քաղաքի
մեծամասնութեան վերահսկել:
Փենթակոնի բանբեր Ճոն Քըրպի մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին յայտնեց, որ ՏԱՀԵՇ-ի
հրապարակած այն տեսերիզը, որուն մէջ կը հաղորդուի, որ այդ զէնքերուն մէկ մասը ձեռք
ձգած են, կը սերտուի` շեշտելով, որ հակառակ քիւրտերու վերահսկողութեան շարունակման,
Արաբունարի մէջ կացութիւնը փխրուն է եւ տակաւին կրնայ փոխուիլ: Թուրքիոյ նախագահ
Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան Չորեքշաբթի օր յայտարարեց. «Միացեալ Նահանգներ Արաբունարի
մէջ քիւրտերուն օդի ճամբով զինուորական մատակարարում կատարելով սխալ գործեց»:
Մինչ ըստ կարգ մը տեղեկութեանց փեշմերկաներ իրենց տարատեսակ զէնքերով մուտք գործած
են Թուրքիա եւ կ՛ուղղուին քաղաք, Արաբունարի շրջանի փոխնախագահ Խալետ Պարքալ
«Մայատին»-ին յայտնեց, որ ինք փեշմերկաներու Արաբունար հասնելուն մասին
պաշտօնական տեղեկութիւն չէ ստացած:
Մինչ այդ, Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլու պատկերասփռուած յայտարարութեան մը
ընթացքին հերքեց, որ փեշմերկաները թրքական հողերուն ճամբով Արաբունար անցած են`
աւելցնելով, որ այդ հարցով քննարկումները տակաւին կը շարունակուին:
Նշենք, որ Հիւսիսային Իրաքի քրտական ինքնավար մարզի խորհրդարանը Չորեքշաբթի օր
շրջանի նախագահին արտօնեց փեշմերկաներ Արաբունար ուղարկել:

ՄԱԿ ՏԱՀԵՇ-ը Մեղադրած Է Իրաքի Եզիտիները
Ցեղասպանութեան Ենթարկելու Փորձի Համար
«Տէօչէ Վելլէ» կը հաղորդէ, որ ՄԱԿ ՏԱՀԵՇ-ը մեղադրած
ցեղասպանութեան ենթարկելու փորձ կատարելու համար:

է

Իրաքի

եզիտիները

ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղարի` մարդկային իրաւանց հարցով տեղակալ Իվան Սիմոնովիչ
Իրաքի հիւսիսային շրջաններէն վերադառնալէ ետք նշած է, որ ՏԱՀԵՇ-ի գործողութիւնները
համազօր են զինուորական եւ մարդկութեան դէմ յանցագործութիւններուն:
Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 254, àõñµ³Ã, 24 ÐàÎîºØ´ºð, 2014

9

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

Ըստ Սիմոնովիչի, ինք այցելած է Էրպիլ, Պաղտատ եւ Տոհուք եւ հանդիպած կառավարութեան
ներկայացուցիչներու եւ տեղահանուածներու, ներառեալ` երեսուն եզիտիներու հետ: Անոնք
մասնաւորաբար պատմած են դպրոցներէն մէկուն մէջ զանգուածային խոշտանգումներու
մասին, երբ մարդիկ հրաժարած են իսլամանալ:
ԱՖՓ կը նշէ, որ նախորդ շաբաթներուն ընթացքին տասնեակ հազարաւոր եզիտիներ փախուստ
տուած են Իրաքի հիւսիսային քաղաքներէն` փրկուելով ծայրայեղականներէն:

Հրացանաձգութիւն Օթաուայի Մէջ
Քանատայի մայրաքաղաք Օթաուայի մէջ տեղի ունեցաւ հրացանաձգութիւններու շարք մը,
որուն ընթացքին զինուոր մը սպաննուեցաւ եւ արձանագրուեցան վիրաւորներ: Դէպքը
պատահեցաւ Քանատայի կողմէ ահաբեկչական սպառնալիքի հաւանականութեան
մակարդակի բարձրացումէն ժամեր ետք: Նշենք, որ երկուշաբթի օր զինուոր մը սպաննուած էր,
երբ իսլամացած անձ մը դիտաւորեալ կերպով ինքնաշարժը քշած էր զինուորներու վրայ: Զոհին
կողքին արձանագրուած էր վիրաւոր մը:
Յարձակումները ընթացք առին պատերազմի ազգային յուշակոթողին
փոխադրուեցան խորհրդարանին եւ առեւտրական համալիրի մը մէջ:

մօտ,

ապա

Աւելի ուշ քանատական լրատուամիջոցները հաղորդեցին, որ ոստիկանութիւնը յաջողած է
սպաննել զինեալը: Ամերիկացի պաշտօնատար մը հաղորդեց, որ Օթաուայի միջադէպէն ետք
ամերիկեան¬քանատական օդային պաշտպանութիւնները պատրաստ վիճակի մէջ դրուած են:

Փարիզի Մէջ Միջնորդները Կ՛ակնկալեն «Հիմնական
Պահերու Լուրջ Քննարկումներ»
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբակի համանախագահները Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներու
յառաջիկայ օրերուն Փարիզի մէջ տեղի ունենալիք հանդիպումին ընթացքին կ՛ակնկալեն
խաղաղ համաձայնագիրի հիմնական պահերու լուրջ քննարկումներ: Այդ մասին ԱՓԱ լրատու
գործակալութեան հարցումին իբրեւ պատասխան յայտնած է ԵԱՀԿ-ի մամլոյ ծառայութիւնը:
Ինչպէս նշուած է համանախագահներու հաղորդագրութեան մէջ, միջնորդները կը կարծեն, որ
նախագահներու հանդիպումները Սոչիի եւ Կալեսի մէջ կողմերուն միջեւ «փոխադարձ
գործողութեան ուղի» հարթած են:
«Մենք նաեւ յոյսով ենք, որ նախագահները կը պայմանաւորուին փոխադարձ վստահութեան եւ
թափանցիկութեան հասնելուն ուղղուած միջոցներու վերաբերեալ: Համանախագահները
պատրաստ են կարելիութեան սահմաններուն մէջ օգնութիւն ցուցաբերելու այդ ուղղութեամբ»,
ըսուած է հաղորդագրութեան մէջ:
Համանախագահները կը շեշտեն, որ իրենց կարծիքով` «Մինսքի խմբակը միակ ձեւաչափն է,
որուն կողմերը կը վստահին Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծումը խաղաղ
ճանապարհով»:

www.aztagdaily.com
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Դիլիջանը Դարձաւ Համաշխարհային Կրթական
Համայնքի Անդամ
Հայաստանում
այլեւս
իրականութիւն
է
համաշխարհային
չափանիշներով
գործող
կրթահամալիր:
Հոկտեմբերի
11-ին
Դիլիջան
քաղաքում կայացաւ UWC Դիլիջան քոլեճի (UWC
Dilijan
College)
հանդիսաւոր
բացումը,
որն
«Աշխարհի միացեալ քոլեջներ» կրթական ցանցի
առաջին
միջազգային
դպրոցն
է
Արեւելեան
Եւրոպայում եւ ԱՊՀ տարածքում:
Հայաստանը կրթութեան միջոցով զարգացնելու
տեսլականն էին կրում գործարար եւ բարերար
Ռուբէն
Վարդանեանն
ու
կինը`
Վերոնիկա
Զոնաբենդը, երբ նախաձեռնեցին կրթական այս հաստատութեան կառուցումը: Նրանց գաղափարը
հաւանութեան արժանացաւ համախոհների կողմից, եւ աշխարհի տարբեր անկիւններից
նախաձեռնութեանը միացան հայ եւ օտարազգի անհատներ, ում շնորհիւ Հայաստանը յայտնուեց
համաշխարհային կրթական քարտէսի վրայ: «Խորապէս համոզուած եմ, որ կրթութիւնը հանդիսանում է
ազգի յաջողութեան հիմքը: Յուսով եմ, որ Դիլիջանի դպրոցն օրինակ կը դառնայ համաշխարհային
կրթական չափանիշների ձեւաւորման համար եւ կ՛օգնի բարելաւելու նաեւ տեղի հայկական դպրոցների
կրթական մակարդակը` մեր երեխաներին դարձնելով մրցունակ եւ յաջողակ աշխարհում:
Հայաստանի տնտեսական զարգացման առումով, մեր նպատակն է, որ երեխաները իւրացնելով
միջազգային կրթական փորձը, սովորելով աշխարհի լաւագոյն համալսարաններում կեանքի մի փուլում
իրենց ներդրումն ունենան Հայաստանում, որտեղ նրանք ստացել են իրենց կրթութիւնը», դպրոցի
բացման առիթով հրաւիրուած մամլոյ ասուլիսում յայտարարեց Ռուբէն Վարդանեանը: Նախագծի
գործուն անդամներից, ամերիկահայ Նուպար Աֆէյեանն էլ կարեւորեց սփիւռքի ներգրաւուածութիւնը
նման ծրագրերում. «Սփիւռքը պէտք է առաւելագոյնս իրազեկուի Հայաստանում առկայ հզօր ներուժի
մասին, որն այսօր, իմ կարծիքով մեծ քայլ է կատարում առաջ` ցոյց տալով, որ կարող է հիւրընկալել
միջազգային չափանիշների դպրոց: Համոզուած ենք, որ սփիւռքահայերը կը ներգրաւուեն մեր
նախագծերում ֆինանսապէս եւ հնարաւոր այլ միջոցներով` կրկնապատկելու այս յաջողութիւնը»:
Դպրոցի պաշտօնական բացման հանդիսաւոր արարողութեանը մասնակցում էին Հայաստանի
նախագահ Սերժ Սարգսեանը, Սերպիոյ նախագահը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակօ
Սահակեանը, Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ Մոր Իգնատիուս Եփրեմ Բ. Անտիոքի եւ
Համայն Արեւելքի պատրիարքը, բարձրաստիճան պաշտօնեաներ, դպրոցի հիմնադիրներ ու
գործընկերներ: Հոգեւոր դասի կողմից կատարուեց Դիլիջան քոլեճջի օրհնութեան կարգ, որից յետոյ
մասնակիցներին իր պատգամն ուղղեց Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց կաթողիկոսը:
Դիմելով ներկաներին` նախագահ Սերժ Սարգսեանը մասնաւորապէս նշեց. «Մենք չենք պատրաստւում
որեւէ մէկի հետ մրցակցել բնական պաշարների եւ սեփական երկրի ընդերքի շահագործմամբ: Ընդերքի
անդառնալի մաշումը որեւէ տեղ անվերջ լինել չի կարող` դրա հնարաւորութիւնները սահմանափակ են:
Մեր ընտրած ճանապարհը այլ է. մենք հետեւողականօրէն զարգացնելու ենք մարդկային կապիտալը`
օգտուելով մարդու ստեղծագործական բոլոր հնարաւորութիւններից: Հայերի ուսումնատենչութիւնը,
ստեղծագործական տաղանդը, գործարար յաջողութիւնները միշտ եւ ամէնուր հիացմունք են առաջացրել:
Այո՛, մենք աշխարհին ներկայանում ենք ոչ թէ նաւթով, գազով, խաւիարով, այլ Մատենադարանով,
«Թումօ» կենտրոններով, Դիլիջանի միջազգային դպրոցով եւ տեղեկատուական տեխնոլոգիաների
ոլորտում մեր ձեռքբերումներով: Եւ հէնց այս պատճառով էլ ապագան մերն է լինելու: Ապագայում մենք
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մեզ աւելի վստահ ենք զգալու»: Սերժ Սարգսեանը դպրոցին նուիրեց երկու գիրք, որտեղ ամփոփուած են
մեր պատմական յուշարձանների մեծ մասի մասին տեղեկութիւններ:
Իւրայատուկ տօնական տրամադրութեամբ էին
համակուած Դիլիջանի քոլեճի ուսանողները` 16-17
տարեկան 96 աշակերտ 49 երկրից, այդ թւում` տասը
Հայաստանից, նաեւ` Սպանիայից, Պրազիլիայից,
Կանայից, Հնդկաստանից, Լիբանանից, Թուրքիայից
եւ այլ: Նրանք իրենց հիացմունքն ու ոգեւորութիւնը
յայտնեցին քոլեճում անցկացրած առաջին օրերի,
Հայաստանի բնութեան եւ հիւրընկալութեան մասին:
Դիլիջանի միջազգային դպրոցը, 1962թ.ին Մեծն
Բրիտանիայում
հիմնադրուած
Միացեալ
համաշխարհային քոլեճներ (United World CollegesUWC) կրթական ցանցի 14-րդ դպրոցն է, որտեղ
ուսուցումն իրականացւում է աշխարհի առաջատար համալսարանների կողմից ճանաչուած IB Diploma
ծրագրով:
Դիլիջանի քոլեճի կառուցման աշխատանքների առաջին փուլն աւարտուել է, եւ ներկայում
կրթահամալիրի 37 հազ. քմ. տարածքում գործում է դպրոցի գլխաւոր մասնաշէնքը, մարզական եւ
բժշկական շէնքերը, բուժկէտը, հանրակացարանները: Ընթացքում է կառուցողական աշխատանքների
երկրորդ փուլը, որ նախատեսուած է աւարտել 2016թ.-ին, եւ 2023-ին դպրոցը հասցնել լիակատար
ծանրաբեռնուածութեան, որի ժամանակ աշակերտների թիւը կը կազմի շուրջ 650:
Քոլեճ ընդունելութեան համար դիմումներն ուղղւում են
UWC համակարգին, որտեղ եւ անցկացւում է մի քանի
մասից բաղկացած հարցազրոյց դիմորդի հետ: Հաշուի է
առնւում ոչ միայն աշակերտի առաջադիմութիւնը,
նաեւ` հասարակական ակտիւութիւնը, ընդհանուր
աշխարհայեացքը:
Անհրաժեշտութեան
դէպքում,
քոլեճն է հոգում աշակերտների ուսման վարձը: UWC
Դիլիջան քոլեճի հիմնադիրների հեռահար նպատակն է
տարբեր ազգութիւնների աշակերտներ հիւրընկալելով`
ձեւաւորել Հայաստանի հետ խորը կապեր ձեռք բերած
բազմազգ
շրջանաւարտների
համայնք,
ովքեր
հետագայում նաեւ կը դառնան մեր դեսպաններն
աշխարհում:
Նշենք, որ քոլեճի հիմնադիրներն են ռուսաստանաբնակ գործարար եւ բարերար, IDEA հիմնադրամի
հիմնադիր Ռուբէն Վարդանեանը, ով նաեւ UWC Դիլիջան քոլեճի հիմնադիր-գործընկերների խորհրդի
նախագահն է եւ նրա կինը` քոլեճի կառավարման խորհրդի նախագահ Վերոնիկա Զոնաբենդը,
«Ռոսնանս» ԿԲԲԸ տնօրէնների խորհրդի նախագահ Վլադիմիր Աւետիսեանը, կնոջ` Աննա Աւետիսեանի
հետ, RD Group ընկերութեան նախագահ Գագիկ Ադիբէկեանը, Flagship Ventures ընկերութեան
ղեկավար-գործընկեր եւ գլխաւոր տնօրէն Նուպար Աֆէյեանը կնոջ` Աննա Աֆէյեանի հետ, ISD
(«Տոնպասի արդիւնաբերական միութիւն») ընկերութեան գլխաւոր տնօրէն Օլեգ Մկրտչեանը: Նախագծին
եւ դպրոցի կառուցմանն աջակցել են շուրջ երկու հարիւր նուիրատուներ աշխարհի տարբեր երկրներից:
Դպրոցի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներն են կրթութեան ոլորտի եւ գործարար աշխարհի
ներկայացուցիչներ Միացեալ Նահանգներից, Մեծն Բրիտանիայից, Ֆրանսայից, Զուիցերիայից,
Ճափոնիայից:

ՆԱՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հայաստան-Սփիւռք 5-րդ Համաժողովի Զեկոյց`
Բերիոյ Հայոց Թեմի Ազգային Մարմիններուն
Կազմակերպութեամբ Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեանի եւ Ազգային
երեսփոխանական ժողովին, հրաւէրով` Ազգային վարչութեան, 6 Հոկտեմբերին Հայաստանսփիւռք 5-րդ համաժողովի Սուրիոյ մասնակիցները ժողովին մասին համառօտ զեկոյց
ներկայացուցին Հալէպի Ազգ. մարմիններու ներկայացուցիչներուն:
Ազգային վարչութեան ատենապետ մեթր Սունպուլ Սունպուլեան յայտնեց, թէ սոյն
հանդիպումը կը միտի թեմի ազգային մարմինները իրազեկ դարձնել հայրենիք-սփիւռք
համաժողովի օրակարգին, Հայաստանի հիմնախնդիրներուն կապակցութեամբ տեղի ունեցած
ելոյթներուն եւ կատարուած քննարկումներուն, ինչպէս նաեւ` ներկայացնել առաջնորդ
սրբազան հօր յառաջիկայ շրջագայութեան նպատակը:
Բացման խօսքով Ազգային վարչութեան անդամ Մարալ Սեմերճեան անդրադարձաւ շրջանին
քաղաքական, ապահովական, տնտեսական եւ կենցաղային ծանր պայմաններուն եւ անոնց
լոյսին տակ ազգային մարմիններու շարունակուող գործունէութեան. ապա նշեց, որ
սուրիահայութեան իրավիճակի քննութիւնը միայն մեր` սուրիահայերուս ուշադրութեան
առարկան չէ: Հայաստանի Հանրապետութիւնը եւս տարբեր մակարդակներու իր մարմիններով
կարեւոր կը նկատէ սուրիահայութեան զօրավիգ կանգնելու հարցը:
Ազգային երեսփոխանական ժողովի ատենապետ, համաժողովի մասնակից Ժիրայր Րէյիսեան
անդրադարձաւ
համաժողովի
նիստերուն,
մասնակիցներուն,
այցելութիւններուն,
հանդիպումներուն Հայաստանի նախագահին եւ սփիւռքի նախարարին ջերմ ընդունելութեան,
ինչպէս նաեւ սուրիահայութեան խնդիրներու լուծման նպաստելու անոնց անվերապահ
պատրաստակամութեան ու զօրակցութեան: Ան յատկապէս անդրադարձաւ բացման
հանդիսութեան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ Ա.ի ելոյթին, ուր վեհափառ
հայրապետը ներկաներուն ուշադրութեան յանձնեց Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի
սեմին Սիսի հայապատկան եկեղեցական կալուածներուն գծով Թուրքիոյ դէմ դատական հայց
ներկայացնելու որոշումը: Զեկուցաբերը մանրամասնօրէն անդրադարձաւ սուրիահայութեան
հիմնախնդիրներու նիստին, այնտեղ կարդացուած զեկոյցին ու առաջադրանքներուն`
սուրիահայերու իրավիճակին, սպասումներուն հետ կապուած, որմէ ետք նաեւ անդրադարձաւ
տեղի ունեցած խորհրդակցութիւններուն, հարցադրումներուն, քննարկումներուն ու
գործնական լուծումներու հետ կապուած առաջարկներուն, ինչպէս նաեւ հայրենիքի մէջ
սուրիահայութեան օժանդակութեան առնչուող զեկոյցներուն: Ժիրայր Րէյիսեան անդրադարձաւ
նաեւ սուրիահայութեան պատուիրակութեան Հայաստանի նախագահին հետ ունեցած
հանդիպման, նախագահին դրական եւ սրտակից մօտեցումին, ապա նաեւ` քննարկուած
հարցերուն: Այնուհետեւ ներկաները լուսաբանական հարցումներ ուղղեցին` արդիւնքներուն եւ
գործնական աշխատանքներուն հետ կապուած: Ապա խօսք առաւ Բերիոյ հայոց թեմի
առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեան, որ հաստատեց, թէ սուրիահայութեան հարցը այս
ժողովին շնորհիւ համահայկական աւելի լայն հնչեղութիւն ստացաւ, շեշտելով, որ անհրաժեշտ
է կեդրոնացնել մեր ուժերը, կատարել ճշգրիտ քարոզչութիւն եւ առանց ընկրկումի հասնիլ
ժողովուրդի բազմապիսի կարիքներուն: Անդրադառնալով համաժողովին` սրբազան հայրը
նշեց, թէ Սուրիոյ իրավիճակը, մարտահրաւէրները, առաջարկներն ու սպասումները
ներկայացուեցան ամենայն մանրամասնութեամբ:
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Եզրափակելով իր խօսքը` սրբազանը ներկայացուց յառաջիկայ շաբաթ սուրիահայութեան
խնդիրներուն զօրակցութեան ի նպաստ իր նախատեսած շրջագայութիւններն ու անոնց
ընթացքին իրականանալի կարգ մը աշխատանքներն ու հանդիպումները:

Մշակոյթի Օրուան Տօնակատարութիւններ
* Հոկտեմբեր 9-ին Թեհրանի Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ տեղի ունեցաւ Հայ գիրքի
12-րդ ցուցահանդէս-վաճառքը` նուիրուած Մեծ եղեռնի 100-ամեակին:
Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր, եւ ելոյթ ունեցաւ թեմի
առաջնորդ Սեպուհ արք. Սարգիսեան:
* Հոկտեմբեր 10-ին, Հ. ուս. «Չհարմահալ» միութեան
«Յ. Թումանեան» սրահին մէջ նշուեցաւ Հայ
մշակոյթի օրը: Գեղարուեստական բաժնով ելոյթ
ունեցաւ
Հ.
ուս.
«Չհարմահալ»
միութեան
«Լուսաբեր»
ասմունքի
խումբը,
«Կակաչ»
պարախումբը`
ղեկավարութեամբ
Արուս
Սարգիսեան-Աւագեանի
եւ
«Ուրարտու»
երգչախումբը`
ղեկավարութեամբ
Սերժիկ
Միրզայեանի եւ դաշնամուրի ընկերակցութեամբ
Ժոզեֆ Տէր Գալստանեանի: Օրուան բանախօս,
բանաստեղծ Վարանդ անդրադարձաւ
մշակոյթ
հասկացողութեան` շեշտելով սեփական մշակոյթին կառչած մնալու եւ նոր սերունդին դէպի ուրոյն
մշակոյթ ուղղորդելու անհրաժեշտութիւնը: Շնորհաւորական եւ շնորհակալական խօսքով ելոյթ ունեցաւ
միութեան կեդր. վարչութեան նախագահ Նիկոլ Մուսախանեան: Աւարտին թեմի առաջնորդ Սեպուհ
արք. Սարգիսեան գնահատանքի խօսք ուղղեց Հ. ուս. «Չհարմահալ» միութեան` հայ մշակոյթին
նուիրուած ձեռնարկներ կազմակերպելու կապակցութեամբ:
* Հոկտեմբեր 11-ին Ս. Թարգմանչաց տօնի եւ Թեհրանի Սասուն քաղաքամասի Ս. Թարգմանչաց
եկեղեցւոյ անուանակոչութեան տօնի առթիւ Ս. Թարգմանչաց եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ Ս.
պատարագ, որուն աւարտին եկեղեցւոյ կից «Շաղուլեան» սրահին մէջ կատարուեցաւ Հայ գիրքի
ցուցահանդէս-վաճառքի բացում` ձեռամբ սրբազան հօր:

* Հոկտեմբեր 11-ին Թիֆլիսի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ Ս. պատարագ:
Աւարտին ներկաները այցելեցին հայ գրողներու եւ հասարակական գործիչներու Խոջիվանքի
պանթէոն, ուր կատարուեցաւ հոգեհանգստեան կարգ: Մանուկ քհնյ. Զէյնալեան խօսք առնելով`
անդրադարձաւ հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ սուրբ թարգմանիչներուն ունեցած
դերակատարութեան: Այնուհետեւ վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կեդրոնի Գալուստ
Կիւլպէնկեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ձեռնարկ: «Ներսէս Շնորհալի» պատանեկան
երգչախումբը հանդէս եկաւ համերգով` նուիրուած Թարգմանչաց տօնին եւ երգչախումբի
կազմաւորման երրորդ տարեդարձին: Վիրահայոց թեմի մշակոյթի բաժնի տնօրէն եւ
«Հայարտուն» կեդրոնի ղեկավար Լեւոն Չիդիլեան երախտագիտական խօսքեր ուղղեց
մասնակիցներուն:
* Թարգմանչաց տօնին առիթով
պատարագ մատուցուեցաւ նաեւ
Նինոծմինդայի, Ախալցխայի, Ծալկայի, Թեթրիծղարոյի, Մառնէուլիի
եկեղեցիներուն մէջ:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Պոլիվիոյ Մէջ Տասը Տարեկանը Կրնայ
Աշխատանքի Սկսիլ
Հարաւային Ամերիկայի Պոլիվիա երկրին մէջ նոր օրէնք մը հաստատուեցաւ. այս
օրէնքը մանուկներուն իրաւունք կու տայ 10 տարեկանէն արդէն աշխատանքի սկսելու:
Ըստ պատասխանատուներուն, այս որոշումը տրուած է ի շահ մանուկներուն…
Պոլիվիան հարաւային Ամերիկայի ամէնէն աղքատ երկիրն է: Հոն կեանքի պայմանները
շատ ծանր են, ուստի իրենց ծնողներւոն օգնելու համար, մանուկները յաճախ
կ՛աշխատին: Երկրին նախագահը նոյնիսկ յաճախ կը պատմէ,թէ ինչպէս ան շատ փոքր
տարիքէն սկսած է իբրեւ հովիւ աշխատիլ:
Աշխատող մանուկներուն թիւը այնքան մեծ է, որ անոնք նոյնիսկ կազմած են
Արհեստակցական ընկերութիւն մը: Այս ընկերութիւնն է, որ տարիներէ ի վեր կը
պահանջր մանուկներու աշխատանքի տարիքի նուազեցում: Ցարդ գործող օրէնքով 14
տարեկան ըլլալէ ետք միայն պատանիները իրաւունք ունէին աշխատելու:
***
Այս նոր օրէնքը անոնց իրաւունքը կու տայ
10 տարեկանին արդէն գործի երթալու,
պայմանով, որ անոնք աշխատին իրենց
հաշուոյն: Անոնք կրնան գործատէրի մը մօտ
աշխատիլ

12

տարեկանէն

սկսեալ:

14

տարեկանին անոնք ունին չափահասի մը
հաւասար իրաւունքներ եւ ամսական:
***
Ըստ

կառավարութեան,

որդեգրուեցաւ

այդ

այս

օրէնքը`

մանուկները

պահպանելու համար: Աշխատելու համար
արտօնագիր մը կը տրուի մանուկներու
պահպանութեան` հաստատութեան կողմէ,
ուսումնասիրութիւն

կատարելէ

ետք

ստուգելու համար, որ այդ փոքրիկը չի
շահագործուիր
Սակայն,

գործատէրերուն

պատասխանատուները

կոմղէ:
կը
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խոստովանին, թէ գործնականօէն անոնք չեն կրնար հետեւիլ այդ բոլոր մանուկներուն,
որոնք յաճախ քաղաքներէն շատ հեռու կ՛ապրին:

Դպրո՞ց, Թէ ՞ Գործ
Պոլիվիոյ աշխատող մանուկները երբեմն դպրոց
կ՛երթան, սակայն կա՛մ առտուն, կամ ալ կէսօրէ
ետք: Անոնք կ՛ապրին ներկայ վայրկեանը, եւ պէտք
ունին ապրելու դրամ շահելու:
Անոնք չեն հետաքրքրուած իրենց ապագայով:
Սակայն միայն լաւ ուսում մը ստանալով է, որ
անոնք

պիտի

կարենան

յուսալ

աւելի

լաւին`

մաղթելով գտնել լաւ վարձատրութեամ աշխատանք
մը եւ դուրս գալ աղքատութենէ:

Գիտէի՞ր, Թէ
Ըստ

աշխատանքի

միջազգազգային

Կազմակերպութեան, աշխարհի մէջ 168 միլիոն
մանուկներ

կ՛աշխատին:

Անոնցմէ

տասներերք

միլիոնը կը գտնուին հարաւային Ամերիկայի մէջ:
– 2008 թուականին, 5-էն 7 տարեկան 848,000 մանուկներ կ՛աշխատէին Պոլիվիոյ մէջ:
Ասիկա կը համապատասխանէ երկրին մէջ 4 պզտիկէն մէկին:
–

Հարաւային

Ամերիկայի

երկիրներ

քուէարկած

որոնք

բարձրացնեն

կը

են

բազմաթիւ
օրէնքներ,

մանուկներու

աշխատանքի տարիքը:
–

Մանուկները

պաշտպանող

կազմակերպութիւնները

մտահոգ

են

Պոլիվիոյ այս նոր օրէնքով, որովհետեւ
ան դէմ է մանուկները շահագործումէ
պահպանելու

գծով

տարուած

բոլոր

ճիգերուն:

www.aztarar.com
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