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Փտածութեան Դէմ Պայքարելու Նպատակով Միջազգային
Զարգացման Գործակալութեան Հետ Համաձայնագիր
Պիտի Ստորագրուի
Հայաստանի վարչապետ Յովիկ Աբրահամեանի
գլխաւորութեամբ Չորեքշաբթի օր տեղի ունեցաւ
փտածութեան դԷմ պայքարի յանձնախումբի
առաջին նիստը: Փտածութեան դէմ պայքարի
խորհուրդը կը գլխաւորէ վարչապետ Յովիկ
Աբրահամեան, խորհուրդի անդամներն են`
ելեւմուտքի նախարար Գագիկ Խաչատրեան,
կառավարութեան աշխատակազմի ղեկավարնախարար Դաւիթ Յարութիւնեան, ընդհանուր
դատախազ
Գէորգ
Կոստանեան,
բարձրաստիճան
պաշտօնատարներ,
բարոյագիտութեան
յանձնախումբի
նախագահը,
խորհրդարանական
ընդդիմադիր
խմբակցութիւններէն մէկական ներկայացուցիչ, Հանրային խորհուրդի նախագահը, Հայաստանի
համայնքներու միութեան ներկայացուցիչ մը եւ քաղաքացիական հասարակութեան երկու
ներկայացուցիչ:
Փտածութեան դէմ պայքարի խորհուրդի առաջին նիստին կառավարութեան աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար Դաւիթ Յարութիւնեան ըսաւ, որ Հայաստանի կառավարութեան եւ
Միացեալ Նահանգներու միջազգային զարգացման գործակալութեան միջեւ պիտի ստորագրուի
համաձայնագիր: Ան նշեց, որ Միացեալ Նահանգներու միջազգային զարգացման
գործակալութիւնը պատրաստակամութիւն յայտնած է աջակցելու Հայաստանին` կեանքի
կոչելու փտածութեան դէմ պայքարի ռազմավարութիւնը:
«Արդիւնաւէտութիւնը կախեալ է այն տարրերէն, որոնք պիտի ներգրաւուին խորհուրդին մէջ:
Այս պահուն մենք ունինք 4 մարտավարական մարզեր` կրթութիւն, առողջապահութիւն,
ոստիկանութիւն եւ պետական եկամուտներ: Այս 4 մարզերուն մէջն է, որ մեր աշխատանքները
պիտի իրականացուին, եւ գործունէութեան արդիւնաւէտութեան համար շատ կարեւոր է լաւ
տարրերու ընտրութիւնը», ըսաւ նախարարը:
Ան նշեց, որ կարեւոր է հրաւիրել այնպիսի մասնագէտներ, որոնք ունին փորձառութիւն
փտածութեան դէմ պայքարի գործին մէջ եւ որոնք կրնան ստեղծել մասնագէտներու դպրոց:
Միացեալ Նահանգներու միջազգային զարգացման գործակալութիւնը համաձայնած է տարուան
մը դրամական յատկացում տրամադրել մասնագէտներուն:
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Դաւիթ Յարութիւնեան տեղեկացուց, որ Միացեալ Նահանգներու միջազգային զարգացման
գործակալութեան հետ համաձայնագիրի կնքումը կը նախատեսէ 750 հազար տոլարի
մասնակցութիւն ծրագիրի իրականացման, իսկ Հայաստանի կառավարութեան դրամական
մասնակցութիւնը այս ծրագիրին պիտի կազմէ 25 առ հարիւր:
Նիստի աւարտին վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան անդրադարձաւ քաղաքացիական
հասարակութեան` կոչ ուղղելով բոլորին` միացնելու ուժերը եւ միասնաբար յաղթահարելու
խնդիրները:
«Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, երկրին ներքին եւ արտաքին մարտահրաւէրները
հաշուի առնելով, միակ լուծումը ուժերու համատեղումն է: Գոնէ մեր կառավարութիւնը
իւրաքանչիւր ողջմիտ առաջարկի ականջալուր եղած է, պատրաստակամութիւն յայտնած է
քննարկելու իւրաքանչիւր հարց, որ կը մտահոգէ մեր հասարակութիւնը, բայց նստացոյց ընելը,
փողոցներ փակելը, իմ կարծիքովս, ոչ ոքի շահերէն կը բխի: Ասիկա այն պարագային կարելի է
արդարացուած նկատել, երբ չլսենք զիրենք, բայց, Սերժ Սարգսեանէն սկսեալ, ոչ ոք եղած է, որ
պատրաստակամութիւն չէ յայտնած իրենց հետ հանդիպելու եւ քննարկելու հարցը: Մենք
բոլորս պէտք է քննարկենք եւ ճիշդ որոշումներ տանք: Միշտ չէ, որ առաջարկուող լուծումները
ճիշդ են, բայց երբ կը հանդիպինք, կը բացատրենք եւ կը ներկայացնենք ուղիները, այն ժամանակ
մարդիկ կը հասկնան: Կարծես թէ այդ հանդիպման պակասը կայ», ըսաւ ան:
Յովիկ Աբրահամեանի կարծիքով` ընդդիմադիր քաղաքական ուժերուն մօտ այնպիսի
տպաւորութիւն ստեղծուած է, որ եթէ իրենք իշխանութեան հետ կը գործակցին, կը
վարկաբեկուին, ատիկա իրենց դիմագիծին վրայ բացասական ազդեցութիւն պիտի ունենայ:
«Ելեկտրական հոսանքին կապուած առաջարկ եղաւ, ըսինք` քննարկենք: Թող հաշուեքննութիւն
ըլլայ, եթէ գտնեն խախտումներ, թող պատժուին: Մենք պատրաստ ենք նստելու եւ խօսելու,
ատիկա է միակ ճիշդ ուղին երկիրը յառաջ տանելու համար, թէ ոչ միւս բոլոր ուղիները իրենց
բացասական ազդեցութիւնը պիտի ունենան երկրի յառաջընթացին վրայ: Փողոցին մէջ կ՛երթան,
կը նստին, կը խօսին, հանրային պարտէզներուն մէջ կը նստին, կը խօսին, փողոց կը փակեն,
բայց ինչո՞ւ: Ատիկա ի՞նչ պիտի տայ, եթէ ձեր նպատակը երկրին առջեւ ծառացած խնդիրներու
լուծումն է: Կը ներէք, բայց ինծի համար այդ մեթոտը եւ ճամբան անընդունելի են», ըսաւ Յովիկ
Աբրահամեան:

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Շնորհաւորական Ուղերձ
Յղած Է Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Նորընտիր
Կաթողիկոս Պատրիարքին
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան շնորհաւորական ուղերձ յղած է
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկէ հայոց Գրիգոր Պետրոս Ի. կաթողիկոս պատրիարքին:
Նախագահը իր ուղերձին մէջ հաստատած է, որ անգնահատելի է Հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ դերը
հայապահպանութեան եւ հայ ժողովուրդի միասնութեան գործին մէջ: Սարգսեան
վստահութիւն յայտնած է, որ նորըտիր կաթողիկոս պատրիարքը եւ Հայ կաթողիկէ եկեղեցին
պիտի շարունակեն ջանքեր ներդնել` հասնելու հայութեան, մասնաւորապէս` Միջին Արեւելքի
հայութեան առջեւ ծառացած բազմաթիւ խնդիրներու լուծման:
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Ֆրեզնոյի Ցեղասպանութեան Զոհերու Յուշարձանը Կը
Պղծուի
«Ֆրեզնօ Պի» թերթը կը հաղորդէ, որ
Քալիֆորնիոյ նահանգային համալսարանի
Ֆրեզնոյի մասնաճիւղի շրջափակին մէջ միայն
երեք ամիս առաջ հաստատուած եւ Հայոց
Ցեղասպանութեան
զոհերու
յիշատակին
նուիրուած յուշարձանը պղծուած է:
Ֆրեզնոյի
մօտ
Հայաստանի
պատուոյ
հիւպատոս Պերճ Աբգարեան տեղեկացուցած է,
թէ անյայտ անձեր 24 Յուլիսին քանդած են
յուշարձանին
մէկ
մասը:
Քաղաքային
իշխանութիւններու ներկայացուցիչը յայտնած
է, որ դէպքը կը հետաքննուի ներկայիս: Ան
ըսած է, որ մետաղեայ վահանակը վնասուած է` վստահեցնելով, որ Ֆրեզնոյի իշխանութիւնները
զայն պիտի վերանորոգեն այս շաբաթ:
«Այս յանցագործութիւնը կատարուած է ատելութեան հողի վրայ եւ անոր հետ պէտք է շատ լուրջ
վերաբերիլ: Կարելի չէ նման բան հանդուրժել», ընդգծած է Պերճ Աբգարեան:
Պատուոյ հիւպատոսը աւելցուցած է, որ յուշարձանը բացուած էր այս տարուան ապրիլին`
Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով: Աբգարեան քաղաքի ոստիկանութեան եւ
ղեկավար մարմիններուն հետ մօտէն կ՛աշխատի դէպքին պատասխանատուները բացայայտելու
համար:
Ֆրեզնոյի քաղաքապետ Ճոզեֆ Քասթրօ իր կարգին ցաւ յայտնած է Հայոց ցեղասպանութեան
նուիրուած այս յուշարձանին վրայ կատարուած նշեալ յարձակումին կապակցութեամբ: «Դիմած
եմ համայնքի ներկայացուցիչներուն, որ միասնաբար աշխատին պատմական այս յուշարձանը
պաշտպանելու համար: Տուֆով պատրաստուած յուշարձանը հայ ազգի մշակոյթին
խորհրդանիշն է», ըսած է ան:
Յուշարձանը կառուցուած է Երեւանի Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրին նմանութեամբ: Ինը
սիւները կը խորհրդանշեն Պատմական Հայաստանի 6 նահանգները, Կիլիկիան, սփիւռքը եւ
Հայաստանի Հանրապետութիւնը: Սիւներու վերնամասը միաւորուած է, ինչ որ կը խորհրդանշէ
այն բանը, որ թէեւ Հայոց ցեղասպանութիւնը խոր սպի ձգած է, սակայն չէ խախտած հայ ազգին
միասնականութիւնը:

Հայաստան Կարեւոր Կը Նկատէ Հիւսիսային Իրաքի
Քրտական Ինքնավար Մարզին Հետ Կապերու
Ընդլայնումը
Հայաստան կարեւոր կը նկատէ հիւսիսային Իրաքի քրտական ինքնավար մարզին հետ
երկկողմանի կապերու ընդլայնումը, եւ այդ մասին կը վկայէ նաեւ այդ մարզի մայրաքաղաք
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Էրպիլի մէջ ընդհանուր հիւպատոսութիւն հիմնելու պաշտօնական Երեւանի որոշումը: Այս
մասին յայտարարեց վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան, Չորեքշաբթի օր ընդունելով հիւսիսային
Իրաքի քրտական ինքնավար մարզի ծրագրաւորման նախարար Ալի Սինտին, որ մարզի
վարչապետ Նեչիրվան Պարզանիի ջերմ ողջոյններն ու մաղթանքները փոխանցեց Հայաստանի
վարչապետին, կառավարութեան եւ հայ ժողովուրդին: Ան նաեւ ըսաւ. «Իրաքի քրտական
ինքնավար մարզը շահագրգռուած է Հայաստանի հետ յարաբերութիւններու խորացմամբ, եւ իմ
այցելութեանս նպատակն է ուսումնասիրել Հայաստանի ներդրումային կարելիութիւններն ու
հայ գործընկերներուն հետ քննարկել գործակցութեան զարգացման հեռանկարները»:
Զրուցակիցները
գոհունակութիւն
յայտնեցին
քաղաքական
երկխօսութեան
ներկայ
մակարդակէն եւ կարեւոր նկատեցին առեւտրատնտեսական կապերու աշխուժացումն ու
փոխադարձ հետաքրքրութիւն ներկայացնող մարզերու բացայայտումը: Տնտեսական ներուժի
լիարժէք օգտագործման առումով երկուստեք կարեւոր նկատուեցաւ հայ – իրաքեան
միջկառավարական յանձնախումբի գործունէութիւնը, հայ եւ քիւրտ գործարար շրջանակներու
միջեւ ուղղակի կապերու հաստատումը, գործարար համաժողովներու եւ հանդիպումներու
կազմակերպումը: Նշուեցաւ, որ միջկառավարական յանձնախումբի երրորդ նիստը կը
նախատեսուի կազմակերպել աշնան Պաղտատի մէջ, եւ ատիկա կարելիութիւն պիտի ընձեռէ
քննարկելու երկկողմանի գործակցութեան կարգ մը ուղղութիւններ եւ կեանքի կոչել
գործնական ծրագիրներ:
Կողմերը նաեւ բարձր գնահատեցին փոխադարձ յարաբերութիւններու զարգացման եւ
խորացման ուղղութեամբ Հայաստանի եւ Իրաքի դեսպանութիւններուն ջանքերը:
Ալի Սինտի Չորեքշաբթի օր նաեւ տեսակցեցաւ Հայաստանի տնտեսութեան նախարար Կարէն
Ճշմարիտեանի հետ: Հանդիպման մասնակցեցան նաեւ Հայաստանի մէջ Իրաքի դեսպան Ղազի
Թահիր Խալետ, Իրաքի մէջ Հայաստանի դեսպան Կարէն Գրիգորեան, Հայաստանի
տնտեսութեան նախարարի տեղակալ Սերկէյ Աւետիսեան, ինչպէս նաեւ նախարարութեան այլ
աշխատակիցներ եւ արտաքին գործոց նախարարութեան ներկայացուցիչը:
Նախարար
Ճշմարիտեան,
ողջունելով
հիւրերը`
նշեց
երկկողանի
տնտեսական
համագործակցութեան զարգացման անհրաժեշտութիւնը, յատկապէս գործարար շրջանակներու
միջեւ կապերու հաստատումն ու զարգացումը:
Նախարար Ալի Սինտի, շնորհակալութիւն յայտնելով ջերմ ընդունելութեան համար, նոյնպէս
կարեւոր նկատեց երկու երկիրներու գործարարներուն միջեւ կապերու հաստատումն ու
ամրապնդումը: Սինտի աւելցուց, որ այս այցելութիւնը լայն կարելիութիւն կ՛ընձեռէ`
ծանօթանալու երկուստեք հետաքրքրութիւն ներկայացնող մարզերուն մէջ գործակցութեան
գոյութիւն ունեցող կարելիութիւններուն:
Հանդիպումին ընթացքին Կարէն Ճշմարիտեան ներկայացուց Հայաստանի տնտեսութիւնը,
Հայաստանի մէջ տնտեսական գործունէութիւն ծաւալելու իւրայատկութիւններն ու
առաւելութիւնները, արտաքին առեւտուրի բարենպաստ պայմանները, այնուհետեւ խօսեցաւ
Հայաստանի մէջ գործող ազատ տնտեսական գօտիներու մէջ արտադրութիւն կազմակերպելու
կարելիութիւններուն
մասին:
Ճշմարիտեան
առաջարկեց
նաեւ
հայ-իրաքեան
միջկառավարական հերթական միացեալ նիստի ծիրին մէջ կազմակերպել գործարար
համաժողով:
Հանդիպման աւարտին նախարար Ալի Սինտի Կարէն Ճշմարիտեանը հրաւիրեց Էրպիլ:
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UWC Dilijan College-ը Արժանացած է International Property
Awards-ի Մրցանակին
Դիլիջանի միջազգային դպրոցը (UWC Dilijan College) արժանացած է միջազգային հեղինակաւոր
International Property Awards-ի մրցանակին «Հանրային ծառայութիւններու զարգացում»
հանգամանքին մէջ (Public Services Development):
«Հայաստանի զարգացման նախաձեռնութիւններ» (IDeA) հիմնադրամի հանրային կապերու
բաժինի փոխանցումով՝ այս դասին մէջ հաշուի կ՝առնուին այնպիսի չափորոշիչներ, ինչպէս
շինարարութեան որակը, համակարգի ենթակառուցուածքներու տեղաբաշխուածութիւնը, շէնքի
դիրքը,

ճարտարապետական

եւ

նախագծային

լուծումները,

ինչպէս

նաեւ

«կանաչ»

ճարտարագիտութիւններու կիրառութիւնը:
International Property Awards-ի փորձագէտներու կողմէն յատուկ ուշադրութեան արժանացած է
կառոյցի ճարտարապետական հայեցակարգը. բարձր կը գնահատուին այն նախագիծերը, որոնք
կը միաւորեն գեղագիտական տեսքն ու շահագործման յարմարաւէտութիւնը:
Դափնեկիրներու պարգեւատրման արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ այս տարուան
Սեպտեմբեր 22-ին, Լոնտոնի մէջ։
UWC Dilijan College-ը ԱՊՀ տարածքին առաջին շինութիւնն է, որ բնական շինարարութեան
չափանիշներուն համապատասխանութիւնը փաստող՝ BREEAM-ի հաւաստագիրի արժանացած
է: Այս տարի UWC Դիլիջան քոլէճի շէնքի նախագիծը յաղթող ճանչցուած է նաեւ IGRA
կազմակերպութեան «Կանաչ տանիք առաջնորդութեան միջազգային մրցանակ»-ի (Green Roof
Leadership Awards)՝ «Trendsetting Architecture» («Ուղղութիւն ստեղծող ճարտարապետութիւն»)
անուանակարգին մէջ:
International Property Awards-ը հիմնադրուած է 1995 թուականին, ներկայիս միջազգային
ամենահեղինակաւոր մրցանակներէն մէկն է, որ կը շնորհուի բնակելի, հասարակական եւ
առեւտրական անշարժ գոյքի ոլորտին մէջ:
Դիլիջանի միջազգային դպրոցը (DIS) բարեգործական մասնաւոր նախագիծ է, որ նախաձեռնած
է Sberbank CIB–ի համաղեկավար Ռուբէն Վարդանեանը։ Նախագիծի ընդհանուր արժէքը կը
կազմէ 150 միլիոն տոլար։ Դպրոցը նախատեսուած է տարբեր երկիրներ ներկայացնող 650
աշակերտներու եւ 60 ուսուցիչներու համար։ Դպրոցի շրջանաւարտները կը ստանան
միջազգային պաքալորիայի վկայական։
2013 թ.–ի Հոկտեմբերի Դիլիջանի միջազգային դպրոցը դարձած է «Աշխարհի միացեալ
քոլէճներ» կրթական ցանցի (United World Colleges-UWC) լիիրաւ անդամ եւ կոչուած է UWC
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Dilijan, իսկ Նոյեմբերին դպրոցը ստացած է IB World School (International Baccalaureate –
միջազգային պաքալորիայ) կարգավիճակը։

Լեռնային Ղարաբաղի Արտաքին Գործոց Փոխնախարարը
Ընդունեց Կարմիր Խաչի Ներկայացուցիչները
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետութեան
արտաքին գործոց
նախարարի տեղակալ
Արմինէ Ալեքսանեան ընդունեց Կարմիր խաչի
միջազգային
խորհուրդի
առաքելութեան
Ստեփանակերտի
գրասենեակի
ղեկավար
Թոմաս
Հալիէն
եւ
կազմակերպութեան
շրջանային մասնագէտներ Մարիա Միքելիտէն
եւ Զուրապ Պուրտուլին:
Հանդիպումին
ընթացքին
քննարկուեցան
անհետացածներու ճակատագիրի բացայայտման հետ առնչուող հարցեր: Կողմերը ընդգծեցին,
որ խնդիրը կը կրէ բացառապէս մարդասիրական բնոյթ, եւ «անհրաժեշտ է բացառել ատիկա
քաղաքական շահարկումներու առարկայ դարձնելու որեւէ փորձ»:

Տեկորի Հայկական Եկեղեցին` Փլուզման Վտանգին Տակ
Կարս նահանգի Տեկոր գաւառին մէջ
գտնուող հայկական հինգ եկեղեցիներէն
միակ կանգուն մնացածը` Սուրբ Սարգիս
եկեղեցին, փլուզման վտանգի տակ է:
Թրքական «Միլլիյէթ» օրաթերթը գրած է,
թէ եկեղեցին կարճ ժամանակի ընթացքին
վերջնականապէս պիտի կործանի` միւս
չորս եկեղեցիներուն նման:
Ախոռի
վերածուած
այս
եկեղեցւոյ
պատերը փլած են, իսկ քարերը` փոխադրուած տեղւոյն բնակիչներուն կողմէ, նաեւ եկեղեցւոյ
որոշ հատուածները քանդուած են գանձախոյզերու կողմէ:
Տեկորի հինգ եկեղեցիներն են` Սուրբ Կարապետ, Սուրբ Աստուածածին, Սուրբ Ստեփանոս,
Սուրբ Գրիգոր եւ Սուրբ Սարգիս: Այս եկեղեցիները ընդգրկող վանական համալիրը լքուած է 13րդ դարուն` մոնկոլներու արշաւանքներէն ետք:
1878-ին, երբ Կարսի մարզը անցած էր ռուսական տիրապետութեան տակ, վանական համալիրը
վերանորոգուած եւ վերաբացուած էր:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Ուաշինկթըն Կը Հերքէ Անգարայի Հետ Համաձայնութեան
Մը Գոյութիւնը. ՕԹԱՆ Թուրքիոյ Նկատմամբ
Քաղաքական Աջակցութիւն Ցուցաբերեց
Պրիւքսէլի մէջ ՕԹԱՆ իր 66-ամեայ պատմութեան մէջ 5-րդ անգամ ըլլալով գումարած
արտակարգ ժողովի մը ընթացքին քաղաքական աջակցութիւն ցուցաբերեց ՏԱՀԵՇ-ի եւ ՔԱԿ-ի
դէմ Թուրքիոյ զինուորական գործողութեան:
«Բոլոր դաշնակիցներն ալ ուժեղ միասնականութեամբ կը կանգնին Թուրքիոյ կողքին», ժողովէն
ետք ըսաւ ՕԹԱՆ-ի ընդհանուր քարտուղար Ենս Սթոլթենպերկ:
Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքել Անգարային կոչ ուղղած էր ՔԱԿ-ի դէմ պայքարին մէջ
«համաչափութիւն» ցուցաբերելու եւ «պահպանելու խաղաղութեան հոլովոյթը», որ սկիզբ առած
էր 2013-ին: Սթոլթընպերկ եւս նախապէս Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլուին յորդորած
էր չդադրեցնել քիւրտերուն հետ խաղաղ հոլովոյթը, որուն կը խոչընդոտեն ՔԱԿ-ի դէմ օդային
հարուածները: «Բոլոր երկիրները ինքնապաշտպանութեան իրաւունք ունին: Թուրքիան
իրաւունք ունի ինքզինք պաշտպանելու ահաբեկիչներու յարձակումներէն, բայց կարեւոր է, որ
միջոցները համաչափ ըլլան եւ չյանգեցնեն տագնապի սրման», ըսած էր ան, սակայն
Չորեքշաբթի օր յայտնեց, որ «ահաբեկչութիւնը, իր բոլոր ձեւերով եւ երեւոյթներով, երբեք չի
կրնար հանդուրժելի կամ արդարանալի ըլլալ»` տողատակի արդարացնելով քրտական
կեդրոններուն դէմ թրքական գործողութիւնները:
Նշենք, որ նախքան ՕԹԱՆ-ի ժողովին աւարտը` Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան
Չինաստան մեկնելէ առաջ օդակայանին մէջ տրուած մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին յայտնեց.
«Եթէ ՕԹԱՆ-ի անդամ երկիր մը յարձակումի ենթարկուի, ՕԹԱՆ հարկադրուած է ամէն ձեւով
աջակցելու անոր»:

Էրտողան Քրտական Հարցով Խաղաղութեան
Հոլովոյթին Շարունակումը Անկարելի Կը Նկատէ
Էրտողան յայտարարեց, որ «ահաբեկչութեան դէմ մեր պատերազմին մէջ ետքայլ պիտի
չկատարենք»` նշելով. «Հիւսիսային Սուրիոյ մէջ ապահովական գօտին ճամբայ պիտի հարթէ 1
միլիոն 700 հազար սուրիացի տեղահանուածներուն Թուրքիայէն վերադարձին»:
«Թուրքիան ՏԱՀԵՇ-ի եւ Քրտական աշխատաւորական կուսակցութեան (ՔԱԿ) ահաբեկչութեան
առջեւ պիտի չնահանջէ», ըսաւ Էրտողան` աւելցնելով. «Անկարելի է խաղաղութեան հոլովոյթը
շարունակել անոնց հետ, որոնք մեր ազգային միասնութիւնը վտանգի կ՛ենթարկեն»: Էրտողան
խորհրդարանին կոչ ուղղեց անձեռնմխելիութենէ եւ աթոռէ զրկելու այն քիւրտ
երեսփոխանները, որոնք կապեր ունին ահաբեկչական խմբաւորումներու հետ:
Քրտամէտ
Ժողովուրդներու
ժողովրդավարական
կուսակցութեան
համանախագահ
Սելահեթթին Տեմիրթաշ հակադարձելով Էրտողանին յայտարարեց. «Կուսակցութիւնները կը
բանայ եւ կը փակէ ժողովուրդը: Այսօր մեզի 13 առ հարիւր ձայն տուողները վաղը կրնան
ընդամէնը 1 առ հարիւր տալ, ինչ որ մենք յարգանքով պիտի ընդունինք եւ կուսակցութիւնը
փակուած պիտի համարենք: Անձեռնմխելիութի՞ւն կ՛ըսէք. մենք մեր ընկեր 80
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երեսփոխաններուն հետ մեր անձեռնմխելիութիւնը հանելու նպատակով վաղը դիմում պիտի
ներկայացնենք խորհրդարանին: եթէ դուք ալ չէք վախնար, դուք ալ մեզի հետ հանեցէք ձեր
անձեռնմխելիութիւնը»:
Նախքան
այդ,
Էրտողան
հեռաձայնային
հաղորդակցութիւն մը ունեցաւ Սէուտական Արաբիոյ
թագաւոր Սալման պըն Ապտել Ազիզի հետ եւ անոր հետ
քննարկեց շրջանին մէջ արձանագրուող վերջին
զարգացումները:
Էրտողան Սալման թագաւորին հեռաձայնելով անոր
ներկայացուց ՏԱՀԵՇ-ի դէմ թրքական կառավարութեան
որդեգրած զինուորական գործողութիւնները, ինչպէս
նաեւ
ահաբեկչութեան
դէմ
բոլոր
միջոցներով
պայքարելու Թուրքիոյ վճռակամութիւնը: Սալման թագաւորը դատապարտեց Թուրքիոյ դէմ
կատարուած ահաբեկչական արարքները` նշելով, որ Թուրքիան իրաւունք ունի ինքզինք եւ իր
քաղաքացիները պաշտպանելու ահաբեկչական արարքներէն:
Սալման թագաւորը ընդգծեց, որ Թուրքիոյ դէմ կատարուած ահաբեկչական գործողութիւնները
ցոյց կու տան, որ ՏԱՀԵՇ-ն ու այլ ահաբեկչական կազմակերպութիւններ շրջանին եւ ամբողջ
աշխարհին մէջ ապահովութեան եւ խաղաղութեան վտանգ կը ներկայացնեն, ուստի
անհրաժեշտ է վերջ տալ անոնց:
Քաթարի արտաքին գործոց նախարարութիւնը իր կարգին զօրակցութիւն յայտնեց Թուրքիոյ
որդեգրած միջոցառումներուն:
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Ճոն Քըրպի հերքեց
Թուրքիոյ եւ Միացեալ Նահանգներուն միջեւ Սուրիոյ մէջ ապահովական գօտի ստեղծելու շուրջ
համաձայնութեան մը գոյութիւնը: Ան ըսաւ, որ հիւսիսային Սուրիան ապահովական գօտիի կամ
թռիչքներու արգիլեալ գօտիի չի համընկնիր, որովհետեւ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարի միջազգային
դաշինքի օդանաւները միակն են, որոնք այդ շրջանին վերեւ թռիչք կը կատարեն: Ան աւելցուց,
որ Սուրիոյ մէջ Ժապհաթ Նուսրան չհարուածելու ամերիկեան երաշխիքներ գոյութիւն չունին:
Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարարութիւնը իր կարգին հերքեց Թուրքիոյ
հետ նման համաձայնութեան մը գոյութիւնը: Փենթակոնի բանբեր Ժեֆ Տէյվիս յայտնեց, որ
Ուաշինկթըն տակաւին Թուրքիոյ հետ զինուորական գործակցութիւնը խորացնելու
խորհրդակցութիւններ կը կատարէ, սակայն ան բացառեց Սուրիոյ վերեւ թռիչքներու արգիլեալ
գօտիի ապահովման մէջ Միացեալ Նահանգներու կողմէ որեւէ մասնակցութիւն:
Տէյվիս հաւանական նկատեց, որ համաձայնութեան
խորհրդակցութիւնները երկար շաբաթներ տեւեն:

մը

հասնելու

համար

իր

նշած

Ամերիկացի ծերակուտական Ճոն ՄքՔէյն մտահոգութիւն յայտնեց թրքական բանակին կողմէ
Սուրիոյ քրտական գիւղերուն դէմ կատարուած յարձակումներուն նկատմամբ: Ան դրական քայլ
նկատեց ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարին օժանդակելու Թուրքիոյ որոշումը: «Ամերիկեան
ռմբաձիգներուն համար թրքական ռազմակայաններու օգտագործումը պիտի բարելաւէ
արձագանգման համար պահանջուող ժամանակահատուածը եւ պիտի ընդլայնէ Սուրիայէն
տեղեկատուութեան հաւաքագրման կարելիութիւնը: Բայց եւ այնպէս, ես մտահոգուած եմ այն
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տեղեկութիւններով, որ թրքական բանակը կը ռմբակոծէ Սուրիոյ քրտական գիւղերը»,
յայտարարած է ՄքՔէյն:
Մինչ այդ, թրքական բանակը շարունակեց հիւսիսային Իրաքի մէջ ՔԱԿ-ի դէմ կատարուող
գործողութիւնները` օդանաւերով եւ հրետանիով ռմբակոծելով անոր դիրքերը: «Միլլիյէթ»
օրաթերթը կը հաղորդէ, որ Տիգրանակերտի եւ Ինճիրլիքի ռազմակայաններէն թռիչք առած
ռմբաձիգները ոչ միայն հարուածներ հասցուցած են հիւսիսային Սուրիոյ եւ հիւսիսային Իրաքի
մէջ քիւրտ զինեալներու դիրքերուն, այլ նաեւ Կորճայքի եւ Շըրնաքի շրջաններուն մէջ գտնուող
ՔԱԿ-ի դիրքերուն:
ՔԱԿ-ի զինեալ թեւի բանբեր Պախթիար Տողան նշեց. «Պիտի շարունակենք մեր պայքարը,
թրքական այս յարձակումները մեզի արգելք չեն, թրքական բանակին մեր հակադարձութիւնը
Քրտական ինքնավար մարզին մէջ պիտի չըլլայ, այլ` Թուրքիոյ Քիւրտիստանի մէջ, եւ բոլոր
յարձակումներուն պիտի հակադարձենք»:

Թեհրանի Մէջ. «Եւրոպական Միութիւնը Կը Ձգտի Իրանի
Հետ Յարաբերութեանց Մէջ Նոր Էջ Մը Բանալու»
Յայտարարեց Մոկերինի
Եւրոպական Միութեան արտաքին քաղաքականութեան
բարձրագոյն յանձնակատար Ֆետերիքա Մոկերինի
Չորեքշաբթի օր այցելեց Թեհրան, ուր Իրանի արտաքին
գործոց նախարար Մոհամետ Ճաւատ Զարիֆի հետ
միացեալ մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին յայտնեց, որ
պատժամիջոցներու վերացումէն ետք Իրան պիտի
օգտուի եւրոպական ներդրումներէն` նշելով. «Իրանի
հետ յարաբերութիւնները պէտք է հիմնուած ըլլան
գործակցութեան եւ ոչ թէ դիմակայութեան վրայ»:
«Իրան-Վեցեակ համաձայնագիրին գործադրութիւնը
պատմական պիտի ըլլայ», ըսաւ ան` աւելցնելով, որ
հիւլէական թղթածրարին շուրջ համաձայնութիւնը
դրական ազդեցութիւն ունի իրանցի ժողովուրդին վրայ
եւ նշելով, որ համաձայնութեան գործադրութիւնը բոլորին առջեւ կը բանայ նոր հորիզոններ եւ
կ՛ամրապնդէ Իրանի եւ միջազգային ընտանիքին միջեւ վստահութիւնը: «Եւրոպական
Միութիւնը կը ձգտի Իրանի հետ յարաբերութեանց մէջ նոր էջ մը բանալու», յայտարարեց ան:
Իրանի արտաքին գործոց նախարարը շնորհակալութիւն յայտնեց Մոկերինիի` հիւլէական
թղթածրարին շուրջ համաձայնութեան գոյացման աշխատանքին յաջողութեան համար իր
տարած ջանքերուն առնչութեամբ:
«Ներկայ ճգնաժամերը ոչ միայն շրջանին, այլ աշխարհին սպառնալիք են», ըսաւ ան` նշելով.
«Ահաբեկչութիւնը շրջանին մէջ ստեղծեց անկայունութիւն մը եւ սկսաւ Եւրոպական Միութեան
պետութիւններուն մէջ տարածուիլ»:

www.aztarar.com
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Առաջնահերթութիւնն Ու Առաջնահերթ
Առաջնահերթութիւնը
Մեր նախորդ յօդուածներուն մէջ Թուրքիոյ շղթայազերծած զինուորական վերջին արշաւի երեւոյթին ու
դրդապատճառներուն անդրադարձած էինք` զանոնք դիտելով արտաքին քաղաքականութեան
պրիսմակէն, ինչ որ խորքին մէջ մետալին մէկ երեսն է միայն: Միւս երեսը կը վերաբերի Թուրքիոյ ներքին
քաղաքականութեան:
Յստակ է, որ թրքական բանակի հարուածները կեդրոնացած են ՔԱԿ-ի եւ ոչ թէ ՏԱՀԵՇ-ի վրայ: Թուրքիոյ
նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան եւս 28 Յուլիսին Չինաստան մեկնելէ առաջ իր կատարած
յայտարարութեամբ յստակ դարձուց, որ իր ուշադրութեան կեդրոնը քիւրտերն են եւ ոչ թէ ՏԱՀԵՇ-ը: Այս
բոլորը մտածել կու տան, թէ շղթայազերծուած զինուորաքաղաքական արշաւին գլխաւոր նպատակը յաչս
թրքական հասարակութեան քրտական Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութիւնը (ԺԺԿ)
վարկաբեկելն ու քիւրտ գործիչներու քաղաքական չէզոքացումն է, որպէսզի անոնք հաւանական
արտակարգ խորհրդարանական ընտրութեանց ընթացքին չկարենան վերստին հասնիլ 7 Յուլիսի
յաջողութեան, ինչ որ իշխող կուսակցութեան պիտի արտօնէ խորհրդարանին մէջ բացարձակ
մեծամասնութիւն դառնալով Էրտողանը օծել սուլթան:
Ազգայնական շարժում կուսակցութեան (ԱՇԿ) օժանդակութեամբ իշխող կուսակցութեան թեկնածուի
խորհրդարանի նախագահ ընտրութենէն եւ ԱՇԿ-ի` համախոհական կառավարութեան մը մաս կազմելու
մերժումով կառավարութեան ձեւաւորման շուրջ Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութիւն (ԱԲԿ)Հանրապետական ժողովուրդի կուսակցութիւն (ՀԺԿ) բանակցութեանց տարազով անելի մը ստեղծումէն
ետք, Էրտողան 28 Յուլիսի իր յայտարարութեամբ նաեւ յաւելեալ փաստ մը տուաւ կանխահաս
ընտրութիւններու անխուսափելիութիւնը ապահովելու համար ԱՇԿ-ի հետ իր լռելեայն գործակցութեան
մասին, երբ անուղղակի կերպով աջակցութիւն արտայայտեց Գերագոյն դատարանի գլխաւոր
դատախազին մօտ նշեալ կուսակցութեան մէկ օր առաջ ներկայացուցած դիմումին, որ կրնայ քրտական
կուսակցութեան փակման առաջնորդել: Ան նշեց, որ թէեւ սկզբունքով կուսակցութիւններու փակման դէմ
է, սակայն ԺԺԿ-ի երեսփոխաններուն անձեռնմխելիութիւնը պէտք է վերցուի, որպէսզի անոնք
դատարանին առջեւ պատասխան տան «ահաբեկչական կազմակերպութիւններու հետ իրենց կապերուն»
առնչութեամբ:
Թուրքիոյ արեւմուտքցի դաշնակիցները թէեւ աջակցութիւն յայտնեցին Իրաքի եւ Սուրիոյ մէջ
ահաբեկիչներու դէմ անոր զինուորական արշաւին, սակայն միեւնոյն ժամանակ քրտական հարցի
խաղաղ լուծման կարեւորութիւնը ընդգծեցին: Այլ խօսքով` տողատակի յայտնեցին, որ քիւրտերուն դէմ
զինուորական գործողութիւնները չեն առաջնորդեր այդ նպատակի իրագործման, այլ` կողմերու
դիրքորոշումներուն կարծրացման: Էրտողան քաջ գիտէ այդ մէկը, ահա թէ ինչու քրտական հարցով
խաղաղութեան հոլովոյթին շարունակումը նկատեց անկարելի: Ներքաղաքական գետնի վրայ քիւրտերու
չէզոքացումը կրնայ խորհրդարանին մէջ իշխող կուսակցութեան մեծամասնութիւն ապահովել, սակայն
քրտական հարցին լուծման համար կենսական եղող յուսալի զրուցակիցէ մը զրկել իշխող
կուսակցութիւնը:
Շղթայազերծուած զինուորաքաղաքական արշաւը յստակ կը դարձնէ, որ թէեւ քրտական հարցին լուծումը
ԱԲԿ-ի համար առաջնահերթութիւն մըն է, սակայն նախագահական համակարգի ապահովումը`
առաջնահերթ առաջնահերթութիւնն է, որուն ապահովումը, սակայն, ի շահ Էրտողանին է եւ ի վնաս անոր
ղեկավարած երկրին:

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ

www.yerakouyn.com
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ԱԿՆԱՐԿ

Անգարան` Օդային Եւ Ցամաքային Պատերազմներու Նեղ
Արանքին Մէջ
Բաւական բարդ է Անգարայի յարափոփոխ դիրքորոշումներուն մասին մեկնաբանութիւն
կատարելը: Աւելի մասնակի` «Իսլամական պետութեան» եւ քրտական ուժերու դէմ
միաժամանակ յայտարարուած եւ իրականացուող պատերազմը մեծ հարցականներու դուռ
բացած է:
Խնդիրը կը կեդրոնանայ հետեւեալ հարցին վրայ: Անգարան միջազգային ահաբեկչութեան դէմ
պատերազմ ըսելով մասամբ կ՛ընկալէ «Իսլամական պետութեան», բայց յատկապէս ՔԱԿ-ի դէմ
պայքարը, մինչ Միացեալ Նահանգները ոչ միայն հաւասար դիրքերու վրայ չի դներ ռազմական
այս երկու միաւորները, այլեւ «Իսլամական պետութեան» դէմ պատերազմ, քիւրտերուն`
աջակցութիւն դիրքորոշումով կը շարժի:
Ամէնէն խօսուն ընդգծումը այս հակասութեան, Թուրքիա – Սուրիա սահմանին վրայ
ապահովական գօտի ստեղծելու Անգարայի յանկերգն է, աւելի ճիշդը` մղձաւանջը, որ
համապատասխան արձագանգ չի գտներ միջազգային ընտանիքին կողմէ:
Այստեղ լրատուութիւնները իրար կը հակասեն: Շատ յատկանշական է վարչապետի
պաշտօնակատար Տաւութօղլուի այն յայտարարութիւնը, որ նախագահ Ասատի դէմ
«Իսլամական պետութեան» գոյութիւնը միջազգային անգործութեան արդիւնքն է:
Յայտարարութեան հետեւելով կը հասկցուի այն, որ եթէ օրին Անգարայի առաջադրած
ապահովութեան գօտին ստեղծուէր, նախ կանխուած կ՛ըլլար սուրիական պատերազմը եւ
«Իսլամական պետութեան» գոյութիւնը: Թրքական պաշտօնական կեդրոններու մօտ կանգնած
աղբիւրներ կը շարունակեն շրջանառութեան մէջ դնել այն, որ Ուաշինկթընն ու Անգարան
համաձայնած են յառաջացնել ապահովութեան գօտին: Մինչ ամերիկեան կողմը կը հերքէ`
շեշտելով, որ ապահովութեան գօտին կամ այդ տարածքին մէջ թռիչքազրկումը աւելորդ է,
որովհետեւ այդ տարածքին մէջ ահաբեկչութեան դէմ դաշնակցած ուժերու օդանաւներն են, որ
թռիչք կը կատարեն:
«Իսլամական պետութեան» դէմ առնուած Անգարայի զինուորական քայլերը առայժմ չեն օգնած
ապահովական գօտիի որոշման յանգումին: Այս համատեղ պատերազմը, որ Անգարա կը մղէ,
խորքին մէջ ոչ թէ «Իսլամական պետութիւն»-ը արմատախիլ ընելու համար է, այլ քրտական
վտանգը չէզոքացնելու: «Իսլամական պետութիւն»-ը Անգարայի համար այդ գործիքն էր.
«Իսլամական պետութեան» դէմ հասցուած հարուածը դարձեալ այդ գործիքի օգտագործումն է`
ապահովութեան գօտիի ստեղծման որոշումը հիմնաւորելու եւ արդարացնելու համար:
Ապահովական գօտին ոչ թէ «Իսլամական պետութեան» չէզոքացման նպատակը կը հետապնդէ,
այլ արգելակումն է Թուրքիոյ, Սուրիոյ եւ Իրաքի քիւրտերու ցամաքային միաւորման:
Մինչ Ուաշինկթընէն հնչած ձայներ կ՛ողջունեն Անգարայի երեւութական աշխուժացումը
«Իսլամական պետութեան» դէմ, սակայն չեն հաստատեր ապահովական գօտիի ստեղծման
անհրաժեշտութիւնը: Անգարային կը պարտադրուի գործնապէս դիրքորոշուիլ «Իսլամական
պետութեան» դէմ: Գետնի վրայ երեւցածը այն է, որ «Իսլամական պետութիւն» – քրտական ուժեր
պատերազմին Անգարան կը միջամտէ սահմանափակ հարուածելով «Իսլամական պետութեան»
ռազմակայանները, աւելի ուժգին հարուածելով քրտական ուժերը: ՔԱԿ-ը արդէն պաշտօնապէս
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յայտարարած է վերջ տալ զինադուլին: Այդ կը նշանակէ տարածաշրջանային բռնկուածութեան
կարեւոր միջավայրի վերածել նաեւ Թուրքիան:
Տարբեր քաղաքական եւ վերլուծական շրջանակներու մօտ կը թուի, որ շատ թէական է
«Իսլամական պետութեան» դէմ Անգարայի պատերազմ մղելու երեւոյթին հաւաստիութիւնը:
«Իսլամական պետութեան» դէմ կամ միջազգային ահաբեկչութեան դէմ միջազգային դաշինք
կազմուած է այո, բայց այդ դաշինքէն անկախ գետնի վրայ «Իսլամական պետութեան» դէմ
կռուողներն են Դամասկոսը, Հըզպալլան, քիւրտերը, պարագայաբար իրաքեան կառավարական
ուժերը: Եւ այժմ թէականօրէն եւ հարցականներու դուռ բանալով` Անգարան, որ աւելի Միացեալ
Նահանգներու նման առայժմ կ՛իրականացնէ օդային սահմանափակ գործողութիւններ:
Յստակ տարբերութիւն կայ ուրեմն, ցամաքային, գետնի վրայ կողմերուն մղած պատերազմին եւ
ահաբեկչութեան դէմ միջազգային պատերազմ յայտարարած օդային սահմանափակ
գործողութիւններ իրականացնողներուն միջեւ:
Անգարան յայտնուած է այնպիսի կացութեան մէջ, որ չի կրնար մնալ միայն օդային տարբերակը
ընտրած դաշինքի սահմաններուն մէջ: Դէպքերը կը պատահին իր սահմաններուն անմիջական
հարեւանութեան մէջ, եւ նոյնիսկ իր երկրին մէջ: Ապահովական գօտին ալ գէթ մինչ այժմ
չ՛աշխատիր:

«Ա.»

Հայագիտական Համահայկական 7-րդ Մրցոյթին Յաղթող
Ճանչցուեցան Նոր Ջուղայի Աշակերտուհիները
Յուլիս 21-27 Աղուերանի մէջ, ՀՀ կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութեան
նախաձեռնութեամբ տեղի ունեցաւ Հայագիտական համահայկական 7-րդ մրցոյթը` նուիրուած
Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին՝ տասը երկիրներէ ժամանած աշակերտներու
մասնակցութեամբ:
7-րդ մրցոյթը կ՝ընդգրկէր հարցեր հայոց լեզուէն, գրականութենէն, հայոց պատմութենէն եւ հայ
մշակոյթի պատմութենէն, որուն զուգահեռ իրականացաւ նաեւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ
պատմութեան մրցոյթը՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի Քրիստոնէական դաստիարակութեան
կեդրոնի հովանաւորութեամբ եւ աջակցութեամբ:
Մրցոյթին մասնակցած էին Նոր Ջուղայի Հայոց ազգային «Քանանեան» իգական դպրոցի 8-րդ
դասարանի եւ առաջին, երկրորդ, երրորդ միջնակարգ բաժինի ընտրեալ 10 աշակերտուհիներ,
ուսուցչուհիներ` Ռիմա Սիմոնեանի եւ Սեդա Դիլանչեանի գլխաւորութեամբ: Այս մասին,
ըստ «Հայերն այսօր»-ի, տեղեկացուցած են Նոր Ջուղայի Հայոց թեմի Առաջնորդարանէն:
Ձեռնարկի փակման հանդիսութեան, արդիւնքներու ամփոփումէն յետոյ, Հայագիտական
համահայկական 7-րդ մրցոյթին յաղթող ճանչցուած է Նոր Ջուղան: Իր մասնակիցներուն ձեռք
բերած բացառիկ եւ աննախադէպ մրցանակներու քանակին շնորհիւ` իրեն վերապահելով
մրցոյթի եւ հայ եկեղեցւոյ պատմութեան մրցոյթի ամբողջ հինգ առաջին կարգի, երեք 2-րդ կարգի
եւ մէկ 3-րդ կարգի մրցանակները: Ասմունք անուանակարգով Նոր Ջուղայի աշակերտուհիները
նաեւ արժանացած են երկու շնորհակալագիրի:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Ուխտագնացութիւն Ս. Թադէի Վանք Եւ
Համահայկական Խաղերու Ջահավառութիւն
Ինչպէս սովորութիւն դարձած է, իրանահայերը ամէն
տարի եռօրեայ ուխտագնացութիւն կը կազմակերպեն
դէպի Ատրպատականի Սուրբ Թադէի վանք` ի
յիշատակ Սուրբ Թադէոս առաքեալի: Այս տարուան
ուխտագնացութիւնը, որ տեղի ունեցաւ 24-25
Յուլիսին, իրանահայերը նուիրած են Հայոց
ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին: Այս տարի
ուխտագնացութիւնը
կայացաւ
սփիւռքի
նախարարութեան «Ատրպատականի հայութեան
օրեր Հայաստանում» ծրագիրով, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդարանի, Իրանի մէջ Հայաստանի
դեսպանութեան եւ Հայաստանի մէջ Իրանի դեսպանութեան աջակցութեամբ, «Իրան-Հայաստան
բարեկամութեան միութիւն» հասարակական կազմակերպութեան հրաւէրով:
Եռօրեայ ուխտագնացութեան առիթով մատուցուեցաւ Ս. պատարագ եւ
ջրօրհնէքի արարողութիւն` Ս. Թադէոս առաքեալի աջով:

կատարուեցաւ

Ուխտագնացները այցելեցին նաեւ Տարաշամպի Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի վանք (նաեւ`
Մաղարդավանք),
որուն
պատկերաքանդակները
իրենց
գեղարուեստական
բարձր
արժանիքներուն ու ինքնատիպ առանձնայատկութիւններուն շնորհիւ կը նկատուին ուշ
միջնադարի գլուխգործոցներէն:
Այնուհետեւ խումբը այցելեց Արաքս գետի ափին գտնուող Հին Ջուղայի Հովիւի
Անդէորդիի եկեղեցի, որ բացառիկ դիրք ունի, երեք կողմէն շրջապատուած է
կառուցուած է թեք ձորալանջի վրայ: Վերանորոգուած Հովիւի մատուռը կը
տարբերութիւն Արաքս գետի միւս ափին գտնուող Ազրպէյճանին, որ
ցեղասպանութեան եւ բարբարոսական իր քաղաքականութեամբ կ’ոչնչացնէ
խաչքարերը, Իրան կը վերանորոգէ մեր պատմական եկեղեցիները:

մատուռ կամ
ժայռերով եւ
վկայէ, որ ի
մշակութային
Հին Ջուղայի

Յուլիս 24-ի երեկոյեան Սուրբ Թադէոս առաքեալի վանքին մէջ տեղի ունեցաւ «Սասունցի
Դաւիթ» երաժշտական-թատերական ներկայացումը` նախաձեռնութեամբ Թաւրիզի ՀՕՄ-ի
մասնաճիւղին, հովանաւորութեամբ Ատրպատականի թեմի առաջնորդ Գրիգոր եպս.
Չիֆթճեանի եւ Թեմական խորհուրդին:
Ատրպատականի Սուրբ Թադէի վանքին մէջ, եռօրեայ ուխտագնացութեան աւարտին,
հազարաւոր ուխտաւորներու մասնակցութեամբ օրհնուած է Հայաստանի մէջ Օգոստոսին
իրականացուելիք Համահայկական ամառնային խաղերու ջահը:
Ջահը վառելու եւ օրհնելու արարողութեան մասնակցած են Հայաստանի եւ Իրանի պետական
այրեր, իրանահայ երեք թեմերու Ազգային իշխանութիւններու ներկայացուցիչներ:
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Վարդան Թաշճեանի Պարգեւատրում
Յունիս 23-ին Հայաստանի դեսպանութեան մէջ տեղի ունեցաւ Կիպրոսի «Նարեկ»
վարժարաններու հոգաբարձութեան ատենապետ Վարդան Թաշճեանի պարգեւատրման
արարողութիւնը: Արդարեւ, սփիւռքի նախարարութիւնը բարձրագոյն «Ոսկէ մետալ»-ով
պարգեւատրեց զայն` հայապահպանման գործին մէջ մեծ աւանդ ունենալուն համար:
Իր բացման խօսքին մէջ դեսպան Ղալաչեան նշեց, որ հայրենիքէն հեռու ազգային ինքնութիւնը
պահպանող իւրաքանչիւր հայ հերոս է, իսկ հայապահպան ու հայրենանուէր գործունէութիւն
ծաւալող ամէն հայ` կրկնակի հերոս: Ան նաեւ հակիրճ տեղեկութիւններ փոխանցեց անոր
կենսագրական տուեալներուն մասին:
Այնուհետեւ շնորհակալական եւ երախտագիտագիտական խօսքով ելոյթ ունեցաւ Վարդան
Թաշճեան: Ան նշեց, որ ինքնութիւնը պահպանելու եւ իբրեւ հայ ապրելու ու գործելու պատգամը
ժառանգած է Մեծ եղեռնէն մազապուրծ փրկուած իր ծնողներէն, եւ իր կրթական ողջ
գործունէութեան ընթացքին փորձած է զայն սերունդէ սերունդ փոխանցել: Ան հաստատեց, որ
սոյն պարգեւատրումը զինք կը խրախուսէ առաւել եւս բազմապատկուած ջանքով ու
յանձնառութեամբ շարունակել ծառայելու հայ ժողովուրդին եւ հայրենիքին:

ՀՄԸՄ-ի «Սիփան» Մասնաճիւղի 20-Ամեակին
Նուիրուած Գնահատանքի Երեկոյ
Յունիսի 26-ին Պըրպենքի «Բ. Մարտիրոսեան»
երիտասարդական կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ
ՀՄԸՄ-ի
«Սիփան»
մասնաճիւղի
գործունէութեան
20-ամեակին
նուիրուած
գնահատանքի երեկոն:
Բացման խօսքը արտասանեց յանձնախումբի
ատենապետ Սարօ Ղազարեան: Ապա ՀՄԸՄ-ի
վարչութեան
անունով
Նժդեհ
Յակոբեան
շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անդամներուն
եւ
հովանաւորներուն`
20-ամեայ
իրենց
ներդրումներուն համար եւ յաջողութիւն մաղթեց մասնաճիւղի ապագայ գործունէութիւններուն:
Ձեռնարկի ընթացքին կարդացուեցան ուղերձներ: «Ն. Աղբալեան» կոմիտէի անունով Վարդան
Տէրտէրեան իր խօսքին մէջ գնահատեց մասնաճիւղի 20-ամեայ գործունէութիւնը`
անդրադառնալով ՀՄԸՄ-ի շուրջ 100 տարուան հսկայ ծառայութեան սերունդներու
դաստիարակութեան գործին մէջ:
Շրջանային վարչութեան խօսքը ներկայացուց Արամ Երումեանը, որ ողջունելով «Սիփան»
մասնաճիւղի 20-ամեայ գործունէութիւնը` շատ կարեւոր նկատեց ՀՄԸՄ-ականներու
ներկայութիւնը հայկական համայնքներէն ներս:
Գրիգոր Գրիգորեանը իր ուղերձին մէջ գնահատելով մասնաճիւղին ազգանուէր
գործունէութիւնը` յորդորեց ամրապնդել կապը հայրենիքի հետ, միշտ ի մտի ունենալով, որ
հայրենիքն է յաւիտենականը եւ վերջնական հանգրուանը աշխարհացրիւ հայ ժողովուրդին:
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Այնուհետեւ ՀՄԸՄ-«Սիփան» մասնաճիւղի վարչութեան անունով գնահատանքի յուշանուէրներ
յանձնուեցան մասնաճիւղի հովանաւորներուն, որոնք խրախուսեցին ներկաները իրենց
նիւթական
օժանդակութիւններով
զօրավիգ
կանգնելու
մասնաճիւղի
ազգանուէր
գործունէութեան:
Աւարտին մասնաճիւղի վարչութիւնը
շնորհակալագրեր յանձնեց մասնաճիւղի 17
անդամներուն` գնահատելով անոնց 20-ամեայ շարունակական նուիրումը, իսկ Աղավարդ
Աբուլեանին յանձնեց տիպար ՀՄԸՄ-ականի կոչումը:
Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:

Սքաութ Թիւֆէնքճեանի «Միայն Աշխարհը Կայ»
Լուսանկարչական Ալպոմի Ներկայացում
Թորոնթոյի Մէջ
Կիրակի, 26 Յուլիս 2015-ին Համազգայինի «Գլաձոր» եւ ՀՅԴ Քանատայի երիտասարդական
միութեան «Սիմոն Զաւարեան» մասնաճիւղերու կազմակերպութեամբ տեղի ունեցաւ լրագրողլուսանկարիչ Սքաութ Թիւֆէնքճեանի «Հայկական սփիւռք» ծրագիրի ու վերջերս լոյս տեսած
«Միայն աշխարհը կայ» գիրքի ներկայացումը` Թորոնթոյի Հայ կեդրոնի Համազգային «Յ.
Մանուկեան» գրադարանին մէջ:
Համազգային «Գլաձոր» եւ ՀՅԴ ՔԵՄ «Սիմոն Զաւարեան» մասնաճիւղերու անունով ողջոյնի
խօսք կատարելէ ետք, հանդիսավար Ռուբէն Ճանպազեան հրաւիրեց Թիւֆէնքճեանը, որ
սալիկներու միջոցով ներկայացուց վերջին վեց տարիներու ընթացքին կատարած իր
աշխատանքը:
Թիւֆէնքճեան ծնած է Պոսթըն. հայրը ամերիկահայ է, իսկ մայրը` իրլանտական ծագումով
ամերիկացի: Սքաութի հօրենական նախահայրերը կու գան Մուսա լեռէն:
«Հայկական սփիւռք» ծրագիրին ծիրին մէջ Թիւֆէնքճեան այցելեց Եւրոպա, Լիբանան եւ մինչեւ
Հնդկաստան` լուսանկարելու աշխարհի չորս կողմը գտնուող հայկական գաղթօճախները:
Ծրագրին աւարտին ան հրատարակեց աւելի քան 160 լուսանկարներէ եւ 224 էջերէ բաղկացող
«Միայն աշխարհը կայ» հատորը:
Ներկայացման աւարտին, ներկաները առիթը ունեցան իրենց հարցումները ուղղելու
Թիւֆէնքճեանին, որմէ ետք, Համազգայինի «Գլաձոր» մասնաճիւղի ատենապետ Մեղեդի
Էթիեմեզեան տեղւոյն Համազգայինի եւ ՀՅԴ ՔԵՄ-ի մասնաճիւղերու անունով անոր նուիրեց
թորոնթոհայ լուսանկարիչ Գալուստ Պապեանի «Ներաշխարհիս ոսպնեակէն» լուսանկարչական
հատորը:
Նշենք, որ Սքաութ Թիւֆէնքճեան 2008-ի Միացեալ Նահանգներու նախագահական
ընտրութիւններուն Պարաք Օպամայի լուսանկարիչն էր: Օպամայի ընտրապայքարին
ընթացքին ան լուսանկարեց աւելի քան 12 հազար լուսանկար եւ հետագային հրատարակեց
լուսանկարչական ալպոմ մը` Yes We Can: Barack Obama’s History-Making Presidential Campaign:

Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 294, àõñµ³Ã, 31 ÚàÆÈÆê, 2015

15

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

ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Դէմքի Ճափոնական Ծեփուկ
Ճափոնական այս բաղադրատոմսը կ՛օգնէ ջնջելու տարիներու հետքը դէմքէն` աւելի
երիտասարդ տեսք տալով մորթին:
Պատահական չէ, որ բրինձը ճափոնական
սննդականոնի անբաժան մէկ մասն է: Անիկա
հարուստ է Պէ. կենսանիւթով, որ կը նպաստէ
արեան շրջանառութեան, բջիջներու
վերականգնման եւ աճին` կանխարգիլելով
վաղաժամ ծերութիւնը:
Ճափոնական այս ծեփուկի օգտագործումէն ետք
դէմքին մորթը կը դառնայ աւելի բաց գոյնի,
փափուկ եւ թաւշեայ:
Պատրաստութեան համար անհրաժեշտ են:
– 2-3 ապուրի դգալ բրինձ
– 1 ապուրի դգալ տաք կաթ
– 1 ապուրի դգալ մեղր
Առաջին հերթին եփել բրինձը` մինչեւ փափկանայ, ապա պաղ ջուրի տակ բռնել եւ քամոցի մէջ
փոխադրել: Ցամքած բրինձին աւելցնել կաթն ու մեղրը եւ լաւ խառնել:
Ծեփուկը քսելէ առաջ դէմքը լուալ, տարածել խիւսը, ձգել 5 վայրկեան, ապա դէմքը լուալ
աւելցած բրինձի ջուրով. վերջինս իր կարգին հարուստ է սնուցիչ նիւթերով եւ
անթիօքսիտաններով:

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ՔԱՌԵԱԿԸ

Նստած նայում եմ կարօտով իմ ալեւոր Մասիսին,
Իմ պապերի պապերի սար, իմ վիրաւոր Մասիսին,
Միտք եմ անում, թէ պապերիս ի՞նչ պատասխան պիտի տամ,
Երբ որ զարթնեն՝ գերի տեսնեն կալանաւոր Մասիսին:

Յովհաննէս Շիրազ
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