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ԽԱՉՎԵՐԱՑԸ
ՔՈՒԷՅԹԻ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ
Խաչվերացի

առիթով,

Ուրբաթ
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Սեպտեմբեր 2015-ին, Քուէյթի Սրբոց
Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ, դարձեալ
հոծ բազմութեամբ, սուրբ եւ անմահ
Պատարագէն

ետք,

կատարուեցաւ

Անդաստան եւ Ռեհանի օրհնութիւն:
Գերապատիւ Առաջնորդ Հայր Սուրբը,
օրուան խորհուրդը փոխանցելէ ետք,
նաեւ

անդրադարձաւ

կալուածի

ներկայ

եկեղեցւոյ
տագնապալի

կացութեան: Ան ըսաւ, որ արդէն հասած ենք կալուածը թողելու եւ անկէ դուրս մնալու
տխուր իրավիճակին: Ապա ներկայացուց
իր եւ պատկան մարմիններու սպասումը,
որ ձեռք-ձեռքի, միասնական ճիգերով եւ
սուրբ Խաչի օրհնութիւններով, պարտաւոր
ենք

այս

տխուր

անսակարկ
քրիստոնեային

վիճակը

աշխատանքով
յատուկ,

փոխելու,
եւ

հայ

արժանավայել

արդիւնքներու ձգտումով:
Հաւատացեալները

օրուան

խորհուրդով

լիցքաւորուած, ռեհանի տունկերով, իրենց բնակարանները վերադարձան, յաջորդ
Ուրբաթ դարձեալ ներկայ գտնուելու, այս անգամ նոր օծուած միւռոնով ջրօրհնէքին
ներկայ գտնուելու եւ անոր օրհնութիւններով, միասնակամ եւ աշխոյժ եկեղեցանուէր
շրջան մը դիմագրաւելու:

www.armenianprelacykw.org
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Գնահատանք` Համահայկական Խաղերու
Հովանաւորին Եւ Մասնակից Մարզիկներուն
Ուրբաթ,

Սեպտեմբեր
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2015-ին,

հովանաւորութեամբ Քուէյթի եւ շրջակայից
թեմի

առաջնորդ

Զօպուեանի,

Մասիս

Քուէյթի

մէջ

ծ.

վրդ.

Հայաստանի

դեսպան Ֆատէյ Չարչօղլեանի, գաղութի
հոգեւոր հովիւ Արտակ քհնյ. Քեհեաեանին
եւ

զանազան

ազգային

մարմիններու

ներկայացուցիչներուն,

եկեղեցւոյ

«Արարատ» սրահին մէջ հանդիպում մը
տեղի ունեցաւ համահայկական 6-րդ մարզախաղերուն մասնակցած մարզիկներուն
հետ: Հայր սուրբը գնահատեց քուէյթահայ մարզիկներուն առաջին անգամ ըլլալով
մասնակցութիւն

բերելը

համահայկական

խաղերուն,

միաժամանակ

դրուատեց

համահայկական խաղերու Քուէյթի պատասխանատու մարմինին աշխատանքը: Հայր
սուրբը

յատուկ

կերպով

գնահատեց

քուէյթահայ

մարզիկներու

հովանաւոր

Երեսփոխանական ժողովի անդամ Ֆիլիփ Փաթաթանեանի ազնիւ բարերարութիւնը:

Այս

առթիւ

Հ.Հ.

հպարտութիւնը`

դեսպանը
քուէյթահայ

ներկաներուն

փոխանցեց

իր

մարզիկներուն

մասնակցութեան

ուրախութիւնը

եւ

կապակցութեամբ,

քաջալերելով նաեւ յառաջիկայ համահայկական խաղերուն անոնց մասնակցութիւնը:
Երեսփոխանական ժողովի ատենապետ՝ Պրն. Յարութ Պետիրեանն ու քահանայ հայրը
եւս իրենց սրտի խօսքերը փոխանցեցին: Աւարտին կատարուեցաւ վկայագիրներու
բաշխում` բոլոր մասնակից մարզիկներուն եւ կարկանդակի հատում:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Նախագահը Յանձնարարած Է Ամփոփել Տաւուշի Մէջ
Ռմբակոծումներէն Եղած Վտանգներուն Պատկերը
Հայաստանի
Հանրապետութեան
նախագահ
Սերժ
Սարգսեան 16 Սեպտեմբերին Տաւուշի մարզպետի եւ
մարզպետարանի
պատասխանատուներուն
մասնակցութեամբ խորհրդակցութիւն կատարած է Տաւուշի
մարզի 2014 եւ 2015 թուականներու առաջին կիսամեակի
ընկերային-տնտեսական
իրավիճակին,
առկայ
հիմնախնդիրներուն
եւ
զարգացման
ծրագիրներուն
քննարկման նպատակով:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան Տաւուշի մարզպետ Յովիկ Աբովեանին յանձնարարած է 1-էն 6
Սեպտեմբերի ռմբակոծումներէն տուժած մարզի սահմանամերձ համայնքներու բնակիչներուն
նիւթական աջակցութիւն տրամադրելու նպատակով կարելի եղածին չափ արագ
(առաւելագոյնը 10 օրէն) ամփոփել տուժած 13 շրջաններու վնասներուն պատկերը` նիւթական
օժանդակութեան վերաբերեալ համապատասխան յայտ ներկայացնելով Հայաստանի
կառավարութիւն:
Միաժամանակ յանձնարարուած է Հայաստանի քաղաքաշինութեան եւ Տարածքային
կառավարման ու արտակարգ իրավիճակներու նախարարութիւններուն հետ միացեալ
ամբողջական ուսումնասիրութիւն կատարել սահմանամերձ ռմբակոծուած համայնքներուն մէջ
եւ
համապատասխան
առաջարկներ
մշակել
կրթական
հաստատութիւններու
ու
հասարակական
շինութիւններու
անվտանգութեան
մնայուն
բարելաւման
(նաեւ`
վերակառուցման կամ նորի կառուցման միջոցով), ինչպէս նաեւ բնակչութեան տեղաշարժի
անվտանգութեան ապահովման ուղղութեամբ` նիւթական գնահատականներուն վերաբերեալ
ամփոփումները ներկայացնելով կառավարութեան:
Յանձնարարուած
է
նաեւ
գիւղատնտեսական
հողաշերտերու
օգտագործման
արդիւնաւէտութեան բարձրացման նպատակով գիւղատնտեսութեան նախարարութեան
ջրային տնտեսութեան պետական կոմիտէին հետ միասնաբար ուսումնասիրել անհրաժեշտ
ոռոգման համակարգերու կառուցման ծաւալները` առաջնահերթութիւններուն վերաբերեալ
առաջարկ ներկայացնելով կառավարութեան:
Մարզպետին յանձնարարուած է նաեւ ընկերային մարզի պատասխանատուներուն հետ
ուսումնասիրել մարզային զբաղուածութեան տուեալները, աշխատուժի պահանջէն մեկնելով`
նաեւ աշխատանքային պաշարի վերաորակաւորման կարելիութիւնները` համապատասխան
առաջարկներ ներկայացնելով կառավարութեան եւ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմին:
Սահմանամերձ շրջաններուն մէջ հարկային արտօնութիւններէն օգտուող իրաւաբանական
անձերուն տնտեսական գործունէութեան խրախուսման եւ խոցելի շրջաններուն մէջ
աշխատանքի ձեւաւորման նպատակով ելեւմուտքի նախարարութեան յանձնարարուած է Բերդ
քաղաքը ներառել հարկային արտօնութիւններէն օգտուող սահմանամերձ համայնքներու
ցանկին մէջ` փոփոխութիւն նախաձեռնելով մարտական գործողութիւններուն իբրեւ հետեւանք
չօգտագործուող հողատարածքներ ունեցող սահմանամերձ գիւղական շրջաններուն մէջ
իրականացուող գործունէութիւնը հարկերէ զերծ կացուցելու օրէնքին մէջ:
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Միջին Արեւելքը Առանց Քրիստոնեաներու Աւելի
Վտանգաւոր Պիտի Ըլլայ
Ամերիկահայերը Միացեալ Նահանգներուն մէջ կոչ կ՛ուղղեն պաշտպանելու Միջին Արեւելքի
քրիստոնեաները:
Այս մասին «Տը Կլոպըլ Քաթըլիք Չենըլ»-ին տուած հարցազրոյցին մէջ յայտարարած է
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Արամ Համբարեան:
Այդ պատճառով անհրաժեշտ է ՏԱՀԵՇ-ի դէմ տարուող պայքարի զինուորական
միջամտութիւնը խստացնել եւ բողոքել Թուրքիոյ գործողութիւններուն դէմ, որ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ
պայքարի քողին տակ յարձակումներ կը գործէ քիւրտերուն եւ այլ ազգային
փոքրամասնութիւններուն վրայ:
Այդ շրջագիծին մէջ ան նշած է քոնկրեսականներ Աննա Էշուի եւ Չեֆ Ֆորթենպերիի
ներկայացուցած բանաձեւին կարեւորութիւնը: Բանաձեւը կոչ կ՛ուղղէ Միջին Արեւելքին մէջ
ՏԱՀԵՇ-ի իրականացուցած քրիստոնեաներու հալածանքները որակելու ցեղասպանութիւն:
«Հայերը նոյնպէս յարձակումի թիրախ դարձած են», նշած է Համբարեան:
Անոր կարծիքով, հիմնական խնդիրը այն է, որ շատերը հարցին մօտեցած են
քաղաքականութեան մակարդակով, հակառակ անոր որ ցեղասպանութիւնը բարոյականութեան
հարց է: «Միջին Արեւելքը առանց քրիստոնեաներու աւելի քիչ բազմաշերտ եւ վերջին հաշուով
աւելի վտանգաւոր վայր պիտի դառնայ», ընդգծած է Համբարեան:

Արմէն Ռուստամեան Բարձրացուց Փանիկ Գիւղի Ջուրի
Խնդիրը
16
Սեպտեմբերին
կառավարութեան
հետ
հարցուպատասխանի
ընթացքին
ՀՅԴ
խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան
ուղղած է հարցում մը, որ կը վերաբերի Շիրակի
մարզի Փանիկ գիւղի ոռոգման ջուրի խնդիրին, որ
տագնապալի վիճակ ստեղծած է շրջանի
բնակիչներուն համար:
«Մենք վերջերս Շիրակի մարզ կը գտնուէինք: Թէ՛
գիւղապետը, թէ՛ աւագանիի 10 անդամները
ներկայացուցած են այդ գիւղին մէջ տիրող ծանր
վիճակը, որովհետեւ գիւղին մէջ ոռոգման ջուր ամբողջութեամբ գոյութիւն չունի: Բազմիցս այդ
հարցը քննարկուած է, ու բազմաթիւ խոստումներ տրուած են: Բնակչութիւնը իսկապէս այդ
խոստումներէն յոգնած է, որովհետեւ որեւէ յառաջընթաց, որեւէ լուծում չ՛երեւիր: Ոռոգման
ջուրի գոյութիւն չունենալուն պատճառով այգիները, որոնք բարեբեր եղած են, հիմա կը չորնան,
բանջարանոցները կը չորնան: Գիւղապետարանը այդ հարցին լուծումը կը գտնէ փակ խողովակ
կառուցելու մէջ, որովհետեւ ջուրի պատճառով անընդհատ վէճեր կը ծագին դրացի գիւղերուն
հետ: Գիւղացիները յուսահատ վիճակի մէջ են, լուծում պէտք է տրուի, որպէսզի գիւղացիներուն
դժգոհութիւնը չվերածուի անհնազանդութեան, որովհետեւ փանիկցիները նման հարցի մը
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մասին կը խօսին: Ի՞նչ ծրագիրներ կան` այս հարցին լուծման հետ կապուած, եւ ի՞նչ ժամկէտով
այդ հարցը պիտի լուծուի», հարցուցած է Արմէն Ռուստամեան:
Գիւղատնտեսութեան նախարար Սերկէյ Կարապետեան առաջարկած է, որ պատգամաւորը
հարցը գրաւոր ուղղէ նախարարութեան, որպէսզի փորձեն լուծում գտնել անոր:

Ըստ «Հայոց Աշխարհ»-ի. Հայաստանի Հանրապետութեան
Արտաքին Պարտքը Շրջանցած Է 4 Միլիառ Տոլարը
Հայաստանեան «Հայոց Աշխարհ» օրաթերթը կը գրէ
.«Միջազգային ելեւմտական կազմակերպութիւններու եւ
վարկատուներու
նկատմամբ
Հայաստանի
արտաքին
պարտաւորութիւնները Սեպտեմբերի սկիզբի դրութեամբ
առաջին անգամ ըլլալով շրջանցած են 4 միլիառ տոլարի
սահմանագիծը: Երկրին արտաքին պարտքը կազմած է 4
միլիառ 68 միլիոն տոլար` տարեսկիզբին համեմատ
աւելնալով 283 միլիոն տոլարով:
«Սակայն ատիկա տակաւին ամբողջը չէ: Արդէն ստորագրուած են շարք մը վարկային
համաձայնագիրներ, որոնց միջոցով կը նախատեսուի ներգրաւել քանի մը հարիւր միլիոն
տոլար: Անոնց շարքին` նաեւ ռուսական 200 միլիոն տոլարնոց ապրանքային վարկը, որուն
ճամբով կը նախատեսուի համալրել մեր երկրի սպառազինութիւնները:
«Այս վարկի օգտագործումը տակաւին չէ սկսած: Ուստի ատիկա պարտքի ցուցանիշներուն մէջ
ներառուած չէ: Այնպէս, ինչպէս հիւլէական կայանի վերազինման նպատակով ստորագրուած
270 միլիոն տոլարնոց վարկը»:

24-25 Սեպտեմբերին. Նալբանդեան-Մամետեարով
Հանդիպում` Նիւ Եորքի Մէջ
«Արմէնփրես»` վկայակոչելով ազրպէյճանական ԱՓԱ
լրատու
գործակալութիւնը,
կը
հաղորդէ,
որ
Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար
Մամետեարով լրագրողներու հետ զրոյցի մը հետ
յայտնած է, որ 24-25 Սեպտեմբերին Նիւ Եորքի մէջ
տեղի պիտի ունենայ Հայաստանի Հանրապետութեան
արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեանի
հետ իր հանդիպումը:
Մամետեարով յայտնած է, որ նախ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահները անջատ
հանդիպումներ պիտի ունենան Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց
նախարարներուն հետ, ապա տեղի պիտի ունենայ միացեալ հանդիպումը: «Վերջին շրջանին
յաճախակի դարձած են զինադադարի դրութեան խախտման դէպքերը: Յոյսով եմ, որ այս
խնդիրին հետ կապուած յառաջիկայ հանդիպումին որեւէ արդիւնքի պիտի հասնինք», ըսած է
ան:
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Աւստրալիոյ Նոր Վարչապետը՝ Ցեղասպանութեան
Ճանաչման Կողմնակից
ՀՅԴ Աւստրալիոյ Հայ Դատի յանձնախումբը ողջունած է Աւստրալիոյ նոր վարչապետ Մալքըլմ
Թըրնպուլի ընտրութիւնը։ Ան Սեպտեմբեր 15-ին պաշտօնապէս ստանձնեց իր նոր պաշտօնը:
Այս մասին կը հաղորդէ News.am-ը
Աւստրալիոյ Հայ Դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Վաչէ Ղահրամանեան երկիրի
նորընտիր վարչապետին ուղարկած է նամակ մը, որուն մէջ ընդգծուած է. «Հայերուն առնչուող
հարցերուն նկատմամբ Մալքըլմ Թըրնպուլի նախկին գործունէութիւնը տպաւորիչ է, ու մենք
անհամբերութեամբ կը սպասենք այդ ամուր յարաբերութիւններու շարունակութեան»:

ՀՅԴ Աւստրալիոյ Հայ Դատի գրասենեակը կը ծրագրէ հանդիպիլ նորընտիր վարչապետին հետ՝
քննարկելու համար Աւստր ալիոյ հայութեան վերաբերող որոշ հարցեր:
Նշենք, որ Թըրնպուլ խորհրդարանէն ներս Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման վառ
կողմնակիցներէն մէկն էր: 23 Նոյեմբեր, 2013-ին, երբ ան հեռահաղորդակցութիւններու
նախարար էր, Աւստրալիոյ Ներկայացուցիչներու տան մէջ հանդէս եկած էր ելոյթով մը՝ կոչ
ընելով պաշտօնապէս ճանչնալու հայերու, յոյներու եւ ասորիներու ցեղասպանութիւնները:
Օրին, անդրադառնալով ՀՅԴ Աւստրալիոյ Հայ Դատի գրասենեակի պատուիրակութեան
կատարած այցին խորհրդարան՝ Թըրնպուլ խորհրդարանի բեմէն յայտարարած էր. «Այդ
մարդիկը (Հայ Դատի գրասենեակի պատուիրակութիւնը), ինչպէս եւ մենք, հաւաքուած ենք
այստեղ, որպէսզի յարգենք մարդկութեան դէմ ամենամեծ ոճրագործութիւններէն մէկուն
զոհերու յիշատակը: Ոճրագործութիւն, որ ոչ միայն յոյներու, ասորիներու ու հայերու դէմ էր,
այլեւ՝ մարդկութեան դէմ, երբ միլիոնաւոր մարդիկ բնաջնջուած, կախաղան հանուած ու
սպաննուած են միայն այն պատճառով, որ անոնք տարբեր էին: Յանցագործութեան այդ
տեսակը, ցեղասպանութեան յանցագործութեան այդ տեսակը, ցաւօք, եզակի չէ պատմութեան
մէջ»:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Սուրիոյ Տագնապին Լուծման Մեր Նախաձեռնութիւնը
Կեանքի Պիտի Կոչուի Ռուսիոյ Հետ
Խորհրդակցութիւններէ Ետք» Ըսաւ Ապտելլահեան
Իրանի արտաքին գործոց նախարարի արաբական եւ ափրիկեան հարցերու օգնական Հիւսէյն
Ամիր Ապտելլահեան յայտնեց. «Սուրիական տագնապին լուծման իրանեան նախաձեռնութիւնը
կեանքի պիտի կոչուի յառաջիկայ օրերուն` ռուս պաշտօնատարներու հետ նախատեսուած
խորհրդակցութիւններէն ետք»:
Ան նշեց, որ Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամետ Ճաւատ Զարիֆ անցեալ ամիս
Դամասկոս իր այցելութեան ընթացքին այդ նախաձեռնութիւնը ներկայացուցած է Սուրիոյ
նախագահ Պաշշար Ասատին, որ զայն ողջունած է եւ անոր վրայ առաջարկներ աւելցուցած:
«Իրանեան կողմը սուրիական կողմին հետ համաձայնեցաւ այդ նախաձեռնութեան
մանրամասնութիւններուն վրայ աշխատիլ, եւ սուրիական կողմը այդ առնչութեամբ
աշխատանքային խմբակ մը կազմեց», ըսաւ ան` նշելով, որ երկու կողմերուն միջեւ
նախաձեռնութեան ընդհանուր շրջագիծին ու գլխաւոր կէտերուն շուրջ համաձայնութիւն
գոյութիւն ունի:
Միւս կողմէ, Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրի իր ռուս
պաշտօնակից Սերկէյ Լաւրովին հեռաձայնելով զգուշացուց, որ Ասատի նկատմամբ Մոսկուայի
ցուցաբերած աջակցութիւնը Սուրիոյ մէջ տագնապը պիտի բարդացնէ:

Իրաքի Մէջ Առեւանգուած 18 Թուրք Աշխատաւորներէն
Երկուքը Ազատ Արձակուած Են
«Արմէնփրես»` վկայակոչելով թրքական «Հիւրրիյէթ» օրաթերթը, կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ
արտաքին գործոց նախարար Ֆերիտուն Սինիրլիօղլուի հետ պաշտօնական այցելութեամբ
Պաքու գտնուող նախարարութեան բանբեր Թանժու Պիլկիչ յայտարարած է, որ Իրաքի
մայրաքաղաք Պաղտատի մէջ առեւանգուած 18 աշխատաւորներէն երկուքը ազատ արձակուած
են:
Ան յայտնած է նաեւ ազատ արձակուած աշխատաւորներուն անունները` աւելցնելով, որ անոնք
ազատ արձակուած են Պասրա քաղաքին մէջ:
Նախապէս թրքական «Թարաֆ» օրաթերթը յայտնած էր, որ 18 թուրք աշխատաւորները
առեւանգած շիի խմբաւորումը հրապարակած է տեսանիւթ մը` ներկայացնելով իր
պահանջները: Իրենք զիրենք «Մահուան խմբակներ» կոչող զինեալները տեսանիւթին մէջ, ուր
կ՛երեւին նաեւ առեւանգուած թուրքերը, յայտարարած են, որ աշխատաւորները ազատ
արձակելու դիմաց Էրտողան պէտք է կատարէ իրենց պահանջները:
Անոնք մասնաւորաբար պահանջած են չարտօնել Թուրքիոյ տարածքին ճամբով զինեալ
անձերու մուտքը Իրաք եւ դադրեցնել քրտական ինքնավար շրջանէն գողցուած քարիւղի հոսքը
Թուրքիոյ ճամբով:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Եւրոպական Միութիւնը, Լիբանանն Ու Գաղթականներու
Հարցը
Եւրոպական Միութեան ներքին գործոց նախարարները երկուշաբթի օր Պրիւքսէլի մէջ 6
ժամ տեւած իրենց ժողովի ընթացքին ձախողեցան 120 հազար գաղթականներն ու
անոնց բեռը իրարու միջեւ բաժնուելու շուրջ համաձայնութիւն գոյացնել եւ յոյս
յայտնեցին համաձայնութիւն գոյացնել 8 հոկտեմբերին նախատեսուած մէկ այլ ժողովի
մը ընթացքին:
Իրապէս ամօթալի է այս երեւոյթը, մանաւանդ երբ
մտաբերենք Լիբանանի պարագան: Մինչ 10.452
քառ. քմ տարածք ունեցող եւ շուրջ 4 միլիոն
բնակչութիւն ունեցող փոքրիկ Լիբանանը իր
արդէն իսկ դժուար եղող պայմաններուն մէջ կը
հիւրընկալէ
տնտեսական,
ընկերային
եւ
ապահովական գետնի վրայ իրեն համար շատ
ծանր
բեռ
եղող
1,5
միլիոն
սուրիացի
գաղթականներ, 4 միլիոն 324 հազար 782 քառ. քմ
տարածք ունեցող, 508 միլիոն, 191 հազար, 116 բնակչութիւն ունեցող եւ 28 երկիրներէ
բաղկացած Եւրոպական Միութիւնը չի կրնար 120 հազար գաղթականներու
տեղակայման շուրջ համաձայնութիւն գոյացնել:
Եթէ 120 հազար գաղթականները հաւասարապէս բաժնենք Եւրոպական Միութեան 28
անդամներուն միջեւ, անոնցմէ իւրաքանչիւրը պարտի հիւրընկալել շուրջ 4285
գաղթական: Եւրոպական բարգաւաճ երկիրները կը զարհուրին այդ թիւով
գաղթականներ հիւրընկալելէ, իսկ Լիբանան գտնուող գաղթականները անոր
բնակչութեան թիւին շուրջ մէկ չորրորդը կը կազմեն:
Աւելի՛ն, թունուզցի պաշտօնատար մը եւս երեքշաբթի օր յայտարարեց, թէ 165 հազար
քառ. քմ տարածք եւ շուրջ 10,8 միլիոն բնակչութիւն ունեցող իր երկիրը արդէն իսկ կը
հիւրընկալէ 4 հազար սուրիացիներ եւ յաւելեալ գաղթականներ հիւրընկալելու
կարողութիւնը չունի:
Վերոնշեալները կրնան լիբանանցիին մօտ յառաջացնել հպարտութիւն մը, որ սակայն
սնամէջ է, որովհետեւ անոնք իրողութեան մէջ պատկերացում մը կու տան հազարումէկ
հարցեր դիմագրաւող Լիբանանին գտնուած լուրջ կացութեան մասին: Կացութիւն մը,
որուն ծանրութիւնը կը զգայ տնտեսական վիճակի առումով արդէն իսկ շարժող աւազի
մէջ գտնուող եւ ապագայի նկատմամբ հետզհետէ իր յոյս կորսնցնող քաղաքացին:
ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ

www.armenianprelacykw.org
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ԱԿՆԱՐԿ

Ազրպէյճան Անուան Ծագումնաբանութեան Ու
Քաղաքական Նշանակութեան Շուրջ
Ռուսաստանում
տեղի
ունեցած
1917-ի
Հոկտեմբերեան
յեղափոխութիւնը
եւ
Ռուսաստանի դուրս գալն Ա. Համաշխարհային
պատերազմից,
թուրքական
զօրքերի
առաջխաղացումը
Կովկասեան
ռազմաճակատում, պատճառ հանդիսացան
Այսրկովկասի տարածքում 1918թ մայիսի 28-ին
Առանի եւ Շիրվանի (Աղուանք) գաւառներում
նոր
հանրապետութեան
կերտմանը,
որն
անուանուեց
Պարսկաստանի
համանուն
նահանգի` Ազրպէյճան անուամբ:
Պարսկաստանի կառավարութիւնը փորձեց
դիւանագիտական ճանապարհով վիճարկել հարցը, սակայն` ապարդիւն: Պարսկաստանի համանուն
Ազրպէյճան նահանգում տեղի ունեցան ցոյցեր, որոնց ընթացքում շէյխ Խիապանին եւ նրա
կողմնակիցները հարց բարձրացրեցին փոխել սեփական նահանգի անուանումը` Ազրպէյճանը
վերանուանելով Ազատիսթան, միայն թէ տարբերուէին հարեւան նորաստեղծ հանրապետութիւնից:
Վիճելի հարցն այդպէս էլ լուծում չստացաւ. Առանի եւ Շիրվանի գաւառներում առաջացած
հանրապետութիւնը շարունակեց կրել Ազրպէյճան անուանումը նաեւ խորհրդայնացումից յետոյ, որը
պատճառ եղաւ քաղաքական բազմաթիւ շահարկումների Բ. Համաշխարհային պատերազմից յետոյ:
Հետաքրքրական է ակադեմիկոս Վ.Վ. Պարթոլտի կարծիքն Առանն ու Շիրվանն Ազրպէյճան
վերանուանելու մասին. «Եթէ անհրաժեշտ լինէր ստեղծել այնպիսի մի եզր, որը կ՛ընդգրկէր ներկայիս
Ազրպէյճանի Հանրապետութեան տարածքը, ապա նպատակայարմար կը լինէր ընտրել Առան
անուանումը, սակայն Ազրպէյճան եզրն ընտրուել է, որովհետեւ, երբ ստեղծւում էր Ազրպէյճանի
Հանրապետութիւնը, ենթադրւում էր, որ պարսկական եւ այս Ազրպէյճանը պէտք է մէկ ամբողջութիւն
լինեն, քանի որ բնակչութիւնը բաւականին նմանութիւններ ունի»:
Այսպիսով յստակօրէն երեւում է, որ Ազրպէյճան անուանումն ընտրուած էր, որպէսզի hնարաւորութեան
դէպքում Իրանից բռնազաւթուէր նրա հնագոյն մշակութային եւ պատմական կենտրոններից մէկը, որը
թիւրքական աշխարհը կապող կարեւորագոյն օղակի դեր պէտք է խաղար:
Փրոֆեսէօր Գառնիկ Ասատրեանը նշում է, որ Ազրպէյճանն իրանական վաղեմի նահանգ է երկրի հիւսիսարեւմուտքում (Մարաստանի հիւսիս-արեւմտեան հատուածում): Նրա անունն արաբականացուած ձեւն է
դասական նոր պարսկերէնի` Ատարպականի (Ատարպայկան), որը ծագել է միջին պարսկական
Ատուրպատական ձեւից (համեմատել` հայերէն Ատրպատական):
Այն առնչւում է երկրանունների (հետեւաբար եւ ցեղանունների) այն դասին, որոնք ծագում են ենթադրեալ
առաջնորդ-ցեղապետի, կամ համանուն-նախահօր անունից, տուեալ դէպքում` Ալեքսանդր Մակեդոնացու
զօրապետ Ատրոպատի (Ատուրպատի) անունից, որ Ք.Ա. 320 թուականին այս երկրամասում առաջինն է
ստեղծել անկախ մի մեծ պետութիւն:
Ռուս պատմաբան Իւանովը նշում է, որ Իրանի հիւսիս-արեւմուտքում իրանալեզու բնակչութիւնը
բնակւում էր մինչ ասորիների եւ ուրարտացիների արշաւանքները Ք.Ա. 9-րդ դարում: Այն յիշատակուած է
Ուրմիայ լճի մօտակայ շրջաններից մինչեւ Տիալիի բարձունքները, Մարաստանի արեւմտեան եւ աւելի
արեւելեան շրջաններում: Նրանց մասին յիշատակումներ կան Ք.Ա. 8-րդ եւ 7-րդ դարերում:
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Իրանցի պատմաբան Էնայաթ Օլլա-Ռեզան նշում է, որ հետագայում հէնց Ք.Ա. 669-ին Մարաստանում
ստեղծուեց իրանական առաջին հզօր պետութիւնը, որի կենտրոնն էր համարւում այն տարածքը, որը
հետագայում պէտք էր անուանուէր Ատրպատական:
Ստրապոնը, Արրիանը, Փլաւիոսը Ատրպատականը համարում էին Մարաստանի մի մասը եւ անուանում
էին այն Մարաստան-Ատրպատական: Վ.Վ. Պարթոլտը նոյնպէս Ատրպատականը համարում էր
Մարաստանի անքակտելի հատուածը: Իրանական ցեղերից համեմատաբար ուժեղ էին մարերը, որոնք
բնակւում էին Իրանի հիւսիս-արեւմուտքում:
Մարերը ծագումնաբանօրէն իրանցիներ էին, իսկ նրանց լեզուն պատկանում էր հնդեւրոպական
լեզուաընտանիքի արեւելեան ճիւղին: Պահպանուել է Իրանի քրմապետ Քարթիրի յիշատակութիւնը,
որտեղ յստակօրէն նշւում են այն շրջաններն ու երկրները, որոնք համարւում էին Էրան (Իրան), եւ` այն
երկրները, որոնք Իրանի տարածքից դուրս են` Ան-Էրան, չնայած գրաւուել էին շահնշահի զօրքերի
կողմից: Ատուրպատական-Ազրպէյճանն այս գրութիւնում, ի հարկէ, Իրանի մէջ է, իսկ Աղուանքը,
Յունաստանի, Հայաստանի, Վրաստանի (Իպերիայի) հետ` ոչ իրանական հատուածում է:
Ահա թէ ինչ է պատմում Քարթիրը. «Եւ ես` Քարթիրս, ի սկզբանէ ծառայում եմ աստուածներին իմ հոգու
համար: Իմ շնորհիւ շատ (սրբազան) կրակներ Մեշանում, Ատրուպատականում, Սեպահանում, Ռէյում,
Քերմանում, Սակաստանում եւ Գուրգանում մինչեւ Փիշեւար վառուեցին: Ինչպէս նաեւ ոչ իրանական
երկրներում կրակներ եւ քրմեր տարածեցի: Շահնշահի զօրքերն ու ձիերը հասան Անտիոք, Սիրիա,
Կիլիկիայի Տարսոն քաղաք, Յունաստան, Հայաստան, Իպերիա, Աղուանքի դարպասներին, որտեղ էր հէնց
ինքը` Շապուհ շահնշահը: Այս տեղերում շահնշահի հրամանով քրմեր նշանակեցի, կազմակերպեցի
ատրուշաններ»:
Թուրքախօս ցեղերի խոշոր ներթափանցումներից Ատրպատական սկսուեցին 1050-1056 թուականներին`
սուլթան Մահմուտ Ղազնաւիի եւ Ատրպատականի կառավարիչ Վախսուտանի օրօք: 13-րդ դարում, երբ
Ատրպատականը գտնւում էր մոնկոլների տիրապետութեան տակ, այստեղ բնակութիւն էին հաստատում
թաթարներ, ագ-գոյունլու, գարա-գոյունլու ցեղերը, որոնք նոյնպէս պատկանում էին օղուզական
թուրքախօս ցեղերին:
15-րդ դարում Թուրքիայից Իրան ներգաղթեցին շամլու, ռումլու, ուսթաճլու, թեքքելու, աֆշար, ղաճար,
զուլքատար, եւ այլ թուրքական ծագում ունեցող ցեղեր:
Այսպիսով, սկսած 11-րդ դարից, թուրքական ցեղերը, ոչ միայն հաստատւում էին Ատրպատականում,
այլեւ իշխող դիրք էին ձեռք բերում, ինչը նպաստում էր թուրքերէն լեզուի տարածմանն ու ամրապնդմանը
տեղի իրանական ծագում ունեցող բնակչութեան մէջ:
Թուրքերէնի
տարածումն
ու
ամրապնդումն
Ատրպատականում
հետագայում
բազմաթիւ
քաղաքական շահարկումների պատճառ դարձաւ Ա. Համաշխարհային պատերազմի ընթացքում, Բ.
Համաշխարհային պատերազմից յետոյ: Ատրպատականում թուրքախօս ազարիների հիմնահարցը
մեծապէս շահարկուեց Խորհրդային Միութեան կողմից Բ. Համաշխարհային պատերազմից յետոյ:

ՄՀԵՐ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
Նանճինկի համալսարանի Միջազգային յարաբերութիւնների
հիմնարկի ասպիրանտ, ՉԻՆԱՍՏԱՆ

www.tert.am
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Ամառնային Ճամբար Դէպի Քեսապ
Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնի նախօրեակին ՍՕԽ-ի Ազգային պատսպարանէն 24
սաներ (մնայուն եւ այցելու) Քեսապ մեկնեցան`
վերանորոգելու իրենց ուխտը Էսկիւրենի Ս.
Աստուածածին մատուռին եւ Գարատուրանի Ս.
Աստուածածին եկեղեցիին մէջ: Անոնք ներկայ
գտնուեցան
Քեսապի
աւանդական
Աստուածածնայ
տօնին
նուիրուած
արարողութիւններուն:
Պատսպարանի
սաներուն
ճամբարը
իրականութիւն դարձաւ` հովանաւորութեամբ
Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք.
Սարգիսեանի, աջակցութեամբ Դամասկոսէն
Արմաշ եպս. Նալպանտեանի, կազմակերպութեամբ ՍՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան եւ
պատսպարանի յանձնախումբին:
Ձեռնարկին նպատակն էր հաւաքական ուրախ պահեր պարգեւել կեանքի կարգ մը բարիքներէն
զրկուած այն երեխաներուն, որոնք յանձնուած են պատսպարանի խնամքին: Ճամբարը կը
ձգտէր իւրաքանչիւր երեխայի մէջ զարգացնել անհատական պատասխանատուութեան
գիտակցութիւնը` շրջապատի եւ հաւաքական կեանքի կարիքներուն նկատմամբ:

Երիտասարդ Ճարտարագէտ Ռուբէն Մինասեանի
Եզակի Գիւտը` Արդիւնաբերութեան Ծիրին Մէջ
Վերջերս ճարտարագէտ-գիւտարար Ռուբէն Մինասեան արդիւնաբերութեան ծիրէն ներս իր
հնարած բացառիկ գիւտով արժանացաւ մասնագէտներու եւ գիտնականներու ուշադրութեան ու
գնահատանքին: Ան երկար հետազօտական աշխատանքներէ ետք յաջողեցաւ ստեղծել իր
տեսակին մէջ եզակի գործիք մը,
որուն
միջոցով
կարելի
է
ամենակարճ ժամանակին եւ շատ
քիչ վճարումով ստուգել ու անջատել
ինքնաշարժի շարժիչի պտոյտի,
արագաչափի
եւ
թթուածնի
ելեկտրոնային շրջաններուն մէջ
յառաջացած թերութիւնները:
Սոյն
գործիքը
ներկայացուեցաւ
հնարամիտներու
ազգային
հիմնարկի ամէնամեայ գիւտերու
փառատօնին,
ուր
արժանացաւ
դատական կազմի յատուկ գնահատագրին: Նաեւ որպէս գիւտ հաստատուեցաւ երկրի
տիրոյթներու եւ փաստաթուղթերու գրանցման կազմակերպութեան կողմէ` նոյն թուականին եւ
ստացաւ համապատասխան հաստատագիր` 82644 գրանցման համարի տակ: Գործիքի
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ստեղծման աշխատանքին մէջ Ռուբէն Մինասեանի հետ համագործակցած էր իր կրտսեր
եղբայրը` Արմօ Մինասեանը, որ նոյնպէս ելեկտրաճարտարագէտ է:
Սպահանի Թեթեւ փոխադրամիջոցներու արհեստական ծառայութիւններու արհմիութեան
մասնագէտներու գրաւոր գնահատմամբ, Ռուբէն Մինասեանի գիւտը նկատուեցաւ որպէս
նորարարութիւն եւ եզակի նմուշ, որուն միջոցով կարելի է խնայել ինքնաշարժի
սեփականատիրոջ ժամանակն ու գումարը:

ՀՕՄ-ի Աւստրալիոյ Միաւորի
Յիսնամեակի Տօնակատարութիւն
Օգոստոս ամսուան ընթացքին Աւստրալիոյ Հայ օգնութեան միութիւնը նշեց իր հիմնադրութեան
յիսնամեակը, որուն ներկայ գտնուեցաւ ՀՕՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Վիքի

Մարաշլեան:
Ան իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ ՀՕՄ-ի համահայկական ծրագիրներուն եւ միութեան
առաքելութեան` հաստատելով, որ երկար տասնամեակներու ընթացքին հայ ժողովուրդը երբեք
չէ զլացած իր օժանդակութիւնը Հայ օգնութեան միութեան, նեցուկ կանգնելով եւ հաւատալով
անոր տեսլականին, համահայկական բնոյթին ու էութեան:
Ան յորդորեց ներկաները` արդի հարիւրամեակի տեսլականով ՀՕՄ-ի հիմքերը ամրացնելու եւ
նոր ուժերով շարունակելու միութեան առաքելութիւնը:
Մարաշլեան Աւստրալիոյ մէջ իր կեցութեան ընթացքին հանդիպումներ ունեցաւ Աւստրալիոյ եւ
Նոր
Զելանտայի
թեմի
առաջնորդ
Հայկազուն
եպս.
Նաճարեանի,
համայնքի
ներկայացուցիչներուն եւ Համազգայինի Արշակ եւ Սոֆի Գոլստըն ճեմարանի տնօրէնութեան
հետ: Հանդիպումներուն ընթացքին քննարկուեցան գաղութը յուզող հարցեր եւ
սուրիահայութեան ներկայ իրավիճակը: Բարձր գնահատուեցաւ նաեւ Հայ օգնութեան
միութեան գործունէութիւնը տեղական թէ հայկական մակարդակներու վրայ:
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Աշխատանքային այցելութիւններու ծիրին մէջ Կեդրոնական վարչութեան ատենապետը ներկայ
եղաւ Աւստրալիոյ ՀՕՄ-ի միջվարչական ժողովին, ինչպէս նաեւ հանդիպումներ ունեցաւ ՀՕՄ-ի
մասնաճիւղերու ներկայացուցիչներուն հետ, որոնց ընդմէջէն կարելի եղաւ մօտէն ծանօթանալ
միաւորի գործունէութեան ու անոր դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն:

«Մաշտոց-Սորվինք Հայերէն» Համակարգչային
Արեւմտահայերէն Ուսուցողական Խաղ

«Մաշտոց»-ը, որ հովանաւորուած է Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնադրամի կողմէ,
համակարգչային անվճար արեւմտահայերէն ուսուցողական նոր խաղ մըն է, որ կը ներկայացնէ
հայկական
առաջին
կրթական
յաւելուածը`
նախատեսուած
արեւմտահայերէնով
հետաքրքրուողներու համար: Այս ծրագիրը հնարաւորութիւնը կու տայ հեռաձայնի միջոցով
արեւմտահայերէն
սորվելու:
Հետաքրքրական,
գունազարդ,
տեղեկութիւններով
լի
ուսուցողական այս խաղը կ’օգնէ սորվելու արեւմտահայերէն բառապաշար եւ քերականական
հիմնական կանոններ, նաեւ լայն հնարաւորութիւն կ’ընձեռէ ամրապնդելու գիտելիքներ հայ
մշակոյթի, գրականութեան, պատմութեան եւ աշխարհագրութեան ոլորտներէն ներս:
«Մաշտոց»-ի
յաւելուածը
հասանելի
է
Google
Play-ի
մէջ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inconceptlabs.mashtots
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Բոյսեր, Որոնք Կ՛օգնեն Քնանալու
Չկայ աւելի գէշ բան, քան` անքուն գիշերներ անցնելը եւ մահճակալին մէջ մինչեւ առտու
տապլտկիլը… Անքնութիւնը կը խլէ մեր առաւօտեան կենսունակութիւնը, նաեւ կը խլէ մեր
արտադրողականութիւնը, մտային կարողութիւնը, կեդրոնացումը եւ տակաւին շատ բաներ:
Մասնագէտներու կարծիքով, հանգիստ քուն ապահովելու համար պէտք է տունը լեցնել
գեղեցիկ ծաղիկներով եւ բոյսերով: Անոնք ոչ միայն տունը կը վերածեն հաճելի միջավայրի մը
եւ կը գեղեցկացնեն զայն, այլ նաեւ կը մաքրեն ապականած օդը, ինչ որ շատ կարեւոր է
հանգիստ քնանալու համար:
Եթէ լաւ մտածենք` ի՛նչ են անքնութեան գլխաւոր պատճառները, եթէ ոչ` ծանր անձկութիւնն ու
ընկճախտը. իսկ ուսումնասիրութիւնները ցոյց տուած են, որ բնութեան մէջ ժամանակ անցնելը
բարերար ազդեցութիւն կը գործէ մեր ջիղերուն եւ տրամադրութեան վրայ: Ուրեմն ինչո՞ւ
բնութիւնը մեր տունէն ներս չբերենք եւ չօգտուինք անոր բարիքներէն:
Ուրախ լուրը այն է, որ կան բազմաթիւ բոյսեր, որոնք տան օդը կը մաքրեն եւ մեծապէս կ՛օգնեն,
որպէսզի
մենք
հանգիստ
քնանանք:
Արդարեւ,
ՆԱՍԱ-ի
կողմէ
կատարուած
ուսումնասիրութիւնը կը թուէ բոյսերու ամբողջ շարք մը, որ կ՛օգնէ հանգիստ քնանալու`
հիմնուելով անոնց հանդարտեցնող եւ մաքրող յատկութիւններուն վրայ:
1

Յասմիկը բարերար ազդեցութիւն ունի մեր մարմնին եւ միտքին վրայ:
Անիկա կը նուազեցնէ անձկութիւնը եւ կը բարելաւէ քունին որակը. իսկ
օրուան ընթացքին յասմիկը կ՛աւելցնէ կենսունակութիւնը եւ ֆիզիքական
ու մտային արտադրողականութիւնը:
2

Լաւանտը (հուսամ) կը կանոնաւորէ սրտին զարկերը եւ կը նուազեցնէ
արեան ճնշումն ու ընկճախտը: Անշուշտ խօսքը ծաղիկին հրաշագործ
բոյրին մասին է: Որքան ալ զարմանալի թուի, հուսամին բոյրը նաեւ կը
պակսեցնէ երեխաներուն լացը եւ կ՛օգնէ, որ անոնք արագ քունի
անցնին:
3

Կեսուրի լեզու կոչուած բոյսը ունի մեծ առաւելութիւն մը.
անիկա գիշերը թթուածին կ՛արտաշնչէ, ինչ որ կ՛օգնէ օդի
մաքրութեան: Զտիչի դեր կատարող այս բոյսը նաեւ կը ներծծէ
օդին մէջ տարածուող կարգ մը թունաւոր կազեր:
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4

Ալօէ վերան նոյնպէս գիշերը թթուածին կ՛արտաշնչէ, կը մաքրէ օդը եւ կը
նպաստէ քունի որակին բարելաւման: Մեծ խնամքի չկարօտող այս
չարքաշ բոյսը յանձնարարելի է զետեղել ննջասենեակին մէջ:
5

Փիս լիլի կոչուած բոյսը ոչ միայն ճերմակ
ծաղիկներով օժտուած գեղեցիկ բոյս մըն է, այլեւ ունի օդին մէջի
թունաւոր նիւթերը կլանելու յատկութիւնը: Անիկա խոնաւութիւն
կ՛ապահովէ եւ կ՛արգիլէ քիթի եւ կոկորդի չորացումը, ինչ որ
անհաճոյ է քունի ընթացքին:
6

Կարտենիան նոյնքան ազդու է, որքան` վալիոմ կոչուած
քնաբեր դեղը… Ոմանց կարծիքով, այս բուրաւէտ բոյսը տան
մէջ պահելը դժուար է, քանի որ յատուկ խնամքի կը կարօտի,
բայց կարելի է ծաղիկները ջուրով լեցուն բաց ամանի մը մէջ
տեղաւորել եւ ննջասենեակ բերել:

Հանրայայտ Բուրագործ Ֆրանսիս Քիւրքճեան
Ֆրանսիս Քիւրքճեան արդէն 13 տարեկանին սկսած էր հետաքրքրուիլ օծանելիքի
պատրաստութեամբ եւ 1985-ին որոշեց բուրագործ (parfumeur) դառնալ: Անոր առաջին գլուխգործոցը, որ իրեն մեծ յաջողութիւն ապահովեց, Ժան Փոլ Կոթիէի «Լը Մալ» օծանելիքն է:
2001-ին Քիւրքճեան արժանացաւ Ֆրանսուա Քոթի մրցանակին իր ձեռքբերումներուն համար,
իսկ 2008-ին ճանչցուեցաւ տարուան լաւագոյն բուրագործ:
Անոր ստեղծագործութիւններէն են` Էլի Սաապի «Լը Փարֆէօն»-ը, Նինա Ռիչչիի «Լ՛էքսթազ»-ը,
Ճիորճիօ Արմանիի «Մանիա»-ն, Իվ Սեն Լորանի «Քուրոս»-ը, Լանվենի «Ռիւմէօր»-ը, Կերլենի
«Ռոզ պարպար»-ը եւ շատ ուրիշներ:
2009-ին Քիւրքճեան հիմնեց օծանելիքի իր տունը` «Մեզոն Ֆրանսիս Քիւրքճեան»-ը:
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Ի՞նչ Ուտել Տեսողութիւնը Պահպանելու Համար
Մաքիւլար տեճեներէյշընը 55-ը անց մարդոց կուրանալու առաջին
պատճառներէն մէկն է: Այս հիւանդութեան պատճառը ցանցաթաղանթի
կեդրոնական մասի տարիքային վնասուածք է:
Մաքիւլար տեճեներէյշընը անդարմանելի հիւանդութիւն է, սակայն կարելի
է նուազեցնել անոր յառաջացման վտանգը, եթէ ձեր աչքերը առողջ են, կամ
նուազեցնել անոր պատճառով կուրանալու վտանգը, եթէ հիւանդութիւնը
արդէն սկսեր է:
Թաֆց Եունիվըրսիթի աֆ Մետիսինի բժիշկները խորհուրդ կու տան ճիշդ սնանիլ, քանի որ
ուտելիքներուն պարունակած նիւթերը շատ կարեւոր են մեր աչքերու առողջութեան համար:
Ահաւասիկ կարճ ցանկ մը` յանձնարարելի ուտելիքներու.
Ա. կենսանիւթով հարուստ` լեարդ, ձկան իւղ, հաւկիթի դեղնուց,
կաթնեղէն:
– Քարոթէն պարունակող` կարմիր պղպեղ, մանկա, կաղամբ,
ստեպղին, գունաւոր բանջարեղէններ եւ պտուղներ:
-Տէ. 3 կենսանիւթով հարուստ` սաղմոն, թոն, սարտին, կովու լեարդ,
կաթ:
-Սէ. կենսանիւթով հարուստ` պտուղներ, ծաղկակաղամբ, պրոքոլի:
-Էօ. կենսանիւթով հարուստ` պրոքոլի, գետնանուշ, նուշ, աւոքատօ,
արեւածաղիկի սերմեր:
-Օմեկա 3 ճարպաթթուներ պարունակող` իւղոտ ձուկեր, վուշի սերմեր, դդում, ընկոյզ…
-Զինկով հարուստ` ընկոյզ, ամբողջական հատիկներ
-Հակաօքսիտաններ պարունակող` լոռամիրգ, հապալաս, նուռ:
Բժիշկները նաեւ շեշտած են, որ Տէ., Ա., Էօ., եւ Քա. կենսանիւթերու իւրացման համար մարմնին
անհրաժեշտ են ճարպեր, այս պատճառով ալ այդ կենսանիւթերը պարունակող ուտելիքները թելադրելի է
համատեղել ընկոյզի հետ:

Յայտարարութիւն
Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ Դրամահաւաքի նորակազմ յանձնախումբը
անդրանիկ նիստը գումարեց

իր

Չորեքշաբթի, 9 Սեպտեմբեր 2015ին, համայնքիս բարեջան

առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի ներկայութեամբ:
Յանձնախումբին առաջին գործունէութիւնը եղաւ «խաչերու վաճառք»ը Ուրբաթ, 11 Սեպտեմբեր
2015ին, եկեղեցւոյ բակէն ներս յաւարտ սուրբ եւ անմահ պատարագի:
Բարձրօրէն կը գնահատենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդի աջակցութիւնը:
Յանձնախումբը յառաջիկային պիտի շարունակէ իր գործունէութիւնը նոյն թափով:
Լիայոյս ենք, որ մեր համայնքի նախանձախնդիր զաւակները իրենց ազնիւ մասնակցութեամբ կը
շարունակեն քաջալեր հանդիսանալ յանձնախումբին բոլոր աշխատանքներուն:
Հայ եկեղեցին մեր բոլորի հոգեւոր ամրոցն է, միասնաբար պահպանենք ու տէր դառնանք մեր
ազգային դարաւոր ժառանգին:
Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 301, àõñµ³Ã, 18 êºåï»Ùµ»ñ, 2015
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