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Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ,  ÂÇõ 327, àõñµ³Ã,  01 ²äðÆÈ, 2016 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

Սուրբ Յարութեան Տօնը Քուէյթի մէջ 

27 Մարտին Հայաստանեայց առաքելական 

եկեղեցին նշեց Ս. Յարութեան տօնը: Տօնին 

առիթով աշխարհասփիւռ բոլոր հայկական 

եկեղեցիներուն մէջ մատուցուեցաւ Ս. 

պատարագ, հայ հաւատացեալներուն 

փոխանցուեցաւ «Քրիստոս յարեաւ ի 

մեռելոց» աւետիսը:  

Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ  

Կիրակի, 27 Մարտ 2016 ին, մեր Տիրոջ Յիսուսի Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան տօնին 

առիթով, հաւատացեալ ժողովուրդը հոծ բազմութեամբ եկած էր մասնակցելու սուրբ եւ 

անմահ պատարագին, զոր մատուցեց Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպույեան եւ հաղորդուելու օրուան խորհուրդով:  

Հոծ բազմութեան կողքին ներկայ էին նայեւ Հ.Հ. Հիւպատոս Պրն. Լեւոն Պետրոսեանն ու 

ազգային մարմիններու ներկայացուցիչներ:  

Գերպ. Հայր Սուրբը բնաբան առնելով "Հոս 

չէ, որովհետեւ յարութիւն առաւ, ինչպէս 

ըսած էր: Եկէք եւ տեսէ՛ք այն տեղը ուր 

դրուած էր (Մտ 28.6 ) փոխանցեց օրուայ 

պատգամը: Ան անդրադարձաւ Քրիստոսի 

հրաշափառ Յարութեան խորհուրդի մասին, 

եւ յորդորեց հաւատացեալներուս ապրիլ 

Աստուածահաճոյ կեանք մը: 

Ս. Պատարագէն ետք, թափորը Գերպ. Հայր 

սուրբը առաջնորդեց Առաջնորդարանիս Արարատ սրահը, ուր ներկաները բարձրացան 

իրենց շնորհաւորութիւնները ներկայացնելու Հայր սուրբին:  
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Թրքական Մամուլը Կը Շարունակէ Արձագանգել Սիսի 

Կաթողիկոսարանի Վերադարձի Դատին 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կողմէ Թուրքիոյ 

Սահմանադրական Դատարանին մօտ Սիսի պատմական 

Կաթողիկոսարանի կալուածը պահանջող դատին 

բացուելէն ի վեր միջազգային, թրքական ու հայկական 

մամուլը, ինչպէս նաեւ թուրք մտաւորականութիւնը 

զանազան առիթներով անդրադարձան այս հարցին։ 

Անցնող շաբթուան ընթացքին, դատին թղթածրարը 

ներկայացնող Կաթողիկոսութեան թուրք փաստաբանը 

հարցազրոյց մը ունեցաւ թուրքիոյ կառավարութեան մօտիկ 

նկատուող թերթերէն «Հապէր Թուրք»ի (Haber Turk) 

թղթակիցին հետ։ Հարցազրոյցին ընթացքին փաստաբան 

Ճէմ Սոֆուօղլու բացատրած է դատին առնչութեամբ 

տարուած աշխատանքները, ինչպէս նաեւ ապագայի ծրագիրները՝ յատկապէս թրքական 

դատարանին կողմէ մերժուելու պարագային Եւրոպայի Մարդկային Իրաւանց Դատարան 

երթալու որոշումը։ 

Սոֆուօղլու նաեւ փոխանցած է դատին առնչութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետին կեցուածքը. «Այս նիւթին շուրջ Թուրքիոյ հետ պիտի չսակարկենք։ Հատուցում 

չենք պահանջեր. աւելի քան 800 տարի մեզի պատկանած կալուածներու վերադարձը կը 

պահանջենք։ Եթէ Թուրքիա կը փափաքի հայ ժողովուրդին մերձեցման ոգի ցուցաբերել, սա 

լաւագոյն առիթն է»։ 

Հարցազրոյցը որ լոյս տեսաւ Հապէր Թուրք օրաթերթի 21 Մարտ 2016-ի թիւով, թրքական 

մամուլին եւ ընկերային լրատուամիջոցներուն հետաքրքրութիւնը վերստին շարժեց։ 

Հարցազրոյցին նաեւ անդրադարձան Թուրքիոյ հայ եւ թրքալեզու, ինչպէս նաեւ հայրենի թէ 

սփիւռքահայ մամուլը։ 

Ստորեւ տրուած են այս հարցազրոյցին լոյսին տակ հրատարակուած յօդուածներու եւ 

հարցազրոյցներու «կապերը», որոնք ընթերցողին յաւելեալ տեղեկութիւն կու տան դատին 

առնչութեամբ.- 

http://m.haberturk.com/gundem/haber/1212881-ermeni-katalikoslugundan-yeni-adim 

http://www.ermenihaber.am/tr/news/2016/03/21/Kilikya-Ermeni-Katolikosluğu-Adana-Sis/78639 

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/11950/kilikya-katolikoslugu-ndan-sis-davasi-aciklamasi 

http://www.sondakikahaberleri.info.tr/haber/1832772-ermeni-katalikoslugu-ndan-yeni-adim 

http://sekizbot.com/kilikya-ermeni-katolikoslugundan-anayasa-mahkemesine-yeni-basvuru-20744.html/ 

http://www.aztagdaily.com/archives/287558 
 

www.aztarar.com 

http://m.haberturk.com/gundem/haber/1212881-ermeni-katalikoslugundan-yeni-adim
http://www.ermenihaber.am/tr/news/2016/03/21/Kilikya-Ermeni-Katolikoslu%C4%9Fu-Adana-Sis/78639
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/11950/kilikya-katolikoslugu-ndan-sis-davasi-aciklamasi
http://www.sondakikahaberleri.info.tr/haber/1832772-ermeni-katalikoslugu-ndan-yeni-adim
http://sekizbot.com/kilikya-ermeni-katolikoslugundan-anayasa-mahkemesine-yeni-basvuru-20744.html/
http://www.aztagdaily.com/archives/287558


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

 

Üàð Þðæ²Ü,  À. î³ñÇ,  ÂÇõ  327, àõñµ³Ã, 01 ²äðÆÈ, 2016                                                                          3 
 

Նախագահ Սարգսեան Անդրադարձած Է «Լոյս» 

Հիմնադրամի Շրջանաւարտներուն Ներկայացուցած 

Կարեւորութեան 

Աշխատանքային այցելութեամբ Միացեալ Նահանգներ գտնուող Հայաստանի նախագահ Սերժ 

Սարգսեան 29 մարտին այցելած է իրաւունքի եւ դիւանագիտութեան Ֆլեթչըր դպրոց, ուր 

հանդիպում ունեցած է համալսարանի ղեկավարութեան, դասախօսական կազմին եւ 

«Դաւիթեան» հիմնադրամի կրթական ծրագիրի մասնակից Հայաստանի քաղաքացիներուն 

հետ: Հարվըրտ համալսարանի Քենետիի անուան կառավարման դպրոցին մէջ նախագահը 

հանդիպում ունեցած է հայ ուսանողներուն եւ համալսարանի ղեկավարութեան հետ: 

Ան այցելած է նաեւ «Մոտերնա Թերափէութիքս» կենսաբանական արհեստագիտութեան 

ընկերութիւն, ուր հանդիպում ունեցած է ընկերութեան հիմնադիր Նուպար Աֆէյեանի եւ 

գործադիր տնօրէն Սթեֆան Պանսէլի հետ, ապա շրջագայած է ընկերութեան մէջ եւ 

ծանօթացած տարուած գործունէութեան: 

Սերժ Սարգսեան նոյն օրը այցելած է 

Մասաչուսեցի արհեստագիտութեան հիմնարկ, 

ուր հանդիպում ունեցած է հիմնարկի նախագահ 

Ռաֆայէլ Ռայֆի հետ, ապա տեղեկատուական 

մասնագիտական կեդրոնի համահիմնադիր 

Նիքոլաս Նեկրոփոնթէի եւ «Լոյս» հիմնադրամի 

կրթական ծրագիրի գործադիր տնօրէն Ժաքլին 

Կարաասլանեանի ընկերակցութեամբ 

շրջագայած է կեդրոնին մէջ, «Սամպըրկ» 

համաժողովներու կեդրոնին մէջ 

կազմակերպուած է ընդունելութիւն եւ 

հանդիպում` մասնակցութեամբ ամերիկահայ գիտնականներու եւ «Լոյս» հիմնադրամի 

կրթաթոշակառուներուն ու շրջանաւարտներուն: 

Արհեստագիտութիւններու կեդրոնին մէջ ան արտասանած է խօսք մը` իբրեւ բնաբան 

ունենալով «Կրթութիւնը եւ մարդկային դրամագլուխը. կայուն զարգացման ուղի» նիւթը: 

Նախագահ Սարգսեան իր խօսքին մէջ անդրադարձած է հիմնարկին եւ Հայաստանի միջեւ 

գոյութիւն ունեցող գործակցութեան` հաստատելով, որ այս համագործակցութիւնը մեծապէս 

հարստացուցած է Հայաստանի կրթութիւնը` նորարարական գաղափարներով եւ ծրագիրներով: 

«Ես կ՛երազեմ այն Հայաստանին մասին, ուր ուժեղ եւ կայացած անհատները ջանք ու եռանդ չեն 

խնայեր պետական եւ հասարակական կայուն հաստատութիւններ ստեղծելու համար: Իսկ 

ատիկա իրականութիւն կը դառնայ միայն այն պարագային, երբ անոնք համոզուին, որ այդ 

հաստատութիւնները իրենցմէ իւրաքանչիւրին  սեփականութիւնն են: Այս պատկերացումը 

գաղտնիք չէ ոեւէ մէկուն համար: Աւելի՛ն, ատիկա իրականութիւն դարձնելու համար 

հետեւողական աշխատանք կը կատարենք Հայաստանի մէջ», ըսած է նախագահը: 

Ան դիտել տուած է, որ Հայաստանի բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւններուն մէջ 

տարեկան կը պատրաստուի տեղեկատուական եւ բարձր արհեստագիտութեան մարզի 2 
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հազար մասնագէտ, որոնց շնորհիւ է, որ այսօր փոքր Հայաստանը իր տեղը ունի 

տեղեկատուական արհեստագիտութեան աշխարհի քարտէսին վրայ: «Այսօր հայ 

մասնագէտներու կողմէ մշակուած լուծումները լայնօրէն կ՛օգտագործուին աշխարհի տարբեր 

երկիրներու մէջ», յայտնած է նախագահը: 

Սերժ Սարգսեան նաեւ տեղեկացուցած է, որ Քեմպրիճի համալսարանի եւ Լոնտոնի 

համալսարանական քոլեճի կրթութեան հաստատութեան հետ կը գործադրուի Կրթութեան 

գերազանցութեան ազգային ծրագիրը, որուն նպատակն է բոլոր հայ դպրոցականներուն 

հասանելի դարձնել յառաջատար կրթութիւնը: Ծրագիրով կը վերապատրաստուին նաեւ 

հազարաւոր ուսուցիչներ: 

Սերունդներու պատրաստութեան իմաստով ներդրուած աշխատանքներուն անդրադառնալով` 

նախագահը ըսած է. «Մրցունակ նոր սերունդ պատրաստելուն օժանդակելու նպատակով մենք 

ստեղծած ենք ոչ պետական «Լոյս» հիմնադրամը, որ կրթաթոշակներ  կը տրամադրէ աշխարհի 

յառաջատար համալսարաններ ընդունուած հայ երիտասարդներուն: Անշուշտ, գոյութիւն ունէր 

մտավախութիւն, որ կորսնցնենք մեր մարդկային պահեստը, հարստութիւնը, սակայն ինչպէս  

առիթով մը ինծի ըսած է Սինկափուրի վարչապետ Լի Կուան Իւն` նոյնիսկ եթէ մեր 

հայրենակիցները ուսանելէ ետք  չվերադառնան հայրենիք, նոյն է, անոնք դուրսի մեր 

հարստութիւնն են, անոնց շնորհիւ աշխարհը կը ճանչնայ մեզի, անոնք տարբեր ձեւերով 

կ՛աջակցին իրենց հայրենիքի զարգացման»: 

Սերժ Սարգսեան համոզում յայտնած է այն մասին, որ «Լոյս»-ի շրջանաւարտներուն բացարձակ 

մեծամասնութիւնը ուսումը աւարտելով հայրենիք կը վերադառնայ եւ մաս կը կազմէ 

Հայաստանի զարգացման աշխատանքներուն: 

Նալբանդեան Կը Հաստատէ, Որ Հայաստան Պիտի 

Շարունակէ Հոգ Տանիլ Հայաստան Գտնուող 

Սուրիահայերուն 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան 30 մարտին Ժընեւի մէջ 

մասնակցած է Սուրիայէն գաղթականներու հարցերուն նուիրուած բարձր մակարդակի 

հանդիպումին: 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը կը փոխանցէ, որ հանդիպումին ներկայ էին 

շուրջ հինգ տասնեակ երկիրներու նախարարներ, բարձրաստիճան պատուիրակութիւններ եւ 

բազմաթիւ միջազգային կազմակերպութիւններու ղեկավարներ: 

«Տարիներ շարունակ Սուրիոյ մէջ շարունակուող քայքայիչ պատերազմին իբրեւ հետեւանք 

հարիւր հազարաւոր սուրիացիներ ապաստան կը փնտռեն ամբողջ շրջանին մէջ եւ անոր   

սահմաններէն դուրս: Հայաստանը առաջին երկիրներէն մէկն էր, որ խստօրէն դատապարտեց 

ՏԱՀԵՇ-ի, Նուսրայի եւ այլ ահաբեկչական խմբաւորումներու կողմէ Սուրիոյ 

փոքրամասնութիւններուն, անոնց շարքին` հայերուն եւ անոնց մշակութային ու կրօնական 

ժառանգութեան դէմ բարբարոսութիւնները: Վերոյիշեալ փոքրամասնութիւնները դարեր 

շարունակ այդ շրջանի բազմամշակութային, բազմազգ խճանկարին մաս կազմած են: Նախորդ 

տարի այստեղ` Մարդու իրաւունքներու խորհուրդին մէջ, Հայաստանը այդ գործողութիւնները 
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բնորոշեց իբրեւ «քաղաքակրթութեան դէմ յանցագործութիւններ», իր խօսքին մէջ ըսած է 

նախարար Նալբանդեան: 

Խօսելով Սուրիայէն Հայաստան ապաստանած սուրիահայերուն մասին` Հայաստանի 

արտաքին գործոց նախարարը նշած է. «Այսօր Սուրիայէն շուրջ 20 հազար գաղթականներ 

ապաստանած են Հայաստան` մեր երկիրը դարձնելով բնակչութեան թիւի յարաբերակցութեամբ 

սուրիացի գաղթականներ ընդունած երրորդ պետութիւնը Եւրոպայի մէջ: Ասիկա զգալի թիւ է 

ընդամէնը 3 միլիոն բնակչութիւն ունեցող երկիրի մը համար, որ մօտիկ անցեալին արդէն 

հարիւր հազարաւոր գաղթականներ ընդունած է Ազրպէյճանէն: Մենք լաւ գիտենք, թէ ինչ կը 

նշանակէ գաղթական ըլլալ եւ ապաստան տալ մեծ թիւով տեղահանուածներու, եւ, անշուշտ, 

այս քննարկումին կը մասնակցինք համերաշխութեան եւ պատասխանատուութեան բարձր 

զգացումով», շարունակած է նախարարը: 

Այնուհետեւ Նալբանդեան հաստատած է, որ Հայաստան պիտի շարունակէ իր առաւելագոյնը 

ընել` հոգ տանելու Հայաստանի մէջ ապաստան գտած սուրիացիներուն. «Մենք կ՛ողջունենք 

Հայաստանին օժանդակութեան տրամադրումը` Սուրիայէն հասած գաղթականներուն  

առաջնահերթ մարդասիրական կարիքները հոգալու եւ մեր երկրին մէջ անոնց համարկման  

աջակցելու նպատակով: Ատիկա կատարելու համար Հայաստանի կառավարութիւնը  

իրականացուցած է համապատասխան օրէնսդրական փոփոխութիւններ»: 

«Հայաստան. Ներդրումային Համաժողով» 

Նախաձեռնութեան Վերաբերող Քննարկում 

30 մարտին Հայաստանի տնտեսութեան նախարարութեան մէջ տեղի ունեցած է 

աշխատանքային քննարկում-խորհրդակցութիւն` նախարար Արծուիկ Մինասեանի, 

նախարարութեան եւ  Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի ղեկավար կազմերուն 

մասնակցութեամբ: Քննարկման առանցքը հանդիսացած են «Հայաստան. ներդրումային 

համաժողով» նախաձեռնութեան նախապատրաստական աշխատանքներուն վերաբերող 

հարցեր: 

Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրէն Արման Խաչատրեան 

ներկայացուցած է աշխատանքներուն ընթացքը: 2016-ի աշնան կը նախատեսուի Նիւ Եորքի մէջ 

կազմակերպել բարձր մակարդակի եւ լայնածիր 

նախաձեռնութիւն, որ պիտի ներկայացնէ Հայաստանի 

ներդրումային գրաւչութիւնը, եւ ուր պիտի ցուցադրուին 

Հայաստանի մրցակցային առաւելութիւնները: 

Քննարկումին ընթացքին նշուած է, որ նման կարգի 

ներդրումային համաժողով տարբեր առիթներու հարթակ 

կրնայ ըլլալ օտարներու ուղղակի ներդրումներուն 

համար, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է 

առաւելագոյն ջանքերը ի գործ դնել` ներկայացուցչական 

մեծ ներուժով Հայաստանը ներկայացնելու: Նախարար Մինասեան տուած է համապատասխան 

յանձնարարականներ` համաժողովի կազմակերպչական աշխատանքներու մեկնարկէն մինչ 

օրս իրականացուած աշխատանքներու ամբողջական ծրարի պատրաստութեան ուղղութեամբ:  

Յառաջիկայ շաբաթ եւս պիտի գումարուի նիստ` աշխատանքներուն ընթացքին հետեւելու 

նպատակով: 
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Միացեալ Նահանգներու Հաուայի Նահանգը Ճանչցաւ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան Անկախութիւնը 

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը կը հաղորդէ, որ Միացեալ Նահանգներու Հաուայ 

նահանգի Ներկայացուցիչներու տունը որդեգրեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 

անկախութիւնը ճանչցող թիւ 167 բանաձեւը: 

Հաուայը Միացեալ Նահանգներու եօթներորդ նահանգն է, որ կը ճանչնայ Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութիւնը: Նախքան Հաուայը նոյնպիսի բանաձեւեր որդեգրած էին Քալիֆորնիա, 

Լուիզիանա, Ռոտ Այլընտ, Մասաչուսեց եւ Ճորճիա նահանգներու օրէնսդիր մարմինները: 

Միաձայնութեամբ որդեգրուած բանաձեւը միջազգային հանրութեան կոչ կ՛ուղղէ` ճանչնալու 

Արցախի Հանրապետութիւնը, իբրեւ անկախ, ազատ եւ գերիշխան ժողովրդավարութիւն: 

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը կը մատնանշէ այն հետաքրքրական փաստը, որ ի 

հեճուկս Միացեալ Նահանգներու մէջ Ազրպէյճանի դեսպանատան կողմէ գործադրուած 

ճնշումին, բանաձեւին քուէարկութիւնն ու որդեգրումը տեղի ունեցաւ Ազրպէյճանի նախագահ 

Իլհամ Ալիեւի Ուաշինկթըն կատարելիք այցելութենէն 24 ժամ առաջ: 

Ամերիկայի Հայ դատի Արեւմտեան շրջանի յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Էլեն Ասատրեան 

նշեց. «Այսօր Հաուայ նահանգի ժողովուրդը կանգնեցաւ Արցախի ժողովուրդին անկախութեան 

եւ ազատութեան կողքին` ամուր կեցուածք որդեգրելով ընդդէմ այն ուժեղ լոպպիական 

աշխատանքին, որ նպատակ ունէր ոտնահարել ժողովրդավարութեան եւ գերիշխանութեան 

ամերիկեան ու հայկական հիմնարար սկզբունքները: Սրտանց երախտագիտութիւն կը 

յայտնենք ներկայացուցիչներ Անկուս Մըքքելուիին եւ Ճոն Միզունոյին` այս ջանքերը 

գլխաւորելու, ինչպէս նաեւ ամբողջ Ներկայացուցիչներու տան` այսպիսի դիրքորոշում 

որդեգրելու համար»: 

Ասատրեան «Նիուզ»-ին յայտնեց. «Պատմական այս բանաձեւը Հաուայի նահանգի 

Ներկայացուցիչներու տան կողմէ որդեգրուեցաւ միաձայնութեամբ: Բանաձեւը մեր կողմէ 

ներկայացուած է երկու շաբաթ առաջ, թէեւ կարգ մը փոփոխութիւններու ենթարկուեցաւ, բայց եւ 

այնպէս, հոն կը նշուի, որ կը ճանչնայ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը իբրեւ ազատ, 

անկախ, գերիշխան ժողովրդավարութիւն: Նաեւ բանաձեւը Միացեալ Նահանգներու 

նախագահին եւ Քոնկրեսին, ինչպէս նաեւ միջազգային ընտանիքին կոչ կ՛ուղղէ նոյնը ընելու, 

այսինքն` ճանչնալու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան անկախութիւնը»: 

Ըստ անոր, վերջին շրջանին Միացեալ Նահանգներու մէջ Ազրպէյճանի դեսպանատունը 

հսկայական ճնշումներ կը գործադրէր հայամէտ բանաձեւերու դէմ, Ազրպէյճանի գլխաւոր 

հիւպատոսը քաղաքէ-քաղաք կը շրջէր, սակայն յաջողեցանք յաղթահարել զանոնք, եւ բանաձեւը 

որդեգրուեցաւ միաձայնութեամբ: 

«Յատկանշական է, որ բանաձեւը որդեգրուեցաւ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի 

Միացեալ Նահանգներ այցելութենէն մէկ օր առաջ: Անկեղծօրէն, հիմա մեր գործը քիչ մը 

դիւրացած է այն առումով, որ վերջին շրջանին Միացեալ Նահանգներու մէջ Ազրպէյճանի ու 

անոր ղեկավարութեան մասին այնքան բացասական տեղեկատուութիւն տարածուած է, որ այդ 

երկիրի մասին ընդհանուր պատկերացումներու լոյսին տակ աւելի դիւրին կ՛ըլլայ 

քոնկրեսականներու հետ աշխատիլը», ընդգծեց Ասատրեան: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

«Զինուորներու Ընտանիքներուն Թուրքիայէն Հեռանալու 

Պահանջը Հիմնուած Չէ Ահաբեկչական Ուղղակի 

Սպառնալիքի Մը Վրայ» Կ՛ըսէ Քըրպի 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Ճոն Քըրպի 

յայտարարեց, որ Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարարութեան ամերիկացի 

զինուորներու ընտանիքներուն Թուրքիոյ Ատանա, Իզմիր եւ Մուղլա նահանգներէն հեռանալու 

պահանջը հիմնուած չէ ահաբեկչական ուղղակի սպառնալիքի մը վրայ: 

«Որոշումը որդեգրուեցաւ հիմնուելով վերջին շաբաթներուն Թուրքիոյ մէջ ապահովական 

կացութեան վերլուծութեան վրայ», ըսաւ Քըրպի: 

Փենթակոն Ողջունած Է Փալմիրի Ազատագրումը 

«ՌԻԱ Նովոսթի» կը հաղորդէ, որ Փենթակոն կ՛ողջունէ Սուրիոյ Փալմիր քաղաքի ազատագրումը 

ՏԱՀԵՇ-էն: 

«Մենք, անշուշտ, կ՛ողջունենք, երբ ՏԱՀԵՇ տարածք կորսնցնէ, երբ ան դուրս կը դրուի Սուրիոյ 

շրջաններէն: Ատիկա լաւ է: Մենք եւս նոյնը կ՛ընենք», ըսած է Միացեալ Նահանգներու 

պաշտպանութեան նախարարութեան բանբեր Փիթըր Քուք: 

Ան աւելցուցած է, որ Սուրիոյ քաղաքացիական պատերազմի հիմնական պատճառը Ասատի 

վարչակարգն է, եւ այդ քաղաքացիական պատերազմին վերջ տալու եւ ընթացող 

դիւանագիտական հոլովոյթին նպաստելու առումով պէտք է այդ կէտին ուշադրութիւն դարձնել: 

Քերրի-Էրտողան Կարճատեւ Հանդիպում 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին 

գործոց նախարարութեան բանբեր Ճոն 

Քըրպի նախարարութեան կայքին վրայ 

հրապարակած իր հակիրճ 

հաղորդագրութեան մէջ նշեց, որ 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին 

գործոց նախարար Ճոն Քերրի 30 մարտին 

Ուաշինկթընի մէջ կարճատեւ 

հանդիպում մը ունեցած է Թուրքիոյ 

նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի 

հետ: 

Հանդիպումին ընթացքին անոնք քննարկած են Սուրիոյ մէջ քաղաքական փոխանցման 

ապահովման ընթացիկ ջանքերը: Անոնք նաեւ շեշտած են Սուրիոյ մէջ ՏԱՀԵՇ-ը տկարացնելու 

եւ պարտութեան մատնելու Միջազգային դաշինքի ջանքերը, աչքէ անցուցած գետնի վրայ 

արձանագրուած յառաջդիմութիւնը եւ քննարկած «հասարակաց այս սպառնալիքին դէմ մեր 

գործակցութիւնը ամրապնդելու կարելիութիւնները»: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Հայկական Խումբին Պարտութիւնը Քանատական Կազմէն 

Հակառակ անոր որ մարզական խաղերու եւ յատկապէս ոտնագնդակի ջերմ համակիր եմ, 

այսուհանդերձ, մարզասէր ընթերցողները յուսախաբ պիտի ընեմ` ըսելով, որ այս յօդուածին 

խորագիրը չի վերաբերիր մարզական խաղի մը: Ոչ ալ` որեւէ տեսակի խաղի մը, որովհետեւ 

եղածը խաղ չէ, այլ` համազգային տարողութիւն ունեցող շատ լուրջ խնդիր: 

Երեքշաբթի, 23 փետրուար 2016-ի առաւօտուն, Թորոնթոյի (Քանատա) Հայ կեդրոնի շրջափակին 

մէջ ականատես եղայ քանի մը տասնեակ հալէպահայ ընտանիքներու ժամանումին: Հոն իրենց 

կը սպասէին ազգականներ, իրենցմէ կարճ ատեն մը առաջ հոն հասած բարեկամներ, պետական 

կարգուսարքի պահանջով զիրենք հովանաւորողներ, ինչպէս նաեւ` գաղութի 

պատասխանատուներ: 

Հոն յայտարարուեցաւ, թէ այս խումբը հալէպահայեր Քանատա բերող 18-րդ  օդանաւով 

ժամանած է, ընդհանուր թիւը հասցնելով 1800-ի: Սա Թորոնթօ հաստատուածներուն թիւն է եւ 

չի ներառեր Մոնրէալ հասածները: 

Հայ կեդրոնէն ներս հաստատուած է գրասենեակ մը` քանի մը հոգինոց անձնակազմով, որ կը 

զբաղի նորեկներու պետական թուղթերու գործերով: 

Ընդհանուր մօտեցումը այն է, որ նորեկները «քիչ մը պիտի չարչարուին, մինչեւ որ վարժուին, 

մենք ալ չարչարուեցանք, երբ նոր եկանք»: Նորեկներէն շատ շատեր լեզուական 

դժուարութիւններ ունին, առաւել` կը դիմագրաւեն մշակութային, մտայնութեան, նիստուկացի,  

հայկական տեղական դրուածքին առնչուող հարցեր. տակաւին չենք հաշուեր պետական 

ամբողջովին տարբեր համակարգերու (Սուրիա-Քանատա) առնչուող բազմատեսակ 

խնդիրները: 

Առաւել, կայ այն հանգամանքը, որ Հալէպի հայութիւնը տասնամեակներու ընթացքին իր ճակտի 

քրտինքով ստեղծած է բարիք, տնտեսական բարօրութիւն եւ նուաճած է որոշ կենսամակարդակ: 

Հիմա այդ հայութեան մէկ մասը, գրեթէ ակնթարթի մը մէջ, այդ բոլորէն անջատուած ու զրկուած, 

հասած է բոլորովին անծանօթ օտար երկիր մը: Տեղական մտածելակերպով` «անշո՛ւշտ որ 

պիտի չարչարուին քիչ մը»… 

Նորեկները իրենց մասնագիտութիւնը ի սպաս պիտի դնեն օտար երկրի մը բարգաւաճումին, 

իրենց տաղանդը պիտի ծառայէ օտար երկրի մը կարիքներուն: Քանատական իշխանութիւնները 

այս բոլորին մէջ փորձեցին քարոզչական առաւելագոյն արդիւնքը ձեռք ձգել` ըսել տալու 

համար, թէ որքա՜ն մարդասիրական վերաբերում ունին իրենք պատերազմական ծանր 

պայմաններու մէջ գտնուող մարդոց նկատմամբ: Այս քարոզչութիւնը (որուն մաս կազմեց նաեւ 

հայկական ընկերային ցանցը) կը միտի մոռացութեան տալու այն փաստը, որ Քանատան 

զինակից-դաշնակից է այն նոյն երկիրներուն, որոնք հինգ տարիէ ի վեր յամառօրէն կը քանդեն 

Սուրիան` ամէնօրեայ կշռոյթով: 

Այս բոլորը` հէ՛չ… Քանատան կ՛ընէ այն, ինչ կը թելադրեն իր պետական շահերը: 

Ամօթ չըլլայ հարցնելը` իսկ հայկական պետական շահե՞րը ինչ կը թելադրեն այս առումով: 
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1990-ի Պաքուի հակահայ կոտորածներէն 20 տարի ետք, անգամ մը եւս առիթը ստեղծուեցաւ 

հայութեան ու Հայաստանի համար, որպէսզի մեր ժողովուրդի ֆիզիքապէս վտանգուած 

հատուածները կարելի ըլլայ համախմբել իր հայրենիքէն ներս: Այդ օրերուն, այսինքն 1990-ին, 

կարելի չեղաւ Ազրպէյճանէն հալածուած հայութիւնը համախմբել Հայաստանի մէջ: Պաքուի 

հայերը կորսուեցան Ռուսիոյ մէջ, իսկ աւելի փոքր թիւ մը Մ. Նահանգներ հասան: 

Համեմատաբար աննշան եղաւ Հայաստան հասածներուն թիւը: Այդ օրերուն հայկական կողմը 

չունէր որոշումի անկախութիւն, Խ. Միութիւն կար: Ազրպէյճանաբնակ հայութեան համար 

«երկիր» հասկացողութիւնը կը վերաբերէր ամբողջ Խ. Միութեան: Այնպէս որ, 

անապահովութեան պարագային, «խորհրդային երկրի» այս կողմն ես, թէ այն կողմը` ի՛նչ 

տարբերութիւն: Սակայն փաստը կը մնայ փաստ` կարելի չեղաւ բազմատասնեակ հազարներ 

հաշուող այդ հայութիւնը համախմբել հայրենիքէն ներս: 

Այսօր ունինք անկախ պետականութիւն: Մեր կարծիքով, արդարացուցիչ չէ այն 

իրականութիւնը, որ Հայաստան իբրեւ պետութիւն, չունի կարելիութիւնները ֆիզիքապէս 

վտանգուած սուրիահայութիւնը հայրենիքի մէջ տեղաւորելու: 

Սոսկ այն գաղափարը, որ համահայկական տարողութեամբ պատմական առիթ մը ստեղծուած է 

հայութիւնը համախմբելու իր հայրենիքին մէջ, եւ թէ` այս մէկը այնքան կենսական ու 

ռազմավարական բնոյթ ունի, որուն հետ բաղդատելով, անընդունելի կը դառնայ 

«կարելիութիւնները չկան»-ի մօտեցումը: 

Ենթադրենք, որ պետական մարզէն ներս կարելիութիւններու չգոյութիւնը հասկցանք: Բայց նոյն 

այդ պետականութեան համար հասանելի մեծ կարելիութիւններ կային (եւ կան), սեփական 

մարզէն ներս, որպէսզի կարելի ըլլար վերցնել այս ճակատագրական ձեռնոցը: 

Հայաստան հաստատուած սուրիահայերը, ճիշդ է, «չարչարուեցան», մինչեւ որ վարժուեցան: 

Մէկ մասն ալ «չվարժուելով»` հայկական անցագիրը առաւ ու ինքզինք նետեց Արեւմուտքի այս 

կամ այն երկիրը: Հայաստանի իշխանութիւնները, ճիշդ է, զանազան դիւրութիւններ ընծայեցին 

նորեկներուն (քաղաքացիութիւն, առողջապահական խնամք, պետական թղթաբանութիւններու 

դիւրացում), սակայն մեծ հաշուով եւ ռազմավարական մտածողութեամբ, ոչ մէկ հիմնական քայլ 

առաւ սուրիահայութիւնը Հայաստանի մէջ ՏԵՂԱՒՈՐԵԼՈՒ (կամ տեղաւորուած տեսնելու) 

իմաստով: ՀՀ իշխանութիւնները տուին դիւրին որոշումները (օրինակ` «սուրիական 

վարորդականով Հայաստանի մէջ եւս կրնաս ինքնաշարժ քշել…») ու այդքանով իրենց ազգային 

սրբազան պարտականութիւնը աւարտած համարեցին: 

Մեծ պատկերին մէջ, հայկական կողմը չկրցաւ ըսել` «քիչ մը պիտի չարչարուիք, մինչեւ որ 

մարդկային իմաստով վարժուիք, բայց ձեր թիկունքը ապահով է, հոս եւս տուն-տեղ ունիք»: Բայց 

Քանատան ըսաւ` «քիչ մը պիտի չարչարուիք, բայց վնաս չունի, կը վարժուիք»… 

Մենք նիւթը սպառելու յաւակնութիւնը չունինք այս յօդուածով, որովհետեւ կան քննարկումի 

արժանի բազմաթիւ այլ երեսներ եւս, որոնց կարելի չեղաւ անդրադառնալ: Բայց հիմա, որ 

Հայաստանի կառավարութեան կազմէն ներս փոփոխութիւններ կատարուած են, կը յուսանք, որ 

այդ փոփոխութիւնները արդիւնք են նոր որակի մօտեցումներու ու կը կրեն խորքային եւ 

ռազմավարական բնոյթ: 

Կարելի չէ ծուռ վիզով կլլել մեր «քանատական պարտութիւնը»: 

ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Հայաստանի Ազգային Գրադարանի Տնօրէն 

Տիգրան Զարգարեանի Հանդիպումը` 

Կրթական Եւ Մշակութային Մարզի 

Ներկայացուցիչներուն Հետ 

Սպահանի հայոց թեմի Թեմական խորհուրդի հրաւէրով 

Նոր Ջուղա ժամանած Հայաստանի Ազգային գրադարանի 

տնօրէն Տիգրան Զարգարեան 3 մարտին հայոց ազգային 

կրթահամալիրի «Ալենուշ Տէրեան» սրահին մէջ 

հանդիպում ունեցաւ կրթական եւ մշակութային մարզի 

ներկայացուցիչներուն հետ: 

Ս. Ամենափրկիչ վանքի «Ներսէս Շնորհալի» գրադարանի 

պատասխանատու Վերգինէ Միրզախանեան խօսք առնելով` ըսաւ, որ 2016-ին «Ներսէս 

Շնորհալի» գրադարանի հիմնադրման 110-ամեակն է, եւ Ազգային գրադարանի տնօրէնին 

այցելութիւնը լաւագոյն սկիզբն է այս յոբելենական առիթին նուիրուած ձեռնարկներուն: 

Տիգրան Զարգարեան ելոյթ ունենալով` խօսեցաւ Ազգային գրադարանի գործունէութեան եւ այդ 

հաստատութեան կայքէջի առցանց հնարաւորութիւններուն մասին: Ան գնահատեց «Ներսէս 

Շնորհալի» գրադարանին գործունէութիւնը եւ անդրադառնալով Ազգային գրադարանի 

պատմութեան եւ գործունէութեան` նշեց, որ Ազգային գրադարանը, որպէս հայ գիրքի պահոց, 

աշխարհի տարածքին ամենամեծ հաստատութիւնն է: 

Տիգրան Զարգարեան անդրադարձաւ գիրքերու եւ մամուլի թուայնացման անհրաժեշտութեան 

եւ նշեց թուայնացուած գրականութեան օգտագործման առաւելութիւններն ու թերութիւնները: 

Ան նաեւ ներկաներուն առցանց ծանօթացուց Ազգային գրադարանի կայքէջին եւ թուայնացուած 

գիրքերու եւ մամուլի հաւաքածոյէն օգտուելու միջոցները: 

Ռուսիոյ Պատմութեան Պետական 

Թանգարանին Մէջ Հայաստանի Նուիրուած 

Ցուցահանդէսի Բացում 

Վերջերս Ռուսիոյ պատմութեան պետական թանգարանին 

մէջ տեղի ունեցաւ «Հայաստան. լինելիութեան լեգենդներ» 

խորագիրը կրող ցուցահանդէս, ուր ներկայացուած էին հայ 

ժողովրդի հազարամեակներու պատմութեան 

վկայութիւնները: Այցելուները հնարաւորութիւն ունին 

ծանօթանալու 160 եզակի նմոյշներուն, որոնք բերուած էին 

Մատենադարանի, Հայաստանի պատմութեան եւ Ս. 

Էջմիածնի թանգարաններէն եւ կը ներկայացնէին 

հայկական հարուստ մշակոյթը: 
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Ցուցահանդէսը այցելած են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան, մշակոյթի նախարար 

Յասմիկ Պօղոսեան եւ անոր ռուս գործընկեր Վլատիմիր Մետինսքի: Բացման հանդիսութեան 

Յասմիկ Պօղոսեան նախարարութեան ոսկիէ մետալով պարգեւատրեց Ռուսիոյ պատմութեան 

թանգարանի տնօրէն Ալեքսէյ Լեւիքինին: 

Այս առիթով հրատարակուած  է նաեւ ցուցահանդէսի պատկերագիրքը, ուր ներկայացուած են 

հայ ժողովուրդի պատմութիւնն ու մշակոյթը: Առանձին բաժնով անդրադարձ կատարուած է 

նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան թեմային: Որպէս խօսուն վկայութիւններ` ցուցահանդէսի 

այցելուներուն ներկայացուած է ցեղասպանութեան պատճառով աւերուած, հրկիզուած ու 

թալանուած յուշարձաններու լուսանկարները: Յայտնենք, որ ցուցահանդէսը բաց է մինչեւ 12 

յունիս: 

Ուխտագնացութիւն` Ախալցխայի 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցի 

12 մարտին Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի Խոր Վիրապ մտնելու յիշատակին առիթով վիրահայոց 

թեմի երիտասարդական բաժինը, առաջարկութեամբ եւ աջակցութեամբ վիրահայոց թեմի 

առաջնորդ Վազգէն եպս. Միրզախանեանի, ուխտագնացութիւն կազմակերպեց Ախալցխայի Ս. 

Գրիգոր Լուսաւորիչ հինաւուրց եկեղեցի, ուր քաղաքի հոգեւոր հովիւ Յակոբ աբղյ. Սահակեան 

մատուցեց Ս. պատարագ: Օրուան պատգամը տուաւ Սամցխէ-Ջաւախքի եւ Ծալկայի 

առաջնորդական ընդհանուր  փոխանորդութեան Ախալցխայի շրջանի յարակից գիւղերու 

հոգեւոր հովիւ Թորգոմ քհնյ. Վարդանեան: Ուխտաւորները այցելեցին նաեւ Ախալցխայի «Քոյր 

եւ եղբօր» մատուռը եւ Ս. Նշան եկեղեցի: Անոնք հիւրընկալուեցան Ախալցխայի 

երիտասարդական կրթա-մշակութային կեդրոնին մէջ: Կեդրոնին աշխատանքները 

համակարգող Էդուարդ Այվազեան ներկայացուց երիտասարդական կեդրոնին գործունէութիւնը 

եւ անդրադարձաւ ապագայ ծրագիրներուն: Երկու կողմերը պատրաստակամութիւն յայտնեցին 

միասնաբար ձեռնարկներ կազմակերպելու: 

Ուշ երեկոյեան ուխտաւորները վերադարձան Թիֆլիս: 

«Խոստումը» Ժապաւէնի Գլխաւոր 

Դերասանները «Օսքար»-ի Թեկնածուներ Կը Նկատուին 

Վերջերս շարժապատկերի աշխարհին նուիրուած www.indiewire.com կայքին վրայ քննադատ 

Օլիվըր Լիթըլթըն գրեց, թէ Թերի Ճորճի բեմադրած` Հայոց ցեղասպանութեան մասին 

«Խոստումը» ժապաւէնի գլխաւոր դերակատարները` «Ֆայթըր» ժապաւէնի համար «Օսքար» 

մրցանակին արժանացած Քրիսչըն Պէյլ եւ «Կոլտըն կլոպ» մրցանակի արժանացած Օսքար 

Այզիք, 2017-ի «Օսքար»-ի «Գլխաւոր դերակատար» 

անուանակարգի թեկնածուներէն կրնան ըլլալ: 

Քըրք Քըրքորեանի «Թրասինտա» ընկերութեան հիմնած 

«Սըրվայվըլ փիքչըրզ» («Վերապրումի պատկերներ») անունով 

ընկերութեան առաջին ձեռնարկը հանդիսացող սոյն 

շարժապատկերի նկարահանումը արդէն իսկ ամբողջացած է: 

ժապաւէնը կը ներկայացնէ սիրոյ պատմութիւն մը, որ տեղի 

կ՛ունենայ Հայոց ցեղասպանութեան օրերուն: 

http://www.indiewire.com/
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Մթերքներ, Որոնք Կ՛օգնեն Իրենց Նմանող 

Գործարաններուն 

Հետաքրքրական է, որ կարգ մը մթերքներ իրենց արտաքինով կը յիշեցնեն մեր մարմնի 

որոշ գործարաններ, եւ նոյնքան հետաքրքրական զուգադիպութեամբ անոնք կը 

պարունակեն այնպիսի նիւթեր, որոնք իրենց սննդական արժէքով եւ բուժիչ 

յատկութիւններով կը պաշտպանեն իրենց նմանող գործարանները: Ստորեւ` քանի մը 

հետաքրքրական օրինակ. 

 

Ստեպղին-Աչք 

Եթէ ստեպղինը լայնքին կտրենք, կը նկատենք, որ անիկա 

կը նմանի մարդկային աչքին: Ա. կենսանիւթով հարուստ 

այս բանջարեղէնը կը պաշտպանէ մեր տեսողութիւնը եւ 

կ՛ուշացնէ քաթարաքթի եւ կլոքոմայի յառաջացումը: 

 

 

Ընկոյզ-Ուղեղ 

Ինչպէս նկարը կը հաստատէ, ընկոյզը շատ կը նմանի 

մարդկային ուղեղին: Իսկ անոր պարունակած օմեկա 3 

ճարպաթթուները կ՛ապահովեն ուղեղին առողջ 

գործունէութիւնը: 

 

Նեխուր-Ոսկոր 

Նեխուրին երկարաւուն ցօղունները կը յիշեցնեն մեր 

ոսկորները: Ա. Սէ. Պէ. խումբի կենսանիւթերով, ինչպէս 

նաեւ կիրով եւ այլ հանքայիններով հարուստ նեխուրը 

կ՛ապահովէ մեր ոսկորներուն առողջութիւնը: 

 

Աւոքատօ-Արգանդ 

Աւոքատոն մեծ նմանութիւն ունի արգանդին հետ: Անոր 

մէջ գտնուող մեծ քանակութեամբ ֆոլաթթուն կ՛օգնէ 

կանացի այս շատ հիմնական գործարանին առողջ 

գործունէութեան եւ կը պաշտպանէ քաղցկեղէ: 
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Լոլիկ-Սիրտ 

Կիսուած լոլիկը կտրուածքով սիրտը կը 

յիշեցնէ: Լիքոփենով հարուստ լոլիկը կը 

պաշտպանէ ուղեղային կաթուածէ, ինչպէս 

նաեւ սրտանօթային հիւանդութիւններէ:  

Բազմաթիւ ուսումնասիրութիւններ ցոյց տուած 

են, որ լոլիկի յաճախակի գործածութիւնը կը 

նուազեցնէ գէշ քոլեսթերոլին տոկոսը եւ 

կ՛արգիլէ արիւնատար երակներուն 

կարծրացումը: 

 

Կարմիր Գինի-Արիւն 

Կարմիր գինին շատ կը նմանի արեան: Անոր պարունակած 

հակաօքսիտանները` փոլիֆենոլները կը պաշտպանեն 

քոլեսթերոլէն: Գինին նաեւ կը նօսրացնէ արիւնը` արգիլելով 

արեան լերդացումներու յառաջացումը: 

 

Կոճապղպեղ- Ստամոքս 

Այս արմատը շատ կը յիշեցնէ ստամոքսը: Անիկա իր 

հարուստ բաղադրութեամբ ունի բազմաթիւ բուժիչ 

յատկութիւններ: Բժշկական ուսումնասիրութիւններ կը 

հաստատեն, որ կոճապղպեղի յաճախակի գործածութիւնը 

կ՛օգնէ ստամոքսին լաւ գործունէութեան եւ կ՛արագացնէ 

մարսողութեան գործընթացը: 

 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Այսու կը յայտարարենք թէ Ազգային Վարչութեան հրապարակած 
«Ադամանդ»ի Վիճակահանութեան տոմսերը կրնաք ապահովել 

թեմիս առաջնորդարանի քարտուղարութեան գրասենեակէն: 

Վիճակաձգութիւնը տեղի պիտի ունենայ 17 Յունիս 2016ին: 

www.armenianprelacykw.org 

 

http://armenianprelacykw.org/
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ՈՒթը Բան, Որ Պէտք Չէ Արգիլել Երեխային 

1-Առանձին ուտել 

Անշուշտ ձեր օգնութեամբ երեխան աւելի մաքուր կ՛ուտէ, այս 

պատճառով ալ դուք առիթ չէք տար անոր, որ ինքնաբաւ եւ 

ինքնավստահ դառնայ: 

Ի հարկին կրնաք անոր գոգնոց մը հագցնել եւ առիթ տալ, որ 

ինքնիրեն ուտէ: 

2-Օգնել: 

Ձեր զաւակը անհրաժեշտ է, որ ինքզինք կարեւոր զգայ եւ լսէ ձեր 

քաջալերական խօսքերն ու գովասանքները: Իսկ երբ ձեր զաւկին 

կ՛արգիլէք, որ ձեզի օգնէ ուշադի՛ր, կը թափի», «մի՛ ըներ, կը կոտրի» 

կամ «պզտիկ ես, չես կրնար» խօսքերը կրկնելով, անոր թափը կը 

կոտրէք եւ ապագային անինքնաբաւ կը դառնայ: 

3-Ջրաներկով նկարել: 

Յաճախ ձեր զաւակներուն կ՛արգիլէք ջրաներկով նկարել, որպէսզի վրան գլուխը կամ շուրջը չաղտոտէ, 

մինչդեռ նկարչութիւնը զգացումները արտայայտելու ամենավառ դրսեւորումն է: 

4-Թեթեւ հագուիլ: 

Որպէս հոգատար ծնողք, յաճախ ձեր զաւակներուն կը ստիպէք, որ թանձր հագուին, որպէսզի չմսին, 

չհիւանդանան: Պահ մը մտածեցէք, որ թերեւս անոնք կը տաքնան… Իսկ պարապ տեղ ըսուած չէ, որ 

պէտք չէ խճողել երեխային մարմինը աւելորդ հագուստներով: 

5-Ճչալ, թռչկոտել տան մէջ:  

Այս ձեւով է, որ երեխաները կ՛արտայայտեն իրենց զգացումները: 

Երեխաներուն համար ասոնք խաղի միջոց են, իրենք զիրենք պարպելու 

բնական արտայայտութիւններ: Ձեզի կը մնայ բացատրել, որ նոյն ատեն 

ձեւերը կարելի չէ ամէնուրեք կատարել, սակայն տան մէջ թոյլատրելի 

են: 

6-Դուրսը խաղալ: 

«Մի՛ բարձրանար», «վրադ կ՛աղտոտես», «վտանգաւոր է» խօսքերով ձեր երեխաներուն մի՛ արգիլէք 

տան բակը խաղալ, վազվզել: 

Արգելքներ սահմանելու փոխարէն ընկերակցեցէք անոր եւ քաջալերեցէք, որ ամէն բան փորձէ եւ իր 

ներքին ուժականութիւնը պարպէ: Այսպէսով ան աւելի դիւրին կը յարմարի շրջակայ միջավայրին: 
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7-Ջուրով խաղալ: 

Երեխաները շատ կը սիրեն ջուրով խաղալ եւ թրջուիլ: Պարզապէս ձեզի կը մնայ բացատրել, թէ երբ եւ 

ուր արտօնուած է ջուրով խաղալը: 

8-Դպչիլ կոտրուող իրերու: 

Եթէ տան մէջ գեղօրներ ունիք եւ կը վախնաք, որ ձեր երեխան դպչի ու կոտրէ զանոնք, աւելի լաւ է, որ 

ժամանակաւորապէս զանոնք մէջտեղէն վերցնէք: Պահելու պարագային` կրնաք որոշ բացատրութիւններ 

տալ եւ զգուշացումներ ընել` առանց վախցնելու ձեր փոքրիկը: 

Սիրելի քուէյթահայեր,  
կրնաք ապահովել ձեր տոմսերը Ազգային 

Առաջնորդարանի քարտուղարութեան գրասենեակէն: 
     

www.aztagdaily.com 
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