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Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ 478, àõñµ³Ã, 01 Ø²ðî, 2019 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՔԵՐՄԷՍ 2019 

Փետրուարի 22, 24 եւ 25ը Քուէյթահայութեան համար եղան յիշատակելի օրեր, ուր բոլորը 

համախմբուելով Ազգային Վարժարանի մեծ ընտանիքին շուրջ, եռօրեայ փառատօնի 

վերածեցին Քուէյթի ազգային եւ ազատագրման տօներու շրջագիծէն ներս կազմակերպուած 

ժողովրդային Քերմէսը։ 

Տօնական մթնոլորտ կը տիրէր ամէնուրեք՝ խաղեր, մրցաշարքեր, Տիկնիկային Ներկայացում, 

փոքրիկներու շպարում, մանկական աշխարհ, համադամ ճաշեր եւ այլ ժամանցներ, որոնք 

հայկականութիւն կը բուրէին։ 

Կարելի է անվարան բարձրաձայնել, որ Քերմէսի յաջողութիւնը գերազանցաբար կը պարտինք 

Քերմէսի յանձնախումբին եւ Ժրաջան Տիկնանց Յանձնախումբին, որոնց աշխատանքի ոգին 

հարազատօրէն ներթափանցեց Քերմէսի ամբողջ տեւողութեան։ 

Քերմէսի երկրորդ եւ երրորդ օրերու ընթացքին, երիտասարդ սիրուած երգիչ Ճորճիկ 

Չիրիշեանի երգերու ճոխ ծաղկաքաղը իր իւրայատուկ կնիքը դրոշմեց, որուն օրկով կը 

նուագակցէր երաժիշտ Յովիկ Ատուրեան, իսկ երրորդ օրուան այլազան վիճակաձգութիւնները, 

իրենց արժէքաւոր նուէրներով, առաւել խանդավառութիւն ստեղծեցին։ 

Քերմէսը վերջ գտաւ Թեմիս Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպույեանի գօտեպնդիչ սրտի 

խօսքով եւ հայրական օրհնութեամբ, որ որպէս հայապահպանման հիմնական ամրակուռ 

կռուան, կարեւորեց Ազգային Վարժարանի գոյութիւնը Քուէյթահայ մեր իրականութեան մէջ, 

ապա վեր առաւ անոր դերն ու կարեւորութիւնը գաղութի կեանքէն ներս, կեդրոնանալով 

Եկեղեցի-Դպրոց-Միութիւններ եռեակի միասնութեան ու համագործակցութեան 
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անհրաժեշտութեան, գաղութը նորանոր յաջողութիւններու առաջնորդելու համար: Աւարտին 

շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք սատար հանդիսացան սոյն ձեռնարկի 

յաջողութեան, յատկապէս՝ Տիկնանց Յանձնախումբին, Հովանաւորներուն, Քերմէսի 

Յանձնախումբին եւ Ուսուցչական Կազմին, որոնց հաւաքական աշխատանքի արգասիքը 

վայելեցինք։ 
 

ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 

ԵՐԵԿՈՅԵԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ, ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ ԵՒ ԱՂԻ 

ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ, ԱՊԱ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ ՄԱՏԱՂԻ 
Հինգշաբթի 28 Փետրուար 2019ի երեկոյեան, 

նախագահութեամբ Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերշ. Տէր 

Մասիս Եպս. Զօպուեանի, Սրբոց Վարդանանց 

Եկեղեցւոյս մէջ տեղի ունեցաւ Երեկոյեան 

Ժամերգութիւն, Նախատօնակ,  ապա աղի 

օրհնութիւն, մասնակցութեամբ եկեղեցւոյս 

հոգեւոր հովիւ Արժ. Տէր Արտակ Ա. Քհնյ. 

Քէհեաեանի, եկեղեցւոյս դպրաց դասին, Ազգային 

Վարչութեան, Թաղական Խորհուրդին եւ 

հաւատացեալ բազմութեան: 

Արարողութենէն ետք հաւատացեալները օրհնուած աղի իրենց բաժինը առնելէ ետք, 

ուղղուեցան եկեղեցւոյ ներքնասրահը, ուր տեղի ունեցաւ մատաղցու ոչխարի զենումը: Ապա, 

Տիկնաց Յանձնախումբի ղեկավարութեամբ եւ օժանդակութեամբ ուխտաւոր տիկնանց, 

աշխատանքը սկսաւ միսի մաքրութեան եւ եփելու պատրաստութեան: Ուխտաւոր տիկինները 

մինչեւ ուշ գիշեր պիտի հսկեն միսը եփելու արարողութեան։ Վաղը՝ Ուրբաթ, Գերշ. Սրբազան 

Հայրը Սուրբ Պատարագի աւարտին պիտի կատարէ մատաղի օրհնութիւնը եւ ապա բաշխուի 

հաւատացեալ ժողովուրդին:  
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Վարչապետ Փաշինեան Պաշտօնական Այցելութիւն Տուաւ 

Իրան. Հայ-Իրանական Բարձր Մակարդակի 

Բանակցութիւններ` Թեհրանի Մէջ 

Թեհրանի «Սաատապատ» պալատին մէջ Չորեքշաբթի օր տեղի ունեցած է պաշտօնական 

այցելութեամբ Իրան հասած Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 

դիմաւորման պաշտօնական արարողութիւնը: Ըստ «Արմէնփրես»-ի, «Սաատապատ» 

պալատին մէջ, Հայաստանի վարչապետին դիմաւորած է Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանին: 

Նեղ կազմով հանդիպումին յաջորդած են ընդլայնուած կազմով բանակցութիւնները: 

Նախագահ Հասան Ռուհանին շնորհակալութիւն յայտնած է Հայաստանի վարչապետին իր 

հրաւէրը ընդունելուն եւ Իրան այցելելուն համար: «Բարի գալուստ Իրան: Կը շնորհաւորեմ ձեզ 

Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած փոփոխութիւններուն առիթով, որոնք դրսեւորուեցան 

ժողովրդավարական ճամբով: Մեր պատմական յարաբերութիւնները միշտ եղած են 

բարեկամական, եւ մենք կ՛ուզենք զանոնք աւելի  ամրապնդել ու զարգացնել: Իրան միշտ կ՛ուզէ 

իր դրացիներուն, յատկապէս Հայաստանի հետ ունենալ լաւ յարաբերութիւններ եւ շարունակել 

զանոնք: Համոզուած եմ, որ ձեր այցելութիւնը Իրան պիտի նպաստէ երկկողմանի քաղաքական, 

տնտեսական եւ մարդասիրական յարաբերութիւններու ամրապնդման»: 

Վարչապետ Փաշինեան իր կարգին շնորհակալութիւն յայտնած է նախագահ Ռուհանիին 

հրաւէրին եւ ջերմ ընդունելութեան համար` աւելցնելով, որ Իրանը մօտ է Հայաստանին ո՛չ 

միայն աշխարհագրական, այլ նաեւ բարեկամական կապերով, եւ վերջին իրադարձութիւններէն 

ետք  Իրանի հետ յարաբերութիւններուն համար նոյնպէս նոր կարելիութիւններ բացուած են,  եւ 

իրենք ունին քաղաքական կամք զանոնք իրականացնելու համար: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան նշած է Իրանի մէջ տեղւոյն հայութեան նկատմամբ առկայ ջերմ 

վերաբերմունքի փաստը: «Ասիկա եւս կ՛ամրապնդէ մեր բարեկամական վերաբերմունքը 

Իրանի նկատմամբ: Մեր առանձնազրոյցի ընթացքին քննարկեցինք կարեւոր հարցեր, յոյս 

ունիմ, որ այս այցելութեան ընթացքին այդ հարցերէն մէկ մասի լուծումներուն պիտի կարենանք 

հասնիլ», ըսած է վարչապետ Փաշինեան: 

Նախագահ Ռուհանի համոզում յայտնած է, որ երկու կողմերու քաղաքական կամքը բաւարար 

է, որ հայ-իրանական յարաբերութիւնները շարունակեն ամրապնդուիլ: 

Կողմերը համոզուած են, որ հետագային Հայաստանն ու Իրանը ո՛չ միայն պիտի պահպանեն 

փոխադարձ վստահութեան վրայ հիմնուած բարձր մակարդակի յարաբերութիւնները, այլեւ 

պիտի ընդլայնեն ու խորացնեն զանոնք: 

Հայաստանի վարչապետն ու Իրանի նախագահը երկկողմանի տնտեսական օրակարգի 

կարեւոր ծրագիրներէն նկատած են Իրան-Հայաստան 400 քիլովաթ լարման 

ելեկտրահաղորդման 3-րդ գիծի կառուցման ծրագիրը, որ կարելիութիւն պիտի ընձեռէ 

աւելցնելու երկու երկիրներուն միջեւ ելեկտրականութեան եւ կազի փոխանակման ծաւալները` 
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նպաստելով թէ՛ երկիրներուն միջեւ տնտեսական յարաբերութիւններու զարգացման, թէ՛ այս 

ոլորտին մէջ շրջանային համագործակցութեան ընդլայնման: 

Կողմերը կարեւոր նկատած են նաեւ Մեղրիի ջրելեկտրակայանի ծրագիրի իրականացումը եւ 

պայմանաւորուած յառաջիկային այդ ուղղութեամբ իրականացնել գործնական քայլեր: 

Զրուցակիցները համակարծիք եղած են, որ երկկողմանի  առեւտրական շրջանառութեան 

ծաւալները չեն համապատասխաներ քաղաքական յարաբերութիւններու մակարդակին: Անոնք 

անհրաժեշտ նկատած են առաւելագոյն չափով երկկողմանի առեւտրական-շրջանառութեան 

ծաւալները մեծցնել եւ փոխադարձ ներդրումները աշխուժացնել: 

Այդ առումով, Նիկոլ Փաշինեան անդրադարձած է Հայաստանի  կառավարութեան քայլերուն, 

որոնք ուղղուած են ներդրումային միջավայրը աւելի նպաստաւոր եւ գրաւիչ դարձնելուն: 

Շրջանային առեւտրական եւ տնտեսական կապերը աշխուժացնելու տեսանկիւնէն կարեւոր 

նկատուած է Եւրասիական տնտեսական միութիւն-Իրան ստորագրուած համաձայնագիրի 

վաւերացումը խորհրդարաններուն կողմէ: Փաշինեան եւ Ռուհանի համոզում յայտնած են, որ 

այդ համաձայնագիրը նոր կարելիութիւններ պիտի ստեղծէ երկու երկիրներուն տնտեսական 

յարաբերութիւնները աւելի խթանելու համար: Անոնք կարծիք յայտնած են, որ համաձայնագիրի 

լիարժէք ուժի մէջ մտնելէն ետք անիկա օգտակար պիտի ըլլայ Երեւանի եւ Թեհրանի մէջ 

կազմակերպելու հայկական եւ իրանական արտադրանքի ցուցահանդէս-վաճառք, 

կազմակերպել գործարար ֆորում: 

Հայաստանի եւ Իրանի համագործակցութեան կարեւոր ճիւղերէն կը նկատուի միջազգային 

փոխադրութեան միջանցքներու զարգացումը, Հիւսիս-հարաւ ճամբու միջանցքի ծրագիրի 

առանձին հատուածներու կառուցման ուղղութեամբ իրանական կողմի մասնակցութիւնը: 

Հանդիպումի ընթացքին զրուցակիցները անդրադարձած են գիւղատնտեսութեան մարզին մէջ 

փոխադարձ գործակցութեան խթանման ու Հայաստանէն Իրան մսամթերքի արտահանման 

ծաւալներու յաւելման կարելիութիւններուն: 

Կողմերը միտքեր փոխանակած են նաեւ տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու, 

առողջապահութեան, մասնաւորապէս, դեղագործութեան, զբօսաշրջութեան, 

բնապահպանութեան եւ մարդասիրական մարզերու մէջ համագործակցութեան ընդլայնման 

կարելիութիւններուն: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ընդգծած է, որ հայ-իրանական համագործակցութիւնը կը 

նպաստէ շրջանային խաղաղութեան եւ կայունութեան ամրապնդման` աւելցնելով, որ 

Հայաստան բարձր կը գնահատէ Իրանի հաւասարակշռուած դիրքորոշումը Լեռնային 

Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման հարցին շուրջ: 

Փաշինեան եւ Ռուհանին համակարծիք եղած են, որ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի 

համապարփակ եւ տեւական լուծումը կարելի է բացառապէս խաղաղ ճամբով` տագնապի 

հարցով զբաղող միջազգային ճանչցուած միակ կառոյցի` ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ձեւաչափով: 
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Հանդիպումի աւարտին երկու երկիրներու ղեկավարները յանձնարարած են Հայաստանի եւ 

Իրանի կառավարութիւններու պատասխանատուներուն` ըստ ոլորտներու շարունակել  

աշխուժ քննարկումները` մինչեւ միջկառավարական գալիք նիստը անոնք յստակ 

պայմանաւորուածութիւններու վերածելու նպատակով: 

Փաշինեան Հանդիպում Ունեցած Է Իսլամական Յեղափոխութեան  

Գերագոյն Հոգեւոր Պետին Հետ 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Իրան կատարած 

պաշտօնական այցելութեան շրջագիծին մէջ 

հիւրընկալուած է Իսլամական յեղափոխութեան 

գերագոյն հոգեւոր պետ այաթոլլա սէյիտ Ալի 

Խամենէիին կողմէ: 

Այաթոլլա սէյիտ Ալի Խամենէին ողջունած է 

Հայաստանի  Հանրապետութեան վարչապետին 

այցելութիւնը եւ նշած, որ տեղեկացուած է Նիկոլ 

Փաշինեանի եւ Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանիի 

բանակցութիւններու արդիւնքներուն մասին: Այաթոլլա Ալի Խամենէին իր աջակցութիւնը 

յայտնած է հայ-իրանական բազմաոլորտ համագործակցութեան զարգացման եւ այդ 

ուղղութեամբ նախատեսուող քայլերուն: Ան յատկապէս կարեւոր նկատած է հայ-իրանական 

տնտեսական փոխադարձ գործակցութեան ընդլայնումն ու խթանումը: 

Նիկոլ Փաշինեան շնորհակալութիւն յայտնած է ընդունելութեան համար` ընդգծելով, որ 

Հայաստանը շահագրգիռ է բարեկամ Իրանի հետ յարաբերութիւններու շարունակական 

զարգացումով եւ ընդլայնումով: 

Ջերմ մթնոլորտի մէջ անցած հանդիպումին ընթացքին վարչապետ Փաշինեան անդրադարձած է 

Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած քաղաքական իրադարձութիւններուն եւ ժողովրդական 

յեղափոխութեան: 

Իսլամական յեղափոխութեան գերագոյն հոգեւոր պետը տեղեկացուցած է, որ ուշադրութեամբ 

հետեւած է Հայաստանի մէջ խաղաղ եւ ժողովրդավարական կանոններով տեղի ունեցած 

գործընթացներուն: 

Հանդիպումի ընթացքին զրուցակիցները անդրադարձած են շրջանային զանազան հարցերու: 

Անոնք համակարծիք եղած են, որ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի համապարփակ եւ 

տեւական լուծումը կարելի է բացառապէս խաղաղ ճամբով: 

Իրանն Ու Հայաստանը Համագործակցութեան Երկու Փաստաթուղթ  

Ստորագրած Են 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  478, àõñµ³Ã, 01 Ø²ðî, 2019                                                                        6 
 

Իրանն ու Հայաստանը համագործակցութեան 

երկու փաստաթուղթ  ստորագրած են: Այս մասին, 

ըստ «Ալիք»-ի, կը տեղեկացնէ Իրանի նախագահի 

աշխատակազմի  լրատուական ծառայութիւնը: 

Առաջին փաստաթուղթը Իրանի տնտեսական 

չափանիշներու յստակացման ազգային 

հաստատութեան եւ Հայաստանի տնտեսական 

զարգացման եւ ներդրումներու նախարարութեան 

միջեւ ստորագրուած համագործակցութեան յուշագիրն է, իսկ երկրորդը` Իրանի ազատ 

տնտեսական-արդիւնաբերական գօտիներու գերագոյն խորհուրդի եւ Հայաստանի տնտեսական 

զարգացման եւ ներդրումներու  նախարարութեան միջեւ համագործակցութեան 

համաձայնագիրը: 

Փաստաթուղթերը երկու երկիրներուն անունով ստորագրած են արտաքին գործոց 

նախարարներ Մոհամետ Ժաւատ Զարիֆն ու Զոհրապ Մնացականեանը: 

Հանդիպում Իրանահայ Համայնքին Հետ 

Փաշինեան. 

«Այլեւս Չունինք Հայաստանի Օրակարգ Եւ Սփիւռքի Օրակարգ, Ունինք  

Համազգային Օրակարգ, Որուն Նպատակը Համազգային Նպատակներու  

Իրագործումն Է» 

Իրան կատարած պաշտօնական այցելութեան 

առաջին օրուան վերջին հանդիպումը վարչապետ 

Նիկոլ Փաշինեանը իր կնոջ` Աննա Յակոբեանի եւ 

իր գլխաւորած կառավարական 

պատուիրակութեան հետ ունեցած է տեղւոյն հայ 

համայնքին հետ` Թեհրանի «Արարատ» 

մարզամշակութային միութեան մէջ: Վարչապետ 

Փաշինեանի հետ հանդիպումին ներկայ եղած են 

հազարաւոր իրանահայեր, որոնք Հայաստանի 

կառավարութեան ղեկավարը  ողջունած են մեծ 

ոգեւորութեամբ եւ ջերմութեամբ: 

Նիկոլ Փաշինեան մինչեւ ելոյթով ներկաներուն դիմելը` գրառում  կատարած է «Արարատ» 

մարզամշակութային միութեան պատուոյ հիւրերու գիրքին մէջ: 

Ողջունելով իրանահայ համայնքի ներկայացուցիչները` վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 

անդրադարձած է ապրիլ 2018-ին Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած յեղափոխութեան եւ անոր 

յաջորդած դէպքերուն: Ան յատկապէս խօսած է Հայաստան-սփիւռք յարաբերութիւններուն 

մասին` ըսելով. «Այո՛, Հայաստանի մէջ սփիւռքի հետ կապուած հարցերու մասին  կրնան ըլլալ 

քննարկումներ, բանավէճեր, տարբեր մօտեցումներ եւ  տեսակէտներ, բայց կ՛ուզեմ յստակ ըսել, 
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որ պէտք է բացառել այնպիսի գործողութիւններ, որոնք որեւէ ձեւով կասկածի տակ կը դնեն այն 

բացառիկ ազգային միասնութիւնը, որ այսօր կը վայելէ հայ ժողովուրդը Հայաստանի, Իրանի եւ 

ի սփիւռս աշխարհի: 

Չեմ կրնար յատուկ յարգանքի եւ գնահատանքի խօսքեր չըսել «Արարատ» ակումբին, որ երկար 

տարիներ անհատական, համայնքի, առանձին խումբերու եւ կուսակցութիւններու ջանքերով 

կրցած է ստեղծել այսպիսի բացառիկ հայկական օճախ մը»: 

Շարունակելով իր խօսքը` վարչապետ Փաշինեան ըսած է. «Մեր միասնական խնդիրը 

հետեւեալն է. մենք այլեւս չունինք Հայաստանի օրակարգ եւ սփիւռքի օրակարգ, ունինք 

համազգային օրակարգ, որուն  նպատակը մեր համազգային նպատակներու եւ երազանքներու  

իրագործումն է»: 

Սումկայիթի Ջարդերուն 31-ամեակին Առիթով. Արցախի 

Հանրապետութեան Ազգային Ժողովը Հանդէս Եկաւ 

Յայտարարութեամբ 

Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի խմբակցութիւնները եւ անկախ 

պատգամաւորները հանդէս եկած են յայտարարութեամբ` Սումկայիթի հայ 

բնակչութեան կոտորածի 31-րդ տարելիցին առիթով: 

Կը ներկայացնենք Արցախի Հանրապետութեան խորհրդարանի 

խմբակցութիւններու եւ անկախ պատգամաւորներու  յայտարարութիւնը. 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  478, àõñµ³Ã, 01 Ø²ðî, 2019                                                                        8 
 

«Երեսունմէկ տարի առաջ` 1988 թուականի Փետրուարի 27-29-ը, Սումկայիթ քաղաքում 

ազրպէյճանական իշխանութիւնների կողմից իրականացուեց հայ բնակչութեան 

կոտորած եւ բռնի տեղահանութիւն: Միայն ազգային պատկանելիութեան համար 

դաժանաբար սպաննուեցին հարիւրաւոր եւ բռնութեամբ տեղահանուեցին հազարաւոր 

հայեր, մեծամասամբ` կանայք, երեխաներ եւ ծերեր: 

Ցեղասպանութեան ալիքը տարածուեց Գանձակում, Պաքուում, Հիւսիսային Արցախի եւ 

Ազրպէյճանի միւս հայաբնակ վայրերում: Հայ փոքրամասնութեան դէմ 1988-1990 

թուականներին հետեւողականօրէն եւ նոյն ձեռագրով կրկնուող յանցագործութիւնները 

Պաքուի իշխանութիւնների համար վերածուեցին պաշտօնական քաղաքականութեան` 

բնաջնջման իրական սպառնալիք դառնալով Ազրպէյճանի բնիկ հայ համայնքի եւ 

Լեռնային Ղարաբաղի հայութեան համար: Հէնց ազգային արժանապատուութեան եւ 

ոտնահարուած իրաւունքների վերականգնման, ինքնութեան պահպանմանն էր 

ուղղուած համաժողովրդական ազատագրական շարժումը, որն այդ նոյն օրերին թափ 

էր առնում Արցախում: 

Յարգանքի տուրք մատուցելով սումկայիթեան կոտորածին զոհ գնացած մեր 

հայրենակիցների յիշատակին եւ դատապարտելով խտրականութեան, 

անհանդուրժողականութեան եւ այլատեացութեան ցանկացած դրսեւորում` Արցախի 

Հանրապետութեան Ազգային ժողովի խմբակցութիւնները եւ անկախ 

պատգամաւորները. 

Պնդում են, որ Ազրպէյճանի կողմից իրականացուած ցեղասպանական աքթերի 

անպատժելիութիւնը յանգեցրեց զանգուածային նոր յանցագործութիւնների եւ Արցախի 

ժողովրդի դէմ պատերազմների, 

Վերահաստատում են յանձնառութիւնը` բռնութիւնների եւ տեղահանման ենթարկուած 

ազրպէյճանահայութեան իրաւունքների վերականգնման հարցում, 

Յորդորում են միջազգային իրաւապաշտպան կազմակերպութիւններին ճանաչել ու 

դատապարտել սումկայիթեան ցեղասպանութիւնը, 

Կոչ են անում, որ Ազրպէյճանն առերեսուի սեփական անցեալին, հրաժարուի 

պատերազմական հռետորաբանութիւնից ու դադարեցնի ցայսօր շարունակուող 

հայատեացութեան պետական քաղաքականութիւնը»: 
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Դաւիթ Իշխանեան. «Եռամիասնութիւնը Մեր 

Ժողովուրդին Իղձերը Իրականացնելու Կարեւորագոյն 

Յենասիւներէն Մէկն Է» 

Արցախի Հանրապետութեան խորհրդարանի «Դաշնակցութիւն» խմբակցութեան պատգամաւոր, 

ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի  ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեանը 27 Փետրուարին 

տեղի ունեցած Ազգային ժողովի նիստին ընթացքին հանդէս եկած է պատգամաւորական 

յայտարարութեամբ: Ստորեւ կու տանք յայտարարութեան բովանդակութիւնը: 

«Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեան օրակարգում 

արդիական հարց է դարձել Արցախի ներգրաւուածութիւնը 

արցախեան հիմնախնդրի լուծման բանակցութիւններում: Դեռեւս 2007 

թուականի Արցախի Հանրապետութեան նախագահական 

ընտրութիւններից յետոյ, երբ նախագահ ընտրուեց Բակօ Սահակեանը, 

որպէս հիմնախնդրի լուծման առաւելագոյն արդիւնաւէտ երաշխիք 

Արցախի կողմից շեշտուել է բանակցութիւններին մասնակցելու 

անհրաժեշտութեան հարցը: 

Այս օրերին քննարկումների արդիւնքում պարզւում է, որ դեռեւս 1997-ին Լեւոն Տէր 

Պետրոսեանի իշխանութեան օրօք է Արցախը դուրս դրուել բանակցութիւններին ուղղակի 

մասնակցութեան ձեւաչափից` բանակցութիւնները առաւել արդիւնաւէտ դարձնելու համար: 

Դեռեւս կան չբացայայտուած էջեր, համոզուած ենք եւ անհրաժեշտ ենք գտնում, որ 

հանրութեանը թափանցիկօրէն ներկայացուի այդ օրերին տեղի ունեցածը: 

Այժմ, երբ Հայաստանի Հանրապետութեան իշխանութիւնների կողմից բանակցութիւնների 

սեղանին է դրուած Արցախի մասնակցութեան հարցը, անհրաժեշտ է, որ ձեւաւորուեն այդ 

բանակցութիւններին մասնակցելու իրաւական հիմնաւորումները: Եւ դա հնարաւոր է միայն ու 

միայն երկու հայկական հանրապետութիւնների միջեւ քաղաքական համաձայնագրի կնքման 

միջոցով: 

Այդ համաձայնագրում պէտք է ամրագրուեն երկու հանրապետութիւնների իրաւասութիւններն 

ու լիազօրութիւնները միմեանց նկատմամբ, ինչպէս նաեւ սահմանուեն միջազգային 

ասպարէզում իւրաքանչիւրի ստանձնելիք դերն ու պարտաւորութիւնը: 

Միւս կողմից, վերը նշուած համաձայնագիրը կը լինի միասնականութեան վառ ապացոյց եւ 

կարեւորագոյն գործնական քայլ` ապացուցելու համար Հայաստանի Հանրապետութեան 

առաքելութիւնը, որպէս հայ ժողովրդի իղձերի եւ տեսլականների իրականացման երաշխաւոր 

եւ կռուան: Եռամիասնութիւնը մեր ժողովրդի իղձերը իրականացնելու կարեւորագոյն 

յենասիւներից մէկն է, իսկ դա իրականացնելու համար որպէս գործնական առանցք պէտք է 

հանդիսանայ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, իսկ գաղափարական հենքը պէտք է սերուի 

Արցախից` հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարի մերօրեայ  դրօշակրից: 

Ռազմաքաղաքական դաշինքը մի անգամ եւս գալու է ապացուցելու մեր ժողովրդի միասնական 

կամքն ու վճռականութիւնը»: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ՝ 

ՎԱՐԴԱՆՆԵՐՈՒ ՓՆՏՌՏՈՒՔ… 

Այսօր հայաշխարհը Վարդանանց կը տօնէ։ Դպրոցները փակ են, հոս ու հոն տեղի 

կ՛ունենան եկեղեցական ու ազգային բնոյթի հանդէսներ, մանաւանդ՝ աշակերտական 

համախմբումներ։ 

Իսկ ես, թէեւ մասնակից չեղայ որեւէ հանդէսի, երկարօրէն մտածեցի սակայն 

արեւմտահայ կամ սփիւռքահայ մեր գրականութեան «Վարդան»ներուն մասին…։ Այս 

պատմական անունը կրող քանի՞ գրող ունէինք արդեօք։  

Գիտեմ, որ խենթ մտածում մըն է ասիկա։ Ի՞նչ իմաստ կամ օգուտ ունի այսպիսի 

պրպտում մը։ Այնուամենայնիւ, յամառօրէն ճգնեցայ գտնել այդ Վարդանները։ 

Իմ գրադարանէն վար առի Մ. Թէօլէօլեանի «Դար մը գրականութիւն»ի երկու ստուար 

հատորները ու անոնց անուանացանկերուն մէջ սկսայ որոնել արձակագիր կամ 

բանաստեղծ Վարդաններ…։ Երե՛ք անուն դուրս բերի այդ ցանկերէն.- Վարդան 

Կոմիկեան, Վարդան Զօրենց եւ Վարդան Գէորգեան։ 

Հիմա, կատարելապէս վստահ եմ, որ իմ ընթերցողները կատարեալ անտարբերութեամբ 

պիտի կարդան վերի անունները եւ… ուս թօթուեն։ Հայութեան ջախջախիչ 

մեծամասնութեան համար՝ անծանօթ կամ մոռցուած անուններ են ասոնք։ Բայց ես, 

արդէն, ճի՛շդ այս մեկնակէտէն կ՛ուզեմ ճամբայ ելլել.- մեր ժողովուրդը ինչո՞ւ չի 

ճանչնար իր անցեալի երախտաւորները, ինչո՞ւ հակամէտ է մոռնալու զանոնք։ 

Վերը յիշատակուած անունները ժամանակակիցներ են մեզի։ Անոնք ծառայած են մեր 

գիր-գրականութեան ու դպրութեան, ունեցեր են նկատառելի վաստակ ու բերք։ Եկէ՛ք 

արագօրէն ճանչնանք զանոնք. 

ՎԱՐԴԱՆ ԿՈՄԻԿԵԱՆ (1915-1998), ասպարէզով՝ ատամնաբոյժ, ապրեցաւ ու գործեց 

Պոլսոյ մէջ։ Ան շուրջ կէս դար ծառայեց պոլսահայ մամուլին ու գրականութեան, 

ստորագրելով սիրուն պատմուածքներ, որոնք հետագային 

մէկտեղուեցան երկու հատորներու մէջ՝ «Բարի եկար, 

սէ՜ր», եւ «Համրիչի հատիկները»։ Բայց իր մէկ այլ 

արժանիքն ալ իր ուսուցչագործութիւնը եղաւ։ Հակառակ 

ատամնաբոյժ մը ըլլալուն, ան սիրայօժար կերպով հայերէն 

լեզու եւ գրականութիւն աւանդեց, երկա՜ր տարիներ, 

Կեդրոնական, Էսաեան եւ այլ վարժարաններու մէջ։ 

Հազուադէպ երեւոյթ մը չէ՞ սա։ 

ՎԱՐԴԱՆ ԶՕՐԵՆՑ (1937-2012), այլ անունով՝ Հ. Վարդան 

եպս. Աշգարեան, Վիեննայի Մխիթարեան ուխտէն, որ 
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երկար տարիներ ծառայեց Լիբանան, վարելով հոգեւոր պատասխանատու պաշտօններ 

Հայ Կաթողիկէ համայնքի ծոցին մէջ։ Երկարամեայ տնօրէն եղաւ Պէյրութի 

Մխիթարեան վարժարանին (Հազմիէ), նաեւ դասախօս՝ Սէն ԺոզէՖ համալսարանին։ 

Մուսալեռցի ծնողներու զաւակ էր։ Հողին յանձնուեցաւ Այնճարի մէջ։ Հեղինակն է 

տասնեակ մը հատորներու, առաւելաբար՝ բանաստեղծական բնոյթի։ 

ՎԱՐԴԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆ (ծնած՝ 1893-ին), որուն անունը կու գար հեռաւոր Պուէնոս 

Այրէսէն (Արժանթին)։ Տեղւոյն «Արմենիա» օրաթերթին վաստակաւոր խմբագիրն էր 

ան, միաժամանակ՝ հմուտ գրականագէտ, հայերէնաւանդ ուսուցիչ ու բանաստեղծ։ 

Իւրայատուկ ու բացառիկ արժէք ներկայացնող հատոր մըն է իր «Գրական հարցեր» 

գիրքը (1962), ուր կը քննարկուին գրական-ստեղծագործական հարցեր եւ շահեկան 

թելադրութիւններ կ՛ըլլան գիրի սպասաւորներուն՝ անոնց ոճն ու գրելակերպը յղկելու 

բարի տրամադրութեամբ։ Ունի պատմութեան 

դպրոցական դասագիրքեր, քերթողական հատորներ, 

բառարան մը եւ Լեռնահայաստանի (Զանգեզուր) 

հերոսամարտը պատմող գիրք մը։ Նախքան 

Արժանթին գաղթելը՝ ապրած ու գործած էր Պէյրութ։ 

Մահացաւ 70-ականներուն։ 

Հաւանաբար կան, գոյութիւն ունեցեր են, գրչի 

սպասաւոր այլ Վարդաններ եւս։  

Չեմ կրնար մոռնալ ապրող, ի կեանս եղող 

Վարդաններն ալ, որոնց գլուխը կու գայ 

ամերիկաբնակ իմ վաղեմի գրչեղբայրը՝ Վարդան 

Մատթէոսեանը։ 

Կ՛ողջունեմ զինք ի սրտէ։ 

Կ՛ողջունեմ բոլո՜ր Վարդանները։ 

Լ. ՇԱՌՈՅԵԱՆ (Հալէպ) 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Գահիրէի Մէջ Գնացքի Արկածի Պատճառով Բազմաթիւ 

Զոհեր Եւ Վիրաւորներ Արձանագրուեցան 

Եգիպտական ապահովական աղբիւր մը եւ տեղական լրատուամիջոցներ Չորեքշաբթի օր 

հաղորդեցին, որ Գահիրէի գնացքի կեդրոնական կայարանին մէջ ծագած հրդեհին պատճառով 

արձանագրուած են զոհեր եւ վիրաւորներ: 

Հրդեհը յառաջացած է, երբ գնացք մը բախած է շէնքերէն մէկուն` պատճառելով 24 զոհ եւ 50 

վիրաւոր: 

Արկածը պատճառ դարձած է շէնքի մը մէկ բաժինին փլուզման: Գնացքը վերանորոգումի 

բաժինէն արագ կերպով դուրս եկած է եւ բախած շէնքին: 

Եգիպտոսի երկաթուղիներու պետական մարմինը յայտարարեց, որ Գահիրէի մէջ տեղի 

ունեցած արկածը ահաբեկչական արարք մը չէ: 

Փաքիստան Վար Առած Է Քաշմիրի Վերեւ Թռիչք 

Կատարող Հնդկական Օդուժի 2 Օդանաւեր 

Փաքիստան յայտարարեց, որ վար առած է Հնդկաստանի հետ վէճի նիւթ եղող Քաշմիր 

նահանգին վերեւ թռիչք կատարող հնդկական օդուժին պատկանող երկու օդանաւեր, որոնցմէ 

մէկը ինկած է փաքիստանեան տարածքին մէջ, եւ երկու հնդիկ օդաչուներ գերեվարուած են: 

Փաքիստան նաեւ հերքեց, թէ իր օդանաւերէն մէկը վար առնուած է: 

Երկու երկիրները 1947-ին Բրիտանիայէն անկախանալէ ի վեր իրարու դէմ մղած են շարք մը 

պատերազմներ, որոնցմէ միայն մէկը Քաշմիրի հարցով չէր: 

Մէկ օր առաջ Հնդկաստան յայտարարած էր, թէ իր օդուժը յարձակում գործած են Քաշմիրի` 

Փաքիստանի կողմէ վերահսկուած շրջանին մէջ տեղակայուած «ահաբեկիչներու հիմնական 

ճամբար»-ի մը դէմ` պատճառելով մեծ թիւով զոհեր: 

Փաքիստան իր կարգին յայտնեց, որ Չորեքշաբթի օր առաւօտեան հարուածած է «ոչ 

զինուորական թիրախներ` խուսափելով մարդկային վնասներէ եւ կողմնակի վնասներէ»: 

Հնդկական իշխանութիւնները յայտնեցին, որ փաքիստանեան օդանաւերը ետ մղուած են: 

Երկու բանակները նաեւ կը կատարեն փոխադարձ ռմբակոծումներ` պատճառելով զոհեր եւ 

վիրաւորներ: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ երկու երկիրներուն կոչ 

ուղղեց ինքնազսպումի եւ «որեւէ գնով մագլցումէ խուսափելու»: Ան նշեց, որ այդ ուղղութեամբ 
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հեռաձայնային հաղորդակցութիւն ունեցած է երկու երկիրներու արտաքին գործոց 

նախարարներուն հետ: 

«Այժմ անմիջական կարիք կայ, որ Փաքիստան իր հողերուն վրայ գործող ահաբեկչական 

խմբաւորումներուն դէմ մեծ քայլերու ձեռնարկէ», ըսաւ ան: 

Աֆղանական Թալեպան շարժումը հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով յայտնեց, թէ 

Հնդկաստանի եւ Փաքիստանի միջեւ բախումները պիտի ազդեն Աֆղանիստանի մէջ 

խաղաղութեան հոլովոյթին վրայ, եւ Հնդկաստանին կոչ ուղղեց` «իր դրացիին դէմ 

մագլցողական քայլերը դադրեցնելու»: 

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու յայտնեց, որ իր երկիրը պատրաստ 

է Հնդկաստանի եւ Փաքիստանի միջեւ միջնորդութիւն կատարելու: 

Ռուհանիի Մերժումէն Ետք Զարիֆ Իր Հրաժարականէն 

Ետդարձ Կը Կատարէ 

Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի նամակով մը մերժեց Իրանի արտաքին գործոց նախարար 

Մոհամետ Ժաւատ Զարիֆի հրաժարականը: 

Ռուհանի Զարիֆին յղած իր նամակին մէջ յայտնեց. «Հրաժարականի դիմումդ ընդունիլը կը 

հակասէ իրանեան շահերուն, ուստի զայն կը մերժեմ»: 

«Իրանեան կառավարական ու գերիշխանական բոլոր կառոյցները պէտք է արտաքին գործոց 

նախարարութեան հետ համակարգում կատարեն», ըսաւ ան: 

«Երթդ ուժեղ կերպով, իմաստութեամբ ու քաջութեամբ շարունակէ», նշեց Իրանի նախագահը: 

Աւելի ուշ, Զարիֆ «Ինսթակրամ»-ի վրայ գրեց. «Զիս միակ հետաքրքրողը երկրին արտաքին 

քաղաքականութեան բարձրացումն է եւ իրանցի ազնիւ ժողովուրդի շահերն ու իրաւունքները 

միջազգային հարթակներու վրայ պաշտպանելը»: 

Նախքան այդ, Յեղափոխական պահակագունդի «Քուտս» ջոկատի հրամանատար Քասեմ 

Սլէյմանի յայտնեց. «Արտաքին գործոց նախարար Մոհամետ Ժաւատ Զարիֆ կը շարունակէ 

մնալ իր պաշտօնին վրայ եւ կը վայելէ իրանցի բարձրաստիճան ղեկավարներուն 

զօրակցութիւնը»: 

«Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատի Թեհրան այցելութեան ընթացքին նախագահութեան 

համակարգում չկատարելը պատճառ դարձաւ, որ արտաքին գործոց նախարարը հանդիպումին 

ներկայ չգտնուի եւ ատկէ ետք դժգոհի: Անոր առջեւ ամօթով մնացի», ըսաւ Սլէյմանի` 

աւելցնելով. «Ասատի հետ հանդիպումին Զարիֆի ներկայութեան անտեսումը դիտաւորեալ չէր»: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Վարդանանք 

Վաղուան օրը նուիրուած է Վարդանանց յիշատակին:  

Կը կարծեմ, որ պէտքը չի զգացուիր անդրադառնալու 

Աւարայրի պատմութեան: Գէթ հայերէն գիտցող ամէն 

հայ մարդ այդ պատմութիւնը գիտէ արդէն: Սակայն 

վեր հանելու  ու պանծացնելու համար ցեղային մեր 

հոգեկերտուածքը, ազգը յատկանշող  տոկունութիւնն 

ու դիմադրականութիւնը` կ՛արժէ միայն արձանագրել, 

որ մեզի կրօնափոխութիւն պարտադրելու յաւակնող  

հզօր Պարսկաստանը ի՛նք չդիմացաւ արաբական 

ճնշումներուն ու իսլամացաւ , մինչդեռ մենք հաստատ 

ու աներեր մնացինք մեր հաւատքին մէջ… 

Այս առիթով` կարճ խորհրդածութիւն մը: 

Ժամանակաշրջանի ( 5-րդ դար ) Հայաստանի 

տիրական երկու դէմքերը` Վասակ Սիւնի մարզպետը եւ սպարապետ Վարդան 

Մամիկոնեանը խորհրդանշականօրէն նեկայացուցիչներն էին երկու տարբեր 

բեւեռներու` քաղաքական երկու տարբեր հոսանքի ու վարքագծի: 

Համախոհ իշխաններով Վասակ Սիւնի ներկայացուցիչն էր խոհականութեան, 

ստեղծուած տագնապալի կացութիւնները  շրջահայեացութեամբ ու դիւանագիտական 

քայլերով դիմագրաւելու ուղեգծին: Կը համարէր, որ ապստամբութիւնը աղէտալի 

կ՛ըլլայ հայրենիքին համար եւ կը մերժէր մաս կազմել այդ տեսակ կործանարար 

արկածախնդրութեան մը: Իսկ Վարդանն ու իր զինակից ընկերները կը հաւատային , որ 

մեր ազգը հոգեթափ ընելու Յազկերտի ծրագրին ու անոր գործադրած բռնացումին դէմ 

դնելու մէկ ու միակ միջոց կայ` «Մահ իմացեալ»-ով հերոսական խոյանքը : Առաջինը 

կը վստահէր իր մտքին ու անով կատարած հաշուարկներուն : Իսկ Վարդանանք կը 

կառչէին սեփական ուժին ու ոգիի խիզախումին: 

Եւ իրապէս ոչ մէկ հաշուարկ կ՛երաշխաւորէ , որ չմարզուած, զինուորական վարժանքէ 

զուրկ 66.000 մարդոց բազմութիւն մը յաղթանակէր  300.000 հաշուող Յազկերտի 

սպառազինուած հզօր բանակին: Բայց… 

Հայ ժողովուրդը հմայուեցաւ Վարդանանց խիզախումէն եւ անոնց «չհաշուարկուած» 

ապստամբութիւնը  անօրինակ յաղթանակի դափնիներով զարդարեց, իր  պատմութեան 

շքեղ էջերէն մին նուիրեց անոր եւ յաջորդական սերունդները, մանկապարտէզէն 

սկսեալ, դաստիարակեց Վարդանի ոգիով: 
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Այդ խիզախումին դիմաց ընկրկեցաւ նոյնինքն Պարսկաստանը եւ այդուհետեւ 

բռնացումով մեզ կրօնափոխ դարձնելու իր առաջին փորձը չկրկնեց : 

Իսկ Վասակը խարանուեցաւ դաւաճանի պիտակով: Կը թուի, թէ ժողովրդային 

անգիտակից բնազդը կը զգայ, որ մտքի ամէնէն անխառն ու անշահախնդիր 

հաշուարկին մէջն իսկ, թէկուզ` շատ աննշան ու չնչին չափով, բայց անպայման տեղ մը 

կը յատկացուի նաեւ սեփական ակնկալիքի: Թերեւս այս էր պատճառը, որ հայ 

ժողովուրդը չներեց Վասակին` գիտնալով հանդերձ, որ ան Յազկերտի կողմէ 

բանտարկուեցաւ, ապա բանտին մէջ ալ մեռաւ այն յանցանքին համար , որ նախապէս 

ապստամբութեան կողմնակից ըլլալով եւ անոր  յաջողութիւնը ապահովելու 

նպատակով Բիւզանդիոնի աջակցութիւնը խնդրած էր, եւ մերժումի հանդիպելէն ետքն 

է, որ ընդդիմացած էր  այդ գաղափարին` հաշուարկելով , որ ազգի ուժերէն վեր` անյոյս 

ու վտանգաւոր է ապստամբութեան ծրագիրը: 

Այդպէս է . լուսապսակի կ՛արժանանայ եւ ժողովուրդի պատմական երթի ճամբան կը 

գծէ հերոսական խիզախումը , նոյնիսկ եթէ անյաջող աւարտ մը ունենայ , մինչ ամէնէն 

կատարեալ հաշուարկն անգամ չի ներուիր, եթէ ձախողի… 

ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒՐՏՕՂԼԵԱՆ 

Աթէնք, 25  Փետր. 2019 

www.aztagdaily.com 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Երեխան Պէ՞տք Է Օրօրել, Թէ՞ Ոչ 

Երեխան օրօրելու հարցին շուրջ կան թեր եւ դէմ կարծիքներ: Շատեր կը պնդեն, որ երեխան 

օրօրել ոչ միայն կարելի է, այլեւ` անհրաժեշտ մինչդեռ ուրիշներ բոլորովին տարբեր կարծիքի 

են: 

«Երեխան Պէտք Է Օրօրել» 

Մօր արգանդին մէջ անցուցած ժամանակահատուածին երեխան գրեթէ անընդմէջ կ՛օրօրուի: 

Յղի կինը կը քալէ, կը պարէ, կը լողայ կամ կը վազէ, իսկ երեխան այդ ընթացքին, գտնուելով 

ջուրի մէջ, դանդաղ կ՛օրօրուի: Այս տուեալէն մեկնելով` «թեր» արտայայտուող անձերը կը 

շեշտեն, որ դանդաղ օրօրուիլը երեխային համար սովորական ու հաճելի է, քանի որ ան 

ենթագիտակցօրէն կը վերյիշէ մօր արգանդին մէջ ունեցած զգացողութիւնները: Անոնք նաեւ կը 

շեշտեն, որ մանուկին համար չափազանց կարեւոր է մօրը մօտիկ գտնուիլը, անոր սիրտին 

զարկերը, բոյրն ու ջերմութիւնը զգալը: Այս բոլորը կ՛օգնեն, որ ան թուլանայ եւ հանգստանայ, 

ապահով զգայ իր սիրելի մօր գիրկը եւ աւելի արագ քունի անցնի: 

Պէտք Չէ Չափազանցել 

Կը պատահի, սակայն, որ յաճախ ծնողները չափէն աւելի կ՛օրօրեն իրենց երեխաները` առանց 

հաշուի առնելու, որ երեխային լացի պատճառը, կրնայ բացարձակապէս քունի հետ կապ 

չունենալ, հետեւաբար, հարկաւոր է շատ ուշադիր ըլլալ եւ փնտռել ու հասկնալ երեխային լացի 

պատճառը: 

«Երեխան Պէտք Չէ Օրօրել» 

Երեխան օրօրելու «դէմ» արտայայտուողներուն կարծիքով, օրօրուիլը ժամանակի ընթացքին 

սովորութիւն կը դառնայ: Հետեւաբար մանուկը ծնած օրէն ինքնուրոյնութիւն պէտք է սորվի եւ 

ինքնուրոյն քնանայ: 

Բացի ասկէ` որոշ մասնագէտներ համոզուած են, որ նորածիններուն մօտ «vestibulaire» 

համակարգը տակաւին բաւարար զարգացած չէ, հետեւաբար օրօրելով` անոր մօտ գլխապտոյտ 

կամ նոյնիսկ գիտակցութեան կորուստ կրնայ յառաջանալ: 

Եզրակացութիւն 

Ամէն պարագայի, հարկաւոր է յիշել, որ երեխան ամէնէն շատ մօրը սիրոյ եւ ուշադրութեան 

կարիքը ունի. հետեւաբար զայն գրկելու, օրօրելու եւ անոր համար երգելուն մէջ ոչ մէկ 

«վնասակար» բան կայ: Կարեւոր է նաեւ հաշուի առնել, որ նորածիններուն կեանքի առաջին 

ամիսներուն ընթացքին յաճախ կ՛անհանգստացնեն փորի ցաւերը, իսկ մօր ուշադրութիւնն ու 

հոգատարութիւնը կ՛օգնեն անոնց, որ աւելի դիւրին յաղթահարեն այդ ցաւերը: 
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Օրական 6 Վայրկեան Գի՛րք Կարդացէք 

Գիտնականներու կարծիքով, գիրք կարդալը լաւագոյն միջոցն է ընկճախտը թեթեւցնելու 

համար: Անոնց կարծիքով, 6 վայրկեան գիրք կարդալը 70 տոկոսով կը պակսեցնէ ընկճախտը: 

Գիտնականները կը պնդեն, որ այս միջոցը շատ աւելի ազդու է, քան` երաժշտութիւն 

ունկնդրելը, պտտիլը, սուրճ կամ թէյ խմելը` ներքին լարուածութիւնը պարպելու համար: 

Այս առիթով վերյիշենք գիրք կարդալու անհամար բարիքները. 

– Կ՛աշխուժացնէ յիշողութիւնը: 

– Կ՛աշխուժացնէ ուղեղը: 

– Կը բարելաւէ ուշադրութիւնն ու կեդրոնացումը 

– Կը խթանէ քննական միտքը: 

– Կը հարստացնէ բառապաշարը: 

– Կը զարգացնէ շարադրական ունակութիւնը 

– Կը խաղաղեցնէ միտքը: 

– Կը զարգացնէ երեւակայութիւնն ու ստեղծագործ միտքը: 

www.kantsasar.com 
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Մորթին Որակը Պահպանող Ուտելիքներ 

Մորթը յաճախ մաքրելը, յատուկ սերերով խնամելը լաւ սովորութիւններ են, որոնցմէ երբեք 

պէտք չէ հրաժարիլ: Բայց պէտք չէ մոռնալ, որ ուտելիքներն ալ կրնան նպաստել մորթին 

թարմութեան, առողջութեան եւ գեղեցկութեան: Մասնագէտներու կարծիքով, մորթին 

թարմութիւնը կը սկսի… պնակէն: Այլ խօսքով, այն, ինչ որ կ՛երթայ մեր ստամոքսը, կը 

բացայայտուի մեր մորթին վրայ: 

Ձեզի կը ներկայացնենք ցանկը այն 10 ուտելիքներուն, որոնք մորթը ա՛լ աւելի գեղեցիկ կը 

դարձնեն. 

– Սէ. կենսանիւթով հարուստ կիտրոնը, 

– Անթիօքսիտաններով հարուստ կաղամբը, 

– Լաւ իւղերով օժտուած աւոքատոն, 

– Սելենիոմով հարուստ ընկոյզը, 

– Օմեկա 3-ով հարուստ ձուկերը, 

– Ա. կենսանիւթով հարուստ ստեպղինը, 

– Կենսանիւթերով հարուստ հատապտուղները, 

– Լիքոփենով հարուստ լոլիկը, 

– Աւելի քան 20 անթիօքսիտաններով հարուստ չամիչը, 

– Անթիօքսիտաններով եւ օլիկօէլեմաններով հարուստ սոխը: 

Վերը նշուած այս բոլոր ուտելիքները մեր տրամադրութեան տակ են, անոնցմէ պատրաստենք 

աղցաններ, ապուրներ եւ համեղ կերակուրներ ու յաճախ ուտենք զանոնք: 
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Ս Ր Բ Ո Ց  Վ Ա Ր Դ Ա Ն Ա Ն Ց  Ե Կ Ե Ղ Ե Ց Ւ Ո Յ  

Թ Ա Ղ Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն  -  Ք Ո Ւ Է Յ Թ  
 

 

    ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ 
ՄԵԾ ՊԱՀՈՑ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆՑ 

 

Կիրակի` 3 Մարտ 2019-ին ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ է: Այնուհետեւ կը սկսի 

Մեծ Պահոց Քառասնօրեայ Պահեցողութեան շրջանը, որու ընթացքին 

պիտի կատարուին Արեւագալի եւ Հսկումի արարողութիւններ, ըստ 

հետեւեալի: 

 

Հսկումի ժամերգութիւնները պիտի կատարուին, ամէն Կիրակի, երեկոյեան 

ժամը 6:30 –ին: Ժամերգութենէն ետք տեղի պիտի ունենայ 

Աստուածաշունչի սերտողութիւն: Հսկումի առաջին ժամերգութիւնը պիտի 

կատարուի Կիրակի 10 Մարտին:  

Արեւագալի ժամերգութիւնները տեղի կ'ունենան 

ամէն Ուրբաթ հետեւեալ կարգով. 

1. 8    Մարտ  2019 Արտաքսման, Ժամերգութիւն եւ Արեւագալ 

2. 15  Մարտ  2019 Անառակին,  Ժամերգութիւն եւ Արեւագալ 

3. 22  Մարտ  2019 Տնտեսին,   Ժամերգութիւն եւ Արեւագալ 

4. 29  Մարտ  2019 Դատաւորին,  Ժամերգութիւն եւ Արեւագալ 

5. 5    Ապրիլ  2019 Գալստեան,  Ժամերգութիւն եւ Արեւագալ 

 

Կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը ներկայ գտնուելու այս 

հոգեպարար արարողութեանց, որպէսզի ինքնաքննութեամբ, զղջումով եւ 

ապաշխարութեամբ, հոգեպէս եւ մարմնապէս պատրաստուինք 

դիմաւորելու մեր Տիրոջ՝ Յիսուսի Քրիստոսի Հրաշափառ Յարութիւնը: 
 

Քուէյթ      ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 

1 Մարտ 2019        ԹԱՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ 
 


