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ՌԱՄԱՏԱՆԻ ԱՌԻԹՈՎ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ
ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ
Ռամատան ամսուան առիթով, Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ՝ Տէր Մասիս Ծ.
Վրդ. Զօպույեան Քուէյթի պետական եւ բարձրաստիճան անձնաւորութիւններուն յղեց
շնորհաւորական

նամակներ

եւ

ստացաւ

համապատասխան

շնորհակալական

նամակներ:
Այս առթիւ կը հրապարակենք Քուէյթի իշխանի, Խորհրդարանի նախագահի, ներկայ
վարչապետի, նախկին վարչապետի եւ գահաժառանգին նամակները:
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ՑԱՒԱԿՑԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
26 Յունիս 2015-ին, Քուէյթի մէջ տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողութեան
տխուր առիթով, Քուէյթը երեք օրուան սուգ յայտարարեց, որու ընթացքին
զոհուածներու ընտանիքները, Քուէյթի «Մեծ Մզկիթ»ին մէջ ցաւակցութիւններ
ընդունեցին:

Ցաւակիցներու խումբը գլխաւորեց Քուէյթի խորհրդարանի

նախագահ՝ Մարզուք Ալ Ղանէմը եւ նախարարներ:

Աւելի քան յիսուն տարիներու պատմութիւն ունեցող հայ համայնքս, իր
ցաւակցութիւններու մասնակցութիւնը բերաւ, երկու առիթներով: Առաջինը,
Քրիստոնեայ Եկեղեցիներու Համախումբով, որուն Գերապատիւ Հայր Սուրբին ու
Տէր Հօր ընկերակցեցան, Երեսփոխանական Ժողովի ատենապետ՝ պրն Յարութ
Պետիրեանը, Պրն Մարքօ Պապլանեանն ու Պրն. Պօղոս Այվազեանը. Ազգային
Վարչութեան ատենապետ՝ Պրն. Մունիր Դարբինեանն ու Պրն. Ռաֆֆի
Աբիկեանը:

Երկրորդը,

Լիբանանեան

Դեսպանատան

կազմակերպած

համախումբով, որուն մաս կազմեցին Գերպ. Հայր Սուրբն ու Տէր Հայրը:
Մեր աղօթքները կը բարձրացնենք առ ամենաբարին Աստուած, որ նման
փորձանքներէ պահէ ու պահպանէ բոլոր անմեղ մարդոց:

www.aztarar.com
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ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆ
ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ
Ուրբաթ, 26 Յունիս 2015 ին, Քուէյթի սիրտը արիւնեցաւ,
երբ Ռամատանեան Ուրբաթօրեայ կէսօրուան աղօթքին,
Քուէյթի Սուապէր շրջանի Իմամ Սատէք մզկիթին մէջ,
ահաբեկիչ մը ինքզինք պայթեցուց եւ 27 զոհերու ու մօտ
200 վիրաւորներու պատճառ դարձաւ, սուգի մատնելով
զոհուածներու հարազատները, անոնց շրջանակն ու ի
վերջոյ ամբողջ Քուէյթը:
Նոյն օրը, Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերապատիւ Տ. Մասիս Ծ.
Վրդ. Զօպույեան, դատապարտելով այս ոճիրը,
ցաւակցական յատուկ նամակ պատրաստեց, որ
յաջորդող օրերուն լոյս տեսաւ մէկէ աւելի արաբատառ
եւ անգլիատառ Քուէյթեան օրաթերթերու մէջ:
Այս տխուր առիթով, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետը
Քուէյթի
Էմիրին
ուղղուած
իր
ցաւակցական նամակին մէջ դատապարտեց Քուէյթի
մէջ տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողութիւնը:
Վեհափառ
Հայրապետին
նամակին
օրինակը,
կաթողիկոսարանի
դիւանատան
ճամբով,
պաշտօնապէս յանձնուած է Լիբանանի մօտ Քուէյթի
Դեսպանին:
Ստորեւ կը ներկայացնենք Վեհափառ Հայրապետին
Էմիրին ուղղուած նամակը՝ իր ամբողջութեամբ:
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مطرانية األرمن في دولة الكويت والدول المجاورة
ARMENIAN PRELACY OF KUWAIT AND THE NEIGHBOURING COUNTRIES
P.O.BOX 8157, Salmiyeh 22052 – KUWAIT – Tel:25614392, e-mail:
prelacy@armenianprelacykw.org

الكويت في 2102/6/27

اللهم إحفظ الكويت بأميرها الشجاع وشعبها الصادق

أنه ليوم حزين في دولة الكويت لما حصل بيد الغدر التي طالت األبرياء رجاال وأطفاال في يوم مجيد من أيام
شهر رمضان المبارك داخل مسجد اإلمام الصادق ليكون شهداء أبرياء فرحمة هللا عليهم ..ندعو هللا أن يمن على
المصابين بالصحة والشفاء العاجل..
ولما كانت الجالية األرمنية دائما متضامنة مع الكويت أميرا وحكومة وشعبا الذين حموا وروعوا جميع الوافدين
بكل حرص ومحبة..
نعلن نحن أبناء الجالية األرمنية استنكارنا لهذا العمل الجبان ونتقدم بأحر التعازي من صاحب السمو أمير البالد
وولي عهده والحكومة الكويتية والشعب الكويتي..
داعين هللا عز وجل أن يحفظ الكويت آمنة مستقره وشجاعة بأميرها القائد اإلنساني .

باسم الجالية األرمنية في الكويت
المطران ماسيس زوبويان

مطران األرمن االرثوذكس
في دولة الكويت والدول المجاورة

www.aztagdaily.com
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ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԳԱՀԱԿԱԼ՝
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ
ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆ Եւ ՕԾՄԱՆ 20-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁ

Ուրբաթ, 26 Յունիս 2015-ին, յընթացս Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի, Սրբոց Վարդանանց
եկեղեցւոյ

մէջ,

նախագահութեամբ

Քուէյթի

եւ

Շրջակայից

Գերապատիւ Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի, տեղի ունեցաւ

Թեմի

Առաջնորդ՝

հայրապետական

մաղթանք՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին
ընտրութեան եւ օծման 20-րդ տարեդարձին առիթով:,
Այս ուրախ առթիւ, Թեմիս Առաջնորդը շնորհաւորական նամակ յղեց Վեհափառ
Հայրապետին՝ յանուն Թեմի ժողովականութեան, ազգայիններու եւ հոգեւոր դասի:
Ստորեւ կը ներկայացնենք նամակը՝ իր ամբողջութեամբ:
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Քուէյթի Յանձնախումբի Այցը ՀՀ դեսպանին
Համաշխարհային Համահայկական Մարզախաղերու
Քուէյթի յանձնախումբի եռանդամ կազմը՝ Կիրակի, 21
Յունիս 2015-ին, այցելեց Քուէյթի մօտ Հայաստանի
Հանրապետութեան Արտակարգ եւ Լիազօր դեսպան՝
տիար Ֆատէյ
Չարչօղլեանին եւ գնահատանքի
յատուկ յուշանուէրով շնորհակալութիւն յայտնեց ՀՀ
դեսպանին՝
Հայրենիք-Սփիւռք
կապերու
աշխուժացման մէջ իր ունեցած ներդրումին,
անվերապահ
համագործակցութեան,
օժանդակութեան եւ քաջալերանքին համար: ՀՀ
դեսպան՝ տիար Ֆատէյ Չարչօղլեան գնահատեց
յանձնախումբին կազմակերպուած եւ հետեւողական աշխատանքը, իսկ մարզախաղերուն
մասնակցող բոլոր մարզիկներուն մաղթեց յաջողութիւն եւ փայլուն արդիւնքներ:

Քուէյթի Յանձնախումբի Այցը «ՀԻԼԻՈՍ» բժշկական
կեդրոնը
Համաշխարհային
Համահայկական
Մարզախաղերու
Քուէյթի յանձնախումբէն անդամներ Շաբաթ, 27 Յունիսին
այցելեցին
Տէր
եւ
Տիկին
Ֆիլիպ
եւ
Հելէն
Փաթաթանեաններուն
տունը
եւ
Քուէյթի
պատուիրակութեան անունով առ ի երախտագիտութիւն
փոխանցեցին յատուկ յուշանուէր մը: Առ այդ կ'ուզենք
հանրութեան
փոխանցել
թէ
Համաշխարհային
Համահայկական
Մարզախաղերու
Քուէյթի
պատուիրակութեան
պաշտօնական
հովանաւորն
է
«ՀԻԼԻՈՍ» բժշկական կեդրոնը:
«ՀԻԼԻՈՍ» բժշկական կեդրոնը հիմնադրուած է Քուէյթի մէջ,
1994ին: Հիմնադիրներն են բժ. Հելէն Ազատեան եւ Ֆիլիպ Փաթաթանեան,
ընտանիք մը նոյն օրինակով հաստատած են իրենց կեդրոնը:

որոնք կազմելով ամուր

Կեդրոնը կ'ապահովէ մաշկաբանական եւ Էսթէտիկ բժշկութեան բարձրակարգ ծառայութիւններ:
Հիմնադիրները իրենց երկար փորձին վստահելով կ'որոշեն երկրորդ կեդրոն մը ձեռնարկել այս անգամ
հայրենիքին մէջ ու 1997ին կը հիմնեն Երեւանի մասնաճիղը:
«ՀԻԼԻՈՍ» բժշկական կեդրոնը կը ձգտի ապահովել բազմատեսակ, միջազգային, մաշկաբանութեան,
էսթետիկ բժշկութեան ախտորոշիչ լապորատորային տարբեր բժշկական խորհրդատուութիւններ:
Մօտ օրէն Երեւանի մէջ կը բացուի քոյր կեդրոնը՝ «ՀԻԼԻՈՍ» պոթոլոկիան, որ մասնագիտացած է
խնդրայարոյց եղունգներ եւ ոտնաթաթերու պրոֆիլով:
«ՀԻԼԻՈՍ» բժշկական կեդրոնի նշանաբանն է այցելուններուն ապահովել առողջութիւն եւ գեղեցկութիւն:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

«Բաղրամեան Պողոտան 10-րդ Օրն Ըլլալով Փակ Կը
Մնայ. Սանասարեան. «Պիտի Փորձենք Նոր
Առաջարկներ, Նոր Քայլեր Ներկայացնել Եւ Ստանալ
Ժողովուրդին Հաւանութիւնը»
«Ո՛չ թալանին» նախաձեռնութեան խումբի
անդամ Դաւիթ Սանասարեան Չորեքշաբթի
օր հարցազրոյցի մը ընթացքին ըսաւ, որ
պիտի փորձեն նոր առաջարկներ, նոր քայլեր
ներկայացնել եւ ստանալ ժողովուրդին
հաւանութիւնը:
«Շուտով այստեղ կ՛ըլլան վարուելակերպի
կանոններ, մենք ամէն ինչ պիտի ընենք,
որպէսզի շարժումը զերծ մնայ ամէն տեսակ
սադրանքներէ: Բացի կազմակերպչական
աշխատանքներէ, ստեղծուած են խումբեր, որոնք պիտի կայացնեն քննարկումներ, որոնց
արդիւնքով նոր առաջարկներ պիտի ներկայացնեն», ըսաւ Սանասարեան:
Անդրադառնալով պահանջներուն, ան նշեց, որ ոչինչ փոխուած է` կը պահանջեն Հանրային
ծառայութիւնները համակարգող յանձնախումբի 17 յունիսի որոշումը չեղեալ յայտարարել,
ելեկտրական հոսանքի նախկին սակը վերատեսութեան ենթարկել` նուազեցման նպատակով,
23 յունիսին ուժ կիրարկած ոստիկանները պատասխանատուութեան ենթարկել. ասոնց շուրջ
ալ համախմբուած են` մէկ կողմ դնելով կուսակցական դրօշները:
«Ասիկա, անշուշտ, քաղաքական հարց է. կը դիմենք իշխանութեան, խնդիրը կապուած է
իշխանութեան եւ այլ իշխանութեան մը հետ: Կը խնդրեմ, մի՛ վախնաք քաղաքական բառէն,
այստեղ ոչ ոք կը տեսնէ կուսակցական աշխատանք: Ես անձամբ Ժառանգութիւն
կուսակցութեան մամլոյ բանբերն եմ, բայց ես ինծի պիտի չարտօնեմ, որ ոեւէ մէկը գայ այստեղ
կուսակցական աշխատանք տանի, ասիկա համաքաղաքացիական հարց է, եւ մենք թոյլ պիտի
չտանք, որ կուսակցական շահերը բախին», ըսաւ Սանասարեան` նշելով. «Ոչ ոք ղեկավար կը
նշանակենք, ոչ ոք քաղաքական բարենիշներ կը ստանայ, Հայաստանի քաղաքացիին առջեւ
ծառացած խնդիրին լուծումը կ՛ուզենք գտնել: Կարեւոր չէ, թէ ի՛նչ նախաձեռնութեան եւ ի՛նչ
կուսակցութեան անդամ էք, եկէ՛ք, օգնեցէ՛ք»:
Ան նաեւ խօսքը ուղղելով Հայաստանի ոստիկանապետ Վլատիմիր Գասպարեանին ըսաւ. «Մի՛
փորձէք անգամ մը եւս նուէրի թելեր մեզի մատուցել, թէ իբրեւ թէ ձեր բարի կամքին
դրսեւորումն է, որ քայլերու չէք ձեռնարկեր: Այստեղ կայ քաղաքացիներու ուժ, որ 5,10,15 հոգի
են, բայց բոլորը շատ լաւ կը հասկնան, որ եթէ ուժ գործադրուի, հակառակ ուժ պիտի
գործադրուի նաեւ քաղաքացիներուն կողմէ»:
Ան նշեց, որ եթէ իշխանութիւնները չլսեն ժողովուրդին ձայնը, շարունակեն ոտնակոխել
ժողովուրդին շահերը եւ չկատարեն պահանջները, օր մը պիտի դրուի իշխանափոխութեան
խնդիրը:
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«Ատոր համար կը դիմեմ ժողովուրդին` իշխանութեան նետած կուտը մի՛ վերցնէք», ըսաւ
Սանասարեան:

Այվազեան. «Այդ Ո՞ր Երկրին Մէջ Կրնար Կեդրոնական Փողոցը Այդքան Փակ Մնալ»
Ազգային ժողովի տնտեսական յանձնախումբի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետական
կուսակցութեան անդամ Վարդան Այվազեան Չորեքշաբթի օր լրագրողներուն հետ զրոյցի
ընթացքին ըսաւ. «Հասարակական շարժումը, որ կը բողոքէր ելեկտրական հոսանքի սակի
բարձրացման դէմ, արդարացուած է: Երբ բողոքը այդպիսի մեծ թափ ստացաւ, Հայաստանի
նախագահը արձագանգեց այդ անվստահութեան եւ յստակ ըսաւ, որ մասնագէտները իրեն ըսած
են` հոսանքի գինին բարձրացումը արդարացուած է, բայց քանի որ հանրութեան մէջ կայ
լրջագոյն անվստահութիւն եւ մեծ զանգուածը կ՛ըսէ թալան եղած է, նախագահը յայտարարեց,
որ առայժմ կը սառեցուի հոլովոյթը եւ կառավարութիւնը կը փոխհատուցէ ծախսերը:
Նախագահը ըսաւ` եթէ թալանած են, թող յանցաւորները պատժեն: Եթէ կազմակերպութեան
ապաշնորհութեան պատճառով է, եկէք ազգայնացնենք այդ կազմակերպութիւնը», նշեց
Այվազեան եւ համոզում յայտնեց, որ նախագահին առաջարկած տարբերակը լաւագոյնն է այս
պարագային:
Պատասխանելով այն դիտարկման, թէ տպաւորութիւն կայ, որ իշխանութիւնը այս քայլով
ժամանակ կ՛ուզէ շահիլ, Վարդան Այվազեան պատասխանեց. «Որո՞ւն ձեռքը բռնուած է, կրնան
նաեւ յետոյ փողոց գալ: Այդ ո՞ր երկրին մէջ կեդրոնական փողոցը կրնար այդքան փակ մնալ:
Ըսենք Շանզելիզէն փակեն: Ձեր հօր Աստծուն մեռնիմ, միայն հանդարտ եղէք»: Պատասխանելով
այն հարցումին, թէ արդեօք կարելի՞ է կասեցում ըլլայ, քանի որ Բաղրամեանը կը շարունակէ
փակ մնալ, Այվազեան ըսաւ, որ Հանրային ծառայութիւնները համակարգող յանձնախումբը
կ՛ըսէ` վաղն իսկ կրնամ կասեցնել, բայց այդ դրամը ո՞վ պիտի տայ:

Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբը Օպամայի
Վարչակազմին Կոչ Կ՛ուղղէ` Խախտելու Ազրպէյճանի
Իշխանութիւններուն Նախայարձակումին Նկատմամբ
Լռութիւնը
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը
ամերիկեան վարչակազմին կոչ ուղղած է
խախտելու Ազրպէյճանի իշխանութիւններու
նախայարձակումին նկատմամբ լռութիւնը:
«Հայաստանի
եւ
Արցախի
տարածքը
ազրպէյճանական
հողեր
անուանելով`
ատելութիւն սերմանող ելոյթով հանդէս գալէ
ետք, 24 ժամուան ընթացքին Ազրպէյճանի
նախագահ Իլհամ Ալիեւի զինեալ ուժերը
Նախիջեւանէն
յարձակում
գործեցին
Հայաստանի
դէմ,
որուն
հետեւանքով
սպաննուեցաւ հայ զինուոր Արման Մայիսի Եփրեմեանը», կ՛ըսուի հաղորդագրութեան մէջ:
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«Փաստերը այստեղ յստակ են` այնպէս, ինչպէս կործանարար վարքագիծը, որ կարելի կը
դարձնէ
Օպամայի
վարչակազմը`
հրաժարելով
դիմակայել
նախագահ
Ալիեւի
նախայարձակումը», ըսած է Հայ դատի յանձնախումբի տնօրէն Արամ Համբարեան:
Ըստ անոր, միջազգային ընտանիքին լռութեան պատճառով Ազրպէյճան կատարեց իր
սպառնալիքը` սպաննելով Արման Եփրեմեանը, եւ այսօր ան քաջալերուած է աճող
նախայարձակումին վերաբերեալ Միացեալ Նահանգներու եւ ԵԱՀԿ-ի գործընկերներուն
լռութենէն:
Աւելի՛ն, Միացեալ Նահանգներու իշխանութիւնները պէտք է քննադատեն կա՛մ Ալիեւի
խօսքերը, կա՛մ ալ հայ զինուորի սպանութիւնը: «Այս անամօթ քայլը տեղի ունեցած է Պաքու2015 խաղերու աւարտին` միլիառաւոր տոլարներ արժած նախաձեռնութիւն, որ միջազգային
քննադատութեան ալիք բարձրացուց միջազգային հասարակական կազմակերպութիւններու,
մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեամբ զբաղող խումբերու, այլախոհերու եւ
լրատուամիջոցներու նկատմամբ աճող նախայարձակ բռնաճնշումներու լոյսին տակ», կ՛ըսուի
հաղորդագրութեան մէջ:

Սուրիոյ Հայերուն Օժանդակելու Կոչեր` Օպամային
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ արդէն իսկ մեծ թիւով
ամերիկահայեր նամակներ յղած են Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք
Օպամային` կոչ ուղղելով անոր, որ յաւելեալ քայլերու դիմէ` Սուրիոյ հայերուն
օժանդակութիւն

հասցնելու

նպատակով:
Նամակներուն

մէջ

կը

շեշտուի,

թէ

ամերիկեան իշխանութիւնները պէտք է
վստահ

ըլլան,

որ

միջազգային

օժանդակութիւններէն արդար բաժին մը
կը հասնի Սուրիոյ հայերուն եւ այլ
փոքրամասնութեանց
ներկայացուցիչներուն`
ապահովութիւնը

անոնց
երաշխաւորելու

համար: Նաեւ կը շեշտուի Հայաստան
հասած Սուրիոյ հայերուն անհրաժեշտ
օժանդակութիւններ
նպատակով`

տրամադրելու
Հայաստանի

իշխանութիւններուն միջոցով նպաստներ տրամադրելու կարեւորութիւնը:
Այս

նամակարշաւին

մասնակցելու

համար

այցելել

Ամերիկայի

Հայ

դատի

յանձնախումբի պատրաստած` www.anca.org/syria կայքը:

Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 290, àõñµ³Ã, 03 ÚàôÈÆê, 2015

16

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

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Ազգայնական Շարժում Կուսակցութեան Անուղղակի
Աջակցութեամբ. Արդարութիւն Եւ Բարգաւաճում
Կուսակցութեան Թեկնածուն Ընտրուեցաւ Թուրքիոյ
Խորհրդարանի Նախագահ
Թուրքիոյ խորհրդարանը Չորեքշաբթի
օր ընտրութեան չորրորդ հանգրուանին
ընթացքին
Արդարութիւն
եւ
բարգաւաճում
կուսակցութեան
թեկնածուն,
պաշտպանութեան
նախարարի պաշտօնակատար Իսմեթ
Եըլմազը
Ազգայնական
շարժում
կուսակցութեան
անուղղակի
աջակցութեամբ
ընտրեց
Թուրքիոյ
խորհրդարանի նախագահ: Առաջին
երկու հանգրուաններ ը տեղի ունեցած
էին 30 յունիսին, սակայն ոչ ոք կրցած էր
550 աթոռներէ բաղկացած խորհրդարանի 367 անդամներու աջակցութիւնը ստանալ: Երրորդ
հանգրուանը տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի օր եւ դարձեալ ոչ մէկ թեկնածու ապահովեց
անհրաժեշտ 276 քուէները: Չորրորդ հանգրուանին, երբ ընտրուելու համար պէտք էր քուէներու
մեծամասնութիւնը ապահովել` Եըլմազ Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան
անդամ 258 երեսփոխաններուն քուէները ստանալով ընտրուեցաւ խորհրդարանի նախագահ:
Ազգայնական շարժում կուսակցութեան ղեկավար Տեւլեթ Պահչելի 1 յուլիսին յայտարարեց, որ
իր կուսակցութեան անդամները պիտի չքուէարկեն Ժողովրդավարական ժողովուրդի
կուսակցութեան աջակցութիւնը վայելող թեկնածուի մը: Երրորդ հանգրուանին Ազգայնական
շարժում կուսակցութեան թեկնածու Էքմելետտին Իհսանօղլու դուրս մնաց ընտրապայքարէն եւ
շարժումի անդամ երեսփոխանները կատարեցին Պահչելիի ցուցմունքը: Հանրապետական
ժողովուրդի կուսակցութեան թեկնածու Տենիզ Պայքալ չորրորդ հանգրուանին միայն 182 քուէ
ստացաւ, 78 քուէներ անվաւեր նկատուեցան, իսկ ճերմակ քուէներուն թիւն էր 29:
Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան երեսփոխաններէն ոմանք քուէարկեցին
ի նպաստ Պայքալի, իսկ ուրիշներ տուին ճերմակ քուէ:
«Հիւրրիյէթ Տէյլի Նիուզ» կը գրէ, որ քաղաքական վերլուծաբաններ Պահչելիի քայլը նկատեցին
Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան թեկնածուին օգտին «անուղղակի
աջակցութիւն»:
Խորհրդարանի նախագահին ընտրութեամբ պաշտօնապէս ընթացք կ՛առնէ համախոհական
կառավարութեան կազմութեան հոլովոյթը:
Եըլմազ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանին մօտիկ անձնաւորութիւն մըն է:

www. armenianprelacykw.org
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Շատ Ուրիշ Ապրիլ Կամ Մտքի Յեղափոխութեան
Անհրաժեշտութիւնը
Երկու դարի արանքում, երկու քարի արանքում,
Յոգնել եմ նոր ընկերի ու հին ցարի արանքում:
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ
Այս տարուայ ապրիլն ուրիշ էր: Հուժկու էր ամէն ինչ, նոյնիսկ`
ապրիլքսանչորսեան անձրեւը: Կարծես բոլորը, խօսքները մէկ
արած, հարուածում էին: Եթէ հանդիսավարից կամ որեւէ
միջոցառման կազմակերպչից լսում ես, թէ սպասւում են
անակնկալներ, եւ պատրաստւում ես դրանց, այս դէպքում,
առանց սպասելու, առանց
յուշարարութեան,
առանց
նախնական
պայմանաւորուածութեան,
անակնկալներն
այնքան յաճախակի էին եւ անսպասելի, որ չէինք հասցնում
մէկի ազդեցութիւնից դուրս գալ, յայտնւում էինք միւսի ներքոյ:
Մինչեւ ապրիլի 24-ն արդէ ն երակում արիւնը եռում էր, եւ
այդ եռը օրըստօրէ նոր որակ էր ստանում` կանգնեցնելով մեզ
նոր իրավիճակի առաջ: 2015-ի գարնան երկրորդ ամիսը յաւակնում էր դառնալ շրջադարձային` մեր
իղձերի, երազների, պահանջների առումով, եւ արժանի նախորդողը` յաղթանակների մայիսին: Հարիւր
տարի անց ապրիլը, հայութեան համար վերածուելով ապրելու ապրիլի, դադարեց ողբի ամիս լինելուց:
Եւ դա դարձաւ ամենամեծ անակնկալը: Սա` որպէս նախաբան:
Ես լրագրող եմ: Ես պարտաւոր եմ լրագրողի մասնագիտական աչքով դիտարկել, գնահատել
իրադարձութիւնները, նկատել բացթողումները, սխալները եւ բարձրաձայնել դրանց մասին: Կարգն է
այդպիսին: Սակայն այսօր, հակառակուելով իմ համոզմունքին, ստիպուած եմ արձանագրել, որ Հայոց
ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած միջոցառումները համակարգող պետական
յանձնաժողովի կողմից նախատեսուած ձեռնարկների ողջ փաթեթը իրականացուեց անթերի: Սա թերեւս
ամենամեծ անակնկալն էր, որովհետեւ անկախութեան 25 տարիների ընթացքում չէր եղել
համապետական մի միջոցառում, որի համար ստեղծուած պետական բազում յանձնաժողովները խնդրին
մօտենային այսպիսի սրտացաւութեամբ, պատրաստակամութեամբ, դեղատան կշիռքի ճշգրտութեամբ:
Թուրքիայի հիմնական մտավախութիւնը` «հայկական ցունամին», ստացուեց: Այն մեզ տեղափոխեց
քաղաքական նոր իրավիճակ եւ պարտադրում է հետեւողական լինել ու չընկրկել հիւսիսհարաւեան
քամիների ազդեցութիւնից: Սա, իրօք, նոր եւ պարտաւորեցնող իրավիճակ է, որին տէր կանգնելու
համար ահռելի ջանքեր է անհրաժեշտ ներդնել: Ունե՞նք այդ կամքը, կարողութիւնը:
Գաղտնիք չէ, որ ցանկութիւն ունենալը դեռ գործի սկիզբն է, իսկ կամքն ու կարողութիւնը` գործն
աւարտական հանգրուանին հասցնելու հիմնական պայմանը: Ակնյայտ է, որ առանց ազգային
միասնութեան առկայութեան հնարաւոր չէ հասնել յաղթանակի: Բայց այս դէպքում մեր միասնութիւնն
ամրագրուեց նաեւ համաշխարհային հանրութեան աջակցութեամբ: Աշխարհն արթնացաւ թմբիրից`
հայկական հարցը դարձնելով համայն մարդկութեան արժանապատուութեան հարցը: Բազմաթիւ
հայկական գաղթօճախներում տեղի ունեցած բազմահազարանոց ցոյցերը դրա վառ ապացոյցն են: Բայց
այդ ցոյցերը նուազ արժէք կ՛ունենային, եթէ դրանց թիկունքում կանգնած չլինէր Հայաստան պետութիւնը:
Միայն մէկ համեմատական փաստ, որ ներկայ իրավիճակի լաւագոյն ցուցիչն է: Վերջին անգամ
Միացեալ Նահանգներում նման բազմահազարանոց ցոյց տեղի էր ունեցել 1963-ին` Մարթին Լութեր
Քինկի կազմակերպած` «Դէպի Ուաշինկթըն երթը»` սեւամորթներին քաղաքացիական իրաւունքներ
շնորհելու պահանջով: Հարկ չկայ յիշեցնել Մարթին Լութեր Քինկի սկսած շարժման յաղթական աւարտի
մասին, բոլորին է յայտնի: Այդպէս է` չկայ յաղթանակ, եթէ չկայ պայքար: Մեր պայքարը հանգրուանային
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է, եւ այն միս ու արիւն ստացաւ 20-րդ դարի սկզբին` 1918թ. մայիս 28-ին` Սարդարապատի
ճակատամարտով: Դարեր շարունակ պետականութեան բացակայութիւնը չէր կարող չյանգեցնել
աղէտալի հետեւանքների, բայց աղէտից ընդամէնը երեք տարի յետոյ կարողանալ ոտքի կանգնել եւ
ստեղծել պետականութիւն, ցանկութիւն եւ անդադար պայքարի կամք ունենալու առկայութիւնն էր:
Հարիւրամեակներ յետոյ` 1918 թուականին, մենք յայտնուեցինք քաղաքական իրավիճակում: Սա 20-րդ
դարում մեր պայքարի առաջին հանգրուանն էր: Երկրորդը` դարավերջի արցախեան ազատագրական
պայքարը, որը եւս աւարտուեց հայութեան յաղթանակով եւ մեզ տեղափոխեց քաղաքական նոր
հանգրուան: Երկու դէպքում էլ յաղթանակների հիմքում ազգային միասնութիւնն էր, առանց որի`
հնարաւոր չէր լինի յաջողութեան ակնկալիք ունենալ:
21-րդ դարը մեզ տեղափոխեց նոր քաղաքական հանգրուան: Այդ նոր հանգրուանում մենք յայտնուեցինք
ապրիլի 24-ին եւ` դարձեալ ազգային միասնութեան շնորհիւ: Այս` երրորդ հանգրուանը թէ՛ հայութեան
ներուժը անմնացորդ օգտագործելու պարտադրանք է, թէ՛ պարտաւորեցնում է: Յետքայլի կամ
յապաղելու, շունչ առնելու ժամանակ չի տրուած: Մեր առջեւ դրուած է «կամ-կամ»-ի տարբերակը. կա՛մ
կ՛ապրենք նորովի, կա՛մ կրկին կ՛արժանանանք լուսանցքում յայտնուելու ճակատագրին: Ամէն ինչ
պայմանաւորուած է մեզանով: Այն բոլոր դրական լիցքերը, ուղերձները, որ ստացանք աշխարհից, պէտք
է ճիշդ օգտագործել: Իսկ ճիշդ եւ թիրախային օգտագործելու միակ պայմանը հզօր, մարտունակ,
ժողովրդավարական աշխարհի հետ համաքայլ շարժուող պետութիւն ունենալն է: Պէտք է
խոստովանենք, որ այստեղ առայժմ կաղում ենք: Նոր իրավիճակը, որում ինչ-որ առումով նաեւ
անակնկալ ենք յայտնուել, պահանջում է եւ պարտաւորեցնում նոր մօտեցումներ: Իսկ դրանց հասնելու
համար կայ մէկ մարտավարութեամբ երկու ճանապարհ: Մարտավարութիւնը յեղափոխութիւնն է,
ճանապարհները` արիւնոտ եւ անարիւն` թաւշեայ: Առաջինի դէպքում` մեր կարգի երկրի համար դա
անընդունելի է եւ կործանարար, երկրորդը` պարտադիր: Այլապէս պետութիւնը կը ցամքի եւ կը
վերջանայ տիրող անարդարութիւնների, կաշառակերութեան եւ հիմնականում դրանից բխող
արտագաղթի ճիրաններում: Երկրորդի նախաձեռնողն ու իրականացնողները պէտք է լինեն
իշխանութիւն-հասարակութիւն դաշինքը: Ո՛չ մէկը, ո՛չ էլ միւսը առանձին-առանձին ի վիճակի չեն դա
իրականացնել, բայց մի տարբերութեամբ` հասարակութեան մօտ առկայ` փոփոխութիւնների ահռելի
ցանկութիւնը կարող է յանգեցնել ոչ ցանկալի իրավիճակի, որի արդիւնքում առաջին հերթին կը տուժի
հէնց հասարակութիւնը, ինչը եւ կը կասեցնի մեր հանգրուանային երթը: Ելքը մէկն է` պէտք լինի
յեղափոխութիւն, բայց այն պէտք է լինի մտքի յեղափոխութիւն: Այդ յեղափոխութեան նախաձեռնութիւնն
իր ձեռքը պէտք է վերցնի իշխանութիւնը: Այստեղ, ի հարկէ, վիճակը բարդանում է, բայց իշխանութեան
ամենավերնախաւը պէտք է ունենայ այդ կամքը եւ առաջին հերթին պարտադրի իր ենթականերին`
հրաժարուել քծնանքից, օտարամոլութիւնից, զզուանքի աստիճանի հասած կեղծաւորութիւնից,
քաղքենիութիւնից: Նոր Հայաստանը եկել է, եւ այն պէտք չէ հերթական անգամ անտեսուի միայն նրա
համար, որ մենք պատրաստ չենք: Ժողովուրդը պատրաստ է… Հերթը քաղաքական առաջնորդներինն է:
Չէի ուզենայ` այս ամէնը մնար անարդիւնք եւ, մեզանից խռոված, հեռանար պատմութեան գիրկը:
Ապրիլքսանչորսեան «ցունամին» մեզ հպարտութիւն բերեց: Այսօր շատերն են հպարտ: Ես, օրինակ,
հպարտ եմ, որ 100 տարի յետոյ մենք պետականութիւն ունենք, Արցախով միացեալ Հայաստան ունենք,
բանակ ունենք, առիւծասիրտ տղերք ունենք, որ այս պահին կանգնած են երկրի սահմաններին: Մտահոգ
եմ, բայց նաեւ հպարտ` բանակ ճանապարհելու երկու զաւակ ունեմ: Կ՛ուզէի այսույետ ամէն օր
արթնանալ այսօրուայ Հայաստանում: Ոչ թէ Չորեքշաբթի օրուայ, այլ` այսօրուայ: Մենք աշխարհին էլ
ապացուցելու բան չունենք, մենք մեզ պէտք է ապացուցենք, որ կարող ենք, որ ի վիճակի ենք կառուցել
բնական երկիր, ընկերային արդարութեան երկիր, քաղաքացուն յարգող, իշխանութիւն ընտրող օրէնքի
երկիր:
Մսխել այս ամբողջը եւ ճիշդ չօգտագործել հնարաւորութիւնները` ամենասոսկալի յանցագործութիւնը
կարող է լինել արդէն 21-րդ դարում:

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ
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ԱԿՆԱՐԿ

Խուճապահար Էրտողանն Ու Կատարուած Իրողութեան
Մը Ստեղծման Վտանգը
Հիւսիսային Սուրիոյ մէջ քրտական ուժերուն արձանագրած յառաջխաղացքն ու զգալի յաջողութիւնները
լուրջ մտահոգութիւն կը պատճառեն Անգարային: Քրտական ուժերուն արձանագրած ձեռքբերումներուն
լոյսին տակ, վերջինս թրքական բանակին ցուցմունք տուած է Սուրիոյ մէջ զինուորական միջամտութիւն
մը կատարելով ստեղծելու անվտանգութեան գօտի մը, որ ըստ թրքական մամուլին, պիտի ներառէ
Հալէպ, Իտլիպ, Արաբ Բունար եւ Ճարապլուս քաղաքներն ու մերձակայ շրջանները: Յստակ է, որ
այդպիսի գործողութիւն մը ուղղուած պիտի ըլլայ քիւրտերուն եւ ոչ թէ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ:
Թրքական լրատուամիջոցներ կը հաղորդեն, որ հակառակ կառավարութեան ցուցմունքին, Թուրքիոյ
բանակը կը տատամսի այդպիսի արկածախնդրութեան մը դիմելէ, որովհետեւ կը զգուշանայ ամերիկեան
բանակին հետ ճակատումի մը հաւանականութենէն: Երբ Սուրիոյ բանակը յառաջացաւ դէպի Ժըսր
Շուղուր, թրքական բանակը ոչ պաշտօնական կերպով միջամտեց, սակայն նոյնը չկատարեց քիւրտերուն
յառաջխաղացքին ի տես, որովհետեւ վերջիններս կը վայելեն Միացեալ Նահանգներու յստակ
աջակցութիւնն ու Արեւմուտքին համակրանքը:
Թրքական իշխանութեանց մտահոգութիւն պատճառողը ոչ միայն անկախ քրտական շրջանի մը
ստեղծումն է, այլ նաեւ հեռանկարը Սուրիոյ հետ իր սահմանին երկայնքին եւ քրտական ուժերու
հսկողութեան տակ գտնուող ապահովական գօտիի մը, որուն ստեղծումը պիտի նշանակէ Սուրիոյ
նկատմամբ Էրտողանի վարած քաղաքականութեան մահը: Ամերիկեան հովանաւորութեամբ այդպիսի
գօտիի մը ստեղծումին անմիջական ազդեցութիւնը պիտի ըլլայ Անգարայի դաշնակից ՏԱՀԵՇ¬ի եւ
Սուրիոյ վարչակարգը տապալելու Թուրքիոյ երազին չքացումը, իսկ աւելի երկարաժամկէտ
ազդեցութիւնը` Թուրքիոյ յաւելեալ մեկուսացումն ու շրջանային զարգացումներուն վրայ անոր
ազդեցութեան եւ դիրքին նկատառելի տկարացումը:
Թուրքիոյ ներկայ իշխանութիւնները մատնուած են շատ նեղ կացութեան մը, որովհետեւ 7 յունիսի
խորհրդարանական ընտրութիւններուն արդիւնքին լոյսին տակ, ստիպուած են համախոհական
կառավարութիւն մը կազմել ընդդիմադիր կուսակցութիւններու հետ, որոնք բոլորն ալ կ՛ընդդիմանան
Սուրիոյ նկատմամբ Թուրքիոյ ներկայ քաղաքականութեան:
Համախոհական կառավարութեան մը կազմութեան սահմանադրական ժամկէտը կը մօտենայ, ինչ որ
առաւել եւս խուճապի կը մատնէ Էրտողանն ու անոր ղեկավարած կուսակցութիւնը: Մեկնելով
վերոնշեալներէն` կարելի է ենթադրել, որ մեզ Թուրքիոյ նոր կառավարութեան կազմութենէն բաժնող
օրերը կրնան շատ վտանգաւոր ու ծանր ըլլալ Սուրիոյ հիւսիսային շրջաններու եւ Հալէպի բնակչութեան
համար, որովհետեւ իշխանութիւնը բաժնեկցելէ եւ ատոր իբրեւ հետեւանք իր ծրագիրներուն
իրագործման դիմաց մեծ արգելքներու ստեղծումէն առաջ, Էրտողան կրնայ ջանալ ստեղծել կատարուած
իրողութիւն մը: Այս առումով` բարացուցական է Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլուի 30 յունիսին
իր կուսակցութեան նորընտիր երեսփոխաններուն առջեւ կատարած հետեւեալ յայտարարութիւնը.
«Կարգ մը մարդիկ կը նշեն, որ կարգ մը որոշումներ չեն կրնար տրուիլ մինչեւ նոր կառավարութեան
կազմութիւնը: Ո՛չ, մենք պիտի տանք ու գործադրենք այն որոշումը, որ ամէնէն ճիշդն է»:
Էրտողան Սամսոնը չէ, սակայն կրնայ սամսոնեան քաղաքականութիւն կիրարկել, իսկ Սուրիոյ մէջ
զինուորական միջամտութեան մասին թրքական լրատուամիջոցներուն կողմէ շրջանառութեան մէջ
դրուած լուրն ու Տաւութօղլուի վերոնշեալ յայտարարութիւնը այդ կամքին գոյութեան վկայութիւնն են:

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Նունէ Եսայեանի Համերգները
Հովանաւորութեամբ
սփիւռքի
նախարարութեան,
աջակցութեամբ
«Հրայր Յովնանեան» եւ «Փիւնիկ»
հիմնադրամներուն,
կազմակերպութեամբ
Հայոց
ցեղասպանութեան 100-ամեակի ոգեկոչման Կիպրոսի
յանձնախումբին, 12 յունիսին Նիկոսիոյ մէջ ելոյթ ունեցաւ
հայրենի վաստակաւոր ու սիրուած երգչուհի Նունէ
Եսայեան` «Կանք, պիտի լինենք եւ դեռ շատանանք»
հայրենասիրական համերգով:
Երեկոն բացուեցաւ Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին եկեղեցիի
կրտսերներու երգչախումբի երգերով, որմէ ետք Նունէ
Եսայեան ամբողջ մէկուկէս ժամ տեւողութեամբ բարձր
խանդավառութեան մէջ պահեց հանդիսատեսները` իր
հայկական ընտրեալ երգացանկով: Երգացանկը բաղկացած
էր Կոմիտասի ու Սայաթ Նովայի ստեղծագործութիւններէն,
նաեւ` ժողովրդական, հայրենասիրական, Հայաստանի ու
հայոց բանակին նուիրուած երգերէ:

Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած
Ձեռնարկ Վիեննայի մէջ
Հայոց
ցեղասպանութեան
100-ամեակին
նուիրուած
ձեռնարկներու ծիրին մէջ, հովանաւորութեամբ Հայաստանի
սփիւռքի նախարարութեան, աջակցութեամբ «Հրայր եւ
Աննա Յովնանեան» բարեգործական
եւ
«Փիւնիկ»
մարդկային պաշարներու զարգացման հիմնադրամներուն,
17 յունիսին Վիեննայի «Օտիոն» համերգասրահին մէջ
տեղի ունեցաւ Նունէ Եսայեանի «Կանք, պիտի լինենք ու դեռ
շատանանք» կարգախօսով համերգը:
Ձեռնարկին բացման խօսքով հանդէս եկաւ Հայ Առաքելական եկեղեցական համայնքի
աշխատակից
Օֆելիա
Պաւլովա:
Ան
շնորհակալական
խօսք
ուղղեց
սփիւռքի
նախարարութեան, ինչպես նաեւ զոյգ հիմնադրամներուն` իրենց ֆինանսական աջակցութեան
համար:
Համերգի ընթացքին պարային ելոյթներով իրենց մասնակցութիւնը բերին Յովհաննէս Շիրազի
անուան դպրոցի սաները:
Աւարտին Հայ Առաքելական եկեղեցական համայնքի վարչութեան անունով Ռուբինա
Ղազարեան շեշտեց կարեւորութիւնը նման համերգներու կազմակերպման սփիւռքի
համայնքներուն մէջ:
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Համահայկական Խաղերու Ջահավառութիւն
Վերջերս Եգիպտոսի մէջ, բուրգերուն մօտ, տեղի ունեցաւ Համահայկական 6-րդ խաղերու
խորհուրդը եղող ջահավառութեան արարողութիւնը, որուն յաջորդեց պաշտօնական ձեռնարկ
մը` ներկայութեամբ Եգիպտոսի մէջ Հայաստանի դեսպանին, Համահայկական խաղերու
յանձնախումբին, նաեւ` գաղութի պատկան մարմիններու ներկայացուցիչներուն:
Ելոյթ ունեցողները շնորհակալական խօսք ուղղեցին Եգիպտոսի պետութեան, որ իր երկրին մէջ
ընդունած էր Ցեղասպանութենէն վերապրած հայերը եւ մինչեւ օրս առիթ տուած էր անոնց
պատուաբեր կեանք մը վարելու եւ իրենց իրաւունքները պաշտպանելու որպէս Եգիպտոսի
քաղաքացի:
Յայտնենք, որ այս տարի Համահայկական խաղերը տեղի պիտի ունենան օգոստոս ամսուան
սկիզբը` Երեւանի մէջ, մասնակցութեամբ աշխարհի տարբեր երկիրներէ աւելի քան 6 հազար
մարզիկներու, որոնք պիտի մասնակցին աւելի քան 17 խմբային եւ անհատական խաղերու:
Եգիպտահայութիւնը իր մասնակցութիւնը պիտի բերէ 80 մարզիկով, որոնք պիտի մրցին
ֆութպոլի, պասքեթպոլի եւ թենիսի մարզերուն մէջ:

Սայաթնովեան «Վարդատօն»-ը` Ժողովրդական
Սիրոյ Եւ Բարեկամութեան Տօնահանդէս
Մայիսի 31-ին սայաթնովեան «վարդատօն»-ը սկիզբ առաւ Թիֆլիսի Ս. Էջմիածին եկեղեցւոյ մէջ
տեղի ունեցած սուրբ պատարագով:
Այնուհետեւ վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգէն եպս. Միրզախանեանի գլխաւորութեամբ
թափօրը ուղղուեցաւ Ս. Գէորգ առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ հրապարակ, ուր տեղի ունեցաւ
Սայաթնովեան «Վարդատօն»-ը:
Վազգէն եպս. Միրզախանեան իր ելոյթին մէջ երախտագիտական խօսք ուղղեց բոլորին
աջակցութեան համար:
Թիֆլիսի Սակրեպուլոյի նախագահ Կիորկի Ալիպեկաշվիլի իր խօսքին մէջ հաստատեց
մշակոյթներու, լեզուներու եւ դաւանանքի այն բազմազանութիւնը, որ կը զարգանայ երկրին մէջ`
դառնալով միասնութեան, բարեկամութեան եւ հանդուրժողականութեան անփոխարինելի
գանձ: Ան նաեւ կարեւոր նկատեց այն կամուրջները, որոնք կը կառուցուին սիրոյ, փոխադարձ
յարգանքի եւ բազմազանութեան ամրակուռ հիմքերու վրայ:
Ողջոյնի եւ շնորհաւորական խօսքով ելոյթ ունեցան հայ եւ վրացի գրողներ, բանաստեղծներ,
համայնքային առաջնորդներ, որոնք արժեւորեցին այն քաղաքը, ուր ապրած եւ ստեղծագործած
է Սայաթ Նովա հանճարը, խոնարհելով սոյն տօնահանդէսին առջեւ, որ 101 տարի շարունակ
աշխարհին յիշեցուցած է 300-ամեայ ու միշտ արդիական Սայաթ Նովան:
Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:
Ապա վիրահայոց թեմի մշակոյթի բաժնի տնօրէն, «Հայարտուն» կեդրոնի ղեկավար Լեւոն
Չիդիլեան իր խօսքին մէջ շեշտեց բազմաթիւ տարիներ սայաթնովեան «Վարդատօն»-ը պահելու
եւ սերունդներուն փոխանցելու կարեւորութիւնը:
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Նիհարցէք Բարձր Տրամադրութեամբ
Յաճախ սխալ սննդականոնները քնկոտութիւն, թուլութիւն, յոգնածութիւն
եւ տրամաբանութեան անկում կը պատճառեն: Ստորեւ կը ներկայացնենք
այն սննդեղէնները, որոնք թէ՛ կը նիհարցնեն եւ թէ՛ բարձր կը պահեն ձեր
տրամադրութիւնը:
1-Սալմոնը հարուստ է օմեկա 3-ով, որ բարերար
ազդեցութիւն ունի սրտանօթային համակարգին վրայ եւ
կ՛օգնէ նիհարնալու:
2-Շոմինը հարուստ է մակնեզիոմով, որուն պակասը
յոգնածութիւն կը պատճառէ: Շոմինը նաեւ հարուստ է
Ս. Պէ. եւ Սէ. կենսանիւթերով, երկաթով եւ
սպիտակուցներով: Ասոնք բոլորն ալ ուժանիւթի
անսպառ աղբիւրներ են: Աւելի՛ն. հետազօտութիւնները
պարզած են, որ շոմինը կը կանխէ քաղցկեղի եւ աղի
ուտելիքներու պահանջը:
3-Մածունը հարուստ է սպիտակուցներով, կիրով,
ինչպէս նաեւ` տոփամինով, եւ նորեփինեֆրինով, որոնք կը խթանեն տրամադրութիւնը:
Մածունը նաեւ կ՛օգնէ նիհարնալու: Հետազօտութիւնները ցոյց տուած են, որ օրական
500 մլ. մածունի օգտագործումը, առողջ սննդականոնի մը կողքին, կ՛օգնէ հալեցնելու
փորի ճարպերը:
4-Լոլիկը հարուստ է ֆիթոնիւթրիմաններով, որոնք կը
կանխարգիլեն տրամադրութեան անկումը: Միւս կողմէ,
լոլիկը օժտուած է քիչ ջերմուժ պարունակելու եւ քաղցը
արագ յագեցնելու յատկութիւններով:
5-Թունա ձուկով սենտուիչ: Թունա ձուկը եւս հարուստ է
օմեկա 3 ճարպաթթուներով, իսկ թեփով հացին
պարունակած նիւթերը կը նպաստեն լաւ տրամադրութեան պահպանման:
Պատճառըսերոթոնինի արտադրութիւնն է, իսկ սերոթոնինը ծանօթ է որպէս
գոհունակութեան զգացում յառաջացնող հորմոն: Թեփով հացը նաեւ շուտ յագեցնող է:
6-Հապալային իր գոյնը կը ստանայ ասթոսիսոնին կոչուող
մանիշակագոյն գունանիւթէն (pigment), որ ճանչցուած է
որպէս տրամադրութիւնը բարձրացնող նիւթ: Աւելի՛ն.
բոլոր հատապտուղները հարուստ են մանրաթելերով եւ
ջուրով, ինչ որ կ՛օգնէ երկար ժամանակ կուշտ զգալու:
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