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          Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,   ÂÇõ 509, àõñµ³Ã,  04 ÐàÎîºØ´ºð, 2019 

ՔՈՒԷՅԹԻ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏՆԵՐԸ ԿԸ 

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵՆ ՀՈԳՇ. Տ. 

ՊԵՏՐՈՍ ՎՐԴ. ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆԻ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ԵՒ ՇՐՋԱԿԱՅԻՑ ՀԱՅՈՑ 

ԹԵՄԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ 

ՓՈԽԱՆՈՐԴ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ 
Երկուշաբթի, 30 Սեպտեմբեր 2019-ին, Քուէյթի 

համայնքապետներն ու եկեղեցական ներկայացուցիչները 

շնորհաւորական այցելութիւն մը տուին Թեմիս 

նորանշանակ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. 

Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանին: Հանդիպման ներկայ էր 

նաեւ գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. 

Քէհեաեանը: 

Այցելութեան ընթացքին տեղի ունեցաւ ծանօթացում, 

ապա մտերմիկ զրոյց՝ Քուէյթի մէջ գործող տարբեր 

համայնքներու եկեղեցական առօրեային մասին: 

Համայնքապետներն ու Թեմիս Կաթողիկոսական 
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Փոխանորդը փոխադարձաբար պատրաստակամութիւն յայտնեցին շարունակել աշխատիլ՝ ի 

խնդիր տարիներու ընթացքին մշակուած միջ-եկեղեցական սերտ յարաբերութիւններու 

ամրապնդման, ինչպէս նաեւ որոնել համագործակցութեան նոր եզրեր: 

Հոգշ. Հայր Սուրբը, Արժ. Քահանայ Հայրը եւ հիւրերը Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյս մէջ յիշաատկի 

նկարով մը աւարտեցին հանդիպումը: 

ԹԵՄԻՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴ ՀՈԳՇ. Տ. 

ՊԵՏՐՈՍ ՎՐԴ. ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՔՈՒԷՅԹԻ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԷՆՆ ՈՒ 

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆԸ 
Շաբաթ, 28 Սեպտեմբեր 2019-ին, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. 

Մանուէլեանը Առաջնորդարանի դահլիճէն ներս ընդունեց Քուէյթի Ազգային Վարժարանի 

Հոգաբարձութիւնն ու վարժարանի տնօրէն Տօքթ. Ներսէս Սարգիսեանը: Հանդիպման ներկայ էր 

նաեւ Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանը: 

Հանդիպման ընթացքին տնօրէնն ու հոգաբարձութիւնը Հայր Սուրբին իրազեկ դարձուցին 

ամառնային արձակուրդի ընթացքին Ազգային Վարժարանէն ներս տեղի ունեցած 

շինարարական աշխատանքներուն մասին, ինչպէս նաեւ յայտնեցին, որ առաջնահերթ կը 

նկատեն Վարժարանի ուսումնական ծրագիրի բարելաւումը: 

Հոգեշնորհ Հայր Սուրբը բարձր գնահատեց հոգաբարձութեան անդամներուն կատարած 

աշխատանքը, դիտել տալով, որ անոնցմէ շատերը Ազգային Վարժարանի շրջանաւարտներ 

ըլլալով՝ մօտէն ծանօթ են Վարժարանի առօրեային ու խնդիրներուն, հետեւաբար առաւելագոյնս 

կրնան նպաստել անոր բարգաւաճումին: Հայր Պետրոս իր պատրաստակամութիւնը յայտնեց 

ամէն ձեւով օգտակար ըլլալու տնօրէնութեան եւ հոգաբարձութեան աշխատանքներուն, 

խոստանալով իր ծառայութեան ընթացքին մօտէն հետեւիլ դպրոցի առօրեային, յաճախակիօրէն 

ներկայ ըլլալով Ազգային Վարժարանէն ներս: 
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ԹԵՄԻՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴ ՀՈԳՇ. Տ. 

ՊԵՏՐՈՍ ՎՐԴ. ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՍԲ. 

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍԻ 

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ 
Ուրբաթ, 27 Սեպտեմբեր 2019-ին, Թեմիս նորանշանակ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. 

Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան Ազգային Առաջնորդարանի դահլիճէն ներս ընդունեց Սբ. 

Վարդանանց եկեղեցւոյ Դպրաց Դասի Վարչութիւնը: 

Այս առիթով Հոգեշնորհ Հայր Սուրբը բարձր գնահատեց Դպրաց Դասի ծառայութիւնը մեր 

եկեղեցւոյ համար, գլխաւորութեամբ դպրապետ Պրն. Քեռի Սարգիսեանի: Հայր Սուրբը նաեւ իր 

ուրախութիւնը յայտնեց, թէ Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյ Դպրաց Դասը թէ՛ իր քանակով եւ թէ՛ 

որակով օրինակելի է շատ մը այլ եկեղեցիներու: 

Հայր Պետրոս խոստացաւ ամէն իմաստով զօրավիգ կանգնիլ եւ աջակցիլ Դպրաց Դասի 

վարչութեան բոլոր աշխատանքներուն, հաւատալով, որ երբ դպրաց դասը կը պայծառանայ, 

անոր ճամբով մեր եկեղեցին է, որ կը պայծառանայ ու կը փառաւորուի: 

«ԵԿԱԾ ԵՄ ՄՕՏԷՆ ԾԱՆՕԹԱՆԱԼՈՒ 

ՔՈՒԷՅԹԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ», ԱՅՍՊԷՍ ԸՍԱՒ ՊԵՏՐՈՍ ՎՐԴ. 

ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆ ՇՈՒԷՅԽ ԿԱՏԱՐԱԾ ԻՐ ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ 

ԱՅՑԵԼՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 
Շաբաթ, 28 Սեպտեմբեր 2019-ի առաւօտուն, Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան մեկնեցաւ Շուէյխ 
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կոչուող արհեստաւորներու շրջանը, ուր անակնկալ այցելութիւններ տուաւ քուէյթահայ 

արհեստաւորներու, ընկերակցութեամբ գաղութի հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. 

Քէհեաեանի, ինչպէս նաեւ Ճորճ Սրկ. Արապաթլեանի եւ Վաչէ Սրկ. Թաշճեանի: 

Շուէյխը Քուէյթի մէջ գտնուող արհեստաւորներու ամենամեծ շրջանն է, ուր Քուէյթ կայք 

հաստատելէն ետք մեծ թիւով հայ արհեստաւորներ հիմնած են իրենց 

արհեստանոցները: Եւ առ այսօր Շուէյխը 

Քուէյթի մէջ կը համարուի հայ 

արհեստաւորներուն բաբախուն սիրտը: 

Ամբողջ օրը արեւուն կիզիչ 

ճառագայթներուն տակ տքնող վարպետը 

շաբաթ առաւօտուն հաճելիօրէն 

զարմացաւ, երբ լսեց Կաթողիկոսական 

Փոխանորդի ողջոյնի խօսքը՝ «բարի լոյս, ես 

նոր հայր սուրբն եմ, եկած եմ խանութդ 

օրհնելու»: 

Պահը ոգեւորիչ էր եւ յուզող: 

Մերթ զարմացած եւ մերթ հիացած արհեստաւորը Հայր Սուրբին պատմեց իր 

առօրեային մասին, կիսեց իր մտահոգութիւնները, մշտապէս փառք տալով Աստուծոյ, որ 

արդար վաստակով կը պահէ իր ընտանիքը: 

Իւրաքանչիւր արհեստանոցի մէջ Հոգշ. Հայր Սուրբն ու Արժ. Քահանայ Հայրը խունկ 

վառեցին եւ աղօթեցին, որպէսզի Աստուած առողջութիւն եւ գործերու յաջողութիւն տայ 

բոլորին: Հայր սուրբը յորդորեց բոլորը մշտապէս գալ եկեղեցի եւ մասնակից դառնալ 

գաղութի հոգեւոր եւ ազգային կեանքին: 

Օրը օրհնաբեր եղաւ ո'չ միայն հայ 

արհեստաւորներուն, այլեւ նոյն պահուն 

արհեստանոց գտնուող հիւրերուն համար, 

որոնք իրենց յուզմունքը յայտնեցին Հայր 

Սուրբին կատարած այս անակնկալ եւ 

աննախընթաց այցելութեան առթիւ: 

Այցի աւարտին՝ Շուէյխի մէջ Հոգշ. Հայր 

Սուրբը խօսեցաւ իր տպաւորութիւններուն 

մասին, ապա խոստացաւ յաճախակի 

այցելութիւններով մօտէն հետեւիլ քուէյթահայութեան կեանքին: 

Ջերմ հիւրընկալութեամբ, ամուր ձեռքսեղմումով եւ կրկին տեսութեան անկեղծ 

սպասումներով աւարտեցաւ Կաթողիկոսական Փոխանորդին այցելութիւնը Շուէյխ: 
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Սերկէյ Լաւրով. «Ղարաբաղի Տագնապին Լուծում Պէտք Է 

Գտնել Ուղղակի Երկխօսութեան Ճամբով» 
«Արմէնփրես» կը տեղեկացնէ, թէ Ռուսիոյ արտաքին գործոց 

նախարար Սերկէյ Լաւրով` ելոյթ ունենալով «Վալտա» միջազգային 

քննարկումներու ակումբի 16-րդ միջազգային նիստին, անդրադաձած է 

Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին, ընդգծելով, որ իրավիճակի 

լուծման  քաղաքական գործընթացը արգելակուած է, տակաւին կարելի 

չէ եղած յառաջ ընթանալ այդ ուղղութեամբ: 

«Ինչ կը վերաբերի Լեռնային Ղարաբաղին, վերջերս իրավիճակը 

շփման գիծին մէջ բաւական հանգիստ է, դէպքեր քիչ տեղի կ՛ունենան 

եւ անոնք շատ խոշոր չեն: Տեղի ունեցած է զոհերու մարմիններու 

փոխանակում, կը պատրաստուի կալանուած մարդոց փոխանակում` 

քիչ քանակութեամբ, սակայն այնուամենայնիւ որոշ գործընթաց տեղի 

կ՛ունենայ: ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահները սերտօրէն կ՛աշխատին արտաքին 

գործոց նախարարներուն հետ: Գետնի վրայ տիրող իրավիճակին մասին ըսեմ, որ անիկա աւելի 

հանգիստ է, քան տարի մը առաջ, սակայն քաղաքական գործընթացը սառեցուած է, տակաւին 

այդ արգելակումէն կարելի չ՛ըլլար դուրս գալ», ըսած է Լաւրով: 

Անոր համաձայն, հնչող յայտարարութիւնները չեն նպաստեր քաղաքական գործընթաց 

ստեղծելու մթնոլորտին: «Սակայն մենք` իբրեւ համանախագահներ, ամերիկացիներուն եւ 

ֆրանսացիներու հետ կ՛աշխատինք միասին եւ միասնական տեսլական ունինք այս հարցին 

շուրջ: Մենք կը փափաքինք գտնել լուծումը, որ, ի հարկէ, պէտք է գտնել ուղիղ երկխօսութեան 

միջոցով», հաստատած է Լաւրով: 

Ֆրենք Փալոն Հանդիպում Ունեցաւ Արցախի Նախագահին 

Եւ Նախարար Մասիս Մայիլեանի Հետ 
Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսի Հայկական համախմբումի համանախագահ, 

Ներկայացուցիչներու տան Ուժանիւթի եւ առեւտուրի յանձնախումբի ատենապետ Ֆրենք 

Փալոն, որ երկօրեայ այցելութիւն կու տայ Արցախի Հանրապետութիւն, տեսակցութիւններ 

ունեցաւ Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեանի եւ արտաքին գործոց նախարար Մասիս 

Մայիլեանի հետ, ինչպէս նաեւ այցելեց «Տը Հալօ Թրասթ» միջազգային ոչ կառավարական 

կազմակերպութեան Արցախի գրասենեակ: 

Նախագահ Բակօ Սահակեանի հետ հանդիպումին քննարկուեցան Արցախի եւ Միացեալ 

Նահանգներու միջեւ կապերը, ղարաբաղեան տագնապի լուծումը, նաեւ` շրջանային վերջին 

զարգացումներուն վերաբերող տարբեր հարցեր: 

Նախագահ Սահակեան բարձր գնահատեց քոնկրեսական Փալոնի գործունէութիւնը` հայկական 

հարցի եւ արցախեան տագնապի  արդարացի լուսաբանման ու սատարման վերաբերող, եւ 

նշեց, որ Արցախի մէջ անոր նկատմամբ մեծ ու անկեղծ յարգանք կը տածեն: 

Աւելի ուշ  Ֆրենք Փալոն հանդիպում ունեցաւ Արցախի արտաքին գործոց նախարար Մասիս 

Մայիլեանի հետ, որ մեծապէս արժեւորեց Փալոնի հետեւողական ջանքերն ու 

նախաձեռնութիւնները` Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսին մէջ Արցախի շահերու յառաջ 

մղումին, ինչպէս նաեւ շրջանին մէջ կայունութեան հաստատման ու ամրապնդման ի խնդիր: 
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Հանդիպումին ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ տարբեր մակարդակներու վրայ Արցախի 

եւ Միացեալ Նահանգներու միջեւ յարաբերութիւններուն ու զանոնք զարգացնելու 

հեռանկարներուն: Մասիս Մայիլեան ընդգծեց, որ Արցախի միջազգային համագործակցութեան 

բնագաւառին մէջ ամերիկեան ուղղութիւնը կարեւոր տեղ կը գրաւէ` նկատի առնելով հայկական 

սփիւռքի ներուժը եւ Միացեալ Նահանգներու հետ հաստատուած բարեկամական կապերը: 

Կողմերը անհրաժեշտ նկատեցին շարունակական ջանքերը` ամրապնդելու եւ ընդլայնելու 

համագործակցութիւնը Արցախի եւ Միացեալ Նահանգներու քոյր քաղաքներուն միջեւ, ինչպէս 

նաեւ Արցախի եւ Միացեալ Նահանգներու այն նահանգներուն հետ, որոնց օրէնսդիր 

մարմինները ընդունած են հանրապետութեան անկախութեան սատարող բանաձեւեր: 

Ֆրենք Փալոն այցելեց նաեւ «Տը Հալօ Թրասթ» միջազգային ոչ կառավարական 

կազմակերպութեան Արցախի գրասենեակ, որ Արցախի տարածքին ականազերծման 

աշխատանքներ կը կատարէ: Գրասենեակի աշխատակիցները հիւրերուն ներկայացուցին 

Արցախի մէջ իրենց կատարած աշխատանքներուն հիմնական ուղղութիւնները եւ 

պատասխանեցին քոնկրեսականը յուզող հարցումներուն: Կազմակերպութեան անդամները 

կարեւոր նկատեցին յատկապէս դպրոցներուն մէջ աշակերտներուն հետ տարուող կրթական 

ծրագիրները, որոնք նպատակ ունին նոր սերունդը տեղեկացնել ականներու մասին եւ կանխել 

անծանօթ ու վտանգաւոր առարկաներուն դպչելու երեխաներու սովորութիւնը: 

Նախարար Դաւիթ Տօնոյեան. «Ունինք Աննախադէպ 

Զօրահաւաքային Պատրաստութիւն» 
Հայաստանի կառավարութեան 2 Հոկտեմբերի նիստին, 

պատասխանելով պատգամաւոր Սերկէյ Մովսիսեանի կողմէ 

հարցուած ռազմափորձերու ընթացքին վերաբերող հարցումին, 

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարը ըսած է. 

«Ռազմափորձերը կը շարունակուին եւ կ՛աւարտին 5 Հոկտեմբերին: 

Այս ընթացքը կը գնահատեմ շատ բարձր, քանի որ ունինք 

աննախադէպ զօրահաւաքային պատրաստութեան եւ միաժամանակ 

Զինուած ուժերու տարբեր ուղղութիւններով տեղաշարժերու 

ցուցանիշներ»: 

Տօնոյեան նշեց, որ ներկայ դրութեամբ կարելի է միայն ըսել, որ կը կատարուի վերլուծութիւն, որ 

պիտի ներկայացուի կառավարութեան եւ անհրաժեշտութեան պարագային Ազգային ժողովի 

համապատասխան յանձնախումբին ու փակ քննարկումներուն: 
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«Սէուտական Արաբիան Իրանեան Վարչակարգին Հետ 

Եմէնի Մասին Չէ Խօսած Եւ Պիտի Չխօսի» Կ՛ըսէ Ժուպէյր 
Սէուտական Արաբիոյ արտաքին գործոց 

նախարար Ատել Ժուպէյր յայտնեց. «Իրանեան 

վարչակարգի բանբեր Ալի Ռապիհիի այն 

խօսքը, թէ Սէուտական Արաբիան իրանեան 

վարչակարգին  նամակներ յղած է, ճշգրիտ չէ: 

Պատահածը այն է, որ եղբայրական երկիրներ 

ջանացին կացութիւնը հանդարտեցնել, եւ մենք 

անոնց ըսինք, թէ Սէուտական Արաբիան միշտ 

կը ձգտի շրջանին մէջ անվտանգութեան ու 

կայունութեան հաստատման: 

«Անոնց նաեւ յայտնեցինք, որ հանդարտեցումը 

պէտք է կատարուի մագլցում կատարող եւ շրջանին մէջ իր թշնամական գործունէութեան 

ճամբով քաոս տարածող կողմէն: Անոնց յայտնեցինք իրանեան վարչակարգին նկատմամբ մեր 

կեցուածքը, որ միշտ բոլոր բեմահարթակներէն յստակօրէն կը յայտարարենք: Վերջինը ՄԱԿ-ի 

Ընդհանուր ժողովի ընթացքին էր»: 

Միւս կողմէ, Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի յայտնեց. «Անոնք, որոնք 5 տարիէ ի վեր եմէնցի 

անիրաւուած ժողովուրդը կը ռմբակոծեն, իրենք կը կանգնին շրջանին մէջ տիրող կացութեան 

ետին»: 

«Շրջանին Մէջ Տիրող Քաոսին Պատասխանատուն Ան Է, 

Որ Եմէնի Մէջ Պատերազմ Շղթայազերծեց» Կ՛ըսէ 

Ռուհանի 
Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի յայտնեց, որ  

Միացեալ Նահանգներ եւ Եւրոպան փորձած են 

Իրանի վրայ ճնշում բանեցնելու համար 

քննարկել Եւրոպայի` հիւլէական 

համաձայնութենէն դուրս գալուն նման այլ 

բեմագրութիւն մը` նշելով. «Մեզի համար 

միեւնոյնն է, եթէ Եւրոպան մնացած է կամ դուրս 

եկած հիւլէական համաձայնագիրէն, այնքան 

ատեն որ տէր չի կանգնիր իր 

յանձնառութիւններուն: 

«Ոմանք կ՛ուզեն Իրանի դէմ ամբաստանութիւններ արձակել եւ քաոսը մեզի վերագրել, սակայն 

շրջանին մէջ քաոսին ետին կանգնողը ան է, որ Եմէնի մէջ պատերազմ շղթայազերծեց», ըսաւ 

Իրանի նախագահը: 

Ան նշեց, որ իր երկիրը բանակցութիւններէն չի խուսափիր: «Եւրոպան մեզի փոխանցեց 

Ամերիկայի պատրաստակամութիւնը մեր նախապայմաններուն համաձայն գտնուելու, երբ 

Թրամփ պատժամիջոցները կ՛աւելցնէր, ուստի առարկեցինք», ըսաւ Ռուհանի: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  509, àõñµ³Ã, 04 ÐàÎîºØ´ºð, 2019                                                                        8 
 

«Ճամբան տակաւին չէ փակուած, արդարեւ, Եւրոպան եւ ուրիշներ կը շարունակեն իրենց 

առաջարկները ներկայացնել, իսկ մենք պատրաստ ենք մեր ժողովուրդի շահին համար ամէն 

բան ընելու», յայտնեց Իրանի նախագահը: 

«Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Ֆրանսայի նախագահին Նիւ Եորքի մէջ իր թափած ջանքերուն 

համար: Մենք գործակցեցանք, սակայն այդ ջանքերը խանգարողը Սպիտակ տունն էր», ըսաւ 

ան` աւելցնելով. «Բանակցութեան ֆրանսական ծրագիրը Իրանի համար ընդունելի էր, թէկուզ 

մանրամասնութիւններուն շուրջ տարակարծութիւն գոյութիւն ունէր»: 

«Եւրոպացիները ըսին, թէ Միացեալ Նահանգներու նախագահը պատրաստ է աշխատելու 

ֆրանսական ծրագիրի ծիրին մէջ, սակայն մենք երաշխիքներ պահանջեցինք», յայտնեց 

Ռուհանի` նշելով. «Միացեալ Նահանգներու նախագահը պէտք էր Իրանի դէմ 

պատժամիջոցներուն վերջ տալուն իր համամտութիւնը յայտարարէր հրապարակաւ եւ ոչ թէ 

անձնական պատգամներու մէջ»: 

Միւս կողմէ, Իրանի գերագոյն հոգեւոր պետ Ալի Խամենէի Չորեքշաբթի օր յայտարարեց. «Պիտի 

շարունակենք հիւլէական համաձայնագիրին հիմամբ մեր ստանձնած յանձնառութիւնները 

լրջօրէն նուազեցնել»: 

Սուրիոյ Սահմանադրական Յանձնախումբի Առաջին 

Ժողովը 30 Հոկտեմբերին` Ժընեւի Մէջ 
Սուրիոյ հարցով ՄԱԿ-ի յատուկ պատուիրակ Կիր 

Փեթերսոն մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին յայտնեց, որ 

Սուրիոյ սահմանադրական յանձնախումբը 30 

Հոկտեմբերին ժողով պիտի գումարէ Ժընեւի մէջ` նշելով. 

«Անիկա Սուրիոյ համար յատուկ նշանակութիւն ունեցող 

յանձնախումբ է, եւ նախանձախնդիր ենք, որ անոր մէջ 

ներկայացուած ըլլան սուրիական հասարակութեան 

բոլոր բաղադրիչ մասերը»:  

«Սահմանադրական յանձնախումբին մէջ կիներու 

համեմատութեան 30 առ հարիւրին մօտեցանք», ըսաւ ան: 

«Յառաջընթացի միակ ուղին քաղաքական քայլերու վրայ եւ սուրիական բոլոր հողերուն վրայ 

զինադադարի հաստատման ուղղութեամբ աշխատիլն է», նշեց Փիթըրսըն: 

ՄԱԿ-ի յատուկ պատուիրակը յայտնեց, որ Սուրիոյ մէջ կացութեան բարելաւումը կարիքը ունի 

երկրին հիւսիսարեւելեան շրջանին մէջ աշխատանքի` աւելցնելով, որ Սուրիոյ հարաւ-

արեւմուտքին մէջ եւս մտավախութիւններ գոյութիւն ունին: 

«Շեշտեցի, թէ անհրաժեշտ է, որ Իտլիպի եւ Սուրիոյ հիւսիսային շրջանին մէջ կացութիւնը 

հանդարտի, ինչպէս նաեւ վստահութեան հաստատման համար կալանաւորուածներն ու 

ձերբակալուածները ազատ արձակուին եւ անյայտ կորսուածներուն ու առեւանգեալներուն 

մասին տեղեկութիւններ ստանանք, եւ անոնց ընտանիքները տեղեակ դառնան անոնց 

ճակատագիրին մասին», ըսաւ ան: 

«Սահմանադրութեան շուրջ շարք մը գաղափարներ ունիմ, սակայն սուրիացիներն են, որոնք 

իրենց համար յարմարագոյն լուծումը պիտի ընտրեն: Պէտք է աշխատինք բոլոր կողմերուն միջեւ 

համաձայնութիւն գոյացնելու, որպէսզի յանձնախումբը կարենայ լրջօրէն ու արդիւնաւէտօրէն 

աշխատիլ, եւ ես այդ յանձնախումբի աշխատանքի ընթացքին վերաբերեալ զեկուցումներ պիտի 

պատրաստեմ ու զանոնք ներկայացնեմ Ապահովութեան խորհուրդին», յայտնեց Փեթերսըն: 
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Ըստ «Ուաշինկթըն Փոսթ»-ի. Թրամփ Փենսը Օգտագործած 

Է Զելենսքիի Վրայ Ճնշում Բանեցնելու Համար 
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ 

երկրի փոխնախագահ Մայք Փենսը բազմիցս 

օգտագործած է Ուքրանիոյ նախագահ Վլատիմիր 

Զելենսքիի վրայ ճնշում գործադրելու համար: Այս 

մասին կը հաղորդէ «Ուաշինկթըն Փոսթ» օրաթերթը` 

յղում կատարելով իր աղբիւրներուն: 

Ամերիկեան ազդեցիկ օրաթերթին տուեալներուն` 

Թրամփ անձամբ փոխնախագահին թելադրած է այս 

տարուան մայիսին չմասնակցիլ Զելենսքիի երդման 

արարողութեան, թէեւ Սպիտակ տան աշխատակիցները հակառակը կը պնդէին: 

Բացի ատկէ, ինքնին Փենսի միջոցով է, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահը անցեալ ամրան 

Զելենսքիին յայտնած է, թէ Ուքրանիոյ համար նախատեսուած զինուորական օժանդակութիւնը 

կասեցուած է, եւ պահանջած է աւելի աշխուժ միջոցներու ձեռնարկել` փտածութեան դէմ 

պայքարին մէջ: 

Ամերիկեան այլ ազդեցիկ օրաթերթ մը` «Ուոլ Սթրիթ Ճըռնըլ»-ը նախապէս հաղորդած էր, որ 

Թրամփ 25 յուլիսին Զելենսքիի հետ հեռաձայնային հաղորդակցութեան ընթացքին անոր ութ 

անգամ կոչ ուղղած է` հետաքննութեան սկսելու 2020-ի նախագահական ընտրութեան իր 

հաւանական մրցակից Ճօ Պայտընի որդիին` Հանթըրի շուրջ: 

Բրիտանիոյ Վարչապետը Մտադիր Է Դարձեալ 

Դադրեցնել Խորհրդարանի Աշխատանքը 
Բրիտանիոյ  վարչապետ Պորիս Ճոնսըն մտադիր է 8-

14 Հոկտեմբերին դադրեցնել երկրի խորհրդարանին 

աշխատանքը: Այս մասին կը հաղորդէ «Սի.Էն.Էն.»-ը` 

յղում կատարելով վարչապետի աշխատակազմին 

հրապարակած հաղորդագրութեան: 

«Վարչապետը հետեւողականօրէն ընդգծած է, թէ 

մտադիր է շարք մը նոր օրէնսդրական 

նախաձեռնութիւններ ներկայացնել միապետի 

ճառին մէջ (Թագուհիի կողմէ կը կարդացուի 

խորհրդարանի նոր նստաշրջանի բացման ժամանակ): Այդ պատճառով ան մտադիր է 

Էլիզապեթ Բ. թագուհիէն խնդրել, որ խորհրդարանի ընթացիկ նստաշրջանը դադրեցուի 8 

Հոկտեմբերի երեկոյեան, իսկ միապետի խօսքի արտասանումը տեղի ունենայ 14 Հոկտեմբերին», 

նշուած է հաղորդագրութեան մէջ: 

Կառավարութեան մէջ կ՛ընդգծեն, որ խորհրդարանի աշխատանքը պիտի դադրեցուի 

«նուազագոյն հաւանական ժամկէտով», որպէսզի կառավարութեան արտօնէ 

նախապատրաստուիլ նոր խորհրդարանական նստաշրջանի մեկնարկին եւ ներկայացնել իր 

քաղաքական ծրագիրը, որուն հիմնական առանցքը պիտի ըլլայ «Պրեքզիթ»-ին 

նախապատրաստուիլը, կրթութեան եւ առողջապահութեան ոլորտներուն մէջ բարեփոխումը, 

յանցագործութեան դէմ պայքարը եւ փոխադրամիջոցներու նոր ենթակառոյցի կառուցումը: 
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Սիրելի՛ քուէյթահայեր, 

Քուէյթի Ազգային առաջնորդարանի տեղեկատու՝ «ԱԶԴԱՐԱՐ»ը 

25 տարեկան է: 

Կ'ուզենք նշել, թէ յառաջիկայ օրերուն տպագիր օրինակները 

պիտի ըլլան թուարկուած եւ իւրաքանչիւր շաբթուան համար 

պիտի ունենանք մէկ բախտաւոր ընթերցող: Շահողը պիտի 

ստանայ ԱԶԴԱՐԱՐի 25 ամեակին նուիրուած յուշանուէր բաժակը 

նաեւ յատուկ նուէր մը: 

Արդարեւ, կը հաւատանք, որ սոյն ձեռնարկութեամբ հայ թերթը 

պիտի հասնի աւելի մեծ թիւով ընթերցողներու, նաեւ պիտի 

նպաստենք մեր եկեղեցւոյ ու մամուլի ծաղկեցման: 
 
 

Ուրախութեամբ կը յայտարարենք, թէ Ազդարարի, թիւ 

508-ի բախտաւոր ընթերցողն է Պրն. Վաչէ Թաշճեանը: 

Պրն. Վաչէն իր նախնական կրթութիւնը ստացած է 

Քուէյթի Ազգային վարժարանէն, ապա մեկնած է 

Երեւան ու մասնագիտացած ճարտարագիտական 

ոլորտի մէջ: Ան նաեւ Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյ 

ժրաջան սարկաւագներէն է:  Ջերմ զրոյցի ընթացքին 

մեր բախտաւոր ընթերցողը շնորհակալութիւն 

յայտնեց թերթի խմբագիրին ու հաստատեց գիրքի ու 

թերթի ընթերցման կարեւորութեան մասին:  

«Հայկական համայնքներուն աշխուժութիւնն ու պայծառութիւնը ամուր կը մնան, երբ 

երիտասարդները կը համախմբուին հայ եկեղեցւոյ, դպրոցին եւ միութիւններուն շուրջ», շեշտեց 

մեր ընթերցողը:  

Հանդիպման աւարտին մեր ընթերցողին յանձնեցինք ԱԶԴԱՐԱՐԻ 25-ամեակին առթիւ 

պատրաստուած յուշանուէր բաժակը, նաեւ հանրայայտ գրող՝ Ստեփան Սրապեանի «ՍԻՐԵԼԻԴ 

ԻՄ ՀԱՅ» գիրքը:  
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Հնագոյն Քաղաքակրթութիւններ Եւ Նորագոյն 

Քաղաքական Հարցեր 

ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի շրջանակներուն մէջ կայացած հնագոյն 

քաղաքակրթութիւններու ֆորումի նախարարական հանդիպումին Հայաստանի 

Հանրապետութեան մասնակցութիւնը ուշագրաւ երեւոյթ է, որ իր վրայ կը կեդրոնացնէ 

կարգ մը դիտարկումներ: 

Նախ պէտք է ըսել, որ երկար ճամբայ չեն անցած միջազգային այս ձեւաչափով 

համագործակցութիւն  առաջադրող համախմբումի աշխատանքները: Ասիկա երրորդ 

համախմբումն է, որ հին քաղաքակրթութեան տէր երկիրներու ներկայացուցիչներու 

մասնակցութեամբ կը կայացուի եւ որուն պաշտօնական Երեւանը ունեցած է ուշագրաւ 

մասնակցութիւն` իբրեւ հնագոյն քաղաքակրթութեան տէր պետութիւն: 

Առաջադրանքը անշուշտ  աշխարհակարգային ըմբռնումով խիստ այժմէական կը հնչէ: 

Եւ աստեղ երկու ընկալումով կայ հրատապութիւն ներկայացնող օրախնդիր: Առաջինը 

քաղաքակրթական յիշատակարաններու ուղղակի բնաջնջումն է` ծայրայեղ կրօնական 

տեսքով նորագոյն ահաբեկչական շարժումի ձեռամբ, եւ երկրորդ` 

արհեստագիտութեան անվերահսկելի արագընթացութեամբ եւ անդադրում 

նորացումներով քաղաքակրթութիւններու դիմափոխման, եթէ ոչ նոյնիսկ 

վերափոխակերպման շարունակուող գործընթացը: Ի դէպ, մշակութային 

ժառանգութեան բնաջնջումի վառ օրինակներ աշխարհին հրամցուցած են թէ՛ Թուրքիան 

եւ թէ՛ Ազրպէյճանը, հայապատկան տարածքներէն համամարդկային արժէք 

ներկայացնող վկայութիւնները վերացնելու նպատակով: 

Քաղաքակրթութիւններու կերպարանափոխումը իր հետ կը բերէ նաեւ 

արժեհամակարգերու վերաիմաստաւորում, եթէ դրական ընկալում ուզենք օգտագործել, 

այլապէս վերաիմաստազրկում` քիչ մը աւելի իրատեսական մօտեցում որդեգրելու 

պարագային: 

Յամենայն դէպս այս բոլոր հանգամանքները կը նշուին պարզապէս առաջադրանքի 

այժմէականութիւնը ընդգծելու եւ այդ հրամայականին ընդառաջ միջպետական 

համագործակցութեամբ հնագոյն քաղաքակրթական արժէքներ միջազգային 

հարթութեան վրայ պահելու փորձերը լուսարձակի տակ բերելու համար: 

Այդ ֆորումին, Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարին 

կատարած յայտարարութեան մէջ ուշագրաւ բաժինը կը կազմէ հետեւեալը. «2017 

թուականի Աթէնքի եւ 2018 թուականի Թիուանաքուի հռչակագրերը սահմանեցին մեր` 

մասնակից պետութիւններիս միջեւ համագործակցութեան շրջանակներն այնպիսի 

կարեւոր հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են մշակութային սեփականութեան ապօրինի 

փոխադրման արգելքը եւ կանխարգելումը, դէպի ծագման երկիր դրանց վերադարձին 

նպաստելը»: 

Մշակութային սեփականութեան ապօրինի փոխադրման արգելքի կիրարկման 

եղանակներու ճշդումը համեմատաբար աւելի դիւրին է, քան առաջադրանքին երկրորդ 
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բաժինը: Որեւէ պետութիւն կրնայ սահմանել այն չափորոշիչները, որոնց հիման վրայ 

մշակութային ժառանգութեան նշանակութիւն ունեցող իրերը չեն կրնար դուրս գալ 

բնօրրանէն: Մինչ երկրորդը, որ խիստ կենսական նշանակութիւն ունի, յատկապէս մեր 

պարագային, գործնական բազմակի արգելքներ կը դիմագրաւէ: 

Խօսքը սփռուած ազգային մշակութային ժառանգութեան հետ աղերս ունեցող իրերու 

հայրենադարձութեան մասին է, որ բազմաթիւ պետութիւններ իբրեւ խնդիր կը 

դիմագրաւեն եւ կ՛աշխատին հարթել անոնց տունդարձի ճամբան: 

Մեր մշակութային ժառանգութեան սփռուածութեան համապատկերը ժամանակի 

ընթացքին ընդլայնուած աշխարհագրութիւն ունի. Իսկ առաջադրանքը ճիշդ է, որ նախ 

եւ առաջ միջպետական համագործակցութեան հետ սերտօրէն առնչուած է տարբեր 

երկիրներու մէջ գտնուող քաղաքակրթական ժառանգութիւնները սեփական 

պետութեան վերադարձնելու առումով, այդուհանդերձ սփիւռքահայ համայնքներու 

ներգրաւուածութիւնը անհրաժեշտ համահայկականութիւն մը կ՛ուրուագծէ: 

Ֆորումին արտաքին գործոց նախարարին բարձրացուցած կարեւոր բանաձեւ ներառող 

այս բաժինը առանձին մեկնաբանութեան արժանի է: «Շատ կարեւոր է ուշադրութիւն 

դարձնել, որ անդամակցութիւն հայցող պետութեան քաղաքակրթութիւնն ունենայ 

ապացուցուած շարունակական պատմութիւն, որ այն յարգի ո՛չ միայն իր, այլեւ 

հարեւան երկրների պատմութիւնը` ներառեալ ակադեմիական հետազօտութեան 

հանդէպ պատասխանատու վերաբերմունքով: Փոխադարձ համաձայնութեան հիման 

վրայ աշխատելը մեր այս ֆորումի աշխատանքի առանցքային մեթոտն է»: 

Այս բանաձեւը նման համախմբումէ դուրս կը պահէ շարունակական 

քաղաքակրթութեան պատմութեան գիտական ապացոյց չունեցող, այլ հարեւան 

երկիրներու պատմութիւնը չյարգող եւ պատմական իրողութիւնները ժխտող թէ՛ 

Թուրքիան եւ թէ՛ Ազրպէյճանը: 

Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործերու գերատեսչութեան պետը 

պատմական, ակադեմական, գիտական եւ քաղաքակրթական դիտանկիւններով 

յաջողած է բարձրացնել քաղաքական այժմէական խնդիրներ եւ կանխարգելիչ 

ազդակներ հաղորդել երկու երկիրներուն միջազգային քաղաքական հարթակ մուտք 

գործելը: 

Միջպետական փոխշահաւէտ համագործակցութիւն եւ համահայկականութիւն` 

անշրջանցելի աշխատանքային բաղադրիչներ են յայտարարուած առաջադրանքի 

համար: Երկրորդ ուղղութիւնը, մասնակից միւս պետութիւններէն ոչ բոլորը կրնան 

նկատի ունենալ իրենց ծրագիրներու  առարկայացման ընթացքին: Իսկ եթէ մտաբերենք 

նաեւ, որ հնագոյն քաղաքակրթութեան տէր պետութիւններուն միջեւ նման 

համագործակցութիւն քաղաքակրթական ինքնուրոյնութիւններու շեշտադրումով կը 

նպաստէ գերիշխանութեան պահպանման, ապա կը նկատենք, որ հայկական 

դիւանագիտութեան հանրահռչակած երեք սկզբունքներուն ընդառաջ կը շարժի 

պետութեան արտաքին քաղաքականութիւնը ՄԱԿ-ի շրջագիծին մէջ: 

«Ա.» 

www.aztarar.com 
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Հայ Դատը Նեցուկ Կը Կանգնի Փոլ Գրիգորեանի  

Ընտրապայքարին 

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի 

Արեւելեան Սան Ֆեռնանտօ Հովիտի 

մասնաճիւղը որոշած է 3 մարտ 2020-

ին տեղի ունենալիք Լոս Անճելըսի 

քաղաքապետական խորհուրդի 

ընտրութիւններուն նեցուկ կանգնիլ 

անդամ Փոլ Գրիգորեանի 

վերընտրութեան: 

Գրիգորեան թեկնածու է քաղաքին 

երկրորդ ընտրատարածքի աթոռին: 

Մասնաճիւղի վարչութեան անդամ Րաֆֆի Արտալճեան դրուատեց քաղաքին եւ 

յատկապէս քաղաքի հայութեան ի նպաստ Գրիգորեանին որդեգրած քայլերը` 

վստահեցնելով, որ Հայ դատը պիտի շարունակէ անոր հետ գործակցիլ շրջանի 

հայութեան կարիքներուն հասնելու համար: 

Իր կարգին, մասնաճիւղի ատենապետ Վիգէն Սոնենց Փափազեան յայտնեց, որ 

Գրիգորեան 1990-ականներէն ի վեր մօտէն գործակցած է Հայ դատին հետ, յատկապէս` 

հայութիւնը քաղաքականապէս աւելի գործօն դարձնելու ջանքերուն մէջ, աւելցնելով, որ 

ինչպէս անցեալին, այս ընտրութիւններուն եւս Հայ դատը պիտի զօրակցի անոր 

ընտրապայքարին: 

Յիշեցնենք, որ դեկտեմբեր 2009-ին Գրիգորեան պարտութեան մատնած էր իրմէ երեք 

անգամ աւելի ծախսած թեկնածուն` թափուր մնացած քաղաքապետական խորհուրդի 

աթոռի մը համար տեղի ունեցած արտահերթ ընտրութեան, շեշտը դնելով 

քաղաքապետութեան ընթացքը բարեփոխութեան ենթարկելու կարեւորութեան վրայ: 

Ան առաջին հայն է, որ մաս կը կազմէ Լոս Անճելըսի քաղաքապետական խորհուրդին: 

Գրիգորեան կարեւոր դեր խաղցած է Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի 

պատմական քայլարշաւին կազմակերպումին ընթացքին քաղաքէն յատկանշական 

աջակցութիւն ապահովելու գործին մէջ` ինչպէս նաեւ Լոս Անճելըս-Երեւան եւ Լոս 

Անճելըս-Շուշի քոյր քաղաքներ համաձայնութիւններուն իրականացման մէջ` տարբեր 

առիթներով Հայաստան եւ Արցախ այցելելով: 

Փոլ Գրիգորեան իր կեցուածքներով, իր արտայայտութիւններով, համայնքային 

կեանքին մէջ իր մշտական ներկայութեամբ, երիտասարդները քաղաքական ասպարէզ 
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մղելու իր խրախուսանքով շահած է հայութեան զօրակցութիւնը եւ նիւթական ու 

բարոյական աջակցութիւնը ստանալու իրաւունքը: 

Պատուելի Արիստոթէլիս Ցինօղլուի Այցելութիւնը 
19 սեպտեմբերին թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ  Խորէն արք. Տողրամաճեան ընդունեց  

Աւետարանական եկեղեցւոյ Կիպրոսի ներկայացուցիչ պատուելի Արիստոթէլիս Ցինօղլուի 

այցելութիւնը: Պատուելին ներկայացուցիչն է նաեւ  

Կիպրոսի մէջ համաշխարհային «ԱԿԱԲԻ» 

բարեսիրական միութեան եւ անդամ է Յունաստանի 

կառոյցին: 

Հանդիպումի ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ 

երկու համայնքներու աշխատանքներուն եւ 

դիմագրաւած դժուարութեանց մասին, ապա անոնք 

միասնաբար աղօթեցին աշխարհի խաղաղութեան եւ 

յատկապէս հիւանդներու բժշկութեան համար: 

Պատուելին սրբազան հօր խնդրանքին ընդառաջելով` իրենց հաւաքական աղօթքին ժամանակ 

մասնաւոր աղօթք պիտի կատարեն սրբազանի կողմէ առաջարկուած ծանր հիւանդութիւններէ 

տառապող քանի մը անձերու բժշկութեան եւ բարեյաջող վիրաբուժական գործողութեանց 

համար: Սրբազան հայրը իր խորին շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը յայտնեց եւ 

խնդրեց, որ իր սիրոյ ողջոյնները փոխանցէ իր հաւատացեալներուն: 

Պատգամաւորներու Պալատը Ընդունած Է 12 Հոկտեմբերը 

«Հայոց Լեզուի Օր» Հռչակելու Օրինագիծը 
24 սեպտեմբերին Ռումանիոյ Պատգամաւորներու պալատին մէջ միաձայնութեամբ 

ընդունուեցաւ 12 Հոկտեմբերը Ռումանիոյ մէջ «Հայոց լեզուի, այբուբենի եւ մշակոյթի օր» 

հռչակելու օրինագիծը: 

Ռումանիոյ մէջ Հայաստանի դեսպան Սերգէյ Մինասեան հպարտութեամբ յայտնեց, որ ինք 

ներկայ գտնուած էր Ռումանիոյ մէջ «Հայոց լեզուի, այբուբենի եւ մշակոյթի օր» հռչակելու 

օրինագիծի քննարկման, որ միաձայնութեամբ ընդունուած է Պատգամաւորներու պալատին 

մէջ: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց խորհրդարանի բոլոր անդամներուն, յատկապէս` 

օրինագիծը նախաձեռնած Ռումանիոյ խորհրդարանի հայազգի պատգամաւորներ Վարուժան 

Փամպուքճեանին եւ Վարուժան Ոսկանեանին: 

Մինասեան նաեւ յայտնեց, որ հանդիպում ունեցած է  Ռումանիոյ խորհրդարանի 

Պատգամաւորներու պալատի նախագահ Իոնմարչել Չիոլակուի եւ խորհրդարանին 

անդամներու հետ եւ քննարկած է յիշեալ օրինագիծը: Ան շնորհակալութիւն յայտնած է 

նախագահին հանդիպումին համար` յոյս յայտնելով, որ խորհրդարանի Պատգամաւորներու 

պալատը, հետեւելով ծերակոյտի օրինակին, կ՛ընդունի 12 Հոկտեմբերը Ռումանիոյ մէջ «Հայոց 

լեզուի, այբուբենի եւ մշակոյթի օր» հռչակելու օրինագիծը: Զրուցակիցները քննարկած են նաեւ 

երկկողմ եւ բազմակողմ ձեւաչափերով Հայաստանի եւ Ռումանիոյ օրէնսդիր մարմիններու 
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համագործակցութեան հեռանկարները` յատուկ կարեւորութիւն տալով երկու երկիրներու 

խորհրդարաններու միջեւ գործօն համագործակցութիւն ունենալու անհրաժեշտութեան: 

Յայտնենք, որ Ռումանիոյ ծերակոյտը 18 սեպտեմբեր 2019-ին միաձայնութեամբ ընդունած էր 

12 Հոկտեմբերը Ռումանիոյ մէջ «Հայոց լեզուի, այբուբենի եւ մշակոյթի օր» հռչակելու 

օրինագիծը: 

Հայաստանի Անկախութեան Նուիրուած Ընդունելութիւն 
Կազմակերպութեամբ Վրաստանի մէջ Հայաստանի դեսպանութեան, 23 սեպտեմբերին Թիֆլիսի 

Շոթա Ռուսթաւելիի անուան պետական տրամաթիքական թատրոնին մէջ տեղի ունեցաւ 

պաշտօնական ընդունելութիւն եւ տօնական համերգ` մասնակցութեամբ Հայաստանի պարի 

պետական համոյթին: 

Վրաստանի մէջ Հայաստանի դեսպան Ռուբէն Սադոյեան բացման իր խօսքին մէջ 

անդրադարձաւ օրուան խորհուրդին եւ հայ ժողովուրդի դարաւոր պատմութեան մէջ անոր 

նշանակութեան: Ան խօսեցաւ Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող բարեփոխումներուն մասին` 

միաժամանակ անդրադառնալով նաեւ Հայաստանի արտաքին քաղաքական ձեռքբերումներուն: 

Հայ-վրացական դարաւոր բարեկամութեան ծիրին մէջ դեսպանը անդրադարձաւ երկու 

եղբայրական ժողովուրդներու ընդհանրութիւններուն եւ այդ յարաբերութիւններուն մէջ 

վիրահայ համայնքին կամրջող նշանակութեան մասին: 

Վրաստանի փոխվարչապետ, տարածքային զարգացման եւ ենթակառուցուածքներու նախարար 

Մայա Ցքիտիշվիլի իր ելոյթին մէջ շնորհաւորելով հայ ժողովուրդը` մաղթեց բարգաւաճում եւ 

նորանոր յաջողութիւններ: Ան խօսեցաւ նաեւ հայ եւ վրացի ժողովուրդներու դարերու խորքէն 

եկող յարաբերութիւններուն եւ ընդհանրութիւններուն մասին: Այնուհետեւ ելոյթ ունեցաւ 

Հայաստանի պարի պետական համոյթը անզուգական կատարումներով: 
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Ձեր Երեխային Գիրք Կը Կարդա՞ք 
Շատեր ունին այն սխալ կարծիքը, թէ երեխան գիրքի հետ պիտի ընտելանայ մանկապարտէզ 

յաճախելու տարիքին, իսկ կանուխ տարիքէն գիրք կարդալը կամ ձեռքը գիրք տալը բոլորովին 

անիմաստ է: 

Իսկ դուք ի՞նչ կարծիքի էք, պատասխանեցէք ստորեւ տրուած 6 հարցումներուն եւ ստուգեցէք, 

թէ որքանո՛վ ճիշդ ընթացքի մէջ էք… 

1-Պէտք Է Սպասել, Որ Երեխան Քանի Մը Բառ Խօսի, Որպէսզի Անոր Պատմութիւններ Սկսինք  

Կարդալու 

Սխալ. երբ երեխան արդէն քանի մը ամսու է, կարելի 

է անոր պատմութիւններ կարդալ եւ փափուկ, 

պատկերազարդ գիրքերու հետ ընտելացնել: Կանուխ 

տարիքին ներկայացուած գիրքը թէ՛ որպէս խաղալիք 

եւ թէ՛ որպէս հաճելի ժամանց կ՛ընկալուի մանուկին 

կողմէ: Մինչդեռ մանկապարտէզի տարիներուն 

կացութիւնը նոյնը չէ, հոն ան կարդալ պիտի սորվի, 

իսկ կարդալը պարտականութիւն կը դառնայ, եւ 

գիրք-հաճոյք կապը կը կորսուի: 

2-Պէտք Է Այլազանել Մանուկին Կարդացուած Պատմութիւնները 

Սխալ. երեխան կարիքը ունի նոյն գիրքը քանի մը անգամ տեսնելու եւ նոյն պատմութիւնը քանի 

մը անգամ լսելու, որպէսզի իւրացնէ բառերը, պատկերները, հերոսները: Երեխան կը պաշտէ 

նոյն պատմութիւնը քանի մը անգամ լսել եւ վերապրիլ նոյն հաճոյքը: 

3-Գիշերուան Քունի Ժամը Լաւագոյն Պահն Է Երեխային Գիրք Կարդալու 

Սխալ. օրուան բոլոր ժամերն ու վայրերը յարմար են երեխային գիրք կարդալու համար: Ճիշդ է, 

որ իրիկնային քունի արարողութեան հետ շատ դրական է պատմութեամբ մը աւարտել օրը, 

բայց նաեւ լոգանքի ժամանակ, նստասենեակը` գետին նստած կամ բնութեան մէջ, միշտ ալ 

կարելի է երեխային գիրք կարդալ կամ պատմութիւն պատմել` առանց տեղի եւ ժամի 

սահմանափակումներու: 

4-Նախընտրելի Է, Որ Երեխան Առանձին «Խաղայ» Իր Գիրքերուն Հետ 

Սխալ. ընտանիքին մէջ է, որ ընթերցումը իր լաւագոյն արդիւնքը կու տայ: Առանց ծնողներուն 

մասնակցութեան եւ ներդրումին` գիրքը նպատակի չի ծառայեր: Երբ գիրքը կը պեղէք ձեր 

երեխային հետ, ինքզինք առանձնաշնորհուած կը զգայ, նաեւ` արժեւորուած, քանի որ ձեր 

ամբողջ ուշադրութիւնը կեդրոնացած կ՛ըլլայ մի միայն իր վրայ: 

5-Ընթերցումը Պէտք Է Դադրեցնել, Երբ Երեխան Ձանձրոյթի Նշաններ Ցուցաբերէ 
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Ճիշդ եւ սխալ. մի՛ մտահոգուիք, եթէ ձեր երեխան սկսի գիրքին էջերը արագ-արագ դարձնելու, 

անդադար շարժելու կամ շուրջը դիտելու: Պայման չէ, որ ասոնք ձանձրոյթի նշաններ ըլլան, 

պարզապէս յաւելեալ աշխուժութեան արդիւնք կրնայ ըլլալ… Այսուհանդերձ, մի՛ պնդէք եւ 

անոր դադար տուէք: 

6-Գիրքը Միջոց Է` Երեխային Կարգ Մը Սխալ Սովորութիւնները Սրբագրելու 

Ճիշդ. եթէ ձեր երեխան կը մերժէ ակռաները խոզանակել կամ իր մահճակալին մէջ պառկիլ, 

կարելի է գտնել գիրքեր, ուր լաւ սովորութիւններու մասին կը պատմեն եւ համապատասխան 

նկարներով պատկերազարդուած են: Գիրքերը կրնան նաեւ ձեր երեխային օգնել, որպէսզի 

ընդունի որոշ կացութիւններ, փոփոխութիւններ, ինչպէս` մանկամսուր յաճախել, նորածինի մը 

գալուստը «ընդունիլ», բաժանումի մը կամ կորուստի մը գաղափարին հետ հաշտուիլ եւ այլն… 

Օրական Մեղր Ուտելու 5 Համոզիչ Պատճառներ 
1-Մեղրը Հարուստ Է Անթիօքսիտաններով 

Մեղրը կը պարունակէ օրկանական թթուներ եւ այլ բաղադրիչներ, որոնց շնորհիւ անիկա կը 

համարուի հզօր անթիօքսիտան ուտելիք: Այս 

անթիօքսիտանները կը կարգաւորեն զարկերակային 

ճնշումը եւ կը նուազեցնեն սրտի հիւանդութիւններու, 

ուղեղի կաթուածի եւ տեսողական հարցերու զարգացման 

հաւանականութիւնը:  

2-Մեղրը Կրնայ Փոխարինել Շաքարը 

Մեղրը լաւագոյն փոխարինողն է շաքարը: Անիկա 

բնական ուտելիք է եւ շաքարին պէս վերամշակման չէ 

ենթարկուած: Բացի ասկէ` մեղրը կը պարունակէ 

սննդարար նիւթեր, հանքային աղեր եւ 

անթիօքսիտաններ, որոնք առկայ չեն շաքարին մէջ: 

Այսուհանդերձ, շաքարախտաւորները պէտք չէ զայն օգտագործեն` առանց իրենց բժիշկին 

հաւանութեան: 

3-Մեղրը Կը Կարգաւորէ Քոլեսթերոլի Մակարդակը 

Հետազօտութիւններ ցոյց տուած են, որ մեղրը կը նուազեցնէ վատ քոլեսթերոլի մակարդակը` 

միաժամանակ բարձրացնելով լաւ քոլեսթերոլինը: 

4-Մեղրը Կը Նուազեցնէ Թրիկլիսերինի Մակարդակը 

Արեան մէջ թրիկլիսերինի կամ ճարպերու մակարդակի բարձր ցուցանիշներու պարագային, 

յաճախ ի յայտ կու գան սրտի հետ կապուած անհանգստութիւններ: Այս վնասակար տարրերու 

մակարդակը կը բարձրանայ արեան մէջ շաքարի մակարդակի բարձրացման հետ, հետեւաբար 
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որոշ գիտնականներ կ՛ենթադրեն, որ շաքարը մեղրով փոխարինելը կրնայ մասամբ նուազեցնել 

թրիկլիսերինի մակարդակը: 

5-Մեղրը Կը Զօրացնէ Մարմնին  Դիմադրողականութիւնը 

Մեղրը ունի հակապաքթերիական յատկութիւններ:  

Անիկա կ՛արգիլէ, որ մանրէները ապրին, տարածուին ու 

բազմանան: Եթէ անհանգիստ էք, մի՛ վարանիք օրական 

առաւօտեան ձեր թէյին կամ կաթին դգալ մը մեղր 

աւելցնելու. այսպիսով, ձեր մարմնին կ՛օգնէք, որ անիկա 

բնական անթիպիոթիքներով պայքարի մանրէներուն դէմ: 

*** 

Բացի այս 5 պատճառներէն` յիշեցնենք, որ մեղրը կ՛օգնէ 

վէրքերու արագ սպիացման, կը դիւրացնէ մարսողութիւնը, կը պայքարի անքնութեան դէմ եւ կը 

դարմանէ կոկորդի ցաւը: 

Այսուհանդերձ, պէտք է չափաւորել մեղրին օգտագործումը, քանի որ անիա շատ ջերմուժ կը 

պարունակէ (300 ջերմուժ` իւրաքանչիւր 100 կրամի մէջ): 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  509, àõñµ³Ã, 04 ÐàÎîºØ´ºð, 2019                                                                        19 
 

Դեռ Հաւատա՜յ 

Դու` փորձաքար իմ ժողովուրդ, 

Ինչքան էլ որ խոր մոլորուես, 

Երկրպագես կուռքերին սուտ, 

Ես մօր նման ներում եմ քեզ: 

Դու` տաքգլուխ Սասնայ Դաւիթ, 

Դու` իմաստուն Սասնայ Մհեր, 

Թէկուզ եւ ծեր ու ալեհեր, 

Բայց մնում ես դու միամիտ: 

Հաւատացիր, թէ յիրաւի 

Գարին դարձաւ ընկուզաչափ,  

Ու դուրս եկար քարանձաւուից 

Ու խաբուեցիր դու չարաչար: 

Այնքան դառն է կեանքդ ու գորշ, 

Ու գալիքդ իրականում, 

Որ փակում ես աչքդ ու քո 

Խաբկանքին ես ապաւինում: 

Ու տեսնում ես ամէն ի՛նչ վառ, 

Թեւ ես առնում չեղած տեղից, 

Նորոգւում ես բնազդաբար 

Ու յառնում ես մոխիրներից: 

Քո խաբուելն է քեզ պահպանում, 

Ու հին խօսքդ` «աստուած կը տայ». 

Դու` միֆերով ապրող մանուկ, 

Դեռ հաւատա՜յ, դեռ հաւատա՜յ… 

ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ 

www.aztagdaily.com 
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