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Սիրելի քուէյթահայեր, 

Անցնող շրջափակման օրերուն, Քուէյթի Ազգային Վարչութիւնս շարունակեց հետեւիլ 
բոլոր դժուարութիւն ունեցող հայորդիներուն եւ ի հարկին ուղղութիւններ տալ անոնց եւ 
կամ օժանդակել ըստ պէտքի: 

Շրջափակման աւարտին, երբ պետական որոշումով հաստատուեցաւ հինգ 
հանգրուաններու շրջան մը, Վարչութիւնս՝ Երեսփոխանական Ժողովի, Ազգային 
Վարժարանի Հոգաբարձութեան եւ Տնօրէնութեան ներկայացուցիչներուն հետ ունեցաւ 
հանդիպում մը, որու ընթացքին արծարծուեցան, ներկայ պայմաններուն պատճառով, 
համայնքը յուզող հարցեր: Առ այդ կը յայտնենք, որ՝ 

➢ Այս շրջանին, Եկեղեցւոյ մէջ պիտի կատարուի Սուրբ Պատարագի արարողութիւն, 
Ուրբաթ օրերը ժամը 11 ին: Արարողութեան կրնան մասնակից դառնալ այն 
հաւատացեալները, որոնք հոգեհանգստեան պաշտօնի խնդրանք ունին: Եկեղեցի 
յաճախողները պարտին բծախնդրօրէն պահել Առողջապահական ապահովութեան 
պայմանները: Իսկ արարողութեան ընթացքի կարգապահութեան համար, հետեւիլ 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսարանի թելադրանքներուն, որ կարելի է տեսնել սեղմելով հոս՝ 
https://www.facebook.com/CiliciaTv/videos/254899579073694 : 
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➢ Հակառակ անցեալ ամիսներու շրջափակման դժուարութիւններուն՝ ժողովս 
հաստատեց, որ Քուէյթի Ազգային Վարժարանը իր տնօրէնութեամբ եւ ուսուցչական 
կազմով, կրցած է ծնողներու աջակցութեամբ յաջողցնել առցանց ուսուցման հզօր 
ծրագիր մը: Ժողովը յոյժ գնահատելի տեսաւ տարուած աշխատանքը, ապա յաջորդ 
տարեշրջանի համար ուսումնական ու նիւթական նախածրագիր մը պատրաստել 
թելադրեց: 

➢ Համաճարակի վտանգի առաջին օրերուն, Վարչութիւնս յառաջացուցած էր 
Օգնութեան Յանձնախումբ մը, որ իր ջանքը չէր խնայած հասնելու կարիքաւոր 
ընտանիքներուն եւ անհատներուն: Յանձնախումբը չորս հանգրուաններով մօտ 200 
սնտուկ սննդամթերք բաժնած էր կարիքաւոր ընտանիքներուն: Տեղին է յիշել, որ չորրորդ 
հանգրուանին, անոնք յաղթահարելով շրջափակուած «Հաուալլի»ի պատնէշները, 
կարողացած էին որոշուած ծրագիրը յաջողցնել: Ժողովը առողջութիւն, ուժ եւ 
կարողութիւն մաղթեց Յանձնախումբի քաջարի անդամներուն: 

➢ Հ.Հ. Դեսպանատունը նախաձեռնած է հայրենիք վերադարձի չուերթ մը, որ կարելի 
պիտի ըլլայ իրականացնել, երբ վերադարձող հայորդիներու որոշ թիւը ապահովուի: 
Անոնք, որոնք հետաքրքրուած են, կրնան անմիջապէս դիմել Հ.Հ. Դեսպանատան. 

Հիւպատոս՝ Պրն. Վարդգէս Յովսէփեան, հեռ. +965 90065454 

Քարտուղարուհի՝ Օրդ. Ալին Աբիկեան, հեռ. +965 97107606 

Սիրելի հայորդիներ, 

Պարտք կը համարենք անգամ մը եւս յիշեցնել, որ ամբողջ աշխարհը ցնցած ժահրի 
համաճարակը կարելի է յաղթահարել միայն հաւաքական ճիգերով: Հետեւաբար՝ կը 
թելադրենք բոլորին ըլլալ զգոյշ եւ հետեւիլ պաշտօնական աղբիւրներէ ստացուած 
տեղեկութիւններուն ու թելադրութիւններուն եւ բծախնդրօրէն գործադրել զանոնք: 

Կ'աղօթենք առ ամենաբարին Աստուած, որ բոլորս հեռու պահէ ամէն տեսակ փորձանքէ 
ու աղէտէ եւ տայ իմաստութիւն՝ դիմագրաւելու բոլոր դժուարութիւնները: 

ՀԱՅԿԱՇԽԱՐՀ-ի նախաձեռնութեամբ, Մայիս 26-ին կայացաւ ՀՀ Նախագահի Տիկնոջ՝ 
Նունէ Սարգսեանի հեռավար հանդիպումը, Քուէյթի Ազգային վարժարանի 
մանկավարժական կազմին հետ։ 

Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ, որ յիշեալ վարժարանի աշակերտներուն համար 
կազմակերպուի բանաստեղծական ստեղծագործական մրցոյթ՝ նպատակ ունենալով 
նպաստել արեւմտահայերէնի զօրացման ու զարգացման։ 
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Մրցոյթի խորագիրն է «Սէր». Սէր՝ Հայրենիքի, ծննդավայրի, քաղաքի, բնութեան, 
ծնողներու, մեծերու, ընկերներու ….հանդէպ։ 

Մրցոյթի մեկնարկը կը տրուի այսօր՝ երեխաներու պաշտպանութեան օրուան առիթով։ 

Մրցոյթի վերջնաժամկէտը Սեպտեմբեր 1-ն է։ 

Յաղթողներու անունները պիտի յայտարարուին Սեպտեմբեր 21-ին։ 

Բանաստեղծութեան չափի սահմանափակում չկայ։ 

Մրցոյթի տարիքային բաժանումը պիտի ըլլայ ըստ դասարաններու՝ 

Ա. Խումբ առաջինէն 4-րդ դասարան 

Բ. Խումբ 5-8-րդ դասարան 

Գ.Խումբ 9-12-րդ դասարան 

Ժիւրիի կազմը իւրաքանչիւր խումբէն պիտի ընտրէ երեք յաղթող, որոնք պիտի 
արժանանան տարբեր մրցանակներու։ 

Յաղթողներու բանաստեղծութիւնները պիտի հրապարակուին նախագահականի 
kids.president.am եւ  ՀԱՅԿԱՇԽԱՐՀ www.armlands.com կայքերուն մէջ։ 

Կը խնդրուի բանաստեղծութիւնները ուղարկել editor@armlands.com ելեկտրոնային 
հասցէին։ 

mailto:editor@armlands.com
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ՀՅԴ-ն Կը Պահանջէ Ազգային Ժողովի Յատուկ Նիստ 

Հայաստանի մէջ «Քորոնա» ժահրին ստեղծած ճգնաժամային 
կացութեան լոյսին տակ, Հայաստանի Գերագոյն մարմինը 
հրապարակեց կոչ մը` անդրադառնալով երկրին մէջ տիրող 
կացութեան` համավարակին, տնտեսական եւ ընկերային հարցերուն: 

Կոչը կարդաց ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ 
Իշխան Սաղաթէլեան. ստորեւ` կոչին բովանդակութիւնը. 

«Երկիրը կանգնած է դժուարին մարտահրաւէրների առջեւ: Համավարակը, տնտեսական խորացող 

ճգնաժամը, ահագնացող ընկերային հիմնախնդիրները լրջագոյն սպառնալիք են պետութեան ու 

ժողովրդի, ներքին ու արտաքին անվտանգութեան համար: Կառավարութեան քայլերը կա՛մ 

անարդիւնաւէտ են, կա՛մ ուշացած, իսկ յաճախ` նաեւ սխալ: Բոլոր ուղղութիւններով առկայ է ճգնաժամ: 

Այս ընթացքը կարող է յանգեցնել համընդհանուր աղէտի ու անդառնալի կորուստների: 

«Իբրեւ առաջնային մանդատ ունեցող քաղաքական մարմին` Ազգային ժողովն անմիջական 

պատասխանատուութիւն է կրում երկրում ստեղծուած վիճակի համար, ուստի պէտք է այս ծանր պահին 

զերծ մնայ անօգուտ, ժամանակավրէպ օրակարգերից եւ զբաղուի երկրի համար թիւ մէկ հարցով: 

Հաշուի առնելով ստեղծուած իրավիճակը, փաստելով կառավարութեան ձախողումն ու 

անկարողութիւնը` պահանջում ենք մինչեւ ներկայիս արտակարգ դրութեան ժամկէտի աւարտը գումարել 

Ազգային ժողովի յատուկ նիստ` հետեւեալ օրակարգով` 

1. Քննարկել եւ ամբողջական գնահատական տալ առկայ իրավիճակին: 

2. Սկսած թիւ մէկ պատասխանատու վարչապետից` պատասխանատուութեան կանչել 

ձախողած բոլոր պաշտօնատար անձանց: 

3. Գտնել ճգնաժամից դուրս գալու լուծումներ, որոնք արագ եւ արդիւնաւէտ ձեւով կը 

կասեցնեն համավարակի տարածումը եւ կը կանգնեցնեն տնտեսութեան փլուզումը: 

Երկրի եւ ժողովրդի շահը վեր է ամէն ինչից: Պահի լրջութիւնը պարտադրում է բոլոր ջանքերը 

նպատակաուղղել աղէտի կանխմանը: 

Իշխանութեանը եւս մէկ անգամ կոչ ենք անում սթափուել եւ առաջնորդուել համազգային շահերով: 

Դուք էք իրավիճակի հետագայ վատթարացման միակ մեղաւորն ու պատասխանատուն` բոլոր հնարաւոր 

հետեւանքներով»: 
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Թուրքիոյ մէջ գործող «Հրանդ Տինք» հիմնադրամը 

տեղեկացուցած է,  որ վերջին շրջանին երկրորդ սպառնալից 

նամակը ստացած է: Ուղարկուած ե-նամակին մէջ գրուած է. 

«Մենք, հաւանական է, գիշեր մը գանք»: 

Թրքական «Կազեթէ Տարընճա» օրաթերթը կը գրէ, որ 

երկրորդ նամակին մէջ եւս Հրանդ Տինքի կնոջ` Ռաքելին, եւ 

հիմնադրամի փաստաբանին մահուամբ սպառնացած են: 

Տակաւին քանի մը օր առաջ նմանատիպ մէկ այլ նամակէն 

ետք ձերբակալուած է անձ մը: 

Հիմնադրամի փաստաբաններէն Ֆեթհիէ Չեթին 

յայտարարած է, որ նմանատիպ նամակները հաւանաբար 

ուղղակի սպառնալի չըլլան, որովհետեւ անոնք շատ նման 

են այն նամակներուն, որոնք կ՛ուղարկուէին Հրանդ Տինքի 

սպանութենէն առաջ: 

Երկրորդ նամակէն ետք դարձեալ հետաքննութիւն սկսած է: Այս նամակը ուղարկուած է 31 

Մայիսին: Հետաքննութեան ծիրին մէջ ձերբակալուած է Բ.-ը, որ նախապէս բազմիցս 

դատապարտուած անձ եղած է: 

Անոր մեղադրանք առաջադրուած է անանուն նամակով հիմնադրամին սպառնալու յանցանքով: 

Աւստրիոյ Ազգային խորհուրդը միաձայնութեամբ վաւերացուցած է Հայաստան-Եւրոպական 

Միութիւն Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրը: Այս մասին 

Դիմատետրի իր էջին վրայ գրառումով տեղեկացուցած է Հայաստանի Ազգային ժողովի «Իմ 

քայլը» խմբակցութեան անդամ Վիկտոր Ենգիբարեանը: 

«Արմէնփրես»-ի հաղորդումով` ան իր գրառումին մէջ ներկայացուցած է Աւստրիոյ Ազգային 

խորհուրդի Աւստրիա-Հարաւային Կովկաս պատգամաւորական խումբի նախագահ Կունտրուն 

Քուկլերի ելոյթի տեսագրութիւնը եւ անոր խօսքին ոչ պաշտօնական թարգմանութիւնը, զոր  կը 

ներկայացնենք ստորեւ: 
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«Յարգելի՛ գործընկերներ, 

Իբրեւ Աւստրիա-Հարաւային Կովկաս պատգամաւորական խումբի նախագահ, որ Ազրպէյճանի 

եւ Վրաստանի հետ կը ներառէ նաեւ Հայաստանը, կ՛ուզեմ անդրադառնալ օրակարգի առաջին 

հարցին, որ կը  վերաբերի Եւրոպական Միութեան եւ Հայաստանի միջեւ Համապարփակ եւ 

ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրի վաւերացման: 

Հայաստանի հետ մեզ կը կապեն դարաւոր բարեկամական յարաբերութիւններ: Հաւանաբար 

շատեր Հայաստանը կը ճանչնան  «Ռատիօ Երեւան»-ի կատակներէն, սակայն ատիկա շատ քիչ 

է` Հայաստանը առաջարկելու շատ բան ունի: Այս համաձայնագիրը, որուն  կողմերն են 

Եւրոպական Միութիւնը եւ Հայաստանը, եւ զոր կը վաւերացնեն Եւրոպական Միութեան անդամ 

երկիրները, ունի երկու ուղղուածութիւն, որմէ առաջինը` ժողովրդավարութեան ամրապնդումն 

է: Շատեր կը յիշեն 2018-ին Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած յեղափոխութիւնը, որ կոչուեցաւ 

«թաւշեայ», երբ երկրի այն ժամանակուան ղեկավարի սահմանադրական փոփոխութեան մէկ 

հնարքով իր հետագայ պաշտօնավարումը ապահովելու ցանկութիւնը յանգեցուց բողոքի 

ցոյցերու: Այդ ցոյցերը խաղաղ էին: Հայաստանը պէտք է շնորհաւորել անոր համար, քանի որ 

մինչ այդ նման բնոյթի ցոյցեր չէին եղած: Տեղի ունեցան վարչապետի ազատ ընտրութիւններ, ինչ 

որ ողջունելի էր ԵԱՀԿ-ի կողմէ: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը կէս տարի ետք հրաժարական 

տուաւ նոր խորհրդարանական ազատ ընտրութիւններ ապահովելու համար, ինչ որ նոյնպէս 

ողջունուեցաւ ԵԱՀԿ-ի կողմէ: Հայաստանը մեծ յառաջընթաց կ՛արձանագրէ 

ժողովրդավարական փոփոխութիւններու, փտածութեան դէմ պայքարի, դատաիրաւական 

համակարգին մէջ սահմանադրական բարեփոխումներու գործընթացին մէջ: 

Համաձայնագիրի երկրորդ կարեւոր բաղադրիչը ազատ առեւտուրն է. Հայաստան յատուկ 

դերակատարութիւն ունի ԵԱՏՄ-ի եւ Եւրոպական Միութեան միջեւ յարաբերութիւններուն մէջ: 

Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի անդամ է: Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան 

համաձայնագիրի վաւերացումով կը մեծնան ԵԱՏՄ-ի հսկայ շրջանին մէջ Աւստրիական 

ընկերութիւններու մուտքի հնարաւորութիւնները: Հայաստանի համար երկու ուղղութիւններով 

լաւ յարաբերութիւնները կարեւոր են: Հայաստանը աշխարհագրականօրէն բարդ դրութեան եւ 

ծանր հակամարտութեան մէջ է իր երկու դրացիներուն հետ: Երկրին մէջ կը բնակի 3 միլիոն 

մարդ, եւս 3 միլիոն հայեր կը բնակին Եւրոպայի մէջ, որոնցմէ 5000-ը Աւստրիոյ քաղաքացի են: 

Արդէն նշեցի մեր բազմադարեայ կապի մասին: Շուրջ 200 տարի, Վիեննայի մէջ կը գտնուի 

Մխիթարեան միաբանութեան եկեղեցին` իր հրաշալի թանգարանով եւ գրադարանով: 

Վիեննայի մէջ  կը գտնուին նաեւ Հայ եկեղեցւոյ Եւրոպայի թեմի եպիսկոպոսի նստավայրը: 

Համագործակցութեան առումով Հայաստանը մեզի համար կեդրոնական երկիր է: Ելոյթս 

աւարտեմ 1915-1916 թուականներուն տեղի ունեցած Ցեղասպանութեան մասին խօսքով: Ցաւօք, 

բոլոր պետութիւնները չէ, որ ճանչցած են Ցեղասպանութիւնը: Երեւանի մէջ Ցեղասպանութեան 

յուշահամալիրին մէջ կը փողփողին Ցեղասպանութիւնը ճանչցած 32 պետութիւններու 

դրօշները: Անոնց կարգին հպարտութեամբ կը տեսնենք նաեւ Աւստրիոյ դրօշը: Անոր համար 

շնորհակալութիւն պէտք է յայտնենք մեր նախորդ գումարման խորհրդարանի 

խմբակցութիւններուն: Հայաստանի համար շատ կարեւոր է Ցեղասպանութեան ճանաչումը: 

Մեզմէ շատերը Ցեղասպանութեան մասին գիտեն Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա Լերան 40 օրը»  

վէպէն:   Վստահ եմ, որ այսօր օրակարգի վրայ գտնուող վաւերացման ենթակայ 7 

համաձայնագիրներու շարքին կը վաւերացուի նաեւ Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն 

համապարփակ եւ ընդլայնուած համագործակցութեան մասին համաձայնագիրը»: 
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Պապաջան. «Պիտի Պաշտպանենք Խտրականութեան Ու 
Ցեղապաշտութեան Դէմ Որեւէ Քայլ Եւ Մինակ Պիտի Չձգենք 

Ընկերները» 

Թուրքիոյ տնտեսութեան եւ արտաքին գործոց նախկին նախարար Ալի Պապաջան իր 

աջակցութիւնը յայտնած է Հրանդ Տինքի այրիին եւ «Հրանդ Տինք» հիմնադրամին` վերջերս 

անոնց ուղղուած մահուան սպառնալիքներուն 

համար: Այս մասին կը հաղորդէ թրքական 

«Կազեթետուվար» կայքը: 

«Հրանդ Տինք» հիմնադրամին ուղղուած 

սպառնալիքները խտրականութիւնը խթանող 

քաղաքական մթնոլորտի հետեւանք են: Պիտի պաշտպանենք խտրականութեան ու 

ցեղապաշտութեան դէմ որեւէ քայլ եւ մինակ պիտի չձգենք ընկերները», թուիթըրեան իր էջին 

վրայ գրած է թրքական քաղաքական կեանք վերադառնալու յայտ ներկայացուցած 

Ժողովրդավարութիւն եւ յառաջընթաց կուսակցութեան ղեկավար Պապաջան: 

Օրեր առաջ անծանօթ անձ մը Հրանդ Տինք հիմնադրամին կոչ ուղղած էր «եղբայրութեան 

հեքիաթներէն» հրաժարելու եւ անյապաղ լքելու երկիրը, իսկ Ռաքել Տինքին եւ հիմնադրամի 

փաստաբանին ե-նամակով «գիշեր մը յանկարծակի կրնաք գալ» բովանդակութեամբ նամակ 

ուղարկած էր: Այդ արտայայտութիւնը շատ օգտագործուած է եւ կ՛օգտագործուի թուրքերու 

կողմէ: Հրանդ Տինքը սպաննելէ առաջ նոյնպէս նման տողերով հաղորդագրութիւն ուղարկած 

էին: Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանն ու թուրք բարձրաստիճան անձեր Սուրիա 

եւ Իրաք ներխուժելէ առաջ նոյնպէս նման սպառնալիքներ տարածած էին: 

Ռաքել Տինքին եւ հիմնադրամին սպառնացած անձը արդէն ձերբակալուած է: Ի յայտ եկած է, որ 

յանցագործը գործած է ազրպէյճանցի սիրեցեալի ազդեցութեան տակ եւ յորդորով: 
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Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ 

Չաւուշօղլու Չորեքշաբթի օր յայտարարեց. 

«Թուրքիան փոխեց Լիպիոյ մէջ ուժերու 

հաւասարակշռութիւնը, եւ եթէ ան չըլլար, 

տագնապը փողոցներու կռիւի պիտի վերածուէր»: 

«Եգիպտոսը, Ֆրանսան ու դրացի երկիրներէ 

վարձկանները կ՛աջակցին Հաֆթարին, սակայն 

Ապու Տապին է այն կողմը, որ անոր 

ֆինանսաւորումով եւ զէնքի մատակարարումով 

կ՛աջակցի», ըսաւ ան: 

Միացեալ Նահանգներու մէջ շուրջ 1600 զինուոր տեղափոխուած է մայրաքաղաք Ուաշինկթընի 

մօտ, ուր ծագումով ափրիկեցի Ճորճ Ֆլոյտի սպանութեան պատճառով տեղի կ՛ունենան բողոքի 

ցոյցեր: «Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը այս մասին կը հաղորդէ` յղում կատարելով 

Փենթակոնի բանբեր Ճանըսըն Հոֆմընին: 

«Ծառայութեան մէջ գտնուող զինուորները տեղափոխուած են մայրաքաղաքի շրջանի 

ռազմակայաններ եւ ոչ թէ ինքնին Ուաշինկթըն», յայտնած է ան: 

Հոֆմըն նաեւ ընդգծած է, որ զինուորական ուժերը «բարձր մարտական պատրաստուածութեան 

վիճակի մէջ» կը գտնուին, սակայն տակաւին քաղաքային իշխանութիւններուն օգնութիւն չեն 

ցուցաբերեր: 

Նախքան այդ, հակառակ կրակմարի ժամուն, ցուցարարներ հաւաքուած են Սպիտակ տան մօտ 

եւ հնչեցուցած տարբեր կարգախօսներ, ինչպէս նաեւ նախագահ Տանըլտ Թրամփին կոչ ուղղած 

են հեռանալու իր պաշտօնէն: 

Թրամփ «Թուիթըր»-ի վրայ գրառում մը կատարելով ինքն իրեն շնորհակալութիւն յայտնեց 

Միացեալ Նահանգներու մէջ զանգուածային բողոքի ցոյցերու պայմաններուն տակ 

մայրաքաղաքին մէջ կարգ ու կանոն հաստատելուն համար: 

«Քոլոմպիա շրջանին (քաղաք` Ուաշինկթըն) մէջ անցեալ գիշեր խնդիրներ չեն եղած: Հիանալի 

աշխատանք կատարուած է բոլորին կողմէ: Անյաղթ ուժ: Գերիշխում: Մինիափոլիսի մէջ նոյնպէս 
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հիանալի եղած է: (Շնորհակալութիւն, նախագահ Թրամփ)», գրած է Միացեալ Նահանգներու 

նախագահը: 

Ամերիկեան «Տի Աթլանթիք» պարբերաթերթը Չորեքշաբթի օր իր կարգին գրեց. «Այժմ մուտք 

գործեցինք Թրամփի ժամանակաշրջանի վերջին փուլը»: 

Ֆրանչիսկոս պապը, անդրադառնալով Միացեալ Նահանգներուն մէջ արձանագրուող 

իրադարձութիւններու, յայտնեց. «Ոչ ոք կրնայ ցեղապաշտութեան եւ խտրականութեան աչք 

փակել»: Ան դատապարտեց բռնարարքը` զայն նկատելով «ինքզինք քանդել, ինքզինք 

պարտութեան մատնել»: 

Պապը իր շաբաթական խօսքի անգլերէն բաժինը Միացեալ Նահանգներու մէջ ստեղծուած 

կացութեան յատկացնելով կոչ ուղղեց ազգային հաշտութիւն կատարելու եւ խաղաղութիւն 

հաստատելու: 

Ֆրանչիսկոս պապը Ճորճ Ֆլոյտի սպանութիւնը նկատեց ողբերգութիւն մը` նշելով, որ կ՛աղօթէ 

անոր եւ «ցեղապաշտութեան մեղքին» պատճառով բոլոր մահացածներուն համար: 

Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարար Մարք Էսփըր յայտնեց. «Ցեղային 

խտրութիւնը Միացեալ Նահանգներուն մէջ գոյութիւն ունեցող երեւոյթ մը եւ իրականութիւն մըն 

է, եւ պէտք է աշխատանք տանիլ անկէ ձերբազատուելու»: 

«Մենք անկարգութիւններուն դէմ եւ խաղաղ ցոյցերուն հետ ենք, եւ չեմ աջակցիր բանակը 

ներկայ փուլին նահանգներուն մէջ տեղակայելուն, որովհետեւ ատոր կարիքը չկայ: Մենք չենք 

ուզեր փողոցները, քաղաքներն ու նահանգները ռազմականացնել», նշեց Էսփըր: 
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3 Յունիս 2020-ի լսարանի ընթացքին, երբ այժմու մամուլի զանազան երեւոյթներուն եւ տպագիր 

մամուլի ոչ յուսադրիչ ապագային մասին միտքեր կը փոխանակուէին, որոնցմէ, թէ՝ առցանց 

մամուլը կրնայ փոխարինել տպագիրը՝ յիշեցի «Հայրենիք» օրաթերթի խմբագրական կազմի 

երբեմնի անդամներէն, գրող եւ ծաղրանկարիչ Ենովք Լաչինեանի «Երեք Բաժանորդներ» 

գրութիւնը, որ լոյս տեսած էր իր «Անկապ Էջեր» գիրքին մէջ (1): Ստորեւ 1976-ին գրած այս երեք 

տիպար բաժանորդներուն մասին, որ իւրաքանչիւր տպագիր թերթի տնօրէնութիւն կ՛երազէ 

ունենալ: 

 

«Ուոթըրթաունի (Պոսթըն՝ Միացեալ Նահանգներ) 

Բաբգէն Սիւնի Ակումբին դիմաց, պզտիկ յարկաբաժինի 

մը մէջ, միասին կ՛ապրին երեք «երիտասարդներ»: 

Աւագ անդամը այս երրեակին՝ 94 տարու է, միջնակը՝ 86 

եւ կրտսերը՝ 84: 

Վաղժամանակեան ծնունդ ըլլալու հետեւանքները կը 

կրեն իրենց մարմնին վրայ: Քիչ մը յօդացաւ ունին, քիչ մը 

աչքի տկարութիւն, քիչ մը արեան գերճնշում եւ այլն: 

Բայց եւ այնպէս՝ հակառակ իրենց յառաջացած տարիքին, 

երե՛քն ալ տակաւին առոյգ են, կայտառ եւ կենսունակ: 

Երեքը իրարու ընկեր եղած են աւելի քան հինգ տասնեակ տարիներ: Առաջինը Չմշկածագցի է, 

երկրորդը՝ Սեւերեկցի եւ երրորդը՝ Սեբաստացի: Երեքն ալ ստիպուեցան հեռանալ իրենց 

դարաւոր հայրենի հողէն, եւ վտարանդի՝ տարիներ առաջ եկան այս ափերը: 

Տեսած են կեանքի տաքն ու պաղը, չորն ու թացը: Երկար տարիներ աշխատած են եւ հիմա 

հանգստեան թոշակ կը ստանան: 

Ակումբ կ՛երթան նարտ կամ թուղթ խաղալու, արտասահմանեան հայ լրագիրներ կարդալու եւ 

զրուցելու: Հաճելի խօսակիցներ են: Ազգանպաստ ձեռնարկներու կը մասնակցին: ՀՅԴ Կոմիտէի 

ժողովներու կ՛երթան: Լիուլի կը կատարեն իրենց բոլոր ազգային պարտականութիւնները: 

Հաւատաւոր Հայ են եւ նուիրեալ Դաշնակցական: 

Հին սերունդի կաղապարէն ելած են: 
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Բայց այս բոլորը ի՞նչ բանով արտասովոր երեւոյթ կը ներկայացնէ: Ինչո՞ւ կը գրեմ այս տողերը՝ 

երեք ալեւոր Հայերու մասին: 

Որովհետեւ արտասովոր երեւոյթ մըն է, որ երե՛քն ալ բաժանորդ են «Հայրենիք» օրաթերթին: Այդ 

պզտիկ յարկաբաժինին՝ թղթատարը շաբթուան մէջ վեց օր կը տանի երեք օրինակ «Հայրենիք»: 

Երեքը միասին կ՛ապրին, եւ կրնային հաւաքաբար մէկ օրինակով բաւարարուիլ: Աչքի 

տկարութիւն առարկելով՝ կրնային ջնջել իրենց բաժանորդագրութիւնը: Եւ կամ ակումբի 

ստացած «Հայրենիք»-ը կարդալ, ինչպէս ոմանք կ՛ընեն: 

Բայց ո՛չ: Իրենցմէ իւրաքանչիւրը նախանձախնդրութիւնով կը պահէ «Հայրենիք»-ի իր 

բաժանորդագրութիւնը: Ամէն մէկը աւելի քան կէս դար բաժանորդ եղած է «Հայրենիք»-ի, եւ 

պիտի շարունակէ իր բաժանորդագրութիւնը ցմահ: Ա՛յսպէս կ՛ըմբռնեն Հայու 

պարտաճանաչութիւնը ազգային մշակոյթի հանդէպ: Արժէ տեսնել, թէ գիտակից հայ մարդը 

ի՜նչպէս գիտէ գնահատել ազգին արժէքները: 

Աւագ անդամը այս երրեակին, առանց ակնոցի, ամէն օր ծայրէ ծայր կը կարդայ թերթը: Միւս 

երկուքը, զանազան խոշորացոյցներով՝ դժուարութեամբ կը կարդան տողերը: Բայց կը կարդան: 

Կ՛ապրին թերթով: «Հայրենիք» իրենց հոգեկան եւ մտային սնունդն է, իրենց գաղափարական 

ապրումներուն օդն ու ջուրը: 

Իրենց կը ցանկամ արեւշատութիւն, առողջութիւն ու բազմաթիւ տարիներ, որպէսզի 

շարունակեն վայելել իրենց սիրելի «Հայրենիք»-ը: 

Հպարտ եմ բարեկամն ըլլալու այս երեք ծերաւուրց տիպար Հայերուն: Սակայն ի՞նչ իրաւունք 

ունիմ զիրենք «ծերաւուրց» կոչելու, քանի որ անոնցմէ մէկը ինձմէ շատ աւելի երկար կը քալէ, 

միւսին յիշողութիւնը իմինէս շատ աւելի լաւ է, իսկ երրորդը ինձմէ … շատ աւելի լաւ նարտ կը 

խաղայ: 

Ինչո՞ւ չյիշեմ յարգանքով իրենց անունները … ընկ. Պօղոս Տէրոյեան, ընկ. Մարտիրոս 

Գազանճեան եւ ընկ. Հրանտ Էվլեան»: 

Վերադառնալով լսարանին, դրական զարմանքով ունկնդրեցի օրուայ զեկուցաբեր՝ Հայստանի 

«Արմենփրես»-ի տնօրէն Արամ Անանեանին, որ հակառակ իրեն ենթակայ գրողներուն՝ 

պաշտօնեաներուն, որոնց լրատուութեան բառերուն մեծամասնութիւնը հայերէն չէ, ինք մի՛այն 

մէկ կամ երկու անգամ օտար բառ օգտագործեց, անկախ այն պարագաներէն, երբ 

ժամանակակից ծանօթ դրոյթներ նշեց: Դժբախտաբար ժամանակը բաւարար չէր, որ յարգելի 

զեկուցաբերին հարցնէի «Արմենփրես»-ի եւ ընդհանրապէս հայկական տեղեկատուութեան 

գործածած ահռելի «հայերէն» լեզուին մասին եւ ի՞նչ կը կատարուի այս անընդունելի երեւոյթը 

վերացնելու համար: 

Մեր մամուլին կը մաղթեմ այս երեք բաժանորդներուն նման բիւրաւոր ընթերցողներ: 
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ԱԶԴԱՐԱՐ-ի հրաւէրին արագ արձագանգ տալով Քուէյթի 

Ազգային Վարժարանի 2015-2016 ուսումնական տարեշրջանի 

շրջանաւարտ՝ Աննա Զէյթունցեանը կը ներկայացնէ իր 

նկարչական գործերը: 

Աննան աւարտելէ ետք ճեմարանը, հետեւած է “Business 

Management” 

մասնագիտութեան 

համալսարանական 

դասընթացներուն: Նոյն 

շրջանին հետեւած է նաեւ մանկավարժութեան շարք 

մը դասընթացներու: Ունի աշխատանքային համեստ 

փորձ մը նոյն բնագաւառէն ներս: 

Աննային համար գիծն ու գոյնը իր երեւակայութեան 

մէջ ստեղծած են հրաշագեղ աշխարհ մը: Ան փոքր 

տարիքէն նկարչութեան հանդէպ տածած է անհուն 

սէր ու համակրանք: 

Յիշենք, որ Աննան կը վարէ նաեւ միութենական 

աշխուժ գործունէութիւն: 

Այսօր կը ներկայացնենք Աննայի գործերէն “Fashion 

Design” ոլորտէն նմուշներ: Աննային երազանքն է նոյն 

ոլորտին մէջ մասնագիտական գիտելիքները 

զարգացնելով դառնալ նորարար ձեւգիտուհի: 
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Երեխան արթնցնելը իսկական մարտահրաւէր է շատ մը ծնողներու համար: Երեխան չի կրնար 

եւ չ՛ուզեր արթննալ, բան մը, որ կը զայրացնէ ծնողքը, քանի որ իրենք ալ իրենց կարգին գործէ 

կ՛ուշանան: Բայց նախքան զայրանալը` ծնողները պէտք է հասկնան` ինչի՛ հետեւանք է այս 

երեւոյթը: 

Ինչո՞ւ Երեխան Դժուար Կ՛արթննայ 

Նախ մանկապարտէզ կամ դպրոց յաճախելը 

ինքնին լուրջ փոփոխութիւն է երեխային 

համար. արձակուրդէն դպրոց փոխանցումը 

պէտք է ըլլայ հեզասահ: Դպրոցական 

վերամուտէն առնուազն երկու շաբաթ առաջ 

երեխան պէտք է մէկ ժամ կանուխ քնանայ: 

Եթէ երեխան վարժուի նոյն ժամուն քնանալ, 

անոր կենսաբանական ժամացոյցը զայն կը 

նախապատրաստէ կանուխ արթննալու: 

Կանուխ եւ նոյն ժամուն քնանալը կը նպաստէ, որ բարելաւուի երեխային ջղային համակարգը, 

ան կը դառնայ աւելի հանդարտ, հաւասարակշռուած, ուշադիր եւ կեդրոնացած: 

Ինչպէ՞ս Արթնցնել Երեխան 

Երեխան պէտք է արթնցնել դանդաղ եւ հանգիստ: Կարելի է մեղմ երաժշտութիւն դնել, գլուխը 

թեթեւ շոյելով` անունը քանի մը անգամ կրկնել, գրկել եւ համբուրել, հարցնել` ինչպէ՞ս քնացաւ 

եւ ի՞նչ երազ տեսաւ: 

Կարելի է անկողինին մէջ երեխային քանի մը շարժում ընել տալ` փոխանակ ստիպելու, որ 

անմիջապէս ոտքի ելլէ ու պատրաստուի: 

Կարելի է նաեւ երեխային մէջ հաճելի զգացողութիւն արթնցնել` քանի մը վայրկեան անոր 

մարմինը մարձելով: 

Ինչպէ՞ս Կարելի Չէ Արթնցնել Երեխան 

ա.- Գոռալով եւ հրմշտելով, 

բ.- Բարձր երաժշտութեամբ կամ զարթուցիչի բարձր ձայնով, 

գ.- Զօրաւոր լոյս բանալով: 

Այս պարագաներուն երեխան աչքերը կը բանայ շփոթած, ջղագար եւ խառնաշփոթ վիճակի մէջ: 
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«Տուրմը կը գիրցնէ», «դանդաղ ուտելը կը նիհարցնէ», «ջուր խմելը կը նիհարցնէ», նման 

հաստատումներու եւ սխալ կարծիքներու շարքը երկար է: Եկէք` ծանօթանանք քանի մը 

հատին եւ վերստուգենք մեր գիտելիքները, ինչ կը վերաբերի նիհարնալու 

սննդականոնին: 

1 - «Ջուր խմելը կը նիհարցնէ»: Մարդ ջուր խմելով չի 

նիհարնար, սակայն ջուր խմելը շատ կարեւոր է 

նիհարցնող սննդականոնի ընթացքին, քանի որ ջուրը 

ջերմուժ չի պարունակեր, կուշտ կը պահէ եւ կ՛օգնէ, որ 

մարմնէն թոյները մէզի եւ քրտինքի ճամբով դուրս գան: 

Մարդ միջին հաշուով օրական մէկուկէս լիթր ջուր 

պէտք է խմէ. այս քանակը կը տարբերի անձէ անձ եւ 

եղանակէ եղանակ: 

2 - «Հացը 

կը գիրցնէ»: Կախում ունի, թէ ի՛նչ տեսակ 

հաց կը սպառենք: Թելադրելի է ուտել 

ամբողջական հացահատիկով, բնաթելով 

հարուստ, դիւրամարս հացը: Ամբողջական 

հացահատիկով պատրաստուած 100 կրամ 

հացը կը պարունակէ 230 ջերմուժ, 

ֆրանսական պակեթը` 280: Տրուած ըլլալով, 

որ հացը դանդաղ շաքար կը պարունակէ, 

պէտք չէ, որ հրաժարինք անկէ, բայց 

զգուշանանք չափազանցելէ: Կարելի է օգտագործել շաքարէ եւ իւղէ զերծ հացի 

տեսակներ: 

3 - «Տայեթ» ուտելիքները կը նիհարցնեն»: 

Տայեթ արտադրութիւններուն մէկ կարեւոր 

մասը, եթէ զուրկ է շաքարէ, հարուստ է իւղով 

եւ` հակառակը: Հետեւաբար պէտք է շատ լաւ 

կարդալ պիտակները, չխաբուիլ խոշոր 

տառերով գրուած բացատրութենէն: Յաճախ 

տայեթ ուտելիքներն ու խմիչքները կը 

պարունակեն շաքարը փոխարինող կամ 

պահպանիչ նիւթեր: 

4 - «Մարզանքը կը նիհարցնէ»: Մարզանքը 

սքանչելի է, եթէ միեւնոյն ատեն որդեգրենք 

կեանքի ճիշդ ընթացք, առողջապահական ուտելիքներ եւ այլն… Շատեր իրենց 
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ուտելիքին ուշադիր չեն ըլլար այն հաստատ համոզումով, որ օրական կէս ժամ կը քալեն 

կամ մարզանք կ՛ընեն: 

Հետեւաբար սխալ է այն հաստատումը, որ մարզանքը կը նիհարցնէ. սակայն իմանանք, 

որ մարզանքը կ՛օգնէ, որ մարմնին իւղերը արագ այրին, արեան շրջագայութիւնը 

խթանուի եւ մարմինը սլացիք տեսք ստանայ: 

5 - «Ձիթապտուղին իւղը` ձէթը օգտակար է»: 

Այս հաստատումը ճիշդ ըլլալով հանդերձ, չի 

նշանակեր, որ անիկա անվնաս է: 

Յատկապէս նիհարնալու սննդականոնի 

հետեւողներուն ըսենք, որ ձէթը նոյնքան 

ջերմուժ կը պարունակէ, որքան` որեւէ 

ճարպային մարմին: Հետեւաբար կարելի չէ 

մտքի մեծ հանգստութեամբ առատ ձէթ 

սպառել: 

6 - «Տուրմը կը գիրցնէ»: Ինչպէս որեւէ շաքար 

պարունակող ուտելիք, տուրմը անշուշտ կը գիրցնէ, եթէ չափազանցենք: Սակայն անոր 

պարունակած հանքայինները կը մղեն, որ չզրկուինք անկէ, բայց չափաւորենք 

սպառումը: 

7 - «Անանասը կը նիհարցնէ»: Անհիմն հաստատում… Ճիշդ է, որ անանասը փրոմելին 

կոչուած նիւթը կը պարունակէ, եւ անիկա կը դիւրացնէ մարսողութիւնը եւ կը ներծծէ 

բնասպիտը, սակայն փրոմելինը կը գտնուի միայն պտուղին կեդրոնական բաժինին մէջ: 

Շատեր կրիֆոնին եւ խնձորին նոյնպէս կը 

վերագրեն նիհարցնելու յատկութիւնը. ճիշդ է, 

որ երկու պտուղներն ալ քիչ ջերմուժ կը 

պարունակեն, սակայն ասոնց վրայ 

կեդրոնանալով` մարմինը կը զրկուի այլ 

կենսանիւթերէ եւ հանքայիններէ, միւս 

կողմէ` կորսնցուցած քիլոները շուտով կը 

վերականգնին: 

8 - «Մէկ ժում ուտելը կը նիհարցնէ»: 

Մարմինը ճաշի 3 ժումերու վարժեցնելը 

լաւագոյն ձեւն է: Ժում ջնջելով` կարելի չէ նիհարնալ, կարեւորը ուտելիքին տեսակն ու 

քանակն է, պատահական ժում մը զեղչելով մարսողական գործարաններուն կշռոյթը կը 

խախտենք, կը ստիպենք, որ անոնք կրկնապատկեն իրենց աշխատանքը` խախտած 

ժումերուն միջեւ: 
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