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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ 

Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ 

Եբրայեցւոց ուղղած իր երկրորդ նամակին մէջ, Պօղոս Առաքեալ 

նորադարձ քրիստոնեաներուն կը պատուիրէ ըսելով՝ "չըլլայ որ 

փրկութեան ճամբէն հեռանաք" (2, 1)ֈ Անհրաժեշտ է 

արթնութեան ու զգաստութեան հրաւիրող Առաքեալին այս կոչը 

լուսարձակի տակ բերել ա՛յս օրերուն մանաւանդ, երբ կը 

պատրաստուինք հոգեւոր ցնծութեամբ դիմաւորելու աշխարհի 

Փրկչին ծնունդըֈ Եկէք նախ մեր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք 

վերոնշեալ երեք բառերուն վրայ.- 

1. Փրկութիւն.- Աստուածաշունչի իւրաքանչիւր էջին ու նոյնիսկ 

նախադասութեան մէջ փրկութիւնը, որպէս Աստուծոյ պարգեւը 

մարդուն, տիրական ներկայութիւն էֈ Փրկութիւնը նպատակն 

իսկ է Աստուծոյ յայտնութեանֈ Իր անձին ու գործին ճամբով 

Աստուած ինքզինք յայտնեց՝ մարդուն եւ ողջ ստեղծագործութեան փրկութեան համարֈ 

Աստուծոյ Որդւոյն մարդեղացումը Աստուծոյ փրկագործական յայտնութեան պսակումն էֈ 

Քրիստոսով՝ աստուածային փրկագործական յայտնութիւնը դարձաւ փրկագործական 

առաքելութիւնֈ Փրկութիւնը մարդուն եւ մարդուն կողմէ ապականուած ստեղծագործութեան 

վերստեղծումն է եւ ազատագրումը՝ մեղքի կալանքէն ու չարի տիրապետութենէնֈ  

2. Ճամբայ.- Առաքեալը փրկութիւնը կը բնութագրէ որպէս ճամբայֈ Արդարեւ, Քրիստոս մեզ 

Աստուծոյ հետ հաշտեցուց (Բ. Կորնթ. 5. 18), եւ իր խաչով ու յարութեամբ մեր առջեւ բացաւ դէպի 

փրկութիւն առաջնորդող ճամբանֈ Արդ, փրկութիւնը աստուածային միջամտութեամբ 

իրագործուած եւ մարդուն տրուած երկնային շնորհք մըն էֈ Ան Քրիստոսով իրագործուած դէպք 

մըն է ու միաժամանակ ընթացք մը՝ եկեղեցւոյ վկայութեամբ շարունակուողֈ Փրկութեան 

երկնային շնորհքին անդրադառնալ կ'ենթադրէ Քրիստոսի հաւատալ ու Քրիստոսի հաւատալ, 

կը նշանակէ քրիստոսակեդրոն կեանք ապրիլֈ Չմոռնանք Քրիստոսի խօսքը, թէ ով որ ինծի կը 

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

P.O.Box: 8157, Salmiyeh 22052- Kuwait. Tel: 965-25614392, Fax: 965-25638312, e-mail:  prelacy@armenianprelacykw.org 

 



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

 

 2 
 

հաւատայ թող ետեւէս գայ՝ խաչին խորհուրդն ու պատգամը ապրելով իր կեանքին մէջ (Մատթ. 

16. 24)ֈ 

3. Հեռանալ.- Քրիստոսի հետեւիլը, այլ խօսքով՝ երկրաւոր կեանքին մէջ երկնայինը ապրիլը 

դիւրին չէֈ Աստուծոյ Որդին զանազան առակներու ճամբով յիշեցուց իր հետեւորդներուն, թէ 

փրկութեան շնորհքին արժանանալու համար էական է մեր կեանքին մէջ գործնապէս 

արտայայտել հաւատք ու հաւատարմութիւն, սէր ու ծառայութիւնֈ Ահա թէ ինչու Առաքեալը 

զգուշութեան կոչ կ'ուղղէ նորադարձ քրիստոնեաներուն, զանոնք հրաւիրելով ամուր պահելու 

իրենց հաւատարմութիւնը Քրիստոսի աշխարհ բերած ուսուցումներուն ու 

ճշմարտութիւններունֈ 

Ա՛յս է նաեւ սրբազան պարտաւորութիւնը եկեղեցւոյ՝ առաքեալներուն կողմէ փոխանցուածֈ 

Եկեղեցին կոչուած է.- 

- ցոյց տալ փրկութեան ճամբան իր կեանքով ու ծառայութեամբ, խօսքով ու գործով.  

- օգնել քրիստոնեայ մարդուն ապաշխարութեան ճամբով բացուելու փրկութեան երկնային 

շնորհքին.  

- դէպի փրկութիւն առաջնորդել Քրիստոսի հետեւելու ուխտը կատարած մարդը.  

- յիշեցնել, որ Քրիստոս ի՛նքն է մարդու փրկութեան միակ ապաւէնըֈ 

Սիրելի՛ հայորդիներ,  

Աստուծոյ հրեշտակները Քրիստոսի ծնունդը աւետեցին որպէս ծնունդը համայն մարդկութեան 

Փրկչինֈ Քրիստոս ճշմարիտ ու միակ փրկիչն է աշխարհինֈ Ան մարդացաւ ու մարդուն հետ 

նոյնացաւ, որպէսզի իր աստուածաստեղծ պատկերը եղծած մարդուն մէջ վերականգնէ 

Աստուծոյ ներկայութիւնը, որպէսզի իր աստուածատուր կոչումէն շեղած մարդը վերադարձնէ իր 

հարազատ կոչումին, որպէսզի իր Երկնաւոր Հօրմէն հեռացած մարդը մօտեցնէ Աստուծոյ. այլ 

խօսքով, որպէսզի մարդը առաջնորդէ դէպի փրկութիւնֈ  

Աստուածաշնչական այս ճշմարտութիւնը ամուր հիմքն է քրիստոնէական հաւատքինֈ 

Քրիստոսի աշակերտները աշխարհին այսպէ՛ս ներկայացուցին Քրիստոսը՝ իր ծնունդով ու 

առաքելութեամբֈ Ուստի, այս հայեցակէտով հարկ է մօտենալ Նոր Կտակարանինֈ Այսպէս հարկ 

է ըմբռնել նաեւ եկեղեցւոյ առաքելութիւնըֈ 

Ներկայ աշխարհը լեցուն է այնպիսի երեւոյթներով. որոնք մարդը կը հեռացնեն Բեթղեհէմով 

բացուած փրկութեան ճամբէնֈ  

Ներկայ աշխարհը տիրապետուած է այնպիսի ժխորով, որ թոյլ չի տար լսել Փրկիչին ծնունդը 

աւետող հրեշտակներուն ձայնըֈ  
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Ներկայ աշխարհը մարդուն առջեւ բացած է դէպի փառք ու դիրք, դրամ ու հաճոյք առաջնորդող 

այնպիսի ճամբաներ, որոնք խաւարով պատած են փրկութեան տանող ճամբանֈ  

Չմոռնանք, որ փրկութեան ճամբան՝ Բեթղեհէմով աշխարհին առջեւ բացուած ճամբան էֈ Հարկ է 

քալել այս ճամբէնֈ 

Չմոռնանք, որ փրկութեան ճամբան ապաշխարութիւնն է, ո՛չ թէ սոսկ խօսքով, այլ ինչպէս կը 

յորդորէ Ղուկաս Աւետարանիչ, "գործով ցոյց տուէք թէ ապաշխարած էք" (3. 8)ֈ  

Չմոռնանք, որ փրկութիւնը սիրով շաղախուած ու ծառայութեամբ լեցուած ճամբան էֈ Հարկ է 

ուղղուիլ դէպի ա՛յս ճամբանֈ  

Չմոռնանք, որ փրկութիւնը հաւատքով զսպանակուած ու հաւատքը գործի վերածելու 

յանձնառութեամբ ապրուած կեանքն էֈ Հարկ է ապրի՛լ այս կեանքը, սպասելով Քրիստոսի 

երկրորդ գալուստինֈ  

Ահա այն ատեն միայն արժանի կը դառնանք Աստուծոյ փրկութեան շնորհքին, որովհետեւ 

փրկութիւնը ո՛չ մեր արժանիքին եւ ոչ ալ մեր ճիգին ու գործին արդիւնքն է, այլ Աստուծոյ 

պարգեւն է (Եփես. 1. 8-9)ֈ Արդ, այնպէս պէտք է ապրինք մեր կեանքը, որ արժանի դառնանք 

Աստուծոյ երկնային պարգեւին ու փրկութեան շնորհքինֈ Մեր կեանքի բոլոր պայմաններուն մէջ 

միշտ լսենք Առաքեալին յորդորը.- Չըլլայ որ փրկութեան ճամբէն հեռանաքֈ  

*** 

Աստուածայայտնութեան խորհուրդով լեցուն այս օրերուն, Հայրապետական օրհնութեամբ 

կ'ողջունենք Հայաստանի Հանրապետութեան Վսեմաշուք Նախագահ Տիար Արմէն Սարգսեանը, 

Վսեմաշուք Վարչապետ Տիար Նիկոլ Փաշինեանը եւ Արցախի Հանրապետութեան Վսեմաշուք 

Նախագահ Տիար Բակօ Սահակեանը, մաղթելով իրենց նորանոր իրագործումներով հարուստ 

հայրենանուէր ծառայութիւնֈ  

Եղբայրական ջերմ սիրով կ'ողջունենք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, 

ինչպէս նաեւ՝ Երուսաղէմի հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանը եւ 

Թուրիոյ Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Սահակ Եպս. Մաշալեանը հայցելով Ամենաբարին 

Աստուծմէ, որ իրենց շնորհէ աստուածահաճոյ գործերով լեցուն երկար գահակալութիւնֈ 

Հայրական սիրով եւ հայրապետական օրհնութեամբ կ'ողջունենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան թեմերու թեմակալ առաջնորդները, հոգեւորական դասը, ազգային 

իշխանութիւններն ու յարակից մարմինները, եւ մեր հաւատացեալ ժողովուրդը, հայցելով 

Աստուծմէ, որ Բեթղեհէմէն ճառագայթող լոյսով պայծառակերպէ իրենց կեանքըֈ 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

6 Յունուար, 2020 

Անթիլիաս, Լիբանան 
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Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական փոխանորդ՝ 

Տ. Պետրոս վրդ. Մանուէլեանի Սուրբ Ծննդեան Պատգամը 

Մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի յայտնութեան 

բերկրանքով լեցուն, այսօր մեր ցնծագին 

գոհաբանութիւնը կը բարձրացնենք առ Աստուածֈ Կը 

փառաբանենք մեր Փրկիչը՝ Բեթղեհէմի մէջ ծնած 

մանուկ Յիսուսըֈ Սուրբ Ծննդեան օրհնեալ օրը երկիրը 

երկինք դարձաւ, եւ Մանուկ Յիսուսով ծագեցաւ 

Արդարութեան արեգակը՝ ճշմարտութեան լոյսով 

լուսաւորելու համար մարդկային հոգիները, որպէսզի 

ճանչնան, տեսնեն եւ գտնեն իրենց փրկութիւնըֈ  

Աստուծոյ Որդին խոնարհեցաւ եւ մերկացաւ իր 

Աստուածային փառքէն, մարդացաւ եւ աշխարհ եկաւ՝ 

մեղքի ճիրաններուն մէջ  ինկած մարդը ազատագրելուֈ 

Եկաւ՝ մեղքին պատճառով Աստուծմէ հեռացած մարդը 

վերստին երկնքի արքայութիւն վերադարձնելու եւ 

Աստուծոյ որդեգիրը դարձնելուֈ  

Աստուածյայտնութեան խորհուրդը խորհուրդն է փրկութեան, ու ամէն անգամ, 

երբ կը տօնենք մեր Փրկչին՝ Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Ծնունդը, ակամայ մեր 

միտքն ու հոգին կը պարուրուին Փրկութեան խորհուրդովֈ  

Քրիստոս իր ծնունդով կեանքի նոր ճանապարհ բացաւ. այդ ճանապարհը սիրոյ, 

խաղաղութեան, հաճութեան եւ, անշուշտ, հաւատքի ճանապարհն էֈ Քրիստոս իր անձին 

օրինակով ցոյց տուաւ այդ ճանապարհով ընթանալու պայմանները՝ հեռու մնալ մեղքէն, 

սիրտն ու հոգին բիւրեղացնել եւ ինքնիրեն իր նմանին մէջ տեսնելֈ Քրիստոսի մեզի ցոյց 

տուած ճանապարհը մեզ պիտի առաջնորդէ խաղաղութեան, մտքի ու հոգիի 

ապահովութեան: Այդ ճանապարհը փրկութեան ճանապարհն էֈ Այդ ճանապարհը անձի 

ուրացման եւ Քրիստոսի ետեւէն երթալու ճանապարհն էֈ  

Որպէս զաւակները Հայ եկեղեցւոյ եւ Քրիստոսի հրաշափառ Ծննդեան 

հաւատացողներ՝ մենք ալ կոչուած ենք ընթանալու մեր հայրերու կեանքին հետքերով, 

որովհետեւ անոնք իրենց ողջ կեանքը վերածեցին Քրիստոսին նուիրաբերելու ընթացքի 

եւ այդպիսով փրկուեցանֈ  
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Հաւատանք Քրիստոսին եւ Իր Աստուածայայտնութեան խորհուրդին ու 

վստահաբար պիտի փրկուինք. այսինքն՝ մեր այս երկրաւոր կեանքը կը վերածենք դէպի 

յաւերժութեան գնացքիֈ Հետեւաբար այսօր Քրիստոսի Ծննդեան տօնը կոչ է մեզմէ 

իւրաքանչիւրին, որ պահ մը կանգ առնենք ու վերանայինք մեր կեանքերուն, քննենք մեր 

կեանքերու ընթացքը եւ հետամուտ ըլլանք զանոնք նորոգելու, որպէսզի կարողանանք 

սուրբ եւ մաքուր սրտով զիրար շնորհաւորել եւ ըսել. ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ, 

ՁԵԶԻ ԵՒ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ: 

Աղօթենք, որ Ծնեալ Փրկիչը Ծննդեան այս օրը գայ եւ բնակի մեր մէջ, նորոգէ մեր 

միտքն ու հոգին եւ մեզ զարդարէ անանցանելի արժէքներով եւ առաքինութիւններով՝ ի 

փառս Նորածին Փրկչին եւ յանսասանութիւն մեր ժողովուրդին ու մեր Հայրենիքինֈ  

*** 

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան հոգեպարար առիթով մեր 

ժողովուրդին ի Հայաստան եւ ի սփիւռս աշխարհի կը մաղթենք, որ 2020 տարին ըլլայ 

առողջութեան եւ յաջողութիւններու տարի մը: Թող Բեթղեհէմի աստղը որպէս փարոս 

լուսաւորէ մեր ժողովուրդի կեանքը, որպէսզի անո՛վ առաջնորդուելով ան կարողանայ 

իրականացնել իր տենչերը: Մեր հայրենիքին՝ Հայաստանին եւ մեր երկրորդ տան՝ 

Քուէյթին կը մաղթենք բարօր, խաղաղ եւ օրհնաբեր տարի մը, ինչպէս նաեւ Քուէյթի եւ 

Շրջակայից Թեմի ժողովականութեան ու ժողովուրդին անունով ու անձնապէս  կը 

մաղթենք ու կ՛աղօթքենք առ Ամենաբարին Աստուած, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան գահակալ' Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին պարգեւէ 

քաջառողջութիւն եւ երկարամեայ երջանիկ գահակալութիւն, եւ Անոր 

առաջնորդութեամբ Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, թեմերուն, միաբաններուն եւ 

Դպրեվանքի սաներուն՝ բարեյաջող եւ նորանոր իրագործումներով լի տարի: 

 

Այժմ, մեր ձայնը երկինքի հրեշտակներու ձայնին միացնելով՝ ցնծութեամբ կ'աւետենք. ՓԱՌՔ Ի 

ԲԱՐՁՈՒՆՍ ԱՍՏՈՒԾՈՅ, ԵՒ ՅԵՐԿԻՐ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ, Ի ՄԱՐԴԻԿ ՀԱՃՈՒԹԻՒՆ 

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ 

ՁԵԶԻ ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ 

 

Աղօթարար՝ 

Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան 
Կաթողիկոսական Փոխանորդ Քուէյթի եւ 

Շրջակայից Հայոց Թեմին 

5 Յունուար 2020 

www.aztarar.com 
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Շաբաթ, 28 Դեկտեմբեր 2019 –ին, Քուէյթի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ 

Վարժարանի աշակերտները՝ Հոգշ. Հայր Սուրբին, Արժ. Տէր Հօր եւ իրենց ուսուցիչներուն ու 

ծնողներուն հետ միասնաբար, մտերմիկ մթնոլորտի մէջ նշեցին 2020ի Ամանորն ու Ս. Ծնունդըֈ 

Վարժարանի Տեսուչին եւ ուսուցչական կազմին հետեւողութեամբ, աշակերտները գեղեցիկ 

կերպով ներկայացուցին սաղմոսներ, շարականներ ու աստուածաշնչական համարներ, այն 

հաստատ համոզումով որ իրենց անդերի ներկայացումները պիտի բարեխօսեն ձմեռ պապուկին, 

որպէսզի արժանանան գեղեցիկ նուէրներու: Ապա ամանորի երգերով ու պարեղանակներով 

անոնք Կաղանդ Պապային հետ ուրախ ժամանակ անցուցին: 

Աւարտին, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հայր Սուրբը փոխանցեց իր օրհնութիւններն ու 

գնահատական խօսքերը եւ յաջորդ տարուան համար անոնց յաջողութեան բարեմաղթութիւններ 

կատարեց՝ անհատական եւ հաւաքական իրենց աշխատանքներուն մէջ:  

Աշակերտներն ու ծնողները իրենց կաղանդչէքներով եւ ուրախ տրամադրութեամբ հեռացան 

սրահէն, 2020 տարին բարեբեր տարի մը ըլլալու ակնկալիքով: 
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Ուրբաթ, 27 Դեկտեմբեր 2019ին, Քուէյթի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, յընթացս սուրբ եւ 

անմահ պատարագի, հանդիսաւոր կերպով նշուեցաւ քրիստոնէական աշխարհի ու եկեղեցւոյ 

առաջին մարտիրոս ու նախասարկաւագին`Ս. Ստեփանոսի յիշատակը, որ նաեւ տօնն է հայ 

եկեղեցւոյ բոլոր սարկաւագներուն: 

Պատարագը մատուցեց գաղութիս հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեայեանը: 

Արարողութեան հանդիսապետեց Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. 

Մանուէլեանը‚ ուր ներկայ էին եկեղեցւոյս կամաւոր զինուորները՝ սարկաւագները, 

կիսասարկաւագները եւ հաւատացեալ ժողովուրդը: 

Այս առիթով Հոգշ. Հայր Սուրբը իր քարոզի ընդմէջէն փոխանցեց օրուան խորհուրդը‚ յիշեցնելով 

որ Հայ եկեղեցւոյ անդաստանէն ներս նշուող իւրաքանչիւր տօն պատգամ մը ունի մեզի 

փոխանցելիք եւ այդ տօնի նշումը կը նշանակէ՝ գիտակցիլ‚ լսել եւ մեր առօրեային մէջ կեանքի 

վերածել անկէ բխող պատգամներըֈ 

Ապա ան լուսարձակի տակ առաւ Ս. Ստեփանոս՝ Հաւատքի մարդը‚ վկայակոչողն ու մեծութեան 

խորհրդանիշը ‚ որ գերազանցօրէն կրցաւ Աստուծոյ ներկայութիւնը ապրիլ եւ ապրեցնելֈ 

Ապա աւելցուց ըսելով‚ որ Ս. Ստեփանոս ինքնին վկայութիւն մըն է իր հաւատալիքներունֈ 

Իսկոյն այս տօնը մեզի կը թելադրէ որ մեր ունեցած հաւատքը գործի վերածենք եւ առաքինի 

գործերով վկայենք մեր ունեցածին մասինֈ 

Իր քարոզի աւարտին Հոգշ. Հայր Սուրբը նախ շնորհաւորեց Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ 

սարկաւագները եւ բոլոր կարգի սպասաւորները ‚ որոնք կը մարմնաւորեն Ս. Ստեփանոսի 

արժանիքներըֈ Բարձր գնահատեց բոլորին սէրն ու կապուածութիւնը Մայրենի իրենց Եկեղեցւոյ 

եւ կոչ ուղղեց ըսելով‚ «համեստութեամբ կերտենք մեր մեծութիւնը»ֈ Ուստի‚ համեստութեամբ 

ծառայենք՝ Աստուծոյ‚ մեր հայրենիքին եւ ժողովուրդինֈ 
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Ապա Հոգշ. Հայր Սուրբի գլխաւորած թափորը «Կիլիկիա» մաղթերգի երգեցողութեամբ 

ուղղուեցաւ Ազգային Առաջնորդարանի դահլիճ‚ ուր շնորհաւորական բարեմաղթութիւններով 

իր աւարտին հասաւ տօնանշումըֈ 

Ուրբաթ, 3 Յունուար 2020-ին, ՀՅԴ Քուէյթի Քրիստափոր 

Երիտասարդական Միութեան անդամները կիսօրեայ 

գործունէութիւն մը կազմակերպեցին, որուն ընթացքին 

Թեմիս Կաթողիկոսական փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս 

Վրդ. Մանուէլեան յատուկ օրակարգով մը հանդիպում 

ունեցաւ երիտասարդներուն հետ եւ հոգեւոր 

գիտելիքներ փոխանցեց անոնց, ինչպէս նաեւ 

պատասխանեց իրենց հարցումներուն:  

Հանդիպումէն ետք օրուան յայտագիրը 

շարունակուեցաւ, ուր տեղի ունեցաւ հարց 

պատասխանի մրցոյթ, որուն անմիջապէս յաջորդեց 

համեղ ընթրիք, որ հաճելի մթնոլորտ ստեղծեց ՔԵՄ-

ականներուն մօտֈ 

Երիտասարդները մեծ խանդավառութեամբ մասնակցեցան սոյն միջոցառման: Նմանօրինակ 

հաւաքները կ'ամրապնդէ անոնց մէջ պատասխանատուութեան զգացումը նաեւ ընկերական 

կապերը: 

Շաբաթ‚ 28 Դեկտեմբեր 2019ին ընդառաջելով 

Քուէյթի մօտ Սուրիոյ Դեսպան Տիար 

Մուսթաֆա Տայյուպի հրաւէրին‚ Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. 

Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան ներկայ 

գտնուեցաւ Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան 

տօներուն առթիւ Սուրիական 

Դեսպանատան կազմակերպած 

ճաշկերոյթինֈ Հայր Սուրբին կ’ընկերակցէր 

գաղութիս հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. 

Քհնյ. Քէհեայեան։ 

Սոյն հրաւէրին նաեւ ներկայ էր Յոյն 

Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Առաջնորդ Ղաթթաս 
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Հազիմ եպիսկոպոսը։ 

30 դեկտեմբեր 2019-ին Արցախի 

Հանրապետութեան նախագահ  Բակօ 

Սահակեան այցելեց Արցախի ու Ազրպէյճանի 

սահման եւ շնորհաւորեց զինուորները` Նոր 

տարուան եւ Ս. Ծննդեան առիթներով: 

Նախագահ Սահակեանին կ՛ընկերակցէին 

պաշտպանութեան նախարար Կարէն 

Աբրահամեան եւ պաշտօնատար այլ անձեր: 

Այցելութենէն մէկ օր առաջ` 29 դեկտեմբերին 

Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեանի, 

պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեանի, անվտանգութեան խորհուրդի քարտուղար 

Արշաւիր Ղարամեանի, բանակի հրամանատար Կարէն Աբրահամեանի ներկայութեան 

Մարտունիի մէջ Արցախի պաշտպանութեան բանակի շարք մը զինուորներ ու 

պահեստազօրայիններ ստանձնած են 44 նոր բնակարաններ, իսկ շարք մը նախկին 

զինուորներու բնակարանային պայմաններու բարելաւման նպատակով յանձնուած են 

դրամական փոխհատուցումներ: 

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Նոր տարուան 

եւ  Ս. Ծննդեան տօներուն առիթով, Հանրապետութեան 

հրապարակին վրայ  հաւաքուածներուն ուղղեց 

շնորհաւորական խօսք մը: 

Ան իր խօսքին մէջ ըսաւ, թէ ուրախ է փաստելով, որ 

տեսանելի ու շօշափելի բազմաթիւ արդիւնքներ 

արձանագրուած են անցնող տարուան ընթացքին: 

Ըստ վարչապետ Փաշինեանի, Հայաստանի 

Հանրապետութեան քաղաքացիները կրնան տեսնել եւ 

զգալ տնտեսութեան մէջ տեղի ունեցած հետեւեալ 

փոփոխութիւնները. 

«2019-ին Հայաստանի մէջ նորոգուած են այնքան 

ճամբաներ, որքան 2015, 2016 եւ 2017-ն միասին: 

Բարձրացած են զինուորներու, փրկարարներու, ուսուցիչներու, անտառապահներու, բազմաթիւ 

աշխատողներու աշխատավարձերը, 1 Յունուար 2020-էն սկսեալ կը բարձրանան բոլոր տեսակի 

կենսաթոշակները եւ նպաստները, կ՛աւելնայ նուազագոյն աշխատավարձը»: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան յայտարարեց, որ ներկայիս Հայաստան կը գտնուի 

աղքատութեան ամէնէն ցած մակարդակին վրայ, Հայաստանի մէջ միջազգային պահեստները 
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հասած են աննախադէպ ծաւալներու` գերազանցելով 2,8 միլիառ տոլարը, իսկ 2019-ի 

պետական պիւտճէի հարկային եկամուտները գերակատարուած են աւելի քան 100 միլիառ 

դրամով: Հայաստանի կառավարութիւնը կ՛իրականացնէ բազմաթիւ ծրագիրներ, որոնց միջոցով 

հազարաւոր ընտանիքներու կ՛աջակցի` աշխատանքով յաղթահարելու աղքատութիւնը եւ 

կառուցելու բարեկեցութիւն: Ըստ վարչապետին, մայիս 2018-էն սկսեալ ստեղծուած են շուրջ 

84.000 նոր աշխատատեղեր եւ նուազած է անգործներուն թիւը: 

«2020 թուականը պիտի դառնայ համազգային տրամադրութեան, ինքնավստահութեան ու 

հաւատի անհատականացման տարի: Նոր տարուան ընթացքին սեփական ուժերու եւ ապագայի 

նկատմամբ հաւատքով ու եռանդով պիտի համակուին նոյնիսկ թերահաւատները, եւ մենք 

իւրաքանչիւր քաղաքացիի պէտք է ուժ տանք, վստահութիւն, քաջալերանք, որ ինք կրնայ, ինք 

ունակ է, ինք ի վիճակի է ունենալու  յաջողութիւններ` կրթութեան, ասպարէզին մէջ, 

ձեռներէցութեան, արդար, ստեղծագործ, գրագէտ աշխատանքով արդիւնք ստեղծելու, 

հարստանալու եւ սեփական երկիրը հարստացնելու գործին մէջ»: 

Հայաստանի վարչապետը խոստացաւ, որ 2020-ը պիտի ըլլայ «թերահաւատներու 

յուսավառուելու եւ հաւատաւորներու թռիչքի տարի»: 

Միջին Արեւելքի մէջ ստեղծուած իրավիճակին, վերջին  իրադարձութիւններուն առնչութեամբ 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան կազմակերպած է 

խորհրդակցութեան նիստ մը, որուն մասնակցած են շրջանի մէջ  հաւատարմագրուած 

Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանները: 
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Այս մասին յայտնած է արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Աննա Նաղդալեան: 

Իրանի Յեղափոխական պահակագունդի «Քուտս» ջոկատի հրամանատար Քասեմ Սիւլէյմանին 

ու Իրաքի Ժողովրդային աշխարհազօրի ղեկավար մարմինի փոխնախագահ Ապու Մեհտի 

Մուհանտես երէկ սպաննուեցան, երբ ամերիկեան անօդաչու սարքեր Պաղտատի միջազգային 

օդակայանին մօտ հարուածեցին զանոնք փոխադրող երկու ինքնաշարժները: Անոնց հետ 

զոհուեցան 8 այլ անձեր: Իրանի Յեղափոխական պահակագունդի «Քուտս» ջոկատի նոր 

նշանակուած հրամանատար Իսմայիլ Քաանի յայտնեց, որ չորս բարձրաստիճան սպաներ 

կ՛ընկերակցէին Սիւլէյմանիին: 

Իրանեան պետական ԻՐՆԱ լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, թէ Սիւլէյմանի Պէյրութէն 

հասած էր Պաղտատ: Անոր ինքնաշարժը յարձակումի ենթարկուած է օդակայանէն դուրս գալէն 

ետք: 

Իրանի գերագոյն հոգեւոր պետ այաթոլլա սէյիտ Ալի Խամենէի այցելեց Սիւլէյմանիի տունը եւ 

ցաւակցութիւն յայտնեց անոր հարազատներուն: Խամենէի նշեց, որ ոճրագործներուն մեծ 

վրիժառութիւն մը կը սպասէ` ընդգծելով, որ Դիմադրութեան ժիհատական ուղին կրկնակի 

վճռականութեամբ պիտի շարունակուի: 

Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի Սիւլէյմանիի ահաբեկումը նկատեց երկչոտ արարք մը, որ 

շրջանին մէջ Միացեալ Նահանգներու անճրկութեան ու անել կացութեան մատնուելուն 

յաւելեալ փաստ մըն է: 
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Իրանեան կառավարութեան բանբեր Ալի Ռապիհի իր կարգին յայտնեց. «Իրանեան 

կառավարութիւնը հաստատաբար պիտի լուծէ Քասեմ Սիւլէյմանիի արեան վրէժը»: 

«Ամերիկան կարմիր գիծը շրջանցեց, ուստի մեր պատասխանը խիստ պիտի ըլլայ: Իրանեան 

զինեալ ուժերը պիտի հակադարձեն այնպիսի ձեւով, որ Թրամփ զայն պիտի չմոռնայ»: 

Իրանի պաշտպանութեան նախարար Ամիր Հաթամի իր կարգին յայտարարեց. «Բոլոր 

յանցագործներէն ու ոճրագործներէն Սիւլէյմանիի արեան վրէժը պիտի լուծենք»: Իրանի 

գերագոյն հոգեւոր պետի խորհրդական Ալի Աքպար Վիլայեթի իր կարգին ըսաւ. 

«Ամերիկացիներն ու անոնց կողմնակիցները պիտի վճարեն այս ահաբեկչական ոճիրին գինը»: 

Իրանի Ազգային անվտանգութեան բարձրագոյն խորհուրդը արտակարգ ժողով մը գումարեց` 

քննարկելու համար Սիւլէյմանիի սպանութեան հակադարձելու կարելիութիւնները: ԻՐՆԱ 

հաղորդեց, որ Խամենէի առաջին անգամ ըլլալով կը գլխաւորէ նիստը: 

Խորհուրդը յայտնեց, որ Ուաշինկթըն պէտք է գիտակցի, որ «Արեւմտեան Ասիոյ շրջանին մէջ 

ռազմավարական մեծ սխալ մը գործեց»` աւելցնելով, որ Միացեալ Նահանգներ «այս սխալ 

հաշուարկին հետեւանքներէն դիւրութեամբ պիտի չխուսափին: Ոճրագործներուն 

հակադարձութիւնը տեղի պիտի ունենայ յարմար վայրի մէջ եւ ժամկէտին»: 

Իրանի Ազգային բարձրագոյն խորհուրդը Սիւլէյմանիի ահաբեկումը նկատեց «ՏԱՀԵՇ»-ի եւ 

հաւատադրժողական ահաբեկիչներուն վրէժի լուծումը»` աւելցնելով «Իսլամական 

հանրապետութեան դիմադրութեան քաղաքականութիւնը շարունակելու կամքը դարձաւ աւելի 

ուժեղ»: 

Ամերիկեան Կեցուածքը 

Փենթակոն հաղորդեց, որ Սիւլէյմանիի ահաբեկման գործողութիւնը տեղի ունեցած է Միացեալ 

Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփի ցուցմունքով: «Պաշտպանողական արարք մը 

գործեցինք` պաշտպանելու համար արտասահմանի մէջ ամերիկացիները», նշեց Փենթակոնը: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ «Թուիթըր»¬ի վրայ գրեց. «Քասեմ 

Սիւլէյմանին երկար ժամանակ սպաննած կամ վիրաւորած է շարք մը ամերիկացիներ, եւ կը 

ծրագրէր անոնցմէ շատերը սպաննել… սակայն ձերբակալուեցաւ: Ան ուղղակի կամ 

անուղղակի կերպով պատասխանատու էր մահուանը համար միլիոնաւոր անձերու, ներառեալ 

վերջերս արձանագրուած մեծ թիւի մը մահը»: 

Թրամփ այլ գրառումի մը մէջ նշեց. «Իրան երբեք պատերազմի մը մէջ չէ յաղթած, սակայն 

երբեք բանակցութեան մը մէջ չէ պարտուած»: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ «Ֆոքս Նիուզ» եւ 

«Սի.Էն.Էն.» պատկերասփիւռի կայաններուն հետ հարցազրոյցի ընթացքին յայտնեց, որ 

ամերիկեան օդային հարուածին նպատակը «կանխարգիլումն էր մօտալուտ յարձակումի մը», 

որ Միջին Արեւելքի մէջ ամերիկացիներու կեանքերը պիտի վտանգէր: 
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Փոմփէօ իր ռուս պաշտօնակից Սերկէյ Լաւրովի հետ հեռաձայնային հաղորդակցութեան մը 

ընթացքին յայտնեց, որ Սիւլէյմանիի սպանութիւնը «ամերիկացիներու կեանքերուն 

անմիջական սպառնալիքներու հակադարձութիւն էր»` աւելցնելով, որ Միացեալ Նահանգներ 

յանձնառու են «մագլցումի չդիմելու»: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահական թեկնածու, ծերակուտական Պըռնի Սանտըրզ 

յայտնեց, որ Թրամփի արարքը «վտանգաւոր մագլցում մըն է, որ մեզ աւելի կը մօտեցնէ Միջին 

Արեւելքի մէջ այլ աղէտալի պատերազմի մը, որ կրնայ անհամար զոհեր պատճառել եւ 

եռիլիոններով տոլարներ արժել»: 

Ներկայացուցիչներու տան նախագահ Նենսի Փելոսի յայտնեց, որ ամերիկեան վարչակարգը 

Իրանի դէմ ուժ կիրարկած է առանց լիազօրութեան, աւելի՛ն, առանց Քոնկրեսին հետ 

խորհրդակցելու: Պէտք է անմիջապէս Քոնկրեսի անդամները տեղեակ պահել այս վտանգաւոր 

կացութեան եւ վարչակազմին ուսումնասիրած յառաջիկայ քայլերուն մասին, ներառեալ 

շրջանին մէջ յաւելեալ ուժեր տեղակայելու այդ մեծ մագլցումին մասին»: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահութեան դեմոկրատական թեկնածու, ծերակուտական 

Էլիզապեթ Ուորըն Թրամփի քայլը նկատեց «անպատասխանատու»` նշելով, որ ներկայիս 

Միացեալ Նահանգներու առաջնահերթութիւնը պէտք է ըլլայ «սուղ նոր պատերազմէ մը 

խուսափիլը»: «Թրամփ Ամերիկան Իրանի հետ անօրինական պատերազմի եզրին կը տանի 

առանց Քոնկրեսի հաւանութեան: Պէտք է երկու կուսակցութիւններուն զօրակցութիւնը վայելող 

օրէնք մը որդեգրենք` արգիլելու համար Իրանի հետ հակասահմանադրական պատերազմը: 

Քոնկրեսը պէտք է անմիջապէս միջամտէ», ըսաւ ան: 

Ծերակուտական Սթիվ Մըրֆի իր կարգին հարց տուաւ. «Ամերիկան Իրանի մէջ երկրորդ 

ամէնէն ազդեցիկ մարդը առանց Քոնկրեսէն լիազօրութիւն ստանալո՞ւ ահաբեկեց: Ամերիկան 

Սիւլէյմանին ահաբեկելով կրնայ հաւանական շրջանային լայնածաւալ պատերազմ մը 

շղթայազերծել»: 

Ծերակուտական Լինտսի Կրահամ իր կարգին նշեց, որ Ամերիկան պէտք է պատրաստ ըլլայ 

«հակադարձ մեծ հարուածի մը: Իրաք եւ Միջին Արեւելք գտնուող մեր զինուորները թիրախ 

պիտի ըլլան»: 

Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան արտաքին յարաբերութիւններու 

յանձնախումբի նախագահ Էլիըթ Էնկըլ յայտնեց. «Սիւլէյմանիի ահաբեկումը Քոնկրեսէն 

լիազօրուած չէր, ինչ որ իրաւական մեծ խնդիրներ կը ստեղծէ եւ Քոնկրեսի 

իրաւասութիւններուն ոտնահարում մըն է»: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահական թեկնածու Ճօ Պայտըն իր կարգին նշեց. «Թրամփ 

վառօդի տակառին վրայ տինամիթ նետեց»: 

Նշենք, որ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութիւնը իր քաղաքացիներուն 

կոչ ուղղեց` անմիջապէս հեռանալու Իրաքէն: Փենթակոն իր կարգին առ ի զգուշութիւն 

համաձայն գտնուեցաւ շրջան յաւելեալ 3000 ամերիկացի զինուորներ ուղարկելու: 
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ԱՅԼ ԿԵՑՈՒԱԾՔՆԵՐ 

Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարեց, որ Մոսկուա Սիւլէյմանիի 

սպանութիւնը կը նկատէ «արկածախնդրական քայլ մը, որ պիտի առաջնորդէ ամբողջ շրջանին 

մէջ լարուածութեան մագլցումին»: Նախարարութեան բանբեր Մարիա Զախարովա նշեց. 

«Պաղտատի մէջ ամերիկեան օդային հարուածները միլիոնաւոր մարդոց պիտի վնասեն»: 

Ռուսիոյ Դաշնակցային խորհուրդի արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբի նախագահ 

Քոսթանթին Քոսաչով հաւանական նկատեց, որ Իրան «կրնայ Սիւլէյմանիի ահաբեկումէն ետք 

արագացնել հիւլէական զէնքի արտադրութիւնը»: Ան նշեց, որ Միացեալ Նահանգներ 

Սիւլէյմանին ահաբեկելով սպաննեցին իրանեան հիւլէական  զէնքի հարցը լուծելու բոլոր 

յոյսերը: 

Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը 

նշեց, որ Սիւլէյմանիի սպանութիւնը պիտի 

առաջնորդէ անակնկալ մագլցումի եւ 

անհեռատեսութեան մասին վկայող արարք մըն 

է: 

Չինաստան բոլոր կողմերուն, մասնաւորաբար 

Միացեալ Նահանգներուն կոչ ուղղեց 

ինքնազսպումի: 

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը 

յայտնեց, որ Սիւլէյմանիի սպանութիւնը «պիտի 

վատթարացնէ շրջանին մէջ անվտանգութեան ու կայունութեան չգոյութիւնը»: «Իրաքը 

տագնապի թատերաբեմի վերածելը պիտի վնասէ շրջանին մէջ խաղաղութեան ու 

կայունութեան», նշեց նախարարութիւնը` աւելցնելով. «Միշտ կը կանգնինք շրջանին մէջ 

արտաքին միջամտութիւններուն, ահաբեկումներուն եւ յարանուանական տագնապներուն 

դէմ»: 

Թուրքիոյ նախագահութիւնը բոլոր կողմերուն կոչ ուղղեց խուսափելու քայլերէ, որոնք 

Ուաշինկթընի եւ Թեհրանի միջեւ լարուածութիւնը պիտի աճեցնեն` աւելցնելով. «Պիտի 

շարունակենք դիւանագիտական բոլոր կարելիութիւնները իրենց բոլոր ձեւերով օգտագործել 

շրջանային ու միջազգային խաղաղութեան երաշխաւորման համար»: 

Մինչ այդ, «Անատոլու» հաղորդեց, որ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան 

գլխաւորած է ապահովական ժողով մը` քննարկելու համար շրջանի մէջ վերջին 

զարգացումները: 

Իրաքեան բանակը յայտարարեց. «Ժողովրդային աշխարհազօրի խորհուրդի փոխնախագահ 

Ապու Մեհտի Մուհանտեսի սպանութիւնը երկրի գերիշխանութեան բացայայտ ոտնահարում 

մըն է եւ ամերիկեան ուժերու` ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարի առաքելութենէն շեղում մը»: 
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Դեկտեմբերի վերջին օրերու հեւքոտ վազվզուքով՝ բոլորս կը փորձենք հասնիլ ճիշդ 

ժամանակին, բայց դէպի ո՞ւր: Հասնի՞լ, հանգստանա՞լ, թէ՞ քիչ մը շունչ առնել եւ կրկին 

շարունակել անվերջ վազքը: 

Մարդիկ կորսնցուցած են զարմանալու զգացողութիւնը, ագահօրէն իրենց 

ստամոքսները խցանելու եւ մերկ ու մինակ հոգիները գունաւոր լաթերով ծածկելու 

մարմաջը կը խեղդէ անոնց... ու կը մտածեմ, քանի դեռ առիթ ունիմ մտածելու, որ ի՞նչ է 

Կաղանդը, ի՞նչ է ամանորեայ այս խորհրդաւոր, բայց շռայլ գիշերուան գաղտնիքը, 

ի՞նչն է որ մեզ կ'առաջնորդէ անկիւնէ անկիւն: Միլիոնաւոր պաստառներու մէջ ինչն է 

որ կը փնտռենք, մեր բջջային հեռախոսներուն մէջ ինքնակամ բանտարկուած, ի՞նչ 

կ'ուզենք գտնել: 

Մեր բջիջները չեն ճանչնար մեզի, 

անոնք միասին գործելու փոխարէն կը 

փորձեն գտնել իրենց տէրերը: 

Աստղերուն շողքը մոռցած ենք վաղուց 

ու մեր ժառանգած փայլուն մտքերն ու 

աւանդոյթները նետած ենք մէկ դի: 

Աւելի փայլունը, նախշունն ու շողունը 

գտնելու յոյսով՝ լքած ենք ամէն սէր, 

ամէն գուգուրանք, ամէն բարութիւն... 

Կ'անցնին ժամեր. Օրերը իրենց աւանդոյթին մնալով հաւատարիմ՝ նոյն կշռոյթով կը 

սուրան առաջ ու մենք չենք ուզեր ենթարկուիլ անոնց հասարակ կշռոյթին: Նորը կը 

փնտռենք եւ կամ կը ստեղծենք, մէկ-մէկ կ'երազենք: 

Այո կ'երազենք տարբեր չափերով, տարբեր գոյներով, տարբեր ձայներով... բայց բոլորս 

հաստատ կ'երազենք: Կ'երազե՞նք ազատ, կ'երազե՞նք յոյսով... 

Մեր երազները ծառեր կը հագնին եւ նոր յոյսերով կը լուսաւորուին մեր բարտիները, 

մեր հաստաբուն կաղնիները, եւ... 

Եկէ՛ք, միմիանց ծառերը զարդարենք բարեմաղթանքով, թող մեր ծառերը շնչեն 

միասին, թող մեր կեանքերը ծաղկին նոր սիրով եւ հոն փնտռենք ամենաշողուն, 

ամենանախշուն սիրուն բաները... 

Ամէն նոր տարի սկիզբ մ'է յոյսի, անհուն երազի: 

Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ:
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Քուէյթի Ազգային վարժարանը շուտով կը բոլորէ իր 

60 ամեակը:  

Սփիւռքի այս դժուար պայմաններուն մէջ հայ 

դպրոցի մը գոյատեւումը իսկական հերոսութիւն է, 

մանաւանդ 60 ամեայ շօշափելի նպսատ ունեցող 

հայ ուսումնակրթական հաստատութեան մը 

անխափան ընթացքով բնորոշ, զորս միայն ու միայն 

կը պարտինք համայնքի զաւակներու բարձր 

գիտակցութեան ու անոր ղեկավարութեան 

յանձնառութեան: 

Այս առթիւ «Ազդարար»ը համագործակցաբար 

Քուէյթի Ազգային վարժարանի տնօրէնութեան, 

ունեցան մտայղացում մը՝ իւրաքանչիւր թիւով 

ներկայացնել վարժարանի շրջանաւարտներէն 

մէկը: 

Այս թիւով պիտի ներկայացնենք Աւօ Սոլաքեանը: 

Աւօ Սոլաքեանը վարժարանիս 2012-ի 

շրջանաւարտներէն է, աւարտած է ACK  

համալսարանի շինարարական երկրաչափական 

բաժինը: Այժմ կը պաշտօնավարէ Քուէյթի մէջ 

յայտնի շինարարական ընկերութեան մը մէջ: 

Աւոյին առօրեան շատ ճոխ է: Ան կիթառիստ է եւ համայնաքային ու տեղական ձեռնարկներուն 

իր փայլուն մասնակցութիւնը բերող:  

«Գրեթէ ժամանակ չունիմ հանգստանալու: 15 տարեկան էի, երբ Կիթառը դարձաւ իմ 

ամենամօտիկ ընկերս ու ամենօրեայ մարզումներով փառք Տիրոջ դարձայ մասնագէտ ու հիմա 

արդէն որպէս ուսուցիչ ունիմ աւելի քան 10 աշակերտներ»,- նշեց ան: 

Յիշենք, որ Աւօն նաեւ մասնագիտացած է սննդագիտական ու առողջապահական ոլորտներու 

մէջ եւ կը զբաղի նաեւ մարմնամարզանքի յատուկ դասընթացքներով:  

«Մէկ ու կէս տարի աշխատած եմ որպէս մարզիչ ՀՕՄի մարզական ակումբէն ներս: Ունիմ 

անհատական ու հաւաքական մարզումներ: 2014-էն ի վեր մարմնամարզումը կեանքիս մէջ մեծ 

տեղ կը գրաւէ»,- շեշտեց Աւօն: 

Աւօն իր խօսքի ընթացքին շնորհակալութիւն յայտնեց գեղեցիկ առիթին համար ու մաղթեց, 

նորանոր յաջողութիւններ եւ իր սիրելի վարժարանին եւ Ազդարարին: 

Աւարտին մեր փայլուն շրջանաւարտին յանձնեցինք Ազդարարի եւ Քուէյթի Ազգային 

վարժարանի անունով յուշանուէր մը նաեւ Քուէյթի Հայ Դատի յանձնախումբին կողմէ 

հրատարակուած «ՅԱՒԵՐԺԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐ» գիրքը: 
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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 անիկա շատ ջերմուժ կը 

պարունակէ (300 ջերմուժ` իւրաքանչիւր 100 կրամի մէջ): 
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Ես կը սիրեմ քու դէմքը, քու դէմքը մա՛յր իմ անուշ. 

Խաղաղութիւնն աչքերուդ, նոյնքան բարի ու անուշ, 

Ես կը սիրեմ ճակատդ, ճակատդ վաղուց խորշոմած, 

Եւ քու վարսերդ արծաթէ, վարսերդ, մա՛յր իմ անուշ: 

Ես կը սիրեմ ձեռքերդ կապոյտ երակ գծերով, 

Խորշոմները քու դէմքիդ, քու դէմքիդ, մա՛յր իմ անուշ: 

Թէև արդէն ծերացած, ուսերդ մաշած են էնքան, 

Սակայն գլխիդ մէջ արդէն վաղուան հազար հոգեր կան:  

Ինչպէ՞ս կրնաս սրտիդ մէջ ամբողջ երկինք մը բռնել, 

Ինչպէ՞ս կրնաս ժպտիդ մէջ ամբողջ արեւը բռնել, 

Ինչպէ՞ս, ինչպէ՞ս դուն կրնաս, ինչպէ՞ս, մա՛յր իմ անուշիկ: 

Արցունքիդ մէջ մէկ կաթիլ, քու ամբողջ սիրտդ բռնել: 

Զաւակներդ դեռ երէկ կը վազէին քու գրկիդ, 

Յետոյ նորէն աղմուկով կը փախչէին քու գրկէդ: 

Այսօր թոռներդ են կու գան, հին օրերու խաղին պէս, 

Եզերք վազող կապուտակ ալիքներու խաղին պէս: 

Երբոր լուռ ես ու նստած, շալ մը ձգած ուսերուդ, 

Իլիկն է, որ կը մանես հին օրերու յուշերուդ, 

Կը յիշես տունն հայրենի, ճամբաները արեւավառ, 

Ուրկէ անցած ես թեթեւ` հովերուն հետ բռնած պար: 

Ու կը տեսնես ոսկեգոյն ցորեանները դաշտերուն, 

Զանգակատունը վանքին, կարծես դրուած միշտ հեռուն: 

Ու կը յիշես, թէ ինչպէ՜ս հայրս, քեզմով սիրահար, 

Այգիներու ճամբայէն քու ետեւէդ միշտ կու գար: 

Ու կը պատմես, թէ ինչպէ՜ս արեւն այնտեղ ուրիշ էր, 

Ծաղիկներու, խոտերուն համն ու հոտն ուրիշ էր: 

Էն մեր վանքին՛ լերան տակ, զանգին ձէնը ուրիշ էր, 

Ա՜խ, ուրիշ էր, ուրիշ էր, հացին համն իսկ ուրիշ էր: 

Ու կը պատմես թէ չկար, ողջ աշխարհին մէջ չկար, 

Թնդան ձէնով տաղ ասան Ալեքսանենց փեսին պէս, 

Լոգման հէքիմ դեղերով, էն Աւագենց ուստին պէս, 

Ծառն արմատէն դուրս քաշող զօր ու հզօր Դաւթին պէս: 

Չկար, չկար իմաստուն Մարուքենց ծեր մարդուն պէս: 

Հիմա վաղուց ծերացած, ձգած շալ մը ուսերուդ, 

Քու թոռներուդ կը պատմես հեքիաթը քու յուշերուդ, 

Ու միտք կ՛ընես, միտք կ՛ընես, թէ ինչքա՞ն էր իրական 

Քու հեքիաթը արեւոտ, ուրտեղ հազար գոյներ կան: 

Թափառեցայ երկիրներ, ճամբաներով շատ անցայ, 

Տեսայ զրկանք, տեսայ ցաւ, սէր ու խնդում ես տեսայ, 

Բայց չտեսայ, չգտայ ոչ մէկ սիրտ այնքա՜ն արի, 

Քու հոգիիդ չափ արի, մայր իմ անուշ ու բարի: 

ՀԱՄԱՍՏԵՂ 


