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Քուէյթի Մեկուսի Մասնաճիւղի Պարահանդէսը
Նուիրուած՝ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Հիմնադրութեան 100 Ամեակին
Ուրբաթ, 23 Նոյեմբեր, 2018-ին, կազմակերպութեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.- Ք.Մ.Մ.-ի վարչութեան
եւ 100 ամեակի յանձնախումբի, հովանաւորութեամբ՝ Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեանի, նախագահութեամբ՝ Տէր եւ Տիկ.
Կիրակոս Գույումճեանի, ներկայութեամբ՝ Հ.Հ. Լիազօր եւ Արտակարգ Դեսպան՝ Պրն.
Սարմեն Պաղտասարեանի, Հ.Հ. Հիւպատոս՝ Պրն. Վարդգէս Յովսէփեանի, Քուէյթի
ազգային մարմիններու ներկայացուցիչներու, ազգայիններու եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ականներու
հոծ բազմութեան, տեղի ունեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հիմնադրութեան 100 ամեակին նուիրուած
Պարահանդէսը:

Հանդիսութեան

Մարտիրոսեանը,

որմէ

ետք

բացման

խօսքը

Հ.Մ.Ը.Մ.-Ք.Մ.Մ.-ի

կատարեց՝

վարչութեան

եղբ.

խօսքը

Նարեկ

փոխանցեց

ատենապետ՝ եղբ. Սիմոն Օգճեանը: Վարչութեանս կողմէ, առի գնահատանք, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի
100

ամեակի

գործունէութիւններուն

ընթացքին

իրենց

ցուցաբերած

բեղուն

աշխատանքին համար, գեղեցիկ անակնկալով մը պարգեւատրուեցան յանձնախումբիս
անդամները, ինչպէս նաեւ իրենց ներդրումը ցուցաբերած եղբայրներ եւ քոյրեր:
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Բեմ հրաւիրուեցան՝ Քուէյթի գաղութի հոգեւոր հովիւ՝ Տէր Արտակ Քհնյ. Քէհէեանը,
Քուէյթի Ազգային Վարժարանի տնօրէն՝ Բժշկ. Ներսէս Սարգիսեանը, Հ.Հ. Լիազօր եւ
Արտակարգ Դեսպան՝ Պրն. Սարմեն Պաղտասարեանը եւ Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեանը եւ ստացան 100 ամեակի յատուկ
յուշանուէրներ: Վարչութիւնս Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հիմնադրութեան 100 ամեակի նախագահ եղբ.
Կիրակոս Գույումճեանին նուիրեց յուշանուէր մը եւ 100 ամեակի յատուկ ժամացոյց մը:
Ապա միասնաբար հատեցին օրուան կարկանդակը:
Եղբ. Կիրակոս Գույումճեանը իր սրտի խօսքը փոխանցեց ներկաներուն եւ շնորհաւորեց
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հիմնադրութեան 100 ամեակը: Իր սրտի խօսքը փոխանցեց նաեւ Քուէյթի եւ
Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեանը:
Պաշտօնական բաժինէն ետք ելոյթ ունեցաւ գաղութս հիւրաբար ժամանող, մեծ հռչակ
վայելող, բոլորին կողմէ շատ սիրուած երգիչ՝ Super Star Արմէնչիքը, որ իր
կատարողութեամբ թնդացուց սրահը, Քուէյթահայերուն ապրեցնելով անմոռանալի
պահեր: Հ.Մ.Ը.Մ.- Ք.Մ.Մ.-ի վարչութիւնը, առ ի յիշատակ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հիմնադրութեան
100 ամեակին Super Star Արմէնչիքին նուիրեց յուշանուէր մը:
Հանդիսութեան վերջին բաժինը առաւել եւս ճոխացաւ DJ Մոսիկ Գազէլեանի

պատրաստած հայրենասիրական եւ ազգային երգերու շարքով: Տպաւորիչ էր պահը եւ
միաժամանակ յուզիչ, երբ խումբ մը պատանիներ բեմ բարձրացան սուրբ դրօշները
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ծածանելով, իրենց բռունցքները սեղմած, երգին միանալով գոչեցին. «Սիրենք միութիւն,
չանենք վատութիւն»:
Բոլոր ներկաները պարահանդէսի մուտքին ստացան Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հիմնադրութեան 100
ամեակի առիթով պատրաստուած յուշանուէրներ:
Վարձքը կատար բոլոր նուիրեալներուն: Նորանոր յաջողութիւններ եւ բարի երթ
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մեծ ընտանիքին:

ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑԵԱԼ
ԷՄԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՕՆԸ
Կիրակի, 2 Դեկտեմբերի երեկոյեան, Քուէյթի AL JUMEIRA պանդոկէն ներս նշուեցաւ
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու ազգային տօնը: Հրաւիրուած ըլլալով,
պաշտօնական ընդունելութեան ներկայ գտնուեցաւ Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Մասիս
Եպս. Զօպուեանը, որուն կ'ընկերանար գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Արտակ Ա.
Քհնյ. Քէհեաեանը: Սրբազանը իր շնորհաւորութիւնները փոխանցեց Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններու Արտակարգ եւ Լիազօր դեսպան՝ Ն.Վ. Ռահման Հիւսէյն Ալ
Զապիի եւ դեսպանատան անձնակազմին: Ընդունելութեան ներկայ գտնուեցան մեծ
թիւով դիւանագէտներ եւ պետական բարձրաստիճան պաշտօնեաներ: Առաջնորդը այս
առթիւ նաեւ հանդիպում մը ունեցաւ Սէուտական Արաբիոյ դեսպան՝ թագաւորական
ընտանիքի անդամ՝ Իշխան Սուլթան Պին Սաատ Պին Խալըտ Ալ Սաուտի հետ:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Հրանդ Մարգարեան. «Չհաւատա՛ք Անոր, Որ Ղարաբաղի
Հարցով «Եթէ»-ներ Կ՛օգտագործէ»
Չորեքշաբթի օր Սիսիանի մէջ տեղի
ունեցաւ ՀՅԴ-ի քարոզարշաւը: Ելոյթով
հանդէս եկաւ ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ
Հրանդ Մարգարեանը: Ան անդրադարձաւ
այն փաստին, որ ներկայիս իշխանութեան
ներկայացուցիչներէն շատեր խուսափած
են զինուորական ծառայութենէ:
«Կ՛ըսեն` հիւանդ եղած ենք, բանակ չենք
գացած:
Ես
կը
յարգեմ
բոլոր`
հիւանդութիւն ունեցող անձերը, որոնք
ինչ-ինչ պատճառներով չեն կրնար
զինուորական ծառայութիւն կատարել, բայց եթէ կազմակերպութեան մը ամբողջ ղեկավար
կազմը հիւանդ եղած է բանակ չէ գացած, լուրջ կասկածի տեղիք կու տայ», ըսաւ Հրանդ
Մարգարեան:
Անդրադառնալով Արցախի կարեւոր դերին` ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչը շեշտեց, որ
Արցախով սկսած է 28 տարուան մաքառումի պատմութիւնը: Նոյնիսկ` արցախեան շարժումի
խորապատկերին վրայ է, որ մենք անկախութիւն ձեռք բերած ենք: «Արցախեան ազատամարտի
խորապատկերին վրայ որքան մարդ եկած է իշխանութեան եւ հեռացած: Որքան մարդ եկած է
իշխանութեան եւ գալէ ետք հիմնականին մէջ ունեցած մէկ նպատակ` ձերբազատիլ Ղարաբաղի
հարցէն: Կ՛ընդունիմ` մեր մէջ չկայ հայ մը, որ պիտի չուզէր, որ Ղարաբաղը մերը չըլլայ: Չկա՛յ
այդպիսի բան: Բայց ով ինչ գին պատրաստ է վճարելու, որ Ղարաբաղը մերը ըլլայ: Այդ է ամէնէն
հիմնական հարցը: Ի՞նչ պատրաստ ես ընելու, որ Ղարաբաղը մնայ հայկական, մնայ մերը:
Անոր մէջ է ամբողջ հարցին գաղտնիքը: Ոչ թէ այն, որ մաս մը լաւ հայ է, մէկ մասն ալ` վատ: Ո՛չ,
մտածողութեան, աշխարհահայեացքի, մտածելակերպի հարց է: Այսօր մէկ այլ առիթով ըսած
ենք` ով որ Ղարաբաղի հարցով պարզ եւ յստակ չի խօսիր, պարզ եւ յստակ չ՛ըսեր` ո՞րն է
Ղարաբաղը, ի՞նչ հարցով պատրաստ ենք բանակցելու, ինչի՞ համար պատրաստ ենք
բանակցելու, եթէ ինչ որ խճճուած բառեր կ՛օգտագործէ, «եթէ»-ներ կ՛օգտագործէ, չհաւատա՛ք
անոր, որովհետեւ Ղարաբաղի հարցը լուծուած է, մենք անիկա մեծ զոհերուն գնով ձեռք բերած
ենք: Այդ նոյն Ղարաբաղի համար այս քառօրեայ պատերազմին տուինք թանկագին զոհեր: Եւ
պարզ է` Ղարաբաղը ինքնորոշուած է, անկախ է, հայկական է, Ղարաբաղը
Սահմանադրութեամբ ճշդած է իր սահմանները, այդ սահմաններով է, որ հայկական է: Այդ
սահմաններով է, որ մերն է, ու վե՛րջ», շեշտեց Հրանդ Մարգարեանը` նշելով, որ ՀՅԴ-ն
բանակցելու ոչինչ ունի անոր հետ, որ չ՛ընդունիր այս փաստը:
Տեղեկացնենք, որ մինչ Սիսիանի հանդիպումը, ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ
Մարգարեանը գաղափարակից մարտական ընկերներու հետ եղած է սահմանապահ Խաչիկ
գիւղը:
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Արտահերթ Ընտրութիւններուն Մասնակից Քաղաքական
Ուժերու Ցանկերը Գլխաւորողները Իրենց Տեսակէտը
Յայտնեցին Լեռնային Ղարաբաղի Տագնապի Լուծման
Մասին
5 Դեկտեմբերին Հ1 պատկերասփիւռի կայանէն ուղիղ սփռումով տեղի ունեցած է բանավէճ
Ազգային ժողովի ընտրութիւններուն մասնակցող կուսակցութիւններու, դաշինքներու ցանկերը
գլխաւորող թեկնածուներուն միջեւ, ինչ որ աննախընթաց է Հայաստանի ընտրականնախընտրական մշակոյթին մէջ:
Հայաստանի Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրութիւններուն մասնակցող բոլոր քաղաքական
ուժերը վստահ են` Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման հարցը երկրի կարեւոր
առաջնահերթութիւններէն է:
ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, ՀՅԴ ցուցակը գլխաւորող Արմէն Ռուստամեան
հաստատած է, որ Դաշնակցութիւնը Արցախի հարցը կը նկատէ ազգային գերխնդիր:
«Արցախի հարցը մեզի համար սրբութեան սրբոցն է: Մենք Արցախի տագնապի լուծումը կը
պատկերացնենք այնպէս, ինչպէս կը պատկերացնէ Արցախի ժողովուրդը: Սահմանադրութեան
175 յօդուածը կ՛ըսէ. «Մինչեւ Արցախի Հանրապետութեան տարածքային ամբողջականութեան
վերականգնումը եւ սահմաններու ճշգրտումը, հանրային իշխանութիւնը կ՛իրականացուի այն
տարածքին մէջ, որ փաստացիօրէն կը գտնուի Արցախի Հանրապետութեան իրաւազօրութեան
ներքեւ»: Այս կը նշանակէ, թէ սթաթիւս քոն չի կրնար փոխուիլ, այնքան ատեն որ չէ ճանչցուած
Արցախի Հանրապետութիւնը, անոր անկախութիւնը, չէ վերականգնուած անոր տարածքային
ամբողջականութիւնը: Ի գիտութիւն ըսեմ, որ խօսքը ոչ թէ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար
մարզին մասին է, այլ` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան մասին, որ ԼՂԻՄ գումարած
Շահումեանի շրջանն է: Այսօր մենք ունինք Ազրպէյճանի տիրապետութեան տակ գտնուող մօտ
701 քառակուսի քիլոմեթր տարածք, որ գրաւեալ տարածք է Ազրպէյճանի կողմէ: Երբ Արցախի
ժողովուրդը խօսի տարածքային ամբողջականութեան վերականգնման մասին, այդ մասին է, որ
կը խօսի: Ուստի բանակցութիւններուն ընթացքին պէտք է ասով առաջնորդուիլ», յայտնած է
Արմէն Ռուստամեան:
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան ներկայացուցիչ Վիգէն Սարգսեան համոզուած
է, որ պէտք է շարունակել զինուած ուժերու արդիականացումը: «Մենք պէտք է շարունակենք
շատ մեծ շեշտ դնել զինուած ուժերու արդիականացման վրայ: Մենք մշակած եւ ձգած ենք 7ամեայ զարգացման ծրագիր, որ ամիսներու համաձայն կը նկարագրէ տարուելիք աշխատանքը:
Յոյսով եմ, որ այժմ այդ կատարուելիքները կը գործադրուին», նշած է Վիգէն Սարգսեան: Ըստ
անոր, ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր քարտուղարի պաշտօնի կորուստը մեծ սխալ եղած է: «Ունինք խնդիր
մեր դաշնակիցներուն հետ ճիշդ յարաբերութիւններ կառուցելու եւ գործընկերներուն
բացատրելու, թէ ո՛ւր են այն կարմիր գիծերը, զորս չենք կրնար անցնիլ», դիտել տուած է ՀՀԿ-ի
ներկայացուցիչը:
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Անդրադառնալով ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր քարտուղարի հարցին` «Իմ քայլը» կուսակցութիւններու
դաշինքի ցանկը գլխաւորող վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան նշած է.
«Հայաստանի Հանրապետութիւնը երկար ժամանակ կեղծ նուաճումներով տարուած է:
Նուաստացուցիչ երեւոյթ է, երբ ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր քարտուղարի հովանիին տակ գտնուող
կառոյցի երկիրները, Հայաստանի կառավարութեան լռութեան լոյսին տակ, կը զինեն
Ազրպէյճանը: Մենք չենք կրնար լուռ եւ հնազանդ դիտորդի կարգավիճակով տեսնել, թէ ինչպէս
ոմանք կը գործեն մեր պետական եւ ազգային շահերուն դէմ»: Խօսելով Լեռնային Ղարաբաղի
տագնապի լուծման մասին` Փաշինեան յայտարարած է, թէ Արցախի Հանրապետութիւնը պէտք
է ըլլայ բանակցային կողմ, եւ որ առանց Արցախի Հանրապետութեան լիարժէք
ներգրաւուածութեան, կարելի չէ խօսիլ հարցի որեւէ լուծման մասին: «Արցախի հարցը լուծողը
ժողովուրդն է` Հայաստանի ու Արցախի ժողովուրդը», յայտարարած է ան:

Տեղի Ունեցած Է Հայաստանի Եւ Ազրպէյճանի Արտաքին
Գործոց Նախարարներու Հանդիպումը
6 Դեկտեմբերին Միլանոյի մէջ սկիզբ
առած է Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի
արտաքին
գործոց
նախարարներու
հանդիպումը: Այս մասին կը տեղեկացնէ
Հայաստանի
արտաքին
գործոց
նախարարութեան ֆէյսպուքեան էջը:
Աւելի կանուխ Հայաստանի արտաքին
գործոց նախարարի պաշտօնակատար
Զոհրապ Մնացականեանը հանդիպում
ունեցած էր ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
համանախագահներուն եւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ
Քասփրչիքի հետ:

Նոր Գաղտնալսումներ Հրապարակուած Են
Համացանցին վրայ յայտնուած է նոր գաղտնալսում, ուր նախ հեռաձայնային զրոյց
կ՛ունենան Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան տնօրէն Արթուր Վանեցեանն ու
Նիկոլ Փաշինեանը, յետոյ` Արթուր Վանեցեանն ու Սասուն Խաչատրեանը: Զրոյցը
Եուրի Խաչատուրովի եւ Ռոպերթ Քոչարեանի մասին է:
Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան դիմատետրի իր էջին
վրայ տեղադրած է Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան եւ Յատուկ քննչական
ծառայութեան պետերուն աղմկայարոյց գաղտնալսումին, իր բնութագրումով` «երկրորդ
մասը», ուր այս անգամ արդէն կան նաեւ Փաշինեանի եւ Արթուր Վանեցեանի
զրոյցներուն գաղտնալսումները:

www.aztarar.com
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Միացեալ Նահանգներու Կողմէ Վերջնագիր. Ուաշինկթըն
Մոսկուային 60 Օր Կու Տայ Հրթիռներու Շուրջ
Համաձայնագիրի Պահանջները Կատարելու
Միացեալ Նահանգները Ռուսիոյ 60 օր տուած են 1987-ին Միացեալ Նահանգներու եւ
Խորհրդային Միութեան ղեկավարներ Ռանըլտ Ռեկընի եւ Միխայիլ Կորպաչովի կնքած «Միջին
եւ փոքր հասողութեամբ հրթիռներու ոչնչացման մասին» համաձայնագիրով ստանձնած
պարտաւորութիւններու կատարման համար: Այլապէս, Ուաշինկթըն կը սպառնայ լքել
համաձայնագիրն ու նոր հրթիռներ ստեղծելու, փորձարկելու եւ տեղակայելու կարելիութիւն

ստանալ:
«Տը Կարտիըն» կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ այդպիսի վերջնագիր ներկայացուցած է Միացեալ
Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէոն, որ այս մասին յայտարարած է
Պրիւքսելի մէջ ՕԹԱՆ-ի անդամ պետութիւններու արտաքին գործոց նախարարներու
հանդիպումէն ետք:
Ամերիկեան դիւանագիտութեան պետը ընդգծած է, որ Ռուսիա կը խախտէ համաձայնագիրի
պահանջները` ստեղծելով արգիլուած հրթիռներ:
«Հաշուի առնելով այս փաստերը` Միացեալ Նահանգներ կը յայտարարեն, որ Ռուսիա խախտած
է համաձայնագիրի կանոնները: Եւ եթէ Ռուսիան 60 օրուան ընթացքին չվերադառնայ իր
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ստանձնած պարտաւորութիւններու ամբողջական կատարման, մենք եւս պիտի դադրեցնենք
մեր պարտաւորութիւններու կատարումը», ըսած է Փոմփէօ:
Բրիտանական օրաթերթը կը նկատէ, որ Միացեալ Նահանգներու դիրքորոշումը աշխարհի վրայ
սպառազինման նոր մեծ մրցավազքի սկիզբը կը յայտարարէ, ինչ որ նախ եւ առաջ լուրջ
խնդիրներ պիտի յառաջացնէ Եւրոպայի համար: Յայտնի է, որ նշեալ համաձայնագիրին շնորհիւ
հիւլէական մարտագլխիկներով հրթիռները երեք տասնամեակէ աւելի չեն տեղակայուած
Եւրոպայի տարածքին:
«ՌԻԱ Նովոսթի» կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Մարիա
Զախարովա, մեկնաբանելով Փոմփէոյի յայտարարութիւնը, նշած է, որ Մոսկուա կը հետեւի
համաձայնագիրի բոլոր պահանջներուն:
«Եւ ամերիկեան կողմը այդ մասին գիտէ», ընդգծած է Զախարովա:
Ռուս ծերակուտական Ալեքսէյ Փուշքով իր կարգին մեկնաբանելով Փոմփէոյի ներկայացուցած
վերջնագիրը «Թուիթըր»-ի վրայ գրած է. «Ուաշինկթընի մէջ կը հասկնան, որ Մոսկուան պիտի
մերժէ վերջնագիրը: Եւ այդ ժամանակ անոնք ամբողջ աշխարհին պիտի յայտարարեն, թէ ամէն
ինչի մէջ դարձեալ մեղաւոր է Ռուսիան, եւ այդ պատճառով անոնք կը պատռեն
համաձայնագիրը: Անոնց հիմնաւորում պէտք է: Այդ է Փոմփէոյի վերջնագիրին իմաստը»:
Յիշեցնենք, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ հոկտեմբերին յայտարարած
էր, որ Ուաշինկթըն դուրս պիտի գայ «Միջին եւ փոքր հասողութեան հրթիռներու ոչնչացման
մասին» համաձայնագիրէն:

«Սուրիոյ Մէջ Ամերիկեան Ներկայութեան Նպատակը
Գերիշխան Պետութեան Մը Մասնատումն Է» Կ՛ըսէ
Զախարովա
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր
Մարիա Զախարովա յայտարարեց. «Սուրիոյ մէջ
ամերիկեան ապօրինի ներկայութեան նպատակը
գերիշխան պետութեան մը մասնատումն է»:
«Միացեալ
Նահանգներու
ղեկավարութեամբ
դաշինքին Սուրիոյ մէջ կատարած քայլերը հետզհետէ
աճող մտահոգութիւն կը յառաջացնեն», շեշտեց ան:
Զախարովա հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով նշեց. «Ամերիկեան ապօրինի
բռնագրաւումը կը շարունակուի Թանաֆ ռազմակայանին շուրջ տարածուող 55 քիլոմեթր
տարածութեամբ շրջանին, ուր ամերիկացիները այնպէս կը վարուին, կարծես իրենք շրջանի
տէրերն են»:
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«Ընդհանուր առմամբ կը տեսնենք, թէ ամերիկեան ապօրինի ներկայութեան նպատակը
քրտական խաղաթուղթը խաղալն ու Սուրիոյ մասնատման համար ջանք թափելն է, հակառակ
այն պաշտօնական յայտարարութիւններուն, որոնք Սուրիոյ հողային ամբողջականութեան
նկատմամբ յանձնարարութիւն կ՛արտայայտեն», նշեց Զախարովա:

Թուրքիոյ Մէջ. Իտլիպի Հարցով Ռուսիոյ, Թուրքիոյ,
Ֆրանսայի Եւ Գերմանիոյ Ղեկավարներու Նոր Հանդիպում
Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինը, Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանը,
Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքելն ու Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնը Սուրիոյ
Իտլիպ նահանգին մէջ ստեղծուած կացութեան եւ այդ հարցին լուծման համար ուղիներ գտնելու
նպատակով հանդիպում պիտի ունենան: Այս մասին կը հաղորդէ «ՌԻԱ Նովոսթի»-ն:
Ռուսիոյ նախագահի բանբեր Տմիթրի Փեսքով յայտնած է, որ Մոսկուան իր համաձայնութիւնը
յայտնած է Իտլիպի հարցով 4 երկիրներու ղեկավարներու մասնակցութեամբ երկրորդ
քառակողմ վեհաժողովին մասնակցելու:
Փեսքովի համաձայն, այս վեհաժողովը ամենայն հաւանականութեամբ նոյնպէս պիտի
գումարուի Թուրքիոյ մէջ, որովհետեւ ատոր ձեռնարկողը սկիզբէն եղած է Թուրքիոյ նախագահը:
Ըստ տեղեկութեան, վեհաժողովին մասնակցելու պատրաստակամութիւն յայտնած է նաեւ
Գերմանիան:
Չորս երկիրներու ղեկավարներու Իտլիպի հարցով նախորդ հանդիպումը տեղի ունեցած էր 27
հոկտեմբերին, Պոլսոյ մէջ:

Զախարովա. «ՀԱՊԿ-ի Արտաքին Գործոց Նախարարները
Կրնան Հանդիպիլ ԵԱՀԿ-ի Նախարարական Նիստի
Ծիրին Մէջ»
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր
Մարիա Զախարովա յայտնած է, որ կը քննարկուի
ՀԱՊԿ-ի
արտաքին
գործոց
նախարարներու
խորհուրդի` Միլանոյի մէջ 6-7 Դեկտեմբերին տեղի
ունենալիք ԵԱՀԿ-ի արտաքին գործոց նախարարներու
խորհուրդի նիստի ընթացքին հանդիպում կատարելու
կարելիութիւնը:
«Կը
մշակուի
ՀԱՊԿ-ի
արտաքին
գործոց
նախարարներու հանդիպումը: Մենք այդ մասին
յաւելեալ տեղեկութիւններ պիտի յայտնենք, եթէ անիկա կայանայ, եւ պիտի ըսենք` երբ», նշած է
Զախարովան:
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ԱԿՆԱՐԿ

Հանրապետութեան Համաչափ Զարգացման
Հրամայականը
Սպիտակ

Գիւմրիի

-

երեսնամեակին

երկրաշարժի

առիթով

քանի

մը

դիտարկում կարելի է ընել քաղաքական
այն հետեւանքներուն մասին, որոնք թէ՛
միջազգային եւ թէ՛ հայկական առումով
սուր հնչեղութիւն ունեցան:
Խորհրդային

1988-ին

կազմաքանդումի

Միութեան
նախանշանային

տուեալները անտեսանելի ձեւով սկսած էին
ուրուագծուիլ, երբ բնական աղէտը ցնցեց մեր երկիրը:
Մարդասիրական եւ ինչու չէ հայասիրական համաշխարհային շարժումը ալիքային
բարձր

մակընթացութիւններ

ապահովեց

շատ

արագ:

Անշուշտ

այստեղ

կար

պատահածին ահաւորութիւնը, զոհերուն մեծաքանակ ըլլալը, քանդուած-աւերուած
բաժնին ահագնութիւնը եւ անօթեւան դարձածներուն, փլատակներուն տակ մնացած
շունչերուն օգնութեան փութալու վարակիչ մթնոլորտի տարածումի հանգամանքները:
Հայաստանի

խորհրդային

հանրապետութիւնը

գրաւած

էր

համայն

աշխարհին

ուշադրութիւնը եւ իր վրայ կեդրոնացուցած` ամբողջ աշխարհին կողմէ աջակցելու
գործողութիւններու շարքը:
Կը թուէր, որ երկաթէ վարագոյրը եւս ճաքեր կու տար եւ աշխարհը արագ կշռոյթներով
կը թափանցէր խորհրդային տարածք` այնտեղ նաեւ նկատելու ամբողջ հասարակարգի
մը կամ բնակչութեան հանդէպ խորհրդային իշխանութիւններու որդեգրած միջոցներու
դիւրաբեկութիւնը: Այլ խօսքով` երկրաշարժագէտները համակողմանիօրէն համոզուած
էին, որ նման տարողութեամբ երկրաշարժ մը աշխարհագրական այլ միջավայրի մէջ,
ուր յարգուած էին ճարտարապետական եւ ճարտարագիտական շինարարական
օրինաչափութիւնները, շատ աւելի նուազ մարդկային զոհեր պիտի պատճառէր, եւ շատ
աւելի սակաւաթիւ աւերներ ու քանդումներ պիտի արձանագրուէին:
Այս երեւոյթը այլաբանական մեկնաբանութեամբ կը քանդէր նաեւ Խորհրդային
Միութեան առասպելը` հզօրութեան, կազմակերպուածութեան եւ անառիկութեան
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իմաստով: Ուրկէ նաեւ` այն տեսութիւնը, որ Խորհրդային Միութեան կազմաքանդումին
մէջ երկրաշարժին պատճառով իրականութեան դէմ յանդիման գալը ազդեցիկ գործօն
եղած էր գործընթացի արագացման մէջ: Նման տեսութիւն վերապահուած է նաեւ
արցախեան ազատամարտին, կամ ժամանակի անմիջականութեամբ` կենսոլորտային
օրակարգերով ըստ էութեան ազգային պոռթկումներու, որոնք կայացան հայկական
հանրապետութեան մէջ:
Աշխարհաքաղաքական իմաստ ու նշանակութիւն կրնայ ունեցած ըլլալ երկրաշարժը`
գործող աշխարհակարգի վերափոխման առումով: Ժամանակակից պատմութիւն եւ
հասարակագիտութիւն ուսումնասիրողները տակաւին ատեն ունին յանգելու նման
եզրակացութիւններու:
Երկրաշարժէն

ետք

հիմնական

փոփոխութեան

ենթարկուեցան

մեր

երկրի

շինարարական օրէնքներն ու օգտագործուած շինանիւթերու չափը, տեսակներն ու
որակը:
Երեսուն տարի ետք խնդիրը սուր կերպով այլ հարթութիւններու վրայ կը դրուի: Անիկա
անօթեւան կամ ժամանակաւոր պատսպարան ունեցողներու բնակարանամուտերու
վերջին

շրջափուլէն

անդին

երկրաշարժի

գօտիի

զարգացման

միտումներու

ապահովումին կը վերաբերի, որ միայն հարուածուած տարածքներուն չի վերաբերիր:
Նոր Հայաստանը անպայման իբրեւ առաջադրանք պէտք է ճշդէ հանրապետութեան
համաչափ

զարգացման

ենթակառուցուածքայինէն

խնդիրը:

Ճանապարհաշինութենէն

բնակարանային

եւ

փոխադրամիջոցային,

համապատասխան

կառոյցներ,

սահմանամերձ շրջաններու բնակեցման նպաստող քաղաքականութիւն` ազգովին,
հանրապետութեան

համաչափ

զարգացումի

միտումները

ապահովելու

անհրաժեշտութեան առջեւ կանգնած ենք:
Երեւանակեդրոն հանրապետութիւնը բազմաթիւ զարգացած քաղաքներ ունեցող երկրի
վերածելու հրամայականը սուր հնչեղութիւն ունի այսօր իբրեւ հրատապ խնդիր:
Խորհրդարանական ընտրութիւններու նախօրէին պարզապէս արձանագրենք, որ այս
խնդիրներու լուսաբանումով, ներկայացումով եւ քննարկումով, մեղմ ըսելաձեւով, չէին
յագեցած նախընտրական ծրագիրները:
Երկրաշարժի երեսնամեակը կը յուշէ հանրապետութեան համաչափ զարգացման
հրամայականը:
Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 466, àõñµ³Ã, 07 ¸ºÎîºØ´ºð, 2018

11

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

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻՆ ԱՆԿԻՒՆԸ

Համակարգիչը` Բարեկա՞մ, Թէ՞ Թշնամի
Ինչո՞ւ փոքրիկներու մեծամասնութիւնը գիրք ընթերցելը
եւ սովորական խաղերը ամբողջովին մոռցած ու համակարգչային խաղերով «խելագարուած» է:
Համակարգչային խաղերը երեխաները կը հրապուրեն
իրենց վառ գոյներով, նկարներով եւ իրադարձութիւններու վրայ ինքնուրոյն ազդեցութիւն ունենալու հնարաւորութեամբ: Շատ մը ծնողներ բացասաբար կը վերաբերին
իրենց փոքրիկին այս հրապուրանքին նկատմամբ: Արդեօ՞ք անոնք ճիշդ են, թէ՞ անոնց մտավախութիւնը սխալ է:
Հոգեբանները միակարծիք չեն այն հարցին գծով, թէ արդեօ՞ք օգտակար են համակարգչային խաղերը մեր փոքրիկներուն համար: Որոշ հոգեբաններ կը կարծեն, թէ խաղերը
կը զարգացնեն մտածողութիւնը, կ՛օգնեն տրամաբանելու: Սակայն շատ մը մասնագէտներ վստահ են, որ խաղերու նկատմամբ չափազանց մեծ սէրը կըրնայ վնաս հասցնել
փոքրիկներուն: Ինչո՞ւ: Փոքրիկներ, որոնք երկար ժամանակ կ՛անցընեն համակարգիչի
պաստառներուն առջեւ, դժուարութեամբ լեզու կը գտնեն իրենց հասակակիցներուն
հետ: Անոնց հետաքրքրութիւնները սահմանափակ կը դառնան: Անոնց չեն հետաքրքրեր
ոտնագնդակը, շարժանկարները, ցուցահանդէսները եւ այլն: Համակարգիչը թմրանիւթի
համազօր կը դառնայ իրենց համար:
Ըստ բժիշկներու, փոքրիկներուն պէտք է հեռու պահել համակարգիչներէն: Բժշկական
տեսանկիւնէ, համակարգչային խաղերու չարաշահումը բացասական անդրադարձ կ՛ունենայ երեխայի առողջութեան վրայ: Առաջին տուժողը աչքերն են: Մարդու աչքը սովոր
է լոյսի անդրադարձին, իսկ համակարգչային պատկերները վառ, անդադար լուսաւորող
կէտեր են: Աչքի համար բարդ է այդ մէկը, հետեւաբար մեծ ծանրաբեռնըւածութիւն կը
յառաջանայ փոքրիկին աչքերուն համար:
Իսկ ինչպիսի՞ խաղեր կը նախընտրեն ձեր փոքրիկները:
Ի հարկէ, ոչ մէկ վնաս կայ, եթէ անոնց կը հետաքրքրեն հանգիստ, ուսուցողական խաղերը: Իսկ կռիւի տեսարաններով խաղերէն պէտք է հրաժարիլ: Այդպիսի խաղերը կրնան
ջղային վիճակ եւ հոգեկան աշխարհի շեղումներ յառաջացընել: Եթէ նկատէք, որ ձեր զաւակը ծոյլ դարձած է կամ` հակառակը, ցանկալի է որ ժամանակաւորապէս դադրեցնէք
անոր համակարգչային զբաղումը: Այնպիսի խաղեր ու զբաղում մտածեցէք, որոնք կը
նուազեցնեն փոքրիկին ջղայնութիւնը:
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Երկար ժամանակ համակարգիչի առջեւ նըստելով փոքրիկին մօտ կը յառաջանայ ողնաշարի ծռման վտանգ: Երբ փոքրիկը տեւական ժամանակ կուզիկ վիճակով կը նստի, հիմնական ծանրաբեռնուածութիւնը կ՛իյնայ վիզի մկաններուն, ուսագօտիին, ձեռքերուն եւ
մէջքին վրայ: Այդ մէկը տեղի կ՛ունենայ ընդհանուր անշարժութեան հետեւանքով, որովհետեւ փոքրիկը խաղի ժամանակ ոչ մէկ ֆիզիքական աշխատանք կը կատարէ: Այդ իսկ
պատճառով, եթէ ձեր երեխան չի կրնար ապրիլ առանց համակարգիչի, ապա անհրաժեշտ է անոր զբաղեցնել մարզանքով կամ պարզապէս շարժուն խաղերով, այլապէս
անոր մկանները անգործութենէն կը թուլանան:
Անշուշտ երեխան ոչ միայն պէտք է խաղայ, այլ` սորվի ինչպէս աշխատիլ այդ «խելացի»
գործիքով: Եթէ համակարգիչին դիմաց անցնող ժամանակը ճիշդ ձեւով օգտագործուի,
կարելի կ՛ըլլայ բացասական հետեւանքներէն խուսափիլ:
Այսպէս, եթէ տան մէջ համակարգիչ ունիք,
պէտք է որոշ անվտանգութեան միջոցներու
ձեռնարկէք: Համակարգիչը պէտք է ըլլայ
պատուհանին ձախ կողմը, մութ սենեակները
բացարձակապէս յանձնարարելի չեն: Տարածքը, ուր տեղադրուած է համակարգիչը,
պէտք է նուազագոյնը ըլլայ 6 քառ. մեթր: Երեխային աչքերը պաստառէն 50 սմ. հեռաւորութիւն պէտք է ունենան: Աթոռը անպայման
պէտք է ունենայ թիկնակ, որպէսզի փոքրիկը
կարենայ յենուիլ եւ մէջքի ծանրաբեռնուածութիւնը այդպիսով մեղմել:
Համակարգիչով զբաղելու տեւողութիւնը պէտք չէ գերազանցէ`
5 տարեկանին` 7 վայրկեան,
6 տարեկանին` 10 վայրկեան,
2-5-րդ կարգի աշակերտներուն համար` 15 վայրկեան,
6-7-րդ կարգի աշակերտներուն համար` 20 վայրկեան,
8-9-րդ կարգի աշակերտներուն համար` 25 վայրկեան:
Հետեւելով վերոյիշեալ խորհուրդներուն, ձեր փոքրիկը կը շարունակէ մնալ շարժուն ու
առողջ թէ՛ հոգեպէս, եւ թէ մարմնապէս:

Պէթի Քիլէրճեան
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Համազգայինի 90-ամեակի Նշում
Կազմակերպութեամբ Համազգայինի Դամասկոսի «Լեւոն Շանթ» մասնաճիւղի վարչութեան, 23
նոյեմբերին «Ամինեան» սրահին մէջ նշուեցաւ Համազգայինի 90-ամեակը:
Վարչութեան անունով ելոյթ ունեցաւ Մարալ Գաթըգլեանը, որ յայտնեց, թէ երբ ճանչնանք մեր
մշակոյթը, զայն աւելի կը սիրենք ու կ՛անդրադառնանք անոր արժէքներուն, աւելցնելով, որ մեր
մշակոյթը հարուստ է, գեղեցիկ ու հաճելի, պէտք է գուրգուրանք ցուցաբերել անոր` իբրեւ
համամարդկային արժէք, որ կը հարստացնէ համայն մարդկութեան մշակութային կեանքը:
Գաթըգլեանը շեշտեց, որ մշակոյթը մեր ժողովուրդի գոյութեան հիմքն է, իսկ Համազգայինը
անոր ջատագովը եւ միջոց մը` զայն պահելու, զարգացնելու ու տարածելու:
Օրուան բանախօս Եսայի Հաւաթեանը անդրադարձաւ Համազգայինի հիմնադրութեան եւ 90
տարիներու իրագործումներուն` նկատել տալով, որ մտաւորականներ` Լեւոն Շանթ, Համօ
Օհանջանեան, Նիկոլ Աղբալեան եւ ուրիշներ, որոնք Հայաստանի անկախութեան կերտիչներու
սերունդէն էին, քաջ կը գիտակցէին, որ հայ ժողովուրդը սփիւռքի տարածքին կարիքը ունէր
պահելու իր ազգային ինքնութիւնը` մշակոյթը, օտար մշակոյթներու խառնարանին մէջ: Այդ
հրամայականէն մեկնած` անոնք ծնունդ տուին Համազգայինին, որուն առաքելութեան
առանցքը եղաւ կառչած պահել հայ ժողովուրդը իր մշակոյթին ու հայրենիքին: Եզրափակելով
իր խօսքը` Հաւաթեանը հաստատեց, որ մեծ դերակատարութիւն վերապահուած է
Համազգայինին`
շարունակելու
իր
առաքելութիւնը
եւ
մանաւանդ
ներգրաւելու
երիտասարդութիւնը իր գործունէութեան մէջ, վստահութիւն եւ առիթ ընծայելով անոնց`
գործելու ներկայ մարտահրաւէրներուն համահունչ:
Ձեռնարկին ընթացքին գործադրուեցաւ նաեւ գեղարուեստական յայտագիր:

Վերաշինութիւն` Հայ Երեք Եկեղեցիներու
Հայ երեք համայնքապետներ` Շահան արք.
Սարգիսեանը, Պետրոս արք. Միրիաթեանը,
վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանը եւ Հալէպի
մէջ Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոս Արմէն
Սարգիսեանը 7 նոյեմբերին, վերականգնումի եւ
վերաշինութեան ծրագիրներու շրջագիծին մէջ,
ստուգման
եւ
օրհնութեան
յաջորդական
այցելութիւններ տուին հայ համայնքի երեք
եկեղեցիներուն` Էմմանուէլ եկեղեցի (Մունշիէ), Ս.
Քառասնից Մանկանց մայր եկեղեցի (Սալիպէ) եւ Մայր գթութեանց աթոռանիստ եկեղեցի
(Թիլել):
Սուրիոյ պատերազմի ընթացքին վերոնշեալ երեք եկեղեցիներն ալ, այլ եկեղեցիներու եւ
համայնքային կառոյցներու կարգին, վնասներ կրած էին: Վերաշինութեան աշխատանքներու
ընթացքին ծանօթանալու եւ իրազեկ ըլլալու անհրաժեշտութենէն մեկնելով` անոնք նախ
Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 466, àõñµ³Ã, 07 ¸ºÎîºØ´ºð, 2018

14

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

այցելեցին Հայ աւետարանական վերանորոգուող եկեղեցի, ուր վերապատուելի Սելիմեան
բացատրեց գործին ընթացքը: Ապա անոնք մատուցեցին միասնական օրհնութեան աղօթք:
Այցելութեան յաջորդ վայրը Հայ առաքելական մայր եկեղեցին էր, ուր առաջնորդ սրբազանը իր
կարգին ներկայացուց նորոգութեան գործընթացը, եւ նոյնպէս կատարուեցաւ աղօթքի
մատուցում: Այնուհետեւ անոնք այցելեցին Հայ կաթողիկէ աթոռանիստ եկեղեցի, ուր Պետրոս
արք.
Միրիաթեանը
լուսաբանութիւններ
տուաւ
նոր
սկսած
վերաշինութեան
աշխատանքներուն մասին: Ապա դարձեալ կատարուեցաւ յատուկ արարողութիւն եւ աղօթք:
Այս եզակի այցելութիւններուն առիթով համայնքապետներն ու հիւպատոսը մաղթեցին, որ
խաղաղութիւնը վերահաստատուի երկրին մէջ, ու բարիով աւարտին հասնին վերականգնումի
ծրագիրները:

ՀՄԸՄ-ի
Կեդրոնական Վարչութեան Ատենապետ Գառնիկ
Մկրտիչեանը Այցելեց «Հորիզոն»-ի Խմբագրատուն
ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակի տօնակատարութիւններու
ծիրէն ներս Քանատա ժամանած ՀՄԸՄ-ի
Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Գառնիկ
Մկրտիչեանը 28 նոյեմբերին այցելեց «Հորիզոն»-ի
խմբագրատուն: «Հորիզոն»-ի վարիչ-խմբագիր
Վահագն Գարագաշեանը «Հորիզոն»-ի 40-ամեայ
պատմական առաքելութեան մասին տեղեկացնելէ
ետք հարցազրոյց կատարեց Գ. Մկրտիչեանին
հետ: Զրոյցին առանցքը հանդիսացան միութեան
100-ամեայ յոբելեանին հետ կապուած նախաձեռնութիւնները, միութեան դիմագրաւած
մարտահրաւէրները եւ զանոնք շրջանցելու նպատակով ի գործ դրուած մարտավարութիւնները:
Հարցազրոյցի աւարտին հանդիպման ներկայ ՀՄԸՄ Քանատայի Շրջանային վարչութեան
ատենապետ Լիոնի Սարմազեանը եւ վարչութեան անդամ Պերճ Աթոլիկեանը յատուկ
յուշագիրով մը պատուեցին «Հորիզոն»-ը` հայ գիր ու գրականութեան տարածման մէջ անոր
երկարամեայ առաքելութեան համար:

ՀՅԴ Քանատայի Երիտասարդական Միութեան
Դաստիարակչական Սեմինարը
Վերջերս Թորոնթոյի Հայ կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ ՀՅԴ Քանատայի երիտասարդական
միութեան 2018-2019 տարեշրջանի միջվարչական խորհրդակցական ժողովն ու նորագիր
անդամներու դաստիարակչական երկօրեայ սեմինարը` ներկայութեամբ Քեպեքի, Օնթարիոյի
եւ Պրիթիշ Քոլոմպիայի շրջաններէն ժամանած վարչական կազմերուն ու յանձնախումբերու
պատասխանատուներուն, ինչպէս նաեւ` դաշնակցական նորագիր երիտասարդականներու
մեծաթիւ փաղանգի մը:
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Սեմինարի ընթացքին վարչական կազմերն ու յանձնախումբերը ներկայացուցին իրենց
տարեկան ծրագիրները, ապա անդամները ունկնդրեցին դասախօսութիւններ` ղեկավարի
պատասխանատուութիւններուն եւ Քանատայի Երիտասարդական միութեան գործունէութիւնը

աւելի արդիւնաւէտ դարձնելու կարելիութիւններուն մասին: Քննարկուեցան նաեւ Քանատայի
երիտասարդական միութեան իրավիճակն ու անոր բարելաւման համար եղած առաջարկները:

Լոյս Տեսաւ Ռ. Հատտէճեանի
«Մարդիկ, Որոնք Անցան Կեանքիս Մէջէն» Շարքին Երրո
րդ Հատորը
Վերջերս «Մարմարա»-ի տպարանէն լոյս տեսաւ Ռոպերթ Հատտէճեանի «Մարդիկ, որոնք
անցան կեանքիս մէջէն» շարքին երրորդ եւ վերջին հատորը:
Ռ. Հատտէճեան այս շարքով կը յաւերժացնէ յիշատակը
բազմաթիւ անձերու, որոնք չկան այլեւս, որոնք սակայն հետք մը
թողուցին հեղինակին կեանքին մէջ: Հեղինակը կը հաւատայ, որ
ապրողներուն հետ կը շարունակեն ապրիլ մեռեալները եւս:
Ինչպէս նախորդ երկու հատորները` այս հատորը եւս իր
էջերուն մէջ տեղ կու տայ յիշուած անձերէն ոմանց մեծահասակ
դիմանկարներուն, որոնք տարբեր կենդանութիւն մը կու տան
յիշատակուած անուններուն: Հատորին մէջ յիշատակուած են` Պետի Զիվէր, Կարպիս
Ուղուրլեան, Ասպետ Էրմէն, Պերճ Շիկահեր, Արփիկ Միսաքեան, Գրիգոր Համբարձումեան,
Յակոբ Առատ, Շապուհ Չոլաքեան, Յակոբ Ասլանեան, Յովհաննէս Շիրազ, Ալեք Մանուկեան,
Վազգէն Ա. հայրապետ, Պոզապալեան սրբազան, Լեռ Կամսար, Հրանդ Մաթեւոսեան եւ
տակաւին ուրիշ բազմաթիւ համայնքային կամ ազգային դէմքեր: Հեղինակը բոլորին հետ իր
հանդիպումներէն կը բերէ հետաքրքրական յիշողութիւններ, որոնք կը դադրին միայն
հեղինակին յիշողութիւնը ըլլալէ, եւ որոշ տեղեկութիւններ կ՛անմահացնեն մեր ազգային
պատմութեան էջերուն համար:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Տնային Պարտականութիւններու Դժուար Պահը
Դպրոցէն տրուած տնային պարտականութիւնները յաճախ հակադրութիւն, վէճ եւ անհաճոյ
կացութիւններ կը ստեղծեն ծնողներուն եւ զաւակներուն միջեւ: Մանկավարժներու կարծիքով,
տնային աշխատանքներու պահը վէճի, յանդիմանութիւններու, սպառնալիքներու վիճակէն
դուրս պէտք է բերուի եւ վերածուի հաճելի պահի մը, եթէ կ՛ուզենք, որ անիկա օգտակար եւ
արդիւնաւէտ դառնայ: Այս նպատակով ալ մանկավարժները հետեւեալ լուծումները
կ՛առաջարկեն բոլոր այն ծնողներուն, որոնք այս կացութեան մէջ կը գտնուին:
Երեխային Արտօնել, Որ Ինք Ընտրէ Իր Աշխատանքին Վայրը
Մենք` մեծերս ունինք այն հաստատ համոզումը, որ միայն լռութեան մէջ դպրոցականը կրնայ
կեդրոնացած աշխատիլ: Մինչդեռ սենեակը առանձնացած երեխային համար ատիկա
բանտարկութեան համազօր բան է: Նստասենեակը, մեծերով շրջապատուած, թերեւս ան աւելի
«ապահով» եւ հանգիստ կը զգայ: Աշխատանքի յարմարագոյն պայմաններուն շուրջ երկար
կարելի է վիճիլ. անձէ անձ անոնք կը փոխուին: Հետեւաբար արտօնենք, որ փոքրիկը ի՛նք
ընտրէ իր աշխատանքի վայրը:
Կողքին Նստիլ, Բայց Անոր Փոխարէն Չաշխատիլ
Հոս ալ լուրջ կացութիւն մը կայ: Երբ կ՛արտօնենք մեր զաւկին, որ նստասենեակը աշխատի,
պատկերասփիւռը պէտք է անջատուի, եւ ան հասկնայ ու գիտնայ, որ աշխատանք ունի
կատարելիք: Մեր ներկայութիւնը, ուշադրութիւնը եւ թելադրանքները դրական ազդեցութիւն կը
գործեն աշխատող մանուկին վրայ: Սակայն պէտք է գիտնանք միջամտութեան մեր
սահմանները եւ անոր փոխարէն` մենք չկատարենք տրուած պարտականութիւնները, եթէ
կ՛ուզենք օրին մէկը ինքնաբաւութեան հասցնել զայն:
Օգնել, Որպէսզի Երեխան Իր Աշխատելաոճը Ունենայ
Փորձենք մեր երեխային հետ գտնել աշխատելու եւ
սորվելու իրեն յարմարող աշխատելաոճը: Ոմանք դաս մը
կը սորվին բարձրաձայն կարդալով եւ բազմաթիւ
անգամներ կրկնելով, ուրիշներ` դասը ամփոփելով կամ
գլխաւոր կէտերու վերածելով, ուրիշներ ալ` դասը
գծապատկերի վերածելով: Հետեւաբար փորձենք փնտռել
եւ միասնաբար գտնել, թէ ո՛րն է մեր զաւկին յարմարող
աշխատելաոճը:
Դասին Եւ Դպրոցին Իմաստ Տալ
Ոչ ոք կ՛աշխատի եւ ճիգ կը թափէ` առանց հասկնալու պատճառը: Նոյնն է պարագան
դպրոցականներուն: Երբ մեր զաւկին կ՛ըսենք` «Սորվէ՛, որ մարդ դառնայ», կամ` «Եթէ սորվիս,
ապագային բարձր պաշտօններու պիտի արժանանաս», այս բոլորը վերացական խօսքեր են
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մանուկին համար, մինչդեռ անոր պէտք է բացատրենք, որ աշխատելով` հանգիստ ամառնային
արձակուրդ մը պիտի անցընէ` առանց վերաքննելի նիւթեր ունենալու, կամ` աշխատելով
յաջորդ օրը ինքնավստահ դասարան պիտի մտնէ եւ շատերու նման պիտի մասնակցի դասին,
գնահատուի ուսուցչուհիին կողմէ եւ հոգեպէս ուրախ զգայ: Այս խօսքերը աւելի շօշափելի եւ
խթանող են անոր համար:
Ընդունիլ, Որ Ընկերոջ Մը Հետ Աշխատի
Եթէ նկատենք, որ դասի, պարտականութեան պատճառով լարուածութիւնը հետզհետէ կը
շեշտուի, պարբերաբար արտօնենք, որ դասընկեր մը գայ եւ միասին սորվին յաջորդ օրուան
դասերը: Մենք մեր կարգին բազմապատկութեան աղիւսակի մրցում մը կազմակերպենք,
ոտանաւորը երկու ձայնով արտասանելու փորձ ընել տանք, պատմութեան դասը հաւանական
պատասխաններով հարցումներու խաղի վերածենք եւ այլն… Մանուկները շատ աւելի դիւրին
կը սորվին հաճելի, քան ճնշուածութեամբ եւ լարուածութեամբ լեցուն պայմաններու մէջ:

Պտուղներով Եւ Բանջարեղէններով
Դիմակներ
Դիմաքսուկները աւելի արդիւնաւէտ կը դառնան, եթէ պատրաստուին բնական ձեւով:
Օգտուելով հիւթեղ, թարմ եւ սննդարար պտուղներէն ու բանջարեղէններէն` ծեփուկներ

պատրաստենք տան պայմաններուն մէջ:
– Մաքրութիւնը չափազանց կարեւոր է` նախքան սեր կամ ծեփուկ պատրաստելը:
– Ընտրուած պտուղներն ու բանջարեղէնները պէտք է ըլլան թարմ, հասուն, բայց` ոչ
չափազանց հասուն ու թթուած:
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– Պատրաստուած սերը կամ ծեփուկը օգտագործել պատրաստելէ անմիջապէս ետք` անոր
բոլոր բարիքներէն առաւելագոյն չափով օգտուելու համար:
Ստորեւ կը ներկայացնենք տունը պատրաստուող դիւրին, աժան եւ ազդու դէմքի ծեփուկներ,
որոնք ունին մաշկը թարմացնելու, մորթը երիտասարդ պահելու եւ այլ յատկութիւններ:
Երիտասարդացնող Դիմակ
Առնել առողջ, թթուաշ երկու խնձոր, կեղուել,
կտրտել եւ կաթի մէջ եփել, մինչեւ որ
փափկանան: Պաղելէն ետք պատառաքաղով
ճզմել եւ ստացուած խիւսը տարածել դէմքին
եւ վիզին վրայ: Պահել 15-20 վայրկեան, ապա
ցօղուել գաղջ ջուրով:
Մաշկը Թարմացնող Դիմակ
Ստեպղինը քերիչէ անցընել, աւելցնել սուրճի
դգալ մը մեղր եւ քանի մը կաթիլ կիտրոնի հիւթ: Խառնուրդը տարածել դէմքին վրայ, սպասել 15
վայրկեան, ապա ցօղուել գաղջ ջուրով:
Մաշկը Սահուն Դարձնող Դիմակ
Թարմ, պզտիկ դդումները լուալ, ապա քերիչէ անցընել եւ տարածել դէմքին վրայ: Ձգել 20
վայրկեան, ապա ցօղուել գաղջ կաթով:
Մաշկը Մաքրող Եւ Սնուցանող Դիմակ
Հասուն պանանը ճզմել, թէյի դգալ մը մեղր աւելցնել, խառնել եւ ստացուած ծեփուկը տարածել
դէմքին եւ վիզին վրայ: 20 վայրկեան ետք ցօղուել գաղջ ջուրով:
Մաշկը Սնուցանող Եւ Փափկացնող Դիմակ
Հասուն աւոքատօ մը պատառաքաղով ճզմել, թէյի դգալ մը մեղր աւելցնել, խառնել եւ
ստացուած ծեփուկը տարածել դէմքին եւ վիզին վրայ: Ձգել 20 վայրկեան, ապա ցօղուել գաղջ
ջուրով:

www.kantsasar.com
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