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Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ,  ÂÇõ 462, àõñµ³Ã,  09 ÜàÚºØ´ºð, 2018 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՀՀ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ԴԵՍՊԱՆԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ 

Ուրբաթ, 2 Նոյեմբեր 2018ին, Քուէյթի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան 

նորանշանակ Դեսպան՝ Պրն. Սարմեն Պաղտասարեան, ընկերակցութեամբ իր տիկնոջ, 

այցելեց Քուէյթի Ազգային Առաջնորդարան: Պրն. Դեսպանը իր տիկնոջ հետ նախ 

ներկայ գտնուեցան եւ հետեւեցաւ սուրբ եւ անմահ պատարագի արարողութեան:  Ապա 

Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ հիւրնկալուեցան թեմիս Առաջնորդ՝ Գերշ. Տէր Մասիս 

Եպսկ. Զօպուեանէն՝ ազգային վարչութեան անդամներու ներկայութեան: Հանդիպումին 

ներկայ գտնուեցաւ նաեւ ՀՀ դեսպանատան Հիւպատոս՝ Պրն. Վարդգէս Յովսէփեանը: 

Սրբազանը բարի գալուստ մաղթեց նորանշանակ դեսպանին, ոյժ եւ կարողութիւն 

մաղթեց իր նոր առաքելութեան ՝ ի շահ Հայաստանի ու մեր ժողովուրդի բարօրութեան: 

Աւարտին, բոլորը միասին Առաջնորդարանի ներքնասրահին մէջ, ներկայ գտնուեցան 

եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբին կազմակերպած «սիրոյ ճաշ»ին: Ներկաներուն 

համար ուրախ օր մըն էր, ուր Տիկնանցի համեղ ճաշին ուրախ մթնոլորտին հետ, Պրն. 

Դեսպանին առաջին այցելութիւնը իր մեծ տեղը կը գրաւէր: 
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ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՒ ՏԷՐ ՀԱՅՐԸ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ԾՈՑԻ 

ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ 

Շաբաթ, 3 Նոյեմբեր 2018ին, Աստուածաշունչի Ընկերութեան Ծոցի Երկիրներու Յանձնաժողովը կատարեց 

իր կիսամեայ լիակատար նիստը: Այս Յանձնաժողովի գլխաւոր աշխատող, յղացող ու առաջադրող անձը, 

ի պատիւ հայ ժողովուրդին, Տօքթ. Հրայր Ճէպէճեանն է, Ընդհանուր Քարտուղարի պաշտօնով, որ կը 

ղեկավարէ Ծոցի եօթը երկիրներ (Քուէյթ, ԱՄԷ, Քաթար, Պահրէյն, Օման, Եէմէն եւ Իրաք): Չորս տարին 

անգամ մը ժողովականներէն մաս մը կը դադրի՝ իր երկու շրջանը աւարտելուն պատճառով, եւ կը 

նշանակուին նոր անդամներ ու հետեւաբար կ'ընտրուի նոր դիւան: 

Աստուածաշունչի Ընկերութեան Ծոցի Երկիրներու Յանձնաժողովին մնայուն պատուոյ նախագահն է, 

Քուէյթի Աւետարանական եկեղեցւոյ համայնքապետ՝ Վերապատուելի Էմանուէլ Բենիամին Ղարիպը: 

Յանձնաժողովը, որ կը բաղկանայ ինը անդամներէ, այս նիստին, յաջորդ չորս տարիներու շրջանին 

համար, նախագահ ընտրեց եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տէր Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանը, Փոխ 

Նախագահ՝ Հոգշ. Տէր Աարօ Ռիթքօնընը (Օմանէն) եւ Հաշուապահ՝ Պրն. Քուրիըն Վարկիզը (Քուէյթէն): 

Յանձնաժողովը իր օրակարգերուն մէջ քննեց շրջաններու մէջ կատարուած բոլոր տեսակի 

աշխատանքները՝ անցնող վեց ամիսներու ընթացքին եւ արժեւորեց թէ բարոյական եւ թէ նիւթական 

տեղեկագրերը: Ապա զրուցեց յաջորդ շրջանի համար առաջադրուած աշխատանքները, 

մարտահրաւէրները եւ նոր ծրագրերու կարեւոր հանգամանքը այս օրերու դժուարութիւնները 

յաղթայարելու համար: 

Կը շնորհաւորենք Աստուածաշունչի Ընկերութեան Ծոցի Երկիրներու Յանձնաժողովի նոր անձնակազմն 

ու անոր դիւանը, ուժ եւ կորով կը մաղթենք անոնց, որպէսզի կարենան շարունակել «Աստուծոյ Խօսքը» 

տարածելու  աստուածահաճոյ իրենց աշխատանքները, որ կը կատարեն աշխարհի աւելի քան 200 

երկիրներու մէջ իրենց ունեցած Յանձնաժողովներու միջոցաւ:  
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Նախագահ Բակօ Սահակեան Ընդունած Է Արցախի ՀՅԴ 

Պատասխանատուները 

Նախագահ Բակօ Սահակեան 7 Նոյեմբերին ընդունած է Արցախի Հանրապետութեան Ազգային 

ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայեանը եւ ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի 

ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեանը: 

Քննարկուած են երկրի ներքին եւ արտաքին քաղաքականութեան, ղարաբաղեան տագնապի 

խաղաղ լուծման հետ առնչութիւն ունեցող հարցեր: 

Յատուկ ուշադրութեամբ քննարկուած են «Թելեթոն 2018»-ի  շրջագիծին մէջ իրականացուող 

աշխատանքներուն Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան եւ անոր կառոյցներուն 

մասնակցութեան վերաբերող հարցերը:  

Կիրօ Մանոյեան. «Մեր Վիճակը Բարդ Է. Միացեալ 

Նահանգներ Կը Շարունակեն Ճնշումները Հայաստանի 

Վրայ` Իրանի Հարցով» 

ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատու, ՀՅԴ 

Բիւրոյի անդամ Կիրօ Մանոյեան «Փաստարկ» մամլոյ ակումբին մէջ 7 Նոյեմբերին տուած մամլոյ 

ասուլիսին ընթացքին, անդրադառնալով Իրանի դէմ ճշդուած վերջին պատժամիջոցներուն, 

ըսաւ. «Իրանի  իրավիճակը շատ մտահոգիչ է: Կը կարծեմ, թէ Միացեալ Նահանգներու կողմէ 

Հայաստանի վրայ ճնշումները պիտի շարունակուին, որպէսզի Իրանի հետ մեր 

յարաբերութիւնները նուազագոյնի հասնին: Միացեալ Նահանգներ այդպէս որոշած են, իսկ թէ 

ատիկա որքանո՞վ արդար է, այլ հարց է: Օրինակ, Եւրոպական Միութիւնը չի կիսեր ամերիկեան 
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այս մօտեցումը, ինչ որ կը նշանակէ, որ Միացեալ Նահանգներ առանձինն տուած են այդ 

որոշումը` ինչ-ինչ հաշիւներէ մեկնած»: 

Անոր համաձայն, արդէն իսկ տեսանք, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահի ազգային 

անվտանգութեան խորհրդականին շրջան այցելութեան նպատակներէն մէկն ալ շրջանի 

երկիրները զգուշացնելն էր, եւ այդպէս ալ պիտի շարունակուի: 

Ան դիտել տուաւ, որ Հայաստանը չի կրնար միեւնոյն ատեն գոհացնել Միացեալ Նահանգները եւ 

շարունակել յարաբերութիւնները Իրանի հետ. «Միացեալ Նահանգներու հայ համայնքը 

կարեւոր դեր ունի եւ իշխանութեան պէտք է բացատրէ, որ Հայաստան այլընտրանքներ չունի 

շրջանին մէջ: Մենք Իրանի հետ տնտեսական յարաբերութիւնները պիտի շարունակենք: Պարզ 

է, որ Հայաստան միշտ աշխատած է արտաքին յարաբերութիւններուն մէջ չդիմել այնպիսի 

քայլի, որ որեւէ մէկուն դէմ ուղղուած ըլլայ: Այդ մօտեցումը պէտք է գոհացնէ Միացեալ 

Նահանգները: Իսկապէս բարդ է մեր վիճակը, ուստի պէտք է սերտացնել տնտեսական 

յարաբերութիւնները Իրանի հետ, իսկ Միացեալ Նահանգներու հետ բացատրական աշխատանք 

պէտք է տանիլ: Նախագահ Թրամփ պէտք է հասկնայ, որ Հայաստան-Իրան յարաբերութիւնները 

ամերիկեան շահերուն դէմ ուղղուած չեն», ըսաւ Մանոյեան:  

Խօսելով Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատար 

Նիկոլ Փաշինեանի այն յայտարարութեան մասին, թէ 

Հայաստան-Իրան սահմանը կրնայ գործնականապէս 

փակուիլ` Մանոյեան ըսաւ, որ այնքան ալ չէ հասկցած 

Փաշինեանի ըսածը: «Չեմ կարծեր, թէ Իրանի հետ 

երկկողմանի յարաբերութիւններու առկայութեան 

պարագային նման բան կարելի է»: 

«Կը կիսեմ Հայաստանի պաշտպանութեան 

նախարարութեան մօտեցումը, որ Հայաստան պէտք է 

շարունակէ պաշտօնավարել Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագիրի 

կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ) մէջ, բայց վստահ չեմ, որ ՀԱՊԿ-ի միւս անդամները համակարծիք 

են` յատկապէս այն վերաբերումին պատճառով, զոր մենք ցուցաբերեցինք ՀԱՊԿ-ի հանդէպ: 

Եուրի Խաչատուրովը կալանաւորել, մեղադրանք առաջադրել` առանց համապատասխան 

նախապատրաստական աշխատանքներու: Ատիկա ընկալուեցաւ իբրեւ ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ 

վիրաւորանք», ըսաւ Մանոյեան` անդրադառնալով այն փաստին, որ ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր 

քարտուղար Եուրի Խաչատուրովի լիազօրութիւնները դադրեցուած են, իսկ յաջորդ հաւանական 

թեկնածուն Պիելոռուսիոյ ներկայացուցիչն է: Ան նաեւ լուսարձակի տակ առաւ այն լուրերը, թէ 

Ազրպէյճան կը յաւակնի ՀԱՊԿ-ի անդամ դառնալ` յիշեցնելով, որ նման բան կարելի չէ, 

որովհետեւ Հայաստան առարկելու իրաւունք ունի: «Ազրպէյճան միշտ ալ կրնայ նման փորձեր 

կատարել` պարզապէս Հայաստանը անհանգստացնելու նպատակով: Ռուսիան ալ, եթէ ոչ 

ՀԱՊԿ-ի այլ անդամներ եւս, շահագրգռուած պիտի ըլլայ փորձել ցոյց տալ Ազրպէյճանին, որ ան 

կրնայ դառնալ ՀԱՊԿ-ի անդամ»: 

Այս կեցուածքին նպատակը, ըստ Կ. Մանոյեանի, Ազրպէյճանին` ռուսական որոշ շահերուն ի 

նպաստ քուէարկելն է. «Համոզուած եմ` քանի դեռ Հայաստան ՀԱՊԿ-ի անդամ է, Ազրպէյճան չի 

կրնար անդամակցիլ կառոյցին: Ան ուղղակի սպառնալիք է մեզի համար, ինչպէ՞ս կրնայ դառնալ 

անվտանգութեան առնչուող ՀԱՊԿ-ի պէս կառոյցի անդամ»: 
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«Երկիր»-ի լրագրողը Մանոյեանին հարցուց, թէ արդեօք Իրանի քաղաքականութիւնը փոխուա՞ծ 

է Հայաստանի նկատմամբ` նկատի առնելով 30 հոկտեմբերին Պոլսոյ մէջ երեք երկիրներու` 

Իրանի, Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներու հանդիպումն ու միացեալ 

յայտարարութիւնը: Մանոյեան պատասխանեց, որ երեք պետութիւններու արտաքին գործոց 

նախարարներու յայտարարութեան մէջ խօսք չկայ ժողովուրդներու իրաւահաւասարութեան եւ 

ինքնորոշման իրաւունքին մասին. «Առաջին անգամը չէ, որ Իրան կողմ քուէարկած է 

Ղարաբաղի մօտեցումներուն կամ Արցախի շահերուն դէմ բանաձեւին, բայց ատիկա 

իրականութեան մէջ չէ դրսեւորուած Իրանի քաղաքականութեան մէջ: Այս պահուն այլ 

մտահոգութիւն կայ` ոչ թէ Իրանը` իբրեւ պետութիւն, իր կեցուածքը փոխած է, այլ Իրանի մէջ 

գոյութիւն ունին խմորումներ, որոնք առնուազն պէտք է մտահոգեն մեզ: Իրանի մէջ այսօր միայն 

փանթուրանականները չեն, որ սկսած են խօսիլ Ղարաբաղի տագնապին, իրաւունքներուն դէմ` 

փորձելով պաշտպանել Ազրպէյճանը: Ասիկա կը դրսեւորուի զանազան ձեւերով, եւ որքան ալ 

իշխանութիւններուն մէկ թեւը փորձէ առաջքը առնել նման նախաձեռնութիւններու, այդ 

խմորումները փաստօրէն գոյութիւն ունին Իրանի մէջ»: 

Մանոյեանի համաձայն, այդ խմորումներուն առկայութեան պատճառներէն մէկն ալ կրնայ ըլլալ 

այն, որ այդ խմորումներուն միջոցով ոմանք կը փափաքին Իրանի կառավարման համակարգին 

մէջ սիրաշահիլ Ազրպէյճանը, սակայն սա չի կրնար իրականանալ: Ըստ Մանոյեանի, Իրանի 

համար այնպիսի պայմաններու մէջ, երբ Ազրպէյճան Միացեալ Նահանգներուն հետ ալ շատ 

սերտ յարաբերութիւններ ունի, Ազրպէյճանը սիրաշահիլը տրամաբանական չէ: «Ազրպէյճանի 

վարած քաղաքականութիւնը Իրանի շահերուն դէմ է, անոր համար ալ Իրանի կողմէ նման որեւէ 

քայլ չի կրնար այնքան շահագրգռել Ազրպէյճանը եւ մղել զինք, որ փոխէ քաղաքական իր 

ուղղութիւնը: Ազրպէյճան կրնայ ցոյց տալ, որ գոհ է Իրանի նման քայլերէն, բայց Իրանի դէմ իր 

քաղաքականութիւնը չի փոխուիր: Մեզի համար մտահոգիչը Իրանի մէջ գոյութիւն ունեցող այդ 

խմորումներն են»: 

Կիրօ Մանոյեան անդրադարձաւ նաեւ Իրանի հետ Հայաստանի վարած քաղաքականութեան` 

յայտնելով, որ չի կարծեր, թէ Հայաստանի կողմէ որեւէ անյստակութիւն գոյութիւն ունի: 

Անոր համաձայն, հաւանաբար Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած փոփոխութիւնները Իրանի 

իշխանութիւններուն համար այնքան ալ հասկնալի չէին, եւ այդ իմաստով աշխատանքներ 

ունինք կատարելիք: «Մեր պարագային որոշ յստակացումներու հարց կայ: Պէտք է պարզել, ոչ 

այնքան մեր ժողովուրդին, որքան մեր գործընկերներուն եւ դրացիներուն, որ Հայաստանի մէջ 

տեղի ունեցածը ի՛նչ շարունակութիւն կրնայ ունենալ: Անհրաժեշտ է այդ վստահութիւնը 

ներշնչել մեր դրացիներուն` շեշտելով որ մեր երկրին մէջ տեղի ունեցող զարգացումները չեն 

նպատակադրեր մեր դրացիներուն եւ գործընկերներուն հետ յարաբերութիւնները 

վատթարացնել: Իսկ Իրանի հետ մեր յարաբերութիւնները, առհասարակ, սերտացումէն բացի, 

այլ ուղղութիւն չեն կրնար ունենալ»: 

Արկածի Մը Պատճառով Զոհուած Է 4 Զինուոր 

Երէկ առաւօտեան Գորիս-Որոտան (Կուբաթլի) ճամբուն վրայ պաշտպանութեան 

նախարարութեան բեռնատար մը շրջուած է. կան զոհեր եւ վիրաւորներ: Այս մասին «Ֆէյսպուք»-

ի իր էջին վրայ գրած է պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ բանբեր Արծրուն 

Յովհաննիսեան: 
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Ապա ան յայտնած է, որ արկածին պատճառով զոհուած է 4 ժամկէտային զինուոր եւ 

հրապարակած է անոնց անունները. 

Հայրապետ Նայիրեան 1998-ի ծնունդ, Հրանդ Գասպարեան 1998-ի ծնունդ, Էտկար Յունանեան 

1998-ի ծնունդ, Դաւիթ Մելքոնեան 1998-ի ծնունդ: 

«Շատ ցաւալի լուր է: Կան նաեւ վիրաւորներ, լրացուցիչ կը յայտնենք»,  գրած է Յովհաննիսեան: 

Աւելի ուշ ան յայտնած է, որ արկածի ենթարկուած բեռնատարին մէջ եղած է 21 զինուոր, 

որոնցմէ 17-ի կեանքին վտանգ չի սպառնար, 8-ն ստացած են տարբեր տեսակի մարմնական 

վնասուածքներ: Բժշկական  քննութիւնները կը շարունակուին: 

Հայաստանն Ու Արցախը Մասնակցած Են Լոնտոնի 

Համաշխարհային Զբօսաշրջութեան Ցուցահանդէսին 

Հայաստանի զբօսաշրջութեան զարգացման 

հիմնադրամի լրատուութեան եւ հանրային 

դիւանագիտութեան վարչութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ 

5-էն 7 Նոյեմբերին Լոնտոնի մէջ տեղի ունեցած է 

հեղինակաւոր Համաշխարհային զբօսաշրջութեան 

ցուցահանդէսը (Լանտըն Ուըրլտ Թրավըլ Մարքեթ): 

Ամէն տարի այս ձեռնարկին  կը մասնակցին 

բազմաթիւ երկիրներ, զբօսաշրջային մարզի աւելի 

քան 50 հազար  մասնագէտներ: Հայաստանի 

զբօսաշրջութեան զարգացման հիմնադրամը կազմակերպած էր հայաստանեան զբօսաշրջային 

գործակալութիւններու մասնակցութիւնը նշեալ ցուցահանդէսին: Հայկական տաղաւարին մէջ 

ներկայացուած են  նաեւ Արցախը` ի դէմս Զբօսաշրջութեան զարգացման հիմնադրամի եւ 

զբօսաշրջային գործակալութեան: Ձեռնարկի շրջագիծին մէջ հայկական տաղաւար այցելած են 

բազմաթիւ հիւրեր, այլ երկիրներու զբօսաշրջային ընկերութիւններու ներկայացուցիչներ, 

լրագրողներ, հայ համայնքի անդամներ: 

Արցախի ներկայացուցիչները իրենց մասնակցութիւնը աւարտած են 6 Նոյեմբերին եւ 

վերադարձած հայրենիք: Հայաստանը ներկայացնող ընկերութիւնները շարունակած են 

մասնակցիլ ցուցահանդէսին նաեւ 7 Նոյեմբերին: 

Արցախի մասնակցութեան երկու օրերուն ալ ազրպէյճանական կողմը բողոք յղած է 

կազմակերպիչներուն` պահանջելով տաղաւարէն հեռացնել Արցախ անուանումն ու նիւթերը: 

Սակայն հայկական կողմը ձեռնարկի  կազմակերպիչներուն հետ տարուած աշխատանքին 

շնորհիւ ապահոված է Արցախ անուան գործածումը եւ տաղաւարին մէջ առկայ բոլոր նիւթերու 

հասանելիութիւնը հիւրերուն: 

Արցախեան կողմը կրցած է յաջողութեամբ ներկայացնել երկրի զբօսաշրջային 

կարելիութիւնները, ինչպէս նաեւ հաստատել գործնական կապեր: 
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Ալիեւ Դարձեալ Կը Խօսի Պատերազմի Լեզուով 

Ազրպէյճանի նախագահը 5 Նոյեմբերին դարձեալ 

յայտարարեց իր երկրին զինուորական ուժը հզօրացնելու 

եւ Արցախի հարցը որեւէ միջոցով, ներառեալ` 

պատերազմով «լուծել»-ու պատրաստակամութեան 

մասին: Այս մասին կը հաղորդէ «Ազատութիւն» 

ձայնասփիւռի կայանը: 

«Մենք ոչ մէկ տարբերակ կը բացառենք», Աղտամ շրջանին 

մէջ յայտարարեց Իլհամ Ալիեւ` աւելցնելով. «Մենք պիտի 

շարունակենք զարգացնել մեր զինուորական 

կարողութիւնները, եւ կը կարծեմ, որ ատիկա պիտի ըլլայ 

բանակցութիւններու կարեւորագոյն գործօններէն մէկը, որովհետեւ, դժբախտաբար, 

միջազգային իրաւունքի սկզբունքները բոլորովին կ՛անտեսուին: Մենք պիտի հասնինք մեր 

փափաքած արդիւնքին: Մենք կը պահանջենք, որ մեր պատմական հողերը ազատագրուին 

բռնագրաւողներէն, եւ այդպէս ալ պիտի ըլլայ»: 

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի հետ սեպտեմբերին Տուշանպէի մէջ ունեցած 

կարճատեւ զրոյցէն ետք, որուն ընթացքին կողմերը համաձայնած էին նուազեցնել 

լարուածութիւնը եւ ուղիղ կապ հաստատել, Ազրպէյճանի ղեկավարութիւնը կը խուսափէր 

ռազմատենչ յայտարարութիւններէ: 

Սակայն, Ալիեւ երկուշաբթի օր դարձեալ 

պնդեց, թէ Արցախի տագնապի լուծման բոլոր 

տարբերակները սեղանի վրայ կը մնան` 

յայտարարելով. «Յոյս ունիմ, որ Հայաստանի 

իշխանութիւնները, ճիշդ վերլուծելով շրջանին 

մէջ ստեղծուած իրավիճակը, ամէնէն մօտ 

առիթին դուրս կը բերեն իրենց բռնագրաւող 

զօրքերը մեր հողերէն: Հակառակ պարագային, 

մենք պատրաստ ենք որեւէ ընտրանքի դիմելու: 

Բազմիցս նշած եմ եւ կը կրկնեմ, որ մենք 

ապագային եւս պիտի մեկուսացնենք 

Հայաստանը շրջանային բոլոր նախագիծերէն եւ, օգտագործելով բոլոր միջոցները, պիտի 

վերականգնենք մեր տարածքային ամբողջականութիւնը»: 

Առանց արտայայտուելու Հայաստանի նոր ղեկավարութեան հետ դէմ առ դէմ հանդիպման 

կարելիութեան մասին` Ալիեւ պնդեց. «Հայաստանի նոր իշխանութիւնները պէտք չէ կրկնեն 

նախորդ վարչակազմի սխալները: Անոնք պէտք է բանակցութիւններու միջոցով դուրս բերեն 

բռնագրաւող զօրքերը գրաւեալ տարածքներէն եւ առիթ տան Ազրպէյճանի քաղաքացիներուն 

վերադառնալու իրենց հարազատ ու պատմական բնակավայրերը: Որքան շուտ հասկնան, 

այդքան լաւ պիտի ըլլայ թէ՛ իրենց եւ թէ՛ շրջանին համար: Անգամ մը եւս կ՛ուզեմ ըսել, թէ մենք 

մտադիր չենք համակերպելու այս իրավիճակին հետ»: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

«Միացեալ Նահանգներ Կը Փորձեն Խաբել Թուրքիան» 

Կ՛ըսէ Քալըն 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի բանբեր 

Իպրահիմ Քալըն յայտարարած է, թէ իրենք պիտի 

չհրաժարին Սուրիոյ հիւսիսային շրջաններուն 

վերաբերեալ իրենց ծրագիրներէն եւ մտադիր են 

պայքարելու, մինչեւ որ քիւրտ զինեալները հեռանան 

Եփրատի արեւելեան ափէն: Այս մասին կը գրէ 

թրքական «Միլլիեթ» օրաթերթը: 

Ըստ Քալընի, Սուրիոյ հիւսիսը գործող քրտական 

Ժողովուրդի պաշտպանութեան ջոկատները Թուրքիոյ մէջ ահաբեկչական յարձակումներ 

գործող Քրտական աշխատաւորական կուսակցութենէն (ՔԱԿ) անջատելու մասին 

յայտարարութիւններ կատարելով` Միացեալ Նահանգներ կը փորձեն խաբել Թուրքիան: 

«Եթէ այս ամէնը Սուրիոյ քիւրտ զինեալները «քողարկելու» համար է` մօտ ատենէն ամէն ինչ 

ջուրի երես պիտի գայ: Մեր պահանջն է, որ Միացեալ Նահանգներ դադրին անոնց աջակցելէ: 

Թուրքիան այս հարցին մէջ իր քաղաքականութիւնը պիտի չփոխէ», ըսած է Էրտողանի բանբերը: 

Յիշեցնենք, որ անցեալ ամիս թրքական զինեալ ուժերը հրետանիով ռմբակոծած էին վերոնշեալ 

շրջանին մէջ քրտական ջոկատներու դիրքերը: Միացեալ Նահանգներ այս առումով իրենց 

մտահոգութիւնը յայտնած էին` շեշտելով, որ գործողութեան ընթացքին տարածքին մէջ գտնուած 

են նաեւ ամերիկացի զինուորականներ: 

Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսի Միջանկեալ 

Ընտրութիւններ. Դեմոկրատականները Կազմեցին 

Ներկայացուցիչներու Տան Մեծամասնութիւնը 

Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսի միջանկեալ ընտրութիւններուն Դեմոկրատական 

կուսակցութիւնը ապահովեց Ներկայացուցիչներու տան մեծամասնութիւնը` հարուած մը 

հասցնելով նախագահ Տանըլտ Թրամփին: 

8 տարիներ ետք, Քոնկրեսի ստորին պալատի վերահսկողութիւնը ստանձնելով, 

դեմոկրատականները պիտի կարենան արգելակել նախագահին օրակարգը: Այս մասին կը 

հաղորդէ «Պի.Պի.Սի.»-ն: 

Երեքշաբթի օր տեղի ունեցած ընտրութիւնները կը նկատուէին վիճելի նախագահի մը շուրջ 

հանրաքուէ մը: Ընտրութիւններուն արդիւնքը կը վերահաստատէ Սպիտակ տան չվերահսկող 

կուսակցութեան մը Քոնկրեսի միջանկեալ ընտրութիւններուն շահ ապահովելու պատմական 

երեւոյթը: 
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Ներկայացուցիչներու տան մէջ դեմոկրատականներու ղեկավար Նենսի Փելոսի, որ պիտի 

ստանձնէ Քոնկրեսի ստորին պալատին նախագահութիւնը (ան այդ պաշտօնը վարած է 2007-էն 

2011), Ուաշինկթընի մէջ համակիրներու առջեւ յայտարարեց. «Շնորհիւ ձեզի, վաղը Ամերիկայի 

մէջ նոր օր մը պիտի ըլլայ»: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ կեդրոնացաւ Ծերակոյտի 

ընտրութիւններու արդիւնքին վրայ եւ «Թուիթըր»-ի վրայ ինքզինք գովելով նշեց. «Վերջին 105 

տարիներուն ընթացքին միայն 5 անգամ պատահած է, որ գործող նախագահ մը միջանկեալ 

ընտրութիւններու ընթացքին Ծերակոյտին մէջ յաւելեալ աթոռներ ապահոված է: Պարոն 

Թրամփը կախարդական բան մը ունի: Այս անձին կախարդանքը ականջներէն կը հոսի: Ան 

հոյակապ քուէներ ապահովող եւ ընտրապայքար մղող մըն է»: 

Առաջին Անգամ Ըլլալով Արձանագրուած Արդիւնքներ 

Միշիկըն նահանգէն ծագումով 

պաղեստինցի Ռաշիտա Թլէյպ եւ 

Մինեսոթա նահանգէն ծագումով 

սոմալցի Իլհան Օմար դարձան առաջին 

իսլամները, որոնք Ներկայացուցիչներու 

տուն մուտք կը գործեն, Օմար նաեւ 

առաջին լաչակ կրող քոնկրեսականն է: 

Քանսաս նահանգէն Շարիս Տէյվիտզ եւ 

Նիու Մեքսիքոյէն Տեպրա Հաալանտ 

առաջին բնիկ ամերիկացի կիներն են, 

որոնք մուտք կը գործեն Ներկայացուցիչներու տուն: Իսկ Ապի Ֆինքընաուր եւ Ալեքսանտրիա 

Օքասիօ-Քորթեզ ամէնէն երիտասարդ կիներն են, որոնք մուտք կը գործեն Քոնկրես: Անոնք 29 

տարեկան են: 

Քոնկրես Մուտք Գործած Հայ Թեկնածուներ 

Ամերիկայի Հայ դատի գրասենեակը իր դիմատետրեան էջին վրայ կը նշէ, որ խումբ մը հայեր 

մուտք գործած են Քոնկրես: Անոնք են` Աննա Աստուածատուրեան-Թըրքոթ, Էնթընի Պրինտիզի, 

Աննա Էշու եւ Ճեքի Սփայըր: 

Խօսելով Մէյն նահանգի Ուեսթպրուք քաղաքէն առաջադրուած դեմոկրատական Աննա 

Աստուածատուրեանի մասին` Ամերիկայի Հայ դատի գրասենեակը կը նշէ. «Աննա Պաքուի 

ջարդերուն պատճառով իր ընտանիքին հետ փախուստի դիմած տեղահանուած է, որ Արցախի 

անկախութեան հարցով միջազգային յարգանք վայելող փաստաբան է: Աննան երկրորդ անգամ 

ըլլալով Քոնկրեսի անդամ կ՛ընտրուի»: 

Նիւ Եորքէն առաջադրուած դեմոկրատական Էնթընի Պրինտիզի, որ ընտրուած է 

Ներկայացուցիչներու տան անդամ, Հայոց ցեղասպանութենէն վերապրածներու ժառանգորդ է: 

Անոր նախնիները ծնած են Արեւմտեան Հայաստանի մէջ, իսկ Ցեղասպանութեան ժամանակ 
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հասած են Հալէպ: Ան ընդգծած է, որ անհամբեր կը սպասէ ամերիկահայ համայնքին եւ 

Քոնկրեսի ամերիկահայ ներկայացուցիչներուն հետ աշխատելու, հայ-ամերիկեան 

յարաբերութիւններու առաջնահերթութիւններուն յառաջխաղացումով, նաեւ Հայոց 

ցեղասպանութեան ճանաչման հարցով զբաղելու կարելիութեան: 

Կայքը կը նշէ նաեւ, որ Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբին աջակցութիւնը վայելող 

թեկնածուներուն մէկ մասը ընտրուած է: Հայամէտ դիրքորոշում ունեցող թեկնածուներէն 

Ծերակոյտ մուտք գործած է Պապ Մենենտես: Ներկայացուցիչներու տուն մուտք գործած են` 

դեմոկրատականներ Փիթըր Վիսքլոզքին, Ճիմ Պենքըսը, Անտրէ Քարսընը, Ճոն Եարմութը, 

ինչպէս նաեւ հանրապետական Կուս Պիլիրաքիսը եւ աւելի քան տասը թեկնածու: 

Նշենք, որ Քոնկրեսի անդամ ընտրուած է նաեւ Ֆլորիտա նահանգէն ծագումով լիբանանցի 

դեմոկրատական Տոնա Շլելան: 

Լոնտոնի Մէջ Դատարանի Որոշումով Ձերբակալուած Է 

Ազրպէյճանցի Զամիրա Հաճիեւան 

«Ազրպէյճանի միջազգային դրամատան» նախկին 

տնօրէնին կնոջ ելեւմտական իւրացումներու մեղադրանք 

առաջադրուած է: Այս մասին կը հաղորդէ «Ազատութիւն» 

ձայնասփիւռի կայանը: 

55-ամեայ Զամիրա Հաճիեւա դարձած է Բրիտանիոյ մէջ 

բնակող առաջին օտարերկրացին, որմէ բրիտանացի 

իրաւապահները պաշտօնապէս պահանջած են 

բացայայտել իր հարստութեան աղբիւրները: 

Հաճիեւա 10 տարուան ընթացքին միայն մէկ խանութէն` 

Լոնտոնի «Հարըտզ»-էն 16 միլիոն սթերլինկ առեւտուր 

կատարած էր, նաեւ ի յայտ եկած է, որ ան Բրիտանիոյ մէջ 22 միլիոն սթերլինկի 

անշարժ գոյք ձեռք բերած է: 

Հաճիեւա անցեալ շաբաթ բերման ենթարկուած էր Ազրպէյճանի իշխանութիւններուն 

պահանջով: Զինք կրնան արտայանձնել: 

Ան «Ազրպէյճանի միջազգային դրամատան» նախկին տնօրէն Ճահանգիր Հաճիեւին 

կինն է: 2016-ին Պաքուի դատարանը Հաճիեւը 15 տարուան ազատազրկման 

դատապարտած է խարդախութիւններու, մեքենայութիւններու միջոցով տասնեակ 

միլիոնաւոր տոլարներ իւրացնելու մեղադրանքով: Դրամատան նախկին տնօրէնը 

մեղադրանքը չէ ընդունած: 

www.aztarar.com 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Պատժամիջոցները Կը Չէզոքացնեն Անգարայի Եւ Պաքուի 

Առաձգականութիւնը 

Պաքուի որոշումը` իրանեան քարիւղի ներմուծումը  կասեցնելու, նախ եւ առաջ պէտք է 

դիտարկել Միացեալ Նահանգներու նախագահի անվտանգութեան հարցերով 

խորհրդականի` Կովկաս այցելութեան անմիջական հետեւանքներու շրջանակներուն 

մէջ: 

Այս պարագային այլընտրանքային շուկան Ռուսիան է, ինչ որ նաեւ կը խթանէ երկու 

երկիրներու միջեւ տնտեսական յարաբերութիւններու յաւելեալ խորացման 

միտումները:  

Պաքուի արագ արձագանգումը համոզիչ կը դարձնէ, որ Պոլթընի այցելութիւնը 

տարածաշրջան իբրեւ անմիջական թիրախ ունէր Պաքուն` Իրանի մեկուսացման 

Ուաշինկթընի արտաքին քաղաքականութեան ընդհանուր շրջագիծին մէջ: 

Պաքուն մէկ կողմէ կը բաւարարէ ամերիկեան պատժամիջոցային պահանջները, միւս 

կողմէ «Կազփրոմ»-ի ճամբով տնտեսական յարաբերութիւններու զարգացման 

ուղղութեամբ դէպի Մոսկուա քայլի կը ձեռնարկէ: 

Անգարայի դիրքորոշումը` ամերիկեան պատժամիջոցները ճիշդ չնկատելու, կը ներառէ 

շեշտի մեղմացում Ուաշինկթընի նկատմամբ Էրտողանի կատարած 

յայտարարութիւններու հռետորաբանութեան բարձր աստիճանաչափերուն: Անգարան 

այս պարագային եւս կը բաւարարուի ճիշդ չնկատելով Իրանի դէմ կիրարկուող 

տնտեսական մեկուսացման քաղաքականութիւնը, միւս կողմէ Ուաշինկթընի հետ 
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չեղեալ կը նկատէ փոխադարձաբար երկու երկիրներուն միջեւ Պրանսըն-Կիւլեն 

տագնապին պատճառով ստեղծուած համապատասխան գերատեսչութիւններու 

ղեկավարներուն դէմ կայացած արգելք-որոշումները: 

Թէ՛ Անգարան եւ թէ՛ Պաքուն երկակի խաղեր կը խաղան Իրանի եւ Ռուսիոյ 

ուղղութեամբ եւ Ուաշինկթընի առած քայլերուն արագօրէն կ՛արձագանգեն: 

Պաշտօնական Երեւանը խոհեմ պահուածք կը դրսեւորէ: Նկատի ունենալով հարցի 

խիստ կարեւորութիւնը մեր երկրին վրայ ձգելիք հետեւանքներու կշռադատումով, 

Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան բանբերը 

պարզեց, որ գերատեսչութիւնը հաղորդակցութեան մէջ է առնչուող բոլոր կողմերուն 

հետ եւ թէ` Իրանի հետ Հայաստանի Հանրապետութեան յարաբերութիւնները 

կենսական նշանակութիւն ունին: Աւելցնելով, որ իրականացման ընթացքի մէջ է 

Թեհրանի դէմ կիրարկուող պատժամիջոցներուն Հայաստանի Հանրապետութեան վրայ 

հաւանական ազդեցութիւնները կանխատեսող փորձագիտական ուսումնասիրութիւն: 

Այդ քննարկումները բնականաբար նկատի կ՛ունենան Իրանի ճամբով Հայաստան 

ներմուծուող թուրքմենական կազի, ջրելեկտրակայանի կամ քարիւղի վերամշակման 

համատեղ ծրագիրներու եւ ընդհանրապէս առեւտրական եւ ֆինանսական  ոլորտներու 

բոլոր ուղղութիւնները: 

Պատժամիջոցներու կիրարկման նոյն 

անմիջականութեամբ եւ հրատապութեամբ հարց 

չենք դիմագրաւեր մեր երկրին մէջ ըստ երեւոյթին: 

Այս հանգամանքներն ու իրադարձութիւններու 

զարգացումները նկատի ունենալով, կարելի է 

մտածել, որ Իրանի դէմ  Ուաշինկթընի 

սանձազերծած պատժամիջոցներով յատկանշուող 

տնտեսական մեկուսացման քաղաքականութիւնն ու սպառնական պահանջները 

առնչակից երկիրներուն միանալու ամէնէն շատ կը չէզոքացնեն Անգարայի եւ Պաքուի 

առաձգականութիւնը` դէպի Թեհրան-Ուաշինկթըն խուսանաւումներ կատարելու: 

Ճգնաժամային իրադրութիւններու խորացման պարագային այս ուղղութիւններով կը 

սպասուին խուսանաւաբեկումներ: 

«Ա.» 
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻՆ ԱՆԿԻՒՆԸ 

ՎԱՐՔԱԳԻԾԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ 

Իւրաքանչիւր փոքրիկ կարիքը ունի հիմնական պէտքերու, 

որոնք կը գոհացնէ իր միջավայրին միջոցով։ Սակայն 

երբեմն ընտանեկան վատառողջ մթնոլորտը չի բաւարեր 

փոքրիկին կարիքները, ինչ որ կը յառաջացնէ հոգեկան 

հարցեր, ինչպէս նաեւ շարք մը խախտումներ իր 

վարքագիծին մէջ։ 

Միայն թերաճ փոքրիկները չեն, որոնք կ՛ունենան 

վարքագիծի խախտումներ, ոեւէ մտապէս եւ մարմնապէս 

առողջ փոքրիկ կրնայ ունենալ վարքագիծի խախտում։ 

Այստեղ շարք մը հարցադրումներ կը յառաջանան. 

Ի՞նչ է վարքագիծի խախտումներու բնոյթը։ 

Ո՞ր փոքրիկը վարքագիծի խախտումներ ունի։ 

Որո՞նք են վարքագիծի խախտումներու գործօնները։ 

Ի՞նչ են վարքագիծի խախտումներու ախտանշանները։ 

Ինչպէ՞ս կը բուժուի վարքագիծի խախտումներ ունեցող փոքրիկը։ 

Վարքագիծի խախտումներու երեւոյթները 

Վարքագիծի խախտումները կ՛ունենան տարբեր երեւոյթներ։ Վարքագիծի խախտում ունեցողը 

կրնայ յատկանշուիլ թշնամական վերաբերմունքով, յարատեւ վէճեր կ՛ունենայ ծնողքին, 

ընկերներուն եւ ուսուցիչներուն հետ։ Վարքագիծի խախտում ունեցող փոքրիկը կը յատկանշուի 

իր մեկուսացումով, ինչպէս նաեւ կ՛ունենայ բարկութեան ընդվզումներ։ 

Վարքագիծի խախտումը երեւան կու գայ նաեւ չափազանց զգայուն ըլլալու 

արտայայտչաձեւերով, ինչպէս՝ ամչնալու, տատամսելու, եւ այլն։ 

Վարքագիծի խախտում ունեցող փոքրիկը կը սկսի ստախօսութեան, գողութեան, 

գիշերամիզութեան, բթամատը ծծելու, կը նախընտրէ իրմէ աւելի փոքրերուն հետ խաղալ։ Այս 

բոլորին պատճառը այն է, որ ան չէ ունեցած հոգեկան կամ զգայնական առողջ աճ։ 

Վարքագիծի խախտումներու տեսակները 

Վարքագիծի խախտումները ունին երկու տեսակ. 

Ա.-Պարզ եւ միջակ տեսակի Վարքագիծի խախտում.- Վարքագիծի խախտում  ունեցողներու 

մեծամասնութիւնը, տարբեր երեւոյթներով, կը պատկանի այս խումբին։ Այդ երեւոյթներն են՝ 

յամառութիւն, անհնազանդութիւն, վիճաբանութիւն, գողութիւն, անպատասխանատուութիւն, 

նախանձ, ամչկոտութիւն, զգայնոտութիւն, անձնասիրութիւն, ծուլութիւն, թշնամական 

վերաբերմունք, ուրիշին ուշադրութիւնը գրաւելու ձգտում եւայլն։ 
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Բ.-Բարդ տեսակի վարքագիծի խախտում.- Կը յատկանշուի մտային եւ հոգեկան 

խախտումներով։ 

Փոքրիկներու վարքագիծի խախտումներու գործօնները 

1-Մտային գործօններ.- Վարքագիծի խախտումի 

գործօններէն  է մտային կարողութեան նուազումը, 

օրինակ՝ ուշադրութեան եւ կեդրոնացման 

կարողութեան նուազումը, լեզուական կարողութեան 

հարցերը եւայլն։ 

2-Զգայնոտութեան գործօններ.- Օրինակ՝ նախանձ, 

ջղայնութիւն, վրէժխնդրութիւն, գողութիւն կամ այլ 

պարագաներ, այս մէկը փոքրիկին բնաւորութեան եւ 

անձնաւորութեան կ՛առնչուի։ 

3-Մարմնային գործօններ.- Տկար լսողութիւն, աչքի 

տկար տեսողութիւն, լեզուական հարցերը պատճառ կը դառնան վարքագիծի խախտումներու։ 

4-Ընտանեկան գործօններ.-Այս գործօնները պատասխանատու են փոքրիկին  անձնաւորութեան 

կազմութեան։ Փոքրիկի մը վարքագիծի խախտումներու պատճառներէն է ընտանիքին 

աղքատութիւնը, տգիտութիւնը, ծնողքին յարատեւ վիճաբանութիւնները, անոնցմէ մէկուն 

յանկարծակի մահը։ Այս բոլորը պատճառ կը դառնան անոր վատառողջ աճին։ 

5-Հոգեկան գործօններ դպրոցէն ներս.- Ուսուիչներու որոշ կեցուածքները կը քաջալերեն 

վարքագիծի խախտման, օրինակ՝ անոնց  վերաբերմունքը, պատիժները, փոքրիկին 

անձնաւորութեան արհամարհումը, անարգումը, չլսելը, յարատեւ նեղացնելը։ 

Վարքագիծի խախտման նախազգուշացման միջոցները 

1-Տարեկան բժշկական քննութիւններով կարեւորութիւն տալ փոքրիկին առողջապահական 

վիճակին։ Պահել անոնց սննդական հաւասարակշռութիւնն ու աշխուժութիւնը։ 

2-Քաջալերել փոքրիկը որոշ գործերով, որոնք կը կարօտին մտային ջանքերու։ 

3-Սէր, գուրգուրանք, վստահութիւն եւ հոգեկան հանգստութիւն ապահովել փոքրիկներուն, 

փորձելով անոնց հիմնական պէտքերը ապահովել։ 

4-Ընտանեկան յարաբերութիւնները ամրապնդել, վերջ տալով անոնց ներկայութեան 

վիճաբանութիւններու։ Չարհամարհել զանոնք եւ անոնց պէտքերը։ Օտարներու ներկայութեան 

չվիճիլ իրենց հարցերուն շուրջ, որովհետեւ այդ մէկը շեղուածութիւն պիտի յառաջացնէ անոնց 

վարքագիծին մէջ։ 

5-Մղել փոքրիկները այնպիսի աշխատանքներու, որոնք կը զարգացնեն փորձառութիւնը, 

քաջալերել անոնց մէջ աշխատանքային ոգին։  

 

Պէթի Քիլէրճեան 

www.aztagdaily.com 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

ՀՕՄ-ի Օրուան Տօնախմբութիւն 

14 հոկտեմբերին Կլենտէյլի «Ուիլսըն միտըլ սքուլ»-ի հանդիսասրահին մէջ նշուեցաւ ՀՕՄ-ի 

օրը: 

Օրուան հանդիսավարներ Սոնա Մատարեանը եւ Արա Եագուպեանը ներկայացուցին օրուան 

յայտագիրը` մերթ ընդ մերթ իմաստալից խօսքերով եւ լոզունգներով ներկայացնելով ՀՕՄ-ի 

առաքելութիւնը եւ հետապնդած նպատակները: 

Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոսութեան նոր նշանակուած երկրորդ քարտուղար Գանա 

Յովհաննիսեանը ելոյթ ունենալով` բարձր գնահատեց ՀՕՄ-ի գործունէութիւնը եւ իր 

երախտագիտութիւնը յայտնեց անոր կատարած հսկայածաւալ աշխատանքին համար: 

ՀՕՄ-ի Շրջանային վարչութեան անունով Մարալ Թուլումեանը նկատել տուաւ, որ ՀՕՄ-ը 

հաւատքի ու նուիրումի տաճար մըն է, որուն կառչած են գաղթաշխարհի չորս ծագերուն ապրող 

հազարաւոր խաչուհիներ. անոնց սրտերը կը տրոփեն մեր ժողովուրդի ներկայ ու ապագայ 

մտահոգութիւններով ու ցաւերով: Ան ըսաւ, որ սոյն  տօնախմբութիւնը խորհրդանիշն է հայ 

կնոջ ոգիին եւ նուիրումին, աւելցնելով, որ ՀՕՄ-ը օգնեց բոլոր անոնց, որոնք պէտք ունէին 

բարոյական եւ նիւթական իր աջակցութեան եւ յատկապէս` հայ կնոջ տիպարին, ուր գիտցաւ 

դրականապէս պատասխանել հայ ժողովուրդի հաւաքական գոյութեան համար իրեն ուղղուած 

կոչերուն. յանձնառութիւններ եւ պատասխանատուութիւններ ստանձնեց, ընդառաջեց ծանր 

վտանգներու դէմ պայքարելու հրաւէրին, արժեցուց վստահութիւնը ցիրուցան մեր բեկորներուն 

ու հայուհին մղեց հայօրէն ու մայրօրէն կազմակերպուելու հրամայականը փաստի վերածելու: 

Օրուան գլխաւոր բանախօս, ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ դոկտ. Վիգէն Եագուպեանը իր ելոյթին մէջ 

յայտնեց, որ ՀՕՄ-ը կը ներկայացնէ բարեսիրական այն կազմակերպութիւնը, որուն 

առաքելութիւնը անշեղօրէն բիւրեղացած է, եւ որուն հոգատար ձեռքը հասած ու օրհնած է 

անհամար սրտեր` երկրագունդի գրեթէ բոլոր անկիւններուն: ՀՕՄ-ը իր աշխատանքով ինքզինք 

հաստատած է համազգային մեր տարածքին վրայ այնպէս, որ իր բացակայութիւնը մեր 

իրականութենէն հիմնովին պիտի փոխէր կառուցուածքային այն ենթահողը, որուն վրայ 
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հանգչած է ազգային մեր հաւաքական զգացումը: Հոն կայ միայն ծառայութիւն, ազնուութիւն 

շնորհող բարեսէր աշխատանք, մարդ արարածի պայծառ արժանիքները արտացոլող 

ներկայութիւն, ազգային հպարտութիւն ու արժանապատուութիւնը տածող անխոնջ 

գործունէութիւն: 

Աւարտին խօսք առաւ թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանը, որ վեր առնելով ՀՕՄ-ի 

գործունէութիւնը շրջանին մէջ, իր գնահատանքը արտայայտեց եւ իբրեւ ուրախալի երեւոյթ` 

նշեց այն մասնաճիւղերուն անունները, որոնք իրենց յոբելեանները տօնած էին: Առաջնորդ 

հայրը առանձնացնելով ՀՕՄ-ի Հոլիվուտի «Մայր» մասնաճիւղը` բարձր գնահատեց` անոր 100-

ամեայ գործունէութիւնը եւ առ ի գնահատանք օրհնագիր մը յանձնեց մասնաճիւղին: 

Յայտնենք, որ ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: 

Ցուցադրուեցաւ նաեւ շրջանի ՀՕՄ-ի 35-ամեայ բեղուն գործունէութիւնը արտացոլող ժապաւէն 

մը: 

Հայ Կիլիկիա Աւետարանական Եկեղեցւոյ Նոր  

Հովիւի Պաշտօնակոչութեան Արարողութիւն 

Հովանաւորութեամբ Հիւսիսային Ամերիկայի Հայ 

աւետարանական միութեան, 21 հոկտեմբերին 

Փասատինայի Հայ Կիլիկիա աւետարանական եկեղեցւոյ 

մէջ տեղի ունեցաւ վեր. Սերոբ Մկրտիչեանի 

պաշտօնակոչութեան արարողութիւնը` իբրեւ եկեղեցւոյ 

նորընտիր հովիւ: 

Յանուն Արեւմտեան հայոց թեմի առաջնորդ Մուշեղ 

արք. Մարտիրոսեանի, Փասատինայի Ս. Սարգիս Հայց. 

առաքելական եկեղեցւոյ հովիւ Պօղոս քհնյ. Պալթայեանը ներկայ եղաւ արարողութեան եւ 

յայտնեց առաջնորդ սրբազանին շնորհաւորանքներն ու բարեմաղթութիւնները: 

«Արարատ-Էսքիճեան» Թանգարանը Կը Հարստանայ  

Փրոֆ. Հիւսընի Գրադարանով 

Վերջերս «Արարատ-Էսքիճեան» թանգարանը 

ստացաւ փրոֆ. Ռապըրթ Հիւսընի հարուստ 

գրադարանը, որուն հատորներուն դասաւորումէն 

ետք տրամադրելի պիտի դարձնէ 

ուսումնասիրողներու: 

Նիւ Եորք ծնած եւ ամերիկահայ ընտանիքի 

(Հիւսընեան) զաւակ փրոֆ. Ռապըրթ Հիւսընը 

դոկտորի վկայականը ստացած է 1967-ին, 

Ճորճթաուն համալսարանէն եւ «Ռօուըն» համալսարանին մէջ առաւել քան 30 տարիներ 
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դասաւանդած է բիւզանդական եւ ռուսական պատմութիւն: Ան նաեւ Հարաւային Կովկասի 

պատմութեան մասնագէտ է եւ հեղինակը` շարք մը հատորներու, ներառեալ` կոթողային` 

«Հայաստան. պատմական աթլաս մը» (2001) աշխատասիրութիւնը: 

Փրոֆ. Հիւսընի գիրքերու հաւաքածոյին մէջ կան նաեւ հեղինակաւոր հայագէտ Նիկողայոս 

Ադոնցի եւ անոր ուսանողը հանդիսացած եւ Հիւսընի դասախօսը` կովկասագէտ Սիրիլ 

Թումանոֆի գրադարաններէն յատկանշական հատորներ: 

Շարլ Ազնաւուրին Նուիրուած Մանուկներու  

Մշակոյթի Արուեստանոց 

Կազմակերպութեամբ Վալանսի Հայ մշակոյթի տան,  22-26 հոկտեմբերին կազմակերպուեցաւ 

մանուկներու մշակոյթի արուեստանոցը` մասնակցութեամբ մօտաւորապէս 30 երեխաներու: 

Ամէն օր ժամը 14:00-18:00 երեխաները 

մասնակցեցան գործունէութիւններուն` 

ղեկավարութեամբ Վալանսի Հայ 

մշակոյթի տան վարչութեան անդամ 

Ռոզին Սարեանի եւ իր գործակիցներուն` 

Սոնա Ջանազեանին, Անահիտ 

Մկրտիչեանին, Լիզա Սարեանին եւ 

Ժուլիա Գիցիրեանին: Անոնց համար 

նախատեսուած էին պտոյտներ եւ շատ 

հաճելի յայտագիրներ, խաղեր, երգեր, 

ձեռային աշխատանքներ եւ 

անակնկալներ: Այս անգամուան նիւթն էր երեւանի 2800-րդ տարեդարձը, եւ այժմէականութեան 

տրամաբանութեամբ, գեղարուեստական աշխատանքներու նիւթերը կապուած էին Շարլ 

Ազնաւուրին : 

Ամէն օր նախատեսուած էր, որ երեխաները ժամանակ անցընեն եւ բացայայտեն բացօթեայ 

գործունութիւնը, որուն նպատակն է երեխաներուն խաղի եւ ուրիշ հաճելի միջոցներով 

ներկայացնել մշակոյթը եւ հայոց լեզուն: 

26 հոկտեմբերին տեղի ունեցաւ փոքրիկ հանդէս մը` մօտաւորապէս 80 հոգիի ներկայութեամբ: 

Վալանսի Հայ մշակոյթի տան ատենապետ Նազօ Ճինպաշեանը շնորհակալական խօսք ուղղեց 

կեդրոնի տնօրէնին, որ տրամադրած էր սրահը, գծագրիչ Ժերոմ Պոյաճեանին, որ ղեկավարեց 

գեղարուեստական գործունէութիւնը, նաեւ` բոլոր  անոնց, որոնք ժամանակ կը տրամադրեն 

հայապահպանութեան պայքարին: 

Վալանսի Հայ մշակոյթի տան վարչութեան յաջորդ ձեռնարկը տեղի պիտի ունենայ Կաղանդի 

արձակուրդին եւ յետոյ փետրուարին` իր կեդրոնին մէջ, 2 տարուան վերանորոգումէ ետք: 

www.kantsasar.com 
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Հայկական Եւ Պոնտական Երգերու Նուիրուած Երեկոյ 
Նախաձեռնութեամբ Հարաւային եգէականի մարզպետութեան, կազմակերպութեամբ 

Համազգայինի Ռոտոս կղզիի «Տիգրան Երկաթ» մասնաճիւղին վերջերս Ռոտոս կղզիին մէջ տեղի 

ունեցաւ հայկական եւ պոնտական երգերու 

նուիրուած ճոխ երեկոյ մը` նուիրուած նորոգ 

հանգուցեալ Համազգայինի Ռոտոսի մասնաճիւղի 

ատենապետ Խարա Քէօսէյեանի յիշատակին: 

Հայկական եւ պոնտական երգերու կատարումներով 

ելոյթ ունեցան Լիբանանէն հայ երգչուհի Սարինա 

Քրոսը, պոնտոսցի Ցախուրիտիս եղբայրները եւ մեծ 

թիւով տեղացի արուեստագէտներ: 

Համերգին ներկայ եղան Հարաւային եգէականի մարզպետ Եորղոս Խածիմարքոս, Յունաստանի 

մշակոյթի նախարարութեան կողմէ Երկոտասնեան կղզիներու բաժանմունքի 

պատասխանատու Քալիսթոս Տիաքոեորղիուն, նոյն բաժանմունքի տնօրէն Մանիա 

Միխայիլիտին, Համազգայինի Ռոտոսի «Տիգրան Երկաթ» մասնաճիւղի վարչութեան 

անդամները, Ռոտոսի պոնտական «Տիղենիս» միութեան անդամները, ինչպէս նաեւ` յոյն 

հանդիսատեսներ եւ օտար զբօսաշրջիկներ: 

«Զարթօնք» Պարախումբի 30-ամեակի Եւ Հայ Մշակոյթի 

Օրուան Նշում 

25 հոկտեմբերին, ՀՄ «Սիփան» միութեան «Նորայր Էլսայեան» մարզասրահին մէջ տեղի ունեցաւ 

«Զարթօնք» պարախումբի «Ոգիի մարտակոչ» թեմայով ելոյթը, գեղարուեստական ղեկավար` 

Լոռեթա Աւետիսեանի, բեմադրութեամբ` փրոֆ. Կարէն Գէորգեանի: 

Պարային ներկայացումը եւ պաստառի վրայ ցուցադրուող պատկերները հանդիսատեսը 

փոխադրեցին, հայոց աշխարհին նախորդ հարիւրամեակի սկզբնական ժամանակաշրջան, 

Ցեղասպանութեան նախորդող ժամանակաշրջանը, ապա անոր յաջորդած ժողովուրդի 

զարթօնքի, մշակոյթի պահպանման եւ ազատ ապրելու իրաւունքի պայքարի շրջան: 

«Զարթօնք» պարախումբի գեղարուեստական ղեկավար Լոռեթա Աւետիսեանը յայտնեց, որ սոյն 

ելոյթը, որ մաս կը կազմէ պարախումբի 30-ամեակին նուիրուած ձեռնարկներուն, նուիրուած է 

նաեւ Հայ մշակոյթի օրուան, որ կը փորձէ ժողովուրդի գոյատեւման եւ պայքարունակութեան 

ոգիին մէջ տեսնել մշակոյթի հզօր ներկայութիւնը միաժամանակ զայն ճանչնալով, որպէս 

ժողովուրդի ինքնութեան իմաստաւորման գործօն: 

Ներկայացման աւարտին Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. Սարգիսեան օրհնեց 

պարախումբը` կարեւոր նկատելով պարախումբի տղոց քանակի ու կատարողականութեան 

նախանձելի փաստը, որ կը խօսի պարախումբին վայելած հեղինակութեան մասին: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Հազը Մեղմացնելու 6 Բնական Միջոցներ 

Ձմրան եղանակի ամէնէն ընթացիկ հիւանդութիւններէն մէկը հազն է: Ատենին եւ ճիշդ ձեւով 

չդարմանուելու պարագային, անիկա շաբաթներ, երբեմն ալ ամիսներ կրնայ տեւել: 

Հազը մեղմացնող շաքարներ եւ օշարակներէն բացի` կան բնական այլ միջոցներ, որոնց մասին 

քիչեր գիտեն: Ահաւասիկ 6 բնական միջոցներ` հազը դարմանելու համար: 

-1- Ապակեայ խորունկ ամանի մը մէջ տաք ջուր 

լեցնել, մէջը լուծել էօքալիփթիւսի (ջերմի) 5 կաթիլ 

հիմնաիւղով: Ամանին վրայ ծռիլ եւ շոգին շնչել` 

գլուխն ու ամանը մեծ անձեռոցով մը ծածկելով: 

Շնչել առնուազն 20 վայրկեան: Էօքալիփթիւսը 

կարելի է փոխարինել վիքսի մածուկով: 

-2- Բաժակ մը տաք թէյին կէս կիտրոնի հիւթ եւ 

դգալ մը մեղր լուծել եւ օրական 3 անգամ խմել: 

Այս տաք խմիչքը ունի հակաբորբոքային եւ  

մանրէասպան յատկութիւններ: 

-3- Ուրցի թէյը կը բանայ շնչառական անցքերը, կը բուժէ կոկորդի ցաւը եւ կը դարմանէ 

մասնաւորաբար չոր հազը: 

Ուրցի թէյը աւելի համեղ կը դառնայ, եթէ անոր աւելցուի քանի մը կաթիլ կիտրոնի հիւթ եւ թէյի 

դգալ մը մեղր: 

-4- Յաճախ տուներուն մէջ օդը աւելի ապականած է, քան` դուրսը: Այսպէս, փոշին, քիմիական 

դեղերը, աքարիենները բաւարար պատճառներ են, որ օդը ապականի եւ դուռ բանայ 

շնչառական անցքերու գրգռման: Նոյնիսկ ձմրան բուքին օրական 20 վայրկեան պէտք է դուռ ու 

պատուհան բանալ` ապականած օդը մաքրելու համար: 

-5- Գիշերային հազը, որ ցերեկը արդէն չքացած է, կրնայ չոր օդի հետեւանք ըլլալ: Կան օդը 

խոնաւցնող գործիքներ, որոնք կը բարեխառնեն սենեակին օդը: Նոյն արդիւնքին կարելի է 

հասնիլ ջեռուցիչին վրայ խոնաւ անձեռոց մը փռելով: Պարզ միջոցներ` գիշերային հազը 

դարմանելու համար: 

-6- Մեղրը, կիտրոնին նման, հակաբորբոքային յատկութիւն ունի: Յատկապէս գիշերային 

հազերուն պարագային, մէկ-երկու դգալ մեղրը շատ արագ կը հանդարտեցնէ հազը` 

գրգռուածութենէն ձերբազատելով շնչառական անցքերը: 

www.tert.am 
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Չիփսը Կրնայ Վնասել 

Երեխաներու Մտաւոր Զարգացման 

Բրիտանացի հետազօտներ կը պնդեն, որ չիփսը վնասակար ազդեցութիւն ունի 

երեխաներուն մտաւոր զարգացման վրայ: 

Արդարեւ, երեք եւ չորս տարեկան երեխաներու վրայ կատարուած փորձ մը ցոյց տուած 

է, որ այն երեխաները, որոնք օրական չիփս կերած են, անոնց ուղեղին աշխատանքը 

բոլոր առումներով աւելի վատ եղած է, համեմատած` չիփս չուտողներու: 

Հետազօտները կը շեշտեն, որ առաջին խումբի երեխաներուն մօտ խախտած է 

յիշողութիւնը, տուժած է կեդրոնացումը, իսկ վարքը անհանգիստ եւ անհաւասարակշիռ 

դարձած է: 

Բժիշկներու կարծիքով, մանկական ուղեղին համար վնասակար են յագեցած ճարպերը, 

եւ ճիշդ այդ ճարպերն են վատ ազդեցութեան պատասխանատուները: 

Երեխաներուն սիրելի չիփսը, բացի յագեցած իւղերէն, նաեւ կը պարունակեն 

աքրիլամիտ կոչուած քիմիական նիւթը, որ քաղցկեղի ենթահող պատրաստելու 

հակամէտ է: 

www.aztarar.com 
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Սուրճի Մրուրը Օգտագործելու 

5 Հետաքրքրական Տարբերակներ 

Օրական մեծ քանակութեամբ սուրճի մրուր կը թափենք աղբամանը կամ լուացարանին մէջ` 

առանց իմանալու, որ անիկա հրաշքներ կը գործէ թէ՛ խոհանոցին մէջ եւ թէ՛ պարտէզը: 

Ստորեւ կը ներկայացնենք սուրճի մրուրը օգտագործելու 5 տարբերակներ: 

-1- Կը Չէզոքացնէ Սառնարանին Անախորժ Հոտերը 

Պզտիկ, փոս ամանի մը մէջ սուրճի մրուր լեցուցէք եւ զայն տեղաւորեցէք սառնարանին 

դարաններէն մէկուն վրայ: Մրուրը շատ արագ կը չէզոքացնէ անախորժ հոտերը: Մրուրը նորով 

փոխարինեցէք երկու շաբաթը անգամ մը: 

-2- Կը Մաքրէ Բանջարեղէն Եւ Միս Կտրելու Տախտակը 

Ոչ միայն բանջարեղէն եւ միս կտրելու տախտակը, այլեւ լուացարանին քարը մաքրելու եւ 

դարձեալ անախորժ հոտերը չէզոքացնելու լաւագոյն միջոցներէն մէկը սուրճի մրուրն է: Խոնաւ 

լաթը թաթխեցէք մրուրին մէջ եւ ուժգին շփեցէք տախտակը, ապա լուացէք օճառով եւ գաղջ 

ջուրով: 

-3- Տապակին Յատակի Իւղերը Մաքրելու Համար 

Տապակին յատակին փակած եւ կարծրացած իւղը մաքրելու համար սպունգը թաթխեցէք սուրճ 

մրուրին մէջ եւ շփեցէք: Արդիւնքէն շատ գոհ պիտի 

մնաք: 

-4- Բոյսերը Պարարտացնելու Համար 

Սուրճի մրուրը ոչ միայն կը պարարտացնէ հողը, 

այլեւ կ՛արգիլէ, որ հողը կարծրանայ ու քարանայ: 

Շնորհիւ մրուրին հողը կակուղ ու փխրուն կը մնայ: 

-5- Սխտորին, Ձուկին Հոտը Չէզոքացնելու Համար 

Եթէ ձուկ մաքրած էք, սխտոր մաքրած կամ` սոխ 

կեղուած, օճառը միշտ ալ լաւագոյն լուծումը չէ: 

Ձեր ափերուն մէջ քիչ մը խոնաւ մրուր առէք եւ 3- 5 վայրկեան շփեցէք` մարձելով մատներն ու 

ձեռքերուն երեսները: Գաղջ ջուրով ցօղուելէ ետք պիտի նկատէք, որ ոչ միայն անախորժ հոտը 

չքացած է, այլեւ ձեր ձեռքերը դարձած են չափազանց փափուկ: 
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