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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

Ս. ԾՆՈՒՆԴԸ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ԿԵՐՊՈՎ ՆՇՈՒԵՑԱՒ
ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ ԵՐԿՐԻՍ ԻՇԽԱՆՆ ՈՒ ԳԱՀԱԺԱՌԱՆԳԸ
ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵՑԻՆ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ
Կիրակի 6 Յունուար 2019-ին, Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցին եւ շրջափակը լեցուած
էին հաւատացեալներով, որոնք եկած էին հաղորդուելու մեր Տիրոջ եւ Փրկչին Յիսուսի
Քրիստոսի ծննդեան եւ աստուածայայտնութեան տօներուն հետ:
Պատարագէն առաջ Ազգային Առաջնորդարան այցելեց երկրիս Իշխան՝ Շէյխ Սապահ Ալ
Ահմատ Ալ Ճապէր Ալ Սապահի ներկայացուցիչ՝ Իշխանական Պալատի Դիւանատան
նախարար՝ Շէյխ Մուհամմատ Ապտալլահ Մուպարաք Ալ Սապահը, որ պաշտօնապէս
հիւրընկալուեցաւ Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեանին, Թեմական Ժողովի
ատենապետ՝ Տիար Քեռի Սարգիսեանին եւ գաղութիս հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Արտակ Աւագ
Քահանայ Քէհեաեանին կողմէ: Իշխանի ներկայացուցիչը նախ շնորհաւորեց Հայոց Ծննդեան
տօնը եւ Իշխանին, անոր գահաժառանգին եւ Ալ Սապահ ընտանիքի ջերմագին
բարեմաղթութիւնները փոխանցեց: Առաջնորդ Սրբազանը շնորհաւորելէ ետք, բարձրաստիճան

հիւրը նշեց, որ Իշխանին յատուկ թելադրանքով կը կատարէ սոյն այցելութիւնը, աւելցնելով, որ
Իշխանը կը հետեւի հայ համայնքին եւ անոր Առաջնորդ Սրբազան Հօր աշխատանքներուն,
մշտապէս կը գնահատէ հայ համայնքին շինիչ եւ դրական ներկայութիւնը Քուէյթէն ներս,
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քաջալերելով եւ մաղթելով որ հայ համայնքը, որպէս տիպար, օրինակելի, հաւատարիմ եւ
աշխատասէր համայնք ինչպէս անցնող տասնամեակներուն նաեւ ապագային մնայ եւ առաւել
բազմանայ Քուէյթի մէջ:
Իշխանին շնորհաւորութիւնները ընդունելէ ետք, հանդիսաւոր պատարագը մատուցեց, Թեմիս
Առաջնորդը:
Իր
Քարոզին
մէջ
Սրբազանը
անդրադարձաւ
Ս.
Ծննդեան
եւ
Աստուածայայտնութեան խորհուրդին, շեշտելով մանաւանդ, որ Քրիստոս ծնաւ որպէսզի լոյս
սփռէ խաւարին մէջ ապրող մարդկութեան: Յիսուսի հետեւողները կանչուած են նմանելու
Բեթլէհէմի երկնակամարին վրայ ճառագայթող յաւիտենական աստղին: Յիսուս ըսաւ. «Ես եմ
աշխարհի լոյսը» (Յվ 8.12): Մենք ալ աշխարհի վրայ լոյսեր դառնանք եւ փայլինք մեր մաքուր,
անբասիր եւ օրինակելի ու տիպար հաւատացեալի կեանքով: Սրբազանը շարունակելով իր
քարոզը, ըսաւ.-«Ուրեմն, ծնունդին իսկական պատգամը հետեւեալն է.- Աստուած իր Որդին
ղրկեց Իր հայրական սէրը յայտնելու եւ յուսալքուած մարդկութիւնը փրկելու: Ծնունդը
Քրիստոսը ճանչնալու եւ Անոր մեզի բերած փրկութիւնն ու յաւիտենական կեանքը ընդունելու
ուրախ առիթն է: Մեր կեանքը սքանչելի կ'ըլլայ այն ատեն, երբ ճանչնանք ծնեալ եւ օծեալ
Քրիստոսը: Ա՛յն ատեն մեր կեանքը կ'ըլլայ խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի:
Առաջնորդ Սրբազանը քարոզի աւարտին աղօթք բարձրացուց առ Աստուած, մեր հայրենիքին՝
Հայաստանին եւ մեր երկրորդ տան՝ Քուէյթին համար, մաղթենլով բարօր, խաղաղ եւ օրհնաբեր
տարի մը: Սրբազանը աղօթք բարձրացուց առ Ամենաբարին Աստուած, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
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:
Պատարագի աւարտին կատարուեցաւ ջրօրհրնէքի աւանդական արարողութիւնը: Կնքահայրն
էր փոքրիկն Կիրօ Գույումճեանը, որ Ս. Խաչը շալկած մասնակցեցաւ սրբազան
արարողութեան:
Պատարագի արարողութեան ներկայ գտնուեցան ՀՀ Արտակագ եւ Լիազօր Դեսպան Պրն.
Սարմեն Պաղտասարեան, ընկերակցութեամբ իր տիկնոջ եւ ՀՀ դեսպանատան Հիւպատոս՝
Պրն. Վարդգէս Յովսէփեանին: Պատարագէն ետք Առաջնորդարանի ''Նունէ եւ Նինարէ
Նազարեաններ'' սրահին մէջ, Առաջնորդ Սրբազանին շնորհաւորութեան եկան բազմաթիւ
օտար հիւրեր, քոյր եկեղեցիներու առաջնորդներ, դեսպաններ եւ Քուէյթցի երեւելի
ընտանիքներու բարեկամ անձնաւորութիւններ:
Հաւատացեալներու բազմութիւնը գոհունակ սրտով եւ Փրկիչին ծննդեան հոգեւոր բարիքներով
զօրացած ու լիցքաւորուած վերադարձան իրենց տուները:

ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ԴԵՍՊԱՆԱՏԱՆ ԼԻԱԶՕՐ ԳՈՐԾԱԿԱՏԱՐԻ
ԱՅՑԸ՝ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ
Երկուշաբթի, 7 Յունուար, 2019 ի առաւօտեան,
Սուրիական Դեսպանատան Լիազօր Գործակատար՝ Տք.
Ղասսան Անճարինի, ընկերակցութեամբ Պրն. Իպրահիմ
Հաճալի,
այցելեց
Ազգային
Առաջնորդարան,
շնորհաւորելու Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերշ. Տէր Մասիս
Եպսկ. Զօպուեանի Նոր Տարուան եւ Սուրբ Ծննդեան
տօները:
Պաշտօնական շնորհաւորութենէ ետք, մտերմիկ զրոյց մը
Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 471, àõñµ³Ã, 11 ÚàôÜàô²ð, 2019

2

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

տեղի ունեցաւ սուրիական հայրենիքի եւ հայ ժողովուրդին դարաւոր պատմութեան եւ երկու
ժողովուրդներու փոխ յարաբերութիւններու մասին՝ այսօրուան տագնապալից քաղաքական
պայմաններու լոյսին տակ: Ապա, Տէր Հօր ընկերակցութեամբ, Տք. Ղասսանը ծանօթացաւ
եկեղեցւոյ եւ առաջնորդարանի բաժիններուն:

ՔՈՒԷՅԹԻ ԻՇԽԱՆԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻ ԴԻՒԱՆԱՏԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐ ՇԷՅԽ ՄՈՒՀԱՄՄԱՏ ԱՊՏԱԼԼԱՀ
ՄՈՒՊԱՐԱՔ ԱԼ ՍԱՊԱՀ ԿԸ ՅԱՅՏԱՐԱՐԷ.
«ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ՔՈՒԷՅԹԵԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐԷՆ ՄԷԿՆ Է»:
ԱԼ ՔԱՊԱՍ»Ի ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԸ
Քուէյթեան «Ալ Քապաս» օրաթերթը 7 Յունուար 2019-ի իր թիւին մէջ յատուկ անդրադարձ
կատարած է Ս. Ծննդեան օրը երկրիս Իշխան՝ Շէյխ Սապահ Ալ Ահմատ Ալ Ճապէր Ալ Սապահի
ներկայացուցիչ, Իշխանական Պալատի Դիւանատան նախարար Շէյխ Մուհամմատ Ապտալլահ
Մուպարաք Ալ Սապահի Ազգային Առաջնորդարան կատարած այցելութեան:
«Ալ Քապաս» մէջբերած է Իշխանական Պալատի Դիւանատան նախարար Շէյխ Մուհամմատ
Ապտալլահ Մուպարաք Ալ Սապահի խօսքը.«Պատուաբեր է ներկայացնել երկրիս Իշխանն ու

Գահաժառանգը հայկական այս կարեւոր տօնին, եւ անոնց շնորհաւորանքն ու ողջոյնները
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փոխանցել Քուէյթի հայ համայնքին»: Շէյխ Մուհամմատ Ապտալլահ Մուպարաք Ալ Սապահ
«Ալ Քապաս»ի հետ իր զրոյցին մէջ յայտարարած է նաեւ, թէ հայ համայնքը երկար ժամանակէ ի
վեր Քուէյթեան ընկերութեան հիմնական մասնիկներէն է, որուն գոյութիւնը ուրախալի եւ
հպարտալի է, ինչպէս նաեւ բարեմաղթութիւններ փոխանցած է երկրին մէջ գործող բոլոր
համայնքներուն:
«Ալ Քապաս» անդրադարձած է նաեւ Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս.
Զօպույեանի կատարած յայտարարութիւններուն, ինչպէս նաեւ Ս. Ծննդեան քարոզին մէջ հնչած
իր գաղափարներուն, որոնք վեր կ'առնեն Քուէյթի մէջ տիրող գոյակցութեան դրական
մթնոլորտը, ուր տարբեր համայնքներ ազատօրէն կը կատարեն իրենց կրօնական ծէսերը եւ կը
վայելեն Քուէյթի Պետութեան բարեխնամութիւնը:

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄՕՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԴԵՍՊԱՆԻՆ
Երեքշաբթի, 8 Յունուար 2019-ին, Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի կազմի վարչութիւնը այցելեց
Հայաստանի հանրապետութեան դեսպանատուն եւ հանդիպում ունեցաւ դեսպան՝ Սարմէն
Պաղտասարեանի եւ դեսպանատան անձնակազմին հետ։ Պատուիրակութեան անունով խօսք
առաւ վարչութեան ատենապետ՝ Տիգրան Պայաթեան, որ շնորհակալութիւն յայտնեց

ընդունելութեան համար եւ շնորհաւորեց դեսպանին ու անոր ազնուափայլ տիկնոջ ու
դեսպանատան անձնակազմին Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան տօներուն կապակցաբար,
մաղթելով ծաղկավէտ օրեր եւ արդիւնաբեր տարի մը:
Այս հանդիպումին արծարծուեցան մշակութային զանազան ծրագիրներ: Դեսպան
Պաղտասարեան հաստատեց, որ սատար պիտի կանգնի Համազգային վարչութեան ազգանուէր
աշխատանքներուն, յատկապէս հայապահպանման ու մշակույթի տարածման սրբազան
գործերուն մէջ: Դեսպանը նաեւ գնահատեց վարչութեան խանդավառութիւնը, ու նորանոր
յաջողութիւններ մաղթեց միութեան աշխատանքներուն:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Ս. Ծննդեան Եւ Աստուածայայտնութեան Տօնը` Ս.
Էջմիածինի Մէջ
2019-ն հռչակուեցաւ Ընտանիքի տարի:
6 Յունուարին Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնին առիթով Ամենայն հայոց
Գարեգին Բ. կաթողիկոսը Ս. պատարագ մատուցեց Երեւանի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր
եկեղեցւոյ մէջ:

Ս. պատարագի արարողութեան ներկայ էին Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանը, Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր
Թովմասեանը, պետական այրեր, ինչպէս նաեւ Մայր աթոռ Ս. Էջմիածինի միաբաններ,
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդի անդամներ, հայ եկեղեցւոյ բարերարներ, Հայաստանի մէջ
հաւատարմագրուած օտարերկրեայ դիւանագիտական առաքելութիւններու ղեկավարներ,
հասարակական գործիչներ, կրթական, գիտական եւ մշակութային հաստատութիւններու
ներկայացուցիչներ, տարբեր համայնքներէ հասած հարիւրաւոր ուխտաւորներ:
Հայրապետական խաչվառազարդ թափօրը «Խորհուրդ խորին» շարականի հանդիսաւոր
երգեցողութեան ներքոյ Ս. Տրդատի մատուռէն ուղղուեցաւ դէպի ամպհովանիի ներքեւ
ամփոփուած հայոց հաւատքի հայր Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի մասունքները, ուր կատարուած
երկրպագութենէն ետք իր հայրական օրհնութիւնը ժողովուրդին բաշխող Ամենայն Հայոց
կաթողիկոսին առաջնորդեց դէպի խորան:
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Սուրբ Պատարագին իբրեւ առընթերականեր կը սպասաւորէին Մայր Աթոռի լուսարարապետ
Յովնան եպս. Յակոբեանն ու Մայր աթոռի Վարչատնտեսական բաժինի տնօրէն Մուշեղ եպս.
Բաբայեանը:
Արարողութեան ընթացքին Գարեգին Բ. կաթողիկոսը «Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ»
կենդանարար աւետիսը յղեց համայն հայութեան եւ տօնին առիթով փոխանցեց իր պատգամը:

Նաղդալեան. «ԵԱՀԿ-ի Մինսքի Խմբակի
Համանախագահները Հայաստանի Հանրապետութեան Եւ
Ազրպէյճանի Արտաքին Գործոց Նախարարներու
Հանդիպումի Առաջարկ Ներկայացուցած Են»
ԵԱՀԿ-ի
Մինսքի
խմբակի
համանախագահները
Յունուարին Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին
գործոց
նախարարներու
հանդիպումի
առաջարկ
ներկայացուցած են: «Արմէնփրես»-ի հետ զրոյցի մը
ընթացքին
այս
մասին
յայտնած
է Հայաստանի
Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան
մամլոյ բանբեր Աննա Նաղդալեան:
«ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներուն կողմէ եղած է Յունուարին արտաքին գործոց
նախարարներու
հանդիպում
կազմակերպելու
առաջարկ:
Հանդիպումի
մասին
յայտարարութիւնը պիտի կատարուի համաձայնեցուած կարգով», ըսած է Նաղդալեան:

Ղազախստանի Ներքին Գործոց Նախարարը Հանդիպում
Ունեցած Է Հայաստանի Դեսպանին Հետ
Ղազախստանի ներքին գործոց նախարարութեան մէջ 9 Յունուարի 2019-ին տեղի ունեցած է
ներքին գործոց նախարար Քալմուհանպեթ Կասիմովի հանդիպումը Ղազախստանի մէջ
Հայաստանի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Գագիկ Ղալաչեանին հետ: Ինչպէս կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը, այս մասին կը յայտնէ Ղազախստանի ներքին գործոց նախարարութեան
մամլոյ ծառայութիւնը:
Հանդիպման մասնակիցները միտքեր փոխանակած են յանցաւորութեան դէմ պայքարի, ինչպէս
նաեւ հասարակական կարգի ու անվտանգութեան պահպանման մարզերուն մէջ հայղազախական համագործակցութեան ներկայ իրավիճակի ու զարգացման հեռանկարներուն
շուրջ:
Կողմերը պատրաստակամութիւն յայտնած են շարունակելու երկկողմանի փոխադարձ
գործակցութեան ամրապնդումը փոխշահաւէտ ուղղութիւններով:
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Ինչպէս կը յայտնէ Ղազախստանի ներքին գործոց նախարարութեան կայքը, հանդիպումը
անցած է փոխըմբռնումի եւ կառուցողական երկխօսութեան մթնոլորտի մէջ:

Վանը, Կարսն Ու Համշէնը Յայտնուած Են Թուրքիոյ
Ձմեռնային Զբօսաշրջութեան Կարեւորագոյն Վայրերու
Շարքին Մէջ
Թուրքիոյ մէջ ձմեռնային զբօսաշրջութեան ամէնէն կարեւոր ուղղութիւններու շարքը համալրած
են ներկայիս այդ երկրին սահմաններուն մէջ գտնուող Վանը, Կարսն ու Համշէնը:
Թրքական mynet.com կայքը վարկանշային ցուցակ կազմած է` զբօսաշրջիկներուն խորհուրդ
տալով անպայման այցելել Աղթամար:
«Աղթամարի Ս. Խաչ եկեղեցին միջնադարեան հայկական ճարտարապետութեան լաւագոյն

օրինակներէն է», կ’ըսուի յօդուածին մէջ:
Ցուցակին մէջ երկրորդ տեղը գրաւած է պատմական Համշէնը, ապա Կարսը, Պայազիտը եւ
ժամանակակից Թուրքիոյ արեւմտեան շարք մը շրջաններ:
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Դաւթեան. «Ազրպէյճանի` Բանակի
Ստորաբաժանումները Սահմանապահներով
Փոխարինելը Սահմանային Իրավիճակին Մէջ Որեւէ
Փոփոխութիւն Չի Մտցներ»
Նախորդ տարիներուն համեմատ` հայ-ազրպէյճանական
սահմանին կրակոցներու քանակի նուազման միտում կայ:
Այս
մասին
Հայաստանի
Հանրապետութեան
պաշտպանութեան
նախարարութեան
կեդրոնական
հաւաքակայանին մէջ լրագրողներու հետ զրոյցի մը
ընթացքին ըսաւ Հայաստանի Հանրապետութեան զինուած
ուժերու ընդհանուր հրամանատար Արտակ Դաւթեան:
«Սահմաններուն վրայ էական փոփոխութիւն չկայ:
Զինադադարի դրութիւնը հիմնականին մէջ կը պահպանուի: Եթէ նախորդ տարիներուն հետ
համեմատենք` որոշակի մասով կրակոցներու քանակի նուազման միտում կայ», յայտնեց ան:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ ի՞նչ փոփոխութիւն մտցուցած է Ազրպէյճանի` հայազրպէյճանական
սահմանի
Ղազախ-Աղստաֆա
հատուածին
մէջ
բանակի
ստորաբաժանումները սահմանապահներով փոխարինելը, Դաւթեան ըսաւ. «Սահմանի
իրավիճակին մէջ որեւէ փոփոխութիւն չէ մտցուցած, եւ չեմ կարծեր, որ կը մտցնէ: Այս պահու
դրութեամբ որեւէ դրական կամ բացասական ազդեցութիւն չէ կատարուած այդ ուղղութեամբ:
Հետագային կ՛ողջունենք, եթէ սկսինք բանակցութիւնները` ե՛ւ սահմանի որոշումին հարցով, ե՛ւ
ընդհանուր ծառայութեան կազմակերպման ուղղութեամբ»:
Հայաստանի Հանրապետութեան Զինուած ուժերու ընդհանուր հրամանատար Արտակ
Դաւթեան աւելցուց, որ հայկական կողմը իր բաժինով կը կատարէ որոշակի խնդիրներ` առանց
յայտարարելու եւ միակողմանի:

«Ժամանակ». «Ազգային Ժողովի Ընդդիմադիր
Փոխնախագահ Պիտի Առաջադրուի Էնֆիաջեանը»
«Ժամանակ» օրաթերթը կը գրէ. «Բարգաւաճ Հայաստան
կուսակցութիւնը Ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտօնին
պիտի առաջադրէ Վահէ Էնֆիաջեանի թեկնածութիւնը:
Ըստ
աղբիւրին,
Էնֆիաջեանի
թեկնածութեան
շուրջ
համաձայնութիւն
գոյացած
է
նաեւ
վարչապետի
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանին հետ:

www.aztagdaily.com
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Եգիպտոսի Արտաքին Գործոց Նախարարը Դամասկոսին
Կոչ Ուղղեց Արաբական Լիկա Վերադառնալու Քայլեր
Որդեգրելու
Եգիպտոսի արտաքին գործոց նախարար Սամեհ
Շուքրի Սուրիոյ կառավարութեան կոչ ուղղեց`
Արաբական լիկային մէջ 7 տարիէ ի վեր իր
սառեցուած
աթոռին
վերադառնալու
քայլեր
որդեգրելու` աւելցնելով, որ Սուրիոյ Արաբական լիկա
վերադարձը կախեալ է լիկայի դիւանի որոշումէն եւ
Թունուսի մէջ յառաջիկայ մարտին նախատեսուած
վեհաժողովին կողմէ այդ որոշումի որդեգրումէն:
«Սուրիական կառավարութեան անվտանգութիւնը, կայունութիւնն ու գերիշխանութիւնը
չպահպանելը, տագնապէն դուրս գալու հոլովոյթը կեանքի չկոչելը հարցը կը պահեն այնպէս,
ինչպէս որ է», ըսաւ ան` յոյս յայտնելով, որ Սուրիոյ մէջ հարցերը դրական ուղղութեամբ կը
զարգանան:
«Սուրիոյ մէջ զինուորական տագնապը դրական որեւէ արդիւնք չտուաւ, այլ սուրիացի
ժողովուրդին համար ունեցաւ ծանր հետեւանքներ», յայտնեց եգիպտական դիւանագիտութեան
պետը:

«Ներկայ Պայմաններուն Մէջ Շատ Դժուար Է Սուրիայէն
Ամերիկեան Ուժերու Ամբողջական Հեռացումը
Պատկերացնել» Կ՛ըսէ Ռիապքով
Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Սերկէյ Ռիապքով յայտնեց, որ ներկայ
պայմաններուն, ինչպէս նաեւ Ուաշինկթընի` աշխարհին տիրելու եւ հարցերը ըստ իր
պայմաններուն լուծելու ձգտումին լոյսին տակ, շատ դժուար է Միացեալ Նահանգներու
Սուրիայէն ամբողջական հեռացումը պատկերացնել:
Ան յայտնեց, որ Սուրիոյ հարցին շուրջ ռուս-ամերիկեան հաղորդակցութիւնը երբեք չդադրեցաւ:
Թէեւ այդ հաղորդակցութեան մասին միշտ չյայտարարուեցաւ, սակայն երկար դադարներ
չունեցաւ` աւելցնելով, որ Ռուսիան պիտի շարունակէ Սուրիոյ հարցով Միացեալ Նահանգներու
հետ երկխօսութիւնը:
Միւս կողմէ, ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտօնատար մը «Ռոյթըրզ»-ին յայտնեց, որ
Միացեալ Նահանգներու նախագահի ազգային ապահովութեան հարցերու խորհրդատու Ճոն
Պոլթըն յայտնած է, որ ամերիկեան ուժերը ներկայ փուլին Սուրիոյ մէջ Թանաֆ ռազմակայանէն
պիտի չհեռացուին:
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Պաշտօնատարը նաեւ յայտնեց, որ Պոլթըն թուրք պաշտօնատարներուն ըսած է, թէ Ուաշինկթըն
դէմ է «քիւրտ դաշնակիցներուն» դէմ որեւէ յարձակումի: Պոլթըն դժգոհութիւն յայտնած է
Սուրիայէն ամերիկեան ուժերու հեռացման վերաբերեալ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ
Էրտողանի` «Նիւ Եորք Թայմզ» օրաթերթին մէջ լոյս տեսած յօդուածին առնչութեամբ:
Թուրք պաշտօնատարները իրենց կարգին վստահեցուցած են, որ թրքական ուժերը Սուրիոյ մէջ
զինուորական գործողութիւն պիտի չշղթայազերծեն, այնքան ատեն որ ամերիկեան ուժերը
այդտեղ են:

Չաւուշօղլու. «Ուաշինկթըն Սուրիայէն Իր Ուժերու Հեռացման Հարցով
Դժուարութիւններ Կը Դիմագրաւէ»
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու
յայտնեց, որ Ուաշինկթըն Սուրիայէն իր ուժերու հեռացման
հարցով
կը
դիմագրաւէ
դժուարութիւններ,
որոնց
կարեւորագոյնը ահաբեկչական կազմակերպութիւններու հետ
իր յարաբերութիւնն է»:
«Մենք պիտի չտատամսինք Եփրատի արեւելեան ափին վրայ
մեր քայլերը առնելու», ընդգծեց ան:
Չաւուշօղլու նշեց, որ Իտլիպի շուրջ Ռուսիոյ հետ կնքուած
համաձայնութեան գործադրութեան մէջ որեւէ խնդիր չէ յառաջացած, եւ ինք կը յուսայ, որ
հարցերը ապագային եւս այդպէս մնան:
Թրքական դիւանագիտութեան պետը նշեց, որ Անգարա կը զօրակցի Սուրիոյ հողային
ամբողջականութեան ու սահմաններու անձեռնմխելիութեան` աւելցնելով, որ Ռուսիոյ մէջ մօտ
օրէն տեղի ունենալիք Ռուսիա-Թուրքիա-Իրան եռակողմ վեհաժողովի պատրաստութիւնները
ընթացքին մէջ են:
Քրեմլինի բանբեր Տմիթրի Փեսքով երէկ իր կարգին հաղորդեց, որ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ
Թայիփ Էրտողանի Ռուսիա այցելութեան նախապատրաստական աշխատանքներ կը
կատարուին, սակայն այցելութեան թուականը տակաւին չէ ճշդուած:
Սուրիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Ֆայսալ Մըքտատ երէկ յայտնեց, որ Դամասկոս
աշխուժացուցած է քիւրտերուն հետ հանդիպումներն ու երկխօսութիւնը, «որոնց թիւը աւելցած է
հիւսիսային Սուրիոյ դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն լոյսին տակ»:
«Շատ կարեւոր է օգտուիլ այս առիթէն եւ քիւրտերուն հետ մեր ռուս բարեկամներուն կատարած
հաղորդակցութիւններէն», նշեց ան:
Սուրիոյ արտաքին գործոց փոխնախարարը ընդգծեց, թէ սուրիական հողերէն օտար ուժերու
հեռացումը հաստատօրէն պիտի իրականանայ:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Մետաքսի Ճամբուն Հայկական Ուրուագծումները
Մետաքսի ճամբան պատմական հին ժամանակներէն ի վեր ո՛չ միայն առեւտրատնտեսական,
այլ նաեւ քաղաքական առումով ռազմավարական յատուկ նշանակութիւն ունեցած է առնչակից
երկիրներուն համար:
Այդ ճամբու գործարկման, վերահսկողութեան համար ազդեցութեան գօտիներու բանեցման
բախումներ, ընդհարումներ, հասարակաց շահերու ձեւաւորումներ եւ անշուշտ պետական
քաղաքականութիւններու հատման, խաչաձեւման կամ համադրման կէտեր ստեղծուած են
տարբեր փուլերու:
Համաշխարհայնացումը
աշխարհագրական
տարածութիւններու
կամ
սահմանակից
մերձաւորութիւններու ազդեցութիւնը որոշ առումով չէզոքացուցած է: Սահմաններն ու
աշխարհագրական
հեռաւորութիւնները
նախկին
անփոխարինելիութիւնն
ու
անշրջանցելիութիւնը
չեն
ներկայացներ
վիրթուալ
շուկաներու
գերաշխուժացման
իրականութեան դիմաց:
Այնուամենայնիւ, ցամաքային կապը յատկապէս զինուորական, առեւտրատնտեսական եւ
յատկապէս ապրանքաշրջանառութեան համար կը շարունակէր պահել իր գործունակութիւնը:
Երկրագունդի երկբեւեռացումէն դէպի միաբեւեռ դրութեան անցումը, ապա, գէթ
տպաւորութեան սահմաններուն մէջ բազմաբեւեռային համակարգի մը ուրուագծուող
գործընթացը եւ վերջապէս տնտեսական նոր հսկային կայացումը արդէն տեսանելի կը դարձնէ
այսօրուան
համակարգի
Ծայրագոյն
Արեւելքի
կամ
Չինաստանի
բեւեռային
տնտեսաքաղաքական կերպարը:
Չինաստանը միջազգային շուկայ մուտք կը գործէ մեծ դռներէ եւ նոյնիսկ տնտեսական
հսկաներուն կը պարտաւորեցնէ ոչ անպայման հորիզոնական դիրքերէ բանակցիլ իրեն հետ:
Չինական այլընտրանքը ամէնուրեք է:
Իրողական այս պարունակին մէջ պէտք է ընկալել նաեւ պատմական Մետաքսի ճամբուն
վերագործարկման համար Չինաստանի կառավարութեան մշակած հայեցակարգը:
Ակադեմական
շրջանակներ,
հասարակական
կազմակերպութիւններ
այժմէական
հրատապութեամբ կ՛արծարծեն խնդիրը` ճանապարհային քարտէսի ձեւաւորման նմուշներ
ներկայացնելով քննարկումներու:
Հայկական առումով թէ՛ պետական եւ թէ՛ հասարակական մակարդակներու վրայ Մետաքսի
ճամբու հեռանկարը ռազմավարական յատուկ նշանակութիւն ունեցած է: Նախ անշուշտ
պատմական առումով, երբ պատմական հայրենիքն ու Կիլիկեան Հայաստանը
աշխարհագրականօրէն ներգրաւուած էին այդ ռազմավարական ճանապարհին. եւ ապա
բնականաբար ` այժմէական իմաստով:
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Հակառակորդներու կողմէ շրջափակուած Հայաստանի Հանրապետութիւնը Իրանէն, Ռուսիայէն
անցնող այս ճամբուն մինչեւ Ծայրագոյն Արեւելք երկարման ընթացքի կամրջումի դեր ունի, ինչ
որ թէ՛ քաղաքական եւ թէ՛ տնտեսական առումներով համազօր է մեր երկրի ապաշրջափակման
եւ ապամեկուսացման:
Պատմական ճանապարհին առնչուած եղած են 63 երկիրներ` ասիական, (միջին եւ ծայրագոյն
արեւելեան), եւրոպական, ափրիկեան: Ցամաքամասեր եւ տարբեր երկիրներու ժողովուրդներ
փոխկապակցող այս ճանապարհային գործընթացը ըստ էութեան ստեղծած է նաեւ տարբեր

կրօններու,
մշակոյթներու,
փոխյարաբերութիւններ:

լեզուներու,

ազգագրութիւններու,

հաւատքներու

Իսկ պատմական Կիլիկիան այս առումով եղած է երկխօսութեան եւ նշուած ոլորտներուն միջեւ
փոխյարաբերութիւններու աշխարհաքաղաքական կարեւորագոյն կէտերէն մէկը:
Պատմական եւ յատկապէս կրօնամշակութային եւ համամարդկային արժէքներու
վերարծարծման նպատակներով Մեծի Տանն Կիլիկիկոյ կաթողիկոսութիւնը ձեռնարկած է
Մետաքսի ճամբուն այս թեմաներուն առնչուած խորհրդաժողովի մը, որուն կը մասնակցին
Չինաստանէն, Եւրոպայէն եւ Միջին Արեւելքէն ակադեմականներ, փորձագէտներ,
պատմաբաններ եւ տնտեսագէտներ:
Մետաքսի ճամբու վերագործարկման աշխարհաքաղաքական ծրագիրը խիստ հեռանկարային
է հայկական կողմէ դիտուած: Իսկ այս առումով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան
նախաձեռնութիւնը այդ հեռանկարի հայկական ուրուագծումներուն հիմնովին նպաստող քայլ
է:

«Ա.»

Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 471, àõñµ³Ã, 11 ÚàôÜàô²ð, 2019

12

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

ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակի Պաշտօնական Տօնակատարութիւն
Դամասկոսի Մէջ
Կազմակերպութեամբ ՀՄԸՄ-ի Դամասկոսի վարչութեան, ուրբաթ, 7 Դեկտեմբեր 2018ին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին Հայ կաթողիկէ «Ամինեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
ՀՄԸՄ-ի
հիմնադրութեան
100-ամեակին
նուիրուած
պաշտօնական
տօնակատարութիւն:

Ձեռնարկը ընթացք առաւ Սուրիոյ եւ Հայաստանի զոյգ քայլերգներով`
կատարողութեամբ ՀՄԸՄ-ի շեփորախումբին, ապա ներկաները հրաւիրուեցան մէկ
վայրկեան յոտնկայս լռութեան` յարգելու 7 Դեկտեմբեր 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժի
զոհերու արդար ու անթառամ յիշատակը:
Բացման խօսքը կատարեց վարչութեան ատենապետ Միհրան Ղազարեանը, որ
հաստատեց, թէ ՀՄԸՄ-ը չեղաւ սոսկ մարզական միութիւն, ոչ ալ` սկաուտական
միութիւն, այլ եղաւ դպրոց` իր մարդակերտիչ եւ հայակերտիչ ծրագիրով, եղաւ
առաքելութիւն` իր վեհ սկզբունքներով ու ազնուագոյն իտէալներով. մեծցաւ եւ
ուռճացաւ` աշխարհի հինգ ցամաքամասերու 26 երկիրներու մէջ ծնունդ տալով 110
մասնաճիւղերու:
Գեղարուեստական յայտագիրը սկսաւ «Հայ ենք մենք» եւ բարի գալուստի խմբերգներով`
ներկայացուած գայլիկներու կողմէ, ապա Սէրլի Առաքելեանը նուագեց դաշնամուրի
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վրայ` Խաչատուրեանէն, Մարալ Սեւերեկլեանը ասմունքեց «Հայոց լեզուն», Արէն
Սեթիկեանը նուագեց ջութակի վրայ` «Ազգ փառապանծ», Ալին Հարենցեանը
ասմունքեց «Ուխտ Արարատի», Սարին Գաթգլեանը մեներգեց «Մենք ենք մեր սարերը»,
Սերժ Պոյաճեանը ջութակի վրայ նուագեց «Սարդարապատ»-ը, Միրելա Խալիլը
ասմունքեց «Սասունցիների պարը» եւ Ռիթա Մահսէրէճեանը նուագեց դաշնամուրի
վրայ Խաչատուրեանէն կտոր մը: Ձեռնարկը ճոխացուցին կակուղ թաթիկները,
գայլիկներն ու սկաուտները` գեղեցիկ պարերով, բուրգերով եւ խմբային երգերով:
Հետաքրքրական էր Դամասկոսի ՀՄԸՄ-ի պատմական նկարները հիմնադրութենէն
մինչեւ օրս, որ ցուցադրուեցաւ տեսերիզով` Դալար Հարենցեանի պատրաստութեամբ:
Օրուան պատգամը տուաւ ՀՄԸՄ-ի Շրջանային վարչութեան ատենապետ Մանուկ
Քէօշկերեանը: Ան ամփոփ ներկայացուց ՀՄԸՄ-ի պատմականը` շեշտելով միութեան
դաստիարակիչ դերը: Ան շեշտեց, որ այսօր 26 հազարի կը հասնի ՀՄԸՄ-ի
աշխարհասփիւռ մեծ ընտանիքի անդամներուն թիւը, որոնք կը զոհաբերեն իրենց
անձը` բարձր բռնելու համար այն դրօշը, որ իրենց աւանդ ձգուած է միութեան
հիմնադիրներուն կողմէ` իբրեւ նահատակներու ձեռքէն փոխանցուած անմար ջահ:
Տեղի ունեցաւ յուշանուէրներու բաշխում` ՀՄԸՄ-ի մէջ երկարամեայ ծառայող 14
եղբայրներու, որոնք կամաւոր բանակի զինուոր եղած են, երկար տարիներ ծառայած են
մարզական եւ սկաուտական մարզերուն մէջ:
Ձեռնարկը փակուեցաւ «Յառա՛ջ, նահատակ» քայլերգով` ՀՄԸՄ-ի սկաուտներու եւ
բոլոր ներկաներու երգեցողութեամբ:

ՀՅ Դաշնակցութեան 128-ամեակը Տիթրոյթի Մէջ
ՀՅԴ Տիթրոյթի «Ազատամարտ» կոմիտէն 9 Դեկտեմբերի յետմիջօրէին նշեց Հայ
յեղափոխական դաշնակցութեան 128-ամեակը` շուրջ 200 համակիրներու եւ
կուսակցականներու ներկայութեամբ:
Օրուան յայտագիրը սկսաւ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու, Հայաստանի եւ ՀՅԴ
«Մշակ բանուոր» քայլերգներով` կատարողութեամբ Շանթ Մասոյեանի, որ Նիւ Ճըրզիէն
եկած էր օրուան յայտագիրին մաս կազմելու համար:
Բացման խօսքը կատարեց ՀՅԴ «Ազատամարտ» կոմիտէի ներկայացուցիչ Րաֆֆի
Ուրլեանը, որ իր հակիրճ խօսքին մէջ անդրադարձաւ ՀՅԴ-ի 128 տարուան հարուստ
պատմութեան եւ ՀՅԴ-ի նպատակներուն` օրինակ տալով Հայաստանի Ա.
Հանրապետութեան 100-ամեակը, թէ ինչպէ՛ս Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնը
գլխաւոր դեր խաղցաւ այս պատմական հանգրուանին: Ան նաեւ կեդրոնացաւ ՀՅԴ-ի
սփիւռքի մէջ տարած հայապահպանման աշխատանքին, իր յարակից միութիւններով`
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Հայ երիտասարդական միութիւն, Պատանեկան միութիւն, Ուսանողական միութիւն,
ՀՕՄ, Համազգային, ՀՄԸՄ եւ Հայ դատ:
Սեղանի օրհնութենէն եւ ճաշերու հիւրասիրութենէն ետք սկսաւ օրուան յայտագիրը:
Տիթրոյթի Հայ երիտասարդական միութեան «Կոպեռնիկ Թանտրճեան» մասնաճիւղի
ատենապետ Հելեն Աթարը տուաւ երիտասարդութեան պատգամը: Ան յատուկ
շնորհակալութիւն յայտնեց ՀՅԴ «Ազատամարտ» կոմիտէին` անոր առաջնորդութեան եւ
օժանդակութեան համար:
Օրուան առաջին բանախօսն էր Քեն Խաչիկեանը, Շիքակոյէն, Հայ դատի Արեւելեան
շրջանի Գործադիր վարչութեան նախկին ատենապետ եւ Հայ իրաւական կեդրոնի
ատենապետ: Ք. Խաչիկեանը բացատրեց, թէ ինչպէ՛ս հայ գաղութները եւ հայորդիները
կրնան իրենց իրաւական պահանջները ձեռք ձգել: Ան անդրադարձաւ այս կէտի
կարեւորութեան` թէ՛ մեր անցեալի կալուածներու պահանջատիրութեան համար եւ թէ՛
ներկայիս ալ Արցախի ինքնորոշման իրաւունքին եւ հայ ժողովուրդի մարդկային
իրաւունքներուն, ինչպէս նաեւ` ինքզինք ղեկավարելու եւ ազատ ու անկախ
պատմական հողերու վրայ բնակելու իրաւունքին:

Յաջորդ բանախօսն էր Ֆիլատելֆիայէն ժամանած, ՀՅԴ Արեւելեան շրջանի
Կեդրոնական կոմիտէի անդամ Արա Չալեանը, որ յայտնեց Կեդրոնական կոմիտէին
շնորհաւորութիւնները Տիթրոյթի գաղութին եւ ՀՅԴ «Ազատամարտ» կոմիտէին` իրենց
ազգանուէր եւ անձնուէր աշխատանքներուն համար եւ հաստատեց, որ Տիթրոյթի
գաղութը իբրեւ բարի օրինակ կը ճանչցուի Արեւելեան շրջանի մէջ: Ան նաեւ
անդրադարձաւ ՀՅԴ-ի երկարամեայ եւ հարուստ պատմութեան եւ ՀՅԴ-ի եզակի
դերակատարութեան` հայ գաղութները կերտելու, առաջնորդելու եւ հայ պահելու
աշխատանքներուն մէջ: Չալեանը իր խօսքը եզրափակեց` ներկաները եւ մանաւանդ
երիտասարդները հրաւիրելով գործունեայ եւ եռանդուն անդամ ըլլալու գաղութին,
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մասնաճիւղերուն եւ Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան եւ մասնակից ըլլալու
ապագան կերտելու գործին մէջ:
Օրուան բանախօսներու խօսքերէն ետք Րաֆֆի Ուրլեանը խօսք առաւ եւ բացատրեց
ՀՅԴ Տիթրոյթի «Ազատամարտ» կոմիտէի երիտասարդ առաջնորդի «Գարեգին Նժդեհ»
մրցանակին եւ համակիրի մրցանակներուն մասին: Ան նշեց, որ համակիրի մրցանակը
կը շնորհուի գաղութի այն անդամներուն, որոնք կուսակցութեան վարքագիծին,
սկզբունքներուն, քաղաքական արեւելումին ճշդութեան համոզուած եւ առանց
շարքային անդամ ըլլալու` կ՛աշխատին եւ կը ծառայեն այդ գաղափարին եւ նպատակին
իրականացման համար:
«Գարեգին Նժդեհ» մրցանակին արժանացաւ Հելեն Աթարը` իր օրինակելի անդամ
ըլլալուն եւ իր տարած անխոնջ աշխատանքին համար:
«Համակիրի մրցանակ»-ին արժանացան Կարինէ Չոփչեանը` ՀՄԸՄ-ի տարիներու
գլխաւոր խմբապետուհիի անձնուէր իր աշխատանքին համար, Սօսի Փալանճեանը`
ՀՕՄ-ի «Ցոլիկ» մասնաճիւղի վարչական եւ ՀՄԸՄ-ի վարչութեան անդամ եւ ՀՅԴ-ի
ձեռնարկներու կամաւոր աշխատող Սիրվարդ Թելպելեանը` ՀՕՄ-ի «Շաքէ»
մասնաճիւղի երկարամեայ ատենապետուհի:
Եւ վերջապէս «Յիշատակի պարգեւ» մրցանակը ներկայացուց Տիթրոյթի «Ազատամարտ»
կոմիտէի անդամ Սեպուհ Սարգիսեանը, որ ներկայացուց մեզմէ շատոնց բաժնուած
Արամ Հարազեանին տարած աշխատանքները եւ խօսեցաւ անոր արժանաւոր
կուսակցականի վարքին եւ ներդրումներուն մասին: Արամ Հարազեանի մրցանակը
յանձնուեցաւ իր որդիին` Տէյվիտին:
Մրցանակներու բաշխումէն ետք բեմը յանձնուեցաւ Շանթ Մասոյեանին, որ ազգային եւ
կուսակցական երգերով ոգեւորեց ներկաները:

Հանդիսաւոր Պաշտամունք` Նուիրուած
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան
Հիմնադրութեան 100-ամեակին
Ամերիկայի Հայ աւետարանչական ընկերակցութեան հիմնադրութեան 100-ամեակին
առիթով փառաբանութեան հանդիսաւոր պաշտամունք մը տեղի ունեցաւ կիրակի, 23
Դեկտեմբեր 2018-ին, կէսօրին ժամը 12:00-ին, Հայ աւետարանական Էմմանուէլ
եկեղեցիին

մէջ:

Հանդիսութիւնը

սկիզբ

առաւ

Յովիկ

Գերպապեանի

առաջնորդութեամբ: Ան անդրադարձաւ աւետարանչականին հալէպահայ գաղութին
բերած բովանդակալից ներդրումին, որմէ ետք հրաւիրեց ներկաները` միասնաբար
կարդալու Հայ աւետարանական եկեղեցիներու հաւատոյ հանգանակը:
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Հայ

աւետարանական

համայնքին

միացեալ

երգչախումբը

ներկայացուց

«Քու

հաւատարմութիւնդ մեծ է» եւ «Քրիստոսի թագով պսակուիլը» հոգեւոր երգերը:
Պատուելի Սիմոն Տէր Սահակեանը Աստուածաշունչէն հատուած մը կարդաց`
հիմնուած Մարկոս 16.14-18 համարներուն վրայ:
Այնուհետեւ վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանը դիտել տուաւ, որ այդ օրը տօն է
Ամերիկայի

Հայ

աւետարանչական

աւետարանական

եկեղեցիներուն

ընկերակցութեան
եւ

եւ

աշխարհասփիւռ

կազմակերպութիւններուն

համար:

հայ
Ապա

վերապատուելին վերյիշելով Հալէպի անցնող վեց տարիներու աղէտալի օրերը`

յայտնեց, թէ որքան ալ մարդ փորձութիւններու հանդիպի, պէտք չէ կորսնցնէ Աստուծոյ
կողմէ

շնորհուած

ապրելու

յոյսը:

Համայնքապետ

Յարութիւն

Սելիմեանը

երախտագիտական ջերմ զգացումներով կարդաց Ամերիկայի Հայ աւետարանչական
ընկերակցութեան գործադիր տնօրէն Զաւէն Խանճեանին այս պատեհ առիթով
ուղղուած խօսքը:
Հանդիսութեան ընթացքին Հայ աւետարանական «Արմիս» երաժշտանոցէն խումբ մը
աշակերտներ ներկայացուցին երաժշտական կտորներ: Ապա Ժաք Պոզեագալեանը
«Ի՜նչ մեծ ես դուն» հոգեւոր երգին կատարումով հանդէս եկաւ, դաշնամուրի
ընկերակցութեամբ Գայեանէ Սիմոնեան-Տէրեանի:

www.aztarar.com
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Օգտակար Խորհուրդներ` Օրուան Ընթացքին
Աւելի Եռանդուն Եւ Թարմ Ըլլալու Համար
-1-Աւելի կանուխ քնացէք: Քունի պակասը նուազ արդիւնաբեր կը
դարձնէ ձեր աշխատանքը եւ մնայուն յոգնածութիւն կը
պատճառէ: Առողջ եւ կայտառ զգալու համար օրական առնուազն
6 ժամ պէտք է քնանալ:
-2-Օրական մարզանք ըրէք: Մարզանքները երկար ժամանակի
վրայ ներդրումներ են ձեր առողջութեան համար: Առանց
մարզանքի` առողջութեան ընդհանուր մակարդակը կը նուազի,
եւ ձեզի համար աւելի դժուար կ՛ըլլայ մտածել, կեդրոնանալ ու արտադրել:
-3-Օրուան ընթացքին կարճ մրափ մը առէք: Ցերեկային այս կարճատեւ քունը շատ արագ կը
կազդուրէ եւ կը վերալիցքաւորէ ձեզ:
-4-Առաւօտեան կատարեցէք ձեր բարդ աշխատանքները` Աշխատանքային օրուան առաջին
չորս ժամերը ամէնէն արդիւնաբերներն են: Իսկ երբ առաւօտեան շատ ժամանակ կը վատնէք
ձեր բջիջայինին վրայ, արդէն օրուան երկրորդ կիսուն յոգնած կը զգաք:
-5-Ծրագրեցէք յաջորդ օրուան ձեր ընելիքները: Եթէ պէտք ըլլայ, նոյնիսկ թուղթի մը վրայ
արձանագրեցէք յաջորդ օրուան ձեր ընելիքները: Թէկուզ կարգ մը պարտականութիւններ
անախորժ են, մի՛ ձգձգէք զանոնք եւ նախընտրաբար կատարեցէք օրուան առաջին կիսուն:
-6-Ճիշդ եւ առողջ ձեւով սնանեցէք: Ձեր ճաշացուցակէն անպակաս ըրէք Սէ. կենսանիւթով
հարուստ պտուղներն ու բանջարեղէնները, ձկնեղէնը եւ այլն…
Երկարատեւ եւ անբացատրելի յոգնածութեան պարագային, նախընտրելի է, որ դիմէք բժիշկի
մը կարծիքին եւ իմանաք պատճառը:ջին չորս ժամերը ամէնէն արդիւնաբերներն են:

Ի՞նչ Տեսաք Առաջին Հերթին
Արագ աչք մը նետեցէք նկարին. այն, ինչ
տեսաք առաջինը, կը բացայայտէ ձեզ:
Պատուհանին Մօտ Նստած Կին
Դուք մարդամօտ անձ էք, դիւրաւ կը
յարաբերիք
մարդոց
հետ:
Ձեզ
շրջապատողները ուշադիր լսելու, զանոնք
հասկնալու, ի հարկին ձեռք երկարելու եւ
օգտակար
խորհուրդներ
տալու
բարի
յատկութիւնը ունիք:
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Աղուէս
Առողջ փառասիրութիւն ունիք, միշտ կը ձգտիք լաւագոյնին հասնիլ եւ առաջինը հանդիսանալ:
Նպատակասլաց անձ էք: Եսասիրական մղումներ չունիք, կ՛ուզէք ձեր նպատակին հասնիլ`
առանց ուրիշներուն վնասելու:
Վարագոյր
Հաւասարակշռուած եւ հանդարտ անձ էք: Ունիք ձեր սեփական համոզումները: Ըստ ձեզի,
կեանքի մէջ իւրաքանչիւր անձ իր ուղին ընտրելու իրաւունք ունի:
Կին Եւ Տղամարդ
Պատասխանատուութեան գիտակցութիւնը ունեցող անձ էք: Կը սիրէք օգնել ուրիշներուն եւ մեծ
բաւարարութիւն կը զգաք, երբ կը յաջողիք: Վստահութիւն ունիք մարդոց հանդէպ եւ ատիկա
փոխադարձ է:
Բնապատկեր
Անհաղորդ եւ դաժան անձի տպաւորութիւն կը ձգէք: Չէք սիրեր ուրիշներէն կախեալ ըլլալ, կը
նախընտրէք ինքնուրոյն հասնիլ ձեր նպատակին: Թէեւ կը գնահատէք ֆինանսական
կայունութիւնը, բայց գումարը ձեզի համար առաջնահերթութիւն չէ:

Ինչպէ՞ս Յանդիմանել Երեխան
Երեխայի դաստիարակութիւնը շատ մեծ պատասխանատուութիւն է եւ` բարդ աշխատանք: Երբ
երեխան սխալ մը գործէ, բնական է, որ ծնողքը պիտի յանդիմանեն, սակայն յանդիմանութիւնն
ալ ունի իր կանոնները: Ստորեւ քանի մը օգտակար խորհուրդ` նման կացութեան դիմաց
գտնուող ծնողներուն համար:
Ճիշդ Պահուն Յանդիմանել
Երեխան պէտք է յանդիմանել ճիշդ պահուն, ոչ ուշացումով,
որպէսզի
ան
կապը
հաստատէ
իր
սխալին
եւ
յանդիմանութեան միջեւ:
Հանդարտ Մնալ Եւ Չգոռալ
Երեխային հետ գոռալով խօսիլը թէ՛ արդիւնքի չի հասցներ եւ
թէ՛ կը նուաստացնէ զայն: Կարեւոր է պաղարիւնութիւնը
պահել, խօսիլ մեղմ, սակայն` կտրուկ եւ վճռական ոճով:
Չսպառնալ
Երեխան յանդիմանել` անոր սխալը մատնանշելով, բայց անոր ներաշխարհը յուզող
սպառնալիքներէ հեռու մնալ: Այսպէս, «քեզ այլեւս պիտի չսիրեմ», «դուն իմ տղաս չես», «ես
տունը պիտի ձգեմ ու հեռանամ»` այս արտայայտութիւնները մի միայն կը խանգարեն
երեխային ներաշխարհը եւ մնայուն անձկութեան կը դատապարտեն զայն:
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Դատապարտել Արարքը Եւ Ոչ` Երեխան
Յանդիմանելու ժամանակ քննադատել երեխային արարքը եւ ոչ` երեխան:
Չհամեմատել
Իւրաքանչիւր երեխայ իւրայատուկ չէ, զայն պէտք չէ ուրիշներու հետ համեմատել եւ, աւելի՛ն,
նուաստացնել:
Բացատրել
Առանց հիմնաւորումներու եւ բացատրութեան` չյանդիմանել երեխան, ան յստակօրէն պէտք է
հասկնայ իր յանցանքին ծանրութիւնը եւ անոր հետեւանքները:
Հետեւողական Ըլլալ
Եթէ օր մը երեխան ծանր յանդիմանութիւն ստացած է տուեալ յանցանքի մը համար եւ
շաբաթներ ետք նմանօրինակ յանցանքի մը դիմաց աչք կը փակուի, ան եւս շփոթութեան կը
մատնուի եւ կը դառնայ անուղղայ:
Յիշենք, որ վատ վերաբերմունքը, գոռոցը, վիրաւորական խօսքերն ու ծեծը ոչ միայն
դաստիարակիչ չեն, այլեւ բացասական ազդեցութիւն կ՛ունենան անոր մտային եւ հոգեկան
զարգացման վրայ:

Հետաքրքրական Միտքեր`Աւետիք Իսահակեանէն
– Սիրո՛վ չափեցէք, թող այն լինի ձեր միակ չափը` ամէն
բան չափելիս:
– Կեանքը շօշափելի երազ է, իսկ երազը` շօշափելի
կեանք:
– Երազը մեր չխոստովանած, անկեղծ ցանկութիւնների
հայելին է:
– Լուսինը լճակի մէջ բանաստեղծութիւն է, իսկ
երկնքում` իրականութիւն եւ նուազ գեղեցիկ ու հմայիչ:
– Քո ամենամռայլ ամպամած օրը միտքդ բեր, որ
ամպերից վերեւ արեւ կայ:
– Աշխատանք, սէր, ընկերութիւն, ողջախոհութիւն,
որոնք միջոցներ են ապրելու համար:
– Ճշմարտութիւնը ոտքով է գնում, սուտը` թեւերով:
– Կանանց խօսել սովորեցնելու համար հազար հնարքներ կան, լռեցնելու համար` ոչ մէկ:
– Խղճի վէրքերը երբեք չեն սպիանում:
– Ամէն ինչ դեղ է եւ ամէն ինչ` թոյն: Կարեւորը չափն է:
– Եւ ի՞նչ է փառքը. այսօր քեզ մարդիկ եղջիւրներից վեր կը բարձրացնեն, վաղը նոյն մարդիկ
սմբակների տակ ճզմելու համար քեզ վար կը նետեն:
– Կեանքի սափորը լիքն է աղի ջրով, որ ինչքան խմում ես, այնքան աւելի ծարաւանում,
այրուելով խմում վերստին եւ զզւում, բայց բնաւ չես յագենում:
– Չկայ այլանդակ սէր, ինչպէս չկայ գեղեցիկ բանտ:
– Ոգեշնչումը մի հիւր է, որը չի ստիպում այցելել ծոյլերին, նա յայտնւում է նրանց մօտ, ովքեր
իրեն կանչում են:
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