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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

Երկուշաբթի, 9 Դեկտեմբեր 2019-ին, Թեմիս
Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ.
Մանուէլեան ներկայ գտնուեցաւ Քուէյթի մօտ
Քաթարի Դեսպանութեան կողմէ կազմակեպուած
ընդունելութեան, տեղւոյն Դեսպան Տիար Պանտար
Պըն Մուհամմէտ Ալ Աթիյէի հրաւէրով, ոգեկոչելու

յիշատակը պետութեան հիմնադիր՝ Շէյխ Ճասէմ Պըն
Մուհամմէտ Պըն Սանիի, որու շնորհիւ Քաթարը
ապրած է միասնակամութեան եւ համերաշխութեան
փառահեղ շրջան մըֈ Սոյն միջոցառումը տեղի
ունեցաւ «Ֆոր Սիզըն» պանդոկի «Ալ Պատա» սրահին
մէջ:
Հայր
Սուրբին
կ'ընկերակցէր
Ազգային
Վարչութեան անդամ Տօքթ. Յակոբ Սէրայտարեան:
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․
Վարժարանիս 6րդ դասարանի Կրօնի ծրագիրը կ՝ընդգրկէ նիւթեր՝ Հայ Եկեղեցւոյ
մասնաբաժիններուն, ծիսակատարութիւններուն, տօներուն ու արարողութիւններուն
շուրջֈ Նշեալ գիտելիքները գործնական կերպով իւրացնելու միտումով Երեքշաբթի, 10
Դեկտեմբեր 2019ին, 6րդի դասարանցիները Տնօրէն՝ Տոքթ․ Ներսէս Սարգիսեանի եւ
հայերէնաւանդ ուսուցչուհի՝ Օրդ․ Մարալ Համպոյեանի ընկերակցութեամբ
այցելութիւն մը տուին Ս․ Վարդանանց Եկեղեցի։
Աշակերտները
դիմաւորուեցան
Թեմիս
Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Հոգշ․ Տ․
Պետրոս Վրդ․ Մանուէլեանի կողմէ, որու
առաջնորդութեամբ շրջեցան եկեղեցւոյ եւ
Առաջնորդարանի մասնաբաժինները եւ Հայր
Սուրբին կողմէ մանրամասն տեղեկութիւններ
ստացան իւրաքանչիւր բաժնի շուրջ։
Աշակերտներու խանդավառ ներկայութենէն
ներշնչուած
Հոգշ.
Հայր
Սուրբը
իր
օրհնութիւնները
փոխանցեց
անոնց
եւ
յորդորեց աւելի մօտենալ եկեղեցւոյ եւ ծառայել
անոր պայծառութեան ու բարօրութեան համար, ինչպէս նաեւ անդրադարձ կատարեց,
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքի առաքելութեան շուրջ եւ հոգեւոր
կրթութիւն ստանալու քաջալերական խօսքեր արտասանեց աշակերտներուն։
Աւարտին, աշակերտները չորս ամսուան ընթացքին իրենց հաւաքած սրտաբուխ
լումաները նուիրեցին եկեղեցւոյ գանձանակին։

Նոր տարուան եւ Ս․ Ծնունդի զոյգ տօներուն առիթով,
վարժարանիս Մանկապարտէզի եւ Նախակրթարանի
աշակերտութիւնը իր առաջին նուէրը ստացաւ, որն է՝
Հալէպահայ
մանկական
գեղարուեստական
յայտագրերու
երիտասարդ
մեկնաբան
ՍՈՆԱ
ՍԻՒԼԻՒՔՃԵԱՆ-ԹԷՐԶԵԱՆԻ «Կախարդուած Նոր
Տարին» խորագրեալ ձայնասկաւառակը, որ կը
պարունակէ փոքրիկներու մանկական երգերով
համեմուած թատերական ներկայացումներֈ
Սոնայի այս մանկական հէքիաթ ներկայացումը
պատրաստուած է Հալէպի մէջֈ Սոնան ներկայիս կը
գործակցի Հալէպի Ռատիօ ԵՐԱԶ-ի անձնակազմին
հետ եւ անոր բոլոր ներկայացումները կը սփռուին www.radioyeraz.comէնֈ
Շնորհակալութիւն Սոնային... Նորանոր յաջողութիւններ եւ փայլուն վերելք կը մաղթենք
անոր՝ երգարուեստի բնագաւառէն ներս...
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

11 Դեկտեմբեր 2019-ին Ազգային ներկայացուցչական ժողովը
Պոլսոյ հայոց 85-րդ պատրիարք ընտրեց Սահակ եպս.
Մաշալեանը:
8 Դեկտեմբեր 2019-ին տեղի ունեցած պատուիրակներու
ընտրութենէն ետք յստակացաւ Սահակ եպս. Մաշալեանի
յաղթանակի հաւանականութիւնը:
Սահակ եպս. Մաշալեանի օգտին քուէարկած են 102, իսկ
Արամ արք. Աթէշեանի օգտին` 16 պատգամաւորներ, իսկ մէկ
քուէ անվաւեր նկատուած է:
Պոլսի
Հայոց
պատրիարքարանը
նոր
կազմով,
նոր
ծրագիրներով ու նախաձեռնութիւններով նոր համայնք պիտի
կերտէ: Այս մասին յայտարարեց նորընտիր պատրիարք
Սահակ եպիսկոպոս Մաշալեան` Ս. Աստուածածին մայր տաճարի մէջ դիմելով համայնքի
ներկայացուցիչներուն, հոգեւորականներուն: «Նորութեան կարիք կայ` հոգեպէս ու միտքով:
Մեր հաստատութիւնները նորոգուելու կարիք ունին, իմ ընտրութիւնս առաջին քայլը պիտի
ըլլայ: Առաջնորդութեան օրինակ ունինք մեր առջեւ` Յիսուս Քրիստոսը, որ իր աշակերտներուն
ոտքերը լուաց, ցոյց տուաւ, թէ ինչպէս ըլլալ բարի հովիւ: Այսօր պատրիարք չընտրեցիք,
Աստուծոյ եւ ազգի առաջին ծառայ ընտրեցիք», «Արմէնփրես»-ի հաղորդումով ըսած է Սահակ
եպս. Մաշալեան:

11 Դեկտեմբերին Լիբանանի մէջ Հայաստանի
Հանրապետութեան
դեսպան
Վահագն
Աթաբէկեան հանդիպում ունեցաւ ՀՅԴ Բիւրոյի
ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեանի եւ ՀՅԴ
Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ,
երեսփոխան Յակոբ Բագրատունիին հետ:
Հանդիպումի
ընթացքին
քննարկուեցան
լիբանանահայութեան ընթացիկ իրավիճակին եւ
Հայաստան-սփիւռք
համագործակցութեան
հեռանկարներուն վերաբերող հարցեր:
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ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական
հարցերու գրասենեակի ղեկավար Կիրօ
Մանոյեան յայտարարեց, որ Հայաստանի
վարչապետ
Նիկոլ
Փաշինեանի
յայտարարութիւնները` առնուազն Արցախի
հարցին առնչուող, անհետեւողակա ն են եւ
հակասական: Ան յիշեցուց, որ վարչապետը
անգամ մը կ՛ըսէ` «Արցախը Հայաստան է եւ
վերջ», իսկ այլ առիթով կը պնդէ Արցախը
բանակցութիւններու սեղան վերադարձնելու
անհրաժեշտութեան մասին:
«Հարց կը ծագի. եթէ Արցախը Հայաստանի մաս է, ապա բանակցութիւններուն Ստեփանակերտի
ի՞նչ մասնակցութեան մասին է խօսքը: Այդ շարքէն են վարչապետի յայտարարութիւնները այն
մասին, որ Երեւանի եւ Ստեփանակերտի դիրքորոշումները տագնապի խաղաղ լուծման
վերաբերեալ նոյնն են: Ասիկա նոյնպէս կը վերացնէ բանակցութիւններուն մէջ Արցախի
մասնակցութեան անհրաժեշտութիւնը», յայտնեց ան:
Մանոյեան հաստատեց, որ Հայաստան միանգամընդմիշտ պէտք է փաստաթուղթերով ամրագրէ
Արցախի անվտանգութեան երաշխաւորի կարգավիճակը, ինչ որ կարելիութիւն պիտի տայ
Հայաստանին` աւելի հետեւողական ըլլալու բանակցութիւններուն մէջ, դադրեցնելու
ազրպէյճանական մեղադրանքները:
Ան նկատել տուաւ, որ գործող իշխանութիւնը կը կրկնէ նախորդ ղեկավարութեան սխալը`
երկրորդ մակարդակ մղելով Երեւանի` Արցախի անկախութեան պաշտօնապէս ճանաչումն ու
Ստեփանակերտի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքի պայմանագիրի կնքումը: Մանոյեան
կ՛ենթադրէ, որ հայկական դիւանագիտութիւնը կը վախնայ արտաքին ճնշումէն, բայց ասիկա
արդարացուած չէ:
ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատուն նշեց, որ
բանակցութիւններուն գծով երկու երկիրներու արտաքին գործոց նախարարները համաձայնած
են յաջորդ տարուան սկիզբը հանդիպիլ, ինչ որ դրական է, բայց պարզ չէ, թէ ինչի՛ մասին խօսած
են: «Այն փաստը, որ այդ եռակողմ հաղորդակցութիւնը հնգակողմ չէ եղած, կը նշանակէ, որ
Ազրպէյճանը եւ Հայաստանը համաձայն չեն եղած անոր բովանդակութեան», յայտնեց ան:
Անդրադառնալով շրջան ընող այն լուրերուն, որ Ազրպէյճան կը փափաքի, որ
բանակցութիւններուն մասնակցի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ազրպէյճանական համայնքը` Կ.
Մանոյեան նկատել տուաւ, որ եթէ մեծ ձեւաչափով հանդիպում պիտի կայանայ, ապա չի
կարծեր, որ դիմացի կողմը պէտք է առարկէ, թէ ո՛վ մաս կը կազմէ Ալիեւի պատուիրակութեան:
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Ներքաղաքական զարգացումներուն անդրադառնալով` Մանոյեան նկատել տուաւ, որ
առնուազն Դաշնակցութեան մասին Փաշինեանի ըսածները հետզհետէ համահունչ կը դառնան
Լեւոն Տէր Պետրոսեանի ըսածներուն: «Լեւոն Տէր Պետրոսեանն ալ 1992-1994-ին, երբ մեր
Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրայր Մարուխեանը արտաքսեց երկրէն, 1994-ին քայլեր ձեռնարկեց,
որպէսզի կուսակցութիւնը փակուի Հայաստանի մէջ: Մէկ կողմէ ալ կ՛ըսէր, որ Դաշնակցութիւնը
ազգային արժէք է: Հիմա ճիշդ նոյն մօտեցումով Փաշինեանը կը խօսի, որ, ցաւօք սրտի, այդպէս
պիտի ըլլայ, հակառակ որ ազգային արժէք է Դաշնակցութիւն կուսակցութիւնը», ըսաւ Կիրօ
Մանոյեան` շեշտելով, որ այդպէս կարելի չէ գործել, եւ բոլորը պէտք է գիտակցին, թէ
փափաքներով կարելի չէ շարժիլ, պէտք է ընդունիլ իրականութիւնը, որ Դաշնակցութիւնը մէկ
կազմակերպութիւն է` «դուրսի-ներսի, հին-նոր ըսելը ոչ ոքի օգուտ պիտի բերէ»:

8
Դեկտեմբերին
ՀՅԴ
Ստեփանակերտի
«Արթուր
Մկրտչեան»
նախաձեռնութեամբ նշուեցաւ ՀՅԴ հիմնադրութեան 129-ամեակը:

կոմիտէութեան

Աշոտ Ղուլեանի (Բեկոր) յուշարձանին մօտ կազմակերպուեցաւ երդման արարողութիւն, որուն
ընթացքին երեք հոգի միացաւ ՀՅԴ-ի շարքերուն:

Այնուհետեւ կոմիտէութեան անդամներուն մասնակցութեամբ կազմակերպուեցաւ տօնական
ձեռնարկ, որուն ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ ՀՅԴ-ի 129-ամեայ ուղիին,
մատնանշուեցան առկայ մարտահրաւէրները, հնչեցին ազգային երգեր ու ներկայացուեցան
պարեր:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար
Սերկէյ Լաւրովի հետ հանդիպումի ընթացքին զգուշացուցած է միջամտելէ ամերիկեան
ընտրութիւններուն եւ յորդորած է Մոսկուան լուծել Ուքրանիոյ հետ տագնապը: Այս մասին կը
հաղորդէ ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը` յղում կատարելով Սպիտակ տան մամլոյ
ծառայութեան հրապարակած հաղորդագրութեան:
«Միացեալ

Նահանգներու

նախագահ

Տանըլտ Թրամփ հանդիպած է Ռուսիոյ
արտաքին
Լաւրովի
արտաքին
Փոմփէոյի

գործոց
եւ

նախարար

Միացեալ

Սերկէյ

Նահանգներու

գործոց նախարար Մայք
հետ:
Լաւրով
նախագահ

Թրամփը տեղեակ պահած է երկկողմանի
յարաբերութիւններու

վիճակին

վերաբերեալ իր քննարկումներուն մասին»,
կը նշուի հաղորդագրութեան մէջ:
«Նախագահ Թրամփ զգուշացուցած է Ռուսիան ամերիկեան ընտրութիւններուն որեւէ
միջամտութենէ եւ Ռուսիոյ կոչ ուղղած` լուծելու Ուքրանիոյ հետ տագնապը», կ՛աւելցնէ
Սպիտակ տան մամլոյ ծառայութիւնը:
Լաւրով մամլոյ ասուլիսի ընթացքին հաղորդեց, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահին
առաջարկած

է

հրապարակել

Մոսկուայի

եւ

Ուաշինկթընի

նամակագրութիւնը

ընտրութիւններուն Ռուսիոյ վերագրուող «միջամտութեան» մասին:
Թրամփ Լաւրովի հետ հանդիպումի ընթացքին ըսած է, որ երկկողմանի յարաբերութիւններու
բարելաւումը պիտի արտօնէ աշխուժացնել փոխադարձ առեւտուրը:
«Կողմերը քննարկած են Չինաստանի հետ յարաբերութիւններու վիճակը: Նախագահը նշած է,
որ Ռուսիոյ հետ յարաբերութիւններու բարելաւումը պիտի արտօնէ բարելաւել երկկողմանի
առեւտուրը», յայտնած է Սպիտակ տան մամլոյ ծառայութիւնը:
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Միացեալ Նահանգներու նախագահը ռուսական դիւանագիտութեան պետին հետ նաեւ
քննարկած է այն հարցը, թէ ինչպէ՛ս կարելի է բարելաւել երկու երկիրներու կալանաւորուած
քաղաքացիներուն առնչուած հարցը:
«նախագահը ողջունած է Ռուսիոյ հետ համագործակցութեան շարունակումը այն հարցերուն
լուծման ուղղութեամբ, որոնք փոխադարձ մտահոգիչ են, ներառեալ այն, թէ ինչպէ՛ս Միացեալ
Նահանգները եւ Ռուսիան կրնան դրական քայլեր առնել կալանաւորուած քաղաքացիներուն
առումով», կը նշուի հաղորդագրութեան մէջ:

Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարարութիւնը որոշեց առկախել ներկայիս
ամերիկեան հողերուն վրայ սէուտցի զինուորներու բոլոր մարզումները:
Ամերիկեան իշխանութիւնները այս որոշումը
որդեգրեցին ուրբաթ օր Ֆլորիտա Նահանգի
Պենսաքոլա
քաղաքի
ռազմակայանին
մէջ
սէուտցի զինուորի մը կողմէ երեք ամերիկացի
զինուորներու սպանութենէն ետք:
Միացեալ
Նահանգներու
օդուժի
բանբեր
Անտրիանու Ճենուալտի «Ռոյթըրզ» լրատու
գործակալութեան
յայտնած
է,
որ
անվտանգութեան նկատառումներով երկուշաբթի
օր դադրեցուած է սէուտցի ուսանողներու կողմէ
թռիչքներու կատարումը:
Ան նաեւ աւելցուցած է, որ թռիչքներու արգելքը կը վերաբերի նաեւ երեք այլ ռազմական
կեդրոններու, որոնց շարքին Ֆլորիտա նահանգին մէջ գտնուող ամերիկեան օդուժի Փենսաքոլա
եւ Մէյփորթ ռազմակայաններուն:
Նշենք, որ Ֆլորիտայի Փենսաքոլա ռազմակայանին մէջ տեղի ունեցած հրացանաձգութեան
հեղինակը Սէուտական Արաբիոյ օդուժի անդամ է: Այս մասին լրագրողներուն յայտնեց
Ֆլորիտայի նահանգապետ Ռոն Տեսանթիս:
Նահանգապետին համաձայն, սէուտցին կ՛ուսանէր ռազմակայանին մէջ:
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ իր կարգին յայտնած է, որ իրեն
հեռաձայնած է Սէուտական Արաբիոյ Սալման պըն Ապտել Ազիզ թագաւորը եւ իր
ցաւակցութիւնը յայտնած:
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ԱԿՆԱՐԿ

Երեք

ծերակուտականներ

արգելակեցին

Միացեալ

Նահանգներու Ծերակոյտին կողմէ Հայոց ցեղասպանութիւնը
ճանչցող թիւ 150 բանաձեւին որդեգրումը` նշելով, որ այդ
ճանաչումը

պիտի

վնասէ

թուրք-ամերիկեան

յարաբերութիւններուն:
Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը այն հարցը չէ, որ կրնայ
վնասել Միացեալ Նահանգներու կամ որեւէ այլ երկրի`
Թուրքիոյ հետ յարաբերութիւններուն: Իրողութիւն մը, որուն
անդրադառնալու
համար
ծերակուտական
Կրահամ,
Փըրտիու, Քրէյմըր կամ ուրիշներ պէտք է վերյիշեն 1975-ին
եւ 1984-ին Ներկայացուցիչներու տան, 1981-ին նախագահ
Ռոնըլտ Ռիկընի, աւելի քան երկու տասնեակ երկիրներու, որոնց շարքին ՕԹԱՆ-ի 11
անդամներու կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման նախադէպերը կամ առնուազն այդ
իրողութիւնը վերահաստատող վերջին պարագան` ծերակուտական Կրահամի կողմէ վեթոյի
կիրարկումէն հազիւ քանի մը օր առաջ 435 անդամներ հաշուող Ներկայացուցիչներու տան
կողմէ 405 թեր քուէներով ցեղասպանութեան շռնթալից ճանաչման օրինակը:
Վերոնշեալ բազմաթիւ օրինակներուն հիմամբ կարելի է վստահ ըլլալ, թէ Թուրքիոյ
հակազդեցութիւնը ինչպէ՛ս միշտ պիտի ըլլայ կանխատեսելի, ձեւական ու ժամանակաւոր:
Թուրքիան այսօր բնականոն կերպով կը շարունակէ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցած բոլոր
երկիրներուն հետ զարգացնել իր յարաբերութիւնները:
Այն ինչ որ կրնայ թուրք-ամերիկեան յարաբերութիւններուն վնասել ամերիկեան կողմի` Հայոց
ցեղասպանութեան ճանաչման քայլը չէ, այլ ամերիկեան «Փաթրիոթ»-ին փոխարէն ռուսական
«Էս-400», ամերիկեան «Էֆ-35»-ին փոխարէն ռուսական «Սու-35» եւ

«Սու-57» գնելու,

«Ինճիրլիք»-ի ռազմակայանը փակելու, Ռուսիոյ եւ Իրանի հետ սիրախաղերն ու Սուրիոյ
հիւսիս-արեւելքին մէջ թրքական կողմի քայլերը: Նոյնքան կարեւոր է այդ քայլերուն Թուրքիոյ`
ՕԹԱՆ-ի անդամակցութեան ոչ համահունչ ըլլալու իրողութիւնը:
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան 3 Դեկտեմբերին ՕԹԱՆ-ի վեհաժողովին
մասնակցելու համար Լոնտոն մեկնելէ առաջ յայտարարեց. «Ռուսիան Թուրքիոյ գլխաւոր
գործընկերներէն մէկն է: Սակայն Ռուսիոյ հետ մեր յարաբերութիւնները այլընտրանք չեն միւս
դաշնակիցներուն

հետ

յարաբերութիւններուն,

այլ

հակառակը,

անոնք

փոխլրացնող

յարաբերութիւններ են»: Այդ յայտարարութիւնը շատ բնական, տրամաբանական եւ հասկնալի
պիտի ըլլար, եթէ զայն հնչեցնողը ՕԹԱՆ-ի ոչ անդամ պետութեան մը ղեկավարը ըլլար: Այդ
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յայտարարութեան թայմինկը եկաւ առաւել եւս շեշտելու անոր գայթակղալից ու խնդրայարոյց
բնոյթը:
Ճիշդ է, որ ՕԹԱՆ-ի ընդհանուր քարտուղար Ենս Սթոլթենպերկ յայտարարեց, որ դաշինքը
Ռուսիան թշնամի չի նկատեր, որովհետեւ «անիկա Խորհրդային Միութեան պէս չէ», սակայն
գործնական

գետնի

վրայ

դաշինքին

կատարած

քայլերը`

անդադար

դէպի

արեւելք

ընդարձակուիլը, Վրաստանի եւ Ուքրանիոյ նման յետխորհրդային երկիրներու հետ ներկայ
յարաբերութիւններն ու անոնց հեռանկարներուն մասին ռուսական արջին անվտանգութեան
վերաբերեալ ամէնէն խոր մտավախութիւնները հրահրող յայտարարութիւնները այլ բան կը
յուշեն:
ՕԹԱՆ-ի անդամները անտարբեր չեն կրնար մնալ ռուս-թրքական մերձեցման նկատմամբ,
որուն վկայութիւնն է «Էս-400»-ներու գնման երեւոյթը: Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն
ՕԹԱՆ-ի վեհաժողովի ընթացքին իրաւացիօրէն զարմանք յայտնեց, որ ՕԹԱՆ-ի անդամ մը կը
գնէ ռուսական զէնք: Թուրքիոյ նախագահը հպարտութեամբ յայտարարեց, որ անոր տուած է

«ես քեզի՞ պիտի հարցնեմ, թէ որմէ ի՛նչ պիտի գնեմ» պատասխանը, որ ո՛չ միայն անկիրթ է, այլ
նաեւ անհեթեթ:
Եթէ Թուրքիոյ `ՕԹԱՆ-ի անդամակցութիւնը անկեղծ է, ապա դաշինքին ու Ռուսիոյ հետ իր
յարաբերութիւները չի կրնար նկատել փոխլրացնող: Այն իրողութիւնը, որ այդ երկուքը կը
նկատէ փոխլրացուցիչ եւ այդ հիմամբ ալ կը գնէ ու կը մտածէ գնել ՕԹԱՆ-ի սպառազինութեան
հետ անհամատեղելի ռուսական արդիական սպառազինութիւն, կու գայ վկայելու դաշինքին
նկատմամբ յանձնառութեան թուլացման մասին, ինչ որ դաշինքին մէջ բնականաբար կը
ստեղծէ հարցականներ եւ Թուրքիոյ նկատմամբ ոչ անտեղի կասկածներ, որոնք հետզհետէ
կ՛ամրապնդուին թուրք բարձրաստիճան պաշտօնատարներու իրերայաջորդ ու կրկնուող
մեծամիտ ու ամբարտաւան յայտարարութիւններուն պատճառով:

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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Սիրելի՛ քուէյթահայեր,
Քուէյթի Ազգային առաջնորդարանի տեղեկատու՝ «ԱԶԴԱՐԱՐ»ը 25 տարեկան է:
Կ'ուզենք նշել, թէ ԱԶԴԱՐԱՐի տպագիր օրինակները արդէն թուարկուած են եւ
իւրաքանչիւր շաբթուան համար ունինք մէկ բախտաւոր ընթերցող: Շահողը կը ստանայ
ԱԶԴԱՐԱՐի 25 ամեակին նուիրուած յուշանուէր բաժակը նաեւ յատուկ նուէր մը:
Արդարեւ, կը հաւատանք, որ սոյն ձեռնարկութեամբ հայ թերթը պիտի հասնի աւելի մեծ
թիւով ընթերցողներու, նաեւ պիտի նպաստենք մեր եկեղեցւոյ ու մամուլի ծաղկեցման:

ՄԵՐ ԲԱԽՏԱՒՈՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂԸ
Ուրախութեամբ կը յայտարարենք, թէ Ազդարարի, թիւ 518-ի բախտաւոր
ընթերցողն է, Քուէյթի Թեմական խորհուրդի անդամ՝ Պրն. Վահան
Մարտիրոսեանը:
Պրն.
Վահան
Մարտիրոսեան
ժպիտհոս
ընդունելութեամբ՝ մեզ հիւրընկալեց իր տան մէջ:

դէմքով

ու

ջերմ

Նկարագրական ամուր գիծերով օժտուած Պրն. Վահան, շատերուն
ծանօթ է որպէս եղբ. Վահան, նաեւ ընկ. Վահան: Մարդ, որ իր
կրթութիւնը ստացած է Վենետիկի մէջ եւ իր կեանքի նշանաբանը եղած է
բարձրացի՛ր – բարձրացո՛ւր, նաեւ Հայրենիքիս հետ – Հայրենիքիս
համար:
Ջերմ զրոյցի ընթացքին, ան մեր ընթերցողը անդրադարձաւ ԱԶԴԱՐԱՐի
հիմնադրութեան մասին, այն օրերուն, երբ Արցախի մէջ մեր
ազատամարտիկները անվախօրէն կը կռուէին հանուն հայրենի հողի
ազատագրման համար: Ան մեծ հետաքրքրութեամբ պատմեց, թէ ինչպէս
այդ օրերուն Քուէյթի մէջ խումբ մը նուիրեալներ գլխաւորութեամբ՝ Պրն. Կարօ Միսիրեանի կը
պատրաստէին ԱԶԴԱՐԱՐը եւ կը հասցնէին համայնքի բոլոր զաւակներուն:
«Հրաշք օրեր էի, խանդավառութիւնը մեծ էր այդ տարիներուն: Փա՜ռք Աստուծոյ կը տեսնեմ այսօր եւս մեծ
թիւով երիտասարդներ համախմբուած են Հայ եկեղեցւոյ ու Հայ դպրոցին շուրջ, նաեւ ընդգրկուած են մեր
բոլոր միութիւններուն մէջ: Այս մէկը ողջունելի է, բայց նաեւ պէտք է դառնայ այլոց վարակիչ», շեշտեց մեր
ընթեցողը:
«Այսօր կը կարդամ ԱԶԴԱՐԱՐի «աշակերտական գրիչներ» սիւնակին մէջ քանի մը պատանիներու
գրութիւնները եւ կ'ուրախանամ, հպարտութեամբ կը լեցուիմ: Ահա այս է մեր երազանքը՝ բարի եւ
ազգանպաստ գործի շարունակութիւն ապահովելը, որուն համար շնորհակալ եմ»:
Իր կարգին Պրն. Վահան շնորհակալութիւն յայտնեց ԱԶԴԱՐԱՐի այս նախաձեռնութիւնը
կազմակերպողներուն ու խոստացաւ՝ շարունակել սատար կանգնիլ անոր բոլոր ծրագիրներուն:
Հանդիպման աւարտին մեր ընթերցողին յանձնեցինք ԱԶԴԱՐԱՐԻ 25-ամեակին առթիւ պատրաստուած
յուշանուէր բաժակը, նաեւ մանկավարժական գիտութիւններու դոկտոր, փրոֆեսոր՝ Նազիկ
Յարութիւնեանի «Լիբանանի և Սիրիայի հայկական դպրոցները» գիրքը:
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ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԳՐԻՉՆԵՐ

Կարօտել եմ քեզ երկիր իմ հզօր,
Քո հողերում դարձել եմ ես մոլոր:
Կարօտել եմ խաղաղութեան աղմուկը փողոցներում,
Ուր թափառում էի եւ սուզւում էի յիշատակներիս մէջ անհուն:
Կարօտել եմ կապտաւուն ջրերիդ զուլալ,
Որ վազում են առուակներիցդ անդադար:
Կարօտել եմ ճիւղերիդ մէջ փռուած սոխակներին,
Որոնք դայլայլում են մեղմիկ, սրտագին:
Կարօտել եմ բերրի հողիդ անարատ,
Որտեղից ծաղկում են զաւակներդ հպարտ:
Կարօտել եմ քո զով զեփիւռին օրօր,
Որ շոյում է մազերս փափկիկ եւ անդորր:
Ո˜հ, որքա˜ն կարօտ եմ քո համեղ նռանդ
Ծիրանիդ եւ դեղձիդ անապակ:
Կարօտ եմ քո սպիտակ եւ ճերմակ ձիւնին,
Որ փաթիլ-փաթիլ փռւում է գետնին:

Փաթիլ Պօղոսեան
Թ կարգ
ՇԱԲԹՈՒԱՆ SUDOKU-ն
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Երեխայի մը համար տան ամէնէն վտանգաւոր վայրերէն
մէկը բաղնիքն է: Մինչեւ 6 տարեկան երեխայ մը երկար
ատեն բաղնիքը առանձին ձգելու չէ, անոր կը սպառնան
զանազան վտանգներ: Ստորեւ` քանի մը զգուշացում:
Ծորակէն հոսող տաք ջուրը կրնայ այրել երեխային
մարմինը: Նախքան անոր լոգարան մտնելը` պէտք է
ջուրը բարեխառնել` 45-55 աստիճան:
1-Ջուրով լեցուն լոգարանին մէջ երեխայ մը երկար ժամանակ առանձին պէտք չէ ձգել. որեւէ
անխոհեմութիւն կրնայ խեղդամահ ընել փոքրիկը:
2-Լոգարանին մօտ զետեղուած շամփուէնը եւ մազի ու մարմնի խնամքին հետ կապուած հեղուկ
օճառներն ու սերերը պէտք է հեռու մնան երեխային հասողութենէն: Շիշերուն գրաւիչ տեսքն ու
գոյնը կրնան խմելու փորձութեան մղել փոքրիկը:
3-Վարսայարդարիչը կամ այլ ելեկտրական սարքեր ելեկտրական հոսանքէն միացած վիճակով
պէտք է առնուազն երկու մեթր հեռու ըլլան լոգարանէն` ելեկտրահարութեան վտանգէն զերծ
մնալու համար: Այդ սարքերը օգտագործելէ ետք զանոնք պէտք է դնել բարձր դարանի մը վրայ:
4-Բաղնիքէն դրան վրայէն հանել բանալին եւ այնպէս մը դասաւորել, որ երեխան կամայ թէ
ակամայ բաղնիքը առանձին չմնայ:
5-Լոգարանին յատակը սահուն կ՛ըլլայ եւ երեխան ենթակայ է սահելու եւ վիրաւորուելու:
Լոգարանին յատակը պէտք է օժտել յատուկ գորգով:
6-Բաղնիքի լուացարանին եւ լոգարանին շուրջ չձգել` մկրատ, սափրուելու գործիք, մետաղեայ
ծամակալներ, եւ այլն… այս բոլորը անբաղձալի արկածներու դուռ կը բանան:

Պրասին հայրենիքը Միջին Արեւելքն է: Անիկա չափազանց գնահատուած էր եգիպտացիներէն,
ինչպէս նաեւ` յոյներէն եւ հռոմէացիներէն: Ներկայիս բոլոր բարեխառն կլիմայով երկիրները
պրաս կը մշակեն: Սոխի նմանող այս բանջարեղէնին համը կը յիշեցնէ թէ՛ սոխի եւ թէ՛ ծնեբեկի
համը:
Եկէք` ծանօթանանք պրասին յատկութիւններուն:
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-1-Պրասը
չափազանց
հարուստ
է
բնաթելով.
իւրաքանչիւր 100 կրամը 2,46 կրամ բնաթել կը
պարունակէ: Իսկ բոլորիս ծանօթ է, որ բնաթելը կը
կանոնաւորէ աղիքներուն գործունէութիւնը. անիկա
մասնաւորապէս
յանձնարարելի
է
պնդութենէ
տառապողներուն:
Յիշեցնենք, որ պրասին մութ կանաչ բաժնին մէջ
գտնուող բնաթելը համեմատաբար դժուարամարս է.
հետեւաբար զգայուն աղիքներ ունեցողներուն կը
թելադրուի ուտել պրասին ճերմակ բաժինը:
-2-Պրասը
յանձնարարելի
է
նիհարնալ
փափաքողներուն: 200 կրամ պրասը հազիւ 50 ջերմուժ
կը պարունակէ: Բնաթելով հարուստ պրասը կուշտ պահելու յատկութիւնը ունի` միաժամանակ
շատ քիչ ջերմուժ փոխանցելով մարմնին:
Պրաս կարելի է ուտել առանց սահմանափակումի եւ օգտուիլ անոր կենսանիւթերէն ու
հանքայիններէն:
-3-Պրասը միզեցնող է: Առատ ջուր պարունակող պրասը ասիտ իւրիքը դարմանելու լաւ միջոց է:
Անիկա յանձնարարելի է նաեւ միզամանի բորբոքումներէ տառապողներուն. անիկա միզեցնող է,
հետեւաբար կ՛օգնէ ձերբազատելու միզամանը գրգռող մասնիկներէն:
-4-Գիտականօրէն փաստուած է, որ պրասին
բաղադրիչներէն ոմանք քաղցկեղի որոշ
տեսակներէ
եւ
սրտանօթային
հիւանդութիւններէ
պաշտպանելու
յատկութիւնը ունին:
-5-Պրասը կը պարունակէ պեթա քարոթեն,
Պէ. 9 եւ Սէ. կենսանիւթերը, որոնք բջիջները
կը պաշտպանեն ծերացումէ, նաեւ արգելք
կը հանդիսանան բորբոքային բնոյթով
հիւանդութիւններու զարգացման: Միւս
կողմէ`
պրասին
պարունակած
էօ.
կենսանիւթը
կը
պաշտպանէ մորթին
կանխահաս ծերացումէն:
-6-Պրասը հարուստ է հանքայիններով եւ
յատկապէս
փոթասիոմով,
որ
կը
հաւասարակշռէ արեան ճնշումը եւ կը
նուազեցնէ արեան թանձրացումը:

www.aztarar.com
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

Լաւագոյն ժպիտ ասուածը, անշո՛ւշտ,
Փա՛կ աչքերովն է:
Իսկ լաւագոյնը երազանքների`
Բա՛ց աչքերովը:
Լաւագոյն երգը
Բաց պատուհանից – հեռուից լսածն է:
Լաւագոյն խօսքը
Լռութեան խորքում լռին ասածն է:
Լաւագոյն ազգը այն է, երեւի,
Որ չի ունենում հսկայ կայսրութիւն:
Լաւագոյն հաւատն այն է, որ երբեք
Չի դառնում կրօն:
Լաւագոյն դիմակն այն է, անկասկա՛ծ,
Որ կոչւում է դէմք:
Լաւագոյն դերը`
Վա՛տ խաղացուածը:
Լաւագոյն սէրը`
Կիսա՜տ թողածը:
Լաւագոյն տանջուած ու տառապածը
Վարդն է (երգերո՛ւմ):
Լաւագոյն կապիկն աշխարհում (էլի՜)
Մարդն է երեւի:
Լաւագոյն մարդն էլ (ո՛չ մի երեւի)
Ներեցէք… ես եմ…
Պ. ՍԵՒԱԿ

Ունի բազմաթիւ հատորներ:

www.kantsasar.com
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