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Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ,  ÂÇõ 222, àõñµ³Ã,  14 Ø²ðî, 2014 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄՕՏ ԻՏԱԼԻՈՅ ԴԵՍՊԱՆԻՆ 

Հինգշաբթի, 13 Մարտ 2014ի կէսօրին Թեմիս Բարեջան 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպույեան, ընկերակցութեամբ Թեմիս Ազգ. Վարչութեան 

Ատենապետ՝ Պրն. Վարդան Նարինեանի եւ 

Յարաբերական Յանձնախումբի Ատենապետ՝ Պրն. Մարգօ 

Պապլանեանի, հանդիպում մը ունեցաւ Քուէյթի մօտ 

Իտալիոյ դեսպան Ֆապրիցիօ Նիկոլէդիի հետ: Հայր Սուրբը 

իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ հայ եւ իտալացի 

ժողովուրդներու պատմական յարաբերութիւններուն , որ 

սկիզբ առած է միջնադարուն եւ խորացած Կիլիկեան 

Հայկական Թագաւորութեան ժամանակաշրջանին: Հայր Սուրբը դեսպանին փոխանցեց, որ 

առաջին հայկական տպագիր գիրքը լոյս տեսած է Իտալիոյ մէջ 1512 թուականին: Ան նաեւ իր 

երախտագիտութիւնը յայտնեց Իտալիոյ Ժողովուրդին, որ հայ ազգի կողքին կանգնեցաւ եւ 

ճանցաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Վերջապէս Հայր Սուրբը խօսեցաւ Քուէյթի եւ շրջանի հայ 

համայնքին եւ անոր տարած տարաբնոյթ աշխատանքին մասին: Պարոն դեսպանը իր հերթին 

բարի գալուստ մաղթեց Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հայր Սուրբին եւ անոր ընկերացող 

պատուիրակութեան եւ գնահատեց Քուէյթի եւ շրջանի հայ համայնքի աշխատանքները եւ անոր 

դրական ներկայութիւնը շրջանէն ներս: 

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄՕՏ ՍէՆէԿԱԼԻ 

ԴԵՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ 

Կիրակի, 9 Մարտ 2014ի կէսօրին Թեմիս բարեջան Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տէր 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան, ընկերակցութեամբ գաղութիս 

Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տէր Արտակ Քհնյ. Քէհեաեանի, 

հանդիպում մը ունեցաւ Քուէյթի մօտ Սէնէկալի դեսպան 

Ապտուլ Ահատ Մուպաքէի հետ (որ կը համարուի Քուէյթի 

մօտ որպէս Աւագ Դեսպան): 1990-ական թուականներու 

սկզբնաւորութեան ան եղած է նաեւ Լիբանանի մօտ 

Սէնէկալի այցելու դեսպանը:   

Հանդիպման ընթացքին Հայր Սուրբը խօսեցաւ Քուէյթի եւ 

շրջանի հայ համայնքին եւ անոր տարած տարաբնոյթ աշխատանքին մասին: Իսկ Դեսպանը իր 

հերթին գնահատեց հայութեան դրական ներկայութիւնը Քուէյթէն ներս, խոստանալով բոլոր 

առումներով օգտակար դառնալ անոնց: 
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ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ Հ.Հ. ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ 

Չորեքշաբթի, 12 Մարտ, 2014-ին Քուէյթի 

Ազգային Վարժարանի 12-րդ աւարտական 

դասարանի աշակերտները, դպրոցի տնօրէն 

եւ Հայ դատի դասատու պրն. Մանուկ 

Մանուկեանի ուղեկցութեամբ այցելեցին 

Քուէյթի մէջ Հ.Հ. դեսպանատուն:  

Աշակերտներուն ընդունեց Քուէյթի մէջ Հ.Հ. 

Արտակարգ եւ Լիազօր դեսպան՝ տիար 

Ֆատէյ Չարչօղլեան: Ընդունարանին մէջ 

Պրն. Դեսպանը աշակերտներուն տեղեկութիւն տուաւ դեսպանատան եւ ընդհանրապէս 

դիւանագիտական աշխատանքներուն մասին: Աշակերտները դեսպանին ուղղեցին 

իրենց յուզող հարցերը , իսկ դեսպանը մեծ սիրով պատասխանեց անոնց: Մէկ ժամ 

տեւած հանդիպումը աւարտեցաւ դեսպանին բարեմաղթութիւններով: 

Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեանի անմիջական եւ ջերմ վերաբերմունքի շնորհիւ, ներկաները 

զգացին հայրենիքի շունչն ու հոգածութիւնը եւ քիչ մը աւելի ամրապնդուեցաւ 

պատկանելիութեան զգացումը: 

Ինչ գեղեցիկ եւ աննկարագրելի զգացում է, երբ կը գտնուիս տանդ մէջ: 

Քուէյթի Ազգային Վարժարանի Մասնակցութիւնը Քուէյթի 

Անկախութեան Տօնին Նուիրուած Ձեռնարկին  

Երկուշաբթի, 10 Մարտ 2014-ին, Քուէյթի 

Ազգային Վարժարանի աշակերտները («Շաքէ» 

պարախումբ) գեղեցիկ ելոյթով մը մասնակից 

դարձան Քուէյթի Գիտութեան եւ կրթութեան 

նախարարութեան մասնաւոր վարժարաններու 

բաժնի տնօրէնութեան արտադասարանային 

գործունէութեան բաժնի կողմէ կազմակերպուած 

միջոցառմանը, որը նուիրուած էր Քուէյթի 

անկախութեան եւ ազատագրութեան զոյգ 

առիթներուն:  

Ձեռնարկին ներկայ էին գիտ. եւ կրթ.նախարարի օգնականը, մասնաւոր բաժնի տնօրէնը, 

բաժանմունքներու պատասխանատուներ, վարժարաններու տնօրէններ եւ աշակերտներ: 

«Արցախ» պարով մեր աշակերտները հմայեցին ներկաները եւ արժանացան բարձր 

գնահատանքի: Կը շնորհաւորենք «Շաքէ» պարախումբը ու պատասխանատուները նորանոր 

յաջողութիւններու ակնկալիքով:  
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Մեր սիրելի եւ անմոռանալի եղբայրը՝ Խաժակ, 

Սիրելի ընկեր, 

Ինչքան ալ գրենք քու մասին բաւարար չէ, որովհետեւ քու ապրած կեանքէդ 

աւելի մեծ յիշատակներ թողեցիր մեր սրտերուն մէջ: Քու հեռանալովդ 

այրեցիր մեր բոլորին սիրտերը: Հողը թեթեւ ըլլայ վրադ, իսկ Աստուած 

ընտանիքդ ու մեզ զինէ խոր համբերութեամբ: 

Մարդուն կեանքը խոտի նման կը դալարի եւ կը չորնայ, իսկ վերջը կը մնան 

լոկ բարի ու լաւ գործերը: Մեր սիրելի ընկերը, թէեւ չտեսաւ իր կեանքի 

երիտասարդութիւնն ու ծերութիւնը եւ պատանի տարիքէն փոխադրուեցաւ 

անդենական աշխարհ, սակայն իր անկեղծ ժպիտը, յուզախառն խօսքը, 

չարաճճի արարքներն ու մեր նկատմամբ տածող իր սէրը, դառնալով լոկ 

ջերմ յուշեր, պիտի ուղեկցին մեզի առյաւէտ:  

Քուէյթի Ազգային Վարժարանի 8-րդ կարգի անունով մեր խորին 

ցաւակցութիւնը կը յայտնենք Խաժակ Մարաշլեանի ընտանիքին: Թող 

Աստուած անոր հոգին երկինքի արքայութեան արժանացնէ, իսկ 

պարագաները զինէ համբերութեամբ:  

Ք.Ա.Վարժարանի Ը կարգ 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Հայաստան Կ՛ողջունէ Փերինչեքի Հարցով Դատական 

Վճիռը Բողոքարկելու Զուիցերիոյ Նախաձեռնութիւնը 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան 

մամլոյ քարտուղար Տիգրան Բալայեան, 

պատասխանելով «Արմինֆօ» լրատու գործակալութեան` 

Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանի Տողու 

Փերինչեքի գործով որոշումը բողոքարկելու Զուիցերիոյ 

նախաձեռնութեան մասին հարցումին, յայտնած է, որ 

Հայաստան կ՛ողջունէ այդ նախաձեռնութիւնը: 

«Մենք կ՛ողջունենք Զուիցերիոյ որոշումը` հայցելու 

Տողու Փերինչեքի գործին փոխանցումը Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանի 

Գերագոյն պալատի վերանայման: 

«Ցեղասպանութեան ոճիրի ժխտողականութեան դէմ պայքարին մէջ հետեւողականութիւնը 

կարեւոր դերակատարութիւն ունի մարդկութեան դէմ նոր յանցագործութիւններու 

կանխարգիլման գործին մէջ», ըսած է Բալայեան: 

Զուիցերիոյ Բողոքը Մարդկային Իրաւանց Եւրոպական 

Դատարանի Որոշումը Սրբագրելու Կարելիութիւն Պիտի 

Տայ 

Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանի` «Փերինչեքը ընդդէմ Զուիցերիոյ» գործով 

վճիռը բողոքարկելու` Զուիցերիոյ որոշումը կարելիութիւն պիտի տայ, որ դատարանի 

որոշումին մէջ ցեղասպանութեան մասին վիճայարոյց հաստատումները սրբագրելու փորձ 

կատարուի, «Երկիր»-ին ըսաւ ՀՅԴ Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի 

պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան: 

Ըստ Մանոյեանի, Զուիցերիան համոզելը, որ անպայման բողոքարկէ Մարդկային իրաւանց 

եւրոպական դատարանի որոշումը, համազգային ճիգի արդիւնք է. բաներ կան, որոնք 

կատարուած են, բայց որոնց մասին չի խօսուիր, սակայն մնացած հանգրուաններն ալ 

համազգային ճիգ եւ միասնական աշխատանք կը պահանջեն: 

Թէ ի՞նչ քայլեր պէտք է ձեռնարկուին հայաստանեան եւ սփիւռքեան կառոյցներուն կողմէ` իբրեւ 

աջակցութիւն Զուիցերիոյ, Մանոյեան նշեց, որ տակաւին կանուխ է այդ մասին խօսիլը, քանի 

որ նախ` Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանը պէտք է Զուիցերիոյ բողոքը ընդունելու 

որոշում տայ, յետոյ` որոշէ, թէ ի՛նչ ձեւաչափով պիտի ընթանայ բողոքի քննարկումը: Անկէ 

կախեալ պիտի ըլլայ, թէ հայկական կողմէ` Հայաստանը կամ սփիւռքեան կառոյցները 

կարելիութիւն պիտի ունենա՞ն դատարանին մէջ իբրեւ շահագրգիռ կողմ հանդէս գալու, թէ՞ ոչ: 
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Թուրքիոյ Կառավարութիւնը Հայոց Ցեղասպանութեան 

100-Ամեակին Դէմ Գործողութիւններու Կոմիտէ Ստեղծած 

Է 

«Արմէնփրես» լրատու գործակալութիւնը` յղում կատարելով թրքական «Հիւրրիյէթ» 

օրաթերթին, կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ կառավարութեան կից ստեղծուած է յատուկ կոմիտէ մը, 

որ պէտք է զբաղի Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի տարելիցին առիթով հայկական 

կողմի իրագործելիք ձեռնարկներուն դէմ գործողութիւններով: 

Թուրքիոյ կառավարութեան կից ստեղծուած կոմիտէն բոլոր նախարարութիւններուն ուղարկած 

է գրութիւն մը` պահանջելով, որ վերջիններս գործողութիւններու ծրագիր կամ առաջարկներ 

ներկայացնեն ցեղասպանութեան իրողութեան մասին «հայկական պնդումներուն» դէմ: 

«Կոմիտէի ստեղծման նախաձեռնած են Թուրքիոյ Եւրոպական Միութեան հետ հարցերով եւ 

արտաքին գործոց նախարարութիւնները, ինչպէս նաեւ թրքական կառավարութեան 

խորհրդականները: Այդ նախաձեռնութեան նպատակը հայկական կողմի իրականացնելիք 

գործողութիւններուն կամ անոնց ազդեցութիւններուն չէզոքացումն է», գրած է «Հիւրրիյէթ»: 

«Հայաստան Շահագրգռուած Է Լեռնային Ղարաբաղի 

Հիմնախնդիրին Խաղաղ Լուծումով» Կ՛ըսէ Ուորլիք 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ամերիկացի համանախագահ Ճէյմս Ուորլիք «Թուիթըր»-ի իր էջին 

վրայ` անդրադառնալով Մոսկուայի մէջ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներուն եւ 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեանի հանդիպումին, գրած է, որ 

դրական ակնկալիքներ ունի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրի նկատմամբ Հայաստանի 

դիրքորոշումէն: 

«Արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեանի հետ բանակցութիւնները կը փաստեն, 

որ Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղի հարցին մէջ խաղաղ լուծման կը ձգտի: Մենք պիտի 

շարունակենք ուղիներ փնտռել երկխօսութեան համար», գրած է ան: 

Աւելի ուշ կատարուած գրառումի մը մէջ ամերիկացի դիւանագէտը ըսած է, որ ղարաբաղեան 

հիմնախնդիրին պիտի անդրադառնան նաեւ ռուսական կողմի հետ տեղի ունենալիք 

հանդիպումին ընթացքին: 

«Մենք անհամբեր կը սպասենք Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ այսօր տեղի ունենալիք 

բանակցութիւններուն: Մենք վճռական ենք համագործակցելու նաեւ Ֆրանսայի հետ` խաղաղ 

լուծման ուղղութեամբ ջանքերուն աջակցելու համար», նշած է ան: 

Յիշեցնենք, որ Ուորլիք մէկ օր առաջ «Թուիթըր»-ի իր էջին մէջ գրած էր. «Ես մտահոգութիւններ 

լսած եմ, որ մինչ ուշադրութիւնը կը կեդրոնանայ Ուքրանիոյ վրայ, Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի 

միջեւ բռնութիւնը կրնայ աճիլ: Պէ՞տք է մտահոգուինք»: 
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Նալբանդեան Մոսկուայի Մէջ Հանդիպեցաւ Մինսքի 

Խմբակի Համանախագահներուն 

11 մարտին Մոսկուայի մէջ տեղի ունեցաւ 

Հայաստանի արտաքին գործոց  նախարար Էդուարդ 

Նալբանդեանի հանդիպումը ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

համանախագահներ Իկոր Փոփովի, Ժաք Ֆորի, Ճէյմս 

Ուորլիքի եւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական 

ներկայացուցիչ Անճէյ Քասփրչիքի հետ: 

Հանդիպումին ընթացքին շարունակուեցան 

քննարկումները ղարաբաղեան հիմնախնդիրի խաղաղ 

լուծման բանակցային հոլովոյթը առաջ մղելու շուրջ: 

Համանախագահները Նալբանդեանին ներկայացուցին 

նախորդ օրը Փարիզի մէջ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամետեարովի 

հետ իրենց ունեցած հանդիպումին բովանդակութիւնը եւ տպաւորութիւնները: 

Վարդանեան. «Պիտի Շարունակենք Չորս Քաղաքական 

Ուժերու Ձեւաչափով Աշխատիլ» Կ՛ըսէ Աղուան 

Վարդանեան 

ՀՅԴ պատգամաւորական խմբակցութեան քարտուղար Աղուան Վարդանեան «Առաջին 

լրատուական»-ին յայտնեց, որ նախորդ շաբաթ Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան 

նախագահ Գագիկ Ծառուկեանի հետ ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչներուն հանդիպման նպատակն էր 

քննարկել ստեղծուած իրավիճակը, ելքեր որոնել եւ ճշդել համագործակցութեան շրջանակները: 

Գագիկ Ծառուկեան նախորդ շաբաթ ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչներ Մարգարեանը, Արմէն 

Ռուստամեանը եւ Աղուան Վարդանեանը հրաւիրած էր հանդիպման: Իսկ ոչ իշխանական չորս 

խմբակցութիւնները` Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութիւնը, ՀՅԴ-ն, Հայ ազգային քոնկրեսը եւ 

Ժառանգութիւնը ժամանակէ մը ի վեր տարբեր հարցերու շուրջ հանդիպումներ եւ 

խորհրդակցութիւններ կը կատարեն, յաճախ կառավարութեան անվստահութիւն յայտնելու 

հարց կը բարձրացնեն, երբեմն ալ ընդհանուր իշխանափոխութեան մասին կը խօսին: 

Վարդանեան ընդգծեց, որ պիտի շարունակեն չորս քաղաքական ուժերու ձեւաչափով աշխատիլ 

եւ իրենց սկզբունքներն ալ միշտ նոյնը կը մնան` գտնել ընդհանրութիւններ, դնել այն հարցերը, 

ուր բոլորին մօտեցումները նոյնն են, եւ անկէ ետք դնել իշխանափոխութեան հարցը: 

Դաշնակցական պատգամաւորը անգամ մը եւս կրկնեց, որ կան չորս տարբեր քաղաքական 

ուժեր` իրենց մօտեցումներու տարբերութեամբ, աշխարհահայեացքներու, պատմութեան 

տարբերութեամբ: «Մենք այս հանգրուանին կարեւոր նկատելով համագործակցութիւնը, լայն 

հիմքեր ստեղծելը` որոշակի խնդիրներ կը դնենք մեր առջեւ: Այս որոշակի խնդիրը դրուած է, 

պիտի կարենա՞նք բոլորս համաձայնութեան գալ: Եթէ եղաւ ընդհանուր համաձայնութիւն, 

անոր մասին կը յայտարարենք եւ ընդհանուր գործողութիւններ կը կատարենք: Անկէ ետք 

կ՛առնենք յաջորդ քայլը», եզրափակեց դաշնակցական պատգամաւորը: 
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Քեթրին Էշթըն Այցելեց Նոր Ջուղայի Ս. Ամենափրկիչ 

Վանք 

10 մարտ 2014-ի երեկոյեան ժամը 4:30-ին Եւրոպական Միութեան արտաքին 

քաղաքականութեան բարձրագոյն յանձնակատար Քեթրին Էշթըն այցելեց Նոր Ջուղայն Ս. 

Ամենափրկիչ վանք, ուր ան եւ անոր ընկերակցող պատուիրակութիւնը դիմաւորեցին 

Սպահանի Հայոց թեմի առաջնորդ Բաբգէն եպս. Չարեանը, Շահինշահրի համայնքի հոգեւոր 

տեսուչ Անանիա վրդ. Գուճանեանը, Պատգամաւորական ժողովի, թեմական, կրօնական եւ այլ 

մարմիններու ատենապետներ եւ ներկայացուցիչներ: 

Պատուիրակութեան անդամները նախ այցելեցին մանրանկարներով զարդարուած, 350 

տարուան կեանք ունեցող Ս. Ամենափրկիչ վանքի «Ս. Յովսէփ Արեմաթացի» եկեղեցի, ուր 

վանքի «Կոմիտաս» երգչախումբը, խմբավարութեամբ Արմէն Ամիրխանեանի, հանդէս եկաւ Ս. 

պատարագէն «Մարմին տէրունական», «Քրիստոսի մէջ մեր յայտնեցաւ» եւ «Սուրբ, Սուրբ» 

երգերով, իսկ ելոյթը աւարտեցաւ «Կիլիկիա» մաղթերգով: Քեթրին Էշթըն եւ 

պատուիրակութեան անդամները հիացմունքով ունկնդրեցին Ս. պատարագէն երգուած  այդ 

կտորները, ապա հմայուած դիտեցին եկեղեցւոյ գունազարդ որմնանկարները, որոնք կը 

ներկայացնեն Հին ու Նոր կտակարաններու ամբողջ պատմութիւնը, եկեղեցւոյ խորհուրդները, 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի չարչարանքները եւ մանաւանդ` դրախտ-դժոխք սքանչելի պատկերը: 

Այնուհետեւ պատուիրակութեան անդամները բարձրացան վանքի Ծաղկեայ դահլիճ, ուր 

առաջնորդ սրբազանը բարի գալուստի խօսք ուղղեց հիւրերուն, ապա անդրադարձաւ 

իրանահայութեան կեանքին ու անոնց ունեցած առաւելութիւններուն ու իրաւունքներուն: Ան 

բացատրեց, թէ ինչպիսի՛ կազմակերպուած համայնքներ են եւ ինչպիսի՛ աշխուժ կեանք ունին 

հոգեւոր, ազգային ու մշակութային բնագաւառներուն մէջ: Բաբգէն եպս. Չարեան մատնանշեց 

կառավարութեան հետ ունեցած սերտ յարաբերութիւնը եւ Իրանը ներկայացուց իբրեւ 

համագոյակցութեան երկիր` հաստատելով, որ 400 տարիէ ի վեր հայերը իբրեւ քրիստոնեաներ 

իսլամ եղբայրներուն եւ քոյրերուն հետ ապրած են յարգանքով եւ սիրով: Սրբազան հայրը 

շնորհակալութիւն յայտնեց Եւրոմիութեան խորհրդարանին Հայոց ցեղասպանութիւնը 

ճանչնալուն համար, նաեւ անդրադարձաւ Զուիցերիոյ դատարանին կողմէ դատապարտուած 

թուրք գործիչ Տողու Փերինչեքի արդարացման վճիռին` յիշեցնելով, որ ամիս մը առաջ Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսը բողոքած էր Զուիցերիոյ դատարանին. ան կարդաց 

վեհափառին նամակէն քանի մը հատուած: 

Առաջնորդ սրբազանը իր խօսքին մէջ շեշտեց, որ Իրանի պետութիւնը միշտ զօրակցած է 

իրանահայութեան` իր եկեղեցիներուն ու մշակութային կոթողներու պահպանման իմաստով, 

մինչ ասկէ քանի մը տարի առաջ դրացի Ազրպէյճանի մէջ կոտորուեցան ու ոչնչացուեցան Հին 

Ջուղայի պատմական արժէք ներկայացնող խաչքարերը. բան մը, որ մշակութային իսկական 

ցեղասպանութիւն է: 

Իր խօսքի աւարտին Բաբգէն եպս. Չարեան յոյս յայտնեց, որ Եւրոխորհրդարանը 

կ՛անդրադառնայ այս հարցին, կը ճանչնայ մարդկային իրաւունքները եւ կը դատապարտէ 

նման արարքներ, որպէսզի նման ցեղասպանութիւններու շարունակութիւնը արգիլուի: 

Սրբազան հօր խօսքէն ետք Քեթրին Էշթըն վստահեցուց, որ անպայման պիտի հետեւի եւ 

պաշտպանէ մարդկային իրաւունքներն ու ներկայացուած հարցերը: 
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Պաշտօնական հանդիպումին աւարտին սրբազան հայրը` ազգային իշխանութեան անունով, 

յուշանուէրներ յանձնեց Քեթրին Էշթընի: Ապա պատուիրակութեան անդամները այցելեցին Ս. 

Ամենափրկիչ վանքի «Խաչատուր Կեսարացի» անուան թանգարանը, ուր Բաբգէն եպս. 

Չարեան Հայոց ցեղասպանութեան տաղաւարին առջեւ մանրամասն բացատրութիւն տուաւ 

կատարուած ոճիրին մասին, քարտէսին վրայ ցոյց տուաւ այն վայրերը, ուր գործուած է Հայոց 

ցեղասպանութիւնը, ինչպէս նաեւ` Տէր Զօրէն բերուած նահատակներու աճիւններու բեկորներ: 

Շրջագայելով թանգարանին մէջ Էշթըն ծանօթացաւ 10-րդ դարէն մինչեւ 18-րդ դարու 

ձեռագիրներուն, եկեղեցական սպասներուն, իւղաներկ պատկերներուն եւ զանազան այլ 

արժէքաւոր ցուցանմուշներու: Սրբազան հայրը յատկապէս անդրադարձաւ անգլիական 

տպագրական մեքենային, որ Ս. Ամենափրկիչ վանքին մէջ օգտագործուած երրորդ 

տպագրական սարքը եղած է, նաեւ խօսեցաւ Խաչատուր վրդ. Կեսարացիի մասին, որ իր ու իր 

գործակիցներուն ջանքերով Ս. Ամենափրկիչ վանքին մէջ հիմնադրած է Իրանի եւ Միջին 

Արեւելքի առաջին տպարանը: 

Այցելութեան աւարտին Էշթըն թանգարանի յուշամատեանին մէջ արձանագրութիւն կատարեց, 

ապա հաւաքական լուսանկարէ ետք հրաժեշտ տուաւ: 

Թուրքիոյ Մէջ Բախումներ. Պոլսահայ Երիտասարդները 

Միացած Են Թուրք Դեռահասի Մը Մահէն Ետք 

Կազմակերպուած Բողոքի Ցոյցերուն 

«Ակօս» շաբաթաթերթի կայքը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ ամբողջ տարածքին, հակառակ 

ոստիկանութեան բիրտ արձագանգին, Պերքին Էլվանի նուիրուած բողոքի ցոյցեր տեղի ունեցած 

են, եւ հայերը եւս միացած են այդ ցոյցերուն: 

Ցուցարարները փողոց դուրս եկած են մահուան պատճառով 15-ամեայ տղու մը, որ ամառը 

տեղի ունեցած հակակառավարական բողոքի ցոյցերուն ժամանակ գլխէն հարուած ստացած էր 

եւ ինկած մահաքունի մէջ: 

Հայ երիտասարդներէ բաղկացած «Նոր զարթօնք» շարժումը Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցած 

ցոյցերուն ընթացքին հայերէնով նշած է, որ Պերքինը պիտի չմոռնան: Շարժումի անդամները 

պատերուն գրած են, որ թոյլ պիտի չտան Պերքինը մոռնալ: 

«Պերքին, քեզի պիտի չմոռցնենք», հայերէնով եւ թրքերէնով գրած են «Նոր զարթօնք»-ի 

անդամները: 

Թուրքիոյ տարբեր քաղաքներու մէջ 15-ամեայ այս տղուն մահուան պատճառով 

ցուցարարներու եւ ոստիկանութեան միջեւ բախումներ արձանագրուեցան: Ոստիկանութիւնը 

հազարաւոր ցուցարարներու դէմ ջրաշիթ մեքենայ եւ արցունքաբեր կազ օգտագործեց: 

Տղուն մահուան մասին իմանալէ ետք հազարաւոր վրդովուած մարդիկ դուրս եկած են 

փողոցներ` բացագանչելով «Մարդասպան Էրտողան», «Մարդասպան պետութիւնը 

պատասխան պիտի տայ», «Էրտողանի կառավարութիւն, փտածութեան կառավարութիւն, 

հրաժարական»: 

Չորեքշաբթի օր ոստիկանութիւնը Անգարայի մէջ հազարաւոր ցուցարարներ ցրուելու համար 

դարձեալ ջրաշիթ մեքենաներ եւ արցունքաբեր կազ օգտագործեց: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Նիւ Եորքի Մէջ Պայթում Մը Երկու Շէնք Քանդեց 

Նիւ Եորքի Արեւելեան Հարլեմ շրջանին մէջ կազի սպրդումի մը 

պատճառով պայթում մը գետնի հաւասար դարձուց երկու 

շէնքեր: Արձանագրուեցաւ 2 զոհ եւ 20  վիրաւոր: 

Տասնեակներով անձերու ճակատագիրը կը մնայ անյայտ: 

250 հրշէջներ պայքարեցան յառաջացած հրդեհը մարելու 

համար: 

Եօթներու Խմբակը Ռուսիան Կը Զգուշացնէ Խրիմը Իրեն 

Կցելէն 

Եօթներու խմբակի անդամ երկիրներու ղեկավարները 

Ռուսիոյ կոչ ուղղեցին Խրիմը իրեն կցելու բոլոր 

ջանքերը դադրեցնելու` յայտնելով, որ եթէ Ռուսիա 

այդպիսի քայլ մը առնէ, «իրենք առանձնաբար եւ 

հաւաքաբար յաւելեալ քայլեր պիտի որդեգրեն»: 

Եօթներու խմբակի ղեկավարները նաեւ ընդգծեցին, որ 

իրենք 16 մարտին Խրիմի մէջ նախատեսուած 

հանրաքուէի արդիւնքները պիտի չճանչնան: Նշենք, որ եօթներու խմբակի անդամներն են 

Բրիտանիան, Քանատան, Ֆրանսան, Գերմանիան, Իտալիան, Ճափոնը եւ Միացեալ 

Նահանգները: 

Մինչ այդ, Ուքրանիոյ ազգային անվտանգութեան ղեկավար Անտրէյի Փարուպիյի զգուշացուց, 

որ Ուքրանիոյ սահմանին վրայ մեծաթիւ ռուսական զօրքեր հաւաքուած են: «Ռուսական 

բանակը Քիեւէն միայն 2¬3 ժամ հեռաւորութեան վրայ կը գտնուի», ըսաւ ան` աւելցնելով, որ 

Ուքրանիոյ զինեալ ուժերը դիրքաւորուած են որեւէ ուղղութենէ եկող յարձակում մը ետ մղելու 

համար: 

«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը հաղորդեց, որ Պուլկարիոյ, Ռումանիոյ եւ Միացեալ 

Նահանգներու ծովուժերը Սեւ ծովու արեւմտեան հատուածին մէջ կը կատարեն միացեալ 

ռազմափորձեր, որոնք նախապէս յետաձգուած էին եղանակային անբարենպաստ 

պայմաններու պատճառով: Ամերիկեան կողմը ընդգծած է, որ ամերիկեան «Թրաքսթըն» 

մարտանաւի Սեւ ծովուն մէջ ներկայութիւնը որեւէ կապ չունի Ուքրանիոյ մէջ ստեղծուած 

ներքաղաքական ճգնաժամի հետ: 

«ՌԻԱ Նովոսթի» կը հաղորդէ, որ Պիելոռուսիոյ նախագահ Ալեքսանտր Լուքաշենքօ իր երկրին 

Ազգային անվտանգութեան խորհուրդի նիստին ընթացքին յայտնած է. «Պիելոռուսիան 

պատշաճ պատասխան պիտի տայ ՕԹԱՆ¬ի ուժերու երկրի սահմաններուն մօտ 

ամրապնդման»` աւելցնելով, որ «Պիելոռուսիան Ռուսիոյ պիտի առաջարկէ լրացուցիչ 15 

օդանաւ տեղակայել երկրին մէջ»: Ըստ անոր, իրենք պարտաւոր են արձագանգել եւ 

պաշտպանել իրենց շահերը: 
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Ազրպէյճանցիները Զանգուածաբար Կը Լքեն Խրիմը 

Վերջին քանի մը օրերուն ընթացքին Խրիմի մէջ բնակող ազրպէյճանցիները զանգուածաբար կը 

լքեն ինքնավար հանրապետութեան տարածքը: Խրիմի ազրպէյճանցիներու միութեան 

նախագահ Ռահիմ Կումպաթով յայտարարած է, որ ներկայիս Խրիմի մէջ լարուածութիւնը 

բաւական բարձր է, եւ որեւէ պահու զինեալ տագնապ կրնայ սկսիլ: 

Ան նշած է, որ ազրպէյճանցիներուն խորհուրդ կը տրուի հեռանալ Խրիմէն, եւ ատոր համար 

համապատասխան պայմաններ կը ստեղծուին: 

Նեթանիահու Թուրքիոյ Հետ Յարաբերութիւնները Իրենց 

Նախկին Վիճակին Վերադարձնելու Ցանկութիւն 

Յայտնած Է 

Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահու թրքական «Անատոլու» լրատու 

գործակալութեան հետ ունեցած հարցազրոյցի մը ընթացքին թուրք ժողովուրդին պատգամ մը 

յղած է: 

«Կը փափաքիմ, որ Թուրքիոյ հետ մեր յարաբերութիւնները առաջուան պէս ըլլան», ըսած է ան: 

Պատասխանելով այն հարցումին, թէ մօտիկ ապագային համաձայնութեան կայացումը կարելի՞ 

է, Նեթանիահու ըսած է. «Յոյսով եմ` պիտի ըլլայ»: 

14 Մարտին` Տաւութօղլու-Զարիֆ- Մամետեարով 

Հանդիպում 

Իրանեան ԻՍՆԱ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ 14 մարտին Վիեննայի մէջ տեղի 

պիտի ունենայ Թուրքիոյ, Իրանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներ Ահմեթ 

Տաւութօղլուի, Մոհամետ Ճաւատ Զարիֆի եւ Էլմար Մամետեարովի հանդիպումը: 

Հանդիպումին ընթացքին կողմերը պիտի քննարկեն շրջանին մէջ կապերու ամրապնդման, 

ինչպէս նաեւ նախապէս տեղի ունեցած եռակողմ հանդիպումներու որոշումներու 

գործադրութեան ընթացքը: 

Նախարարներու նախորդ հանդիպումները տեղի ունեցած են Ուրմիոյ եւ Նախիջեւանի մէջ: 19 

փետրուարին տեղի ունեցած է նաեւ Ազրպէյճանի, Վրաստանի եւ Թուրքիոյ արտաքին գործոց 

նախարարներու հանդիպումը: 

Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ  

ՄԱՐՏ ամսուան Մոմի բարերարն է 

Յարգելի Ազգային մը: 
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Խմբագրական «Հայրենիք»-ի.  

Կանանց Օրուան Առթիւ.- Նուրբ Ձեռքերը, Սուրբ 

Ձեռքերը… 
«Քար են քաշել, սար են շրջել այս ձեռքերը` 

Նուրբ ձեռքերը, սուրբ ձեռքերը…» 

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ 

Համաշխարհայնացման մէկ այլ ժխտական երեւոյթներէն մէկն է «Կանանց միջազգային օր» 

հասկացողութիւնը: Իմաստը փոփոխութեան ենթակուած է: Բնականաբար, Հայաստանի մէջ ալ 

կատարուած է այս եղափոխութիւնը: Այսպէս, կնամեծարութեան բացառիկ տօնի վերածուած է 

մարտ 8-ը, որ արձակուրդի օր ըլլալու կողքին, նաեւ` կանացի գեղեցկութեան նուիրուած 

խանդաղատանքի տօնի վերածուած է:…Եւ երբեմն այնքան մը յար եւ նման եղած է շինծու այլ 

տօներու եւ տօնակատարութիւններու, որ աժան ու թեթեւ կրպակի առեւտուրի վերածուած է… 

քանի մը շաբաթ առաջուան փետրուար 14-ի սիրահարներու շարունակութիւնը նկատուելով: 

Այս հասարակ եւ մակերեսային հասկացողութեամբ չէ, որ կը նշուի «Կանանց միջազգային օր»-

ը, այլ աշխարհ բնագաւառի մարդկային հասարակութեանց մէջ կնոջ տնտեսական, 

քաղաքական եւ ընկերային ազատագրումին զօրակցելու գաղափարական խորհուրդն է այդ 

օրը: 

Հակառակ ասոր, Հայաստանի մէջ ո՛չ միայն մեծ խանդավառութեամբ կը նշուի կանանց այս 

օրը, այլ նոյնիսկ Հայաստանի Ազգային ժողովի որոշումով, պետական տօներու շարքին 

աւելցած է, որպէս Կանանց միջազգային օր, միեւնոյն ժամանակ պահելով նաեւ նախապէս 

հաստատուած ապրիլ 7-ի տօնը` որպէս «Մայրութեան եւ գեղեցկութեան օր»: 

Դժբախտաբար, Խորհրդային Միութեան օրերուն… կանայք փափկասունք օգտագործուեցան եւ 

պոլշեւիկեան հովանիին տակ վերածուեցան քարոզչական լծակներու: 

Ամէնէն աւելի կանանց իրաւունքներու համար պայքարող անձն անգամ այս գծով կրնայ 

քաջատեղեակ չըլլալ, թէ կանանց տօնին ծննդոցը կատարուած է Դանիոյ մայրաքաղաք 

Քոփենհակընի մէջ, օգոստոս 1910-ին կատարուած Ընկերվարական երկրորդ 

միջազգայնականի ընթացքին: Դեռ ժամացոյցին սլաքը աւելի առջեւ պէտք է որ տանիլ եւ 

անդրադառնալ փոխադրուելով Նոր Աշխարհ` Նիւ Եորք, ուր 1905-ին, հիւսուածեղէնի 

գործարանի մը մէջ աշխատող կիներ, յանուն աշխատանքի պայմաններու եւ 

աշխատավարձերու բարելաւման, յանդգնօրէն գործադուլի դիմեցին եւ բողոքի ցոյցեր 

կատարեցին իրենց իրաւունքներու  պաշտպանման համար: 

… Միայն վերջին տասնամեակներուն յատկապէս ընկերվարական եւ ժողովրդավարական 

կողմնորոշում ունեցող կուսակցութիւններու անդամ իգական գործիչներն ու կանացի 

միաւորները առաջնահերթաբար իրենց պատկանած կուսակցութիւններէն սկսան պահանջել, 

թէ՛ «Կանանց միջազգային օր»-ը` անհաւասարութեան ու խտրականութեան ջնջման ի խնդիր 

կատարուած պայքար մըն է, որ ցայսօր կը շարունակուի աշխարհի զանազան երկիրներու մէջ: 

Ի վերջոյ… «Քար են քաշել, սար են շրջել այս նուրբ ու սուրբ ձեռքերը…», ինչպէս կը նշէ հայոց 

բանաստեղծը: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Հալէպի Մէջ Դասական Երաժշտութեան 

Նուագահանդէս 

Մարտ 6-ին Հալէպի հայ 

աւետարանական Էմմանուէլ եկեղեցւոյ 

մէջ տեղի ունեցաւ դասական եզակի 

նուագահանդէս մը: 

Նուագահանդէսը կը հովանաւորէր 

Հալէպի նահանգապետ Մոհամետ 

Ուահիտ Աքատ, կազմակերպութեամբ 

Սուրիոյ մշակոյթի նախարարութեան 

Հալէպի «Սապահ Ֆախրի» 

երաժշտանոցին, գործակցութեամբ հայ 

աւետարանական Էմմանուէլ եկեղեցւոյ: 

Նուագահանդէսի ընթացքին հնչեցին պարոք շրջանի երաժշտական 

ստեղծագործութիւններ` կատարողութեամբ երաժշտական հետեւեալ եռեակին` 

երաժիշտ Ժիրայր Ռէիսեան (ռեքորտըր Ֆլիւթ), դաշնակահար Լիզեթ Սէրայտարեան-

Աւընեան (դաշնամուր) եւ ջութակահար Ֆետի Թորօ (չելլօ), նուագահանդէսին հնչած 

վերջին ստեղծագործութեան կատարումին եռեակին միացաւ «Սապահ Ֆախրի» 

երաժշտանոցի սենեկային նուագախումբը` գեղարուեստական ղեկավարութեամբ 

Ժիրայր Ռէիսեանի: 

Մասնակցութիւն Պուլկարիոյ 

Ազգային Տօնի Նշումին 

Շաբաթ, 1 մարտ 2014-ին Պարսելոնայի 

Հայկական մշակութային միութեան 

«Հայորդիք» պարախումբը իր ելոյթներով 

մասնակցութիւն ունեցաւ Պուլկարիոյ 

Ազգային տօնին նշումին: Միութիւնը 

ողջունեց  ու շնորհաւորեց պուլկարացի 

ներկաները իրենց ազգային տօնին առիթով եւ  քաջալերեց, որ ներկայ սերունդը սորվի 

պուլկարերէնն ու պահէ պուլկարական աւանդոյթները: Կազմակերպող կողմը իր 

հերթին շնորհակալութիւն յայտնեց Հայկական մշակութային միութեան եւ 

յուշանուէրներ պարգեւեց կազմակերպութեան: 

www.aztagdaily.com 
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Ճատրակի մրցաշարք 

Կիրակի,    2 մարտ 2014-ին Պարսելոնայի Հայկական մշակութային միութեան 

նախաձեռնող խումբին կազմակերպութեամբ տեղի 

ունեցաւ ճատրակի մրցաշարք, Հայ տան մէջ: Սոյն 

ձեռնարկին իրենց մասնակցութիւնը բերին  18 

հայորդիներ: Բարի գալուստի խօսքէն եւ 

մասնակիցները իրար ողջունելէ ետք սկսան մրցիլ: 

Մրցաշարքի առաջին տեղը գրաւեց Հրաչ 

Քարէեան, երկրորդ տեղը` պրն. Ստիուարտ 

Ֆրանքլին, երրորդ տեղը` Սամուէլ Մելքումեան: 

Խրախուսական մրցանակ ստացան երկու 

փոքրիկներ` Արամայիս Պետրոսեանն ու Աշոտ Յարութիւնեանը: Փակման խօսքի 

ընթացքին կազմակերպութիւնը շնորհակալութիւն յայտնեց ներկաներուն ու բոլոր 

մասնակցիներուն, որոնք տեղեկանալով մրցաշարքի մասին` ցանկութիւն յայտնած էին 

ներկայ գտնուիլ ու մասնակցիլ: 

Առաջնորդ Սրբազանը Ընդունեց 

Կոկիկեան  Հիմնարկի 

Վարիչ-Տնօրէնին Այցելութիւնը 

Փետրուար 26-ին թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք.  Մարտիրոսեան 

ընդունեց «Կոկիկեան» հիմնարկի վարիչ-տնօրէն Սուհէյլա Հայեքի 

այցելութիւնը,  որ  ներկայիս Միացեալ Նահանգներ կը գտնուի  

հիմնարկին առաքելութիւնը մօտէն ծանօթացնելու նպատակով: 

Հայեք տեղեկացուց, թէ «Կոկիկեան» հիմնարկը ոչ  հասութաբեր,  

ապաքաղաքական հիմնարկ մըն է` հիմնուած 2008-ին Լիբանան, 

նախկին դեսպան  Ճան Կոկիկեանի որդիին` Միշէլ Կոկիկեանին 

կողմէ,  առաքելութիւն ունենալով կրթաթոշակ եւ նիւթական  

օժանդակութիւն հայթայթել լիբանանահայ  երիտասարդներուն, 

որպէսզի քաջալերուին  մաս  կազմելու հանրային ծառայութեան 

բաժանմունքներուն: Հայեք բացատրեց, որ «Կոկիկեան» հիմնարկը 

նպատակ ունի բարելաւել լիբանանցի ժողովուրդին առօրեայ 

կեանքն ու կեանքի չափանիշը` քաջալերելով  երիտասարդութիւնը, որ հանրային 

ծառայութեան բաժանմունքներու մէջ թափանցեն եւ դրական  փոփոխութիւններ 

յառաջացնեն երկրին մէջ: 

Առաջնորդ սրբազանը ողջունեց հիմնարկին վարիչ-տնօրէնը եւ բարեմաղթութիւններ 

փոխանցեց   Միշէլ Կոկիկեանին, որ անկարող եղած էր մասնակցիլ այցելութեան: 

Հաստատելով,  թէ  երիտասարդութեան մասնակցութիւնը  էական է երկրի մը 

ապագային համար, սրբազան հայրը գնահատեց հիմնարկին ջանքերը եւ յաջողութիւն  

մաղթեց իրենց տարած այս կարեւոր  առաքելութեան մէջ: 
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 ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 
Հայոց ցեղասպանութեան մինչեւ այսօր շարունակուող  ողբերգութիւններէն մէկն ալ՝ 
Արեւմտեան Հայաստանի եւ Թուրքիոյ մէջ վերապրող, իսլամացած հայութիւնն է: Այս 
խնդիրը երկար ժամանակ ոչ միայն չէր քննարկուեր, այլ նոյնիսկ հանրութեանը ծանօթ 
չէր:  
Այս երեւոյթը ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է գտնել հետեւեալ հարցումներուն 
պատասխանները.-  

1- Ինչո՞ւ եւ ի՞նչ գործօններու ազդեցութեան տակ իսլամացան այս Հայերը:  

2- Արդե՞օք անոնք այսօր ունին իրենց ազգային ինքնութեան վերադառնալու 

հնարաւորութիւն: 

3- Ինչպէ՞ս կը վերաբերին Թուրքիան, գիտական շրջանակները եւ 

հասարակութիւնը հայութեան այս զանգուածին հետ: 

Այս եւ նման հարցադրումներու  պատասխանը գտնելու համար՝   

 

Հովանաւորութեամբ  

Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի 
 

Քուէյթի Հայ Դատի Յանձնախումբը 

Սիրով  կը հրաւիրէ ձեզ 

Մտքերու փոխանակման հետեւեալ թեմայի շուրջ 

 

ԹՈՒՐՔԻՈՅ «ԿՈՐՍՈՒԱԾ ՀԱՅԵՐԸ» 
 Տեսահոլովակի ցուցադրութիւն 

 Սահիկներով նիւթի ներկայացում եւ 

 Մտքերի փոխանակում – զրոյց 
 

Տեղի կ՝ունենայ Ուրբաթ, 14 Մարտ 2014-ին, 

Երեկոյեան ժամը 7:00-ին, Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ: 
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ՀՈՎԻՒԻՆ ՁԱՅՆԸ  

²êîàô²Ì²ÞàôÜâ Ø²îº²ÜÀ ºô ºê 

(².Ø³ë) 

 

êÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕ, 

Ø»Í ä³ÑùÁ ëÏë³Í ¿£ Ø»Í ÃÇõáí Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ å³Ñ»óáÕáõÃ»³Ý ÏÁ Ñ»ï»õÇÝ. ³ÝáÝóÙ¿ 
ß³ï»ñ, å³ÑùÇ Û³ïáõÏ Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñáõ ÏáÕùÇÝ, Ý³»õ Ñá·»õáñ ëÝáõÝ¹Ç Ñ³Ù³ñ Û³ïáõÏ 
Å³Ù»ñ ÏÁ ïñ³Ù³¹ñ»Ý »õ ÏÁ ÷áñÓ»Ý ³Ù¿Ýûñ»³Û ³ÕûÃùÝ»ñáõ ÏáÕùÇÝ, ³ëïáõ³Í³ßÝã³Ï³Ý 
ÁÝÃ»ñóáõÙÝ»ñ ÁÝ»É »õ ÝáÛÝÇëÏ ²ñ»õ³·³ÉÇ Ï³Ù ÐëÏáõÙÇ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñ »ñ·»É£ ²Ûá°, ëù³Ýã»ÉÇ 
¿ Ñá·»õáñ Ï»³ÝùÁ »ñµ ·Çï³Ïó³µ³ñ Ïþ³åñÇë£ 

Ø»ñ î¿ñÁ ÚÇëáõë øñÇëïáë ÏþÁë¿. " ºë »Ï³Ûª áñå¿ë½Ç Ï»³Ýù áõÝ»Ý³Ý »õ É»óáõÝ Ï»³Ýù 
áõÝ»Ý³Ý" (Úì.10.10)£ Ð»ï»õ³µ³ñ ³Û¹ Ï»³ÝùÇ ³ÕµÇõñÁ, áñ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÝ ¿, »Ï¿°ù Ù»ñ 
³éûñ»³ÛÇÝ Ù¿Ï µ³ÅÇÝÁ ¹³ñÓÝ»Ýù, áñå¿ë½Ç ²ëïáõ³Í³ßáõÝã¿Ý µË³Í êáõñµ Ðá·ÇÝ, Ù»½Ç 
³õ»ÉÇ É»óáõÝ Ï»³Ýù ï³Û£ 

Æ±Ýã ¿ Ù»ñ Ï³åÁ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇÝ Ñ»ï .. ËáñÑñ¹³Í»Ýù£ 

²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ²ëïáõÍáÛ Û³ÛïÝáõÃÇõÝÝ ¿ª Çñ Ù³ëÇÝ£  

²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ý³Ù³Ï ¿ª ³Ù¿Ý ³ÝÑ³ïÇ£ 

²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ í»ñç³õáñáõÃ»³Ý (Úï.22.16) ÏÁ Ï³ñ¹³Ýùª §ºë, ÚÇëáõë, .. ¸³õÇÃÇ 
³ñÙ³ïÁ »õ ³Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ý »Ù. ³é³õûï»³Ý å³ÛÍ³é ³ëïÕÁ¦£ î¿ñÁ Çñ ·ÇñùÁª 
í»ñç³õáñáõÃ»³Ý, Æñ ³ÝáõÝáí ÏÁ ÏÝù¿, Ï³ñÍ»ë Áë»É Ïþáõ½¿.- ²Ûë ·ÇñùÁ ÇÙ ·Çñùë ¿, áñ ÏÁ 
å³ñáõÝ³Ï¿ ÇÙ Ëûëù»ñë »õ ËáëïáõÙÝ»ñë. ÏÁ ëÇñ»Ù ù»½ ³Ýë³ÑÙ³Ý ³Ýáñ Ñ³Ù³ñ ÓñÇûñ¿Ý 
ÏÁ ÝáõÇñ»Ù ù»½Ç£  

êÇñ»ÉÇ Ñ³õ³ï³ó»³É, 

²ñ¹»ûù ÏÁ ï»ëÝ»±ë ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇÝ Ù»½Ç Ù»Í å³ñ·»õ ÙÁ ÁÉÉ³ÉáõÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£ 

ä³ï³ëË³Ý»Ýù Ñ»ï»õ»³É Ñ³ñó»ñáõÝ.- 

1. ²Ûëûñ Ï³ñ¹³óÇ±ñ ²ëïáõ³Í³ßáõÝã¿Ý Ñ³ïáõ³Í ÙÁ£ 

2. àõß³¹Çñ »Õ³±ñ, áñ ³Ù»Ý¿Ý É³õ Å³Ù³Ý³ÏÇ¹ Ù¿ç ÁÉÉ³Û ÁÝÃ»ñóáõÙ¹£ 

3. ºÃ¿ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ï³ñ¹³óÇñ, áõß³¹Çñ »Õ³±ñ, áñ ÁÝÃ»ñóáõÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ÙÇïù¹ ãóñáõÇ£ 

4. ÀÝÃ»ñóáõÙÇ¹ Ù¿ç ù»½Ç áõÕÕáõ³Í Û³ïáõÏ ËûëùÇ ÙÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³±ñ£ 

5. ÀÝÃ»ñóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ËûëùÇÝ »õ ²ëïáõÍáÛ Ñ»ï ÁÉÉ³Éáõ Ñ³×áÛùÁ ½·³óÇ±ñ£ 

6. ²ëïáõÍáÛ ËûëùÇÝ Ù¿ç ûñÑÝáõÃÇõÝ ·ï³±ñ »õ ³Ýáñ ù³ÕóñáõÃÇõÝÁ í³Û»É»óÇ±ñ£ 

ì»ñáÛÇß»³É Ñ³ñó»ñáõÝ å³ï³ëË³Ý»É¿ »ïù, »Ã¿ ÷³÷³ùÁ áõÝ»ó³ñ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ 
Ëûëù»ñáõ ù³ÕóñáõÃÇõÝÁ í³Û»É»Éáõ »õ ³Ýáñ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ëï³Ý³Éáõ, Ñ»ï»õÇ°ñ Û³çáñ¹ 
µ³ÅÝÇÝ Ù¿ç ù»½Ç Ññ³Ùóáõ³Í Ã»É³¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝ£  

ºñµ ²ëïáõ³Í³ßáõÝã ÏÁ Ï³ñ¹³ë, ÙÇ° Ï³ñ¹³ñ ³ÛÉ ·Çñù»ñáõ ÝÙ³Ý, áñáíÑ»ï»õ ³Ý "³ÛÉ ·Çñù" 
ÙÁ ã¿, ³ÛÉ ³Ù»Ý³Ù»Í »õ Ññ³ß³ÉÇ ³ÛÝ Û³ïáõÏ ·ÇñùÝ ¿, áñáõ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÝáÛÝ ÇÝùÝ Ù»ñ 
²ñ³ñÇãÝ ¿£ 

²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ Ï³ñ¹³° 

1. ²ÛÝ íëï³ÑáõÃ»³Ùµ, áñ ¹áõÝ Ýëï³Í »ë îÇñáç áïù»ñáõÝ ³éç»õ. ²Ý ¿ áñ Ñ»ï¹ ÏÁ ËûëÇ£ 

²ÛÝ ³ï»Ý åÇïÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ë, áñ ÁÝÃ»ñóáõÙ¹ Ý³Ëáñ¹Ý»ñ¿Ý ï³ñµ»ñ ¿. ëÇñï¹ ³õ»ÉÇ 

½·³ÛáõÝ åÇïÇ ÁÉÉ³Û »õ ¹áõÝ åÇïÇ ½·³ë ËûëùÇÝ ½ûñáõÃÇõÝÝ áõ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ£ 
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Ð»ï»õ³µ³ñ áõñ áñ Ýëï³Í »ë, íëï³Ñ »ÕÇñ, áñ ëñµáõÃÇõÝ ëñµáóÇ Ù¿ç ¿. íëï³Ñ »ÕÇñ, áñ 
ËáÝ³ñÑ í³ñ¹³å»ïÁ ³ÝÓ³Ùµ ÏÁ Ù»ÏÝ¿ Çñ Ëûëù»ñÁ »õ ÏÁ Ñ³ëï³ï¿ ½³ÝáÝù Ñá·ÇÇ¹ Ù¿ç£ 
²Ý ÝáÛÝÇëÏ ÏÁ ÷áñ³·ñ¿ ½³ÝáÝù ëñïÇ¹ Ù¿çª ÉáÛë¿ ï³é»ñáí£ 

ÀÝÃ»ñóáõÙÇ ëÏë»É¿ ³é³ç ³ÕûÃ¿° Áë»Éáí.- "î¿¯ñ ïáõñ ÇÝÍÇ ³ÛÝ ÇÙ³ëïáõÃÇõÝÁ, áñ 
Û³ÛïÝ³µ»ñ»Ù Ëûëù»ñáõ¹ ½ûñáõÃÇõÝÁ"£ ÆÝãå¿ë áñ ¸³õÇÃ Ïþ³ÕûÃ¿ñ Áë»Éáí. §´³ó ÇÙ 
³ãù»ñë, î¿°ñ, áñå¿ë½Ç ùáõ Ëûëù»ñ¿¹ Ññ³ßùÝ»ñ ï»ëÝ»Ù¦ (êÕ.119.18)£ 

²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ Ï³ñ¹³° 

2. ²ÛÝ Ñ³õ³ïùáí, áñ ³Û¹ Ëûëù»ñÁ Ï»³ÝùÇ ³ÕµÇõñ »Ýª §²ëïáõÍáÛ Ñá·ÇÝ ¿ áñ Ï»³Ýù Ïáõ 

ï³Û. Ù³ñ¹ë µ³Ý ãÇ ÏñÝ³ñ ÁÝ»É£ ²ÛÝ Ëûëù»ñÁ áñ »ë Ó»½Ç Ëûë»ó³Û, ²ëïáõÍáÛ Ñá·Ç¿Ý 

Ïáõ ·³Ý »õ Ï»³Ýù Ïáõ ï³Ý¦ (Úí.6.63)£ ²ÛÝ Ñ³õ³ïùáí, áñ ³Û¹ Ëûëù»ñÁ ³½¹áõ »Ý. 

§àñáíÑ»ï»õ ²ëïáõÍáÛ ËûëùÁ Ï»Ý¹³ÝÇ ¿ »õ ³½¹áõ, ³õ»ÉÇ Ñ³ïáõª ù³Ý á»õ¿ »ñÏë³ÛñÇ 

ëáõñ, »õ ÏÁ Ã³÷³Ýó¿ Ù³ñ¹áõë ßáõÝãÇÝ áõ Ñá·ÇÇÝ Ù¿ç, ÙÇÝã»õ áÕÝ áõ ÍáõÍÁ, »õ ÏÁ ùÝÝ¿ 

Ùï³ÍáõÙÝ»ñÝ áõ ëñïÇÝ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ¦ (ºµñ.4.12)£ ºÙÙ³áõëÇ ×³ÙµáõÝ íñ³Û ÚÇëáõë Çñ 

»ñÏáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ Ñ»ï ù³É³Í ³ï»Ý Çñ»Ýó »ñÏ³ñ  µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ ïáõ³õ 

êáõñµ ·Çñù»ñáõÝ Ù¿ç Çñ Ù³ëÇÝ ·ñáõ³Í µáÉáñ ·ñáõÃÇõÝÝñáõÝ Ù³ëÇÝ£ ºñµ ïáõÝ Ñ³ë³Ý 

»õ ³ÝáÝó Ñ»ï ë»Õ³Ý µ³½Ù»ó³õ, ³é³õ Ñ³óÁ, ûñÑÝ»ó, Ïïñ»ó »õ ³ÝáÝó ïáõ³õ£ 

²ÝÙÇç³å¿ë ³ÝáÝó ³ãù»ñÁ µ³óáõ»ó³Ý »õ ×³Ýãó³Ý ½ÇÝù, µ³Ûó ÇÝù ³ÝáÝó ³ãù»ñ¿Ý 

³ÝÛ³Ûï³ó³õ£ ²ÝáÝù Çñ³ñáõ ÁëÇÝ. §Ø»ñ ëÇñï»ñÁ ã¿Ç±Ý µáñµáù»ñ, »ñµ ³ÝÇÏ³ ×³Ùµáõ 

ÁÝÃ³óùÇÝ Ù»½Ç Ñ»ï ÏÁ Ëûë¿ñ »õ ëáõñµ ·Çñù»ñÁ ÏÁ µ³ó³ïñ¿ñ¦ (ÔÎ.24.32)£ 

Îþáõ½¿±ù, áñ Ó»ñ ëñï»ñÁ µáñµáù³Í Ïñ³Ïáí É»óáõÇÝ, Ãá°Õ ïáõ¿ù, áñ îÇñáç Ëûëù»ñÁ »õ êáõñµ 
Ðá·ÇÝ µáó³í³é»Ý Ó»½£ ê³ÕÙáë»ñ·áõÝ ÏþÁë¿. §êÇñïë µáñµáù»ó³õ Ý»ñëÇ¹Çë, æ»ñÙáõÃ»³Ýë 
Ù¿ç Ïñ³ÏÁ í³é»ó³õ£ ²ÛÝ ³ï»Ý É»½áõáíë Ëûë»ó³Û¦ (êÔ. 39.3)£ 

²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ Ï³ñ¹³° 

3. ²ÛÝ íëï³ÑáõÃ»³Ùµ, áñ ³Ýáñ Ëûëù»ñÁ Ïþ³½³ï³·ñ»Ý, ÏÁ µÅßÏ»Ý »õ ÏÁ å³Ñå³Ý»Ý 

Ù»½£ î¿ñ ÚÇëáõë Áë³õ. §ÖßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ åÇïÇ ×³ÝãÝ³ù »õ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ Ó»½ åÇïÇ 

³½³ï¿¦ (Úí.8.32)£ ÆëÏ ¸³õÇÃ ÏÁ íÏ³Û¿. §Çñ ËûëùÁ ÏÁ ÕñÏ¿ áõ ÏÁ µÅßÏ¿ ½³ÝáÝù¦ 

(êÕ.107.20)£ Æñ å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý íëï³Ñ»Éáí. §ºë »Ù Çñ³õ ÑáíÇõÁ£ Æñ³õ ÑáíÇõÁ Çñ 

Ï»³ÝùÁ Ïáõ ï³Û áãË³ñÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ¦ (Úí.10£11)£ 

²Ù÷á÷»Éáí í»ñáÛÇß»³É Ùï³ÍáõÙÝ»ñÁ Áë»Ýù, áñ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ ÁÝÃ»ñóáõÙÁ, 
Ð²Ü¸ÆäàôØ áõ ½ñáÛó ÙÁÝ ¿ Ï»Ý¹³ÝÇ ²ëïáõÍáÛ Ñ»ï, áñ Ù»½ ÏÁ ëÇñ¿.  

1. Ð²Ü¸ÆäàôØª Ð¼úð ºô ²Ü¶ÆÜ ÊàêîàôØÜºðàô îÆðàæ Ðºî£ 

ºñµ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ÏÁ Ï³ñ¹³ë, ÙÇ ù³ßáõÇñ, ·áõÝ³õáñ Ù³ïÇïÝ»ñáí ÁÝ¹·Í»É ³ÛÝ 
Ëûëù»ñÁ, áñáÝù ù»½Ç µ³Ý ÙÁ ÏþÁë»Ý, µ³Ý ÙÁ ½·³É Ïáõ ï³Ý Ï³Ù ËáëïáõÙ ÙÁ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý£ 
ÆÝãá±õ£ àñáíÑ»ï»õ ³Û¹ ËáëïáõÙÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý åÇïÇ Çñ³Ï³Ý³Ý³Ý. §²ëïáõ³Í Ù³ñ¹ ã¿, 
áñ ëáõï ËûëÇ, áã ³É Ù³ñ¹áõ áñ¹Ç, áñ ½Õç³Û¦ (ÂÇõ 23.19)£ äÇïÇ ÷³ÛÉÇÝ ³Û¹ ËáëïáõÙÝ»ñÁ 
³éç»õ¹, »õ ëÇñï¹ áõñ³ËáõÃ»³Ùµ åÇïÇ É»óáõÇ£  

Ð»ï»õ³µ³ñ.-  

1. ºÃ¿ ËÇÕ×¹ ÏÁ ï³ÝçáõÇª ÑÇÝ (í³ï Ï³Ù ã³ñ) ³ñ³ñùÝ»ñáõ¹ å³ï×³éáí, ³Ý Ù»½Ç 

ÏþÁÝ¹áõÝÇ áñ»õ¿ Å³Ù³Ý³Ï, ÇÝãå¿ë áñ »Ýù »õ Çñ Ë³ãÇÝ íñ³Û Ã³÷³Í ëáõñµ ³ñÇõÝáí 

ÏÁ Ù³ùñ¿ áõ ÏÁ ëñµ¿ Ù»½ª Ù»ñ Ù»Õù»ñ¿Ý, ù³ÝÇ áñ Ëáëïáí³Ý³Í »Ýù, ½Õç³ó³Í »Ýù áõ 

Ëáëï³ó³Íª ãÏñÏÝ»É ½³ÝáÝù£ 

2. ºÃ¿ Ûáõë³Ñ³ï »ëª Û³çáñ¹³Ï³Ý Ó³ËáÕáõÃÇõÝÝ»ñ¿ áõ å³ñïáõÃÇõÝÝ»ñ¿ »õ ÇÝù½ÇÝù¹ 

³ÝÏ³ñáÕ ÏÁ ½·³ë Ù»ÕùÇÝ ¹ÇÙ³ó, ÷Ýïé¿° ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇÝ Ù¿ç »õ ÑáÝ åÇïÇ 
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·ïÝ»ë ËáëïáõÙÝ»ñ, Ã¿ î¿ñ ÚÇëáõë ù»½ åÇïÇ ³½³ï³·ñ¿ Ù»ÕùÇ 

ïÇñ³å»ïáõÃ»Ý¿Ý£ 

3. ºÃ¿ Ùï³Ñá· »ë, áõÝÇë Ùï³í³ËáõÃÇõÝÝ»ñ, Ï³éãÇ°ñ ³ÛÝ Ñ³Ù³ñÝ»ñáõÝ, áñáÝó Ù¿ç 

î¿ñÁ ÏÁ Ëáëï³Ý³Û ù»½Ç ï³É ÇëÏ³Ï³Ý Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ£ 

4. ºÃ¿ ï³ñûñÇÝ³Ï »õ ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï ïËñáõÃ»³Ý »õ Ûáõ½áõÙÇ å³Ñ»ñ ÏþáõÝ»Ý³ë, áñáÝó 

å³ï×³éÁ ã»ë ·Çï»ñ, ß³ï ÙÁ Ñ³Ù³ñÝ»ñ Ï³Ý, áñáÝù ÏÁ Ñ³ëï³ï»Ý »ñç³ÝÏáõÃ»³Ý 

»õ ÷³éùÇ ²ëïáõÍáÛ ËáëïáõÙÝ»ñÁª Çñ áñ¹ÇÝ»ñáõÝ£ 

5. ºÃ¿ Û³çáñ¹³Ï³Ý Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ »õ å³ñïáõÃÇõÝÝ»ñ ÏþáõÝ»Ý³ë ë³ï³Ý³Û¿Ý, 

·ÇïóÇ°ñ, áñ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÇÝ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁª 

ÏáËÏéï»Éáõ ûÓ»ñáõ »õ Ï³ñÇ×Ý»ñáõ íñ³Û »õ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ ÃßÝ³ÙÇÇÝ ½ûñáõÃÇõÝÁ 

(ÔÏ.10.19)£ 

²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿, áñ ³Ûë µáÉáñ ËáëïáõÙÝ»ñÁ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ 
»Ý, µ³Ûó ³Û¹ ËáëïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ÏñÝ³ñ Çñ³Ï³Ý³Ý³É, »Ã¿ Ù»Ýù Ù»ñ ëñïÇ Ù¿ç »Õ³Í 
Ñ³õ³ïùÇÝ íñ³Û íëï³ÑáõÃÇõÝ ãáõÝÇÝù£ Þ³ï Ï³ñ»õáñ ¿ ²ëïáõÍáÛ ËáëïáõÙÝ»ñÁ ÇÙ³Ý³ÉÁ, 
ë³Ï³ÛÝ ³õ»ÉÇ Ï³ñ»õáñ ¿ íëï³ÑÇÉÁ ³Û¹ ËáëïáõÙÝ»ñáõÝ »õ ëñïÇ¹ Ù¿ç »Õ³Í Ñ³õ³ïùÇÝ 
íñ³Û, áñáíÑ»ï»õ Ù»ñ î¿ñÁ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ¿ Çñ ËáëïáõÙÝ»ñáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£  

ÆÝãå¿±ë íëï³ÑáõÃÇõÝ Ó»éù µ»ñ»É. 

ìëï³ÑáõÃÇõÝÁ ·ÇïáõÃ»³Ý ÝÙ³Ý ÏÁ ½³ñ·³Ý³Û ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ Û³ñ³ï»õ ÁÝÃ»ñóáõÙáí, 
ËáñÑñ¹³Í»Éáí Ï³ñ· ÙÁ Ñ³Ù³ñÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ, ÏñÏÝ»Éáí ½³ÝáÝù ù³ÝÇ ÙÁ ³Ý·³Ù »õ ßñç³Ý 
ÙÁ í»ñç, ³ÝÏ³ëÏ³Í, áñ ëÇñï¹ É»óáõ³Í åÇïÇ ÁÉÉ³Û ³Ýáñ Çñ³õ³óÇ ÁÉÉ³Éáõ 
íëï³ÑáõÃ»³Ùµ£ äûÕáë ²é³ù»³É ÏþÁë¿. §Ð³õ³ïùÁ ÍÝáõÝ¹ Ïþ³éÝ¿ ù³ñá½áõÃÇõÝÁ Éë»É¿Ý, 
ÇëÏ ù³ñá½áõÃÇõÝÁ Ñ³õ³ïù Ïþ³ñÃÝóÝ¿ª »ñµ øñÇëïáëÇ Ëûëù»ñÝ »Ý áñ ÏÁ ù³ñá½áõÇÝ 
(Ðé.10.17)£ ºõ ù³ÝÇ áñ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ²ëïáõÍáÛ Ëûëù»ñÝ »Ý, Ñ»ï»õ³µ³ñ ³Ý Ù»ñ Ù¿ç 
Ñ³õ³ïù åÇïÇ ³ñÃÝóÝ¿, áñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ù»Ýù ÁÝÃ»ñóáõÙ¿Ý ³é³ç Ïþ³ÕûÃ»Ýù, áñ Ù»ñ î¿ñÁ Çñ 
Ëûëù»ñáõÝ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý Ù»½ ³é³çÝáñ¹¿, Ù»½ Éáõë³õáñ¿ Áëï å¿ïùÇ »õ å³ïß³×Ç£ ²Ýå³ÛÙ³Ý, 
áñ êáõñµ Ðá·ÇÝ åÇïÇ ³é³çÝáñ¹¿ Ù»½Ç »õ óáÛó åÇïÇ ï³Û ³ÛÝ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ, áñáÝù Ù»½Ç 
û·ï³Ï³ñ åÇïÇ ÁÉÉ³Ý. »õ ³Û¹ Ñ³Ù³ñÝ»ñáõ ÏñÏÝáõÃ»³Ùµ Ù»ñ Ñ³õ³ïùÁ åÇïÇ 
³ñÙ³ï³Ý³Û Ù»ñ ëñï»ñáõÝ Ù¿ç£ ä»ïñáë ²é³ù»³É ÏþÁë¿. §²Ý·³Ù ÙÁ, áñ îÇñáç ËûëùÇÝ 
Ñ³ÙÁ ³éÝ¿ù, åÇïÇ ï»ëÝ¿ù Ã¿ ù³Õóñ ¿ ³Ý¦ (².äï. 2.3)£ 

êÇñ»ÉÇ ÀÝÃ»ñóáÕ, 

î»ë³Ýù, áñ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ ÁÝÃ»ñóáõÙÁ Ð²Ü¸ÆäàôØ ¿ îÇñáç Ñ»ï »õ ËáñÑñ¹³Í»óÇÝù 
§Ð²Ü¸ÆäàôØª Ð¼úð ºô ²Ü¶ÆÜ ÊàêîàôØÜºðàô îÆðàæ Ðºî¦ ·³Õ³÷³ñÁ£ Ú³çáñ¹ µ³ÅÝÇÝ 
Ù¿ç åÇïÇ ï»ëÝ»Ýù.  

2. Ð²Ü¸ÆäàôØª ÐàìÆô îÆðàæ Ðºî, àð ÎÀ Îºð²Îð¾ Æð àâÊ²ðÜºðÀ, 

3. Ð²Ü¸ÆäàôØª ²êîàôÌàÚ êð´àôÂº²Ü Ðºî, àð ÎÀ Ø²øð¾ Æð ¼²ô²ÎÜºðÀ 

4. Ð²Ü¸ÆäàôØª Ð²Úð ²êîàôÌàÚ Ðºî, àð Æð êðîÆ Êàð Êàðºð¾Ü, øº¼Æ 

ºðæ²ÜÎàôÂÆôÜ ÎÀ ä²ð¶ºô¾£ 

ä³Ñ»óáÕáõÃ»³Ý É³õ³·áÛÝ 
Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñáíª 

²ñï³Ï ø³Ñ³Ý³Û ø¿Ñ»³»³Ý 
Ð»ï»õáÕáõÃ»³Ùµª ÔåïÇ »Ï»Õ»óõáÛ 

Ñá·»õáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý£ 

www.aztarar.com 
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ 

5 Համոզիչ Պատճառներ` Աւոքատօ Ուտելու Համար 

1-Աւոքատոն ախորժակ կը կտրէ 

Նոյնիսկ նիհարնալ փափաքողները կրնան աւոքատօ 

ուտել, քանի որ իւղոտ պտուղ մը ըլլալով հանդերձ, անիկա 

շատ հարուստ է բնաթելերով, որոնք կուշտ պահելու 

յատկութիւնը ունին: Աւոքատոն նաեւ հարուստ է «ասիտ 

օլէիք»-ով, որ ուղեղին մէջ կ՛աշխուժացնէ կուշտ ըլլալու 

զգացումը: 

Եթէ նիհարնալու սննդականոնի կը հետեւիք, կրնաք 

օրական կէս աւոքատօ ուտել` առանց մայոնեզի կամ 

մեղրի, բաւարարուելով քանի մը կաթիլ կիտրոնի հիւթով: 

2-Աւոքատոն քոլեսթերոլին տոկոսը կը նուազեցնէ 

Աւստրալիացի գիտնականներ ուսումնասիրութիւն մը կատարած են 37- 58 տարեկան կիներու 

վրայ եւ եկած են այն եզրակացութեան, որ աւոքատօ ուտող կիներուն մօտ «գէշ» քոլեսթերոլին 

տոկոսը նուազած է` առանց անդրադարձ ունենալու «լաւ» քոլեսթերոլին վրայ: Արդարեւ, 

աւոքատոն կը պարունակէ «մոնօ էնսաթիւրէ» ճարպաթթուներ, որոնք կը պաշտպանեն 

սրտանօթային հիւանդութիւններէն: 

3-Աւոքատոն մորթին ջուր կ՛ապահովէ 

Եթէ չոր մորթ ունիք, մոռցէք շուկայի գեղեցկագիտական սերերը եւ օգտագործեցէք աւոքատոն. 

անոր պարունակած իւղերը ջուր կ՛ապահովեն չոր մորթին, կը նպաստեն մորթին 

առաձգականութեան եւ շնորհիւ Էօ. կենսանիւթին` կը պաշտպանեն մորթը կանխահաս 

ծերացումէ: 

Առէ՛ք հասուն աւոքատօ մը, ճզմեցէք զայն, ապա տարածեցէք ձեր դէմքին եւ վիզին վրայ: 

Սպասեցէք քառորդ ժամ, ցօղուեցէ՛ք գաղջ ջուրով: 

4-Աւոքատոն կը հաւասարակշռէ շաքարին տոկոսը` արեան մէջ 

Այո, շնորհիւ իր պարունակած առողջ իւղերուն եւ բնաթելերուն` աւոքատոն չափազանց 

յանձնարարելի ուտելիք մըն է շաքար ունեցողներուն, քանի որ փաստուած է, թէ անիկա կը 

հաւասարակշռէ շաքարին տոկոսը արեան մէջ:  

Հետեւաբար կարելի է շաբաթը քանի մը անգամ աւոքատօ ուտել եւ կամ աղցանին մէջ քանի մը 

շերտ աւելցնել: 

5-Աւոքատոն կը պաշտպանէ տեսողութիւնը 

Աւոքատոն անթիօքսիտաններու իսկական հանք մըն է. անիկա մեծ քանակութեամբ լիւթէին կը 

պարունակէ, որուն շնորհիւ կարելի է կանխարգիլել տեսողութեան հետ կապուած այլազան 

հիւանդութիւններ, որոնք յաճախ յառաջացած տարիքի ի յայտ կու գան: 
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

Ի՞նչպէս Դաստիարակել Երեխան 

Յօդուածագիրը 3 զաւակներու մայր եւ փորձառու ուսուցչուհի է: Ան այս յօդուածը գրած է 

առաջին անգամ 1999-ին եւ ամէն տարի 

վերատեսութեան ենթարկած է զայն: 

1-Ըրէ՛ք այն, ինչ որ կ՛ըսէք, եւ մի՛ ըսէք բաներ, զորս 

պիտի չգործադրէք: Եթէ ձեր երեխան չհնազանդի, 

մի՛ պոռաք, եղէք վճռական եւ անզիջող եւ 

անմիջապէս գործի անցէք: 

2-Շնորհաւորեցէք եւ քաջալերեցէք անոր լաւ 

արարքները: Մի՛ բաւարարուիք դիտողութիւններ 

ընելով կամ պատժելով: Գնահատեցէք անոր յաջողութիւններն ու արարքները: Խուսափեցէք 

նիւթական վարձատրութիւններէ: 

3-Ձեր սէրը արտայայտեցէք: Ձեր կողմէ ճշդուած կարգապահական օրէնքներուն եւ 

պատիժներուն կողքին ձեր սէրը արտայայտեցէք երեխային հետ զրուցելով, խաղալով, հպումով 

եւ, ինչո՞ւ չէ, բացայայտօրէն ըսելով, թէ զինք շա՛տ կը սիրէք: 

4-Եթէ ձեր երեխան յանցանք մը գործած է, տեղւոյն վրայ 

պատժեցէք, մի՛ սպասէք, որ քանի մը օր անցնի: Մի՛ արտօնէք, 

որ ձեր զաւակը անքաղաքավար գտնուի, ուրիշները վիրաւորէ 

կամ ձեր կողմէ ճշդուած օրէնքները անտեսէ: 

5-Որպէսզի ձեր զաւակը զինուի եւ պայքարի եսասիրութեան, 

նախանձի, ծուլութեան, դրամասիրութեան եւ այլ ախտերու 

դէմ, անոր փոխանցեցէք արժէքներ` յարգել ուրիշը, յարգել 

միջավայրը, համբերել, յարատեւել, կիրթ, աշխատասէր եւ հանդուրժող  ըլլալ, քաջ եւ դրական 

ըլլալ… Իսկ այս բոլորը կ՛իրականան, երբ առաջին հերթին դուք օրինակ կը ծառայէք անոր: 

6-Կարելի եղածին չափ հեռու պահեցէք պատկերասփիւռը, համակարգիչը եւ ելեկտրոնային 

խաղերը: Ձգեցէք, որ ձեր զաւակը ձանձրանայ եւ հետաքրքրական զբաղումներ գտնէ, ինչպէս` 

ընթերցումը, գծագրութիւնը, բառխաղը եւ խմբական խաղերը: Առաջինները երեխան կը 

մեկուսացնեն, մինչդեռ երկրորդ տեսածի զբաղումներէն շատեր զինք կը մղեն ուրիշին հետ 

շփուելու: 

7-Ձգեցէք, որ ձեր երեխան ինքնաբաւ եւ ինքնուրոյն դառնայ: Թող ի՛նք փաթթէ իր հացիկը, 

շալկէ իր դպրոցական պայուսակը, կապէ կօշիկին կապերը, հագուի դպրոցական տարազը եւ 

այլն… 

Առիթ, տուէք, որպէսզի փորձէ, ձախողի, կրկին փորձէ ու յաջողի: 
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 
 

Հովանաւորութեամբ  

Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի 
 

Կազմակերպութեամբ 

Ազգային Վարչութեան 

 

«ԴԱՍԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ԵՐԵԿՈՅ» 
 

Մասնկացութեամբ  
Տիկին Հայկուհի Կիրակոսեան- Բազեանի (դաշնամուր) 

Պրն. Շանթ Դանիէլեանի (ջութակ) 

Տիկին Լենա Տէմիրճեանի (վոկալիստ) 

Տիկին Թամար Դանիէլեան- Թէմամեանի (ջութակ) 

 

Տեղի պիտի ունենայ  
Ուրբաթ, 28 Մարտ 2014ին, ժամը ճիշդ 7:00ին, دار اآلثار اإلسالمية ի 

սրահին մէջ: 
 

Հասցէ՝.-Պաղտատ փողոց, Ապտալլա Ալ Սալէմ դպրոցի կից: 
Ուշադրութիւն.- փոքրիկներու մուտքը խստիւ արգիլուած է: 


