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Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 

ԵԿԵՂԵՑԱՍԻՐԱՑ ՏԻԿՆԱՆՑ 

ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻՆ ԱՄԱՆՈՐԻ ԵՒ 

Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ 

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹԸ 

Ուրբաթ‚ 13 Դեկտեմբեր 2019ին, Ս. Վարդանանց 

Եկեղեցւոյ Եկեղեցասիրաց Տիկնանց Յանձնախումբը 

գեղեցիկ աւանդութեան համաձայն, այս տարի եւս 

քուէյթահայութիւնը համախմբեց‚ միասնաբար նշելու 

Ամանորն ու Ս. Ծնունդը։ 

Հաւաքոյթը սկիզբ առաւ Յանձնախումբի 

Ատենապետուհի՝ Տիկին Պիաթրիս Մելիքսէթեանի 

բարի գալստեան խօսքով։ Ան նախ ողջոյնի խօսքեր 

արտասանեց Վեհափառ Հայրապետին եւ Հոգշ. Հայր 

Սուրբին, ապա իր խօսքը ուղղելով ներկաներուն 

ըսաւ. «Փա´ռք կու տանք Աստուծոյ, որ մեզի անգամ 

մը եւս արժանի ըրաւ միասնաբար դիմաւորելու Նոր 
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Տարին եւ Ս. Ծնունդը։ 2020 տարուան սեմին ի սրտէ կը մաղթենք, որ Աստուծոյ 

ամենազօր իմաստութիւնը առաջնորդէ մեզ դէպի խաղաղ նաւահանգիստ, Քրիստոսի 

խոնարհ մսուրին առջեւ, որպէսզի Իրմէ սորվինք զիրար սիրել եւ ծառայել մեր Ազգին եւ 

Եկեղեցիին»։ 

Նկատի առած թէ նշեալ հաւաքոյթը կը զուգադիպէր Ս. Յակոբի տօնին, Տիկին 

Մելիքսէթեան շնորհաւորեց բոլոր Յակոբները, մաղթելով քաջառողջութիւն եւ նորանոր 

նուաճումներ կեանքի բոլոր բնագաւառներէն ներս։ Աւարտին, ան շնորհակալութիւն 

յայտնեց բոլոր անոնց որոնք միշտ սատար կը հանդիսանան Տիկնանց Յանձնախումբի 

կազմակերպած բոլոր ձեռարկներուն։ 

Ապա օրուան բեմավարներ՝ Տիկին Գարօլին Ատանալեան եւ Տիար Նարեկ 

Մարտիրոսեան բեմ հրաւիրեցին այս առիթով յատուկ հրաւիրուած, հայրենի 

արուեստագէտ՝ Տիար Էտկար Խաչատուրեանը, որ իր հոգեթով ձայնով եւ գեղեցիկ 

երգացանկով յաւելեալ փայլք տուաւ երեկոյին։ 

Ճաշկերոյթի մթնոլորտը իր գագաթնակէտին հասաւ Կաղանդ Պապային եւ Մամային 

ժամանումով, որոնք ե´ւ մեծերուն ե´ւ փոքրերուն սրտերը ուրախութեամբ լեցուցին։ 

Վերոնշեալ տօնական մթնոլորտէն խանդավառուած Թեմիս Կաթողիկոսական 

Փոխանորդը իր սրտի խօսքը փոխանցեց ներկաներուն, ուր նախ փոխանցեց 

Ամանորեան խորհուդը, ապա իր երաշտագիտական խօսքերը փոխանցեց Ս. 

Վարդանանց եկեղեցւոյ կամաւոր զինուորներուն՝ Տիկնանց Յանձնախումբին ըսելով. 

«Կեանքին մէջ պահեր եւ առիթներ կան որ չես կրնար սովորական ձեւով արտայայտել 

քու զգացումներդ, ինչքան ալ տիրապետած ըլլաս հայերէն լեզուին։ Այդ պահերէն մէկը 

հիմա ես կ’ապրիմ, ուր չեմ գտներ յարմար բառեր որ լիարժէք ձեւով ներկայացնեմ մեր 

մեղուաջան տիկիններուն գործը, որոնք եկեղեցւոյ ծառայութեան կողքին նաեւ մեծ 

նախանձախնդրութեամբ ձեռարկեցին Hye Food ծրագիրին, որու բարիքները սկսանք 

քաղել բոլորս, բայց մէկ բան կրնամ հաստատել որ անոնք կ’աշխատին 

ծառայասիրութեան եւ աշխատասիրութեան նշանաբաններով»։ 
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Իսկոյն Հայր Սուրբը բեմ հրաւիրեց Ազգային Վարչութեան Ատենապետ՝ Տիար Յակոբ 

Պէրպէրեանն ու Տիկնանց Յանձնախումբի կապ՝ Տիար Յարութ Մահտէսեանը, որոնց 

հետ միասին իւրաքանչիւր տիկինի պարգեւատրեց խորհրդանշական նուէրով մը, քաջ 

գիտակցելով որ իւրաքանչիւրս մեր վարձատրութիւնը կը ստանանք Հօր Աստուծմէ։ 

Ճաշկերոյթի հաճելի մթնոլորտը բաւական երկար շարունակուեցաւ եւ ներկաները 

ուրախ տրամադրութեամբ բաժնուեցան սրահէն, նոր իրագործումներով տարի մը 

դիմաւորելու յոյսով։ 

ՄԱՐԻԱ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ 
 

ԹԵՄԻՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴ ՀԱՅՐ 

ՍՈՒՐԲԸ ԻՐ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԲԵՐԱՒ ՔՈՒԷՅԹԻ 

ՄՕՏ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԴԵՍՊԱՆԱՏԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ 

ՀԱՑԿԵՐՈՅԹԻՆ 

Հինգշաբթի, 12 Դեկտեմբեր 2019-ին Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս 

Վրդ. Մանուէլեան իր մասնակցութիւնը բերաւ 

Քուէյթի մօտ Ամերիկեան Դեսպանատան 

կազմակերապած հացկերոյթին, ուր ներկայ 

էին քուէյթի քրիստոնեայ համայնքապետերն 

ու հոգեւոր ներկայացուցիչները։ 

Սոյն նախաձեռնութիւնը առիթը ընծայեց հոգշ. 

Հայր Սուրբին, որ օտարազգի պետերուն 

ներկայացնէ Քուէյթահայ գաղութի ծննդոցը, 

եկեղեցւոյ եւ Ազգային վարժարանի դերակատարութիւնը հայ համայնքի ծաղկման ու 

գոյատեւման գործընթացին մէջ, ինչպէս նաեւ ան լուսարձակի տակ առաւ 

քուէյթահայութեան դէմ ցցուած դժուարութիւններն ու դիմագրաւած 

մարտահրաւէրները։ 

Տեղին է նշել որ սոյն հանդիպման օրը յիշարժան դարձաւ եւ համայն հայութիւնը 

անսահման բերկրանքի պահեր ապրեցաւ երբ ԱՄՆ_ի Ծերակոյտը միաձայնութեամբ 

ընդունեց հայոց Ցեղասպանութիւնը, նոր յաղթանակ մը արձանագրելով հայ ժողովուրդի 

պատմութեան մէջ։ 

ՀՄԸՄ-ը ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԲԵՐԱՒ 

ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՐԱՒԷՐԻՆ 

Շաբաթ‚ 14 Դեկտեմբեր 2019ին‚ Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան‚ ՀՄԸՄ-ի Քուէյթի Մեկուսի Մասնաճիւղի 

Վարչութեան Ատենապետ՝ Եղբ. Արամ Մահտեսեանի եւ խումբ մը տարազաւոր 
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քոյրերու ու եղբայրներու ընկերակցութեամբ‚ իր մասնակցութիւնը բերաւ Քուէյթի Յոյն 

Ուղղափառ եկեղեցւոյ կողմէ կազմակերպուած տօնածառի լուսաւորման խորհրդաւոր 

միջոցառման։ 

ՊԱՀՐԷՅՆԻ 

ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ 48ՐԴ 

ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ ՔՈՒԷՅԹԻ 

ՄԷՋ 

Երկուշաբթի, 16 Դեկտեմբեր 2019-ին, Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. 

Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան ներկայ 

գտնուեցաւ Պահրէյնի Անկախութեան 48րդ 

ամեակին առիթով, Քուէյթի մօտ Պահրէյնի 

Դեսպանութեան կազմակերպած 

ընդունելութեան, որ տեղի ունեցաւ «Ալ 

Ճումայրա» պանդոկի «Ալ Պատրիա» 

սրահին մէջ: Հայր Սուրբին կ'ընկերակցէր 

Քուէյթի Ազգային Վարչութեան Ատենապետ՝ Տիար Յակոբ Պէրպէրեան։ 

ԹԵՄԻՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴԻ 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ Հ.Մ.Ը.Մ-Ի ՖՈՒԹՊՈԼԻ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ 

Կիրակի, 15 Դեկտեմբեր 2019-ի երեկոյեան, 

Հ.Մ.Ը.Մ-ի Ֆութպոլի երէց մարզիկներու 

Յանձնախումբը այցելեց թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. 

Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանին։ 

Հանդիպման ընթացքին խօսուեցաւ 

ֆութպոլի խումբին յառաջիկայ 

ծրագիրներուն եւ անոր դիմագրաւած 

դժուարութիւններուն մասին, ինչպէս նաեւ 

Յանձնախումբը ընդհանուր զեկոյց մը 

ներկայացուց Քուէյթի մէջ տարուած 

մարզական աշխատանքներուն մասին։ 

Հայր Սուրբը գնահատեց Հ.Մ.Ը.Մ-ի տարած 

անձնուէր աշխատանքը եւ իր աջակցութիւնն ու քաջալերանքը յայտնեց յանձնախումբին եւ 

բոլոր մարզիկներուն, որոնք Հ.Մ.Ը.Մ-ի հովանիին տակ կը պահեն իրենց ազգային ինքնութիւնն 

ու մարզական ոգին։ 
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Արթուր Աբրահամ Այցելեց Իր Մարզիչին 

Արհեստավարժ կռփամարտիկ, գերմիջին քաշային կարգի աշխարհի նախկին ախոյեան 

Արթուր Աբրահամ այցելեց հիւանդանոց` հոն բուժում ստացող իր մարզիչին` Ուլի Վեկների 

առողջական վիճակին հետեւելու համար: 

Իր այցելութեան ընթացքին Աբրահամ ըսաւ իր մարզիչին. «Բարի ապաքինում, աշխարհի 

լաւագոյն մարզիչ: Կը սպասեմ քու վերադարձիդ»: 

Դաւիթ Իշխանեան. «Վերաբնակեցման Ուղղութեամբ ՀՅԴ-

ի Աշխատանքները Շարունակական Են» 

Արցախի մէջ 2020 թուականի նախագահական 

ընտրութիւններուն ՀՅԴ-ի կողմէ առաջադրուած 

նախագահի թեկնածու, ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական 

կոմիտէի ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեան 16 

Դեկտեմբերին այցելեց Քաշաթաղի շրջանի Աղաւնոյ 

համայնք` վերաբնակեցուող տարածքին մէջ 

ապրողներու խնդիրներուն ծանօթանալու եւ 

վերաբնակեցման համակարգուած, լայնածաւալ եւ 

հետեւողական իրականացման ուղղութեամբ 

Դաշնակցութեան մօտեցումները ներկայացնելու: 

Դաւիթ Իշխանեանին կ՛ընկերակցէին ՀՅԴ Արցախի 

Կեդրոնական կոմիտէի անդամ, Քաշաթաղի վարչակազմի տեղակալ Մարինէ 

Պետոյեան եւ Արցախի Ազգային ժողովի «Դաշնակցութիւն» խմբակցութեան 

պատգամաւոր Ալեոշա Գաբրիէլեան: 

Աղաւնոյ կատարած այցելութեան ծիրին մէջ դաշնակցական գործիչները հանդիպում 

ունեցան դպրոցի ղեկավար կազմին հետ, այցելեցին գիւղին մէջ կառուցուող նոր 

թաղամաս, դպրոցի շինարարական հարթակ: 

Աղաւնոյի բնակիչներուն հետ հանդիպման ժամանակ Դաւիթ Իշխանեան նշեց, որ ՀՅԴ-ի 

աշխարհասփիւռ կառոյցները Արցախի մէջ վերաբնակեցման քաղաքականութեան 

աջակցող եւ իրագործող հիմնական դերակատարներէն են: 

«Վերաբնակեցման ուղղութեամբ ՀՅԴ աշխատանքները շարունակական են` 

ամրագրուած ՀՅ Դաշնակցութեան Արցախի Շրջանային ժողովներու  որոշումներուն 

մէջ: Մենք կը կարծենք, որ վերաբնակեցման յաջող ծրագիրի հեռանկարը կարելի է ճիշդ 

քաղաքականութեան մշակման եւ վարման պարագային», յայտնեց Իշխանեան` նշելով, 
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որ վերաբնակեցման քաղաքականութեան վերաբերեալ ՀՅԴ-ի տեսլականները պիտի 

արտացոլան ՀՅ Դաշնակցութեան նախընտրական ծրագիրին մէջ: 

Օրեր առաջ «Ապառաժ»-ի թղթակիցին հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին Աղաւնոյի 

համայնքապետ, ՀՅԴ Քաշաթաղի կոմիտէի ներկայացուցիչ Անդրանիկ Չաւուշեան ըսաւ, 

որ Աղաւնոյի մէջ արդէն իսկ ընթացքի մէջ են 12 տուներէ բաղկացած նոր թաղամասի, 

դպրոցի ու խաղահրապարակի շինարարական աշխատանքները: Ըստ անոր, գիւղը 

լուծում պահանջող շարք մը խնդիրներ ալ ունի` մանկապարտէզի շինարարութիւն, 

ջրամատակարարում: 

«Եթէ մեր նախնիները մեզ ապահոված են ազատագրուած հայրենիքով, ապա մենք 

պարտաւոր ենք տէր կանգնիլ ու շէնացնել այս հողերը: Բնակեցնելով Աղաւնոն` մենք կը 

կատարենք հայրենիքի, նահատակուածներուն եւ կենդանի հերոսներուն առջեւ 

պարտքը», յայտնեց Անդրանիկ Չաւուշեան: 

Ստեփանակերտի Մէջ Գումարուեցաւ Հայաստանի Եւ 

Արցախի Ազգային Ժողովներուն Միջեւ 

Համագործակցութեան Յանձնախումբի Նիստը 

17 Դեկտեմբերին Ստեփանակերտի մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ 

Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովներուն միջեւ համագործակցութեան 

միջխորհրդարանական յանձնախումբի 14-րդ նիստը` Արարատ Միրզոյեանի եւ Աշոտ 

Ղուլեանի համանախագահութեամբ: 

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ 

Ղուլեան` կարեւոր նկատելով միջխորհրդարանական համագործակցութիւնը: Ըստ անոր, 

տուեալ ժամանակաշրջանին գումարուած են մնայուն յանձնախումբերու միացեալ նիստեր, 

տեղի ունեցած են նաեւ տարբեր ձեւաչափով հանդիպումներ: Ղուլեան առանձնացուց Արցախի 

Ընտրական օրէնսգիրքի ընդունման ժամանակ քննարկումներուն մասնակցելու, 

օրէնսդրութեան կատարելագործման տեսանկիւնէն մասնագիտական օժանդակութիւն եւ 

խորհրդատուութիւն տրամադրելու Հայաստանի իրենց 

գործընկերներու պատրաստակամութիւնը, ինչպէս 

նաեւ երկու խորհրդարաններու կրթութեան, 

գիտութեան, մշակոյթի, մարմնակրթութեան եւ 

երիտասարդութեան հարցերու յանձնախումբերուն 

միջեւ ստորագրուած նոր յուշագիրը: 

Ա. Ղուլեան շնորհակալութիւն յայտնեց Հայաստանի 

Ազգային ժողովի նախագահին եւ բոլոր այն 

պատգամաւորներուն, որոնք իրենց աշխատանքին մէջ 

յատուկ ուշադրութիւն դարձուցած են Արցախին` 

միջազգային հարթակներու վրայ Արցախի ժողովուրդի 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  520, àõñµ³Ã, 20 ¸ºÎîºØ´ºð, 2019                                                                        7 
 

իրաւունքներուն մասին բարձրաձայնելէ մինչեւ տարբեր երկիրներու խորհրդարանականներ 

Արցախ հրաւիրելով եւ անոնց ընկերակցելով: 

Իր հերթին Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան շեշտեց, որ 

յանձնախումբը, ըստ էութեան, պաշտօնական կարեւորագոյն խողովակն է, որով կը դրսեւորուի 

երկու հանրապետութիւններու խորհրդարաններու համագործակցութիւնը: Ըստ անոր, 

Հայաստանի Ազգային ժողովին համար առաջնային նպատակ է տարբեր հարթակներու վրայ 

խօսիլ ինքնորոշման իրաւունքի մասին եւ պաշտպանել ազգային շահերը. ան անդրադարձաւ 

այս բոլորը կատարելու նպատակով դիմուած միջոցներուն: 

Արարատ Միրզոյեան նշեց, որ այս տարի արդէն երկու նիստ գումարած են, իսկ յանձնախումբի 

նիստը լաւագոյն պատրուակն է անգամ մը եւս Արցախ այցելելու: 

Խօսելով յառաջիկայ տարի Արցախի մէջ տեղի ունենալիք ընտրութիւններուն մասին` 

Միրզոյեան դիտել տուաւ, որ ազատ ու մրցակցային ընտրութիւններու կազմակերպումը 

այլընտրանք չունի: 

Պատասխանելով «Ապառաժ»-ի հարցումին` Միրզոյեան դիտել տուաւ, որ Արցախի մէջ 

կայացած ընտրութիւնները, Հայաստանի մէջ նախորդ տարիներուն կայացած 

ընտրութիւններուն հետ բաղդատելով, պէտք է հաստատել, եւ միշտ արձանագրուած է, որ 

անցած են բաւական ժողովրդավար, մրցակցային մթնոլորտի մէջ: 

Համագործակցութեան յանձնախումբի նիստի օրակարգին վրայ երկու հարց ներառուած էր` 

ղարաբաղեան տագնապին շուրջ խօսոյթը տարբեր հարթակներու վրայ եւ Բարձրագոյն 

կրթութեան եւ գիտութեան մասին Հայաստանի օրէնքի նախագիծի ընդհանուր 

ռազմավարութեան եւ աշխատանքային տարբերակի դրոյթներու մասին: 

Նիստին մասնակիցները միտքեր փոխանակեցին միջխորհրդարանական յանձնախումբի 

հետագայ  կատարելիքներուն մասին: 

Ֆրանսայի Ծերակոյտը 

Վաւերացուց Հայաստան 

– Եւրոպական Միութիւն 

Համաձայնագիրը 

Ֆրանսայի Ծերակոյտը վաւերացուց 

Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն 

համաձայնագիրը: «Թուիթըր»-ի իր 

էջին վրայ այս մասին գրած է 

Ֆրանսայի մէջ Հայաստանի դեսպան 

Յասմիկ Տոլմաջեան: Ան շնորհակալութիւն յայտնած է ֆրանսացի 

ծերակուտականներուն: 
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Փութին-Էրտողան Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւն 

Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի հետ 

ունեցած է հեռաձայնային հաղորդակցութիւն մը, որուն ընթացքին երկու ղեկավարները 

քննարկած են Լիպիոյ մէջ տիրող իրավիճակն ու Սուրիոյ շուրջ համագործակցութեան 

շարունակութիւնը: 

«ՌԻԱ Նովոսթի»` մէջբերելով Քրեմլինի հաղորդագրութիւնը, կը հաղորդէ, որ նախագահները 

մասնաւորաբար անդրադարձած են Լիպիոյ մէջ շարունակուող զինուորական բախումներու 

սրումին: Փութին եւ Էրտողան զօրակցած են ՄԱԿ-ի եւ Գերմանիոյ միջնորդական ջանքերուն` 

ուղղուած զինեալ տագնապին վերջ տալուն եւ երկխօսութեան վերականգնման: 

Բացի ատկէ, կողմերը կարծիք փոխանակած են Սուրիոյ հարցին շուրջ, ներառեալ Իտլիպի մէջ 

իրավիճակի կայունացման շուրջ ռուս-թրքական համաձայնութիւններու ծիրին մէջ: 

Քանի Մը Ամերիկեան Օդանաւ Հեռացած Է «Ինճիրլիք»-էն. 

Էսփըր Պիտի Ստուգէ Էրտողանի Յայտարարութեան 

Լրջութիւնը 

Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարար Մարք Էսփըր տակաւին չի կրնար ըսել, 

թէ Թուրքիոյ կառավարութիւնը որքանո՛վ լուրջ է «Ինճիրլիք» ամերիկեան ռազմակայանը 

փակելու հարցին մէջ: ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ ան այս մասին 

յայտնած է լրագրողներուն` աւելցնելով, որ նիւթին շուրջ պիտի զրուցէ իր թուրք 

պաշտօնակիցին հետ: 
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«Նախապէս ինծի այդ մասին ոչինչ ըսած են: Այդ մասին իմացած եմ միայն լրատուամիջոցներէն: 

Այնպէս որ, թրքական պաշտպանութեան նախարարութենէն իմ պաշտօնակիցիս հետ այս 

նիւթին շուրջ պէտք է խօսիմ, որպէսզի հասկնամ, թէ անոնք իրականութեան մէջ ի՛նչ նկատի 

ունին եւ որքանո՛վ լուրջ տրամադրուած են», ըսած է Էսփըր: 

«Ինթըրֆաքս» իր կարգին հաղորդեց, թէ վերջին  

երկու օրուան ընթացքին «Ինճիրլիք»-ի 

ռազմակայանէն հեռացած է առնուազն 5 

օդանաւ: 

Ըստ տեղեկութիւններու, օդանաւերը 

ռազմակայանէն հեռացած են Թուրքիոյ 

նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի` 

«Ինճիրլիք» եւ «Քիւրեճիք» ամերիկեան 

ռազմակայանները փակելու մասին կատարած 

սպառնալիքին լոյսին տակ: 

Յիշեցնենք, որ Էրտողան յայտարարած էր, որ ի պատասխան Միացեալ Նահանգներու 

Ծերակոյտին կողմէ ռուսական «Էս-400» հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերը 

գնելուն համար Թուրքիոյ դէմ պատժամիջոցներու հաստատման, Թուրքիան պիտի փակէ իր 

տարածքին մէջ գտնուող «Ինճիրլիք» եւ «Քիւրեճիք» ռազմակայանները: 

Ըստ արեւմտեան թռիչքներու աղբիւրներու, «Ինճիրլիք»-ը լքած են երեք «Սի-17Էյ. Կլոպմասթըր» 

ծանր զինուորական փոխադրութեան օդանաւեր, մէկ «Սի-5Էմ. Կալաքսի» բարձր 

բեռնատարողութեամբ զինուորական փոխադրութեան օդանաւ եւ մէկ «Սի-40Պի.» զինուորական 

հրամանատարութեան փոխադրութեան օդանաւ: 

Էրտողան. «Թուրքիան Պատրաստ Է Լիպիոյ 

Զինուորական Աջակցութիւն Տրամադրելու» 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան յայտնեց, որ իր 

երկիրը  աշխատանք պիտի տանի Լիպիոյ հետ 

գործակցութիւնը արագացնելու` շեշտելով, որ Անգարան 

պատրաստ է լիպիական կողմին «որեւէ պահու» 

օժանդակելու, «եթէ ատոր կարիքը ունենայ»: 

Էրտողան աւելցուց, որ այն օժանդակութիւնը, որ իր երկիրը 

կրնայ Լիպիոյ տրամադրել, կը ներառէ «զինուորական 

աջակցութիւնը»: 

 

www.kantsasar.com 
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«Ո՛վ Հայ Ժողովուրդ, Քո Միակ Փրկութիւնը Քո 

Հաւաքական Ուժի Մէջ Է». Եղիշէ Չարենց 

Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսին մէջ վերջին մէկ ամսուան 

ընթացքին տարուած մեր յաղթանակները ոտքի հանած են մեր 

ժողովուրդը ամէնուրեք, խանդավառութե ան ալիքը ամէն կողմ է 

տակաւին: Դիմատետրի պատերը նեղ կու գան մեր հաւաքական 

ապրումներուն համար: Սրտաբուխ խօսքերուն մէկ մասը նաեւ 

ուղղուած է ինծի, քանի որ տարիներ առաջ ինծի վիճակուեցաւ վերցնել 

պատասխանատուութիւնը ՀՅԴ Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի 

գործին, որ այսօր, շատ աւելի մեծ տարողութեա՛մբ, կը տարածուի 

ամերիկահայ քաղաքական կեանքի բոլոր ոլորտներէն ներս` ամերիկահայութեան հաւաքական 

ձգտումները Միացեալ Նահանգներու համապետական օրակարգի բարդ կառոյցին միաձուլելու 

հիմնական առաջադրութեամբ: Այն, ինչ որ տեղի կ՛ունենայ այսօր, հազարաւոր նուիրեալներու եւ մէկէ 

աւելի սերունդներու անդուլ աշխատանքին արգասիքն է: 

Պէտք է յիշեցնեմ, որ անցնող գրեթէ քառասուն տարիներու ընթացքին, հերթափոխութեան կարգով, 

յանձնախումբին պատասխանատուութիւնը արդէն անցած է սերունդէ սերունդ: Գործին ղեկավարութիւնը 

յաջորդաբար ստանձնած են ընկերներ` Մուրատ Թոփալեան, Քեն Խաչիկեան եւ ներկայիս` Րաֆֆի 

Համբարեան, իւրաքանչիւրը` մեր գործին բերելով նոր գիտութիւն, նոր տեսիլք, նոր եռանդ եւ յարանորոգ 

վճռակամութիւն: Բայց նաեւ ճշմարիտ է այն, որ շրջանաւարտ ընկերները չեն դադրած եւ չեն դադրիր 

գործին զինուորագրուած մնալէ: Անոնք միշտ հոն են, յանձնախումբի պատասխանատու ընկերոջ 

տրամադրութեան տակ: Եւ այս յարաբերութիւնը երբեք ձեւական չէ եղած: Առանց խախտելու 

իրաւասութիւններու սահմանները, եւ անկախ իրենց հանգամանքէն, բոլոր ընկերները կը գտնուին 

մշտական «զօրակոչի տակ», իսկ Հայ դատի գործի ոլորտին մէջ միշտ տիրապետող եղած են նուիրումի եւ 

արդիւնաւէտ գործի գիտակցութիւնն ու ոգին: Եւ փաստօրէն այդ քառասուն տարիներու ընթացքին քայլ 

առ քայլ ընդարձակուած է Հայ դատի գործին ծաւալն ու տարողութիւնը: Ան դարձած է բազմաշերտ եւ 

բազմաբեւեռ: Իսկ մեր անկախ պետականութեան վերածնունդով եւ արցախեան հիմնահարցի 

միջազգայնացումով ան մտած է նոր փուլ եւ այսօր կը գործէ բոլորովին նոր հրամայականներով:  

Այսօր հպարտութեամբ կը հաստատեմ, որ հայրենի պետական դիւանագիտութեան զուգահեռ, ՀՅԴ Հայ 

դատի կառոյցները ունին որոշիչ եւ լրացուցիչ ներդրում` մեր քաղաքական օրակարգի ձեւաւորման եւ 

ընթացաւորման մէջ: Հերթափոխութեան նոյն առողջ սկզբունքներով, յանձնախումբի Ուաշինկթընի 

գրասենեակի վարիչ-տնօրէնի պատասխանատուութիւնը յաջորդաբար ստանձնած են ընկերներ` Պերճ 

Կարապետեան, Վահէ Եագուպեան, Սեդօ Պոյաճեան, Վիգէն Սոնենց Փափազեան եւ ներկայիս` Արամ 

Համբարեան: Յանձնախումբի արտաքին հաղորդակցութիւններու գործը վարած է Եղիսաբէթ Չուլճեան` 

միաժամանակ ստանձնելով բազմաթիւ այլ բանալի պատասխանատուութիւններ: Ուաշինկթընի 

գրասենեակի քաղաքական յարաբերութիւններուն մէջ, լիաժամ պաշտօնավարութեամբ, կարեւոր 

դերակատարութիւն ունեցած են` Գրիգոր Պետեան, Քրիստափոր Հեքիմեան, Կարօ Մանճիկեան, 

Աբրահամ Նիզիպլեան, Քէյթ Նահապետեան, Րաֆֆի Գարագաշեան, Թերեզա Երիմեան: Տարիներու 

ընթացքին գրասենեակի ամէնօրեայ գործերուն մէջ պատասխանատուութիւններ վերցուցած է նաեւ 

ամբողջ բանակ մը հաւատաւորներու (լիաժամ, մասնաժամ կամ կամաւոր հանգամանքով), որոնք օրը 

օրին վարած են գրասենեակի բազմաբովանդակ ծրագիրները: Ներկայիս գրասենեակի անձնակազմին 

մաս կը կազմեն նաեւ ընկերներ` Յարութիւն Մարկոսեան, Սիփան Յովհաննէսեան եւ Ներսէս 

Սեմերճեան: 

Այս յօդուածին նեղ սահմանները անհնարին կը դարձնեն թւումը անուններու: Մեծ է թիւը այն 

նուիրեալներուն, որոնցմէ ամէն մէկը իր դրոշմը դրած է Հայ դատի մեր իրագործումներուն վրայ: Անոնք 
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եկած են ինքնակոչ: Անոնց նուիրումը եղած է անսակարկ: Անոնց աշխատունակութիւնը եղած է 

առասպելական: Անոնց գործի արդիւնաւէտութիւնը` վե՛ր ամէն գնահատականէ: Հայ դատի գործը եղած է 

եւ է քաշողութեան հզօր բեւեռ մը տաղանդի եւ յանձնառութեան: Մեր երիտասարդութեան ամէնէն 

ուժական տարրերը տեւաբար հաւաքուած են եւ կը հաւաքուին Հայ դատի գրասենեակներուն շուրջ` 

յաճախ անկախ իրենց կուսակցական պատկանելիութենէն կամ համակրութիւններէն: Պէտք է անշուշտ 

յստակացնեմ, որ յանձնախումբը կը գործէ Միացեալ Նահանգներու ՀՅԴ երկու Կեդրոնական 

կոմիտէներու եւ ՀՅԴ Բիւրոյի վերահսկողութեան տակ: Այս բանը, սակայն, տեղի կ՛ունենայ 

պատուիրակումի (delegation) առողջ սկզբունքներով: Յանձնախումբի իրաւասութեան ծիրը կ՛ընդգրկէ 

Ամերիկայի դաշնակցային (դաշնային, federal) քաղաքականութեան ոլորտը միայն: Յանձնախումբի 

իրերայաջորդ կազմերուն մէջ գործած են մեծ թիւով ձեռնհաս ընկերուհիներ եւ ընկերներ, որոնք օրը օրին 

ապահոված են եւ կ՛ապահովեն յանձնախումբին կենսագործունէութիւնը: Այս առումով, յանձնախումբը 

կը գործէ որպէս հաւաքական դատողութեան հնոց մը` օրը օրին ուղղորդելով գրասենեակի 

քաղաքականութիւնն ու աշխատանքները Միացեալ Նահանգներու դաշնակցային մայրաքաղաքի բարդ 

միջավայրին մէջ: Յանձնախումբի ժողովներուն մէջն է, որ կը քննարկուին քաղաքական գործի 

առաջնահերթութիւնները, կը ճշդուին ուղեգծերը, կը վճռուին պիւտճէական, ֆինանսական եւ վարչական 

խնդիրները: Մեղուային մէկ աշխատա՛նք, որ կանգ չ՛առներ, ինչպէս քաղաքականութիւնը` ի՛նք կանգ 

չ՛առներ մայրաքաղաքի տարերային վերիվայրումներու բովին մէջ: Յանձանխումբի գործադիր 

իրաւասութիւններու պատասխանատուութիւնը կը ծանրանայ յանձնախումբի ատենապետ ընկերոջ եւ 

գրասենեակի վարիչ տնօրէնի ուսերուն: «The buck stops here!», կ՛ըսէր ցուցանշանը Նախ. Թրումընի 

գրասեղանին վրայ: 

Այսինքն հոս հրահանգը կա՛նգ կ՛առնէ, եւ հո՛ս է, որ ան կը վերածուի գործի®Նոյնն է պարագան 

յանձնախումբի գործադիր պատասխանատուութիւնը ստանձնած երկու ընկերներուն: Որոշումները 

գործի կը վերածուին վերոյիշեալ երկու ընկերներու ամէնօրեայ ղեկավարութեամբ: Բայց այս մէկն ալ 

տակաւին չի տար Հայ դատի գործին ամբողջական պատկերը Ամերիկայի մէջ: Ան էապէս կը ներկայացնէ 

Հայ դատի աշխատանքային գործընթացին մէկ երե՛սը միայն, թէկուզ` մեծապէս կարեւո՛ր: Նկատի 

ունենալով ամերիկեան քաղաքականութեան ապակեդրոն եւ բազմամակարդակ բնոյթը` ՀՅԴ ժողովներն 

ու մարմինները անհրաժեշտ նկատած են, որ ՀՅԴ Հայ դատի համակարգը ընդգրկէ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹԻՒՆԸ 

Միացեալ Նահանգներու քաղաքական գործընթացին: Քաղաքականութիւնը Ամերիկայի մէջ ունի երեք 

իրերահաղորդ աւազաններ: Դաշնակցային, նահանգային եւ տեղական: Հայ դատի գործը կը պահանջէ, որ 

մենք չսահմանափակուինք լոկ դաշնակցային քաղաքականութեան ոլորտով: Կը պահանջէ, որ մենք 

խարսխուինք միաժամանակ երկրի դաշնակցային, նահանգային եւ քաղաքապետական 

քաղաքականութեանց ոլորտներէն ներս: 18-րդ դարու վերջին տարիներուն Ամերիկեան 

սահմանադրութեան կերտիչները ըրած են այնպէս, որ քաղաքական ուժը ցրուի երկրի ամբողջ 

տարածքով: Ստեղծուած է ամերիկեան ապակեդրոնացեալ համակարգը` նահանգներուն տալով 

քաղաքական լայն իրաւունքներ: Նահանգները սոսկ նահանգներ չեն: Անոնք ներքին պետութիւններ են` 

քաղաքական իրենց անհատականութեամբ: Նոյնպիսի ինքնավարութիւններով օժտուած են նաեւ 

քաղաքներն ու աւանները: 

Երկիրը կը գործէ որպէս հսկայածաւալ մէկ հասարակապետութիւն (commonwealth): Աւելի՛ն. 

նախագահական ընտրութիւններու նախօրեակին նահանգները կը դառնան ուժի հիմնական կեդրոններ` 

վճռականօրէն ազդելով երկու կուսակցութիւններու ընտրական քաղաքականութեան վրայ: Նահանգներն 

են «թագադիր»-ները նախագահական ընտրութիւններու մանուածապատ գործընթացին մէջ: Կարենալ 

լիարժէքօրէն գործելու համար քաղաքական այս բարդ դաշտէն ներս, ամերիկահայ Սփիւռքի 

կազմաւորման զուգընթաց, հետզհետէ կեանքի կոչուած է Դաշնակցութեան Ամերիկայի Միացեալ 

Նահանգներու Հայ դատի բազմաշերտ համակարգը: Այսպէս է, որ ՀՅԴ Ամերիկայի Հայ դատի 

յանձնախումբին զուգահեռ կը գործեն ՀՅԴ Արեւելեան Ամերիկայի եւ ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ 

դատի Շրջանային յանձնախումբերը, որոնք շատ աւելի հին պատմութիւն ունին, քան Ամերիկայի Հայ 

դատի յանձանխումբը` ի՛նք: Այս երկու յանձնախումբերը կը գործեն ՀՅԴ Կեդրոնական Կոմիտէներու 

անմիջական հովանիին տակ եւ կը հաւաքագրեն ամերիկահայ համայնքի քաղաքական ուժի 
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համաժողովրդական խարիսխը: Այս երկու յանձնախումբերուն եւ մարմիններուն ամէնօրեայ 

աշխատանքով է, որ տեղի կ՛ունենայ մեր համայնքներու շարունակական քաղաքականացումը:  

Առանց քաղաքականացման այս հոլովոյթին` ամերիկահայութիւնը պիտի ներկայացնէր 

կրօնամշակութային մէկ հաւաքականութիւն, որուն քաղաքական ճակատագիրը կը գտնուի այլոց 

ձեռքին®Դաշնակցութեան նպատակը եղած է, եւ է՛, կրօնամշակութային մեր համայնքներու հաւաքական 

ուժը փոխակերպել քաղաքակա՛ն ուժի, եւ այդ գործին մէջ մեծ է դերը Հայ դատի յանձնախումբերուն եւ ի 

մասնաւորի` Հայ դատի երկու շրջանային յանձնախումբերուն: Եւ անշուշտ այս գործը լոկ վերէն 

ղեկավարուող գործ մը չի կրնար ըլլալ: Ան կը հանգչի մեր ժողովուրդի լայնատարած միասնականութեան 

վրայ: Երկու յանձնախումբերը իրենց հովանիին տակ ունին անհամար տեղական Հայ դատի 

յանձնախումբեր` Հայ դատի տեղական գործիչներու քրտնաջան աշխատանքով լիաւորուած: Հայ դատի 

գործին շուրջ այսօր համախմբուած է ամերիկահայ համայնքի հասարակական կազմակերպութիւններու 

հսկայ ցանցը: Վճռորոշ պահուն մեզի հետ են համայնքի հոգեւոր կառոյցները (առաքելական, կաթողիկէ 

եւ աւետարանական)` իրենց կղերական եւ աշխարհական միաւորներով: Պայքարի նոյն պատնէշին վրայ 

են միւս կուսակցութեանց մեր գործընկերները: Մեզի հետ են ՀԲԸՄ-ն ու Հայ օգնութեան միութիւնը: 

Մեզի հետ են մեր մարմնակրթական եւ մշակութային կազմակերպութիւնները: Մեզի հետ են 

երիտասարդական կազմակերպութիւնները: Իրենց կուռ զօրակցութեամբ մեր երթին կը միանան համա-

ամերիկեան ազդեցութեան շերտերու տիրապետող յայտնի անձնաւորութիւններ, ինչպիսիք են` Քիմ 

Քարտաշեանը, Սերժ Թանգեանը եւ ուրիշներ: Դարձեալ զօրակցութեան կարգով, մեզի կը միանան 

Ամերիկայի քաղաքականութեան ընդհանրական դաշտէն` կարեւոր թի՛ւ մը ամերիկեան 

կազմակերպութիւններու, որոնց հետ մեր յանձնախումբերը կը գործեն քաղաքական դաշինքով: Այսպէս է, 

որ շրջանային երկու յանձնախումբերու ծիրին մէջ նահանգային եւ տեղական քաղաքականութեանց 

եզրերը ի մի կը բերուին Հայ դատի գործունէութեան դաշնակցային եզրերուն հետ: 

Ի վերջոյ Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսի անդամներէն իւրաքանչիւրը կախեալ է տեղական 

ընտրազանգուածներու տրամադրութենէն: Նախագահը ի՛նք պարտաւոր է նկատի առնել ամէն մէկ 

ընտրողի վերաբերմունքը: Ամերիկեան քաղաքական դաշտի իրականութեան մէջ Նախագահը կրնայ 

կորսնցնել իր ընտրական գրաւը մէկ ու միակ սոսկական քուէով: Հետեւաբար ժողովրդական 

արմատներու (grass roots) վրայ խարսխուած ընտրական ռազմավարութիւնը ամէն մէկ քոնկրեսմենի եւ 

ամէն մէկ ծերակուտականի քաղաքական ճակատագրի սննդաղբիւրն է: Եւ հոն է, որ հայութեան 

քաղաքական ուժը կը գտնէ իր իսկական արժեւորումը: Եւ այս տրամաբանութեան նորմերով 

Դաշնակցութեան Հայ դատի համակարգը կը գործէ ամերիկեան ժողովրդավարութեան 

կենսագործունէութեան այս ամբողջական մտատեսիլով: Ժողովրդավարութեան այս կերպարն է, որ իր 

իմաստութեամբ եւ ամէնօրեայ հոլովոյթով կը հաստատէ ճշմարտութիւնը այն տեսլականին, որով կը 

ղեկավարուի ՀՅԴ Հայ դատի համակարգը: Մենք կը հաւատանք, որ Հայ դատի գործադաշտը կը 

պատկանի ամէն մէկ հայու: 

Մեր նպատակն է այդ գործին մէջ ընդգրկել բոլորը անխտիր: Բայց այդ մէկը կ՛ենթադրէ, որ բոլոր անոնք, 

որոնք բաժին կը վերցնեն Հայ դատի գործին մէջ, անվերապահօրէն գործեն մեր ազգային գերագոյն 

շահերու ամբողջական գիտակցութեամբ եւ այդ տեսլականի ամբողջական հաւատարմութեամբ: Ո՛Վ ՀԱՅ 

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ, ՔՈ ՄԻԱԿ ՓՐԿՈՒԹԻՒՆԸ ՔՈ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆ ՈՒԺԻ ՄԷՋ Է, պատգամեց հայոց մեծ 

բանաստեղծը` քաջ գիտնալով, որ այդ մէկը կ՛ընէր իր կեանքին իսկ գնով: Այս նոյն պահանջկոտ եւ 

պարտաւորեցնող պատգամն է, որ կը կանչէ մեզ բոլորս այսօր աշխարհի չորս ծագերէն, քանի որ մեր 

գործը դեռ շատ հեռու է աւարտած ըլլալէ: Մեր գործը կը շարունակուի եւ ամէն օր` աւելի մեծ թափով: 

Հայե՛ր, միացէք: 

ԿԱՐՕ ԱՐՄԷՆԵԱՆ 

Դեկտեմբեր 16,2019 
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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: 

 

Ուրախութեամբ կը յայտարարենք, թէ Ազդարարի, թիւ 519-ի 

բախտաւոր ընթերցողն է` Պրն. Յակոբ Այանեանը: 

Հետաքրքրական անձնաւորութիւն մըն է Պրն. Յակոբ Այանեանը: 

Տարիներ առաջ փոխադրուած է Քուէյթ եւ օրինակելի ընտանիք մը 

կազմած, սիրուած ու յարգուած համայնքի բոլոր զաւակներուն 

կողմէ: Օգնող, ընկերասէր եւ կենսուրախ տրամադրութեամբ 

օժտուած մարդ: Ջերմ զրուցող եւ զրոյցին ընդմէջէն մտքի ծարաւը 

յագեցնող երիտասարդ մըն է: Մասնագիտացած է Հալէպի 

պետական Քիմագիտական համալսարանէն ներս, եւ ընտրած է 

արիւնաբանական տարրալուծարաններուն մէջ աշխատելու 

ճանապարհը:  

«փոքր տարիքէս եւ կ'աշխատէի եւ կ'ուսանէի, ինծի համար 

աշխատանքը միշտ ալ պատուաբեր եղած է: Ուսումն ու 

գիտութիւնը չափազանց կարեւոր եւ անհրաժեշտ պահանջքներ 

են մարդուս: Մեր երեխաներուն մենք պարտաւոր ենք մղել դէպի 

լաւագոյնին, վսեմին ու գեղեցիկին»,-յայտնեց մեր ընթերցողը: 

«Ես որպէս տարրալուծարանի մասնագէտ տնօրէն, գերզբաղուած 

ըլլալով հանդերձ կը փորձեմ օրական գոնէ կէս ժամ տրամադրել 

ընթերցանութեան: Ընթերցանութիւնը ինծի համար բազմակողմանի բարիքներ ունի»,- շեշտեց Պրն. 

Յակոբը: 

«Պէտք չէ վհատիլ, այլ աշխատիլ ու փորձել կրկին ու կրկին երեխաներուն ժամանակ տրամադրել ու մղել 

զանոնք ընթերցանութեան: Չ'պարտադրել, այլ կենդանի օրինակ դառնալ մեր վարքով: Պտոյտներ 

կազմակերպելով դէպի գրադարաններ, ընտանեկան ընթերցանութեան ժամեր յատկացնել ու վերջապէս 

գնահատել անոնց նուազագոյն ճիգը: Հոս կ'ուզեմ առաջարկել, որ պէտք է ԱԶԴԱՐԱՐի մէջ նաեւ տեղ 

յատկացնէք բժշկական գիտելիքներու: Առողջապահական խորհուրդներու կարիք ունինք բոլորս: Մենք 

կ'ապրինք բաւական խաթարուած միջավայրի մէջ, կենսոլորտը թունաւոր վիճակի մէջ է, մեր ստացած 

սնունդը այնքան ալ բնական եւ առղջապահական չէ, ուստի պէտք է զգուշացնել, ահազանգել»,- ամփոփեց 

մեր ընթերցողը: 

Հանդիպման աւարտին մեր ընթերցողին յանձնեցինք ԱԶԴԱՐԱՐԻ 25-ամեակին առթիւ պատրաստուած 

յուշանուէր բաժակը, նաեւ Քուէյթի Հայ Դատի յանձնախումբին կողմէ հրատարակուած «ՅԱՒԵՐԺԱԿԱՆ 

ՊԱՅՔԱՐ» գիրքը: 
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Հայ Մայրը 

Մայրը այն Աստուածատուր սրբութիւնն է, միակ 

ճշմարիտ բարեկամը, որ իր ամբողջ կեանքը կը 

նուիրէ յանուն իր զաւակներուն եւ ամէն տեսակի 

ճիգ կը թափէ ապահովելու համար անոնց բոլոր 

պէտքերը։  

Իր կարգին, հայ մայրը նաեւ կը զբաղի իր 

զաւակներուն հայեցի դաստիարակութիւն 

փոխանցել, անոնց սրտերուն եւ հոգիներուն մէջ 

հայրենասիրութեան եւ հայապահպանման ոգին 

ներշնչել, ինչպէս նաեւ զանոնք օտարացումի բոլոր 

միջոցներէն հեռու պահել։ 

Ցեղասպանութենէն ետք մեծ թիւով հայ կիներ 

կորսնցուցին իրենց ամուսինները, հետեւաբար իրենց զաւակներուն հետ գաղթեցին այլ 

երկիրներ, ուր ամէն տեսակի չարչարանք եւ զրկանք կրելով հանդերձ երբեք 

չտկարացան։ Աշխատեցան կտոր մը հաց ապահովելու համար։ Աղքատութեան մէջ 

ապրելով, կարօտ պատառ մը հացին՝ մնացին միշտ ուժեղ։ 

Հակառակ անոր, որ մօր մը համար ամէնէն դժուար զգացումը իր զաւկին 

բացակայութիւնն է, սակայն հայ մայրը միշտ կը քաջալերէ իր զաւակը, որպէսզի իբրեւ 

հայ զինուոր ծառայէ իր հայրենիքին ու քաջաբար կռուի անոր սահմաններուն 

ապահովութեան համար։ Հետեւաբար մեր պարտականութիւնն է յարգել մեր մայրերը եւ 

արժեւորել անոնց կատարած բոլոր զոհողութիւնները։  

Մայրը զոհողութեան մշտահոս աղբիւր է:  

ԼԱԼԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ 

Ը. Կարգ 
 

Աշակերտական գրիչներ անկիւնը բաց է քուէյթահայ բոլոր պատանիներուն համար, որոնք կը 
փափաքին իրենց գրական առաջին փորձերը ներկայացնել հանրութեան ԱԶԴԱՐԱՐի միջոցով: 

Մեր պաշտօնական հասցէն է.-    aztararkw@gmail.com  

Կը խնդրենք ձեր գործերը ուղարկէք գրաշարուած, նաեւ հակիրճ կենսագրական մը եւ մէկ 
լուսանկար: 

mailto:aztararkw@gmail.com
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Ձեր Երեխային Գիրք Կը Կարդա՞ք 
Շատեր ունին այն սխալ կարծիքը, թէ երեխան գիրքի հետ պիտի ընտելանայ մանկապարտէզ 

յաճախելու տարիքին, իսկ կանուխ տարիքէն գիրք կարդալը կամ ձեռքը գիրք տալը բոլորովին 

անիմաստ է: 

Իսկ դուք ի՞նչ կարծիքի էք, պատասխանեցէք ստորեւ տրուած 6 հարցումներուն եւ ստուգեցէք, 

թէ որքանո՛վ ճիշդ ընթացքի մէջ էք… 

1-Պէտք Է Սպասել, Որ Երեխան Քանի Մը Բառ Խօսի, Որպէսզի Անոր Պատմութիւններ Սկսինք  

Կարդալու 

Սխալ. երբ երեխան արդէն քանի մը ամսու է, կարելի 

է անոր պատմութիւններ կարդալ եւ փափուկ, 

պատկերազարդ գիրքերու հետ ընտելացնել: Կանուխ 

տարիքին ներկայացուած գիրքը թէ՛ որպէս խաղալիք 

եւ թէ՛ որպէս հաճելի ժամանց կ՛ընկալուի մանուկին 

կողմէ: Մինչդեռ մանկապարտէզի տարիներուն 

կացութիւնը նոյնը չէ, հոն ան կարդալ պիտի սորվի, 

իսկ կարդալը պարտականութիւն կը դառնայ, եւ 

գիրք-հաճոյք կապը կը կորսուի: 

2-Պէտք Է Այլազանել Մանուկին Կարդացուած Պատմութիւնները 

Սխալ. երեխան կարիքը ունի նոյն գիրքը քանի մը անգամ տեսնելու եւ նոյն պատմութիւնը քանի 

մը անգամ լսելու, որպէսզի իւրացնէ բառերը, պատկերները, հերոսները: Երեխան կը պաշտէ 

նոյն պատմութիւնը քանի մը անգամ լսել եւ վերապրիլ նոյն հաճոյքը: 

3-Գիշերուան Քունի Ժամը Լաւագոյն Պահն Է Երեխային Գիրք Կարդալու 

Սխալ. օրուան բոլոր ժամերն ու վայրերը յարմար են երեխային գիրք կարդալու համար: Ճիշդ է, 

որ իրիկնային քունի արարողութեան հետ շատ դրական է պատմութեամբ մը աւարտել օրը, 

բայց նաեւ լոգանքի ժամանակ, նստասենեակը` գետին նստած կամ բնութեան մէջ, միշտ ալ 

կարելի է երեխային գիրք կարդալ կամ պատմութիւն պատմել` առանց տեղի եւ ժամի 

սահմանափակումներու: 

4-Նախընտրելի Է, Որ Երեխան Առանձին «Խաղայ» Իր Գիրքերուն Հետ 

Սխալ. ընտանիքին մէջ է, որ ընթերցումը իր լաւագոյն արդիւնքը կու տայ: Առանց ծնողներուն 

մասնակցութեան եւ ներդրումին` գիրքը նպատակի չի ծառայեր: Երբ գիրքը կը պեղէք ձեր 

երեխային հետ, ինքզինք առանձնաշնորհուած կը զգայ, նաեւ` արժեւորուած, քանի որ ձեր 

ամբողջ ուշադրութիւնը կեդրոնացած կ՛ըլլայ մի միայն իր վրայ: 

5-Ընթերցումը Պէտք Է Դադրեցնել, Երբ Երեխան Ձանձրոյթի Նշաններ Ցուցաբերէ 
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Ճիշդ եւ սխալ. մի՛ մտահոգուիք, եթէ ձեր երեխան սկսի գիրքին էջերը արագ-արագ դարձնելու, 

անդադար շարժելու կամ շուրջը դիտելու: Պայման չէ, որ ասոնք ձանձրոյթի նշաններ ըլլան, 

պարզապէս յաւելեալ աշխուժութեան արդիւնք կրնայ ըլլալ… Այսուհանդերձ, մի՛ պնդէք եւ 

անոր դադար տուէք: 

6-Գիրքը Միջոց Է` Երեխային Կարգ Մը Սխալ Սովորութիւնները Սրբագրելու 

Ճիշդ. եթէ ձեր երեխան կը մերժէ ակռաները խոզանակել կամ իր մահճակալին մէջ պառկիլ, 

կարելի է գտնել գիրքեր, ուր լաւ սովորութիւններու մասին կը պատմեն եւ համապատասխան 

նկարներով պատկերազարդուած են: Գիրքերը կրնան նաեւ ձեր երեխային օգնել, որպէսզի 

ընդունի որոշ կացութիւններ, փոփոխութիւններ, ինչպէս` մանկամսուր յաճախել, նորածինի մը 

գալուստը «ընդունիլ», բաժանումի մը կամ կորուստի մը գաղափարին հետ հաշտուիլ եւ այլն… 

Օրական Մեղր Ուտելու 5 Համոզիչ Պատճառներ 
1-Մեղրը Հարուստ Է Անթիօքսիտաններով 

Մեղրը կը պարունակէ օրկանական թթուներ եւ այլ բաղադրիչներ, որոնց շնորհիւ անիկա կը 

համարուի հզօր անթիօքսիտան ուտելիք: Այս 

անթիօքսիտանները կը կարգաւորեն զարկերակային 

ճնշումը եւ կը նուազեցնեն սրտի հիւանդութիւններու, 

ուղեղի կաթուածի եւ տեսողական հարցերու զարգացման 

հաւանականութիւնը:  

2-Մեղրը Կրնայ Փոխարինել Շաքարը 

Մեղրը լաւագոյն փոխարինողն է շաքարը: Անիկա 

բնական ուտելիք է եւ շաքարին պէս վերամշակման չէ 

ենթարկուած: Բացի ասկէ` մեղրը կը պարունակէ 

սննդարար նիւթեր, հանքային աղեր եւ 

անթիօքսիտաններ, որոնք առկայ չեն շաքարին մէջ: 

Այսուհանդերձ, շաքարախտաւորները պէտք չէ զայն օգտագործեն` առանց իրենց բժիշկին 

հաւանութեան: 

3-Մեղրը Կը Կարգաւորէ Քոլեսթերոլի Մակարդակը 

Հետազօտութիւններ ցոյց տուած են, որ մեղրը կը նուազեցնէ վատ քոլեսթերոլի մակարդակը` 

միաժամանակ բարձրացնելով լաւ քոլեսթերոլինը: 

4-Մեղրը Կը Նուազեցնէ Թրիկլիսերինի Մակարդակը 

Արեան մէջ թրիկլիսերինի կամ ճարպերու մակարդակի բարձր ցուցանիշներու պարագային, 

յաճախ ի յայտ կու գան սրտի հետ կապուած անհանգստութիւններ: Այս վնասակար տարրերու 

մակարդակը կը բարձրանայ արեան մէջ շաքարի մակարդակի բարձրացման հետ, հետեւաբար 
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որոշ գիտնականներ կ՛ենթադրեն, որ շաքարը մեղրով փոխարինելը կրնայ մասամբ նուազեցնել 

թրիկլիսերինի մակարդակը: 

5-Մեղրը Կը Զօրացնէ Մարմնին  Դիմադրողականութիւնը 

Մեղրը ունի հակապաքթերիական յատկութիւններ:  

Անիկա կ՛արգիլէ, որ մանրէները ապրին, տարածուին ու 

բազմանան: Եթէ անհանգիստ էք, մի՛ վարանիք օրական 

առաւօտեան ձեր թէյին կամ կաթին դգալ մը մեղր աւելցնելու. 

այսպիսով, ձեր մարմնին կ՛օգնէք, որ անիկա բնական 

անթիպիոթիքներով պայքարի մանրէներուն դէմ: 

*** 

Բացի այս 5 պատճառներէն` յիշեցնենք, որ մեղրը կ՛օգնէ վէրքերու արագ սպիացման, կը 

դիւրացնէ մարսողութիւնը, կը պայքարի անքնութեան դէմ եւ կը դարմանէ կոկորդի ցաւը: 

 Այսուհանդերձ, պէտք է չափաւորել մեղրին օգտագործումը, քանի որ անիա շատ ջերմուժ կը 

պարունակէ (300 ջերմուժ` իւրաքանչիւր 100 կրամի մէջ): 
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Դեռ Հաւատա՜յ 

Դու` փորձաքար իմ ժողովուրդ, 

Ինչքան էլ որ խոր մոլորուես, 

Երկրպագես կուռքերին սուտ, 

Ես մօր նման ներում եմ քեզ: 

Դու` տաքգլուխ Սասնայ Դաւիթ, 

Դու` իմաստուն Սասնայ Մհեր, 

Թէկուզ եւ ծեր ու ալեհեր, 

Բայց մնում ես դու միամիտ: 

Հաւատացիր, թէ յիրաւի 

Գարին դարձաւ ընկուզաչափ,  

Ու դուրս եկար քարանձաւուից 

Ու խաբուեցիր դու չարաչար: 

Այնքան դառն է կեանքդ ու գորշ, 

Ու գալիքդ իրականում, 

Որ փակում ես աչքդ ու քո 

Խաբկանքին ես ապաւինում: 

Ու տեսնում ես ամէն ի՛նչ վառ, 

Թեւ ես առնում չեղած տեղից, 

Նորոգւում ես բնազդաբար 

Ու յառնում ես մոխիրներից: 

Քո խաբուելն է քեզ պահպանում, 

Ու հին խօսքդ` «աստուած կը տայ». 

Դու` միֆերով ապրող մանուկ, 

Դեռ հաւատա՜յ, դեռ հաւատա՜յ… 

ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ 

www.aztagdaily.com 
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