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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Սիրելի Քուէթահայեր,
Ինչպէս տեղեակ պահուած էք, Քուէյթի Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյ տագնապը արդէն
հասած է իր վերջին հանգրուանին, ուր վերջնականապէս պիտի ծրագրուի համայնքը
սեփական եկեղեցիով օժտելու գործընթացըֈ
Նկատի

ունենալով

որ

կը

գտնուինք

ո՛չ

միայն

պատմական,

այլեւ՝

լուրջ

պատասխանատուութեամբ յատկանշուած ժամանակաշրջանի մը մէջ, ուր պիտի
որոշուի մեր եկեղեցւոյ ճակատագիրը, անհրաժեշտ է ուժերու ծայրայեղ կեդրոնացում,
հարցի մանրակրկիտ, բազմակողմանի եւ խորաթափանց քննարկում եւ հաշուարկուած
մօտեցում իւրաքանչիւր քայլիֈ
Ուստի, այսպիսի ճակատագրական հարցի մը նկատմամբ, արագ, ուսումնասիրուած եւ
համակարգուած որոշումներ ծրագրելու համար, Քուէյթի Ազգային Երեսփոխանական
Ժողովն ու Ազգային Վարչութիւնը, իրենց համատեղ նիստին մէջ յառաջացուցին
«Եկեղեցւոյ Հիմնախնդրի Գործադիր Մարմին»ը, որ գլխաւորութեամբ թեմիս Առաջնորդ
Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի, պիտի զբաղի բացառապէս այս հարցով եւ
համարատու է Երեսփոխանական Ժողովինֈ
Արդ՝ Կ'ակընկալենք ձեր ամբողջական զօրակցութիւնը յիշեալ մարմնին եւ անոր
ընդմէջէն

մեր

ազգային

օրէնսդրական

եւ

գործադիր

կառոյցներունֈ

Բոլոր

առաջարկները այս գծով Ազգային Վարչութեան խողովակով, նկատի կ'առնուին ըստ
նպատակայարմարութեանֈ

Դիւան
Երեսփոխանական
Ժողովի
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

«ԲԱՐՍԵՂ ԿԱՆԱՉԵԱՆ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԵԼՈՅԹԸ
Հովանաւորութեամբ՝ Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ.
Վրդ. Զօպուեանի, Ուրբաթ, 15 Մայիս 2015ին, Մասնաւոր դպրոցներու սրահէն ներս
տեղի ունեցաւ Քուէյթի Ազգային Վարչութեան «Բարսեղ Կանաչեան» երգչախումբի
անդրանիկ ելոյթը, ղեկավարութեամբ՝ Տիար Ճորճ Արապաթլեանի եւ դաշնամուրի

ընկերակցութեամբ՝ Տիկ. Հայկուհի Կիրակոսեան – Բազեանի:
Բացման խօսքը կատարեց եւ ամբողջ համերգը վարեց Տիկ. Նարինէ Գոնճայեան –
Արապաթլեան:
Համերգին ներկայ էին Քուէյթի մասնաւոր դպրոցներու փոխ նախարար՝ Պրն. Ֆահտ ալ
Ղայսը, ՀՀ Հիւպատոս՝ Տիար Լեւոն Պետրոսեան, Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ
հոգեւոր

հովիւ՝

Արժ.

Տէր

Արտակ

Քհնյ.

Քէհեաեան,

ազգային

մարմիններու

ներկայացուցիչներ եւ երգչախումբի արուեստը
բարձրօրէն գնահատող հանդիսականներ:
Շուրջ մէկուկէս ժամ տեւած համերգի ընթացքին,
«Բարսեղ Կանաչեան» երգչախումբը հայ երգի
հարուստ գանձարանէն ներկայացուց տասնչորս
դասական,

ժողովրդական,

ազգային

հայրենասիրական երգեր:
Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 284, àõñµ³Ã, 22 Ø²ÚÆê, 2015

2

եւ

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

Դաշնամուրի կողքին, երգչախումբին ջութակով ընկերակցեցաւ նաեւ Տիկ. Թամար
Դանէիլեան – Թէմամեան:
Երգչախումբի ելոյթէն բացի, հանդիսատեսները վայելեցին նաեւ Տիկ. Նարինէ
Գոնճայեան – Արապաթլեանի ասմունքը՝ քաղուած Պարոյր Սեւակի «Անլռելի
Զանգակատունէն», ինչպէս նաեւ Տիկ. Հայկուհի Կիրակոսեան – Բազեանի եւ Տիկ.
Թամար Դանէիլեան – Թէմամեանի զուգանուագը (Կոմիտաս Վարդապետի «Չինար
ես», «Ալ այլուղս», «Գարուն ա»):
Համերգի եզրափակիչ երգերը՝ «Մշեցիներու երգը»,
«Զէյթունցիներու քայլերգը» եւ «Է հէ՜յ ոտքի հայ
ժողովուրդ», հնչեցին Տիար Յովիկ Ատուրեանի
կողմէ պատրաստուած գործիքաւորումով:
Ելոյթի աւարտին հայրական խօսքը փոխանցեց
Թեմիս բարեջան Առաջնորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ.
Վրդ.

Զօպուեան:

Ան

բարձրօրէն

գնահատեց

տարուած աշխատանքը ու «Բարսեղ Կանաչեան»
երգչախումբին մաղթեց նորանոր յաջողութիւններ:
Գերպ. Հայր Սուրբը անդրադարձաւ նաեւ Սրբոց
Վարդանանց Եկեղեցւոյ հարցին եւ կարեւորեց եկեղեցւոյ դերը հայ ժողովուրդի
կեանքէն ներս: Ան որպէս գաղութի հոգեւոր առաջնորդ, բոլորը հրաւիրեց մասնակից
դառնալու եկեղեցաշինութեան սրբազան գործին:

ՀԱՆԳԻՍՏ
Լիբանանի մէջ վախճանած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
երէց միաբաններէն`

Գերշ. Տ. Կորիւն Արք. Պապեան
Վերջին օծման ու թաղման կարգը պիտի կատարուի Շաբաթ, 23 Մայիս
2015-ին, առաւօտեան ժամը 10-ին, Անթիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ
Մայր տաճարին մէջ, յընթացս Սուրբ եւ Անմահ Պատարագինֈ Ապա,
Սրբազան

Հօր

մարմինը

պիտի

ամփոփուի

Կիլիկեան

Ուխտի

միաբանական դամբարանին մէջ, Մայրավանքի շրջափակէն ներս։
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ԳԵՐՇ. Տ. ԿՈՐԻՒՆ ԱՐՔ. ՊԱՊԵԱՆ
(1941-2015)
Աւազանի անունով Վարդգէս, ծնած է Պուրճ Համուտի Նոր Արագած
թաղամասին մէջֈ Յաճախած է Նոր Սիսի Աքսոր Գասարճեան _ այդ
օրերուն Լուսինեան_ Ազգային երկսեռ վարժարանըֈ Իր միջնակարգ
ուսումը կատարելէ ետք Պէյրութի Համազգայինի Նշան Փալանճեան
Ճեմարանին մէջ, 1957-ին ընդունուած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան

Դպրեվանքի

Ժառանգաւորաց

բաժնի

աւարտական դասարանը եւ 1958-ին ձեռնադրուած է Սարկաւագֈ
Այնուհետեւ երեք տարիներ հետեւած է Դպրեվանքի Ընծայարանի
դասընթացքներուն եւ ձեռնադրուած է Կուսակրօն Քահանայ, ձեռամբ
Տ. Տ. Զարեհ Ա. Կաթողիկոսին, 28 Մայիս 1961-ին եւ վերակոչուած՝ Տ.
Կորիւն Աբեղայ։
Տարի մը Դպրեվանքին մէջ ուսուցչական պաշտօն վարելէ ետք, առաքելութեամբ մը կը ղրկուի Գամիշլի՝
որպէս ուսուցիչ հայերէն լեզուի եւ կրօնական նիւթերու՝ տեղւոյն Ազգային Միջնակարգ վարժարանին
մէջ, միաժամանակ ունենալով շրջաններու այցելու հոգեւոր հովիւի պաշտօնը։
1963-ին Բերիոյ Թեմի Քաղաքական եւ Կրօնական Ժողովներու կողմէ կը կոչուի Ճէզիրէի շրջանի
Առաջնորդական Փոխանորդութեան պաշտօնինֈ Նոյն տարին աւարտելով Յովաննէս Պատմաբան
Կաթողիկոս Դրասխանակերտացիի կեանքին եւ գործին նուիրուած իր Վարդապետական աւարտաճառը,
ձեռամբ Տ. Տ. Խորէն Ա. Կաթողիկոսին կը ստանայ Վարդապետական գաւազանի իշխանութիւն։
1967 թուին կը մեկնի Անգլիա, հետեւելու աստուածաբանական եւ հայագիտական բարձրագոյն ուսմանց
Օքսֆորտի համալսարանի մէջֈ Աւարտելով իր B. Lit. տիտղոսի աշխատանքները, կը վերադառնայ
Անթիլիաս 1973-ի աշնան եւ Դպրեվանքին մէջ կը դասաւանդէ եկեղեցագիտական, աստուածաբանական
եւ

լեզուական

նիւթեր,

միաժամանակ

յառաջ

տանելով

իր

ուսումնասիրական-բանասիրական

աշխատանքներըֈ 1977 թուականի ամրան կը տիրանայ Աստուածաբանութեան եւ Արեւելագիտութեան
ճիւղերէն Օքսֆորտի Համալսարանի տոքթորայի տիտղոսին, իրեն նիւթ ունենալով Հայ եւ Վրաց
եկեղեցիներու փոխ-յարաբերութեանց (The Relations Between The Armenian and Georgian Churches) եւ
այլ յարակից խնդիրներու պատմութիւնը՝ 224-620 թուականներու։
1978-ին կը մեկնի Նոր Ջուղա, Սպահան, որպէս Առաջնորդական Տեղապահ եւ նոյն տարին Տ. Տ.
Գարեգին Բ. Աթոռակից Կաթողիկոսի ձեռամբ կը ստանայ Ծայրագոյն Վարդապետութեան աստիճանֈ
1978-ին Սպահանի Թեմի 23-րդ Պատգամաւորական Ժողովը զինք կ’ընտրէ Առաջնորդֈ 1980-ի Մայիս
18-ին ան կը ստանայ եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն եւ օծում ձեռամբ Տ.Տ. Գարեգին Բ. Աթոռակից
Կաթողիկոսիֈ Իսկ 19 Յունիս 1986 թուականին, դարձեալ Տ.Տ. Գարեգին Բ. Կաթողիկոսի Սրբատառ
Կոնդակով ան կը ստանայ Արքութեան տիտղոս և պատիւ։
2002 թուականին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի կողմէ կը նշանակուի Քուէթի եւ Ծոցի երկիրներու
Կաթողիկոսական փոխանորդ, ուր կը ծառայէ մինչեւ 2011 թուականֈ 2011-ին ան կը վերադառնայ Սուրբ
Աթոռ՝ Անթիլիաս եւ կը նուիրուի բանասիրական աշխատանքներու։
Հոգելոյց Սրբազանը աշխատակցած է հայ մամուլին եւ ունի գրական, քերթողական գործեր եւ
բանասիրական բազմաթիւ աշխատասիրութիւններ և յօդուածներ։
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ԿԱՆԱՉԵԱՆԻ ԴԱԼԱՐ ԵԼՈՅԹԻ ԱՌԹԻՒ
Քուէյթահայութիւնը նոր վերելք ու ցնծութիւն մը ապրեցաւ Ուրբաթ, 15 Մայիս 2015-ին,
երբ հովանաւորութեամբ՝ Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ.
Վրդ. Զօպուեանի եւ ներկայութեամբ Հ.Հ. Հիւպատոս Տիար Լեւոն Պետրոսեանի, ելոյթ
ունեցաւ Քուէյթի Ազգային Վարչութեան նորակազմ երգչախումբը, որ կը կրէ հայ
վաստակաշատ մեծ երաժշտագէտ, խմբավար եւ երաժշտական հասարակական գործիչ՝
Բարսեղ Կանաչեանի անունը, ղեկավարութեամբ՝ Տիար Ճորճ Արապաթլեանի եւ
դաշնամուրի ընկերակցութեամբ՝ Տիկ. Հայկուհի Կիրակոսեան-Բազեանիֈ
Այս նորակազմ, սակայն բարձրորակ երգչախումբի անդրանիկ ելոյթին, որ նուիրուած էր
Հայոց
Ցեղասպանութեան
100–րդ
տարելիցին,
Քուէյթի
համայնքի
զաւակները վայելեցին ազգային եւ
ժողովրդական լաւագոյն երգերէն
փունջ մըֈ Փունջ մը կ'ըսենք, եւ
ինչպիսի
փունջ
ամբողջութեամբ
հայոց
փառահեղ
պատմութիւնը
մեկնաբանող, հայուն խաղաղ եւ
ստեղծագործ թռիչքը բացայայտող
ճախրանք մը, որ ունկնդրողներուն
փոխադրեց հայրենի աշխարհ ու աւելի քան մէկ ժամ շնչեցին եւ Կոմիտասի եւ Սայաթ
Նովայի եւ ժամանակակից տաղանդաւոր երաժիշտներու արուեստի գոհարները:
Կազմակերպուած գեղարուեստական գեղեցիկ ծրագիրը բեմավարեց` Տիկ. Նարինէ
Գոնճայեան–Արապաթլեան, որուն ներկայացուցած Պարոյր Սեւակի «Անլռելի
Զանգակատուն»էն հատուածները եւ ջութակահար՝ Տիկ. Թամար Դանիէլեան–
Թէմամեանի նուագի կտորները առաւել եւս գեղեցկացուցին երեկոնֈ
Երեկոյի աւարտին խօսք առաւ Գերապատիւ Հայր Սուրբը, բարձր գնահատելով 30
անդամներէ բաղկացած երգչախումբին տքնաջան աշխատանքը, շնորհաւորեց
իւրաքանչիւր մասնակիցին եւ յատկապէս խմբավար՝ Տիար Ճորճ Արապաթլեանին, իր
նպատակասլացութեան եւ նուիրուածութեան համար, որ իր կարգին կարելին ի գործ
դրաւ Քուէյթահայ գաղութի առաջին երգչախումբը յառաջացնելու համարֈ
Մեր ցանկութիւնն է նմանօրինակ երեկոներու յաճախակի կրկնութիւն վայելել, եւ այս
առթիւ յարատեւ յաջողութիւններ կը մաղթենք Կանաչեան երգչախումբինֈ
Ձեր վարձքը կատարֈ
Սիլվի Տէկիրմէնճեան

www.aztarar.com
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Քեթրին Լիչ ՀՅԴ Բիւրոյի Քաղաքական Ներկայացուցիչին
Հետ Քննարկեց Բարեփոխումները
ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, Հայաստանի Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան
ղեկավար Արմէն Ռուստամեան Չորեքշաբթի օր ընդունեց Հայաստանի մէջ Բրիտանիոյ
դեսպան Քեթրին Լիչը:
Ըստ Արմէն Ռուստամեանի, դեսպանը փափաք յայտնած է հանդիպելու, որովհետեւ կ՛ուզէր
լսել ՀՅԴ-ի տեսակէտը` կապուած սահմանադրական եւ ընտրական բարեփոխումներու
հոլովոյթին: «Քննարկում տեղի ունեցաւ, տեսակէտներ փոխանակուեցան բարեփոխումներուն
վերաբերեալ եւրոպական միջազգային փորձին մասին: Քեթրին Լիչ, որ արդէն կ՛աւարտէ իր
դիւանագիտական աշխատանքը Հայաստանի մէջ, կը նկատէ, որ այսօր ամէնէն կարեւոր
օրակարգային հարցերէն մէկը սահմանադրական եւ ընտրական բարեփոխումներն են», ըսաւ
Արմէն Ռուստամեան` աւելցնելով, որ դեսպանը նախաձեռնած է հանդիպումը ՀՅԴ-ի հետ, քանի
որ Դաշնակցութիւնը բարեփոխումներու հոլովոյթի աշխուժ մասնակիցներէն է:

Խորհրդարանը Ընդունեց «Հանրաքուէի Մասին» ՀՅԴ-ի
Նախագիծը
Հայաստանի Հանրապետութեան խորհրդարանը Չորեքշաբթի օր առաջին ընթերցումով
ընդունեց ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւորներուն եւ Ժառանգութիւն կուսակցութեան
պատգամաւոր Թեւան Պօղոսեանի ներկայացուցած «Հանրաքուէի մասին» օրէնքին մէջ
փոփոխութիւններու նախագիծը:
Նախագիծին կողմ քուէարկեց 100 պատգամաւոր, դէմ ` մէկ եւ ձեռնպահ `10:
Օրինագիծը կը նախատեսէ հաւասար կարելիութիւններ տրամադրել հանրաքուէի դրուած
հարցերուն` դէմ եւ կողմ քուէարկելու վէճին համար: Նկատի առնելով, որ համաժողովրդական
հանրաքուէ կը յայտարարէ իշխանութիւնը, ուրեմն որեւէ շահագրգռուած քաղաքական եւ
հասարակական ուժ հակաքարոզչութեան կարելիութիւն պիտի ունենայ: Քարոզչութեան
չափերու աջակցութեան համար` նկատի առնելով, որ խօսքը հանրապետական
հանրաքուէներու մասին է, կ՛առաջարկուի 10 անգամ մեծցնել թոյլատրելի պիւտճէն:

«Եւրոպական Միութիւնը Հայաստանի Հետ Աւելի Սերտ
Յարաբերութիւններու Կը Ձգտի» Կ՛ըսէ Հան
Եւրոպական Միութեան Եւրոպական դրացնութեան քաղաքականութեան եւ ընդլայնման
բանակցութիւններու հարցերով յանձնակատար Եոհաննես Հան Եւրոպական Միութեան «Տը
Փոլիթիքս Փարլըմընթ» թերթին մէջ իր յօդուածին մէջ կը գրէ, թէ իր կառոյցին համար կարեւոր է
զարգացնել յարաբերութիւնները արեւելեան գործընկերներուն հետ:
Ան կը նշէ, որ շատերու համար Եւրոպական Միութեան արեւելեան սահմաններուն վրայ տեղի
ունեցող իրադարձութիւնները Եւրոպայի միասնականութեան եւ վճռականութեան համար
քննութիւն են: Այդ առումով Հան այսօր ընթացք առնող Ռիկայի մէջ «Արեւելեան
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գործընկերութեան» երկօրեայ վեհաժողովը կը նկատէ Եւրոպական Միութեան համար
կարելիութիւն մը` «Արեւելեան գործընկերութեան» ռազմավարական կարեւորութիւնը
վերահաստատելու համար:
«Մենք կ՛ուզենք ցոյց տալ մեր վեց գործընկերներուն` Հայաստանի, Ազրպէյճանի, Պիելոռուսիոյ,
Վրաստանի, Մոլտովայի եւ Ուքրանիոյ հետ առաւել սերտ եւ անհատական մօտեցումով կապեր
պահպանելու մեր վճռականութիւնը, ինչ ալ ըլլայ Եւրոպական Միութեան հետ
յարաբերութիւններուն վերաբերեալ անոնց ցանկութիւններուն աստիճանը: Հիմնուելով
գործընկերներու սեփական ցանկութիւններուն եւ շահերուն վրայ` մեր արեւելեան
համագործակցութիւնը ներառական ծրագիր է` մեր ապագայ համագործակցութեան հիմքին մէջ
ունենալով տարբերակումը», կը գրէ ան` նշելով, որ արեւելեան քաղաքականութեան
վերատեսութիւնը աւելի մեծ ուշադրութիւն պիտի դարձնէ եւրոպական շահերուն:
Հան նշեց, որ վեհաժողովը Եւրոպական Միութեան եւ իր վեց գործընկերներուն միջեւ
յարաբերութիւններուն պիտի անդրադառնայ եւ ուղղուած չէ որեւէ երրորդ կողմի դէմ:
Եւրոպական Միութեան յանձնակատարը ընդգծած է նաեւ, որ Ռիկայի հանդիպումը պիտի
չըլլայ պարզապէս արեւելքի մէջ Եւրոպական Միութեան ներգրաւուածութեան քաղաքական
ցուցադրութիւն: Վեհաժողովի ընթացքին պիտի քննարկուին եւ համաձայնութիւն ձեռք պիտի
բերուի նաեւ շարք մը գործնական քայլերու եւ միջոցներու շուրջ: Վեհաժողովի նպատակներէն
մէկը պիտի ըլլայ Եւրոպական Միութեան եւ իր արեւելեան գործընկերներուն միջեւ
յարաբերութիւններուն մէջ յառաջընթացի գնահատումը:

Ալիեւ Պիտի Չմասնակցի «Արեւելեան
Գործընկերութեան» Վեհաժողովին
«ՌԻԱ Նովոսթի» կը հաղորդէ, որ Ազրպէյճանի նախագահի հասարակական-քաղաքական
հարցերով օգնական Ալի Հասանով յայտնած է, թէ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ պիտի
չկարենայ մասնակցիլ «Արեւելեան գործընկերութեան» վեհաժողովին, որ տեղի պիտի ունենայ
21-22 Մայիսին` Ռիկայի մէջ:
«Մինչեւ Եւրոպական խաղերու սկիզբը քիչ ժամանակ մնացած է, եւ ատով պայմանաւորուած`
այժմ վերջին նախապատրաստական աշխատանքներ տեղի կ՛ունենան, եւ Ազրպէյճանի
նախագահը խիստ յագեցած օրակարգ ունի: Այդ պատճառով պետութեան ղեկավարը պիտի
չկարենայ մասնակցիլ վեհաժողովին», ըսած է Հասանով:
Նախագահի օգնականը յայտարարած է, որ Ռիկայի վեհաժողովին պիտի մասնակցին
Ազրպէյճանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ, արտաքին կապերու բաժինի
ղեկավար Նովրուզ Մամետովն ու երկրի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամետեարովը:
«Արեւելեան գործընկերութեան» ծրագիրը կը նախատեսէ քաղաքական ընկերակցութիւն ու
տնտեսական համարկում Եւրոպական Միութեան եւ Հայաստանի, Ազրպէյճանի, Պիելոռուսիոյ,
Վրաստանի, Մոլտովայի եւ Ուքրանիոյ միջեւ:
Վերջին երեք երկիրները այս տարուան ընթացքին
ընկերակցութեան համաձայնագիրներ կնքած են:
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Արցախի Նախագահը Հանդիպումներ Ունեցաւ Ֆրանսայի
Ծերակոյտին Մէջ
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան Չորեքշաբթի օր այցելեց Ֆրանսայի
Հանրապետութեան Ծերակոյտ, ուր տեսակցեցաւ խումբ մը ծերակուտականներու հետ:
Նախագահը ներկայացուց Արցախի պետականաշինութեան, ներքին եւ արտաքին
քաղաքականութեան, ղարաբաղեան-ազրպէյճանական տագնապի լուծման, շրջանային
հոլովոյթներուն վերաբերող տեղեկութիւններ եւ
պատասխանեց ներկաներուն հարցումներուն:
Նախագահը
ընդգծեց,
որ
պաշտօնական
Ստեփանակերտը կարեւոր կը նկատէ Ֆրանսայի
հետ յարաբերութիւններու զարգացումը` վերջինս
դիտարկելով
իբրեւ
բարեկամ
երկիր
եւ
ժողովրդավարութեան բնօրրաններէն մէկը, երկիր,
որ Հայոց ցեղասպանութենէն ետք դարձած է հարիւր
հազարաւոր հայերու երկրորդ հայրենիքը:
Նախագահ Սահակեան բարձր գնահատեց Ֆրանսայի դերակատարութիւնը նաեւ
ղարաբաղեան-ազրպէյճանական տագնապի լուծման, շրջանին մէջ խաղաղութեան եւ
կայունութեան պահպանման գործին մէջ: Հանդիպման ներկայ էր նաեւ Ֆրանսայի մէջ
Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Վիգէն Չիթեչեան:

Մարսէյի Եւ Մարտակերտի Միջեւ
Գործակցութեան Համաձայնագիր
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան Չորեքշաբթի օր այցելեց Ֆրանսայի
Մարսէյ քաղաքը, ուր տեսակցեցաւ քաղաքային իշխանութիւններուն հետ` քաղաքապետ
Ֆրանսուա Փուփոնիի գլխաւորութեամբ:
Տեսակցութեան ընթացքին Մարսէյ եւ Մարտակերտ քաղաքներուն միջեւ ստորագրուեցաւ
համագործակցութեան համաձայնագիր:
Սահակեան ընդգծեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի մէջ յատուկ ուշադրութիւն կը դարձնեն
Ֆրանսայի տարբեր քաղաքներուն հետ համագործակցութեան հաստատման` ատիկա
նկատելով իբրեւ կարեւոր կարելիութիւն Ղարաբաղի քաղաքներու բարգաւաճման եւ
ղարաբաղեան – ֆրանսական յարաբերութիւններու խորացման համար:
Միւս
կողմէ,
Ազրպէյճան
բողոքագիր
յղեց
Ֆրանսայի`
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի` Ֆրանսա այցելութեան կապակցութեամբ:
Այդ մասին յայտնեց Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը:
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան 19 Մայիսին Ֆրանսայի Ազգային
ժողովին մէջ հանդիպում ունեցաւ խորհրդարանի խումբ մը երեսփոխաններու հետ:

Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 284, àõñµ³Ã, 22 Ø²ÚÆê, 2015

8

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

«Միացեալ Նահանգներ Կը Շարունակեն Ջանքեր
Գործադրել Լեռնային Ղարաբաղի Տագնապի Լուծման
Համար» Կ՛ըսէ Սեքութա
«Արմէնփրես»`
վկայակոչելով
ազրպէյճանական ԱՓԱ լրատու
գործակալութիւնը, կը հաղորդէ,
որ Ազրպէյճանի մէջ Միացեալ
Նահանգներու դեսպան Ռոպըրթ
Սեքութա
յայտարարած
է.
«Միացեալ Նահանգներ, ըլլալով
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի անդամ,
ջանքեր
կը
գործադրեն
ղարաբաղեան տագնապի լուծման
համար: Ներկայիս մենք կը
շարունակենք
աշխատիլ
այդ
ուղղութեամբ»:
Ըստ անոր, համանախագահները բանակցութիւններ կը վարեն Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի
արտաքին գործոց նախարարներու հետ այս տարի նախագահներու հանդիպում
կազմակերպելու համար:
«Ի վերջոյ պէտք չէ մոռնալ, որ երկու երկիրներու ղեկավարութիւնը պէտք է կամք ցուցաբերէ եւ
քայլերու
ձեռնարկէ`
ձգձգուած
տագնապի
խաղաղ
լուծման
ուղղութեամբ
համանախագահներուն կողմէ առաջարկուող գաղափարներու հիման վրայ», ըսած է
ամերիկացի դիւանագէտը:

Հայաստան Հասաւ «Եւրատեսիլ 2015»-ի Աւարտական
Աւստրիոյ մայրաքաղաք Վիեննայի մէջ
տեղի
ունեցաւ
«Եւրատեսիլ-2015»-ի
առաջին կիսաւարտականը:
Այս տարի երգի սոյն մրցումին Հայաստանը
ներկայացնող Genealogy խումբը կատարեց
«Առերեսուիր ստուերներին» երգը եւ
կարելիութիւնը ստացաւ մասնակցելու 23
Մայիսին տեղի ունենալիք «Եւրատեսիլ
2015»-ի աւարտական հանգրուանին:
Հայաստանէն
զատ
աւարտական
հանգրուան հասան Ալպանիան, Ռուսիան,
Ռումանիան, Հունգարիան, Յունաստանը, Էսթոնիան, Վրաստանը, Սերպիան եւ Պելճիքան:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Էրտողան. «Ինծի Համար Եգիպտոսի Նախագահը Մուրսին
Է Եւ Ոչ Թէ Յեղաշրջումի Հեղինակ Սիսին»
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան
յայտարարեց.«Ինծի համար Եգիպտոսի նախագահը
Մոհամետ Մուրսին է եւ ոչ թէ յեղաշրջումի հեղինակ
Ապտել Ֆաթթահ Սիսին»: Ան դժգոհութիւն յայտնեց
«Եգիպտոսի
առաջին
ընտրեալ
նախագահ
Մոհամետ Մուրսիի եւ Իսլամ եղբայրներու այլ
ղեկավարներու թղթածրարին մահապատիժի վճիռի
արձակման առ ի պատրաստութիւն միւֆթիին
փոխանցուելուն նկատմամբ»:
Ան դարձեալ քննադատեց Արեւմուտքը այս հարցին նկատմամբ լուռ մնալուն համար` հարց
տալով. «Ո՜վ Եւրոպական Միութեան պետութիւններ, եթէ մահապատիժը Եւրոպական
Միութեան մէջ արգիլուած է, ապա ինչո՞ւ ձեր ձայնը չենք լսեր, ինչո՞ւ չէք խօսիր: Անոնք սնամէջ
յայտարարութիւններ կ’ընեն»:

2 Յունիսին Իրաքի Եւ Սուրիոյ Շուրջ Միջազգային Ժողով`
Փարիզի Մէջ
Ֆրանսայի կառավարութեան բանբեր Սթեֆան Լը Ֆոլ
Չորեքշաբթի օր յայտնեց, որ 2 Յունիսին Փարիզի մէջ
տեղի
պիտի
ունենայ
Իրաքի
եւ
Սուրիոյ
տագնապներուն շուրջ միջազգային ժողով մը:
«Ֆրանսայի արտաքին գործոց նախարար Լորան
Ֆապիւս նախարարաց խորհուրդի նիստի մը ընթացքին
յայտարարեց, որ Փարիզի մէջ Սուրիոյ եւ Իրաքի
ընդհանուր կացութեան շուրջ ժողով մը տեղի պիտի
ունենայ», ըսաւ Լը Ֆոլ` աւելցնելով, որ Միացեալ
Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրի պիտի մասնակցի ժողովին:
Սեպտեմբեր 2014-ին Փարիզի մէջ գումարուած էր նոյնպիսի ժողով մը, որուն մասնակցած էին 30
երկիրներու եւ միջազգային կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ: Ժողովը գումարուած
էր ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարելու ռազմավարութիւն մը ճշդելու նպատակով: Ժողովին
մասնակիցները քննարկեցին ՏԱՀԵՇ-ի դէմ պայքարի` ամերիկեան ղեկավարութեամբ
դաշնակից ուժերուն մէջ իւրաքանչիւրին ստանձնելիք դերակատարութիւնը:
Հետագային աւելի քան 60 երկիրներ մաս կազմեցին նշեալ դաշինքին եւ տասնեակ մը երկիրներ
կը շարունակեն մասնակցիլ ՏԱՀԵՇ-ի դիրքերուն դէմ օդային հարուածներուն:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Խօսք` Հալէպահայութեան Մասին
Հալէպը ճգնաժամ կ՛ապրի, եւ հալէպահայերը դարձեալ շատերու ուշադրութեան առարկան են:
Մամուլի եւ համացանցի մէջ տարաբնոյթ կարծիքներ կը հնչեն այս մասին. այնքան շատ, որ
երբեմն կը խուսափինք կարդալէ:
Կասկած չունիմ, որ շատեր անկեղծ սրտցաւութեամբ եւ մտահոգութեամբ կը մօտենան այս
հարցին: Ոմանց նպատակներուն եւ դրդապատճառներուն վերապահութեամբ կը մօտենամ.
սակայն…
Այս ակնարկիս հիմնական պատճառը հալէպահայ համայնքի ղեկավարութեան հասցէին հնչած
ամբաստանութիւններն են:
Եթէ դուք այդպէս մտածողներէն էք, կը խնդրեմ, որ չշարունակէք կարդալ…
Անցնող 4 տարիներուն հալէպահայութիւնը անկանխատեսելի բազմաթիւ դժուարութիւններու
եւ կացութիւններու դիմաց գտնուեցաւ: Այսօր, հաւանաբար, այդ դժուարութիւններու ամէնէն
ծանրը կ՛ապրի այս համայնքը: Բայց, ի պատիւ այնտեղ մնացող պատասխանատուներուն,
հալէպահայութեան համայնքային կեանքը կը շարունակուի: Այստեղ միութենականհաւաքական կեանքը նկատի չունիմ…
Նկատի ունիմ համայնքի անդամներուն կենցաղային եւ ապահովական կարիքներուն քիչ թէ
շատ հասնելու պարագան: Աստուած չընէ, որ այլ գաղութներ ալ նման վիճակի մէջ յայտնուին.
կը կասկածիմ, որ կրնան դիմանալ եւ գլուխ պահել:
Ոմանք կը կարծեն, որ այդ պատասխանատուները «փառք» վայելելու համար համայնք «կը
պահեն»: Տեսակէտ է, ի հարկէ: Իսկ ես համոզուած եմ, որ անոնք բոլորովին այլ պատճառներով
կը շարունակեն իրենց աշխատանքը: Ի վերջոյ, եթէ կարգ մը յոռետեսներու բեմագրութեան
համաձայն,
վտանգը ուղղակի հայերուն հասնի,
չեմ
կարծեր,
որ
դիմացինը
«պատասխանատուները» եւ «համայնքապետները» պիտի խնայէ: Իմ ընկերներէս եւ
ծանօթներէս շատեր իրենց զաւակներով եւ ընտանիքներով դեռ Հալէպ կը մնան եւ ամէն
անգամ, երբ նման անտեղի քննադատութեան հանդիպիմ, անոնց փոխարէն` ես կը նեղուիմ: Չի
բաւեր, որ անոնք սեփական ընտանիքի հոգերու կողքին նաեւ հաւաքականութեան բեռը կը
տանին, դեռ ալ քննադատութիւն պիտի լսեն եղեր… Արդար չէ: Ճիշդ կամ սխալ, այդ խումբը
պատմական իր պատասխանատուութիւնը կը կատարէ: Արեան բաղնիքին մէջ, անգոյն, անդէմ
հոսանքներու մէջ կողմնորոշուիլը դիւրին չէ: Մտահոգներս կրնանք մեր մտահոգութիւնները եւ
նկատածները կողմնակի հասցնել իրենց:
Հալէպահայութեան օգնել ցանկացողները առանց այս բարձրագոչ «իմաստութիւններ»-ուն ալ
կրնան
իրենց
գործը
ընել`
առանց
«հաւաքական
որոշումի
բացակայութեան»
պատճառաբանութեան… արդէն հազար անգամ ըսուեցաւ, որ Հալէպ մնալ-չմնալու որոշումը
անձնական է: Եթէ դուք գիտէք եւ կրնաք հասնիլ անհատներու, որոնք կը ցանկան, սակայն
նիւթական պատճառներով չեն կրնար դուրս գալ այդ քաղաքէն, խնդրեմ` օգնեցէք: Բայց ձգեցէք,
որ մարդիկ առանց յաւելեալ ծանրութեան աշխատին: Ես, ի տարբերութիւն ոմանց,
շնորհակալութիւն պիտի յայտնեմ հալէպահայութեան կեանքին մէջ իրենց բաժինը ունեցող
ծանօթ եւ անծանօթ ամէն մէկ անհատի:

ՄԱՐԻ ՄԵՐՏԽԱՆԵԱՆ
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ԱԿՆԱՐԿ

Բողոքագիրներու Համանուագը
Ազրպէյճան բողոքագիր մը յղած է Ֆրանսային` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահ
Բակօ Սահակեանի` 17-20 Մայիսին Ֆրանսա կատարած աշխատանքային այցելութեան առիթով:
Ազրպէյճանի մէջ Ֆրանսայի դեսպան Փասքալ Մոնիէ 20 Մայիսին կանչուած է Ազրպէյճանի արտաքին
գործոց նախարարութիւն, ուր արտաքին գործոց փոխնախարար Խալաֆ Խալաֆով եւ նախարարութեան
մամլոյ քարտուղար Հիքմեթ Կաճիեւ անոր յանձնած են բողոքագիրը:
«Նման փաստերը, ինչպէս նաեւ ֆրանսացի խորհրդարանականներու` Լեռնային Ղարաբաղի մէջ դէտի
կարգավիճակով խորհրդարանական ընտրութիւններուն մասնակցութիւնը կը հակասէ Ազրպէյճանի եւ
Ֆրանսայի միջեւ զարգացող բարեկամական եւ գործընկերային յարաբերութիւններու ոգիին, ինչպէս
նաեւ Ֆրանսայի` Մինսքի խմբակին մէջ ունեցած դերակատարութեան: Բացի ատկէ` նման մօտեցում կը
վնասէ հայ-ազրպէյճանական տագնապի լուծման», ըսած է Խալաֆով:
Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը կը նկատէ, որ նման փաստերը, «որոնք երկակի
չափորոշիչներու վկայութիւն են, բացասաբար կ՛ազդեն երկու երկիրներուն միջեւ յարաբերութիւններուն
վրայ»:
Բակօ Սահակեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը աշխատանքային այցելութեամբ Ֆրանսա մեկնած
էր 17 Մայիսին: Ան շարք մը հանդիպումներ ունեցած է, ներառեալ` Ազգային ժողովին մէջ:
Կը թուի, թէ Պաքու հետեւողական է բողոքագիրներ ուղարկելու իր վարքագիծին մէջ: Երկու տարուան
կտրուածքով ասիկա արդէն երրորդ բողոքագիրն է` Պաքուի կողմէ ուղարկուած Փարիզին: 2013
թուականին Ֆրանսայի մէջ Ազրպէյճանի դեսպանատունը 26 փետրուարին Ազգային ժողովին մէջ
հայերու եւ ազրպէյճանցիներու միջեւ տեղի ունեցած ծեծկռտուքին առնչութեամբ բողոքագիր յանձնած էր
Ֆրանսայի արտաքին գործոց նախարարութեան:
Ազրպէյճանական լրատուամիջոցներու հաւաստիացումով դեսպանատունը մտադիր էր բողոքագիր
յանձնել նաեւ Ֆրանսայի Ազգային ժողովին: «Ատիկա լուրջ յանցագործութիւն է, մենք կը ցանկանք, որ
Ֆրանսայի օրէնսդիր իշխանութեան անդամները տան ատոր գնահատականը», ըսուած է դեսպանատան
յայտարարութեան մէջ:
Պաքու բողոքագիրներու շարքը կը համալրէր Ֆրանսա-Արցախ բարեկամութեան շրջանակի նախագահ
Ֆրանսուա Ռոշպլուայի` 29 սեպտեմբեր 2014-ին Լեռնային Ղարաբաղ այցելութեամբ, ինչպէս նաեւ
Փարիզի մէջ 23-26 սեպտեմբերին տեղի ունեցած միջազգային զբօսաշրջային ցուցահանդէսին
Հայաստանի տաղաւարին մէջ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուած ըլլալուն առիթով:
Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ բանբերի պաշտօնակատար Հիքմեթ Կաճիեւ
յայտարարած էր, որ հոկտեմբերին Ֆրանսայի մէջ տեղի ունենալիք Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի
նախագահներու հանդիպման ընդառաջ «Հայաստանի եւ Ֆրանսայի հայկական համայնքի նման
անօրինական գործողութիւնները, որոնք կը գտնուին Ռոշպլուայի նման մարդոց ազդեցութեան տակ,
նախ եւ առաջ սադրիչ գործողութիւններ են ուղղուած Ֆրանսայի դէմ»: Ան նշած է, որ Ռոշպլուա
Լեռնային Ղարաբաղի հետ իր կապերով «կը նպաստէ անջատողականութեան, ցեղային զտումներուն,
մարդկութեան դէմ յանցագործութիւններուն, բռնագրաւումին եւ յարձակողապաշտութեան»:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի մամլոյ ծառայութեան հաղորդումով`
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլեանի հետ հանդիպման
ընթացքին Ռոշպլուա նշած էր, որ «նման այցելութիւններու միջոցով իրենք կը տեսնեն իրականութիւնը
եւ կը դառնան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան իւրատեսակ ներկայացուցիչները Եւրոպայի
մէջ»:
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Հետաքրքրական է, որ բողոքագիրներու անարդիւնաւէտութիւնը պատճառ չի դառնար, որ Պաքու
մագլցողականութիւն արձանագրէ իր բողոքներուն մէջ եւ ետ կանչէ իր դեսպանը: Մէկ նրբութիւն կը
նկատուի այս վերջին պարագային. բողոքագիրին առընթեր յատուկ կը յայտարարուի, որ Ֆրանսայի
դեսպանը կանչուած է Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարութիւն:
Եթէ Պաքու բողոքագիրներու համանուագի սկսած է, ապա Անգարան դիւանագէտներու
«հայրենադարձութեան» զօրակոչ յայտարարած է: Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերող որեւէ բանաձեւի
որդեգրումին կը հետեւի տուեալ երկրին մէջ թուրք դեսպանի տունդարձի որոշում: Թէկուզ
ժամանակաւոր: Մէկ կողմէ բողոքագիր, միւս կողմէ տունդարձ: Ինչ որ կը նշանակէ, թէ հայկական կողմը
ճիշդ ուղիի վրայ է:

«Ա.»

www.aztagdaily.com
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հայաստանի Տաղաւարը Արժանացած Է
«Ոսկէ Առիւծ» Մրցանակին
Մայիս 9-ին Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզիին վրայ` Մխիթարեան վանքին մէջ բացումը
կատարուեցաւ Վենետիկի երկամեայ 56-րդ փառատօնին, որուն իրենց մասնակցութիւնը բերին
53 երկիրներ:
Նոյն օրը յայտարարուեցան արուեստի միջազգային այս փառատօնին յաղթականները:
Հայաստանի տաղաւարը արժանացաւ «Ոսկէ առիւծ» մրցանակին` լաւագոյն ազգային
տաղաւարին համար, իր ներկայացուցած «Հայութիւն» ցուցահանդէսով:
Ցեղասպանութեան հարիւրամեակին թեմայով պատրաստուած «Հայութիւն» ցուցահանդէսի
ստեղծման մասնակցած են տարբեր երկիրներէ հայկական սփիւռքի 18 նկարիչներ:
Փառատօնը կը շարունակուի մինչեւ 22 նոյեմբեր:

Սան Ֆրանսիսքոյի մէջ նշուեցաւ Հայոց
ցեղասպանութեան 100-րդ Տարելիցը
Ապրիլ 19-ին Սան Ֆրանսիսքոյի մէջ նշուեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակը:
Տէյվիտսըն բլուրին վրայի, 43 ոտք բարձրութեամբ
պատկառելի խաչի շուքին տակ, տեղի ունեցան`
յուշահանդէս, հոգեհանգստեան արարողութիւն
եւ
ծաղկեպսակներու զետեղում:
Տէյվիտսըն բլուրի խաչի յանձնախումբի ատենապետ Չաք
Բասքերեանի բարի գալուստի խօսքերէն ետք օրուան
հանդիսավար Նանոր Պալապանեան անդրադարձաւ իր
մեծ մեծ մօր ոդիսականին, աքսորի ճամբուն վրայ: Սրտի
խօսքեր
արտասանեցին
Հայոց
ցեղասպանութեան
հարիւրամեակի երիտասարդական մարմինին անունով Նաթալին Ճինտոյեան, Հայ
եկեղեցական կազմակերպութեան Ս. Վարդան մարմինին կողմէ` Սեւան Ճինտոյեան, Սան
Ֆրանսիսքոյի ՀՄԸՄ-ի արի-արենուշներուն կողմէ` Ալինա Մինասեան, «Եու. Սի. Կէյվիս»-ի Հայ
ուսանողական միութեան կողմէ` Թամար Թոթոյեան:
Ապա գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:
Օրուան գլխաւոր պատգամաբեր ԳԶՎ Ազգային վարժարանի տնօրէնուհի Կրէյս Անտոնեան
հաստատեց, թէ հայ ժողովուրդի բոլոր զաւակները, ուր որ ալ գտնուին անոնք այսօր`
Հայաստան, Արցախ, Ջաւախք թէ սփիւռքի տարածքին, վերանորոգ միասնականութեամբ կը
բոլորուին ազգային պահանջատիրութեան նուիրական համոզումին ու գործունէութեան շուրջ:
Աւարտին տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան արարողութիւն, ապա` ծաղիկներու զետեղում
խաչին առջեւ:
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Ի՞նչ Կը Պատմէ Ձեր Ընտրած Աթոռը Ձեր Մասին

Ուշադիր նայեցէք նկարին եւ ընտրեցէք ձեր նախասիրած աթոռը, ապա կարդացէք արդիւնքը:
1.- Եթէ ընտրեցիք գրասենեակի աթոռը, դուք աշխատասէր եւ ուժեղ անձ էք. կրնաք շատ երկար ժամեր
աշխատիլ ծրագրի մը վրայ եւ յաջողութեամբ պսակել զայն: Յաջողութիւնը ձեր մտասեւեռումն է. դուք
աշխատանքէն հաճոյք կ՛առնէք, կատարելապաշտ եւ հաստատամիտ էք:
***
2.- Եթէ ընտրեցիք պատշգամի հանգստաւէտ բազկաթոռը` օժտուած բազմոցով եւ բարձով, դուք
վիպապաշտ, երազկոտ եւ արուեստասէր անձ էք: Կրնաք երկար ժամեր նստիլ եւ մտածել կեանքի
մասին, վերլուծումներ ընել եւ անջատուիլ ձեր շրջապատէն: Վառ երեւակայութիւն ունիք, եւ ձեր միտքը
տեւաբար կը ճամբորդէ:
***
3.- Եթէ ընտրեցիք թիւ 3 նկարի հոգեբանի բազկաթոռը, հետաքրքրասէր եւ նախաձեռնող անձ էք. կը
սիրէք հարցեր տալ եւ անոնց պատասխանները փնտռել: Համբերութիւնը ունիք նստելու եւ լսելու
ուրիշներու կեանքի պատմութիւնները: Հետաքրքրուած էք նոր գիտելիքներ ձեռք բերելով եւ մարդկային
յարաբերութիւններով:
***
4.- Եթէ ընտրեցիք նստասենեակի հանգստաւէտ, փիլիսոփայի աթոռը, դուք շատ աշխուժ եւ ուրախ մարդ
էք: Երբեք չէք ձանձրանար շրջապատի մարդոցմէ: Կեանքը ձեզի համար մեծ արկածախնդրութիւն մըն է:
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Քիչ մը անսովոր մարդ էք, բայց ձեր բարեկամները մեծ սիրով կը տանին ձեր «տարօրինակութիւնները»:
Այս ձեւի աթոռ ընտրողները անընդհատ կ՛աշխատին իրենց վրայ եւ կը զարգանան:
***
5.- Եթէ ընտրեցիք ճաշասենեակի խիստ ոճի աթոռը, շատ յամառ բնաւորութիւն ունիք: Գիտնականի այս
աթոռին վրայ կրնաք ժամեր անցընել` բարդ գիրք մը կարդալով… Ուշադիր եւ կեդրոնացում ունեցող անձ
էք, յստակօրէն գիտէք, թէ ի՛նչ կ՛ուզէք եւ կրնաք զսպել ձեր յուզումները: Դուք արտաքնապէս պաղարիւն
եւ անտարբեր կ՛երեւիք, սակայն ատիկա սխալ տպաւորութիւն է, ներքնապէս ամէն բան կը վերլուծէք եւ
կ՛ուզէք հասկնալ:
***
6.- Եթէ ընտրեցիք պարկ-բազկաթոռը, տեւաբար նորի փնտռտուքի մէջ էք: Անհանգիստ եւ անհամբեր
բնաւորութիւն ունիք. ամէն բանի մասին կ՛ուզէք շուտ եւ շատ իմանալ:
Շատ կը սիրէք ճամբորդել եւ նորութիւններ յայտնաբերել. իսկ երբ չէք ճամբորդեր, դարձեալ
ճամբորդութեան մասին է, որ կ՛երազէք…

Կրիփը Դարմանող Դիւրին Միջոցներ
Նոյնիսկ պատուաստուելէ ետք շատեր ազատում չունին
կրիփէն: Ահաւասիկ դիւրին միջոցներ` կրիփի եւ հարբուխի դէմ
պայքարելու համար:
Կէս կիտրոն կեղուեցէք, ճզմեցէք եւ տաք թէյին մէջ աւելցնելով`
խմեցէք: Ասիկա կ՛օգնէ հանգստացնելու բորբոքած կոկորդը:
Մեղրը կ՛օգնէ մեղմացնելու կոկորդի ցաւը եւ կ՛իջեցնէ ջերմը:
Առէք կէս լիթր գաղջ ջուր, մէջը լուծեցէք մէկ թէյի դգալ մեղր եւ
կէս ժամը անգամ մը «ողողեցէք» բերանն ու կոկորդը:
Սխտորը կը զօրացնէ մարմնին դիմադրականութիւնը: Երբ կրիփի ազդանշաններ նկատէք, մէկերկու պճեղ հում սխտոր կերէք. հիւանդութիւնը աւելի կարճ կը տեւէ:
Խնձորի քացախը, ինչպէս կիտրոնը, մանրէասպան յատկութիւն ունի: Կոկորդի թեթեւ ցաւը
դարմանելու համար օրական երկու ժամը անգամ մը կոկորդն ու բերանը ողողեցէք մէկ բաժակ
ջուրի մէջ մէկ թէյի դգալ խնձորի քացախ աւելցնելով:
Կոճապղպեղը հարբուխի դէմ պայքարելու կախարդական միջոց է: Անիկա շատ արագ կը
վերացնէ առաջին իսկ ախտանշանները:
Կոճապղպեղը բարակ կտրտեցէք, դրէք բաժակի մը մէջ, երկու կտոր կիտրոն աւելցուցէք եւ
վրան թէյ լեցուցէք:
Այս բուրումնաւէտ եւ համեղ թէյը պէտք է խմել առտու եւ օրուան ընթացքին: Նախընտրելի է
երեկոյեան չխմել` քունի հարց չունենալու համար:
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