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20 Սեպտեմբեր 2019 թուականը եզակի եւ իւրայատուկ օր եղաւ քուէյթահայութեան համար: 

Արդարեւ, Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի նորանշանակ Կաթողիկոսական Փոխանորդ 

Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան այսօր Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ մատուցեց իր 

Անդրանիկ Պատարագը: Քուէյթահայութիւնը ներկայ էր խուռներամ բազմութեամբ. ներկայ էին 

ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան Տիար Սարմէն Պաղտասարեանը, ՀՀ Հիւպատոս Տիար 

Վարդգէս Յովսէփեանը, Ազգային Երեսփոխանական Ժողովի եւ Ազգային Վարչութեան 

անդամները, ինչպէս նաեւ գաղութէս ներս գործող Միութեանց եւ Մարմիններու 

ներկայացուցիչներ: 

Հանդիսաւոր Պատարագի ընթացքին, Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացման 28 

ամեակին առիթով տեղի ունեցաւ Հանրապետական Մաղթանք եւ օրհնուեցաւ Հայաստանի 

Հանրապետութեան դրօշը, զոր Ս. Խորանին մօտեցուցին ՀՄԸՄ-ի սկաուտները: 

Նորանշանակ Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ Հայր Սուրբը իր քարոզը 

սկսաւ փառք եւ գոհութիւն 

վերառաքելով առ Աստուած Իր 

պարգեւած բոլոր բարիքներուն համար 

եւ վերանորոգելով իր ծառայական 

ուխտը՝ վերանորոգ հաւատքով 

ծառայելու մեր ժողովուրդին Քուէյթի եւ 

Շրջակայից Հայոց Թեմէն ներս։ Հայր 

Սուրբը նաեւ իր որդիական 

երախտագիտութիւնը յայտնեց 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 

Հայրապետին եւ շնորհակալութիւն 

յայտնեց Անոր՝ Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմին Կաթողիկոսական Փոխանորդութեան 

պատասխանատու պաշտօնը իրեն վստահելուն համար: 
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Հայր Սուրբը ողջունեց ներկայ հիւրերն ու ազգայինները, գաղութի հոգեւոր հովիւը, 

քուէյթահայութիւնը եւ շրջանի այլ երկիրներու մէջ կայք հաստատած հայորդիները եւ իր 

առաքելութեան որպէս նշանաբան վերցուց շարականագիրին հետեւեալ բառերը. «Եկայք 

շինեսցուք սուրբ զխորանն լուսոյ» (Եկէք շինենք լոյսի սուրբ խորանը), ապա աւելցուց՝ «Եկէք 

շինենք մեր հոգիի խորանը՝ մեր եկեղեցին եւ Ազգային Առաջնորդարանը», խոստանալով ամէն 

գնով առաւել եւս ծաղկեցնել եւ պայծառացնել Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցին ու 

Ազգային Առաջնորդարանը՝ զարկ տալով քրիստոնէական դաստիարակութեան, 

վերակազմակերպելով կիրակնօրեայ վարժարանը եւ յատուկ ուշադրութիւն դարձնելով 

երիտասարդութեան։ Հայր Սուրբը իր միտքը շարունակեց, ըսելով՝ «Եկէք շինենք մեր միտքի 

խորանը՝ մեր վարժարանը», վստահեցնելով, որ քուէյթահայութիւնը պիտի շարունակէ 

միասնաբար վերաշինել Քուէյթի Ազգային Վարժարանը, զարկ տալով անոր կրթական ու 

դաստիարակչական առաքելութեան։ 

Հոգեշնորհ Հայր Սուրբը շնորհակալութիւն յայտնեց Քուէյթի հիւրընկալ ժողովուրդին, 

պետութեան եւ անոր վսեմաշուք Էմիրին՝ Շէյխ Սապահ Ալ-Ահմատ Ալ-Ժապէր Ալ-Սապահին, 

որոնք տարիներ շարունակ ամէն տեսակի դիւրութիւններ ընծայած են հայութեան՝ ապրելու եւ 

աշխատելու Քուէյթի օրհնաբեր հողին վրայ։ Ապա անդրադառնալով օրուան խորհուրդին՝ 

Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացման 28 ամեակին, Հայր Սուրբը շեշտեց, թէ 

քուէյթահայութիւնը առաջին իսկ օրէն գործօն մասնակցութիւն բերած է հայրենիքի 

պաշտպանութեան, շինութեան եւ պահանջատիրական պայքարի սրբազան աշխատանքներուն 

եւ պիտի շարունակէ իր ամբողջական զօրակցութիւնն ու աջակցութիւնը բերել հայրենիքի 

կերտման սրբազան առաքելութեան։ Այս առիթով, Հայր Սուրբը ողջունեց Հայաստանի 

Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Տիար Սարմէն Պաղտասարեանը: Ան 

վստահեցուց, թէ հայ գաղութի եւ դեսպանութեան գործակցութեամբ առաւել եւս պիտի 

ամրապնդուին զոյգ երկիրներու՝ Հայաստանի եւ Քուէյթի յարաբերութիւնները: 

Ս. Պատարագի աւարտին, Հայր Սուրբը հանդիսաւոր թափօրի եւ հոծ բազմութեան 

ընկերակցութեամբ ուղղուեցաւ Ազգային Առաջնորդարանի դահլիճ, ուր հնչեցին Հայաստանի 

Հանրապետութեան քայլերգն ու Կիլիկիա մաղթերգը: Աւարտին, տեղի ունեցաւ աջահամբոյր, 

որուն ընթացքին Թեմիս նորանշանակ Կաթողիկոսական Փոխանորդը ընդունեց ներկայ 

հիւրերուն, ազգայիններուն եւ գաղութիս զաւակներուն շնորհաւորանքները: 

 

․ ․

Չորեքշաբթի, 25 Սեպտեմբեր 2019ին, Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի նորանշանակ 

Կաթղիկոսական Փոխանորդ՝ Հոգշ. Տ․ Պետրոս Վրդ․ Մանուէլեան, ընկերակցութեամբ Քուէյթի 

Թեմական Խորհուրդի եւ Ազգային Վարչութեան ներկայացուցչներու իր անդրանիկ 

այցելութիւնը տուաւ Քուէյթի Ազգային Վարժարան, ուր ընդունուեցաւ Տնօրէնութեան եւ 

Հոգաբարձութեան կողմէ։ 
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Այս առիթով Հոգեշնո՛րհ Հայր Սուրբը իր պատգամը փոխանցեց աշակերտութեան ըսելով, որ 

«Այցելութիւնս սովորական պաշտօնական այցելութիւն չէ, այլ ես եկած եմ ապրելու եւ զգալու 

Ձեր մտահոգութիւններն ու յոյզերը եւ կը խոստանամ որ իմ ծառայական առաքելութեանս մեծ 

մասը պիտի անցընեմ Ձեզի հետ, յաճախակի ներկայութիւն ունենալով դպրոցէն ներս»։ Ապա 

անդրադարձաւ դպրոցին վստահուած առաքելութեան, որու առանցքը կը կազմէ հայեցի եւ 

քրիստոնէական դաստիարակութիւնը։ Աւարտին ան աշակերտութեան կոչ ուղղեց ըսելով որ, 

«Ք․Ա․Վ․ը գաղութիս բաբախող սիրտն է, եւ դուք անոր արիւն պիտի ներարկէք որպէսզի 

աշխուժ եւ կենսունակ դառնայ»։ 

Ապա հիւրերը շրջեցան դպրոցի բոլոր մասնաբաժինները եւ Հոգշ. Հայր սուրբը սրտբաց 

հանդիպումներ ունեցաւ Վարժարանիս աշակերտութեան, ուսուցչական կազմին եւ 

պաշտօնէութեան հետ։ 

Երկուշաբթի, 23 Սեպտեմբեր 2019-ի 

երեկոյեան, Թեմիս Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. 

Մանուէլեանը Ազգային 

Առաջնորդարանի դահլիճէն ներս 

ընդունեց Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյ 

Թաղականութիւնը, գլխաւորութեամբ՝ 

Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. 

Քհնյ. Քէհեաեանի: 

Հայր Սուրբը բարձր գնահատեց Թաղական Խորհուրդի անդամներուն աշխատանքը, 

նշելով, որ եկեղեցւոյ ծառայելը նուիրական գործ է եւ անպայման կը վարձատրուի 

Բարձրեալին կողմէ: Հայր Սուրբը նաեւ մատնանշեց ուրախալի երեւոյթ մը՝ 
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Թաղականութեան մէջ երիտասարդ տարրերու գոյութիւնը, որ կ'օգնէ եկեղեցին 

ժողովուրդին տանելու կարեւորագոյն առաքելութեան իրագործման: 

Իրենց կարգին, Թաղականութեան անդամները յայտնեցին նորանշանակ 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հայր Սուրբին ծրագրած աշխատանքներուն զօրավիգ 

կանգնելու իրենց պատրաստակամութիւնը: 

Կիրակի 22 Սեպտեմբեր 2019-ի երեկոյեան, Թեմիս Երեսփոխանական Ժողովի 

անդամները այցելեցին Ազգային Առաջնորդարան՝ բարի գալուստ մաղթելու 

նորանշանակ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանին: 

Հանդիպման ներկայ էր նաեւ Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեանը: 

Հանդիպան ընթացքին Երեսփոխանները բարի առաքելութիւն մաղթեցին Հոգեշնորհ 

Հայր Սուրբին, որ իր հերթին շնորհակալութիւն յայտնեց ներկայ ազգայիններուն եւ 

քաջալերեց անոնց կատարած աշխատանքը, Հայր Սուրբը նաեւ ներկայացուց 

յառաջիկայի իր ծրագիրները ու աշխատաքները: Երեսփոխանները իրենց կարգին 

խոստացան ամէն կերպ սատար հանդիսանալ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հայր 

Սուրբին մշակած ծրագիրներուն եւ ծաւալուելիք աշխատանքներուն: 

www.aztarar.com 
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«Փառք Քեզ Աստուած, փառք Քեզ, յաղագս ամենայնի, Տէր, փառք Քեզ»։ Փառք եւ գոհութիւն 

վերառաքելով Ամենակալ Հօր, կ՚ուզեմ բանալ իմ շրթներս այս սրբազան խորանէն՝ 

շնորհակալութիւն յայտնելով Աստուծոյ Իր պարգեւած բոլոր բարիքներուն համար. եւ այսօր, 

քուէյթահայութեան ներկայութեան, կը վերանորոգեմ իմ ծառայական ուխտս Աստուծոյ 

նկատմամբ՝ վերանորոգ հաւատքով ծառայելու մեր ժողովուրդին Քուէյթի եւ Շրջակայից թեմէն 

ներս։ 

 

Առաջին հերթին որդիական երախտագիտութիւնս կը յայտնեմ Ս. Աթոռոյս արժանընտիր 

Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին եւ կ՚աղօթեմ առ բարձրեալն Աստուած, որ իր 

Հայրապետական ասան միշտ ծաղկեալ պահէ եւ քաջառողջութիւն ու արեւշատ օրեր պարգեւէ 

իրեն, որպէսզի կարենայ շարունակել իր եկեղեցաշէն ու ազգաշէն առաքելութիւնը։ 

Շնորհակալութիւն կը յայտնեմք Հայոց Հայրապետին, որ ինծի վստահեցաւ Քուէյթի եւ 

Շրջակայից թեմին Կաթողիկոսական Փոխանորդութեան պատասխանատու պաշտօնը։ Կը 

հաւատամ, որ անցնող աւելի քան 8 տարիներու ընթացքին Նորին Սրբութեան հովանիին 

ներքեւ, իմ ծառայական կեանքի ընթացքին իրմէ սորված եւ ստացած իմ փորձառութիւնս պիտի 

օգնեն, որ ինծի վստահուած այս յոյժ կարեւոր պաշտօնը լաւագոյնս կատարեմ՝ յօգուտ եւ ի 

ծառայութիւն քուէյթահայութեան։ 

 

Կ՚ողջունեմ Քուէյթի եւ Շրջակայից հայոց թեմի Երեսփոխանական Ժողովը, Ազգային 

Վարչութիւնը, Արժանապատիւ հոգեւոր հովիւը, Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մեծ ընտանիքը, 

Ազգային Վարժարանի հոգաբարձութիւնը, տնօրէնութիւնն ու ուսուցչական կազմը եւ մեր թեմէն 

ներս գործող բոլոր մարմինները ու քոյր կազմակերպութիւնները։ Եկած եմ ձեր բոլորին հետ 

ծառայելու յանուն քուէյթահայութեան բարօր ապագային։ Վստահ եմ, որ մեր միասնական 

աշխատանքով մեր կատարած առաքելութիւնը շատ աւելի արդիւնաւէտ եւ օգտաշատ պիտի 

ըլլայ մեր թեմին ու համայնքին համար։ Կ՚ողջունեմ նաեւ շրջանի այլ երկիրներու մէջ կայք 

հաստատած մեր հայորդիները, որոնք յանձնուած են մեր թեմի հոգեւոր խնամքին։ Կը 

վստահեցնեմ զիրենք եւս, որ կարելիութեանս սահմաններէն ներս պատրաստ եմ հասնելու 

իրենց կարիքներուն։ 

 

Ներկայ առաքելութեանս որպէս նշանաբան կ՚ուզեմ վերցնել շարականագիրին հետեւեալ 

բառերը. «Եկայք շինեսցուք սուրբ զխորանն լուսոյ» (Եկէք շինենք լոյսի սուրբ խորանը)։ Այս 

բառերուն մէջ խտացուած կը տեսնեմ ապագայի մեր ծրագիրներուն ու առաքելութեան կորիզը։ 

 

Եկէք շինենք մեր հոգիի խորանը՝մեր եկեղեցին եւ Ազգային Առաջնորդարանը։ Շուրջ երկու 

տարիներ առաջ, ականատես եղած եմ քուէյթահայութեան արդար ուրախութեան եւ ցնծութեան՝ 

սեփական եկեղեցի եւ Առաջնորդարան ունենալու։ Թարմ են տակաւին յիշողութեանս մէջ այդ 

օրերը, երբ ձեզի հետ ապրեցայ այդ պատմական օրերը։ Քուէյթահայութիւնը միշտ ալ 

հաւատացած է, որ ի՛նք պէտք է շինէ իր հոգիի խորանը՝ իր եկեղեցին ու Առաջնորդարանը։ Երբ 

նայինք մեր գաղութի պատմութեան, պիտի տեսնենք թէ ինչ-ինչ դժուարութիւններէ անցած է ան 

եւ հակառակ ամէն տեսակ խոչընդոտի, փորձած է միշտ շինել իր հոգիի խորանը։ Քաջ 

գիտակցելով այս բոլորին եւ ծանօթ ըլլալով քուէյթահայութեան պատմութեան, կը խոստանամ 

ամէն գնով առաւել եւս ծաղկեցնել եւ պայծառացնել մեր բոլորին հոգիի խորանը հանդիսացող 

Սրբոց Վարդանանց եկեղեցին ու Ազգային Առաջնորդարանը՝ զարկ տալով քրիստոնէական 
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դաստիարակութեան, վերակազմակերպելով կիրակնօրեայ վարժարանը եւ յատուկ 

ուշադրութիւն դարձնելով երիտասարդութեան։ 

 

Չմոռնանք, որ այսօրուան մեր ունեցած հոգիի այս գեղեցիկ խորանը երազեցին եւ անոր 

իրագործման համար յամառօրէն աշխատեցան իմ նախորդներս, սկսեալ գաղութիս առաջին 

հոգեւոր հովիւ Տ. Պարոյր քահանայէն մինչեւ օրս թեմէն ներս ծառայած հոգեւորականները։ 

Բոլորի՛ն վարձքը կատար։ Թող վստահ ըլլան, թէ իրենց սկսած գործը պատկան մարմիններուն 

գործակցութեամբ պիտի շարունակենք՝ պարտականութեան խոր գիտակցութեամբ եւ ամենայն 

բծախնդրութեամբ։ Բի՜ւր յարգանք անոնց ծառայութեան։ 

 

Եկէք շինենք մեր միտքի խորանը՝ մեր վարժարանը։ Հայ դպրոցը ոչ միայն ուսում եւ կրթութիւն 

ջամբող սովորական հաստատութիւն մըն է, այլ աւելին՝ ան մեզի կու տայ հայեցի 

դաստիարակութիւն եւ կը ջամբէ հայու ոգի։ Եթէ թերթատենք մեր գաղութի պատմութիւնը, 

այդտեղ դարձեալ պիտի տեսնենք, թէ ի՛նչ զոհողութիւններով մէջտեղ եկած է եւ մինչեւ օրս կը 

գոյատեւէ Քուէյթի Ազգային Վարժարանը։ Յառաջիկայ տարի մեր վարժարանը կը բոլորէ իր 

հիմնադրութեան 60-ամեակը։ Անցնող 60 տարիներու ընթացքին մեր վարժարանը մեզի տուած է 

հպարտութեան շատ մը առիթներ եւ կրցած է իր դրոշմը ձգել սփիւռքեան մեր իրականութենէն 

ներս՝ օրինակ դառնալով շատ մը ուրիշ գաղութներու։ Պիտի շարունակենք միասնաբար 

վերաշինել մեր միտքի խորանը՝ մեր վարժարանը, զարկ տալով անոդ կրթական ու 

դաստիարակչական առաքելութեան։ Խունկ եւ աղօթք վարժարանի բոլոր բարերարներուն, 

հոգաբարձուներուն, տնօրէններուն եւ ուսուցիչներուն, որոնք սատար հանդիսացան կամ 

ծառայեցին մեր վարժարանէն ներս։ Պատիւ ու յաջողութիւն՝ վարժարանի ներկայ 

բարերարներուն, հոգաբարձութեան, տնօրէնութեան եւ ուսուցչական կազմին, իրենց սրբազան 

առաքելութեան մէջ։ 

 

Սիրելի՛ զաւակներ քուէյթահայութեան, եկէ՛ք վերանորոգ հաւատքով ու յանձնառութեամբ 

շարունակենք կառուցել ու պայծառակերպել մեր հոգիի ու միտքի խորանները՝ մեր եկեղեցին ու 

դպրոցը, որոնք, ինչպէս ամէն գաղութի, մեր գաղութին եւս սիւները կը հանդիսանան, որոնց 

վրայ կառուցուած է մեր համայնքային կեանքը։ Թող որ Աստուած օրհնէ եւ Իր հովանիին տակ 

պահէ մեզ, որպէսզի կարենանք յաջողցնել մեր ծրագիրները՝ ի սպաս հայ եկեղեցւոյ եւ ի 

բարօրութիւն ազգիս հայոց։ Կառուցելով մերը կառուցած կ՚ըլլանք հաւաքականինը։ Այս 

գիտակցութեամբ է, որ տարիներ շարունակ քուէյթահայութիւնը ապրած է Քուէյթի այս 

օրհնաբեր հողին վրայ։ Մերը կառուցելով մենք կառուցած ենք Քուէյթին համար եւ մեր 

համայնքն ու գաղութը իր կարեւոր դերն ու դերակատարութիւնը ունեցած է, եւ պէ՛տք է ունենայ, 

ի խնդիր Քուէյթի առաւել ծաղկման ու բարգաւաճան։ 

 

Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Քուէյթի հիւրընկալ ժողովուրդին, պետութեան եւ անոր 

վսեմաշուք Էմիրին՝ Շէյխ Սապահ Ալ-Ահմատ Ալ-Ժապէր Ալ-Սապահին, որոնք տարիներ 

շարունակ ամէն տեսակի դիւրութիւններ ընծայած են մեզի ապրելու եւ աշխատելու Քուէյթի 

օրհնաբեր հողին վրայ։ Թող մեր երկնաւոր Հայրը օրհնէ նաեւ Քուէյթը եւ Իր հովանիին տակ 

պահէ Քուէյթի երախտարժան պետութիւնը, որպէսզի յարատեւ ծաղկի ու բարգաւաճի այս 

երկիրը։ 

 

Ճիշդ է, մենք չենք ծնած Հայաստանի մէջ, սակայն Հայաստանը ծնած է ու կ՚ապրի մեր մէջ։ 

Ապրելով հայրենի հողէն հեռու, քուէյթահայութիւնը երբեք չէ մոռցած իր հայրենիքը՝ Հայաստան 

աշխարհը. վկայ՝ մեր գաղութի պատմութիւնը։ Եթէ ակնարկ մը նետենք մեր գաղութի 

պատմութեան էջերուն վրայ, այդտեղ պիտի տեսնենք, թէ քուէյթահայութիւնը միշտ ալ ապրած է 
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ու սնած է հայրենիքով։ Քուէյթահայութիւնը միշտ ալ եղած է հայրենիքի կողքին, երկրաշարժի 

ողբերգական օրերէն սկսեալ մինչեւ Արցախի ազատագրական պայքար։ Քուէյթահայութիւնը 

մինչեւ իսկ իր միասնական ջանքերով օրին Սպիտակի մէջ կառուցած է Վարդանանց դպրոցը եւ 

այսպէս շարունակ եղած է ու կը մնայ մինչեւ օրս հայրենիքի կողքին։ 

 

Այսօր հպարտութեամբ կը տօնենք մեր հայրենիքի վերանկախացման 28-րդ տարեդարձը։ Մեր 

բոլորին սրտերը երջանկութեամբ եւ արդար հպարտութեամբ կը լեցուին թէ՛ Հայաստանի մէջ, 

թէ՛ Արցախի մէջ եւ թէ Սփիւռքի ամբողջ տարածքին։ Հայաստանի վերանկախացումը մեր 

պատմութեան ոսկեղէն էջերէն մին կը հանդիսանայ, միեւնոյն ժամանակ մեզմէ իւրաքանչիւրին 

յուշելով, թէ չի բաւեր միայն անկախութիւն ձեռք բերել, անհրաժեշտ է զայն պահել ի գին ամէն 

զոհողութեան։ Որքան ալ դժուար ըլլայ անկախութիւն կերտելը, շատ աւելի դժուար է զայն 

պահելը։ Մեր բոլորին ազգային պարտքն է նեցուկ կանգնիլ հայոց բանակին, մեր արի ու քաջ 

երիտասարդներուն, որոնք գիշեր ու ցերեկ կը հսկեն մեր հայրերուն սրբազան արիւնով 

պաշտպանուած ու վերանկախացած մեր սահմաններուն վրայ։ Թող Աստուած միշտ 

անփորձանք պահէ զիրենք։ 

 

Հայաստանի անկախութեան տօնը կու գայ յուշելու մեզի, թէ մենք պարտաւոր ենք շինելու ու 

կերտելու նաեւ մեր հայրենիքը։ Իւրաքանչիւր հայուն պարտաւորութիւնն է մասնակից դառնալ 

հայրենաշինութեան սրբազան գործին։ Հայրենիք մը շարունակականօրէն կը յառաջդիմէ միայն 

այն ատեն, երբ ազգի իւրաքանչիւր զաւակ իր անվերապահ մասնակցութիւնը բերէ անոր 

յառաջդիմութեան։ Երբ այսօր կը նշենք Հայաստանի վերանկախացման 28-րդ տարեդարձը, չենք 

կրնար մոռնալ, թէ ներկայ Հայաստանը միայն մասնիկ մըն է մեր պատմական Հայաստանէն։ 

Մեր բոլորին առաջնահերթ պարտաւորութիւնն է միշտ արծարծ պահել ամբողջական 

Հայաստան կերտելու մեր պահանջատիրական ուխտը եւ մեր գրաւեալ հողերը վերամիացնելու 

ներկայ Հայաստանի Հանրապետութեան։ 

 

Սիրելի՛ քուէյթահայութիւն, դուն առաջին իսկ օրէն գործօն մասնակցութիւն բերիր հայրենիքի 

պաշտպանութեան, շինութեան եւ պահանջատիրական պայքարի սրբազան աշխատանքներուն։ 

Վստահ եմ, որ քուէյթահայութիւնը պիտի շարունակէ իր ամբողջական զօրակցութիւնն ու 

աջակցութիւնը բերել մեր հայրենիքի կերտման սրբազան առաքելութեան։ Այս առիթով 

կ՚ողջունեմ Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Սարմէն 

Պաղտասարեանը եւ յաջողութիւն կը մաղթեմ իրեն իր առաքելութեան մէջ։ Սիրելի՛ պարոն 

դեսպան, կը վստահեցնեմ ձեզ, թէ ամէն իմաստով զօրակից եւ գործակից պիտի ըլլանք 

միասնաբար մեր երկու երկիրներուն՝ Հայաստանի եւ Քուէյթի յարաբերութեանց ամրապնդման 

աշխատանքներուն մէջ։ 

 

Այս մտածումներով ու յոյզերով, ո՜վ Ամենակալ Հայր, ծունկի կու գամ Քու առջեւդ եւ կ՚աղօթեմ 

մեր սիրտի խորքէն, Քեզմէ խնդրելով որ առաջնորդես իմ քայլերս, որպէսզի կարենամ ծառայել 

մեր ժողովուրդի զաւակներուն։ Քու Աջդ միշտ պահես մեր գաղութին վրայ, հեռացնես մեր 

ընտանիքներէն ամէն տեսակ ցաւ ու չարիք, զօրացնես մեզ ու սորվեցնես փառք ու գոհութիւն 

յայտնել Քեզի՝ Քու պարգեւած բոլոր բարիքներուդ ու շնորհներուդ համար։ Օրհնէ, ո՜վ Աստուած, 

Քուէյթի եւ Շրջակայից թեմի հոգեւոր խնամքին յանձնուած Քու զաւակներդ, եւ մենք միշտ պիտի 

փառաւորենք Քու ամենասուրբ Երրորդութիւնդ, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. ամէն։ 

 

ՊԵՏՐՈՍ ՎՐԴ. ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆ 

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ԵՒ ՇՐՋԱԿԱՅԻՑ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻՆ 
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Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Քուէթահայ Ազգային Գործիչ Կիրակոս Գույումճեանը 

Երկուշաբթի, 12 Օգոստոս 2019-ին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. վեհափառին այցելեց 

քուէթահայ ազգային գործիչ, բարերար, հրապարակագիր Կիրակոս Գույումճեանը: 

Կիրակոս Գույումճեանը ծանօթ անձնաւորութիւն մըն է քուէթահայ համայնքին մէջ եւ 

իր նիւթական ու բարոյական մասնակցութիւնը բերած է համայնքի ազգային կեանքին 

մէջ: Անոր այցելութիւնը առիթ մը եղաւ անդրադառնալու ազգային կեանքին առնչուած 

զարգացումներուն: Ան նաեւ վեհափառ տիրոջ ներկայացուց Հայաստանի 

Հանրապետութեան տնտեսական բարգաւաճման համար իր նախաձեռնած «Գնեցէք 

Հայաստանէն-Shop In Armenia» ծրագրին մանրամասնութիւնները, այդ ուղղութեամբ 

կատարած քարոզչական եւ կազմակերպչական աշխատանքները: Վեհափառ տէրը, 

ինչպէս` հայրենաշէն բոլոր ծրագիրներու պարագային մեծապէս գնահատեց եւ իր 

օրհնութիւնը տուաւ «Գնեցէք Հայաստանէն» ծրագիրի գործադրութեան եւ 

յաջողութեան: 

www.kantsasar.com 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան եւ անոր կինը` Աննա Յակոբեան մասնակցեցան Նիւ 

Եորքի մէջ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տոնալտ Թրամփի կողմէ ՄԱԿ-ի Ընդհանուր 

ժողովի 74-րդ նստաշրջանին մասնակցող երկիրներու պատուիրակութիւններու 

ղեկավարներուն ի պատիւ տրուած ընդունելութեան: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Նիւ Եորքի 

մէջ ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի 74-րդ 

նստաշրջանի աշխատանքներուն 

մասնակցելու զուգահեռ, ունեցաւ նաեւ 

քաղաքական կողմնակի հանդիպումներ: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հանդիպում 

ունեցաւ ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար 

Անթոնիօ Կութիերեսի հետ: 

Արարողակարգային ձեռքսեղմումէ եւ Հայաստանի վարչապետին կողմէ ՄԱԿ-ի հիւրերու 

գիրքին մէջ գրառում կատարելէ ետք տեղի ունեցաւ Նիկոլ Փաշինեանի եւ Անթոնիօ 

Կութիերեսի երկկողմանի հանդիպումը: 

ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղարը ողջունեց մասնակցութիւնը ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի 74-րդ 

նստաշրջանի աշխատանքներուն` նշելով, որ ՄԱԿ-ը կը հետեւի Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող 

գործընթացներուն, կ՛ողջունէ ժողովրդավարական զարգացումները եւ պատրաստ է 

շարունակելու աջակցութիւնը Հայաստանին եւ անոր ժողովուրդին` յառաջընթաց 

արձանագրելու գործին մէջ: 

Հայաստանի վարչապետը տեսակցեցաւ Քանատայի նախկին վարչապետ Ժան Քրեթիենի հետ, 

որ այս տարի կը գլխաւորէ Քանատայի պատուիրակութիւնը` ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովին: 

Անդրադարձ կատարուեցաւ Հայաստանի ու Քանատայի միջեւ արդիւնաւէտ երկկողմանի 

յարաբերութիւններուն` շեշտելով, որ կարեւոր է այդ կապերուն շարունակական զարգացումը: 

Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան տնտեսական, մասնաւորաբար, 

ենթակառուցուածքներու, նորարարութիւններու, կենսաթոշակային շուկայի ոլորտներուն մէջ 

համագործակցութեան կարելիութիւնները: Պայմանաւորուածութիւն ձեռք բերուեցաւ ՄԱԿ-ի 

մէջ Հայաստանի եւ Քանատայի մնայուն ներկայացուցիչներու մակարդակով շարունակելու 

քննարկումները` յստակ ծրագիրներու շուրջ: 

Յունաստանի վարչապետ Քիրիաքոս Միցոթաքիսի հետ հանդիպումին վարչապետ Փաշինեան 

հաստատեց, որ Հայաստանի համար կարեւոր են Յունաստանի հետ թէ՛ երկկողմանի 

ձեւաչափով գործընկերութիւնը եւ թէ՛ Եւրոպական Միութեան ծիրին մէջ փոխադարձ 
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գործակցութիւնը: Ըստ անոր, երկու երկիրներու բարեկամական կապերը եւ բարձր 

մակարդակի քաղաքական յարաբերութիւնները լաւ հիմք են տնտեսական, ինչպէս նաեւ միւս 

ոլորտներուն մէջ փոխշահաւէտ կապերու զարգացման: 

Վարչապետները քննարկեցին երկկողմանի գործակցութեան զարգացման հարցեր, 

անդրադարձան տնտեսական կապերու աշխուժացման կարելիութիւններուն: Ընդգծուեցաւ, որ 

Երեւան-Աթէնք ուղիղ օդային հաղորդակցութիւնը, որ արդէն կը գործէ, կը նպաստէ 

առեւտրատնտեսական գործակցութեան եւ զբօսաշրջային կապերու զարգացման: Կողմերը 

անդրադարձան նաեւ երկու երկիրներու պաշտպանութեան նախարարութիւններուն միջեւ 

ծաւալած համագործակցութեան` զայն գնահատելով արդիւնաւէտ: 

Հայաստանի վարչապետը կարեւոր նկատեց Յունաստանի հաւասարակշռուած դիրքորոշումը` 

Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման հոլովոյթին մէջ: Յունաստանի վարչապետը 

երախտագիտութիւն յայտնեց Հայաստանի աջակցութեան` Կիպրոսի տագնապի լուծման 

ուղղութեամբ տարուած ջանքերուն: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հանդիպում ունեցաւ նաեւ Չեխիոյ վարչապետ Անտրէյ Պապիշին 

հետ` նշելով, որ Չեխիան Հայաստանի լաւ գործընկերն է, եւ Հայաստանը հետաքրքրուած է 

երկկողմանի եւ բազմակողմանի ձեւաչափով համագործակցութեան խորացումով: 

Անտրէյ Պապիշին, իր կարգին, ըսաւ, որ Չեխիան եւս կարեւոր կը նկատէ Հայաստանի հետ 

փոխշահաւէտ ձեւաչափերով յարաբերութիւններու խորացումը եւ պատրաստ է քննարկելու 

այդ ուղղութեամբ հետագայ միացեալ քայլերը: Զրուցակիցները անդրադարձան տարբեր 

ոլորտներու մէջ համագործակցութեան հեռանկարներուն: 

Հայաստանի Յատուկ քննչական 

ծառայութենէն յայտնած են, որ Երեւանի 1-2 

մարտ 2008-ին տեղի ունեցած 

իրադարձութիւններուն վերաբերեալ 

քննուող քրէական գործի նախաքննութեան 

ընթացքին ձեռք բերուած բաւարար 

ապացոյցներու հիման վրայ, Հայաստանի 

նախկին ոստիկանապետ Ալիկ Սարգսեան 

կը մեղադրուի` իր պաշտօնը օգտագործելով, 

հակաօրինական արարքներ կատարելու 

յանցանքով: 

Այս գծով հրապարակուած յայտարարութեան մէջ յատկապէս նշուեցաւ, որ ան կը մեղադրուի, 

Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի կողմէ այլ անձերու հետ, նախնական 

համաձայնութեամբ, կատարուած առանձնապէս ծանր յանցագործութեամբ` սահմանադրական 

կարգի տապալման գործիքներ ու միջոցներ գործածելով, ինչպէս նաեւ 1 եւ 2 մարտին Երեւանի 

մէջ տեղի ունեցած իրադարձութիւններուն ժամանակ ոստիկանութեան կողմէ իրականացուած 
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անօրինական գործողութիւններով եւ Հայաստանի զինուած ուժերու հակասահմանադրական 

օգտագործումով: 

Ալիկ Սարգսեանի նկատմամբ իբրեւ խափանման միջոց ընտրուեցաւ երկրէն չհեռանալու 

վերաբերող ստորագրութիւն: 

Միւս կողմէ, Հայաստանի քննչական կոմիտէի զինուորական քննչական գլխաւոր վարչութեան 

յատկապէս կարեւոր գործերու քննութեան վարչութիւնը  մեղադրանք առաջադրեց Հայաստանի 

պաշտպանութեան նախկին նախարար Վիգէն Սարգսեանի դէմ` Հայաստանի 

պաշտպանութեան եւ զինուած ուժերու համապատասխան պաշտօնատար անձերուն համար 

ճշդուած պաշտօնական լիազօրութիւնները չարաշահելու եւ լիազօրութիւնները շրջանցելու 

յանցանքով: 

24 սեպտեմբերին Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նիստերու փոքր դահլիճին մէջ 

տեղի ունեցաւ «Արցախ-Աւստրալիա» բարեկամութեան շրջանակի հիմնադիր անդամներու 

առաջին հանդիպումը: Շրջանակին մէջ ընդգրկուած են Արցախի Հանրապետութեան օրէնսդիր 

եւ գործադիր իշխանութեան, հասարակական, հոգեւոր ու ակադեմական բնագաւառներու 

ներկայացուցիչներ: 

Բարեկամութեան շրջանակը կազմուած է 1 օգոստոսին` Աւստրալիոյ մէջ ստեղծուած «Արցախի 

աւստրալիացի բարեկամներ» (Australian Friends of Artsakh) խումբին հետ հետեւողական 

յարաբերութիւններ հաստատելու եւ զարգացնելու նպատակով: 
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Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլեան` խօսելով այս խումբի կազմութեան մասին` դիտել 

տուաւ, որ շրջանակին կ՛անդամակցին խորհրդարանի պատգամաւորներ, նախարարներ, Նիւ 

Սաութ Ուէյլս նահանգի վարչապետը եւ նահանգային խորհրդարանի նախագահը, նախկին 

խորհրդարանականներ, քաղաքապետներ, քաղաքային խորհուրդի անդամներ, գիտնականներ, 

քաղաքացիական հասարակութեան եւ հոգեւոր դասի ներկայացուցիչներ: 

Օգոստոսին Աւստրալիա կատարած այցելութեան եւ հոն կայացած հանդիպումներուն մասին 

մանրամասնութիւններ ներկայացուց Ազգային ժողովի պատգամաւոր Դաւիթ Իշխանեան: 

Ընդգծելով Աւստրալիոյ հետ քաղաքական, տնտեսական եւ մարդասիրական կապերը 

ընդլայնելու կարեւորութիւնը` ան նշեց. «Պէտք չէ սահմանափակուինք միայն շրջանակի 

ստեղծումով, պէտք է մշակենք համագործակցութեան ընդհանուր օրակարգ եւ անոր հիման 

վրայ շարունակենք»: 

Նորաստեղծ բարեկամութեան շրջանակի անդամները Ազգային ժողովի պատգամաւոր Դաւիթ 

Իշխանեանը ընտրած են շրջանակի նախագահ, իսկ արտաքին գործոց նախարարութեան 

տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան հետ կապերու վարչութեան պետ Արտակ 

Ներսիսեանը` քարտուղար: 

Հանդիպման մասնակիցները վաւերացուցին «Արցախ-Աւստրալիա» բարեկամութեան շրջանակ 

ստեղծելու հռչակագիրը` պաշտօնականացնելով զայն: 

24 սեպտեմբերին ՀՅԴ Ստեփանակերտի «Նիկոլ Դուման» կեդրոնին մէջ ՀՅԴ Արցախի 

Կեդրոնական կոմիտէն հանդիպում ունեցաւ Արցախի Ռամկավար ազատական 

կուսակցութեան ներկայացուցիչներուն հետ` Արցախի ՌԱԿ-ի նախագահ Բարդուղ 

Գալստեանի գլխաւորութեամբ: 

ՌԱԿ-ի ներկայացուցիչները ողջունեցին միասնական օրակարգ ձեւաւորելու ՀՅԴ-ի 

նախաձեռնութիւնը եւ պատրաստակամութիւն յայտնեցին մասնակցելու հետագայ 

քննարկումներուն: 

Իսկ 25 սեպտեմբերին հանդիպում կայացաւ Ինքնութիւն եւ միասնութիւն կուսակցութեան 

վարչութեան անդամներ Էրիկ Մկրտումեանի, Արայիկ Աւանեսեանի եւ Տիգրան Գաբրիէլեանի 

հետ: 

Կուսակցութեան վարչութեան անդամները եւս գնահատելի եւ ողջունելի նկատեցին ՀՅԴ-ի 

նախաձեռնութիւնը` նշելով, որ ընդհանրութեան մէջ կը կիսեն ներկայացուած 

մտահոգութիւնները: Անոնք կարեւոր նկատեցին քաղաքական դաշտի կայացումը` 

հաստատելով, որ կուսակցութիւնները լուրջ ընելիք ունին այդտեղ: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց 

նախարար Մայք Փոմփէօ Նիւ Եորքի մէջ ՄԱԿ-ի 

Ընդհանուր ժողովի ծիրին մէջ հանդիպում ունեցաւ 

Ծոցի համագործակցութեան խորհուրդի անդամ 

երկիրներու, Յորդանանի եւ Իրաքի արտաքին 

գործոց նախարարներուն հետ: 

Փոմփէօ հանդիպումին ընթացքին շեշտեց 

մարտահրաւէրներու դիմակայման համար Միջին 

Արեւելքի ռազմավարական դաշինքին նման 

նախաձեռնութիւններու ճամբով համակարգում 

կատարելու կարեւորութիւնը: 

Հանդիպումին մասնակիցները համաձայնութիւն գոյացուցին Սուրիոյ եւ Եմէնի մէջ 

խաղաղութեան ու կայունութեան հաստատման կարեւորութեան շուրջ` շեշտելով, որ 

անհրաժեշտ է դէմ դնել Իրանի գործունէութեան, որ կը քայքայէ շրջանի կայունութիւնը: 

Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի յայտարարեց, որ իր 

ամերիկացի պաշտօնակից Տանըլտ Թրամփ պէտք է իրենց 

միջեւ որեւէ հանդիպումէ առաջ վերականգնէ երկու 

երկիրներուն միջեւ վստահութիւնը: Ան այս մասին յայտնեց 

ամերիկեան «Ֆոքս Նիուզ» պատկերասփիւռի կայանին հետ 

հարցազրոյցի ընթացքին: 

«Թրամփ Միացեալ Նահանգները իրանեան հիւլէական 

համաձայնագիրէն դուրս բերելու իր որոշումով 

ականահարեց այդ վստահութիւնը», ըսաւ Ռուհանի` 

աւելցնելով. «Վստահութեան վերականգնումի ուղին 

իրանեան պետութեան ու ժողովուրդին դէմ հաստատուած 

պատժամիջոցներուն վերջ տալն է»: 

Ան շեշտեց, որ Իրանի դէմ հաստատուած պատժամիջոցները 

ջնջելը «անշուշտ հարցերը պիտի փոխէ»: 
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«Եթէ ամերիկեան կառավարութիւնը երկխօսութիւն կ՛ուզէ, ապա պէտք է ատոր պայմանները 

ապահովէ», յայտարարեց Իրանի նախագահը: 

Միւս կողմէ, Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն Միացեալ Նահանգներու եւ Իրանի 

նախագահներուն հետ իր հանդիպումէն ետք յայտնեց. «Բանակցութիւններու շուտափոյթ 

վերականգնման համար պայմանները պատրաստ եղան: Այժմ Իրանին եւ Միացեալ 

Նահանգներուն կը մնայ առիթը օգտագործել»: 

Մաքրոն նախապէս նշած էր, որ այս շաբաթ Նիւ Եորքի մէջ ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի 74-րդ 

նիստի ծիրին մէջ Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփի եւ Իրանի նախագահ 

Հասան Ռուհանիի միջեւ հանդիպում տեղի չունենալը պիտի ըլլայ «կորսուած առիթ» մը: 

Եգիպտոսի արտաքին գործոց նախարարութեան 

բանբեր Ահմետ Հաֆեզ միջազգային ընտանիքին կոչ 

ուղղեց` հաշուետուութեան ենթարկելու Թուրքիոյ 

նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանը իր գործած 

ոճիրներուն, մասնաւորաբար Սուրիոյ եւ շրջանին 

մէջ ահաբեկչութեան աջակցելով, զանոնք զինելով, 

ահաբեկիչներուն ապահով թաքստոց 

տրամադրելով ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդի 

որոշումները խախտելուն, ինչպէս նաեւ «իր 

ժողովուրդին դէմ գործած ոճիրներուն» համար: 

Ան զարմանք յայտնեց Էրտողանի` Եգիպտոսի եւ 

անոր ժողովուրդին նկատմամբ ատելութեան եւ ոխի արտայայտութիւն եղող 

յայտարարութիւններ կատարել շարունակելուն նկատմամբ: Ան հեգնական նկատեց 

Էրտողանի` արդարութեան արժէքներու պաշտպանութեան երեւոյթով յայտարարութիւնները, 

երբ ան շրջանին մէջ ահաբեկչութիւնը կը հովանաւորէ ապաստան տրամադրելով Իսլամ 

եղբայրներուն եւ կը շարունակէ Եգիպտոսի եւ ամբողջ շրջանին մէջ անոնց քանդիչ 

գաղափարները տարածել: 

Եգիպտոսի արտաքին գործոց նախարարութեան բանբերը նաեւ նշեց, որ Էրտողանի` Սուրիոյ 

մէջ ահաբեկչութեան աջակցիլը պատճառ դարձաւ սուրիացի ժողովուրդի զաւակներու արեան 

հեղման: Ան աւելցուց, որ Էրտողան ահաբեկիչներուն դէպի շրջանի երկիրներ, Եւրոպա, 

Ափրիկէ եւ Ասիա անցք տրամադրեց, որպէսզի անոնց կայունութիւնը քայքայուի, եւ 

ծայրայեղական գաղափարները տարածուին: 

«Եգիպտոս շարունակ դատապարտած է Էրտողանը», նշեց ան: 

www.aztarar.com 
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Սիրելի՛ քուէյթահայեր, 

Քուէյթի Ազգային առաջնորդարանի տեղեկատու՝ «ԱԶԴԱՐԱՐ»ը 

25 տարեկան է: 

Կ'ուզենք նշել, թէ յառաջիկայ օրերուն տպագիր օրինակները 

պիտի ըլլան թուարկուած եւ իւրաքանչիւր շաբթուան համար 

պիտի ունենանք մէկ բախտաւոր ընթերցող: Շահողը պիտի 

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 507-ի բախտաւոր ընթերցողն է Տիկ. Մարիա 

Մինասեանը: 

Մեր սիրելի ընթերցողը ընդառաջելով մեր հրաւէրին 

ներկայացաւ՝ ստանալու իր նուէրը: Ան իր կարգին 

շնորհակալութիւն յայտնեց թերթի խմբագիրին այս 

գեղեցիկ մտայղացման համար, ապա անդրադարձաւ 

գիրքի ու թերթի ընթերցման կարեւորութեան մասին 

ու շեշտեց թէ երիտասարդութիւնը այսօր առաւել 

կարիքը ունի ընթերցանութեան, որովհետեւ իր 

համոզումով ինքնադաստիարակութաեան լաւագոյն 

միջոցը կը կայանայ ամենօրեայ ընթերցանութեան 

գաղափարին մէջ: 

Հանդիպման աւարտին մեր ընթերցողին յանձնեցինք 

ԱԶԴԱՐԱՐԻ 25-ամեակին առթիւ պատրաստուած 

յուշանուէր բաժակը, նաեւ սուրիահայ հանրայայտ 

գրող՝ Մարինա Պէրթիզլեան Ղազարեանի «ԲՈՂԲՈՋՈՂ ԱՆՄՈՌՈՒԿՆԵՐ» գիրքը:  
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

 

Հոգեպէս առողջ երեխայ չի նշանակեր, որ ան պէտք չէ լայ, պէտք չէ տխրի կամ ձախողի: Ահա 

թէ ի՛նչ կը թելադրեն հոգեբանները ծնողներուն` հոգեպէս առողջ երեխայ դաստիարակելու 

համար: 

1.- Ընդունի Ձախողութիւնները 

Դպրոցը ստացած որեւէ վատ նիշ կամ գնահատական չի նշանակեր, որ ձեր երեխան աւելի 

վատ է, քան` միւս երեխաները: Ձախողութիւնները մեր կեանքի ուղեկիցներն են ճիշդ այնպէս, 

ինչպէս յաջողութիւնները: Ձեր երեխային սորվեցուցէք այս բանաձեւը: 

2.- Ձերբազատին Անտեղի Մեղքի Զգացումէն 

Ձեր զաւկին օգնեցէք, որ ան ձերբազատի անտեղի մեղքի զգացումէ: «Եթէ զիս կը սիրես, վաղը 

լաւ նիշ մը կը ստանաս», «եթէ չես ուզեր նեղացնել…», «եթէ չես ուզեր տխրիմ…»` այս 

արտայայտութիւնները պէտք չէ դեր խաղան երեխայի կեանքին մէջ: Ձեր երեխաներուն 

սորվեցուցէք, որ որոշումներ կայացնելու ատեն պէտք չէ առաջնորդուի մեղքի զգացումով: 

3.- Եսակեդրոն Չդառնալ 

https://i0.wp.com/www.aztagdaily.com/wp-content/uploads/2019/09/5-tips-for-parents_92619.jpg
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Ձեր երեխային սորվեցուցէք առաջնորդուիլ այս բանաձեւով` «Ես ի՞նչ կրնամ ընել աշխարհին 

համար, իմ երկրիս համար, իմ ընկերներուս համար», եւ ոչ` «Ի՞նչ կրնան ընել բոլորը ինծի 

համար»: Եսակեդրոն ըլլալը չ՛օգներ, որ ան կեանքի մէջ յառաջդիմէ ու յաջողի: 

4.- Չխուսափիլ Դժուարութիւններէ 

Մշտապէս երեխան պաշտպանելը չ՛օգներ, որ ան ինքնուրոյն դառնայ: Անոր սորվեցուցէք, որ 

վախէն, դժուարութիւններէն ձերբազատելու լաւագոյն միջոցը զանոնք դիմագրաւելն է: 

Այսպէսով, դուք կը մեծցնէք համարձակ մարդ, պատրաստ` դիմագրաւելու կեանքի որեւէ 

դժուարութիւն: 

5.- Ինքնուրոյն Որոշումներ Կայացնելու Հնարաւորութիւն 

Երեխաներուն առիթ տուէք, որ ինքնուրոյն որոշումներ կայացնեն, ինչ կը վերաբերի` իրենց 

հագուածքին, ուտելիքին, զբօսնելու վայրին, կարդալիք գիրքին եւ այլն… Ամէն բան դուք մի՛ 

որոշէք, երեխան թող կանուխէն ընտրելու եւ որոշելու հնարաւորութիւն ունենայ: 

Ժամանակակից բարի,  ուժեղ եւ խիզախ 

կիներու շարքին է բարեգործ, գործարար Պիլ 

Կէյցի կինը` Մելինտան, որ ամուսինին հետ 

հիմնած է հիմնադրամ, որ աշխարհի 

մեծագոյններէն մէկն է: 

Երրորդ աշխարհի մէջ առողջապահութիւնը 

զարգացնելու, սովը վերացնելու, շրջակայ 

միջավայրը պաշտպանելու եւ այլ կարեւոր 

ծրագիրներու վրայ Մելինտան եւ ամուսինը 

արդէն իսկ ծախսած են 40 միլիառ տոլար… 

Վերջին տարիներուն Մելինտա Կէյցի համար 

առաջնահերթ դարձած է աղջիկներուն օգնելը: «Ես վստահ եմ, որ ինքնաբաւ եւ զարգացած 

կիները կրնան փոխել մեր հասարակութիւնը», համոզում յայտնած է ան: 

Նշենք, որ 55-ամեայ այս խիզախ կինը նաեւ գրած է «Տը մոմընթ աֆ լիֆթ» խորագրով գիրք մը, 

ուր կը պատմէ իր առաքելութեան ընթացքին հանդիպած կիներու ցաւալի վիճակին մասին` 

ընկերային անհաւասարութիւն, կանուխ ամուսնութիւն, տգիտութիւն եւ այլն… 

Բայց նաեւ կը պատմէ, որ ձեռք երկարելով եւ հաւատալով կարելի է յեղաշրջել անոնց կեանքը 

եւ զանոնք դարձնել հասարակութեան լիարժէք անդամներ: 

www.aztagdaily.com 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

Ղօղանջ Աւետիսի 
Հազար ութ հարիւր վաթսունինն թուին 

Հայոց այգիներն ի՞նչ պտուղ տուին. 

Հայոց արտերում ի՞նչ բերք էր հասել,-  

Դժուար է ասել: 

Սակայն այդ թուին Մայր Հայաստանի 

Արգանդը եղաւ սրբօրէն բեղուն: 

Մի մանուկ ծնուեց Լոռուայ Դսեղում… 

Նա յետոյ պիտի դառնայ պատանի, 

Եւ երիտասարդ, եւ այր իմաստուն, 

Անբախտ Մարոյին լացով սպաննի, 

Մեր հառաչանքը հասցընի Աստծուն: 

Մրմուռից դաղուած նրա բերանով 

Սարոյի նանը պիտի ողբ ասի, 

Մսրա զօրքի հետ Դաւիթը խօսի, 

Գիքորը կանչի. «էստի՜ համեցէք…»: 

Նա պիտի երգի` ինչ է կամեցել 

Իր մոխրակալած-հրակէզ հոգին 

Եւ` որքան տրտում-նոյնքան կենսագին` 

Տարիներ յետոյ նա պիտի դառնայ 

Մի Ժողովրդի ազնիւ կենսագիր… 

Միեւնոյն թուին, Լոռուց շատ հեռու` 

Անատոլուի խաւար խորքերում 

Մէկ ուրիշ մանուկ լոյս աշխարհ եկաւ: 

Մինչ հայրը նրա` Գեւօն կօշկակար, 

Գոգնոցը հանեց, արխալուղ հագաւ, 

Հարեւան-դրկից` մի-մի շիշ օղով` 

Նրա տուն մտան` աչքալուսանքի: 

Յետոյ հերթն եկաւ կանանց հոսանքի. 

Մի թաս խաւիծով կամ ձուածեղով` 

Ծննդկանի շուրջ նստեցին նրանք` 

Որդուն մաղթելով արեւշատութիւն, 

Նորատի մօրը` շուտ ապաշխարանք, 

Աղուորիկ մի հարս, 

Բարի տատութիւն…  

Պ. ՍԵՒԱԿ 
(26 սեպտեմբեր,1869) Կոմիտաս վարդապետի ծննդեան օրն է: 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ SUDOKU-ն  
 


