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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՍՈՒՐԲ ԳՐՈՑ 

ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԵԱՆ 

ԼՍԱՐԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 

 

Կիրակի, 24 Մարտ 2019-ին, յաւարտ Հսկումի 

Ժամերգութեան, Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյս 

մէջ տեղի ունեցաւ Թեմիս Առաջնորդ Գերշ. Տ. 

Մասիս Եպս. Զօպույեանի մատուցմամբ Սուրբ 

Գրոց Սերտողութեան 3-րդ հանդիպումը՝ 

«Յաղթական Մուտք Երուսաղէմ Եւ 

Քարոզութիւն» խորագիրով, ուր լսարանը 

անգամ մը եւս հաղորդակից եղաւ Առաջնորդ 

Սրբազան Հօր մեկնութիւններուն:  

Յիշեցնենք, որ Սուրբ Գրոց Սերտողութեան 

հանդիպումները պիտի շարունակուին 

յառաջիկայ շաբաթներուն եւս, ամէն Կիրակի 

Հսկումի Ժամերգութենէն ետք: 

 

ԱՐԵՒԱԳԱԼԻ 

ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ԵՒ 

ՀՐԱԺԱՐԻՄՔ ՍԲ. 

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ 

ՆԵՐՍ 
Ուրբաթ, 22 Մարտ 2019-ին, Սբ. Վարդանանց 

եկեղեցւոյս մէջ տեղի ունեցաւ Արեւագալի 

Ժամերգութիւն եւ հրաժարիմք, 

մասնակցութեամբ եկեղեցւոյս դպրաց դասին: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  482, àõñµ³Ã, 29 Ø²ðî, 2019                                                                        2 
 

Օրուան խորհուրդը՝ «Անիրաւ Տնտեսի Կիրակի», փոխանցեց Թեմիս Առաջնորդ Գերշ. Տ. 

Մասիս Եպս. Զօպույեան, իսկ արարողութեան աւարտին տեղի ունեցաւ հոգեհանգիստ 

Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարք՝ Երջանկայիշատակ Տ. Մեսրոպ Արք. Մութաֆեանին 

հոգւոյն համար, ինչպէս նաեւ ընթերցուեցաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի 

ցաւակցագիրը, ուր Վեհափառ Հայրապետը կ'ըսէր. «Մեսրոպ Պատրիարք մտաւորական անձ 

մըն էր, ո´չ միայն իր ստացած համալսարանական բարձր ուսումով, այլ նաեւ միշտ մնալով 

շրջապատուած գիրքերով, նոր հրատարակութիւններու նախաձեռնելով եւ ինքզինք բանալով 

հոգեմտաւոր լայն հորիզոններուֈ 

Հայ եկեղեցւոյ ամբողջականութեան ու ներքին միութեան ամրապնդման յանձնառու 

հոգեւորական էր Մեսրոպ Պատրիարքըֈ Նուիրապետական Աթոռներու միջեւ սերտ 

գործակցութեան ջերմ ջատագով էր. միաժամանակ, խորապէս նախանձախնդիր՝ 

Կոստանդնուպոլսոյ Հայոց Պատրիարքութեան ներքին իւրայատուկ դրուածքին եւ հայ 

եկեղեցւոյ կեանքէն ներս անոր ինքնուրոյն դերակատարութեան ամուր պահպանման»։ 

ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐՈՒԱՆ ՆՇՈՒՄ ՀՕՄ ՔՄՄ-Ի ՄԵԾ 

ԸՆՏԱՆԻՔՈՎ 

Գարունը գեղեցիկ է իր բոլոր օրերով, սակայն անոր ամենագեղեցիկ օրը անկասկած Մայրերու 

Օրն է, որ արժանի է յատուկ նշումի: Ահա այս պատճառով ՀՕՄ-ի Քուէյթի Մեկուսի 

Մասնաճիւղի Վարչութիւնը այս տարի կազմակերպած էր Մայրերու Օրուան ձեռնարկ մը, որ 

տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի, 21 Մարտ 2019-ին, Ֆախր Ալտին ճաշարանէն ներս: 
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Օրուան խօսնակն էր ընկերային յանձնախումբի անդամ ընկհ. Մարիա Արապաթլեանը, որ իր 

բացման խօսքին մէջ շնորհաւորեց ներկայ բոլոր մայրերը եւ արտասանեց Պարոյր Սեւակի 

«Մօր Ձեռքերը» բանաստեղծութիւնը, ապա վարչութեան խօսքը արտասանելու համար 

հրաւիրուեցաւ ատենապետուհի ընկհ. Անժէլա Գահուէճեանը, որ նոյնպէս շնորհաւորեց ուրախ 

օրուան կապակցութեամբ, վեր առնելով հայ մօր դերը մեր ընտանիքներուն մէջ: Յայտագիրը 

շարունակուեցաւ ընկերային յանձնախումբի անդամուհիներուն պատրաստած խաղերով, 

որոնք ճոխ մթնոլորտ մը ստեղծեցին, նաեւ որպէս վիճակահանութիւն վաճառքի դրուեցան այս 

առիթով ձեռարուեստի յանձնախումբի ընկերուհիներուն պատրաստած տուփիկները: 

Մենք մեր կարգին կը շնորհաւորենք բոլոր հայ մայրերը, մաղթելով առողջ եւ երկար կեանք, 

ընտանեկան ջերմութիւն եւ երջանկութիւն: 

ՀՕՄ ՔՄՄ-ի Քարոզչական  

Յանձնախումբ 

LONDON COLLEGE-Ի ՏՆՕՐԷՆԻ ԱՅՑԸ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՎԱՐԺԱՐԱՆ 

Չորեքշաբթի, 27 Մարտ 2019-ին, LONDON 

COLLEGE-ի head  of international op. UK Տիար 

Ալֆրետ Իրշայիտ այցելութիւն մը տուաւ 

Վարժարանիս եւ խորհրդակցութիւններ ունեցաւ 

գործակցութեան մասին, "International Formation 

Year Diploma" եւ "One World School Program"ի 

թեմաներով, դպրոցիս մասնակցութեան 

հնարաւորութիւններուն շուրջֈ  

Կեդրոնի ներկայացուցիչները յառաջիկայ 

օրերուն պիտի այցելեն դպրոց եւ հանդիպումներ 

ունենան Ճեմարանի աշակերտութեան եւ 

ծնողներուն հետ։  
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«Ազդարար»ը արդէն 25 տարեկան է 

Սիրելի ընթերցող, 

Քուէյթի Ազգային առաջնորդարանի պաշտօնաթերթ «Ազդարար»ը արդէն 25 տարեկան է: 25 

տարիներու ընթացքին «Ազդարար» շաբաթաթերթը պարբերաբար լոյս տեսնելով արտացոլած է 

քուէյթահայ համայնքի աշխուժ պատկերը: 25 տարիներու ընթացքին պաշտօնաթերթը նաեւ 

հայապահպանման աշխատանք տարած է ու իր կարելի ի գործ դրած է համայնքի շողշողուն 

հայելին դառնալու: 

Ընթերցելով 2011-ին հրատարակուած վաստակաշատ բանասէր՝ Յակոբ Չոլաքեանի խմբագրած 

Քուէյթի Ազգային վարժարանի ՈՍԿԵՄԱՏԵԱՆի 491-րդ էջը կը տեսնենք, թէ «Ազդարար»ը 

այնքան ալ հեշտ ճանապարհ չէ կտրած: Սակայն խումբ մը նուիրեալներու շնորհիւ ան դարձած 

է շօշափելի իրականութիւն քուէյթահայոց կեանքին մէջ: 

ՈՍԿԵՄԱՏԵԱՆին մէջ յստակօրէն յիշատակուած է, թէ 5 Ապրիլ 1994-ին, Ազգային վարչութեան 

57-րդ նիստի ընթացքին կ'արձանագրուի Քուէյթի Ազգային առաջնորդարանի պաշտօնաթերթ 

«Ազդարար»ի հրատարակման որոշումը:  

«Ասպարէզ»ի 2 փետրուար 2009-ի թիւէն կ'իմանանք, թէ «Ազդարար»ը երեք տարիներու 

ընդմիջումէն ետք կը վերահրատարակուի ու լոյս կը տեսնէ մինչեւ այսօր: Անշուշտ, այս մէկը 

ողջունելի երեւոյթ է, մանաւա՛նդ, երբ այսօր համացանցային այս հզօր ալիքին դէմ տպագիր 

մամուլ ունենալը իսկական արիութիւն կը պահանջէ: 

Հարկ է յիշել, որ 2019 թուականը, հռչակուած է «Հայ Մամուլի Տարի» Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա. 

Վեհափառին կողմէ, առ այդ, եկէ՛ք միասնաբար սատար կանգնիք հայ մամուլին, որ միշտ եղած 

է հայ դպրութեան ու հայակերտման սրբազան դարբնոցը:  

www.aztarar.com 
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Ստացած են հետեւեալ յայտարարութիւնը 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՆԱՄԱԿ 

Հայաստանի 5-րդ Միջազգային Բժշկական Համագումարի կազմակերպչական կոմիտե 

Ահարոնյան 6, Երևան 0014, Հայաստան 

Հեռ.` (+37410) 244010/, (+37410) 242485 

Ֆաքս` (+37410) 284170  

Էլ. Փոստ` info@5imca.am 

Կոնտ.անձ` Սոսե Հովհաննիսյան, քարտուղար 

Ամալյա Գևորգյան, մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի 

պատասխանատու, 5 ՀԲՄՀ հիմնադրամի տնօրեն (հեռ. 055 94 32 82) 

 

Հարգելի գործընկերներ, 

  

Հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու Հայաստանի 5-րդ  Միջազգային Բժշկական 

Համագումարին, որը տեղի կունենա 2019 թ. հուլիսի 4-ից 6-ը Երևան քաղաքում: 

  

Համագումարի ծրագրի  շրջանակներում նախատեսվում է աշխարհասփյուռ հայ 

բժիշկների և բուժքույրերի, ինչպես նաև միջազգային ճանաչում ունեցող 

փորձագետների և առողջապահության ոլորտի մասնագետների մասնակցությունը: 

Համագումարը կլուսաբանի հանրային առողջության և առողջապահության 

կազմակերպման, ընդհանուր բժշկության, ատամնաբուժության, դեղաբանության, 

բուժքույրական, առողջապահական կրթության և հարակից այլ բժշկական ոլորտներում 

արդի խնդիրները և առաջխաղացումներըֈ 

  

Հաշվի առնելով Հայաստանում անցկացված միջազգային բժշկական համագումարների 

հաջողությունները՝ Հայաստանի Առողջապահության նախարարության և AMIC-ի 

(Հայկական բժշկական միջազգային կոմիտեի) բարձր հովանու ներքո 2019 թվականին 

կայանալիք համագումարը կանդրադառնա մեր օրերում առողջապահությանն առնչվող 

կարևոր հիմնախնդիրներին: Հիմնական բանախոսները և քննարկման մասնակիցները 

կկենտրոնանան համապատասխան թեմաների ավելի լայն շրջանակի վրա՝ ներառելով 

Հայաստան-Սփյուռք-Արցախ արդյունավետ համագործակցությունը և վերջիններիս 

առողջապահությանն առնչվող արդի խնդիրներըֈ 

  

Հուլիսի 3-ին կկազմակերպվեն սաթելիտային սիմպոզիումներ` միջազգային 

համագործակցության միջև կամուրջներ հիմնելու, ինչպես նաև առանց գրանցման 
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վճարի հրավիրված մարզային բժիշկներին փոխանցելու ոլորտի նորագույն 

մոտեցումները: 

  

Համագումարի մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին կառաջարկվի հետաքրքիր 

սոցիալական ծրագիր: 

  

Համագումարի պաշտոնական լեզուներն են հայերենը, ռուսերենը և անգլերենը: 

  

Սեղմագրերի ներկայացման վերջնաժամկետն է 2019թ.Ապրիլի 1-ը: 

  

Մասնակիցների 

գրանցման, նյութերի 

ներկայացման և 

Համագումարի 

ծրագրին առնչվող 

անհրաժեշտ 

տեղեկությունները 

հասանելի կլինեն 

Համագումարի 

ինտերնետային 

կայքում` www.5imca.

am, որը կընդլայնվի մանրամասնությունների զարգացմանը զուգահեռ: 

  

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել Համագումարի կազմկոմիտեի 

համապատասխան պատասխանատուներին: 

 

 

Համագումարի նախագահ` Պրոֆեսոր Արմեն Չարչյան 

 

Համագումարի համանախագահ` Դոցենտ Գևորգ Յաղջյան 

 

http://5imca.am/
http://5imca.am/
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Արցախի Խորհրդարանի Յայտարարութիւնը` «Արցախ – 

Քանատա» Բարեկամութեան Խումբ Ստեղծելու 

Վերաբերեալ 
Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովը, Աշոտ Ղուլեանի նախագահութեամբ, 27 

Մարտին գումարած է 9-րդ նստաշրջանի հերթական նիստը: 

Նիստի բացումին Աշոտ Ղուլեան տեղեկացուցած է ներկաները Քանատայի Համայնքներու 

պալատին մէջ 19 Մարտին Արցախի ժողովուրդին հետ խորհրդարանական բարեկամութեան 

խումբի ստեղծման մասին, այնուհետեւ հրապարակած Արցախի Հանրապետութեան Ազգային 

ժողովին մէջ «Արցախ-Քանատա»  բարեկամութեան խումբ ստեղծելու` Ազգային ժողովի բոլոր 

խմբակցութիւններու պատգամաւորներէն կազմուած խումբի յայտարարութիւնը: 

Յայտարարութիւն 

«Արցախ – Քանատա» Բարեկամական 

Խումբ Ստեղծելու Մասին 

Երախտագիտութեամբ ընդունելով Քանատայի Համայնքների պալատի պատգամաւորների 19 

Մարտ 2019-ի յայտարարութիւնը` «Արցախի ժողովրդի խորհրդարանական բարեկամներ» 

խումբ ստեղծելու մասին, 

Վերահաստատելով Արցախի Հանրապետութեան յանձնառութիւնը` բարի դրացիական 

յարաբերութիւններ հաստատելու բոլոր ազգերի հետ` հիմնուած ժողովուրդների 

իրաւահաւասարութեան եւ ինքնորոշման սկզբունքի յարգման վրայ, 

Գնահատելով Քանատայի օրէնսդիրների պատրաստակամութիւնը` զարգացնելու 

երկխօսութիւն եւ փոխադարձ շփումներ, ինչպէս նաեւ Հարաւային Կովկասում տարածելու 

հանդուրժողականութիւն եւ  յարգանք մարդու իրաւունքների հանդէպ, 

Նպատակ ունենալով հետեւողականօրէն ընդլայնելու Քանատայի հետ կապերը, 

մասնաւորապէս` մարդասիրական համագործակցութեան բնագաւառում, 

Մենք` Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի ներքոյ ստորագրեալ պատգամաւորներս, 

ներկայացնելով խորհրդարանի բոլոր խմբակցութիւնները, յայտարարում ենք Արցախի 

Հանրապետութեան Ազգային ժողովում «Արցախ – Քանատա» բարեկամական խումբ ստեղծելու 

մասին: 

1.- Ռամելա Դադայեան – «Հայրենիք» 

2.- Արարատ Օհանջանեան – «Հայրենիք» 

3.- Դաւիթ Մելքումեան – «Ժողովրդավարութիւն» 

4.- Ռիտա Մնացականեան – «Դաշնակցութիւն» 
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5.- Էդուարդ Աղաբեկեան – «Շարժում-88» 

6.- Հայկ Խանումեան – «Վերածնունդ» 

Եւրոպական Խորհուրդի Խորհրդարանական Վեհաժողովի 

Նախագահը Այցելեց Հայաստան 
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան Չորեքշաբթի օր ընդունած է 

Եւրոպական խորհուրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) նախագահ Լիլիան Մորի-

Փասքիէն: 

Լիլիան Մորի-Փասկիէ նշած է, որ իրենք ուշադիր հետեւած են նախորդ տարուան ընթացքին 

Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած փոփոխութիւններուն: Խօսելով դեկտեմբերին Հայաստանի մէջ 

տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրութիւններուն մասին` ԵԽԽՎ-ի նախագահը խիստ 

կարեւոր նկատած է այդ ընտրութիւններուն կազմակերպումը երկրին մէջ ժողովրդավարութեան 

ամրապնդման տեսանկիւնէն: 

Նշելով, որ ժողովրդավարութեան ուժեղացումն ու հաստատութենական զարգացումը 

շարունակական ընթացք է` նախագահ Սարգսեան ըսած է, որ մեր երկրին մէջ իրականացուող 

հոլովոյթները ուղղուած են ժողովրդավարութեան եւ ժողովրդավարական հաստատութիւններու 

հետեւողական ամրապնդման: 

Հանդիպում` Փաշինեանի Հետ 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Չորեքշաբթի օր Հայաստանի 

Ազգային ժողովին մէջ հանդիպում ունեցած է Եւրոպական 

խորհուրդի խորհրդարանական վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) 

նախագահ Լիլիան Մորի-Փասքիէի հետ, կը տեղեկացնեն 

վարչապետի հասարակութեան հետ կապերու  

վարչութենէն: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ Եւրոպական 

խորհուրդը եւ ԵԽԽՎ-ն Հայաստանի համար կարեւոր 

գործընկերներ են ժողովրդավարութեան զարգացման եւ քաղաքացիական հասարակութեան 

ուժեղացման հոլովոյթին մէջ: Վարչապետին համաձայն, նախորդ տարի սկիզբ առած 

քաղաքական փոփոխութիւնները այս հոլովոյթներուն հետ կապուած էին, անոնց մէջ արտաքին 

որեւէ ներգրաւուածութիւն չկար, քանի որ Հայաստանի ժողովուրդին համար 

ժողովրդավարութիւնը արտաքին քաղաքական կողմնորոշում չէ, այլ ներքին համոզում եւ 

արժէքային համակարգ: 

ԵԽԽՎ-ի նախագահը նշած է, որ ուրախ է հանդիպելով Հայաստանի վարչապետին եւ 

քննարկելով համագործակցութեան վերաբերող հարցեր: Անոր համաձայն, ԵԽԽՎ-ն ուշադիր 

հետեւած է եւ կը հետեւի Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող զարգացումներուն եւ կ՛ողջունէ 

քաղաքական փոփոխութիւններու խաղաղ, ոչ բռնի իրականացումը: Զրուցակիցները քննարկած 

են երկկողմանի գործակցութեան խորացման հեռանկարները: 
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Վարչապետ Փաշինեան նշած է, որ կառավարութեան համար առաջնահերթութիւն է 

ժողովրդավարութեան ուժեղացումը, հաստատութենական զարգացումը եւ այս շրջագիծին մէջ 

օրակարգի վրայ քաղաքական հաստատութիւններու շարունակական հզօրացումն է, 

արդարադատութեան հաստատութիւններու հզօրացումն ու ամրապնդումը, այդ կարգին նաեւ` 

անկախ դատական համակարգի կայացումը, ազատ խօսքի ամրապնդումը եւ այլն: 

ԵԽԽՎ-ի նախագահը ողջունած է Հայաստանի վարչապետին նշած ուղղութիւններով 

բարեփոխումներու նախաձեռնումը եւ նշած, որ Եւրոպական խորհուրդն ու ԵԽԽՎ-ն պատրաստ 

են օժանդակելու  կառավարութեան այդ գործին մէջ: 

Մնացականեան – Փասքիէ Հանդիպում 

Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան 27 

Մարտին ընդունած է պաշտօնական այցելութեամբ Հայաստան գտնուող ԵԽԽՎ-ի նախագահ 

Լիլիան Մորի-Փասքիէն: 

Նախարար Մնացականեան ողջունած է Մորի-

Փասքիէի` ԵԽԽՎ-ի նախագահ ընտրուելէ ետք առաջին 

այցելութիւնը Հայաստան: Նախարարը եւ ԵԽԽՎ-ի 

նախագահը յիշատակեցին նոյեմբեր 2018-ին արտաքին 

գործոց  նախարարին Եւրոպական խորհուրդ 

աշխատանքային այցելութեան շրջագիծին մէջ տեղի 

ունեցած իրենց հանդիպումը` գոհունակութիւն 

յայտնելով քննարկումներու արդիւնքները Երեւանի մէջ 

արձանագրելու առիթին համար, յատկապէս 

միջազգային դիտորդական բոլոր առաքելութիւններու, 

ներառեալ` ԵԽԽՎ-ի բարձր գնահատականին արժանացած դեկտեմբեր 2018-ի Հայաստանի 

արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններուն առնչութեամբ: 

Երկուստեք գոհունակութեամբ արձանագրուեցաւ, որ վերջին շրջանին  տեղի ունեցած 

բարձրաստիճան յարաբերութիւնները եւ տեղի ունեցած ու ակնկալուող փոխադարձ 

այցելութիւնները կը վկայեն Հայաստան-Եւրոպական  խորհուրդ աշխուժ երկխօսութեան 

շարունակականութեան եւ դրականօրէն ընդգրկուն օրակարգի մասին: 

Նախարար Մնացականեան կարեւոր նկատած է Եւրոպական խորհուրդին դերը Հայաստանի 

ժողովրդավարութեան հասունացման եւ կայացման գործին մէջ: Անդրադառնալով Հայաստանի 

մէջ տեղի ունեցած վերջին ներքաղաքական զարգացումներուն` նախարարը ընդգծած է 

կառավարութեան յանձնառութիւնը կեանքի կոչելու ժողովուրդի մեծ վստահութեան հիման 

վրայ նախաձեռնուած բարեփոխումները, յատկապէս, արդիւնաւէտ կառավարման, 

փտածութեան դէմ պայքարի, դատաիրաւական, ընկերային-տնտեսական մարզերուն մէջ: 

Արտաքին գործոց նախարարը եւ ԵԽԽՎ-ի նախագահը հանգամանօրէն անդրադարձած են 

Եւրոպական խորհուրդ-Հայաստան համագործակցութեան ընթացքին, միտքեր փոխանակած են 

Եւրոպական խորհուրդի օրակարգին վրայ արդիականութիւն հանդիսացող հարցերու  շուրջ: 
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

«Համակարգչի Վնասակար Ազդեցութիւնը» 
Նափոլէոն ըսած էր. «Թնդանօթը սպաննեց աւատապետութիւնը, մելանը պիտի սպաննէ արդի 

ընկերութիւնը»: Այն ատեն դեռ համացանց չկար: Հիմա՞… 

Երեւանի «Մանկավարժական համալսարան» թերթի 28 փետր. 2019-ի համարի 4-րդ էջի 

մանկավարժական գիտութիւններու թեկնածու, դասախօս Սամուէլ Ասատրեանի յօդուածը 

կրնայ հետաքրքրել սփիւռքի մանկավարժը, դպրոցը եւ ծնողները: Ուղղագրութիւնը դասականի 

վերածած եմ` խուսափելով օտար եզրերէ: Կը խօսուի բջիջայիններու յառաջացուցած 

կախուածութեան մասին, որմէ զերծ չեն չափահասներն ալ: Դպրոցներու բժիշկը եւ 
հոգեբանական խորհրդատուն այս հարցով պէտք է զբաղին` ծնողներու հետ: (Յ.Պ. 23/03/2019) 

Համացանցի որոշ գործօններ բացասաբար կ՛ազդեն հոգեկանի վրայ 

Ի հարկէ ելեկտրոնային փոստը (նամակ) անվիճելի օգտակարութիւններ ունի: Անոր շնորհիւ` 

նամակը հաստէատիրոջը կը հասնի երկվայրկեանների ընթացքին, իսկ ոչ շատ վաղ անցեալին 

ան հասցէատիրոջ կը հասնէր շաբաթներ ետք: Շնորհիւ անոր` կարելի է ստանալ թարմ 

նորութիւններ տեղեկութիւններ եւ այլն, սակայն ինչպէս պարզած են հոգեբանները, այս 

ծառայութիւնը կրնայ կախուածութիւն յառաջացնել, ինչպէս, օրինակ, խաղամոլութիւնը: 

Դիմատետրի մեկնաբանութիւնները կրնան մարդը խորասուզել դեպրեսիաների 

(հոգեճնշուածութիւն) մէջ 

Այսպէս, ամերիկեան գիտնականները, որոնք հետազօտութիւններ են կատարել, եկել են այն 

եզրակացութեան, որ մարդը, որն իր ժամանակի մեծ մասը անց է կացնում ընկերային 

ցանցերում (ընկերային ցանցեր, réseaux sociaux), կրնայ դեպրեսիայի (հոգեճնշուածութիւն) մէջ 

ընկնել: 
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Երկու շաբթուան ընթացքում գիտնականներն ուսումնասիրում էին, թէ ինչպէս է սոցիալական 

ցանցը ազդում օգտատէրերի ինքնագնահատականի եւ երջանկութեան աստիճանի վրայ: 

Նրանք կազմել են դիագրամներ (պատկերացումներ), որոնք պատասխան են տալիս 

տրամադրութեան համար: Այն սկսում էր տատանուել, երբ օգտատէրը մուտք էր գործում 

առցանց: Փորձի վերջում փորձարկողների մօտ նկատւում է դեպրեսիա(հոգեճնշուածութիւն) եւ 

տրամադրութեան անկում: 

«Թուիթըր»-ը կարող է առաջացնել ուժեղ վրդովմունք եւ բարկութիւն 

Ընկերային ցանցը այն վայրն է, որտեղ մարդիկ անանուն եւ անպատիժ կարող են վիճել,  

հակամարտութիւններ հրահրել ու յերիւրանքներ տարածել: Ընկերային ցանցերում 

հիմնականում գերիշխում են ատելութիւն, գրգռութիւն եւ այլն: Չինաստանում հետազօտութիւն 

է կատարուել, որի արդիւնքում պարզուել է, թէ ամէնից շատ ի՞նչ  յուզումներ են առաջանում 

«Թուիթըր»-ի օգտատէրի մօտ: Մեծ մասամբ «Թուիթըր»-ում, Ռեթվիթերում եւ ռեփոստերի 

(գրել, պատասխանել, հակազդել ընթացքում յուզումների մէջ գերիշխում էին` ուրախութիւնը, 

նողկանքը, տխրութիւնը: Բայց ամենագերիշխողը բարկութիւնն էր: 

Դիմատետրի պատճառով մարդը կարող է դառնալ ցեղապաշտ 

Ոչ մէկի համար գաղտնիք է` Դիմատետրում միջազգային մասշտաբով 

չափերով ցեղապաշտութիւն է տիրում: Գրեթէ բոլոր 

հաղորդակցութիւններում ու մեկնաբանութիւններում յիշատակւում է 

միջցեղային եւ ազգամիջեան տարակարծութիւնները: Սակայն դա չի մնում 

զուտ որպէս մեկնաբանութիւն եւ չի մոռացւում: Այն ազդում է մարդու 

հոգեկանի եւ մտածելակերպի վրայ: 

Փորձի համար ամերիկացի գիտնականների կողմից ստեղծւում է Ճեք Պրաուն անունով 

յօրինուած սպիտակ տղայի դիմագիծ, որ իբր ցեղապաշտ է: Ճեք Պրաունի էջի վրայ 

հրապարակւում են նիւթեր այն մասին, որ սպիտակներն աւելի լաւն են, քան` սեւերը, իսկ 

սպիտակների իրաւունքները միշտ խախտւում են: 

Յօրինուած ցեղապաշտի համոզմունքները միանգամից ընդունւում են օգտատէրերի մեծ մասի 

կողմից, որոնք թողնում էին դրական մեկնաբանութիւններ եւ կրկնահրատարակում այդ նիւթը: 

Համացանցը մարդկանց յիմար է դարձնում 

«Սայընս» ամսագրի կողմից 2017 թուականին «մարդու ճանաչողական յատկութեան վրայ 

ընկերային ցանցերի ազդեցութիւնը» հետազօտութեան արդիւնքները: Չնայած` առաջին 

հայեացքից թուում է, որ գործօն օգտատէրը բարելաւում ու զարգացնում է իր գրաւոր շփման 

ունակութիւնները, սակայն իրականում նա թուլացնում է իր տրամաբանութիւնը, 

պատկերացումը եւ բառապաշարը: 

Վատանում են մարդու ամենակարեւոր ունակութիւններից մի քանիսը` յիշողութիւնը եւ 

տեղեկատուութեան պահպանման ունակութիւնը: Մարդը չի պահպանում բուն տեղեկութիւնը 

իր ուղեղում, այլ պահպանում է տեղեկութիւնն այն մասին, թէ որտեղ է տեսել այս կամ այն 
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տեղեկութիւնը, այսինքն` կայքի հասցէն: Բացի դրանից մարդը համացանցում 

գերծանրաբեռնում է իր ուղեղը տարբեր տեսակի անպիտան եւ անօգուտ բաներով, որոնք 

ուշադրութիւն են խլում, եւ որոնց պատճառով ժամանակ չի մնում աւելի լուրջ բաների մասին 

մտորելու համար: 

Եւ վերջապէս 

– Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութեան տուեալներով, երեխաների 

տեսողութիւնը տարեկան 1 դիոպտրիա (dioptrie) արագութեամբ վատանում է: 

– Եթէ երեխան 5-6 դասարաններից ամէն օր նստի համակարգչի մօտ, նա դպրոցը կ՛աւարտի 

արդէն ակնոցներով: 

– 10 տարեկան երեխաների արեան եւ մէզի բաղադրութիւնը սկսում է փոխուել 20 րոպէից 

աւելի համակարգչով աշխատելիս, իսկ արդէն 16 տարեկանում` 30-40 րոպէ, մեծահասակների 

մօտ այդ ժամանակը կազմում 1  ժ ամ: 

– Մեծահասակների մօտ, համակարգչով 2 ժամ աշխատելիս, տեղի է ունենում արեան 

բաղադրութեան փոփոխութիւնը, որի համակազմը նման է օնգոլոգիական (խլիրդ, քանսեր) 

հիւանդների արեան բաղադրութեանը: 

– Համակարգչով հաղորդակցութիւնը 15 րոպէի ընթացքում անվտանգ է երեխաների համար, 30 

րոպէից արդէն տեղի են ունենում փոփոխութիւնները, սակայն երեխաները արագ են 

կարողանում վերականգնուել: 

– Համակարգիչն  առաջին հերթին վնասում է մարդու նեարդային համակարգը, այնուհետեւ` 

հորմոնային (ներծոր գեղձեր) եւ յենաշարժիչ համակարգերը: 

ՍԱՄՈՒԷԼ ԱՍԱՏՐԵԱՆ 

www.lalanouaran.com 
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ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՔԷՆ 

Սիրելի ընթերցող, 

Յետայսու այս անկիւնին մէջ պիտի ներկայացնենք «Ազդարար»ին հասած անցեալի բուրմունքը 

ներկայացնող փունջ մը նկարներ: 

Քուէյթի հայկական համայնքին պատմութիւնը ներկայացնող այս նկարներով կ'ուզենք ձեր 

յիշողութեան մէջ վերակենդանացնել համայնքի ջերմ անցեալը: 

Եթէ ձեր մօտ կը գտնուին նմանօրինակ նկարներ, կը խնդրենք անվարան ուղարկէք մեզի: 

Եւ միշտ յիշենք, որ վերապրող անցեալը լաւագոյն դաստիարկն է ամուր ապագայի:  

Հոս կը տեսնենք Քուէյթի դպրաց դասի երկարամեայ Ա. Սարկաւագ՝ Յովհաննէս 

Պարտագճեանը, որ ստացած է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառին կողմէ ծառայութեան շքանշան, 

ձեռամբ Տ. Շահէ Արք. Փանոսեանի:  

Պատկերին մէջ նաեւ կը տեսնենք Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանը (այժմ եպս. Եւ Քուէյթի Հայոց 

Թեմի ու Շրջակայից երկիրներու առաջնորդ) եւ համայնքիս հոգեւոր հովիւ՝ Տ. Արտակ Ա.քհնյ. 

Քէհեաեանը: 

Խունկ եւ աղօթք հանգուցեալ Յ. Պարտագճեանի շիրիմին: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Պարզ Հնարքներ, Որոնք Կը Նպաստեն Ձեր Երեխային 

Զարգացման 
Կարդացէ՛ք որեւէ գունաւոր, պատկերազարդ գիրք: Հաւատացէք, որ ձեր երեխան կը 

հետաքրքրուի գունաւոր պատկերներով` միեւնոյն ատեն լսելով ձեր ձայնը, որ այդքան հաճելի է 

իրեն համար: 

* * * 

Պատմեցէ՛ք որեւէ բան: Մի՛ կարծէք, որ ան չի հասկնար: Առհասարակ երեխային հետ պէտք է 

խօսիլ ծնած պահէն իսկ: Խօսեցէք` անոր աչքերուն նայելով: 

* * * 

Թող տեսնէ իր արտացոլանքը: Հայելին այնպէս հաստատեցէք, որ երեխան ինքզինք տեսնէ, 

տեսնէ իր շարժումները: Երեխան անշուշտ չի հասկնար, որ ատիկա իր արտացոլանքն է, բայց 

զայն կը հետաքրքրեն «հայելիի մէջի ժպտացող մարդու» շարժումներն ու դէմքի 

ծամածռութիւնները: 

* * * 

Գնեցէ՛ք ձայն արձակող խաղալիքներ: Գնեցէք այնպիսի խաղալիքներ, որոնք ձայն կամ լոյս 

կ՛արձակեն: Ասոնք կը հետաքրքրեն եւ կը զուարճացնեն զինք: 

* * * 

Ձեր երեխան ծանօթացուցէք տարբեր ձայներու: Ցոյց տուէք երեխային, թէ ի՛նչ ձայներ 

կ՛արձակեն տարբեր անասուններ, փոխադրամիջոցներ, զանգակը, եւ այլն… Սակայն ուշադիր 

եղէք, որ երեխան չվախնայ այդ ձայներէն: 

5 Ուտելիքներ` Լեարդը Վերականգնելու 

Եւ Անոր Աշխատանքը Խթանելու Համար 
Լեարդի գործառոյթները չափազանց կարեւոր են 

մարմինին համար, հետեւաբար մեր սննդակարգը 

պէտք է հարուստ ըլլայ զայն առողջ պահող եւ անոր 

աշխատանքը խթանող ուտելիքներով: 

Սննդագէտներ ներկայացուցած են 5 ուտելիքներ, 

որոնք առողջ կը պահեն լեարդը: 
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1-Հնդկահաւի եւ հորթի միս 

Միսի այս տեսակները շատ աւելի դիւրին կ՛իւրացնեն եւ աւելի օգտակար են լեարդին համար, 

քանի որ կ՛օգնեն տարրալուծելու ալքոլը: Անոնք հարուստ են սպիտակուցով, որ կը 

դանդաղեցնէ ալքոլի իւրացման գործընթացը: 

2-Կաղամբի եւ վարունգի թթուաշ 

Այս երկու ուտելիքները կ՛օգնեն խուսափելու ալքոլի 

պատճառով յառաջացած ջրազրկման հետեւանքներէն: 

Ասկէ բացի` վերոյիշեալ թթուաշները մեծ քանակութեամբ 

Սէ. կենսանիւթ կը պարունակեն եւ կ՛օգնեն պահպանել 

ջուրի եւ աղի համեմատութիւնը: 

3-Փուռը եփած բանջարեղէն 

Փուռին մէջ եփած բանջարեղէնները աւելի լաւ կը 

պահպանեն իրենց մանրաթելերը, քան` եփի այլ 

միջոցներու պարագային, իսկ մանրաթելերը չափազանց 

կարեւոր են լեարդի առողջութեան համար: 

Ուսումնասիրութիւնները ցոյց տուած են, որ 

մանրաթելերը արդիւնաւէտ միջոց են լեարդի քաղցկեղի 

կանխարգիլման համար: 

4-Ճանկընդեղ 

Այս բանջարեղէնը կը պարունակէ հանքային նիւթեր, 

որոնք շատ կարեւոր են լեարդի առողջութեան համար: 

Անշուշտ շաքարախտաւորները պէտք է զգուշանան 

ճակնդեղէն: 

 

5-Կաղամբ 

Սննդաբաններու կարծիքով, հում կամ շոգեխաշ կաղամբը 

շատ անհրաժեշտ է լեարդին, քանի որ ան դուրս կը բերէ 

թունաւոր եւ քաղցկեղային նիւթերը: 

www.aztagdaily.com 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

Եթէ 
Եթէ կրնաս պահել գլուխդ առանձին, 

Երբ խուճապի մէջ է չորս դիդ ամէն մարդ, 

Եթէ կրնաս վստահ ըլլալ քու անձին, 

Երբ ուրիշներ կը կասկածին քու վրադ, 

Եթէ կրնաս միշտ սպասել անձանձիր, 

Կամ չստել` շրջապատուած սուտերով, 

Ատողներու միջեւ մնալ սիրալիր, 

Եթէ կրնաս ըլլալ բարի, բայց ուժո՛վ. 
Եթէ կրնաս դուն երազել եւ սակայն 

Չըլլալ գերին երազներուդ գերիշխող, 

Յաղթանակէն ետք հանդիպիլ պարտութեան 

Եւ նո՛յն ձեւով ընդունիլ զոյգն այս խաբող. 

Եթէ կրնաս լսել քու խօսքդ վճիտ 

Չարափոխուած յիմարներու ծուղակի 

Ու խորտակուած տեսնել մեծ երկը կեանքիդ, 

Բայց վերստին զայն շինելու գաս ծունկի. 

Եթէ կրնաս շահը հազար ճիգերու 

Մէկ հարուածով յանձնել բախտի սեղանին 

Եւ անտրտունջ, առանց երբեք ողբալու 

Վերսկսիլ ծայրէն ամէն ինչ կրկին, 

Եթէ կրնաս սիրտ ու ջիղեր ու մկան 

Մաշումէն ետք նորէն լարել անդադար 

Եւ դիմանալ, երբ կորած է ամէն բան, 

Բացի կամքէն, որ կը մնայ մէջդ վառ. 

Եթէ կրաս արքաներու հետ պարզուկ, 

Ամբոխին մէջ` առաքինի ըլլալ միշտ, 

Եթէ մարդիկ անզօր են քեզ առթել վիշտ 

Եւ ամէնուն կու տաս արժէքն իր արդար, 

Եթէ սիրես, բայց սիրոյ խենթ չդառնաս. 

Քո՛ւկդ է երկիրն ու իր գանձերն անհամար 

Եւ աւելին` այն ատեն Մա՛րդ ես, տղաս: 

ՔԻՓԼԻՆԿ (անգլիացի բանաստեղծ) 

Թարգմանութիւն` ՄՈՒՇԵՂ ԻՇԽԱՆ 

www.kantsasar.com 
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