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ԶՐՈՅՑ 

Մտերմիկ Զրոյց Մը Մերոնց Հետ  

«ԱԶԴԱՐԱՐ»ի էջերուն նոր թարմութիւն ու ջերմութիւն պարգեւելու գծով մտայղացում 

մը յառաջացաւ՝ կազմակերպել մտերմիկ հարցազրոյցներ, համայնքիս կեանքին մէջ մեծ 

դերակատարութիւն ունեցող միութիւններու վարչութիւններուն հետ, կապ 

հաստատելու համար անոնց եւ երիասարդներուն միջեւ, որոնք դժբախտաբար 

(բացառութիւններ ը յարգելի են) լաւատեղեակ չեն միութիւններուս տքնաջան ու 

ազգանուէր  աշխատանքներու մասին: 

Այս առթիւ առաջին մեր հանդիպումը 

ունեցանք ՀՕՄԻ Քուէյթի մեկուսի 

մասնաճիւղի վարչութեան ատենապետուհի՝ 

Ընկհ.. Անժելլա Պէպէճեան-Գահուէճեանի եւ 

փոխ ատենապետուհի՝ Ընկհ.. Հայկուհի 

Շահպազեան- Աբիկեանի հետ: 

Հրաւիրեալները ընդառաջելով մեր 

առաջարկին նախ շնորհակալութիւն 

յայտնեցին հրաւէրին համար, ապա աւելի 

քան մէկ ու կէս ժամուան ընթացքին ներկայացուցին, ՀՕՄի Քուէյթի մեկուսի 

մասնաճիւղի հակիրճ պատմութիւնը եւ անդրադարձան իրենց աշխատանքներուն ու 

ծրագիրներուն մասին նաեւ սրտբացօրէն ներկայացուցին իրենց դիմագրաւած 

դժուարութիւնները: 

Ուրեմն Հայ Օգնութեան Միութեան Քուէյթի մեկուսի մասնաճիւղը հիմնուած է 27 Ապրիլ 

1995-ին: Օրին մասնաճիւղը բաղկացած է 80 անդամներէ: Այսօր աւելի քան 100 

կամաւորներէ բաղկացած մասնաճիւղը բազմաթիւ բարեսիրական ծրագիրներ 

կ՛իրականացնէ Քուէյթի համայնքէն ներս եւ Հայաստանի տարբեր շրջաններու մէջ` 

ընդգրկելով կրթութեան, մշակոյթի, առողջապահական եւ ընկերային ոլորտները: «Այս 

25 տարիներուն ընթացքին ՀՕՄ-ի կամաւորները անխնայ ժամանակ ու աջակցութիւն 

ցուցաբերեցին համայնքի զաւակներուն` առանց որեւէ ակնկալիքի ու գնահատականի 

սպասելու», զրոյցին ընթացքին յայտնեց ՀՕՄ-ի Քուէյթի մեկուսի մասնաճիւղի 

վարչութեան ատենապետուհի՝ Անժելլա Պէպէճեան-Գահուէճեանը: 

Ան նաեւ յայտնեց, թէ մասնաճիւղը ընդհանրապէս կը գործէ յանձնախումբերու միջոցով՝ 

քարոզչական, ընկերային եւ ձեռարուեստի: 

Զրուցակիցները նաեւ անդրադարձան տարեկան աւանդական իրենց 

աշխատանքներուն մասին, յաճախ վստահելով ընկերային յանձնախումբի 

ընկերուհիներուն, ինչպէս մտերմիկ նախաճաշեր, սիրոյ տօնին նուիրուած 

պարահանդէսներ, մայրերու տօն, Միջինքի նշում, եկեղեցական տօներու առթիւ 

կարկանդակի վաճառք, եւայլն: 
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Քարոզչական յանձնախումբին վստահուած է կազմակերպել դասախօսական շարքեր՝ 

հրաւիրելով  համայնքիս մէջ ապրող ու գործող մտաւորական դէմքեր, նաեւ հարց 

պատասխանի մրցոյթներ դպրոցի քերմէսներուն ընթացքին: 

Յանձնախումբս համագործակցաբար վարչութեան հետ պարբերաբար կը հրատարակեն 

ՀՕՄի «ՀԱՅ ՍԻՐՏ» եւ Քուէյթի «ԱԶԴԱՐԱՐ»ի թերթերուն մէջ մասնաճիւղի 

գործունէութիւնը ներկայացնող յօդուածներ: 

Ընկերուհիները նաեւ անդրադարձան ձեռարուեստի յանձնախումբի մասին ու շեշտեցին 

թէ տարիներու ընթացքին հայկական ասեղնագործութիւնը կեանքի կոչելու նպատակով 

վարչութիւնները բազմիցս կազմակերպած են ասեղնագործութեան մասնագիտական 

դասընթացքներ, ինչպէս Վանի, Մարաշի եւայլն: Սոյն դասընթացը վստահուած է ընկհ. 

Գոհար Եաղլըճեանին, որ սիրայօժար երկար տարիներու ընթացքին տասնեակ 

ընկերուհիներու փոխանձած է հայ ձեռարուեստի նուրբ գաղտնիքները: Տեղին է յիշել, թէ 

յանձնախումբի ընկերուհիները իրենց աշխատանքներով միշտ ներկայութիւն եղած են 

ազգային ու աւանդական տօներուն ընթացքին: Անոնց գեղեցիկ աշխատանքները 

զարդարած են համայնքի գրեթէ բոլորը տուները: 

Ատենապետուհին լայնօրէն անդրադարձաւ մասնաճիւղին իրագործած բացառիկ մէկ 

ծրագիրի մասին: Խօսքը «ՇԱՔԷ» պարախումբի մասին է: 2006ին ՀՕՄի նուիրեալ 

անդամ, վաստակաշատ ատենապետուհի՝ ընկհ. Շաքէ Զարիկեանի մտայղացումով 

կազմուեցաւ «ՇԱՔԷ» պարախումբը: Պարախումբի մարզումը վստահուեցաւ հայրենի 

պարուսոյց՝ Տիկ. Աննա Մանուկեանին: Վերջինս իր տքնաջան աշխատանքով մեծ 

խանդավառութիւն ստեղծեց երիտասարդներուն մօտ, որոնք աւելի քան տասը տարիներ 

ոչ միայն Քուէյթէն ներս այլ Քուէյթի սահմաններէն դուրս, մինչեւ Հայրենիքի բեմերուն 

վրայ իրենց ճոխ ելոյթներով բարձր պահեցի «ՇԱՔԷ» պարախումբին եւ զայն 

հովանաւորող ՀՕՄի Քուէյթի մեկուսի մասնաճիւղի անունները: Տարիներու ընթացքին 

պարախումբը ունեցաւ երէցներու եւ պատանիներու երկու առանձին խումբեր, որոնք կը 

գործեն մինչեւ այսօր ՀԱՄԱԶԳԱ3ԻՆի Քուէյթի մեկուսի կազմի հովանաւորութեան տակ: 
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Մէկ խօսքով մասնաճիւղը մինչեւ ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆի կազմութիւնը 2017ին, համայնքէս 

ներս մեծ սիրով կը տանէր նաեւ մշակութային լուրջ գործունէութիւն: 

Ատենապետուհին նշեց, թէ մասնաճիւղիս բոլոր վարչութիւնները տարիներու ընթացքին 

սերտօրէն գործակցած են Քուէյթի Ազգային վարժարանի հոգաբարձութեան ու 

տնօրէնութեանց հետ: Իրենց համար հայ դպրոցի գոյատեւումը էական ու առաջնային 

խնդիր է: Ուստի տարիներու ընթացքին անոնք որդեգրած են 3-6 սաներ, ու սատարած 

են Քուէյթի Ազգային վարժարանին: 

Լայնաշունչ ու առատ թեմաները աւելի 

զարգանալով զրուցակիցներս նաեւ յայտնեցին 

իրենց մտահոգութիւնները: «Մասնաճիւղս կը 

դիմագրաւէ մարտահրաւէրներ, որոնց կարգին` 

անդամարշաւ` շարքերը ոգեւորելու եւ 

հզօրացնելու համար,  նիւթական ապահովելու 

նորանոր միջոցներ ի գործ դնել` ՀՕՄ-ի 

տնտեսական առօրեան աւելի հեզասահ 

դարձնելու հեռանկարով».-հաստատեց 

ատենապետուհին եւ շեշտեց թէ մասնաճիւղին, 

պետական գրանցումի չգոյութեան պատճառով, 

բազմաթիւ ծրագիրները կը մնան թուղթի վրայ, 

հետեւաբար՝ վարչութիւնները չեն կրնար լիարժէք 

ծրագիրներ կազմակերպել եւ իրագործել: 

Իր կարգին ընկհ. Հայկուհի Շահպազեան- 

Աբիկեանը յայտնեց թէ վարչութիւնը յառաջիկային 

պիտի կազմակերպէ ընդարձակ ծրագիր մը, 2020 

տարեշրջանին համար, որ կը զուգադիպի ՀՕՄի 110 եւ մասնաճիւղիս 25 ամեակներու: 

Այս առթիւ նախատեսուած է հրատարակել մասնաճիւղիս փայլուն տարիներու 

գործունէութիւնը ներկայացնող Յուշամատեան մը: Ան խոստացաւ շուտով 

հրապարակել ձեռնարկներու շարքը, որոնք այժմ սերտողութեան մէջ են: 

Ընկհ. Հայկուհին նաեւ յիշեց, թէ մասնաճիւղս տարեկան յատուկ օժանդակութիւններ կը 

փոխանցէ Արցախի բանակին, արցախահայութեան կարիքաւոր ընտանիքներուն նաեւ 

կը սատարէ «ՍՕՍԷ» մանկապարտէզի ծրագիրին: «կ'ուզեմ յիշել, թէ բուժ-օգնութեան 

յատուկ նպաստներ նաեւ կը տրամադրենք համայնքիս կարիքաւոր զաւակներուն, նաեւ 

տարին երկու անգամ նիւթական օգնութիւն կը տրամադրենք շարք մը չքաւոր 

ընտանիքներուն», նշեց ընկհ. Հայկուհին: 

Աւարտին, սուրճի բուրմունքին ներքոյ, զրուցակիցներս կոչ ուղեցին, ԱԶԴԱՐԱՐին 

միջոցով, համայնքիս բոլոր երիտասարդուհիներուն, որ մաս կազմեն ՀՕՄի Քուէյթի 

մեկուսի մասնաճիւղին՝ միասնաբար ծրագրելու, աշխատելու, ծաղկելու եւ ծաղկեցնելու 

համայնքիս եւ ազգային եւ ընկերային կեանքը:    

www.aztarar.com 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Նախագահ Սարգսեան. «Մենք Պէտք Է Ձեւաւորենք 

Միասնական Ազգային Օրակարգ` Ընդհանուր Կենսական 

Նշանակութիւն Եւ Կարեւորութիւն Ունեցող Գերակայ 

Խնդիրներով» 

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան ուղերձ 

յղած է Հանրապետութեան տօնին առիթով: 

Ստորեւ` ուղերձին բովանդակութիւնը.  

«Սիրելի՛ հայրենակիցներ, 

Ջերմօրէն կը շնորհաւորեմ Հանրապետութեան տօնին 

առիթով: 

Հայ ժողովուրդը այսօր կը նշէ դարերու պատմութիւն 

ունեցող իր պետականութեան վերականգնման տօնը` հայ 

ժողովուրդի պայքարն ու ձեռքբերումները, անկոտրում ոգիի 

յաղթանակը խորհրդանշող մեր Հանրապետութեան տօնը: 

Հայկական ինքնութեան ձեւաւորման, հայոց 

պետականութեան կերտման ու կայացման ընթացքին հայ 

ժողովուրդի անցած ուղին հերոսական է ու փառաւոր` մեր կորուստները միայն ամրապնդած 

են մեր ապրելու ձգտումը, մեր միտքը ուղղուած եղած է ստեղծելուն, մեր ուժը` խաղաղութիւն 

հաստատելուն: 

Երախտապարտ ըլլանք բոլոր այն մարդոց, որոնք 1918 թուականին կերտեցին Հայաստանի Ա. 

Հանրապետութիւնը, 1920 թուականէն ի վեր` Խորհրդային Հայաստանը, իսկ 1991 թուականին 

կրկին ծնունդ տուին անկախ Հայաստանի Հանրապետութեան, բոլոր անոնց, որոնք շուրջ երեք 

տասնամեակ պահպանած են ու կը պահպանեն զայն: 

Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի անվտանգութեան ապահովումն ու կայուն զարգացումը 

համազգային նշանակութեան խնդիր են: Իսկ համազգային խնդիրները կրնան լուծուիլ միայն 

համազգային ջանքերով` Հայաստանի, Արցախի ու սփիւռքի բոլոր կարողութիւնները եւ 

ներուժը օգտագործելով: 

Մենք պէտք է ձեւաւորենք միասնական ազգային օրակարգ` ընդհանուր կենսական 

նշանակութիւն եւ կարեւորութիւն ունեցող գերակայ խնդիրներով ու առաջնահերթութիւններով, 

մեզմէ իւրաքանչիւրը պէտք է ներգրաւուած ըլլայ ընդհանուր հարցերուն վերաբերող 

որոշումներու կայացման գործընթացին մէջ: 
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Եւ այս առումով անգնահատելի է մեր երիտասարդութեան դերակատարումը: Այսօր ես 

առանձնայատուկ կը դիմեմ Հայաստանի, Արցախի, աշխարհի տարբեր անկիւններուն մէջ 

ապրող մեր երիտասարդ սերունդին` անկախ պետականութեամբ հայրենի հողի վրայ 

համախմբուելու կոչով: Այսօր լաւագոյն կարելիութիւնները ունինք ապրելու ու զարգանալու 

սեփական հողի վրայ, երազելու ու մտածելու վաղուան մասին, ամբողջացնելու հայրենիքը 

իբրեւ միասնական գաղափար եւ իբրեւ զօրեղ ու կենսունակ պետական միաւոր: Մենք չենք 

կրնար մեզի թոյլ տալ բաւարարուիլ մեր ձեռքբերումներով, այսօր մենք պատմական 

կարելիութիւն ունինք բարելաւելու մեր երկիրը, նպաստելու մեր հայրենիքի հզօրացման եւ, 

աւելի քան երբեք, այսօր մենք կրնանք եւ պարտաւոր ենք միասնաբար` Հայաստանի, Արցախի 

եւ սփիւռքի եռապատիկ ուժն ու կարելիութիւնները ծառայեցնելու Հայաստանին: 

Շնորհաւոր բոլորիս տօնը Հայաստանի, Արցախի եւ սփիւռքի մէջ: Խաղաղութիւն, յաղթանակ ու 

յաջողութիւն բոլորիս ու իւրաքանչիւրիս, մեր երկրին, մեր ժողովուրդին, իւրաքանչիւր 

ընտանիքի, իւրաքանչիւր քաղաքացիի: Վստահ եմ, որ մեր պետականութեան գալիք 

հարիւրամեակներու պատմութիւնը պիտի արձանագրէ հայ ժողովուրդի միասնութեամբ ու 

ստեղծագործ աշխատանքով ձեռք բերուած նոր յաջողութիւններն ու յաղթանակները: 

Աստուած բոլորիս պահապան»: 

Միասնական Աշխատանքով Հայրենիքի Զարգացման 

Նուիրուելու Պահն Է 

Մայիս 28-ն մեր նորագոյն պատմութեան ամէնէն փառահեղ էջն է, այսօր Հայաստանի ու 

հայութեան տօնն է` երկար տարիներու կորուստէ ետք  վերականգնուեցաւ մեր պետութիւնը, եւ 

այդ վերականգնումին մէջ իր մեծ դերը ունի Դաշնակցութիւնը. Սարդարապատի 

յուշահամալիրին մէջ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան հիմնադիր, պետական քաղաքական 
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գործիչ Արամ Մանուկեանի ծննդեան 140-ամեակին նուիրուած յուշակոթողի բացման 

արարողութենէն ետք «Երկիր»-ին հետ զրոյցի մը ընթացքին ըսաւ ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ 

Յակոբ Տէր Խաչատուրեանը: 

Վեց մեթր բարձրութեամբ` կարմիր տուֆէ կերտուած յուշակոթողը կառուցուած է ՀՅԴ 

Քանատայի կառոյցին եւ Թորոնթոյի մէջ Հայաստանի պատուոյ հիւպատոս Վան Լապոյեանի 

բարերարութեամբ, հեղինակած են ճարտարապետ Հայկ Ասատրեանը եւ քանդակագործ 

Արտակ Համբարձումեանը: 

«Յուշակոթողի բացումին ներկայ ենք հպարտութեան մեծ զգացումով, եւ ուրախ եմ, որ կամաց-

կամաց Արամ Մանուկեան իր արժանի տեղը կը  գտնէ Հայաստանի մէջ: Արամ Մանուկեանը 

Հայաստանի եւ սփիւռքի համար երկար տարիներ եղած է անկախութեան խորհրդանիշը: Ան  

Սարդարապատի հողին վրայ կերտուած յաղթանակի, նաեւ Վանի ապստամբութեան ու մեր 

ժողովուրդի մարտական ուղիի խորհրդանիշն է: Յիշենք, որ յաղթանակ կերտելէ ու Հայաստանի 

Հանրապետութեան հիմնադրումէն ետք ան ստանձնեց ներքին գործոց նախարարի պաշտօնն  

ու անցաւ քաղաքական դաշտ, բայց, ցաւօք, կարճ ժամանակ անց մահացաւ: Արամ 

Մանուկեանը լաւագոյն խորհրդանիշն է մեր անկախութեան ձգտման: Երանելի պիտի ըլլար, որ 

տեսնէր նաեւ 1919-ի Մայիսին կնքուած Միացեալ Հայաստանի հռչակագիրը», ըսաւ նա: 

Անդրադառնալով յուշակոթողին` Տէր Խաչատուրեան իր գոհունակութիւնը յայտնեց, որ անիկա 

կանգնած է Սարդարապատի յուշահամալիրին մէջ: «Յուսանք, մաղթենք, որ անիկա դառնայ 

ուխտատեղի հայ ժողովուրդին  համար», ընդգծեց Տէր Խաչատուրեան: 

ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչը նշեց, որ նորօրեայ իշխանութիւններուն եւ ժողովուրդին միշտ կը 

յորդորեն` միասնական աշխատանքով հայրենիքի զարգացման նուիրուելու պահն է այժմ, եւ 

անհրաժեշտ է հայրենիքին խնայել նոր ցնցումներ: 

ՀՅԴ-ի Նախաձեռնութեամբ Բացուած Է Արամ 

Մանուկեանի Ծննդեան 140-ամեակին Նուիրուած 

Յուշակոթողը 

Սարդարապատի յուշահամալիրին մէջ, 28 Մայիսին հանդիսաւոր արարողութեամբ բացումը 

կատարուեցաւ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան հիմնադիր, պետական եւ քաղաքական 

նշանաւոր գործիչ Արամ Մանուկեանի ծննդեան 140-ամեակին նուիրուած յուշակոթողին: 

ՀՅԴ-ի այս նախաձեռնութիւնը իրականացաւ համագործակցութեամբ Սարդարապատի հայոց 

ազգագրութեան եւ ազատագրական պայքարի պատմութեան թանգարանի տնօրէնութեան հետ: 

Ծրագիրը իրականացաւ ՀՅԴ Քանատայի կառոյցին հովանաւորութեամբ եւ Վարուժ Լափոյեանի 

(Թորոնթօ) մեկենասութեամբ: 

Յուշարձանը տեղադրուած է զանգաշտարակին մօտակայքը: Յուշարձանի խորհրդանիշներն 

են` սուրը, արծիւները, յաւերժութեան նշանը: 
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ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմինի Շնորհաւորական 

Ուղերձը 

Այսօր Հայաստանի անկախութեան հռչակման 101-րդ 

տարեդարձն է: 101 տարի առաջ այս օրը յեղաշրջուեց 

հայ մարդու քաղաքական մտածողութիւնը, եւ 

սերունդների առջեւ բացուեց հայը` հայ ազգին 

պատկանելու իրականութիւնը: Հայ մարդու մէջ 

արմատաւորուեց ազգային միասնութեան ու 

պետականութեան վերականգնման համահայկական 

տեսլականը: 101 տարի առաջ հռչակուած հայոց Ա. 

հանրապետութիւնը եկաւ ապացուցելու աշխարհին, որ 

ցեղասպանութիւն տեսած հայի յաղթանակի 

գրաւականը սեփական ուժերին յենուելու եւ 

միասնական պայքարի մէջ է: 

Հայաստանի Ա. հանրապետութեան ղեկավարութիւնը 

ստանձնած Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնը 

խորհրդարանի գերակայութեամբ ղեկավարուող 

ժողովրդավարական ու ընկերվարական արժէքներով 

առաջնորդուող երկրի հիմքը դրեց: Հայաստանի խորհրդայնացումից յետոյ 

անկախութեան տեսլականը փայփայող Դաշնակցութիւնը, հաւատարիմ իր 

սկզբունքներին, հաւաքագրեց, միացրեց, ներշնչեց ու կազմաւորեց սփիւռքը եւ աւելի ուշ 

հռչակեց «Դէպի Երկիր» կարգախօսը, որպէսզի հայը տէր դառնայ խորհրդայինից 

ժառանգած Հայաստանին` արդէն Հայաստանի Բ. Հանրապետութեանը: 

101 տարի անց մարտահրաւէրները մնացել են նոյնը: Ժողովրդավարական արժէքներով 

երկիր կառուցելու պարտաւորութիւնը, հայ ժողովրդի արդար Դատի հանգուցալուծման 

համար մղուած պայքարը եւ Արցախի հերոսամարտը վառ ապացոյցն են այն փաստի, 

որ հայի միասնութիւնն անժամանցելի արժէք է յաղթանակի հասնելու համար: 

Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւնը ինքնաճանաչման պատգամն է մեր ազգի համար, 

մեկնակէտը մեր այսօրուայ յաղթանակների, դասը` մարտահրաւէրները յաջողութեամբ 

դիմագրաւելու համար: 

Այսօր տօն է: Այսօր նշում ենք հայ ժողովրդի յաղթանակը: Այսօր անկախ Հայաստանն 

իրականութիւն է դարձել: Միացեալը գալիք սերունդներն են կերտելու: 

Շնորհաւո՛ր բոլորիս: 

ՀՅԴ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄԻՆ 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Պոլթըն. «Գրեթէ Հաստատ Է, Թէ Իրան Կը Կանգնի 

Ֆուժէյրայի Մէջ Քարիւղատար Նաւերուն Դէմ 

Յարձակումին Ետին» 

Միացեալ Նահանգներու ազգային 

անվտանգութեան խորհրդատու Ճոն Պոլթըն 

Չորեքշաբթի օր Արաբական Միացեալ 

Էմիրութիւններու մայրաքաղաք Ապու Տապիի 

մէջ յայտարարեց, որ «գրեթէ հաստատ է», թէ 

Իրան կը կանգնի 12 Մայիսին էմիրաթական 

ծովափին մօտ քարիւղատար չորս նաւերուն 

դէմ յարձակումին ետին: 

«Չորս նաւերուն դէմ յարձակումը գործուեցաւ 

ծովային ականներու միջոցով, որոնք գրեթէ 

հաստատ է, թէ Իրանի կողմէ զետեղուած են», 

նշեց Պոլթըն: 

Պոլթըն Ապու Տապի հասնելէ առաջ «Թուիթըր»-ի վրայ գրեց, թէ անհամբեր կը սպասէ էմիրաթցի 

դաշնակիցներու հետ քննարկելու շրջանային անվտանգութեան վերաբերող կարեւոր եւ 

այժմէական հարցեր: 

Ասիկա Պոլթընի շրջան կատարած 

առաջին այցելութիւնն է: 

Միւս կողմէ, Սպիտակ տունը 

յայտարարեց, թէ Միացեալ Նահանգներու 

նախագահի խորհրդական, Դարու 

գործարքի հարցով պատասխանատու 

Ճարետ Քուշներ այս շաբաթ շրջանի 

յատուկ պատուիրակ Ճէյսըն Կրինպլաթի 

եւ Իրանի հարցով ամերիկացի յատուկ 

պատուիրակ Պրայըն Հուքի 

ընկերակցութեամբ պիտի ձեռնարկէ 

շրջանային շրջապտոյտի մը, որ կը 

ներառէ Ռապաթը, Ամմանն ու Երուսաղէմը: Իրանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը 

Չորեքշաբթի օր հերքեց քարիւղատար նաւերուն դէմ իրանեան ականներու օգտագործման 

վերաբերեալ Պոլթընի յայտարարութիւնը: 

Նշենք, թէ կը նախատեսուի, որ Ուաշինկթըն 25 եւ 26 յունիսին Պահրէյնի մէջ հրապարակէ 

պաղեստինեւիսրայէլեան խաղաղութեան իր ծրագիրին` Դարու գործարքի տնտեսական 

բաժինը: 
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«Թուրքիոյ «Էս-400»-ներու Մատակարարումները 

Նախատեսուած Ժամկէտէն Արագ Կ՛ընթանան» Կ՛ըսէ 

Փեսքով 

Թուրքիոյ «Էս-400» համակարգերու մատակարարումները` թրքական կողմին խնդրանքով, 

նախատեսուած ժամկէտէն արագ կ՛ընթանան: «ՌԻԱ Նովոսթի» հաղորդեց, որ այս մասին 

յայտարարած է Ռուսիոյ նախագահի բանբեր Տմիթրի Փեսքով: 

«Ամէն ինչ ըստ ծրագրուածին է: Որեւէ ուշացում չկայ, ամէն բան բնական է», աւելցուցած է ան: 

«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութիւնը, յղում կատարելով ամերիկեան «Էֆ-35» հալածիչներու 

արտադրութեան ծրագիրին մէջ Թուրքիոյ դերին վերաբերեալ տեղեկութիւն ունեցող երկու 

աղբիւրներու, հաղորդեց, որ Ուաշինկթըն լրջօրէն մտադիր է առկախել «Էֆ-35»-երու ծրագիրի 

ծիրին մէջ թուրք օդաչուներու կրթութիւնը: Միւս կողմէ, «ՌԻԱ Նովոսթի» կը հաղորդէ, որ 

Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարար Հուլուսի Աքար յայտարարած է, թէ Անգարա 

Ուաշինկթընէն ռուսական «Էս-400» հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերու գնման 

վերաբերեալ վերջնագիր չէ ստացած: 

Նախապէս լրատուամիջոցներ հաղորդած էին, թէ Միացեալ Նահանգներ Թուրքիոյ 

ներկայացուցած են վերջնագիր. Ուաշինկթըն Անգարային սպառնացած է, թէ եթէ վերջինս 

չհրաժարի «Էս-400» համակարգերու գնումի գործարքէն, Միացեալ Նահանգներ Թուրքիան 

դուրս պիտի ձգեն ամերիկեան «Էֆ-35» հալածիչներու նախագիծէն: 

«Մենք կը գործենք մեր պարտականութիւններուն ծիրին մէջ: Թուրքիան Միացեալ 

Նահանգներուն ամբողջութեամբ վճարած է «Էֆ-35» հալածիչներու մատակարարման դիմաց: 

Անոնք արդէն Թուրքիոյ մէջ են, եւ օդաչուները վերապատրաստման դասեր կ՛առնեն», ըսած է 

Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարարը:  Նշենք, որ Թուրքիոյ պաշտպանութեան 

նախարարութիւնը Չորեքշաբթի օր հաղորդեց, որ Աքար իր ամերիկացի պաշտօնակից Փաթրիք 

Շանահանի հետ հեռաձայնային հաղորդակցութեան մը ընթացքին քննարկած է 

անվտանգութեան վերաբերող հարցեր եւ թուրք-ամերիկեան գործակցութեան 

կարելիութիւնները: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Հակադաշնակցականութիւնը Ընդդիմախօսութիւն Չէ, Այլ` 

Մոլուցք 

Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնը, ծնունդէն մինչեւ այսօր, 129-

ամեայ իր պատմութեան ընթացքին դիմագրաւած է 

ընդդիմախօսութեան տարբեր դրսեւորումներ: Հիմնադրութեան 

առաջին տարիներուն, հայ իրականութեան մէջ գործող այլ 

քաղաքական կուսակցութիւններ, շատ յաճախ` գաղափարական 

հիմնաւորումներով, ընդդիմախօսած են Դաշնակցութեան: 

Քրիստափոր Միքայէլեան 1901-ին «Պատմական չարիք» 

յօդուածին մէջ կը գրէ. «Զանազան կարգի, զանազան բնազդների 

հայեր, ընդունելով միեւնոյն երեւոյթը իբրեւ փաստ, տարբեր 

բացատրութիւններ են տալիս դրան»: Քրիստափորի ակնարկած «զանազան կարգի 

հայեր»-ուն մէջ կային «յեղափոխականներ», «գաղափարակիցներ», «յեղափոխական 

կռիւի համակիրներ», «անտարբերներ», պայքարը «աննպատակայարմար 

նկատողներ» եւ իրենց ունեցածը աւելցնելու համար «Հնդկաստան, Անգլիա, Ամերիկա, 

Ափրիկէ, ջհանամ» գացողներ: 

Այստեղ շատ պարզ բաժանում կարելի է կատարել ընդդիմախօսի ու 

հակադաշնակցական մոլուցքի միջեւ: Ազգային պայքարին միւս հաւատացողներուն մէջ 

են ընդդիմախօսները, որոնք կը հաւատան ազգային պայքարին, բայց գուցէ տարբեր 

մօտեցումներ ունին: Իսկ անտարբերներու, պայքարը աննպատակայարմար 

նկատողներու եւ «ջհանամ» գացածներու մէջ բոյն դրածը հակադաշնակցական 

մոլուցքն է: 

Այսպէս էր առաջին 30 տարիներուն, մինչեւ` կոմունիզմի գալուստը: Հայ ապազգային 

կոմունիստները հակադաշնակցական մոլուցքի աստիճանը բարձրացուցին 

հալածանքի, կացինահարման, սուտի ու կեղծիքի վրայ հիմնուած քարոզչութեան ու 

թշնամանքի մակարդակին: Կոմունիստները յաջողեցան նաեւ ընդդիմախօսութիւնը ի 

սպառ վերացնել եւ ընդդիմախօսին ալ ներքաշել հակադաշնակցականութեան մոլուցքի 

դաշտ: 

Խորհրդային Միութեան փլուզումով որոշ չափով վերականգնեցաւ 

ընդդիմախօսութիւնը: Որոշ խաւ մը, զրկուելով կոմունիստական աջակցութենէն, 

վերադարձաւ գաղափարական ու քաղաքական հայեացքներու վրայ կառուցուած 

ընդդիմախօսութեան: Բայց կոմունիստներու եօթանասունամեայ սուտի ու կեղծիքի 

վրայ խարսխուած քարոզչութիւնը ոչ միայն անհետեւանք չմնաց, այլ շարունակեց 

դրսեւորուիլ ՀՀՇ-ական ապազգային ու պայքարը «աննպատակայարմար նկատելու» 

տրամաբանութեամբ: Այդ տրամաբանութիւնը իր հարազատ արտայայտութիւնը գտաւ 

արցախեան գոյապայքարի օրերուն: 
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Այսպէս, սահուն կերպով հակադաշնակցականութեան դրօշը անցաւ ՀՀՇ-ին` Լեւոն Տէր 

Պետրոսեանի գլխաւորութեամբ: Հակառակ դրօշակիրի փոփոխութեան` մոլուցքի 

տրամաբանութիւնն ու գործելակերպը կը մնային նոյնը: Տրամաբանութիւնը կրկին կը 

մնար այն, որ պայքարը աննպատակայարմար է, եւ ազգային գաղափարախօսութիւնը 

կեղծ քաթեկորիա է: Իսկ գործելակերպը եւս նոյնն էր` սուտն ու կեղծիքը, բռնութիւնն ու 

հալածանքը, ամբոխավարութիւնն ու անցեալին հետ ածանցելը: Նոյնիսկ չվարանեցան 

ըսելու, որ Դաշնակցութիւնը կը համագործակցի կոմունիստներուն հետ` ընդդէմ 

ժողովուրդի «ընտրեալ» ՀՀՇ-ին:  

Այսօր եւս հակադաշնակցականութիւնը, գուցէ` տարբեր փաթեթաւորումով, գլուխ ցցած 

է` ամբոխավարական նոյն տրամաբանութեամբ, քիչ մը աւելի հայհոյախառն, բայց 

նոյնքան ապազգային եւ նոյնքան սուտի ու կեղծիքի վրայ հիմնուած: 

Հետեւաբար հակադաշնակցականութիւնը նոյնքան հին է, որքան Դաշնակցութիւնը: Ի 

վերջոյ, որո՞նք են հակադաշնակցականները: Անոնք ազգային գաղափարախօսութիւնն 

ու արժէքները ժամանակավրէպ ու կեղծ քաթեկորիա նկատողներն են, ազգային 

իրաւունքներու համար մղուած պայքարը աննպատակայարմար նկատողներն են, 

սուտի ու կեղծիքի ամբոխավար քարոզիչներն են եւ ներազգային բռնութեան ու 

հալածանքի կողմնակիցներն են: Ասոնցմէ դուրս` Դաշնակցութեան հասցէին 

քննադատական խօսք արտայայտողները յարգարժան ընդդիմախօսներն են, որոնք 

ունին տարբեր հայեացք ու համոզում եւ կը փորձեն իրենց գաղափարները հակադրել 

ՀՅԴ-ի համոզումներուն ու գաղափարներուն: 

Այստեղ հարց կը ծագի` ինչպէ՞ս վերաբերիլ հակադաշնակցական մոլուցքին: Կրկին 

դիմենք ՀՅԴ հիմնադիր Քրիստափոր Միքայէլեանին: Երբեմն` «Արտայայտել արդար 

վրդովմունք, երբ տեսնում ես, որ մարդիկ օգտւում են մտքից միայն նրա համար, որ 

արդարացնեն իրենց անարդարութիւնները»: Կարելի է` «Բաւականանալ սոսկ 

արհամարհանքով, որովհետեւ կան դէպքեր, երբ անարժան հակառակորդների հետ 

լուրջ խօսելը միայն անպատուութիւն է բերում ձեր դաւանած գաղափարին»: «Կարող է 

նոյնիսկ ներողամիտ լինել` ի նկատի ունենալով, որ մարդիկ շատ յաճախ կարող են 

իրենք էլ չիմանալ, թէ իրենց եւ ձեր մէջ նկատուող զանազանութիւնները բղխում են ոչ 

թէ պարզ գիտակցութիւնից կամ բարեխիղճ վերաբերմունքից դէպի ձեզ, այլ` այն կոյր 

բնազդներից, որոնց արմատները շատ հեռու են թաղուած»: 

«Բայց մի բան,- կ՛աւելցնէ Քրիստափոր,- որ պէտք է անկասկած արտայայտուի բոլոր 

դէպքերում եւ բոլոր ընկերների մէջ. դա վերջիվերջոյ այն արիութիւնն է, որով նրանք 

երբեք պէտք չէ ազդուեն այդպիսի երեւոյթներից: Մենք մնում ենք փոքրամասնութիւն, 

բայց այդ փոքրամասնութիւնը չէ, որ պիտի ենթարկուի անտարբերների, ձեռնպահների 

եւ ամէն կարգի Ճիզւիթների, իմաստակների կամ շառլաթանների բազմութեանը»: 

Այժմէական հնչելու համար` Քրիստափորին թուածներուն շարքին կարելի է այսօր 

աւելցնել նաեւ անլուրջներու բազմութիւնը: 

ԽԱԺԱԿ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Այվազովսկիի Նկարներ` 100 Տարի Առաջ Ղրիմի Ափերուն 

Խորտակուած Նաւու Մը Մէջ 

Վերջերս «Նեփթուն» արշաւախումբի ղեկավար Ռոման 

Տունայեւը յայտնեց, որ Այվազովսկիի վրձինին պատկանող 

նկարներ յայտնաբերուած են 100 տարի առաջ Ղրիմի 

ափերուն մօտ խորտակուած «Ժեներալ Քոցեպի» նաւուն մէջ: 

Ներկայիս աշխատանքները դադրեցուած են, որովհետեւ 

կտաւները վնասելու վտանգը մեծ է: 

Որոնումները կատարուած են 40 մեթր խորութեամբ, Ղրիմի 

թերակղզիի Թարխանքութ հրուանդանէն 12 մղոն 

հեռաւորութեամբ: Արշաւախումբի անդամները յայտնաբերած 

են առաւել քան տասը նկարներու մասեր, որոնց կարգին, 

ենթադրաբար, Այվազովսկիի վրձինին պատկանողներ: 

Զեկուցական Հաւաք 

17 Մայիսին Մոնրէալի Ս. Յակոբ ազգային վարժարանի «Բաստրմաճեան» սրահին մէջ տեղի 

ունեցաւ զեկուցական հաւաք մը, որուն ընթացքին հանդէս եկան ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ 

Յակոբ Տէր Խաչատուրեանը եւ Բիւրոյի անդամ Րաֆֆի Տօնապետեանը: 

Յակոբ Տէր Խաչատուրեանը, որ ընդհանուր ակնարկով մը անդրադարձաւ Հայաստանի վերջին 

իրադարձութիւններուն, 2018-ի ժողովրդական շարժումէն սկսեալ եւ անկէ ետք իւրաքանչիւր 

փուլի Դաշնակցութեան որդեգրած քաղաքականութեան ու կեցուածքներուն: Ան բացատրութիւն 

տուաւ անցուդարձերուն եւ անոնց հետեւանքներուն մասին, ՀՅԴ-Հայաստանի իշխանութիւն 

յարաբերութիւններուն, ժողովուրդին եւ երիտասարդութեան իրավիճակին, Հայաստանի 

իշխանութեան վարած ներքին եւ արտաքին քաղաքականութեան եւ անոնց հանդէպ 

Դաշնակցութեան դիրքորոշումներուն մասին: 

Յակոբ Տէր Խաչատուրեանը անդրադարձաւ նաեւ Արցախի քառօրեայ պատերազմէն ի վեր 

անցուդարձերուն, Ազրպէյճանի ռազմատենչ քաղաքականութեան եւ յայտարարութիւններուն ու 

անոնց հակադարձութիւններուն` Հայաստանի իշխանութեան, Արցախի կառավարութեան եւ 

Դաշնակցութեան կողմէ: Ան խօսեցաւ Դաշնակցութեան կողմէ Ջաւախքի մէջ տարուած 

աշխատանքին, Հայաստանի տարբեր մարզերու մէջ իրականացած ծրագիրներուն` ի խնդիր 

հայրենի ժողովուրդի բարգաւաճման եւ նոր սերունդի դաստիարակման: Ան զեկուցեց նաեւ 

սփիւռքի կարգ մը գաղթօճախներու մասին, կարգ մը գաղութներու նօսրացման, ուրիշներու 

աշխուժացման եւ նոր համայնքներու կազմակերպման եւ յայտնեց, որ իւրաքանչիւր 

գաղթօճախի իրավիճակին համաձայն, նոր ծրագիրներ կը մշակուին` նոր սերունդի 

հայապահպանման, երիտասարդութեան քաղաքականացման եւ ազգային կեանքին մէջ 

ներգրաւման նպատակով: 
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Րաֆֆի Տօնապետեանը, իր կարգին, անդրադարձաւ անցնող շրջանի իրադարձութիւններու 

արժեւորման եւ անոնցմէ քաղուելիք դասերուն անհրաժեշտութեան, ապա յաւելեալ 

մանրամասնութիւններ ներկայացուց սփիւռքի կազմակերպական կեանքին մասին, հոգեւոր եւ 

ազգային կառոյցներուն վստահուած դերակատարութեանց, ինչպէս նաեւ սփիւռքի մարդուժը 

լաւագոյնս օգտագործելով` ներդրումներ կատարելու Հայաստանի մէջ: Տօնապետեանը 

կարեւորութեամբ անդրադարձաւ քարոզչական ոլորտին մասին` յայտնելով, որ 

մարտահրաւէրները շատ են, սակայն հարկ է մամուլով, ընկերային ցանցերով եւ այլ 

միջոցներով նպատակաուղղուած աշխատանք տանիլ, որպէսզի մեր հայրենի ժողովուրդը 

տեղեակ պահուի Դաշնակցութեան ռազմավարութեան եւ մարտավարութեան մասին: 

ՀՕՄ-ի Օրուան Տօնակատարութիւն 

Հովանաւորութեամբ Քանատայի հայոց թեմի առաջնորդ Բաբգէն արք. Չարեանի, 

կազմակերպութեամբ ՀՕՄ-ի Մոնրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղերուն, 5 Մայիսին 

Մոնրէալի Հայ կեդրոնի «Ահարոնեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ՀՕՄ-ի օրուան 

տօնակատարութիւն: 

Օրուան հանդիսավար Բալիկ Լատոյեանը բարի գալուստ մաղթելէ ետք ներկաներուն, ամփոփ 

կէտերու մէջ ներկայացուց օրուան նախագահ Աննա Պուլկարեանին կենսագրականը, որմէ ետք 

հրաւիրեց զայն արտասանելու իր սրտի խօսքը: 

Ա. Պուլկարեանը շնորհակալութիւն յայտնեց զոյգ մասնաճիւղերուն` օրուան նախագահութիւնը 

իրեն վստահուած ըլլալուն համար, ապա կոչ ուղղեց ներկաներուն` գուրգուրալու ՀՕՄ-ի վրայ 

եւ կրկնապատկելու մեր ջանքերը` առաւել եւս արդիւնաւէտ դարձնելու համար անոր 

գործունէութիւնը: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  491, àõñµ³Ã, 31 Ø²ÚÆê, 2019                                                                        18 
 

Ապա սահիկներու ցուցադրութեամբ ներկայացուեցան «Սօսէ» եւ «Շուշի» մասնաճիւղերու 

տարեկան տեղեկագիրները, որուն յաջորդեց զարդասեղներու եւ վկայագիրներու տուչութիւն: 

Օրուան բանախօս, «Հորիզոն» շաբաթաթերթի վարիչ-խմբագիր Վահագն Գարագաշեանը իր 

խօսքին մէջ յայտնեց, որ ՀՕՄ-ի պատմագրութեան մէջ յատկանշական կը հանդիսանայ 20-րդ եւ 

21-րդ դարերու հատման ժամանակահատուածը, երբ ՀՕՄ-ի բարեսիրական գործադաշտը 

տարածուեցաւ չորս տարբեր բեւեռներու վրայ` Հայաստան, Արցախ, Ջաւախք եւ սփիւռք, 

աւելցնելով, որ իր ծանրաբեռնուած օրակարգերով հանդերձ, ՀՕՄ-ը չվարանեցաւ հայութեան 

դիմագրաւած իրերայաջորդ մարտահրաւէրները դիմագրաւելու եւ զօրաշարժի ենթարկելով իր 

շարքերը, նետուեցաւ գործի դաշտ` ձեռք երկարելու 1988-ին Հայաստանը հարուածած 

երկրաշարժի աղէտեալներուն, մայրութիւն ու տիրութիւն կատարելով որբացած երեխաներուն, 

կողք-կողքի կանգնելով Արցախի ազատամարտիկներուն հետ, զօրակցելով Հայաստանի 

հիւսիսային դարպաս Ջաւախքի հայրենակիցներուն ու, վերջապէս, յենասիւն հանդիսանալով 

սփիւռքի գաղթօճախներու մէջ գործող կրթական հաստատութիւններուն: 

Աւարտին, առաջնորդին ողջոյնի խօսքը արտասանեց Վարդան վրդ. Թաշճեանը, որ 

«Պահպանիչ»-ով փակեց ձեռնարկը:  

Ձեռնարկին ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: 

Նշենք, որ նուիրատուութիւններու ընդհանուր գումարը հասաւ 21.425 ամերիկեան տոլարի: 

www.kantsasar.com 
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Կոմիտաս Վարդապետի 150-

ամեակին Նուիրուած Ցուցահանդէս 

Նախաձեռնութեամբ ՀՄՄ «Նայիրի» միութեան, 16 Մայիսին միութեան սրահին մէջ տեղի 

ունեցաւ Կոմիտաս վարդապետի 150-ամեակին նուիրուած «Նոր գարուն» խորագիրը կրող 

երկօրեայ ցուցահանդէս, որուն իրենց մասնակցութիւնը բերին արուեստագէտներ` Նատիա 

Այվազեանը, Ռեբեկա Մահմուտեանը եւ Շարիս Մելքոմ-Աբգարը: 

Բացման եւ ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ Զօրիկ Շահպազեանը, որմէ ետք օրուան բանախօս 

Արտոյտ Զոհրապեանը ամփոփ կէտերու մէջ ներկայացուց Կոմիտաս վարդապետի 

կենսագրական տուեալները, անդրադարձաւ Կոմիտասի մասին հայ գրականութեան էջերուն 

մէջ տեղ գտած նիւթերուն` վեր առնելով Կոմիտասի անհատականութիւնը եւ հայկական 

երաժշտութեան մատուցած անոր անզուգական ծառայութիւնը: 

Թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. Սարգիսեանը իր ելոյթին մէջ կարեւոր նկատեց մնայուն 

արժէքներու անհրաժեշտութիւնը, որոնք կը լուսաւորեն մարդու միտքն ու հոգին, ընդգծելով, որ 

Կոմիտասի մշակումները բոլոր ժամանակներու եւ բոլոր տարիքի հայ մարդու ներշնչման 

աղբիւր են եւ հայ մարդուն հայրենի հողին կապող օղակ: 

Ձեռնարկին ընթացքին ցուցադրուեցաւ նաեւ տեսերիզ մը` Շարիս Մելքոմ-Աբգարի 

արտասանութեամբ: 
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Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան» Պոէմի  

Ռուսերէն Թարգմանութեան Շնորհահանդէսը 

Հովանաւորութեամբ եւ աջակցութեամբ Պուլկարիոյ մէջ Հայաստանի դեսպանութեան, 

22 Մայիսին Սոֆիայի Ազգային գրադարանին մէջ տեղի ունեցաւ միջնադարեան հայ 

գրող եւ փիլիսոփայ Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան ողբերգութեան» պոէմի ռուսերէն 

թարգմանութեան շնորհահանդէսը: 

Տպագրութեան նախաձեռնող եւ ձեռնարկի կազմակերպիչ Սոնա Մինասեանը 

ներկայացուց Նարեկացին եւ անոր գրական ժառանգութեան գլուխ գործոց «Մատեան 

ողբերգութեան» պոէմը: 

Գեղարուեստական յայտագիրով ելոյթ ունեցաւ երգչուհի Մարի Պասմաճեանը, որ 

մեկնաբանեց  Կոմիտասի ստեղծագործութիւններէն փունջ մը` ընկերակցութեամբ 

ջութակահար Նարինէ Վարդանեանի: 

www.aztarar.com 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Ձմերուկ Ուտելու 5 Համոզիչ Պատճառներ 

Համեղ, հիւթեղ եւ քաղցրահամ ձմերուկը նաեւ հարուստ է բնաթելերով, Ա., Պէ.6 եւ Սէ. 

կենսանիւթերով, փոթասիոմով, անթիօքսիտաններով, լիքոփենով եւ այլն… 

Ձմերուկը քիչ ջերմուժ պարունակող պտուղներու 

շարքին է, իսկ անոր կուտերը հարուստ են 

բնասպիտով, մակնեզիոմով եւ լաւ տեսակի իւղերով: 

-1- «Լայվ Սայընս» ամերիկեան կայքին համաձայն, 

ձմերուկը կը պաշտպանէ սրտանօթային 

հիւանդութիւններէն: Անիկա նաեւ կը կարգաւորէ 

արեան բարձր ճնշումը եւ, վերջապէս, բջիջները կը 

պաշտպանէ ընկճախտի հետ կապուած 

վնասուածքներէ: 

-2- Ձմերուկը հարուստ է ջուրով. անոր 

բաղադրութեան 90 առ հարիւրը ջուր է: Ամրան տաք 

եղանակին անիկա համեղ եւ ազդու միջոց մը 

ջրազրկումէ պաշտպանուելու համար: 

-3- Ձմերուկը քիչ ջերմուժ կը պարունակէ: Իւրաքանչիւր 100 կրամ ձմերուկը միջին հաշուով 

34,9 ջերմուժ կը պարունակէ: Այսուհանդերձ, շաքարախտաւորները պէտք չէ չարաշահեն անոր 

օգտագործումը: 

-4- Ձմերուկը հարուստ անթիօքսիտաններով, որոնք կը պայքարին բջիջներուն ծերացման դէմ: 

-5- Ձմերուկը կը բարելաւէ աչքերուն առողջութիւնը: 

Անիկա մեծ քանակութեամբ պեթա-քարոթեն կը պարունակէ, որ մարմնին մէջ Ա. կենսանիւթի  

կը վերածուի: Իսկ այս վերջինը աչքը կը պաշտպանէ տարիքի հետ կապուած տեսողութեան 

դժուարութիւններէ: Յիշենք, որ Ա. կենսանիւթը առողջ կը պահէ մեր մորթը, ակռաները, 

եղունգները եւ այլն… 

Սխալ Կարծիքներ Գիրութեան Մասին 
Իւրաքանչիւր հասակ իրեն համապատասխան ծանրութիւն ունի: 

Սխալ: Իտէալ ծանրութիւն գոյութիւն չունի: Բոլորս իրարմէ տարբեր ենք, ահա թէ ինչո՛ւ մեր 

ծանրութիւնը կախեալ է որոշ տուեալներէ` տարիք, սեռ, ժառանգականութիւն, ընկճախտ, 

մկանային զանգուած… 
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Հետեւաբար նոյն հասակը ունեցող երկու անձեր կրնան տարբեր ծանրութիւն ունենալ, առանց 

որ անոնցմէ մէկը արտակարգ գէր համարուի: 

*** 

Բնասպիտով սննդականոնները ամէնէն ազդուներն են: 

Սխալ: Գիտականօրէն փաստուած է, որ բնասպիտով սննդականոնները ազդու են կարճ 

ժամանակի վրայ: Միսի, ձուկի, հաւկիթի եւ կաթնեղէնի վրայ հիմնուած այս սննդականոնը 

կրնայ մինչեւ 7 քիլօ նիհարցնել` մէկ ամսուան ընթացքին: Բայց երկար ժամանակի վրայ 

քիլոները կրկին կը կուտակուին: 

*** 

Գիրութիւնը ժառանգական է, եւ մենք անզօր ենք:  

Սխալ: Թէեւ գիրութեան ընտանեկան նախընթացները անհերքելի 

իրականութիւն են, սակայն չի նշանակեր, որ մենք անզօր ենք 

անոր դիմաց: Սերտուած եւ հաւասարակշռուած սնունդը շատ բան 

կրնայ փոխել: 

*** 

Նիհարնալու համար պէտք է զրկուիլ… 

Սխալ: Պէտք է խուսափինք ծայրայեղ ու խիստ 

սննդականոններէն` նախապատուութիւնը տալով այլազան եւ 

սերտուած տեսակներուն: Ճիշդ է, որ առաջիններուն արդիւնքը 

աւելի ակներեւ եւ արագ է, սակայն երկրորդները երկար ժամանակի վրայ աւելի տանելի եւ 

առողջապահական են: 

Մարզանքը կը նիհարցնէ: 

Ճիշդ եւ սխալ: Մարզանքը մարմինը սլացիք կը դարձնէ: Մարզանքը ինքնին չի նիհարցներ, 

բայց կ՛օգնէ, որ մենք աւելի արագ ջերմուժ այրենք: 

*** 

Կարգ մը ժելիւլներ եւ սերեր կը նիհարցնեն: 

Սխալ: Մինչեւ օրս գոյութիւն չունին նիհարցնող սերեր, անոնք  կրնան լուծել սելիւլիթի հարցեր, 

բայց երբեք չերազենք ու չհաւատանք, որ սերերու միջոցով կրնանք նիհարնալ: 

www.aztagdaily.com 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

«Երկինքն էր սառել ու չկար Աստուած… 

Բայց ահա, ահա` հեքեա՞թ թէ հրաշք,  

Ծառացաւ մի մարդ, 

Հրաշքից փախած ու հրաշք մի մարդ.  

Կանգնեց նա դաշտում մեր Արարատեան, 

Դիակների մէջ եւ ագռաւների, 

Եւ հաւատքն արած պողպատեայ վահան, 

Եւ սէրն հայրենեաց մի շեփոր ռազմի` 

Սոված, սարսափած մարդկանցից վհատ 

Դարբնեց մի բանակ, 

Եւ որպէս ոխից շիկացած երկաթ` 

Խփեց ոսոխի ճակատին անարգ… 

Յիշո՞ւմ ես, Աբով, թէ ո՞նց ապրեցան 

Հայոց աշխարհի զարմերը վերջին, 

Երբ չկար Աստուած, երկինքն էր դաժան, 

Յիշո՞ւմ ես կրկին, 

Ահեղ Բէլի դէմ ծառացող Հայկին 

Եւ նրա թոռան. 

Թո՞ռն էր նա Հայկի, զա՞րմը Վարդանի, 

Դաւի՞թն էր մանուկ, 

Հայոց լեռներում յայտնուած ոգի՞… 

Յիշո՞ւմ ես նրա ճակատը պայծառ, 

Անունն անթառամ- 

Մանուկեան Արամ…» 

«Կարող են մարդիկ խախտել լեռներին 

Ու բազկի ուժով սանձել գետերին.- 

Բայց ո՞վ է կարող 

Ժամանակների վճիռը եղծել, 

Եւ դիւցազնութեան կապոյտ երկնքում 

Շողացող աստղին վարագոյր քաշել…»: 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԾԱՌՈՒԿԵԱՆ 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԾԱՌՈՒԿԵԱՆ 

(4 Հոկտեմբեր 1913, Կիւրին - 23 

Մայիս 1989, Փարիզ), սփիւռքա

հայ բանաստեղծ, արձակագիր, 

լրագրող։ Հիմնադիրն է Նայիրի 

գրական հանդէսին։ 

Ծառուկեանի արձակ գործերը 

ընդհանրապէս 

ինքնակենսագրական կամ 

յուշագրական են, 

ինչպէս՝ «Մանկութիւն Չունեցող 

Մարդիկ»ը եւ «Երազային 

Հալէպը»։ 

https://hyw.wikipedia.org/wiki/4_%D5%80%D5%B8%D5%AF%D5%BF%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80
https://hyw.wikipedia.org/wiki/1913_%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6
https://hyw.wikipedia.org/w/index.php?title=23_%D5%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%BD&action=edit&redlink=1
https://hyw.wikipedia.org/w/index.php?title=23_%D5%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%BD&action=edit&redlink=1
https://hyw.wikipedia.org/wiki/1989_%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6
https://hyw.wikipedia.org/wiki/%D5%93%D5%A1%D6%80%D5%AB%D5%A6
https://hyw.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8D%D6%83%D5%AB%D6%82%D5%BC%D6%84&action=edit&redlink=1
https://hyw.wikipedia.org/w/index.php?title=%D5%8D%D6%83%D5%AB%D6%82%D5%BC%D6%84&action=edit&redlink=1
https://hyw.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%AB%D6%82%D5%B6_%D5%89%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D6%81%D5%B8%D5%B2_%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%AB%D5%AF
https://hyw.wikipedia.org/wiki/%D5%84%D5%A1%D5%B6%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%AB%D6%82%D5%B6_%D5%89%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D6%81%D5%B8%D5%B2_%D5%84%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%AB%D5%AF
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐԸ 


