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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ԴԱՍԱԽՕՍԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ
Հովանաւորութեամբ Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի
Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերապատիւ Տէր
Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանի, Քուէյթի Հայ Դատի
յանձնախումբի կազմակերպութեամբ՝ Ուրբաթ, 14
Մարտ 2014-ին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, Սրբոց
Վարդանանց

եկեղեցւոյ

մէջ

տեղի

ունեցաւ

հետաքրքրական եւ յիշատակելի դասախօսական
երեկոյ մը « ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԿՈՐՍՈՒԱԾ ՀԱՅԵՐԸ»
թեմայով:

Օրուան առաջին բանախօսը, Հայ Դատի յանձնախումբի անդամ՝ պրն. Յովհաննէս
Սերոբեան, նախ բարի գալուստի խօսքը փոխանցեց ներկաներուն, ապա ներկայացուց
առաջին թեման՝ «ՀԱՄՇԷՆԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ»: Ան անդրադարձաւ
համշէնահայութեան պատմութեան ուսումնասիրութեան աղբիւրներուն: Պատմական
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ընդարձակ տեղեկութիւններով բանախօսը մանրամասնօրէն
ներկայացուց համշէնահայութեան հալածանքներուն, անոնց
մահմէտականացման, բնակութեան վայրերուն, մշակոյթին եւ
ծիսակատարութիւններուն:
ցուցադրուեցաւ

նաեւ

Դասախօսութեան
համշէնահայերուն

ընթացքին
վերաբերեալ

պատրաստուած տեսանիւթեր:
Օրուան երկրորդ բանախօսն էր, Հայ Դատի յանձնախումբի
ատենապետ՝ պրն. Տիգրան Պայաթեան: Ան ներկայացուց
«ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԻՍԼԱՄԱՑԱԾ ԹԱՔՈՒՆ ՀԱՅԵՐԸ» թեման:
Դասախօսը անդրադարձաւ այն հայերուն մասին, որոնք, մէկ
դար առաջ, իրենց ինքնութիւնը թաքուն պահելով՝ կþապրին
Թուրքիոյ արեւելեան շրջանին մէջ, ստանձնելով թրքական եւ
քրտական

ինքնութիւններ:

պատրաստուած էր ամենայն

Դասախօսութիւնը
մանրամասնութեամբ եւ

վիճակագրական տուեալներով:
Դասախօսութեան

աւարտին

յարգելի

դասախօսները

պատասխանեցին տրուած հարցումներուն:
Այնուհետեւ

իր հայրական խօսքը փոխանցեց Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի

Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերապատիւ Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան: Ան
ջերմապէս գնահատեց Հայ Դատի յանձնախումբի անդամներուն տարած աշխատանքը
եւ քաջալերեց, որ նմանօրինակ դասախօսական երեկոներ յաճախ կրկնուին: Հայր
Սուրբը իր խօսքին ընդմէջէն անդրադարձաւ հայութեան
պայքարին,

հայերուն

ունեցած

հզօր

կամքին

եւ

մարտնչելու ոգիին. « Մենք հպարտ ենք, որ Տէր Զօրը
տեսանք եւ Տէր Զօրը պատճառ դարձաւ, որ մենք
յարութիւնն ու կեանքը ճաշակենք: Մենք ընտրեցինք
կեանքը, որ յարութիւն կու տայ, ընտրեցինք զէնքը, որ
ազատութիւն կու տայ: Մենք ունինք մեր եկեղեցին, մեր
դպրոցը

եւ

մեր

ակումբները.

շարունակենք

մեր

ազգային

հպարտութեամբ

գործունէութիւնները,

որովհետեւ մեզի տրուած է կտակ մը եւ մենք այդ

կտակին պաշտպանները պիտի

դառնանք»:
Հուսկ, դասախօսական երեկոն փակուեցաւ «Պահպանիչ»ով:
Մարալ Համպոյեան
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Մշակութային Ցուցափեղկ
Երեքշաբթի, 18 Մարտ 2014-ին, Քուէյթի
Ամերիկեան
Համալսարանէն
ներս
կազմակերպուած
էր
«Մշակութային
Ցուցափեղկ»
ձեռնարկը,
ուր
եօթը
երկիրներու՝ Քուէյթի, Իրանի, Պաղեստինի,
Սուրիոյ,
Փաքիստանի,
Լիբանանի,
Եգիպտոսի
եւ
Հայաստանի
ներկայացուցիչներ հանդէս եկան իրենց
երկիրներու
մշակոյթներէն
պատառիկներով:
Հ.Օ.Մ.-ի «Շաքէ» պարախումբը ներկայացաւ «Արցախ» պարով: Հայուհիները իրենց
պարով Հայաստան դարձան՝ միաձուլուեցան հայկական հողին ու ջուրին եւ վեր
յառնեցան իբրեւ հազարամեայ մշակոյթի կրողներ: Դահլիճը հասած էր
խանդավառութեան գագաթնակետին: Հայկական մշակոյթը դիւթած էր ներկաները ու
փոխադրած Հայաստան: Հայկական մշակոյթի
հզօրութիւնը ակներեւ էր:
«Շաքէ»
պարախումբը
գրաւեց
առաջին
հորիզոնականը: Կը շնորհաւորենք պարախումբի
աղջիկները, պատասխանատուներն ու պարուսոյց
Տիկ. Աննա Շմաւոնեանը: Յիշենք նաեւ, որ այս
թեմայի մասին արագ արձագանգեց «Եռագոյն»
լրատուկան կայքէջը:

Մեր սիրելի ընթերցողներուն մեծ ուրախութեամբ կը յայտարարենք թէ
Քուէյթի Ազգային Առաջնորդարանի պաշտօնական կայքը էջ արդէն կը
գործէ երեք օրերէ ի վեր:

www.armenianprelacykw.org
Կայքին մէջ զետեղուած են, պատմական, արխիւային նիւթեր, ազգային
կեանքն ու գործունէութիւնը արտացոլող լուրեր, իրագործումներ, նաեւ
արագ լրահոս:
Այս հետաքրքրական գործը կը յանձնենք ձեր ուշադրութեան:
Կը սպասենք նաեւ ձեր անդրադարձը:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Նախագահ Սարգսեան Փութինի Հետ Քննարկեց Խրիմի
Հարցը
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան
Չորեքշաբթի
օր
հեռաձայնային
հաղորդակցութիւն մը ունեցաւ Ռուսիոյ
նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ:
Նախագահներ
Սերժ
Սարգսեան
եւ
Վլատիմիր
Փութին
քննարկեցին
հայռուսական երկկողմանի համագործակցութեան վերաբերող, ինչպէս նաեւ միջազգային եւ
շրջանային օրակարգի շարք մը արդիական հարցեր, անդրադարձան Հայաստանի` Մաքսային
միութեան միանալու որոշումէն ետք այդ ուղղութեամբ իրականացուող աշխատանքներու
ընթացքին:
Նախագահները միտքեր փոխանակեցին ուքրանական ճգնաժամի եւ անկէ դուրս ելլելու
ուղիներուն վերաբերեալ: Այդ ծիրին մէջ զրուցակիցները անդրադարձան Խրիմի հանրաքուէի
կայացումէն ետք ստեղծուած իրավիճակին եւ արձանագրեցին, որ ատիկա կը հանդիսանայ
ազատ կամքի արտայայտութեան միջոցով ժողովուրդներու ինքնորոշման իրաւունքի
կիրարկման հերթական օրինակը: Միաժամանակ ընդգծուեցաւ միջազգային իրաւունքի
չափանիշներուն ու սկզբունքներուն, նախ եւ առաջ ՄԱԿ-ի կանոնադրութեան,
նուիրուածութեան կարեւորութիւնը:
Երկու նախագահները նաեւ քննարկեցին ղարաբաղեան տագնապի լուծման հոլովոյթը եւ այդ
ուղղութեամբ ձեռնարկուող քայլերը: Հայաստանի նախագահը բարձր գնահատեց Ռուսիոյ
գործունէութիւնը` իբրեւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահ երկիր եւ ընդգծեց
համանախագահներու միացեալ ջանքերուն կարեւորութիւնը` միտուած տագնապի խաղաղ
լուծման: Նախագահ Սերժ Սարգսեան վերահաստատեց Հայաստանի պատրաստակամութիւնը
շարունակելու
տագնապի
լուծման
ուղղութեամբ
ԵԱՀԿ-ի
Մինսքի
խմբակի
համանախագահներու հետ միացեալ աշխատանքը:

Չորս Ոչ Իշխանական Խմբակցութիւնները Ընդհանուր
Յայտարարի Եկան
Հայաստանի Ազգային ժողովի չորս ոչ իշխանական խմբակցութիւնները դռնփակ հերթական
նիստին որոշում տուած են Հայաստանի կառավարութեան անվստահութիւն յայտնելու
վերաբերեալ:
Այդ նպատակով պիտի կատարուի ստորագրահաւաք` կառավարութեան անվստահութիւն
յայտնելու մասին նախագիծը 28 ապրիլին Ազգային ժողովի քառօրեայի օրակարգին մէջ
ներառելու համար:
Որոշում տրուած է նաեւ մասնակցիլ «Դէմ եմ» քաղաքացիական նախաձեռնութեան
կազմակերպած հանրահաւաքին, որ տեղի պիտի ունենայ 22 մարտին:
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Կառավարութիւնը Երկխօսութեան Կը Հրաւիրէ «Դէմ Եմ
Պարտադիրին» Շարժումը
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսեան Չորեքշաբթի օր երկխօսութեան հրաւիրեց «Դէմ
եմ պարտադիրին» շարժումի անդամները` ընդունելով, որ պարտադիր կենսաթոշակային
համակարգին վերաբերող օրէնքներուն մէջ թերութիւններ կրնան ըլլան:
«Մենք կը յայտարարենք, որ պատրաստ ենք երկխօսութեան, որովհետեւ այն դիրքորոշումը`
կա՛մ ամէն ինչ, կա՛մ ոչինչ, անընդունելի է ինչպէս մեզի համար, նոյնպէս ալ քաղաքացիական
հասարակութիւնը
ներկայացնող
պատասխանատու
երիտասարդներուն
համար»,
կառավարութեան նիստին ժամանակ ըսաւ վարչապետ Սարգսեան:
«Կ՛ընդունինք, որ մեր օրէնքները` մանաւանդ ամէնէն բարդ բարեփոխումին վերաբերող
օրէնքները չեն կրնար ըլլալ առանց թերութիւններու: Բնականաբար, այդ օրէնքներուն մէջ կան
թերութիւններ, զորս կը մատնանշեն նաեւ մեր ընդդիմախօսները: Մենք կը յայտարարենք, որ
ճիշդ ճամբան երկխօսութեան ճամբան է, եւ կը հրաւիրենք մեր երիտասարդ գործընկերները`
«Դէմ եմ» շարժման ներկայացուցիչները այդ երկխօսութեան», աւելցուց Տիգրան Սարգսեան:
«Մեզի կ՛ոգեւորէ այս երիտասարդական աշխուժութիւնը: Հասկնալի է, որ տարբեր
քաղաքական ուժեր կը փորձեն օգտագործել ատիկա, բայց այն, որ երիտասարդները զերծ կը
մնան խնդիրներու քաղաքականացումէն, նոյնպէս կը վկայէ այն մասին, որ այս երկխօսութիւնը
խիստ կարեւոր է մեր պետութեան ապագային համար», նշեց վարչապետը: Ան յայտարարեց,
որ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ կը ձեւաւորուի քաղաքացիական հասարակութիւն, որ
կը թելադրէ իր կանոնները եւ ատիկա կը նշանակէ, որ կառավարութիւնը պէտք է իր
գործունէութիւնը շտկէ եւ դարձնէ այնպիսին, որ հաշուի առնուի, թէ կառավարութեան
կարեւորագոյն խնդիրն է նպաստել եւ խթանել քաղաքացիական հասարակութեան կայացումը:

Մամետեարով. «Լա Հէյի Մէջ Տեղի Պիտի Ունենայ
Հայաստանի Եւ Ազրպէյճանի Արտաքին Գործոց
Նախարարներու Հանդիպումը»
Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամետեարով յայտարարած է, որ
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարները պիտի հանդիպին Լա Հէյի մէջ:
Ըստ «Թրենտ» լրատու գործակալութեան, հանդիպումը
տեղի պիտի ունենայ Լա Հէյի մէջ 24-25 մարտին
նախատեսուած Հիւլէական անվտանգութեան հարցերով
խորհրդաժողովին ընթացքին:
Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարը նաեւ նշած է,
որ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակը շրջան պիտի այցելէ
ապրիլին:
«Մենք չենք կրնար յաւերժ բանակցիլ, պէտք է սկսիլ խաղաղութեան մեծ համաձայնագիրի
շուրջ քննարկումին», ըսած է Մամետեարով:
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան Խորհրդարանի
Յայտարարութիւնը` Խրիմի Մէջ Տեղի Ունեցած
Հանրաքուէին Մասին
Մարտի
16-ին
Խրիմի
ժողովուրդը
համաժողովրդական
հանրաքուէի
միջոցով
քուէարկեց իր ապագան ինքնուրոյն տնօրինելու
օգտին:
Խրիմի
կարգավիճակի
հարցով
հանրաքուէն,
այդպիսով, դարձաւ ազգերի ինքնորոշման իրաւունքի
իրացման եւս մէկ նախադէպ, որով հերթական անգամ
հաստատուեց,
որ
միջազգային
իրաւունքում
պետութեան
տարածքային
ամբողջականութիւնը
գերակայ չէ ժողովրդի ազատ կամարտայայտութեան
նկատմամբ:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի խմբակցութիւնները եւ
պատգամաւորական խումբը ողջունում են Խրիմի ժողովրդին` պատմական հնարաւորութիւնը
իրացնելու առթիւ:
Արցախի խորհրդարանի քաղաքական ուժերը եւ պատգամաւորական խումբը տեղին են
համարում յիշեցնել, որ 1991 թուականի դեկտեմբերի 10-ին, առաջնորդուելով այդ պահին
դեռեւս գործող Խորհրդային Միութեան օրէնսդրութեամբ եւ միջազգային իրաւունքի հիմնարար
սկզբունքներով` Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն իրացրեց իր ինքնորոշման իրաւունքը եւ
հանրաքուէի միջոցով իր վճռական խօսքն ասաց յօգուտ անկախ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան, ինչը վերահաստատուեց 2006 թուականի դեկտեմբերի 10-ի
սահմանադրական հանրաքուէի արդիւնքներով:
Հաշուի առնելով անկախութեան հանրաքուէից յետոյ Ազրպէյճանի կողմից պարտադրուած
պատերազմի,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետութեան
հետ
յարաբերութիւնների
կարգաւորումը ձգձգելու դառը փորձը` Արցախի Ազգային ժողովի խմբակցութիւնները եւ
պատգամաւորական խումբը կոչ են անում ձեռնարկել հնարաւոր բոլոր միջոցները, որպէսզի
Խրիմի Ինքնավար Հանրապետութիւնում տեղի ունեցած հանրաքուէից յետոյ ստեղծուած
իրավիճակը կարգաւորուի բացարձակապէս խաղաղ միջոցներով, փոխադարձ յարգանքի
հիման վրայ:
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
«ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ»
«ՀԱՅՐԵՆԻՔ»
«ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ»
ԽՄԲԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԵՒ
«ԱՐՑԱԽԱՏՈՒՆ» ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲ

www.aztarar.com
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Ռուսամէտ Զինեալներ Գրաւեցին Սեւասթոփոլի Մէջ
Գտնուող Ուքրանական Ծովուժի Ռազմակայանը
Ռուսամէտ գործիչներ Չորեքշաբթի օր գրաւեցին
Սեւասթոփոլի մէջ
գտնուող ուքրանական
ծովուժի կեդրոնատեղին: Ուքրանական ծովուժի
ղեկավար Սերհիյի Հայտուք ձերբակալուեցաւ եւ
ուքրանական դրօշը կեդրոնէն վար առնուեցաւ:
Անոր տեղ բարձրացուեցաւ ռուսական դրօշը:
Կեդրոնի ուքրանական անձնակազմի բազմաթիւ
անդամներ իրենց անձնական իրերով հեռացան
զօրանոցէն:
Շուրջ 200 անձեր զօրակայան ներխուժելով
ներկայացան ուքրանական աւագ
պատասխանատուներու հետ բանակցելու: Քիեւ իր զինուորներուն հրամայեց տեղւոյն վրայ
մնալ, սակայն շարք մը զինուորներ, ոմանք արցունքը աչքերուն, իրենց ապրանքները շալկած
հեռացան կեդրոնէն: Այլ զինուորներ տակաւին կը գտնուին կեդրոնին մէջ եւ կը մերժեն
անձնատուր ըլլալ: Աւելի ուշ, սակայն, Ուքրանիա որոշեց իր ուժերը հեռացնել Խրիմէն:
Ուքրանիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը հաղորդեց, որ նոյնպիսի դէպք մը պատահած
է Արեւմտեան Խրիմի մէջ գտնուող Նովօ¬Օզիոռն ծովուժի զօրանոցին մէջ:
Ուքրանիոյ պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնակատար Իհոր Թենիուխ եւ առաջին
փոխվարչապետ Վիթալի Եարեմա Խրիմ մեկնեցան լարուածութիւնը վնասազերծելու համար,
սակայն Խրիմի օդակայանի իշխանութիւնները չարտօնեցին, որ անոնք Խրիմ մուտք գործեն:
Մինչ Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին Տումային փոխանցեց Խրիմի` Ռուսիոյ միացման
շուրջ օրինագիծը, Ռուսիոյ սահմանադրական խորհուրդը յայտարարեց, որ Խրիմի` Ռուսիոյ
միացման համաձայնագիրը ռուսական սահմանադրութեան համահունչ է: Ուքրանիան
հրաժարեցաւ ԱՊՀ¬ի նախագահութենէն: Աւելի ուշ, այդ երկիրը դուրս եկաւ ԱՊՀ¬էն:
Քրեմլինի բանբեր Տմիթրի Փեսքով յայտարարեց. «Եթէ մեր գործընկերներէն մէկը միակողմանի
կերպով պատժամիջոցներ հաստատէ, ապա մեր հետաքրքրութիւնը աշխարհի մէկ այլ բաժինին
մէջ գտնուող գործընկերոջ մը վրայ պիտի կեդրոնացնենք: Աշխարհը միաբեւեռ չէ, ուստի
տնտեսական այլ գործընկերներու վրայ պիտի կեդրոնանանք»:
Փեսքով ըսաւ, որ «Ռուսիոյ դէմ ամերիկեան հաւանական պատժամիջոցները անընդունելի են»`
շեշտելով, որ «Ռուսիա պիտի շարունակէ տնտեսական գործակցութեան ձեռք երկարել
Եւրոպական Միութեան»:
«Մենք կ’ուզենք Եւրոպական Միութեան ու Միացեալ Նահանգներու հետ տնտեսական լաւ
յարաբերութիւններ պահել, եւ Եւրոպական Միութեան հետ ունինք տնտեսական
յարաբերութիւններ, որոնք մեզի կը ստիպեն անոր հետ լաւ յարաբերութիւններ պահպանել»:
ՕԹԱՆ¬ի ընդհանուր քարտուղար Անտերս Ֆոկ Ռասմուսեն երեքշաբթի օր Ռուսիոյ հասցէին
սուր քննադատութիւն կատարած էր` ըսելով. «Խրիմի ճանաչումը անօրինական եւ
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անթոյլատրելի է, եւ դաշինքի անդամ երկիրները չեն ընդունիր Խրիմի միացումը Ռուսիոյ»`
աւելցնելով, որ «Ռուսիան կանգնած է վտանգաւոր ուղիի վրայ»:
ՕԹԱՆ-ի մամլոյ ծառայութիւնը յայտնեց, որ դաշինքը մտադիր չէ զօրքեր մտցնել Ուքրանիա եւ
կը պնդէ տագնապի խաղաղ լուծումին վրայ: ՕԹԱՆ Չորեքշաբթի օր երեկոյեան յայտարարեց,
որ Ռուսիոյ քայլերը պաղ պատերազմի աւարտէն ետք Եւրոպայի ամէնէն վտանգաւոր
սպառնալիքն են:

Կիւլ. «Խրիմը Նոր Պաղ Պատերազմի
Խթան Պիտի Հանդիսանայ»
«Արմէնփրես» լրատու գործակալութիւնը` վկայակոչելով թրքական
«Այ.Էյդ.Էյ.» լրատու գործակալութիւնը, կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ
նախագահ Ապտիւլլա Կիւլ Քոփենհակընի մէջ յայտարարած է, որ Խրիմի
մէջ ստեղծուած իրավիճակը նոր պաղ պատերազմի խթան պիտի
հանդիսանայ: Ան նշած է, որ պաղ պատերազմի սկսելու պարագային ոչ
մէկ կողմ օգուտ պիտի ստանայ:

Ըստ Միացեալ Նահանգներու Արտաքին Գործոց
Նախարարութեան. Միացեալ Նահանգներու Մէջ
Սուրիացի Դիւանագէտներու Աշխատանքներու
Դադրեցումը Չի Նշանակեր Դիւանագիտական
Յարաբերութիւններու Խզում
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Ճէյն Փսաքի
յայտարարեց, որ «Ամերիկայի մէջ Սուրիոյ դեսպանատան պաշտօնեաները այլեւս որեւէ
առանձնաշնորհում, անձեռնմխելիութիւն կամ պաշտպանութիւն չեն վայելեր»:
Փսաքի վստահեցուց, որ «Սուրիոյ հետ Միացեալ Նահանգներու դիւանագիտական
յարաբերութիւնները կը շարունակուին` հակառակ սուրիական դեսպանատան եւ
հիւպատոսարաններու աշխատանքի սառեցումը եւ դիւանագէտներէն ու պաշտօնատարներէն
ամերիկեան հողերէն հեռանալ պահանջելը»: Ան ըսաւ, որ գոյութիւն ունի Միացեալ
Նահանգներու հետ դիւանագիտական յարաբերութիւններ չունեցող միայն երեք երկիրներ,
որոնք են` Սուրիան, Իրանը եւ Հիւսիսային Քորէան»:
Ան յիշեցուց, որ սուրիացի դիւանագէտներն ու անոնց ընտանիքները մինչեւ 31 մարտ պէտք է
հեռանան ամերիկեան հողերէն, իսկ վարչական պաշտօնեաները` մինչեւ 30 ապրիլ:
Մոսկուա յայտարարեց, որ Ուաշինկթըն սուրիական դեսպանատունը փակելով «հրաժարեցաւ
խաղաղութեան հովանաւորի իր դերակատարութենէն»:

www.armenianprelacykw.org
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Եղեռնի 100-ամեակին Ընդառաջ. Մահացողները
Բազմացան, Ո՞ւր Են Ծնունդները
1915-ի օսմանեան պետութեան սարքած ճիւաղային ցեղասպանութենէն հրաշքով փրկուած
հայորդիներ կազմեցին ընտանեկան բոյներ, իրենց նոր գտած երկիրներուն մէջ: Ուր որ գացին,
ջանացին պահել իրենց գոյութիւնը` սեւ աշխատանք կատարելով. նոր երկիրներու լեզուն չէին
գիտեր: Հետզհետէ կրցան արտայայտուիլ, հասկցնել եւ հասկցուիլ: Անոնք կարօտ էին լաւ
սնունդի, կրթութեան, իրենց գիտցած արհեստները կիրարկելու քաջալերանքին: Հազիւ սենեակ
մը, նոյնիսկ կէս սենեակ, աննպաստ պայմաններ, մտածեցին նորահաս երիտասարդները
պսակել, որպէսզի նահատակուած միլիոններուն փոխարէն` զաւակներ ծնին, ազգին թիւը
բազմացնեն:
Աղքատ, չքաւոր, հազիւ չոր հացի մը վաստակով ապրող մեր ընտանիքները իմաստութիւնը
ունեցան երիտասարդ ընտանիքներ կազմելու: Որբանոցներէն դուրս եկած դեռատի աղջիկներ
ունեցան նոյնքան երիտասարդ փեսաներ, պսակուեցան առանց ինքնաշարժներու շքերթի
(որովհետեւ մատի վրայ համրուող ինքնաշարժներ կային, ամէն երթուդարձ` քալելով): Չունէին
կարգին հարսանեկան զգեստ: Իրարմէ փոխ առնուած հարսանեաց հագուստներով
պսակուեցան անոնք, նեղլիկ բնակարաններու մէջ աշխարհ բերին 5-6 եւ աւելի զաւակներ:
Մանուկներու մահերը շատ էին, որովհետեւ չունէին բժիշկի երթալու նիւթական կարողութիւն,
ոչ ալ` ներկայ օրերուն համեմատական բուժարաններ, օգնութիւն եւ այլն: Մեռնող մանկան
փոխարէն կը ծնէր յաջորդը: Այս իմաստուն հեռանկարով բազմացան մեր գաղութներու հայերը:
Ամփոփ, հակիրճ
ձեւով ծանօթացուցինք մասնաւորաբար լիբանանահայ մեր գաղութի
յետեղեռնեան կազմաւորման տարիներու կեանքը, ընտանեկան կազմաւորումները եւ այլն:
Այսօր, երբ կը պատրաստուինք Ցեղասպանութեան 100-ամեակին, ինչպիսի գոհունակութեամբ
պիտի ներկայանանք մեր նահատակներուն յիշատակը յաւերժացնելու պարտաւորութեան:
Փա՛ռք Աստուծոյ, գաղութը ունեցաւ նեղ օրերուն հետեւող նաեւ լայն օրեր: Երբ ունեցանք կուշտ
առօրեայ, պսակներ, հարսանիքներ կատարեցինք նորաձեւութիւններու հետեւողութեամբ,
ունեցանք ճոխ, արքայական, իշխանական զգեստաւորում եւ հարսերու մինչեւ իսկ յանդուգն
«գեղեցկութիւն», մոռցանք ընտանիք կազմելու նպատակը եւ գոհացանք մէկ կամ երկու զաւակ
ընծայել ազգին: Փա՛ռք Աստուծոյ, ունեցանք մեր ազգային ճարտարութեամբ, մեր
աշխատասիրութեամբ փայլուն դիրքերու հասած հայրենակիցներ, բայց միւս կողմէ`
մոռցուեցաւ մեր թիւը աճեցնելու հրամայականը: Ինչո՞ւ…
Պատերազմ ապրեցանք, այո՛, բայց այս պատճառաբանութիւնը ընդունելի չենք նկատեր,
որովհետեւ նոյնիսկ ռմբակոծումներու ժամանակաշրջանին պսակուողներ եղան: Ո՞ւր են
անոնց զաւակները:
Բազմաթիւ են տնտեսական տագնապները պատճառաբանողները: Հապա՞ հարուստ
դասակարգը: Ուրեմն ունեւորութեան եւ չունեւորութեան հարց չէ այս, այլ` չկամութեան,
մայրանալու դժկամութեան: Անցնող սերունդին մայրերը աղքատ էին մեծաւ մասամբ, տան մէջ
աշխատանք կը կատարէին, ձեռագործ կ՛աշխատէին, կար կը կարէին, տնային պայմաններու
մէջ փոքր եկամուտով կը գոհանային, օգտակար կ՛ըլլային իրենց ամուսիններուն եւ
ընտանեկան սրբութիւն կը պահէին հաւատարմաբար: Ուրեմն աղքատ պէտք էր մնայինք, որ
մտածէինք զաւակ ծնանելու մասին: Կար ժամանակ մը, որ ժողովրդային կարգի անցած ասոյթ
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մը կար. «Աղքատները շատ զաւակ կը բերեն»: Յստակ է, իրենք զիրենք «ամուլ» կարգած
ունեւոր դասակարգին է մեղքը…
Մեր շուրջը ամէն օր կը լսենք մահացողներու անուններ, տարեց կամ երիտասարդ:
Հիւանդութիւնները, արկածները, մոլութիւնները բազմացած են, հետեւաբար սիրելիներ կը
մահանան անժամանակ…
Այս իրողութիւնը կը հաստատէ անկումը մեր թիւին: Ո՞ւր են նորածինները: Մեր մամուլը, մեր
ռատիոները լոյս կ՛ընծայեն օրական քանի մը մահազդ եւ կը ծանուցանեն բազմաթիւ անուններ
մահացողներու: Զուր տեղ կ՛ակնկալենք, որ մեզմէ յաւէտ բաժնուողներուն փոխարէն գոնէ կէս
թիւով նորածիններու անուններ կարդայինք, լսէինք:
Մէկուկէս միլիոն նահատակ, 100 տարի ետք գործնապէս մոռացում` նոր զաւակներ ծնանելու:
Ինչպէ՞ս պիտի շատնանք: Ո՛չ, Պարոյր Սեւակ, «Չենք շատանար» այս ընթացքով, այլ կը
նուազինք թիւով, որովհետեւ մեր մայրերը եղած են ինքնասէր, կը հետեւին հաճոյանալու, իսկ
մեր հայրերը ենթարկուած են ֆեմինիզմի նորագոյն պահանջներուն:
Ամէն ազգ կը պարծենայ իր թիւով, իր միլիոններով, մենք ալ կ՛ափսոսանք նոյնիսկ մեր մէկ
թիւին նուազումով: Որքան դիւրացած են մահերը, մինչ Մուշեղ Իշխան թատրերկ մը ունի
«Մեռնիլը որքան դժուար է» անունով… Ամէն ինչ կը նահանջէ: Կը նահանջենք լեզուով,
բարքերով, աւանդութիւնները մոռնալով: Կը սիրահարինք օտար տղուն, օտար աղջկան, յետոյ`
երթա՛ս բարով հայութիւն… Քիչ ժամանակ անց` ամուսնալուծում, եթէ մէկ հատիկ մը ծնած է,
բա՛ւ է: Ողջ մնայ «Թռչնոց բոյնը», հոն կը խնամուին:
«Մայրերը կ՛աշխատին»… Աշխատանքը հին օրերուն ալ կար, ըսինք` մեծ մասամբ տուներու
մէջ, կը կատարէին այդ օրերուն յարմար գործեր: Այսօր համակարգիչ կայ, ֆէյսպուք եւ
միւսները կան: Մանուկներու տարեդարձները ճաշարաններու մէջ կը տօնեն: Բջիջային
գործիքներուն նորագոյնը պէտք է ունենալ: Բարեբախտութիւն կը նկատեն նոյնիսկ մէկ զաւակ
ունենալը… Մայրը գործի կ՛երթայ, շահած գումարէն կրնայ աղախինի մը տրամադրել: Ո՞ւր
մնաց մայրական կաթը, մայրական գուրգուրանքը…
Ունինք փափաքներ, երազանքներ սնուցանող հայորդիներ, որոնք կը բաղձան 100-ամեակին
ստեղծել, աշխարհ բերել մէկուկէս միլիոն հայածին մանուկներ, ի յուշ նահատակաց: Երանի՜
թէ…
Այս նահանջը վայել չէ մեր ժողովուրդին: Համաշխարհայնացումի հետեւելով` ոչ թէ կ՛աճի մեր
թիւը, այլ կը ձուլուինք, կը կորսուինք:
Յո՞ երթաս հայ երիտասարդութիւն, հայ ժողովուրդ: «Սեն Վալանթայն» ալ տօնեցինք,
բազմաթիւ էին մեր նոր սերունդին ընկեր-ընկերուհիները, բայց չարձանագրեցինք ոչ մէկ
միացում, ոչ մէկ նշանդրէք…
Ի՞նչ կը մտածէ արդեօք Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի կեդրոնական մարմինը:
Աստուած օգնէ ամէնուս…
ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ

www.armenianprelacykw.org
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Հովանաւորութեամբ
Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ

Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի
Կազմակերպութեամբ

Ազգային Վարչութեան

«ԴԱՍԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ԵՐԵԿՈՅ»
Մասնկացութեամբ
Տիկին Հայկուհի Կիրակոսեան- Բազեանի (դաշնամուր)
Տիկին Լենա Տէմիրճեանի (վոկալիստ)
Պրն. Շանթ Դանիէլեանի (ջութակ)
Տիկին Թամար Դանիէլեան- Թէմամեանի (ջութակ)

Տեղի պիտի ունենայ
Ուրբաթ, 28 Մարտ 2014ին, ժամը ճիշդ 7:00ին, دار اآلثار اإلسالميةի
սրահին մէջ:
Հասցէ՝.-Պաղտատ փողոց, Ապտալլա Ալ Սալէմ դպրոցի կից:
Ուշադրութիւն.- փոքրիկներու մուտքը խստիւ արգիլուած է:
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ՀՈՎԻՒԻՆ ՁԱՅՆԸ

²êîàô²Ì²ÞàôÜâ Ø²îº²ÜÀ ºô ºê
(Մաս 2)
êÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕ,
Ø»Í ä³ÑùÇ ³ÕûÃùÝ»ñáí, ÛáÛë»ñáí áõ ÛáÛ½»ñáí É»óáõÝ ³Ûë ûñ»ñáõÝ, ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ½ÕçáõÙÇ áõ
³å³ßË³ñáõÃ»³Ý á·Çáí ÏÁ Ñ³Ý¹ÇåÇÝù Çñ³ñ, ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ëáñ¹ ÃÇõáí
ëÏë³Í Ù»ñ ËáñÑñ¹³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ²é³çÇÝ µ³ÅÝÇÝ Ù¿ç Ù»Ýù ³ñÍ³ñÍ»óÇÝù, Ã¿ ÇÝãå¿±ë
å¿ïù ¿ Ï³ñ¹³É ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ, áñå¿ë½Ç í³Û»É»Ýù ³Ýáñ ù³ÕóñáõÃÇõÝÁ, ³å³
íëï³ÑáõÃ»³Ùµ »õ Ñ³õ³ïùáí Ý»ñßÝãáõ»É¿ »ïù áõÝ»ó³Ýù ²ëïáõÍáÛ Ñ»ï Ù»ñ ³é³çÇÝ
Ð²Ü¸ÆäàôØÁ, áñå¿ë Ð²Ü¸ÆäàôØª Ð¼úð ºô ²Ü¶ÆÜ ÊàêîàôØÜºðàô îÆðàæ Ðºî£ ²Ûë
µ³ÅÝÇÝ Ù¿ç Ù»Ýù »ñ»ù ³ÛÉ Ð²Ü¸ÆäàôØ-Ý»ñ ³É åÇïÇ áõÝ»Ý³Ýù. ³Ûëå¿ëª
2. Ð²Ü¸ÆäàôØª ÐàìÆô îÆðàæ Ðºî, àð ÎÀ Îºð²Îð¾ Æð àâÊ²ðÜºðÀ£
²ëïáõÍáÛ ³ÝáõÝÁ Ï³ñ»õáñ ëÝáõÝ¹ ¿ µáÉáñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ£ ²é³Ýó ³Û¹ ëÝáõÝ¹ÇÝ Ù³ñ¹
åÇïÇ ¹³éÝ³Û Ñá·»õáñ ëÝÝ¹³Ï³ñûï ÙÁ, áñáõ å³ï×³éáí ë³ï³Ý³ÛÇÝ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáõÝ
¹¿Ù å³ñïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ß³ñù ÙÁ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û »õ ³ñ¹ÇõÝùÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û Û³ÝÓÝáõÇÉ ÑÇÝ
Ù³ñ¹áõ ã³ñ ó³ÝÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ §àñå¿ë Ñ³õ³ïùÇ Ýáñ³ÍÇÝ Ù³ÝáõÏÝ»ñª ²ëïáõÍáÛ ËûëùÇÝ,
³ÝË³ñ¹³Ë Ï³ÃÇÝ ÷³÷³ù»ó¿°ù, áñå¿ë½Ç ³Ýáí ³×Çù »õ ÷ñÏáõÃ»³Ý Ñ³ëÝÇù¦
(².ä»ï.2.2)£ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ÇÝãå¿ë ëÏëÝ³ÏÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ï»Ýë³Ï³Ý ¿, û·ï³Ï³ñ ¿
Ý³»õ ã³÷³Ñ³ëÝ»ñáõÝ. §Ï³ñÍñ Ï»ñ³ÏáõñÁ ã³÷³Ñ³ëÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ¿¦ (ºµñ. 5.14),
áñáíÑ»ï»õ ³é³Ýó ëÝáõÝ¹Ç åÇïÇ ÏáñëÝóÝ»Ý Çñ»Ýó îÇñáç ³é³çÇÝ ëÇñáÛ ï³ùáõÃÇõÝÁ£
ºñ»ÙÇ³ Ù³ñ·³ñ¿Ý ÏþÁë¿. §ºë ùáõ Ëûëù»ñ¹ ·ï³ÍÇë å¿ëª ½³ÝáÝù Ï»ñ³Û¦ (ºñÙ.15.16)£ ºñµ
³Ûë Ñ³Ù³ñÇÝ Ù³ëÇÝ ËáñÑñ¹³ÍáõÃÇõÝ ÏþÁÝ»Ýù, Ïþ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù, áñ îÇñáç ËûëùÁ
Ï³ñ¹³ÉÁ »ñµ¿ù Í³Ýñ µ»é ÙÁ í»ñóÝ»Éáõ ÇÙ³ëïáí å¿ïù ã¿ ³éÝáõÇ, áñ Ïþáõ½»Ýù Ñ³å×¿åáí
Çñ ï»ÕÁ Ñ³ëóÝ»É »õ ³½³ïÇÉ ³Ýáñ Í³ÝñáõÃ»Ý¿Ý, ³ÛëÇÝùÝ µ³ÅÇÝÁ Ï³ñ¹³Ýù »õ ·ÇñùÁ
·áó»Ýù, Ù»Ýù Ù»½ Ñ³Ùá½»Éáí, áñ ³Ûëûñ µ³õ³ñ³ñ Ï³ñ¹³óÇÝù, ³ÛÉ ³Û¹ ÁÝÃ»ñóáõÙÁ å¿ïù ¿
ÝÙ³ÝÇ ºñ»ÙÇ³ Ù³ñ·³ñ¿Ç Áë³ÍÇÝ ÝÙ³Ý` áõï»Éáõ ï³é ³é ï³é, µ³é ³é µ³é, Ñ³Ù³ñ ³é
Ñ³Ù³ñ .. ³å³ Ã¿ áã, ³ÝÏ¿ ëÝáõÝ¹ ã»Ýù ÏñÝ³ñ ³éÝ»É£
ºÃ¿ ³Ù¿Ý ûñ µ³õ³ñ³ñ ã³÷áí ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇÝ Ñ»ï ã»ë ³é³ÝÓÝ³ó³Í, Ñá·»õáñ Ï»³ÝùÇÝ
Ù¿ç åÇïÇ ÙÝ³ë Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ, Ï»³ÝùÇ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ¹ÇÙ³ó ïÏ³ñ »õ îÇñáç Ñ³Ù³ñ
ùáõ íÏ³ÛáõÃÇõÝ¹ Ù³ñ¹áó ³éç»õ åÇïÇ ÁÉÉ³Û áã ³½¹áõ£
¸áõÝ ù»½Ç í³ñÅ»óá°õñ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ Ï³ñ¹³É Ù¿Ï¿ ³õ»ÉÇ ³Ý·³Ù£ Ú³×³Ë ²ëïáõÍáÛ ËûëùÇÝ
Ù¿ç »Õ³Í Û³ÛïÝáõÃÇõÝÁ áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ù ó³ÛïáõÝ ãþÁÉÉ³ñ£ Ð³Ûñ º÷ñ»Ù ²ëáñÇÝ Çñ
ËáñÑñ¹³ÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏþÁë¿.- §ÆëÏ³å¿ë á±í ¿ ³ÛÝ, á¯í ²ëïáõ³Í, áñ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ
áõÝÇ ùáõ Ëûëù»ñ¿¹ Ù¿ÏáõÝ ³ÙµáÕç ³ñÅ¿ùÁ ÇÙ³Ý³Û »õ ÁÙµéÝ¿¦£
î¿ñÁ ÏÁ Ññ³õÇñ¿ ù»½, áñ Ëáñ³Ý³ë »õ åñåï»ë ·Çñù»ñÁ §øÝÝ»ó¿ù êáõñµ ¶Çñù»ñÁ¦
(ÚíÑ.5.39), ÇÝãå¿ë Ý³»õ µ³Õ¹³ï»ë Çñ³ñ ÝÙ³Ý »ÕáÕ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ. §Ñá·»õáñ
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ µ³ó³ïñ»Ýù Ñá·»õáñ Ù³ñ¹áó¦ (².ÎñÝ.2.13)£
Ú³ñ³ï»õ Ï³ñ¹³°, áñ ½ûñáõÃ»³Ùµ ß³ñáõÝ³Ï»ë Ï»³Ýù¹, ÇÝãå¿ë ³Ù¿Ý ûñ ÝÇõÃ³Ï³Ý
ëÝáõÝ¹Ç å¿ïù áõÝÇëª ³éáÕç ÙÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÝáÛÝå¿ë ³Ù¿Ý ûñ ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃ»³Ý å¿ïùÁ
áõÝÇë, ³ñÃáõÝ å³Ñ³ÏáõÃÇõÝ ÁÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ÂáÕ áñ Ýß³Ý³µ³Ý¹ ÁÉÉ³Û "²Ù¿Ý ûñ ÁÝÃ»ñóáõÙ
»õ ÁÝÃ»ñóáõÙ ûñáõ³Ý É³õ³·áÛÝ Å³ÙáõÝ"£
Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 223, àõñµ³Ã, 21 Ø²ðî, 2014

12

²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ

3. Ð²Ü¸ÆäàôØª ²êîàôÌàÚ êð´àôÂº²Ü Ðºî, àð ÎÀ Ø²øð¾ Æð ¼²ô²ÎÜºðÀ£
¶Çï»ë, áñ ²ëïáõÍáÛ Ï³ÙùÁ Ù»½ ëñµáõÃ»³Ý Ù¿ç ï»ëÝ»ÉÝ ¿, áñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Çñ³·áñÍ»É, »ñµ Æñ
áõÕÕáõÃ»³Ý Ñ»ï»õÇÝù »õ íëï³ÑÇÝù Æñ Íñ³·ñÇÝ, áñ Ù»½ Æñ Ëûëùáí ëñµáõÃ»³Ý Ù¿ç
å³Ñ»ÉÝ ¿£ Ð»ï»õ³µ³ñ Ãá°Õ ïáõñ, áñ ²ëïáõÍáÛ ËûëùÁ ¹³ï¿ ëË³ÉÝ»ñ¹ »õ Û³ÛïÝ³µ»ñ¿
å³Ñáõ³Í ÛáéÇ, ã³ñ »õ Ë³µáÕ ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñ¹. ÇëÏ »Ã¿ ÃáÕ ïáõÇñ, áñ ²ëïáõÍáÛ ËûëùÁ
ùÝÝ¿ ëñïÇ¹ ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁ »õ ¹³ï¿ ù»½, ùÝÝ¿ Ùï³ÍáõÙÝ»ñ¹ »õ ëñïÇ¹ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ
(ºµñ.4.12). ³ÛÝ ³ï»Ý åÇïÇ ÝÏ³ï»ë ëñïÇ¹ ÙáõÃ áõ Ý»Ý· µ³ÅÇÝÝ»ñÁ »õ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ë Ã¿
ÇÝãá±õ î¿ñ¹ ù»½ Ù»ñÅ³Í ¿. Ñ»ï»õÇñ Æñ ËáñÑáõñ¹Ý»ñáõÝ »õ ³ÝÙÇç³å¿ë åÇïÇ Ù³ùñ¿ ù»½£
²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñÁ åÇïÇ ³é³çÝáñ¹»Ý ù»½Ç, áñ Û³ÛïÝ³µ»ñ»ë ëË³É »õ
ã³ñ Ùï³ÍáõÙÝ»ñ¹, áñå¿ë½Ç Ý³»õ ·ÇïÝ³ë Ã¿ Ç±Ýã ßÝáñÑù åÇïÇ ËÝ¹ñ»ë, µÅßÏáõ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ³Ëï¿¹ Ï³Ù ÙáÉáõÃ»Ý¿¹ »õ Ç¯Ýã áõñ³ËáõÃÇõÝ, áñ Ù»ñ î¿ñÁ µáÉáñ ßÝáñÑùÝ»ñáõ î¿ñÝ
¿. §²ñ¹³ñáõÃ»³Ý ÉáÛëÁ »õ µÅßÏáõÃÇõÝÁ Çñ Ã»õ»ñáõÝ Ù¿ç ¿¦ .. ²Ý ÏÁ µÅßÏ¿ Ù»½ Ù»ñ í»ñù»ñ¿Ý,
áñ ÏÁ µ³ó³Û³Ûï»Ýù Çñ ¹ÇÙ³ó …

4. Ð²Ü¸ÆäàôØª Ð²Úð ²êîàôÌàÚ Ðºî, àð Æð êðîÆ Êàð Êàðºð¾Ü, øº¼Æ
ºðæ²ÜÎàôÂÆôÜ ÎÀ ä²ð¶ºô¾£
ÆÝãå¿±ë ÏÁ ·ÇïÝ³Ù ²ëïáõÍáÛ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ »õ ÷³÷³ùÝ»ñÁ£
²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ ÏþÁë¿. §øáõ Ëûëù¹ ÇÙ áïù»ñáõë ×ñ³· ¿ áõ ÇÙ ß³õÇÕÝ»ñáõëª ÉáÛë¦
(êÕ.119.105), µ³Ûó ³Ûë Ù¿ÏÁ ãÇ ÏñÝ³ñ Çñ³Ï³Ý³Ý³É, »Ã¿ »ë ãáõÝÇÙ ³ÛÝ Ñ³õ³ïùÁ, áñ êáõñµ
Ðá·ÇÝ ÇÝùÝ ¿, áñ §.. ·Çï¿ ²ëïáõÍáÛ ÝáÛÝÇëÏ ³Ù»Ý³Í³ÍáõÏ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ¦ (².ÎñÝÃ. 2.10)£
êáõñµ Ðá·ÇÝ ÇÝùÝ ¿ áñ ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃ»³Ý íñ³Û ·»ñÇßËáÕ ¿, ÇÝùÝ ¿, áñ ÙïùÇë Û³ïáõÏ ÉáÛë »õ
×³Ý³ãáÕáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Û£ ²ÛÝ ³ï»Ý åÇïÇ ·ïÝ»Ù µ³é»ñáõ ËáñÇÙ³ëï Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ,
áñáÝù ³ñï³ùÝ³å¿ë ã»Ý óáÉ³óÝ»ñ ³Û¹ Ùïù»ñÁ. »õ Çñ³å¿ë Ùáõïù ÏÁ ·áñÍ»Ù ²ëïáõÍáÛ
ëñïÇÝ Ù¿ç »õ ÏþÇÙ³Ý³Ù Çñ Ëáñ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ, »õ ûñ¿ ûñ Í³ÝûÃáõÃÇõÝë ÏÁ ½³ñ·³Ý³Û »õ
Ñ»ï»õ³µ³ñ Ïþ³×Ç ë¿ñë Æñ»Ý Ñ³Ý¹¿å£
²Ù¿Ý ³Ý·³Ù »ñµ Ýáñ å³ïÙáõÃÇõÝ ÙÁ Ï³ñ¹³Ù, Ï³Ù Ýáñ áõëáõóáõÙ ÙÁ ï»ëÝ»Ù, Ï³Ù Ýáñ
³ÕûÃùÇ ÙÁ Ñ³Ý¹ÇåÇÙ, ²ëïáõÍáÛ Ù³ñ¹áó ³ÕûÃùÝ»ñ¿Ý, Ýáñ »õ ÑÇ³Ý³ÉÇ µ³Ý ÙÁ åÇïÇ
·ïÝ»Ù, áñ ½Çë ¹¿åÇ Ðûñ ²Ù»Ý³Ï³ÉÇ ëñïÇ Ëáñ»ñáõÝ »õ Â³·³õáñáõÃ»³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñáõÝ
åÇïÇ ³é³çÝáñ¹¿ª êáõñµ Ðá·Çáí£
Æ¯Ýã ³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝ ¿ ³Ûë£ ²Ûë ¿ ÇëÏ³Ï³Ý »ñç³ÝÏáõÃ»³Ý ×³Ùµ³Ý, ÇÝãå¿ë áñ
ºñ»ÙÇ³ Ù³ñ·³ñ¿Ý Çñ ËûëùÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáí ÏþÁë¿. §ºë ùáõ Ëûëù»ñ¹ ·ï³ÍÇë å¿ë ½³ÝáÝù
Ï»ñ³Û£ øáõ Ëûëù¹ ÇÙ ëñïÇë óÝÍáõÃÇõÝ »õ áõñ³ËáõÃÇõÝ »Õ³õ¦ (ºñÙ. 15.16). ²Ù¿Ý£
¶àðÌÜ²Î²Ü ÂºÈ²¸ð²ÜøÜºð
²Ù¿Ý ³Ý·³Ù »ñµ Ïþ³é³ÝÓÝ³Ý³ë ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇÝ Ñ»ï, ÷áñÓ¿ ·ïÝ»É Ñ»ï»õ»³É
Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ.
 ²ñ¹»ûù ÁÝÃ»ñóáõ³Í µ³ÅÝÇÝ Ù¿ç Ï³±Û Ñ³Ù³ñ ÙÁ, áñ ëñïÇë ÏÁ ËûëÇ.
áõñ»ÙÝ å¿ïù ¿, áñ ³Û¹ Ñ³Ù³ñÁ ·áó ëáñíÇÙ »õ Û³×³Ë ³ñï³ë³Ý»Ù ûñáõ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ£
 ²ñ¹»ûù ÁÝÃ»ñóáõ³Í µ³ÅÝÇÝ Ù¿ç Ï³±Û Ñ³Ù³ñ ÙÁ, áñ Ù»ÕùÇ ÙÁ Ï³Ù ÙáÉáõÃ»³Ý ÙÁ
Ïþ³ÏÝ³ñÏ¿.
áõñ»ÙÝ Ù»ñ î¿ñÁ Ïáã ÏþÁÝ¿ , áñ ³Û¹ Ù»ÕùÇÝ Ñ³Ù³ñ ½Õç³Ù »õ Ëáëïáí³ÝÇÙ ½³ÛÝ£
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 ²ñ¹»ûù ÁÝÃ»ñóáõ³Í µ³ÅÝÇÝ Ù¿ç Ï³±Û Ñ³Ù³ñ ÙÁ, áñ øñÇëïáëÇ Ï³Ù ²Ýáñ ³ÝÓÇÝ Ï³Ù
²Ýáñ ×³Ùµ³Ý»ñáõÝ Ù³ëÇÝ ÏÁ ËûëÇ, µ³Ý ÙÁ áñ ³õ»ÉÇ ÏÁ Í³ÝûÃ³óÝ¿ ¼ÇÝù.
áõñ»ÙÝ íëï³Ñ »ÕÇñ, áñ ³Û¹ ù»½ åÇïÇ ³é³çÝáñ¹¿ ¹¿åÇ øñÇëïáë »õ Ñ³ëï³ï¿
²Ýáñ ëÇñáÛ Ù¿ç áõ ÙÝ³ÛáõÝ ÉÇáõÃÇõÝ ï³Û ù»½Ç£
 ²ñ¹»ûù ÁÝÃ»ñóáõ³Í µ³ÅÝÇÝ Ù¿ç Ï³±Û Ñ³Ù³ñ ÙÁ, áñ øñÇëïáëÇ Ñ»ï ÇÙ
Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ýë Ïþ³ÏÝ³ñÏ¿ª ³ÕûÃùÇ, å³Ñ»óáÕáõÃ»³Ý Ï³Ù Ñ³Õáñ¹áõÃ»³Ý
ÙÇçáóáí.
áõñ»ÙÝ å¿ïù ¿ í»ñ³ùÝÝ»Ù ÇÙ ÁÝÃ³óùë »õ Ñ³ñó ï³Ù, Ã¿ Ç±Ýã ÏÁ Ã»É³¹ñ¿ î¿ñë,
³ÕûÃ»Ù »õ ½ûñáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ»Ù, áñ Æñ ÷³÷³ùÁ Ï³ï³ñ»Ù£
 ²ñ¹»ûù ÁÝÃ»ñóáõ³Í µ³ÅÝÇÝ Ù¿ç Ï³±Û Ñ³Ù³ñ ÙÁ, áñ ½Çë ÏÁ ½·áõß³óÝ¿ áõß³¹Çñ »õ
³ñÃáõÝ ÁÉÉ³Éáõ, Ï³Ù ëÏ½µáõÝù ÙÁ áñ å¿ïù ¿ ·áñÍ³¹ñáõÇ, Ï³Ù ËáëïáõÙ ÙÁ áñ
áõñ³ËáõÃ»³Ý å³ï×³é ¿ »õ íëï³ÑáõÃÇõÝ ÏÁ Ý»ñßÝã¿.
áõñ»ÙÝ å¿ïù ¿, áñ ³ÕûÃ»Ù ³ÝáÝó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£
 ²ñ¹»ûù Ï³±Û ³ÕûÃù ÙÁ, áñ ³ÕûÃ»Ù …

Ø»ñ Ñá·»õáñ Ñ³Ûñ»ñÁ ÏþÁë»Ý.
²Ü àð ²êîàô²Ì²ÞàôÜâÆÜ Ì²ÜúÂ â¾,
ìêî²Ð²´²ð Ì²ÜúÂ â¾ Ü²ºô
Æð ²ð²ðâÆÜ, îÆðàæ ºô öðÎâÆÜª
ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ
ä³Ñ»óáÕáõÃ»³Ý É³õ³·áÛÝ Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñáíª
²ñï³Ï ø³Ñ³Ý³Û ø¿Ñ»³»³Ý
Ð»ï»õáÕáõÃ»³Ùµª ÔåïÇ »Ï»Õ»óõáÛ Ñá·»õáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý£

Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ
ՄԱՐՏ ամսուան Մոմի բարերարն է
Յարգելի Ազգային մը:
Վարձքը կատար ազնիւ բարերարին:

www.aztagdaily.com
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

8 Գործնական Միջոցներ
Ձեր Զաւակները Պատկերասփիւռէն
Եւ Համակարգիչէն Հեռու Պահելու
Յաճախ կը դժգոհիք, որ ձեր զաւակները պատկերասփիւռին
կամ համակարգիչին գերին դարձած են. սակայն արդեօք
մտածա՞ծ էք զանոնք զբաղցնելու այլ միջոցներու մասին…
Ահաւասիկ հետաքրքրական եւ դիւրին միջոցներ անոնց
ուշադրութիւնը շեղելու` աւելի հետաքրքրական զբաղում մը
առաջարկելով անոնց:

1-Բացէք խոհագիրներու գիրքը եւ ձեր զաւկին հետ անուշեղէն մը կամ աղցան մը
պատրաստեցէք, ապա ընտանեօք համտեսեցէք եւ գնահատեցէք անոր ճիգը:
2-Ընտանեօք խաղ մը (բառխաղ, Մոնոփոլի, Ռիսք…)
խաղացէք: Ասիկա նաեւ լաւ առիթ մը կ՛ըլլայ շփուելու եւ
հաճելի ժամանակ անցընելու:
3-Շաբաթը անգամ մը գրադարան այցելեցէք եւ ձեր զաւկին
գիրք մը կամ թերթ մը գնեցէք: Թող իր փոքրիկ գրադարանը
կազմէ եւ օրական կէս ժամ կարդայ` իր նախասիրած մէկ
անկիւնը քաշուելով:
4-Երբեմն, երբ առիթը ներկայանայ, քաղաքէն դուրս ելէք, բնութեան մէջ պտըտեցէք եւ
խաղացէ՛ք:
5-Ձեռային աշխատանք մը կազմակերպեցէք, ինչո՞ւ չէ, նաեւ`
մօտիկ ընկերներ հրաւիրելով եւ ապա պզտիկ ցուցահանդէս
մը կազմակերպելով:
6-Գիտական փորձ մը կազմակերպեցէք: Երեխաները կը
սիրեն բաներ յայտնաբերել: Փորձերը կրնան ըլլալ անոնց
գիտութեան դասերէն: Կարելի է նաեւ օրինակներ ճարել
համացանցէն:
7-Լուսանկարչական գործիք մը գնեցէք եւ ամէն անգամ նիւթ մը ընտրեցէք եւ պահանջեցէք, որ
անոր շուրջ 10 – 15 նկար նկարէ: Ապա զանոնք լաթակալներով ցուցադրեցէք իր սենեակին մէջ:
8-Օրինակ ծառայեցէք: Երեխաները կը սիրեն կապկել մեծերը: Եթէ դուք պատկերասփիւռին
առջեւ չգամուիք եւ ուրիշ զբաղում գտնէք, ան շատ հաւանաբար ձեր օրինակին պիտի հետեւի:
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Մարտ 21-ը Կը Համախմբէ Միջազգային Քանի Մը Տօներ
Այսօր Մարտ 21-ն է. եկէք` ծանօթանանք այս
օրուան հետ կապուած միջազգային տօներուն:
- Այս օրը, ՄԱԿ-ի 1966 թուի որոշումով մարտ 21-ը
կը նշուի որպէս ցեղային խտրականութեան դէմ
պայքարի օր:
- ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի 1999 թուի որոշումով մարտ 21-ը
կը նշուի որպէս բանաստեղծութեան օր: Առաջին
անգամ տօնը նշուած է Փարիզի մէջ:
- Մարտ 21-ը կը նշուի որպէս երկրագունդի օր: Յատկանշական է, որ այս տօնը կը զուգադիպի
գարնանային գիշերահաւասարի օրուան: Տօնին նպատակն է համախմբել երկրագունդի
բարօրութեան համար պայքարող բոլոր յառաջադէմ ուժերը, ոգեւորել եւ քաջալերել անոնց
պայքարը:
- Առողջապահութեան համաշխարհային կազմակերպութեան որոշումով, մարտ 21-ին կը նշուի
քունի օրը:
- Մարտ 21-ը նաեւ անտառներու պաշտպանութեան միջազգային օր է:
- Մարտ 21-ը գարնանային գիշերահաւասարի օրն է: Հայերուն մօտ գիշերահաւասարի օրը կը
համարուի նոր տարուան սկիզբը, իսկ նոր տարին նոյնպէս տօն է…

ԱՇԱԿԵՐՏԻՆ ԳՐԻՉԸ

Մայրիկիս
Իւրաքանչիւր մարդու ամենահարազատ բառը «Մայրն» է. եթէ մենք հնարաւորութիւն
ունենայինք մեզի համար կրկին մայր ընտրելու, բոլորս ալ ընտրելու պիտի ըլլայինք մեր
հարազատ մայրիկը, որովհետեւ իւրաքանչիւր մայր ամէնէն գեղեցիկն է, ամէնէն համեղ
կերակուրներ պատրաստող խոհարարը, ամէնէն արագ հասնող բժիշկը, ամենահմուտ
դերձակը, լաւագոյն ուսուցիչը եւ ամէնէն իմաստուն հանրագիտարանը:
Այսօր եւ ամէն օր կը յիշենք նաեւ մեր երկնաւոր մայրը՝ Սուրբ Կոյս Աստուածածինը, խնդրելով,
որ իր սրտէն կաթիլ մը շնորհք պարգեւէ մեզի՝ պատանիներուս, եւ պահպանէ բոլորիս մայրերը,
որպէսզի մինչեւ խոր ծերութիւն վայելեն իրնեց զաւակներու ներկայութիւնն ու ականատես
ըլլան անոնց յաջողութեան:

Սէրլի Յարութիւնեան
8րդ կարգ
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