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Վարժարանին համար իւրայատուկ
իւրաքանչիւրս շնորհաւորեցինք զիրար։

եղաւ,

ուր

Այս առթիւ Վարժարանիս Տնօրէն Տոքթ․ Ներսէս
Սարգիսեան աշակերտութեան փոխանցեց իր խօսքը
ըսելով.- «29 Հոկտեմբեր 2019 թուականը պատմական
օր մը եղաւ հայ ժողովուրդին համար, որովհետեւ
Ա.Մ.Ն.-ի Ներկայացուցիչներու տունը պաշտօնապէս
ճանչցաւ
Հայկական
Ցեղասպանութիւնը։
Այս
իրադարձութիւնը պատահական երեւոյթ մը չէ, այլ
անիկա Հայ դատի Յանձնախումբերու աւելի քան
երեսուն տարիներու յարատեւ եւ յամառ պայքարի
յաղթանակն է։ Ասիկայ կարեւոր հանգրուան մըն է,
յանուն
մեր
ամբողջական
իրաւունքներու
վերատիրացման։ Մենք բոլորս պարտաւոր ենք յանուն Հայ Դատի, շարունակելու պայքարը,
մինչեւ մեր ամբողջական իրաւունքներու վերատիրացումը»։
Ապա աշակերտներու «Մեր Հայրենիք Ազատ Անկախ» օրհներգի երգեցողութեամբ եւ բարձր
տրամադրութեամբ բաց յայտարարուեցաւ դպրոցական առօրեան։

《ՄԵՐ ՇՆՈՐՀՔՆԵՐԸ ԾԱՌԱՅԵՑՆԵՆՔ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԵՒ
ԱԶԳԻ ՓԱՌՔԻՆ ՀԱՄԱՐ》
Տ. ՊԵՏՐՈՍ ՎՐԴ. ՄԱՆՈՒԷԼԵԱՆԻ
ՊԱՏԳԱՄԸ《ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԷ՛》ՀՈԳԵՒՈՐ ԵՐԵԿՈՅԻՆ
Արդի ոճով հոգեւոր երգերու հանրայայտ մեկնաբան՝ Սալբի Քէլէշեան, քաջ գիտակցելով որ
իրեն տրուած շնորհքը պէտք է ծառայեցնէ Աստուծոյ փառքին, ան Տիրոջ խօսքը երգի եւ
երաժշտութեան միջոցաւ կը ջանայ տարածել Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ հաւատաւոր
զաւակներուն, եւ իր հոգեթով ձայնով, հոգեւոր ապրումներ կը ներշնչէ իւրաքանչիւրի սրտին ու
հոգիին մէջ։
Արդարեւ,

Հինգշաբթի,

24

Հոկտեմբեր

2019ին,

Քուէյթի

Հոգեւոր

Եղբայրակցութեան

Վարչութեան կազմակերպութեամբ մեկնարկը կատարուեցաւ 《ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԷ՛》հոգեւոր
երգերու երեկոներուն։ Երեկոն կը վայելէր Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ հոգշ. Տ.
Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանի հովանաւորութիւնը, ուր ներկայ էին՝ Քուէյթի Ազգ. եւ
միութենական մարմիններու ներկայացուցիչներն ու հաւատացեալներու խումբ մը։
Երեկոն սկիզբ առաւ Սագօ Հալէպլեանի բացման խօսքով, ուր ան բարի գալուստ մաղթեց Սագօ
եւ Սալբի Քէլէշեաններուն ու գովաբանեց, Հայ Առաքելական եղբայրակցութեան անդաստանէն
ներս, անոնց մատուցած աստուածահաճոյ ծառայութիւնը։ Ապա անդրադառնալով համերգային
երեկոներուն, ան ըսաւ․ «Յառաջիկայ երեք օրերը օրհնաբեր պիտի ըլլան, ուր պիտի ապրինք
հոգեւոր զգաստութեան պահեր եւ հեռանալով մեր հեւքոտ առօրեայէն, պիտի վայելենք
Աստուծոյ պարգեւած հոգեւոր խորհրդածութիւններու խաղաղութիւնն ու անդորրութիւնը»։
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Իսկոյն, նախքան համերգային ծրագիրը,
Սալբի

Քէլէշեան

շնորհակալութիւն

յայտնեց բոլոր անոնց որոնք քաջալեր
հանդիսացան

այս

երեկոներու

կազմակերպման,

ապա

շնորհաւորեց

Քուէյթահայութիւնը,
գեղատեսիլ

եկեղեցի

սեփական
մը

ունենալուն

ուրախ առիթով։ Համերգի ընդմիջումին
նաեւ խօսք առաւ Սագօ Քէլէշեան։
Տեղին է նշել, որ Սալբիի յայտագիրը
Հայերէն,

արաբերէն

շարականներու

եւ

եւ

անգլերէն

հոգեւոր

երգերու

կողքին նաեւ կը պարունակէր ազգային երգերու շարք մը, որ կþապացուցէր թէ մեր եկեղեցին
ազգային եկեղեցի է եւ ան դարեր շարունակ պահպանած է մեր ազգային դիմագիծը, լեզուն եւ
մշակոյթը։
Երեկոն իր աւարտին հասաւ Հոգշ․Հայր Սուրբի սրտի խօսքով, ուր ան շեշտեց գիտակից
հաւատքի վերականգնման անհրաժեշտութեան ու հոգեւոր եկեղեցւոյ գեղեցկութեան եւ
պատգամեց քուէյթահայութեան, համախմբուիլ Եկեղեցւոյ ու դպրոցին շուրջ, եւ մեզի տրուած
շնորհքները ծառայեցնել այս երկու հիմնասիւներու ծաղկման ու բարգաւաճման։
Երեկոն վերջ գտաւ «Պահպանիչ» աղօթքով։

Թղթակից՝ Մարիա Սարգիսեան

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ՈՒ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ
ՍԲ. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԴՊՐԱՑ ԴԱՍԻ
ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒՆ ՈՒ ԱՆՈՆՑ ԾՆՈՂՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ
Գնահատանքի նախաձեռնութիւնները անհատներու դերն ու աշխատանքը արժեւորելէ անդին
միջոց են ստեղծելու քաջալերական մթնոլորտ այլ անհատներու մօտ, որպէսզի ուրիշներ եւս
միեւնոյն թափով օգտակար դառնան հաւաքական կեանքին:
Այս

գաղափարէն

Հոկտեմբեր

մեկնած,
Ս.

2019-ին,

Ուրբաթ,
եւ

25

Անմահ

Պատարագէն ետք, Թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ

Հոգշ.

Մանուէլեանի

Տ.

Պետրոս

հրաւէրով,

Վրդ.

Ազգային

Առաջնորդարանի դահլիճէն ներս հանդիպում
մը տեղի ունեցաւ Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյ
դպրաց

դասի

ծնողներուն

եւ

անդամներուն
հայր

ու

անոնց

սուրբին

միջեւ։

Հանդիպման ներկայ էին նաեւ գաղութիս
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Հոգեւոր Հովիւ Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանը եւ եկեղեցւոյ դպրապետ Պրն. Քեռի
Սարգիսեանը:
Հոգշ. Հայր Սուրբը բարձր գնահատեց դպրաց դասի սարկաւագներուն ու դպիրներուն
եկեղեցասիրութիւնն ու ծառայասիրութիւնը, եւ շնորհակալական խօսք ուղղեց դպիրներու
ծնողներուն, որոնք իրենց զաւակները փոքր տարիքէն կ՚առաջնորդեն եկեղեցի: «Շնորհակալ
ենք, որ գիտակցօրէն կը մօտենաք ձեր զաւակներուն քրիստոնէական դաստիարակութեան եւ
զանոնք կ՚առաջնորդէք դէպի Ս. Եկեղեցի։ Այս հաւաքին նպատակն է երախտագիտական խօսք
ուղղել ձեզի եւ բարձրօրէն գնահատել ձեր նախանձախնդրութիւնը, քաջ գիտակցելով որ ձեր
այս արարքին գնահատանքը նոյնինքն Աստուծմէ արդէն իսկ կու գայ ձեզմէ իւրաքանչիւրին ու
ձեր զաւակներուն»։
Յայտնենք, որ այս առիթով Հայր Պետրոս հետեւեալ յայտարարութիւնները կատարեց, որոնք
որոշուած են Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ դպրաց դասի վարչութեան կողմէ, քաջալերելեու եւ
խանդավառութիւն ստեղծելու մեր դպիրներուն իրենց ծառայութեան մէջ.ա) Այսուհետեւ ամսական դրութեամբ պիտի ընտրուի «ամսուան դպիրը»:
բ) Առանց բացակայութեան յաջորդաբար հինգ անգամ Պատարագի ներկայացող դպիրները
յաւելեալ նիշ պիտի ստանան դպրոցին մէջ կրօնքի դասանիւթին։
գ) Առանց բացակայութեան յաջորդաբար 15 անգամ Պատարագի ներկայացող դպիրներուն
պիտի տրուի գնահատական նուէր։
Այս նորութիւններով քաջալերուած՝ դպիրները խոստացան աւելի պարտաճանաչօրէն
ներկայանալ եկեղեցի եւ մասնակցիլ Պատարագներուն: Հանդիպումը աւարտեցաւ յիշատակի
նկարով մը:

ՄԻԱՑԵԱԼ ԱԶԳԵՐՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ ՕՐՈՒԱՆ
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ
Կիրակի, 27 Հոկտեմբեր 2019-ին, գաղութիս Հոգեւոր
Հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանը ներկայ
գտնուեցաւ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան
օրուան տօնակատարութեան, ուր ներկայ էին նաեւ
դեսպաններ եւ տարբեր պետութիւններու
համայնքներու ներկայացուցիչներ:
Տօնակատարութեան
Քուէյթի

ընթացքին

Մօտ

ներկայացուցիչներուն

Արժ.

ՀՀ
եւ

Քուէյթի

Տէր

եւ

Հայրը

Դեսպանութեան
մէջ

Միացեալ

Ազգերու Կազմակերպութեան գաղթականներու բաժանմունքի պատասխանատու Օրդ. Վիվիան
Պարտագճեանի հետ յիշատակի նկար մը ունեցաւ:

www.aztarar.com
Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 513, àõñµ³Ã, 01 ÜàÚºØ´ºð, 2019

4

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

ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ՀՅԴ Բիւրոն Կ՛ողջունէ Միացեալ Նահանգներու
Ներկայացուցիչներու Տան Որոշումը` Հայոց
Ցեղասպանութեան Ճանաչումը Վերահաստատող Ու
Ամրագրող
Միացեալ Նահանգներու կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը ամրագրող
Ներկայացուցչական տան թիւ 296 բանաձեւի որդեգրումին առիթով, ՀՅԴ Բիւրոյի
ներկայացուցիչ` Յակոբ Տէր Խաչատուրեան տարածած է հետեւեալ յայտարարութիւնը.
«Այս բանաձեւի քուէարկութիւնը պատմական է, որովհետեւ
մօտ 35 տարիէ ի վեր առաջին անգամն է, որ Միացեալ
Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան լիագումար ժողովին
կը բերուի Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ այսպիսի
համապարփակ բանաձեւ: Անցնող տասնամեակներուն նոյն
տան մէջ թէեւ խորհրդանշական որոշումներ կայացան, նման
ամբողջական բանաձեւ քուէարկութեան չէր բերուեր,
որովհետեւ միշտ ալ պարզ էր, որ ներկայացուելու
պարագային` վստահօրէն պիտի որդեգրուէր:
«Յամենայն դէպս, հիմա որ բանաձեւը որդեգրուած է, եւ
վերահաստատուած
ու
ամրագրուած`
Միացեալ
Նահանգներուն
կողմէ
Հայկական
ցեղասպանութիւնը
ճանչնալու փաստը, պարտինք շնորհակալութիւն յայտնել
Միացեալ Նահանգներու քաղաքական այն գործիչներուն,
որոնք այս հարցին հետեւողականօրէն աջակցած են եւ հիմա
ալ կողմ քուէարկեցին: Այս յաղթանակը արդիւնքն է
տասնամեակներ շարունակ Միացեալ Նահանգներու մէջ
տարուած անդուլ պայքարին. ան յատկապէս արգասիքն է Միացեալ Նահանգներու մեր` ՀՅԴ
կառոյցներուն եւ մարմիններուն, Հայ դատի յանձնախումբերուն եւ գրասենեակներուն
հետեւողական, ծրագրուած եւ ճշգրտուած աշխատանքներուն, որոնց մասնակից եղաւ նաեւ
ամերիկահայ համայնքի մէկ կարեւոր մասը: Բոլորի՛ն վարձքը կատար:
«Ներկայացուցիչներու տան այս բանաձեւը ո՛չ միայն վերահաստատեց եւ ամրագրեց Միացեալ
Նահանգներուն կողմէ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչնալու փաստը, այլ նաեւ պաշտօնապէս
մերժեց Թուրքիոյ ժխտողական քաղաքականութիւնը: Ներկայացուցիչներու տան երկու
կուսակցութիւններուն կողմէ այս նախաձեռնութեան ստացած մեծ նեցուկը ճամբայ կը բանայ,
որ Ծերակոյտն ալ որդեգրէ նմանօրինակ բովանդակութեամբ թիւ 150 բանաձեւը եւ Միացեալ
Նահանգներու նախագահին ալ կը մղէ ազնիւ եւ անկեղծ ոգեկոչում կատարելու` առանց
շրջանցելու ցեղասպանութեան բառին օգտագործումը:
«Համաշխարհային գետնի վրայ, Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան այս
որոշումը
կարեւոր
մարտահրաւէր
է
արդարութիւնը
խոչընդոտելու
Թուրքիոյ
քաղաքականութեան եւ կը նպաստէ Համաշխարհային Ա. պատերազմի ընթացքին Թուրքիոյ
կողմէ հայ ժողովուրդին եւ այլ ժողովուրդներու դէմ գործադրուած ոճիրներուն իրական,
արդարացի եւ ամբողջական կարգաւորում բերելու պայքարին: Անգամ մը եւս կը փափաքինք
շեշտել, որ այս բանաձեւին կարեւոր պատգամներէն է նաեւ այն ազդարարութիւնը, որ
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մարդկութեան դէմ յանցագործութիւններն ու ցեղասպանութիւնները անհանդուրժելի են
քաղաքակիրթ աշխարհին համար, եւ նոյնքան անընդունելի է անոնց ժխտումը, անկախ անկէ
թէ ո՛վ, ե՛րբ, ո՛ւր կը կատարէ այդ ոճիրները»:

ՀՅԴ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐՈՒ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Կիրօ Մանոյեան. «Ասիկա Քաղաքական Յաղթանակ Է»
ՀՅԴ Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատու, ՀՅԴ Բիւրոյի
անդամ Կիրօ Մանոյեան 30 Հոկտեմբերին «Փաստարկ» մամլոյ ակումբին մէջ տուած մամլոյ
ասուլիսին ընթացքին, ինչպէս նաեւ «Երկիր»-ի հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին
անդրադարձաւ 29 Հոկտեմբերին Ներկայացուցիչներու տան կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան
ճանաչման վերաբերող բանաձեւին, անոր ծալքերուն եւ տարուած յաղթանակին:
«296 բանաձեւին համաձայն, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգները պէտք է պատշաճօրէն

ոգեկոչեն Հայոց ցեղասպանութեան զոհերուն յիշատակը, որ Միացեալ Նահանգներ պէտք չէ
հանդուրժեն Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը եւ մասնակից դառնան անոր, եւ երրորդ`
անհրաժեշտ է աշխատանք տանիլ, որ Հայոց ցեղասպանութեան մասին դասաւանդուի
դպրոցներուն մէջ», բացատրեց Կիրօ Մանոյեան` դիտել տալով, որ այս բանաձեւը ունի աւելի
շատ քաղաքական, քան իրաւական արժէք, քանի որ 35 տարի է պայքար կը մղուի, որ այս
բանաձեւը
դրուի
քուէարկութեան.
«Վերջին
անգամ
Միացեալ
Նահանգներու
Ներկայացուցիչներու տան մէջ բանաձեւը քուէարկութեան դրուած էր լիագումար նիստի
ժամանակ` 1985 թուականին, բայց անկէ ետք աշխուժացած են Թուրքիոյ ջանքերը, Միացեալ
Նահանգներու գործադիր իշխանութիւնը յաճախ խոչընդոտած է, որ օրէնսդիրը նման
բանաձեւեր չընդունի, եւ 1984-էն սկսեալ բանաձեւ չէ քուէարկուած, չէ հասած քուէարկութեան
Ներկայացուցիչներու տան լիագումար նիստին: Այս իմաստով ալ պատմական է բանաձեւին
ընդունումը»:
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Անդրադառնալով այն տեսակէտին, թէ այլ բանաձեւ պիտի ընդունուէր, սակայն ասիկա
ընդունուեցաւ` Մանոյեան բացատրեց. «Այս բանաձեւը, որ որդեգրուեցաւ, 296 բանաձեւն էր:
Բայց նախորդ օրը համապատասխան յանձնաժողովը կը քննարկէր, թէ ինչպէ՛ս պէտք է
որդեգրուի, պէտք էր, որ լիագումար նիստն ալ նման որոշում ընդունէր: 655-րդ բանաձեւը
ատիկա է, թէ ինչպէ՛ս պէտք է քուէարկուէր: Նախ անոր համար եղաւ քուէարկութիւն, անիկա
ուղիղ գիծով բաժնուած էր` ըստ քաղաքական կուսակցութիւններու: Դեմոկրատականները
կողմ էին, հանրապետականները համաձայն չէին, բայց ատիկա աւելի քաղաքական առեւտուր
էր»:
Խօսելով այն երեւոյթին մասին, որ այս քայլը Սպիտակ տան քաղաքականութեան վրայ
ազդեցութեան կրնա՞յ ունենալ` Մանոյեան յայտնեց. «Սպիտակ տունը ինքնուրոյն արտաքին
քաղաքականութիւն կը վարէ, եւ ոչ ոք կրնայ անոր վրայ ազդել»:
Ըստ անոր, նման բանաձեւ կայ Ծերակոյտին մէջ, իսկ հետագայ քաղաքականութիւնը կախեալ
պիտի ըլլայ ներկայ եւ ապագայ նախագահներէն: «Որեւէ պարագայի, ատիկա կ՛ըլլայ Սպիտակ
տան որոշումը: Սպիտակ տունը անկախ քաղաքականութիւն կը վարէ: Օրէնսդիր մարմինը չի
կրնար ստիպել Սպիտակ տան: Ատիկա քաղաքական քայլ էր, քաղաքական յաղթանակ, եւ
գործընթացը պէտք է շարունակել: Հարցը կը վերաբերի ո՛չ միայն Հայոց ցեղասպանութեան
ճանաչման, այլեւ ցոյց կու տայ Միացեալ Նահանգներու հայկական համայնքին ուժը», նշեց
ՀՅԴ Բիւրոյի անդամը:
Միւս պնդումը` իբր թէ գործադիրը իր տեսակէտը չէ փոխած, կրկին չի համոզեր Մանոյեանը,
որովհետեւ, անոր համաձայն, իրականութեան մէջ փոխուած է, քանի որ նախապէս Սպիտակ
տունը չէր ձգեր, որ բանաձեւը նոյնիսկ օրակարգի վրայ դրուի, իսկ այս անգամ ո՛չ միայն մտաւ
ու ընդունուեցաւ, այլ նաեւ արտաքին գործոց նախարարութիւնը ըսաւ, որ իրենք ալ կ՛ընդունին`
կատարուածը 20-րդ դարու մեծագոյն ոճիրներէն է:
«Ճիշդ է` Թրամփը «Ցեղասպանութիւն» բառը չըսաւ,
բայց չի բացառուիր, որ վաղը ըսէ` այս բոլորը նկատի
ունենալով», յայտնեց Մանոյեան: Անոր համաձայն,
կարելի է նկատել, որ Միացեալ Նահանգներ ճանչցած
են Հայոց ցեղասպանութիւնը, քանի որ զայն ճանչցած 29
պետութիւններէն միայն 4-ը օրէնքով ընդունած է`
Ֆրանսան, Յունաստանը, Կիպրոսը եւ Արժանթինը,
միւսները` բանաձեւով որդեգրած են:
Ան նաեւ արձանագրեց, որ բանաձեւի ընդունումը վերջնական փուլ է, որեւէ այլ մարմինի պիտի
չփոխանցուի` հաստատման, ասիկա Ներկայացուցիչներու տան դիրքորոշումն է, որ
քաղաքական ազդեցութիւն կրնայ ունենալ: Ընդ որում` Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտը
նմանօրինակ բովանդակութեամբ այլ բանաձեւ արդէն կայ: Կրնան նաեւ Միացեալ
Նահանգներու նախագահին ներկայացնել, բայց բոլորը պիտի ըլլան բանաձեւեր եւ ոչ օրէնքներ:
«Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը անմտօրէն կ՛ըսէ, որ չկայ միջազգային որեւէ
ատեան, որ Հայոց ցեղասպանութեան փաստը արձանագրած ըլլայ, բայց այս պարագային
միջազգայինը չի կրնար տեղականէն բարձր ըլլալ` Թուրքիոյ դատարանը արդէն վճիռներ ունի:
Թուրքիոյ այս ջանքերը եւս նման բանաձեւերով ինչ-որ տեղ պիտի վերջանան», յայտնեց Կ.
Մանոյեան` ընդգծելով, որ Թուրքիոյ մէջ ասիկա մեծ ազդեցութիւն պիտի ունենայ յատկապէս
այն հատուածին վրայ, որ պատրաստ է մտածելու եւ իրեն մատուցուածէն այլ բան տեսնելու:
Ան նաեւ նշեց, որ միջազգային իրաւունքը բաւական արագ զարգացող իրականութիւն է, եւ եթէ
այսօր Թուրքիան պատասխանատուութեան ենթարկելու գործիքակազմը բաւարար չէ, ատիկա
չի նշանակեր, որ վաղը գոյութիւն պիտի չունենայ:
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Մանոյեանի համաձայն, Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման բանաձեւի ընդունումը միայն
ճիշդ քաղաքական կողմնորոշման խնդիր չէ, այլ նաեւ` Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի եւ
հայ համայնքի տասնամեակներու հետեւողական աշխատանքի եւ անոնց քաղաքական ուժի
ցուցադրութիւնն է: «Հայ դատի յանձնախումբը հազարաւորներէ կազմուած` արագ
քաղաքական արձագանգման ջոկատ ունի. հազարաւորներ կան արձանագրուած, որոնք, եթէ
յանկարծ կարիք զգացուի` կապուիլ իրենց ներկայացուցիչի կամ ծերակոյտի անդամին հետ,
անմիջապէս կ՛ընեն: Այսինքն, այդքան մարդ գործի անցած է», ըսաւ ան` շարունակելով. «Հայ
դատի յանձնախումբերը միայն հայ ժողովուրդին պարտական են, միայն հայ ժողովուրդէն
կախուած են` այս կամ այն քաղաքական աղբիւրէ կախուած չեն, իսկ լոպիինկը բազմաթիւ
ուղղութիւններով աշխատանք է»: Անոր համաձայն, եթէ ամերիկահայութեան թիւը քիչ ըլլար,
եւ ամերիկահայերը քաղաքականօրէն այդքան աշխուժ չըլլային, այս բանաձեւը չէր ընդունուեր,
իսկ այն տեսակէտները, թէ Միացեալ Նահանգներ ասիկա ըրաւ Թուրքիան պատժելու համար,
այդքան ալ արդարացի չեն, որովհետեւ Թուրքիան պատժելու այլ ձեւեր կան, ինչպէս նոյն օրը`
Սուրիոյ հարցով Թուրքիան պատժելու բանաձեւ որդեգրուեցաւ:
Խօսելով այն մարդոց մասին, որոնք կը թերագնահատեն բանաձեւին արժէքը, Մանոյեան
այսպէս բնութագրեց. «Անոնք թող երթան իրենց հասկցած ձեւով իրենց աշխատանքը տանին:
Բայց պէտք է ընդունիլ, որ աշխարհի գերհզօր պետութիւններէն մէկուն խորհրդարանի երկու
պալատներէն մէկը առնուազն երկու ժամ տրամադրեց Չորեքշաբթի օր այս հարցին: Եթէ
մարդիկ կը կարծեն, որ Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տունը երկու ժամ
զբաղցնելը խաղ ու պար է, թող իրենք երթան ընեն: Սա հացուպանիրի հարց պիտի չլուծէ, բայց
նաեւ քաղաքական ազդեցութեան հարց է: Ընդհանրապէս ասիկա ամերիկահայ համայնքի, Հայ
դատի քաղաքական ուժի ցուցադրութեան հարցն էր»:
Անդրադառնալով Թուրքիոյ հետագայ գործողութիւններուն` Մանոյեան նշեց, որ այդ երկիրը
պիտի փորձէ պառակտել հայերը: «Եւ այդ քաղաքական մարմնամարզութիւնը բացասաբար
կ՛անդրադառնայ թրքական հասարակութեան վրայ: Երդուեալ մերժողները կը մնան իրենց
կարծիքին, իսկ մտածող մասն ալ աւելի շատ կը մտածէ», դիտել տուաւ ան:
«Երէկ Թուրքիոյ Հանրապետութեան տարեդարձն էր, կարելի է ըսել` հարամ եղաւ: Ոչ թէ
նպատակը այդ էր, թուականը մենք չենք ճշդած, այդպէս եղաւ: Չի բացառուիր, որ
քոնկրեսականները այդ հաշիւը ըրած են, բայց գոնէ մեր հաշուարկը այդ չէր: Բայց այսօր արդէն
Արցախին նուիրուած ամէնամեայ նշում կայ նոյն Քոնկրեսի շէնքին մէջ, Արցախի
Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարը այնտեղ է, կողմ քուէարկած
քոնկրեսականներու մէկ մասը առնուազն, համոզուած եմ, ներկայ պիտի ըլլայ. ասիկա նոյնպէս
քաղաքական ուժի ցուցադրութեան հետեւանքն է», ընդգծեց Կ. Մանոյեան:
Ըստ անոր, Հայոց ցեղասպանութիւնը դատապարտող բանաձեւը ինքնաբերաբար պիտի ազդէ
Թուրքիոյ վրայ. «Սպիտակ տունը, օրինակ, Թուրքիոյ օժանդակութիւնը 5 միլիառով աւելցնելու
առաջարկ չի յանդգնիր բերել Քոնկրեսի հաստատման` հաշուի առնելով, որ
Ներկայացուցիչներու տան գրեթէ բոլոր անդամները` երկու կուսակցութիւններէն, դէմ են.
քաղաքական մթնոլորտը նպաստաւոր չէ»:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան ինքնամխիթարական պնդումը` իբր թէ
բանաձեւը իրաւական ուժ չունի եւ միայն ամերիկահայութիւնը սիրաշահելու համար է
տեսակէտին արձագանգելով` Մանոյեան նշեց. «Ներկայացուցիչներու տան 435 անդամներէն
եթէ 405-ը կողմ քուէարկած է` ամերիկահայութիւնը սիրաշահելու համար, ուրեմն` պրաւօ
ամերիկահայութեան», եզրափակեց ան:
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Մայիլեան. «Բանաձեւը Կը Նպաստէ Մեր Շրջանին Մէջ
Խաղաղութեան Եւ Կայունութեան Ապահովման»
Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Մասիս Մայիլեանի գլխաւորած
պատուիրակութիւնը
29
Հոկտեմբերին
մասնակցեցաւ
Միացեալ
Նահանգներու
Ներկայացուցիչներու տան նիստերու դահլիճին մէջ կայացած Հայոց ցեղասպանութիւնը
ճանչցող բանաձեւի քննարկման եւ ընդունման:
Քուէարկութենէն ետք նախարար Մայիլեան
հանդիպում ունեցաւ Ներկայացուցիչներու
տան անդամներ Ֆրենք Փալոնի ու Աննա Էշուի
հետ եւ երախտագիտութիւն յայտնեց Միացեալ
Նահանգներու կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան
ճանաչման
վերաբերող
հետեւողական
ջանքերուն եւ պատմական որոշում տալու
առումով անոնց առանցքային ներդրումին
համար:
«Ներկայ գտնուած եմ Միացեալ Նահանգներու
Ներկայացուցիչներու տան նիստերու դահլիճին
մէջ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող H.R. 296 բանաձեւի քննարկումին եւ պատմական
որոշումի ընդունման: Հայութեան համար բանաձեւի ընդունումը ունի ո՛չ միայն բարոյական,
այլեւ կիրառական նշանակութիւն. անիկա կը նպաստէ մեր շրջանին մէջ խաղաղութեան եւ
կայունութեան ապահովման», յայտնեց նախարար Մայիլեան:

Անդրադարձներ` Ներկայացուցիչներու Տան Կողմէ Հայոց
Ցեղասպանութեան Բանաձեւի Որդեգրման
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար
Մեւլութ Չաւուշօղլու մեկնաբանած է
Միացեալ
Նահանգներու
Քոնկրեսի
Ներկայացուցիչներու
տան
կողմէ
չորեքշաբթի օր Հայոց ցեղասպանութիւնը
ճանչցող բանաձեւի որդեգրումը` զայն
անուանելով «ամօթալի»:
«Անոնք, որոնց ծրագիրները խախտած են,
կը դիմեն հին բանաձեւերուն: Եթէ կը
կարծեն, թէ այդ ձեւով վրէժ կը լուծեն, կը
սխալին:
Այս
ամօթալի
որոշումը
որդեգրած են այնպիսի մարդիկ, որոնք
պատմութիւնը կ՛օգտագործեն քաղաքականութեան մէջ, եւ մեր կառավարութեան ու
ժողովուրդին համար այս որոշումը հաւասար է զերոյի», իր թուիթըրեան էջին վրայ գրած է
Չաւուշօղլու:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարը նշած է նաեւ, որ այս որոշումը «կը հակասէ թէ՛
ամերիկեան, թէ՛ ալ միջազգային օրէնքին ու կասկածի տակ կը դնէ ցեղասպանութեան
յանցագործութիւնը կանխարգիլելու եւ ատոր համար պատիժի մասին 1948 թուականի ուխտի
սկզբունքները»:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«96 Տարի Ետք Ունինք Ֆաշական Հանրապետութիւն»
Կ՛ըսէ Փայլան
Թուրքիոյ խորհրդարանի անդամ, քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական
կուսակցութեան անդամ Կարօ Փայլան ընկերային ցանցերու իր էջերուն վրայ անդրադարձած է
Թուրքիոյ Հանրապետութեան հիմնադրման 96-ամեակին:
Ընդդիմադիր
երեսփոխանը
շնորհաւորելու
փոխարէն քննադատած է Թուրքիան:
«Հանրապետութեան տօնի առաւօտեան Ճիզրէի
քաղաքապետարանին մէջ պաշտօնակատար
նշանակուած է: Այլ խօսքերու կարիք չկայ: 96
տարի ետք ալ այն, ինչ ունինք, ֆաշական
հանրապետութիւնն է: Եկէք ատիկա չնշենք,
վերացնենք նման բան…», գրած է Փայլան:
Թուրքիոյ մէջ վերջին քանի մը ամիսներուն
հիմնականին
մէջ քրտական բնակչութիւն
ունեցող քաղաքներուն մէջ ընտրուած քիւրտ
քաղաքապետները կը հեռացուին իրենց պաշտօններէն եւ կը նշանակուին ժամանակաւոր
կառավարիչներ, ինչ որ մեծ դժգոհութիւն յառաջացուցած է թէ՛ Թուրքիոյ, թէ՛ ալ
արտասահմանի մէջ:

Թուրքիա Ինքն Իրեն Իրաւունք Կը Վերապահէ Յաւելեալ
Գործողութեան Սկսելու Քրտական Ուժերուն Դէմ
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ
Էրտողան յայտարարած է, որ իր երկիրը
կրնայ առանձինը գործողութեան սկսիլ
Սուրիոյ մէջ, եթէ քրտական զինեալ
խմբաւորումները
30
քիլոմեթրով
չհեռանան Սուրիա-Թուրքիա սահմանէն:
Այս մասին կը հաղորդէ «Անատոլու»
լրատու գործակալութիւնը:
«Մենք մեզի կը վերապահենք իրաւունքը
վերսկսելու Սուրիոյ մէջ զինուորական
գործողութեան, եթէ ահաբեկիչները 30 քիլոմեթր տարածութեամբ մօտենան Թուրքիոյ
սահմանին կամ շարունակեն յարձակումները Սուրիոյ որեւէ այլ շրջանէն», ըսած է Թուրքիոյ
նախագահը:
Ան յայտարարած է, որ Թուրքիան եւ Ռուսիան 1 Նոյեմբերին Սուրիոյ հիւսիս-արեւելքին մէջ
միացեալ հսկողութեան պիտի ձեռնարկեն:
«Ուրբաթ օր մենք պիտի սկսինք ռուսերուն հետ միացեալ դաշտային գործողութեան: Այլ
խօսքով` մենք ձեռնամուխ կ՛ըլլանք հսկողութեան», ըսած է Էրտողան:

www.aztagdaily.com
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Նոր Յաղթանակ` Հայուն Պարտութիւն Մը Եւս Թուրքիոյ
Հայուն արդար դատը երեքշաբթի, 29 Հոկտեմբերին կարեւոր
յաղթանակ մը եւս արձանագրեց, երբ Միացեալ Նահանգներու
Ներկայացուցիչներու տունը 11-ի դէմ 405 քուէով որդեգրեց թիւ
296
բանաձեւը,
պարտութեան
մատնելով
Հայոց
ցեղասպանութիւնը
հերքող
ու
անոր
պատմական
ճշմարտութիւնը թաղելու ձգտող Թուրքիոյ պետութեան
հազարումէկ լարախաղացութիւնները:
Ամերիկացի ժողովուրդին ներկայացուցիչներուն կողմէ այս
բանաձեւին որդեգրումը կրկնակիօրէն կարեւոր է, մանաւանդ
եթէ աչքի առջեւ ունենանք քուէարկութեան պատկերը: Ոչ
արհամարհելի մանրամասնութիւն մըն է, որ բանաձեւին ի
նպաստ քուէարկեցին թէ՛ դեմոկրատներ եւ թէ հանրապետականներ: Սա նոր յառաջընթաց է
մեր Դատի ճանաչման ճամբուն վրայ. նախընթացները արձանագրուած են` ամերիկեան գրեթէ
բոլոր նահանգներուն կողմէ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւերու որդեգրումով:
Աւելի՛ն, եւ ինչպէս կը հաղորդէ Հայ դատի գրասենեակէն լոյս տեսած հաղորդագրութիւնը, այս
բանաձեւը խարանող ամբաստանութիւն մըն է, ուղղուած` Թուրքիոյ, որ կը փորձէ ինքզինք
անպարտ հռչակել հայերու, յոյներու, ասորիներու, մարոնիներու եւ քրիստոնեայ այլ
փոքրամասնութիւններու դէմ ցեղասպանութեան յանցանքէն: (Թուրքիա անցեալին ու այսօր
իսլամ քիւրտեր կը ջարդէ…):
29 Հոկտեմբերի քուէարկութիւնը յաւելեալ փաստ մըն է, որ պատմական ճշմարտութիւնները
չեն կրնար թաղուիլ, արդար դատերը անպայման կը յաղթանակեն, երբ կայ իրաւատէր մը, որ
չի հրաժարիր իր դատէն, տրամադիր չէ հազար ու մէկ կողմնակի հաշիւներով սակարկութեան
դնելու իր արդար ու անվիճելի իրաւունքները:
Ձեռք բերուած այս յաղթանակին մէջ, եթէ առաջին դրօշակիրները եղան Հայ դատի գործիչները
եւ անոնց հետ սերտօրէն գործակցող ներկայացուցիչներ, բնականաբար գնահատանքի արժանի
են բոլոր` 405 քուէարկողները, բայց մանաւանդ մեր ժողովուրդը, որ վերջին օրերուն,
ընդառաջելով Հայ դատի յանձնախումբի կոչերուն, իր կենսական դերը ունեցաւ
ներկայացուցիչները դէպի արդար որոշում մղելու մէջ: Անգամ մը եւս ապացուցուեցաւ, որ մեր
Դատը միայն որոշ յանձնախումբի մը, պետական կառոյցներու եւ մասնագիտական
միաւորներու կալուածին մէջ չէ սահմանափակուած, այլ անոր տէրն է մեր ժողովուրդը:
Աւելի՛ն, բոլորս ականատես եղանք, որ մեր Դատին հետապնդումը կարելի է կատարել
տարուան որեւէ մէկ փուլին, եւ ո՛չ միայն Ապրիլ 24-ին: Կը մնայ, որ աշխատանքը
շարունակենք նոյն թափով, գործնապէս զօրակցինք Հայ դատի դրօշակիրներուն, ի հարկին
շրջահայեացութեամբ օգտուինք շրջանային ու միջազգային բարենպաստ հովերէն, որպէսզի
ճանաչումը տարածուի նա՛եւ գործադիր իշխանութեան ոլորտ:
Յաղթանակը անկասկած որ գոհունակութեամբ ընկալուեցաւ հայութեան կողմէ, սփիւռքի
տարածքին ու Հայաստանի մէջ: Մեր երթը կտրեց կարեւոր փուլ մը, սակայն կանգ պիտի
չառնենք հոս, այլ պիտի շարունակենք` մինչեւ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆի իրականացումը,
100-ամեայ աւանդ մը, զոր ժառանգ ստացած ենք Հայաստանի անդրանիկ հանրապետութենէն:
Սա նաեւ հրաւէր է տարածելու ճակատագրակից-լծակիցներու հետ գործակցութիւնը:

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ
29 Հոկտեմբեր 2019
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ԱՅԼԱԶԱՆ

31 Հոկտեմբերը Աշխարհի Քաղաքներու Համաշխարհային
Օրն Է
2013-ին ՄԱԿ-ը 31 Հոկտեմբերը հռչակեց որպէս Աշխարհի քաղաքներու համաշխարհային օր:
Այս օրը առիթ է, որ մարդիկ գնահատեն իրենց քաղաքը, բայց նաեւ մտածեն զայն բարելաւելու
մասին:
Լուրջ տուեալներու համաձայն, մինչեւ 2050 թուականը աշխարհի քաղաքներու բնակչութեան
թիւը պիտի կրկնապատկուի, հետեւաբար պէտք է այժմէն լրջօրէն մտածել «Աւելի լաւ քաղաք,
աւելի լաւ կեանք» կարգախօսին մասին:

Աշխարհի քաղաքներու համաշխարհային օրուան առիթով, եկէք, ճամբորդենք Գիւմրի
եւ աւելի լաւ ճանչնանք զայն:

– Մինչեւ իր ներկայի անուանումը ստանալը` Գիւմրին կոչուած է Կումայրի, Ալեքսանդրապոլ,
Լենինական:
– Գիւմրին կը համարուի Հայաստանի երկրորդ մեծագոյն քաղաքը. շատեր զայն կը կոչեն
հայրաքաղաք:
– Գիւմրիի մասին ամենահին յիշատակութեան կը հանդիպին Քսենոֆոնի «Անապասիս»
գիրքին մէջ: Ան անցնելով Շիրակի դաշտավայրէն` տեսած է, որ մարդիկ կաւէ մեծ կարասներու
մէջ պաղ ջուր եւ գարի կը պահեն:
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– «Մայր Հայաստան»-ի յուշարձանը կառուցուած է 1975-ին:
Անիկա
Կ՛ըսուի,

կը
թէ

խորհրդանշէ
հայկական

հայ

ժողովուրդին

կողմէն

դիտուած

յաղթանակները:
անիկա

կ՛երեւի

յաղթական կնոջ կերպարով իսկ թրքական կամ Արեւմտեան
հատուածէն` անիկա յարձակող վիշապի կերպարանք ունի:
– Գիւմրիի եկեղեցիներէն մէկը տեղացիք անուանած են «Պլպլան
ժամ». ռուսերու կողմէ կառուցուած այս եկեղեցիին գմբեթը
մետաղեայ է եւ արշալոյսին կը սկսի փայլփլելու:

Օգտակար Սահմանափակումներ`
Առողջ Եւ Երջանիկ Երեխայ Մեծցնելու Համար
Յաճախ ծնողները կը կարծեն, որ երեխան սահմանափակումներ պէտք չէ ունենայ եւ ամէն ինչ
պէտք է ստանայ ուրախ մեծնալու համար: Դաստիարակման այս մեթոտը կրնայ հետագային
լուրջ դժուարութիւններ ստեղծել եւ երեխան դարձնել եսակեդրոն, անձնասէր եւ ոչ ինքնուրոյն:
Ստորեւ` օգտակար սահմանափակումներ, որոնց շնորհիւ երեխան կը վայելէ իր մանկութիւնը
եւ կը մեծնայ առողջ ու երջանիկ:
– Երեխան ներել չի սորվիր, եթէ չըլլայ ոեւէ մէկը, որուն ան պէտք է ներէ:
– Երեխան չի սորվիր համբերատար ըլլալ, կամ սպասել ցանկութեան իրականացմանը, եթէ
միշտ անմիջապէս ստանայ այն, ինչ կ՛ուզէ:
– Երեխան համագործակցիլ չի սորվիր, եթէ ամէն ինչ միշտ ընթանայ իր ուզածին պէս:
– Երեխան չի զարգացներ սեփական ստեղծագործական ներուժը, եթէ ամէն բան իրեն
փոխարէն ուրիշներ կատարեն:
– Երեխան չի սորվիր կարեկցիլ ու յարգել, եթէ ան չտեսնէ ցաւ ապրող եւ անյաջողութիւններ
ունեցող մարդիկ:
– Երեխան խիզախ
ձախորդութիւններու:

ու

լաւատես

չ՛ըլլար,

եթէ

չստիպուի

դէմ

յանդիման

կանգնիլ

– Երեխան յամառ եւ ուժեղ չի դառնար, եթէ ամէն բան դիւրութեամբ տրուի:
– Երեխան սխալները սրբագրել չի սորվիր, եթէ անոր ծանօթ չեն դժուարութիւնները,
անյաջողութիւններն ու սխալները:
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– Երեխան չի զարգացներ սեփական արժանապատուութեան զգացողութիւնն ու առողջ
հպարտութիւնը, եթէ երբեք ստիպուած չըլլայ խոչընդոտներ յաղթահարել եւ որեւէ նպատակի
հասնիլ:
– Երեխան երբեք նպատակասլաց չի դառնար, եթէ չունենայ հեղինակութեան դիմակալելու եւ
ցանկալիին հասնելու հնարաւորութիւն:
Ձեր երեխան ոսկեայ վանդակի մէջ մի՛ պահէք, առիթ տուէք, որ կեանքի դժուարութիւններուն
ծանօթանայ, մասնակից դառնայ եւ ինքնուրոյն յաղթահարէ զանոնք: Ապագային անոնք
երախտապարտ կ՛ըլլան ձեզի:

5 Հոպիներ, Որոնք Կը Բարելաւեն
Ձեր Իմացական Կարողութիւնները
1-Խորհրդածութիւն (Meditation)
Մարդիկ
խորհրդածութեամբ
կը
զբաղին,
որպէսզի վերահսկեն իրենց բանականութիւնը,
ձերբազատին ընկճախտէ եւ հանգստանան:
Խորհրդածելով` դուք նաեւ կը ձերբազատիք գէշ
սովորութիւններէ,
կը
բարելաւէք
ձեր
կեդրոնացումն ու յիշողութիւնը, մէկ խօսքով, կը
դառնաք աւելի ուրախ:

2-Օտար Լեզուներ Սորվիլ
Հետազօտութիւնները ցոյց տուած են, որ երկու
կամ աւելի լեզուներու տիրապետողը աւելի լաւ գլուխկոտրուկներ կը լուծէ, քան անոնք, որոնք
մէկ լեզու գիտեն: Իւրաքանչիւր լեզու իր սեփական կառուցուածքն ու մտածելակերպն ունի, երբ
ձեր ուղեղին վրայ այդ մտածողութեան ազդեցութիւնը կ՛ընդլայնէ անոր հնարաւորութիւնները:

3-Երաժշտական Գործիք Մը Նուագել
Ասիկա ձեր ուղեղը մարզելու լաւագոյն միջոցներէն
մէկն է: Բազմաթիւ հետազօտութիւններ ցոյց տուած
են, որ երաժիշտներուն մoտ աւելի զարգացած են
ստեղծագործական
եւ
ճանաչողական
ունակութիւնները: Անկախ անկէ, թէ դուք քանի՛
տարեկան էք, դուք կրնաք աւելի խելացի դառնալ,
եթէ որեւէ երաժշտական գործիք նուագել սորվիք:

4-Գիրք Կարդալ
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Կապ չունի, թէ ի՛նչ կը կարդաք, միեւնոյնն է, կարդալը
միայն կ՛օգնէ: Ընթերցումը կը նուազեցնէ ընկճախտը, կը
բարելաւէ
ինքնընկալումը,
կ՛ընդլայնէ
ձեր
աշխարհայեացքը եւ կ՛օգնէ, որ առօրեայ կեանքի մէջ
ճիշդ լուծումներ գտնէք:

5-Մարզանք Ընել
Շատեր կը մտածեն, որ մարզանքը միայն մարմնին
կ՛օգնէ: Իրականութեան մէջ մարզանքի տարբեր
տեսակներ
կը
զօրացնեն
ձեր
կեդրոնացումը,
յիշողութիւնը եւ ընկալունակութիւնը: Հետեւաբար
յաճախ լողացէք, հեծանիւ քշեցէք, կողովագնդակ
խաղացէք խթանելու համար ձեր ուղեղին գործունէութիւնը:

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

Գիշերն անուշ է, գիշերն հեշտագի՜ն,
Հաշիշով օծուն ու բալասանով.
Լուսեղէն ճամբէն ես կ՛անցնիմ գինով`
Գիշերն անուշ է, գիշերն հեշտագի՜ն…
Համբոյրներ կու գան հովէն ու ծովէն,
Համբոյր` լոյսէն որ չորս դիս կը ծաղկի,
Այս գիշեր Տօն է հոգւոյս` Կիրակի՜,
Համբոյրներ կու գան հովէն ու ծովէն:
Բայց լոյսն իմ հոգւոյս քիչ-քիչ կը մաշի՜,
Շրթունքըս են ծարաւ միակ համբոյրին…
Ցնծագին գիշերն է լոյս ու լուսին`
Բայց լոյսն իմ հոգւոյս քիչ-քիչ կը մաշի…

www.kantsasar.com
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐԸ

ՇԱԲԹՈՒԱՆ SUDOKU-ն
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