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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ԱՄԱՆՈՐԸ ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ
Ամանորեայ ջերմ մթնոլորտը իր ամբողջ
շքեղութեամբ զարդարեց նաեւ Քուէյթի Ազգային
վարժարանը:
Շաբաթ, 28 Դեկտեմբեր 2013ին, վարժարանիս
շրջափակը
զարդարուած
էր
կաղանդի
տօնածառերով, ձմեռպապիկներով եւ սքանչելի
ձեռային
աշխատանքներով,
որոնք
բծախնդրութեամբ
պատրաստուած
էին
«Արեգակ» մանկապարտէզի ուսուցչաց կազմի
կողմէ:
Հաւաքի ընթացքին բոլոր աշակերտները երգով
ու պարով հրաւիրեցին կաղանդ պապան, որ իր բերած խաղալիքներով ջերմութիւն հաղորդեց
բոլորին սրտերուն:
Մթնոլորտը
շարունակուեցաւ
եւ
Կիրակի,
29
Դեկտեմբերին միջնակարգի աշակերտները HOLIDAY
INN պանդոկի շքեղ սրահին մէջ, կատարեցին իրենց
ամանորեայ խրախճանքը:
Երկուշաբթի, 30 Դեկտեմբերին, վարժարանիս բոլոր
աշակերտները առաւօտեան վաղ ժամերուն ներկայ
գտնուեցան Սրբոց Վարդանանց եկեղեցի, ուր ստացան
Ս. Հաղորդութիւն: Ապա նախակրթարանի աշակերտները վերադարձան վարժարան ու
դիմաւորեցին Կաղանդ պապան վարժարանիս
սրահէն ներս:
Շքեղ պարերով, երգով ու խաղերով հարուստ,
բարձր տրամադրութեամբ բոլոր աշակերտները
հարցեր տուին կաղանդ պապային ու խնդրեցին, որ
խաղաղութիւն տիրէ համայն աշխարհիս մէջ:
Նոյն օրը երեկոյեան, դարձեալ HOLIDAY INN
պանդոկի
շքեղ
սրահին
մէջ,
Ճեմարանի
աշակերտները տօնեցին իրենց Նոր Տարին:
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Քուէյթահայերը Ամանորը Նշեցին ՀՄԸՄաշունչ
Խրախճանքով
Կաղանդի եւ Սուրբ Ծնունդի տօնական այս օրերուն,
Քուէյթահայ համայնքը համատեղ տօնախմբութիւն մը
ունեցաւ՝
շնորհիւ
ՀՄԸՄի
Քուէյթի
Մէկուսի
Մասնաճիւղի
վարչութեան,
որ
աւանդութիւն
դարձուցած է ամէն տարի կազմակերպել ամանորեայ
շքեղ խրախճանք մը ու համայնքին հրամցնել
հայկական ջերմ մթնոլորտ մը:
Արդարեւ, 250 հայորդիներ 31 Դեկտեմբերի գիշեր
հաւաքուեցան HOLIDAY INN պանդոկի շքեղ սրահին
մէջ, միասնաբար դիմաւորելու Նոր տարին:
Ձեռնարկը հովանաւորեց Թեմիս կաթողիկոսական փոխանորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպույեան: Ներկայ էր նաեւ համայնքիս հոգեւոր հովիւ՝ Արժանապատիւ Տ. Արտակ քհնյ.
Քէհեաեան:
Օրուան հանդիսավարն էր՝ Տիկ. Քրիստին Օհանեան: Ան իր բացման խօսքին մէջ մաղթեց սէր ու
երջանկութիւն բոլորին, նաեւ յաջող ու բարեբեր տարի մը համայն հայութեան:
Բարի գալուստի խօսքով ելոյթ ունեցաւ ՀՄԸՄի վարչութեան ատենապետ՝ եղբ. Վահէ Պաղճեան,
որ անդրադարձաւ միասնականութեան գաղափարին ու ներկաները շնորհաւորեց Ամանորեան
տօներու առթիւ:
Յունուարի 1-ի առաջին վայրկեաններուն Հայր Սուրբը աղօթեց եւ շնորհաւորական իր խօսքը
փոխանցեց բոլոր ներկաներուն: Ան մաղթեց բարօրութիւն, խաղաղութիւն ու առողջութիւն
համայն աշխարհին: Հայր Սուրբը անդրադառնալով
նաեւ Սուրիահայոց տագնապալի վիճակին, ըսաւ.«Տօնական այս օրերու խորհուրդին ընդառաջ,
ուրախութեան եւ ջերմ մթնոլորտի առընթեր, ներքին
ու լուռ ցաւ մը կը պատէ մեզ: Հոգիներ ալեկոծող եւ
սրտեր կիզող ապրումներ կը թեւածեն ամէն
քայլափոխի` ի տես սուրիահայութեան վիճակուած
մերօրեայ տառապանքին, ցաւին ու պարտադրուած
պատերազմին: Կ'աղօթենք առ բարձեալն Աստուած, որ խաղաղութեան շղարշը հաւաքէ ամէն
ցաւ, ամէն տխրութիւն, ու մեր ժողովուրդը վերադառնայ իր տունը իր կերտած օճախը»:
Մթնոլորտը շատ ջերմ էր ու տրամադրութիւնները բարձր: Ներկաները մինչեւ առաւօտեան
կանուխ ժամերը երգ ու պարով ցնծացին:
Վարձքը կատար բոլոր նուիրեալներուն, որոնք իրենց համեստ մասնակցութեամբ շէնցուցին այս
գիշերը:

www.aztagdaily.com
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Քոչարեան Խստիւ Կը Քննադատէ Վարչապետ
Սարգսեանը
Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոպերթ Քոչարեան իր
ոչ պաշտօնական կայքէջին վրայ հրապարակուած
հարցազրոյցին մէջ խստիւ քննադատեց վարչապետ
Տիգրան Սարգսեանը:
Վարչապետը վերջերս տրուած մամլոյ ասուլիսին
ընթացքին նկատել տուած էր, որ մինչեւ տնտեսական
ճգնաժամը տնտեսական աճի հիմնական շարժիչ ուժը
ըլլալով, նոյնինքն շինարարութեան մարզն ալ աւելի ուշ նկատելի անկում արձանագրած էր եւ
հանդիսացած ճգնաժամի էական պատճառներէն մէկը:
«Շինարարութեան փուչիկը, որ փչուեցաւ եւ պայթեցաւ, առաջադրեց բացասական երեւոյթ»,
ըսած էր վարչապետը` ընդգծելով տնտեսութեան բազմազանացումի անհրաժեշտութիւնը:
Պատասխանելով այն հարցումին, որ վարչապետին նախորդ շաբաթավերջին տուած մամլոյ
ասուլիսին ընթացքին արդեօք հնչա՞ծ են այնպիսի պատասխաններ կամ մեկնաբանութիւններ,
որոնք գրաւած են իր ուշադրութիւնը, Հայաստանի երկրորդ նախագահը արձագանգած է, որ
պիտի կեդրոնանայ դրուագի մը վրայ: «Իմ ուշադրութիւնս գրաւեց վարչապետին տուած
պատասխանը լրագրողի հարցումին` հանրապետութեան մէջ արդէն հինգ տարիէ ի վեր
շարունակուող շինարարական ծաւալներու անկման պատճառներուն մասին: Քանի որ
վարչապետի բացատրութիւնը ոչ մէկ ընդհանուր բան ունէր իրականութեան հետ, ես կը
փորձեմ պատասխանել այդ հարցումին»:
Ապա Քոչարեան թուարկեց հինգ տարիներու շինարարութեան ծաւալներու անընդմէջ եւ անշեղ
անկման պատճառներու երեք խումբեր:
«1) Բնակչութեան զանգուածային ելքը Հայաստանէն (թիւերը չեմ նշեր, որպէսզի չփճացնեմ
բոլորին տօնական տրամադրութիւնը): Կը հեռանան նոր բնակարաններու հաւանական
յաճախորդները` կրճատելով պահանջարկը անշարժ գոյքի շուկային մէջ: Անոր հետ միասին,
հեռացող ընտանիքներու բնակարաններուն մէկ մասը անխուսափելիօրէն կը յայտնուի
երկրորդական շուկային մէջ` ձեւաւորելով առաջարկի աւելցուկ: Անշարժ գոյքի պահանջի եւ
գինի անկումը լրջօրէն խաթարած են շինարարութեան մարզի ներդրումային գրաւչութիւնը:
Թուարկուած պատճառներով ալ չի գործեր յետաձգուած բնակարանային պահանջի
ազդեցութիւնը 2009 թուականի ճգնաժամի սուր փուլէն ետք: 2) Գրաւադրական վարկաւորման
պայմաններու նշանակալի վատթարացումը, եթէ տակաւին կարելի է զայն գրաւադրութիւն
կոչել: Պարզապէս համեմատեցէ՛ք 2004-2007 թուականներու եւ այսօրուան պայմանները, եւ կը
հասկնաք, որ խելքը գլուխը ու սթափ միտքով մարդոցմէ քիչերը կը համարձակին օգտուիլ
այսպիսի «գրաւադրութենէն»: Եւ ասոր մէջ դրամատուները յանցանք չունին: Անոնք այդպէս
կ՛արձագանգեն տնտեսութեան ընդհանուր իրավիճակին եւ գրաւադրուած անշարժ գոյքի
խնդրայարոյց լուծարումը: Աւելցուցէ՛ք այս ամէնուն նաեւ աղքատ բնակչութեան էական աճը,
մարդիկ, որոնք երազել անգամ չեն կրնար բնակարան ունենալու, ալ չըսենք` գրաւադրութենէն
օգտուելու առիթին մասին: 3) Մեր քաղաքացիներուն տրամադրութիւնը: Անտարբերութեան
զգացումը, երկրի հեռանկարին նկատմամբ հաւատքի բացակայութիւնը այն աստիճանի հասած
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են, որ կը դառնան մարդոց վարքագիծին վրայ ազդող կայուն գործօն: Հետազօտութիւնները ցոյց
կու տան, որ Հայաստանի մէջ մնացեալ բնակչութեան ուղիղ 40 առ հարիւրը մտադիր է
ընդմիշտ տեղափոխուիլ այլ երկիր` առաջին իսկ կարելիութեան պարագային: Հեռանալուն
հակուած մարդը երբեք անշարժ գոյք ձեռք չի բերեր այն երկրին կամ քաղաքին մէջ, որ կ՛ուզէ
լքել: Նոյնը կը վերաբերի նաեւ նոր առեւտուր ձեռնարկելուն»:
«Ահա ասոնք են շինարարութեան ծաւալներու կայուն անկման հիմնական պատճառները:
Ամէն ինչ աւելի քան պարզ է եւ հասկնալի (բայց ոչ` քանի մը յատուկ «շնորհալիներու»
համար): Եւ ասոր մեղաւորը նախորդ կառավարութիւնը չէ, եւ ոչ ալ հաստատ` որոշ
այլմոլորակայիններ:
Ճգնաժամն
ալ
արդէն
վաղուց
կապ
չունի:
Այնպէս
որ
պատասխանատուութենէն այստեղ կարելի չէ խուսափիլ», յայտարարեց նախկին նախագահը:
«Եթէ վարչապետը ասիկա չի հասկնար, ուրեմն ան բանականութեան քայքայում կ՛ապրի: Եթէ
հասկնալով կը ստէ ու կը խուսանաւէ` փորձելով մեղքը ձգել Անդրանիկ Մարգարեանի
կառավարութեան եւ իմ վրաս, ուրեմն ատիկա բարոյականութեան քայքայում է: Հաւանաբար,
գործ ունինք բանականութեան եւ բարոյական քայքայումի լիարժէք համադրութեան հետ: Ամէն
պարագայի, թերարժէք վարչապետի անթոյլատրելիութիւնը ճոխութիւն է երկրին համար»,
ըսաւ Ռոպերթ Քոչարեան:

Վարչապետ Սարգսեան Կը Պատասխանէ
Վարչապետ Տիգրան Սարգսեան պատասխանեց Հայաստանի երկրորդ նախագահին իր
հասցէին կատարած խիստ քննադատութեան` խոստանալով առանձին վերլուծութեամբ
անդրադառնալ անոր: Վարչապետը շնորհաւորեց Ռոպերթ Քոչարեանը Նոր տարուան եւ Ս.
Ծննդեան տօներուն առիթով` ըսելով, որ այդ տօները մեծ խորհուրդ կը պարունակեն: Ան ըսաւ,
որ պէտք է Նոր տարին մուտք գործել վերանորոգուած, ներելով եւ ներողամտութիւն յայտնելով,
իրարու յղելով մաղթանքներ եւ սէր: Վարչապետը Քոչարեանին նաեւ մաղթեց անսահման
բարութիւն, կամեցողութիւն, հանդուրժողականութիւն եւ սէր:
«Իբրեւ վարչապետ պաշտօնավարմանս ժամանակահատուածին մէջ ես երկու անգամ առիթ
ունեցած եմ անդրադառնալու պարոն Քոչարեանի հարցադրումներուն: Առաջին անգամ, երբ իմ
հարցազրոյցներէս մէկուն մէջ նշեցի, որ Քոչարեան ազգային հերոս է եւ անոր անունը պէտք է
ոսկիէ տառերով գրուի հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ: Երկրորդ անգամ համաձայնած եմ
անոր քննադատութեան հետ եւ նշած, որ այսօրուան իշխանութիւնը եղած է Ռոպերթ
Քոչարեանի քաղաքական խումբը եւ յենարանը: Կրնանք նաեւ աւելցնել, որ Սերժ Սարգսեանի
ջանքերով բիւրեղացած մեր խումբը պատասխանատուութիւն կը զգայ նաեւ երկրորդ
նախագահի պաշտօնավարման տարիներուն ըրածին եւ չըրածին համար», նշեց վարչապետը:
«Չափազանց ուրախ եմ, որ իմ համեստ անձիս տարեվերջեան` շուրջ չորս ժամ տեւած մամլոյ
ասուլիսը արժանացած է պարոն Քոչարեանի ուշադրութեան: Աւելի եւս, որ իմ խորին
համոզումովս շատ աւելի կարեւոր իրադարձութիւններ կրնային արժանանալ անոր
ուշադրութեան եւ գնահատականներուն, օրինակ` նախագահական եւ Երեւանի աւագանիի
ընտրութիւնները, Հայաստանի` Մաքսային միութեան անդամակցելու դիմումը, պարտադիր
կուտակային կենսաթոշակային համակարգի գործադրումը եւ այլն: Ինչ կը վերաբերի
մասնագիտական գնահատականներուն` որոնց շարքին գրաւադրութեան ծաւալներուն եւ
շինարարութեան մարզին, ապա անոնց անգամ մը եւս կ՛անդրադառնամ առանձին
վերլուծութեամբ», իր ֆէյսպուքեան էջին վրայ գրեց վարչապետ Սարգսեան:
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Հրատարակուած Է Արամ Խաչատրեանի Բազմատեսակ
Ստեղծագործական Ժառանգութիւնը
«Վիվասել-Էմ.Թի.Էս.»-ի, Հայաստանի մշակոյթի
նախարարութեան
ընկերութեան

եւ

«Պրոլայթինկ»

համագործակցութեամբ

լոյս

տեսած է Արամ Խաչատրեանի բազմատեսակ
ստեղծագործական
ձայնասկաւառակ,

ժառանգութիւնը:

«9

տեսասկաւառակ

1

եւ

պուքլեթ ներառող հաւաքածոն ստեղծուած է
Հայաստանի

Հանրային

ձայնասփիւռին

մէջ

պահպանուող ձայնագրութիւններուն եւ Արամ
Խաչատրեանի տուն-թանգարանին տրամադրած նիւթերուն հիման վրայ», նշուած է «ՎիվասելԷմ.Թի.Էս.»-ի հաղորդագրութեան մէջ:
Մեծանուն

երգահան

Արամ

Խաչատրեանի

110-ամեակին

նուիրուած

հրատարակութեան
նախատեսուած
Բազմատեսակ

յոբելենական

հրատարակութիւնը
է
1000
օրինակով:
ստեղծագործութիւններու

կատարողական կազմին մէջ ընդգրկուած են
համաշխարհային հռչակ վայելող, հայ եւ
օտար

մասնագէտ

երաժիշտներ:

սիմֆոնիք
տեսակի
ստեղծագործութիւններ
հնչած

Իսկ

բազմաթիւ
են
իր`

հեղինակին ղեկավարութեամբ:
կը

«Ժամանակը

յառաջանայ…

արհեստագիտութիւնը կը զարգանայ` սերունդներուն առաջարկելով նոր լուծումներ: Իսկ
մնայուն

արժէքները

կը

շարունակեն

փայլիլ

անկախ

ժամանակներէն`

լուսաւորելով

մարդկութեան ճանապարհը: Մեծանուն երգահան Արամ Խաչատրեանի ստեղծագործական
ժառանգութիւնը այդ արժէքներէն է: Ան թոյլ կու տայ կեանքը ընկալել հոգիի աչքերով եւ զգալ
երաժշտութեան անսահման եւ մեծ ուժը: Հպարտ ենք այս նախագիծին իրականացման մեր
աջակցութեան համար», յայտնած է «Վիվասել-Էմ. Թի. Էս.»-ի գլխաւոր տնօրէն Ռալֆ Երիկեան:
Հաղորդենք, որ ինքնատիպ այս հաւաքածոն հրատարակուած է ոչ առեւտրական նպատակով
եւ նախատեսուած չէ վաճառքի համար: Կ՛ակնկալուի զայն տրամադրել` աշխարհի անուանի
համալսարաններու գրադարաններու, երաժշտական փառատօներու, հաստատութիւններու,
երաժշտական

միաւորումներու

եւ

դասական

երաժշտութիւն

ծանուցող

ձայնասփիւռի

կայաններու: Սերունդներուն յղուող պատգամը կարեւոր է` սիրով փայփայել մեզի հասած
փայլուն ստեղծագործական ժառանգութիւնը:
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Ֆրանսայի Հայ Համայնքը Պիտի Բողոքէ Հոլլանտի`
Թուրքիա Կատարելիք Այցելութեան Դէմ
Թրքական «Ճիհան» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Ֆրանսայի մէջ գործող
հայկական կազմակերպութիւնները բողոքի ցոյցեր պիտի կազմակերպեն ընդդէմ նախագահ
Ֆրանսուա Հոլլանտի` 27 Յունուարին Թուրքիա կատարելիք այցելութեան դէմ:
Ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւններու համակարգող խորհուրդը հայերը հրաւիրած է
մասնակցելու նախագահի մակարդակով քսան տարուան դադարէ ետք Թուրքիա կատարելիք
այցելութեան դէմ կազմակերպուելիք բողոքի
ցոյցերուն:
Յայտարարութեան մէջ կը նշուի, որ
Ֆրանսայի հայերը 25 Յունուարին Լիոնի եւ
Մարսէյի մէջ, իսկ 26 Յունուարին` Փարիզի
մէջ ցոյց պիտի կատարեն եւ Հոլլանտի կոչ
կ՛ուղղեն իրագործելու ընտրուելէն առաջ
տուած
խոստումը`
որդեգրելու
Հայոց
ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող
օրէնքը:

Վահան Յովհաննիսեան Նշանակուեցաւ Գերմանիոյ Մէջ
Հայաստանի Հանրապետութեան Արտակարգ Եւ Լիազօր
Դեսպան
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի
որոշումով,

ՀՅԴ

կուսակցութեան
խմբակցութեան

Բիւրոյի

անդամ,

խորհրդարանական
պատգամաւոր

Վահան

Յովհաննիսեան նշանակուեցաւ Գերմանիոյ
մէջ

Հայաստանի

արտակարգ

եւ

Հանրապետութեան
լիազօր

դեսպան

(նստավայրը` Պերլին):
Նախագահ Սարգսեանի մէկ այլ հրամանագիրով Արմէն Մարտիրոսեան ազատ
կացուցուեցաւ Գերմանիոյ մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր
դեսպանի պարտականութիւններէն: Տակաւին որոշում չկայ, թէ ո՛վ պիտի փոխարինէ
Վահան Յովհաննիսեանը խորհրդարանին մէջ:
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«Վարչապետին Յայտարարութիւնները Իրականութեան
Չեն Համապատասխաներ» Կ՛ըսէ Արծուիկ Մինասեան
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսեանի`
ուրբաթ օրուան
մամլոյ ասուլիսին ընթացքին
կատարած քանի մը յայտարարութիւններուն
մասին կարծիք յայտնեց Հայաստանի Ազգային
ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան անդամ Արծուիկ
Մինասեան:
Մինասեան նշեց, որ վարչապետին ելոյթը
մանրամասն չէ լսած, բայց ուշադիր եղած է
կուտակային
կենսաթոշակներու
վերաբերեալ
հարցին եւ «ՀայՌուսկազարդի» բաժնետոմսերու
վաճառքի հարցերուն վերաբերող հատուածներուն:
Ըստ անոր, կենսաթոշակային բարեփոխումներուն վերաբերեալ յայտարարութեամբ
վարչապետը հերքեց նախագահին միտքը, ըստ որուն, սերունդներու համերաշխութեան
համակարգը կը վերանայ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բաղադրիչի
գործադրման պարագային:
«Չեմ կիսեր այն տեսակէտը, որ այս համակարգը, որ կ՛առաջարկուի, արդար է, Հայաստանի
փրկութեան կ՛առաջնորդէ կամ այլընտրանք չկայ: Ատիկա այդպէս չէ, միջազգային
փորձառութիւնը կը փաստէ ու նաեւ մեր տնտեսութեամբ ձեւաւորուած հիմնական
մարտահրաւէրները կը մատնանշեն, որ մենք պէտք է իրականացնենք համակարգի
բարեփոխում բացառապէս Հայաստանի քաղաքացիներուն ընտրութիւն տալու միջոցով, եւ
որեւէ արդիւնք կամ պարտադրանք չի կրնար օգտակար ըլլալ», ըսաւ ան:
Պատգամաւորը նշեց, որ առաջարկուող համակարգը պարզապէս անգամ մը եւս պիտի
նուազեցնէ քաղաքացիներուն եկամուտները եւ պիտի մղէ արտագաղթի` իր բոլոր բացասական
դրսեւորումներով:
Ինչ կը վերաբերի վարչապետի այն յայտարարութեան, թէ «ՀայՌուսկազարդ»-ի` Հայաստանի
կառավարութեան պատկանող բաժնետոմսերը «Կազփրոմ»-ին ծախելու միջոցով կարելի
դարձաւ կազ գնել աւելի ցած գինով, Մինասեան նշեց, որ ատիկա նոյնպէս իրականութեան չի
համապատասխաներ:
«Ասիկա որեւէ կերպով չ՛ապացուցեր կամ չի հիմնաւորեր այն փաստը, որ Հայաստան կրնայ 5
տարուան ընթացքին անփոփոխ գիներով կազ ստանալ, որովհետեւ համաձայնագիրով
նախատեսուած է, որ տարին առնուազն անգամ մը գիները պէտք է վերատեսութեան
ենթարկուին»:

www.yerakouyn.com
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Մամուլի Հաղորդագրութիւն
Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօների կապակցութեամբ
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ
Սարգսեանը ջերմ շնորհաւորանքներ է յղել Սիրիայի
հայկական ուսումնական հաստատութիւնների բոլոր
աշխատակիցներին ու սաներին` մաղթելով նրանց
արդիւնաւէտ աշխատանք եւ մշտանորոգ եռանդ`
ազգանուէր եւ հայանպաստ գործունէութեան մէջ:
Իր ուղերձներում նախագահը համոզմունք է յայտնել,
որ բարեկամ Սիրիայում մօտ ապագայում կը տիրի
սպասուած խաղաղութիւնը, կայունութիւնը եւ ազգային
համերաշխութիւնը: Նախագահը նաեւ նշել է, որ թէ՛
Հայաստանը, եւ թէ՛ համայն հայութիւնը աջակցում են
եւ աջակցելու են սիրիահայերին` վերագտնելու
խաղաղութիւն եւ պահպանելու իրենց օճախները:
Ամանորեայ ջերմ շնորհաւորանքների եւ բարեմաղթանքների հետ մէկտեղ Հայաստանի
նախագահը դրամական նուիրատուութիւններ է յատկացրել Սիրիայի հայկական դպրոցներին:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
ԴԵՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ

Դամասկոս

Նախագահ Սարգսեան Եւ Գարեգին Բ. Կաթողիկոս
Այցելեցին Եռաբլուր
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսի հետ եւ
երկրի բարձրագոյն ղեկավարութեան ուղեկցութեամբ այցելեց Եռաբլուր պանթէոն:
Անոնք յարգանքի տուրք մատուցեցին հայրենիքի անկախութեան համար իրենց կեանքը
զոհաբերած հայորդիներու յիշատակին:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Երեք Առանցք
Ընկալեալ սովորութիւնը խախտելու պատճառ չունինք: Տարեփակ է, եւ «Ազդակ»-ը պէտք է
յետադարձ հայեցողութեամբ լոյսին բերէ այն, ինչ որ իբրեւ կարեւորագոյն իրագործում
յաջողեցաւ ընել եւ անշուշտ այն, ինչ որ չկրցաւ:
Անշուշտ այս տարուան մեծագոյն իրագործումը մեզի համար «Ազդակ»-ի խմբագրատան
հիմնական վերանորոգումն էր եւ մանաւանդ «Ժիրայր Պուտագեան» կեդրոնի բացումը մեր
յարկին տակ: Այս բարենորոգումները բնականաբար խմբագրատունը գեղեցկացնելու
առաջնային
նպատակը
չէին հետապնդեր:
Երիտասարդութիւն
ներգրաւելու
մեր
քաղաքականութիւնը «Ազդակ»-ի հեռանկարային ծրագիրները ապահովելու համար էր:
Արխիւի թուայնացումը իբրեւ անյետաձգելի ծրագիր «Ժիրայր Պուտագեան» կեդրոնին առջեւ
դրուած առաջին մարտահրաւէրն էր: Ուրախ ենք «Ազդակ»-ի ընթերցողներուն յայտնելու, որ
«Ազդակ»-ի արխիւներու հսկայ հաւաքածոյի նկարահանումը թեւակոխած է իր վերջին փուլը:
Արդէն իսկ նկարահանուած են եւ միաժամանակ քանի մը ելեկտրոնային պահեստի մէջ
ամփոփուած 1927-էն 1981-ի «Ազդակ»-ի հաւաքածոները: Քանի մը ամսուան աշխատանքէ
ետք, արդէն կ՛անցնինք թուայնացման երկրորդ եւ երրորդ փուլերուն` խտացման եւ
որոնողական համապատասխան ծրագիրներուն:
Այս առաջադրանքին ուղղութեամբ «Ազդակ»-ի առած քայլը չէր վրիպած հայրենի թէ
սփիւռքեան արխիւային կեդրոններու ուշադրութենէն, որոնց պատասխանատուներուն հետ
ելեկտրոնային արխիւներու փոխանակման խորհրդակցութիւններ կ՛ընթանան: Մամուլի եւ
հայկական արժէքաբանութեան վերաբերող տարբեր նիւթերու ելեկտրոնային արխիւները այս
ձեւով միաժամանակ պիտի պահուին հայրենիքի թէ սփիւռքի կարեւորագոյն կեդրոններու մէջ`
նոր
ուսումնասիրութիւններու
համար
ընձեռելով
դիւրութիւններու
աննախընթաց
հնարաւորութիւններ:
Երիտասարդութեան ներգրաւման աշխատանքին ծառայեց նաեւ «Արսէն Չաղլասեան»
ժողովասենեակի կառուցումը: Մինչ, «Պզտիկ-Մզտիկ»-ի խմբագրասենեակը իր կարգին
վերանորոգուելով
անուանուեցաւ
«Այտա
Մուրատեան»
խմբագրասենեակ:
Մանկապատանեկան խաւի համախմբումը թերթին յաւելուածին միջոցով աւելի քան
անհրաժեշտ հանգրուան է յառաջիկայ փուլին` երիտասարդութեան հաւաքագրման
նախապատրաստութեան համար: Իսկ յարմարութիւններով օժտուած խմբագրասենեակը
պարզապէս կը ծառայէ այդ նպատակի իրագործման:
«Ազդակ»-ի ընթերցողները անպայման նկատեցին այն առողջ երեւոյթը, որ թերթին յանձնեցին
«Քննական ոսպնեակ»-ի մեր երիտասարդ աշխատակիցները: Աւելի քան ողջունելի եւ
ուրախալի երեւոյթներ էին «Արսէն Չաղլասեան» ժողովասենեակին մէջ պարբերաբար
գումարուող
քննարկումներու
նիստերը,
որոնց
մասնակիցները
մեր
յառաջադէմ
ուսանողութեան ներկայացուցիչներն էին: Հայաստանեանէն սփիւռքեան եւ ներթրքական
իրադարձութիւններէն մինչեւ լիբանանահայ գաղութի ամէնէն կարեւոր ու հրատապ
խնդիրները դարձան օրակարգ «Քննական ոսպնեակ»-ի անդամներու հանդիպումներուն:
Քննարկումներ, որոնք հրապարակագրական կարգով հասան մեր ընթերցողներուն, տալով
նաեւ գեղեցիկ նախաճաշակը երիտասարդական մակարդակի վրայ արձանագրուած լուրջ,
հեռանկարային ու հրապարակային քննարկումներու: Կը գիտակցինք, որ այս գաղութին մէջ
կայ համապատասխան կարողականութեան տէր, հրապարակագրական բառապաշարին
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տիրացած եւ քննական միտք ձեւաւորած երիտասարդ խաւ մը, որ մեր կառոյցներու
ուշադրութեան կեդրոնին պէտք է յայտնուած ըլլայ:
Աւելցնենք նաեւ երիտասարդութեան ներգրաւման նպատակին ծառայելու կոչուած «Ազդակ»-ի
գործուղումներու աշխուժացման բաժինը: Հաստատելու համար, որ Ցեղասպանութեան
թեմային յատկացուած գիտաժողովի մասնակցութեամբ, սփիւռքի նախարարութեան
կազմակերպած երիտասարդ լրագրողներու պատրաստութեան դպրոցին մասնակցութեամբ,
Պոլսոյ «Հրանդ Տինք» հիմնարկի կազմակերպած փոխճանաչողական եւ վարժողական բնոյթի
ծրագիրներուն մասնակցութեամբ թէ լիբանանցի լրագրողներու հետ համատեղ գործուղուելով
«Ազդակ»-ի երիտասարդ աշխատակիցները իրենց հետ տարած են «Ազդակ»-ը տարբեր
միջավայրերու մէջ ծանօթացնելու թղթածրարը եւ գործուղումներէն վերադարձին իրենց հետ
բերած «Ազդակ»-ը նոր փորձառութիւններով օժտելու պարտականութիւնը:
Կը նկատուի արդէն, որ մեր ընթացիկ տարուան իրագործումներուն առանցքը
երիտասարդութիւնն է, ինչպէս յայտարարած էինք անցեալ տարուան աւարտին: Կը
գիտակցինք, որ այս մէկը աշխատանքին նախաբանն է միայն. նոյնպէս` որ հեզասահ եւ
հանգիստ աշխատանք մը չէ, որ կը սպասէ մեզի:
Այսուհանդերձ, արխիւ-քննարկում-գործուղում այս առանցքը պէտք է շարունակէ յատկանշել
բացուող տարուան մեր աշխատանքներու հանրագումարը: Դասական, տպագիր մամուլի
առաքելութիւնը կ՛ապրի որոշ դիմափոխութիւն` պահելով անշուշտ գաղափարախօսական
խորքը: Օրաթերթ տպելուն առընթեր կայքը, արխիւը, լսարաններու եւ քննարկումներու
կազմակերպումը, գործուղումները, ծրագիրներու համար հովանաւորներու ապահովումը եւ
արհեստագիտութեան ընձեռած բոլոր կարելիութիւններու լիարժէք օգտագործումով թերթին
բովանդակութիւնը հասանելի դարձնելու պարտականութիւնը այսօր հայ մամուլէն
ակնկալուած ընթացիկ աշխատանքներ են:
Մեր հիմնական բացթողումը լրագրական արհեստավարժ մարդուժի պատրաստութեան
խնդիրն է, որ սուր կերպով կը դրուի: Բազմակի իմաստներով, որովհետեւ եթէ ոչ հայ
լրատուամիջոցը առաւելաբար կը յենի միայն մասնագիտական որակին վրայ, հայկականը կը
պահանջէ
մասնագիտութեան
առընթեր
հայերէնի
իմացութիւն,
քաղաքական
եւ
գաղափարախօսական պատրաստութիւն, միջազգայինին առընթեր հայկական տարածքներու
վրայ արձանագրուող իրադարձութիւններուն շատ մօտէն տեղեկացուածութեան բարձր
աստիճան: Իսկ այս բոլորը ոչ անպայման գրաւիչ պայմաններով ասպարէզի մը խոստումին
դիմաց:
Այս հանգամանքներով ալ կը բացատրուին այսօր «Ազդակ»-ի լեզուական սայթաքումները,
վերլուծական
ինքնագիր
յօդուածներու
պակասի
երեւոյթը,
լրագրողականութեամբ
յատկանշուած ռեփորթաժներու ոչ աչքի զարնող քանակը, քաղաքական ոլորտէն մինչեւ
մարզական էջերու նկատմամբ մեր ընթերցողներու փոխանցած յաճախ արդարացի
դժգոհութիւնները:
Երկարաշունչ ծրագիրներու մասին է խօսքը: Հայ մամուլի յառաջատարութեան հանգամանքի
պահպանման համար «Ազդակ»-ը պէտք է յաջողի յաղթահարել ա՛յս դժուարութիւնը եւս: Որուն
համար ալ կ՛ապաւինի իր շուրջ համախմբուած մամուլի գործիչներուն, նուիրատուներուն եւ
ընդհանրապէս հայ մամուլի առաքելութեան հաւատացողներուն:
Շնորհաւոր Ամանոր եւ Ս. Ծնունդ:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Իրանի Նախագահը Թեհրանի Հայկական Հիւանդանոցին
350,000 Տոլարի Նուիրատուութիւն Կատարած Է
ԻՐՆԱ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ
Իրանի
նախագահ
Հասան
Ռուհանի
հայ
համայնքին
պատկանող
«Աւպիսեան»
հիւանդանոցին 10 միլիառ իրանեան ռէալի (շուրջ
350,000 տոլար) նուիրատուութիւն կատարած է:
Նախագահի խորհրդական Հիւսէյն Ֆերէյտուն
ըսած է, որ իսլամներու եւ ոչ իսլամներու
համակեցութիւնը Իրանի մէջ լաւ օրինակ է շրջանի
բոլոր երկիրներուն համար: Թեհրանի մէջ գտնուող
հայկական հիւանդանոց այցելութեան ընթացքին
ան նշած է, որ «փոքրամասնութիւն» ըսելու փոխարէն աւելի լաւ է ըսել «ոչ իսլամ իրանցիներ»:

Թուրքիոյ Ներքին Գործոց Նախարարը Խոստացած Է
Փտածութեան Գայթակղութեան Ետին Կանգնողը
Բացայայտել
Թրքական «Թէ.Ռէ.Թէ.Հապեր» կայքէջը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ
ներքին գործոց նախարար Էֆքան Ալա յայտարարած է, որ Թուրքիոյ
մէջ շարունակուող «փտածութեան գայթակղութիւն»-ը, որ սկիզբ
առած էր 17 դեկտեմբերի ձերբակալութիւններով, ուղղուած է
Թուրքիոյ իշխող Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան
դէմ:
Ան յայտնած է, որ Թուրքիոյ մէջ կան ուժեր, որոնք միաւորուած են
ընդդէմ իշխող կուսակցութեան: Ալա նաեւ խոստացած է, որ շուտով
պիտի բացայայտէ, թէ ո՛վ կը կանգնի այդ իրադարձութիւններուն
ետին:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Ահմեթ Տաւութօղլու իր կարգին իսլամական կրօնական
ղեկավար Ֆեթհիւլլա Կիւլենին կոչ ուղղեց` Թուրքիոյ ներկայ ճգնաժամը լուծելու համար
թրքական կառավարութեան հետ երկխօսութիւն կատարելու:
Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի նախկին դաշնակից Կիւլեն Թուրքիոյ մէջ
ազդեցիկ լոպիական խմբաւորումի մը` Հիզմեթ շարժումին ղեկավարն է: Թուրքիոյ իշխող
կուսակցութեան եւ շարժումին միջեւ ընթացք առած վէճի լոյսին տակ, շատեր ստեղծուած
ճգնաժամին համար մատնացոյց կ՛ընեն Կիւլենի շարժումը:
Տաւութօղլու յայտնեց, որ «պէտք է երկխօսութիւն ծաւալենք` ֆիզիքական արգելքներու
փոխարէն»` աւելցնելով, որ «այս տագնապէն դուրս գալու ուղի մը գոյութիւն ունի.
երկխօսութիւն կատարենք… Այդ է պատճառը, որ Էրտողան Կիւլենը Թուրքիա հրաւիրեց»:
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«Ժընեւ-2»-ը Կարելի Պիտի Չըլլայ Ճշդուած Ժամկէտին
Գումարել» Ըսաւ Փաթրուշեւ
Ռուսիոյ անվտանգութեան խորհուրդի նախագահ Նիքոլայ Փաթրուշեւ յայտարարեց, որ
«Ժընեւ-2» խորհրդաժողովը կարելի պիտի չըլլայ ճշդուած ժամկէտին գումարել:
Մինչ այդ, երէկ Մոսկուայի մէջ տեղի ունեցաւ Սուրիոյ քիմիական զէնքերու հարցին շուրջ
Ռուսիոյ, Միացեալ Նահանգներու, Չինաստանի, ՄԱԿ-ի եւ Քիմիական զէնքի կանխարգիլման
միջազգային կազմակերպութեան ներկայացուցիչներուն միջեւ դռնփակ հանդիպում մը:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ ծառայութիւնը հաղորդեց, որ ժողովին
բացումը կատարած է Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Սերկէյ Ռիապքով, իսկ
ռուսական պատուիրակութեան մաս կը կազմեն Ռուսիոյ արտաքին
գործոց նախարարութեան անվտանգութեան եւ ապազինման
բաժանմունքի տնօրէն Միխայիլ Ուլիանով եւ շողարձակ, քիմիական
եւ բնագիտական պաշտպանութեան ուժերու փոխհրամ անատարը,
ինչպէս
նաեւ
ռուսական
զինեալ
ուժերու
սպայակոյտէն
ներկայացուցիչներ:

Ռուսիա-Սուրիա Քարիւղի Եւ Կազի Մշակման Համաձայնագիր
Գերմանական
«Տէօչը
Վելը»
կը
հաղորդէ,
որ
Սուրիոյ
կառավարութիւնը Ռուսիոյ հետ Միջերկրական ծովուն մէջ քարիւղի
եւ կազի հանքավայրերու մշակման վերաբերեալ համաձայնութիւն
կնքած է:
Փաստաթուղթը ստորագրուած է 25 դեկտեմբերին` Դամասկոսի մէջ:
Ըստ համաձայնագիրին, քարիւղի եւ կազի մշակումը պիտի կատարուի սուրիական ափերու
մօտակայքը գտնուող 2190 քիլոմեթր տարածքին մէջ: 25 տարիով նախատեսուած
համաձայնագիրը քանի մը ամիսներու բանակցութիւններու արդիւնք է: Նախագիծը կը
գնահատուի աւելի քան 100 միլիոն տոլարով: Աշխատանքները պիտի ֆինանսաւորէ Ռուսիան:

Լարիժանիի Կեցուածքը` «Ժընեւ-2»-ին Իրանի Մասնակցութեան Հարցէն
Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիժանի
նշեց, որ «Իրան 22 Յունուարին Սուրիոյ շուրջ
«Ժընեւ-2» խորհրդաժողովի մասնակցութեան վրայ
չի պնդեր, եթէ անոնց մասնակիցները կրնան
սուրիական տագնապը լուծել»:
Ան աւելցուց, որ «Ժընեւ-1»-ը գումարուեցաւ Իրանի
բացակայութեան, սակայն տագնապի լուծման
չնպաստեց, «ուստի պէտք չէ «Ժընեւ-2»-ին
մասնակցութիւնը արտօնելով Իրանի լաւութիւն
ընեն, այլ պէտք է անկէ պահանջեն, որ մասնակցի,
որովհետեւ
այսօր
շրջանին
մէջ
ազդու
դերակատարութիւն ունի»:
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«Ամերիկացիները կը շարունակեն կրկնել «բոլոր ընտրանքները սեղանին վրայ են» խօսքը,
մինչ եթէ քիչ մը ողջմտութիւն ցուցաբերեն բոլոր հարցերն ու հանգոյցները կը լուծուին», ըսաւ
ան` շեշտելով, որ «վերջին տասնամեակին ընթացքին ամերիկեան վարմունքը պատճառ էր
շրջանին մէջ ահաբեկչութեան տարածման»:
Ռուսիոյ անվտանգութեան խորհուրդի նախագահ Նիքոլայ Փարուշեւ յայտնեց, որ Սուրիան
պէտք է միացեալ երկիր մը մնայ, որպէսզի անոր հողամասերը հաւաքական քանդումի
զէնքերու ծաւալման վտանգի ծաւալման մեկնակէտի չվերածուին, ինչպէս նաեւ շատ կարեւոր է
արգելք հանդիսանալ, որ Սուրիան Քայիտայի խմբաւորումներու մնայուն ներկայութեան վայրի
չվերածուի:
Ան ռուսական «Ռոսիսքայա Կազեթա» օրաթերթին յայտնեց, որ Սուրիոյ տագնապի լուծման
միջոցը Սուրիոյ շուրջ միջազգային խորհրդաժողովի գումարումն է` աւելցնելով, որ Ռուսիա
ամէն ջանք պիտի թափէ, որպէսզի 2012-ին գոյացած ժընեւեան համաձայնութիւնը գործադրուի:
Ան ըսաւ, որ ներկայիս վերջ գտած է սուրիական քիմիական զէնքի ոչնչացման գործողութեան
առաջին հանգրուանը. այդ զէնքի արտադրման սարքերը ոչնչացուած են, իսկ յառաջիկայ
հանգրուանին յաջորդ փուլին մանրամասն ծրագիրը պիտի ճշդուի:
Ան նշեց, որ ըստ միջազգային փորձագէտներու, սուրիական քիմիական զէնքի պահեստը աւելի
քան հազար թոն թունաւոր նիւթ է:

Էրտողան Կեզիի Դէպքերուն Եւ «Փտածութեան
Գայթակղութեան» Միջեւ Կապ Կը Տեսնէ
Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան անցեալ գիշեր զինք
դիմաւորելու եկած կողմնակիցներու առջեւ «անակնկալ ելոյթ»
ունեցած է:
Թրքական «Հիւրրիյէթ» օրաթերթի կայքէջը կը հաղորդէ, որ
Էրտողան յայտարարած է, որ Կեզի հանրապարտէզի դէպքերուն եւ
17 դեկտեմբերին տեղի ունեցած «փտածութեան գայթակղութեան»
միջեւ կապ կայ:
«Ո՞րն է անոնց ընդհանուր կողմը: Երկուքին նպատակն էր Արդարութիւն եւ բարգաւաճում
կուսակցութեան իշխանութիւնը ծունկի բերել, սակայն ատիկա ընել պիտի չյաջողին»,
յայտարարած է ան:
Էրտողան նշած է, որ Աստուծոյ կամքով իրենք պիտի յաջողին դուրս գալ ճգնաժամէն եւ
շարունակել ժողովուրդին ծառայել: «Թէ.Ռէ.Թէ.Հապեր» կը հաղորդէ, որ Էրտողան
յայտարարած է, որ եթէ Թուրքիոյ ժողովուրդը պահանջէ, ինք պատրաստ է պաշտօնէն
հեռանալու: «Եթէ թուրք ժողովուրդը պահանջէ, որ մենք հրաժարինք իշխանութենէն, ապա
մենք պատրաստ ենք, սակայն ժողովուրդը ատիկա չ՛ուզեր», ըսած է Էրտողան:
Ըստ Թուրքիոյ վարչապետին, կան ուժեր, որոնք կ՛ուզեն, որ Թուրքիա իր առաջուան վիճակին
վերադառնայ: «Թուրք ժողովուրդը ընտրութեան առջեւ է` շարունակե՞լ զարգացումն ու
կառուցել նոր Թուրքիա, թէ՞ դառնալ յառաջիկայ թոյլ պետութիւնը», ըսած է ան:
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ԱԿՆԱՐԿ

Յոյսով, Լոյսով Դիմաւորենք Նոր Տարին
Ետին ձգած չարն ու բարին, կ՛երթայ
հին տարին, որ դեր երէկ այնքան նոր
էր ու բարի:
Չենք մոռցած քեզ հին տարի,
բարիքներդ զորս բաշխեցիր, եղան
հաւատք ու ցնծութիւնը, բայց չարիքը
այդ անպիտան, հետապնդեց քեզ
այնքան, որ մնացինք անտիրական:
Յոյսին տենչով, լոյսին կանչով գովերգեցինք քեզ երէկ, բայց մնացինք մենք խաբուած` ի
տես մարդկանց չարագործ, որոնք բերին մահ ու աւեր, դրացիին, հարազատին մեր
շինարար: Ինչո՞ւ արդեօք տկարացաւ բարին հզօր, գազանացաւ չարը վայրագ:
Խնդրած էինք խաղաղութիւն աշխարհին համայն, որ չըլլային մայր ու մանուկ մահուան
դիմաց: Խնդրած էինք խաղաղութիւն Լիբանանին մեր աննման, որ չ՛սեւնար ձիւնը
Սաննինի, շէները շէն մնային դալար, եւ շինականը պարզուկ երգէր Ֆէյրուզի երգերը ու
սփռէր ձայնով մեղեդի, գովք Լիբանանի, որուն «Ձիւնը սէր է եւ արեւը ազատութիւն»:
Նոր տարի բարի, մանուկները չեն խաբուած,
մենք ալ մանկան նման կը հաւատանք, որ
պիտի գաս ձեռքերդ բաց, պարզելու ամէնէցուն,
բուռ բուռ բարիք, երգ ու ժպիտ:
Կը սպասենք քեզ, Նոր տարի, որ ըսես մեզի, թէ
վերջ գտան պատերազմները` Լիբանանէն
մինչեւ Սուրիա, ուր տառապած հարազատներ,
անքուն աչքերով գալուստիդ կը սպասեն:
Գալուստդ բարի, մեր Նոր տարի, ո՛չ մէկ երազ թող խամրի: Մայրերը մեր ըլլան
հարուստ, բերքովը նոր ծնունդներու:
Երիտասարդները ըլլան խիզախ, շինելու նոր տուն, ծիծեռնակին պէս յուսատու, որ`
«Իր բոյնը կը շինէ, ե՛ւ կը շինէ ե՛ւ կ՛երգէ,
Ամէն մէկ շիւղ կպցնելու, իր հին բոյնը կը յիշէ»:
Յիշէ Նոր տարի, մեր բոյնը հին, հայրենիքը յաւերժական` Հայաստանէն Արցախ, ուր
երգ դառնան վիշտ ու վէրքեր, ոչ մէկ թշնամի մօտենայ մեր սահմանին: Հերոսները մեր
պաշտպանէ թուրքին դաւէն, թաթարին թոյնէն: Այս ամէնը կը պահանջենք Նոր տարի,
թէ բարի ես, չարիքները հեռացուր, որ փառք տանք քեզի…
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Յոյսի, լոյսի աղբիւր դարձիր, Նոր տարի՛, որ հայրերուն հետ մեր անցեալի, աղբիւրները
մեր հայրենի, ոսկի հոսին, ցնծութիւնը դառնայ ոսկի հունձք, արտերուն մեր Շիրակի:
Թէ բարի ես, դուն Նոր տարի, խօսքդ հրաշք թող տարածուի, երթայ, հասնի մինչեւ
Հալէպ ու Դամասկոս, մինչեւ Տէր Զօր ու Գամիշլի, ուր աճիւններ հարիւրամեայ, դեռ կը
սրսփան, ոտքերուն տակ վայրագ ցեղին:
Տարին է 2014, մօտ է արդէն, հայոց եղեռնի տարելիցը անմեռ: Պիտի վառենք մոմեր
հարիւր, հոգիներուն համար միլիոն, որ արթննայ խիղճն աշխարհի, չպատահի ո՛չ ջարդ
եւ ո՛չ կորուստ հողի: Արարատէն մինեւ Արաքս, արդարութիւն թող բարբառի լեզուով
Մեսրոպի, պատարագով Կոմիտասի, մեճլիսներով Սայաթ Նովայի:
Յոյսով հաստատ կը հաւատանք քեզ Նոր տարի, որ պիտի բերես խաղաղ տարի:
Զօրութեամբդ հրաշալի, թող չքանան չարերն ամէն, արեւելեան կողմն աշխարհի:
Գիտես Նոր տարի, որ սփիւռք ենք մենք ցրուած աշխարհի հարաւէն հիւսիս: Կ՛ապրինք
այրեցեալ գօտիներու մէջ, նաեւ հիւսիսի ցուրտ ալիքներուն: Մեզ յանձնէ յաւէտ մեր
բարեխառն հողին հայրենի:
Արդեօք շա՞տ եղաւ խնդրանքը մեր, խնդրանք չէ այս, պահանջ արդար, մեզի շնորհէ
իրաւունք ազատ:
Մեր դպրոցները ըլլան ինքնաբաւ,
լեցուին
մանուկներ,
մանկապարտէզներ: Օտարին խայծը
չըլլայ հրապոյր, մեր հօտին դառնանք,
մեր փարախին ջերմ: Իմաստութիւն
բեր, արի Նոր տարի, ինչպէս երգեցին
մեր նախնիք բարի , թէ կեանքին
իմաստը ուրիշ բան չէ, եթէ ոչ`
«Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ,
իմանալ զբանս հանճարոյ»:
Անգամ մը եւս յիշեցուր որդւոց
հայազգի, թէ լեզուն միայն կը փրկէ
հայրենիք: Յիշեցուցիր մեզի խօսքն Աբովեանի.
«Լեզուդ մոռցիր, հաւատդ ուրացիր, էլ ինչպէս ասեմ թէ որ ազգիցն ես»:
Բարով եկար դուն, Նոր տարի՛, քայլերդ ըլլան մեծահոգի, որ յաղթես չարին, բերես
փրկութիւն համայն աշխարհի:
Շնորհաւոր Նոր տարի:
ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ
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ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ

Ի՞նչ Նուիրել Սիրելիներուն
Նոյնիսկ

փոքրիկ

նուէր

մը

կրնայ

ուրախացնել մեր սիրելիները, բայց անիկա
պէտք է նախապէս լաւ մտածած ըլլաք այդ
մասին:

Նուէրի

ընտրութեան

հարցով

կողմնորոշուելու համար հաւանաբար աւելի
դիւրին

կ՛ըլլայ

գիտնալ,

թէ

մարդիկ

սովորաբար ի՞նչ նուէր չեն սիրեր ստանալ:
Տղամարդիկը չեն ուրախանար, երբ նուէր կը
ստանան

գուլպաներ,

ներքնազգեստներ,

ծանր բոյրով անուշահոտեր, տնազգեստներ, փողկապներ եւ մուճակներ:
Կիները չեն փափաքիր նուէր ստանալ խոհանոցի իրեր (տապակ, բաժակ, գոգնոց եւ այլն…),
սաւանեղէն, օճառի հաւաքածոյ: Անոնք նոյնպէս չեն սիրեր կեղծ զարդեղէններ (ֆօ պիժու),
դէմքի սերեր, շրթներկ եւ այլն… կիները կը
տխրին եթէ նուէր ստանան գուլպաներ,
ներքնազգեստներ, ծաւալուն գեղօրներ եւ
բոյսեր:
Երեխաներուն չեն ուրախացներ գրենական
պիտոյքները, քանի որ անոնք համոզուած
են, որ տետրակներ, գրիչներ պէտք է գնուին
ոչ տօնական օրերուն, այլ` դպրոցական
վերամուտին:

Երեխաները

նաեւ

չեն

ուրախանար այնպիսի նուէրներով, որոնք
չեն օգտագործուիր, այլ դատապարտուած
են դարաններու կամ պատերու վրայ ցուցադրուելու` որպէս յուշանուէր կամ գեղօր:
Պատանիներն

ու

պարմանուհիները կը

զայրանան,

երբ

իրենց

նուիրեն

մանկական

խաղալիքներ: Բացառութիւն են «փըլիւշ» խաղալիքները: Անոնք նաեւ չեն սիրեր նուէր ստանալ
մուճակներ, զգեստներ, հանրագիտարաններ, բառարաններ եւ այլ «խելացի» գիրքեր…
Այս եզրակացութեան յանգած է 200 երեխայի հետ կատարուած հարցախոյզի մը արդիւնքը:

www.aztarar.com
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