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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

Քուէյթի Ազգային Վարժարանի
Ամավերջի Հանդէսը
Հինգշաբթի, 26 Յունիս 2014-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Քուէյթի Ամերիկեան
վարժարանի (A.I.S.) սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ Քուէյթի Ազգային վարժարանի
միջնակարգի եւ երկրորդականի աւարտական հանդէսը, բարձր հովանաւորութեամբ
Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ գերապատիւ Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի:
Հանդէսը կրկնակի հմայք ստացաւ Քուէյթի մէջ ՀՀ. արտակարգ եւ լիազօր դեսպան՝ Պրն.
Ֆատէյ Չարչօղլեանի պատուաբեր ներկայութեամբ:

Հանդիսութեան

ներկայ

էին

նաեւ

ազգային

մարմիններու

եւ

միութիւններու

ներկայացուցիչներ, ծնողներ եւ հոծ բազմութիւն:
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Բացումը

կատարուեցաւ

Քուէյթի,

Հայաստանի եւ Ազգային վարժարանի
օրհներգներով,

ապա

աշակերտական

վարժարանիս
երգչախումբի

կատարողութեամբ

ներկաները

ունկնդրեցին փունջ մը ազգային եւ
ժողովրդական երգեր:
Հանդէսին գեղարուեստական բաժինը կþընդգրկէր նուագ՝ Առնօ Պապաճանեանի
§Էլեկիա¦ ստեղծագործութիւնը, կատարողութեամբ 9-րդ դասարանի աշակերտուհի՝
Ալիս

Արապեանի:

կատարողութեամբ

Մեներգ՝

§La

donna

e`mobile

canzone¦

§Rigoletto¦

from

9-րդ դասարանի աշակերտ՝ Խաչիկ Մելքոնեանի, իններորդ

դասարանի աշակերտներու մասնակցութեամբ հայկական եւ արաբական պար:
Ժբ.

Կարգի

աշակերտուհի՝

Պէտիրեանի

Գառնի

դաշնամուրի

կատարողութեամբ հնչեց §My heart will
go on¦ ստեղծագործութիւնը, ապա խումբ
մը շրջանաւարտներ, որոնք մաս կը
կազմեն

«Շաքէ»

պարախումբին,

ներկայացուցին պար մը:
Տեսչական զեկոյցով հանդէս եկաւ վարժարանիս Տնօրէն՝ Պրն. Մանուկ Մանուկեան,
որն իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ ծնողք-վարժարան փոխ գործակցութեան, ան շեշտեց
նաեւ, որ այս դարու արհեստագիտական նուաճումները կրնան մեծ աւերներ գործել
սերունդի մը վրայ, եթէ ծնողքն ու դպրոցը խիստ հսկողութեամբ չհետեւի սերունդի
գործընթացին եւ միասնաբար չխորհրդակցին շինիչ մթնոլորտ ստեղծելու համար: Ապա
շնորհաւորեց ծնողները իրենց զաւակներու շրջանաւարտ ըլլալուն առթիւ:
Հանդէսի ընթացքին պարգեւատրուեցան միջնակարգի եւ երկրորդականի գերազանց
արդիւնք ապահովող աշակերտները, ապա
կատարուեցաւ

իններորդ

դասարանի

աշակերտներու վկայականաց բաշխումը:
Կարճ

դադարէ

շրջանաւարտները,
ունեցան

§Համօ

մը

ետք,

ժբ.

կարգի

որոնք

պատիւը

Սահեան¦

սերունդ

կոչուելու, հանդիսաւոր մուտք գործեցին
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սրահ եւ յաղթական քայլերով բարձրացան բեմ:
Օրուան հանդիսավար՝ օրդ. Մարալ Համպոյեան
հրաւիրեց «Համօ Սահեան» սերունդի գերազանց
աշակերտուհի՝

Գառնի

հայագիտականի
Սիլվի

Պէտիրեանը

գերազանց

Տէկիրմէնճեանը՝

եւ

աշակերտուհի՝

իրենց

ընկերներու

անունով ընթերցելու արաբերէն եւ հայերէն
լեզուներով ուղերձներ:
Պահը յուզիչ էր եւ հրաժեշտի ծանր ամպը կքած
էր շրջանաւարտներուն վրայ:
Այնուհետեւ բեմ բարձրացաւ

վարժարանիս

տնօրէն՝ Պրն. Մանուկ Մանուկեան, որն իր
հերթին հրաւիրեց գերապատիւ Հայր Սուրբը եւ
վարժարանիս
Ֆաթիմա

պետական

տեսչուհի՝

Տիկ.

Ալ Մուլլան: Պետական տեսչուհին

շնորհաւորեց

բոլոր

շրջանաւարտներն

ու

մաղթեց նորանոր նուաճումներ:
Շրջանաւարտները
վկայականները

եւ

ստացան
գերազանցները

իրենց
պարգեւատրուեցան,

իսկ

մրցանակին

հայագիտականի
արժանացան

Ժ.

Կարգի աշակերտուհի՝ Բարտի
Պէտիրեան,

Ժա.

Կարգի

աշակերտներ՝ Սէրլի Պէտիրեան
եւ Յակոբ Պալ-Գէորգեան, ժբ.
կարգի

աշակերտուհի՝

Սիլվի

Տէկիրմէնճեան:
Աւարտին

խօսք

առաւ

Գերապատիւ Հայր Սուրբը ու
իր
խօսքերով

երախտագիտական
շնորհաւորեց

վարժարանի անձնակազմը, ծնողները եւ մաղթեց շրջանաւարտներուն կանաչ երթ ու
արեւահամ յաղթանակներ:

www.armenianprelacykw.org
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ԳԱՌՆԻ ՊԷՏԻՐԵԱՆ ԿþԱՐԺԱՆԱՆԱՅ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՄՐՑԱՆԱԿԻ
Հովանաւորութեամբ

Քուէյթի

փոխ

վարչապետ,

Կրթութեան ու Գիտութեան նախարար՝ տիար عبد المحسن
مدعج المدعج, կազմակերպութեամբ Քուէյթի սեփական
դպրոցներու միութեան, Երեքշաբթի, 1 Յուլիս 2014-ին,
տեղի

ունեցաւ

պարգեւատրման

պաշտօնական

հանդիսութիւն՝ Քուէյթի երկրորդական աւարտական
դասարանի պետական քննութեանց՝
գրական բաժիններու,
արդիւնք
միջոցառման

գիտական եւ

առաջին հարիւր գերազանց

ապահովող

աշակերտներու:

ընթացքին

պարգեւատրուեցաւ

Սոյն
եւ

պետական մրցանակի արժանացաւ Քուէյթի Ազգային
վարժարանի ժբ. կարգի գիտական բաժնի գերազանց
աշակերտուհի՝ Գառնի Պէտիրեան, որուն ապահոված պատուաբեր արդիւնքը՝ 99.01%,

մեծ

հպարտութիւն եւ ոգեւորութիւն պարգեւեց քուէյթահայութեան:
Գառնիին եւ իր նմաններուն արձանագրած փայլուն յաջողութիւնները թող վարակիչ դառնան
բոլոր աշակերտներուն համար:
Այս պատուաբեր յաջողութեան առթիւ կը շնորհաւորենք Քուէյթի Ազգային վարժարանի
հոգաբարձութիւնը, տնօրէնութիւնը, ուսուցչաց կազմն ու ծնողները:

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՕՆԻՆ
ԱՌԹԻՒ
Կիրակի, 22 Յունիս 2014-ին Թեմիս
Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ.
Տ.

Մասիս

Ծ.

Վրդ.

ընկերակցութեամբ
Վարչութեան

Ազգային

անդամ

Յովսէփեանի
ատենապետ

Զօպուեան

եւ

Ռաֆֆի

Յարաբերականի

Մարքօ

Պապլանեանի

ներկայ գտնուեցաւ Ֆրանսայի ազգայի
տօնին առթիւ Քուէյթի դեսպանատան
կողմէ

կազմակերպուած

ընդունելութեան։ Հայր Սուրբը յանուն թեմիս պատասխանատուներուն ու զաւակներուն իր
շնորհաւորութիւնները

փոխանցեց

դեսպան

Քրիստիան

Նախլէյին

եւ

դեսպանատան

պաշտօնէութեան։
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Հայրապետական Մաղթանք Արամ Ա. Կաթողիկոսին
Եւ Պարգեւատրում Գառնի Եւ Բարտի Պետիրեաններու
Յունիս 27-ին Քուէյթի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ
մատուցուած պատարագին ընթացքին տեղի ունեցաւ
հայրապետական մաղթանք` Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ
Ա. կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման 19-րդ
տարեդարձին առիթով:
Թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Տ. Մասիս ծ. վրդ.
Զոպուեան իր քարոզին մէջ վեր առաւ վեհափառ
հայրապետին նուիրեալ ծառայութիւնը եկեղեցւոյ ու
ազգին` անդրադառնալով անոր ջանքերով Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ստացած փայլքին` տեղական եւ մանաւանդ միջազգային
շրջանակներու մէջ:
Իր քարոզի աւարտին Մասիս ծ. վրդ. Զոպուեան խորան
հրաւիրեց Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ դպրաց դասի
անդամներէն Գառնի եւ Բարտի Պետիրեանները եւ զանոնք
պարգեւատրեց գնահատանքի եւ օրհնութեան գիրերով`
եկեղեցւոյ բերած անոնց աւելի քան 12 տարուան
ծառայութեան առ ի գնահատանք: Ան գնահատեց անոնց
մնայուն,
հետեւողական,
բծախնդիր
եւ
լուրջ
մասնակցութիւնը պատարագներուն եւ հոգեպարար
արարողութիւններուն: Նկատի ունենալով, որ անոնք
բաժնուելով գաղութէն` իրենց ուսումը պիտի շարունակեն Լիբանանի մէջ, հայր սուրբը բարի
երթ եւ յաջողութիւն մաղթեց անոնց: Հայր սուրբը այս առթիւ գնահատեց դպրաց դասի
անդամները եւ կոչ ուղղեց ծնողներուն` իրենց զաւակները անդամագրելու համայնքի ազգային
եւ եկեղեցական զանազան միութիւններուն մէջ` այդտեղ կազմաւորուելու ազգային ու
քրիստոնէական արժէքներով:

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՌԱՄԱՏԱՆԻ ԱՌԹԻՒ
Երկուշաբթի, 30 Յունիսի երեկոյեան, Թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան ընկերակցութեամբ
Ազգային Վարչութեան ատենապետ Վարդան Նարինեանի, Ալ
Պայան պալատին մէջ հանդիպեցաւ Քուէյթի Էմիրին՝ Սապահ
Ճապր Էլ-Ահմատ Էլ-Սապահին հետ եւ Ռամատանի առթիւ յանուն
Թեմի
ժողովականութեան
ու
ժողովուրդին
իր
բարեմաղթութիւնները
փոխանցեց
Էմիրին,
Քուէյթի
կառավարութեան ու ժողովուրդին։ Դարձեալ Ռամատանի առթիւ
շնորհաւորական նամակներ յղուեցան Քուէյթի Վարչապետին ու Խորհրդարանի նախագահին,
Էմիրին քրոջ՝ Շէյխա Ֆարիհա Էլ Ահմատ Էլ Ճապէր Էլ Սապահին, Էմիրի հարսին՝
«Իսլամական Մշակոյթի Տան» ընդհանուր պատասախանատու Շէյխա Հասսա Էլ Սալէմ Էլ
Սապահին, Քուէյթի կրօնից նախարարին ինչպէս նաեւ Լիբանանի, Իրանի Իսլամական
Հանրապետութեան, Իրաքի, Պահրէյնի, Եգիպտոսի եւ Ա.Մ. Էմիրութեանց դեսպաններուն։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Ըստ Արմէն Ռուստամեանի. Այսօր Հասարակութեան
Շահը Կը Ստորադասուի Մենաշնորհ Ունեցող
Ընկերութիւններուն
Ազգային Ժողովին մէջ, երբ ոչ իշխանական չորս ուժերուն ներկայացուցիչները լրագրողներուն
հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները ելեկտրականութեան
սղութեան վերաբերեալ, Ազգային Ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան
ստեղծուած վիճակը վերլուծեց քաղաքական տեսանկիւնէ:
Այսօր, երբ երկրին մէջ կը յառաջանան ընկերային հնչեղութեան սուր հարցեր, անոնք ցոյց կու
տան համակարգի ամբողջ սնանկութիւնը, եւ ականատես կ՛ըլլանք քանդուող տնտեսութեան:
Ըստ Արմէն Ռուստամեանի, բնականաբար իշխանութիւնները այսօր կարիք ունին տնտեսական
միջոցներու, եւ այդ միջոցները հայթայթելու երկու աղբիւր ունին` ժողովուրդէն կորզել ինչ որ
կարելի է, եւ իր հերթին պատճառած է աղքատութեան 70-80 տոկոս, եւ երկրորդ աղբիւրը`
արտաքին պարտքեր հաւաքել, որուն պատճառով ալ 4 անգամ շատցած է Հայաստանի
արտաքին պարտքը: Ունինք ելեկտրականութեան համակարգ, որ պէտք է տնտեսութեան
շարժիչ ուժ հանդիսանար, բայց այդ համակարգը իր դերը կը կորսնցնէ: «Ժամանակին
ուժանիւթ արտահանող եղած ենք, եւ հիմա ասիկա ալ հարուածի տակ է: Ասոնցմէ կը բխին
լուրջ հետեւանքներ տնտեսութեան համար, այսինքն` լուրջ խնդիր կայ, ուստի տնտեսութիւնը
պէտք է փրկել», ըսաւ Արմէն Ռուստամեան:
Ըստ անոր, քառեակի փաստարկները, որոնք ներկայացուեցան նախանցեալ օր Հանրային
ծառայութիւնները կարգաւորող յանձնախումբի նիստին ընթացքին, այնքան հիմնաւոր էին, որ
պէտք էր յետաձգել որոշման կայացումը, բայց չյետաձգեցին, որովհետեւ վերէն պատուէր կար:
Այդ յանձնախումբը պատուէրէն դուրս կու գայ եւ կը դառնայ անկախ, եթէ իսկապէս այդ
անկախութիւնը ապահովուի, ահա ինչու ընդդիմութիւնը կը պահանջէ, որ այդ լծակը տրուի
ընդդիմութեան: «Այդ պարագային ընդդիմութիւնը այնպիսի առաջարկներ կը ներկայացնէ,
որոնք կը բխին հասարակութեան շահերէն, եւ կախեալ չ՛ըլլար իշխանութիւններէն, կը յաջողի
հակադրուիլ կեդրոնական իշխանութիւններուն: Մենք լուրջ խնդիր ունինք քաղաքական
համակարգը առողջացնելու ու փոխելու, հակառակ պարագային ականատես պիտի ըլլանք
հասարակութեան շահի կոպիտ խախտումներուն», ըսաւ Արմէն Ռուստամեան:
Ըստ պատգամաւորին, Հանրային ծառայութիւնները կարգաւորող յանձնախումբը ըստ էութեան
իր դերը չի կատարեր, նաեւ չի կատարեր օրէնքով ու սահմանադրութեամբ իրեն
վերապահուած գործառոյթները, որովհետեւ 31-1 յօդուածը սպառողներու շահերուն մասին
յստակ կ՛ըսէ, թէ ի՛նչ պէտք է ընել եւ ինչպէ՛ս պէտք է գործել մենաշնորհային դիրք ունենալու
պարագային:
Արմէն Ռուստամեան նշեց, որ օրէնքը շատ յստակ կը սահմանէ, որ յանձնախումբի
գործունէութեան նպատակը պէտք է ըլլայ ապահովել հաւասարակշռութիւն սպառողներու եւ
տնտեսվարող ենթականերուն միջեւ, բայց նման գործառոյթ մինչեւ հիմա ոչ ոք տեսած է:
Ընդհակառակն, միշտ սպառողի շահը ստորադասուած է մենաշնորհ ունեցող տնտեսվարող
ենթականերուն շահերուն: Հետեւաբար, լուրջ բաց կայ, որ պէտք է կարգաւորել:
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«Մեր կարծիքով, հիմք կայ դիմելու Սահմանադրական դատարանին` օրէնքի թերութիւնները
վերացնելու համար: Օրէնքը պէտք է յստակ սահմանէ, որ պէտք է գերակայ նկատուի
հասարակութեան շահը, այդ գերակայութիւնը օրէնքով լիարժէքօրէն սահմանուած չէ: Երբ
պէտք ըլլայ մարդոց տուները քանդեն եւ որոշ կառոյցներ կառուցեն, այդ գերակայ շահը կը
գործէ, սակայն երբ պէտք է իսկապէս հասարակութեան գերակայ շահը գործէ բոլոր հիմնարար
հոլովոյթներուն մէջ, կ՛անտեսուի ատիկա, իսկ մարմինը, որ կոչուած է զայն ապահովելու, չի
կատարեր իր գործառոյթները», ըսաւ Արմէն Ռուստամեան:

Նախագահ Սարգսեան Այցելութիւններ Պիտի Տայ
Հարաւային Ամերիկայի Երկիրներ
Նախագահ Սերժ Սարգսեան մօտ օրէն պիտի մեկնի Լատինական
Ամերիկա:
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը պիտի
այցելէ
Արժանթին,
Ուրուկուէյ
եւ
Չիլի:
Արժանթինեան
լրատուամիջոցներուն
հրապարակած
տեղեկութիւնները
մեկնաբանեց Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի մամլոյ
քարտուղար Արման Սաղաթելեան` նշելով, որ «յառաջիկային կը
նախատեսուին Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահին
այցելութիւնները Արժանթինի Հանրապետութիւն, Ուրուկուէյի
Արեւելեան Հանրապետութիւն եւ Չիլիի Հանրապետութիւն, այդ
այցելութիւններուն ժամկէտներուն եւ ծրագիրներուն վերաբերեալ
յաւելեալ տեղեկութիւններ պիտի փոխանցուին:

Պաքուի Հռչակագիրին Մէջ Ներառուած Են Հայկական
Պատուիրակութեան Բոլոր Առաջարկները
Չորեքշաբթի օր աւարտեցաւ ԵԱՀԿ-ի Խորհրդարանական
վեհաժողովի 23-րդ տարեկան նստաշրջանը, որ տեղի
կ՛ունենար Պաքուի մէջ:
Հայաստանեան պատուիրակութեան անդամ, Ազգային
Ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան քարտուղար Աղուան
Վարդանեան «Երկիր»-ին տեղեկացուց, որ արդէն
ընդունուեցաւ
վեհաժողովի
եզրափակիչ`
Պաքուի
հռչակագիրը, որուն մէջ ընդգրկուած են հայկական պատուիրակութեան բոլոր նախկին
ընդունուած առաջարկները:
Ան յայտնեց, որ հռչակագիրին մէջ քանի մը կէտեր կային մարդու իրաւունքներու վերաբերեալ
եւ այլն, որոնց Ազրպէյճան դէմ էր, բայց այդ կէտերն ալ մնացին: «Մեր առաջարկները
կոմիտէներու արձանագրութիւններուն մէջ նշուած բոլոր առաջարկներն են, որովհետեւ
կոմիտէներուն կողմէ ընդունուած արձանագրութիւնները կը մտնեն հռչակագիրին մէջ:
Անշուշտ հաւանականութիւն կար, որ այնտեղ կարգ մը կէտեր փոխուած ըլլային, բայց ամէն
ինչ նոյնութեամբ մնացած էր, ու այդ իմաստով ամէն ինչ բնական էր, յատուկ բան չկար:
Աւարտեցինք` մեր սուրը փառքով դրինք պատեանին մէջ: Սովորական ԵԱՀԿ-ի
Խորհրդարանական վեհաժողովի լիակատար տարեկան նստաշրջան էր», նշեց Աղուան
Վարդանեան:
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Մեկնարկեց «Իմ Հայաստան» Համահայկական II
Փառատօնը
Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարարութիւնը, ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեանի բարձր
հովանիի տակ 2012 թուականէն կ’իրականացնէ «Իմ Հայաստան» համահայկական փառատօնը: Այս
մասին կը հաղորդէ hayernaysor.am-ը:
Յուլիս 1-ին Ալ. Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալէի
ազգային
ակադեմիական
թատրոնին
մէջ
մեծ
հանդիսաւորութեամբ
բացուեցաւ
«Իմ
Հայաստան»
համահայկական II փառատօնը, որուն ներկայ էին ՀՀ
առաջին տիկին Ռիթա Սարգսեանը, Հայաստանի Ազգային
Ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակեանը, ՀՀ վարչապետ
Յովիկ Աբրահամեանը, ՀՀ սփիւռքի նախարար Հրանոյշ
Յակոբեանը եւ այլ պաշտօնատար անձինք, հասարակական
գործիչներ, արուեստագէտներ, մտաւորականներ:
Բացման արարողութիւնը բաղկացած էր հիմնական երեք մասերէ` պատուիրակութիւններու շքերթ, բուն
համերգային ծրագիր, մասնակիցներու ընդհանուր շուրջպար:
Բուն համերգային ծրագիրը մեկնարկեց Հայաստանի Հանրապետութեան օրհներգով` Աննա Մայիլեանի
կատարմամբ:
Ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ ՀՀ վարչապետ Յովիկ Աբրահամեանը: Ան մասնաւորապէս նշեց. «ՀՀ
Կառավարութեան եւ անձամբ իմ անունից ջերմօրէն ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին: Բարո՛վ էք
եկել Հայաստան: Ազգը ճանաչելի դարձնելու լաւագոյն միջոցը մշակոյթն է: Այստեղ համախմբուել է
Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի եռամիասնութիւնը, որը մեր ուժի իրական գրաւականն է:
Հաւաքուելով հայրենիքում եւ ձեր ներուժը ներդնելով հայրենի մշակոյթի զարգացման գործում` դուք ձեր
նպաստն էք բերում Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի միջոցառումների իրականացման
գործընթացում: Սա հայանպաստ, հայանուէր միջոցառում է: Շնորհակալութիւն եւ բարի երթ բոլոր
մասնակիցներին»:
Այնուհետեւ հանդիսավարներ Աւետ Բարսեղեան եւ սուրիահայ ուսանողուհի Լիւսի-Վանա
Կարապետեան
բեմ
հրաւիրեցին
«Իմ
Հայաստան»
փառատօնի «Պարարուեստի օրերեծրագրին մասնակցելու համար աշխարհի 12 երկրներից հայրենիք
ժամանած 36 պարախմբերին` ՌԴ-ից` «Շիրակ», «Տաշիր», «Կռունկ», «Հայասա», «Արմաւիր», «Նարեկ»,
«Արին Բերդ», «Տարօն», «Նարէ», «Արենի», «Կարօտ», «Արփի», «Հայաստանի փայլեր», «Արտոյտ»,
«Նաիրի», «Անի», «Թերպսիխորա», «Նոյեան», Վրաստանէն` «Անի», «Ֆանտազիա», «Վանք»,
«Ջեյրան», «Վաչեան», «Բարալեթ», «Նաիրի», Ուքրանիայէն` «Արաքս», «Արմենիա», Լիբանանէն`
«Արին», Քուէյթէն` «Շաքէ», Աւստրալիայէն` «Նաիրի», Քանատայէն` «Անի», Ֆրանսայէն` «Արա», ԱՄՆէն` «Զուարթնոց» պարային խումբերուն, ինչպէս նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի պարախումբերուն:
2012թ. առաջին անգամ իրականացած «Իմ Հայաստան» փառատօնի մասին պատմող տեսաերիզը
դիտելէ յետոյ Արցախի պարի պետական խումբը ներկայացուց Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրերորդ
տարելիցին նուիրուած «Կը յիշեմ եւ կը պահանջեմ» խորագիրով պարային համարը:
Երաժշտական կատարումներով հանդէս եկան ՀՀ վաստակաւոր արտիստ Շուշան Պետրոսեանը, ՀՀ
ժողովրդական արտիստ Թովմաս Պօղոսեանի ղեկավարած «Սայաթ-Նովա» մշակութային միութեան
նորօրեայ աշուղներու խումբը, ՀՀ վաստակաւոր արտիստ, դուդուկահար Գէորգ Դաբաղեանը եւ անոր
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սաները, ՀՀ վաստակաւոր արտիստ Լէյլա Սարիբէկեանը, երգիչներ Համլէթ Գէորգեանը եւ Արմինկան,
պարային կատարումով` «Բերդ» ՀՀ վաստակաւոր պարային խումբը:
Փառատօնի բացման առաջին անգամ ցուցադրուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին
նուիրուած պարային սիւիտ: Մասնակիցները հանդէս եկան առանձին համարներով եւ միասին պարեցին
հայկական աւանդական քոչարին:
Համերգը ուղեկցուեցաւ Հայաստանի տեսարժան վայրերու ցուցադրութեամբ եւ «Իմ Հայաստան»
առաջին փառատօնի մասին պատմող պատկերներով:
Ձեռնարկի աւարտին Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքէն ժամանած պարախումբերու եւ անոնց
պարուսոյցներու մասնակցութեամբ Ալ.Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալէի ազգային
ակադեմիական թատրոնը ցնծաց հայկական քոչարիի հուժկու հնչիւններուն տակ:

Պոլսոյ Մէջ Հայ Կնոջ Սպանութեան Մէջ Մեղադրուող
Հայը Յոյսով Է, Որ Իրական Յանցագործները Շուտով Կը
Յայտնաբերուին
«Ճիհան» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Պոլսոյ մէջ 85-ամեայ հայուհի Մարիցա Քիւչիւքը 12
տեղէ դանակահարելով ու ծեծելով սպաննելու մէջ կասկածուող, ազգութեամբ հայ Մուրատ Նազարեան
դատական նիստի մը ընթացքին ինքզինք մեղաւոր չէ ճանչցած:
«Ես կ՛ուզեմ, որ մէկ վայրկեան առաջ ձերբակալուին մեղաւորները: Ես ալ վնասուած եմ», ըսած է ան:
Դատավարութեան ներկայ եղած են նաեւ վնասուած կողմի զաւակները:
Դատաւոր Էրոն Ճէյլան յիշեցուցած է, որ դատապաշտպանին պնդումով` Նազարեանի հոգեկան վիճակը
ստուգուած է եւ այդ առնչութեամբ զեկուցում նախապատրաստուած է: Նազարեան սպանութենէն առաջ
հոգեկան խնդիրներ ունեցած է եւ բուժում ստացած:
Բայցեւայնպէս դատարանը վճռած է մինչեւ 19 օգոստոս երկարաձգել Մուրատ Նազարեանի կալանքի
ժամկէտը: Մինչ այդ, Մարիցա Քիւչիւքի տան` ճերմակ սփռոցի վրայ յայտնաբերուած նմուշներու
«Տի.Էն.Էյ.»-ի փորձաքննութիւն պիտի կատարուի եւ արդիւնքը պիտի համեմատուի Մուրատ
Նազարեանի տուեալներուն հետ:
Նախորդ դատական նիստին ընթացքին, սպանութեան օրուան մասին պատմած ատեն Նազարեան նշած
է, որ մարդիկ, որոնց նախապէս չէ տեսած եւ չէ ճանչցած, իրեն նստեցուցած են ինքնաշարժի մը մէջ եւ
դեղ տուած: «Այդ մարդիկը առաջ չէի տեսած, սակայն անոնք ինծի անունով դիմեցին, եւ ես կարծեցի, որ
ոստիկաններ են, եւ նստեցայ ինքնաշարժ: Ինծի դեղ տուին, որմէ ետք ուշաթափուեցի: Միայն կը յիշեմ,
որ մատէս արիւն վերցուցին», պատմած էր ան:
Պոլսոյ գլխաւոր դատախազութեան ներկայացուցած մեղադրական եզրակացութեան մէջ կը նշուի, որ
կասկածեալ Նազարեան «դաժանաբար եւ չարչարելով կանխամտածուած սպանութիւն կատարած է», եւ
անոր դէմ ցկեանս բանտարկութեան պահանջ ներկայացուած է:
Յիշեցնենք, որ Պոլսոյ Սամաթիա թաղամասին մէջ հայ տարեց կիներու դէմ յարձակումներու քանի մը
դէպքեր արձանագրուած էին: Մարիցա Քիւչիւքը վնասուածներէն մէկն էր:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Իրողական Եւ Վիրթուալ Պետութիւններու Ստեղծման
Առնչութիւնները
Տարածաշրջանի իրադարձային թէժ կէտը կը թուի, որ Սուրիայէն արագ անցում կատարած է
դէպի Իրաք: Իսլամականութեան անունին տակ բազմազգի մահիկակիրներու արշաւանքը
հետզհետէ ձեւ կը ստանայ` յայտարարելու համար իսլամական խալիֆայութեան կազմութիւնը,
անոր աշխարհագրական սահմաններու գծումը եւ նոյնիսկ խալիֆաներու նշանակման
հրամանագիրները: Մեծ խալիֆայէն մինչեւ մահիկակիր զինուորները ամէն առիթի կը խօսին
կրօնական գաղափարախօսութեան եւ անոր ներշնչումին տակ արձանագրուող եւ տեղի
ունենալիք գործընթացներուն մասին:
Իրադրութիւնները այնպէս կ՛ընթանան սակայն, որ ներկայ թէժ կէտի վրայ արձանագրուող
զարգացումները, եթէ մէկ կողմէ կը խօսին տակաւին վիրթուալ իսլամական խալիֆայական
պետութեան մասին, միւս կողմէ կ՛արագացնեն այս անգամ իրողական Քիւրտիստանի
իրաւականացման քայլերը: Արդէն կը խօսուի իրաքեան Քիւրտիստանի անկախութեան
հանրաքուէի ճշդուած թուականին մասին: Խօսքը կը վերաբերի Իրաքի տարածքային
ամբողջականութեան վերաձեւաւորման գործընթացի սկզբնաւորման:
Իսլամական պետութեան ջատագովները զգուշաւոր մօտեցում ունին
անկախացող
Քիւրտիստանի նկատմամբ: Կը թուի, որ փոխադարձ է այս վերաբերումը, յայտնապէս եթէ
նկատի ունենանք սիւննի-շիի դէպի յայտարարուած պատերազմի վերածուող դէպքերը: Այս
փաստը միայն աւելի կը համոզէ, որ կրօնականութեան անունին տակ կատարուող նոր
քարտէսագծումը խորքին մէջ այլ էութիւն ունի: Այլադաւանութիւնը չէ այստեղ բաժանարար
գիծը, այլ անիկա պարզապէս օգտագործելի եւ հրահրիչ հանգամանք ունի:
Այս փոխադարձ զգուշաւորութիւնը երեւցաւ նաեւ Սուրիոյ մէջ. այլադաւանութիւն չհանդուրժող
ծայրայեղականները զսպուած էին սուրիական ինքնավար քրտական շրջաններուն նկատմամբ:
Առ այսօր արձանագրուած դէպքերը միայն մանրապատկերներ կարելի է նկատել
համեմատաբար այն տարողութեան, որ կիրարկուեցաւ Սուրիոյ մէջ այս տարրերուն եւ
կառավարական ուժերուն միջեւ:
Հալէպէն մինչեւ արեւելեան Իրաքի Տիյալա նահանգ հռչակուած իսլամական խալիֆայութեան
ճարտարապետները նոր կացութիւն կը հրամցնեն ամբողջ տարածաշրջանին: Տակաւին
վիրթուալ այս պետութեան ձեւաւորման համար մղուող պայքարը կատաղի է սակայն:
Տրամադրուած միջոցները կը յուշեն աշխարհաքաղաքական կեդրոններու ներշնչումները,
հովանաւորչութիւնը, ֆինանսաւորումն ու զինումը:
Այստեղ իրադրութիւններու մեկնաբանութեան համար պէտք է գերլարել ազգային ոսպնեակը:
Նախ անշուշտ այն, որ յայտարարուող պետութեան սահմաններուն կամ առնուազն
սահմանամերձ շրջաններուն հայկական աւանդական համայնքներու գոյութիւնը կը
պարտաւորեցնէ հեռանկարի ճիշդ ուրուագծման հնարաւոր ձեւաւորումները տեսնել. երկրորդ
այն, որ մեր գլխաւոր հակառակորդը որքանո՛վ շահագրգռուած է աշխարհաքաղաքական այս
փոփոխութիւններով, արձանագրուող զարգացումներով եւ իր գործօնի ազդեցութեան խնդիրով:
Տակաւին շատ մելան կը հոսի այս ուղղութեամբ: Համացանցային մեծածաւալ տարածքներ կը
գրաւուին լուսաբանելու եւ մեկնաբանելու այս խնդիրները:
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Նկատենք առայժմ, որ իրաւականացման ճամբան բռնած իրաքեան Քիւրտիստանը,
համաքրտական հայեցակէտով վաղուան Մեծն Քիւրտիստանի մէկ մասն է միայն: Ու թէեւ
այսօրուան անկախացողը այս պահու դրութեամբ բնականոն յարաբերութիւններ ունի
Անգարային հետ, այսուհանդերձ վաղուանին առաջին քայլն է, իսկ վաղուանը Թուրքիոյ
մասնատումն է: Մինչ, չմոռնանք, որ իրաքեան պաշտօնական Քիւրտիստանի հետ յատկապէս
առեւտրական ոլորտի համագործակցութեան նախադրեալներ ստեղծուած էին նաեւ Երեւանի
նախաձեռնութեամբ:
Բաժանարար
ծրագիրներ,
հանրաքուէներու
կազմակերպումներ,
իրողական
անկախութիւններու ճանաչման սկիզբներ, տարածաշրջանի իսլամացման սպառնալիքներ,
Միջին Արեւելքի ապաքրիստոնէացման տանող գործընթացներ, այս բոլորը կը յուշեն
տարածաշրջանին մէջ նոր իրավիճակներու ստեղծման մասին: Այս հեռանկարները անուղղակի
կը վերաբերին նաեւ տեղւոյն հայ համայնքներուն:
Հեռանկարային հարցերու քննարկումը Երեւանի եւ միջինարեւելեան հայ համայնքներու
համար հրամայական է: Մեզմէ անկախ ծաւալուող իրադարձութիւններու ընդհանուր
ուղղուածութիւնները նկատելը առնուազն կ՛օգնէ հետագային առնուելիք քայլերու ճշդման
աշխատանքներուն:

«Ա.»

Հայաստանի Մէջ. Արծաթէ Նոր Յուշադրամ` Ի Պատիւ
2014-ի Մոնտիալին
Հայաստանի

Կեդրոնական դրամատունը իր
կարգին անմասն չմնաց Պրազիլի մէջ տեղի
ունեցող 2014-ի Մոնտիալէն` այս առիթով անոր ի
պատիւ ստեղծելով արծաթէ յուշադրամ, կը յայտնէ
ArmSport.am` իր լուրը քաղելով Կեդրոնական
դրամատան պաշտօնական կայքէն:
Յուշադրամին մէկ երեսին վրայ դրուած է
Հայաստանի
զինանշանը,
որուն
վարը
անուանական արժէքին մակագրութիւնն է` «100 դրամ DRAM» եւ տպագրութեան թուականը`
2014:
Վարը ձախ կողմը այդ յուշադրամը տպող ընկերութեան կնիքն է, իսկ անոր շրջագիծին վրայ
գրուած են հայերէնով եւ անգլերէնով «Հայաստանի Հանրապետութիւն» եւ «Republic of
Armenia»:
Յուշադրամին միւս երեսը 2014-ի Մոնտիալին մասնակցող 32 երկիրներուն անուններն ու
դրօշներն են, իսկ կեդրոնը` «2014 Fifa World CupTM»:
Նշենք, որ այս յուշադրամը (5000 օրինակ) տպուած է Գերմանիոյ մէջ գտնուող «Geiger
Edelmetalle» դրամատան մէջ:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Տօն` Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Վիրապէն Ելլելու
Յունիս 21-ին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի վիրապէն
դուրս բերուելու տօնին առիթով Նոր Ջուղայի Ս.
Գրիգոր
Լուսաւորիչ
եկեղեցւոյ
մէջ
մատուցուեցաւ պատարագ` նախագահութեամբ
Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ Բաբգէն եպս.
Չարեանի:
Սրբազան հայրը իր քարոզին մէջ ներկայացուց
օրուան խորհուրդը` շեշտելով լուսաւորչեան
հաւատքի
առանձնայատկութիւններն
ու
զօրութիւնը, որ օրինակ պէտք է հանդիսանայ իւրաքանչիւր հայորդիի. ան յորդորեց
ներկաները` իրենց հաւատքին մէջ ամուր եւ անվախ մնալու:
Պատարագի աւարտին, աջի օրհնութեամբ կատարուեցաւ ջրօրհնէքի արարողութիւն:
Աւարտին, եկեղեցւոյ բակին մէջ տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն, որուն ընթացքին
ներկայացուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: Եկեղեցւոյ հովիւ Խաչատուր քհնյ. Զարգարեան
փոխանցեց իր սրտի խօսքը: Իր կարգին, Բաբգէն եպս. Չարեան շեշտեց ազգային-եկեղեցական
կեանքին մէջ բազմամարդ եւ միասնական ներկայութեան կարեւորութիւնը:

«Կաքաւիկ» Մանկական Հանդէսի
Տեսալսողական Երկու Դաստիարակչական
Սկաւառակներու Շնորհահանդէս
Նախաձեռնութեամբ «Կաքաւիկ» մանկական
հանդէսի տնօրէնութեան եւ հովանաւորութեամբ
Սպահանի հայոց թեմի Կրօնական խորհուրդին,
13 Յունիսին Հայ դատի յանձնախումբի
կեդրոնատեղիի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
«Օրօր ու Նանի» եւ «Մանկական տօնախաղը»
տեսալսողական
սկաւառակներուն
շնորհահանդէսը:
Ձեռնարկի
հաղորդավար
Թովմա
սրկ.
Գալստանեան իր խօսքին մէջ նշեց, որ քրիստոնէական դաստիարակութեան վերաբերեալ այս
կարեւոր գաղափարին ներկայացնողը եղած է «Կաքաւիկ» մանկական հանդէսի տնօրէն
Ժուլիէթ Դաւթեանը` հովանաւորութեամբ սրբազան հօր, Կրօնական խորհուրդին եւ
համագործակցութեամբ Քրիստոնէական դաստիարակութեան խորհուրդին, աւելցնելով, որ այս
աշխատանքը կը ծառայէ մանուկ-պատանիներուն, որպէսզի իրենց գիտակցութեան
ձեւաւորման առաջին իսկ պահերէն ստանան քրիստոնէական, հայեցի դաստիարակութիւն:
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«Կաքաւիկ» մանկական հանդէսի տնօրէն Ժուլիէթ Դաւթեան ամփոփ կէտերու մէջ
ներկայացուց «Կաքաւիկ» մանկական հանդէսին պատմականը` յայտնելով նաեւ, որ հանդէսին
առաքելութիւնն է հայ մատաղ սերունդին սորվեցնել հայոց լեզուն, հայկական սովորութիւններն
ու աւանդոյթները, փոխանցել ազգային արժէքները, մանուկներու ոգին լեցնել հայ ըլլալու
հպարտութեամբ եւ այս բոլորը` մանկական, զուարճալի ու հետաքրքրաշարժ միջոցներով:
Այնուհետեւ ան ներկայացուց երկու տեսալսողական սկաւառակները, որմէ ետք իւրաքանչիւր
սկաւառակէն ցուցադրուեցան որոշ բաժիններ:
Կրօնական խորհուրդի անդամ Սաւօ Տէր Յովհաննիսեան իր ելոյթին մէջ յայտնեց, որ ներկայ
համաշխարհայնացման պայմաններուն մէջ, երբ վտանգուած են մշակոյթն ու կրօնը, նման
նախաձեռնութիւնները եւ աշխատանքները կը ծառայեն որպէս հայու ինքնութեան եւ
արժէքներու զարգացման միջոց:
Եզրափակիչ խօսքը արտասանեց թեմի առաջնորդ Բաբգէն եպս. Չարեան, որ իր
հպարտութիւնը
յայտնեց
այս
աշխատանքի
իրագործման
եւ
նախաձեռնողին
հետեւողականութեան համար: Հարկ է նշել, որ այս աշխատանքի իրագործման մէջ իրենց
աջակցութիւնը բերած են` Լեռնիկ Ծատուրեան, Մհեր Պօղոսեան եւ Դրօ Մարգարեան:

Համազգայինի Պարային Ելոյթներ
Վերջերս Յունաստանի Համազգայինի Շրջանային
վարչութեան պարի միաւորը ունեցաւ յաջորդական
պարային երեք ելոյթներ.
* Առաջին ելոյթը տեղի ունեցաւ Աթէնքի «Լորտ Պայրըն»
քոլեճին մէջ, ուր ամէն տարի դպրոցական ամավերջին
տեղի կ՛ունենայ ազգագրական պարերու ելոյթ մը,
տրուած ըլլալով, որ սոյն քոլեճին մէջ կ՛ուսանին տարբեր
ազգութիւններու պատկանող աշակերտներ:
Վերջին տարիներուն Համազգայինի երկսեռ պարախումբը ներկայութիւն է քոլեճի բեմին վրայ,
ուր միաժամանակ յատուկ տաղաւարներով իւրաքանչիւր մասնակից ազգութիւն կը
ներկայացնէ իր ազգի պարերը, ճաշերը, սովորութիւնները, իւրայատուկ կերպով գունաւորելով
օրուան ձեռնարկը:
Համազգայինի պարախումբի «Նանօր» խումբը ունեցաւ տպաւորիչ ելոյթ մը:
* Յունաստանի մէջ վրացական դեսպանատան կից գործող վրացալեզու վարժարանի
հիմնադրութեան 10-ամեակին առիթով, Աթէնքի քաղաքապետական մշակութային կեդրոնին
մէջ, «Աթինայիքօ» թատրոնի բեմէն ելոյթ ունեցաւ Համազգայինի «Նանօր» խումբը:
* Համազգայինի պարախումբի երկրորդ ելոյթը տեղի ունեցաւ պոնտոսցիներու միութեան
կազմակերպած յոբելենական ամէնամեայ հանդիսութեան, որ կազմակերպուած էր Նիքէայի, Այ
Եաննի Ռենտիի եւ Քորիտալոսի պոնտական համադրող միութեան կողմէ:
Համազգայինի պարախումբի «Նանօր» եւ «Նայիրի» խումբերը մասնակցեցան քանի մը
պարերով` «Քաթրաքիօ» թատրոնին մէջ:
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Համազգայինի Երաժշտանոցի Աշակերտներու Ելոյթ
Յունիս
14-ին
Նէա
Զմիռնիի
«Ղալաքսիաս» մշակութային կեդրոնին
մէջ
տեղի
ունեցաւ
Յունաստանի
Համազգային կրթական եւ մշակութային
միութեան
երաժշտանոցի
աշակերտներուն ելոյթը:
Համերգին բացումը կատարեց Վիքի
Մաղաքեան,
որ
բացատրեց
Համազգայինի երաժշտանոցին բնոյթն ու դերակատարութիւնը: Դաշնակով, կիթառով, խմբային
նուագակցութեամբ, մեներգով ու զուգերգով հանդէս եկան 12 երաժիշտներ` Սանտրա Գիքեան,
Վիգէն Բարսեղեան, Էլիզ Մանկոյեան, Նաթալի Թիթոյեան, Մարիանթի Քուրեմենու, Վերժին
Գասարճեան, Ազատ Մինասեան, Վարդուհի Գասարճեան, Ռոզի Չիլինկիրեան, Հրայր
Քիւրքճեան,
Կարին
Ղեւոնդեան,
որոնք
մեկնաբանեցին
անուանի
յօրինողներու
ստեղծագործութիւններ, ինչպէս` Պերկովիչ, Ֆ. Շուման, Պրամս, Աննա Մակտալենա Պախ,
Արամ Խաչատուրեան, Սահակ արք. Այվազեան, Տիմիթրի Քապալեւոքի, Հենտել, Ալեքսանդր
Հեքիմեան, Շոփեն, Մոցարթ, Ա. Բաբաջանեան, Ա. Սպենդիարեան:

Սոնա Զէյթլեան` Կ՛ընդգծէ Հայ Կնոջ Առաքինութիւնը
Կազմակերպութեամբ
Համազգայինի
Կլենտէյլի
«Յովհաննէս
Թումանեան»
մասնաճիւղին
եւ
Կլենտէյլի Կեդրոնական գրադարանին, 13 Յունիսին
տեղի ունեցաւ Սոնա Զէյթլեանի հեղինակած եւ 2013ին
Կիլիկիոյ
կաթողիկոսարանի
«Գէորգ
Մելիտինեցի» մրցանակին արժանացած «Հայ կնոջ
կեանքի ուղիին հետքերով» գիրքին շնորհահանդէսը:
Գիրքը ներկայացուց հեղինակը, որ նկատել տուաւ,
թէ
տարբեր
ժամանակներու
եւ
տարբեր
պայմաններու տակ հայ կինը ազգային շահերու
գիտակցութիւն ցուցաբերած է` հայեցի կրթութեան
տարածման,
հանրային
եւ
բարեգործական
աշխատանքներու,
ազատագրական
պայքարին,
քաղաքացիական
իրաւունքի
ճանաչման,
հրապարակագրական
ու
հանրային
առողջապահական ասպարէզներուն մէջ: Ան նաեւ վաւերագրական փաստերով եւ
օրինակներով ներկայացուց հայ կնոջ դերը զանազան պատմական հանգրուաններու
ընթացքին:
Ձեռնարկին ընթացքին ցուցադրուեցան նաեւ հայ կիներու արուեստի գործեր` հին եւ նոր
ժամանակներէ: Մասնակցող արուեստագիտուհիներն էին` Ռիթա Ջանիկեան, Արփինէ
Շախբանտարեան, Ճէյն Հաշոլեան եւ այլն:

www.aztagdaily.com
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Լաւ Ծնողք Դառնալու 10 Պատուիրանները
Ծնողները միշտ ալ փափաքած են, որ իրենց զաւակը ունենայ երջանիկ մանկութիւն եւ պայծառ
յիշողութիւններ` իր մանկութեան մասին, որոնք պիտի դառնան անոր անհատականութեան
հիմքը: Ստորեւ կը ներկայացնենք քանի մը խորհուրդ, որոնք կ՛օգնեն ըլլալու լաւ ծնող եւ
երեխային ապահովել երջանիկ մանկութիւն:
1-Սէր` առանց նախապայմաններու:
Ձեր երեխան կրնայ բարկացնել, նեղացնել ձեզ, սակայն անոր նկատմամբ ձեր սէրը պէտք չէ
խախտի: Նաեւ կարելի չէ երեխային ըսել, թէ զինք կը սիրէք, եթէ… Երեխան պէտք է վստահ
ըլլայ, որ ինք իր ծնողներուն ուրախութիւնն է` անկախ ամէն բանէ:
2-Երեխային հետ ժամանակ անցընել:
Մեծերուն ձանձրալի կը թուի երեխային հետ
անցուցած ժամանակը: Մէկ-երկու ժամ կարելի է
ուրախանալ երեխային խաղերով, շարժումներով,
իսկ յետոյ…
Բայց իրականութիւնն այն է, որ երեխային հետ
անցած իւրաքանչիւր ժամ կը հարստացնէ անոր
մանկութեան յիշողութիւններուն շտեմարանը:
Այնպէս որ, պարզապէս միշտ երեխայի կողքին
եղէք, միասին ժամանակ անցուցէք:
3-Արգիլել միայն այն, ինչ կը սպառնայ երեխային անվտանգութեան:
Ծնողներուն համար ամենադիւրին բանը արգիլելն է. որքան երկար ըլլայ «արգիլուած»-ներու
շարքը, այնքան աւելի հանգիստ կ՛ըլլան ծնողները: Սակայն այս ձեւով մանկութեան մասին
երեխային կը մնան միայն «բանտային» յուշեր:
Արգիլեցէք միայն այն, ինչ կը սպառնայ երեխայի
կեանքին կամ անվտանգութեան:
4-Երեխաները կ՛ընդօրինակեն իրենց ծնողները:
Եթէ կ՛ուզէք, որ ձեր զաւակը կոկիկ ըլլայ, պէտք է
օրինակ ծառայէք անոր: Երեխաները յաճախ
կ՛ընդօրինակեն իրենց ծնողները` թէ՛ լաւ եւ թէ՛ վատ
արարքներով: Ձեր վարքը ամէնէն արդիւնաւէտ
դաստիարակչական միջոցն է:
5-Փորձեցէք հասկնալ եւ ընդունիլ
«արկածախնդրութիւնները»:
Մեծերու

չափանիշներով,

բոլոր

ձեր զաւկին

երեխաները
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խելագարներ են: Պարզապէս անոնց աշխարհը տարբեր է. այն, ինչ մեծերը յիմարութիւն կը
համարեն, փոքրիկներուն համար չափազանց կարեւոր եւ հետաքրքրական է: Որքան ալ
ծիծաղելի թուի ձեր զաւկին ցանկութիւնները, փորձեցէք լուրջի առնել եւ անոր թափը մի՛
կոտրէք:
6-Յարգեցէք երեխային անհատականութիւնը:
Ձեր երեխան լուրջի առէք: Անոր հետ յաճախ «խորհրդակցեցէք», առէք անոր կարծիքը: Դժուար
թէ երեխան յստակ ձեւաւորէ իր միտքերը, սակայն տպաւորութիւնը, որ ինք կը մասնակցի
որոշումներու կայացման, եւ որ իր կարծիքը նկատի կ՛առնուի, կը բարձրացնէ անոր
ինքնավստահութիւնը եւ նաեւ յարգանքը` ծնողներուն հանդէպ:
7-Բացատրեցէ՛ք:
Ամէնէն գէշ պատասխանը, որ կրնաք տալ երեխային. «Դուն
դեռ պզտիկ ես, չես հասկնար»-ն է: Փորձեցէք պատասխանել
երեխային հարցումներուն, բացատրել անոր համար
անհասկնալին, ան կը գնահատէ ձեր վերաբերմունքը:
8-Հոգատա՛ր եղէք:
Մեծերը օրական գոնէ չորս անգամ գրկխառնութեան կարիք
ունին, իսկ երեխաները` շատ աւելի: Մի՛ վարանիք ձեր
երեխային աւելորդ սէր ցուցաբերելու, գրկեցէ՛ք ու շոյեցէ՛ք,
քաղցր խօսքեր ըսէք անոր:
9-Փափկանկա՛տ եղէք:
Մի՛ քննարկէք ձեր երեխային վերաբերող հարցերը անոր ներկայութեան. ատիկա կ՛ամչցնէ
երեխան, զայն անյարմար վիճակի մէջ կը դնեն:
10-Երեխային տուէք ձեր լաւագոյնը:
Երեխային տուէք ոչ թէ աշխարհի երեսին
լաւագոյնը, այլ` լաւագոյնը, որ կայ ձեր մէջ:
Երբ կը փորձէք երեխային նիւթապէս
ապահովել, յիշեցէք, որ միշտ ալ կը գտնուին
մարդիկ,
որոնց
երեխաները
աւելի
ապահովուած են, աւելի առաւելութիւններ
ունին:
Պարզապէս
ձեր
կարողութեան
սահմաններուն մէջ օգնեցէք անոր, ձեր
նուէրները թող ըլլան ձեր ուժերուն ներած
չափով: Երեխան կը գնահատէ այդ մէկը եւ
ձեզ կը համարէ աշխարհի լաւագոյն ծնողք:

www.aztarar.com
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