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Երեքշաբթի, 3 Մարտ 2020-ին, Ծոցի երկիրներու Աստուածաշունչի Ընկերութեան
ընդհանուր քարտուղար Տօքթ. Հրայր Ճէպէճեան, Միացեալ Նահանգներու

Աստուածաշունչի Ընկերութեան "Strategic Resource Group"-ի պատասխանատուներ՝
Տէյվիտ Փոփի եւ Թրէյ Հասլիի հետ այցելեց Ազգային Առաջնորդարան եւ Սբ.
Վարդանանց եկեղեցի:
Պատուիրակութիւնը դիմաւորուեցաւ եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա.
Քհնյ. Քէհեաեանի կողմէ, որ միեւնոյն ատեն նախագահն է Աստուածաշունչի
ընկերութեան Ծոցի երկիրներու յանձնաժողովին:
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Մտերմիկ զրոյցը ընդհանրապէս կեդրոնացաւ հայ ժողովուրդի պատմութեան եւ
աշխարհի զանազան երկիրներու մէջ անոր գոյատեւման Մարտահրաւէրներուն մասին:
Հանդիպման աւարտին ներկաները ունեցան յիշատակի նկարներ:

Կիրակի, 1 Մարտ 2020-ին, Սբ. Վարդանանց
եկեղեցւոյս մէջ տեղի ունեցաւ Մեծ Պահոց շրջանի
առաջին Հսկման արարողութիւնը, որմէ ետք Արժ.
Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեան օրուան
խորհուրդին
մասին
խորհրդածութիւններ
կատարեց հաւատացեալներու ներկայութեամբ:
Նշենք, թէ հսկման արարողութիւնները տեղի
պիտի ունենան ամբողջ Մեծ Պահոց շրջանին,
ամէն Կիրակի երեկոյեան ժամը 6:30-ին:

Անցնող

շաբթուան

ընթացքին,

25-26-28

Փետրուարին, տեղի ունեցաւ Քուէյթի Ազգային
վարժարանի տարեկան աւանդական Քերմէսը,
վարժարանիս շրջափակէն ներս:
Երեք օրերու ընթացքի աւելի քան 900 հայորդիներ,
իրենց ներկայութեամբ եւ աշխուժ մասնակցութեամբ
սատարեցին սոյն կարեւոր ձեռնարկի յաջողութեան:
Մեծ ու փոքր բոլորը ձեռք ձեռքի աշխատելով խինդ ու ծիծաղ պարգեւեցին բոլորին:
Վարձքը կատար բոլոր աշխատողներուն:

Անցնող շաբթուան ընթացքին Քուէյթի մէջ «Քորոնա» ժահրի գծով երկրի առողջապահութեան
նախարարութիւնը շտապ մարմին առաջացուցած է կանխելու ժահրի տարածումը: Ան յայտնած
է, որ երկրին մէջ հաստատուած է «Քորոնա»-ով վարակման 68 դէպք, 5 մարդ մահացած է:
Այս առթիւ Կրթուլեան եւ Գիտութեան նախարարութիւնը բոլոր դպրոցներն ու կրթական
հաստատութիւնը երկու շաբաթով փակ յայտարարած է:
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Հարկ
է
նշել,
թէ
ՄԱԿ-ի
Առողջապահութեան գործակալ ութիւնը
յայտարարեց, որ Չինաստանէն դուրս
«Քորոնա» ժահրով վարակուածներուն թիւը
բարձրացած է աւելի քան 10 հազարի:
«Վերջին 24 ժամուան ընթացքին չինական
հողերէն
դուրս
«Քորոնա»
ժահրով
վարակման
1792
պարագայ
արձանագրուեցաւ,
այդպիսով
72
երկիրներու մէջ վարակուածներուն թիւը
հասաւ 10566-ի, իսկ մահացողներուն թիւը
բարձրացաւ 166-ի, երբ վերջին 24 ժամուան
ընթացքին 37 անձեր մահացան», նշեց
գործակալութիւնը:
Չինական իշխանութիւնները իրենց կարգին յայտարարեցին, որ «Քորոնա»-ի պատճառով
Չինաստանի մէջ 38 նոր մահեր արձանագրուած են, սակայն նոր վարակումներուն թիւը
յաջորդական երրորդ օրն ըլլալով նուազած է:
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ՀՅԴ հանրային կապերու գրասենեակը հաղորդեց, որ 4 Մարտին տեղի ունեցաւ հանդիպում
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի, ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր
Խաչատուրեանի եւ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան

Սաղաթէլեանի միջեւ: Հանդիպման մասնակցեցաւ
յանձնակատար Զարեհ Սինանեան:

նաեւ

Հանդիպման ընթացքին միտքեր փոխանակուեցան
նշանակութիւն ունեցող հարցերու շուրջ:

սփիւռքի

հարցերու

համահայկական

եւ

գլխաւոր

շրջանային

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորած Թիֆլիս այցելող պատուիրակութիւնը
երէկ` չորեքշաբթի, 4 Մարտին աւարտեց իր աշխատանքները:
Չորեքշաբթի օր երկու երկիրներու վարչապետները քննարկումները շարունակեցին անպաշտօն
եւ
համաձայնութիւն
կայացուցին
քաղաքացիներու
փոխադարձ
այցելութիւններու
ընթացակարգերու
դիւրացման
շուրջ:
Անդրադարձ
կատարուեցաւ
նաեւ
բեռնափոխադրումներու առնչուող հարցերու լուծման:
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Պատուիրակութեան մաս կը կազմէր Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ
Մնացականեան, որ 3 Մարտին հանդիպում ունեցաւ Վրաստանի արտաքին գործոց նախարար
Տաւիտ Զալքալիանիի հետ:
Նախարարները
գոհունակութեամբ
ընդգծեցին
փոխադարձ
յարգանքի
եւ
երկու
ժողովուրդներուն միջեւ դարաւոր բարեկամութեան վրայ հիմնուած հայ-վրացական
երկխօսութեան առկայ մակարդակը: Անոնք կարեւոր նկատեցին մարդոց միջեւ կապերու
դիւրացումը եւ հասարակութիւններու միջեւ կապի ամրապնդումը, որուն վերաբերեալ յուշագիր
ստորագրեցին:
Զոհրապ Մնացականեան եւ Տաւիտ Զալքալիանի անդրադարձան շրջանային եւ միջազգային
հրատապ հարցերու, «Քորոնա» ժահրի տարածման կանխարգիլման ուղղութեամբ ձեռնարկուող
միացեալ քայլերուն: Անոնք քննարկեցին շրջանային խաղաղութեան եւ անվտանգութեան
խնդիրներ: Այս պարունակին մէջ նախարար Մնացականեան ներկայացուց Լեռնային
Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման առնչութեամբ հայկական կողմին գնահատականները
եւ դիրքորոշումները:

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներուն
եւ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան
հանդիպման մէջ որեւէ արտառոց բան չկայ,
Հայաստան մտահոգ չէ, որովհետեւ Թուրքիա որեւէ
դերակատարութիւն
չի
կրնար
ունենալ
ղարաբաղեան տագնապի լուծման մէջ: 4 Մարտի
խորհրդարանական նիստին այս հաստատումը
կատարեց
Հայաստանի
արտաքին
գործոց
նախարար
Զոհրապ
Մնացականեան`
պատասխանելով Ազգային ժողովի «Լուսաւոր
Հայաստան» խմբակցութեան պատգամաւոր Տարօն
Սիմոնեանի հարցումին:
Պատգամաւորը նշեց, որ 2 օր առաջ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահները հանդիպում
ունեցան Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարին հետ եւ քննարկեցին որոշ հարցեր Լեռնային
Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման հարցին առնչութեամբ. ան հարցուց. «Արդեօք մեր
արտաքին գործոց նախարարութիւնը տեղեա՞կ եղած է հանդիպման մասին, եւ եթէ` այո՛, ապա
ինչի՞ մասին խօսուած է եւ ի՞նչ քննարկուած»:
Նախարարը պարզաբանեց նշելով, որ Մինսքի խմբակի համանախագահները կրնան
հանդիպում ունենալ անդամ պետութիւններու եւ միջազգային կազմակերպութիւններու հետ:
Ըստ Մնացականեանի, անոնք իրենց գործառոյթը կը կատարեն:
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«Մինսքի խմբակի համանախագահներուն հետ մենք կ՛աշխատինք ամբողջական
վստահութեամբ, եւ գիտենք` ինչ մօտեցումով կ՛աշխատին: Այդ առումով որեւէ արտառոց բան
չկայ», շեշտեց Մնացականեան, ապա աւելցուց, որ ասիկա համանախագահներուն եւ Թուրքիոյ
արտաքին գործոց նախարարութեան առաջին հանդիպումը չէ:
Մնացականեանի համաձայն, այս հանդիպումը նախորդներէն տարբեր էր անով, որ Թուրքիոյ
արտաքին գործոց նախարարութիւնը անկէ ետք հանդէս եկաւ յայտարարութեամբ, որ որեւէ նոր
միտք չէր պարունակեր, եւ որուն ի պատասխան Հայաստանի արտաքին գործոց
նախարարութիւնը եւս յայտարարութիւն հրապարակեց:
«Այս մօտեցումը բոլորին ծանօթ է: Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի նկատմամբ ոչ
բարեկամական քաղաքականութեամբ, որ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի ծիրին մէջ
կ՛արտայայտուի նաեւ Ազրպէյճանին ցուցաբերուող միակողմանի ռազմաքաղաքական
աջակցութեամբ, Թուրքիան չի կրնար Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման մէջ
որեւէ դերակատարութիւն ունենալ», յայտնեց Մնացականեան:

Յունական «Սի. Էն. Էն. Կրիս» ծանօթ
կայքին վրայ 28 Փետրուարին լոյս
տեսաւ յօդուած մը` ստորագրուած
Էվանկելոս Վենեթիսի կողմէ, որ կը
ներկայանայ իբրեւ Միջին Արեւելքի եւ
Կովկասի հարցերու փորձագէտ:
Յօդուածագիրը կը խօսի Խոջալուի
դէպքերուն մասին եւ զանոնք կը
վերագրէ հայերուն` կրկնելով ծանօթ
յանկերգը, թէ հայերը կատարեցին
ազրպէյճանցի անմեղ բնակիչներու ջարդը: Յանկերգ մը, որ վարժուած ենք լսել
ազրպէյճանական կողմէն, սակայն այս անգամ անիկա «փորձագէտ»-ի մը ստորագրութեամբ
ներկայացուած գրութիւն մըն է, որ կը փորձէ «փաստացի» երեւիլ, նոյնիսկ ակնարկելով
արեւմտեան աշխարհի թերթերու կողմէ եղած հրապարակումներու, որոնք նոյնպէս
ազերիական ծանօթ քարոզչութեան արձագանգը տուած են անցեալին:
Անմիջական եղաւ ՀՅԴ Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբի հակազդեցութիւնը «Սի. Էն. Էն.
Կրիս»-ի յօդուածին: Յանձնախումբը նամակով մը պատասխանեց կայքին եւ մանրամասնօրէն
ներկայացուց
պատմական
իրողութիւնը,
ազրպէյճանական
սադրանքներն
ու
ապատեղեկատուական քարոզչութիւնը:
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Քրեմլինի մամլոյ ծառայութիւնը Չորեքշաբթի օր յայտնեց, որ Ռուսիոյ եւ Թուրքիոյ
նախագահներ Վլատիմիր Փութին եւ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան այսօր Ռուսիոյ մէջ պիտի
քննարկեն Սուրիոյ տագնապի լուծման հարցը` հաշուի առնելով Իտլիպի լարուածութեան
մեղմացման գօտիին մէջ կացութեան սրիլը:
Քրեմլինի մամլոյ ծառայութիւնը հաղորդագրութիւն մը հրապարակելով յայտնեց. «Մարտ 5-ին
նախագահ Փութին բանակցութիւններ պիտի վարէ Թուրքիոյ նախագահ Էրտողանի հետ, որ
Ռուսիա պիտի այցելէ աշխատանքային այցելութեամբ: Պիտի քննարկուի սուրիական
տագնապի լուծման խնդիրը` հաշուի առնելով Իտլիպի լարուածութեան մեղմացման գօտիին
մէջ կացութեան ներկայ սրումը»:
Մինչ այդ, Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը յայտարարեց, որ Իտլիպ նահանգին
մէջ թրքական ուժերու դիրքերուն դէմ սուրիական բանակին կատարած ռմբակոծումին
պատճառով սպաննուած է թուրք զինուոր մը:
Սուրիոյ բանակն ու անոր դաշնակից ուժերը վերստին ազատագրեցին Սարաղեպի հարաւարեւմուտքը գտնուող Տատիխ եւ Քաֆարպաթիխ գիւղերը: Սուրիական օդուժը նաեւ ռմբակոծեց
Իտլիպի հիւսիսը գտնուող Ֆուղա գիւղին մէջ տեղակայուած զինեալները, որոնք հաւաքուած էին
մեկնելու ճակատ:
Սուրիական բանակը նաեւ յառաջդիմեց Սարաղեպի հիւսիսը գտնուող Աֆես-Նայրապ
ճակատին վրայ, ինչ որ անոր ուժերը մօտեցուց Թաֆթանազ զինուորական օդակայանին:
Թրքական բանակը Չորեքշաբթի օր վար առաւ Իտլիպի վերեւ թռիչք կատարող սուրիական
ռմբաձիգ մը: Մարդկային իրաւանց սուրիական դիտարանը հաղորդեց, որ սուրիական օդանաւը
վար առնուած է թրքական օդուժի «Էֆ-16» տիպի օդանաւի մը կողմէ: Սուրիական զինուորական
աղբիւր մը թրքական օդուժը ամբաստանեց սուրիական օդանաւը օդէ օդ հրթիռով մը վար
առնելու մէջ:

Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարար Մարք Էսփըր յայտարարեց, որ
ամերիկեան օդուժը Սուրիոյ Իտլիպ նահանգին մէջ Թուրքիոյ աջակցութիւն պիտի չտրամադրէ:
Այս մասին կը հաղորդէ «Ալմաստարնիուզ» կայքը:

8

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

Փենթակոնի ղեկավարը Ուաշինկթընի մէջ լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին նշած է, որ
Միացեալ Նահանգներ 27 Փետրուարին 33 թուրք զինուորներու սպանութենէն ետք կը ձգտին
մեծցնել Թուրքիոյ մարդասիրական օժանդակութեան տրամադրման ծաւալները:
Այն հարցումին, թէ արդեօք Միացեալ Նահանգներ կը պատրաստուի՞ն օդէն աջակցութիւն
ցուցաբերել Թուրքիոյ, Էսփըր բացասական պատասխան տուած է: Ան նաեւ նշած է, որ Սուրիոյ
հարցով հեռաձայնային հաղորդակցութիւն ունեցած է ՕԹԱՆ-ի ընդհանուր քարտուղար Ենս
Սթոլթենպերկի հետ, եւ դաշինքը պատրաստ է ամէն զարգացումի:

Իրանեան Առաջարկ
Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի հեռաձայնային
հաղորդակցութեան
մը
ընթացքին
Ռուսիոյ
նախագահ Վլատիմիր Փութինին առաջարկած է
Սուրիոյ հարցով յաջորդ վեհաժողովը կատարել
Իրանի մէջ: ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը կը
հաղորդէ, որ այս մասին Չորեքշաբթի օր Ռուսիոյ
դաշնակցային
խորհուրդի
արտաքին
յարաբերութիւններու յանձնախումբի նախագահ
Քոնսթանթին
Քոսաչովի
հետ
հանդիպումի
ընթացքին յայտնած է Ռուսիոյ մէջ Իրանի դեսպան
Քազեմ Զալալի:
«Քանի մը օր առաջ հեռաձայնային հաղորդակցութիւն տեղի ունեցած է նախագահներ
Ռուհանիի եւ Փութինի միջեւ: Այդ հաղորդակցութեան ծիրին մէջ նախագահ Ռուհանին
նախագահ Փութինը հրաւիրած է, որպէսզի Ասթանայի ձեւաչափի ծիրին մէջ յաջորդ
վեհաժողովը կատարուի Իրանի մէջ», նշած է ան:
Ան նաեւ ընդգծած է Ասթանայի ձեւաչափին յաջողութիւնը եւ ուշադրութիւն հրաւիրած այն
հանգամանքին վրայ, որ մասնակիցները «պէտք է հաւատարիմ ըլլան ատոր ու շարունակեն
ատոր ծիրին մէջ համագործակցութիւնը»:
Քրեմլին Չորեքշաբթի օր յայտարարեց. «Փութինի, Էրտողանի եւ Ռուհանիի ժողովը օրակարգի
վրայ է եւ պիտի գումարուի, երբ նախագահներուն ժամանակացոյցը համակարգուի»:
Քրեմլին նաեւ նշեց. «Փութին ուրբաթ օր Էրտողանի, Մաքրոնի եւ Մերքելի հետ Իտլիպի հարցով
ժողով մը գումարել չի ծրագրեր»:
Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը յայտնեց, որ գաղթականներու հոսքին եւ
Իտլիպի մէջ մարդասիրական տագնապին վերաբերեալ Թուրքիոյ եւ արեւմտեան երկիրներու
հրապարակած տեղեկութիւնները սխալ են: Նախարարութիւնը աւելցուց, որ մինչեւ օրս
Սուրիայէն Թուրքիա մուտք գործածներուն թիւը ոչ աւելի քան 35 հազար է:
Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը նաեւ նշեց. «Թուրքիան թիւրքմենները կը
բնակեցնէ այն շրջաններուն մէջ, ուրկէ վտարեց քիւրտերը»:
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Անցնող շաբաթը Հալէպին համար անկիւնադարձային իրագործումներու շաբաթ մըն էր:
Սուրիական բանակի հրամանատարութեան Հալէպի ամբողջական ազատագրումը
յայտարարելէն ետք ընթացք առին Հալէպ-Դամասկոս միջազգային ճամբուն
վերականգնումի ու վերաբացման աշխատանքները:
Այս ճամբան Հալէպը կը միացնէր Սուրիոյ այլ նահանգներու եւ յարակից երկիրներու:

Առեւտրական եւ ծառայողական ոլորտներուն մէջ մեծ դերակատարութիւն ունէր
Հալէպ-Դամասկոս ճամբան, որովհետեւ այդ ճամբուն բնականոն օգտագործումով
կ’ապահովուէր Հալէպի առեւտրական, ծառայողական եւ սննդային ոլորտներու
այլազան կարիքները:
Հալէպի ազատագրումով վերահաստատուեցաւ քաղաքին խաղաղութիւնը, որուն լոյսին
տակ միայն կարելի պիտի ըլլայ վերականգնել Հալէպը եւ գէթ տնտեսութեան անիւը
թաւալել:
Սուրիոյ նախագահին` Հալէպի ժողովուրդին ուղղած ուղերձին մէջ յստակօրէն
կ’ուրուագծուէր Հալէպը տնտեսապէս ոտքի հանելու ծրագիրը:
«Հալէպ նախքան ազատագրումն ու ազատագրումէն ետք նոյն պատկերը պիտի
չունենայ», վերստին կը հաստատէր նախագահը` հաւաստիացնելով, որ պատերազմի
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տարիներուն ահաւոր զրկանք կրած, զոհեր ու նահատակներ տուած Հալէպի
ժողովուրդին համար ազատագրումէն ետք նոր կեանք պիտի սկսի:
Նախագահին խօսքին յաջորդեց Հալէպի միջազգային օդակայանին բացումը:
Չորեքշաբթի առաւօտուն օդակայանը ընդունեց Դամասկոսէն ժամանած առաջին
ճամբորդատար օդանաւը: Ութ տարի փակ մնալէ ետք օդակայանը բանիլ սկսաւ:
Հալէպի օդակայանին բացումը, բնականաբար, դրական անդրադարձ պիտի ունենայ
երկրի առեւտրատնտեսական եւ զբօսաշրջութեան ոլորտներուն վրայ:
Հալէպը նախապատերազմեան շրջանին կը համարուէր Սուրիոյ տնտեսութեան
մայրաքաղաքը` իր արհեստաւորներով, գործարաններով, աշխարհագրական դիրքով ու
բնակչութեան գունեղ պատկերին շնորհիւ:
Օդակայանին բացումով Հալէպի ունեցած ներդրումը Սուրիոյ տնտեսութեան
աստիճանաբար կրնայ վերականգնիլ, եթէ ապահովուին այդ յառաջընթացին նպաստող
նախադրեալները` ելեկտրականութիւն, վառելանիւթ, ենթակառոյցներու աշխուժացում,
օրէնքներու հետապնդում եւ տնտեսական ծրագիրներու մշակման նպաստող
միջավայրի ու պայմաններու ստեղծում:
Սուրիոյ նախագահին առաջարկով յառաջիկայ կիրակի Սուրիոյ կառավարութիւնը, իր
լրիւ կազմով, հերթական իր նիստը պիտի գումարէ Հալէպի մէջ` մօտէն ծանօթանալու
Հալէպի դժուարութիւններուն, զօրավիգ կանգնելու անոր տնտեսութեան ու
վերականգնումին եւ բարելաւելու քաղաքի բոլոր շրջաններուն ծառայողական դաշտը:
Այսօր,
ահաբեկչութեան
վտանգին
վերացումով
ու
ապահովութեան
վերահաստատումով, Հալէպի ազատագրումը առանձնայատուկ իմաստ կը զգենու
տնտեսական ու կենցաղային ներկայ ճգնաժամին լոյսին տակ, որ հետեւանք է
արեւմտեան ու կարգ մը արաբական երկիրներու պարտադրած շրջափակման ու
սահմանած անմարդկային պատիժներուն, այնպէս` ինչպէս պատերազմի գործած
աւերներուն: Աւերներ, որոնք շրջեցին պետութեան առաջնահերթութիւնները`
հիմնականը դարձնելով ժողովուրդին կենսական կարիքներուն ապահովումը:
Պետութիւնը, սակայն, սուրիական բանակին արձանագրած յառաջխաղացքին լոյսին
տակ, այսօր ձեռնարկած է երկրի վերականգնումի աշխատանքին, կը ծրագրէ թափ տալ
արտադրողական եւ շինարարական ծրագիրներու իրականացման` վստահելով
ժողովուրդին սեփական ուժերուն, զօրավիգ կանգնելով անոր աշխատանքին:
Մարտահրաւէր մը, որ նոր ուժականութիւն կը ստանայ սուրիական յաւելեալ
տարածքներու ազատագրումով եւ իր կարգին առաջնային կը դարձնէ օտար ուժերու
երկրէն վանելու մարտահրաւէրը նաեւ:
«Գ.»
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2019-ին «Անտարես» հրատարակչատունէն լոյս տեսաւ Կարօ Արսլանեանի «Եթէ» խորագիրը կրող
բանաստեղծութիւններու հատորը, որ կը բաղկանայ 96 էջէ եւ բաժնուած է 5 բաժիններու` «Եթէ սիրես»,
«Եթէ պայքարիս», «Եթէ աղօթես», «Եթէ հաւատաս», «Եթէ յուսաս»:
Կան գիրքեր, որոնց ընթերցանութեան ընթացքին հեղինակը ինք կ՛առաջնորդէ ընթերցողը, եւ կան
գիրքեր, ուր հեղինակը իր ներկայութիւնը բնաւ չի պարտադրեր եւ իր գծած պատկերներով առիթ կու տայ
ընթերցողին` ինքնուրոյն թափանցելու հոգեկան եւ զգացական աշխարհի բոլոր ծալքերը: Այսպիսի գիրք
մըն է Կարօ Արսլանեանին «Եթէ»-էն, ուր կ՛իշխեն գեղեցիկ ու մաքուր սէրն ու երազը, բարիքն ու
հաւատքը, յոյսն ու լոյսը: Սէրը միջոց մըն է հեղինակին համար դիմակայելու կեանքի դժուարութիւնները,
օտարութիւնը, միօրինակ տարիները եւ առօրեայ տագնապները: Սէրն ու հաւատքը հեղինակին համար ոչ
միայն գեղեցիկ զգացումներ են, այլ` պայքարելու եւ յաղթելու լաւագոյն միջոց:
Այսօր սուրճիս մրուրով կ՛ուզեմ քեզ հետ քաղցրանալ
Ու դառնացած օրերս ժպիտովդ շաղախել:
Ես այս գիշեր սէրս գրկած կ՛երթամ աղբիւրը լոյսի,
Եթէ ունիս նոյնքան հաւատք ու նոյնքան սէր ապրելու
Պայքարելու, յաղթելու… Ե՛կ, միացի՛ր արշաւիս:
Ուշագրաւ է հեղինակին լաւատեսութիւնը վաղուան եւ անոր յոյսը`
հակառակ կրած բոլոր ցաւերուն եւ տառապանքին.
Եւ կը մնաս հորիզոնիս միակ արեւն փայլփլուն,
Որուն շողին տակ պայծառ կը ծնի երգս անհուն,
Անոր լոյսով կը սուրայ երկինքներով ասմազուն,
Ու կարմիրին մէջ անմահ կը ննջէ վէրքն անանուն:
Որքան ալ հեղինակը տագնապած է կեանքի դժուարութիւններուն պատճառով, բայց իր ներքին մարդ
բանաստեղծի հոգին մնացած է ու կը շարունակէ մնալ խաղաղ ու հանգիստ: Ներքնապէս պահած է ան իր
անդորրը եւ հաշտ է կեանքին հետ.
Կեա՛նք, քեզի հետ հաշտ եմ, համոզուած եմ քալելու
Ու հեռուներն միասին անվախօրէն հատելու:
Թէկուզ տանիս ինձ մահուան գիրկին մէջ լուռ խեղդելու,
Միեւնոյնն է, միշտ սիրով քեզ կը ստեղծեմ` ապրելու:
Հեղինակը կը յորդորէ հաւատք ունենալ եւ վստահիլ սեփական բազուկի ուժին: Ըստ անոր, կեանքի
սկզբունքները կարեւոր են, որպէսզի մարդ կարենայ ժառանգել սէր եւ խաղաղութիւն:
Եթէ կերտես հոգիիդ մէջ հաւատամքի սիւն մ՛ամուր,
Եւ անոր շուրջ բարձրացնես սկզբունքներ ամրակուռ,
Հաստատ պիտի ժառանգես սէրը ազնիւ ծաղկաբոյր:
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Ան կ՛ուզէ, որ մարդիկ իրենց լոյսն ու յոյսը սփռեն ամէն տեղ, սէրն ու բարիքը տարածեն ամէն տեղ,
որովհետեւ սէրն է միայն, որ կը յաղթէ չարիքին ու վատութեան, մութին ու ցաւին:
Ամէն անէ՛ծք, ո՛խ ու արցո՛ւնք մէկդի դրէ՛ք այս գիշեր,
Ձեր բարութեան լուցկիներով լո՜յս սփռեցէ՛ք ամէն տեղ
Եւ գոհունակ սրտով միայն վարդ ցանեցէ՛ք, ո՛չ փուշեր,
Այս գիշեր սէ՜ր , կապոյտ յոյսե՜ր, աւետեցէ՛ք ամէն տեղ:
Հեղինակին տողերէն ի յայտ կու գայ, որ ան կը բաղձայ իր կեանքը ապրիլ առողջ կենսունակութեամբ ու
սիրով լեցուն.
Անցեալին մէջ մի՛ փնտռեր երազներուդ պատասխան,
Կեանքդ ի զուր մի՛ վատներ ըղձանքներով անսահման,
Միեւնոյնն է, ճանապարհիդ աւարտին կայ գերեզման,
Քանի դեռ շունչ կայ վրադ` վայլէ սէրեր բազմազան:
Անոր սէրը խոնարհ է, ոչ պարզունակ իմաստով, այլ կը վկայէ խոր արժանապատուութեան մասին:
Հաւատալով, որ միայն սիրով կրնամ ես ապրիլ,
Պիտի անվերջ ես մերժեմ սին հաճոյքներն աշխարհի,
Պիտի ջանամ անցեալս քեզի համար լուռ այրել,
Ամէն մեղքէ ազատուած հոգիս պահել միշտ բարի:
Կարօ Արսլանեանի լաւագոյն բանաստեղծութիւններուն մաս կը կազմէ ստորեւ նշեալը, որ կը
պարունակէ բանաստեղծական եւ հոգեբանական գեղեցիկ նրբութիւններ.
Ու կարօտի հասցէները գիշերներով իմ անքուն,
Որոնեցի, բայց չգտայ ես իմ ճամբան դէպի ԴՈՒՆ.
Հեքիաթային քարտէսները թերթատեցի օրն ի բուն,
Բայց շատ աւաղ, ես մնացի առանց սիրոյ, առանց տուն:
Անոր տողերուն գոյնը կապոյտն է, որ յաճախ կրկնուած է, եւ որ կը պարզէ ընթերցողին հեղինակին
խաղաղ ներաշխարհը ու կը տանի դէպի ապահովութիւն ու հանգստութիւն.
«Ծաղիկ ու լոյս եւ կապոյտ յոյս
Ձեր սրտերուն մէջ զետեղուած»:
«Աչքերուս մէջ վերադարձի՛ր, կապոյտիդ հետ երկնածոր…»:
«Քիչ մը կապոյտ աչքիս մէջ խոշոր կարօտ կուրծքիս տակ»:
Վերջապէս, Կարօ Արսլանեանի «Եթէ»-ն յագեցած է սիրով ու բարութեամբ, գեղեցիկ երազով եւ յոյսով:
Կ՛արժէ զայն մերթընթմերթ կարդալ եւ ըմբոշխնել անոր տողերուն մէջ տեղադրւած սիրոյ բոյրը`
բաժնեկցելով հեղինակին ապրումներն ու զգացումները:
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«Երիտասարդին պէտք է վստահիլ, պէտք է
հաւատալ, որ իր հարցերուն լուծումը միայն ու
միայն ինք կրնայ գտնել».- կը շեշտէ Սեւակ
Մահտեսեան:
Հետաքրքրական հանդիպում մը եւս ունեցանք,
Քուէյթի
Ազգային
վարժարանի
2010-ի
շրջանաւարտներէն
երկրաչափ`
Սեւակ
Մահտեսեանի հետ:
«Փոքր տարիքէս միութենական կեանքը շատ կը
սիրէի, հաւաքական կեանքն ու աշխատանքը ինծի
համար շատ կարեւոր են: Հայ երիտասարդը, որ
կ'ապրի հայրենիքէն դուրս անհրաժեշտ կարիքն
ունի, հայկական հարազատ միջավայրի, որուն մէջ
պիտի կարենայ ինքզինք դրսեւորել եւ իր ազգային
նկարագիրը ամուր պահել».- կը հաստատէ մեր
շրջանաւարտը:
Ուսումնական կեանքը շարունակելու նպատակով
2012-ին Սեւակ կը մեկնի Լիբանան, NDU
համալասարանէն
ներս
կը
մասնագիտանայ
շինարարական երկրաչափութեան ոլորտին մէջ:
Կ'անդամագրուի ԼԵՄ-ի շարքերուն եւ համալսարաններէն ներս իր մասնակցութիւնը կը բերէ
Հայ Դատին նպաստող բոլոր աշխատանքներուն մէջ:
« Համալսարանիս ARMENIAN CLUB-ին անդամ էի, շաբաթական ծանր դասընթացներուս
կողքին, ինծի համար սրբազան պարտք էր ծառայել հայրենիքիս ու ժողովուրդիս, որովհետեւ
համոզուած եմ, որ ազգիս փայլուն ապագան կախեալ է մեզմէ՝ մասնագէտ ու հայրենասէր
երիտասարդներէն».- կը վստահեցնէ Սեւակ:
Ու պատահական չէր, երբ վերադառնալով Քուէյթ ան անմիջապէս կ'անցնի աշխատանքի մաս
կազմելով Քուէյթի Հայ Դատի եւ ՀՄԸՄ-ի քարոզչական յանձնախումբերուն:
Յաճելի զրոյցի ընթացքին, Սեւակ ներկայացուց քանի մը ծրագիրներ հայրենադարձութեան ու
հայրենաշինութեան կապակցաբար, որոնք մշակման փուլի մէջ են: Այլ առիթով
կ'անդրադառնանք անոնց:
Աւարտին մեր փայլուն շրջանաւարտին յանձնեցինք Ազդարարի եւ Քուէյթի Ազգային
վարժարանի անունով յուշանուէր մը նաեւ Քուէյթի Հայ Դատի յանձնախումբին կողմէ
հրատարակուած «ՅԱՒԵՐԺԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐ» գիրքը:

www.aztarar.com
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Երբեք մտածած էք հայերէն լեզուի կարգ մը բառերու
ծագումին մասին:
Ես շատ յաճախ:
Հայոց լեզուն հարուստ է ու ճոխ իր բառապաշարով,
սակայն ոչ բոլոր բառերը հայկական արմատ ունին:
Այս աշխատանքը պատրաստած եմ օգտուելով քանի
մը աղբիւրներէ:
Մեր զոյգ հայրենիքներուն՝ Պատմական Հայաստանին
ու Կիլիկիոյ մէջ, մեր ազգի զաւակները դարերու
ընթացքին զանազան ազգերու հետ փոխ-յարաբերական կապեր ունեցած են:
Հետեւաբար, մեր հայերէն լեզուն, մշակոյթն ու քաղաքակրթութիւնը ազդած ու ազդուած
են այլ ազգերու կողմէ:
Հայերէն բառապաշարը ըստ ծագումի կը բաժնուի մի քանի ճիւղերու.*Բնիկ Հայերէն: որ Հնդեւրոպական բառապաշարն է, եւ կերտուած է հիմնական
հայերէնի վրայ:
*Փոխառեալ Հայերէն: որտեղ տարբեր լեզուներէ փոխառուած է հայերէնը ցեղակից
կամ ոչ ցեղակից լեզուներէ:
*Օրինակ՝ Պարսկական արմատ ունեցող բառերը կը հասնին 530 բառի, որ
կ′օգտագործենք մեր խօսակցական լեզուի մէջ ինչպէս, բժիշկ, կօշիկ, շապիկ, դրամ,
կարմիր, կապոյտ, մարդ...
*Նաեւ կան Յունական փոխառութիւններ ինչպէս՝ քարտէզ, կանոն, ստեպղին, պնակ,
ոչխար եւ այլն:
*Եւս Ասորական փոխառութիւններ կան օրինակ՝ Ուրբաթ, փրկել, տերեւ, ցամաք,
գուլպայ, կատու եւ այլն:
*Նմանապէս արաբերէն լեզուէն փոխառուած բառեր կան ինչպէս՝ կողպել, նարինջ,
ռեհան, մզկիթ, սնդուկ, ճիտ...
*Լատինական փոխառութիւններ ալ կը գտնենք հայերէն լեզուի մէջ ինչպէս՝ կրկէս,
թուղթ, կաղանդ, փոս եւ այլն:
Եւ այսպէս եզրակացութեան կու գանք, որ բոլոր լեզուները զանազան ազգերու փոխյարաբերական արդիւնաբերութիւնն է:
ՓԱԹԻԼ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
Թ.Կարգ
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– Օրական երկու անգամ` առտու եւ իրիկուն, 30 վայրկեան ձեր շունը պտըտցնելով` 300
ջերմուժ կ՛այրէք: Եթէ շուն չունիք, դրացիի մը կամ ծանօթի մը դիմեցէք. թէ՛ անոր մեծ
ծառայութիւն մատուցած կ՛ըլլաք եւ թէ՛ դուք
կ՛օգտուիք:
– Օրական 3 անգամ 10-ական վայրկեան
պարան ցատկելով` 300 ջերմուժ կ՛այրէք:
– Օրական 80-100 վայրկեան ձեր երեխային
հետ բացօթեայ վազվզելով, գնդակ խաղալով`
կրնաք 300 ջերմուժ այրել:
– Պատուհան մը իր շրջանակով եւ ապակիով մաքրելու պարագային, 75 ջերմուժ
կ՛այրէք, իսկ 4 պատուհանի պարագային` 300 ջերմուժ:

Երեխաներուն համար տան ամէնէն վտանգաւոր վայրերէն մէկը բաղնիքն է: Մինչեւ 6 տարեկան
երեխայ մը երկար ատեն բաղնիքը առանձին ձգելու չէ: Անոր կը սպառնան զանազան
վտանգներ. ստորեւ` քանի մը զգուշացում:
– Ծորակէն հոսող տաք ջուրը կրնայ այրել երեխային
մարմինը: Նախքան անոր լոգարան մտնելը` պէտք է
ջուրը բարեխառնել 45-55 ջերմաստիճան:
– Ջուրով լեցուն լոգարանին մէջ երեխան երկար
ժամանակ առանձին պէտք չէ ձգել, որեւէ անխոհեմութիւն
կրնայ խեղդամահ ընել փոքրիկը:
– Լոգարանին մօտ զետեղուած շամփուէնը, մազի ու մարմնի խնամքի հետ կապուած հեղուկ
օճառներն ու սերերը պէտք է հեռու մնան երեխային հասողութենէն: Շիշերուն գրաւիչ տեսքն ու
գոյնը կրնան խմելու փորձութեան մղել փոքրիկը:
– Վարսայարդարիչը եւ այլ ելեկտրական սարքեր ելեկտրական հոսանքին միացած վիճակով
պէտք է առնուազն մէկ մեթր հեռու ըլլան լոգարանէն` ելեկտրահարութեան վտանգէն զերծ
պահելու համար:
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– Բաղնիքին լոգարանին յատակը ծածկել յատուկ գորգով, որպէսզի ոտքի վիճակով` երեխան
չսահի ու չիյնայ:
– Բաղնիքին դրան վրայէն հանել բանալին եւ այնպէս մը ընել, որ երեխան, կամայ թէ ակամայ,
բաղնիքը առանձին չմնայ:
– Բաղնիքի լուացարանին շուրջ չձգել մկրատ, սափրուելու գործիք, մետաղեայ ծամակալներ եւ
այլն… այս բոլորը անբաղձալի արկածներու դուռ կը բանան:

Տօնական օրերը անցան, սակայն շատերու տուներէն անպակաս են ընկուզեղէնն ու չոր
միրգերը: Մի՛ անտեսէք զանոնք. փոխադրեցէք ներկայանալի ամանի մը մէջ եւ դրէք ձեր
խոհանոցի սեղանին վրայ, օրական 2-3 հատ չոր միրգ կերէք եւ օգտուեցէք անոնց անհամար
բարիքներէն:
Գիտենք, որ պտուղները չորցուելու միջոցին
կը կորսնցնեն իրենց պարունակած ջուրին 70
առ հարիւրը` դառնալով ջերմուժով հարուստ,
քան` թարմ պտուղները:
Չոր պտուղները հարուստ են բնաթելերով,
հանքային

նիւթերով,

կը

պարունակեն

փոթասիոմ եւ մակնեզիոմ` 3-6 անգամ աւելի,
քան` թարմ պտուղները: Չոր պտուղները
հարուստ են Պէ. խումբի կենսանիւթերով` ի
տարբերութիւն թարմ պտուղներու որոնք
հարուստ են Սէ. կենսանիւթով:
Ծիրանի եւ սալորի չիրերը ոչ միայն կը բարձրացնեն տրամադրութիւնը, այլ կը մաքրեն
աղիքները: Սեւ սալորաչիրը յայտնի է որպէս աղիքներու գործունէութիւնը խթանող միջոց: Այդ
նպատակով նախընտրելի է առաւօտեան ուտել երեկոյեան ջուրի մէջ թրջուած սալորաչիրերը:
Արեւի տակ չորցուած սեւ սալորաչիրը նախընտրելի է ծծումբով չորցուածէն, քանի որ անիկա
ստամոքսին մէջ խմորում չի յառաջացներ:
Ծիրանի չիրը հարուստ է պեթաքարոթենով, կը մաքրէ աղիքները, անիկա կը պարունակէ 5
անգամ աւելի փոթասիոմ, քան` թարմ ծիրանը: Ծիրանաչիրը նպաստելով շնչառութեան
բարելաւման` կը զօրացնէ թոքերը, պարունակած մակնեզիոմին եւ ֆոսֆորին շնորհիւ` կը
բարելաւէ յիշողութիւնը, ուղեղի եւ սիրտի աշխատանքը: Քաղցկեղի բուժման զուգահեռ,
խորհուրդ կը տրուի ամէն օր ուտել նախորդ իրիկուընէ թրջուած 20 հատ չիր:
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Ես սիրո՜ւմ եմ քո ձեռքերը
Որոնք, արդէն քանի՜ տարի,
Ինձ ամէնի՛ց ամուր գրկում,
Սակայն երբեք չե՛ն… բանտարկում.
Ինձ աշխարհի տէ՛րը անում,
Սակայն երբեք չեն տիրանում.
Օղակի պէս շուրջս պրկւում,
Բայց չե՜ն խեղդում,
Այլ` լոկ փրկո՜ւմ,
Ինչպէս փրկում են խեղդուողի՛ն…
Քո ձեռքե՛րը, –
Նո՜ւրբ,
Ասողի՜կ,
Ու երգեցի՜կ,
Որոնց ափում,
Ես` չո՜ր խեցի,
Մարգարի՜տ եմ քիչ-քիչ դառնում…
Ես սիրում եմ քո ձեռքերը…
«Մարգարի՛տ եմ քիչ-քիչ դառնում…» –
Իսկ Մարգարիտն այս աշխարհում
Ինչքան էլ թա՜նկ լինի, անգի՛ն,
Ինչքան չքնա՜ղ ու եզակի՜, –
Երբեք պիտի չխնայե՜ս
Եւ… միշտ… կրծք՛իդ վրա՛յ պահես, –
Թէ չէ, քո ջե՜րմ կրծքից հեռու,
(Քո սիրո՛ւց ու կրծքից հեռո՛ւ),
Իսկոյն խամրո՜ւմ է, դալկանո՜ւմ, –
Կրկին դարձած… նոյն չոր խեցի՜ն…
Իմ սիրելի՜,
Իմ ասողի՜կ,
Իմ գեղեցի՜կ…

ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ
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