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Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը կը փորձէ բանակցային գործընթացին մէջ արդիւնքներու
բացակայութեան համար իր մեղքը բարդել ԵԱՀԿ Մինսքի խմբակի համանախագահներուն
վրայ` անգործութեան կտրուկ մեղադրանքներ հնչեցնելով անոնց հասցէին: Այս հաստատումը
կատարուեցաւ Արցախի արտաքին գործոց նախարարութեան տեղեկատուութեան եւ

հասարակութեան հետ կապերու վարչութեան պետ Արտակ Ներսիսեանի մեկնաբանութեան
մէջ:
Արձագանգելով Ալիեւի հարցազրոյցին` ան նշած է, թէ, խոչընդոտելով բանակցային լիարժէք
եռակողմանի ձեւաչափի վերականգնման, անընդհատ կասկածի տակ դնելով վէճերու խաղաղ
լուծման սկզբունքը եւ սպառնալով ուժ կիրարկել, փորձելով խեղաթիւրել տագնապի էութիւնը,
«սեփական երկրին մէջ խրախուսելով ցեղապաշտական եւ հակամարդկային հայեացքներն ու
վարքագիծի բնորդը, ազրպէյճանական իշխանութիւնները կանխամտածուած ձեւով յաւելեալ
խոչընդոտներ կը ստեղծեն Ղարաբաղեան տագնապի խաղաղ լուծման գործընթացին մէջ:
Արցախի արտաքին գործոց նախարարութիւնը կը յիշեցնէ ազրպէյճանական կողմին, որ
միջազգային վէճերու բացառապէս խաղաղ միջոցներով լուծումը միջազգային իրաւունքի
հիմնարար սկզբունքներէն մէկն է, որ ամրագրուած է ՄԱԿ-ի կանոնագրութեամբ:
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«Պաքուի բոլոր շահարկումներ, այն առնչութեամբ, որ ՄԱԿ-ի կանոնագրութեան 51-րդ յօդուածը
իրեն իրաւունք կու տայ ուժ կիրարկել Ղարաբաղեան տագնապի ծիրին մէջ, մերժուած են
միջազգային հանրութեան կողմէ ապրիլ 2016-ին, երբ Ազրպէյճանը լայնածաւալ յարձակումի
սկսած էր Արցախի դէմ: ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահող երկիրները` Միացեալ
Նահանգները, Ռուսիան, Ֆրանսան, ինչպէս նաեւ Միաւորուած ազգերու կազմակերպութեան
Ընդհանուր քարտուղարը, ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահը եւ Եւրոպական խորհուրդի ընդհանուր
քարտուղարը միակարծիք էին, որ պէտք է խստօրէն պահպանուին 1994-ի զինադադարի եւ
անոր ամրապնդման մասին 1995-ի համաձայնագիրները: Ղարաբաղեան տագնապի
բացառապէս խաղաղ լուծման անհրաժեշտութեան շուրջ միջազգային հանրութեան
միասնական դիրքորոշման խորապատկերին Ազրպէյճանի` նոր պատերազմ սանձազերծելու
սպառնալիքները չեն կրնար այլ ձեւով գնահատուիլ, եթէ ոչ ինքզինք միջազգային հանրութեան
եւ միջազգային իրաւունքի սահմաններէն դուրս հռչակելու փորձ», ըսուած է մեկնաբանութեան
մէջ:

ՀՅԴ-ն երկրին մէջ տիրող վիճակը կը գնահատէ աղէտալի` ընդգծելով, որ քաղաքական ու
կառավարման ճգնաժամը կրնայ յաղթահարուիլ միայն արտահերթ ընտրութիւններու միջոցով:
Այս մասին 24TV-ի «Հարցազրոյց» հաղորդումի ընթացքին ըսած է ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն
մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեանը:
Սաղաթէլեան կը կարծէ, որ իշխանութիւնները «Քորոնա»
ժահրի համաճարակին դէմ պայքարին մէջ անկարող են
եւ միայն անոնք մեղաւոր են ստեղծուած վիճակին
համար:
Անդրադառնալով «ՀՅԴ-ԲՀԿ-Հայրենիք» եռեակի ապագայ
ծրագիրներուն` ան նշած է, որ «Քորոնա» ժահրին
պատճառով աշխատանքները դանդաղած են, բայց
աշխատանքային խումբը յառաջիկայ ծրագիրներուն
մասին շուտով յայտարարութիւններ պիտի կատարէ:

Մարդու իրաւունքներու եւրոպական դատարանը 8 Յուլիսին որոշում տուած է մերժել
Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի 3 նախկին դատաւորներու եւ Սահմանադրական
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դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասեանի դիմումը Հայաստանի դէմ, որով անոնք,
այլ հարցերու կողքին, պահանջած էին որպէս միջանկեալ միջոց կասեցնել Սահմանադրութեան
փոփոխութիւններու իրագործումը:
Դատարանը որոշած է մերժել հայցը` այն պատճառաբանութեամբ, որ անիկա դատարանի
կանոնակարգի 39-րդ դրոյթի կիրարկման դաշտին մէջ չէ, քանի որ անիկա չ՛ենթադրեր լուրջ եւ
անուղղելի վնասներու վտանգ` համաձայն Մարդու իրաւունքներու եւրոպական ուխտին:

8 Յուլիսին, ՀՅԴ «Սիմոն Վրացեան»
կեդրոնին
մէջ
տեղի
ունեցաւ
ՀՅԴ
Հայաստանի
Գերագոյն
մարմինի
Հայրենադարձներու յանձնախումբի մամլոյ
ասուլիսը:
Յանձնախումբի համակարգողներ Սիմոն
Գաֆալեանը եւ Ժիրայր Պէօճէքեանը
ներկայացուցին ստեղծուած իրավիճակին
լոյսին տակ Հայաստանի մէջ ապրող
հայրենադարձներու խնդիրները, Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան կողմէ իրականացուող
ծրագիրները: Անոնք անդրադարձան նաեւ Սփիւռքի գործերու ընդհանուր յանձնակատարի
գրասենեակին կողմէ իրականացուող ծրագիրներուն եւ արձանագրուած բացթողումներուն:
«Կազմակերպած ենք հայրենադարձ ընտանիքներու հետ հինգ հանդիպում, կեդրոնացած ենք
առողջապահական, կրթական, դրամատնային խնդիրներու վրայ», լրագրողներուն ըսաւ ՀՅԴ
Գերագոյն մարմինի հայրենադարձներու յանձնախումբի համակարգող Ժիրայր Պէօճէքեանը`
աւելցնելով, որ իրենք առաւելապէս խորհրդատուական, ոչ թէ հայրենադարձութիւն
կազմակերպող մարմին են:
«Հանդիպում կազմակերպած ենք IT ոլորտի մեր հայրենակիցներուն հետ, փորձած ենք
հայրենադարձ այդ մասնագէտները մասնակից դարձնել մեր աշխատանքներուն: Ամէնէն աւելի
այդ ոլորտի աշխատանքներու յայտարարութիւններն են, որ կը տեղադրենք մեր Դիմատետրի
էջին վրայ», ըսաւ Ժիրայր Պէօճէքեան:
«Մեր ստացած բոլոր նուիրատուութիւնները ամբողջութեամբ փոխանցած ենք զինուորներու
վերականգնողական կեդրոնին», աւելցուց ան:
Ժ. Պէօճէքեան տեղեկացուց, որ պատրաստակամ են իրաւաբանական անվճար
խորհրդատուութիւն տրամադրել հայրենադարձ բոլոր այն ընտանիքներուն, որոնք, Հայաստան
վերադառնալով, զանազան խնդիրներու կը հանդիպին:
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Ըստ անոր` ամէնէն մեծ խնդիրը, որուն յաճախ կը հանդիպին հայրենադարձ ընտանիքները,
աշխատանքի հարցն է:
«Բոլորս գիտենք, որ նոյնիսկ Հայաստանի քաղաքացին աշխատանքի խնդիր ունի: Նոյն
իրականութեան մէջ կը փորձենք անոնց համար ամէն ինչ ընել», նշեց ան:
Անդրադառնալով «Քորոնա» ժահրով պայմանաւորուած ստեղծուած խնդիրներուն` Ժիրայր
Պէօճէքեան նշեց, որ այս ընթացքին ՀՅԴ Գերագոյն մարմինի Հայրենադարձներու
յանձնախումբը սննդամթերք տրամադրած է 220 ընտանիքի, որոնց կարգին` ոչ միայն
հայրենադարձներու, այլ Հայաստանի քաղաքացիներու եւ Հայաստան գտնուող օտարազգի
ուսանողներու:
Ան նաեւ տեղեկացուց` եղած է բարերար մը, որ պատրաստակամութիւն յայտնած է վճարել
Շուշիի մէջ բնակութիւն հաստատող 5 հայրենադարձ ընտանիքի 5 տարուան բնակարանային
վարձքը: Առայժմ ընտանիք մը ցանկութիւն յայտնած է բնակիլ Արցախի մէջ:
«Հայրենադարձ ընտանիքները մեզի բազմաթիւ շնորհակալական խօսքեր կ՛ըսեն, որովհետեւ
Հայաստանի մէջ հարազատ չունենալով` անոնք միշտ մեզի կը դիմեն», ըսաւ Սիմոն Գաֆալեան:
Ան յայտնեց, որ այդ մարդոցմէ շատեր յաճախ հազիւ ի վիճակի կ՛ըլլան հանապազօրեայ հաց
վաստակելու եւ փոքրիկ գործարարութիւն մը հիմնելու, բայց այդ ճամբուն վրայ բազմաթիւ
դիւանակալական դժուարութիւններու կը հանդիպին:
«Պէտք է պայմաններ ստեղծուին, որ իւրաքանչիւր անձ ցանկայ գալ Հայաստան, իսկ եկողն ալ`
չերթայ», ըսաւ Սիմոն Գաֆալեանն ու շեշտեց, որ Հայաստանի մէջ հայրենադարձութեան օրէնքը
յստակ չէ. «Ինծի կը հարցնեն` հարենիքի մէջ սեւ ու սպիտակ հայը ո՞րն է, դուրսի ու ներսի հայը
ո՞րն է: Ասֆալտին փռելով` երկիր չի շտկուիր, մենք ունեցանք վարչապետ, որ դարձաւ բոլորիս
ընտանիքին հայրը, ուրեմն` լաւ, թէ` վատ միաւորէ՛ զաւակներդ, որ ուզեն գալ Հայաստան»,
Հայաստանի վարչապետին կոչով դիմեց Գաֆալեան ու աւելցուց, որ այս ընթացքին յաճախ
սփիւռքէն մտահոգուած հայրենակիցները իրեն կը հարցնեն, ի վերջոյ այս բոլորին վերջը ի՞նչ
պիտի ըլլայ. «Ինծի կը հարցնեն, այս ի՞նչ կը կատարուի հայրենիքի մէջ, միւս կողմէ ալ այս
«Քորոնա» ժահրը մարդոց մէջ յուսահատութիւն կը յառաջացնէ: Մենք յաճախ կ՛ըսենք
հրամմեցէ՛ք Հայաստան, ասիկա մեր երկիրն է, ու մենք պէտք է տէր կանգնինք անոր, մեր հողին,
բայց մարդիկ կը մտահոգուին, կ՛ըսեն, եթէ առեւտրական գործի ձեռնարկեմ ապահովագրուա՞ծ
եմ», ըսաւ Ս. Գաֆալեանն ու յստակացուց. «Անվստահութեան հարց կայ»:

Մեծ Եղեռնի հարցին մէջ Սպիտակ տան վարչակազմին քաղաքականութիւնը փոփոխութեան
չէ ենթարկուած: Այս մասին «Ամերիկայի ձայն»¬ին յայտնած են Սպիտակ տունէն եւ աւելցուցած,
որ Միացեալ Նահանգներու նախագահը վերահաստատած է. «Մեծ Եղեռնը պատմական
5
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ոճրագործութիւն եւ ողբերգութիւն է, եւ Միացեալ Նահանգները կանգնած են հայ ժողովուրդին
կողքին»:
Տենվըր քաղաքի Հայոց ցեղասպանութեան յուշահամալիրին առնչութեամբ Սպիտակ տան
բանբեր Քէյլի Մըքենընի անդրադարձը աշխուժօրէն քննարկուած էր ամերիկեան մամուլին մէջ:
Քէյլի Մըքենըն երկուշաբթի օր արտասանած էր «Հայոց ցեղասպանութիւն» եզրը`
անդրադառնալով ամերիկեան Տենվըր քաղաքի մէջ վանտալիզմի ենթարկուած Հայոց
ցեղասպանութեան յուշարձանին:
Քանի մը շաբաթ առաջ տեղի ունեցած ցեղային խտրականութեան դէմ բողոքի ցոյցերու
ընթացքին յուշարձանը յարձակումի ենթարկուած էր:
Թուրքիան արձագանգած է Սպիտակ տան բանբերին խօսքերուն` լրատուամիջոցներու
յայտնելով, որ այս հարցի շուրջ Թրամփի վարչակազմի դիրքորոշումը բաւական յայտնի է:
Ուաշինկթընի մէջ Թուրքիոյ դեսպանատունը լրատուամիջոցներուն յայտնած է, որ անընդունելի
կ՛որակէ «Հայոց ցեղասպանութիւն» եզրի օգտագործումը` կարծիք յայտնելով, թէ բանբերին
կողմէ ատոր օգտագործումը լեզուի ցաւալի սայթաքման արդիւնք է, որ խնդիրին այլ
բովանդակութիւն տուած է:

Յունաստանի խորհրդարանը վաւերացուց
Հայաստան-Եւրոպական
Միութիւն
Համապարփակ
եւ
ընդլայնուած
գործընկերութեան համաձայնագիրը:
Ըստ Հայաստանի արտաքին գործոց
նախարարութեան
հաղորդագրութեան,
համաձայնագիրը
վաւերացուած
է
Չորեքշաբթի օր (նախանցեալ օր «Ա.»)
Յունաստանի խորհրդարանի լիագումար
նիստին,
որուն
նախագահած
է
փոխնախագահ
ժողովրդավարութիւն կուսակցութենէն:

Աթանասիոս

Պուրասը`

Նոր

Համաձայնագիրը խորհրդարան մտած էր 24 յունիսին, 1 Յուլիսին Արտաքին գործոց եւ ազգային
պաշտպանութեան խորհրդարանական մնայուն յանձնաժողովին մէջ վաւերացման նախորդած
են քննարկումներ ու լսումներ: Թեր արտայայտուած են իշխող «Նոր ժողովրդավարութիւն»,
հիմնական ընդդիմադիր «ՍԻՐԻԶԱ», «Փոփոխութեան շարժում», «Յունական լուծում» եւ «Մերա
25» կուսակցութիւնները, դէմ` Յունաստանի համայնավար կուսակցութիւնը:
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Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ
Լաւրով Չորեքշաբթի օր յայտնեց, թէ Ռուսիա եւ
Թուրքիա աշխատանք կը տանին Լիպիոյ մէջ
անմիջապէս զինադադար հաստատելու գծով
միջնորդութիւն
կատարելու:
Այս
մասին
հաղորդեց «Ինթերֆաքս»-ը:
Լաւրով յայտնեց, թէ Լիպիոյ ազգային բանակը
պատրաստ է զինադադարի հաստատման
փաստաթուղթ ստորագրելու` յոյս յայտնելով, որ
Թուրքիան կը կարողանայ Ազգային համաձայնութեան կառավարութիւնը համոզել իր կարգին
փաստաթուղթը ստորագրելու:

Իրանի կառավարութեան բանբեր Ալի Ռապիէի իրանեան «Նաթանզ» հիւլէական կեդրոնին մէջ
տեղի ունեցած պայթումէն ետք միջազգային ընտանիքին կոչ ուղղած է` քայլերու ձեռնարկելու
ընդդէմ Իսրայէլի, որ կը մեղադրուի պայթումը կազմակերպելուն համար: Այս մասին կը
հաղորդէ «Թայմզ աֆ Իզրայէլ» կայքը:
«Իսրայէլի
կողմէ
օգտագործուող
այս
գործելաոճը վտանգաւոր է եւ կրնայ
տարածուիլ աշխարհի որեւէ կէտի մէջ:
Միջազգային ընտանիքը պէտք է արձագանգէ
սիոնական
վարչակարգի
այդ
գործողութիւններուն
եւ
սահմանափակէ
զանոնք», ըսած է Ռապիէին:
Իրանի
կառավարութեան
բանբերի
մեկնաբանութիւնները հնչած են, երբ 6
Յուլիսին Իրանի իշխանութիւնները խոստովանած էին, որնոցներ արտադրող «Նաթանզ»
հիւլէական կեդրոնին մէջ տեղի ունեցած պայթումը առկած չէ եղած: Իսրայէլեան
պատկերասփիւռի կայանները առանց յղումներու նշած են, որ պայթումը ոչնչացուցած է
տարրալուծարանը, ուր կ՛արտադրուէին ամէնէն արագ հնոցները` այդպիսով Իրանի
հիւլէական ծրագիրը դանդաղեցնելով 1-2 տարիով:
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«Նուր Նիուզ» լրատուականը, որ կը համարուի Իրանի Ազգային անվտանգութեան բարձրագոյն
խորհուրդի լրատուամիջոցը, գրած է, որ Իրանի զգայուն կեդրոններուն մէջ խորհրդաւոր
աղէտներու լոյսին տակ տեղի ունեցած այս պայթումը նմանութիւն ունեցած է երկրի
անվտանգութեան հասցուած այլ հարուածներու հետ:
Ամերիկեան ազդեցիկ «Ուաշինկթըն Փոսթ» եւ «Նիւ Եորք Թայմզ» օրաթերթերը այս շաբթուան
սկիզբը մէջբերած էին միջինարեւելեան երկիրներու պաշտօնատարներու յայտարարութիւնները
այն մասին, որ «Նաթանզ»-ի մէջ տեղի ունեցած պայթումը իսրայէլացի հետախոյզներու կողմէ
տեղադրուած ռումբի հետեւանք եղած է:
Պաշտօնեաներէն մէկը նշած է, որ այս պայթումը ծրագրուած ահազանգ էր Իրանի համար եւ
նպատակ ունէր զսպել Իրանի հիւլէական ձեռքբերումները, անիկա կատարուած է մարդոց
կողմէ, որոնք խորապէս տեղեակ էին երկրի հիւլէական ծրագիրին:
«Ատոր համար լուրջ պատրաստութիւն եւ ժամանակ հարկաւոր է», նշած է պաշտօնատարը:

Թուրքիոյ մէջ ռուսական «Էս-400 Թրայըմֆ» հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերու
փորձարկում կատարուած է: Օդուժի «Միւրթետ» ռազմակայանին մէջ տեղակայուած ռուսական
համակարգերը փորձարկուած են ամերիկեան «Էֆ-16» եւ «Էֆ-4» հալածիչներու վրայ:

«Ֆայթըր Ճէց Ուորլտ» պարբերականին համաձայն, հալածիչները նկատուած են «Միւրթետ»-ի
անմիջական հարեւանութեամբ:
«Կը նախատեսուի, որ փորձարկումները կատարուին մինչեւ 26 նոյեմբեր», կը բացատրէ
պարբերականը: Թրքական ուժերը չեն մանրամասներ փորձարկման արդիւնքները:
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Յ. ԼԱՏՈՅԵԱՆ
Այո՛, յաճախ կը խօսինք հայ ուսուցիչին, հայ դպրոցին,
հայ կրթական մշակին մասին:
Բեմերէն, հանդէսներու ընթացքին եւ ճաշկերոյթներուն
գովքը կը հիւսենք հայ ուսուցիչին եւ անոր նուիրական
առաքելութեան:
Սակայն անհասկնալի է, որ զանազան դպրոցներու մէջ,
երկրի
տնտեսական
տագնապին
պատրուակով,
մանաւանդ այս տարեշրջանին, երբ իւրաքանչիւր հայ
ընտանիք գործի, եկամուտի կարիքը ունի, առաջին
հերթին հայ ուսուցիչի գործէ արձակման որոշումներ կը տրուին:
Ո՞ւր մնացին մեր խօսքերը, մեր գիտակցութիւնը, մեր նուիրաբերումը, մեր յարգանքն ու
պարծանքը:
Ուրիշ մսխումներ կրճատելու փոխարէն ուսուցիչներ գործէ արձակելը դասալքութիւն է:
Նոր մարտահրաւէրները դիմագրաւելու տեղ կառոյցներ փակելը ապիկարութիւն է:
Ճամբորդութիւններ ընելու, նկարուելու, լայքեր հաւաքելու եւ այլ մակերեսային
հետապնդումներով զբաղելու փոխարէն, հայ ուսուցիչին եկամուտը պահելը համայնքին
ամէնէն առաջնահերթ պատասխանատուութիւնն է:
Ողջունելի է որոշումը կարգ մը վարժարաններու, ուր հակառակ երկրին մէջ տիրող
տնտեսական ճգնաժամին, ոչ մէկ ուսուցիչ գործէ կ՛արձակեն: Դատապարտելի են եւ
քննադատելի բոլոր անոնք, որոնք պատեհ առիթը գտան այս պայմաններուն մէջ
վերադասաւորումներ կատարելու:
Տագնապը կայ ու կը մնայ, հարցը այն է, թէ մենք ինչպէ՛ս կրնանք դիմագրաւել այս
մարտահրաւէրը: Աշխատելու այս ոճը, այս բարդոյթը բաւական աւերներ գործած էին
արդէն, եւ այսօր` ճգնաժամի օրերուն կրկնակի աւերներ կը գործեն: Խնդիրը
ուսուցիչներ չարձակելու առաջնահերթութիւնը չէ: Բուն հրամայականը դպրոցը պահելն
է,
որովհետեւ
ուսուցիչ
արձակելով
հարուած
կը
ստանան
կրթական
հաստատութիւնները: Նաեւ` ուսուցչական ասպարէզը չվտանգելը:

www.aztarara.com
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Ինչպէս սկսիմ կամ ուրկէ սկսիմ...անկեղծօրէն չեմ գիտեր:
Ամէն ինչ դժուար կը թուէր ինծի, մութ եւ անորոշ: Բոլորս իրարմէ հեռու էինք, բայց մեր սիրտերը
եւ հոգիները միշտ միասին:
Ճիշդ է, որ Քորոնա ժահրը մեծ հոգ մը եղած էր բոլորիս համար, բայց չէ՞ որ կ'ըսեն, թէ ամէն
չարիքի մէջ բարիք մը կայ:

Մարդու մը ամենամեծ ուրախութիւնը այն է, երբ ընտանիքին բոլոր անդամները միատեղ
հաւաքուած ըլլան, քով քովի նստած խօսին, խնդան, եւ վերյիշեն անցած օրերը, միեւնոյն
ժամանակ կազմելով երզանաքի եւ յիշատակներու գեղեցիկ փունջ մը: Ուրախ էի, որովհետեւ
մարդոց մեծ մասը հասկցած էր ընտանիք բառին արժէքը, եւ վերջապէս անոնք ունէին
ժամանակ՝ իրար հետ հաճելի պահեր վայելելու:
Այս մեկուսացման մէջ, կարգ մը ընտանիքներ տունը մնացին, նուազագոյնը երկու հոգիով,
ոմանք հարազատներով՝ հաւաքուած ամբողջ ընտանիքով, որ տուն մնալը քիչ մը աւելի թեթեւ
ըլլար: Մարդիկ արդէն սկսած էին իրար աւելի օգնել, նոր միջոցներ ստեղծել համակերպելու այս
նոր եւ «դժուար» ապրելակերպին, իրար մխիթարել, իրենց հաւատքը զօրացնել եւ համբերելու
վարժութիւններ կատարել:
Այս բոլորին մասին երբ մտածեմ, ջերմ ուրախութիւն մը կը զգամ իմ ներսիդիս, բայց միեւնոյն
ատեն կ՚ուզեմ անկեղծ ըլլալ ես իմ անձին հետ, ճիշդն ըսած, ես այդքան ալ ուրախ չէի...մինակ կը
զգայի...:
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Ընդհանրապէս կը խուսափիմ ժխտական արտայայտութիւններ ընելէ կամ ոչ դրական խօսքեր
ըսելէ, բայց եւ այնպէս այս իրավիճակը կարծես մեզի պարտադրեց, որ երբեմն մեր կամքէն
անկախ զգացումներ ունենանք:
Առ այժմ հեռու եմ ընտանիքէս. իմ կամքովս հեռացայ ծննդավայրէս, որպէսզի ուսումս
շարունակեմ, նոր մշակոյթի եւ ընկերներու ծանօթանամ: Ամէն բան լաւ կ՚ընթանար եւ ինծի
հանգստութեան անծայրածիր ապահովութիւն տրուած էր:
Զբաղած էի ուսումովս, որ ձեւով մը կը հեշտացնէր այս հանգրուանը: Գիտէի, թէ տուն
վերադառնալը շուտ չէր, բաւական պիտի սպասէի: Գիտէի նաեւ, թէ ինծի պէս շատեր կային,
որոնք հեռացած էին իրենց երկրէն եւ կ'ուզէին վերադառնալ: Ընկերներով շրջապատուած ըլլալս
կը մեղմացնէր այս դժուարին վիճակը եւ ձեւով մը հանգստութիւն կը պատճառէր ինծի:
Սակայն` օր մը երբ հանրակացարանի խումբ մը աշակերտներ որոշեցին վերադառնալ տուն՝
իրենց երկիրը, այդ ատեն էր, որ լռիւ մինակ զգացի։ Արդէն ուշացած էի եւ իմ առիթս
կորսնցուցած. տուն վերադառնալը ինծի համար անկարելի էր:
Ինչպէս գիտէք, թէ միշտ արգիլուած բանը անտանելի հմայք մը կ'ունենայ, որ կը պարտադրէ
աւելի պահանջկոտ ըլլալ մեր ուզածին հասնելու եւ անկարելին կարելի դարձնելու: Կարօտցած
էի ընտանիքս, տունս, յատկապէս մօրս համեղ ճաշերը, բայց նաեւ գիտէի, թէ մօտ օրէն եւ
Աստուծոյ կամքով պիտի միանայի ընտանիքիս եւ վայելէի իրենց:
Յուսահատութիւնը չեմ ճանչցած կեանքիս մէջ, քաջ գիտեմ, որ միշտ ամէն բան անցողական է եւ
ժամանակաւոր: Ամէն օր կ՚արթննայի այն յոյսով, որ վերադարձի լուր մը պիտի ստանամ, կը
քնանայի այն երազով, որ յաջորդ առաւօտ պիտի ըլլար այն ուրախ օրը: Բան չէր փոխուած ինծի
համար, ամէն օր միեւնոյնն էր, պարզապէս անհամբեր Ալեակը դարձած էր համբերատար:
Իմ անձնական փորձութենէս, սորվեցայ՝ համբերատար ըլլալ եւ միշտ յոյսով ապրիլ:
Կը թելադրեմ բոլորին, որ ժխտական մտածումներէ հեռանանք եւ համբերատար ըլլանք: Ինչպէս
իմ վերնագիրին մէջ ըսի թէ՝ ամէն չարիքի մէջ բարիք մը կայ: Ես կը հաւատամ այս խօսքին: Չեմ
նեղուած, որ ես այս տեսակ փորձութենէ անցայ իմ տակաւին վաղեմի հասակիս, այլ
ընդհակառակը՝ ուրախ եմ, որովհետեւ այս դժուարին հանգրուանը ինծի ա՛լ աւելի զօրացուց,
մենակութիւնը՝ օգնեց, որ հոգեպէս աւելիով մօտենամ իմ ընտանիքին, մտահոգութիւնը՝
պարտադրեց աւելի լաւատես ըլլամ, եւ վերջապէս այս ահռելի տագնապը՝ իմ մէջ դրաւ այն
յոյսը, որ վարդագոյն ակնոցով դիտեմ կեանքը: Ամէնէն կարեւորը այն է, որ անձ մը ինչքան ալ
մինակ զգայ իր կեանքին մէջ բնաւ յոյսը պէտք չէ կտրէ, որովհետեւ Աստուծոյ հետքը միշտ
շօշափելի է:
Ապրինք այսօր, այս վայրկեանները միշտ ի միտի ունենալով, որ աւելի լաւ եւ բարի օրեր
Աստուած պիտի պարգեւէ մեզի: Վստահ այս դժուար օրերն ալ պիտի անցնին եւ պիտի գան նոր
օրեր, թէ՛ ուրախ եւ թէ՛ տխուր: Այս է կեանքը, պարզապէս մենք երբեք պէտք չէ յուսահատինք եւ
միշտ սորվինք կեանքէն:
Մնացէ՛ք միշտ ապահով եւ տաքուկ ձեր ընտանիքի անդամներուն հետ եւ արժէքը գիտցէ՛ք,
ամէն մէկ անցած վայրկեանին, որ դուք կը վայելէք իրենց հետ: Իսկ ես մնամ սպասողական
վիճակի մէջ՝ երազային օրը գալու եւ ընտանիքիս միանալու յոյսով...
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Ծնողներուն համար երեխայ դաստիարակելը լուրջ մարտահրաւէր է: Դուք կը ցանկաք, որ ձեր
զաւակը ըլլայ յաջողակ, խելացի եւ ինքնավստահ: Ահաւասիկ` 5 ոսկի կանոններ, որոնք, ըստ
փորձառու մանկավարժներու, լաւագոյնս կը դաստիարակեն ձեր երեխաները:

1-Երեխային Ժամանակ Տրամադրեցէք
Երեխային համար նախատեսուած ժամանակը
անցուցէք միայն ու միայն անոր հետ: Ո՛չ
հեռատեսիլ, ո՛չ Դիմատետր, ո՛չ հեռախօս… Ո՛չ
մէկ

բան

պէտք

նախատեսուած

է

խլէ

երեխային

ժամանակը:

համար

Զաւկին

հետ

ժամանակ անցընել` կը նշանակէ ամէն ինչ մէկ
կողմ դնել: Միասին կարդացէք անոր սիրելի
հեքիաթը,
ֆութպոլ
խաղացէք,
պտոյտ
կազմակերպեցէք… տարբերակները շատ են:

2-Մի՛ Խրատէք, Այլ Ցոյց Տուէք Սեփական Օրինակով
Երեխան ամէն ինչ ձեզմէ կը սորվի: Երեխային պահուածքը ձեզ կ՛արտացոլացնէ: Այնպէս որ,
տեւաբար հետեւեցէք, թէ ինչպէ՛ս կը պահէք դուք ձեզ` անոր ներկայութեան: Սորվեցէք ընդունիլ
ձեր սխալը եւ ի հարկին ներողութիւն խնդրել, մի՛ ստէք, մի՛ հայհոյէք… այլապէս մի՛
զարմանաք, եթէ ձեր երեխան նոյն սխալները գործէ` ձեզ կապկելով:

3-Երեխային Սորվեցուցէք Օգնել Շրջապատի Մարդոց
Երեխային համար շատ կարեւոր է շրջապատի մարդոց եւ յատկապէս տարեկիցներուն հետ
յարաբերութիւնը:
Երեխային սորվեցուցէք եւ սեփական օրինակով ցոյց տուէք, որ շրջապատի մարդոց պէտք է
մշտապէս օգնել եւ աջակցիլ: Ան պէտք է վարժուի ընկերոջ հետ բաժնել իր խաղալիքները,
միասին խաղալ… Կրնաք նաեւ միասին այցելել կարիքաւոր ընտանիքի մը եւ օգնութիւն
ցուցաբերել:

4-Երեխային Յաճախ Շնորհակալութիւն Յայտնեցէք
Մասնագէտներ կը պնդեն, որ այն երեխաները, որոնց լաւ արարքին համար շնորհակալութիւն
յայտնած են, աւելի երջանիկ ու ինքնավստահ կը մեծնան: Այնպէս որ, եթէ երեխան ձեզի բաժակ
14
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մը ջուր բերէ, խաղալիքները կամ սեղանը հաւաքէ, «Շնորհակալ եմ» ըսէք: Երեխան ինքն ալ կը
սորվի շնորհակալ եւ երախտապարտ ըլլալ:

5-Երեխային Սորվեցուցէք Տեսնել Աւելի՛Ն
Շատ կարեւոր է, որ երեխան կարենայ լսել, տեսնել ու հասկնալ աւելին: Փոքր տարիքէն անոր
ծանօթացուցէք տարբեր մշակոյթներու, տարբեր ազգութիւններու: Անոր համար այլազան
գիրքեր գնեցէք ու միասին կարդացէք, նոր ոլորտներ բացայայտող ժապաւէններ դիտեցէք ու
խաղացէք: Երեխային լայն աշխարհահայեացք անհրաժեշտ է:
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(19 Յունուար 1886, 5 Յուլիս 1908), արեւմտահայ քնարերգակ բանաստեղծ, հայ գեղապաշտ
գրականութեան խոշորագոյն դէմքերէն մէկը:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Ծաղիկներո՜ւ պէս զայն ժողուեմ ճամբուս վրան`
Նայուածքներուն մէջ ամէնուն եւ ամէն օր:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Եւ ես` հանգոյն երփնալուցկի վառող մանկան`
Զայն գունաժպիտ տեսնեմ ուրիշ դէմքի մը վրան:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Զանգակներո՜ւ պէս զայն կախեմ ամէն դըրան`
Ու զերթ նարօտ ամէն դըրան զայն պըսակեմ:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Ճրագներու պէս զայն բոցեմ բազմաստեղնեան`
Խաւարին մէջ ամէն երդ ու խրճիթներու:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Զայն սրբասաց իմ հոգեակիս ընեմ խորան`
Զայն իմ մտքիս ծըխեմ` զերթ խունկ բազմաբուրյան:
Տու՜ր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական,
Ու չըլլայ որ ուիշներու կոծն ու կական
Խեղդել ուզեմ ջրվէժին մէջ դափիս ձայնին:
Տու՜ր ինծի, Տէ՜ր ուրախութիւնն անանձնական,
Ու չըլլա՜յ որ ծափիս ձայնին երգը գուժկան
Եսիս սենեա՜կն ունենայ` ցու՜րտ առանձնարան:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Ու սեղանիս վըրայ դրուած մէն մի նըկան`
Զոյգ մը խինդե՜ր գէթ ունենայ թող խաչանիշ:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Ու բաղխեմ զայն սրտիս ժայռին` իբրեւ մական`
Որ բղխեցնէ ջուրն անեկմիտ երանութեան:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Զայն ջուրերու վըրայ ձըգեմ իբրեւ ուռկան,
Զայն իբր արօր ակօսներո՜ւն ձըգեմ վըրան:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Զայն իբր անձրեւ ցօղեմ ամէն դաշտին վըրան,
Զայն իբր արեւ բաշխեմ ամէն հորիզոնի:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Զայն ընդգրկած իտէալին ըլլամ սրսկան.
Զայն լաստ ըրած ես Լոյսերու նաւո՜րդն ըլլամ:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Ժողվել` հոգւոյն մէջ ծերերուն, կոյսին, մանկան,
Պարզ մարդերուն` գեղջուկներուն ու բանուորին:
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական.
Ժողուել` հոգւոյն մէջ ամէնո՜ւն, համայնական
Հոգւոյն ամէն մասնիկներուն մէջ` ամէն ժամ:
Ճամբաներէն, ու գետերէն, ու դաշտերէն,
Անտառներէն, ու լեռներէն, ու ձորերէն,
Տանիքներէն, ու տուներէն, ու դուռներէն`
Տո՜ւր ինծի, Տէ՜ր, ուրախութիւնն անանձնական:
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