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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Եռօրեայ աշխատանքային այցելութեամբ Արցախ
գտնուող ֆրանսացի խորհրդարանականներ 11
Սեպտեմբերին Ազգային ժողովին մէջ ունեցան
հանդիպում, կատարեցին Արցախի եւ Ֆրանսայի
բնակավայրերու միջեւ բարեկամութեան ցուցանակի
բացում, նաեւ հանդիպումներ ունեցան Արցախի
նախագահին, Ազգային ժողովի նախագահին եւ
արտաքին գործոց նախարարին հետ:
Նախագահ Բակօ Սահակեանին հետ հանդիպումին
ընթացքին
քննարկուեցան
Արցախ-Ֆրանսա
յարաբերութիւններուն վերաբերող հարցեր: Ան
ընդգծեց, որ Արցախը հետաքրքրուած է Ֆրանսայի
հետ
փոխադարձ
գործակցութեան
հետագայ
զարգացումով` զայն նկատելով Արցախի արտաքին
քաղաքականութեան
կարեւոր
ուղղութիւններէն
մէկը:
Ազգային ժողովի նիստերու մեծ դահլիճին մէջ տեղի
ունեցած հանդիպումին մասնակցեցան «ԱրցախՖրանսա» բարեկամութեան շրջանակի անդամներ,
Արցախի պատգամաւորներ, նախարարներ եւ
պետական կառոյցներու ներկայացուցիչներ:
Հանդիպումին
բացումը
կատարեց
Արցախի
Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ,
«Արցախ-Ֆրանսա» բարեկամութեան շրջանակի
նախագահ Աշոտ Ղուլեան, որ բարձր գնահատեց
Ֆրանսայի մէջ Արցախի բարեկամներուն կատարած աշխատանքը` Արցախի մասին
տեղեկատուութիւն տարածելու եւ Արցախի ժողովուրդի իրաւունքներուն մասին
բարձրաձայնելու ուղղութեամբ: Ան հաստատեց, որ Արցախի խորհրդարանի արտաքին
կապերուն մէջ ամէնէն աշխուժը Ֆրանսայի բարեկամութեան շրջանակին հետ է` շեշտելով, որ
կան բոլոր նախադրեալներ աւելի եւս զարգացնելու գործակցութիւնը:
Ֆրանսայի խորհրդարանի անդամ, «Ֆրանսա-Արցախ» բարեկամութեան շրջանակի նախագահ
Կի Թեսիէն անդրադարձաւ Ֆրանսայի եւ Արցախի միջեւ եղած նմանութեան` համամարդկային
եւ ժողովրդավարական արժէքներ կիսելու առումով: Ան խօսեցաւ Արցախը արտերկրի մէջ
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ճանաչելի դարձնելու ձեւերուն մասին` նշելով, որ իրենց կարելիութեան սահմաններուն մէջ
ամէն ինչ պիտի ընեն այդ նպատակին հասնելու համար:
Խօսք առաւ նաեւ ֆրանսացի երեսփոխան, «Ֆրանսա-Արցախ» բարեկամութեան շրջանակի
հիմնադիր-անդամ Վալերի Պուայէն, որ հաստատեց, թէ ամէն տեղ պիտի տարածեն Արցախի
մէջ իրենց աչքով տեսածը:
Ֆրանսայի խորհրդարանի անդամ Դանիէլ Ղազարեան եւս իր ելոյթին մէջ մատնանշեց
Արցախի որդեգրած ժողովրդավարական ուղին, շնորհաւորեց արցախցիները այն
ժողովրդավարական կենսունակութեան համար, որ առկայ է Արցախի մէջ` հաստատելով, որ
ատիկա լաւագոյն փաստն է կայուն ապագայի ստեղծման նպատակադրութեան:
Ֆրանսացի միւս խորհրդարանականներու խօսքերուն մէջ եւս հիմնականօրէն տեղ գտան
Արցախի ժողովուրդի հիմնարար իրաւունքներու պաշտպանութեան կարեւորութիւնը, Արցախի
եւ Ֆրանսայի միջեւ մարդասիրական համագործակցութեան վերաբերող առաջարկներ:
Նոյն օրը Ստեփանակերտ քաղաքի Ազատամարտիկներու պուրակին մէջ բացումը
կատարուեցաւ Արցախի եւ Ֆրանսայի միջեւ բարեկամութեան ցուցանակին: Այս առիթով
արտասանած խօսքին մէջ Աշոտ Ղուլեան յոյս յայտնեց, որ ասիկա յաւելեալ գործակցութեան
խթան կը հանդիսանայ` զայն խորհրդանիշ նկատելով Արցախի եւ Ֆրանսայի միջեւ առկայ
սերտ բարեկամութեան:
Պատուիրակութիւնը նաեւ այցելեց Ստեփանակերտի յուշահամալիր եւ ծաղկեպսակ տեղադրեց
Հայոց ցեղասպանութեան զոհերուն յիշատակը յաւերժացնող յուշակոթողին առջեւ, նաեւ
յարգանքի տուրք մատուցեց Եւրոպական խորհրդարանի ֆրանսացի երեսփոխան, հայ
ժողովուրդի բարեկամ Հանրի Սապիի յիշատակին: Ապա ծաղիկներ զետեղուեցան Արցախի
ազատագրման համար նահատակուած զինուորներու շիրիմներուն վրայ:
Ֆրանսացի երեսփոխանները նաեւ հանդիպում ունեցան Ազգային ժողովի նախագահին հետ,
որ դիտել տուաւ, թէ նման հանդիպումներ կարելիութիւն կու տան թարմացնելու օրակարգերը
եւ աշխատելու համագործակցութեան նոր ծրագիրներու ուղղութեամբ: Ան շնորհակալութիւն
յայտնեց Ֆրանսայի բարեկամ ժողովուրդին կողմէ Արցախի նկատմամբ ցուցաբերուած
ուշադրութեան համար:
Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան նաեւ խորհրդարանական դիւանագիտութեան,
համագործակցութեան հեռանկարներուն, մասնաւորապէս` գիւղատնտեսութեան, գիտութեան
եւ զբօսաշրջութեան ոլորտներուն մէջ փոխադարձ գործակցութեան վերաբերող հարցեր:
Արցախի արտաքին գործոց նախարար Մասիս Մայիլեան կարեւոր նկատեց Ֆրանսայի
երեսփոխաններուն կատարած այցելութիւնը` Արցախի մէջ առկայ իրավիճակին ծանօթանալու,
ինչպէս նաեւ երկու ժողովուրդներուն միջեւ բարեկամական յարաբերութիւններու զարգացման
առումով:
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Ան անդրադարձաւ Արցախի մէջ պետականաշինութեան գործընթացին եւ տեղի ունեցող
ժողովրդավարական
զարգացումներուն,
յատկապէս
վերջերս
կայացած
տեղական
ինքնակառավարման մարմիններու ընտրութիւններուն:

11 Սեպտեմբերին Ազգային ժողովին դիմացէն ընթացք առաւ քայլերթ` յանուն Ամուլսարի
պաշտպանութեան, որ Ազգային ժողովի հանրային այգիէն անցնելով հասաւ Բաղրամեան,
Մաշտոց, Ամիրեան, ապա` Հանրապետութեան հրապարակ:

Ազգային ժողովի դարպասներու մուտքին հաւաքուած քայլերթի մասնակիցներուն մօտեցաւ
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան, որ մասնակիցները յորդորեց պահպանել
անվտանգութեան կանոնները: Հանքի շահագործման մասին հարցումի մը պատասխանելով`
Արարատ Միրզոյեան նշեց, որ Ամուլսարի շահագործման առնչուած բազմաթիւ
մտահոգութիւններ կը նկատէ անտեղի, իսկ մտահոգութիւններուն մէկ մասը կը կիսէ: «Հանքի
շահագործման հետ կապուած կան ընթացակարգեր, որոնք պէտք է անցնին` որոշում
կայացնելու համար», ըսաւ Ազգային ժողովի նախագահը:
Երթի մեկնարկէն առաջ Հայկական բնապահպանական ճակատ նախաձեռնութեան անդամ
Լեւոն Գալստեան յայտարարեց, որ իրենց երթը իրազեկման բնոյթ կը կրէ: Երթին
նախաձեռնողները յայտարարեցին. «Նիկոլ Փաշինեանը գոյութիւն ունեցող եւ բազմիցս
ներկայացուած փորձագիտական եւ իրաւական հիմքերը անտեսող այս որոշումով, բազմաթիւ
օրինախախտումներ ու թերութիւններ ունեցող ծրագիր կեանքի կոչելու թոյլտուութեամբ`
բարձրագոյն մակարդակով կ՛իրականացնէ մասնաւոր ընկերութեան հովանաւորչութիւն, ինչ որ
ժողովուրդի վստահութեան եւ պաշտօնական լիազօրութիւններու չարաշահման աղաղակող
փաստ է»:
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Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային
ժողովը առաջին ընթերցումով ընդունեց
«Ռազմական համագործակցութեան մասին
Հայաստանի
Հանրապետութեան
եւ
Լիբանանի
Հանրապետութեան
միջեւ
համաձայնագիրը վաւերացնելու
մասին»
Հայաստանի օրէնքի նախագիծը:
«Արմէնփրես»-ի փոխանցումով` նախագիծը
հեղինակած է Հայաստանի կառավարութիւնը:
Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարի տեղակալ Գաբրիէլ Բալայեան, կարեւոր նկատելով
նախագիծի ընդունման անհրաժեշտութիւնը, նշեց, որ Հայաստանը Լիբանանի հետ
համագործակցութեան հեռանկարային շարք մը ծրագիրներ ունի, իսկ նախագիծի ընդունումը
առկայ կապերն ու յարաբերութիւնները աւելի առարկայական դարձնելու կարելիութիւն կու
տայ:

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի անդամ
Արծուիկ Մինասեան «Երկիր»-ին հետ ունեցած
զրոյցին ընթացքին մէջբերեց «Ալարտ»-ի այն
մտավախութիւնները, որ Ամուլսարի ծրագիրին
առաջին հարուածը պիտի ստանայ Որոտանը,
այնուհետեւ ջրաղբիւրները` թէ՛ ստորգետնեայ, թէ՛
մակերեւութային, ինչու չէ` նաեւ Սեւանը:
Ան ընդգծեց, որ եթէ միջազգային անկախ
փորձաքննութիւնը
հաստատէ,
որ
երկրաբանութեան
եւ
ջրաբանութեան
ուղղութիւններով կան վտանգներ եւ անոնք
յաղթահարուած
չեն,
որեւէ
միջազգային
իրաւարարութիւն չի կրնար Հայաստանը պատժել:
Դաշնակցութեան դիրքորոշումը այն է, որ հանքի փորման աշխատանքները պէտք չէ
շարունակուին, մինչեւ որ միջազգային հեղինակաւոր որեւէ կազմակերպութիւն ամբողջական
հետազօտութիւն իրականացնէ: Իսկ այդ ընթացքին «Լիտիան» ընկերութիւնը պէտք է հետեւի, որ
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այսօրուան վնասակար ազդեցութիւնները աւելի շատ չտարածուին, որովհետեւ, Մինասեանի
համաձայն, այսօր էական խաթարումներ տեղի ունեցած են:
Արծուիկ Մինասեան վկայակոչեց «Ալարտ»-ի հետազօտութեան մտահոգիչ տուեալները,
օրինակ` գոլորշիացման գերագնահատումը. տեղումները «Լիտիան»-ի նշածէն աւելի շատ
պիտի ըլլան, գոլորշիացումը` քիչ:
«Եւ հետեւաբար, հաշուարկները, որ դուք կը կատարէք, թէ այսքանը կը գոլորշիանայ, այսքանը
մենք ջրմուղ մեքենաներով դուրս կը մղենք, իրականութեան չեն համապատասխաներ,
տեղումները պիտի ըլլան շատ, գոլորշիացումը քիչ, ձեր մեքենաներն ալ փորձարկուած չեն»,
ընդգծեց Մինասեան:
Ան դիտել տուաւ, որ, երկրաբանական ուսումնասիրութեամբ, հրաբխային այդ զանգուածի
ծակոտիները այնքան շատ են, որ յաւելեալ պայթումները աւելի պիտի մեծցնեն զանոնք եւ
ծակոտիներու միջոցով հեղուկը շատ աւելի արագ պիտի հասնի ջրային աւազաններ: «Այդ
պարագային ձեր կանխատեսումը, յարգարժան «Լիտիան», որ կ՛ըսէք` տեղումներու
հետեւանքով աղտոտուած ջուրը 130 տարի յետոյ նոր կը հասնի ջրային հատուածին,
իրականութիւնը այդպէս չէ, շատ աւելի շուտ պիտի հասնի», նշեց Մինասեան:
Ան կարեւոր նկատեց ծրագիրի տնտեսական եւ ընկերային լուրջ ցուցանիշները, բայց եւ այնպէս
աւելցուց, որ այդ ձեռքբերումները բաւարար չեն այս կամ այն որոշումը կայացնելու.
«Միանշանակ պատասխանը «ոչ» է, որովհետեւ եթէ շրջակայ միջավայրին վրայ ազդեցութիւնը
այնքան բացասական է, որ պիտի ազդէ մարդու կեանքի, առողջութեան, շրջակայ միջավայրի,
համայնքներու, կենսաբազմազանութեան վրայ, հանքի շահագործումը արդարացուած չէ»:

Սիրելի՛ քուէյթահայեր,
Քուէյթի Ազգային առաջնորդարանի տեղեկատու՝ «ԱԶԴԱՐԱՐ»ը 25
տարեկան է:
Այսու կը տեղեկացնենք, թէ Ազգային վարչութեան մտայղացմամբ տպագիր
թերթը պիտի վաճառուի խորհրդանշական գումարով (1 Ք.Տ.): Թերթի
հասոյթը պիտի տրամադրուի եկեղեցւոյ: Կ'ուզենք նշել, թէ տպագիր
օրինակները պիտի ըլլան թուարկուած եւ իւրաքանչիւր շաբթուան համար
պիտի ունենանք մէկ բախտաւոր ընթերցող: Շահողը պիտի ստանայ
ԱԶԴԱՐԱՐի 25 ամեակին նուիրուած յուշանուէր բաժակը նաեւ յատուկ
նուէր մը:
Արդարեւ, կը հաւատանք, որ սոյն ձեռնարկութեամբ հայ թերթը պիտի
հասնի աւելի մեծ թիւով ընթերցողներու, նաեւ պիտի նպաստենք մեր
եկեղեցւոյ ու մամուլի ծաղկեցման:
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ԱԿՆԱՐԿ

Միշտ ըսած եմ ու հիմա ալ կը կրկնեմ.- վերցուցէ՛ք
հայկական դպրոցները մեր գաղութէն, գաղութը լրիւ
կ՛անշքանայ, կը կորսնցնէ իր բովանդակ հմայքը։
Մշակութային, մարզական կամ գաղափարախօսական
մեր բոլո՜ր միութիւնները, եկեղեցին ու միւսները, իրենց
բազմադիմի գործունէութեամբ, չե՛ն կրնար կատարել
այն սքանչելի ու անգնահատելի ծառայութիւնը, զոր Հայ
Դպրոցը կը կատարէ ինքնաբերաբար, առանց փողի ու
թմբուկի,
առանց
սնամէջ
լոզունգներու։
Հայ դպրոցը կը շաղէ ու կը կոփէ ՎԱՂՈՒԱՆ ՀԱՅ
ՄԱՐԴԸ։
Հալէպահայ
գաղութին
ՈՂՆԱՍԻՒՆԸ
հայկական
վարժարաններն
են։
Բայց…հիւանդ են մեր դպրոցները։ Վատոյժ են։ Նախ ախտաճանաչումի, ապա
մասնաւոր դարմանումի եւ կազդուրման կը կարօտին։
Սուրիոյ պատերազմը լախտի ծանր հարուածով մը զգետնեց մեր վարժարանները։
Ամբողջ սփիւռքի ու Հայաստանի նախանձը շարժող մեր երբեմնի փառաւոր ու
պատմական դպրոցները յանկարծ խեղճացան, կծկուեցան, անշքացան, կորսնցուցին
իրենց նիւթական ու բարոյական յենարանները։
Վերականգնումի փորձեր եղա՛ն անշուշտ, դեռ ալ պիտի ըլլան։ Սակայն ԱՀԱՒՈՐ
ՏԱԳՆԱՊ ՄԸ իր ճիրաններուն մէջ առած է հալէպահայ դպրոցները ու զանոնք կը
մաշեցնէ օրէ- օր, տարուէ- տարի։
Կ՛ակնարկենք հայկական դպրոցներու ՀԱՅԵՑԻ ԴԻՄԱԳԻԾԻ ԱՂԱՐՏՈՒՄԻՆ,
վարժարաններէն ներս՝ հայկական շունչի հետզհետէ չքացումին, անհետացումին։
Ուրախ ենք, որ քաղաքիս «Գանձասար» շաբաթաթերթը իր վերջին թիւով (Սեպտեմբեր
Ա.) մատը կը դնէ այս ցաւոտ վէրքին վրայ ու կը կատարէ դիպուկ մատնանշումներ։
Նախ տեսնենք, թէ ի՞նչ կը գրէ թերթը իր «Խմբագրական»ին մէջ։
«Գանձասար» կը յիշեցնէ, որ պատերազմի բերումով մեր դպրոցները լուրջ
դժուարութիւններու դէմ յանդիման մնացին շարունակ ու երբեմն չյաջողեցան
յաղթահարել այդ դժուարութիւնները՝ «համապատասխան ծրագրաւորումի եւ
աշխատանքի բացակայութեան հետեւանքով»։
Թերթը կը կատարէ հետեւեալ մատնանշումները.
ա) «Գաղթի բերումով, հայկական վարժարաններու աշակերտութեան թիւը կտրուկ
անկում արձանագրեց, անկում արձանագրեց նաեւ փորձառու կրթական մշակներուն,
յատկապէս հայերէնաւանդ ուսուցիչներուն թիւը։ Կարիքներուն համաձայն՝ նորեր ալ
չպատրաստուեցան…։ Մենք մեր իւղով տապկուելու քաղաքականութիւն մը վարեցինք,
որ ժամանակավրէպ սկսաւ դառնալ»։
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Բ) «Կարգ մը վարժարաններ աշակերտութեան թիւը բարձրացնելու համար իրենց
դռները բացին նաեւ օտար աշակերտներու դիմաց, առանց նկատի առնելու այդ քայլին
բացասական
հետեւանքները՝
ընկերային,
դաստիարակչական
հարցեր,
հայախօսութեան անկում, հայերէնի դասապահերուն հանդէպ անտարբերութեան աճ
եւ այլն»։

Գ) «Ներկայիս կարգ մը դպրոցներու օտար աշակերտներուն թիւը կը գերազանցէ
հայերունը։ Ոմանք պիտի արդարացնեն այս արարքը, դիտել տալով, որ դպրոց
պահելու համար պետական պայմաններուն համապատասխան աշակերտութեան թիւ
պէտք է ունենալ։ Հայ դպրոցը չի կրնար կաշկանդուիլ սոսկ պետական ծրագրին կամ
օրէնքներուն գործադրութեամբ։ Հայ աշակերտին կազմաւորումը աւելի՛ն կը
պահանջէ»։
Դ) «Թող այլամերժութիւն չթուի հայեցի մթնոլորտի պահպանման մեր պնդումը»։
Վերոնշեալ նկատումներէն ետք, թերթը կը յանձնարարէ չյուսահատիլ, այլ՝
ծրագրաւորել ու դէպի յառաջ նայիլ։ «Թիւի նօսրացումը երբեմն կը նպաստէ որակի
բարելաւման։ Նուազ թիւով դասարանները իտէալական կրնան ըլլալ, մեծաթիւ
ուսուցիչներու ալ չեն կարօտիր», կը գրէ թերթը իրաւամբ։ Այս շահեկան
Խմբագրականը, իր երկրորդ մասով կ՛անդրադառնայ քաղաքիս Հայագիտական
Հիմնարկի բարերար դերին, ամէնէն վերջն ալ կը պահանջէ որ «հայերէնաւանդ
ուսուցիչը վարձատրուի այնքան, որ ան արժանապատիւ կեանք ապրի եւ կարիք
չունենայ երկրորդական աշխատանք որոնելու…»։
Յաջորդական գրառումներով՝ պիտի ջանանք լուսարձակ բանալ «Գանձասար»ի մէջ
արծարծուած այս խիստ էական ու ճակատագրական հարցերուն վրայ, որոնք կը
տանջեն մեր խիղճը եւ որոնք կը կարօտին սրտբաց պարզաբանումներու։
Լ. ՇԱՌՈՅԵԱՆ (Հալէպ)
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Եգիպտական դատարանը Իսլամ եղբայրներու
հոգեւոր պետ Մոհամետ Պատիհի դէմ «Համասի
հետ
հաղորդակցութիւն»
անունով
ծանօթ
դատական գործի ծիրին մէջ 25 տարուան
բանտարկութեան վճիռ արձակեց:
Գահիրէի քրէական դատարանի ղեկավար Շիրին
Ֆահմի յայտարարեց, թէ Պատիհն ու Իսլամ
եղբայրներու
10
այլ
անդամներ
նշեալ
ամբաստանութեամբ
դատավարութեան
կրկնութենէն ետք կը դատապարտուին 25 տարուան բանտարկութեան:
Ըստ եգիպտական սեփական արբանեակային պատկերասփիւռի կայանի մը, Ֆահմի յայտնած է,
որ դատարանը որոշած է մահանալուն պատճառով փակել Եգիպտոսի նախկին նախագահ
Մոհամետ Մուրսիի դէմ դատական գործը` աւելցնելով, որ վերջինս «արժանի էր պատիժի»:

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ յարմար կը նկատէ Նիւ Եորքի մէջ ՄԱԿ¬ի
Ընդհանուր ժողովի նախօրեակին Իրանի դէմ հաստատուած կարգ մը պատժամիջոցներու
ջնջումը: Այս մասին կը հաղորդէ ամերիկեան «Պլումպըրկ» լրատու գործակալութիւնը:
Ըստ գործակալութեան, Թրամփ երկու օր առաջ յատուկ հանդիպումի մը ընթացքին քննարկած է
Իրանի դէմ հաստատուած պատժամիջոցները թեթեւցնելու հարցը: Ժողովին ներկայ եղած են
Միացեալ Նահանգներու ելեւմուտքի նախարար Սթիվըն Մնուչին եւ ազգային անվտանգութեան
խորհրդատու Ճոն Պոլթըն:
Մնուչին զօրակցած է Թրամփի գաղափարին` Միացեալ Նահանգներու եւ Իրանի միջեւ
բանակցութեան հոլովոյթը վերաջերմացնելու համար, սակայն Պոլթըն ատոր դէմ եղած է:
«Պլումպըրկ» կը նշէ, որ Սպիտակ տան ղեկավարին կողմէ կարգ մը պատժամիջոցներու ջնջումի
քննարկումը «բարի կամեցողութեան արտայայտութիւն մըն է` առ ի պատրաստութիւն Իրանի
նախագահ Հասան Ռուհանիի հետ հանդիպումի մը»:
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«Պլումպըրկ» կը նշէ նաեւ, որ Սպիտակ տունը ձեռնարկած է Թրամփի եւ Ռուհանիի միջեւ
հաւանական հանդիպումի մը պատրաստութեան:
Թրամփ Չորեքշաբթի օր յայտնեց, որ Պոլթըն շարք մը սխալներ գործած է, եւ անոր ու
ամերիկեան վարչակազմի բազմաթիւ պաշտօնատարներու միջեւ անհասկացողութիւն
գոյութիւն ունէր: «Ազգային անվտանգութեան խորհրդատուի պաշտօնին Ճոն Պոլթընը
փոխարինելու հինգ լուրջ թեկնածուներ գոյութիւն ունին», նշեց ան:

Ըստ Սպիտակ տան ղեկավարին, «Իրան կ՛ուզէ համաձայնութիւն գոյացնել եւ բանակցիլ
Միացեալ Նահանգներու հետ»: Ան նաեւ զգուշացուց Իրանը, թէ «իւրանիոմ հարստացնելը անոր
համար մեծ վտանգ մը պիտի ըլլայ»:
Միացեալ Նահանգներու նախագահը նաեւ յայտարարեց. «Իրաք ներխուժումը մեծ սխալ մըն
էր»:

Պաղեստինեան իշխանութեան նախագահ Մահմուտ Ապպաս յայտնեց, որ իսրայէլեան կողմին
հետ կնքուած բոլոր համաձայնութիւններն ու անոնցմէ բխող յանձնառութիւնները վերջ գտած
պիտի ըլլան, եթէ իսրայէլեան կողմը գործադրէ Յորդանանի հովիտը, Սեւ ծովու հիւսիսը կամ
1967-ին բռնագրաւուած պաղեստինեան որեւէ տարածք իսրայէլեան գերիշխանութեան տակ
առնելու մտադրութիւնը:
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Ապպաս նաեւ շեշտեց. «Մեր իրաւունքն է պաշտպանել մեր իրաւունքները եւ մեր
նպատակներուն հասնիլ կարելի բոլոր միջոցներով, ինչ ալ ըլլայ արդիւնքը, որովհետեւ
Նեթանիահուի որոշումները կը հակասեն միջազգային օրինականութեան եւ միջազգային
օրէնքի որոշումներուն»:
Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահու երեքշաբթի օր խոստացաւ 17 Սեպտեմբերին
նախատեսուած
իսրայէլեան
խորհրդարանական
ընտրութիւններուն
յաղթանակ
արձանագրելով
վարչապետ
ընտրուելուն
պարագային Յորդանանի հովիտը, Սեւ ծովու
հիւսիսն ու իսրայէլեան բնակեցման վայրերը
առնել իսրայէլեան գերիշխանութեան տակ: Ան
նաեւ նշեց, որ Միացեալ Նահանգներու
նախագահ Տանըլտ Թրամփ «Դարու գործարք»ը
պիտի
ներկայացնէ
իսրայէլեան
խորհրդարանական ընտրութիւններէն մէկ օր
ետք:
Յորդանանի արտաքին գործոց նախարար
Այման Սաֆատի նշեց, որ թագաւորութիւնը կը մերժէ Նեթանիահուի կատարած
յայտարարութիւնը, զոր նկատեց ընտրական քարոզչութիւն եւ միջազգային օրէնքի բացայայտ
խախտում:
Յորդանանի վարչապետը զգուշացուց, որ այդպիսի քայլ մը ամբողջ շրջանը պիտի մղէ դէպի
բռնութիւն եւ պիտի հրահրէ տագնապը:
ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Անթոնիօ Կութիերես իր կարգին յայտնեց, որ Իսրայէլի կողմէ
Այսրյորդանանէն մասերու իր գերիշխանութեան կցումը կը նկատուի «շրջանին մէջ
խաղաղութեան քանդում»:
Արաբ արտաքին գործոց նախարարները Արաբական լիկայի արտակարգ նիստի մը ընթացքին
յայտնեցին, որ Իսրայէլի կողմէ այդպիսի քայլ մը կը սպառնայ շրջանի եւ աշխարհի
կայունութեան:
Սէուտական Արաբիա յայտնեց, որ Նեթանիահուի յայտարարութիւնը կը նկատուի շատ
վտանգաւոր մագլցում մը եւ միջազգային օրէնքի խախտում:
Քաթար իր կարգին յայտարարեց, որ իսրայէլեան այդպիսի քայլ մը «ամբողջովին վերջ պիտի
տայ որոնուող խաղաղութեան առիթներուն»:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլու ըսաւ, թէ Նեթանիահուի
ընտրական խոստումը «ցեղային խտրականութեան պետութեան ծիրին մէջ է»:

www.aztarar.com
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Եւրոպայի տարածքին տակաւ կ‘աճին ծայրայեղ աջի
նկատմամբ
ժողովրդային
համակրանքն
ու
զօրակցութիւնը: Ֆրանսայի, Գերմանիոյ, Իտալիոյ,
Աւստրիոյ, Հոլանտայի, Շուէտի մէջ ՏԻՄ-ի, թէ
խորհրդարանական

ընտրութիւններուն

հետեւողականօրէն կը բազմապատկուի ծայրայեղ աջ
կուսակցութիւններու աթոռներուն քանակը: Անոնք
արդէն իսկ համախմբումներ ստեղծած են իրարու
միջեւ, եւ հետզհետէ կը փորձեն «բիւրեղացնել»
իրենց
Արեւելքէն

գաղափարախօսութիւնը:
եւ

Ափրիկէէն

դէպի

Մերձաւոր
Եւրոպական

ցամաքամաս գաղթականութեան հոսքը հիմնական խաղաքարտի վերածած` անոնք կը ճգնին
օրէ օր քիչ մը աւելի միտք ձեւաւորել: Այս հալածախտով կը յառաջանան անոնք երկուստեք.
քուէարկող զանգուած եւ դէպի քուէատուփ մղող քաղաքական վերնախաւ: Անոնք իրենց
տնտեսական եւ ընկերային դժուարութիւններուն ու տագնապին պատճառը կը նկատեն
գաղթականութեան ալիքը: Անշուշտ այս տրամաբանութիւնը ճիշդ չէ երբեք, անլուրջ ու
մակերեսային մեկնաբանութիւն է, սոսկ ամբոխավարական շահարկում է, եւ տագնապը ունի
շատ աւելի խորունկ պատճառներ, մասնագիտական լուրջ բացատրութիւններ, որոնց մասին չէ
սակայն, որ կ‘ուզեմ անդրադառնալ այստեղ, այլ` նոյն այս օղակէն ներս հայկական գործօնին:
Արդարեւ, մտահոգիչ է հայ քուէարկողին պարագան: Վերը նշուած երկիրներուն մէջ ապրող
հայ քաղաքացիներու նկատառելի թիւ մը իր հերթին սկսած է թեքիլ դէպի այդ ուղղութեամբ, եւ
ահաւասիկ հոս է անհասկնալին: Այո՛, անհասկնալին եւ անընդունելին: Ինչպէ՞ս, ո՞ր
տրամաբանութեամբ, քաղաքական ի՞նչ հէնքի վրայ կարելի է բացատրել կամ արդարացնել
նման դիրքորոշում: Ինչպէ՞ս կարելի է հայ ըլլալ եւ խորթ ընդունիլ ու յոռի սեպել ոեւէ
գաղթական, մերժել ու անգա՛մ անարգել զայն, չզգալ անոր վիճակը, հոգեբանութիւնը, դժնդակ
պայմանները: Մոռցա՞նք մեր անցեալը, մեր ոչ այնքան հեռու պատմութիւնը: Եւ տակաւին կայ
աւելի՛ն, առաւել գայթակղեցնողը: Լիբանանէն, Հայաստանէն, Սուրիայէն, Իրաքէն դեռ
Չորեքշաբթի օր Եւրոպա ժամանած, դեռ տուեալ երկրին լեզուին, կենցաղային պայմաններուն
չընտելացած հայը, խորքին մէջ ի՛նքը գաղթական, արդէն այլամերժութեամբ կ‘ընկալէ իր
ճակատագրակիցը կամ բախտակիցը, դառնալով պապէն աւելի պապական … Ինչու՞,
մանաւանդ` ի՛նչ եւ ո՛ր իրաւունքով:
Տակաւին այս բոլորը` անհատական մակարդակի վրայ: Հապա՞ հաւաքական, համայնքային,
իմա՛ ազգային առումով: Տուեալ երկիրներուն մէջ մեզի չեն զլացուած համայնքային
իրաւունքներ` դպրոց, եկեղեցի, միութիւններ, մշակութային տուներ, աւելի՛ն` քաղաքական
իրաւունքներ, հուսկ` ազգային ինքնութեան պահպանման բանալի կռուաններ, որոնք անշուշտ
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միշտ ալ բացայայտօրէն քննադատուած, դատապարտուած եւ մերժուած են ու կը մերժուին
ծայրայեղ աջի շրջանակներուն կողմէ: Կը պատկերացուի՞ պահ մը, թէ ի՛նչ հետեւանքներ
կրնան ունենալ ուրեմն, եթէ անոնք յանկարծ հասնին իշխանութեան: Արդ, Ինչպէ՞ս նման
հոսանքի համակրիլ: Միամիտ պէտք չէ ըլլալ հաւատալու, որ անոնք հայրենասէր են, ինչպէս
կը դաւանին ամէն քայլափոխի: Մենք ալ հայրենասէր ենք ու եղած ենք միշտ, եւ զօրավիգ`
հայրենասիրութեան: Բայց երբեք` ցեղապաշտութեան: Անոնք ցեղապաշտ են, ոչ` հայրենասէր:
Մեծ է, շատ մեծ` տարբերութիւնը: Անոնք ներքուստ կը մերժեն բոլո՛ր «օտար»-ները
հաւասարապէս, առանց ազգային, կրօնական թէ այլ խտրութեան: Ու մանաւանդ պէտք չէ
տարուիլ անոնց հիւսած «դուք ուրիշ էք»-ի սինիք ու խաբուսիկ հեքիաթներով, որուն միակ
նպատակը քուէի որսն է …
***
Հաւանաբար առարկուի, թէ այս ամէնը ի՛նչ կապ ունի Հայ Դատի կամ հայ քաղաքական
միտքին հետ:
Ունի՛: Անկախ` համայնքային մեր հաւաքական
շահերէն, զորս նշեցի վերեւ, Հայ Դատը, որուն ի
խնդիր անշահախնդրօրէն գործեր են իրերայաջորդ
սերունդներ, եւ նոյն համոզումով կը շարունակեն
գործել այսօր եւս նորերը, համամարդկային խնդիր
է, համամարդկային արժէք է, զոհ է նոյնինքն
ցեղապաշտութեան, հետեւաբար եւ բնականաբար
ոգի ի բռին դէմ է ցեղապաշտական որեւէ երեւոյթի
ու կը մերժէ զայն ըստ էութեան եւ ըստ ամենայնի:
Եւ
որովհետեւ
ընտրութիւններու
տրամաբանութեան մէջ մենք կը մեկնինք Հայ Դատի
շահերէն, հայ անհատը թէ հաւաքական հայը,
առաջին

հերթին

բարոյական,

ապա

նաեւ

քաղաքական իրաւունքը չունի ազգային մեր շահերուն հակասող որեւէ ուղեգիծ որդեգրելու,
իսկ ծայրայեղ աջի քաղաքական տրամաբանութիւնն ու փիլիսոփայութիւնը հակոտնեայ են հայ
քաղաքական միտքին: Հետեւաբար պէտք է հրաժարիլ վտանգաւոր այս նախընթացքէն,
լրջանալ եւ առաւել քաղաքական հասունութիւն ցուցաբերել, իսկ համայնքները առաջնորդող
քաղաքական մարմիններուն եւ շրջանակներուն կը մնայ շատ աւելի լայն աշխատանք ծաւալել`
ամէն առումով հունաւորելու եւ դարմանելու այս եւ ընդհանրապէս նմանօրինակ վտանգաւոր
սայթաքումներ, որոնք այլապէս կրնան յանգիլ քաղաքական անկանխատեսելի հետեւանքներու:

www.kantsasar.com
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻՆ ԱՆԿԻՒՆԸ

Փոքրիկները բնոյթով անձնասէր են։ Անոնք ունին մէկ
տեսանկիւն՝ իրենց անձնականը, սակայն ժամանակի
բերումով եւ փորձառութեամբ կը սորվին հարցերուն նայիլ
ուրիշներու տեսանկիւնէն եւս։

1-Մտահոգութիւնները.- Կարգ մը մտահոգութիւններու
պատճառով
փոքրիկներուն
մօտ
կը
զարգանայ
եսասիրութիւնը։ Մերժուելու վախը եկամ անոնց կեանքին
մէջ
եղած
փոփոխութիւնները
կը
յառաջացնեն
մտահոգութիւններ։ Անոնք ունին իրենց անձնական
տեսանկիւնը հարցերու նկատմամբ, եւ որեւէ փորձ ըմբռնելու այլոց տեսանկիւնը կարելի է
նկատել մտահոգիչ փոփոխութիւնը։ Փոքրիկները, իրենց անձնական անվտանգութեան համար,
կը վախնան ուրիշներու հետ յարաբերելէ։ Իսկ հոգեպէս եւ ֆիզիկապէս լքուած փոքրիկները
կ՛ունենան զայրոյթի եւ վախի ապրումներ։
Անձնասէր փոքրիկը կը վախնայ իր վարքագիծի ժխտական արդիւնքներէն, այնպէս որ ան չի
կիսեր իր գաղափարներն ու զգացումները, այլ միշտ զբաղած կ՛ըլլայ ինքն իր անձով։
Անձնասիրութեան պատճառներէն է նաեւ վախը, որ ծնողքը կը յառաջացնէ իր փոքրիկին մօտ,
զայն յարատեւ քննադատելով կամ որդեգրելով ոչ կայուն դաստիարակչական ոճ։
2-Շփացում.- Ծնողները կը շփացնեն իրենց զաւակները կատարելով անոնց բոլոր
ցանկութիւնները եւ հեռացնելով այն ամէնը, որ կը խանգարէ երեխան։ Ուրիշ ծնողներու
վարքագիծը արդիւնք է իրենց զրկուած մանկութեան. անոնք կ՛ուզեն, որ իրենց երեխան ստանայ
այն բոլորը որմէ իրենք զրկուած էին։ Շփացածութիւնը պատճառ կը դառնայ անձնասիրութեան,
ամչկոտութեան, կը յառաջացնէ այն պատկերացումը, որ ինք մեծ է եւ ուրիշներու ուշադրութեան
առանցքը։ Եթէ պատահի, որ ոեւէ մէկը նման ծնողներու երեխաներուն նկատմամբ անարդար
գտնուի, անոնք կ՛ապստամբին եւ կը զայրանան։ Ինչպէս նաեւ կը պաշտպանեն իրենց զաւակին
տեսակէտը, այն պատճառաբանութեամբ, որ ուրիշներ կը փորձեն շահագործել զիրենք։
Ծնողները յաճախ զաւակներուն դասախօսութիւններ կու տան պաշտպանելու իրենց
իրաւունքները։ Այս փոքրիկները կը դառնան անձնասէր, առանց հետաքրքրուելու ուրիշներու
իրաւունքներով։
Մէկ հատիկ երեխային ծնողքին կողմէ շռայլ վերաբերմունքի արժանանալու հաւականութիւնը
աւելի մեծ է քան քանի մը երեխաներու պարագային։ Ան կ՛ենթարկուի չափազանց
գուրգուրանքի եւ սիրոյ, փոխադարձը ան պատասխանատուութիւն չ՛ստանձներ որոշ հասուն
գործողութիւններ կատարելու։ Արդիւնքով կ՛ունենանք անձնասէր փոքրիկ մը, որ կեդրոնացած
կ՛ըլլայ իր անձին վրայ ու կ՛ակնկալէ, որ մշտապէս պէտք է ըլլայ ուրիշներու ուշադրութեան
առանցքը։
3-Անհասունութիւն.- Որպէսզի երեխան ձերբազատուի եսասիրութենէն, կարիքը ունի որոշ
հասունութեան օրինակ՝ այն երեխաները, որոնք չեն կրնար իրենց խոստումները կամ
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ժամադրութիւնները յարգել եւ նեղութիւն չեն զգար, չեն կրնար պատասխանատուութիւն
ստանձնել։ Կարգ մը երեխաներ չեն կրնար զարգացնել իրենց մտային դատողութեան
միջոցները, որովհետեւ չափազանց զգայուն կ՛ըլլան։ Այս մէկը նկատելի կը դառնայ անոնց
վարքագիծին մէջ, որ կ՛ըլլայ կամ անհամապատասխան եւ կամ ոչ զգացական։
Երեխային
մտային
հասունութիւնը
ակնյայտ պատճառներէն
են՝ մտային
յետամնացութիւնը,
լեզուական
խանգարումները
եւ
ուսման
դժուարութիւնները։ Այս փոքրիկները կը
մնան եսասէր, որովհետեւ երբեք չեն
սորվիր հոգատար ըլլալ ուրիշներու
նկատմամբ։

1-Երեխաները, որոնք կը յատկանշուին
անձնասիրութեամբ, միշտ ունին այն
արդարացումը, որ իրենք անսխալ են։ Կարեւոր է անոնց հետ քննարկել եւ բացատրել
պատկերացումներու սխալ ընկալումը, որ պատճառ կը դառնայ եսասիրութեան եւ ուրիշի
ժխտման։
2-Պէտք է խրախուսել փոքրիկները եւ սորվեցնել անոնց, թէ ինչպէս պէտք է հոգ տանին
ուրիշներուն եւ անոնց հետ կիսեն իրենց գաղափարները։
3-Փոքրիկներուն խրախուսելը կ՛ըլլայ դրական միջոցով՝ բարոյական եւ նիւթական։
4-Թատերական խաղի միջոցով բացայայտել բացասական երեւոյթները։ Այս մէկը
մասնագէտներու կողմէ կ՛օգտագործուի նուազեցնելու համար մարդոց մօտ բացասական
եսասիրութիւնը։ Այս գործելակերպը կը նշանակէ գործածել տարազներ եւ դիմակներ,
արտայայտելու համար արգիլուած վարքագծեր։ Մէկը կրնայ ներկայացնել անձնասէր փոքրիկի
դերը, որ միայն ինքն իր մասին կը մտածէ։ Այս կ՛օգնէ երեխային ձերբազատելու
անձնասիրութենէն, կը կարողանայ հասկնալ ուրիշները եւ զգալ ուրիշներուն օգնելու
կարեւորութիւնը։
5-Ծնողները պէտք չէ փոքրիկին անընդհատ յիշեցնեն իր սխալները եւ թերութիւնները, այլ
կեդրոնանան անոր իրագործումներուն վրայ, մղելով զինք յառաջդիմելու իր կեանքին մէջ։
6-Պատիժի ժամանակ չօգտագործել հետեւեալ արտայայտութիւնները.- «Դուն անձնասէր ես, կը
վիրաւորես մեր զգացումները», աւելի լաւ է ըսել.- «Դուն մեզի վնասելու համար չըրիր այս մէկը,
բայց կ՛ուզես գրաւել մեր ուշադրութիւնը։ Անձնասիրութիւնը սովորութիւններէդ չէ»։
7-Փոքրիկին յարատեւ չվախցնել արտաքին աշխարհէն կամ հասակակիցներէն, չնուազեցնել
ուրիշին արժէքը եւ չխօսիլ անոնց մասին երեխային առջեւ, որպէսզի ան չատէ մարդոց։
8-Ծնողները պէտք չէ չափազանցեն իրենց գուրգուրանքն ու սէրը։

Պէթի Քիլէրճեան
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Դպրոցական վերամուտը հեռու չէ, եւ արդէն ժամանակն է անոր դրականօրէն
նախապատրաստուելու: Այս փուլին ծնողներուն դերը հիմնական է: Ահա թէ ի՛նչ կը թելադրեն
փորձառու
մանկավարժները`
խաղաղ
դպրոցական տարեշրջան մը դիմաւորելու
համար:
1-Երեխան Հոգեպէս Պատրաստել
Ամրան
երկար
արձակուրդէն
ետք,
ժամանակն է, որ ձեր զաւակը հոգեպէս
պատրաստուի դպրոցական վերամուտին:
Անոր բացատրեցէք, որ շուտով պիտի
հանդիպի իր ընկերներուն, պիտի ունենայ
նոր
ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ,
պիտի
հարստանայ
նոր
գիտելիքներով,
զբօսանքներուն խմբական խաղեր պիտի խաղայ, օրը այլազան եւ լեցուն պիտի ըլլայ:
Տարեշրջանը չսկսած` մի՛ խօսիք ծանր ծրագիրներու, գրաւոր ստուգումներու, անվերջանալի
դասերու եւ տնային աշխատանքներու մասին: Ձեր մտահոգութիւնները կրնան վարակիչ ըլլալ
եւ կանխատրամադրել ձեր զաւակը առաջին իսկ օրէն:
2-Հին Օրէնքներուն Եւ Ժամանակացոյցին Վերադառնալ
Օրական զարթուցիչը կէս ժամով առաջ բերէք, որպէսզի ձեր զաւակը քիչ-քիչ վարժուի դպրոցի
ժամանակացոյցին: Ժամանակ ճշդեցէք ելեկտրոնային խաղերուն եւ պատկերասփիւռի
յայտագիրներուն համար:
Եղէք վճռական եւ անզիջող` ձեր ճշդած օրէնքները պարտադրելու համար:
3-Բժշկական Քննութիւններն Ու Պատուաստները Ստուգել
Շատ արագ աչքէ անցուցէք երեխային բժշկական տետրը եւ
վստահ եղէք, որ պատուաստումները ժամանակին
կատարուեր են: Թելադրելի է, որ վերամուտէն առաջ
ակնաբուժն ու ատամնաբուժը քննեն ձեր զաւակը`
տարուան
ընթացքին
դժուարութիւններու
եւ
բացակայութիւններու դուռ չբանալու համար:
4-Պատրաստել Գրենական Պիտոյքները
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Թելադրելի է այս «արարողութիւնը» կատարել երեխային հետ: Միասին գրախանութ գացէք ու
գնեցէք անհրաժեշտ գրենական պիտոյքները: Անոնք թող ըլլան պարզ, բայց որակաւոր:
Հրաժարեցէք փետուրներով, լոյսերով կամ երեխային ուշադրութիւնը շեղող զարդարանքներով
օժտուած հակամանկավարժական գրիչներէն եւ այլն…
Բացի գրենական պիտոյքներէն` ձեր երեխային համար նախատեսեցէք թղթապանակներ,

սեւագրութեան տետրակ, գրչատուփ, ջրաման եւ թուղթէ թաշկինակի ծրարիկներ` հետը
օրական դպրոց տանելու համար:
5-Աշխատանքի Անկիւն Մը Պատրաստել
Տան մէջ ձեր զաւակը թող ունենայ աշխատանքի ի՛ր անկիւնը` գրասեղանով, հանգստաւէտ
աթոռով եւ փոքրիկ գրադարանով: Պայման է, այս անկիւնը զերծ ըլլայ աղմուկէ, հեռու`
պատկերասփիւռէն եւ նստասենեակէն, ուր տան մնացեալ անդամները պիտի նստին ու
խօսակցին կամ հիւրեր ընդունին:
6-Ամառնային Աշխատանքները Ամբողջացնել
Այո՛, նաեւ ժամանակն է, որ ձեր զաւկին հետ աչքէ անցնէք ամառնային աշխատանքները`
ամբողջացնելու համար կիսատ մնացածները:
Նոյնիսկ եթէ դուք համաձայն չէք եւ դժգոհ էք ամառնային աշխատանքներէն, որոնք երբեմն
բարդ են եւ տաղտկալի, ձեր մտածումը մի՛ բացայայտէք եւ դասանիւթն ու դասատուն մի՛
նուաստացնէք:
7-Նշել Վերամուտը
Եւ, ինչո՞ւ չէ… դպրոցական վերամուտի նախօրեակին ընտանեկան պզտիկ հաւաքոյթ մը
կազմակերպեցէք (տունը կամ դուրսը) եւ նշեցէք դպրոցական վերամուտը` որպէս գիտելիքի եւ
զարգացումի օր: Այդ առիթով յաջողութեան բարեմաղթութիւններ կատարեցէք, ձեր զաւակը
թող համոզուի, որ դպրոցական վերամուտը նշելու արժանի, ուրախ օր է:
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

Ցորեանի Ծովեր
Հովե՜ր կ՛անցնին.
Ու ցորեաններս յուշիկ յուշիկ կ՛արթըննան.
Իրենց խորքէն կը հոսի դող մ՛անսահման:
Գեղադալար կողերն ի վար բըլուրին
Ծովե՜ր կ՛անցնին:
Հովե՜ր կ՛ացնին.
Ա՛յնքան կը յորդի, կը կատղի դաշտը յուռթի`
Որ պիտի հոն արածող ուլը խեղդի:
Գոգին մէջէն ալետատան հովիտին
Ծովե՜ր կ՛անցնին:
Հովե՜ր կ՛անցնին.
Ու ցորեանին պատմուճանները ծըփուն
Մերթ կը պատռին, մերթ կը կարուին փողփողուն:
Ստուերի մէջ, լոյսերու մեջ փրփրագին
Ծովե՜ր կ՛անցնին:
Հովե՜ր կ՛անցնին.
Քիստերուն տակ կ՛ալեծփին եղիներ`
Ուր լուսնակն իր սափորին կաթն է հոսէր:
Կալերէն գիւղ, գիւղէն մինչեւ աղօրին
Ծովե՜ր կ՛անցնին:
Հովե՜ր կ՛անցնին.
Զըմրուխտներով կը ծփայ դաշտը անհուն:
Ծիտը կ՛երգէ թառած ճիւղի մ՛օրօրուն`
Մինչ իր տակէն ցորեաններու մոլեգին
Ծովե՜ր կ՛անցնին,
Հովե՜ր կ՛անցնին:
ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ

www.aztagdaily.com
Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 506, àõñµ³Ã, 13 êºäîºØ´ºð, 2019

18

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

ՇԱԲԹՈՒԱՆ SUDOKU-ն

Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 506, àõñµ³Ã, 13 êºäîºØ´ºð, 2019

19

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

Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 506, àõñµ³Ã, 13 êºäîºØ´ºð, 2019

20

