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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

Քուէյթահայութիւնը Իր բոլոր Շերտերով Կը Զօրակցի
Խրոխտ Արցախին ու Սրբազան Հայրենիքին
Ուրբաթ, 8 Ապրիլ 2016ի առաւօտը Քուէյթի Արբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ բակը
վերածուած էր իրենց ուխտը վերանորոգող հաւատացեալ հայութեամբ, որոնք մեծ ու
փոքր եկած էին իրենց զօրակցութիւնը յայտնելու Արցախին ու անոր անզուգական
ժողովուրդին:
Հաւաքին ներկայ էին՝ Քուէյթի մօտ ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր դեսպան՝ Պրն. Ֆատէյ
Չարչօղուլեան եւ հիւպատոս՝ Պրն. Լեւոն Պետրոսեան:

Արդարեւ, տեղի ունեցաւ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ, որու ընթցաքին քարոզեց ու
օրուան խորհուրդը փոխանցեց թեմիս բարեջան առաջնորդ՝ Տ. Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպույեան: Հայր Սուրբ նշեց թէ՝ հայ ժողովուրդի կեանքը եղած է պայքարողի կեանք
մը, հայը որքան որ խաղաղասէր եղած է ու շինարար, կրցած է նաեւ պահպանել իր
տունն ու հայրենիքը ոսոխներու արշաւանքներէն: Ապա անդրադարձաւ Արցախեան
վերջին իրադարձութիւններու մասին եւ աւելցուց, որ մեր հերոսներուն դիմաց վախկոտ
ազրպէյճանցին կամ վարձկան թուրքը չեն կրնար դիմանալ, որովհետեւ անոնք պիտի
ջախջախուին բախելով հայ զինուորին ապառաժեայ կամքին:
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Հայր Սուրբը յիշեց նաեւ, որ Հայաստանէն
մինչեւ Արցախի ամէն մէկ գիւղ, մինչեւ
սփիւռքի հեռաւոր անկիւններ, հայ ազգը
ինչպէ՛ս իբրեւ մէկ մարդ ոտքի կանգնած է ու
մէկ ձայնով կը պահանջէ կռիւի արդար
աւարտ եւ յաղթանակ, մէկ սրտով կը տրոփէ
եւ կը զգայ ճակատումի վտանգը, մէկ ոգիով
կը կանգնի միասին
հաւաքական շահին:

յանուն

ազգային

Խօսքի աւարտին, աղօթք բարձրացուց առ բարձրեալ Աստուած, որ պահէ ու պահպանէ
հայ ժողովուրդը եւ իր ու քուէյթահայ համայնքի
ամբողջական զօրակցութիւնը յայտնեց ՀՀ դեսպանին եւ
անոր

ընդմէջէն

Արցախին

ու

համայն

Արցախահայութեան ու հայ բանակին ծառայողներուն,
եւ

անդրադարձաւ

նահատակներ,

որ

որոնց

հայկական
մեծութեան

կողմը
առջեւ

տուաւ
պէտք

է

խոնարհիլ, սակայն անոնք իրենց իմացեալ մահով
անմահացան:
Ապա

տեղի

ունեցաւ

հոգեհանգստեան

պաշտօն

եկեղեցւոյ շրջափակէն ներս, որուն ՀՀ Դեսպանին
կողքին իրենց մասնակցութիւնը բերին Քուէյթի հայ
համայնքի

պատասխանատուները

եւ

հաւատացեալներու խուռներամ բազմութիւն մը: Յիշենք
նաեւ, որ այս առթիւ
բանակին համար հանգանակուեցաւ 25,000 ԱՄՆ Տոլար:

Արցախի

պաշտպանական

Քուէյթահայ դաշնակցական պատանին
եւ

երիտասարդականի

անդամները,

նաեւ ՀՄԸՄ-ի սկաուտական շարքերը
ու

ՀՕՄ-ի

անդամները

հայակական

բոլոր

եւ

քուէյթի

միութիւնները

որպէս մէկ սիրտ, մէկ ոգի՝ եկած էին
իրենց

ամբողջական

զօրակցութիւնը

յայտնելու
Արցախին
ու
անզուգական ժողովուրդին:
Հանրահաւաքը

հասաւ

իր

անոր
աւարտի

ՀՄԸՄ-ի շեփորախումբի դղրդալի կատարումներով:
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ՆԱԽԱՃԱՇ
Հայ Օգնութեան Միութեան Քուէյթի Մեկուսի Մասնաճիւղը Շաբաթ, Ապրիլ 9-ին,
կազմակերպեց յատուկ «նախաճաշ» Մայրութեան եւ Գեղեցկութեան տօնի առթիւ:
Օրուան հանդիսավար՝ ընկերուհի Սուզի Գայթանճեան բարի գալուստի խօսքէն ետք
խնդրեց ներկաներէն մէկ վայրկեան յոտնկայս յարգել Արցախի նահատակներուն
յիշատակը որմէ ետք հրաւիրեց ՀՕՄ ՔՄՄ-ի վարչութեան Ատենապետուհին՝ ընկերուհի
Մակի Թադոյեան փոխանցելու վարչութեան խօսքը:
Ընկերային յանձնախումբի պատրաստած ճոխ յայտագիրը՝ հաճելի մթնոլորտ ստեղծեց
ներկաներուն մօտ, որոնք ուրախ ժամեր անցուցին, խաղերուն մասնակցելով եւ
համադամ ճաշերը վայելելով:
Ներկաները բարձր տրամադրութեամբ մեկնեցան:
Վարձքը կատար ՀՕՄի բոլոր անդամներուն:
Քարոզչական Յանձնախումբ
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Կառավարութիւնը Պիտի Յանձնարարէ «Քննարկել Եւ
Ստորագրել» Ռուսական Զէնքի Մատակարարման
Համաձայնագիրները
Հայաստանի կառավարութեան յառաջիկայ` 15 ապրիլի նիստին օրակարգին վրայ ներառուած է
«Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան եւ Ռուսիոյ կառավարութեան միջեւ
Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան պետական արտահանման վարկ
տրամադրելու մասին» համաձայնագիրի դրոյթներու իրականացման վերաբերող որոշումի
նախագիծը:
Ըստ կառավարութեան պաշտօնական կայքին մէջ հրապարակուած նախագիծին, յատկապէս
ելեւմուտքի նախարարին պիտի յանձնարարուի հսկել` համաձայնագիրով հայկական կողմին
ստանձնած պարտաւորութիւններու կատարման ընթացքը, պաշտպանութեան նախարարին`
յստակացնել Հայաստանին մատակարարուող ժամանակակից սպառազինութեան եւ
ռազմական համակարգի ցանկը եւ Ռուսիոյ համապատասխան մարմիններուն հետ քննարկել
ու ստորագրել տրամադրուող վարկի ծիրին մէջ ժամանակակից զինուորական կարեւորութիւն
ունեցող
արտադրութեան մատակարարման
համաձայնագիրները` արտացոլացնելով
մատակարարումներուն ծաւալները, ժամկէտները եւ գիները:

Երկու Վեհափառ Հայրապետները Պատմական
Այցելութիւն Տուին Ազատ Եւ Անկախ Արցախ
Չորեքշաբթի, 13 ապրիլ 2016-ը պատմական օր եղաւ արցախահայութեան համար` Ամենայն
Հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսի եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսի Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետութիւն այցելութեամբ:
Երկու վեհափառ հայրապետները, Երեւանի
ժամանակացոյցով ժամը 12:00-ին, ուղղաթիռով
հասան
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետութիւն,
ուր
դիմաւորուեցան
Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ արք.
Մարտիրոսեանին, հոգեւորականաց դասուն եւ
պետական անձնաւորութիւններուն կողմէ:

Արցախի մեր ժողովուրդին այս ճգնաժամային
օրերուն, երկու վեհափառ հայրապետներուն
Ղարաբաղ այցելութիւնը նպատակ ունի զօրակցիլ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
իշխանութիւններուն, հայոց արի բանակին եւ Արցախի հերոս ժողովուրդին:
Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսն ու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսը
Չորեքշաբթի օր յետմիջօրէին հասան Գանձասարի պատմական վանքը` ուղեկցութեամբ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլեանի: Երկու
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հայրապետները «Հրաշափառ»-ով մուտք գործեցին Ս. Յովհաննէս տաճար, ուր տեղի ունեցաւ
Կանոնական աղօթք:
Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ արք. Մարտիրոսեան բարի գալուստ մաղթեց վեհափառ
հայրապետներուն: Ապա, Գարեգին Բ. վեհափառ հայրապետը ընթերցեց հայրապետական
պատգամը. «Եկած ենք աղօթելու մեր զինուորներու անվտանգ ու ապահով ծառայութեան
համար: Եկած ենք զօրակցութիւն բերելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
իշխանութիւններուն, ամբողջ արցախահայ մեր ժողովուրդին` Արցախի խաղաղ, լուսաւոր
կեանքը կերտելու իրենց ջանքերուն համար: Եկած ենք` գօտեպնդելու Արցախի մեր ժողովուրդը,
գօտեպնդելով` նաեւ գօտեպնդուելու արցախահայութեան անկոտրում կամքով եւ քաջարի
ոգիով մեր զինուորները: Փա՛ռք քեզ արցախահայութիւն, փա՛ռք քեզ հայոց բանակ: Հպարտ ենք
ձեզմով, ձեր սխրանքներով, ձեր խիզախ պահուածքով»:
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը, այս առիթով
հաւաքուած
Արցախի
մեր
ժողովուրդի
զաւակներուն
եւ
զինուորականներուն
ներկայութեան, իր զօրակցութիւնը
յայտնեց
Արցախի մեր ժողովուրդին եւ հայոց բանակին: Իր
հայրապետական պատգամին մէջ Արամ Ա.
կաթողիկոս կոչ ուղղեց ամբողջ հայ ժողովուրդին
մէկտեղելու իր ուժերը` ի պաշտպանութիւն
Արցախի մեր ժողովուրդի արդար իրաւունքներուն
եւ ըսաւ. «Առաջին անգամն է, որ Արցախ կ’այցելեմ,
սակայն Արցախը միշտ եղած է ու կը մնայ սրտիս եւ
հոգիիս մէջ: Մենք եղած ենք խաղաղասէր ժողովուրդ եւ երբեք ուրիշին իրաւունքը չենք փորձած
խլել, սակայն չենք արտօնած միաժամանակ, որ մեր թշնամիները մեր արդար իրաւունքները
ոտնահարեն: Թշնամին պէտք է լաւ իմանայ, որ Արցախի մեր ժողովուրդը առանձին չէ, այլ ունի
ամբողջ հայ ժողովուրդին զօրակցութիւնը: Պատմութիւնը մեզ սորվեցուցած է, որ
ճակատագրական պահերուն միասնական ուժը մեր մեծագոյն զէնքն է, հետեւաբար այսօր եւս
ամբողջ հայ ժողովուրդը միասնական այս ուժը պիտի օգտագործէ` զօրակցելու Արցախի մեր
ժողովուրդին եւ պաշտպանելու մեր նահատակներու արիւնով սրբագործուած հողը»:
Երկու վեհափառ հայրապետները այցելեցին Գանձասար վանքի Մեսրոպ Մաշտոցի անուան
մատենադարանն ու «Գանձասար» գիտամշակութային կեդրոնը: Ապա, վանքի շրջափակին մէջ
ունկնդրեցին «Վանք» գիւղի դպրոցի աշակերտներուն եւ զինուորներուն կողմէ կատարուած
հայրենասիրական երգերն ու ասմունքները, եւ
օրհնելով զիրենք խաչիկներ բաշխեցին:
Երկու
վեհափառ
հայրապետները
Գանձասարի
վանքէն
ուղղուեցան
Ստեփանակերտի
Զինուորական
հիւանդանոցը եւ այցելեցին ու օրհնեցին
հայրենի հողի պաշտպանութեան ընթացքին
վիրաւորուած հայոց բանակի մեր քաջարի
զինուորները:
Երեկոյեան,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի ընկերակցութեամբ երկու վեհափառ
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հայրապետները շրջագայեցան Ստեփանակերտ քաղաքի կեդրոնական մասը եւ իրազեկ
դարձան քաղաքի զարգացումներուն ու ապագայ ծրագիրներուն: Ապա, վեհափառ
հայրապետները առանձին հանդիպում մը ունեցան Ղարաբաղի նախագահին հետ: Հանդիպումը
առիթ մը եղաւ, որ նախագահը մանրամասն տեղեկութիւններ փոխանցէ վեհափառ
հայրապետներուն Ղարաբաղի վերջին անցուդարձերուն հետ առնչուած դէպքերուն եւ անոնց
հետեւանքներուն մասին: Աւելի ուշ, ի պատիւ վեհափառ հայրապետներուն Ղարաբաղի
նախագահը ընթրիք մը սարքեց, որուն ներկայ գտնուեցան Ղարաբաղի Ազգային ժողովի
նախագահը, վարչապետը, նախարարներ, Ազգային ժողովի պատգամաւորներ եւ հայոց
բանակի բարձրաստիճան հրամանատարներ:

Նախարար Նալբանդեան Հանդիպում Ունեցած Է Կարէն
Միրզոյեանին Հետ
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան Չորեքշաբթի օր հանդիպում
ունեցած է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Կարէն
Միրզոյեանին հետ:
«Զրուցակիցները քննարկեցին Ազրպէյճանի կողմէ Արցախի դէմ սանձազերծուած
գործողութիւնները կասեցնելուն ուղղուած ջանքերը, միտքեր փոխանակեցին գոյութիւն ունեցող
իրավիճակին շուրջ, անդրադարձ կատարուեցաւ միջազգային ասպարէզներուն վրայ
ձեռնարկուելիք քայլերուն», նշուած է Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան
տարածած հաղորդագրութեան մէջ` աւելցնելով. «Հանդիպումին քննարկուեցաւ Ազրպէյճանի
հետագայ սադրանքները կանխելու նպատակով համապատասխան միջոցներու ձեռնարկումը,
այդ առումով կարեւոր նկատուեցաւ դէպքերու հետաքննութեան գործիքակազմի ստեղծման
վերաբերեալ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներու առաջարկին իրագործումը»:

Նալբանդեան ԵԱՀԿ-ի Մասնակից Պետութիւններու
Դեսպաններուն Ներկայացուցած Է
Պաքուի Վայրագութիւններուն Հետեւանքները
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան 13 ապրիլին հանդիպում
ունեցած է Հայաստանի մէջ հաւատարմագրուած ԵԱՀԿ-ի մասնակից պետութիւններու
դեսպաններուն հետ: Ան անդրադարձած է ապրիլի սկիզբը ազրպէյճանական-ղարաբաղեան
շփման գիծին երկայնքով Պաքուի սանձազերծած զինուորական գործողութիւններուն եւ անոնց
հետեւանքներուն:
«Իր վայրագ գործողութիւններով Ազրպէյճան փաստացի փորձեց հրաժարիլ խաղաղ ճամբով
հարցը լուծելու իր կողմէ ստանձնած միջազգային պարտաւորութիւններէն, կոպտօրէն խախտեց
միջազգային իրաւունքի հիմնարար սկզբունքները, ԵԱՀԿ-ի բազմաթիւ վեհաժողովներու եւ
նախարարական խորհուրդներու
որոշումներն ու
հռչակագիրները, բացայայտօրէն
արհամարհեց ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահ երկիրներու ղեկավարներուն`
ղարաբաղեան տագնապի խաղաղ լուծման վերաբերեալ յայտարարութիւնները», ըսած է
նախարարը: Ան կարեւոր նկատած է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահ երկիրներուն
աշխուժ դերակատարութիւնը եւ ընդգծած անոնց ջանքերուն սատարելու անհրաժեշտութիւնը:
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Եւրոպական Խորհրդարանին Մէջ Քննարկումներու
Ընթացքին Դատապարտուեցաւ Ազրպէյճանի Կողմէ
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի Խմբակի Առաջարկներու Մերժումը
Եւրոպական խորհրդարանը երեքշաբթի օր իր գումարած լիագումար նիստի ընթացքին այլ
հարցերու կողքին անդրադարձաւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի մէջ ստեղծուած կացութեան:
Եւրոպական Միութեան արտաքին եւ անվտանգութեան քաղաքականութեան հարցերով
բարձրագոյն յանձնակատար Ֆետերիքա Մոկերինի յայտարարեց, որ Եւրոպական Միութիւնը
յաւելեալ մեծ ջանքեր պիտի գործադրէ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին լուծման համար,
տագնապ մը, որ արդէն շատ տառապանքներ պատճառած է:
Ըստ անոր, Լեռնային Ղարաբաղի տագնապը կը շարունակէ վտանգ հանդիսանալ Եւրոպական
Միութեան դրացնութեան մէջ շրջանային անվտանգութեան համար, ինչպէս նաեւ արգելք է
Հայաստանի, Ազրպէյճանի եւ ամբողջ շրջանի զարգացման:
«Շատ ուրախ եմ, որ կը կատարենք այս քննարկումը: Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղի մէջ
Հայաստան ու Ազրպէյճան կատարած իմ այցելութիւններուս հիմնական հարցերէն մէկն էր:
Ասիկա անգամ մը եւս կը յիշեցնէր, թէ ինչքա՛ն վտանգաւոր է ձգձգուած տագնապը: Տագնապի`
վերջին եւ աննախադէպ լարումէն օրեր առաջ մենք զգուշացուցած էինք, որ սթաթիւս քոն
անկայուն է: Լարուած իրավիճակէն լայնածաւալ զինուորական գործողութիւնները կրնայ շատ
փոքր քայլ մը ըլլալ», նշեց Մոկերինին:
Ան նաեւ շեշտեց, որ Հարաւային Կովկասը շատ կարեւոր շրջան մըն է Եւրոպայի համար:
«Անիկա ինկած է Եւրոպայի, Ասիոյ եւ Միջին Արեւելքի քառուղիներուն վրայ: Անիկա
զարգացման հսկայական կարելիութիւն ունի, սակայն այդ զարգացումը ետ կը մղուի
անկայունութեան եւ պատերազմին պատճառով: Լայնածաւալ տագնապը որեւէ մէկուն շահերէն
չի բխիր եւ անել ճանապարհ է: Այս տագնապը կը խարխլէ երկու երկիրներու, անոնց
դրացիներու զարգացումը եւ մերձեցումը Եւրոպական Միութեան հետ», ընդգծեց Եւրոպական
Միութեան ներկայացուցիչը:
Անոր խօսքով` ապրիլի սկիզբը բռնութիւնները հասան 1994-էն ի վեր աննախադէպ
մակարդակի: «Բոլորս տեսած ենք տեղեկութիւնները` կապուած ծանր զէնքերու օգտագործման,
զոհերու մեծ թիւին, ներառեալ` քաղաքային զոհերու մասին: Պաքուէն եւ Երեւանէն
յայտարարութիւնները կը վկայեն, որ մենք լուրջ վտանգ ունինք, եթէ իրավիճակը շուտ
չհանդարտի», ըսաւ Մոկերինի:
Ան նաեւ յոյս յայտնեց, որ Եւրոպական Միութեան երեսփոխանները խորհրդարանական
կապերու միջոցով կրնան իրենց ներդրումը ունենալ խաղաղութեան գործին մէջ:
«Մենք կը շարունակենք պնդել զինադուլի պահպանման եւ խաղաղ հոլովոյթին մէջ յառաջ
շարժելու վրայ: Մասնաւորաբար, քաղաքայիններու թիրախաւորումը պէտք է դադրի: Սակայն
ակնյայտօրէն մենք չենք կրնար համաձայն ըլլալ սթաթիւս քոյին, եւ մեր քաղաքական
նպատակը պէտք է ըլլայ այն, որ կողմերը վերսկսին բանակցութիւնները տագնապին
համապարփակ լուծման ուղղութեամբ», շեշտեց Մոկերինի:
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Ըստ անոր, Եւրոպական Միութիւնը կ՛աջակցի համանախագահներուն կողմէ առաջարկուած
Մատրիտեան սկզբունքներուն հիման վրայ խնդիրի լուծման: «Սակայն, մենք բոլորս ալ գիտենք,
որ ի վերջոյ լուծումը կողմերուն ձեռքն է: Անոնք պէտք է պատրաստ ըլլան իմաստալից
փոխզիջումներու դիմելու յանուն խաղաղութեան», ըսաւ ան:
Ֆետերիքա Մոկերինի նաեւ շեշտեց, որ զինադուլը պահպանելու եւ բանակցութիւններու մէջ
ներգրաւուելու զուգահեռ պէտք է ստեղծել յառաջընթացի համար անհրաժեշտ միջավայր:
Քայլերը եւ յայտարարութիւնները, որոնք կրնան առաւել բարդացնել արդէն իսկ բարդ
միջավայրը, պէտք է դադրին:
«Եւրոպական Միութիւնը լիովին կ՛աջակցի այն միջոցներուն, որոնք կրնան օգնել այս
իրավիճակին մէջ, ինչպէս օրինակ` սպաննուած զինուորներու մարմիններու վերադարձը իրենց
ընտանիքներուն: Այսպիսի գործիքակազմ անցեալ շաբաթ գործի դրուած է Միջազգային կարմիր
խաչի եւ ԵԱՀԿ-ի կողմէ: Մենք նաեւ կարիքը ունինք նոր ջանքերու, որոնք պիտի ուղեկցին
քաղաքական հոլովոյթին, ներառեալ` յառաջադէմ անվտանգութեան միջոցառումներու, ինչպէս
օրինակ` ԵԱՀԿ-ի առաջարկած զինադուլի խախտումներու հետաքննութեան գործիքակազմը,
որուն կ՛աջակցի Եւրոպական Միութիւնը», ընդգծեց Եւրոպական Միութեան արտաքին
քաղաքականութեան ղեկավարը:
«Ի լրումն համանախագահներու ջանքերուն` քանի մը տարի է, որ Եւրոպական Միութիւնը կը
խրախուսէ կողմերուն միջեւ խաղաղ շփումները: Այսօր այս ջանքերը աւելի կարեւոր են, քան
երբեւիցէ: Տագնապին լուծումը պիտի շարունակէ ըլլալ Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի` իբրեւ
գործընկեր երկիրներու հետ Եւրոպական Միութեան երկխօսութեան օրակարգին վրայ:
Բռնութիւններու նմանատիպ պոռթկումէն ետք բանակցութիւններու եւ վստահութեան մասին
խօսիլը, գիտեմ, կրնայ անտեղի թուիլ, սակայն այդպէս չէ, իրականութեան մէջ ատիկա միակ
տրամաբանական քայլն է: Բանակցութիւններու այլընտրանքները պիտի ըլլան աւելի շատ
մահերն ու կործանումները: Հիմա բոլորը կը հասկնան, որ սթաթիւս քոն կրնայ տանիլ միայն
բռնութեան: Պէտք է խաղաղութեան համար կարելիութիւն ստեղծենք», ամփոփիչ կոչ ուղղեց
Մոկերինին:

Երեսփոխաններու Կեցուածքներ
Եւրոպական խորհրդարանին մէջ Լիւքսամպուրկը ներկայացնող Ֆրանք Էնկել խօսք առնելով
նշեց. «Ազրպէյճան շատ երկար ժամանակէ ի վեր կը շարունակէր խախտել զինադուլը:
Ազրպէյճան այդպէս կը վարուի, որովհետեւ կը հաւատայ, որ այդ շրջանին մէջ բոլոր հայերը
պէտք է անհետանան: Ճիշդ այս է պատճառը, որ ան միշտ մերժած է այն ամէնը, ինչ որ Մինսքի
խմբակը առաջարկած է: Իսկ Մինսքի խմբակը կրնայ առաջարկել միայն փոխզիջումը, որ
Ազրպէյճանը չ՛ուզեր»:
Ըստ անոր, հասկնալի է արդէն, որ Հայաստանն ալ կրնայ փոխզիջում չցանկալ երկրի մը հետ, որ
կացինով սպանութիւն կատարած Ռամիլ Սաֆարովը կը դարձնէ ազգային հերոս, որ
Հունգարիոյ կողմէ արտայանձնուած է Ազրպէյճանին, հակառակ անոր որ ատիկա երբեք պէտք
չէր տեղի ունենար: «Այս պարագային միակ կարելի քայլը Լեռնային Ղարաբաղի անկախութեան
ճանաչումն է: Անիկա ժամանակին հռչակուած է լիովին համապատասխան գործող խորհրդային
սահմանադրութեան: Անիկա երբեք չէ ընդունուած, հիմա ժամանակն է այդ մէկը ընելու»,
եզրափակեց Ֆրանք Էնկել:
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Լեհ երեսփոխան Մարեք Եուրեք նշեց. «99 տարի առաջ Հռոմի Պենետիկտոս ԺԵ. պապը
խաղաղութեան իր ուղերձին մէջ կոչ ուղղեց` դադրեցնելու պատերազմական կոտորածները եւ
ապահովելու Հայաստանի անվտանգութիւնը: Մենք գիտենք, թէ պատմութեան ընթացքին
ինչքա՛ն տառապած է այս ժողովուրդը: Ես չեմ խօսիր միայն Հայոց ցեղասպանութեան մասին,
որ տեղի է ունեցած շուրջ 100 տարի առաջ: Ես կը խօսիմ հայկական անկախութեան ծագման
մասին` 80-ականներու վերջաւորութեան եւ 90-ականներու սկիզբը», նշած է Եուրեք:
Երեսփոխանը խօսած է սեփական երկրի սահմաններու անվտանգութիւնը ապահովելու
Հայաստանի իրաւունքին մասին` նշելով. «Հայաստան յատուկ իրաւունք ունի ապահովելու իր
սահմաններու անվտանգութիւնը: Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչութիւնը նոյնպէս
անվտանգութեան իրաւունք ունի: Մենք պէտք չէ մոռնանք զիրենք: Որքան աւելի շատ
ներկայացուած ըլլանք այդտեղ, այդքան աւելի շատ պիտի կարենանք աջակցիլ Հայաստանի
անվտանգութեան»:
Եւրոպական խորհրդարանին մէջ Կիպրոսի ներկայացուցիչ Մաւրիտիս Քոսթաս յայտնեց, որ
զինուորական տագնապը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրի լուծում չի կրնար բերել: Ան նշեց
զինադուլի
դրութեան
խախտումները
հետաքննող
գործիքակազմի
կիրարկման
կարեւորութիւնը: Հայաստանը համաձայն գտնուած է քննարկել այդպիսի գործիքակազմի
կիրարկման մանրամասնութիւնները, իսկ Ազրպէյճանը` մերժած: Ան աւելցուցած է, որ տուեալ
գործիքակազմի կիրարկման պարագային երկու կողմերուն մօտ ալ կարելի պիտի ըլլայ փրկել
մարդկային կեանքեր:
Կիպրոսը ներկայացնող այլ երեսփոխան մը` Էլենի Թէոխարուս իր կարգին յայտնեց.
«Եւրոպական Միութիւնը պէտք է աջակցի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդին, որ կը պայքարի
իր ազատութեան համար: Անոնք չեն կրնար ձգուիլ անարդարութեան մէջ: Մենք պէտք է
ճանչնանք Լեռնային Ղարաբաղը եւ պատժամիջոցներ կիրարկենք Ազրպէյճանի դէմ: Ատիկա
մեզի պիտի մօտեցնէ խաղաղութեան հաստատման»:
Ռումանացի երեսփոխան Պուշոյ Քրիսթիան-Սիլվիու յայտնեց, որ Մինսքի խմբակի
համանախագահ Ռուսիան պէտք է գործէ բացառապէս յանուն խաղաղութեան հաստատման,
ինչին կը հակասէ այդ երկրին կողմէ հակամարտող կողմերուն զէնք մատակարարելու փաստը:
Ան ոչ միայն մտահոգիչ, այլ նաեւ անընդունելի նկատեց Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին
ծիրին մէջ բռնկած վերջին լարուածութիւնը: «Այս նոր լարուածութիւնը բացարձակապէս
անընդունելի է երկու պատճառով: Նախ, անմեղ մարդոց կեանքեր խլեց. մեզի համար ատիկա
չափազանց բարձր գին ունեցաւ, ինչ որ երբեք չենք կրնար հանդուրժել: Երկրորդը, որովհետեւ
մենք ականատես եղանք ոչ միայն զինադուլի վերջին խախտումին, այլ նաեւ ամէնէն ծաւալուն
գործողութիւններուն` 1994-ին կնքուած զինադուլի համաձայնութենէն ետք: Կը կարծեմ, որ
այսօր թշնամանքին վերջ դնելու ուղղուած կոչերը այսուհետեւ բաւարար չեն եւ, անկեղծ ըսելով,
22 տարի ուշացած են», նշեց Քրիսթիան-Սիլվիու:
Ան ընդգծեց, որ ժամանակն է, որ Եւրոպական Միութիւնը լիակատար աջակցութիւն ցուցաբերէ
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ջանքերուն, իսկ Ռուսիան գործէ բացառապէս յանուն խաղաղութեան
հաստատման: «Ինչպէ՞ս կրնայ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահ երկիրը ըլլալ
խաղաղութեան վնասողը եւ միաժամանակ երկու երկիրներուն հիմնական զէնք
մատակարարողը», խօսքի վերջաւորութեան հարց տուաւ Եւրոպական խորհրդարանի անդամ
երեսփոխանը:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Սուրիայէն Արձակուած Հրթիռներ Պայթած Են Թուրքիոյ
Մէջ
Սուրիայէն արձակուած հրթիռներ ինկած են
Թուրքիոյ մէջ. կան վիրաւորներ:
Սուրիոյ
հրթիռներ
քաղաքին

տարածքէն
պայթած
մէջ,

են

այդ

արձակուած

երեք

թրքական

Քիլիս

պատճառով

ալ

վիրաւորուած է 12 մարդ:
Ըստ «Անատոլու»-ի, հրթիռներէն մէկը ինկած
է տան մը վրայ, վնասուած են տուներ եւ ինքնաշարժներ: Վիրաւորները տեղափոխուած
են հիւանդանոց:
Քիլիսի քաղաքապետ Սուլէյման Թափսըզ յայտնած է, որ թրքական բանակը կրակ
բացած է այն վայրերուն դէմ, ուրկէ արձակուած են հրթիռները:

Ուաշինկթընի Մէջ Ձերբակալուած Են 400 Ցուցարարներ
Ուաշինկթընի

մէջ

տուեալներով

ոստիկանութեան

ձերբակալուած

են

փտածութեան դէմ բողոքի ցոյցի աւելի
քան 400 մասնակիցներ:
Քափիթըլ Հիլի մօտ տեղի ունեցած ցոյցին
մասնակիցները
ազատ

եւ

նաեւ

արդար

պահանջած

են

ընտրութիւններ

կատարել: Անոնք վանկարկած են. «Մէկ
մարդ, մէկ քուէ» եւ «Դրամը տեղ չունի քաղաքականութեան մէջ» կարգախօսները:
Ոստիկանութիւնը

բազմութիւնը

բաժնած

է

երկու

մասի:

Անօրինական

գործողութիւններու համար ձերբակալուած ցուցարարները ձեռնակապերով տարուած
են փոխադրակառքեր:
11 ապրիլի ցոյցը կատարուած է «Ժողովրդավարական գարուն» խորագիրի տակ բողոքի
ցոյցերուն ծիրին մէջ:

www.aztarar.com
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Վերնախաւին Զգաստանալու Պահը
«Բոլոր մեծահարուստները պէտք է հասկանան, որ իրենց ունեցածը կարող է զրոյի վերածուել, եթէ
հայրենիքը չպաշտպանուիֈ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ հայրենիքը առաջնագծում պաշտպանում են
հիմնականում անապահով խաւերի ներկայացուցիչները, զաւակներըֈ Սա բոլորի համար պէտք է դաս
լինի, ահազանգ լինի հէնց այդ անձանց համար, որ ամէն մի լուման պէտք է ուղղել բանակի
պաշտպանունակութեան բարձրացմանըֈ Սերունդների կեանքն ապահովւում է ոչ թէ դիզուած
հարստութեամբ, այլ՝ պաշտպանութեամբֈ Եթէ մտածում են, որ այդ հարստութիւնը դիզելով՝ սերունդէ
սերունդ փոխանցելու են, չարաչա՛ր սխալւում ենֈ Սերունդների կեանքն ապահովւում է հայրենիքը
պաշտպանելով»։ Այս խօսքերը կը պատկանին ՀՅԴ Բիւրոյի Քաղաքական Ներկայացուցիչ Արմէն
Ռուստամեանին եւ կ՛արտայայտեն Հայաստանի ժողովուրդի բացարձակ մեծամասնութեան տեսակէտըֈ
Արցախի քառօրեայ պատերազմէն ետք, համացանցային ընկերային ցանցերուն վրայ, մամուլի մէջ եւ
գրեթէ ամէն անկիւն նո՛յն խօսակցութիւնն է, նո՛յն հարցադրումները, նո՛յն բողոքը… Ինչո՞ւ հայկական
բանակը չէ սպառազինուած գերարդիական զէնքերովֈ Ինչպէ՞ս անհատ քաղաքացիներ հսկայական
հարստութիւն կուտակած են, իսկ պետական պիւտճէն խեղճ է եւ աղքատֈ Ե՞րբ պիտի հաշուետուութեան
կանչուին

պետական

պիւտճէն

թալանողները,

հարկերէն

խուսափողները,

մինչեւ

ակռաները

կոռուպցիայի՝ փտախտի եւ կաշառքի մէջ թաղուած պաշտօնեաներըֈ Միթէ այս մարդոց պատճառո՞վ չէ,
որ պետական պիւտճէն խեղճուկ կը մնայ եւ մեր բանակը կը զրկուի գերարդիական զէնքեր ունենալու
հնարաւորութենէն։
Եթէ

այս

օրերուն

հետեւիք

համացանցի

վրայ

արծարծուող

նիւթերուն,

անմիջապէս

պիտի

անդրադառնաք, որ բոլոր այս մեղադրանքները ուղղուած են իշխանութիւններու ներկայացուցիչներունֈ
Ընկերային ցանցերու վրայ կ՛երեւին նախարարներու կամ իշխանութեան բուրգին գագաթը գտնուող
մերձաւոր մարդոց միլիոններ արժող ապարանքները՝ Երեւանի եւ եւրոպական այլ քաղաքներու մէջ, կը
խօսուի անոնց «օֆշորային» հաշիւներուն, կուտակած միլիառներուն մասին եւ ի վերջոյ՝ կը տրուի նոյն
հարցը. «Զէնքի փող չկա՞յ… բա էս միլիարդները ո՞րտեղից էք բերել, ո՞նց էք կուտակել»։
Հայրենիքի պաշտպանութեան համար հայ քաջարի զինուորը ըրաւ ամէն ինչ, նոյնիսկ՝ անհնարինը, եւ
արժանի հակահարուած հասցուց ռուսական, թրքական եւ իսրայէլեան գերարդիական զէնքերով
զինուած ատրպէյճանական բանակինֈ Իսկ ժողովուրդը ինքնակամ ու ինքնաբուխ՝ մէկ բռունցք դարձաւ
ու կանգնեցաւ հայ զինուորին կողքին, եւ հիմա արդէն կը պահանջէ, որ յանուն հայկական բանակի
հզօրացման, յանուն հայրենիքի զարգացման, յանուն հայրենիքի գոյութեան՝ այլեւս ի սպառ վերջ դրուի
կոռուպցիային, զեղծարարութիւններուն, անարդարութեան, թալանին ու հայրենի հարստութեան
կողոպուտին։
Քանի դեռ ուշ չէ, ժողովրդային այս պահանջին տէր պէտք է կանգնինք բոլո՛րս՝ քաղաքական բոլո՛ր
ուժերը, քաղաքացիական հասարակութեան ներկայացուցիչները, հայրենիքի ճակատագիրով մտահոգ
իւրաքանչիւր հայորդի՝ Հայաստանի եւ Սփիւռքի բոլոր հարթակներուն վրայֈ Այս պատերազմը
ինքնամաքրուելու, զգաստանալու առիթ կ՛ընձեռէ Հայաստանի այսպէս կոչուած վերնախաւինֈ Ինչպէս
Արմէն Ռուստամեան կը նշէ. «Հայրենիքը բոլորի համար մէ՛կն է… Այս ամէնը լուրջ դեռ է խաղալու, որ
լուրջ վերանայումներ կատարուեն մեր ընթացքի մէջ՝ թէ՛ ներքին եւ թէ արտաքին»։
Գրեցէ՛ք ինծի:

ՐԱՖՖԻ ՏՈՒՏԱԳԼԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Քանդակագործ Էրոլ Սարաֆեանի
Նոր Ստեղծագործութիւնը`
Օրմանեան Պատրիարքի Արձանը
Մարտ 28-ին պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Արամ արք. Աթէշեանի նախագահութեամբ
Շիշլիի հայոց գերեզմանատան մէջ կատարուեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն:
Այս առիթով տեղի ունեցաւ Թուրքիոյ հայոց վախճանեալ մեծանուն պատրիարքներէն Մաղաքիա արք.
Օրմանեանի քանդակուած ճերմակ մարմարէ նոր արձանին բացումը: Արձանը քանդակուած էր
քանդակագործ ու նկարիչ Էրոլ Սարաֆեանի կողմէ:
Մօտաւորապէս երկու մեթր բարձրութեամբ արձանի պատուանդանին վրայ գրուած են պատրիարքի
անունն ու մականունը եւ ծննդեան ու վախճանման թուականները, իսկ աջ եւ ձախ կողմերուն վրայ կայ
նշանաւոր բանաստեղծ Իգնա Սարըասլանի կողմէ մեծանուն պատրիարքին մասին ձօնագրութիւն մը:
Գերեզմանատան յանձնախումբին կողմէ հրատարակուած էր նաեւ թերթիկ մը` երանաշնորհ Օրմանեան
պատրիարքի կենսագրական գիծերուն մասին:
Կաթողիկէ հայ համայնքի վիճակաւոր Լեւոն արք. Զէքիեան իր խօսքին մէջ նշեց, թէ արձանը
կանգնեցնելու որոշումը ամէնէն ճիշդ քայլն է, որպէսզի մեծ եկեղեցականին, մեծ հայուն, մեծանուն
գիտնականին յիշատակը թարմ մնայ Շիշլիի գերեզմանատան մէջ: Ան նկատել տուաւ, որ Օրմանեան
պատրիարքին «Ազգապատում»-ը Հայաստանեայց եկեղեցւոյ պատմութեան կոթողային գործերէն մէկն է:
Ապա խօսք առաւ պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Արամ արք. Աթէշեան, որ ընդգծեց
պատրիարքին կարեւոր յատկանիշները` շեշտելով, որ Օրմանեան պատրիարք աստուածաբան,
պատմաբան, հայագէտ, դիւանագէտ, գիտնական եւ մեծանուն հեղինակ էր:

«Ասուպ» Նուագախումբին Առաջին Նուագահանդէսը
Հովանաւորութեամբ «Չհարմահալ» ուսանողական միութեան Նոր Ջուղայի մասնաճիւղի
վարչութեան, 4 մարտին Նոր Ջուղայի հայոց ազգ.
կրթահամալիրի «Ալենուշ Տէրեան» սրահին մէջ տեղի
ունեցաւ
«Ասուպ»
նուագախումբին
առաջին
նուագահանդէսը` ռոք երաժշտութեան անզուգական
կատարումներով:
3-ամեայ
«Ասուպ»
նուագախումբը
ռոք
կատարումներով հանդէս եկած է զանազան
ելոյթներով,
ինչպէս`
Ջաւախքի
նուիրուած
փառատօնը եւ Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչման ձեռնարկները :
«Չհարմահալ» միութեան Նոր Ջուղայի մասնաճիւղի վարչութեան անունով միութեան
մշակութային-գեղարուեստական միաւորի անդամ Վանէ Թորոսեան խօսք առնելով`
անդրադարձաւ «Ասուպ»-ի հիմնադրութեան եւ գործունէութեան: Նոյն միաւորի անդամ
Վեհանուշ Խուտապախշեան խօսեցաւ ռոք երաժշտութեան ծագումին մասին: Նուագախումբին
անունով Դրօ Տէր-Մարտիրոսեան շնորհակալական խօսք ուղղեց բոլոր անոնց, որոնք
սատարեցին ձեռնարկի յաջողութեան: Աւարտին, կազմակերպիչ միութեան վարչութեան անդամ
Նորա Շահիճանեան գնահատեց «Ասուպ» նուագախումբին կատարումը` մաղթելով անոր
բեղուն գործունէութիւն:
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Հրանդ Տինքին Նուիրուած Ոգեկոչման Համերգ
Հայոց ցեղասպանութեան 101-ամեակին առիթով,
Լոս Անճելըսի Պոլսահայ միութիւնը 16 ապրիլին
Փասատինայի «Ամպասատոր» համերգասրահին
մէջ նախաձեռնած է ոգեկոչման համերգի մը`
նուիրուած
Հրանդ
Տինքի
յիշատակին:
Ներկայացման պատուոյ հիւրն է Ռաքել Տինք,
որուն
պիտի
ընկերակցին
նաեւ
այս
ստեղծագործութեան
հեղինակ,
երգահան,
նշանաւոր երաժիշտ Մաժակ Թօշիկեան եւ
քնարերգակ Պերճուհի Պէրպէրեան: Համերգի
կազմակերպիչ յանձնախումբին մաս կը կազմեն
համահայկական
հաստատութիւններն
ու
կազմակերպութիւնները:
Յատկանշական է, որ ասիկա պիտի ըլլայ Հրանդ Տինքի ժառանգութեան նուիրուած սոյն
ստեղծագործութեան առաջին ներկայացումը Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ: Այս ձեւով սկիզբը
պիտի դրուի Հայոց Մեծ եղեռնի 101-րդ տարելիցին նուիրուած ձեռնարկներու շարքին:
Այս ոգեկոչումը համերաշխութեան շարժառիթ պիտի հանդիսանայ նաեւ բոլոր հայերուն
համար, որոնք Ցեղասպանութեան պահանջատէրերն են եւ կը սպասեն Ցեղասպանութեան
յանցագործութեան ճանաչման ու դատապարտումին: Ցեղասպանութեան նորագոյն նահատակը
դարձած Տինքը իր ժողովուրդին ձայնն էր:

Աղօթք` Արեւմտեան Ամերիկայի Թեմի
Եկեղեցիներուն Մէջ Արցախի Սահմանները
Պաշտպանած Նահատակներու Հոգիներուն Համար
Արցախի մէջ տեղի ունեցող վերջին դէպքերուն եւ հայկական
բանակին տուած զոհերուն համար, թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք.
Մարտիրոսեան Ազգային առաջնորդարանի համացանցի էջով
անցեալ շաբաթ կոչ ուղղեց մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, որ
զօրակցական աղօթքով միասնութիւն յայտնէ Արցախի մեր
ժողովուրդին ու պաշտպաններուն:
Իր կարգին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոս յանձնարարեց բոլոր թեմերուն, որ կիրակի, 3
ապրիլին, բոլոր եկեղեցիներուն մէջ կատարուի հոգեհանգստեան պաշտօն` նահատակներու հոգիներուն
համար: Ընդառաջելով վեհափառ հայրապետի տնօրինումին` կիրակի, թեմի եկեղեցիներուն մէջ
զօրակցական «Տէր ողոմեա»-ի աղօթք բարձրացուեցաւ եւ հոգեհանգիստ կատարուեցաւ նահատակներու
հոգիներուն համար եւ ժողովուրդը միակամօրէն իր զօրակցութիւնն ու վշտակցութիւնը յայտնեց Արցախի
ժողովուրդին:
Առաջնորդ սրբազանը Ս. պատարագ մատուցեց Նորթ Հոլիվուտի Հայց. առաքելական եկեղեցւոյ մէջ: Ան
իր պատգամին ընդմէջէն աղօթք բարձրացուց առ Աստուած, որ խաղաղութիւն պարգեւէ աշխարհիս, ի
մասնաւորի` Միջին Արեւելքի երկիրներուն ու այս օրերուն` Արցախ հայրենիքին: Ան հրաւիրեց
հաւատացեալները միասնաբար աղօթելու նահատակներու հոգիներուն համար եւ Աստուծմէ խնդրելու
պաշտպան կանգնիլ մեր հայրենիքին ու մասնաւորաբար` սահմանապահ քաջարի զինուորներուն:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Հայ Մօր Ճակատագի՞ր…
Երեք Որդիներն Ալ Զինուոր Են
«Երբ արու զաւակ կ՛ունենաս, աչքալուսանք կու տան` հայրենիքին զինուոր մը եւս ծնաւ:
Հիմա երեք որդիներս ալ հայրենիքի զինուոր են: Իրենց նման հազարաւոր տղաներու հետ կը
պահպանեն մեր հողն ու ջուրը:
Դժուար է, շատ դժուար է միաժամանակ երեք զինուոր որդի ունենալ բանակին մէջ, երբ երեքն
ալ տարբեր վայրերու մէջ կը ծառայեն…
Կեանքիս մէջ ամէն դժուարութեան դիմացեր եմ, յաղթահարեր եմ, միայն կարօտին է, որ չեմ
դիմանար, բայց կը համակերպիմ, կը գիտակցիմ` հիմա հայրենիքը աւելի քան երբեւէ զինուորի
կարիք ունի:
Ափսոս, զաւակներուս հայրը չկայ, այլապէս շատ հպարտ պիտի զգար զինուոր որդիներով:
Լոյսը բացուելուն պէս առաջին աղօթքս առ Աստուած մեր զինուոր զաւակներուն համար է`
«ամենակարող Տէր, պահպանէ՛ մեր զաւակները, չոր պահէ մայրերուն աչքերը»:
Տղե՛րք ջան, իմ սիրասուն զինուոր զաւակներ, մեր արծիւ զաւակներ, ձեզ ուժ եւ կորով կը
մաղթեմ, թող ձեր ձեռքը չդողայ թշնամիին արժանի հարուած տալու ժամանակ: Միասին եղէք,
միակամ` իրար սարի պէս թիկունք. թշնամին մեր միասնականութենէն շատ կը վախնայ:
Ձեզ` մեր բանակի բոլոր զինուորներ, խաղաղութիւնը պահող պահպանող տղաք, անփորձանք
ծառայութիւն եւ բարի վերադարձ հայրենի օճախներ:
Վերադարձէ՛ք եւ շէնցուցէք ձեր տունն ու հայրենիքը խաղաղութեան մէջ»:

ԱՍՊՐԱՄ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ

Ձեր Մայրերը Ձեզ Հետ Են
«Հայրենիքէն թանկ ու սուրբ անկիւն չկայ: Այսօր հայրենիքի մէջ հարազատ հողի համար կը
ծառայեն իմ երեք որդիներս: Մինչ ծառայութիւն` անոնք Ռուսաստան էին, բայց առանց իսկ մէկ
վայրկեան տատամսելու վերադարձան հայրենիք` իրենց պարտքը տալու:
Մայրական սիրտս անհանգիստ է, տագնապներով լեցուն:
Այս աշխարհին երեսին մեզի բաժին մնացած այս բուռ մը հողը դարձեալ վտանգի մէջ է: Սիրտս
կը ցաւի ամէն զինուորի համար, զինուորի կեանքէն թանկ կեանք չկայ…
Երբեմն կը զարմանամ` մեր աչքով մեր 18-20 տարեկան զաւակները երեխայ են, իսկ խորքին մէջ
անոնք հերոս տղաք են, առիւծ տղաք, անվախ ու քաջ: Շնորհակալ եմ բոլոր զինուոր
զաւակներուն, որոնք այս պահուս կանգնած են ճակատին:
Մենք` ձեր մայրերը, ձեզի հետ ենք հոգիով, միտքով, աղօթքներով: Անփորձանք ծառայութիւն
ձեզի, մեր զինուորներ, բարի վերադարձ ձեզ, մեր քաջ զաւակներ»:

ԳԱՅԵԱՆԷ ՇԱՀԻՆԵԱՆ
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Ուժեղին Է Աշխարհն Ու Իրաւունքը
«Իմ երեք որդիներս կ՛ուսանին Վազգէն Սարգսեանի անուան հիմնարկին մէջ: Ստիպողաբար
չեն ընտրած զինուորականի մասնագիտութիւնը, այլ` սիրով, իրենց իսկ փափաքով:
Ճակատագիրը մեզ բարի հարեւաններ չէ շնորհած, հետեւաբար պարտաւոր ենք ուժեղ ու ամուր
ըլլալ:
Մենք արմատներով գանձակցի ենք, գիտենք` ի՛նչ կը նշանակէ բռնի տեղահանութիւն, աւեր,
ջարդ, գիտենք` ինչ ծանր է տարիներով վաստակած, ստեղծած տուն-տեղը ձգել եւ ամէն ինչ
զերոյէն սկսիլը:
Կ՛ըսեն` հայու ամէն մէկ սերունդ իր բաժին պատերազմը ունի, ամէն սերունդ կը ճաշակէ
պատերազմին դառնութիւնը:
Հիմա տղաքս ռազմական գործ կ՛ուսանին, որովհետեւ կը գիտակցին, որ մեր թշնամին մէկ լեզու
գիտէ, մէկ լեզու կը հասկնայ, ատիկա զէնքի լեզուն է: Այսօր փոխուած են ժամանակները,
ուժեղին է աշխարհն ու իրաւունքը»:

ԷԼՄԻՐԱ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

Ապրելու կէսն էլ պատուով մեռնելն է:
Ա՛խ, երանի՜ թէ ես այնպէ՛ս մեռնեմ, Որ դու… ինձ սգաս:
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ

Ինչու են կռուում նոյն ընտանիքի երեխաները
Յաճախ կարելի է տեսնել, թէ ինչպէս են նոյն
ընտանիքի երեխաները /քոյրերը, եղբայրները/
կռւում միմեանց հետ անշնան թուացող երևոյթի
համար՝ վերցրեց իմ խաղալիքը, նստեց իմ
աթոռին և այլն: Ծնողների մեղքը սեփական
երեխաների նման պահուածքի հարցում այնքան
էլ փոքր չէ: Կռիւը շատ հեշտ է բորբոքել,
բաւական է միայն համեմատել երեխաներին
իրար հետ, ասել, որ մէկը խաղալիքները
հաւաքում է խաղալուց յետոյ, միւսը չի
հաւաքում, մէկն աւելի արագ է սովորում ոտանաւորը, քան միւսը և այլն: Երեխային
կարելի է համեմատել միայն իր հետ, ընդ որում պետք է շեշտել ոչ թէ թերութիւնները,
այլ առաւելութիւնները՝ դու այսօր տնային աշխատանքն աւելի գեղեցիկ ու արագ
գրեցիր, քան երէկ:
Անթոյլատրելի
է
երեխայի
ֆիզիկական,
մտաւոր
և
հոգեբանական
առանձնահատկութիւնները քննարկել միւսների ներկայութեամբ, ընդգծել դրանք,
առաւել եւս՝ ծաղրել: Ասենք՝ հիւրերի ներկայութեամբ ասել՝ դու արդէն մեծ տղայ ես,
բայց վախենում ես մթութիւնից, կամ՝ դեռ չես կարողանում շորերդ ինքնուրոյն հագնել և
այլն: Սրանք կարող են մանրուքներ թուալ, բայց ներքուստ մրցակցութիւն են
սերմանում ընտանիքի միւս երեխաների նկատմամբ, ինչը, որպէս հետևանք, կարող է
բերել կռիւների:
Եթէ, այնուամենայնիւ, երեխաները սկսում են կռուել, ծնողները երբէք չպէտք է
1)

յայտնուեն դատաւորի կարգավիճակում և սկսեն դատ ու դատաստան տեսնել,
որոշեն, թէ ով է մեղաւոր, ով՝ ոչ:

2)

քարոզեն, որ երեխաները թողնեն ատելութիւնն ու անհանդուրժողականութիւնը
միմեանց նկատամբ՝ ասենք ասել՝ չի կարելի ծեծել քրոջը, քանի որ նա քո քոյրն է
և այլն:

3)

ուժով փորձել բաժանել նրանց

4)

համոզել երեխաներից մէկին զիջել, նահանջել միւս երեխայի ցանկութիւնների
օգտին

5)

գոռալ, խփել երեխաներին

Ինչպէս ճիշտ դադարեցնել կռիւը և ընդհանրապէս վերացնել այն՝ կը ներկայացնենք
շուտով՝ մեր յաջորդ նիւթում:

www.armenianprelacykw.com
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