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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

Այսու

կը

տեղեկացնենք

մեր

հաւատացեալ

ժողովուրդին, թէ Չորեքշաբթի, 18 Սեպտեմբեր 2019ին,

Քուէյթի

եւ

Շրջակայից

Հայոց

Թեմիս

նորանշանակ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ.
Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան ժամանեց Քուէյթ, ուր
դիմաւորուեցաւ Հոգեւոր Հովիւ Տ. Արտակ Ա. Քհնյ.
Քէհեաեանի եւ Քուէյթի
անդամներուն կողմէ:

Ազգային

Վարչութեան

Ինչպէս նախապէս տեղեկացուցած էինք, Հոգեշնորհ
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Հայր Սուրբը Սբ. Վարդանանց եկեղեցւոյս մէջ իր Անդրանիկ Պատարագը պիտի
մատուցէ եւ պատգամը փոխանցէ քուէյթահայութեան՝ վաղը, Ուրբաթ, 20 Սեպտեմբեր

2019-ին, առաւօտեան ժամը 11:30-էն սկսեալ: Պատարագի ընթացքին տեղի պիտի
ունենայ նաեւ Հանրապետական Մաղթանք եւ Դրօշակի Օրհնութիւն՝ Հայաստանի
Հանրապետութեան անկախութեան 28 ամեակին առիթով, իսկ Պատարագէն ետք,
Ազգային Առաջնորդարանի դահլիճէն ներս տեղի պիտի ունենայ աջահամբոյր:
Կը հրաւիրենք մեր
արարողութեանց:

սիրելի

ժողովուրդը

խուռներամ

ներկայ

ըլլալու

նշեալ

Հայ եկեղեցւոյ տօնացոյցի 5րդ եւ վերջին տաղաւարի, Խաչվերացի տօնին առիթով, Ուրբաթ 13
Սեպտեմբեր 2019-ին, սուրբ եւ անմահ Պատարագ մատուցեց եւ օրուան խորհուրդը ներկայ
հաւատացեալներուն փոխանցեց, եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տէր Արտակ Ա. Քհնյ.
Քէհեաեանը:
Քարոզէն առաջ, կատարուեցաւ Անդաստան: Ապա Տէր Հայրը, տօնին պատմականը կատարելէ
ետք, անդրադարձաւ Խաչի խորհուրդին, որ խորհրդանիշ է քրիստոնէական հաւատքին,

շեշտելով
խաչի
հաւատքով
խաչեալին
ետեւէն
քալելու
կարեւորութիւնը:
Սուրբ Պատարագի աւարտին, կատարուեցաւ ռեհանի օրհնութիւնը:
Եկեղեցւոյ բեմը, սուրբ Սեղանն ու սուրբ Խորանը սկիզբէն զարդարուած էր ռեհանի տունկերով,
որոնց պատրաստութեան համար եկեղեցւոյ տիկնանց յանձնախումբը ջանք չէր խնայած:
Հաւատացեալները օրուան խորհուրդով լիցքաւորուած եւ ռեհանի տունկերով բեռնաւորուած,
ուրախութեամբ վերադարձան իրենց բնակարանները:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ՀՅԴ
Արցախի
Կեդրոնական
կոմիտէն
կը
շարունակէ
բանակցութիւնները
Արցախի
խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական
ուժերուն հետ:
Արդարեւ, 18 Սեպտեմբերին Հայ յեղափոխական
դաշնակցութեան
Ստեփանակերտի
«Նիկոլ
Դուման» կեդրոնին մէջ ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական
կոմիտէն
հանդիպում
ունեցաւ
Արցախի
Հանրապետութեան խորհրդարանին մաս կազմող
ընդդիմադիր «Շարժում 88» կուսակցութեան ներկայացուցիչներուն հետ:
Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցաւ Դաշնակցութեան ներկայացուցած օրակարգը, որ,
ընդհանուր առմամբ, ընդունելի էր «Շարժում 88» կուսակցութեան ներկայացուցիչներուն եւ
կուսակցութեան ղեկավար Էդուարդ Աղաբէկեանի կողմէ:
Ընդդիմադիր կուսակցութեան ներկայացուցիչները պատրաստակամութիւն յայտնեցին
շարունակելու համաձայնեցուած թեկնածուի օրակարգին շուրջ բանակցութիւնները`
առաջնահերթութիւնը տալով քաղաքական ասպարէզին մէջ նոր դէմքերու շուրջ համախմբման:

Պաշտօնական այցելութեամբ Լիթուանիա գտնուող
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ
Մնացականեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը 18
Սեպտեմբերին Ռիկայի ամրոցին մէջ հանդիպում
ունեցաւ Լիթուանիոյ նախագահ Էկիլս Լեւիթսի հետ:
Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Լիթուանիոյ միջեւ
յարաբերութիւններու ներկայ մակարդակին` Զոհրապ
Մնացականեան եւ Էկիլս Լեւիթս գոհունակութեամբ
նշեցին, որ երկկողմանի յարաբերութիւնները հիմնուած են փոխադարձ յարգանքի վրայ`
աւելցնելով, որ անոնք ազատութեան եւ անկախութեան նկատմամբ առանձնայատուկ ուժեղ
զգացում ունեցող ժողովուրդներու միջեւ եղած կապի դրսեւորում են: Նախարար
Մնացականեան յոյս յայտնեց, որ այս այցելութիւնը մեծ նպաստ պիտի բերի երկու երկիրներուն
միջեւ հաստատուած քաղաքական երկխօսութեան առաւել աշխուժացման ու խորացման:
Հանդիպումին ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ Լիթուանիոյ հայ համայնքի
կարեւոր դերակատարութեան երկու երկիրներուն եւ ժողովուրդներուն միջեւ յաւելեալ
մերձեցման առումով: Նախարար Մնացականեան նշեց, որ ըլլալով Լիթուանիոյ հպարտ
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քաղաքացիներ եւ իրենց ներդրումը ունենալով երկրի զարգացման մէջ` մեր հայրենակիցները
միաժամանակ կը հանդիսանան իրենց ազգային ինքնութիւնը կրողներ եւ պահապաններ:
Եւրոպական Միութեան եւ այդ միութեան անդամ երկիրներու հետ գործընկերութեան
պարունակին մէջ, երկուստեք արժեւորեցին Արեւելեան գործընկերութիւնը` իբրեւ ընդհանուր
արժէքներու եւ նախանշուած նպատակներու հիման վրայ ձեւաւորուած արդիւնաւէտ, մեծ
ներուժ պարունակող հարթակ:
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին` նախարար Մնացականեան ներկայացուց
Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը եւ մօտեցումները:
Նախարար Մնացականեան նաեւ հանդիպում ունեցաւ Լիթուանիոյ փոխվարչապետ,
պաշտպանութեան նախարար Արթիս Փապրիքսի հետ, որուն հետ քննարկուեցաւ
պաշտպանութեան ոլորտին մէջ համագործակցութիւնը, յատկապէս ՕԹԱՆ-ի ծիրին մէջ, նաեւ`
Աֆղանիստանի եւ Քոսովոյի մէջ հայ խաղաղապահներուն մասնակցութիւնը: Մնացականեան
վերահաստատեց Հայաստանի պատրաստակամութիւնը` շարունակելու եւ ընդլայնելու իր
ներդրումը խաղաղութեան պահպանման եւ մարդասիրական գործողութիւններու միջազգային
ջանքերուն մէջ:

Երեւանի ընդհանուր իրաւասութեան դատարանը (Շէնգաւիթի նստավայր)` դատաւոր Աննա
Դանիբէկեանի նախագահութեամբ, մերժեց Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոպերթ
Քոչարեանի խափանման միջոց կալանքը վերացնելու պաշտպաններուն միջնորդութիւնը, զոր
անոնք ներկայացուցած էին 7 Սեպտեմբերին: Ամիսներ առաջ պաշտպանները ներկայացուցած
էին նաեւ գրաւի դիմաց Քոչարեանը ազատ արձակելու միջնորդութիւնը, որուն քննարկումը չէ
կատարուած ցարդ:
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Դատարանին մէջ միջնորդութիւնը ներկայացնելով` Ռոպերթ Քոչարեանի փաստաբաններէն
Հայկ Ալումեան յայտնեց, որ կարելի է ազատ արձակել նախկին նախագահը, մանաւանդ որ
մեղադրող կողմը չի կրնար նշել որեւէ փաստ` ուղղակի կամ անուղղակի, երբ Քոչարեան
փորձած է խուսափիլ քննութենէն կամ խոչընդոտել զայն: Փաստաբանը շեշտեց, որ նախորդ
տարուան օգոստոս-Սեպտեմբեր ամիսներուն, ազատութեան մէջ գտնուող Քոչարեան, որուն
նկատմամբ տակաւին ընտրուած չէր որեւէ խափանման միջոց, ունենալով անձնագիր,
ունենալով Գերմանիոյ մէջ հետազօտութեան ենթարկուելու անհրաժեշտութիւն, երկրէն դուրս
չէր ելած: «Այդ պահուն ոչ մէկ օրէնք կը խանգարէր, որ Ռ. Քոչարեանը մեկնէր Գերմանիա:
Այնուամենայնիւ, Գերմանիա մեկնելու անհրաժեշտութեան մասին ան տեղեկացուց վարոյթ
իրականացնող մարմինին, իսկ երբ նախաքննական մարմինը ըսաւ` քննութեան շահերէն չի
բխիր հանրապետութենէն անոր մեկնիլը, ան վերադարձուց իր տոմսերը եւ չգնաց: Ասիկա եւս
մէկ ու շատ կարեւոր փաստ է` գնահատելու այն հաւանականութիւնը, թէ ի՛նչ կրնայ տեղի
ունենալ, եթէ Ռ. Քոչարեանի խափանման միջոցը վերացուի կամ իբրեւ այլընտրանքային
խափանման միջոց կիրարկուի գրաւ», ըսաւ Ալումեան:
Փաստաբան Արամ Օրբէլեան իր կարգին նկատել տուաւ, որ այս գործով օրէնսդիր ու գործադիր
մարմիններու ներկայացուցիչները դատական իշխանութեան վրայ կը բանեցնեն ճնշումներ,
որոնք աւելի կ՛աշխուժանան, երբ կը քննարկուի Ռոպերթ Քոչարեանի կալանքի հարցը: «Վերջին
ճնշումները, ըստ էութեան, եղած են Չորեքշաբթի օր` ձեր կողմէ որոշում կայացնելու նախօրէին:
Չեմ ուզեր անդրադառնալ տարբեր մարդոց կողմէ ձեզի տրուած այցելութիւններուն վերաբերող
լուրերուն», դիտել տուաւ Օրբէլեան:
Ան նաեւ դատաւորին ուշադրութեան յանձնեց այն հանգամանքը, որ Սահմանադրական
դատարանը կարծիք ստանալու համար դիմած է Վենետիկի յանձնաժողովին, ինչ որ կը
նշանակէ, թէ առկայ է առերեւոյթ կասկած, որ Քրէական օրէնսգիրքի 300.1 յօդուածը չի
համապատասխաներ
Սահմանադրութեան,
հետեւաբար
կը
միջնորդեն
կիրարկել
ազատազրկման հետ կապ չունեցող խափանման միջոց:
Խօսք առաւ նաեւ Ռոպերթ Քոչարեան, որ, անդրադառնալով քննութենէն իր թաքնուելու
վերաբերեալ առկայ մտահոգութիւններուն, ըսաւ, թէ, եթէ փախուստ տուող անձնաւորութիւն մը
ըլլար, ապա այսօր ազրպէյճանցիք Ստեփանակերտի մէջ թէյ կը խմէին` աւելցնելով, որ կը
հասկնայ` շատերուն համար դժուար է ասիկա ըմբռնել:
Քննութեան վրայ ազդելու կամ զայն խոչընդոտելու վերաբերող մտահոգութիւններուն մասին
խօսելով` Ռոպերթ Քոչարեան ըսաւ, թէ նման փաստեր գոյութիւն չունին:
Նիստին ներկայ էին նոյն գործին հետ առնչութիւն ունեցող, Հայաստանի նախագահի
աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արմէն Գէորգեան, Հաւաքական անվտանգութեան
պայմանագիրի կազմակերպութեան նախկին ընդհանուր քարտուղար Եուրի Խաչատուրով,
պաշտպանութեան նախկին նախարար Սէյրան Օհանեան եւ անոնց փաստաբանները:
Որոշումի հրապարակումէն քիչ անց, Ռոպերթ Քոչարեանի փաստաբանները վերաքննիչ բողոք
ներկայացուցին Երեւանի ընդհանուր իրաւասութեան դատարանի որոշման դէմ: Այս
տեղեկութիւնը լրագրողներուն փոխանցեց Քոչարեանի փաստաբանական խումբի անդամ Հայկ
Ալումեան, իսկ միւս պաշտպան փաստաբանը` Յովհաննէս Խուդոյեան, ներկայացուց իր`
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պաշտպանեալը գրաւի դիմաց կալանքէ ազատ արձակելու վերաբերեալ միջնորդութիւնը, որուն
վերաբերող դատական հայց պիտի հրապարակուի 20 Սեպտեմբերին:
Նշենք, որ երբ Ռոպերթ Քոչարեան դատարան հասաւ, անոր դիմաց հաւաքուածները զինք
դիմաւորեցին ծափահարութիւններով ու բացագանչութիւններով: Իսկ դատավարութեան
ընթացքին, յատկապէս որոշումի յայտարարութեան նախօրեակին, լարուած վիճակ տիրեց
դատարանէն դուրս, ուր հաւաքուած Քոչարեանի կողմնակիցներն ու ընդդիմադիրները իրարու
հասցէին վիրաւորական խօսքեր ուղղեցին: Հոն էին նաեւ մեծաթիւ ոստիկաններ, որոնք շղթայ
կազմեցին` քաղաքացիներուն դէպի դատարան մուտքը արգիլելու համար:
Վճիռի հրապարակումէն ետք Քոչարեանի աջակիցները յայտարարեցին` «Ապօրինի դատարան
է»: Ռ. Քոչարեանի աջակիցներէն փաստաբան Վահէ Եփրիկեան ըսաւ, թէ Հայաստանի
իրաւական ոլորտի գրեթէ բոլոր մասնագէտները, որոնք իշխանութեան շահերուն չեն
սպասարկեր, հաստատած են, որ Ռոպերթ Քոչարեան պէտք է ժամ առաջ գտնուի ազատութեան
մէջ, քանի որ Սահմանադրական դատարանի որոշումով ան չի կրնար ենթարկուիլ քաղաքական
հետապնդումներու, իսկ խափանման միջոց կալանաւորումը առհասարակ չի կրնար
կիրարկուիլ անոր հասցէին: «Պարզ է, որ Սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով,
Հայաստանի ներպետական օրէնսդրութեան ուժով դատարանի որոշումը բացայայտ ապօրինի
է, իրաւախայտառակութեան հերթական դրսեւորում», յայտարարեց ան: Նախկին նախագահին
աջակիցները նշեցին, որ աւելի քան մէկ տարի է` Ռոպերթ Քոչարեանի նկատմամբ կը
գործադրուի քաղաքական հետապնդում: Բայց եւ այնպէս անոնք հաստատեցին, որ անպայման
պիտի յաղթեն, եթէ ոչ այսօր, ապա վաղը կամ աւելի ուշ:
Միւս կողմէ դատարանի դիմաց հաւաքուած այն քաղաքացիները, որոնք դէմ էին Ռ. Քոչարեանի
ազատ արձակման, երթով ուղղուեցան Միասնիկեանի արձան` տօնելու դատարանի որոշումը:

Հայաստանի Հանրապետութեան ոստիկանութեան պետ
Վալերի Օսիպեան իր հրաժարականը ներկայացուց`
խոստանալով այս քայլին պատճառներուն մասին
խօսիլ հետագային: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան ստորագրեց Օսիպեանը աշխատանքէն զերծ
կացուցելու
միջնորդագիր,
որուն
վերաբերող
հրամանագիր
ստորագրեց
նախագահ
Արմէն
Սարգսեան:
Աւելի ուշ յայտարարուեցաւ, որ, Նիկոլ Փաշինեանի
որոշումով, Վ. Օսիպեան նշանակուեցաւ Հայաստանի
վարչապետի գլխաւոր խորհրդական:
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Հրաժարականին առիթով Վալերի Օսիպեանի հրապարակած յայտարարութեան մէջ նշուեցաւ.
«Ամբողջ կեանքիս ընթացքին ծառայած եմ պետութեան ու ժողովուրդին, օրէնքին ու
արդարադատութեան` բացառապէս ուղենիշ ու չափորոշիչ ունենալով սպայի պատիւն ու
արժանապատուութիւնը: Այսուհետեւ եւս պիտի շարունակեմ ծառայել իմ ժողովուրդիս
սկզբունքի ու բարոյականութեան` նոյն չափանիշներով: Կ՛ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել հայ
ժողովուրդին ոստիկանի աշխատանքը գնահատելու եւ իրականացուած փոփոխութիւնները
արժեւորելու համար, շնորհակալութիւն համակարգի ամբողջ անձնակազմին` շարքայինէն
մինչեւ զօրավար, շնորհակալութիւն ոստիկանութեան զօրքերուն, շնորհակալութիւն
ոստիկանութեան պետին կից հասարակական խորհուրդին, լրատուամիջոցներուն`
պետութեան համար բարդ եւ պատասխանատու փուլին մեր կողքին կանգնելու համար:
«Շնորհակալութիւն բոլոր անոնց, որոնց հետ երկար ու դժուար ուղի կտրած եմ մեր ազնիւ
ծառայութիւնը իրականացնելու ատեն: Բոլորին կը մաղթեմ բարի ու անձնուէր ծառայութիւն,
անսասան հաւատարմութիւն սպայի պատուին ու արժանապատուութեան, որոշում
կայացնելու վճռականութիւն եւ պատրաստակամութիւն»:

Սիրելի՛ քուէյթահայեր,
Քուէյթի
Ազգային
առաջնորդարանի
«ԱԶԴԱՐԱՐ»ը 25 տարեկան է:

տեղեկատու՝

Կ'ուզենք նշել, թէ յառաջիկայ օրերուն 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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ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ

18 Սեպտեմբերին ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեան «Երկիր»-ին տուաւ
հարցազրոյց մը, որուն ընթացքին խօսեցաւ հայաստանեան վերջին իրադարձութիւններուն եւ
Հայաստանի վարչապետին Միացեալ Նահանգներ կատարելիք այցելութեան ընթացքին հայ
համայնքին հետ հանդիպումներուն մասին: Ստորեւ կը ներկայացնենք հարցազրոյցը:

ՅԱԿՈԲ ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ.- Հայաստանի քաղաքական ներկայ իրավիճակին
կապակցութեամբ, պէտք է արձանագրել, որ խորապէս մտահոգ ենք: Կը կուտակուին
բազմաթիւ խնդիրներ, որոնց դէմ յանդիման կը գտնուի այսօր երկիրը, սկսած` պետական
կառավարման համակարգին խնդրայարոյց փոփոխութիւններէն, մինչեւ դատական
համակարգին նկատմամբ բացայայտ ճնշումները, երկրի տնտեսական քաղաքականութեան մէջ
յայտարարուող, բայց չիրականացած քայլերը, եւ վերջին օրերուն` երկրի անվտանգութեան,
ապահովական
կառոյցներու
ղեկավարութեան
փաստացի
կամ
ակնկալուող
հրաժարականները:
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Յ.Տ.Խ.- Համահայկական օրակարգ ձեւաւորելու առաջադրանքը ողջունելի է. մենք ալ
հետեւողականօրէն այդ առաջադրանքին իրականացումը անհրաժեշտ նկատած ենք եւ
աշխատած այդ ուղղութեամբ: Սակայն, բաւական չէ յայտարարել, որ պէտք է ձեւաւորել
համահայկական
օրակարգ,
այլ
անհրաժեշտ
է
այդ
ուղղութեամբ
ցուցաբերել
համապատասխան վարքագիծ. բոլորի եւ ամէն ինչի մէջ շերտաւորումներ տեսնելու,
բաժանարար գիծեր ստեղծելու վարչապետին վարքագիծը չի նպաստեր, չի կրնար նպաստել
համահայկական օրակարգի ձեւաւորման: Միայն առողջ երկխօսութեամբ եւ համախոհութեան
մթնոլորտի մէջ կարելի է ձեւաւորել միասնական օրակարգ եւ մէկտեղել համայն հայութեան
ուժերը` երկրին առջեւ ծառացած խնդիրները լուծելու համար:

Յ.Տ.Խ.- Չենք կրնար չարձանագրել, որ Հայաստանի ներկայ իշխանութիւններուն խօսքին եւ
գործին միջեւ կան լուրջ խզումներ, իսկ չկշռադատուած քայլերը եւ գործողութիւնները չեն
նպաստեր կառուցողական մթնոլորտ եւ համազգային համերաշխութիւն ստեղծելուն:
Մտահոգիչ են յատկապէս հասարակութիւնը հակադիր` թշնամի ճամբարներու բաժնելու,
ներքին պառակտումի, պետական հաստատութիւններու դէմ ոտնձգութիւն կատարելու,
ազգային արժէքներն ու խորհրդանիշները հարցականի տակ առնելու փորձերը: Շարունակուող
ամբոխավարութիւնը, այլակարծութիւնը չհանդուրժելու, սեփական կամքը թելադրելու
գործելաոճը, քատրային խնդրայարոյց քաղաքականութիւնը, երկրին դէմ ծառացած տարաբնոյթ
մարտահրաւէրները յաղթահարելու յստակ տեսլականի և ծրագրային մօտեցումներու
բացակայութիւնը, արտաքին քաղաքականութեան մէջ նկատուող անորոշութիւնն ու
սայթաքումները կրնան քանդել անցեալ տարուան ժողովրդային շարժումին ձեռքբերումները`
նորէն պատճառ դառնալով հասարակութեան մօտ հիասթափութեան եւ յուսալքութեան:
Իշխանութիւնները տակաւին չեն գիտակցիր, որ այլեւս իրենք են երկրի ղեկավարման թիւ մէկ
պատասխանատուն եւ չեն կրնար շարժիլ իբրեւ քանդիչ ընդդիմութիւն: Իշխանութիւնը պէտք է
բացառէ մենատիրական ձգտումները եւ սահմանադրական կարգէ դուրս քայլերը: Մենք
բազմիցս յայտարարած ենք, որ անցեալի էջը փակուած է. մեզի համար այդ կ՛ենթադրէ
կասեցնել Լեւոն Տէր Պետրոսեանի ժամանակներէն սկիզբ առած անցեալի բոլոր յոռի
երեւոյթներուն վերադարձը: Բնականաբար, անցեալի սխալները պէտք է սրբագրուին օրէնքի
տառին եւ ոգիին համաձայն, բայց կարելի չէ անցեալը ընտրովի փորփրելով` փորձել
արդարութիւնը վերականգնել: Նաեւ, միայն անցեալի սխալները սրբագրելու ճիգը, կողմնակա՛լ
ճիգը, չի կրնար ինքնին յառաջընթաց արձանագրել երկրին համար. ընդհակառակն` ինչպէս
արդէն ցաւով բոլորս ականատես կ՛ըլլանք, այդ վարքագիծը նոր խնդիրներ կը ստեղծէ երկրին
համար: Անցեալի սխալները, բոլո՛ր սխալները, առանց մտահան ընելու պէտք է ապագայի
յստակ տեսլականով առաջնորդուիլ:

Յ.Տ.Խ.- Այն, որ սփիւռքեան կառոյցները, պետական կառոյցներուն նման, միշտ պէտք է
բարեփոխուին եւ նոր ժամանակներուն պատշաճեցուին` անառարկելի է: Սակայն, սփիւռքը
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պետականութիւն չէ, եւ սփիւռքի մասին խօսած, մտածած, ծրագրած ատեն, այս
իրականութիւնը ճիշդ պէտք է գնահատել: Պետութեան մէջ ընտրութիւններու ժամանակ
ընդհանրապէս քուէարկելու իրաւունք ունեցողներուն հազիւ կէսը, յաճախ` կէսէն ալ պակաս
թիւով մասնակիցներ կ՛ըլլան, եւ քուէարկողներու մեծամասնութեան քուէն ստացած
քաղաքական ուժերն են, որոնք կը դառնան իշխանութիւն: Իրականութեան մէջ, անոնք
ստացած են քուէարկելու իրաւունք ունեցողներու փոքրամասնութեան քուէն, բայց ոչ ոք խնդրոյ
առարկայ կը դարձնէ այդ իշխանութեան, համապետական թէ տեղական իշխանութեան
վաւերականութիւնը: Նոյն ձեւով, կարելի չէ ըսել, որ սփիւռքի մէջ գոյութիւն ունեցող գլխաւոր
կազմակերպութիւններու`
եկեղեցի,
կուսակցութիւն,
երիտասարդական,
մարզական,
մշակութային թէ բարեսիրական միութիւններու անդամներու թիւը սփիւռքահայութեան հազիւ
10 տոկոսը կը կազմեն, ուրեմն մնացած 90 տոկոսին հետ կապ չկայ: Պէտք է տեսնել, թէ ինչպէ՛ս
այդ 10 տոկոսի նախաձեռնութիւններուն կը մասնակցի մնացեալին մէկ կարեւոր մասը:
Օրինակներ թուելու կարիք չկայ այստեղ: Նաեւ, պարտինք անդրադառնալ, որ սփիւռքի մէջ այդ
գլխաւոր կազմակերպութիւնները վերջին տասնամեակներուն գտած են ձեւը միացեալ
գործունէութիւն ծաւալելու, յատկապէս երբ բացակայած է խորհրդային օրերու մնացուկ`
«բաժնէ` որ տիրես»-ի քաղաքականութիւնը, կամ ընդհակառակն` երբ պետութիւնը ինք
համախմբումի խթան հանդիսացած է:
Հայաստանի իշխանութիւններուն կողմէ` իբր թէ նոր կառոյցներ յառաջացնելու պատրուակով,
պէտք չէ քանդուին սփիւռքի խոշոր ու համահայկական կառոյցները, առանց որոնց յաճախ
հայապահպանման շատ տարրական կռուաններ` դպրոցներու, ակումբներու ցանցեր գոյութիւն
չեն ունենար: Իսկ սփիւռքը ներկայացնող որեւէ կառոյց ձեւաւորելու նախաձեռնութիւնը պէտք է
սփիւռքէն գայ: Պետութիւնը պէտք չէ նման նախաձեռնութեամբ հանդէս գայ. պետութիւնը
կրնայ եւ պէտք է նման նախաձեռնութիւնները քաջալերողի դերով հանդէս գայ, այլ ոչ`
նախաձեռնողի:

Յ.Տ.Խ.- Հայաստանի Հանրապետութեան օրուան իշխանութեան նկատմամբ մեր ընդդիմադիր
դիրքորոշումէն անկախ, արտաքին ճակատի վրայ, Դաշնակցութիւնը միշտ պատրաստակամ
եղած է աջակցելու երկրի վարկի բարձրացումին: Այս պարագան ալ տարբեր չէ. տեղւոյն մեր
կառոյցները կը մասնակցին վարչապետին ընդունելութեան այդ հաւաքներուն եւ
կարելիութեան պարագային` վարչապետին կը փոխանցեն մեր համակուսակցական
մտահոգութիւններն ու առաջարկները երկրին մէջ զարգացող իրադարձութիւններուն եւ
համահայկական օրակարգերուն նկատմամբ: Կ՛ակնկալենք, որ վարչապետը իր ելոյթներով
յուսախաբ չ՛ըներ սփիւռքի իր լսարանները:
Մենք նոյնիսկ խորհրդային օրերուն ըսած ենք, որ իշխանութիւնները ժամանակաւոր են,
պետութիւնն ու ազգային-պետական շահը` մնայուն. այս գիտակցութեամբ է, որ երէկ, այսօր եւ
վաղը,
անկախ
մեր
քաղաքական
դիրքորոշումէն
եւ
իշխանութիւններուն
հետ
յարաբերութիւններէն, իբրեւ համահայկական ցանցային կառոյց, Դաշնակցութիւնը իրեն
համար ճշդած յստակ կարմիր գիծեր ունի եւ երբեք չէ առաջնորդուած ու պիտի չառաջնորդուի
նեղ կուսակցական շահով ու պահու թելադրանքով: Դաշնակցութեան անվերապահ համոզումն
է, որ Հայաստանը ազգին տունն է եւ անոր գոյապայքարին կռուանը:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ
Անգարայի մէջ կայացած Թուրքիա-Ռուսիա-Իրան միջնախագահական ձեւաչափով
եռակողմ հանդիպման պաշտօնական յայտարարութիւնը ո՛չ միայն հակիրճ է, այլ
նոյնիսկ անբովանդակ: Նման ամփոփ եւ որեւէ հիմնական շեշտադրում չպարփակող
յայտարարութիւն կա՛մ կ՛ուզէ թաքցնել հիմնական բաժինը եւ ուշադրութիւն ցրուել,
կա՛մ ալ ընդհանուր
յայտարարներու
չգալու
պարագային
կը շրջանցէ
տարակարծութիւններու գոյութեան փաստը:
Կը թուի, թէ Անգարայի եռակողմանի հանդիպումը երկրորդ հաւանականութեան
պարագան կը պարզէ:
Հետեւինք հանդիպումէն ետք հրապարակուած յայտարարութիւններուն.
– Էրտողան. «Անցնող երկու տարուան ընթացքին մեծ ջանքեր գործադրուած են Սուրիոյ
մէջ անվտանգութեան ու կայունութեան հաստատման համար, եւ տակաւին ճիգը կը
շարունակուի տագնապին արմատական լուծում գտնելու եւ Սուրիոյ հողային
ամբողջականութիւնը պահպանելու համար:
Մեր ժողովին ընթացքին կեդրոնացանք Իտլիպի եւ Եփրատի արեւելեան ափի
տագնապին վրայ, ինչպէս նաեւ գաղթականներու արմատական լուծումի մը որոնման
վրայ»:
Արեւելեան Եփրատի եւ «Ձիթենիի ճիւղ»-ի գործողութիւններուն
ահաբեկչական խմբաւորումներուն դէմ պայքարն է»:

նպատակը

– Ռուհանի. «Անհրաժեշտ է յարգել Սուրիոյ գերիշխանութիւնը եւ կարեւոր նկատել
անոր ներքին հարցերուն չմիջամտելու սկզբունքը: Իրան միշտ ալ աջակցած է
սուրիական կառավարութեան ու սուրիացի ժողովուրդի բոլոր բաղադրիչ մասերուն
միջեւ երկխօսութեան:
Սուրիական հողերուն վրայ ամերիկեան ներկայութիւնը Սուրիոյ գերիշխանութեան
սպառնալիք մըն է:
Իրան ցաւ կը յայտնէ, որ կարելի չէ եղած Իտլիպի համաձայնութիւնը ամբողջութեամբ
գործադրել, ինչ որ աճեցուցած է այն տարածքները, որոնք կը գտնուին ահաբեկչական
խմբաւորումներու վերահսկողութեան տակ»:
– Փութին. «Իտլիպը մտահոգութեան մեծագոյն աղբիւրն է:
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Սուրիոյ մէջ լարուածութեան մեղմացման գօտի մը չի կրնար սադրանքներու
շղթայազերծման կէտ ըլլալ:
Սուրիան պէտք չէ ազդեցութեան գօտիներու բաժնել»:
Քաղաքական ամէնէն պարզ ընթերցումն իսկ կը համոզէ, որ զուգահեռացուող շատ
գիծեր կան Թեհրանի եւ Մոսկուայի վարիչներուն կատարած յայտարարութիւններուն
միջեւ. երկուքին կողմէ նաեւ սլաքներ կան` Անգարային ուղղուած:
Անգարան կը խօսի Իտլիպին առընթեր Եփրատի արեւելեան ափի մասին, մինչ
Թեհրանն ու Մոսկուան շեշտը կը դնեն Իտլիպի մաքրազտման անհրաժեշտութեան
վրայ:
Տարըմբռնումներ կան նաեւ ահաբեկչական խմբաւորումներ հասկացողութեան
առումով: Անգարայի համար իրականացած գործողութիւններու օրինակներու
մէջբերումով պարզ կը դառնայ, որ քրտական գործօնն է, որ ահաբեկչական կ՛որակուի,
մինչ Իտլիպի մաքրազտումի անհրաժեշտութիւնը, որ կ՛արծարծեն Մոսկուան եւ
Թեհրանը, կը վերաբերի իսլամական ծայրայեղականներուն:
Իրանը իր օրակարգի առաջ մղումով եթէ կը քննադատէ ամերիկեան զօրքերու
տեղակայումը սուրիական տարածքներու վրայ, ապա Մոսկուան յստակօրէն կ՛ընդգծէ,
որ մեծագոյն հիմնախնդիրը Իտլիպի մաքրազտումն է: Արեւելեան Եփրատը ո՛չ միայն
շրջանցուած է, այլ ուղղակիօրէն հանդիսացած է Մոսկուա – Անգարա
տարակարծութեան առանցք:
Երբ Ռուսիոյ դաշնութեան նախագահը կը յայտարարէ, թէ Սուրիան պէտք չէ
ազդեցութեան գօտիներու բաժնել, պարզ տեսքով ըսել կ՛ուզէ, որ համաձայն չէ
Անգարայի առաջադրած անվտանգութեան գօտիի ստեղծման:
Եռակողմանի հանդիպման վայրը` Անգարան, որեւէ առաւելութիւն չէ ապահոված
Թուրքիոյ, որ սուրիական տարածքներու վրայ զինուորական տեղաշարժ ապահովելու
ուղղութեամբ կարեւոր քայլ կարենայ առնել: Ռազմավարական առանցքի երկիրներու
ղեկավարները իրենց օրակարգերը յառաջ քշած են` գոյավիճակը նոյն կէտին վրայ
պահած ըլլալով:
Յստակօրէն կան տարընկալումներ, շահերու տարբերութիւններ եւ մանաւանդ նոր
գօտիներ ստեղծելու ծրագիրներու արգելակումներ:
«Ա.»
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ԱԿՆԱՐԿ
Երէկ գրած էի, թէ մեր դպրոցներէն շատեր հիւանդ են ու
վատոյժֈ Կը կարօտին մասնայատուկ ախտաճանաչումի ու
դարմանումիֈ
Բայց այդ ախտաճանաչումն ու դարմանումը բնաւ դիւրին չէֈ
Որովհետեւ, ամէն անգամ որ հալէպահայ մեր դպրոցներուն
ներքին կաղացումներուն կամ խոցելի երեւոյթներուն մասին
նիւթ բացուի (մտերիմ շրջանակի մէջ թէ հրապարակաւ), կը
նկատեմ որ կրթական մեր պատասխանատուները (տնօրէն,
հոգաբարձու, խնամակալ, նոյնիսկ՝ շրջանակին համակիր
անպաշտօն տարրեր) նեղ կացութեան կը մատնուին,
անհանգիստ կը զգան իրենք զիրենքֈ Կ՛ուզեն որ այս նիւթերը
չարծարծենք, այս մասին չխօսինքֈ
Կը թուի թէ դպրոցները վարժ չե՛ն քննադատութիւն կամ
դիտողութիւն լսելուֈ Վարժարաններու մեր յարգելի պատասխանատուները ուղղակի կը
թշնամանան մեզի՝ եթէ դոյզն դիտողութիւն մը կատարենք իրենց դպրոցին մասինֈ Հակառակ
անոր որ՝ մեր կատարած նկատողութիւնները կը վերաբերին բացառաբար հայերէն լեզուի
ուսուցման ու անոր յարակից հարցերուն, այլ ո՛չ թէ դպրոցին վարչական կամ ուսուցողական
որեւէ խնդրինֈ Ի՜նչ ընենք, մեր սիրելի վարժարանները այսքանի՛ն իսկ չեն ուզեր հանդուրժել…։
Հիմա հարց կու տամ հրապարակաւ.- Ինչո՞ւ գողածածուկ կը պահուին մեր դպրոցներուն
խոցելի երեւոյթներն ու դժուարութիւններըֈ Ինչո՞ւ զանոնք բառնալու համար՝ համագաղութային
զօրակցութիւն չի խնդրուիր, հանրութիւնը չի լուսաբանուիրֈ Ընդհակառակն, ականատես ենք
յաճախ շողշողուն ու շռնդալից նկարագրականներու (միշտ պատկերազարդ, դիմատետրի վրայ
ու մամուլի մէջ), զորս կարդացողը կրնայ անվարան ենթադրել, թէ տուեալ դպրոցը կ՛ապրի իր
ՈՍԿԵԴԱՐԸ, մինչդեռ իրականութիւնը ճի՛շդ հակառակն է,- դպրոցը կը գտնուի անդունդի
եզրին…
Մեր կրթական մարմիններուն խուսափողական վարքագիծն ու գերզգայնութիւնը պէտք է
սրբագրուիֈ Պէտք չէ վախնալ թափանցիկութենէֈ Պէտք չէ խրտչիլ քննադատութենէֈ
Օրինակ առնենք «Գանձասար»ի վերջին խմբագրականը, որուն ակնարկեցի երէկֈ Թերթը թէեւ
յանդուգն մատնանշումներ կատարեր էր հալէպահայ դպրոցները յուզող մերօրեայ
տագնապներուն մասին, սակայն զգօն ու շրջահայեաց կերպով ԽՈՒՍԱՓԱԾ ԷՐ դպրոցի անուն
տալէֈ
Որովհետեւ, եթէ անուն տար՝…փոթորիկ կը պայթէրֈ
Նոյնն է հիմա իմ պարագան ալֈ Հայ դպրոցները անկումի առաջնորդող շատ լուրջ տագնապի մը
մասին կ՛ուզեմ արտայայտուիլ (անոնց տակաւ առ տակաւ ապահայացումը), սակայն
բարոյական ճնշումներ կը բանեցուին իմ վրայ՝ որպէսզի յօդուածաշարքին մէջ ԴՊՐՈՑԻ
ԱՆՈՒՆՆԵՐ ՉՏԱՄֈ Այսինքն, բաւարարուիմ ընդհանուր երեւոյթներու մասին խօսելով, յականէ
անուանէ չմատնանշեմ դպրոցներըֈ
Սակայն այս «փափուկ» ձեւը կ՛օգնէ՞ դպրոցներուն, կը զգաստացնէ՞ զիրենք՝ անդրադառնալու
աղէտին ու առաջքն առնելու ատորֈ Կը կասկածիմ։

www.kantsasar.com
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Պոլսահայ մտաւորական Հրանդ Տինքի ծննդեան օրը` Սեպտեմբեր 15-ին, Պոլսոյ մէջ տեղի
ունեցաւ ամէնամեայ «Հրանդ Տինք» միջազգային մրցանակի յանձնման արարողութիւնը:
Այս մասին կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը` վկայակոչելով թրքական «Տիքեն» լրատուամիջոցը:
Մրցանակը տրուած է թուրք նախկին ուսուցչուհի, կիներու իրաւունքներու պաշտպան
Նեպահաթ Աքքոչին, որ պայքարած է կիներու նկատմամբ տղամարդոց բռնութեան դէմ:
Մրցանակի արժանացած է նաեւ հնդկուհի Ագնէս Խարշինկը, որ պայքարած է Հնդկաստանի
մէջ աղքատներու, կիներու, երեխաներու իրաւունքներու պաշտպանութեան համար:
«Հրանդ Տինք» միջազգային մրցանակը սահմանուած է 2009-ին` Հրանդ Տինքի անուան
հիմնադրամին կողմէ, ի յիշատակ նշանաւոր պոլսահայ մտաւորական, «Ակօս» թերթի
հիմնադիր եւ գլխաւոր խմբագիր Հրանդ Տինքի: Մրցանակը կը յանձնուի Թուրքիայէն եւ
արտասահմանէն երկու անձերու կամ կազմակերպութիւններու, որոնք կը պայքարին
խտրականութեան, ցեղապաշտութեան եւ բռնութեան դէմ, սեփական իտէալներու համար
պատրաստ են վտանգի ենթարկուելու եւ նման կերպով կը խրախուսեն ու կ՛ոգեշնչեն
ուրիշները:

Հայ դատին նուիրուած քննարկումներ կատարելու նպատակով Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ
դատի յանձնախումբը օգոստոս ամսուան ընթացքին Միացեալ Նահանգներու հիւսիսարեւմտեան չորս նահանգներու հինգ քաղաքներուն մէջ իրականացուց հանրային հաւաքներ,
որոնց զուգահեռ տեղի ունեցան նաեւ հանդիպումներ քաղաքական պաշտօնատարներու հետ`
նկատի ունենալով, որ օգոստոսը Քոնկրեսի արձակուրդի ամիսն է, եւ մեծ թիւով
քոնկրեսականներ իրենց նահանգները վերադարձած էին:
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի գործադիր-վարիչ Արմէն Սահակեան եւ
կառավարական հարցերու համակարգող Սերոբ Աբրահամեան, ընկերակցութեամբ
համայնքային գործիչ եւ հեղինակ Լիա Բաբայեանի, այցելեցին Սիէթըլ, Փորթլենտ, Պոյզի, Թուին
Ֆոլզ եւ Սոլթ Լէյք քաղաքները:
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի ատենապետ Նորա Յովսէփեան նկատել տուաւ, որ
կազմակերպութիւնը կը գործէ 19 նահանգներու մէջ եւ ունի 30 մասնաճիւղեր, ու բոլոր
շրջաններու աշխուժացումը Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի առաջնահերթութեանց մաս
կը կազմէ, աւելցնելով, որ Հարաւային Քալիֆորնիայէն դուրս գտնուող համայնքներուն մէջ նման
նախաձեռնութիւններ պիտի շարունակուին յառաջիկայ ամիսներուն:
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Շրջապտոյտը սկսաւ 18 օգոստոսին` Սիէթըլի Ս. Յարութիւն եկեղեցի այցելութեամբ: Հոն Հայ
դատի պատուիրակութեան անդամները համայնքի անդամներուն ներկայացուցին Հայկական
հարցին ի նպաստ տարուող աշխատանքները եւ պատասխանեցին ներկաներուն
հարցումներուն: Իր կարգին, Լիա Բաբայեան ներկայացուց իր նոր գիրքը, որ նուիրուած է 1990ականներու սկիզբը Ազրպէյճանի մէջ հայերու սպանդներէն փրկուած գաղթականներու
փորձառութիւններուն:

Յաջորդ օրը պատուիրակութեան անդամները, ընկերակցութեամբ տեղական գործիչներու,
հանդիպում մը ունեցան Ներկայացուցիչներու տան Ռազմական սպասարկութեանց
յանձնախումբի ատենապետ, Ուաշինկթընէն քոնկրեսական Էտըմ Սմիթի հետ: Անոնք նաեւ
այցելեցին քոնկրեսական Փրամիլա Ճայափալի գրասենեակը: Քննուեցան յատկապէս Հայոց
ցեղասպանութեան ճանաչման, Արցախի Հանրապետութեան հետ յարաբերութեանց
բնականոնացման եւ Հայաստանի ու Արցախի յաւելեալ աջակցութիւն ապահովելուն վերաբերող
բանաձեւերը:
Ապա պատուիրակութիւնը Փորթլենտի մէջ հանդիպում ունեցաւ տեղւոյն Ս. Գէորգ եկեղեցիին
մէջ հաւաքուած համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ:
Աւելի կանուխ Հայ դատի պատուիրակութեան անդամները, ընկերակցութեամբ տեղւոյն
հոգեւոր հովիւ Մաշտոց քհյն. Քէշիշեանի, այցելեցին քոնկրեսական Ըրլ Պլումընթալի
գրասենեակը
եւ
Օրիկընի
կաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջնորդարանը`
քննարկելով
ամերիկահայութիւնը յուզող շարք մը հարցեր:
Նման հաւաքներ տեղի ունեցան նաեւ Այտըհոյի երկու քաղաքներուն` Պոյզիի եւ Թուին Ֆոլզի
մէջ, քննարկելու համար Հայ դատի յանձնախումբին գործունէութիւնը եւ ապագայ ծրագիրները:
Հայ դատի պատուիրակութեան անդամները եւ համայնքի ղեկավարներէն Մարք Ապաճեան
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այցելեցին քոնկրեսական Ռաս Ֆուլքըրի գրասենեակը: Նշենք, որ երկու քաղաքներու
հայութեան ջանքերով կարելի եղած է Ցեղասպանութեան յուշարձաններ զետեղել այդ
քաղաքներուն մէջ:
Շրջապտոյտին վերջին հանգրուանը Եութայի Սոլթ Լէյք քաղաքն էր, ուր դարձեալ տեղի ունեցաւ
հանդիպում համայնքին ներկայացուցիչներուն հետ, որմէ ետք Հայ դատի պատուիրակութեան
անդամները եւ տեղւոյն համայնքի ղեկավարները այցելութիւններ տուին քոնկրեսական Պեն
Մքետըմզի եւ ծերակուտական Միթ Ռամնիի գրասենեակները:

Տնօրինութեամբ Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ
արք.
Մարտիրոսեանի,
թեմի
բանտային
առաքելութեան ներկայացուցիչներ տասնամեակներէ
ի վեր հոգեւոր ծառայութիւն կը մատուցեն
Քալիֆորնիոյ տարածքին հայ բանտարկեալներուն`
ղեկավարութեամբ Րաֆֆի սրկ. Կարապետեանի եւ
մասնակցութեամբ հոգեւոր հայրերու:
Առ այդ, 8 Սեպտեմբերին Րաֆֆի սրկ. Կարապետեան
այցելութիւն մը տուաւ Համբիկ Սասունեանին,
աղօթելու, քաջալերելու եւ հոգեպէս սպառազինելու համար զայն: Իսկ նախորդ օրը` նման
այցելութիւն մը տուած էր նաեւ Սան Ֆրանսիսքոյի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հոգեւոր
հովիւ Պարոյր վրդ. Շէրնէզեան:

Վերջերս Արեւելեան Ամերիկայի Հայ դատի
յանձնախումբէն պատուիրակութիւն մը, որուն մաս
կը
կազմէին`
Ցոլին
Սարեան,
Նայիրի
Խաչատուրեան, Ցոլեր Աւետիսեան եւ Սթիւ
Մեսրոպեան, այցելեց ծերակուտական Էլիզապէթ
Ուարընի գրասենեակը եւ հանդիպում ունեցաւ
վարիչ-տնօրէն` Ֆառահ Ռիտորի հետ:
Հանդիպման
ընթացքին
Ցոլին
Սարեան
շնորհակալութիւն
յայտնեց
ծերակուտական
Էլիզապէթ Ուորընին, որ միշտ Հայ դատի կողքին եղած ու քուէարկած է, աւելցնելով, որ ան թէ՛
Մասաչուսեցի մէջ եւ թէ՛ արտաքին հարցերու ծիրին մէջ նեցուկ կանգնած է հայութեան, իսկ
Արցախի հիմնահարցին գծով պայքարած է, որ Արցախին տրամադրուող ելեւմտական
աջակցութիւնը չդադրի, եւ յատկապէս շարունակուի ականազերծման աշխատանքը:
Պատուիրակութիւնը նաեւ մտահոգութիւն յայտնեց, թէ մինչեւ օրս նախագահ Թրամփի
ղեկավարութեան կողմէ կը շարունակուի օժանդակութիւնը` Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի:
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ԱՅԼԱԶԱՆ
Երբ երեխան դպրոցէն տուն կը վերադառնայ, պէտք է զինք ընդունինք ժպտերես եւ խուսափինք
նեղ կացութեան մատնող ու նուաստացնող հարցումներէ:
Ահա թէ ի՛նչ հարցումներ կարելի է ուղղել դպրոցական զաւկին` անոր ինքնագնահատականը
բարձրացնելու համար:
1.- Ի՞նչ բան այսօր ստիպեց քեզ, որ ժպտիս կամ խնդաս:
2.- Ի՞նչ լաւ բան ըրիր այսօր դպրոցը:
3.- Ի՞նչ նոր բան իմացար այսօր, որ տակաւին չէիր
գիտեր երէկ:
4.- Ի՞նչ դժուար բան յաղթահարեցիր այսօր:
5.- Եթէ որեւէ բան կարենայիր փոխել այսօրուան պատահածներէն, ի՞նչը կը փոխէիր:
6.- Ո՞րն էր ամենահետաքրքրական բանը, որ ըսաւ ուսուցիչը այսօր:
7.- Եթէ հիմա հեռաձայնեմ ուսուչցուհիիդ, ի՞նչ կը կարծես, որ ան կ՛ըսէ քու մասիդ:

Որքան վարունգը մեծ ըլլայ, այնքան ան համեղ կ՛ըլլայ:
Սխալ, որքան վարունգը մեծ ըլլայ այնքան մէջի կուտերը շատ կ՛ըլլան. կուտերը դժուարամարս
կը դարձնեն վարունգը, հետեւաբար նախապատուութիւնը տանք միջակ եւ փոքր չափի
վարունգներուն:
1-Վարունգը հարուստ է բնաթելերով եւ կենսանիւթերով:
Ճիշդ, անիկա կը պարունակէ Ա, Պէ եւ Էօ կենսանիւթեր, որոնք կը նպաստեն մեր բջիջներու
վերանորոգման: Ինչ կը վերաբերի կեղեւին, անիկա շատ հարուստ է բնաթելերով: Ահա թէ ինչո՛ւ
զայն առանց կեղուելու պէտք է ուտել:
2-Վարունգը պարտադիր է հում ուտել:
Սխալ, թէեւ մենք սովորութիւն ունինք զայն հում ուտելու, սակայն վարունգը կարելի է նաեւ
եփել այնպէս, ինչպէս դդումը: Կարելի է լիցքի ձեւով օգտագործել, կարագի մէջ «դարձնել»`
որպէս սոթէ եւ կամ կրաթեն պատրաստել:
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3-Վարունգը աւելի մարսողական կը դառնայ, եթէ զայն
կեղուենք:
Սխալ, որպէսզի անիկա դիւրամարս ըլլայ, պէտք է
հանենք
կուտերու
բաժինը
եւ
օգտագործենք
մնացեալը` կեղեւով միասին:
4-Վարունգ գնելու ժամանակ պէտք է ընտրել փափուկ
տեսակները:
Սխալ, որքան վարունգը պիրկ ըլլայ, այնքան աւելի թարմ, հիւթեղ եւ համեղ կ՛ըլլայ: Նաեւ պէտք
է ուշադիր ըլլանք կեղեւի գոյնին եւ սահուն ու փայլուն տեսքին:
5-Վարունգը երկար ժամանակ պահելու համար զայն սառնարանը պէտք է զետեղել:
Ճիշդ, թելադրելի է վարունգները լուալ, ցամքեցնել եւ կափարիչով օժտուած տուփի մէջ
տեղաւորել, անոնց յատակն ու երեսը թուղթէ թանձր թաշկինակ զետեղելով: Այս ձեւով անոնք
առնուազն 5-6 օր թարմ կը մնան:

www.aztarar.com
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Հայաստա՛ն աշխարհ,
Դու մե՛րը եղար ու մերը չեղա՜ր,
Դրա համար էլ մենք քեզ սիրեցինք սիրահարի պէս …
Դու մե՛րը եղար,
Ինչպէս որ մերն է մեր երակներում հոսող արիւնը,
Եւ մերը չեղար,
Ինչպէս մերը չէ Վարագայ սարի արեւածագը,
Սասնայ անտառին իջնող մանանան,
Մշոյ դաշտերը շոյող սօսափը…
Դու մօտի՛կ եղար`
Սրտիդ տրոփը մեր կոշտ ձեռքերին հաղորդելո՜ւ չափ,
Եւ հեռու եղար`
Սահմանից այն կողմ
Անիի կարմիր աւերակներից մեզ երեւացող
մայր տաճարի՜ պէս:
Դու տաք հո՜ղ եղար`
Մեր պիրկ խոփերի տենչանքին հլու,
Մեր գգուանքներից ծլարձակող հո՜ղ,
Եւ միրաժ եղար
Կապոյտ, անշօշափ ու անբռնելի,
Մենք` անվերջ հասնո՛ղ,
Իսկ դու` հեռացո՛ղ, անվերջ հեռացո՜ղ…
Հայաստա՛ն աշխարհ,
Դու այդպէ՛ս եղար,
Եւ դրա համար մենք քեզ սիրեցինք
Ո՛չ հարազատի հանդարտիկ սիրով,
Այլ` սիրածի՛ պէս, սիրահարի՜ պէս.
Ցաւո՛տ, ցաւախառն
Երազո՜վ, լոյսով, երգող տխրութեամբ,
Մերթ խռովելով,
Մերթ հաշտուելով,
Քո գրկո՛ւմ անգամ` քեզ կարօտելո՛վ,
Քեզ կորցնելու ահից` տագնապա՛ծ,
Քեզ ունենալու խինդից` երջանի՜կ,
Եւ բախտիդ համար անվերջ, ամէն պահ մեռնել-ապրելո՜վ…
Հայաստա՜ն աշխարհ…
ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ
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