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Երկուշաբթի, 17 Փետրուար 2020ին, Քուէյթահայութիւնը ներկայացնող 

պատուիրակութիւն մը, որու մաս կը կազմէին՝ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ 

Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան, Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ․ Քէհեայեան, Քուէյթի 

Թեմի Երեսփոխանական Ժողովի եւ Ազգային Վարչութեան ներկայացուցիչներ, ինչպէս 

նաեւ Քուէյթի Ազգային Վարժարանի Տնօրէնը այցելութիւն մը տուաւ Քուէյթի մէջ 

Սուրիոյ Դեսպանատուն եւ Քուէյթահայութեան կողմէ իր երախտագիտութիւնն ու 

շնորհակալութիւնը յայտն եց Սուրիոյ Օրենսդիր եւ Գործադիր իշխանութիւններուն՝ 

տարեթիւիս 13 Փետրուարին Սուրիոյ Ազգային Ժողովին կողմէ Հայոց 

Ցեղասպանութիւնը ընդունող ու դատապարտող բանաձեւի որդեգրման առնչութեամբ։ 
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Պատուիրակութիւնը դիմաւորուեցաւ Քուէյթի մէջ Սուրիոյ Դեսպանի Գործակատար՝ 

Պրն. Մուսթաֆա Տայյուպի կողմէ, որ բարձր գնահատեց սուրիահայութեան 

հաւատարմութիւնը սուրիական հայրենիքին նկատմամբ եւ անոր ունեցած ողջունելի 

դերակատարութիւնը Սուրիոյ ծաղկման ու բարգաւաճման գործընթացին մէջ։ 

Պրն. Տայյուպ խստօրէն դատապարտեց թրքական իշխանութիւններու կողմէ մէկ դար 

առաջ եւ մինչ օրս շարունակուող բարբարոսական արարքները։ 

 

Չորեքշաբթի‚ 19 Փետրուար 2020ին Քուէյթի եւ 

Շրջակայից Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ` Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. 

Մանուէլեան‚ ընկերակցութեամբ Գաղութիս 

հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. 

Քէհեայեանի եւ ՄԱԿ-ի Գաղթականներու եւ 

Բռնի Արտագաղթողներու բաժինի տնօրէնի 

Օգնական՝ Օրդ. Վիվեան Պարտագճեանի 

այցելութիւն մը տուաւ Քուէյթի մէջ ՄԱԿ-ի 

կեդրոնատեղին‚ ուր յաջորդաբար 

հանդիպումներ ունեցաւ տեղւոյն 

պատասխանատուներուն հետ։ 

Առաջին հերթին Հոգշ. Հայր Սուրբը տեսակցութիւն ունեցաւ Քուէյթի մէջ ՄԱԿ- ի 

ընդհանուր քարտուղարի ներկայացուցիչ` Տոքթ. Թարէք Ալ Շէյխին‚ որ ընդհանուր 

գիծերու մէջ ներկայացուց ՄԱԿի տարած հսկայական աշխատանքները Քուէյթէն եւ 

տարածաշրջանէն ներս։ 

Այցելութիւններու երկրորդ հանգրուանով Հայր Սուրբը հանդիպեցաւ ՄԱԿ-ի 

Գաղթականներու Միջազգային Կազմակերպութեան տնօրէնուհի՝ Տիկ. Իման Եունէս 

Ըրէյքաթի հետ, ուր վերջինս մանրամասն տեղեկութիւն փոխանցեց իր բաժինի տարած 

աշխատանքներուն մասին։ 

Այնուամենայնիւ‚ Հոգշ. Հայր Սուրբը հանդիպում ունեցաւ ՄԱԿ-ի Գաղթականներու եւ 

Բռնի Արտագաղթողներու բաժինի տնօրէն Տոքթ. Սամէր Հատտատինի‚ որ ամփոփ 

կերպով զեկուցեց իրենց կեդրոնի ծաւալած գործունէութիւններուն մասին։ 

Հուսկ‚ ՄԱԿ-ի Կենսոլորտի Կայունացման բաժնի պատասխանատու Տոքթ. Ամիրա Ալ 

Հասան իր գրասենեակին մէջ ընդունեց Հայր Սուրբն ու իր ընկերակիցները եւ սպառիչ 

կերպով ներկայացուց‚ Քուէյթէն ներս իրենց վստահուած առաքելութեան մասին։ 

Վերոնշեալ իւրաքանչիւր հանդիպման ընթացքին Հոգշ. Հայր Սուրբը իր օրհնութիւնները 

փոխանցեց եւ յաջողութեան բարեմաղթութիւններ կատարեց‚ անոնց յառաջիկայ 

աշխատանքներուն ու ծրագիրներուն։ 
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Կիրակի, 9 Փետրուար 2020ին‚ ՀՄԸՄի Քուէյթի 

Մեկուսի Մասնաճիւղի Ֆութպոլի 

Յանձնախումբը հանդիպում մը ունեցաւ Հոգշ. 

Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանին հետ‚ Ազգային 

Առաջնորդարանէն ներս։ 

Հանդիպման ընթացքին խօսուեցաւ քուէյթէն 

ներս ընդհանրապէս տարուած մարզական 

գործունէութիւններուն մասին եւ ՀՄԸՄի 

մասնակցութեան յատկապէս՝ այս 

ծրագիրներուն։ 

Աւարտին‚ Յանձնախումբը Հայր Սուրբին 

նուիրեց Ֆութպոլի տղոց խումբի նոր տարազէն օրինակ մը։ 

Քուէյթահայութեան տարեկան ժամանակացոյցին մէջ աւանդութիւն դարձած է արդէն ՀՕՄ 

ՔՄՄ-ի սիրոյ օրուան նուիրուած պարահանդէսը, որ այս տարի տեղի ունեցաւ Ուրբաթ, 14 

Փետրուար 2020-ին, «Movenpick» պանդոկէն ներս: 

Գեղեցիկ կերպով յարդարուած սրահի մուտքին 

բոլոր ներկաներուն յանձնուեցան վարչութեան եւ 

ձեռարուեստի յանձնախումբին պատրաստած 

յուշանուէրները: Օրուան հանդիսավարն էր 

ընկերային յանձնախումբէն ընկհ. Մարիա 

Արապաթլեանը, որ իր բարի գալուստի խօսքէն 

ետք հրաւիրեց վարչութեան ատենապետուհի ընկհ. 

Անժելա Գահուէճեանը՝ արտասանելու 

վարչութեան խօսքը, որուն մէջ ընկերուհին 

անդրադարձաւ ՀՕՄ-ի բարեսիրական 

գործունէութեան եւ առաքելութեան: 

Յաջորդիւ՝ հանդիսավարը, հակիրճ կենսագրական 

տեղեկութիւններ տալէ ետք, բեմ հրաւիրեց այս առիթով Քուէյթ հրաւիրուած սիրուած երգիչ 

Ճորճիկ Ջիրիշեանը, որ ուրախ մթնոլորտ մը ստեղծելով ճոխացուց երեկոն: Ապա հրաւիրուեցաւ 

եւ խօսք առաւ Թեմիս Կաթողիկոսկան Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանը, որ իր 

սրտի խօսքը արտասանելէ ետք օրհնեց օրուան սեղանը: 

Հաճելի մթնոլորտը շարունակուեցաւ երգիչին կատարողութեամբ, իսկ վարչական 

ընկերուհիները այս ընթացքին ցրուեցին որպէս վիճակահանութիւն պատրաստուած գեղեցիկ 

մոմակալները, որմէ ետք տեղի ունեցաւ վիճակաձգութիւն եւ ընտրուեցաւ օրուան բախտաւորը: 

Արդարեւ, ՀՕՄ ՔՄՄ-ի վարչութեան շնորհիւ, ներկայ զոյգերը անգամ մը եւս յիշատակելի սիրոյ 

օր մը վայելեցին: 
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Հինգշաբթի, 20 Փետրուար 2020ի երեկոյեան, 

նախագահութեամբ Թեմիս Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ՝ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանի, 

Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյս մէջ տեղի ունեցաւ 

Երեկոյեան Ժամերգութիւն, Նախատօնակ ապա աղի 

օրհնութիւն, մասնակցութեամբ՝ գաղութիս հոգեւոր 

հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեայեանի, Քուէյթի 

Թեմի երեսփոխանական Ժողովի եւ Ազգային 

Վարչութեան անդամներուն, եկեղեցւոյս Թաղական 

Խորհուրդին, եկեղեցասիրաց Տիկնանց 

Յանձնախումբին, դպրաց դասին եւ խումբ մը հաւատացեալներու: 

Արարողութենէն ետք հաւատացեալները օրհնուած աղի իրենց բաժինը առնելէ ետք, 

ուղղուեցան եկեղեցւոյ ներքնասրահը, ուր տեղի ունեցաւ մատաղցու ոչխարի զենումը: Ապա, 

Տիկնանց Յանձնախումբը խումբ մը ուխտաւոր տիկիններու օժանդակութեամբ, միսի 

մաքրութեան եւ եփելու պատրաստութեան աշխատանքին սկսաւ: 

Ուխտաւոր տիկինները մինչեւ ուշ գիշեր պիտի հսկեն միսը եփելու արարողութեան։ 

Ուրբաթ, Հոգշ. Հայր Սուրբը Պատարագի աւարտին պիտի կատարէ մատաղի օրհնութիւնը եւ 

ապա բաշխուի հաւատացեալ ժողովուրդին: 

Երեքշաբթի, 11 Փետրուար 2020ին Հոլանտայի Աւետարանական Ընկերակցութեան 

ներկայացուցիչներ՝ Vilma Wolswinkel եւ Tineke Der Stock, Աստուածաշունչի Ընկերութեան 

Միջին Արեւելեան Երկիրներու Ներկայացուցիչ Դոկտ. 

Հրայր Ճէպէճեանի ընկերակցութեամբ, 

պաշտօնական այցելութիւն մը տուին Քուէյթի Ազգային 

Առաջնորդարան եւ հանդիպեցան Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. 

Մանուէլեանին։ 

Սոյն հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ ծանօթանալու 

շրջանէն ներս ընդհանրապէս եւ Քուէյթէն ներս 

յատկապէս, Քրիստոնեայ եկեղեցիներու ծաւալած 

աշխատանքին եւ դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն։ 

Հանդիպումէն ետք, անոնք շրջանիս հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեայեանի հետ 

շրջեցան Ազգային առաջնորդարանի եւ Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մասնաբաժինները եւ 

ծանօթացան հոն տարուող աշխատանքներուն։ 
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Նախագահութեամբ՝ Քուէյթի եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Հոգշ. Տ. 

Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանի‚ մասնակցութեամբ՝ Գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. 

Քհնյ. Քէհեայեանի‚ ներկայութեամբ հաւատացեալ Քուէյթահայերու հոծ բազմութեան 

Հինգշաբթի, 13 Փետրուար 2020-ի երեկոյեան ժամը 6:30-ին, Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյս մէջ 

տեղի ունեցաւ Տեառնընդառաջի նախատօնակ‚ որու ընթացքին տեղի ունեցաւ Անդաստան‚ 

մանուկներու տաճար ընծայում ու աւանդական հրավառութիւն։ 

Եկեղեցական արարողութեան աւարտին Հոգշ. Հայր Սուրբը օրուան խորհուրդը փոխանցեց 

հաւատացեալներուն, ուր անգամ մը եւս յիշեցուց‚ որ Տեառնընդառաջը առաջին հերթին մեզմէ 

իւրաքանչիւրին կը թելադրէ որ մեր կեանքերը ընծայաբերենք Աստուծոյ։ Ընծայաբերելու 

գործընթացը կը սկսի մանուկ տարիքէն‚ սակայն անիկա կը պահանջէ հետեւողականութիւն եւ 

շարունակականութիւն‚ որովհետեւ մենք բոլորս 

ալ Աստուծոյ աչքին մանուկներ են եւ կամ 

որպէս մանուկներ պէտք է ներկայանանք մեր 

սրտի մաքրութեամբ ու անմեղութեամբ։ 

Տեառնընդառաջը մեզի կը փոխանցէ նաեւ 

տիպար ընտանիքի օրինակը։ Երբ կարդանք 

Տեառնընդառաջի դրուագը Աստուածաշունչին 

մէջ‚ պիտի տեսնենք թէ ինչպէս Յիսուս մանուկի 

ընտանիքը եւ յատկապէս մայրը՝ Ս. Կոյս 

Մարիամ Աստուածածին‚ յատուկ գուրգուրանք 

եւ սէր կը տածէ իր որդւոյն նկատմամբ եւ 

մայրական իր սէրը մեր առջեւ կը պարզուի 

Աստուածաշունչի գրեթէ իւրաքանչիւր էջին մէջ։ Ապա իր խօսքը ուղղելով ներկաներուն 

պատգամեց‚ որ այսօր եւս մեր մայրերը նոյն սիրով սիրեն իրենց զաւակները։ Սակայն ի՞նչ կը 

նշանակէ սիրել իր զաւակը։ Առաջին հերթին սիրել կը նշանակէ՝ ընծայաբերել Աստուծոյ։ Իր 

զաւակին հետ ժամանակ անցընել։ Սիրելկը նշանակէ՝ հետեւիլ իր զաւկին քրիստոնէական ու 

ազգային դաստիարակութեան։ Սիրել կը նշանակէ՝ անտարբերութեամբ չմօտենալ անոր 

ունեցած դժուարութիւններուն ու մտահոգութիւններուն նկատմամբ։ 

Աւարտին‚ Հոգշ. Հայր Սուրբը իր ուրախութիւնն ու հոգեկան հրճուանքը յայտնեց ի տես այն 

իրողութեան‚ որ մեր եկեղեցւոյ տօներն ու աւանդութիւնները օրինաւոր կերպով կը պահուին 

Քուէյթահայ գաղութի կեանքէն ներս։ 

Իսկոյն, Քրիստոսի Լոյսը խորանէն փոխանցուեցաւ եւ տարածուեցաւ հաւատացեալներուն մէջ, 

եւ անոնք այդ լոյսով իրենց լապտերները վառեցին եւ տարին իրենց հետ‚ լուսաւորելու իրենց 

օճախները: Այնուհետեւ‚ Քուէյթի Երեսփոխանական Ժողովի անդամներն ու Ազգային 

Վարչութեան անդամները, Հոգշ. Հայր Սուրբին եւ Տէր Հօր առաջնորդութեամբ, դպրաց դասին եւ 

հաւատացեալներու խումբով թափօր կազմած ուղղուեցան եկեղեցւոյ շրջափակը, ուր տեղի 

ունեցաւ Տեառնընդառաջի աւանդական խարոյկի հրավառումը։ 

Հուսկ‚ եկեղեցիէն դուրս բերուած Քրիստոսի Լոյսով ու բոլոր ներկաներու մասնակցութեամբ 

երգուեցան «Կիլիկիա»ն ու «Մեր Հայրենիք»ը: 

Աւարտին, եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ մանուկներու ընծայում: 

www.aztarar.com 
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Փետրուարեան ապստամբութեան 99-ամեակին առիթով 19 Փետրուարին Երեւանի Անգլիական 

այգիին մէջ տեղի ունեցաւ նախաձեռնութիւն մը, որուն ընթացքին խօսք առաւ Խաչատուր 

Աբովեանի անուան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախօս, փրոֆ. 

Խաչատուր Ստեփանեան: 1921-ին Երեւանի բանտին մէջ կացինահարուածներուն յիշատակին 

նուիրուած յուշարձանին մօտ ամէն տարի տեղի ունեցող միջոցառման ներկայ էին ՀՅԴ Երեւանի 

Քաղաքային կոմիտէութեան ներկայացուցիչները, մտաւորականներ, հասարակական-

քաղաքական գործիչներ, սփիւռքէն Հայաստան գտնուող հայրենակիցները եւ այլն: 

 «Հայ ժողովուրդը Փետրուարեան ապստամբութեան շնորհիւ ցոյց տուաւ, որ չի կրնար 

հանդուրժել օտարին բռնութիւնը, օտարին օգնութեամբ իշխանութեան եկած որեւէ ուժ, թէկուզ 

ուժը կը ներկայացնէր հզօր երկիր` Ռուսիան», շեշտեց ան: 

Փրոֆ. Ստեփանեան դիտել տուաւ, որ, ըստ էութեան, հայ ժողովուրդը Փետրուարեան 

ապստամբութեան ժամանակ ընդվզելով հայ պոլշեւիկեան իշխանութիւններուն դէմ` 

ընդվզեցաւ պոլշեւիկեան Ռուսիոյ դէմ, որովհետեւ անիկա հայ պոլշեւիկներուն ճամբով կը 

սպառնար Հայաստանի անկախութեան` ոտնակոխ ընելով զայն: Փետրուարեան 

ապստամբութեան հանգամանքերուն մասին խօսելով` պատմաբանը յայտնեց, որ 

Փետրուարեան ապստամբութեան շնորհիւ հայ ժողովուրդը կամքի քանի մը այլ դրսեւորում եւս 

ցուցաբերեց. արդարեւ, փաստուեցաւ, որ հայ ժողովուրդը պատրաստ է ամէն գնով պահելու, 

փրկելու, պահպանելու իր մտաւորականութիւնն ու զինուորականութիւնը: 



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

 

 7 
 

«Յայտնի է, որ Փետրուարեան ապստամբութեան նախօրէին պոլշեւիկեան բանտերուն մէջ 

գտնուող հայ մտաւորականութեան կը սպառնար սպանդը: Արդէն սկսած էին 

կացինահարութիւնները եւ սպաննուած էին Համազասպը, Նիկոլայ Ղորղանեանը եւ ուրիշներ: 

Փրկուած մտաւորականութիւն, որ, ինչպէս ցոյց տուաւ պատմութիւնը, ձեռնամուխ եղաւ նոր 

կազմաւորուող սփիւռքի կեանքի կազմաւորման ու հունաւորման: Առանց այդ 

մտաւորականութեան, սփիւռքի մէջ կազմակերպուած համայնքներ պիտի չունենայինք, եւ 

հայապահպանութիւնը պիտի ըլլար շատ աւելի ծանր պայմաններու մէջ: Նիկոլ Աղբալեան, 

Յովհաննէս Քաջազնունի, Լեւոն Շանթ, Համօ Օհանջանեան® կացինահարումէ փրկուած 

մտաւորականներ, որոնք կրցան կազմակերպել հայապահպանութեան հսկայածաւալ 

աշխատանքը սփիւռքի մէջ», հաստատեց փրոֆ. Խաչատուր Ստեփանեան: 

Փետրուարեան ապստամբութեամբ, ըստ բանախօսին, նաեւ ամրագրուեցաւ, որ անկախութիւնը 

մեզի համար գերակայ արժէք է. «Հայհեղկոմի (Հայաստանի յեղափոխական կոմիտէ) 

իշխանութեան գալէն օրեր ետք Հայաստանի անկախութիւնը ոտնահարուեցաւ բոլոր 

բնագաւառներու մէջ. մերժուեցաւ «Մեր հայրենիքը», պետական զինանշանը, դրօշակը, 

օրէնսդրութիւնը: Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնսդրութեան փոխարէն պոլշեւիկները 

սկսան կիրարկել Խորհրդային Ռուսիոյ օրէնքները: Հայ ժողովուրդը ցոյց տուաւ, որ 

անկախութիւնը իրեն  համար գերակայ արժէք է, եւ Փետրուարեան ապստամբութիւնը 

իւրատեսակ պայքար էր անկախութեան վերականգնման համար», շեշտեց ան: 

Խ. Ստեփանեան զուգահեռներ գծեց նաեւ 1921-ին եւ մեր օրերուն ստեղծուած հասարակական-

քաղաքական իրադրութիւններուն միջեւ: «Այն օրերուն իշխանութեան եկած էին մարդիկ, որոնք 

չունէին մարդուժի կարելիութիւններ, եւ իրենց իշխանութիւնը հաստատելու մարմաջը կը 

դրսեւորէին անցեալը մերժելու մէջ: Չկարենալով որեւէ նոր բան ստեղծել` պոլշեւիկները կը 

մերժէին եւ կ՛ոչնչացնէին տարիներու ընթացքին կառուցածը, գործիչները եւ այլն», աւելցուց ան: 

Յաջորդ կարեւոր ընդհանրութիւնը, ըստ բանախօսին, ատելութեան քարոզն էր: «Պոլշիկեան 

թերթերը ամէնէն վերջին մաղձը կը թափէին Հայաստանի կառավարութեան եւ Դաշնակցութեան 

հասցէին: Եւ իրենց կը թուէր, թէ ատելութեան քարոզը ինքնահաստատուելու ամէնէն յարմար 

միջոցն էր: Նոյնը կը կատարուի այսօր», նշեց Խ. Ստեփանեան` աւելցնելով, որ Փետրուարեան 

ապստամբութեան օրինակը պէտք է դաս ըլլայ օրուան իշխանութիւններուն, որպէսզի 

խուսափինք նոր արիւնահեղութիւններէ, ընդհարումներէ եւ հայ ժողովուրդը զերծ մնայ 

հաւանական կործանարար հետեւանքերէ: 

Ձեռնարկի աւարտին տեղի ունեցաւ երդման արարողութիւն, որուն ընթացքին, Խ. 

Ստեփանեանի կնքահայրութեամբ, երդում տուին եւ ՀՅԴ շարքերուն միացան ՀՅԴ Երեւանի 

Քաղաքային կոմիտէութեան նորագիրներ: 

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանը 19 Փետրուարին ընդունած է 

Հայաստանի Հանրապետութեան ընդհանուր դատախազ Արթուր Դաւթեանը: 
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Արցախի Հանրապետութեան նախագահի 

աշխատակազմի տեղեկատուութեան ընդհանուր 

վարչութենէն կը հաղորդեն, թէ հանդիպումին, որուն 

մասնակցած է Արցախի Հանրապետութեան 

ընդհանուր դատախազի պաշտօնակատար 

Արամայիս Աւագեանը, քննարկուած են հայկական 

երկու հանրապետութիւններու համապատասխան 

նախարարութիւններու փոխգործակցութեան 

առնչուող շարք մը հարցեր: 

 
Միացեալ Նահանգներու շարք մը քոնկրեսականներ յայտարարած են, որ, ղարաբաղեան 

կողմին հրաւէրով, իրենց աշխատակիցները պիտի մեկնին Լեռնային Ղարաբաղ` 31 մարտին 

ընտրութիւններու ընթացքին հետեւելու նպատակով: Այս մասին կը հաղորդէ «Ամերիկայի 

Ձայն»-ը: 

«Մենք անշուշտ կ՛ուզենք 31 մարտին Արցախի մէջ արդար ընտրութիւններ տեսնել, ուստի ձեզ 

տեղեակ կը պահեմ, որ որոշած եմ նաեւ իմ աշխատակիցս ուղարկել ընտրութիւններու 

ընթացքին հետեւելու», նշեց քոնկրեսկան Ճեքի Կանչելեան Սփիր: 

«Պաքուն, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի ճանչնար, այնտեղ տեղի ունեցող ընտրութիւնները 

«բռնագրաւուած տարածքներուն մէջ քաղաքական շոու» կը կոչէ: Ազրպէյճանը Ղարաբաղի 

անկախութիւնը կը ճանչնայ թէ ոչ` այնտեղ կեանքը պիտի շարունակէ զարգանալ», համոզուած 

է հայկական արմատներ ունեցող քոնկրեսականը, որ կ՛աւելցնէ. «Շատ կարեւոր է, որ այնտեղի 

ժողովրդավարութիւնը շարունակական ըլլայ»: 

Քոնկրեսի աշխատակիցներու շարքին ընտրութիւններու ընթացքին հսկողութիւն կատարելու 

համար Արցախ կը պատրաստուի մեկնիլ քոնկրեսական Ֆրանք Փալոնի աւագ խորհրդական 

Ճէյմս Ճոնսընը: «Ուսումնասիրած ու տեսած եմ, որ Արցախի նախորդ ընտրութիւնները բոլոր 

չափանիշերով եղած են ազատ, արդար եւ թափանցիկ: Յոյս ունինք, որ այս ընտրութիւնները 

նոյնպէս ազատ պիտի ըլլան», ըսած է Ճոնսըն: 

Անոր ղեկավարը` քոնկրեսական Ֆրանք Փալոն իր կողմէ կ՛աւելցնէ. «Շատ կարեւոր է ամբողջ 

աշխարհին ցոյց տալ, որ Լեռնային Ղարաբաղի մէջ ժողովրդավարութիւն հաստատուած է. մենք 

կ՛ուզենք մատնանշել, որ Արցախի մէջ գործողը ժողովրդավարութիւն է, որ կը 

համապատասխանէ ազատ հասարակութեան բոլոր չափանիշներուն»: 

Հակառակ շարք մը քոնկրեսկաններու որոշումին, Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց 

նախարարութիւնը նախապէս չէ ճանչցած Արցախի տարածքին մէջ տեղի ունեցած 

ընտրութիւնները: 
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Հալէպի միջազգային օդակայանը 8 տարի ընդմիջումէ ետք 

սկսաւ գործել եւ առաջին թռիչքը ընդունեց Դամասկոսէն: 

Առաջին թռիչքով Հալէպ հասան 120 ճամբորդներ, որոնց 

շարքին Սուրիոյ փոխադրամիջոցներու նախարար Ալի 

Համուտը եւ զբօսաշրջութեան նախարար Մուհամետ 

Մարտինին: 

Սուրիոյ փոխադրամիջոցներու նախարարութեան համաձայն, յառաջիկայ օրերուն կը ծրագրուի 

կանոնաւոր թռիչքներու սկսիլ դէպի Դամասկոս եւ Եգիպտոսի մայրաքաղաք Գահիրէ: 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան Չորեքշաբթի օր սպառնաց Իտլիպի մէջ 

«մօտալուտ» զինուորական գործողութիւն մը շղթայազերծել: 

Ան Անգարայի մէջ իր արտասանած խօսքին մէջ Սուրիոյ կառավարութեան դարձեալ կոչ 

ուղղեց` իր ուժերը մինչեւ Փետրուարի վերջը հեռացնելու Իտլիպի մէջ կարգ մը դիրքերէ` նշելով. 

«Ասիկա մեր վերջին զգուշացումն է: Իտլիպի մէջ գործողութեան շղթայազերծումը մօտալուտ 

դարձաւ»: 

«Մոսկուայի հետ Իտլիպի շուրջ բանակցութիւններուն մէջ բաղձալի արդիւնքներու չհասանք, եւ 

բանակցութիւնները Թուրքիոյ պահանջները բաւարարելէ հեռու են», յայտնեց Էրտողան: 

Քրեմլին, սակայն, զգուշացուց Անգարան Սուրիոյ բանակի դէմ որեւէ յարձակում գործելէ` 

նշելով. «Թրքական ուժերուն Սուրիոյ բանակին դէմ զինուորական գործողութիւն սկսելու 

հաւանականութիւնը յոռեգոյն բեմագրութիւնն է»: 

«Սուրիոյ բանակին ու Սուրիոյ մէջ մեր զինուորական կառոյցներուն դէմ յարձակումներուն 

պատճառով Սոչիի համաձայնութեան գործադրումէն գոհ չենք», նշեց Քրեմլին` աւելցնելով. 

«Մոսկուա մտադիր է շարունակել Անգարայի հետ հաղորդակցութիւնները` Իտլիպի մէջ 

կացութեան վատթարացումը կանխարգիլելու համար»: 

«Իտլիպի մէջ ահաբեկչական խմբաւորումներուն դէմ գործողութիւնը անշուշտ, որ համահունչ է 

Սոչիի համաձայնութիւններուն», աւելցուց Քրեմլինը: 
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Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով իր կարգին յայտնեց. «Սուրիոյ բանակը կը 

հակադարձէ ահաբեկիչներուն սադրանքներուն, եւ մենք կը զօրակցինք այդ վերաբերմունքին»: 

«Սուրիոյ բանակին գործողութիւնները պարզապէս Իտլիպի մէջ համաձայնութիւններուն 

խախտումին հակադարձութիւն մըն են», աւելցուց ռուսական դիւանագիտութեան պետը: 

Նշենք, որ Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարար Հուլուսի Աքար Չորեքշաբթի օր յայտնեց, որ 

Թուրքիա պիտի շարունակէ Ռուսիոյ հետ բանակցութիւնները, սակայն նշեց. «Սուրիոյ մէջ 

թրքական հսկողութեան կէտերու վայրերու փոփոխութիւնը բացառուած է»: 

Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Միխայիլ Պոկտանով աւելի ուշ հաւանական 

նկատեց, որ մարտի սկիզբը Թեհրանի մէջ գումարուի Ռուսիա – Իրան – Թուրքիա վեհաժողով 

մը` «եթէ Անգարան համաձայն գտնուի»: 

Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի Չորեքշաբթի օր, իրանեան 

կառավարութեան նիստի ընթացքին յայտնեց, որ Միացեալ 

Նահանգներ Իրանի յղած են շարք մը պատգամներ, որոնց մէջ 

երկխօսութիւն կը խնդրեն: «Մասնաւորաբար Նիւ Եորքի մէջ 

բանակցութիւն խնդրող 5 կամ 6 պատգամներ ստացայ», աւելցուց 

Ռուհանի: 

Ան նշեց, որ Իրան անցեալ շրջանին շրջանցած է ամերիկեան 

պատժամիջոցներուն մէկ մասը: 

Իրանի նախագահը յայտնեց, թէ հիւլէական համաձայնագիրը տակաւին կենդանի է, իսկ 

Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսը Թրամփի` Իրանի դէմ պատերազմ շղթայազերծելու 

լիազօրութիւնները սահմանափակումի ենթարկեց, որովհետեւ Քասեմ Սիւլէյմանիի 

ահաբեկումը սխալ էր: 

Ռուհանի նաեւ նշեց. «Իրանցիները պէտք է ազդու կերպով մասնակցին յառաջիկայ 

ընտրութիւններուն»` յայտարարելով, որ ուրբաթ օր նախատեսուած երեսփոխանական 

ընտրութիւններուն բազմամարդ մասնակցութիւնը պիտի զայրացնէ Միացեալ Նահանգները: 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայէ Փոմփէօ Չորեքշաբթի օր 

յայտարարեց, որ Ուաշինկթըն պատրաստ է, որեւէ պահու բանակցելու` պայմանաւ որ Իրան 

խորքային կերպով փոխէ իր վարմունքը: 
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2019-ին, Երեւանի մէջ լոյս տեսած է Քուէյթաբնակ երիտասարդ գրող 

եւ կրթական մշակ՝ Կարօ Արսլանեանի առաջին ստեղծագործութիւնը 

եղող «ԵԹԷ» քերթողագիրքը: 90 էջերու մէջ ներփակուած այս 

հատորիկը, խորքին մէջ բաժնուած է հինգ «ԵԹԷ»-ներու- «Եթէ սիրես», 

«Եթէ Պայքարիս», «Եթէ Աղօթես», «Եթէ Հաւատաս», «Եթէ յուսաս»: 

Անկեղծօրէն ըսելով հեղինակին այս անդրանիկ նախընծան եւ կամ 

երախայրիքը եղող քերթողագիրքը վերջերս էր, որ նամակատան 

միջոցով ե՛ւ շնորհակալութեամբ ե՛ւ մեծ ուրախութեամբ, ստացած էի: 

Ու նորութիւն մը չէ, երբ աւելցնեմ, որ հայ գիրքի ծնունդն ու իմ 

գրասեղանիս անոր  ներկայութիւնը զիս իսկապէս կը վերապրեցնէ: 

Որովհետեւ հաւատացէ՛ք, հայ գրականութեան տաճարին մէջ 

իւրաքանչիւր լոյս եւ ջերմութիւն, ոչ միայն ինծի, այլ բոլոր մշակութասէր հայորդիներուն համար, կը 

կարծեմ որ մեծապէս ողջունելի է: Աւելին՝ հայ երկի մը հրապարակ գալը, ըլլայ ան արձակ կամ 

բանաստեղծութիւն, ուրախալի երեւոյթ ալ է: 

Սակայն տեսանելի է, որ մայրաքաղաք Երեւանէն մինչեւ սփիւռքներու հեռաւոր ոստաններէն ներս, կամ 

քիչ մը ամէն տեղ, տագնապ մը կայ, չըսելու համար որոշ անտարբերութիւն՝ սանկ տեսակ մը 

«տաքութեան պակաս» հանդէպ հայ գիրին ու գրականութեան ու նաեւ հայ գիրքին ու անոր հեղինակին 

նկատմամբ: 

Տեսանելի է եւ դժբախտ իրողութիւն: Բայց մխիթարականը այն կէտն է, որ տակաւին գոյութիւն ունի եւ կը 

հաւատամ որ պիտի շարունակէ ունենալ սրբազան «խենթերու» խումբ մը, որ նոր լոյս ընծայած 

ստեղծագործութիւններով «մոմ մը պիտի վառէ, խաւարը անիծելու համար» ինչպէս որ մեր ժողովուրդը 

միշտ կ’ըսէ: 

Անցնելով սոյն քերթողագիրքին, նախ ըսեմ, որ անոր երիտասարդ հեղինակին, մենք երկուքս ալ իբրեւ 

կրթական մշակներ, քանի մը տարի առաջ հայրենիքին մէջ, խորհրդաժողովի մը ընթացքին ծանօթացած 

էինք: Կարճ-երկար խօսած, վիճած, մտիկ ըրած եւ քանի մը օրերու համրանքով մեր հանդիպումներուն 

այսպէս զանազան տեսակէտ-մտահոգութիւններ բաժնած՝ անկեղծօրէն: Իր այս «Եթէ»ն, ուղղակի աղուոր 

անակնկալ մըն էր ինծի համար: Նաեւ ըսեմ, որ կը հաւատամ, որ բանաստեղծութիւնը, ոտանաւորը կամ 

չափածոն այն գրութիւնն է, որուն տողերը հիմնուած են որոշ չափերու վրայ, խորքի ու կառուցման 

զանազան առանձնայատկութիւններով միատեղ: Այսպէս՝ յուզական տարրեր, որոշ ռիթմ եւ խորք, 

նոյնքան ալ կշռոյթ եւ ձեւի բազմաշերտ կառուցում: Այլ խօսքով, հեղինակը ինքզինք արտայայտելու 

գեղեցիկ ձեւաչափ՝ որ պիտի գայ լուսաւորելու զինք կարդացող շրջապատի միտքը: 

Ահա նաեւ ինծի համար բանաստեղծութիւն կոչուած գրական սեռը, որ ոչ միայն նրբակերտ բառերու 

հիւսք մըն է, եւ ոչ ալ գեղեցիկ պատկերներու ցուցահանդէս, այլ իր տաղաչափական կամ այլ ձեւով 

հրամցուցած տողերը, իրենց նոր ապրումներու տարազով եւ վճիտ աղբիւրի նման հոսող հոգին 

ջերմացնող զցացումներով կու գան ներգրաւել միտքդ: 

Ահա թէ ինչո՞ւ շատ մը ոտանաւորներ բանաստեղծութիւն չըլլալու դժբախտութենէն կը տառապին: 
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Դարձեալ ինծի համար, ստեղծագործ իրականութիւնը գնահատելը, բարերար դեր ունի նոյն ինքն 

հեղինակին վրայ: 

«Այս երգը երգ չէ, արիւնոտ վէրք է, 
Դարաւոր կիրք է եւ արհաւիրք է, 
Այս երգը դէմքէդ պոկուած ժպիտ է, 
Համբոյրներուդ պէս զուլալ, խճիտ է, 
Կարօտիդ պէս բորբ, անվերջ թռիչք է»: 
 
Եւ իմ ակնոցով այս «Եթէ»ն ունի եզակի հայեացք մը, մաքուր 

տպաւորութեամբ: Հոն Բոլոր միտքերը նոյն նպատակը կարծես 

կը հետապնդեն: Այսպէս արեւու նման զարդարուած է սէրը որ 

պահած է իր պայծառութիւնը: Անձնական ապրումներու գումար 

մը, ընդհանրապէս ռոմանթիկ եւ նոյնքան ալ մտայղացման 

նորութիւններով եւ ձեւաչափերով: Տեսանելի են մտքի եւ 

գաղափարներու հոսքի թափանցիկութիւնը: Գովելի է եւ նոյնքան 

քաջալերելի: Եթէ տաղանդը կայ, միշտ կ’ըսեմ եւ կը կրկնեմ, 

կրնայ այդ մէկը հեղինակը դէպի նոր ճանապարհներ տանիլ: 

Ու «ԵԹԷ»ն հասկնալի ոճով, մեղմ եւ քաղցր հարազատ 

պատկերներով, յաճախ հիւթեղ գեղարուեստական ոճով, 

տագնապահար հայու մտածումները, սէրերը գեղարուեստական 

շքեղանքով ներկայացնելը ողջունելի նախաձեռնութիւն մըն է: 

Այս մասին ոչ մէկ խօսք: 

Այս հաստատումիս վրայ պէտք է նաեւ աւելցնեմ, թէ նման աշխատանք շատերու համար կրնայ հաճելի 

չթուիլ կամ իրենց աչքին եւ մտքին խոտոր համեմատի: Անոր համար կ’ըսեմ՝ «ԵԹԷ»ն անկասկած որ, 

հեղինակ Արսլանեանի համար յատուկ փորձաքար մըն է, որմէ ինքն է, որ տեսանելի պիտի ըլլայ եթէ ունի 

իր այդ տաղանդը: 

Մաղթանքս է, որ հեղինակը շարունակէ իր նուիրումը, իր աշխարհը, ականջն ու աչքը բացած ու սրած 

իրեն հասցէագրուած բոլոր թելադրանքներուն, լսելու եւ ինքզինք սրբագրելու համար: Նման 

մատնանշումներ պէտք չէ զինք յուսահատութեան դռները առաջնորդեն, այլ՝ ընդհակառակն 

գիտակցութեան եւ իրականութեան զարկերով եւ քայլերով դէպի նորանոր յաջողութիւններու 

առաջնորդեն, հեռու առաջին իսկ ստեղծագործութենէն յաւակնութիւններ հիւսելէ: 

Պէտք է աւելցնեմ, որ բանաստեղծութիւնն ալ մարդոց նման ոչ միայն ունի ճակատագիր, այլ նաեւ՝ ոճի 

տաղանդ: 

Ուստի սրտանց կը շնորհաւորեմ սիրելի եւ տաղանդաւոր Կարօն, իր այս նորաոճ քերթողագիրքի լոյս 

ընծայման առթիւ եւ նորանոր ու յաջող ստեղծագործութիւններ կը մաղթեմ: 

Կ՚ակնկալեմ եւ կը սպասեմ։  

Գէորգ Պետիկեան 

www. hairenikweekly.com 
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Հինգշաբթի, 13 Փետրուարին Սուրիոյ խորհրդարանը միաձայնութեամբ վաւերացուց 

Սուրիա-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամութեան յանձնաժողովին 

ներկայացուցած բանաձեւը` ճանչնալով ու դատապարտելով 19-րդ դարու աւարտին եւ 

20-րդ դարու սկիզբը Օսմանեան կայսրութեան ծրագրած եւ իրագործած Հայոց 

ցեղասպանութիւնը, դատապարտելով նաեւ անոր ուրացումն ու խեղաթիւրումը եւ 

համայն աշխարհի խորհրդարաններուն ու միջազգային ընտանիքին կոչ ուղղելով 

ճանչնալու եւ դատապարտելու զայն: 

Պէտք է հաստատել, որ Սուրիան ու անոր ժողովուրդը հիմնական վկաներն էին Հայոց 

ցեղասպանութեան: Սուրիական անապատներուն մէջ ողջակիզուեցան պատմական 

իրենց հայրենիքէն բռնագաղթի ենթարկուած ստեղծագործ ու խաղաղասէր ժողովուրդի 

մը զաւակները: Տէր Զօրը, Ռաս Ուլ Այնը, Շետետէն Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու 

աճիւններով ու արիւնով 20-րդ դարու մեծագոյն սպանդին ողբերգութիւնը հիւսեցին: 

Միեւնոյն ատեն, սակայն, Տէր Զօրը խորհրդանիշը դարձաւ Եղեռնէն ճողոպրած հայ 

ժողովուրդի զաւակներուն յարութեան: 

Այդ տարիներու սուրիական մամուլը, պետական արխիւները եւ գրականութիւնը 

հարուստ են փաստագրական վկայութիւններով, իսկ ժողովուրդն ու հողը կենդանի 

վկաներն են հայ ժողովուրդին դէմ ի գործ դրուած ցեղասպանութեան: 
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Ահա թէ ինչո՛ւ քաղաքական, իրաւական եւ մարդկային ինքնուրոյն արժէք կը 

ներկայացնէ Սուրիոյ խորհրդարանին այս որոշումը: 

Սուրիոյ ժողովուրդը հիւրընկալեց ու իր հասարակութեան անքակտելի մէկ մասնիկը 

դարձուց հայութեան բեկորները, իսկ հայութիւնը նոր կեանքի տեսիլքով աշխատեցաւ 

ու նպաստեց Սուրիոյ բարգաւաճման, ապրեցաւ նոյն տագնապները, դիմագրաւեց նոյն 

դժուարութիւնները եւ համահաւասար կերպով վայելեց նոյն բարիքները այս երկրին` 

որպէս լիիրաւ քաղաքացի: Ան իր արիւնն ու քրտինքը խառնեց սուրիական հողին ու 

պահելով իր ինքնութիւնը` սատարեց սուրիական ինքնութեան պայծառացման եւս: 

Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը կոչ մըն է համայն մարդկութեան` անպատիժ 

չթողելու դահիճը, որովհետեւ անպատիժ մնացած ոճիրները կը կրկնուին նոյն ոճրածին 

մտայնութեամբ սնանող Օսմանեան կայսրութեան ժառանգորդներուն կողմէ: Այս 

իրողութիւնը կը հաստատէ Սուրիոյ վերջին տարիներու պատերազմը, որուն ընթացքին 

Սուրիոյ ժողովուրդը, իր բոլոր բաղադրիչներով, ականատեսը եղաւ նոյն 

ծայրայեղներու անմարդկային արարքներուն: 

Սուրիոյ խորհրդարանը մէկէ աւելի անգամներ արծարծած էր Հայոց ցեղասպանութեան 

հարցը, յարգանքի տուրք մատուցած` հայ ժողովուրդի նահատակներուն: Սուրիոյ Հայ 

դատի յանձնախումբերը տարիներ շարունակ զանազան հրատարակութիւններով, 

խորհրդարանին ուղղուած Ցեղասպանութեան թղթածրարներով լուսարձակի տակ 

պահած էին Հայոց ցեղասպանութեան ծալքերն ու անոր հետեւանքները ոչ միայն հայ, 

այլեւ տարածաշրջանի ողջ ժողովուրդին վրայ: Սուրիոյ խորհրդարանի հայ 

երեսփոխանները երախտարժան աշխատանք տարին ու կը տանին պատմական 

ճշմարտութիւններու վերահաստատման համար: Նոյնանման աշխատանք տարին 

սուրիահայ համայնքի զաւակները տարբեր հարթակներու վրայ: 

Մեծագոյն երախտիքը, սակայն, պէտք է ուղղել Սուրիոյ նախագահ տոքթ. Պաշշար 

Ասատին, որ արդար ու յանդուգն ղեկավարի յատկանիշներով օժտուած` միշտ 

պայքարեցաւ յանուն արդարութեան, յանուն Սուրիոյ, անոր ժողովուրդի բոլոր 

բաղադրիչներուն եւ յանուն ժողովուրդներու արդար դատին: 

Կը հաւատանք, որ յատկապէս Սուրիոյ խորհրդարանի ճանաչումով արաբական 

աշխարհը եւս պիտի հետեւի յանուն մարդկութեան ու մարդկայնութեան թափուող այս 

ճիգերուն, հաւաքական ջանքերով կանխելու ցեղասպանական արարքներուն 

կրկնութիւնը եւ վերջ տալու տարածաշրջանին մէջ ահաբեկչական շարժումներ 

հրահրող Թուրքիոյ կործանարար քաղաքականութեան: 

Յարգա՛նք ու պատիւ արդարութեան համար պայքարող Սուրիոյ ժողովուրդին: 

«Գ.» 
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Փետրուար 19-ը գիրք նուիրելու օր էր: 2008-ին Հայաստանի Գրողներու միութեան նախկին 

նախագահ Լեւոն Անանեան այդ օրը հռչակեց որպէս գիրք նուիրելու օր, իսկ օրի ընտրութիւնը 

պատահական չէր, այդ օրը (1869) ծնած է Ամենայն Հայոց բանաստեղծ Յովհաննէս 

Թումանեան: 

Այս առիթով կազմակերպուեցան գրական ձեռնարկներ, գրական երեկոներ, հանդիպումներ` 

յայտնի գրագէտներու եւ բանաստեղծներու հետ: Տօնին նպատակը երիտասարդ սերունդին 

պատմութեան, գրականութեան եւ մշակոյթի նկատմամբ սէր սերմանելն է ընթերցանութեան 

ճամբով: Օրուան աւանդութիւններէն մէկը մտերիմ անձի մը հետաքրքրական գիրք մը նուիրելն 

է: 

Գիրքի մեծ սիրահար Յ. Թումանեան ըսած է. «Պէտք է կարդալ, ամէն մի կարդալը մի բան է 

տալիս ու աննկատելի կերպով ամբարւում, բան դառնում»: 

Կենցաղավարութեան կանոններուն բոլորս ալ ծանօթ ենք, սակայն երբեմն շեղումներ կը 

կատարենք ու անախորժ կացութեան մէջ կը դնենք մեր շրջապատը եւ սխալ տպաւորութիւն կը 

ձգենք անոնց վրայ: Այսպէս, եկէք` յիշենք կարգ մը հիմնական կանոններ, ինչ կը վերաբերի 

ընթերցումի: 

– Անյարմար է առանձնանալ եւ գիրք կամ թերթ 

կարդալ, երբ բարեկամներով նստած ենք, նոյնպէս ալ` 

ճաշարանը կամ այլուր: 

– Կարելի չէ գիրքին էջերը դարձնել մատը լիզելով: 

– Երբ մեզի գիրք մը փոխ կը տրուի, գուրգուրանքով վարուինք անոր հետ ու մաքուր պահենք 

զայն: 

– Փոխ առնուած գիրքին մէջ կարելի չէ խծբծել կամ էջերը 

ծալել: 

– Փոխ առնուած գիրք մը կարելի չէ ամիսներով քովը պահել, 

պէտք է տիրոջ վերադարձնել կատարեալ վիճակի մէջ: 

Գիտէի՞ք… 

«Կը խնդրեմ չծխել եւ գիրք չխնդրել»: Թումանեան այս գրութիւնը փակցուցած էր իր 

գրադարանի պատին: Բանաստեղծը մեծ ուսում չէր ստացած, բայց խոր գիտելիքներ ունեցող 
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գրողներէն մէկն էր: Այդ գիտելիքները ան ստացեր էր ինքնակրթութեամբ: Իր կարճատեւ ու 

դժուար կեանքին ընթացքին ան 10 հազար գիրք հաւաքած էր: 

Մեծ բանաստեղծին 10 հազար գիրքերէն 8150-ը պահպանուած են: 2000 գիրք փոխ առեր ու չեն 

վերադարձուցեր… 

Որպէսզի այլեւս չտեսնեն ու գիրք չխնդրեն, ան իր 13 պահարաններուն ապակիները ծածկեր է 

նկարներով: Իսկ չէր սիրեր գիրքերը փոխ տալ պարզապէս անախորժ փորձառութիւններու 

պատճառով: 

Շատ մը ծնողներ համոզուած են, որ երեխան պէտք է անպայման երաժշտանոց յաճախէ եւ 

նուագել սորվի: Անոնց կարծիքով, ասիկա միակ ձեւն է, որպէսզի անոնց մէջ արուեստի 

նկատմամբ սէր արթննայ: 

Կարգ մը ուսումնասիրութիւններ հաստատած են, որ ուղեղին բջիջները աւելի լաւ կը գործեն, 

եթէ երեխան փոքր տարիքէն դասական երաժշտութիւն լսէ: Կ՛ըսեն` դաշնակահարները 

բնաւորութեամբ աւելի կարգապահ, ճշդապահ եւ նպատակասլաց են: Այսուհանդերձ, պայման 

չէ, որ երեխան երաժշտանոց յաճախէ եւ երաժշտական գործիքի մը տիրապետէ վերը յիշուած 

արժանիքները ձեռք բերելու համար: 

Անշուշտ կարեւոր է, որ երեխան կապի մէջ մնայ երաժշտութեան եւ ընդհանրապէս արուեստի 

հետ, քանի որ արուեստը կը նպաստէ անոր ապագայ մարդու ներդաշնակ զարգացման: Սակայն 

եթէ երեխային մէջ չկայ նուագելու ցանկութիւն, ուրեմն պէտք չէ պարտադրել: Երբ երեխան 

ծնողքին պարտադրանքով կը յաճախէ երաժշտանոց, ան բացասաբար կը տրամադրուի 

երաժշտութեան հանդէպ: 

Լուծո՞ւմ 

Եթէ որպէս ծնողք` կը փափաքիք, որ ձեր զաւակը արուեստասէր դառնայ, անոր հետ գացէք 

ներկայացումներու, տունը երաժշտութիւն ունկնդրեցէք, դիտեցէք գեղանկարիչներու 

աշխատանքները` միաժամանակ անոր ծանօթացնելով արուեստագէտներու կեանքին եւ 

գործունէութեան: 

Այս բոլորէն ետք կարելի է անոր հարցնել` արդեօք կը փափաքի՞ որեւէ երաժշտական գործիք 

նուագել, երգել, պարել կամ գծել… 

Փորձառուներու կարծիքով, արուեստասէր մարդիկ աւելի հաշտ եւ ներդաշնակ կ՛ըլլան թէ՛ 

իրենց եւ թէ՛ զիրենք շրջապատողներուն հետ: Կ՛ըսուի, որ մարդիկ արուեստը ստեղծեր են` 

իրենք զիրենք շեղելու կեանքի դժուարութիւններէն, աշխարհը դիտելու այլ տեսանկիւնէ եւ 

ճանչնալու դժուարութիւններուն միւս երեսը: Այլ խօսքով, արուեստը նաեւ ինքնադարմանումի 

միջոց է: 
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Մայմուն որ կ՛ըսեմ կապիկ չը կարծէք 

Տան սեւ փիսիկին անունն է 

Փիսիկ որ կ՛ըսեմ աղուոր չը կարծէք 

Աշխարհին ամէնէն տգեղ կատուն է 

Սեւ է որ կ՛ըսեմ սեփ-սեւ չը կարծէք 

Սեւութեանը մէջ աչքերը դեղին են 

Դեղին որ կ՛ըսեմ արեւ չը կարծէք 

Արեւը մէկ է-աչքերն երկու են 

Երկու որ կ՛ըսեմ զատ զատ չը կարծէք 

Երկուքին խորն ալ երազը մէկ է 

Երազ որ կ՛ըսեմ մեծ բան չը կարծէք 

Մարդու մը կողմէ սիրուիլն է 

ԶԱՀՐԱՏ 


