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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ
ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Երեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր, 2018 ին, արեւմտեան Ս. Ծննդեան տօնին առիթով, Թեմիս
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեան, ընկերակցութեամբ եկեղեցւոյս հոգեւոր
հովիւ՝ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանին, շնորհաւորական այցելութիւններ
կատարեց տեղւոյս քոյր եկեղեցիներու առաջնորդներուն եւ փոխանցեց հայ եկեղեցւոյ
եւ ժողովուրդին բարեմաղթութիւնները անոնց:

Սրբազան Հայրը այցելեց Կաթոլիկ եկեղեցին, ուր համախումբ կը գտնուէին Լատին,
Մարոնիթ, Ղպտի Կաթոլիկ, արաբախօս Կաթոլիկներ եւ ասիական կաթոլիկներու
բոլոր հոգեւորականները: Նաեւ Աւետարանական եկեղեցւոյ հովիւ Վերապատուելի
Էմանուէլ Բենիամին Ղարիպին, Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Առաջնորդ՝ Տ. Ղաթթաս
Եպս. Հազիմին եւ Յոյն Կաթոլիկ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Մեթրոպոլիտ Պութրոս
Ղարիպին:
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ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆԸ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԵՑ
ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԵԿՈՒՍԻ ՆՈՐ ԿԱԶՄԻ
ԱՆԴԱՄ-ԱՆԴԱՄՈՒՀԻՆԵՐԸ
Չորեքշաբթի, 26 Դեկտեմբերի երեկոյեան, Թեմիս
Առաջնորդ Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպուեան
Ազգային Առաջնորդարանի դահլիճէն ներս
ընդունեց
Համազգայինի
Քուէյթի
Մեկուսի
նորընտիր
կազմի
անդամ-անդամուհիները:
Համազգայինի
Քուէյթի
Մեկուսի
կազմի
ընդհանուր ժողովը տեղի ունեցած էր 14
Դեկտեմբերին, որու ընթացքին ընտրուած էր
նորընտիր վարչութիւնը: Կազմի ատենապետ՝
Պրն.
Տիգրան
Պայաթեան
Սրբազան
Հօր
ներկայացուց կազմի անդամները եւ գործունէութիւնը։ Սրբազանը իր կարգին ջերմօրեն
ողջունեց նորընտիր կազմը եւ յաջողութիւն մաղթեց անոր բոլոր ծրագիրներուն,
անդրադառնալով մեր ազգի կեանքէն ներս մշակոյթի եւ կրթութեան կարեւոր դերին: Ան
կարեւորեց Համազգայինի Քուէյթի Մեկուսի կազմի կատարած ու կատարելիք կրթական,
դաստիարակչական եւ մշակութային ծաւալուն գործունէութիւնը։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Մուրատ Փափազեան. «Հայաստանի Եւ Սփիւռքի
Միասնականութիւնը Մեր Գլխաւոր Պաշարն Է
Ֆրանսայի հայկական ընկերութիւնները համակարգող խորհուրդի նախագահ, ՀՅԴ Բիւրոյի
անդամ Մուրատ Փափազեանի խօսքով` Հայաստան-սփիւռք յարաբերութիւնները պէտք է
յաջողցնել, որպէսզի անոնք ծնունդ տան համահայկական ռազմավարական ուժի մը: Ան նշեց,

որ ատիկա Դաշնակցութեան քաղաքական հայեցակարգն է:
«Թերթ»-ը Մուրատ Փափազեանին կարծիքը առած է Հայաստանի կառավարութեան կողմէ
սփիւռքի նախարարութեան հաւանական լուծարման վերաբերեալ: «Հայաստանի եւ սփիւռքի
միասնականութիւնը մեր գլխաւոր պաշարն է: Զօրացնել սփիւռքը, զօրացնել Հայաստանը,
զօրացնել Հայաստան-սփիւռք իրականութիւնը, որպէսզի դառնայ մէկ միաւոր, որպէսզի
վերջապէս իրականութիւն դառնայ Դաշնակցութեան` «մէկ ազգ, մէկ հայրենիք» տեսլականը:
Համոզուած չեմ, որ լուծարելով սփիւռքի նախարարութիւնը` դրական նպատակի պիտի
հասնինք», ըսաւ ան:
Մուրատ Փափազեանի համաձայն, սփիւռքի եւ Հայաստանի միջեւ կայ երկխօսութեան,
մտքերու փոխանակման կարիք, կարիք կայ նաեւ, որ սփիւռքի կողմէ հասկնալի դառնայ, թէ
Նիկոլ Փաշինեանը Հայաստանը ո՛ւր կը տանի: Պէտք է համաձայնիլ, որ սփիւռքն ալ պէտք է
առիթ ունենայ Նիկոլ Փաշինեանին ներկայացնելու իր 100 տարուան պատմութեան
ճամբորդութիւնը,
այսօրուան
եւ
վաղուան
հրամայականները,
նպատակները,
ռազմավարութիւնը»:
Ան ընդգծեց, որ ճիշդ է, որ Նիկոլ Փաշինեանի կողմէ նշանակուած սփիւռքի նախարարը շատ
չհետաքրքրուեցաւ սփիւռքով: «Ֆրանսայի օրինակը շատ հետաքրքրական է: Երբ եկաւ
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Ֆրանսա, չդիմեց գոյութիւն ունեցող հայկական կազմակերպութիւնները համակարգող
խորհուրդին, որ պաշտօնապէս կը ներկայացնէ հայկական կազմակերպութիւնները թէ՛
ֆրանսական, թէ՛ հայկական կառավարութիւններուն մօտ:
«Արդեօք նախարարի եզրայանգումներու հիման վրա՞յ Նիկոլ Փաշինեանը որոշած է լուծարել
սփիւռքի նախարարութիւնը: Չհասկցանք որոշումին իմաստը, չհասկցանք այդ որոշումին
առաւելութիւնը: Չհասկցանք նաեւ, թէ ի՛նչ պատճառով այս որոշումը կրնայ իրականացուիլ
առանց սփիւռքի հետ խորհրդակցութեան», ըսաւ ան:
Փափազեան կոչ ուղղեց վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանին, որ նկատի
ունենայ բոլոր տարբերութիւնները իբրեւ հարստութիւն` ի նպաստ ժողովուրդին, երկրին եւ
ազգին: «Այսօր համաձայն ենք, որ յեղափոխութիւնը պէտք է շարունակուի` երկիրը տանելով
դէպի ժողովրդավարութիւն, այսինքն` դէպի բոլոր տարբերութիւններուն նկատմամբ յարգանք
եւ զարգացում: Պէտք չէ ուրախանանք, որ ընտրութիւնները աւարտեցան ստալինեան
արդիւնքներով: Ընդունինք նաեւ, որ դրական չէ երկրին համար խորհրդարանին մէջ
ընդդիմութիւն չունենալը: Յետյեղափոխական մթնոլորտը շատ բնական է, ինչ որ երկրորդեց
Նիկոլ Փաշինեանի եւ իր դաշինքի յաղթանակը: Այս մթնոլորտին մէջ ընդդիմութեան
գաղափարը, բնականաբար, վարկաբեկուած է», ըսաւ ան:
Իսկ թէ ինչու վարկաբեկուած է, ըստ Մուրատ
Փափազեանի,
որովհետեւ
ժողովուրդի
խանդավառութիւնը այդ արդիւնքը կը ստեղծէ: «Այդ
մթնոլորտին
մէջ
Դաշնակցութիւնը
որոշած է
ստանձնել
ընդդիմադիր
կուսակցութեան
դերը:
Դաշնակցութիւնը, այո՛, քաջ կուսակցութիւն է: Բայց
այդ որոշումը փակեց իր առջեւ դռները», ըսաւ ան`
աւելցնելով, որ եթէ Դաշնակցութիւնը խորհրդարանին
մէջ ըլլար, շատ աւելի դրական պիտի ըլլար
Հայաստանի պատկերը միջազգային հարթակին վրայ:
«Պայքարը երկրի ժողովրդավարացման համար շատ
կարեւոր է ապագային համար: Պէտք է այդ պայքարը քաջութեամբ շարունակել, դժբախտաբար,
խորհրդարանէն դուրս: Պէտք չէ սխալիլ. ի նպաստ Հայաստանի շահերուն պէտք է պայքարինք:
Պէտք է ո՛չ միայն ընդունիլ, այլ նաեւ քաջալերել որեւէ ընդդիմութեան կազմաւորում, որ
փաստօրէն կը ներկայացուի Դաշնակցութեան շուրջ: Նիկոլ Փաշինեանի ջախջախիչ
յաղթանակը իրեն կու տայ շատ կարեւոր պատասխանատուութիւններ, մեծ յոյսեր եւ
մտահոգութիւններ:
«Այսօրուան պատմական առիթը, որ ունի վարչապետը, պարտաւոր է վերածել յաջողութեան:
Երկու անգամ չի կրնար նման պատմական առիթ ըլլալ: Հետեւաբար, առիթ կայ կեդրոնանալու
երկրի, ժողովուրդի եւ ազգի առաջնահերթութիւններուն վրայ: Պէտք է փայլուն ապագայ
ապահովենք միասին, եւ պէտք է ամբողջովին ոչնչացնել սեւ անցեալի սատանաները», ըսաւ
ան:

www.tert.am
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Բաբայեան. «Մամետեարովի Յայտարարութիւնները Կը
Վկայեն Բանակցութիւններու Յառաջընթացին Պաքուի
Պատրաստ Չըլլալուն Մասին»
Ազրպէյճանի
արտաքին
գործոց
նախարար
Էլմար
Մամետեարովի
յայտարարութիւնները կը վկայեն ղարաբաղեան տագնապի խաղաղ լուծման
բանակցութիւններուն մէջ յառաջընթացին պաշտօնական Պաքուի պատրաստ չըլլալուն
մասին: Այս մասին ըսաւ Արցախի նախագահի մամլոյ քարտուղար Դաւիթ Բաբայեան`
«Նիուզ»-ի խնդրանքով մեկնաբանելով «Ինթըրֆաքս» գործակալութեան հետ զրոյցին
ազրպէյճանցի նախարարի յայտարարութիւնները:
«Մամետեարովի յայտարարութիւնները կարելի է գնահատել միայն իբրեւ Պաքուի
ապակառուցողական դիրքորոշումի հերթական դրսեւորում: Անհասկնալի է, թէ ասիկա
որո՞ւ հանդէպ անյարգալից վերաբերմունք է` մե՞ր, թէ՞ ինքն իր: Ազրպէյճանի արտաքին
գործոց նախարարը իբրեւ մեծ զիջում կը խոստանայ Լեռնային Ղարաբաղի
անվտանգութիւնն ու ինքնակառավարումը: Իսկ ի՞նչ է` հիմա անկէ զրկուա՞ծ ենք:
Համանման յայտարարութիւններուն զուգահեռ` Պաքուն կը շարունակէ պատերազմով
սպառնալ: Չիրականացած երազանքներուն դիմելու փոխարէն, Ազրպէյճանի
իշխանութիւնները պէտք է փոխեն հռետորաբանութիւնն ու մօտեցումները,
պաշտօնական Ստեփանակերտի հետ ուղիղ բանակցութիւններու սկսին: Ասիկա մեծ
քայլ կ՛ըլլար դէպի «էական» բանակցութիւններ, ինչպէս կը սիրէ արտայայտուիլ
Մամետեարով», նշեց Դաւիթ Բաբայեան:

«Պաքու Պատրաստ Է Ապահովելու Արցախի Հայութեան
Անվտանգութիւնը Եւ Անոր Բարձր Մակարդակի
Ինքնակառավարման Իրաւունք Տրամադրելու» Կ՛ըսէ
Մամետեարով
Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամետեարով «Ինթըրֆաքս Ազրպէյճան»
լրատու գործակալութեան հետ հարցազրոյցի ընթացքին յայտարարած է, թէ իր երկիրը
պատրաստ է ապահովելու Արցախի հայութեան անվտանգութիւնը եւ անոր տրամադրելու
բարձր մակարդակի ինքնակառավարման իրաւունք:
«Մեր երկիրը, ինչպէս կ՛ապահովէ այլ ազգային խումբերու ներկայացուցիչ իր քաղաքացիներուն
անվտանգութիւնը, պատրաստ է ատիկա իր միջազգային պարտաւորութիւններուն
համապատասխան ընելու նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հայկական ծագումով քաղաքացիներուն
նկատմամբ», ըսած է Մամետեարով:
Ան նաեւ նշած է, որ Լեռնային Ղարաբաղի մէջ ապրած իսլամ համայնքը պատրաստ է
վերադառնալու այդ տարածքներ:
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«Գիտէք, անկարելի է հողը վերցնել եւ ատոր հետ միասին տեղափոխուիլ այլ վայր: Տագնապին
լուծումէն ետք այս երկու համայնքները, ի հարկէ, պէտք է միասին ապրին: Ճիշդ այդ պատճառով
կարեւոր է հայկական ու ազրպէյճանական համայնքներուն միջեւ կապերու վերականգնումը»,
ըսած է ազրպէյճանական դիւանագիտութեան պետը` պնդելով, թէ մինչեւ պատերազմը հայերն
ու ազրպէյճանցիները Արցախի մէջ ունեցած են այդ կապերը, որոնք «ցաւօք, խզուած են
Հայաստանի նախկին ղեկավարութեան գործողութիւններուն պատճառով»:
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Աննա Նաղդալեան անդրադառնալով
Մամետեարովի յայտարարութեան նշեց. «Երկու մօտեցում կրնայ ըլլալ այս յայտարարութեան
առնչութեամբ: Կրնանք վերահաստատել մեր շատ յստակ դիրքորոշումը բանակցային
հոլովոյթին մէջ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի եւ անվտանգութեան գերակայութեան
վերաբերեալ` երկու պարագային ալ տալով առաւել լայն բացատրութիւններ: Այնուամենայնիւ,
կը կարծենք, որ զսպուածութիւն պէտք է ցուցաբերել հրապարակային յայտարարութիւններուն
մէջ` այսպիսով սատարելով բանակցութիւններուն, եթէ ի հարկէ անկեղծ ցանկութիւն կայ
պահպանելու անոնց նկատմամբ յանձնառութիւնը: Ասիկա յատկապէս կը վերաբերի այն
դէպքերուն, երբ փորձ կը կատարուի սեփական միակողմանի տեսակէտները, ըստ էութեան,
իբրեւ նախապայմաններ ներկայացնելուն: Պէտք չէ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդին
փոխարէն որոշել անոր կամքը:
«Նախապայմանները, ալ չենք ըսեր` սպառնալիքները, ազդեցութիւն պիտի չունենան
բանակցութիւններուն մէջ մեր դիրքորոշումին վրայ: Լաւատեսութեան կամ յոռետեսութեան
դրսեւորումները հոլովոյթին վրայ ներգործութիւն ունենալու առումով հաւասարապէս
անարդիւնաւէտ մեթոտներ են: Անհրաժեշտ է իրատեսական ըլլալ եւ իրապէս յանձնառու` բոլոր
կողմերուն համար ընդունելի հանգուցալուծում գտնելուն»:

«Ղարաբաղեան Տագնապի Լուծման Համար Յստակ
Ժամկէտներ Չենք Դներ» Կ՛ըսէ Զախարովա
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր
Մարիա Զախարովա կը յայտնէ, որ իրենք Լեռնային
Ղարաբաղի տագնապի լուծման հարցը ժամանակային
շրջանակի մէջ չեն դներ:
«Մենք միշտ հանդէս եկած ենք տագնապի շուտափոյթ
լուծման եւ այդ լուծումը ապահովող միջոցներուն ի
նպաստ: Յստակ ժամկէտներու մասին կը նախընտրեմ չխօսիլ: Պատմութիւնը
երկարատեւ է, ցաւօք, ասիկա ձգձգուող տագնապ է: Ինչ կը վերաբերի ռուսական
կողմին` իբրեւ (ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի) համանախագահ եւ թէ՛ Ազրպէյճանի, թէ՛
Հայաստանի հետ ընդհանուր անցեալ ու պատմութիւն ունեցող երկիր, մեր կողմէն
պիտի կատարուի անհրաժեշտ ամէն բան», ըսած է Զախարովա:
Ան նաեւ դժուարացած է նշել, թէ արդեօք Ռուսիան հանդէս պիտի գա՞յ իբրեւ Յունուար
2019-ի Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներու հանդիպումի
կազմակերպիչ:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Մոսկուա Կ՛առաջարկէ ՀԱՊԿ-ի Գործընկեր Երկիրներու
Կարգավիճակ Հաստատել
Ռուսիոյ
նախագահ
Վլատիմիր
Փութին
կը
պատրաստուի ստորագրելու փաստաթուղթ մը`
ՀԱՊԿ-ի ծիրին մէջ գործընկեր պետութիւններու
կարգավիճակ հաստատելու մասին:
Բացի
ատկէ, ըստ ստորագրուելիք
մէկ այլ
փաստաթուղթի, ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիրները կրնան
վեհաժողովներուն
գործուղել
ո՛չ
միայն
պետութիւններու ղեկավարները, այլ նաեւ վարչապետները:
Այդ արձանագրութիւններու ստորագրութիւնը նպատակայարմար կը նկատուի կատարել
ՀԱՊԿ-ի վեհաժողովին ընթացքին:

«Թրամփ Ընդունեց Թուրքիա Այցելելու Էրտողանի
Հրաւէրը» Կ՛ըսէ Քալըն
Թուրքիոյ նախագահի բանբեր Իպրահիմ Քալըն
յայտնեց, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահ
Տանըլտ Թրամփ կիրակի օր հեռաձայնային
հաղորդակցութեան մը ընթացքին ընդունած է
Թուրքիա այցելելու նախագահ Ռեճեփ Թայիփ
Էրտողանի հրաւէրը:
«Այժմ թուականին վրայ աշխատանք պիտի
տանինք», ըսաւ ան Անգարայի մէջ մամլոյ
ասուլիսի մը ընթացքին:
Սպիտակ տան մամլոյ քարտուղարի տեղակալ Հոկըն Կիտլի նշեց, որ Թրամփ «բաց է
ապագային հաւանական հանդիպումի մը համար», սակայն, «հաստատ ոչինչ կը ծրագրուի»:
Թրամփ յայտնած էր, որ կիրակի օրուան հեռաձայնային հաղորդակցութիւնը «երկար ու
արդիւնաւէտ» էր:
Ան «Թուիթըր»-ի վրայ գրած էր. «Քննարկեցին ՏԱՀԵՇ-ը, Սուրիոյ մէջ մեր հասարակաց
գործունէութիւնը եւ ամերիկեան ուժերու շրջանէն դանդաղ ու շատ համակարգուած հեռացումը:
Բազմաթիւ տարիներէ ետք, անոնք տուն պիտի գան»:
Բրիտանական «Թայմզ» օրաթերթը կը գրէ. «Էրտողան Թրամփին ձիթենիի ճիւղ երկարեց` զինք
հրաւիրելով յառաջիկայ տարի Թուրքիա այցելելու»:

Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 469, àõñµ³Ã, 28 ¸ºÎîºØ´ºð, 2018

10

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

Ըստ «Ճերուզալեմ Փոսթ»-ի. Դամասկոսի Դէմ Իսրայէլեան
Յարձակումին Թիրախը Հըզպալլայէն Պատուիրակութիւն
Մըն Էր
Իսրայէլեան «Ճերուզալեմ Փոսթ» օրաթերթը հաղորդեց, որ երեքշաբթի գիշեր Դամասկոսի դէմ
կատարուած
իսրայէլեան
յարձակումին
թիրախը
Հըզպալլայէն
բարձրաստիճան
պաշտօնատարներու մէկ պատուիրակութիւնն էր, որ Դամասկոս հասած էր երեքշաբթի օր:
Իսրայէլեան օդուժը հարուածած է տասնեակներով թիրախներ,
ռազմակայաններ էին կամ Հըզպալլային զէնք փոխադրող կարաւաններ:

որոնք

իրանեան

Օդուժը քանի մը անգամ թիրախ դարձուցած է նաեւ
սուրիական հողերուն վրայ գտնուող իրանցի եւ
Հըզպալլայի անդամ անձնաւորութիւններ:
Աղբիւր
մը
ամերիկեան
«Նիուզուիք»
պարբերաթերթին
յայտնեց,
որ
իսրայէլեան
յարձակումներուն թիրախը Հըզպալլայէն շարք մը
ղեկավարներ էին, որոնք Իրան ուղղուող օդանաւ մը բարձրացած էին:
ՍԱՆԱ լրատու գործակալութիւնը հաղորդած էր, որ սուրիական հակաօդային
պաշտպանութեան համակարգերը դէմ դրած են Դամասկոսի արեւմտեան գիւղական
շրջաններուն վերեւ թշնամական թիրախի մը: Լրատու գործակալութիւնը նշեց, որ յարձակումը
կատարուած է լիբանանեան օդային տարածքէն, եւ թշնամական շարք մը թիրախներ
ոչնչացուած են:
Իսրայէլեան լրատուամիջոցներ իրենց կարգին հաղորդեցին, որ իսրայէլեան օդային
պաշտպանութեան համակարգերը արձակած են հրթիռ մը Խուտէյրա շրջանին մէջ`
վնասազերծելու համար Սուրիայէն արձակուած հրթիռ մը:
Զինուորական աղբիւր մը ռուսական «Սփութնիք» լրատու գործակալութեան յայտնեց, որ
սուրիական հակաօդային պաշտպանութեան համակարգերը յաջողած են ոչնչացնել
լիբանանեան օդային տարածքէն արձակուած հրթիռներուն մեծամասնութիւնը:
Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարութեան բանբեր Իկոր Քոնաշինքով իր կարգին յայտնեց,
որ սուրիական օդային պաշտպանութեան համակարգերը արձակուած 16 իսրայէլեան
հրթիռներէն 14-ը վնասազերծած են: Ան նշեց, որ այդ յարձակումը քաղաքային 2 թռիչքներ
վտանգած է:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը ընդգծեց, որ երեքշաբթի օրուան յարձակումին
ընթացքին, Իսրայէլ խախտած է Սուրիոյ գերիշխանութիւնը: Նախարարութիւնը յատուկ
հաղորդագրութեան մը մէջ յայտնեց, որ իրենք շատ մտահոգ են օդուժի հարուածներէն եւ անոնց
իրագործման ձեւէն:
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻՆ ԱՆԿԻՒՆԸ

ՓՈՔՐԻԿՆ ՈՒ ԿՐՕՆՔԸ
Կրօնքն է դաստիարակութեան միակ օրինակելի եւ բնական
հիմքը: Ընտանեկան յարկը փոքրիկ եկեղեցի է եւ ծնողները,
յատկապէս մայրը, այդ եկեղեցւոյ պաշտօնեան: Քրիստոնէական արժէքները զաւակներուն փոխանցելու ամենաազդեցիկ
միջոցը այդ բոլորը ապրիլն է մեր կեանքին մէջ: Ծնողները
իրենց արարքներով կը սորվեցնեն այն բոլոր արժէքները,
որոնց կը հաւատան: Աստուծոյ սէրը արտայայտելու միակ ձեւը զաւակին սիրելն է: Անհնար է, որ փոքրիկը ըմբռնէ Աստուծոյ սիրող հայր ըլլալը, առանց իր հօրմէն սէր վայելած ըլլալու:
Եթէ ծնողները ցանկան փոքրիկին սորվեցնել ճշմարտախօսութեան կարեւորութիւնը եւ ձաղկեն
սուտը, կեղծիքը, խարդախութիւնն ու անպարկեշտութիւնը, անպատճառ նախ իրե՛նք պէտք է
յարգեն այդ սկզբունքները: Ծնողական դերն ու պարտականութիւնը չափազանց բարդ է իր բնոյթով եւ տարողութեամբ, կը կրէ տարբեր երանգներ ու մօտեցումներ զաւակներու աճման զանազան հանգրուաններուն:
Քրիստոնեայ փոքրիկին հոգեկան ներաշխարհը կը ձեւաւորուի այն հիման վրայ, որ ան քրիստոնէական միջավայրի մէջ ծնելով, այնտեղ աճելով եւ զարգանալով, քրիստոնէական ոգիով հասուննալով կ՛ընտելանայ քրիստոնէական բոլոր ծէսերուն եւ սովորութիւններուն:
«Մինչեւ ծնիլս, ո՞ւր էի», «դուք ո՞ւր կ՛երթաք մեռնելէն ետք», «Աստուած բարի՞ է, թէ չար»® պատասխանելով մեր երեխային անընդհատ հետաքրքրող այս հարցումներուն, մենք կ՛օգնենք
անոր գտնելու իր կեանքի իմաստը եւ կը նպաստենք տագնապի նուազեցման:
Շատ մը ծնողներ կը փորձեն խուսափիլ այն դժուար հարցումներուն պատասխանելէ: Սակայն
շարունակելով խուսափիլ այս հարցումներէն, մենք կը զրկենք մեր փոքրիկները հոգեւոր փորձառութիւն ձեռք ձգելու հնարաւորութենէն:
Երբ փոքրիկը կ՛իմանայ, որ գոյութիւն ունին տարբեր կրօններ, որոնց հետեւողները կրնան խաղաղ գոյատեւել կողք կողքի, անոր անհատականութիւնը առաւել ներդաշնակ եւ ամբողջական
կ՛ըլլայ: Մշակոյթին մէջ կրօնքը իր դրոշմը կը ձգէ ամէն ինչի վրայ` երաժշտութեան, գրականութեան, պատմութեան: Եթէ փոքրիկը կրօնքի մասին պատկերացում չունի, ապա ան չի կըրնար
խորապէս հասկնալ ու ընկալել նաեւ մշակոյթը:
Փոքրիկին վրայ բացասական ազդեցութիւն կրնայ ձգել այն, երբ ծնողքը կը պարտադրէ, կը ստիպէ փոքրիկին հաւատալ կամ չհաւատալ Աստուծոյ: Եթէ դուք չէք գիտեր փոքրիկին կողմէ տըրուած հարցումներուն պատասխանները, անկեղծօրէն ըսէք փոքրիկին այդ մասին, փոխանակ
ստելու եւ կամ նիւթը փոխելու, որովհետեւ փոքրիկները շատ լաւ կը զգան, թէ իրենց ծնողքը անկե՞ղծ է կամ ոչ: Եթէ չէք գիտեր որեւէ հարցումի պատասխանը, առաջարկեցէք անոր այդ մասին
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փնտռել գիրքի մէջ եւ միասին քննարկել: Այդպիսով դուք կը գոհացնէք ձեր փոքրիկին հետաքըրքրութիւնը, ինչպէս նաեւ կ՛ամրապնդէք ձեր եւ փոքրիկին կապը: Փոքրիկը կը սկսի աւելի
շատ վըստահիլ ձեզի:
Պէտք է անպայման նկատի առնել փոքրիկին տարիքային առանձնայատկութիւնները, որովհետեւ տարբեր տարիքներու մէջ փոքրիկին մօտ ընկալման մակարդակը տարբեր է:
4-5 տարեկան- Այս տարիքին փոքրիկը շատ դիւրին կը հասկնայ ու կ՛ընկալէ Աստուծոյ գոյութեան գաղափարը: Անոր կը հետաքրքրէ, թէ ո՛վ է Աստուած, եւ անոր գոյութիւնը ի՛նչ կը նշանակէ
իրեն համար:
5-7 տարեկան- Այս տարիքին փոքրիկին կը հետաքրքրէ աւելի բարդ հարցեր. «Երբ ես մեռնիմ,
ո՞ւր պիտի երթամ», «ի՞նչ է հոգին» եւ այլն: Փոքրիկը արդէն ընդունակ է հաւատալու ոչ շօշափելի
եւ անտեսանելի երեւոյթներուն, այլեւ ընդունակ է այդ բոլորը պատկերացնելու:
7-11 տարեկան- Այս տարիքին փոքրիկը ընդունակ է հասկնալու կրօնական ծիսակատարութիւններու իմաստը:
12-15 տարեկան- Փոքրիկին ճանաչողական ընկալումը կը զարգանայ, մեծերու ընկալման համապատասխան: Դեռահասը կը սկսի հասկընալ հոգեւոր իմաստը, որ իւրաքանչիւր կրօնքի
հիմքն է:
Խօսելով փոքրիկին հետ նմանատիպ երեւոյթներու մասին, շատ կարեւոր է նաեւ նկատի առնել
անոր անհատական առանձնայատկութիւնները: Առաջին հերթին այս ամէնը պէտք է ըսուի
հասկնալի լեզուով, օրինակ` «Աստուած ան է, որ միշտ կը սիրէ մեզ, այս պատճառով մենք ալ
իրեն կը սիրենք: ԶԱստուած չենք կրնար տեսնել, սակայն, օրինակ` քամին ալ չենք տեսներ, այլ
միայն կը զգանք: Աստուծոյ գոյութիւնն ալ մենք պէտք է զգանք: Աստուած կը հոգայ մեզ, ան կը
տխրի եւ կ՛ուրախանայ մեզի հետ»:
Փոքրիկները յաճախ կը հարցնեն, թէ ինչո՛ւ տարբեր ազգերու մօտ Աստուած տարբեր է: Պէտք է
ըսել, որ Աստուած մէկ է, ուղղակի Զայն կը հասկնան ու կը մեկնաբանեն տարբեր ձեւերով: Շատ
կարեւոր է այնպիսի ժամանակ ընտրել, որ խօսակցութեան ժամանակ փոքրիկը չշեղի: Կարեւոր
է նաեւ չմերժել փոքրիկին, եթէ անոր որեւէ հարց կ՛անհանգստացնէ եւ դուք պատրաստ չէք այդ
նիւթին շուրջ զրուցելու. ըսէք, որ հիմա չէք կրնար այդ մասին խօսիլ, անոր կ՛անդրադառնաք
աւելի ուշ: Եւ անպայման պէտք չէ յետաձըգել անորոշ ժամանակով:
Փոքրիկները ընդունակ են ամէն ինչ հասկընալու եթէ նիւթը ներկայացուի անոնց տարիքին համապատասխան լեզուով, ճի՛շդ վայրին մէջ եւ ճիշդ ժամանակին:

Պէթի Քիլէրճեան
Üàð Þðæ²Ü, Ä. î³ñÇ, ÂÇõ 469, àõñµ³Ã, 28 ¸ºÎîºØ´ºð, 2018

13

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

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Նախապայմանային Արձագանգումներ
Արցախեան հակամարտութեան հանգուցալուծման ուղղութեամբ յաջորդական յայտարարութիւններ
տեղի կը կատարուին Պաքուի եւ Անգարայի կողմէ: Ըստ էութեան, նոյն յանկերգի վերաբարձրաձայնումն
է, որ կ՛արձանագրուի պարզապէս այն թիւր տպաւորութիւնը ձգելու, որ բանակցային նոր մեկնարկի
ազդանշան տրուած է:
Առաջին անգամը չէ, որ Պաքուն եւ Անգարան խաբուսիկ (իմիթացիոն) քարոզչաքաղաքական
գործողութիւն կը կազմակերպեն յատկապէս արցախեան հակամարտութեան լուծման առումով
ապատեղեկատուութիւն տարածելու կամ թիւր տպաւորութիւն ստեղծելու միտումով: Ներկայ պահուն
նման գործողութեան դիմելը եւ անոնց յարակից ենթահող պատրաստելու համար այլ նախաբաններ
հրամցնելը պարզապէս ընդհանուր այդ վարքագիծի վերջին դրսեւորումն է:
Հայկական կողմի արձագանգումները արագ են, սակայն հիմնականին մէջ` հակազդողի դերով:
Մամետեարով-Չաւուշօղլու
համընթաց
յայտարարութիւնները
միեւնոյն
նախապայմանային
քաղաքականութեան վերաբանաձեւումն են: Այս անգամ հայկական կողմէն արձագանգած են
փոխվարչապետն ու արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ բանբերը: Ընդ որում, փոխվարչապետը
ընկերային ցանցի գրառումով: Հակազդեցութեան մակարդակը այս պարագային նշանակութիւն ունի:
Երկու արտաքին գործոց նախարարներու կ՛արձագանգէ ոչ թէ Հայաստանի Հանրապետութեան
արտաքին գործոց նախարարը, այլ մամլոյ բանբերը եւ փոխվարչապետը, վերջինս` ընկերային ցանցի
միջոցով. մինչ արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ բանբերը ոչ թէ յատուկ յայտարարութիւն կը
կատարէ այդ մասին, այլ պարզապէս կը պատասխանէ լրագրողի հարցումին: Եւ ընդհանուր հաշուով,
եթէ թուրքեւազրպէյճանական միացեալ նախապայմանային քաղաքականութեան մէջ չկայ որեւէ
երանգային փոփոխութիւն, նոյնպէս հայկական դիրքորոշումները կը վերահաստատեն մինչ այժմ
որդեգրուած մօտեցումը: Թէ՛ փոխվարչապետը եւ թէ՛ մամլոյ բանբերը հանգուցալուծումը կը
պայմանաւորեն արցախահայութեան որոշումով, անոր համաձայնութեամբ: Եւ եթէ ընկերային ցանցի
վրայ փոխվարչապետը անփոփոխ գրառումով յաւելեալ հիմնաւորումներու կարիքը չէ զգացած, ապա
նախարարութեան մամլոյ բանբերը գերակայած է կարգավիճակն ու անվտանգութիւնը: Փոխլրացնելով
հայ պաշտօնեաներու հրապարակածները, կարելի է ըսել, ինչպէս ակնկալելի է, վերաբանաձեւուած է
հայկական պաշտօնական դիրքորոշումը:
Թուրքեւազրպէյճանական նախապայմանային քաղաքականութեան եւ արցախահայութեան բարձրագոյն
ինքնավարութիւն շնորհելու Մամետեարովի հրապարակումին տարբեր շեշտադրումով հակազդած է
Արցախի Հանրապետութեան նախագահի մամլոյ բանբերը, որ Մամետեարովի յայտարարութիւնները
գնահատած է ոչ այլ կերպ, քան Պաքուի ապակառուցողական դիրքորոշման հերթական դրսեւորում:
Բովանդակային բանակցութիւններու սկսելու համար Ազրպէյճանի իշխանութիւնները պէտք է փոխեն
իրենց հռետորաբանութիւնն ու մօտեցումները` պաշտօնական Ստեփանակերտի հետ ուղիղ
բանակցութիւններու ձեռնարկելով: Ահա այստեղ արդէն փոխլրացում կարելի է նկատել հայկական կողմի
եռակողմ յայտարարութիւնները համադրելով: Հայաստանեան մօտեցումը արցախահայութեան
մասնակցութեան եւ որոշումի իրաւունքի գերադասումն է, իսկ Արցախի պաշտօնական բանբերը որեւէ
բովանդակային բանակցութեան վերսկսում կը պայմանաւորէ պաշտօնական Ստեփանակերտի
բանակցային գործընթացին ներգրաւումով: Այս բոլոր երեւոյթներուն զուգահեռ բնականաբար պէտք է
վերլուծել քաղաքական պահի ընտրութեան շարժառիթները` նման առաջարկներ վերստին
հրապարակելու կամ անոնցմէ առաջ հայկական կողմին հետ փոխըմբռնումի յանգելու ծխածածկութաւոր
յայտարարութիւններուն մէջ: Նախապայմանները նախապայմանային արձագանգներ կ՛ունենան: Այս
պարագային որեւէ բովանդակային բանակցութիւն սկսելու համար պէտք է ներգրաւել պաշտօնական
Ստեփանակերտը: Մինչ այդ, պէտք է յարգել Վիեննայի, Փեթերսպուրկի եւ Ժընեւի մէջ կայացած
համաձայնութիւնները:

«Ա.»
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Առաջնորդ Մուշեղ Արք. Մարտիրոսեանը Այցելեց
Արեւելեան Թեմի Ազգային Առաջնորդարան
Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանը 12 Դեկտեմբերին այցելեց

Արեւելեան թեմի Ազգային առաջնորդարան եւ հանդիպում մը ունեցաւ թեմի նորընտիր
առաջնորդ Անուշաւան արք. Դանիէլեանին եւ առաջնորդարանի անձնակազմի
անդամներուն հետ:
Առաջնորդին կ՛ընկերանար Արեւմտեան թեմի բարերարներէն Ֆիլիփ եւ Ֆլորընս
Փառնակեան ամոլը:
Առաջնորդ սրբազան հայրը շնորհաւորեց Անուշաւան արք. Դանիէլեանը` որպէս
առաջնորդ իր ընտրութեան առիթով ու բարի երթ մաղթեց անոր` ծառայական իր
առաքելութեան մէջ:
Հանդիպումը առիթ եղաւ խորհրդակցելու երկու թեմերուն միջեւ գործակցութիւնը
առաւել եւս զարգացնելու միջոցներու ու ծրագիրներու շուրջ:

www.aztagdaily.com
www.kantsasar.com
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Հայաստանի Ամերիկեան
Համալսարանին Ի Նպաստ Հաւաք Ֆրեզնոյի Մէջ
Նախաձեռնութեամբ Ֆրեզնօ հաստատուած եւ Երեւանի մէջ գրասենեակներ ունեցող
հողագործական արհեստագիտութեան «Ակրեան» ընկերութեան, 7 Դեկտեմբերին տեղի
ունեցաւ հաւաք մը` զօրակցելու համար Հայաստանի ամերիկեան համալսարանին:

«Ակրեան» ընկերութեան սեփականատէրեր Նշան եւ Ատրիանա Մաճարեաններ 2004-էն ի վեր
կը գործակցին համալսարանին հետ, որուն շրջանաւարտներէն շատեր դարձած են
ընկերութեան պաշտօնեաները` թէ՛ Քալիֆորնիոյ եւ թէ՛ Հայաստանի մէջ: Շրջանաւարտներ
Անտրէ եւ Արփի Գասպար ամոլը ձեռնարկի ընթացքին վկայութիւններ տուաւ իր
փորձառութիւններուն մասին:
Հայաստանի ամերիկեան համալսարանի նախագահ դոկտ. Արմէն Տէր Կիւրէղեանը խօսեցաւ
համալսարանի հիմնադրութեան եւ անոր շարք մը նախաձեռնութիւններուն ու աջակցելու
կարելիութիւններուն մասին: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց Մաճարեաններուն ցուցաբերած
աջակցութեան, ինչպէս նաեւ` Քաշեան ընտանիքի հիմնարկութեան, որուն տրամադրած
կրթանպաստին շնորհիւ Քալիֆորնիոյ նահանգային համալսարանի Ֆրեզնոյի մասնաճիւղէն
ուսանողներ կիսամեակ մը Հայաստանի ամերիկեան համալսարանին մէջ ուսանելու առիթը
կ՛ունենան: Այս առիթով ան յուշանուէր մը յանձնեց Քաշեան ընտանիքի հիմնարկութեան
նախագահ Ճորճիէն Ուայթին եւ փոխնախագահ Թրէյսի Քաշեանին: Սոյն կրթանպաստներուն
արժանացած երեք ուսանողներ` Սթեֆըն Կոնզալես, Երուանդ Պոյաճեան եւ Աւետիս
Խաչատուրեան տուին իրենց վկայութիւնները:
Հայաստանի ամերիկեան համալսարանի հոգաբարձութեան ատենապետ դոկտ. Լերի Փիցը
ելոյթ ունենալով` շեշտեց, որ կրթական մարզին մէջ ներդրումներ կատարելը լաւագոյն միջոցն է
սատարելու Հայաստանի զարգացման, աւելցնելով, որ արեւմտեան մակարդակով ուսում,
ազատ երկխօսութեան առիթներ եւ թափանցիկութիւն ապահովելու համալսարանին
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հիմնադիրներուն նպատակները իրականացած են, եւ համալսարանի շրջանաւատները նաեւ
կենսական դերակատարութիւն ունեցած են երկրին խաղաղ իշխանափոխութեան մէջ:
Ձեռնարկը աւարտեցաւ լուռ աճուրդով եւ Մաճարեանները 6000 ամերիկեան տոլարով կրցան
սեփականացնել Ուիլիըմ Սարոյեանի ջրաներկ ստեղծագործութիւններէն մէկը, որ գծուած էր
Ֆրեզնոյի մէջ: Գործը համալսարանին նուիրուած էր Սան Ֆրանսիսքօ հաստատուած Ուիլիըմ
Սարոյեանի անուան հիմնարկութեան կողմէ:

Հայաստանի Անկախութեան 100ամեակին Նուիրուած Երաժշտական Երեկոյ
Նախագահութեամբ Յունաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Գեղամ արք. Խաչերեանի,
հովանաւորութեամբ Յունաստանի մշակոյթի եւ մարմնամարզութեան նախարար Միրսինի
Զոպիայի, կազմակերպութեամբ Յունաստանի հայոց թեմի Ազգային վարչութեան, 3

Դեկտեմբերին Քոքինիոյ «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Աթէնքի պետական սիմֆոնիք
նուագախումբին ելոյթը, որ
Հայաստանի անկախութեան 100-ամեակին նուիրուած
ձեռնարկներու շարքին վերջինն էր:
Ազգային վարչութեան անունով Արաքսի Աբէլեանը բացատրեց օրուան ելոյթին առիթն ու
նպատակը:
Այնուհետեւ 16 հոգինոց Աթէնքի պետական սիմֆոնիք նուագախումբը, ղեկավարութեամբ
խմբավար Նիքոս Խալիասասի եւ մենակատարութեամբ յօրինող ու թաւջութակահար Տիմիթրիս
Ղուզիոսի, մեկնաբանեց բիւզանդական ու հայկական դասական երաժշտութիւն: Ելոյթ ունեցաւ
նաեւ Սելանիկէն հրաւիրուած օփերայի երգչուհի սոփրանօ Սիրանուշ Չալիքեանը, որ
Յունաստանի մէջ առաջին անգամ ըլլալով մենակատարութեամբ մեկնաբանեց Առնօ
Բաբաջանեանի «Վոքալիզ»-ը:
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Ձեռնարկի աւարտին ելոյթ ունեցաւ սրբազան հայրը: Ան առաջին հերթին շնորհակալութիւն
յայտնեց մշակոյթի նախարարին` Ազգային վարչութեան առաջարկին ընդառաջման ու սերտ
գործակցութեան համար, ապա գնահատեց պետական սեմֆոնիք նուագախումբին ղեկավարը,
անդամները, մենակատար թաւջութակահարն ու երգչուհին` մաղթելով անոնց նորանոր
յաջողութիւն: Ան բարձր գնահատեց յոյն պետութեան ու ժողովուրդին` երկար տասնամեակներ
հայ ժողովուրդին ու Հայաստանին հանդէպ ցուցաբերած իրենց բարի տրամադրութեան,
աջակցութեան ու գործակցութեան ոգիին համար:

Ատրպատականի Հայոց Թեմի Պատգամաւորական Ժողով
Նախագահութեամբ Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր եպս. Չիֆթճեանի, 14
դեկտեմբերին Ազգային առաջնորդարանի
«Էմիլ Յակոբեան» դահլիճին մէջ տեղի
ունեցաւ Ատրպատականի հայոց թեմի
Պատգամաւորական
ժողովի
21-րդ
նստաշրջանի երրորդ նիստը:
Պատգամաւորական
ժողովի
Ա.
ատենապետ Արմինէ Վահրամեանը իր
գոհունակութիւնը յայտնեց ժողովներու
կանոնաւորապէս գումարուելուն համար:
Նախորդ
նիստի
ատենագրութեան
ընթերցումէն եւ վաւերացումէն ետք խօսք առաւ առաջնորդ սրբազանը, որ գնահատեց բոլորին
նախանձախնդրութիւնը` թեմի յառաջընթացին համար: Ան յայտարարեց, որ թեմի
հովանաւորութեամբ եւ տեղական բարձրամակարդակ շարժապատկերի արտադրութիւն
ունեցող հիմնարկութեան աշխատանքով իրականացուած է Ս. Ստեփանոս Նախավկայի վանքի
վաւերագրական ժապաւէնը եւ առաջին օրինակները յանձնեց Թեհրանէն ժամանած Ազգային
Կեդրոնական վարչութեան Քաղաքական ժողովի անդամ Թովմաս Թովմասեանին եւ Իրանի
Իսլամական խորհրդարանին մէջ հիւսիսային իրանահայութեան պատգամաւոր դոկտ. Կարէն
Խանլարեանին:
Այնուհետեւ ելոյթ ունեցաւ դոկտ. Կարէն Խանլարեանը, որ միշտ հիւսիսային իրանահայութեան
թեմը հանդիսացող Ատրպատականին զօրավիգ կանգնելով` իր բոլոր կարելիութիւնները ի
սպաս կը դնէ թեմի հայութեան կարիքներուն համար: Ան գնահատելով թեմին մէջ տարուող
աշխատանքները, ժողովականներուն իրազեկ դարձուց երկրի քաղաքական, տնտեսական եւ
ընդհանրապէս շրջանային իրավիճակին մասին:
Կեդրոնական վարչութեան անդամ Թովմաս Թովմասեանը լուսարձակի տակ առաւ թեմին
կազմակերպուածութիւնը եւ վեհափառ հայրապետի թելադրանքին համաձայն, հինգ տարուան
աշխատանքային ծրագրաւորում կատարելու պարտաճանաչութիւնը գնահատանքի արժանի
համարեց` միաժամանակ վերստին շեշտելով թեմերու վերակազմակերպման անհրաժեշտ
հրամայականը:
Այնուհետեւ դիւանը իր որոշած օրակարգին հիմամբ վարեց ժողովը:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Տիգրան Մանսուրեանի Ամանորի Յուշերը
«Ընտանիքում վեցն ենք եղել` հայրս, մայրս եւ մենք`
չորս երեխայ: Շատ սիրով ընտանիք ենք եղել:
Տօնական օրերի մէջ Նոր տարին առաւել ընտանեկան
է եղել մեզ համար: Մենք տունը սովորութիւն ենք
ունեցել երգելու հայկական ժողովրդական երգեր`
բոլորով: Նոր տարուան օրը երգել ենք սիրով: Յետոյ
երեխաներով պէտք էր գնայինք մեր ընկերների
տները: Ես սիրով եմ յիշում այդ տարիները`
մանկութեան տարիների Նոր տարին, շատ սիրով եմ
յիշում: Անպայման աւանդական ճաշեր կային:
Աղանձը… Ի՜նչ համով էր: Գիտէ՞ք` համեստ սեղան
էր, համեստ ուտեստ էր, բայց մէկն այնքան սիրով ես
յիշում: Եւ դրանք տան ուտելիքներն էին աւանդական:
… Նոր տարուան տօնական նուէրներ իմ
մանկութեան տարիներին աւելի շատ եղել են
Պէյրութում: Այստեղ չեղաւ, ցաւօք սրտի: Եւ չեմ էլ
կարծում, որ մենք նուէրներ էինք անում իրար: Դա մի
տեսակ չափազանց մեծ շռայլութիւն էր: Մերը սեղանն էր եւ երգելը:
Ինչպէ՞ս տարին դիմաւորում ենք, այդպէս էլ
շարունակւում է: Ես հէնց դրա համար եմ այդ
գիշեր դաշնամուրի հետ: Դաշնամուրի առջեւ
նստել ու նուագել, նոթագրել, որպէսզի դա
ամբողջ տարին լինի: Ես հաւատում եմ, որ դա
անպայման այդպէս է: Պէտք է տարին առաջին
պահերից գոյացնել, տարուան ծրագիրը դնել
հէնց առաջին պահերից: Բայց` նախ եւ առաջ
մասնակցել մեր ուրախութեանը, համընդհանուր
ուրախութեանը: Լսել մաղթանքները, գեղեցիկ
երաժշտութիւն, որը հնչելու է այստեղիցայնտեղից: Ես սիրում եմ, մասնակից լինել, ինձ
համար կարեւոր է լսել, թէ ինչպէ՛ս հրապարակում «հնչում» երիտասարդների ուրախութիւնը,
ինչպէս են երգում, բայց նաեւ` ունենալ անձնական կարեւոր պահերը, երբ նոթայի հնգագծի
հետ գործ ունես:
Երազանքներին անշուշտ հաւատում եմ: Այն, ինչը որ կարող է քեզ վաղուան
ուղղութեամբ տանել, լուսաւոր վաղուան ուղղութեամբ, դրան պէտք է հաւատալ: Չի
մտնել մութ տարածք, մտնել գետնայարկ ու այնտեղի հետ կապել քո վաղուան օրը: Չի
դա, չի կարելի անել: Ինչ էլ լինի, պէտք է լուսաւոր ուժերին հաւատաս եւ վաղուան
հաւատաս, ի՛նչ էլ լինի»:

օրուան
կարելի
կարելի
օրուան

www.aztarar.com
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Տօնական Մոմեր
Տօնական զարդերու շարքին Սուրբ Ծննդեան մոմը պարտադիր է, որ վառի հաւատացեալներու
տուներէն ներս:
Վառուող մոմը հայ հաւատացեալներուն համար առաջին
հերթին
կը
խորհրդանշէ
Քրիստոսը
եւ
ապա`
քրիստոնէութիւնը. «Ես եմ աշխարհի լոյսը», ըսած է
Քրիստոս:
Քրիստոնեայ ժողովուրդներուն մէջ մոմը կը խորհրդանշէ
խաղաղութիւնը, ներողամտութիւնը, ուրախութիւնը եւ
անշուշտ` լոյսը:
Ֆրանսայի մէջ սեղանին զետեղուած 3 մոմերը կը խորհրդանշեն Սուրբ Երրորդութիւնը:
Բրիտանիոյ մէջ սեղանին կը զետեղուի դալար ճիւղով զարդարուած կարմիր երկար մոմ մը, որ
կը փոխարինէ կոճղը: Մոմը վառելու յատուկ արարողութիւն կայ, իսկ մարելու պարագային
տան անդամները կը զգուշանան գէշ պատահարէ մը:
Իրլանտայի մէջ վառած մոմեր կը զետեղուին պատուհաններու եզրին` երեք մոգերուն ճամբան
լուսաւորելու համար:
Դանիոյ մէջ երկու մոմ կը վառեն, մէկը կը խորհրդանշէ հայրը, միւսը` մայրը: Առաջինը, որ կը
մարի, կը պարզէ, թէ նախ ո՛վ պիտի մահանայ…
Մեր օրերուն տօնական սեղանները զարդարող մոմերը առ հասարակ կ՛ըլլան ոսկեգոյն,
ճերմակ, բայց մանաւանդ` կարմիր: Ստորեւ կը ներկայացնենք զարդարուած մոմերու
հետաքրքրական տարբերակները, որոնցմէ կրնաք ներշնչուիլ եւ, ինչո՞ւ չէ, պատրաստել մէկ
քանին:
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