²¼¸²ð²ð

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

îºÔºÎ²îàô ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ
P.O.Box: 8157, Salmiyeh 22052- Kuwait. Tel: 965-25614392, Fax: 965-25638312, e-mail: prelacy@armenianprelacykw.org

Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ, ÂÇõ 417, àõñµ³Ã, 29 ¸ºÎîºØ´ºð, 2017
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՎԿԱՅԻ ՏՕՆԸՔՈՒԷՅԹԻ
ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ
Նախագահութեամբ՝ Թեմիս Առաջնորդ Գերպ. Տէր
Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանի, Ուրբաթ, 22
Դեկտեմբեր, 2017-ին, յընթացս սուրբ եւ անմահ
Պատարագի, հանդիսաւոր կերպով նշուեցաւ սբ.
Ստեփանոս Նախավկայի տօնը: Եկեղեցւոյս
սարկաւագները, իրենց գլխուն քահանայական
սաղաւարտներ
կրած,
ատեանին
մէջ
շրջապատեցին Գերպ. Հայր Սուրբը, որ կատարեց
«Քրիստոս Աստուած Մեր» մաղթանքը, ապա
միասնաբար երգեցին «Ստեփանոս քաղցրիկ տատրակ» հոգեպարար շարականը,
ապա դասին մէջ նստած ունկնդրեցին օրուան պատգամը: Գերպ. Հայր Սուրբը,
վկայակոչելով Սուրբ Ստեփանոսն ու անոր վարքը՝ վեր առաւ եկեղեցւոյ նկատմամբ
կատարուող ծառայութիւնը, ապա յիշեց նաեւ եկեղեցւոյս սարկաւագները, որոնք
իւրաքանչիւր Ուրբաթ եւ տօնական բոլոր առիթները կը զարդարենց եկեղեցին իրենց
երգեցողութեամբ եւ սպասարկութեամբ: Գերպ. Հայր Սուրբը յանուն Ազգային
Վարչութեան եւ բոլոր մարմիններուն շնորհաւորեց
սարկաւագները եւ բարի ծառայութիւն մաղթեց անոնց,
ինչպէս
նաեւ
կոչ
ուղղեց
նոր
սերունդի
երիտասարդներուն, համախմբուելու եկեղեցւոյ շուրջ եւ
իրենց
ծառայութեամբ
պարծանք
հանդիսանալու
Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ եւ հայ
ազգին:
Սուրբ Պատարագէն ետք, բարեշնորհ սարկաւագները,
անոնց ծնողներն ու հարազատները, ինչպէս նաեւ
ազգային
մարմիններու
ներկայացուցիչներն
ու
հաւատացեալներու
բազմութիւնը,
հաւաքուեցան
եկեղեցւոյ ներքնասրահը եւ իրենց բարեմաղթութիւնները
կատարեցին եկեղեցւոյ ծառայական աշխատանքին
լծուած բարեշնորհ սարկաւագներուն, ուր նաեւ
եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբ՝ որպէս ծառայութեան
հիւրասիրեց քաղցրով եւ պտուղի ջուրով:
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ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ՏԻԿՆԱՑ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ԿԱՂԱՆԴԻ ԽՐԱԽՃԱՆՔԸ
21 Դեկտ. 2017ին, Սրբոց Վարդանանց Եկիղեցւոյս
Տիկնանց
Յանձնախումբը,
Կաղանդի
առիթով
կազմակերպած էր խրախճանք մը, եկեղեցւոյս
ներքնասրահէն ներս: Խրախճանքին ներկայ էին աւելի
քան
140
փոքր
ու
մեծ
ներկաներ:
Խրախճանքը վարեց Տիկ. Մարիա Արապաթլեանը.
բարի գալուստի խօսքէն ետք, Տիկնաց Յանձնախումբի
անունով խօսք առաւ Փ. Ատենապետուհի Երէցկին
Մարալ Քէհեաեանը, որ իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ
2017
տարուան
ընթացքին,
մեր
եկեղեցւոյ
բարեզարդման եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի
ձեռամբ նոր կալուածի եւ նոր եկեղեցւոյ օծման ու նոր
առաջնորդարանի բացման մասին: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց Թեմի Առաջնորդ՝
Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանին, որ իմաստուն առաջնորդութեամբ կը
քաջալերէ Տիկնաց Յանձնախումբի եւ բոլոր ազգային մարմիններու ծառայական
աշխատանքները: Անկէ ետք, քանի մը խաղեր կատարուելէ ետք, հրաւիրուեցաւ
եկեղեցւոյս հոգեւոր հովիւը, որպէսզի իր սրտի խօսքը փոխանցէ ու աղօթքով օրհնէ
ներկաներն ու բաց համարէ ճաշի սեղանը:
Արժ. Տէր Հայրը իր կարգին բարի գալուստ մաղթելով ներկաներուն, արժեւորեց
եկեղեցւոյ բարեզարդման համար Ազգային մարմիններու տարած աշխատանքը,
շնորհակալութիւն յայտնեց Տիկնանց Յանձնախումին, որ այս գեղեցիկ առիթը
պատրաստած է գաղութի տիկիններն ու փոքրերը
համախմբելու այս գեղեցիկ առիթով, ապա
հրաւիրեց
ներկաները,
որ
իրենք
եւս
անդրադառնան 2017 տարուան աւարտին իրենց
անհատական եւ որպէս համայնք՝ եկեղեցիին
համար տարուած աշխատանքի տարրողութեան.
ապա օրհնեց ներկաները ու աղօթքով բաց
յայտարարեց ճաշը:
Խրախճանքը
խանդավառեց
(DJ)
Շանթ
Խաչատուրեանը իր ճոխ երգացանկով: Կաղանդ պապայի ներկայութիւնը առաւել
խանդավառութիւն բերաւ փոքրերուն համար, որոնք իրենց մանկական աշխարհի
անմեղութիւնը կ'ապրէին մեծ երեւակայութիւններով:
Աւարտին, ներկաները վիճակահանութեան
առատ նուէրներով, Տիկնանց
Յանձնախումբին պատրաստած գեղեցիկ ձեռային աշխատանքի յուշանուէրներով,
փոքրիկներու առատ կաղանդչէքներով եւ հաւաքական ուրախութեան հաճելի
մթնոլորտով բեռնաւորուած, վերադարձան իրենց տուները, պատրաստուելու նոր
տարուան դիմաւորութեան եւ Փրկիչին Սուրբ Ծննդեան Տօնին:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Շարմազանով. «Անփոխարինելի Գործիչներ Կան` Վահան
Յովհաննիսեան Գործիչը Անփոխարինելի Է»
Հայաստանի Ազգային ժողովի փոխնախագահ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան
(ՀՀԿ) մամլոյ բանբեր Էդուարդ Շարմազանով տարին ամփոփելու ընթացքին, պատասխանելով
այն հարցումին, թէ եթէ շատ հանրապետականներ կը յայտարարեն, որ նախագահ Սերժ
Սարգսեանը անփոխարինելի է, ի՞նչն է, որ կը խանգարէ անոր յայտարարել, թէ ան պիտի ըլլայ
վարչապետը, ի՞նչը կը ստիպէ խուսափիլ եւ սպասել մինչեւ ապրիլ, ըսաւ, որ ինք չի տրուիր
սադրանքներուն եւ կը պատասխանէ «շարմազանովական» ոճով:
«2018-ը կու գայ, կը պատասխանենք: Նախագահը վերջերս տուած հարցազրոյցով շատ
ծաւալուն խօսած է բոլոր մարտահրաւէրներուն մասին, թէ 2018-ին ի՛նչ պիտի ըլլայ: ՀՀԿ-ն
ՀՅԴ-ի հետ պիտի շարունակէ իշխել մինչեւ 2022 թուականը, իսկ թէ ո՛վ ուր կ՛ըլլայ, ՀՅԴ-ն ու
ՀՀԿ-ն կը հաւաքուին, կ՛որոշեն», ըսաւ ան:
Շարմազանով ընդգծեց, որ Հայաստանի մէջ գործող պետական-քաղաքական գործիչներէն չի
ճանչնար այլ գործիչ մը, որ կրնայ աւելի արդիւնաւէտ իրականացնել արտաքին
մարտահրաւէրներու դիմակայումը, քան Հայաստանի Հանրապետութեան գործող նախագահ
Սերժ Սարգսեանը:
«Բայց եթէ մարդիկ կը կրկնեն, թէ անփոխարինելի մարդիկ չկան, ես այդ կարծիքը չեմ կիսեր.
իւրաքանչիւր ոլորտի մէջ կան անփոխարինելի գործիչներ: Վահան Յովհաննիսեան գործիչը
այս պահուն անփոխարինելի է, մենք անոր կարիքը ունինք», ըսաւ ան:
Ամփոփելով խօսքը` Շարմազանով ըսաւ, որ ՀՀԿ-ի մէջ կայ մէկ առաջնորդ: «Ես բոլորին շատ կը
յարգեմ, կ՛ընդունիմ, բայց կը կարծեմ, որ ատիկա այդպէս է: Բոլորիս` թէ՛ Կարէն
Կարապետեանի, թէ՛ Վիգէն Սարգսեանի, թէ՛ մեր խումբի միւս անդամներուն համար, ինչպէս
նաեւ պետութեան համար: Ինչպէս աւելի արդիւնաւէտ կ՛ըլլայ, այդպէս ալ կ՛որոշենք», աւելցուց
ան:
Այլ հարցով, էդուարդ Շարմազանով յայտնած է, որ Հայաստան 2018-ին եւրոպական շարք մը
երկիրներու մէջ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչնալու եւ դատապարտելու հոլովոյթի պիտի
սկսի:
«2018-ին մենք այդ հոլովոյթին պիտի սկսինք եւրոպական առնուազն 2-3 երկրի մէջ: Չեմ կրնար
ըսել, որ 2018-ին ատիկա միանգամայն յաջող աւարտ կ’ունենայ, բայց այդ հոլովոյթին պէտք է
սկսիլ», ընդգծած է Շարմազանով:
Շարմազանով Հայոց ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման առումով դրական նկատած է
նաեւ անցնող տարին: Ան յիշեցուցած է, որ այս տարուան ապրիլ 24-ին Չեխիոյ խորհրդարանի
պատգամաւորներու պալատը միաձայնութեամբ ընդունեց բանաձեւ մը, որով կը
դատապարտէր Օսմանեան Թուրքիոյ մէջ Հայոց ցեղասպանութիւնը: Անոր գնահատումով` սա
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աննախադէպ յաջողութիւն է` հաշուի առնելով այն, որ Չեխիոյ խորհրդարանի
ղեկավարութիւնը, Չեխիան աւանդական ջերմ յարաբերութիւններ ունէին Թուրքիոյ հետ:

«Թող Մեր Ժողովուրդի Կեանքին Մէջ Ծառայութիւնը
Զանազան Ձեւերով Դառնայ Մնայուն Արժէք Ու Ճշմարիտ
Ճանապարհ» Ըսաւ Արամ Ա. Կաթողիկոս
Նախագահութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա.
վեհափառ հայրապետին, կիրակի, 24 Դեկտեմբեր
2017-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր
տաճարին մէջ հանդիսաւորապէս նշուեցաւ Ս.
Ստեփանոս նախասարկաւագին ու նախավկային
տօնը` Ս. պատարագով: Պատարագը մատուցեց եւ
յաւուր պատշաճի քարոզեց Լիբանանի հայոց թեմի
առաջնորդ Շահէ եպս. Փանոսեան: Ան իր քարոզին
մէջ նշեց, որ Ս. Ստեփանոս եկեղեցւոյ առաջին
նահատակը
ըլլալու
կողքին
կարեւորագոյն
մարտիրոսներէն մէկն է` շնորհիւ իր աստուածատուր կամքի հզօրութեան ու շնորհքին:
Ակնարկելով «Գործք առաքելոց» գիրքին` առաջնորդ սրբազանը ըսաւ, որ Ս. Ստեփանոս
ընտրուած էր Յիսուսի առաքեալներուն կողմէ իբրեւ քրիստոնէութեան քարոզիչ ու
ձեռնադրուած էր սարկաւագ, որուն համար ան քարկոծուելով նահատակուած էր: Թէեւ այս
դէպքը տեղի ունեցած է անցեալին, սակայն ժամանակակից է, որովհետեւ մեզի կը լիցքաւորէ
սուրբին կամքով ու հաւատքով, որպէսզի մենք ալ մեր կեանքին փոթորիկներուն առջեւ տոկանք
Ս. Ստեփանոսին նման, նշեց առաջնորդ սրբազան հայրը` աւելցնելով, որ այս տօնով մեր
եկեղեցին ոչ թէ Ս. Ստեփանոսին անձը կը փառաբանէ, այլ անոր օրինակը կենդանի պահելով
հաւատք ու կամք կը ներշնչէ:
Պատարագի աւարտին, միաբանութիւնը, սարկաւագաց դասը, դպրեվանեցիները եւ ներկայ
հաւատացեալ ժողովուրդը թափօր կազմած` ուղղուեցան վեհարանի դահլիճ, ուր տեղի ունեցաւ
գեղարուեստական յատուկ յայտագիր մը: Դպրեվանքի «Արմաշ» երգչախումբը ներկայացուց Ս.
Ստեփանոսի նուիրուած փունջ մը շարականներ, ինչպէս նաեւ «Նարեկ» աղօթամատեանէն ու
Աւետարանէն հատուածներ կարդացուեցան: Այս առիթով, յանուն սարկաւագաց դասին,
Պետրոս սրկ. Տէր Կարապետեան կարդաց ուղերձ մը:
Յայտագիրի աւարտին վեհափառ հայրապետը տուաւ իր հայրապետական պատգամը:
Վկայակոչելով օրուան տօնը` Արամ Ա. կաթողիկոսը ընդգծեց, որ Ս. Ստեփանոսը
նահատակութեան ու ծառայութեան խորհրդանիշ է, իսկ անոր կեանքէն ճառագայթող
պատգամը կը վկայէ, որ ճշմարիտ ծառայութիւնը կենդանի նահատակութիւն է: Վեհափառ
հայրապետը լուսարձակի տակ առաւ հոգեւորական եւ ազգային գործունէութեան մէջ
ծառայութեան ու անձնուիրութեան կարեւորութիւնը: Ան իր խօսքը եզրափակեց յիշեցնելով
հաւատացեալ ժողովուրդին, թէ ներկայ դժուար պայմաններուն մէջ հայ հոգեւորականին միակ
սկզբունքը եւ կոչումը հայ եկեղեցւոյ ու ազգին ծառայութիւնը պէտք է ըլլայ եւ ատիկա բարձր է
բոլոր տիտղոսներէն եւ մակդիրներէն, իսկ հայ հոգեւորականը այս առաքելութեան
պատրաստող դարբնոցը դպրեվանքն է:
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Տիգրանակերտի Ս. Կիրակոս Հայկական Եկեղեցին
Դարձեալ Վնասուած Է
Անյայտ անձեր ներխուժած եւ վնասներ հասցուցած են
Տիգրանակերտի Ս. Կիրակոս հայկական եկեղեցւոյ:
«Ռուսարմինֆօ»-ի փոխանցումով` «Ալ-Մոնիթըր»-ը`
վկայակոչելով հայ վերակացու Արմէն Տեմիրճեանը,
հաղորդած է. «Չարագործները զինուած եղած են
մուրճերով եւ վնասներ հասցուցած եկեղեցւոյ շէնքին»:
Նախապէս կը հաղորդուէր, որ անյայտ անձեր
սրբապղծած են Տիգրանակերտի հայկական եկեղեցին: Տաճարի խորանը աւերուած է, իսկ
սրբանկարներու կտաւները պատռտուած են:
2011-ին սփիւռքի նուիրատուութիւններուն շնորհիւ եկեղեցին վերանորոգուած էր եւ
վերաբացուած: Եկեղեցին վնասուած էր թրքական բանակին եւ քիւրտ զինեալներուն միջեւ 2015ին տեղի ունեցած բախումներուն ժամանակ:

«Ազրպէյճանի Եւ Ռուսիոյ Միջեւ Յարաբերութիւնները
Հասած Են Ռազմավարական Գործընկերութեան
Մակարդակի» Կ՛ըսէ Ալիեւ
Ազրպէյճանական
«Թրենտ»
լրատու
գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Ազրպէյճանի
նախագահ Իլհամ Ալիեւ Մոսկուայի մէջ ԱՊՀ-ի
անդամ երկիրներու ղեկավարներո ւ ոչ
պաշտօնական հանդիպումին ընթացքին ըսած է.
«Այսօր
Ազրպէյճանի
եւ
Ռուսիոյ
միջեւ
յարաբերութիւնները հասած են ռազմավարական
գործընկերութեան մակարդակին»:
Ալիեւ դիմելով Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինին ըսած է. «Մենք շատ լաւ գիտենք, որ
ռուս-ազրպէյճանական յարաբերութիւններու բարեյաջող զարգացումը կապուած է ձեր անունին
հետ: Այսօր այդ յարաբերութիւնները հասած են ռազմավարական գործընկերութեան
մակարդակի: Այսօր Ռուսիան համաշխարհային տարողութեամբ կայունացնող գործօն է»:
«Ռուսիան` ձեր գլխաւորութեամբ, վերադարձուցած է արժանապատուութիւնը, այն դերը, որ
Խորհրդային Միութիւնը բարեյաջող կերպով ունէր միջազգային ասպարէզին մէջ, եւ այսօր շատ
աշխուժ կը նպաստէ խաղաղութեան ամրապնդման` համաշխարհային տարողութեամբ»,
աւելցուցած է ան:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Էրտողան. «Ասատ Ահաբեկիչ Է, Սուրիան Քանդեց, Եւ
Կարելի Չէ Զինք Լուծումին Մասնակից Դարձնել»
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան Թունուզ այցելութեան ընթացքին իր թունուզցի
պաշտօնակիցին հետ միացեալ մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին յայտնեց, որ «Թուրքիան միշտ կը
կանգնի Թունուզի կողքին, եւ կրնանք բոլոր բնագաւառներուն մէջ Թունուզի հետ մեր
յարաբերութիւնները ընդլայնել»` աւելցնելով, որ Թունուզի կեցուածքները չեն տարբերիր
Թուրքիոյ կեցուածքներէն, «եւ մենք կը զօրակցինք ահաբեկչութեան դէմ պայքարելու անոր
ջանքերուն»: «Մենք կը ջանանք պահպանել Թունուզի մէջ կայունութիւնն ու զարգացումը», ըսաւ
ան:
Անդրադառնալով Միացեալ Նահանգներու դեսպանատունը Երուսաղէմ փոխադրելու
որոշումին` Թուրքիոյ նախագահը յայտնեց, որ ատիկա «անօրինական որոշում մըն:
Երուսաղէմը մեզի համար կարմիր գիծ է, ինչպէս նաեւ կը շարունակենք Միջին Արեւելքի մէջ
խաղաղութեան հոլովոյթին մեր աջակցութիւնը»:
Խօսելով Սուրիոյ տագնապին մասին` Էրտողան ըսաւ. «Չենք ընդունիր Սուրիոյ նախագահ
Պաշշար Ասատի ներկայութեամբ Սուրիոյ տագնապի լուծում մը: Ասատ չի կրնար Սուրիոյ
լուծումին մաս կազմել»:
«Ասատ Սուրիան քանդեց, եւ պէտք է խաղէն հեռանայ», յայտարարեց Էրտողան` նշելով. «Ասատ
պետական ահաբեկչութիւն գործեց, ան ահաբեկիչ մըն է եւ կարելի չէ զինք լուծումին մասնակից
դարձնել, որովհետեւ զոհերն ու անոնց հարազատները անիրաւած կ՛ըլլանք, եթէ Ասատը
ընդունինք իբրեւ Սուրիոյ իշխող»:

Մաքրոն Սէուտական Արաբիոյ Թագաւորին Կոչ Ուղղած
Է` Վերջ Տալու Եմէնի Շրջափակման
Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն Սէուտական Արաբիոյ Սալման պըն Ապտել Ազիզ
թագաւորին հետ հեռաձայնային հաղորդակցութեան մը ընթացքին անոր կոչ ուղղած է վերջ
տալու Եմէնի շրջափակման: Այս մասին Չորեքշաբթի օր «Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութեան
յայտնած է Էլիզէի պալատէն աղբիւր մը:
«Նախագահը լուրջ մտահոգութիւն յայտնած է Եմէնի մէջ մարդասիրական աղէտին
կապակցութեամբ եւ կոչ ուղղած վերջ տալու շրջափակման, որպէսզի ապահովուին
մարդասիրական օժանդակութեան եւ ապրանքներու մատակարարումները Եմէնին», յայտնած է
աղբիւրը:
Նախապէս ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղարի բանբեր Սթեֆան Տիւժարիք զգուշացուցած էր, որ
Եմէնի մէջ վառելանիւթի պաշարները կը սպառին, եւ կոչ ուղղած էր դաշինքին` ապահովելու
մարդասիրական եւ առեւտրական նաւերու անարգել մուտքը Կարմիր ծովու ափին գտնուող
Խոտէյտի եւ Սալիֆա նաւահանգիստներ:
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Ըստ անոր, Եմէնի մէջ զգալի է սուր պակասը վառելանիւթին, որ անհրաժեշտ է
հիւանդանոցներու եւ ջրամատակարարման համակարգերու աշխատանքին համար:
Տիւժարիք նաեւ յիշեցուցած է, որ երկրին 21 միլիոն բնակիչները մարդասիրական
օժանդակութեան կարիք ունին, անոնցմէ 7 միլիոնը սովահարութեան շեմին են:

Փութինը Ընտրական Կեդրոնական Յանձնախումբին
Յանձնեց Պետութեան Նախագահի Ընտրութեան
Առաջադրուելու Համար Անհրաժեշտ Փաստաթուղթերը
Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին Չորեքշաբթի օր Ռուսիոյ Ընտրական կեդրոնական
յանձնախումբին յանձնեց փաթեթը այն փաստաթուղթերուն, որոնք անհրաժեշտ են
նախագահական ընտրութեան թեկնածութիւնը առաջադրելու համար: Այս մասին կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը` յղում կատարելով ԹԱՍՍ լրատու գործակալութեան: Ընթացակարգի աւարտէն
ետք կողմերը ստորագրած են փաստաթուղթերու ստանձնման արձանագրութիւնը:
Փութին մտադիր է մարտ 2018-ին տեղի ունենալիք ընտրութիւններուն մասնակցիլ իբրեւ
անկախ թեկնածու:
«Ներկայացուած բոլոր փաստաթուղթերը ենթակայ են պարտադիր ստուգման` առնուազն հինգ
օրուան ընթացքին», լրագրողներուն յայտնած են Ընտրական կեդրոնական յանձնախումբէն:
26 Դեկտեմբերին ընտրողներու ժողովը որոշում տուած էր աջակցելու Ռուսիոյ նախագահ
Վլատիմիր Փութինի` նախագահի պաշտօնին անկախ թեկնածութեան: Դահլիճին մէջ ներկայ
եղած է 668 մարդ, ինչ որ աւելի է անհրաժեշտ 500-էն:

Սերպիա Թուրքիոյ Յանձնած Է Քաղաքական Ապաստան
Հայցող Քիւրտ Գործիչ Մը
Սերպիան Թուրքիոյ արտայանձնած է ապաստան հայցող քիւրտ քաղաքական գործիչ մը`
անտեսելով ՄԱԿ-ի խոշտանգումներու դէմ յանձնախումբի նախազգուշացումները: Այս մասին
կը հաղորդէ «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանը:
Ճեւտեթ Այազ Սերպիայէն ապաստան խնդրած է փախչելէ ետք Թուրքիայէն, ուր ան 15
տարուան բանտարկութեան դատապարտուած է սահմանադրութեան դէմ գործողութիւններու
մեղադրանքով: Սերպական իշխանութիւնները, սակայն, մերժած են անոր դիմումը:
2016 թուականի յեղաշրջումի փորձէն ետք Թուրքիոյ մէջ շուրջ 50 հազար մարդ ձերբակալուած է:
Լրատուամիջոցները կը նշեն, որ Սերպիան կը ձգտի բարելաւել տնտեսական կապերը Թուրքիոյ
հետ:
Üàð Þðæ²Ü, Â. î³ñÇ, ÂÇõ 417, àõñµ³Ã, 29 ¸ºÎîºØ´ºð, 2017

7

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

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Լուրերու Աշխարհէն
«Ինչո՞ւ այսքան մեծ տեղ կու տաք հայաստանեան
լուրերու», կը հարցնէ ընթերցող մը: Նախ` հարցումը
ցնցող է. պէ՞տք է բացատրել կամ արդարացնել, թէ ինչո՛ւ
մեր
յայտարարած, ընդունած
գերագոյն
արժէք`
հայրենիքի՛ լուրերուն լայն տեղ կու տանք թերթին մէջ:
Յաղթահարելով ներքին անհանգստութիւնը` փորձենք
բացատրե՛լ:
Մեր պատասխանը ընթերցողին. հայաստանեան լուրերուն պատճառով տուեալ որեւէ օր
համահայկական նշանակութեան որեւէ լուր դուրս չի ձգուիր թերթի էջերէն:
Հայաստանեան լուրերու առատութիւնը կը հետապնդէ հայրենի իրականութեան ճանաչման
խորացումը, հայրենի մարդուն դժուարութիւններուն ծանօթացումը, պետականութեան
դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն հաղորդուիլը, տնտեսական ու ընկերային ընդհանուր
պատկերը յստակացնող տուեալներու իմացումը…
Դժգոհ ընթերցողը կը հարցնէ, թէ ինչո՞ւ, օրինակ, պէտք է տեղ տանք Հայաստանէն
արտածումներու մասին լուրին: Ինչպէ՞ս չտանք: Հայաստանի արտածումներուն աճը կամ
նուազումը շատ բան կը թելադրէ երկրի տնտեսական հեռանկարին մասին. անիկա կրնայ
գաղափար մը տալ աշխատանքի կարելիութեանց սահմանափակման կամ ընդլայնման մասին,
եւ, անշո՛ւշտ, այն, ինչ կապ ունի տնտեսութեան հետ, ուղղակի կամ անուղղակի կերպով կ՛ազդէ
ժողովուրդի հոգեբանութեան, իր ապագան Հայաստանի մէջ տեսնելու քաղաքացիի
գնահատումներուն վրայ:
Լուրը, անշուշտ, բաւարար չի կրնար ըլլալ: Վերլուծումն ալ կարեւոր է: Արտածումները կրնան
աճ արձանագրել պարզապէս հանքարդիւնաբերութեան հաշուոյն, որուն օգուտը անպայման
աշխատաւորին կամ լայն հասարակութեան համար զգալի չի դառնար, մանաւանդ երբ
հանքատէրերը հազար ու մէկ ձեւերով նուազագոյն բաժին կը բերեն պետութեան գանձին կամ
հասարակութեան բարօրութեան: Ուրեմն կարեւոր կը դառնայ իմանալ, թէ ո՛ր ոլորտներուն
զարգացումը կրնայ նպաստել երկրի տնտեսութեան եւ հասարակութեան բարօրութեան:
Գիտնալ, օրինակ, թէ տեղեկատուական արհեստագիտութեան ոլորտը ոչ թէ սովորական
թափով, այլ ոստումներով կ՛աճի Հայաստանի մէջ, չի՛ կրնար չերջանկացնել մեր ընթերցողը,
որովհետեւ այդ ճամբով երիտասարդ խաւի մը իրագործումն է, որ կը փառաւորուի նիւթական
բարիքներով:
Տխուր եւ ուրախ լուրեր` սահմանէն ու դաշտերէն, գիւղերէն ու աւաններէն, մայրաքաղաք
Երեւանէն ու Արցախէն… Առանց այդ լուրերուն` հայ մարդը անպայմանօրէն բան մը կը
կորսնցնէ:

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ Շահան Արք. Սարգիսեան
Միացեալ Նահանգներ Կ՛Այցելէ
* 15 Դեկտեմբերին Շահան արք. Սարգիսեանը, Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանն ու
Սուրիահայութեան օժանդակութեան մարմինին մէջ ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչ Վարդան
Տէրտէրեանը այցելեցին ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդրոնական կոմիտէի գրասենեակ, ուր
հանդիպում ունեցան Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Տարօն Տէր Խաչատուրեանին եւ
ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ դոկտ. Վիգէն Եագուպեանին հետ:
Հանդիպումին ընթացքին Շահան արք. Սարգիսեան ներկայացուց սուրիահայութեան
դիմագրաւած խնդիրները, համայնքի վերականգնման ծրագիրները եւ այդ ուղղութեամբ ցարդ
իրականացուած աշխատանքները:
ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչները իրենց կարգին զեկուցեցին Արեւմտեան Ամերիկայի մէջ Սուրիոյ
հայութեան ի նպաստ տարուած աշխատանքներուն մասին` շեշտելով, որ կուսակցութիւնը
պատրաստ է շարունակելու իր աջակցութիւնը` Սուրիոյ հայութեան վերականգնման գործին:

* 15 Դեկտեմբերին Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան եւ Բերիոյ Հայոց
թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեան, ընկերակցութեամբ Արեւմտեան թեմի
առաջնորդական փոխանորդ Թորգոմ Ծ. վրդ. Տօնոյեանի, եղբայրական հանդիպում մը ունեցան
Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Յովնան արք. Տէրտէրեանին հետ Արեւմտեան թեմի
առաջնորդարանին մէջ` Պըրպենք:
Հանդիպման
ընթացքին
Շահան
արք.
Սարգիսեան
տեղեկութիւններ
փոխանցեց
սուրիահայութեան այժմու կացութեան, երկրի ապահովական վիճակին եւ վերականգնումի ու
բնականոն առօրեայի վերաշխուժացման ծրագիրներուն մասին:
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Հանդիպման աւարտին, առաջնորդ սրբազան հայրերը յաջողութիւն մաղթեցին Շահան արք.
Սարգիսեանին եւ իրենց զօրակցութիւնը յայտնեցին սուրիահայութեան վերականգնումի
աշխատանքներուն:
Չորեքշաբթի, 12 Դեկտեմբեր 2017-ի երեկոյեան կազմակերպած էր հանգանակային ընթրիքընդունելութիւն մը, գործնական մասնակցութիւն ցուցաբերելու համար Սուրիոյ գաղութին ու
մասնաւորաբար Հալէպի օճախին վերականգնումին ու վերակառուցման ճիգերուն: Ձեռնարկը
տեղի ունեցաւ «Չեւի Չէյս Քաունթրի Քլապ»-ին մէջ, Կլենտէյլ. պատուոյ հիւրն էր Բերիոյ հայոց
թեմի առաջնորդ եւ Սուրիոյ հայութեան շտապ օգնութեան մարմինի ատենապետ Շահան արք.
Սարգիսեան, ներկայ էին հայ առաքելական, կաթողիկէ եւ աւետարանական համայնքներու
առաջնորդները, հայկական կազմակերպութեանց ու միութեանց պատասխանատու
ներկայացուցիչներ, Քալիֆորնիոյ ծերակոյտի անդամներէն Էնթընի Փորթանթինօ, Կլենտէյլի
քաղաքապետական խորհուրդի անդամներէն Զարեհ Սինանեան, բարերարներ եւ ՍԱՐՖ-ի
բարեկամներ:
Թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան եւս ներկայ եղաւ ձեռնարկին եւ ուղղեց իր
պատգամը: Առաջնորդ սրբազանին կ’ընկերանային առաջնորդական փոխանորդ Թորգոմ Ծ.
վրդ. Տօնոյեան, Կրօնական ժողովի ու Ազգ. վարչութեան անդամներ:

Բացման խօսքը արտասանեց ՍԱՐՖ-ի քարտուղար Սոնա Մատարեան, որ ողջունեց հիւրերն ու
ներկաները: Ատենապետը` Րաֆֆի Քենտիրճեան, շնորհակալութեան խօսք ուղղեց կրօնական
ու համայնքի կազմակերպութեանց պատասխանատուներուն անցեալ աւելի քան 6
տարիներուն անոնց նիւթական ու բարոյական զօրակցութեան համար, գնահատանքով
արտայայտուեցաւ ՍԱՐՖ-ի ծառայողներուն մասին ու յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց
Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ սրբազանին` անոր «ներշնչում առթող» ներկայութեան համար:
Գեղարուեստական յայտագիրը կ’ընդգրկէր երգեր ու ասմունքներ, ինչպէս նաեւ Հալէպէն
հասած աշակերտական նամակներու ընթերցում` աշակերտներու կողմէ:
Մուշեղ սրբազան ողջունեց բոլորին ներկայութիւնը, որ ապացոյց է սուրիահայութեան
նկատմամբ գաղութին զօրակցութեան, մասնաւորաբար ողջունեց Բերիոյ հայոց թեմի
առաջնորդը ու շեշտեց, որ այս հաւաքը նորագոյն ապացոյց մըն է, որ ամերիկահայութիւնը
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սուրիահայութեան կողքին էր տագնապի ծանր տարիներուն, անոնց հետ պիտի ըլլայ նաեւ
այսօր ու վաղը, երբ լծուած են վերակառուցման ու վերականգնումի վսեմ աշխատանքին: Ան
նշեց, որ Հալէպի հայութեան ապրած դառն փորձառութիւնները կարելի է համեմատել
Աստուածաշունչի դէմքերէն` Յոբի փորձառութեանց, որովհետեւ անոր նման, հալէպցիք յոյսն ու
Աստուծոյ նկատմամբ վստահութիւնը չկորսնցուցին պատերազմի ու քանդումի տարիներուն, եւ
ահա այսօր թեւակոխած են վերակառուցման ուղին, ուրկէ պիտի կարենան քալել մեր
աջակցութեամբ:
Ցուցադրուեցաւ «Պիտի վերակառուցենք» խորագրեալ ժապաւէն մը, որ կը ներկայացնէր
Հալէպի վերականգնումի աշխատանքներէն դրուագներ:
Գլխաւոր բանախօսն էր Շահան սրբազանը. ան առաջին հերթին շնորհակալութիւն եւ
գնահատանք յայտնեց Սուրիոյ հայութեան հանդէպ ցուցաբերուած գուրգուրանքին ու
աջակցութիւններուն համար, որոնց «Առիւծի բաժինը» տրամադրուած է ամերիկահայութեան
կողմէ: Ան յայտնեց, որ դասախօսելու չէ եկած, այլ` վկայելու, թէ Հալէպի հայութիւնը տոկաց
պատերազմի ծանր օրերուն եւ այժմ լծուած է վերականգնումի աշխատանքին: Ան նշեց, որ,
թէեւ նիւթական կառոյցներ քանդուած ու վնասուած են, սակայն բարոյական կորովն ու
հաւաքական կամքը ամուր է, ժողովուրդը կը վերապրի շնորհիւ իր հաւատքին: Արագ
ակնարկով մը անդրադարձաւ Հալէպի ազատագրումէն ասդին 10-11 ամիսներուն տեղի
ունեցած վերակառուցման աշխատանքներուն, որոնք կ’ընդգրկեն անհատական ու հաւաքական
կեանքի բնագաւառները: Բնակարաններու, գործատեղիներու եւ դպրոցներու վերակառուցումը
ընթացքի մէջ է, յաջորդ փուլին պիտի վերակառուցուին եկեղեցիներն ու Ազգ.
առաջնորդարանը: Ան վստահութիւն յայտնեց, որ համայնքը պիտի յաջողի հաւաքական
ճիգերով կերտել վերականգնումի ճանապարհը, եւ անգամ մը եւս շնորհակալութիւն յայտնեց
ամերիկահայ համայնքին` անոր զօրակցութեան ու օժանդակութեան համար:
Րաֆֆի Քէնտիրճեան եւ ՍԱՐՖ-ի նախկին ատենապետ Ժան Թիթիզեան յուշանուէրով մը
պատուեցին Շահան սրբազանը` քաջարի առաջնորդի իր արժանիքին համար, նաեւ յուշանուէր
մը յանձնեցին «Անի եւ Նարօտ յիշատակի հիմնարկ»-ի նախագահ Րաֆֆի Արտալճեանին`
Հայաստան ապաստանած սուրիահայերու տրամադրուած օժանդակութեանց համար:

Ղափամայի Տօն Թիֆլիսի Ս. Գէորգ Առաջնորդանիստ
Եկեղեցւոյ Բակին Մէջ
Հովանաւորութեամբ վիրահայոց թեմի առաջնորդարանին,
նախաձեռնութեամբ Վրաստանի հայ կիներու «Շուշանիկ»
միութեան, աջակցութեամբ «Հայարտուն» կեդրոնին, 17
Դեկտեմբերին Ս. Գէորգ առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ
բակին մէջ տեղի ունեցաւ ղափամայի տօն:
Հաւատալով, որ հայկական խոհանոցը հայ ազգային
մշակոյթի
մասն է,
վիրահայոց
թեմին մէջ
կը
կազմակերպուին
հայկական
աւանդական
ճաշատեսակներու նուիրուած փառատօներ. հարիսայի, գաթայի, տոլմայի, նաեւ` ղափամայի, որ արդէն
դարձած է աւանդական:
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Փառատօնին իր
անձնակազմը:

մասնակցութիւնը

բերաւ

նաեւ

Վրաստանի

մէջ

Հայաստանի

դեսպանութեան

Վրաստանի հայ կիներու «Շուշանիկ» միութեան նախագահ Սուսաննա Խաչատուրեանը արժեւորեց
հայկական ազգային ճաշատեսակները ժողովրդականացնելու եւ անոնց հետ կապուած աւանդոյթները
սերունդներուն փոխանցելու առաքելութիւնը:
Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգէն եպս. Միրզախանեանը իր օրհնութեան խօսքին մէջ կարեւոր
նկատեց ազգային խոհանոցը արդիականացնելու թիֆլիսահայ համայնքին մէջ հաստատուած
աւանդոյթը: Անդրադառնալով փառատօնի խորհուրդին` ան շեշտեց նման ձեռնարկներու
կարեւորութիւնը եւ խօսեցաւ նոր նախաձեռնութիւններու եւ արդէն նախատեսուած ձեռնարկներու
մասին: Սրբազան հայրը բարձր գնահատեց թիֆլիսահայ հասարակութեան մէջ հայկական մշակոյթի
պահպանման համար հարուած գործունէութիւնը, որուն մաս կը կազմէ նաեւ հայոց խոհանոցը:
Հայաստանի դեսպանութեան դիւանագէտ Յարութիւն Հայրապետեանը իր խօսքին մէջ բարձր
գնահատելով
նմանօրինակ
ձեռնարկներու
կայացումը,
ընդգծեց
դեսպանութեան
պատրաստակամութիւնը` յառաջիկային աջակցելու այլ փառատօներու կազմակերպման:
Այնուհետեւ, 13-ամեայ Ռիթա Յովհաննիսեանը մեկնաբանեց ազգային եւ հայրենասիրական երգերու
փունջ մը:

Նշուեցաւ Նոր Ջուղայի Թատրոնի Հիմնադրութեան 130ամեակը
30 նոյեմբերին Նոր Ջուղայի Հայ մարզամշակութային
«Արարատ» միութեան սրահին մէջ նշուեցաւ Նոր Ջուղայի
թատրոնի հիմնադրութեան 130-ամեակը:
Երեկոյի բացումը կատարեց Ալինա Տէր Սուքիասեանը, որմէ
ետք խօսք առաւ յոբելենական յանձնախումբի նախագահ Նիկիտ
Միրզայեանցը: Ան նշեց կարգ մը թատերախաղերու անունները,
որոնք բեմադրուած էին 1887-ին, որմէ ետք ներկայացուց Նոր Ջուղայի թատրոնին
պատմութիւնը`
յիշելով
այդ
ճանապարհին
դերակատարութիւն
ունեցած
անձնաւորութիւնները:
Միրզայեանցը
կարեւորութեամբ
ընդգծեց
յատկապէս
ներկայացումներուն մէջ կիներու դերակատարութիւնը, որ ինքնին հերոսութիւն կը համարուէր`
նկատի ունենալով ժամանակաշրջանի մտածելակերպը:
Այնուհետեւ ցուցադրուեցաւ Նոր Ջուղայի թատրոնին պատմութիւնը ներկայացնող տեսերիզ
մը, որմէ ետք «Արարատ» միութեան մշակութային միաւորի «Լեւոն Շանթ» թատերախումբը,
ղեկավարութեամբ Գաբրիէլ Տիքիճեանի, ներկայացուց Մորիս Հեննեկինի «Պէպէքս»
կատակերգութիւնը:
Եզրափակիչ խօսքով ելոյթ ունեցաւ Սպահանի հայոց թեմի Պատգամաւորական ժողովի
ատենապետ Թաթուլ Օհանեանը, որ ակնարկ մը նետեց թատրոնին հետ կապուած իր յուշերուն
եւ անցնող տարիներու ընթացքին ներկայացուած թատրերգութիւններուն վրայ:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Տօնական Պատառիկներ
Տօնական սեղանին զարդերն են տօնական պատառիկները, որոնք թէ՛ տեսքով եւ թէ՛
համով չափազանց ախորժաբեր են:
– Պատառիկները կարելի է պատրաստել տարբեր
կրկնեփներով եւ նոյնիսկ յատուկ դգալներու մէջ:

տեսակի

հացերով,

աղի

– Կարելի է կաղապարներու միջոցով սրտաձեւ, աստղաձեւ, եռանկիւն հացեր
ձեւաւորել:
– Տօնական պատառիկներու գլխաւոր բաղադրիչներն են` սոմոն ֆիւմէն, ֆուս կրան,
պանրեղէնը, ձկնկիթը, թթուաշը, խոզապուխտը, բանջարեղէնները եւ այլն… Այս
բաղադրիչները կարելի է ընտրել ըստ քիմքի եւ պիւտճէի:
– Պատառիկները կարելի է զարդարել ցպիկներով` թէ՛ ուտելը դիւրացնելու եւ թէ՛
անոնց գեղեցիկ տեսք տալու համար:
– Տունը պատրաստուած պատառիկները կրնան շատ աւելի համեղ, մաքուր եւ
առողջապահական ըլլալ, քան` տօնական օրերուն մեծաքանակ պատրաստուող ու
վաճառուող տեսականին:
– Նկարներէն ներշնչուելով` կարելի է համեստ պիւտճէով մը ներկայանալի եւ
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համադամ պատառիկներ պատրաստել: Ստորեւ` քանի մը հետաքրքրական նմուշ:

Նուէրի Ընտրութիւնը Հաճո՞յք, Թէ՞ Տաղտուկ Է
Նոր տարին ու Ս. Ծնունդը ուրախ առիթներ են` նուէրներ փոխանակելու, հաճոյք պատճառելու
եւ, ինչո՞ւ չէ, նուէրի մը ճամբով պատգամ մը յղելու:
Ձեզի համար նուէր մը ընտրելն ու գնելը հաճո՞յք, տաղտո՞ւկ, թէ՞ պարտականութիւն է…
Կարդացէ՛ք ստորեւ տրուած հարցումները, պատասխանեցէ՛ք, ապա կարդացէք արդիւնքը:

–1–
Ձեր կարծիքով, նուէր մը պէտք է ըլլայ`
ա.- Մեծ եւ տպաւորիչ,
բ.- Անսովոր եւ իւրայատուկ,
գ.- Պարզ եւ խորհրդանշական:
–2–
Ձեր կարծիքով նուէրը`
ա.- Կ՛արտացոլէ մեր միտքն ու
զգացումները,
բ.- Խորհրդանիշ մըն է,
գ.- Ազնիւ արարք մըն է:
–3–
Նուէր մը ընտրելու համար`
ա.- Մինչեւ մսխում կ՛երթաք,
բ.- Գինն ու արժէքը կշիռքի վրայ կը դնէք,
գ.- Ամէնէն աժանը կ՛ընտրէք:
–4–
Ի՞նչ հակազդեցութիւն կ՛ակնկալէք նուէր ստացող անձէն:
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ա.- «Սքանչելի՛ է»,
բ.- «Շատ գործնական է»,
գ.- «Շնորհակալ եմ»:
–5–
Ինչպէ՞ս կ՛ընտրէք նուէր մը:
ա.- Առնուազն տասը խանութ կ՛այցելէք,
բ.- Գիտէք` ո՛ւր կը վաճառուին յարմարագոյն
նուէրները,
գ.- Համացանցի վրայ կը փնտռէք:
–6–
Ձեր մտադրած նուէրը արդէն սպառած է
շուկային մէջ…
ա.- Ուրիշի մը մասին կը մտածէք,
բ.- Տարբեր մասնաճիւղեր կը դիմէք,
գ.- Կը զայրանաք, քանի որ ստիպուած էք այլընտրանքի մը մասին մտածել:
–7–
Ձեր ստացած նուէրը չսիրելու պարագային,
ա.- Թէեւ չէք հակազդեր, բայց ձեր յուսախաբութիւնը յստակ է,
բ.- Կը փորձէք նուէրին լաւ երեսը տեսնել,
գ.- Ուրախ կը ձեւանաք:
ԱՐԴԻՒՆՔ
Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «ա» է, նուէր ընտրելն ու մատուցելը
հաճոյք են ձեզի համար: Նուէրի ընտրութեան ատեն, գինէն աւելի, կը մտածէք նուէրին
պատճառելիք հաճոյքին մասին, ստացողին հակազդեցութեան եւ ձեր գոհունակութեան
մասին: Սակայն ուշադիր եղէք, որովհետեւ շատ թանկարժէք նուէր մը կրնայ նեղ
կացութեան մատնել դիմացինը, մանաւանդ եթէ միջոցը չունի նոյն ձեւով
փոխադարձելու:
***
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Եթէ ձեր պատասխաններուն մեծամասնութիւնը «բ» է, ստեղծագործ միտք ունիք եւ
նուէրի մը ընտրութիւնը ուղղակի վայելք է ձեզի համար: Լաւ կազմակերպուած անձ էք,
ձեր ժամանակը կ՛առնէք, որպէսզի
յարմարագոյնը ընտրէք ամէ՛ն
իմաստով:
Յաճախ ձեր նուէրները հաճոյք կը
պատճառեն, կը զարմացնեն, բայց
մանաւանդ կը բաւարարեն ձեզ:
***
Եթէ ձեր պատասխաններուն
մեծամասնութիւնը «գ» է, կը սիրէք
տօնական հաւաքոյթները, բայց
աւելորդ կը գտնէք շուկայէ շուկայ թափառումները եւ մտքի չարչարանքները` նուէրի մը
համար:
Նուիրելը, հաճոյքէ աւելի, պարտականութիւն է ձեզի համար եւ շատ յաճախ,
տաղտկալի պարտականութիւն:
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