ՏԵՍԱԿԷՏ

Þ²´²Â

ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՀԱՐՑՈՎ ԱՐԱԲՆԵՐԸ ՈՒՇ
ԱՐՁԱԳԱՆԳԵՑԻՆ. Ի՞ՆՉ ԷՐ ՊԱՏՃԱՌԸ…

16

¸º Î îº Ø ´ º ð
ÂÆô

ՍԱգՕ ԱրԵԱՆ

2017

(SAYI) 11519
¶ÆÜ

1 ԼԻՐԱ

ՆՈՐ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ ՄԸ

Երեւանի եւ Պրիւքսելի միջեւ յառաջիկայ տարի բանակցութիւններ կրնան սկսիլ վիզաներու ջնջման համար

Հայաստանի Ազգային անվտանգութեան խորհուրդը երէկ ժողով մը գումարեց՝ նախագահ Սարգսեանի գլխաւորութեամբ

Հայաստանի Նախագահ
Սերժ Սարգսեան նախընթաց երեկոյեան ծաւալուն
հարցազրոյց մը տուաւ
«Արմենիա» հեռուստակայանին։ Այս առթիւ ան
պատասխանեց բազմաթիւ
հարցումներու, որոնց միջոցաւ մեկնաբանեց երկրի
արտաքին ու ներքին քաղաքականութեան վերաբերեալ բազմաթիւ այժմէական նիւթեր։ Այս ամբողջին մէջ Սերժ Սարգսեան
յայտնեց, որ յառաջիկայ
տարուան առաջին կէսին
Հայաստան Եւրոմիութեան
հետ երկխօսութեան պիտի
ձեռնարկէ՝ մուտքի արտօՀայաստանի Ազգային անվտանգութեան խորհուրդին նիստը
նութիւններու (վիզա) ազատականացման հարցին շուրջ։ սկսի երկխօսութիւնը։ «Այստեղ նանպատակին», ըսաւ նախաԻր խօսքերով՝ ժամկէտներու վե- եւս կան բազմաթիւ խնդիրներ, գահ Սերժ Սարգսեան։ Հեռատերաբերեալ յայտարարութիւն ը- սա տեւական գործընթաց մըն է։ սիլէն սփռուած հարցազրոյցին
նելը թէեւ անշնորհակալ գործ Եթէ լաւ աշխատինք, կը կարծեմ, մէջ ան մատնանշեց, որ սա նոր
մըն է, սակայն հաւանական է, որ թէ երկու-երեք տարուան ըն- համաձայնագիր մըն է ու կ՚ենայդ
ժամանակահատուածին թացքին կրնանք հասնիլ վերջ- թադրէ առանձին գործընթաց մը։

Միւս կողմէ, Նախագահ
Սերժ Սարգսեանի գլխաւորութեամբ երէկ Հայաստանի Ազգային անվտանգութեան խորհուրդը ժողով մը
գումարեց Երեւանի մէջ։
Պաշտօնական աղբիւրներու հաղորդումներով, օրակարգի վրայ եկան ռազմաարդիւնաբերական համալիրի զարգացման, ինչպէս նաեւ ահաբեկչութեան դէմ պայքարի իրաւական ու կառուցակարգային նախադրեալներու
ամրապնդման հիմնախնդիրները։ Ազգային անվըտանգութեան խորհուրդի
անդամները հաւանութիւն
տուին ռազմաարդիւնաբերական զարգացման պետական
ծրագրին։ Քննարկումներու արդիւնքով հասունցած առաջարկներուն հիման վրայ կառավարութեան տրուեցան շարք մը
յանձնարարականներ։

ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՅՈՒՇԱԳԻՐ
Հայաստանի Հանրապետութեան Կրթութեան ու գիտութեան նախարարութեան եւ ՀԲԸՄ-ի միջեւ

Հայկական համացանցային համալսարանի առանցքին շուրջ յառաջ կը տարուին նոր ու կարեւոր նախաձեռնութիւններ

Հայաստանի Կրթութեան ու գիտութեան նախարարութեան եւ
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան (ՀԲըՄ) Հայկական համացանցային համալսարանի հիմնադրամին միջեւ երէկ
Երեւանի մէջ ստորագրուեցաւ
համագործակցութեան յուշագիր
մը։ «Արմէնփրէս»ի հաղորդումներով, ստորագրման արարողութիւնը տեղի ունեցաւ ՀԲըՄ-ի
Հայաստանի կեդրոնի մասնաճիւղին մէջ։ յուշագիրը ստորագրեցին Հայաստանի Կրթութեան ու
գիտութեան նախարար Լեւոն
Մկրտչեան եւ ՀԲըՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ Երւանդ Զօրեան, որ միեւնոյն ժամանակ Հայկական համացանցային
համալսարանի հիմնադիրն է։
Ներկայ էր նաեւ ՀԲըՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամներէն
Վազգէն Եագուպեան, որ կը գըլխաւորէ կառոյցի Հայաստանի
մասնաճիւղը։
Հաւաքոյթի ընթացքին Լեւոն
lշար. գ. էջ

ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ
ՀԱՄԱՐ
ՈՒՇԱԳՐԱՒ
ԿԱՐԾԻՔ

Կիրօ Մանոյեան
Հայ
յեղափոխական
դաշնակցութեան քաղաքական գրասենեակի ղեկավար Կիրօ Մանոյեան
յայտարարեց, որ Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի
կողմէ Նախիջեւանի ռազմականացումը սպառնալիք կրնայ հանդիսանալ
ամբողջ տարածքաշրջանի կայունութեան պահպանման համար։ «Արմէնփրէս»ի հաղորդումներով,
լրագրողներու
հետ զրուցելու ընթացlշար. Դ. էջ

Վազգէն Եագուպեան, Լեւոն Մկրտչեան եւ Երուանդ Զօրեան

ՀԵՐԹԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ

ՍԾՏՀԿ-ի անդամ երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներուն երէկուան ժողովը
Նալպանտեան Քիեւի մէջ ներկայացուց հայկական նախագահութեան առաջնահերթութիւնները

Երէկ, Քիեւի մէջ տեղի
ունեցաւ Սեւ ծովեան տընտեսական համագործակցութեան կազմակերպութեան (ՍԾՏՀԿ) անդամ երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներուն ժողովը։ Նախարարութեան
խորհուրդի 37-րդ այս
նիստին ներկայ գտնուեցան ՍԾՏՀԿ-ի լիիրաւ անդամ 12 պետութիւններու,
13 դիտորդ երկիրներու եւ
գործընկեր կազմակերպութիւններու բարձրաստիճան պատւիրակութիւններ։ Մասնակցեցաւ
նաեւ Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար Եդուարդ Նալպանտեան։ Քիեւի ժողովի ընթացքին
Հայաստան ստանձնեց կազմակերպութեան շրջանային նախագահի
պաշտօնը։
Նիստի ընթացքին Եդուարդ
Նալպանտեան հանդէս եկաւ ելոյթով մը, որու ժամանակ նշեց, որ Երեւան յանձնառու է ՍԾՏՀԿ-ի ռազմավարական նպատակներուն ու

Դրուագ մը Քիեւի երէկուան ժողովէն
կը վերահաստատէ իր աջակցու- մագործակցութեան ընդլայնումը
թիւնը այս կազմակերպութեան եւ ներկայ դրոյթներու միջոցաւ
տնտեսական օրակարգին, որ ուղ- պիտի ջանայ յառաջ մղել նախաղուած է տարածքաշրջանային հա- գըծւած օրակարգը։
մագործակցութեան ընդլայնման եւ
Քիեւի մէջ Նալպանտեան շեշայս բանը կը բխի ՍԾՏՀԿ-ի կանո- տեց, որ անդամ կարգ մը երկիրներ
նադրական նպատակներէն։ Նալ- յամառ փորձեր կ՚ընեն այս կազմապանտեան նշեց, որ Հայաստան՝ որ- կերպութեան գործունէութիւնը քապէս շրջանային նախագահ երկիր, ղաքականացնելու ուղղութեամբ։
յառաջիկայ վեց ամիսներու ըն- Այս բոլորը կ՚ազդեն ոչ միայն տաթացքին ուշադրութեան կեդրոնին րածքաշրջանի բազմակողմանի տընպիտի պահէ ՍԾՏՀԿ-ի տարածքա- տեսական համագործակցութեան,
շըրջանէն ներս տնտեսական հաlշար. Դ. էջ

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու
նախագահ Տանըլտ Թրամփի յայտարարութիւնը մերկացուց արաբական աշխարհի բաժան-բաժան եղած ընդհանուր տեսարանը…
Այն, որ Թրամփի (Չորեքշաբթի, Դեկտեմբերի 6-ին) կատարած յայտարարութիւնը կարեւոր անկիւնադարձ մը
պիտի ըլլայ Միջին Արեւելքի համար,
կասկածներէ դուրս է: Կարեւորը այն է
սակայն, որ ամերիկացի «սպիտակ» այս
նախագահին արձակած «ռումբ»ը ո՛ր
ուղղութեամբ պիտի նետուի: Կամ եթէ
ճիշդ նկարագրենք իրավիճակը՝ ապա
պիտի ըսենք, որ ռումբը արդէն արձակւած է եւ կը սպասէ իր «հասցէատիրոջ»
հետ հանդիպման:
Թրամփի ըրած յայտարարութենէն
անմիջապէս ետք արաբ լրագրողներ
«հերթի կանգնեցան» անոր Երուսաղէմը իբրեւ Իսրայէլի մայրաքաղաք ճանչնալու վերաբերեալ «պատմական վճիռ»ը համարելով «երեխայական» քայլ
մը, յաճախ մոռնալով ու անտես առնելով, որ ան ամերիկեան ընդհանուր քաղաքականութեան մէջ ընդամէնը «գործ
ընող» եւ «գործ կատարող» դէմք մըն է:
Ճիշդ է, որ ան յաճախ կը սայթաքի,
կը փոխէ իր սլաքներուն ուղղութիւնները, խօսքը կատակներով կը համեմէ,
բայց նաեւ ակներեւ է, որ ան բաւարար
ուժ ունի աշխարհին նոր «ժամացոյց»
մը տալու:
Աւելի ճիշդ պիտի ըլլար ըսել, նոր
ուղղութիւն տալու, նոր հարցեր սեղանին վրայ դնելու եւ բախումներու ու յետադարձ
արձագանգներու ընդհանուր եզրագիծ մը գծելու:
Չմոռնանք, որ Թրամփ
իր յայտարարութիւնը կը
կատարէր Ռուսաստանի
նախագահ Վլատիմիր
Փութինի «Սուրիոյ մէջ
ահաբեկիչները վերջացան»ի երանգաւորմամբ
եղած յայտարարութենէն
ընդամէնը ժամեր անց:
Ու Տանըլտ Թրամփի լարած նոր «ժամացոյց»ին
ժամկէտը, երբեք պատահականութեան
արդիւնք չէր:
Մինչ այդ, Միջին Արեւելքի ո՞ր ղեկավարը կը յիշէր Երուսաղէմը. կա՛մ
Ռաքքայի, Ապու Քամալի ու Տէր Զօրի
լուրերուն եւ զարգացումներուն մէջ
«խեղդուած» ո՞ր լրագրողը պիտի մտածէր, թէ Միացեալ Նահանգներու նախագահը այսքան «ծայրայեղ» քայլի մը
պիտի դիմէր ու Երուսաղէմը ճանչնար՝
որպէս Իսրայէլի մայրաքաղաք:
Թրամփ այս բոլորին մէջ բնականաբար պիտի ունենար «մեղմացուցիչ
դէպք յանցանաց» մը ու նաեւ պիտի
«յոխորտար», թէ տեսէք՝ «ես ընդամէնը
կը կատարեմ նախընտրական խոստումներէս մին, որ շատ կարեւոր է իմ դաշնակիցներուս համար»: Իրադարձութիւնը իսրայէլացիներուն համար ալ
«խելքէ վեր» որոշում մըն է ու պարզ է
նաեւ, որ անոնք ալ պատրաստ չէին այս
«հաճելի անակնկալ»ին:
Ի՞ՆՉ Կը ԿԱՏԱրՈւԻ գԵՏՆԻ ՎրԱյ
Թրամփի յայտարարութենէն անցած
են տասն օրեր ու պաղեստինեան «ճակատներուն» վրայ առկայ բորբոքումները տակաւին չեն հասած իրենց լրումին: Եղածը բնականաբար համբերութեան մը «կռիւ»ն է, որուն աւարտին
աւելի քան պարզ պիտի դառնայ, թէ
գետնի վրայ ինչ նոր իրավիճակ ստեղծեց Թրամփի կատարած «յայտնագործութիւն»ը:
Վերադառնալով ընթացող դէպքերուն՝ հարկ է նշել, որ Երուսաղէմի մասին եղած յայտարարութեան հետեւանքով պաղեստինցիներու եւ իսրայէլեան
ուժերու միջեւ եղած բախումներուն հետեւանքով վիրաւորուած են շուրջ 1700
անձեր եւ կան զոհեր: Բնականաբար
այս թիւերը վերջնական չեն, քանի որ
մինչեւ այս յօդուածին գրուիլը բախումները կը շարունակուէին ու ոչ ոքի համար պարզ է, թէ վաղը ինչ նոր
բեմագրութիւն մը պիտի ընթանայ այն
քաղաքներուն մէջ, ուր պաղեստինցիները կրնան «խօսք մը ունենալ»: Հետաքըրքրական է, որ արաբ մէկէ աւելի
զինուորական վերլուծաբաններու կարծիքով՝ Կազզէէն դէպի իսրայէլեան քաղաքներ արձակուած հրթիռները ոչ թէ
«պատահականութեամբ» կը նետուին,
այլ կայ բաւականին յստակ ժամանակացուցակ մը եւ վայրերու ու թիրախներու ակներեւ տեղաբաշխում մը:
Այս առումով ալ ցարդ «Համաս»ի
զինուորական թեւերուն կողմէ իսրայէլեան Ասքալան քաղաքին վրայ նետւած հրթիռները որոշ մտահոգութիւն
կը պատճառեն Իսրայէլի զինուորական
ընտրանիին համար:

ըստ լիբանանեան «Ալ Ախպար» պարբերականին, Իսրայէլի զինուորական
ղեկավարութիւնը նպատակադրած է
կողմնացոյցին ուղղութիւնը փոխել եւ
բոլորին ուշադրութիւնը ուղղել դէպի
Կազզէ: Այս մօտեցումը նաեւ կը նշանակէ, որ Թել Աւիւ վճռած է զինուորական լայնածաւալ գործողութիւններ կատարել եւ մղել «Համաս»ն ու անոր զինւորական թեւերը համընդհանուր պատերազմի մը, որուն արդիւնքով ալ միջազգային հանրութեան ուշադրութիւնը Երուսաղէմի հարցէն պիտի թեքուի
դէպի այդ պատերազմը, ինչ որ շատ ալ
վտանգաւոր խաղ մը չէ իսրայէլացիներուն համար:
ընթերցողներուս յիշեցնեմ, որ 2014
թուականին տեղի ունեցած է Կազզէի
վերջին պատերազմը, որուն հետեւանքով ալ զոհուած են 2310 պաղեստինցիներ, մինչ իսրայէլեան բանակին զոհերուն թիւը եղած է 67:
Պատերազմական օրէնքներուն հանդէպ ծաղր ու ծանակով վերաբերուող
Նեթանիյահուի կառավարութեան համար մեծ խնդիր մը չէ լռեցնել բոլոր այն
ձայները, որոնք պատերազմի, բռնութեան եւ պաղեստինա-իսրայէլեան լուծումը կը տեսնեն միայն խաղաղ ճանապարհով: Իսրայէլի այս «պատերազմական թէզ»ին դիմաց պաղեստինցիք եւս
ունին շատ յստակ քաղաքականութիւն
մը, որուն հիմքով անոնք ամէն ինչ պիտի ընեն հեռու մնալու համար «համընդհանուր պատերազմ»ի ռիսքերէն

եւ ատոր փոխարէն բաւարարուին «արագ հարուածներ»ու քաղաքականութեամբ մը: Երբ «արագ հարուածներ»ու
մասին կը խօսինք, ապա ըսել կ՚ուզենք
«Համաս»ի տարբեր մակարդակի հետեւորդներուն կամ համակիրներուն կողմէ կատարուած դաշունահարումներու
կամ նոյնիսկ ինքնաշարժներու միջոցով
իսրայէլացի բանակայիններու կամ քաղաքացիներու դէմ եղած արարքները, որոնք Իսրայէլի համար կը հանդիսանան
«անմարսելի» եւ ցնցիչ դէպքեր:
Այս տեսարանին վրայ ակներեւ է
նաեւ, թէ «Համաս», որ ի դէպ այսօր կը
տօնախմբէ իր հիմնադրութեան 30-րդ
տարեդարձը, ունի զինուորական բաւարար ներուժ դիմադրելու Իսրայէլի
կողմէ կատարուելիք որեւէ մեծ գործողութիւն ու անոր «գետնուղիներու
զինուորներ»ը կրնան ծանր վնասներ
հասցնել իսրայէլեան բանակին:
Անշուշտ զինուորական մեծ բախումի
հետեւանքները ծանր պիտի ըլլան երկու կողմերուն համար ալ ու չի բացառուիր, որ Իսրայէլ մարեցնելու համար
«քարերու պատերազմ»ի մը որեւէ հաւանականութիւնը, ստիպուած ըլլայ
այդպիսի քայլի մը նետուիլ...
«ԲԱժՆէ, Որ ՏԻրԵՍ»
Վերլուծաբան Արարատ Կոստանեանի հետ իմ ունեցած զրոյցներուն ընթացքին ան կարեւոր շեշտով մը կը խօսէր արաբական աշխարհի բաւական
«անմխիթար» իրավիճակին մասին: Ան
մասնաւորապէս կ՚ըսէր. «Հետաքրքրական է, որ արաբական տարբեր երկիրներու, նոյնիսկ Ինտոնեզիոյ մէջ, բողոքարկուներու թիւը աւելի է, քան Երուսաղէմի ու անոր շրջակայ քաղաքներուն մէջ»:
Անշուշտ այս պատկերը պատահական
չէր: Ունէր իր դրդապատճառները ու
կար նաեւ պաղեստինեան գետնին վրայ
վերջին տարիներուն եղած դէպքերը, որոնց հետեւանքով արաբական աշխարհի գլխաւոր տէրութիւնները ձեւով մը
«օտարուած» էին պաղեստինեան խընդրէն: Այլ խօսք, որ Թուրքիան, Իրանը,
Թունուսը, Ալճերիան, Լիբանանը եւ
նոյնիսկ Ինտոնեզիան կ՚արձագանգէին
եւ փողոց դուրս գալով «Մահ Ամերիկային» կը պոռային, սակայն երեւելի էր,
որ արաբական աշխարհի ֆինանսաքաղաքական հիմնական առանցք հանդիսացող սիւննի տէրութիւնները շատ
ալ խանդավառ չեն փողոց իջնելով:
Այս մօտեցումը միայն անոնց Ամերիկայի հետ ունեցած կապերուն (ՌիատՈւաշինկթըն) ռազմաքաղաքական դաշինք մը կազմելուն, կամ սիւննի աշlշար. Դ. էջ
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«Իմաստութիւն» եւ «հեռատեսութիւն»
մասնայատկութիւններ են, որ կը կատարելագործեն մարդս, եւ կ՚աւելցնեն անոր
հմտութիւնը։ Արդարեւ, իմաստուն եւ հեռատես է այն անձը՝ որ կեանքին իր սեփական գործերէն, աշխատանքէն եւ զբօսանքի,
հաճոյքի ժամերէն զատ կը մտածէ, կը հետաքրքրուի նաեւ ուրիշ արարքներու մասին՝ որոնք իր ծերութեան օրերուն «պահեստի դրամագլուխ»ի մը դերը պիտի կատարեն։ Իմաստութիւն է եւ հեռատեսութիւն՝
տեսնել նաեւ ապագան, եւ ապրիլ ըստ
այնմ։
Մարդ, ինչ տարիք ալ որ ունենայ, երբ ետ
նայի իր անցեալին վրայ, մանաւանդ ծերութեան շրջաններուն, հրճուանքով պէտք է
տեսնէ, թէ իր կեանքը լոկ մսխում մը չէ՛ եղած, այլ ունեցած է արժէ՛ք մը եւ բարոյական հարստութիւն մը՝ որ անխառն գոհունակութեան մշտահոս աղբիւր մըն է իրեն
համար։
Երջանիկ է այն մարդը, որ երբ ետ նայի իր
ապրած տարիներուն, հոն չի՛ հանդիպիր որեւէ արարքի՝ որուն մասին զղջացած է, այլ
ամբողջ կեանքը լեցուն է գոհունակութեամբ, օգտակարութեամբ եւ իմաստութեամբ։ Անշուշտ կրնան պատահիլ պահեր,
որոնք ձախողանք պատճառած են մարդուն,
բայց այդ պահերը որքան հազուադէպ ըլլան, ան այնքան երջանիկ պէտք է զգայ
ինքզինք, քանի որ իր կեանքը մեծ մասամբ
օգտակար եւ նպաստաւոր է անցուցած։
Բացարձակ կատարելութիւն եթէ նոյնիսկ
չիրականանայ, կատարելութեան մօտեցումն ալ կ՚երջանկացնէ մարդս։ Ջանալ, աշխատիլ կատարեալ ըլլալու՝ ահաւասիկ ա՛յն
ինչ որ կը սպասուի իմաստուն մարդէ մը։
Արդարեւ, հաճոյքներու եւ զուարճութիւններու բուռն տրամադրութեան հակառակ՝ իր պարտականութիւնը եւ դերը կատարած ըլլալու գիտակցութիւնը, իր քսակէն, ժամանակէն, խորհուրդներէն եւ պատեհութիւններէն ուրիշներու ալ բաժին հանած եւ զանոնք մասնակից ըրած ըլլալու իր
սովորութիւնը մարդուս անիմանալի՛ գոհունակութիւն մը կը պատճառէ։ Մանաւանդ, ներքին պայքարներու, փորձութիւններու ատեն իր լաւագոյն «Ես»ին տարած
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յաղթանակները զօրաւոր յենակներ են՝ որոնց կրնայ կռթնիլ մարդ կատարեալ ապահովութեամբ եւ հպարտութեամբ երբ կեանքի արեւը հետզհետէ հորիզոնին կը մօտենայ։
Տարիքոտ մէկը երբ կ՚ապրի միջավայրի մը
մէջ՝ ուր երիտասարդներ, դեռահաս պատանիներ կը գտնուին եւ յաճախ անոնց գեղեցիկ եւ առոյգ կեանքը իր առջեւն է, ամէն
ժամ, ամէն օր իրենց հետ է. կեանքեր՝ որ
«կեանքը ճանչնալ»ու, կեանքը ապրելու,
կեանքի պայքարին վարժուելու պատրաստութեանը մէջ՝ ուսման եւ գիտութեան անեզր հորիզոններուն տեսիլքով յափշտակւած են։ Կեանքեր՝ որ սէրերու, փառքերու,
վայելքներու եւ երջանկութիւններու երա՜զներով հմայուած եւ տարուած են։ Կեանքեր՝
որոնք զօրութեան, կարողութեան, խայտանքի, թարմութեան, հաճոյքի եւ հրճուանքի
իրենց յորդորին մէջ՝ կեանքին արտօսրին՝
արցունքին, խորշոմներուն եւ սպիտակ մազերուն գոյութեան երբեք չեն ուզեր հաւատալ ինքնախաբօրէն։
Եւ որքան դժուար եւ անիմաստ կը թուի՝
երիտասարդութեան տարիներուն երեւակայել ծերութիւնը՝ կարծես անիրական, անկարելի՛ բան։
Բայց երբ ժամանակը կը սահի ու կ՚երթայ՝
անխուսափելի՛ է ծերութեան շրջանը՝ բնութեան օրէ՛նքն է որ կը գործադրուի՝ անխտիր եւ առանց բացառութեան, ամէն ապրող էակի համար։
Արդարեւ, այն որ կեանքը կ՚ապրի, կերպով մը դատապարտուած է ապրիլ ծերութեան շրջանը։ Իսկ այդ շրջանը կարենալ
ապրիլ, կարենալ հասնիլ այդ շրջանին, արդէն մեծ բարեպատեհութիւն է, քանի որ կը
գտնուին դժբախտներ, որոնք ծերութեան
շրջանը իսկ ապրելու առիթը չեն ունենար…։
Արդեօք, անոնք որ չեն հասնիր մինչեւ
ծերութեան, միշտ երիտասարդ կը մնա՞ն,
թէ պարզապէս մխիթարանքի փորձ մը
պէտք է համարել այսպիսի մտածում մը,
յայտնի չէ՛։
Սակայն, իսկապէս անկարելի է երիտասարդի մը համար երեւակայել, խորհիլ ծերութեան մասին, քանի որ ան կ՚ապրի միայն
ներկան, եւ ո՛չ գաղափար, եւ ոչ ալ փոր-

ձառութիւն ունի ապագայի մասին։ Ուստի,
երիտասարդներ ունին այն թեթեւ հոգիները, որ գործի, աշխատանքի ժամերուն մէջ
իսկ կը յորդին ծիծաղելով, ժպտելով, երգերով եւ ճռուողիւններով։
Ամէն մարդ, մանաւանդ տարիքոտներ, չըսելու համար «ծերեր», կ՚ունենան այդ անդրադարձումը, եւ կը յիշեն իրենց երիտասարդութեան շրջանի հոգիի այդ թեթեւութիւնները, անցած եւ աներեւութացած
կեանքի «գարուն» են այն վարդասփիւռ
ճամբաները, եւ ահաւասիկ, ներկայիս, ապրըւած տարիներու ծանրութիւնը, ճնշումը
եւ փորձառութիւնը կը կրեն եւ կը տանին
իրենց ուժասպառ եւ կքած, տկար ուսերուն
վրայ, եւ կը փորձուին գոչել երիտասարդներուն, հոգ չէ՛ թէ պատանեկան անփորձութիւնը ծիծաղով եւ անտարբերութեամբ
միայն ունկնդրէ փորձառութեան ձայնին.
«Ձեր աշխատանքի լրջութենէն բացին
ներհանեցէ՛ք, ձեր ներքին հոգեկան կռիւներէն, պայքարներէն յաղթանակներ ապահովեցէ՛ք, ձեր կեանքի կորովէն, գեղեցկութենէն, բարութենէն եւ հարստութենէն պահեստի գումար- մը մէկ կողմ դրէ՛ք, ձեր
յուսախաբութիւններէն, ձեր ցաւերէն եւ
վիշտերէն զօրութիւն ամբարեցէ՛ք, ձեր
սրտին բարութիւններէն եւ ազնուութիւններէն պաշար հաւաքեցէ՛ք։ Այս բոլորը վաղը ձեր թանկագին -դրամագլուխ-ը պիտի
կազմեն, որուն վրայ պիտի ուզէք նայիլ գոհունակութեամբ եւ հրճուանքով, եւ երբ
ձեր ալ -նշենին ծաղկի-, ձեր մայրամուտի
արեւը ձեր կեանքին արշալոյսին հմայքը եւ
շքեղութիւնը պիտի ունենայ»։
Որովհետեւ, ժամանակը անդիմադրելի հոսա՛նք մըն է, զոր անկարող է կասեցնել ո՛չ
գիտութիւնը, ո՛չ գիւտերը, ո՛չ հարստութիւն, ո՛չ գանձեր, ո՛չ հնարքներ եւ ո՛չ իսկ
մարդկային միտք։ Ուստի ամէն ուժ ստիպւած է խոնարհիլ անոր առջեւ, եւ թարմութիւն, գեղեցկութիւն, իրողութիւն եւ զօրութիւն անպայմա՛ն պիտի ազդուին անոր մոգական հպումէն։
Ուստի ըլլալու է իմաստուն եւ հեռատես,
անակնկալի հետ չդիմաւորուելու համար…։
Դեկտեմբեր 6, 2017, Իսթանպուլ
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Yazı İ̇şleri Müdürü: NADİ̇A KOÇUNYAN
Basım ve Yayım:
JAMANAK
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Տիեզերքին մէջ երկրագունդը միակ
մոլորակն է, որ թթուածին ունի։ Երկրագունդի վրայ գտնուող իւրաքանչիւր
էակ թթուածինի շնորհիւ կը շնչէ, կ՚ապրի ու կը գոյատեւէ։ Նոյնպէս ալ բնութիւնը առանց ջուրի եւ թթուածինի չի՛
կրնար կանաչանալ, ծաղիկները՝ ծլարձակիլ, ծառերը հարիւր տարիներ կանգուն մնալ…։ Ծառերը ի տարբերութիւն
երկրի վրայ գտնուող բոլոր ստեղծագործութեանց, մարդ արարածի արտաշնչած ածխաթթուն թթուածինի կը
վերածեն։ Եթէ թթուածինը բարի նպատակի համար ստեղծուած է, սակայն
մարդիկ ո՛չ միայն զայն կը չարաշահեն,
այլեւ իրենց «ծանր» շունչով ու ներկայութեամբ իրենց շրջապատի կեանքը
«կը ծանրացնեն», հեզասահ ընթացքը
կը խոչընդոտեն եւ անէծքի «տարափ»ներով յաջողակ գնացքիդ արգելք
կը հանդիսանան։
Թթուածինը թեթեւ ու անտեսանելի է։ Առողջ մարդիկ
շատ հեշտութեամբ կրնան
զայն շնչել ու արտաշնչել,
բայց «ծանր» հոգի ունեցող
մարդիկը այդպէս չե՛ն արտաշնչեր։ Այսպիսիք մաքուր ու թեթեւ թթուածինը
կը շնչեն, բայց «ծանրութեամբ» կ՚արտաշնչեն եւ կամ իրենց
մէջ կը պահեն՝ հարկ եղած ժամանակ
զայն օգտագործերու համար, այդ ըլլայ
բամբասանքի, ատելութեան, անէծքի,
զրպարտութեան, ցեխարձակումերու եւ
ստութեան միջոցաւ։ «Ծանր» շունչը
մարդոց վրայ խոր ու վատ ազդեցութիւն կը թողու, իսկ այդ «եզակի» շունչին տի րա կա լը միայն այդ յատ կութեամբ ինքզինք օժտած չ՚ըլլար, այլ ողջ
էութիւնը, նայուածքը, կեցուածքը, լեզուն եւ իւրաքանչիւր շարժուձեւը թոյնի սրուակին մէջ թաթախած կ՚ըլլայ։
Այդ թոյնը անսպառ աղբիւր է, որ շարունակ կ՚աւելնայ, իր գործունէութիւնը օրըստօրէ կը ծաւալէ, երբ մանաւանդ կը տեսնէ իր ընկերոջ կարողութիւնները, շնորհքները, յաջողութիւնը,
արդիւնաւէտութիւնն ու դիրքը։
«Ծանր» շունչը ներքին սպաննող
ախտ մըն է, որ նախ քեզ կ՚ապականէ,
կը պղծէ, ապա՝ թիրախաւոր-ենթարկը-
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ւող անձը։ Այս շունչը մարդ անհատի
ստորակայութեան բարդոյթի մէկ ցուցանիշն է։ Նման մարդիկ երբ իրենց
կեանքէն կը դժգոհին՝ այդ դժգոհութիւնը բոլորին վրայ կը տարածեն, որպէսզի չըլլայ թէ մէկը ուրախանայ եւ
երկար տարիներէ ետք ձեռք բերուած
յաջողութիւնը, ուրախութիւնը ընդմիշտ վայելէ։ Երբ այս բոլորին ականատեսը կը դառնաս, դուն քեզի հարց կու
տաս, թէ ի՞նչն են իրենց դժգոհութեան,
«ծանր» շունչին, տխրութեան, յոռետեսութեան եւ այլանդակութեան տուն
տուող պատճառները։ Երբ իրենց շրջապատին մէջ չկան զիրենք վիրաւորողներ, անկար կոչողներ, զգետնողներ՝ անոնք իրաւունք չունի՛ն ներփակ կեանք
մը ապրելու եւ ապա այդ շունչով այլոց վրայ նեղութիւն բերելու։ Այո՛,
մարդ արարածը բնազդով եսասէր է եւ
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եսասիրութեան պատճառով շատ յաճախ այդ ներքին «նեխածութիւն»ը,
կամայ եւ ակամայ, տարբեր միջոցներով իր մարմնէն դուրս կու գայ։ Բայց
երբեք մի՛ մոռնար, որ Աստուած քեզի
բանականութիւն եւ կամք տուած է, որոնց միջոցով կրնաս բնազդդ, եսասիրութիւնդ եւ յոռի մտածումներդ հակակշռել եւ ըստ այնմ կեանքդ ապրիլ։
Հոգեբաններ «ծանր» շունչ ունեցող
մարդիկը կը կոչեն «ինքնակոչ» կեղծ
զոհեր, որոնք իրենց դժբախտութիւնն
ու անյաջողութիւնը ուրիշին վրայ կը
բարդեն եւ կ՚ուզեն անոնց կեանքը
«շնչահեղձ» դարձնել։ Փոխանակ հարցերը իրենք իրենց մէջ փնտռելու, զանոնք կը կապեն արտաքին աշխարհին
հետ, որոնց իրբեւ հետեւանք՝ ամէն մէկ
երեւոյթի մէջ միայն բացասականը կը
տեսնեն եւ դրականը կ՚անտեսեն։ Կարգ
մը հոգեբաններ, դիտել կու տան, թէ
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2017-ի Դեկտեմբեր 6-ին Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ Երուսաղէմը
Իսրայէլի մայրաքաղաք ճանչնալու մասին որոշում
կայացուց, որ յառաջացուց արաբական շարք մը երկիրներու, Թուրքիոյ եւ Հռոմի Պապի դժգոհութիւնը:
Դեկտեմբեր 7-ին պաղեստինեան «Համաս» շարժման
առաջնորդ Իսմայիլ Հանիան նոր ապստամբութեան
սկսելու կոչ ըրաւ: Հայաստանի Արտաքին գործոց
նախարար Եդուարդ Նալպանտեան ըսաւ, որ «Երուսաղէմի կարգավիճակի հարցը միջազգային օրակարգի կարեւորագոյն խնդիրներէն է եւ կրնայ լուծում
ստանալ բանակցութիւններու միջոցով՝ իսրայէլապաղեստինեան հակամարտութեան կողմերու համար
ընդունելի կարգաւորման ծիրէն ներս»:
1. Ի՞նչպէս յառաջացած է Երուսաղէմի Հայկական
թաղամասը:
Սուրբ Երկրի հայերու բնակեցման պատմութիւնը
սկիզբ կ՚առնէ Ա. դարուն: Մինչ այդ Երուսաղէմի Հին
քաղաքի հայկական թաղամասի տարածքին մենաստան էր, ուր միայն վանականներ կ՚ապրէին: Սուրբ
Երկրին մէջ բիւզանդական ճգնաւորութեան հիմնադիրներէն մէկը կը համարուի հայկական ծագում ունեցող Սուրբ Եւփիմիոսը:
Այսօր Հին քաղաքը բաժանուած է չորս՝ հայկական,
իսլամական, քրիստոնէական եւ հրէական թաղամասերու: Թէեւ համայնքը մեծ չէ, բայց հայերը կը զբաղեցնեն Հին քաղաքի բաւական զգալի հատուածը՝
տարբեր գնահատականներով՝ մէկ քառորդէն մինչեւ
մէկ վեցերորդ մասը: Դարերու ընթացքին հայկական
թաղամասը կառուցուած է Սրբոց
յակոբեանց տաճարին շուրջ:
2. Ինչպիսի՞ն է Հայկական թաղամասը այսօր:
Հայկական հատուածի ամբողջ սեփականութիւնը կը պատկանի Երուսաղէմի Պատրիարքարանին: Հայոց
Պատրիարքարանին կը պատկանին ոչ
միայն եկեղեցական հողերու, ուր կը
բնակին քանի մը տասնեակ վանականներ եւ եկեղեցականներ, այլեւ ցանկապատուած համալիրին մէջ ապրող մօտ
200 հայերու բնակավայրերը:
Տարբեր տուեալներով, քաղաքի այլ
հատուածներուն մէջ կը բնակին եւս մօտ
երկու հազար հայեր:
Երբ 2000 թուականին կայացաւ Հայաստանի նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի
այցը Իսրայէլ եւ Պաղեստին, Երեւանի մէջ
չէին թաքցներ, որ հիմնական նպատակներէն մէկը հայ համայնքը քաջալերելն էր: Մասնաւորապէս նախագահի մամուլի քարտուղար Վահէ գաբրիէլեան կ՚ըսէր, որ Երուսաղէմի կարգավիճակի խնդիրը կը վերաբերի բոլոր հայերուն, քանի որ այնտեղ
կուտակուած հոգեւոր եւ նիւթական արժէքները կը
պատկանին ամբողջ հայութեան:
Հետաքրքրական մանրամասնութիւններ հայկական
թաղամասի մասին կրնաք կարդալ այս յղումով:
Կրնաք կարդալ Երուսաղէմի հայկական թանգարանի վերաբացման ծրագրի մասին:
ա. Ինչպիսի՞ն է Հայաստանի դիրքորոշումը Երուսաղէմի կարգավիճակի վերաբերեալ:
2000-ի Քեմփ Տէյվիտի մէջ կայացած բանակցութիւններու ժամանակ կը նախատեսուէր Հին
քաղաքի բաժանումը երկու մասի:
Այդ բանաձեւին համաձայն՝ հըրէական եւ հայկական հատուածները կ՚անցնէին Իսրայէլի, իսկ
քրիստոնէական եւ մահմետական հատուածները՝ Պաղեստինեան ինքնավարութեան հսկողութեան տակ:
Սուրբ Հողի քրիստոնէական՝
Հայոց, Ուղղափառ եւ Կաթոլիկ
եկեղեցիներու առաջնորդները
տեղեկացուած չէին այս բանաձեւին մասին եւ դիմեցին Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պիլ Քլինթընին, Իսրայէլի վարչապետ էհուտ Պարաքին եւ Պաղեստինի
ինքնավարութեան ղեկավար Եասէր Արաֆաթին եկեղեցական առաջնորդները բանակցութիւններու հերթական փուլին հրաւիրելու առաջարկով, որպէսզի
«մեր հաւաքական ներկայութիւնը Երուսաղէմի մէջ
յստակ պահպանուի եւ ամբողջութեամբ երաշխաւորւած ըլլայ»: «Մենք Հին քաղաքի քրիստոնէական եւ
հայկական թաղամասերը կը դիտարկենք որպէս յարակից եւ անբաժանելի՝ ընդհանուր ճակատագիրով ամուր միացուած հատուածներ», կը գրէին եկեղեցիներու առաջնորդները:

2000-ի վերջը Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարար Վարդան Օսկանեան յայտարարած էր, որ Հայաստանը դէմ է Երուսաղէմի հայկական եւ քրիստոնէական թաղամասերու բաժանումին: «Կը կարծենք,
որ Երուսաղէմի կարգավիճակի խնդրի որեւէ լուծման
պարագային հայկական թաղամասը պէտք չէ անջատուի քրիստոնէականէն: Հայոց Պատրիարքարանը
յունական եւ լատինական պատրիարքութիւններուն
հետ միասին դարերու ընթացքին եղած է Երուսաղէմի քրիստոնէական դէմքը», ըսած էր նախարարը:
Վարդան Օսկանեան իր յուշերուն մէջ Քեմփ Տէյվիտի բանակցութիւններու մասին կը գրէր.
«Հանդիպումը մեծ յոյսեր յառաջացուցած էր:
Կ՚ակնկալուէր, որ կրնայ լուրջ բեկում ըլլալ: Կողմերը իսկապէս շատ մօտ էին խնդրի
հագուցալուծման, բայց վերջաւորութեան բանակցութիւնները տապալեցան: Պատճառը, հիմնականօրէն, Երուսաղէմի հարցով համաձայնութեան հասնելու անկարողութիւնն էր: Ի հարկէ, կային
նաեւ այլ խնդիրներ՝ փախստականներու վերադարձ, վերաբնակեցման հարցեր եւ այլն, սակայն
հիմնական խոչընդոտը Երուսաղէմի տարբեր հատուածներու
հանդէպ կողմերու իրաւական
վերահսկողութեան հարցն էր»:
2014 թուականի ամրան Երեւանի մէջ ընդունելով Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Տ.
Նուրհան
Արքեպիսկոպոս
Մանուկեանը՝ Հայաստանի
նախագահ Սերժ Սարգսեան
ըսած էր, որ «Հայաստանի Հանրապետութիւնը պատրաստ է ըստ անհրաժեշտութեան աջակցութիւն ցուցաբերել Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութեան՝ իր այդ կարեւորագոյն առաքելութեան իրականացման ճանապարհին»:
4. Ինչպիսի՞ն է պաղեստինցիներու դիրքորոշումը:
2000-ի Օգոստոսին Քեմփ Տէյվիտի մէջ կայացած
բանակցութիւններու ձախողումէն ետք Պաղեստինի
ինքնավարութեան առաջնորդ Եասէր Արաֆաթ հերքած էր հաղորդագրութիւնները այն մասին, թէ ինքը համաձայնած էր Իսրայէլի հսկողութեան
տակ ձգել Երուսաղէմի Հայկական
թաղամասը:
Արաֆաթ պաղեստինեան «Al-Ayyam» թերթին ըսած էր. «Հայկական
թաղամասը մեզի կը պատկանի. մենք
ու հայերը՝ մէկ ժողովուրդ ենք»:
2002-ի Հոկտեմբերին Արաֆաթ
Լոնտոնի մէջ լոյս տեսնող արաբական
«Al- Hayat» թերթին տուած հարցազըրոյցի ընթացքին յայտարարած էր.
«Իսրայէլ կ՚ուզէր վերահսկել Երուսաղէմի Հայկական թաղամասը, իսկ ես ըսի անոնց, որ երբեք չեմ դաւաճաներ
հայերուն»:
2011 թուականի Հոկտեմբերին Պաղեստինի նախագահ Մահմուտ Ապպաս
Սթրազպուրկի մէջ յայտարարած էր, որ
«բոլոր միաստուածեան կրօնները իրաւունք ունին ազատօրէն իրականացնելու
իրենց ծէսերը Երուսաղէմի մէջ, որ Պաղեստինեան պետութեան մայրաքաղաքն է»:
Այդ մասին ան ըսած էր ԵԽԽՎ-ի նիստի ժամանակ
պատասխանելով հայաստանեան պատուիրակութեան
անդամ Նայիրա Զօհրապեանի՝ Երուսաղէմի Հայկական թաղամասի հանդէպ պաղեստինեան իշխանութիւններու դիրքորոշման մասին հարցումին: ըստ Նայիրա Զօհրապեանի, պաղեստինեան ինքնավարութեան
ղեկավարի պատասխանը «անորոշ» էր:
«Զարթօնք», Լիբանան
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lշար. Ա. էջէն
Մկրտչեան ՀԲըՄ-ին շնորհակալութիւն յայտնեց՝ կրթութեան ոլորտի ի նպաստ տրամադրուած
մնայուն աջակցութեան համար։
«յուշագրի գաղափարը շատ կարեւոր է։ Եթէ կը խօսինք, որ հայ
ժողովուրդը պէտք է ցանցային կապի մէջ մտնէ ամբողջ աշխարհի
մէջ, եթէ արմատապէս կը փոխուի
սփիւռքի մէջ համայնքներու կառուցուածքը եւ տեղաբաշխումը,
ապա միակ լուծումն է նման ծրագրերու իրականացումը՝ երբ մարդը,
չունենալով հայկական միջավայր,
կը կարողանայ մաս կազմել հայ
կեանքին, հայեցի կրթութեան եւ
հայ ժողովուրդի քաղաքակրթութեան հիմնական տարրերուն եւ

խնդիրը երազային հայրենիքի գաղափարէն կրնայ բերել գործնական
դաշտ», ըսաւ Լեւոն Մկրտչեան։
Իր կարգին, Վազգէն Եագուպեան շեշտեց, որ ՀԲՄը-ի առաքելութեան կարեւորագոյն ուղղութիւնները կը հանդիսանան՝ կրթութիւնը, մշակոյթը եւ ընկերատնտեսական ոլորտները։ «Այս ծրագիրը
ունի երկու բաղադրիչ՝ կրթական
եւ մարդասիրական։ Մեզի համար
շատ կարեւոր է թէ՛ սուրիահայերուն եւ թէ մեր երկրին մէջ ապաստանած բոլոր փախստականներու
աջակցութիւնը՝ անոնց աւելի դիւրին համարկումը ապահովելու առումով», ըսաւ ան։
Իր կարգին, Երուանդ Զօրեանն
ալ ներկայացուց Համացանցային

համալսարանի գործունէութիւնը
եւ սոյն յուշագրով նախատեսուած
ծրագրերը։
Հարկ է նշել, որ երէկ ստորագրըւած յուշագրի հիման վրայ՝ նախարարութիւնը պարտաւորութիւն
կը ստանձնէ Հայաստանի փախըստականներուն, այնտեղ ապաստան
գտածներուն եւ երկարաժամկէտ
գաղթականներուն նկատմամբ՝ ներառեալ սփիւռքահայերը, դասընթացներու կազմակերպման համար։ Անոնց համար մշակուած ուսումնական ծրագրերը հնարաւորութեան սահմաններու մէջ յառաջ
պիտի տարուին՝ հայոց լեզուի դասընթացներու կազմակերպման շարունակականութեան ապահովումով։
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րոնցմէ առաջինը՝ քաղաքացիին կը
շնորհէ խօսելու եւ արտայայտելու
ազատութիւնը (Freedom of speech
and expression):
Եւ ահա այս ազատութիւնն է, որ
մարդիկ յաճախ կը շահագործեն իրենց անձնական նպատակները հետապնդելու համար: Խօսինք օրինակներով։ գալիֆորնիոյ Սեն յոզէ քաղաքը կը գտնուի Սեն Ֆրէնսիսքոյի հարաւ-արեւելքը։ Այդ քաղաքի Սեզար Շաւէզի անուան զբօսայգին ամէն տարուան Նոյեմբեր
եւ Դեկտեմբեր ամիսներուն կը
զարդարուի Կաղանդի տօնածառերով եւ Քրիստոսի ծնունդը խորհրդանշող տաղաւարներով:
Վերոյիշեալ սովորութիւնը սկըսած է երեսուն տարի առաջ եւ ամէն տարի մօտաւորապէս 450 ծառեր ու տաղաւարներ կը զարդարւին հոն՝ Քրիստոսի ծնունդն ու
Նոր տարին աւետելով։ Այս տարի
սակայն, մի քանի տօնածառեր
գայթաղկութիւն յառաջացուցած
են քաղաքի բնակչութեան մօտ։
Հիմա թոյլ տուէք որ բացատրեմ։
Քրիստոսի ծնունդը խորհրդանշող տաղաւարին մերձակայ շրջանին մէջ կան երկու տօնածառեր, որոնք բոլորովին կապ չունին Քրիս-

Կաթողիկէ եւ Բողոքական եկեղեցիները Քրիստոսի ծնունդը կը
տօնախմբեն Դեկտեմբեր 25-ին,
իսկ Հայ Առաքելական եւ Ուղղափառ եկեղեցիները՝ յունուար 6-ին
եւ 7-ին:
Միացեալ Նահանգներու մէջ ուրեմն, Քրիստոսի ծնունդը կը տօնախմբուի Դեկտեմբեր 25-ին եւ
այդ առիթով՝ տուներն ու շուկաները կը զարդարուին Կաղանդի ծառերով, որոնք կը զգենուն յատուկ
յարդարանքներ։
Միացեալ Նահանգներու մէջ պետութիւնը անջատուած է եկեղեցիէն՝ ըստ Separation of State and
Religion օրինական տրամադրութեան։ Ուրեմն Քրիստոսի ծնունդը
խորհրդանշող զարդարանքներ չեն
թոյլատրուիր պետական կալուածներու վրայ։
Միացեալ Նահանգներու սահմանադրութիւնը յաւելուած է 27 բարեփոխումներով (amendments), ո-
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տոսի ծնունդին հետ։ Աւելի՛ն, անոնք կը հակազդեն Քրիստոսի գոյութեան եւ քրիստոնէութեան:
Նկարներէն մին զետեղուած է
Սատանան պաշտող խումբի մը
կողմէ: Անոնք մաս կը կազմեն Satanic Temple of San Jose հերետիկոսներուն։ Այսինքն՝ անոնք Քրիստոսի փոխարէն՝ կը դաւանեն Սատանան։
Ուրիշ տօնածառ մը զետեղուած
է անաստուածներուն (Atheists) կողմէ: Տօնածառ մըն ալ կայ Մորմոններուն կողմէ զարդարուած։ Մորմոնները կը պատկանին Church of
Jesus Christ of Latter-Day Saintsին: Ասոնք աղանդաւոր են, որովհետեւ կը հետեւին Ճոզէֆ Սմիթհ
անունով իրենց մարգարէին, որ
հիմնած է այս եկեղեցին 1830 թըւականին։
Աղանդաւոր, որովհետեւ ըստ
Աստուածաշունչին՝
Քրիստոսէ
ետք ոչ մէկ մարգարէ պիտի գայ։
Ուրեմն Ճոզէֆ Սմիթհ չի կրնար
մարգարէ ըլլալ եւ հետեւաբար իրեն հետեւողները չեն կրնար քրիստոնեայ դասուիլ:
lշար. Դ. էջ
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1.- Բառերը կրնան կարդացուիլ հորիզոնական, ուղղահայեաց եւ շեղակի գիծերու վրայ՝ ձախէն աջ, աջէն
ձախ, վերէն վար եւ վարէն վեր ուղղութեամբ։
2.- Միեւնոյն տառը կրնայ գործածուիլ մէկէ աւելի բառերու մէջ։
3.- Տուեալ բոլոր բառերը գտնելէ ետք՝ աւելցած տառերով կազմել պահանջուած պատասխանը։
4.- Դիւրութեան համար՝ սկսիլ երկար բառերը գտնելով։
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ՎՇՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Եշիլգիւղի Ս. Ստեփանոս եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւը, թաղային խորհուրդը, վարժարանի հիմնադրի
ներկայացուցիչը եւ տնօրէնութիւնը, Սահակ-Մեսրոպ դպրաց դաս-երգչախումբի դպրապետն ու
տնօրէն խորհուրդը, թաղի տիկնանց կազմը, աղքատախնամ մարմինը եւ յարակից մարմինները խոր
ցաւով կը գուժեն մահը՝ թաղային խորհուրդիս
նախկին շրջաններու ժրաջան ատենապետներէն
Տիար յակոբ Մկրտիչեանի սիրեցեալ կողակցին՝

ՏԻԿԻՆ

ՍԻԼՎԱ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ

Տէրը լուսաւորէ հանգուցեալի բարի հոգին եւ
մխիթարութիւն պարգեւէ համայն ընտանիքին։

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՇԻԼԳԻՒՂԻ
Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

ՀԵՐԹԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ

lշար. Ա. էջէն
այլ նաեւ կազմակերպութեան բուն հիմքերուն, անոր
հիմնական նպատակներուն վրայ եւ հարցականի տակ
կը դնեն ՍԾՏՀԿ-ի հեղինակութիւնը՝ որպէս արդիւնաւէտ տարածքաշրջանային տնտեսական կազմակերպութիւն։ «Հայաստան իր նախագահութեան ընթացքին կ՚ապաւինի այն համատեղ ջանքերուն, որոնք միտւած են յառաջ մղելու համակողմանի տարածքաշրջանային համագործակցութիւնն ու տնտեսական փոխկապակցուածութիւնը», ըսաւ Նալպանտեան։

ԻՆՔՆԱՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՈՂ
ԱՊԱԿԻՆԵՐ

Թոքիոյի համալսարանէն խումբ մը ճաբոնցի մասնագէտներ ստեղծած են ապակի, որ, եթէ զայն կոտրեն, կրնայ կարճ ժամանակաշրջանի ընթացքին վերականգնել իր կառուցուածքը։
«Արմէնփրէս»ի հաղորդմամբ, հիմնական նիւթերը,
որոնք գիտնականները օգտագործած են իրենց մշակման մէջ, դարձած են սենթեթիկ փոլիմերներ (փոլիմիզանիւթեր)։ Փորձարկման ընթացքին անոնցմէ
ստացուած ոչ շատ կարծր ապակին բաժանած են երկու մասի, իսկ յետոյ միացուցած են սովորական սենեկային ջերմաստիճանի պայմաններուն մէջ՝ առանց
որեւէ այլ նիւթերու։
ընդամէնը մի քանի րոպէն բաւական եղած է, որ երկու մասերը իրարու միանան, սակայն կառուցուածքի
ամբողջական վերականգնման համար բաւական է մէկէն վեց ժամ։ Ատկէ յետոյ ապակին կրկին կ՚ամրանայ
եւ կրնայ դիմանալ ծանրութիւններու։

ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

lշար. Ա. էջէն
քին Կիրօ Մանոյեան ըսաւ. «Այստեղ Ռուսաստանի
վերաբերմունքը պիտի տարբերի, որովհետեւ խօսքը
կը վերաբերի Հայաստանի անվտանգութեան։ Այս կապակցութեամբ Ռուսաստան ունի շահեր եւ պատասխանատուութիւն։ Նախիջեւանի ռազմավարացման
խնդիրներով կրնայ մտահոգուիլ նաեւ Իրան»։
Իր յայտարարութիւններուն մէջ Կիրօ Մանոյեան
յայտնեց, որ ընդհանրապէս Նախիջեւանի ռազմականացումը պէտք է մտահոգութիւն պատճառէ այն բոլոր երկիրներուն, որոնց համար կարեւոր է տարածքաշրջանի մէջ կայունութեան պահպանումը։ Արդարեւ, իրավիճակի սրման պարագային բազմաթիւ ուժեր կրնան մտնել հակամարտութեան մէջ եւ անհնար
կ՚ըլլայ կանխատեսել այդպիսի վիճակէ մը ելքը։

ՃՈՐՃ ՔԼՈՒՆԻԻՆ ՆՈՒԷՐԸ

Ամերիկացի աշխարհահռչակ դերասան Ճորճ Քլունին իր ընկերներուն փողով լեցուն փոքրիկ տոպրակներ բաժնած է որպէս շնորհակալութիւն բարեկամութեան համար։
Այդ մասին պատմած է ձեռնարկատէր Ռանտ Ճերպըր, որ նախապէս ստացած է նուէրը, կը տեղեկացնէ
«Արմէնփրէս»՝ յղում ընելով Inquirer-ին։ Անոր խօսքով՝ Քլունիի տասնչորս ընկերները արուեստագէտի
մօտ ընթրիքի հրաւիրուած էին 2013 թուականին։ Սեղանի շուրջ իրենց նստատեղիներուն վրայ յայտնաբերած են դրամապանակներ, իւրաքանչիւրին մէջ կար 1
միլիոն տոլար։ «Ինծի համար շատ կարեւոր է, որ ձեզ
շնորհակալութեամբ հատուցեմ, քանի դեռ մենք բոլորս այստեղ միասին ենք», ըսած է դերասանը։
Քլունին յաւելած է, թէ իր ընկերները, զորս ան անւանած է «Տղաներ», շատ օգնած են իրեն, եւ ինք այնքան թանկ կը գնահատէ զանոնք։ Ճերպըր կը պնդէ,
թէ կը պատրաստուէր հրաժարիլ ընծայէն, բայց Քլունին յայտարարած է, որ եթէ ընկերներէն մէկը փողը
չընդունի, ապա ան ոչ ոք կը ստանայ։
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ՈՉ ԵՒՍ Է ԳՐԱԿԱՆԱԳԷՏ «ԾԱՆՐ» ՇՈՒՆՉՈՎԴ ՇՐՋԱՊԱՏԴ «ՄԻ՛ ԱՊԱԿԱՆԵՐ»
տարբերութեամբ «ծանրացուցած» են, որոնց պատճաlշար. Բ. էջէն
ՖԵԼԻՔՍ ՄԵԼՈՅԵԱՆ
նմանատիպ մարդիկ մտածելով, որ իրենք ուրիշներու ռաւ ալ այդ շունչը շատերու համար դարձած է նող-

Կեանքի 77-րդ տարիին մահացած է Հայաստանի
գրողներու միութեան անդամ, գրականագէտ Ֆելիքս
Մելոյեան։ «Արմէնփրէս»ի հաղորդմամբ, ան կեանքէն
հեռացած է երկարատեւ հիւանդութեան պատճառաւ։
Ֆելիքս յակոբի Մելոյեան ծնած է 1940
թուականի Փետրուարի 23-ին, Երեւանի
մէջ։ գրողներու միութեան անդամ եղած է
1977 թուականին։ Ֆելիքս Մելոյեան 1962
թուականին աւարտած
է Երեւանի Խաչատուր
Աբովեանի
անուան
հայկական մանկավարժարան կաճառի պատմալեզուագրական ֆաքիւլթէն։ 1962-1964
թուականներուն եղած է «Մետալուրգ» թերթի պատասխանատու քարտուղարը։ 1964-1968 թուականներուն աշխատած է Եղիշէ Չարենցի անուան գրականութեան եւ արուեստի թանգարանին մէջ որպէս
կրտսեր գիտաշխատող։ 1966-1971 թուականներուն եղած է «գրական թերթ»ի քննադատութեան բաժնի
վարիչը, իսկ 1971-1978 թուականներուն՝ «գրական
թերթ»ի խմբագրի տեղակալը։ 1978 թուականի Օգոստոսին եղած է «Սովետական գրականութիւն» ամսագրի գլխաւոր խմբագրի տեղակալը։ 1996-2001 թուականներուն եղած է Հայաստանի գրողներու միութեան
վարչութեան քարտուղարը։ Հայաստանի գրողներու
միութեան «Նորք» հանդէսի խմբագիրն է։
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lշար. Ա. էջէն
խարհին մէջ առկայ ներքին պայմանաւորուածութեանց հետ (գահիրէի Ռիատին հետ ունեցած կապերն ու ակնկալութիւնները) կապ չունի, այլ աւելին: Խօսքը այստեղ յատկապէս վերջին տարիներուն
ներպաղեստինեան պայքարին մասին է, որուն հետեւանքով ալ Կազզէն այսօր կը համարուի բաւական
ցած կենսամակարդակով ապրող «աղքատ պաղեստինցիներու» կեդրոն-քաղաք մը: Չմոռնանք, որ երկար տարիներէ ի վեր առկայ «Համաս»-«Ֆաթըհ»
պայքարը միայն վերջերս կը դրուէր երկխօսութեան
հունի մը մէջ ու այդ գործընթացը կը պսակուէր
«Ֆաթըհ»ի Կազզէ վերադառնալով։ Սակայն կէս կը
մնար այս անգամ նոր որակի տարակարծութիւններու պատճառով:
Հարցը պաղեստինցիներուն մօտ է ուրեմն: Հարցը
նաեւ արաբա-պաղեստինեան յարաբերութիւններուն
հետ ալ կապ ունի: Ծոցի արաբները այսօր աւելի քան
որեւէ ժամանակ վստահութիւն չունին պաղեստինցիներուն նկատմամբ: Ճիշդ է, որ Ապտըլ Ազիզ թագաւորական ընտանիքին համար ալ Երուսաղէմն ու Պաղեստինը առանցքային են ու կարեւոր, սակայն գործնականին մէջ այդ յայտարարութիւնները կը մնան
սոսկ խօսքի սահմաններուն մէջ: Իսկ այս բոլորին դիմաց վերջերս Պոլսոյ մէջ Թուրքիոյ նախագահ րէճէպ
Թայյիպ էրտողանի հրաւէրով իրականացուած «Իսլամական համագործակցութեան խորհուրդ»ի կատարած
արտակարգ նիստը խօսքէն դէպի գործ անցնելու հիմունքներու լուրջ պակաս ունի:
Այս բոլորէն անդին յստակ է նաեւ, որ Պաղեստինի
նախագահ Մահմուտ Ապպաս եւս «երկու չափ, երկու
կշիռ»ով գործող նախագահ մըն է: Անոր Պոլսոյ գագաթին գալը եւ խօսք առնելը սպասելի էին, բայց այդ
գագաթէն Ռիատի եւ Եգիպտոսի ղեկավարներուն երեւելի բացակայութիւնը որոշակի անհանգստութեան
մը պատճառ կը դառնար:
«Համաս»ի համար Ապպաս ընդունելի դէմք մը չէ,
ու քիչ են անոնք, որոնք կը համարուին իրանեան
թեւին հետեւող ուժեր (ինչպիսին է «Հիզպուլլահ»ը),
որոնց համար ալ Կազզէի այսօրուան ծանր վիճակին
գլխաւոր պատասխանատուն կը համարեն «Ապու
մազէն»՝ Մահմուտ Ապպասը, որ իր դաշինքներուն,
յարաբերութիւններուն եւ կապերուն մէջ այդ նոյն
թեւին համար անընդունելի նախագահ է:
«Համաս»ի մէջ եւս տարբեր երեսակներ ու բաժանումներ կան: Ու այս բոլորը բնականաբար կ՚ազդեն
արաբական ընդհանուր կեցուածքին վրայ:
Ճիշդ է, որ արաբներուն, իսլամներուն եւ քրիստոնեաներուն համար Երուսաղէմը առանցքային վայր
մըն է: Սուրբ Քաղաք ու Սուրբ Տեղ, սակայն յստակ
է, որ արաբական «խոհանոց»ին մէջ առկայ այս բաժանումը աւելիով կը տկարացնէ պաղեստինցիներուն
ընդհանուր դիրքերը:
Աւարտին կը յամառիմ ըսել, որ Թրամփի այս որոշման ճակատագիրը կապ ունի գետնի վրայ կատարւող ընդհանուր հոլովոյթին հետ ու յստակ է, որ դէպքերու զարգացումները անպայման փոխառընչուած
են պաղեստինցիներու փողոց իջնելուն ու այդ փողոցը երկար ժանանակ «պահել»ուն հետ:
Երեւան
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lշար. գ. էջէն
Սեն յոզէի բնակչութիւնը խրտչած է եւ ցասումով
կը դիտէ այս բոլորը, որովհետեւ յաչս օրէնքի՝ ոչ մէկ
լիազօրութիւն ունի հակա-քրիոտոնէական այդ տօնածառերու զետեղումը արգիլելու՝ ըստ արտայայտելու
ազատութեան:
Այո՛, Միացեալ Նահանգներու կառավարութիւնը կը
պատկանի ոչ մէկ կրօնքի, սակայն բնակչութեան մեծամասնութիւնը քրիստոնեայ է, եւ Քրիստոսի ծնունդը կը տօնախմբուի մեծ շուքով։
Սակայն սահմանադրութեամբ շնորհուած խօսելու
եւ արտայայտելու ազատութիւնը կը թոյլատրէ, որ
սատանան պաշտողներն ու Աստուած չճանչցողները
զարդարեն իրենց տօնածառերը եւ զետեղեն զանոնք
Քրիստոսի ծնունդը խորհրդանշող «Մսուր»ի տաղաւարին մօտ:

գէՈրգ ՔէՕՇԿէրԵԱՆ

զոհն են, յաճախ գիտակցաբար ու անտեղի կը բողոքարկեն՝ հաճոյք ստանալու եւ իրենց գործընկերներուն, բարեկամներուն ցաւ պատճառելու համար։ Հոգեբան Ռոպերթ Պիսուաս Տինըրի ուսումնասիրութեանց առանցքը մարդու երջանկութիւնը կը կազմէ։
Հռչակաւոր հոգեբանը բազմաթիւ հետազօտութիւններ կատարած է այս ուղղութեամբ եւ փորձած է
հասկնալ մարդոց դժգոհութեան եւ ապերջանկութեան
գլխաւորագոյն պատճառները։ Խօսելով դժգոհ ու
«ծանր» շունչ ունեցող մարդոց մասին՝ զանոնք երեք
խումբերու դասակարգած է. «Ա) Մնայուն դժգոհողները այն մարդիկն են, որոնք երբեք գոհունակութիւն չեն զգար եւ շարունակ կը դժգոհին։ Այս տեսակի դժգոհութիւնը ուղեղը քննադատութեան կը
վարժեցնէ՝ մարդը յոռետեսութեան առաջնորդելով։
Բ) Զգացական դժգոհողները ինքնավստահ չեն ըլլար
եւ շարունակ կը դժգոհին՝ իրենք զիրենք անկարող
եւ անշնորհք համարելով։ Իրենց զայրոյթը, վրդովմունքն ու հիասթափութիւնը ցոյց տալով՝ կ՚ուզեն իրենց մտերիմներու ուշադրութիւնը գրաւել եւ իրենց
խնդրին շուրջ անոնց կարծիքն ու խորհուրդը լսել։
Անինքնավստահութիւնը եւ անկողմնորոշուածութիւնը իրենց դժգոհութեան գլխաւորագոյն դրդապատճառներն են։ գ) Երրորդ դժգոհութիւնը «գործիքային դժգոհութիւն» կը կոչուի, զոր աւելի ճկուն եւ
փոփոխութեան ենթակայ է։ Այս խումբին պատկանող
մարդիկը թէկուզ կը դժգոհին, սակայն իրենց դժգոհութեան պատճառը վերատեսութեան կ՚ենթարկեն,
կը համոզուին եւ ապա կը համաձայնին»։
«Ծանր» շունչ ունեցող մարդոց առջեւ վստահաբար չես ուզեր խօսիլ, գաղափար մը արտայայտել,
մտածում մը կիսել, ուրախութեան կամ յաջողութեան
մասին լուր մը փոխանցել, մտավախութիւն ունենալով, որ նման մարդոց շունչը անախորժ մթնոլորտ
կրնայ ստեղծել եւ պատճառ դառնալ, որ օրուանդ
վատ տրամադրութեամբ սկսիս եւ կամ յաջողութիւնդ
անյաջողութեան վերածուի։ «Ծանր» շունչ ունեցող
մարդոց ներկայութիւնը ծանր կ՚ըլլայ։ Երբ նախանձաբոյն մարդը առողջ մթնոլորտի մէջ յայտնուի,
յանկարծ լռութիւն մը կը տիրէ, ներկաները կը կաշկանդուին եւ յանկարծ «երեսնին կը թթուի»։ Խօսակցութիւնդ կ՚ընդհատես եւ անհամբեր անոր շուտափոյթ դուրս գալուն կը սպասես։ Իսկ երբ դուրս կ՚ելլէ՝ խաղաղութիւնը, առողջ մթնոլորտը, համերաշխութիւնն ու երջանկութիւնը վերստին «կը ծագին»։
Նման մարդոցմէ երբեք մի՛ ազդուիր, որովհետեւ վարար ջուրը իր հոսքը անպայման կը գտնէ։ Ոչ ալ կաշկանդուէ, այլ ներկայութիւնդ եւ ուրախութիւնդ թող
զինք կաշկանդեն ու «կրծեն»։ Իսկ տրամադրութիւնդ
երբեք մի՛ քանդեր, ժամանակդ քեզի ցաւ թող չպատճառէ եւ ոչ ալ օրդ անոր ներկայութենէն կախեալ
թող ըլլայ։ «Ծանրաշունչ» մարդը իր շուքին հետ
միասին իր քինախնդրութեան զգացումները մշտապէս կը տեղափոխէ եւ իր շրջապատի կեանքը «կ՚ապականէ»։ Միա՛կ լուծումը զինք չնկատել, արհամարհելն ու առջեւ նայիլն է։
Շիլլէր կ՚ըսէ. «Որքան նեղ է շրջանը. այնքան մեր
միտքը նեղ է։ Որքան բարձր է ձգտումը. այնքան
բարձր ենք մենք»: «Ծանր» հոգի ունեցող մարդուն
միտքը նեղլիկ կ՚ըլլայ, որովհետեւ ինքզինք այդպէս
վարժեցուցած է եւ այդ ուղին ընտրած։ Իսկ առողջ
միտք, առաքինի, ազնիւ հոգի ունեցող մարդը ամէն
բանէ առաջ վեհանձն կ՚ըլլայ, իր հարեւանին կեանքին միջամուխ չ՚ըլլար, այլ կը փորձէ խաղաղ ու
հաշտ մթնոլորտ ստեղծել ամէնուր։ Պալզաք խօսելով
մարդկային երկու տեսակներու մասին՝ կ՚ըսէ. «Խոնաւ սպունգի փափկութեան եւ քարի կարծրութեան
միջեւ անհամար նրբերանգներ կան: Այդպիսին է
մարդը»: «Ծանր» շունչը քարի պէս է. անգամ մը որ
արմատաւորուի մէջդ՝ դժուար թէ կարենաս զայն
քանդել։ Ներշնչած շունչդ թեթեւութեամբ եւ փառք
տալով արտաշնչէ։ Իմաստուն մը ըսած է. «Երեք բան
երբեք ետ չեն վերադառնար՝ ժամանակը, խօսքերը եւ
հնարաւորութիւնները: Երեք բան պէտք չէ կորսնցնել՝ հանգստութիւնը, յոյսը եւ պատիւը: Երեք բան
մարդուն կեանքին մէջ ամենէն արժէքաւոր յատկութիւններն են՝ սէրը, համոզումն ու վստահութիւնը:
Երեք բան մեր կեանքին մէջ անյուսալի են՝ իշխանութիւնը, յաջողութիւնը եւ կարողութիւնը: Երեք բան
մարդս կը բնորոշեն՝ աշխատանքը, ազնուութիւնն ու
ձեռքբերումները: Երեք բան դժուար է ըսել՝ «կը սիրեմ», «ներէ» եւ «օգնէ»։ Երեք բան մարդ արարածը
կը քայքայեն՝ գինին, գոռոզութիւնը եւ բարկութիւնը»: Կեանքդ թեթեւ ապրէ եւ նախքան ջղայնանալդ՝
մինչեւ 10 հաշուէ։ Մի՛ բարդացներ զայն, այլ քեզի
տրուած ժամանակդ լաւապէս օգտագործէ ու վայելէ
եւ պիտի տեսնես, որ կեանքը այնքան ալ դժուար ու
անտանելի չէ:
Աստուածաշունչի առաջին գիրքին մէջ կը կարդանք, թէ Աստուած մարդը Իր պատկերին համաձայն
ստեղծեց. «Տէր Աստուած գետնին հողէն շինեց մարդը եւ անոր ռնգունքներէն կենդանութեան շունչ
փչեց ու մարդը կենդանի հոգի եղաւ» (Ծն 2.7)։ Աստւած մարդը օժտեց խելքով, կամքով, խղճով եւ Իր հոգին փչեց անոր մէջ։ Սա կը նշանակէ, որ աշխարհի
մէջ մարդ ըլլալ՝ շնորհք է, իբրեւ մարդ ապրիլ՝ քաջութիւն պահանջող պայքար է, իսկ մարդ մնալ եւ
մարդաբար մեռնիլ՝ յաղթանակ։ Մարդուն հոգին Աստուծոյ Հոգիէն մասունք մըն է։ Մարդուն հոգին այն
երկինքն է, ուր Աստուած կը ցանկայ բնակութիւն
հաստատել։
Սակայն այսօր մարդիկ աստուածատուր, ցօղի պէս
մաքուր այդ շունչը իրենց անխոհեմութեամբ ու ան-

կալի ու անհանդարժուելի։ Երբ «ծանր» շունչ ունենաս, հոգիդ ժահաբոյր գերեզմանէն ո՛չ մէկ ձեւով կը
տարբերի։ «Ծանր» շունչը մարմինդ սատանային մեհեանին կը վերածէ, փոխանակ զայն դարձնելու Աստուծոյ տաճարի։ «Ծանր» շունչը քեզ ներքնապէս կը
նեխեցնէ, մինչդեռ Աստուծոյ Հոգին քեզ կը լուսազարդէ։ Պօղոս առաքեալ կ՚ըսէ. «Աստուած Իր Հոգին
մեզի տուաւ՝ որպէսզի մեր վախկոտութիւնը յաղթահարենք եւ զօրանանք, սիրով լեցուինք եւ զգաստ
կեանք մը վարենք» (Բ.Տմ 1.7)։ Շրջապատիդ հետ սիրով, ներդաշնակ կեանք մը ապրելու համար, պէտք է
Աստուծոյ Հոգին ունենաս եւ զազիր մեղքով զայն
չաղարտես։ Նո՛յնը կը հաստատէ Քրիստոս երբ կ՚ըսէ. «Երբ Սուրբ Հոգին իջնէ ձեր վրայ՝ զօրութեամբ
պիտի լեցուիք» (գրծ 1.8)։ Սուրբ Հոգիով լեցուած
մարդը՝ զօրութեամբ ու սիրով լեցուած մարդն է, որ
դժուարութեանց ու տուայտանքներու առջեւ չ՚ընկըրկիր, զուր տեղ իր ընկերը չի՛ մեղադրեր եւ իր անյաջողութեան պատրուակը ուրիշներու վրայ չի՛ նետեր։
գիւղի մը մէջ աղքատ ծերուկ մը կար. որուն միապետներն անգամ կը նախանձէին. որովհետեւ ծերունին սպիտակ գեղեցիկ ձի ունէր: Թագաւորները այդ
ձին ձեռք բերելու համար՝ տարբեր գումարներ կ՚առաջարկէին, սակայն ծերունին միշտ զայն ծախելէ կը
հրաժարէր։ Օր մը ձին կ՚անհետանայ: Ամբողջ գիւղը
կը հաւաքուի ու կը սկսի ցաւակցիլ՝ ըսելով.
-յիմա՛ր ծերուկ. մենք գիտէինք, որ օր մը ձին պիտի գողնան: Երանի թէ ծախէիր։ Ինչպիսի՜ անյաջողութիւն:
-Մի՛ աճապարէք եւ եզրակացութիւններ մի՛ կատարէք։ Միայն ըսէք, որ ձին ախոռին մէջ չէ: Չեմ գիտեր, որ այդ յաջողութիւն է կամ ոչ, բայց ո՛չ ոք
կրնայ գիտնալ, թէ վաղը ի՞նչ պիտի ըլլայ,- ծերունին ծիծաղելով կը պատասխանէ։
Ձին մի քանի շաբաթ անց կը վերադառնայ՝ իրեն
հետ անտառէն խումբ մը վայրի ձիեր բերելով։ Ան չէր
գողցուած, այլ փախած էր։ գիւղացիները տեսնելով
այս երեւոյթը՝ կ՚ըսեն.
-Դուն ճիշդ էիր. ներէ մեզի. Աստուծոյ ճանապարհները անքննելի են։ Սա ոչ թէ դժբախտութիւն է. այլ՝
օրհնութիւն:
-Դուք դարձեալ սկսաք հապճեպ որոշումներ կայացնել։ Պարզապէս ըսէք՝ «ձին վերադարձաւ»։ Ոչ ոք
գիտէ, թէ վաղը ի՞նչ պիտի ըլլայ։
Այս անգամ մարդիկ շատ չեն խօսիր. բայց իրենց
հոգւոյն մէջ կը յամառէին. որ ծերուկը սխալած է։ Ծերունիին որդին կը սկսի վայրի ձիերուն շուրջ շրջիլ։
յանկարծ ձիերէն մէկը զինք ուժեղ կը հարուածէ ու
կը վիրաւորէ։ Երիտասարդին երկու ոտքերը կը կոտրուին: Մարդիկ կրկին կը հաւաքուին եւ կը սկսին դատել,
-Դուն ճիշդ էիր։ Այդ դժբախտութիւն էր: Քու միակ
որդիիդ ոտքերը կոտրուեցան: Ան ծերութեանդ օրերուն միակ ապաւէնդ էր։ Իսկ հիմա աւելի աղքատ
պիտի դառնաս…։
-Դուք, ինչպէս միշտ, դատողութիւններով տարուեցաք։ Շատ մի՛ խորանաք։ Միայն ըսէք՝ «տղուս ոտքերը կոտրուած են»։ Ոչ ոք գիտէ, թէ այդ փորձա՞նք
էր. թէ՞ յաջողութիւն: Կեանքը դէպքերու յաջորդականութիւն է. իսկ ապագան՝ անկանխատեսելի:
Քանի մը օր ետք, երկիրը պատերազմի մէջ կը մտնէ.
իսկ երիտասարդները կը զօրակոչուին։ Սակայն ծերունիի որդին իր հաշմանդամութեան պատճառաւ չի՛ զօրակոչուիր։ Բոլորը գիտէին, որ իրենց զաւակները
կրնայ ըլլալ չվերադառնան։ Ուստի, մարդիկ ծերունիին այցելելով՝ կը տրտնջան.
-Դարձեալ չսխալեցար, ծերունի՛։ Չնայած որ քու
որդիդ հաշմանդամ է. բայց ան քեզի հետ է: Իսկ մեր
տղաքը պիտի չվերադառնան։
-Ոչ ոք գիտէ, թէ ի՞նչ պիտի ըլլայ։ Միայն ըսէք, որ
ձեր տղաները բանակ գացած են, իսկ իմ որդիս տունն
է։ Երբեք ձեր կեանքի իրադարձութիւնները մի՛ մեկնաբանէք եւ օր մը վստահաբար պիտի գիտակցիք, որ
ամէն ինչ հրաշալի ու գեղեցիկ է:
Սիրելի՛ ընթերցող, եթէ «ծանր» շունչ ունեցող արարած մըն ես, մարդիկ քեզ տեսնելով՝ անմիջապէս
փախուստ պիտի տան եւ կամ պիտի լռեն։ Այս լռութիւնը «ոսկի» լռութիւնը չէ, այլ «վախ»ի ու «սարսափ»ի լռութիւնն է։ «Ծանր» շունչդ հոգիդ, միտքդ
եւ ողջ կերտուածքդ «կը նեխեցնէ»։ Իսկ շրջապատդ
տեսնելով «նեխածութիւն»դ՝ չ՚ուզեր իր կեանքը խանգարել ու ծանրացնել եւ շուտով քեզմէ կը հեռանայ։
Կեանքի արժէքն ու գեղեցկութիւնը անընդհատ կառուցելու, ստեղծելու մէջ է։ Սիրէ՛ կեանքը, որովհետեւ
կեանքը չսիրողները շատ են։ ժպտա՛, որովհետեւ
տրտնջացողներու եւ «ծանրօրէն» շնչողներու թիւը
բաւականին ստուարացած է։ Աստուածատուր մաքուր
շունչդ իր վիճակին մէջ պահէ եւ բիւրեղացուր զայն։
«Ծանր» շունչով այստեղ-այնտեղ պտտիլը, ընկերներուդ կամ բարեկամներուդ յաջողութիւնները
ստուգելը եւ անիծելը քեզ ո՛չ մէկ տեղ կը հասցնէ,
այլ միայն քեզ կը տխրեցնէ ու կը տանջէ։ Մի՛ տրտընջար, դուն քեզ մի՛ քննադատեր եւ ոչ ալ ներկայութեամբդ ուրիշներու ջերմիկ զրոյցը խանգարէ։ Ներկայութիւնդ ուրախութիւն եւ խաղաղութիւն պէտք
է բերէ եւ ո՛չ՝ զզուանք եւ վերապահութիւն։ Երեւոյթներու մէջ միշտ փորձէ լաւը տեսնել ու գնահատել։ Հապճեպ որոշում մի՛ կայացներ եւ մի՛ դատեր։
Համբերէ՛ եւ պիտի տեսնես, թէ կեանքը իրօք հրաշազան ու գեղեցիկ է։ Առ այդ, «ծանր» շունչէդ վայրկեան մը առաջ ձերբազատուէ՛ եւ շրջապատդ «մի՛ ապականեր»…
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