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ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն 

Մարմինի Ներկայացուցիչները Եւ 

«Մէկ Հայաստան» 
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ընթացիկ զարգացումներուն, արցախեան տագնապին: 

Կողմերը ծանօթացած են քաղաքական հետաքրքրութիւն 
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Քաղաքականութեան Խորհուրդ»` 

Նիկոլ Փաշինեանի 

Նախագահութեամբ 

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի 24 յունիս 
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«Հակափտածութեան քաղաքականութեան խորհուրդ»` Հայաստանի վարչապետին 

նախագահութեամբ, որուն հիմնական նպատակը Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ 

փտածութեան դէմ պայքարի, փտածութեան յաղթահարման ուղղութեամբ նախանշուող 

առաջնահերթութիւններու եւ առաջարկուող լուծումներու քննարկումն է, ինչպէս նաեւ 

փտածութեան կանխարգիլման նպաստող քաղաքականութեան, ծրագիրներու եւ իրաւական 

դատերու նախագիծերու վերաբերեալ դիրքորոշում յայտնելը: 

Խորհուրդին մաս կը կազմեն վարչապետը (նախագահն է), ոլորտը համակարգող 

փոխվարչապետը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, արդարադատութեան նախարարը, 

փոխնախարարը, Բարձրագոյն դատական խորհուրդի նախագահը, բարձրաստիճան 

պաշտօնատար անձերու «Բարոյագիտութեան յանձնաժողով»-ի նախագահը, Մարդու 

իրաւունքներու պաշտպանը, Ազգային ժողովի պետաիրաւական յանձնախումբի նախագահը, 

Ազգային ժողովի խմբակցութիւններէն մէկական ներկայացուցիչ, քաղաքացիական 

հասարակութեան կազմակերպութիւններու 5 ներկայացուցիչ: 

Քոնկրեսական Ճուտի Չու Արցախի Սահմանէն 

Արձակազէնները Հեռացնելու Առաջարկ Ներկայացուց 

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ Միացեալ Նահանգներու Քոնկրեսի 

Ներկայացուցիչներու տան Միջոցներու եւ կարելիութիւններու յանձնախումբի ազդեցիկ անդամ 

Ճուտի Չու 1 Յուլիսին ներկայացուց առաջարկ մը` Արցախի սահմաններուն ապահովութեան 

վերաբերեալ: 

Քոնկրեսականներ Ռոյսի եւ Էնկելի առաջարկներուն զօրակցող Չուի քայլը կը վերաբերի 

յատկապէս սահմանէն արձակազէնները հեռացնելու կէտին գործադրութեան, ինչպէս նաեւ կը 

պահանջէ ծանր զէնքերը հեռացնել շփման գիծէն: 
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Չու «անընդունելի» կ՛որակէ Ազրպէյճանի կողմէ զինադադարի շարունակուող խախտումները: 

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Արամ Համբարեան ողջունեց այս 

առաջարկը, որուն մէջ նաեւ կը շեշտուի ԵԱՀԿ-ի դիտորդներուն թիւը աւելցնելու 

կարեւորութիւնը: Նշենք, որ նախաձեռնութեան համաձայն` կ՛առաջարկուէր նաեւ 

սահմաններու երկայնքին տեղակայել յատուկ սարքեր, որոնք կը յայտնաբերեն զինադադարը 

խախտողը: 

Քոնկրեսականներ Ռոյսի եւ Էնկելի առաջարկները, որոնք առաջին անգամ ներկայացուած էին 

2015-ի աշնան, Ներկայացուցիչներու տան Արտաքին յարաբերութեան յանձնախումբին նախկին 

նախագահ Էտ Ռոյսի եւ անոր ներկայ ատենապետ Էլիըթ Էնկելի կողմէ, ցարդ կը վայելեն 

Ներկայացուցիչներու տան առաւել քան 100 քոնկրեսականներու աջակցութիւնը: 

Թուրքերը Կը Փորձեն Իւրացնել Աղթամարի Ս. Խաչ 

Եկեղեցին 

Ազրպէյճանի միջազգային սփիւռքի 

կեդրոնի ղեկավար Իսմայիլ Աղայեւ եւ 

հայատեացութեամբ յայտնի` թրքական 

«Հայկական անհիմն պնդումներու դէմ 

պայքարի» միութեան նախագահ Կէօքսել 

Կիւլպէյ, այցելելով Աղթամար կղզի, 

պատմութիւնը կեղծող հերթական 

յայտարարութիւններ կատարած են: Այս 

մասին կը հաղորդէ «Երկիր»-ը: 

Երկու կազմակերպութիւններուն 

պատուիրակութիւնները ազրպէյճանական դրօշներով այցելած են Ս. Խաչ եկեղեցի, ուր Աղայեւ 

եւ Կիւլպէյ միասնաբար յայտարարած են, թէ Աղթամարի Ս. Խաչ եկեղեցին կը պատկանի 

«քրիստոնեայ թուրքեր»-ուն, եւ շուտով այդ ուղղութեամբ հետազօտական աշխատանքներ պիտի 

կատարուին: 

«Հայերը, ուր որ խաչ կը տեսնեն, այդ հողերն ու եկեղեցիները հայկական կը նկատեն: Աղթամար 

կղզիին վրայ գտնուող եկեղեցին հայերուն չի պատկանիր, այլ քրիստոնեայ թուրքերուն, ասիկա 

քրիստոնեայ թուրքերու յուշարձան է: Ասկէ քանի մը տարի առաջ հայերը օր ցերեկով թաքուն 

եկած են եւ եկեղեցւոյ վրայ հայկական տառեր գրած ու, մարդոց յիմարացնելով ցոյց կու տան, որ 

ասիկա իրենց կը պատկանի: Բայց թող բոլորը իմանան, որ ասիկա քրիստոնեայ թուրքերուն կը 

պատկանի: Մենք` իբրեւ աշխարհի ազրպէյճանցիներ, իբրեւ սփիւռք, կը պատրաստուինք 

հայերուն դէմ քայլերու ձեռնարկելու», յայտարարած է Աղայեւ: 

Կէօքսել իր կարգին Վանը հայկական մայրաքաղաք ներկայացնելը կեղծ նկատած է: «Հայերը 

Վանը յայտարարած են մայրաքաղաք: Կարծես թէ այս շրջանին մէջ ո՛չ թուրք, ո՛չ քիւրտ, ո՛չ ալ 

ազրպէյճանցիներ ապրած են: Կարծես այստեղ միշտ հայեր ապրած են, իսկ մենք ալ հայերու 
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թափթփուքներն ենք: Անոնց միակ նպատակը ծովէ ծով երկիր ստեղծելն է: Սակայն մենք հզօր 

ենք: Որեւէ պահու Ղարաբաղը պիտի ազատագրենք», յոխորտացած է ան: 

Անոնք նաեւ յայտարարած են, թէ Ազրպէյճանի գիտութիւններու ազգային ակադեմիային մէջ 

սկսած են եկեղեցւոյ` թուրքերուն պատկանելուն վերաբերեալ ուսումնասիրութիւնները եւ մօտ 

օրէն խորհրդաժողով պիտի գումարեն ու «քրիստոնեայ թուրքերը» Աղթամարի Ս. Խաչ եկեղեցի 

պիտի բերեն` պատարագ մատուցելու: 

Մուրատ Փափազեան. «Արցախի Խնդիրը 

Ֆրանսահայութեան Եւ Մաքրոնի Միջեւ Խզումի 

Հիմնական Պատճառը Կրնայ Դառնալ» 

«Ֆրանս-Արմենի»-ի հետ ունեցած հարցազրոյցին ընթացքին, պատասխանելով Արցախի 

քաղաքներուն եւ ֆրանսական քաղաքներուն միջեւ կնքուած բարեկամութեան 

համաձայնագիրները ֆրանսական դատարանին կողմէ 

չեղեալ նկատելու որոշումին վերաբերող հարցումի մը, 

ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, Ֆրանսայի Հայկական 

կազմակերպութիւններու համակարգող խորհուրդի 

(ՖՀԿՀԽ) համանախագահ Մուրատ Փափազեան ըսած 

է. «Վստահաբար կը յիշէք, որ 5 փետրուարին, 

նախագահ Մաքրոնի ներկայութեան Փարիզի մէջ 

կայացած ՖՀԿՀԽ-ի տարեկան ընթրիքին ընթացքին, իմ 

խօսքիս մէջ անվերապահ զօրակցութիւն յայտնեցի 

բոլոր քաղաքապետներուն, որոնք Արցախի հետ 

ստորագրած են բարեկամութեան համաձայնագիր եւ 

կոչ ուղղեցի նախագահին` ի նպաստ դիրքորոշուելու 

ապակեդրոն համագործակցութեան այս քայլերուն: Սակայն օրին արդէն հանրապետութեան 

նախագահը շատ յստակ արդէն դէմ արտայայտուած էր բարեկամութեան այս 

նախաձեռնութիւններուն. կէտ մը, որուն կարծրօրէն կ՛ընդդիմանանք: Այս իմաստով, ուրեմն ան 

մեզի չդաւաճանեց, որովհետեւ ոչինչ խոստացած էր, ընդհակառակն: Այսուհանդերձ երբեք մեր 

միտքէն իսկ չէինք անցըներ, որ պետութիւնը դատական համակարգին միջոցին կը դիմէ տուեալ 

քաղաքապետներուն` կասեցնելու անոնց առած ազնուական քայլը: Հետեւաբար, 

հանրապետութեան նախագահին հետ այժմ ունինք քաղաքական աննախընթաց հարց»: 

Մ. Փափազեանի համաձայն, երկու շաբաթէ ի վեր կացութիւնը տխուր է, մէկ կողմէ կը լսուին 

ձայները դառնացած եւ ընդվզած քաղաքապետներուն, որոնք իրենց կամքը արտայայտած են ի 

նպաստ երկու ժողովուրդներու բարեկամութեան, որոնք կը բաժնեն ժողովրդավարական 

միեւնոյն արժէքները, եւ միւս կողմէ` պետութեան, որ տեղի կու տայ Ազրպէյճանի 

կամայականութեան դիմաց: 

«Յամենայն դէպս, շատ առարկայական կերպով պիտի վերլուծեմ կացութիւնը եւ ըսեմ 

հետեւեալը. Էմանուէլ Մաքրոն երկու թղթածրարի գծով յանձնառութիւն վերցուցած է. 
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1.- Հայոց ցեղասպանութեան յիշատակի օրը` 24 ապրիլը Ֆրանսայի մէջ ազգային օր հռչակել, 

ինչ որ գործադրեց շատ արագ, որ անշուշտ մեծապէս կը գնահատենք: 

2.- Որդեգրել պատժական օրէնք մը` Հայոց ցեղասպանութեան ժխտման գծով: Այս իմաստով 

ցարդ կը սպասենք Էլիզէի յստակ կեցուածքին: 

Սակայն Հայ դատը ամբողջութիւն մըն է, որ չի հատուիր: Այսինքն, չենք կրնար ի նպաստ գործել 

Հայոց ցեղասպանութեան թղթածրարին, բայց միւս կողմէ սպասարկել Ազրպէյճանին, որուն 

նպատակն է բնաջնջել Արցախի հայութիւնը: Ուրեմն այստեղ հարցականներ կը ստեղծուին 

անկեղծութեան իմաստով: 

Վերջապէս, յայտնեմ, որ այս ընթացքով, Արցախի խնդիրը ֆրանսահայութեան եւ Մաքրոնի 

միջեւ խզումի հիմնական պատճառը կրնայ դառնալ, սակայն տակաւին կայ առիթ 

համախոհութեան յանգելու, եւ յառաջիկայ ամիսները վճռական պիտի ըլլան այս գծով: Պէտք է 

յստակ դիրքորոշուիլ այլեւս, որովհետեւ «միաժամանակ»-ը ընդունելի չէ այլեւ: 

«Միաժամանակ»` ի նպաստ Արցախի ինքնորոշման իրաւունքին եւ «միաժամանակ» այսպէս 

կոչուած Ազրպէյճանի հողային ամբողջականութեան: 

Ի վերջոյ, մենք մինչ այդ անդադար պիտի յիշեցնենք հանրապետութեան նախագահին, որ 

ինչքա՛ն հիմնարար արժէքներ են մեզի համար Արցախի հայութեան անկախութիւնն ու 

ֆրանսական դիւանագիտութեան անկախութիւնը` ազրպէյճանական բռնապետութեան դիմաց», 

հաստատած է ՀՅԴ Բիւրոյի անդամը: 

Հանդիպում` Ժառանգութիւն Կուսակցութեան 

Գրասենեակին Մէջ 

Ժառանգութիւն կուսակցութեան գրասենեակին մէջ 3 Յուլիսին տեղի ունեցած է ՀՅԴ-ի 

նախաձեռնած քաղաքական հանդիպումը: 

Դաշնակցութեան կողմէ մասնակցած են ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի անդամներ 

Արծուիկ Մինասեան, Լիլիթ Գալստեան եւ Արմենուհի Կիւրեղեան, Ժառանգութիւն 

կուսակցութենէն` նախագահ Անդրանիկ Գրիգորեան, փոխնախագահ Նարինէ Դիլբարեան, 

Գործադիր մարմնի անդամներ Հայկ Գասպարեան եւ Գագիկ Մարգարեան: 

Հանդիպման ընթացքին քննարկուած են միացեալ գործունէութիւն տանելու հաւանական 

ուղղութիւնները, իբրեւ համագործակցութեան եզրեր ընտրուած են դատաիրաւական 

բարեփոխումները, Ընտրական օրէնսգիրքի եւ «Կուսակցութիւններու մասին» օրէնքի 

փոփոխութիւնները: 

Նշուած է, որ Արցախի եւ Հայաստանի հետագայ առաւել սերտ գործակցութեան հարցին մէջ 

երկու կուսակցութիւններու դիրքորոշումները ընդհանուր են, եւ քաղաքական անցեալին 

վերադարձ չի կրնար կատարուիլ այլեւս: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Փութին-Ռուհանի-Ալիեւ Եռակողմ Հանդիպումը` 14 

Օգոստոսին 

Ռուսիոյ, Իրանի եւ Ազրպէյճանի նախագահները պիտի հանդիպին 14 օգոստոսին: «Ինթըրֆաքս» 

լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ այս մասին Իրանի իսլամական խորհուրդի ժողովի 

նախագահի տեղակալ Մահմուտ Փեզեշքեանի հետ հանդիպումի ընթացքին յայտնած է Ռուսիոյ 

դաշնակցային խորհուրդի փոխնախագահ Իլիաս Ումախանովը: 

Նախապէս հաղորդուած էր, որ նշեալ հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ Սոչիի մէջ: 

«Իրանեան Վարչակարգը Պէտք Է Վերջ Տայ Իր Հիւլէական 

Փառամոլութեան Ու Վնասակար Վարմունքին» Կ՛ըսէ 

Ուաշինկթըն 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտնեց. «Իրանեան 

վարչակարգը այսօր երկրին մէջ իւրանիոմի հարստացման մակարդակը բարձրացնելու քայլին 

դիմեց: Հիւլէական համաձայնագիրը սխալ գործեց Իրանին արտօնելով որեւէ մակարդակի վրայ 

իւրանիոմ հարստացնել: Անկասկած, Իրան համաձայնութեան պայմանները կը խախտէր 

նոյնիսկ զայն ստորագրելէն առաջ»: 

«Երկար ատենէ ի վեր գոյութիւն ունեցող տարածման ու հարստացման արգիլման չափանիշը 

վերադարձնենք Իրան: Միացեալ Նահանգներն ու անոնց դաշնակիցները երբեք Իրանին պիտի 

չարտօնեն հիւլէական զէնքեր զարգացնել», աւելցուց նախարարութիւնը: 

«Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութիւնը նաեւ յայտնեց, որ պիտի 

շարունակէ իրանեան վարչակարգին վրայ առաւելագոյն ճնշումի բանեցումը, մինչեւ որ անոր 

ղեկավարութիւնը փոխէ իր ընթացքը: «Վարչակարգը պէտք է վերջ տայ իր հիւլէական 

փառամոլութեան ու վնասակար վարմունքին», ընդգծեց Միացեալ Նահանգներու արտաքին 

գործոց նախարարութիւնը: 

Նշենք, որ Իրան գերազանցած է հիւլէական գործարքով նախատեսուած ցած մակարդակով 

հարստացուած իւրանիոմի պաշարը եւ զայն բարձրացուցած 300 քիլոկրամէն աւելի: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ մեկնաբանելով այդ քայլը լրագրողներուն 

յայտնած է, որ Իրան «կրակի հետ կը խաղայ»: 

«Անոնք գիտեն` ինչ կ՛ընեն: Անոնք գիտեն` ինչի հետ կը խաղան, եւ ես կը կարծեմ, որ անոնք 

կրակի հետ կը խաղան», ընդգծեց Միացեալ Նահանգներու նախագահը: 
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Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիժանի պատասխանելով Թրամփին յայտնեց. 

«Պարոն Թրամփը պէտք է հասկնայ, որ երբ ոեւէ մէկը քաղաքակիրթ ազգի մը դէմ վախցնելու 

լեզու կը կիրարկէ, անիկա աւելի համախմբուած կը դառնայ»: 

Հրապարակուած Է Ազրպէյճանի Մէջ ՏԱՀԵՇ-ի 

Անդամներու Առաջին Տեսանիւթը 

Ազրպէյճանի մէջ ՏԱՀԵՇ ահաբեկչական խմբաւորման անդամները հրապարակած են 

տեսանիւթ մը, որուն մէջ կ՛երդնուն խմբաւորման ղեկավարին: Այս մասին յայտնած է «ՍԱՅԹ 

Ինթերիճընս Կրուփ»-ը: 

Ասիկա առաջին այսպիսի տեսանիւթն է, որ նկարահանուած  է Ազրպէյճանի մէջ: 

Տեսանիւթին մէջ դիմակներով եւ քալաշնիքովներով երեք զինեալներ, իրենց ետին ունենալով 

ՏԱՀԵՇ-ի դրօշը, կը սպառնան «բռնակալներուն» եւ իրենց հաւատարմութիւնը կը յայտնեն 

այսպէս կոչուած Իսլամական պետութեան խալիֆա Ապու Պաքր Պաղտատիին: 

«Արաքի Հիւլէական Հնոցը 7 Յուլիսէն Ետք Պիտի 

Վերադառնայ Իր Աշխատանքի Նախկին Մակարդակին» 

Յայտարարեց Ռուհանի 

Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի յայտարարեց. «Արաքի հիւլէական հնոցը 7 Յուլիսէն ետք 

պիտի վերադառնայ իր աշխատանքի նախկին մակարդակին, եթէ հիւլէական համաձայնութեան 

յանձնառու կողմերը իրենց խոստումները չյարգեն»: 

«Իրան հիւլէական համաձայնութեան նկատմամբ իր յանձնառութիւնը պիտի վերականգնէ, եթէ 

միւս կողմերը եւս շարունակեն անոր յանձնառու մնալ», ըսաւ ան: 

«Ամերիկան ու Եւրոպան կը յորդորենք վերադառնալու բանակցութեան սեղան, յարգելու օրէնքը 

եւ հետեւելու հիւլէական համաձայնութեան կէտերուն», աւելցուց Ռուհանի: 

Միւս կողմէ, Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ մեկնաբանեց Իրանի կողմէ 

հիւլական գործարքով սահմանուած` ցած մակարդակով հարստացուած իւրանիոմի 

պաշարներու գերազանցումը: 

«Իրան խախտած է 150 միլիառ տոլարի հիւլէական համաձայնագիրներ Միացեալ 

Նահանգներու եւ այլ երկիրներու հետ… Ատիկա եղած է իմ ընտրուելէս առաջ իսկ: Իսկ այժմ 

անոնք գերազանցած են պաշարներու մակարդակը: Ատիկա լաւ չէ», գրած է ան «Թուիթըր»-ի 

վրայ: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Հայրապետական Պատգամ Արամ Ա. Կաթողիկոսին Հայ 

Մամուլի Համահայկական Համագումար 

Քրիստոնէական ջերմ սիրով, ազգային վառ ապրումներով եւ հայրապետական օրհնութեամբ 

կ՛ողջունենք ձեզ` մեր ժողովուրդի հոգեւոր, բարոյական, մշակութային ու ազգային արժէքներու ու 

իտէալներու կենսագործման առաքելութեան նուիրուած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 

մայրավանքէն ներս: Հայրապետական այս դարաւոր Ս. Աթոռը կոչուած է «Տուն», որովհետեւ ան տունն է 

եղած, եւ է՛, ողջ հայութեան: Ան կոչուած է նաեւ «Մեծ», ո՛չ իր արտաքին ծաւալին, այլ` իր հաւատքի 

առաքելութեան ու ազգաշէն ծառայութեան հա-մար: 

Մեր բարձր գնահատանքը կ՛ուզենք յայտնել ձեր բոլորին, որ ընդառաջելով Մեր հրաւէրին, եկաք 

Անթիլիաս` Հայաստանէն, Արցախէն եւ սփիւռքի զանազան շրջաններէն, միասնաբա՛ր քննելու ու 

արժեւորելու մամուլին առանցքային տեղը հայ կեանքէն ներս, եւ` համագործակցութեան նոր ուղիներ 

ճշդելու: Արդարեւ, հայ մամուլի ծառայութեան լծուած մշակներու համախումբ ու միատեղ 

ներկայութիւնը պերճախօս վկայութիւն մըն է մամուլի ներկայացուցած համահայկական կարեւորութեան 

ու անոր վիճակուած ճշդորոշիչ դերին: 

2003 թուականէն սկսեալ, իւրաքանչիւր տարի մեր ազգի կեանքին առնչուած արժէք մը, մտահոգութիւն 

մը կամ իտէալ մը լուսարձակի տակ բերելու Մեր նախաձեռնութեան ծիրէն ներս, ինչպէս գիտէք, ներկայ 

տարին հռչակեցինք «Հայ մամուլի տարի»: Այս առիթով, Մեր Հայրապետական գիրին մէջ ընդհանուր 

գիծերով պարզեցինք հայ մամուլի անցեալին ու մանաւանդ ներկային հետ աղերս ունեցող կարգ մը 

յատկանշական երեւոյթներ, կարեւոր իրողութիւններ ու լուրջ մտահոգութիւններ: Մեր սպասումն է, որ 

ներկայ տարուան ընթացքին յատուկ անդրադարձ կատարուի հայ մամուլին դիմագրաւած 

մարտահրաւէրներուն: Այս գծով, ներկայ համագումարը կոչուած է իր կարեւոր խօսքը ըսելու: 
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Որպէս ընդհանուր ենթահող եւ ուղեգիծ համագումարին կողմէ կատարուելիք քննարկումներուն` պիտի 

ուզէինք կարգ մը յիշեցումներ ու մատնանշումներ կատարել` զանոնք աւելի լայն մաշտապով, խոր 

վերլուծումով ու իրապաշտ մօտեցումով համագումարին կողմէ քննարկուելու առաջադրութեամբ: 

–  Կ՛ապրինք համաշխարհայնացում պիտակով բնորոշուող աշխարհի մը մէջ, ուր նոր 

մտածելակերպերու, գործելակերպերու ու կենցաղակերպերու արագասոյր ու անհակակշռելի հոսքը 

սկսած է քանդել ամէն տեսակ արժեհամակարգ ու արժեչափ, ցանկապատ ու ինքնութիւն, ստեղծելով 

զարմանազան կերպերով արտայայտուող ու բնութագրումներով ներկայացուող կլոպալ մշակոյթ մը: 

Արդի արհեստագիտութեան ճամբով փաստօրէն աշխարհի բոլոր շրջանները ու ընկերութեան բոլոր 

բնագաւառները թափանցած այս մշակոյթը, սկսած է իր ներկայութիւնը զգալի դարձնել նաե՛ւ հայ 

կեանքէն եւ բնականաբար` հայ մամուլէն ներս: 

– Կլոպալ մշակոյթին ազդեցութիւնը մամուլին ու յատկապէս համացանցային մամուլին վրայ զօրեղ է ու 

տիրապետող: Լուրերը բջիջային հեռաձայնի (ձայնասփիւռը, հեռատեսիլը, համակարգիչը, լեպթոփը, 

այփետը եւ նմանօրինակ այլ լրատուական միջոցներ սկսած են դառնալ ժամանակավրէպ) փոքր 

պաստառին վրայ կը շրջին` լոյսի ու ձայնի արագութեամբ, եթէ ոչ աւելի… Լուրերու հետեւողներուն 

նախասիրութիւնը յստակօրէն դէպի համացանցն է եւ ընդհանրապէս դէպի կարճ, զգայացունց ու գրաւիչ 

լուրերը: Լրատուական աշխարհէն ներս կարեւոր տեղ ունեցող «Նիւ Եորք թայմզ»-ի կամ «Լը Մոնտ»-ի 

համացանցային հետեւողներուն թիւը սկսած է գերազանցել նոյն ընկերութեանց տպագրուած թերթերուն 

բաժանորդներուն թիւը: Նո՛յնն է պարագան բոլոր տպագրուած, ներառեալ հայ, թերթերուն: 

Համացանցային լրատուութեան լեզուն, ոճը, որակը էական չեն. կարեւորը ընթերցողին կամ ունկնդիրին 

արագ հասնիլն է, զինք գրաւելն է, մեծաթիւ ընթերցող ունենալն է, մեծ թիւով «լայք» հաւաքելն է, երբեմն 

նոյնիսկ` գնելով… Ելեկտրոնային լրատուութիւնը եւ յատկապէս անհատական ցանցերը լեցուն են 

բռնութիւն հրահրող, վարկաբեկիչ խօսքեր քաջալերող, թշնամութիւն սերմանող եւ անորակ լուրերով ու 

մեկնաբանութիւններով: Կայքէջերու ընձեռած անսահման դիւրութիւնները` աննախընթաց արագութենէն 

մինչեւ բացարձակ ազատութիւն, իրենց առջեւ լայնօրէն բացած են անպատասխանատու ու 

անմակարդակ լրատուութեան դռները` հետզհետէ մեկուսացնելով գրաւոր մամուլը: Ներկայ աշխարհի 

կլոպալ մշակոյթին բացասական անդրադարձը հայ մամուլին վրայ, յատկապէս` համացանցային, սկսած 

են դառնալ մտահոգիչ: 

– Հայ մամուլ ըսելով` կը հասկնանք ո՛չ միայն տպուած օրաթերթ, շաբաթաթերթ, ամսաթերթ կամ 

պարբերաթերթ, այլ նաեւ` ելեկտրոնային կամ համացանցային ու լսատեսողական մամուլը, 

պաշտօնական թէ անհատական: Այս վերջինը ազդու ու անսանձ ներկայութիւն սկսած է դառնալ հայ 

կեանքէն ներս: Հետեւաբար անհրաժեշտ է լայն շրջագիծի մէջ դիտել հայ մամուլը` երբեմն զիրար 

ամբողջացնող ու երբեմն իրարու հետ մրցող եւ նոյնիսկ զիրար հակասող երկու տարածքներով, 

տպագրեալ մամուլը ունենալով մեր քննարկումներուն ու արժեւորումներուն կիզակէտը: 

– Կ՛ուզենք բարձրագոյն աստիճանի կարեւորութեամբ ընդգծել, որ հայ մամուլը սոսկ տեղեկութիւն 

փոխանցող միջոց չէ, սովորական լրատու չէ, այլ առաքելութիւն է: Այսպէ՛ս եղած է եւ այսպէս պէ՛տք է 

մնայ հայ մամուլը: Առաքելութիւն ըլլալ կը նշանակէ յստակ տեսլական ունենալ: Հայ մամուլին կոչումը` 

մարդակերտումի ու հայակերտումի դաստիարակչական դերէն անդին, սատարել է այն բոլոր 

արժէքներու ու իտէալներու պահպանման ու հարստացման, որոնք կը նպաստեն ազգաշինութեան ու 

հայրենաշինութեան, ինչպէս նաեւ` պաշտպան կանգնիլ մեր ժողովուրդի ու հայրենիքի ընդհանրական ու 

գերագոյն շահերուն ու ձգտումներուն: 

– Հայ մամուլին առաքելութիւնը սկսած է նահանջ արձանագրել: Պատճառները այլազան են ու 

բազմազան, ներքին թէ արտաքին, թէ՛ մամուլին եւ թէ՛ ընթերցողին կապուած: Չափանիշներու 

խախտում, արժէքներու նօսրացում, լեզուի ու ոճի խաթարում, ապատեղեկատուութիւն, այլ մտահոգիչ 

երեւոյթներու շարքին, սկսած են դառնալ բացայայտ: Միւս կողմէ` թերթերուն տպաքանակի, սպառման 

քանակի եւ ընթերցողներու թիւի զգալի անկումը եւս դարձած է մտահոգիչ: Համացանցային 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  496, àõñµ³Ã, 05  ÚàôÈÆê, 2019                                                                        10 
 

անհատական մամուլը իր յոռի երեւոյթներով հարցականի տակ սկսած է դնել հայ մամուլի 

առաքելութիւնը: Արդ, ի՞նչ ընել, ինչպէ՞ս ընել, որ հայ մամուլը վերստանձնէ իր նուիրական կոչումը: Հայ 

մամուլին առողջ պահպանումը, անոր զարգացումը ու մանաւանդ անոր առաքելութեան 

վերաշեշտումը համազգային գերխնդիր է: 

– Եթէ հայ մամուլը առաքելութիւն է, անոր խորք ու իմաստ, ուղղութիւն ու նպատակ տուողը լրագրողն է: 

Հետեւաբար, մամուլի առաքելութիւնը իրագործելու կոչուած, վեհ արժէքներու ու իտէալներու 

ծառայութեան նուիրուած լրագրողը առաքեալ է: Ան պաշտպանն է ճշմարտութեան, ջատագովը` 

իրաւունքի, ձայնը` բարոյականութեան, ռահվիրան` արժանապատուութեան, անլռելի զանգակատունը` 

ազատութեան: Երբ հայութեան էութիւնը կազմող համազգային արժէքները, ձգտումները ու 

սրբութիւնները վտանգուած են, մամուլը իր լրագրողին ճամբով պէտք է ըլլայ խիստ ու անխնայ` անխտիր 

բոլորի՛ն նկատմամբ, ըլլան անոնք անձեր, կառոյցներ կամ իշխանութիւններ: Հո՛ս կը կայանայ 

լրագրողին իւրայատուկ դերը: Ինչպէս անցեալին, ներկայ ժամանակներուն եւս, անկախ, անաչառ ու քաջ 

լրագրութիւնը ունեցած է իր զոհերը, որոնք ենթարկուած են հալածանքի, մեկուսացման, աքսորի, 

բանտարկութեան եւ նոյնիսկ սպանութեան: Օրինակները բազմաթիւ են, նաե՛ւ հայ կեանքէն ներս: 

– Մամուլի առաքելութեան հզօրացման մէջ կենսական է լրագրութեան որակը, իսկ լրագրութեան որակ 

տուողը նախ լրագրողն է: Անցած են այն ժամանակները, երբ սահմանափակ կարողութեան տէր անձեր 

սիրողական ոգիով կը գործէին լրագրական ասպարէզին մէջ: Լրագրողը պէտք է ըլլայ մասնագէտ իր 

մարզին մէջ, ատակ ոչ միայն լրագրութեան պահանջած լեզուամտածողութեան, մեթոտաբանութեան, 

ոճային դարձուածքներուն ու շեշտաւորումի նրբութիւններուն, այլ նաեւ մեր պատմութեան, մշակոյթին 

ու լեզուին, մեր տագնապներուն ու մարտահրաւէրներուն, իր ապրած միջավայրի 

իւրայատկութիւններուն եւ միջազգային զարգացումներուն: Իրաւ լրագրողը լուրը վերլուծողն է, չոր 

իրողութիւններէն անդին` երեւոյթները մեկնաբանողն է: Այլապէս, ան կը դառնայ սոսկ լուր շարադրող 

կամ թարգմանող սովորական պաշտօնեայ: 

Հայ մամուլը, իր կարգին, պէտք չէ դառնայ առօրեայ ծանուցումներու, ժանգոտած կարծիքներու, 

ընթացիկ վերահրատարակութիւններու կամ մակերեսային բարոյախօսութեան հանդիսարան: Արդարեւ, 

գրական, ընկերային, տնտեսական, քաղաքական, կրօնական ու մշակութային հարցերու եւ ներկայ 

աշխարհը յուզող այժմէական խնդիրներու վերլուծական մօտեցումով ներկայացումը, ինչպէս նաեւ 

թերթօններու հրատարակութիւնը, մրցանակներու հաստատումը, մտաւորականներու յատուկ 

զրոյցներու ու բանավէճերու կազմակերպումը, կրնան մեծապէս նպաստել թերթի որակի ու հմայքի 

բարձրացման` միաժամանակ զայն վերածելով մշակութային եռուն ակումբի: 

– Մամլոյ ազատութիւնը մարդկային իրաւունքներու հիմնական սկզբունքներէն մէկն է: Չկայ լուրջ ու 

վաւերական լրագրութիւն` առանց ազատ մտածող ու գրող լրագրողի եւ իր էջերուն վրայ լուրերը 

հարազատօրէն ու հարցերը ազատօրէն ներկայացնող մամուլին: Մամուլի ու լրագրողի ազատութեան 

պաշտպանութիւնը անբեկանելի իրաւունք է: Այս ծիրէն ներս անհրաժեշտ է նաեւ կարեւորութեամբ 

անդրադառնալ մամուլի ու լրագրողի բարոյական պարտաւորութեան, ժողովուրդին նկատմամբ անոնց 

ունեցած պատասխանատուութեան ու համարատուութեան: Այլ խօսքով, մամլոյ ազատութիւնը պէտք է 

կիրարկուի կառուցողական մօտեցումով, շինիչ քննադատութեամբ, հեռու մնալով` մէկ կողմէն, անձեր 

փառաբանելու ու զանոնք անհպելի նկատելու, եւ միւս կողմէն` արժէքներն ու խորհրդանիշները 

նսեմացնելու փորձերէն: 

Ընկերային համացանցի վրայ պարզուող այլանդակ մշակոյթը թափանցած է յատկապէս համացանցային 

մամուլէն ներս: Հայ մամուլը կոչուած է գործելու պատասխանատո՛ւ ազատութեան մթնոլորտին մէջ: Կը 

պակսին մեզի Յ. Պարոնեանի եւ Ե. Օտեանի նման մեր կեանքի յոռի երեւոյթները պատշաճ կերպով 

քննադատող եւ, անհրաժեշտութեան պարագային, մեր ղեկավարները, հոգեւորական թէ աշխարհական, 

զգաստութեան ու պատասխանատուութեան եւ ժողովուրդը արթնութեան հրաւիրող 

հրապարակագիրներ ու լրագրողներ: Այսօր կարծէք անմակարդակ արտայայտութիւնները ու 
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ցեխարձակումները դարձած են հոմանիշ քաջութեան եւ հետաքրքրութիւն ստեղծող ազդու միջոցներ: 

Հարկ է ըլլալ զգաստ ու խստապահանջ: 

– Առարկայական կոչուած է ըլլալ լրագրողը, առաւելագոյն չափով զգուշ ըլլալով ենթակայական, 

շահադիտական ու զգացական մօտեցումներէ` թէկուզ նման գործելաոճ զինք ենթակայ կրնայ դարձնել 

մեկուսացումի կամ քննադատութեան: Սակայն, իր անկախ մտածողութեամբ, իրատես հայեցակէտով ու 

անաչառ մեկնաբանութեամբ լրագրողը որակ կ՛ապահովէ լրագրութեան ու միաժամանակ կ՛արժեւորէ իր 

աշխատակցած մամլոյ օրկանը: Սպասելի է, որ նման լրագրողներու թիւը աճի: 

– Մամուլը կը դառնայ անիմաստ, երբ ընթերցող չունի: Հետեւաբար լրագրող-ժողովուրդյարաբերութիւնը 

հրամայական է: Մամուլը կոչուած է հասնելու ժողովուրդին` զայն զգուշաւորութեան ու արթնութեան 

մղելու. իսկ ժողովուրդը, իր կարգին, պարտաւոր է հրաւիրել մամուլը ըլլալու անաչառ ու ուղղամիտ: Եթէ 

թերթի պատասխանատու խմբագիրը անձի, ո՛չ գաղափարի, շահի, ո՛չ տեսլականի, կողմի, ո՛չ 

հաւաքականի հետամուտ դառնայ, եւ մամուլը դառնայ հարթակ ժամանակավրէպ, կողմնակալ, 

գովասանական լուրերու ու նկա-րագրականներու, անոնք կը կորսնցնեն իրենց վստահելիութիւնը` 

հեռանալով ժողովուրդէն եւ բնականաբար ժողովուրդն ալ հեռացնելով մամուլէն: 

– Դեղին լրատուութիւնը եւ նման տիպի լրագրական բազմատեսակ «դպրոց»-ներ սկսած են 

հետեւորդներ ունենալ նաեւ հայ մամուլի շրջանակներէն ներս: Արդարեւ, երբ նոյն լրագրողին գրիչին 

տակ կամ նոյն թերթի էջերուն վրայ խնդրոյ առարկայ անձ մը օր մը կը դառնայ հրեշտակ եւ ուրիշ օր 

սատանայ, եւ` փոխադարձաբար, երբ մամուլին կամ լրագրողին միակ նպատակը մեղաւորներ փնտռել է, 

իր ստեղծած հետաքրքրութիւնը շուտով կը վերածուի պղպջակի: Ինչպէ՞ս կարելի է պահպանել հայ 

մամուլին իւրայատկութիւնը կազմող հիմնական տարրերը, արժէքները, չափանիշները: Ինչպէ՞ս կարելի 

է հայ մամուլին նկատմամբ յարգանքի ու վստահելիութեան մակարդակը բարձրացնել: Սինկափուրի 

վարչապետը վերջերս որոշում տուաւ պատիժի ենթարկել ապատեղեկութեան լծուած լրագրողները: 

Նման մօտեցում չենք թելադրել Հայաստանի իշխանութեան: Սակայն կը դիմենք հայ լրագրողին ու 

մամուլին գիտակից պատասխանատուութեան` հեռու մնալու ապատեղեկատուութիւն սերմանող 

վտանգալից փորձերէ: 

– Հայ մամուլի դիմագրաւած մարտահրաւէրներու շարքին հարկ է յիշել բազմակարծութեան պակասը: 

Փաստօրէն կառոյցներու ծիրէն ներս գործող կամ անձի մը կողմէ հովանաւորուող մամուլը ենթակայ է 

անոնց գաղափարախօսական կամ անձնական ուղղութեան: Երբ մամուլը կը դառնայ սոսկ կողմի մը 

քարոզչութեան օրկան կամ անհատներու նկատմամբ շռայլուած աժան գովասանքներու թատերաբեմ, 

երբ մամուլը կը վարանի իր տեսակէտի ու համոզումի սահմաններէն դուրս գալ, կ՛ունենայ որակի 

անկում եւ ընթերցողի նուազում: Մամուլը մեծ թիւով հետեւորդ կ՛ունենայ եւ իր ազգային առաքելութեան 

մեծապէս կը նպաստէ, երբ տարբեր կարծիքներու տեղ տայ իր էջերուն վրայ: Բազմակարծութեան տեղ 

տալ` կը նշանակէ հարցերուն մօտենալ լայն հայեցակէտով եւ զանոնք ենթարկել առարկայական ու 

քննական վերլուծումի: Ա՛յս կը պահանջուի հայ մամուլէն: 

– Անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաեւ օտար լեզուով հայ մամուլին: Անցեալին ունեցած ենք օտար 

լեզուով հայ մամուլ, թէեւ` սահմանափակ: Այսօր ան դարձած է անհրաժեշտութիւն: Նկատի ունենալով 

յատկապէս սփիւռքեան պայմանները, անոր քանակը, ծաւալն ու ընթերցողներուն թիւը` կրնայ արագ 

ոստում արձանագրել ոչ հեռաւոր ապագային: Օտար լեզուով հայ մամուլին եւս հարկ է մօտենալ նո՛յն 

չափանիշներով ու նոյն նախանձախնդրութեամբ, սակայն` որոշ ճկունութեամբ, տեղական պայմաններու 

լոյսին տակ: 

– Մամուլը, ներկայ ժամանակներուն` մանաւանդ համացանցային մամուլը, հանրային 

կարծիքձեւաւորող հսկայ ուժ է. ան նկատուած է չորրորդ իշխանութիւն: Մամուլը կը դառնայ 

կառուցողական ուժ, երբ ան դրօշակիրը հանդիսանայ օրէնքի ու իրաւունքի, ճշմարտութեան ու 

արդարութեան: Միաժամանակ մամուլը կը դառնայ ապականիչ ուժ, երբ ան տեղ կու տայ ապաբարոյ 
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լուրերու ու երեւոյթներու: Մամուլը նաեւ կը դառնայ քանդիչ ուժ, երբ ան շահագործուի որպէս միջոց` 

անձեր արժեզրկելու, կառոյցներ վարկաբեկելու եւ մութ նպատակներ հետապնդելու: Օրինակները 

բազմաթիւ են` անցեալին եւ ներկային: 

– Հայ մամուլը ժողովուրդին ձայնն է` անոր կամքը, կեցուածքը, ընդվզումը ու սպասումը արտայայտող, 

ճակատագրական պահերուն ժողովուրդը արթնութեան մղող ու միասնականութեան առաջնորդող: 

Մամուլը ժողովրդավարական սկզբունքներու անվերապահ ջատագովն է ու զօրեղ պաշտպանը: Արդ, 

մամուլը կը շեղի իր ճշմարիտ առաքելութենէն, երբ ծառայէ անձի, ո՛չ արժէքի, կառոյցի, ո՛չ 

գաղափարախօսութեան, իշխանութեան, ո՛չ պետութեան, մամոնային, ո՛չ ճշմարտութեան, կողմի, ո՛չ 

ժողովուրդին: Հայ մամուլին վիճակուած համազգային պատասխանատուութիւնը զինք շարունակ պէտք 

է մղէ ինքնաքննութեան ու ինքնարժեւորման: 

– Հայ ժողովուրդը կը դիմագրաւէ լուրջ խնդիրներ ու մարտահրաւէրներ. այսպէս, Ղարաբաղի հարցը, 

Հայաստանի տնտեսական կացութիւնը, անոր միջազգային յարաբերութիւնները, հայու 

ինքնահասկացողութեան նոր մօտեցումները յատկապէս սփիւռքեան պայմաններուն մէջ, Հայաստան-

սփիւռք համագործակցութիւնը, ազգային պահանջատիրութիւնը, լեզուի ու մշակութային արժէքներու 

պահպանումը եւ հայ կեանքի այլազան մարզերուն հետ աղերս ունեցող համահայկական հիմնահարցեր, 

որոնց նկատմամբ մամուլը չի կրնար անտարբեր ու կրաւորական մնալ: Ընթացիկ տեղեկատուութենէ 

անդին` հայ մամուլը իր էջերուն վրայ ոչ միայն լայն տեղ պէտք է յատկացնէ յիշեալ խնդիրներու 

քննարկման, այլ նաեւ ըսելիք պէտք է ունենայ: 

– Կարելի չէ անտեսել հայ մամուլի դիմագրաւած տնտեսական դժուարութիւնները: Հայ մամուլը երբեք 

ինքնաբաւ չէ եղած, որովհետեւ ան երբեք պիզնեսի մօտեցում չէ ունեցած: Վերջին տասնամեակներուն 

սփիւռքի մէջ շարք մը մամլոյ դռներ փակուեցան եւ դեռ կրնան փակուիլ, առաւելաբար` տնտեսական 

պատճառաւ: Սփիւռքի մէջ մամուլը կը տառապի նաեւ մարդուժի պակասէն, որուն պատճառով 

կրկնութիւնը, լեզուի աղաւաղումը ու ծանուցումներու տիրապետող ներկայութիւնը սկսած են դառնալ 

անխուսափելի: Յիշեալ մտահոգիչ երեւոյթները կրնան շուտով սփիւռքի մամուլը մատնել խոր 

տագնապի: Պէտք է զայն փրկել, որովհետեւ սփիւռքի մէջ հայապահպանման էական միջոցներէն մէկն է 

մամուլը: 

– Արդ, ինչպէ՞ս կրնայ հայ մամուլը մէկ կողմէն քայլ պահել միջազգային մամուլին, տպագիր թէ 

համացանց, դրական զարգացումներուն հետ, եւ միւս կողմէն` մնալ հաւատարիմ իր ազգային 

առաքելութեան: Ինչպէ՞ս կարելի է շինիչ ու օգտաշատ գործակցութիւն յառաջացնել մամլոյ օրկաններու 

միջեւ: Բազմակարծութիւն, ինչպէս նաեւ` Հայաստանի, Արցախի ու սփիւռքի իւրայատկութիւնները, 

պահելով հանդերձ, ինչպէ՞ս կարելի է համահայկական մտածողութեան ձեւաւորման նպաստել: Ինչպէ՞ս 

կարելի է ներդաշնակ ու հետեւողական կերպով, դէմ դնել Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի հակահայ 

քարոզչութեան: Ինչպէ՞ս կարելի է մամուլի եւ լրագրողներու յատուկ հիմնադրամներ ու մրցանակներ 

հաստատել: Ինչպէ՞ս կարելի է Հայաստանի պետութեան, մեր կառոյցներուն եւ հայ մարդուն 

զօրակցութիւնը գործնապէս ապահովել` ի խնդիր հայ մամուլին առաւել զարգացման ու 

կազմակերպման, արդիականացման ու տարածման: Ներկայ համագումարը առիթ է իրապաշտ 

մօտեցումով անդրադառնալու յիշեալ այժմէական ու հրատապ հարցերուն եւ մարտահրաւէրներուն: 

Վերջապէս, համագումարէն անդին` հրամայական կը նկատենք, Հայաստան, Արցախ ու սփիւռք 

համատեղ գործակցութեամբ, շարունակելու հայ մամուլի համահայկական առաքելութեան 

վերարժեւորման ու վերահզօրացման նպաստող աշխատանքները: 

2 Յուլիս 2019 

Անթիլիաս 

www.kantsasar.com 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Բերիոյ Հայոց Թեմի Նորընտիր Առաջնորդին Առաջին 

Պատարագը 

16 յունիսին Բերիոյ հայոց թեմի նորընտիր առաջնորդ Մասիս եպս. Զօպուեանը Սրբոց 

Քառասնից Մանկանց մայր եկեղեցւոյ մէջ մատուցեց սուրբ եւ անմահ պատարագ, նաեւ տուաւ 

իր պատգամը: Ան նկատել տուաւ, որ Աստուծոյ ապաւինողը լաւատեսութեամբ, բարի 

դիտաւորութեամբ եւ դրական տրամադրութեամբ կը շարժի, այլ խօսքով, բարին կ՛ակնկալէ եւ 

յոյսով Աստուծոյ խոստումներուն կատարումը կը սպասէ: Սրբազան հայրը գոհութիւն յայտնեց 

Աստուծոյ, որուն ներգործող զօրութեան շնորհիւ` հալէպահայը տակաւին կը գոյատեւէ, 

անդրդուելի կամքով եւ հաստատուն հաւատքով կառչած կը մնայ սուրիական հայրենիքին, 

աւելցնելով, որ Բերիոյ հայոց թեմը պատմական նշանակութիւն ունի եւ իր բոլոր կառոյցներով 

գոյապայքար կը մղէ եւ կը շարունակէ ապրիլ` հակառակ պատերազմին հետեւանքներուն: 

Առաջնորդը յոյս յայտնեց,  որ ծառայութեան ոգիով եւ սիրոյ սկզբունքով միասնաբար պիտի 

կերտեն նոր հանգրուան մը` բարօրութեամբ եւ պայծառութեամբ յատկանշուած, շեշտելով, որ 

այս ծանր աշխատանքը իր բարի նպատակին կը ծառայէ համագործակցութեամբ, եւ 

իւրաքանչիւրը կանչուած է իր բաժինը բերելու, որպէսզի վերականգնումի բոլոր ծրագիրները 

դառնան իրագործելի: 

Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն: Ապա թափօրը «Տէ՛ր, կեցո 

Դու զհայս» մաղթերգի երգեցողութեամբ ուղղուեցաւ եկեղեցւոյ շրջափակը, ուր հնչեց 
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«Կիլիկիա»  մաղթերգը, որմէ ետք առաջնորդ սրբազան հօր «Պահպանիչ»-ով 

հաւատացեալները արձակուեցան: 

13 յունիսին Իրանահայ գրողներու միութեան կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ Յովհաննէս 

Թումանեանի ծննդեան 150-ամեակին նուիրուած ձեռնարկ: 

Միութեան նախագահ Գարուն Սարգիսեանը իր բացման խօսքին մէջ անդրադարձաւ 

Թումանեանի գրականութեան արժէքներուն եւ իւրաքանչիւր հայու կեանքին մէջ անոր ունեցած 

ազդեցութեան: 

Օրուան բանախօս Էմմա Շամիրեանը ներկայացուց Յ. Թումանեանի կեանքն ու գրական 

գործունէութիւնը` անդրադառնալով անոր տարբեր տեսակի ստեղծագործութիւններուն եւ 

մանրամասնօրէն անդրադարձաւ  «բալլատ» տեսակի ստեղծագործութեան, որ ունենալով 

պատմողական բնոյթ` նաեւ կը ներառէ բանաստեղծին միտքերն ու յոյզերը: Այս շարքէն ան 

թուեց ցանկը եւ ապա վերլուծական մեկնաբանութեամբ ներկայացուց Թումանեանի «Աղաւնիի 

վանքը» պատմութիւնը: 

Այնուհետեւ գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր, որմէ ետք բանաստեղծ Տիգրան 

Պօղոսեան ելոյթ ունենալով` բարձր արժեւորեց Թումանեանի արուեստը եւ կարդաց իր գրիչին 

պատկանող բանաստեղծութիւն մը` նուիրուած Թումանեանի 150-ամեակին: 

Ազգագրական Թանգարանի Բացում 

22 յունիսին Ս. Ամենափրկիչ վանքի շրջափակին մէջ տեղի ունեցաւ Ազգագրական 

թանգարանի պաշտօնական բացումը: 

Օրուան հանդիսավարն էր Ազգագրական թանգարանի հիմնադրման յանձնախումբի 

անդամներ Կարին Տէր Մարտիրոսեանը եւ Արգին Աբնուսեանը Թեմական խորհուրդի անունով 

նկատել տուին, որ Ազգային իշխանութիւններուն համար Ազգագրական թանգարանի 

հիմնադրումը` որպէս Նոր Ջուղայի պատմամշակութային ժառանգութիւնը, կենցաղը, 

ժողովրդական ու ազգագրական հարուստ սովորութիւնները ներկայացնող կարեւոր կառոյց, կը 

հարստացնէ Սպահանի հայոց թեմը` համալրելով հայ ժողովուրդի սփիւռքեան բեկորի մը 

հայկական մշակութային արժէքներուն շարքը: 

Իսլամական խորհրդարանի մէջ Սպահանի եւ հարաւային իրանահայութեան նախկին 

պատգամաւոր Ռոպերթ Բեգլարեանը Սպահանի հայոց թեմի Ազգային իշխանութեան եւ իր 

անունով անդրադարձաւ Ազգագրական թանգարանի հիմնադրման կարեւորութեան` 

ընդծգելով, որ թանգարանին մէջ ցուցադրուած նմուշները ժամանակին եղած են կենցաղային 

սովորական իրեր, սակայն այսօր անոնք հիանալի միջոցներ են` մեզ այդ ժամանակաշրջանին 

մէջ ապրող ժողովուրդի կեանքին, սովորութիւններուն ու հաւատքին հաղորդ դարձնելու 

համար: Ան մատնանշելով հայերու եւ պարսիկներու միջեւ խաղաղ եւ փոխադարձ յարգանքի ու 

վստահութեան վրայ հիմնուած յարաբերութիւնը` յոյս յայտնեց, որ սոյն մթնոլորտը 

նորարարութիւններու խթան կը հանդիսանայ ի նպաստ հայկական մշակոյթի առաւել եւս 

ծանօթացման: 
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Սպահանի նահանգապետ Ապպաս Ռեզայի գնահատելով Ազգագրական թանգարանի 

հիմնադրումը, նաեւ` պաշտօնական բացման հանդիսութեան կազմակերպումը, մատնանշեց, 

որ միշտ յատուկ աշխուժութիւն  զգացած է, երբ այցելած է Ս. Ամենափրկիչ վանք եւ յոյս 

յայտնեց, որ սոյն թանգարանը առաւել եւս պիտի ծանօթացնէ շրջանի հայութեան 

սովորութիւնները: 

Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդ Սիփան եպս. Քեչեճեան իր պատգամին մէջ 

շնորհակալական խօսք ուղղեց բոլոր անոնց, որոնք սատարեցին թանգարանի բացման: Ան  

ընդգծեց, որ թանգարանին յարատեւումը եւ մասունքներու արժեւորումը պիտի թողունք 

յառաջիկայ սերունդներուն այն յոյսով, որ անոնք իրենց արդարադատ խղճով պիտի կատարեն 

լիիրաւ արժեւորումը: 

Երեկոյի ընթացքին գործադրուեցաւ նաեւ գեղարուեստական յայտագիր: 

Փիթըր Ուիտերուտի Այցելութիւնը Ազգային 

Առաջնորդարան 

19 յունիսին,  Ազգային առաջնորդարան այցելեց 

Կիպրոսի մէջ Շուէտի պետութեան եւ դեսպանութեան 

կողմէ նշանակուած կրօններու հակամարտութեանց եւ 

խաղաղութեան գործընթացի խօսնակ եւ համադրող 

Փիթըր Ուիտերուտը, որ դիմաւորուեցաւ թեմի 

կաթողիկոսական փոխանորդ Խորէն  արք. 

Տողրամաճեանին կողմէ: 

Սրբազան հայրը նախ շնորհակալութիւն յայտնեց 

պաշտօնական այս այցելութեան եւ կրօնական դասուն ու 

կիպրահայութեան անունով բարեմաղթութիւններ 

կատարեց   Ուիտէրուտին ստանձնած պաշտօնին եւ առաքելութեան համար: 

Հանդիպումի ընթացքին Փիթըր Ուիտերուտ խնդրեց սրբազանէն, որ արժեւորէ եւ մատնանշէ 

թերի մնացած երեւոյթներն ու երեսները, ինչպէս նաեւ իր առաջարկները ներկայացնէ  իրենց 10 

տարուան աշխատանքներուն մասին: Արծարծուեցան նաեւ զանազան հարցեր` գաղութային, 

հոգեւոր, ազգային, քաղաքական, կրօնական, կրթական, ընկերային, մշակութային եւ 

համայնքային, յատկապէս հիւսիսային Կիպրոսի գօտիէն ներս բռնագրաւուած Մակարայ 

վանքին ու մեր եկեղեցիներուն մասին, նաեւ` քննելու կարելիութիւնը աւելի յաճախակիօրէն 

պատարագներ կատարելու այդտեղ: 

«Մելքոն Եւ Անժէլ Մելքոնեան Հայ Կեդրոն»-

ի Անուանակոչութեան Արարողութիւն 

Նախագահութեամբ թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանի, ընկերակցութեամբ 

առաջնորդական փոխանորդ Թորգոմ եպս. Տօնոյեանի, 23 յունիսին Հիւսիսային Սան Ֆերնանտօ 
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Հովիտի Հայ կեդրոնը վերանուանուեցաւ «Մելքոն եւ Անժէլ Մելքոնեան հայ կեդրոն»: Ազգային 

բարերարներ` Վարանդ եւ Հուրի Մելքոնեան ամոլի յիշեալ կեդրոնին համար նուիրաբերած էին 

մեծ գումար մը: 

Բացման արարողութենէն ետք տեղի ունեցաւ ճաշկերոյթ, որուն ընթացքին գործադրուեցաւ 

կոկիկ յայտագիր մը: Ելոյթ ունեցան ՀՅԴ «Արշաւիր Շիրակեան» եւ Կեդրոնական կոմիտէի 

ներկայացուցիչները, Մելքոնեան ընտանիքի անդամները, բարերարը եւ առաջնորդ սրբազանը, 

որոնք իրենց գոհունակութիւնը յայտնեցին այս իրագործումին համար: 

Եպիսկոպոսական Պատարագ Եւ Մեծարումներ 

16 յունիսին Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանը հանդիսապետեց 

Հոլիվուտի Ս. Կարապետ մայր եկեղեցւոյ ս. պատարագին եւ ուղղեց իր պատգամը: 

Հայրերու օրուան առիթով եւ տարիներու աւանդութեան համաձայն, պատարագին ընթացքին 

գնահատանքի արժանացան երկու օրինակելի հայրեր` Օննիկ Պէրպէրեանը եւ Կերի Տաղլեանը: 

Առաջնորդ սրբազանը հայրերու օրուան առթիւ օրհնեց եւ շնորհաւորեց բոլոր հայրերը եւ 

ընդգծեց տիպար հօր յատկանիշները` յորդորելով, որ անոնք պէտք է ըլլան հաւատացեալ, 

հաւատարիմ եւ օրինակ դառնան իրենց զաւակներուն` բարեպաշտութեամբ եւ 

աշխատասիրութեամբ, դրական ներշնչում եւ յոյս տալով իրենց ընտանիքներուն: 

Եկեղեցւոյ հովիւ Վիգէն Ա. քհնյ. Վասիլեանը ներկայացնելով օրուան մեծարեալները` վեր առաւ 

Օննիկ Պէրպէրեանի նիւթաբարոյական նուիրուածութիւնը Ս. Կարապետ մայր եկեղեցւոյ, Ռոզ 

եւ Ալեք Փիլիպոս ազգային վարժարանին եւ իբրեւ ատենապետ` ՀՄԸՄ-ի Լոս Անճելըսի 

մասնաճիւղին: Քահանայ հայրը նաեւ գնահատեց Կերի Տաղլեանի նիւթաբարոյական 

օժանդակութիւնը Ս. Կարապետ մայր եկեղեցւոյ: Աւարտին առաջնորդ սրբազանը 

յուշատախտակներ յանձնեց մեծարեալներուն: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Տան Մէջ Տրամադրութիւնը Բարձրացնող 6 Բան 

Տան մէջ շատ քիչ բան պէտք է տրամադրութիւնը բարձր պահելու համար: Ահաւասիկ 6 պարզ 

միջոցներ` տան մէջ հանգիստ զգալու եւ տրամադրութիւնը բարձր պահելու համար: 

1 – Լոյսը 

Ջանացէք միշտ լուսաւոր պահել տան 

սենեակները: Բացէք փեղկերն ու 

վարագոյրները, թող լուսաւորուի տունը: Օրը 

սկսէք լոյսով եւ ինքնաբերաբար աւելի ուրախ 

պիտի զգաք: Մութը իրեն հետ կը բերէ սեւ 

միտքեր ու յոռետեսութիւն: Հրաժարեցէք 

թանձր վարագոյրներէն, գորշ ու խճողուած 

կահոյքէն, բայց մանաւանդ լոյսը թող ողողէ 

տան բոլոր սենեակները: 

2 –Բոյսերը 

Բոյսեր զետեղեցէք ամէնուրեք: Անոնց կանաչ տերեւներն ու սիրուն ծաղիկները ոչ միայն գոյն եւ 

կեանք պիտի տան ձեր տան, այլեւ պիտի մաքրեն օդը եւ հաճելի զգացողութիւն եւ 

հանգստութիւն պիտի պարգեւեն ձեզի: 

3 –Ընտանի Անասուն Մը 

Տան մէջ ընտանի անասուն մը պահելը նոյնպէս 

տրամադրութիւն կը բարձրացնէ. շուն, կատու, թռչուն 

թէ ձուկ… ի՛նչ ալ ըլլայ անասունին տեսակը, անոր 

ցուցաբերած ձեր սէրն ու գուրգուրանքը 

բաւարարութեան զգացում պիտի արթնցնեն ձեր մէջ, 

իսկ անոնց կողմէ երախտագիտութեան նուազագոյն 

նշան պիտի մոռցնէ օրուան ձեր հոգերն ու 

նեղութիւնները: 

4 –Կարդալու Մտերմիկ Անկիւն Մը 

Տան մէջ ընտրեցէք խաղաղ, փոքրիկ անկիւն մը` ձեր հանգիստին համար: Զետեղեցէք 

հանգստաւէտ բազկաթոռ մը, բայց, ինչո՞ւ չէ, նաեւ` կարպետ մը ու քանի մը փափուկ բարձ: 

Օրուան ընթացքին ունեցէք ձեր դադարի ժամը, քաշուեցէք ձեր անկիւնը եւ կարդացէք: Այս 

«անմեղ անձնասիրութիւնը» սովորութեան պիտի վերածուի եւ շատ չանցած` պիտի բարեփոխէ 

ձեր ներաշխարհը: 
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5 –Անուշ Բոյրը  

Գնեցէք բուրաւէտ մոմեր` լաւանտի, էօքալիփթիւսի, կիտրոնի եւ այլ բոյրերով ու օրուան որոշ 

ժամերուն վառեցէք զանոնք: Անուշ բոյրերը շատ մեծ ազդեցութիւն կը գործեն ձեր 

տրամադրութեան վրայ: Անոնք ուրախ զգացողութիւններ եւ լաւատեսութիւն կը պարգեւեն: 

Կրնաք դուք եւս, ըստ ճաշակի, բոյրեր պատրաստել` կիտրոնի, նարինջի կեղեւներ, կասիայի 

փայտիկներ, մեխակի քամեր կամ այլ նիւթեր ջուրի մէջ եռացնելով: 

6 –Լռութիւնը – Մեղմ Երաժշտութիւնը 

Ջանացէք տան մէջ աղմուկը նուազագոյնի իջեցնել : Անջատել հեռատեսիլին ձայնը, փակել 

փողոցին աղմուկը տուն փոխադրող պատուհանը, հրաժարիլ տան մէջ բարձրակրունկ 

կօշիկներով շրջելէ, խուսափիլ պոռալով խօսելէ… Աղմուկը ջղագրգիռ կը դարձնէ թէ՛ ձեզ եւ թէ՛ 

տան մէջ մնացեալ անդամները: Բացի այս նախազգուշութիւններէն` երբեմն ականջակալներով 

կտրուեցէք ձեր շրջապատէն եւ հաճելի երաժշտութիւն մտիկ ըրէք: 

Որոնք Են Տան Ամէնէն Աղտոտ Առարկաները 

Ամերիկացի գիտնականներու կարծիքով, 

երեւութապէս մաքուր համարուած տան մէջ իսկ 

կան հատուածներ եւ առարկաներ, որոնք կրնան 

վնասել մեր առողջութեան, եթէ յաճախ չմաքրուին 

ու չհականեխուին: 

Ստորեւ կը ներկայացնենք տան ամէնէն աղտոտ 

առարկաները` ըստ ամերիկացի գիտնականներուն: 

1.- Խոհանոցին լուացարանը 

2.- Պնակեղէնները լուալու սպունգը 

3.- Լոգարանին վարագոյրը 

4.- Ուտելիքները կտրատելու տախտակը 

5.- Սառնարանը 

6.- Ձեռքի սրբիչները 

7.- Հեռատեսիլի եւ այլ սարքերու հեռակառավարման վահանակը (ռիմոթ քոնթրոլ) 

8.- Ստեղնաշարը 

9.- Բռնակները եւ լոյսի անջատիչները 

10.- Ներքնակներն ու բարձերը 

11.- Բաղնիքին աթոռը 

12.- Մանրալիքը 

www.aztagdaily.com 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

«Գժուել» 

Եւ ինձ լսելով` 

Կարող են ասել. 

«Գժուե՞լ է, ի՜նչ է»:  

Իսկ ես էլ կ՛ասեմ. 

«Այո, գժուե՜լ եմ, 

Ինչո՞ւ չգժուել»: 

Իսկ գժուելով չե՞ն սիրում եւ ատում: 

Իսկ գժուելուց չէ՞ փայտը ճարճատում: 

Առանց գժուելու` չկայ շահած մարտ: 

Առանց գժուելու` չեն ծնի նոր մարդ: 

Մինչեւ չգժուի` ջուրը չի եռայ, 

Կեղեւ չի պատռի հատիկը նռան: 

Ծառե՞րն են փթթում` 

Գժուա՜ծ են անշուշտ: 

Երկիրն է պտտում` 

Գժուած է անշուշտ… 

Սերմերը մինչեւ կարգին չգժուեն` 

Բերք չեն դառնալու: 

Թաթերը մինչեւ կարգին չգժուեն` 

Ձեռք չեն դառնալու: 

Բառերն էլ մինչեւ կարգին չգժուեն` 

Երգ չեն դառնալու… 

Ա՜խ, ուր էր թէ ես միշտ գիժ լինէի… 

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ 

1940-ական թուականներուն հայ գրականութեան կեանքին մէջ հիմնական փոփոխութիւն 

մտցուց Չանախչիէն Երեւան եկած 17-18 տարեկան Պարոյր Ղազարեանը, որ հետագային 

գրական աշխարհին յայտնի դարձաւ Սեւակ ծածկանունով։ Սեւակի անուանակոչումին 

կնքահայրը եղած է «Սովետական գրականութիւն» ամսագրի խմբագիր Ռուբէն Զարեանը, որ 

պատանի Պարոյրին բանաստեղծութիւնները կարդալէ վերջ հմայուած է, եւ որոշած է ոչ միայն 

տպագրել զանոնք,այլ նաեւ անոր իսկական բանաստեղծի անուն շնորհել։ Զարեանի 

ցանկութիւնն էր Մեծ Եղեռնին նահատակուած բանաստեղծ Ռուբէն Սեւակի պատուըւիլը 

տեսնել այս նոր բանաստեղծին մէջ։ Այս ծածկանունին ընտրութիւնը ծանր հետեւանքներ 

ունեցաւ թէ՛ Զարեանին եւ թէ՛ Սեւակին վրայ։ Խմբագիր Զարեան պաշտօնազրկուեցաւ, իսկ 

Սեւակէն ոչ մէկ տող տպուեցաւ մինչեւ 1948։ 
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