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          Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 518, àõñµ³Ã,  06 ¸ºÎîºØ´ºð, 2019 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Քուէյթի «Քրիստափոր» 

երիտասարդական եւ «Հ. Դժոխք» Պատանեկան 

Միութիւններուն, «Արի՛ք Միանանք, Յառաջ Գնանք» 

կարգախօսով, Ուրբաթ, 29 Նոյեմբեր 2019ին, 

քուէյթահայութիւնը հանդիսաւոր կերպով նշեց ՀՅԴ 

129րդ ամեակը։ 

Հանդիսութիւնը կը վայելէր Քուէյթի եւ Շրջակայից 

Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ ՝ Հոգշ. Տ. 

Պետրոս Վրդ. Մանուէլեանի հովանաւորութիւնը։ 

Հանդիսութիւնը կը գլխաւորէր ՀՅԴ Բիւրոյի 

Ներկայացուցիչ Ընկ. Յակոբ Տէր խաչատուրեանըֈ 

Սոյն նախաձեռնութեան նաեւ ներկայ էին ՀՅԴ Բ.ի 

անդամ Ընկ. Յակոբ Խաչերեանը, Քուէյթի մօտ ՀՀ 

Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան Տիար Սարմէն 

Պաղտասարեանը, ՀՀ Հիւպատոս Վարդգէս 

Յովսէփեանը, Քույէթի ազգային եւ միութենական 

մարմիններու ներկայացուցիչներ, ազգային շունչով 

տոգորուած Քուէյթահայեր, երիտասարդներ ու 

պատանիներ։ 

Օրուան յայտագրի բացումը կատարուեցաւ ՀՄԸՄ-ի 

փողերախումբին եւ տարազաւոր քոյրերու ու 

եղբայրներու հանդիսաւոր տողանցքով, ուր հնչեցին՝ 

Քուէյթի, Հայաստանի եւ ՀՅԴ-ի քայլերգները, 
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պատանեկան երգչախումբի երգեցողութեամբ։ 

Օրուան բեմավար՝ Ընկ. Ճորճ Արապաթլեան, բացման իր խօսքով այս օրը 

յայտարարեց՝ հաշուետուութեան ու ուխտի վերանորոգման օր, ապա անդրադառնալով 

ՀՅԴ-ի ծաւալած 129 ամեայ գործունէութեան ըսաւ《Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցութիւնը իր ծննդեան օրէն իսկ, ֆետայիին զէնքով, մտաւորականին գրիչով ու 

ռանչպարին բահով ծառայեց հայ ազգին ու հայրենիքին: Անոր մտահոգութեան 

առանցքը եղաւ հայ ազգին արժանավայել գոյատեւումը՝ իր իսկ հողին վրայ: 

Հարենիքէն ներս թէ դուրս՝ ամենատարբեր եղանակներով աշխատեցաւ, որ հայ մարդը 

երբեք չկորսնցնէ իր ազգային ինքնութիւնը. պահպանէ հայոց լեզուն, պատմութիւնը, 

հաւատքն ու մշակոյթը, ինչպէս նաեւ՝ ընտանեկան սրբութիւնն ու աւանդական 

բարքերը»: 

Իսկոյն, յեղափոխական երգերով ելոյթ ունեցաւ պատանեկան երգչախումբը, 

ղեկավարութեամբ Տիկին Ժաննա Սերոբեանի։ 

Այս առթիւ ՀՅԴ Քուէյթի Պատկան Մարմնի Ներկայացուցիչ Ընկ. Ներսէս Սարգիսեան 

իր խօսքը ուղղեց ներկաներուն ըսելով «Երբ հաւաքուած ենք ՀՅԴ 129րդ ամեակի 

առթիւ, չենք կրնար շրջանցել մեր անցեալի եւ ներկայի 

արժէքներու մասին խորհրդածելը, զանոնք ոգեկոչելը եւ 

մեր համեստ տուրքը փոխանցելը ՀՅԴ-ի քրտնաթոր 

վաստակին։ 

129 տարիներու կենսափորձով, Դաշնակցութիւնը 

ստեղծեց ինքնուրոյն եւ հայ ազգի էութիւնը 

արտացոլացնող արժէհամակարգ, 

գաղափարախօսութիւն, որուն հիմնական առանցքները 

եղան՝ ազգային արժէքները, ընկերային արդարութիւնը, 

հայրենիքի եւ պետականութեան գաղափարները, 

ժողովրդավարութիւնն ու յեղափոխութիւնը, յանուն 

ազատ անկախ եւ միացեալ Հայաստանի կերտման իր 

ծրագրային նպատակին»։ 
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Ապա գեղարուեստական բաժինը շարունակուեցաւ Տիկին Կիլտա Իյճեանին կողմէ, 

Անդրանիկ Ծառուկեանի «Թուղթ Առ Երեւան» բանաստեղծութենէն հատուածի մը 

ներկայացումով։ 

Արդարեւ, ՀՅԴ Բ․-ի Ներկայացուցիչ Ընկ. Յակոբ Տէր Խաչատուրեան հանգամանօրէն 

իր պատգամը փոխանցեց հանդիսականներուն ըսելով « Հակառակ ամէն տեսակի 

դժուարութիւններուն եւ մարտահրաւէրներուն, մենք չենք կրնար վհատիլ, իրաւունք 

չունինք յուսահատելուֈ Որպէս ղեկավարութիւն մեր պարտականութիւնն է պահել 

լաւատեսութիւնը եւ վճռակամութիւնը, յառաջ նայելու, կառուցողական լուծումներ 

գտնելու եւ վստահութիւն ներշնչելու մեր երիտասարդութեան մօտ, որպէսզի պայքարը 

անխափան շարունակուի եւ անոնց կիզակէտը միշտ դառնայ Հայրենիքը։ 

Ուստի, պարտինք մեր բոլոր իրագործումները կատարել ազգովին եւ միացեալ ուժերով 

բազմապատկել զանոնքֈ Ստեղծել ազգային օրակարգ, որպէսզի հայրենի 

պետականութիւնը պինդ ու ծաղկուն պահենքֈ Ամէն ջանք թափենք, որ արեան գնով 

ձեռք բերուած արցախեան յաղթանակը միջազգայինօրէն ամրագրուի, մինչեւ անոր 

միացումը Հայաստանինֈ Օժանդակենք Ջաւախահայութեան, իրենց մարդկային ու 

ազգային փոքրամասնական իրաւունքներու պաշպանութեան պայքարին մէջֈ Իսկ 

սփիւռքի հայութեան՝ հաղորդենք նոր կենսունակութիւն եւ հայակերտման մեր գործին 

նոր թափ եւ վճռակամութիւն տանք։ 

Պարտինք ազգովին բռնցքուիլ, որպէսզի անխաթար պահենք կազմակերպուած հայու 

կերպարը՝ յանդուգն, ուղղամիտ, արդիական, յառաջդիմական եւ մանաւանդ իր դատին 

աներեր կառչած»։ 

Ապա Սարգիս Կիրակոսեանի «Օրհներգ 

Մերօրեայ Ասպետներուն» ազգայնաշունչ 

քերթուածը մատուցուեցաւ Ընկհ. Մարիա 

Սարգիսեանի կատարողութեամբ։ 

Հայրենասիրական ճոխ երգացանկով մը 

ելոյթ ունեցան այս առիթով յատուկ 

հրաւիրուած հայրենի երգչուհի՝ Նարէ 

Գէորգեանն ու յեղափոխական երգերու 

Լիբանանահայ մեկնաբան՝ Վիգէն 

Տիշչէքէնեանը ընկերակցութեամբ «Արազ» 

նուագախումբին, որոնք մեծապէս 

խանդավառեցին ներկաները։ 

Հանդիսութեան եզրափակիչ խօսքը արտասանեց Հոգեշնո՛րհ Հայր Սուրբը, որ 

անդրադառնալով օրուան խորհուրդին ըսաւ «Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 

առաքելութեան առանցքը կը կազմէ ազգային արժէքներու պահպանումը, հայ 

եկեղեցւոյ եւ հայ դպրոցի սատարումն ու զանոնք զօրացնելու նպատակադրումը: 

Քուէյթի հայ գաղութը՝ իր եկեղեցիով ու դպրոցով տասնամեակներ շարունակ վայելած 

է եւ մինչեւ օրս կը վայելէ այս կազմակերպութեան գուրգուրանքը: Ա՛յս եղած է 

Դաշնակցութեան սրբազան առաքելութիւնը ամէնուրեք: Հետեւաբար, ոչ մէկուն խորթ 

թող չթուայ, երբ այսօր Դաշնակցական երիտասարդներ իրենց բողոքի ձայնը կը 
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բարձրացնեն յանուն ազգային արժէքներու պահպանման, մերժելով որեւէ նահանջ 

հայոց լեզուի եւ հայ եկեղեցւոյ պատմութեան ուսուցման գործընթացին մէջ, որովհետեւ 

անոնք դաստիարակուած են այդ արժէքներով: Անոնք քաջ կը գիտակցին, որ ինչպէս 

հայրենիքի, այդպէս ալ սփիւռքի ողջ տարածքին ազգային այդ արժէքներն են, որոնք 

մեզ հայ պահած են ու պաշտպանած՝ օտարանալու կամ ապազգայնանալու վտանգէն»։ 

Վերանորոգ թափով եւ ազգային վառ զգացումներով լիացած քուէյթահայերը մեկնեցան 

սրահէն, ՀՅԴ 130րդ ամեակը յաւելեալ յանձնառութեամբ եւ վճռակամութեամբ 

դիմաւորելու խոստումով։ 

Թղթակցութիւն՝ 

Մարիա Սարգիսեան 

 

Երկուշաբթի, 2 Դեկտեմբեր 2019-ին, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հոգշ. Տ. 

Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան ներկայ գտնուեցաւ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու 

Անկախութեան 48 ամեակին առիթով Քուէյթի մօտ Արաբական Միացեալ 

Էմիրութիւններու Դեսպանութեան կազմակերպած ընդունելութեան, որ տեղի ունեցաւ 

«Ալ Ճումայրա» պանդոկի «Ալ Պատրիա» սրահին մէջ: Հայր Սուրբին կ'ընկերակցէր 

գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեանը: 

www.aztarar.com 
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 Հայոց պատմութեան մէջ չկայ ազգային 

գաղափարի մը շուրջ համախմբուած 

հաւաքականութիւն մը, ինչպիսին է ժողովուրդի ծոցէն 

ծնած կուսակցութիւնը՝ Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցութիւնը: Աւելի քան մէկ ու քառորդ դար 

կեանք ունեցող ազգային առաքելութիւն մը` լի բազում 

զրկանքներով ու զոհողութիւններով: 129-ամեայ 

ճանապարհ մը` աննկարագրելի խոյանքներով ու 

սխրանքներով:  

 Ո՞վ է դաշնակցականը: «Հայրենիքին ու 

ժողովուրդին համար մաքառող անձն է Դաշնակցականը»… պարզ` միեւնոյն ժամանակ 

խորունկ իմաստ ու նշանակութիւն ունեցող այս  նախադասութեան մէջ ամփոփուած կը 

տեսնենք Դաշնակցականի կերպարն ու ինքնութիւնը. այլ խօսքով՝ Դաշնակցութեան 

էութիւնըֈ  

 Արդարեւ, կարելի չէ հասկնալ վերջին 129 տարիներու մեր ժողովուրդին կեանքը, 

առանց անդրադառնալու Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան առանցքային 

ներկայութեան: Կարելի չէ հասկնալ մանաւանդ սփիւռքի կազմաւորումը, առանց ՀՅԴ 

ճշդորոշիչ դերակատարութեան: Վերջապէս, կարելի չէ հասկնալ, ինչպէս սփիւռքի 

տարբեր գաղութներու, այդպէս ալ Քուէյթի հայ գաղութի պատմութիւնը, առանց 

Դաշնակցութեան լայնածաւալ աշխատանքը ուսումնասիրելու: 

 Դաշնակցութիւնը սոսկ անցեալ չէ սակայն: Ամէն տարի կրկնուող այս 

տօնակատարութիւնները առիթ կը հանդիսանան, որ Դաշնակցութիւնը 

ինքնաքննութեամբ արդար գնահատական տայ իր ե՛ւս մէկ տարուան գործունէութեան, 

միշտ վկայակոչելով իր ազգակերտ ու հայրենաշէն ծառայութիւններով լի անցեալը, եւ 

վերանորոգ ուխտով նայելով յառաջ՝ լծուելու Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի պայծառ 

ապագայի կերտման սրբազան գործին: 

 Հետեւաբար, ջերմօրէն կը շնորհաւորենք Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 

մեծ ընտանիքը ի Քուէյթ, ի Հայաստան եւ ի սփիւռս աշխարհի: Վստահ ենք, որ 

Դաշնակցութիւնը, միշտ մեկնելով մեր ազգի ու հայրենիքի ընդհանրական ու գերագոյն 

շահերէն, վերանորոգ հաւատքով ու յանձնառութեամբ պիտի շարունակէ իր ազգային 

առաքելութիւնը: 

Աղօթարար` 

Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Քուէյթի 

Եւ Շրջակայից Հայոց Թեմի 
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Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան օրը, տարեկան 

հաշուետուութեան օր է, հաշուետուութիւն կատարածի, 

չկատարածի եւ կատարելիքներուն շուրջֈ Հաշուետուութիւն 

սեփական ժողովուրդին, որ Դաշնակցութեան գոյութեան 

պատճառն ու նպատակն էֈ 

Սակայն երբ հաւաքուած ենք ՀՅԴ 129-րդ ամեակի առթիւ, 

չենք կրնար շրջանցել մեր անցեալի եւ ներկայի արժէքներու 

մասին խորհրդածիլը, զանոնք ոգեկոչելը եւ մեր համեստ 

տուրքը փոխանցել այս վիթխարի կաղնիի հսկայ 

վաստակինֈ 

129 տարիներու շքեղ երթ մը, որուն հիմնական բնորոշիչը 

եղաւ հայ ազգին ու Հայաստանին համար զոհողութիւնըֈ 

129 տարիներ յագեցած մէկը միւսէն հիմնական, արժէքաւոր 

ու վաւերական իրողութիւններով, պատմաքաղաքական 

մնայուն կշիռ ունեցող բազմաթիւ գործերով, հայոց պատմութեան նորագոյն շրջանը շքեղ 

ոսկեմատեանի մը վերածուած դէմքերով ու դէպքերով, սկսած հիմնադիրներէն՝ Քրիստափորը, 

Ռոստոմն ու Զաւարեանը եւ անոնց գործակիցները, որոնք՝ միտք, խիղճ, կամք եւ բարոյական 

իւրայատուկ դիմագիծ տուին Դաշնակցութեան, մինչեւ հազարաւոր ֆետայիներն ու գործիչները՝ 

Գէորգ Չաւուշէն, Աղբիւր Սերոբէն մինչեւ Արամ Մանուկեանները, Սողոմոն Թէհլիրեանները, 

Նժդեհներն ու Դրօները, հասնելով մինչեւ Արցախի ազատագրական պայքար եւ այդ պայքարին 

մէջ իրենց կեանքը զոհաբերած՝ Բեկորները, Կարօտները, Պետօները ու դեռ շատ ու շատերը, եւ 

դեռ հարիւրաւոր մտաւորականները եւ գրչի ու մտքի գործիչները՝ Վարանդեաններէն, Դանիէլ 

Վարուժաններէն, Սիամանթօներէն մինչեւ Վրացեանները, Աղբալեանները, Շանթերը եւ ապա 

Սարգիս Զէյթլեանները, Հրայր Մարուխեաններն ու Հրաչ Տասնապետեաններըֈ 

Դիւցազնական իր անցեալով զինուած, միշտ նորոգուած ու նոր այս կուսակցութիւնն է, որ 

կոչուած է դիմագրաւելու մերօրեայ մարտահրաւէրները Հայրենիքի թէ սփիւռքի մէջֈ  

Եւ այսօ՛ր, ամէն օրէ աւելի մենք այլ ելք չունինք մեր դիմաց, մենք ազգովին պարտաւոր ենք եւ 

դատապարտուած յաղթելուֈ 

ՀՅԴ 130 ամեակը կը դիմաւորենք նորոգուած յանձնառութեամբ եւ վճռակամութեամբ, ուրեմն՝  

ԱՐԻ՛Ք ՄԻԱՆԱՆՔ, ՅԱՌԱՋ ԳՆԱՆՔ 

ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԹԵՒ ԴԻԿՈՒՆՔ ՏԱՆՔ 

 

Քուէյթ, 29 Նոյեմբեր 2019 
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Կիրակի, 1 Դեկտեմբեր 2019-ին, ՀՅԴ Բիւրոյի Ներկայացուցիչ՝ ընկ. Յակոբ Տէր Խաչատուրեան 

հանդիպեցաւ Թեմիս կաթողիկոսական փոխանորդ՝ Հոգշ. Տ. Պետրոս վրդ. Մանուէլեանի 

գլխաւորութեամբ՝ Համայնքի Ազգային մարմիններու եւ գործող միութեանց վարչութիւններուն 

հետ:  

Հանդիպման ներկայ էին նաեւ Արժ. Տ. Արտակ քհնյ. Քէհեաեանը եւ շրջանիս Հայ Դատի 

յանձնախումբի անդամները:  

Բիւրոյի ներկայացուցիչը իր ողջոյնի խօսքը փոխանցելէ ետք, ճոխ զեկոյցով մը ներկայացուց Հայ 

Դատի աշխարհասփիւռ գրասենեակներու եւ յանձնախումբերու տարած անխոնջ աշխատանքը, 

ադրադարձաւ նաեւ վերջերս կազմակերցուած դրամահաւաքներու մասին, ապա բարձրօրէն 

գնահատեց համայնքիս արժանավայել մասնակցութիւնը եւ նուիրուածութիւնը Հայ դատի 

աշխատանքներուն: 

Բիւրոյի ներկայացուցիչը նաեւ հաստատեց.- «մեր հիմնական առաջնահերթութիւններէն է նաեւ 

այն, որ Արցախը զերծ մնայ որեւէ ցնցումէ, որեւէ պարտադրուած թեկնածուէ, եւ մենք 

պատրաստ ենք սատարելու այսպէս կոչուած համախոհական թեկնածուին: Բայց եթէ այդպիսի 

թեկնածու չըլլայ, բնականաբար, մենք հանդէս պիտի գանք մեր թեկնածուով, կա՛մ 

Դաշնակցութեան թեկնածուով»: 
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ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ 

Հրաշալի հանդիպում մը, ուշացած, բայց կարեւոր ու 

խրախուսիչ: Հանդիպում մը, զորս չէր կրնար ըլլալ 

հապճէպ ու սովորական, մանաւանդ, երբ զրուցակիցդ 

կը ներկայացնէ հայ ժողովուրդի մշակութային 

գլխաւոր բանակի, որ երեք տարիներու «ուշացած», 

բայց տիրական  ներկայութիւն է Քուէյթի մէջ, այդ 

բանակի հրամանատար՝ Համազգայինի Քուէյթի 

մեկուսի կազմի վարչութեան ատենապետ՝ ընկ. 

Տիգրան Պայաթեանն է: 

Այս անգամ սուրճը փոխարինեցինք բուրումնավէտ 

թէյով եւ ջերմ զրոյցը ծայր առաւ: 

Ա.-ընկ. Տիգրան ինչո՞ւ ուշացաւ Համազգայինի ծնունդը Քուէյթի մէջ: 

Տ.-Պէտք է ըսել որ մշակութային ելոյթներ ու ձեռնարկներ, միշտ ալ տեղի ունեցած են Քուէյթի 

մէջ, ՀՕՄ-ի, զանազան յանձնախումբերու եւ մարմիններու կազմակերպմամբ: Ճիշդ երեք 

տարիներ առաջ, խումբ մը նուիրեալներու ջանքերով հնարաւոր եղաւ համախմբել 

արուեստասէր ու մշակութասէր երիտասարդները Համազգայինի  հարկին տակ: 

Քուէյթի մեկուսի կազմը իր ներկայ վարչութիւնը ընտրեց երկու տարուայ ժամկէտով 

աշխատանքները համադրելու համար: Փառք Աստուծոյ, մեր աշխատանքային առաջին տարին 

բոլորեցինք յաջողութեամբ:  

Ա.- խնդրեմ, ներկայացնէ՛ք կատարուած աշխատանքները: 

Տ.- Բնականաբար, պէտք էր շարունակել նախորդներու աշխատանքը աւելի աշխուժ և աւելի մեծ 

թափովֈ Ուրախ եմ յայտնելու, որ մեր 120 անդամներէ բաղկացած միութիւնը՝ այսօր կը հաշուէ 

150 անդամներ: Կը կարծեմ սա շատ ոգեւորիչ է եւ խրախուսող: 

Հարկ է յիշել, որ մեր յանձնախումբերը կազմուած են եւ կ՛աշխատին կամաւորական 

հիմունքներով, երբե՛ք սահմանափակում չկայ կազմերու թիւի առումովֈ 

Այսօր մենք ունինք հետեւեալ վեց յանձնախումբերը. 

1. Թատերական յանձնախումբը որ ամիսներէ ի վեր կը 

պատրաստուի որպէսզի յառաջիկայ Ապրիլին ներկայացնէ կատակերգութիւն մը: 

2. Երաժշտական յանձնախումբը որ կը ծրագրէ համերգներ 

տեղական ուժերով ու տաղանդներով: 

3. Պարարուեստի յանձնախումբը կը զբաղի պարարուեստի դպրոցի 

կազմակերպչական աշխատանքներով: Այստեղ ուրախութեամբ կ'ուզեմ  նշել, թէ մեր  

հայրենի պարուսոյց՝ օրդ. Ժէնիա Գոլոյեանը արդէն Քուէյթի մէջ է եւ ստանձնած է 4րդ-էն 

12-րդ դասարաններու  աշակերտներէն բաղկացած խումբերու մարզումները: Ունինք 

նաեւ  «Շաքէ» պարախումբը, որ տարիներէ ի վեր փայլուն ներկայութիւն է մեր համայնքի 

մշակութային կեանքէն ներս: 
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4. Քարոզչական յանձնախումբը, որ կը գործէ որպէս մեր ընտանիքի 

քարոզչական մեքենան, այս յանձնախումբին միջոցով մեր բոլոր ձեռնարկներն ու 

աշխատանքները կը լուսաբանուին մետիա աշխարհի  մէջ: 

5. Ընկերային յանձնախումբը իր կարգին պարբերաբար կը 

կազմակերպէ ընկերային հաւաքներ եւ կը ստեղծէ ջերմ ու հաճելի մթնոլորտ: 

6. Գրական-դաստիարակչական յանձնախումբը կը կազմակերպէ 

հայ գրականութեան նուիրուած  երեկոներ: 

 

Ընտրուելէ ետք, 29 Յունուարին կազմակերպեցինք ընդհանուր հաւաք մը, ուր 

յանձնախումբերուն փոխանցեցինք, թէ վարչութիւնը միշտ զօրավիգ պիտի կանգնի 

իրենց բոլոր ծրագիրներու իրականացմանը: 

 

Առ այդ՝ մեր աշխատանքային առաջին տարուան ընթացքին իրականացուցինք 

հետեւեալ ձեռնարկները.- 

1. Ապրիլի 3-ին, ընկերային յանձնախումբը կազմակերպեց երգի 

երեկոյ մը «Քարաոքէ»: 

2. Մայիսի 5-ին, տեղի ունեցաւ «Աշուղական Երեկոյ»ն, որուն իրենց 

մասնակցութիւնը բերին մեծ թիւով համազգանայականներ: 

3. 10 Մայիսին կազմակերպեցինք ընթրիք երեկոյ մը, ընթացքին 

վարչութիւնը գնահատեց «Աշուղական Երեկոյ»ի կազմակերպողներն ու անոր 

յաջողութեան մէջ ներդրում ունեցողները: 

4. 23 Հոկտեմբերին տեղի ունեցաւ «Կոմիտաս»ի ծննդեան 150-

ամեակին նուիրուած գեղարուեստական հրաշալի երեկոն, որուն իրենց 

մասնակցութիւնը բերին համայնքի տաղանդաւոր երաժիշտներն ու 

արուեստագէտները, եւ Հայրենիքէն ժամանած «Հարմոնիա» լարային քառեակը ֈ 

Ա.- խնդրեմ անդրադարձէ՛ք յառաջիկայի ձեր ծրագիրներուն մասին: 

Տ.- Նախատեսած ենք բազմաթիւ ծրագիրներ: Թէեւ Ամանորը մօտ է և մարդիկ զբաղուած են 

տօներով, սակայն Համազգայինի աշխատանքները կը շարունակուին և կը պատրաստուինք 

հետեւեալ ձեռնարկներուն.- 

1. Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան 150-ամեակին նուիրուած 

գրական գեղարուեստական երեկոյֈ 

2. Վաստակաւոր երգիծաբան՝ Յակոբ Պարոնեանի «Մեծապատիւ 

Մուրացկանները» թատերախաղի բեմականացում: 

3.  «Զոյգերու» պարային դասընթացքներ, պարուսոյց՝ Ժէնիա 

Գոլոյեանի մասնակցութեամբ: 

4. «Շաքէ» պարախումբի և պարարուեստի դպրոցի տարեկան 

հաշուետու համերգֈ 

5. Էսդրատային եւ սիրային երգերու երեկոյ Քուէյթի տաղանդաւոր 

երգիչներու մասնակցութեամբֈ   

Վերջապէս՝ թոյլ տուէք յատուկ շնորհակալութեան խօսք ուղղել բոլոր անոնց որոնք 

անվերապահ կերպով կը սատարեն Համազգայինի գործունէութեանը յատկապէս՝ ՀՀ 

դեսպանատանը, Քուէյթի ազգային մարմիններուն և Ազգային վարժարանի 

տնօրէնութեանըֈ Շնորհակալութիւն նաև Ազդարարին սոյն հարցազրոյցը կազմակերպելու 

համար: 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՀՅԴ ՀԵՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ Քրիստինէ Վարդանեան Չորեքշաբթի օր 

կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան նախարարութեան մէջ տեղի 

ունեցած «Բարձրագոյն կրթութեան եւ գիտութեան մասին» օրինագիծի քննարկման ընթացքին` 

խօսքը նախարարին ուղղելով, ըսաւ. «Յոյս ունիմ` Չորեքշաբթի օր հանգիստ քնացաք, 

որովհետեւ հարցեր քննարկելու պահանջով այստեղ եկած ուսանողներէն  24-ը յայտնուեցան 

բանտը»: 

Քրիստինէ Վարդանեան նախարարին յանձնեց 3 Դեկտեմբերի ցոյցին ընթացքին 

ցուցարարներուն հրապարակած հրաժարականի պահանջը: Ան իր խօսքին մէջ նշեց, որ չ՛ուզեր 

քաղաքական շահարկումներ ըլլան` նկատի առնելով, որ ինք կուսակցական է` աւելցնելով, որ 

վերջին շրջանին նման վատ գործելաոճ որդեգրուած է. «Եթէ կան հարցեր, ապա դուք գիտէք 

հասցէատէրերը»: Բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւններու անկախութեան մասին 

խօսելով` Վարդանեան ըսաւ, որ եթէ նախարարութիւնը ատիկա կը փափաքի կատարել, ապա 

ինչո՛ւ այդ հաստատութիւններու կառավարման խորհուրդներուն մէջ նախարարութեան կողմէ 

նշանակուող մարդոց թիւը կ՛աւելնայ: 

Զօրակցութիւններ` ՀՅԴ ՀԵՄ-ին 

3 Դեկտեմբերին ոստիկանական ուժերուն կողմէ խաղաղ ցոյց կատարող ՀԵՄ-ականներուն 

նկատմամբ բանեցուած բռնութիւնը, բիրտ վերաբերումը, ինչպէս նաեւ յանուն ազգային 

կրթութեան եւ մշակոյթի պահպանման պայքարի ելած երիտասարդներուն արդար բողոքի 

ձայնը բռնութեամբ լռեցնելու փորձը դատապարտեցին եւ անոնց արդար պայքարին զօրակցելու 

յայտարարութիւններ հրապարակեցին ՀՅԴ Արցախի երիտասարդական միութիւնն ու ՀՅԴ 

Ռուսիոյ կազմակերպութեան պատասխանատու մարմինը: Վերջինը Հայաստանի 

իշխանութիւններէն պահանջեց զերծ մնալ բռնութենէն, ականջալուր ըլլալ հանրութեան արդար 

պահանջին եւ հրաժարիլ այն քայլերէն, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կերպով հարուած կը 

հասցնեն ազգային արժեհամակարգին ու ինքնութեան: 

Ղարաբաղեան պատերազմի վեթերաններու միութիւնը եւս երիտասարդներուն դէմ 

կիրարկուած բռնութիւնը մերժող հաղորդագրութիւն մը հրապարակեց: 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ բանբեր Աննա Նաղդալեան կը 

հաղորդէ, թէ 4 Դեկտեմբերին, ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներուն 

միջնորդութեամբ, ԵԱՀԿ-ի 26-րդ Նախարարական խորհրդաժողովի ծիրին մէջ Պրաթիսլաւայի 

մէջ տեղի ունեցաւ Ազրպէյճանի եւ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարներ Էլմար 
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Մամետեարովի եւ Զոհրապ Մնացականեանի հանդիպումը: Անկէ առաջ տեղի ունեցաւ Զոհրապ 

Մնացականեանին եւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներ Սթեֆան Վիսքոնթիի 

(Ֆրանսա), Էնտրու Շոֆըրի (Միացեալ Նահանգներ), Իկոր Փոփովի (Ռուսիա) եւ ԵԱՀԿ-ի գործող 

նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ Քասփըրչիքի միջեւ տեսակցութիւնը: 

Հայաստանի Յատուկ քննչական ծառայութենէն յայտնած են, որ նախկին նախագահ Սերժ 

Սարգսեանին մեղադրանք առաջադրուած է Քրէական օրէնսգիրքի 38-179-րդ յօդուածով` 

առանձնապէս մեծ քանակութեամբ գումար իւրացնելու կամ վատնելու: 

Յատուկ քննչական ծառայութեան կողմէ քննուող քրէական գործի նախաքննութեան ընթացքին 

ձեռք բերուած բաւարար ապացոյցներու համակցութեան հիման վրայ Սերժ Սարգսեան կը 

մեղադրուի հանրօրէն վտանգաւոր այն արարքի կատարման համար, որ ան, 9 ապրիլ 2008-էն 

մինչեւ 9 ապրիլ 2018, վարելով նախագահի պաշտօնը, իր պաշտօնական դիրքը օգտագործելով, 

25 յունուար 2013-էն մինչեւ նոյն թուականի 7 փետրուար կազմակերպած է պաշտօնատար 

խումբ մը անձերու կողմէ պետութենէն 489.160.310 դրամի վատնում եւ յափշտակութիւն: 

Սերժ Սարգսեանի նկատմամբ իբրեւ խափանման միջոց ընտրուած է երկրէն չհեռանալը: 

Նախաքննութիւնը կը շարունակուի: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը Ազգային 

ժողովի նիստին անդրադարձաւ այս մեղադրանքին եւ ըսաւ. «Ատեն մը Հայաստանի մէջ կար 

գիւղատնտեսութեան վառելիքի պետական աջակցութեան ծրագիր: Քիչ առաջ այս լուրը 

կարդալով` պարոն Աւինեանի հետ յիշեցինք, որ մեր կառավարութիւնը եղած է այդ ծրագիրը 

փակողը` համարելով, որ ատիկա փտածութեան ծրագիր է, իրականութեան մէջ գիւղացիներուն 

ոչինչ չի տրուիր: Հիմա Յատուկ քննչական ծառայութեան հաղորդագրութենէն կը պարզուի, որ, 

ըստ մեղադրանքի նիւթերու, Սերժ Սարգսեանը պետական մարմինին յանձնարարած է, որ 

վառելիքը գնեն ոչ թէ այն ընկերութենէն, որ ցած գին կ՛առաջարկէ, այլ «Ֆլեշ» ընկերութենէն: 

Ասիկա է պատմութիւնը: Կը կարծեմ, որ քննութիւնը պիտի պարզէ, թէ ի՛նչ է, եւ որեւէ աւելի  

բան, քան հրապարակուածը, չեմ կրնար ըսել», նշեց վարչապետը: 

Իրլանտա վաւերացուցած է Եւրոպական Միութեան եւ Հայաստանի միջեւ Համապարփակ ու 

ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրը: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, 

վկայակոչելով «Dfa.ie»-ն, ողջունելով վաւերացումը` Իրլանտայի արտաքին գործոց  նախարար 

Սայմըն Կոուենին նշած է, որ համաձայնագիրը պիտի նպաստէ Հայաստանի ու Եւրոպական 

Միութեան անդամ երկիրներու միջեւ  յարաբերութիւններու խորացման: 

Ան աւելցուցած է, որ Եւրոպական Միութեան գծով գործընկերներու հետ միասին Իրլանտան 

ոգեւորուած էր Հայաստանի մէջ 2018-ի գարնան խաղաղ ժողովրդավարական նուաճումներով եւ 

պիտի շարունակէ խրախուսել ու աջակցիլ Հայաստանի տպաւորիչ ջանքերուն 

բարեփոխումներու իրականացման հարցով: 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
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ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովը որդեգրած է բանաձեւ մը, որ Իսրայէլէն կը պահանջէ լքել Կոլանի 

բարձունքները: Այս մասին կը հաղորդէ «ՌԻԱ Նովոսթի» լրատու գործակալութիւնը: 

Փաստաթուղթին թեր քուէարկած են 91 պետութիւններ, դէմ` 9, ձեռնպահ` 65: Բանաձեւը 

Իսրայէլին կոչ կ՛ուղղէ դադրեցնելու Կոլանի սուրիական հատուածի բռնագրաւումը մինչեւ 4 

յունիս 1967-ի դրութեամբ գոյութիւն ունեցող սահման: 

Ընդհանուր ժողովը կը յայտնէ, որ Կոլանի սուրիական հատուածը բռնագրաւելու, սեփական 

օրէնքներն ու գերիշխանութիւնը հաստատելու Իսրայէլի` 14 Դեկտեմբեր 1981-ի որոշումը չի 

գործեր եւ իրաւական որեւէ ուժ չունի: 

Յիշեցնենք, որ Միացեալ Նահանգներ վերջերս Կոլանի բարձունքները ճանչցան Իսրայէլի մաս: 

Ազրպէյճանն ու Ռուսիան կը պատրաստուին 

սպառազինութեան  գնման վերաբերեալ նոր 

համաձայնագիր կնքելու: Այս մասին «Քոմերսանթ» 

օրաթերթի լրագրողի հարցումին ի պատասխան ըսած է 

Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար 

Մամետեարով: 

«Կան որոշակի հետաքրքրական գաղափարներ: Գործարքը 

հազիւ աւարտի, լրատուամիջոցներուն տեղեկութիւններ պիտի հաղորդենք», ըսած է ան: 

Յիշեցնենք, որ Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով մէկ օր առաջ Պաքուի մէջ 

անդրադարձած էր Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի` ՀԱՊԿ 

երկիրներուն ուղղած խօսքին, որուն մէջ կոչ ուղղած էր Ազրպէյճանին զէնք չծախելու: 

«Ես միայն կրնամ ընդգծել, որ ռազմաթեքնիքական համագործակցութիւնը մեր եւ Ազրպէյճանի 

միջեւ ռազմավարական գործընկերութեան կարեւորագոյն ոլորտներէն մէկն է», ըսած էր 

Լաւրով: 

Ռուսական դիւանագիտութեան պետին համաձայն, Ռուսիան ու Ազրպէյճանը «իրենց 

համագործակցութիւնը կը զարգացնեն միջազգային արժեչափերուն համապատասխան, 

համաձայն Ազրպէյճանի եւ Ռուսիոյ օրէնսդրութեան եւ ամբողջովին հաշուի առնելով այն 

հաւասարակշռութիւնը, որ կարեւոր է պահպանելու շրջանին մէջ կայունութիւնը»: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Հայաստանի Ազգային գրադարանին կազմակերպութեամբ 28-29 Նոյեմբերին, Երեւանի մէջ 

տեղի ունեցաւ «Հայ մամուլի դերը ազգային արժեհամակարգի ձեւաւորման եւ պահպանման 

գործին մէջ. ընտանիք, հայրենիք, եկեղեցի» նիւթով գիտաժողովը: 

Ընտրուած նիւթը ներքաղաքական որոշ հնչեղութիւն ունէր` նկատի ունենալով յատկապէս թէ՛ 

խորհրդարանին, թէ՛ ընկերային ցանցերու եւ թէ՛ տարբեր ձեւաչափերով Հայաստանի մէջ 

արձանագրուող թէժ քննարկումները այս առումներով: 

Գիտաժողովը մամլոյ ներկայացուցիչներու ցարդ կատարուած համախմբումներէն կը 

զատորոշուէր տարբեր առումներով: Նախ ի հարկէ մասնակիցները միայն թերթերու կամ 

ընդհանրապէս լրատուամիջոցներու առաջին դէմքերը չէին: Առաւելաբար մամլոյ պատմութեան 

իրազեկ պատմաբաններ, մամուլ ուսումնասիրած գիտաշխատողներ, գրադարանավարներ, 

որոնք յատկապէս մամլոյ հաւաքածոներու հաւաքումով, ամբողջացումով, ցուցակագրումով 

զբաղած են, եւ մասնաւորաբար հրատարակութիւններու եւ մամլոյ մատենագէտներ: Այս վերջին 

մասնագիտութիւնը առանցքային բաժինը կարելի է սեպել այս գիտաժողովի մարդուժին, որ 

ապահովեց նաեւ գիտականութեան բարձր որակ: 

Հոգեւոր մամուլէն մինչեւ օտար, բայց հայալեզու մամուլ, ափրիկեան երկիրներու մէջ 

հրատարակուած մամուլէն մինչեւ առողջապահական բովանդակութիւն ունեցող մամուլ, 

Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան ընթացքին ծաղկած թերթերէն մինչեւ գաւառական 

պարբերականներ, արեւմտահայ մամուլին մէջ ազատագրական պայքարի արտացոլացումէն 

հասնելով արեւելահայ մամուլի մէջ նամակագրութեան դպրոցի երեւոյթին, գրական, 

հասարակական, մշակութային, մարզական առանցքներ ունեցողներէն հասնելով 

թատերագիտականին, բանահիւսականին` գիտաժողովին մասնակիցները իրազեկ դարձան 

անգերազանցելիօրէն հարուստ մամլոյ համապատկերի մը, որ առաջադրուած ընդհանուր նիւթի 

բաղադրիչներուն կարեւորագոյն յենասիւներէն կարելի է նկատել: 

Ուշագրաւ երեւոյթ էր, որ Ազգային գրադարանը յաջողած էր հրապարակ բերել երիտասարդ 

գիտաշխատողներու, մատենագէտներու տպաւորիչ փաղանգ մը, որ բոլոր մասնակիցներուն 

խորապէս համոզեց, որ գիտական այս մարզին մէջ սերնդափոխութիւնը ամէնէն արդիւնաւէտ 

եղանակով կ՛աշխատի: 

Ներկայացուած նիւթերը արդէն մտածել կու տան, որ ուսումնասիրուածը թղթային մամուլն է 

յատկապէս` պատմական բնոյթը նկատի ունենալով: Հնչեց հետաքրքրական փիլիսոփայական 

մօտեցում, որ թղթայինը կամ գրաւորը միտքերու արտադրութեան հիմնական հարթակն է, մինչ 

ելեկտրոնայինի առաջնային գործառոյթը հաղորդակցիլն է: 

Թղթայինի գերակայութիւնը սակայն, որեւէ ձեւով արգելք չէր, որ Ազգային գրադարանը 

վիթխարի աշխատանք տանէր եւ շարունակէ տանիլ մամլոյ հսկայական հաւաքածոներու 

անընդհատ թուայնացման ուղղութեամբ: Վստահաբար կարելի է ըսել, որ տպագիրի առընթեր 
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Ազգային գրադարանը այսօր կը հանդիսանայ ելեկտրոնային մեծագոյն շտեմարանները 

ամբարած կեդրոնը հայաշխարհի մէջ: 

Քննարկումներ կեդրոնացան եզրաբանութեան օգտագործման թէ  մատենագիտական 

մեթոտներու շուրջ  համահայկական համաձայնութիւն գոյացնելու վրայ: Եզրաբանութեան թերի 

օգտագործումը մամուլին մէջ կ՛առաջնորդէ ազգային հայեցակարգային թիւր ընկալումներու` 

սկսելով սփիւռք բառէն, ուր կը բացակայի ազգային բաղադրիչը, երբ կը խօսինք հայկական 

սփիւռքին մասին: Մինչ, միասնական մատենագիտութիւն ստեղծելու համար վստահաբար 

պէտք է յենիլ Ազգային գրադարանի օգտագործած դրութեան վրայ 

. ներկայիս ո՛չ միայն որոնման անպատեհութիւններ կը ստեղծուին, այլ նաեւ յղումի կամ 

աղբիւրներու օգտագործման առումով շեղումներ կ՛արձանագրուին, գործնապէս: 

Կար մտահոգութիւն, յատկապէս ռազմական գօտիներու մէջ յայտնուած հնատիպ մամուլի 

հաւաքածոներու ճակատագիրին մասին: Մամլոյ մշակութային ժառանգութեան 

հայրենադարձութեան հրամայականը ուղղակի թէ անուղղակի ներկայ էր քննարկումներու 

ընթացքին: Անկախ պատերազմական վտանգէն, հնատիպեր պահպանելու պայմաններու 

բացակայութիւնը եւս առաջադրանքի ընդգծման մասին կը խօսէր: 

Անվերջ մատենագիտացման գործընթացի անհրաժեշտութիւնը յուշեց, որ միջոցները 

անհամեմատելի են հայրենիքի եւ սփիւռքի պարագաներուն մէջ: Մինչ Հայաստանի մէջ 

մատենագէտներու սերնդափոխութեան գործընթացը տպաւորիչ արդիւնքներ կը հրամցնէ, 

սփիւռքի մէջ նման աշխատանք իրականացնելու կարելիութիւնները հետզհետէ կը նեղնան` 

նուազագոյն ըսելաձեւը օգտագործելու համար: 

Մատենագիտական շտեմարաններ սակայն միայն Ազգային գրադարանի համապատասխան 

բաժանմունքը չունի: Ակադեմիայի եւ պետական համալսարանի  պատմագիտութեան, 

գրականութեան, սփիւռքագիտութեան, մշակոյթի, արուեստի, ազգագրութեան, հնագիտութեան, 

ցեղասպանագիտութեան, քաղաքագիտութեան բաժանմունքներուն մէջ ուսում կը ստանան, կը 

մասնագիտանան եւ կ՛արտադրեն ուսանողներ, գիտաշխատողներ, փորձագէտներ: 

Իւրաքանչիւր հիմնարկ ունի  մամուլի բաժինի վերաբերող շտեմարանը: Միջշտեմարանային 

միացեալ հարթակ մը կրնայ ի մի խմբել այս պարագային հայ մամուլի մասին կատարուած 

գիտական տարբեր մօտեցումներու աշխատասիրութիւնները: 

Եզրաբանութեան եւ նոր բառակերտումներու որդեգրման առաջադրանքէն մինչեւ միասնական 

մատենագիտութեան մեթոտաբանութեան որդեգրում, միջշտեմարանային հարթակէն մինչեւ 

ելեկտրոնային միացեալ քոտաւորում կամ մամլոյ մշակութային ժառանգութեան 

հայրենադարձութիւն` մամլոյ գործիչներու, մատենագէտներու, պատմաբաններու եւ 

գրադարանավարներու վերաբերող համահայկական օրակարգի մասնագիտական բաժինը կը 

կազմեն: Այս գիտաժողովը բազմաթիւ ուղղութիւններով համակարգուած աշխատանքի 

ուղիները մատնացոյց ըրաւ եւ հեռանկար պարզեց. մանաւանդ` երիտասարդ գիտնականներու 

տպաւորիչ ներկայացումներով: 

Շ. Գ. 

www.kantsasar.com 
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Սիրելի՛ քուէյթահայեր, 

Քուէյթի Ազգային առաջնորդարանի տեղեկատու՝ «ԱԶԴԱՐԱՐ»ը 25 տարեկան է: 

Կ'ուզենք նշել, թէ ԱԶԴԱՐԱՐի տպագիր օրինակները արդէն թուարկուած են եւ 

իւրաքանչիւր շաբթուան համար ունինք մէկ բախտաւոր ընթերցող: Շահողը կը ստանայ 

ԱԶԴԱՐԱՐի 25 ամեակին նուիրուած յուշանուէր բաժակը նաեւ յատուկ նուէր մը: 

Արդարեւ, կը հաւատանք, որ սոյն ձեռնարկութեամբ հայ թերթը պիտի հասնի աւելի մեծ 

թիւով ընթերցողներու, նաեւ պիտի նպաստենք մեր եկեղեցւոյ ու մամուլի ծաղկեցման: 

 

ՄԵՐ ԲԱԽՏԱՒՈՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂԸ 

Ուրախութեամբ կը յայտարարենք, թէ Ազդարարի, թիւ 517-ի 

բախտաւոր ընթերցողն է, ջութակահար՝ Տիկ. Թամար 

Դանիէլեան Թէմամեանը: 

Տիկ. Թամարը հասակ առած է Սուրիոյ Հալէպ քաղաքին մէջ, իր 

երաժշտական կրթութիւնը ստացած է Համազգայինի «Բարսեղ 

Կանաչեան» երաժշտական դպրոցէն ներս, ապա շարունակած է 

իր երաժշտական բարձր կրթութիւնը Հալէպի Պետական 

երաժշտական ուսումնարանին մէջ եւ աւարտած՝ բացառիկ 

արդիւնքով:  

«Փոքր տարիքէս կը սիրէի հայոց լեզուն: Կը յիշեմ՝ մօրս հետ 

ամէն շաբաթ գրախանութ կ'այցելէինք «ԳԱՆՁԱՍԱՐ» թերթը 

գնելու: Մեծ հաճոյք էր ինծի համար ունենալ այդ թերթը, կարդալ 

հոն զետեղուած երաժշտական լուրերը, յատկապէս երբ մեր 

ելոյթներու մասին հոն կը գտնէի յօդուած մը կամ լուսանկար 

մը»,-ըսաւ ընթերցողը: 

«Իմ կարծիքով երաժշտութիւնը լեզու մըն է, բոլորին կողմէ հասկնալի եւ հարուստ լեզու մը, եւ 

մենք պէտք է այս լեզուն փոխանցենք մեր սերունդներուն, որպէսզի անոնք կարենան աւելի 

քաղաքակիրթ ձեւով հաղորդակցիլ իրար հետ: Երաժշտութիւնը մեր սրտերէն կը վանէ 

նախանձը, քենն ու ատելութիւնը հետեւաբար խաղաղութիւնը աւելի ամուր արմատ կը նետէ եւ 

փոքրին եւ մեծահասակին սրտին մէջ».- անդրադարձուց մեր ընթերցողը: 

«Այս առթիւ կ'ուզեմ շեշտել, որ պէտք է հայ դպրոցներէն ներս երաժշտական պահերն ու 

խմբակային աշխատանքները յաւելեան ուշադրութեան արժանանան ու յատկապէս հայ երգն ու 

երաժշտութիւնը, որոնք մեր ազգային սրբագոյն գանձները կը համարուին».- շեշտեց Տիկ. 

Թամարը: 

Հանդիպման աւարտին մեր ընթերցողին յանձնեցինք ԱԶԴԱՐԱՐԻ 25-ամեակին առթիւ 

պատրաստուած յուշանուէր բաժակը, նաեւ սփիւռքահայ մտաւորական Սաղաթէլ Պասիլի 

«Յօդուածարան Ըստ Ճերմակ Ագռաւի» գիրքը: 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԳԻՐՔԸ 

Սիրելի ընթերցո՛ղ, 

Այս թիւով ձեզ կը հրամցնենք 

Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ 

գործող «Անտարես» հրատարաչատան 

կողմէ լոյս տեսած «XXI» 

մատենաշարէն գիրք մը: 

Այս շաբթուան գիրքը՝ «Այնտեղ աչքերդ 

երբ բացես», 160 էջերէ բաղկացած ՀՀ ականաւոր արձակագիր, 

բանասիրական գիտութիւններու թեկնածու՝ Հրաչեայ Սարիբէկեանի 

պատմուածներ եւ վիպակներ հատորն  է: Հրատարակուած է 2018-ին, 

հանրայայտ գրականագէտ՝ Արքմենիկ Նիկողոսեանի 

խմբագրութեամբ: 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ԳՐԻՉՆԵՐ 

Իւրաքանչիւր անձ կարօտ է ուրիշ անձի մը, որ միշտ իր կողքին կը գտնուի եւ իր 

լաւ սովորութիւնները ի յայտ կը բերէ, ինչպէս աշակերտը կարօտ է իր ուսուցիչին, 

բոյսերը արեւին եւ անապատը անձրեւին: Որքան որ իրենց միջեւ վստահութիւնը 

կը գոյատեւէ, առ աւելի կը զօրանայ իրենց յարաբերութիւնը: 

Սակայն, դժբախտաբար, անձեր կան, որոնք մոռանալով այս իրականութիւնը, 

վատ վերաբերմունք կ'ունենան իրենց շուրջը գտնուող անձերուն հանդէպ: Անոնք 

կը շահագործեն մեր բարի մօտեցումը եւ մեր ընկերային ազնիւ մտերմութիւնը: 

Մի քանի նշաններ կան, որոնք ցոյց կու տան, թէ դիմացի անձը անկեղծ չէ: Անոնցմէ 

յիշենք՝ 

 Հետդ կը խօսին միմիայն երբ քեզմէ խնդրանք մը ունենան: 

 Կը ծաղրեն քեզ՝ ուրիշներուն դիմաց եւ անդադար կ'այպանեն: 

 Ազնիւ մրցակցութիւն չեն ցուցաբերեր: 

 Ուրախութեանդ պահուն անոնք տխուր են: 

 Վստահութիւնդ շահելէ ետք կը բացայայտեն քու գաղտնիքներդ, նաեւ կը բանբասեն: 

Դժբախտաբար, ես ալ ենթարկուած եմ ընկերային վատ պատահարներու: Այո, կ'ափսոսամ, բայց ի զուր: 

Համոզուած եմ, որ ոչ բոլորը այդպէս են, բայց մեր շրջապատին մէջ կան վատ անձեր, որոնք մեզ միշտ կը 

շահագործեն: 

Կ'ուզեմ եզրակացնէք այս յօդուածէն, թէ ժամանակը ամէն ինչ ի յայտ կը բերէ եւ մարդոց իսկական 

դիմագիծները կը պարզէ: 

Ես որոշած եմ մնալ անկեղծ իմ բոլոր ընկերներուս հետ, նոյնիսկ անոնք եթէ բացասական մօտեցում ցոյց 

տան: Դուք ի՞նչ որոշեցիք: 

Գարլա Գարակէօզեան 

Թ Կարգ 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Զաւակի դաստիարակութիւնը բաւական բարդ եւ պատասխանատու գործ է. երբեմն պահի 

ազդեցութեան տակ ծնողները կ՛ունենան արտայայտութիւններ, որոնք կրնան 

ճակատագրական ըլլալ փոքրիկին համար եւ հոգեբանական լուրջ հարցեր ստեղծել: 

Մանկավարժները կը ներկայացնեն.-  

«Քրոջմէդ, Եղբօրմէդ Օրինակ Առ» 

Երեխաները համեմատելը թշնամութիւն, նախանձ եւ 

ապառողջ մրցակցութիւն կը սերմանէ: Նոյնիսկ եթէ 

երեխաներէն մէկը իսկապէս աւելի լաւ վարքագիծ կը 

ցուցաբերէ, այնուամենայնիւ, պէտք չէ զանոնք 

համեմատել եւ բարձրաձայնել միտքերը, քանի որ 

«կատարեալ» վարքագիծով երեխային մօտ կը 

ձեւաւորուի ապառողջ ինքնագնահատական, իսկ 

«անկարգ» երեխան դիտաւորեալ վատ վարքագիծ կը 

ցուցաբերէ: 

Այսպէս Շարունակես` Ես Կը Խենթանամ…» 

«Շուտով ես կը խենթենամ», կը բաւէ զիս տանջես», «ես քեզմէ յոգնեցայ», եւ նմանատիպ այլ 

արտայայտութիւններ հարկաւոր է բացառել երեխային հետ խօսելու ատեն: Հարցն այն է, որ 

փոքրիկը միշտ կը փորձէ իր պահուածքով ծնողներուն հիացմունքին արժանանալ, սակայն 

նման արտայայտութիւններ լսելով` ան կը շփոթի, քանի որ չի հասկնար` ո՛րն է իր սխալը: 

Դուն Մարդ Պիտի Չըլլաս…» 

Երեխան «կատարեալ» դարձնել ցանկացող ծնողները 

շատ յաճախ նման արտայայտութիւններով կը փորձեն 

քօղարկել սեփական վախերը, քանի որ կը վախնան, որ 

երբեք լաւ ծնողք պիտի չդառնան: «Դուն մարդ պիտի 

չըլլաս» արտայայտութիւնը ամենասարսափելիներէն 

մէկն է. թէկուզ մէկ անգամ զայն արտաբերելը կրնայ 

մէկընդմիշտ զրկել երեխան ինքնավստահութենէն եւ 

բարձր ինքնագնահատականէ: 

www.tert.am 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԵՐԳԻԾԱՆԿԱՐԸ 

 
ՇԱԲԹՈՒԱՆ SUDOKU-ն  
 


