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     Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 505, àõñµ³Ã,  06 êºäîºØ´ºð, 2019 

Իշխան Սաղաթէլեան. «Արցախը 

Պղտոր Ջուրի Մէջ Ձուկ Որսալու 

Տեղ Չէ» 

«Երկիր»-ի հետ ունեցած հարցազրոյցին ընթացքին 

ՀՅԴ Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան 

Սաղաթէլեան յայտնեց, որ Արցախի ներկայ 

սահմաններէն եւ ազատագրուած տարածքներէն ոչ մէկ 

զիջում պիտի կատարուի, ընդհակառակը` դեռ կան 

վերադարձուելիք տարածքներ` Արծուաշէն, 

Շահումեան, Գետաշէն եւ այլն: 

Ան առանցքային նկատեց համահայկական հզօր 

ներուժը Արցախի հզօրացման, վերաբնակեցման, 

պաշտպանութեան համար օգտագործելը, թէեւ, ըստ 

անոր, Հայաստանի մէջ կայ մթնոլորտ, որ 

Դաշնակցութեան համար մտահոգիչ է, երբ մարդիկ կը 

յայտարարեն, որ Հայաստանի քաղաքացին պէտք չէ 

ծառայէ Արցախի մէջ: «Ասիկա ողբերգութիւն է, քանի 

որ Արցախը ոեւէ մէկը մեզի նուէր չէ տուած, անիկա 

ազատագրած ենք մեր հերոսներու արեան գնով, եւ 
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Արցախի պահպանումն ու միջազգային ճանաչումը կը բխի հայ ժողովուրդի անվտանգութեան 

եւ շարունակականութեան շահերէ», ընդգծեց ան: 

Ստեփանակերտի հրապարակին վրայ կազմակերպուած հանրահաւաքին վարչապետ 

Փաշինեանի վանկարկումներուն անդրադառնալով` Իշխան Սաղաթէլեան նշեց, որ Արցախի 

հարցին գծով պէտք է ըլլալ շատ նուրբ եւ զգուշ, որովհետեւ հոն կարելի չէ քաղաքական 

շահարկում  եւ շահաբաժին ստանալու վիճակ գոյութիւն ունենայ: «Արցախը պղտոր ջուրի մէջ 

ձուկ բռնելու տեղ չէ: Արցախի հարցով պէտք է ըլլալ շատ նուրբ եւ զգուշ: Այդ հանրահաւաքին 

իրական նպատակն ալ մենք չհասկցանք, ի՞նչ կ՛ուզէին ընել: Այդ հանրահաւաքը պէտք է 

ծառայէր ո՛չ թէ Արցախի իշխանութիւնները անգամ մը եւս հարուածելու, այլ անկեղծ, 

միասնական օրակարգ ձեւաւորելու: Այս հարցով պէտք չէ ըլլան Դաշնակցութիւն, «Իմ քայլ», 

Ռամկավար, Հնչակեան եւ այլն, այս հարցը քաղաքական շահարկման հարց չէ», դիտել տուաւ 

ան: 

Արցախի նախագահական ընտրութիւններուն Դաշնակցութեան` սեփական թեկնածուով 

մասնակցելու վերաբերող հարցումին պատասխանելով` Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչը 

ըսաւ, որ յառաջիկային տեղի պիտի ունենայ Դաշնակցութեան Արցախի Կեդրոնական 

կոմիտէին ժողովը, ուր այս մասին որոշում պիտի տրուի եւ հրապարակուի: 

Իշխան Սաղաթէլեան խօսեցաւ Հայաստանի քաղաքական ներքին կեանքին մասին` դիտել 

տալով, որ Դաշնակցութիւնը` իբրեւ արտախորհրդարանական ընդդիմութիւն, երբ կը 

քննադատէ իշխանութիւնը` տարբեր հարցերու շուրջ, օրինակ` կառավարութեան 

գործունէութեան ծրագիր, կառավարութեան կառուցուածք, դատական համակարգի 

«բարեփոխումներ» եւ այլն, իշխանաւորները կ՛անդրադառնան ոչ թէ քննադատութեան 

բովանդակութեան, որովհետեւ այդ մասին ըսելիք չունին, այլ քննադատութեան ետին պատուէր 

կը փորձեն գտնել. «Ով որ զանոնք կը քննադատէ` հակայեղափոխական է», հաստատեց 

Սաղաթէլեան: 

Հարկային եկամուտները աւելցնելու եւ աշխատատեղեր ստեղծելու վերաբերող 

իշխանութիւններուն յայտարարութիւնները ան խուսանաւում նկատեց: 

Վարչապետը Մասնակցեցաւ Արտակարգ 

Իրավիճակներու Աշխատողի Օրուան Նուիրուած Շքերթին 

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Հայաստանի արտակարգ 

իրավիճակներու նախարարութեան մէջ մասնակցեցաւ Արտակարգ իրավիճակներու 

աշխատողի օրուան նուիրուած տօնական շքերթին: 

Վարչապետը դիտել տուաւ, որ այս տարի մասնագիտական օրը կը նշուի առանձնայատուկ 

պայմաններու մէջ, երբ հրշէջ փրկարարներ հսկայական աշխատանք կը տանին 

հանրապետութեան ողջ տարածքին: «Կրնանք առանց չափազանցութեան արձանագրել, որ այս 

տարի փրկարար ծառայութեան աշխատողները, արտակարգ իրավիճակներու  աշխատողները, 

մեր հրշէջները իրենց անձնուրաց աշխատանքով հակակշիռի տակ առած են այնպիսի 

վտանգներ, որոնք կրնային մեր երկիրը եւ ժողովուրդը կանգնեցնել բաւական լուրջ աղէտներու 
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դէմ յանդիման: Եւ ես կ՛ուզեմ այսօրուան առիթով անգամ մը եւս շնորհակալութիւն յայտնել 

բոլորիդ ձեր կատարած անձնուրաց աշխատանքին համար: Կը մաղթեմ, որ յառաջիկային ալ 

այդ աշխատանքին մէջ ըլլաք նոյնքան նուիրուած», ըսաւ վարչապետը: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան դիտել տուաւ, որ կառավարութիւնը յատուկ ուշադրութիւն պէտք 

է դարձնէ արտակարգ իրավիճակներու աշխատողներու ընկերային պաշտպանուածութեան եւ 

երաշխիքներու խնդիրին, նաեւ զանոնք զինէ անհրաժեշտ սարքաւորումներով, որպէսզի 

կարենան իրենց աշխատանքը լիուլի կատարել: Ան ընդգծեց, որ փրկարար ծառայութեան դերը 

օրէ օր կ՛աւելնայ նաեւ մեր առօրեայ կեանքին մէջ, որովհետեւ անոնց եղած դիմումները կը 

բազմանան: 

Այնուհետեւ վարչապետը հետեւեցաւ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակներու 

նախարարութեան եւ փրկարար ծառայութեան ստորաբաժանումներու հանդիսաւոր քայլերթին 

եւ ցուցադրական վարժանքներուն: Այս առիթով նաեւ կատարուեցան պարգեւատրումներ: 

Քոչարեանի Պաշտպաններուն Վիճարկած Յօդուածներէն 

Մէկը` Հակասահմանադրական 

Սահմանադրական դատարանի նախագահ 

Հրայր Թովմասեան հրապարակեց 

Սահմանադրական դատարանի որոշումը` 

նախկին նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի 

պաշտպաններուն կողմէ ներկայացուած եւ 

Քրէական դատավարութեան 35-րդ ու 135-

րդ յօդուածներու 

սահմանադրականութեան վերաբերող: 

Ըստ որոշումին, օրէնսգիրքի 35-րդ` 

քրէական գործի վարոյթը կամ քրէական 

հետապնդումը բացառող հանգամանքները 

սահմանող յօդուածը, նկատուած է 

Սահմանադրութեան հակասող: 

Որոշումով անիկա անվաւեր սեպուած է, քանի որ նշուած հանգամանքներու կարգին 

ներառուած չէր սահմանադրութեան ուժով յատուկ պաշտպանութեամբ օժտուած անձերու 

գործառութային անձեռնմխելիութիւնը: 

Միաժամանակ, սահմանադրական նկատուեցաւ Քրէական դատավարութեան օրէնսգիրքի 135-

րդ յօդուածի 2-րդ մասը, ըստ որուն, խափանման միջոց կը կիրարկուի, երբ մեղադրեալը 

կարենայ խոչընդոտել քննութիւնը` քրէական դատավարութեան մասնակցող անձերուն վրայ 

անօրինական ազդեցութիւն գործադրելու, գործի համար նշանակութիւն ունեցող նիւթերը 

թաքցնելու, կեղծելու կամ այլ ճամբով: 

www.aztarar.com 
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Ռուսիոյ Արտաքին Գործոց Նախարարութիւնը 

Անդրադարձած Է Փաշինեանի Յայտարարութեան 

Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան 

բանբեր Մարիա Զախարովա մամլոյ ասուլիսի մը 

ընթացքին, ազրպէյճանցի լրագրողին խնդրանքով, 

մեկնաբանած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ 

Փաշինեանի` 5 Օգոստոսին Արցախի 

հանրապետութեան մայրաքաղաք Ստեփանակերտի 

մէջ հնչեցուցած այն յայտարարութեան, թէ Արցախը 

Հայաստան է: 

«Ի հարկէ, կայ ներքին հռետորաբանութիւն, կան 

ներքին կարգեր, որոնք կ՛արտացոլացնեն 

քաղաքական շարժումներու, կուսակցութիւններու 

տեսակէտները` հաշուի առնելով նաեւ այն, որ մենք 

կը խօսինք ժողովրդավար պետութեան մասին: Եւ կայ խաղաղ հոլովոյթ, որ ունի մասնակիցներ, 

համահովանաւորներ, կան միջազգային ջանքեր, որոնք ուղղուած են խաղաղ լուծման: Եւ, 

անկասկած, մենք կը մեկնինք անկէ, որ կողմերուն յայտարարութիւնները պէտք է բխին խաղաղ 

լուծման ուղղուած ջանքերու ծիրէն: Միշտ դժուար է նմանատիպ յայտարարութիւններէն ետք 

վերադառնալ բանակցային հոլովոյթի նախկին դիրքերուն: Մենք նմանատիպ 

յայտարարութիւններ լսած ենք նաեւ տարբեր մակարդակներով` երկու կողմէն ալ: Երկու կողմն 

ալ իրենց քայլերը պէտք է կատարեն խաղաղ լուծման տեսանկիւնէն», նշած է Զախարովա: 
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Նեթանիահու. «Դարու Գործարք»-ը Պիտի Հրապարակուի 

17 Սեպտեմբերէն Ետք» 

Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահու յայտնեց. «Ամերիկեան վարչակազմը «Դարու 

գործարք» անունով ծանօթ իր ծրագիրը պիտի հրապարակէ 17 Սեպտեմբերին նախատեսուած 

իսրայէլեան խորհրդարանական ընտրութիւններէն անմիջապէս ետք»: 

Ան իսրայէլացիներուն հարց տուաւ. «Ո՞վ կ՛ուզէք, որ նախագահ Թրամփի կողմէ մօտ օրէն` 

ընտրութիւններէն անմիջապէս ետք, ներկայացուելիք «Դարու գործարք»-ին շուրջ 

բանակցութիւնները վարէ»: 

Իրան Եւրոպական Միութեան Յաւելեալ 2 Ամսուան 

Պայմանաժամ Կու Տայ` Փրկելու Համար Հիւլէական 

Համաձայնութիւնը 

Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի շեշտեց, որ Եւրոպական 

Միութեան հետ հիւլէական համաձայնութեան պահպանման 

շուրջ մօտալուտ համաձայնութիւն մը անհաւանական է: 

«Եւրոպացիներուն յաւելեալ երկու ամսուան պայմանաժամ 

պիտի տրամադրենք` իրենց խոստումները յարգելու եւ 

հիւլէական համաձայնագիրը փրկելու, ինչպէս նաեւ պիտի 

շարունակենք համաձայնութեան հասնելու միտուած 

բանակցութիւնները», ըսաւ Իրանի նախագահը: 

«Հինգշաբթի, 5 Սեպտեմբերին, հիւլէական համաձայնութեան 

կարգ մը կէտերուն նկատմամբ մեր յանձնառութիւնը 

նուազեցնելու գծով մեր քաղաքականութեան երրորդ քայլը 

պիտի յայտարարենք», յայտնեց Ռուհանի` աւելցնելով, որ այդ 

քայլը պիտի յանգեցնէ Իրանի հիւլէական աշխատանքներու 

տեսակարար արագացման: 

Նշենք, որ Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մուհամետ Ժաւատ Զարիֆ երկուշաբթի օր 

յայտարարած էր, որ համաձայնագիրով ստանձնուած պարտաւորութիւններու կրճատման 

երրորդ պատասխան քայլը պատրաստ է, եւ նախագահ Հասան Ռուհանին այդ մասին պիտի 

յայտարարէ Չորեքշաբթի օր` 4 Սեպտեմբերին: 

Իրանի արտաքին գործոց փոխնախարար Ապպաս Արաքժի, իր կարգին, յայտնեց. «Մեր 

տեսանկիւնէն` ործողութիւններու միացեալ համապարփակ ծրագիրի ամբողջական 

գործադրութեան վերականգնումը կախեալ է 4 ամսուան մէջ 15 միլիառ տոլար ստանալէն: 
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Հակառակ պարագային, համաձայնագիրով ստանձնած մեր պարտաւորութիւններու կրճատման 

հոլովոյթը պիտի շարունակուի»: 

Անոր համաձայն, այդ վարկը «պիտի ըլլայ քարիւղի կանխավճարը»: 

Մինչ այդ` Իրանեան իշխանութիւնները Չորեքշաբթի օր ազատ արձակեցին Թեհրանի կողմէ 

գրաւուած բրիտանական «Սթենա Իմփերօ» քարիւղատար նաւուն անձնակազմի անդամներէն 7 

հնդիկներ: 

Միւս կողմէ` ամերիկեան «Ֆոքս Նիուզ» պատկերասփիւռի կայանը հաղորդեց, որ իրանեան 

«Ատրիա Տարիա 1» քարիւղատար նաւը կանգ առած է Սուրիոյ ծովափէն 10 մղոն 

հեռաւորութեան վրայ` առ ի պատրաստութիւն քարիւղի մատակարարման: 

Պատկերասփիւռի կայանը աւելցուց, որ նաւապետ Ախիլիշ Քումար խնդրած է ընդունիլ իր 

հրաժարականը կամ զինք փոխարինել` խուսափելու համար քարիւղի նշեալ մատակարարման 

«մեղսակցութենէն»: 

Ռուսիոյ Եւ Միացեալ Նահանգներու Բանակներու 

Հրամանատարները Քննարկած Են Սուրիոյ Մէջ 

Միջադէպերու Կանխարգիլման Հարցը 

Ռուսիոյ պաշտպանութեան նախարարի առաջին տեղակալ Վալերի Կերասիմով եւ Միացեալ 

Նահանգներու զինեալ ուժերու սպայակոյտերու միացեալ յանձնախումբի նախագահ Ճոզըֆ 

Տանֆըրտ քննարկած են Սուրիոյ կացութիւնը` ահաբեկիչներու դէմ պայքարի 

գործողութիւններուն ժամանակ միջադէպերու կանխարգիլման ծիրին մէջ: Այս մասին կը 

հաղորդէ «ՌԻԱ Նովոսթի» լրատու գործակալութիւնը` յղում կատարելով Ռուսիոյ 

պաշտպանութեան նախարարութեան: 

 «Սեպտեմբեր 4-ին հեռաձայնային 

զրոյց տեղի ունեցաւ Ռուսիոյ զինեալ 

ուժերու սպայակոյտի պետ, Ռուսիոյ 

պաշտպանութեան նախարարի 

առաջին տեղակալ, բանակի զօրավար 

Վալերի Կերասիմովի եւ Միացեալ 

Նահանգներու զինեալ ուժերու 

սպայակոյտի պետերու յանձնախումբի 

նախագահ զօրավար Ճոզըֆ 

Տանֆըրտի միջեւ», ըսուած է 

հաղորդագրութեան մէջ: 

Աղբիւրի հաղորդմամբ` հրամանատարները քննարկած են Սուրիոյ մէջ կացութիւնը` 

ահաբեկչական խմբաւորումներու դէմ գործողութիւններու ժամանակ միջադէպերու 

կանխարգիլման ծիրին մէջ: 
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ՎԱՂԸ ՎԵՐԱՄՈՒՏ Է… 

Այո՛, վաղը՝ Երկուշաբթի, 2 Սեպտեմբեր 2019, դպրոցական 

վերամուտ է բովանդակ Սուրիոյ մէջ։ 

Վաղը, առաւօտեան կանուխ ժամերէն սկսեալ՝ ամէն 

տարիքի աշակերտներ երամ-երամ պիտի բռնեն իրենց 

դպրոցի ճամբան…։  

Վերամուտ է նաեւ, բնականաբար, Հալէպի հայկական մեր 

դպրոցներուն համար, որոնց հիմերը սարսեցան 

պատերազմի ընթացքին, յաճախ՝ անվերականգնելի 

տարողութեամբ։ 

Ամէն տարուան նման, բացուող ա՛յս տարեշրջանին եւս 

սրտատրոփ պիտի սպասենք ու տեսնենք՝ թէ 

իւրաքանչիւր վարժարան որքա՞ն աշակերտութիւն ունի, 

քանի՞ աշակերտ պակսեր է իր ցուցակին վրայէն (գաղթի պատճառով), նոյնիսկ՝ քանի՞ ՀԱՅ 

ուսուցիչ կորսնցուցեր է…։ 

Հալէպահայ վարժարանները այսօր կը դիմագրաւեն բազմաթիւ դժուարութիւններ, որոնց մէջ 

նիւթականը չէ՛ առաջնայինը։  

-Աչքի զարնող գլխաւոր երեւոյթը աշակերտութեան թիւի նօսրացումն է։ Նախապէս 1000 

աշակերտ ունեցող դպրոց մը հիմա ունի հազիւ 300 աշակերտ։ Իսկ 350-400 աշակերտ 

ունեցողները հիմա կը դժուարանան այդ թիւը 100-ի հասցնել։  

-Մեր դպրոցներէն շատ-շատեր այլեւս սկսեր են կորսնցնել իրենց ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԻՄԱԳԻԾԸ։ 

Ահաւոր ու թաւագլոր անկում մըն է ասիկա՝ բարոյական ու ազգային տեսակէտէ։ Ամէն տարի 

մեր սիրտը կ՛արիւնի՝ երբ ականատես կ՛ըլլանք նորանոր զիջումներու եւ ընկրկումներու։ Եւ 

զարմանալի է որ՝ այս նահանջը կը շարունակուի անարգել. ո՛չ ոք կը համարձակի խօսիլ այս 

մասին, ո՛չ ոք քննադատելի կը գտնէ պատահածները, ո՛չ ոք դարման կ՛առաջարկէ 

հրապարակաւ։  

-Հեղինակաւոր տնօրէններու ու կրթական մշակներու, նաեւ՝ հայերէնաւանդ որակեալ 

ուսուցիչներու պակասէ կը տառապին մեր գրեթէ բոլոր դպրոցները։ Դամասկոսէն, 

Լաթաքիայէն, Գամիշլիէն հայերէնի ուսուցիչ, տնօրէն կամ մանկապարտիզպանուհի կը 

խնդրուի՝ աղաչանքով-պաղատանքով։ ՄԱՐԴՈՒԺ ՉԿԱՅ։ Կը գործենք կարկտաններով, առանց 

ծրագրեալ հեռանկարի։   

ՄԱՐԴ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼԸ պէտք է դառնայ գաղութային ղեկավարներու հիմնական մտասեւեռումը։ 

Լսող կա՞յ։  

Այս բոլորով հանդերձ՝ բարի վերամուտ, սիրելի՛ եւ անփոխարինելի՛ Հայ Դպրոց։ 

Լ. ՇԱՌՈՅԵԱՆ (Հալէպ) 
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Հայ Սակրաւորները Մօտաւորապէս 

49 Հազար Քառ. Քիլոմեթր Տարածք Ականազերծած  Են  

Սուրիոյ Մէջ 

Սուրիոյ մէջ մարդասիրական առաքելութիւն իրականացնող հայ մասնագէտներու երկրորդ 

խումբի սակրաւորները 8 յունիսէն մինչեւ 25 Օգոստոս թեքնիք հետազօտութեան եւ 

մաքրութեան աշխատանքներու ընթացքին ականազերծած են 48 հազար 967 քառ. քիլոմեթր 

տարածք: Այս մասին կը յայտնէ «Հումանիտար ականազերծման եւ փորձագիտական կեդրոն» 

կազմակերպութիւնը: 

Նշենք, որ նոյն ժամանակաշրջանին մարդասիրական խումբի բժիշկները մասնագիտական 

օգնութիւն ցուցաբերած են 2420 հոգիի, որուն 598-ը` ՄԱԿ-ի կնաբանութեան եւ 

մանկաբուժութեան բարեսիրական կեդրոնին մէջ: 

Մխիթար Հերացիի Արձանի Տեղադրում 
Թեհրանի պետական բժշկական 

համալսարանի խորհուրդը որոշեց 

խորհրդանշական քայլով սկսիլ Երեւանի 

պետական բժշկական համալսարանին հետ 

ապագայ արդիւնաւէտ աշխատանքն ու 

երկարաժամկէտ կապերու հաստատումը: 

Առ այդ, հայ մեծանուն գիտնական Մխիթար 

Հերացիի արձանը պիտի տեղադրուի 

Թեհրանի պետական բժշկական 

համալսարանի բժշկագիտութեան 

պարտէզին մէջ` որպէս նշան 

համալսարաններու համագործակցութեան եւ 

բարեկամութեան: 

Երեւանի պետական բժշկական համալսարանի  գիտական խորհուրդը, նկատի ունենալով 

Թեհրանի պետական բժշկական համալսարանին եղբայրական քայլը, որոշած է Ապու Սինայի 

արձանը տեղադրել համալսարանին կողմէ յառաջիկային կառուցուող բժիշկներու պարտէզին 

մէջ: 

Նշենք, որ Թեհրանի պետական բժշկական համալսարանի պատուիրակութեան պաշտօնական 

այցը Երեւանի պետական բժշկական համալսարան տեղի ունեցաւ մայիսին, որուն ընթացքին 

ճշդուեցան երկարաժամկէտ եւ բազմակողմանի համագործակցութեան 

պայմանաւորուածութիւնները: Նոր ուսումնական տարեշրջանին կը նախատեսուին 

փոխադարձ այցելութիւններ, փորձի փոխանակման ծրագիրներ, որոնք նոր հեռանկարներ կը 

բանան երկու համալսարաններու ուսանողներու եւ դարմանատուներու համակարգողներուն 

համար: 
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Առաջնորդ Սրբազան Հօր Այցելութիւնը Վանքուվըր 

24 Օգոստոսին Քանատայի հայոց թեմի առաջնորդ Բաբգէն արք. Չարեան եւ Ազգային 

վարչութեան ատենապետ Համբիկ Գարայեան այցելեցին Վանքուվըր: 

Նոյն օրը երեկոյեան անոնք ներկայ գտնուեցան Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ տարեկան 

քերմեսին, ուր առիթ ունեցան հանդիպելու համայնքի զաւակներուն հետ: Անոնք նաեւ 

հանդիպում ունեցան եկեղեցւոյ հովիւին` Գարեգին վրդ. Շխըրտըմեանի, նաեւ 

հոգաբարձութեան եւ Հայ կեդրոնին մէջ գործող միութեանց ներկայացուցիչներուն հետ: 

25 Օգոստոսին առաջնորդը Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ մատուցեց ս. պատարագ եւ 

սարկաւագ ձեռնադրեց Մհեր կիս. սրկ. Մարտոյեանը` գնահատելով անոր տարիներու 

ծառայութիւնը, բծախնդրութիւնը եւ նուիրումը: 

 Իր պատգամին մէջ սրբազանը անդրադարձաւ Ս. Աստուածածնայ վերափոխման տօնին, Ս. 

Մարիամի առաքինութիւններուն, յատկապէս` Աստուծոյ կամքին հնազանդելու 

պատրաստակամութեան: Ան կոչ ուղղեց սիրով եւ խոնարհութեամբ մեր կեանքը արժեւորելու` 

ծառայութեամբ իւրաքանչիւր ասպարէզի մէջ եւ բոլոր մակարդակներու վրայ: Պատարագի 

աւարտին եկեղեցւոյ սրահին մէջ սրբազան հայրը զրոյց ունեցաւ ներկայ հաւատացեալներուն 

հետ: 

26 Օգոստոսին «Մայքըլ Ճ. Ֆոքս» սրահին մէջ, նախագահութեամբ սրբազան հօր, տեղի 

ունեցաւ «Սասուն» ամառնային ճամբարի փակման հանդէսը: Սոյն ճամբարը երեք 

շաբաթներու վրայ երկարող դասընթացք մըն է, ուր մասնակից երեխաները կը զօրացնեն իրենց 

հայոց լեզուն եւ հայերէն երգել եւ պարել կը սորվին: Սրբազանը գնահատեց համայնքին 

պատասխանատուները, որոնք սոյն ճամբարը ամէն տարի կը կազմակերպեն, նաեւ իր 

գնահատանքը յայտնեց յանձնախումբի անդամներուն, բոլոր կամաւոր աշխատողներուն, 

նուիրատուներուն, դասատուներուն, ինչպէս նաեւ` ծնողներուն ու մասնակից երեխաներուն, 

որոնք կու գան, կը հետեւին ճամբարի դասընթացքներուն եւ հայօրէն կը մեծնան: 
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Հարցազրոյց «Էլեմընթ» Նուագախումբի Հիմնադիր Արա 

Տապանճեանին Եւ Երգչուհի Սօսէ Քէշիշեանին Հետ 

Վերջերս, կազմակերպութեամբ ՀՅԴ ԼԵՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան, 

«Վասպուրական» սրահին մէջ ելոյթ ունեցաւ «Էլեմընթ» նուագախումբը, որ մեծ 

արձագանգ եւ տպաւորութիւն ձգեց լիբանանահայ արուեստասէր շրջանակին վրայ: 

«Ազդակ» հարցազրոյց մը ունեցաւ «Էլեմընթ» նուագախումբի հիմնադիր Արա 

Տապանճեանին եւ երգչուհի Սօսէ Քէշիշեանին հետ` մօտէն ծանօթանալու 

նուագախումբի աշխատանքներուն, նպատակին եւ ծրագիրներուն: 

«ԱԶԴԱԿ».- Ինչպէ՞ս ձեւաւորուած է «Էլեմընթ» նուագախումբը: 

ԱՐԱ ՏԱՊԱՆՃԵԱՆ.- Խումբը կազմուած է մօտաւորապէս 2004-ին: Տարիներու ընթացքին մէջս միշտ 

կարօտ մը կար հայ երգին հանդէպ: Ես հասակ առած եմ երաժիշտներու տան մէջ, հայրս եւ մեծ հայրս կը 

նուագէին, մայրս շատ անուշ կ՛երգէր:  Հակառակ երաժշտական այս մթնոլորտին եւ երաժշտութեան 

հանդէպ իմ մեծ սիրոյս` երաժշտական ճիւղին չհետեւեցայ համալսարանի օրերուս, բայց ժամանակի 

ընթացքին անդրադարձայ, որ համալսարանական ընտրած ճիւղս եւ նոյն ոլորտի աշխատանքը ինծի 

համար չեն, ուստի որոշեցի ամէն բան ձգել եւ ընտրել երաժշտութեան ճամբան: 

Ինչո՞ւ «Էլեմընթ»: Էլեմընթ մասնիկ կը նշանակէ: Երկար ժամանակ չկրցայ նուագախումբին անուն մը 

տալ: Օր մըն ալ անդրադարձայ,  որ նուագախումբի ամէն մէկ անդամը տարբեր տեղէ, տարբեր 

միջավայրէ եկած է, խումբին մէջ անշուշտ ոչ հայ անդամներ ալ կան, որոնք բոլորն ալ մասնիկներու նման 

համախմբուած են, այսպէս ալ «Էլեմընթ» անուանեցի խումբը: 

«Ա.».- Ի՞նչ բան յաջողութեան առաջնորդեց նուագախումբը: 

Ա. Տ.- Իմ կարծիքովս, յաջողութիւնը շարունակական եւ յամառ ըլլալով մէջտեղ կու գայ: Մենք շատ 

խոչընդոտներու հանդիպեցանք. 2006-ին մեր առաջին ձայնասկաւառակէն ետք գանգատներ ստացանք 

մանաւանդ տարեց մարդոցմէ, որոնք իրենց մտահոգութիւնը յայտնեցին, որ լաւ չենք վարուիր դասական 

եւ գուսանական երաժշտութեան հետ: Չյուսահատեցանք: Պէտք էր շարունակէինք յամառութեամբ եւ 

տքնաջան աշխատանքով յառաջ երթալ: 2009-ին եւ 2011-ին նոր պայքարներու դիմաց գտնուեցանք, բայց 

յամառօրէն կառչած մնացինք մեր գործին, որովհետեւ հաւատացած էինք, որ երգչախումբին նպատակը 

լաւ է: 

«Ա.».- Ինչպէ՞ս կ՛ընդունուի ձեր մշակած երաժշտութիւնը այսօր հասարակութեան կողմէ: 

Ա. Տ.- Այսօր շատ լաւ կ՛ընդունուին մեր կատարած մշակումները, բարեբախտաբար տարեցներն ալ 

շուտով գրաւեցինք մեր նոր յօրինումներով: Մինչեւ 2007 արդէն շատ համակիրներ ունէինք, եւ 

բարեբախտաբար այսօր բազմապատկուած է այդ թիւը: Ուրախ եմ, որ մեզ դրական ընդունած են: Չեմ 

հանդիպած մէկու մը, որ ըսէ, թէ` կանգ առնէք, վատ է ձեր գործը: Բոլորին կարծիքը դրական եւ 

քաջալերական եղած է մեր գործին հանդէպ: Իմ ընկերներուս ծնողները յաճախ կ՛արտայայտուին, որ եթէ 

«Էլեմընթ» նուագախումբը չըլլար, մեր զաւակները հայերէն երաժշտութիւն մտիկ պիտի չընէին Լոս 

Անճելըսի մէջ: 
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ՍՕՍԷ ՔԷՇԻՇԵԱՆ.- Կ՛ուզեմ անդրադառնալ Հայաստանի մէջ մեր տուած համերգին: Աշխարհի տարբեր 

երկիրներէ եկած էին Երեւան` ներկայ ըլլալու մեր ելոյթին, երիտասարդութիւնը մեծապէս 

խանդավառուած էր մեր երաժշտութեամբ: Տեսէք` Հայաստանի մէջ Հայաստանի կարօտը չեն զգար, 

որովհետեւ իրենք ամէն օր կ՛ապրին հայրենիքը,  հետեւաբար քիչ մը տարբեր կ՛ընդունին հայ 

երաժշտութիւնը, բայց Հայաստանէն դուրս հայ երաժշտութիւն կը լսենք, որպէսզի մեր հայրենիքի կարօտը 

առնենք: 

Ա. Տ.- 2015-ին Հայաստանի մեր ելոյթէն առաջ ուղղակի չէինք գիտեր, թէ ի՛նչ պիտի ըլլայ ակնկալութիւնը 

Հայաստանի ժողովուրդին: Հայաստանը հայ երաժշտութեան ու երաժիշտին համար ամէնէն դժուար տեղն 

է: Ես ու Սօսէն մտահոգ էինք, թէ ինչպէ՛ս պիտի ընդունին մեզ: Գիտէինք, որ մեզի հետեւողներ կան, 

ընկերներ, բարեկամներ, բայց գիտէինք նաեւ, որ քննադատող քաղաքացիներու ալ պիտի հանդիպէինք: 

Բայց ուրախ եմ, որ բոլորին կողմէ շատ լաւ 

ընդունուեցանք: 

 «Ա.».- Մեծ է ձեր դերը հայ 

երաժշտութիւնը մատչելի դարձնելու 

այսօրուան երիտասարդին: 

Ա. Տ.- Բարեբախտաբար այդպէս է: Իրենք 

այդ մէկը ինծի կը յայտնեն: Վերջին մեր 

ելոյթը տեղի ունեցաւ Լոս Անճելըսի ամէնէն 

մեծ ու բացօթեայ սրահներէն մէկուն` «Ֆորտ 

թիաթըր»-ին մէջ, սրահը ամբողջովին լեցուն 

էր: Այս համերգին նկատեցի, որ 

երիտասարդներուն թիւը զգալիօրէն 

աւելցած է: 

Ս. Ք.- Իմ մանկութեան եւ պատանեկութեան 

տարիներուն ծնողներս միշտ հայկական երաժշտութիւն կը լսէին` Ռուբէն Հախվերդեան, Արթուր 

Մեսչեան եւ այլն. այն օրերուն ես շատ կը յուսահատէի եւ ընդհանրապէս չէի ուզեր լսել այդպիսի 

երաժշտութիւն: Բաւական մեծնալէս ետք հասկցայ, որ իրենց ունկնդրած երաժշտութիւնը լաւ էր, բայց 

նոյն ատեն ալ միշտ կ՛ուզէի, որ երաժշտութեան հին ոճերուն մէջ նորութիւն եւ փոփոխութիւն մտցուի: 

Ինծի համար այսօր կարեւոր է նոր սերունդին որակաւոր երաժշտութիւն մշակել եւ ներկայացնել, 

որպէսզի անոնք միշտ յիշեն ու չհիասթափին հին ոճերէն: Իմ հարազատներս ու բարեկամներուս 

զաւակները ամբողջ տարին կը սպասեն, որ գան, մեր համերգներուն ներկայ ըլլան ու վայելեն մեր 

երաժշտութիւնը: Ամէն բան ժամանակի ընթացքին փոփոխութեան կ՛ենթարկուի, հետեւաբար մենք ալ 

պէտք է փոխուինք, որ զարգանանք ու քայլ պահենք աշխարհին հետ: 

«Ա.».- Խօսինք ձեր երգացանկերուն մասին, որ միշտ բազմալեզու կ՛ըլլայ: 

Ա. Տ.- Մեր երգացանկերը  բազմալեզու կ՛ըլլային նախապէս: Ուրեմն «Էլեմընթ» նուագախումբի 

նպատակներէն մէկն էր նաեւ օտարները գրաւել, հետեւաբար օտար լեզուներով ալ մեկնաբանութիւններ 

կը կատարէինք, բայց շատ ժամանակ չառաւ, երբ անդրադարձայ, որ սխալ քայլ էր առածս: Ուրեմն 

որոշեցի, որ պէտք է միայն հայերէնով հանդէս գանք եւ օտար երգեր չձայնագրենք: Եզրակացութեան եկայ, 

որ կրնանք օտարները հայերէնով ալ գրաւել: Մենք փաստեցինք, որ ճիշդ էր մեր եզրակացութիւնը, 

որովհետեւ մեզ լսող օտարներուն թիւը այսօր աւելցած է: Մեր վերջին ելոյթին 30-40 օտարներ ներկայ էին, 

որոնք հաճոյքով եկած էին լսելու մեր հայերէն կատարումները: Անոնք բազմիցս արտայայտած են իրենց  

սէրը հայ երաժշտութեան հանդէպ, պատկերացուցէք` անոնք մեր բոլոր ալպոմները ունին ու մեզի մօտէն 

կը հետեւին: 
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«Ա.».- Քանի՞ ձայնասկաւառակ ունիք: 

Ա. Տ.- Մեր առաջին ձայնասկաւառակը «Եւ օ ֆէ»-ն է 2016-ին հրապարակուած է, երկրորդը` «Ու», 

երրորդը` «Սփիրիթ աֆ Քրիսթմըս», այս մէկը քիչ ծանօթ է հասարակութեան, իսկ վերջինը` «Է», որուն 

երգչուհիները Սօսէ Քէշիշեանը եւ Նաթալի Աւունճեանն են: Այս ձայնասկաւառակով ես հպարտ կը զգամ, 

բայց ասիկա չի նշանակեր, որ ասկէ լաւը պիտի չպատրաստենք, բայց ներկայիս կը հաւատամ, որ ամէնէն 

լաւ գործն է: 

«Ա.».- Խօսինք ձեր նոր ծրագիրներուն մասին: 

Ա. Տ.- 2006-էն ետք ես ամբողջովին նուիրուած եմ երաժշտութեան: Ունիմ ապագայի համար ծրագիրներ, 

բայց այս պահուն հաստատ բան մը չկայ, որ ըսեմ` այս ալպոմը պիտի պատրաստեմ: Իմ անձնական 

երաժշտութիւնս ձայնագրելու ընթացքի մէջ եմ: «Էլեմընթ»-ի յաջորդ փուլը տակաւին յստակ չէ, բայց կը 

պատրաստուինք աւելի մեծ համերգի` Միացեալ Նահանգներու մէջ: Նպատակս օտարներու 

ուշադրութինը գրաւելն է. մեր համերգին 1250 հոգիով սրահը լեցնելու  խնդիր երբեք չենք ունեցած, հիմա 

մեր նպատակը սրահը 6000 հոգիով լեցնելն է: 

«Ա.».- Ինչպէ՞ս կը տեսնէք այսօր հայ երաժշտութեան ապագան: 

Ս. Ք.- Ինծի համար հայ երաժշտութեան բոլոր ոճերը, բոլոր ուղղութիւնները կարեւոր են: Հայ 

երաժիշտները ամէն կողմ` Հայաստանի մէջ, Հայաստանէն դուրս, կը ստեղծագործեն, ինչ որ կարեւոր 

իրագործում է գալիք սերունդներուն համար: 

Ա. Տ.- Ես կը հաւատամ, որ հայ երաժշտութեան բոլոր ոճերը իրենց ունկնդիրները ունին: Այնքան ատեն որ 

հայերէն է լեզուն, ուրեմն միայն լաւ կրնայ ըլլալ: Տեսէք` միշտ չէ, որ ամէն բան մեր ճաշակին պէտք է 

ըլլայ, շատ երգեր կրնան մեզի հաճելի չթուիլ, ասիկա ամէն մարդու անձնական կարծիքն է. եթէ տուեալ 

ոճը ուրախութիւն կը պատճառէ ոմանց, ուրեմն չի կրնար վատ ըլլալ: Երբ ես սկսայ հանդէս գալ իմ 

ելոյթներով, ուղղակի նորութիւն էր հասարակութեան համար, նման երեւոյթ գոյութիւն չունէր, ատոր 

համար ալ պայքարեցայ, որովհետեւ մարդիկ տարբեր ձեւաւորումով չէին ընդուներ հայ երաժշտութիւնը, 

բայց այսօր հպարտ եմ, որ  շատ խումբեր կան, որոնք մեզի հետեւեցան եւ մեր շունչով կազմուեցան: Ասկէ 

աւելի մեծ գնահատանք չկայ մեզի համար: Հայաստանի մէջ այսօր ճազ երաժշտութեան խումբերը 

բաւական առաջ գացած են, մեծ յառաջդիմութիւն կայ երաժշտական ասպարէզին մէջ: Հայ երաժշտութեան 

ապագան ես շատ դրական կը տեսնեմ: 

«Ա.».- Խումբի անդամներուն մասին եթէ նշէք: 

Ա. Տ.- Խումբը ստեղծուելէն բաւական ժամանակ ետք հասկցայ, որ շատ դժուար բան է խումբ պահելը: Մեր 

նուագախումբը մնայուն անդամ չունի, մնայուն անդամները` ես, Սօսէն, Նաթալի Մահսերեճեանը եւ մեր 

ջութակահար Շանթ Մահսերեճեանն են. վերջին համերգներու հիմնական անդամներն են` պէյս` Արմէն 

Մանավազեան, կիթառ` Արագած Ապրամեան, թմբկահար` Վահան Մեզեան, թմբկահար` Անտօ 

Յարութիւնեան, դաշնամուր` Վահան Պզնունի, թաւ ջութակահար` Մահսա Ղասեմի: Հիւրեր ալ կու գան 

ու կը նուագեն մեզի հետ. մեր վերջին համերգին գրեթէ 14 երաժիշտ ունէինք բեմին վրայ: Երբ Լոս 

Անճելըսի մէջ ելոյթ տանք, երաժիշտներու դրութիւն կ՛ունենանք, բայց երբ ճամբորդենք, նիւթապէս 

կարողութիւն չենք ունենար բոլոր երաժիշտները համախմբելու: 

Հարցազրոյցը վարեց`  

ՍԻԼՎԻ ԱԲԷԼԵԱՆ
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Դպրոցական Պայուսակի Ընտրութիւնը 

Շուտով վերամուտ է, իսկ դպրոցական պայուսակի ընտրութիւնը թեթեւի պէտք չէ առնել: 

Պայուսակի ընտրութենէն կախեալ է նաեւ մեր երեխային առողջութիւնը: Որպէսզի երեխան 

տարուան ընթացքին կռնակի ցաւերէ չտառապի, ողնաշարի 

շեղումներէն զերծ մնայ, պէտք է նկատի առնել մանկաբուժ-

ոսկրաբան մասնագէտներու թելադրանքները: 

Միջազգային չափանիշներով, 7 տարեկան երեխային 

պայուսակը պէտք է կշռէ 2,5 քկ, 11 տարեկան երեխայինը` 

3,3 քկ, իսկ 13 տարեկանէն սկսեալ` 5,1 քկ: Ասոնք անշուշտ 

իտէալական թիւեր են, եւ բոլորս ալ գիտենք, թէ մեր 

դպրոցականներուն պայուսակները որքա՛ն ծանր կը 

կշռեն… 

Գալով պայուսակի ընտրութեան, անշուշտ որ անիկա պէտք 

է համապատասխանէ երեխային ճաշակին, ի վերջոյ ինք է, 

որ պիտի գործածէ զայն ամբողջ տարեշրջան մը: Սակայն 

երեխային պէտք է բացատրել, որ պայուսակի ընտրութեան 

ընթացքին կան որոշ չափորոշիչներ եւ կարելի չէ մի միայն 

արտաքին տեսքէն դատել: 

Իտէալ դպրոցական պայուսակը պէտք է ըլլայ թեթեւ եւ տոկուն: Պէտք է խուսափիլ թոյլ կտաւէ 

պատրաստուած տարբերակներէն: 

Պայուսակին լայնքը պէտք է համապատասխանէ երեխային կռնակի լայնքին, որպէսզի անոր 

ծանրութիւնը հաւասարապէս բաժնուի ամբողջ կռնակին վրայ: Պայման է, որ անիկա օժտուած 

ըլլայ ուսէն կախուող զոյգ կապերով, որոնք իրենց կարգին պէտք է ըլլան բաւական լայն եւ 

փափուկ միջուկով: 

Ինչ կը վերաբերի անիւներով օժտուած պայուսակներուն, ոսկրաբանները կը թելադրեն 

հրաժարիլ անոնցմէ, քանի որ զանոնք քշելու, հրելու համար որոշ ճիգ պիտի գործադրուի, ինչ որ 

մկաններու լարուածութիւն եւ ցաւեր կրնայ պատճառել: Կայ ուրիշ անպատեհութիւն մը եւս. այս 

պայուսակները առնուազն 1 քկ աւելի ծանր կը կշռեն, քան` սովորական տեսակները: 

Վերջապէս, երբ երեխան գիրքերով լեցուն պայուսակը շալկէ, պէտք է ուշադիր ըլլանք, որ 

անիկա լաւ տեղաւորուած ըլլայ կռնակին եւ ոչ թէ` մէջքէն վար կախուած: Թէ՛ ծանր եւ թէ՛ 

մէջքէն վար կախուած պայուսակը անխուսափելիօրէն կռնակի ցաւ պիտի պատճառէ: 

Դէմքի Բնական Ծեփուկներ 

Գեղեցիկ եւ թարմ մորթ ունենալու համար սնանկանալը պայման չէ: Շուկան վաճառուող 

գեղեցկագիտական արտադրութիւններուն մէկ կարեւոր մասը կը գտնուի ձեր սառնարաններուն 
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մէջ: Տունը պատրաստուած դէմքի ծեփուկները, հաւատացէ՛ք, նուազ վնասակար են, քանի որ 

քիմիական նիւթեր չեն պարունակեր եւ նոյնքան ազդու են, որքան` շուկան վաճառուող 

թանկարժէք տարբերակները: 

Ստորեւ կը ներկայացնենք տունը պատրաստուող ծեփուկի նմուշներ: Ուշադի՛ր. տրուած 

ըլլալով, որ ասոնք 100 տոկոսով բնական են եւ պահպանիչներ չեն պարունակեր, պէտք է 

անմիջապէս գործածել: 

1 – Մորթը Մաքրող Եւ Պայծառացնող Ծեփուկ 

Կէս վարունգ (եթէ փոքր է` մէկ) եւ կէս բաժակ մածունը 

հարիչէ անցընել եւ տարածել դէմքին եւ պարանոցին վրայ, 

սպասել քառորդ ժամ, ապա ցօղուել: Այս ծեփուկը նաեւ 

կ՛օգնէ ջրազրկուած մորթին: 

2 – Մորթը Սնուցանող Ծեփուկ 

Հասուն կէս աւոքատոն եւ պանանը ճզմել, ապուրի դգալ 

մը մեղր աւելցնել, խառնել եւ ստացուած ծեփուկը 10 

վայրկեան ձգել դէմքին վրայ: Ա, Պէ եւ Էօ կենսանիւթերով 

հարուստ այս ծեփուկը մորթը կը պաշտպանէ արտաքին 

ազդակներէ, կը սնուցանէ եւ կը փափկացնէ զայն: 

3 – Կնճիռները Կանխարգիլող Ծեփուկ 

Փոս ամանի մը մէջ հաւկիթին ճերմկուցը զարնել մինչեւ որ փրփրի, աւելցնել կէս կիտրոնի հիւթ 

եւ 2 ապուրի դգալ ձէթ: Խառնել եւ տարածել դէմքին եւ պարանոցին վրայ: 20 վայրկեան ետք 

ցօղուել: Բնասպիտով հարուստ հաւկիթին ճերմկուցը եւ մնացեալ բաղադրիչները կը 

վերականգնեն մորթին ընդլայնած ծակտիկները եւ կ՛արգիլեն կնճիռներու գոյացումը: 

4 – Իւղոտ Մորթի Ծեփուկ 

2 ապուրի դգալ վարսակի փաթիլներուն աւելցնել 1/4 բաժակ մածուն եւ 2 ապուրի դգալ 

կիտրոնի հիւթ: Ստացուած ծեփուկը տարածել դէմքին վրայ եւ մատներով թեթեւակի մարձել 

մորթը, ապա ձգել քառորդ ժամ եւ յետոյ ցօղուել: 

5 – Մորթը Երիտասարդ Պահող Ծեփուկ 

Ափ մը  լուացուած եւ մանրուած ազատքեղին աւելցնել 2 ապուրի դգալ խնձորի քացախ եւ 3 

ապուրի դգալ մածուն: Ստացուած խառնուրդը տարածել դէմքին վրայ եւ ձգել 20 վայրկեան: 

Այս ծեփուկը կարելի է կիրարկել շաբաթը 2-3 անգամ: Ան կը սնուցանէ եւ կ՛երիտասարդացնէ 

մորթը, կը պայքարի կնճիռներուն դէմ, կը թեթեւցնէ մորթին վրայ գոյացած մութ գոյնի 

արատները եւ քիչ-քիչ կը բանայ մորթին գոյնը: 
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Այս Ղարաբաղն Է 

Մեր սուրբ օճախը, ծուխը ծխանի, 

Որ բարձրացել է եղէգան փողից, 

Տագնապի գոչը Ձենով Օհանի, 

Որ Սասնայ Դաւթին դուրս բերեց հօրից. 

Հեռատես աչքը Մելիք Աւանի, 

Որ կամուրջ ձգեց մեր այս լեռներից 

Մինչ հողը Ռուսաց,  

Հրաշք տաճարը մեր Գանձասարի 

Եւ փառաւորուած 

Մեսրոպեան գրով` Ամարաս վանքը, 

Յարատեւելու այն սուրբ տանջանքը, 

Որ հաւասար է խօլ-խիզախութեան, 

Հպարտ թեւելու այն վեհ խոյանքը, 

Որ յատուկ է մեր թեւերին միայն, 

Եւ այն զրկանքը, 

Որ մեզ լիաբուռ պարգեւեց տէրը, 

Այն սուրբ կապանքը, 

Որ մենք ենք ահա ու մեր լեռները… 

Այս հողի վրայ դու զգուշ քայլիր, 

Մաքրիր ոտքերդ, դիմակդ հանիր, 

Եւ յիշիր մէկ-մէկ 

Պսակազերծուած առաքեալներին. 

Լեռները լուռ են, 

Բայց ոչ խուլ ու կոյր` 

Տեսնում են, զգում. 

Քարը խօսում է, 

Քարը ասում է. 

Հին հրաբխի խառնարանում դեռ 

Հուրը չի պաղել… 

ԱՅՍ ՂԱՐԱԲԱՂՆ Է: 

ՎԱԶԳԷՆ ՕՎԵԱՆ 

Վազ գ է ն  ՕՎԵԱՆ (1932-1987) բուն անունով Վազգէն Օհանջանեան, 
բանաստեղծ, արձակագիր, հրապարակախօս: Ծնած է Արցախի 

Ասկերան շրջանի Դաշուշէն գիւղի մէջ: Պարգեւատրուած է ՄԵՍՐՈՊ 
ՄԱՇՏՈՑի շքանշանով: 
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