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          Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,   ÂÇõ 493, àõñµ³Ã,  14 ÚàôÜÆê, 2019 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳԻ ԵՒ 

ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆԻ ԱՄԱՎԵՐՋԻ 

ՀԱՆԴԷՍԸ 

Հինգշաբթի, 6 Յունիս 2019-ին Քուէյթի Ամերիկեան 

դպրոցի հանդիսասրահէն ներս տեղի ունեցաւ 

Ազգային Վարժարանի Ամավերջի հանդէսը: 

Քուէյթի եւ Հայաստանի Հանրապետութեանց 

քայլերգներով օրուան հանդիսավար Մարալ 

Համպոյեան բացուած յայտարարեց երեկոն, որմէ ետք 

ելոյթ ունեցաւ վարժարանիս աշակերտական 

երգչախումբը, ղեկավարութեամբ Ժաննա 

Սերոբեանի, ապա յաջորդաբար ներկայացուեցան 

Հայկական Պարեր՝ ա.- «Դուին», կատարողութեամբ 

12րդ կարգի աշակերտուհիներու, բ.- «Հայաստան-

Արցախ-Սփիւռք», կատարողութեամբ 9րդ կարգիչ 

աշակերտներու (Պարուսոյց՝ Գոհար Քէթէնճեան)։  

Վարժարանիս Տնօրէն Տոքթ. Ներսէս Սարգիսեան 

ներկայացուց վարժարանի միամեայ գործունէութեան 

ընդհանուր զեկոյցն ու գնահատականը, լուսարձակի 

տակ առնելով առկայ դժուարութիւններն ու 

մարտահրաւէրները, ինչպէս նաեւ 2018-2019 

տարեշրջանին տեղի ունեցած բարենորոգչական 

աշխատանքները եւ շնորհակալական խօսք ուղղեց 

բոլոր նուիրատուներուն եւ բարերարներուն, որոնք 

իրենց նիւթական եւ բարոյական աջակցութիւնը 

բերին վարժարանիս բարգաւաճման ու վերելքին։ 

Ապա Տեղի ունեցաւ միջնակարգի եւ երկրորդականի 
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գերազանցներու պարգեւատրումը, որմէ ետք 9րդ դասարանի աշակերտները 

ներկայացուցին Արաբական Պար (Պարուսոյց՝ Ժագլին Խտրլարեան)։ Ապա Մարիէլլա 

Թէմամեան՝ Դաշնամուրով եւ Սերճիօ Փօլատեան՝ Կիթառով ներկայացուցին «My Son 

& Nostalgia» երաժշտական կտորը։ 

Կարճ դադարէ մը ետք, տեղի ունեցաւ տեսերիզի ցուցադրութիւն, ուր մանրամասն 

կերպով ներկայացուեցաւ տեղի ունեցած վերանորոգման աշխատանքները 2017էն մինչ 

օրս, ինչպէս նաեւ իւրաքանչիւր շրջանաւարտ իր սրտի խօսքն ու 

բարեմաղթութիւնները փոխանցեց ներկաներուն: 

Ապա ընթերցուեցան ուղերձներ՝ Հայերէն եւ Արաբերէն լեզուներով, շրջանաւարտներ՝ 

Միրնա Այնթապեանի եւ Ալիս Քէչէճեանի կողմէ։  Եւ այսպէս երկար սպասուած 

վկայականաց բաշխման արարողութիւնը Գերշ. Տ. Մասիս Եպս. Զօպույեանի 

գլխաւորութեամբ եկաւ ամբողջացնելու բոլորին երջանկութիւնը: Աւարտին նաեւ տեղի 

ունեցաւ «ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ» մրցանակի տուչութիւնը ձեռամբ մրցանակի 

հիմնադիր ՝ Պրն. Կիրակոս Գույումճեանի, որուն արժանացաւ վարժարանիս 

պաքալօրիայի առաջին հանդիսացող աշակերտուհի ՄԻՐՆԱ ԱՅՆԹԱՊԵԱՆը։ Սոյն 

մրցանակը հինգ տարիներէ ի վեր կը շնորհուի Քուէյթի եւ Հալէպի մէջ պաքալօրիայի 

առաջին հանդիսացող հայ աշակերտին։ Անոր նպատակն է խրախուսել հայ աշակերտը 

հասնելու ուսման բարձր դիրքերու եւ անոր պարգեւն է (1000 Քուէյթեան Տինար)։ 

Հանդէսը վերջ գտաւ Սրբազան հօր հայրական օրհնութեամբ եւ սրտի խօսքով, որ 

ողջունելով շրջանաւարտները նորանոր նուաճումներ ու յաջողութիւններ մաղթեց 

բոլորին։ 
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ՀՐԱԺԵՇՏԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀՀ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ 

Երկուշաբթի, 3 Յունիս 2019ին, Գերշ. Տէր Մասիս Եպս. Զօպուեան, ընկերակցութեամբ 

Արժ. Տէր Հօր, Ազգային Վարչութեան Ատենապետ՝ Պրն. Յակոբ Պէրպէրեանի եւ 

Ազգային Վարչութեամ անդամներէն Պրն. Հմայակ Քասունիի եւ Պրն. Թովմաս 

Ուզաթմաճեանի, հանդիպեցաւ ՀՀ Դեսպանատուն իր հրաժեշտը տալու ՀՀ Արտագին եւ 

լիազօր դեսպան Պրն. Սարմէն Պաղտասարեանի եւ Հիւպատոս Պրն. Վարդգէս 

Յովսէփեանի: 

Սրբազան Հայրն ու Պրն. Դեսպանը, անցնող շրջանի ՀՀ Դեսպանատուն եւ Ազգային 

Առաջնորդարան համագործակցութեան հետ կապուած իրենց սրտի խօսքերը 

շնորհակալական խօսքերը փոխանակեցին, յառաջիկայ ծրագիրներուն յաջողութիւն 

մաղթեցին եւ յատկապէս Սրբազան Հօր ծառայական նոր առաքելութեան համար 

բարեմաղթութիւններ եղան: 

Աւարտին, Պրն. Դեսպանը, Հայաստանի Հանրապետութիւնը խորհրդանշող, յատուկ 

յուշանուէր մը յանձնեց Սրբազան Հօր: 

Յիշենք նաեւ, թէ Սրբազան Հայրը մինչեւ Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ ընտրուիլը կը 

շարունակէր իր ծառայութիւնը իբրեւ Առաջնորդ Քուէյթի եւ Շրջակայքի Հայոց Թեմին: 

Գերշ. Տէր Մասիս Եպս. Զօպուեան 2 Յունիս 2019-ին գումարուած Բերիոյ Հայոց Ազգ. 

Երեսփոխանական Ժողովի 166-րդ նիստին, միաձայնութեամբ ընտրուեցաւ Բերիոյ 

Հայոց Թեմի Առաջնորդ: 

www.tert.am 
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ԶՐՈՅՑ 

Մտերմիկ Զրոյց Մը Մերոնց Հետ  

Ինչպէս խոստացանք, մեր զրոյցներու շարքը կը 

շարունակենք այս անգամ հիւրընկալելով Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Քուէյթի 

մեկուսի մասնաճիւղի ատենապետ՝ եղբ. Արամ 

Մահտեսեանը: 

Եղբ. Արամ պարտաճանաչ, Հ.Մ.Ը.Մ.-ականի մը բարձր 

գիտակցութեամբ, ճիշդ ժամանակին ներկայացաւ մեր 

գրասենեակը, երբ արդէն րոպէներու ընթացքին 

բուրումնաւէտ սուրճը հասաւ ու բացաւ մեր մտերմիկ զրոյցին 

դարպասը: 

Այստեղ կ’ուզեմ յիշել, թէ եղբայր Արամը տարիներու 

շօշափելի վաստակ եւ կազմակերպական յատուկ արժանիքներ ունեցող երէց 

եղբայրներէն է, որուն վստահուած է, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ներկայ իննը անդամներէն բաղկացած 

վարչութեան գլխաւորումը: 

«Երկու ամիսներու ընթացքին վարչութիւնը նախ կատարեց գործերու գլխաւոր 

բաժանումները»,- հաստատեց ատենապետը: 

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Քուէյթի մեկուսի մասնաճիւղի  վարչութիւնը գլխաւորաբար ունի չորս 

յանձնախումբեր.- սկաուտական, քարոզչական, ընկերային եւ մարզական 

յանձնախումբեր: Մենք իմացանք, որ մարզական կեանքը կ’ապրի բաւականին եռուն 

շրջան մը, սակայն սկաուտական կեանքը տեղքայլի մէջ է, մանաւանդ, երբ տարիներու 
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վաստակաւոր խմբապետ՝ եղբ. Աւագ Կարապետեան, յարգելի պատճառներով, 

ներկայացուց իր հրաժարականը:  

«Այսօր մասնաճիւղը կարիքը ունի ընդհանուր խմբապետի, որ պիտի ծրագրաւորէ ու 

հետապնդէ սկաուտական ընդհանուր գործունէութիւնը: Կան մի քանի թեկնածուներ, 

հետեւաբար շուտով կը հրապարակենք ընդհանուր նոր խմբապետի անունը: Հոս 

կ’ուզեմ ընդգծել, որ ունինք շատ մեծ թուով ուսեալ ու մասնագէտ երիտասարդներ, 

սակայն անոնց մէջ կը պակսին կազմակերպչական բարձր ոգին, փորձն ու 

ինքնավստահութիւնը, լաւատես եմ, շուտով նոր թափով կը վերսկսինք աշխատանքի»,- 

հաստատեց ատենապետը: 

Երբ հարց տուինք, թէ Արցախի մասին ինչ գիտեն մեր ՀՄԸՄ-ականները, եղբ. 

ատենապետը հաստատեց.- «Արցախը միշտ եղած է ՀՄԸՄ-ականներու 

դաստիարակութեան, մտածումներուն եւ հոգիներուն մէջ: ՀՄԸՄ-ականներ իրենց 

կեանքը զոհաբերած են Արցախի համար, որովհետեւ միշտ պատրաստ եղած են 

հայրենի հողի ամբողջականութեան եւ անվտանգութեան պահպանման համար»: 

Եղբ. Ատենապետը, զրոյցի ընթացքին անդրադարձաւ նաեւ Հ.Մ.Ը.Մ.-Սրբոց 

Վարդանանց Եկեղեցւոյ յարաբերութեանց: Նախ նշեց, թէ տարիներու ընթացքին 

վարչութիւններն ու Քուէյթի Ազգային առաջնորդարանը իր մարմիններով միշտ ունեցած 

են սահուն յարաբերութիւն: Միութիւնը յաճախ նիւթական ու բարոյական աջակցութիւն 

ցուցաբերած է: «Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցին իր բոլոր բաժիններով կարելի է վերածել 

ժողովրդային տան, կը հաւատանք, որ մեր միութիւնը ունի մեծ թիւով անդամներ ու 

համակիրներ, որոնց համար Եկեղեցին պիտի դառնայ իսկական Հայ Կեդրոն»,- նշեց 

եղբ. Արամը: 

Անցնելով առաջ անդրադարձանք փողերախումբի մասին, պատասխանը դժբախտաբար 

բացասական էր: Եղբ. Արամ շեշտեց թէ .-«Գործիքներու հսկայ պակասը եւ տարիներու 

ընթացքին մարդուժ չպատրաստելու հետեւանքով այսօր փողերախումբ չունինք, 

սակայն վարչութիւնը ձեռնածալ պիտի չ'մնայ եւ շուտով պիտի անցնի գործի»: 

Զրոյցի ընթացքին իմացանք, թէ յառաջիկայ օրերուն, Օգոստոսի առաջին կիսուն, 

մասնաճիւղը պիտի մասնակցի համահայկական խաղերուն, 35 մարզիկներով, որ տեղի 

պիտի ունենայ Հայաստանի ու Արցախի մէջ: Այս առթիւ զրուցակիցս յատուկ 

անդրադարձաւ Քուէյթի մօտ ՀՀ դեսպանատան աջակցութաեան ու բարձր 

համագործակցութեան մասին: Ատենապետը խիստ գնահատեց դեսպան՝ պրն. Սարմէն 

Պաղտասարեանի ներկայութիւնը համայնքի կեանքէն ներս, ի մասնաւորի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 

շրջագիծէն ներս: 

Աւարտին, եղբ. Արամ իր սրտի ջերմ խօսքը փոխանցեց համայնքէս ներս գործող բոլոր 

մարմիններուն եւ միութիւններուն, յատկապէս Քուէյթի ազգային վարժարանի 

տնօրէնութեան, որոնք իրենց ազնիւ համագործակցութեամբ, միշտ նպաստած են 

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի վերելքին: Նաեւ յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց համայնքի զաւակներուն, 

որոնք իրենց երեխաները անվարան վստահած են Հ.Մ.Ը.Մ.-ի մեծ ընտանիքին:  
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՀՅԴ Բիւրոյի  Ներկայացուցչին  Հանդիպումները Կիպրոսի 

Մէջ 

Կիպրոս այցելութեան շրջագիծին մէջ, 11 յունիսին ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր 

Խաչատուրեան հանդիպում ունեցած է Կիպրոսի պետական-կուսակցական 

ներկայացուցիչներուն հետ: 

Յակոբ Տէր Խաչատուրեան նաեւ հանդիպում ունեցած է Կիպրոսի խորհրդարանի նախկին 

նախագահ, նորաստեղծ ՏԵՓԱ կուսակցութեան նախագահ Մարիոս Կարոյեանի հետ: 

Պատուիրակութեան մաս կը կազմէին ՏԵՓԱ-ի անդամ Հրաչ Գազանճեանը եւ ՀՅԴ Կիպրոսի 

կոմիտէի անդամներ Րաֆֆի Մահտեսեանը եւ Նարեկ Դաւիթեանը: 

Բիւրոյի ներկայացուցիչը այցելած է Նիկոսիոյ մէջ գործող «Նարեկ» վարժարան, հանդիպում 

ունեցած վարժարանի տնօրէն Վերա Մկրտչեան-Թահմազեանի եւ վարժարանի յանձնախումբի 

անդամներուն հետ: 

Յակոբ Տէր Խաչատուրեանին ընկերակցած է ՀՅԴ Կիպրոսի կոմիտէի անդամ Սիմոն Այնեճեան: 

Յակոբ Տէր Խաչատուրեան Այցելեց Ազգային Առաջնորդարան 

Կիպրոսի Ազգային առաջնորդարանի դիւանը կը հաղորդէ, թէ 

երեքշաբթի, 11 յունիս 2019-ի կէսօրուան ժամը 12:30-ին, 

Ազգային առաջնորդարան այցելեց ՀՅ Դաշնակցութեան 

Բիւրոյի ներկայացուցիչ Յակոբ Տէր Խաչատուրեան` 

ընկերակցութեամբ ՀՅԴ Կիպրոսի կոմիտէի անդամներ Րաֆֆի 

Մահտեսեանի եւ Նարեկ Դաւիթեանի: Անոնք դիմաւորուեցան 

թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Խորէն արք. 

Տողրամաճեանի կողմէ: 

Շուրջ մէկ ժամ տեւած հանդիպման ընթացքին առհասարակ արծարծուեցան կիպրահայ 

գաղութը, Միջին Արեւելքն ու յատկապէս Հայաստանը եւ հայութիւնը յուզող ընդհանրական ու 

մասնաւոր հարցեր: Անոնք նաեւ անդրադարձան Ազգային առաջնորդարանի եւ կոմիտէութեան 

տարած ու տարուելիք ապագայ աշխատանքներուն զանազան բնագաւառներու մէջ, 

քննարկեցին նորանոր ծրագիրներու մշակման յանձնառութիւններ, մարտահրաւէրներ եւ 

առաջարկներ, ինչպէս նաեւ շեշտը դրին առաւել եւս ազգային-հոգեւոր արժէքներու, նկարագիրի 

ու դիմագիծի պահպանման հրամայականին վրայ: 

Սրբազան հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց հանդիպման համար եւ իր մասնաւոր 

գնահատանքն ու քաջալերանքը փոխանցեց Բիւրոյի նորընտիր ներկայացուցիչին ցարդ 

կատարած այցելութիւններուն եւ աշխատանքներուն համար: 
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Մանոյեան. «Իրաւական Փաստաթուղթը Պէտք Է Յստակ 

Ամրագրէ, Որ Բանակցութիւններու Մէջ Հայաստանը Չի 

Կրնար Փոխարինել Արցախը, Այլ Պէտք Է Հանդէս Գայ 

Իբրեւ Անոր Անվտանգութեան Երաշխաւոր» 

ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական 

հարցերու գրասենեակի պատասխանատու 

Կիրօ Մանոյեան լրագրողներու հետ զրոյցի մը 

ընթացքին, անդրադառնալով Արցախի մէջ 

տեղի ունեցած նախանցեալ օրուան 

փոփոխութիւններուն եւ նշանակումներուն, 

ըսած է. «Արցախի մէջ կը սպասուին 

նախագահի եւ Ազգային ժողովի 

ընտրութիւններ, որոնք, ըստ Արցախի 

Սահմանադրութեան, պէտք է ըլլան 

միաժամանակ: Այլ հարց է, որ մեր կառոյցը 

Արցախի մէջ արտայայտուած է այս մասին, որ քիչ մը շուտ սկսաւ նախընտրական հոլովոյթը` 

իր հաւանական հետեւանքներով եւ զարգացումներով: Բայց պէտք է ըսել, որ Արցախի մէջ  

նաեւ  քատրային այլ փոփոխութիւններ տեղի կ՛ունենան, եւ չեմ կարծեր, որ անոնք ալ 

անպայման պայմանաւորուած են պաշտօնական Երեւանի պահանջով, յատկապէս` երբ որոշ 

պաշտօնազրկուողներ, կարելի է ըսել, այսօր ինչ որ չափով պաշտօնի բարձրացում կ՛ունենան: 

Եւ կը կարծեմ` կարիք չկայ, որ մեր վարչապետը ըսէ` «պարի ընկերը», ասիկա խօսելու ոճ չէ», 

նշեց Մանոյեան: 

ՀՅԴ Բիւրոյի անդամը անդրադարձաւ նաեւ Հայաստան-Արցախ ռազմաքաղաքական դաշինքի 

կարեւորութեան հարցին` Արցախի անվտանգութեան ամրապնդման առումով` նշելով, որ այդ 

մասին քանի մը  տարի է, որ Դաշնակցութիւնը կը խօսի, բայց այս տարի քայլերը այս 

ուղղութեամբ արագացուցած են եւ մօտ մէկ ամիս առաջ Արցախի մէջ  այս նիւթով ֆորում 

կազմակերպած: 

«Այդ դաշինքը, իրաւական փաստաթուղթը պէտք է յստակ ամրագրէ, որ բանակցութիւններու 

մէջ Հայաստանը չի կրնար փոխարինել Արցախը, այլ պէտք է հանդէս գայ իբրեւ Արցախի 

անվտանգութեան երաշխաւոր: Մենք յոյս ունինք, որ, ի վերջոյ, պիտի կարենանք ստեղծել 

նպաստաւոր մթնոլորտ, որ պաշտօնական Երեւանը եւ Ստեփանակերտը նման փաստաթուղթ 

ստորագրեն», ընդգծեց Մանոյեան: 

Կարօ Փայլան Հարցումներ Ուղղած Է Թուրքիոյ Ներքին 

Գործոց Նախարարին 

Թուրքիոյ քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան հայազգի 

երեսփոխան Կարօ Փայլանը Պոլսոյ հայաշատ Սամաթիա թաղամասին մէջ բնակող հայ կնոջ` 

31 մայիսի դանակահարութեան դէպքին առնչութեամբ հարցում ուղարկած է  Թուրքիոյ ներքին 

գործոց նախարար Սիւլէյման Սոյլուին: 
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«Ներքին գործոց նախարար Սիւլէյման Սոյլուին ուղղեցինք հետեւեալ հարցումները, որպէսզի 

անպատիժ չմնայ Սամաթիոյ մէջ հայ կնոջ մը դէմ գործուած ատելութեան յանցանքը», նշեց 

Փայլան: 

Հոլանտա Դատապարտեց Ցեղասպանութիւնը Ուրանալու 

Էրտողանի Քայլը 

Հոլանտայի խորհրդարանը 11 յունիսին գրեթէ միաձայնութեամբ վաւերացուց բանաձեւ 

մը, որ կը դատապարտէ Թուրքիոյ նախագահին կողմէ այս տարուան ապրիլ 24-ի իր 

յատարարութեան մէջ Հայոց ցեղասպանութեան զոհերը «պատերազմի զոհեր» որակելու 

արարքը` միեւնոյն ժամանակ պարտաւորեցնելով Հոլանտայի կառավարութիւնը, որ 

այդ դիրքորոշման մասին տեղեկացնէ Թուրքիոյ իշխանութիւնները: 

«Ֆէյսպուք»-ի իր էջին վրայ այս մասին գրելով` Հայաստանի խորհրդարանի 

փոխնախագահ Ալեն Սիմոնեան կ՛ըսէ հետեւեալը. «Յատուկ շնորհակալութիւն` 

բանաձեւը նախաձեռնած քաղաքական տարբեր ուժեր ներկայացնող երեսփոխաններու 

եւ «Աբովեան» միութեան անդամներ Ինգէ Դրոստին եւ Մաթօ Հախվերդեանին` 

եռանդուն եւ արգասաբեր ջանքերու համար»: 

Հոլանտահայ կազմակերպութիւններու դաշնակցութենէն կ՛աւելցնեն, որ բանաձեւը 

ներկայացուած էր Քրիստոնէական միութիւն խմբակցութեան անդամ, երեսփոխան Ճոել 

Վորտեվինտը: 

Հոլանտահայ կազմակերպութիւններու դաշնակցութիւնը շնորհակալութիւն յայտնած է 

երեսփոխանին այս յստակ եւ հետեւողական արտայայտութեան համար: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  493, àõñµ³Ã, 14 ÚàôÜÆê, 2019                                                                        9 
 

Խորհրդարանի բանաձեւը կառավարութեան կոչ կ՛ուղղէ` մերժելու Էրտողանի խօսքերը 

եւ այդ տեսակէտը փոխանցելու Թուրքիոյ կառավարութեան: Այդ բանաձեւին կողմ 

քուէարկած են խորհրդարանի բոլոր խմբակցութիւնները` բացի երեք հոգիէ բաղկացած 

Տենք խմբակցութենէն: 

Ապրիլ 24-ին Էրտողան Պոլսոյ հայոց պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Արամ 

արք. Աթէշեանին յղած էր նամակ մը, որուն մէջ դարձեալ Օսմանեան կայսրութեան 

կողմէ ծրագրուած եւ իրականացուած Հայոց ցեղասպանութեան զոհ գացած 1,5 միլիոն 

հայերը նկատած է «Համաշխարհային Ա. պատերազմի զոհեր»` ուրանալով 

Ցեղասպանութեան պատմական իրականութիւնը: 

Էրտողան աւելի ուշ նաեւ յայտարարած էր, թէ այդ ժամանակաշրջանին շատ ուրիշներ 

զոհուած էին, ներառեալ անոնք, որոնք սպաննուած էին «հայկական 

հրոսակախումբերու եւ զինուած խմբաւորումներու» հրահրած անկարգութիւններուն 

պատճառով: 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը արձագանգեց բանաձեւի 

որդեգրման` դիմատետրեան էջին վրայ կատարած գրառումով շեշտելով Հոլանտայի եւ 

անոր խորհրդարանի անդամներուն սկզբունքային դիրքորոշումը: 

«Մենք կ՛ողջունենք Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ` Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի 

ժխտողական կարծիքին դէմ միջազգային արձագանգը: Այս որոշումով` Հոլանտան եւ 

անոր խորհրդարանի անդամները անգամ մը եւս ցուցադրեցին իրենց սկզբունքային 

դիրքորոշումը` մարդու իրաւունքներու եւ ցեղասպանութեան կանխարգիլման 

վերաբերեալ», գրուած է յայտարարութեան մէջ: 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Ընդունած Է Անճէյ 

Քասփրչիքը 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ընդունած է 

ԵԱՀԿ-ի  գործող նախագահի անձնական 

ներկայացուցիչ Անճէյ Քասփրչիքը: 

Զրուցակիցները քննարկած են Լեռնային 

Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման 

հոլովոյթին եւ խաղաղութեան նպաստող 

մթնոլորտի ձեւաւորման վերաբերող հարցեր: 

 

www.aztarar.com 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

«Միացեալ Նահանգներու Ճնշման Ներուժը Սպառած Է» 

Կ՛ըսէ Ռուհանի 

Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանի յայտարարեց, 

թէ Իրանի վրայ ճնշում գործադրելու Ուաշինկթընի 

ներուժը սպառած է, երկրին մէջ իրավիճակը, 

անցեալ տարուան համեմատ, բարելաւուած է: Այս 

մասին կը հաղորդէ «ՌԻԱ Նովոսթի»: 

«Ճնշման ներուժը սպառած է: Միացեալ 

Նահանգներ գագաթնակէտին հասցուցած են Իրանի 

ժողովուրդին դէմ ճնշումը, եւ այս պահէն սկսեալ 

այդ սպառնալիքը, այդ ճնշումը կը կորսնցնէ իր 

ուժը: Ներկայիս իրանցի ժողովուրդը, կէս տարի 

առաջուան համեմատած, աւելի հանգիստ է», ըսաւ 

Ռուհանի: 

Իսրայէլ Հրթիռակոծեց Հարաւային Սուրիոյ Թել Հարա 

Շրջանը 

Սուրիական պատկերասփիւռի կայանը 

հաղորդեց, որ սուրիական բանակը երկրին 

հարաւային շրջանին մէջ դէմ դրած է 

իսրայէլեան յարձակումի մը: Զինուորական 

աղբիւրներ կայանին յայտնած են, թէ Տարաա 

նահանգի հիւսիս-արեւմուտքը գտնուող Թել 

Հարա շրջանին մէջ վնասազերծուած են շարք 

մը հրթիռներ` աւելցնելով, որ յարձակումը 

միայն նիւթական վնասներ պատճառած է: 

«Սփութնիք» լրատու գործակալութիւնը իր 

կարգին հաղորդեց, որ յարձակումէն առաջ 

իսրայէլեան հետազօտական օդանաւեր շուրջ 

մէկ ժամ տեւողութեամբ թռիչք կատարած են Ժապալ Շէյխի բռնագրաւուած հատուածին վերեւ: 

Միւս կողմէ, ՍԱՆԱ հաղորդեց, որ սուրիական բանակը Համայի հիւսիսային գիւղական շրջանի 

Մահարտա գիւղին հիւսիսը գտնուող Թել Լըլըհ գիւղին մօտ վար առած է Ժապհաթ Նուսրայի 

քամիքազ անօդաչու թռչող սարք մը: 

Սուրիական բանակը նաեւ հարուածած է Համայի եւ Իտլիպի գիւղական շրջաններու շարք մը 

գիւղերու մէջ Ժէյշ Իզզաթի եւ Ժապհաթ Նուսրայի շարք մը կեդրոններ ու դիրքեր: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

Խմբագրական «Գանձասար»-ի.  

Մտաւորականութեան Խօսքը 
Հայրենի լրատուադաշտը, նոյնիսկ քաղաքական դաշտը ողողած անպատշաճ որակումները, 

հայհոյանքներն ու բարոյական արժէքներու դէմ ուղղորդուած արշաւը որակազրկելու սկսած են 

ոչ միայն լրատուադաշտը, այլեւ թափանցելով հասարակութեան մէջ` փոխադարձ 

մերժողականութեան անկառավարելի ալիք մը սկսած են բարձրացնելու: 

Այս դատապարտելի երեւոյթը պահ մը մտածել կու տայ, թէ ո՞վ կը շահի այս 

խեղկատակութենէն: Ինչո՞ւ մեր երկրին ու ժողովուրդին դիմաց ցցուող իսկական հարցերէն, 

մարտահրաւէրներէն ու անոնց լուծումներուն ուղղուած գործընթացներէն կը շեղի 

հասարակութեան ուշադրութիւնը: Ինչո՞ւ հասարակութիւնը կը ներքաշուի խելակորոյս 

յորձանուտի մը մէջ, որ ոչ մէկ կապ ունի խօսքի ազատութեան, կառուցողական 

քննադատութեան հետ, ուղղուած չէ, բնականաբար, սրբագրելու այս կամ այն երեւոյթը, շինիչ 

առաջարկներ ներկայացնելու եւ հարցեր լուծելու: Ընդհակառա՛կն, անվստահութեան այս 

մթնոլորտը կը ստեղծէ այնպիսի պայթիւնավտանգ իրավիճակ, որ ինքնաբերաբար կը 

դանդաղեցնէ երկրի յառաջընթացին ու անվտանգութեան պահպանման ուղղուած լուրջ 

ջանքերը: 

Մտահոգիչ այս երեւոյթին դիմաց, սակայն, ինչո՞ւ լուռ կամ զգուշաւոր կը մնայ 

մտաւորականութեան նկատառելի մէկ տոկոսը: Ինչո՞ւ վերջին տարիներուն մամուլը, 

յատկապէս` ոչ աւանդական, վերածուած է սոսկ լրատուամիջոցի, քաղաքական պայքարի 

գործիքի, ու զգալի համեմատութեամբ նուազելու սկսած են առաջնորդող յօդուածները, 

գաղափարական քննարկումները, պատկերասփիւռային առողջ բանավէճերն ու մտային այն 

ճիգը, որով կը փորձենք խօսիլ գործի մը խորքին, արժանիքներուն եւ թերութիւններուն մասին: 

Արդիական միջոցներու կիրարկումը չի պայմանաւորուիր խօսքի որակական անկումով: 

Երբե՛ք: Ընդհակառա՛կն, համացանցն ու հաղորդակցութեան տարբեր միջոցները խօսքի բեմը 

դառնալու են նաեւ մտաւորական այն խաւին, որ անկախ իր քաղաքական ուղղուածութենէն` 

ճշգրիտ մատնանշումներով կ՛ակնարկէ թերութիւններուն, կառուցողական քննադատութեամբ 

նոր ուղիներ կը բանայ եւ խորքային վերլուծումներով բնականաբար զերծ կը պահէ մամուլն ու 

հասարակութիւնը անվստահութեան ալիքներէ ու կեանք կու տայ մեր հաւաքականութեան: 

Ո՞ւր պէտք է որոնել, ուրեմն, մտաւորականութեան նկատառելի մէկ համեմատութեան 

լռութեան պատճառը… Ազատ խօսքի կաշկանդումներո՞ւն մէջ, ամէն երեւոյթ 

քաղաքականացնելու ընդհանրացած ախտի՞ն մէջ, մտաւորականութեան անհրաժեշտ 

կարեւորութիւնը չընծայելու նեղմտութեա՞ն մէջ: 

Ինչ ալ ըլլան պատճառները, սակայն, ներկայ պայմանները կը թելադրեն լայն տեղ տալ 

մտաւորականութեան, վերականգնել հայկական լրատուադաշտին առաջնորդող դերը, 

որպէսզի պահպանուին փոխադարձ հանդուրժողութիւնը, ընդդիմութիւն-իշխանութիւն առողջ 

երկխօսութիւնը, եւ մենք բարի նախանձով չդիտենք յառաջացած երկիրներու մէջ քաղաքական 

գործիչներու, մտաւորականներու զրոյցներն ու հասարակութեան մը հաղորդակցութեան 

որակը բնորոշող զուսպ քննարկումները: 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Հալէպահայութիւնը Հրաժեշտի Հանդիպում Ունեցաւ  

Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդին Հետ 

Հրամանով Բերիոյ հայոց թեմի Ազգային իշխանութեան,  ուրբաթ, 24 մայիսի երեկոյեան «Արամ 

Մանուկեան» ժողովրդային տան «Անի» ճաշասրահին մէջ հրաժեշտի հանդիպում մը տեղի 

ունեցաւ ի պատիւ Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեանի: 

Ի յարգանս սրբազան հօր տասնհինգ տարիներու նուիրեալ, բեղուն աշխատանքին` հրաժեշտի 

հանդիպումին ներկայ էին` Հալէպի մէջ Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոսութեան 

ներկայացուցիչը, Հայաստանի մարդասիրական խումբի ներկայացուցիչ գնդապետ Արկատի 

Տօնոյեանը, Հայ աւետարանական համայնքի պետ վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանը, Հայ 

կաթողիկէ համայնքի ներկայացուցիչ Կոմիտաս քհնյ. Տատաղլեանը, Բերիոյ հայոց թեմի 

ազգային մարմինները, հալէպահայ կազմակերպութիւններու, միութիւններու, կրթական 

հաստատութիւններու, հայրենակցական միութիւններու, բարեսիրական հիմնարկներու 

ներկայացուցիչները եւ հոգեւորականաց դասը: 

Ազգային երեսփոխանական ժողովի ատենադպիր Սիլվա Ճապաղջուրեանը լուսարձակի տակ 

առաւ Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդին վաստակն ու ծառայութիւնը` բարի երթ մաղթելով 

առաջնորդ սրբազանին իր նուիրեալ առաքելութեան մէջ: 

Հայ կաթողիկէ համայնքին եւ Պետրոս արք. Միրիաթեանին կողմէ ողջոյնի խօսք արտասանեց 

Կոմիտաս քհնյ. Տատաղլեանը, որ Հայ կաթողիկէ համայնքին անունով յուշանուէր մը` ս. 

պատարագի արծաթեայ սկիհ մը յանձնեց առաջնորդ հօր: 

Այնուհետեւ իր սրտի խօսքը արտասանեց Հայ աւետարանական համայնքի համայնքապետ 

վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանը, որ դիտել տուաւ, թէ Շահան սրբազանին 15 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  493, àõñµ³Ã, 14 ÚàôÜÆê, 2019                                                                        13 
 

տարիներուն մատուցած ծառայութիւնը իր դրոշմը թողուց ոչ միայն Բերիոյ հայոց թեմի 

ազգային շրջագիծին մէջ, այլեւ` հալէպահայութեան համընդհանուր կեանքին մէջ: «Սրբազան 

հայրը իր տիպարով ու կենցաղով օրինակ ծառայեց բոլոր եկեղեցականներուն, եւ այսօր կարելի 

է ըսել, որ բնական տարիներ չէին անցնող յատկապէս վերջին եօթը-ութ տարիները: Այդ 

տարիներուն սրբազան հօր հետ մենք բաժնեկցեցանք մեր ուրախութիւնն ու տագնապը, 

բաժնեկցեցանք մեր մարտահրաւէրները, միասնաբար կրեցինք ամէն ցաւ, կսկիծ, երբեմն` այն 

դժբախտութիւնները, որոնք, մեր կամքէն անկախ, մեր առօրեան ներխուժեցին: Այս բոլորին 

հետ մէկտեղ, սրբազան հայրը իր հաւատքը պահեց, բոլորանուէր ծառայութիւնը շարունակեց` 

դառնալով հեզահամբոյր ներկայութիւն, եւ իր ողջմիտ, մշակութասէր, ազգասէր, բարեգութ 

սիրտին ու միտքին թելադրութեամբ դրական ներդրում ունեցաւ մեր ազգային կեանքին եւ 

տոկունութեան օրինակ ծառայեց տագնապահար ժողովուրդին»: 

Ապա վերապատուելին համայնքին կողմէ յուշանուէր մը յանձնեց առաջնորդ սրբազան հօր: 

Բերիոյ հայոց թեմի Ազգային իշխանութեան խօսքը արտասանեց Ազգային երեսփոխանական 

ժողովի անդամ դոկտ. Հուրի Ազէզեանը. «Յանուն սուրիահայութեան` մեր որդիական 

շնորհակալութիւնը եւ անվերապահ երախտագիտութիւնը կը յայտնենք թեմի 

Գաւազանագիրքին 61-րդ առաջնորդին`  Շահան  արք. Սարգիսեանին, որ անցնող տասնհինգ 

տարիներուն ամբողջական նուիրումով, յառաջահայեաց մօտեցումով, օրինակելի 

յանձնառութեամբ եւ որակական նպատակասլաց ըմբռնումով հովուեց իր հօտը: 

«Այսօր, հրաժեշտի այս ոգեխանձ պահուն, մեզի կը մնայ ըսել` վարձքդ կատա՛ր, վաստակդ 

արդա՛ր, սիրելի՛ Շահան սրբազան, վստահաբար յառաջիկայի ձեր գործունէութիւնները պիտի 

իրագործէք ձեզի վայել նոյն պիրկ կամքով եւ անխախտ հաւատքով»: 

Ապա Ազգային երեսփոխանական ժողովի ատենապետ Տարօն Մակարեանը Ազգային 

իշխանութեան յուշանուէրը յանձնեց առաջնորդ սրբազան հօր: 

Հանդիպումին աւարտին Շահան արք. Սարգիսեանը իր երախտագիտութեան խօսքը ուղղելով 

հրաւիրեալներուն եւ հանդիպումը կազմակերպող Ազգային իշխանութեան` ըսաւ. «Այս պահը 

իմ կեանքին մէջ հանգրուան մը բոլորած ըլլալու ուրախութեան պահն է: Ընդհանրապէս 

ընկերային կեանքին մէջ մեկնում նաեւ կը նշանակէ կատարուած ծառայութեան մը աւարտ, որ 

նաեւ տխուր երանգ մը կ՛ունենայ իր մէջ: Ամենակալին փառք եւ գոհութիւն կը յայտնեմ, որ զիս 

արժանի դարձուց իր եկեղեցւոյ սպասաւորը ըլլալու եւ իմ ծառայութեան բաժինս բերելու Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ճամբով Բերիոյ հայոց պատմական թեմէն ներս, ուր իմ 

ծննդավայրիս յիշատակները, իմ հարազատներս, բարեկամներս եւ ննջեցեալ սիրելիներս 

միասնաբար կը տողանցեն այս պահուն իմ աչքերուս առջեւ: Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ 

ձեզի, որ ներկայ էիք մեր կեանքին մէջ, եւ վստահ եմ, որ ներկայ պիտի ըլլաք նաեւ յառաջիկայ 

տարիներուն»: 

Ապա առաջնորդ սրբազան հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց` Արամ Ա. վեհափառին, Սուրիոյ 

նախագահ տոքթ. Պաշշար Ասատին, Սուրիոյ մէջ գործող պետական եւ բոլոր 

պատասխանատուներուն, քրիստոնէական համայնքներուն եւ համայնքապետներուն, իսլամ 

հոգեւոր առաջնորդներուն եւ պատասխանատուներուն, սուրիացի քաղաքացիներուն, 

մասնաւորաբար` սուրիահայ համայնքի զաւակներուն: 
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Սրբազան հայրը շնորհակալութիւն յայտնեց նաեւ գերապայծառին եւ վերապատուելիին` 

յուշանուէրներուն համար, ինչպէս նաեւ Ազգային իշխանութեան` այս երեկոն կազմակերպելուն 

համար: 

Եգիպտացի Անձնաւորութիւններու Էմիրեթեան Մեծարում 
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու գահերէց շէյխ Խալիֆա պըն Զայետ էլ Նահիան 

պետութեան սահմաններէն ներս 2019 թուականը յայտարարեց Հանդուրժողականութեան 

տարի` նպատակ ունենալով իր պետութիւնը հանդուրժողականութեան համաշխարհային 

մայրաքաղաք դարձնել, հաւաստելով անոր արժէքը` իբրեւ հաստատութենական յարատեւ 

գործողութիւն, որ հիմնուած է օրէնսդրական եւ քաղաքական նպատակասլաց 

գործողութիւններու վրայ, նպատակադրելով խորացնել հանդուրժողականութեան, 

երկխօսութեան, դիմացինը ընդունելու եւ տարբեր մշակոյթներու բացուելու արժէքը, 

յատկապէս` նոր սերունդներուն մէջ, անոր դրական ազդեցութիւնը ընդհանրապէս 

արտացոլացնելով հասարակութեան վրայ, Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները վերածելով 

յարգանքի, ծայրայեղութիւնը մերժող եւ դիմացինի տարբերութիւնը ընդունող լայնախոհ 

միջավայրի մէջ աշխարհի ժողովուրդներու եւ անոնց մշակոյթներու շփման եւ հանդիպման 

կամուրջի: 

Այս առթիւ, ռամատանեան երեկոյթի մը ընթացքին Մոհամետ Խալիֆա Մաթար   Մազրուհի` 

ԱՄԷ-ի Հանդուրժողականութեան միջազգային հիմնարկի առաջին շրջանաւարտներէն, 

մեծարեց խումբ մը եգիպտացիներ` դիւանագիտական, լրագրական, մշակոյթներու եւ 

ժողովուրդներու միջեւ հաղորդակցութեան, բարեգործութեան եւ ակադեմական աշխատանքին 
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ընդմէջէն իրենց ճիգին համար: Ան յայտնեց, որ արաբական աշխարհի սիրտը` Եգիպտոսը 

ընտրած է իր նախագիծի բացման համար: 

Մեծարուեցան` Եգիպտոսի արտաքին գործոց նախկին նախարար դեսպան Մոհամետ Օրապի, 

Էլ Օրման ընկերակցութեան նախագահ ճարտ. Հոսամ Ապանի, պատմաբան դրգ փրոֆ. 

Մոհամետ Ռիֆհաթ Իմամ, լրագրող Մակտի Կալլատ եւ Եգիպտոսի Հայ դատի ատենապետ 

տոքթ. Արմէն Մազլումեան: 

Ձեռնարկին ընթացքին տոքթ. Ա. Մազլումեան` իբրեւ հանդուրժողականութեան կենդանի 

օրինակ, բերաւ Շարժայի կառավարիչ շէյխ Սուլթան պըն Մոհամետ Քասեմիի 

նուիրատուութիւնը Հաղարծինի վանական համալիրի նորոգութեան համար եւ վկայակոչած է 

Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ.-ը, որ մարտ ամսուան ընթացքին ընդունելով ԱՄԷ-ի 

դեսպանը, դրուատած էր կրօնական լայնախոհութիւնը այդ երկրէն ներս: 

Հանրապետական Մաղթանք Եւ Եռագոյն Դրօշի  

Օրհնութիւն` Հայաստանի Անկախութեան 101-

ամեակին Առիթով 

26 մայիսին, Հայաստանի անկախութեան 101-ամեակին առիթով թեմի բոլոր եկեղեցիներուն 

մէջ կատարուեցաւ Հանրապետական մաղթանք եւ եռագոյն դրօշի օրհնութիւն: 

Էնսինոյի Ս. Նահատակաց եկեղեցւոյ ս. պատարագին եւ Հանրապետական մաղթանքի 

արարողութեան հանդիսապետեց թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան, որ կատարեց 

եռագոյն դրօշի օրհնութիւնը եւ ուղղեց իր պատգամը: Ան աղօթեց Հայաստանի անկախութեան 

կերտիչներու յիշատակին, ինչպէս նաեւ` հիւրընկալ երկրի անկախութեան, ազատ եւ 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  493, àõñµ³Ã, 14 ÚàôÜÆê, 2019                                                                        16 
 

բարգաւաճ կեանքի համար զոհուած բոլոր զինուորներուն յիշատակին, խնդրելով Տիրոջմէ, որ 

մեր հայրենիքի պետութեան եւ սոյն երկրի ղեկավարներուն խոհեմութիւն եւ իմաստութիւն 

պարգեւէ, որպէսզի իրենց պատասխանատուութեան սահմաններուն մէջ յանուն 

արդարութեան, յանուն ժողովրդավարութեան, արդար ճանապարհով ընթանան եւ իրենց 

առաքելութեան ուղին իր հովանիին ներքեւ պահէ: 

Ան ըսաւ, որ մեր պատմութիւնը անցեալին ու այսօր եղած է անհաւասար ճակատումներէ 

յաղթական ելլելու դիւցազնավէպ մը, որովհետեւ բոլոր դարերուն եւ այսօ՛ր ալ ունինք 

հերոսներ, որոնք իրենց էութեան միաձուլած են «Մահ իմացեալ անմահութիւն է» պատգամը, 

աւելցնելով, որ մեր ինքնապաշտպանութեան ու արդարութեան ձգտող ճակատումները վերջ 

չեն գտած, այլ կը շարունակուին Հայաստանի ու Արցախի սահմաններուն վրայ եւ սփիւռքի 

տարածքին: Սրբազանը մաղթեց, որ ազգովին թիկունք կանգնինք բարեշրջական այն երթին, որ 

բացուեցաւ աւելի քան տարի մը առաջ, զոր պէտք է  պահել արդարութեան, անաչառութեան, 

մարդկային իրաւանց եւ ժողովրդավարութեան ճիշդ ուղիին մէջ, եւ խնդրեց Աստուծմէ, որ մեզ 

հաստատ պահէ մեր երթին մէջ եւ դարձնէ արժանաւոր ուխտապահները մեր անկատար 

տենչերուն ու ազգային հանգանակներուն իրականացման: 

Ս. պատարագի աւարտին, հոգեհանգստեան պաշտօն կատարուեցաւ Սարդարապատի, 

Ղարաքիլիսէի, Բաշ Ապարանի եւ այլ ճակատամարտերուն ինկած հերոսներու հոգիներուն 

խաղաղութեան համար: 

Հայաստանի Անկախութեան Օրուան Նշում 
28 մայիսին Ախալքալաքի 

երիտասարդական կեդրոնին մէջ նշուեցաւ 

Հայաստանի Ա. անկախութեան օրը: 

Ախալքալաքի երիտասարդական կեդրոնի 

տնօրէն Կարինէ Թադէոսեանը 

շնորհաւորելէ ետք ներկաները շեշտեց, որ 

անկախութեան ձեռքբերումը հայերուն  

համար շատ դժուար ճանապարհներով 

տեղի ունեցած է, մեծ կորուստներով եւ 

արիւնով, աւելցնելով, որ հարկ  է 

պահպանել այս յաղթանակը եւ փոխանցել 

մեր ապագայ սերունդներուն: 

Աւարտին Նարեկ քահանայ  

շնորհակալութիւն յայտնեց 

Երիտասարդական կեդրոնի սաներուն եւ  ուսուցիչներուն` ձեռնարկի պատրաստութեան 

համար եւ նկատել տուաւ, որ մենք մեծ ջանքերով ձեռք բերած ենք մեր անկախութիւնը, եւ 

անհրաժեշտ է պահպանել զայն եւ թոյլ չտալ, որ հայ ժողովուրդը կորսնցնէ իր ազատութիւնը: 

Ձեռնարկին ընթացքին գործադրուեցաւ նաեւ գեղարուեստական յայտագիր: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Լուսինէ Զաքարեան 

Անցեալ յունիս 1-ին Լուսինէ Զաքարեան պիտի դառնար 82 տարեկան: Նոյն այդ օրը Երեւանի 

Կողբացի փողոցին վրայ բացումը կատարուեցաւ հայ հոգեւոր երգերու անզուգական 

երգչուհիին տուն-թանգարանին: 

Բնակարանը, ուր Լուսինէն եւ իր ամուսինը` 

Խորէն Պալեան ապրեր էին երկար տարիներ, 

կահաւորուեցաւ ճիշդ այնպէս, ինչպէս 

կահաւորուած էր երգչուհիին ապրած 

տարիներուն: Ցուցադրուած են անոր 

հագուստները, անձնական իրերն ու 

կահոյքը: 

 

Լուսինէ Զաքարեանի տուն-թանգարան 

այցելողները ոչ միայն պիտի ծանօթանան 

երգչուհիին կեանքին ու գործունէութեան, այլ 

նաեւ հնարաւորութիւնը պիտի ունենան լսելու անոր ձայնը «օտիօ» տարբերակով: 

«Լուսինէին քիչ է լսելը, նրան պէտք է տեսնել, որովհետեւ հազուադէպ է պատահած, որ երգը եւ 

կատարողը այնպէս լրացնեն մէկը միւսին, լինեն այդքան միասնական ու անբաժան: 

«Լռում է նա` թւում է դեռ շարունակում է երգել, իսկ երբեմն էլ երգում է` ասես լռում է Տիրամօր 

հրաշալի լռութեամբ: Եւ միշտ խաղաղ մի լոյս ու ջերմութիւն է ճառագում նրա հայեացքը, 

բնաւորութեան ինչ-որ հոսանքներ լուսաւորուածութիւն են հաղորդում քեզ…», ահա այսպէս 

արտայայտուած է մեծ բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկեան Լուսինէի մասին: 

Իսկ Պարոյր Սեւակի խօսքերով` «Լուսինէն հայ երգարուեստին մէջ նոյն դերն ունի, ինչ 

ճարտարապետութեան մէջ` Թորոս Թորամանեանը»: 

Գիտէ՞ք, Թէ… 

– Լուսինէ Զաքարեան ծնած է 1937-ին, Ախալցխա քաղաքը (Վրաստան): 15 տարեկանին 

ընտանեօք փոխադրուած են Երեւան: 

– Լուսինէին մեծ հայրը ծագումով  լեհահայ, Սենթ Փեթերսպուրկի կայսերական օփերայի 

թատրոնի մեներգիչ էր, իսկ մեծ մայրը` դաշնակահարուհի: 

– Երգչուհիին ամուսինը` Խորէն Պալեան ծնած է Թրիփոլի (Լիբանան): Ան հոգեւոր երգիչ, 

մանկավարժ, շարականագէտ, ծիսագէտ, բանասէր եւ գրաբարագէտ էր: 
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– Լուսինէն մահացած է 55 տարեկանին, 

ծանր հիւանդութենէ: Օրին կառավարութիւնը 

չէ արտօնած, որ անոր յուղարկաւորութիւնը 

կատարուի Կոմիտասի անուան պանթէոնին 

մէջ: Ամենայն Հայոց վեհափառ Վազգէն Ա.-ի 

համաձայնութեամբ Լուսինէն թաղուած է 

Սուրբ Գայեանէ եկեղեցւոյ բակի 

գերեզմանոցին մէջ: 

 

 

– 2012-ին մեծանուն երգչուհիին ի պատիւ դրոշմաթուղթ 

տպուած է: 

– Տպուած են Լուսինէ Զաքարեանի կեանքը պատմող երեք 

գիրքեր, որոնցմէ վերջինը` «Լուսինէ Զաքարեանը 

ժամանակակիցների յուշերում»-ը: 

Ի՞նչ Տեսաք Առաջին Հերթին 

Տեսողութեան վրայ հիմնուած այս 

փորձը կրնայ բացայայտել ձեր անձին 

բնորոշ յատկութիւնները: Փորձը 

հիմնուած է նկարին նկատմամբ ձեր 

հակազդեցութեան վրայ: 

Եթէ դուք առաջին հերթին նապաստակ 

տեսաք… 

Դուք 100 տոկոսով լաւատես մարդ էք: 

Միշտ ուրախ եւ երջանիկ էք եւ կը 

տեսնէք կեանքին վառ կողմերը: Ինչ 

կացութեան մէջ ալ գտնուիք, միշտ 

յոյսի, լոյսի ճառագայթ մը կը տեսնէք: 

Դուք զուարթ անհատականութիւն եւ 

ստեղծագործ միտք ունիք: 

Երբ խնդիրներու կը բախիք, խիզախ որոշումներ կը կայացնէք եւ միշտ ելք մը կը գտնէք` ժխտական 

ալիքները ցրելու: 

Եթէ դուք առաջին հերթին բադ տեսաք… 
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Դուք 100 տոկոսով իրապաշտ անձ էք: Դուք չափազանց քաշողական անձնաւորութիւն էք, եւ մարդիկ 

կ՛ոգեշնչուին ձեր իրապաշտ մտածողութեամբ: Դուք կը գիտակցիք, որ կեանքի մէջ տեղ հասնելու համար 

հաւաքական աշխատանքը կարեւոր է. դուք շատ ճկուն միտք ունիք եւ շրջապատի մարդիկ կը փորձեն 

ներգրաւուիլ ձեր խումբին մէջ: 

Դուք որոշումներ կու տաք շատ արագ եւ յաճախ կոշտ ու կտրուկ էք ձեր որոշումներուն մէջ, երբ խնդիրը 

կը վերաբերի սկզբունքային հարցերու: 

Ոսկորներու Երեք Պահապանները 

Հասուն տարիքին ֆիզիքապէս աշխուժ ըլլալը շատ 

կարեւոր  է ոսկորներու ամրութեան եւ 

առողջութեան համար: Միւս կողմէ` երեք մթերքներ 

իրենց կարգին կ՛ապահովեն ոսկորներու 

տոկունութիւնը, պայմանաւ որ անոնց 

օգտագործումը պատահականութեան չձգուի, այլ 

ըլլայ հետեւողական: 

1.- Թարմ Պրոքոլի 

Պրոքոլին հարուստ է` հանքայիններով, կիրով, մակնեզիոմով, երկաթով, փոթասիոմով, զինկով, 

ֆոսֆորով, ինչպէս նաեւ` Պէ. խումբի, Սէ., ՔԱ.,  ԷՕ. եւ Ա. կենսանիւթերով: Այս շատ սննդարար 

ուտելիքը ճաշացուցակէն անպակաս պահելով` ոսկորները շատ բան կը շահին: 

2.- Շուշմայ 

Շուշման օսթէոփորոզի դէմ պայքարի 

ամենաարդիւնաւէտ միջոցներէն մէկն է: 

Շուշմային իւղը բարձրորակ է, այդ պատճառով 

ալ յաճախ կը փոխարինէ ձէթը: 

Շուշման կը պարունակէ` մեծ քանակութեամբ 

կիր, պղինձ, սելենիոմ եւ մակնեզիոմ: Ահա թէ 

ինչո՛ւ շուշման պէտք է յաճախակի 

օգտագործուի անուշեղէններու, աղցաններու եւ 

կերակուրներու մէջ: 

3.- Պանան 

Պանանը այնպիսի պտուղ է, որ կրնայ փոխարինել ամբողջական ընթրիք մը կամ ճաշ մը: 

Անիկա օգտակար է օսթէոփորոզի պարագային, քանի որ հարուստ է հանքայիններով եւ 

ֆոլաթթուներով: 

Պանանը կը պարունակէ նաեւ կենսանիւթեր, որոնք պատասխանատու են ոսկորներու 

խտութեան համար: 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

Ակսել Բակունցին 

Իմ Մթնաձորում սուրբ ու վայրի 

Մշուշն է նստել ոչխարի բրդին, 

Տես, Բասուտա գետն է շղթայակապ,  

Բրուտը սկիհն է շինում կրքոտ, 

Խոնարհ աղջիկն է մշտահմա: 

Տես, Կյորեսն է ցատկել Շհարի տախտ: 

Այստեղ, իմ Ղաթրինում երկինքներն են կախուել 

Քո կիրճերն են լցրել համատարած յակինթ, 

Ուր միրհաւն է դաջուել` կտուցին շանթ: 

Ու Հիւմբաթի ճամբան չհասած ձոր, 

Թաւալւում է տաք արահետը քո: 

ԱՐԹՈՒՐ ԱՌԱՔԵԼԵԱՆ 
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