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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Արմէն Սարգսեան. «Հայաստան» 

Համահայկական Հիմնադրամը 

Պէտք Է Ըլլայ Կասկածներէ, 

Ենթադրութիւններէ, 

Շահարկումներէ Վեր Կառոյց` 

«Հայաստան, Արցախ, Սփիւռք» Եւ 

«Հայութիւն» Նպատակակէտերով» 

Չորեքշաբթի օր տեղի ունեցած է «Հայաստան» 

համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուներու 

խորհուրդի եւ տեղական մարմիններու 28-րդ միացեալ 

նիստը, որ վարած է խորհուրդի նախագահ, Հայաստանի 

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանը: 

Ներկայ եղած են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ 

Փաշինեանն ու Արցախի Հանրապետութեան նախագահ 

Բակօ Սահակեանը: 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի 

աշխատակազմէն կը յայտնեն, որ մինչեւ օրակարգի 

հարցերու քննարկման անցնիլը, հանրապետութեան 

նախագահին առաջարկով ներկաները մէկ վայրկեան 

յոտնկայս լռութեամբ յարգած են հոգաբարձուներու 

խորհուրդի նախկին անդամ, անցեալ տարի կեանքէն 

հեռացած Շարլ Ազնաւուրի յիշատակը: 

Հանդէս գալով բացման խօսքով` նախագահ Արմէն 

Սարգսեան ըսած է. «Աւելի քան 25 տարի է, «Հայաստան» 

համահայկական հիմնադրամը կ՛իրականացնէ իր 

համազգային առաքելութիւնը` իբրեւ Հայաստանը, 

Արցախը եւ սփիւռքը միաւորող բացառիկ կառոյց: Անիկա 

Արցախի զարգացման կարեւորագոյն նուիրատուն է այսօր 
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եւ այդպէս ալ պէտք է մնայ ապագային»` աւելցնելով, որ «Հայաստան» համահայկական 

հիմնադրամը պէտք է ըլլայ կասկածներէ, ենթադրութիւններէ եւ  շահարկումներէ վեր կառոյց` 

«Հայաստան, Արցախ, սփիւռք» եւ «հայութիւն» նպատակակէտերով: 

Նախագահ Սարգսեան իր ելոյթին ընթացքին շեշտելով հիմնադրամի ապագայի 

գործունէութեան կարեւորութիւնը ըսած է. «Ժամանակն է, որ անիկա դառնայ 21-րդ դարու 

ազգային հաստատութիւն»: 

Վահէ Գրիգորեան` Սահմանադրական Դատարանի 

Դատաւոր 

Ազգային ժողովի հաշուիչ յանձնախումբի նախագահ Վահագն Յովակիմեան հրապարակած է 

Սահմանադրական դատարանի դատաւորի ընտրութեան համար կայացած փակ 

քուէարկութեան արդիւնքները, որոնց համաձայն, 99 թեր, 22 դէմ քուէներով Սահմանադրական 

դատարանի դատաւոր ընտրուած է Վահէ Գրիգորեան: 

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան` Սահմանադրական դատարանի դատաւորի 

թափուր աթոռին համար առաջադրած էր Վահէ Գրիգորեանի թեկնածութիւնը: 

Մինչ այդ, խորհրդարանի շէնքին առջեւ բողոքի ցոյց կատարուած է Վահէ Գրիգորեանի 

ընտրութեան դէմ: Ցուցարարները ըսած են, որ կը փորձեն ամէն գնով արգիլել այս 

ընտրութիւնը: Անոնք հիմնականին մէջ կը պնդէին, որ Վահէ Գրիգորեան Հայաստանի նախկին 

նախագահ Լեւոն Տէր Պետրոսեանի քատրն է, իսկ Լեւոն Տէր Պետրոսեանի կառավարման 

տարիներուն Հայաստանի դատական համակարգը անկախ չէ եղած: Բողոքի ցոյցին 

մասնակիցները նաեւ Ազգային ժողովի խմբակցութիւններուն ու առանձին 

պատգամաւորներուն յորդորեցին քուէարկութենէն առաջ դրսեւորել խոհեմութիւն ու քուէարկել 

Հայաստանի Հանրապետութեան օգտին` չմտնելով ոչ օրինական քաղաքական գործարքներու 

մէջ եւ չստանձնել այդ պատասխանատուութիւնը: 

Մուրատ Փափազեան. «Ժամանակն Է, Որ Հայաստանը 

Արցախի Հետ Ստորագրէ Ռազմաքաղաքական 

Համաձայնագիր» 

ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Մուրատ Փափազեան «Երկիր»-ին հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին ըսած է, 

թէ ֆրանսական կառավարութեան, աւելի ճիշդը Ֆրանսայի վարչական դատարաններուն կողմէ 

Վալանս, Պուրկ լէ Վալանս, Պուրկ տը Փէաժ քաղաքներու եւ Տրոմ նահանգի ու Արցախի 

Հանրապետութեան տեղական եւ տարածքային մարմիններուն միջեւ ստորագրուած 

Բարեկամութեան հռչակագիրներու չեղեալ յայտարարուելու որոշումը ընդունելի չէ: 

«Ի՞նչ սկզբունքի հիման վրայ ֆրանսական կառավարութիւնը դատի կանչած է տուեալ 

շրջաններու քաղաքապետները: Մենք կը դատապարտենք քաղաքական այս նոր դիրքորոշումը, 

որ կրնայ միայն Ազրպէյճանը գոհացնել: Մենք չենք ընդունիր այն փաստը, որ ֆրանսական 
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կառավարութիւնը այսքան վատ դիրքորոշում ունի Արցախի ժողովուրդին նկատմամբ: Յստակ է, 

որ այս որոշումները հիմնուած են քաղաքական-տնտեսական շահերու վրայ: Մենք բազմիցս 

ըսած ենք Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնին, որ Արցախը մեզի համար 

առաջնահերթութիւն է, որովհետեւ այնտեղ կեանքի ու մահուան հարց է: Մենք չէինք կրնար 

երեւակայել, որ ֆրանսական կառավարութիւնը այսքան հեռու կ՛երթայ: Մենք պիտի չդադրինք 

Արցախին, Արցախի ժողովուրդին եւ Արցախի անկախութեան հոլովոյթին ու վերջնական փուլին 

Հայաստանին անոր միացման զօրավիգ կանգնելէ: Ժամանակն է, որ Հայաստան Արցախի հետ 

ստորագրէ ռազմաքաղաքական համաձայնագիր», շեշտած է Մուրատ Փափազեան: 

Այս պարունակին մէջ Ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւնները համակարգող խորհուրդի 

համանախագահը անհրաժեշտ նկատեց ընդգծել, որ կարելի չէ խաղաղութեան քայլեր սպասել 

Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի կողմէ, երբ Ազրպէյճան պատերազմէն կը ներշնչուի եւ 

միայն ուժի կը դիմէ: 

«Մեր ուժը մենք ենք, սփիւռքի  մէջ ամուր կը պահենք մեր դիրքերը: Իսկ նախագահ Մաքրոնին 

հետ զրուցելով կ՛ունենանք լուրջ բացատրութիւն եւ կը շարունակենք մեր պայքարը Արցախի 

ժողովուրդին համար` միշտ անոր կողքին կանգնելով: Արցախի ժողովուրդը եւ բանակը ամուր 

կը պահեն մեր սահմանները: Եթէ Արցախը կորսնցնենք, Հայաստանը կը վտանգուի, իսկ 

Արցախը զօրացնելով` Հայաստանը կը փրկենք: Պէտք է միջազգային ընտանիքին Հայաստանի 

եւ սփիւռքի զօրակցութիւնը ցոյց տանք` ուժ տալով Արցախին: Այո՛,  միայն ուժ տալով, ով որ ալ 

ըլլայ Արցախի իշխանութիւնը` այսօրուան, թէ վաղուան», եզրափակած է Մուրատ Փափազեան: 

Կեանքի Կոչուած Է Սփիւռքահայերու 

Խորհրդատուութեան Գրասենեակը 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի նախաձեռնութեամբ, կեանքի կոչուած է Սփիւռքահայերու 

խորհրդատուութեան գրասենեակը: 

Գրասենեակին գործառոյթն է խորհրդատուական օգնութիւն տրամադրել հայրենիքի մէջ 

հաստատուած հայրենակիցներուն, ճիշդ ձեւով ուղղորդել զանոնք` տարբեր հարցերու լուծման: 

Գրասենեակը խորհրդատուութիւն կը տրամադրէ Հայաստանի քաղաքացիութիւն ձեռք բերելու, 

կեցութեան, վարորդական  իրաւունք ստանալու, գրանցման, հայկական բանակին մէջ 

ծառայելու, նաեւ կրթական, առողջապահական, ապահովագրութեան, աշխատանքային, 

շարժական եւ անշարժ գոյքի արձանագրութեան գծով, նաեւ այլ հարցերու մէջ: 

Խնդիրներու լուծման համար գրասենեակը նաեւ պատրաստ է դիմելու պատկան մարմիններուն 

ու կառոյցներուն, պաշտօնատար անձերու: 

Սփիւռքահայերու խորհրդատուութեան գրասենեակին հասցէն է` Հանրապետութեան 30, 

«Սիմոն Վրացեան» կեդրոն, առաջին յարկ, 16-րդ սենեակ: 

Կայքէջ` www.hayrenatarts.am 

Դիմատետրի էջ` Հայրենադարձ/ Repat 

Հեռաձայնի թիւեր` 094-94-519-119 

Ել. հասցէ` hayrenatarts@gmail.com 

http://www.hayrenatarts.am/
mailto:hayrenatarts@gmail.com
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Գրասենեակը բաց է ամէն օր` Երեւանի ժամանակացոյցով ժամը 11:00-15:00, բացի շաբաթ եւ 

կիրակի օրերէն: 

Վարչապետ Փաշինեան. «Հայաստան Եւ Արցախ 

Պատերազմ Չեն Ուզեր, Բայց Պատերազմի Սպառնալիքով 

Չեն Կրնար Մեզ Վախցնել» 

Հայաստանն ու Արցախը պատերազմ չեն ուզեր, 

բայց «պատերազմի սպառնալիքով ոեւէ մէկը չի 

կրնար մեզ վախցնել»: 

«Պատերազմը չէ աւարտած, որեւէ ատեն կրնայ 

բռնկիլ, իրավիճակի լարում ըլլալ: Ազրպէյճանը 

պարզապէս կ՛ուզէ կիրարկել նոյն գործիքը, որ 

երկար ժամանակ կիրարկած է` փորձել դուրս բերել 

հարցի լուծումը բանակցային հունէն», ըսած է 

Փաշինեան: 

Վարչապետը յայտնած է, որ Հայաստան բանակցային հոլովոյթին մէջ իր դիւանագիտական 

ջանքերը կը շարունակէ 12 մարտին Ստեփանակերտի մէջ հռչակուած սկզբունքներուն ծիրին 

մէջ: 

«Մեր դիւանագիտական ջանքերը որոշ ուղղութիւններով եղած են շատ արդիւնաւէտ: Մեր 

դիւանագիտութիւնը սկսած է աւելի ու աւելի արդիւնաւէտ ըլլալ», հաստատած է Փաշինեան: 

Մնացականեան – Համանախագահներ Հանդիպում. 

Գնահատուած Է Խաղաղ Հոլովոյթի Ներկայ Իրավիճակը 

Ուաշինկթընի մէջ տեղի ունենալիք  Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց 

նախարարներու հանդիպման ընդառաջ, 18 Յունիսին Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար 

Զոհրապ Մնացականեան հանդիպում ունեցած է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներ 

Իկոր Փոփովի (Ռուսիա), Սթեֆան Վիսքոնթիի (Ֆրանսա), Էնտրու Շոֆըրի (Միացեալ 

Նահանգներ), ինչպէս նաեւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ 

Քասփրչիքի հետ: 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութենէն յայտնած են, որ նախապատրաստական այս 

հանդիպումին ընթացքին զրուցակիցները գնահատած են խաղաղ հոլովոյթին ներկայ 

իրավիճակը` նախկին հանդիպումներուն ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններու 

իրականացման պարունակին մէջ: 

Հանդիպումին նախօրեակին, Միացեալ Նահանգներու նախագահի Ազգային անվտանգութեան 

հարցերով խորհրդական Ճոն Պոլթըն անդրադարձած է Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին 

գործոց նախարարներուն հետ տեղի ունենալիք հանդիպումին: «Անհամբեր կը սպասեմ 

շաբաթավերջին Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներուն հետ 

հանդիպումներուն, որպէսզի խրախուսեմ անոնց միջեւ երկխօսութեան շարունակութիւնը: 

Միացեալ Նահանգներ պատրաստ են աջակցելու շրջանին մէջ խաղաղութեան հարցի 

յառաջխաղացքին», «Թուիթըր»-ի իր էջին վրայ գրած էր Պոլթըն: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

«Թուրքիան Սուրիական Հողերէն Տարածքներ 

Բռնագրաւած Է Եւ Կը Պաշտպանէ Ժապհաթ Նուսրան Ու 

Ահաբեկչական Խմբաւորումները» Կ՛ըսէ Մոալլեմ 

Սուրիոյ արտաքին գործոց նախարար Ուալիտ Մոալլեմ Փեքինի մէջ իր չին պաշտօնակից 

Ուանկ Եիի հետ միացեալ մամլոյ ասուլիսի ընթացքին յայտնեց. «Մենք սուրիական եւ 

թրքական ուժերուն միջեւ ճակատումի մը չենք ձգտիր, սակայն Իտլիպի մէջ ահաբեկչութեան 

դէմ կը կռուինք»: 

«Թուրքիան բռնագրաւած է սուրիական հողերէն տարածքներ եւ կը պաշտպանէ Ժապհաթ 

Նուսրան ու ահաբեկչական խմբաւորումները», յայտարարեց սուրիական դիւանագիտութեան 

պետը: 

«Իտլիպը սուրիական նահանգ մըն է, եւ այդտեղ գտնուող ահաբեկչական խմբաւորումներուն 

վերջ պիտի տրուի», ընդգծեց ան: 

Մոալլեմ նաեւ յայտնեց, որ «միջազգային ընտանիքը պէտք է դէմ կանգնի Միացեալ 

Նահանգներու կողմէ Սուրիոյ, Չինաստանի, Իրանի, Վենեզուելայի եւ այլ երկիրներու դէմ 

կիրարկուող տնտեսական ահաբեկչութեան»` աւելցնելով. «(Սուրիոյ) վերաշինութեան 

հոլովոյթին մէջ առաջնահերթութիւն պիտի տրուի անոնց, որոնք ահաբեկչութեան դէմ 

պատերազմին մէջ կանգնեցան Սուրիոյ կողքին»: 

Չինաստանի արտաքին գործոց նախարարը իր կարգին յայտնեց, թէ բոլոր երկիրները պէտք է 

իրենց ուժերը կեդրոնացնեն ահաբեկչութեան դէմ պայքարին վրայ: 

Ան շեշտեց, որ պէտք է պահպանել Իրանի հետ կնքուած հիւլէական համաձայնագիրը: 

Չինական դիւանագիտութեան պետը նշեց, որ պէտք է պահպանել Միջին Արեւելքի մէջ 

խաղաղութիւնն ու կայունութիւնը եւ բոլոր կողմերուն կոչ ուղղեց ինքնազսպումի: 

«Կը մերժենք Միացեալ Նահանգներու կողմէ կիրարկուող միակողմանի 

քաղաքականութիւնները», շեշտեց ան: 

Նշենք, որ Սուրիոյ արտաքին գործոց նախարարը կ՛այցելէ Չինաստան` ընդառաջելով իր չին 

պաշտօնակիցի հրաւէրին: 

Մոալլեմ չին բարձրաստիճան պաշտօնատարներուն հետ քննարկեց երկկողմանի 

յարաբերութիւններն ու զանոնք ամրապնդելու կարելիութիւնները: 

ՍԱՆԱ հաղորդած էր, որ Մոալլեմ չին պաշտօնատարներուն հետ պիտի քննարկէ նաեւ Սուրիոյ 

կացութեան զարգացումները, ինչպէս նաեւ շրջանային ու միջազգային բեմին վրայ 

հասարակաց հետաքրքրութիւն եղող նիւթեր: 
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ԱԿՆԱՐԿ 

ՀՅԴ Երիտասարդական Միութիւններու Հայրենի 

Ճամբարները Նպատակաուղղուած Առաքելութիւններ Են 

«Արի ու առնական կեցուածքով երիտասարդութիւն մը կը բախէ արդէն հայ կեանքի դռները: 

Ան պէտք է արագօրէն հասուննայ եւ ինքզինք ամրօրէն շղթայէ իր ժողովուրդի անցեալին` 

կերտելու համար անոր փայլուն ապագան: Բարձր տեսլականի մը համար պայքարի դաշտ կը 

կանչէ ձեզ ՀՅ Դաշնակցութիւնը»: 

Տոքթ. Բաբգէն Փափազեան 

ՀՅԴաշնակցութեան աշխարհասփիւռ կառոյցի անքակտելի մասնիկն է ՀՅԴ 

երիտասարդականը: Հայ երիտասարդութիւնը քաղաքականացնելու եւ Հայ դատի 

լուծման գործընթացին մէջ նորահաս սերունդը ներգրաւելու յստակ մտադրութեամբ, 

1929 թուականին գումարուած ՀՅԴ ԺԱ. Ընդհանուր ժողովը պաշտօնապէս առաջադրեց 

երիտասարդական եւ պատանեկան միութիւն ստեղծելու պահանջը, եւ այդ օրէն ի վեր 

կուսակցութեան ընկերային-քաղաքական աշխարհընկալման առանցքային 

գաղափարներու դրօշակիրը դարձաւ դաշնակցական երիտասարդութիւնը: 

Վերջին տարիներուն Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան Լիբանանի, Միացեալ 

Նահանգներու, Աւստրալիոյ, Ֆրանսայի, Քանատայի, Իրանի երիտասարդական եւ 

ուսանողական միութիւնները պատանեկան ճամբարներ կը կազմակերպեն 

Հայաստանի, Արցախի եւ Ջաւախքի մէջ® Շուշի, Ստեփանակերտ, Սիսիան, Վանաձոր, 

Չարենցաւան, Մարտունի, Կովսական, Ասկերան, Բերձոր, Տարագիւղ, Ախալքալաք, 

Մոշաթաղ, Տիգրանաւան, Այգեհովիտ… 
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Ճամբարներու ծրագիրները կ՛ընդգրկեն` հայ ժողովուրդի յեղափոխական դէմքերու, 

հայդուկներու եւ դէպքերու ծանօթացում, Հայ դատի այսօրուան եւ ապագայի 

մարտահրաւէրներու ներկայացում, Դաշնակցութեան պատմութեան ուսուցում, 

զրուցարան-ասուլիսներ, Արցախի ազատագրական պայքարի ժամանակագրութեան 

պատմութիւն, անգլերէն լեզուի եւ համակարգիչի դասընթացքներ, դաստիարակչական 

խաղեր, հայրենասիրական երգերու ուսուցում: 

Նորահաս սերունդը ազգային գաղափարախօսութեամբ թրծելու առաքելութիւնը վեհ 

յանձնառութիւն է դաշնակցական երիտասարդին համար: Հայրենի հողին վրայ 

գործունէութիւն խարսխելու նախաձեռնութիւններով դաշնակցական 

երիտասարդութիւնը առիթը կ՛ունենայ համաձուլուելու պատմական հայրենիքին հետ 

եւ իր ներուժի լիարժէք օգտագործումով իր ներդումը կը բերէ սերունդներու ազգային 

դաստիարակութեան կայացման գործին մէջ: Այս ճամբարները նոր մտահորիզոններ ու 

աշխարհայեացքներ կ՛ընձեռեն նաեւ գործուղուած վարիչներուն, որոնք մասնակից 

դառնալով ճամբարային ծրագիրներուն` կ’ամրագրեն ոգեղէն կապը հայրենի հողին 

հետ: 

ՀՅԴ Քանատայի Երիտասարդական միութեան Վանաձորի ճամբարը իր 9-րդ տարին կը 

բոլորէ եւ իր գործունէութիւնը ընդլայնելով` արդէն իսկ ծրագրին մէջ ներառած է 

Սպիտակ քաղաքը: 9 տարուան ընթացքին ՀՅԴ երիտասարդականի անդամ հարիւր 

պատասխանատու-վարիչներ գործուղուած են Լոռիի մարզ, եւ նոյն այդ 

ժամանակահատուածին երկու հազար երեխաներ մասնակից դարձած են ՀՅԴ ՔԵՄ-ի 

ամառնային ճամբարի ծրագիրներուն: 

Հազարաւոր հայ պատանիներու դաստիարակչական եւ մարմնակրթական զարգացման 

ուղղուած այս ճամբարները պատճառ հանդիսացած են նաեւ, որ տասնեակ 

դաշնակցական երիտասարդներ հայրենադարձութեան որոշումը կայացնեն: Ի վերջոյ,  

ՀՅԴ ծրագրային հանգանակին մէջ ամրագրուած տարագիր հայութեան 

աշխարհագրական միաւորման` ամբողջական Հայաստանի տարածքին համախմբման 

սկզբնակէտը հայրենադարձութիւնն է: 

Դաշնակցական երիտասարդութիւնը հայրենի ճամբարներու իր ծրագիրներով անգամ 

մը եւս կը փաստէ, որ պատնէշի վրայ յանձնառու կը մնայ հայրենատիրութեան 

առաքելութեան: 

Բարի ե՛րթ հայ ժողովուրդի երիտասարդ սերուցքին: 

www.aztagdaily.com 
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ՄԵՐՈՆՔ 

ԽՈՍՏՈՒՄՆԱԼԻՑ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՄԸ 

Քուէյթի հսկայ շուկաններէն մէկուն մէջ, աւելի ճիշդը ամենախոշոր շուկան՝ Avenues mall-էն 

ներս երբ կը թափառէի, յանկարծ խանութի մը մէջ պատահաբար հանդիպեցայ Քուէյթի Ազգային 

վարժարանի շրջանաւարտներէս՝ Գէորգ Առաքելեանին: 

2015-2016 տարեշրջանի մեր շրջանաւարտը ջերմ ու սիրալիր ժպիտով մը զիս դիմաւորեց եւ 

առաջնորդեց դէպի ներս: 

Համեստ ու պարկեշտ երիտասարդ մըն էր Գէորգ, ինչպէս որ գիտէի, այնպէս ալ նոյն 

համեստութեամբ, իր դպրոցական տարիներուն կտակածը նոյնքան ու աւելի ջերմ 

համեստութեամբ հրամցուց կրկին: 

Երբ հարց տուի թէ ինչ գործ ստանձնած է այս շուկային մէջ, պարզ ու թափանցիկ ժպիտով մը 

պատասխանեց,- «Պրն. ես Հայաստան գացի, ուսանեցայ եւ արդէն ատամնաշար եմ, բայց 

դժբախտաբար մասնագիտութեանս համապատասխան կայուն գործ մը չունեցայ, հիմա սուրճի 

նշանաւոր Nespresso ընկերութեան մէջ վաճառող եմ», ապա աւելի հանգիստ ու նոյն 

մեղմութեամբ շարունակեց,-« մեր հայ երիտասարդներէն մէկուն ճամբով գտայ այս գործս, 

շնորհակալ եմ, որ զիս օգնեց, ես ալ սիրեցի այս աշխատանքը, եւ ահա հոս եմ ինչպէս կը 

տեսնէք»: 

Աւելի ներս հրաւիրելով, սկսաւ մանրամասնօրէն պատմել իրենց ընկերութեան մատուցած 

ծառայութիւններուն մասին: 
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Սուրճի տեսականին շատ ճոխ էր, առաւել սրճեփներու տեսակաւոր գործիքները, այնպէս որ 

«թանգարան» մը այցելողի հրապուրանքով կը լսէի իմ երբեմնի ուսանողիս բացատրութիւնները: 

Րոպէներ ետք սուրճի տեսակ մը առաջարկեց, չմերժեցի... անկարելի էր առանց սուրճ մը 

ըմպելու դուրս գալ այդ «թանգարան»էն: 

Գէորգ կը պատմէր յուզուած, սակայն ինքնավստահ էր եւ ես այդ մէկը կը փնտռէի ճիշդ: 

Ուսանողս չէր յուսահատած՝ առաջին դժուարութենէն, այլ դիմած էր, փորձած էր իր ապրուստը 

ապահովել նոր գործով մը, զորս խնդրած էր իր հայրենակիցէն, հաւատալով որ հայը պիտի օգնէ 

իրեն, ու նեցուկ կանգնի... այդ մէկը իրականացած էր, լոկ խօսք մը չէր, կամ հեքիաթ զորս լսած 

էր դպրոցական օրերուն, այլ կատարեալ ճշմարտութիւնն էր հիմա: 

Սուրճի երկրորդ բաժակ մը առաջարկեց, աւելի դառն ու թունդ: Մեծ հաճոյքով ըմպեցի այդ մէկն 

ալ՝ կարծես մեղրածոր աւիշ մը ըլլար չոր երակներս քրքրող: 

Կրկին անցեալն ու ապագան զոյցով մը կամրջեցինք: 

«Պրն. այսպէս հանդիպեցէք, երբ որ կ'ուզէք, ես միշտ հոս եմ, միասին սուրճ մը կը խմենք ու կը 

զրուցենք»: 

 «Շնորհակալ եմ, յաջողութիւն»,- ըսի ու խաղաղ սրտով դուրս եկայ: 

www.aztarar.com 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

ԲԵՐԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ 

ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ 

ԼԱԹԱՔԻԱ 

Երեքշաբթի, 18 Յունիսը օրհնեալ օր մըն էր Լաթաքիոյ հայ համայնքին համար: Հաւատացեալ 

ժողովուրդը Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մուտքը հաւաքուած կը սպասէր թեմի նորընտիր 

Առաջնորդին՝ գօտեպնդուելու անոր պատգամով, լիցքաւորուելու բարի մաղթանքներով: 

Միջօրէի ժամը 1:00-ին, Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդն ու անոր ընկերակցող 

պատուիրակութիւնը ժամանեցին եկեղեցի, ուր դիմաւորուեցան ՀՄԸՄ-ի քայլ-արծուիկներուն, 

արի-արենոյշներուն բարի գալուստի կանչերով եւ հայրենասիրական երգերով, ապա եկեղեցւոյ 

դպրաց դասուն «Հրաշափառ» շարականով անոնք մուտք գործեցին եկեղեցի: 

Լաթաքիոյ հոգեւոր հովիւ Արժ. Տէր Վազգէն Քհնյ. Քէօշկէրեան ողջունեց սրբազան հօր 

անդրանիկ այցելութիւնը, ուժ եւ կորով մաղթեց անոր եւ Աջը համբուրելով հրաւիրեց զինք 

արտասանելու իր անդրանիկ պատգամը:  

Սրբազան հայրը իր անդրանիկ պատգամով նախ փառք ու գոհութիւն յայտնեց Ամենաբարին 

Աստուծոյ, որովհետեւ Բերիոյ Հայոց Թեմէն ներս անցնող վեց օրերուն ընթացքին նկատած է, թէ 

սուրիահայ համայնքը Հալէպէն մինչեւ Լաթաքիա, Քեսապ, թէ այլուր, համախմբուած է իր 

ազգային, եկեղեցական, մշակութային եւ ընկերային կառոյցներուն շուրջ, մեր ազգային ու 

հոգեւոր արժէքներուն շուրջ եւ այդ բոլորին շնորհիւ պահպանած է իր ինքնութիւնը, 

հաւատարիմ մնալով ե՛ւ Սուրիական Հայրենիքին, ե՛ւ Մայր Հայաստանին:  

Այնուհետեւ սրբազան հայրը Սուրիական Հայրենիքը նմանցուց ընտանիքի մը, դիտել տալով, որ 

այդ ընտանիքը ուժեղ պահողը պետական կառոյցներն են: «Մենք ուրախ ենք, որ կ՛ապրինք 

երկրի մը մէջ, որ այսօր առաւել կայուն ու հզօր է շնորհիւ իր նախագահին՝ տոքթ. Պաշշար ալ 

Ասատին եւ քաջարի բանակին», ըսաւ սրբազան հայրը: 

Խօսելով Քրիստոսի պատուիրաններուն հաւատարիմ մնալու մասին, սրբազան հայրը յայտնեց, 

որ այդ պատուիրաններուն եւ քրիստոնէական արժէքներուն հաւատարիմ մնալով մենք կը 

վերածուինք մէկ ընտանիքի, մէկ ազգի, մէկ եկեղեցւոյ: Մեր ժողովուրդը Հայաստանի մէջ, թէ 

Սփիւռքի դարեր շարունակ պահպանած է այդ արժէքները: «Այսօր մենք կ՛ապրինք երկրի մը 

մէջ, որ նոյնպիսի արժէքներ կը դաւանի, կը պահպանէ ու կը պայքարի անոնց համար, որպէսզի 

դէմ դնենք մեր գոյութեան սպառնացող վտանգներուն, մեր դաւանած արժէքներով գոյատեւենք 

ու ապագային նայինք վառ ապրումներով: Պատերազմի տարիներուն վկայեցինք, որ շէնքեր 

փուլ կու գան, ապա կը կառուցուին, սակայն ձեր հոգեւոր եւ մարդկային արժէքները կենդանի 

մնացին ձեր մէջ: Ուստի լիայոյս ըլլանք, վանենք խաւարը եւ յոյսով նայինք ապագային: 

Սուրիահայութիւնը պատերազմը դիմագրաւեց քաջութեամբ, համբերութեամբ: Ուստի հերոս էք 

դուք, որովհետեւ յաղթեցիք մահուան եւ համբերութեամբ ու զոհողութեամբ ընտրեցիք 

յաղթանակի ու կեանքի ճանապարհը»: 

Անդրանիկ պատգամի աւարտէն ետք, ներկաները միասնաբար երգեցին «Կիլիկիա» մաղթերգը, 

ապա տեղի ունեցաւ աջահամբոյր: Այնուհետեւ Սրբազան հայրն ու պատուիրակութեան 

անդամները «Գանձասար» սրահէն ներս հանդիպում ունեցան Լաթաքիոյ ազգային 

մարմիններու եւ միութիւններու ներկայացուցիչներուն, ինչպէս նաեւ Ղընեմիէի, Քեսապի, 

Եագուպիէի, Արամոյի, Թարթուսի թաղական խորհուրդներու ներկայացուցիչներուն հետ: 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  494, àõñµ³Ã, 21 ÚàôÜÆê, 2019                                                                        11 
 

100-Է ԱՒԵԼԻ ՍՈՒՐԻԱՑԻ ԿԱՐԻՔԱՒՈՐ 

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԷՆ ՍՈՒՐԻԱ ՀԱՍԱԾ 

ՆՈՒԷՐՆԵՐ ԲԱՇԽՈՒԱԾ ԵՆ 
Հալէպ քաղաքի մշակոյթի տան մէջ 17 Յունիսին հայկական կողմին նախաձեռնութեամբ 

սուրիացի երեխաներուն համար ձեռնարկ մը կազմակերպուած է: 

Ձեռնարկին ներկայ եղած են Հալէպի փոխնահանգապետ Քումիտ Աասին, Հալէպի 

քաղաքապետ Մաատ ալ մատլաճին, Հալէպի ՀՀ գլխաւոր հիւպատոս Արմէն Սարգսեան, 

Սուրիոյ հայկական մարդասիրական խումբի պատասխանատու Արկատի Տօնոյեան, 

«Մարդասիրական Ականազերծման եւ Փորձագիտական Կեդրոն»ի հասարակայնութեան հետ 

կապերու պատասխանատու Նազելի Էլպակեանն ու մարդասիրական առաքելութիւն 

իրականացնող խումբի ներկայացուցիչները` ականազերծողներն ու բժիշկները: 

Հայաստանի Անկախութեան 101-ամեակի Նշում 
2 Յունիսին Գամիշլիի մէջ ՀՄԸՄ-ի մարզադաշտին վրայ տեղի ունեցաւ Հայաստանի Ա. 

անկախութեան նուիրուած տօնակատարութիւնը: Օրուան հանդիսավար տոքթ. Մարի 

Մելքոնեան-Պետրոսեանը հրաւիրեց ներկաները մէկ վայրկեան յոտնկայս յարգելու 

ազատութեան ճանապարհին զոհուած անմահ հերոսներուն յիշատակը, որմէ ետք բացման 

խօսքով հանդէս եկաւ Գրիգոր Թովմասեանը: Ան լուսարձակի տակ առաւ հայու մարտական 

ոգին ու յաղթական ուժը,  հաստատելով, որ հակառակ այն իրողութեան, որ Հայաստանի 

պատմութեան էջերը լի են պատերազմներով, կորուստներով, դժուարութիւններով, որոնց վրայ 

դրոշմուած են Ցեղասպանութիւնը, երկրաշարժի ու տառապալից օրերը, սակայն այդ նոյն 

պատմութեան էջերը մեզի կը ներկայացնեն հայ ժողովուրդը, որ դարեր շարունակ աշխատանք 

տարաւ, գոյատեւման պայքար մղեց յանուն իր երկրի արժէքներու պահպանման: Ան ըսաւ, որ 

հայուն ճանապարհը դժուար եղած է, եւ թշնամին ջանք չէ խնայած` ոչնչացնելու մեր երկիրը, 

սակայն այսօր մենք կանք ու կը շարունակենք հաստատել մեր ինքնութիւնը: Ան շեշտեց, որ 

մայիսեան հերոսամարտերով ծնունդ առաւ Հայաստանի Ա. անկախութիւնը, որ մեզ վերածեց 

միջազգայնօրէն ճանչցուած, պետականութեան տէր ժողովուրդի: Ձեռնարկի ընթացքին 

գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր, որուն իրենց մասնակցութիւնը բերին Նուշիկ 

Տիգրանեան`  ասմունք եւ երգիչ Ճորճ Գալայճեան: Ցուցադրուեցաւ նաեւ տեսերիզ մը, որ կը 

ներկայացնէր հայութեան ծագումը եւ դիմագրաւած մարտահրաւէրները` մինչեւ մայիսեան 

յաղթանակ: 

Ամերիկեան Դրոշմաթուղթի Հրապարակում` Ի Պատիւ 

 Էլլատա Չախոյեանի 45-

ամեայ Երաժշտական Վաստակին 

Կազմակերպութեամբ «Վահան Միրաքեան» եւ «Արփա» ընկերակցութիւններուն, 28 մայիսին 

Կլենտէյլի «Ալեկրօ» ճաշարանին մէջ տեղի ունեցաւ ձեռնարկ մը` Հայաստանի վաստակաւոր 

արուեստագիտուհի, միջազգային հանրային սոփրանօ եւ բազմաթիւ մրցանակներու դափնեկիր 

Էլլատա Չախոյեանի 45-ամեայ գործունէութեան ի պատիւ դրոշմաթուղթի հրապարակման 

առթիւ: 

Ղեւոնդ քհնյ. Քիրազեանը թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեանի կողմէ Էլլատա 

Չախոյեանին յանձնեց գնահատագիր մը, որուն մէջ առաջնորդը կը շնորհաւորէր մեծարեալը, որ 
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արժանաւորապէս կը գնահատուէր ամբողջ կեանք մը երաժշտական աշխարհէն ներս իր 

ունեցած ներդրումին համար: Առաջնորդը կը մաղթէր առողջութիւն եւ արեւշատ տարիներ, 

որպէսզի երգչուհին իր աստուածատուր տաղանդով շարունակէ դիւթել արուեստասէրներու 

սրտերն ու հոգիները: 

Յայտնենք, որ 24 մայիսին Է. Չախոյեանը այցելեց Ազգային առաջնորդարան եւ սրբազան հօր 

հետ հանդիպման ընթացքին անոր յանձնեց դրոշմաթուղթէն օրինակ մը: 

Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեանի Այցը Լոս Անճելըսի Հայ  

Աւետարանական Քոլեճի Շրջանաւարտներուն Եւ  

Նախկին Աշակերտներուն 

Պէյրութի Հայ աւետարանական քոլեճի պատուակալ տնօրէն դոկտ. Զաւէն Մսըրլեանը,  ընդառաջելով 

Միացեալ Նահանգների Արեւմտեան ափի շրջանաւարտներու եւ նախկին աշակերտներու 

հրաւէրին, 22 մայիսին մեկնեցաւ Լոս Անճելըս եւ ներկայ գտնուեցաւ անոնց կազմակերպած 

հաւաքին, որ տեղի ունեցաւ 25 մայիսին, Կլենտէյլի «Ֆենիսիա» հայկական ճաշարանին մէջ: 

Կազմակերպիչ միութեան անունով ձեռնարկին ելոյթ ունեցաւ Ժիրայր Ֆրունճեանը, որմէ ետք 

խօսք առաւ Տարօն Տէր Խաչատուրեանը, որ անդրադարձաւ  Հայ աւետարանական քոլեճին եւ 

դոկտ. Զաւէն Մսըրլեանին եւ հրաւիրեց զայն արտասանելու իր սրտի խօսքը: Դոկտ. Զ. 

Մսըրլեան լուսարձակի տակ առաւ դպրոցին անցեալն ու ներկան` շեշտելով, որ 

շրջանաւարտներն ու նախկին աշակերտները իրենց ներդրումով նպաստած են ու կը նպաստեն 

դպրոցի գոյատեւումին ու առաքելութեան շարունակութեան: Ան հաստատեց, որ դպրոցը 

հպարտ է իր շրջանաւարտներով եւ նախկին աշակերտներով, որոնք կեանքի այլազան 

բնագաւառներու մէջ յաջողութիւն արձանագրած են եւ անոնք  Հայ աւետարանական քոլեճի 

գանձերն են: 

Ձեռնարկին ընթացքին եղան նուիրատուութիւններ: 

Յայտնենք, որ դոկտ. Զ. Մսըրլեանը Պէյրութ վերադարձաւ 5 Յունիսին: 
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Հայաստանի Անկախութեան Եւ Արամ Մանուկեանի  

Նուիրուած  Ելոյթը 

Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» կոմիտէի քարոզչական յանձնախումբին 

եւ ՀՅԴ Երիտասարդական միութեան Ֆիքսի «Դրօ» խումբին, 2 Յունիսին Ֆիքսի «Արամ 

Մանուկեան» ակումբի «Աւետիքեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի անկախութեան 

101-ամեակին եւ Արամ Մանուկեանի մահուան 100-ամեակին նուիրուած ձեռնարկ: 

Ձեռնարկի նախագահ Նանոր Էրջենեան իր բացման խօսքին մէջ վեր առաւ մայիս 28-ի 

անկախութեան խորհուրդը, յատկապէս` Արամ Մանուկեանի ներդրումը հայոց 

պետականութեան հաստատման մէջ, շեշտելով, որ այսօր եւս հայ երիտասարդութիւնը կը 

ներշնչուի Արամ Մանուկեանի աւանդով: 

Օրուան պատգամը յղեց Քերոբ Էքիզեանը, որ շեշտեց, թէ երկու թուականներն ալ այսօր հայ 

ժողովուրդի ակնածանքին ու հպարտութեան աղբիւրը կը հանդիսանան: Էքիզեանը իր խօսքին 

մէջ ներկայացուց Արամ Մանուկեանի յեղափոխական կեանքին երեք կարեւոր փուլերը, որոնք 

առաջնորդեցին ազատ եւ անկախ Հայաստանի նշանակալից եւ պատմականօրէն 

անգերազանցելի իրականութեան: Ան հաստատեց, որ Արամ գիտցաւ իր վրայ առած 

իշխանութիւնը վերածել հաւաքական կամքի, իր մէջ ամբարուած կիրքը փոխանցել ամէն մէկ 

հայու, մանաւանդ` իր վարչական ու պետական ամբողջ հմտութիւնը տարածել իր 

շուրջիններուն վրայ: Վերջապէս, պատմական այդ տարիներուն, ան գիտցաւ հայ ժողովուրդի 

միասնութեան եւ կենսունակութեան շաղախը դառնալ, աւելցնելով, որ այս կը սպասուի 

նորօրեայ ղեկավարներէն անխտիր: 

Ձեռնարկի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր: 
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ԱՅԼԱԶԱՆ 

Ո՞ւր Մնաց Սկզբունքը… 
Նախքան ծնողք դառնալը բոլորս ալ դաստիարակչական մեծ սկզբունքներէ կը ճառենք, 

բայց անգամ մը որ զաւակներու տէր ենք խոստովանինք, որ մեր գինիին շատ ջուր կը 

խառնենք եւ մեր սկզբունքներուն մէկ կարեւոր մասը կը ցնդի օդին մէջ: 

Արդեօ՞ք սխալ ընթացքի մէջ ենք, 

ի՞նչ պէտք է ընենք… 

Առնենք օրինակ մը. «Նուէրներու 

չափազանցութիւնը կը վնասէ 

երեխային»: Այո, երբ առանց 

առիթի երեխային բաներ կը 

նուիրենք, կը հասնինք տեղ մը, 

ուր երեխան գլուխը կը կորսնցնէ 

եւ քիչ-քիչ նուէրը իր իմաստէն կը 

պարպուի ու այլեւս հաճոյք չի 

պատճառեր: Ոմանց մօտ 

յաճախակի նուէր ստանալը 

անբաւարարութեան զգացում կ՛արթնցնէ, եւ երեխան տեւաբար աւելին կը պահանջէ: 

Աւելի մտահոգիչ կը դառնայ, երբ զաւակը իր ստացած նուէրներուն արժէքով եւ 

քանակով կը չափէ ծնողական սէրը: 

Առնենք հարցին միւս երեսը. մենք մեծ ու խելահաս ըլլալով կը տարուինք ու կը 

շլանանք նորութիւններով, ալ ուր մնաց երեխան: Երբ լսենք, որ մեր զաւակը կը պատմէ 

իր դասընկերներուն մէկ նոր խաղին մասին, խաղ մը, որուն նիւթը կ՛ընեն բոլոր 

զբօսանքներուն կամ կը խաղան, երբ 

քով-քովի գան, մեր սիրտը կը ճմլուի եւ 

որպէսզի մեր զաւակը զրկուած չմնայ, 

մենք ալ իրեն կը գնենք հատ մը` այն 

հաստատ համոզումով, որ այսպիսով 

ընկերներուն շրջանակին կողմէ 

«ընդունուած» պիտի ըլլայ: 

Բայց ո՞ւր մնաց սկզբունքը… 

Նախընտրելի է, որ մեծ նուէրները 

վերապահենք Կաղանդին եւ 

տարեդարձին համար: Մնացեալները 

թող ըլլան խորհրդանշական նուէրներ: Ձգենք, որ երեխան երազէ եւ ցանկայ իր սիրած 

մէկ բանը, անհամբեր սպասէ եւ ոչ թէ ուզածը ուզած վայրկեանին ստանայ: Վերջապէս` 

անակնկալի հաճոյքը չմարենք հոգիին մէջ: 
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ 

Կաթիլներ 
Երդիկներէն 

Անհամար երդիկներէն մէկ հատին 

Եզրին վրայ կամ ծայրին 

Ջուրի կաթիլ մը կը սահի կը հանդիպի ուրիշի մը ու 

կ’ըսէ – 

Գիտե՞ս ինչ բան 

Քու մէջդ ինչ բան ամէնէն շատ 

Ամէնէն շատ կը սիրեմ – 

Դուն ոչ մէկուն եւ ոչ մէկուն կը նմանիս… 

Տանիքներէն 

Բիւրաւոր տանիքներէն 

Մէկուն ծայրին կամ եզրին 

Ջուրի երկու կաթիլներ – կաթիլներուն պէս բոլոր 

Արեւուն նոյն ճառագայթէն նետահար 

Ու նորաբաց ծիածանովն արբեցած 

Կը միանան իբրեւ պտուկ մը լոյսի 

Կը միանան իբրեւ պտուղ երկնածին 

Ու միաձոյլ- ծանրացած 

Կ’իյնան հողին երջանկութեան արտասուքի պէս վճիտ 

Ու մին կ’ըսէ միւս կէսին – 

Գիտե՞ս ինչ բան ամէնէն շատ 

Պիտի ուզեմ յաջորդ անգամ 

Երբ աշխարհ գամ ու կաթիմ – 

Յար եւ նման քեզի նման կաթիլի մը հանդիպիլ… 

ԶԱՐԵՀ ԽՐԱԽՈՒՆԻ 

 

Ծնած էր 16 Հոկտեմբեր 1926-ին Պոլիս: Մխիթարեանցի մըն էր: Քաջահմուտ էր ֆրանսերէնի, 

անգլերէնի եւ ունէր բարձր մտաւորական պատրաստուածութիւն՝ վկայուած ըլլալով 

համալսարանի փիլիսոփայութեան, հոգեբանութեան, ընկերաբանութեան ճիւղերէն: Իր արուեստի 

ազգային խորքով, միաժամանակ համամարդկային որակով, իր փիլիսոփայական նայուածքին 

տարողութեամբ եւ մեծասքանչի հրաշալի տիրապետումով միջազգային չափանիշով բանաստեղծ 

մըն է Խրախունի, որ արժանացած է բազմաթիւ մրցանակներու, որոնց գլխաւորը կը նկատէ 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ս. Մեսրոպ Մաշտոց մրցանակը:  

Ներկայացուած է նաեւ Նոպէլեան մրցանակի:  

Մեծ մըն է Խրախունի: Որքա՛ն կարդանք զինք, որքա՛ն խորանանք իր գրուածքներուն մէջ, այնքան 

կը զգանք իր մեծութիւնը: Միաժամանակ, ահաւոր չարիքէն ծնած բարիք մըն է, 

Նախախնամութեան մէկ պարգեւն է ինք մեր ժողովուրդին համար:  
ՀԻԼՏԱ ԳԱԼՖԱՅԵԱՆ-ՓԱՆՈՍԵԱՆ 
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