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          Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,   ÂÇõ 503, àõñµ³Ã,  23 ú¶àêîàê, 2019 

 

Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցին, Ուրբաթ, 

16 Օգոստոս 2019ին, կատարեց Սբ․ 

Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին յատուկ 

արարողութիւնները, մեծ թիւով 

հաւատացեալներու ներկայութեան։ Սբ․ 

Պատարագը մատուցեց եւ օրուան պատգամը 

փոխանցեց եկեղեցւոյս Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տէր 

Արտակ Ա. Քհնյ. Քէհեաեան: Խումբ մը 

ուխտաւորներ, խաղողի ողկոյզներով եւ 

ծաղիկներով Սբ. խորանը զարդարած էին: 

Եկեղեցւոյ բեմը ողողուած էր հաւատացեալ 

ժողովուրդին նուիրած խաղողներով: Արժ. Տէր 

Հայրը օրուան պատգամը փոխանցեց յիշեցնելով, 

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

P.O.Box: 8157, Salmiyeh 22052- Kuwait. Tel: 965-25614392, Fax: 965-25638312, e-mail:  prelacy@armenianprelacykw.org 

 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  Ä². î³ñÇ,  ÂÇõ  503, àõñµ³Ã, 23 ú¶àêîàê, 2019                                                                        2 
 

որ Ս․ Աստուածամօր վերափոխումը, Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ հինգ 

գլխաւոր տօներէն մէկն է: Ան, մեզի կը յիշեցնէ ընդհարապէս Ս․ Կոյս Մարիամի ապրած 

բարեպաշտական խոնարհ կեանքը, որուն համար Աստուծմէ ընտրուեցաւ, որպէսզի Իր 

Միածին Որդիին ծնող ու անոր հոգատարութեան հսկող մայր դառնայ: 

Աստուածամայրը ընտրուեցաւ խոնարհներուն մէջէն: Հոգեւոր կեանքով հարուստ էր 

ան, որուն համար իր մէջ գտաւ ոյժը քաջօրէն պատասխանելու Աստուծոյ կանչին: Անոր 

մարմինը վերափոխուեցաւ, սակայն Ան դարձաւ մնայուն խորհուրդը մեր սրտերուն ու 

հոգիներուն մէջ, որ մշտապէս կ’առաջնորդէ մեզ երբ իր բարեխօսութեան դիմենք: Մեր 

սուրբ խորանին ընծայած խաղողները Աստուածածնի օրհնութիւններով միասին, մեր 

տուները տանինք, որպէսզի աստուածային բարիքներով ողողենք մեր տուները եւ 

ապրինք երկնային ուրախութեան ու ցնծութեան շնորհքով լեցուն կեանք մը: 

Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ խաղողօրհնէք: Հաւատացեալները հոգեպէս 

հարստացած, խաղողի իրենց բաժինները առնելէ ետք, երկար ժամանակ մնացին 

եկեղեցւոյ մէջ իրար ողջագուրեցին ու յիշատակի նկարներ ունեցան: 
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ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինը 21 Օգոստոսին հրապարակեց հետեւեալ 

հաղորդագրութիւնը, որուն մէջ անդրադարձաւ վերջին օրերուն յատկապէս Հայաստանի 

պետական թէ հասարակական շրջանակներուն կողմէ լուսարձակի տակ առնուած Ամուլսարի 

հարցին: 

«Ամուլսարի շահագործման առնչութեամբ վերջին օրերին 

ծաւալուող հանրային լարուածութեան պատճառը գործող 

իշխանութիւնների հակասական յայտարարութիւններն են, 

չկշռադատուած գործողութիւնները, ինչպէս նաեւ խնդրի շուրջ 

հասարակութեան լայն շրջանակներում ձեւաւորուած մեծ 

սպասումներին համարժէք քայլերի բացակայութիւնը: 

Առաջնահերթութիւն համարելով ազգային եւ պետական շահը, 

հանրային համերաշխութիւնը, բնական պաշարների անվտանգ 

շահագործումը, շրջակայ միջավայրի կենսաբազմազանութեան 

պահպանումն ու երկրի կայուն զարգացումը` 

– ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինը խիստ մտահոգիչ է համարում այն իրողութիւնը, որ 

հրապարակուած եզրակացութիւնները բաւարար համոզում եւ վստահութիւն չեն ներշնչում 

ինչպէս հանրային, այնպէս էլ մասնագիտական շրջանակներում: 

– Իշխանութիւններին կոչ ենք անում հրապարակուած մասնագիտական եզրակացութիւնը 

չդիտարկել որպէս հանքի շահագործման վերջնական հիմնաւորում: 

Կարեւորելով խնդրի հանրային հնչեղութիւնը, երկրի ընկերային-տնտեսական եւ 

բնապահպանական հեռանկարի վրայ վերջինիս հնարաւոր լրջագոյն ազդեցութիւնն ու 

ռիսքերը, նպատակայարմար ենք գտնում` 

– հանրային եւ մասնագիտական լրացուցիչ քննարկումների արդիւնքում հասնել համոզիչ 

լուծումների, 

– վերականգնել առողջ երկխօսութիւնը մասնագիտական փորձագիտական շրջանակների հետ, 

-հանրաքուէի ճանապարհով հասնել պետութեան շահերից բխող եւ հանրութեան կողմից 

ընդունելի որոշման»: 

ՀՅԴ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄԻՆ 

21 Օգոստոս 2019 
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Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Չորեքշաբթի օր ընդունած է Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ 

Եւրոպական Միութեան պատուիրակութեան ղեկավար, դեսպան Փիոթր Սվիթալսքին, որ 

կ՛աւարտէ դիւանագիտական իր առաքելութիւնը Հայաստանի մէջ: 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան  տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան 

հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ  վարչապետը բարձր գնահատած է դեսպան 

Սվիթալսքիի դիւանագիտական գործունէութիւնը Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն 

յարաբերութիւններու զարգացման գործին մէջ եւ կարեւոր նկատած անոր աշխուժ 

ներգրաւուածութիւնը Հայաստանի ժողովրդավարական հոլովոյթներուն մէջ: «Կ՛ուզեմ 

շնորհակալութիւն յայտնել պաշտօնավարման ընթացքին ձեր կատարած աշխատանքին եւ 

Հայաստանի բարեփոխումներու հոլովոյթին նկատմամբ ցուցաբերած աջակցութեան համար, 

ինչ որ շատ կարեւոր էր եւ արդիւնաւէտ: Մենք ձեզ կը նկատենք Հայաստանի, Հայաստանի 

ժողովրդավարութեան, Հայաստանի կառավարութեան եւ հայ ժողովուրդի բարեկամը: 

Յեղափոխութենէն ետք Հայաստանի Հանրապետութիւն-Եւրոպական Միութիւն 

յարաբերութիւնները նշանակալի օրակարգ ունին. Եւրոպական Միութիւնը յուսալի եւ կարեւոր 

գործընկեր է Հայաստանի համար, մեր բարեփոխումներուն համար, եւ վստահ եմ, որ 

երկկողմանի գործակցութիւնը հետզհետէ աւելի արդիւնաւէտ պիտի դառնայ», ըսած է 

վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան: 

Հայաստանի մէջ Եւրոպական Միութեան դեսպան Փիոթր Սվիթալսքի շնորհակալութիւն 

յայտնած է վարչապետ Փաշինեանին բարձր գնահատականին համար եւ նշած, որ իրեն համար 

մեծ պատիւ էր Հայաստանի մէջ դիւանագիտական ծառայութիւն իրականացնելը: «Հայաստանի 

մէջ Եւրոպական Միութեան դեսպանի կարգավիճակով պաշտօնավարումը կարեւոր 

փորձառութիւն էր`  թէ՛ մասնագիտական, թէ՛ անձնական առումով: Եւրոպական Միութեան 

համար նոյնպէս  Հայաստանի հետ համագործակցութիւնը արդիւնաւէտ է եւ կարեւոր, եւ 
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Եւրոպական Միութիւնը պիտի շարունակէ օժանդակել Հայաստանին` յառաջանալու, 

բարեփոխումները յաջողցնելու գործին մէջ», նշած է Փիոթր Սվիթալսքի: 

Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն 

համագործակցութեան օրակարգին շուրջ, անդրադարձած ժողովրդային շարժումէն ետք 

երկկողմանի յարաբերութիւններու զարգացման ընթացքին, միացեալ ծրագիրներուն եւ 

նախաձեռնութիւններուն: 

ՀՅԴ Բիւրոյի նախագահ Արմէն Ռուստամեան 

Արցախ կատարեց միօրեայ այցելութիւն մը, որուն 

ծիրին մէջ հանդիպում ունեցաւ ՀՅԴ Արցախի 

Կեդրոնական կոմիտէի անդամներուն հետ: 

Հանդիպումի ընթացքին քննարկուեցան 

ներկազմակերպական շարք մը հարցեր: 

Հանդիպումէն ետք պատասխանելով Արցախի 

պետական շրջանակներու հետ հաւանական 

հանդիպումներու վերաբերող «Ապառաժ»-ի հարցումին` Ռուստամեան ըսաւ, թէ այս 

այցելութեան ընթացքին նման օրակարգ չկար: 

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը անգամ մը եւս նամակով մը դիմած է Միացեալ 

Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէոյին, Հայաստանի մէջ գիտութեան, 

արհեստագիտութեան, ճարտարագիտութեան, արուեստներու եւ ուսողութեան (STEAM) 

դասաւանդումներու զարգացման նպատակներուն համար «Հազարամեակի մարտահրաւէրներ» 

հիմնարկէն 140 միլիոն տոլարի օժանդակութիւն ապահովելու համար: 

Իր նամակին մէջ, Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի ատենապետ Րաֆֆի Համբարեան կը 

շեշտէ, թէ նախարարը պէտք է վերատեսութեան ենթարկէ Համաշխարհային դրամատան 

վերջին այն գնահատականը, թէ Հայաստան «վերին միջին դասակարգի եկամուտ» ունեցող 

երկիր մըն է` աւելցնելով, որ այդ եզրակացութիւնը վիճելի է` նկատի ունենալով Երեւանէն 

դուրս շրջաններուն մէջ տիրող չքաւորութիւնը: 

Նշենք, որ Համաշխարհային դրամատան այդ եզրակացութեան պատճառով, Հայաստան կրնայ 

զրկուիլ «Հազարամեակի մարտահրաւէրներ» հիմնարկի օժանդակութիւններէն: 
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Յիշեցնենք, որ մայիս 2018-ին, Փոմփէօ նամակով մը պատասխանած էր Հայ դատի 

յանձնախումբին կողմէ կատարուած այն կոչին, որ Փոմփէօ արագացնէ «Հազարամեակի 

մարտահրաւէրներ» ծրագիրին միջոցով Հայաստանին 140 միլիոն տոլարի կրթական 

աջակցութիւն տրամադրելու որոշումին քննարկումը` նկատի ունենալով Հայաստանի մէջ 

իրականացած իշխանութեան աննախընթաց, խաղաղ եւ սահմանադրական փոխանցումը: 

Համբարեանին հասցէագրուած նամակին մէջ Փոմփէօ խոստացած էր քննարկել այս առաջարկը, 

միեւնոյն ժամանակ «խանդավառութիւն» յայտնելով Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած խաղաղ եւ 

սահմանադրական իշխանափոխութեան առիթով աւելցնելով. «Կ՛ողջունենք Հայաստանի մէջ 

«Հազարամեակի մարտահրաւէրներ» ծրագիրին միջոցով STEAM կրթական ծրագիրներուն զարկ 

տալու ձեր գաղափարը»: 

Նշենք, որ Փոմփէօ, ի պաշտօնէ, նաեւ «Հազարամեակի մարտահրաւէրներ» հիմնարկին 

վարչութեան ատենապետը կը հանդիսանայ: 

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբին նախաձեռնած այս արշաւին նպատակն է` քաջալերել 

Հայաստանը Կովկասի Սիլիքոն հովիտը դարձնելու ջանքերը, զգալիօրէն նպաստելով 

Հայաստանի տնտեսութեան եւ երկրին մէջ աշխատանքի կարելիութեանց աճին: 

«Հազարամեակի մարտահրաւէրներ» հիմնարկը Միացեալ Նահանգներու օրէնսդիր 

մարմիններուն կողմէ 2004-ին հաստատուած եւ անկախաբար գործող մարմին մըն է, որուն 

նպատակն է համակարգել երկրին տրամադրելիք արտաքին օժանդակութիւնները: Անիկա ցարդ 

առաւել քան 10 միլիառ տոլարի օժանդակութիւն տրամադրած է, ի միջի այլոց նաեւ` 

Հայաստանին, որ 2006-ին ստացած էր գիւղական շրջաններու զարգացման ծրագիրներ 

իրականացնելու նպատակով յատկացում մը: Այս աջակցութիւնը ապահովելու նպատակով, 

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը մօտէն կը գործակցի ամերիկեան վարչակազմի 

անդամներուն եւ այլ քոնկրեսականներու հետ, ինչպէս նաեւ խորհրդակցութիւններ կ՛ունենայ 

ամերիկեան համալսարաններու հետ, որոնք կրնան դեր ունենալ ծրագիրի իրականացման գծով: 
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Փարակուէյի արտաքին գործոց նախարար Խուան Էռնեսթօ Վիլլամայոր յայտնեց, որ իր երկիրը 

Հըզպալլան, Համաս շարժումը, Քայիտան եւ ՏԱՀԵՇ-ը ներառած է ահաբեկչական 

կազմակերպութիւններու ցուցակին վրայ: 

Վերջին երկուքին պարագային ակներեւ է, որ քայլը շատ ուշացած է: Հարաւային ամերիկեան 

երկիրը պէտք էր Քայիտան արդէն 11 Սեպտեմբեր 2001-էն ետք ճանչցած ըլլար իբրեւ 

ահաբեկչական կազմակերպութիւն, եւ ոչ թէ այդ ցնցիչ ու մեծ դէպքէն 18 տարի ետք միայն: 

Ուշացումը բարացուցական է. այս քայլին իսկական թիրախները Հըզպալլան ու Համասն են եւ 

անոնց ճամբով Իրանը եւ ոչ թէ Քայիտան ու ՏԱՀԵՇ-ը, որոնց անունները մետասաներորդ 

պահուն աւելցուած են իբրեւ ծածկոյթ: 

Դժուար է չնկատել, թէ որոշումը որդեգրուած է Իրան-Միացեալ Նահանգներ լարուածութեան 

պայմաններուն մէջ` ընդառաջելով համացամաքամասցի մեծ եղբօր, ինչպէս նաեւ անոր կրտսեր 

եղբօր` Իսրայէլի խնդրանքին, մանաւանդ երբ Փարակուէյի մէջ Ամերիկայի դեսպանը եւ 

Իսրայէլի արտաքին գործոց նախարարը այդ քայլը կը նկատեն «կարեւոր», եւ վերջինս կ՛աւելցնէ, 

թէ ատիկա «կը նպաստէ Իրանի կամակատարներուն դէմ համաշխարհային պայքարին»` 

այդպիսով հաստատելով, որ անոր իսկական նպատակը ահաբեկչութեան դէմ պայքար չէ, այլ` 

Իրանի դէմ պայքարը: 

Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նեթանիահու իր կարգին նշեց, թէ իր երկիրը աշխատանք կը 

տանի, որ այլ երկիրներ եւս նոյն քայլին դիմեն` այդպիսով փարատելով Փարակուէյի որոշումին 

ետին ամերիկեանին կողքին նաեւ իսրայէլեան ազդակի գոյութեան շուրջ կասկածները: 

Այս բոլորէն կարելի է եզրակացնել, թէ Փարակուէյ ձախողած է ստեղծել պէտք եղած ծածկոյթը, 

որովհետեւ այդ որոշումը պատած է խիստ թափանցիկ շղարշով մը միայն: 

ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ 
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Շաբաթ, 3 Օգոստոս 2019-ին Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Մասիս եպս. Զօպուեանը իր 

անդրանիկ այցելութիւնը տուաւ հայ երեք համայնքապետներուն հոգատարութիւնը վայելող 

Հայ ծերանոցին: 

Առաջնորդ սրբազան հայրը դիմաւորուեցաւ Հայ ծերանոցի խնամակալութեան, տնօրէնին եւ 

պաշտօնէութեան կողմէ: 

Այցելութեան ընթացքին խնամակալութեան անունով բարի գալուստի խօսք արտասանեց 

խնամակալութեան փոխատենապետ պատուելի Սիմոն Տէր Սահակեանը: 

Այնուհետեւ Հայ ծերանոցի տնօրէն Աւետիս Գաթրճեանը բարի գալուստ մաղթելով առաջնորդ 

սրբազան հօր, համառօտ կերպով ներկայացուց կառոյցին ծառայողական գործունէութիւնը, 

պատերազմի տարիներուն յաղթահարած դժուարութիւնները, պաշտօնէութեան աշխատանքը` 

բարձրօրէն գնահատելով հայ երեք համայնքապետներուն անվերապահ գործակցութիւնն ու 

զօրակցութիւնը, որուն շնորհիւ Հայ ծերանոցը շարունակեց անդադար գործել` ապահով երդիք 

հանդիսանալով մեր մամիկներուն եւ պապիկներուն համար: 

Ապա ծերանոցի տնօրէնն ու խնամակալութիւնը առաջնորդեցին սրբազան հայրը` շրջագայելու 

կառոյցէն ներս: Սրբազան հայրը ծանօթացաւ կառոյցի բաժիններուն, տարուած 

աշխատանքներուն, զրուցեց հայ մամիկներուն եւ պապիկներուն հետ ու առողջութիւն մաղթեց 

անոնց: 
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Առաջնորդ սրբազան հայրը բարձրօրէն գնահատեց խնամակալութեան, տնօրէնին եւ 

պաշտօնէութեան աշխատանքը, շեշտեց գործակցութեան կարեւորութիւնը` դիտել տալով, որ 

մեր մամիկներն ու պապիկները մեր բոլորին հոգատար վերաբերմունքին ու խնամքին արժանի 

են: Անոնք մեր հայրերն ու մայրերն են, ապահով կը զգան այս կառոյցէն ներս, այնպէս` ինչպէս 

իրենց տան մէջ: Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդը շեշտեց, որ այս կառոյցը կը վայելէ սուրիահայ 

համայնքին ուշադրութիւնը, հայ երեք համայնքապետներուն հոգատարութիւնը, ապա 

շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր այն բարերարներուն եւ այցելուներուն, որոնք առանց 

վերապահութեան` օժանդակութեան ձեռք կ՛երկարեն ու աստուածահաճոյ նուիրաբերումով կը 

նպաստեն Հայ ծերանոցի անխափան գործունէութեան: 

Այս առիթով կառոյցի խնամակալութիւնն ու տնօրէնը սրբազան հօր նուիրեցին Հայ ծերանոցին 

պատմութիւնն ու գործունէութիւնը ներկայացնող գիրք մը: 

Ուրբաթ, 21 յունիս 2019-ին, Հայ աւետարանական 

եկեղեցւոյ  եւ «Արեւիկ» գրատան 

կազմակերպութեամբ, տեղի ունեցաւ դոկտ. Հրայր 

Ճէպէճեանի «Սփիւռքահայ կեանքեր, ինչպէս որ 

տեսայ» գիրքին շնորհահանդէսը Աթէնքի մէջ: 

Սրտի խօսքով հանդէս եկաւ Նազարէթ 

Պէրպէրեանը: Ան ըսաւ, որ Ճէպէճեանին գլխաւոր 

արժանիքը  արագ, կարճ եւ խիտ տարազումով 

աշխարհ մը, կերպար մը ներկայացնելու մէջ է, 

ապա հաստատեց հեղինակին 

աստուածաշնչական ոգիին ներկայութիւնը` բոլոր յօդուածներուն մէջ: Ն. Պէրպէրեանը դիտել 

տուաւ, որ դոկտ. Ճէպէճեան, երբ կը հանդիպի հայ էակի, մարդ էակի մը, կը տեսնէ, թէ հայ էակը 

ինչպէ՛ս այդ անտանելի միջավայրին մէջ կրցած է մարդ մնալ, հայ մնալ: 

Գիրքին մասին խօսեցաւ Միհրան Քիւրտօղլեան, որ ըսաւ, թէ  Հրայր Ճէպէճեան ամէն 

ճամբորդութենէ նորութիւն մը կը յայտնաբերէ, նոր հայեր, նոր մարդիկ քով քովի կը բերէ: 

Ճէպէճեան հարստացուցած է հայ մամուլը` հայ բեկորներու մասին գրելով, անծանօթ 

քաղաքներ կը յայտնաբերէ` փնտռելով եւ գտնելով հայու բեկոր մը, կարծես մէկը կը պարտադրէ 

իրեն: Իր բոլոր ճամբորդութիւններուն, հանդիպումներուն ընդմէջէն կը կերտէ հայը, հայութիւնը, 

հայրենիքի եւ հողին ուժը: 

Քիւրտօղլեան իր ելոյթին ընթացքին վերլուծեց յօդուածներուն ոճին պարզութիւնը, դիւրին 

ըմբռնելիութիւնը, հասկացողութիւնը եւ յատուկ կերպով նշեց ընթերցողին մէջ արթնցած 

զգացումը եւ անոր հոգիին մէջ ստեղծած տագնապը: 

Խօսք առաւ Զաւէն Գրիգորեանը եւ ըսաւ, որ հայ գիրքը հայ ժողովուրդի կենաց շունչն է հայ 

անհատին համար: Հայ գիրքը տրոփող կենդանի սիրտն է հայոց պատմութեան եւ այսօր մեր 

ձեռքերուն մէջ եղող` Հրայր Ճէպէճեանի հրատարակած «Սփիւռքահայ կեանքեր, ինչպէս որ 
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տեսայ» գիրքը, մեր ժամանակակից սփիւռքահայ կեանքի պատմութենէն էջեր եւ պատկերներ 

են, որոնք կը տողանցեն իրենց զանազանութեամբ եւ գունաւոր խճանկարային 

պատմութիւններով: Ան նշեց, որ Հրայր Ճէպէճեանը կը շրջի սփիւռքահայ գաղութներ, 

Աւետարանի ճամբով, Աւետարանի փրկութեան գիրքը ձեռքին` հաղորդակից կը դառնայ այդ 

գաղութներու կեանքերուն, ազգային հայրենասիրական, եկեղեցասիրական 

գործունէութիւններուն: 

Սրտի խօսք արտասանեց Եզնիկ արք. Պետրոսեանը, որ Հրայր Ճէպէճեանին մաղթեց նորանոր 

աստուածաշնչական հրատարակութիւններով հարստացնել հայ գրադարանները: 

Իր կարգին, Յունաստանի թեմի առաջնորդ Գեղամ արք. Խաչերեան շնորհաւորեց Հրայր 

Ճէպէճեանը` յանձնարարելով կարդալ անոր քրիստոնէական եւ հայրենասիրական շունչով 

գրուած գիրքը: Սրբազան հայրը շեշտեց, որ հայը կը տոկայ բոլոր տեսակի դժուարութիւններու` 

հայապահպանումի սիրոյն, յանձն առնելով ամէն տեսակ դժուարութիւն: 

Խօսք առաւ նաեւ Հրայր Ճէպէճեան, որ սրտագին շնորհակալութիւն յայտնեց իրեն շնորհուած 

ազգային, հայրենասիրական եւ քրիստոնէական հաւաքոյթին առիթով: 

Տեղի ունեցաւ գեղարուեստական  յայտագիր մը, որուն ընթացքին հնչեցին երաժշտական 

գեղեցիկ կտորներ: 

Աւարտին, վեր. Վիգէն Չոլաքեանը շնորհաւորեց դոկտ. Ճէպէճեանը եւ շնորհակալութիւն 

յայտնեց ներկաներուն եւ բոլոր անոնց, որոնք սատարեցին շնորհահանդէսի յաջողութեան: 

Նախաձեռնութեամբ Էկիոնի «Իոնես» 

մշակութային  միութեան, 4-14 Յուլիսին 

Յունաստանի Էկիոն քաղաքին մէջ տեղի ունեցաւ 

պարախումբերու համաշխարհային 15-րդ 

փառատօնը` մասնակցութեամբ 10 երկիրներէ 

պարախումբերու: 

Փառատօնին հրաւիրուած էին նաեւ 

Համազգայինի «Նայիրի» պարախումբը, 

պարուսոյց` Էտկար Էկեան եւ «Նանօր» 

պարախումբը` պարուսոյց Աննա Պօղոսեան, 

որոնք  ելոյթներ ունեցան 13 Յուլիսին: 

Կէս ժամ տեւողութեամբ իրենց յայտագրին մէջ Համազգայինի պարախումբերը ներկայացուցին 

«Կարմիր նուռ»,« Զուռնի դրինկի», «Արտաշատ», «Դաւիթ Բէկ», «Գերծի բաբուրի», «Ծաղկաձոր» եւ 

այլ պարեր` աննախընթաց խանդավառութիւն ստեղծելով աւելի քան 2000 հանդիսատեսներուն 

մօտ` արժանանալով ներկաներու եւ կազմակերպիչներու ջերմ գնահատանքին: 
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Կազմակերպութեամբ Թեսաղոնիկէի քաղաքապետարանին, վերջերս Թեսաղոնիկէի մէջ տեղի 

ունեցան երեք օրերու վրայ երկարող բազմալեզուեան տօնակատարութիւններու 

հանդիսութիւններ, Թեսաղոնիկէի մէջ գտնուող տարբեր համայնքներու կողմէ: 

Տօնակատարութիւններուն իրենց մասնակցութիւնը բերին Համազգայինի Թեսաղոնիկէի «Ղ. 

Սարեան» մասնաճիւղի «Մասիս» պարախումբը, որ ներկայացուց հայկական-աւանդական 

պարեր, եւ ՀՅԴ Թեսաղոնիկէի «Ս. Թեհլիրեան» երիտասարդական միութիւնը, որ տաղաւարի մը 

մէջ ներկայացուց նկարներ, յուշանուէրներ եւ գիրքեր` օտարներուն  ցոյց տալով հայ արուեստն 

ու պարը, հայ գրականութիւնն ու մշակոյթը: 

6 Օգոստոսին Թաւրիզի Հայ համալսարանականներու միութեան նորընտիր վարչութեան 

կազմը, գլխաւորութեամբ կազմի նախագահ Անահիտ Յակոբեանի, այցելեց Ատրպատականի 

հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր եպս. Չիֆթճեանին` ստանալու համար անոր օրհնութիւնը: 

Սրբազանը ողջունելով նորընտիր վարչութիւնը` ընդգծեց համայնքի կեանքին մէջ կրթուած 

երիտասարդութեան ապագայ ղեկավարի դերակատարութիւնը: Վարչութիւնը աշխատանք կը 

տանի ակադեմական, ուսուցողական, մանկավարժական եւ ընկերական գործունէութեան 

մարզերէն ներս, տարբեր տարիքներու համայնքայիններու կեանքին մէջ փոփոխութիւն բերելու 

նպատակով: Վարչութիւնը սրբազան հօր ներկայացուց իր յառաջիկայ ծրագիրները: Սրբազանը 

կատարեց որոշ թելադրանքներ` իրենց հաւաքական աշխատանքներուն մէջ աւելի մեծ թիւով 

անդամներ եւ մասնակիցներ ներգրաւելու վերաբերեալ: 

Վարչութեան նախագահ Անահիտ Յակոբեանը շնորհակալութիւն յայտնեց սրբազան հօր` իր 

յարատեւ քաջալերանքին եւ միշտ միութեան կողքին կանգնած ըլլալուն համար: 

Հինգշաբթի, 15 Օգոստոս 2019-ին Արեւմտեան Ամերիկայի թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. 

Մարտիրոսեանը ընդունեց այցելութիւնը Արաբական ծոցի Աստուածաշունչի ընկերութեան 

ընդհանուր քարտուղար դոկտ. Հրայր Ճէպէճեանի` ընկերակցութեամբ Փասատինայի «Հայ 

Կիլիկիա» աւետարանական եկեղեցւոյ հովիւ, վերապատուելի Սերոբ Մկրտիչեանի: 

Մտերմիկ զրոյցի ընթացքին Հ. Ճէպէճեանը խօսեցաւ Աստուածաշունչի ընկերութեան մէջ 

ծաւալած իր գործունէութեան մասին: Առաջնորդը գնահատեց զայն եւ յաջողութիւն մաղթեց 

անոր աստուածահաճոյ առաքելութեան մէջ: Հանդիպումին ընթացքին նաեւ արծարծուեցան Հայ 

առաքելական եւ Հայ աւետարանական եկեղեցիներու գործունէութիւնը եւ երկու համայնքները 

յուզող հարցերը: 
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Մասնագիտութեամբ ճարտարապետ Նարինէ 

Փոլատեանը ծնած է Լիբանան եւ շուրջ մէկուկէս 

տարի առաջ տեղափոխուած է Հայաստան: 

Նարինէ խաչքարագործ դառնալու նպատակ չունէր, 

ամէն ինչ պատահականութիւն էր: Անգամ մը ան 

Արամի փողոցի վրայ կը տեսնէ 

Համբարձումեաններու խաչքարի արուեստանոցը եւ 

կ՛որոշէ խաչքարագործ դառնալ: 

Շուրջ մէկ տարի Նարինէ խաչքարագործութիւն կը սորվի, իսկ հիմա արդէն ինքնուրոյն 

կ՛աշխատի եւ կը ստեղծագործէ: 

Անցորդներուն զարմանքն ու հակազդեցութիւնները կ՛ուրախացնեն զինք: Կը սիրէ ձեռքի 

աշխատանքը, որ իր իսկ խօսքերով, աշխատանք չէ, այլ` ուրախութիւն: 

Նարինէն երկուշաբթիէն ուրբաթ Արամի փողոցի արուեստանոցն է, ժամը 9:00-էն երեկոյեան 

6:00-ը: Ճիշդ է, որ ծանր աշխատանք է, բայց ան երբեք չէ զղջացած առած քայլին համար եւ շատ 

ուրախ է: «Երաժշտութիւն կը դնեմ, եւ ես ու քարը խօսելու կը սկսինք», կ՛ըսէ ան: 

Արուեստանոցի տղաքը հաճոյքով կ՛աշխատին Նարինէին հետ. «Ան չի վախնար սորվելէ եւ 

հարցնելէ. հակառակ որ ծանր աշխատանք է, ան երբեք չի դժգոհիր», կը վկայեն տղաքը: 

Նարինէն յաճախ կը պատմէ, որ ընտանիքը եւ 

յատկապէս մայրը դէմ եղած են իր որոշումին` 

«խաչքարագործութիւնը աղջկայ գործ չէ» 

պատճառաբանելով, բայց արդէն քիչ-քիչ ընտելացած 

են գաղափարին: 

Նարինէն կը յուսայ, որ օրին մէկը ծնողներն ալ կը 

համոզուին եւ Հայաստան կը տեղափոխուին. «Եթէ 

քարին հետ լեզու գտայ, այս հարցին ալ լուծում կը 

գտնեմ», կ՛ըսէ մեղմ, ժպտադէմ եւ ինքնավստահ 

երիտասարդուհին: 

Նկարին վրայ կը տեսնենք խաչքարը, որուն վրայ 

աշխատած է Նարինէն: Այս խաչքարը կրկնօրինակն է 

Հին Ջուղայի խաչքարներէն մէկուն (1031 թ.), որ ոչնչացուած է Ազրպէյճանի կողմէ, 1990-2006 

թուականներուն: 
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Ձեր երեխան կը բանայ ստացած նուէրը եւ փնթփնթալով` կը բացականչէ` «Ես ասկէ ունիմ», 

կամ` «Աղուոր չէ…»: 

Ի՜նչ անյարմար իրավիճակ, մանաւանդ երբ 

նուիրողները մեծ հայրիկն ու մեծ մայրիկն են եւ կամ` 

բարեկամներ: Որպէսզի խուսափիք նման 

տեսարաններէ, ձեր զաւկին շատ կանուխէն պէտք է 

սորվեցնէք շնորհակալ ըլլալ` առաջին հերթին դուք 

օրինակ ծառայելով: 

Նոր տարուան կամ տարեդարձի նախօրեակին ձեր 

զաւկին համբերութեամբ բացատրեցէք, որ ինք 

նուէրներ պիտի ստանայ, կրնայ պատահիլ, որ կարգ 

մը նուէրներ իր ճաշակին չըլլան, բայց եւ այնպէս նուէրը պէտք է բանայ նուիրողին 

ներկայութեան եւ ժպիտով անմիջապէս «շնորհակալ» եմ» ըսէ: Անոր յստակօրէն բացատրեցէք, 

որ նուիրողը երկար մտածեր ու փնտռեր է այդ նուէրը` զինք ուրախացնելու համար եւ, 

հետեւաբար, կոպիտ խօսք մը շատ վիրաւորական պիտի ըլլայ: 

«Բարե՛ւ», «շնորհակալ եմ» եւ «ներողութի՛ւն» բառերը երեխան շատ կանուխէն պէտք է 

իւրացնէ եւ մանաւանդ` տեղին գործածէ: 

Գիտէի՞ք, որ ցաւազերծող ասփիրինը կարելի է օգտագործել այլ նպատակներով: Ստորեւ կը 

ներկայացնենք քանի մը հետաքրքրական տարբերակներ: 

-1- Դէմքին Բշտիկները Բուժելու Համար 

Ասփիրինը հակաբորբոքային յատկութիւն ունի: Քանի մը 

դեղահատ լուծեցէք կիտրոնի հիւթի մէջ եւ ստացուած 

խառնուրդը ականջ մաքրելու ծառայող բամպակի 

միջոցով զետեղեցէք բշտիկներուն վրայ: Քանի մը 

վայրկեան սպասեցէք, ապա ցօղուեցէք: Քանի մը օր 

կրկնեցէք, մինչեւ որ արդիւնքի հասնիք: Ուշադի՛ր, այս 

խառնուրդը կարելի չէ օգտագործել բաց վէրքերու, 

բշտիկներու վրայ: 

-2- Քրտինքի Հետքերը Մաքրելու Համար 

Եթէ բաց գոյնի հագուստներու եւ շապիկներու թեւերուն տակ քրտինքի հետքեր կան եւ 

սովորական միջոցներով չեն մաքրուիր, քանի մը ասփիրինի հատիկ լուծեցէք տաք ջուրի մէջ եւ 
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ստացուած թանձրուկը քսեցէք քրտինքի արատին. սպասեցէք ամբողջ գիշեր մը եւ յաջորդ օրը 

լուացէք: 

-3- Խայթուածքը Մեղմացնելու Համար 

Ասփիրինի դեղահատ մը լուծեցէք ապուրի դգալ մը ջուրի 

մէջ եւ խառնուրդը քսեցէք մժեղի խայթուածքին վրայ, 

քանի մը վայրկեանէն ցաւն ու անհաճոյ զգացումը կը 

չքանան: 

-4- Չորցած Կրունկները Փափկացնելու Համար 

Կիտրոնի հիւթին մէջ քանի մը դեղահատ ասփիրին 

լուծեցէք եւ խառնուրդը քսեցէք ձեր չորցած կրունկներուն: 

Խոնաւ եւ տաք անձեռոցով մը փաթթեցէք եւ սպասեցէք 

քանի մը վայրկեան: Երբ մորթը արդէն փափկացած է 

յատուկ քարով ձերբազատեցէք մեռած բջիջներէն: 

-5- Մազի Թեփէն Ձերբազատելու Համար 

Երկու դեղահատ լուծեցէք ձեր սովորական շամփուէնին 

մէջ եւ սովորականին պէս լուացէք ձեր մազերը: Այս 

միջոցը ոչ միայն կը չքացնէ թեփը, այլեւ առողջ տեսք կու 

տայ մազերուն: 

-6- Ծաղիկներուն Կեանքը Երկարելու Համար 

Միջակ չափի ծաղկամանի ջուրին կէս դեղահատ ասփիրին 

աւելցնելով ծաղիկներուն կեանքը կ՛երկարէք: Ուշադի՛ր, 

չափազանցելու պարագային հակառակ արդիւնքի կը հասնիք: 

-7- Լոգարանը Մաքրելու Համար 

Լոգարանին որոշ մասերուն վրայ կուտակուած աղտերը մաքրելու 

համար 5 հատ ասփիրին լուծեցէք ջուրի մէջ, հեղուկը լեցուցէք 

սփռող շիշի մէջ եւ սփռեցէք աղտերուն վրայ: Սպասեցէք կէս ժամ, 

ապա յատուկ սպունգով կամ խոզանակով շփեցէք ու ցօղուեցէք: 

Ձեր ուշադրութեան կը յանձնենք, որ շատեր գերզգայնութիւն ունին ասփիրինին հանդէպ, եթէ 

դուք եւս այդ անձերէն էք, կտրուկ հրաժարեցէք օգտուելէ անոր բարիքներէն` լուրջ 

բարդութիւններէ խուսափելու համար: 

www.kantsasar.com 
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Եղեգնեայ գրչով երգեցի փառքեր. 

– Քեզի ընծա՜յ, իմ հայրենիք – 

Սօսեաց անտառէն էի զայն կըտրէր… 

– Քեզի ընծա՜յ, հին հայրենիք – 

Եղեգնեայ գրչով երգեցի քուրմեր. 

Ընդ եղեգան փող լո՜յս ելանէր: 

Եղեգնեայ գրչով երգեցի կարօտ. 

– Ձեզի ընծա՜յ, հայ պանդուխտներ – 

Ան տարաշխարհիկ բոյսի մ’էր ծըղօտ… 

– Ձեզի ընծա՜յ, հէգ պանդուխտներ – 

Եղեգնեայ գրչով երգեցի հարսեր. 

Ընդ եղեգան փող ո՜ղբ ելանէր: 

Եղեգնեայ գրչով երգեցի արիւն, 

– Ձեզի ընծա՜յ, սուրի զոհեր – 

Ան ծլած էր մոխրի մէջ իբրեւ կընիւն… 

– Ձեզի ընծա՜յ, կրակի զոհեր – 

Եղեգնեայ գրչով երգեցի վէրքեր. 

Ընդ եղեգան փող սի՛րտս ելանէր: 

Եղեգնեայ գըրչով որբ տունս երգեցի. 

– Քեզի ընծա՜յ, հայր ալեհեր – 

Ցամքած աղբիւրէն մեր զայն յօտեցի… 

– Քեզի ընծա՜յ, մայր կարեվէր – 

Եղեգնեայ գրչով օճախս երգեցի, 

Ընդ եղեգան փող ծո՛ւխ ելանէր: 

Ու պայքա՜ր, պայքա՜ր, պայքա՜ր երգեցի. 

– Ձեզի ընծայ, հայ մարտիկներ – 

Գրիչս եղաւ անթրոց սըրտերու հնոցի… 

– Ձեզի ընծա՜յ, քաջ մարտիկներ – 

Եղեգնեայ գըրչով վըրէժ երգեցի. 

Ընդ եղեգան փող բո՛ց ելանէր: 

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ 

www.aztarar.com 
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