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ՀՄԸՄ-ի ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԵԿՈՒՍԻ
ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ
Ուրբաթ, 19 Յուլիս 2019 ին երեկոյեան ժամը 6 ին
գումարուեցաւ ՀՄԸՄ-ի Քուէյթի մեկուսի մասնաճիւղի
21-րդ
անդամական
ընդհանուր
ժողովը
Սրբոց
Վարդանանց եկեղեցւոյ ներքնասրահէն ներս։
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ...6
ԷՐՏՈՂԱՆԻ ԴԷՄ ՆՈՐ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻ՞ՒՆ...7
«ԿԻԼԻԿԻԱ՝
ԱՌԻՒԾՆԵՐՈՒ ԵՐԿԻՐ»
ԺԱՊԱՒԷՆԻ ՆԱԽԱԳԻԾԻ
ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ...8

Ժողովը լսելէ ետք ՀՄԸՄ-ի կեդրոնական վարչութեան
Քառամեայ գործունէութեան ամփոփ տեղեկագիրը
արձանագրեց շինիչ առաջարկներ ներկայացնելու
պատգամաւորական ժողովին։ Իր վերջին օրակարգով,
ժողովը ընտրեց իր երկու պատգամաւորները հետեւեալ
պատկերով-Եղբայր Աշոտ Գույումճեան եւ Քոյր Զէփիւռ
Քէօշկէրեան,
որոնց
կը
միանայ
վարչութեան
ներկայացուցիչը։
Յաջողութիւն կը մաղթենք մեր քոյրին եւ եղբայրներուն եւ
բոլոր պատգամաւորներուն որոնք ոչ մէկ ճիգ չեն խնայեր
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որ ՀՄԸՄ-ը մնայ անսասան եւ դրօշը բարձր պահելով շարունակէ յաղթական երթը։

«Գնեցէք Հայաստանէն» Նախաձեռնութիւնը՝ Շարունակելի
Քուէյթահայ գործարար, հրապարակագիր Կիրակոս Գույումճեան Հայաստանի եւ Արցախի
տնտեսութիւնը աւելի բարգաւաճ դարձնելու նպատակով, հանդիպումներու շարք մը ունեցաւ ՀՀ
սփիւռքի
նախարարի,
հայրենի
պատասխանատուներու,
գործարարներու եւ մամուլի ներկայացուցիչներու հետ:
Կիրակոս Գույումճեան՝ քննարկումներուն ընթացքին՝ ներկայացուց
նախաձեռնութիւն մը զբօսաշրջիկներուն եւ ժամանակաւոր
կեցութեամբ Հայաստան ու Արցախ այցելողներուն, որն է՝ թելադրել
տեղական շուկայէն կատարել իրենց անմիջական գնումները, նաեւ
նկատի ունենալով հայրենի շուկային մրցունակ գիները եւ
ապրանքներուն բարձր որակը:
Կիրակոս Գույումճեան համոզուած է, որ առեւտուրի զարգացման
ճանապարհով պիտի ձեւաւորուին փոքր տնտեսութիւններ եւ զարկ
պիտի տրուի հայրենական արտադրութեան:
Կոչ կ՛ըլլայ իւրացնելու Կիրակոս Գույումճեանի՝ «Գնեցէք Հայաստանէն –Shop in Armenia»
նախաձեռնութիւնը՝
սատարելու
համար
հայրենիքի
տնտեսական
վերելքին
եւ
հայրենաշինութեան:

ՀՄԸՄ-ի ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԵԿՈՒՍԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ ԿԸ
ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՀԱՄԱՀԱՅԱԿԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒՆ
ՀՄԸՄի Քուէյթի մեկուսի մասնաճիւղի մարզիկները
յառաջիկայ Օգոստոս
4-17ին, Հայաստանի ու
Արցախի մէջ կը մասնակցին Համահայկական
խաղերուն:
Թիւով 40 մարզիկներ կը ժամանեն Երեւան, ուրկէ կը
մեկնին դէպի Արցախ՝ մասնակցելու հանդիսաւոր
բացման արարողութեան:
Քուէյթահայ մարզիկները պասքէթպօլի եւ Ֆութպօլի
խումբերով կը մասնակցին մրցոյթներուն:
Յիշենք նաեւ պատուիրակութեան մաս կը կազմեն
մասնաճիւղիս
ատենապետ՝
եղբ.
Արամ
Մահտէսեան եւ վարչական եղբայրներ:
Յաջողութիւն
կը
մաղթենք
պատուիրակութեան ու մարզիկներուն:

Քուէյթի
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Մնացականեան Հանդիպում Ունեցած Է Վրաստանի
Վարչապետին Հետ
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեանը հանդիպում ունեցած է
Վրաստանի վարչապետ Մամուքա Պախթածէի հետ: Այս մասին իր դիմատետրի էջով
տեղեկացուցած է նախարարի մամուլի բանբեր Աննա Նաղդալեան:
Հանդիպումի
օրակարգին,
հրապարակուած:

քննարկուած

հարցերուն

մասին

տեղեկութիւններ

չեն

Հայաստանի Եւ Վրաստանի Արտաքին Գործոց Նախարարները
Վերահաստատած Են Տագնապները Խաղաղ Միջոցներով
Լուծելու Յանձնառութիւնը

Չորեքշաբթի օր նախարար Զոհրապ Մնացականեան հանդիպում ունեցաւ նաեւ իր վրացի
պաշտօնակից Դաւիթ Զալքալիանիի հետ: Հանդիպումէն ետք Մնացականեան մամուլին
կատարեց հետեւեալ յայտարարութիւնը.
«Մենք այս մէկ տարուան ընթացքին ունեցած ենք բազմաթիւ առիթներ իրարու հետ
յարաբերելու եւ քննարկելու մեր օրակարգի բազմաթիւ հարցեր: Այժմ տեղի կ՛ունենայ իմ
պաշտօնական այցելութիւնս Վրաստան, որ շատ լաւ առիթ է, որպէսզի կարենանք ամփոփ եւ
համապարփակ ձեւով անդրադառնալ մեր երկկողմանի օրակարգին:
«Քանի մը շաբաթ առաջ տեղի ունեցաւ Հայաստան – Վրաստան միջկառավարական
յանձնախումբի նիստը, որ բաւական բովանդակալից էր եւ ծաւալուն: Անդրադարձ կատարուած
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է բազմաթիւ հարցերու եւ ծրագրուած են բոլոր ոլորտներուն մէջ համագործակցութեան
աշխատանքները: Իբրեւ կառավարութիւններ` մենք նաեւ կը փորձենք խթանել բոլոր կապերը
առեւտուրի ոլորտի, քաղաքական հասարակութեան շրջանակներուն մէջ:
«Շատ էական է համագործակցութեան միջխորհրդարանական հարթակը: Մենք մեր կողմէ կը
փորձենք մեր ներդրումը ունենալ, արտաքին ոլորտի պատասխանատուներու, արտաքին
ոլորտի նախարարութիւններու մակարդակով աշխուժ պահել այդ երկխօսութիւնը եւ
համագործակցութիւնը:
«Մենք նաեւ փոխանակեցինք մեր մօտեցումները եւ տեսակէտները տարբեր հարցերու շուրջ,
որոնք կը վերաբերին շրջանային անվտանգութեան: Ցաւօք, մենք տակաւին շրջանին մէջ ունինք
չլուծուած տագնապներ: Մենք վերահաստատեցինք մեր յանձնառութիւնը տագնապներու
լուծման բացառապէս խաղաղ ճամբով, նաեւ այն ըմբռնումը, որ իւրաքանչիւր
հակամարտութիւն ունի իր իւրայատկութիւնները եւ իր բանակցային շրջանակը, որուն մէջ
տեղի կ՛ունենայ խաղաղ կարգաւորում: Վերահաստատեցինք մեր մտադրութիւնը`
ձեւաւորուած շրջագիծերու եւ ձեւաւորուած բանակցային հարթակներու վրայ աջակցելու
խաղաղ լուծման գործընթացներուն»:

Արցախի Նախագահը Եւ Արտաքին Գործոց Նախարարը
Հանդիպում Ունեցան Քասփրչիքի Հետ
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան 24 Յուլիսին ընդունած է ԵԱՀԿ-ի
գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ, դեսպան Անճէյ Քասփրչիքը:
Հանդիպումին քննարկուած են Արցախի եւ Ազրպէյճանի զինուած ուժերու շփման գիծին մէջ
տիրող իրավիճակին վերաբերող շարք մը հարցեր:

Մայիլեանի Հետ
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Միւս կողմէ, Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Մասիս Մայիլեան 24
Յուլիսին ընդունած է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ, դեսպան Անճէյ
Քասփրչիքը: Հանդիպումի ընթացքին կողմերը քննարկած են Արցախի եւ Ազրպէյճանի զինուած
ուժերու շփման գիծին մէջ տիրող իրավիճակը: Այս ծիրին մէջ ընդգծուած է ղարաբաղեան
տագնապի գօտիին մէջ կայունութեան պահպանման կարեւորութիւնը:
Անդրադարձ կատարուած է նաեւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի
գրասենեակին կողմէ տեղի ունեցող դիտարկումներու վերաբերեալ շարք մը հարցերու:

Հայկական Եւ Ասորական Համայնքները Լոս Անճելըսի
Մէջ Ստորագրած Են Համագործակցութեան Յուշագիր
Հարաւային Քալիֆորնիոյ Ասորա-հայկական
միութիւնը (AAASC) եւ ՀՅԴ Արեւմտեան
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը 22
Յուլիսին
փոխըմբռնման
եւ
համագործակցութեան յուշագիր ստորագրած
են երկուստեք յարաբերութիւններու խորացման
նպատակով:
Յուշագիրը կ՛ընդգծէ երկու համայնքներուն
միջեւ
պատմական
յարաբերութիւնները,
համագործակցութեան
եւ
փոխըմբռնման
կարեւորութիւնը
եւ
համակողմանի
համագործակցութեան ապահովումը:
«Փոխըմբռնման եւ համագործակցութեան յուշագիրի ստորագրումը Հարաւային Քալիֆորնիոյ
Ասորա-հայկական միութեան հետ յարաբերութիւնները պիտի բարձրացնէ աւելի խոր
հաստատութենական մակարդակի», նշած է ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի
յանձնախումբի նախագահ Նորա Յովսէփեան:
Հարաւային Քալիֆորնիոյ Ասորա-հայկական միութեան նախագահ Ռամոն Թեհշի համաձայն,
այս յուշագիրը պաշտօնապէս պիտի ամրացնէ պատմական միութիւնը եւ պիտի ծառայէ երկու
համայնքներուն միջեւ կապերու ամրապնդման:

Նախագահ Բակօ Սահակեան Հանդիպում Ունեցած Է ՀՅԴ
Արցախի Կեդրոնական Կոմիտէի Անդամներուն Հետ
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան 23 Յուլիսին հանդիպում ունեցած է
ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի անդամներուն հետ` կառոյցի ներկայացուցիչ Դաւիթ
Իշխանեանի գլխաւորութեամբ:
Հանդիպումին քննարկուած են պետականաշինութեան,
քաղաքականութեան վերաբերող շարք մը հարցեր:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Եւրոպական Միութիւնը Առեւտուրի Ոլորտին Մէջ
Միացեալ Նահանգներու Հետ Աւելի Վատ Կը Վարուի,
Քան Չինաստանը» Կ՛ըսէ Թրամփ
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ Թրամփ դարձեալ յայտարարած է, թէ Եւրոպական
Միութեան երկիրները առեւտուրի ոլորտին մէջ Միացեալ Նահանգներուն հետ աւելի վատ կը
վարուին, քան Չինաստանը: Այս մասին կը հաղորդէ ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը:
Ուաշինկթընի մէջ ուսանողական խորհրդաժողովի ընթացքին իր արտասանած խօսքին մէջ
Սպիտակ տան ղեկավարը նշած է. «Շարք մը երկիրներ շահ կը ստանան» Միացեալ
Նահանգներու հաշուոյն:
«Վատթարագոյն վիրաւորողներէն ոմանք մեր այսպէս կոչուած դաշնակիցներն են: Անոնք
առեւտուրի ոլորտին մէջ կը հարստանան մեր հաշուոյն: Եւրոպական Միութիւնը առեւտուրի
ոլորտին մէջ մեզի համար աւելի վատ է, քան Չինաստանը: Ոչ ոք կը մտածէ այդ մասին», պնդած
է ան:
«Անոնք` Եւրոպական Միութեան անդամները, կը սպաննեն մեզ: Անիկա (Եւրոպական
Միութիւնը) ստեղծուած է, որպէսզի տնտեսական ոլորտին մէջ մեզմէ առաջ անցնի, եւ,
այնուամենայնիւ, մենք ՕԹԱՆ-ի միջոցով կը պաշտպանենք զիրենք: Այդ ձեւով անոնք
առեւտուրի բնագաւառին մէջ կը հարստանան մեր հաշուոյն, իսկ մենք կը պաշտպանենք զիրենք
զինեալ ուժերու միջոցով», ըսած է Միացեալ Նահանգներու ղեկավարը:
Ան վերստին քննադատած է ՕԹԱՆ-ի մասնակից բազմաթիւ երկիրներ` պաշտպանութեան
համար ծախսերը համախառն ներքին արտադրութեան մինչեւ 2 առ հարիւր բարձրացնելը
մերժելնուն համար:

Ամերիկացի Զօրավարը Հանդիպում Ունեցած Է Սուրիոյ
Քրտական Ուժերու Հրամանատարութեան Հետ
Միացեալ Նահանգներու բանակի Կեդրոնական հրամանատարութեան հրամանատարներէն
զօր. Քեննեթ ՄքՔենզի այցելած է հիւսիսային Սուրիա: Այս մասին կը հաղորդէ
«Փի.Ուայ.Տի.Ռոժովա» կայքը:
ՄքՔենզի Հասաքէ քաղաքին մէջ հանդիպում ունեցած է Սուրիոյ ժողովրդավարական ուժերու
ընդհանուր հրամանատար Մազլում Ապտիի հետ: Անոնք քննարկած են սահմաններու վրայ
զարգացումներու եւ ապահովութեան հարցը:
Ապտի վերջերս զգուշացուցած էր, որ Թուրքիոյ կողմէ Եփրատի արեւելեան ափի շրջաններուն
դէմ յարձակումին պարագային ամբողջ սահմանային շրջանը պիտի վերածուի պատերազմի
դաշտի:
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ԱԿՆԱՐԿ

Էրտողանի Դէմ Նոր Կուսակցութի՞ւն
Թուրքիոյ նախկին նախագահ եւ Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան հիմնադիրներէն
Ապտուլլա Կիւլ վերջերս կը մտածէ նոր կուսակցութիւն մը հիմնելու մասին: Տարիներէ ի վեր Կիւլը լուռ
եւ հեռու մնացած էր երկրին քաղաքական անցուդարձերէն, եւ 2016-ի ձախող «յեղաշրջում»-ին
ժամանակ իր անունը տարածուած էր իբրեւ «թեկնածու»` կարճ ժամանակով փոխարինելու նախագահ
Էրտողանը, մինչեւ որ նոր ընտրութիւններ կազմակերպուէին:
Սակայն Կիւլ մինակը չէր, որ ընդվզած էր Էրտողանի քաղաքականութենէն, անոր կողքին էր նաեւ
նախկին արտաքին գործոց նախարար Ահմեթ Տաւութօղլուն, որ Կիւլի մտերիմ բարեկամն էր, եւ ան ալ
Էրտողանի կողմէ հեռացուեցաւ քաղաքական դաշտէն: Քաղաքապետական վերջին ընտրութիւններուն
ան խստիւ քննադատեց Էրտողանի միակողմանի անհատապաշտ քաղաքականութիւնը («Ռոյթըրզ», 30
Յունիս 2019): Ան ըսաւ, որ նախագահը իր խոստումները չի յարգեր, եւ որ` ան պատասխանատու է
երկրին քաղաքական ու տնտեսական անկայունութեան: Ան նաեւ հարց տուաւ, թէ ինչպէ՞ս կարելի է, որ
ամիս մը առաջ կուսակցութիւն մը 13.000 ձայնով պարտուի եւ ամիս մը ետք անիկա պարտուի 800.000
ձայնի տարբերութեամբ: «Ուրեմն կուսակցութիւնը կորսնցուցած է ժողովուրդին վստահութիւնը», ըսաւ
Տաւութօղլու: Ան նաեւ աւելցուց. «Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութիւնը անհատի կամ
ընտանիքի մը կուսակցութիւնը չէ, այլ` ժողովուրդին. ժամանակը եկած է, որ այլեւս լուռ չմնանք»
(«Ռոյթըրզ», 30 Յունիս 2019):
Շատերուն համար նաեւ անակնկալ էր, որ նախկին փոխվարչապետ Ալի Պապաճան 8 Յուլիսին
հրաժարականը տուաւ Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութենէն եւ յայտարարեց, թէ`
«ժամանակն է, որ այլեւս մտածենք Թուրքիոյ ապագային մասին»: Պապաճան շատերուն կողմէ կոչուած
է «Թուրքիոյ տնտեսական ցարը», որովհետեւ ան ծրագրած է Թուրքիոյ տնտեսական վերելքը, եւ երկիրը
իր տնտեսական յառաջխաղացքը կը պարտի անոր ջանքերուն («Ալ Մոնիթոր», 16 Յուլիս 2019):
Այսպիսով, Էրտողան կորսնցուց այլ կարեւոր գործընկեր մը եւս իր կուսակցութեան մէջ, եւ անոր շուրջ
օղակը օրէ օր կը նեղնայ:
Տակաւին յստակ չէ, թէ Պապաճան պիտի միանա՞յ Կիւլին, սակայն նախկին նախագահը արդէն իսկ 69
տարեկան է, եւ կը մտածէ, որ նոր կուսակցութիւնը ղեկավարուի աւելի երիտասարդ փորձագէտով մը.
շատ հաւանաբար ընտրութիւնը կատարուի Տաւութօղլուի կամ Պապաճանի միջեւ: Յստակ չէ նաեւ այս
նոր կուսակցութեան տեսլականը, սակայն անիկա պիտի ունենայ իսլամական արմատներ եւ պիտի
փորձէ իր յարաբերութիւնը բարելաւել Արեւմուտքին հետ:
Երբ Էրտողան Թուրքիան սկսաւ ուղղել դէպի Արեւելք, մասնաւորապէս` Ռուսիա, Կիւլ դէմ էր այս
կարծիքին եւ կը հաւատար, որ Եւրոպան իր տնտեսական գործօնով կրնայ ժողովրդավարական կարգերը
հաստատել Թուրքիոյ մէջ: Հաւանաբար այս կարծիքը կիսէ նաեւ միջին դասակարգի պահպանողական
խաւը, որ վերջերս տնտեսական դժուարութիւններու առջեւ է: Այս նոյն խաւը, որ մէջտեղ բերաւ
Էրտողանը, կրնայ զայն դուրս դնել իշխանութենէն:
Շատ հաւանական է նաեւ, որ նոր կուսակցութեան հիմնադրումով Արդարութիւն եւ բարգաւաճում
կուսակցութենէն բազմաթիւ երեսփոխաններ միանան այս նոր շարժումին, Էրտողան կորսնցնէ
խորհրդարանին մէջ իր կուսակցութեան մեծամասնութիւնը, եւ նոր ընտրութիւններ կայանան: Ըստ
երեւոյթին, Էրտողանի իշխանութեան «վերջաւորութեան սկիզբը» նոր փուլ մը մտաւ:

ԵՂԻԱ ԹԱՇՃԵԱՆ
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ՖԻԼՄԱՇԽԱՐՀ

«Կիլիկիա` Առիւծներու Երկիր» Ժապաւէնի Նախագիծի
Ցուցադրութիւն
17 Յուլիսին, Պէյրութի «Մեթրոփոլիս Ամփիր Սոֆիլ» շարժապատկերի սրահին մէջ առաջին
անգամն ըլլալով ցուցադրուեցան Խաչատուրեան ընտանիքին նախաձեռնած եւ Աշոտ
Առաքելեանի բեմադրած «Կիլիկիա` Առիւծներու Երկիր» եռամաս ժապաւէնին նախագծային
հատուածները (մուտ ռիլ)` լիբանանահայ հիւրերու ներկայութեան:

Հայկական երաժշտութեան եւ մշակոյթի տարածման առումով մեծ աշխատանք տանելէ ետք,
Խաչատուրեանները այս անգամ ձեռնամուխ եղած են շարժապատկերի ճամբով հայկական
արժէքները հանրութեան ներկայացնելու` Կիլիկիոյ հայոց թագաւորութեան երեք հարիւր
տարուան պատմութեան ընդմէջէն: Շուրջ 20 վայրկեան տեւողութեամբ ցուցադրուեցան
հիմնական երեք բաժիններ. առաջին բաժինը Կիլիկիոյ պատմութեան առաջին շրջանին մասին
էր` սկսելով իշխանութեան հիմքերէն մինչեւ Ռուբինեան հայ մեծագոյն թագաւորները,
երկրորդը, պատմական փաստերով կը հրամցուէր Կիլիկիոյ իշխաններուն միջեւ
անհամաձայնութիւնները, ներքին հալածանքները, իսկ հիմնական կիզակէտը Կիլիկիոյ միակ
գահաժառանգը` Զապէլն է: Երրորդ բաժինով ցոյց կը տրուէին հզօր հիմերու վրայ ստեղծուած
թագաւորութեան մշակութային եւ դիւանագիտական յարաբերութիւնները Եւրոպայի հետ,
նաեւ` գերհզօր Մեմլուքներու բանակներուն դէմ մղուած կատաղի մարտերը, որոնք պատճառ
դարձան Կիլիկեան թագաւորութեան կործանման: Իսկ վերջին տեսարանը Կիլիկիոյ վերջին
թագաւորին` Լեւոն Ե.-ին յուղարկաւորութիւնն է` թագաւորական արժանավայել կերպով:
Նման ժապաւէնի մը պատրաստութեան գաղափարը յղացած են Յարութ Խաչատուրեանն ու
Սեւակ Սերոբեանը, որ «Ազդակ»-ի հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին յայտնեց, թէ 2015-ին,
Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով Խաչատուրեան ընտանիքին հիմնադրած
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ԳՈՀԱՐ համոյթը տուաւ համերգներ, որոնց ընթացքին միշտ ալ փառաբանած է ու կը
փառաբանէ Կիլիկիոյ թագաւորութիւնը, անոր դրօշակը կը բաժնէ ներկաներուն եւ այդ
մթնոլորտը միշտ կը փորձէ վառ պահել: Ըստ անոր, այս համերգներէն ետք յատկապէս
լիբանանցի բարեկամներ յայտնած են, որ հայութեան նախաձեռնութիւններուն առանցքը միշտ
ալ կազմած է Հայոց ցեղասպանութիւնը` հարց տալով, թէ հայութիւնը արդեօք
թագաւորութիւններ, յաղթանակներ չէ՞ ունեցած: Սեւակ Սերոբեան յայտնեց, որ այս
արտայայտութիւնները մղած են զիրենք մտածելու այս մասին, փնտռտուքներ կատարելու եւ
անդրադառնալու, որ հայկական թագաւորութիւններուն մասին իսկապէս ալ օտար
հանրութեան մատչելի նկարներ, ժապաւէններ գոյութիւն չունին: Առ այդ, անոնք որոշած են
ձեռնարկել նման քայլի մը, որպէսզի մարդիկ գիտնան հայութեան պանծալի օրերուն մասին եւս
եւ հայութիւնը չճանչնան միայն Ցեղասպանութեամբ:
Գաղափարը գործի վերածելու համար, ըստ Սեւակ Սերոբեանի, կատարուած են
ուսումնասիրութիւններ, կապեր հաստատուած են պատմաբաններու հետ, որոնց հետ
համադրաբար պատրաստուած է բեմագրութիւնը, ստեղծուած է շարժանկարային
համապատասխան միջավայրը, մթնոլորտը:
Խաչատուրեաններուն եւ այս աշխատանքին մէջ ներգրաւուածներուն հիմնական
նպատակներէն եղած է նաեւ այն, որ պատրաստուելիք ժապաւէնը մրցի միջազգային
ժապաւէններուն հետ եւ հասնի միջազգային շուկայ, իսկ ասիկա ընելու համար անհրաժեշտ են
գործընկերներ, որպէսզի այս հսկայական ծրագիրը յաջողութեամբ պսակուի:
Այս առիթով Լիբանան գտնուող բեմադրիչ եւ բեմագիր Աշոտ Առաքելեան «Ազդակ»-ին հետ
ունեցած զրոյցին ընթացքին ըսաւ, որ նկատի ունենալով, թէ ժապաւէնը կը պատմէ Կիլիկիոյ
մասին, շատ յարմար սեպուած է նկարահանումները կատարել Հայաստանի մէջ`
օգտագործելով անոր բնաշխարհն ու ամրոցները: Ըստ անոր, նկարահանող խումբն ու
դերասանական կազմը եղած են հայեր. դերասաններու ընտրութեան ընթացքին շեշտը դրուած
է ո՛չ թէ անոնց նշանաւոր ըլլալուն վրայ, այլ անոնց արհեստավարժութեան, կերպարներու
համապատասխանութեան: Այս նախագծային հատուածներու պատրաստութեան ընթացքին
նկատի առնուած են միջազգային բոլոր պայմանները` նկարահանման վայր, վիժուըլ իֆեքթի եւ
մոնթաժի յատուկ մասնագիտական խմբակ: Ըստ անոր, տակաւին ճշդուած չէ, թէ այս
ժապաւէնը ի՛նչ ոճով պիտի ներկայացուի` մասերով, ֆիլմաշարի ձեւով, թէ այլ:
Խօսելով բեմագրութեան մասին` Աշոտ Առաքելեան յայտնեց, որ հիմնուած են պատմական
տուեալներու վրայ, համադրում կատարուած է Կիլիկիոյ թագաւորութեան մասնագէտ
պատմաբաններու հետ, անոնց խորհուրդները նկատի առնուած են:
«Կիլիկա` Առիւծներու Երկիր» եռամաս ժապաւէն պատրաստելու ողջունելի նախաձեռնութեան
շատ փոքր մէկ բաժինը ցուցադրուեցաւ Չորեքշաբթի օր, սակայն անիկա խորքին մէջ երեք
տարուան հսկայական աշխատանքի մը արդիւնքն էր, որովհետեւ իբրեւ գաղափար, նիւթ եւ
արտադրութիւն շատ տպաւորիչ ու ազդեցիկ էր, իսկ նման ժապաւէնի մը ամբողջութիւնը
հանրութեան ներկայացնելը իսկապէս մեծ նուաճում պիտի ըլլայ հայութեան համար:

www.aztarar.com
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Մասիս Եպս. Զօպուեանի
Անդրանիկ Այցելութիւնը Դամասկոս Եւ Գամիշլի
14 Յուլիսին Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Մասիս եպս. Զօպուեան եւ իր պատուիրակութիւնը
ժամանեցին Դամասկոս: Պատուիրակութեան մաս կը կազմէին` շրջանի ՀՅԴ Սուրիոյ
Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Կարօ Իւզպաշեանը, Սուրիոյ խորհրդարանի
երեսփոխան Ժիրայր Ռէյիսեանը, Ազգային քաղաքական ժողովի, տնտեսական, կրթական
ներկայացուցիչները եւ Սուրիահայ օգնութեան խաչի ներկայացուցիչը:

Սրբազան հայրը եւ անոր ընկերակցող պատուիրակութիւնը դիմաւորուեցան Դամասկոսի ՀՅԴ
կոմիտէի անդամներուն եւ Սուրիոյ խորհրդարանի երեսփոխանին, բարեսիրական,
մշակութային, մարզական եւ կրթական միութիւններու ներկայացուցիչներուն, սկաուտներուն,
պատանիներուն եւ հաւատացեալ ժողովուրդին կողմէ: Անոնք նախ այցելեցին Ազգային
Միացեալ վարժարանի վերանորոգուող կառոյց-համալիրը, ուր սրբազանը մօտէն ծանօթացաւ
եւ իրազեկ դարձաւ վերաշինութեան աշխատանքներուն` բարձրօրէն գնահատելով կատարուած
աշխատանքը եւ յաջողութիւն մաղթելով կրթական հաստատութեան: Ապա սրբազան հայրը «Ա.
Ահարոնեան» կեդրոնին մէջ հանդիպում ունեցաւ ժողովուրդին հետ:
Ողջոյնի եւ բարի գալուստի խօսքը արտասանեց Արմէն Ուրֆալեանը, որ շնորհաւորեց
սրբազան հայրը` Բերիոյ հայոց թեմի առաջնորդ ընտրուելուն եւ Դամասկոս այցելութեան
ուրախալի առիթներով, որոնք մեծ ոգեւորութիւն ստեղծեցին գաղութին մէջ եւ յոյս ներշնչեցին
ապագայի նկատմամբ: Ապա ան սրբազան հօր մաղթեց արդիւնաւէտ գործունէութիւն եւ
ամփոփ կէտերու մէջ ներկայացուց միութիւններուն եւ Ազգային Միացեալ վարժարանին
իրավիճակը եւ գործունէութիւնը:
Սուրիոյ խորհրդարանի երեսփոխան դոկտ. Նորա Արիսեանը իր ելոյթին մէջ յայտնեց, որ
դամասկահայերը անգամ մը եւս ցնծութեան եւ բերկրանքի պահեր կ՛ապրին` ընդունելով
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նորընտիր առաջնորդը, որուն Դամասկոս այցելութիւնը մեծ պատիւ է: Դոկտ. Արիսեանը բարի
երթ մաղթեց սրբազան հօր:
Շնորհաւորական խօսքեր արտասանեցին միութիւններու ներկայացուցիչները եւ Միացեալ
վարժարանի հոգաբարձութիւնը:
Աւարտին սրբազան հայրը ուղղեց իր պատգամը: Ան յայտնեց, որ Դամասկոս մայրաքաղաք
այցելելը էական է, եւ բոլորին համար կարեւոր է, որ այս երկիրը վերադառնայ նախկին իր
փառքին եւ վերածուի կարեւոր խաչմերուկի մը, որպէսզի հոսկէ նաեւ լուծուին տարածաշրջանի
բոլոր հարցերը: Ան նկատել տուաւ, որ որպէս սուրիահայեր, մեր ղեկավարներուն
ճկունութեան շնորհիւ, կարողացանք ընտրել ճիշդ ուղին, որ վայել է այս երկրին, վայել է մեր
անցեալին, վայել է մեր պատուին, աւելցնելով, որ այդ ուղին Սուրիոյ Հանրապետութեան, անոր
պետական շահերուն, նախագահին եւ սուրիական բանակին կողքին կանգնիլն էր: Մենք
արդարութեան, ճշմարտութեան եւ Սուրիոյ տարածքային ամբողջականութեան ու ժողովուրդին
միասնութեան, համընդհանուր շահերուն հետ եղանք, եւ այս է մեր հաւաքական անշեղ
կեցուածքը, ամբողջ հայութեան կեցուածքը:
Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ աջահամբոյր, ապա սրբազան հօր ի պատիւ` ընթրիք:
15 Յուլիսին նորընտիր առաջնորդը եւ անոր ընկերակցող պատուիրակութիւնը ժամանեցին
Գամիշլի: Պատուիրակութեան մաս կը կազմէին` ՀՅԴ Սուրիոյ Կեդրոնական կոմիտէի
ներկայացուցիչ Կարօ Իւզպաշեանը, Սուրիոյ խորհրդարանի երեսփոխան Ժիրայր Ռէյիսեանը,
Ազգային վարչութեան, տնտեսական եւ ուսումնական խորհուրդներու ներկայացուցիչները ու
ՍՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան ատենապետը: Անոնք դիմաւորուեցան Պսակ քհնյ.
Պէրպէրեանի, շրջանի ՀՅԴ կոմիտէի ներկայացուցիչներուն ու ազգայիններու կողմէ:
Նոյն օրը, երեկոյեան սրբազան հայրը Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ իր անդրանիկ պատգամը ուղղեց
ժողովուրդին` շեշտելով, որ խաղաղութիւնը, միասնականութիւնը եւ գործակցութիւնը
երաշխիքներն են յաջողութեան: Ան ըսաւ, որ երանի այն մարդուն, որ խաղաղութիւն կը սիրէ,
զայն կը տարածէ եւ անոր առաքեալը կը դառնայ, աւելցնելով, որ Քրիստոս չեկաւ բաժնելու,
այլ` ամբողջացնելու, եւ այս պէտք է ըլլայ իւրաքանչիւր քրիստոնեայ հաւատացեալի
պարտականութիւնը: Սրբազանը աղօթեց, որ Աստուած պահէ գաղութը իր բոլոր կառոյցներով,
բոլոր մարմիններով, որոնք կ՛աշխատին տիւ ու գիշեր` բարձր պահելու ազգային եւ
եկեղեցական արժէքները: Պատարագէն ետք թափօրը ուղղուեցաւ առաջնորդարանի
շրջափակը, ուր երգուեցաւ «Կիլիկիա» մաղթերգը:
Այնուհետեւ Ազգային առաջնորդարանի դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ աջահամբոյր:

«Յովհաննէս Թումանեանի Հեքիաթները» Գերմաներէն
Գիրքին Շնորհահանդէսը
6 Յուլիսին վիրահայոց թեմի «Հայարտուն» կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ «Յովհաննէս
Թումանեանի
հեքիաթները»
գերմաներէն
գիրքին
շնորհահանդէսը:
Հեքիաթներու
թարգմանութիւնը կատարած են Հայաստանի Գրողներու միութեան անդամ, գերմանաբնակ
հեղինակ, թարգմանիչ Ագապի Մկրտիչեանը եւ փրոֆ. Հելմութ Մալոնեքը:
Üàð Þðæ²Ü, Ä². î³ñÇ, ÂÇõ 499, àõñµ³Ã, 26 ÚàôÈÆê, 2019

11

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

«Հայարտուն» կեդրոնի ղեկավար Եւգենիա Մարկոսեանը իր բացման խօսքին մէջ կարեւոր
նկատեց գերմաներէն ժողովածուն, ուր առկայ է, երեխաներու ընկալմամբ, Ամենայն Հայոց
բանաստեղծի հեքիաթներուն պարզ եւ խորաթափանց միտքը:
Հեղինակ-թարգմանիչ Ագապի Մկրտիչեանը իր
խօսքին մէջ անդրադարձաւ այն հսկայական
աշխատանքին, որ երկու տարուան ընթացքին
իրականացուած է Գերմանիոյ Վիսպատեն
քաղաքի
3
դպրոցներու
8-14
տարեկան
աշակերտներուն Թումանեանի հեքիաթներուն
ծանօթացնելու եւ իրենց զգացածը թուղթին
յանձնելու
ուղղութեամբ:
Շնորհահանդէսին
ներկայացուեցան
նաեւ
աւելի
քան
30
աշակերտներու գծագրութիւնները:
Փրոֆ. Հելմութ Մալոնեքը խօսեցաւ Թումանեանի
ստեղծագործութիւններուն ունեցած դերակատարութեան վրայ` Հայաստանի ծանօթանալու եւ
այդ երկիրը սիրելու հարցին մէջ:
Յովհ. Թումանեանի 20 հեքիաթներու թարգմանութեան եւ նկարազարդումներուն
անդրադարձան` մանրանկարիչ Մերուժան Շահումեանը, «Վրաստանի հայ համայնք»
կազմակերպութեան նախագահ Սամուէլ Մկրտչեանը, «Յովհաննէս Թումանեանի տուն» գիտամշակութային կեդրոնի ղեկավար Գիսանէ Յովսէփեանը, հեղինակ-թարգմանիչ Արտեմ
Կիրակոսեանը եւ ուրիշներ:
«Հայարտուն» կեդրոնի հոգեւոր տեսուչ Տաթեւ քհնյ. Մարուքեանը, խօսելով Թումանեանի
ստեղծագործութիւններուն, ի մասնաւորի հեքիաթներուն արդիական գաղափարներուն մասին,
օրհնութեան եւ գնահատանքի խօսքեր ուղղեց փրոֆ. Հելմութ Մալոնեքին եւ Ագապի
Մկրտիչեանին` նման ազգանուէր գործի իրականացման համար:
Յայտնենք, որ Թումանեանի հեքիաթներու ժողովածուն հրատարակուած է Աւստրիոյ «Վոլկան
Հակեր» հրատարակչութեան կողմէ եւ նուիրուած է հայոց մեծ բանաստեղծի 150-ամեայ
յոբելեանին: Գիրքին շնորհահանդէսը տեղի ունեցած է Երեւանի, Գիւմրիի եւ Թիֆլիսի մէջ, իսկ
աշնան գիրքը պիտի ներկայացուի Աւստրիոյ եւ Գերմանիոյ կարգ մը քաղաքներու մէջ:

«Գուսան» Նուագախումբի 50-ամեակ
21 սեպտեմբեր 1969-ին Արժանթինի Քորտոպա քաղաքին մէջ ՀՅԴ Արմենիա երիտասարդական
միութեան խումբ մը անդամներ հիմը կը դնեն «Գուսան» նուագախումբին, որ ներշնչուած հայ
երաժշտական հարուստ ժառանգութենէն` եղած է առաջին նուագախումբը Հարաւային
Ամերիկայի մէջ, որ զուտ հայկական գործիքներով տարածած է հազարամեայ հայ մշակոյթը:
Գուսաններն ու աշուղները օրին իրենց ստեղծագործութիւններով հայ մշակոյթի մշակուած
հողին մէջ անուրանալի աւանդ մը ձգեցին` գիտնալով, որ անոնք հայապահպանման
առաքելութեան նպաստող ազդակներ են:
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Նկատի առնելով, որ սփիւռքի ափերուն այնքան ալ դիւրին չէր հայ մշակոյթի շուրջ ժողովուրդը
համախմբել, ինչպէս նաեւ ներկայիս դժուար է նորահաս սերունդը համախմբել, «Գուսան»
նուագախումբը հրապարակ եկաւ, նուագելու սկսաւ ու պայծառ շարունակականութիւն
հաստատեց, որպէսզի հեռու չմնանք մեր մշակոյթի ակունքներէն:
Այսօր, հեռաւոր Քորտոպայի մէջ, «Գուսան»-ի հայ երաժիշտներուն տաղանդին եւ կամքին

շնորհիւ` հայրենիքը կը վերածաղկի մեր հոգիներուն ու սրտերուն մէջ: Այս նուագախումբը
նուագած է տարբեր հայ գաղութներ այցելող հռչակաւոր երգիչներու հետ: Երկար տարիներու
ընթացքին ներկայացած է Արժանթինի, Ուրուկուէյի եւ Պրազիլի հայկական բեմերուն վրայ,
ինչպէս նաեւ տեղական շրջանակներու մէջ` համերգներով, հեռատեսիլի ու ձայնասփիւռի
զանազան յայտագիրներով:
Նուագախումբը հրապարակած է առաջին պաշտօնական ալպոմը` նուիրուած հայ հերոս Արամ
Երկանեանի յիշատակին: Ներկայիս «Գուսան» նուագախումբը իր տասնհինգ անդամներով կը
շարունակէ իր մշակութային գործը` տարբեր ներկայացումներով ու համերգներով:

Պրիւքսէլի Մէջ Ցուցադրուեցաւ Արցախի Մասին Պատմող
«Վերջին Բնակիչը» Ժապաւէնը
Նախաձեռնութեամբ ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ դատի գրասենեակին, 12 Յուլիսին Պրիւքսէլի «Սինեմա
կալըրիզ» սրահին մէջ ցուցադրուեցաւ Արցախի մասին պատմող մրցանակակիր «Վերջին
բնակիչը» ժապաւէնը` ներկայութեամբ բեմադրիչ Ջիւան Աւետիսեանի:
Ցուցադրութեան աւարտին հանդիսատեսները իրենց տպաւորութիւնները ներկայացուցին եւ
հարցումներ ուղղեցին բեմադրիչին: Անդրադառնալով ժապաւէնին ցուցադրութեան` ՀՅԴ
Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբի նախագահ Գասպար Կարապետեանը նկատել տուաւ, որ
արուեստը շատ կարեւոր միջոց մըն է` աշխարհին ներկայացնելու Արցախի ժողովուրդին
ազատութեան պայքարի պատմութիւնը, եւ այս պարագային` եւրոպական հանրութեան: Ան
գոհունակութիւն յայտնեց, որ կան տաղանդաւոր բեմադրիչներ, նման` Ջիւան Աւետիսեանի, որ
կ՛աշխատի այս ուղղութեամբ եւ կը մասնակցի հեղինակաւոր միջազգային փառատօներու:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Ձմերուկը Եւ Քոլեսթերոլը
Ամէն օր կտոր մը ձմերուկ ուտելով` կարելի է կանխել սրտի հիւանդութիւններու յառաջացումը,
կը գրէ «Տը Տէյլի Մէյլը»:
Իւղոտ սնունդ ստացած մուկերու վրայ կատարուած փորձերը ցոյց տուած են, որ ձմերուկը 50
տոկոսով կը նուազեցնէ քոլեսթերոլի կուտակման ցուցանիշը:
Ամերիկացի գիտնականներ նաեւ բացայայտած են, որ ձմերուկի հետեւողական սպառումը
կ՛օգնէ կշիռքի կարգաւորման եւ անօթիներուն մէջ ճարպային կուտակման նուազեցման:
Այս յատկութիւնը ձմերուկը կը պարտի սիթրուլլինին կոչուած նիւթին, որ միզանիւթի
նիւթափոխականութեան մասանակցող ամինաթթու է, որ կը բարելաւէ արեան սնուցումը դէպի
մկանները, կը բարձրացնէ տոկոնութիւնը, դիմադրողականութիւնը եւ ազատական
հաւասարակշռութիւնը: Իսկ ազատի օքսիտը կ՛ընդլայնէ անոթները:
Այսպէս, գիտնականները հետազօտած են ճարպոտ սնունդ եւ ձմերուկի հիւթ խմած խումբ մը
մուկերու վիճակը` քանի մը ամիս տեւողութեան վրայ եւ եկած են այն եզրակացութեան, թէ այն
մուկերը, որոնք ձմերուկի հիւթ խմած են, 50 տոկոսով աւելի ցած քոլեսթերոլ արձանագրած են,
քան` չխմողները:
Վերջապէս, հետազօտութիւնը նաեւ ցոյց տուած է, թէ ձմերուկի հիւթ խմած մուկերը 30
տոկոսով նուազ ծանրութիւն ունեցած են:

Ծանր Պայուսակը Հոգեկան
Խանգարում Կը Պատճառէ
Որքան ծանր է պայուսակը, այնքան մեծ է հոգեկան խանգարումի մատնուելու
հաւանականութիւնը: Այս եզրակացութեան յանգած են Սինկափուրի եւ Հոնք Քոնկի ազգային
համալսարաններուն գիտնականները:
Լուրջ ուսումնասիրութեան մը աւարտին մասնագէտները փոխադարձ կապ հաստատած են
պայուսակի ծանրութեան եւ հոգեկան վիճակի միջեւ: Պարզուեր է, որ պայուսակի ծանրութիւնը
ուղղակիօրէն կ՛ազդէ մարդուն տրամադրութեան վրայ եւ հոգեկան խանգարումի կը մատնէ:
Գիտնականներուն կարծիքով, ծանր բեռ ունենալը տխուր մտքեր կը յառաջացնէ մարդուն մօտ:
Մասնագէտները կը նշեն, որ ատիկա տեղի կ՛ունենայ ենթագիտակցութեան մակարդակով, եւ
թէ` այդ գործընթացը վերահսկելը անհնար է:
Այս հաստատումը մեզ կրկնակիօրէն կը մտահոգէ, երբ կը մտածենք մեր դպրոցականներուն եւ
անոնց արտակարգօրէն ծանր պայուսակներուն մասին:
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ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

Կեանքում Յաճա՜խ Է Այդպէս Պատահում
Կեանքում յաճա՜խ է այդպէս պատահում.նչքա՜ն կանայք կան այս լայն աշխարհում,
Որ քո կողքի՜ն են,
Ձեր նո՛յն քաղաքում.
Յաճախ նո՛յն մայթում
Կամ նո՛յն տան բակում,
Բայց…
Այնքա՜ն գիտես դու նրանց մասին,
Ինչքան որ Սի՛սը… Մասիսի՛ մասին…
Այո՛, յաճա՜խ է այդպէս պատահում.Բայց մի գիշեր է լինում աշխարհում,
Որ, երբ նայում ես մէկի աչքերին,
Սիրոյ կարօտից ճաքաց շուրթերին,
Բռնում ես մէկի ձեռքը տագնապով.
Շոյո՜ւմ այդ ձեռքը մատներիդ տապով,
Մի վայրկեանի մէջ,
Կամ ակընթարթում,
Նրա ողջ կեա՜նքն ես գրքի պէս կարդում…
Եւ հեռո՜ւ- հեռո՜ւ մի գիւղ, կամ քաղաք,
Լեռնային գետի մի խե՜նթ աղաղակ,
Մի տուն` մոլորուա՜ծ օտար քաղաքում,
Մի ծառ` խոնարհուած անծանօթ մայթում.
Այնպէ՜ս են յանկարծ հարազատ դառնում,Ռ
Որ… զարմանո՜ւմ ես
Ու չե՜ս հասկանում,
Թէ մինչեւ այսօր
Դու առանց դրա
Ինչպէ՜ս ես ապրել այս փուչ աշխարհում…
… Ափսո՛ս, որ… քի՜չ է այդպէս պատահում:
ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ
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