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Գարնանային վերածաղկումին հետ շունչ կ'առնէ նաեւ սէրն ու գեղեցկութիւնը, 
որովհետեւ Մարտ 21-ը Մայրերու Օր է նաեւ: Այս գեղեցիկ առիթով ՀԵԸ-ի պատանիները 
մեծ ուրախութեամբ փափաքեցան հաւաքականօրէն յայտնել իրենց յարգանքն ու 
երախտագիտութեան զգացումները իրենց սիրելի մայրերուն: Երիտասարդները յղացան 
ցուցահանդէս-վաճառքի միտքը, որուն միջոցաւ պիտի ցուցադրուէր իրենց պատրաստած 

ձեռային աշխատանքները, գիտակցելով  թէ իւրաքանչիւր տան 
սիւնն է մայրը, որ իր ուսերուն վրայ շալկած է ընտանիք 
պահելու. զաւակներ դաստիարակելու. տիպար կին ըլլալու 
դժուար բայց պատուաբեր պատասխանատւութիւնը: 

       Եւ իսկապէս պատանեկան վարչութեանս մեծ 
աջակցութեամբ ցուցահանդէս-վաճառքի բացումը տեղի ունեցաւ 

Հինգշաբթի, 19 Մարտ, 2009-ի երեկոյեան ժամը 5:00-ին, ՀԲԸՄ-ի Նազարէթ Եագուպեան 
ակումբի սրահէն ներս: Ձեռնարկը տեւեց մինչեւ Ուրբաթ, 20 Մարտ, երեկոյեան ժամը     
9:00-ը: Այստեղ հարկ է յիշել թէ բացման հրաւիրատոմսերը շատ գեղեցիկ եւ 
նպատակայարմար ձեւով պատրաստեցին պատանիները 
իրենց ձեռային աշխատանքներով: Իսկ ցուցահանդէսի 
բացումը կատարեց Տիկ. Յասմիկ Փօլատեան՝ կողակիցը         
ՀՀ Սուրիոյ արտակարգ եւ լիազօր դեսպանի՝ Պր. Արշակ 
Փօլատեանին, ներկայութեամբ՝ ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական 
վարչութեան անդամ Պրն. Վազգէն Եագուպեանի, նաեւ քոյր 
միութիւններու ներկայացուցիչներու եւ ՀԲԸՄ-ի յարգարժան 
անդամներու: Բացումէն ետք մեծ խանդավառութեամբ կատարուեցաւ օրուայ 
կարկանդակի յատումը. պատանեկանի ատենապետուհին հրաւիրելով Տիկ. Յասմիկ 
Փօլատեանը եւ Տիկ. Անահիտ Պօղոսեանը՝ բարձր գնահատելով վերջինիս երկարամեայ 
նուիրումներն ու զոհողութիւնները ՀԲԸՄ-ի ակումբէն եւ դպրոցէն ներս: 

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Պատանեկանի ատենապետուհի Տիկ. 
Արմիկ Պարսումեանը՝ բարի գալուստ մաղթելով ներկաներուն, 
անդրադառնալով որ Հայ մօր առաքինութիւնները կու գան աւելնալու մօր 
հանգամանքին վրայ. առաքինութիւններ, որոնք մասնայատուկ են մեր 
ժողովուրդի նկարագիրին, պատմութեան եւ նաեւ քաղաքական 
գոյավիճակին: Յետոյ, խօսք առաւ Տիկ. Փօլատեանը, որ շնորհաւորեց 
բոլոր Հայ մայրերը, ցանկալով որ ՀԵԸ-ի պատանիները ըլլան տիպար եւ 
յաջող երիտասարդներ իսկ վարչութեան աշխատանքը 

Թիւ 41-42-43 

 

ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ 

Պատանեկան Ցուցահանդէս 
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գնահատելէ ետք մաղթեց նորանոր յաջողութիւններ: 
Ներկաները մեծ ուրախութեամբ դիտեցին ցուցադրուած 
զարդեղէնները, ձեռագործները, զարդարուած մոմերն ու յատուկ 
պատրաստուած ուտեստեղէնները: 

Գալով ակումբի սրահին, անիկա վերածուած էր 
գարնանային պարտէզի մը պատանիներու ձեռամբ 
պատրաստուած գեղեցիկ ծառերով որոնց վրայ կախուած էին սրտիկնր եւ իւրաքանչիւրին 
վրայ արձանագրուած էին պատանիներուն զգացումներն ու սրտի խօսքերը ուղղուած 
իրենց մայրերուն:  

Սիրելի ընթերցող՝ ՀԵԸ-ի պատանեկան վարչութիւնը նեցուկ կանգնեցաւ մեր 
պատանիներուն բուռն փափաքին յաջողցնելու այս ցուցահանդէսը, որովհետեւ կը 
հաւատայ թէ համագործակցութեամբ կ'ամրապնդուին միասնականութեան ու ընկերային 
զգացումները նոր սերունդի ոգիներուն մէջ:    

 

  

Ապրիլ ամիսը կարծես սերտ աղերս մ'ունի Զատկուայ, 
կեանքի ու մահուան, զրկանքներու, անպատմելի դժբախտութեան, 
եւ միեւնոյն ժամանակ, յաղթանակի ու յարութեան հետ: Ապրիլ     
24-ը սգատօն ըլլալէ աւելի ազգային ինքնակենսաւորման 
խորհրդանիշ դարձաւ:  

Այս տարի եւս հայութիւնը իբրեւ մէկ ամբողջութիւն, իր երեք համայնքապետերու 
հովանաւորութեամբ ստեղծուած «Միացեալ Յանցնախումբ»ի միասնական ուժերով 
Ապրիլեան Եղեռնի 94-րդ ոգեկոչման արարողութիւնը կազմակերպեց: Ոգեկոչումը 
տարածուեցաւ երկու օրերու տեւողութեամբ:  

Առաջին օրը, Հինգշաբթի, 23 Ապրիլ, 2009-ին, Դամասկոսի Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ 
շրջաբակին մէջ, հոգեհանգստեան պաշտօն ու հսկումի արարողութիւն կատարուեցաւ 
Ապրիլեան յուշակոթողին դիմաց, որուն յաջորդեց մոմավառութիւն Դամասկոսի Հայ 
վարժարաններու աշակերտներու մասնակցութեամբ, ապա 
եկեղեցիէն ներս տեղի ունեցաւ յուշահանդէս գեղարուեստական 
պատշաճ յայտագիրով: ՀԵԸ-ի երիտասարդներէն Օր. Թալին 
Ճիւանեան եւ Պրն. Սերժ Ոսկեան մասնակից դարձան 
յայտագիրին, ներկայացնելով գերմանացի զինուոր,1 9 1 5 -ի 
ահարկու ջարդեդու ականատես, հայասէր՝ Արմին Վէկնէրի 
կեանքն ու վկայութիւնները: Անոնք իրենց իւրայատուկ 

կատարողութեամբ կրցան նկարագրել 
Վէկնէրի հոգեխռով վիճակն ու մղձաւանջային տարապանքները: 
Կոմիտասեան յուզիչ երաժշտութեան կողքին ցուցադրուեցան 
Վէկնէրի 32 լուսանկարները, որոնք ցայսօր կը փաստեն թուրքին 
գործած ոճիռը, պահուելով Գերմանիոյ Մարպախ քաղաքի 
գիտական արխիւին մէջ: Որպէս վերջաբան, արտասանուեցաւ 
Վէկնէրի գրած «DIE MASKE», «ԴԻՄԱԿՆԵՐ» բանաստեղծութիւնը, 

1915-ի Մեծ Եղեռնի  ոգեկոչման Հանդիսութիւն 

   Արմին Վէկնէր 
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Տիկ. Լիլա Պօղոսեանի կողմէ որ միեւնոյն ժամանակ հեղինակն էր այս յայտագրին. 

Ուրբաթ, 24 Ապրիլի առաւօտեան, պատարագը 
կատարուեցաւ Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ մէջ, ապա հոգեհանգիստ՝ 
Ազգային գերեզմանատան մէջ՝ Ապրիլեան Յուշակոթողին 
դիմաց: Երեկոյեան ժամը 6:00-ին հոգեհանգիստը տեղի ունեցաւ 
Հայ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ Նահատակաց յուշարձանին դիմաց, 
իսկ ժամը 7:00-ին Հայ Կաթողիկէ Ամինեան սրահին մէջ տեղի 
ունեցաւ գեղարուեստական յայտագիր մասնակցութեամբ 
Դամասկոսի մշակութային միութիւններու: 

Օրուայ հանդիսավարուհին էր Տիկ. Ժէնի Բարսեղեանը: Այս հանդիսութեան ՀԵԸ-ի 
պատանիներու մասնակցութիւնը եղաւ յատուկ եւ տպաւորիչ, անոնք խոր ապրումով 
ներկայացուցին բեմականացուած կենդանի պատկերներ, հետեւելով իրենց ետին 
ցուցադրուած մեծ Եղեռնի վաւերագրական ֆիլմին, որ պատրաստուած էր Տիկ. Արմիկ 
Պարսումեանի ճիգերով: Ֆիլմը սկսաւ Ատանայի կոտորածով որուն յաջորդեց հայ 
նահատակ մտաւորականներու լուսնկարները, այդ միջոցին խումբ մը պատանիներ 
ասմունքեցին նահատակ բանաստեղծներու գործերէն հատուածներ : Ֆիլմի 
հետաքրքրական բաժինն էր հայոց համար արդարութիւն պահանջող նահատակ՝ Հրանդ 
Տինքի ձայնն ու անոր դաւադրուած սպաննութիւնը, այս առթիւ ՀԵԸ-ի պատանիները մոմ 
վառեցին արուեստական Ծիծեռնակաբերդի յուշակոթողին շուրջ որ սարքուած էր բեմին 
վրայ ի յարգանք մեր մէկուկէս միլիոն նահատակններու անթառամ յիշատակին: 

 

 

 

 

 

 

 

Յանկարծ բեմի լուսաւորման զուգահեռ լսելի եղաւ Ուիլեամ Սարոյեանի խրոխտ 
խօսքերը «Հայն ու Հայը» գործէն, ապա ցուցադրուեցան մեր այսօրուայ փառքաւաճ 
Հայաստանի պատկերները: Ֆիլմը աւարտեցաւ հայկական բանակի հրաշալի տողանցքով 
որուն մասնակից դարձան բեմին վրայ գտնուող մեր աշխոյժ պատանիները զինուորական 
տարազներով՝ ընկերակցութեամբ «Հայկական Բանակ» իմաստալից երգով ու զինուած 
ծածանող հայկական եռագոյն դրօշակներով: 

Օրուայ բանախօսն էր ՀԲԸՄ-ի Լաթաքիոյ մասնաճիւղի ատենապետ Տիար Յ. 
Ադամեան. բանախօսութեան խորագիրն էր  «Այլասերում»: 

Ահաւասիկ կ'երդնունք յանուն մեր ժողովուրդին ու պատմութեան մնալ 
պահանջատէր մինչեւ բռնագրաւուած հողերու վերատիրացում, մինչեւ ազգային տենչերու 
իրագործում, մինչեւ մեծ ու նուիրական տեսլականի յաղթանակ: 

                                                                                                      Արմիկ Ակինեան Պարսումեան 
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Ցուցահանդէս  նուիրուած ի յիշատակ Միսիոնարուհի՝ 
Bodil Catharina Biorns-ի 

 

     1915-ի Մեծ Եղեռնի դառն եղելութիւնը վէճի նիւթ է միայն ոճիռին հեղինակ՝ 
Օսմանեան կայսրութեան՝, անոր շարաւիղներուն՝ թուրքերուն եւ քաղաքական 
շահեր ունեցող այլ զեղծարար թաշնակից պետութիւններուն համար: 

Ձեղասպանութիւնը վէճի նիւթ չէ եղած երբեք հայերուս՝, ոչ ալ օտար, 
քաղաքակիրթ ու իրաւատես պետութիւն-ազգերու նկատմամբ: Շատ են 
փաստաթղթերն ու ականատեսները, որոնք կը վկայեն այդ ահարկու 
բարբարոսութիւններուն դէմ... Սակայն այս փաստերը ենթարկուած են ուրացման, եւ  

 որոնք տարիներու  կուտակուած բոշիի ծանրութենէն այնքան  չեն տարապիր որքան 
մօռացման ու սպասման վիճակէն: 

Bodil Catharina Biorns... Ահա անուն մը որ կը վերակենդանանայ Մեծ 
Եղեռնէն 94 տարիներ ետք, անուն մը որ  զոհողութեան ու 
գուրգուրանքի խորհրդանիշ դարձած է հարիւրաւոր հայ որբերու 
համար. Եղեռնի տասնեակ օտար ականատեսներէն մէկն էր Պոտիլ, 
ան ոչ եւս է այսօր, բայց անոր թոռնիկը Jussi Flemming Biorn, իր մեծ 
մօր մահէն մօտ 50 տարիներ ետք պարտականութեան տէր 
դառնալով Երեւան կը փոխադրէ այդ 
մոռցուած վկայութեան փաստերը: 

Անանցեալ ձեռնարկներով ճանչուած ՀԵԸ-ը, 
գործակցութեամբ Սուրիոյ մէջ Դանիոյ (Denmark) 
դեսպանութեան, ցուցահանդէս մը կազմակերպեց 
Դամասկոսի Հայ արաքելական Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ 
դահլիճէն ներս ուր ցուցադրուեցաւ միսիոնար Պոտիլ 
Պիորնի կեանքը՝ Անատոլիայի մէջ գործածած իր 
սեփական իրերու ընդմէջէն: Հարկ է անդրադառնալ Պոտիլի կեանքին, ան 
նորվեկիացի մեծահարուստ ընտանիքի զաւակ եղած է. Օգոստոս 26, 1905-ին իր 
երկիրն ու ընտանիքը թողելով կը ճամբորդէ հեռաւոր Անատոլիա (Արեւմտեան 
Հայաստան) ուր կ'աշխատի որպէս դայեակ: Երբ քաղաքական խլրտումները 
վտանգի կ'ենթարկեն ամբողջ Արեւմտեան Հայաստանը, ան կ'որոշէ մնալ ու 
պայքարիլ իրեն հարազատ դարձած ազնիւ հայ ազգի կողքին: Ան որբանոց հիմնելով 

հոգ կը տանի հարիւրաւոր որբացած հայ փոքրերու եւ 
այնքան կը նուիրուի իր առաքելութեան որ այդ 
որբերուն համար կը դառնայ իսկական մայր: 

Ցուցադրուած իրերը կը նկարագրէն կեանքը 
որբանոցներուն մէջ. հոն կային Պոտիլի օրագրերը, 
որբերուն մանրամասնութիւնները , բժշկական 
գործիքներ ,  մանուկներու  ձեռային 

շար. Էջ 5 

Bodil C. Biorns 
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աշխատանքներ, աղօթագրքեր, հայէրէն բառարաններ, 
քարտէսներ, լուսանկարներ... եւայլն, որոնք նրբօրէն 
շարուած էին Եոսիի ճաշակով: Նշել որ որբանոցի այն 
բախտաւոր հայ որբը, որ կ'որդեգրուի միսիոնարուհիին 
կողմէ, ապա կը ղրկուի ապրելու Նորվեկիա ,           
հայրն է Եոսսիին: 

Ձեռնարկը շարունակուեցաւ նոյն օրը Դանիոյ 
մշակութային կեդրոնէն ներս, ուր ցուցադրուեցաւ Եոսսիի նախաձեռնութեամբ 
նկարահանուած վաւերագրական ֆիլմը՝ «Զիս Կոչեցին Մայր»: Ֆիլմը կը նկարագրէր 
Եոսսիի ճամբորդութիւնը դէպի Արեւմտեան Հայաստան հետեւելով իր մեծմօր 
քայլահետքերուն, իր մտքին մէջ ունենալով որբ պզտիկներուն ցաւալի 
պատմութիւնները զոր լսած էր իր մեծմօրմէն: Ֆիլմին մէջ Եոսսի կը կարդայ իր 
մեծմօր օրագիրերէն հետեւեալը, «Ես տեսայ երեւակայութեան մէջ չսեղմող 
ահարկու բաներ, երեւակայէ՛ կորսնցնել մայր հայրենիքդ, հօրենական տունդ, 
ունեցուածքդ եւ սիրած անձերդ»:         

Մայիս 29, 2004-ին Հալէպահայութիւնը Պոտիլ Պիորնի յիշատակին յուշարձան 
մը կը զետեղէ Պոտիլի ծննդավայրին՝ Գրակէրոյի մէջ, Նորվէկիա: Այսօր հոն 
գտնուող հայերը 1915-ի Ցեղասպանութեան ոգեկոչումը կը կատարէն Պիորնի 
յուշարձանին առջեւ: 

Ահաւասիկ սպասման վիճակէն դուրս գալով մոռացման չդատապարտուած  

Մշակութային ձեռնարկները միշտ ալ մաս կը կազմեն ՀԵԸ-ի 
գործունէութեան: Այս սկզբունքէն մեկնելով, 9 Մայիս, 2009-ին, ՀԵԸ-ի գործադիր 
մարմինը, համագործակցութեամբ ECHO Մշակութային Երաժշտական Միութեան, 
կազմակերպեց օբերայի երգեցողութեան երաժշտական երեկոյ մը, 
կատրողութեամբ՝ Հայաստանցի (այժմ սփիւռքաբնակ) երգչուհի՝ Տիկ. Լուտմիլա 
Հախինեան-Արապադլեանի, դաշնամուրի ընկերակցութեամբ՝ Տիկ. Լուսնակ 
Սամուէլեան-Եազըճեանի: 

Երիտասարդ արուեստագիտուհիները ներկայացան Հայ եւ օտար դասական 
կտորներով եւ լեցուցին ներկաներուն հոգիները որակաւոր երաժշտութեամբ որ 
գնահատուեցաւ ներկաներուն կողմէ եւ անոնց կատարողութիւնը արժանացաւ 
բուռն ծափահարութեան: Երգչուհին ընդառաջելով ներկաներու փափաքին մի քանի 
յաւելեալ հայկական երգեր եւս կատարեց: 

Նմանօրինակ ձեռնարկներով ՀԵԸ-ը կը սատարէ հայկական մշակոյթի 
վերելքին: Վարձքերնիդ կատա՛ր երիտասարդներ:  

Երաժշտական Երեկոյ 
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Դասախօսութիւն 
Խոսէ Անթոնիօ Կուրիարան-ի կողմէ  

 

            Ոչ Հայ մտաւորական անձնաւորութիւններու վկայութիւնները Հայ դատի 
նկատմամբ աւելի արժէքաւոր են քան Դատին տէրերը հանդիսացողներու 
վկայութիւնները: 

Դամասկոսի ՀԵԸ-ի գործադիր մարմինը պատիւն 
ունեցաւ հրաւիրելու սպանացի արժէքաւոր մտաւորական 
անձնաւորութիւններէն եւ Հայ Դատի անկեղծ պաշտպան 
լրագրող՝ Խոսէ Անթոնիօ Կուրիարանը: «La Bomba» (Ռումբը) եւ 
«Հայերը - Մոռցուած Ձեղասպանութիւն Մը» գիրքերու 
հեղինակը հաշմանդամ դարձած էր 1980-ին, Մատրիտի մէջ 
Հ.Ա.Հ.Գ. բանակի (Գաղտնի Բանակ) անդամներուն 
պայթեցուցած ռումբի մը պատճառաւ եւ, ի զարմանս բոլորին, 
վրէժխնդրութեան եւ ատելութեան զգացումներու փոխարէն, 
Կուրիարանի մէջ հետաքրքրութիւն մը արթնցած է հետապնդելու այդ պայթած 
ռումբին յետին պահուած պատճառները. եւ այսպէս, Խոսէ Անթոնիոն ցաւալի 
զուգադիպութեամբ մը ծանօթացած է Ձեղասպանութեան ենթարկուած ժողովուրդի 
մը ճակատագրին ու պահանջատիրութեան: 

Ան կ'որոշէ հետեւիլ Մարտին Լութէր Քինկի ու 
Մահադմա Կանտիի խաղաղարար պայքարի 
քաղաքականութեան (passive resistance) ու 
խաղաղասէր պատգամաւորի մը պաշտօնով 
կ'այցելէ Պէյրութ ուր կը տեսակցի Արցախի 
ազատամարտի հերոս՝ Մոնթէ Մելքոնեանի եւ Ալեք 
Ենիգոմուշեանի  հետ  Հ .Ա .Հ .Գ .  բանակի 
ռազմակայանի մը մէջ: Դասախոսօւթեան ընթացքին 

Կուրիարան լուսանկարներու ցուցադրութեամբ մանրամասն բացատրութիւններով 
նկարագրեց իր ճանապարհորդութիւններն ու պրպտումները, որոնց պատճառաւ ան 
դարձաւ թունդ հայասէր մը: Խոսէ Անթոնիոյի պրպտումները զինք կ'առաջնորդեն 
հայկական տարբեր գաղթօճախներ եւ վերջապէս Հայաստան: 

Դասախօսութեան աւարտին յուշանուէրներու փոխանակում եղաւ 
դասախօսին ու ՀԵԸ-ի գործադիր մարմնի 
ատենապետ Պրն. Վ. Եագուպեանի միջեւ: Ապա 
Կուրիարան  խորհուրդ տուաւ որ հայերը, մէկ կողմ 
դնելով բոլոր տեսակի վէճերը, միասնական ուժերով 
պայքարին իրենց ժողովուրդի արդար դատին 
համար, ու խոստացաւ որ իր յաջորդ գիրքը ըլլայ ոչ 
թէ մոռցուած Ցեղասպանութեան՝ այլ անկէ 
վերապրողներու պահանջատիրութեան մասին: 
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Ուրբաթ ,17 Ապրիլ  2009-ի  երեկոյեան  , Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Նազարէթ  Եագուպեան 
ակումբին   մէջ  , հովանաւորութեամբ՝  Գերշ . Տ .   Արմաշ  եպս . Նալպանտեանի , 
նախագահութեամբ ՝   Տէր եւ Տիկ. Ռոպէր եւ Պերճուհի Պօղոսեաններու, 
կազմակերպութեամբ՝ Կ.Կ.  Յառաջապահ վարժարանի խնամակալութեան,ստուար 
հանդիսականներու  ներկայութեան , խանդավառ մթնոլորտի մը  մէջ , տեղի   
ունեցաւ << Տէր  եւ  Տիկ.  Ռոպէր Պօղոսեան   Արտասանական   ֆոնտ>>-ի 2008-2009 
ուսումնական տարեշրջանի,ասմունքի միջդասարանային եզրափակիչ մրցոյթն 
ումրցանակակիրներու  պարգեւատրման հանդիսաւոր  
արարողութիւնը:  

         Հանդիսավարուհի ՝ Ազնուափայլ   Տիկ . Թամար  
Տէր Գրիգորեան , բարի գալուստ  մաղթելէ  ետք 
մեծարգոյ  հիւրերուն եւ ներկաներուն , այս  
տարեշրջանի  արտասանական մրցումները  նուիրելով 
«Ամենայն Հայոց Բանաստեղծ » Յովհաննէս 
Թումանեանի  ծննդեան 140 –ամեակին, ներկայացուց  
մրցոյթի դատական  կազմը ՝ Տիկնայք ՝  Յասմիկ Փոլատեան ,  Պերճուհի  
Պօղոսեան ,  Թամար  Կիրակոսեան ,  Տիարք՝ Վազգէն  Եագուպեան  եւ  Յարութիւն  
Վարդանեան : Տիկ. Թամար, ողջ երեկոյի  ընթացքին , մեծ  յաջողութեամբ  իր 
յայտարարութիւնները կը համեմէր մերնմեծ բանաստեղծներու երկերէն քաղուած 
գեղեցիկ  քառեակներով  :     

          Մրցոյթի նախնական  փուլի 13 մրցանակակիրներն   ալ , բեմահարթակ 
բարձրացան    յաղթելու վճռակամութեամբ, եւ իրենց կատարողական բարձր 
մակարդակով եւ քերթուածներու հարազատ մեկնաբանութեամբ   հմայեցին 
ունկնդիրները՝  արժանանալով    անոնց   բարձր  գնահատանքին   եւ   սիրալիր 
ծափահարութիւններուն : 

          Եզրափակիչ մրցոյթի  յաղթողներ հանդիսացան : 

1 - Ա. Եւ Բ.  դասարաններէն՝         Արլին  Պալեան                    ( Բ .դասարան) :                              
2 - Գ . եւ Դ . դասարաններէն՝        Հիլտա  Նալպանտեան        ( Գ .դասարան) :                       

3 - Ե . եւ Զ .  դասարաններէն ՝      Նորայր  Տէր Պետրոսեան    ( Զ . դասարան) : 

          Տիկ .Պերճուհի Պօղոսեան , հոգեկան  բաւարարուածութեան   զգացումները  
դէմքին  ,  ողջունելէ  ետք հանդիսականները , հակիրճ կերպով  ներկաներուն 
ծանօթացուց աւանդական  դարձած  այս մրցումներու կանոնադրութեան :      

ՀԲԸՄ-ի Կիւլլէպի Կիւլպէնկեան Վարժարանի  

ներդպրոցային գործունէութիւններ 

Տէր եւ Տիկին Ռոպէր եւ Պերճուհի Պօղոսեան Արտասանական  Ֆոնտի 
Եզրափակիչ  Մրցոյթ 

շար. Էջ 8 
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          Ներկաներու  բուռն  ծափահարութիւններու  
ներքոյ ՝Գերշ. Սրբազան Հայրը, Տիարք Վարդգէս  
Պօղոսեանն  ու Ռոպէր Պօղոսեանը , նախնական եւ 
եզրափակիչ  

փուլի  յաղթողներուն  յանձնեցին իրենց  մրցանակներն  
ու   գնահատագիրները : 

           Մրցոյթի  աւարտին ,  վարժարանին  տնօրէն ՝ 
Տոքթ . Ն . Քիրազեանը , նախ իր   երախտագիտութիւնը    յայտնեց     Տէր եւ 
Տիկ .Ռոպէր    եւ Պերճուհի  Պօղոսեաններուն որոնց  մտայղացման ու նիւթական  
ներդրման  արդիւնքը  եղող  արտասանական   այս 

 մրցումները, վարժարանին Հայերէն լեզուի ու կրօնաբարոյագիտութեան  
ազնուափայլ  ուսուցչուհիներու տարած  տքնաջան  եւ նուիրեալ  աշխատանքին 
զուգահեռ , մեծ հետաքրքրութիւն եւ  սէր առաջացուցած  են  վարժարանիս  
աշակերտութեան  մօտ ՝ հանդէպ    մեր  հիասքանչ     լեզուն     ու  ասմունքի  նուրբ 
արուեստը : Ապա  Տնօրէնութեան     անունով ջերմապէս շնորհաւորեց մրցոյթի 
բոլոր  մասնակիցներուն,բարձր գնահատեց  օրուայ   դափնեկիրներու  գեղեցիկ  
ելոյթներն  ու  արհեստավարժ   կատարումները  , 
բոլորին ցանկալով  անկոտրում  կամք  եւ յարատեւ 
աշխատանք՝  հասնելու  համար   նորանոր  
յաղթանակներու : Ապա  իր  շնորհակալական  խօսքերն    
ուղղեց  Տէր  եւ  Տիկ . Պօղոսեաններուն , Անոնց  
ցանկալով  քաջառողջ  եւ  արեւշատ  օրեր , 
շարունակե լո ւ   իրենց   ազգապահպան  
գործունէութիւնը  Հայ  գրի  ու  դպրութեան  
անդաստանէն  ներս ՝   զօրավիգ  եւ  նեցուկ  կանգնելու  մեր  մշակոյթին   եւ 
հոգեմտաւոր  անմահ  գանձերուն :  

            Հուսկ , հանդիսավարուհի  Տիկ . Թամարը բեմ  հրաւիրեց  Սրբազան Հայրը, 
լսելու    իր  սրտի  խօսքը  եւ  ստանալու  իր  օրհնութիւնը : 

            Սրբազան  Հայրը  բարձր  գնահատական տալով  բոլոր   
ասմունքողներուն,դրուատանքով  անդրադարձաւ փոքրիկներու  կատարողական 
մեծ  վարպետութեան , որոնք  կարողացած  էին  զինք  փոխադրել  մանկական  
աշխարհ :Ապա ընդգծեց   իր  նկատած  որակական  առաջընթացը ՝ բաղդատած  
նախորդ  տարեշրջանի  արտասանական  մրցումներուն  հետ :  

             Երեկոյի  պաշտօնական  բաժինը  վերջ  գտաւ Սրբազան Հօր  օրհնութեամբ 
եւ  պահպանիչով : Այնուհետեւ ,  բոլոր   ներկաները    հրաւիրուեցան  
բարերարներու  կողմէ   այս    առիթով  պատրաստուած   յատուկ  
հիւրասիրութեան : Մեծարգոյ  հիւրերն  ու  յարգարժան  ներկաները  հրաժեշտ  
տուին  , իրենց  հետ  տանելով  գեղեցիկ  երեկոյին  անմոռաց  յուշերը : 
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Չորեքշաբթի ,15 Ապրիլ  2009 թուին ,Կ.Կիւլպէնկեան  Յառաջապահ  վարժարանի  
շրջափակին  մէջ , արժանավայել  կերպով  տօնախմբուեցաւ  Հ.Բ.Ը.Միութեան 103 –րդ  
տարեդարձը : Առաւօտեան  ժամը 10 : 00-ին  , Միութեան Դամասկոսի Մասնաժողովի  
Ղեկավարներն  ու վարժարանին  Պատուարժան Խնամակալութեան Անդամները , 
շտապած  էին դպրոց , ներկայ  գտնուելու  աւանդական  տօնակատարութեան : 

          Վարժարանին  պատի  ցուցանակները  զարդարուած  էին Հ.Բ.Ը.Մ.-ի     103 –րդ  
տարեդարձին  նուիրուած  յօդուածներով , հիմնադիրներուն  նկարներով , անմահ  Պօղոս  
Նուպար  Փաշայի  վերջին  պատգամով , ինչպէս նաեւ այս մեծ  միութեան    երջանիկ     
հովանաւորութիւնը    վայելող   Կ . Կ .   Յառաջապահ  վարժարանէն  ներս  տեղի  ունեցած  
բազմապիսի եւ  բազմերանգ   մշակութային  եւ  ուսումնական  գործունէութիւններու   

լուսանկարներով : 

          Սուրիական  Արաբական  Հանրապետութեան Քայլերգի ունկնդրումէն  ետք , 
վարժարանին  Տնօրէնը ,ողջունելէ   ետք  Յարգարժան  Հիւրերը , իր  խօսքերը  ուղղելով  
աշակերտութեան  ըսաւ :« Սիրելի  փոքրիկներ ,Հ.Բ.Ը.Մ.-ը 1906  թուին  հիմնադրուեցաւ  
սրբելու համար  մեր  տառապած  ժողովուրդի  արցունքները  եւ  անոնց  դեմքերը   ողողելու  
ծագած  նոր  արեւի  ջերմ  ու  կենսատու  շողերով :  Համահայկական  այս  մեծ  միութեան   
ապահով  հովանիին ներքոյ    ու ջերմ գուրգուրանքին  շնորհիւ ,  դուք  կը ստանաք ձեր  
նախնական կրթութիւնը ,կը սորվիք  մեր  մայրենի  քաղցրաբարբառ լեզուն եւ  կը  
ծանօթանաք   Հայ  ժողովուրդի  հարուստ  մշակութային  գանձերուն » : 

          Այնուհետեւ  երգչախումբը  հպարտօրէն  հնչեցուց 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի  քայլերգը:  Ապա  Զ . դասարանէն  
աշակերտուհի  մը  ,  բարի  գալուստ  մաղթելէ  ետք   
Յարգարժան  Հիւրերուն , խնամակալութեան  եւ  
Ուսուցչական  կազմին,  աշակերտութեան  անունով  
խորին  շնորհակալութիւններ      յայտնեց       անոնց  ,  
ուխտելով միշտ  երախտապարտ  եւ  հաւատարիմ  
մնալ  զիրենք  մեծ   գուրգուրանքով  հովանաւորող                   
Հ . Բ . Ը . Միութեան :  

          Ապա  ի գործ  դրուեցաւ  գեղարուեստական  գողտրիկ  յայտագիր մը , որտեղ  
աշակերտները  իրենց  ասմունքներով , երգերով  եւ  նուագով ճոխացուցին  մթնոլորտը  եւ  
ստեղծեցին  տօնական  տրամադրութիւն արժանանալով  ներկաներու  բարձր  
գնահատանքին ու ծափահարութիւններուն :   

          Այնուհետեւ  հանդիսավար  Տնօրէնը , բարձրախօսի մօտ հրաւիրեց  Մեծարգոյ  Տիար  
Պերճ  Պարսումեանը , լսելու  Հ.Բ.Ը.Միութեան  Դամասկոսի  Տեղական  Մասնաժողովի  
խօսքը : Պրն .Պարսումեանը  նախ  շնորհաւորեց    Կ .Կիւլպէնկեան  Յառաջապահ  
Վարժարանի  մեծ  ընտանիքը  Հ.Բ.Ը.Մ.-ի հիմնադրման  103 –րդ  ուրախ  տարեդարձին  
առիթով , ապա բոլորին  անունով  շնորհակալական  եւ  երախտագիտական  ջերմ  ու  

ՆԵՐԴՊՐՈՑԱԿԱՆ  ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ՆՈՒԻՐՈՒ    

Հ. Բ. Ը. ՄԻՈՒԹԵԱՆ   ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 103 – ՐԴ  ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ 

շար. Էջ 10 
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անկեղծ  խօսքեր  ուղղեց  Սուրիական  Արաբական  Հանրապետութեան  Վսեմաշուք  
Նախագահ  Տոքթ .  Պաշշար  Հաֆէզ  Էլ  Ասատին , որուն  իմաստուն  ղեկավարութեան  
տակ  կը  բարգաւաճի  մեր  Սուրիական  Հանրապետութիւնը , եւ  Նորին  Վսեմութեան   
բարեհաճութեան  շնորհիւ  կը   ծաղկին մեր  վարժարաններն  ու  մշակութային կեանքը :  

          Այնուհետեւ , ուսուցչարանի  մէջ  , ներկայութեամբ 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի  Տեղական  Մասնաժողովի , վարժարանին 
խնամակալութեան  Յարգարժան  Անդամներուն եւ 
ուսուցչական  կազմի  Ազնուափայլ  ու Համեստափայլ  
ուսուցչուհիներուն , Տիկ . Ս . Սարգիսեան , Տիարք  
Աւետիս  Ոսկեան  եւ  Պերճ  Պօղոսեան «ուրախ  
տարեդարձ »  երգի  ուղեկցութեամբ ,  ուրախ  
տրամադրութեան  մէջ  հատեցին  103 –րդ  տարեդարձի 

կարկանդակը , ցանկալով  նորանոր  յաղթական   տարեդարձեր  Հ.Բ.Ը. Միութեան :  

 

 

 

                   

          Ուսուցչաց  տօնին յաջորդող եւ Մայրերու օրուան նախորդող օր՝, Վարժարանիս  
Հինգերորդ  եւ Վեցերորդ դասարանի  աշակերտները  պատրաստած  էին  գեղեցիկ  
անակնկալ մը  ուսուցչաց  կազմին  եւ ծնողներուն : 

        Արդարեւ , Ուրբաթ, 20 Մարտ 2009–ին, ուսուցչական  
կազմի սենեակը ստացած էր տօնական տեսք: 
Սեղանները զարդարուած էին համեղ եւ  գեղազարդ  
կարկանդակներով , պտուղի  քաղցրահամ հիւթերով  եւ  
ալ  ու  ալուան  գարնանային  ծաղիկներով :Աշակերտ-
ներու  հրաւէրին  ընդառաջելով ,սեղաններու  շուրջ  
մէկտեղուած  էին Պատուարժան խնամակալութեան  
անդամները ,Յարգելի տնօրէնը , Յարգարժան  
ուսուցչական կազմը թանկագին մայրերն ու քաղցրաբա- ոյ  աշակերտները , որպէս  
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի  Կ. Կիւլպէնկեան  Յառաջապահ վարժարանի մեծ ու  համերաշխ  ընտանիքի  
անդամներ ,միասնաբար  տօնախմբելու  համար  « Մայրերու  Օրն»  ու « Ուսուցչաց Տօնը » :  

        Շատ  գեղեցիկ  զուգադիպութեամբ մը ,Վարժարանիս  իր առաջին այցելութիւնը  կու 
տար  « Հ.Բ.Ը.Միութեան պատմութիւն »  գեղազարդ  գրքի հեղինակ , Պատմական  
Գիտութիւններու Դոկտ. Փրօֆ . Էդուարդ Մելքոնեանը , որուն ներկայութիւնը  յաւելեալ  
փայլք մը տուաւ տօնա- խմբութեան : Վարժարանին  Տնօրէնը , բարի  գալուստ  մաղթելէ  
ետք  մեծարգոյ  պատմաբան  Տիար  Մելքոնեանին , թանկագին  ծնողներուն եւ Յարգարժան  
ներկաներուն , ջերմ  խօսքերով  շնորհաւորեց  ներկայ մայրերն  ու ուսուցչուհիները ,եւ 
լաւագոյն  բարեմաղթութիւններէ ետք հրաւիրեց  օրուայ  պատուոյ  հիւրը՝ Դոկտ. 
Մելքոնեանն  ու  53 տարի-ներու   վաստակ  ունեցող  Տիկ .Ս .  Սարգիսեանը ՝ հատելու  
համար  տօնական կարկանդակները : Յուզուած  էին  ներկաները : Մեծ  ու  փոքր , բոլորի  
աչքերուն  մէջ  նկատելի  էին երջանկութեան  արցունքներ :        

ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ  ՏՕՆԻ    ԵՒ  ՄԱՅՐԵՐՈՒ  ՕՐՈՒԱՅ  ԱՌԻԹՈՎ 

ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԻՒՆ 
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      Ամէն տարի որպէս գեղեցիկ աւանդութիւն, ՀԲԸՄ-ի տիկնանց յանձնախումբը իր 
տարեկան ձեռնարկներու շարքէն ներս տեղ կուտայ « Մայրերու օր »-ուայ ճաշկերոյթին: 
Այս տարի եւս, Շաբաթ  21 Մարտ 2009-ի կէսօրին «Carlton» պանդոկի սրահէն ներս տեղի 
ունեցաւ օրուայ ճաշկերոյթը: 

    Որոշեալ ժամուն տիկինները սկսան ժամանել, մուտքին յիշատակելի նուէրներ ստանալէ 
ետք, վարչականուհիներու կողմէ առաջնորդուեցան իրենց յատկացուած սեղանները, 
որոնք զարդարուած էին գեղեցիկ ծաղկաթաղարներով: 

    Տիկ. Կրաս Սարգիսեան ՝ բարիգալուստի ջերմ խօսքերով ողջունեց  ներկաները, 
շնորհաւորելով բոլոր հայ մայրերը եւ քաջառողջութիւն մաղթելէ ետք բարի ախորժակ 
ցանկացաւ ներկաներուն: Մինչ ներկաները կը ճաշակէին համեղ ուտելիքներ, հաճելի 
երգով մը ելոյթ ունեցաւ Տիկ. Ցողիկ Պոյաճեանը: Այնուհետեւ Տիկ. Զելլա Աբրահամեան 
ՏՕՄ-ի անունով բեմ հրաւիրեց օրուայ ամէնատարեց եւ բորձառու մայրը՝ Տիկ. Ազնիւ 
Ոսկեանը ու գնահատանքի յուշանուէրով մը պատուեց զինք: 

    Ժամը եկաւ օրուայ կարկանդակի հատումին, Տիկ. Լիլեան Պոյաճեանը պատշաճ 
յառաջաբանէ մը ետք, հրաւիրեց միութեանս տարիներու վաստակ ունեցող Տիկ. Լիզա 
Ժագոեանը իբր օրուայ պարգեւատրեալ մայրը' հատելու համար տօնական կարկանդակը, 
եւ առ ի գնահատանք , ՏՕՄ-ի անունով Գեղեցիկ յուշանուէր մը յանձնեց  Տիկ. Ժագոեանին :  

    Յաջորդաբար օրուան հիմնական յայտագրով 
հանդէս եկաւ Տիկ. Անահիտ Տօնիկեանը' որ տիկնանց 
յանձնախումբի յատուկ հրաւէրով Պէյրութէն  
մասնաւորաբար ժամանած էր: Տիկ. Մերի Շաթրեան- 
Պատի բեմ հրաւիրեց Տիկ. Անահիտը եւ կոկիկ 
կենսագրականով մը ներկաներուն ծանօթացուց 
հանրայայտ հիւրը: Տիկ. Տօնիկեան իր կարքին 
ներկաներուն  հետաքրքիր  ե ւ  օգտակար 
հարդարանքներ պատրաստեց աղանդներով եւ 
անուշեղէններով, եւ այսպիսով անոնք առիթը ունեցան 
զարգացնելու իրենց ձիրքերը: 

    Այս հանգրուանի աւարտին իբր շնորհակալութիւն եւ գնահատանք ՏՕՄ-ը յուշանուէրով 
մը պատուեց Տիկ. Տօնիկեանը իր սուղ ժամերը տրամադրելով այս ձեռնարկը ալաւելի 
ճոխացնելուն համար: 

    Այս յաջող ձեռնարկին առ ի գնահատանք եղան սրտաբուխ նուիրատուութիւններ որոնք 
արժանի են շնորհակալութեան ու երախտագիտութեան:Տեղի ունեցաւ վիճակահանութիւն 
որուն յաջորդեց Տիկ. Տօնիկեանի ճաշագիրքերու մակագրումը: Ներկաները գոհունակ 
սրտով մեկնեցան սրահէն շնորհակալութիւն յայտնելով կացմակերպող տիկիններուն իր 
տեսակին մէջ եզակի այս ձեռնակին համար: 

Տիկնանց Օժանթակ Մարմին 

Մայրերու Տօն 

Տիկ. Անահիտ Տօնիկեան 
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     Հինգշաբթի Մայիս 21-ի առաւօտեան ժամը 10-ին, ՀԲԸՄ-ի Տիկնանց օժանդակ մարմինը 
Համբարձման տօնին առթիւ նախաճաշ մը կազմակերպած էր قصر القرطاج ճաշարանին մէջ: 

   Բարի գալուստի խօսքով հանդէս եկաւ Տիկ. Կրաս Սարգիսեանը, յետոյ բոլոր 
մասնակիցներուն վիճակ բաժնուեցաւ, եւ օրուայ թագուհիին գլուխը զարդարուեցաւ 
գեղեցիկ ծաղկեպսակով մը: 

   Ձեռնարկը ճոխացնող խաղերուն գլխաւորն էր ՝ չորս 
նշանուած երիտասարդուհիներու մասնակցութիւնը իրենց 
մայրերուն  ե ւ  ապագայ  կեսուր  մայրերուն 
ընկերակցութեամբ, ուր առիթը ունեցան իրենց ձիրքերը 
մէջտեղ հանելու եւ շատ վարպետ կերպով գեղեցիկ 
հագուստներ ձեւաւորելու , օգտուելով նախապէս իրենց 
տրուած 3 մեթրանոց կտորէ մը եւ գնդասեղներէ : բոլորին 
աշխատանքը գնահատելի էր եւ ձեւուած հագուստները շատ 

գեղեցիկ : Խաղերը աւարտելէ ետք, տեղի ունեցաւ վիճակահանութիւնը , բախտաւորելով 33 
մասնակցողներ գեղեցիկ նուէրներով: 

   Ներկաները հաճելի ժամանակ անցուցին հարազատ մթնոլորտի մը մէջ: 

     Այս տարուայ մայրերու օրուայ առթիւ, մեր կրտսերները «քարդեր» պատրաստեցին 
իրենց մայրերուն, զարդարուած իրենց գծագրութիւններով իւրաքանչիւրին մէջ  իրենց մօր 
ուղղուած սրտանց խօսքեր գրուած, ինչպէս նաեւ նուէրներ պատրաստեցին իրենց ձեռամբ 
ու չբաւարարուելով շինեցին գեղեցիկ վարդեր այլազան պարզ իրերով . 

     Ս. Զատկուայ առթիւ , կրտսերաց վարչութիւնը ճոխ ձեռնարկ մը պատրաստեց, որուն 
հրաւիրուած էին ոչ միայն կրտսերները այլ եւ անոնց ծնողներն ալ. Հոն տեղի ունեցան 
զանազան միջոցառումներ որոնք խանդավառութիւն ստեղծելով ջերմացուցին բոլորին 
սրտերը . Այդ օրուայ գլխաւոր եղելութիւնը հաւկթախաղն էր, որուն յաջորդեց աճպարարին 
ու խամաճիկներուն ներկայացումները, միեւնոյն ժամանակ կար ճոխ հիւրասիրութիւն , 
բարձր երաժշտութիւն որուն կ'ընկերակցէր պարն ու երգը. 

     Կրտսերաց վարչութեան տարուայ ընթացքին կազմակերպած զանազան ձեռնարկներէն 
մէկն էր՝ պտոյտ դէպի المتحف الوطني , ուր կրտսերներուն հետաքրքրութիւնը արթնցաւ , 
ծանօթանալով հին սուրիական եւ այլ քաղաքակրթիւթիւններու մշակոյթներու մնացորդին, 
անոնք տեսան հին դրամներ, զինուորական տարազներ, խճանկարներ... եւայլն. 

     Իսկ Ապրիլ 24-ի օրը , իրենց տարիքին հարմար բացատրութիւն տրուեցաւ հայոց դատի 
ու պատահած ահարկու ձեղասպանութեան մասին ու ցուցադրուեցաւ Western Armenia 
ֆիլմը որուն մէջէն ծանօթացան մեր անցեալի փառքերուն ու հարստութիւններուն. 

     Եղան նաեւ շատ մը ուրիշ դաստիարակչական դասախօսութիւններ ու ձեռային 
աշխատանքներ ու խաղեր. 

Կրտսերաց 
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Եւրոտեսիլ 2009  

Վայր : ՀԲԸՄ-ի Ն. Եագուպեան ակումբի սրահ 

Թուական : Շաբաթ , 16 Մայիս 2009. 

Առիթ : Եւրոտեսիլ 2009-ի եզրաբակիչ բուլ 

Նկարագրութիւն: Անհամբեր բազմութիւնը, կեդրոնացած 
պաստառին  կը  հետեւի  իւրաքանչիւր  երկրի 
կատարողութեան, գնահատանքներ վճռելով ու Հայաստանի 
մրցակիցները որոշելով.   

        Եւ ահա Ինքա ու Անուշ Հայկական տարազներով ու հեզաճկուն պարով հանդէս եկան 
իրենց հպարտ  ներկայութեամբ ուր հզօր ու ընտիր ձայներնին էր որ կը տիրէր շշմեցուցիչ « 
Ճան Ճան» երգի ընդմէջէն:   

       Շունջերնիս զսպած կը հետեւէինք երգին , ու յանկարծ Մոսկուայի սդատիումի  մէջ 
գտնուող ծովածաւալ ունկնդիրին  բուռն ծափահարութեան ձայնն էր որ անդրադարձուց թէ 
երգը աւարտած է արդէն: 

       Մրցումի ոգին ու յաղթելու մարմաջն էր այլեւս որ կը ջղագրգռեր մեզ: Բարձր 
ակնկալութիւններով հետեւեցանք նիշերուն ու արդիւնքէն կէս գոհունակ  հասանք 
եզրակացութիւններու .  

      Համաշխարհային համբաւաւոր մրձանակներու հասնիլը այո, կարեւոր է , սակայն այդ 
մրցանակները չեն միայն որոնք կ'որոշեն Ինքայի և Անուշի եւ իրենց նման վարպետ 
երգիչներու մակարդակն ու տաղանդը , որովհետեւ արդէն անոնք գնահատուած են որպէս 
հանճարեղ երգողներ ոչ միայն Հայութեան կողմէ այլ եւ օտար ունկնդիրի կողմէ: Նորանոր 
յաջողութիւններու ջերմ մաղթանքներով կը փակեմ յօդուածս:      

Կազմակերպութեամբ՝  

ՀԵԸ-ի Երիտասարդաց Վարչութեան 
Տեղի կ’ունենայ  

Ուրբաթ , 16 Հոկտ. 2009-ին 
երեկոյեան ժամը 5-էն սկսեալ 

ՀԲԸՄ-ի Կ.Կ. Յառաջապահ  Վարժարանի 
շրջափակէն ներս. 

Յառաջիկայ Ձեռնարկներ 

    Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան Դամասկոսի մասնաճիւղի Պաշտօնական Պարբերաթերթ. 
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