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«Հպարտ եմ ես քո անցեալի  
Մաքառումով ու պայքարով,  

Տոկունութեամբ, կամքով յամառ:  
Հպարտ եմ ես քո պանծալի,  
Քո լուսաւոր այս ներկայով,  
Որ… գալիք է այլոց համար:»   

Պ. Սեւակ 
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Ներածական  
 

Ահաւասիկ, իր աւարտին հասած է Համազգայինի Ուսանողական Մշակութային Հաւաքը 
(Ֆորում 2015). երազ օրեր, որոնց մէջ խտացուած են յուզում ու խինդ, մտերմութիւն, հաւատք, 
յոյս, հայու ոգի, ազգային արժանապատուութիւն, անսահմա՜ն սէր ու ապագայ երազնե՜ր…։  

 
Համազգայինի Ուսանողական Հաւաք. ազգօգուտ նախաձեռնութիւն, որ քսան տարիներ 

անընդհատ յաջողած է աշխարհի տարբեր երկիրներէ ուսանողներ համախմբել, առիթ 
ընծայելով երիտասարդներու միջեւ փոխ-յարաբերութիւններու մշակման, ընկերային 
մթնոլորտի մէջ հայ երիտասարդին ու հայ մշակոյթի միջեւ կապերու զարգացման ու 
վերջապէս, հայ երիտասարդն ու հայութիւնը յուզող հարցերու արծարծման։  
 

Այս տարի, թիւով 35 մասնակցողները կու գան Հայաստանէն, Արցախէն, Վրաստանէն, 
Սուրիայէն, Լիբանանէն, ԱՄ Էմիրութիւններէն, Ֆրանսայէն, ԱՄ Նահանգներէն, Գանատայէն 
եւ Աւստրալիայէն։ Իւրաքանչիւր մասնակցող ունի իր իւրայատուկ տեսակէտը, բնաւորութիւնն 
ու փորձառռւթիւնը. զիրենք միացնողը հայու բոցավառ ոգին է։ 

 
Խնամքով համադրուած ճոխ ու այլազան յայտագիրը ունի ընկերային բնոյթ, ուր 

ներմուծուած են նաեւ մշակութայինն ու դաստիարակչականը, առիթ ընծայելով 
մասնակցողին, որպէսզի բարելաւէ իր գիտելիքներու պաշարը եւ առաւել եւս ծանօթանայ մեր 
մշակոյթին։ Յայտագիրը իր մէջ պարփակած է շահեկան զրոյցներու շարք, ինչպէս՝ «Ո՞վ է 
հայը», «Սփիւռքի կազմաւորումը», «Ո՞վ է ղեկավարը», «Հայ գեղանկարչութիւնը՝ 19-20 
դարերուն», «Հայ ճարտարապետութիւնը», «Գիրերու գիւտը»։ Զանազան տեսարժան ու 
յիշարժան վայրերու այցելութիւնները կը ներառեն «Տիրամայր Հայաստանի» ճամբարի, 
Եռաբլուրի, «Ջիվանու անուան երաժշտանոց»ի, Պ. Սեւակի ու Թումանեանի 
թանգարաններուն, Թումօ ստեղծարար արհեստագիտական կեդրոնի, Սարդարապատի, 
Ծիծեռնակաբերդի, Նորավանքի, Խոր Վիրապի, Տաթեւի, զոյգ համալսարաններուն, Արցախի 
մէջ՝ Ասկերանի զօրամասի, Զոհուածներու եւ Անյայտ կորած ազատամարտիկներու 
թանգարաններուն, Տիգրանակերտի հոգեպարար ու զգայացունց այցելութիւնները։ Խորքին 
մէջ, չկայ այցելութիւն որ յիշատակի արժանի չըլլայ. չկայ զրոյց որ իր դրոշմը դրած չըլլայ։ 
Առաւել, պարարուեստի, լուսանկարչութեան եւ լրատուի խմբագրութեան աշխատանոցներն 
ու մշակութային երեկոները, ներառեալ՝ Համազգային Պետական Թատրոնի եւ Թաթուլ 
Ալթունեանի անուան երգի պարի անսամբլի ելոյթները, ինչպէս նաեւ հայկական նիւթերու 
շուրջ զարգացման մրցոյթը, յաւելեալ ճոխութիւն եւ այլազանութիւն բերած են Հաւաքին։  
 

Առանձնայատուկ տեղ գրաւած են գիշերները. երկար, մտերմիկ զրոյցները, նուագները, 
երգերն ու պարերը, կիթառն ու սրինգը, շուին ու ջութակը, դաշնակը։ Վերջապէս, այս բոլորը 
արդիւնքն են այն ջերմ ու հարազատ մթնոլորտին, որ տիրած է Հաւաքի տեւողութեան, որուն 
առնչութեամբ մասնակցողները առիթ ունեցած են արտայայտուելու զանազան 
հեռուստակայաններու միջոցով, Հաւաքի ընթացքին։  
 

Ապագայ սերունդներու կերտման գործընթացին մէջ անհերքելի է Հաւաքին դերը. իսկ հայ 
սերունդներ կերտել կը նշանակէ հայ մշակոյթը մնայուն ներկայութիւն դարձնել մեր մէջ։ 
Յաջորդ էջերուն մէջ՝ մասնակցողներու կողմէ դրսեւորուած միտքեր ու տպաւորութիւններ։   
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Հայկական  ինքնութեան  ամրապնդումը  
 

«Մեր  Հայրենիքում  մեզ  սպաննեցին  բայց  Հայրենիքը  մեր  մէջ  չսպանուեց։  »   
Պարոյր  Սեւակ   

 
Դարեր շարունակ, Հայը ապրած է օտարութեան մէջ, իր հայրենիքէն եւ ժողովրդէն 

հեռու։ Շատ անգամներ աշխարհի չորս կողմը հաստատուած հայերը գիտակցաբար կամ 
անգիտակցաբար կը դառնան սպիտակ ջարդի զոհեր։ Այս վտանգէն խուսափելու նպատակով 
հայաբնակ գաղութներու մէջ ստեղծուեցան զանազան կազմակերպութիւններ, որոնց բուն 
առաքելութիւնը կը նկատուէր պահպանել եւ տարածել հայ մշակոյթը, ինքնութիւնը ինչպէս 
նաեւ զբաղուիլ հայ դաստիարակութեամբ։ Քսանմէկ տարիներ շարունակ, Համազգայինը 
կազմակերպած է այս երիտասարդական Հաւաքը։ Այս տարի ինծի առիթը ընծայուեցաւ 
մասնակցիլ Հաւաքին ներկայացնելով Հիւսիսային Ամերիկա աշխարհամասէն Գանատան։  

 
Այս իմ առաջին այցս չէր Հայաստան, այլ՝ 

երրորդը։ Սակայն այս անգամ սպասումներս 
բոլորովին տարբեր էին։ Համացանցի շնորհիւ 
արդէն քաջ գիտէի, որ Հայաստանի մէջ պիտի 
համախմբուին աշխարհի 10 երկիրներէ 
երիտասարդներ։ Սկզբնական շրջանին մէջս կար 
մտահոգութեան նշոյլ մը։ Կը մտածէի թէ շատ 
դժուարութեամբ պիտի ընկերակցինք իրարու 
հետ։ Սակայն, այսօր երբ մտածեմ զանոնք լքելու 
մասին, սիրտս հազարաւոր մասերու կը բաժնուի։ 
Երկու շաբաթ շարունակ այս մեծ ընտանիքին հետ 
այցելեցինք զանազան մշակութային , պատմական 
ինչպէս նաեւ գիտական հաստատութիւններ։  

  

Ես միշտ հաւատացած եմ Հայուն եւ Հայաստանի միջեւ եղած ամուր կապին։ Այդ 
անբացատրելի կախարդական զգացումը զիս կը հետապնդէր ամէն այցելած վայր՝ կարծես մեր 
նախնիներուն շունչն ըլլար որ կը հպարտանար իր զաւակներով եւ անոնց կատարած այցով 
դէպի հայրենիք։ 

 
Համազգայինի ստեղծած միջոցառումները, յատկապէս՝ այս երիտասարդական 

հաւաքը, աշխարհի հայ երիտասարդներուն առիթ ստեղծեց ամրապնդելու իրենց հայկական 
ինքնութիւնը ։   

Մարիամ  Մկրտչեան ,  Գանատա  
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Hayasdan jan, until we meet again...  
  
As#a#participant#of#the#2015#Hamazkayin#Forum,#I#can#safely#say,#this#was#a#unique#experience.#

Returning#to#my#homeland#for#the#sixth#time,#I#was#expecting#to#have#a#similar#mundane#experience.#

However,#I#instead#became#a#part#of#a#small#family#of#people#from#10#different#countries.#We#got#to#know#

each#other,#we#laughed#together,#sang#together#and#were#given#the#chance#to#see#and#experience#some#

of#the#historic#sites#Armenia#and#Artsakh#have#to#offer.#Hamazkayin,#thank#you#for#providing#me#with#yet#

another#opportunity#to#connect#with#other#‘spyurkaHhay’s#and#my#homeland.###

##########Throughout#the#Forum#we#had#lectures#on#a#variety#of#subjects.#I#quite#enjoyed#learning#about#the#

construction#of#Armenian#churches#from#Mr.#Samuel#Garabedian,#discussing#"Who#is#an#Armenian?"#and#

“Who#is#a#leader?”#with#Mr.#Garo#Hovhannessian,#seeing#and#hearing#about#Armenia’s#national#musical#

instruments#from#Mr.#Tovmas#Boghosian,#learning#about#the#creation#of#the#Armenian#letters#and#

alphabet#from#Dr.#Hrand#Markarian,#as#well#as#the#various#Armenian#painters#from#Dr.#Satenig#

Choukaszian.#These#discussions#and#lectures#gave#me#some#of#the#intellectual#stimulation#I#was#hoping#to#

receive#from#the#Forum.#

##########In#addition#to#the#serious#stuff,#we#were#able#to#have#some#fun#and#participate#in#the#celebration#of#

Vartavar.#Vartavar#in#Hayastan#is#no#joke.#When#I#say#drenched,#we#were#all#soaked#from#head#to#toe.#The#

people#of#Yerevan#made#sure#not#one#of#us#stayed#dry,#dunking#us#in#the#fountains#of#Republic#Square#and#

throwing#buckets#of#water#over#our#heads#repeatedly.#Although#I#disliked#not#knowing#where#the#next#

splash#of#water#was#coming#from,#I#loved#getting#to#interact#with#the#people#of#Hayastan,#and#taking#part#

in#this#ageHold#tradition.#It#was#truly#an#experience#I#will#never#forget!#

#

########My#favorite#trip#in#Armenia#overall#was#our#visit#to#the#

"Our#Lady#of#Armenia#Camp"#where#the#campers#welcomed#us#

with#open#arms#chanting#"Pari#Kalousd"#and#offered#us#bread#

and#salt.###

########This#summer#camp#is#primarily#for#children#who#are#

orphans#or#come#from#disadvantaged,#or#broken#homes.#

Upon#entering#the#camp,#we#were#swarmed#with#children#

who#wanted#to#dance#with#us,#hug#us#and#laugh#with#us;#so#

many#feelings#washed#over#me,#sadness,#love#and#guilt.#

Why#are#wonderful,#smart#and#loving#children#put#in#such#

horrible#situations?##

#
#

#

Throughout#the#day,#we#were#given#the#opportunity#to#meet#the#campers,#eat#lunch#with#

them,#see#the#various#lessons#they#have#every#day#and#most#importantly,#hear#their#stories.#Learning#

about#their#homeHlives,#and#the#tough#situations#they#are#put#through#at#such#a#young#age#was#so#heart#

wrenching.#Regardless,#the#love,#affection#and#yearning#to#learn#they#have,#gives#me#hope#for#the#future#

of#Armenia.###

Visiting#NagornoHKarbagh#was#a#totally#different#experience.#Upon#nearing#the#border,#I#began#
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to#notice#the#grass#became#greener#and#our#surroundings#a#little#brighter.#Once#in#Stepanagerd,#I#noticed#

things#were#much#calmer,#there#was#no#hustle#and#bustle,#like#in#Yerevan.##Our#first#visit#was#to#one#of#the#

many#army#bases#to#see#the#work#a#plethora#of#young#men#do#to#prepare#for#war#and#to#fight#for#their#

country.#This#visit#made#the#neverHending#conflict#between#Azerbaijan#and#Karabagh#more#real#for#me.#

We#also#visited#the#homes#and#museums#of#fallen#soldiers.#Hearing#the#stories#revealed#the#pain,#and#

yearning#in#these#women’s#voices,#the#need#to#tell#the#stories#of#loved#ones#or#of#those#who#have#been#

lost#as#well#as#the#recollection#of#victories#won#was#not#only#moving#but#inspiring.#The#people#of#Artsakh#

have#been#through#so#much#but#they#are#still#living#and#prospering,#slowly#rebuilding#their#country.###

Despite#the#long#busHrides#and#hot#sticky#weather,#overall,#I#enjoyed#participating#in#the#2015#

Hamazkayin#Forum.#This#trip#inspired#me#to#continue#the#organizational,#educational#and#cultural#work#I#

do#in#the#Armenian#community#of#New#Jersey#and#made#the#love#I#have#for#Armenia,#only#grow#stronger.#I#

hope#the#friendships#I#made#in#Armenia#this#summer#will#continue#to#thrive#throughout#the#years.##

Hayastan#jan,#until#we#meet#again.#

Tamar%Samuelian,%USA 
 

 
 

«Պիտի  հասնինք ,  սրբազան  լեռ ,  կատարիդ . . .»  Ա .  Ծառուկեան  
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What it means to be Armenian 
 

All#my#life#I've#been#searching#to#find#and#understand#what#it#truly#means#to#be#Armenian.#The#

discussion#issue#addressed#by#Garo#Hovhanessian,#in#the#early#days#of#the#Forum,#gathered#our#different#

perceptions#of#the#Armenian#Identity.#Thirtyfive#participants#from#10#different#countries#were#able#to#

unite#under#a#common#goal:#To#strengthen#our#sense#of#belonging#and#to#fuel#the#eternal#flame#of#the#

Dzidzernagapert#monument.##

The#echoing#hum#of#the#ageless#church#

walls#overwhelmed#our#auras#with#positive#energy.#

The#Forum#altogether#was#an#extraordinary#

experience#waiting#to#be#cherished#by#future#

participants.#While#I#entered#this#lifeHchanging#

event#as#an#individual,#seeking#new#opportunities,#I#

was#able#to#overcome#the#difficulties#set#by#the#

diaspora#and#create#new#solid#bridges.#

So#what#does#being#Armenian#truly#mean?##

It#is#not#a#question#that#can#be#answered#by#

an#entity,#but#more#likely#by#unity.#We#finally#do#

understand.##

#

Aram%Bartevian,%Canada#
#

 
Հանգչեցէք խաղաղ. Ձեր երթը մենք պիտի շարունակենք... 
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Բաւարար  չէ  հեռուէն  ծանօթ  ըլլալ . . .  
 

Հիանալի փորձառութիւն մըն էր Հայաստան եւ Արցախ այցելութիւնը Համազգայինի 
Ֆորումի միջոցաւ: Յայտագիրը բացառիկ ձեւով կազմակերպուած ըլլալով, մենք առիթը 
ունեցանք գտնուելու բոլոր այն տեսարժան վայրերուն մէջ, որոնց մասին անընդհատ լսած 
էինք մեր ամբողջ կեանքին ընթացքին: Բաւարար չէ հեռուէն ծանօթ ըլլալ հայոց պատմութեան 
եւ մշակոյթին, այլ պէտք է շօշափել հայ ժողովուրդին դարաւոր անցեալը եւ ներկան` 
գտնուելով Հայրենիքին մէջ: 
 

Աւելին՝ Համազգայինի Ֆորումը յատուկ 
առիթ եղաւ գտնուելու այնպիսի միջավայրի մը մէջ, 
ուր կային աշխարհի չորս կողմերէն հայեր, 
իւրաքանչիւրը իր յատկութիւններով եւ 
փորձառութեամբ: Ու մենք անփոխարինելի առիթը 
ունեցանք ծանօթանալու այդ բոլորին, մանաւանդ 
տարբեր դասախօսութիւն-զրոյցներու ընթացքին: 
 

 
Գալով Արցախ այցելութեան, իսկապէս տպաւորիչ էր գտնուիլ Հայ հերոսներու արեան 

գնով ազատագրուած հողերուն վրայ, նաեւ ազդեցիկ էր գտնուիլ Արցախեան բանակի 
զօրամասին մէջ, ուր զգացինք բանակի պատրաստակամութիւնը՝ պաշտպանելու Հայրենի 
հողը:  Այս բոլորին կողքին, Համազգայինի ֆորումի ժամանակամիջոցին կը տիրէր ընկերային 
ջերմ եւ մտերմիկ մթնոլորտ, և քէֆն ու խնճոյքը անպակաս էին հաւաքի ամբողջ տեւողութեան։ 

 
Կասիա  Էճիտեան ,  Լիբանան  

 

 
Արցախ. Ասկերանի զօրամաս. Ձեր կողքին՝ յաւիտեան... 
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Ո՞վ  է  հայը  
 
 Ո՞վ է հայը։ 

 Այս տանջող հարցը, որ շատերու հոգիին մէջ անմար բոցի պէս կը խայտայ, կը մղէ 
զանոնք դէպի նորանոր յայտնաբերումներու, հայրենիքի այցելութեան՝ արմատները 
ամրացնելու նպատակով։ Նման օրինակով, մենք, 21-րդ դարու սփիւռքահայ երիտասարդներ, 
Գանատայէն ինչպէս նաեւ այլ ինը տարբեր երկիրներէ մեկնեցանք Հայաստան, մասնակցելու 
Համազգայինի 2015-ի ֆորումին։  

Աշխարհի չորս կողմէն հաւաքուած, միասնաբար այցելեցինք մեր հայրենի գանձերը եւ 
վերանորոգեցինք մեր հայոց պատմութեան գիտելիքներու պաշարը։ Մեր պապերուն շունչով 
շնչեցինք, մեր նախահայրերուն կառուցած վանքերուն քարերը զգացինք եւ ապրեցանք 
անբացատրելի զգացումներ։ Միասին սգացինք մեր հզօր հայ բանակին նահատակ 
հերոսներուն շիրմաքարերուն վրայ։  

Երբ մեր Հաւաքին օրերը իրենց աւարտին հասան, ո՞վ 
կ՚ըսէր թէ մենք զիրար միայն 15 օրէ ի վեր կը ճանչնայինք։ Այս 
կարճ ժամանակուան ընթացքին, մենք դադրած էինք անծանօթ 
ըլլալէ, կազմած էինք մէկ մեծ խանդավառ ընտանիք եւ 
միասնաբար պատասխանը յայտնաբերած էինք «Ո՞վ է հայը» 
հարցին։ Շատեր ծագումով հայ չեն, հայերէն լեզու չեն խօսիր, 
ուրիշներ սփիւռքի մէջ տարածուած եւ օտարացած են, բայց 
հայը այն մարդն է որ սուրով, գրիչով եւ հոգեպէս պատրաստ է 
զոհուելու, ծառայելու իր հայրենիքին եւ ձուլումէ կը պահպանէ 
իր ազգը։ Ահաւասիկ վերջին օրը հասաւ, բոլորս կը 
պատրաստուինք վերադառնալու մեր քաղաքները։ Ամենամեծ 
ցաւով կը գրեմ այս տողերը։  

Միմիայն մտածելով բաժանումի մասին աչքերս 
կ՚արցունքոտին։ Սակայն հաստատ սրտիս մէջ գիտեմ թէ ասիկա 
մեր վերջին հանդիպումը չէ։ 

 

Ինչպէս Ուիլիըմ Սարոյան գրած է.- For#when#two#of#them#meet#anywhere#in#the#world,#see#if#

they#will#not#create#a#new#Armenia. Ցտեսութիւն. մինչեւ յաջորդ հանդիպում։ 

Նանոր  Քիւփէլեան ,  Գանատա  
 

 
 
 



ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՒԱՔԻ ԼՐԱՏՈՒ – 2015 - HAMAZKAYIN FORUM NEWSLETTER 
 

9"

Շնորհակալութիւն՝  Համազգայինին  
 

Եթէ երբեք չէք այցելած Հայաստան եւ պտոյտ մը կ՚ուզէք Հայաստանի պատմութիւնը 
ճանչնալու, կը յանձնարարեմ որ մաս կազմէք Համազգայինի «Ֆորում»ին։ Անցնող քսան 
տարիներէն աւելի Համազգայինը կազմակերպած է այս ուսանողական հաւաքը, առիթ տալով 
հազարաւոր երիտասարդներու որպէսզի իրարու ճանչնան։  

Շատ ուրախ եմ որ 2015-ի «Ֆորում»ին մաս 
կազմեցի, որովհետեւ ինծի համար մեծ առիթ մըն 
էր ծանօթանալու տասը տարբեր երկիրներէ 
երիտասարդ երիտասարդուհիներու եւ 
մտերմանալու իրենց հետ. բոլորն ալ կը պատմեն 
թէ իրենց ապրած երկիրներուն մէջ ինչ 
պարտականութիւններ ստանձնած են 
Համազգայինի եւ հայ մշակոյթի ծիրէն ներս։  

Շատ գեղեցիկ վայրեր այցելեցինք եւս 
Արցախի մէջ. Ստեփանակերտը, Շուշին ու   

Տիգրանակերտը, այս բոլոր վայրերը զիս շատ տպաւորեցին։ Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ 
Համազգայինի «Ֆորում»ի անձնակազմին, որ այս հրաշալի օրերը մեզի ընծայեց։  

Լոռի  Պապօղլեան ,  Սուրիա  
 

 
Արցախեան ոգիով տոգորուած 

 



ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՒԱՔԻ ԼՐԱՏՈՒ – 2015 - HAMAZKAYIN FORUM NEWSLETTER 
 

10"

Լեզուն  կարեւորագոյնն  է . . .  
 

Նախ եւ առաջ կ՚ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել Համազգայինի ֆորումի 
անձնակազմին, որուն շնորհիւ անցուցի 15 հրաշալի օրեր։ 

Մանաւանդ կրնամ շեշտել մէկ կէտ, որ զիս ամենէն աւելի տպաւորեց.- լեզուն։ 
Ֆորումին շնորհիւ հասկցայ որ բաւարար հայերէն չեմ խօսիր եւ անդրադարձայ որ մեծ սխալ է 
ասիկա։  

Լեզուն ամենէն կարեւոր կէտն է։ Աւելի լաւ 
սորվեցայ հայերէն խօսիլ եւ որոշեցի որ երբ իմ 
մայրս հայերէն խօսի հետս, ես այլեւս 
ֆրանսերէնով պիտի չպատասխանեմ։ Այսինքն 
դիւրինը պիտի չընտրեմ։ Շատ բախտաւոր եմ, որ 
ինծի վիճակուեցաւ Համազգայինի Ֆորումին 
մասնակցութիւնը։  

 

Շնորհակալութիւն բոլորին, պատասխանատուներուն, Համազգայինին, որ կրցաւ 
միացնել տասը երկիրներէ երիտասարդներ, որոնց հետ միշտ կապի մէջ պիտի մնամ եւ զորս 
երբեք պիտի չմոռնամ։ Ես հպարտ եմ, որ զանազան թանգարաններ ու եկեղեցիներ այցելեցի եւ 
հայրենիքիս մասին աւելի շատ սորվեցայ։ Ֆրանսա կը վերադառնամ նոր գիտելիքներով եւ 
շատ ուրախ եմ։  Շատ շնորհակալութիւն։ 

Թանիա  Իշճի ,  Ֆրանսա  
 

 
Օշական. Արման սարկաւագ՝ Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի մասին 
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Our Visit to the Lady of Armenia Camp 
 

As#I#reflect#on#my#time#here#in#Armenia#I#am#filled#with#pride.#With#a#history#so#old#and#a#culture#

so#rich#I#can#feel#it#running#through#my#veins.#The#most#memorable#day#thus#far#is#when#we#visited#the#

Lady#of#Armenia#Camp#(Diramayr#Hayasdani).#It#was#an#overwhelming#experience.#The#summer#camp#is#

filled#with#children#who#are#orphans#or#come#from#disadvantaged,#unfortunate/broken#families.#We#

received#an#extremely#warm#welcome#from#all#the#staff#and#the#kids.#Although#I#was#overjoyed,#at#the#

same#time,#I#was#filled#with#sadness.##

As#I#looked#around#at#these#children#I#noticed#they#all#had#a#

sense#of#longing#in#their#eyes.#They#wanted#to#feel#accepted#and#

loved.#They#were#so#excited#to#see#us#and#wanted#to#know#all#about#

us.#In#turn,#we#wanted#to#know#all#about#them.#We#spent#hours#

talking#to#them,#asking#them#questions,#and#listening#to#their#stories#

about#the#things#they've#learned#and#made#while#at#camp.#Their#eyes#

lit#up#with#joy#when#we#complimented#their#artwork.##

########We#also#had#the#honor#of#dining#with#them.#The#children#took#

such#good#care#of#us!#They#offered#us#food#and#desserts;#they#even#

demanded#that#we#refill#our#plates#time#and#time#again!##

#

They#they#sang#and#danced#for#us!#I#could#not#have#asked#for#better#hospitality.#Forum#

participants#also#had#the#opportunity#to#play#a#game#along#with#the#kids.#I#am#certain#the#children#

enjoyed#it;#I#know#we#did!#Each#one#of#the#kids#I#met#became#an#instant#friend.#I've#thought#about#them#

often#throughout#my#trip#and#I#only#hope#that#they#have#a#wonderful#childhood#and#the#brightest#future.##

Sarin%Donoyan,%USA%

"
 

Ծաղկաձոր. «Տիրամայր Հայաստանի» ճամբար - բարի գալո՜ւստ… 
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«Ո՞վ  է  հայը»  
Համադրում եւ խոհեր՝ յիշեալ նիւթին շուրջ կատարուած զրոյցէն 

 
Ո՞վ է հայը։ Ո՞վ կրնայ նշել այն յատկանիշները, որոնք անձ մը իբր «հայ» կը բնորոշեն։ 

Ինչպէ՞ս կարելի է բացայայտել, որ անձ մը հայ է։ Այսօր, մանաւանդ սփիւռքի մէջ, դժուար է հայ 
մնալ. բայց հայեր ներկայիս կ՚ապրին 108 տարբեր երկիրներու մէջ, ուր ջանք կը թափեն հայ 
մնալու նաեւ հայկական դպրոցներով՝ թէ շաբաթօրեայ եւ թէ ամէնօրեայ, մշակութային 
միութիւններով եւ երիտասարդաց միութիւններով։  
 

Երեքշաբթի, Յուլիս 14-ին, ընկ. Կարօ Յովհաննէսեանի առաջնորդութեամբ, 
Համազգայինի Ֆորումի մասնակցողները քննարկեցին այս նիւթը։ Սկսանք մեր քննարկումը 
հայու մասին որոշ յայտնի յատկանիշներով.- լեզու, կրօն, ինքնութիւն, ապրած երկիր։ 
 

Սկսանք կրօնքէն։ Ինչպէս գիտենք, հայերը եղած են առաջին ազգը, որ Քրիստոնէութիւն 
ընդունած է, իբր պետական կրօնք, 301 թուականին։ Շիտակ է, որ Հայերը քրիստոնեայ են, բայց 
ներկայիս կան հայեր, որոնք իսլամացած են Ցեղասպանութեան իբր հետեւանք կամ կը 
բնակին Համշէնի մէջ եւ հայերէն կը խօսին բայց Քրիստոնէութեան չեն հետեւիր։ Սփիւռքի կամ 
անձնական պատճառներով կան անոնք որոնք անձամբ կը որոշեն ուրիշ կրօնքի հետեւիլ։ 
Կարեւո՞ր է անձ մը անպայման Առաքելական Քրիստոնեայ ըլլայ որ հայ կոչուի։ Հայաստանի 
պատմութեան մէջ, հայերը կրկին կռուած են պաշտպանելու իրենց քրիստոնէութիւնը։ Եթէ իբր 
հիմ ընդունինք անոնք, որոնք Քրիստոնեայ չեն բայց հայ են, սխա՞լ գործած կ՚ըլլանք։ Հաւատքը 
պէ՞տք է կապել ինքնութեան հետ։ 
 
Երկրորդ` քննարկեցինք լեզուի եւ գրականութեան կարեւորութիւնը 
հայապահպանման համար։ Հայերէնը հին լեզու է. այո, նախքան 
այբուբենի ստեղծումը, հայերը հայերէն կը խօսէին։ Մեսրոպ Մաշտոց , 
Այբուբենը հնարելէ ետք, 405 թուականին, մեր գրականութիւնը զարգացաւ 
եւ այսօր կը շարունակուի։ Սակայն, սփիւռքի մէջ քանի որ հայերէնը 
ընդհանրացած լեզու չէ, շատ սփիւռքահայեր դժուարութիւն կ՚ունենան 
հայերէն սորվելու, կարդալու եւ գրելու։ Հետեւաբար, կարեւոր է մեր 
եզակի լեզուն պահել եւ պահպանել, որ հայոց պատմութիւնը փոխանցենք 
եկող սերունդներուն։ Այո, շատ լաւ է հայերէն գիտնալ բայց ան որ առիթը 
չէ ունեցած սորվելու եւ դեռ ինքզինք հայ կը զգայ, հայ չէ՞։ Պէ՞տք է հայերէն 
գիտնալ որ հայ ըլլայ անձ մը։  

 
Քանի որ Ֆորումի մասնակցողներուն մեծ մասը սփիւռքէն է, 

պրպտեցինք այն ձեւերը, որոնց միջոցով հայ կը մնան տրուած 
դժուարութիւններով իսկ, ու կ՚օգնեն հայրենիքին։ 
 

 

Աշխարհի շուրջ կան հայ երիտասարդական միութիւններ, որոնք կ՚աշխատին հայ 
երիտասարդներ ներգրաւել հայկական հարցերով, երգեր սորվեցնելով  եւ հայկական շրջանակ 
ստեղծելով։ Անշուշտ կան շաբաթօրեայ դպրոցներ, ամէնօրեայ դպրոցներ եւ բազմաթիւ դասի 
գիրքեր։ Նոյն հերթին կան կազմակերպութիւններ, Համազգայինի նման, որոնք ջանք կը թափեն 
հայապահպանման շուրջ հաւաքներ, պարախումբեր, երգչախումբեր, դասախօսութիւններ 
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կազմակերպել, որ հայերը հետաքրքրուած պահեն։ Վերջաւորութեան, անձեր բաժնեցին իրենց 
կարծիքները, նշելով թէ իրենց համար հայը ով է։ Որոշեցինք որ «Ո՞վ է հայը» հարցումը մէկ 
պատասխան չունի։  

 
Ըստ ինծի, այսօրուան միշտ փոխուող աշխարհին մէջ շատ դժուար է պայմաններ դնել 

հայ ըլլալու համար։ Ան որ հայ կը զգայ, կ՚աշխատի Հայաստանը հզօրացնել եւ հպարտ է հայ 
ըլլալով, հայ է։ Պայման չէ, որ անձ մը հայերէն խօսի, գրէ, կարդայ, հայկական անուն ունենայ 
եւ Քրիստոնեայ ըլլայ որ հայ կոչուի։ Զանազան ձեւի հայեր կան աշխարհի շուրջը։ Ամենէն 
կարեւորն է այս դարուս որ հայերը պատրաստեն անձեր որոնք յաջորդ սերունդին սորվեցնեն 
եւ շարունակեն հայապահպանման գործը։ 
 

Թամար  Սամուէլեան ,  ԱՄՆ  
 

  
Օշական. Դոկտ. Հրանդ Մարգարեան՝ Այբուբենի մասին 
 

 
                                                     Երեւան, Եւրոպա հիւրանոց. Կարօ Յովհաննէսեան. Ո՞վ է հայը....   
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Գիր  ու  գրականութեան  աշխարհին  մէջ  
 

Համազգայինի Ուսանողական Մշակութային Հաւաքի ընթացքը շատ տպաւորիչ եւ 
բովանդակալից է։ Ուսանողները յատկապէս մեծ հպարտութիւն զգացին գտնուելով 
մատենադարանում։ Շատերին գրաւեցին հայ մատենագրութեան գոհարները. շատերը նոր 
ծանօթացան մատենադարանի բացառիկ նիւթերին, մի մասն էր հիացած էին հայկական 
իւրայատուկ մանրանկարչութեամբ։ 
 

Ուսանողները մեծ հետաքրքրութեամբ դիտեցին նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեանը 
վերաբերող նիւթերին։ Նրանք կարդում էին ժամանակի փաստաթղթերը, նամակները, դիտում 
նկարները։ 
            Մատենադարանից դուրս գալով, նոր 
գիտելիքներով ուսանողները ուղեւորուեցին 
Յովհաննէս Թումանեանի թանգարան։ Այստեղ, 
նրանք ծանօթացան Ամենայն Հայոց Բանաստեղծի 
կեանքին, հասարակական եւ գրական 
գործունէութեանը։ Երիտասարդները յատկապէս 
յուզուեցին, իմանալով Թումանեանի Ամենայն 
Հայոց Բանաստեղծ պատուանուան պատմութիւնը, 
Հայրենիքի օրհասական պահին, Թումանեանի   
նման անձնուէր գործիչը չէր կարող զբաղուած լինել միայն գրական գործունէութեամբ։ Նա 
պէտք է լինէր իր տառապեալ ու սովալլուկ ժողովրդի կողքին, հայր դառնար այն անմեղ 
որբերին, որոնք իր կարիքը ունէին։ 

 
Թումանեանական ոգով ներշնչուած այստեղ կը ցանկանայի յիշել բանաստեղծի 

քառեակներից մէկը։ 
 Լիներ հեռու մի անկիւն, 
 Լիներ մանկան արդար քուն, 
 Երազի մէջ երջանիկ 
 Հաշտ ու խաղաղ մանկութիւն։  

Զաբել  Ղազարեան ,  Հայաստան  
 

  
Երեւան. Յովհաննէս Թումանեանի թանգարան 
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Կոչ՝  հայ  երիտասարդութեան  
 

Համազգային ֆորում-հաւաքը ինծի համար եղաւ շատ արժէքաւոր եւ անմոռանալի 
փորձառութիւն մը: Իրականացաւ հայրենի հողը այցելելու երազը եւ պարտականութիւնը:  

 
Մօտէն տեսանք եւ շօշափեցինք մեր մշակոյթը, նոյն ատեն ծանօթանալով եւ 

ընկերանալով մեզի հետ մասնակցող ֆորումականներուն Հայաստանէն, Արցախէն եւ սփիւռքի 
տարբեր երկիրներէն:  

 
Կոչ կ'ուղղեմ բոլոր հայ երիտասարդներուն որ առիթը գտնեն եւ մասնակցին 

Համազգայինի ֆորում -հաւաքին, նոյնիսկ անոնք որոնք արդէն այցելած են Հայաստան, քանի 
որ իսկապէս իւրայատուկ  փորձառութիւն մըն է: 

 
Երուանդ  Էճիտեան ,  Լիբանան-Տուպայ  

 
                    Դիլիջան… Հաղարձին 

 

 
Սաղմոսավանք . Սամուել Կարապետեան՝ հայ ճարտարապետութեան մասին   
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Reflections… 
"

As#a#participant#of#the#Hamazkayin#Forum,#I#can#first#hand#tell#you#that#it#has#been#a#surreal#

experience.##

Journeying#through#our#motherland#with#forty#people#who#were#strangers#in#the#beginning#but#

now#my#brothers#and#sisters#has#been#an#absolute#joy.#Some#of#the#highlights#of#this#trip#have#been#

visiting#Mount#Arakadz#and#witnessing#all#of#the#amazing#mountainous#scenery#Hayastan#has#to#offer.#I#

also#loved#visiting#Sardarabad#and#Dzidzernagapert.#They#were#both#emotional#experiences#reminding#me#

of#how#much#our#country#has#lost#and#gained#in#the#years#after#its#independence.###

The#best#thing#about#the#Forum,#above#all,#has#been#the#people#I've#had#the#pleasure#to#meet.#I#

am#leaving#Hayastan#with#40#new#friends#whom#I#can't#wait#to#see#in#our#motherland#again#(and#that#

includes#the#Forum#leaders#too!).#We#were#all#from#different#walks#of#life#but#united#together#by#our#

motherland.#

Sarin%Zaitounian,%Australia%

  
     Ծաղկաձոր. «Տիրամայր Հայաստան»ի ճամբար 

 
Երեւան. Safran ճաշարան, երեկոներէն պատառիկ մը 

Յարգա՜նք  ու  պատիւ . . .  
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Յարգարժան՝ Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութիւն.  
Յարգանք ու պատիւ բոլոր անոնց որոնք յոյսով ու հաւատքով ներբողեցին Համազգային 

Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան մեծ կազմակերպութեան նպատակը եւ ֆորումին 
ընդմէջէն, զայն վերածեցին համազգային կազմակերպութեան մը։ 
 

Յարգանք եւ պատիւ Համազգայինի Սուրիոյ 
շրջանային վարչութեան, ինչպէս նաեւ իմ 
պատասխանատուներուս՝ Ս.Օ.Խաչի Պատսպարանի 
յանձնախումբին, որոնք իրականութիւն դարձուցին 
տարիներու իմ երազս։ 
 

Թոյլ տուէք, որ այս տողերուն ընդմէջէն յայտնեմ իմ 
ամբողջական սէրս եւ նուիրուածութիւնս նաեւ Հաւաքը 
կազմակերպող յանձնախումբին ու Համազգայինի Երեւանի 
գրասենեակի անձնակազմին, որոնք բոլորիս արձակուրդը 
վերածեցին երջանկութեան, ցնծութեան եւ հոգեւոր 
մխիթարութեան բացառիկ առիթի մը։ 
 

 

Թող Համազգայինի 2015 տարեշրջանին կազմակերպած ֆորումը առիթ հանդիսանայ 
մեզմէ իւրաքանչիւրին, անդամակցելու միութեան եւ կուռ շարքերով , մշակոյթի ճամբով 
ծառայելու հայութեան հպարտանքի աղբիւր հանդիսացող Համազգային Հայ Կրթական եւ 
Մշակութային Միութեան։ 

Մարլէն  Ստեֆան ,  Սուրիա  
 

 
Երեւան. Հանրաճանաչ Թոմաս Պօղոսեանի եւ Սայաթ Նովա խումբի  

արուեստագէտներուն հետ, Ջիվանիի անուան երաժշտանոց  
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My experience at the Forum 
"

Earlier in the year I was proposed the opportunity to travel to the opposite side of 
the globe to visit my motherland, Armenia. Although I hadn’t heard of Hamazkayin before, 
the idea of bringing together Armenians from around the world to spend two weeks together 
fascinated me. There wasn't really much thought put into the immediate "yes" I gave except 
for "when?"  

Fast-forward to the summer and the 
longest flight known to man later, I landed in 
Yerevan at 3 a.m. with my bags. The rest has 
basically been a blur. These last two weeks with 
the Forum have passed by in an instant thanks to 
everyone involved. The friendships I formed during 
this trip will never perish due to all of the 
experiences we've shared over the course of the 
past 14 days.  

From the trips across the country and 
Artsakh to staying up until 4 a.m., I cannot 
imagine a better way to have spent any part of 
my summer than being in Armenia with this group 
and I look forward to my next visit here hopefully 
next year.  

 
 

Kevork Mahserejian, USA 
 

 
Grand Sport մարզադաշտ, տեղւոյն խումբին դէմ մրցելէ ետք 

Արդիւնքը՝ յաղթական ենք բոլորս  
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Երկու  շաբաթը  շատ  շուտ  անցաւ . . .  
 

Սփիւռքի հայութիւնը տարածուած է աշխարհի չորս կողմը եւ մեզ բոլորս կապող 
օղակը մեր հայ մշակոյթը, յատկապէս՝ մեր մայր Հայաստանն է։ Համազգայինի Ուսանողական 
Հաւաքը հայ երիտասարդն ու հայրենիքը կը մօտեցնէ իրարու։ Մեծ ուրախութեամբ է որ 
մասնակից եղայ Համազգայինի Ուսանողական Հաւաքին ու կրնամ ըսել թէ իմ լաւագոյն 
որոշումներէս մէկն էր Ֆորումին հետ առաջին անգամ ըլլալով տեսնել մեր մայր Հայաստանի 
ու Արցախի տեսարժան վայրերը։  

 
Հրաշալի է, որ աշխարհի չորս կողմէն 

եկած 35 երիտասարդ-երիտասարդուհիներով 
միացանք մեր հայրենի հողին վրայ, մօտէն 
ծանօթանալու մեր հայ ազգին, հայրենիքին ու 
հայ մշակոյթին։ Ֆորումի երկու շաբաթը շատ 
շուտ անցաւ ու կը վերադառնանք մեր 
բնակավայրերը անմոռանալի 
յիշատակներով, ջերմ ընկերային կապերով, 
նոր գիտելիքներով ու յաւելեալ 
ամրապնդուած հայու ոգիով։  

 
Սրտանց շնորհակալութիւն կը 

յայտնեմ Համազգայինին, որ առիթը ընծայեց 
երազս իրականացնելու։ 
 

 
 

Մարիա Մարտիրոսեան, Գանատա 
 

 
Նուագը, երգն ու պարը՝ անպակաս... հանրակառքին մէջ, «եալլա պաս» !  
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Ես  իմ  անուշ  Հայաստանի . . .  
 
 Ես իմ անուշ Հայաստանի… Այս խօսքերը հնչեցին իմ մտքիս մէջ երբ օդանաւէն իջայ 
եւ առաջին քայլը նետեցի իմ հողիս վրայ։ Իմ ամենէն մեծ երազանքս իրականացաւ. մեծ 
հպարտութեամբ առաջին անգամ ըլլալով այցելեցի հայրենիքս։ Համազգայինի ֆորումը 
կարելիութիւնը տուաւ ինծի, շնչելու, տեսնելու, ապրելու զգալու իմ արմատներս։ Այս 
փորձառութիւնս զիս հոգեպէս զօրացուց։  
 
               Շնորհակալ եմ Համազգայինի Ֆորումին որ այսքան 
կարճ ժամանակի ընթացքին, մեզ մեր պատմական 
հարուստ գանձերուն ծանօթացուց։ Իմ ամենէն տպաւորիչ 
երեք այցելութիւններս էին Չարենցի կամարը, հիանալի մեր 
խորհրդանիշ Արարատ լերան դէմ, այցելել մեր 1.5 միլիոն 
նահատակներուն յուշահամալիր՝ Ծիծեռնակաբերդի 
անմար կրակն ու թանգարանը, Եռաբլուրը եւ անշուշտ մեր 
Արցախը։  
 
               Մէկ խօսքով կ՚ուզեմ լրացնել իմ զգացումներս.-  
Մենք քիչ ենք սակայն մեզ հայ են ասում...։ 

 

Յարութ Հարպոյեան, Ֆրանսա 
 

 
Ստեփանակերտ. ԼՂՀ Անյայտ Կորած Ազատամարտիկներու Յուշ Թանգարան... 
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Հպարտ  եմ  հայ  ըլլալուս  
 

Երբ ես առաջին անգամ ըլլալով Սուրիայէն հայրենիքս կ՚այցելեմ, Համազգայինի 
Ուսանողական Հաւաքին մասնակցելով, խորապէս կ՚ազդուիմ, երբ հեռուէն կը տեսնեմ մեր 
ալեհեր Արարատը, որ իր սփիւռքի զաւակները հաւաքած է միասնաբար հայերէն մտածելու, 
հայերէն խօսելու, հայօրէն ապրելու հայրենիքի հողին վրայ եւ մօտէն ծանօթանալու մեր 
դարաւոր մշակոյթին։ 
 

Հպարտ եմ հայ ըլլալուս եւ շատ ուրախ 
եմ, որովհետեւ ծանօթացայ տարբեր 
երկիրներէ եկող հայ երիտասարդ-
երիտասարդուհիներու, սակայն պահ մը կը 
յուզուիմ երբ կը նկատեմ որ անոնցմէ ոմանք 
լաւ չեն խօսիր մայրենի լեզուն…այն քաղցրիկ 
հայերէնը, որ որպէս գանձ դարէ դար 
փոխանցուած է մեզի, որպէսզի մենք ալ 
մաքուր պահելով զայն յանձնենք յաջորդող 
սերունդներուն։ 
 
 

 

Յուզիչ պահեր կ՚ապրիմ հայրենիքիս մէջ, մանաւանդ ամէն անգամ որ կ՚այցելեմ հայ 
մշակոյթի կեդրոն մը։ Արագած լեռն ու Սեւանայ լիճը իրենց հմայիչ տեսքով կը կախարդեն զիս 
եւ հպարտութեամբ կը զգամ երակներուս մէջ հոսող հայու մաքուր արիւնը։ Իսկ 
պահանջատիրութեան զգացումներով կը զինուիմ երբ կ՚այցելեմ Ծիծեռնակաբերդ, մեր 
յարգանքի տուրքը տալու մեր նահատակներու յիշատակին։ 

Բալիկ  Առաքելեան ,  Սուրիա  
 

 
Արցախ. ԼՂՀ Զոհուած Ազատամարտիկներու Յուշ Թանգարան  
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     Մասնակցողները՝  կիզակէտի  մէջ  
         Forum participants in focus  

Հաւաքին  մասնակցողները  քուէարկեցին  
Forum participants have spoken!  

 
Ամենէն ստեղծագործ միտքերը – Գարէն Պօղոսեան, Գոհար Դադոյան 

Most#creative#–#karen#Bohosian,#Gohar#Dadoyan#

 
Լաւագոյն մարզիկները – Գէորգ Մահսերէճեան, Մասիս Պաղտասարեան 

Most#athletic#–#Kevork#Mahserejian,#Masis#Baghdasarian#

 
Ամենէն տաղանդաւորները – Լոռի Սարգիսեան, Կասիա Էճիտեան 

Most#talented#–#Lori#Sarkisian,#Gassia#Edjidian#

 
Ժամկէտը ամենէն շատ յարգողը – Երուանդ Էճիտեան 

Most#punctual#H#Yervant#Edjidian#

 
Ամենէն շատ համակերպողները – Թանիա Իշճի, Անդօ Խաչատուր, Սագօ Աբրահամեան 

Most#easy#going#–#Tania#Isci,#Anto#Khachadoor,#Sako#Aprahamian#

 
Ամենէն հոգատարները – Նարինէ Ագիլեան, Հայկ Դաւթեան 

Most#caring#–#Narine#Akilian,#Hayk#Davtian#

 
Լուսանկարուելու առիթ չփախցնողները – Մարլէն Ատեֆան, Սթեֆանի Պաստաճեան 

Most#likely#to#stop#for#a#photoshoot#–#Marlene#Stefani,#Stephanie#Bastajian#

 
Facebook-ի վրայ լուսանկարներ կամ տեղեկութիւն տեղադրելու բարձրագոյն 

հաւանականութիւն ունեցողը – Արամ Պարթեւեան 
Most#likely#to#post#on#Facebook#–#Aram#Bartevian#

 
Գրող դառնալու բարձրագոյն հաւանականութիւն ունեցողը – Մարիամ Մկրտչեան 

Most#likely#to#become#and#author#–#Mariam#Mkrtchian#

 
Դասարանէն դուրս դրուելու բարձրագոյն հաւանականութիւն ունեցողը ! –  

Գեղամ Հաւաթեան 
Most#likely#to#get#kicked#out#of#class#–#Kegham#Havatian#

 
Բարձրագոյն հաւանականութիւն ունին ուշանալու – ! 

Արմէն Վարդանեան, Գէորգ Մահսերէճեան 
Most#likely#to#be#late##–#Armen#Vartanian#,#Kevork#Mahserejian#

 
Լուսանկարչական մեքենան զիրենք շատ կը սիրէ – Յարութ Հարպոյեան եւ Աննա Սարգիսեան 

Most#photogenic#–#Harout#Harboyan,#Anna#Sarkissian#
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Մեծ նուաճումներ արձանագրելու բարձրագոյն հաւանականութիւն ունեցողը –  

Զաբել Ղազարեան  
Most#likely#to#succeed#–#Zabel#Ghazarian#

 
Գեղեցկագոյն աչքերը ունեցողները– Փաթիլ Սեւակեան, Թամար Սամուէլեան 

Most#beautiful#eyes#–#Patil#Sevagian,#Tamar#Samuelian#

 
Ամենէն գեղեցիկ հագուողը – Սարին Զէյթունեան 

Best#dressed#–#Sarin#Zeitunian##

 
Ամենէն աղուոր մազեր ունեցողները – Դալար Պաղտասարեան, Բալիկ Առաքելեան 

Best#hair#–#Talar#Baghdassarian,#Palig#Arakelian#

 
Ամենէն ընկերայինները – Սարին Տոնոյեան, Անահիտ Մուրադեան 

Friendliest#–#Sarin#Donoyan,#Anahit#Muradian#

 
Լաւագոյն երգողը – Նանոր Քիւփէլեան 

Best#singer#–#Nanor#Koubelian#

 
Լաւագոյն պարողները – Լոռի Պապօղլեան, Մարիա Մարտիրոսեան 

Best#dancers#–#Lori#Baboghlian,#Maria#Mardirosian#

 
Ամենէն բարձրաձայնը – Մարինէ Գալայճեան ! 

Loudest#–#Marine#Kalayjian#

 
Ամենէն լռակեացը – Մարիա Մարտիրոսեան, Ճոն Մանուկեան 

Quietest – Maria Mardirosian, John Manougian 
 

Ամենէն կատակասէրը – Գեղամ Հաւաթեան 
Funniest#–#Kegham#Havatian#

 
Ընկերոջ ամենէն աւելի օգնողը – Յովսէփ Ղարիպեան 

Most#helpful#–#Hovsep#Gharibian#

 
ՀՀ նախագահ դառնալու բարձրագոյն հաւանականութիւն ունեցողը –  

Արտակ Իշխանեան 
Most#likely#to#become#Armenia’s#president#one#day#–#Artak#Ishkhanyan#
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Վարիչներն  ու  խորհրդատուները՝  կիզակէտի  մէջ  
Forum directors & counsellors in focus… 

 
Մայր արջուկի պէս հոգատար –  

Բալիկ Չոքաքլեան 
Mama#Bear#H#Palig#Tchokaklian##

#

Պասքէթպոլի (կողովագնդակի) աստղ-  
Նարեկ Զահէր 

NBA#All#Star#–#Nareg#Zaher##

 
Րոք երաժշտութեան աստղ –  

Հրայր Գալեմքէրեան 
Rock#star#–#Hrayr#Kalemkerian#

 
Զարթուցիչ ժամացոյց – Մենար Պոյաճեան 

(Բարի լո՜յս, արթո՞ւն էք..) ! 
Alarm#Clock#–#Menar#Boyadjian#

 

Քաղցր բնաւորութեան տէր –  
Նաիրա Նահապետեան 

Sweetie#pie#–#Naira#Nahapetyan#

 
Ճամբու երթեւեկը կառավարող –  

Խաչիկ Հրակ Տէմիրճեան 
Traffic#control#–#Khatchig#Hrag#Demirjian#

#

Նաւավար – Արա Բարսեղեան 
Captain#H#Ara#Parseghian#

 
Տեղեկատուական աղբիւր –  

Թամար Տօնապետեան Գուզուեան 
Information#central#–##

Tamar#Donabedian#Kuzuian#

 
 
 

 
 
 

Դիլիջան... 
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Մինչ նոր հանդիպում... 

 
 

Համազգայինի  Ուսանողական  Հաւաքի  
Լրատուի  յանձնախումբ 

 
Զապէլ  Ղազարեան, Հայաստան  
Բալիկ Առաքելեան, Սուրիա 

Անդօ Խաչատուր, Սուրիա  
Սարին Տոնոյեան, ԱՄՆ 

Թամար Սամուէլեան, ԱՄՆ 
 

Խմբագիր՝  
Թամար Տօնապետեան Գուզուեան, Գանատա 

 


