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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

«ՀԱՅ ՄԱՆՈՒԿԻՆ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԸ»  

Գրքի ցրւումը Ազգային Վարժարանի փոքրիկներուն 

Ուրբաթ, 26 Սեպտեմբեր 2014-ին` 

Նախագահութեամբ` Թեմիս Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանին, 

տեղի ունեցաւ Տէր եւ Տիկ. Հրայր եւ Արտա 

Ճէպէճեաններու պատրաստած «Հայ Մանուկին 

Անձնական Աստուածաշունչը» գիրքին 

շնորհահանդէսը:  

Չորեքշաբթի, 10 Դեկտեմբեր 2014-ին, Ազգային 

Վարժարանէն ներս տեղի ունեցաւ «Հայ մանուկին 

անձնական Աստուածաշունչը» գրքի ցրւումը: 

Ազգային Վարժարանի Տնօրէն՝ Պրն. Մանուկ 

Մանուկեան, Գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տէր 

Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան եւ վարժարանի 

գծագրութեան արուեստի ուսուցչուհի՝ Տիկ. Հուրի 

Տէկիրմէնճեան, գրքերը ցրուելէ ետք, բացատրեցին 

նաեւ Աստուածաշունչի այս յատուկ գրքին 

կարեւորութիւնն ու գործածութեան ձեւը:  

Նշենք, որ 

Տիկ. 

Հուրին, ամբողջ տարուան ընթացքին, 

շարունակ պիտի հետեւի եւ ուղղութիւն տայ 

փոքրիկներուն, որպէսզի էջ առ էջ կարդան 

պատմութիւնները եւ անոր համապատասխան 

գծեն ըստ իրենց պատկերացուցածին: Կը 

շնորհաւորենք եւ յաջողութիւն ու կորով կը 

մաղթենք իրենց, այս աշխատանքի 

յաջողութեան համար: 

www.aztarar.com 
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ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ  

ԴԻՄԱՒՈՐԵՑԻՆ ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊՈՒԿԸ  

Շաբաթ, 13 Դեկտեմբերի կէսօրին, Քուէյթի Ազգային Առաջնորդարանի շրջափակէն ներս 

Քուէյթի Կիրակնօրեայ Վարժարանի ուսուցչական կազմին առաջնորդութեամբ աւելի քան 150 

աշակերտներ մեծ խանդավառութեամբ դիմաւորեցին կաղանդ պապուկը, նոր տարուայ ու Ս. 

ծննդեան ջերմ մթնոլորտի մէջ։  

Ներկայ գտնուեցան գաղութիս Հոգեւոր Հովիւը, եկեղեցւոյ թաղականութեան ներկայացուցիչներ 

եւ ծնողներ։ Աւարտին Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդը իր սրտի խօսքը փոխանցեց 

աշակերտներուն, գնահատելով Կիրակիօրեայ վարժարանի  ուսուցչական կազմի աշխատաքը 

եւ ծնողները՝ որոնք  կը քաջալերեն իրենց զաւակները յարատեւութեամբ յաճախելու 

Կիրակնօրեայ Վարժարան։ Հայր Սուրբը Նոր Տարուայ ու Ս. Ծննդեան բարեմաղթութիւնները 

փոխանցեց ներկաներուն։ 
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ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԻ ՔՈՒԷՅԹԻ 

ՄԷՋ ՀՀ ԴԵՍՊԱՆԻՆ ՀԵՏ 

Կիրակի, 14 Դեկտեմբեր 2014-ին, 

Քուէյթի Հայ Դատի Յանձնախումբի 

նորընտիր կազմը հանդիպում մը 

ունեցաւ Քուէյթի մէջ Հայաստանի 

Հանրապետութեան Արտակարգ եւ 

Լիազօր Դեսպան՝ Պրն. Ֆատէյ 

Չարչօղլեանին:   

Հայ Դատի Յանձնախումբի 

ատենապետ՝ Պրն. Տիգրան Պայաթեան 

յանձնախումբի անդամները 

ներկայացնելէ ետք անդրադարձաւ 

Քուէյթի Հայ Դատի գործունէութեան ու 

ծրագիրներուն մասին:  

Իր կարգին Պրն. Դեսպանը ողջունեց 

կազմի անդամներուն, ուժ կորով 

մաղթելով իրենց հայրենանպաստ գործունէութեան համար:    

 

KUWAIT PETROLIUM  

COMPANY-Ի ՀԱՅԱԶԳԻ ԻՐԱՒԱԲԱՆ ԴՈԿՏ. ՌԻՉԸՐՏ 

ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ 

Շաբաթ, 13 Դեկտեմբերին, Թեմիս Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան, Ազգային 

Առաջնորդարանի իր գրասենեակէն ներս ընդունեց Kuwait 

Foreigh Petrolium Exploration ընկերութեան բարձրաստիճան 

պատասխանատուներէն՝ Դոքտ. Ռիչըրտ Պէրպէրեանը, որ 

փաստաբանական աւագ խորհրդատուն է Kuwait Petrolium 

ընկերութեան։ Ան եկած էր մօտէն ծանօթանալու Հայր 

Սուրբին եւ Առաջնորդարանի գործունէութեան։  

Դոկտ. Ռիչըրտ պատրաստակամութիւն յայտնեց օգտակար 

դառնալու Առաջնորդարանի գործունէութեան։ Ան 

խանդավառութեամբ նաեւ ներկայ գտնուեցաւ կիրակնօրեայ 

վարժարանի աշակերտութեան Նոր տարուայ ու Ս. Ծննդեան 

տօնակատարութեան։ 

www.armenianprelacykw.org 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՀՅԴ Բիւրոյի Նախկին Ներկայացուցիչ Բենօ Թոնդեանի 

Մարմինը Ամփոփուեցաւ ՀՅԴ Պանթէոնին Մէջ 

17 դեկտեմբերին վերջին հրաժեշտ տրուեցաւ ՀՅ Դաշնակցութեան Բիւրոյի նախկին 

ներկայացուցիչ Բենօ Թոնդեանին: Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան մեծ ընտանիքին մէջ 

բազմաթիւ պատասխանատու պաշտօններ ստանձնած եւ Դաշնակցութեան ժամանակակից 

պատմութեան մէջ անկիւնադարձային ժամանակաշրջանի մը ընթացքին ՀՅԴ Բիւրոյի 

ներկայացուցիչի պարտականութիւնները կատարած Բենօ Թոնդեանի յուղարկաւորութեան 

արարողութիւնը կատարուեցաւ Չորեքշաբթի օր` կէսօրէ ետք ժամը 2:30-ին, Ս. Նշան Մայր 

եկեղեցւոյ մէջ: Արարողութեան նախագահեց Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Շահէ եպս. 

Փանոսեան, որ իր խօսքին մէջ ըսաւ, թէ արդէն իսկ հողին պիտի յանձնուի հանրածանօթ 

ազգային այն դէմքերէն մին, որ սփիւռքահայ հասարակական կեանքի վերջին 50-ամեակին 

ընթացքին իր ժամանակին, կարողութեանց եւ ճիգերուն կարեւորագոյն մասը ընծայեց ազգին, 

հայրենիքին ու մեր հաւաքականութեան ծառայութեան` սրբազան հասկացողութեամբ: Ապա 

ան անդրադարձաւ Բենօ Թոնդեանի կենսագրականին եւ տարած գործունէութեան` շեշտելով, 

որ ան եղած էր այնպիսի անձ մը, որ անաղմուկ հասած էր հոն, ուր բաց մը կար ու կարիք` իր 

ներդրումին: Առաջնորդ սրբազանը դիտել տուաւ, որ իր նկարագիրով եւ աշխատանքով Բենօ 

Թոնդեան միշտ եղած էր գաղափարապաշտ, բծախնդիր, խստապահանջ, կարգապահ, 

գաղտնապահ եւ անձնուրաց, իսկ բնաւորութեամբ մնացած էր ազնուաբարոյ, պարկեշտ, 

համեստ, անշահախնդիր եւ վեհանձն: «Այսօր իր վաստակը իբրեւ յիշատակ իր ետին ձգելով ան 

հրաժեշտ կ՛առնէ այս աշխարհէն, վստահաբար հաւատալով եւ գիտակցելով, որ իր 

գաղափարապաշտ ընթացքին պիտի յաջորդեն շատ շատեր», հաստատեց Շահէ եպս. 

Փանոսեան` յոյս յայտնելով, որ հանգուցեալին օրինակին յարատեւութիւնը ապահովուի մեր 

հաւաքականութեան մէջ, որպէսզի մենք շարունակենք կեանքի այն ընթացքը, որուն մէջ 

ուզեցին մեզ տեսնել մեզ նախորդող բազում սերունդները:  Իր խօսքի աւարտին առաջնորդ 

սրբազանը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին վշտակցութիւնները փոխանցեց 

բոլորին:  
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ՀՅԴ Բիւրոյի կողմէ դամբանական խօսք արտասանեց ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Մկրտիչ 

Մկրտիչեան, որ լուսարձակի տակ առաւ այն դժուար եւ զգայուն ժամանակաշրջանը, որուն 

ընթացքին ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչի պաշտօն ստանձնեց Բենօ Թոնդեան: Ան ըսաւ, որ 

Հայաստանի անկախ հանրապետութեան հռչակումէն ետք Դաշնակցութիւնը արգիլուած էր 

հայրենիքի մէջ, Դաշնակցութեան հայաստանեան նորաստեղծ կառոյցը կազմալոյծ վիճակի մէջ 

էր, Դաշնակցութիւնը նաեւ հալածուած էր սփիւռքի ամբողջ տարածքին` Հայաստանի 

դեսպանատուներու տեղական իշխանութիւններուն մօտ կատարած կեղծ ու պատիր 

ամբաստանութիւններով: Կուսակցութիւնը մէկ կողմէ պարտաւոր էր պայքարիլ անիրաւ 

իշխանութիւններուն դէմ, իսկ միւս կողմէն արտասահմանի մէջ թիկունք կանգնիլ 

ղարաբաղեան հարցին գծով ի գործ դրուող համազգային ճիգերուն: Կուսակցութեան 

կազմակերպական մարզին մէջ նոյնքան նուրբ 

մարտավարութեամբ սկսաւ վերակազմակերպուիլ 

հայաստանեան կառոյցը, իսկ երբ Հայաստանի օրուան 

նախագահը ստիպուեցաւ հրաժարիլ պաշտօնէն, 

Դաշնակցութիւնը ամէնէն բարձր վարկով նետուեցաւ երկրի 

քաղաքական բեմին վրայ: «Այսպիսի քաղաքականութիւն 

արդիւնաւէտ մարտավարութեամբ ի գործ դնելու համար 

անհրաժեշտ եղան կացութեան ճիշդ գնահատում, ուշիմութիւն, 

յստակատեսութիւն, իւրաքանչիւր քայլափոխին լարուող 

ծուղակները շրջանցելու կարողութիւն, անաչառութիւն, 

փոթորկալի կացութիւններու մէջ անզգամ որակուելու աստիճան 

ինքզինք հանդարտ պահելու ունակութիւն, բայց նաեւ` Դաշնակցութեան սկզբունքները 

անշեղօրէն յարգելու ներքին որոշում եւ կուսակցութեան որոշումներն ու կանոնագիրին տառն 

ու ոգին գործադրելու վճռակամութիւն: Բենոն ունէ՛ր այս յատկութիւնները: Ան մանաւանդ 

Դաշնակցութեան կանոնագիրի փնտռուած մեկնաբանն ու դասախօսն էր կուսակցութեան 

դաստիարակչական արշաւներուն ընթացքին», ըսաւ Մ. Մկրտիչեան: Ան անդրադարձաւ Բենօ 

Թոնդեանի համեստութեան, ցուցամոլութենէ հեռու մնալու նկարագրային գիծին եւ 

խոնարհութեան: Իր խօսքը եզրափակելով ան հաստատեց, որ Բենօ Թոնդեան կեանքէն ալ 

բաժնուեցաւ նոյնքան հանդարտ ու հանգիստ, անաղմուկ, ինչպէս գործած էր: 

ՀՅԴ Լիբանանի կազմակերպութեան անունով դամբանական արտասանեց Տիգրան 

Ճինպաշեան, որ յայտնեց, թէ Բենօ Թոնդեանի մահով Լիբանանի կուսակցական շարքերը, 

Ճեմարանը եւ ԶՈՄ¬ը սուգի մատնուած են, որովհետեւ ան հանդիսացաւ այնպիսի 

անձնաւորութիւն մը, որ հակառակ մասնագիտութեամբ ճարտարագէտ ըլլալուն, իր 

մասնագիտութիւնը կիրարկած է պարբերաբար, ի միջի այլոց, որովհետեւ իր 

հետաքրքրութիւններուն առանցքը հասարակական ասպարէզն էր, որ զինք հրաւիրեց 

ծառայական գործին: Տ. Ճինպաշեան ըսաւ, որ Բենօ Թոնդեան տարաւ կուսակցական, 

հասարակական, ազգային աշխուժ գործունէութիւն, մասնակցեցաւ բազմատեսակ ժողովներու, 

մտահոգուեցաւ հայութիւնը յուզող հարցերով` վարչական գործերու մէջ սպառելով իր եռանդը: 

«Ինք չէր սիրեր երեւցող, ցուցադրական աշխատանքային ոճը: Նախընտրեց կազմակերպական 

լռակեաց աշխատանքի ոճը եւ ահա կը մեկնի անդենական, նոյնքան լռակեաց, լուռ ու մունջ եւ 

կը միանայ դաշնակցական երախտաւորներու փաղանգին», եզրափակեց Տիգրան Ճինպաշեան: 

Ապա Բենօ Թոնդեանի մարմինը ամփոփուեցաւ ՀՅԴ պանթէոնին մէջ` «Վէրքերով լի»¬ի 

կշռոյթներուն ներքեւ: 

www.aztagdaily.com 
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ՀՅԴ-ի Նախաձեռնած Ազգային Ժողովի Արտակարգ Նիստ 

Ազգային ժողովին մէջ Չորեքշաբթի օր երեկոյեան տեղի ունեցած է ՀՅԴ-ի նախաձեռնութեամբ 

հրաւիրուած արտակարգ նիստը` ազատամարտիկներու եւ Արամ Մանուկեանի նկատմամբ 

կիրառուած բռնարարքները դատապարտելու յայտարարութիւն ընդունելու նպատակով: 

Արձանագրուած  էին 78 պատգամաւորներ, որոնց շարքին էին Հայ ազգային քոնկրեսի 

պատգամաւոր Գագիկ Ջհանգիրեան, Լեւոն Զուրաբեան, Ժառանգութիւն կուսակցութենէն 

Ռուբէն Յակոբեան, Թեւան Պօղոսեան, Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութենէն Նայիրա 

Զոհրաբեան: ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան նախ շնորհակալութիւն 

յայտնած է բոլոր այն պատգամաւորներուն, որոնք միացած  են այդ ստորագրահաւաքին, 

առաւել եւս անոնց, որոնք ներկայացած են այդ արտակարգ նիստին, որովհետեւ կարեւոր 

յայտարարութիւն պէտք է ընդունուի: «Շատ երկար բացատրութեան հարց չկայ, որովհետեւ  

յայտարարութեան բովանդակութիւնը այս երկու օրերուն քննարկման առարկան եղած է, եղան 

բազմաթիւ խորհրդակցութիւններ տարբեր քաղաքական ուժերու հետ, որոնք առանձին 

յայտարարութիւններ կատարեցին, բայց առաւել կը գնահատեմ այն հանգամանքը, որ 

պատգամաւորները միացան այս ստորագրահաւաքին, կարեւորեցին այս յայտարարութեան 

ընդունումը Ազգային ժողովին  կողմէ, եւ ատոր նշանակութիւնը դժուար է գերագնահատել:  

Այս յայտարարութիւնը ոչ այնքան կը վերաբերի մինչեւ հիմա կատարուածին, որքան կարեւոր 

կանխարգելիչ նշանակութիւն ունի ապագային համար, եւ Ազգային ժողովը իր դերին 

համապատասխան կը ներկայանայ հասարակութեան եւ կու տայ իր քաղաքական 

գնահատականը: Ողջունելի է, որ ուժերը անկախ անկէ, թէ որ դաշտին մէջ կը գտնուին, կը 

դատապարտեն այս արարքները: Ինչ որ տեղի ունեցաւ, անյարիր է որեւէ բնականոն 

քաղաքակիրթ հասարակութեան, պէտք է այդ անձերը գիտնան, որ ոչ մէկ  

հանդուժողականութիւն կրնայ ըլլալ այդ արարքներուն նկատմամբ, անկախ որեւէ 

յարաբերութիւններէ եւ հանգամանքներէ: Նման երեւոյթները միահամուռ պէտք է 

դատապարտուին եւ վերացնեն անպատժելիութեան զգացումը մարդոց մօտ: Ճիշդ կ՛ըլլար, որ 

յայտարարութիւնը ստորագրուէր 131 պատգամաւորներու կողմէ, որ աւելի նպատակային եւ 

ուժեղ կը դարձնէր այս դատապարտող եւ կանխարգիլող յայտարարութիւնը», ըսած է Արմէն 

Ռուստամեան: 

Ազգային Ժողովի Արտակարգ Նիստ կը Հրաւիրուի 

Եռեակ-Օրինաց Երկիր կուսակցութիւն 

հանդիպումէն ետք ՀՅԴ խմբակցութեան մէջ տեղի 

ունեցաւ հանդիպում նաեւ ՀՅԴ 

պատգամաւորներուն հետ: Ազգային ժողովի ՀՅԴ 

խմբակցութեան քարտուղար Աղուան 

Վարդանեան այդ հանդիպումէն ետք, 

լրագրողներու հարցումին ի պատասխան, 

յայտնեց, որ քննարկած են կրկին արտակարգ 

նիստ հրաւիրելու եւ բռնութիւններու մասին 

միացեալ յայտարարութիւն ընդունելու հարցերը: Արդարեւ Դաշնակցութիւնը արտակարգ նիստ 

կը  հրաւիրէ ազատամարտիկներու եւ Արամ Մանուկեանի դէմ կիրառուած բռնարարքները 

դատապարտող յայտարարութիւն ընդունելու նպատակով: Սկսած է ստորագրահաւաք, որուն 

միացած են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան պատգամաւորները: Ազգային 

ժողովի նախագահը արդէն ընթերցած էր բռնարարքները դատապարտող յայտարարութիւն, որ 

ըստ ամենայնի կ՛ընդունուի:   Յայտնի չէ` Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութիւնը, Օրինաց 
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Երկիր կուսակցութիւնը, Հայ ազգային քոնկրեսը եւ Ժառանգութիւն կուսակցութիւնը կը 

մասնակցի՞ն արտակարգ նիստին, թէ՞ պոյքոթի կ՛ենթարկեն: 

Ոչ Իշխանական Չորս Ուժերը 

Կրկին Պոյքոթի Ենթարկեցին Նիստը 

Ազգային ժողովի չորս խմբակցութիւնները` Հայ ազգային քոնկրես, Ժառանգութիւն 

կուսակցութիւն, Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութիւն եւ Օրինաց երկիր կուսակցութեան 

Չորեքշաբթի օր եւս պոյքոթի  ենթարկած են Ազգային ժողովի արտակարգ  նիստը: Հայ 

Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը ինչպէս երկուշաբթի, այնպէս ալ Չորեքշաբթի օր չէ միացած 

այս խմբակցութիւններու քայլին: 

Չորս ուժերը Չորեքշաբթի օր ժողով գումարեցին եւ ապա տուին մամլոյ միացեալ ասուլիս: 

Ռուստամեան Առաջարկած Է Հասնիլ 

Միացեալ Յայտարարութեան 

Ազգային ժողովի արտակարգ նիստը Չորեքշաբթի 

օր  տեղի ունեցած է կիսադատարկ դահլիճի մէջ, 

որովհետեւ  Բարգաւաճ Հայաստան 

կուսակցութիւնը, Օրինաց Երկիր 

կուսակցութիւնը, Հայ ազգային քոնկրեսը եւ 

Ժառանգութիւն կուսակցութիւնը պոյքոթի 

ենթարկած էին նիստը: Քուէարկութեան դրուած 

են Հայաստանի Հանրապետութեան հետ 

ստորագրուած երկու վարկային 

համաձայնագիրները եւ  կառավարութեան 

ներկայացուցած օրինագիծեր, որոնք ընդունուած 

են: Քուէարկութենէն առաջ խօսք առնելով, ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան 

յայտարարած է. «Յարգելի՛ գործընկերներ, ես կը կարծեմ, որ տակաւին կարելիութիւն կայ 

հասնելու Ազգային ժողովի յայտարարութեան: Ամէն կուսակցութիւն կրնայ իր կողմէ  

յայտարարութիւն ընել, եւ ըստ էութեան` այդպիսի դատապարտող յայտարարութիւններ եղած 

են: Այս յայտարարութիւնը աւելի արժէք կ՛ունենայ, եթէ Ազգային ժողովը կատարէ: 

Կ՛առաջարկեմ` եկէք անգամ մը եւս միասին աշխատինք եւ Ազգային ժողովի յայտարարութիւն 

կատարենք, անկախ անկէ, որ կարգ մը ուժեր կրնան չհամաձայնիլ, բայց Ազգային ժողովը 

այսօր ատակ է հասնելու յայտարարութեան: Եկէք, այդուհանդերձ, այդ ճամբան բաց պահենք եւ 

աշխատինք այդ ուղղութեամբ»: 

Իսկ ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեան նշած է. «Կը քննարկուի 

մաքսային կանոնակարգումներու վերաբերեալ եւ կից օրէնքներու ծրարը, որուն նպատակը 

գործող օրէնսդրութիւնը համապատասխանեցնելն է այն համաձայնագիրին, որ վաւերացուած 

է: Որովհետեւ այս օրէնքներու ուժի մէջ մտնելը բացառապէս պայմանաւորուած պիտի ըլլայ 

Եւրասիական տնտեսական միութեան  Հայաստանի անդամակցութեան համաձայնութեան 

վաւերացումով Պիելոռուսիոյ եւ Ղազախստանի խորհրդարաններու կողմէ, ուրեմն այս 

օրէնքները չեն կրնար ուժի մէջ մտնել»: Արծուիկ Մինասեան նաեւ մտահոգութիւն յայտնած է, 

որ մաքսային օրէնսգիրքին մէջ պէտք է փոփոխութիւններ կատարուին, այլ ոչ թէ այս օրէնքով 
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յղումներ կատարուին այլ օրէնքներու:   Գալուստ Սահակեան արձագանգած է ըսելով, որ այդ 

հարցով խնդրած է լրացուցիչ քննարկումներ: 

«Եթէ Երկիրը Սնանկանայ, Բոլորս Կը Տուժենք» Ըսաւ Արմէն 

Ռուստամեան 

ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան 

լրագրողներուն հետ երէկուան  զրոյցին ընթացքին 

պատասխանելով այն հարցումին, թէ ինչպէ՞ս կը 

գնահատէ ՀՅԴ-ի  նախաձեռնութեամբ երեքշաբթի 

հրաւիրուած արտակարգ  նիստին Ազգային ժողովի 

Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան 

պատգամաւոր, զօրավար Սէյրան Սարոյեանի 

խօսքը, ըսած է. «Թող հասարակութիւնը 

գնահատական տայ, ես խնդիր չունիմ` 

իւրաքանչիւրի խօսքը գնահատելու: Պատգամաւոր 

է, իրաւունք ունի իր ոճին մէջ եւ  իր տեսակին 

համապատասխան խօսք  արտասանելու, եթէ ատիկա իր մէջ վիրաւորանք ու զրպարտանք չի 

պարունակեր: Հիմա Սէյրան Սարոյեան այդ տեսակի մարդ է, արտասանած է իր խօսքը: Ես 

այդպիսի խօսք չէի արտասաներ»: 

Լրագրողներու այն դիտարկման, որ խօսքը կը վերաբերի Սէյրան Սարոյեանի ելոյթի այն 

հատուածներուն, որոնք բացայայտ կը  հաստատեն այն կասկածները, թէ Արամ Մանուկեան 

ծեծի ենթարկուած է նախագահին հայհոյելու պատճառով, Արմէն Ռուստամեան  

պատասխանած է. «Ես այդ  գնահատումները չեմ ընդունիր, բայց այն մասը, որ կը վերաբերի իմ 

շատ յարգած մեր պաշտօնակիցին` Արամ Մանուկեանին, որուն խօսքին մէջ վիրաւորանք եղած 

է Աբովեանի մէջ յայտնի հանրահաւաքի ժամանակ… Մայր հայհոյելը մեր ժողովուրդին մէջ 

մեծագոյն վիրաւորանքն է: Յարգելինե՛րս, մենք ալ պէտք է հասկնանք, կարելի չէ հայհոյանքներ 

տեղացնել եւ մտածել, որ անոնք անպատասխան կը մնան: Պիտի հասկնանք, որ հայ 

ժողովուրդին մտածելու կերպը այդպիսին է: Օրինակ` Ռուսիոյ մէջ այդպիսի հայհոյանքը 

բարեւի տեղ կ՛անցնի, բայց հայ ժողովուրդին  մօտ այդպէս չէ: Բանակին մէջ ալ ծառայած ենք եւ 

տեսած, երբ որեւէ հայ մարդու հասցէին հայհոյանքը ինչ վատ հետեւանքներ  ունեցած է: Եղած  

է դէպք, որ ռուս մարդը, որ վատ միտքեր ալ չէ ունեցած, պարզապէս հայհոյած  է հայուն, բայց 

մինչեւ բացատրելը, ուշ եղած է»: 

Ռուստամեան աւելցուցած է, որ Սէյրան Սարոյեանի խօսքին մէջ աւելի շատ կարեւոր նկատած 

է այն, որ ան անկեղծ ըսած է իր մտածածը, մինչ կան մարդիկ, որոնք աւելի վատ բաներ կը 

մտածեն, բայց չեն արտայայտուիր: 

Արմէն Ռուստամեան նաեւ նշած է, որ ՀՅԴ-ն միացած է Ժառանգութիւն եւ Օրինաց երկիր  

խմբակցութիւններու նախաձեռնած արտակարգ նիստի ստորագրահաւաքին: «Բնականաբար, 

մենք ալ մտահոգ ենք  ստեղծուած վիճակով: Ինչ կը վերաբերի նիստի դռնփակ ըլլալուն, ատոր 

շուրջ համաձայնութիւններ գոյացած են, այնպէս որ  մեղադրեցէք անոնց, որոնք համաձայնած 

են դռնփակ քննարկման: Համաձայնած են նոյն իշխանութիւններուն հետ, որպէսզի դռնփակ 

տեղի ունենայ: Այսինքն` բոլորին կարելի է, Դաշնակցութեան կարելի չէ՞», ըսած է 

Ռուստամեան եւ աւելցուցած է, որ Հայաստանի հանրապետական կուսակցութիւնը 

մասնակցած  է ստորագրահաւաքին` միաժամանակ պայման դնելով, որ նիստը պէտք է տեղի 
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ունենայ դռնփակ, եւ նիստը նախաձեռնող քաղաքական ուժերը համաձայնած  են: «Ըսած են` 

եկէք դռնփակ ընենք եւ որեւէ որոշում չտանք», ըսած է  Ռուստամեան: 

«Երկիր»-ի հարցումին, որ լռած է կառավարութիւնը, կը լռէ նախագահը, մինչ  

հանրապետութեան ելեւմտական ու տնտեսական վիճակի անկայունութիւնը հասած է 

գագաթնակէտին, իսկ խուճապը հասարակութեան շրջանակին մէջ կ՛աճի, Ռուստամեան 

պատասխանած է. «Իրավիճակը միայն ներազգային չէ, համաշխարհային վիճակով 

պայմանաւորուած է: Հասկնալի է ի՛նչ կը կատարուի: Ասիկա աշխարհաքաղաքական պայքարի 

հետեւանք է, մեծ պետութիւններու շահերու բախման արդիւնք: Ուրեմն մեր խնդիրն է իսկապէս 

հասկնալ, թէ ի՛նչ տեղի կ՛ունենայ, եւ  կը հրաւիրուին այն պաշտօնատարները, որոնք  

պարտաւոր են լուծումներ գտնել: Եթէ այս իրավիճակը հսկողութեան տակ չդրուեցաւ, եթէ  այս 

վիճակը փուլ եկաւ, պիտի փլի բոլորիս գլխուն, եւ այստեղ չենք կրնար տարանջատել 

իշխանութիւն եւ ընդդիմութիւն, որովհետեւ կը գտնուինք տնտեսական մէկ նաւու վրայ: 

Աստուած մի արասցէ, եթէ երկիրը սնանկանայ, բոլորս կը տուժենք»: 

Հայաստանի Կառավարութիւնը «Կը Ձեռնարկէ Բոլոր 

Միջոցներուն»` Ելեւմտական Համակարգի Բնականոն 

Գործունէութեան Համար 

«Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը կ՛աջակցի ելեւմտական  համակարգի 

կայունութեան ուղղուած կեդրոնական դրամատան ջանքերուն եւ  կը ձեռնարկէ բոլոր 

միջոցառումներուն` այդ համակարգի բնականոն գործունէութիւնը  ապահովելու, Հայաստանի 

Հանրապետութեան  գործարարներուն եւ քաղաքացիներուն  իրաւունքներն ու շահերը 

պաշտպանելու համար», Չորեքշաբթի օր յայտարարած է Հայաստանի վարչապետ Յովիկ 

Աբրահամեան` անդրադառնալով ելեւմտական  շուկային մէջ ստեղծուած իրավիճակին: 

Ըստ Հայաստանի վարչապետին, ելեւմտական  շուկայի ներկայ զարգացումները հիմնականին 

մէջ պայմանաւորուած են համաշխարհային եւ  շրջանային զարգացումներով, որոնք զերծ չեն 

ակներեւ վարկածային, շահադիտական  տարրերէ: 

«Համաշխարհային միտումներու այսպիսի  տարերային զարգացումներու պարագային 

Հայաստանի Հանրապետութեան  կառավարութիւնը կը շարունակէ հաւատարիմ մնալ լողացող 

փոխարժէքի որդեգրուած քաղաքականութեան, որ անհրաժեշտ է տնտեսութիւնը 

երկարաժամկէտ անկայունութենէ  զերծ պահելու համար: Դրամատուներու մէջ գումար պահ 

դրած բոլոր քաղաքացիները  պէտք է վստահ ըլլան, որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը  ունի 

գումարներու երաշխաւորման գործօն համակարգ, եւ թէ կառավարութիւնը եւ կեդրոնական 

դրամատունը կ՛ընեն եւ պիտի ընեն ամէն ինչ` քաղաքացիներուն պահ դրած գումարներուն 

պաշտպանութեան համար», յայտարարած է Աբրահամեան: 

Վարչապետը նաեւ տեղեկացուցած է, որ   կեդրոնական դրամատան խորհուրդը հանրութեան 

մանրամասն պարզաբանումներ պիտի տայ ստեղծուած իրավիճակին վերաբերեալ: 

«Կառավարութիւնը մնայուն կապի մէջ է նաեւ իր միջազգային գործընկերներուն հետ, եւ 

վստահ է, որ միացեալ ջանքերով եւ հանդարտ  դատողութեամբ մենք կրնանք ապահովել 

կայունութիւն ե՛ւ ելեւմտական, ե՛ւ ապրանքներու  շուկաներուն մէջ` բացառելով սպառողական 

ապրանքներու գիներու անհիմն աճը», նշած է վարչապետը: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Օպամա Ռուսիոյ Դէմ Նոր Պատժամիջոցներու Մասին 

Օրէնք Պիտի Ստորագրէ 

«Պի.Պի.Սի.» կը հաղորդէ, թէ Սպիտակ տունը 

հաղորդած է, որ Միացեալ Նահանգներու նախագահ 

Պարաք Օպամա մինչեւ այս շաբթուան աւարտը 

պիտի ստորագրէ Քոնկրեսի որդեգրած օրէնքը` 

Ռուսիոյ նկատմամբ նոր պատժամիջոցներու եւ 

Ուքրանիոյ օգնութիւն տրամադրելու մասին: 

Սպիտակ տան բանբեր Ճոն Ըռնեսթ ըսած է, որ 

Օպամա  մտահոգութիւն կը զգայ` կապուած օրէնքին 

հետ, սակայն կը կարծէ, որ անիկա իրեն անհրաժեշտ ազատութիւն կու տայ գործելու համար: 

Քոնկրեսը անցեալ շաբաթ օր որդեգրած է «Ուքրանիոյ ազատութեան աջակցելու մասին» 

օրէնքը: «Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութեան հաղորդումով` օրէնքին նպատակը Ռուսիոյ 

նախագահ Վլատիմիր Փութինի վրայ ճնշումը զօրացնելն է: 

Փաստաթուղթը նաեւ զինուորական օգնութիւն կ՛ենթադրէ Ուքրանիոյ: 

Որո՞նք Կը Շահին Եւ Որո՞նք Կը Վնասուին Քարիւղի 

Գիներու Անկումէն 

«Ֆայնենշըլ Թայմզ» կը գրէ, որ քարիւղի 

արտադրութեան ծաւալներու անակնկալ յաւելումն 

ու քարիւղի նկատմամբ համաշխարհային 

պահանջարկի նուազումը «սեւ ոսկի»-ի գիներու 

անկումին պատճառ դարձած են: Յունիսէն ի վեր 

մէկ տակառին համար քարիւղի գինի 40 առ 

հարիւրով նուազումը այս տարի համաշխարհային 

տնտեսութեան համար մեծագոյն ցնցումը եղած է: 

Ներկայիս ցնցումին տարողութիւնը դժուար է 

չափազանցել: 

Օրաթերթը կը գրէ, որ տնտեսագէտները աշխուժ կերպով կը վիճին, թէ արդեօք աշխարհը 

փոխուա՞ծ է եւ արդեօք օրինակ, սղաճի մակարդակը եւ ուժեղ տոլարը փոփոխութիւններ պիտի 

բերե՞ն սովորական տնտեսական յարաբերութիւններուն մէջ: 

Շատ տնտեսագէտներ համաձայն են Դրամական միջազգային ֆոնտի գործադիր տնօրէն 

Քրիսթին Լակարտին, որ այս ամիս ըսած էր, որ «ատիկա լաւ լուր է համաշխարհային 

տնտեսութեան համար»: 
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Քարիւղի նուազող գիները ընդհանուր առմամբ լաւ նորութիւն են Միացեալ Նահանգներու 

տնտեսութեան համար, Բրիտանիոյ մեծ մասը «համեստ յաղթող» է քարիւղի գինի կտրուկ 

անկումէն: Եւրոյի գօտիին մէջ սպառողական գիներու առումով` աժան քարիւղը «անվիճելի 

կերպով դրական անուանուած է»: Գերմանիոյ համախառն ներքին արտադրութեան առումով 

2015-ին կը նախատեսուի ունենալ 1,5 առ հարիւրի աճ: Ինչպէս կը գրէ օրաթերթը, Օսլոն 

մինչեւ իսկ մէկ տակառի դիմաց 40 տոլար գինի պարագային կրնայ հաւասարակշռել իր 

պիւտճէն: 

Ռուսիոյ տնտեսութեան համար քարիւղի գիներու անկումը չափազանց բացասական է, սղաճը 

հասած է մինչեւ 9,4 առ հարիւրի եւ կը նախատեսուի տարեվերջին հասնիլ 10 առ հարիւրի: 

Սէուտական Արաբիան պիտի ըլլայ ծոցի երկիրներէն մէկը, որ ամէնէն շատը պիտի ազդուի 

քարիւղի ցած գիներէն: Գիներու անկումէն կը շահին Ճափոնը եւ Հնդկաստանը: 

Ըստ «Gazeta.ru»-ի, Ռուսիան կրնայ դուրս բերուիլ զարգացող երկիրներու ցուցակէն: Քարիւղի 

գիներու անկումը նոյնպիսի ազդեցութիւն ունի նաեւ Իրանի, Նիկերիոյ եւ Վենեզուելլայի վրայ: 

Ռուսերը Կը Շտապեն Ձերբազատելու Ռուբլիէն 

«Օպոզրեւաթել» կը հաղորդէ, որ ռուս 

յայտնի լրագրող Իլիա Վարլամով իր 

պլոկին մէջ գրած է, որ անցեալ գիշեր 

Ռուսիոյ մէջ մարդիկ խուճապահար 

«վազած» են խանութներ եւ գնած 

կարելի ամէն բան: 

Մինչ մէկ մասը կը շտապեն դրամի 

փոխանակման կէտեր, միւսները «կը 

յարձակին» խանութներուն վրայ եւ կը 

գնեն այն ամէնը, ինչ որ տակաւին չէ 

հասած սղելու, հիմնականին մէջ` 

սարքեր, մթերք եւ հագուստ: 

«Մարդիկ կը շտապեն ձերբազատիլ ռուբլիէն: Շուրջօրեայ խանութներուն մէջ ճիշդ հիմա 

հսկայական հերթեր գոյացած են: Մարդիկ ընկերային ցանցերուն վրայ ապշեցնող 

լուսանկարներ կը տեղադրեն», գրած է լրագրողը: 

Ըստ անոր, ռուբլիի արժէքին կտրուկ նուազումին պատճառով Ռուսիան քանի մը շաբթուան 

ընթացքին վերածուած է համաշխարհային գնումներու կեդրոնի: 

Ըստ «Վետոմոսթի»-ի, ռուբլիի անկումին պատճառով Ռուսիոյ մէջ դադրեցուած է 

օտարերկրեայ արտադրութեան ինքնաշարժներու վաճառքը: 

www.armenianprelacykw.org 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¼. î³ñÇ,  ÂÇõ 262, àõñµ³Ã, 19 ¸ºÎîºØ´ºð, 2014                                                                         12 
 

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Վարձքդ Կատա՛ր, Ընկեր Բենօ 

Անկախութեան առաջին տարիներն էին… Բուռն, մոլեգին 

ժամանակաշրջան: Արցախեան ազատամարտ, անկախ 

Հայաստանի նոր իրականութիւն, պետականութեան 

կերտում, երիտասարդ, յեղափոխական, սակայն 

տակաւին պոլշեւիկեան մտածելակերպն ու 

գործելակերպը ամբողջովին չթօթափած քաղաքական 

գործիչներ, անկախութեան պայմաններուն մէջ իր դերն ու 

առաքելութիւնը ճշգրտելու մարտահրաւէրը դիմագրաւող, 

սփիւռքի մէջ գործելու պարտադրանքէն վերջապէս 

ազատագրուած եւ Հայաստան վերադարձած Հայ 

յեղափոխական դաշնակցութիւնը, որ նաեւ ղեկավար սերունդի նոր հերթափոխով 

պիտի շարունակէր իր ճամբան. ա՛յս պայմաններուն մէջ, Բենօ Թոնդեան դարձաւ 

Դաշնակցութեան Գերագոյն մարմինի անդամ: 

Ներքին թէ արտաքին ահաւոր ճնշումներով սերմանուած պառակտումի պայմաններուն 

մէջ, անհրաժեշտ էր նոր անկախացած, ազատագրական պայքար մղող, տնտեսական 

ահաւոր պայմաններ դիմագրաւող մեր հայրենիքին մէջ պահպանել ներքին 

կայունութիւնը` ճակատի վրայ եւ արցախեան խրամատներուն մէջ, ինչպէս նաեւ 

կենսագործել արտաքին աշխարհի քաղաքական բեմերուն վրայ միացեալ ուժերով 

պայքարելու գիտակցութիւնը բոլոր սակարկութիւններէն վեր դասելու դաշնակցական 

արժէքային համակարգէն բխած սկզբունքը: Բենոն ժամանակի շունչը ճիշդ գնահատեց, 

ու իր կարեւոր ներդրումով ոչ միայն աւելի մեծ ցնցումներ խնայուեցաւ մեր 

ժողովուրդին, այլեւ այդ ցնցումները դիմագրաւելու ազգային դիմադրականութիւնը 

հզօրացաւ: 

Բենոյին հետ ճամբայ կտրած Կարօ Արմէնեանը եւս կը վկայէ, որ «ան իր 

պատասխանատուութիւնները ստանձնեց մեր ժամանակակից պատմութեան մէկ շատ 

ճակատագրական պահուն, երբ պէտք էր ծայրէն սկսիլ եւ հեռատեսութեամբ ձեւաւորել 

եզրերը մեր նոր առաքելութեան: Ընկ. Բենոն վերցուց այդ մարտահրաւէրը անվարան: 

Յարգա՜նք իր յիշատակին»: 

Վարձքդ կատա՛ր, սիրելի ընկեր: 

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ 

www.tert.am 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

ՀՄԸՄ-ի Դամասկոսի Մասնաճիւղի 

Հիմնադրութեան 90-Ամեակի Տօնակատարութիւն 

Հովանաւորութեամբ ՀՄԸՄ-ի Դամասկոսի մասնաճիւղի 

վարչութեան եւ կազմակերպութեամբ Սկաուտական 

խորհուրդին, ուրբաթ, 12 դեկտեմբերին տեղի ունեցաւ 

ՀՄԸՄ-ի Դամասկոսի մասնաճիւղի հիմնադրութեան 90-

ամեակի տօնակատարութիւն` ներկայութեամբ ՀՄԸՄ 

Շրջանային վարչութեան ներկայացուցիչ Սարգիս 

Պասմաճեանի եւ քոյր միութիւններու 

ներկայացուցիչներու: 

Հակառակ տիրող ապահովական իրավիճակին եւ անձրեւին` «Ա. Ահարոնեան» կեդրոնին մէջ 

հաւաքուած էին ՀՄԸՄ-ի ընտանիքի անդամներն ու ծնողները: 

Սուրիոյ, Հայաստանի եւ ՀՄԸՄ-ի քայլերգներէն ետք վարչութեան խօսքը փոխանցեց ատենապետ Աւօ 

Աճեմեան, որ ըսաւ. «90 տարի ջղուտ տղաք տողանցեցին, 90 անգամ բաժակ ու մետալ մտաւ մեր տուն: 

Մեր միութիւնը եղաւ բարութեան, հաւատարմութեան, հնազանդութեան, մեծարանքի միութիւն: Ողջո՛յն 

ՀՄԸՄ-ի 90-ամեայ կայտառ բանակին, անոր մարզիկին, արծուեբիբ նայուածքին, դրօշին ու երդումին, 

ողջո՛յն միութեան եւ միութենականութեան»: 

Սկաուտական խորհուրդին խօսքը արաբերէնով փոխանցեց Հայրապետ Գարակէօզեան, որ 

անդրադարձաւ ՀՄԸՄ-ի պատմականին եւ թուային մանրամասնութիւններ տալով` ներկայացուց 

աշխարհի վրայ տարածուած ըլլալուն հանգամանքը: 

Նուագով եւ երգով գեղարուեստական յայտագիրին մաս 

կազմեցին Սէրլի Խաճարեան, Արթիկ Երէցեան, Ռիթա 

Քալամքերեան, Սարին Գաթքլեան, Վերժին Ապաճեան, 

Քարոլ Արիսեան եւ  Լեւոն Տեմիրճեան, իսկ խումբ մը 

արենուշներ տարբեր ձեւի բուրգեր ներկայացուցին: 

Տօնակատարութեան ընթացքին 25 արի-արենուշներու 

երդման արարողութիւնը կատարուեցաւ եւ գայլիկական 

շարքերէն փոխանցուեցան դէպի սկաուտական շարքերը: 

Օրուան պատգամը փոխանցեց Սօսի Յովսէփեան-

Քիւրտեան, որ պատմական ակնարկով ներկայացուց 

Դամասկոսի մէջ մասնաճիւղի կազմութիւնը 1924-ի 

վերջաւորութեան, Լ. Ագբարեանի ներկայութեամբ: Ան անդրադարձաւ սկզբնական շրջանին կազմուած 

մարզական մարմիններուն` ֆութպոլի եւ աղջիկներու պասքեթպոլի խումբերու կազմութեան, եւ` այդ 

պայմաններուն մէջ տարուած գործունէութեան: 

Քիւրտեան շեշտեց, որ 1930-1950 եղած է բեղուն շրջան` մարզական գետնի վրայ, իսկ 1947-ին 

սկաուտական շարժումը կը զարգանայ ձեռամբ Տիգրան Ոսկերիչեանի: Ան խօսքը աւարտեց` ըսելով. 

«Յարգա՛նք ՀՄԸՄ-ականներուն յիշատակին, որոնք երկարաշունչ կերպով պահեցին Դամասկոսի 

գաղութն ու միութիւնը, յիշելով մեր նշանաբանը` «Բարձրացի՛ր բարձրացո՛ւր»: 

Նշենք, որ ներկաները ըմբոշխնեցին նաեւ անցեալն ու ներկան կապող ցուցահանդէս մը, ուր 

ցուցադրուած էին Դամասկոսի մասնաճիւղի հրատարակութիւններ, լուսանկարներ, յուշանուէրներ եւ 

տարազներ: Տօնակատարութիւնը փակուեցաւ «Յառա՛ջ, նահատակ» քայլերգով: 
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Աբուսէֆեանի Ձեռնարկը 

Ի Նպաստ Սուրիահայութեան 

Կազմակերպութեամբ Արեւմտեան Միացեալ 

Նահանգներու մէջ գործող Սուրիահայութեան 

օժանդակութեան միացեալ գործադիր մարմինին 

(ՍԱՐՖ) եւ կատարողութեամբ դոկտ. Մարի Ռոզ 

Աբուսէֆեանի, 19 նոյեմբերին Կլենտէյլի մէջ 400 

մշակութասէր ունկնդիրներու ներկայութեամբ 

իրականացաւ թատերական արուեստի երեկոյ մը` ի 

նպաստ տասնեակ հազար սուրիահայերու, որոնք 

տակաւին կ՛ապրին պատերազմի արհաւիրքին մէջ: 

ՍԱՐՖ-ի ատենապետ Ժան Թիթիզեան բարի գալուստ մաղթելէ ետք ներկաներուն 

վերահաստատեց, թէ այնքան ատեն որ կան հայեր, որոնք կարիք ունին, պիտի օգնենք: 

Դոկտ. Աբուսէֆեան իր անզուգական արուեստով ներկայացուց «Տիգրան Մեծ» արքայից 

արքայի պատմական ժամանակաշրջանը` հայ ժողովուրդի անցեալի ու ներկայի քաղաքական 

ներկայացուցիչներու համեմատական չափանիշներով եւ իր մասնագիտական 

մենակատարութեամբ: Դոկտ. Աբուսէֆեան, որ ծնած է Սուրիոյ Հալէպ քաղաքը, ազգային ու 

քաղաքացիական ազնիւ պարտաւորութեամբ մը իր պատրաստակամութիւնը յայտնած էր իր 

իսկ արուեստի ճամբով նիւթաբարոյապէս օժանդակելու իր հայրենակիցներուն տագնապը 

մեղմացնելու բարեգործութեան: Աւարտին արուեստագիտուհիին յանձնուեցաւ ծաղկեփունջ մը 

եւ թռչնագիր շնորհակալագիր մը: 

Կի Մանուկեանի Ելոյթը 

Համազգայինի Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային 

վարչութեան եւ «Էլ. Էյ. Քոնսըրթ կրուփ»-ի հրաւէրով, 29 

նոյեմբերին, «Սեն Կապրիէլ Միշըն Փլէյհաուս»-ի շքեղ 

հանդիսասրահին մէջ իր առաջին եւ միակ 

նուագահանդէսով ելոյթ ունեցաւ միջազգային ճանաչումի 

արժանացած լիբանանահայ արուեստագէտ Կի 

Մանուկեան` ներկայութեամբ աւելի քան 1200 

հանդիսատեսի: 

Շրջանային վարչութեան անունով Անիթա Հաւաթեան բարի գալուստ մաղթելէ ետք 

ներկաներուն, ներկայացուց Կի Մանուկեան արուեստագէտը ու անոր արուեստին նկատմամբ 

Համազգայինի գնահատանքն ու արժեւորումը, մանաւանդ երբ շեշտը կը դրուի, հայկականին 

կողքին, ա՛յլ մշակոյթներու ծանօթացման եւ ներթափանցման, յատկապէս հայկական սփիւռքի 

պարագային, իր բազմաշերտ ու աշխարհացրիւ դրուածքով, ու իբրեւ այդպիսին` ենթակայ իր 

գտնուած վայրի մշակութային փոխազդեցութիւններուն, առանց զիջելու իր ազգային 

մշակութային ժառանգութենէն: 

Ելոյթի աւարտին, ծերակոյտի ներկայացուցիչ ծերակուտական Քեւին Տէ Լիոնի կողմէ 

գնահատագիր մը յանձնուեցաւ  Կի Մանուկեանին` առ ի գնահատանք այդ բացառիկ արուեստի 

երեկոյին, որ աննախընթաց էր իր տեսակին մէջ: 
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Երազանք Պահելու Սովորութիւն 

Նոր տարուան գիշերը բոլորս ալ 

հակամէտ ենք հեքիաթներու 

հաւատալ, իսկ երազանք պահելու 

սովորութիւնը, ինքնախաբէութիւն 

համարենք թէ անցողաի ցնորք, 

գոյութիւն ունի շատերու մօտ: Եթէ 

դուք ալ կը փափաքիք երազանք 

պահել, պէտք է կատարէք ճիշդ 

կէսգիշերին, երբ կը հեռանայ հին 

տարին, որպէսզի ան «լսէ» ձեր 

ցանկութիւնը եւ այդ մասին 

«շշնջայ» Նոր տարուան ականջին: 

Ահաւասիկ` երազանք պահելու 

զարմանազան ձեւեր. 

Երազանքը գրել թղթիկի մը վրայ, թղթիկը ծալել չորս հաւասար մասերու եւ ճիշդ 

կէսգիշերին զայն այրել մոմի բոցով եւ պարպել փրփրագինիի բաժակին մէջ ու խմել… 

*** 

Տօնածառին տակ դնել տուփիկ մը, ուր ընտանիքին անդամները կը զետեղեն իրենց 

երազանքի թղթիկները: Կէսգիշերէն 5 վայրկեան առաջ ձախ ձեռքով բռնել տուփիկը, 

աջով թղթիկները թափել պատուհանէն դուրս` մաղթելով, որ երազանքը իրականութիւն 

դառնայ: 

*** 

Պատրաստել ընտանիքի անդամներուն թիւով թուղթէ փաթիլներ, անոնց վրայ գրել 

իւրաքանչիւրին երազանքը եւ ճիշդ ժամը 12:00-ին փաթիլները պատուհանէն կամ 

պատշգամէն դուրս թափել: 

*** 

Ցանկութիւնը գծագրութեամբ մը պատկերել եւ զայն պահել անհասանելի տեղ մը: 

*** 

Ծիծաղեցա՞ք, անկասկած, բայց հաւատացէ՛ք, հրաշքներ միշտ ալ կը պատահին: 

www.yerakouyn.com 
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ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ  ՀԱՅՈՑ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ԹԵՄԻՆ 
P.O.BOX 8157, Salmiyeh 22052 – KUWAIT – Tel:25614392, e-mail: prelacy@armenianprelacykw.org 

ԹԵՄԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ ԹԻՒ 4 

 

Ընտրական Յանձնախումբս յիշեցնելով Ուրբաթ, 26 Դեկտեմբեր, 2014 թուականի 

Երեսփոխանական Ժողովի անդամներու ընտրութիւնը, կը ներկայացնէ կարգ մը տեղեկութիւններ, 

ընտրութեան օրը խուսափելու համար որեւէ թիւրիմացութիւններէ եւ անտեղի խճողումներ ստեղծելէ: 

1. Ընտրութիւնը պիտի սկսի Ուրբաթ, 26 Դեկտեմբեր, 2014 թուականի առաւօտեան ժամը 11:00-ին եւ 

կ'աւարտի երեկոյեան ժամը 5:00-ին: ( դէպի քուէատուփ առաջնորդող դուռը պիտի փակուի ճիշդ ժամը 

5:00-ին ): 

2. Եկեղեցւոյ շրջափակէն ներս, ցուցատախտակին վրայ պիտի գտնէք թեկնածուներուն անունները 

եւ ընտրելու իրաւունք ունեցող ազգայիններուն անուանացանկը: Ընտրելու պայմանները 

ամբողջացնողները իրաւունք պիտի ունենան ընտրելու միայն ցանկին վրայ յիշուած թեկնածուները: 

3. Ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան ԱՐԱԳԱԾ սրահը. հետեւաբար ընտրելու իրաւունք 

ստանալու համար, նախ պէտք է ստուգման սեղանը ներկայանալ՝ իր ինքնութիւնը հաստատող որեւէ 

փաստաթուղթով, ուր հաստատուելէ ետք իր ընտրելու իրաւունքը, իրեն կը տրուի քուէարկութեան 

յատուկ տոմսը, որ նախապէս պատրաստուած է (նախապէս Ազգային Տուրք վճարած ազգայիններուն 

համար), կամ տեղւոյն վրայ կը պատրաստուի (նոյն օրը Ազգային Տուրք վճարող ազգայիններուն համար), 

Ընտրական Յանձնախումբիս կողմէ: 

4. Քուէարկութեան տոմսը ստանալէ ետք պէտք է ուղղուիլ քուէատուփի անկիւնը, ուր դարձեալ 

քուէարկողի ինքնութիւնը հաստատուելէ ետք, իրեն կը տրուի կնքուած պահարան մը, որուն մէջ պէտք է 

զետեղել քուէաթղթիկը եւ ձգել քուէատուփին մէջ: 

5. Դարձեալ որպէս յիշեցում՝ կը յայտնենք, որ Երեսփոխանական Ժողովի անդամութեան իրենց 

թեկնածութիւնը առաջարկել փափաքողները, թող բարեհաճին փութալ, իրենց պաշտօնական 

դիմումնագիրը լեցնել Ընտրական Յանձնախումբիս՝ կամ Ազգային Առաջնորդարանիս 

քարտուղարութեան մօտ, մինչեւ Ուրբաթ, 19 Դեկտեմբեր, 2014-ի Կէսօրէ ետք ժամը 2-ին: 

6. Իւրաքանչիւր քուէարկող կրնայ քուէարկել առաւելագոյնը իննը թեկնածուներու անուններ: 

Ցարդ ներկայացած են հետեւեալ թեկնածուները ըստ այբբենական կարգի.- 

1. Պրն. Այվազեան Պօղոս 

2. Պրն. Էմրազեան Յակոբ 

3. Բժ. Թասլաքեան Մեսրոպ 

4. Պրն.  Կարպուշեան Եղիկ 

5. Պրն.  Մոմճեան Կոստանդին 

6. Պրն. Նազարեան Անուշաւան 

7. Պրն.  Պապլանեան Մարքօ 

8. Պրն. Պետիրեան Յարութ 

9. Պրն.  Փաթաթանեան Ֆիլիփ 

Կը յուսանք, որ այս ձեւով հարթած կ'ըլլանք որոշ դժուարութիւններ եւ ընտրութիւնները 

յաջողութեամբ կը պսակուին: 

             Ը Ն Տ Ր Ա Կ Ա Ն  

17 Դեկտեմբեր, 2014                           ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ 


