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Տէր Զօր
Օրեր առաջ, երբ կը թերթատէի «դիմատետրի» լուրերու բաժինը, զարմանքով ու ցաւով
կարդացի, որ խումբ մը աւազակներ պայթեցուցած են Տէր Զօրի Սրբոց Նահատակաց
եկեղեցին: Փորձեցի տարբեր կայքերէ ստոյգ իմանալ հաղորդուած լուրին իսկութիւնը,
սակայն փոխանցուած լուրերը զուրկ էին շօշափելի փաստերէ: Անգամ կարդալով
բարձրաստիճան
պաշտօնեաներու
յայտարարութիւնները՝
կատարուած
բարբարոսութեան մասին, կ'ուզէի հաւատալ, որ տարածուած լուրը չար կատակ մը
եղած ըլլալու էր:
Տէր Զօրը համայն հայութեան ուխտավայրն է, ուր տարին մէկ անգամ, Ապրիլ 24ին, աշխարհի տարբեր
անկիւններէն հայորդիք կը հաւաքուին ու մեր պապերու աճիւններուն կողքը կը նորոգեն իրենց ուխտը:
Այդ օր Եկեղեցւոյ մատրան բակը կ'ըլլայ մարդաշատ՝ հոգեւոր եւ աշխարհիկ բարձրաստիճան այրերով,
միութենական երիտասարդներով եւ ուխտաւորներով: Քանի մը տարի ինքս ալ ներկայ գտնուած եմ ու
ականատես եղած այդ բոլորին: Այսօր, սակայն, առաւելաբար միտքս ու հոգիս տանչողը մանկութեան
յիշողութիւններն են, որոնք ոսկեայ թելերով կապուած են Սուրբ մատրան ու ընդարձակ բակին:
Ազատօրէն վազվզելու եւ մանչուկի մը համար ամենասիրելի խաղը հանգիստ կերպով խաղալու բոլոր
յարմարաւէտութեանց կողքին, հայկական զարդաքանդակներով կանգնած խաչքարերն ու յուշաքարերը
հանգստութիւն եւ խաղաղութիւն հաղորդած են մանուկիս սրտին, իսկ անապատի արեւէն շիկացած
քարերու բուրմունքը՝ հարազատօրէն կապած անոնց վրայ քանդակուած Աստուածաշնչեան
համարներուն եւ աղօթքներուն՝ ստիպելով անգիր իմանալ բոլորը: Կը խոստովանիմ, որ առաջին անգամ
հոն ծանօթացած եմ հայկական խաչքարերուն եւ մեր եկեղեցւոյ աղօթքներուն:
Իսկ այսօր... գետնին կը հաւասարի պատմութեան մէկ այլ յիշատակարան եւս: Յիշատակարան մը, որ կը
պատմէ ոչ միայն հայ ժողովուրդի դառն անցեալի, այլեւ հայ-արաբ ժողովուրդներու բարեկամութեան
մասին: Այսօր շատեր կը թերթատեն իրենց լուսանկարչական ալպոմները եւ կը վերագտնեն «Սրբոց
Նահատակաց» մատրան մէջ անցուցած յուշերը:
Եկեղեցւոյ բակի կեդրոնական մուտքի աստիճաններուն երկու կողմերը, իրար դիմաց, հսկայ քարերու
վրայ Աստուածաշունչէն երկու համար փորագրուած է (ներկայ ժամանակով կ'ըսեմ, որովհետեւ վերջին
նկարին մէջ կը նկատեմ, որ քարերէն մէկը դեռեւս կանգուն է). մին՝ Յովհաննու Աւետարանին մէջ
յիշատակուած Քրիստոսի խօսքը («Եթէ ոչ հատն ցորենոյ անկեալ յերկիր մեռանիցի ինքն միայն կայ, ապա
եթէ մեռանիցի, բազում արդիւնս առնէ... »), իսկ միւսը՝ Մատթէոսի («Մի երկնչիք յայնցանէ որ սպանանեն
զմարմին եւ զոգի ոչ կարեն սպանանել…»): Բարբարոսներու ձեռքով քանդուած տաճարը մեր
մարմինները անգամ մը եւս սպաննեցին, սակայն մեր ոգին մնաց անսասան:
Քանդուած Տաճարը կը վերականգնուի, եւ վերականգնուած տաճարին մէջ անգամ մը եւս սերունդներ
յաղթանակած կեանքը կը տօնախմբեն, այն մեծ երազին ակնդէտ, որ հաւատքով ու հայրենասիրական
ոգիով պիտի կերտենք մեր կեանքի նոր արշալոյսը:

Ճորճ Արապաթլեան
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Մարգարեան. «Մենք Կ՛ուզենք Երկրին Մէջ Հիմնական
Փոփոխութիւն Մտցնել»
Հայաստանի անկախութեան վերականգնման 23-րդ տարեդարձին օրը «Արմենիա» պատկերասփիւռի
կայանին «Ռ-Էվոլիւցիա» հաղորդաշարին հիւրն էր ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեան:
Հարցազրոյցին ընթացքին պատասխանելով հաղորդավարին հարցումին, որ կ՛ըսէր, թէ Հայաստանը
ներկայ քաղաքական համակարգով, եթէ 100 առ հարիւր համամասնական կամ խորհրդարանական
համակարգին անցնի այդ համակարգը որքանո՛վ կը փոխուի, Հրանդ Մարգարեան ըսաւ, որ «այսօրուան
սահմանադրութեամբ ներկայի իշխանութիւնները երկու անգամով վերարտադրուած են: Յաջորդ
սահմանադրութիւնը կրնայ ապահովել իշխանութիւններուն վերարտադրումը կամ չապահովել: Ձուկը
ջուրին մէջ ի՞նչ բանի մասին կը խօսինք: Եթէ մենք դրական մարդիկ ենք եւ այլ նպատակ չենք
հետապնդեր,
որն է տրամաբանութիւնը. երթանք մեր առաջարկներով, ըսենք, չորս ընդդիմադիր քաղաքական ուժերս
այս պահանջը կը ներկայացնենք, կ՛ընդունիս` փոփոխութիւններու հետ ենք, չես ընդունիր` դէմ ենք
փոփոխութիւններուն: Մենք այս մէկը չկատարեցինք, ըսե՞մ ինչու չկատարեցինք: Այստեղ է, որ իրենք
ազնիւ չեն: Իրենք տեսան, որ իշխանութեան մակարդակով կայ բաց մը, ստեղծուած է բաց մը: Իրենց կը
թուի, որ բաց մը ստեղծուած է: Յաջորդ նախագահական ընտրութիւններուն կը տեսնեն հաւանական
թեկնածու, ընտրուող թեկնածու գոյութիւն չունի: Հաւանական կը նկատեն, որ իրենց թեկնածուն այս
ամայութեան մէջ ընտրուելու կարելիութիւն կ՛ունենայ: Մոռցան իրենց 2012-ին ըսածները, մոռցան
այսքան տարիներ համակարգային փոփոխութիւններուն վերաբերեալ իրենց ըսածները: Մոռցան
վերջապէս, որ Ազգային ժողովի ընտրութիւնները 2017-ին տեղի պիտի ունենան, նախագահական
ընտրութիւնը` 2018-ին: Կը մոռնան այս ամէնը, եւ կը փորձեն խնդիրը ցոյց տալ ծուռ հայելիի մէջ:
Կարողութիւնը չունին ժողովուրդին ըսելու` ժողովուրդ, մենք Սերժ Սարգսեանը կ՛ուզենք փոխարինել
մեր Սերժ Սարգսեանով, բայց երկրին մէջ ոչ մէկ փոփոխութիւն պէտք է ըլլայ:
Պատասխանելով «ո՞վ է իրենց Սերժ Սարգսեանը» հարցումին` Հրանդ Մարգարեան ըսաւ. «Իրենց
հարցուցէք: Ես բարոյական չեմ նկատեր իրենց տեղը յայտարարութիւն կատարել: Բայց ես ալ գիտեմ,
դուք ալ գիտէք, բոլորն ալ գիտեն` իրենց ուզածը Սերժ Սարգսեանը իրենց Սերժ Սարգսեանով փոխելն է,
առանց

երկրին

մէջ

փոփոխութիւն

մտցնելու:

Այդ

պատճառով

դէմ

են

սահմանադրութեան

փոփոխութիւններուն, որովհետեւ իրենք կը մտածեն, Ազգային ժողովի ընտրութիւններուն կարելիութիւն
չունին յաջողելու, իշխանութիւնը պիտի վերարտադրուի Ազգային ժողովի ընտրութիւններուն ընթացքին:
Իրենք այդպէս կը մտածեն: Բայց նաեւ կը մտածեն, հոգ չէ, եթէ նախագահական ընտրութեան մեր Սերժը
բերենք նախագահ, առնետավազք տեղի կ՛ունենայ, այսինքն` Ազգային ժողովի մեծամասնութիւնը կը
փոխուի առնետավազքի իբրեւ հետեւանք, այսինքն` ի՞նչ, ոչինչ փոխուեցաւ այս երկրին մէջ: Այսինքն նոյն
մարդոց վրայ, որ այսօր Սերժ Սարգսեանը կը յենի, վաղը ընդդիմութեան Սերժը պիտի յենի: Ի՞նչ կ՛ընենք
մենք այս ընթացքով, մեր երկրին ծառայութի՞ւն կը մատուցենք: Մենք հայրենասէ՞ր ենք: Մենք
գաղափարական մարդի՞կ ենք, թէ՞ ուղղակի առիթէն կ՛ուզենք օգտուիլ: Մենք ալ կ՛ուզենք առիթէն
օգտուիլ եւ երկրին մէջ հիմնական փոփոխութիւններ մտցնել, որ երկիրը իսկապէս ժողովրդավարական
դառնայ»:
Յայտնենք, որ Հրանդ Մարգարեանի հետ կատարուած հարցազրոյցին ամբողջութիւնը կու տանք
հետագային:
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Նախագահ Սարգսեան ՄԱԿ-ի Ամպիոնէն Ուշագրաւ
Յայտարարութիւն Կատարեց. Հայաստան Լրջօրէն Կը
Քննարկէ Հայաստան – Թուրքիա Արձանագրութիւնները
Խորհրդարանէն Ետ Կանչելու Հարցը
Հայաստանի
Հանրապետութեան
նախագահ
Սերժ
Սարգսեան
Չորեքշաբթի օր երեկոյեան ՄԱԿ-ի
Ընդհանուր ժողովին ընթացքին ելոյթ
ունենալով յայտնեց, որ պաշտօնական
Երեւանը նախաձեռնած է հայ-թրքական
յարաբերութիւններու
կարգաւորման
հոլովոյթին,
սակայն
Թուրքիոյ
ապակառուցողական
դիրքորոշումին
պատճառով
այսօր
պաշտօնական
Երեւան լրջօրէն կը քննարկէ Հայաստան
–
Թուրքիա
արձանագրութիւնները
խորհրդարանէն ետ կանչելու հարցը:
«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ նախագահ Սերժ Սարգսեան ըսած է. «Յայտնի է, որ
պաշտօնական Երեւանի նախաձեռնած Հայաստան – Թուրքիա յարաբերութիւններու
կարգաւորման հոլովոյթը հասաւ մինչեւ Ցիւրիխեան արձանագրութիւններու ստորագրում: Այդ
արձանագրութիւնները արդէն տարիներ շարունակ դարակներուն մէջ են` սպասելով Թուրքիոյ
խորհրդարանի վաւերացումին: Պաշտօնական Անգարան բացայայտօրէն կը հռչակէ, որ այդ
արձանագրութիւնները կը վաւերացնէ միայն, եթէ Լեռնային Ղարաբաղը` ազատ Արցախը,
հայերը յանձնեն Ազրպէյճանին: Հայաստանի եւ Արցախի մէջ պարզ մարդիկ այսպիսի
նախապայմաններուն շատ յաճախ կ՛արձագանգեն շատ պարզ. «Գրողի ծոցը վաւերացնեն»:
Ժողովրդական լեզուով արտայայտուած այս
բառերուն մէջ խտացուած է ամբողջ ազգի մը
դարաւոր պայքարը, որ ուրիշին հայրենիքին վրայ
առուծախ ընողներուն անառարկելիօրէն կը
բացատրեն` հայրենիքը սուրբ է եւ ձեր առուծախը
հեռու պահեցէք մեզմէ: Այս պայմաններուն մէջ է,
որ պաշտօնական Երեւանը այսօր լրջօրէն կը
քննարկէ հայ-թրքական արձանագրութիւնները
խորհրդարանէն ետ կանչելու հարցը»:
Յայտնենք,
որ
Հայաստան
–
Թուրքիա
արձանագրութիւնները
խորհրդարանէն
ետ
կանչելու մասին Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը խօսած էր նաեւ 20
Սեպտեմբերին` Հայաստան – սփիւռք 5-րդ համաժողովի փակման արարողութեան ժամանակ`
արձագանգելով ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի
պատասխանատու Կիրօ Մանոյեանի ելոյթին:
Նշենք, որ նախագահ Սարգսեանի յայտարարութիւնը ամբողջութեամբ կու տանք հետագային:
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Թուրքիոյ Մէջ Միացեալ Նահանգներու Նոր Նշանակուած
Դեսպանը Խուսափած Է Հայոց Ցեղասպանութեան
Ուղղակի Յիշատակումէն
Ամերիկայի Հայ դատի գրասենեակէն «Արմէնփրես»-ին յայտնած են, որ պատասխանելով
ծերակուտական Մարք Քըրքի հարցումին, Թուրքիոյ մէջ Միացեալ Նահանգներու նոր
նշանակուած դեսպան Ճոն Պաս ըսած է, որ իրեն համար Թուրքիոյ ազգային եւ կրօնական
համայնքներուն նկատմամբ յարգանքը, ինչպէս նաեւ` կրօնական նշանակութիւն ունեցող
կալուածներու նկատմամբ սեփականութեան իրաւունքի վերականգնումը շատ կարեւոր
առաջնահերթութիւն պիտի ըլլայ:
Ծերակուտական Քըրքի հարցումները վերաբերած են Հայոց ցեղասպանութեան եւ Թուրքիոյ
կողմէ հայկական, յունական եւ ասորական եկեղեցիներու բռնագրաւուած կալուածները
վերադարձնելու վերաբերեալ Միացեալ Նահանգներու քաղաքականութեան: Հետեւելով
Սպիտակ տան կողմէ ստացած ցուցմունքներուն` Պաս խուսափած է Հայոց ցեղասպանութեան
ուղղակի յիշատակումէն` նշելով, որ այդ ողբերգութիւնը անուանելու արտաքին գործոց
նախարարութեան կողմէ օգտագործուող եզրաբանութիւնը նախագահին կողմէ ընդունուած
սահմանում է: Այսպէս, արտաքին գործոց նախարարութեան քաղաքականութեան ծիրին մէջ
ճանչնալով Օսմանեան կայսրութեան վերջին օրերուն 1,5 միլիոն հայու սպանութեան եւ
աքսորի փաստը, ամերիկացի դիւանագէտը բացայայտ կերպով շրջանցած է սպանութիւններու
համար պատասխանատուութեան շուրջ ծերակուտական Քըրքի հարցումը:
Ընդունելով, որ թրքական կառավարութիւնը 1936-2011 թուականներուն ընթացքին
բռնագրաւած է քրիստոնէական եւ հրէական կրօնական համայնքներուն պատկանող
կալուածները, Պաս թուած է քանի մը որոշակի քայլեր, որոնք պատրաստ է ձեռնարկելու նշեալ
կալուածներու վերադարձին ապահովման օժանդակելու համար:

Տէր Զօրի Եկեղեցւոյ Ականահարումին Դէմ
Դատապարտումի Բուռն Ալիքը Կը Շարունակուի
Ս. Էջմիածինի Դատապարտումը
Մայր աթոռ Ս. Էջմիածինը խստօրէն կը դատապարտէ հայոց նուիրական սրբավայր
հանդիսացող Տէր Զօրի Սրբոց Նահատակաց հայկական եկեղեցւոյ պայթեցումը ահաբեկչական
խմբաւորումներուն կողմէ: Հայոց ցեղասպանութեան նահատակներուն մասունքները
ամփոփող եկեղեցւոյ աւերումը անարգալից քայլ է հայ ժողովուրդի եւ անոր սուրբ
նահատակներուն յիշատակին նկատմամբ:
«Տեղի ունեցածը անթաքոյց դրսեւորում է Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելիցի
յիշատակութեան նախօրեակին հարուածելու հայ ժողովուրդի պահանջատիրական արդար
ձգտումները: Կատարուածը անմարդկային բարբարոսութիւն է եւ չի կրնար արդարացուիլ
որեւէ կրօնի կամ գաղափարախօսութեան կողմէ, որ հիմնուած է աստուածապաշտական եւ
մարդասիրական արժէքներու վրայ:
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«Կը յորդորենք մեր ժողովուրդի զաւակներուն աւելիով
ամրապնդուելու մեր նահատակներուն նկատմամբ յարգանքի
իրենց ուխտին մէջ եւ ի դերեւ հանելու չարագործներուն բոլոր
դաւադրութիւնները:
Կոչ
կ՛ուղղենք
նաեւ
միջազգային
հանրութեան
դատապարտելու
յիշեալ
վայրագութիւնը`
կանխելու համար նման ոճրագործութիւններու հաւանական
կրկնութիւնը», նշուած է Մայր աթոռ Ս. Էջմիածինի հաղորդագրութեան մէջ:

Ծերակուտական Ճիմ Քոսթա ԿըԴատապարտէ
Միացեալ Նահանգներու անդամ Ճիմ Քոսթա խստօրէն դատապարտած է ՏԱՀԵՇ-ի կողմէ 21
Սեպտեմբերին Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու մասունքները ամփոփող` Տէր Զօրի Սրբոց
Նահատակաց եկեղեցւոյ ականահարումը: Ըստ «Արմէնփրես»-ի, Քոսթա այս մասին նշում
կատարած է «Թուիթըր»-ի իր էջին մէջ:
«Խստօրէն կը դատապարտեմ ՏԱՀԵՇ-ի կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան յուշարձանի պղծումը
Սուրիոյ մէջ», գրած է ան:

Արամ Ա. Կաթողիկոս Խստօրէն Կը Դատապարտէ Տէր
Զօրի Եկեղեցւոյ Ականահարումը
Երկուշաբթի, 22 Սեպտեմբեր 2014-ի առաւօտուն, Աթէնք
հասնելէն անմիջապէս ետք, Արամ Ա. կաթողիկոս խոր ցաւով եւ
յուզումով իմացաւ Տէր Զօրի եկեղեցւոյ ականահարումը :
Վեհափառ հայրապետին հասած տեղեկութեանց համաձայն,
ասիկա ծրագրուած ոճիր մըն է Տէր Զօրի մէջ Հայոց
ցեղասպանութեան նահատակներուն նուիրուած եկեղեցւոյ, անոր
կից գտնուող թանգարանին եւ համալիրին ականահարումը
ոճրագործ ձեռքերու կողմէ:
Վեհափառ հայրապետը խստիւ դատապարտելէ ետք յիշեալ
ոճրային արարքը ըսաւ. «Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի
սեմին եւ Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 23-րդ
տարեդարձի օրը կատարուած այս ոճիրը մենք կը նկատենք
բարբարոսային արարք մը: Այս ոճիրին ետին գտնուող ձեռքերը
թող իմանան, որ մեր նահատակներուն յիշատակը եւ յանուն
արդարութեան մեր ժողովուրդին պայքարը խորհրդանշող Տէր
Զօրը, իբրեւ Հայոց ցեղասպանութեան նահատակներու սրբավայր, կարելի չէ քանդել մեր
ժողովուրդի հաւաքական յիշողութեան մէջ»:
Առաւօտուն, վեհափառ հայրապետը Յունաստանի վարչապետ Անտոնիս Սամարասին եւ
Աթէնքի ու համայն Յունաստանի Երոնիմոս Բ. արքեպիսկոպոսին հետ իր հանդիպումներուն
ընթացքին լայնօրէն անդրադարձաւ Տէր Զօրի եկեղեցւոյ ու համալիրին քանդումի ոճրային
արարքին: Վեհափառ հայրապետը կո՛չ կ՛ուղղէ պետական, քաղաքական ու կրօնական
պատասխանատուներուն խստօրէն դատապարտելու այս արարքը եւ զայն օտար
շրջանակներու ուշադրութեան յանձնելու:
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Սփիւռքի Նախարարութիւնը խստօրէն կը դատապարտէ
անասելի վայրագութեան նոր դրսեւորումը
21 Սեպտեմբերին ՏԱՀԵՇ ահաբեկչական խմբաւորումը ականահարած է Սուրիոյ Տէր Զօր
քաղաքի Ռաշտիէ թաղամասին մէջ գտնուող Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին
կառուցուած Սրբոց Նահատակաց յուշահամալիրի պատմական եկեղեցին:
Այս առնչութեամբ Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան կը
յայտնէ. «Նախարարութիւնը խստօրէն կը դատապարտէ այս անասելի վայրագութեան,
մշակութային ցեղասպանութեան նոր դրսեւորումը, կոչ կ’ուղղէ սփիւռքեան բոլոր
կառոյցներուն եւ կազմակերպութիւններուն, զանգուածային լրատուամիջոցներուն` հայ
ժողովուրդի նուիրական սրբավայրին դէմ իրագործուած այս սոսկալի վանտալիզմին դէմ
բողոքի ձայն բարձրացնելու, դիմելու իրենց բնակած երկիրներու իշխանութիւններուն,
օտարերկրեայ դեսպանութիւններուն, միջազգային կազմակերպութիւններուն, մշակոյթի
պահպանութեամբ
զբաղող
հեղինակաւոր
կառոյցներուն`
դատապարտելու
Հայոց
ցեղասպանութեան անմեղ զոհերու յիշատակի, հայ ժողովուրդի եւ բոլոր ազգերու, մարդու եւ
ամբողջ մարդկային քաղաքակրթութեան դէմ իրականացուած ոճիրը եւ միջոցներ ձեռք
առնելու` ուղիներ գտնելու, կանխելու համար նման քստմնելի յանցագործութիւնները:
Վստահ եմ, որ ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի նախօրեակին, համայն հայութիւնը պիտի
դրսեւորէ միասնական կամք ու վճռակամութիւն` իր ձայնը լսելի դարձնելով ամբողջ
աշխարհին»:

Նախագահ Սահակեան Պարոնուհի Քոքսի Հետ Քննարկեց
Արցախի Խնդիրները
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեան
Չորեքշաբթի օր ընդունեց
պարոնուհի Քերոլայն Քոքսը եւ անոր
ընկերակցող պատուիրակութիւնը:
Տեսակցութեան ընթացքին քննարկուեցան
ազրպէյճանական-ղարաբաղեան
տագնապի
լուծման, Արցախի ներքին եւ արտաքին
քաղաքականութեան
եւ
շրջանային
հոլովոյթներուն վերաբերող հարցեր:
Սահակեան բարձր գնահատեց պարոնուհիին աջակցութիւնը Արցախին` զայն նկատելով
անշահախնդիր մարդասիրութեան եւ անկեղծ ընկերութեան օրինակելի դրսեւորում:
Տեսակցութեան մասնակցեցան Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար
Կարէն Միրզոյեան, առողջապահութեան նախարար Յարութիւն Քուշքեան եւ այլ
պաշտօնատարներ:
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Եւրոպական Խորհուրդի Կեդրոնատեղիին Մէջ Նշած Են
Հայաստանի Անկախութեան Վերականգնման 23-Ամեակը
Եւրոպական խորհուրդի Սթրազպուրկի կեդրոնատեղիին մէջ, Եւրոպական խորհուրդին մէջ
Հայաստանի
Հանրապետութեան մնայուն ներկայացուցչութիւնը
22
Սեպտեմբերին
կազմակերպած է ընդունելութիւն` Հայաստանի անկախութեան վերականգնման 23-րդ
տարեդարձին առիթով:
Ըստ
Հայաստանի
արտաքին
գործոց
նախարարութեան մամլոյ ծառայութեան,
ընդունելութեան ողջոյնի խօսք արտասանած
է Եւրոպական խորհուրդին մէջ Հայաստանի
Հանրապետութեան մնայուն ներկայացուցիչ
դեսպան Արմէն Պապիկեան:
Ողջունելով հիւրերը` դեսպան Պապիկեան իր
խօսքին մէջ ընդգծած է, որ արդէն 23 տարի է
ի վեր Հայաստանի Հանրապետութիւնը
կ՛ընթանայ
ժողովրդավարութեան
կառուցման անդառնալի ուղիով եւ այդ
ճամբուն վրայ կարեւոր է նաեւ Եւրոպական
խորհուրդին օժանդակութիւնը:
Խօսելով Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան տարիներու նուաճումներուն մասին`
Արմէն Պապիկեան նշած է, որ Հայաստան աշխուժ զարգացող ժողովրդավարութեամբ
պետութիւն է` հիմնուած Եւրոպական խորհուրդի արժէքներուն եւ սկզբունքներուն վրայ:
Մարդկային իրաւունքները, օրէնքի իշխանութիւնը եւ ժողովրդավարութիւնը Հայաստանի մէջ
զուտ կարգախօսներ չեն, այլ` պետութեան զարգացման մարտավարութեան անքակտելի
բաղադրիչներ:
Ընդունելութեան ներկայ եղած են Եւրոպական խորհուրդի բարձրաստիճան պաշտօնատարներ,
դիւանագէտներ,
Սթրազպուրկի
տեղական
ինքնակառավարման
մարմիններու,
հասարակական կազմակերպութիւններու եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչներ:

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ

Հայ լեզուն տունն է հայուն աշխարհիս չորս ծագերուն,
Ուր կը մտնէ ամէն հայ իբրեւ տանտէր հարազատ,
Կը ստանայ սէր ու սնունդ, սրտի հպարտ ցնծութիւն
Եւ բորեանէն ու բուքէն հոն կը մնայ միշտ ազատ։
ՄՈՒՇԵՂ ԻՇԽԱՆ
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Ուաշինկթըն Սուրիոյ Մէջ ՏԱՀԵՇ-ի Դէմ Հարուածներուն
Սկիզբը Յայտարարեց
Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան
նախարարութիւնը յայտարարեց, որ Սուրիոյ
մէջ
ՏԱՀԵՇ-ի
դիրքերուն
դէմ
այլ
«գործընկերներու»
օգնութեամբ
հարուածները ընթացք առած են: Փենթակոնի
բանբեր Ճոն Քըրպի յայտարարեց, որ Սուրիոյ
մէջ ՏԱՀԵՇ-ի դիրքերը հարուածած են
ռմբաձիգներով
եւ
«Թոմահոք»
տիպի
հրթիռներով,
որոնք
արձակուած
են
Միջերկրական ծովու միջազգային ջուրերուն
մէջ գտնուող ամերիկեան մարտանաւերէ:
Երկուշաբթիէն Երեքշաբթի լուսցող գիշերուան ընթացքին հարուածներուն թիրախները Ռաքքա
նահանգին մէջ ՏԱՀԵՇ-ի կեդրոններն էին: Ամերիկացի պաշտօնատար մը յայտարարեց, որ
յարձակումին մասնակից էին Սէուտական Արաբիան, Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները,
Յորդանանը եւ Պահրէյնը: Յորդանանեան բանակը աւելի ուշ հաստատեց իր մասնակցութիւնը:
Պահրէյն եւ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ եւս հաստատեցին իրենց երկրին
մասնակցութիւնը: Նշենք, որ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերիի
Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ Թուրքիա պիտի մասնակցի ՏԱՀԵՇ-ի դէմ օդային
հարուածներուն:
Օդային հարուածները ներառած են Քայիտայի առնչակից Խորասան խմբաւորումը, որ կը
պատրաստուէր ամերիկեան եւ եւրոպական շահերու դէմ յարձակումներու: Աղբիւրները
նշեցին, որ այդ հարուածները պիտի շարունակուին:
Արդարեւ, Չորեքշաբթի օր ամերիկեան օդուժը շարունակեց Սուրիոյ մէջ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ
յարձակումները` ռմբակոծելով Հասաքա նահանգի Հոլ շրջանը, Իտլիպի գիւղական շրջանին մէջ
գտնուող Քաֆարտրիանի մէջ Ժապհաթ Նուսրայի կեդրոնատեղի մը եւ Սարմատայի մէջ
զինագործարան մը: Իտլիպի գիւղական շրջանին մէջ ամերիկեան օդուժի մէկ հարուածին
պատճառով սպաննուեցան Ժապհաթ Նուսրայի մարտական ղեկավարներէն Ապու Եուսեֆ
Թուրքին եւ անոր զինակիցները:
Ամերիկեան օդուժի յարձակումներուն կողքին Չորեքշաբթի օր սուրիական օդուժը եւս
հարուածեց Թուրքիոյ սահմանակից Ռաս Ուլ Այն շրջանի Ալիա գիւղին մէջ գտնուող ՏԱՀԵՇ-ի
մէկ հրամանատարական կեդրոնը, ինչպէս նաեւ Հասաքէյի արեւմուտքը գտնուող Ղուրրա,
Մաղլուճա եւ Ապու Թլել գիւղերուն մէջ խմբաւորումին պատկանող կեդրոններ:
Սուրիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտնեց, որ Սուրիոյ արտաքին գործոց
նախարար Ուալիտ Մոալլեմ իրաքցի իր պաշտօնակից Իպրահիմ Ժահֆարիի ճամբով
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրիէն պատգամ մը ստացած է,
որ Ուաշինկթըն վճռած է հարուածել Սուրիոյ մէջ ՏԱՀԵՇ-ին պատկանող դիրքեր, իսկ ՄԱԿ-ի
մօտ Միացեալ Նահանգներու մնայուն ներկայացուցիչը յարձակումէն ժամեր առաջ ՄԱԿ-ի մէջ
Սուրիոյ մնայուն ներկայացուցիչին յայտնած է, որ Միացեալ Նահանգներն ու անոնց
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դաշնակիցները յարձակումներ պիտի գործեն Սուրիոյ մէջ ՏԱՀԵՇ-ի դիրքերուն դէմ: Միացեալ
Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութենէն պաշտօնատար մը հաստատեց, որ
Ուաշինկթըն Դամասկոսը տեղեակ պահած է, սակայն արտօնութիւն չէ խնդրած, սակայն աւելի
ուշ նախարարութեան բանբեր Ճեն Փսաքի յայտարարեց, որ իրենք Դամասկոսը ո՛չ նախօրօք
տեղեակ պահած են, ո՛չ ալ արտօնութիւն խնդրած են:
Ռուսիոյ
նախագահ
Վլատիմիր
Փութին
Երկուշաբթիէն Երեքշաբթ ի լուսցող գիշերուան
ընթացքին ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար
Պան
Քի
Մունին
հետ
հեռաձայնային
հաղորդակցութեան մը ընթացքին յայտնած է,
որ սուրիական հողերուն վրայ ՏԱՀԵՇ-ի
դիրքերուն դէմ օդային հարուածները պէտք չէ
տեղի
ունենան
առանց
սուրիական
կառավարութեան հաւանութեան:
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամա Չորեքշաբթի օր ուղերձի մը մէջ յայտնեց,
որ իր երկիրը լայն տարողութեամբ պիտի գործէ, իսկ ահաբեկչութեան դէմ պայքարի դաշինքի
ուժը աշխարհին ցոյց պիտի տայ, որ «ահաբեկչութեան դէմ պատերազմը միայն մերը չէ»:
«Դաշինքը կը հաստատէ, որ ճակատամարտը Միջին Արեւելքի մէջ ահաբեկչութիւնը մերժող
բոլոր երկիրներուն եւ ժողովուրդներուն ճակատամարտն է»:
Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ Իրաքի վարչապետի պատուիրակ Ֆալեհ Ֆայեատին
յայտնեց, որ Սուրիա կ՛աջակցի ահաբեկչութեան դէմ պայքարին ծառայող որեւէ ջանքի, իսկ այդ
ջանքերուն յաջողութիւնը միայն զինուորական քայլերու առնչուած չէ:
Միւս կողմէ, քրտական աղբիւրներ «Շարք Աուսաթ» օրաթերթին յայտնած են, որ սուրիացի
քիւրտեր Տիգրանակերտէն եւ Թուրքիոյ սահմանակից շրջաններէն օժանդակութիւն ստանալէ
ետք յաջողած են կանգնեցնել Քոպանի քաղաքին ուղղութեամբ ՏԱՀԵՇ-ի յառաջխաղացքը:
Քիւրտ զինեալները Աֆրինէն եւ Ժազիրա շրջանէն յարձակումներ շղթայազերծած են Քոպանիի
գիւղական շրջաններ հասնելով` քաղաքին պաշարումին վերջ տալու համար: Անոնք յաջողած
են Ռաս Ուլ Այնի եւ Թել Ապիատի միջեւ տարածութեան կէսը կտրել եւ բազմաթիւ գիւղեր
ազատագրել, եւ այժմ կը յառաջանան դէպի Թել Ապիատ` Այն Արապի գիւղական շրջանը
պաշարումէն փրկելու համար:

ՏԱՀԵՇ Ինչի՞ Դիմաց Ազատ Արձակած Է Թուրք
Պատանդները
«Հիւրրիյէթ Տէյլի Նիուզ» կը հաղորդէ, որ Սուրիոյ մէջ գործող Լիուա Թաուհիտ խմբաւորումը
ազատ արձակած է իր մօտ գտնուող ՏԱՀԵՇ-ի 50 անդամներ, ներառեալ` Հալէպի մէջ
սպաննուած անոր ղեկավարներէն մէկուն կինն ու երեխաները, որուն փոխարէն ՏԱՀԵՇ ազատ
արձակած է 101 օրէ ի վեր իր մօտ գտնուող 49 թուրք պատանդները:
Միւս կողմէ, ԱՓԱ լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Ազրպէյճանի մէջ ձերբակալուած
են 26 ազրպէյճանցիներ, որոնք կռուած են ՏԱՀԵՇ-ի եւ այլ արմատական խմբաւորումներու
շարքերուն մէջ: Ազրպէյճանական օրէնսդրութեամբ անոնք կրնան մինչեւ քսան տարուան կամ
ցկեանս բանտարկութեան դատապարտուիլ:
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Դաշնակից Ուժերու Օդանաւերը Կը Շարունակեն
Հարուածել Սուրիոյ Մէջ ՏԱՀԵՇ-ի Դիրքերը
Դաշնակից ուժերու օդանաւերը Չորեքշաբթի օր
շարունակեցին հարուածել Սուրիոյ մէջ ՏԱՀԵՇ-ի
դիրքերը:

Չորեքշաբթի

օր

առաւօտեան

օդանաւերը հարուածեցին Սարին շրջանին մէջ
գտնուող դիրքեր եւ ՏԱՀԵՇ-ի մատակարարման
գիծեր

եղող

շրջաններ,

իսկ

Երեքշաբթիէն

չորեքշաբթի լուսցող գիշերուան ընթացքին անոնք
օդային հարուածներ հասցուցին ահաբեկչական
կազմակերպութեան

կողմէ

ամբողջովին

պաշարուած Այն Արապի (Քոպանի) մօտ գտնուող
շրջաններուն: Մարդկային իրաւանց սուրիական
դիտարանը

հաղորդեց,

որ

չորեքշաբթի

օր

օդանաւեր Թուրքիոյ օդային տարածքէն մուտք գործած են Սուրիա եւ հարուածած ՏԱՀԵՇ-ի
մատակարարման գիծերը, սակայն «Ռոյթըրզ» հաղորդեց, որ թրքական աղբիւր մը հերքած է,
թէ Թուրքիոյ օդային տարածքը կամ Ինճիրլիքի զօրակայանը օգտագործուած է յարձակումը
գործելու համար: «Թըրքիշ Տէյլի Նիուզ» իր կարգին հաղորդեց, որ Թուրքիոյ վարչապետի
գրասենեակէն աղբիւրներ իրենց կարգին հերքած են լուրը: Նշենք, որ թրքական «Տողան»
լրատու գործակալութիւնը հաղորդած էր, որ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան 23
Սեպտեմբերին

Նիւ

Եորքի

մէջ

յայտնած

էր,

որ

Թուրքիա

կրնայ

ՏԱՀԵՇ-ի

դէմ

գործողութիւններուն մասնակցութիւնը մերժող իր կեցուածքը փոխել եւ ներկայիս կը սերտէ
դերակատարութիւն մը, որ «կը ներառէ ամէն բան: Թէ՛ զինուորական, թէ՛ քաղաքական»`
աւելցնելով. «Անշուշտ մեր բաժինը պիտի կատարենք»:
Դաշնակից ուժերու օդանաւերը նաեւ տասնեակներով յարձակումներ գործեցին Տէր Զօր
նահանգի Իրաքի սահմանակից Պուքամելի մօտ գտնուող Սինահա եւ Հաժանա շրջաններուն
մէջ գտնուող ՏԱՀԵՇ-ի կեդրոններուն եւ դիրքերուն դէմ: Սէուտական լրատուամիջոցներ
հաղորդեցին, որ Սէուտական Արաբիոյ գահաժառանգին զաւակը` Խալետ պըն Սալման Պըն
Ապտել Ազիզ Ալ Սէուտ խումբ մը սէուտցի օդաչուներու հետ մասնակցած է ՏԱՀԵՇ-ի դէմ
օդային հարուածներուն: Սէուտական լրատու գործակալութիւնը հաղորդած էր, որ Սալման
պըն Ապտել Ազիզ իշխանը յայտարարած է. «Օդաչու զաւակներս իրենց կրօնին, հայրենիքին ու
թագաւորին նկատմամբ իրենց պարտաւորութիւնը կատարեցին»:
«Սքայ Նիուզ» իր կարգին հաղորդեց, որ դաշնակից ուժերու օդանաւեր ռմբակոծած են
Ռաքքայի եւ Հալէպի գիւղական շարք մը շրջաններուն մէջ գտնուող ՏԱՀԵՇ-ի դիրքերը:

www.radioayk.com
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Ֆրանսայի Պատուիրակութիւնը Այցելեց
Ախալցխայի Երիտասարդական Կեդրոն
Սեպտեմբեր 7-ին Ֆրանսայի պատուիրակութիւնը
այցելեց Ախալցխայի Հայկական երիտասարդական
կրթամշակութային կեդրոն: Պատուիրակութեան մաս
կը
կազմէին`
Ֆրանսայի
Ալֆորվիլ
շրջանի
քաղաքապետը, ծերակուտական Լիւք Քաւնաս,
Ֆրանսայի խորհրդարանի երեսփոխան, Ֆրանսայի
Եւրոխորհուրդի
պատուիրակութեան
նախագահ,
Եւրոխորհուրդի փոխնախագահ Ռընէ Ռուքէ եւ
Ֆրանսա-Ջաւախք յանձնախումբի նախագահ Ժիրայր
Կարապետեան:
Երիտասարդական կեդրոնին մէջ հիւրերը դիմաւորուեցան Akhaltskha.Net-ի գլխաւոր
խմբագիր, կեդրոնի գործունէութիւնը համակարգող Էդուարդ Այվազեանին եւ կեդրոնի
գործադիր տնօրէն Նանուլի Յակոբեանին կողմէ:
Անոնք ծանօթացան կազմակերպութեան գործունէութեան: Ֆրանսա-Ջաւախք յանձնախումբի
նախագահ Ժիրայր Կարապետեան նկատել տուաւ, որ ինք առաջին անգամ չէ, որ կ՛այցելէ
Ախալցխայի Հայկական երիտասարդական կեդրոն եւ շատ հաճելի է անգամ մը եւս հոն
գտնուիլը:

Հայկական Տաղաւար` Թեսաղոնիկէի
Միջազգային Ցուցահանդէսին
Վերջերս տեղի ունեցաւ Թեսաղոնիկէի Միջազգային 79-րդ
ցուցահանդէսը, որուն իր մասնակցութիւնը բերած էր Հայյունական առեւտրական պալատը: Տաղաւարին մէջ
ցուցադրուած էին հայկական խմիչքներ` «Քուալիթի ուայնզ»
ընկերութեան եւ հայկական «Էյ. Տապլեու. Այ.» ժամացոյցներ`
«Օրոֆազմա» ընկերութեան կողմէ, ինչպէս նաեւ` այլ իրեր:
Հայկական տաղաւարի բացման ներկայ գտնուեցան
Յունաստանի առեւտրատնտեսական պալատի նախագահ
Յարութ Պոյնիկեան, փոխնախագահ Սարգիս Տակազեան եւ
գանձապահ Տանիէլ Աբիկեան: Այցելուներու ընդունելութեան
պարտականութիւնը ստանձնած էր Սարգիս Տակազեան, իսկ
ցուցահանդէսի կազմակերպման պատասխանատուն էր
Արաքսիա Կարապետեան:
Յայտնենք, որ Թեսաղոնիկէի Միջազգային ցուցահանդէսը
երկրորդ անգամ ըլլալով յատկանշուած է հայկական ներկայութեամբ: Առաջին անգամը 1995ին էր: Սեպտեմբեր 10-ին ելոյթ ունեցաւ Թեսաղոնիկէի Համազգայինի երկսեռ պարախումբը`
հայկական խանդավառ մթնոլորտ ստեղծելով այցելուներուն մօտ:
Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 250, àõñµ³Ã, 26 êºäîºØ´ºð, 2014

11

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

Ապրիլ 2015-ը Ցեղասպանութեան 100-Ամեակի
Ոգեկոչման Ամիս Հռչակուեցաւ
Կլենտէյլի Համայնքային Քոլեճին Կողմէ
Սեպտեմբեր 9-ին, Կլենտէյլի Համայնքային քոլեճի
հոգաբարձութիւնը, հետեւելով Լոս Անճելըսի միացեալ
կրթաշրջանի օրինակին` որոշեց Ապրիլ 2015-ը հռչակել
«1915-ի
Հայոց
ցեղասպանութեան
100-ամեակի
ոգեկոչման ամիս»:
Բանաձեւը նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան մասին
դաստիարակչական ձեռնարկներու կը վերածէ քոլեճի
գործունէութեան մէկ մասը` միաժամանակ կոչ ընելով
Միացեալ Նահանգներու նախագահին, որ Հայաստանի
եւ Թուրքիոյ միջեւ յարաբերութեան բարելաւումը հիմնէ
Թուրքիոյ կողմէ Ցեղասպանութեան ճանաչման ու
վնասուց հատուցումներու յատկացման պայմաններուն
վրայ:
Կլենտէյլի Հայ դատի յանձնախումբի ատենապետ Արթին Մանուկեան դրուատեց
Կլենտէյլի համայնքային քոլեճի հոգաբարձութեան այս քայլը` նշելով, որ նման
որոշումներ կը նպաստեն ցեղասպանութեանց կրկնութեան առաջքը առնելու
ջանքերուն: Մանուկեան բանաձեւի քննարկման ընթացքին ելոյթ ունենալով` շեշտեց
Հայոց ցեղասպանութիւնը մեր հաւաքական յիշողութեան մէջ պահելու կարեւորութիւնը
եւ խօսեցաւ Ցեղասպանութեան հետեւանքներուն մասին: Ապա կոչ ուղղեց, որ
հոգաբարձութիւնը միաձայնութեամբ վաւերացնէ բանաձեւը:
Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Էլեն Ասատրեան
իր խօսքին մէջ տեղեկութիւններ տուաւ Հայ դատի նախաձեռնած «Շնորհակալութիւն,
Ամերիկա» ծրագիրին մասին, որուն նպատակն է լուսարձակի տակ առնել
Ցեղասպանութեան զոհ գացած հայութեան մատուցուած ամերիկացիներու
օժանդակութիւնները` Մերձաւոր Արեւելքի նպաստամատոյց կազմակերպութեան
կողմէ:
Կարծիքներ արտայայտեցին նաեւ քանի մը ուսանողներ` նեցուկ կանգնելով
բանաձեւին, որմէ ետք, քոլեճի հոգաբարձութեան ատենապետ Վահէ Փիրումեան
առաջարկեց վաւերացնել բանաձեւը: Հոգաբարձութեան անդամներ Արմինէ Յակոբեան
եւ Անիթա Քուինոնեզ-Գաբրիէլեան, Թոնի Թարթակլիան եւ Էն Ռանսֆորտ շեշտեցին
վաւերացման
անհրաժեշտութիւնը,
որմէ ետք
բանաձեւը միաձայնութեամբ
վաւերացուեցաւ:
Վահէ Փիրումեան եւ Արմինէ Յակոբեան կոչ ուղղեցին այլ համայնքային քոլեճներու, որ
նման բանաձեւեր որդեգրեն:
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Ուիլիըմ Սարոյեանի Ծննդեան
105-Ամեակին Նուիրուած Գրական Երեկոյ
Հովանաւորութեամբ թեմի առաջնորդ Հայկազուն
եպս.

Նաճարեանի,

Համազգայինի
վարչութեան

կազմակերպութեամբ

Աւստրալիոյ
գրական

-

Շրջանային

գեղարուեստական

յանձնախումբին, 30 օգոստոսին Ռայտ շրջանի Ս.
Ակնէս Անգլիական եկեղեցւոյ սրահին մէջ տեղի
ունեցաւ

Ուիլիըմ

Սարոյեանի

ծննդեան

105-

ամեակին նուիրուած գրական երեկոյ:
Կազմակերպիչ յանձնախումբին անունով Զարուհի
Մանուկեան

բարի

գալուստ

մաղթելէ

ետք

ներկաներուն անդրադարձաւ Սարոյեան գրագէտի
գլխաւոր արժանիքներուն:
Օրուան գլխաւոր բանախօս, գաղութի ծանօթ մտաւորական Մարի Նալպանտեան իր
խօսքին մէջ հաստատեց, թէ Ուիլիըմ Սարոյեան հայ գրականութեան մեծութիւններէն
մին է, հակառակ այն իրողութեան, որ ան գրած է անգլերէնով, որովհետեւ ծնած ու
ապրած է Մ. Նահանգներու Ֆրեզնօ քաղաքին մէջ: Ան նկատել տուաւ, որ այս
իրողութիւնը հաստատած է Սարոյեան ու իր կապերը երբեք չէ խզած հայկական
միջավայրին հետ` միշտ կառչած մնալով իր արեան կանչին:
Ապա

Լիլիկ

Սարոյեանի

Կոտոյեան

ներկայացուց

ստեղծագործութիւններուն

Ուիլիըմ
ազգային

արմատները` ցոյց տալով գրողին ազգային հայկական
ոգին:
Այնուհետեւ

Մանուկ

Սարոյեանի

«Սպիտակ

Կոտոյեան
ձիուն

ներկայացուց

գեղեցիկ

ամառը»

պատմուածքը: Ալեքս Սահակեան դաշնամուրի վրայ նուագեց «Վաղարշապատի
պար»-ը եւ այլ կտորները, իսկ Սարօ Գարատանեան եւ Նաթալի Պասթաճեան
կարդացին հայերէնով ու անգլերէնով Սարոյեանի իր ցեղին տոկունութիւնը բնորոշող
նշանաւոր ու հանրածանօթ խօսքը: Տեղի ունեցաւ տեսերիզի ցուցադրութիւն:
Աւարտին Համազգայինի Շրջանային վարչութեան ատենապետ Ասատուր Շուկայեան
անդրադարձաւ համաշխարհային առումով հայազգի այս գրագէտի արժանիքներուն ու
ապա իր գնահատանքը արձանագրեց կազմակերպիչ յանձնախումբին:
Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 250, àõñµ³Ã, 26 êºäîºØ´ºð, 2014
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Էսթոնիոյ Մէջ Օծուած Է Հայոց Ցեղասպանութեան
100-րդ Տարելիցին Նուիրուած Խաչքարը
22

Սեպտեմբերին

Էսթոնիոյ

Հաաբսալու

քաղաքին մէջ Հայոց ցեղասպանութեան 100րդ տարելիցի ձեռնարկներու ծիրին մէջ
տեղի ունեցած է Հայոց ցեղասպանութեան
զոհերու եւ ցեղասպանութենէն մազապուրծ
հազարաւոր հայ որբերը փրկած էսթոնացի
միսիոնար Աննա Հետուիկ Պիւլի յիշատակին
նուիրուած խաչքարի օծման հանդիսաւոր
արարողութիւնը, որուն ներկայ եղած են
Էսթոնիոյ մէջ պաշտօնական այցելութեամբ գտնուող Հայաստանի Հանրապետութեան
կրթութեան եւ գիտութեան նախարար Արմէն Աշոտեան, Էսթոնիոյ մէջ Հայաստանի
Հանրապետութեան դեսպան Արա Այվազեան (նստավայրը` Վիլնիւս), Հաաբսալուի
քաղաքապետ Ուրմաս Սուկլես, Պալթեան երկիրներուն մէջ Հայ առաքելական
եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տէր Խոսրով Ստեփանեան, Լաթվիայի, Լիթուանիոյ եւ
Էսթոնիոյ հայ համայնքներու ներկայացուցիչներ, հիւրեր:
Նախաձեռնողներուն

յայտնելով

իր

երախտագիտութիւնը`

Հայաստանի

Հանրապետութեան կրթութեան եւ գիտութեան նախարար Արմէն Աշոտեան մեծապէս
կարեւոր

համարած

է

պատմական

ճշմարտութեան

բարձրաձայնումը

եւ

դատապարտումը` իբրեւ մարդկութեան դէմ իրագործուած մեծագոյն ոճիր: «Մենք
պարտաւոր ենք յիշել եւ մեր երախտագիտութիւնը յայտնել բոլոր այն մարդոց, որոնք
հայութեան պատմութեան այդ դժուարագոյն պահուն եղած են մեր հայրենակիցներու
կողքին», նշած է Արմէն Աշոտեան:
Իր կարգին, Հաաբսալուի քաղաքապետ Ուրմաս Սուկլես նշած է, որ Աննա Հետուիկ
Պիւլի առաքելութիւնը հայ եւ էսթոնացի ժողովուրդներու դարաւոր բարեկամութեան
վկայութիւնն է` խարսխուած մարդասիրութեան եւ հոգեւոր բարձրագոյն արժէքներու
վրայ: Ան յոյս յայտնած է, որ այս յուշարձանին բացումը նոր առիթ պիտի հանդիսանայ,
որպէսզի աշխարհի տարբեր մասերուն մէջ ապրող հայերը այցելեն Հաաբսալու քաղաք:

www.aztarar.com
www.aztagdaily.com
www. armenianprelacykw.org
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Մեր Առօրեան Դիւրացնող Հնարքներ
1- Հազարը ամբողջ շաբաթ մը թարմ կը մնայ, եթէ
զայն դնէք խորունկ ամանի մը մէջ, երեսը
տեղաւորէ՛ք թուղթէ թանձր թաշկինակ մը եւ բերանը
փակէք կերպընկալ թերթով մը:
2- Որպէսզի տարուան
բոլոր եղանակներուն
կանաչ սոխ ունենաք, լուացուած եւ լաւ ցամքեցուած
սոխը մանրեցէ՛ք եւ լեցուցէ՛ք հանքային ջուրի փոքրիկ
շիշերու մէջ եւ սառցարանը պահեցէք:

3- Որպէսզի ազատքեղը, գինձը, ռեհանն ու անանուխը երկար դիմանան, զանոնք
ջուրով լեցուն բաժակներու մէջ զետեղեցէք, վրան կերպընկալ տոպրակ մը ծածկեցէք եւ
սառնարանը պահեցէք:
4Երբեք նոյն տեղը մի՛ պահէք սոխն ու
գետնախնձորը, երկուքն ալ շուտով կը ծլին: Մինչդեռ
առանձին պահուած` զով եւ օդասուն տեղ մը, երկուքն
ալ երկար կը դիմանան:

5- Կոճապղպեղը սառցարանը պահեցէք. այսպիսով
շատ աւելի դիւրին է զայն քերոցէ անցընելը եւ աւելի
երկար կը դիմանայ:

6- Հանքային ջուրերու կերպընկալ շիշերուն վերի բաժինները
օգտագործեցէք կերպընկալ տոպրակներուն բերանները ապահով
փակելու համար:
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Վարժութիւններ Յոգնած Աչքերու Համար
1-Նկարել բաց աչքերով անսահմանութեան նշանը, աչքերը կկոցելով: 10 անգամ ուղղահայեաց,
10 անգամ հորիզոնական:
2-Խոր շունչ քաշել` աչքերը շատ ուժեղ սեղմած: Շունչը
պահել 5 – 7 երկվայրկեան եւ փորձել զգալ գլխու, դէմքի
եւ վիզի մկանները: Ապա անմիջապէս արտաշնչել`
աչքերը լայն բացած: Կրկնել օրը 3 անգամ:
3-Թեթեւ սեղմել բաժակը մատներուն ծայրով եւ աչքերը
կկոցել 15 վայրկեան: Յետոյ հանգստանալ աչքերը փակ
վիճակի մէջ: Ասիկա կրկնել 2 – 3 անգամ:
4-Փակել աչքերը, դէմքը թուլացնել, ապա շարժել աչքերը
10 անգամ ձախէն աջ, 10 անգամ` աջէն ձախ: Կատարել 2 – 3 անգամ:
5-Փակել աչքերը, երկու ձեռքերու ցուցամատերը դնել յօնքերուն, իսկ բութամատը` աչքի տակի
փոսին մէջ: Յետոյ զգուշ մարձել այդ մասերը 15 – 20 վայրկեան:

Այսու ուրախութեամբ կը յայտնենք,
որ կեանքի կոչուեցաւ Քուէյթի Ազգային Վարչութեան

«ԿԱՆԱՉԵԱՆ»
երգչախումբը
ղեկավարութեամբ՝

Պրն. Ճորճ Արապաթլեանի
Երգչախումբի առաջին փորձը տեղի պիտի ունենայ Կիրակի, 5 Հոկտեմբեր,
2014ին, Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ, երեկոյեան ժամը 9:00ին:

Ծանօթ
Երգչախումբին մաս կրնան կազմել 18 տարին ամբողջացուցած
անձինք:

Յարգանօք՝
Կանաչեան երգչախումբի յանձնախումբ
Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 250, àõñµ³Ã, 26 êºäîºØ´ºð, 2014

16

