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Հաղորդագրութիւն
Քուէյթի եւ Ծոցի Երկիրներու Թեմի Ազգային
Երեսփոխանական

Ի՝

20րդ,

Ժողովը

տեղի

ունեցաւ Չորեքշաբթի 19 եւ Հինգշաբթի 20 Մարտ
2014-ին, Շարժայի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ
Եկիղեցւոյ համալիրի Բիէր Քէօսէեան սրահին
մէջ,

նախագահութեամբ

երկու

Կաթողիկոսական Փոխանորդներու՝ Գերպ. Տ.
Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի եւ Հոգշն. Տ.
Մեսրոպ Վրդ. Սարգիսեանի:
Երեսփոխանները, Վեհափառ Հայրապետի 20-րդ
Ժողովին յատուկ ուղղած օրհնութեան գիրը
յոտնկայս ունկնդրելէ ետք, իրենց երկօրեայ աշխատանքներու ընթացքին, Քուէյթի, Ապու
Տապիի, Հիւսիսային Էմիրութիւններու եւ Քաթարի Ազգային Վարչութիւններու Նիւթաբարոյական տեղեկագրերը նաեւ նախորդ տարեշրջանին Թեմիս սահմաններէն ներս տարուած
հոգեւոր, վարչական, տնտեսական եւ հասարակական բնոյթ ունեցող աշխատանքները
մանրամասնօրէն քննարկեցին եւ ըստ այնմ արժեւորելով վարչութիւններու տարած միամեայ
գործունէութիւնը, յառաջիկային համար կատարեցին
անհրաժեշտ թելադրութիւններ:
Ժողովի օրակարգին մաս կը կազմէին Ծոցի հայ
համայնքներու

ազգային-եկեղեցական

կեանքին

վերաբերող մտահոգութիւններ ու մարտահրաւէրներ:
Ժողովը

հաստատեց

Ազգ.

Առաջնորդարանի

նախահաշիւը, քննարկեց Ծոցի Թեմական կառոյցէն
ներս երկու վարչակազմակերպչական միաւորներու
պարագան,

Քուէյթի,

Քաթարի

եւ

Ապու

Տապիի

շրջաններէն ներս գոյութիւն ունեցող շինարարական ծրագիրներն ու կալուածային հարցերը եւ
Հայոց Ցեղասպանութեան 100 ամեակին պատրաստուելու ծրագիրները:
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Ժողովի ընթացքին, եկեղեցւոյ մէջ, տեղի ունեցաւ Հսկումի արարողութիւն մասնակցութեամբ
բոլոր Երեսփոխաններուն. նաեւ համալիրին մէջ հաստատուած Այբ ու Բենի յուշատախտակի
(Ռ) տառի օրհնութիւնը, ձեռամբ Գերպ. Տ. Մասիս
Ծ. Վրդ. Զօպույեանի:

Սպառիչ քննարկումներէ ետք, Ժողովը առաւ
համապատասխան

որոշումներ

ու

Ազգային

Վարչութիւններուն մաղթեց իմաստութիւն, ոյժ եւ
կարողութիւն,
ազգանուէր

յաջողութեամբ
եւ

պսակելու

աստուածահաճոյ

բոլոր

ծրագիրները:

ԴԻՒԱՆ
ՔՈՒԷՅԹԻ ԵՒ ԾՈՑԻ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ
ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ

Յատուկ Հանդիպում
Երկուշաբթի 24 Մարտին Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպույեան Առաջնորդարանի իր գրասենեակին մէջ ընդունեց Քուէյթի շրջանաւարտից
միութեան վարչութեան անդամները։ Վարչութեան ատենապետ Յովակ Խաչատուրեան
խօսեցաւ

վարչութեան

աշխատանքներուն

եւ

ապագայ ծրագիրներուն մասին։ Հայր Սուրբը
նախ շնորհաւորեց վարչութեան անդամները եւ
յաջողութիւն մաղթեց անոնց աշխատանքներուն։
Ան

անդրադարձաւ

երիտասարդութեան

առանձնայատուկ դերակատարութեան եւ գործօն
մասնակցութեան եւ ներկայութեան համայնքէն
ներս եւ պատրաստակամութիւն յայտնեց զօրավիգ կանգնելու անոնց ծրագիրներու։
Հայր Սուրբը նաեւ թելադրեց, որ վարչութիւնը առաւելագոյն չափով երիտասարդներ
համախմբելու
երաշխաւորուի

աշխատանքին

լծուի,

քրիստոնէական,

որպէսզի

ազգային

եւ

հայ

երիտասարդին

մշակութային

մեր

ճամբով

հիմնական

արժէքներուն պահպանումը։

www.aztarar.com
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ
ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ՀԵՏ
Կիրակի, 23 Մարտ 2014-ի երեկոյեան Քուէյթի մէջ գումարուելիք Արաբական Լիկային
նախապատրաստական աշխատանքներուն մասնակցող Լիբանանի արտաքին գործոց
նախարար Ժպրան Պասիլի եւ անոր պատուիրակութեան ի պատիւ ընդունելութիւն մը
կազմակերպուեցաւ Քուէյթի մօտ Լիբանանի դեսպանատան եւ Լիբանանի համայնքին

կողմէ:

Ընդունելութեան

ներկայ

գտնուեցաւ

Քուէյթի

եւ

Շրջակայից

Թեմի

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան որուն կ'ընկերանար
Քուէյթի համայնքէն պատուիրակութիւն մը: Հանդիպման ընթացքին Հայր Սուրբը
Լիբանանի

արտաքին

գործոց

նախարարին

փոխանցեց

Արամ

Ա.

Վեհափառ

Հայրապետին ողջոյնները եւ Արաբական Լիկայի Նորին Սրբութեան յաջողութեան
բարեմաղթութիւնները: Հայր Սուրբը նաեւ անդրադարձաւ Քուէյթի հայ համայնքին
ներկայութեան եւ երկրէն ներս անոր զանազան մարզերէ ներս բերած նպաստին:

Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ
ՄԱՐՏ ամսուան Մոմի բարերարն է
Յարգելի Ազգային մը:
Վարձքը կատար ազնիւ բարերարին:
Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 224, àõñµ³Ã, 28 Ø²ðî, 2014

3

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

ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Մամլոյ Հաղորդագրութիւն. Դաշնակցութիւնը Արցախում
Վերահաստատեց Իր Յանձնառութիւնը
Մարտի 22-ից 24-ը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան մայրաքաղաք
Ստեփանակերտում տեղի ունեցաւ ՀՅ Դաշնակցութեան մարմինների
խորհրդաժողովը:
Աշխարհի քսան երկրներից, Հայաստանի Հանրապետութիւնից ու Արցախից
մէկտեղուած դաշնակցական պատասխանատուների քննարկման հիմնական
թեմաներն էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան ընկերայինտնտեսական իրավիճակը, վերաբնակեցման հիմնահարցը, միջազգային
ասպարէզում Թուրքիայի եւ Ազրպէյճանի հակահայկական լոպիինկը
չէզոքացնելու, Արցախին ի նպաստ աշխատանքներին նոր թափ ու
բովանդակութիւն
հաղորդելու
խնդիրները,
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետութեան միջազգային ճանաչման հեռանկարները, ինչպէս նաեւ
Հայաստանի
Հանրապետութիւնում
ու
Արցախում
կուսակցութեան
հզօրացումը:
Անդրադարձ եղաւ նաեւ տարածաշրջանային վերջին զարգացումներին, Արեւմուտք-ռուսաստան նոր
դիմակայութեան պայմաններում Հայաստանի ու հայութեան անելիքներին, սիրիահայութեան
աջակցութեան աշխատանքներին. մասնաւորաբար քննարկուեցին Քեսապի վերջին իրադարձութիւնները
եւ կուսակցութեան անելիքները:
Խորհրդաժողովը ամփոփեց յիշեալ ուղղութիւններով մինչեւ այժմ կատարուածը եւ նախանշեց առաջիկայ
անելիքները: Յատուկ ընդգծուեց Արցախի տնտեսութեան արդիականացման, սփիւռքի ու Հայաստանի
մտաւոր ներուժով նոր արհեստագիտութիւնների ներդրման, անվտանգութեան բարձրացման
անհրաժեշտութիւնը:
Խորհրդաժողովը վերահաստատեց Դաշնակցութեան յանձնառութիւնը` հնարաւոր բոլոր միջոցներով
Արցախին աջակցելու, միջազգային ասպարէզում նրա շահերն ու իրաւունքները պաշտպանելու
հարցում:
Մտահոգութեամբ արձանագրուեց, որ վերջին միջազգային զարգացումների արդիւնքում Հայաստանի
Հանրապետութիւնը, Արցախն ու սփիւռքը բարդ միջազգային մարտահրաւէրներ են դիմագրաւում, որոնց
յաղթահարումը համախմբուած կամք, վճռականութիւն եւ ամենօրեայ աշխատանք է պահանջում,
այլապէս կարող է վտանգուել մեր ազգային-պետական նպատակների իրականացումը: Շեշտուեց, որ
մենք պարտաւոր ենք յենուել միմիայն հայութեան հաւաքական ներուժի վրայ եւ համախմբուած
գործողութիւններով չէզոքացնել առկայ սպառնալիքները:
Դաշնակցութեան համար շարունակում է գերխնդիր մնալ արցախեան յաղթանակի վերջնական
ամրագրումը, Արցախի բնակչութեան բարեկեցութիւնը, խաղաղ, կայուն զարգացումն ու նրա
իրաւունքների պաշտպանութիւնը:
Խորհրդաժողովի աւարտին մասնակիցներին ընդունեց
նախագահ Բակօ Սահակեանը:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան

ՀՅԴ ՄԱՄԼՈՅ ԴԻՒԱՆ
24 մարտ, 2014
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Մայր Աթոռը Դատապարտած Է Քեսապի Մէջ
Ընդդիմադիր Զինեալներու Գործողութիւնները
Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսը 24
մարտին հեռաձայնային զրոյց ունեցած է Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին հետ`
Քեսապի եւ շրջակայ բնակավայրերու գրաւման
առնչութեամբ,
որուն
իբրեւ
հետեւանք
տարհանուած է բնակչութիւնը, մեծաւ մասամբ
հայ ընտանիքներ, քանդուած եւ հրկիզուած են
տուներ, պղծուած` սրբավայրեր:
Մայր Աթոռի տեղեկատուական համակարգին
համաձայն, Ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր խոր
մտահոգութիւնը յայտնած է տեղի ունեցածին առնչութեամբ եւ դատապարտած է Քեսապի
խաղաղ բնակչութեան նկատմամբ ընդդիմադիր զինեալներուն կատարած գործողութիւնները,
որոնց աջակցած է Թուրքիան: Զրոյցին ընթացքին վեհափառ հայրապետը իր զօրակցութիւնը
յայտնած է Արամ Ա. կաթողիկոսին:
Գարեգին Բ. կաթողիկոս Մայր աթոռին մէջ կայացած խորհրդակցութեան ընթացքին
հաստատած է, որ Ս. Էջմիածինը աշխարհասփիւռ իր թեմական կառոյցներով կը շարունակէ իր
աջակցութիւնը սուրիահայութեան` աղօթելով, որ խաղաղութիւնը վերահաստատուի Սուրիոյ
աստուածասէր ժողովուրդին կեանքին մէջ եւ տեղահանուած ու գաղթական ընտանիքները
վերադառնան իրենց հայրենի օճախները:

Անգարա Պատրաստակամութիւն Կը Յայտնէ
Թուրքիա Ապաստանիլ Փափաքող
Հայերուն Օժանդակելու
Պոլսոյ Հայոց պատրիարքութիւնը Դիմատետրի իր էջին ճամբով կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ
արտաքին գործոց նախարարութեան դիւանը, երեքշաբթի, 25 մարտի յետմիջօրէին հեռաձայնով
կապ հաստատած է Պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Արամ արք. Աթեշեանի հետ:
Տեսակցութեան ընթացքին հաղորդուած է, որ Տաւութօղլու կը հետաքրքրուի վերջին օրերուն
Սուրիոյ մէջ պատահած դէպքերով:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան դիւանէն յայտնած են, որ Տաւութօղլու տեղեակ է
կացութենէն սուրիահայերուն, որոնք դժնդակ պայմաններու մէջ վնաս կը կրեն եւ կ՛ապրին
շատ դժուար օրեր: Ըստ Տաւութօղլուի, եթէ կան անձեր, որոնք կը փափաքին ապաստանիլ
Թուրքիա, նախարարութիւնը Միտեաթի մէջ հայեր ընդունելու տրամադրութիւն ունի: Այս
հարցին
կապակցութեամբ,
նախարարութիւնը
կը
յայտնէ
օժանդակելու
իր
պատրաստակամութիւնը:
Սրբազան հայրը շնորհակալութիւն յայտնած է Տաւութօղլուին, որ հետաքրքրուած է
սուրիահայերու հարցով:
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Թուրքիոյ Արտաքին Գործոց Նախարարութիւնը Կը
Յայտարարէ. «Թուրքիա Պատրաստ Է Ընդունելու
Քեսապի Հայերը Եւ Ապահովելու Անոնց
Անվտանգութիւնը»
Թուրքիոյ
արտաքին գործոց
նախարարութիւնը
հրապարակած
է
պաշտօնական
յայտարարութիւն մը, որուն մէջ հերքած է Քեսապի դէմ կատարուած յարձակումին ժամանակ
Թուրքիոյ տարածքը օգտագործելու եւ Թուրքիոյ կողմէ զինեալներուն օժանդակութիւն
ցուցաբերելու մասին տարբեր պնդումները` զանոնք որակելով իբրեւ քաղաքական
նպատակներով քարոզչութիւն:
«Որոշ շրջանակներու պնդումները, որով Քեսապի շրջանին մէջ տեղի ունեցող դէպքերու եւ
անցեալի որոշ ցաւալի իրադարձութիւններու միջեւ զուգահեռներ կը գծուին` կը դիտարկենք
իբրեւ քաղաքական քարոզչութիւն եւ կը դատապարտենք», ըսուած է յայտարարութեան մէջ:
Թրքական կողմը նաեւ պատրաստակամութիւն յայտնած է իբրեւ մարդասիրական մօտեցում
Թուրքիոյ տարածքին մէջ ապաստան տրամադրելու եւ պաշտպանութեան տակ առնելու
յատկապէս Քեսապի բնակիչները, եւ այս առնչութեամբ դիմած է ՄԱԿ-ի կառոյցներուն: Կը
հաղորդուի, որ սուրիահայերու կարիքներու ապահովման համար անհրաժեշտ քայլեր պիտի
առնուին:
«Թուրքիան, իբրեւ մարդասիրական եւ բարոյական պարտականութիւն, Քեսապի շրջանի
սուրիահայերը երկրին մէջ ընդունելու եւ անոնց անվտանգութիւնը ապահովելու ցանկութիւն
յայտնած է եւ այդ մասին տեղեկացուցած ՄԱԿ-ի համապատասխան կառոյցներուն», ըսուած է
հաղորդագրութեան մէջ:
Նաեւ կը նշուի, որ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը կապ հաստատած է հայ
համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ եւ պիտի շարունակէ բանակցութիւնները:«Ինչպէս միւս
սուրիացի գաղթականներուն, այնպէս ալ սուրիահայերուն պահանջները բաւարարելու համար
անհրաժեշտ քայլերու պիտի ձեռնարկուին», յայտնած են Թուրքիոյ արտաքին գործոց
նախարարութենէն:

Մեր սիրելի ընթերցողներուն մեծ ուրախութեամբ կը յայտարարենք թէ Քուէյթի Ազգային
Առաջնորդարանի պաշտօնական կայքը էջ արդէն կը գործէ երեք օրերէ ի վեր:

www.armenianprelacykw.org
Կայքին մէջ զետեղուած են, պատմական, արխիւային նիւթեր, ազգային կեանքն ու
գործունէութիւնը արտացոլող լուրեր, իրագործումներ, նաեւ արագ լրահոս:
Այս հետաքրքրական գործը կը յանձնենք ձեր ուշադրութեան:
Կը սպասենք նաեւ ձեր անդրադարձը:
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«Օգն՛իր Եղբօրդ» Հիմնադրամը Կոչ Կ՛ուղղէ Միանալու
Քեսապահայութեան Ցոյցին
«Օգնի՛ր Եղբօրդ» հիմնադրամը կոչ կ՛ուղղէ
միանալու 27 մարտին Հայաստանի ՄԱԿ-ի
գրասենեակին դիմաց տեղի ունենալիք բողոքի
ցոյցին`
նուիրուած
քեսապահայութեան
պաշտպանութեան:
«Արմէնփրես»
լրատու
գործակալութիւնը
հաղորդեց, որ այս մասին «Օգնի՛ր Եղբօրդ»
հիմնադրամը եւ ՀՅԴ «Նիկոլ Աղբալեան»
ուսանողական
միութիւնը
տարածած
են
հետեւեալ հաղորդագրութիւնը.
«Հայոց Մեծ եղեռնի 100-րդ տարելիցի նախաշէմին Թուրքիա կը շարունակէ իր հակահայ
քաղաքականութիւնը, որուն վերջին դրսեւորումը վերջերս թուրք-սուրիական սահմանին մօտ
գտնուող
բնակավայրերու
վրայ
Թուրքիոյ
հրահրումով
գործող
ահաբեկչական
խմբաւորումներու սանձազերծած գործողութիւններն են:
«Քեսապի եւ շրջակայ բնակավայրերուն վրայ Թուրքիայէն ներթափանցած խմբաւորումներու
յարձակման իբրեւ հետեւանք պղծուած է Քեսապի հայոց եկեղեցին, կողոպտուած են տուներ,
մօտ 400 հայ ընտանիքներ տեղահան եղած են Քեսապէն եւ ապաստանած են Լաթաքիա:
Քեսապի հայ բնակչութիւնը 1909-էն եւ 1915-էն ետք ասիկա երրորդ անգամն է, որ կ՛ենթարկուի
Թուրքիոյ կողմէ սանձազերծուած տեղահանութեան: Թուրքիոյ կողմէ քեսապահայութեան
ուղղուած հերթական հարուածը կրկին տեղի կ՛ունենայ միջազգային հանրութեան աչքին
առջեւ: Միջազգային հանրութիւն, որ իր կրաւորական կեցուածքով եւ թոյտուութեամբ կը
խրախուսէ Թուրքիոյ այսօրինակ ոճրագործութիւնները եւ ցեղասպան քաղաքականութիւնը
հայութեան նկատմամբ: ՄԱԿ-ը պէտք է կատարէ իր իրական առաքելութիւնը, դատապարտէ եւ
կանխէ Թուրքիոյ քողարկած յարձակումը եւ միջոցներ ձեռնարկէ քեսապցիները իրենց
բնակութեան մնայուն վայրը վերադարձնելու ուղղութեամբ», նշուած է հաղորդագրութեան մէջ:

Դաշնակցական Գործիչներ Յարգեցին Արցախի
Նահատակներուն Յիշատակը
Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան մարմիններու
խորհրդաժողովին
մասնակիցները`
խորհրդաժողովի
աւարտէն ետք յարգանքի տուրք մատուցեցին եւ ծաղիկներ
զետեղեցին Աշոտ Բեկորի յուշարձանին առջեւ:
Այնուհետեւ
անոնք
այցելեցին
Ստեփանակերտի
յուշահամալիր, ուր ծաղիկներ զետեղելէ ետք խոնարհեցան
Արթուր Մկրտչեանի շիրիմին առջեւ եւ յարգանքի տուրք
մատուցեցին արցախեան ազատամարտին ընթացքին
նահատակուածներու յիշատակին:
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Սարգսեան. «Քեսապի Հայերուն Այսօրուան
Տեղահանութիւնը Լրջագոյն Մարտահրաւէր Է»
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ
Սարգսեան Քեսապի իրադարձութիւններուն մասին
Լա Հէյի համաժողովներուն կեդրոնին մէջ հանդէս
եկաւ մամուլին համար յայտարարութեամբ, ուր
մասնաւորապէս ըսուած է.
«Մենք բոլորս շատ լաւ կը յիշենք Քեսապի
պատմութիւնը,
որ
վերջին
հարիւրամեակի
ընթացքին,
ցաւօք,
հարուստ
է
հայերու
տեղահանման դժոխային իրողութիւններով», ըսած է նախագահ Սահակեան:
Ան նշած է, որ առաջին ծանր պատուհասը Քեսապի շրջանին համար 1909 թուականին էր, երբ
ապրիլին թրքական զինուած ուժերը ներխուժեցին Քեսապ:
Հայերը ապաստանեցան Գալատուրանի լեռները եւ ծովեզերքը: Քեսապը հրկիզելէ ու թալանելէ
ետք` թուրքերը ուղղուեցան Գալատուրան, այրեցին ու կողոպտեցին վերին թաղի տուները:
Հայերը ֆրանսական փոխադրանաւով տեղափոխուեցան Լաթաքիա: Գաղթականները մօտ մէկ
տարի Լաթաքիոյ մէջ մնալէ ետք վերադարձան Քեսապ եւ վերակառուցեցին իրենց տուները:
«Քեսապի հայերու այսօրուան` թիւով արդէն երրորդ տեղահանութիւնը ազգային
փոքրամասնութիւններու պաշտպանութեան 21-րդ դարու մեքանիզմներուն նետուած լրջագոյն
մարտահրաւէր է: Կը կարծեմ, որ բոլորը պէտք է գիտակցին, որ ինքնըստինքեան յառաջ եկող
զուգահեռները սթափեցնող պէտք է ըլլան բոլոր կողմերուն համար», ըսած է նախագահ Սերժ
Սարգսեան:
Նախագահը շնորհակալութիւն յայտնած է Սուրիոյ իշխանութիւններուն` այս ծանր պահուն
քեսապահայութեան պաշտպանութեան համար ձեռնարկուող քայլերուն համար:
«Ես արդէն յանձնարարած եմ ՄԱԿ-ի` Նիւ Եորքի եւ Ժընեւի գրասենեակներուն մէջ
Հայաստանի Հանրապետութեան դիւանագիտական ներկայացուցչութիւններուն` հետամուտ
ըլլալու
մարդու իրաւունքներու
եւ ազգային փոքրամասնութիւններու
հարցերով
մասնագիտացուած կառոյցներուն մէջ Քեսապի հայութեան անվտանգութեան երաշխաւորման
եւ անոնց բնակութեան մնայուն վայրեր ապահով վերադարձի խնդիրներուն», ըսած է
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը:
Ստեղծուած իրավիճակին մասին հանրապետութեան նախագահը
խորհրդակցած է նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին հետ:

Չորեքշաբթի

օր

Նախագահ Սերժ Սարգսեանի հաւաստիացումով, Սուրիոյ մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան
դեսպանատունը կ’աշխատի քեսապահայութեան աջակցելու համար անհրաժեշտ քայլերու
ծրագիրին վրայ, որ պիտի իրականացուի ամբողջ ծաւալով:

www.armenianprelacykw.org
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Ստեփանակերտի Մէջ. Նախագահ Սահակեան Ընդունեց
ՀՅԴ Մարմիններու Խորհրդաժողովին Մասնակիցները
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ
Բակօ Սահակեան 23 մարտին ընդունեց
Ստեփանակերտի մէջ տեղի ունեցած ՀՅԴ
մարմիններու
խորհրդաժողովի
մասնակիցները:
Արցախի նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
գլխաւոր
վարչութիւնը յայտնեց, որ հանդիպման
ընթացքին
արծարծուեցան
Արցախի
ընկերային-տնտեսական
զարգացման,
ներքին
եւ
արտաքին
քաղաքականութեան առնչուող շարք մը հարցեր:
Երկրին նախագահը կարեւոր նկատած է այսպիսի հանդիպումները եւ երախտագիտութիւն
յայտնած է ներկաներուն` միջազգային տարբեր ատեաններուն արցախեան հիմնախնդիրի
առարկայական ներկայացման, Արցախի միջազգային ճանաչման, տարբեր պետութիւններու
հետ կապերու հաստատման ու ամրապնդման, հանրապետութեան զարգացման եւ զօրացման
ուղղութեամբ անոնց հայրենանուէր գործունէութեան համար:
Հանդիպման ընթացքին նախագահ Սահակեան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
միջազգային ճանաչման ուղղուած աշխուժ գործունէութեան համար պարգեւատրած է Հայ
յեղափոխական դաշնակցութեան Հայ դատի Եւրոպայի գրասենեակի պատասխանատու
Գասպար Կարապետեանը` «Վաչական Բարեպաշտ» մետալով:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեան իր
կարգին 24 մարտին ընդունեց ՀՅԴ Հայ դատի յանձնախումբերու ներկայացուցիչները եւ անոնց
հետ քննարկեց Արցախի միջազգային ճանաչման հարցը:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարը կարեւոր նկատեց
այսպիսի հանդիպումներու կայացումը` միացեալ քայլերու կարելիութիւնները քննարկելու եւ
համագործակցութեան օրակարգը ընդլայնելու առումով:
Հանդիպումին ընթացքին կատարուեցաւ կարծիքներու փոխանակում` Ազրպէյճանի եւ
Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ տագնապի լուծման ներկայ հանգրուանի եւ Արցախի միջազգային
ճանաչման հոլովոյթին վերաբերեալ: Անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ շրջանային վերջին
զարգացումներուն:
Հանդիպման աւարտին նախարար Կարէն Միրզոյեան ՀՅԴ Հայ դատի յանձնախումբերու
ներկայացուցիչներուն յանձնեց Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործոց նախարարութեան
յուշամետալներ:

www.aztagdaily.com
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Լաթաքիոյ Հիւսիսը Եւ Քեսապի Արեւմտեան Մուտքին
Մօտ Բուռն Մարտերը Կը Շարունակուին
«Արմէնփրես» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Սուրիոյ բանակը յարձակած է Լաթաքիոյ
հիւսիսը գտնուող «45-րդ կէտ» բլուրին վրայ, եւ տեղի ունեցած բախումներու պատճառով զինեալները
կորուստներ ունեցած են: Ըստ «Մայատին»-ի, սպաննուած են 12 զինեալներ:
Բանակը հարուածած է նաեւ Լաթաքիոյ Ժապալ Նասր շրջանին մէջ գտնուող զինեալները` պատճառելով
լուրջ կորուստներ:
Բացի ատկէ, բուռն մարտերը կը շարունակուին Քեսապի արեւմտեան մուտքին մօտ` Էքիզոլուխ շրջանին
մէջ: Աղբիւրին հաղորդումով, Հալէպի մէջ 25 մարտին հրասանդէ արձակուած ռումբերու իյնալու
պատճառով արձանագրուած է 9 զոհ եւ աւելի քան 35 վիրաւոր:
ՍԱՆԱ կը հաղորդէ, որ Հալէպի Շէյխ Սաատ թաղամասին մէջ բանակը կանխարգիլած է զինեալ
խմբաւորումներու մուտքը քաղաքի անվտանգ թաղամասեր: Ըստ «փանտուխը.լայվճըրնըլ»-ի, Քեսապի
մէջ բախումներու ընթացքին սպաննուած է աւելի քան 13 ահաբեկիչ` 2 թուրք եւ 7 ազրպէյճանցի: Անոնք
ՏԱՀԵՇ-ի անդամներ եղած են:
«Մայատին» Չորեքշաբթի օր հաղորդեց, որ սուրիական բանակը շրջան յաւելեալ ուժեր ուղարկած է:

Ուքրանիա Իր Ուժերուն Կը Հրամայէ Հեռանալ Խրիմէն
Ուքրանիոյ ժամանակաւոր նախագահ Օլեքսանտըր Թուրչինով յայտնեց, որ ուքրանական ուժերու
Խրիմէն հեռացումը հրամայած է: Ան նշեց, որ այդ որոշումը որդեգրուած է, որովհետեւ Ռուսիա
վտանգած է զինուորներուն եւ անոնց ընտանիքներուն կեանքերը:
Ուքրանիոյ պաշտպանութեան նախարարութենէն պաշտօնատար մը «Պի.Պի.Սի.»¬ին յայտնեց, որ միայն
երկու մարտանաւեր եւ ոստիկանութեան կեդրոն մը կը շարունակեն բարձրացնել ուքրանական դրօշը:
Ռուս պաշտօնատարներ նախապէս յայտնեցին, որ ռուսական եռագոյնը կը ծածանի Խրիմի մէջ
ուքրանական բանակի 189 կեդրոններու վրայ:
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք Օպամա Հոլանտայի վարչապետ Մարք Ռութի հետ տուած
միացեալ մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին ըսաւ, որ իր երկիրը եւ Եւրոպա ուքրանական կառավարութեան
եւ անոր ժողովուրդին աջակցութեան հարցին մէջ միասնական են, անոնք նաեւ միասնական են
Ուքրանիոյ մէջ մինչեւ հիմա կատարուած արարքներուն համար Ռուսիոյ գին վճարեցնելու հարցին մէջ:
Օպամա հոլանտական «Վոլքսքրանթ» օրաթերթին հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին յայտնած էր.
«Միացեալ Նահանգներ Եւրոպան չեն դիտեր իբրեւ Արեւելքի եւ Արեւմուտքի միջեւ մարտադաշտ»:
«Մենք նաեւ Ուքրանիոյ իրադարձութիւնները չենք դիտեր իբրեւ զերոյական արդիւնքով խաղ», նշած է
ան` աւելցնելով, որ «այս մտածողութիւնը պէտք է վերանար «պաղ պատերազմ»-ին հետ մէկտեղ»:
«Ուքրանացի ժողովուրդը պէտք չէ ընտրութիւն կատարէ Արեւելքի եւ Արեւմուտքի միջեւ:
Ընդհակառակն, կարեւոր է, որ Ուքրանիան լաւ յարաբերութիւններ պահպանէ Միացեալ Նահանգներու,
Ռուսիոյ եւ Եւրոպայի հետ», յայտարարած է Օպամա` աւելցնելով. «Ինչպէս ես արդէն ըսած եմ,
Ուքրանիոյ ապագան պէտք է որոշէ ուքրանացի ժողովուրդը»:
«Կարեւոր է, որ Ռուսիա հասկնայ, որ միջազգային ընտանիքը պիտի չճանչնայ Ուքրանիոյ
գերիշխանութեան եւ տարածքային ամբողջականութեան խախտումը», ըսած է Օպամա:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Երբ «Թուիթըր»-ը Աւելի Կարեւոր Է, Քան Հազարաւոր
Մարդոց Ճակատագիրը
Թուրքիոյ հեռահաղորդակցութեան իշխանութիւնները անցեալ շաբաթ Թուրքիոյ
վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի հրամանով արգիլեցին ամերիկեան «Թուիթըր»
ընկերային

ցանցը:

Նահանգներու

ԵԱՀԿ-ի

առաքելութիւնը

Ուաշինկթըն

27

մարտին

մօտ

Միացեալ

յայտարարեց,
ԵԱՀԿ-ի

որ

Մնայուն

խորհուրդի նիստին ընթացքին այս հարցը պիտի
արծարծէ:
Ռիչըրտ

Թուրքիոյ
Մուր

մէջ

Բրիտանիոյ

յայտնեց.«Թուրքիոյ

դեսպան

մէջ

վերջին

զարգացումները, օրինակի համար` «Թուիթըր»-ի արգիլումը, մտահոգիչ են»: ՄԱԿ-ի
մարդկային իրաւանց հարցով բարձրագոյն յանձնակատար Ռուփըրթ Քոլվիլ իր կարգին
այս հարցով մտահոգութիւն յայտնեց, որ Անգարա այսպիսով կրնայ մարդկային
իրաւանց միջազգային իր յանձնառութիւնները խախտել: Աւելի՛ն, Աւստրիոյ արտաքին
գործոց նախարար Սեպասթիան Քուրց Աւստրիոյ մէջ Թուրքիոյ դեսպան Մոհամետ
Հասանը նախարարութիւն կանչեց եւ անոր փոխանցեց Թուրքիոյ մէջ «Թուիթըր»-ի
արգիլման հարցով պաշտօնական բողոքագիր մը:
Ի՜նչ նախանձախնդրութիւն:
Անդին բազմահազար հայեր ցեղասպան Օսմանեան կայսրութեան ժառանգորդ
Թուրքիոյ

մեղսակցութեամբ

տեղահան

եղան

իրենց

հազարամեայ

բնօրրանէն,

կորսնցուցին իրենց ինչքերը, տունն ու տեղը, սակայն այդ մասին ոչ մէկ խօսք, քար
լռութիւն:

Կը

թուի,

թէ

«վեհանձն»

ու

իրաւանց

«մարդկային

նկատմամբ

նախանձախնդիր» մեծ տէրութիւնները այդ զարգացումը կը նկատեն ընդամէնը
սուրիական տագնապի մեծ խաղին մէջ մանրուք մը, զոր կարելի է անտեսել յանուն
«գերագոյն նպատակին»:
Անոնք Թուրքիոյ կողմէ ընկերային ցանցի մը փակումը կը տեսնեն, սակայն այդ նոյն
պետութեան կողմէ հազարաւոր հայերու տեղահանութիւնը` ոչ:
21-րդ դարուն, օր ցերեկով, արդի աշխարհի ամենատես աչքին առջեւ ահաբեկչական
կազմակերպութեան մը կողմէ գործուեցաւ զգայացունց արարք մը, զոր չնշմարել կը
ձեւանան

ահաբեկչութեան

դէմ

պայքար

յայտարարած

երկիրները`

մարդկային

արդարութեան ջահակիրները: Աստուած հոգիդ լուսաւորէ Սիամանթօ…
ՎԱՀՐԱՄ ԷՄՄԻԵԱՆ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

«Տարեցին Խնամքը Աստուածաշունչին Մէջ»
Նիւթով Դասախօսութիւն
Ուրբաթ, 14 մարտին Նիկոսիոյ Սուրբ Աստուածածին եկեղեցիին
մէջ Մեծ Պահոց հսկումի երեկոյեան արարողութեան ընթացքին
տեղի ունեցաւ դասախօսական երեկոյ մը` 2014-ը Հայ տարեցի
տարուան առիթով, «Տարեցին խնամքը Աստուածաշունչին մէջ»
նիւթով: Նիւթը ներկայացուց Հրայր Ճէպէճեան` Արաբական Ծոցի
Աստուածաշունչի ընկերութեան ընդհանուր քարտուղար:
Հրայր Ճէպէճեան նախ իր երախտագիտական խօսքերը ուղղեց
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին, որ ինչպէս ամէն
տարի, այս տարի ալ մեր ազգային-եկեղեցական կեանքերուն
համար այժմէական եւ կարեւոր նիւթ մը մեր ուշադրութեան եւ
մտածողութեան կը յանձնէ: Ան իր ելոյթը սկսաւ վեհափառ
հայրապետին
տարեցներու
տարուան
կոնդակին
բովանդակութեան երեք գլխաւոր մասերը վեր առնելով` Հրայր Ճէպէճեան ընդգծեց
«խնամք»-ի հասկացողութեան անհրաժեշտութիւնը` մեկնելով աստուածաշնչային,
քրիստոնէական եւ եկեղեցաբանական տեսանկիւններէն: Ան վեր առաւ քրիստոնեայ
հաւաքականութեան`
եկեղեցւոյ
առաքելութեան
diakonia
(սպասարկութիւն)
հասկացողութիւնը, որ կը բնորոշէ եկեղեցւոյ նկարագիրը: Diakonia «ծառայութիւն մըն
է, որ կը նպատակադրէ փոխել մարդոց կեանքերը եւ մասնակից դառնալ նուազ
բախտաւոր մարդոց վիճակները բարելաւելու` իմա նեղութիւն, ցաւ, հիւանդութիւն,
անապահովութիւն», ըսաւ ան: «Երբ կը խօսինք տարեցները յարգել եւ խնամել
երեւոյթին մասին, կը խօսինք եկեղեցիին եւ քրիստոնեայ անհատին առաքելութեան
մասին` diakonia, որ պատգամ մըն է շարժումի` բան մը փոխելու, անպայմանօրէն`
դէպի լաւը», ըսաւ ան:
Բանախօսը ապա վեր առաւ Աստուածաշունչի Գործք Առաքելոց 2:42-47 համարները,
որոնք կը խօսին առաջին դարու եկեղեցւոյ կազմակերպութեան մասին` Պենտեկոստէի
օրը` նշելով, թէ ինչպէս սպասարկութեան առաքելութիւնը սկսաւ նոյնինքն եկեղեցւոյ
ծնունդով, եւ եկեղեցւոյ անդամները «միշտ կը յարատեւէին առաքեալներու
ուսուցմունքին ու հաղորդութեան, հաց կտրելու եւ աղօթելու»: Այս իմաստով ան
ընդգծեց, թէ քրիստոնեային եւ եկեղեցիին «խնամքին»-ի հասկացողութիւնը
«համապարփակ» է եւ կ՛ընդգրկէ ուսուցմունք, հաղորդականութիւն, գործնական
հոգածութիւն, խնամք եւ աղօթք: Այս համապարփակ խնամքը «սքանչելիքներ եւ
նշաններ» ստեղծեց եւ երբ կերակուրը կը բաժնէին եւ կ՛ուտէին «ցնծութիւն եւ
պարզամտութիւն» կար եւ իրենց աղօթքներով «շնորհք կը գտնէին»:
Հրայր Ճէպէճեան այս իմաստով կեդրոնացաւ քրիստոնէական խնամքին ուղղահայեաց
եւ հորիզոնական հասկացողութիւններուն վրայ: Ուղղահայեացը, որ Աստուծոյ հետ
յարաբերութեան հասկացողութիւնն է իւրաքանչիւր քրիստոնեային, եւ որուն ուժով եւ
հաւատքով կ՛ապրի անհատը հորիզոնական հասկացողութեամբ իր շրջապատին հետ:
Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ, ÂÇõ 224, àõñµ³Ã, 28 Ø²ðî, 2014
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«Քրիստոնեայ ըլլալ կ՛ենթադրէ շատ աւելին, քան միայն անձնական եւ փոխուող
յարաբերութիւն ունենալ Աստուծոյ հետ: Այդ կ՛ենթադրէ հաւաքական կեանքին մէջ
մտնել եւ փոխուող ու խնամող յարաբերութիւն ունենալ աշխարհին հետ` ներառեալ
տարեցին հետ», եզրափակեց ան:
Նիւթը` իր այժմէական մտահոգութիւններով եւ հասկացողութեամբ գնահատանքի
արժանացաւ ներկաներուն կողմէ: Նոյն դասախօսութիւնը կրկնուեցաւ կիրակի, 16
մարտին, Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ մատուցուած պատարագին ընթացքին:

Արժանթինահայ Երգահան Եւ Խմբավար
Ժան Ալմուխեան Պարգեւատրուեցաւ
«Մ. Խորենացի» Մետալով
Արժանթինի մէջ Հայաստանի դեսպանութեան հովանաւորութեամբ եւ Հայաստանեայց
Առաքելական
եկեղեցւոյ
Արժանթինի
եւ
Չիլիի
թեմի
ազգային
վարչութեան
կազմակերպութեամբ, Պուէնոս Այրեսի Հայ կեդրոնի «Սիրանուշ» սրահին մէջ 18 մարտին
տեղի ունեցաւ արժանթինահայ նշանաւոր երգահան եւ խմբավար Ժան Ալմուխեանի
մեծարման երեկոն:
Ձեռնարկին ընթացքին ողջոյնի խօսք արտասանեց Արժանթինի մէջ Հայաստանի դեսպան
Վահագն Մելիքեան եւ Հայ կեդրոնի վարչութեան անդամ Վարդիվառ Մանուկեան: Երգահանին
հեղինակած երգերու կատարումով հանդէս եկան Դանիէլ Դերէ, Մարալ Թորիկեան եւ Արտօ
Գալջեան, ցուցադրուեցան շարք մը հատուածներ` մայեսթրոյին ղեկավարած երգչախումբերու
համերգներէն:
Իր խօսքին մէջ դեսպան Մելիքեան բարձր գնահատելով Ալմուխեանի ստեղծագործական
երկար ուղին` ընդգծեց, որ անիկա ապացոյց մըն է հայ ժողովուրդի անկոտրում կամքին,
նուիրուածութեան ու ջանադիր աշխատանքին, ապրելու եւ արարելու մեծ ձգտումներուն:
Այնուհետեւ դեսպանը կարդաց Հայաստանի անկախութեան 22-ամեակին առիթով Ժան
Ալմուխեանը «Մովսէս Խորենացի» մետալով պարգեւատրելու մասին Հայաստանի նախագահ
Սերժ Սարգսեանի հրամանագիրը եւ մայեսթրոյին յանձնեց բարձր պարգեւը:
Խորին շնորհակալութիւն յայտնելով Հայաստանի նախագահին` նման գնահատականի
արժանանալուն համար, Ժան Ալմուխեան նշեց, որ այսուհետեւ եւս յանձնառու է շարունակելու
իր հայրենանուէր ծառայութիւնը հայ արուեստի զարգացման եւ տարածման գործին մէջ:
Ձեռնարկին երկրորդ բաժինով տեղի ունեցաւ Քարլոս Հասասեանի «Ժան Ալմուխեան.
երաժշտութիւնից անդին» գիրքին շնորհահանդէսը:

www.armenianprelacykw.org
www.aztarar.com
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Դեսպան Փոլատեանին Հանդիպումները
Մարտ 9-14 հայ-յորդանանեան երկկողմ համագործակցութեան զարգացման առնչուող
հարցերու քննարկման նպատակով Հայաստանի
դեսպան Արշակ Փոլատեան այցելեց Ամման եւ
հանդիպումներ

ունեցաւ

անձնաւորութիւններու

պետական

եւ

պատկան

մարմիններու ներկայացուցիչներուն հետ:
Հանդիպումներու

ընթացքին

քաղաքական,

քննարկուեցան

առեւտրա-տնտեսական,

մշակութային, կրթական եւ այլ մարզերու մէջ
երկկողմ

համագործակցութեան

զարգացման

հեռանկարները,

ինչպէս

նաեւ`

միջազգային ու տարածաշրջանային հարցեր:
Հայաստանի դեսպանը այցելեց նաեւ Յորդանանի հայոց առաջնորդարան` քննարկելու
հայրենիք-սփիւռք կապերու առնչուող հարցեր, ինչպէս նաեւ` Հայոց ցեղասպանութեան
100-ամեակի յանձնախումբին գործունէութիւնը:

Ալիսիա Կիրակոսեան Պարգեւատրուեցաւ
«Մովսէս Խորենացի» Շքանշանով
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի հրամանագիրով բանաստեղծուհի Ալիսիա
Կիրակոսեան պարգեւատրուեցաւ «Մովսէս
Խորենացի» շքանշանով` գրականութեան եւ
գրահրատարակչութեան

զարգացման

գործին ներդրած մեծ աւանդին համար:
Շքանշանը բանաստեղծուհիին յանձնեց Լոս
Անճելըսի

մէջ

Հայաստանի

գլխաւոր

հիւպատոս Սերգէյ Սարկիսով:
Ալիսիա Կիրակոսեան հիւպատոսին յայտնեց, որ վերջին շրջանին թուղթին յանձնած է
իր հօր` Գուրգէն Կիրակոսեանի յիշողութիւնները Հայոց ցեղասպանութեան մասին:
«Ճչացող լաբիրիւնթոս» վերնագիրով այս գիրքը պիտի հրատարակուի երկու լեզուով`
անգլերէն եւ սպաներէն: Բանաստեղծուհին գիրքի անգլերէն օրինակը նուիրեց
Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոսին:
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

5 Համոզիչ Պատճառներ`
Սունկ Ուտելու Համար
Սունկը չափազանց առողջապահական ուտելիք
մըն է: Հում թէ եփած, աղցանի մէջ թէ ապուրի,
ան

շատ

համեղ

եւ

օգտակար

է:

Եկէ՛ք

ծանօթանանք, թէ ինչո՛ւ սունկը անպակաս
պէտք է ըլլայ մեր սեղաններէն:
թելադրելի

1-Սունկը

է

հետեւողներուն: Իւրաքանչիւր
ջերմուժ

կը

պարունակած

պարունակէ,
բնասպիտը

սննդականոնի
100 կրամը 25
իսկ

անոր

ինքնաբերաբար

կուշտ կը պահէ: Սունկը հարուստ է ջուրով եւ
բնաթելով, խիստ յանձնարարելի` տափակ փոր
ունենալ փափաքողներուն: '
2-Սունկը հարուստ է Պէ. խումբի կենսանիւթերով, որոնք կը մասնակցին մեր բջիջներու
աճման, ուղեղի լաւ գործունէութեան, մարմնի դիմադրականութեան, եւ այլն…
3-Սունկը միայն բոյսն է, որ հարուստ է Տէ.
կենսանիւթով: Ինչպէս ծանօթ է, այս կենսանիւթը
շատ կարեւոր դեր կը կատարէ` նպաստելով, որ
կիրը հաստատուի մեր ոսկորներուն վրայ: Նոյն
այս

կենսանիւթը

նաեւ

կը

պաշտպանէ

օսթէօփորոզէ, ինչպէս նաեւ` ստինքի քաղցկեղէ,
շաքարախտէ, աղիքային հիւանդութիւններէ եւ
սրտանօթային անհանգստութիւններէ:
4-Սունկը հրաշալի դեղ է աղիքներուն եւ մարսողութեան: Անոր պարունակած
բնաթելերը կը կանոնաւորեն աղիքներու գործունէութիւնը եւ կը կանխարգիլեն
պնդութիւնը:
5-Ճերմակ սունկը կը զօրացնէ մարմնին դիմադրականութիւնը: Սունկի գործածութիւնը
կը պաշտպանէ բջիջները ծերանալէ, շնորհիւ իր պարունակած սէլէնիոմին:
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Հովանաւորութեամբ՝

Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի
Քուէյթի Հայ Դատի Յանձնախումբը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ
Դասախօսական Երեկոյի մը որուն ընթացքին
Օրուան Բանախօսը՝

Պրն. Մինաս Հանսքէհեան
Պիտի ներկայացնէ՝

ՀԱՅԵՐՆ ՈՒ ԱՇԽԱՐՀԻ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ - ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
Շատ այժմէական թեման։

Տեղի կ՛ունենայ Ուրբաթ 4 Ապրիլ 2014–ին երեկոյեան
ժամը 7:30–ին
Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ։
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