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Բարեմաղթութիւններու Երեկոյ
Ի Պատիւ Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Նորընտիր
Առաջնորդ
Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի
24
Մարտ
2015ին,
Քուէյթի
Երեսփոխանական Ժողովը արտահերթ
նիստով մը չորս տարուան համար
միաձայնութեամբ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ.
Վրդ. Զօպույեանը ընտրեց Քուէյթի եւ
Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ:
Առ այդ, Քուէյթի Ազգային Վարչութեան
նախաձեռնութեամբ՝ Ուրբաթ, 17 Ապրիլ
2014ին, Holiday Inn պանդոկի ()الشرق
սրահէն ներս տեղի ունեցաւ յատուկ
երեկոյթ մը, ի պատիւ Քուէյթի եւ
Շրջակայից Թեմի նորընտիր Առաջնորդ
Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի:
Ներկայ էին՝ ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեան, ՀՀ Հիւպատոս Տիար
Լեւոն Պետրոսեան, գաղութի հոգեւոր հովիւ Արժ. Տէր Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան, Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Իշխանի եւ Ասպետի շքանշանակիրներ, ազգային մարմիններու ներկայացուցիչներ եւ
հիւրեր:
Երեկոյի բեմավարն էր Տոքթ. Ժան Պէպէճեան, որ իր գեղեցիկ ու ճարտար խօսքով իւրայատուկ
գունագեղութիւն մը տուաւ երեկոյթին: Առաջին հերթին իր սրտին խօսքը փոխանցեց Քուէյթի
մօտ ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեան: Ան յաջողութիւն մաղթեց
Գերպ. Հայր Սուրբին եւ հաւաստիացուց, որ ամէն առումով պատրաստ է կանգնիլ Անոր կողքին՝
միահամուռ ուժերով սատարելու համայնքի բարգաւաճման:
Յանուն Քուէյթի ազգային մարմիններու եւ միութեանց ելոյթ ունեցան.
Պատասխանատու կազմէն՝ Ընկ. Յակոբ Պետիրեան
Քուէյթի Երեսփոխանական Ժողովէն՝ Տիար. Յարութիւն Պետիրեան
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Քուէյթի Ազգային Վարչութենէն՝ Տիար Մունիր Դարբինեան
Քուէյթի Ազգային Վարչութեան նախկին ատենապետ՝ Տիար
Վարդան Նարինեան
Քուէյթի Ազգային Վարժարանի տնօրէն՝ Տիար Մանուկ
Մանուկեան
Քուէյթի Հայ Դատի Յանձնախումբ՝ Տիար Տիգրան Պայաթեան
Հ.Մ.Ը.Մ. Ք.Մ.Մ. Տիար Վահէ Պաղճեան
Հ.Օ.Մ. Ք.Մ.Մ. Տիկ. Մակի Թադոյեան
Երեկոյի

ընթացքին

ներկայացուեցաւ

յայտագիր մը գաղութիս
մասնակցութեամբ.

կոկիկ

տաղանդաւոր

Տիարք Քեռի եւ Ռոստոմ Սարգիսեաններ
«Որտեղ գտնեմ քեզ» եւ «Ղարաբաղցին»,

գեղարուեստական
անդամներու

զուգերգեցին

Տիկ. Մայտա Թադոյեան արտասանեց «Եկեղեցին Հայկական»
բանաստեղծութիւնը,
Տիար Ճորճ Արապաթլեան մեներգեց
իմաստուն իս»,

«Դուն էն գլխէն

Տիկ. Նարինէ Գոնճայեան-Արապաթլեան ասմունքեց Պարոյր
Սեւակի «Ուզում եմ» բանաստեղծութիւնը:
Գերպ. Հայր Սուրբի խնդրանքով օրուան բեմավար Տոքթ. Ժան
Պէպէճեան մեներգեց «Հայաստան» երգը: Իսկ Անոր քրոջ
յատուկ խնդրանքով Տիար Յակոբ Թադոյեան մեներգեց «Անգին
Եղբայր» երգը: Տեղին է յիշել, որ սոյն երեկոյթին ներկայ էր նաեւ
Տիրամայր Էլօ Զօպույեան:
Երեկոյի ընթացքին ներկայացուեցաւ Գերպ. Հայր Սուրբին
մէկուկէս տարուան աշխատանքը ներկայացնող յատուկ
տեսերիզ մը, որ պատրաստուած էր Տիար Կարօ Արսլանեանի
կողմէ:
Աւարտին, նորընտիր Առաջնորդ Հայր Սուրբը, խորին
շնորհակալութիւն յայտնեց Քուէյթի Ազգային Վարչութեան՝
երեկոյթի նախաձեռնութեան եւ կազմակերպման համար,
ինչպէս նաեւ ներկայ բոլոր ազգայիններուն եւ հիւրերուն,
իրենց ջերմ վերաբերմունքին եւ տածած յարգանքին համար:
Ան մաղթեց համերաշխութիւն եւ համագործակցութիւն համայնքի բոլոր զաւակներուն միջեւ՝ ի
փառս քուէթահայ համայնքին, հայ ազգին եւ հայ եկեղեցւոյ:
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ՔՈՒԷՅԹԻ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ
ԵՐԵԿՈՅ ԱՊՐԻԼԵԱՆ ԶՈՀԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
Ուրբաթ, 24 Ապրիլ 2015-ի երեկոյեան ժամը 8:30-ին, Քուէյթի Ս.
Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ Հովանաւորութեամբ՝ Թեմիս Բարեջան
Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի եւ
կազմակերպութեամբ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 100 Ամեակի
Քուէյթի Կեդրոնական Մարմնի, տեղի ունեցաւ ոգեկոչման երեկոյ,
նուիրուած Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին: Երեկոն
իր ներկայութեամբ պատուեց՝ Հ.Հ. Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան
Պրն. Ֆատէյ Չարչօղուլեան:
Սոյն երեկոյի բացման խօսքը կատարեց՝ Տիկ. Արփի Արապաճեան
Միսաքեան:
Գեղարուեստական բարձրորակ յայտագրի բացումը կատարեց Տիկ.
Մայտա Թադոյեան Մովսէսեան ուր ասմունքեց Պարոյր Սեւակի
«Ղողանջ Եղեռնական»ը: Ապա Օրդ. Փաթիլ Զաքարեան սքանչելի
ձեւով կատարեց «Armenian Rhapsody» Ալեքսան Յարութիւնեանի եւ
Առնօ Բաբաջանեանի, որմէ ետք օրուան պատգամաբեր՝ Բժ. Ժան
Պէպէճեան
փոխանցեց
օրուան
խորհուրդը:
Բանախօսին
ներկայացումը բացառիկ էր ու կարելի է համարել պատմական
բանախօսութիւն: Անոր յաջորդեց ասմունք՝
Վահագն
Դաւթեանի
«Ռեքվիեմ»էն
հատուածներ
գեղեցիկ
կատարողութեամբ՝ Տիկ. Նարինէ Գոնճայեան Արապաթլեանի:
Ետքը խօսք առաւ Հ.Հ. Արտակարգ եւ Լիազօր
Դեսպան Պրն. Ֆատէյ Չարչօղուլեան: Ան իր
խօսքի մէջ շեշտը դրաւ Հայաստան Սփիւռք
սերտ գործակցութեան եւ պինդ կապին վրայ:
Գեղարուեստական բաժնի աւարտին, ելոյթ
ունեցաւ «Բարսեղ Կանաչեան» երգչախումբը,
խմբավարութեամբ՝
Պրն.
Ճորճ
Արապաթլեանի եւ դաշնամուրի ընկերակցութեամբ՝ Տիկ. Հայկուհի
Կիրակոսեան Բազեանի եւ Տիկ. Թամար Թէմամեանի:
Յաւարտ խորհրդաւոր այս երեկոյեան, խօսք առաւ Գերպ. Տ. Մասիս
Ծ. Վրդ. Զօպույեան, որ իր տողերուն մէջ յստակօրէն յիշեց եւ
գնահատեց արար աշխարհ սփիւռքահայութեան տարած
լայնածաւալ աշխատանքը. ան հաստատեց, թէ հայ ժողովուրդի
դարաւոր պայքարը անմար է եւ այդ պայքարը յամառօրէն
շարունակելու
համար,
հայութեան
միասնակամութիւնը
անհրաժեշտ է:
Ապա հանրութիւն համախմբեցաւ եկեղեցւոյ բակին մէջ ուր
ծաղկեպսակ զետեղեցին ՀՀ դեսպանն ու Գերապատիւ Հայր Սուրբը եւ Թեմական Ժողովի
ատենապետը ի յիշատակ Ապրիլեան զոհերուն:
ՍԻԼՎԻ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԵԱՆ
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐԻՒՐ ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԹԻՒ
ՍՈՒՐԲ ԵՒ ԱՆՄԱՀ ՊԱՏԱՐԱԳ
Հայոց Ցեղասպանութեան Հարիւր Ամեակին
առթիւ, Ուրբաթ, 24 Ապրիլ 2015-ին, Քուէյթի Ս.
Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ Ս. եւ
Անմահ
պատարագ։
Օրուայ
պատարագը
մատուցեց եւ յաւուր պատշաճի քարոզեց Թեմիս
Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան։
Պատարագին ներկայ գտնուեցան Քուէյթի մօտ Հ.Հ.
Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան Տիար Ֆատէյ
Չարչօղլեան, Հիւպատոս Տիար Լեւոն Պետրոսեան,
Լեհաստանի Դեսպանն ու Քուէյթի մօտ Պապական
նուիրակը։ Իրպատգամին մէջ, Հայր Սուրբը ըսաւ.-«Ամբողջ դար մը մեր արդար դատին համար
պայքարեցանք, ամբողջ մարդկութեան ու մանաւանդ հսկայ պետութիւններու ու
ժողովուրդներու փոխանցելով՝ թէ հայ ժողովուրդը իրաւատէրն է պատմական իր հայրենքին ու
պահանջատէր։ Հայ ժողովուրդի ամենէն նուիրական, կենսական եւ նշանակալից տարիներէն
մէկն է 2015ը։
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոս
այս
առթիւ
հրապարակած
Հայրապետական սրբապառ կոնդակը ներշնչման
աղբիւր եւ Հայ Դատին ու պահանջատիրութեան
նկատմամբ՝ յանձնառութեան, հաւատարմութեան ու
պատասխանատուութեան
մղումի
աղբիւր
հանդիսացաւ, մեր բոլոր ճիգերը, ապրումները ու
մտածումները կեդրոնացնելով՝ իրաւական դաշտ
փոխադրեց մեր պայքարը, որպէսզի գործնական
քայլերով արդարութիւն պահանջենք անպատիժ մնացած դարաւոր մեր թշնամիէն»։
Ապա Հայր Սուրբը իր պատգամը շարունակեց, շեշտելով՝ որ
«Նոր սերունդը պէտք է յետադարձ ակնարկով դիտէ նախորդ
սերունդին նուիրական ու գերագոյն զոհողութիւնը,
հաւատարիմ մնայ անոր կտակին, Աստուծոյ շնորհքին
զօրութեամբ քալէ հայութեան յարութեան պատմութեան
վրայէն, հաստատուն քայլերով, աննահանջ ու յառաջասլաց
ընթացքով, դէպի մեր ժողովուրդի պայծառ ապագան»։
Պատարագի աւարտին նախագահութեամբ Հայր Սուրբին եւ
Պապական
նուիրակին
տեղի
ունեցաւ
յատուկ
արարողութիւն նուիրուած Ցեղասպանութեան Մէկ ու կէս միլիոն Սուրբ նահատակներուն, որու
ընթացին Պապական նուիրակը եւս աղօթք բարձրացուց առ Աստուած։
Առաջնորդարանի շրջափակէն ներս «Մեր Հայրենիք»ի երգեցողութեամբ վերջ գտաւ Ս.
Պատարագը եւ Ցեղասպանութեան զոհ գացած մեր Սուրբերուն նուիրուած յատուկ
արարողութիւնը։
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ԱՊՐԻԼԵԱՆ ԶՈՀԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ
ՀՍԿՄԱՆ ԵՐԵԿՈՅ
Հինգշաբթի, 23 Ապրիլ 2015-ի երեկոյեան ժամը 8:30-ին, Քուէյթի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ
Հովանաւորութեամբ՝ Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանի եւ
կազմակերպութեամբ Հ.Յ.Դ. Ք.Ե.Մ. եւ Հ.Դ.Պ.Մ. զոյգ միութիւններու տեղի ունեցաւ հսկում, ի
յիշատակ 20-րդ դարու առաջին եղեռնի՝ Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին:
Հսկման երկոյին ներկայ էին՝ ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր դեսպան Պրն. Ֆատէյ Չարչօղլեան եւ
հիւպատոս

Պրն.

Լեւոն

Պետրոսեան

եւ

Ազգային

Մարմիններու

ներկայացուցիչներ:

Սոյն երեկոյի բացման խօսքը կատարեց ընկհ. Դուին Ուզաթմաճեան, որուն յաջորդեց Հ.Յ.Դ.
Ք.Ե.Մ.-ի վարչութեան ատենապետ՝ ընկ. Գէորգ Նալճեան, ներկայացնելով վարչութեան խօսքը:

Ապա

մեներգեց՝

ընկհ.

Սարինա

Ատանալեան

ընկերակցութեամբ՝ ընկ. Ճորճ Արապաթլեանի:
Պաղտասարեան փոխանցեց Հայ Դատի խօսքը:

«Ատանայի
Որմէ

Կոտորածը»,

ետք,

ընկհ.

դաշնամուրի

Սիլվա

Սարգօ

Ելոյթ ունեցաւ ընկ. Կարօ Նարեկ Կարապետեան, Յովհաննէս Թումանեանի «Հայրենիքի Սէրը»
ասմունքով:
Ապա յաջորդաբար ցուցադրուեցան, մեներգ՝ «Սուրբերուն Աչքերը», կատարողութեամբ ընկհ.
Լիլա Կարապետեանի, ասմունք՝ Պարոյր Սեւակի «Ղողանջ Նախճիրի», կատարողութեամբ՝
ընկհ.

Սէրլի

Թովմասեանի

եւ

ասմունք՝

Պարոյր

Սեւակի

«Ղողանջ

Եղեռնական»,

կատարողութեամբ ընկհ. Կասիա Աբիկեանի:
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Վերոյիշեալներուն յաջորդեց ընկ. Խաչիկ Մելքոնեան «Բամբ
Որոտան»

մեներգով,

որուն

ընկերակցեցաւ

ընկ.

Ճորճ

Արապաթլեան դաշնամուրի վրայ:
Ետքը

օրուան

պատգամաբեր

ընկ.

Յակոբ

Էմրազեան

փոխանցեց օրուան խորհուրդը: Պատգամաբերը շեշտը դրաւ
Թուրք կառաւարութեան կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման եւ արդար հատուցման գաղափարներուն վրայ:
Գեղարուեստական բաժնի աւարտին խումբ մը պատանիներ
ներկայացուցին կենդանի պատկեր ընկ. Պերճ Շահպազեանի
հսկողութեամբ,

որուն

յաջորդեց

պատանեկան

երգչախումբը,

ղեկավարութեամբ Տիկ. Թամար Թէմամեանի:
Յաւարտ երեկոյեան, Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս
Ծ.

Վրդ.

Զօպուեան

փոխանցեց

իր

հայրական

պատգամը,

մէջբերելով
Հայաստանի
եւ
սփիւռքահայութեան
միասնակամութեան եւ անխոնջ պայքարի կարեւոր դերը, հայ
դատի արդար լուծման եւ ժողովուրդին գոյատեւման ու շարունակականութեան ի նպաստ:
ՌԻԹԱ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԵԱՆ

www.aztarar.com
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ՀՅԴ Բիւրոյի Ներկայացուցիչը Ապրիլ 24-ին
Ստեփանակերտի Մէջ Արցախցիներուն Հետ Ոգեկոչեց
Ցեղասպանութեան Յիշատակը
Լեռնային

Ղարաբաղի

մայրաքաղաքին

մէջ

լայնածաւալ

նախաձեռնութիւններով
ոգեկոչուեցաւ

Հայոց

ցեղասպանութեան 100-ամեակը, այդ
պատճառով ալ Լեռնային Ղարաբաղի
նախագահ

Բակօ

Սահակեան

չմասնակցեցաւ Երեւանի մէջ տեղի
ունեցող

արարողութիւններուն:

Յատկանշական է, որ Արցախ կը
գտնուէր նաեւ Հայ յեղափոխական
դաշնակցութեան Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեան` արցախցիներուն հետ
յիշատակելու Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներուն յիշատակը:
Եռագոյնին

առաջնորդութեամբ

ղեկավարներն

ու

միւս

յուշահամալիր:

Պահանջը

Լեռնային

արցախցիները
յստակ

էր`

Ղարաբաղի

ուղղուեցան

Հայոց

Հանրապետութեան

դէպի

Ստեփանակերտի

ցեղասպանութեան

ճանաչում

ու

դատապարտում:
Ցեղասպանութեան 100-ամեակի ծիրին մէջ Ստեփանակերտի յուշահամալիրին մէջ
բացումը կատարուեցաւ «Անլռելի զանգակատուն» յուշակոթողին:
18 մեթր բարձրութեամբ այս կոթողը պիտի յիշեցնէ, որ արդարութիւնը պիտի չլռէ.
«Աշխարհի լռութիւնը պիտի կոտրենք մեր ձայնով»:
«Թէեւ Ցեղասպանութիւնը ամբողջ աշխարհին մէջ ճանչցուած չէ, սակայն մեր
ժողովուրդին միասնականութիւնը, մարտունակ բանակն ու Հայաստան-սփիւռք եւ
Արցախ

անսասան

եռամիասնութիւնն

ի

վերջոյ

պիտի

պարտադրեն

արդար

հատուցումը», հաստատեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակօ Սահակեան:
Պարգեւ արք. Մարտիրոսեան յուշահամալիրին մէջ կատարեց Ցեղասպանութեան
զոհերու սրբադասման արարողութիւնը:
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«Անլռելի զանգակատան» կառուցման վայրը պատահականօրէն չէ ընտրուած, այլ հոն
ամփոփուած են Արցախի պատերազմին, Համաշխարհային Բ. պատերազմին ընթացքին
զոհուածներուն, ինչպէս նաեւ Տէր Զօրէն բերուած նահատակ սուրբերու մասունքներ:
«Մենք պէտք է պաշտպանենք մեր արդարութիւնը, քանի որ արդարութիւնն ալ
պաշտպաններու կարիք ունի», յայտնեց Արցախի թեմի առաջնորդը:
Թէեւ 24 Ապրիլին Երեւանի մէջ համախմբուած էին համայն հայութիւնն ու օտար
հիւրեր, սակայն ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեան իր պարտքը նկատեց
Ստեփանակերտ գտնուիլը. «Փափաքեցայ 24 Ապրիլին Արցախի մէջ ըլլալ քանի մը
նպատակով:

Ամբողջ

ուշադրութիւնը

այսօր

կեդրոնացած

է

Երեւանի

եւ

Ցեղասպանութեան վրայ, ու ատիկա ճիշդ է: Այդպէս ալ պէտք է ըլլար: Բայց պէտք չէ
մոռնանք, որ մենք Արցախ ունինք, եւ ասիկա մեր գերխնդիրն է: Վաղն իսկ մենք ընելիք
ունինք Արցախի համար», ըսաւ Հրանդ Մարգարեան:

Սերժ Սարգսեան Կը Տեսակցի Ցեղասպանութեան 100Ամեակին Մասնակցած Պելճիքայի Արտաքին Գործոց
Նախարարին Հետ
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան 27
Ապրիլին ընդունած է Եւրոպական խորհուրդի
նախարարներու
խորհուրդի
նախագահ,
Պելճիքայի փոխվարչապետ, արտաքին գործոց,
արտաքին առեւտուրի եւ եւրոպական հարցերու
նախարար Տիտիէ Ռեյնտըրսը:
Նշելով, թէ տեղեակ է այն մասին, որ այս տարին
Հայաստանի

համար

որքան

կարեւոր

եւ

առանձնայատուկ է, որովհետեւ յագեցած է Հայոց
ցեղասպանութեան

100-ամեակի

նախաձեռնութիւններով`

Տիտիէ

Ռեյնտըրս

նախագահ

Սարգսեանին տեղեկացուցած է, որ հանդիպումէն ետք պիտի ուղղուի Ծիծեռնակաբերդի
յուշահամալիր` յարգանքի տուրք մատուցելու Ցեղասպանութեան սուրբ զոհերու յիշատակին:
Նախագահը երախտագիտութիւն յայտնած է նախարարին` այս օրերուն Երեւանի մէջ կայացած
«Ընդդէմ ցեղասպանութեան յանցագործութեան» միջազգային համաժողովին Եւրոպական
խորհուրդի բարձր մակարդակով մասնակցութեան, ինչպէս նաեւ 24 Ապրիլի յիշատակի
արարողութեան պելճիքական պատուիրակութեան ներկայութեան համար: Ան հաստատած է,
որ Հայաստան մեծապէս շնորհակալ է եւ բարձր կը գնահատէ Պելճիքայի իշխանութիւններն ու
յատկապէս արտաքին գործոց նախարարին ներդրումը` Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման
վերաբերող որոշման ընդունման համար:
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Իշխանեան. «Ընտրողներուն Հետ Անկեղծ Եւ Ազնիւ Եղած
Ենք»
3 Մայիսին Արցախի մէջ տեղի ունենալիք խորհրդարանական
ընտրութեան մէջ
մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրուած ՀՅԴ-ի անդամ Դաւիթ Իշխանեան «Երկիր»-ի
հետ զրոյցին ընթացքին ներկայացուց ընդհանուր տրամադրութիւնները:
«Քարոզարշաւը արդէն կը մօտենայ իր աւարտին: 1 Մայիսը վերջին օրն է: Պէտք է ըսեմ, որ մեր
կողմէ բաւական յաջող քարոզարշաւ կազմակերպուած է: Փորձած ենք ընտրողներուն հետ
ըլլալ կարելի եղածին չափ անկեղծ եւ ազնիւ: Ներկայացուցած ենք մեր մօտեցումները
յառաջիկայ խորհրդարանական ընտրութեան, ընդհանրապէս` երկրին առջեւ ծառացած
հիմնախնդիրները եւ ներքին ու արտաքին կեանքը», ըսած է ան:
Ըստ Իշխանեանի, առկայ են լուրջ եւ
մտահոգող
խնդիրներ,
յատկապէս`
ընկերային, տնտեսական մարզերուն մէջ,
որոնք ապագային պէտք է ստանան իրենց
լուծումները: «Անշուշտ, խորհրդարանը այդ
հարցը անմիջական լուծողը չէ, բայց,
օրէնսդրական դաշտի ստեղծումով, դաշտի
բարելաւումով ամէն ինչ կը փոխուի դէպի
լաւը: Մենք ապագային կը փորձենք աւելի
սերտացնել
իշխանութիւն-ժողովուրդ
յարաբերութիւնները», ըսած է ան:
Յիշեցնենք, որ 3 Մայիսին Արցախի մէջ Ազգային ժողովի ընտրութիւն տեղի պիտի ունենայ:
ՀՅԴ-ի համամասնական ցուցակը կը գլխաւորէ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկեան:

Թրքական Լրատուամիջոցները Լայնօրէն
Կ՛անդրադառնան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան Կողմէ Բացուած Դատին
Հինգշաբթի օր թրքական լրատուամիջոցները լայն տեղ յատկացուցած էին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան կողմէ Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարանին մօտ բացուած դատին`
Սիսի կաթողիկոսարանին վերատիրանալու պահանջով:
«Հիւրրիյէթ» իր լուրը խորագրած էր. «Հայ եկեղեցին Սիսի վանքին կալուածներուն վերադարձը
կը պահանջէ»: Նմանօրինակ խորագիրով լուր հրապարակած էին նաեւ «Տեմոքրաթ Հապեր» եւ
«Հապերլեր»: «Սոնտաքիքա» Սիսի քաղաքապետ Մուսա Էօզթիւրքի հետ կատարած էր
հարցազրոյց մը, ուր վերջինս կը նշէ, որ Սիսի վանքին հայերուն պատկանիլը փաստող
տեղեկութիւն չկայ: «Թուրքիա մեր կալուածները թող վերադարձնէ», իր լուրը խորագրած է
«Օտա Թի. Վի.»: Հարցին լայն տեղ տուած են նաեւ թրքական «Ենիչաղ» եւ «Միլլիյէթ»
թերթերը:
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Մինասեան. «Կազի Գինը Պէտք Է Վերատեսութեան
Ենթարկուի»
«Կազփրոմ
Արմենիա»
պատասխանատու

ընկերութեան
մամլոյ
Շուշան
Սարտարեանի

յայտարարութիւնը, թէ կազի սակը ներքին սպառման
շուկայի համար կը մնայ անփոփոխ, Ազգային ժողովի
ՀՅԴ

խմբակցութեան

պատգամաւոր

Արծուիկ

Մինասեան նկատած է ժամանակային առումով ոչ ճիշդ
եւ ոչ տեղին:
«Որովհետեւ այդ հարցը դեռ քննարկման ենթակայ է, եւ համաձայնագիրով նախատեսուած
գինի նուազեցումը կամայ թէ ակամայ պիտի բերէ Հանրային ծառայութիւնները համակարգող
յանձնախումբին այն մեկնակէտային տուեալներու փոփոխութեան, որուն վրայ սահմանուած է
ներկայ սակը: Այլ խօսքով` յանձնախումբը ուզէ, թէ չուզէ անդրադարձ պէտք է կատարէ, իսկ թէ
ի՛նչ որոշում կու տայ եւ ի՛նչ հիմնաւորումներով, ատիկա արդէն ապագայի եւ իր
իրաւասութիւններուն հարցն է», Tert.am կայքին հետ զրոյցին ընթացքին ըսաւ ան:
Նշենք, որ «Կազփրոմ» ընկերութեան վարչութեան նախագահ Ալեքսէյ Միլլեր ըսած է, որ
հաշուի առնելով Հայաստանի անդամակցութիւնը Եւրասիական տնտեսական միութեան,
Հայաստանի համար կազի գինը կը նուազի: «Մինչ վերջերս ատիկա 190 տոլար էր, այժմ կը
դառնայ 165 տոլար 1000 խորանարդ մեթրի համար», յայտնած էր ան:
Արծուիկ Մինասեան յիշեցուց, որ ըստ օրէնքի, սակը վերատեսութեան ենթարկելու դիմում
ներկայացնելու

իրաւունք

ունի

ե՛ւ

ծառայութիւն

մատուցողը,

ե՛ւ

յանձնախումբը` իր

նախաձեռնութեամբ:
«Ակնյայտ է, որ եթէ ձեռք բերման գինը կը նուազի, ատոր նկատմամբ հաշուարկով նաեւ
աւելցուած արժէքի տուրքի գումարն ալ կը նուազի: Այս պարագային մենք ունինք շղթայ, ուր
ձեռք բերողը, տեղափոխողը եւ բուն ծառայութիւն մատուցողը կազի սպառման համակարգին
մէջ տարբեր մարմիններ են, եւ անոնց մօտ կը յառաջանան հարկային եւ վճարման տարբեր
պարտաւորութիւններ»:
ՀՅԴ-ի

պատգամաւորը

նշեց,

որ

այս

առումով

սկզբունքային

նշանակութիւն

ունի

վերատեսութեան հարցը այն բաղկացուցիչներուն, որոնք դրուած են իւրաքանչիւր հանգրուանի
սակի հաշուարկման բանաձեւին մէջ: «Իսկ այդ բանաձեւը հաստատուած է լիազօր մարմինին
կողմէ, որ ուզէ թէ ոչ անդրադարձ պէտք է կատարէ, ե՛ւ պիւտճէ մուծուող տուրքերու
մեծութեան անդրադարձին, ե՛ւ սպառողներուն վաճառուող սակի ճշգրիտ հաշուարկման
տեսքով եւ այլն», ըսաւ ան:
Մինասեան կարեւոր նկատեց նաեւ այն հարցը, որ կ՛ուզէր ոչ միայն քննարկուէր տոլարով
վճարելու հարցը, այլեւ` ռուպլիով:
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«Հայոց Ցեղասպանութեան Հերքումը Կը Բարդացնէ
Անգարայի Մուտքը Եւրոպական Միութիւն» Կ՛ըսէ Հան
«Տէօչէ Վելլէ» կը հաղորդէ, որ Եւրոպական դրացնութեան
քաղաքականութեան
եւ
ընդլայնման
բանակցութիւններու
հարցերով յանձնակատար Եոհաննես Հան աւստրիական
«Սթանտարտ» օրաթերթին յայտնած է, որ այն իրողութիւնը, որ
Թուրքիան կը մերժէ Օսմանեան կայսրութեան մէջ հայերու
կոտորածները ցեղասպանութիւն անուանել, կը դժուարացնէ անոր
մուտքը Եւրոպական Միութիւն:
Ըստ անոր, առանձնայատուկ մտահոգութիւն կը յառաջացնէ այն
փաստը, որ այդպիսի դիրքորոշումը լի է երկարաժամկէտ բացասական հետեւանքներով: Անոր
կարծիքով` մասնաւորաբար ատիկա կրնայ յանգեցնել հակաեւրոպական եւ հակաարեւմտեան
տրամադրութիւններու աճի, ինչ որ իր կարգին կրնայ յանգեցնել Եւրոպական Միութեան անդամակցելու
հոլովոյթին բարդացման:
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան կտրուկ քննադատութիւն ուղղած էր եւ «վիրաւորանք»
որակած Գերմանիոյ եւ Աւստրիոյ կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը:
Եոհաննես Հանի խօսքով` այդպիսի բուռն արձագանգը կը բացատրուի յունիսին Թուրքիոյ մէջ տեղի
ունենալիք ընտրութիւններով: «Այդպիսի արտայայտութիւնները աջակցութիւն կը գտնեն երկրի շարք մը
շրջաններուն եւ բնակչութեան որոշակի շրջանակներուն մէջ», ըսած է Եւրոպական խորհուրդի
յանձնակատարը:

«ԵԱՀԿ-ի Մինսքի Խմբակի Ձեւաչափի Փոփոխութիւնը
Պիտի Յանգեցնէ Բանակցութիւններու «Ծածկումին» Կ՛ըսէ
Քարասին
Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Կրիկորի Քարասին «Ազերի փրես» լրատու գործակալութեան
հետ հարցազրոյցին մէջ յայտարարած է, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի աշխատանքի ձեւաչափը փոխելու
փորձերը կրնան բանակցային հոլովոյթի «ծածկումին» եւ կողմերու դիրքորոշումներու յետընթացին
յանգեցնել:
«Կը կարծեմ` Մինսքի խմբակի եւ անոր համանախագահութեան գործունէութեան ծիրին մէջ
կուտակուած է իւրայատուկ միջնորդական փորձ: Հաշուի առնելով ղարաբաղեան հարցի նրբութիւնը`
ձեւաչափը փոխելու որեւէ փորձ կրնայ յանգեցնել բանակցային հոլովոյթի ծածկումին եւ կողմերու
դիրքորոշումներուն մէջ յետընթացի», ըսած է ան հարցազրոյցին ընթացքին, որուն բնագիրը
հրապարակուած է Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան կայքին վրայ:
Ըստ անոր, «Ռուսիան ըլլալով ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահ, աւելի քան երկու
տասնամեակի ընթացքին կը շարունակէ աշխուժ դեր խաղալ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման
գործին մէջ»: «Ինչ կը վերաբերի ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակին, որուն աշխուժ մասնակիցներ են, ի միջի
այլոց, Գերմանիան եւ Թուրքիան, ապա անոր խնդիրներուն մէջ կը մտնէ տագնապի կողմերուն
աջակցիլը: Կ՛ուզեմ ընդգծել, որ միջնորդները կրնան օգնել, նեցուկ ըլլալ, առաջարկել հանգուցալուծման
տարբերակ: Լուծման ինքնին անոնցմէ կախեալ չէ, այլ կախեալ է կողմերէն: Ատիկա որեւէ լուծման
ճշմարտութիւնն է: Այս առումով Լեռնային Ղարաբաղի տագնապը, որքան ալ խոր եւ բարդ ըլլայ,
բացառութիւն չէ», աւելցուցած է Քարասին:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Միջազգային Լրատուամիջոցներ` Հայոց
Ցեղասպանութեան Մասին
Միջազգային

բոլոր

լրատուամիջոցները

կարեւորութեամբ

անդրադարձան

Հայոց

ցեղասպանութեան 100-ամեակին եւ այդ առթիւ տեղի ունեցող ոգեկոչման ձեռնարկներուն:
Ստորեւ օրինակներ` ականաւոր լրատուամիջոցներու անդրադարձէն:
Բրիտանական

«Ֆայնանշըլ

հրապարակած

է

Թայմզ»

յօդուած

օրաթերթը

Թուրքիոյ`

Հայոց

ցեղասպանութեան ճանաչման, անոր յարձակողական
վերաբերմունքի եւ երկրին մէջ ապրող ազգային
փոքրամասնութիւններու հետ յարաբերութիւններու
մասին: Օրաթերթը կը գրէ.«Յանուն իր, յանուն հայերու
եւ յանուն արժանապատուութեան ու մարդկութեան`
ժամանակն է, որ Թուրքիան համաձայնութեան գայ
այս հարցի շուրջ: Քիւրտերու ղեկավարները, որոնք
այդ ոչնչացումները իրականացնողներն ու շահառուները եղած են, արդէն եկած են
համաձայնութեան»:
«Նախագահ Էրտողան յարգանքի արժանի է հայկական բանավէճի երկարատեւ թապուները
կոտրելու համար եւ իր քիւրտ ապստամբներու հանդէպ խաղաղասիրական նախաձեռնութեան
համար:

Սակայն

Թուրքիոյ

ապագան,

յատկապէս`

Եւրոպական

միութեան

հետ

յարաբերութիւնները, միշտ պիտի ըլլան ստուերուած, մինչեւ այն ատեն որ չկայ իր
պատմութեան ամբողջական առերեսում: Միայն այդպիսի քայլի պարագային հնարաւոր է
հասնիլ սահմաններու մէջ ապրող ազգային փոքրամասնութիւններու հետ համաձայնութեան եւ
խրախուսական

օրինակ

ըլլալ

պառակտուած

տարածաշրջանին

մէջ

յարանուանական

վէճերուն», կը գրէ օրաթերթը:
«Տը Ուաշինկթըն Փոսթ» օրաթերթը հրապարակած է Հայոց ցեղասպանութեան ամերիկացի չորս
վկաներու արձանագրութիւնները, որոնք կը նկարագրեն Օսմանեան կայսրութեան մէջ
հայերուն դէմ գործուած վայրագութիւններու մանրամասնութիւնները: Չորս վկաներն են`
Օսմանեան կայսրութեան մէջ Միացեալ Նահանգներու մէջ դեսպան Հենրի Մորկնթաուը,
հայերու հետ Սեբաստիա քաղաքը լքած ամերիկացի միսիոնար Մերի Ճեֆրամ, Հալէպի մէջ
Միացեալ Նահանգներու հիւպատոս Ճեսի Ճեքսըն եւ ամերիկացի հոգեւորական Հենրի Ռիկզ:
«Պի.Պի.Սի.»-ի կայքը կը գրէ.«Այսօր մենք հայ ժողովուրդի հետ միասին կը սգանք»,
աւելցնելով.«Այս պահուս Հայաստանի մէջ տեղի կ՛ունենայ 1 դար առաջ տեղի ունեցած Հայոց
ցեղասպանութեան յիշատակին նուիրուած արարողակարգը: Հայաստան կ՛ըսէ, որ 1 դար առաջ
զոհուած են 1,5 միլիոն անմեղ մարդիկ, սակայն այդ թիւը վիճարկելի է Թուրքիոյ համար»:
«Պի.Պի.Սի.» ներկայացուց 100-ամեակի արարողակարգի կարեւորագոյն հատուածները:
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Բրիտանական «Տը Կարտիըն» օրաթերթը կը գրէ.«Լրացաւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ
տարին: Ցեղասպանութենէն փրկուածներու զաւակները պատմած են իրենց ընտանիքներու
պատմութիւնները: Անոնք կը պատմեն, թէ ինչպիսի՛ ազդեցութիւն ունեցած են զանգուածային
ջարդերը

ընտանիքներու

պատմութեան

վրայ»:

Օրաթերթը

կը

ներկայացնէ

այդպիսի

պատմութիւններ:
Բրիտանական

«Տը

Թելեկրաֆ»

օրաթերթը կը գրէ.«Հայկական ջարդեր:
Ի՞նչ

տեղի

ունեցած

է

Հայոց

ցեղասպանութեան ընթացքին եւ ինչո՞ւ
Թուրքիան չի ճանչնար եղելութիւնը:
Ի՞նչ

է

Հայոց

Համաշխարհային
կորուստներէն

ցեղասպանութիւնը:
Ա.

պատերազմի

ետք,

Երիտասարդ

թուրքերու կառավարութիւնը կը սկսի
կրճատել
քրիստոնեայ
մտաւորականներու եւ ղեկավարներու թիւը, եւ այդ ամէնը այնքան կը խորանայ, որ հրաման
կ՛արձակուի հայերը Անատոլուէն վտարելու Սուրիա»:
Ամերիկեան «Տը Ուոլ Սթրիթ Ճըռնըլ» օրաթերթը կը գրէ.«Գերմանիան քայլերու կը ձեռնարկէ 100
տարի առաջ օսմանեան Թուրքիոյ մէջ հայերու կոտորածը ցեղասպանութիւն ճանչնալու
ուղղութեամբ` անտեսելով այն մտավախութիւնը, որ այդ որոշումը կրնայ խափանել Թուրքիոյ
հետ յարաբերութիւնները եւ լարուածութիւն յառաջացնել երկիրին մէջ: Ապրիլ 24-ին տեղի
ունեցած քննարկման ընթացքին գերմանական խորհրդարանը նախաձեռնած է հայերու
կոտորածները

ցեղասպանութիւն

որակելու

բանաձեւի

որդեգրման:

Թէեւ

բանաձեւի

վերաբերեալ քուէարկութիւնը ամառէն առաջ տեղի պիտի չունենայ, փաստաթուղթին աջակցող
օրէնսդիրներուն մեծ մասը չի կասկածիր վերջնական արդիւնքին: (…) «Հայերու ճակատագիրը
զանգուածային հաշուեյարդարի, ցեղային նոյնիսկ ցեղասպանութեան պատմական վառ օրինակ
է, որով մեկնարկած է 20-րդ դարը», ըսուած է Գերմանիոյ խորհրդարանի ստորին պալատին մէջ
քննարկուած բանաձեւին մէջ»:

Իրլանտայի Եկեղեցին Կոչ Կ՛ուղղէ Ճանչնալու Հայոց
Ցեղասպանութիւնը
«Ասպարէզ» կը հաղորդէ, որ Տապլինի արքեպիսկոպոս Մայքըլ Ճէօֆրի յայտնած է, որ տակաւին
ուշ չէ, որ աշխարհը վերջապէս ընդունի Հայոց ցեղասպանութեան ճշմարտութիւնը:
«Մենք յոյս ունինք եւ կ՛աղօթենք, որ աշխարհը վերջապէս տեսնէ անպատասխան մնացած
հարցումներուն անդրադառնալու անհրաժեշտութիւնը եւ այն, որ տակաւին ուշ չէ ճանչնալու
ճշմարտութիւնը», ըսած է արքեպիսկոպոսը` աւելցնելով. «Ես կը յարգեմ հայ ժողովուրդը եւ կը
հիանամ անով»:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Թօթափեցի՛նք Հարիւր Տարուան Միայնութիւնը…
Հանրահռչակ քոլոմպիացի գրագէտ Կապրիէլ
Կարսիա Մարքեսի «Հարիւր տարուան միայնութիւն»
գիրքէն ներշնչուած է վերոյիշեալ հաստատումը:
Այլաբանութի՞ւն, զուգադիպութի՞ւն, թէ՞ պարզապէս
յիշողութիւն:
Ի

վերջոյ

մարդկային

պայքարած,

էջեր

իրաւունքներուն
մրոտած

համար

հեղինակաւոր

անձնաւորութիւն մըն էր Կարսիա Մարքես, որուն
մահուան

տարելիցն

ալ

դեռ

վերջերս,

հարիւրամեակի սեմին` Ապրիլ 17-ին նշուեցաւ:
Այո՛…

Թօթափեցինք

հարիւր

տարուան

մոռացութեան, միայնութեան եւ ժխտողականութեան բարդոյթն ու արհաւիրքը:
Տարբեր տեսակի ճակատամարտ մը մղուեցաւ հարիւր տարի ետք… 24 Ապրիլ, 2015-ին:
Քաղաքական բնոյթ ունեցող ճակատամարտ մըն էր մղուածը, եւ այդ ալ երկու տարբեր
ճակատներու վրայ` Ծիծեռնակաբերդի եւ Կալիփոլիի մէջ:
Այդպէս որոշած էր Անգարան, եւ այդ գծով ալ թրքական լոպին գործի լծուած էր «ծածկելու» եւ
շուքի մէջ պահելու Ծիծեռնակաբերդի արդարութեան ձայնը:
Եթէ բաղդատութիւն մը կատարենք այդ միեւնոյն օրուան կատարուած ձեռնարկներուն,
յստակօրէն կարելի է նկատել, թէ քաղաքական գետնի վրայ ո՛ր կողմն էր յաղթականը: Թուրքիոյ
նախագահ Էրտողանի ջղագրգիռ վիճակն ու այլանդակ եւ մտահոգութիւն սփռող դէմքը այդ օր
ցոյց տուաւ, թէ Կալիփոլիի ճակատամարտը հարիւր տարի առաջ կերտած էր արդի օրերու
Թուրքիան, իսկ այսօր… հարիւր տարի ետք այդ յաղթանակի նշումը հարցադրումներու դուռ
բացած էր Թուրքիոյ ներկայ կացութեան մասին` թէ՛ ներքին եւ թէ՛ արտաքին բնագաւառներէն
ներս:
Քանի մը տասնեակ նախագահներ ներկայ էին Կալիփոլիի հաւաքին: Անոնք մեծամասնութեամբ
Երրորդ Աշխարհի երկիրներու ղեկավարներն էին, որոնց հրաւէր ընդառաջելը կամ
«դասաւորել»-ը շատ աւելի դիւրին է, քան` այլ «մեծ» պետութիւններու ղեկավարներ համոզելը,
մանաւանդ որ ներկայացած բազմաթիւ ղեկավարներ կը նկատուին միակուսակցական,
ծաւալողապաշտ եւ սակաւապետական զեղծարարութիւններով ճանչցուած պետութիւններ:
Հետեւաբար, Մեծն Բրիտանիոյ Չարլզ իշխանին ներկայութիւնը միակ գոյութիւն ունեցող
«ծանրութիւն»-ն էր` համեմատած անոր կողքին գտնուող Ճիպութիի, Նիկերի կամ Մալիի
նախագահներուն: Ասոր կողքին, սպասելի էր Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի բարձր
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մակարդակով մասնակցութիւնը, պարզապէս այն պատճառով, որ այս երկիրներէն ժամանած,
Դաշինքին մաս կազմող զինուորներ եղած էին զոհուածներուն մեծամասնութիւնը:
Համեմատած Կալիփոլիի գեղեցկութիւնը վայելած
այս տասնեակ մը զբօսաշրջիկ նախագահներուն
Ծիծեռնակաբերդ ժամանած էին ընդամէնը չորս
նախագահներ` Ֆրանսուա Հոլանտ (Ֆրանսա),
Վլատիմիր Փութին (Ռուսիա), Թոմիսլաւ Նիքոլիչ
(Սերպիա) եւ Նիքոս Անասթասիատիս (Կիպրոս),
սակայն «ծանրութեան» իմաստով յստակ էր, թէ
նժարը ո՞ր ուղղութեամբ կը թեքէր:
Հոլանտի եւ Փութինի ներկայութիւնը կը փաստէր,
թէ, երկու տարբեր բեւեռներ ներկայ էին յարգելու մէկուկէս միլիոն անմեղներու յիշատակը`
ա`շխարհի պատմութեան անդրանիկ Ցեղասպանութեան` ՀԱՅԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ յիշատակը:
Առ այդ, Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլանտի խօսքը`«Հայոց ցեղասպանութեան 100ամեակը նուիրուած է խաղաղութեան` Հայաստանի, շրջանի, ամբողջ աշխարհի համար:
Հարիւրամեակը կոչ է խաղաղութեան, հաշտեցման…»: Կ՛արտացոլացնէ օրուան ոգեկոչումը:
Այսպէս, թօթափեցի՛նք հարիւր տարուան միայնութիւնը… Եւ դեռ շատ բան կայ իրագործելիք
պահանջատիրութեան եւ հատուցման ճամբուն վրայ:

ՄԱ ՅԻՍ ԵԱ Ն ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
Ուրախութեամբ կը յայտնենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, որ ինչպէս անցեալ տարեշրջանին,
նոյնպէս այս Կիրակի, 3 Մայիս, 2015-էն սկսեալ ամէն Կիրակի երեկոյեան ժամը 7-ին, Սրբոց Վարդանանց
Եկեղեցւոյս մէջ՝ Մայիս ամսուան ընթացքին, տեղի պիտի ունենայ
ՄԱՅԻՍԵԱՆ ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
Արարողութենէն

ետք,

տեղի

պիտի

ունենայ

Սուրբ

Կոյս

Աստուածածնայ

մասին

խորհրդածութիւններ:
Կոչ կ'ուղղենք մեր ժողովուրդին, որ մասնակցին այս ժամերգութիւններուն ու հաղորդուին
հոգեւոր խորհրդածութիւններով, հարստացնելու համար իրենց հոգեւոր կեանքը մեր եկեղեցւոյ
ժառանգութեամբ:
Մատիք առ Տէր եւ առէք զլոյս, ալէլուիա:
Ճաշակեցէք եւ տեսէք զի քաղցր է Տէր, Ալէլուիա:

Քուէյթ, 1 Մայիս 2015

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-Ամեակին
Նուիրուած Պատարագ
Ապրիլ 13-ին Մատրիտի թագաւորական «Ալմուտենա» տաճարին
մէջ
տեղի
ունեցաւ
պատարագ`
նուիրուած
Հայոց
ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին: Պատարագը մատուցեց
Մատրիտի Քարլոս Օսորօ արք. Սիերա` մասնակցութեամբ
Սպանիոյ Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ ներկայացուցիչներու:
Իր խօսքին մէջ Օսորօ արք. նշեց, որ պատարագը նուիրուած է
հայերու
վերապրած
ողբերգութեան
ու
դժոխային
տառապանքներուն: Ան նկատել տուաւ, որ ներկայ իրավիճակը
արդիւնքն է Մերձաւոր Արեւելքի զանազան երկիրներու մէջ
ժամանակին ցուցաբերուած անտարբերութեան եւ լուռ կենալուն:
Երախտագիտական խօսքով հանդէս եկաւ Սպանիոյ եւ
Փորթուգալի մէջ հայրապետական պատուիրակի ընդհանուր
փոխանորդ Սասուն քհնյ. Զմրուխտեան, որ հաստատեց, թէ
Կաթողիկէ եկեղեցին հայ ժողովուրդի ծանր եւ յաղթական օրերուն
միասին եղած է եւ անհրաժեշտութեան պարագային օգնութեան
ձեռք երկարած է:
Սպանիոյ մէջ Հայաստանի դեսպան Աւետ Ադոնց իր ելոյթին մէջ
յայտնեց, թէ մենք կը յիշենք Հայոց ցեղասպանութիւնը ոչ միայն սգալու համար մեր կորուստները, այլեւ`
մեր երախտիքի խօսքը ըսելու այն երկրներուն ու անհատներուն, որոնք ժամանակին օգնութեան ձեռք
երկարեցին մեր հայրենակիցներուն, փրկեցին եւ ապաստան տուին անոնց: Ան նկատել տուաւ, որ Հայոց
ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման հիմնական նպատակներէն մէկը նման
ոճրագործութիւններու հետագայ կանխարգիլումն է, աւելցնելով, որ միասին այս ուղղութեամբ համատեղ
աշխատելով կ՛ունենանք անվտանգ, պաշտպանուած եւ արդար աշխարհ: Ան նաեւ շնորհակալութիւն
յայտնեց ներկաներուն` մեր կողքին ըլլալնուն համար:

Լուսանկարչական Ցուցահանդէս`
Նուիրուած Ցեղասպանութեան Հարիւրամեակին
Նախաձեռնութեամբ Սան Ֆրանսիսքոյի ու շրջակայքի
Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի յանձնախումբին, 12
Ապրիլին Սան Ֆրանսիսքոյի «Սոմարթց պէյ կալըրի»-ին մէջ
տեղի ունեցաւ արուեստագէտ, լուսանկարչուհի Քեթրին
Քուքի
«Ծառերու
յիշատակը»
խորագիրը
կրող
ցուցահանդէսը`
նուիրուած
Ցեղասպանութեան
հարիւրամեակին: Ներկայացուած էին շուրջ 30 զանազան
չափի լուսանկարներ:
Յանձնախումբի անդամ Դաւիթ Օճաքեան իր բարի գալուստի
խօսքին մէջ ներկայացուց լուսանկարչուհի Քեթրին Քուքը`
տալով
անոր
կենսագրական
գիծերը
ու
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մանրամասնութիւններ` ցուցադրութեան դրուած լուսանկարներու պատրաստման աշխատանքին
մասին:
Քուք իր համալսարանական ուսումը լրագրութեան մէջ ստացած է Քոլորատոյի համալսարանին մէջ,
2001-ին, եւ լրագրութեան ասպարէզը սկսած է 2003-ին, «Ասոշիէյթըտ Փրես» մեծանուն լրատուական
գործակալութեան հետ, Փանամայի մէջ: 2006-ին ան կը փոխադրուի Պոլիս, Թուրքիա, ուր կը սկսի
«Ծառերու յիշատակը» եօթը երկար տարիներու ծրագիրին` այցելելով ու լուսանկարելով
Արեւմտահայաստանի զանազան շրջանները, ուր տեղի ունեցած են գաղթականութիւն եւ ջարդեր: Այս
նախաձեռնութիւնը վերածուած է իր առաջին լուսանկարչական գիրքին: Իր գործերը ցուցադրուած են
Իտալիոյ, Ֆրանսայի, Չինաստանի եւ Միացեալ Նահանգներու մէջ:

Հայոց Ցեղասպանութեան Նահատակներու
Յիշատակին Խաչքարի Օծում
Ապրիլ 12-ին, Պաթումի Սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ սուրբ պատարագ:
Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ եկեղեցւոյ բակին մէջ տեղադրուած երկու խաչքարերու օծման
արարողութիւնը: Խաչքարերէն մէկը նուիրուած էր հայ-վրացական բարեկամութեան, իսկ միւսը` Հայոց
ցեղասպանութեան նահատակներու յիշատակին: Խաչքարերու նուիրատուն էր Հայաստանի Վանաձորի
քաղաքապետ Սամուէլ Դարբինեան, որ այս առիթով Վանաձորէն յատուկ ժամանած էր Պաթում:
Աւարտին վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգէն եպս. Միրզախանեան բարձր գնահատեց Վանաձորի
քաղաքապետին հայրենանուէր այս աշխատանքը: Ան օրհնեց Պաթումի հայ համայնքը բարձր գնահատեց
քաղաքի իշխանութիւններուն` պաթումահայութեան ծրագիրներուն իրենց աջակցութիւնը բերելուն
համար: Սրբազան հայրը նաեւ փոխանցեց Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին օրհնութիւնը:
Պաթումի քաղաքապետ Կիորկի Երմաքով իր ելոյթին մէջ կարեւոր նկատեց հայ եւ վրացի
ժողովուրդներու բարեկամութիւնը, արժեւորեց Վանաձոր-Պաթում քաղաքներու բարեկամութիւնը`
հաստատելով, որ վրացի ժողովուրդը կը կիսէ հայ ժողովուրդի վիշտն ու ցաւը:
Վրաստանի մէջ Հայաստանի դեսպան Եուրի Վարդանեան կարեւոր նկատեց այս խաչքարերուն եւ
տարբեր ձեռնարկներու միջոցով հայութիւնը յուզող հարցերու լուծումը եւ Հայոց ցեղասպանութեան 100րդ տարելիցի համահայկական ձեռնարկներու առանցքային գաղափարաբանութեան` յիշողութեան,
պահանջատիրութեան, երախտապարտութեան եւ վերածնունդի մասին պաթումցիներուն իրազեկումը:
Վանաձորի քաղաքապետ Սամուէլ Դարբինեան նշեց, որ Պաթում եւ Վանաձոր երկար տարիներու վրայ
բարեկամ քաղաքներ են եւ պէտք է անպայման հայ-վրացական բարեկամութիւնը պահպանել: Ան նաեւ
ցանկութիւն յայտնեց մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու Սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ
մէջ:
Ելոյթներ ունեցան նաեւ հիւպատոս Արամ Գրիգորեան եւ հոգեւոր հովիւ Արարատ քհնյ Գումբալեան:
Խաչքարերու օծումէն ետք կատարուեցաւ մատաղի օրհնութիւն եւ բաժնուեցաւ ժողովուրդին:
Այնուհետեւ Պաթումի Ռեւազ Լաղիծէի անուան թիւ 3 երաժշտական դպրոցին մէջ տեղի ունեցաւ
համերգային ծրագիր` մասնակցութեամբ եկեղեցւոյ «Աղբիւր» երգչախումբին եւ անհատ կատարողներու:
Պաթում այցելութեան շրջագիծէն ներս թեմի առաջնորդ Վազգեն եպս. Միրզախանեան, դեսպան Եուրի
Վարդանեան մասնակցեցան նաեւ Պաթումի Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոսութեան նոր շէնքի բացման
արարողութեան:
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Եօթը Առողջարար Սովորութիւն
Գարուն է` ծաղկունքի եւ գեղեցկութեան եղանակ: Գարունը առիթ է նոր շունչ առնելու եւ նոր
կեանք սկսելու: Երբեմն կեանքը փոխելու համար բաւարար է պզտիկ փոփոխութիւններ մտցնել
առօրեայ կշռոյթին մէջ: Ահաւասիկ` 7 առողջարար սովորութիւն, որոնք կ՛օգնեն բարելաւել
կեանքի ընթացքը:
1.- Առողջ ձեւով սնանիլ.

հրաժարիլ ֆասթ ֆուտէն եւ տեւաբար
ճաշարանները ուտելէ: Կերակուրները
տունը պատրաստել եւ քիչ անգամ
դուրսէն ուտել: Առողջ եւ թարմ սնունդը
դրական ազդեցութիւն կ՛ունենան
օրկանիզմին եւ բնականաբար` կեանքին
վրայ:
2.- Առատ ջուր խմել: Ջուրը բոլոր բարիքներուն աղբիւրն է:
3.- Հրաժարիլ նստակեաց կեանքէն:
4.- Պտտիլ բնութեան մէջ, վայելել բնութեան

գեղեցկութիւնը,
շնչել մաքուր
թթուածինը: Ասոնք
կը բարձրացնեն
տրամադրութիւնը
եւ կը դարձնեն լաւատես:
5.- Օրական առնուազն քառորդ ժամ մարզանք ընել:
6.- Մտերիմներու հետ ժամանակ անցընել:
7.- Երախտապարտ ըլլալ: Ասիկա հոգեւոր

ներդաշնակութեան ամէնէն կարեւոր նախապայմանն
է:

www.aztagdaily.com
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ՄՕՏ ՕՐԷՆ
Ելոյթ Կ'ունենայ

ԲԱՐՍԵՂ ԿԱՆԱՉԵԱՆ
Երգչախումբը
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