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Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ,  ÂÇõ 251, àõñµ³Ã,  04 ÐàÎîºØ´ºð, 2014 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

Շնորհահանդէս «Հայ Մանուկին Անձնական 

Աստուածաշունչը» Գիրքին 

Նախագահութեամբ Քուէյթի Հայոց թեմի կաթողիկոսական 

փոխանորդ Մասիս Ծ. վրդ. Զօպուեանին, ուրբաթ, 26 

Սեպտեմբեր 2014-ին, Ազգային առաջնորդարանի 

«Արագած» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հրայր եւ Արտա 

Ճէպէճեաններու պատրաստած «Հայ մանուկին անձնական 

Աստուածաշունչը» գիրքին շնորհահանդէսը: Ներկայ էին 

Քուէյթի աւետարանական եկեղեցւոյ հովիւ վերապատուելի 

Էմմանուէլ Ղարիպը, Ամերիկայի եւ Հոլանտայի 

Աստուածաշունչի ընկերութեանց համաշխարհային 

ծրագիրներու վարիչները, Արաբական ծոցի երկիրներու Աստուածաշունչի ընկերութեան 

հոգաբարձութենէն անդամներ եւ պաշտօնեաներ, Քուէյթի Ազգային իշխանութեան անդամները, 

միութենական ներկայացուցիչներ եւ խումբ մը հաւատացեալներ: 

Ձեռնարկին բացումը կատարեց Արաբական ծոցի երկիրներու 

Աստուածաշունչի ընկերութեան ընդհանուր քարտուղար եւ 

գիրքին հեղինակը` դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան: Ան նախ 

անդրադարձաւ գիրքի գաղափարի յղացումին եւ անոր ծնունդ 

առնելու հանգրուաններուն: Ան ըսաւ, որ գիրքը ձրիօրէն 

բաժնուեցաւ Լիբանանի եւ Սուրիոյ հայ համայնքներու 

աշակերտութեան` յիշեցնելով, որ գիրքը պիտի նպաստէ հայ 

մանուկի բարոյագիտական եւ քրիստոնէական ընդհանուր դաստիարակութեան: Ապա խօսք 

առաւ դոկտ. Արտա Ճէպէճեան, որ ներկայացուց գիրքին բովանդակութիւնը, նպատակը եւ զայն 

գործածելու կերպը, որովհետեւ գիրքը իր մէջ նաեւ կը բովանդակէ նկարներ, խաղեր, քարտէս: 

Ապա եկեղեցւոյ դպրաց դասէն խումբ մը սարկաւագներ երգեցին փունջ մը շարականներ: 

Փակման խօսքը արտասանեց Մասիս Ծ. վրդ. Զօպուեան: Ան նախ գնահատեց դոկտ. Հրայր եւ 

Արտա Ճէպէճեաններուն աշխատանքը, որուն յաջողութեան համար ճիգ չէին խնայած մատչելի 

եւ դիւրին ոճով հայ մանուկին յատուկ Աստուածաշունչը պատրաստելու, աշխատանք մը, 

որուն լծուած էին հաւատքով, նուիրումով ու սիրով: Հայր սուրբը ըսաւ, որ գիրքը ասկէ ետք 

սեփականութիւնը պիտի դառնայ հայ աշակերտին, որ պիտի նպաստէ անոր հոգեմտաւոր 

աճման ու դաստիարակութեան: Աւարտին տեղի ունեցաւ «Հայ մանուկին անձնական 

Աստուածաշունչը» գիրքին գինեձօնը: Գիրքը տրամադրուեցաւ եւ պիտի տրամադրուի 

Լիբանանի, Քուէյթի, Սուրիոյ, Եգիպտոսի, Կիպրոսի, Յունաստանի եւ Պոլսոյ հայ 

մանուկներուն: 

²¼¸²ð²ð 
îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ 
P.O.Box: 8157, Salmiyeh 22052- Kuwait. Tel: 965-25614392, Fax: 965-25638312, e-mail: prelacy@armenianprelacykw.org 
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ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴՆ ՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻՆ 

18-21 Սեպտեմբերին Հայաստանի մայրաքաղաք Երեւանի 

մէջ գումարուեցաւ Հայաստան-Սփիւռք Հինգերորդ 

համաժողովը աւելի քան 1200 մասնակիցներու 

ներկայութեան։ Յանուն Թեմիս սոյն համաժողովին իրենց 

մասնակցութիւնը բերին Կաթողիկոսական Փոխանորդ 

Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանը եւ Ազգային 

Վարչութեան ներկայացուցիչ՝  տիար Թովմաս 

Ուզաթմաճեան։ Համաժողովի պաշտօնական բացումը 

տեղի ունեցաւ Ուրբաթ 19 Սեպտեմբերի առաւօտուն 

Ազգային Պետական Օփերային մէջ ներկայութեամբ Հ.Հ. 

Վարչապետ Յովիկ Աբրահամեանին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 

Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին եւ այլ 

բարձրաստիճան հոգեւորական եւ աշխարհական 

հիւրերու եւ համաժողովի մասնակիցներուն։ Համաժողովի 

ընթացքին զեկոյցով ելոյթ ունեցաւ Հ.Հ. Սփիւռքի 

նախարար Հրանոյշ Յակոբեան Հայաստան-Սփիւռք 

գործակցութեան առաջնահերթութիւններու եւ ապագայի 

մտածուած խնդիրներուն շուրջ։ Ապա համաժողովի մասնակիցները ներկայ գտնուեցան չորս 

թեմաներու շուրջ յատուկ նիստերուն.- Ա. Նիստ.- Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային 

ճանաչման, դատապարտման եւ հետեւանքներու 

վերացման գործընթացը։ Բ. Նիստ.- 

Սուրիահայութեան համայնքի հիմնախնդիրները։ Գ. 

Նիստ.- Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան ներկայ 

հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները։ Դ. Նիստ.- 

Լրագրողներու համահայկական եօթերորդ 

համաժողով։ Նոյն օրը երեկոյեան մասնակիցները 

այցելեցին Հ.Հ. Ազգային Ժողով ու ընդունուեցան Հ.Հ. 

ԱԺ նախագահ Գալուստ Սահակեանի կողմէ։ 

Շաբաթ 20 Սեպտեմբերին համաժողովի 

աշխատանքները շարունակուեցան նոյն թեմաներու 

շուրջ քննարկումներու յատուկ նիստերով։ Կէսօրին, Հ.Հ. Արտաքին Գործոց նախարար 

Էդուարդ Նալպանտեան ելոյթ ունեցաւ «Հայաստանը Միջազգային Ասպարէզում» նիւթով։ 

Համաժողովի լիագումար Գ. նիստին Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ 

Սարգիսեան իր պատգամը փոխանցեց համաժողովի մասնակիցներուն, որմէ ետք տեղի 

ունեցաւ նիստերու արդիւնքներու ամփոփում եւ փակում։ Երեկոյեան համաժողովի 

մասնակիցները այցելեցին Հ.Հ. պաշտպանութեան նախարարութիւն եւ ընդունուեցաւ Հ.Հ. 

պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեանի կողմէ։ Աւելի ուշ Հայաստան-Սփիւռք 

Հինգերորդ համաժղովի մասնակիցները ներկայ գտնուեցան Հ.Հ. անկախութեան օրուան 

նուիրուած Հ.Հ. նախագահի ընդունելութեան եւ տօնական համերգին։ 
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Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հայր Սուրբը Ընդունեց 

Եկեղեցւոյ Տիկնանց Միութիւնը 

Երկուշաբթի 29 Սեպտեմբերին, իրենց հերթական ժողովէն ետք, եկեղեցւոյ տիկնանց 

յանձնախումբը այցելեց Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպուեանին, Առաջնորդարանի իր գրասենեակէն ներս։ Հայր Սուրբը ողջունելով 

տիկնանց  յանձնախումբը նախ գնահատեց անոնց եկեղեցանուէր ծառայութիւնը եւ 

մանաւանդ անցնող տարեշրջանին անոնց 

կատարած ծառայութիւնները եկեղեցւոյ 

պայծառութեան ի խնդիր։ Ապա տիկնանց 

միութեան ատենապետուհի տիկ. Պեաթրիս 

Մելիքսէթեան եւ անդամուհիներ Հայր Սուբրին 

զեկուցեցին ապագայ ծրագիրներուն եւ իրենց 

կազմակերպութեամբ տեղի ունենալիք 

ձեռնարկներուն մասին։ 

www.aztarar.com 
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Օրինակելի Նախաձեռնութիւն «Ազդակ»-ի Ֆոնտին 

«Ազդակ»-ի Քուէյթի ընթերցողները, քաջալերելով մեր թերթի աշխատանքները եւ 

գիտակցելով յատկապէս տպագիր թերթի առաքելութեան դիմաց ցցուող այսօրուան 

դժուարութիւններուն, կատարած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները: Առաջին 

անգամը չէ, որ Քուէյթի մեր ընթերցողները նման դրսեւորումով կը յայտնեն իրենց 

աջակցութիւնը թերթի ծրագիրներու իրագործման: Իւրաքանչիւր ընթերցողի այս 

ներդրումը պարագայական բնոյթ չունի, այլ հետզհետէ կը ստանայ կանոնաւոր 

հերթականութեան բնոյթ: Կը մնայ յուսալ, որ Քուէյթի ընթերցողներուն այս օրինակը 

վարակիչ դառնայ նաեւ մեր այլ գաղութներուն: 

«Ազդակ»-ի նուիրատուներու Անուանացանկ 

Րաֆֆի Ատանալեան 100 $ 

Արմէն Արմուտճեան 50 $ 

Կարօ Արսլանեան 50 $ 

Անդրանիկ Գարակէօզեան 150 $ 

Մունիր Դարբինեան 150 $ 

Յակոբ Էմրազեան 100 $ 

Դրօ Թասլաքեան 100 $ 

Մեսրոպ Թասլաքեան 100 $ 

Աւետիս Իյճեան 50 $ 

Եղիա Կարպուշեան 50 $ 

Պերճ Կենճոյեան 100 $ 

Վահան Մարտիրոսեան 70 $ 

Քարլօ Մելիքսէթեան 100 $ 

Գէորգ Մելիքսէթեան 100 $ 

Յակոբ Մելիքսէթեան 100 $ 

Կոստանդին Մոմճեան 100 $ 

Րաֆֆի Յովսէփեան 100 $ 

Անուշաւան Նազարեան 100 $ 

Յակոբ Պետիրեան 100 $ 

Յարութ Պետիրեան 100 $ 

Յակոբ Պէրպէրեան 100 $ 

Հմայեակ Քասունի 100 $ 

Վարդան Քէօշկերեան 50 $ 

Ազգային մը 30$ 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Նալբանդեան Սերպիա Կ՛այցելէ 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան Սերպիոյ առաջին 

փոխվարչապետ, արտաքին գործոց նախարար Իվիցա Տաչիչի հրաւէրով Հինգշաբթի օր 

պաշտօնական այցելութեամբ մեկնեցաւ Սերպիա: 

Ըստ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ եւ տեղեկատուութեան 

վարչութեան, Պելկրատի մէջ նախատեսուած են Նալբանդեանի հանդիպումները Սերպիոյ 

օրէնսդիր եւ գործադիր իշխանութիւններու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներուն եւ սերպ 

ուղղափառ եկեղեցւոյ պատրիարքին հետ: 

Ֆրանսայի Արտաքին Գործոց Նախարարը Կը 

Դատապարտէ Տէր Զօրի Սրբոց Նահատակաց Եկեղեցւոյ 

Ականահարումը 

Ֆրանսայի արտաքին գործոց եւ միջազգային զարգացման նախարար Լորան Ֆապիւս 

դատապարտած է Տէր Զօրի Սրբոց Նահատակաց եկեղեցւոյ ականահարումը: 

Ֆրանսական դիւանագիտութեան պետին հրապարակած յայտարարութեան մէջ ըսուած է. «Ես 

կը դատապարտեմ հայ համայնքին համար մեծ խորհուրդ ունեցող Տէր Զօրի Սրբոց 

Նահատակաց եկեղեցւոյ աւերումը: 

«Ֆրանսա կ՛ողջունէ սրբավայրերուն նկատմամբ հանդուրժողականութեան եւ յարգանքի 

համար պայքարելու բոլոր դաւանանքներու հոգեւոր ղեկավարներուն յանձնառութիւնը` 

անկախ յարձակումներէն եւ սպառնալիքներէն: 

«Սուրիական եւ իրաքեան ազգային ժառանգութիւնները սպառնալիքի տակ են: Մշակութային 

ժառանգութիւնը պաշտպանելու պարտաւորութեան թերացումը կը դիտուի իբրեւ պատերազմի 

յանցագործութիւն, որուն պատասխանատուները կը պատժուին Միջազգային քրէական 

դատարանին կողմէ: 

«ՄԱԿ-ի կրթութեան, գիտութեան եւ մշակոյթի կազմակերպութեան հետ միասին, Ֆրանսա 

զօրավիգ կը կանգնի, որ կենսագործուին մշակութային ժառանգութեան պաշտպանութեան 

մասին համաձայնագիրները, յատկապէս զինեալ տագնապի պարագային»: 

Ազգային Ժողովը Վաւերացուց Լիբանան Հայ 

Խաղաղապահներ Ուղարկելու Որոշումը 

«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ Չորեքշաբթի օր Հայաստանի Ազգային ժողովին մէջ 103 թեր եւ 1 

ձեռնպահ ձայներով ընդունուեցաւ իտալական ստորաբաժանումներու կազմին մէջ Լիբանան 

հայ խաղաղապահներ ուղարկելու վերաբերեալ` Հայաստանի եւ Իտալիոյ պաշտպանութեան 

նախարարութիւններուն միջեւ ստորագրուած թեքնիք համաձայնագիրը վաւերացնելու մասին 

նախագիծը: 
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Լիբանանի մէջ հայկական խաղաղապահ ստորաբաժանումը բաղկացած պիտի ըլլայ 30 

զինուորներէ եւ երկու սպայէ: Ելեւմտական հարցերը պիտի հոգայ ՄԱԿ-ը: Հայ զինուորներուն 

բուժման ծախսերը պիտի հոգայ իտալական կողմը` տեղւոյն իտալական բժշկական 

սպասարկութեան կէտերուն մէջ, իսկ եթէ այդտեղ կարելի չէ կատարել բուժումը, ապա այդ 

պարագային ծախսերը կը հոգայ հայկական կողմը: Իտալական կողմը նաեւ անվճար պիտի 

հոգայ հայ զինուորները որեւէ վայր տեղափոխելու եւ ետդարձի ծախսերը: 

Միւս կողմէ, Ազգային ժողովը Չորեքշաբթի օր մերժեց «Արտակարգ դրութեան իրաւական 

կարգի մասին» օրէնքին մէջ փոփոխութիւններու նախագիծը` քուէներու 35 թեր, 59 դէմ եւ 9 

ձեռնպահ յարաբերակցութեամբ: 

Խորհրդարանի Հանրապետական կուսակցութեան խմբակցութիւնը դէմ քուէարկութիւնը 

հիմնաւորեց ըսելով, որ օրէնքին մէջ հակասահմանադրականութիւն չէ յայտնաբերած: 

Յայտնենք, որ օրինագիծը ներկայացուցած էին ընդդիմադիր Հայ ազգային քոնկրես 

խմբակցութեան պատգամաւորները: 

Պաշտպանութեան Փոխնախարարը Մոսկուայի Մէջ 

Տեսակցեցաւ Զօր. Ալեքսանտր Սթուտենիքինին Հետ 

Աշխատանքային այցելութեամբ Մոսկուա գտնուող Հայաստանի պաշտպանութեան 

նախարարի առաջին տեղակալ Դաւիթ Տօնոյեան Չորեքշաբթի օր տեսակցեցաւ Հաւաքական 

անվտանգութեան պայմանագիրի կազմակերպութեան միացեալ սպայակոյտի պետ զօրավար 

Ալեքսանտր Սթուտենիքինի հետ: Տեսակցութեան ընթացքին քննարկուեցաւ 

կազմակերպութեան Զինուորական խորհուրդի եւ պաշտպանութեան նախարարներու 

խորհուրդի յառաջիկայ նիստերուն օրակարգը, որուն շարքին կազմակերպութեան 

հակաօդային եւ հակահրթիռային պաշտպանութեան միացեալ համակարգի ստեղծման եւ 

օդուժերու ձեւաւորման վերաբերող հարցեր: 

Ըստ Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագիրի կազմակերպութեան գործողութիւններու եւ 

մարտական պատրաստութեան միացեալ ձեռնարկներու 2015 թուականի ծրագիրին, նաեւ 

քննարկուած են յառաջիկայ տարի Հայաստանի մէջ կազմակերպուելիք «Անքակտելի 

եղբայրութիւն-2015» հաւաքական խաղաղապահ ուժերու միացեալ ռազմափորձեր 

կազմակերպելու առնչուող խնդիրներ: 

Վարդանեան. «Հանրահաւաքները Պէ՛տք Է Ըլլային Նաեւ 

12 Կէտերուն Մասին» 

Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան անդամ Արծուիկ Մինասեան կը դժուարանայ ըսել, թէ 

ինչի մասին են քառեակի միւս ուժերուն մարզային հանրահաւաքները: «Մէկ անգամ դիտեցի` 

արդէն եռեակը նաեւ կը համեմատեն հայոց եռագոյնին հետ, կը դժուարանամ ըսել, թէ ի՛նչ 

ձգտումներ են: Քառեակը 12 կէտերու շուրջ ձեւաւորուած էր», ըսաւ Արծուիկ Մինասեան: 

«Հանրահաւաքին ընթացքին կը խօսուի գրեթէ ամէն բանի մասին, բացի այդ յատուկ կէտերէն: 

Եռեակի մարզային հանրահաւաքներուն մէջ միասնական պահանջներ չեմ տեսներ, 

իւրաքանչիւրը յառաջ կը մղէ պահանջ մը, որ միւս ուժի ծրագիրներուն մէջ չկայ: Ճիշդ ասոր 
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համար էր, որ Դաշնակցութիւնը քառեակի միւս ուժերուն կ՛ըսէ, եկէք սահմանադրական 

բարեփոխումներուն մասին չխօսինք մարզային հանրահաւաքներուն ընթացքին», ըսաւ 

Մինասեան: 

Ըստ ՀՅԴ խմբակցութեան քարտուղար Աղուան Վարդանեանի, հանրահաւաքները պէ՛տք է 

ըլլային նաեւ 12 կէտերուն մասին. «Ինչ ըսեմ, իրենց իրաւունքն է»: 

Վարդանեան կը խորհի, որ կարիք չկայ 8 հանրահաւաք ընելու եւ ամէն տեղ ըսելու նոյն բանը, 

այս ձեւով կը մաշի քառեակի պահանջներուն տրամաբանութիւնը: «Եթէ միացեալ 

քննարկումներ ըլլային, ես կը կարծեմ, որ երկու-երեք մարզային հանրահաւաքները բաւարար 

կ՛ըլլային», ըսաւ Վարդանեան: 

10 Հոկտեմբերի հանրահաւաքին ընթացքին  պիտի խօսուի քառեակի առաջարկած 12 

կէտերուն մասին, բայց այդ հանրահաւաքին նոյնպէս Դաշնակցութիւնը պիտի չմասնակցի: 

Աղուան Վարդանեան դէմ չէ եռեակի կարգ մը ուժերու իշխանափոխութեան կոչերուն, բայց 

ինչպէ՞ս. «Ըսել իշխանափոխութիւն, բայց չընել իշխանափոխութիւն եւ չգտնել անոր յստակ 

մեքանիզմները, ուղղութիւնները, մեթոտները, քայլերը, այդ մէկը մենք բազմիցս տեսած ենք», 

նշեց Ա. Վարդանեան: 

«Աշխարհի ոչ մէկ երկրի մէջ դեղերու դրոշմապիտակներու հաշուարկ կը կատարուի»: 

Հայաստանի կառավարութեան հետ հարցում- պատասխանի ժամանակ, Ազգային ժողովի ՀՅԴ 

խմբակցութեան պատգամաւոր Աղուան Վարդանեան Չորեքշաբթի օր հարցում ուղղեց 

առողջապահութեան նախարարին: Վարդանեան նշեց, որ «Առեւտուրի եւ ծառայութիւններու 

մասին օրէնքին մէջ» կատարուած փոփոխութիւններուն համաձայն, 1 նոյեմբերէն պիտի 

կատարուի դեղերու պարտադիր դրոշմաւորում: Պատգամաւորին համաձայն, մարզի կարեւոր 

ընկերութիւններէն մէկուն` «Վակա ֆարմ»-ի տնօրէնը ամսագիրներէն մէկուն մէջ 

հրապարակած յօդուածով  կը փորձէ ապացուցել, որ օրէնքի այդ դրութիւնը չի կրնար 

արդիւնաւէտ ըլլալ, որովհետեւ այդ մարզին մէջ ստուերը բաւական փոքր է եւ պիտի 

չկրճատուի:   «Ապրանքներու քանակը միանգամայն կը ճշդուի սահմանին վրայ` ելեւմուտքի եւ 

առողջապահութեան նախարարութիւններուն կողմէ, այսինքն` լրացուցիչ հաշուարկի 

անհրաժեշտութիւն չկայ: Պետութիւնը 1 միլիոն 300 հազար դրամի լրացուցիչ ծախս պիտի 

կատարէ դրոշմապիտակներու վճարումը փոխհատուցելու ատեն: Հետեւանքը` անպտուղ 

աշխատանք պիտի կատարուի, պիւտճէի յաւելեալ մուտքեր պիտի չըլլան, պիտի տուժեն 

քաղաքացիները»,  ըսաւ Աղուան Վարդանեան` աւելցնելով, որ աշխարհի ոչ մէկ երկրի մէջ 

դեղերու դրոշմապիտակներու հաշուարկ կը կատարուի: Պատգամաւորը հարցուց, թէ արդեօք 

այդ հարցին շուրջ քննարկումներ եղա՞ծ են կառավարութեան մէջ: Առողջապահութեան 

նախարար Արմէն Մուրատեան նշեց, որ արծարծուած հարցը քանի մը անգամ քննարկուած է 

առողջապահութեան նախարարութեան մէջ: «Կառավարութեան մէջ եւս քննարկումներ եղած 

են այս հարցին շուրջ եւ յանգեցուցած են այն եզրակացութեան, որ շուկային մէջ գոյութիւն 

ունեցող նոյնիսկ փոքր քանակութեամբ կեղծ դեղերը կամ չարձանագրուած դեղերը կարիք 

ունին պարտադիր հսկողութեան: Եւ այդ առումով` իւրաքանչիւր դեղ, որ կը ստեղծուի 

Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ կամ կը ներածուի, կը վերահսկուի», ըսաւ ան: Ըստ 

նախարարին, 43000 դեղեր, որոնք սպառողին կը հասնին 55000 դեղաձեւ քանակութեամբ, 

ամբողջովին հաշուարկուած են, եւ ատիկա բացարձակապէս չէ ազդած դեղի գինին վրայ: Ան 

նաեւ նշեց, որ կեղծ դեղորայքի ներածման կանխարգիլումը իւրաքանչիւր պետութեան ամէնէն 

կարեւոր խնդիրներէն մէկն է, եւ մեր երկիրը եւս ընտրած  է այս ուղին: 
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Գերմանիա Ուշադիր Կը Հետեւի, Թէ Թուրքիա Ինչի՛ Պիտի 

Ձեռնարկէ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-Ամեակին 

Առնչութեամբ 

Հայաստանի մէջ Գերմանիոյ դեսպան Ռայներ Մորել «Արմէնփրես»-ի հետ զրոյցի մը ընթացքին 

յայտնած է, որ Գերմանիա կը սպասէ 24 ապրիլ 2015-ին Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի 

ոգեկոչման արարողութեան եւ կը քննարկէ, թէ ի՛նչ ձեւաչափով եւ ո՛ւր պիտի մասնակցի այդ 

արարողութիւններուն: 

Դեսպանը նշած է, որ 100-ամեակը խիստ յուզումնալից պիտի ըլլայ հայերուն համար: 

«Միաժամանակ նաեւ Գերմանիոյ համար հետաքրքրական է, եւ ուշադիր կը հետեւինք, թէ 

Թուրքիա այդ առումով ի՛նչ քայլերու պիտի ձեռնարկէ: Հայաստանի Հանրապետութեան 

նախագահ պարոն Սարգսեանը արդէն ուղարկած է հրաւէրներ 100-ամեակի ոգեկոչման 

արարողութիւններուն մասնակցելու համար: Գերմանիա տակաւին չէ որոշած, թէ ո՛ւր, ինչպէ՛ս 

եւ ի՛նչ ձեւաչափով պէտք է մասնակցի այդ արարողութիւններուն: Այդ կապակցութեամբ այժմ 

կ՛ընթանան քննարկումներ: Կ՛ուզեմ բան մը շեշտել: Վերջերս Հայաստանի Հանրապետութեան 

նախագահը ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովին մէջ շեշտադրեց ցեղասպանութեան հարցն ու 

շնորհակալութիւն յայտնեց այն երկիրներուն, որոնք ճանչցած են Հայոց ցեղասպանութիւնը: 

Պէտք է նշեմ, որ 10 տարի առաջ Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ Պունտեսթակը 

որդեգրեց յատուկ բանաձեւ: Եթէ դուք կարդաք այդ բանաձեւը, պիտի տեսնէք, որ շատ 

հանգամանօրէն ներկայացուած են պատմական իրողութիւնները, եւ անիկա շատ խորքային 

հաշուետուութիւն է», ըսած է դեսպանը: Ինչ կը վերաբերի նոր բանաձեւի կամ 

յայտարարութեան մը որդեգրումին, դեսպանը ըսած է, որ տեղեակ չէ: 

18 Սեպտեմբերին «Արմէնփրես»-ի թղթակիցին հետ զրոյցի մը ընթացքին Քրիստոնեայ 

դեմոկրատական կուսակցութենէն երեսփոխան, Պունտեսթակի արտաքին յարաբերութեանց 

յանձնախումբի անդամ Մանֆրետ Կրունտ ըսած էր, որ 2015-ին պիտի կազմակերպուի 

քննարկում Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ եւ կը նախատեսուի, որ խորհրդարանը նաեւ 

որդեգրէ բանաձեւ մը: 

Էրտողան. «Ասատի Կառավարութեան Տապալումն Ու 

Սուրիական Հողերուն Միասնութիւնը Թուրքիոյ Համար 

Առաջնահերթութիւն Պիտի Մնան» 

Ամերիկեան ղեկավարութեամբ դաշնակից ուժերու օդանաւերը հարուածեցին Թուրքիոյ 

սահմանակից Այն Արապ (Քոպանի) քաղաքը պաշարած ՏԱՀԵՇ-ի զինեալներուն դիրքերը: Ըստ 

կարգ մը աղբիւրներու, այդ հարուածները ներառեցին քաղաքին արուարձանները: Քրտական 

աղբիւրներ «Ռոյթըրզ»-ին յայտնեցին, որ դաշնակից ուժերը հազուադէպ քայլով մը ցերեկով 

յարձակում գործեցին ՏԱՀԵՇ-ի դիրքերուն դէմ: Ռմբակոծումներուն ձայնը լսելի դարձաւ 

սահմանին թրքական կողմը եւ քաղաքին հարաւարեւելեան շրջանէն բարձրացող սեւ ծուխ 

տեսնուեցաւ: 
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Սուրիացի գործիչներ հաղորդեցին, որ ժիհատականները Երեքշաբթիէն Չորեքշաբթի լուսցող 

գիշերուան ընթացքին յառաջացան եւ կը գտնուին քաղաքէն 2-3 քիլոմեթր հեռաւորութեան 

վրայ: 

ՏԱՀԵՇ-ի զինեալներուն եւ քիւրտ զինեալներուն միջեւ բախումները աւելի բուռն դարձան, իսկ 

Քրտական ժողովրդավարական միութիւն կուսակցութեան ղեկավար Սալեհ Մուսլեմ 

զգուշացուց, որ եթէ պաշարուած քաղաքը պաշտպանող քիւրտ զինեալներուն զէնքեր չհասնին, 

ապա քաղաքին մէջ ջարդ տեղի պիտի ունենայ: 

Մինչ այդ, Թուրքիոյ կառավարութիւնը Երեքշաբթի գիշեր խորհրդարանին ներկայացուցած էր 

բանաձեւ մը, որ թրքական բանակը կը լիազօրէ ուժ օգտագործել Սուրիոյ եւ Իրաքի մէջ: Կը 

նախատեսուի, որ խորհրդարանը այսօր քննարկէ եւ վաւերացնէ բանաձեւը: 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան Չորեքշաբթի օր իր երկրին խորհրդարանին 

առջեւ արտասանած իր խօսքին մէջ յայտարարեց. «Ասատի կառավարութեան տապալումն ու 

Սուրիոյ հողամասերուն միասնութիւնը Թուրքիոյ համար առաջնահերթութիւն պիտի մնան»: 

Ան աւելցուց. «Աշխատանք պիտի տանինք սուրիացի 1.5 միլիոն գաղթականները իրենց երկիրը 

վերադարձնելու»: 

Ապահովական աղբիւրներ «Թըրքիշ Տէյլի Նիուզ»-ին յայտնած են, որ Թուրքիա կը ծրագրէ 

Սուրիոյ մէջ իր սահմանին մօտ ստեղծել ապահովական գօտի մը, որ պիտի ըլլայ Սուրիական 

ազատ բանակի ու Իսլամական ճակատի վերահսկողութեան տակ եւ հաւանաբար միայն թուրք 

զինուորներու հսկողութեան տակ: Աղբիւրները նշած են, որ Անգարա պիտի նախընտրէր, որ 

այդ գօտին հաստատուի ամերիկեան ղեկավարութեամբ դաշնակից ուժերուն կողմէ, սակայն 

թրքական բանակը կը պատրաստուի զայն հաստատելու նոյնիսկ առանց օտար ուժերու 

մասնակցութեան: 

Աղբիւրները կ՛աւելցնեն, որ ապահովական գօտին պիտի չներառէ հիւսիսային Սուրիոյ մէջ 

գտնուող այն շրջանները, որոնք կը գտնուին քրտական Ժողովրդավարական միութիւն 

կուսակցութեան կամ ՏԱՀԵՇ-ի վերահսկողութեան տակ, որպէսզի թրքական զօրքերը անոնց 

հետ բախում չունենան: Մինչ այդ, Իրաքի արտաքին գործոց նախարար Իպրահիմ Ժահֆարի 

Չորեքշաբթի օր կասկած յայտնեց «Թուրքիոյ մտադրութեանց» նկատմամբ` զայն նկատելով 

«ահաբեկչութեան հիմնական գործընկեր մը»: Իրաքեան դիւանագիտութեան պետը նաեւ 

զգուշացուց. «Իրաքի գերիշխանութիւնը կարմիր գիծ է եւ ոեւէ մէկուն պիտի չարտօնուի զայն 

շրջանցել»: 

Ռուսիոյ Դաշնակցային Խորհուրդը Վաւերացուցած Է 

Եւրասիական Տնտեսական Միութեան Մասին 

Համաձայնագիրը 

«Արմէնփրես»` յղում կատարելով ԻԹԱՐ-ԹԱՍՍ-ին կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ Դաշնակցային 

խորհուրդը վաւերացուցած է Եւրասիական տնտեսական միութեան մասին համաձայնագիրը: 

Այդ որոշումը ծերակուտականներուն կողմէ որդեգրուած է միաձայնութեամբ: 
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«Համաձայնագիրի վաւերացումը պատմական իրադարձութիւն է», յայտարարած է 

Դաշնակցային խորհուրդի նախագահ Վալենթինա Մաթվիենքօ: Ան շնորհակալութիւն յայտնած 

է 140 ծերակուտականներուն` իրենց աջակցութեան համար: 

Միութեան ստեղծման մասին համաձայնագիրը Ռուսիոյ, Ղազախստանի եւ Պիելոռուսիոյ 

նախագահները ստորագրած են 29 մայիս 2014-ին: 

Ժողովրդային Եւ Ընկերային Շարժումներ. Քաթալոնիոյ 

Մէջ Ցուցարարներու Եւ Ոստիկաններու Միջեւ 

Բախումներ 

Vz.ru կը հաղորդէ, որ աւելի քան հարիւր մարդ վրան տեղադրած են Քաթալոնիոյ մէջ 

սպանական կառավարութեան ներկայացուցչութեան շէնքին առջեւ` իբրեւ բողոք Սպանիոյ 

Սահմանադրական դատարանի որոշումին դէմ: 

Ոստիկանները փորձած են զիրենք հեռացնել մայթերէն, որուն պատճառով տեղի ունեցած են 

բախումներ: Վիրաւորներ չկան: 

Բողոքի ցոյց կազմակերպուած է Քաթալոնիոյ անկախութեան համար պայքարող 

ձախակողմեան Ազգային միասնութեան թեկնածութիւն խմբաւորումին կողմէ: 

Յիշեցնենք, որ շաբաթ օր Քաթալոնիոյ ղեկավար Արթուր Մաս ստորագրած էր 9 նոյեմբերին 

Սպանիայէն շրջանի անկախացման հարցով հանրաքուէ կատարելու մասին հրամանագիրը: 

Սպանիոյ կառավարութիւնը Քաթալոնիոյ ղեկավարի որոշումը «սխալմունք» անուանած էր, 

իսկ երկրին Սահմանադրական դատարանը կասեցուցած էր որոշումին կատարումը: 

Այս բոլորին իբրեւ արդիւնք տասնեակ հազարաւոր մարդիկ փողոց դուրս եկած են` 

Քաթալոնիոյ մեծ քաղաքներու կառավարական շէնքերուն առջեւ բողոքի ցոյցեր կատարելու 

համար: 

Սպանիոյ վարչապետը իր կարգին յայտարարած է, որ կտրականապէս դէմ է հանրաքուէին եւ 

ամէն ինչ պիտի ընէ անկախացման փորձերը կասեցնելու համար: 

Աւարտեցաւ Յունաստանի Նախագահին Հայաստան 

Այցելութիւնը 

Հայաստանի նախագահի նստավայրին մէջ Չորեքշաբթի օր  տեղի ունեցաւ պետական 

այցելութեամբ Երեւան գտնուող Յունաստանի նախագահ Քարոլոս Փափուլիասի հրաժեշտի 

պաշտօնական արարողութիւնը: 

Ըստ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակութեան եւ տեղեկատուութեան 

միջոցներու հետ կապերու վարչութեան, մինչ այդ տեղի ունեցած դռնփակ տեսակցութեան 

ընթացքին  երկու երկիրներու ղեկավարները համոզում յայտնած են, որ այցելութեան ծիրին մէջ 

տեղի ունեցած բանակցութիւնները կը նպաստեն հայ – յունական բարեկամական 

յարաբերութիւններու զարգացման եւ համագործակցութեան խորացման: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Սուրիական Օրագրութիւն 

Հիմա կը նայիմ կաւէ այս փոքրիկ ու անարուեստ 

սափորին եւ անկէ լսել կ՛ուզեմ սարսափներու մասին, որ 

կրեց, երբ կ՛իյնային հրասանդի ռումբերը, կը փշրուէին 

ապակիները ու շէնքը հիմերէն կը ցնցուէր: Կը փորձեմ 

համակարգիչի անզգայ պաստառին յանձնել յուզումները, 

զորս փոխանցեց ան ինծի, երբ  առաջին անգամ ձեռքս 

առի զինք, բայց յուզումս կ՛ալիքուի, բառերը կը 

գունատին, ու  խօսքս ուրկէ՛ սկսիլը կը շուարիմ:  

Ի՞նչը  կ՛արգիլէր, որ երթայի Ճեմարանին թաղը: Վա՞խը. կայ անշուշտ զգուշութիւնը, բայց 

հազիւ թէ վախն էր ետ պահողը, քանի որ բոլորս ալ համակերպած ենք անոր ու գիտենք, թէ 

որքա՜ն  անակնկալ  ու դաւադիր կրնայ ըլլալ ան: 

Երբ ուղեկիցներուս հետ հասանք Նոր Գիւղի անաւարտ մզկիթին քով, յիշեցի, թէ ատկէ անդին 

էր սահմանը, զոր կ՛ուզէի տեսնել ու միշտ կը յետաձգէի` ինչ-ինչ հոգեկան արգելքներու 

ենթակայ: Սահակեանին չհասած` ուղեկից բարեկամս իր մէկ բարեկամին խանութէն ներս 

մտցուց գլուխը ու բարեւեց: 

– Ո՞ւր այսպէս,- հարցուց ներսինը: 

– Ճեմարան կ՛երթանք, չէ՞ որ պզտիկները չեն գար, մեծերու դաս պիտի ընեն,- կատակեց 

բարեկամս: 

– Ի՞նչ պիտի ընես առած դասդ, Շուէ՞տ, թէ՞ Գերմանիա պիտի պատասխանես,- կատակին նոյն 

ձեւով պատասխանեց ներսինը (եթէ, անշուշտ, կրնանք կատակ կոչել այդ դառնութիւնը): 

Շարունակեցինք յառաջանալ դէպի Ճեմարան: Բացակայութեանս միջոցին փարթամօրէն աճած 

ծառերուն մէջէն առաջին անգամ աչքիս ինկան փողոցի լայնքին քաշուած վարագոյրն ու պատը, 

ապա` թափուր մանկապարտէզի մուտքին նստած զինեալ հայ տղաք: Ամէնօրեայ վտանգի 

ենթակայ ու մնացող ժողովուրդի կարիքները հոգացող նուիրեալներ: Բարեւեցինք ու դէպի 

Ճեմարանին  մայր դուռը ուղղուեցանք: Նորոգուած էր, բայց եւ` գոց: Սեպտեմբեր ու գոց` դուռ 

ու դարպասը Ճեմարանին:  Այլ բան է տեսնել նկարի մէջ ու բոլորովին այլ` տեսնել աչքերովդ, 

որոնք միայն ներկան չէ, որ կը տեսնեն, այլ` ժամանակի բազում շերտեր: Սիրտ պէտք էր, որ 

դիմանար ի տես աւերակուած խանութներուն, ուր, չհամբերելով տուն հասնիլ, կը խուժէին 

ճեմարանականներ, երբ դարպասները բացուէին զանոնք արձակելու… Շերտափակոցները 

(տարապա-այս բառը վերջերս բարեկամէ մը սորվեցայ) կամ անհետացած, կամ ծռմռած ու 

կտոր կտոր, ներսերը` ամայի: Դիմացի շէնքերուն ողբերգութիւնը` խոռոչներու վերածուած դուռ 

ու պատուհաններով, քրքրուած վարագոյրներով ու ամայութեամբ մը, որ կը սարսռեցնէ: Այս 

ժամուն ամէնէն աշխուժ բանուկ թաղն էր այս… 
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– Դէմի թաղերը շատ աւելի ծանր պատկեր ունին, ետ դառնանք,- կ՛ըսէ ուղեկիցս` խնայելով 

զիս: 

Կը դառնանք պարտէզ: 

– Ի՜նչ պիտի ըլլան մեր այսքան կալուածները, երբ ալ  հայ մարդ չմնայ այս քաղաքը,- անորոշ 

ուղղութեամբ կը հարցնէ ան` բարձրաձայնելով իմ ալ տագնապներս: 

Ես լուռ եմ, հարցին տարողութեամբ շուար: 

– Անպայմա՛ն մարդ կը մնայ,- կը պատասխանէ նստողներէն մին: 

– Ձեզի կ՛ըսեմ` 2025-ին նմուշի համար մէկ հայ պիտի չըլլայ այս քաղաքը,- կը պնդէ ուղեկիցս: 

– Պիտի ըլլա՛յ, մե՛նք պիտի մնանք,- հանգիստ ու հաստատուն կը պատասխանէ նոյն 

տղամարդը, ու ես կը մխիթարուիմ, մանաւանդ որ տեսայ զինեալ երիտասարդ հայորդիներ` 

«Հա՛յ եմ ես, քա՛ջ եմ ես…»: Համաշխարհային քաոսին մէջ ինկած իմ բուռ մը զաւակներս: 

Խնդրանքիս ընդառաջելով` պարտէզին մէջ հսկողները շնորհ կ՛ընեն  ու ետնամուտքի դռնակէն 

կը մտնենք Ճեմարանի տարածք: Կը յիշեմ, թէ ինչպէս, դեռ երիտասարդ, առաջին անգամ 

երկչոտ քայլերով ու սրտի թրթիռով մտած էի այս կառոյցի շքամուտքէն ու ապա, կեանք մը հոն 

ձգած, վերջին անգամ դարձեալ շքամուտքէն ելած էի վշտացած: Բայց ես հոս անցուցի կեանք 

մը, երբ հարցերը որոշողները մեծ ու համազգային շահերով կ՛առաջնորդուէին… Հիմա սրտի 

դողով կը նայէի շուրջս ու կը զգայի մրջիւններու մագլցիլը ծոծրակէս վեր ու մանր դողը` 

ողնայարիս մէջ: Օթոքարները` անշուք, գունաթափ, աղտոտ, իրենց դերը մոռցած` կը հսկէին 

բակը, որ ծածկուած էր փոշիի հաստ շերտով, մանր ու մեծ քարաբեկորներով: 

Աստիճաններուդ առջեւ խոտ բուսած իմ Ճեմարան, ներէ՛, որ ես ոչինչ կրնամ ընել քու այս 

վիճակդ փարատելու: Փոշիի հաստ շերտով պատած աստիճաններէն դանդաղ կ՛ելլեմ առաջին 

յարկ: Ամէն կողմ ապակիի կտորտանք: Կ՛ուղղուիմ դէպի ուսուցչարան (քանիերո՜րդ անգամ…)  

նայելով բաց  ու ամայի դասասենեակներէն ներս, ուր փոշին ու ապակիի կտորտանք են միայն 

ու քանի մը նստարաններ` ծուռ ու մուռ դրուած, լքուած: Կ՛ուզեմ նստիլ նստարանի մը ու 

հետեւիլ ընթացող դասին… սակայն հոն բնակալած աղաւնին թեւերը տագնապալից կը 

թափահարէ  ու  կը հասկնամ, թէ իր տուն մտած եմ առանց հրաւէրի… 

Հոգիս սեղմած` կը հրեմ դուռը, որ հիւրընկալօրէն կը բացուի ու կը մտնեմ ուսուցչարան: 

Կ՛ակնկալեմ հոն երբեմնի պաշտօնակիցներուս դէմքերը տեսնել ու լսել աշխուժ 

խօսակցութիւնը, ծխախոտի ծուխէն կրկին խեղդուիլ, որմէ կը դժգոհէի… Փոխարէնը` 

բացարձակ լռութիւն, ասդին անդին հրուած կահոյք, փոշիի իշխանութիւն, սեղաններուն` 

թափթփած գիրքեր ու տետրակներ: Աճապարնքի կնիք: Հոն է ահա, որ տեսայ զայն` կաւէ  

փոքրիկ սափորիկը: Նախ տատամսեցայ հպիլ հոն շնչող լռութեան, բայց անպայման կ՛ուզէի 

բան մը առնել հոնկէ: Ինքզինքիս  տուի այդ իրաւունքը ու առի սափորիկը: Փչեցի փոշին ու 

տեսայ գոյները անոր վրան: Ո՞ր չարաճճի տղեկին ձեռային աշխատանքն էր ան, ո՞ր 
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անհանդարտ ու շատախօս աղջնակին, որ անհամբերեր ու ներկին գոյները տարածեր է 

սահմաններէն ալ դուրս. եռագոյն սափորը… Ո՞ւր է ան հիմա, «որ ճամբաներու հեռուները կը 

մաշէ» իմ զաւակս… «Գողութիւն» ըրի Ճեմարանէն. ու սակայն չէի կրնար այդ օրը, որպէս ցաւի 

յիշեցում, չտեսնել սեղանիս: Քանզի ցաւեր կան, որոնք կը սեղմեն մեր բռունցքները («հոգիս 

բռունցքիս մէջ…»)…. 

Առանձին եմ ու դանդաղ կ՛ելլեմ երկրորդ յարկ: Յուզումը կը սեղմէ սիրտս: Որքա՜ն կը սիրէի 

զբօսանքներուն կամ ամէն առիթով կենալ հոն ու դիտել վեր` ճախրող աղաւնիները ու վար, ուր 

կ՛եռար պատանիներուն ծովը: Ոմանք` վազվզոցի մէջ, ոմանք` պիւֆէի բարիքները ճաշակելով, 

ոմանք` գիրք կամ տետրակ բռնած` վերաքաղի, վարի կարգի` նորածիլ աղջիկութեամբ 

խայտացող աղջիկներ` խումբերով, խորհրդաւոր քչփչոցներով կամ դէպի աւագ կարգերու 

տղաքը հայեացքներով… պատին տակ շարուած նստողները, պասքեթպոլ խաղացող աւագ 

կարգերու տղաք, հեռուն` բակին ծայրը ֆութպոլ խաղացող կրտսերներ, որոնց գնդակի 

ամէնօրեայ հարուածներէն ծեծուող ծառերը չէին յաջողիր աճիլ ու… շրջապատէն կտրուած ու 

իրարմով միայն աշխարհ կազմած սիրահար զոյգեր… Օ՜, պատանիներու գեղեցիկ աշխարհ… 

Քանի՜ անգամներ յուզուած եմ այդ տեսարանին առջեւ մտածումէ, թէ սփիւռքի զաւակ այս 

հայորդիները, որ այսօր հոս են, մեր շուքին տակ, ո՞ւր պիտի ըլլան վաղը: Ու ահա, այսօր է այդ 

վաղը… երբ մեր դպրոցները, թէկուզ դժուարութեամբ, սակայն պիտի բաւեն մէկ շէնքի մէջ… Օ՜ 

անցած անուշ օրեր, երբ մեր Տունին մէջ էինք ու մեր զաւակներուն… նաեւ ժխորը կը վայելէինք: 

Բակին մէջ լռութիւն է. օտարոտի, սպասողական լռութիւն: Եօթներորդ դասարանցի ըլլալիք, 

տակաւին երկչոտ պատանիներ ու աղջիկներ, մայրերու հետ կարգի չեն կեցած 

արձանագրուելու` այլեւս ճեմարանական ըլլալու հպարտութեամբ ու ակնկալիքներով: Անոնք 

ճեմարանական են` առանց մտնելու այս շէնքէն ներս: Լուռ կ՛անցնիմ պիւֆէին քովէն, ուր 

պատուհաններուն ու պատերուն չեմ տեսներ պարկեշտ հայորդիին` եղբայր Կարոյին 

բարոյախօսական, ազգասիրական ու ճիշդ հայերէն խօսիլ պահանջող գրութիւնները: 

Ու կը զգամ, թէ իւրաքանչիւր անձ, որ անցաւ այս «Յիշատակաց տուն»-էն ու հեռացաւ, իրեն 

հետ անպայման տարաւ կտոր մը կարօտ Ճեմարանի, անպայման` կտոր մը յուշ ու մեզի ալ 

թողուց կտոր մը իրմէ: Իսկ ե՞րբ պիտի հնչեն վերադարձի փողերը ու ե՞րբ այս բակը, մաքուր ու 

շէն, կրկին պիտի լսէ կենսաբուխ ժխորը հայերէնի, առտուան «Հայր մեր»-ն ու «Առաւօտ 

լուսոյ»-ն… 

Կը խորհիմ, թէ Քարէն Եփփէին, Զարեհ կաթողիկոսին ու Մաշտոցին արձանները, լռութեան ու 

ամայութեան մէջ դէմ դէմի նստած, անպայմանօրէն այս հարցը կը քննարկեն: Կը դառնամ, 

վերջին հայեացքով մը կը գրկեմ բակին ամբողջութիւնը, ու արձանները,  իրենց խաղաղ 

լռութեամբ, ինծի կը հաւաստիացնեն, թէ հեռու չէ օրը, երբ կրկին պիտի ղօղանջեն Ճեմարանին 

զանգերը… հեռու չէ… 

ԼԱԼԱ ՄԻՍԿԱՐԵԱՆ-ՄԻՆԱՍԵԱՆ 

www.aztagdaily.com 



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

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¼. î³ñÇ,  ÂÇõ 251, àõñµ³Ã, 04 ÐàÎîºØ´ºð, 2014                                                                         14 
 

ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հանդիպումը ՀՅԴ 

Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէին Հետ 

Քոմոթինիի մէջ անցնող շաբաթավերջին Մեծի Տանն 

Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին հետ առանձին 

հանդիպում մը ունեցաւ ՀՅԴ Յունաստանի Կեդրոնական 

կոմիտէի պատուիրակութիւն մը, որ կը բաղկանար 

ներկայացուցիչ ընկ. Քերոբ Էքիզեանէ եւ անդամներ 

Ատրիկ Ստեփանեանէ, ընկերներ Յակոբ Յովակիմեանէ 

եւ Յովհաննէս Մանկոյեանէ: 

Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան յունահայ 

գաղութի իրավիճակին ու գործունէութեան վերաբերող 

հարցեր, դիմագրաւուած դժուարութիւններ եւ ապագայի 

հեռանկարներ ու կարելիութիւններ: 

Զրոյցի առարկայ դարձաւ նաեւ վեհափառ հօր 

քաղաքական եւ կրօնական հանդիպումներուն արժեւորումը: Վեհափառ հայրապետը իր 

գոհունակութիւնը յայտնեց կատարուած աշխատանքներուն կապակցութեամբ` արդիւնաւէտ 

նկատելով իր ունեցած հանդիպումները Յունաստանի քաղաքական եւ կրօնական 

անձնաւորութիւններուն հետ: 

Վեհափառ հայրապետը շեշտեց, թէ գոհունակութեամբ տեսաւ յունահայ գաղութին հանդէպ 

յարգանքի եւ համագործակցութեան մթնոլորտը, ինչ որ կը վկայէ գաղութի ուժականութեան եւ 

պետութեան հետ երկար ժամանակէ ի վեր մշակուած կապերուն մասին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Վերանկախացման 

23-րդ Տարեդարձին Նուիրուած Տօնակատարութիւն 

Հովանաւորութեամբ  Հայաստանի Հանրապետութեան 

դեսպանութեան, կազմակերպութեամբ Բրիտանահայ 

համայնքային խորհուրդին,  20 Սեպտեմբերին 

Լոնտոնի Ս. Եղիշէ եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ 

հանդիսաւոր երեկոյ` նուիրուած Հայաստանի 

Հանրապետութեան վերանկախացման 23-րդ 

տարեդարձին: 

Ելոյթ ունեցան Բրիտանահայ համայնքային խորհուրդի ատենապետ Արա Փալամուտեան եւ 

Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութեան խորհրդական Արա Մարգարեան, որ կարդաց 

դեսպան Արմէն Սարգսեանի ողջոյնի խօսքը` ուղղուած հանդիսութեան մասնակիցներուն: 

Ապա տեղի ունեցաւ համերգ` կատարողութեամբ երգչուհի Ալլա Լեւոնեանի: Ելոյթ ունեցաւ 

նաեւ համայնքային «Աղթամար» պարախումբը: 
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Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Բարերարներու 

Գնահատանքի Երեկոյ 

Հովանաւորութեամբ Միացեալ Նահանգներու 

Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. 

Մարտիրոսեանի եւ կազմակերպութեամբ Ս. 

Աստուածածին եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւներուն 

ու հոգաբարձութեան, 18 Սեպտեմբերին 

Կլենտէյլի «Ֆեմիսիա» ճաշասրահի նորակառոյց 

սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ձեռնարկ` առ ի 

գնահատանք 2014 տարուան եկեղեցւոյ 

բարերարներուն: 

Նկատի ունենալով եկեղեցւոյ կարիքները, 

բարեզարդման եւ վերանորոգութեան անհրաժեշտութիւնը` հոգեւոր հովիւներն ու 

հոգաբարձութիւնը որոշեցին դրամահաւաք կազմակերպել: Ուստի, սոյն նպատակի 

իրագործման համար յատուկ յանձնախումբ մը կազմուեցաւ: 

Եկեղեցւոյ հոգաբարձութեան եւ դրամահաւաքի յանձնախումբի անդամ Արա Շապանեան 

ողջունելէ ետք ներկաները, ամփոփ կերպով անդրադարձաւ ձեռնարկի նպատակին եւ 

կարեւորութեան: 

Օրուան հանդիսավար, Կլենտէյլի քաղաքապետարանի քարտուղար Արտաշէս Քասախեան իր 

խօսքին մէջ շեշտեց Կլենտէյլի հայ գաղութի` Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ շուրջ հաւաքուելու եւ 

աղօթելու կարեւորութիւնը: 

Ապա ցուցադրուեցաւ տեսերիզ մը, որ կը ներկայացնէր եկեղեցւոյ վերանորոգութեան 

աշխատանքները, ինչպէս նաեւ` յառաջիկային կատարուելիք նորոգութիւններու վայրերը: 

Կլենտէյլի քաղաքապետ, իրաւաբան Զարեհ Սինանեան գնահատեց գաղութին մէջ Ս. 

Աստուածածին եկեղեցւոյ ունեցած դերակատարութիւնը, գործունէութիւնը եւ կարեւորութիւնը: 

Հոգաբարձութեան ատենապետ Կարօ Էշկիեան շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր 

բարերարներուն եւ խոստացաւ նոյն հաւաքական ջանքերով եւ նուիրաբերման ոգիով 

շարունակել նախատեսուած ծրագիրներու իրագործումը: 

ՀՅ Դ ԿԿ-ի ներկայացուցիչ դոկտ. Վիգէն Յովսէփեան իր ելոյթին մէջ կարեւոր համարեց 

եկեղեցւոյ դերը նաեւ մեր ազգային կեանքին մէջ: 

Թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան մեծապէս գնահատեց բոլորին վաստակը եւ 

մաղթեց, որ նոյն թափով ու ոգիով շարունակուի եկեղեցաշինութեան ընթացքը: 

Յայտնենք, որ կատարուած նուիրատուութիւններէն գոյացաւ 300 հազար տոլարի գումար մը: 

www.yerakouyn.com 
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Սերժ Թանգեան Առաջին Անգամ Ներկայացուց 

Հայոց Ցեղասպանութեանը Նուիրուած 

Ստեղծագործութիւնը 

Երգիչ, երգահան Սերժ Թանգեան, 

համագործակցութեամբ «Լարք» երաժշտական 

ընկերակցութեան, 20 Սեպտեմբերին «Էմպեսետըր 

օտիթորիում»-ի մէջ առաջին անգամ ըլլալով  

ներկայացուց իր եւ նորզելանտացի երգահան Փսաթասի` 

«100 տարի» կոչուող սիմֆոնիք ստեղծագործութիւնը, որ 

նուիրուած է Հայոց ցեղասպանութեան: 

Թանգեան նշեց, որ ստեղծագործութիւնը գրուած է Հայոց 

ցեղասպանութեան հարիւրամեակին ընդառաջ: Ան փափաք յայտնեց, որ  «100 տարի»-ն 

ներկայացուի նաեւ Երեւանի մէջ, հայաստանեան նուագախումբի կողմէ: 

«Յաւերժի ուխտագնացներ» խորագրով այս համերգով «Լարք» երաժշտական 

ընկերակցութիւնը մեկնարկեց իր մշակութային 100 ձեռնարկներու շարքը` նուիրուած 

Ցեղասպանութեան հարիւրամեակին: Երաժիշտ-խմբավար Վաչէ Պարսումեանի 

գլխաւորութեամբ «Լարք»-ի նուագախումբն ու երգչախումբը ներկայացուցին Տիգրանեանի, 

Պեթհովենի, Վակների, Վերտիի,Պելինիի, Մոցարթի օփերային ստեղծագործութիւններէն 

հատուածներ, նաեւ` Սերժ Թանգեանի «Օրքա» սիմֆոնին: 

«Լարք»-ի տնօրէններու խորհուրդի նախագահ Անդրանիկ Թորոսեան գոհունակութիւն յայտնեց 

Սերժ Թանգեանին հետ համագործակցութեան համար: 


