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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

Հ.Հ. ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐ ՏԻԱՐ ԳԱԳԻԿ
ԾԱՌՈՒԿԵԱՆԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՔՈՒԷՅԹԻ ՀԱՅ
ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ
Երեքշաբթի, 1 Ապրիլ 2014-ի կէսօրին, Քուէյթի
Ազգային Առաջնորդարան այցելեց Բարգաւաճ
Հայաստան
Կուսակցութեան
նախագահ,
Հայաստանի ազգային ողիմպիականի ղեկավար
եւ Հ.Հ.

Ազգային

Ժողովի

պատգամաւոր

մեծայարգ տիար Գագիկ Ծառուկեանը։
Պրն.

Ծառուկեան

դիմաւորուեցաւ

Թեմի

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս
Ծ. Վրդ. Զօպուեանի եւ Թեմի երեսփոխանական
ժողովի ու ազգային վարչութեան անդամներուն ու
գաղութիս

մէջ

գործող

ներկայացուցիչներուն

կողմէ։

միութիւններու
Առաջնորդարնի

դահլիճին մէջ նախ բացման խօսքով յանուն
քուէյթահայութեան
բարի
գալուստի
խօսքը
արտասանեց Թեմիս երեսփոխանական ժողովի
ատենապետ Պրն. Յարութիւն Պետիրեան, որ
անդրադարձաւ Պրն. Ծառուկեանի Հայաստանի
բարգաւաճման եւ հզօրացման ի
նպաստ
նախաձեռնած
բազմաբեղուն գործունէութեան։
Ապա գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան
ներկայացուց

Քուէյթի

հայ

համայնքի

պատմութեան

կարեւոր

հանգրուանները։ Ապա խօսք առաւ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ
Հայր Սուրբը, որ բարի գալուստ մաղթեց հայրենի հիւրին եւ անրդրադարձաւ
անոր անձը բնորոշող արժաքնիներուն, ի նպաստ հայրենիքի բարգաւաճման
ու
հզօրաման,
քաղաքական,
մարդասիրական
ու
ընկերային
մակարդակներու վրայ անոր տարած աշխատանքներուն, նպաստին ու
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ծրագիրներուն։ Վերջապէս խօսք առաւ Պրն. Գագիկ
Ծառուկեան։

Ան

նախ

իր

տպաւորութիւնները

փոխանցեց նոյն օր առաւօտուն ազգային վարժարան
իր

այցելութեան

առնչութեամբ։

Ան

մեծապէս

տպաւորուած ու յուզուած էր ի տես մեր մատղաշ
սերունդին որոնք հայրենիքէն դուրս հայրենիք, լեզու
եւ մշակոյթ կը պահեն ու պաշտպանեն։ Ան վեր առաւ
Քուէյթի

հայութեան

մարմիններուն

եւ

ազգանուէր

պատասխանատու
աշխատանքը,

ծառայութեան ոգին եւ ազգապահպանութեան ի նպաստ անոնց տարած նուիրական գործը։
Վերջաւորութեան տեղի ունեցան նուէրներու փոխանակում։ Պրն. Գագիկ Ծառուկեան Քուէյթի
հայութեան նուիրեց արծաթեայ խաչքար մը իսկ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Հայր Սուրբը
Թեմին անունով պատուական հիւրին փոխանցեց Քուէյթը խորհրդանշող նաւ մը։

Գագիկ Ծառուկեան Պետական Այցով Մեկնած է Քուէյթ՝
Այցելած Ազգային Վարժարան
Պետական այցով Քուէյթ մեկնած՝ ”Հայաստանի
ազգային ողիմպիական”-ի կոմիտէի նախագահ,
“Բարգաւաճ Հայաստան” կուսակցութեան նախագահ
Գագիկ Ծառուկեան, Ապրիլ 1-ի առաւօտեան այցելեց
Քուէյթի Ազգային վարժարան։
Գագնկ Ծառուկեան Քուէյթ հրաւիրուած է Քուէյթի
ողիմպիական կոմիտէի նախագահի հրաւէրով՝ 120
երկիրներու ներկայացուցիչներու հետ մասնակցելու
կոմիտէներու նախագահներու ժողովին։
Դպրոց
այցի
ժամանակ
ԲՀ
կուսակցութեան
նախագահը
դիմաւորեցին՝ Քուէյթի թեմական
խորհուրդի, Ազգային Վարչութեան ներկայացուցիչներ
եւ
Ազգային
վարժարանի
հոգաբարձութեան
խորհուրդն ու դպրոցի տնօրէնը, որ ներկայացուց
դպրոցի տարած գործունէութիւնը։
Գագիկ Ծառուկեան իր հերթին անդրադարձաւ Քուէյթ
գտնուելու իր առաքելութեան, ապա հանդիպում
ունեցաւ
վարժարանի
աշակերտութեան
հետ։
Վերջիններս խմբային արտասանութիւններով եւ
երգերով դիմաւորեցին հիւրը։
Գագիկ Ծառուկեան բարձր գնահատեց Սփիւռքի մէջ հայկական վարժարանի տարած
հայապահպան գործունէութիւնը եւ իր զօրակցութիւնը յայտնեց ու բարեմաղթութիւններ յատնեց
աշակերտներուն:
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ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒՆ
ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ
Շաբաթ, 29 Մարտ 2014-ին, Քուէյթի Ազգային Առաջնորդարանէն ներս Թեմիս
Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան ընդունեց Քուէյթի Ս.
Վարդանանց

եկեղեցւոյ

կիրակնօրեայ

վարժարանի

աշակերտութիւնը,

ընկերակցութեամբ գաղութիս Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեանին եւ
վարժարանի ուսուցչական կազմին։

Եկեղեցւոյ մէջ Մեծ Պահոց Արեւագալի շարականներու երգեցողութենէն ետք բացման
խօսքով ելոյթ ունեցաւ վարժարանի տեսչուհի՝ տիկ. Ժագլին Խտըրլարեան, որ
անդրադարձաւ կիրակնօրեայ վարժարանի գործունէութեան ու առաքելութեան։ Ապա
ուսուցչական

կազմի

անդամներէն

տիկ.

Նուէր

Սէբիլեան

փոխանցեց

օրուան

պատգամը՝ Դատաւորին առակին խորհուրդը։ Վերջապէս խօսք առնելով Հայր Սուրբը
անդրադարձաւ

կիրակնօրեայ

վարժարանի

կարեւորութեան,

եւ

քաջալերեց

աշակերտութիւնը որպէսզի քրիստոնէական հաւատքով եւ հայ արժէքներով ու
աւանդութիւններով մեծնան։ Հայր Սուրբը գնահատեց ծնողները, որ իրենց զաւակները
կիրակնօրեայ

վարժարան

Վերջաւորութեան

կը

ղրկեն,

Կաթողիկոսական

որպէսզի

Փոխանորդ

հոգեւոր

Հայր

Սուրբը

սնունդ
յատուկ

ստանան։
կերպով

գնահատեց Քուէյթի կիրակնօրեայ վարժարանի տեսչուհին եւ ուսուցչական կազմը,
որոնք

անձնուիրութեամբ

յանձն

առած

են

հայ

մանուկներու

հոգեմտաւոր

դաստիարակութիւն ջամբելու նուիրական պարտականութիւնը։
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ԴԱՍԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ
Կազմակերպութեամբ Քուէյթի ազգային
վարչութեան, Ուրբաթ, 28 Մարտ 2014ին, Երեկոյեան ժամը 7-ին, Քուէյթի
«Իսլամական

Մշակութային

Տան»

սրահին մէջ տեղի ունեցաւ դասական
երաժշտութեան բացառիկ երեկոյ մը՝
հովանաւորութեամբ

Թեմի

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ.
Մասիս

Ծ.

Վրդ.

Զօպուեանի։

Իւրայատուկ սոյն ձեռնարկը կազմակերպեց Ազգային վարչութիւնը ու

բացումը

կատարեց մարմնի ատենապետ՝ Պրն. Վարդան Նարինեան, որ իր խօսքին մէջ բարի
գալուստ եւ հաճելի ունկնդրութիւն մաղթեց ներկաներուն։ Ան շնորհակալութիւն
յայտնեց մանաւանդ հաստատութեան ընդհանուր պատասխանատու՝ Շէյխա Հասսա Ալ

Սալէմ Ալ Սապահին սրահի տրամադրութեան համար եւ զանազան պետութիւններու
դեսպաններուն, որոնք ներկայ գտնուեցան սոյն երեկոյթին։
Դասական երաժշտութեան երեկոյին ելոյթ ունեցան Հայկուհի Կիրակոսեան-Բազեան
(Դաշնամուր), Շանթ Դանիէլեան (Ջութակ), Լենա Դամիրջյան (Վոգալիստ) եւ Թամար
Դանիէլեան-Թէմամեան

(Ջութակ),

որոնք

իրենց

մասնագիտական

եւ

բարձր

ընդունակութեամբ մեկնաբանեցին հայերէն եւ օտար դասական երաժշտական կտորներ
եւ երգեր հմայելով երաժշտասէր հայ թէ օտար հանրութիւնը։

www.tert.am
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ
ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹԵԱՄԲ
ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՒ ԹԵՄԱԿԱԼ
ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐՈՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ
ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ
Երեքշաբթի 1 Ապրիլ 2014-ի առաւօտուն Անթիլիասի
Մայրավանքին

մէջ

նախագահութեամբ
Վարչութեան

Վեհափառ

տեղի

Հայրապետին

ունեցաւ

Կրօնական

Ազգ.

Ժողովի

Կեդր.

հանդիպում,

մասնակցութեամբ Թեմակալ Առաջնորդներուն։
Հանդիպման

ընթացքին

եկեղեցակիան
ծիսական

ու

ու

զեկոյցներ

տրուեցան

միջ-կրօնական
Սրբադասման

միջ-

յարաբերութեանց,
յանձնախումբերու

աշխատանքներուն, եւ կրօնական բնոյթ ունեցող այլ
հարցերու

գծով։

Վեհափառ

Հայրապետը

նաեւ

անդրադարձաւ ընդհանրապէս Սուրիոյ հայութեան ու
յատկապէս

Քէսապի

գծով

Մեծի

Տանն

Կիլիկիոյ

Կաթողիկոսութեան կողմէ տարուող աշխատանքներուն։

Ժողովի ընթացքին ճշդուեցան հետեւեալները.ա) Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով տեղի ունենալիք Միւռոնօրհնէքը
կատարել Կիրակի 19 Յուլիս, 2015-ին, Պիքֆայայի ցեղասպանութեան յուշարձանին
շուրջ։
բ)

Հայոց

ցեղասպանութեան

100-ամեակին

առիթով

կազմակերպել

ուխտագնացութիւններ՝ դէպի Անթիլիաս (13-20 Յուլիս, 2015)։
գ) Յատուկ կարեւորութեամբ շարունակել ընդհանրապէս Սուրիոյ հայութեան ու
յատկապէս Քէսապի օժանդակութեան աշխատանքները թեմերէն ներս։
դ) Նորին Սրբութիւնը յայտնեց, որ Մայիսի սկիզբը հրաւիրուած է որպէս գլխաւոր
դասախօս

Պահրէյնի

պետութեան

կողմէ

կազմակերպուած

միջ-կրօնական

համագումարին։ Վեհափառը նաեւ յայտնեց, որ Յունիսի սկիզբը պաշտօնական
այցելութիւն պիտի տայ ու հանդիպում պիտի ունենայ Սրբազան Քահանայապետին,
Ֆրանսիս Ա. Պապին հետ։
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Սահմանադրական Դատարանը Կենսաթոշակային
Օրէնքի Պարտադիր Բաժինը Հակասահմանադրական
Նկատեց
«Կուտակային
կենսաթոշակներու
մասին»
օրէնքի
քանի
մը
դրոյթներու
սահմանադրականութեան
վերաբերեալ
Սահմանադրական
դատարանի
որոշումը
հրապարակուեցաւ Չորեքշաբթի օր: Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ
Յարութիւնեան հրապարակեց մօտ 64 էջերէ բաղկացած որոշումի նկարագրական բաժինին
մէկ հատուածը եւ եզրափակիչ մասը: Որոշումին մէջ կը նշուի, որ միջազգային
փորձառութիւնը ուսումնասիրելով այն եզրակացութիւնը կը կատարուի, որ առանց
կուտակային համակարգի ներդրման երկրի մը մէջ էական զարգացում կարելի չէ նկատել:
Սակայն միջազգային փորձառութիւնը արհեստականօրէն փոխ առնելը ընդունելի չէ: Պէտք է
հաշուի առնել, որ մարդու միւս իրաւունքներու սահմանափակում պէտք չէ կատարուի ոչ
իրաւաչափ կերպով:
Տուեալ պարագային խօսքը սեփականութեան իրաւունքին մասին է: Կառավարութիւնը տուեալ
պարագային սահմանադրութեան չհամապատասխանող սահմանափակումներ նախատեսած
էր, եւ այս օրէնքի մշակման ժամանակ հաշուի չեն առնուած օրէնսդրական այլ
գործողութիւններ: Սահմանադրական դատարանը որոշեց սահմանադրութեան հակասող եւ
անվաւեր ճանչնալ այն մասը, որով օրէնքը չ՛ապահովեր անձի հայեցողութեամբ անոր
աշխատավարձի տիրապետման իրաւունքը: Օրէնքին վիճարկուող բոլոր յօդուածները
Սահմանադրական դատարանը ճանչցաւ հակասահմանադրական, որովհետեւ անոնք կը
գտնուին համակարգային կապի մէջ: Սահմանադրական դատարանը նաեւ Ազգային ժողովի եւ
կառավարութեան համար ժամկէտ սահմանեց` մինչեւ այս տարուան 30 սեպտեմբերը, որպէսզի
օրէնքը համապատասխանեցուի սոյն որոշումին պահանջներուն: Սահմանադրական
դատարանի որոշումը ուժի մէջ կը մտնէ հրապարակման պահէն սկսեալ: Նշենք, որ
Սահմանադրական դատարան դիմած էին խորհրդարանական չորս քաղաքական ուժերու`
ՀՅԴ-ի, Ժառանգութիւն կուսակցութեան, Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան եւ Հայ
Ազգային քոնկրեսի պատգամաւորները:
Ըստ Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեանի,
Սահմանադրական դատարանի որոշումը կրնան մեկնաբանել միայն ատիկա ամբողջութեամբ
ուսումնասիրելէն ետք, որովհետեւ, սահմանադրութեան հակասող եւ անվաւեր ճանչցուելուն
զուգահեռ, սահմանադրական դատարանը գործադրեց զանոնք որոշակի ժամկէտէ ետք ուժը
կորսնցուցած ճանչնալու հասկացողութիւնը, ինչ որ որոշակի խնդիրներ կրնայ յառաջացնել,
ուստի տակաւին պէտք չէ շտապել: «Կարեւորը այն է, որ յստակ է` սահմանադրութեան
հակասող չափանիշներուն` մեր ներկայացուցած փաստարկները ճիշդ էին, շնորհակալութիւն
բարձր դատարանին, որ ատիկա ընդունեց», ըսաւ պատգամաւորը:
Ինչ կը վերաբերի իրաւական հետեւանքներուն, Արծուիկ Մինասեան չբացառեց, որ պիտի սկսի
դատական դիմումներու նոր փուլ` քաղաքացիներու, աշխատակիցներու եւ գործատուներու
կողմէ, որոնք պիտի պահանջեն իրենց վճարները վերադարձնել:
Արծուիկ Մինասեան շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր քաղաքացիներուն, երիտասարդներուն,
միջին տարիքի մարդոց, տարեցներուն եւ բոլոր այն մասնագէտներուն, որոնք օժանդակեցին
իրենց աշխատանքին այս օրէնքի վերաբերեալ բոլոր հոլովոյթներուն մէջ:
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Հրաչ Մուրատեանի Սպանութեան Առաջին Տարելիցին
Առիթով` Ոգեկոչում Եւ Բողոք
2 Ապրիլին ամբողջացաւ Պռօշեանի գիւղապետ Հրաչ Մուրատեանի սպանութեան առաջին
տարին, այս առիթով տեղի ունեցաւ քայլարշաւ, մոմավառութիւն, յիշատակի արարողութիւն.
շրջանի բնակիչները այս առիթով իրենց բողոքը բարձրացուցին` յիշեցնելով, որ տարի մը ետք
տակաւին ոճրագործը չէ բացայայտուած:
2 Ապրիլին յիշատակի արարողութիւն տեղի ունեցաւ Հրաչ Մուրատեանի հայրենի գիւղին`
Պռօշեանի մէջ: Բազմաթիւ պռօշեանցիներ խունկ ծխեցին սպաննուած գիւղապետին
գերեզմանին մօտ, ուր նաեւ տեղի ունեցաւ ոգեկոչման արարողութիւն:
Անկէ ետք, գերեզմանատունէն վերադարձին, խումբ մը պռօշեանցիներ փակեցին ԵրեւանԳիւմրի միջպետական ճամբան` պահանջելով, որ ներկայանան Հայաստանի ոստիկանապետ
Վլադիմիր Գասպարեանը եւ գլխաւոր դատախազ Գէորգ Կոստանեանը: Անոնք կը բողոքէին, որ
իրենց գիւղապետին սպանութենէն մէկ տարի ետք տակաւին յանցագործութիւնը չէ
բացայայտուած:
Բողոքող պռօշեանցիներուն միացան Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն
Ռուստամեանն ու խմբակցութեան քարտուղար Աղուան Վարդանեանը:
Տեղւոյն ոստիկանները ճամբան փակած գիւղացիներուն առաջարկեցին բանալ ճամբան,
որովհետեւ գլխաւոր դատախազը այդ պահուն կը գտնուէր Տաւուշի մարզ եւ չէր կրնար
ներկայանալ:
Ըստ ոստիկաններէն մէկուն, 3 Ապրիլին գլխաւոր դատախազութեան յարկին տակ պիտի
ընդունուին պռօշեանցիները, եւ պիտի քննարկուին անոնց բոլոր հարցերը: Սակայն
պռօշեանցիները մերժեցին ճամբան բանալ:
Աղուան Վարդանեան առաջարկեց աւելի լաւ տարբերակ` խօսիլ գլխաւոր դատախազին հետ եւ
հանդիպման համար յստակ օր ու ժամ ճշդել, որպէսզի դատախազը անձամբ գայ Պռօշեան:
1 Ապրիլին ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական միութիւնը Հրաչ Մուրատեանի յիշատակին
կազմակերպեց քայլարշաւ` դէպի Պռօշեան գիւղ:
Երթը ընթացք առաւ «Արամ Մանուկեան» երիտասարդական կեդրոնէն: Երիտասարդները
կոչերով եւ պաստառներով իրենց բողոքը յայտնեցին այն մասին, որ նախորդ մէկ տարուան
ընթացքին սպանութեան գործը տակաւին չէ բացայայտուած. անոնք արդարութեան կոչ
ուղղեցին եւ պահանջեցին անյապաղ բացայայտել ոճրագործին ինքնութիւնը:
Պռօշեանի մէջ երիտասարդները այցելեցին Զօրաց պանթէոն, ուր կը հանգչի Հրաչ Մուրատեան:
Տեղի ունեցաւ երդման արարողութիւն` Հրաչ Մուրատեանի շիրիմին վրայ, եւ ՀԵՄ-ի
երիտասարդները համալրեցին ՀՅԴ-ի շարքերը:
Այնուհետեւ երիտասարդները ուղղուեցան դէպի գիւղապետարանի շէնք, ուր ճիշդ մէկ տարի
առաջ տեղի ունեցած էր դաւադիր սպանութիւնը: Նաեւ տեղի ունեցաւ մոմավառութիւն Հրաչ
Մուրատեանի սպանութեան վայրին մէջ տեղադրուած յուշաքարին մօտ:
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4 Ապրիլին Մոսկուայի Մէջ Նալբանդեան-Մամետեարով
Հանդիպում
Հայաստանի
արտաքին
գործոց
նախարարութենէն կը յայտնեն, որ Հայաստանի
արտաքին
գործոց
նախարար
Էդուարդ
Նալբանդեան 2-4 Ապրիլին աշխատանքային
այցելութեամբ պիտի մեկնի Մոսկուա: 2
Ապրիլին նախարար Նալբանդեան Մոսկուայի
Միջազգային յարաբերութիւններու պետական
հիմնարկին
մէջ
Հայաստանի
արտաքին
քաղաքականութեան մասին պիտի խօսի:
Յաջորդ օրը Էդուարդ Նալբանդեան պիտի մասնակցի Հաւաքական անվտանգութեան
պայմանագիրի
կազմակերպութեան
անդամ
պետութիւններու
արտաքին
գործոց
նախարարներու խորհուրդի նիստին, իսկ 4 Ապրիլին` ԱՊՀ-ի արտաքին գործոց
նախարարներու հանդիպումին:
4 Ապրիլի երեկոյեան նախատեսուած է Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարին եւ
Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամետեարովի հանդիպումը:

Ռուսիա Քեսապի Դէմ Յարձակումին Քննարկման Համար
ՄԱԿ-ի Ապահովութեան Խորհուրդի Անմիջական Նիստ
Մը Կը Պահանջէ
«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ արտաքին
գործոց
փոխնախարար
Կենատի
Կաթիլով
յայտարարած է, որ անհրաժեշտ է, որ ՄԱԿ-ի
Ապահովութեան խորհուրդը անյապաղ քննարկէ
Սուրիոյ
հայկական
բնակավայրերուն
դէմ
կատարուած յարձակումները:
Կաթիլով «Թուիթըր»-ի իր էջին վրայ գրած է.
«Անհրաժեշտ է, որ ՄԱԿ-ի Ապահովութեան
խորհուրդը անյապաղ քննարկէ կացութիւնը»:
ԻԹԱՐ-ԹԱՍՍ կը հաղորդէ, որ Մոսկուայի հայ համայնքի ներկայացուցիչները 31 մարտին
Թուրքիոյ դեսպանատան մօտ բողոքի ցոյց կատարած են քեսապահայերուն դէմ կատարուած
վայրագութիւններուն դէմ:
«Մեր տուեալներով` հայերուն հետ հաշուեյարդարին Թուրքիայէն զինեալներ մասնակցած են:
Մենք կ՛ուզենք հասարակութեան ուշադրութիւնը հրաւիրել այդ յանցագործութեան վրայ», ըսած
է Մոսկուայի հայ համայնքի ղեկավարներէն Էտկար Կրիկը: Ատոր համար Մոսկուայի
քաղաքապետարանին դիմում ներկայացուած է այսօր հանրահաւաք կատարելու համար:
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Չորս Ոչ Իշխանական Կուսակցութիւնները Քննարկեցին
Կառավարութեան Անվստահութիւն Յայտնելու Հոլովոյթը
Նախորդ շաբաթ Ազգային ժողովի աւանդական
հարցում-պատասխանի ընթացքին, Ազգային ժողովի
Բարգաւաճ
Հայաստան
կուսակցութիւն
խմբակցութեան պատգամաւոր Վահան Բաբայեան
շարք մը ուշագրաւ յայտարարութիւններ կատարած
էր: Ան յայտնած էր, որ եթէ քաղաքական
մեծամասնութիւնը փոփոխութիւններ չկատարէ, ապա
ոչ իշխանական չորս ուժերուն յաջորդ քայլերը պիտի
ըլլան արմատական, այսինքն` պիտի կազմակերպուին
եւ իրականացուին մեծածաւալ հանրահաւաքներ
Երեւանի փողոցներուն եւ հրապարակներուն վրայ:
«Մենք շատ լաւ գիտենք քայլերու յաջորդականութիւնը 28 Ապրիլէն ետք, ահա թէ ինչու
իշխանութիւնները պէտք է ճիշդ եզրակացութիւններ ընեն եւ խուսափին պատնէշներէն,
ցնցումներէն եւ անիմաստ թշնամանքէն», ըսած էր պատգամաւորը:
Այս ծիրին մէջ, Չորեքշաբթի օր Ազգային ժողովին մէջ տեղի ունեցաւ ոչ իշխանական չորս
խմբակցութիւններուն միացեալ դռնփակ նիստը:
Նիստին կը մասնակցէին ՀՅԴ-էն Աղուան Վարդանեան եւ Արմէն Ռուստամեան, Հայ ազգային
քոնկրեսէն` Լեւոն Զուրաբեան եւ Արամ Մանուկեան, Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութենէն`
Նայիրա Զոհրապեան, Վարդան Օսկանեան եւ Ստեփան Մարգարեան, Ժառանգութենէն`
Ռուբէն Յակոբեան եւ Թեւան Պօղոսեան:
Քննարկումին աւարտէն ետք, Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն
Ռուստամեան լրագրողներուն յայտնած է, որ քննարկուած են հետեւեալ որոշումները.
կառավարութեան
անվստահութիւն
յայտնելու
28
Ապրիլի
որոշման
նախագիծի
մանրամասնութիւնները եւ նոր կառավարութեան առաջնահերթ գործողութիւններու ծրարը, որ
վերջնականապէս յստակ կը դառնայ յաջորդ շաբթուան ընթացքին:
Քննարկուած է նաեւ հրապարակային նախաձեռնութիւններու ծրագիրը: Պատգամաւորը
տեղեկացուցած է, որ 28-30 Ապրիլին Ազատութեան հրապարակին վրայ նախատեսուած է
միացեալ ամէնօրեայ հանրահաւաք: Ըստ անոր, կառավարութեան անվստահութիւն յայտնելու
նախագիծի քուէարկութիւնը պէտք է կատարուի նուազագոյնը 48 ժամէն եւ առաւելագոյնը 72
ժամէն, ինչ որ նախատեսուած է սահմանադրութեան մէջ: Պատգամաւորը նշած է, որ այսինքն
քուէարկութիւնը տեղի պիտի ունենայ 30 Ապրիլին:
Ռուստամեան յայտնած է, որ մարզերուն մէջ նաեւ տեղի պիտի ունենան իրազեկման
նախաձեռնութիւններ: Այդ ծրագիրները իրականացնելու նպատակով ստեղծուած են երկու
յանձնախումբեր` կազմակերպչական եւ քարոզչական:
Ռուստամեան նշած է, որ 28 Ապրիլէն ետք միացեալ ծրագիրներ չկան, սակայն ըստ ստեղծուած
իրավիճակին, պիտի գնահատուին արդիւնքները եւ քննարկուին միասին կատարելիք
յառաջիկայ աշխատանքները:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

8.2 Աստիճան Ուժգնութեամբ Երկրաշարժ Մը Հարուածեց
Չիլին
8.2 աստիճան ուժգնութեամբ երկրաշարժ մը հարուածեց Չիլիի
հիւսիսը եւ շրջանը վերածեց աղէտի գօտիի:
Վեց

զոհ

պատճառած

եւ

տասնեակ

հազարաւոր

մարդիկ

տեղահանած երկրաշարժին պատճառով 2.1 մեթր բարձրութեամբ
ալիքներ հարուածեցին կարգ մը շրջաններ, ելեկտրականութեան
ընդհատում տեղի ունեցաւ, ինչպէս նաեւ հրդեհներ յառաջացան
եւ հողի սահանքներ տեղի ունեցան: Երկրաշարժէն ետք արձանագրուեցան բազմաթիւ յետցնցումներ,
որոնցմէ մէկը` 6.2 աստիճան ուժգնութեամբ:
Չիլիի ներքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարեց, որ երկրաշարժէն օգտուելով 300 կին
բանտարկեալներ փախուստ տուած են բանտէ մը: Ոստիկանութիւնը յաջողած է անոնցմէ 26-ը
ձերբակալել:

Սուրիոյ Բանակը Կը Ջանայ Գալատուրան-Քեսապ
Ճամբան Փակել
«Մայատին» կը հաղորդէ, որ Քեսապի շրջանին մէջ բուռն բախումներ ընթացք առած են, երբ
զինեալները փորձած են Խըրպեթ Սուլասի դիտարանը գրաւել: Սուրիոյ կանոնաւոր բանակը
ռմբակոծած է Պէյթ Ամլաք, Ղամամ եւ Սաուտա գիւղերը: Լաւատեղեակ աղբիւր մը
«Մայատին»-ին յայտնած է, որ բախումները տարածուած են մինչեւ Գալատուրան գիւղի
մերձակայքը եւ բանակը կը ջանայ Գալատուրան-Քեսապ ճամբան փակել` զինեալները այդտեղ
մեկուսացնելու համար:
Լրագրող Մաժտ Լէյլա «Մայատին»-ին յայտնած է, որ սուրիական օդուժը Քեսապի մէջ կարգ մը
փողոցներ ռմբակոծած է, ինչպէս նաեւ թիրախ դարձուցած է Այն Նըսր բլուրին շրջակայքը:
Մինչ այդ, ամերիկեան «Ուորլտ Թրիպիուն» օրաթերթը հաղորդած է, որ Սուրիոյ բանակը
Հալէպի մէջ յառաջխաղացք արձանագրած է, եւ ներկայիս քաղաքին 80 առ հարիւրը կը գտնուի
իր վերահսկողութեան տակ: Արեւմտեան աղբիւրներ նշած են, որ բանակը քաղաքին մէջ երեք
առանցքներով կը յառաջանայ եւ հասած է քաղաքի հին թաղամասին:
Նոյն աղբիւրները կը նախատեսեն, որ քաղաքին մէջ զինեալներուն դէմ վերջնական
յարձակումը շղթայազերծուի Ապրիլ ամսուան ընթացքին:
Միւս կողմէ, ԱՖՓ կը հաղորդէ, որ թրքական հրետանին կրակ բացած է սուրիական
հողամասերուն ուղղութեամբ, երբ սուրիական կողմէն արձակուած ռումբ մը ինկած է սուրիացի
գաղթականներու ճամբարին մէջ գտնուող մզկիթի մը վրայ եւ տարեց կին մը մահացած է:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Քեսապը՝ Թրքական Ահաբեկչութեան Եւ Ռուսական
Ապատեղեկատուութեան Միջեւ
Քեսապի դէպքերուն առնչութեամբ կը թուի, որ
տեղեկատուական պատերազմը Սուրիոյ մէջ իր
գագաթնակէտին հասած է: Խօսքը չի վերաբերիր
միայն
պատերազմի առաջին օրէն
իշխանութիւն-ընդդիմութիւն
դիրքեր

սկսեալ
գրաւել-

վերագրաւել անվերջանալի հաստատուող-հերքուող
(ապա)տեղեկութիւններու շղթային:
Մէկ կողմէ Անգարան քաղաքական անհեթեթութեան
նմուշներ կը հրամցնէ ոչ միայն իր տարածքներէն

դէպի

Քեսապ

թափանցման

գործողութիւններուն նկատմամբ պիղատոսութիւն ցուցադրելով, այլ տարհանուած
քեսապահայութիւնը «հիւրընկալ» Թուրքիա հրաւիրելով: Պաշտօնական Անգարան կը
յայտարարէր, որ Սուրիոյ ընդդիմադիրներուն կողմէ Քեսապի գրաւման մէջ Թուրքիոյ ուղղուած
ամբաստանութիւնները անհիմն են:
Անգարայի այս դիրքորոշումը հերքելու համար նոյնինքն Թուրքիոյ մէջ եութիուպեան
բացայայտումներ կ՛արձանագրուէին, թէ ինչպէ՛ս թրքական սահմանապահ զօրքերը հանգիստ
անցք կը տրամադրէին զինեալ խմբաւորումներուն` անցնելու սուրիական սահմանը: Աւելի՛ն.
արտաքին գործոց նախարարին, բանակի հրամանատարին եւ ծառայութեան պետին միջեւ
հեռաձայնային գաղտնալսուած խօսակցութիւններու հրապարակումը պարզ կը դարձնէր, որ
դէպի Սուրիա ներխուժման գործողութիւնները ծրագրաւորուած էին: Եութիուպեան այս
բացայայտումները գուցէ ներթրքական հարթութեան վրայ կարելի է դիտարկել վերջին շրջանին
գործող վարչակարգի հեղինակազրկման միտող բացայայտումներու ընդհանուր ծիրին մէջ:
Ինքնակառավարման ընտրութիւնները եկան ընդգծելու, որ այդ բացայայտումները վճռորոշ
ազդեցութեան չեն գործած ընտրազանգուածին դիրքորոշման վրայ:
Անգարայի

իւրայատուկ

պատերազմի

առաջին

այս «հիւրընկալութեան» յայտարարութիւնը
օրէն

սկսեալ

նման

խաղաղասիրական

բարի

նոր

չէ.

Սուրիոյ

կամեցողութեան

դրսեւորումներ ունեցան Անգարայի բարձրաստիճան դէմքերը յատկապէս սուրիահայութեան
ուղղութեամբ: Պատրանքային տպաւորութիւն ստեղծող (իմիթացիոն) քարոզչաքաղաքական
այս գործողութիւններուն համընթաց կը զարգանայ նաեւ թրքական տեղեկատուական
համակարգը, որ քաղաքական անհեթեթութեան նշանաւոր օրինակներ կը տրամադրէ
դիպաշարին հետեւողներուն:
Տեղեկատուական պատերազմը միակողմանի չէ սակայն: Նոյն ուժգնութեամբ համարժէք
գործողութիւններու ծաւալ կայ նաեւ ռուսական կողմէն: Յատկապէս Քեսապի դէպքերուն
առաջին օրէն սկսեալ ապատեղեկատուութեան ալիք բարձրացաւ, որուն տեղաշարժի
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աղբիւրները այս

պարագային ռուսական ներշնչումներ ունէին: Հայ տեղեկագիտութիւնը

վերջերս համացանցի վրայ բացայայտեց նման իբրեւ թէ քեսապահայութեան դէմ գործադրուող
ջարդերու, հաւաքական սպանութիւններու, գնդակահարումներու տեսերիզներու շարք մը:
Առաջադրանքը այս պարագային, ոչ անպայման հայկական գործօնը ներքաշելու կը
վերաբերէր, որքան հանրային կարծիքը ցնցելու, թէ Արեւմուտքի օժանդակութեամբ եւ ՕԹԱՆ-ի
անդամ Թուրքիոյ ուղղակի նախաձեռնութեամբ միջազգային ահաբեկչութիւնը ի՛նչ աւերներ կը
գործէ Սուրիոյ մէջ:
Տեղեկատուական պատերազմի ալիքի մակընթացութեան այս
մակարդակի

նուաճումը

կը

բացատրուի

այն

իրականութեամբ, որ Քեսապը նախադուռն է ծովեզերեայ
Սուրիոյ, որ գլխաւոր յենակէտն է գործող իշխանութեան եւ
ռազմակայանը

ռուսական

ռազմանաւերուն:

Ուրեմն

ռազմավարական
կարեւորագոյն
այս
յենակէտի
պահպանման կամ կորուստի նախապատերազմն է, որ
առայժմ կը կիրարկուի տեղեկատուական հարթութեան վրայ:
Բայց տեղեկատուականը նախապատրաստութիւնն է այլ
գործողութիւններու:

Չ՛ուշանար

յստակացումը,

թէ

սուրիական զօրքերու շրջանին մէջ կուտակումը կը նախանշէ ծայրայեղականներու
մաքրագործումի ընդհանուր արշաւը: Բայց առաջադրուածը յայտնապէս աւելին է:
Պաշտօնական Մոսկուայի կողմէ ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդի արտակարգ նիստ
գումարելու առաջարկը աւելի պարզ կը դարձնէ Մոսկուայի վճռականութիւնը միջինարեւելեան
իր կարեւորագոյն յենակէտը չզիջելու:
Աշխարհաքաղաքական

այս

մեծ օրակարգին

տակ յայտնուած Քեսապի ուղղութեամբ

արձանագրուող զարգացումներուն առընթեր հայկական գործօնը նուազագոյն վնասով դուրս
գալու առաջնային խնդիրը կը դիմագրաւէ:
Անգարան մէկ կողմէ ծայրայեղականներու ձեռամբ կը սանձազերծէ յարձակում Քեսապի դէմ եւ
ապա

տարհանուած

քեսապահայութիւնը

Թուրքիա

կը

հրաւիրէ,

մինչ

Մոսկուան

տեղեկատուական պատերազմի թէժացում կը կազմակերպէ աշխարհին ցոյց տալու համար, որ
քրիստոնեայ հայեր Քեսապի մէջ ջարդի եւ բռնութեան կ՛ենթարկուին եւ որուն համար ՄԱԿ-ի
արտակարգ նիստ հնարաւոր է:
Քեսապը այսօր կը ներկայացնէ աշխարհաքաղաքական տարողութիւն: Յայտնուած իբրեւ
կարեւոր հանգոյց` տարածաշրջանային մակարդակի վրայ արձանագրուող գործընթացներու:
Առանց ներքաշուելու ռուսական ապատեղեկատուութեան դաշտ, հայկական կողմը բոլոր
պատճառները ունի Անգարայի դերակատարութեան բացայայտման քարոզչաքաղաքական
աշխատանքները ծաւալելու:
«Ա.»

www.armenianprelacykw.org
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Զուիցերիա
Մշակութային Ձեռնարկ
Մարտ 24-ին Ցիւրիխի «Թոնհալլէ» համերգային
սրահին մէջ «100 համերգ` 100-ամեակին» Հայոց
ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին նուիրուած
համերգաշարի ծիրին մէջ տեղի ունեցաւ «Երբ
խաչուած են ժամանակներն ու մշակոյթները»
խորագրով համերգը:
Խօսք առին պետական խորհրդական Հանս Ալթհեր եւ
Հայաստանի դեսպանութեան դեսպանորդ Սաթենիկ
Աբգարեան, որ փոխանցեց դեսպան Ազնաւուրի
ուղերձը, ուր յատկապէս նշուած էր հայ ժողովուրդի դարաւոր պատմութեան մէջ մշակոյթին
ունեցած դերը` ընդգծելով Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած համերգի`
մշակոյթի միջոցով վերածնելու եւ հայկական ինքնութիւնը պահպանելու խորհուրդը:
Ձեռնարկին հանդէս եկան հայ եւ զուիցերիացի երաժիշտներ, որոնք մեկնաբանեցին
Պեթհովենի, Պրամսի, Կոմիտասի, Սայաթ Նովայի, Եկմալեանի եւ այլ երաժիշտներու
ստեղծագործութիւններէն կտորներ:

Պոլիս
Պոլսոյ Մէջ Պիտի Ներկայացուի
Ցեղասպանութեան Առնչուող Թատերախաղ Մը
Նախաձեռնութեամբ Պաքըրգիւղի քաղաքապետ Աթեշ Իւնալ Էրզենի, 29 մարտին պոլսահայ
համայնքին համար շատ կարեւոր իրադարձութիւն մը տեղի ունեցաւ Պաքըրգիւղի մէջ: Եունուս
Էմրէի անուան մշակոյթի կեդրոնին մէջ ներկայացուեցաւ յայտնի բեմադրիչ Այթեքին Էօզենի
կողմէ գրուած ու բեմադրուած «Մեղեդիի մը ճակատագիրը» թատերախաղը:
Նիւթը հիմնուած է Սարգիս Թորոսեան անունով հայու մը դաժան կեանքի պատմութեան վրայ.
հայ մը, որ Չանաքքալէի (Կալիփոլի) պատերազմին հերոսական մասնակցութիւն բերած է,
զանազան ծառայութիւններ մատուցած ըլլալով հանդերձ, ապրած է իր ընտանիքին
տեղահանուած ու սպաննուած ըլլալու դառնութիւնը եւ ինք եւս զոհ գացած է այս փոթորիկին:
Սարգիս Թորոսեանին պատմութիւնը արդէն իսկ բանավէճի նիւթ դարձած էր մօտիկ անցեալին:
Ոմանք կը պնդէին, թէ Սարգիս Թորոսեան անունով մարդ գոյութիւն չէ ունեցած եւ իր մասին
պատմուածները սուտ են: Բայց ուրիշներ փաստած են, թէ ան իրապէս մասնակցած է
Չանաքքալէի պատերազմին ու հերոսական նպաստ բերած է:
Թուրք բազմաթիւ արուեստագէտներու կողքին հայ արուեստագէտներ
մասնակցութիւն պիտի բերեն խաղարկութեամբ եւ պարային ելոյթներով:

եւ

իրենց

Թուրք մասնակիցները պարտականութիւն կը նկատեն տեղահանութեան ու հայերու դէմ
գործուած սպանդներուն վրայ հիմնուած այս խաղը ներկայացնելը:
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Ֆրանսա
Նոր Ժապաւէն` Հայոց Ցեղասպանութեան
100-Ամեակին Ընդառաջ
Այս տարի պիտի նկարահանուի Հայոց Մեծ եղեռնին
նուիրուած նոր ժապաւէն մը` «Անջրդի ուղիներ»,
բեմադրութեամբ ֆրանսահայ Առնօ Խայաճանեանի:
Ժապաւէնին նկարահանումները տեղի կ՛ունենան
Արեւմտեան Հայաստանի եւ Ֆրանսայի մէջ:
Նիւթը կը բացայայտէ նոր
ցեղասպանութեան մասին:

փաստեր`

Հայոց

Ժապաւէնը հանդիսատեսին պիտի ներկայացուի
Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին ընդառաջ`
յունուար 2015-ին:

Միացեալ Նահանգներ
Սոնիա Թաթուլեան Կը Մեծարուի
Քոնկրեսական Շիֆի Կողմէ
Մարտ 18-ին տեղի ունեցաւ ճաշկերոյթ մը,
որուն ընթացքին, Միացեալ Նահանգներու
Ներկայացուցիչներու տան անդամ Էտըմ Շիֆ
մեծարեց իր ընտրատարածքին (թիւ 28) մէջ
գործող խումբ մը կիներ` նկատի ունենալով
անոնց
կարեւոր
ներդրումները
իրենց
համայնքներուն մէջ:
Շիֆի կողմէ «Տարուան կինը» կոչումին
արժանացան 13 կիներ, որոնցմէ մէկն էր
Սոնիա Թաթուլեան: Թաթուլեան ծնած է Հայաստան ու գաղթած է Միացեալ
Նահանգներ 1974-ին: Շարք մը ասպարէզներ փոխելէ ետք, ան ուշադրութիւնը
կեդրոնացուցած է գործարարներու յաջողութիւնը ապահովելու նպատակով
խորհրդատուութեան մարզին վրայ, դրամատուներու մէջ իր աշխատանքին միջոցով:
Ան նաեւ գործօն մասնակից է համայնքի կեանքին` մաս կազմելով զանազան
կազմակերպութեանց եւ ըլլալով Սանլենտ-Թահանկա առեւտուրի գրասենեակի
նախագահը:
Շիֆ նաեւ իւրաքանչիւր մեծարեալի գործունէութեան մասին արձանագրութիւն մը
պիտի կատարէ Քոնկրեսի արխիւներուն մէջ:
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ

Մէկ Ժամ Քալելը 14 Տոկոսով Կը Պակսեցնէ…
Ամերիկացի գիտնականներ կրկին կը հաստատեն, որ 50 եւ աւելի բարձր տարիքի կիներ, որոնք
օրական մօտաւորապէս մէկ ժամ կը քալեն` շնչելով մաքուր օդ, 14 տոկոսով պաշտպանուած
կ՛ըլլան կուրծքի քաղցկեղէ:
«Տը թելեկրաֆ»-ի մէջ լոյս տեսած յօդուածի մը համաձայն, հետազօտութիւն մը կատարուած է
73615 հազար 50-74 տարեկան կիներու վրայ, եւ մասնագէտներ հետեւած են անոնց
առողջական վիճակին: 10 տարի ետք մասնագէտները եկած են այն եզրակացութեան, որ այն
կիները, որոնք շաբաթը աւելի քան 7 ժամ բացօթեայ քալած են, անոնց մօտ կուրծքի քաղցկեղի
յառաջացման հաւանականութիւնը 14 տոկոսով նուազած է:

Գործնական Միջոցներ Առտուն
Կայտառ Արթննալու Հաmար
Երկրագունդի վրայ իւրաքանչիւր 3-ի վրայ մէկ բնակիչ առտուն
«արթննալու» համար գաւաթ մը սուրճ կը խմէ, իսկ մնացեա՞լը,
ահա թէ ի՛նչ կրնայ ընել աշխուժանալու համար:
Ա.- Պայծառ Լոյս
Առաւօտեան կենսուրախութիւնը կախեալ է այն իրողութենէն,
թէ ինչպէս կը սկսի ձեր առաւօտը: Մասնագէտներ խորհուրդ
կու տան արթննալ պայծառ ու լուսաւոր սենեակի մէջ: Իսկ
ձմեռը կրնաք լուսամփոփ մը դնել մահճակալին քով:
Բ.- Զարթուցիչի Առաջին Զարկ…
Դարձեալ մասնագէտներու կարծիքով, պէտք է արթննալ զարթուցիչի առաջին զարկին հետ եւ
չսպասել երկրորդ կամ երրորդ զարկը: Որքան ձեր վերմակին փաթթուիք եւ ուշ բանաք ձեր
աչքերը, այնքան անտրամադիր եւ թոյլ կը բաժնուիք ձեր տաքուկ «բոյն»-էն:
Գ.- Քանի Մը Շարժում
Նախքան անկողինէն ելլելը` քանի մը շարժում կատարեցէք պառկած կամ նստած դիրքով:
Կրնաք խանդավառ երաժշտութիւն դնել եւ… պարի շարժումներով պատրաստուիլ գործի
մեկնելու:
Դ.- Ջուր Խմել
Մարմինը ջուրի պէտք ունի, մանաւանդ` երկար գիշերէ մը ետք:
Բաժակ մը ջուր դրէք ձեր մահճակալին մօտ եւ քանի մը ումպ
խմեցէ՛ք նախքան մահճակալէն ելլելը:
Ե.- Լոգանք Եւ Նախաճաշ
Անգամ մը որ ոտքի ելաք, արթննալու առողջ եւ լաւ միջոց է
գաղջ լոգանք մը առնելը եւ ապա թեթեւ նախաճաշ մը ընելը:
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ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Հովանաւորութեամբ՝
Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ

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 կþունենայ Ուրբաթ, 4 Ապրիլ 2014–ին, երեկոյեան
ժամը 7:30–ին,
Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ։
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