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Լիբանանեան բանակի գաղտնի սպասարկութեան
ընդհանուր տնօրէնը Քուէյթի մէջ
Կիրակի 1 Մայիսի երեկոյեան Քուէյթի մէջ ընթրիք
մը սարքուեցաւ ի պատիւ Լիբանանեան բանակի
գաղտնի սպասարկութեան ընդհանուր տնօրէն
գնդապետ-զօրավար

Տահերին'

Քամիլ

կազմակերպութեամբ եւ հրաւէրով Քուէյթի մօտ
լիբանանեան

համայնքին:

Ի

շարս

հոգեւոր

առաջնորդներու եւ լիբանանցի գործարարներու,
ընթրիքին

ներկայ

գտնուեցաւ

նաեւ

թեմիս

առաջնորդ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան, որուն ընկերացաւ գաղութիս հոգևոր
հովիւ` Արժ. Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեանը:

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ
ՂՊՏԻ եւ ՅՈՅՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒՆ
1
Մայիս
2016
ին,
Արեւելեան
եկեղեցիներու Սուրբ Յարութեան տօնին առիթով,
Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպույեան, այցելեց Ղպտի եւ Յոյն Ուղղափառ քոյր
եկեղեցիները,
ընկերակցութեամբ
եկեղեցւոյս
հոգեւոր
հովիւ՝
Արժ.
Տէր
Արտակ
Քհնյ.
Քէհեաեանին:
Կիրակի

Այցելութեան ընթացքին, Ղպտի Ուղղափառ Հայր
Պիկոլ Անպա Պիշոյի եւ Յոյն Ուղղափառ Ղաթթաս
Եպսկ. Հազիմ հոգեւոր հայրերուն հետ, զրոյց
տեղի ունեցաւ, շրջանս յուզող հարցերու մասին.
նաեւ ունեցան յիշատակի նկարներ:
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ՓԱԿՄԱՆ ՀԱՆԴԷՍ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
Շաբաթ 30 Ապրիլ 2016 ին, Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Վարժարանը,

2015-2016 տարեշրջանի փակման հանդէսը կատարեց, եկեղեցւոյ
նախագահութեամբ թեմիս առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի:
իր

մէջ,

Ներկայ էին մեծ թիւով ծնողներ: Աշակերտները ուսուցչուհիներու առաջնորդութեամբ
բարձր կարգէն սկսեալ, մինչեւ մանկապարտէզի փոքր երեխաները, խումբ խումբ իրենց
մասնակցութիւնը բերին արտասանելով առակներ, սաղմոսներ եւ աղօթքներ. երգեցին
շարականներ եւ հոգեւոր ու ազգային երգեր:
Աւարտին, Գերպ. Հայր Սուրբը փոխանցեց իր
սրտի խօսքը, քաջալերելով ծնողներուն, որ
իրենց զաւակներուն սորվածն ու եկեղեցական
սովորութիւններու
ընթացքին

շարունակեն

մասնակցութեամբ՝
Գերպ.

Հայր

յայտնեց

վարժութիւնը

Կիրակնօրեայի

ուսուցչաց

կազմին,

շաբաթական
Պատարագին:

Սուրբ

Սուրբը

ամրան

շնորհակալութիւն
տեսչուհիին

քաջալերելով

ու

անոնց

անսակարկ ծառայութեան ոգին:

www.armenianprelacykw.com
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

«Թող Ոչ Ոք Կասկածի` Մենք Վստահ Քայլերով Պիտի
Հասնինք Մեր Բոլոր Նպատակներու Իրականացման»
Շեշտեց Նախագահ Սարգսեան
Հայաստանի
նախագահ
Սերժ
Սարգսեան 4 Մայիսին հանդիպում
ունեցած
է
Հանրային
խորհուրդի
անդամներուն հետ: Ան պատասխանած
է
իրեն
ուղղուած
բազմաբնոյթ
հարցումներուն, լսած է ներկայացուած
առաջարկներն
ու
կարծիքները`
հասարակութիւնը
հետաքրքրող
եւ
մտահոգող
շարք
մը
հարցերու
վերաբերեալ, ներկայացուցած է իր
մօտեցումները:
Նախագահին ուղղուած հարցումները կը
վերաբերէին Ապրիլ ամսուան սկիզբը Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի շփման գիծին վրայ
տեղի ունեցած իրադարձութիւններուն, այդ օրերուն հայկական բանակի գործողութիւններուն,
Հայաստան-Արցախ-սփիւռք համախմբուածութեան, ինչպէս նաեւ Հայաստանի արտաքին եւ
ներքին քաղաքականութեան, Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի բանակցային հոլովոյթի
հեռանկարին, համահայկական ներուժի համախմբման:
Հանդիպումին մասնակիցները համակարծիք եղած են այն մասին, որ համազգային,
համապետական խնդիրներու շուրջ միասնականութիւնը, համախմբուածութիւնը պէտք է
մնայուն ըլլայ, անհրաժեշտ է, որ իւրաքանչիւրը իր տեղին, իր մասնագիտութեան համաձայն
արդիւնաւէտօրէն գործելու առաւելագոյն ջանք ներդրէ` այդպիսով օգտակար ըլլալով
ընդհանուր յաջողութեան:
Քննարկուած են այդ տեսանկիւնէն պետութեան ակնկալիքները գիտական, հասարակականքաղաքական շրջանակներէ, ինչպէս նաեւ Հանրային խորհուրդէն` առկայ ներուժը լիարժէքօրէն
օգտագործելու համար:
«Թող ոչ ոք կասկածի` մենք վստահ քայլերով պիտի հասնինք մեր բոլոր նպատակներու
իրականացման: Ապրիլի սկիզբը մենք յաղթեցինք, յաղթեցինք մեր միասնական կամքին ու մեր
հաւատքին շնորհիւ: Մեր յաղթանակները պիտի շարունակուին, պիտի շարունակուին բոլոր
մարզերուն մէջ: Այսօր ձեզմէ` Հանրային խորհուրդի անդամներէն կ՛ակնկալեմ ձեր
մասնաբաժին աջակցութիւնը մեր հետագայ յաղթանակներու ապահովման գործին մէջ: Մենք
նախ եւ առաջ մեր հանրութեան մէջ պէտք է վառ պահենք յաղթանակի բերկրանքը, հաւատքը
սեփական ուժերուն նկատմամբ, մեզմէ իւրաքանչիւրը պէտք է դառնայ միասնութեան քարոզիչ,
միաւորող առաջնորդ: Երբ մենք միասին ենք ու վստահ մեր ուժերուն, ոչ ոք կրնայ մեզ վնասել:
Իսկ մենք այսօր միասին ենք ու վստահ մեր ուժերուն: Ուրեմն` մեր հրապարակային
գործունէութեամբ, մեր խօսքով ու գործով ընենք այնպէս, որ վաղն ալ նոյն եռանդով
միասնական ու վստահ ըլլանք: Ահա, թէ ի՛նչ օժանդակութիւն կ՛ակնկալեմ ձեզմէ», ըսած է
նախագահ Սերժ Սարգսեան:
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Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան Վըրճինիա
Նահանգը Ճանչցաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը կը հաղորդէ,
որ Արեւմտեան Վըրճինիան դարձած է Միացեալ
Նահանգներու 44-րդ նահանգը, որ պաշտօնապէս
ճանչցած է Հայոց ցեղասպանութիւնը:
Նահանգապետ
Ըրլ
Ռէյ
Թոմպլի
յատուկ
յայտարարութեամբ Ապրիլ ամիսը հռչակած է
«Ցեղասպանութիւններու մասին իրազեկման եւ
կանխարգիլման ամիս»: Ան յայտարարած է, որ
այդպիսի որոշում տուած է ի յիշատակ Հայոց
ցեղասպանութեան,
Ողջակիզումի
եւ
այլ
ցեղասպանութիւններու զոհերու եւ յանուն վերապրածներու:
Նահանգապետը հիմնաւորած է, որ Հայոց ցեղասպանութեան, Ողջակիզումի եւ այլ այդպիսի
դէպքերու ճանաչումով կը պաշտպանուի պատմութիւնը եւ կը կանխարգիլուի այսուհետեւ
այդպիսի վայրագութիւններու կրկնութիւնը:
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը իր հաղորդագրութեան մէջ ողջունելով նահանգային
իշխանութիւններու որոշումը, կ՛արձանագրէ, որ աւելի դիւրին է թուարկել Հայոց
ցեղասպանութիւնը առայժմ չճանչցած նահանգներուն անունները, քան` հակառակը:
Միացեալ Նահանգներու 50 նահանգներէն արդէն 44-ը ճանչցած են եւ դատապարտած Հայոց
ցեղասպանութիւնը:

Սէյրան Օհանեան Ընդունած Է Իրանի Դեսպանը
Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան 4 Մայիսին ընդունած է
Հայաստանի մէջ Իրանի դեսպան Սէյիտ Քազեմ Սաճատին:
Հանդիպումին ընթացքին կողմերը քննարկած են երկկողմանի համագործակցութեան եւ
շրջանային անվտանգութեան վերաբերող հարցեր:
Նախարար Օհանեան դեսպանին տեղեկացուցած է հայ-իրանական պաշտպանական
համագործակցութեան շուրջ Մոսկուայի մէջ իր պաշտօնակիցին հետ հանդիպումին ընթացքին
ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններուն մասին` համոզում յայտնելով այն մասին, որ
յառաջիկային անոնք կեանքի կը կոչուին:
Դեսպանին խնդրանքով Սէյրան Օհանեան ներկայացուցած է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի
տագնապին շուրջ ստեղծուած իրավիճակը, վերջին օրերուն հակառակորդին կողմէ
ձեռնարկուող յարձակումները եւ նոր զինուորական գործողութիւններ հրահրող քայլերը:
Դեսպան Սաճատի իր մտահոգութիւնները յայտնած է ստեղծուած իրավիճակին վերաբերեալ եւ
պատրաստակամութիւն յայտնած բոլոր ջանքերը գործադրելու` խաղաղութիւն ու կայունութիւն
պահպանելու ուղղութեամբ: Ի շարս այլ մարզերու, Իրանի դեսպանը կարեւոր նկատած է նաեւ
պաշտպանութեան մարզին մէջ երկկողմանի համագործակցութեան զարգացումը:
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ՀՅԴ Հայաստանի 20-րդ Գերագոյն Ժողովի
Յայտարարութիւնը
Ս. թ. Ապրիլի 29-ից Մայիսի 1-ը Աղուերանում գումարուեց
ՀՅԴ Հայաստանի կազմակերպութեան 20-րդ Գերագոյն
ժողովը:
Քննարկելով ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի
երկամեայ գործունէութիւնը, անդրադառնալով անցնող
ժամանակահատուածում
երկրում
ընթացած
հասարակական-քաղաքական
գործընթացներին
եւ
զարգացումներին,
կատարելով
իրավիճակի
համակողմանի վերլուծութիւն եւ արժեւորում` Գերագոյն
ժողովը համախոհութեան եւ փոխըմբռնման մթնոլորտում
հաստատեց կուսակցութեան առաջիկայ երկու տարիների
գործունէութեան ռազմավարական ուղենիշներն ու
մարտավարութիւնը:
Ժողովն արձանագրեց կուսակցութեան վճռականութիւնը`
Հայաստանի
Հանրապետութեան
նոր
Սահմանադրութեան ընձեռած հնարաւորութիւնների եւ մեքանիզմների շրջանակում
նախանձախնդիր
հետեւողականօրէն
դերակատար
դառնալու
երկրում
ընկերային
արդարութիւն, արդար դատական համակարգ սահմանող, մարդու իրաւունքներն ու
ազատութիւնները երաշխաւորող, արդիւնաւէտ կառավարում, ազատ ընտրութիւններ
ապահովող, աղքատութիւնը, գործազրկութիւնն ու արտագաղթը յաղթահարող համակարգ
հաստատելու ուղղութեամբ:
Գերագոյն ժողովը կուսակցութեան առանձնակի ուշադրութիւնը հրաւիրեց շարքերի
երիտասարդացման, կանանց դերակատարութեան ընդլայնման, քարոզչութեան արդիական
մեթոտներ որդեգրելու, հանրութեան տարբեր շերտերի հետ առաւել գրաւիչ միջոցներով
աշխատելու, ազգային մտածողութեամբ ու տեսլականով գաղափարական սերունդ
պատրաստելու խնդիրների վրայ:
Ժողովը գնահատեց Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան հետ ստորագրուած
քաղաքական
համագործակցութեան
համաձայնագիրը`
ձեռք
բերուած
պայմանաւորուածութիւնների եւ առաջնահերթութիւնների հետեւողական իրագործումը
դիտելով որպէս երկրում արմատական ու որակական փոփոխութիւններ ապահովող
գործողութիւնների ծրագիր:
Առաջիկայ տեղական ինքնակառավարման եւ Հայաստանի Ազգային ժողովի ընտրութիւններին
ՀՅ Դաշնակցութիւնը մասնակցելու է իր ներուժի ողջ կարողականութեամբ, կառոյցի
կազմակերպուածութեամբ` տարբեր մակարդակներում ընդլայնելով իր ներկայութիւնը,
նպատակ հետապնդելով առաւել գործուն ազդեցութիւն ունենալ երկրին ուղղուած
մարտահրաւէրների եւ սպառնալիքների յաղթահարման գործում:
ՀՅԴ-ն շարունակելու է համահայկական կառոյցի ողջ ներուժն ուղղորդել Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան միջազգային ճանաչման, հայապահպանութեան, Հայ դատի, ինչպէս նաեւ
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Հայաստանի Հանրապետութեան միջազգային հեղինակութեան բարձրացմանն ուղղուած
աշխատանքներին:
Գերագոյն ժողովը բացառիկ սեւեռումով քննեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան շուրջ
ծաւալուող վերջին իրադարձութիւններն ու ընթացող պատերազմը: Այս համաթեքսթում
արձանագրուած համազգային միասնականութեան ոգին ու համախմբումի փաստն
արժեւորուեց որպէս երկրում որակական թռիչք ապահովող անգնահատելի նախապայման:
Բարձր գնահատելով հայկական զինուած ուժերի մարտունակութիւնը, հակառակորդի
լայնածաւալ յարձակումը անձնազոհաբար կասեցնելու կամքը` Գերագոյն ժողովը խոնարհւում
է հերոսաբար զոհուածների յիշատակի առաջ եւ վշտակցում նրանց հարազատներին: Ժողովը
միաժամանակ խոր մտահոգութիւն յայտնեց այն բացթողումների, խնդիրների ու
մարտահրաւէրների առնչութեամբ, որոնք ի յայտ եկան քառօրեայ պատերազմի ընթացքում:
Գերագոյն
ժողովը
վերահաստատեց
Արցախի
ազգաբնակչութեան
ազատ
կամաարտայայտութեամբ դրսեւորուած հիմքերով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
հիմնախնդիրը հանգուցալուծելու ՀՅԴ անզիջում վճռականութիւնը, շեշտեց հակամարտութիւնը
միջազգային իրաւունքի չափանշերով եւ սկզբունքներով կարգաւորելու, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան որպէս բանակցային կողմ ներգրաւելու, ինչպէս նաեւ միջազգային
կառոյցներում Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
ամբողջական անվտանգութեան երաշխիքներն ամրագրելու անհրաժեշտութիւնը:
Բանակցային գործընթացը դիտելով որպէս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
հիմախնդրի կարգաւորման միակ նախընտրելի տարբերակ` Գերագոյն ժողովն անյետաձգելի
առաջնահերթութիւն գնահատեց Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան պետականութեանն ու ազգաբնակչութեան անվտանգութեանն ուղղուած
ազրպէյճանական շարունակական նախայարձակումի չէզոքացման գործողութիւնների
ծրագիրը:
Գերագոյն ժողովը անյետաձգելի առաջնահերթութիւն որակեց Հայաստանի Հանրապետութեան
եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան անվտանգութեան միասնական համակարգի
ամրապնդումը, արձանագրեց բանակաշինութեան, պաշտպանական ոլորտում գրանցուած
մարտահրաւէրներն ու թերացումները` ընդգծելով այդ ուղղութեամբ անհրաժեշտ քայլերի եւ
համարժէք պատասխանատուութեան կարեւորութիւնը:
Գերագոյն ժողովը վերահաստատեց Հայաստանի ներքին եւ արտաքին մարտահրաւէրները
դիմագրաւելու` կուսակցութեան յանձնառութիւնը` պատասխանատուութիւն ստանձնելով
համահայկական
իր
ողջ
կարողականութիւնը
նպատակաուղղելու
Հայաստանի
Հանրապետութեան եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան անվտանգութեանն ու
ինքնիշխանութեանը, երկրում ժողովրդավարութեան ամրապնդման, ընկերային-տնտեսական
առաջընթացի եւ բարոյահոգեբանական մթնոլորտի առողջացմանը:

1 Մայիս 2016
ՀՅԴ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄՆԻ ՄԱՄԼՈՅ ԴԻՒԱՆ
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Յարձակումի Եւ Ծեծկռտուքի Գլխաւոր Թիրախ Դառնալէ
Ետք. «Թուրքիոյ Խորհրդարանին Մէջ Ինծի Դէմ
Յարձակումը Ծրագրաւորուած Էր Նախօրօք»
Յայտարարեց Փայլան
Թրքական «Պիանեթ» կայքին հետ զրոյցի
ընթացքին
քրտամէտ
Ժողովուրդներու
ժողովրդավարական
կուսակցութեան
հայ
երեսփոխան Կարօ Փայլան յայտարարած է, որ
Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ Սահմանադրական
յանձնախումբի նիստին ընթացքին իր դէմ
յարձակումը առնչուած էր իր հայ ըլլալուն հետ:
Փայլան պատմած է, որ իր դէմ յարձակումը
նախօրօք ծրագրաւորուած եղած է:
«Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան
անդամը պնդեց, որ նախորդ նիստին ժամանակ
Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան անդամները յարձակում գործած են, իսկ
ես ընդամէնը առարկեցի անոր ըսածին, ու յարձակումը սկսաւ: Ակնյայտ է, որ ես էի անոնց
թիրախը: 20-30 վայրկեանի մէջ ստացայ շուրջ 100 հարուած, որմէ ետք ալ ինծի ուղղեցին
ցեղապաշտական եւ ատելութիւն պարունակող կոչեր», պատմած է Փայլան:
«Այս դէպքէն ետք կրնաք ըսել, որ խնդիրը հայ ըլլալս էր: Որովհետեւ այնտեղ հնչած
ատելութեան խօսքերը ուղղակիօրէն ինքնութեանս դէմ էին: Անոնք չեն կարնար հանդուրժել
այն, որ ինքնութեամբ հայ մէկը կը բացայայտէ իրենց սուտերն ու հպարտ կը կանգնի անոնց
դիմաց: Անոնք կ՛ուզեն տեսնել յուսախաբ հայ մը: Իբրեւ իրաւունքի համար պայքարող հայ`
ուղղակիօրէն դարձած եմ անոնց թիրախը եւ ենթարկուած յարձակումի: «Կարոն այստեղ է,
Կարոն այստեղ է…» անոնց բացագանչութիւննեը ցոյց կու տան, որ յարձակումը նախօրօք
ծրագրուած էր: Անոնք ծրագրած են հետեւեալը` «առաջին իսկ առիթի պարագային անոնց
ծունկի պիտի բերենք եւ իրենց տեղը ցոյց տանք»: «Կարոն այստեղ է» կանչերը արդէն ամէն ինչ
յստակ կը դարձնեն», յայտարարած է Փայլան:
«Ամէն ինչ տեսագրութեան մէջ յստակ կ՛երեւի: Դատ պիտի չբանամ, որովհետեւ դրական բան
չեմ սպասեր: Տեղի ունեցածը կը ձգեմ հասարակութեան խղճին», ըսած է Փայլան:
Նշենք, թէ Կարօ Փայլան հրապարակած է հաղորդագրութիւն մը, որուն մէջ անդրադարձած է
դէպքին մանրամասնութիւններուն եւ դատապարտած է խօսքի ազատութեան դէմ տարուած
աշխատանքը`
ֆիզիքական
յարձակումները
Ժողովուրդներու
ժողովրդավարական
կուսակցութեան երեսփոխաններուն եւ իր անձին նկատմամբ: Կարօ Փայլան ուղղակիօրէն նշած
է, որ իր դէմ յարձակումը եղած է իր հայկական ինքնութեան համար:
Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ քիւրտերը երեսփոխանական անձեռնմխելիութենէն զրկելու
օրինագիծի քննարկումներուն ժամանակ իշխող կուսակցութեան երեսփոխանները 3 օր
շարունակ յարձակում գործած են քիւրտ երեսփոխաններու դէմ: Իսկ 3 Մայիսին իշխող
կուսակցութեան անդամներուն գլխաւոր թիրախը եղած է Կարօ Փայլանը:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

«Թուրքիան Անհրաժեշտութեան Պարագային Կրնայ
Ցամաքային Զինուորական Գործողութիւններու Սկսիլ
Սուրիոյ Մէջ» Կ՛ըսէ Տաւութօղլու
Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլու «Ժազիրա»-ի հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին
յայտարարած է, որ Թուրքիան անհրաժեշտութեան պարագային կրնայ առանձին ցամաքային
զինուորական գործողութիւններու սկսիլ Սուրիոյ մէջ:
Ան ատոր համար իբրեւ պատճառ նշած է, որ վերջին ամիսներուն Թուրքիոյ տարածքը
կանոնաւոր գնդակոծութեան կ՛ենթարկուի Սուրիոյ այն շրջաններէն, որոնք կը գտնուին ՏԱՀԵՇի վերահսկողութեան տակ:
«Սուրիոյ մէջ ահաբեկչական խմբաւորումներու աշխուժութիւնը լուրջ սպառնալիք կը
հանդիսանայ Թուրքիոյ եւ ամբողջ աշխարհին համար», ըսած է Տաւութօղլու` նշելով, որ
Թուրքիան աշխուժ պայքար կը մղէ ՏԱՀԵՇ-ի դէմ:

Զախարովան Թուրքիոյ Իշխանութիւններուն Կը Յիշեցնէ
Օսմանեան Կայսրութեան Ճակատագիրին Մասին
«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Մարիա
Զախարովան 4 Մայիսին «Իզվեսթիա» օրաթերթին մէջ հրապարակուած հարցազրոյցին մէջ
յայտնած է, որ Թուրքիոյ իշխանութիւնները կ՛երազեն Օսմանեան կայսրութիւնը վերականգնելու
մասին, սակայն կը մոռնան այդ կայսրութեան ճակատագիրը:
«Այնպիսի տպաւորութիւն կայ, որ ան (Թուրքիոյ կառավարութիւնը) կ՛ուզէ վերականգնել
Օսմանեան կայսրութեան երբեմնի որոշ հզօրութիւնը: Յամենայն դէպս, անոր արդի
քաղաքականութեան բոլոր բաղադրիչները ինքնին այդպիսի պատկեր կը ստեղծեն: Ի՛նչ
վախճան ունեցաւ Օսմանեան կայսրութիւնը, գիտենք բոլորս», ըսած է Զախարովա:
Դիւանագէտը նշած է, որ Ռուսիան բոլոր միջոցներով կը փորձէր բանակցութիւններու սեղանին
շուրջ կարգաւորել Անգարայի հետ տարակարծութիւնները, սակայն ամէն ինչ խոչընդոտողները
Թուրքիոյ ներկայ իշխանութիւններն են, որոնց Մոսկուան «կը հանդուրժէր շատ երկար ատեն»:
«Ինչ ոլորտի ալ նայիք` Խրիմ, Սուրիա, գաղթականներ, ահաբեկչութիւն, ազգային հարց եւ այլն,
ամէնուրեք մենք կը տեսնենք Թուրքիոյ ղեկավարութեան բացարձակ քանդիչ դերը», ըսած է ան:
Զախարովա յայտնած է, որ պէտք չկայ մօտիկ ապագային Անգարայի դիրքորոշման
փոփոխութեան գծով յոյս տածել, որովհետեւ Թուրքիոյ իշխանութիւնները «կացութիւնը կը
սրեն»:
Թուրքիոյ վարչապետ Ահմեթ Տաւութօղլու իր կարգին «Ժազիրա»-ին հետ հարցազրոյցի մը
ընթացքին յայտարարած է, որ հակառակ ռուսական «Սու-24» օդանաւի միջադէպին` Թուրքիան
եւ Ռուսիան շրջանի կարեւորագոյն երկիրները կը նկատուին եւ իրարու կարիքը ունին:
«Մեր վարքագիծը կը մնայ նոյնը: Մենք մեր բոլոր յայտարարութիւններուն մէջ ասիկա նշած ենք:
Ռուսիան ու Թուրքիան պատմութեան մէջ միշտ դրացիներ եղած են: Այժմ եւս մենք շրջանի
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երկու կարեւոր երկիրները կը նկատուինք: Թուրքիան` Ռուսիոյ, Ռուսիան ալ Թուրքիոյ կարիքը
ունի: Մենք մեր օդային սահմանները պաշտպանելու իրաւունք ունինք: Սակայն օդանաւի վար
առնուելուն դէպքը Ռուսիան իբրեւ իր դէմ կատարուած քայլ ընդունեց: Այդ օդանաւը խախտած
էր մեր օդային սահմանը: Յոյսով ենք` պիտի հասկնան ասիկա: Մենք կ՛ուզենք Ռուսիոյ հետ
նախկինին նման շարունակել յարաբերութիւնները», յայտարարած է Տաւութօղլու:

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Ազերիներ Ապշած Են, Թէ Հայերը Ինչպէ՛ս Մէկ Օրուան
Ընթացքին 100-է Աւելի Յատուկ Ջոկատայիններ
Ոչնչացուցած Են
Ազրպէյճանի մէջ ապշած են Ապրիլի սկիզբը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան դէմ
ազրպէյճանական զինուած ուժերու սանձազերծած ռազմական յարձակման առաջին իսկ օրը
100-է աւելի զինծառայողներու կորուստի մասին համացանցի վրայ յայտնուած տուեալներով, որ
Ազրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարութիւնը մինչ այժմ կը շարունակէ թաքցնել
ազրպէյճանական հանրութենէն:
Ըստ «Արմէնփրէս»-ի, համացանցի վրայ յայտնուած է ազրպէյճանցի լրագրող Էմին
Ահմետպէյովի հարցազրոյցը Ազրպէյճանի հանրածանօթ երգահան, հասարակական գործիչ
Ճաւանշիր Կուլիեւի հետ, որուն ընթացքին անոնք զարմանքով խօսած են, որ Լեռնային
Ղարաբաղի պաշտպանութեան նախարարութեան շարքային զինուորները յաջողած են
յարձակման առաջին իսկ օրը ոչնչացնել հանրապետութեան տարածք ներխուժելու փորձ
կատարած ազրպէյճանական բանակի այդքան յատուկ ջոկատայիններ: Ուշագրաւ է, որ
զրուցակիցները նաեւ նշած են, որ Ազրպէյճանը եղած է առաջին յարձակողը Լեռնային
Ղարաբաղի վրայ:
Ազրպէյճանական ձայնասփիւռի եթերով Էմին Ահմետպէյովի դիտարկման, որ Ազրպէյճանի 100
բարձրակարգ եւ արհեստավարժ յատուկ ջոկատայիններ ոչնչացուած եւ 500-է աւելի
զինծառայողներ վիրաւորուած են ռազմական գործողութիւններու առաջին օրերուն, Ճաւանշիր
Կուլիեւը տարակուսանք յայտնած է, թէ` «իսկ ինչո՞ւ սկսան եւ ինչո՞ւ կանգ առին»:
«Այդ հարցը ամբողջ ժամանակ գլխուս մէջ է, յետոյ` ռազմական գործողութիւններու մէկուկէս
օրուան ընթացքին մօտ 100 ջոկատայիններ ոչնչացուեցան. ի դէպ, անոնք շարքային
զինծառայողներ չէին, այլ` յատուկ նշանակութեան զօրքերու պատրաստուած տղաներ:
Համացանցի վրայ արդէն կը յայտնուին անոնց լուսանկարները: Անոնք բոլորն ալ ամրակազմ,
հասուն տղաներ են: Եւ անոնցմէ 100-ը սպաննուած են: Այդ օրերուն այնտեղ այդ ի՞նչ
պատերազմ տեղի ունեցած է, որ մենք կորսնցուցինք այդ 100 լաւ պատրաստուած զինուորները»,
հարց տուած է Կուլիեւը` եւ ինքն ալ պատասխանած. «Անոնք մեր բանակի ընտրեալ
զինուորականներն էին»:
«Կը մտածեմ` ի՞նչ շահեցանք ու ի՞նչ կորսնցուցինք այդ պատերազմին», ըսած է ան:
Միջազգային Պելլինկքէթ վերլուծական խումբը կը յայտնէ, որ իր «զգուշ գնահատականներով»`
Ապրիլի 1-5 Ազրպէյճանի կորուստը նուազագոյնը 400 զինծառայող է:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Հայոց Ցեղասպանութեան 101-Ամեակի Նշումներ
Պոսթըն
Կիրակի, Ապրիլ 24-ին Պոսթընի հայութիւնը նշեց Հայոց
ցեղասպանութեան 101-ամեակը: Առաջին հերթին,
աւելի քան երեք հարիւր հայորդիներ ժամանած էին
քաղաքի կեդրոնական շրջանին մէջ գտնուող Թուրքիոյ
հիւպատոսարանին մօտ` խաղաղ ցոյց մը կատարելու:
Մօտաւորապէս երկու ժամ տեւեց այս ցոյցը, որուն
ընթացքին զանազան պաստառներ` «Թուրքիան եւ
Միացեալ Նահանգները պէտք է որ ճանչնան Հայոց
ցեղասպանութիւնը»,
«Արեւելեան
Թուրքիան…
Արեւմտահայաստանն է», «Հատուցում կը պահանջենք»:
Ցոյցը կազմակերպուած էր շրջանի Հայ երիտասարդական
միութեան
«Գարեգին
Նժդեհ»
մասնաճիւղին
եւ
«Սարդարապատ» կոմիտէին կողմէ:
Հայ
երիտասարդական
միութեան
«Գարեգին
Նժդեհ»
մասնաճիւղին կողմէ խօսք առաւ Շանթ Մարուխեան, որ կոչ
ուղղեց
Թուրքիոյ`
վերատեսութեան
ենթարկելու
իր
քաղաքականութիւնը եւ ճանչնալու Հայոց ցեղասպանութիւնը:
Հայ երիտասարդական միութեան, Միացեալ Նահանգներու
Արեւելեան Շրջանի Կեդրոնական վարչութեան անունով, խօսք
առաւ Գառնի Արմէնեան, որ իր խօսքին մէջ յայտնեց, թէ Հայոց ցեղասպանութենէն ետք այլ
ցեղասպանութիւններ կատարուեցան, որովհետեւ կտրուկ պատժական միջոցառումներու
չդիմուեցաւ:
Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ Տիգրան Խալիկեանը, որ իր խօսքին մէջ յայտնեց, թէ պայքարը պիտի
շարունակուի, մինչեւ որ ճշմարտութիւնը բացայայտուի: Խալիկեան նաեւ աւելցուց, թէ
Էրտողանի վարչակարգը կը շարունակէ իր սուլթանական գործընթացը` շարունակ ճնշում
բանեցնելով քիւրտերուն վրայ:
Ցուցարարները մեկնեցան «Ժառանգութեան այգի», ուր աւելի քան մէկ ժամ տեւող յայտագիր մը
կազմակերպուած էր: Օրուան հանդիսավարն էր Անի Զարկարեանը, որ յայտնեց, թէ անվհատ եւ
ամենայն ինքնավստահութեամբ ու համոզումով պիտի շարունակուի պայքարը, մինչեւ`
ճանաչում եւ հատուցում: Ապա Զարկարեան բեմ հրաւիրեց Միտըլսեքսի շերիֆ Փիթըր
Գութուճեանը, որ իր կարգին շեշտեց, թէ Մասաչուսեցի հայութիւնը պատրաստ է ամէն գնով
պայքար մղելու թրքական լոպիին դէմ: Նաեւ խօսք առին պատմագէտներ` Ատամ Սթրոմ,
Սուզան Մորանեան եւ Շանթ Մարտիրոսեան:
Այս հաւաքին ներկայ էին նաեւ քիւրտեր, որոնք կը ծածանէին հայրենի եռագոյնն ու քրտական
դրօշ:
Ձեռնարկին ընթացքին կատարուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր:
Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ, ÂÇõ 332, àõñµ³Ã, 06 Ø²ÚÆê, 2016

10

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

Նիւ Ճըրզի
Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ «Դրօ» կոմիտէին,
շաբաթ, 23 Ապրիլի երեկոյեան ժամը 8:30-ին
նշուեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան 101ամեակը Նիւ Ճըրզիի Սուրբ Վարդանանց
եկեղեցւոյ
սրահին
մէջ,
խուռներամ
բազմութեան մը ներկայութեան:
Ուաշինկթընէն հրաւիրուած էր Հայաստանի
դեսպան Գրիգոր Յովհաննիսեանը, ներկայ
էին
ՀՅԴ
Բիւրոյի
անդամ
Խաչիկ
Մուրատեանը եւ թեմի առաջնորդական
փոխանորդ Անուշաւան եպս. Դանիէլեանը,
ՌԱԿ-ի, ՀՕՄ-ի, ՀՄԸՄ-ի, Համազգայինի, Հայ
երիտասարդաց դաշնակցութեան եւ շրջանի այլ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ:
Նախքան ձեռնարկը, եկեղեցւոյ մէջ կատարուեցաւ յատուկ արարողութիւն` մէկուկէս միլիոն
մեր սուրբ նահատակներուն եւ հոգիներուն համար քանի մը շաբաթ առաջ հայրենիքը
պաշտպանող քաջարի այն հայ զինուորներու, որոնք նահատակուեցան Արցախի սահմանին
վրայ: Արարողութիւնը մատուցեց Անուշաւան եպս. Դանիէլեանը:
Հանդիսութիւնը սկսաւ օրուան յայտագիրը վարող Անի Մելքոնեանի բացման խօսքով: Դեսպան
Գրիգոր Յովհաննիսեանը իր պատգամը անգլերէն եւ հայերէն լեզուներով փոխանցեց
հանրութեան: Ան մատնանշելով 1915-ի Ցեղասպանութեան եւ մասնաւորաբար 2016-ի Ապրիլի
սկիզբը տեղի ունեցած արցախեան նոր գոյամարտէն ստացած դասերը` շեշտը դրաւ այսօրուան
եւ ապագայի ընելիքներու վրայ:
«Մեր տղաները սահմանի վրայ արիւն են հեղում… մենք մի կաթիլ քրտինք թափենք նրանց
օգնելու…», ըսաւ դեսպան Գրիգոր Յովհաննիսեան: «Համերաշխութիւնն է, որ պէտք է լինի մեր
արդի նշանաբանը: Այսօր Արցախը մեր օգնութեան կարիքն ունի` ե՛ւ նիւթական, ե՛ւ
քաղաքական: Անենք այն ամէնը, ինչ կարող ենք: Մեր տղաները սահմանի վրայ արիւն են
հեղում… մենք մի կաթիլ քրտինք թափենք նրանց օգնելու համար: Սփիւռքի մեր եղբայրներն ու
քոյրերը մշտապէս կանգնած են հայրենիքի կողքին: Այսօր եւս սփիւռքը ցոյց է տալիս
աշխարհին, որ միասնական է Հայաստանի եւ Արցախի հետ: Որ պատրաստ է հայրենիքի
ծառայութեանն ի սպաս դնել իր բոլոր ուժերը: Սփիւռքով բազմապատկւում է Հայաստանի ուժը,
ամրապնդւում է մեր կարողութիւնը եւ յաղթելու վճռակամութիւնը», յայտնեց ան:
Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Խաչիկ Մուրատեանը, որ իր խօսքին մէջ ըսաւ.
«Հայը իր տան եւ հոգւոյն մէջ Արարատի պատկերն ունի: Ես մէկէ աւելի անգամ, Արեւմտեան
Հայաստանի կողմէն դիտած եմ Արարատը, որուն ետին, գիտցա՛ծ եմ, որ Հայաստանն ու
Արցախն է: Նոյնպէս` մէկէ աւելի անգամ ես Հայաստանի կողմէն դիտած եմ Արարատը, որուն
ետին գտնուող հողամասը, միշտ գիտցա՛ծ եմ, որ Արեւմտահայաստանն է… Հայոց
ցեղասպանութեան արդարութեան եւ պահանջատիրութեան հետապնդման ճանապարհը
Հայաստանէն եւ Արցախէն կ’անցնի… Այդ ճամբան կ’անցնի նաեւ հայկական սփիւռքէն…»:
Խօսք առաւ նաեւ Անուշաւան եպս. Դանիէլեանը, որ ծանրացաւ հայ ժողովուրդի հաւատքին,
տոկունութեան եւ հազարամեակներ երկարող յարատեւութեան վրայ: Ան յիշեց եւ օրինակներ
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բերաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Անթիլիասի դպրեվանքի իր ուսուցիչներէն եւ մասնաւորաբար
անոնց շունչէն ստացած իր ազգային եւ հոգեկան հարստութիւնները եւ շեշտեց ամերիկահայ
նոր սերունդներուն մէջ ազգային եւ քաղաքական ոգի սերմանելու անհրաժեշտութիւնը:
Հայ երիտասարդաց դաշնակցութեան կողմէ խօսեցաւ Երուանդ Քէշիշեանը` ընդգծելով
հայրենիքին ծառայելու համար հայ երիտասարդութեան քաղաքական մարզին մէջ
պատրաստութիւնն եւ պատրաստակամութիւն ունենալու կարեւորութիւնը:

Նիւ Եորք
Կիրակի, Ապրիլ 24-ին, Նիւ Եորքի «Թայմզ»
հրապարակին
մէջ
տեղի
ունեցաւ
հանրահաւաք, Հայոց ցեղասպանութեան
101-ամեակին առթիւ: Հազարէ աւելի
հայորդիներ ժամանած էին այս հաւաքին:
Ներկայ
էին
սփիւռքահայն
ու…
Սումկայիթէն ու Պաքուէն բռնի ուժով
գաղթած հայութիւնը:
Բացման խօսքը կատարեց Միացեալ
Նահանգներու
Արեւելեան
շրջանի
առաջնորդ Օշական արք. Չոլոյեանը:
Ներկաները մէկ վայրկեան լռութեամբ յարգեցին անմեղ զոհերու յիշատակը:
Միացեալ երգչախումբի կատարմամբ հնչեցին Միացեալ Նահանգներու եւ Հայաստանի
քայլերգները: Այս հաւաքին խօսք առին ծերակուտականներ` Ֆրանք Փալոն, Սքաթ Կարեթ,
Ռապըրթ Մենենտես, Չաք Շումըր, ինչպէս նաեւ` հայ եւ ամերիկացի քաղաքական գործիչներ,
նաեւ` տարբեր կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ:
Ֆրանք Փալոն յայտնեց իր զօրակցութիւնը հայ ժողովուրդին` ըսելով, որ. «Մենք, իբրեւ
ամերիկացիներ, այսօր ձեզի հետ կը կանգնինք ու կը պահանջենք ճանաչում եւ արդարութիւն
հայ ազգին: Այս մէկը ոչ թէ սիրոյ կեցուածք մըն է, այլ պարտաւորութիւն է, որովհետեւ
Ցեղասպանութիւնը մարդկութեան դէմ ուղղուած արարք է, եւ եթէ չդատապարտուի, կրնայ նոյն
ոճրագործին կողմէ անգամ մըն ալ կրկնուիլ»:
Ռապըրթ Մենենտես կոչ ուղղեց բոլորին, որ պահեն յիշողութիւնը եւ բնաւ չմոռնան անցեալը:
Ան կարեւոր նկատեց Հայկական հարցը հասցնել մինչեւ միջազգային դատական ատեան եւ
ըսաւ, որ արդարութեան պէտք է զուգակցի նիւթական եւ բարոյական հատուցումը:
Չաք Շումըր նշեց, թէ անցեալի իրադարձութիւններուն արձանագրութիւնները պատմութիւնը
պարզապէս յիշելու եւ անցեալը պահելու համար չէ միայն, այլեւ` ապագան գրելու համար,
որպէսզի նոյնը չկրկնուի:
Չաք Շումըր ընդգծեց, որ բոլոր պարագաներուն ալ արդարութիւնը պէտք է երեւան գայ ուշ կամ
կանուխ: Հայ ժողովուրդի իրաւունքն է արդարութեան հաստատումը, որ նոյնպէս բոլոր
ժողովուրդներուն պատասխանատուութիւնն է, որովհետեւ պատմութիւնը ինքզինք կը կրկնէ:
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Ի՞Նչ Գիտենք Մայրերու Օրուան Մասին
–1–

Հայաստանի մէջ մայրերու տօնը կը նշուի Ապրիլին:
Ճի՛շդ, Հայաստանի մէջ Ապրիլ 7-ը «Մայրութեան եւ
գեղեցկութեան օր» է: Ամէն տարի նոյն օրը Հայ
առաքելական եկեղեցին կը նշէ Ս. Աստուածածինի
աւետման օրը:
–2–
Հայոց դիցաբանութեան մէջ Անահիտ աստուածուհին
կը կոչուէր «Ոսկեմայր»:
Ճի՛շդ, Անահիտ դիցուհին պտղաբերութեան,
արգասաւորութեան, ծննդաբերութեան եւ ռազմի
աստուածուհին էր: Զայն կոչած են` «Ոսկեմայր», «Սնուցող մայր», «Մեծ տիկին»,
«Ոսկեմատն»… քրիստոնէութեան շրջանին Անահիտի պաշտամունքը վերածուեցաւ Մարիամ
Աստուածածինի պաշտամունքին:
–3–
Մայրերու օրը ծագում առած է Հռոմէն:
Սխալ, մայրերու հանդէպ առաջին պաշտամունքները
ծագում առած են Հին Յունաստանէն: Գարնան մեծ
շուքով կը պատուէին «Ռէա»-ն` Զեւսի մայրը: Աւելի ուշ
հռոմէացիք Ռէան փոխարինեցին Սիպէլով, որ
ճանչցուած էր որպէս «Մեծ դիցուհի» եւ «Աստուածներու
մայր»:
–4–
Աշխարհի չորս ծագերուն մայրերու տօնը կը նշուի
Մայիսին:
Սխալ, արաբական երկիրներու մեծամասնութիւնը մայրերու տօնը կը նշէ մարտին, Եւրոպան,
Մ. Նահանգները, Քանատան, Աւստրալիան, Հարաւային Ամերիկան` Մայիսին, Արժանթինը`
Հոկտեմբերին, Ռուսիան` Նոյեմբերին, Մոնկոլիան` Յունիսին եւ այլն…
–5–
Եգիպտոսը մայրերու տօնը կը նշէ Լիբանանի նման` մարտ 21-ին:
Ճիշդ, նախագահ Կամալ Ապտել Նասեր սկիզբը ծիծաղելի համարած է մայրերու տօնի
առաջարկը, բայց յետոյ տեղի տուած է: Այսպէս, 1956-ին մարտ 21-ը Եգիպտոսի մէջ հռչակուած
է մայրերու տօն:
–6–
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Եթովպիայի մէջ մայրերու տօնը կախեալ է անձրեւներէն:
Ճիշդ, Եթովպիոյ մէջ մայրերու տօնի ճշգրիտ թուական չկայ. եթովպիացիք կը սպասեն, որ
անձրեւները դադրին… Այսպէս, Հոկտեմբերին կամ Նոյեմբերին, երբ երկինքը պայծառանայ,
ընտանեկան բացօթեայ խրախճանքներ կը կազմակերպուին: Եռօրեայ այդ խրախճանքը կը
կոչուի «Անթրոշթ»:
–7–
Նախագահ Ուիլսընի օրով մայրերու տօնը պաշտօնապէս ճանչցուեցաւ Մ. Նահանգներու մէջ:
Ճիշդ, 1872-ին Ճուլիա Ուարտ Հաու մայրերու տօնի գաղափարը յղացաւ Մ. Նահանգներու մէջ:
1907-ին Աննա Ճարվիս անունով այլ ամերիկուհի մը վերակենդանացուց գաղափարը եւ այդ
օրերու ճերմակ մեխակը դարձաւ մայրերու տօնի խորհրդանիշ:
1914-ին նախագահ Ուիլսըն Մայիսի 2-րդ շաբաթը հռչակեց մայրերու տօնի պաշտօնական
թուական:
–8–
Գերմանիոյ մէջ մայրերու տօնին ամուսինները կը ծառայեն կիներուն…
Սխալ, այդ օրը մայրերը չեն աշխատիր, զաւակները կ՛ընեն ամէն բան: Նախ մայրերը օրը կը
սկսին ճոխ նախաճաշով մը, ապա ընտանեկան պտոյտներ կը կազմակերպուին… Ոմանք
ծաղիկ կամ տուրմ կը նուիրեն իրենց մայրերուն:
–9–
Չինաստանի մէջ միայն երիտասարդ մայրերուն վերապահուած է մայրերու տօնը:
Ճիշդ, Չինաստանի մէջ մինչեւ 35 տարեկան մայրերը առնչուած են այս տօնին հետ: Արդէն
մայրերու տօնը պաշտօնապէս օրացոյցին վրայ անցած չէ…
– 10 –
Անգլիան վերջերս է, որ կը նշէ մայրերու տօնը:
Սխալ, արդէն տասնհինգերորդ դարէն անգլիացիք «Մաթըրինկ Սանտէյ» անունով տօն ունէին:
Այդ օրը ուրիշներուն տունը ծառայող մայրերու կ՛արտօնէին տուն երթալ եւ ընտանիքին հետ
անցընել օրը:
Մայրերու տօնին առիթով կը պատրաստուէր նաեւ «Մաթըինկ քէյք»-ը, որ ծանօթ էր նաեւ
«Սիմնել քէյք» անունով: Անիկա չոր պտուղներով եւ մարզիբանով պատրաստուած
կարկանդակ մըն է:
– 11 –
Սպանիոյ մէջ ճաշարանները ծաղիկ կը նուիրեն յաճախորդ մայրերուն:
Ճիշդ, Սպանիոյ մէջ մայրերու տօնը կը նշուի Մայիսի առաջին շաբաթը: «Էլ տիա տը լա
մատրէ»-ի օրը սպանացիք ճաշարանները կը խուժեն: Այդ օրը մայրերը կերակուր չեն
պատրաստեր: Աւանդութեան համաձայն, ճաշարանները ծաղիկ կը նուիրեն ներկայ մայրերուն:
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ՅԱՅԱՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Սիրելի քուէյթահայեր,
Այսու կը յայտարարենք թէ Համահայկական Հիմնադրամի
եռանդամ հոգաբարձու նախորդ կազմը աւարտած է իր շրջանը:
Հոգաբարձու կազմի անդամներ նշանակուեցան
Արմէն
Արմուտճեան,
Ռաֆֆի
Յովսէփեան
Փաթաթանեան:

պարոնայք՝
եւ
Ֆիլիպ

Յաջողոթիւն կը մաղթենք իրենց աշխատանքներուն:

Ազգային Վարչութիւն

Սիրելի քուէյթահայեր,
Համայնքէն ներս մշակութային միութեան անհրաժեշտութիւնը
այսօր անյետաձգելի է, հետեւաբար Ազգային Վարչութեան
նախաձեռնութեամբ տեղի պիտի ունենայ խորհրդակցական
հանդիպում քննարկելու, շրջանէս ներս մշակոյթի հետ
առնչութիւն ունեցող անհատներուն հետ, միութեան մը կեանքի
կոչելու հնարաւորութիւնները:
Սոյն հանդիպումը պիտի կազմակերպէ թեմական խորհուրդի
անդամներէն՝ բժ. Մեսրոպ Թասլաքեան, զորս տեղի պիտի
ունենայ՝ Շաբաթ, 07 Մայիս 2016-ին, Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ
Արարատ սրահէն ներս:
Սոյն գիրը ընդունեցէք որպէս հրաւէր:

Ազգային Վարչութիւն
Üàð Þðæ²Ü, À. î³ñÇ, ÂÇõ 332, àõñµ³Ã, 06 Ø²ÚÆê, 2016
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