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Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 278, àõñµ³Ã,  10 ²äðÆÈ, 2015 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

Սուրբ Յարութեան Տօնը Քուէյթի մէջ 

Քուէյթի Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ Կիրակի, 5 Ապրիլ 2015-ին, մեր Տիրոջ 

Յիսուսի Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան տօնին առիթով, հաւատացեալ ժողովուրդը հոծ 

բազմութեամբ եկած էին վայելելու Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպույեանի հանդիսաւոր սուրբ Պատարագը եւ հաղորդուելու օրուան խորհուրդով:  

Հոծ բազմութեան կողքին ներկայ էին նաեւ Հ.Հ. Հիւպատոս՝ Պրն. Լեւոն Պետրոսեանն ու 

այլ դեսպանատուներէ եւ Քուէյթեան յայտնի ընտանիքներէ ներկայացուցիչներ: Գերպ. 

Հայր սուրբը Քրիստոսի թափուր գերեզմանը, հրաշափառ յարութիւնն ու հայ 

ժողովուրդի ցեղասպանութենէն առած յարութեամբ եւ այսօրուան հայ իրականութեան, 

քաղաքականացած ու զօրաւոր աշխարհասփիւռ հայութեան զօրաւոր կամքը 

արտայայտող, 100 ամեակի ծրագիրները իրար ցուլած, ներկայացուց հաւատացեալ 

ժողովուրդին:  

Ս. Պատարագէն ետք, թափորը Գերպ. Հայր սուրբը առաջնորդեց Առաջնորդարանիս 

Արարատ սրահը, ուր ներկաները եւ հիւրերը բարձրացան իրենց շնորհաւորութիւնները 

ներկայացնելու Հայր սուրբին եւ Ազգային իշխանութեան անդամներուն:  

www.armenianprelacykw.org 

²¼¸²ð²ð 
îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 

P.O.Box: 8157, Salmiyeh 22052- Kuwait. Tel: 965-25614392, Fax: 965-25638312, e-mail: prelacy@armenianprelacykw.org 
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Յոյն Ուղղափառ Առաջնորդի շնորհաւորութիւնը  

Երկուշաբթի, 6 Ապրիլ 2015 ի առաւօտեան, 

Զատկական շնորհաւորութեան համար 

Ազգային Առաջնորդարանս այցելեց, Յոյն 

Ուղղափառ եկեղեցւոյ Առաջնորդ՝ Ղաթթաս 

Հազիմ եպիսկոպոսը, ընկերակցութեամբ Տ. 

Աֆրամ Վրդ. Թուըմէի, Տ. Ֆիլիմոն Քհնյ.ին եւ 

եկեղեցւոյ վարչութեան ներկայացուցիչ Ճամալ 

Նուըմանի: Այցելութեան ընթացքին նիւթ 

դարձաւ նաեւ շրջանի քրիստոնեաները յուզող հարցեր, յատկապէս Սուրիոյ եւ Իրաքի 

քրիստոնեաներու վիճակը, ինչպէս նաեւ անդրադարձան Քուէյթի եկեղեցիներու 

իրավիճակին ու պէտքերուն: 

 

ՀՆԴԻԿ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑԻԷՆ 

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ԱԶԳԱՅԻՆ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ 

Երկուշաբթի, 6 Ապրիլի երեկոյեան 

Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. 

Վրդ. Զօպուեան Առաջնորդարանի իր 

գրասենեակին մէջ ընդունեց Հնդիկ 

Ուղղափառ եկեղեցիէն 

պատուիրակութիւն մը, որ եկած էր 

շնորհաւորելու Ս. Յարութեան տօնը։ 

Գերպ. Հայր Սուրբն ու 

պատուիրակութիւնը գլխաւորող հնդիկ 

եպիսկոպոսը անդրադարձան Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ Հնդիկ եկեղեցւոյ միջեւ գոյութիւն ունեցող 

եղբայրական յարաբերութեան։ Հանդիպումը առիթ մը եղաւ նաեւ խօսելու Քուէյթի 

եկեղեցիներու եւ քրիստոնեայ համայնքներու ներկայ իրաւիճակի մասին։ Հանդիպման 

ներկայ եղաւ նաեւ գաղութիս հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տ. Արտակ Քհնյ. Քէհեաեանը։ 

www.aztarar.com 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ  

Քանատան Ապրիլ 24-ին Երեւանի Մէջ Պիտի 

Ներկայանայ 2 Նախարարով Եւ Երեք Երեսփոխանով 

Քանատայի Հայ դատի յանձնախումբի Օթթաուայի գրասենեակը կը հաղորդէ, թէ Ապրիլ 24-ին 

Երեւանի մէջ տեղի ունենալիք Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի պաշտօնական 

հանդիսութեան Քանատան պիտի մասնակցի յատուկ պատուիրակութեամբ, որուն մաս պիտի 

կազմեն երկու նախարար, երեք խորհրդարանի անդամ եւ Հայաստանի մէջ Քանատայի 

դեսպանը:  

Սարգսեան Պաշտօնական Այցելութեամբ Իտալիա Հասաւ 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան Չորեքշաբթի օր երեկոյեան  

պաշտօնական այցելութեամբ  հասաւ Իտալիա, ուր հանդիպումներ պիտի ունենայ  երկրի 

բարձրագոյն ղեկավարութեան հետ: 

Այցելութեան ծիրին մէջ, Սարգսեան պիտի  այցելէ Վիթթորիանօ թանգարանային համալիր, ուր 

պիտի դիտէ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին  նուիրուած «Հայաստան. Տապանի 

ժողովուրդ» ցուցահանդէսը: 

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ  Սարգսեան 11 Ապրիլին ներկայ պիտի գտնուի Ամենայն 

Հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսի եւ կարտինալ Սեպէի կողմէ մատուցուելիք եկեղեցական 

արարողութեան եւ Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած յուշակոթողի` Ջուղայի խաչքարերէն 

մէկուն կրկնօրինակ խաչքարին բացման եւ օծման արարողութեան: 

Իտալիոյ մէջ նախատեսուած է նաեւ նախագահ Սերժ Սարգսեանի հանդիպումը ՄԱԿ-ի 

պարէնի եւ գիւղատնտեսութեան կազմակերպութեան ընդհանուր տնօրէնին հետ: 

Հանրապետութեան նախագահը 12 Ապրիլին պիտի այցելէ Վատիկան, ուր պիտի  մասնակցի 

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապին կողմէ Ս. Պետրոսի տաճարին մէջ մատուցուելիք պատարագին` 

նուիրուած Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին: 

Միջազգային Դրամական Ֆոնտի Ղեկավարը Տեսակցեցաւ 

Հայաստանի Ղեկավարութեան Հետ 

Միջազգային դրամական ֆոնտի հայաստանեան առաքելութեան ղեկավար Մարք Հորթոն 

Չորեքշաբթի օր տեսակցած է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանին եւ վարչապետ Յովիկ 

Աբրահամեանին հետ: 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան յոյս յայտնած է, որ Հայաստանի կառավարութեան եւ Կեդրոնական 

դրամատան  ներկայացուցիչներուն հետ համակողմանի քննարկումներէն ետք Միջազգային 

դրամական ֆոնտի ներկայ առաքելութիւնը արդիւնաւէտ ըլլայ: 

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան Չորեքշաբթի օր  ընդունած է 

Միջազգային դրամական ֆոնտի հայաստանեան առաքելութեան ղեկավար Մարք Հորթոնի 

գլխաւորած պատուիրակութիւնը: Հանդիպման  ներկայ եղած է նաեւ Հայաստանի մէջ 

Միջազգային դրամական ֆոնտի մնայուն ներկայացուցիչ Թերեզա Տապան Սանչես: 

Զրուցակիցները քննարկած են երկկողմանի համագործակցութեան ընթացքը եւ այս ծիրին մէջ 
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անդրադարձած` Հայաստանի տնտեսական իրավիճակին եւ զարգացման միտումներուն, 

հարկային, պիւտճէական եւ դրամավարկային քաղաքականութեան առնչուող հարցերու: 

Քննարկուած են տարբեր, որոնց շարքին` ուժանիւթի, գիւղատնտեսութեան եւ  

արդիւնաբերութեան մարզերուն մէջ միացեալ ծրագիրները, ինչպէս նաեւ Միջազգային 

դրամական ֆոնտի կողմէ Հայաստանին տրամադրուող «Երկարաձգուող ֆինանսաւորման» 

(EFF)/«Երկարաձգուող վարկաւորման» (ECF) ծրագիրի ծիրին մէջ տնտեսութեան աջակցութեան 

ծրագիրներու իրականացման կարելիութիւնները: Վարչապետը նշած է, որ կառավարութիւնը 

պիտի շարունակէ տնտեսական աճի ապահովման, գործարար միջավայրի բարելաւման, 

արտահանման խթանման եւ ներդրումներու ներգրաւման  ուղղուած բարեփոխումները: Մարք 

Հորթոն իր կարգին կարեւոր նկատած է տնտեսական կայունութեան եւ աճի ապահովման 

նպատակով ձեռնարկուող նախաձեռնութիւններու եւ քայլերու  շարունակականութիւնը: 

Արծարծուած են նաեւ  Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան գործունէութեան 

առաջնահերթութիւններուն, հարկային եւ մաքսային վարչարարութեան եւ երկկողմանի 

գործակցութեան վերաբերող այլ հարցեր: 

 

Թուրքիոյ Ասորիները Ցեղասպանութեան 100-Ամեակին 

Առիթով 100 Ժամ Տեւողութեամբ Հացադուլի Պիտի Դիմեն 

Թուրքիոյ ասորի համայնքի ներկայացուցիչ Եուհաննա Աքթաշ յայտարարած է, որ ասորիները 

պիտի սկսին հացադուլի` Թուրքիայէն 

պահանջելով առերեսուիլ անցեալին հետ: 

Ան նշած է, որ 1915-1920 թուականներուն 

Թուրքիոյ մէջ գործադրուած Հայոց 

ցեղասպանութեան մասին շատերը գիտեն, 

սակայն այն իրողութիւնը, որ հայերէն բացի նաեւ 

այլ կրօնական փոքրամասնութիւններ ջարդուած 

են, երկար տարիներ ոչ ոք գիտցած է: 

Այս տարի ասորիները առաջին անգամ ըլլալով 

կը պատրաստուին Թուրքիոյ մէջ ձեռնարկներ 

կազմակերպելու: Հացադուլը պիտի սկսի 20 

Ապրիլին եւ, հաշուի առնելով ցեղասպանութեան 

100-ամեակը, պիտի տեւէ 100 ժամ` աւարտելով 24 Ապրիլին: 

Ասորիները, սակայն, միայն այս նախաձեռնութեամբ պիտի չբաւարարուին: Անոնք նաեւ 

քայլարշաւ պիտի կատարեն: 

Պոլսահայ Թեկնածուն Կը Խոստանայ «Օտարներու 

Ձայները» Լսելի Դարձնել 

Թուրքիոյ մէջ 7 յունիսին նախատեսուած խորհրդարանական ընտրութիւններուն նախօրեակին 

թրքական կուսակցութիւնները յստակացուցած են իրենց թեկնածուներուն ցուցակները: 

Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութիւնը խորհրդարանի 550 աթոռներէն 268-ին 

համար կին թեկնածուներ առաջադրած է: Քիւրտ վեթերան եւ երիտասարդ քաղաքական 
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դէմքերու կողքին ցուցակին վրայ ներառուած են տարատեսակ թեկնածուներ` 

ընկերվարականներ, բարեպաշտ իսլամներ, ազգային, կրօնական եւ սեռային 

փոքրամասնութեանց անդամներ: 

Հայ համայնքէն թեկնածու առաջադրուած են Կարապետ Փայլան եւ Մուրատ Մըչը, եզիտի 

համայնքէն` Ֆելեքնաս Ուճա, որ նախապէս Եւրոպական խորհրդարանի Գերմանիայէն 

ընտրուած անդամ էր, ասորի համայնքէն` Էրոլ Տորա, ինչպէս նաեւ ալեւի, չերքեզ եւ գնչու 

անհատներ: 

Հանրապետական ժողովուրդի կուսակցութեան 

ղեկավար Քեմալ Քըլըճտարօղլու յայտարարեց, 

որ իր կուսակցութեան ընտրացանկը 

համապարփակ կերպով կ՛արտացոլէ թրքական 

ընկերութիւնը: Կուսակցութեան ցանկին վրայ է 

պոլսահայ Սելինա Էօզուզուն – Տողան: 

Քըլըճտարօղլու յայտնեց, որ «Տողանի 

թեկնածութիւնը աշխարհին ուղղուած կարեւոր 

պատգամ մըն է: Մենք մեր ընկերութեան մէջ 

պառակտում չենք ուզեր: Մենք կ՛ուզենք 

միասնաբար մեծնալ եւ զարգանալ»` 

աւելցնելով, որ իր կուսակցութիւնը «օսմանցի հայերու 1915-ի սպանութիւններուն» 100-

ամեակին նախօրեակին Տողանի թեկնածութեան վերագրուած «որեւէ իմաստ կ՛ընդունի»: 

Հանրապետական ժողովուրդի կուսակցութեան ընտրացանկին վրայ ներառուած են 103 կիներ, 

գնչու եւ յոյն համայնքներու անդամներ: Նշենք, որ կուսակցութեան թեկնածուներուն 85 առ 

հարիւրը ճշդուած էին մարտի վերջաւորութեան տեղի ունեցած նախնական ընտրութիւններու 

ճամբով: Մնացեալ թեկնածուները ճշդուած են կուսակցութեան ընդհանուր ժողովին կողմէ: 

Տողան երկար տարիներ Պաքըրքէօյի համայնքապետարանին մէջ աշխատող համայնքապետի 

տեղակալ Երուանդ Էօզուզունի դուստրն է: Անոր ամուսինը` Էրտալ Տողան, փաստաբան է եւ 

մարդու իրաւունքներու պաշտպան: 

Տողան նշած է, որ թեկնածու առաջադրուելու առաջարկը նոր կատարուած է եւ անակնկալ եղած 

է իրեն համար: «Երիտասարդ եւ կին թեկնածու կը փնտռէին: Հայ համայնքին մէջ ալ 

այլընտրանքները շատ չեն: Կին թեկնածուն ալ չլսուած բան մըն է: Ես ալ մտածեցի` իսկ ինչո՞ւ 

չըլլամ: Թալին Էրկիւնեշն ալ թեկնածու առաջադրուած էր, սակայն կուսակցութիւնը 

նախապատուութիւնը ինծի տուաւ», ըսաւ ան: 

Տողան նշած է, որ պիտի ըլլայ ոչ միայն հայերու, այլ նաեւ բոլոր խմբաւորումներու ձայնը 

խորհրդարանին մէջ: «Ընելիք շատ գործ ունինք: Բոլորին հետ հանդիպումներ պիտի ունենանք, 

բոլոր կառոյցները պիտի այցելենք: Հարցերուն միայն հայերու տեսանկիւնէն պիտի չնայինք: Ես 

պիտի ըլլամ ձայնի իրաւունքէն զրկուած բոլոր «օտարներուն» խօսափողը», ըսած է ան: 

Տողան նշած է, որ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի տարուան մէջ իր թեկնածութեան 

առաջադրումը խորհուրդ կը պարունակէ: 

www.armenianprelacykw.org 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

«Ռուսիա Նոյնիսկ Չ՛ուզեր Մտածել, Որ Լեռնային 

Ղարաբաղի Տագնապը «Թեժ Փուլ» Պիտի Մտնէ» Կ՛ըսէ 

Լաւրով 

ԹԱՍՍ կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ 

արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ 

Լաւրով` Հայաստանի Հանրապետութեան 

արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ 

Նալբանդեանի հետ հանդիպումէն ետք 

յայտարարած է, որ Լեռնային Ղարաբաղի 

տագնապին լուծումով  շահագրգիռ 

կողմերէն ոչ ոք կ՛ուզէ, որ տագնապը «թեժ 

փուլ» մտնէ: 

«Մենք նոյնիսկ չենք ուզեր մտածել, որ 

տագնապը «թեժ փուլ» պիտի թեւակոխէ: Համոզուած եմ, որ հակառակ 

հռետորաբանութեան, շահագրգիռ կողմերէն ոչ ոք ատիկա կը ցանկայ: Մեր ջանքերը 

ուղղուած են կարելի եղածին չափ արագ ընդունելի լուծում գտնելուն», ըսած է ան: 

Ռուս նախարարը նշած է, որ այդ հարցին շուրջ հաղորդակցութիւնները պարբերաբար 

կը շարունակուին: Արցախի գծով շատ լուրջ դիրքորոշում ունի Ռուսաստանը, եւ այդ 

ուղութեամբ 

«ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահ 

երկիրներու  ներկայացուցիչները յաճախ 

կ՛այցելեն շրջան, ներառեալ` Հայաստանի 

ու Ազրպէյճանի մայրաքաղաքներ եւ շփման 

գիծ: Համանախագահող երկիրներու 

նախագահները յատուկ ուշադրութիւն կը 

դարձնեն տագնապի լուծման ուղիներու 

որոնման», ըսած է Լաւրով: 

Ան ընդգծած է, որ անցեալ տարի Ռուսիոյ 

նախագահ Վլատիմիր Փութին ձեռնարկած 

էր յատուկ քայլերու, որոնց իբրեւ արդիւնք կը շարունակուին քննարկումները: 

Յիշեցնենք, որ Հայաստանի, Ռուսիոյ եւ Ազրպէյճանի նախագահներուն եռակողմ 

հանդիպումը տեղի ունեցած էր նախորդ տարուան օգոստոսին, Սոչիի մէջ: 
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Մինչ Ուաշինկթըն Կը Յայտնէ, Որ Պիտի Արագացնէ 

«Վճռորոշ Փոթորիկ»-ին Զէնք Մատակարարելը. 

Իրանեան Մարտանաւեր Կ՛ուղղուին Ատենի Ծոց Եւ Պապ 

Մանտեպ Նեղուց 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց փոխնախարար Անթոնի Պլինքին յայտարարեց, որ 

իր երկիրը պիտի արագացնէ Եմէնի մէջ սէուտական ղեկավարութեամբ արաբական դաշնակից 

ուժերուն զէնքի մատակարարումը եւ աւելցնէ գաղտնի սպասարկութեան տեղեկութիւններու 

փոխանցումը: Փլինքին Ռիատ իր այցելութեան ընթացքին Եմէնի մէջ քաղաքական կողմերուն 

կոչ ուղղեց «բոլորին համար ընդունելի քաղաքական լուծումի մը շուրջ համաձայնութիւն 

գոյացնելու»: 

Պլինքին Ռիատի մէջ Սէուտական Արաբիոյ արտաքին գործոց, պաշտպանութեան եւ ներքին 

գործոց նախարարներուն հետ հանդիպում ունենալուն կողքին նաեւ հանդիպում ունեցաւ 

սէուտական մայրաքաղաք ապաստանած Եմէնի նախագահ Ապետռապպօ Մանսուր Հատիի 

հետ: Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան բանբերը յայտնեց, որ 

հանդիպումը կու գայ վերահաստատելու, որ Հատի կը շարունակէ մնալ Եմէնի օրինական 

նախագահը: 

Մինչ այդ, իրանեան ծովուժի հետախուզութեան եւ այլ նպատակներու ծառայող թիւ 34 

տորմիղի մարտանաւերը ուղղուեցան Ատենի ծոց եւ Պապ Մանտեպի նեղուց: 

Մարտանաւերուն շարքին են գումակային յածանաւ «Պուշեհր»-ը, խորտընկէց «Ալպարազ»-ը: 

Կը հաղորդուի, որ անոնք Ատենի ծոց եւ Պապ Մանտեպի նեղուց կ՛ուղղուին ապահովելու 

համար իրանեան նաւերու անվտանգութիւնը եւ պահպանելու համար միջազգային ջուրերուն 

մէջ Իրանի շահերը: 

Իրանեան ծովուժի հրամանատար ծովակալ Հապիպուլլահ Սիարի յայտնեց, որ տորմիղին 

առաքելութիւնը պիտի երկարի շուրջ երեք ամսուան վրայ: Իրանի արտաքին գործոց նախարար 

Մոհամետ Ճաւատ Զարիֆ Չորեքշաբթի օր յայտարարեց. «Մենք Եմէնի մէջ ոչ ոք կը 

ռմբակոծենք, այլ` աշխատանք կը տանինք զինադադարի հաստատման ուղղութեամբ»: 

Միւս կողմէ, ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդին մէջ կը շարունակուին ճնշումները` 

վաւերացնելու համար Ծոցի երկիրներուն կողմէ ներկայացուած բանաձեւը, որ կը պահանջէ, որ 

հուսիներու Անսարուլլահ շարժումը հեռանայ մայրաքաղաք Սանաայէն եւ այն բոլոր 

շրջաններէն, զորս առած է իր վերահսկողութեան տակ, ինչպէս նաեւ ՄԱԿ-ի ուխտի եօթներորդ 

յօդուածին տրամադրութեան տակ արգիլել անոնց զէնքի մատակարարումը: Ռուսիոյ արտաքին 

գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով քննադատեց Եմէնի մէջ արաբ դաշնակից ուժերու օդային 

հարուածները եւ նշեց, որ անոնք Ապահովութեան խորհուրդին կը դիմեն օդային 

հարուածներու արտօնութիւն ստանալու համար, երբ արդէն այդ հարուածները կը գործադրեն: 

Ան վստահեցուց, որ Ռուսիան չի կրնար տագնապի կողմերէն մէկուն զօրակցիլ եւ անոնցմէ 

մէկը ապօրինի նկատել: ՄԱԿ-ի մէջ Ռուսիոյ մնայուն ներկայացուցիչ Վիթալի Չուրքին իր 

կարգին նշեց, որ Ապահովութեան խորհուրդին ներկայացուած բանաձեւը հաւասարակշռուած 

չէ: 
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ԴԻՏԱՆԿԻՒՆ  

Ցեղասպանութեան Իրաւական Եզրի Թրքական Եւ 

Հայկական Ընկալումները 

Ինքզինք աւելի օսմանցի, քան հայ զգալէ ընդամէնը մէկ օր ետք, Թուրքիոյ վարչապետին 

գլխաւոր խորհրդականը հետեւեալ յայտարարութիւնը կատարեց. «Ես ըսած եմ, որ 

ինքզինքս հայ ըլլալէ աւելի օսմանցի կը զգամ: Ես ազգայնական չեմ, սակայն երբ 1915-ը 

նիւթ կը դառնայ, ես կ՛օգտագործեմ «Հայոց ցեղասպանութիւն» եզրը: Ես կը կարծեմ, որ 

ատիկա ցեղասպանութիւն եղած է, որովհետեւ  ցեղասպանութիւն եզրը եւ 1915-ին տեղի 

ունեցածը կը համընկնին իրարու: Ցեղասպանութիւնը ոչ թէ պատմական, այլ 

իրաւական եզր է»: 

Այս յայտարարութիւնը արդի Թուրքիոյ պատմութեան մէջ աննախադէպ է` նկատի 

ունենալով յայտարարողին զբաղեցուցած պաշտօնն ու հանգամանքը: 

Նախքան մէկ օր առաջուան յայտարարութեան յետադարձ հայեացք նետելը, փորձենք 

կեդրոնանալ այս յայտարարութեան քաղաքական մեկնաբանութեան վրայ` ընդգծելու 

համար հետեւեալ կէտերը:  

Ա.- Յայտարարութիւնը պէտք է ընկալել ոչ թէ իբրեւ հայազգիի մը կողմէ կատարուած, 

այլ` Թուրքիոյ վարչապետին գլխաւոր խորհրդականին: Ահա ճիշդ այստեղ է, որ 

լրատուութեան ներկայացման եւ մեկնաբանութեան համար հայկական ոսպնեակը 

պէտք է երկրորդ կարգ մղէ խորհրդականին հայազգիութիւնը եւ կեդրոնանայ անոր 

զբաղեցուցած բարձրաստիճան պաշտօնին վրայ: Տաւութօղլուի եւ Մահճուբեանի 

անվերջ կրկնած կէտը, թէ գլխաւոր խորհրդականը հայազգի ըլլալու համար չէ, որ 

նշանակուած է, այս պարագային յօգուտ հայկական կողմին կ՛աշխատի: 

Բ.- Թուրքիոյ մէջ տակաւին կը գործէ 301 օրէնքը եւ Հայոց ցեղասպանութեան մասին 

բարձրաձայնելը կրնայ քրէականացուիլ եւ համապատասխան պատիժի ենթարկուիլ` 

իբրեւ թուրք ժողովուրդին ազգային արժանապատուութիւնը խոցող քայլ: Պաշտօնական 

Անգարան պէտք է բացատրութիւն տայ, որ Մահճուբեանի այս յայտարարութիւնը կը 

տեղադրուի 301-ով արգիլուած դրոյթներու շարքին, ինչպէս այլոց պարագային եղած էր: 

Գ.- Վարչապետին խորհրդականը այս ձեւով շեղում կատարած է իր երկրին որդեգրած 

պաշտօնական կեցուածքէն` 1915-ի դէպքերը բնորոշելու առումով: 

Դ.- Աւելի՛ն. ան շրջած է նաեւ երկրի նախագահին որդեգրած ժխտողականութեան 

մարտավարութիւնը, երբ հաստատած է, որ Ցեղասպանութեան հարցը ոչ թէ 

պատմական, այլ իրաւական եզր է: Այս կը նշանակէ ինքնին, որ ցեղասպանութիւնը 

իրաւական հետեւանքներ կ՛ունենայ: 

Պէտք է խոստովանիլ, որ բաւական բարդ է Մահճուբեանի կատարած 

յայտարարութիւնները մեկնաբանելը: Փորձենք սակայն, մնալ իր մէկ օր առաջ 
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կատարած յայտարարութեան եւ այս աննախադէպ յայտարարութեան 

տրամաբանութեան հետեւողականութեան սահմաններուն մէջ: 

Եթէ թոյլտուութեամբ կատարուած յայտարարութիւն չէ այս մէկը, ապա Մահճուբեանը 

պէտք է հրաժեշտ տուած ըլլար իր պաշտօնին: Ո՛չ ակնկալուած թրքական զայրոյթ կայ 

այս յայտարարութեան դիմաց, ո՛չ ալ Թուրքիոյ վարչապետին կողմէ համապատասխան 

արձագանգ: Այն տպաւորութիւնը կը ձգուի, որ հանդուրժողականութեան նմուշ կը 

բեմադրէ Անգարան միջազգային հանրութեան: Ի վերջոյ, միշտ նկատի ունենալով 

յայտարարողին հանգամանքը, կատարուածը Թուրքիոյ կողմէ Ցեղասպանութեան 

կիսաճանաչում է: 

Պէտք չէ խանդավառուիլ անշուշտ. պէտք է պահել քաղաքական սառնասրտութիւնը: 

Չմոռնանք, որ նոյն Մահճուբեանը աւելի օսմանցի զգալով յառաջ քշած է հայ, թուրք, 

ասորի, յոյն, քիւրտ, զազա, եւ այլ ազգերու պատկանող օսմանցիներու համատեղ 

հայրենիքի գաղափարը: 

Եւ ա՛յս է թաւշեայ ժխտողականութեան բուն նպատակը: Նոյնիսկ ցեղասպանութիւն 

բառը օգտագործել ի հարկին` ամրապնդելով մէկ եւ համատեղ հայրենիքի, բնօրրանի 

գաղափարը: Հայրենազրկումի գաղափարի արծարծումն է արգիլուածը, բացառուածը: 

Այստեղ հարցական է, թէ ոչ պատմական, այլ իրաւական նկատի ունենալով ի՞նչ կ՛ուզէ 

հասկնալ եւ հասկցնել Թուրքիոյ վարչապետին գլխաւոր խորհրդականը: Իրաւականը 

հատուցում կ՛ենթադրէ: Բայց խօսքը հատուցման թրքական տարբերակին մասին է: 

Տաւութօղլուի բարձրաձայնած հատուցումն է. վերադառնալ, վերականգնել թրքական 

քաղաքացիութիւն եւ ստանալ կորսնցուցած անձնական, թէկուզ եկեղեցապատկան 

համայնքապատկան կալուածներ. կամ գուցէ փոխհատուցուիլ, եթէ չկան այդ 

կալուածները` այլ համապատասխան կալուածով կամ համարժէք նիւթականով: 

Ամէն ինչ, բացի տարածքային պահանջատիրութենէն: Բացի արեւմտահայոց 

հայրենիքին վերատիրանալու գաղափարէն: 

Մահճուբեանի յայտարարութիւնները հակակշռող եւ քանի մը քայլ ետեւ բերող այլ 

յայտարարութիւններ ակնկալելի են: Բայց պաշտօնապէս հնչած է արդէն 

ցեղասպանութիւնն ու ցեղասպանութեան իրաւական եզրի բնորոշիչը թրքական 

բարձրագոյն դիրքերէ: 

Այս յայտարարութիւնները պէտք է լուսարձակի տակ բերել եւ արծարծել ամէն պատեհ 

առիթի: Նաեւ եւ նախ եւ առաջ Ցեղասպանութեան իրաւական եզրոյթն ու հատուցման 

թղթածրարին հայկական տարբերակը` իր տարածքային բաժինով ներկայացնելու 

համար միջազգային հանրութեան: 

«Ա.» 

www.radioayk.com 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Անատոլ Ֆրանս (1844-1924) 

Անատոլ Ֆրանս՝ (Ժագ Ֆրանսուա Թիպօ ) 

ֆրանսացի գրող եւ գրաքննադատ, 

ակադեմիկոս, գրականութեան Նոպէլեան 

մրցանակի դափնեկիր (1921 ): Հեղինակ է 

բազմաթիւ վէպերու, պատմուածքներու, 

բանաստեղծութիւններու եւ փիէսներու: 

Ժամանակակիցները իրեն բնութագրած են, 

որպէս «մեծ նիհիլիստ» եւ «մեծ գեղագէտ», իր 

բեղմնաւոր գրիչին զուգահեռ, շուրջ երեսուն 

տարի նուիրուած է հայ ժողովուրդի եւ հայ 

դատի պաշտպանութեանը: 

19-րդ դարու վերջին, Ֆրանսայի մէջ ծնունդ 

առած հայասիրական շարժման 

նուիրեալներէն՝ Ա. Ֆրանս, ծաւալած է 

քարոզչական գործունէութիւն, իր 

հրապարակախօսական եւ գրական տաղանդով 

հսկայական ջանք թափած է համիտեան ջարդերու զոհ դարձած հայութեան 

պաշտպանութեան համար: Ա. Ֆրանսի շնորհիւ եւրոպական հանրութիւնը սկսաւ 

ճանչնալ հայ ժողովուրդին՝ անոր տառապանքներուն եւ մշակոյթին: Ջերմ 

բարեկամութիւն հաստատեց հայ մտաւորականութեան հետ, այցելեց հայկական 

գաղթօճախներ եւ յաւելեալ վճռակամութեամբ լծուեց հայութեան արդար դատի 

պայքարին: Անդամագրուեցաւ եւ մաս կազմեց 1900 թուականներուն լոյս ընծայուած « 

Pro Armenia » (« Վասն Հայաստանին ») հանդէսին, հրապարակախօսի իր տաղանդով 

ֆրանսայի եւ ողջ Եւրոպայի հասարակական կարծիքի վրայ ազդեց: 

Անատոլ Ֆրանս հայասիրական շարժման ռահվիրա էր, անոր խօսքը կ’ ոգեշնչէր, 

հայկական հարցի գիտակ էր, անվիճելի հեղինակութիւն, տեղեկատւութեան աղբիւր: 

Հայասիրական շարժման ծրագիր մշակելէ բացի, զուգահեռաբար վիթխարի ջանք 

գործադրեց այն կեանքի հոչելու համար: Այդ շարժումը միաւորելու միտուած 

խորհրդաժողովներ գումարեց՝ Լոնտոնի, Փարիզի եւ Պրիւքսէլի մէջ՝ 1902-1904 

թուականներուն: Շարժումը իր ժամանակի համար իսկապէս հզօր էր, բայց աւաղ 

մարդկութիւնը պատրաստ չէր՝ քաղաքականութիւնը առաւել եւս: Բայց 

այնուամենայնիւ մասամբ զսպեցին Ապտիւլ Համիտի հայակեր ախորժակները: 

http://www.yerakouyn.com/?p=77651
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հետաքրքիր է Անատոլ Ֆրանսի ձեւակերպումը նախքան Եղիշէ Չարենցի խօսքը, հայ 

ժողովուրդի միասնութեան կենսական անհրաժեշտութեան մասին: Կոչը՝ միաւորելու 

հայութեան ողջ ներուժը, ստեղծել համահայկական հզօր կառոյց: 

Անատոլ Ֆրանսը առաջիններէն եղաւ, որ արձագանգեց Հայոց Մեծ Եղեռնին: 1916 

Ապրիլին Սորպոնի մէջ կարդացած բանախօսութիւնը մանիֆէստ էր, կոչ՝ ուղղուած 

արդարութեան եւ խղճի թելադրանքով առաջնորդուող անձանց: 

«…երիտթուրքերը, տիրանալով իշխանութեանը, իրենց դաժանութեամբ գերազանցեցին 

Ապտիւլ համիտին՝ կազմակերպելով Ատանայի կոտորածը: Հայ ժողովուրդին մենք 

գիտէինք ոչ այլ կերպ, քան այն հարուածներէն, որ կը հասցնէին անոր: Մենք 

պատկերացում չունէինք ո’չ անոր անցեալի, ոչ անոր ոգու եւ դաւանանքի, ոչ ալ անոր 

բաղձանքներու մասին: Անհասկնալի էր, թէ ինչո՞ւ են կոտրում հայերուն: Պայթեց 

համաշխարհային պատերազմը եւ յանկարծ Հայաստանն ու անոր մարտիրոսութեան 

պատճառները միանգամայն այլ լոյսի 

ներքոյ յառնեցին Ֆրանսայի առջեւ: Մենք 

հասկցանք, որ թուրք կեղեքիչի եւ հայու 

տեւական անհաւասար պայքարը՝ 

բռնակալութեան պայքար է, 

բարբարոսութեան պայքարն է ընդդէմ 

արդարութեան եւ ազատութեան ոգու: Եւ 

երբ տեսանք Թուրքիոյ այդ զոհին՝ մեզ 

ուղղուած մարող աչքերով, որոնց մէջ 

յոյսի շող առկայծեց, մենք վերջապէս 

հասկցանք, որ այդ մեր քոյրն է, որ կը մեռնի Արեւելքի մէջ եւ կը մեռնի, ճիշդ այդ բանի 

համար, որ ան մեր քոյրն է, որու յանցանքը այն է, որ ան համակուած է մեր 

զգացմունքներով, կը սիրէ այն, ինչ մենք կը սիրենք, կը մտածէր այնպէս, ինչպէս մենք 

կը մտածենք, կը հաւատայ անոր, ինչին մենք կը հաւատանք եւ մեզի պէս կը գնահատէ 

իմաստութիւնը, արդարութիւնը, քերթութիւնը, արուեստը: Այս էր անոր անքաւելի 

յանցանքը…»: «…արեան այն փոքր քանակութիւնը, որը ան դեռեւս կը պահպանէ, 

թանկագին արիւն է, որմէ հերոսական սերունդ ծնունդ պիտի առնէ: Ժողովուրդ, որը 

մեռնիլ չի ուզէր, երբեք չի մեռնիր»: 

…Ծիծեռնակաբերդի Յիշատակի պատի պահարաններէն մէկուն մակագրութիւնը 

այսպէս է՝ «Անատոլ Ֆրանս. 1844-1924»:  

Պատրաստեց Քուէյթի Ազգային Վարժարանի 

տնօրէն Մանուկ Մանուկեան 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷն  

Արաբական Միացեալ Էմիրութեանց Մէջ Համազգայինը 

Դարձեալ Պատնէշի Վրայ 

Հայ մշակոյթի բաբախուն սիրտը հանդիսացող 

Համազգայինը, հաւատարիմ մնալով իր 

առաքելութեան, միշտ ալ յաջողած է իր շուրջ 

համախմբել աշխարհասփիւռ մշակութասէր 

հանրութիւնը: 

Արդարեւ, կազմակերպութեամբ 

Համազգայինի «Մուշեղ Իշխան» մասնաճիւղի 

վարչութեան, ուրբաթ, 20 մարտ 2015-ի 

երեկոյեան ժամը 5:30-ին Շարժայի «Փիեռ 

Քէօսէեան» սրահին մէջ  «Ժորժ Սարգիսեան» թատերախումբը  ներկայացուց հայ 

մեծատաղանդ երգիծաբան Յակոբ Պարոնեանի «Շողոքորթը» կատակերգութիւնը: 

Թատրերգութեան ներկայ էին սոյն նախաձեռնութիւնը հովանաւորող Արաբական 

Միացեալ Էմիրութեանց եւ Քաթարի կաթողիկոսական փոխանորդ Մեսրոպ վրդ. 

Սարգիսեան, Ազգային վարչութեան անդամներ, հիւրեր եւ հայրենակիցներ: Բացման 

խօսքով հանդէս եկաւ Վանիա Փոլատեան, որ դիտել տուաւ, թէ վարչութիւնը  գաղութի 

հայութիւնը համախմբելը ելակէտ ունենալով` տարեկան քանի մը ձեռնարկներով կը 

ձգտի պահպանել հայութեան մշակութային ինքնուրոյնութիւնը եւ կը շարունակէ մնալ 

պատնէշի վրայ: 

Թատրերգութեան բեմադրութիւնը վստահուած էր վաստակաշատ արուեստագէտ 

Նորայր Գազանճեանի, որուն ջանքերուն եւ դերակատարներուն տքնաջան 

աշխատանքին շնորհիւ ներկաներուն եզակի թատրերգութիւն մը հրամցուեցաւ: 

Երիտասարդ ու  աշխուժ դէմքերէ բաղկացած թատերական անձնակազմի անդամներն 

էին` Մարտօ Յովսէփեան, Սեդա Մանկասարեան-Պալիոզեան, Ճորճ Արտակ Էլէյճեան, 

Լեւոն Պեքեարեան, Կարօ Ինկիլիզեան, Միհրան Քէշիշեան, Հուրի Քէշիշեան, Սեւակ 

Ղազարեան, Գէորգ Գազանճեան, որոնց ներկայացումը բարձր գնահատուեցաւ 225 

հանդիսատեսներու կողմէ: 

Աւարտին, բեմ հրաւիրուեցաւ Մեսրոպ վրդ. Սարգիսեան` փոխանցելու իր պատգամը: 

Ան մեծապէս գնահատեց բեմադրիչը, դերակատարներն ու թատրոնի յաջողութեան 

մասնակից դարձող օժանդակ անդամները, ապա «Պահպանիչ»-ով փակեց երեկոն: 

www.aztagdaily.com 
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«Սահակ-Մեսրոպ» Երգչախումբին Համերգը` 

Նուիրուած 1915-Ի Զոհերու Յիշատակին 

Մարտ 20-ին Սեն Վիքթոր եկեղեցւոյ մէջ ելոյթ ունեցաւ Մարսէյի «Սահակ-Մեսրոպ» 

երգչախումբը` խմբավարութեամբ Խաչիկ Եըլմազեանի: 

Երգահանդէսին յայտագիրը կազմուած էր հայրենի քաղաքներու մէջ եւ քաղաքներէն դուրս 

մորթուած, Տէր Զօրի անապատներու կիզիչ արեւին տակ իրենց վերջին շունչը փչած 

բազմահազար անմեղ հայորդիներու ձօնուած գործերէ եւ հայրենասիրական խմբերգներէ: 

 

Փարիզի Միջազգային Գիտաժողովը 

100 Տարուան Հետազօտութիւն 
Մարտ 25-ին, Սորպոնի համալսարանի մեծ ամփիթատրոնին մէջ կատարուեցաւ Հայոց 

ցեղասպանութեան ուսումնասիրութեան միջազգային գիտաժողովին բացումը, որ կը վայելէր 

Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլանտի հովանաւորութիւնը եւ կազմակերպուած էր 

Ֆրանսահայ կազմակերպութիւնները համակարգող խորհուրդին եւ Փարիզի շրջանային 

խորհուրդին կողմէ: 

Միջազգային այս գիտաժողովը տեղի ունեցաւ չորս օրերու ընթացքին` մինչեւ 28 մարտ, 

զանազան վայրերու մէջ: 

Առաջին նիստին պաշտօնական բացումը կատարուեցաւ Վենսան Տիւքլերի կողմէ: Ապա խօսք 

առաւ հանրապետութեան գիտութեան եւ կրթութեան նախարար Նաժատ Վալօ-Պելքասեմ (կը 

ներկայացնէր հանրապետութեան նախագահը): Ան յայտնեց, թէ նախարարութեան կողմէ 

յատուկ յանձնախումբ մը պիտի ստեղծուի աւելի մանրամասն ուսումնասիրելու համար Հայոց 

ցեղասպանութիւնը դպրոցներէն ներս ուսուցանելու համար: Նշեալ յանձնախումբը իր 

աշխատանքի աւարտին պէտք է պաշտօնապէս թղթածրար մը ներկայացնէ: 

Այնուհետեւ ելոյթ ունեցաւ EHESS-ի տնօրէն Փիեռ-Սիրիլ Օքէօր, որուն յաջորդեց փարիզեան 

շրջանի Շրջանային խորհուրդի նախագահ Ժան-Փոլ Հիւշոյի ներկայացուցիչը: 

Խօսք առին Հայոց ցեղասպանութեան ուսումնասիրութեան միջազգային գիտական խորհուրդի 

նախագահ Իվ Թեռնոն, Հայոց ցեղասպանութեան ուսումնասիրութեան միջազգային գիտական 

խորհուրդէն վեց անդամներ, որոնք ներկայացուցին իրենց գործունէութիւնը: 

Մարտ 26-ին նիստերը տեղի ունեցան Շոայի` Փարիզի յուշահամալիրին մէջ: Գիտաժողովը կը 

բաղկանար չորս մասերէ: Առաջինը նուիրուած էր Ցեղասպանական գործընթացի 

հանգրուաններուն, երկրորդը` դահիճներուն, զոհերուն եւ փրկողներուն, երրորդը` վկաներուն, 

իսկ վերջինը` կայսրութեան միւս փոքրամասնութիւններուն: 

Խաչիկ Մուրատեանի բանախօսութիւնը նուիրուած էր տարագրութեան ընթացքին 

դիմադրութիւն ցոյց տուած վերապրողներու վկայութիւններուն: Ան խօսեցաւ հայերու ներքին 

կազմակերպութեան մասին` վկայութիւն, վիճակագրական տեղեկութիւններ հաւաքելու, 

օգնութեան միջոցներ գտնելու: 

www.tert.am 
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Ցեղասպանութեան 100-Ամեակին Նուիրուած 

Յուշակոթողի Բացում 

Կազմակերպութեամբ Քոսթա Մեսայի 

Ս. Աստուածածին Հայաստանեայց 

եկեղեցւոյ, 8 մարտին Հայոց 

ցեղասպանութեան 100-ամեակին 

առթիւ տեղի ունեցաւ ձեռնարկներու 

շարք մը: 

Առաւօտեան թեմի առաջնորդ Յովնան 

արք. Տէրտէրեան մատուցեց Ս. 

պատարագ եւ քարոզեց: Աւարտին, 

առաջնորդը թափօրով 

առաջնորդուեցաւ եկեղեցիէն դուրս` դէպի Ցեղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած 

յուշակոթող, ուր կատարեց յուշակոթողի օրհնութեան եւ օծման արարողութիւն: 

Յուշակոթողի քանդակագործն է Յարութ Ճուլահեան, իսկ գլխաւոր բարերարն է 

Կարպիս Արսլանեան: 

Նոյն օրը «Օրենճ քոս» համայնքային քոլեճի «Ռապըրթ Մուր» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ 

համագաղութային ոգեկոչման յուշահանդէս մը: Յայտագիրին իրենց մասնակցութիւնը 

բերին Իրանահայ միութեան երգչախումբն ու նուագախումբը, «Փոքրիկներու 

երգչախումբ»-ը, «Հայկական ժողովրդային համոյթ»-ը եւ Սեպուհ Սիմոնեան: 

Ներկայ հիւրերուն մաս կը կազմէին քոնկրեսական Տենա Ռորապախըր, Օրենճ գաւառի 

վերահսկիչ Միշել Սթիլ եւ նախկին վերահսկիչ Ճան Մուրլաք, նաեւ` Քոսթա Մեսայի 

քաղաքապետական խորհուրդի անդամ Սենտի Ճենիս: 

Հանդիսավարն էր իրաւաբան Մարք Վ. Աստուրեան, որուն օժանդակեցին Պիանքա 

Աշիք եւ Վահան Մարտիրոսեան: Ելոյթ ունեցան Ցեղասպանութեան 100-ամեակի 

յանձնախումբի ատենապետ դոկտ. Լեւոն Քէլէշեան, Պրէա քաղաքի քաղաքապետ 

Մարթի Սիմոնոֆ, 

Արեւմտեան թեմի 100-ամեակի յանձնախումբի ատենապետ Վազգէն քհնյ. Մովսէսեան, 

Օրենճ գաւառի Եպիսկոպոսական եկեղեցւոյ միջեկեղեցական յարաբերութեանց 

պատասխանատու Տ. Էլ. Պաքա,  Քալիֆորնիոյ խորհրդարանի անդամ Մեթիու Հարփըր, 

Օրենճ գաւառի Գերագոյն ատեանի դատաւոր Կասիա Աբգարեան, Հայ դատի 

յանձնախումբի ատենապետ իրաւաբան Կարօ Մատէնլեան: 

www.armenianprelacykw.org 
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Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբի 

Ատենապետ Նորա Յովսէփեան Կը Մեծարուի 
Մարտ 9-ին Քալիֆորնիոյ նահանգային խորհրդարանի 

անդամ Խաչօ Աշաճեան «2015-ի Տարուան կինը» 

մրցանակով մեծարեց  Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի 

յանձնախումբի ատենապետ Նորա Յովսէփեանը` 25-ամեայ 

իր իրաւաբանական սպասարկութեանց համար: 

Աշաճեան յայտնեց, թէ Նորա Յովսէփեան արտակարգ 

ղեկավար մըն է եւ նահանգի տարածքին հայութիւնը յուզող 

հարցերու ջատագով: Ան իր նուիրումով նպաստած է 

շատերուն եւ կը շարունակէ Ցեղասպանութեան արհաւիրքը 

մոռացութեան մատնելու դէմ պայքարը: 

Յովսէփեան իր կեանքը նուիրած է հայութեան արդարութիւն ապահովելու գործին: 

Յովսէփեան  իր մեծարման առթիւ շնորհակալութիւն յայտնեց երեսփոխան Աշաճեանին, որ  այս 

մեծարումով լուսարձակի տակ առաւ հայութիւնը յուզող հարցերն ու Ցեղասպանութեան 

զոհերը: 

Մարտիկեանի, Սարոյեանի Եւ Շէքէրճեանի 

Նուիրուած Յուշարձան 

Պիտի Կառուցուի Ֆրեզնոյի Մէջ 

Համաշխարհային Բ. պատերազմի տարիներուն 

տեղահան եղած հայորդիներու եւ ՀՕՄ-ուհիներու 

խումբ մը վերջերս մասնակցեցաւ Ֆրեզնոյի 

«Արարատ» հայկական գերեզմանատան մէջ 

կայացած Ճորճ Մարտիկեանի եւ Սուրէն Սարոյեանի 

յիշատակի հոգեհանգստեան արարողութեանց` 

առաջնորդութեամբ Ֆրեզնոյի Ս. Երրորդութիւն 

եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Վահան քհնյ. Կոստանեանի: 

Ցուցադրուեցաւ Աստղիկ Տիլանեան-Սահակեանի պատրաստած` Գերմանիոյ 

«Ֆունքըրքաշեռն» ճամբարէն տեղահանուածներու լուսանկարները: 

Այս առիթով տեղահանուածները դարձեալ իրենց երախտագիտութիւնը յայտնեցին Հայ 

անտունիներու օժանդակութեան հայկական ազգային յանձնախումբին, անոր հիմնադիրներ` 

Մարտիկեանին, Սարոյեանին եւ զօր. Հայկ Շէքէրճեանին, ինչպէս նաեւ` ՀՕՄ-ին, որոնք բոլորը 

նպաստած էին 25 հազար տեղահանուածներուն մէկ մասը Միացեալ Նահանգներ փոխադրելու 

աշխատանքին: 

Յայտնենք, որ որոշուած է Մարտիկեանի, Սարոյեանի եւ Շէքէրճեանի մատուցած 

ծառայութիւններուն յիշատակը անմահացնող յուշարձան մը կառուցել Ֆրեզնոյի «Արարատ» 

հայկական գերեզմանատան մէջ, նկատի ունենալով, որ Մարտիկեանն ու Սարոյեանը հոն 

թաղուած են: 
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ  

Մեր Առօրեան Դիւրացնող Հնարքներ 
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Որպէսզի ձեր հինցած եւ գծուած փայտեայ կահոյքը իր 

նախկին տեսքին վերադառնայ, զանոնք շփեցէք քանոլայի 

իւղով եւ քացախով: Այսպէս, 3/4 գաւաթ իւղին աւելցուցէք 

1/4 գաւաթ ճերմակ կամ խնձորի քացախ. մաքուր լաթով մը 

խառնուրդէն քիչ-քիչ առէք եւ շփեցէք նախ կահոյքին 

վնասուած բաժինները, ապա` ամբողջութիւնը: Չոր լաթով 

մը ցամքեցնելու կարիք չկայ, փայտը ինքնաբերաբար կը ծծէ 

լուծոյթը: 
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Ձեր կերած պտուղներուն եւ բանջարեղէններուն մեծ մասը աճած է քիմիական միջատասպան 

դեղերով, հետեւաբար գնելէ եւ տուն բերելէ ետք զանոնք լուացէք ճերմակ քացախով լուծուած 

ջուրով: Փաստուած է, որ ճերմակ քացախը 98 առ հարիւրով կը սպաննէ մանրէները եւ կը 

չէզոքացնէ միջատասպան դեղերը: 
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Եթէ պատին վրայ գամ պիտի գամէք, ձեր մատները մուրճի հարուածէն 

պաշտպանելու համար գամը հաստատեցէք լաթակալի մը ծայրի եւ 

ապա լծուեցէք գործի: 
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Եթէ ելեկտրական գործիքով պատը պիտի փորէք, որպէսզի 

փոշին գետին չթափի, պատին վրայ ծալուած «փոսթ իթ» 

թղթիկ մը հաստատեցէք, ապա անցէք գործի: Փոշին պիտի 

հաւաքուի երկուքի ծալուած թղթիկին վրայ: 
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Եթէ ձեր «փորթ քլէ»-ին վրայ նոյնանման բանալիներ շատ 

կան եւ զանոնք զանազանելու դժուարութիւն ունիք, եղունգի ներկով կրնաք լուծել ձեր 

դժուարութիւնը: Իւրաքանչիւր բանալի ներկեցէք գոյն մը եւ գոյներով կը զանազանէք իրարմէ: 
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Լաթակալի ցանց-տոպրակները շատ գործնական են սոխ 

կամ սխտոր պահելու համար: Խոհանոցի պատշգամի 

պատին վրայ հաստատեցէք զանոնք (նախընտրաբար շուք 

եւ զով տեղ մը) եւ ապահով պահեցէք ձեր սոխն ու սխտորը: 

 
 


