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Քուէյթահայ Համայնքի Ազգային Պատուիրակութիւնը
Այցելեց Զուիցերիոյ Դեսպանատուն
Անթիլիասի պաշտօնական կայքէջէն իմացանք, որ
Ուրբաթ, 7 Փետրուար 2014-ի առաւօտ, Վեհարանի իր
գրասնեակին մէջ ընդունելով Լիբանանի մօտ Զուիցերիոյ
դեսպանուհի Րութ Ֆլինթը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոս ըսաւ, թէ «հայ ժողովուրդը խստիւ կը մերժէ
Մարդու
Իրաւունքներու
Եւրոպական
Դատարանի
որոշումը՝ թուրք Տողու Բերենչէքի հարցին գծով: Արդարեւ,
սխալ տուեալներու եւ միակողմանի մօտեցումներու վրայ
հիմնուած
այս
որոշումը
կրնայ
իր
ժխտական
անդրադարձը ունենալ Հայոց Ցեղասպանութեան գծով
Եւրոպայի այլ երկիրներու մօտեցումներուն վրայ», շեշտեց
Վեհափառը միաժամանակ յայտնելով, որ «Մարդու
Իրաւունքներու Եւրոպական Դատարանի որոշումը ոչ
միայն հարցականի տակ կ՛առնէ Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչումը, այլ նաեւ՝ բոլոր ցեղասպանութիւններուն:
Հետեւաբար, հայ ժողովուրդը կը զօրակցի Զուիցերիոյ պետական իշխանութեան, որ դիմէ
Մարդու Իրաւունքներու Եւրոպական Դատարանի գերագոյն ատեանին, շրջելու առնուած
որոշումը»:
Բաժնելով հայ ժողովուրդի արդար ընդվզումը, Զուիցերիոյ դեսպանուհին յայտնեց Վեհափառ
Հայրապետին, որ ինք քաջատեղեակ է յիշեալ հարցին, եւ թէ Զուիցերիոյ բոլոր
դեսպանատուները արդէն իսկ սկսած են այս ուղղութեամբ բողոքներ ստանալ:
Արդարեւ, Հինգշաբթի, 13 Փետրուար 2014ի առաւօտեան ժամը 10:00ին, Թեմիս կաթողոկոսական
փոխանորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան եւ ազգային մարմիններու կողմէ
ներկայացուցիչ՝ Պրն. Եղիա Կարպուշեան եւ Հայ Դատի Քուէյթի յանձնախումբի ատենապետ՝
Պրն. Տիգրան Պայաթեան այցելեցին Զուիցերիոյ դեսպանատուն եւ բողոքի նամակ մը յանձնեցին
Ա. քարտուղար Պրն. Օվի Հաութըրին:
Պրն. Հաութըր, Զուիցերիոյ դեսպանին երկրէն դուրս գտնուելուն պատճառով, անձամբ ընդունեց
պատուիրակութեան անդամները:
Կարճատեւ հանդիման ընթացքին Հայր սուրբը յայտնեց իր բողոքը Մարդու Իրաւունքներու
Եւրոպական Դատարանի որոշումին, ինչպէս նաեւ խնդրեց զօրակցութիւն՝ զուիցերիական
իշխանութիւններուն մերժել ու յիշեալ որոշումը, դիմելով Մարդու Իրաւունքներու Եւրոպական
Դատարանի գերագոյն ատեանին:
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Ստորեւ կը ներկայացնենք նամակի պատճէնը.-
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Տօնակատարութիւն Իրանեան Յեղափոխութեան 35-րդ
Ամեակի Առթիւ
Պատմութեան ընթացքին բազմաթիւ ազգեր
ունենալով

իրենց

սեփական

պետականութիւնը

դարերու

հողն

ու

ընթացքին

կերտած են հզօր քաղաքակրթութիւններ ու
շրջած են պատմութեան անիւը: Թէպետ,
եղած են այլ ազգեր, որոնք ինկած են
առաջիններու ազդեցութեան գօտիին մէջ ու
ժամանակի

անողորմ

փոշին

սրբած

է

անոնց «յաղթանակներ»ը:
Հայեր, յոյներ, չինացիք եւ այլ ժողովուրդներ
դիմանալով

ժամանակի

վերիվայրումներուն
կայսրութիւն,

մաշեցնող

կերտած

պետութիւն

ու

են
բարձր

քաղաքակրթութիւն:
Պարսիկները նաեւ որպէս ազգ դարերու
ծանր

ազդեցութեան

տակ

կերտած են

զանազան կայսրութիւններ եւ հասած են
այսօրուան հաստատուն վիճակին ստեղծելով Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւնը
շնորհիւ 35 տարիներ առաջ Այաթուլլահ Ալ Խոմէյնի ղեկավարած յեղափոխութեան:
Արդարեւ, Երեքշաբթի, 11 Փետրուար 2014ին Քուէյթի «Սալուա» շքեղ սրահին մէջ,
Իրանի դեսպանութիւնը կազմակերպած էր ճոխ տօնակատարութիւն մը՝ Իրանի
Իսլամական Հանրապետութեան անկախութեան 35-րդ տարեդարձին առթիւ:
Իրանի դեսպանութեան հրաւէրով ներկայ էր հոծ բազմութիւն մը: Բազմաթիւ
երկիրներու դեսպաններ մասնակից էին սոյն տօնակատարութեան: Ներկայ էր նաեւ
Քուէյթի ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան՝ Պրն. Ֆատէյ Չարչօղուլեան:
Համայնքիս փոխանցուած հրաւէրին համաձայն տօնակատարութեան մասնակից
դարձան Թեմիս կաթողիկոսական փոխանորդ՝ Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ Զօպույեան,
Արժ. Տ. Արտակ քհնյ. Քէհեաեան եւ Ազգային Վարչութեան կազմի ատենապետ՝ Պրն.
Վարդան Նարինեան եւ Պրն. Զարեհ Յակոբեան:
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Գերպ. Հայր Սուրբը Թեմիս անունով շնորհաւորեց Քուէյթի մօտ Իրանի Իսլամական
Հանրապետութեան
ծանօթանալու

դիւանագիտական

պետական,

կազմը,

դիւանագիտական

նաեւ
եւ

առիթը

ունեցաւ

կրօնական

մօտէն

շարք

մը

անձնաւորութիւններուն:

Ընկ. Խաժակ Մարաշլեանի Յիշատակին
Օրեր առաջ ցաւով իմացանք, որ բոլորիս շատ սիրելի
Խաժակը, լքելով մարմնաւոր աշխարհը, առյաւէտ
հեռացաւ իր ծնողներէն, սիրելիներէն ու ընկերներէն:
Անոր մահը ինչքան անսպասելի, նոյնքան եւ ցնցող էր:
Դեռեւս տասնեւչորս տարին չբոլորած պատանին,
հասցուցած էր աչքի իյնալ իր ժրաջանութեամբ,
նուիրուածութեամբ,
հայրենասիրութեամբ
եւ
պատասխանատուութեան բարձր գիտակցութեամբ: Ի
հեճուկս
զինք
սպառնացող
չարաբաստիկ
հիւանդութեան, ոչ միայն կատարեց միութենական
պարտքը, այլեւ մեծագոյն հաճոյքով ու պատասխանատուութեամբ ղեկավարեց իր
խումբը:
Խաժակի մեծագոյն ցանկութիւնը արդարութեան հաստատումն էր: Հաւատացած էր
նաեւ, որ վաղ թէ ուշ արդարութիւնը պիտի յաղթանակէ եւ հայ ժողովուրդը տիրանայ
արդարօրէն իրեն պատկանող բոլոր հողերուն:
Այսու մեր խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնենք անոր ծնողաց, հարազատներուն եւ
ընկերներուն: Հողը թեթեւ ըլլայ վրան ու յիշատակը անմար մեր բոլորին սրտերուն մէջ:
Հրայր Դժոխք Պ.Մ.
Վարիչ կազմ
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Տեառնընդառաջի Խարոյկը Ճարճատեցաւ Քուէյթի Մէջ
Տեառնընդառաջը

Հայ

Առաքելական

Սուրբ

Եկեղեցւոյ անշարժ տօներէն մէկն է, որ կը
կատարուի Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան եւ
Աստուածայայտնութեան տօնէն քառասուն օր
ետք, Փետրուար 14-ին: «Տեառնընդառաջ» բառը
կազմուած է «Տէր» եւ «ընդառաջ» բառերէն, որ կը
նշանակէ Տիրոջ ընդառաջ ելլել:
Համաձայն հին ուխտի սովորութեան, նորածին արու զաւակը իր ծննդեան 40րդ օրը
տաճար կը տարուէր եւ Աստուծոյ կ'ընծայուէր: Հետեւաբար, հետեւելով նախնեաց
սովորութեան, Յիսուս Քրիստոսի երկրաւոր ծնողները մանուկ Յիսուսի ծննդեան 40-րդ
օրը զինք կը տանին տաճար: Ահաւասիկ այս
աւետարանական

այս

դէպքն

է,

որ

նուիրագործուած է Հայ Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցւոյ կողմէ եւ կը կոչուած Տեառնընդառաջ:
Նոր Կտակարանը կը վկայէ, որ Երուսաղէմի
տաճարին մէջ կար Սիմէոն անունով ծերունի մը,
որ կ'աղօթէր Աստուծոյ եւ կը խնդրէր Փրկիչը
տեսնել ու ապա մեռնիլ: Երբ մանուկ Յիսուսը կը
տանին տաճար, Սիմէոն ծերունին տեսնելով զայն կը գոչէ. «Ալ հիմա, ով Տէր, արձակէ
քու ծառադ խաղաղութեամբ քու խօսքիդ համեմատ, որովհետեւ իմ աչքերս տեսան քու
փրկութիւնդ, որ բոլոր ժողովուրդներուն առջեւ պատրաստեցիր, Լոյս մը հեթանոսները
լուսաւորելու եւ փառք քու Իսրայէլ ժողովուրդիդ» (Ղուկ. 2.29.32):
Մեր եկեղեցւոյ հայրերը Քրիստոսը նկատելով որպէս «ճշմարիտ լոյս» եւ «կենդանի
հուր», չեն խորշած հայկական հեթանոսական հին սովորութիւն մը (խարոյկ վառելու եւ
անոր վրայէն ցատկելու սովորութիւնը) նուիրագործել եկեղեցւոյ կողէ: Տօնը պահպանած
է իր արտաքին ձեւը, սակայն ստացած է նոր խորհուրդ ու իմաստ, կապուելով
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քառասնօրեայ Յիսուսի տաճարին ընծայուելու տօնին հետ: Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացին
Տեառնընդառաջի մասին կը գրէ. «Ինչպէս Տիրոջ տաճարին ընծայելու ժամանակ
ժողովուրդը

ջահերով

եւ

կանթեղներով ելաւ անոր ընդառաջ,
մենք ալ նոյն օրինակով կրակ ու
ջահ կը վառենք եւ Տիրոջ գալստեան
նախատօնակը կը կատարենք:
Փետրուար 13-ին, երեկոյեան ժամը
7:00-ին,
Եկեղեցւոյ

Սրբոց
մէջ

Վարդանանց
տեղի

ունեցաւ

Տեառնընդառաջի նախատօնակ, որուն ներկայ էր հաւատացեալներու հոծ բազմութիւն
մը:

Ժամերգութենէն

եւ

նախատօնակէն

ետք

Քուէյթի

եւ

Շրջակայից

Թեմի

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան համախմբուած
հաւատացեալներուն

փոխանցեց

օրուան

խորհուրդը,

անդրադառնալով

հայ

քրիստոնեայ ընտանիքին եւ Հայ Եկեղեցւոյ նշանակութեան եւ դերին: Գերպ. Հայր
Սուրբը յիշեց նաեւ Սիմէոն ծերունին եւ անոր օրինակով՝ պատգամեց անսասան մնալ
հաւատքի մէջ ու երբեք չկորսնցնել փրկութեան յոյսը:
Այնուհետեւ, ի հետեւումն Մեծի
Տանն

Կիլիկիոյ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.

Արամ

Կաթողիկոս
Ա.

Վեհափառ

Հայրապետի հռչակած «Տարեցներու
Տարուան»,

Գերպ.

Հայր

Սուրբը

Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տէր
Արտակ

Քհնյ.

Դպրաց

Դասի

Քէհեաեանի
հետ,

եւ

Եկեղեցւոյ

շրջափակին մէջ հայրիկներուն եւ մայրիկներուն հետ վառեց տեառնընդառաջի այս
տարուան խարոյկը:

www.yerakouyn.com
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Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Եղբայրակցութեան
Համագումարը
Ուրբաթ, 7 Փետրուար 2014-ին, Քուէյթի Ազգային վարժարանի
սրահէն ներս, տեղի ունեցաւ Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ
եղբայրակցութեան համագումարը, որուն մասնակցեցան աւելի
քան 75 անդամներ։
Համագումարի ընթացքին եղբայր՝ Նազօ Տէկիրմէնճեան, որ
յատուկ

հրաւերով

մը,

Աւստրալիայէն

ժամանած

էր,

մօտաւորապէս երկու շաբաթ իր իւրայատուկ պատգամներով
ու

Աստուածաշնչեան

սերտողութիւններով

ջերմացուց

ու

աճեցուց եղբայրակցութեան պաշտամունքները եւ իր
աղօթքներով մեր սրտերուն խօսնակ եղաւ։
Համագումարի ընթացքին
ոճով

ու

մեկնաբանութիւններով

«Որթատունկ»ին
բացատրեց
մակարդակներով,
իւրաքանչիւր

ուշադրութիւն

հաւատացեալ

դարձնելով,

պտղաբեր

է,

մեծ ոգեւորութեամբ, հաճելի

խորհուրդը,

պտղաբերութեան

ուր

ներկայացուց
մանրամասնօրէն

սկզբունքը՝

իր

չորս

որ
չորս

մակարդակներէն մէկուն մէջ։
Առաջին

մակարդակը՝

անպտուղ

է,

երկրորդը՝

Աստուած կը կտրէ, որպէսզի անձը պտղատու
դառնայ, երրորդ մակարդակի պարագային՝ Աստուած
կը յօտէ,

որպէսզի անհատը առաւել պտղատու

դառնայ, իսկ չորրորդ մակարդակին մէջ՝ Աստուած անձը Քրիստոսի մէջ կը հաստատէ, որպէսզի
շատ պտուղ տայ։
Համագումարի նիւթը չորս բաժիններով մատուցուեցաւ:
Ընթացքին հոգեւոր երգեր երգուեցան եւ երաժշտութեան
միջոցով զԱստուած փառաբանուեցաւ, սրտերը ջերմացան եւ
երկարաշունչ համագումարին մթնոլորտը փոխուեցաւ։
Ներկաները

մեծ

հետաքրքրութեամբ

հետեւեցան

մատուցուած նիւթին եւ ուշադիր ունկնդրեցին:
Համագումարը շատ օգտաշատ էր ու օրհնաբեր։

Հուրի Տէկիրմէնճեան
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Ազգային Ժողովի Չորս Խմբակցութիւնները Տիգրան
Սարգսեանին Եւ Կառավարութեան Անվստահութիւն
Յայտնելու Որոշումի Նախագիծ Պիտի Ներկայացնեն
Հայաստանի Ազգային ժողովի ոչ իշխանական չորս խմբակցութիւնները Չորեքշաբթի օր
խորհրդարանին մէջ գումարեցին դռնփակ նիստ մը, որուն ընթացքին քննարկեցին վարչապետ
Տիգրան Սարգսեանին եւ կառավարութեան անվստահութիւն յայտնելո ւ հարցը:
Խմբակցութիւններէն իւրաքանչիւրը ներկայացուց այդ հարցին անդրադառնալու իր նախագիծը:
Ամենայն
հաւանականութեամբ,
Ազգային
ժողովի 24-էն 27 Փետրուարի քառօրեային
ընթացքին այս խմբակցութիւնները` ՀՅԴ-ն, Հայ
ազգային քոնկրեսը, Բարգաւաճ Հայաստան
կուսակցութիւնը եւ Ժառանգութիւնը, պիտի
ներկայացնեն որոշման մէկ միասնական
նախագիծ, որ քառօրեայի օրակարգին մէջ
պիտի ընդգրկուի իբրեւ պարտադիր եւ ըստ
անհրաժեշտութեան քննարկուող հարց:
Խմբակցութիւնները
անոր
համար
կը
նախաձեռնեն ստորագրահաւաք եւ 44 ստորագրութիւն ունենալով, ըստ Ազգային ժողովի
կանոնակարգ օրէնքին, նախագիծը կը դառնայ քննարկման առարկայ նիստերու սրահին մէջ:
Երկու-երեք օր ետք խմբակցութիւնները կը նախատեսեն ներկայացնել այդ միասնական
նախագիծը:

Բրիտանիոյ Խորհրդարանը Պիտի Քննարկէ
Ղարաբաղեան Հարցը
Ազրպէյճանական
Haqqin.az
կայքէջը
կը
հաղորդէ,
որ
Բրիտանիոյ
հայամէտ
կեցուածքներով յայտնի երեսփոխան Սթիվըն
Փաունտ
առաջարկած
է
բրիտանական
խորհրդարանին
մէջ
կազմակերպել
քննարկումներ`
Լեռնային
Ղարաբաղի
Հանրապետութեան եւ Ազրպէյճանի նկատմամբ
Բրիտանիոյ քաղաքականութիւնը յստակացնելու
համար:
Փաունտ ընդգրկուած է ազրպէյճանական «սեւ
ցուցակին» մէջ: Ան 2007-ին այցելած էր
Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւն:
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Հայաստանի Եւ Իրանի Միջկառավարական Միացեալ
Յանձնախումբի Հերթական Նիստը` Թեհրանի Մէջ
Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսեան Չորեքշաբթի օր ընդունեց Հայաստանի
Հանրապետութեան մէջ Իրանի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Մոհամետ Ռեյիսին:
Հայաստանի կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան հետ կապերու
վարչութիւնը տեղեկացուց, որ վարչապետը Հայաստանի կառավարութեան անունով
շնորհաւորեց դեսպանը եւ Իրանի բարեկամ ժողովուրդը Ազգային տօնին` Իրանի Իսլամական
յեղափոխութեան 35-րդ տարեդարձին առիթով եւ մաղթեց յաջողութիւն: Վարչապետը նշեց, որ
«այս հանդիպումները կը ծառայեն մեր երկու ժողովուրդներու բարեկամութեան ընդլայնման, եւ
մենք
պարտաւոր
ենք
հետեւողականօրէն
իրականացնել
մեր
տնտեսական
համագործակցութեան միացեալ ծրագիրները»:
Դեսպան Ռեյիսի նշեց, որ Հայաստանի հետ յարաբերութիւններու զարգացումը Իրանի
արտաքին քաղաքականութեան առաջնահերթութիւններէն մէկն է, եւ Իրան պատրաստ է
ընդլայնելու ինչպէս երկկողմանի, նոյնպէս ալ բազմակողմանի գործակցութիւնը տարբեր եւ
յատկապէս ուժանիւթի ու տարանցիկ փոխադրումներու մարզերուն մէջ:
Զրուցակիցները
քննարկեցին
հայ-իրանական
առեւտրական-տնտեսական
կապերու
օրակարգին առնչուող բազմաթիւ հարցեր: Արծարծուեցան Մեղրիի ջրելեկտրակայանի եւ
Հայաստան-Իրան բարձր լարման երրորդ ելեկտրահաղորդման գիծի կառուցման, ինչպէս նաեւ
նախագծային հանգրուանին մէջ գտնուող Հայաստան-Իրան երկաթուղիի եւ Իրան-Հայաստան
քարիւղատարի շինարարութեան ծրագիրներուն վերաբերող մանրամասնութիւնները:
Վարչապետ Սարգսեան նշեց, որ այս ծրագիրները Հայաստանի կառավարութեան
առաջնահերթութիւններն են եւ բոլոր ջանքերը կը գործադրուին անոնց իրագործման համար:
Նշուեցաւ նաեւ, որ Հայաստանի եւ Իրանի միջկառավարական միացեալ յանձնախումբի
հերթական 12-րդ նիստը կը նախատեսուի կայացնել այս տարի Թեհրանի մէջ. նիստը
կարելիութիւն պիտի ընձեռէ քննարկելու երկկողմանի եւ բազմակողմանի ձեւաչափերով
փոխադարձ գործակցութեան ընդլայնման ուղղութիւնները:
Համագործակցութեան նոր լիցք հաղորդելու առումով երկու կողմերը կարեւոր նկատեցին
բարձր մակարդակով պաշտօնական փոխադարձ այցելութիւնները: Դեսպանը վարչապետին
փոխանցեց Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհաղ Ճահանկիրիի ջերմ ողջոյնները եւ Իրան
այցելելու հրաւէրը:

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Փետրուար ամսուան մոմի բարերաութիւն՝
Քահքէճեան ընտանիք, ի յիշատակ իրենց հօր

Ճորճ Քահքէճեանի
հոգւոյն
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Տեղի Ունեցաւ Սուրիահայերու Հիմնախնդիրները
Համակարգող Միջգերատեսչական Յանձնախումբի
Հերթական Նիստը
Չորեքշաբթի օր Հայաստանի Հանրապետութեան
սփիւռքի նախարարութեան մէջ տեղի ունեցաւ
սուրիահայերու հիմնախնդիրները համակարգող
միջգերատեսչական յանձնախումբի հերթական
նիստը:
«Սուրիահայութեան
մօտ
Հայաստանի
Հանրապետութեան մշակոյթի նախարարութեան
կատարած
աշխատանքներուն
մասին»
զեկուցումով հանդէս եկաւ մշակոյթի նախարարի տեղակալ Արթուր Պօղոսեան:
Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան անդրադառնալով
սուրիահայերու մշակութային համարկումի հարցերուն` կարեւոր նկատեց մասնագիտական
օգնութիւնը նորաստեղծ «Կռունկ», «Շառաւիղ» եւ «Կարօտ» երգչախումբերուն, քանի որ
անոնց շուրջ կը համախմբուի սուրիահայութիւնը: Նախարարը ընդգծեց նաեւ տաղանդաւոր
երիտասարդները գտնելու եւ անոնց օժանդակելու անհրաժեշտութիւնը: «Շատ կարեւոր է
աշխատանքը
երիտասարդութեան
շրջագիծին
մէջ:
Շնորհալի,
տաղանդաւոր
երիտասարդներուն պէտք է օգնել, ինքնադրսեւորման կարելիութիւն ընձեռել», ըսաւ նախարար
Յակոբեան:
«Սուրիոյ մէջ տիրող իրավիճակին եւ հայ համայնքի խնդիրներուն մասին» զեկուցեց արտաքին
գործոց նախարարի տեղակալ Սերկէյ Մանասարեան:
Այնուհետեւ ներկայացուեցան «Սուրիահայերուն մօտ բարեգործական կառոյցներուն կողմէ
իրականացուած
ծրագիրները»:
Զեկուցումներով
հանդէս
եկան
«Սուրիահայերու
հիմնախնդիրները համակարգող կեդրոն» հասարակական կազմակերպութեան նախագահ
Լենա Հալաճեան, Հայկական Կարմիր խաչի ներկայացուցիչ Աննա Եղիազարեան եւ
«Արմինիըն Լայթհաուս» բարեգործական հիմնադրամի անդամ Նայիրա Մուրատեան:
Եզրափակելով նիստը` նախարար Հրանուշ Յակոբեան շնորհակալութիւն յայտնեց
զեկուցողներուն եւ նախարարութիւններու ներկայացուցիչներուն կատարուած աշխատանքին
համար եւ նախանշեց հետագայ ընելիքներն ու ծրագիրները:

www.aztarar.com
www.aztagdaily.com
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Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան Շրջանի Հայ Դատի
Յանձնախումբը Հայոց Հարցի Պաշտպանութեան Օրը
Պիտի Նշէ 7 Ապրիլին
Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան շրջանի Հայ դատի
յանձնախումբը
7
ապրիլին`
Հայոց
հարցին
պաշտպանութեան օրը, պիտի կազմակերպէ օրուան
նուիրուած ձեռնարկներ:
Վկայակոչելով
«Ասպարէզ»
պարբերականը`
«Արմենփրես» կը հաղորդէ, որ այս տարի Հայոց
ցեղասպանութեան 99-ամեայ տարելիցին նուիրուած
ձեռնարկներ տեղի պիտի ունենան Քալիֆորնիոյ
Ծերակոյտին մէջ, ինչպէս նաեւ Նահանգային ժողովին
մէջ,
ուր
ամերիկացի
օրէնսդիրները
Հայոց
ցեղասպանութեան մասին ելոյթներ պիտի ունենան: Անոր
պիտի յաջորդէ Հայոց ցեղասպանութեան մասին
բանաձեւի քուէարկութիւնը:
«Բացի անկէ, որ Հայոց հարցի պաշտպանութեան օրը կ՛ոգեկոչեն եւ կը յարգեն Հայոց
ցեղասպանութեան ժամանակ բնաջնջուած 1.5 միլիոն հայերու յիշատակը, ատիկա նաեւ կը
ծառայէ մեր համայնքի հզօրացման` գործիչները հաւաքելով նահանգի Քոնկրեսի շէնքին մէջ,
որպէսզի անոնք հանդիպին իրենց ներկայացուցիչներուն հետ եւ ներկայացնեն զիրենք յուզող
համայնքային խնդիրները», նշեց Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան շրջանի Հայ դատի
յանձնախումբի գործադիր տնօրէն էլեն Ասատրեան:
Միացեալ Նահանգներու հայութիւնը եւ Քալիֆորնիա նահանգի օրէնսդիր մարմինը 2002
թուականէն ի վեր ամէն տարի միասին կ՛ոգեկոչեն Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու
յիշատակը:

ՄՕՏ ՕՐԷՆ
ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ

ՔԵՐՄԷՍ 2014
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Կիպրոս Պատրաստ Է Միաւորուելու Մէկ Պետութեան
Մէջ
«Եուրոմակ» կը հաղորդէ, որ Կիպրոսի մէջ տեղի ունեցած է
իրադարձութիւն մը, որուն կղզիի բնակիչները կը սպասէին
քառասուն տարիէ ի վեր: Կիպրական երկու հատուածներու
ղեկավարները
պաշտօնապէս
յայտարարած
են
կղզիի`
դաշնակցային մէկ պետութեան
մէջ միաւորուելու հարցով
բանակցութիւններու սկիզբին մասին:
«Եուրոմակ» կը նշէ, որ այս յայտարարութիւնը շատ կարեւոր է,
ուստի աջակցութիւն ստացած է Եւրոպական Միութեան գրեթէ բոլոր պետութիւններէն եւ ՄԱԿ-էն:
Մասնաւորաբար, Կիպրոսի հանրապետութեան նախագահ Նիքոս Անասթասիատիս եւ կիպրացի
թուրքերու ղեկավար Տերվիշ Էրօղլու միացեալ յայտարարութեան մէջ նշած են, որ կը ձգտին ստեղծել
միասնական Կիպրոս մը, որ իբրեւ պետութիւն պիտի ըլլայ դաշնակցային, երկգօտի եւ երկհամայնքային:
Կիպրոս իրողապէս բաժնուած է երկու մասի 1974-ին Թուրքիոյ կողմէ ներխուժումի ենթարկուելէն ետք:
Այժմ կղզիի հիւսիսային հատուածի մէկ երրորդ մասը թրքական բռնագրաւման տակ է եւ հռչակուած է
իբրեւ այսպէս կոչուած Հիւսիսային Կիպրոսի թրքական հանրապետութիւն:

Ժընեւի Մէջ. «Ահաբեկչութեան Դէմ Պայքարի Հարցին
Շուրջ Համաձայնելէ Առաջ Որեւէ Այլ Օրակարգի
Քննարկման Պիտի Չանցնինք» Կ՛ըսէ Օմրան Զոհպի
Սուրիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Ֆայսալ Մըքտատ «Ժընեւ-2»
բանակցութեանց Չորեքշաբթի օր առաւօտեան նիստի աւարտէն ետք
յայտարարեց, որ Սուրիոյ կառավարական պատուիրակութիւնը
խօսակցութիւնը սկսած է ահաբեկչութեան հարցէն եւ ժողովին իր
ներկայացուցած փաստաթուղթէն` շեշտելով, որ «այս ծիրէն դուրս որեւէ
քննարկում ի նպաստ տագնապին պիտի ըլլայ»:
Մըքտատ ըսաւ, որ «Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան
միջազգային ընտանիքէն չէ, այլ Սուրիոյ մէջ ահաբեկչութեան
աջակցողներէն, եւ մենք պէտք ունինք իսկական միջազգային ընտանիքի մը, որ սուրիական հարցի
կողքին կը կանգնի»:
Սուրիոյ տեղեկատուութեան նախարար Օմրան Զոհպի իր կարգին շեշտեց, որ կառավարական
պատուիրակութիւնը «յառաջիկայ նիստերուն ընթացքին բռնարարքներէ ետ կանգնելու եւ
ահաբեկչութեան դէմ պայքարի օրակարգին շուրջ համաձայնութիւն գոյացնելէ առաջ որեւէ այլ
օրակարգի քննարկման պիտի չանցնի»: Բրիտանական «Տէյլի Թելեկրաֆ» օրաթերթը հաղորդեց, որ
ընդդիմադիր Ազգային համաձայնական մարմինը յաջողած է Ժընեւի իր պատուիրակութեան միացնել
Սուրիոյ մէջ պատերազմին մասնակից զինեալ խմբաւորումներու 7 ղեկավարներ եւ սուրիական
վարչակարգէն անջատուած սպաներ` նշելով, որ այդ խումբին մաս կը կազմեն անդամներ Ժամալ
Մաարուֆի ղեկավարած Սուրիական յեղափոխական ճակատէն, որ հիւսիսային Սուրիոյ մէջ ՏԱՀԵՇ-ի
դէմ մղուած կռիւներուն ընթացքին յառաջատար դերակատարութիւն ստանձնած է:
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«Մոսկուա Փորձած Է Խանգարել Վրաստանի`
Եւրոպական Միութեան Հետ Ընկերակցութեան Մասին
Համաձայնագիրի Նախաստորագրումը» Ըսաւ
Վրաստանի Վարչապետը
«Կրուզիա օնլայն»` յղում կատարելով Վրաստանի վարչապետի մամլոյ ծառայութեան,
կը հաղորդէ, որ Վրաստանի վարչապետ Իրաքլի Ղարիպաշվիլի ֆրանսական «Ֆրանս
24» պատկերասփիւռի կայանին հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին յայտնած է, որ
անկախութիւն ձեռք բերելէ ետք Վրաստանը արդէն 20 տարիէ ի վեր կը ձգտի դէպի
Եւրոպա:
Իրաքլի Ղարիպաշվիլի կարեւոր իրադարձութիւն նկատած է Եւրոպական Միութեան
հետ
Ընկերակցութեան
մասին
համաձայնագիրի նախաստորագրումը, որ
տեղի
ունեցաւ
նոյեմբեր
2013-ին`
Վիլնիւսի վեհաժողովի ծիրին մէջ:
«Մեր երկրին համար ատիկա շատ
կարեւոր
պահ
էր,
որովհետեւ
պատմականօրէն մենք ընտրած ենք
Եւրոպան, եւ անկախութիւն ձեռք բերելէ
ետք մենք արդէն 20 տարիէ ի վեր կը
ձգտինք դէպի Եւրոպա: Ինչպէս ես արդէն
ըսած եմ, մենք արդէն նախաստորագրած
ենք
Ընկերակցութեան
մասին
համաձայնագիրը, եւ հաւանաբար, ատիկա պիտի ստորագրուի օգոստոսին կամ
սեպտեմբերին: Կ՛ուզեմ նաեւ նշել, որ Վրաստանի բնակչութեան մեծամասնութիւնը
հաւանութիւն կու տայ Եւրոպական Միութեան հետ ընկերակցութեան», յայտարարած է
Վրաստանի վարչապետը:
Ըստ Ղարիպաշվիլիի, Մոսկուա փորձած է խանգարել Ընկերակցութեան մասին
համաձայնագիրի նախաստորագրումը, սակայն չէ յաջողած:
«Այժմ ես պիտի բացատրեմ, թէ ինչու: Ուքրանիան բոլորովին այլ պատմութիւն է,
ինչպէս նաեւ Հայաստանը: Ռուսիան Վրաստանի մէջ չունի շատ լծակներ, որոնց
օգնութեամբ կրնայ ճնշում գործադրել Եւրոպական Միութեան հետ համարկման
հարցին մէջ Վրաստանի որոշումին վրայ», նշած է Վրաստանի վարչապետ Իրաքլի
Ղարիպաշվիլի:
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ
Յունաստան
Ս. Կարապետ Եկեղեցւոյ Անուանակոչութեան
Եւ Հիմնադրութեան 31-րդ Տարեդարձի Նշում
Յունուար 19-ին տեղի ունեցաւ Նէոս Քոզմոս
Ֆիքսի
Ս.
Կարապետ
եկեղեցւոյ
անուանակոչութեան, հիմնադրութեան եւ օծման
31-րդ տարեդարձի նշում:
Թեմի առաջնորդ Խորէն եպս. Տողրամաճեան իր
քարոզին մէջ խօսելով Յովհաննէս Մկրտիչի
կեանքին եւ ունեցած գործունէութեան մասին`
վեր
առաւ
եւ
արժեւորեց
անոր
համարձակախօսութիւնը,
ճշմարտութիւնը
բացայայտելու ուժը եւ յանուն ճշմարտութեան յանդուգն կեցուածքի որդեգրումը:
Անդրադառնալով հայրենի թէ սփիւռքահայութեան կեանքին, մանաւանդ` Սուրիոյ ու յունահայ
գաղութի իրավիճակին, սրբազանը 100-ամեակի սեմին անգամ մը եւս կոչ ուղղեց` յանուն
սկզբունքի, հաւատքի եւ բարոյական արժէքներուն կառչած մնալու եւ հաւաքական
մասնակցութիւն բերելու մեր կառոյցներու եւ սրբութիւններու պահպանման գործին:

Իտալիա
Հայկական Մշակոյթի Եւ Բարեկամութեան Օր
Վերջերս Իտալիոյ Լեչչէ քաղաքին մէջ տեղի ունեցաւ
«Հայկական մշակոյթի եւ բարեկամութեան օր» ձեռնարկը:
Ձեռնարկի
ընթացքին
ներկայացուեցան
հայկական
մշակոյթն ու պատմութիւնը, Հայաստանի տնտեսական
հնարաւորութիւնները,
հայ-իտալական
պատմական
առնչութիւնները եւ հայ համայնքի բազմադարեայ դերը
Փուկլիա նահանգին մէջ:
Իտալիոյ մէջ Հայաստանի դեսպան Սարգիս Ղազարեան ձեռնարկը բնութագրեց որպէս
«միջմշակութային բացառիկ օր եւ երկու հարուստ մշակոյթներու եւ աւանդոյթներու
հանդիպում: Ան իր ելոյթին մէջ անդրադարձած է Հայաստանի եւ Իտալիոյ բարեկամական
յարաբերութիւններուն, խօսեցաւ Փուկլիա նահանգին մէջ բնակող հայ համայնքի մասին:
Ձեռնարկին ներկայացուեցաւ նաեւ լուսանկարիչ Կարէն Կոկչիեանի` Հայաստանի գեղատեսիլ
վայրերու եւ մշակութային յուշարձաններու նկարները: Նշենք, որ դեսպան Ղազարեան
հանդիպում ունեցաւ նաեւ Լեչչէի քաղաքապետին եւ առեւտրաարդիւնաբերական պալատի
նախագահին հետ, եւ որոշուեցաւ, որ այս տարուան ընթացքին պիտի այցելէ Հայաստան`
համատեղ տնտեսական ծրագիրներու իրականացման հեռանկարներու շուրջ քննարկումներ
կատարելու նպատակով: Հանդիպումի ընթացքին դեսպանը տեղեկացաւ, որ 2014-15
ուսումնական տարեշրջանին Լեչչէի աւագ դպրոցներուն մէջ կազմակերպուած են իտալահայ
հանրայայտ արձակագիր Անթոնիա Արսլանի «Արտոյտներու ագարակը» վէպին հանրային
ընթերցումներ:
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Ատրպատական
Ատրպատականի Հայոց Առաջնորդի Եւ
Ազգային Իշխանութեան Հանդիպումը
Թաւրիզի Քաղաքապետին Հետ
Վերջերս Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր
ծ. վրդ. Չիֆթճեան եւ Ազգային իշխանութիւնը հանդիպում
ունեցան Թաւրիզի քաղաքապետ Նաճաֆիի հետ:
Առաջնորդը
շնորհաւորեց
Նաճաֆին`
Թաւրիզի
պատասխանատուութիւնը
ստանձնելուն
համար,
ընդգծելով, որ հայ համայնքը իր կարեւոր ներդրումը ունի
քաղաքին մէջ:
Քաղաքապետ Նաճաֆի իր կարգին վեր առաւ հայ ժողովուրդի շինարար ու տիպար
քաղաքացիի յատկութիւնները եւ գնահատեց առաջնորդին ունեցած գործունէութիւնը:
Այնուհետեւ խօսուեցաւ ծրագրուած շինարարական նոր աշխատանքներու մասին, որոնց
հիմնական նպատակն էր Ատրպատականի հայ համայնքին համար ստեղծել արժանապատիւ
կեցութիւն` իբրեւ ազգային մեծամասնութեան մէջ փայլող գեղեցիկ տարբերակ: Քաղաքապետը
ընդառաջեց շարք մը ծրագիրներու, նաեւ խոստացաւ ապագայ մեծ ծրագիրներու համար ալ
օգտակար հանդիսանալ` ի շահ հայ ժողովուրդի բարօրութեան:
Հանդիպումի աւարտին տեղի ունեցաւ նուէրներու փոխանակում:

Յակոբ Միքայէլեանի Պարգեւատրումը
Շարժապատկերի Ասպարէզին Մէջ
Կազմակերպութեամբ Թաւրիզի քաղաքապետարանի
մշակութային բաժանմունքին, 13 յունուարին Թաւրիզի
Արուեստի եւ մշակոյթի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
պարգեւատրման յատուկ հանդիսութիւն` գնահատելու
համար անցած 30 տասնամեակներու ընթացքին
շարժապատկերի բնագաւառին մէջ իր ներդրումը
ունեցած արուեստագէտ Յակոբ (Սօսիկ) Միքայէլեանի:
Վաստակաշատ
Միքայէլեան
իր
նուիրեալ
ծառայութեամբ եւ արուեստի բնագաւառին մէջ ձեռք բերած յաջողութիւններով տարիներու
ընթացքին վայելած է պետական շրջանակներու յարգանքն ու վստահութիւնը:
Բացման խօսքով Թաւրիզի քաղաքապետական խորհուրդի մշակութային բաժանմունքի կցորդ
Տաւուտ Յուշենք շեշտեց հայ համայնքի դարաւոր ներդրումը երկրի բարգաւաճման գրեթէ բոլոր
ոլորտներուն մէջ: Ապա մշակութային բաժանմունքի պատասխանատու Ալեւի ներկայացուց
մեծարեալը` անդրադառնալով
անոր կենսագրական
գիծերուն
եւ
ծառայութեան
շարժապատկերի մշակութային ասպարէզէն ներս: Ապա Ատրպատականի հայոց թեմի
առաջնորդը Յ. Միքայէլեանին յանձնեց թէ՛ պետութեան գնահատագրերը, թէ՛ առաջնորդական
օրհնութեան գիրը եւ թէ՛ պետական յուշամետալը: Յայտնենք, թէ Թեմական խորհուրդը եւս, առ
ի գնահատանք Յ. Միքայէլեանի վաստակին, արծաթեայ խորհրդանշական նուէր մը յանձնեց
անոր:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Անգարայի Տարանցիկ Հանգամանքը Եւ Պաքուի
Փրկօղակը
«Ժընեւ-2»-ի 2-րդ փուլին նախապատրաստութեան առընթեր կը թէժանայ տարածաշրջանին եւ
յատկապէս Սուրիոյ մէջ արմատաւորուած ծայրայեղ կրօնական խմբաւորումներու
մաքրազտման օրակարգը: Արեւմուտքը եւ այս պարագային Միացեալ Նահանգները կը թուին
խորապէս մտահոգուած ըլլալ այս խմբաւորումներուն վերահսկողութենէ դուրս ըլլալու
իրողութեամբ:
Կրօնական հանգամանքի շահարկումը, նման պատերազմական իրավիճակներու ընթացքին,
եթէ կարճաժամկէտ դրուածքով մարտավարական որոշակի առաւելներ կ՛ապահովէ տուեալ
կողմին, ապա երկար գիծի վրայ անպայման պումըրանկի ազդեցութիւն կը գործէ: Փաստերը
այս առումով բազմաթիւ են, Աֆղանիստանէն սկսեալ մինչեւ աշխարհաքաղաքական
կեդրոններու մէջ արձանագրուած շրջադարձային պատահարները:
Իրաքի իշխանութիւնները, անշուշտ միջազգային ներշնչումներով եւ համապատասխան
օժանդակութիւններով սահմանային շրջանները մաքրազտելու գործողութիւններու ձեռնարկած
են: Երեւոյթները կրնան դիտարկուիլ անշուշտ միջազգային հակաահաբեկչական պայքարի
ընդհանուր ծրագիրներու շրջանակներուն մէջ:
Հասարակաց մտահոգութիւններու չէզոքացման մղումներ կարելի է նկատել նաեւ սուրիական
կողմերուն մօտ: Հասարակաց` ոչ միայն իրաքեան իշխանութիւններու ձեռնարկած
գործողութիւններուն նկատմամբ, այլ նոյնիսկ ներսուրիական: Այսօր թէ՛ կառավարական եւ թէ՛
հակակառավարական (իր դասական իմաստով) կողմերը ծայրայեղ կրօնական զինեալ
խումբերէն ձերբազատելու խնդիր կը դիմագրաւեն: Եւ գուցէ ա՛յս մէկը ինքնին Ժընեւի
մասնակից սուրիական կողմերուն քաղաքական ենթագիտակցութեան մէջ հասարակաց մղումն
է, որ Ժընեւը փրկելու ուղիները բաց կը պահէ երկու հիմնական կողմերուն առջեւ:
Հասարակաց այս մղումը կը թուի, որ միայն ներսուրիական հասկացողութիւն չէ: Ժընեւի
գլխաւոր հովանաւորները եւս այս միացեալ մօտեցումին անհրաժեշտութիւնը կ՛ընդգծեն
անուղղակիօրէն: Այս պարունակին մէջ կը դիտարկուի նաեւ Միացեալ Նահանգներու
արտաքին գործոց նախարար Ճոն Քերրիի յայտարարութիւնը Սուրիոյ նախագահի դիրքերուն
ամրապնդման կամ ընդհանրապէս վարչակարգի անմիջական տապալումի պահանջի
շեշտադրումներուն փոփոխութեան մասին: Անցումի կառավարութեան առաջադրանքի
ուրուագծումը փաստօրէն ուժերու գոյավիճակի (սթաթիւս քոյի) պահպանման համազօր
միջանկեալ լուծում է, որուն երկկողմանի մղումը մեծ վտանգին դիմաց պատնէշ ստեղծելու կը
միտի:
Ծայրայեղական իսլամական զինեալներու Սուրիա թափանցման հիմնական ուղիներէն կը
նկատուի Թուրքիան, որ համաշխարհայնացած այս վտանգին զարգացման տարանցիկ ճամբու
հանգամանք ստացած է թէ՛ զինելու եւ թէ՛ ֆինանսաւորելու առումով: Համաշխարհային այս
վտանգին ձեւաւորման մէջ իր ներդրումը ունի նաեւ Պաքուն, որուն քաղաքացիները
հարիւրաւորներով կը գտնուին տարատեսակ ծայրայեղական խմբաւորումներու շարքին եւ
որոնք տարբեր առիթներու կը յայտարարեն, թէ իրենց նպատակն է կռուիլ ռուսերու, հայերու
եւ իրանցիներու դէմ: Ազրպէյճանցի զինեալներու սպանութեան երեւոյթներու բազմացումը
վերջին շրջանին ամենայն հաւանականութեամբ շարժիչ դեր ունեցաւ պաշտօնական Պաքուի
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պաշտօնատարներուն այն յայտարարութեան, որ Պաքուն պատրաստ է միանալու Իրաքի կողմէ
ձեռնարկուած ծայրայեղ կրօնականութեան դրօշին տակ համախմբուած զինեալներու
չէզոքացման
ծրագիրներուն:
Արեւմուտքի
կողմէ
տեսանելի
դարձող
հակածայրայեղականութեան դրսեւորումներուն դիմաց Պաքուի այս փորձը փրկօղակի
կառչելու տպաւորութիւն կը ձգէ: Հակառակ անոր, որ սուր կերպով սպառնալիք է
ծայրայեղական կրօնականութիւնը Պաքուի իշխանութիւններուն:
Յիշելը կ՛արժէ, որ Անգարան Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի նախապատրաստութեան
իր աշխատանքներուն ընթացքին ամենաբարձր մակարդակներով յայտարարած էր, որ
Թուրքիոյ արտաքին դիւանագիտութիւնը պէտք է աշխուժ աշխատի վերականգնելու համար
Թուրքիոյ վարկն ու հեղինակութիւնը միջազգային հանրային կարծիքին առջեւ: Անմարդկային
արարքներով յատկանշուող ծայրայեղականութեան արմատաւորման համար տարանցիկ
երկրի վերածուած ըլլալու հանգամանքը բաւական պիտի դժուարացնէ Անգարայի առաջադրած
վարկի վերականգնման աշխատանքները:

«Ա.»
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ԿՆՋԱԿԱՆ

«Քոնվըրս» Մարզակօշիկներուն Պատմութիւնը
1908 թուականին ձմեռնային կօշիկի արտադրամասի աշխատող ամերիկացի Մարքիս
Միլս քոնվըրսը կ՛որոշէ առանձին գործի ձեռնարկել եւ կը հիմնէ ընտանեկան
«Քոնվըրս» ընկերութիւնը: Մարզանքի զարգացումն ու Ողիմպիական խաղերու փառքը
խթան կը հանդիսանան, որպէսզի
Քոնվըրսը
մարզական
կօշիկներ
արտադրէ:
1915 թուականին Քոնվըրսը թենիսի
կօշիկներու հաւաքածոյ մը կ՛արտադրէ,
իսկ 2 տարի վերջ շուկայ կ՛իջնեն «Օլ
սթար» մարզակօշիկները, որոնք կը
դառնան դարու առասպելը:
1936
թուականին
պասքեթպոլը
կ՛ընդգրկուի Ողիմպիական խաղերու
ծրագրին մէջ, իսկ առաջին յաղթանակը կը տանի խումբ մը, որուն անդամները կը
կրէին «Քոնվըրս» մարզակօշիկները:
Պատերազմէն ետք «Քոնվըրս»-ը դուրս եկաւ մարզասրահներէն եւ իր արժանի տեղը
գտաւ առօրեայ կեանքի մէջ: «Քոնվըրս» մարզակօշիկները որդեգրեց անուանի
դերասան Ճէյմս Տինը, իսկ աղջիկները «Քոնվըրս» կը կրէին հագուստներուն հետ: 1960ական թուականներուն «Քոնվըրս»-ը կը դառնայ Հիփիներու շարժման ուղեկիցը: Անոնք
կը
պայքարէին
մորթէ
եւ
կաշիէ
հագուստներուն դէմ:
1966
թուականին
«Քոնվըրս»-ը
կը
զարգացնէ
մարզակօշիկներու
գունային
տեսականին: Մեր օրերուն «Քոնվըրս»-ի
չափազանց ճոխ հաւաքածոյ մը ողողած է
շուկան:
20-րդ դարու վերջաւորութեան «Քոնվըրս»-ը
չդիմացաւ «Ատիտաս», «Ռիպոք» եւ «Նայք»
ընկերութիւններու հետ մրցակցութեան եւ
դուրս մնաց մարզական շրջանակներէն: Այժմ «Քոնվըրս»-ը կը շարունակէ արտադրել
մարզական տեսականի, սակայն` աւելի թեթեւ մարզաձեւերու համար:
Այսօր «Քոնվըրս»-ը իւրաքանչիւր նորաձեւ զգեստապահարանի մասնիկն է.
երիտասարդներու` սիրելին: «Քոնվըրս»-ը ռոք-ն-ռոլականներու, երիտասարդ ու ազատ
ոճի խորհրդանիշն է:
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Տօներ Աւանդութիւններ. Ս. Սարգիս
Ս. Սարգիսը թէ՛ պատմական անձնաւորութիւն է, եւ թէ՛
սրբազան առասպելական կերպար` օժտուած տարբեր
հմայական յատկանիշներով եւ գործառոյթներով: Ան
զանազան զրոյցներու, երգերու եւ առասպելներու հերոսն է:
Ս. Սարգիս պատմական անձը ապրած է 4-րդ դարուն, ան
Կեսարիոյ հռոմէացի զօրավար էր, որ խուսափելով
Յուլիանոս Ուրացող կայսեր հալածանքներէն` իր տղուն`
Մարտիրոսին հետ ապաստանած է Հայաստան, ապա
անցնելով Պարսկաստան` զինուորական ծառայութիւն կը
կատարէ Շապուհ թագաւորին մօտ: Իմանալով, որ
Սարգիսը քրիստոնեայ է, Շապուհը կը պահանջէ, որ ան
երկրպագէ կրակին, սակայն Սարգիս կը մերժէ եւ կը
կործանէ բագինը: Զայրացած ամբոխը կը յարձակի եւ կը
սպաննէ անոր որդին, իսկ Սարգիսը կը բանտարկուի եւ
ապա կը գլխատուի: Կը սպաննուին նաեւ անոր
հաւատարիմ 14 զինուորները:
Նահատակուելէն ետք Սարգիսի մարմնին վրայ լոյս կը ծագի: Մ. Մաշտոց անոր մասունքները
Հայաստան բերել կու տայ: Մասունքները կ՛ամփոփուին Կարբի աւանին մէջ, իսկ Ուշիի մէջ եւ
Գագա դաշտին վրայ կը կառուցուին անոր անունը կրող առաջին եկեղեցիները. այսպէս,
Սարգիս Զօրավարը կը սրբացուի հայոց եկեղեցւոյ կողմէ` իբրեւ քրիստոնէութեան համար
մարտնչող նահատակ:

Ս. Սարգիս, Որպէս Սիրահարներու Տօն
Ժողովրդական աւանդութեան մը համաձայն, Ս.
Սարգիսը կը սիրահարուի յոյն թագաւորին աղջկան
եւ կը փախցնէ զայն: Հետապնդողներէն ազատելու
համար ան զօրաւոր բուք կը բարձրացնէ եւ շատեր
խեղդամահ կ՛ըլլան: Ահա թէ ինչո՛ւ ամէն տարի
տօնի օրերուն բուք կը բարձրանայ: Այս զրոյցին
պատճառով ալ սիրահարածները Ս. Սարգիսը
ընտրած են որպէս իրենց բարեխօսը: Ան միշտ
կ՛օգնէ իրեն դիմող սիրահարներուն: Այդ օրը
երիտասարդները կ՛աղօթեն, որպէսզի սուրբը
իրենց աղօթքները Աստուծոյ հասցնէ: Բայց մինչ
այդ անոնք պէտք է հետեւին Գրիգոր Լուսաւորիչի
սահմանած առաջաւորաց պահին:
Ժամանակի ընթացքին Ս. Սարգիսի տօնը անփոփոխ մնացած է, սակայն վերջին տարիներուն,
Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսին տնօրինութեամբ, Ս. Սարգիս զօրավարին տօնը
հռչակուած է որպէս երիտասարդներու օրհնութեան օր, եւ Ս. պատարագի աւարտին կը
կատարուի երիտասարդներու օրհնութեան կարգ:
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