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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՍ ՀԵՏ, ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ ՀԱՄԱՐ
Խաւարից լոյս ծագեցաւ,
Երեւում էին յոյսեր
Դաշնակցութեան ցանած սերմեր
Տալիս էին նոր բոյսեր:

Ծնաւ հայ ժողովուրդի սիրտէն, անոր
հետ եղաւ պատմութեան բոլոր
դժուարին ուղիներուն վրայ եւ կրեց
անոր
բոլոր
տառապանքներուն
ծանրութիւնը: Նպատակ ունենալով
ամբողջական
Հայաստանին
վերատիրանալը, ինչպէս նաեւ հայ
ժողովուրդի հաւաքական շահերը
պաշտպանելու հրամայականը, 125
տարի առաջ գաղափարական երեք
երիտասարդներու
ջանքերով ան
յայտնեց
իր
անունը՝
Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցութիւն:
Քուէյթի դաշնակցական ընտանիքը, «Ժողովուրդիս հետ, հայրենիքիս համար»
կարգախօսով, ժողովրդային մեծ հանդիսութեամբ մը, Ուրբաթ, 11 Դեկտեմբեր 2015-ին,
Քուէյթի մասնաւոր դպրոցներու սրահէն ներ տօնեց Հայ Յեղափոխական
Դաշնակցութեան 125 ամեակը, ներկայութեամբ՝ Քուէյթի եւ Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ
Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի, Քուէյթի մօտ ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր
Դեսպան՝ Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեանի, Ազգային մարմիններու ներկայացուցիչներու եւ
Դաշնակցական ընտանիքի համակիրներու հոծ բազմութեան:
Բացումը կատարուեցաւ Քուէյթի Պետութեան, Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցութեան քայլերգներով:
Ներկաներուն բարի գալուստ մաղթեց՝ օրուան հանդիսավար՝ ընկհ. Մարալ
Համպոյեան, ապա խնդրեց ներկաներէն մէկ վայրկեան լռութեամբ յոտնկայս՝ յարգելու
յիշատակը մեզմէ առյաւէտ բաժնուած ՀՅԴ-ի հիմնադիրներուն եւ ընկերներուն
անմոռաց յիշատակը: Այնուհետեւ արժեւորելով Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան
125 տարիներու վաստակը՝ ըսաւ.«125 տարիներ ՀՅԴ արդարօրէն կոչուեցաւ

հայրենակերտ կազմակերպութիւն: Հոգեկան անհուն հպարտութեամբ կը խոնարհինք
Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 313, àõñµ³Ã, 18 ¸»Ïï»Ùµ»ñ, 2015

1

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

այս կուսակցութեան մտքի, զէնքի ու գաղափարի բոլոր այն ընկերներուն առջեւ, որոնք
կերտեցին ՀՅԴ-ի պատմութիւնը:
Մեր պատմութեան այս վճռական պահուն «Ժողովուրդիս հետ, Հայրենիքիս համար»
կարգախօսը պէտք է դառնայ մեր բոլորին ցնցող ուժը, մեզ դրդելով ամէն օր, ամէն ժամ
աշխատիլ եւ պայքարիլ, որպէսզի կարողանանք իրականացնել հայ ժողովուրդի
դարաւոր երազանքը եւ հասնիլ մեր արդար նպատակին»:
Այնուհետեւ Քուէյթի ՀՅԴ Պատասխանատու կազմի խօսքը փոխանցեց Ընկ. Յակոբ
Պետիրեան: Խօսելով դաշնակցականի կերպարին մասին ան ըսաւ. «Ի պահանջեալ

հարկին, կեանքի գնովն իսկ ծառայելու հայրենիքին»: Ահա այս մեկնաբանութեան մէջ
ամփոփուած ու կերտուած է Դաշնակցականի կերպարն ու ինքնութիւնը: Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը հայ ազգին տուած է գաղափարական մը, հայրենիքի
եւ ազատութեան գաղափարականը: Անոր իրագործման համար շարժման մէջ դրած է իր
միտքն ու բազուկը»: Իսկ վերարժեւորելով նախնեաց վաստակը՝ աւելցուց. «Այս
կուսակցութիւնը իր հիմնադրութեան առաջին օրէն դարձաւ համազգային եւ բազմաթիւ
նուիրեալներ բոլորուեցան շուրջը, որ իր սրբազան դրօշին վրայ բոցավառ տառերով
արձանագրեց «Մա'հ կամ ազատութիւն» ու ազատութեան ճանապարհին վրայ զոհեց իր
անձնուէր
զաւակները,
որոնք
զոհուեցան
Պանք
Օթօմանի,
Խանասորի,
Վասպուրականի, Սասունի, Սարդարապատի, Բաշ
Ապարանի, Լիզպոնի, եւ Արցախի մէջ, որպէսզի
ապահովեն
հայ մարդու բարօրութիւնը եւ
հայրենիքի ազատութիւնն ու անկախութիւնը»:
Գեղարուեստական յայտագիրի բացումը կատարեց
Ազգային Առաջնորդարանի «Բարսեղ Կանաչեան»
երգչախումբը՝
ներկայացնելով
«Զէյթունցիներու
քայլերգը», «Զարթիր Լաօ» եւ «Է Հէ՜յ Ոտքի Հայ
Ժողովուրդ» հայրենասիրական երգերը:
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Սոյն տօնախմբութեան առթիւ ելոյթ ունեցաւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան
Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան Տիար Ֆատէյ Չարչօղլեան: Ան, գնահատելով Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցութեան ներկան ու անցեալը, ըսաւ. «ՀՅԴ արարուել է, որպէս
հայի տեսակի պաշտպանութեան եւ պահպանման համար մղուող պայքարի
կուսակցութիւն, այդպիսին է եղել իր 125-ամեայ պատմութեան ողջ ընթացքում,
այդպիսին է նաեւ այսօր»:
Այնուհետեւ ելոյթ ունեցաւ ՀՕՄ
«Եարխուշտա» ռազմաշունչ պարը:

ՔՄՄ

«Շաքէ»

պարախումբը՝

ներկայացնելով

Սիամանթոյի «Դարերու Վրէժ» բանաստեղծութիւնը տպաւորիչ կերպով ներկայացուցին
Քուէյթի Քրիստափոր Երիտասարդական Միութեան ընկերներէն՝ Ընկ. Քրիստ
Գարակէօզեան, Ընկհ. Սէրլի Թովմասեան եւ Ընկհ. Կասիա Աբիկեան: Բեմէն
ցուցադրուող յատուկ պատրաստուած տեսերիզը առաւել տպաւորիչ դարձուց ասմունքը
եւ յուզախառն պահեր ստեղծեց հանդիսատեսին մօտ, երբ պաստառին վրայ երեւցաւ
Ուիլսընեան քարտէսը, որուն վրայ զետեղուեցաւ աւելի քան 100 պատանիներու եւ
երիտասարդներու լուսանկարները:
Բարձր տրամադրութեան ներքոյ ներկաները
ունկնդրեցին օրուան բանախօսին՝ ՀՅԴ Լիբանանի
Կեդրոնական Կոմիտէի անդամ Ընկ. Մելիք
Գարակաւուրեանին, որ բովանդակալից ձեւով
ներկայացուց
Հայ
Յեղափոխական
Դաշնակցութեան
առաքելութեան
ուղին՝
անցեալին եւ ներկայիս:
Այնուհետեւ անգամ մը եւս ելոյթ ունեցաւ «Շաքէ»
պարախումբը՝
այս
անգամ ներկայացնելով
«Քոչարի»
պարը:
Հարկ
է
նշել,
որ
գեղարուեստական
իւրաքանչիւր
բաժինի
ներկայացումէն առաջ, բեմին վրայ զետեղուած մեծ
պաստառին վրայ երեւցաւ Դաշնակցական յայտնի
գործիչի
մը
խօսքը՝
արտասանուած
ՀՅԴ
տօնակատարութիւններու առիթով, որ օրուան
մթնոլորտը դարձուց առաւել ազդու եւ անոր տուաւ մեծ յուզականութիւն:
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 125 ամեակի տօնակատարութեան վերջին
աքորտը հնչեցուցին այս առթիւ հրաւիրուած սիրուած երգիչներ Ներսիկ եւ Արաբօ
Իսպիրեանները՝ իրենց երգահանդէսով: Առաջին բաժինի աւարտին անոնք երգեցին
վերջին շրջանին սիրելի դարձած երգերէն՝ «Պիտ պաշտպանեմ», «Տուն իմ հայրենի»,
«Մուշ, երկիր պապական» եւ այլն:
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Իսկ երկրորդ բաժինին սրահը թնդաց ազգային-հայրենասիրական երգերու
հնչիւններուն տակ: Հանդիսականներն ու բեմ բարձրացած Քուէյթի Քրիստափոր
Երիտասարդական Միութեան եւ Հրայր Դժոխք Պատանեկան Միութեան ընկերները

ծածանեցին իրենց ձեռքի դրօշակները եւ երգիչներուն հետ վանկարկեցին «Ձա'յն տուր,
ով ֆետայ», «Դրոյի յիշատակին», «Հայ քաջեր» եւ «Մենք անկեղծ զինուոր ենք»:
Մինչ հանդիսութեան աւարտը, հայրական պատգամը փոխանցեց Քուէյթի եւ
Շրջակայից Թեմի Առաջնորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան, վեր առնելով Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցութեան դերը
հայրենիքի մէջ եւ սփիւռքի տարածքին:
Առաջնորդ Հայր Սուրբը մասնաւորաբար
ըսաւ.
«Հայ
Յեղափոխական
Դաշնակցութիւնը 125 տարի պայքարեցաւ
ու պիտի շարունակէ պայքարիլ՝ հայ
ժողովուրդին ապահովելու ազատ եւ
բարօր կեանք»:
Չխախտելով Դաշնակցական հաւաքներու
բարի
աւանդոյթը,
125
ամեակի
հանդիսութեան փակումը տեղի ունեցաւ
«Արիւնոտ Դրօշ» երգով, զոր երգիչին հետ
յոտնկայս կատարեց ամբողջ սրահը՝
ծածանելով
ՀՅԴ-ի
եւ
եռագոյն
դրօշակները:

www.armenianprelacykw.org
www.aztarar.com
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Քուէյթի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան Արտակարգ
եւ Լիազօր դեսպան՝ տիար Ֆատէյ Չարչօղլեանի խօսքը
Շնորհաւորում եմ բոլորին Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան կազմաւորման 125-ամեակի
կապակցութեամբ: Դաշնակցութիւնը հայ իրականութեան մինչ այսօր գործող ամենահին և
կայացած կուսակցութիւններից է: Կայացած` թէ իր գաղափարախօսութեամբ, թէ`
Հայաստանեան ներքաղաքական կեանքում ունեցած իր դիրքով ու դերով, թէ` Սփիւռքում
հայապահպանութեան և ազգային ինքնագիտակցութեան սերմանելու գործում իր
դերակատարմամբ:
Դաշնակցութեան
ծնունդը
հայ
յեղափոխական
մտքի,
պայքարի
և
ազատագրման
գաղափարախօսութեան,
ինչպէս նաև հայ ժողովրդի կեղեքումներին ու
հալածանքներին վերջ դնելու և ընդհանուր
թշնամու դէմ համաժողովրդական պայքարի
անհրաժեշտութեան
արդիւնք
էրֈ ՀՅԴ
արարուել
է
որպէս
հայի
տեսակի
պաշտպանութեան և պահպանման համար
մղուող պայքարի կուսակցութիւն: Այդպիսին է
այն եղել իր 125-ամեայ պատմութեան ողջ
ընթացքում, այդպիսին է նաև այսօր: Իր
գործունէութեան առաջին իսկ քայլերով
Դաշնակցութիւնն ապացուցել է դա, և աւելի քան մէկ դար շարունակաբար ապացուցում է
գործի, այլ ոչ թէ խօսքի նուիրեալ լինելըֈ
Անշուշտ` ժամանակի հոսքին համընթաց բազմիցս փոխուել են պայքարի միջոցներն ու
պարագաները: Սուրը փոխարինուել է գրչով, գրիչը` բահով, բահը` կրկին սրով: Սակայն հայ
ժողովրդի պահպանման և բարեկեցութեան համար պայքարի գաղափարը մնացել է
անփոփոխ, իսկ Դաշնակցութիւնը մշտապէս եղել է համահայկական այդ պայքարի
առաջնագծումֈ
ՀՅԴ առանցքային դերակատարում ունէր 19-20րդ դդ ֆիտայական շարժման, թուրք և քուրդ
հարստահարիչների
դէմ
պայքարի կազմակերպման
կամաւորներին
զէնքով
ապահովելու գործումֈ Կուսակցութիւնը ղեկավար դեր ունէր այդ դժուարին շրջանում հայ
ժողովրդի ինքնապաշտպանական մարտերում՝ Խանասորից ու Սբ․ Առաքելոց վանքի կռուից
մինչև Բաքուի և Գանձակի դէպքերըֈ Վանի ինքնապաշտպանութիւնից մինչև Սարդարապատի,
Ղարաքիլիսայի ու Բաշ Ապարանի հերոսամարտերֈ
Ապա, 1918թ-ին Դաշնակցութիւնն առաջատար դերակատարութիւն ունեցաւ նաև դժուարագոյն
պայմաններում դարեր ի վեր փափաքած հայոց պետականութեան վերածննդին և Հայաստանի
Առաջին Հանրապետութեան պետական շինարարութեան գործումֈ
Երբ Հայաստանի Հանրապետութեան խորհրդայնացոմով Դաշնակցութիւնը դուրս մղուեց
Հայրենիքից,
այն
իր
ազգանուէր
գործունէութիւնը
ծաւալեց Սփիւռքում` ջանքերն
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ուղղելով հայապահպանութեան
կարևոր խնդրին:

և

հայապաշտպանութեան

ոչ

պակաս

դժուար

ու

Հայոց ցեղասպանութեան հարիւրերորդ տարելիցի տարում յատկապէս կարևոր է նշել Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցութեան առաջնային և նախաձեռնող դերը Հայ Դատի հետապնդման,
պահանջատիրութեան արդար հուրն անշէջ պահելու գործումֈ
Քսաներորդ դարավերջին ՀՅԴ կրկին առաջամարտիկներից մէկն եղաւ՝ այս անգամ մայր հողի
վրա`հինաւուրց Արցախում`
մեր
գոյութեան
իրաւունքը
հերթական
անգամ
ապացուցող գոյամարտում:
Այժմ`երբ հայ ժողովրդի ստեղծած ամուր ազգային պետականութիւնն իր արժանի ու հաւասար
դիրքն է գրաւել անկախ պետութիւնների համաշխարհային ընտանիքում` Դաշնակցութիւնը մի
նոր եռանդով է շարունակում իր ազգանուէր գործունէութիւնը թէ Մայր Հայաստանում,
թէ`Արցախում, թէ` Սփիւռքում: Դաշնակցութիւնը հանդիսանում է նաև այն կարևոր կապող
օղակներից մէկը, որով հայ ժողովրդի բոլոր հատուածները փոխնպաստում են հայի տեսակի
պահպանմանը և հայութեան համընդհանուր զարգացմանն ու բարգաւաճմանը:
Քուէյթի հայ համայնքն այս համատեքստում ևս բացառութիւն չէ: Այստեղ բացառիկ է Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցութեան դերը համայնքային կյանքի կազմակերպման, ինչպէս նաև
երիտասարդ
սերունդների`
հայրենասիրութեան
և
պահանջատիրութեան
ոգով
դաստիարակելու գործում: Դաշնակցութիւնը նաև մշտապէս նեցուկ է կանգնում Հայ
Առաքելական եկեղեցու Քուէյթի թեմին` շարունակաբար ամենաակտիւ ջանքերը գործադրելով
վերջինիս առկայ դժուարին խնդիրների լուծման ուղղութեամբ:
Այո, ՀՅԴ համահայկական կուսակցութիւն է, որպիսին եղել է իր սկզբնաւորումից ի վեր:
Կազմաւորուելով կովկասահայ շրջանակներում՝ այն մշտապէս բազմապատկել է իր ջանքերը
հայաբնակ յատկապես այն վայրերում, ուր ամէնից օրհասական է եղել միասնական բռունցքով
հանդէս գալու հրամայականըֈ Մեր օրերում էլ այն հաւատարիմ է համահայկականութեան
գաղափարին՝ գործելով Հայաստանի Հանրապետութիւնում, Արցախում և Սփիւռքումֈ
Վստահ եմ, որ ևս մէկ դար յետոյ ՀՅԴ հերթական յոբելեանների մեր ապագայ բանախօսները այս
նոյն կերպ են նկարագրելու Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան էութիւնն, տեսլականն ու
ապագանֈ Ինձ մնում է միայն մաղթել բոլորիս, որ հետագայ տասնամեակներն ու
հարիւրամեակները Դաշնակցութեան, ինչպէս նաև ողջ հայութեան համար լինեն խաղաղ,
կառուցողական պայքարի տարիներ, իսկ բոլորիս միասնական ջանքերի առիթը՝ միմիայն
համայն հայութեան բարեկեցութիւնըֈ
Որպէս Քուէյթում Հայաստանի Հանրապետութեան առաջին դեսպան իմ երախտագիտութիւնն
եմ հաւաստում Քուէյթում ՀՅԴ բոլոր անդամներին՝ դեսպանութեան հիմնադրման առաջին իսկ
օրուանից մեր կողքին լինելու, սերտ աջակցութեան և համագործակցութեան համար: Իմ կողմից
վստահեցնում եմ, որ թէ ՀՀ դեսպանը, թէ դեսպանութեան ողջ անձնակազմը նոյնպէս կանգնած
են Քուէյթի հայ համայնքի կողքին:
Օգտուելով առիթից, ցանկանում եմ մէկ անգամ ևս յղել շնորհաւորանքներս և լաւագոյն
բարեմաղթանքներս ՀՅԴ 125-ամեակի կապակցութեամբ:
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Քուէյթի ՀՅԴ Պատասխանատու Կազմի ներկայացուցիչ՝
Ընկ. Յակոբ Պետիրեանի խօսքը
Գերապատիւ Հայր Սուրբ,
Մեծարգոյ Դեսպան Հայաստանի Հանրապետութեան,
Պատուարժան ազգային մարմիններու եւ միութիւններու
ներկայացուցիչներ,
Յարգելի ներկաներ, ընկերուհիներ եւ ընկերներ,
Սրտի անհուն բերկրանքով եւ մեծ գոհունակութեամբ,
ՀՅԴ շրջանիս Պատասխանատու Կազմի անունով բարի
գալուստ կը մաղթեմ ձեր բոլորին եւ մեծապէս
շնորհակալութիւն կը յայտնեմ ձեզի, որ ընդառաջեցիք
մեր հրաւէրին:
Մեզի համար աւանդութիւն դարձած է ամէն
տարեվերջին,
Հայրենիքի
եւ
սփիւռքի
բոլոր
գաղթօճախներուն մէջ, մեր մեծ ընտանիքը՝ Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը, իր երդուեալ ընկերներով եւ համակիրներով մեր
ժողովուրդին նոր երազներ ու իղձեր հաղորդելու նպատակով, 125-րդ անգամ կը նշէ իր տօնը,
հայ ժողովուրդի տօնը, դաշնակցականի տօնը, դաշնակցութեան տօնը:
Այսօրուան այս հանդիսութիւնը միայն տօնակատարութիւն մը չէ, այլ՝ հաշուետուութեան օր է:
Այս մէկը յատուկ է միայն մեզի, որովհետեւ մենք հաշուետու ենք ո'չ միայն մեզի, մեր կառոյցին,
մեր կանոնագրին առջեւ, այլեւ պատասխանատուութեան ոգիով հաշուետու ենք մեր
ժողովուրդի ու մեր խղճի առջեւ՝ միշտ հաւատարիմ մնալով մեր սրբազան երդումին եւ
սկզբունքներուն:
Հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ չկայ ազգային գաղափարի մը շուրջ համախմբուած
հաւաքականութիւն մը՝ ինչպիսին է Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը, որ ծնաւ հայ
ժողովուրդի անհուն տառապանքէն ու ծով ցաւերէն, իբրեւ արտայայտիչը անոր ազատ ու
անկախ ապրելու կամքին:
Ո՞վ է դաշնակցականը: «Ի պահանջեալ հարկին, կեանքի գնովն իսկ ծառայելու հայրենիքին»:
Ահա այս մեկնաբանութեան մէջ ամփոփուած ու կերտուած է Դաշնակցականի կերպարն ու
ինքնութիւնը:
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը հայ ազգին տուած է գաղափարական մը, հայրենիքի եւ
ազատութեան գաղափարականը: Անոր իրագործման համար շարժման մէջ դրած է իր միտքն ու
բազուկը:
125 ամեայ պատմութիւնը կը վկայէ, թէ հայրենիքի, Արցախի եւ հայ ժողովուրդի
անվտանգութիւնը մնացած են ու կը մնան անզիջելի նպատակներ Հայ Յեղափոխական
Դաշնակցութեան համար:
Այս կուսակցութիւնը իր հիմնադրութեան առաջին օրէն դարձաւ համազգային եւ բազմաթիւ
նուիրեալներ բոլորուեցան շուրջը, որ իր սրբազան դրօշին վրայ բոցավառ տառերով
արձանագրեց «Մա'հ կամ ազատութիւն» ու ազատութեան ճանապարհին վրայ զոհեց իր
անձնուէր զաւակները, որոնք զոհուեցան Պանք Օթօմանի, Խանասորի, Վասպուրականի,
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Սասունի, Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի, Լիզպոնի, եւ Արցախի մէջ, որպէսզի ապահովեն
հայ մարդու բարօրութիւնը եւ հայրենիքի ազատութիւնն ու անկախութիւնը:
Սիրելի' ներկաներ,
Ահա թէ ինչ կը թելադրէ մեզի Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 125 տարիներու
հերոսական ու հայանուէր պատմութիւնը: Կուսակցութիւն մը, որ իր պատմութեան ընթացքին
իր յաջողութիւններու եւ ձախողութիւններու ժամանակ միշտ իր
կողքին ունեցած է
համակիրներու հզօր բանակ մը՝ շնորհիւ իր ունեցած ազգային գաղափարախօսութեան:
Չմոռանանք նաեւ, որ «Մենք անկեղծ զինուորներ ենք, ուխտել ենք ծառայել երկար ժամանակ...»:
Ի Վերջոյ, ՀՅԴ շրջանիս Պատասխանատու Կազմի անունով մեծագոյն շնորհակալութիւններ
Ձեզի՝ շատ սիրելի ժողովուրդ, որ միշտ եղած էք մեր կողքին՝ յայտնելով ձեր զօրակցութիւնն ու
բարոյական աջակցութիւնը:
Այս հանդիսութեան խուռներամ բազմութեան ներկայութիւնը անգամ մը եւս կու գայ
հաստատելու այն իրողութիւնը, թէ 125 ամեայ այս կազմակերպութիւնը իր վարկով եւ
հեղինակութեամբ կը վայելէ հայ ժողովուրդի անսահման վստահութիւնն ու յարգանքը:
ԿԵՑՑԷ' ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ:
ԿԵՑՑԷ' ԱԶԱՏ, ԱՆԿԱԽ ԵՒ ՄԻԱՑԵԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ:
ԿԵՑՑԷ' ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ:
ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ 125 ԱՄԵԱԿ:

Սիրելի Քուէյթահայեր, ՀՄԸՄի մեծ ընտանիքի անունով սրտանց կը
շնորհաւորենք ձեր Ամանորը եւ Սուրբ Ծննդեան տօնը:
եկէ՛ք միասնաբար նշենք այս գեղեցիկ եւ խորհրդաւոր առիթը:
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ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՈՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՆՈՐ
ԿԱԼՈՒԱԾԻՆ
ՍԿԻԶԲ ԱՌԱՒ ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ
ԱՆՈՒՇԱՒԱՆ ՆԱԶԱՐԵԱՆ 60.000 Ք.ՏԻՆԱՐ ՆՈՒԻՐԵՑ
Երեքշաբթի, 1 Դեկտեմբեր 2015 ին, գլխաւորութեամբ
Թեմիս Առաջնորդ՝ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ.
Զօպույեանի, Եկեղեցւոյ Հիմնախնդրի Յանձնախումբը,
ընկերակցութեամբ եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ Արժ. Տէր
Արտակ
Քհնյ.
Քէհեաեանի
ներկայացան
նոր
Առաջնորդարանի
ու
եկեղեցւոյ
կալուածատիրոջ
գրասենեակը ու կալուածի գնման որպէս կանխավճար,
փոխանցեցին 50. 000 Ք. Տինար գումար մը:
Երկու կողմերու պայմանագրութեամբ, Դեկտեմբեր 20 ին,
կալուածատէր Տք. Ֆուատ Ալ Խատրային պիտի փոխանցուի, գումարի երկրորդ բաժիմը՝ 375
000 Ք. Տինար, իսկ 21 Փետրուար 2016 ին, հաշուեփակ պիտի ըլլայ 300 000 Ք. Տինարով:
Այս առիթով, Գերպ. Հայր Սուրբն ու Երեսփոխանական Ժողովի ու Եկեղեցւոյ Հինախնդրի
Գործադիր Մարմնի անդամներէն պատուիրակութիւն մը այցելեց Անթիլիաս, ստանալու
համար Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Գահակալ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի օրհնութիւնը, այս
եկեղեցանուէր աշխատանքի գործընթացի հեզասահ ընթացման համար: Վեհափառ
Հայրապետը իր խոր գոհունակութիւնը ու բարձր գնահատանքը յայտնեց այս կարեւոր
իրագործումին համարֈ Վեհափառը շեշտեց եկեղեցւոյ ու Առաջնորդարանի կալուածին
սեփականատէրը դառնալու կարեւորութիւնը եւ յոյս յայտնեց, որ Քուէյթի եւ Շրջակայից թեմի
մեր ժողովուրդի զաւակները, ինչպէս նաեւ Արաբական Ծոցի ազգայինները եւ այլ շրջաններու
մէջ հաստատուած նախկին Քուէյթահայեր իրենց գործօն մասնակցութիւնը կը բերեն յիշեալ
կալուածի գնման ու կահաւորման ծախսերուն։
Վերադարձին, առաջին առիթով, Գերպ. Հայր Սուրբը, Չորեքշաբթի, 9 Դեկտեմբեր, 2015 ին,
հրաւիրեց համայնքիս բոլոր միութիւններու եւ ազգային մարմիններու գործօն կազմերը,
որպէսզի տեղեակ պահէ կատարուած աշխատանքի հոլովոյթի մասին: Ապա մասնաւորեց
յառաջիկայ երկու ամիսներու ընթացքին կատարուելիք հանգանակութեան հրամայականը,
որպէսզի խոստացուած գումարը յառաջացուի: Առաջնորդ Հայր Սուրբը, Քուէյթի համայնքին
համար պատմական ու անկիւնադարձային շրջան մը յայտարարեց, որ նախաձեռնութիւններու
եւ քաջալերական քաջարի կեցուածքներու հերոսական դէպքեր ու կեցուածքներ պիտի
արձանագրէ, համայնքի վերջին տարիներու ամենաշատ ժամանակ ու աշխատանք խլած
մարտահրաւէրին հաշւոյն:
Աւարտին, Եկեղեցւոյ Հիմնախնդրի Յանձնախումբը, ներկայ ազգայիններուն բաժնեց,
Վեհափառ Հայրապետի այս հարցով կատարած յայտարարութեան պատճենն ու
հանգանակութեան մասնաբաժնի թերթիկները: Այս առիթով, Գերպ. Հայր Սուրբը
ուրախութեամբ յայտարարեց, որ հանգանակութեան բացումը արդէն կատարուած է, Եկեղեցւոյ
Հիմնախնդրի Յանձնախումբի ատենապետի՝ Պրն. Անուշաւան Նազարեանի կողմէ, որ
վերոնշեալ ծրագրին համար նուիրած է 60 000 Ք. Տինար: Յայտարարութիւնը ծափողջոյներով
գնահատուեցաւ: Ապա ներկաները մեկնեցաւ դէպի նոր կալուած՝ որ կը գտնուի Սալուա
շրջանին մէջ: Աւելի քան 70 ազգայիններ, ուղղուեցան եկեղեցւոյ ու առաջնորդարանի նոր
կալուածը, ուր առնուեցան յիշատակի նկարներ:
Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 313, àõñµ³Ã, 18 ¸»Ïï»Ùµ»ñ, 2015

9

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

ՀԱՅԿԱԿԱՆ

Հայաստանն Ու Յունաստանը Կը Դատապարտեն ՏԱՀԵՇին Աջակցելու Թուրքիոյ Քայլերը
Հայաստանն ու Յունաստանը կը դատապարտեն Թուրքիոյ կողմէ ՏԱՀԵՇ ահաբեկչական
խմբաւորումին աջակցութիւնն ու ռուսական օդանաւը վար առնելու քայլը:
Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան եւ
Յունաստանի Հանրապետութեան ազգային պաշտպանութեան նախարար Փանայոթիս
Քամմենոս Երեւանի մէջ տեղի ունեցած հանդիպումի մը ընթացքին անդրադարձաւ շրջանային
անվտանգութեան հարցին: «Մենք ունինք դրացիներ, որոնք կ՛աջակցին ՏԱՀԵՇ-ին: Մենք կը
դատապարտենք
մեր
ռազմավարական
գործընկերոջ
դէմ
ուղղուած
Թուրքիոյ
գործողութիւնները: Մենք կը կարծենք, թէ Թուրքիոյ ընդյատակեայ գործունէութիւնը թոյլ չի
տար իրականացնել միջազգային ահաբեկչութեան դէմ ճշդուած ծրագիրները»: ըսած է
նախարար Սէյրան Օհանեան` աւելցնելով, որ Թուրքիա շատ յաճախ կը խախտէ Յունաստանի
հետ օդային սահմանը, եղած են նաեւ Հայաստանի սահմանը խախտելու փորձեր, եւ յիշեալ
երկու պետութիւնները հանդուրժողականութիւն ցուցաբերած են այդ քայլերուն նկատմամբ,
հետեւաբար Թուրքիան ալ հանդուրժողականութիւն պէտք է ցուցաբերէր, յատկապէս երբ
ռուսական պատերազմական օդանաւը Թուրքիոյ օդային սահմանը չէր անցած:
Յունաստանի պաշտպանութեան նախարարը եւս դատապարտեց ՏԱՀԵՇ-ին աջակցելու
Թուրքիոյ քայլերը` շեշտելով, որ Թուրքիան չկրցաւ ապացուցել, որ ռուսական օդանաւը հատած
է թրքական պետական օդային սահմանը:

Ամերիկացի Ծերակուտականը Դատապարտած Է
Ազրպէյճանի Նախայարձակումը Հայ Ժողովուրդին Դէմ
Միացեալ Նահանգներու Իլինոյս նահանգի հանրապետական ծերակուտական Մարք Քըրք
ջերմօրէն ողջունած է ամերիկահայերը Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտին մէջ տարեկան
տօնակատարութեան, ուր յաճախ ընդգծուած է խաղաղութեան ու ազատութեան ուղղուած
Լեռնային Ղարաբաղի յանձնառութիւնը:
Այս մասին «Արմէնփրես»-ին տեղեկացուց Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը:
«Ազատութեան եւ ժողովրդավարութեան հարցով Լեռնային Ղարաբաղի ունեցած
յանձնառութիւնը նշելու աւելի լաւ վայր չկայ, քան Ծերակոյտը, ինչպէս Ստեփանակերտը`
անկախութեան եւ ինքնորոշման խորհրդանիշ», իր ուղերձին մէջ ըսած է Քըրք:
Ան դատապարտած է Ազրպէյճանի ուժգնացող նախայարձակումը Հայաստանի եւ Արցախի
դէմ` նշելով. «Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը այս պահուն չի զգար այն նոյն խաղաղութիւնն
ու անվտանգութիւնը, ինչպէս մենք Միացեալ Նահանգներու մէջ: Ղարաբաղի հայերը ամէնօրեայ
պայքար կը մղեն իրենց անձին պաշտպանութեան համար` ընդդէմ դրացի Ազրպէյճանի
ոտնձգութիւններուն»:
Քըրք ողջունած է Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան
արտաքին
յարաբերութիւններու յանձնախումբի նախագահ Էտ Ռոյսի եւ դեմոկրատական գործիչ Էլիոթ
Էնկելի առաջարկներու ծրագիրը` ուղղուած հայ-ազպէյճանական սահմանին եւ ղարաբաղեանÜàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ, ÂÇõ 313, àõñµ³Ã, 18 ¸»Ïï»Ùµ»ñ, 2015
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ազրպէյճանական շփման գիծին վրայ զինադադարի դրութեան պահպանման: Ան ընդգծած է, որ
Հայաստանն ու Արցախը իրենց աջակցութիւնը յայտնած են այս առաջարկին, մինչդեռ
Ազրպէյճանը` ոչ:
Միացեալ Նահանգներու ծերակուտականին դիրքորոշումը բարձր գնահատականի
արժանացած է Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի նախագահ Քեն Խաչիկեանի կողմէ, որ յոյս
յայտնած է, որ Մարք Քըրքի հետ աշխատանքները շարունակուին եւ առաջին յարմար առիթին
Ռոյս-Էնկել առաջարկները կեանքի կոչուին:

Մինասեան. «Տակաւին Չէ Յաջողած Գիւղատնտեսութեան
Մարզը Ընկերայինէն Արդիւնաբերական Դաշտ
Տեղափոխելու Գործը»
Հայաստանի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստին ընթացքին քննարկուած է կառավարութեան
ներկայացուցած «Գիւղացիական համագործակցութեան մասին» օրէնքի ընդունման հարցը:
Ազգային ժողովի Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան խմբակցութեան պատգամաւոր
Մարտուն Գրիգորեան, որ յարակից զեկուցողն էր, նշեց, որ քանի տարի է կը պայքարին, որ
նման օրէնք ընդունուի, ու իրեն համար զարմանալի է, որ արտահերթով ու հրատապ
դրութեամբ Ազգային ժողով եկած է այդ օրէնքը: Ան առաջարկեց, որ երկրորդ ընթերցումը ձգեն
յաջորդ տարուան եւ այդ մասին լսումներ կազմակերպուին, որպէսզի օրէնքին հետ կապուած
մտահոգութիւնները փարատին:
«Այս հրատապութեան ետին նպատակ մը կայ, ես կ՛առաջարկեմ մինչեւ երկրորդ ընթերցումը
լսումներ կազմակերպենք Ազգային ժողովին մէջ, որ հասկնանք ինչի մասին է օրէնքը, եւ
որպէսզի բոլորը պատրաստ ըլլան օրէնքի կիրարկման, ոչ թէ հրատապ կարգով ընդունուի,
առանց փարատելու կասկածներն ու չպարզաբանուած հարցերը: Այն տպաւորութիւնը ունիմ, որ
գիւղատնտեսութիւնը հարկային դաշտ տանելու միտում կայ, ինչ որ բացասական կը
գնահատեմ», ըսաւ Մարտուն Գրիգորեան:
Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեան, խմբակցութեան
անունով ունեցած ելոյթին ընթացքին, նախ անդրադարձաւ գիւղատնտեսութեան մարզին մէջ
ստեղծուած վիճակին:
«Տակաւին չէ յաջողած գիւղատնտեսութեան մարզը ընկերայինէն արդիւնաբերական դաշտ
տեղափոխելու գործը, այսինքն` գիւղատնտեսութիւնը այսօր ընկերային է, որովհետեւ
կ’ապահովէ նուազագոյն եկամուտ, ծախսերու վերականգնում, իսկ ներկայիս վարկային
համակարգի պայմաններուն մէջ նոյնիսկ ծախսերը վերականգնելու կարելիութիւնը
կորսնցուցած է», ըսաւ Արծուիկ Մինասեան` աւելցնելով, որ գիւղատնտեսութեան մարզին մէջ
հիմնարար փոփոխութիւնները անհրաժեշտ են:
Մինասեանի կարծիքով, գիւղատնտեսութեան մարզի խնդիրները հետեւանք են նախկին
հանգրուաններու սխալ որոշումներ տալու փաստին, եւ այդ սխալ որոշում տուող անձերը այսօր
առնուազն պէտք է ներում հայցեն: Պատգամաւորը նշեց, որ այդ օրէնքի ընդունման
նշանակութիւնը չափազանց մեծ է, սակայն պէտք չէ հրատապ կարգով ընդունուի, ատիկա
պէտք է լուրջ քննարկումի առարկայ դառնայ, որովհետեւ խոցելի կէտեր ունի:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

Ռուսիա Փոխհատուցում Կը Պահանջէ, Իսկ Թուրքիա Կը
Մերժէ Փոխհատուցել
Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Ալեքսէյ Մեշքով
«ՌԻԱ
Նովոսթի»
լրատու
գործակալութեան
հետ
հարցազրոյցի մը ընթացքին յայտարարեց, որ Մոսկուան այն
կարծիքը ունի, որ Թուրքիոյ գործողութիւնները «իսկական
սպառնալիք» կը ներկայացնեն Ռուսիոյ եւ անոր
քաղաքացիներուն անվտանգութեան համար:
«Թուրքիոյ գործողութիւնները, իսկ կարգ մը պարագաներու
անոր անգործութիւնը իսկական սպառնալիք են Ռուսիոյ եւ
անոր քաղաքացիներուն անվտանգութեան համար», ըսաւ
Մեշքով: Ան ընդգծեց, որ ատիկա Ռուսիոյ եւ Թուրքիոյ քաղաքացիներու փոխադարձ
ուղեւորութիւններու պայմաններուն մասին երկկողմանի համաձայնագիրի կասեցման եւ
ռուսերու այդ երկրի տոմսերու վաճառքէն ձեռնպահ մնալու զբօսաշրջական ընկերութիւններուն
ու գործակալներուն տրուած յանձնարարականին հիմնական պատճառն է:
Մեշքով յայտարարեց, որ Թուրքիան պէտք է ռուսական ռմբաձիգին վար առնուիլը ճանչնայ
իբրեւ յարձակում, երաշխիքներ տայ, որ այդպիսի բան այլեւս պիտի չկրկնուի ու վճարէ
փոխհատուցում:
Ռուսիոյ արտաքին գործոց փոխնախարար Կենատի Կաթիլով եւս շեշտեց. «Թուրքիան պէտք է
Ռուսիոյ փոխհատուցում կատարէ սուրիական հողերուն վերեւ թռիչք կատարող անոր
պատերազմական օդանաւը վար առնելուն համար»:
Սակայն, Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Թանժու Պիլկիչ մեկնաբանելով
այդ յայտարարութիւնները նշեց. «Թրքական իշխանութիւնները Ռուսիոյ «Սու-24»
պատերազմական օդանաւը վար առնելուն համար փոխհատուցում վճարելու մտադրութիւն
չունի»:
Ան ըսաւ, որ Թուրքիա փոխհատուցում պիտի չկատարէ եւ Ռուսիա պէտք է խոստանայ, որ իր
պատերազմական օդանաւերը անգամ մը եւս պիտի չհատեն Թուրքիոյ օդային սահմանը: «Եթէ
չըլլայ խախտում, այդպիսի ճգնաժամային իրավիճակներ եւս չեն կրկնուիր», ըսաւ Պիլկիչ:
Մինչ այդ, «Հապերթիւրք» հաղորդեց, որ թուրք-ռուսական լարուածութեան սկիզբէն ի վեր
Ռուսիա թրքական դրօշ բարձրացուցած 8 առեւտրական նաւեր գրաւած է, իսկ Թուրքիա
հակադարձած է գրաւելով ռուսական դրօշ բարձրացուցած 27 նաւեր:
Միւս կողմէ, ԹԱՍՍ հաղորդեց, որ Ռուսիոյ Թմրեցուցիչներու շրջանառութեան
վերահսկողութեան դաշնակցային ծառայութեան ղեկավար Վիքթոր Իվանով Չորեքշաբթի օր
յայտարարած է. «ՏԱՀԵՇ-ի զինեալները կը վերահսկեն որոշակի տարածքի, ուր ներկայիս կը
գործէ ռուսական օդուժը, եւ անոնք մինչեւ գործողութեան սկսիլը իրենք զիրենք շատ ազատ կը
զգային: Անոնց եկամուտներու աղբիւրներէն մէկը թմրեցուցիչներու փոխադրումն էր»: Ան նշած
է, որ Թուրքիոյ տարածքով մեծ ծաւալի աֆղանական հերոյին կը փոխադրուէր Եւրոպական
Միութեան երկիրներ:
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Թուրքիա Կ՛ուզէ Քաթարի Մէջ Ռազմակայան Հիմնել
Քաթարի մէջ Թուրքիոյ դեսպան Ահմեթ Տեմիրոք
«Ռոյթըրզ» լրատու գործակալութեան յայտնած է, որ
Թուրքիան երկկողմանի համագործակցութեան ծիրին
մէջ մտադիր է ռազմակայան հիմնել Քաթարի մէջ:
«Թուրքիան եւ Քաթարը կը դիմակայեն հասարակաց
խնդիրներ, եւ մենք երկուքս ալ մտահոգ ենք
շրջանային զարգացումներով եւ միւս երկիրներուն
անորոշ
քաղաքականութեամբ:
Մենք
ունինք
ընդհանուր թշնամիներ: Միջին Արեւելքի համար այս
ճգնաժամային
ժամանակաշրջանին
մեր
միջեւ
համագործակցութիւնը կենսական նշանակութիւն ունի», ըսած է Տեմիրոք:
Քաթարի իշխանութիւնները տակաւին չեն մեկնաբանած այս յայտարարութիւնը:

Քարթըր Թուրքիայէն Ետք Կ՛այցելէ Իրաք. Իտալիա 450
Զինուոր Պիտի Ուղարկէ` Պաշտպանելու Համար Մուսուլի
Ամբարտակը
Իտալիոյ
վարչապետ
Մաթէօ
Ռենզի
յայտարարեց, որ Իտալիա անմիջական կերպով
հարիւրաւոր իտալացի զինուորներ պիտի
ուղարկէ` պաշտպանելու համար հիւսիսային
Իրաքի մէջ Մուսուլի ամբարտակը:
Ան նշեց, որ նուազուրդը շահած է իտալական
ընկերութիւն մը, «եւ ամերիկացիներուն կողքին
մեր զինուորներէն 450-ը պիտի ուղարկենք անոր
պաշտպանութեան
օժանդակելու
համար`
աւելցնելով, որ ամբարտակը ՏԱՀԵՇ-ի հետ
վտանգաւոր սահմանագիծի մը վրայ է, մեծ վնասներ կրած է եւ փուլ գալու վտանգը կը
դիմագրաւէ:
Քրտական ուժերը օգոստոս 2014-ին ազատագրած էին ամբարտակը, որ Իրաքի մեծագոյնն է եւ
ուժանիւթ ու ջուր կ՛ապահովէ երկրին հիւսիսը գտնուող աւելի քան մէկ միլիոն բնակիչներու:
Միւս կողմէ, Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարար Էշթըն Քարթըր
Չորեքշաբթի օր անակնկալ կերպով այցելեց Իրաք: Իրաքեան կառավարութեան բանբեր Սաատ
Հատիսի յայտնեց, որ Քարթըրի այցելութեան նպատակը ՏԱՀԵՇ-ի դէմ իր պատերազմին Իրաքի
տրամադրուած ամերիկեան աջակցութիւնը աւելցնելն է:
Ան Իրաքի վարչապետ Հայտար Ապատիի հետ քննարկեց թուրք¬իրաքեան լարուածութիւնը:
Նշենք, որ Քարթըր մէկ օր առաջ այցելած էր Թուրքիա:
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

Մտորումներ Դաշնակցութեան 125-ամեակի առթիւ
Շատ բան կարելի է ըսել ու գրել Դաշնակցութեան
մասին: Դաշնակցութիւն-երեւոյթը ամենէն առաջ,
կուսակցութիւն, կանոնագիր, ծրագիր, զէնք ու
գրիչ, դրօշ ու բահ ըլլալէ անդին, աւելի‘ն,
անբացատրելի‘ն է. Ռոստոմի, իսկ բերնով, ըսուած
«բացատրութեան ամէն մի փորձ, փոքրացնում է
Դաշնակցութիւնը». թող շատ չտեսնեն մեզի մեր
հակառակորդներն
ու
բարեկամները
այս
«ինքնագովութիւնը»...քանի
Դաշնակցութիւնը
ամենահարազատ արտայայտութիւնն է Հայ
ժողովուրդի
անհատականութեան,
հոգւոյն
գաղտնի, անմատչելի անկիւնի մը մէջ թաքնուած`
ասպետականութեան, որ դարերու ընթացքին
փայլատակած է մերթ ընդ մերթ, որպէս Մուշեղ
Մամիկոնեանի վեհանձնութիւն, Գայլ Վահանի
յանդգնութիւն, Դաւիթ Անյաղթի իմաստութիւն, Խրիմեան Հայրիկի պատգամ, Սիամանթոյի
տարերային ժայթքում, Թեհլիրեանի վրիժառութիւն, Անդրանիկի խոյանք թէ Նժդեհի
ցեղապաշտութիւն...ահա, այս բոլորը ամփոփող, ի մի բերող երևոյթն է Դաշնակցութիւնը, որ
ծնաւ` քանի արդէն ժամանակն էր, քանի արդէն Հայ ժողովուրդը սպառած էր իր ապրելու և
գոյատևելու բոլոր իմաստը, երբ վեց դարերու ստրկութենէ ետք, դանակը ոսկորին հասած,
համբերութիւնը սպառած, ինքն իր գոյութեան արգահատանքին մէջ ծառացած հայ ոգին`
գերագոյն ու վերջին ճիգով ծնաւ այս երևոյթ-կազմակերպութիւնը մարմնաւորող հրաշագործ
փաղանգը, որ վերականգնեց ԱԶԳ և ոչ թէ ամբոխ ըլլալու մեր պատիւը: Հոս է Դաշնակցութեան
իսկական էութիւնը, հո‘ս է իր զօրութիւնը:
Իր թուլութի՞ւնը: Անգործութիւնն է...Երբ խաղաղ է ամենուրեք, չկայ վտանգ սպառնացող ազգի
հոգևոր կամ ֆիզիքական գոյութեան, կը դառնայ հասարակ մահկանացու, մեղկութեան ժանգը
կը պատէ արտաքինը, բայց թող չխաբուին, թող չփորձեն Հայ ժողովուրդի թշնամիները
բռնանալ`, ո՜չ, անգա՛մ մօտենալ իր անհպելի սրբութեանց և այն ատեն տեսէք թէ ժանգը
թօթափած Դաւիթը, Թուր Կէծակին ձեռքին ինչպէս պիտի կանգնի իրենց ճանապարհին:
Ըսուած է մեզի. «Դիւրին է այսօր Դաշնակցական ըլլալը, մնալն է դժուարը»...խնդիրը
դժբախտաբար մնալու-չմնալու շուրջ չի կայանար..այսօր ալ կան ինչպէս այլ կուսակցութեանց,
այնպէս ալ մեր մէջ, պատեհապաշտն ու անողնաշարը, մեղկն ու անբարոյականը, խաբեբան ու
շահամոլը...բայց հո՛ս է Դաշնակցութեան տարբերութիւնը..ըլլալով գերազանցապէս ԳՈՐԾԻ՛
կուսակցութիւն, Դաշնակցական էութեան և գաղափարաբանութեան այս անհաղորդ
մարմինները, կամովին կամ Դաշնակցութեան պարտադրանքով դո՛ւրս կը նետուին այս
սրբավայրէն երբ կը հնչէ գործի, յեղափոխակա՛ն պայքարի ժամը:
Այլապէս, սխալ չէ այդ բնորոշումը թէ «ով Դաշնակցական չէ, Հայ չէ»...թող չփորձե՛ն մեր
հակառակորդները չարամտօրէն խաղալ այս պարզունակ կարծուած, բայց խորիմաստ ու իրենց
համար
անհասկնալի
արտայայտութեան
հետ,
քանի
«Դաշնակցականը»
կամ
«դաշնակցականութիւնը» նոյնինքն ազգայնականութիւնն է, որու մէջ խտացած է Հայ ժողովուրդի
իրաւ ու ասպետական նկարագիրը...այսպիսով դաշնակցակա՛ն են ո՛չ միայն Քրիստափորներն
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ու Դրօները, այլև Մուրատ Պօյաճեաններն ու Արմենակ Եկարեանները, Մոնթէ Մելքոնեաններն
ու Արկադի Տէր Թադևոսեանները...մէկ խօսքով` անոնք որոնք ազգային հպարտութիւնը և ցեղի
խոյանքը կը կրեն իրենց մէջ...մնացեալը...լոկ գունաւոր պատեան է:
Այո, կարելի է երկարել 125-ամեայ Երևոյթի մասին այս մտորումները, սակայն կ‘ուզեմ այս
եզակի անկիւնադարձային հանգրուանի ընդմէջէն խօսիլ իրա՛ւ դաշնակցականութեան երևոյթի
մասին, նախորդող շաբաթներուն, ի տես բուռ մը անձնուէր մարդոց, անկախ կուսակցական
պատկանելիութենէ որոնք գիշեր ցերեկ անդուլ աշխատեցան, չզլացան իրենց հանգիստը,
նիւթական ու բարոյական աջակցութիւնը որ Քուէյթահայութիւնը չկորսնցնէ իր հոգևոր
կռուանը: Այս չէ՞ միթէ Դաշնակցութիւնը:
Յետոյ, չմոռնանք նաև, որ այս փոքր, աննշան գաղութը, իր համեստ կարելիութիւններով
կազմակերպեց իսկապէս մեծ ու բարգաւաճ գաղութներու մակարդակի տօնախմբութիւն մը ի
պատիւ Դաշնակցութեան: Այս իրագործման յանդգնութիւնը որ յատուկ է միա‘յն դաշնակցական
գործելաոճին, պատիւ կը բերէ այդ տղոց ու աղջիկներուն, այրերուն և կիներուն, որ յաջողեցան
այսքան կարճ ժամանակամիջոցի ընթացքին տալ իրենց առաւելագոյնը, յաղթական երթի ու
աննկարագրելի խանդավառութեան վերածելով Դաշնակցական ուխտի վերանորոգումը:
Ապրի‘ն անոնք:
Վերջապէս, ինչքան սպասելիք ունինք Դաշնակցութենէն այս նոր սահմանադրական
փոփոխութեան շեմին, նոյնքան ալ մեր «դաշնակցական» գաղութէն, որ տակաւ կը փաստէ թէ
«անկարելի» բառը անծանօթ է իրեն երբ հարցը կը վերաբերի իր ազգային արժէքներու
պահպանման ու զարգացման:
Փակենք այս էջը, Դաշնակցութեան 125-ամեայ յոբելեանին, մէջբերելով հատուած մը անպաճոյճ
այլ` պարզութեան մէջ` Դաշնակցութեան փիլիսոփայութիւնը խտացնող, Մեծն Դրոյի ճառէն,
արտասանուած 1955-ին, նմանօրինակ, ՀՅԴաշնակցութեան Օրուայ հանդիսութեան ընթացքին.
«Ի՞նչ է Դաշնակցութեան ծրագիրը, ի՞նչ է նրա փիլիսոփայութիւնը, ի՞նչ է նրա
գիտնականութիւնը:- Դաշնակցութեան ծրագիրն է Հայ ժողովրդի ազատ լինելը Հայ ժողովուրդի
հայրենիքին մէջ:
65 տարի առաջ, այս նպատակով առաջ եկան մեր պապերը և 65 տարի արեան շղթաներն
անցնելով, այսօր աւելի քան կանգուն մնացել ենք մեր այս գաղափարի վրայ:
Եւ մենք այսօր յայտարարում ենք - քանի բռնութեան տակ է մեր հայրենիքը` Հայաստանը, քանի
մեր հողերը բռնագրաւուած են, ՀՅԴաշնակցութիւնը ունի իր պայքարը և Դաշնակցութեան
զաւակները իբրև Հայ ժողովուրդի հարազատ զաւակներ, պիտի շարունակեն այդ պայքարը արիւնով կ‘ըլնի, գրիչով կ‘ըլնի, պայքարով կ‘ըլնի, մինչև Հայը հաւաքուի իր բոյնին մէջ, Հա՛յը
Հային կառավարի, ո‘չ Անգլիացին, ո‘չ Ամերիկացին, ո‘չ Ռուսը, ո‘չ Թուրքը, Հայը լինի իր երկրին
տէրը, Հայը լինի իր ազատութեան տէրը:»
Արդ`, Նորանոր յաղթանակներ ՀՅԴաշնակցութեան, Ազատ Անկախ ու Միացեալ Հայրենիքի
տեսլականի իրականացման ճամբուն վրայ:
Բարի երթ Քուէյթահայ Գաղութին դէպի նոր ու խոստումնալից հորիզոններ:

Տոքթ. Մեսրոպ Թասլաքեան
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ՊԱՏԱՆԵԿԱՆԻՆ ԱՆԿԻՒՆԸ

Մօրուք Կարօ
Բուն անունով՝ Կարօ Աւոյեան, ծնած է 1875-ին, Գելիեգուզանի մէջ:
Մասնակցած
է
1891-1893
թուականներու
Սասնոյ
ինքնապաշտպանման կռիւներուն, ուր գործած է Սերոբ Աղբիւրի,
Անդրանիկի, Գէորգ Չաւուշի եւ Ռուբէնի հետֈ Ճանչցուած է իր
քաջութեամբ, յատկապէս՝ Գէորգ Չաւուշի 1905 թուականին,
Ապրիլի 25-ի Խարս գիւղի կռուինֈ
1912-1914 թուականներուն գործած է Տարօնի մէջֈ 1915 թուականին
մասնակցած է Սասնոյ
ինքնապաշտպանութեան
կռիւներունֈ 1916-ին Մուշի մէջ միացած է Փեթարա
Մանուկի զինուորներուն, արշաւած է Խութ, Մոտկան,
Բռնաշէն և ազատած 8000 Սասունցիներ, որոնք գործած են
Տարօնի, Խնուսի, Մանազկերտի եւ Ալաշկերտի մէջֈ 1918ին, Անդրանիկի խումբին հետ անցած է Խոյֈ Մասնակցած է
Զանգեզուրի մէջ մղուած կռիւներունֈ
1919-ին բնակած է Ահագչի գիւղին մէջֈ Մասնակցած է
1921-ի
Փետրուարեան
ապստամբութեան,
որուն
պարտութենէն ետք անցած է Սուրիա, ապա՝ Յունաստան
եւ Պարսկաստանֈ Մահացած է 1949-ին Համատանի մէջֈ
Անզուգական այդ սերունդին արժանաւոր ներկայացուցիչներէն՝ Մօրուք Կարոյի
մահուան 66-րդ տարելիցը ոգեկոչեցինք Դեկտեմբեր 6-ինֈ
Հայ յեղափոխական շարժման փառքն ու պարծանքը կը հանդիսանայ այն Ֆետայական
Սերունդը, որ ամբողջ երեսնամեակ մը՝ 1890-ականներէն մինչեւ 1920-ականները, իր
անձնազոհութեամբ եւ հերոսական յաղթարշաւով, արեան բոլոր ճանապարհները
կտրել-անցնելով, նոր ժամանակներու ուղին հարթեց հայ ժողովուրդին առջեւ ու կռանեց
Ազատ, Անկախ եւ Միացեալ Հայաստանի ստեղծման համար մինչեւ վերջին շունչ՝
պայքարելու ազգային մեր կամքին ու մարտունակութեան համարֈ
Թող Կարոյի օրինակը դառնայ ամէն մէկ հայ պատանիի ու երիտասարդի մտքին մէջ
վառ ու պայծառ:
ՀՅԴ
Հ.Դ.Պ.Մ Քարոզչական
Յանձնախումբ

.
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ

Պոլսահայ Գործիչը Ստանձնեց Պաքըրքոյի
Թաղապետի Խորհրդականի Պաշտօնը
Թուրքիոյ գլխաւոր ընդդիմադիր Ժողովրդային
հանրապետական կուսակցութեան պոլսահայ
ներկայացուցիչ, Պոլսոյ Պաքըրքոյ Շրջանային
խորհուրդի
նախկին
անդամ
Օհաննէս
Կարապետեան ստանձնեց Պաքըրքոյ շրջանի
տեղական ինքնակառավարման մարմինի
ղեկավարի խորհրդականի պաշտօնը:
Կարապետեանին
գործունէութիւնը
կը
ներառէ
ազգային
եւ
կրօնական
փոքրամասնութիւններու եւ մասնաւորապէս
Պոլսոյ հայ համայնքը յուզող հարցեր:
Կարապետեան յայտնեց, որ աշխատանքներ պիտի տարուին յատկապէս հայկական
դպրոցներուն,
զբօսապտոյտներուն
եւ
յուղարկաւորութեան
արարողութիւններուն
տրամադրուող հանրակառքերու թիւի յաւելումին, հայկական Տատեան դպրոցին եւ համայնքի
նմանատիպ կառոյցներուն առաւել մեծ աջակցութիւն ապահովելու ուղղութեամբ, ընդգծելով, որ
իր գործունէութիւնը պիտի չսահմանափակուի միայն հայ համայնքի խնդիրներով, այլ նաեւ`
յունական եւ սուրիական համայնքները յուզող հարցերով: Ան շեշտեց նաեւ, որ աշխատանքներ
պիտի տարուին Պաքըրքոյի մէջ փակուած հրեաներու սինակոկի բացման ուղղութեամբ:

Բացում` Քանատայի Պետութեան
Հովանաւորութիւնը Վայելող
«Մուսա Լերան Հերոսամարտը» Ցուցահանդէսին
Հինգշաբթի, 10 Դեկտեմբերին, Մոնթրէալի Հրէական
Ողջակիզումի
թանգարանին
մէջ
բացումը
կատարուեցաւ «Մուսա տաղի քառասուն օրերը.
դիմադրութեան
վկայութիւն
մը`
Հայոց
ցեղասպանութեան
օրերուն»
խորագիրը
կրող
ցուցահանդէսին, ուր կը ներկայացուին արխիւային
լուսանկարներ`
համապատասխան
պատմական
բացատրութիւններով:
Ցուցահանդէսը կազմակերպուած է Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի Քանատայի
Միացեալ մարմինին եւ Մոնթրէալի Հրէական Ողջակիզումի թանգարանին կողմէ ու կը վայելէ
հովանաւորութիւնը Քանատայի ներգաղթի նախարարութեան: Ցուցահանդէսը պիտի
շարունակուի մինչեւ փետրուար 2016:
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Ցուցահանդէսի բացման հանդիսութեան խօսք առաւ Քանատայի մէջ Հայաստանի դեսպան
Արմէն Եգանեան, որ յատուկ շնորհակալութեան խօսք ուղղեց Քանատայի պետութեան`
ցուցահանդէսը հովանաւորելուն առիթով: Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի Քանատայի
Միացեալ մարմինի նախագահ Մհեր Գարագաշեան վեր առաւ հայ-հրէական այս համատեղ
նախաձեռնութիւնը` անդրադառնալով երկու ժողովուրդներու ճակատագրակից պատմութեան:
Ան նաեւ իր խօսքին մէջ, յանուն մուսալեռցիներու շառաւիղներուն, շնորհակալութիւն յայտնեց
ֆրանսացի ծովակալ Տարթիէժ Տը Ֆուռնէին, որուն հրահանգին շնորհիւ ֆրանսական
մարտանաւերը փրկեցին Մուսա Լերան ժողովուրդը:
Մուսա Լերան հերոսամարտի ղեկավար Մովսէս Տէր Գալուստեանի որդին` տոքթ. Վազգէն Տէր
Գալուստեան շեշտեց, որ միջազգային ընտանիքը այսօր պէտք է դասեր քաղէ պատմութենէն եւ
չթոյլատրէ, որ կրկնուին անցեալի ցեղասպանական յանցագործութիւնները:
Նոյն օրը երեկոյեան, հրեայ ցեղասպանագէտ եւ պատմաբան Եայիր Օրոն նոյն թանգարանին
մէջ ներկայացուց «Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա Լերան 40 օրեր»-ը վէպի ազդեցութիւնը Բ.
Աշխարհամարտի հրէական դիմադրութեան վրայ» նիւթը: Ան խստօրէն դատապարտեց
Իսրայէլի կառավարութեան բացասական դիրքորոշումը Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման
գծով եւ կոչ ուղղեց Քանատայի կառավարութեան, որ իր կրթական ծրագիրներուն մէջ ներառնէ
20-րդ դարու ցեղասպանութիւններու պատմութիւնը:

ՀՄԸՄ-ի Շրջանային Վարչութիւնը
«Ծառայութեան» Շքանշանով Գնահատեց
16 Անդամներ
Նոյեմբեր 21-ին, ՀՄԸՄ-ի Կլենտէյլի «Արարատ» մասնաճիւղի
սրահին
մէջ
տեղի
ունեցաւ
«ՀՄԸՄ-ի
օր»-ուան
տօնախմբութիւն:
Օրուան հանդիսավարներ ՀՄԸՄ-ի Լոս Անճելըսի մասնաճիւղի
փոխխմբապետուհի Նաթալի Հինտոյեան (հայերէն) եւ
«Արարատ»
մասնաճիւղի
միաւորի
խմբապետ
Շանթ
Միրզայեան (անգլերէն) գնահատական խօսք ուղղեցին այն
հարիւրաւոր
անձնաւորութիւններուն,
որոնք
կազմակերպութիւնը
հասցուցին
այս
մակարդակին, եւ խոստացան միասնական աշխատանքով շարունակելու հիմնադիրներուն
սկսած գործը եւ կերտելու կազմակերպութեան փայլուն ապագան:
Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Մուշեղ արք. Մարտիրոսեան ըսաւ, որ պէտք է խոնարհիլ
յիշատակին առջեւ բոլոր անոնց, որոնք ոչ միայն հիմնեցին ՀՄԸՄ-ը, այլ անոր հիմնադրութենէն
ետք, իբրեւ արժանաւոր կերտիչները ՀՄԸՄ-ի ուղղութեան եւ ծառայական կեանքին, կերտեցին
ՀՄԸՄ-ի այդ օրերու ներկան, որպէսզի ՀՄԸՄ-ին այսօրուա՛ն լուսաւոր ներկայութիւնը մենք
վայելենք: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց ՀՄԸՄ-ի բոլոր կերտիչներուն եւ նուիրեալ
ղեկավարներուն:
Շրջանային վարչութեան անունով Մանուէլ Մարսելեան խօսք առնելով` հպարտալի երեւոյթ
որակեց ՀՄԸՄ-ի 97 տարիներու գոյատեւումը, որ արդիւնքը նկատեց ՀՄԸՄ-ի առաքելութեան,
որդեգրած նպատակներուն ու անոնց ընդմէջէն դաստիարակուած սերունդներուն:
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Ապա ցուցադրուեցաւ ՀՄԸՄ-ի պատմականը ներկայացնող տեսերիզ մը, որմէ ետք տեղի
ունեցաւ ՀՄԸՄ-ի «Ծառայութեան» շքանշաններու եւ հաստատագիրներու յանձնումը:
ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամ Վիգէն Դաւիթեան, որ շնորհաւորելով բոլոր
պարգեւատրեալներն ու ձեռնարկի կազմակերպիչ Շրջանային վարչութիւնը` իր
գոհունակութիւնը յայտնեց, որ կը գտնուի վաստակաշատ ՀՄԸՄ-ականներու մէջ, եւ յատուկ
հպարտանքով արտայայտուեցաւ անոնց աշխատանքներուն մասին:
Այնուհետեւ Պայծառ Թովմասեան Քալիֆորնիոյ նահանգային ծերակոյտի նախագահ Քեւըն Տէ
Լիոնի անունով գնահատագիր մը յանձնեց ՀՄԸՄ-ի Շրջանային վարչութեան գրասենեակի
վարիչ տնօրէն Ռուբինա Ճանսըզեանին` ՀՄԸՄ-էն ներս ցուցաբերած անոր ժրաջան ու
նուիրեալ աշխատանքին համար:

Հայկական Մշակոյթին Նուիրուած
Երկօրեակ Թատերական Ներկայացում
«Հրէշը Լուսնին Վրայ»
Կազմակերպութեամբ Յունաստանի Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան
Շրջանային վարչութեան, Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի ելոյթներու ծիրէն ներս տեղի
ունեցաւ հայկական մշակոյթին նուիրուած երկօրեակ մը` երկու կեդրոնական հրապարակային
ձեռնարկներով:
Արդարեւ, 15 նոյեմբերին Աթէնքի քաղաքապետական «Աննա եւ Մարիա Քալութա»
թատերասրահին մէջ ներկայացուեցաւ գրագէտ – թատերագիր Ռիչըրտ Քալինոսքի «Հրէշը
լուսնին վրայ» թատրերգութիւնը, կատարողութեամբ Համազգայինի «Արշաւիր Գազանճեան»
թատերախումբին: Նիւթը Հայոց ցեղասպանութենէն ճողոպրած հայերու ողբերգութիւնը կը
պարզէ գեղեցիկ ու պատգամներով լեցուն զգայացունց պատմութեամբ մը: Թատրերգութիւնը
գրուած է 1995-ին եւ արժանացած է բազմաթիւ մրցանակներու: Թատրերգութեան անգլերէնէ
յունարէնի թարգմանիչն է Տիմիթրիս Թարլօու, որ այս գործը Աթէնքի մէջ ներկայացուց 1999-ին
եւ կրկնեց 2009-ին, բեմադրութեամբ Յունաստանի Ազգային պետական թատրոնի տնօրէն
Սթաթի Լիվաթինոյի, որ ողջոյնի խօսք մը յղած է թատերական ներկայացման առիթով եւ
թատրոնի աւարտին կարդացուեցաւ:
Ներկայացման աւարտին Համազգայինի Շրջանային վարչութեան անդամ Մարի Միքայէլեան
իր խօսքին մէջ պատմական անդրադարձ մը կատարեց Փոքր Ասիոյ աղէտէն ետք Յունաստան
հաստատուած հայ գաղթական ու տարագիր բեկորներուն, որ 6 Յունուար 1924-ի հայոց Ս.
Ծնունդին օրը, հայ թատրոնին հանդէպ իրենց անսահման սէրը արտայայտելով, առաջին
անգամ ըլլալով թատերական ներկայացման մը կազմակերպումով հանդէս եկան`
ներկայացնելով «Ժառանգորդը» թատրերգութիւնը, աւելցնելով, որ գաղութային կեանքի
անցնող 91 տարիներուն միջոցին յունահայ գաղութը ունեցած է 370 թատերական
հրապարակային ներկայացումներ:
Ապա կարդացուեցաւ սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանի ողջոյնի գիրը` յունարէնի
թարգմանուած:

www.tert.am
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ԱՅԼԱԶԱՆ

Կերակուրի Մը Պատմութիւնը
Խաշ
Խաշը հայերու ծիսական ուտեստ է: Անոր անուանումը ծագած է խաշել բառէն: Որպէս
ծիսական ուտեստ` մեր նախնիները զայն պատրաստեր են մեծաքանակ, խոշոր
կաթսաներու մէջ, հացկերոյթներու ընթացքին:
Շատերու կարծիքով, կարելի է խաշ ուտել միայն սեպտեմբերէն ապրիլ ամիսներուն.
այն ամիսները, որոնց մէջ առկայ է «ր» տառը, քանի որ խաշը ծանր եւ դժուարամարս
ուտեստ է, եւ կարելի չէ զայն ուտել տաք ամիսներուն:
Անցեալին մեր նախնիները մեծ խումբերով
ուխտի կ՛երթային հեռաւոր սրբավայրեր, եւ
որպէսզի երկար ժամանակ եւ միջոցներ
չվատնեն բազմամարդ ամբոխին համար
ուտելիք
պատրաստելու`
մտածեր
են
պատրաստել այնպիսի ուտեստ, որ մէկ ժում
ուտելով` կշտացնէ եւ երկար ժամանակ
այլեւս ուտելու կարիք չըլլայ: Իսկ խաշը այդ
ուտեստներէն մէկն էր:
Սնունդի առումով իր մէջ կը պարունակ
բազմաթիւ տեսակի նիւթեր, որոնք նաեւ մարմինը կը պահեն առողջ ու կայտար:
Խաշը նաեւ Բարեկենդանի ծիսական ուտեստներէն է: Աւանդութիւն էր նաեւ խաշ
պատրաստել եւ հիւրասիրել հարսանիքներու յաջորդ օրը:
Խնճոյքներուն կենացներու շարքը կը սկսէր
«բարի լոյս»-ով: Խաշի ժամանակ առաջին
բաժակը
կը
բարձրացնէին
խնճոյքին
մասնակցողներուն համար: Երկրորդը` խաշ
եփողներուն, իսկ երրորդը` այն տօնին կամ
ծէսին, որուն առիթով խաշ պատրաստուեր
էր:

www.aztarar.com
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