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Üàð Þðæ²Ü, ¼. î³ñÇ,  ÂÇõ 228, àõñµ³Ã,  25 ²äðÆÈ, 2014 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ԿՈՉ 

Վերջերս համայն աշխարհի ուշադրութիւնը սեւեռուած է դէպի Սուրիա, ուր տեղի 

ունեցող մարտական գործողութիւններու հետեւանքով մեծ կորուստներ կը կրեն նաեւ 

այնտեղ կայք հաստատած մեր սիրելի եղբայրներն ու քոյրերը: Ամէնօրեայ 

հրասանդերու, նռնակներու եւ գնդակոծութիւններու պատճառով կը շատնայ զոհերուն 

եւ անօթեւաններուն թիւը: Իսկ սնունդի եւ կենսական անհրաժեշտութիւններու 

բացակայութեամբ, առաւել եւս կը դժուարանայ անոնց կեանքը:  

Հետեւաբար բոլորիս պարտքն է ձեռք մեկնել Մայր Գաղութին մէջ բնակող մեր 

սիրելեաց՝ կարելիութեան մեծագոյն չափով օժանդակելով անոնց:  

Այսու կը տեղեկացնենք, որ Ուրբաթ, 9 Մայիս 2014-ին, առաւօտեան ժամը 9:00-էն 

սկսեալ մինչեւ երեկոյեան ժամը 9:00-ը, Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ պիտի 

ընդունուին մեր գաղութի սիրեցեալ զաւակներու հանգանակութիւնները, որոնք պիտի 

ուղղուին սուրիահայ մեր եղբայրներուն եւ քոյրերուն:  

Արդ, կոչ կ'ուղղենք համայն քուէյթահայութեան՝ իր մասնակցութիւնը բերելու այս սուրբ 

առաքելութեան, որ պէտք է անպայման դառնայ մեր առաջնահերթութիւնը: 

Ի ԴԻՄԱՑ՝ 
ՔՈՒԷՅԹԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ 

²¼¸²ð²ð 
îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ 
P.O.Box: 8157, Salmiyeh 22052- Kuwait. Tel: 965-25614392, Fax: 965-25638312, e-mail: prelacy@armenianprelacykw.org 
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ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ ԵՒ ՀՍԿՈՒՄ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ 
Ապրիլ 24, 1915  թուական մը, որ մեծ տեղ գրաւած է  ամէն հայու սրտին մէջ: Թուական մը, որուն 

մէջ խտացած է ամբողջ ազգի մը պատմութիւնը: 

99 Տարի առաջ վախն ու ահը պատեց 

Արեւմտահայաստանը, սեւ կայծակները մաշեցուցին մեր 

երկիրը, անգութ եւ մարդակէր թուրքերը կրծեցին հայուն 

ոսկորները:  

Մեր հայրենիքը դարձաւ դժոխք մը, որուն մէջ այրեցան 

բազմաթիւ անմեղ սրտեր, կարօտի եւ ցաւի 

արցունքներով թրջուեցան դաշտերը, սակայն քարացած  

թուրքին սիրտը,  չլսեց հայուն ահը, ջարդեց հայ ժողովուրդը 

եւ քարուքանդ ըրաւ հայոց երկիրը:  

Սակայն  հայը իր  զօրաւոր կամքով ու  հաւատքով   

յաղթահարեց  կեանքի դժուարութիւնները  եւ վերստին 

կանգնեցաւ:  

Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս 

Ապրիլ 24- ի նահատակներուն 

նուիրուած հսկումը տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի 23 Ապրիլին Ս. 

Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ կազմակերպութեամբ Ք.Մ.Մ ի 

Երիտասարդական եւ Պատանեկան Միութիւններուն, ներկայութեամբ 

Գերապատիւ Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեանի, Հ.Հ. Դեսպան Տիար Ֆատէյ 

Չարչօղլեանի, Ազգային մարմիններու ներկայացուցիչներու եւ բազմաթիւ  

ներկաներու:  

Հսկումը սկսաւ մէկ վայրկեան յոտնկայս յարգելով նահատակներու յիշատակը, ապա բացումը 

կատարուեցաւ Հ.Հ. եւ Հ.Յ.Դ. քայլերգներով:  

Ընկհ. Դուին Ուզաթմաճեան ընթերցեց բացման խօսքը, ապա ելոյթ ունեցաւ Հրայր Դժոխք 

Պատանեկան Միութեան երգչախումբը, նուագակցութեամբ  ընկհ. Գառնի Պէտիրեանի եւ  

ղեկավարութեամբ Ընկ. Ճորճ Արապաթլեանի:  

Ցուցադրուեցաւ տեսահոլովակ մը, ուր ներկայացուեցան դաժան թուրքին արարքները:  

Ապա մատուցուեցաւ երաժշտական կտոր մը՝ 

Գարուն ա, երաժշտական եռեակի մը կողմէ 

(Ա.Ջութակ՝ Պրն. Շանթ Դանիէլեան Բ.Ջութակ 

Տիկ. Թամար Թէմամեան, Դաշնամուր՝ Տիկ. 

Հայկուհի Բազեան):  

Ընկ. Մեսրոպ Թասլաքեան փոխանցեց Հայ 

Դատի Յանձնախումբի խօսքը, որուն 

ընթացքին անդրադարձաւ թուրքիոյ 

կատարած հին ու նոր բռնարարքներուն եւ   հայ դատի գործունէութեան: Այնուհետեւ խումբ մը 

ընկերներ եւ ընկերուհիներ ասմունքեցին Անդրանիկ Ծառուկեանի «Թուղթ Առ Երեւան» 
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ոտանաւորէն հատուածներ, ոգեւորելով ժողովուրդը եւ իրենց մէջ արթնցնելով պայքարի ոգին, 

որմէ ետք ընկ. Խաչիկ Մելքոնեան կատարեց «Հայաստան Երկիր Դրախտավայր» երգը: 

Ապա իր հայրական խօսքը փոխանցեց Թեմիս Բարեջան Կաթողիկոսական Փոխանորդ 

Գերապատիւ Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան, որ յիշեց դաժան թուրքի ձեռքով, հայ ժողովուրդի 

կրած հին ու նոր տառապանքերը: Ան   նաեւ անդրադարձաւ այսօրուան Սուրիոյ կացութեան  եւ 

Հայաստանի պետութեան կողմէ կատարուած բոլոր տեսակի օգնութիւններուն մասին: 

Եւ վերջապէս բոլորը միասին ուղղուեցան դէպի  բակ, ուր մէկ ու կէս միլիոն զոհերու 

յիշատակին աղօթեցին եւ մոմ վառեցին այնտեղ տեղակայուած խաչին մօտ: 

Ահաւասիկ 99 տարի է հայ ժողովուրդը կը փորձէ իր արդար նամակը հասցնել աշխարհին եւ 

մենք յոյսով ենք եւ վստահ գիտենք, թէ օրը պիտի գայ երբ մենք ետ պիտի վերադարձնենք մեր 

ժողովուրդի անմեղ արեան գինը:  

Հինգշաբթի, 24 Ապրիլի առաւօտուն Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ, ի յիշատակ Ապրիլեան 

զոհերուն, տեղի ունեցաւ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ եւ Հոգեհանգսեան պաշտօն: 

Մեզ հայ են ասում 

Եւ ինչո՞ւ պիտի չհպարտանանք..... 

Կա՛նք: 

Պիտի լինե՛մք: 

Ու դեռ.... շատանա՛նք: 

Միրէյ Պօղոսեան 

 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԱԼ ԳԱԶԷՄԻ ԳԵՐԴԱՍՏԱՆԻ 

ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ 

Երկուշաբթի 21 Ապրիլի երեկոյեան, Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ` Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպուեան, այցելութիւն մը տուաւ Քուէյթի նշանաւոր Ալ 

Գազէմի գերդաստանի անդամներուն եւ դիմաւորուցաւ 

գերդաստանի աւագ անդամներէն Քուէյթի նախկին 

ուժանիւթի նախարար Շէյխ Ապտ Ըլ Մօթթալէպ Ալ Հիւսէյն 

Ալ Գազէմի կողմէ։  

Հանդիպման ներկայ գտնուեցաւ նաեւ Քուէյթի մօտ Սէուտական Արաբիոյ դեսպան Շէյխ Դոկտ. 

Ապտ Ըլ Ազիզ Ալ Ֆայըզը։ Հնդիպումը առիթ մը եղաւ մօտէն ծանօթանալու Ալ Գազէմի 

գերդաստանին եւ անոնց խօսելու Քուէյթի հայ համայնքին մասին։ Անոնք բարձր գնահատեցին 

հայ համայնքին շինիչ եւ օգտակար ներկայութիւնը Քուէյթէն ներս։ Իսկ Սէուտական Արաբիոյ 

դեսպանը դրուատիքով խօսեցաւ հայ ժողովուրդի եւ անոր խաղաղարար դերակատարութեան 

մասին Միջին Արեւելքի մէջ։  Սոյն հանդիպման կաթողիկոսական Փոխանորդ Հայր Սուրբին 

ընկերացան Թեմիս ազգային վարչութեան անդամներէն՝ Պարոնայք Թովմաս Ուզաթմաճեան եւ 

Ռաֆֆի Յովսէփեան եւ յարաբերական յանձնախումբի ատենապետ՝ Պրն. Մարքօ Պապլանեան։ 
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Ս. ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԸ ՔՈՒԷՅԹԻ ՄԷՋ  

Կիրակի, 20 Ապրիլին Քուէյթի հայ համայնքը ձայնակցելով 

քրիստոնեայ աշխարհին հետ, ցնծութեամբ տօնեց Քրիստոսի 

Հրաշափառ Յարութեան տօնը։ Պատարագը մատուցեց եւ յաւուր 

պատշաճի քարոզեց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ` 

Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան։ Պատարագին ներկայ 

գտնուեցաւ հոծ բազմութիւն մը, որ եկած էր Քրիստոսի 

յարութեան շունչով վերանորոգուելու։ Պատարագին ներկայ 

գտնուեցաւ Քուէյթի մօտ Հ.Հ. Արտակարգ եւ Լիազօր 

դեսպան`Պրն. Ֆատէյ Չարչօղլեան եւ Հիւպատոս` Պրն. Արմէն 

Սարգիսեան։ Պատարագին ներկայ գտնուեցան նաեւ Թեմի 

երեսփոխանական ժողովի եւ ազգային վարչութեան 

անդամներն ու Թեմիս մէջ գործող մարմիններու վարչութիւնները։  

Քարոզին մէջ Հայր Սուրբը ըսաւ, որ «Յարութեան հաւատքը խաւարի մէջ նստող 

հեթանոս ժողովուրդները լոյսի եւ ճշմարտութեան բերաւ, յեղաշրջեց պատմութեան 

ընթացքը եւ յաւիտենական կեանքին յոյսը տարածուեցաւ ամենուրէք, աշխարհի չորս 

ծագերուն ճառագայթելով Քրիստոսի յարութեան անմահութեան ջահը։ Յարութեան այդ 

լոյսը հասաւ նաեւ մեր ժողովուրդին։ Մեր պատմութիւնը կը վկայէ թէ ինչպիսի քաջարի 

կեցուածքներով ու անխորտակ հաւատքով հայ ժողովուրդը պահեց ու պաշտպանեց 

Յարութեան լոյսը ի գին արեան։ Այսօր, Հայոց Ցեղասպանութեան 100 ամեակի սեմին 

կանգնած, կը յիշենք մեր մէկ ու կէս միլիոն նահատակները, որոնք Քրիստոսի 

չարչարանքներու, տառապանքի ու թաղման նոյն քուրայէն անցան եւ շնորհիւ իրենց 

անշեղ հաւատքին յարութիւն առին Տէր Զօրի անապատէն եւ այնուհետեւ եղանք 

յարուցեալ ժողովուրդ, յարուցեալ Ազգ»։ Պատարագի աւարտին թափօր կազմած ներկայ 

հաւատացեալները ուղղուեցան 

Առաջնորդարանի «Արարատ» սրահ, 

ուր Կաթողիկոսական Փոխանորդ 

Հայր Սուրբը սրտի խօսքով մը 

շնորհաւորեց Հ.Հ. դեսպանը Ս. 

Յարութեան տօնին առթիւ, իսկ 

դեսպանը իր կարգին շնորհաւորեց 

Հայր Սուրբը եւ Քուէյթի հայութիւնը 

եւ Զատկուայ իր ջերմ 

բարեմաղթութիւնները փոխանցեց 

ներկաներուն։ Նշենք, որ Շաբաթ 19 Ապրիլի երեկոյեան տեղի ունեցաւ Սուրբ 

Յարութեան ճրագալոյցի պատարագ։ 
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 ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Ջահերով Աւանդական Երթ. «Մենք Պահանջատէր Ենք Եւ 

Մինչեւ Վերջ Պիտի Պայքարինք Արդարութեան Համար» 

 Չորեքշաբթի, 23 Ապրիլին, Երեւանի 

Ազատութեան հրապարակէն  սկսաւ 

աւանդական դարձած ջահերով երթը դէպի 

Ծիծեռնակաբերդի բարձունք: 

ՀՅԴ Հայաստանի երիտասարդական եւ 

պատանեկան միութիւններու, «Նիկոլ 

Աղբալեան» ուսանողական միութեան 

անդամները իրենց հետ բերած էին Հայաստանի 

մեծ դրօշը, ինչպէս նաեւ Թուրքիոյ դրօշը, զոր 

աւանդութեան համաձայն, այրեցին: 

Ազատութեան հրապարակ եկած էին նաեւ սկաուտական շարժման մասնակիցները, որոնք 

իրենց հետ բերած էին Ցեղասպանութիւնը ճանչցած երկիրներու դրօշները` իբրեւ 

երախտագիտութեան նշան: 

Մինչեւ երթին սկիզբը երիտասարդները հրապարակին վրայ այրեցին Թուրքիոյ դրօշը եւ այդ 

կրակով վառեցին իրենց ջահերը: 

«Մենք պահանջատէր ենք եւ մինչեւ վերջ պիտի պայքարինք արդարութեան համար: Մենք մեր 

հայրենիքի բռնագրաւուած հատուածը կը պահանջենք», Ազատութեան հրապարակին վրայ իր 

խօսքին մէջ յայտնեց ՀՅԴ Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատու 

Կիրօ Մանոյեան: 

Ան նաեւ նշեց, որ Թուրքիոյ վարչապետը 

կատարած է յայտարարութիւն մը` ցաւակցելով 

հայ ժողովուրդին, բայց ոչ միայն հայ 

ժողովուրդին: 

«Վախնալով ձեզմէ եւ այսօր այլ քաղաքներու 

մէջ տեղի ունեցող այսպիսի երթերու մասնակից 

երիտասարդներէն, փորձ կատարուեցաւ խաբել 

մեզ եւ աշխարհը: Ոչ թէ ներողութիւն կը խնդրէ, 

ընդամէնը կը ցաւակցի, բայց ոչ թէ իր 

պետութեան կողմէ իրականացուած ոճիրին 

համար, այլ ինչ որ մահերու: Կարծես թէ` երկրաշարժ եղած է եւ մարդիկ մահացած են: Հայոց 

ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի շեմին կը նորոգենք մեր ուխտը, որ պիտի շարունակենք 

մեր պայքարը: Մենք «Ո՛չ» կ՛ըսենք ժխտողական քաղաքականութեան եւ պիտի շարունակենք 

պայքարը: Մեր պահանջն է` արդարութիւն, հատուցում, ճանաչում», յայտնեց Կիրօ Մանոյեան: 

Ելոյթ ունեցաւ նաեւ երթի կազմակերպիչներէն մէկը` ՀՅԴ երիտասարդական 

կազմակերպութեան ներկայացուցիչը: Ան հրապարակեց բաց նամակ մը` ուղղուած 
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Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանին: Անով 

երիտասարդները կը պահանջէին ետ կանչել 

Հայաստանի ստորագրութիւնը` Հայաստան – Թուրքիա 

արձանագրութիւններէն: 

Երթի ընթացքին ՀՅԴ երիտասարդական միութեան 

անդամները Հայաստանի Հանրապետութեան 

նախագահի նստավայրին մօտ բաց նամակ յանձնեցին 

նախագահի աշխատակազմի անդամին: 

Ջահերով երթի մասնակիցները, հասնելով Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր, արտասանեցին 

Տէրունական աղօթքը: Երթին մասնակցող հոգեւորականները Մեծ եղեռնի 1.5 միլիոն զոհերու 

յիշատակին հոգեհանգիստի արարողութիւն կատարեցին: 

Երիտասարդները խոնարհեցին Ցեղասպանութիւնը ճանչցած երկիրներու պետական դրօշները 

եւ անմար կրակին շուրջ ծաղիկներ զետեղեցին: 

Ստորեւ` Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահին ուղղուած «Բաց նամակ»-ը: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ 

Պարոն Սերժ Սարգսեանին 

Մեծարգո՛յ պարոն Նախագահ. 

- Հաշուի առնելով, որ Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի 

նախաշեմին թուրքական պետութեան ժխտողական 

քաղաքականութիւնը շարունակւում է, իսկ հայ-թուրքական 

արձանագրութիւնների տակ դեռեւս առկայ է Հայաստանի 

Հանրապետութեան ստորագրութիւնը, 

- Հաշուի առնելով նաեւ այն հանգամանքը, որ թուրքական կողմը 

հրաժարուել է առանց նախապայմանների խելամիտ 

ժամկէտներում արձանագրութիւնները վաւերացնելու 

պարտաւորութիւններից, հայ-թուրքական արձանագրութիւնների 

վաւերացումը Թուրքիան պայմանաւորում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւն – 

Ազրպէյճան հակամարտութեան կարգաւորմամբ, 

- Նկատի ունենալով «Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւններ 

հաստատելու մասին» եւ «Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ յարաբերութիւնների զարգացման 

մասին» արձանագրութիւնների վաւերացման ընթացակարգը կասեցնելու մասին Հայաստանի 

Հանրապետութեան նախագահի` 2010 թուականի Ապրիլի 22-ին հրամանագիրը, 

- Հաշուի առնելով 2013 թուականի յունուարի 21-ին Ձեր այն յայտարարութիւնը, համաձայն 

որի, եթէ Թուրքիան մօտ ժամանակներում չվաւերացնի փաստաթղթերը, Հայաստանը կարող է 

վերանայել որոշումը, հանել Ազգային ժողովի օրակարգից արձանագրութիւնները, յետ կանչել 

ստորագրութիւնը, 
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- Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետութեան 

նախագահի` 2011 թուականի յունուարի 17-ին 

Կիպրոսի Հանրապետութեան Ներկայացուցիչների 

պալատում արուած յայտարարութիւնը. այն է` 

«Թուրքիայի հետ յարաբերութիւնները նոյնիսկ 

փոքր քայլերով հարթելու մեր անկեղծ առաջարկով 

սկսուած գործընթացն արագ խափանուեց: Իր 

հակասական կեցուածքով, իրարամերժ 

յայտարարութիւններով եւ գործընթացի անհիմն 

շահարկումներով Թուրքիան կործանեց այն: 

Թուրքիան յետ կանգնեց իր 

պարտաւորութիւններից եւ ոչ միայն չվաւերացրեց ստորագրուած արձանագրութիւնները, այլեւ 

վերադարձաւ գործընթացից առաջ որդեգրած իր հին դիրքերին», 

Պահանջում ենք` Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի նախաշեմին, համայն հայութեան 

պահանջատիրական պայքարի շարունակականութեան, արդարութեան վերականգնման, Հայոց 

ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման ու դատապարտման եւ ամբողջական 

փոխհատուցման աննկուն պայքարի, յետ կանչել Հայաստանի Հանրապետութեան 

ստորագրութիւնը 2009 թուականի հայ-թուրքական արձանագրութիւններից: 

ՀՅԴ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ 

ՀՅԴ «ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ» 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ 

 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԿԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԷ 

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ «ՊԱՏԳԱՄԻՆ» 

 

Քիչ առաջ կարդացինք Ապրիլ 24-ի առիթով թուրքիոյ 

վարչապետին «պատգամը» ուղղուած հայութեան: Արդարեւ, 

պատմական դէպքերու չարափոխութիւնը չի կրնար յաղթահարել 

պատմութեան անհերքելի ճշմարտութիւնը: Ինչ որ տեղի ունեցաւ 

1915 թուականին թուրքիոյ մէջ, պատերազմի հետեւանքով 

պատահած դէպքեր չէին, պարոն վարչապետ, այլ` 

ցեղասպանութիւն էր հայ ժողովուրդին դէմ բառին իրաւական ու 

քաղաքական հասկացողութեամբ. Ցեղասպանութիւն՝ 

կազմակերպուած ու գործադրուած քու նախահայրերուդ, 

Թալեաթ Փաշաներու ու էնվերներու կողմէ: Հետեւաբար, հայ 

ժողովուրդը ցաւակցութիւն ու բարոյախօսութիւն չէ որ կը սպասէ 

թուրքիոյ պետութենէն, այլ` Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը 

ու հատուցումը: 

www.armenianprelacykw.org 
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ՀՅԴ Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբը 

Կ՛արձագանգէ Էրտողանի Ուղերձին 

ՀՅԴ Ամերիկայի Հայ դատի 

յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Արամ 

Համբարեան արձագանգեց Թուրքիոյ 

վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի 

ուղերձին` 24 Ապրիլին ընդառաջ, որուն 

մէջ Էրտողան կը ցաւակցի հայերուն: 

«Անգարան աւելի յաճախ` միջազգային 

մեկուսացման պայմաններուն մէջ, 

տարբեր ձեւակերպումներով կը հերքէ 

Հայոց ցեղասպանութիւնը: Իր 

այսօրուան խօսքին մէջ վարչապետ 

Էրտողան զուր փորձեր կը կատարէ` 

խուսափելու Հայոց ցեղասպանութեան պատասխանատուութենէն` տակաւին անպատիժ 

մնացած միջազգային լայնածաւալ ոճիրը հաւասարեցնելով սովորական երկկողմանի վէճի: 

Փաստը կը մնայ փաստ, որ Թուրքիոյ այս անսիրտ եւ շնական դիրքորոշումը կը նպաստէ 

ճշմարտութեան հերքումին եւ կը խոչընդոտէ ցեղասպանութեան ճանաչման հոլովոյթին», նշեց 

Արամ Համբարեան: 

Էրտողան Ապրիլ 24-ի Առիթով «Հասարակաց Ցաւը» 

Շեշտող Յայտարարութիւն Մը Հրապարակեց 

Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան 

Չորեքշաբթի օր Հայոց ցեղասպանութեան 

վերաբերեալ յայտարարութիւն մը հրապարակելով 

Թուրքիոյ պետութեան անունով ցաւակցութիւն 

յայտնեց «20-րդ դարու սկզբնաւորութեան» 

սպաննուած հայ զոհերուն թոռներուն: 

Վարչապետութեան գրասենեակին կողմէ 

հրապարակուած յայտարարութեան մէջ Էրտողան 

նշեց, որ Ապրիլ 24-ը «յատուկ նշանակութիւն ունի 

մեր հայ քաղաքացիներուն եւ աշխարհի տարածքին 

բոլոր հայերուն համար»: 

Պնդելով, որ Օսմանեան կայսրութեան վերջին տարիներուն բոլոր ժողովուրդները ցաւով լեցուն 

դժուար ժամանակներ ապրեցան` Էրտողան կոչ ուղղեց այդ ժամանակաշրջանին ապրուած 

ցաւերու նշման համար արդար, մարդկայնական եւ խղճամիտ կեցուածք որդեգրելու: 

«Համաշխարհային Ա. պատերազմի դէպքերը մեր հասարակաց ցաւն են: Պատմութեան ցաւալի 

այս հանգրուանը արդար յիշողութեան տեսանկիւնէն գնահատելը մարդկայնական եւ 

մասնագիտական պատասխանատուութիւն մըն է», ըսաւ ան: Էրտողան իր յայտարարութեան 
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մէջ նաեւ պատմութեան հարցով խօսքի ազատութիւնը ու բազմակարծութիւնը յարգելու 

կարեւորութիւնը շեշտեց: 

«Թուրքիոյ մէջ 1915-ի դէպքերուն վերաբերեալ տարբեր կարծիքներ ու գաղափարներ 

արտայայտելը բազմակարծական տեսադաշտի մը, ինչպէս նաեւ ժողովրդավարութեան 

մշակոյթի եւ արդիականութեան համար կենսական է», նշուած է յայտարարութեան մէջ: 

«Այս յոյսով եւ հաւատքով է, որ քսաներորդ դարու սկիզբը իրենց կեանքերը կորսնցուցած 

հայերուն հոգիներուն խաղաղութիւն կը մաղթենք, եւ մեր ցաւակցութիւնները կը յայտնենք 

անոնց թոռներուն», ըսաւ Էրտողան: 

Յայտարարութիւնը հրապարակուած է ութ լեզուներով, ներառեալ` արեւմտահայերէն եւ 

արեւելահայերէն: 

Հայ Երիտասարդներ Ձերբակալուած Են Փարիզի Մէջ 

Տեղի Ունեցած Բողոքի Ցոյցին Ընթացքին 

Շաբաթ, 19 Ապրիլին ՀՅԴ Ֆրանսայի Նոր Սերունդ երիտասարդական 

միութիւնը բողոքի ցոյց մը կազմակերպած էր Փարիզի կեդրոնական` 

Շանզելիզէ փողոցին վրայ, Թուրքիոյ դեսպանատան կից մշակութային 

ծառայութեան գրասենեակին դիմաց: 

Ֆրանսահայ երիտասարդները այսպիսով  դատապարտեցին Թուրքիոյ 

կողմէ իրականացած Հայոց  ցեղասպանութիւնը եւ հատուցման պահանջ 

ուղղեցին Թուրքիոյ կառավարութեան, ինչպէս նաեւ դատապարտեցին 

թրքական իշխանութիւններու կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումի 

քաղաքականութիւնն ու Քեսապի վրայ յարձակման օժանդակութիւնը: 

Վերոնշեալ մշակութային ծառայութեան գրասենեակին դիմաց երիտասարդները արիւն 

խորհրդանշող կարմիր ներկ թափեցին, այնուհետեւ շուրջ 15 երիտասարդներ թրքական 

մշակութային գրասենեակին դիմաց նստացոյց կատարեցին` բարձրացնելով պաստառներ, 

որոնց վրայ ֆրանսերէնով գրուած էր. «Արդարութիւն հայ ժողովրդին», «Թուրքիա դո՛ւրս մեր 

հողերէն». անոնք նաեւ հնչեցուցին թրքական իշխանութիւններու ժխտողական 

քաղաքականութիւնը դատապարտող կոչեր: 

Թրքական գրասենեակին դիմաց զետեղուած էր մեծ պաստառ, որուն վրայ գրուած էր. 

«Արդարութիւն եւ հատուցում Հայոց ցեղասպանութեան համար»: 

Բողոքի ցոյցի մեկնարկէն շուրջ մէկ ժամ ետք ցոյցի վայրը եկաւ ֆրանսական ոստիկանութիւնը: 

Ոստիկանութեան ժամանումէն ետք թրքական գրասենեակի թուրք աշխատողները վէճի 

բռնուեցան ոստիկաններուն հետ, եւ անոնցմէ մէկը հարուածեց ոստիկանի մը: Ոստիկանները 

պահանջեցին, որ ֆրանսահայ երիտասարդները դադրեցնեն ցոյցը: 

Երիտասարդները որեւէ դիմադրութիւն ցոյց չտուին ոստիկաններուն, սակայն 7 

երիտասարդներ ձերբակալուեցան եւ տարուեցան ոստիկանատուն. երկու ժամ ետք 6 

երիտասարդներ ազատ արձակուեցան, իսկ ձերբակալուած մնաց ՀՅԴ «Նոր Սերունդ» 

երիտասարդական միութեան ատենապետ Լորիս Թուֆանեանը: 
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ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Ժողովի Յայտարարութիւնը 

ՀՅԴ Հայաստանի 18-րդ Գերագոյն ժողովը, հանգամանօրէն քննարկելով ՀՅԴ 

Հայաստանի կազմակերպութեան երկամեայ գործունէութիւնը, երկրում ընթացող 

քաղաքական, հասարակական, տնտեսական զարգացումները, կատարեց իրավիճակի 

ախտաճանաչում եւ համախոհութեան մթնոլորտում 

նախանշեց կուսակցութեան առաջիկայ ուղենիշներն ու 

անելիքները: 

Ժողովն անդրադարձաւ Հայաստանի Հանրապետութեան 

առջեւ ծառացած ներքին ու արտաքին մարտահրաւէրներին, 

տարածաշրջանային խնդիրներին, երկրում ստեղծուած 

ընկերային-տնտեսական բարդագոյն իրավիճակին, 

իշխանութիւնների անհեռատես քաղաքականութեանը` 

ընդգծելով կառավարման ներկայիս արատաւոր 

համակարգը հիմնովին բարեփոխելու անհրաժեշտութիւնը: 

Ժողովն արձանագրեց, որ կուսակցութեան` համակարգային 

փոփոխութիւններ երաշխաւորող քաղաքական, 

տնտեսական առաջարկութիւնների փաթեթը շարունակելու է մնալ իշխանութիւնների 

եւ քաղաքական ուժերի հետ ՀՅԴ յարաբերութիւնների առանցքում: 

Շեշտուեց, որ Գերագոյն մարմինը պէտք է առաւելագոյնն անի որակական 

փոփոխութիւններով ազգային պետութիւն ստեղծելու, արդիւնաւէտ կառավարում 

ապահովելու նպատակների շուրջ քաղաքական ու քաղաքացիական լայն համախմբում 

ձեւաւորելու համար: 

Ժողովը կուսակցութեան շարքերը երիտասարդացնելու, ժամանակակից արդիւնաւէտ 

մեթոտներով գործելու, ժողովրդային լայն շրջանակներին բացուելու, անկախութեան 

սերնդի մօտ ազգային մտածողութիւն արմատաւորելու խնդիր առաջադրեց: 

Վերահաստատուեց երկրում համակարգային, ամբողջական իշխանափոխութիւն 

իրագործելու Դաշնակցութեան դիրքորոշումը: Կուսակցութիւնը շարունակում է իր 

գործունէութիւնը ընդդիմադիր դաշտում` փաստարկուած քննադատութիւնը 

զուգակցելով այլընտրանքային, զարգացման ծրագրերի ներկայացմամբ: 

Արդարութեան հաստատումը, Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիների 

ազատ, արժանապատիւ կեանքի երաշխաւորումը, ինքնիշխանութեան 

սահմանափակումներ թոյլ չտալը, աղէտալի արտագաղթի կասեցումը, աղքատութեան 

նուազեցումը, Արցախի հիմնահարցի արդարացի կարգաւորումը, Հայ դատի եւ 

ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման հետապնդումը շարունակելու են մնալ 

կուսակցութեան գործունէութեան գերակայ ուղղութիւնները: Ելնելով երկրում 

ստեղծուած նոր քաղաքական իրավիճակից` ժողովը վերահաստատեց ՀՅԴ Հայաստանի 

Գերագոյն մարմնի Ապրիլի 17-ի յայտարարութեան հիմնական դրոյթները: 
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Պոլսոյ Մէջ Սկիզբ Առին Ցեղասպանութեան Նուիրուած 

Ձեռնարկները 

«Հայ Թերթ» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ մէջ Հայոց ցեղասպանութեան յիշատակման 

համախմբումը Ապրիլ 24-ին շարք մը ձեռնարկներու ձեռնարկած է: 

Անոնք պիտի սկսին առաւօտեան ժամը 10:00-ին` Հայտարփաշա կայարանէն մահուան 

ուղարկուած մտաւորականները յիշատակելու արարողութեամբ: Ժամը 13:00-ին 

հաւաքին մասնակիցները պիտի այցելեն 24 Ապրիլ 2011-ին զինուորական 

ծառայութեան ընթացքին սպաննուած Սեւակ Շահին Պալըքչըի գերեզմանը: 

Երեկոյեան յիշատակի արարողութիւն պիտի կազմակերպուի Պոլսոյ Թաքսիմ 

հրապարակին վրայ: Պոլսոյ մէջ Չորեքշաբթի օր եւս նոյն առիթով ձեռնարկներ 

նախատեսուած էին: Կը հաղորդուի, որ ձեռնարկներ պիտի կատարուին նաեւ այսօր: 

Կը նախատեսուին շարք մը քննարկումներ Ցեղասպանութեան փաստին, 1915-ին տեղի 

ունեցած դէպքերու եւ պատմութեան հետ առերեսուելու անհրաժեշտութեան նիւթերով: 

Վեհափառ Հայրապետը Անձնապէս Կը Հսկէ Հայոց 

Ցեղասպանութեան Նահատակներու Աճիւններու 

Զետեղման 

Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով, 

Անթիլիասի Մայրավանքի Նահատակաց մատուռը 

հիմնական բարենորոգութեան ընթացքի մէջ է, 

բարերարութեամբ` Զուիցերիայէն տէր եւ տիկին Զարեհ 

Պէզիքեանի: 

Նորոգութեան առիթով Տէր Զօրէն բերուած նահատակաց 

աճիւնները ի պահ դրուած էին: 21 Ապրիլի առաւօտուն, 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսին 

հսկողութեամբ աճիւնները նոր դասաւորումով դարձեալ 

զետեղուեցան Նահատակաց մատրան մէջ: 

Մատրան նորոգութիւնները պիտի աւարտին քանի մը 

ամիսէն, ապա տեղի պիտի ունենայ անոր օծումը` 

վեհափառ հայրապետին ձեռամբ: 

www.armenianprelacykw.org 
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Պարգեւատրուած Է Հալէպի Մէջ 

Հայաստանի Գլխաւոր Հիւպատոսը 

Հալէպի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ 

համայնքապետ վերապատուելի Յարութիւն 

Սէլիմեան Բէթէլ եկեղեցւոյ մէջ 20 Ապրիլին 

արծաթափայլ ափսէով պարգեւատրած է Հալէպի 

մէջ Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոս Կարէն 

Գրիգորեանը: «Բերիոյ Նիուզ» Դիմատետրի էջին 

համաձայն` հիւպատոս Գրիգորեան 

պարգեւատրուած է վերջին քանի մը տարիներուն 

Հալէպի մէջ տարած դիւանագիտական 

բեղմնաւոր ծառայութեան համար, յատկապէս 

պատերազմական այս դժուարին պայմաններուն 

մէջ: Վերապատուելին իր խօսքը հիւպատոսին 

ուղղելով` մաղթած է, որ ան դառնայ դեսպան, 

նախարար եւ վարչապետ, այլ խօսքով` տիրանայ 

բարձրագոյն պաշտօններու: 

Կարէն Գրիգորեան եւս իր կարգին շնորհակալութիւն յայտնած է այս նախաձեռնութեան 

համար: 

«Նշենք, որ հիւպատոսը Հալէպի մէջ իր կեցութեան ընթացքին կատարեց հայրենանուէր 

աշխատանք, եղաւ արդար ու անշահախնդիր, համայնքային ձեռնարկներուն բերաւ իր 

անսակարկ ներկայութիւնը: Իսկ պատերազմական պայմաններուն մէջ ամէն տեսակի 

օժանդակութեամբ ներդրում ունեցաւ սուրիահայութեան անխտիր: Ան յարգուեցաւ ու 

մանաւանդ սիրուեցաւ ո՛չ միայն ազգային ու եկեղեցական կառոյցներուն առաջնորդութիւն 

տուող ազգայիններէն ու գործիչներէն, այլ նաեւ ընդհանրապէս մեր ժողովուրդէն», նշուած է 

«Բերիոյ Նիուզ»-ի էջին վրայ: 

Նոր Ջուղայի Հայուհիներու Ձեռագործ 

Աշխատանքներու Վաճառք 

 Մարտ 19-ին Ս. Ա. վանքի ցուցասրահին մէջ, տեղի 

ունեցաւ Նոր Ջուղայի Հայ կանանց գթութեան 

միութեան ամէնամեայ Գարնանային ցուցահանդէս-

վաճառքի բացումը` ձեռամբ Սպահանի հայոց թեմի 

առաջնորդ Բաբգէն եպս. Չարեանի: 

Ցուցադրուած էին Նոր Ջուղայի հայ կիներու ձեռային 

աշխատանքները, ինչպէս` սեղանի ծածկոցներ, բուրդ 

եւ այլ տեսակի հագուստներ, աւանդական 

խմորեղէններ, արդուզարդ եւ այլն: Վաճառքը, որ իր աշխատանքը շարունակեց մինչեւ 31 

Մարտ, բացառիկ առիթ հանդիսացաւ Ս. Ա. վանք այցելող բազմաթիւ օտարերկրացի եւ 

պարսիկ զբօսաշրջիկներու համար` մօտէն ճանչնալու հայ կնոջ վայելուչ արուեստը: 
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66,000 Տոլարի Օգնութիւն 

Սուրիահայութեան 

Հիւսիսային Ամերիկայի Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ Արեւմտեան թեմի հաւատացեալներուն 

միջոցներով գոյացած 56,000 տոլարի գումար մը արդէն իսկ փոխանցուած է ի նպաստ 

սուրիահայութեան, իսկ վերջերս 10,000 տոլարի փոխանցում մը եւս կատարուած է յատկապէս 

քեսապահայութեան համար: 

«Եղբայրական նոյն ոգիով պիտի շարունակենք մեր նիւթական աջակցութիւնը 

սուրիահայութեան եւ քեսապահայութեան` բացի Սուրիահայ օգնութեան հիմնադրամի (SARF) 

ձեռնարկներուն մեր հաւաքական մասնակցութենէն», նշուած է Արեւմտեան թեմի 

հաղորդագրութեան մէջ: 

Ցեղասպանութեան Որբերուն Պատմութիւնը 

Կը Ներկայացուի Ծովածոցի Աշակերտներուն 

Ցեղասպանութեան ուսուցման ծրագիրը վերջերս Սան 

Ֆրանսիսքոյի Ողջակիզման կեդրոնին կողմէ կազմակերպուած 

«Սորվելու օր» նախաձեռնութեան ընթացքին, վարժանիստի մը 

միջոցով Ծովածոցի շրջանի պետական երկրորդական 

վարժարաններէ մօտաւորապէս 40 աշակերտներու ծանօթացուց 

Հայոց ցեղասպանութեան պատճառով որբացած հայորդիներու 

պատմութիւնները: 

Վարժանիստին իրենց մասնակցութիւնը բերին շրջանի աւելի քան 100 դպրոցներէ 

մօտաւորապէս 700 աշակերտներ: Նկատի ունենալով, որ այս տարուան գլխաւոր նիւթը 

«Երիտասարդութեան ձայները»-ն էր, Ցեղասպանութեան ուսուցման ծրագիրի կրթական 

բաժանմունքի վարիչ Սառա Քոհըն շեշտը դրաւ Ցեղասպանութեան աւելի քան 200 հազար  

որբերու ճակատագիրին վրայ` նկարագրելով, թէ ինչպէ՛ս որբերէն շատերը աքսորի ճամբուն 

վրայ մահացած են, իսկ ուրիշներ թրքացման կեդրոններ տարուած են կամ` եւրոպացիներու եւ 

ամերիկացիներու որբանոցները ապաստանած: 

Վարժանիստին մասնակցած աշակերտները շնորհակալութիւն յայտնեցին 

ներկայացնողներուն, որոնք պատմութեան այս տխուր էջերը ծանօթացուցին իրենց: Իր կարգին, 

Քոհըն քաջալերական գտաւ աշակերտներուն ցուցաբերած հետաքրքրութիւնը: 

Վարժանիստին մասնակցեցաւ  նաեւ Սան Ֆրանսիսքոյէն Միհրան Մսըրլեան, որ ներկայացուց 

Ցեղասպանութենէն վերապրած իր մեծ մօր` Ովսաննա Մսըրլեանի պատմութիւնը: 

Աշակերտները նաեւ դիտեցին Պարէտ Մարոնեանի «Ցեղասպանութեան որբեր»-ը 

վաւերագրական ժապաւէնէն բաժին մը, ուր Ցեղասպանութենէն վերապրած 101-ամեայ Ալմաս 

Աւագեանը կը նկարագրէ իր ոդիսականը: 

Ցեղասպանութեան ուսուցման ծրագիրի վարչութեան անդամ Ռաքսեն Մաքասճեան եւ Քոհըն 

եւս աշակերտներուն ներկայացուցին Ցեղասպանութենէն վերապրած իրենց մեծ մայրերուն 

պատմութիւնները: Անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ Ցեղասպանութեան ուրացման մասին, 

ինչպէս նաեւ` Ցեղասպանութեան որբերուն կողմէ պատրաստուած ու Միացեալ Նահանգներու 

նախագահին նուիրուած գորգի ցուցադրութեան շուրջ ծագած խնդիրներուն մասին: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

Ալիեւ Պիտի Մասնակցի Արեւելեան Գործընկերութեան 

Վեհաժողովին 

«Արմէնփրես» լրատու գործակալութիւնը` յղում 

կատարելով ազրպէյճանական ԱՓԱ լրատու 

գործակալութեան, կը հաղորդէ, որ Ազրպէյճանի 

արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամետեարով 

յայտնած է, որ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ պիտի 

մասնակցի Եւրոպական Միութեան Արեւելեան 

գործընկերութեան վեհաժողովին, որ տեղի պիտի ունենայ 

Փրակայի մէջ: 

Վեհաժողովը նուիրուած է Արեւելեան գործընկերութեան 

ծրագիրի հնգամեակին եւ ընթացք պիտի առնէ այսօր` 24 

Ապրիլին եւ աւարտի 25 Ապրիլին: 

Նոյն խորհրդաժողովին պիտի մասնակցի նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան: 

Փութին Եւ Էրտողան Քննարկած Են Խրիմի Թաթարներու 

Հարցը 

ԻԹԱՐ-ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը 

կը հաղորդէ, որ  Քրեմլինի մամլոյ 

ծառայութիւնը յայտնած է, որ Ռուսիոյ 

նախագահ Վլատիմիր Փութին եւ 

Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ 

Էրտողան կարծիքներ փոխանակած են 

Խրիմի` Ռուսիոյ դաշնակցութեան 

միանալու հարցին վերաբերեալ: 

Հեռաձայնային հաղորդակցութիւնը տեղի 

ունեցած է թրքական կողմին 

նախաձեռնութեամբ: 

Մամլոյ ծառայութենէն նշած են, որ տեղի 

ունեցած է կարծիքներու փոխանակում 

ռուս-թրքական համագործակցութեան արդի հարցերուն, ներառեալ` ուժանիւթի ոլորտին մէջ 

համագործակցութեան վերաբերեալ: 

Քննարկուած են նաեւ որոշ հարցեր, որոնք կապուած են Խրիմի` Ռուսիոյ միանալու հարցին 

հետ, ներառեալ` Խրիմի թաթար համայնքին վերաբերող հարցեր: Ռուսիոյ նախագահը իր 

գնահատականը տուած է Ուքրանիոյ ճգնաժամային իրավիճակին: 

Փութինի եւ Էրտողանի նախորդ հեռաձայնային հաղորդակցութիւնը տեղի ունեցած էր 4 

Մարտին: Օրին կողմերը քննարկած էին Ուքրանիոյ տագնապը, ներառեալ` զարգացող 

իրադարձութիւնները Խրիմի մէջ, որ այն ժամանակ տակաւին Ուքրանիոյ կազմին մէջ էր: 
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ 

Իրի Մը Պատմութիւնը 

Կոճակը 
Առաջին կոճականման իրերը յայտնուած են Ն. Ք. 3-րդ հազարամեակին: 

Հին եգիպտացիները կը կրէին կոճակին շատ 

նման իրեր, որոնք կը խորհրդանշէին այս կամ 

այն լաւ արարքի պարգեւատրութիւնը: Աւելի ուշ 

յոյներն ու հռոմէացիները զանոնք 

կ՛օգտագործէին ոչ միայն որպէս զարդ ու 

պարգեւ, այլ նաեւ` հագուստի երկու ծայրերը 

իրարու միացնող յարմարանք: 

Մերօրեայ կոճակներուն շատ նման իրերը 

ստեղծուեցան 15-րդ դարուն: Որքան ալ 

զարմանալի թուի, այս նորութիւնը աւելի 

տարածուեցաւ տղամարդոց միջավայրին մէջ: Կոճակներ կը պատրաստուէին ազնիւ 

մետաղներէ եւ յաճախ կը զարդարուէին թանկարժէք քարերով: 

Ոսկիէ, արծաթէ կամ փղոսկրէ պատրաստուած կոճակները կը 

խորհրդանշէին կրողին ունեցած բարձր դիրքը հասարակութեան 

մէջ: Կոճակը շատ արագ դարձաւ ինչպէս ամէնօրեայ, այնպէս ալ 

տօնական զգեստներու անբաժանելի մասը: 17-րդ դարուն կոճակ 

սկսան պատրաստել փայտէ, 18-րդ դարուն` կաշիէ, 19-րդին` 

ապակիէ եւ այլ նիւթերէ: 

Սակայն կոճակները որպէս շքեղութեան խորհրդանիշ` այդքան ալ 

երկար կեանք չունեցան: Շուտով ընդհանրացան սովորական 

նիւթերէ պատրաստուած եւ չափազանց աժան կոճակներ, որոնք 

գրեթէ կրկնօրինակն էին թանկարժէքներուն, սակայն արդէն` 

մատչելի բոլորին: 

 

Կոճակը Առասպելաբանութեան Մէջ 

Հին ժամանակ կար կարծիք, որ կոճակները 

մոգական յատկութիւններ ունին: Անոնք կը 

վախցնէին եւ մարդոցմէ հեռու կը պահէին 

չար ու թշնամական ուժերը: 

Այդ նպատակով կոճակներուն վրայ կը 

տեղադրուէին մետաղի կտորներ կամ փոքրիկ 

քարեր, որոնք շարժումի պահուն խլացնող 

ձայն հանելով` պիտի պաշտպանէին 

մարդիկը: Այսպիսի կոճակներ կ՛ամրացուէին 

հագուստին եւ կոճկելու օղակներ չունէին: 
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Գեղարուեստական Երեկոյ 
                                                       

Հովանաւորութեամբ՝ 

Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ 

Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեանի 
                    

Կազմակերպութեամբ՝ 

 

Հայ Օգնութեան Միութեան Քուէյթի Մեկուսի Մասնաճիւղի 
 

ՀՕՄ ՔՄՄ–ի վարչութիւնը մեծ հաճոյքով կը տեղեկացնէ, թէ պատրաստած 

է գեղարուեստական , շատ կոկիկ յայտագիր մը, որ պիտի ներկայացուի 

Ուրբաթ, 2 Մայիս 2014-ի երեկոյեան ժամը 7:30 –ին, (Ալ Մանկաֆի) 

Անգլիական Cambridge School-ի սրահէն  ներս: 
  

Հանդիսատեսը հմայող իրենց հրապուրիչ պարերով ելոյթ կ'ունենան Աւագ 

եւ Կրտսեր << Շաքէ >> Պարախումբերը  

ղեկավարութեամբ՝ 

Պարարուեստի հմուտ, հայրենի տաղանդաւոր պարուսոյց՝ 

Տիկ.Աննա Մանուկեանի 
      Եւ 

Կենդանի երաժշտութեան ընկերակցութեամբ,փունջ մը 

հայկական ժողովրդական երգերու ներկայացումով ելոյթ 

կ'ունենայ 
Քուէյթահայ արուեստասէր երիտասարդներ 

 

Ղեկավարութեամբ ՝ 

Պրն. Քեռի Սարգիսեանի 
Ձեզ կը վստահեցնենք ,թէ սոյն յայտագրին ընդմէջէն , հայ արուեստի 

ծարաւը ունեցող ձեր հոգիները պիտի յագենան:Շտապեցէք եւ 

ապահովեցէք ձեր տոմսերը դիմելով հետեւեալ ընկերուհիներուն : 
  

Թալին Չամսարեան – 67083161 
Սիւզան Քէօշկէրեան – 66607512 


