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ԱզԱտ կԱՐծիք իմ ԱՆկիւՆէս

ՀԱՅ-ՎՐԱցԱկԱՆ 
ՅԱՐԱբեՐՈւԹիւՆՆեՐ

կԱմ…
JE TE DONNE UN ŒUF, ET 

TU ME DONNES UN BŒUF?
ՍՏԵՓԱՆՊՕՂՈՍԵԱՆ

(բ. եւ ՎեՐՋիՆ մԱս) 4
ՀԱՅԱստԱՆեԱՆ մԱմՈւլի 

տեսՈւԹիւՆ
ՏՈՐՔԴԱԼԱԼԵԱՆ5

ԲԱցԱՌիկ եՐգԱհԱՆդէս 
Նիսի մէՋ

ԼԵՆԱՉՈԼԱԳԵԱՆ7
ԼՈՆտՈՆի սՈւՐբ սԱՐգիս 
եկեղեցւՈՅ ԱՆՆԱխԱդէպ 

դԱշտԱհԱՆդէսը
ԱՅՆՃԱՐ8

Վրաստանի խորհրդարանը Յուլիս
1ինառաջինընթերցմամբփոփոխու
թիւններ մտցուցած է Վրաստանի
քաղաքացիական օրէնսգրքին մէջ:
Այդ փոփոխութիւններուն համաձայն`
Վրաստանիմէջկրօնականհինգմիու
թիւններու կը շնորհուի իրաւաբա
նականանձիկարգավիճակ:Այս մա
սին կը յայտնէ «Նովըսթի Կրուզիա»
գործակալութիւնը:

Երեսփոխաններըհամապատասխան
փոփոխութիւններունթերքուէարկած
ենխորհրդարանիարտահերթնիստին
ընթացքին:

Մասնաւորապէս, իրաւաբանական

անձիկարգավիճակկը շնորհուիՀայ
Առաքելական Եկեղեցւոյ, Կաթոլիկ
Եկեղեցւոյ, Իսլամական համայնքին,
Հրէական համայնքին եւՄկրտչական
Եկեղեցւոյ:

Օրինագիծին դէմ քուէարկած են
ընդդիմադիր«Քրիստոնեայդեմոկրա
տական»խմբակցութեանանդամները:

«Վրացականեկեղեցին համանման
կարգավիճակչունի....:Մենքպէտքէ
հասկնանք`արդեօքԱզէրպայճաննու
Հայաստանըկըպատրաստուի՞ննման
կարգավիճակ շնորհելու Վրացական
Եկեղեցւոյ....»,ըսածէխմբակցութեան
անդամՆիքոլազԼալիաշվիլի:

ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ 
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՇՆՈՐՀԱԾ Է ԻՐԱՒԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ 

ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ

Ֆրանսայի արտաքին գործոց նա
խարարԱլէնԺիւփէ,Յուլիս1ին,ռու
սական«ԷխօՄոսքվի»ձայնասփիւռի
կայանին հետ հարցազրոյցի մը ըն
թացքինյայտարարածէ,թէԼեռնային
Ղարաբաղիտագնապիկարգաւորման
առընչութեամբ,կողմերունպիտիներ
կայացուինլրացուցիչառաջարկներ։

ԱԼԷՆ ԺԻՒՓԷ
ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՐՑԻՆ ՄԱՍԻՆ

“Ես, ի հարկէ,
կ՚ողջունեմ Ռու
սաստանիեւանոր
ն ա խ ա գ ա հ ի ն
ջանքերը։ Մետ
վետեւ շատ ջան
քերիգործդրած

«ԻՐԱՆ ԿԸ ՊԱՇՏՊԱՆԷ ԱԶԷՐՊԱՅՃԱՆԻ 
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ» 

Կ՛ԸՍԷ ԼԱՐԻՃԱՆԻ

Ազէրպայճանական «Սալամնիուզ»
կայքէջի Յուլիս 1ին հաղորդած լու
րին համաձայն, պաշտօնական այ
ցելութեամբ Պաքու գտնուող Իրանի
խորհրդարանի նախագահ Ալի Լա
րիճանի,յայտարարածէ,որ«մեծպե
տութիւնները»շահագրգռուածչենհա
կամարտութեանկարգաւորմամբ։

“Մեծ տէրութիւնները հակամար
տութիւններունմէջիրենցշահերըկը
հետապնդեն։ Հակառակ անոր, որ
Մինսքի խմբակը արդէն երկար տա
րիներէ ի վեր կը զբաղի այդ հար
ցով(Արցախի),ոչմէկարդիւնքիհա
սածէ։ԻրանԱզէրպայճանիտարածքա
յինամբողջականութիւնըկըճանչնայ
եւկըպաշտպանէ։Ղարաբաղեանհա
կամարտութիւնըպէտքէկարգաւորուի

ոչթէմեծպետութիւններումիջնորդու
թեամբ,այլեւտարածքաշրջանայինձե
ւաչափով”,ըսածէԻրանիԽորհրդա
րանինախագահը:

է խնդրին առընչութեամբ թէ՛ Սոչիի
մէջ,թէ՛ալ՝Քազանի։Սակայնցաւալի
է,որայդբոլորէնետքորեւէարդիւնք
չէարձանագրուած։Ամենպարագայի,
որքանգիտեմ,խնդրինառընչութեամբ
որեւէհամաձայնութեանհասնելուհա
մար պիտի տրուին լրացուցիչ առա
ջարկներ”,ըսածէԱլէնԺիւփէ։



| ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ | 2011, Յուլիս 58

Սուրբ Սարգիս եկեղեցին եւ քովի
սրահըկառուցուածեն1922թուական
ներուն, Տէր եւ Տիկին Գալուստ եւ
Նուարդ Կիւլպէնկեանի կողմէ, թա
գաւորականթաղամասին՝Քէնզինկթը
նիմէջ,այնտարիներուշուրջ300Հա
յերունհամար:

Այդօրերէնմինչեւայսօր,մեծվա
ճառական Սարգիս Քիւրքճեան եւ իր
երկուորդիները՝ՃորճեւՃոնմատու
ռինխնամակալութեանատենապետի
հանգամանքով յաջորդաբար եւ յա
ջողութեամբվարեցինիրենցպատաս
խանատուազգանպաստպաշտօնը:

Ներկայիս Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ
նորատենապետը՝երիտասարդբժիշկ
Հրաչ Չիլինկիրեան իր սրտակոչ յայ
տարարութեամբ հրաւիրեց Անգլիոյ
Հայերըմասնակցելուհաւատքի, յոյսի
եւսիրոյկրօնաազգայինհայանպաստ
հաւաքոյթին:

Մեր հայրենակիցները ուրախու
թեամբընդառաջեցինեղածհրաւէրին:
Անոնքանտեսեցինտհաճ,անձրեւոտ
օդը,նախեկանուլեցուցինփոքրեկե
ղեցին,ապապատսպարուեցանբակը
զետեղուածվրաններունտակ:

Յիշատակութեանարժանիայսբա
ցառիկօրըուրախառիթանակնկալմը
եղաւ գաղթական հայ ժողովուրդին
համար, տրուած ըլլալով որ Անգլիա
ապաստան գտած Հայերը՝ շուրջ 25
հազար,եկածենզանազաներկիրնե
րէ,մեծամասնութեամբ՝Հայաստանէն:

Անցածտասըտարիներուընթացքին,
համահայկական քրիստոնավայել
իմաստով, բացարձակապէս գաղթա
կանՀայերընմանհրաւէրչստացան,եւ
ոչալհետաքրքրուողեղաւիրենցմով
նախորդառաջնորդին՝ՆաթանԵպիսկ.
Յովհաննիսեանի օրով: Այդ ճամբուն
վրայանորընկերակցեցաւնաեւեկե
ղեցականխորհուրդը,որանցնողտա
սըտարիներուընթացքինԱռաջնորդին
հետմիասնաբարյումպէտսհայապահ
պանութեանսանդինմէջջուրծեծեց…:
Անցնինք:

Այսպէս,Յունիս12ին,յետեկեղեցա
կան արարողութեան, հինգ հարիւրի
հասնող ներկաները տեղ գրաւեցին
սեղաններունշուրջ:Խրախճանքդաշ
տահանդէսըսկսաւնորառաջնորդին՝
ՎահանԾ.Վարդապետինսեղանօրհնէ
քիեւբարիգալստեանխօսքերով:

Այդ Կիրակին, եկեղեցւոյ կից բա
րեացակամ դրացիներուն կողմէ Հա

յերուն տրամադրուած էր դաշտա
հանդէսինվայրը:Անորկեդրոնըբեմի
վերածուածբեռնատարկառքէնսըփ
ռուած հայկական երգերն ու երա
ժշտութիւնըկըլսուէինշուրջիբարձր
շէնքերէն անդին: Անհամբեր երի
տասարդներըսկսանարդէնպարբռնել
անձրեւին տակ, հայկական ուրախ
մթնոլորտ ստեղծելով: Վրաններուն
տակ,կարօտաբաղձհայրենակիցներ,
սեղանէսեղան,ոտքիվրայ,զիրարկը
բարեւէին, կ՚ողջագուրուէին, յուշեր
կ՚արծարծէին:

Վրանածածկ կրպակներուն մէջ,
ժողովուրդին տրամադրութեան տակ
դրուածէինհայերէնեւ օտար լեզու
ներով բազմաթիւ գիրքեր, նկարներ
եւերաժշտութիւն,իսկվաճառողներու
շարքին աչքառու ներկայութիւն էին
հանրածանօթ անձնաւորութիւններ,
ինչպէս ջութակահար Լեւոն Չիլին
կիրեան եւ կինը՝ Սիւզըն Փաթի, որ
«Հայ Հիմնակ» մշակութային միու
թեան ատենապետուհին է, պատմա
բան Արա Սարաֆեան, շաբաթօրեայ
եւկիրակնօրեայդպրոցներուհայերէ
նիուսուցչուհի, երէցկինՏիկին Լէյլա
Ներսէսեան, «Հայաշէն» կրթականեւ
բարեսիրական հաստատութեան ան
խոնջատենապետը՝ՄիսաքՕհանեան,
Լոնտոնիհամալսարանիհայերէնիդա
սախօսդոկտ.ԳրիգորՄոսկոֆեանեւ
օփերայիերգիչԱրիսՆատիրեան:

Այս հիանալի տեսարանով կա
տարեալհայկականմթնոլորտինմէջ,
նորընտիր առաջնորդ Հայր Սուրբը՝
դոկտ. Վահան Ծ. Վարդապետը եւ
Անգլիոյ հայութեան հինէն ծանօթ
ՇնորհքՔհնյ.Պաղտասարեաններկա
ներունմիջեւշրջագայելովբարիգա
լուստեւբարիախորժակկըմաղթէին
բոլորին:

Դաշտահանդէսին պաշտօնական
հիւրերնէինՔէնզինկթընեւՉելսիթա
գաւորականթաղամասերունքաղաքա
պետուհին՝ՏիկինՃիւլիՄիլզ,որայցե
լեցնաեւՍ.Սարգիսմատուռը,առաջ
նորդութեամբ եւ բացատրութեամբ
դոկտ. Հրաչ Չիլինկիրեանի. եւ մաս
նաւորաբար Հայերուս մօտէն ծանօթ
եւ բազմաթիւ անգամներ Հայաստան
եւԼեռնայինղարաբաղայցելած,զա
նազան հաստատութիւններու դրա
մական օժանդակութիւն կատարած,
ԱնգլիոյՊահպանողականկուսակցու
թեան անդամուհի՝ Պարօնուհի Գա

րըլայնՔոքս,որոնքնաեւխօսքառնե
լովդրուատեցինՀայերուններկայու
թիւնըԱնգլիոյմէջ:

ԾանօթդերասանԳէորգՄալիքեան
յաջողութեամբվարեցգեղարուեստա
կան ճոխ յայտագիրը, որուն իրենց
մասնակցութիւնըբերին«Ախթամար»
պարախումբը, հայկական տարազնե
րով, շաբաթօրեայ եւ կիրակնորեայ
դպրոցներունաշակերտները:Հայկա
կանաւանդականդհոլովեւզուռնայով
հանդէսեկանԱրաՊետրոսեանեւՏիգ
րանԱլեքսանեան:Ապաշարականնե
րուերաժշտութեամբյայտագրինմաս
նակցեցանԱրիսՆատիրեան,ՍեդաԹո
քաթլեան,ԱնահիտԵղոյեանեւԳարին
Յարութիւնեան:Իսկ«ՀայՀիմնարկ»ը
մէջընդմէջներկայացուցմանկական
երգեր եւ պատմուածքներ ու Հայ լե
զուն:

Դաշտահանդէսը վերջ գտաւ Ան
դաստանի շարականով եւ օրհնու
թեամբ:

Կիրակնօրեայդաշտահանդէսինյա
ջողութեամբպսակումըկըպարտինք
նորընտիր Առաջնորդին, նոր ատե
նապետին, կազմակերպիչ յանձնա
խումբին,Ս.Սարգիսեկեղեցւոյխնա
մակալութեանանդամներուն,ինչպէս
նաեւՏիկնանցմիութեանանդամուհի
ներուն,որոնքանդադար,յոգնեցուցիչ
սպասարկութեամբհինգհարիւրէաւե
լիհանդիսականներկերակրեցին:

Կըմաղթենք,որանակնկալդաշտա
հանդէսըդառնայաւանդութիւնեւտե
ղիունենայամենտարի:

ԱՅՆՃԱՐ

լոնտոնի ՍուրԲ ՍարգիՍ եկեՂեՑւոյ 
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