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êÇñ»ÉÇ Ð³Û »Õµ³ÛñÝ»ñ »õ ùáÛñ»ñ,
Ø¿Ï ¹³ñ ³Ýó³Í ¿ ³ÛÝ ë³ÑÙéÏ»óáõóÇã

ç³ñ¹¿Ý, áñ Ó»ñ Åá Õáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ »Õ³õ
ÇëÏ ³Ï³Ý Ù³ñïÇñáëáõÃÇõÝ ÙÁ, áñáõÝ ÁÝ -
Ã³ó ùÇÝ ß³ï ³ÝÙ»ÕÝ»ñ Ù»é³Ý áñå¿ë
øñÇë ïáëÇ ³ Ýáõ³Ý Ëáë ïá í³ÝáÕÝ»ñ áõ
Ù³ñïÇñáë Ý»ñ (ÑÙÙï. ÚáíÑ³ÝÝ¿ë äûÕáë ´.
»õ ¶³ñ»·ÇÝ ´., Ð³ë³ñ³ Ï³ó Ú³Ûï³ -
ñ³ñáõÃÇõÝ, ¾çÙÇ³ÍÇÝ, 27 ê»å ï»Ùµ»ñ
2001): ²Ûëûñ ãÏ³Û Ñ³Û ÁÝï³ÝÇù ÙÁ, áñ ³Û¹
¹¿å ù»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ïáñ ëÝ óáõó³Í ãÁÉÉ³Û
Çñ ëÇ ñ» ÉÇÝ»ñ¿Ý mh  ÏÁ. ³Û¹ ÇëÏ³å¿ë » Õ³õ
§Ø»Í º Õ»éÝ¦Á, ÇÝãå¿ë ¹áõù Ïá ã³Í ¿ù ³Û¹
áÕ µ»ñ ·áõ ÃÇõÝÁ: ²Ûë ³é  ÃÇõ áõÅ»Õ m»r -
Ó³õá ñáõ Ã»³Ý ½·³óáõÙ ÙÁ Ïþ³åñÇÙ Ó»ñ
Åá Õáíáõñ ¹ÇÝ Ý Ï³ï Ù³Ùµ áõ ÏÁ ÷³ ÷³ùÇÙ
Ñá·»å¿ë ÙÇ³ Ý³É Ó»ñ ëñ ï»ñ¿Ý, Ó»ñ ÁÝï³ -
ÝÇùÝ»ñ¿Ý »õ Ó»ñ Ñ³ë³ñ³ Ïáõ ÃÇõÝ Ý»ñ¿Ý
µ³ñÓ ñ³óáÕ a[ûjqn»ñáõÝ:

ØÇ³ëÝ³µ³ñ ³ÕûÃ»Éáõ µ³ñ»å³ï»Ñ ³ -
éÇÃ ÙÁ ÁÝÍ³Ûáõ»ó³õ Ù»½Ç ³Ûëûñáõ³Ý ³ -
ñ³ñá Õáõ Ã»³Ùµ, áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ºÏ» Õ»ó-
õáÛ ì³ñ ¹³ å»ï ÏÁ Ñéã³Ï»Ýù êáõñµ ¶ñÇ -
·áñ Ü³  ñ» Ï³óÇÝ: æ»ñÙ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ
ÏÁ Û³ÛïÝ»Ù Çñ»Ýó Ý»ñ Ï³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñª
Ü.ê.ú. ¶³ñ»·ÇÝ ´.ÇÝ, Ì³Ûñ³·áÛÝ ä³ï -
ñÇ³ñù »õ Î³ÃáÕÇÏáë ²Ù» Ý³ÛÝ Ð³Ûáó,
Ü.ê.ú. T.T. ²ñ³Ù ².ÇÝ, Î³ÃáÕÇÏáë Ø»ÍÇ
î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ, »õ ²Ù»Ý³å³ïÇõ î¿ñ Ü»ñ -
ë¿ë ä»ïñáë ÄÂ.ÇÝ, ä³ïñÇ³ñù î³ÝÝ ÎÇ -
ÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏ¿ Ð³Ûáó: êáõñµ ¶ñÇ ·áñ
Ü³ ñ»Ï³óÇ, Ä. ¹³ñáõ í³ Ý³Ï³Ý, ³é³õ»É
ù³Ý áõñÇßÝ»ñ, ·Çïó³õ ³ñ ï³ Û³Ûï»É Ó»ñ
Åá Õá íáõñ ¹ÇÝ ½·³ÛÝáõÃÇõÝÁ, Ó³ÛÝ ï³Éáí
³ÛÝ ³Õ³Õ³ÏÇÝª áñ ÏÁ ¹³éÝ³Û ³ÕûÃù, Ù» -
Õ³å³ñï »õ ï³é³å³ÏáÍ Ù³ñ¹ Ïáõ Ã»³Ý ÙÁ,
áñ Ã¿ å¿ï»õ ÁÝÏ×áõ³Í ¿ Çñ ³ÝÏ³ -
ñáÕáõÃ»³Ý ï³· Ý³å¿Ý, ë³Ï³ÛÝ Éáõë³õá -
ñáõ³Í ²ëïáõÍáÛ ëÇñáÛÝ å³Û Í³éáõÃ» Ý¿Ý
»õ µ³ó ÛáÛëÇÝª ²Ýáñ ÷ñÏ³ ñ³ñ ÙÇ ç³ Ùïáõ -
Ã»³Ý, áñ Ï³ñáÕ ¿ ³Ù¿Ý ÇÝã ÷áË³Ï»ñå»É:

§Æ Ó»éÝ áñáÛ ½ûñáõÃ»³Ý íëï³Ñ³å¿ë
³  ÏeÝÏ³ ÉáõÃ»³Ùµ í»ñ³·ñ»ó»³É¹ Û³Ýó³Ýûù
µ» é³Ýóª ³Ý»ñÏÙÇï Ûáõëáí Ñ³õ³ï³Ù Ç

Ï³ñáÕÇÝ Ó»éÝ ³ å³ëï³Ý»³É ... ½ÝáÛÝ ÇÝùÝ
ï»ë ³Ý»Éª Ûá ÕáñÙáõÃÇõÝ »õ Ç ·ÃáõÃÇõÝ »õ
Û»ñ Ï ÝÇóÝ Å³ é³Ý ·áõ ÃÇõÝ¦ (Ü³ñ»Ï, Ä´.):

Ò»ñ ùñÇëïá Ý¿³ Ï³Ý ÏáãáõÙÁ ÑÇ Ý³ õáõñó
¿ ëÏÇ½µ ³é³Í 301 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ, »ñµ êáõñµ
¶ñÇ·áñ Èáõ ë³õáñÇã ¹¿åÇ ¹³ñ ÓÇ áõ
ÙÏըñïáõÃ»³Ý ³ é³ç Ýáñ¹»ó Ð³ Û³ëï³Ý ³ß -
Ë³ñ ÑÁ, áñ ¹³ñ»ñáõ ÁÝ Ã³ó ùÇÝ fandi sa -
ó³õª øñÇëïáëÇ ²õ» ï³ ñ³ ÝÇÝ ÷³ñáÕ ax-
·» ñáõÝ ÙÇç»õ ³é³çÇÝÁ: ²Û¹ Ñá ·»õáñ ira-
 ¹³ñ Óáõ ÃÇõÝÁ ³ÝçÝç»ÉÇûñ¿Ý ¹ ñáß Ù»ó Ð³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á, ³Ýáñ Ùß³ÏáÛÃÁ »õ å³ïÙáõ -
ÃÇõ ÝÁ, áõñ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝÁ áõÝÇ Çñ
Ý³Ë³ å³ïÇõ ï»ÕÁ, ÇÝãå¿ë Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
Ï»ñåáí ÏÁ íÏ³Û¿ êáõñµ ì³ñ¹³ÝÇ áõ ³Ýáñ
ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ ½áÑ³ µ»ñ³Ï³Ý Ý³Ñ³ï³Ïáõ -
ÃÇõ ÝÁ º. ¹³ñáõÝ:

Ò»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á, Éáõë³õáñáõ³Í øñÇë -
ïáëÇ ÉáÛëáí áõ ²Ýáñ ßÝáñÑùáí, ß³ï ï³ -
é³å³ÝùÝ»ñ áõ ÷áñÓ³ÝùÝ»ñ Û³ÕÃ³Ñ³ñ³Í
¿, á·»õáñáõ³Í Ê³ ã¿Ý µË³Í ÛáÛëow (ÑÙÙï.
ÐéáÙ. À, 31-39):
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A\s fauatqe enk;razau ];r vo[owour-
din ;u xørawig ;[au na;u 100 tarin;r
a®a= t;[i oun;za‘ o[b;rgakan ira -
dar]ouj;an enjaz qin% or ªa®fasarak ke
safmanoui^ ibr;u 20rd darou a®a=in Z; -
[aspanoujiuneº (|owf& Pø[os B& ;u Gar;gin
B&% Fasarakaz |a\tara roujiun% H=mia‘in%
27 S;pt;mb;r 2001)! B;n;diktos V: Pape%
or a®a=in a,.arfamarte dataparta‘ h

ibr;u ªanøgout spandº (AAS, IX, (1917)%
429)% yig ci .na\;z xa\n kas;n;lou famar%
w;rar‘ar‘;low 1894-96 jouakann;rou
ªmafagou,ak dhpq;rºoun i t;s L;uon VG
Papin ko[mh ardhn kataroua‘ mi=nor-
douj;an 'or];re! A\s a®encouj;amb% an
M;fm;d :& Souljanin \[;z groujiun me%
a[;rs;low or .na\ouhin anjiu anm;[n;re
(fmtt&) jouakir namak^ 10 S;pt;mb;r 1915)
;u inqn h or 1915 D;kt;mb;ri 6in kardi-
naln;rou d®n'ak vo[owi enjazqin sar -
se®agin soskoumow fastat;z^ ªFa\oz je-
,ouarago\n axge dhpi bna=n=oum k∞a ®a= -

nordouiº (AAS, VII (1915), 5100:
Patafa‘i \i,atake katar;le par-

takanoujiunn h oc mia\n fa\ vo[owourdin
;u endfanrakan ;k;[;zuo\% a\l;u fama\n
mardka\in entaniqi famar% orphsxi a\s
o[b;rgouj;nhn ;kp[ axdararoujiune m;x
axath nman arfauirqn;rou mh= w;rstin
i\nalh% oronq k∞anarg;n xAstoua‘ ;u mard -
ka\in arvanapatououjiune! |iraui% a\sør
;us nman endfaroumn;r ;rb;mn k∞a\la s; -
rouin ;u ke da®nan ancqm;[;li b®noujiun -
n;r% oronq ke snouzouin^ cara,af;low z;-
[a\in ;u krønakan tarb;roujiunn;re! Ax -
g;rou ;u mi=axga\in kaxmak;rpoujiunn;rou
bolor [;kawarn;re kocoua‘ ;n fastat pa -
tas.anatououj;amb enddimanalou nman
oyirn;rou% a®anz ;rkdimoujiunn;rou ;u
'o.-xi=oumn;rou!

Mardkoujiune anz;al daroun ;r;q m; -
‘ago\n o[b;rgoujiunn;r apra‘ h& ªA®a -
=ine^ famendfanour ];uow ke safmanoui

ibr;u 20rd darou a®a=in z;[aspanoujiun%
oroun xof gnaz ];r fa\ axge incphs na;u
\o\n;rn ou asorin;re% xof gazin na;u kin;r%
‘;r;r% mo\nisl ;ra.an;r! Mius ;rkouqin
patas.anatoun;re naziakanoujiunn ou
stalinakanoujiunn ;n! Ke joui jh mard-
koujiune ci dadrir anm;[ ariun fos;zn;lh%
ke joui jh mardka\in entaniqe ke m;rvh
sorwil anz;ali ir s.aln;rhn% ;u a\sør ;us
takauin kan omanq% or =anq ke ja';n
=n=;lou ir;nz nmann;re% m;[sakzouj;amb a -
nonz% oronq antarb;r ellalow c;n gor‘;r!
Takauin c;nq sorwa‘% or pat;raxme .;n -
joujiun h! Sir;li fa\ fauataz;aln;r%
a\sør .ozoua‘ srtow ke \i,;nq a\d ansaf-
man .;nj o[b;rgouj;an fariuram;ake%
\i,;le partadir h% orowf;t;u our \i,atak
cka\% a\nt;[ cariqe takauin baz ke pafh
whrqr! |anzanqe ‘a‘k;l% ke n,anakh ar -

tøn;l% or whrqe ariunafosi!
²Ûë ÏëÏÍ³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏáõÙÁ ÃáÕ µáÉáñÇÝ

Ñ³ Ù³ñ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û ß³ñÅ³éÇÃª ËáÝ³ñÑ »õ
³Ý Ï»ÕÍ ËáñÑñ¹³ÍáõÃ»³Ý, »õ ¹¿åÇ Ý»ñá -
Õáõ Ã»³Ý ëñïÇ µ³óáõ³ÍùÇ, áñ ³ÕµÇõñ ¿
Ë³ Õ³ÕáõÃ»³Ý »õ í»ñ³Ýáñá· ÛáÛëÇ: êáõñµ
¶ñÇ ·áñ Ü³ñ» Ï³ óÇÝ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñá·ÇÇÝ
³Û¹ ³ñï³Ï³ñ· Ù»Ï Ý³µ³ÝÁ, Ï³ñÍ»ë Ù³ñ -
·³ ñ¿³ Ï³Ý Ëûëù»ñ Ïÿ³ñ ï³µ»ñ¿ Ù»½Ç Ñ³ -
Ù³ñ. §ù³Ý½Ç »õ »ë ÇëÏ ... í Ï³Û»³É ½³ÝÓÝ¿
Ï³Ù³õáñ³Ï³Ý ëï·ï³Ýù µÇõñ µ³Ùµ³ë³Ý³ó
³ÝµÅßÏ³Ï³Ý Ù»Õ³Ý³ó, Ç ëÏ½µÝ³ Ñ³ÛñÝ
ëÏë»³É ÙÇÝã»õ Ç Ï³ï³ñáõÙÝ ÍÝÝ¹áó Ýáñ³,
Ï³Ù³Û³Ï³ÝÝ Û³ÝÓ Ý³éáõÃ»³Ùµ Ñ³ëï»óÇ
»¹Ç ½Çë ³Ù»Ý³ÛÝÇ¹ å³ñï³Ï³Ý ã³ñ»³ó§
(Ü³ ñ»Ï, Ð´.): à¯ñù³Ý Ïÿ³½¹¿ Ù»ñ íñ³Û
Ñ³ÙÁÝ¹ Ñ³Ýñ³Ï³Ý ½ûñ³Ï óáõÃ»³Ý Çñ ³Ûë
½·³óáõÙÁ: à¯ñù³Ý ÷áùñ ÏÁ ½·³Ýù Ù»Ýù
Ù»½ª ³Ýáñ µ³ó³ ·³Ýãáõ ÃÇõÝ Ý»ñáõÝ í»Ñ³ÝÓ -
ÝáõÃ»³Ý ¹ÇÙ³ó. §ÛÇß»³° ½ùá Ù»ÍáõÃÇõÝ¹,
î¿ñ ... ÁÝ¹ ËÝ¹ñ»Éë ÇÙ Ç ù¿Ý µ³ñÇ ÇÙáóÝ
³ï»É»³ó, »õ ¸áõ ³é ùáÛë Áëï ùáõÙ Ù» -
ÍáõÃ»³Ý¹ ³Ý×³é»ÉÇë Ññ³ß³·áñ Í»ë ó»ë:
ØÇ° ë³ï³Ï»ëó»ë ½ÇÙëÝ Ë³Í³ÝáÕëÝ, ³ÛÉ
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÷á÷áË»ëó»ë. ËÉ»³É ½Ëáï³Ýë µ³ñë »ñÏ -
ñ³õáñë, ½µ³ñÇëÝ ³ñÙ³ï³óáõëó»ë »õ ÛÇë
»õ Ç ÝáëÇÝ¦ (³Ý¹, Ò¶.):

²ëïáõ³Í ßÝáñÑ¿, áñ Ð³Û »õ Âáõñù
ÅáÕá íáõñ¹ Ý»ñáõÝ ÙÇç»õ í»ñëÏëÇ Ñ³ßïá -
õÃ»³Ý ×³ Ý³ å³ñÑÁ »õ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ í» -
ñ³ÍÝÇ Ý³»õ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç: ²Ûë Åá Õá-
íáõñ¹Ý»ñÁ, ³Ýó»³ÉÇÝ, Ç Ñ»×áõÏë Ñ³Ï³é³ -
ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ É³ñáõ³Íáõ ÃÇõÝÝ»ñáõÝ,
³åñ³Í »Ý Ë³Õ³Õ Ñ³Ù³Ï»óáõ Ã»³Ý »ñÏ³ñ
ßñç³ÝÝ»ñ »õ ÝáÛÝÇëÏ µéÝáõ ÃÇõÝ Ý»ñáõ Ãá -
ÑáõµáÑÇÝ Ù¿çª ³ÏÝ³ï»ë »Õ³Ý ½ûñ³Ï óáõ -
Ã»³Ý »õ ÷á Ë³ ¹³ñÓ û· ÝáõÃ»³Ý å³ ñ³ ·³-
  Ý»ñáõ: ØÇ³ÛÝ ³Ûë Ñá·Çáí ¿ áñ Ýáñ ë» -
ñáõÝ¹  Ý»ñÁ ÏñÝ³Ý µ³óáõÇÉ ³õ»ÉÇ É³õ ³ å³ -
·³ÛÇ ÙÁ »õ ß³ ï»ñáõ ½áÑ³µ»ñáõÙÁ ÏñÝ³Û
ë»ñÙÁ ¹³éÝ³É ³ñ ¹³ñáõ Ã»³Ý »õ Ë³Õ³ Õáõ-
Ã»³Ý:

Ø»½Çª ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõë Ñ³Ù³ñ, ³Ûë
å³ÑÁ ÃáÕ ÁÉÉ³Û Û³ïÏ³å¿ë ³ÕûÃùÇ ½û -
ñ³õáñ å³Ñ ÙÁ, áñå¿ë½Ç Ã³÷áõ³Í ³ñÇõÝÁ,
øñÇëïáëÇ ½á Ñ³ µ»ñáõÙÇÝ ÷ñÏ³ñ³ñ ½ûñáõ -
Ã»³Ùµª Ý»ñ·áñÍ¿ ÉñÇõ ÙÇáõÃ»³Ý Ññ³ßùÁ
³Ýáñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ ÙÇ  ç»õ: Ú³ïÏ³å¿ë,
í»ñ³Ùñ³óÝ¿ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý
Ï³å»ñÁ, áñ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ÏÁ ½û ¹»Ý Î³ÃáÕÇÏ¿
ºÏ»Õ»óÇÝ »õ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ² é³ù»É³Ï³Ý
ºÏ»Õ»óÇÝ: ́ ³½Ù³ÃÇõ »Õµ³Ûñ Ý» ñáõ »õ ùáÛ -
ñ»ñáõ íÏ³ÛáõÃÇõÝÁ, áñáÝù ³Ý½¿Ýª Ç ñ»Ýó
Ï»³ÝùÁ ½áÑ»óÇÝ Çñ»Ýó Ñ³õ³ïùÇÝ Ñ³ Ù³ñ,
Çñ³ñáõ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ ï³ñµ»ñ
Û³ ñ³Ýáõ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ. ³ñ»³Ý Ñ³Ù³ÙÇáõ -
ÃÇõÝÝ ¿ ³Ûë, áñ ÙÕ»ó ëáõñµ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
äûÕáë ´.Á, 2000 Ãáõ³Ï³ÝÇ Úáµ»É»³ÝÇÝ
³éÃÇõ, ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ïû Ý»Éáõ Æ. ¹³ñáõ µá -
Éáñ Ý³Ñ³ ï³ÏÝ»ñÁ: ²Ûëûñáõ³Ý ³ñ³ñáÕáõ -
ÃÇõÝÁ »õë ÏÁ ½»ï»ÕáõÇ Ñá·»õáñ »õ
»  Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³Ûë Ñ³ Ù³·ñÇÝ Ù¿ç: ²Ûë ³ñ³ -
ñáÕáõ Ã»³Ý ÏÁ Ù³ë Ý³ÏóÇÝ Ù»ñ »ñÏáõ º -
Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ Ý»ñÏ³Û³ óáõóÇãÝ»ñÁ, áõ a-
 ëáñª Ñá·»õÇÝ ÏÁ ÙÇ³ Ý³Ý ³ßË³ñÑÇ íñ³Û
ë÷éáõ³Í µ³½áõÙ Ñ³õ³ ï³ ó»³É Ý»ñÁ, »ñÏñÇ
íñ³Û Ñ³Û»É³óÝ»Éáí ³ÛÝ Ï³ï³ñ»³É Ñ³ Õáñ -
¹áõÃÇõÝÁ, áñ ÏÁ ïÇñ¿ »ñÏÝùÇ »ñ³Ý»³É

Ñá·ÇÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ: ºÕµ³Û ñ³Ï³Ý á·Çáí ÏÁ
íëï³Ñ»óÝ»Ù ÇÙ ÙûïÇ Ïáõ ÃÇõÝë Ð³Û³ë ï³ -
Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ» Õ»óõáÛ Ý³Ñ³ï³Ï -
Ý»ñáõ ëñµ³¹³ëÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý ³éÃÇõ,
áñ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û Û³é³çÇÏ³Û
²åñÇÉÇ 23-ÇÝ ¾ç ÙÇ³Í ÝÇ Ø³Ûñ î³×³ñÇÝ
Ù¿ç, »õ á·»ÏáãÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ,
áñ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇÝ Úáõ ÉÇëÇÝ, ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ
Ù¿ç: ²ëïáõ³Í³Ùûñ ÏÁ Û³ÝÓÝ»Ù ³Ûë ¹Ç -
ï³õáñáõ ÃÇõÝÝ»ñÁ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Ü³ ñ» -
Ï³óÇÇ Ëûëù» ñáí.

§Ø³ùñáõÃÇõÝ ÏáõëÇó »õ ëÏ½µÝ³ß³õÇÕ
¹³ ëáõó »ñç³ÝÏ³ó, Ù³Ûñ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý
Ñ³ëï³ ïáõÃ»³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ, »õ ÍÝáÕ

³Ý³ñ³ï ´³ÝÇÝ ²ë ïáõÍáÛ:

*    *    *

ºõ Ç Ã»õë å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý É³ÛÝ³ï³ñ³Í
ùáõÙ¹ Ù³ÕÃ³Ý³ó ³å³õÇÝ»Éáí, ½Ó»éë Ù»ñ
Ç ëÙ³ ï³ñ³Í»Ùù, »õ ³Ý»ñÏµ³Û Ûáõëáí
Ñ³õ³ ï³Ùù ³åñÇÉ¦:
(Ü»ñµáÕ êñµáÛ ²ëïáõ³Í³ÍÝÇÝª §¶áõÙ³ñù
ËÙµÇó¦)

ì³ïÇÏ³Ý, 12 ²åñÇÉ 2015
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POPE’S MESSAGE TO THE ARMENIANS

Vatican City, 12 April 2015 (VIS) - At the end of
the Holy Mass celebrated in St. Peter's Basilica to
commemorate the centenary of the Armenian
"martyrdom" (Metz Yeghern) and the proclama-
tion of St. Gregory of Narek as Doctor of the
Church, the Pope met with His Holiness Karekin
II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Ar-
menians, His Holiness Aram I, Catholicos of the
Great House of Cilicia, His Beatitude Nerses
Bedros XIX Tarmouni, Patriarch of Cilicia of the
Armenian Catholic Church, and the president of
the Republic of Armenia, Serz Sargsyan. He
handed to each of them a signed copy in Italian of
his message he read at the beginning of the cele-
bration, with a translation in Armenian. The fol-
lowing is the full text of his message.
"On a number of occasions I have spoken of our
time as a time of war, a third world war which is
being fought piecemeal, one in which we daily
witness savage crimes, brutal massacres and
senseless destruction. Sadly, today too we hear
the muffled and forgotten cry of so many of our
defenceless brothers and sisters who, on account
of their faith in Christ or their ethnic origin, are
publicly and ruthlessly put to death - decapitated,
crucified, burned alive - or forced to leave their
homeland.
Today too we are experiencing a sort of genocide
created by general and collective indifference, by
the complicit silence of Cain, who cries out:
'What does it matter to me? Am I my brother's
keeper?'.
i In the past century our human family has lived
through three massive and unprecedented
tragedies. The first, which is widely considered
'the first genocide of the twentieth century' (John
Paul II and Karekin II, Common Declaration,
Etchmiadzin, 27 September 2001), struck your
own Armenian people, the first Christian nation,
as well as Catholic and Orthodox Syrians, Assyri-
ans, Chaldeans and Greeks. Bishops and priests,
religious, women and men, the elderly and even
defenceless children and the infirm were mur-
dered. The remaining two were perpetrated by
Nazism and Stalinism. And more recently there

have been other mass killings, like those in Cam-
bodia, Rwanda, Burundi and Bosnia. It seems
that humanity is incapable of putting a halt to the
shedding of innocent blood. It seems that the en-
thusiasm generated at the end of the Second
World War has dissipated and is now disappear-
ing. It seems that the human family has refused to
learn from its mistakes caused by the law of ter-
ror, so that today too there are those who attempt
to eliminate others with the help of a few and
with the complicit silence of others who simply
stand by. We have not yet learned that 'war is
madness', 'senseless slaughter'.
Dear Armenian Christians, today, with hearts
filled with pain but at the same time with great
hope in the risen Lord, we recall the centenary of
that tragic event, that immense and senseless
slaughter whose cruelty your forebears had to en-
dure. It is necessary, and indeed a duty, to honour
their memory, for whenever memory fades, it
means that evil allows wounds to fester. Conceal-
ing or denying evil is like allowing a wound to
keep bleeding without bandaging it!
I greet you with affection and I thank you for
your witness. With gratitude for his presence, I
greet Mr Serz Sargsyan, the President of the Re-
public of Armenia. My cordial greeting goes also
to my brother Patriarchs and Bishops: His Holi-
ness Kerekin II, Supreme Patriarch and Catholi-
cos of All Armenians; His Holiness Aram I,
Catholicos of the Great House of Cilicia, His
Beatitude Nerses Bedros XIX, Patriarch of Cili-
cia of Armenian Catholics; and Catholicosates of
the Armenian Apostolic Church and the Patriar-
chate of the Armenian Catholic Church.
In the certainty that evil never comes from God,
Who is infinitely good, and standing firm in faith,
let us profess that cruelty may never be consid-
ered God's work and, what is more, can find ab-
solutely no justification in his Holy Name. Let us
continue this celebration by fixing our gaze on
Jesus Christ, risen from the dead, victor over
death and evil".
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«Սրբազնագոյն  Հայր, 
Այս սուրբ Պատարագին աւարտին, որ սուրբ

խորհուրդին շնորհքով լիացուց մեզ, հայ ժողովուրդին
վարդապետն ու փառքը, հայ վանական սուրբ Գրիգոր
Նարեկացին, յայտարարուեցաւ վարդապետ տիեզե -
րական Եկեղեցւոյ:

Բոլոր ներկաները այս սուրբ Պազիլիքային մէջ եւ ի
մասնաւորի հայ հաւատացեալները լեցուած են
ուրախութեամբ մը, որուն ես ալ կը բաժնեկցիմ: 

Բոլոր անոնք, որոնք կարդացած են կամ կարե -
լիութիւնը պիտի ունենան կարդալու էջ մը այս
աստուածաբանին, վանականինեւ բանաս տեղ -
ծին գործերէն, պիտի  տպաւորուին
վարդապետութենէն եւ ջերմե -
ռանդութենէն այդ մեծ սուրբին,
որ ապրեցաւ950 եւ 1005 թուին
միջեւ:

Հարկ է նշել  թէ սուրբ
Գրիգոր Նարեկացին հայ
ժողովուրդին  սուրբերուն
մէջ ամենէն սիրուածն ու
կարդացուածն է:

Իրեն հանդէպ ջերմեռան -
դութիւնը, որ սկսաւ իր մահէն ան -
միջապէս ետք, երբեք չէ դադրած, եւ
այնքան ժողովրդականութիւն ստացած է հայ ըն -
տանիքներուն մօտ, որ շատեր իրենց սնարին տակ կը
պահէին, Մատեան Ողբերգութեանը, Սուրբ Աւե -
տարանին հետ: Այսօր ալ, ամէն անոնք որոնք թարգ -
մանաբար կը կարդան զայն, այնքան կը զգացուին
իրենց սրտին մէջ, որչեն ուզեր դադրեցնել ընթերցումը,
մինչեւ հասնին գիրքին  աւարտին:  Ուրիշներուն
աչքերը արցունքով կը լեցուին, այնքան կը յուզուին
անոր խորութենէն, եւմանաւանդ երբ ան ինքզինքը կը
նոյնացնէ բոլոր ժամանակներումեղաւորներուն հետ:
Կարգ մը վանքերու մէջ, զայն ձեռքէ ձեռքկը փո -
խանցեն:

Մինչ այսօր կը յիշատակենք Հարիւրամեակը Ցե -
ղասպանութեան, որ հարուածեց շուրջ մէկուկէս միլիոն
հայեր, որովհետեւ քրիստոնեայ էին, լիայոյս եմ որ սուրբ
Գրիգոր Նարեկացիի հռչակումը իբր Եկե ղեցւոյ Վար -
դապետ, պիտի հանդիսանայ եղելութիւն մը, որ առաւել
եւս պիտի արծարծէ ջերմեռանդութիւնը անոր հանդէպ,
եւ այսպէսով պիտի օգնէ հայ ժողո վուրդին
յաղթահարելու դժբախտութիւնները որ դար մը առաջ
հարուածեցին զայն, ինչպէս նաեւ բոլոր քրիստոնեայ

ժողովուրդները, մանաւանդՄիջին Արե ւելքի մէջ, որ
ներկայիս կը կրեն նմանօրինակ դժբախտութիւններ:

Պէտք է նշել նաեւ ԳրիգորՆարեկացիի որդիական
ջերմեռանդութիւնը Աստուածամօր հանդէպ, որ խո -
րապէս կը տպաւորէ ամէնուն սիրտը: Արդարեւ Տի րամօր
ուղղուած իր ներբողին մէջ,Նարեկի սուրբը, բա -
նաստեղծական զօրեղ սլացքով մը, կը խորացնէ
զանազան երեսները Մարդեղութեան խորհուրդին.
Անոնցմէ իւրաքանչիւրը առիթ կ'ընծայէ իրեն՝  երգելու
եւ փառաբանելու բացառիկ վեհութիւնը եւ հրաշալի

գեղեցկութիւնը մարդացած Բանին Մօր՝
Մարիամ Կոյսին:

Զարմանալի չէ հետեւաբար, որ
Մարիամ առանձ նաշնորհ եալ 

տեղ մը գրաւէ հնա մենի
Արեւելեան Եկեղեցի նե րու
պաշտամունքին մէջ, որոնք
անբաղդատելի ճոխու -
թեամբ տօներ եւ տեղեր

ձօնած են անոր:
Այս է նմանապէս ինչ որ

յստակօրէն կ'արտայայտուի
սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի «Մատեան

Ողբերգու թեան»-ին մէջ.

«Ծնկաչոք աղօթէ հաշտութեանս
հա մար, ծնողդ Աստուծոյ,

Եղիր հոգատար թշուառիսհանդէպ,
խորանդ Բարձրեալին,

Երկարէ՛ ձեռքդ անկեալիս, տաճա՛րդ
երկնային,

Թող փառաւորուի Որդիդ քու միջոցաւդ,
Որ աստուածապէս հրաշագործէ զիս՝

ի քաւութիւն եւ ողորմութիւն,
Ո՛վ դու, Աղախին եւ Մայր Աստուծոյ,
Թող ինձմով բարձրանայ պատիւդ
Եւ փրկութիւնս յայտնուի քեզմով:

(Բան Ութսու ներորդ)»
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Ò»ñ¹ êñµáõÃÇõÝ, ëÇñ»ó»³É »Õµ³Ûñ Ç øñÇëïáë,
²ëïÍáÛ áÕáñÙ³Í Ï³Ùùáí í»ñëïÇÝ ³Ûó»É»É »Ýù ÐéáÙ: ºÏ»É »Ýù Ð³ -

Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ ïÇ³ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ, Ø»ñ Ñá -
·»õáñ »Õµûñª ²ñ³Ù ² Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëÇ, Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ
»åÇëÏáåáë³ó ¹³ëÇ »õ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³õ³ï³õáñ m»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ïª êáõñµ Ú³ñáõÃ»³Ý ËÝ¹áõÃÇõÝÁ M»ñ Ñá·áõÙ,
øñÇëïáë³õ³Ý¹ ëÇñáí »Õµ³Ûñ³Ï³Ý m»ñ áÕçáÛÝÝ áõ µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÁ
µ»ñ»Éáõ Ò»ñ¹ êñµáõÃ»³ÝÁ »õ Ù»ñ ³ÕûÃùÝ»ñáí Ù³ëÝ³ÏÇó ÉÇÝ»Éáõ Ð³ -
Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ ³éÃÇõ Ò»ñ ÏáÕÙÇó Ù³ïáõ-
óáõ³Í êñµ³½³Ý ä³ï³ñ³·ÇÝ êáõñµ ä»ïñáëÇ ï³×³ñáõÙ: 

M»ñ ùáÛñ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ íÏ³ÛáÕ ëñµ³½³Ý ³Ûë
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ, Ç ·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝ Ø»½ »õ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç,
Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ Ñ³Ûñ»ñÇó êáõñµ ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óÇÝ Ò»ñ¹ êñµáõÃ»³Ý
ÏáÕÙÇó Ñéã³Ïáõ»ó Î³ÃáÕÇÏ¿ ºÏ»Õ»óáõ ë³ÑÙ³ÝáõÙáíª §ì³ñ¹³å»ï
ºÏ»Õ»óáõ¦: ²ÕûÃáõëáÛó »õ ïÇ»½»ñ³ÉáÛë êáõñµ Ü³ñ»Ï³óÇÝ 10-ñ¹ ¹³ñáõÙ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µáÉáñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ ³å³ßË³ñáõÃ»³Ý »õ Ëáëïáí³ÝáõÃ»³Ý ³Õ»ñëÁª
áñå¿ë §Æ Ëáñáó ëñïÇ Ëûëù ÁÝ¹ ²ëïáõÍáÛ¦, »ñÏÇÝù µáõñí³é»ó: êáõñµ í³Ý³Ï³ÝÁ, Ñ³Ûáó Ñ³Ù³ñ
å³ßï»ÉÇ Çñ §ßÝã³õáñ Ù³ï»³Ýáí¦ øñÇëïáë³ßÝáñÑ ÷ñÏáõÃ»³Ý áõÕÇÝ óáÛó ïáõ»ó §Ù»Õ³õáñÝ»ñÇÝ
áõ ³ñ¹³ñÝ»ñÇÝ, í»Ñ»ñÇÝ áõ ÷áùñ»ñÇÝ, µ³ñÇÝ»ñÇÝ áõ »Õ»éÝ³·áñÍÝ»ñÇÝ§ (´³Ý ¶), ¹¿åÇ ²ë -
ïáõ³Í ³é³çÝáñ¹»Éáí µáÉáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÇÝ: 

Ü³ñ»Ï³óÇ ÍÝ³Í Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ñ³õ³ïùÇ »õ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
Çñ å³ïÙáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ µ³½áõÙ ³ñÑ³õÇñùÝ»ñ ¿ ï»ë»É, ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³Ï³Û»É: Ø¿Ï
¹³ñ ³é³ç úëÙ³Ý»³Ý ÂáõñùÇ³ÛáõÙ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ý¹¿å Çñ³·áñÍáõ»ó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
³Ñé»ÉÇ á×ÇñÁ: Î³ÝË³Ùï³Íáõ³Í Íñ³·ñáí, ³ÝÝÏ³ñ³·ñ»ÉÇ ¹³Å³ÝáõÃ»³Ùµ ëå³ÝÝáõ»óÇÝ Ù¿Ï »õ
Ï¿ë ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñ: ÐÇÝ³õáõñó Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ³ñÙ³ï³ËÇÉ ³ñáõ»ó Çñ ÝáõÇñ³Ï³Ý µÝûññ³ÝÇóª
å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó »õ ï³ñ³·Çñ ë÷éáõ»ó ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ: ²õ»ñáõ»ó, áãÝã³óáõ»ó,
µéÝ³½³õÃáõ»ó ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ù»ñ ¹³ñ³õáñ Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ: àãÇÝã, ë³Ï³ÛÝ, á°ã ï³é³å³Ýù,
á°ã Ñ³É³Í³Ýù, á°ã ³Ý·³Ù Ù³Ñª ãë³ë³Ý»ó Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ »õ ãÑ»é³óñ»ó Çñ ëáõñµ Ñ³õ³ïùÇó:
²½·áíÇ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ý Ñá·»õáñ ëËñ³ÝùÇ áÕç Ù»ÍáõÃÇõÝÝ ¿ ³Ûëûñ å³ïÏ»ñõáõÙ Ù»ñ ³éç»õ,
áñÁ ¹ñë»õáñ»ó Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Áª ÏñÏÇÝ Ñéã³Ï»Éáí ¹»é»õë 5-ñ¹ ¹³ñáõÙ ë³ÑÙ³Ý³Í Çñ ÇÝù -
ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³Ó»õÁ, áñ ùñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÝ áõÝ»Ýù áã Çµñ»õ Ñ³Ý¹»ñÓ, ³ÛÉ Çµñ»õ Ù³ßÏÇ ·áÛÝ
(ºÕÇß¿ å³ïÙÇã): 

²ëïÍáÛ ·Ã³é³ï áÕáñÙáõÃ»³Ùµ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á áõÕÕ»É ¿ »Õ»éÝ³Ñ³ñ Ù¿çùÁ, Ýáñ Ï»³Ýù
í»ñÁÝÓÇõÕ»É ë÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñ»õ»É»³Ý Ñ³ïáõ³ÍáõÙ í»ñ³Ï³Ý·Ýáõ³Í
å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñáí³Ýáõ Ý»ñùáÛ: ì»ñ»ÉùÇ Çñ áõÕÇÝ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á Ï»ñï»É ¿ª ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáí
µ³½áõÙ ½ñÏ³ÝùÝ»ñÇ áõ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ: ²Ûëûñ ¿É Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ³åñáõÙ ¿ ÂáõñùÇ³ÛÇ »õ
²¹ñµ»ç³ÝÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ ßñç³÷³ÏÙ³Ý Ù¿ç, å³Ûù³ñáõÙ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹Ç ³½³ï Ï»³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ »õ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ñ³õ³ïáí ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ç³Ýù»ñÁ
Û³ÝáõÝ Çñ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ, Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ×³Ý³ãÙ³Ý »õ Çñ ³ñ¹³ñ
å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý:

Ä³Ù³Ý³ÏÇÝ Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ ãÏ³ñáÕ³ó³õ Ï³ÝË»É Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ, í»ñ³óÝ»É ¹ñ³
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ »õ ³Ï³Ý³ï»ëÁ »Õ³õ ÐáÉáùáëïÇ, Î³ÙµáçÇ³ÛÇ, èáõ³Ý¹³ÛÇ, ¸³ñýáõñÇ »õ ³ÛÉ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ: ²Ûëûñ ¿É Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÇ, å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ, ³Ñ³µ»ÏãáõÃÇõÝÝ»ñÇ
å³ï×³éáí Ù³ñ¹ÇÏ áõ ³½·»ñ Ý»ÕáõÃ»³Ý áõ Ï³ñûïáõÃ»³Ý Ù¿ç »Ý, Ñ³É³ÍõáõÙ áõ Çñ»Ýó Ï»³Ýùáí
»Ý í×³ñáõÙ Ñ³õ³ïùÇ Ñ³Ù³ñ: Ø»Ýù Ñ³õ³ï³ó³Í »Ýù, áñ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ÙÁÝ¹ -
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Ñ³Ýáõñ ×³Ý³ãáõÙÁª áñå¿ë ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý
Çñ³  ·áñÍÙ³Ý »õ Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý
³½¹»óÇÏ ûñÇÝ³Ï, ÏÁ Ýå³ëïÇ ³å³Ñáí áõ
³ñ¹³ñ ³ßË³ñÑÇ Ï»ñïÙ³ÝÁ: ²Ûë ÇÙ³ëïáí
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÁ
Ññ³õ¿ñ ¿ ³ßË³ñÑÇÝ ³Ýï³ñµ»ñ ã·ïÝáõ»Éáõ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ï³é³å³ÝùÇ áõ Ýáñûñ»³Û Ý³Ñ³ -
ï³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ý¹¿å »õ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ ³ -
é³õ»É ç³Ýù»ñª ¹³¹³ñ»óÝ»Éáõ »õ Ï³ÝË»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù ·áñÍáõáÕ á×ÇñÝ»ñÁ:
ê³ ¿ ³ÛÝ åïáõÕÁ, áñ åÇïÇ ³×Ç Ý³Ñ³ï³ Ïáõ -
Ã»³Ý ³ñÙ³ïÇó: 

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ» -
ÉÇóÇ ³éÇÃáí Ù³ïáõóáõ³Í ³Ûë êñµ³½³Ý ä³ -
ï³ñ³·ÇÝ, Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ÝáõÇñ³Ï³Ý
ÛÇ ß³ï³ÏÇ ³éç»õ Ø»Ýù »ñ³Ëï³·¿ï ½·³ -
óáõÙáí »Ýù ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ, áñ Ò»ñ¹ êeñ -
µáõÃ»³Ý »ñ³Ý³ßÝáñÑ Ý³Ëáñ¹Ý»ñÇó ´»Ý»-
 ¹ÇÏïáë 15-ñ¹ ä³åÁ µáÕáùÇ Ó³ÛÝ µ³ñÓ -
ñ³óñ»óª ÁÝ¹¹¿Ù Ñ³Û»ñÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý,
ÇëÏ ëáõñµ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë äûÕáë ´ ä³åÁ Ø»½ Ñ»ï
Ñ³Ù³ï»Õ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ 2001 Ãáõ³Ï³ -
ÝÇÝ ×³Ý³ã»É »õ ¹³ï³å³ñï»É ¿ Ð³Ûáó ò» -
Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ: ²Ûë ³éáõÙáí Ï³ñ»õáñ ne-
ß³ Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝÇ Ý³»õ ì³ïÇÏ³ÝÇ ³ñËÇõ -
Ý»ñáõÙ å³ÑáõáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ññ³ å³ -
ñ³ÏáõÙÁ: Ø»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ùµ
¿ ÛÇßáõÙ µáÉáñ Ýñ³Ýó, áíù»ñ áã ÙÇ³ÛÝ
µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»óÇÝ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ »õ ¹³ï³å³ñï»óÇÝ, ³ÛÉ Ý³»õ Ù³ñ ¹³ -
ëÇñ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óñ»óÇÝª
ËÝ³ Ù»Éáí áñµ»ñÇÝ, ³å³ëï³Ý ï³Éáí í» -
ñ³åñ³Í Ý»ñÇÝ, û·Ý»Éáí Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É µ³½Ù³-
ï» ë³Ï ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ ñ» -
ÉÇóÇÝ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ ²åñÇÉÇ
23-ÇÝª ³ÕûÃ³Ï³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ ùáÛñ º -
Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃõáõÙª Ò»ñ¹ êñµáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ, µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ÑÇõñ»ñÇ
áõ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç µ³½Ù³ Ñ³ -
½³ñ ½³õ³ÏÝ»ñÇ, ëñµ³¹³ëáõ»Éáõ »Ý í³ëÝ
Ñ³õ³ïáÛ »õ í³ëÝ Ñ³Ûñ»Ý»³ó Ù³ñïÇñá ëáõ -
Ã»³Ý åë³ÏÝ ÁÝ¹áõÝ³Í Ù»ñ µÇõñ³õáñ Ý³ -
Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ: ºñÏÝ³ÛÇÝ ½ûñù»ñÇÝ ÙÇ³ó³Í
ëáõñµ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ µ³ñ»ËûսáõÃÇõÝÝ »Ýù

Ñ³Ûó»Éáõ, áñ ²ëïáõ³Í³ÛÇÝ Ë³Õ³ Õáõ ÃÇõÝÁ
Ñ»ÕáõÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ »õ ³ß Ë³ñÑáõÙ
ï»Õ ã·ïÝ»Ý ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý áÕµ»ñ·á õÃÇõÝ -
Ý»ñÁ;

êÇñ»ó»³É »Õµ³Ûñ Ç øñÇëïáë, ÙÇ³Ý-
·³Ù³ÛÝ ÏÇëáõÙ »Ýù Ò»ñ ÙÇïùÁ, áñ Ý³Ñ³ï³-
ÏáõÃÇõÝÁ Û³ñ³Ýáõ³Ý³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ
ãÇ ×³Ý³ãáõÙ: ²ñ¹³ñ»õ, Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ ÙÇ³ -
õáñáõÙ »Ý Ù»½ áñå¿ë ½³õ³ÏÝ»ñ áõ Í³é³Ý»ñ
Ù¿Ï îÇñáç ÚÇëáõë øñÇëïáëÇª Ñ³Ù³ËÙµáõ»Éáõ
áõ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ç³Ýù»ñ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ, Û³ÝáõÝ
³ßË³ñÑáõÙ ëÇñáÛ, ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý, Ë³Õ³Õáõ-
Ã»³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý »õ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝÝ»ñÇ
áõ ÏñûÝÝ»ñÇ »ñÏËûëáõÃ»³Ýª áñÇÝ ÏáãáõÙ ¿
Ù»½ ëáõñµ ·ñ³Ï³Ý å³ï·³ÙÁ. §Ñá· ï³ñ¿ù
ÙÇÙ»³Ýó ëÇñáÛ »õ µ³ñÇ ·áñÍ»ñÇ Ûáñ¹áñ»Éáí¦
(ºµñ. 10.24): 

ÂáÕ êáõñµ ä»ïñáëÇ ëñµ³½³Ý ³Ûë ï³×³ -
ñáõÙ Ù»ñ ëñï»ñÇó »ñÏÇÝù µ³ñÓñ³óáÕ ³ -
ÕûÃùÝ áõ Ñ³ÛóÁ Éë»ÉÇ ÉÇÝÇ ºñÏÝ³õáñ Ù»ñ
ÐûñÁª ûñÑÝ»Éáõ »õ ×ßÙ³ñÇï áõÕÇÝ»ñáí ³é³ç -
Ýáñ¹»Éáõ µáÉáñ ç³Ýù»ñÁ, áñ ·áñÍ³¹ñõáõÙ »Ý
Û³ÝáõÝ »ñÏñÇ íñ³Û Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý »õ Ù³ñ¹ -
ÏáõÃ»³Ý ³å³Ñáí áõ µ³ñûñ Ï»³ÝùÇ: ²ÕûÃáõÙ
»Ýù Ò»ñ¹ êñµáõÃ»³Ý ³éáÕçáõÃ»³Ý, Î³ -
ÃáÕÇÏ¿ ºÏ»Õ»óáõ å³ÛÍ³éáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ »õ
²ëïÍáÛ Ñáí³ÝÇÝ áõ µ³ñÇùÝ»ñÁ Ñ³ÛóáõÙ ³ -
Ù¿ÝùÇë êµ. ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óÇ ïÇ»½»ñ³ÉáÛë
í³ñ¹³å»ïÇ ëñï³µáõË Ëûëùáí.

ÆëÏ ¸á°õ, ³é ³Ù»Ý³ÛÝ ÑÝ³ñë ½ûñ³õáñ,
Ù³ïá°Û ÇÝÓ á·Ç ÷ñÏáõÃ»³Ý,
³ç å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý,
Ó»éÝ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý,
Ññ³Ù³Ý µ³ñáõÃ»³Ý,
ÉáÛë áÕáñÙáõÃ»³Ý,
µ³Ý Ýáñá·áõÃ»³Ý,
å³ï×³é ù³õáõÃ»³Ý,
·³õ³½³Ý Ï»Ý³ó û·ÝáõÃ»³Ý:
½Ç ¹áõ »ë ÛáÛë ³å³õÇÝáõÃ»³Ý, 
î¿ñ ÚÇëáõë øñÇëïáë,
ûñÑÝ»a@É ÁÝ¹ Ðûñ, Ðá·õáí¹ êñµáí
Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó: ²Ù¿Ý:
(´³Ý ÌÂ)

N&S&Ø&T&T& GAR:GIN B& KAJO{IKOSIN PATGAME
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N&S&Ø&T&T& ARAM A& KAJO{IKOSIN PATGAME

Ir patgamin mhç, Ü.ê.ú.î.î. ²ñ³Ù
². Î³ ÃáÕÇÏáë Áë³õ. §Ð³ Ûáó Z»[aspanou-
ÃÇõÝÁ å³ï   Ù³ Ï³Ý ³ÝÑ»ñù»ÉÇ »õ ³ Ýáõ ñ³ -
Ý³ÉÇ Çñá ÕáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿, ançÝç»ÉÇ Ï»ñåáí
ar   Ó³ Ý³ · ñáõ³Í 20-ñ¹ ¹³ñáõ å³ïÙáõÃ»³Ý
ï³  ñ» ·ñáõ Ã»³Ý Ù¿ç »õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
Ñ³õ³ ù³ Ï³Ý ÛÇ ßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç: Ð» ï»õ³µ³ñ,
áñ»õ¿ ÷áñÓ ½³ÛÝ çÝç»Éáõ Ï³Ù áõñ³Ý³Éáõ
Ó·ïáÕ åÇïÇ Ó³ËáÕÇ¦:

Þ³ñáõÝ³Ï»Éáí Çñ ËûëùÁ ÜáñÇÝ
êñµáõ ÃÇõÝÁ Áë³õ. §úëÙ³Ý»³Ý Ãáõñù
Ï³ é³í³ ñáõ ÃÇõÝÁ Íñ³·ñáõ³Í áõ
Ï³½ Ù³ Ï»ñ åáõ³Í ó» Õ³ëå³ Ýáõ -
ÃÇõÝ ÙÁ ·áñÍ³¹ñ»ó Ñ³Û Åá -
Õáíáõñ¹ÇÝ ¹¿Ù: à°ã ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï
áõ Ï¿ë ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñ ç³ñ¹áõ» -
ó³Ý, ³ÛÉ Ý³»õ Ñ³½³ñ³õáñ » -
Ï»Õ»óÇÝ»ñ, í³Ý ù»ñ, axga-
å³ïÏ³Ý Ï³ Éáõ³Í Ý»ñª Ý»ñ³é -
»³É Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ êÇëÇ
Î³ÃáÕÇÏáë³ñ³ÝÁ, ÏáÕáå ïáõ» -
ó³Ý, ù³Ý¹áõ»ó³Ý Ï³Ù µé Ý³ ·ñ³ -
õáõ» ó³Ý¦: ²å³ ì»Ñ³÷³é Ð³Û-
 ñ³ å»ïÁ Áë³õ. §ò»Õ³ëå³Ýáõ ÃÇõÝÁ
á×Çñ ¿ Ù³ñ¹ ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù ÙÇç³½·³ -
ÛÇÝ ûñ¿ÝùÇ Ñ³Ù³ Ó³ÛÝ: ò» Õ³ëå³ Ýáõ Ã»³Ý
×³Ý³ãáõÙÁ, daï³  å³ñ ïáõ ÙÁ »õ Ñ³ïáõ -
óáõÙÁ Çñ³ñáõ Ñ»ï ë»ñïûñ¿Ý ß³Õ³ Ëáõ³Í
»Ý ÙÇ ç³½·³ÛÇÝ û ñ¿ÝùÇ Ñ³ Ù³Ó³ÛÝ:

Ø»Ýù ò»Õ³ ëå³ ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙ
áõ Ñ³ïáõóáõÙ ÏÁ å³ Ñ³Ýç»Ýù, ³ÛÉ Ëûëùáíª
³ñ¹³ñáõÃÇõÝ: ArdaroujiuÝÁ ³ëïáõ³ Í³ -
ïáõñ Çñ³õáõÝù ¿. ³ñ ¹³ ñáõ Ã»³Ý µéÝ³ -
µ³ñáõÙÁ Ù»Õù ¿ ²ëïáõÍáÛ Ýe Ï³ï Ù³Ùµ¦:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí öñ³ÝÏÇëÏáë ä³ åÇÝ
ä³ ï³ ñ³·ÇÝ ëÏÇ½µÁ Ï³ï³ñ³Í Û³Û ï³ ñ³ -

ñáõÃ»³Ý, Ã¿ §Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
20-ñ¹ ¹³ñáõ ³é³ çÇÝ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ
¿¦, ÜáñÇÝ êáõñµ úÍáõ ÃÇõÝÁ Çñ »ñ³Ë -
ï³·ÇïáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»ó »õ ÛÇß»óáõó, áñ
ä»Ý»ïÇÏïáë 15-ñ¹ ä³åÁ 1915-Ç ç³ñ¹»ñáõ
Å³Ù³Ý³Ï Ý³Ù³Ï ÛÕ³Í ¿ñ ëáõÉ Ã³ ÝÇÝ, Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ¹¿Ù Ï³ï³ñáõ³Í ç³ñ ¹»ñÁ
¹³¹ñ»óÝ»Éáõ: ²å³, ì»Ñ³÷³é Ð³Û ñ³ å»-
ïÁ ·Ý³Ñ³ï³Ýùáí ÛÇß»ó Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
³ñ ¹³ñ ¹³ïÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ì³ïÇÏ³ÝÇ óáõ -
ó³ µ» ñ³Í ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ ó»Õ³ëå³ Ýáõ -

Ã»³Ý Û³ çáñ ¹áÕ ï³ñÇÝ»ñáõÝ: 

Ú³ÛïÝ»Ýù, áñ Ü.ê.ú.î.î. ²ñ³Ù
². Î³ÃáÕÇÏáë Çñ ËûëùÇÝ ³é³ -
çÇÝ µ³ÅÇÝÇÝ Ù¿ç Ñ³Û»ñ¿Ýáí
³ñï³Û³Ûïáõ»ó³õ, ÛÇß»Éáí Ý³ -
Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ¹»ñÁ » Ï»Õ»óõáÛ
Ï»³ÝùÇÝ áõ íÏ³ ÛáõÃ»³Ý Ù¿ç,
Ý³»õ ³Ý¹ ñ³¹³éÝ³Éáí ê. ¶e -
ñÇ  ·áñ Ü³ ñ» Ï³óÇÇÝ áñå¿ë
Ù»Í ³ë ïáõ³ Í³µ³Ý:

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³ -
éeÝãáõ³Í Çñ ËûëùÇ »ñÏñáñ¹

µ³ÅÝÇÝ Ù¿ç ì»Ñ³÷³é Ð³Û ñ³å»ïÁ
³ñï³  Û³Ûïáõ»ó³õ ³Ý· É»ñ¿Ýáí: ò»Õ³ ëå³ -
ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ »ñµ ÏÁ Ëûë¿ñ ÜáñÇÝ
êñµáõ ÃÇõÝÁ, Û³ ×³Ë³ÏÇ Ï»ñåáí Çñ ËûëùÁ
Í³÷áÕ çáÛÝ Ý»ñáí ÁÝ¹ÙÇçáõ»ó³õ: Üß»Ýù, áñ
ö ñ³Ý ÏÇëÏáë ä³åÁ å³ï³ñ³·ÇÝ ëÏÇ½µÁ
Ëûëù ³éÝ»Éáí ÛÇß»ó Ð³Ûáó ò» Õ³ë å³ -
ÝáõÃÇõÝÁ: 

ä³ ï³ñ³·Ç ³õ³ñïÇÝ ï» ÕÇ áõÝ»ó³õ
Ñá ·»Ñ³Ý ·Çëï:

ARAM A& KAJO{IKOS& ªJOURQIA|HN

KE PAFAN+:NQ FA|OZ Z:{ASPANOUJ:AN

YANACOUM OU FATOUZOUMº
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(Ռատիօ Վատիկան) Հինգ -
շաբթի` 9 Ապրիլ 2015-ին, Փրան -
կիսկոս Սրբազան Քա հանա յա-
  պետը ըն դունեցաւ Հայ Կաթողիկէ
եկեղեցւոյ Պատ րիարքական
Սիւնհոդոսի ե պիս  կոպոսները,
գլխաւորութեամբ Ամենապատիւ
եւ Գերերջանիկ Ներսէս-Պետրոս
ԺԹ Կաթողիկոս Պատ րիար քին որ
այս առթիւ Սրբազան Քա հա նա -
յապետին արտասանած իր ող -
ջոյնի խօսքին մէջ, երախտա գի-
տութիւն յայտնեց Փրանկիսկոս
Պապին, որ ըն դունած է սուրբ զոհը
մա տուցել (12 ապրիլ 2015-ին),
Հայոց` Մեծ Եղեռնի Հարիւ րա -

մեակի տարելիցին, մէկ ու կէս
միլիոն քրիստոնեայ նահա տակ -
ներու յիշատակին, որոնք նա -
խընտրեցին կեանքերնին զոհել
Քրիստոսի. Աւետա րա նին եւ Խա -
չին ի սպաս, քան  թէ ուրանալ
իրենց պապե նական հաւատքը,
որոնց շարքին էր նաեւ Երանելի
Ինքնատիոս Մալոյեանը` զոր
երջան կայի շատակ Սուրբ Յով -
հան նէս Պօղոս Բ` երանելի հռչա -
կեց, 7 Հոկտեմբեր 2001-ին։ 

Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը
ապա ընդգծեց թէ  ̀Սուրբ Պետրոս
Տաճարին մէջ, Սրբա զան Քա հա -
նայապետի գլխա ւորելիք պատ -

մական արարողութիւնը ստացաւ
համա միութենական ան նա խըն -
թաց բնոյթ մը, այն առումով որ
«մեր առաքելական եղբայր ները,
Գարեգին Բ Կաթողիկոսը Էջ -
միածնէն եւ Ա րամ Ա. Ան թի -
լիասէն, հրաւի րուած Սուրբ Ա-
թոռի կողմէն, իրենց մաս նակ -
ցութիւնը պիտի բերեն ա րա -
րողութեան, իրենց ընկերացող
պատուիրակութիւն նե րով։

Առ աւելին, Հայաս տա նի
հանրապետութեան Նախա գա հը,
ընդառաջելով իմ հրաւէրիս, ինք
եւս, պատուիրակութեան մը ըն -
կերակցութեամբ պիտի մասնակցի

Am;napatiu Fog;uor Thre \ou,anouhr me ke \an]nh Srbaxan Qafana\ap;tin
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ա րարողութեան։ Ու պիտի մաս -
նակցին նաեւ աշ խարհի զանազան
վայրերէն ժամանած կաթողիկէ եւ
ա ռաքելական հայ հաւա տա ցեալ -
ներ - ըսաւ Հոգեւոր Տէրը, ու անդ -
րադարձաւ Գրիգոր Նա րեկացիին`
Տիեզերական Եկե ղեցւոյ Վար -
դապետ հռչակման անսպասելի

եղելութեան որ այս պատմական
առիթին տո ւաւ կրօնական ազ -
գային յա տուկ արժէք մը, որուն
համար ձեզի երախտապարտ ենք -
ըսաւ Պատրիարքը մատ նանշե լով
թէ «Սուրբ Գրիգոր Նարե կացին,
հայ ազգի ամենա սի րուած եւ սեր -
տուած սուրբն է, ու անոր «Մա -
տեան Ողբերգո ւթեան» աղօթա -
գիրքը միշտ ե ղած է հայ ըն -
տանիքներու մօտ պահպանուած
գիրքը, սուրբ գիրքին առընթեր։.

Նորին Սրբութիւն` ձեր նա -
խորդները մեր եկեղեցւոյ պատ -
մութիւնը դրոշմեցին – ըսաւ ապա
Ներսէս-Պետրոս ԺԹ, վերյիշելով
Պենետիկտոս ԺԴ երջանկայի շա -
տակ Քահա նայապետը, որ վերա -
նորոգեց Հայ Կաթողիկէ եկեղեցին,
ու Աբրահամ եպիսկոպոս Ար ծի -
ւեանը, 6 Դեկետմբեր 1742-ին,
հաստատեց Տանն Կիլի կիոյ Պատ -
րիարք, ծնունդ տալով «Հայ Կա -
թողիկէ Ե կեղեցւոյ»։

Լեւոն տասն երրորդ Պա պին կը
պարտինք ապա Լեւոնեան քա -
հանա յապե տա կան վարժարանի
կառուցումը` 1 Մարտ 1883-ին,
պատ րաս տելու համար հայ Կաթո -
ղիկէ հոգեւորականները եւ որ
Պատրիարքներ, եպիսկոպոսներ եւ
քահանաներ նուիրեց մեր հա -

մայնքին որոնց շարքին բազմա -
թիւ նահատակներ։ Պե նետիկտոս
ԺԵ եղաւ ապա առաջինը որ ձայնը
բարձրա ցուց դատապարտելու
համար Օսմանեան Կայսրութեան
մեծ եղեռնի արարքը, իր 10
Հոկտեմբեր 1915-ին թուակիր
նամակով ուղղուած`  Թուրքիոյ
Սուլթան Մեհմեդ Ե։

Ինչպէս ապա չյիշել ձեր
սուրբ նախորդը` Յովհաննէս Պօ -
ղոս Բ քահանայապետը, որ հան -
դիսացաւ առաջին Պապը  որ
այ ցելեց Հայաստան երկիրը,
մասնակցելու համար հայ ազգի
քրիստոնէութեան որպէս պե -
տական կրօն ընդունման 1700
ամեակին յոբելեանին։ Ան ա պա 7
Հոկտեմբեր 2001-ին` ե րանելի
հռչակեց Մարտինի Արքե պիս -
կոպոս  ̀Ինքնատիոս Մալոյեանը եւ
2005-ի` 19 Յունուարին, Սուրբ
Պետրոսի մէջ  բացումն ու
օրհնութիւնը կատարեց Սուրբ

Գրիգոր Լուսաւորչի նուիրուած
ար ձանին։  Իսկ մեր սիրեցեալ Պե -
նետիկտոս ԺԶ քահանայա- պետը,
օրհնեց եւ բացումը կատարեց
«Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ գա -
ւիթին» ուր զետեղուած է  վե -
րոյիշեալ արձանը, եւ 5 Սեպ-
տեմբեր 2012-ին, պաշտօնական

այցե լութիւն կատարեց Լի -
բանանու` Հայ Կաթողիկէ Պատ -
րիար քու թեան աթոռ` Զմմառու
Վանք։

Սրբազան Հայր  ̀այսօր մե զի  ̀Հայ
Եկեղեցւոյ եպիսկոպոս ներուս
համար ուրախ առիթ մըն է, ձեզի,
Նորին Սրբութիւն, ներկայացնելու
մեր որդիական երախտագի տու -
թիւնը ու նո րոգելու մեր սերտ
կապը Սուրբ Պետրոսի աթոռին
հետ - ըսաւ հուսկ Ամենապատիւ
Հոգեւոր Տէրը եւ  խօսքը եզ րա -
փակեց Նորին Սրբութեան ապա -
հո վելով ներկաներուն աղօթք ները
ու հայցելով Ամենասուրբ Աս -
տուածամօր հովանին ու ապա
խնդրեց որ Փրանկիսկոս Պապը`
ներկաներուն, անոնց հա ւա տաց -
եալներուն ու հա մայն աշխարհի
հայ ազգի  զա ւակներուն շնորհէ
իր առաքելական օրհնութիւնը:
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ÎÇñ³ÏÇ, 12 ²åñÇÉ 2015-ÇÝ, Û»ï ê. ä»ïñáëÇ Ù¿ç
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í å³ïÙ³Ï³Ý µ³ó³éÇÏ áõ »½³ÏÇ
µÝáÛÃ áõÝ»óáÕ öñ³ÝÏÇëÏáë ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÇÝ
·ÉË³ õáñ³Í ëáõñµ å³ï³ñ³·Ç ½áÑÇÝ, ÝáõÇñáõ³Í
Ð³Û ³½·Ç Ý³Ñ³ï³ÏáõÃ»³Ý »õ êáõñµ
¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óÇÇÝ º Ï» Õ»óõáÛ
îÇ»½»ñ³Ï³Ý ì³ñ¹³å»ï Ñéã³Ïáõ -
ÙÇÝ, ÐéáÙÇ “Parco de Prnicipi” å³Ý -
¹áÏÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ×³ßÏ»ñáÛÃ
Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ “Alliance Arméni-
enne” ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ý, áñáõÝ Ù³ë -
Ý³Ïó»ó³Ý Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ »ñ»ù
ÝáõÇ ñ³å»touÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³ÃáÕÇ Ïáë -
Ý»ñÁ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³ Ë³ ·³ÑÁ, áõ ³ÛÉ
ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý µ³ñÓ -
ñ³ëïÇ×³Ý ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ áõ
êáõñµ ²ÃáéÇ í»ñÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõ óÇã Ý»ñ: Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ý³»õ
í»ñáÛÇß»³É ³éÇÃáí ÐéáÙ Å³Ù³Ý³Í
³ßË³ñÑÇ ½³Ý³½³Ý »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ:

²Ûë ³éÃÇõ Çñ ³ñï³ë³Ý³Í ËûëùÇÝ Ù¿ç î³ÝÝ
ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáë-ä³ïñÇ³ñùª ²Ù»Ý. »õ ¶» ñ»ñ -
ç³ÝÇÏ î¿ñ Ü»ñë¿ë ä»ïñáë ÄÂ-Á Ñ»ï»õ»³É ËûëùÁ
³ñï³ë³Ý»ó Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ: 

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý íë»Ù³ßáõù »õ
ëÇñ»ÉÇ  Ý³Ë³·³Ñª îÇ³ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë³Ý,

ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝ ¶³ñ»·ÇÝ .́ Î³ÃáÕÇÏáë
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó,

ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝ ²ñ³Ù ². Î³ÃáÕÇÏáë Ø»ÍÇ
î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ,

ìë»Ù³ßáõù ÌÇñ³Ý³õáñ Ð³Ûñ»ñ,
²ñÑÇ³å³ïÇõ, ¶»ñ³ßÝáñÑ, ¶»ñ³å³ïÇõ Ð³Û ñ»ñ,
²é³ùÇÝ³½³ñ¹ øáÛñ»ñ,
Ø»Í³Û³ñ· å»ï³Ï³Ý ³Ûñ»ñ,
Ú³ñ·³ñÅ³Ý »õ ëÇñ»ÉÇ Ý»ñÏ³Ý»ñ,
ÞÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý ½·³óáõÙÝ»ñáí ÏþáÕçáõ Ý»Ýù

Ò»ñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ³Ûë ×³ßÏ»ñáÛÃÇÝ,  ½áñ ä³ -
ñáÝ ì³Ñ¿ Î³åñ³ß Çñ³õ³Ùµ áñ³Ï»ó êÇ ñáÛ ê»Õ³Ý:

ö³éù îÇñáç, Ñ³½³ñ ÷³éù, áñ  1714 ï³ñÇ Ý»ñ
³é³ç Æñ»Ý Ñ³õ³ï³ñÙáõÃÇõÝ áõËï³Í Ð³Û Åá -
Õáíáõñ¹Á  ³Ûëûñ ³Ý·³Ù ÙÁ »õë ÏÁ å³ñ ·» õ³ïñ¿
Ó»é³Ùµ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ¶³Ñ³ Ï³Éª öñ³Ý -
ÏÇëÏáë êñµ³½³Ý ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÇÝ, áñáõÝ »ñ³Ë -
ï³å³ñï »Ýù »õ áñ Ð³Û ÅáÕá íáõñ¹ÇÝ Ñ³Ý¹¿å Çñ
ëÇ ñáÛ ½·³óáõÙÝ»ñÁ ³ñ ï³Û³Ûï³Í ¿ µ³½Ù³ÃÇõ
³éÇÃÝ»ñáí:

²ñ¹³ñ»õ, Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ ³ë ïáõ³ Í³ -
ßÝáñÑ å³ñ·»õ³ïñáõÙ ÙÁÝ ¿ Çñ Ý³Ñ³ ï³ÏÝ»ñáõÝ
ÛÇß³ï³ÏÁ µ³ñÓñ³×³Ï³ï, ³ñ¹³ñ Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ,
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ µ»Ù³Ñ³ñ Ã³ÏÇ íñ³Û á·»Ïáã»Éáõ

»õ ¹³ñ»ñ¿ Ç í»ñ Çñ å³ßï³ÙáõÝùÇÝ
³é³ñÏ³Û êáõñµ ¶ñÇ·áñ Ü³ ñ»Ï³óÇÝ
Çµñ»õ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ì³ñ -
¹³ å»ïª ³ÛëáõÑ»ï»õ Ñ³Ù³ÛÝ ùñÇë -
ïáÝ»³Û ³ßË³ñÑÇÝ »ñÏñå³·áõÃ»³Ý
³é³ñÏ³Ý ¹³ñÓe Ý»Éáõ ³Ûë ³éÇÃÁ:
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³ÝÙ»Õ ½á -
Ñ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÇÝ 100 ï³ñÇ »ïù
ÙÇ ç³½·³ÛÇÝ ³Ûë µ»Ù³Ñ³ñÃ³Ï¿Ý á -
·»ÏáãáõÙÁ »õ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Ü³ -
ñ»Ï³óÇÇÝ ßÝáñÑáõ³Í »½³ÏÇ ïÇï ÕáëÁ
ÙÇ³ Å³Ù³Ý³Ï Ññ³õ¿ñ ÙÁÝ ¿ ³ß -
Ë³ñÑÇÝª ³é³çÝáñ ¹áõ»Éáõ Ñ³Ù³ -
Ù³ñ¹ Ï³ÛÇÝ áõ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ³ÛÝ
³ñÅ¿ù Ý»ñáí áñáÝù  ëÇñáÛ »õ ÷áË³ -

¹³ñÓ Û³ñ ·³ÝùÇ íñ³Û ÑÇÙÝáõ³Í Ñ³Ù³Ï»óáõÃ»³Ý
áõ Ë³Õ³ ÕáõÃ»³Ý, ½³ñ ·³óÙ³Ý áõ µ³ñ·³õ³×áõ -
Ã»³Ý »ñ³ßËÇùÝ »Ý: Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ å³ï -
ÙáõÃ»³Ý ³ÙµáÕç ÁÝÃ³óùÇÝ, Û³×³Ë ·» ñ³·áÛÝ
½áÑáÕáõÃ»³Ý ·Ýáí íÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ïáõ³Í ¿ ³Û¹
³ñÅ¿ùÝ»ñáõ Çñ Ï³éãáõÙÇÝ: î³ñµ»ñ ã¿ Ý³»õ ³Ýáñ
¹ÇñùáñáßáõÙÁ ³Ûëûñ Çñ å»ï³ Ï³ Ýáõ Ã»³Ùµ, ºÏ» -
Õ»óÇáí áõ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ï³ éáÛóÝ»ñáí, ÇÝãå¿ë
óáÛó Ïáõ ï³Û å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ðéã³ -
Ï³·ÇñÁ áñ Ïÿ³ñï³Û³Ûï¿ Çñ å»ïáõÃ»³Ý Õ» Ï³ -
í³ñÇÝ »õ ºÏ»Õ»óõáÛ å»ï»ñáõÝ ßáõñç Ñ³ Ù³-
  ËeÙ µáõ³Í Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ²ñ¹³ñáõÃ»³Ý, Öeß -
Ù³ñ ïáõÃ»³Ý »õ Æñ³õáõÝùÇ Ó·ïáõÙÁ:

ÂáÕ êñµ³½³Ý ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÁª áñ Ù³ ïáõ -
ó³Ý»ó ³Ûëûñáõ³Ý êáõñµ ä³ï³ñ³·Á »õ Ï³ï³ñ»ó
êáõñµ ¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óÇÇÝ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ
36-ñ¹ ì³ñ¹³å»ï Ñéã³ÏáõÙÁ, ÃáÕ îÇ»½»ñ³Ï³Ý
ºÏ» Õ»óõáÛ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, á -
ñáÝù  ³Ûë å³Ñáõë Ù»½Ç Ñ»ï ÏÁ µ³ÅÝ»Ý ³Ûë ëÇñáÛ
ë» Õ³ÝÇÝ áõñ³ËáõÃÇõÝÁ, Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ³Ûë
ÙÇ³ë Ý³Ï³Ý Ó·ïáõÙÇÝ »õë Ù¿Ï ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ
ï»ëÝ»Ý  Ð³Û³ëï³ÝÇ Ü³Ë³·³ÑÇÝ, Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ
ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ»ñáõÝ »õ ³ßË³ñÑÇ µáÉáñ ÏáÕÙ» -
ñ¿Ý Å³Ù³Ý³Í Ñ³Û áõËï³õáñÝ»ñáõ ì³ïÇÏ³ÝÇ
ëñµ³¹ñáßÙ Ï³Ù³ñÝ»ñáõÝ Ý»ñù»õ Ñ³Ù³ ËeÙ -
µo õ³ÍáõÃ»³Ý Ù¿ç:
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PATRIARCH NERSES-BEDROS XIXth SPEECH
TO THE GUEST

Mr. President,

Your Holiness Karekin II, Catholicos of All Armenians

Your Holiness Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia

Your Eminences,

Most Reverend Archbishops and Bishops,

Right Reverend Monsignors and Reverend Fathers

Reverend Sisters,

Honorable Civilian Government Representatives,

Dear Guests,

Praised be the Lord and thousandfold thanks to Him, for once again today, He lavishes
the Armenian People with gifts through Pope Francis, Supreme Pontiff of the Universal Church.
We are deeply grateful to the Holy Father; on many occasions, he has expressed his love to-
wards the Armenian People who have adhered faithfully to the Covenant of the Lord for 1714
years.

Today, we hold our heads high with pride on this internationally recognized stage, dur-
ing this Divine Commencement for the commemoration of our martyrs, as well as the procla-
mation as Doctor of the Universal Church of Saint Gregory of Nareg. Armenians have honored
Saint Gregory for centuries, and now the entire Christendom will recognize and honor him.

The commemoration of the innocent victims of the Armenian Genocide after one-hun-
dred years on this internationally recognized stage, and the concomitant conferment of such a
singular title on Saint Gregory of Nareg invites the entire world to emulate those Human and
Christian values of love and mutual respect, which assure development, progress, coexistence,
and peace. Throughout their entire history, Armenians have upheld these values often through
supreme sacrifice. The World Armenian Declaration by the Head of State and Church Leaders
is evidence of this very same commitment to Justice, Truth and Fairness by our State, Church
and Community Institutions of the Diaspora.

May the Holy Father, who celebrated today’s holy Mass and declared Saint Gregory of
Nareg as the 36th Doctor of the Universal Church, and the high Church dignitaries partaking in
our joy during this agape, recognize this gathering of the President of Armenia, their Holinesses
the Catholicoses along with the multitude of pilgrims from around the world under the sacred
porticoes of the Vatican as yet another evidence of this shared commitment of the Armenian
People.
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Երեւան

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Կաթողիկոս Պատրիարք
Տէր Ներսէս Պետրոս ԺԹ.

Ամենապատի'ւ եւ Գերերջանի'կ Տէր,
Աստծոյ ողորմած կամքով եւ Ձեր նպատակուղղուած ջանքերի շնորհիւ

Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում Փրանկիսկոս Պապի քահանայա պե -
տութեամբ կատարուեց աննախանդէպ մի իրողութիւն, որը ոչ միայն ապացուցում
է Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման եւ արդարութեան վերականգման մեր
պահանջի ճշմարտացիութիւնը, այլեւ, հետայսու նպաստելու է մինչեւ այժմ
անտարբերութեան թմբիրում ապրող մի շարք պետութիւնների եւ քաղաքական գործիչների քնից
արթնանալուն: Դա աշխարհի 1 մլրդ 200 միլիոն կաթոլիկների հոգեւոր առաջնորդի խօսքն էր՝ ուղղուած
հաւատցեալ ժաղովրդին: Առաջնորդուելով համամարդկային վեհ արժէքներով՝ իր իմաստուն խօսքն ասաց
Հռոմի Պապը. «Քողարկել կամ ժխտել չարիքը, նշանակում է արնաքամ անել վէրքը առանց վիրակապելու»:

Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում Փրանկիսկոս Պապի կողմից Հայոց Ցեղասպանութեան անմեղ
նահատակների յիշատակին մատուցուած Պատարագին համակ ուշադրութեամբ հետեւում էր ազգերի
ճակատագրով մտահոգ համայն աշխարհը, այդ թւում՝ դարի մեծագոյն ոճրագործութիւնը հեղինակած
ցեղասպան ապուպապերի արարքների մասին քար լռութիւն պահպանող յետնորդները:

Հոգեւոր Տէ'ր, մեծ հպարտութեան զգացում էր պատել ինձ, բոլոր ներկաներին եւ վստահ եմ՝ համայն
հայութեան, ինչպէս նաեւ աշխարհի յառաջադէմ մարդկութեանը Ձեր ոգեկոչ եւ կարեւոր ելոյթի ժամանակ՝
ուղղուած Հռոմի Պապին եւ աշխարհի տարբեր երկրների հաւատաւոր ժողովրդին:

Կրկնակի հպարտութիւն էր Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում Ֆրանչիսկոս Պապի կողմից Հայ
Եկեղեցու հայրերից Գրիգոր Նարեկացուն Կաթոլիկ եկեղեցու սահմանմամբ «Տիեզերական Վարդապետ»
հռչակել, որը նոյնպէս վկայում է հայ ազգի՝ իր հաւատքին հաւատարիմ մնալու, հաւատքի ուժի ու վերածնման
անասելի կամքի մասին:

Հոգեւոր Տէ'ր, աշխարհի տարբեր երկրների հայ հաւատաւոր ժողովրդի համար դա եւս վկայութիւնն է այն
բանի, որ անկախ բազում զրկանքներից ու դժւարութիւններից, հայ ժողովուրդը կերտելու է իր լուսաւոր
ապագան, արդարութեան ու հաւատքի,ապրելու պահանջով:

Հայ Կաթողիկէ եկեղեցու գործունէութիւնն անցնող ամիսների Ձեր գլխաւորութեամբ ակնածանքի,
շնորհակալութեան է արժանի: Դուք Ձեր աշխատանքով, Հռոմի հետ ունեցած սերտ կապով եւ որպէս եկեղեցի Ձեր
նուիրական եւ հոգեւոր գործունէութեամբ շահել էք Հռոմի Սրբազնագոյն Քահանայապետի սերն ու յարգանգը,
ինչն իր արտացոլումը գտաւ Սուրբ Պատարագի ժամանակ: Յատկապէս բարձր գնահատանքի է արժանի Ձեր
կողմից իրականացուած կազմակերպչական աշխատանքները՝ Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի «Կռունկ» եւ
Գիւմրիի «Տիրամայր Հայաստանի» երգչախմբերի եւ դուդուկի աննախադէպ ու ոգեշունչ կատարումները,
հայկական երգն ու աղօթքը:

Անչափ շնորհակալ եմ նաեւ Պատարագից յետոյ կազմակերպուած ճաշկերոյթի համար, Ձեր ուշադիր եւ
մարդկային վերաբերմունքի համար, որ այդ պատմական պահին նոյնիսկ չմոռացաք յիշել իմ ծննդեան օրուայ
մասին:

Կրկին շնորհակալութիւնս եւ երախտագիտութիւնս եմ յայտնում Ձեզ՝ Հոգեւոր Տէր եւ Ձեր եկեղեցու բոլոր
սպասաւորներին:

Թո'ղ Աստուած Ձեզ երկար կեանք պարգեւի եւ բազմապատկի Ձեր ջանքերը՝ Հայրենիքի եւ Սփիւռքի
անխախտ կապերի ամրապնդման եւ Հայ դատի արդար պահանջի լուծման ճանապարհին:

Խորին Յարգանքով՝
Հրանուշ Յակոբեան  15/04/2015
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Գերյարգելի եւ Գերապատիւ Վարդապետներ,
Առաքինազարդ Քոյրեր,
Սիրելի հաւատացեալներ,

Ազգիս Հայոց Ցեղասպանութեան Հարիւրամեակի Սուրբ եւ հրաշափառ Յարութեան տօնին՝ մաղթանքս բոլորիդ
յոյսի եւ լոյսի պատգամ է։ Այն պատգամը որ իւղաբեր կիները հաղորդեցին առաքեալներուն, թափուր գերեզմանին
մուտքին՝ Յարուցեալ Քրիստոսը տեսնելէ եւ անոր ձայնը լսելէ ետք. «տեսայ թափուր գերեզմանը եւ Յարուցեալ ու
փառաւորեալ Քրիստոսը, տեսայ հրեշտակները՝ Անոր վկաները եւ վարշամակը զետեղուած գերեզմանին մէջ։
Քրիստոս մեր յոյսը յարեաւ եւ ձեզի կը սպասէ Գալիլիա» (Մատթ. 28, 1-10)։ Երրորդ օրը՝ Զատկուայ Կիրակիի
արշալոյսին, Աստուծոյ սէրը կատարեց մեծագոյն հրաշքը՝ առ յաւէտ կործանելով չարին եւ մահուան իշխանութիւնը։
Աստուած հրաշքը կատարեց Յիսուսի մարմնին մէջ, որ երեք օրուան թաղումէ ետք, յարուցեալ ու կենդանի էր։ Ան
նոյն հրաշքը գործեց նաեւ իւղաբեր կիներուն եւ առաքեալներուն սրտերուն մէջ, բարձրացնելով զիրենք իրենց սուգի
տրտմութենէն՝ դէպի Յարուցեալին կենդանացուցիչ յոյսը՝ որ անծանօթ էր իրենց եւ որ զիրենք կը համակէր
անպատում ուրախութեամբ։

Մինչ ազգովին կը նշենք Հարիւրամեակը Մեծ Եղեռնի մեր մէկ ու կէս միլիոն նահատակներուն, աղօթքս կը
բարձրացնեմ Ամենակարող Աստուծոյ, որպէսզի այս Զատիկը վերածնի, ողողէ եւ հաստատէ բոլորիս սրտերուն մէջ
այն միեւնոյն կենդանացուցիչ յոյսը զոր ապրեցան իւղաբեր կանայք ու առաքեալները: Խաչեալ Քրիստոսի մարմնին
նման, իւղաբեր կիներուն եւ առաքեալներուն միտքն ու սիրտը փակուած էին դառնութեան, թախիծի եւ
համակերպումի գերեզմանին մէջ։ Այն լոյսն ու յոյսի ջերմութիւնը զորս Յարուցեալ Քրիստոսը կը սփռէր,
տապալեցին անոնց սրտին ու մտքին տապանաքարը եւ բոլորովին յեղաշրջեցին անոնց կեանքը եւ դարձուցին
զիրենք յոյսի առաքեալներ։ Քսանմէկերորդ դարու մարդկութիւնն ալ ունի իր միտքի ու խղճի դամբարանները։
Փրանկիսկոս Սրբազան Քահանայապետը՝ 2013-ի Յուլիս 8-ին, Իտալիոյ Լամփետուզա կղզիին վրայ զանազան
երկիրներէ ժամանած եւ հոն հաւաքուած պանդուխտներուն եւ գաղթականներուն տուած իր այցելութեան առթիւ,
խստօրէն դատապարտեց մարդկութեան խղճի եւ մտքի այս գերեզմաններէն մին՝ այն է՝ Անտարբերութեան
համաշխարհայնացումը։ Անտարբերութիւնը՝ խիղճի եւ սրտի իսկական գերեզման մըն է, որովհետեւ կը ջլատէ ու
անլսելի կը դարձնէ տառապողներուն ողբն ու հեծկլտանքը եւ կը մարէ պապակը արդարութեան, Աստուծոյ եւ
աղօթքի։ Անտարբերութիւնը՝ սրտերու թմրեցուցիչ մըն է, շատ վնասակար թմրեցուցիչ մը, որ կրնայ մահացու ըլլալ,
որովհետեւ անզգայ կը դարձնէ ուրիշներուն տառապանքին ու ցաւին նկատմամբ, մինչ չարին թունաւոր արարքները
կը սփռուին ամենուրեք շարունակելով իրենց մահացու եւ ահաբեկիչ ձեռնարկները։

Հարիւր տարիներ շարունակ, Ազգիս Հայոց մէկուկէս միլիոն նահատակներու արդար դատին պահան -
ջատիրութիւնն ալ բախեցաւ քսանմէկերորդ դարու մարդկութեան խղճի այս համաշխարհային անտարբերութեան։
Մեծ պետութիւններ՝ որոնք կարողութիւնն ունէին եւ ունին, վերահաստատելու հայութեան դարաւոր իրաւունքները
ճանչնալով Հայոց ցեղասպանութիւնը, «ոչ վախնալով Աստուծմէ ոչ ալ ամչնալով մարդոցմէ», կուրցած իրենց
նիւթական շահերէն եւ խուլցած անտարբերութեամբ կը շարունակեն չլսել մէկուկէս միլիոն հայ նահատակներու
թափած արեան կանչը, որ արդար Աբելի արեան կոչին նման հասաւ մինչեւ Աստուած։ Հայոց Ցեղասպանութեան
նկատմամբ այդ մեծ պետութիւններուն անտար բե րութեան հետեւանքով ծնան հրէական, Ռուանտայի, Գամպոտիայի
եւ Սուտանի ցեղասպաննութիւնները, ինչպէս նաեւ մեր ներկայ ժամանակներու Իրաքի, Սուրիոյ եւ ընդհանրապէս
Միջին Արեւելքի քրիս տոնեաներուն եւ փոքրամասնութիւններուն հալածանքը, կոտորածն ու տեղահանութիւնը։
Այս սրտի եւ խղճի խաւարապատ գերեզմանէն կրնանք յարութիւն առնել միայն այն ատեն, երբ մեր մէջ վերածնի եւ
վերարծարծի յոյսի լոյսը։ Այն յոյսի լոյսը զոր Յարուցեալ Քրիստոս՝ արդար դատաւորը, Զատկուան օրը ճառագայթեց
իր մարդասէր եւ անհուն սրտէն։ Սիրելի հաւատացեալ Հայորդիներ, այս Հարիւրամեակի Զատկին, հակառակ բոլոր
խոչընդոտներուն, մենք՝ հարազատ շառաւիղները մեր բիւրաւոր նահատակներուն՝ եկէք միասնաբար շարունակենք
անսասան հաւատքով, վառ յոյսով ու աննկուն կամքով մեր պահանջատիրական յաղթական երթը՝ յարուցեալ,
անմահ եւ կենդանացուցիչ Քրիստոսի ճշմարտութեան յաւերժական ճանապարհով։\
Քրիստոս՝ մեր յոյսն ու լոյսը, յարեաւ ի մեռելոց,
Օրհնեալ է յարութիւնն Քրիստոսի։

+Միքայէլ Եպս. Մուրատեան
Առաջնորդ Հիւսիսային Ամերիկայի Տիրամայր Նարեկի Հայ Կաթողիկէ Թեմին
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Right Reverend Fathers
Reverend Sisters
Dear Faithful

Let my festal greeting of the holy and glorious Resurrection on the 100th Anniversary of the Armenian
Genocide be a message of hope and light to you all. The same message that the Women bearing ointments brought
to the Apostles after seeing the risen Christ and hearing his voice near the empty tomb: “We saw the empty tomb,
the glorious and risen Christ, we saw the angels, his witnesses, and the shroud set in the tomb. Christ our hope has
risen and waits for you in Galilee” (cfr. Mat 28:1-10).

On the third day, at the dawn of Paschal Sunday, Divine love performed the greatest miracle by destroy-
ing forever the dominion of evil and death. God brought this miracle to completion in the body of Jesus, who is
alive and has risen after being buried for three days. God brought to completion the same miracle in the hearts of
the Women bearing the ointments and of the Apostles, raising them from mournful grief to a life-giving hope, with
which they were as yet unfamiliar, but which filled them with ineffable joy.

As our nation marks this 100th anniversary of “Medz Yeghern” —that Great Abomination— and of its
One and Half Million Martyrs, I lift my prayer to Almighty God that this Easter may generate in our hearts, en-
gulf our souls, and confirm us all in the same hope that the Women bearing the ointments and the Apostles expe-
rienced.
Like the body of the crucified Christ, the minds and hearts of the Women and the Apostles were laid in a tomb of
desolation, grief, and resignation. The light and warmth of hope radiating from the Risen Christ rolled away the
stone from their entombed hearts and minds and revolutionized forever their lives, making them apostles of hope.
The Twenty-first century mankind too has its many tombs of mind and conscience. Pope Francis identified one
such tomb during his visit to rescued migrants on the island of Lampedusa on July 8, 2013, and strongly con-
demned “a globalized indifference”.

Indifference is truly a tomb of conscience and of the heart, because it curtails and silences the cry of those
who suffer, and extinguishes all thirst of justice, of God, of prayer. Indifference is a narcotic, a destructive drug,
which can lead us to death by making us unresponsive to the neighbor’s suffering and pain, while the poisonous
evil propagates everywhere through its deathly pursuits.

For one hundred years, justice and reparation commensurate with the loss of one and half million victims
of our Armenian Nation has fallen on this globalized indifference of the twenty-first century mankind. The Great
Powers, which had and continue to have the means of making reparation by reinstating the millenary rights of Ar-
menians and recognize the genocide of such a Great Abomination, “do not fear God nor do have regard of men.”
Blinded by material interests and deafened by indifference, they insist on not hearing the horrifying tumult of the
slaughter, while the cry of the blood reaches God like that of Abel. Such indifference of the Great Powers gave
birth to the genocides of the Jews, of Rwanda, Cambodia, and Sudan. It is the cause of persecution, massacres and
deportations of Christians and Minorities in Iraq, Syria and the Middle East at large.

We can be resurrected from such dangerous a tomb of the heart and conscience only if the light of hope
can be rekindled and germinate in us: the very same light of hope, which Christ the just Judge radiated at his
Pascha from his eternal heart flowing with love for mankind.

Dear Armenian Faithful, on this Centennial Pascha, despite all obstacles, we must as heirs to our tens of
thousands of Martyrs continue on the way of our claims and demands with unshakeable faith, hope ablaze, and
unbent will; the immortal, life-giving and eternal way of Christ the Truth.
Christ our hope and light has risen from the dead
Blessed is the Resurrection of Christ

March 31, 2015
+Most Rev. Mikael Mouradian

Bishop of the Armenian Catholic Eparchy
Of Our Lady of Nareg In the United States and Canada
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Ո՛վ բարձրեալ, ահա ոչնչութեանս լման գիտակցութեամբ քեզի կու գամ:
Արտօնէ՛ ինծի որ քեզի մօտենամ եւ ծնրադիր՝ սրտէ սիրտ զրուցեմ հետդ:
Պարպեմ ինչ որ ծանր ու ճնշիչ է հոգիիս վրայ:
Դուն՝ միտքերու խորը կարդացող ամենագէտ,
Բա՛ց էութեանս թաքուն ծալքերը կուտակուած փոքր ու մեծ վէրքերն ու ցաւերը: 
Զիս գալարող յայտնի եւ անյայտ պժգալի մեղքերս:
Ստորնագարշ սայթաքումներս: Պիղծ խոկերս:
Ամօթալի՛ ընթացքս: Դատապարտելի եւ բիւրիցս խոցելի վարք ու բարքս: 
Բա՛ց, վարդապետ, բարիի եւ գեղեցիկի ուսուցիչ: 
Բա՛ց իմ մրոտած եւ ածխացած սրտիս գաղտնարանը: Մաքրագործէ՛ զայն:
Աջիդ զօրութեամբ  եւ բազմագութիդ առատաձեռնութեամբ

տեղացո՛ւր վրաս շնորհաբաշխ անձրեւներդ:
Լուա՛ եւ բիւրեղացո՛ւր հոգիիս քանդուած տապանակը: 
Օրհնութիւններուդ ջրվէժներով վերակենդանացո՛ւր զիս, որպէսզի իմ կեանքիս

խաւարակուռ փապուղիներու անդունդէն վերհամբառնամ դէպի Լո՛յսդ անմատոյց:
Ողջունեմ քեզ, ստեղծարար լոյս: 
Առաջին լոյս: Արարիչ լոյսի, որ հայրաբար կը ծագես արեգակնային ջերմացուցիչ

ճառագայթներդ նուաղած մարդկութեան վրայ: 
Մեղա՜յ քեզ, Տէ՛ր, որ գերադասեցի չարն ու վատը բարութեանդ անսպառ գանձին:
Ոտնակոխեցի երկնային ժառանգը զոր ստացայ մեռոնիդ սրբութեամբ:  
Մեղա՜յ յիմարաբար եւ անզգամօրէն՝ սէր բաշխող աստուածային սրտիդ դէմ: 
Եւ այժմ, տիղմերուս վիրապէն, որպէս անառակ որդի քեզի կը դիմեմ՝

կորսնցնելէ ետք բոլոր հարստութիւններս եւ առանձնաշնորհումներս: 
Կը պաղատիմ քեզի, Հա՛յր արդար եւ մարդասէր, ներէ՛ դաւաճանութեանս եւ անհաւատարմութեանս:
Աստուածային ներողամտութեանդ ցօղերը կաթեցո՛ւր անշունչ դարձած մեռեալ բնութեանս վրայ:
Նոր կեանքի կոչէ զիս: Թարմացուր ախտաւորուած հոգիս:
Հագցո՛ւր ինծի նոր պատմուճանը:  Օծէ՛ զիս քու հայրական մեղրածոր սիրովդ:
Զգաստացուր եւ իմաստնացուր զիս, որ քեզի հետ հաշտութիւն կնքելէս ետք, դարձեալ չլքեմ քեզ:
Չհեռանամ քեզմէ, ուրանալով առատազեղ գութդ եւ ներողամտութիւնդ:
Հա՛յր, օրհնեա՜լ եւ փառաւորեալ ըլլաս: Ինչպիսի՛ երջանկութիւն է զաւակդ ըլլալ:
Բնակիլ երկնային օթեւաններուդ մէջ: Գիշեր ցերեկ վայելել քաղցր տեսութիւնդ: Ճաշակել

կենսատու հացդ: Ըմպել ջրհորիդ ջինջ ու զուլալ ջուրը: Հանգչեցնել գլուխս կուրծքիդ վրայ:
Լսել սրտիդ զարկը:  Ակնարկիդ ներքեւ փակել աչքերս և խոր քուն մը քաշել:
Անրջային երազներով օրօրուիլ:  Հովիւի սրինգիդ մեղմահնչիւն նուագներով ողջունեմ
նոր կեանքի պայծառ առաւօտը: Մոռնամ ինքզինքս: Մոռնամ փուտ աշխարհը:
Անդամագրուիմ վերնային Երուսաղէմի զօրաբանակիդ: Սերովբէներու և Քերովբէներու հետ
Ալէլուիա՜ներու անդադար յաղթերգներով երկրպագեմ մեծվայելչութեանդ: Ամէ՛ն:
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Z:{ASPANOUJ:AN 100-AM:AK

Z;[aspanouj;an 100-
am;aki a®jiu baxmajiu ];® -
narkn;rou a® e nj;r% Kl;nth\li S&
Gri gor Lousauoric Fa\ Kajo -
[ikh Ajo®anist ;k;[;zin ir
masnakzoujiune b;rau ga [oujis
xanaxan ];®narkn;roun!

No\nphs% Fiusisa\in Am; ri -
ka\i Fa\ Ka jo [ikh A®a=nord^
Mi qa \hl :ps& Mourat;an fra -
tarak;z girq me% oroun tit [osn

hr^ “The Golgotha of the Armenian
Catholic Clergy” (1915-1925)% oroun
f; [i nakn h m;xi boloris ‘anøj
mta uora kan ;u grakan ,r=a   -
nakn;rou mh= yanczoua‘ f; [i -
nak^ Dokt& |owfan nhs Afmara-
 n;an!

Arfi& :piskopos Miqa\hl
Mourat;an% mta\[aza‘ hr gir -
qhn mhkakan ørinak ou[ark;l Am;rika\i :pisko-
posn;rou >orfourdi andamn;roun (350 ;pis-
 koposn;r)% oroun mh= n;r'a ka‘ hr na;u girqin

bazatrakane% .ndr;low anonzmh%
or z;[aspanouj;an 100-am;akin
a®jiu% anonq bar;fayhin ir;nz
fama\nqn;rou ;k;[;zin;rou mh=
\i,ataki patarag matou zan;l
1&5 milion anm;[ fa\;rou fogi -
n;roun famar! Arfi& Moura t;an
.ndra‘ hr na;u anonzmh% or a\d
ør bolor ;k;[;zin;rou xang;re
19!15in% [ø [an=;n nafatakn;rou
sourb \i,atakin famar!  

Girqe mtauorakan ,r=a -
nakn;rh n;rs m;‘ endoun;louj;an
arva nazau ;u ora kou; zau aka -
d; makan lour= a,.ata si rou -
jiun! An arvanazau bolor
.a  u;rou gnafatanqin!

:rkrord frata ra koujiune^
;[au dar] ;al gounatip 'oqr

;rkou h= noz “flyer” me% oroun pa -

rounakoujiu ne f;t;u;aln hr& “This was a hundred
years ago. What about today?” “Kessab - Where the mas-
sacres of  1915 were repeated in 2014.
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Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ú³ÝÓÝ³ ËáõÙµÇÝ,
àõñµ³Ã, ²åñÇÉ 17, »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝª §Ü²Ð² -
î²Î ¶ðàÔÜºð¦ Ã»Ù³Ûáí ¹³ ë³ËûëáõÃÇõÝ ÙÁ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ ÎÉ»Ýï¿ÛÉÇ Fa\ Kajo [ikh ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õá -
ñÇã ³Ãáé³ÝÇëï »Ï»Õ»óõáÛ ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç, ÑáÍ µ³½Ùáõ -
Ã»³Ý Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý: ¸³ë³ ËûëÝ ¿ñ, µ³½Ù³í³ëï³Ï
Ùï³õáñ³Ï³Ý, ·ñáÕ, §Ø³ï³ ÝÇÝ»ñ¦, §î³·Ý³åÁ¦, §Ü³ -
ÛÇñ»³Ý ÙáñÙáù¦, §²ñßÇÉ ÎáñùÇ¦, §²ñ Ù³ïÝ»ñ¦, §¶ñ³ -
Ï³Ý Ð³Ù³ëï»ÕáõÃÇõÝ¦, §ÞáõñçÁª áãÇÝã¦ »u ³ÛÉ
³ñ Å¿ù³õáñ Ñ³ïáñÝ»ñáõ Ñ» ÕÇÝ³Ïª ê³ñ·Çë ì³Ñ³·Ý:

ºñ»ÏáÛÇ Ñ³Ý¹Çë³í³ñÝ ¿ñ, ga[oujis fanra Ía -
nûj ï³Õ³Ý¹³õáñ ³ëÙáõÝùáÕ, §´³ñ»õ¦ Ñ» éáõë ï³ Íe -
ñ³·ñÇ ÑÇÙÝ³¹Çñ »u Ñ³Õáñ¹³í³ñª ÜáõÝ¿ A  õ»ïÇ  ë»³Ý:

Ð³Ûñ ²ÝïáÝ Üáñ³ïáõÝÏ»³Ý, µ³óÙ³Ý áõ µ³ñÇ
·³ÉáõëïÇ Çñ ³Ù÷á÷, ÇÙ³ëï³ÉÇó ËûëùÇÝ Ù¿ç ³Ý¹ ñ³ -
¹³ñÓ³õ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ ·³ó³Í Ù»ñ ³ß Ë³ñ ÑÇÏ
Ã¿ Ñá·»õáñ µ³½Ù³ÃÇõ Ùï³õáñ³Ï³Ý Ý»ñáõÝ, 1.5 ÙÇÉÇáÝ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ »u µ³½Ù³ÃÇõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ, í³Ýù»ñáõ,
¹åñáóÝ»ñáõ, å³ïÙ³Ï³Ý Ûáõß³ÏáÃáÕÝ»ñáõ µÝ³çÝçáõÙÇÝª
á×ñ³·áñÍ »ñÇï-Ãáõñ ù»ñáõ Ó»é³Ùµ: Þ»ß ï»ó, áñ
úëÙ³Ý»³Ý Ï³Ûë ñáõÃ»³Ý Å³é³Ý·áñ¹ Ý»ñÏ³Û ÂáõñùÇáÛ
å»ïáõ Ã»³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ å³ñï³ õáñ »Ý ÁÝ¹áõÝÇÉ
Ï³ï³ñáõ³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »u Ñ³ïáõóáõÙ Ï³ï³ñ»É
Ñ³Û Åá Õáíáõñ¹ÇÝ, ³Ýáñ Ïñ³Í Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ,  ÝÇõÃ³Ï³Ý »u
µ³ñáÛ³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ: Ð³Ûñ êáõñµÁ ß»ßï»ó,
Ã¿ ³Ûëûñ, ê÷ÇõéùÇ »u Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç  í» ñ³ÍÝ³Í áõ
í»ñëïÇÝ ½³ñÃûÝù ³åñáÕ Ñ³Û ÅáÕá íáõñ ¹Á, ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
á·Çáí åÇïÇ å³Ûù³ñÇ Çñ 1.5 ÙÇÉÇáÝ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ
³Ûë å³ï ·³ÙÁ Ç ñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ð³Ý¹Çë³í³ñáõÑÇ ÜáõÝ¿ ²õ»ïÇë»³Ý, Çñ Ñ»ñ ÃÇÝ,
Û³ñ·³Ýùáí á·»Ïáã»É¿ »ïù »ïù Ù»ñ Ý³ Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ
ÛÇß³ï³ÏÁ, ¶¿áñ· ¾ÙÇÝÇ »u ä³ñáÛñ ê»õ³ÏÇ »Õ»éÝÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í åá»ÙÝ»ñ¿Ý ³ëÙáõÝ ù»Éáí, Çñ µ³é áõ µ³ÝÇ
µ³ñÓñ³ñáõ»ëï á×áí, Ëûëù áõ å³ï·³ÙÇ Ïñ³Ïáï,
í³ ñ³ÏÇã ³åñáõÙáí, á·»õáñ»z n»ñk³n»re: 

¶»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Û³Ûï³·ñÇ íñ³Û Ñ³Ý¹¿ë ·³ -
Éáí, »Ï»Õ»óõáÛ §²ÛïÁÝ»³Ý¦ »ñ·ã³ËáõÙµÁ, Õ»Ï ³ -
í³ñáõÃ»³Ùµ Îñ¿Ï ê³ñáÛ»³ÝÇ, Ñá·»å³ñ³ñ ap-
ñáõÙÝ»ñ å³ñ·»õ»ó Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ, Ñ»ï»õ»³É »ñ ·»ñáí.
§êáõñµ»ñáõÝ ³ãù»ñÁ¦ (Ëûëùª Â. îûÝáÛ»³Ý, »ñ³Åßï.ª
Ø. ²Ñ³ñáÝ»³Ý). §²åñÇÉ»³Ý Ý³Ñ³ï³Ï Ý»ñ¦ (Ëûëù »u
»ñ³Åßïª È. Ü³½³ñ»³Ýó). §ÎéáõÝÏÁ ÏÁ Ï³Ýã¿¦ (» -
ñ³Åßï.ª ÎáÙÇï³ë, Ù»Ý»ñ·ãáõÑÇª Ø³ñÇ³Ù ì³ñ¹³ -
Ý»³Ý). §î¿ñ, Ï»óá° ¹áõ ½Ð³Ûë¦ (Ù»Ý»ñ·ª Ø³Ûù A-
ñ³ å»³Ý) »u §Ð³Û³ëï³Ý¦ (Ëûëùª êÙµ³ï»³ÝÇ, Ùe -
ß³ÏáõÙª Îñ¿Ï ê³ñáÛ»³ÝÇ): ºñ·»ñáõÝ ¹³ßÝ³Ïáí »u
ïáõïáõÏáí Ï°ÁÝÏ»ñ³Ý³ÛÇÝ ì³ñ¹áõÑÇ ä³[ï³ë³ñ»³Ý

»u èáõµ¿Ý Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý: ì»ñçÇÝ »ñ·ÇÝª §Ð³ Û³ë -
ï³Ý¦Ç Ï³ï³ñáõÙ¿Ý »ïù, Îñ¿Ï ê³ñáÛ»³ÝÇ ³é³ç -
Ýáñ¹áõÃ»³Ùµ »ñ·ã³ËáõÙµÁª §Î³Ý·, åÇïÇ ÉÇÝ»Ýù áõ
¹»é... ½ûñ³Ý³Ýù¦ áõËïÁ ·áã»Éáí, ¹Õñ¹³ÉÇó Í³÷³ -
Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ñÅ³Ý³ó³õ:

úñáõ³Ý µ³Ý³Ëûë ê³ñ·Çë ì³Ñ³·Ý, 35 ñáå¿Ý»ñ
ï»õ³Í Çñ µ³Ý³ËûëáõÃÇõÝÁ ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³ÝÇª §² -
Ñ³ õáñ µ³Ý ÙÁ ³ÛÝï»Õ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ ÙáõÃÇÝ Ù¿ç¦
µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ïáÕ»ñáí ëÏë»Éáí, »u ¹³ñÓ »³É
Â¿ù¿»³ÝÇª §¸ÅáË³ÛÇÝ ³Ûë ïñ³Ù³Ý Ç±Ýãå¿ë ÏñÝ³Û
å³ïÙáõÇÉ¦ ïáÕÁ Ù¿çµ»ñ»Éáí, Ñ³ñó ïáõ³õ. §¸³ñ ÙÁ
³ÙµáÕç, Ù»Ýù ³É, íï³ñ³Ý¹Ç áõ ³Ý¹³ëï³Ï³Ý, Ï³ -
ï³ñáõ³ÍÇ ³Ñ³õáñáõÃ»³Ý ¹ÇÙ³ó ßßÙ³Í, ÉáÏ ÑÍÍÇõÝ -
Ý»ñ Ïñó³Ýù ÃáÃáí»É: ²Ûá°, Ç±Ýã å¿ë å³ïÙ»Éª anpat-
Ù»ÉÇÝ, Ç±Ýãå¿ë »ñ»õ³Ï³Û»É áõ »ñÏÝ»É ³Ý»ñ»õ³ Ï³ Û» -
ÉÇÝ, »ñµ ³Ù»Ý³½ûñ µ³é»ñÝ ³Ý·³Ù ³Ý½ûñ ÏÁ ¹³é Ý³Ý
Ï³ï³ñáõ³ÍÇ ³Ñ³· Ýáõ ÃÇõÝÁ ÁÝ¹·ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ...¦: 
²å³, Ý»Ý· áõ ¹³õ³¹Çñ ÃáõñùÇÝ ÏáÕÙ¿ äáÉëáÛ Ù¿ç

250 Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ (·ñáÕÝ»ñ, µ³Ý³ë ï»ÕÍÝ»ñ,
áõëáõóÇãÝ»ñ, ÏñûÝ³Ï³ÝÝ»ñ, ·áñÍÇãÝ»ñ, ³½³ï ³ëå³ -
ñ¿½Ý»ñ¿ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ) Ó»ñ µ³ Ï³ÉáõÃ»Ý¿Ý, ³½ -
·ÇÝ áõÕ»ÕÝ»ñáõÝ áõ ³é³çÝáñ¹ Ý» ñáõÝ ·ÉË³ïáõÙ¿Ý »u
1915-1918 Ù¿ÏáõÏ¿ë ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñáõ Ãáõñù »³ Ã³ Õ³ -
ÝÇÝ ½áÑ »ñÃ³ÉÁ Ýß»É¿ »ïù, Û³ñ·»ÉÇ µ³Ý³ËûëÁ Ù¿ -
ÏÇÏ-Ù¿ÏÇÏ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ï»Ýë³·ñáõÃ»³Ýó »u gor-
  Í»ñáõÝ, Û³ïÏ³å¿ë ̧ ³ÝÇ¿É ì³ñáõÅ³ÝÇ êÇ³Ù³ÝÃáÛÇ,
¶ñÇ·áñ ¼ûÑñ³åÇ »u ºñáõË³ÝÇ (ºñáõ³Ý¹ êñÙ³ù¿ß -
Ë³ÝÉ»³Ý) Ï»Ý ë³ ·ñáõÃ»³Ýó »u ³ÝáÝó µ³Ý³ëï»Õ -
Í³Ï³Ý áõ ³ñÓ³Ï ·ñ³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇÝ Ù³ëÇÝ, ³ëáÝó
Ï³ñ·ÇÝ ÛÇß»Éáí Ý³»õ ². Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ è. ¼³ñ¹³ -
ñ»³ÝÇ, Ðñ³Ý¹Ç, ÂÉÏ³ïÇÝóÇÇ, ¶. ´³ñë»Õ»³ÝÇ, îÇ· -
ñ³Ý â¿ûÏÇõñ»³ÝÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ: ì³ñáõÅ³Ý¿Ý Ù¿çµ»ñ»óª

§Æ@Ýã ÷áÛÃ Ï»³ÝùÁ Ù»éÝáÕ,
ºñµáñ »ñ³½Á Ï°³åñÇ,
ºñµáñ »ñ³½Ý ³ÝÙ³Ñ ¿¦,

Ý³»õª
Ú³ÝáõÝ àÛÅÇÝ, Û³ÝáõÝ ¶»ÕÇÝ, ÙïÇñ Ù»Ñ»³ÝÝ

³ëïáõ³ÍÝ»ñáõÝ,
æ³ÑÁ Ó»éùÇ¹ª µ³·Ý¿ µ³·ÇÝ Ñ³Ù³ë÷é¿ Ñáõñ »u ³ñÇõÝ
...¼Ç Ù»Ýù, Û³ÝáõÝ ê¿ñÇÝ, Û³ÝáõÝ ê»ñÙÇÝ,

ùáõ ÑÇÝ ò»ÕÇ¹ Ù³ñÙ³ñ¿Ý ÏáÛë,
Ø»°Ýù, ½³õ³ÏÝ»ñ¹ û·áëï³÷³é, åÇïÇ

Ï»ñï»Ýù Üá@ñ ²ñß³ÉáÛë¦:
¶ñÇ·áñ ¼ûÑñ³åÇ Ù³ëÇÝ.
...§ìÇå³·Çñ »u Ýáñ³íÇå³·Çñ ¼ûÑ ñ³ åÇ ³ÝáõÝÝ áõ

Ï»ñå³ñÁ ÏÁ ÙÝ³Û ³ñ¹Ç ·ñ³Ï³ ÝáõÃ»³Ý
Éáõë³õáñ ¹¿Ùù»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ, Çñ íÇÃË³ñÇ áõ
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ÙÝ³ÛáõÝ í³ëï³Ïáí¦:
...§¼ûÑñ³åÇ §²ÝÑ»ï³ó³Í ë»ñáõÝ¹ ÙÁ¦ í¿åÁ Ï³ -

ñ»õáñ ÝáñáõÃÇõÝ ÙÁ ÏÁ µ»ñ¿ Ù»ñ ³ñÓ³Ï¿Ý Ý»ñë Çñ
Çñ³å³ßï Ý»ñ¹ñáõÙáí: Æñ ï»ëÝ»Éáõ, å» Õ»Éáõ, í»ñ Éáõ -
Í»Éáõ µ³ó³éÇÏ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ »u å³ïÙ»Éáõ ÑÇõ Ã»Õ
á×Ý áõ É»½áõÝ, Û³×³Ë Ñ»·Ý³ÝùÇ áõ ½áõ³ñ Ã³ Ëá-
ÑáõÃ»³Ý Ýå³ëïáí ³ßËáõÅ³ó³Í, ÇëÏ ³ÝÑñ³Å»ßïáõ -
Ã»³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ ³É ËÇëï áõ ÏÍáõª Çñ ùÝÝ³¹³ ï³ -
Ï³Ý Ýß¹ñ³ÏÁ ·áñÍ³Í»Éáí, ³Ý ïáõ³Í ¿ Å³Ù³Ý³ Ï³-
ßñç³ÝÇ ÙÁª 18-ñ¹ ¹³ñÇ Ï¿ ë» ñáõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý äáÉÇëÇÝ
³ÙµáÕç³Ï³Ý »u Ï»Ý¹³ÝÇ Ï»Ý ë³å³ïÏ»ñÁ, ³Ýáñ ÉñÇõ
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ï»ñïáõ³Í ùáí, Çñ §³½Ýáõ³Ï³Ý¦ íë»Ù³ -
ßáõùÝ»ñáõÝ Ï»ÕÍÇùáí »u ³ÝÏáõÙáí, ·ÇõÕ»ñ¿Ý µ» ñáõ³Í
Ë»Õ× ëå³ëáõ ÑÇÝ»ñáõ ïÇå³ñ³ÛÇÝ áÕµ»r ·áõÃ»³Ùµ,
å³ñ½áõÝ³Ï ÙÇ³ÙïáõÃ»³Ùµ »u É»½áõ³Ï³Ý ÑÇõÃ»Õ
Û³ïÏ³ÝÇß Ý»ñáí, ÇëÏ §ÖÇïÇÝ å³ñïùÁ¦ÇÝ ÝÙ³Ý å³ï -
Ùáõ³ÍùÝ»ñáíª Ï»³ÝùÇ Í³Ýñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÏñáÕ
ËáÝ³ñÑ ¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ áÕµ»ñ·áõÃ»³Ùµ:

§¼ûÑñ³åÇ Ù»Í³·áÛÝ Ýáõ³×áõÙÁ ë³Ï³ÛÝ ÏÿÁÉÉ³Ûª
µ³ó³Û³ÛïáõÙÁ Ï³Ý³óÇ µ³½Ù³¹¿Ù »u µ³ñ¹ Ý» ñ³ß -
Ë³ñÑÝ»ñáõÝ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ, ·áõÝ³·»Õ »u ×ß·ñÇï
ÝÏ³ñ³·ÇñÝ»ñáõ ÑáÛ³Ï»ñïáõÙáí¦:

êÇ³Ù³ÝÃáÛÇ Ù³ëÇÝ.
§êÇ³Ù³ÝÃáÝ ³É Ñ³Ý¹Çë³ó³õ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ á Õ -

µ»ñ·áõÃ»³Ý, Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõÝ, íßïÇÝ áõ ÏáÍÇÝ ³Ù µáÕ -
ç³Ï³Ý »ñ·ÇãÁ: ÎñÝ³Ýù ½ÇÝù ³Ýí»ñ³å³ Ñû ñ¿Ý Ñéã³Ï»É
áñå¿ë Ù»ñ Ø»Í ºÕ»éÝÇ í³õ»ñ³Ï³Ý íÇå»ñ·áÕÁª
ï³Ý¹¿³Ï³Ý ÷áÃáñÏáõÙáí ÁÝÏ³ Éáõ³Í »u Ü³ñ»Ï³óÇÇ
ßáõÝãáí ×»Ý×»ñáõ³Í: ²Ý, ÎÇ ÉÇÏ»³Ý ç³ñ ¹»ñ¿Ý Û»ïáÛ
ãÑ³õ³ï³ó »ñÇï-Ãáõñ ù»ñáõ §³½³ïáõ Ã»³Ý »u Ñ³õ³ -
ë³ñáõÃ»³Ý¦ ëï³ å³ïÇñ µ»Ù³ ¹ñáõ Ã»³Ý »u »Õ³õ ½·û -
ÝáõÃ»³Ý, å³Ûù³ñÇ Ù³ñïÝãáÕ ß»÷áñ³Ñ³ñÁ¦:

...§²ñ¹³ñ»õ, êÇ³Ù³ÝÃáÛÇ ù»ñÃáÕáõÃÇõÝÁ » Ï³õ
ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ñ»Õ»ÕáõÙÇ ÙÁ ³ÝÏ³ë»ÉÇ ÛáñÓ³ Ý³ åïáÛï -
Ý»ñáí, Çñ ³Ñ»Õ³óáõÝó µ³é»ñáõ »u patÏ»ñÝ»ñáõ ß³ -
é³ãÇõÝáí ÙññÏ»ó Ñ³Ûáó ÁÝ¹³ñÙ³ó³Í Ñá·ÇÝ»ñÁ, áã
Ã¿ É³ó áõ ÏáÍÇ Ññ³õ¿ñáí, ³ÛÉ ÁÝ¹í½áõÙÇ »u íñ¿ÅÇ
ßÇÏ³óáõÙáí »u å³Ûù³ñÇ »ÉÉ»Éáõ ÏáãáõÙáí...¦:

...§êÇ³Ù³ÝÃáÛÇ §¶ÇõïÇÝ ÷³éùÁ¦ ï³ñµ»ñ áñ³ÏÇ
»u ·áÛÝÇ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝ ¿, áõñ ê. Ø»ëñáåÇ å³Ý -
Í³ÉÇ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ áõ ·Çñ»ñáõ ·ÇõïÁ ÏÁ ÷³é³ -
µ³ÝáõÇÝ ¹³ñÓ»³É Ñ»Õ»Õ³ÝÙ³Ý »u ßÉ³óáõóÇã baéa-
 Ï»ñïáõÙÝ»ñáí »u ÷áË³µ»ñ³Ï³Ý ßù»Õ å³ïÏ»ñ  Ý»ñáí,
áñáÝó ÝÙ³ÝÁ ã¿ ï»ëÝáõ³Í Ù»ñ ·ñ³Ï³ ÝáõÃ»³Ý Ù¿çª
Ü³ñ»ÏÇ ÍÝÝ¹áó¿Ý Ç í»ñ¦:

§º½ñ³Ï³óÝ»Éáí, _ Áë³õ ³Ý, _ á×ÇñÁ Çñ ³Ñ³õáñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³ÍáõÃ»³Ùµ ÇëÏ ãÏñó³õ ³Ý×Çï»É ³ ñ»õ -
Ùeï³Ñ³Û ßù»Õ Ù»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, ßÝáñÑÇõ Ý³Ë ×Ç -
ñ¿Ý Ññ³ßùáí ³½³ï³Í Ï³Ù å³ñ³·³Ý»ñáõ µ» rouÙáí
ÂáõñùÇ³Û¿Ý ¹áõñë ·ïÝáõ³Í, ÝáÛÝ Ñ³Ù³ë ï»Õáõ Ã»³Ý
³ÛÝ µ³Ëï³õáñÝ»ñáõÝ, áñáÝù ÏÁ Ïáãáõ¿ÇÝ Â¿ ù¿»³Ý,
Ú. úß³Ï³Ý, âûå³Ý»³Ý, È. Þ³ÝÃ »u Î. ¼³ñ»³Ý: ²ÝáÝù

Çñ»Ýó Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ, ÑÙ³Ûùáí »u Ýáñ Ý»ñ¹ ñáõÙ -
Ý»ñáí Ý»ñßÝã³ñ³ÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ó³Ý Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ç Ýáñ
·ñáÕÝ»ñáõ Ï³½Ù³õáñÙ³Ý:

²ÝáÝóÙ¿ ÏÁ µ³õ³Ï³Ý³Ý³Ù ÙÇaÛÝ ÛÇß»Éáí ³ -
ÝáõÝÝ»ñÁ Þ³Ñ³Ý Þ³ÑÝáõñÇ, Þáõß³Ý»³ÝÇ, Ü. ê³ñ³ -
ý»³ÝÇ, Ð³Ù³ëï»ÕÇ, ². Ð³ÛÏ³½Ç, ¼. Or  µáõÝÇÇ »õ³ÛÉÝ:

Ú³ñ·³Ýù µáÉáñ Ý³Ñ³ï³Ï ·ñáÕÝ»ñáõÝ »u Ñ³Ý -
·Çëïª Çñ»Ýó ³ÝÃ³Õ ³×ÇõÝÝ»ñáõÝ: Ð³Û ÅáÕá íáõñ¹Ý
áõ Çñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ï³Ý áõ åÇïÇ ÙÝ³Ý ³é Û³ õ¿ï¦:

ö³ÏÙ³Ý Çñ ËûëùÇÝ Ù¿ç, ²ñÑÇ. ØÇù³Û¿É ºåë.
Øáõñ³ï»³Ý  Çñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÝ áõ Û³ïáõÏ ßÝáñÑ³ Ï³ -
ÉáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»ó §ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã ³Ãáé ³ -
ÝÇëï »Ï»Õ»óõáÛ ÅáÕáíñ¹³å»ï Ð. ²ÝïáÝ Nora-
 ïáõÝÏ»³ÝÇÝ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ» -
ñáõÝ, Ñ³Ý¹Çë³í³ñ ÜáõÝ¿ ²õ»ïÇë»³ÝÇÝ, µ³Ý³Ëûëª
ê³ñ·Çë ì³Ñ³·ÝÇÝ, áñ Ý³Ñ³ï³Ï Ñ³Û ·ñ³·¿ïÝ»ñáõ
ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý ÏñÏÇÝ í»ñ µ³ñÓñ³óáõó Ñ³Û ·ñãÇ, Ñ³Û ÙïùÇ
ëÇñïÁ, áñ µ³µ³ËáõÝ ¿. ³Ýó»³ÉÇÝ µ³µ³ËáõÝ ¿ñ,
³Ûëûñ µ³µ³µáõÝ ¿ »u ³å³·³ÛÇÝ ³É åÇïÇ ÙÝ³Û
µ³µ³ËáõÝ: Ú³ïáõÏ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Ù³Û»ëïñû Îñ¿Ï
ê³ñáÛ»³ÝÇÝ »u »ñ·ã³ËáõÙµÇ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ,
Ù»Ý»ñ·áÕÝ» ñáõÝ, Ýáõ³·áÕÇÝ. ËáñÇÝ ß ÝáñÑ³Ï³ Éáõ -
ÃÇõÝë bolorin, áñáíÑ»ï»õ ÇÝãù³Ý ³É ËûëÇÝù, ÇÝã ù³Ý
³É ÛÇß»Ýù, ï³Ï³õÇÝ ùÇã ¿ª Ù¿ÏáõÏ¿ë ÙÇÉÇáÝ ³ñ¹³ñ
½áÑ»ñáõÝ ³ñÇõÝÇÝ ¹ÇÙ³ó: ²Ù¿Ý Ñ³Ûáõ ëñïÇ Ù¿ç
ãëåÇ³ó³Í í¿ñù ÙÁ Ï³Û, áñ ³Ù¿Ý ²åñÇÉÇ 24-ÇÝ
³ñÇõÝ ÏÁ ÑáëÇ, Ù¿ÏáõÏ¿ë ÙÇÉÇáÝ ³ñÇõÝ ÏÁ ÑáëÇ: Äá -
Õáíáõñ¹ ÙÁÝ »Ýù, áñ »ñÏáõ ëÇõÝ»ñ áõÝÇÝù Ù»ñ Ï»³Ý -
ùÇÝ Ù¿ç. Ù¿ÏÁª Ù»ñ ó³õÇ ëÇõÝÝ ¿, Ù¿ÏÝ ³Éª Ù»ñ ÛáÛ ëÇ
ëÇõÝÝ ¿: ºñÏáõ ëÇõÝ»ñÝ ³É »ñ·³Í ¿ êÇ³Ù³ÝÃáÝ,
»ñÏáõ ëÇõÝ»ñÝ ³É Çñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ýó (§²÷ ÙÁ
ÙáËÇñ, Ñ³Ûñ»ÝÇ ïáõÝ¦ »u §êáõñµÇÝ ³ÕûÃùÁ¦) ÁÝ¹Ù¿-
ç¿Ý í»ñ µ³ñÓñ³óáõó³Í ¿ êÇ³Ù³ÝÃáÝ, ¹¿åÇ »ñ -
ÏÇÝù¦: êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ Ù¿çµ» ñáõÙ Ý»ñ Ï³ï³ñ»É¿ »ïù
í»ñáÛÇß»³É µ³Ý³ëï»ÕÍáõ ÃÇõÝÝ»ñ¿Ý, ß³ñáõÝ³Ï»ó,
ß»ßï»Éáí, áñ §ÃáõñùÇÝ »³ Ã³Õ³ÝÁ áõ½»ó ÉéáõÃ»³Ý
Ù³ïÝ»É Ñ³Ûáõ ·ñÇãÝ áõ Ñ³ Ûáõ á·ÇÝ, µ³Ûó ÇÝãå¿ë
·»Õ»óÇÏ Ï»ñåáí Ý»ñÏ³ Û³óáõó Ù»ñ µ³Ý³ËûëÁ ³Ûëûñ,
Ó³ËáÕ»ó³õ: ÆÝãå¿ë øñÇëïáëª Û³ñáõÃÇõÝ ³é³õ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á: ºõ ¹áõù, áñå¿ë ³Ûë ï³é³å»³É ³½·Ç
½³õ³ÏÝ»ñÁª ÛáÛëÇ ½³ õ³ÏÝ»ñ ¿ù, Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ï»³Ý -
ùÇ ½³õ³ÏÝ»ñ ¿ù: ÆÝã å¿ë Áë³õ êñµ³½³Ý ø³Ñ³Ý³ -
Û³å»ïÁ 12 ²åñÇÉÇÝ, Çñ Ù³ïáõó³Í å³ï³ñ³·Ç ³ï»Ý,
³Ûá°, it is the first Genocide of the 20th century _ 20-ñ¹
¹³ñÇ ³é³çÇÝ ó»Õ³ë å³ÝáõÃÇõÝÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ ³åñáÕ
ÅáÕáíáõñ¹ »Ýù, ß³ñáõÝ³ÏáÕ ÅáÕáíáõñ¹ »Ýù, ³Ýí³Ë
ÅáÕáíáõñ¹ »Ýù, Ç°Ýã ³É ÁÝ»Ý: Î³Ýù, åÇïÇ ÙÝ³Ýù »u
¹»é ß³ï³Ý³Ýù¦:

êñµ³½³Ý Ðûñ ³Ûë »½ñ³÷³ÏÇã, Ý»ñßÝãáÕ, ÉÇó ù³ -
õáñáÕ Ëûëù»ñÁ Ý»ñÏ³Ý»ñÁ ¹ÇÙ³õáñ»óÇÝ ßéÝ¹³ÉÇó
Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí, oroun \açord»z ÑÇõñ³ëÇñáõ -
ÃÇõÝª  ïÇÏ Ý³Ýó Åñ³ç³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ ÏáÕÙ¿:
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Երեքշաբթի Ապրիլ 14, 100 ա մեակի միջ -
համայնքային «Էքիւ մէնիք» արարողութիւն
Լոս Անճլըսի Աթոռա նիստ Եկեղեցւոյ մէջ՝ նա -
խագա հու թեամբ Արքեպիսկոպոս Խո սէ Կոմեզի
եւ զանազան յարա նուաթիւններու համայն -
քապետերու մաս նակցու թեամբ:

INTERCOMMUNITY ECUMENICAL
CEREMONY IN THE LOS ANGELES

ROMAN CATHOLIC
CATHEDRAL

The intercommunity “ecumenical” ceremony com-
memorating the centennial of the genocide which took
place on Tuesday, April 14 in the Cathedral of Our
Lady of Angels in Los Angeles, presided by His Emi-
nence Archbishop Jose Gomez, with the participation
of various religious and civic leaders.
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"asatina\i mh= \ou,akojo[i bazoum
UNVEILING OF THE GENOCIDE MEMORIAL MONUMENT IN PASADENA
Ourbaj% April 17% 2015

"asatina\i pouraki me mh= t;[i
oun;zau z;[aspanouj;an nouiroua‘ no-
raka®o\z \ou,akojo[i me bazman fan-
disoujiune% n;rka\ouj;amb au;li qan 1%500
masnakizn;rou! So\n araro[ouj;an ir;nz
masnakzoujiune b;rin ga[oujis bolor
\aranouanoujiun n;re! M;r a®a= nordn al%
Arfi& Miqa\hl :ps& Mourat;an ir kargin
masnakz;zau so\n araro[ou j;an!

Friday, April 17, 2015

The unveiling of the new Memorial
Monument in dedication to the victims of the
Armenian Genocide took place in Pasadena Me-
morial Park, attended by more than 1500 per-
sons.

Various civic leaders and clergy from the
region participated in the ceremony, among
them His Excellency Bishop Mikael Mouradian.
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Fing,abji% 23 April 2015i% ;r; -
ko\;an vame 6!00-in% Perphnqi S& {; -
uond;an Tayarin mh= t;[i oun;zau
fa  mamiouj;nakan S& Pa tarag% xor mato\z
Ar;umt;an J;mi A®a= nord^ Mou,;[ Arq&
Martiros;an! Ir;nz mas nakzoujiune b;rin
na;û  |ownan Arq& Thrthr;an% A r;umt;an
J;mi a®a=nord% Fiusisa\in Am; rika\i Fa\
Kajo [ikh a®a=nord^ Miqa\hl :ps& Moura -
t;an% ;u W;rapatou;li |owsh' Majos;an!

Enj;rzoua‘e kardaz W;ra-
pa tou;li |owsh' Majos;an% oroun
\a=ord;z Au; tarani enj;rzoume% xor
katar;z Arfi& Miqa\hl :ps& Mourat;an!

Ørouan patgame 'o.anz;z |ownan
Arq& Thrthr;an% oroun fa\;rhnow ;u angl; -
rhnow kou® ;u imastaliz qaroxe m;‘aphs
tpauor;z fa\ordin;re! An .øs;zau z;[as-
panouj;an fariuram;aki imastin masin
;u \i,;zouz% or ardhn H=mia‘ni mh=% A -
m;na\n Fa\oz W;fa'a® Fa\rap;t Ga -
r;gin B& ;u M;‘i Tann Kilikio\ Kajo[ikos
Aram A& miasnabar srbadasouj;an ar-
vanazouza‘ hin z;[aspanou j;an xof ga -
za‘ 1&5 milion martirosn;re!

Tayarin mh= fo‘ baxmoujiun me ;r -
kiu[a‘ouj;amb f;t;u;zau S& Pataragin!

Fay;li hr ounkndr;l fog;parar ;r -
g;zo [oujiune ;u fog;xma\l ,arakann;re
xors katar;zin dpirn;re!

*&/-� '�,�-��  '�-'�%0� !�/&%���%.

��&)�%�*, #�$- ,�"�-� #�(

High Mass was celebrated in St. Leon Cathe-
dral in Burbank at 6 p.m. on Thursday, April
23, 2015. His Excellency Moushegh
Mardirossian, Archbishop of the Western Dio-
cese, offered the Mass in participation with His
Excellency Hovnan Derderian, Archbishop of
the Western Diocese, His Excellency Mikael
Mouradian, Prelate of Armenian Catholics in
the United States and Canada, and the Most
Reverend Hovsep Matossian.

Reverend Matossian delivered the litur-
gical reading, followed by His Excellency
Mikael Mouradian who read of the gospel. The
homily was given by His Excellency Hovnan
Derderian, in Armenian as well as in English.
The Archbishop's message was concise, mean-
ingful and impressive. He spoke of the meaning
of the genocide centennial, mentioning that His
Holiness Karekian II, Catholicos of All Arme-
nians in the Mother See of Holy Etchmiadzin,
jointly with His Holiness Aram I, Catholicos of
the Great House of Cilicia, blessed and ele-
vated to sainthood the million-and-a-half mar-
tyrs of the genocide.

A large crowd attended the Divine
Liturgy, and were spiritually uplifted by the
hymns sung by the choir.

CELEBRATION OF HIGH MASS IN
ST. LEON CATHEDRAL, BURBANK
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KL:NTH|LI CIVIC AUDITORIUM-I PARKING LOT-I MH+
T:{I OUN:ZAU MOMAWAÂOUJIUN

Fing,abji% April 23i ;r;ko\;an% Kl;nth\li Civic Au-
ditorium-i Parking Lot-i mh= t;[i oun;zau momawa®oujiun%
Fa\ ;ritasardn;rou kaxmak;rpouj;an fauaqe! Moma -
wa®ouj;an ir;nz masnakzoujiune b;rin ,r=aka\i fa\ou-
jiune! A\s a®jiu% Kl;nth\li S& Grigor Lousauoric Fa\
Kajo[ikh Ajo®anist ;k;[;zuo\ fowiu^ Fa\r Anton .ø -
s;zau kou® ;u imastaliz ya® me!

Stor;u ke n;rka\azn;nq Fa\r Antonin .øsqe!
Sir;li qo\r;r ;u ;[ba\rn;r%

Patmoujiune ,at barbarosoujiunn;r ;u ariu naf;[ou-
jiunn;r t;sa‘ h% ba\z a\n or katarou;zau 1915
jouakanin jourq p;touj;an ko[mh fa\ vo[owourdin dhm%
w;r hr mardka\in ;r;uaka\ouj;nh! Barbaros jourqe ‘ra-
groua‘ k;rpow t;[afan erau ambo[= vo[owourd me% matn;low souri ou sowi! Mtauorakan axniu
dase ];rbakal;lh ;tq% xanonq% Polishn dours q,;low spann;z bolore!

J,namin c.na\;z na;u Astou‘o\ .øsqin tara‘man nouiroua‘ fa\ fog;uorakann;rou k;anqe!
Wa\rag Z;[aspanouj;an xof gazin 117 ;k;[;zin;r% 137 dprozn;r% 21 wanq;r% 5 dpr;wanq;r% 15
;piskoposn;r% 131 qafanan;r ;u 53 krønauoroufin;r!

100 tarin;rh i w;r% a,.arfi cors ‘ag;roun zirouzan fa\ vo[owourde ir \o\x;roun a®anzqe
dar]ouz fa\kakan Dati farze! Fa\r;ni p;toujiune% fog;uor ;u a,.arfakan dase f;tapnd;zin
m;r ardar date% oroun famar ‘ow ariun ja'a‘ ;nq ;u spasa‘ ;rkar tarin;r a\d dati lou‘man
famar! A\sør takauin m;r acq;roun a®=;u k∞;®a\ m;r anm;[ nafatakn;roun maqour ariune! A\s
ariune piti ,arounakh ;®al minc;u a\n at;n% ;rb ambo[=akan gofazoum ;u fatouzoum stananq!

I#nc h patgame m;r nafatakn;roun&
– Fatouzoum^ b®nagrauoua‘ fo[;roun famar%
– Fatouzoum^ mhkoukhs milion nafatakn;roun xofab;ra‘ axniu ar;an famar%
– Fatouzoum^ \a',takoua‘ farstoujiunn;roun famar%
Mhk .øsqow^ fatouzoum^ kataroua‘ anmardka\in Z;[aspanouj;an famar!
I#nc h og;[hn patgame m;r nafatakn;roun! M;r nafatakn;re ouri, ban piti couxhin m;xmh%

bazi mia\n amour ka®ca‘ mnal m;r fa\r;rou fauatqin ;u miasnakan yig;row irakanazn;l ax-
gapafpanman ;u fa\r;na,inouj;an m;r bolor srbaxan ‘ragirn;re!

Fa\kakan Z;[aspanouj;an 100-am;ake a\sør ke .orfrdan,h na;u m;r vo[owourdin an.a.t
kamqe ;u fog;kan xarjønqe% oronz ,norfiu% jh;u wirauor^ an afauor o[b;rgouj;nhn krzau
\a[jakan dours ;ll;l% bar]r paf;low ir drø,ake% ir ;rknaslaz fauatqin nman! 100 tari a®a=%
;rb mardik 'or];zin war a®n;l a\d drø,ake ir bar]ounqhn% jh;u ariunaqam^ fa\e zo\z touau
j,namiin% jh kar;li ch fa\oun fauatqi drø,ake otnako. en;l% orowf;t;u fa\oun fauatqi ou
go\ouj;an drø,ake ka.oua‘ h ;rkinqhn^ Lousauorci kanj;[i nman!

A\sør fa\ vo[owourde miafamou® kangna‘ h mard -kouj;an a®=;u ;u partadra‘ anor% or
.onarfi ir a®=;u% yancna\ xa\n orphs nor p;toujiun ;u \arouz;al vo[owourd!

Jo[ ;rkinqi arqa\ouj;an lo\s;roun mh= fangcin m;r nafatakn;roun maqramaqour
fogin;re& ansasan mnan m;r ;k;[;zin;re% fxørana\ m;r sir;li fa\r;niqe ;u an.a.t mna\
fauatqe m;r vo[owourdin fogin;roun mh=!

K;zzh* fa\ axge!
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TPAUORIC QA|LAR<AU 170 FAXAR

FA|ORDIN:ROU MASNAKZOUJ:AMB FOLIWOUTI MH+

Ourbaj% 24 April a®auøt;an vame 9-in% Lijel Arm;nia 'o[ozin mh= t;[i oun;zau fauaq
me% oroun \a=ord;z fska\a‘aual qa\lar,au me% or patmakan ;r;uo\j me stazau Am;rika\i ;u mas-
nauoraphs Los Any;lesi patmouj;an mh=

Lr=a.of ;u kargapaf fa\ordin;r zo\z touin a,.arfin% or m;nq al m;r ardar irauounqn;re
git;nq pa,tpan;l ;u .a[a[ørhn arta\a\t;l m;r annkoun kamqe Z;[aspanouj;an nkatmamb!

G;rp& Thr Miqa\hl :ps& Mourat;an% .andawa®oua‘ a\s bolorhn% an]amb qal;z 6&5 m[one ir
fog;uor ;[ba\rakizn;roun% ;u qa[aqakan kousakzoujiunn;rou% n;rka\azouzicn;roun ko[qin!
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OG:KOCOUM MONJ:P:LLO|I |OU<AR}ANIN AÂ+:U

<abaj% 25 Aprilin% t;[i oun;zau Z;[aspanouj;an 100am;aki a®jiu% og;kocman araro[ou-
jiun Monj;p;lloi \ou,ar]anin a®=;u% masnakzouj;amb Los Any;lesi 3 fama\nqn;rou krønap;t;roun!
Baxmajiu fa\ordin;r% ‘a[ik i ];®in% ir;nz \arganqi tourqe matouzin m;r mhkoukhs milion nafa-
takn;roun!
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THE NATIONAL CATHEDRAL, MAY 7
Prayers of remembrance, respect, and unity will make a powerful beginning for the weekend, as

His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, and His Holiness Aram I,
Catholicos of the Great House of Cilicia, jointly lead Armenian clergy and representatives of other faiths
in an ecumenical service. Armenia’s President Serge Sargsyan will attend, and senators, congressmen,
diplomats and other dignitaries will remember the lost in the Genocide, and show gratitude for the re-
generation of life that the survivors worked to create. The service will include musical contributions and
speakers who will inspire awareness and a sense of purpose.

THE MUSIC CENTER AT STRATHMORE, MAY 8
Armenian culture will come alive in “A Journey Through 100 Years of Armenian Music.” The ac-

claimed Hover Chamber Choir of Armenia and other renowned musicians will present a range of music,
from the classic melodies of Komitas Vartabed to contemporary pieces composed especially for the Geno-
cide centennial. A program full of surprises and ending with a truly “grand” finale will engage and de-
light the audience.

NATIONAL SHRINE OF THE IMMACULATE CONCEPTION, MAY 9
His Holiness Karekin II and His Holiness Aram I will lead a unified celebration of the Armenian

Divine Liturgy. The liturgy will be sung by a united choir of representatives from Armenian churches
around the country. The 3,000-seat Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, on the
campus of Catholic University, will provide a stunning atmosphere for the occasion.

REMEMBRANCE OF THE CENTENNIAL OF THE ARMENIAN
GENOCIDE AT NATIONAL SHRINE OF THE IMMACULATE

CONCEPTION IN WASHINGTON
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AÂA+IN FA{ORDOUJIUN

FIRST COMMUNION
FIFTEEN YOUNG PARISHIONERS RECEIVE FIRST COMMUNION  AT
ST. GREGORY ARMENIAN CATHOLIC CATHEDRAL IN GLENDALE
On Sunday, May 17, 2015, Most Rev. Mikael Mouradian, diocesan bishop of the Armenian Catholic Eparchy

in the United States and Canada, celebrated a Solemn Mass at St. Gregory Armenian Catholic Church in Glendale
and gave First Communion to fifteen young boys and girls, in the presence of their family members as well as the
faithful who had come to attend Sunday Mass.

The first communicants had attended First Communion classes during the past year, taught by dedicated parish-
ioner and teacher Miss Sossi Maadendjian. Sister Kayane Tasakian, of the Armenian Sisters Academy in Montrose,
also helped in the preparation of the communicants.

The Solemn Mass was sung by the church’s Aydinian Choir, led by Maestro Greg Saroyan. Mrs. Rita Keshishian
Terzian beautifully played the organ during the Mass. A great number of altar servers assisted the Celebrant, who
had as concelebrants Fr. Antoine Noradounghian and Fr. Thomas Garabedian, respectively pastor and parochial
vicar of the parish church.

In his sermon, Bishop Mouradian, addressing the children, told them that on that day, they were taking on a new
responsibility by renewing their baptismal promises and culminating that renewal of promises with the receiving of
the Body and Blood of Christ for the first time. Jesus would come and reside in their hearts, an event that would bring
with it a great responsibility. The bishop therefore wished that they would continue growing up fully aware of their
Christian duties. 

Following Mass, there was a coffee hour and dessert reception in the church, followed by a group photo with
the clergy, the first communicants, their teachers and family members.
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AÂA+IN FA{ORDOUJ:AN ARVANAZAN 15 FA|ORDIN:R%

KL:NTH|LI S& GRIGOR LOUSAUORIC FA| KAJO{IKH AJOÂANIST

:K:{:ZUO| MH+

Kiraki% Ma\is 17% 2015in% ];®amb Arfi& Miqa\hl :piskoposi^ a®a=nord Fiusisa\in Am; -
r i ka\i Kajo[ikh Fa\oz% matouza‘ pataragi auartin% 15 fa\ordin;r stazan ir;nz a®a=in
fa[ordoujiune% ,r=apatoua‘ ir;nz entaniqi andamn;row ;u n;rka\ fa uataz;aln;row!

A®a=in fa[ordouj;an masnakzo[n;re tari me ambo[= patrastou;zan S& fa[ordouj;an
dasenjazqn;roun% acalour= fsko[ouj;an tak Anarat |[ouj;an Miabanouj;an Qo\r
Ga\;anh Jaslaq;ani ;u ;rkaram;a\ an]nouhr ;k;[;zuo\ ‘a®a\o[^ Ørd& Søsi Mathny;ani!

:rg;zo[oujiune katar;z ªA\ten;anº ;rgca.oumbe% [;kawarouj;amb^ Mahsjrø Krhk
Saro\;ani% da,naki enk;rakzouj;amb Tik& Âija Qh,i,;an-J;rx;ani! G;rapa\‘a® Før
pataragi a®enj;rakarn;rn hin̂  ;k;[;zuo\ fowiû  Fa\r Anton Noratounk;an ;u 'o.-fowiû
Fa\r Jowmas Karap;t;an!

G;rapa\‘a® fa\re ir ørouan patgamin mh=% a,ak;rn;re qa=al;r;z norog;lou ir;nz
mkrtouj;an ou.te% stanalow a®a=in angam ellalow |isousi marmine ;u ariune! ªA\s
];uow% |isous kou ga\ ;u ke mtnh ];r srt;rhn n;rs% ;u ];x ke partauorh au;li lr=ørhn
patas.anatou ellalou ];r ou.tin!º! Apa G;rapa\‘a® Fa\re ,norfauor;z ;u ma[j;z or
anonq ;rb m;‘nan% au;li w;rafasou ellan ir;nz partakanoujiunn;roun!

S& pataragin \a=ord;z endoun;loujiun me ;k;[;zuo\ srafhn n;rs% ;u a®a=in fa[or-
douj;an masakizn;re \i,ataki nkarn;r a®in% ir;nz ‘no[az% wardap;tn;roun ;u ousouz-
coufin;roun f;t!
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Հայ Քոյրերու Վարժարանին յատուկ է՝ շրջա   -
նաւարտ դասարանը նախքան իր աւարտական
հանդէսը ունենայ իր վերջին աշակերտական պա տա -
րագը, առ Աստուած առաքելու իր գոհաբանական ա -
ղօթքը եւ փառք տալու աւելի քան տասնամեակ մը
վայելած ամէն տեսակի բա րիքներուն համար:

Արդարեւ, Կիրակի, 7 Յունիս  2015-ի առա -
ւօտեան, Կլենտէյլի Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Լուսա -
ւորիչ Եկեղեցին ցնծաց, երբ Հ.Ք.Վարժարանի հունձքը
նուիրաբերուեցաւ խորան. անոնք իրենց  շրջանա ւար -
տութեան տարազներով՝ առաջնորդու թեամբ Կաթո -
ղիկէ եկեղեցւոյ ժողովրդապետ հայր Անտոն Նորա-
տունկեանի, Տնօրէնութեան, ուսու ցիչներու եւ դպիր -
ներու շարականներու երգե ցո ղութեան ներքեւ մուտք
գործեցին տաճար, ուր հաւատացեալներ եւ ծնողներ,
գոհաբանութեան եւ փառաբանութեան զգացում նե -
րով լի կը սպասէին զիրենք անհամբեր:

Աշակերտները  մասնակցեցան Ս. Պատա րա -
գին, որուն դիտաւորութիւնը յատկապէս ա ւար տա կան
աշակերտներն էին: Օրուան պատարագիչն էր ժո -
ղովրդապետ Հայր Անտոն Նորատունկեան, որ  քարո -
զը հասցէագրեց շրջանաւարտներուն զանոնք խրա-
խուսելով ապագայ յաջողութիւններու հե ռանկարով,
վստահեցնելով որ անոնք արդէն իսկ զինուած են դէպի
յաջողութեան երկնակամարներ իրենց թռիչքը
ապահովող երկու թեւերով՝ քրիս տոնէական կրօնքով
եւ Ազգային գիտակցութեամբ:  Աշակերտներու կողմէ

իրենց սրտի խօսքը կարդացին Անգլերէն  լեզուով՝
Միշէլ Քիւրքճեան իսկ Հայերէն՝ Դալար Պզտիկեան,
որոնք երկուքն ալ իրենց ա ղօթքները առ Աստուած
առաքեցին շնորհա կալութիւն յայտնելով անոր տուած
բոլոր բա րիքներուն եւ խոստանալով հաւատարիմ
մնալ կրօնքին, ազգին եւ հայրենիքին:  Աստուա ծա -
շուն չի ընթեր ցուածները կարդացին հա յերէն լեզուով՝
Ճորճ  Թերզեան եւ անգլերէն՝ Ալին Քէշիշեան: Նաեւ
այս յատուկ առիթով չորս աշա կերտներ՝ Մեղեդի Տէր
Պօղոսեան, Թալին Ղազարեան, Սուզաննա Ֆու նճեան
եւ Փաթիլ Լապէճեան կարդալով իրենց ա ղօթքները
երկինք ուղղեցին իրենց խնդրան քները հայցելով
Աստուծոյ օրհնութիւնն ու օգնու թիւնը եկեղեցւոյ
սպասարկուներուն, ծնողներուն, անձնու րաց քոյրե -
րուն եւ ուսուցիչներուն: 

Յուզումնալից  արարողութեան աւարտին ծը -
նողք, աշակերտ, դաստիարակ, հոգեկան մեծ բաւա -
րարութեամբ վերադարձան տուն՝ կրկին հանդի պելու
յաջորդ կիրակի, Աւարտական պաշտօնական հանդի -
սութեան: 

Յետ Պատարագի Վարժարանի Տնօրէ նու թիւնը
կոկիկ հիւրասիրութեամբ մը,  եկեղեցւոյ  սրահէն ներս,
սիրոյ սեղանի շուրջ բոլորեց հիւրերն ու ծնողները՝
մինչ շրջանաւարտները մեծ ու րախութեամբ յիշա -
տակելի պահեր կ'ապրէին:
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As 2015 started the ladies guild planned many
events which included preparing Sourp Sarkis halva,
making Djidabour for the feast of Poun Paregentan.
Soon came Mitchink and we had a sold out event,
everyone ate the delicious food and wanted to buy
whatever was left to share with their families.

Soon after was time for Easter Bazaar and
along with many vendors we sold the cookies,
maamoul and the beautifully decorated candles and
lanterns and celebrated the entrance of Jesus to
Jerusalem.

On Easter Sunday, his eminence Bishop
Mikael Mouradian and Father Andon Noradoungian
blessed the colorful eggs and bread and salt and
parishioners went home to celebrate the resurrection
of Jesus with their families.

Our last event was the Mother-Daughter tea
party which was held on May 2nd, all mothers past
and present were honored and remembered, many
dressed in fancy hats enjoyed the little bites, salads
and decadent desserts all prepared by the ladies
guild. we were entertained by a group of young
dancers who performed Salsa, Tango and other
Latin dances.

In the name of the Sacred Heart of Jesus
ladies guild, I want to thank everyone who partici-
pated in our events and shared good times with us.

Marie-Jeanne Harmandayan
Chairperson


