Առաջնորդարան Իրաքի Հայոց

1

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ ԿԱԶՄՈՒԵՑԱՒ
ՕՐՀՆՈԻԹԵԱՄԲ ԻՐԱՔԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԲԱՐԵԽՆԱՄ ԱՌԱՋՆՈՐԴ
ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ․ ԱՒԱԳ ԱՐՔ․ ԱՍԱՏՈԻՐԵԱՆԻ
Եւ
ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈԻԹԵԱՄԲ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈԻԹԵԱՆ

ՄԱՅԻՍ-ՕԳՈՍՏՈՍ 2018

www.iadmc.org
2

Սուսերամարտի Մրցում
Իրաքի
Երիտասարդութեան
եւ
մարմնամարզութեան
նախարարութիւնը Մայիս 4-ին կազմակերպեց սուսերամարտի մրցումֈ
Սոյն մրցոյթին մասնակցեցան Իրաքի հայ համայնքէն ՀՄԸՄ-ի 8
պարմանուհիներֈ Խաղերու ընթացքին խումբը հանդէս եկաւ
անհատական մարտերովֈ Մրցաշարի աւարտին օրդ․ Մարալ Իհսանը
կրցաւ նուաճել 3-րդ հորիզոնականըֈ

بطولة للمبارزة
الامت وزارة الرٌاضة والشباب و بتنظٌم االتحاد العرالً للمبارزة فً المجمع التابع لها فً الرابع من
)اٌار الحالً بطولة مفتوحة للمبارزة فئة الشٌش حٌث شارن بها نادي الرٌاضً االرمنً (هومٌنتمن
 اجرٌت المنافسات بشكل فردي و انتهت بفوز الالعبة مارال احسان بالمرتبة الثالثة.بثمانٌ ة العبات
للبطولة.
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Մանկապարտէզի Աւարտական Հանդէս
Տարւոյս
Մայիսի
5-ին,
Հայոց
ազգային
մանկապարտէզը,
կազմակերպեց 8 մանուկներու աւարտական հանդէս: Հանդէսին
ներկայ էին` Գերաշնորհ Տ․Աւագ արք․Ասատուրեանը, հոգեւորականաց
դասը, ազգային կեդրոնական վարչութեան անդամներ, մանուկներու
ծնողներն ու հիւրերֈ Ձեռնարկին կատարուեցան
մանկական
զանազան երգեր ու պարերֈ Հանդէսի աւարտին սրբազան հայրը
նորաւարտ աշակերտներուն յանձնեց վկայականներ ու նուէրներֈ

حفل تخرج اطفال الروضة
 حٌث حضر. من االطفال8 فً الخامس من اٌار الحالً الامت روضة االرمن حفل بمناسبة تخرج
الحفل نٌافة المطران افان اسادورٌان و االباء الكهنة و اعضاء من اللجنة المركزٌة و اولٌاء امور االطفال
 و فً نهاٌة الفعالٌة. و بهذه المناسبة لدم اطفال الروضة بعض االغانً و الرلصات.و جمع من الضٌوف
سلم نٌافة المطران شهادات و هداٌا لالطفال.
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Միջոցառում ՀՀ 100-Ամեակին Առիթով
Մայիս 5-ին, ՊՀԵԵ միութեան սրահին մէջ, ԻՀՏՄ միութիւնը
կազմակերպեց խրախճանքի երեկոյ նուիրուած Հայաստանի Առաջին
Հանրապետութեան հռչակման 100-ամեակինֈ Ձեռնարկին ներկայ էին
թեմիս բարեխնամ առաջնորդ` Գերաշնորհ Տ․Աւագ արք․Ասատուրեան,
հոգեւորականաց դասը, ՀՀ դեսպան Պր․ Կարէն Գրիգորեանը,
կեդրոնական վարչութեան անդամները եւ հիւրերֈ Համեստ
յայտագրին՝ Տիկ․ Նուշիկ Մելքոնեան հանդէս եկաւ բացման խօսքով,
որուն մէջ շեշտեց հայ կնոջ դերը հայրենիքի կերտման գործին մէջ․
Օրդ․ Մարիամ Խզարճեան կատարեց “Երազի իմ երկիր” երգը․ Օրդ․
Անի Մելքոնեան ջութակով նուագեց հայկական կտոր մը․ Արամ սրկ․
Քէթէնճեան ասմունքեց իր ստեղծագործութիւններէն Մայիս 28
բանաստեղծութիւնը եւ վերջապէս Կեդրոնական Վարչութեան
ատենապետ՝ Պր․ Մելքոն Մելքոնեանը ներկայացուց օրուայ առիթով
խօսքըֈ

امسٌة بمناسبة الذكرى المئوٌة لتأسٌس جمهورٌة ارمٌنٌا
فً الخامس من اٌار الحالً الامت الجمعٌة الثمافٌة النسوٌة االرمنٌة فً لاعة جمعٌة الشبٌبة فً بغداد حفل كوكتٌل
 حٌث حضر الحفل نٌافة المطران افان اسادورٌان و االباء.بمناسبة الذكرى المئوٌة لتاسٌس جمهورٌة ارمٌنٌا االولى
الكهنة و سفٌر جمهورٌة ارمٌنٌا السٌد كارٌن كرٌكورٌان و اعضاء اللجنة االدارٌة المركزٌة للطائفة و جمع من
 استهل الحفل بكلمة من رئٌسة الجمعٌة السٌدة نوشٌن ملكونٌان حٌث بٌٌنت فٌها دور المراة االرمنٌة فً تاسٌس.الضٌو ف
 تلت الكلمة لصائد و اغانً تغنت بحب الوطن.جمهورٌة ارمٌنٌا.
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Ամենամսեայ Պատարագ Սբ․ Աստուածածին
Եկեղեցւոյ Մէջ
Կիրակի Մայիս 6-ին Պաղտատի Սբ․ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ
մատուցուեցաւ
ամենամսեայ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագֈ
Պատարագիչն էր Հոգեշնորհ Տ․ Գաբրիէլ վարդապետ Սարգսեանըֈ
Հայր սուրբը իր քարոզին մէջ շեշտեց սիրոյ, յոյսի եւ հաւատքի
կարեւորութիւնըֈ Այս հոգեպարար արարողութեան ներկայ էին թեմիս
առաջնորդ Գերաշնորհ Տ․ Աւագ արք․ Ասատուրեանը, Կեդրոնական
վարչութեան
անդամներէն
ոմանք,
եկեղեցապան
մարմնի
ներկայացուցիչները եւ հոծ բազմութիւն հաւատացելոցֈ

قداس شهري فً كنٌسة القدٌسة مرٌم العذراء
الٌم فً السادس من اٌار الحالً المداس الشهري فً كنٌسة المدٌسة مرٌم العذراء لالرمن االرثوذكس
 و اثناء الوعظ شدد على اهمٌة الحب و االٌمان و.حٌث الام المداس االرشمندرٌت كابرٌٌل سركٌسٌان
.كان من بٌن الحضور نٌافة المطران افان اسادورٌان و ممثلً اللجنة المركزٌة و لجنة ادارة الرجاء
الكنائس و جمع من المؤمنٌن.
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Միասնական Քոչարի Պար
1918 Մայիսեան հերոսամարտերու եւ ՀՀ անկախութեան 100
ամեակին կապակցութեամբ, եւ ընդառաջելով Ֆրանսայի Կրենոպլ
քաղաքի Հայկական մշակոյթի տան նախաձեռնած «Արի, պարիր
Քոչարի» խորագիրով ֆլեշմոբի ծրագիրին, համայնքիս մէջ սոյն
տօնակատարութիւնները
համադրելու
միտումով
կազմուած
կեդրոնական յանձնախումբի հովանաւորութեամբ, Պաղտատի ՀՄԸՄի՝ 91-րդ մասնաճիւղի կազմակերպութեամբ Մայիս 8-ին, ՀՄԸՄ-ի
կեդրոնին
մէջ,
նկարահանուեցաւ
Քոչարի
պարը
տեղւոյն
կարողութիւններով եւ հնարաւորութիւններովֈ
(Սոյն ձեռնարկի տեսանիւթը ուղարկուեցաւ Ֆրանսայի վերոնշեալ
ծրագիրի կազմակերպիչներուն, միացնելու համար իրենց ընդհանուր
ծրագիրին, որը պիտի ցուցադրուի ամսոյս 26-ին:) ԽՄԲ.
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Սբ․Պատարագ Համբարձման Տօնի Առթիւ
Պաղտատի Սբ․ Կարապետ Եկեղեցւոյ մէջ, Մայիս 10-ին, մեր Տէր
Յիսուս Քրիստոսի Համբարձման տօնին առիթով մատուցուեցաւ Սուրբ
եւ Անմահ Պատարագ, պատարագիչն էր Տ․ Մեսրոպ քհնյ․
Գաբրիէլեանըֈ
Արարողութեան
ընթացքին
կատարուեցաւ
Հայրապետական մաղթանք ու հոգեհանգստեան պաշտօն, նուիրուած
ազգային ծերանոցի բարերար Ռեճինէ Աղեքսանդրեանի ընտանիքի
ննջեցեալներու հոգիներու խաղաղութան համարֈ Պատարագին
ներկայ էին խումբ մը հաւատացեալներֈ

قداس بمناسبة عٌد الصعود
.فً العاشر من اٌار الحالً الٌم فً كنٌسة المدٌس كربٌت لداس بمناسبة عٌد صعود السٌد المسٌح للسماء
 فً نهاٌة المداس اجرٌت الصالة على روح عائلة.حٌث حضر المداس االباء الكهنة و جمع من المؤمنٌن
 محسنة دار العجزة السٌدة رٌجٌنه الٌكساندرٌان.
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Աւանդական Տօնակատարութիւն Համբարձման
Տօնի Առթիւ
Մայիս 10-ին, Պաղտատի ՀՄԸՄ-ը կազմակերպեց աւանդականմշակութային երեկոյ, նուիրուած մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի
Համբարձման տօնինֈ Ձեռնարկի ընթացքին երէցկին Ծովինար
Իշխանեանը ներկայացուց Համբարձման հետ կապուած հայկական
աւանդութիւններն ու սովորութիւնները․ կատարուեցան մանկական
մրցոյթներֈ Երեկոյին ներկայ էր հոծ բազմութիւնֈ

امسٌة تراثٌة بمناسبة عٌد الصعود
فً العاشر من اٌار الحالً الام النادي الرٌاضً االرمنً (هومنتمن) امسٌة ثمافٌة بمناسبة عٌد صعود
السٌد المسٌح حٌث شرحت الخورٌة تسوفٌنار اشخانٌان العادات و التمالٌد االرمنٌة المرتبطة بهذه المناسبة
. حضر االمسٌة جمع من ابناء الطائفة.كما و ادى االطفال مسابمات و فعالٌات شعبٌة
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Արժանապատիւ Տէր Մեսրոպ Քհնյ․ Գաբրիէլեանին
Նուիրուած Երեկոյ
Մայիս 13-ին, Ազգային Կեդրոնական Վարչութիւնը ԻՀԲԸՄ սրահին
մէջ, կազմակերպեց հրաժեշտի երեկոյ ի պատիւ Պաղտատի Սբ․
Աստուածածին եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժանապատիւ Տ․ Մեսրոպ
քհնյ․ Գաբրիէլեանինֈ Հաւաքոյթին ներկայ էին թեմիս առաջնորդ
Գերաշնորհ Տ․Աւագ արք․Ասատուրեանը, հոգեւորականաց դասը,
Կեդրոնական Վարչութեան անդամները, եկեղեցապան մարմնի
ներկայացուցիչները եւ հիւրերֈ Սրբազան հայրը գնահատանքի խօսք
ուղղեց Տէր հօրը, շնորհակալութիւն յայտնելով Իրաքի թեմէն ներս իր
մատուցած ծառայութեան համար, ինչպէս նաեւ Պր․ Մելքոն
Մելքոնեանն անդրադարձաւ Տէր հօր բազմամեայ գնահատելի
գործունէութեանըֈ Տէր հայրն ալ իր հերթին շնորհակալութիւն յայտնեց
առաջնորդ սրբազան հօր եւ բոլորին, իրենց մշտական աջակցութեան
համարֈ

امسٌة وداعٌة لألب مسروب كابرٌٌلٌان
فً الرابع عشر من اٌار الحالً الامت اللجنة المركزٌة لطائفة االرمن على لاعة الجمعٌة الخٌرٌة
االرمنٌة العمومٌة امسٌة وداعٌة لكاهن كنٌسة المدٌسة مرٌم العذراء االب مسروب كابرٌئلٌان حٌث حضر
االمسٌة رئٌس طائفة االرمن االورثوذكس نٌافة المطران افان اسادورٌان واالباء الكهنة واعضاء اللجنة
 شكر المطران جهود االب.المركزٌة وممثلٌن عن لجنة ادارة الكنائس للطائفة وجمع من الضٌوف
 سنة كما لام رئٌس اللجنة المركزٌة للطائفة ملكون42 مسروب لتمدٌمه الخدمة الروحٌة للطائفة لمدة
ملكونٌان بألماء كلمة مثمنا جهود االب فً خدمته الروحٌة ولام االب بدوره بألماء كلمة والتً شكر بها
.رئٌس الطائفة والمائمٌن على ادارتها لتمدٌمهم المساعدة والدعم النجاز خدمته الروحٌة بالشكل المطلوب
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Կեդրոնական Վարչութեան Ընտրութիւններ
Իրաքի Հայոց Առաջնորդարանին մէջ Մայիս 18-ին, տեղի ունեցաւ
Ազգային
Կեդրոնական
Վարչութեան
ընտրութիւնըֈ
Իրաքի
Արդարադատութեան
նախարարութեան
ներկայացուցիչներու
ղեկավարութեամբ ընտրուեցան 7 անդամներֈ Յաջորդ օրը թեմիս
առաջնորդի՝ Գերաշնորհ Տ․Աւագ արք․ Ասատուրեանի հրաւէրով եւ
գլխաւորութեամբ գումարուեցաւ կազմի անդրանիկ ժողովը, որու
ընթացքին վարչութեան կազմի պաշտօնները բաժնուեցան հետեւեալ
ձեւով․ Մելքոն Մելքոնեան՝ ատենապետ, Գէորգ Գատոյեան՝ փոխ
ատենապետ, Արամ Քէթէնճեան՝ ատենադպիր,
Կարապետ
Գալուստեան՝ հաշուապահ, Վարդան Վարդանեան՝ գանձապահ,
Գրիգոր
Տէր-Յակոբեան՝
խորհրդատու,
եւ
Արա
Եսայեան՝
խորհրդատուֈ

انتخابات اللجنة المركزٌة االدارٌة لطائفة االرمن
االرثوذكس فً الثامن عشر من اٌار الحالً و باشراف لجنة من وزارة جرت فً مطرانٌة االرمن
العدل انتخابات اللجنة المركزٌة الدارة طائفة حٌث شارن ابناء الطائفة فٌها واختاروا7 ًممثلٌن لهم ف
 وبدعوة و رئاسة نٌافة المطران افان اسادورٌان عمد فً الٌوم التالً االجتماع االول ألللجنة حٌث.اللجنة
 ملكون ملكونٌان:ًرئٌسا للجنة و لام اال عضاء المنتخبون بتوزٌع المناصب و المهام االدارٌة و كاالت
 فارتان فارتانٌان امٌنا, كربٌت كالوستٌان محاسبا, ارام كٌتٌنجٌان سكرتٌرا,كٌفورن كادوٌان نائبا للرئٌس
. ارا ٌساٌان عضو استشاري, كرٌكور دٌرهاكوبٌان عضو استشاري,للصندوق
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Սբ․ Պատարագ Եւ Հանրապետական Մաղթանք ՀՀ
100 Ամեակի Առիթով
Սոյն թուականի Մայիս 25-ին, Սբ․ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ,
հանդիսապետութեամբ
Հոգեշնորհ
Տ․
Գաբրիէլ
վարդապետ
Սարգիսեանի, մատուցուեցաւ Սուրբ եւ Անմահ պատարագ նուիրուած
Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան 100 ամեակինֈ Պատարագի
ընթացքին կատարուեցաւ Հանրապետական մաղթանք, ապա հայր
սուրբը ընթերցեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
սրբատառ
կոնդակը՝
նուիրուած
Հայաստանի
առաջին
Հանրապետութեան եւ Մայիսեան հերոսամարտերու 100 ամեակին:
Պատարագին ներկայ էր ՀՀ դեսպան Պր․Կարէն Գրիգորեանը,
կեդրոնական վարչութեան անդամներ եւ թեմիս հաւատաւոր
զաւակներֈ Յիշատակելի է որ աւարտին, ներկաները ճաշակեցին
աւանդական Հարիսանֈ

قداس وصالة مباركة بمناسبة الذكرى المئوٌة لتأسٌس جمهورٌة ارمٌنٌا االولى

فً الخامس و العشرٌن من اٌار الحالً و برئاسة االب االرشمندرٌت كابرٌٌل ساركٌسٌان لُدم خدمة
 حٌث لرأ األب المنشور البطرٌركً لكاثولٌكوس عموم االرمن.لداس فً كنٌسة المدٌس كرٌكور المنور
كارٌكٌن الثانً بمناسبة الذكرى المئوٌة لتاسٌس جمهورٌة ارمٌنٌا االولى و تالها صالة و مباركة بهذه
 حضر المداس سفٌر جمهورٌة ارمٌنٌا السٌد كارٌن كرٌكورٌان و اعضاء من اللجنة االدارٌة.المناسبة
.المركزٌة و جمع من مؤمنً الطائفة
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Տօնական Բանակում Մայիս 28-Ի Առիթով
Մայիս 28-ին, ՀՄԸՄ-ը կազմակերպեց բանակում նուիրուած
Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան 100-ամեակինֈ Այս
ուրախալի հաւաքի ընթացքին ներկայացուեցան ակնարկներ
մայիսեան հերոսմարտերու մասին, ապա հնչեցին հայրենասիրական
երգերֈ Ձեռնարկին ներկայ էին միութեան անդամները եւ համայնքիս
զաւակները:

أمسٌة بمناسبة استقالل أرمٌنٌا
 تخلل. اٌار بذكرى المائة الستمالل جمهورٌة ارمٌنٌا االولى42 ًالام النادي الرٌاضً االرمنً تجمع ف
.االمسٌة نبذة تارٌخٌة عن استمالل الجمهورٌة و تلتها اغانً وطنٌة
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Հանդիսութիւն Մայիս 28-Ի Առիթով
ՊՀԵԵ միութիւնը, Մայիսի 31-ին կազմակերպեց հանդէս նուիրուած
Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան 100-ամեակինֈ Ձեռնարկին
ներկայ էին Հոգեշնորհ Տ․ Գաբրիէլ վարդապետ Սարգսեանը, քահանայ
հայրեր, Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ եւ անդամք,
քոյր միութիւններու վարչութեան ատենապետներ, անդամներ եւ հոծ
բազմութիւնֈ Ներկաներուն ուղղուած իր շնորհաւորական խօսքին մէջ
Իրաքի մէջ ՀՀ դեսպան Կարէն Գրիգորեանն, որն հիւրաբար կը
մասնակցէր հանդիսութեան, անդրադարձաւ Հայաստանի առաջին
Հանրապետութեան պատմութեանը, անոր խորհուրդին, մերօրեայ
Հայաստանի Հանրապետութեան և ընդհանրապէս պետականութեան
շարունակականութեան գործընթացին, ներկայացուց Հայաստանի մէջ
տեղի ունեցած վերջին քաղաքական զարգացումներըֈ Դեսպանը նշեց,
որ Մայիսի 28-ը մեծ խորհուրդ ունի մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ, այն
է՝ պետականութեան վերականգնումն ու անոր
պահպանումըֈ
Եզրափակելով խօսքը` դեսպանը նշեց, որ հայ ժողովրդի
յարատեւութեան գրաւականը մեր ազատութիւնն ու պետական
գիտակցութիւնն են, որն բեկումնային պահերուն ուղղորդող դեր
խաղցած էֈ Հանդիսութեան աւարտին ՀՀ դեսպան Գրիգորեանի
միջոցաւ, Իրաքի ազգային կեդրոնական վարչութեան ատենապետ
Մելքոն Մելքոնեանին յանձնուեցաւ «Մխիթար Գոշ» մետալը ՀայրենիքՍփիւռք կապերու ամրապնդման, ինչպէս նաև Հայապահպանութեան
գործերու ներդրած աւանդի համար, իսկ Իրաքահայ համայնքի
կրթական մշակ՝ երէցկին Ծովինար Իշխանեանին ՀՀ Կրթութեան եւ
Գիտութեան
նախարարութեան
կողմէ՝
յուշամետալ
երիտասարդութեան ուսուցման, հայեցի դաստիարակութեան ու
մայրենի լեզուի անաղարտութեան պահպանման գործին մէջ ունեցած
նշանակալի ներդրման համարֈ Միջոցառման ընթացքին հնչեցին,
ասմունքներ, պատմական ակնարկներ, հայկական ազգային երգերու
եւ պարերու կատարումներֈ
Նախօրեակին Հայաստանի առաջին
Հանրապետութեան
100-ամեակին
նուիրուած
միջոցառումներ
կազմակերպուած էին նաև Պասրա և Տըհօք քաղաքներուն մէջ, իսկ
Պաղտատի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ մէջ
մատուցուած էր հանրապետական մաղթանքֈ
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حفل بمناسبة اعالن استقالل جمهورٌة ارمٌنٌا
الٌم فً جمعٌة الشبٌبة االرمنٌة فً بغداد امسٌة فً  53اٌار الحالً الذكرى المائة الستمالل جمهورٌة
ارمٌنٌا االولى .حضر الحفل االرشمندرٌت كابرٌئٌل ساركٌسٌان و االباء الكهنة و اٌضا سفٌر جمهورٌة
ارمٌنٌا السٌد كارٌن كرٌكورٌان ورئٌس واعضاء اللجنة االدارٌة المركزٌة لطائفة االرمن ورؤوساء
و اعضاء الهٌئات أالدارٌة للجمعٌات واالندٌة أالرمنٌة و جمع من ابناء الطائفة .و أثناء المناسبة المٌت
كلمات و اشعار و نبذة عن تارٌخ أرمٌنٌا واغانً وطنٌة .
وختمت االمسٌة بتكرٌم السفٌر لرئٌس اللجنة االدارٌة المركزٌة السٌد ملكون مٌلكونٌان بوسام
مخٌتاركوش الممنوح من لبل رئٌس جمهورٌة ارمٌنٌا لدوره الفعال فً تعمٌك العاللات بٌن ارمٌنٌا و
المهجر و اٌضا تكرٌم الخورٌة دزوفٌنار اشخانٌ ان بوسام ممنوح من لبل وزٌر الثمافة لدورها فً تدرٌس
اللغة االرمنٌة.
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Մայիս 28-Ի Տօնակատարութիւն Տըհօքի Մէջ
Սոյն թուականի Մայիսի 28-ին,
Տըհօքի Ս. Ներսէս Շնորհալի
Եկեղեցւոյ՝ «Մասիս» սրահին մէջ, Սարկաւագաց եւ Շնորհալի դպրաց
դասին կողմէ՝ կազմակերպուած է ձեռնարկ մը, նուիրուած
Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան հռչակման 100 ամեակինֈ
Ձեռնարկին ներկայ եղած են՝ Տըհօքի հոգեւոր հովիւ, արժանապատիւ
Տէր Մասիս քհնյ. Շահինեան, Քիւրտիստանի խորհրդարանի հայ
Երեսփոխան՝ Պր. Երուանդ Էմինեան եւ տեղի համայնքի թաղական
խորհուրդի անդամները, Տըհօքի, Զախոյի, Հաւրէզքի եւ Աւզրուկի
համայնքներու հաւատաւոր զաւակներըֈ

أحتفالٌة طائفة االرمن فً دهوك بمناسبة عٌد االستقالل
 من الشهر الحالً الامت ابرشٌة االرمن فً دهون على لاعة (ماسٌس) التابعة للكنٌسة و88 ًف
بالتعاون مع الشمامسة وفرلة تراتٌل (شنورهالً) حفل بمناسبة الذكرى المائة العالن استمالل جمهورٌة
ً حضر الحفل راعً كنٌسة االرمن فً دهون االب ماسٌس شاهٌنٌان والنائب االرمنً ف.ارمٌنٌا االولى
برلمان كردستان السٌد ٌرفانت امٌنٌان واللجنة الفرعٌة االدارٌة لطائفة االرمن فً دهون و اٌضا جمع من
ابناء الطائفة من زاخو وافزرون وهاورٌسن.
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Կաթողիկէ Սբ. Էջմիածնի Տօնը Սբ. Աստուածածին
Եկեղեցւոյ Մէջ
Կիրակի՝ Յունիս 3-ին, Պաղտատի Սբ.Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ
հանդիսապետութեամբ Հոգեշնորհ Տէր Գաբրիէլ վարդապետ
Սարգիսեանի, մատուցուեցաւ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ եւ
հայրապետական մաղթանք նուիրուած Կաթողիկէ Սբ. Էջմիածնի
տօնին: Արարողութեան ներկայ էին հոգեւորականաց դասը, ազգային
կեդրոնական վարչութեան, եկեղեցապան մարմնի ներկայացուցիչներ
եւ հաւատացեալներու հոծ բազմութիւն ֈ

قداس بمناسبة عٌد حاضرة اجمٌادزٌن المقدسة
الام االرشمندرٌت كابرٌٌل ساركٌسان فً الرابع من حزٌران الحالً فً كنٌسة المدٌسة مرٌم العذراء
 حضر المداس االباء الكهنة و ممثلٌن عن. لداس وصالة مباركة بمناسبة عٌد حاضرة اجمٌادزٌن الممدسة
 اللجنة االدارٌة المركزٌة ولجنة ادارة الكنائس وجمع غفٌر من المؤمنٌن.
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ՊՀԵԵՄ-Ի Լողաւազանի Բացում
2018-ի Յունիս 1-ին, կազմակերպութեամբ ՊՀԵԵ միութեան, տեղի
ունեցաւ լողաւազանի բացման երեկոյթ, որուն ներկայ էին՝ Հոգեշնորհ
Տէր Գաբրիէլ վարդապետ Սարգիսեան, Ազգային Կեդրոնական
Վարչութեան ատենապետն ու անդամները, միութեան վարչութեան
անդամները եւ հիւրերֈ

أفتتاح مسبح جمعٌة الشبٌبة أالرمنٌة
فً االول من حزٌران الحالً الٌمت فً نادي الشبٌبة االرمنٌة فً بغداد امسٌة بمناسبة افتتاح مسبح
 رئٌس و اعضاء اللجنة االدارٌة المركزٌة, حضر االمسٌة االرشمندرٌت كابرٌٌل سركٌسٌان.الجمعٌة
لطائفة االرمن و عدد من الضٌوف.
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Դասախօսութիւն ՊՀԵԵՄ-ի Մէջ
Կազմակերպութեամբ Պաղտատի Հայ երկսեռ երիտասարդաց
միութեան՝ 13 Յունիս 2018-ին, միութեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ
«Հայկական Ցեղասպանութիւնը Եւ Այսօրուայ Մեր Պահանջը»
խորագրով դասախօսութիւն, որը ներկայացուց Հոգեշնորհ Տ. Գաբրիէլ
վարդապետ
Սարգիսեանըֈ
Դասախօսութեան
ընթացքին
քննարկուեցան Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ պատմական եւ
արդիական հարցերֈ

محاضرة عن االبادة االرمنٌة فً جمعٌة الشبٌبة
 فً جمعٌة الشبٌبة االرمنٌة محاضرة بعنوان (ابادة االرمن و المطالب8138/6/31 الٌم بتارٌخ
 المى المحاضرة االرشمندرٌت كابرٌٌل ساركسٌان حٌث نولش فً المحاضرة مواضٌع.)المعاصرة
 حضر.3131 تارٌخٌة و معاصرة للجرٌمة التً ارتكبتها السلطات العثمانٌة ضد االرمن فً سنة
المحاضرة لجنة ادارة الجمعٌة و جمع من الضٌوف.
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Տիկնանց Հանդէս ԻՀԲԸՄ-ի Մէջ
Իրաքի հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան Տիկնանց
յանձնախումբը, 13 Յունիս 2018ին կազմակերպեց «Տիկնանց
Հանդէս», որ տեղի ունեցաւ միութեան լողաւազանին շուրջֈ Ձեռնարկի
ընթացքին տեղի ունեցան մրցոյթներ, պարեր, նուէրներու բաշխում եւ
կանանց կողմէ պատրաստուած ուտեստներու ճաշակումֈ

حفل نسوي فً الجمعٌة الخٌرٌة االرمنٌة
 الٌم فً مسبح الجمعٌة الخٌرٌة العمومٌة االرمنٌة و بتنظٌم من اللجنة النسوٌة حفل4232/8/35 بتارٌخ
 حٌث اجرٌت مسابمات و اغانً و رلصات و توزٌع هداٌا للفائزٌن.ًغنائ.
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Բանակում (Իտ Ալ-Ֆըթըր)-ի Արձակուրդներու
Առիթով
ԻՀԲԸ
միութիւնը Յունիս 16-ին, իսլամական (Իտ ալ ֆըթըր)ի
արձակուրդին առիթով կազմակերպեց ընտանեկան բանակում, որը
տեղի ունեցաւ
միութեան պարտէզին մէջ: Բանակումին կը
մասնակցէին թեմիս զաւակունք: Ձեռնարկի ընթացքին հնչեցին
հայկական եւ արաբական էսդրատային երգեր:

تجمع عائلً بمناسبة عطلة عٌد الفطر
 امسٌة فً حدائك الجمعٌة بمناسبة عٌد الفطرحٌث تخللته8138/6/36 الامت الجمعٌة الخٌرٌة االرمنٌة فً بغداد بتارٌخ
. حضر الحفل جمع غفٌر من ابناء الطائفة.اغانً ارمنٌة وعربٌة و مسابمات ترفٌهٌة
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Իրաքի Աւանդական Երաժշտութեան Երեկոյ
ՊՀԵԵ միութիւնը Յունիսի 18-ին, միութեան պարտէզին մէջ
կազմակերպեց Իրաքի աւանդական երաժշտութեան (Չալղի) երեկոյֈ

امسٌة للجالغً البغدادي
 الٌم فً جمعٌة الشبٌبة االرمنٌة فً بغداد امسٌة تراثٌة بمواكبة فرلة انغام الرافدٌن8138/6/38 بتارٌخ
 حضر االمسٌة جمع من ابناء الطائفة.للجالغً بغدادي.
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Հանդիպում Առաջնորդարանի Առընթեր
Յանձնախումբերու Հետ
Ազգային վարժարանի «Գալուստ Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ, Յունիս
22-ին, Իրաքի Հայոց Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Աւագ արք.
Ասատուրեան հանդիպում ունեցաւ Առաջնորդարանին առընթեր
գործող նորանշանակ 16 յանձնախումբերու անդամներուն հետֈ
Սրբազան հայրը օրհնեց զանոնք եւ քաջալերեց անձնուիրութեամբ
կատարել իրենց յանձնուած ազգային պարտականութիւնըֈ
Հանդիպման ներկայ էին Հոգեւորականաց
դասը եւ Ազգային
Կեդրոնական Վարչութեան անդամներըֈ Աւարտին Սրբազան Հայրը
պարգեւատրեց
կեդրոնական
վարչութեան
ընտրութիւնները
կազմակերպող յանձնախումբի անդամները՝ վաստակաշատ պրն.
Օհաննէս Կէյիկեանը, պրն. Կարապետ Չոլաքեանը եւ պրն. Պերճ
Պէյլերեանըֈ

اجتماع نٌافة المطران و اللجنة المركزٌة مع اللجان المساعدة
فً الثانً و العشرون من حزٌران الحالً التمى رئٌس طائفة االرمن نٌافة المطران افان اسادورٌان و
 حٌث شدد نٌافتة على الدور.اللجنة االدارٌة المركزٌة مع السادة اعضاء اللجان المساعدة المعٌنٌن حدٌثا
 فً نهاٌة اللماء كرم نٌافته. حضراللماء االباء الكهنة.الكبٌر لهذه الجان و عملهم المتفانً لخدمة الطائفة
اعضاء الهٌئة المشرفة على انتخابات اللجنة االدارٌة المركزٌة وهم السٌد اوهانٌس كٌٌكٌان والسٌد كربٌت
جوالكٌان والسٌد بٌرج بٌلٌرٌان.
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Շարունակութիւն․․․ تابع
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Հանդիպում «Մարդու Իրաւունքներու»
Գրասենեակի Աշխատակիցներուն Հետ
Յունիսի 26-ին, թեմիս բարեխնամ առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Աւագ
արք. Ասատուրեանը, առաջնորդարանի դահլիճին մէջ ընդունեց
«Իրաքի Մարդու իրաւունքներու հաստատութեան» առընթեր
«Ազգային-կրօնական
փոքրամասնութիւններու
գրասենեակ»-ի
տնօրէն Պր․ Ուպեյտ Ալ-Ճպուրին եւ երկու աշխատակիցներֈ Անոնց
հետ քննարկուեցան Իրաքի հայ համայնքին վերաբերող խնդիրներֈ
Հանդիպման ներկայ էր Ազգ․Կեդր․ վարչութեան փոխ ատենապետ
Պր․Գէորգ Գատոյեանըֈ

لقاء نٌافة المطران بمدٌر مكتب رصد شؤون االقلٌات
فً السادس و العشرون من حزٌران الحالً التمى نٌافة المطران افان اسادورٌان مدٌر مكتب رصد شؤون
 نولش خالل اللماء.االللٌات التابع لمفوضٌة حموق االنسان السٌد عبٌد الجبوري و الوفد المرافك له
 حضر اللماء نائب رئٌس اللجنة االدارٌة للطائفة السٌد كٌفورن.اوضاع الطائفة االرمنٌة فً العراق
.كادوٌان
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“Սփայքըր” Ոճրագործութեան Նուիրուած
Համագումար
Սոյն թուականի Յունիսի 28-ին Իրաքի Քերպելա քաղաքին մէջ տեղի
ունեցաւ համագումար նուիրուած «Սփայքըր»-ի կոտորածինֈ Իրաքի
Հայոց Առաջնորդարանը ներկայացուց Հոգեշնորհ Տէր Գաբրիէլ
վարդապետ Սարգսեանը, որն իր հերթին ելոյթ ունեցաւ՝ «Կոտորածը
Համամարդկային Ոճրագործութիւն» խորագրեալ խօսքովֈ Իր խօսքին
մէջ ան կոչ ըրաւ ուսումնասիրել այդ նիւթի մութ անկիւնները եւ
արարքին դրդող պատճառներըֈ

"مؤتمرعن "جرٌمة سباٌكر
)فً الثامن و العشرون من حزٌران الحالً عمد فً فً مدٌنة كربالء مؤتمر بعنوان (جرٌمة سباٌكر
حٌث مثّل مطرانٌة االرمن االرشمندرٌت كابرٌٌل سركٌسٌان و الذي المى كلمته ووصف المجزرة
."الجرٌمة التً ٌندى لها جبٌن االنسانٌة" داعٌا الى معرفة اسبابها و دوافعها
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“Հայրենադարձութիւն” Խորագրով
Դասախօսութիւն
Սոյն թուականի Յուլիսի 3-ին հովանաւորութեամբ Ազգ. Կեդր.
Վարչութեան եւ կազմակերպութեամբ ՊՀԵԵՄ-ը տեղի ունեցաւ
հանդիպում-դասախօսութիւն
«Վերադարձ
Հայաստան»
հասարակական կազմակերպութեան հիմնադրամի տնօրէն Պր.
Վարդան Մարաշլեանի հետֈ Այս կազմակերպութիւնը հիմնուած է 2012
թուականին՝ ոչ կառավարական եւ ոչ շահութաբեր է՝ նպատակ ունի
օգնել հայրենադաձներուն հաստատուելու Մայր Հայրենիքին մէջֈ
Հանդիպման
ընթացքին
Քննարկուեցան
Հայաստանի
մէջ
աշխատանքի,
ուսման
եւ
բնակութեան
խնդիրներըֈ
Դասախօսութեանը ներկայ էին Հոգեշնորհ Տէր Գաբրիէլ վարդապետ
Սարգսեան, ՀՀ դեսպան Պր. Կարէն Գրիգորեան, Արժանապատիւ Տէր
Նարեկ քհնյ. Իշխանեան,
դեսպանութեան կցորդ Պր. Սմբատ
Խաչատրեան, Ազգ. Կեդր. Վարչութեան եւ Պաղտատի միութենական
հաստատութիւններու ատենապետներ եւ անդամներֈ

محاضرة بعنوان "العودة ألرمٌنٌا" فً الجمعٌة الشبٌبة االرمنٌة
فً الثالث من تموز الحالً برعاٌة اللجنة االدارٌة المركزٌة لطائفة االرمن و بتنظٌم جمعٌة الشبٌبة
االرمنٌة فً بغداد الٌمت محاضرة و لماء مع مدٌر المنظمة غٌر الربحٌة "العودة الرمٌنٌا" السٌد فارتان
ماراشلٌان حٌث نولش فً المحاضرة ظروف العودة الى الوطن االم كما و اجاب عن اسئلة ابناء الطائفة
 حضر اللماء االرشمندرٌت كاربٌٌل سركٌسٌان واالب.حول الوظائف والدراسة والسكن فً ارمٌنٌا
الخوري نارٌن اشخانٌان وسفٌر جمهورٌة ارمٌنٌا السٌد كارٌن كرٌكورٌان والمنصل السٌد سمباط
خاجادرٌان ورئٌس اللجنة االدارٌة المركزٌة و اعضائها واعضاء الهٌئات االدارٌة للجمعٌات و االندٌة
.واٌضا جمع من ابناء الطائفة
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Սբ. Պատարագ Պայծառակերպութեան Տօնի
Առիթով
Կիրակի, 8 Յուլիս 2018ին, հանդիսապետութեամբ Թեմիս բարեխնամ
Առաջնորդ Տէր Աւագ արք. Ասատուրեանի,
Պաղտատի Սուրբ
Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ սուրբ եւ անմահ պատարագ
երրորդ տաղաւար տօնի՝ Վարդավառի առիթովֈ Պատարագիչն էր Հոգ․
Տ․ Գաբրիէլ վարդապետ Սարգիսեանըֈ Ան իր քարոզին մէջ շեշտեց
տօնի կարեւորութիւնն ու բացատրեց անոր խորհուրդըֈ Պատարագին
ներկայ եղան բարեգործական միութեան ամառային դպրոցի
մանուկները եւ հաւատացեալներու բազմութիւնֈ

)قداس بمناسبة عٌد تجلً السٌد المسٌح (له المجد
بمناسبة عٌد تجلً السٌد المسٌح (له المجد) الٌم فً الثامن من تموز الحالً لداس فً كنٌسة المدٌس
 الام المداس االرشمندرٌت كابرٌٌل ساركٌسٌان والذي شدد اثناء وعظه على اهمٌة المناسبة و.كربٌت
 كما و حضرها طلبة المدرسة الصٌفٌة. ترأس المداس نٌافة المطران افان اسادورٌان.شرح مضمونها
.وجمع من المؤمنٌن
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Տօնական Հաւաքոյթ ՊՀԵԵ Միութեան Մէջ
Վարդավառի տօնին առիթով Կիրակի, Յուլիս 8-ին, ՊՀԵԵ միութեան
լողաւազանին շուրջ տեղի ունեցաւ ընտանեկան հաւաքոյթ մը, որու
ընթացքին կատարուեցան մրցոյթներ եւ մանկական լողի խաղերֈ
Աւարտին մրցանակներ յանձնուեցան շահողներուն եւ մասնակից
փոքրիկներունֈ

امسٌة بمناسبة عٌد التجلً فً الجمعٌة الشبٌبة االرمنٌة
فً الثامن من تموز الحالً وبمناسبة عٌد تجلً السٌد المسٌح (له المجد) الامت جمعٌة الشبٌبة االرمنٌة
 تخلل الحفل مسابمات مائٌة لالطفال و توزٌع للجوائز. امسٌة عائلٌة على حدائك و مسبح الجمعٌة.

36

ՄԱԿ-ի Իրաքեան Գրասենեակի Ընդհանուր
Քարտուղարի Այցելութիւնը Առաջնորդարան
Իրաքի մէջ ի պաշտօնէ ներկայացուցիչ ՄԱԿ-ի ընդհանուր
քարտուղար՝ Տիար Եան Քոպիչ, 26 Յուլիսի 2018թ.ին, նախապէս
պայմանաւորուածութեան
համաձայն
այցելեց
Իրաքի
Հայոց
Առաջնորդարան: Առաջնորդարանէն ներս հիւրը ընդունեցին՝ թեմիս
բարեխնամ առաջնորդ Տ. Աւագ արք. Ասատուրեան եւ Ազգային
կեդրոնական վարչութեան անդամ պրն. Գրիգոր Տէր. Մովսէսեան:
Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան Իրաքը յուզող հարցեր եւ
մասնաւորապէս հայերուն առջեւ ծառացած խնդիրները, կարեւոր
համարուեցաւ իրաքահայերու կողմէ ներկայացուցիչ ունենալը Իրաքի
կեդրոնական խորհրդարանին մէջ: Հանդիպման աւարտին Առաջնորդ
Սրբազան հայրը Տիար Եան Քոբիչին նուիրեց «Էջմիածնի Գանձեր»
պատկերագիրքը, որմէ ետք հիւրերը այցելեցին առաջնորդանիստ Սբ.
Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին:

زٌارة االمٌن العام لمكتب االمم المتحدة لمطرانٌة األرمن
فً السادس و العشرون من تموز الحالً زار السكرتٌر العام لمكتب االمم المتحدة فً العراق السٌد ٌان
كوبٌج مطرانٌة االرمن االرثوذكس حٌث كان فً استمباله نٌافة المطران افان اسادورٌان و عضو اللجنة
المركزٌة السٌد كرٌكور دٌرموفسٌسٌان حٌث نولشت الصعوبات التً ٌواجهها العراق و خاصة طائفة
 فً نهاٌة اللماء اهدى نٌافة.االرمن و شددوا على ضرورة وجود ممثل للطائفة فً برلمان العراق
.المطران كتاب "كنوز اجمٌادزٌن" للضٌف الكرٌم ثم زاروا بعدها كنٌسة المطرانٌة
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Ամառային Դասեր Տըհօքի Մէջ
Հայ մանուկներու ու չափահասներու միտքը լուսաւորելու եւ
պայծառացնելու նպատակով՝ Տըհօք քաղաքի Ս. Ներսէս Շնորհալի
եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ՝ արժ. Տ. Մասիս քհնյ. Շահինեանի
նախաձեռնութեամբ ու պատրաստութեամբ, դասախօսութիւններու
շարք մը սկսած է կիրակնօրեայ վարժարանի 53 աշակերտներու
համարֈ Այս տարուայ ամրան արձակուրդի առաջին դասախօսութիւնը
եղած է պատարագի մասին, որու ընթացքին տէր հայրը բացատրած է
եկեղեցական
զգեստներու
եւ
սպասքի
իմաստներն
ու
ծագումնաբանութիւնըֈ

صٌفٌة فً دهوك-محاضرات دٌنٌة
فً التموز من العام الحالً نظم االب الخوري ماسٌس شاهٌنٌان راعً كنٌسة نرسٌس شنورهالً لالرمن
 طالب وطالبة حٌث شرح لهم عن75 فً دهون محاضرات دٌنٌة لطلبة مدرسة االحد البالغ عددهم
.الطموس و االزٌاء الكنسٌة
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Սբ. Աստուածածնայ Վերափոխման Տօնը
Պաղտատի ՄԷջ
Հանդիսապետութեամբ՝ Հոգեշնորհ Տ. Գաբրիէլ վրդ. Սարգսեանի եւ
հոգեւորականաց դասի, ինչպէս նաեւ համայնքիս երէցներու
ներկայութեամբ, Օգոստոս 11-ին, Պաղտատի Սբ. Աստուածածին
եկեղեցւոյ մէջ, հոծ թիւով հաւատացեալներու ներկայութեամբ
կատարուեցաւ Սբ. Աստուածածնայ վերափոխման նախատօնակը եւ
անուանակոչութեան նուէրներու բաշխում:

مراسٌم عٌد انتقال القدٌسة مرٌم العذراء
فً الحادي عشر من آب الحالً الٌم فً كنٌسة المدٌسة مرٌم العذراء صالة و احتفالٌة ما لبل عٌد انتمال
 ترأس الصالة االرشمندرٌت كابرٌٌل ساركٌسٌان و حضرها االباء الكهنة و.السٌدة العذراء الى السماء
.اعضاء اللجنة المركزٌة و جمع غفٌر من المؤمنٌن
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Օգոստոս 12-ին, Պաղտատի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ
եկեղեցւոյ մէջ նշուեցաւ՝ եկեղեցւոյ չորրորդ տաղաւար տօնը,
Հոգեշնորհ Տ. Գաբրիէլ վրդ. Սարգսեան սուրբ եւ անմահ պատարագի
ընթացքին քարոզեց եւ իր օրհնութեան խօսքը ըսաւ տօնին առիթով:
Ապա կատարուեցաւ խաղողօրհնէքի կարգըֈ
وفً الثانً عشر من آب الحالً الٌم فً كنٌسة المدٌس كرٌكور المنور لداس عٌد انتمال السٌدة العذراء
الى السماء اٌضا برئاسة االرشمندرٌت كابرٌٌل ساركٌسٌان والذي وعظ الحاضرٌن عن هذه المناسبة و
. بعد المداس جرى مباركة العنب و توزٌعها على الحاضرٌن. اهمٌتها
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Օգոստոս 15-ին, Սբ. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ երեկոյեան
ժամերգութիւն
կատարեց
եւ
յաւուր
պատշաճի
քարոզեց
Արժանապատիւ Տ. Գէորգ քհնյ. Արշակեանըֈ Յիշատակութեան
արժանի է որ եկեղեցին լեցուն էր թէ քրիստոնեայ եւ թէ իսլամ
հաւատացեալներովֈ
اما فً الخامس عشر من آب جرى مراسٌم زٌارة كنٌسة المدٌسة مرٌم العذراء لعموم المسٌحٌٌن حٌث
 من الجدٌر بالذكر ان هذه.وعظ االب الخوري كٌفورن ارشاكٌان الحاضرٌن و شرح لهم معانً المناسبة
.ًالمناسبة تحضى باهتمام بالغ من لبل جمٌع اطٌاف الشعب العرال
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ՀԵԿ-Ի Եկեղեցանուէր Աշխատանքը Սբ.
Աստուածածնայ Վերափոխման Տօնին Առիթով
Հայ եկեղեցասիրաց կազմը Օգոստոս 11-16 օրերուն, եկեղեցանուէր
աշխատանքով մասնակցեցաւ Սբ. Աստուածածնայ Վերափոխման
տօնին առնչուող գործերուն, անոնք՝ թիւով 25 հոգի Սբ. Աստուածածին
եկեղեցւոյ ներքին եւ արտաքին մասերը քանի մը անգամ մաքրեցին ու
բարեկարգեցին,
հաւատացեալներուն
բաժնուելիք
խաղողը
պատրաստեցին եւ այլ աշխատանքներ կատարեցին, որոնք
արժանացան
պատասխանատուներու
եւ
այցելուներու
գնահատանքինֈ

مشاركة هٌئة محبً الكنٌسة فً تحضٌرات عٌد انتقال القدٌسة مرٌم العذراء
 لشهر آب الحالً فً تحضٌرات عٌد انتمال المدٌسة38  الى33 شاركت هٌئة محبً الكنٌسة فً الفترة من
 حٌث لام. ساحة الطٌران- المٌدان و المدٌس كرٌكور المنور-مرٌم العذراء فً كنٌستً المدٌسة العذراء
 تنظٌف الكنٌسة و بتنظٌم دخول و خروج المؤمنٌن,  من اعضاء ادارة الهٌئة و طالبها باعمال ترتٌب47
لبل االحتفالٌة وبعدها
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Սբ. Աստուածածնի Վերափոխման Տօնը
Տըհօքին Մէջ
Տըհօքի Սբ. Ներսէս Շնորհալի Եկեղեցւոյ մէջ, Օգոստոս 12-ին
երեկոյեան ժամը 6-ին, Սբ. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին
առիթով համայնքի հոգեւոր հովիւ Արժանապատիւ Տ. Մասիս քհնյ.
Շահինեանը մատուցեց Սուրբ եւ անմահ պատարագ: Խաղողօրհնէքը
այս տարի կատարուեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան նահատակներուն
նուիրուած խաչքարին առջեւ: Արարողութեան մասնակցեցան տարբեր
շրջաններէ եկած աւելի քան 300 թեմիս բարեպաշտ զաւակներէն,
նաեւ օրուան ներկայ էր Քիւրտիստանի խորհրդարանի հայ
երեսփոխան Պր. Երուանդ Էմինեան եւ Տըհօքի Սբ. Ներսէս Շնորհալի
եկեղեցւոյ թաղական խորհուրդի անդամներըֈ

مراسٌم عٌد انتقال القدٌسة مرٌم العذراء فً دهوك
لامت رعٌة ارمن دهون فً كنٌسة المدٌس نرسٌس شنورهالً برئاسة االب الخوري ماسٌس شاهٌنٌان
باحٌاء عٌد انتمال المدٌسة مرٌم العذراء للسماء حٌث جرى تمدٌم لداس الهً ثم بورن العنب لرب نصب
 حضر المناسبة عضو برلمان كردستان السٌد ٌرفانت امٌنٌان و اعضاء اللجنة.االبادة الجماعٌة لالرمن
االدارٌة الفرعٌة و جمع من ابناء الطائفة فً شمالنا العزٌز.
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Շարունակութիւն․․․ تابع
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Լուսանկարներ ՊՀԵԵ միութեան, 23 Օգոստոսին,
(Իիտ Էլ Ատհա) տօնի արձակուրդներու առիթով,
կազմակերպած պարահանդէսէն:
امسٌة بمناسبة عطلة عٌد االضحى فً الجمعٌة الشبٌبة االرمنٌة
المبارن الامت جمعٌة الشبٌبة االرمنٌة حفل غنائً احٌاها الفنان زٌاد بمناسبة عطلة عٌد االضحى
ٌوسف .تخلل الحفل مفاجئات و هداٌا .
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Լուսանկարներ ԻՀԲԸ միութեան, 24 Օգոստոսին,
(Իիտ Էլ Ատհա) տօնի արձակուրդներու առիթով,
կազմակերպած պարահանդէսէն:
تجمع عائلً فً الجمعٌة الخٌرٌة االرمنٌة
 4232/2/46تجمع عائلً ألامت الجمعٌة الخٌرٌة االرمنٌة بتارٌخ بمناسبة عطلة عٌد االضحى المبارن
فً حدائك الجمعٌة وتخلل الحفل اغانً ارمنٌة وعربٌة .
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Գրական Նուաճում մը Իրաքահայ Թեմէն Ներս
Մեծ ուրախութեամբ կը յայտնենք, որ Իրաքահայ
համայնքի մտաւորական, բանաստեղծ եւ մայրենի լեզուի
ուսուցիչ Արամ սրկ. Քէթէնճեանը տարւոյս Օգոստոսին
արժանացաւ
ըլլալու
«Համահայկական
Գրողների
Միութեան» անդամֈ Յիշելու ենք որ Պր. Քէթէնճեանը
հեղինակն է՝ բանաստեղծութիւններու չորս գիրքերուֈ
2010ին
ան
անդամակցած
է
«Հայ
Գրողներու
Միաւորման»ֈ Եղած է Առաջնորդարանիս «Կանթեղ»
եռամսեայ պաշտօնաթերթի խմբագրական կազմի անդամ, ինչպէս
նաեւ Ազգային Տարրական Երկսեռ Վարժարանի «Մաշտոց»
տարեգիրքի գլխաւոր խմբագիրֈ Այս առիթով կը շնորհաւորենք զինք,
մաղթելով քաջառողջութիւն եւ գրական մարզին մէջ նորանոր
յաջողութիւններֈ Ստորեւ նմոյշ մը իր բանաստեղծութիւններէն, որը
նուիրուած է Պաղտատի Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ Առաջնորդանիստ
եկեղեցւոյ 60 ամեակինֈ
Եկեղեցին Մեր
Պաղտատի սրտին կառոյց գեղանի,
Եկեղեցին մեր վաթսո՜ւն տարեկան.
Բուրմունքներուն մէջ զուլալ Տիգրիսի,
Երկնաբե՜րձ փարոս, ջահ նուիրական:
Գմբէթներն անոր, փա՛ռք են, վեհութի՜ւն.
Զանգակատունը՝ կա՛նչ լինելութեան.
Իր դասը խորունկ՝ հոգւոց մաքրութիւն.
Կամարները վեհ՝ դրոշմ հայկական:
Օծեալ խաչերով, սրբապատկերով,
Արեւելք ուղղուած խորանը լուսոյ՝
Խորհուրդ է խորին, սիրոյ անհո՜ւն ծով
Ու յաւիտեանըս՝ գահն է Աստուծոյ…
Խունկն անուշահոտ՝ առաքինութիւն.
Մոմերը վառած՝ ճշմարտութեան լո՜յս.
Աղօթքն երկնասլաց՝ կեանք է, փրկութիւն.
Եկեղեցին մեր, հաւատք է եւ յո՛յս…
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Հանդիպում ՀՀ Սփիւռքի Նախարարին Հետ
Ընդառաջելով ՀՀ Սփիւռքի մեծարգոյ նախարարի փափաքին,
տարւոյս Օգոստոսի 14-ին Սփիւռքի նախարարութիւն այցելեցին
Իրաքի մէջ գործող ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան պրն․Կարէն
Գրիգորեանը, Իրաքի Ազգային կեդրոնական վարչութեան փոխ
ատենապետ պրն․ Գէորգ Գատոյեանը, վարչութեան անդամներ
պրնք․Վարդան Վարդանեանը եւ Արամ Քէթէնճեանը, Հայ Տիկնանց
մշակութային միութեան ատենապետ Նուշիկ Մելքոնեանը եւ
Հայաստանի մէջ Իրաքահայ համայնքի ներկայացուցիչ Վարանդ
Պետրոսեանըֈ Հիւրերուն ողջունելով՝ Սփիւռքի նախարար Մխիթար
Հայրապետեանը նշեց․ «Ուրախ եմ ընդունել ձեզ Սփիւռքի
նախարարութեան մէջ, ինձ համար մեծ պատիւ է որ այստեղ էքֈ
Չնայած բոլոր դժուարութիւններին եւ մարտահրաւէրներին որոնց
առերեսւում է Իրաքի հայ համայնքը, Հայաստանի կառավարութիւնը,
Սփիւռքի նախարարութիւնը մեծ անելիքներ ունեն ձեր թիկունքին
կանգնելու համարֈ Այսօր սակայն դուք էք կանգնել Հայաստանի
թիկունքինֈ Չափազանց կարեւոր է, անգնահատելի է ձեր
աջակցութիւնը սահմանամերձ Խաչիկ գիւղին»ֈ Հայանպաստ ակտիւ
գործունէութեան, հզօր, խաղաղ եւ ապահով Հայաստան ունենալուն,
սահմանամերձ
գիւղերու
համաչափ
զարգացման,
ուղղուած
գործունէութեան համար նախարարը Իրաքի Հայ Համայնքին
պարգեւատրեց ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան Ոսկէ յուշամետալովֈ
Ապա պարոն նախարարը շնորհակալագրեր յանձնեց Իրաքի ազգային
կեդրոնական վարչութեան փոխ ատենապետ Գ․ Գատոյեանին,
վարչութեան գանձապահ Վ․ Վարդանեանին ու Հայաստանի Մէջ
համայնքիս ներկայացուցիչ Վ․ Պետրոսեանինֈ
Այս առիթով ՀՀ դեսպան Պրն․ Կարէն Գրիգորեանը խօսեցաւ
համայնքի առջեւ ծառացած դժուարութիւններու մասին՝ շեշտեց, որ
համայնքն իր ունեցած փոքր հնարաւորութիւններով կատարած է
առաւելագոյնը, ինչը դէպի հայրենիքն ունեցած վերաբերմունքի
դրսեւորումն էֈ Վարչութեան փոխ ատենապետ Գ․ Գատոյեան իր
շնորհակալական խօսքը յայտնեց նշելով Հայրենիքի զարգացման
նպաստելու Իրաքի հայ համայնքի պատրաստակամութեան մասինֈ
2003ին ընտանիքով հայրենադարձած Վ․ Պետրոսեանը աւելցուց․ «Այս
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հողի վրայ է որ պիտի կերտենք մեր ներկան ու ապագան»ֈ
Վարչութեան ատենադպիր Ա․ Քէթէնճեան իր գրաւոր խօսքին մէջ
խնդակցութիւն յայտնեց տարուած բեղմնաւոր աշխատանքին համար,
շեշտելով, որ իւրաքանչիւր հայ վսեմ պարտականութիւն ունի իր
ներդրումը բերելու հայրենիքի բարգաւաճման համարֈ
Հանդիպման աւարտին, Ա․ Քէթէնճեան իր բանաստեղծութիւններու
հաւաքածոներէն երկուքը նուիրեց մեծարգոյ նախարարին ֈ
Յիշատակութեան արժանի է, որ նախկին կեդրոնական վարչութեան
նախաձեռնութեամբ 2018 Մարտին, սահմանամերձ Խաչիկ գիւղին
համար, իրականացուած է ջրազտիչ աւազանի կառուցում՝ 500 մ
խմելու ջուրի խողովակի անցկացումը եւ 2500 պտղատու ծառերու
տրամադրումըֈ
Նիւթի խմբագրութեան համար օգտագործած ենք 23-8-2018 «Հայերն Այսօր» կայք էջը (Խմբ.)
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ
Սուսերամարտի Մրցում

1

Մանկապարտէզի Աւարտական Հանդէս

2

Միջոցառում ՀՀ 100-Ամեակին Առիթով

3

Ամենամսեայ Պատարագ Սբ․ Աստուածածին Եկեղեցւոյ Մէջ

5

Միասնական Քոչարի Պար

6

Սբ․Պատարագ Համբարձման Տօնի Առթիւ

7

Աւանդական Տօնակատարութիւն Համբարձման Տօնի Առթիւ

9

Արժանապատիւ Տէր Մեսրոպ Քհնյ․ Գաբրիէլեանին Նուիրուած Երեկոյ

10

Կեդրոնական Վարչութեան Ընտրութիւններ

12

Սբ․ Պատարագ Եւ Հանրապետական Մաղթանք ՀՀ 100 Ամեակի Առիթով

14

Տօնական Բանակում Մայիս 28-Ի Առիթով

16

Հանդիսութիւն Մայիս 28-Ի Առիթով

17

Մայիս 28-Ի Տօնակատարութիւն Տըհօքի Մէջ

20

Կաթողիկէ Սբ. Էջմիածնի Տօնը Սբ. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Մէջ

22

ՊՀԵԵՄ-Ի Լողաւազանի Բացում

23

Դասախօսութիւն ՊՀԵԵՄ-Ի Մէջ

24

Տիկնանց Հանդէս ԻՀԲԸՄ-Ի Մէջ

25

Բանակում (Իտ Ալ-Ֆըթըր)-ի Արձակուրդներու Առիթով

26

Իրաքի Աւանդական Երաժշտութեան Երեկոյ

27

Հանդիպում Առաջնորդարանի Առընթեր Յանձնախումբերու Հետ

28

Հանդիպում Մարդու Իրաւունքներու Գրասենեակի Աշխատակիցներու Հետ

30

“Սփայքըր” Ոճրագործութեան Նուիրուած Համագումար

31

“Հայրենադարձութիւն” Խորագրով Դասախօսութիւն

32

Սուրբ Պատարագ Պայծառակերպութեան Տօնի Առիթով

34

56

Տօնական Հաւաքոյթ ՊՀԵԵ Միութեան Մէջ

35

ՄԱԿ-Ի Իրաքեան Գրասենեակի Ընդհանուր Քարտուղարի Այցելութիւնը Առաջնորդարան

36

Ամառային Դասեր Տըհօքի Մէջ

38

Սբ. Աստուածածնայ Վերափոխման Տօնը Պաղտատի ՄԷջ

39

ՀԵԿ-Ի Եկեղեցանուէր Աշխատանքը Սբ.Աստուածածնայ Վերափոխման Տօնին Առիթով

44

Սբ. Աստուածածնի Վերափոխման Տօնը Տըհօքին Մէջ

47

Հանդէս ՊՀԵԵ Միութեան Մէջ Իիտ Էլ Ատհա Տօնի Արձակուրդներու Առիթով

49

Ընտանեկան Հաւաքոյթ ԻՀԲԸ Միութեան Մէջ «Իիտ Էլ Ատհա» Տօնի Արձակուրդներու Առիթով
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