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Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան Ապրիլ 23-ին  
Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ յայտարարութիւն մը հրապարակելով 

Թուրքիոյ պետութեան անունով ցաւակցութիւն յայտնեց «20-րդ դարու 
սկզբնաւորութեան» սպաննուած հայ զոհերուն թոռներուն: 

Վարչապետութեան գրասենեակին կողմէ հրապարակ-

ւած յայտարարութեան մէջ Էրտողան նշեց, որ Ապրիլ 24-ը 
«յատուկ նշանակութիւն ունի մեր հայ քաղաքացիներուն 

եւ աշխարհի տարածքին բոլոր հայերուն համար»: 
Պնդելով, որ Օսմանեան կայսրութեան վերջին տարինե-

րուն բոլոր ժողովուրդները ցաւով լեցուն դժուար ժամա-

նակներ ապրեցան` Էրտողան կոչ ուղղեց այդ ժամանա-
կաշրջանին ապրուած ցաւերու նշման համար արդար, 

մարդկայնական եւ խղճամիտ կեցուածք որդեգրելու: 
«Համաշխարհային Ա. պատերազմի դէպքերը մեր հա-

սարակաց ցաւն են: Պատմութեան ցաւալի այս հանգըր-
ւանը արդար յիշողութեան տեսանկիւնէն գնահատելը 

մարդկայնական եւ մասնագիտական պատասխանատը-

ւութիւն մըն է», ըսաւ ան: 
Էրտողան իր յայտարարութեան մէջ նաեւ պատմու-

թեան հարցով խօսքի ազատութիւնը ու բազմակարծութիւ-
նը յարգելու կարեւորութիւնը շեշտեց: 

«Թուրքիոյ մէջ 1915-ի դէպքերուն վերաբերեալ տարբեր 

կարծիքներ ու գաղափարներ արտայայտելը բազմակար-
ծական տեսադաշտի մը, ինչպէս նաեւ ժողովրդավարու-

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

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

րուն խաղաղութիւն կը մաղթենք, եւ մեր ցաւակցութիւն-

ները կը յայտնենք անոնց թոռներուն», ըսաւ Էրտողան: 
Յայտարարութիւնը հրապարակուած է 8 լեզուներով:  

«Էրտողանի Արտաբերած «Ընդհանուր Ցաւի» 
Թեզը Անմտութիւն Է» Կ՛ըսէ Քեն Խաչիկեան 

 

Թուրքիոյ վար-
չապետ Ռեճեփ 

Թայիփ Էրտողանի 

23 Ապրիլին կա-
տարած յայտա-

րարութիւնը երես-
պաշտութիւն էր: 

Ատիկա թրքական 

կառավարութեան 
ժխտողական քա-

ղաքականութեան 
շարունակութիւնն 

է, անոր վերադասաւորուած տարբերակը: Այս մասին 24 
Ապրիլին «Արմէնփրես»-ին հետ զրոյցի մը ընթացքին նշեց 

Հայ դատի Ամերիկայի յանձնախումբի նախագահ Քեն 

Խաչիկեան: 
«Էրտողանի մեկնաբանութիւնը «ընդհանուր ցաւի» 

մասին պարզապէս անմտութիւն է: Անոր նախահայրերը 
սպաննած են մեր նախահայրերը, եւ հոս «ընդհանուր ցա-

ւի» մասին խօսք չի կրնար ըլլալ. ասիկա հայերուն ցաւն 

է: Ժամանակն է, որ Թուրքիան ճանչնայ եւ պատասխա-
նատուութիւն վերցնէ Հայոց ցեղասպանութեան համար», 

նշեց Խաչիկեան: 
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Հինգշաբթի, 24 Ապրիլի առաւօտուն, Անթիլի-

ասի մայրավանքին մէջ Հայոց ցեղասպանու-
թեան 99-ամեակի ոգեկոչման ընթացքին, Արամ 

Ա. կաթողիկոս իր խօսքին մէջ լուսարձակի տակ 

առաւ 99 տարիներ առաջ օսմանեան թուրք պե-
տութեան որոշումով, ծրագրումով ու գործադրու-

թեամբ հայ ժողովուրդին դէմ սկսած ցեղասպա-
նութեան շարունակութեան իրողութիւնը` հաս-

տատելով, որ օսմանեան կայսրութեան շարունա-
կութիւնը նկատուող ներկայ Թուրքիան որքան ալ 

ուրանայ իր գործած ոճիրը, պատմական փաս-

տացի տուեալներ յստակօրէն կը վկայեն Հայոց 
ցեղասպանութեան պատմական անհերքելի իրո-

ղութիւնը: 
Պատասխանելով Թուրքիոյ վարչապետի 

«պատգամ»ին` վեհափառ հայրապետը ըսաւ. 

«Ասիկա պատգամ չէ, այլ արհամարհանք է մեր 
մէկուկէս միլիոն նահատակներուն կտակին 

նկատմամբ, ասիկա արհամարհանք է իր արդար 
դատին պաշտպան կանգնած մեր ժողովուրդի 

զաւակներուն նկատմամբ: Պատմական դէպքե-

րու չարափոխութիւնը չի կրնար յաղթահարել 
պատմութեան անհերքելի ճշմարտութիւնը: Ինչ 

որ տեղի ունեցաւ 1915 թուականին Թուրքիոյ մէջ, 
այսպէս կոչուած պատերազմի իբրեւ հետեւանք 

պատահած դէպքեր չէին, պարոն վարչապետ, 
այլ ցեղասպանութիւն էր հայ ժողովուրդին դէմ` 

բառին իրաւական ու քաղաքական հասկացողու-

թեամբ. Ցեղասպանութիւն` կազմակերպուած ու 
գործադրուած քու նախահայրերուդ` Թալէաթ 

փաշաներուն ու Էնվերներուն կողմէ իմ նախա-
հայրերուս դէմ: Հետեւաբար, մեր պատասխանը 

Թուրքիոյ վարչապետին հետեւեալն է. հայ ժողո-
վուրդը իր կեղծ ցաւակցութեան ու կեղծ բարոյա-

խօսութեան կարիք չունի, մենք կը պահանջենք 

Թուրքիայէն եւ ամբողջ աշխարհէն հայ ժողո-
վուրդի Ցեղասպանութեան ճանաչումն ու հա-

տուցումը»: 
Իր պատգամին մէջ Արամ Ա. կաթողիկոսը կոչ 

ուղղեց հայութեան` ըլլալու զգաստ եւ արթուն, 
որովհետեւ ցեղասպան նո՛յն Թուրքիան է, որ զա-

նազան դիմակներով կը ներկայանայ աշխարհին 

եւ երբեմն քաղցր ու երբեմն կարծր լեզուով, եր-
բեմն դիւանագիտական մօտեցումով ու երբեմն 

սպառնալիքով կը փորձէ մոլորեցնել հանրային 
կարծիքը հայ ժողովուրդի արդար դատին նկատ-

մամբ: 

 

Ճիշտ ընկալենք Էրտողանի 
յայտարարութիւնը 

 Կարեւոր չէ, թէ ինչպէս կը հասկանան Էրտո-

ղանի խօսքերը աշխարհի վրայ, կարեւոր է, որ 

ատիկա ճիշտ ըմբռնեն Հայաստանի մէջ: 
Այս մասին NEWS.am-ի թղթակիցին հետ զրոյ-

ցի ընթացքին նշեց ՀՅԴ Հայ Դատի եւ քաղաքա-
կան հարցերու գրասենեակի ղեկավար Կիրօ Մա-

նոյեան, մեկնաբանելով Թուրքիոյ վարչապետ 

Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի յայտարարութիւնը 
Հայոց ցեղասպանութեան նախօրէին: 

«Մենք բազմիցս յայտարարած ենք, որ Հայոց 
ցեղասպանության նախաշեմին Թուրքիա նման 

շինծու յայտարարութիւններով հանդէս կրնայ 
գալ. սա այդ քայլերէն մէկն է, փուչիկ, որ կ՛ապ-

րի 1-2 օր», ըսած է Մանոյեան: 

Անոր կարծիքով՝ Էրտողանի յայտարարու-
թեան վերաբերեալ միջազգային հանրութեան 

շրջանակներուն մէջ միասնական տեսակետ չի 
գոյանար: «Իւրաքանչիւրը Էրտողանի յայտարա-

րութիւնը պիտի ընկալէ այնպէս, ինչպէս իրեն 

ձեռնտու է: Իսկ մեզի համար գլխաւորը այն է, որ 
այդ յայտարարութիւնը ճիշտ ընկալենք մենք», 

աւելցուցած է Մանոյեան: 
 

Նախագահի Աշխատակազմի Ղեկավարը 

Կ՛արձագանգէ Թուրքիոյ Վարչապետին 
Յայտարարութեան 

 
Հայաստանի նախա-

գահի աշխատակազմի 
ղեկավար Վիգէն Սար-

գըսեան արձագանգած է 

Թուրքիոյ վարչապետ 
Ռեճեփ Թայիփ Էրտողա-

նի՝ 24 Ապրիլին կատա-
րած յայտարարու-թեան 

ըսելով.  

«Մենք ուշադրու-
թեամբ ծանօթացանք 

Թուրքիայի վարչապետի այդ յայտարարութեա-
նը, փորձելով դրանում տեսնել պատմութեանն 

առերեսուելու առաջին փորձ, սակայն, ցաւօք, 
պէտք է փաստենք, որ այն Հայոց Ցեղասպանու-

թեան յանցագործութեան ժխտման եւ քօղարկ-

ման հերթական՝ թերեւս աւելի կատարելագոր-
ծըւած դրսեւորում է: 

«Դրանում պարունակւում են թուրքական քա-

րոզչամեքենայի արդէն բոլորին յայտնի նոյն թէ-
զերը՝ զոհին եւ դահճին նոյն հարթութեան մէջ 

դիտարկելը, պատճառահետեւանքային կապի 

խեղաթիւրումը, բոլորին յայտնի պատմական 
իրականութեան վերանայման գործիքների ձե-

ւաւորման կոչը: 
«Իրականում Թուրքիայից այլ բան է պահանջ-

ւում. ճանաչել պատմութիւնը եւ աներկբայօրէն 

դատապարտել դրանում առկայ յանցանքները: 
Ինչպէս նշել է նախագահ Սարգսեանն իր ուղեր-

ձում. «Միայն ճանաչումն ու դատապարտումը 
կարող են կանխել նման յանցագործութիւնների 
կրկնութիւնը»: Ընդ որում, դատապարտել անց-
եալի յանցագործութիւնները՝ չի նշանակում յան-

ցագործ ճանաչել այդ պատմութիւնը կրող ողջ 

ժողովուրդին: Անհրաժեշտ է յստակ մատնանշել 
կոնկրէտ քաղաքականութեան մշակողներին եւ 

իրականացնողներին: Դա անհրաժեշտ է առաջին 
հերթին հէնց պատմութիւնը կրող ժողովրդին, 

քանի որ միայն դա է հնարաւորութիւն տալիս 

տարանջատել ժողովրդին պատմութեան 
ամօթալի էջերից: 

«Թուրքիայի վարչապետը խօսում է պատմու-
թիւնը թշնամանքի եւ քաղաքական հակասու-

թեան չվերածելու անհրաժեշտութեան մասին: 
Սակայն փաստ է, որ հայերի եւ Հայաստանի 

նկատմամբ Թուրքիայի վերաբերմունքը պատ-

մութիւն չէ, քանի որ լիարժէքօրէն շարունակւում 
է արդի քաղաքանութեան մէջ: Դրա դրսեւորումն 

են Հայաստանի ապօրինի շրջափակումը եւ Հա-
յաստանի նկատմամբ Թուրքիայի վարած քաղա-

քականութիւնը միջազգային ատեաններում: 

«Ինչ վերաբերում է երկխօսութեանը, որին կոչ 
է անում վարչապետ Էրդողան, ապա ստիպուած 

եմ յիշեցնել, որ այդպիսի երկխօսութիւն մենք 
ունեցել ենք, եւ այն իր տրամաբանական ձեւա-

կերպումն է գտել Ցիւրիխեան արձանագրութիւն-

ներում, որոնց վաւերացման գործընթացից թուր-
քական կողմը հետ կանգնեց: Հայաստանի Հան-

րապետութեան նախագահը իր ուղերձում նշել է. 
«Հայաստանի նկատմամբ վերաբերմունքը չի կա-
րող այլեւս բառերով չափուել», իսկ արձանագ-
րութիւնների վաւերացման «ողջամիտ ժամկէտ-
ներ» ձեւակերպումն առաւել քան արդիական է 

դառնում», ըսած է ան։ 
 

«Էրտողանի Ուղերձը Իմաստալից Է, Բայց 
Բաւարար Չէ». Հոլանտ 

Ֆրանսայի նախագահ Ֆրանսուա Հոլանտ Ապ-

րիլ 24-ին մասնակցեցաւ Փարիզի մէջ կայացած 
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակման 

արարողութեան: 

Հանդիսութենէն ետք Հոլանտ պատասխանեց 
լրագրողներու հարցումներուն: 

Էրտողանի ցաւակցական ուղերձին անդրա-
դառնալով՝ ան նշեց, որ իմաստալից խօսք է, 

սակայն բաւարար չէ: 
Ֆրանսայի նախագահը ընդգծեց, որ 1915-ին 

տեղի ունեցած ողբերգութիւնը մէկ անուն ունի՝ 

Ցեղասպանութիւն: Այս մասին կը տեղեկացնէ 
թրքական «Հիւրրիէթ» թերթը: 

«Յաջորդ տարի ձեզի հետ, ձեր շարքերուն մէջ 
պիտի չըլլամ, որովհետեւ Երեւանի մէջ կայանա-

լիք Հայկական Ցեղասպանութեան 100-ամեակի 

արարողութիւններուն պիտի մասնակցիմ», յայ-
տարարեց Հոլանտ: 

 

 

 
 

Հրատարակութիւն ՀՅԴ Ազատամարտ 
Երիտասարդական Կեդրոնի 

 
Վարիչ Խմբագիր 
 Դաւիթեան Արթօ 

 
Խմբագիրներ 

Այնէճեան Վահան, Գազանճեան Յակոբ 
 

Աշխատակիցներ 
Դաւիթեան Նարեկ, Մանուշեան Մարինէ 

 
Էջադրում 

Դաւիթեան Արթօ 
 

Կայքէջ 
Մանուկեան Յակոբ, Կիւրիւնլեան Սեւակ 
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ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԻՐ 
ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑ 

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 

Տիգրան Սարգսեան Ապրիլ 3-ին իր հրաժարակա-

նը ներայացուց: Վարչապետին ներկայացուցած 
հրաժարականը Հանրապետական կուսակցու-

թեան նիստին ընթաքին քննարկուելէ ետք ըն-
դունուեցաւ: 

Հանրապետական կուսակցութեան բանբեր 
Էդուարդ Շարմազանով նշած է, որ վարչապետը 

իր հրաժարականը ներկայացուցած է անձնական 

նախաձեռնութեամբ: 
Տիգրան Սարգսեան «ֆէյսպուք»-ի իր էջին 

վրայ հրապարակած է հաղորդագրութիւն մը, 
որուն մէջ կը յայտնէ, որ հրաժարականի որո-

շումը «հասունցած էր եւ խորապէս գիտակ-

ցըւած»: 
«Շնորհակալութիւն կը յայտնեմ բոլոր անոնց, 

որոնց հետ աշխատած եմ, նախ` հանրապետու-
թեան նախագահին, որ վարչապետի բարձր 

պաշտօնը ինծի վստահեցաւ: Նոր կառավարու-
թեան կը մաղթեմ հայրենանուէր եւ արդիւնաւէտ 

աշխատանք», գրած է վարչապետը: 

Տիգրան Սարգսեան վարչապետի պաշտօնը 
ստանձնած է 9 Ապրիլ 2008-ին, իսկ 2 Յունիս 

2012-ին վարչապետ վերանշանակուած է  
հանրապետութեան նախագահին հրամանագի-

րով: 

Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգըս-
եան Ապրիլ 4-ին ընդունեց կառավարութեան 

հրաժարականը: 
Ըստ նախագահի հրամանագիրին, կառավա-

րութեան անդամները պէտք է շարունակեն 
իրենց պարտականութիւններու կատարումը մին-

չեւ նոր կառավարութեան կազմութիւնը: 

 

ՅՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏ 

Ապրիլ 13-ի երեկոյեան Հայաստանի հանրա-

պետական կուսակցութեան կեդրոնական գրա-
սենեակին մէջ տեղի ունեցած կուսակցութեան 

գործադիր մարմինի եւ խորհուրդի նիստերու 
աւարտին, կուսակցութեան բանբեր Էդուարդ 

Շարմազանով յայտարարեց. 
«Կուսակցութեան նախագահը գործադիր 

մարմինի անդամներուն ներկայացուց վար-

չապետի թեկնածուն: Նախագահ Սերժ Սար-
գըսեանի առաջարկով Հայաստանի հանրապե-

տական կուսակցութեան կողմէ վարչապետի 
թեկնածու առաջադրուեցաւ Հանրապետական 

կուսակցութեան նախագահի տեղակալ Յովիկ 

Աբրահամեանը»: 

ՀՅԴ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ 
ԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի անդամ-

ներ Արմէն Ռուստամեան եւ Աղուան Վարդան-

եան Ապրիլ 22-ին հրաւիրուած մամլոյ ասուլիսին 
նշեցին, որ 18-20 ապրիլին Աղուերանի մէջ գու-

մարուած ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն ժողովը 
վերահաստատեց, որ ՀՅԴ-ն մաս պիտի չկազմէ 

համաձայնական կառավարութեան եւ պիտի 
գործէ ընդդիմութեան դաշտին մէջ: 

Արմէն Ռուստամեան անգամ մը եւս անդ-

րադարձաւ այն պատճառներուն, թէ ինչո՛ւ Դաշ-
նակցութիւնը մերժած է մաս կազմել համաձայ-

նական կառավարութեան: Ըստ անոր, Դաշնակ-
ցութիւնը իշխանութիւններէն չէ ստացած ամ-

բողջական երաշխիք, որ ընդունելի է իրենց ներ- 

կայացուցած առաջարկներու ծրարը` «7 
կէտերը»: 

«Մեր յարաբերութիւնը նոր կառավարութեան 
հետ պայմանաւորուած պիտի ըլլայ, թէ որքա-

նո՛վ կառավարութիւնը այդ 7 կէտերը կ՛իրակա-
նացնէ», ըսաւ Արմէն Ռուստամեան` աւելցնելով, 

որ այդ պարագային Դաշնակցութիւնը պատ-

րաստ է ներդնելու իր ներուժը համակարգային 
փոփոխութիւններ իրականացնելու նպատակով: 

Ինչ կը վերաբերի նախագահի հրաժարականը 
պահանջելուն, Ռուստամեան նշեց, որ Դաշ-

նակցութիւնը պէտք է համոզուած ըլլայ, որ մար-

դոց փոփոխութենէն ետք պիտի ըլլայ այնպիսի 
փոփոխութիւն մը, որ նոյն բանը չկրկնուի: 

Հայաստանի մէջ գործող կառավարման հա-
մակարգը չի նպաստեր երկրին զարգացման, 

ահա թէ ինչու սահմանադրական փոփոխութիւն-
ներ պէտք են, ըսաւ ՀՅԴ խմբակցութեան ղե-

կավար Արմէն Ռուստամեան` մեկնաբանելով 

Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոպերթ 
Քոչարեանի այն կարծիքը, թէ սահմանադրական 

բարեփոխումները երկրին անհրաժեշտ են այն 
ժամանակ, երբ գործող սահմանադրութեամբ 

այլեւս կարելի չէ առջեւ երթալ: 

Մեկնաբանելով այն կարծիքը, որ Դաշնակցու-
թիւնը դաշտը կը բանայ Ռոպերթ Քոչարեանի 

համար, Ռուստամեան ընդգծեց, որ Դաշնակցու-
թիւնը պէտք չունի ոեւէ մէկուն համար դաշտ 

ապահովելու` տրուած ըլլալով, որ կուսակցու-

թիւնը կը գործէ իր սկզբունքներով: Ան նշեց, որ 
սահմանադրական բարեփոխումներու հարցին 

մէջ Դաշնակցութեան եւ Ռոպերթ Քոչարեանի 
տեսակէտներուն միջեւ տարբերութիւն կայ: 

Աղուան Վարդանեան իր կարգին յայտնեց, որ 
իրենց 7 կէտերով երկրին մէջ տնտեսական, ըն-

կերային, արտաքին քաղաքականութեան մար-

զերուն մէջ եւ համակարգային փոփոխութիւն 
կ՛ենթադրուի: «Անոր համար մենք կարեւոր կը 

նկատենք թէ՛ հասարակական, թէ՛ քաղաքական 
ուժերու համախմբումը: Փորձենք համոզել, որ 

այս ծրարը իսկապէս ելք է երկրին մէջ արմա-

տական փոփոխութիւններ կատարելու համար: 
Որքան մեծ ըլլայ համախմբումը, այնքան դիւրին 

կ՛ըլլայ այդ փոփոխութիւնները կեանքի կոչելը»: 
Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան քար-

տուղարը նշեց, որ խորհրդարանին մէջ չորս ոչ 
իշխանական ուժերուն միջեւ համագործակցու-

թիւնը պիտի շարունակուի, թէեւ կան շարք մը 

հակասութիւններ տարբեր քաղաքական ուժերու 
միջեւ: Սակայն, ըստ անոր, միշտ ալ կարելի է 

գտնել քայլեր եւ ընելիքները, որոնց շուրջ հա-

մաձայնութիւն կը գոյանայ չորս ուժերուն կողմէ` 

դառնալով լրացուցիչ ճնշում իշխանութեան 
վրայ: 

«Մենք դէմ ենք, որ սահմանադրական փոփո-
խութիւնները յետաձգուին, ու այստեղ տարա-

կարծութիւններ ունինք երկրի նախագահին հետ: 

Եւ մենք պատրաստ ենք ոեւէ պաշտօնեայի հետ` 
ըլլայ վարչապետ, թէ նախագահ, քննարկել ու 

ներկայացնել մեր փաստարկները», ըսաւ 
Աղուան Վարդանեան: 

 

 

 
 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն 
Ժողովի Յայտարարութիւնը 

 
ՀՅԴ Հայաստանի 18-րդ Գերագոյն ժողովը, 

հանգամանօրէն քննարկելով ՀՅԴ Հայաստանի 
կազմակերպութեան երկամեայ գործունէութիւ-

նը, երկրում ընթացող քաղաքական, հասա-

րակական, տնտեսական զարգացումները, կա-
տարեց իրավիճակի ախտաճանաչում եւ հա-

մախոհութեան մթնոլորտում նախանշեց կու-
սակցութեան առաջիկայ ուղենիշներն ու անե-

լիքները: 

Ժողովն անդրադարձաւ Հայաստանի Հան-
րապետութեան առջեւ ծառացած ներքին ու 

արտաքին մարտահրաւէրներին, տարածաշըր-
ջանային խնդիրներին, երկրում ստեղծուած 

ընկերային-տնտեսական բարդագոյն իրավի-
ճակին, իշխանութիւնների անհեռատես քաղա-

քականութեանը` ընդգծելով կառավարման 

ներկայիս արատաւոր համակարգը հիմնովին 
բարեփոխելու անհրաժեշտութիւնը: Ժողովն 

արձանագրեց, որ կուսակցութեան` համակար-
գային փոփոխութիւններ երաշխաւորող քա-

ղաքական, տնտեսական առաջարկութիւնների 

փաթեթը շարունակելու է մնալ իշխանութիւն-
ների եւ քաղաքական ուժերի հետ ՀՅԴ յարա-

բերութիւնների առանցքում: 
Շեշտուեց, որ Գերագոյն մարմինը պէտք է 

առաւելագոյնն անի որակական փոփոխու-
թիւններով ազգային պետութիւն ստեղծելու, 

արդիւնաւէտ կառավարում ապահովելու նպա-

տակների շուրջ քաղաքական ու քաղաքացի-
ական լայն համախմբում ձեւաւորելու համար: 

Ժողովը կուսակցութեան շարքերը երիտա-
սարդացնելու, ժամանակակից արդիւնաւէտ 

մեթոտներով գործելու, ժողովրդային լայն շըր-

ջանակներին բացուելու, անկախութեան սե-
րընդի մօտ ազգային մտածողութիւն արմա-

տաւորելու խնդիր առաջադրեց: 
Վերահաստատուեց երկրում համակարգա-

յին, ամբողջական իշխանափոխութիւն իրա-

գործելու Դաշնակցութեան դիրքորոշումը: Կու-
սակցութիւնը շարունակում է իր գործունէու-

թիւնը ընդդիմադիր դաշտում` փաստարկուած 
քննադատութիւնը զուգակցելով այլընտրան-

քային, զարգացման ծրագրերի ներկայաց-
մամբ: 

Արդարութեան հաստատումը, Հայաստանի 

Հանրապետութեան քաղաքացիների ազատ, 
արժանապատիւ կեանքի երաշխաւորումը, 

ինքնիշխանութեան սահմանափակումներ թոյլ 
չտալը, աղէտալի արտագաղթի կասեցումը, 

աղքատութեան նուազեցումը, Արցախի հիմ-

նահարցի արդարացի կարգաւորումը, Հայ դա-
տի եւ ցեղասպանութեան միջազգային ճա-

նաչման հետապնդումը շարունակելու են մնալ 
կուսակցութեան գործունէութեան գերակայ 

ուղղութիւնները: 
Ելնելով երկրում ստեղծուած նոր քաղաքա-

կան իրավիճակից` ժողովը վերահաստատեց 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի ապրիլի 
17-ի յայտարարութեան հիմնական դրոյթները: 

 

ՀՅԴ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԺՈՂՈՎ 
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ՀՅԴ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ  
ՎԱՆԻ ՄԷՋ 

Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբի նախա-
գահ Գասպար Կարապետեանի գլխաւորութեամբ 

եռանդամ պատուիրակութիւն մը 27-31 Մարտին 

Վանի մէջ որպէս դիտորդ մասնակցեցաւ Տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմիններու ընտրու-

թիւններուն։ Պատուիրակութեան մաս կը կազ-
մէին Միջին Արեւելքի Հայ Դատի գրասենեակի 

պատասխանատու Վերա Եագուպեանը եւ Հայ 
Դատի Պելճիքայի յանձնախումբի ատենապետ 

Պետիկ Պետրոսեանը։ Եւրոպայի Հայ Դատի յանձ

նախումբը որպէս դիտորդ մասնակցութեան 
հրաւէր ստացած էր Թուրքիոյ Խաղաղութիւն եւ 

Ժողովրդավարութիւն կուսակցութեան (BDP) Եւ-
րոպայի ներկայացուցչութենէն։ 

Դիտորդական պատուիրակութիւններ կային 

նաեւ Ֆրանսայէն, Իտալիայէն եւ Գերմանիայէն։ 
Ընտրութեան նախօրէին, ՀՅԴ Հայ Դատի 

պատուիրակութիւնը Վանի մէջ այցելեց պետա-
կան, ընտրական եւ կուսակցական կեդրոններ, 

հանդիպումներ ունեցաւ թեկնածուներու եւ հա-

սարական կազմակերպութիւններու հետ, մաս-
նակցեցաւ ընտրական հաւաքներու։ 

Ընտրութեան օրը՝ Մարտ 30-ին, պատուիրա-
կութիւնը ամբողջ օրը շրջեցաւ տարբեր ընտ-

րատեղամասեր եւ ականատես եղաւ ընտրու-
թիւններու ընթացքին։ Մարտ 31-ին, պատուիրա-

կութիւնը հրապարակեց իր եզրակացութիւնը, որ 

պիտի տրամադրուի նաեւ եւրոպական համա-
պատասխան կազմակերպութիւններու։  

Գործուղման աւարտին Գասպար Կարապետ-
եան ըսաւ. «Պատմական այցելութիւն էր այս, 

որովհետեւ ոչ միայն կը գտնուէինք մեր պատմա-

կան հողերուն վրայ, այլ նաեւ՝ այդ մասին կը 
խօսէինք այնտեղ ապրող ժողովուրդին, ժողո-

վուրդի ներկայացուցիչներուն հետ։ Շատ ջերմ էր 
ընդհանրապէս ժողովուրդին եւ յատկապէս՝ մեր 

հիւրընկալ Խաղաղութիւն եւ Ժողովրդավարու-
թիւն կուսակցութեան վերաբերմունքը մեր 

նկատմամբ։ Ես եւ պատուիրակութեան անդամ  

գործընկերներս իսկապէս անմոռանալի օրեր 
ապրեցանք եւ կը մաղթենք, որ այս եւ նման գոր-

ծընթացներ շարունակուին, ծաւալուին եւ նոր 
զարգացումներ ունենան»։ 

 

ՔՐՏԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ 
ՔՈՆԿՐԵՍԸ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԿԸ 

ՅԱՅՏՆԷ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ 
 

Քրտական ժողովուրդի 
քոնկրեսը (ՔՈՆԿՐԱ-ՃԵԼ) 

հաղորդագրութեամբ մը 

բուռն կերպով դատապար-
տեց քեսապահայութեան 

ահաբեկման արարքը եւ ամբողջական զօրակ-
ցութիւն յայտնեց հայ ժողովուրդին: 

«Խորապէս մտահոգ ենք Սուրիոյ Քեսապ շըր-

ջանին մէջ հայերուն դէմ ահաբեկչական յարձա-
կումներէն: Միշտ ալ անոնց ցաւը, տառապանքը 

եւ գտնուած նուրբ վիճակը բաժնեկցած ենք: 
Ամբողջական զօրակցութիւն կը յայտնենք հայ 

ժողովուրդին եւ թիրախ դարձած բոլոր հա-

մայնքներուն, ներառեալ` ալեւիներուն», ըսուած 
է Քոնկրեսը հաղորդագրութեան մը մէջ : 

Քրտական ժողովուրդի քոնկրեսը Թուրքիոյ 
քրտական շրջանի եւ քրտական սփիւռքի գրեթէ 

բոլոր կազմակերպութիւնները ներառող համա-

խըմբում մըն է: Քոնկրեսը եւ Քրտական հա-

մայնքներու միութիւնը միլիոնաւոր համակիրներ 
ունին, շարք մը զինեալ թեւեր եւ Թուրքիոյ քըր-

տաբնակ շրջաններուն մէջ 103 քաղաքապետու-
թիւններու կը տիրեն, ինչպէս նաեւ Թուրքիոյ 

խորհրդարանին մէջ 36 երեսփոխաններ ունին: 

Քրտական ժողովուրդի քոնկրեսը նաեւ ուժեղ 
քոյր կազմակերպութիւններ ունի, ինչպէս` Սու-

րիոյ քրտական շրջանին մէջ Քիւրտ ժողովուրդի 
պաշտպանութեան ուժերը, որոնք ժիհատական 

ահաբեկչական կազմակերպութիւններու հետ 
առօրեայ ճակատումի մէջ են: 

 

ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ 
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ ԿԸ ԶՕՐԱԿՑԻ 

ՊՈՆՏՈՍԻ ՅՈՅՆԵՐՈՒՆ 

Պրիւքսէլի մէջ 7 Ապրիլին, Եւրոպական խոր-
հըրդարանին մէջ տեղի ունեցաւ խորհրդաժողով 

մը, կազմակերպուած` Պոնտոսի համայունական 
միութիւններու դաշնութեան կողմէ, հիմնական 

նիւթ ունենալով եկեղեցապատկան հարստու-
թեան վերադարձը յոյն ժողովուրդին: 

Խորհրդաժողովին ներկայ էին յոյն պետական 

անձնաւորութիւններ, Եւրոխորհրդարանի երես-
փոխաններ եւ պոնտական միութիւններու ներ-

կայացուցիչներ: Ներկայ էր նաեւ Եւրոպայի եւ 
Պելճիքայի Հայ դատի յանձնախումբերու պատ-

ւիրակութիւն մը, ինչպէս նաեւ ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ 

դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի 
պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան, որ ներկա-

յացուց «Թուրքիա պէտք է վերադարձնէ բոլոր ե-
կեղեցապատկան կալուածները իրենց օրինական 

սեփականատէրերուն – քաղաքական նախաձեռ-
նութիւն մը» նիւթը: 

Մանոյեան` անդրադառնալէ ետք սփիւռքի 

մէջ Պոնտոսի յոյներու, ասորիներու եւ Հայ դատի 
յանձնախումբերուն միջեւ ծաւալած գործակցու-

թեան, Թուրքիոյ կողմէ կատարուած ցեղասպա-
նութեան ոճիրին ընդունման եւ հատուցման, 

անդրադարձաւ կատարուող աշխատանքներուն, 

որոնք  կ՛իրականացուին վերադարձնելու համար 
հայ եկեղեցւոյ պատկանող կալուածներն ու հա-

րըստութիւնը: Վերջաւորութեան ան ըսաւ. «Կը 
հաւատամ, որ այլեւս ժամանակն է, որ Եւրո-

պական խորհրդարանը որդեգրէ բանաձեւ մը, որ 

պիտի օժանդակէ հայերուն, յոյներուն եւ ասորի-
ներուն` վերստանալու իրենց եկեղեցական կալ-

ւածները, որոնք բռնագրաւուեցան Թուրքիոյ 
կողմէ վերջին հարիւր տարիներուն ընթացքին: 

Ասիկա կրնայ ըլլալ առաջին քայլը այդ հա-
տուցումներուն, որոնք պէտք է տայ Թուրքիան` 

ճանչնալով ցեղասպանութիւնը, որ կատարեց 

երեք ժողովուրդներուն դէմ»: 
Խորհրդաժողովին ընթացքին մեծ խանդավա-

ռութեամբ ընդունուեցաւ Եւրոպայի Հայ դատի 
յանձնախումբին ներկայացուցած որոշում-բա-

նաձեւը, որ կը պարունակէր հետեւեալ պա-

հանջները. 
Ա) Հրապարակայնօրէն յայտարարել, որ Եւրո-

պայի Հայ դատի յանձնախումբը` ի շարունա-
կութիւն 1.500.000 հայերուն դէմ կանոնաւորա-

բար իրագործուած Յեղասպանութեան, Պոնտոսի 
յոյներուն դէմ եղած գործողութիւնները Ցեղաս-

պանութեան գործողութիւններ կը նկատէ: 

Բ) Կոչ ուղղել Հայաստանի Հանրապետու-
թեան Ազգային ժողովին` ճանչնալու Պոնտոսի 

յոյներուն դէմ 1914-1922-ին տեղի ունեցած գոր-
ծողութիւնները իբրեւ ցեղասպանութեան գոր-

ծողութիւններ եւ սահմանել իւրաքանչիւր տար-

ւան 19 Մայիսը` իբրեւ պոնտացիներու ցեղաս-

պանութեան յիշատակի օր: 

Գ) Թուրքիայէն կը պահանջենք ճանչնալ Պոն-
տոսի յոյներուն, ինչպէս նաեւ ասորիներուն եւ 

հայերուն դէմ Թուրքիոյ օրուան կառավարու-
թեան կողմէ, դար մը առաջ կատարուած Ցեղաս-

պանութեան փաստը եւ անոր հետեւանքները, եւ 

աշխատիլ անոր կողմէ մարդկութեան դէմ գոր-
ծըւած ոճիրի արդար ճանաչման ուղղութեամբ` 

հիմնուելով Ցեղասպանութեան զոհ դարձած ժո-
ղովուրդներու բարոյական, նիւթական եւ հո-

ղային ամբողջական վերականգնման սկզբուն-
քին վրայ: 

Խորհրդաժողովի աւարտին կազմակերպիչնե-

րը Կիրօ Մանոյեանը պատուեցին յուշատախտա-
կով մը` խորհրդաժողովին մէջ իր ունեցած ներ-

դըրումին համար, ինչպէս նաեւ որպէս երախ-
տագիտութիւն Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնա-

խումբին քուէարկած բանաձեւին: 

 

ԸՆԿԵՐՎԱՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆԻ 
ՓՈԽ ՆԱԽԱԳԱՀ ՄԱՐԻՕ 

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ 

Կիպրոսի ընկերվարական ԷՏԷԿ կուսակցու-
թեան հրաւէրով Կիպրոս երկօրեայ այցելութիւն 

տուաւ Ընկերվար միջազգայնականի փոխնախա-

գահներէն եւ ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Մարիօ Նալ-
պանտեան: 

31 Մարտին Մարիօ Նալպանտեան հանդի-
պում ունեցաւ հիւրընկալ ԷՏԷԿ կուսակցութեան 

հիմնադիր եւ պատուոյ նախագահ` Կիպրոսի 

Հանրապետութեան քաղաքագէտներու աւագ սե-
րունդի կարկառուն ներկայացուցիչ տոքթ. Վա-

սոս Լիսարիտիսի հետ, որ խանդավառութեամբ 
յիշեց 1999-ին ՀՅԴ-ի հրաւէրով Հայաստան իր այ-

ցելութիւնը: 
Նոյն օրը Մարիօ Նալպանտեան հանդիպում 

ունեցաւ Կիպրոսի արտաքին գործոց նախարար 

Եոաննիս Կասուլիտիսի հետ. քննուեցան Հայաս-
տանն ու Կիպրոսը յուզող զանազան հարցեր: 

Շրջանային հարցերու կարգին քննարկուեցաւ 
նաեւ Սուրիոյ պարագան, երբ Մարիօ Նալպանտ-

եան նախարարին ուշադրութեան յանձնեց ծայ-

րայեղականներու յարձակումներուն թիրախ 
դարձած Քեսապի պարագան, ուր թրքական պե-

տութեան մեղսակցութիւնը ակնյայտ է: 
Մարիօ Նալպանտեան ապա ընդունուեցաւ 

Կիպրոսի Ներկայացուցիչներու տան եւ ԷՏԷԿ 
կուսակցութեան նախագահ Եաննակիս Օմիրուի 

կողմէ: Հանդիպման ընթացքին քննուեցան Կիպ-

րոս-Հայաստան խորհրդարանական կապերը, 
որոնք բարձր մակարդակի վրայ կը գտնուին: 

Խորհրդարանի նախագահը տեղեկութիւններ 
տուաւ կիպրական հարցի լուծման բանակցու-

թիւններու ներկայ փուլին մասին, միեւնոյն 

ատեն յայտնելով իր մտահոգութիւնները որոշ 
զարգացումներու նկատմամբ: Երկուստէք շեշ-

տըւեցաւ նաեւ ԷՏԷԿ-ՀՅԴ միջկուսակցական 
յարաբերութիւններուն նոր թափ տալու եւ համա-

գործակցութեան ծրագիրներու իրագործման ան-

հըրաժեշտութիւնը: 
Կէսօրէ ետք Մարիօ Նալպանտեան տեսակ-

ցութիւն ունեցաւ ԷՏԷԿ-ի կնոջական բաժինի պա-
տասխանատուներուն հետ, որմէ ետք տեղի ու-

նեցաւ հանդիպում` կուսակցութեան միջազգա-
յին յարաբերութիւններու յանձնախումբի կազ-

մին հետ, ուր քննարկուեցան երկու երկիրները 

յուզող շրջանային զանազան հարցեր եւ միջազ-
գային քաղաքական զարգացումներ: 

 



ՀՐԱՉ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԻԹՈՎ՝  
ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ ԵՒ ԲՈՂՈՔ 

Ապրիլ 2-ին ամբողջացաւ Պռօշեանի գիւղա-

պետ Հրաչ Մուրատեանի սպանութեան առաջին 
տարին: Այս առիթով տեղի ունեցաւ քայլարշաւ, 

մոմավառութիւն, յիշատակի արարողութիւն եւ 
շրջանի բնակիչները իրենց բողոքը բարձրացու-

ցին` յիշեցնելով, որ տարի մը ետք տակաւին ոճ-
րագործը չէ բացայայտուած: 

Բազմաթիւ պռօշեանցիներ խունկ ծխեցին 

սպաննուած գիւղապետին գերեզմանին մօտ, ուր 
նաեւ տեղի ունեցաւ ոգեկոչման արարողութիւն: 

Գերեզմանատունէն վերադարձին, խումբ մը 
պռօշեանցիներ փակեցին Երեւան-Գիւմրի միջպե-

տական ճամբան` պահանջելով, որ ներկայանան 

Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գաս-
պարեանը եւ գլխաւոր դատախազ Գէորգ Կոս-

տանեանը: Բողոքող պռօշեանցիներուն միացան 
Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար 

Արմէն Ռուստամեանն ու խմբակցութեան քար-
տուղար Աղուան Վարդանեանը: 

Նախորդ օրը՝ Ապրիլ 1-ին ՀՅԴ Հայաստանի 

երիտասարդական միութիւնը Հրաչ Մուրատեանի 
յիշատակին կազմակերպեց քայլարշաւ` դէպի 

Պռօշեան գիւղ: Երթը ընթացք առաւ «Արամ Մա-
նուկեան» երիտասարդական կեդրոնէն: 

Երիտասարդները կոչերով եւ պաստառներով 

իրենց բողոքը յայտնեցին այն մասին, որ նա-
խորդ մէկ տարուան ընթացքին սպանութեան 

գործը տակաւին չէ բացայայտուած. անոնք ար-
դարութեան կոչ ուղղեցին եւ պահանջեցին ան-

յապաղ բացայայտել ոճրագործին ինքնութիւնը: 

Պռօշեանի մէջ երիտասարդները այցելեցին 
Զօրաց պանթէոն, ուր կը հանգչի Հրաչ Մուրատ-

եան: Տեղի ունեցաւ երդման արարողութիւն` 
Հրաչ Մուրատեանի շիրիմին վրայ, եւ ՀԵՄ-ի երի-

տասարդները համալրեցին ՀՅԴ-ի շարքերը: 
Այնուհետեւ երիտասարդները ուղղուեցան դէ-

պի գիւղապետարանի շէնք, ուր ճիշդ մէկ տարի 

առաջ տեղի ունեցած էր դաւադիր սպանութիւնը 
եւ հոն տեղի ունեցաւ մոմավառութիւն Հրաչ Մու-

րատեանի յիշատակին: 
 

«ԵԹԷ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ  
ՉԵՆ ԿՐՆԱՐ ԿԱՄ ՉԵՆ ՈՒԶԵՐ 

ԲԱՑԱՅԱՅՏԵԼ, ՊԷՏՔ Է ՀԵՌԱՆԱՆ» 
Ապրիլ 3-ի՝ Պռօշեանի գիւղապետ Հրաչ Մու-

րադեանի յիշատակի ձեռնարկին ընթացքին Ազ-

գային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար 
Արմէն Ռուստամեան, լրագրողներուն հարցում-

ներուն պատասխանելով, յայտնեց, որ Դաշնակ-

ցութիւնը մտահոգ է եւ դժգոհ, որովհետեւ մինչեւ 
հիմա որեւէ յառաջընթաց չարձանագրուեցաւ: 

«Այս ոճիրը իր մէջ շատ լուրջ հետեւանքներ են-

թադրող եւ բովանդակութիւն պարունակող ոճիր 

է, բայց իշխանութիւնները այդպէս չգնահատե-
ցին, չհասկցան, որ ասիկա հարուած է ոչ միայն 

Հրաչին, անոր մերձաւորներուն, ընտանիքին, այլ 

նաեւ մեր պետութեան, մեր երկրին, մեր հեռա-
նըկարին, որովհետեւ, եթէ հայրենիքի պաշտ-

պանը իր երկրին մէջ պաշտպանուած չէ, ալ ի՞նչ 
խօսինք մնացեալներուն պաշտպանութեան մա-

սին: Ասիկա իսկապէս պատիւի գործ պիտի դառ-

նար իշխանութիւններուն եւ պետութեան հա-
մար, եթէ մենք իսկապէս ունինք այնպիսի պե-

տութիւն եւ իշխանութիւն, որ իր ժողովուրդի հո-
գերով կ՛ապրի: Բայց այս մէկ տարին ցոյց տը-

ւաւ, որ ատիկա այդպէս չէ», ընդգծեց Ռուստամ-
եան: 

Պատասխանելով «Առաւօտ»-ի  հարցումին, թէ 

ինչո՞վ կը բացատրուի այն փաստը, որ օր 
ցերեկով, գիւղի կեդրոնը կատարուած ոճիրը չի 

բացայայտուիր` արհեստավարժութեան պակա՞ս 
կայ, թէ՞ ցանկութիւնը կը բացակայի,  Ռուստամ-

եան յայտնեց, որ երկու պարագաներն ալ ներկայ 

են` թէ՛ ցանկութիւն չկայ, թէ՛ արհեստավարժու-
թեան պակաս կայ եւ ասիկա կը նշանակէ, որ 

իրենց օրով այս ոճիրը պիտի չբացայայտուի:  
«Մենք անցած ենք բոլոր ատեաններով, ան-

ցած ենք ոստիկանութիւն, դատախազութիւն, հե-

տաքննչական մարմիններ, հասած ենք մինչեւ 
նախագահ: Մեզի ամէնէն բարձր մակարդակով, 

ամենայն լրջութեամբ վստահեցուցած էին, որ 
պիտի իրականացուին բոլոր կարելի միջոցներով 

գործողութիւնները, որպէսզի բացայայտումը ան-
խուսափելի դառնայ, բայց կը տեսնենք, որ ոչ 

մէկ շարժում կայ: Ուրեմն այդ իշխանութիւնները 

իսկապէս կա՛մ չեն ուզեր, կա՛մ չեն կրնար, երկու 
պարագային ալ պէտք է հեռանան», ըսաւ Ռուս-

տամեան: 
 

ԳԼԽԱՒՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶԸ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 
ՈՒՆԵՑԱՒ ՀՐԱՉ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ 

ՀԱՐԱԶԱՏՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ 
 
Հայաստանի գլխաւոր 

դատախազ Գէորգ Կոս-
տանեան Ապրիլ 3-ին Պռօշ-

եան գիւղին մէջ հանդի-

պում ունեցաւ Հրաչ Մու-
րատեանի ընտանիքի ան-

դամներուն եւ հարազատ-
ներուն հետ: 

Կոստանեան Հրաչ Մու-

րատեանի հարազատնե-
րուն ներկայացուց սոյն գործով ընթացող նա-

խաքննութեան հոլովոյթը, կատարուած հետա-
խուզական եւ քննչական աշխատանքները: Ան 

ներկայացուց նաեւ մինչեւ օրս ձեռնարկուած 

քայլերը, պարզաբանեց նախաքննութեան հո-
լովոյթին վերաբերեալ խնդիրները եւ պատաս-

խանեց անոնց հարցումներուն: 
Նախքան Հրաչ Մուրատեանի հարազատնե-

րուն հետ հանդիպումը, գլխաւոր դատախազ Գէ-
որգ Կոստանեան անգամ մը եւս այցելեց դէպքին 

վայրը: Ան հանդիպում ունեցաւ նաեւ Պռօշեանի 

բնակիչներուն հետ եւ անոնց յորդորեց սոյն դէպ-
քին վերաբերեալ որեւէ տեղեկութիւն, որեւէ 

փաստ, հանգամանք, անձամբ ներկայացնել  ի-
րեն` երաշխաւորելով պահպանել տեղեկատըւու-

թիւն տրամադրողի թէ՛ գաղտնիութիւնը, թէ՛ ա-

պահովութիւնը, Հայաստանի քրէական օրէնս-
դըրութեամբ սահմանուած բոլոր միջոցներով: 
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ԿՈՆՍԴԱՆՏԻՆ ՕՐԲԷԼԵԱՆ 
 Ապրիլ 24-ին Մի-

ացեալ Նահանգներու 
մէջ 86 տարեկանին 

մահացած է երգա-
հան Կոնսդանտին 

Օրբէլեանը: 

Ծնած է 1928-ին, 
Արմաւիր: 1952-ին 

ընդունուած է Երեւա-
նի Ռոմանոս Մելիք-

եանի անուան երա-
ժըշտական ուսում-

նարան, որմէ ետք՝ Երեւանի Կոմիտասի 

անուան պետական երաժշտանոց: 
1956-էն սկսեալ, 36 տարի եղած է Հայաս-

տանի էսթրատային նուագախումբի գեղար-
ւեստական ղեկավարը: Անոր յայտնի երգերը 

բազմաթիւ կատարողներու ներկայացումով 

արժանացած են շարք մը մրցանակներու:  
1979-ին արժանացած է ժողովրդական ար-

ւեստագէտի կոչման: 1992-ին եկած է Միացեալ 
Նահանգներ եւ բնակութիւն հաստատած Սան 

Ֆրանսիսքոյի մէջ: 2012-ին պարգեւատրուած է 

Հայաստանի Պատուոյ շքանշանով: 
 

ՀԱՅՐ ՌԱՓԱՅԷԼ ՎՐԴ. ԱՆՏՈՆԵԱՆ 
Յետ կարճատեւ 

հիւանդութեան, Ապ-

րիլ 6-ին հոգին ա-
ւանդեց Հայր Ռա-

փայէլ վրդ. Անտոն-
եանը: 

Ծնած Հալէպ, 14 

Յունուար 1941-ին, 
ան Ս. Ղազար ժա-

մանած էր 1953-ին եւ 
պաշտօնապէս ան-

դամակցած Միաբա-
նութեան 1962-ին: Քահանայ ձեռնադրուած էր 

1965-ին, յետ իր իմաստասիրական ու աստ-

ւածաբանական ուսման, Հռոմի «Գրիգորեան» 
համալսարանին մէջ: 

Պաշտօնավարած է Փարիզի Սամուէլ Մու-
րատեան վարժարանին մէջ իբրեւ ուսումնա-

պետ եւ ապա տեսուչ, ինչպէս նաեւ Մուրատ 

Ռափայէլեան վարժարանէն ներս՝ որպէս վար-
ժապետ, ուսումնապետ, եւ հուսկ՝ տնօրէն եւ 

վարիչ ամառնային հայագիտական դասըն-
թացքներուն: Ծառայած է Ս. Ղազարի  մէջ իբ-

րեւ փոխտեսուչ եւ ընդհ. մատակարար Մխի-
թարեան Միաբանութեան: 

Իր վերջին կարեւոր առաքելութիւնը եղած է 

հովուութիւնը Պոսթընի Հ. Կաթողիկէ ժողովըր-
դապետութեան, ուր ամբողջական նուիրումով 

ծառայեց քսան տարի:  
 

ՀԵՐԻ ԳՈՒՆՏԱՔՃԵԱՆ 
 Ապրիլ 21-ին, Նիւ 

Եորքի մէջ իր մահ-

կանացուն կնքեց 
յայտնի լրագրող-լու-

սանկարիչ Հերի 

Գունտաքճեանը: 
Գունտաքճեանին 

տարիներով վստահ-
ւած է «Էսոշիէյթըտ 

Փրես» լրատու գոր-

ծակալութեան արա-
բական երկիրներու, 

Միջին Արեւելքի, Հիւ-
սիսային եւ Արեւելեան Ափրիկէի շրջաններու 

գլխաւոր լուսանկարիչի պատասխանատը-
ւութիւնը: 

Մեծ եղած է Գունտաքճեանի ներդրումը նա-

եւ հայկական մամուլին մէջ:  

ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ 
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ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՕՐԷՆՔԻ 
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԱԺԻՆԸ 

ՀԱԿԱՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 
ՆԿԱՏՈՒԵՑԱՒ 

«Կուտակային կեն-
սաթոշակներու մասին» 

օրէնքի որոշ դրոյթներու 
սահմանադրականու -

թեան վերաբերեալ Սահ-

մանադրական դատա-
րանի որոշումը հրապա-

րակուեցաւ 2 Ապրի-
լին:  Որոշումին մէջ կը 

նշուի, որ միջազգային 
փորձառութիւնը ուսում-

նասիրելով այն եզրակացութիւնը կը կատարուի, 

որ առանց կուտակային համակարգի ներդրման, 
երկրի մը մէջ էական զարգացում կարելի չէ նկա-

տել: Սակայն միջազգային փորձառութիւնը ար-
հեստականօրէն փոխ առնելը ընդունելի չէ: 

Պէտք է հաշուի առնել, որ մարդու միւս իրա-

ւունքներու սահմանափակում պէտք չէ կատար-
ւի ոչ իրաւաչափ կերպով: 

Սահմանադրական դատարանը որոշեց սահ-
մանադրութեան հակասող եւ անվաւեր ճանչնալ 

այն մասը, որով օրէնքը չ՛ապահովեր անձի հայե-

ցողութեամբ անոր աշխատավարձի տիրապետ-
ման իրաւունքը: Օրէնքին վիճարկուող բոլոր յօդ-

ւածները Սահմանադրական դատարանը ճանչ-
ցաւ հակասահմանադրական: 

Սահմանադրական դատարանը նաեւ Ազգա-
յին ժողովին եւ կառավարութեան համար ժամ-

կէտ սահմանեց` մինչեւ այս տարուան 30 Սեպ-

տեմբերը, որպէսզի օրէնքը համապատասխա-
նեցուի սոյն որոշումի պահանջներուն: Սահմա-

նադրական դատարանի որոշումը ուժի մէջ կը 
մտնէ հրապարակման պահէն սկսեալ: Նշենք, որ 

Սահմանադրական դատարան դիմած էին խոր-

հըրդարանական չորս քաղաքական ուժերու` 
ՀՅԴ-ի, Ժառանգութեան, Բարգաւաճ Հայաստանի  

եւ Հայ Ազգային քոնկրեսի պատգամաւորները: 
Ըստ Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան 

պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեանի, Սահմա-
նադրական դատարանի որոշումը կրնան մեկնա-

բանել միայն ատիկա ամբողջութեամբ ուսում-

նասիրելէն ետք: «Կարեւորը այն է, որ մեր ներ-
կայացուցած փաստարկները ճիշդ էին, շնոր-

հակալութիւն բարձր դատարանին, որ ատիկա 
ընդունեց», ըսաւ պատգամաւորը: 

Արծուիկ Մինասեան շնորհակալութիւն յայտ-

նեց բոլոր քաղաքացիներուն, երիտասարդնե-
րուն, միջին տարիքի մարդոց, տարեցներուն եւ 

բոլոր այն մասնագէտներուն, որոնք օժանդակե-
ցին իրենց աշխատանքին այս օրէնքի վերաբեր-

եալ բոլոր հոլովոյթներուն մէջ: 

 

ՈՉ ԻՇԽԱՆԱԿԱՆ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ 
 
Ապրիլ 12-ին, Ծաղկա-

ձորի մէջ տեղի ունեցաւ 

Ազգային ժողովի ոչ իշ-
խանական ուժերու`  

ՀՅԴ-ի, Բարգաւաճ Հա-
յաստանի, Հայ ազգային 

քոնկրեսի եւ Ժառանգու-

թեան  «Տնտեսական 
նոր քաղաքականու-

թիւն» խորագիրով մի-
ացեալ համաժողովը: 

Համաժողովին ներկայ էին նաեւ քաղաքական 
այլ գործիչներ, հեղինակաւոր տնտեսագէտներ 

եւ իրաւաբաններ` Հայաստանէն ու արտերկրէն, 

հասարակական կազմակեպրութիւններէն ներ-
կայացուցիչներ: 

ՀՅԴ պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեան իր 
ելոյթին մէջ նշեց, որ ընդդիմութեան նպատակն է 

Հայաստանի տնտեսութեան զարգացումը ապա-

հովել այն հէնքի վրայ, որպէսզի բոլորը կարե-

նան իրենց տեղին, դիրքին եւ ունակութիւննե-

րուն համապատասխան վարձատրութեան հա-
մակարգով եւ ստացուող եկամուտով բաւա-

րարուիլ: 
«Փորձ կատարուեցաւ բոլոր քաղաքական ու-

ժերու ծրագրային դրոյթները ներառել այս ծրա-

գիրին մէջ` ձեւաւորելու համար մէկ ամբողջու-
թիւն: Անշուշտ կան գաղափարական տարբերու-

թիւններ. մենք փորձեցինք այս ծրագիրը կա-
ռուցել ոչ թէ տարբերութիւններու հիմքի վրայ, 

այլ միասնական մօտեցումներու սկզբունքին հա-
մապատասխան», յայտնեց ան: 

Արծուիկ Մինասեան այս ծրագիրի իրակա-

նացման մէջ կարեւոր նկատեց սփիւռքի դերա-
կատարութիւնը` նշելով, որ սփիւռքը իր ամբողջ 

ներուժով պէտք է մասնակցի, իսկ անհրաժեշտ է, 
որ պետութիւնը 10 տարիով սփիւռքը ազատ կա-

ցուցէ բոլոր տեսակի հարկերէն: Նշեալ տնտեսա-

կան ծրագիրը՝ աշխատելու ցանկութիւն ունեցող 
բոլորին կրնայ աշխատատեղերով ապահովել, 

ինչ որ խթան կը հանդիսանայ ներգաղթին: 
 

ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՅԱՆՁՆՈՒՄ 
ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒ 

Ապրիլ 11-ին ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջանի Կովսա-
կան քաղաքին մէջ տեղի ունեցաւ բազմաբնա-

կարան շէնքի բնակարանամուտի հանդիսաւոր 
արարողութիւն: Բնակարաններ ստացան նաեւ 

տասը սուրիահայ ընտանիքներ, որոնք վերջին 

տարիներուն տեղափոխուած եւ վերաբնակեց-
ւած են Կովսականի մէջ: 

«Օգնի՛ր եղբօրդ» բարեգործական հիմնադրա-
մը նոյնպէս իր ներդրումը ունեցաւ բազմաբնա-

կարան շէնքի կառուցման գործին մէջ` այդպէ-
սով նպաստելով Ազատ եւ Անկախ Արցախի վե-

րաբնակեցման քաղաքականութեան եւ զար-

գացման: 
«Օգնի՛ր եղբօրդ» բարեգործական հիմնադրա-

մի պատուիրակութիւնը, ներկայ գտնուելով բնա-
կարանամուտի արարողութեան, հանդիպում ու-

նեցաւ նաեւ Կովսականի մէջ վերաբնակեցուած 

սուրիահայ ընտանիքներու հետ` ծանօթանալով 
անոնց խնդիրներուն: Հիմնադրամի պատուիրա-

կութիւնը հանդիպումներ ունեցաւ նաեւ Քաշա-
թաղի շրջանի աշխատակազմին, «Քաշաթաղ» 

հիմնադրամին հետ եւ ձեռք բերաւ շարք մը հա-
մաձայնութիւններ` հետագայ ծրագիրներու իրա-

գործման ուղղութեամբ: 

«Օգնի՛ր եղբօրդ» բարեգործական հիմնադրա-
մը կը վերահաստատէ իր յանձնառութիւնը ա-

ջակցելու հայրենիք տեղափոխուած սուրրիահա-
յութեան եւ անգամ մը եւս կը յայտարարէ, որ 

տուեալ ծրագիրի աշխատանքները շարունակա-

կան են եւ սուրիահայութիւնը տակաւին  կրնայ 
ցանկագրուիլ Կովսականի մէջ բնակելու նպա-

տակով: 
 

ԹՐՔԱԿԱՆ ՍՓԻՒՌՔԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ ԿԸ 

ՊԱՀԱՆՋԵՆ ՃԱՆՉՆԱԼ 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

 
Եւրոպայի Խաղաղութեան ժողովրդավարա-

կան խորհրդարանի խումբ մը անդամներ, որոնք 
կը նկատուին թրքական սփիւռքի ներկայացու-

ցիչներ, Երեւանի մէջ Ապրիլ 22-ին տեղի ունեցած 

մամլոյ ասուլիսի ընթացքին յայտարարած են, որ 

իրենք ապրիլ 24-ին պիտի այցելեն Հայոց ցեղաս-
պանութեան յուշահամալիր եւ պիտի կատարեն 

յայտարարութիւն` Թուրքիայէն պահանջելով 

ճանչնալ ցեղասպանութիւնը եւ կրել Եղեռնի ամ-
բողջ պատասխանատուութիւնը: 

Կազմակերպութեան անդամ, ազգութեամբ 
քիւրտ, Ֆրանսայի քաղաքացի Ռոժտա Եըլտըրըմ 

նաեւ ուրախութիւն յայտնած է Հայաստանի մէջ 
ըլլալուն համար եւ նշած. «Խաղաղութեան հա-

մար այստեղ ենք եւ կ՛ուզենք, որ այս հարցը խա-

ղաղութեամբ լուծուի: Մեր այցելութեան նպա-
տակը Հայոց ցեղասպանութեան օրն է, ցեղաս-

պանութիւն ապրած բոլոր ժողովուրդները մեզի 
համար կարեւոր են, մենք կ՛ուզենք, որ Հայոց ցե-

ղասպանութեան իրողութիւնը ամէն տեղ ըսուի 

եւ ամէն տեղ ճանչցուի», ըսած է ան: 
Անդրադառնալով իրենց կազմակերպութեան` 

ան նշեց, որ հիմնադրուած է Եւրոպայի մէջ եւ 
կապ չունի թրքական կառավարութեան հետ: 

Անոնք Հայաստան գալէ առաջ ալ մամլոյ ասու-
լիսի հրաւիրած են եւ ըսած, որ Հայաստան կու 

գան: «Մենք 2013-ին ստեղծուած ենք, մենք կ՛ու-

զենք, որ Թուրքիոյ մէջ խաղաղութիւն եւ ժողո-
վըրդավարութիւն ըլլայ», ըսաւ ան` ընդգծելով, 

որ իրենք չեն պատկերացներ Թուրքիոյ մէջ ժո-
ղովրդավարութիւն առանց Հայոց ցեղասպանու-

թեան ճանաչման: 

Կազմակերպութեան կեդրոնը կը գտնուի Գեր-
մանիոյ մէջ, սակայն բոլոր երկիրներուն մէջ 

խումբեր եւ աւելի քան մէկ միլիոն անդամ ունի: 
 

ՎԱՏԻԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ՄԱՍԻՆ ԳԱՂՏՆԻ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԾ Է 

Վատիկան նախաձեռնած է իր արխիւներուն 
մէջ պահուող գաղտնի փաստաթուղթերու հրա-

պարակման եւ ըստ «Նովոսթի»ի՝ անոնց մէջ կան 
նաեւ Հայկական Ցեղասպանութեան մասին տե-

ղեկութիւններ: Այս նիւթերը պիտի ցուցադրուին 

մինչեւ այս տարուան Սեպտեմբեր ամիսը: 
Վատիկանի գաղտնի արխիւի պատասխանա-

տու Սերժիօ եպս. Պականօ ըսած է, թէ փաստա-
թուղթերուն մէջ հսկայական տեղեկութիւններ 

կան հայերու մասին: Ան յայտնած է, որ 1896-ին 
Լեւոն 13-րդ պապը խնդրած էր Ապտուլ Համի-

տէն, որ գթասրտօրէն մօտենայ հայերուն եւ 

դադրեցնէ անոնց դէմ վարուող բնաջնջման քա-
ղաքականութիւնը:  

Թուրքերուն կատարած Ցեղասպանութիւնը 
հաստատող շուրջ 100 փաստաթուղթեր, որոնց 

մէջ կան նաեւ թուրք զինուորներու վկայութիւն-

ներ, պիտի հրատարակուին յատուկ գիրքով մը: 
Պականօ Եպիսկոպոս  խօսած է նաեւ երիտ-

թուրքերու մասին եւ ըսած, որ անոնց դաժանու-
թիւնները տեսնելով՝ կ՛ամչնար մարդ ըլլալուն 

համար: 

 

 



ԶԱՐԱՔՕԼՈՒ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԿՈՉ ԸՐԱՒ  

ՔՈՆԿՐԵՍԻՆ ՄԷՋ 

Ապրիլ 9-ի երեկոյեան, Միացեալ Նահանգնե-

րու Քոնկրեսի շէնքին մէջ տեղի ունեցած Հայկա-
կան Ցեղասպանութեան ոգեկոչման տարեկան 

ձեռնարկին ընթացքին, Ծերակոյտի Արտաքին 
յարաբերութիւններու յանձնախումբի ատենա-

պետ Ռապըրթ Մենենտեզ եւ Ներկայացուցիչնե-

րու տան Արտաքին յարաբերութիւններու յանձ-
նախումբի ատենապետ Էտ Ռոյս անգամ մը եւս 

Ցեղասպանութեան ճանաչման կարեւորութիւնը 
լուսարձակի տակ առած են, աւելի քան երկու 

տասնեակ քոնկրեսականներու աջակցութեամբ: 
Այս տարուան ոգեկոչման ընթացքին, առաջին 

անգամ ըլլալով մարդկային իրաւանց թուրք իրա-

ւապաշտպան մը՝ Ռակըփ Զարաքօլու, Ցեղաս-
պանութեան ճանաչման եւ Թուրքիոյ ուրացման 

քաղաքականութեան վերջ տալու կարեւորութիւ-
նը շեշտած է: 

«Միացեալ Նահանգները Թուրքիոյ լաւ բարե-

կամ է, սակայն եթէ իսկական ընկերն է, ապա 
պէտք է այլ ձեւով գործէ՝ պէտք է աջակցի Թուր-

քիոյ ժողովրդավարութեան, իսկ Թուրքիոյ մէջ 
իսկական ժողովրդավարութիւնը կը սկսի առե-

րեսուելով պատմութեան հետ, մե՛ր պատմու-

թեան, 1915-ի իրականութեան», իր խօսքին մէջ 
նշած է Զարաքօլու: 

«Կ՛ողջունենք Ռակըփ Զարաքօլուն, որ իր խի-
զախ պատգամը այս երեկոյ լսելի դարձուց Քոնկ-

րեսի դահլիճին մէջ: Յարգուած թուրք մտաւո-
րականին, ինչպէս նաեւ ատենապետներ Մենեն-

տեզի եւ Ռոյսի ու գրեթէ երկու տասնեակ օրէնս-

դիրներու հնչեցուցած հզօր խօսքերը ազդու ազ-
դանշաններ են Թուրքիոյ եւ Ուաշինկթընի մէջ 

անոր դաշնակիցներուն համար՝ մեր համայնքի 
սկզբունքային դիրքորոշման եւ ճշմարտութեան 

ու արդարութեան նուիրուածութեան մասին», 

նշած է Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի 
գործադիր վարիչ Արամ Համբարեան: 

 

ԾԵՐԱԿՈՅՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ 
ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 

ԲԱՆԱՁԵՒԸ 
 

Ապրիլ 10-ին 
Միացեալ Նա-

հանգներու Ծե-
րակոյտի ար-

տաքին յարաբե-

րութիւններու 
յանձնախումբը 

5-ի դէմ 12 քուէ-
ով վաւերացուց 

Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը պահանջող 
նոր բանաձեւ մը, որ կոչ կ՛ուղղէ Ծերակոյտին` 

ոգեկոչելու Ցեղասպանութեան զոհերը: Միաժա-

մանակ, բանաձեւը կոչ կ՛ուղղէ Միացեալ Նա-
հանգներու նախագահին, որ երաշխաւորէ ամե-

րիկեան այնպիսի արտաքին քաղաքականութիւն 
մը, որ առաջնորդուի ցարդ անպատիժ մնացող 

Ցեղասպանութեան մասին ամերիկեան արխիւ-

ներուն մէջ գոյութիւն ունեցող դասերով: 
Վերջին գրեթէ քառորդ դարուն, ծերակոյտի 

յանձնախումբ մը Ցեղասպանութեան ճանաչման 
բանաձեւ չէր վաւերացուցած: 

Բանաձեւը շաբաթ մը առաջ ներկայացուած էր 

յանձնախումբի ատենապետ Ռոպըրթ Մենենտե-
սի եւ ծերակուտական Մարք Քըրքի կողմէ: Մե-

նենտես Քոնկրեսի շէնքին մէջ Ապրիլ 9-ին կա-

յացած Ցեղասպանութեան ոգեկոչման ձեռնար-
կին ընթացքին խոստացած էր բանաձեւը քուէ-

արկութեան դնել` ըսելով. «Ցեղասպանութիւնը 

ցեղասպանութիւն է: Անոր ուրիշ անուն կարելի 
չէ տալ: Գալ տարի, երբ պիտի նշենք օսմանեան 

Թուրքիոյ կողմէ հայերու ջարդերուն հարիւրամ-
եակը, մինչ վերապրողներուն մեծ մասը մեզի 

հետ պիտի չըլլայ, յոյժ կարեւոր է, որ մենք ա-

ռաջնորդողի դեր ստանձնենք Ցեղասպանութեան 
ճանաչման համաշխարհային արշաւին մէջ»: 

«Այսօրուան որոշումը կը հաստատէ Միացեալ 
Նահանգներու նուիրումը պատմական ճշմար-

տութիւններու եւ լուրջ հարուած մը կը հասցնէ 
Ցեղասպանութիւնը ուրանալու Թուրքիոյ արշա-

ւին: Անիկա միաժամանակ յստակ պատգամ մըն 

է նախագահ Օպամային, որ պէտք է վերջ դնէ 
այս ոճիրը ուրանալու գծով Անգարայի մեղսակից 

դառնալու իր կառավարութեան քաղաքականու-
թեան: 

«Շնորհակալութիւն կը յայտնենք ատենապետ 

Մենենտեսին, իր առաջնորդող ազդու դերակա-
տարութեան համար, ինչպէս նաեւ` մարդկային 

իրաւանց պաշտպանութեան նպաստող այս բա-
նաձեւին ի նպաստ քուէարկած բոլոր ծերակու-

տականներուն», յայտարարեց Ամերիկայի Հայ 
դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Արամ 

Համբարեան: 

 

ՊՈԼՍՈՅ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ ՔՆՆԱԾ Է 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԸ 

Ապրիլ 8-էն 12, Պոլսոյ «Պիլկի» համալսարա-

նին մէջ կայացած է միջազգային գիտաժողով մը՝ 
«Ամէն ինչ չէ որ խաղաղ է Օսմանեան ռազմա-
ճակատին վրայ. Համաշխարհային պատերազ-
մի (1914-1918) անտեսուած էջեր» («Not All 
Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspec-

tives on a Global War, 1914-18)») խորագիրով: 
Գիտաժողովը նուիրուած էր Համաշխարհային 

Ա. պատերազմի 100-ամեակին ու կազմակեր-

պըւած էր Պատմութեան հիմնարկի Պոլսոյ Արե-
ւելեան հիմնարկին կողմէ, աջակցութեամբ շարք 

մը համալսարաններու եւ Անատոլիական ուսում-
նասիրութիւններու ֆրանսական հիմնարկին: 

Տեղի ունեցած են 20-է աւելի նիստեր, որոնց 
ընթացքին ներկայացուած են աւելի քան 70 զե-

կոյցներ:  

Նիստերէն մէկը՝ ղեկավարութեամբ «Քլարք» 
համալսարանի Հայոց Ցեղասպանութեան ուսում-

նասիրութիւններու ամպիոնի վարիչ դոկտ. Թա-
ներ Աքչամի, նուիրուած էր Հայկական Ցեղաս-

պանութեան: Բանախօսները քննարկած են ռազ-

մաճակատներու վրայ տեղի ունեցած ցեղային 
զտումներուն, Ցեղասպանութեան, Գերմանիոյ 

դերակատարութեան եւ գաղութատիրական քա-
ղաքականութեան վերաբերող հարցերը: 

Գիտաժողովը անցած է բաւական բուռն քըն-
նարկումներու մթնոլորտի մէջ եւ անոր ընթաց-

քին ներկայացուած են պատերազմին վերաբեր-

եալ նոր աղբիւրներ, թէզեր ու անուշադրութեան 
մատնուած տուեալներ: 

 

ԱՅՇԷ ԿԻՒՆԱՅՍՈՒԻ ՅՕԴՈՒԱԾԸ՝ 
ՔԵՍԱՊԻ ՄԱՍԻՆ 

 

Թուրք յայտնի հրա-
պարակագիր Այշէ Կիւ-

նայսու «Էօզկիւր Կիւն-
տեմ»ի մէջ հրատարա-

կած է «Քեսապ 1909» 

խորագրեալ յօդուած մը, 
ուր ան յուզիչ տողերով 

կը պատմէ, թէ այսօր քե-
սապցի հայերու գլխուն 

եկածը 1909-էն ի վեր եր-

րորդն է: Ան կ՛ակնարկէ յուլիս 30, 1909 թուակիր 
«Իվնինկ Նիուզ Սիտնի» թերթէն լուրի մը, որ կը 

կրէ «Քեսապի մէջ կրակ Եւ սուր» խորագիրը: 
Կիւնայսուի համաձայն, քեսապցիներուն դի-

մագրաւածը նոյն վայրին մէջ ապրող 30 հազար 
հայերու սպանութեամբ աւարտած սարսափազ-

դու Ատանայի սպանդին մէկ մասն էր: 

«Ինչ որ պատահեցաւ 1909-ին, կրկնուեցաւ 
թէ՛ 1915-ին եւ թէ՛ այսօր` 2014 թուականին: Բո-

լորին մէջն ալ դերակատարները նոյնն են, նո՛յնն 
են նաեւ զոհերը», կ՛եզրակացնէ Կիւնայսու: 

 

«ՏԵՐՍԻՄԻ ՀԱՅԵՐԸ 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՎՏԱՆԳԸ 
ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ ԱՊՐԱԾ ԵՆ» 

 

Տէրսիմահայերու փո-
խօգնութեան ու հաւատ-

քի միութեան նախագահ 

Միհրան Փրկիչ Կիւլթե-
քին Երեւանի մէջ «Արեւ-

մըտահայերու հարցերու 
ուսումնասիրման կեդ-

րոն»-ի կազմակերպած 

քննարկման մը ընթաց-
քին յայտարարեց, թէ` 

«1938-ին Տէրսիմի մէջ տեղի ունեցած ջարդը ցե-
ղասպանութիւն էր»: 

Ըստ Փրկիչի, 1915-ի Ցեղասպանութեան եւ 
1938-ին Տէրսիմի կոտորածներու հարցերը շատ 

կարեւոր են: «Կոտորածներու միջոցով Թուրքիոյ 

ղեկավարները փորձած են լուծել միաժամանակ 
թէ՛ հայերու եւ թէ՛ ալեւիներու հարցը, որոնք այն 

ատեն միացած էին», ընդգծեց Միհրան Փրկիչ: 
Ան նշեց, որ տէրսիմահայերը երկու անգամ 

ապրած են ոչնչացման վտանգը ու մինչեւ օրս կը 

վախնան իրենք զիրենք հայեր կոչելէ: 
Փրկիչ նաեւ վրդովումով նշած է, որ Թուրքիոյ, 

այսպէս կոչուած, պատմաբանները գիտեն ամէն 
ինչ, բացի Տէրսիմի իրադարձութիւններէն: 

 

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ ՔՈՒԷԱԹԵՐԹԻԿԻՆ 
ՎՐԱՅ ՀԱՅԵՐԷՆ ԳՐՈՒԹԻՒՆ 

Մարտի 30-ին Թուրքիոյ տեղական կառավար-

ման մարմիններու ընտրութիւններու քուէաթեր-
թիկներէն մէկուն վրայ հայերէն գրութեամբ 

նշուած են հայկական աւանդական կուսակցու-

թիւններու անունները: 
«ՀՅԴ, ՍԴՀԿ, ՌԱԿ: Ո՞ւր են այս երկրի պատ-

մական կուսակցութիւնները» գրուած է քուէա-
թերթիկին վրայ, ապա` լուսանկարուած: Թէ ո՞վ 

է հեղինակը եւ ո՞ւր առնուած է լուսանկարը, չէ 

նշուած: Լուսանկարը տարածուած է «Ֆեյսպուք» 
ընկերային  ցանցին վրայ: 
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Ալմելօ 

Ծիծեռնակաբերդ Երեւան Պէյրութ 

Պէյրութ Պոլիս Պոլիս 

Հոլիվուտ Ուաշինկթըն 

Պուենոս Այրէս Սաօ Փաոլօ Օթթաուա 

Աթէնք 

ԱՆՍԱՍԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹԵԱՄԲ՝ ԴԷՊԻ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿ...ԱՆՍԱՍԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹԵԱՄԲ՝ ԴԷՊԻ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿ...  

Մոսկուա 

Նիւ Եորք 

Լոնտոն 

Նիկոսիա Պրիւքսել 



Հայ Դատը իւրաքանչիւր հայուն եւ ամբո՛ղջ 

հայութեան դատն է: Ա՛յս խոր գիտակցութեամբ 

ու ամբողջական յանձնառութեամբ կոչուած ենք 
մասնակից ու զօրակից դառնալու հայ ժողո-

վուրդի արդար իրաւունքներու ձեռքբերման աշ-
խատանքներուն: 

Կը գտնուինք Հայոց Ցեղասպանութեան 100-
ամեակի սեմին: Թէ՛ Հայաստանի եւ թէ աշխար-

հացրիւ մեր գաղութներուն մէջ Հայոց Ցեղասպա-

նութեան 100-ամեակի համազգային ու համա-
գաղութային նշման գծով աշխատանքներ կը կա-

տարուին ու ծրագիրներ կը մշակուին: Ցեղաս-
պանը իր կարգին այս ուղղութեամբ իր հակազ-

դեցուցիւնը ծրագրելու տենդագին աշխատանքին 

լծուած է: 
2015 թուականը հայ ժողովուրդի ժամանակա-

կից պատմութեան մէջ սովորական թուական մը 
պէտք չէ դառնայ: Ան պէտք է արժեւորուի այն-

պիսի նախաձեռնութիւններով ու իրագործում-
ներով, որոնք ո՛չ միայն մնայուն հետք կը թողուն 

մեր հաւաքական կեանքէն ներս, այլ նաեւ նոր 

մղում կու տան հայ ժողովուրդի պահանջատի-
րական պայքարին: 

100-ամեակի ծրագրումները պէտք է որպէս 
մեկնակէտ ու նպատակակէտ ունենան հետեւեալ 

նշանաբանը՝ ՅԻՇԵԼ, ՅԻՇԵՑՆԵԼ ու ՊԱՀԱՆՋԵԼ: 

Այս նշանաբանով արտայայտուող երեք նպա-
տակները իրարու հետ սերտօրէն ընդելուզուած 

են ու զիրար կ՛ամբողջացնեն: Այս հեռանկարով 
պէտք է պատրաստուին 100-ամեակի ծրագիր-

ները: 

Որպէս ուղեցոյց 100-ամեակի նախապատ-
րաստական աշխատանքներուն, կ՛ուզենք կարե-

ւորութեամբ շեշտել հետեւեալ կէտերը. 
1.- Միասնականութիւնը պէտք է մղիչ ուժը 

դառնայ մեր մտածումներուն, նախաձեռնութիւն-
ներուն ու ծրագիրներուն՝ համազգային թէ գա-

ղութային մակարդակներու վրայ: Մեր կեանքէն 

ներս գոյութիւն ունեցող ամէն տեսակ տարբե-
րութիւն, հակասութիւն կամ զգայնութիւն պէտք 

է անհետանան այս յոյժ կարեւոր դէպքին դիմաց: 
Հայ ժողովուրդը աշխարհին պէտք է ներկայանայ 

մէ՛կ ձայնով, մէ՛կ կեցուածքով, մէ՛կ պահանջա-

տիրութեամբ: Հո՛ս է մեր հզօրութեան աղբիւրը: 
2.- Համահայկական մաշտապով հարկ է նշուի 

100-ամեակը: Ա՛յս տեսլականով ու յանձնառու-
թեամբ անհրաժեշտ է մշակել բոլոր ծրագիրները: 

Բնականաբար Հայաստանը եւ իւրաքանչիւր գա-
ղութ ծրագիրներ պիտի մշակէ իր ներքին դըր-

ւածքին ու շրջապատի պայմաններուն համա-

ձայն: Սակայն, անհրաժեշտ է այնպիսի միջոցնե-
րու դիմել, որ կարելի ըլլայ այս կարեւոր դէպքին 

համահայկական նկարագիրն ու տարողութիւնը 
լուսարձակի տակ բերել՝ Հայաստանի եւ Սփիւռ-

քի, ինչպէս նաեւ գաղութներուն միջեւ ընդհան-

րական երեւոյթները շեշտելով: 
3.- Միասնական ոգին ու համահայկական մօ-

տեցումը 100-ամեակի ծրագիրներուն մեկնակէտը 
դարձնելով հանդերձ, հասկնալի պատճառներով 

շեշտաւորումի տարբերութիւններ անհրաժեշտ է 

որ ըլլան Հայաստանի ու Սփիւռքի միջեւ: Սակայն 
այս տարբերութիւնները պէտք է այնպիսի ձեւով 

ներդաշնակուին ու համադրուին, որ զիրար չհա-
կասեն ու երկուութիւն չյառաջացնեն, այլ՝ զիրար 

լրացնեն ու հզօրացնեն մէկ ամբողջութեան ծի-
րէն ներս: 

4.- 100-ամեակը պէտք է նշուի մեր ժողովուր-

դի ամբողջական ու գործօն մասնակցութեամբ: 
Անհրաժեշտ է դուրս գալ սրահներէ եւ առաւելա-

գոյն չափով հեռու մնալ ժամանակավրէպ դար-
ձած հանդիսութիւններէ, համագումարներէ, ցու-

ցահանդէսներէ, դասախօսութիւններէ, եւլն.: Մեր 

ժողովուրդը իր հաւաքական ընդվզումն ու կամքը 
պէտք է արտայայտէ այնպիսի ազդու եւ զուսպ 

միջոցներով, որոնք կրնան միջազգային համայն-

քի ուշադրութիւնը գրաւել ու հայ ժողովուրդի դա-

տին նկատմամբ համակրանք ստեղծել:  Ապրիլ 
24-ի օրը իտէալ առիթը կրնայ ըլլալ նման հա-

մաժողովրդային արտայայտութեան: 
5.- 100-ամեակի կիզակէտը պէտք է դառնայ 

պահանջատիրութիւնը: Բնականաբար ցեղաս-
պանութեան ճանաչումը պէտք է շարունակուի 

վերանորոգ վճռակամութեամբ: Սակայն, ժամա-

նակն է որ մեր դատի հետապնդման աշխա-
տանքներուն մէջ շեշտը դրուի հատուցման վրայ: 

Երկու տարիներ առաջ Անթիլիասի Մայրավան-
քին մէջ մեր կազմակերպած միջազգային համա-

գումարը՝ «Ճանաչումէ՝ հատուցում» դարձակէտ 

մըն էր այս իմաստով: 
6.- Մեր ժողովուրդի պահանջատիրութիւնը 

այլեւս մասնակի աշխատանքներով, զգացական 
մօտեցումներով ու պարագայական պոռթկումնե-

րով պէտք չէ արտայայտուի. ան պէտք է հիմ-
նըւած ըլլայ միջազգային օրէնքի վրայ: Եթէ կ՛ու-

զենք որ մեր պահանջատիրական պայքարին առ-

ջեւ նոր հորիզոններ բացուին, եթէ կ՛ուզենք տի-
րական կերպով մուտք գործել միջազգային ակա-

դեմական, իրաւական, դիւանագիտական ու քա-
ղաքական շրջանակներէն ներս, եթէ կ՛ուզենք որ 

միջազգային համայնքը լսէ մեր ձայնը, մեր աշ-

խատանքը պէտք է ըլլայ համահունչ՝ թէ՛ միջազ-
գային օրէնքի սկզբունքներուն ու տուեալներուն 

եւ թէ՛ ներկայ աշխարհի աշխարհաքաղաքական 
պայմաններուն ու շահերուն: 

7.- 100-ամեակի հասցէն ու թիրախը պէտք է 

դառնայ ցեղասպանը, ինչպէս նաեւ միջազգային 
համայնքը: Այս շրջագծէն ներս Հայոց Ցեղասպա-

նութեան հարցի հետեւողական ու ծրագրուած 
կերպով արծարծումը, օտար եկեղեցիներուն ու 

կրօններուն մօտ՝ մեր եկեղեցիներուն կողմէ, պե-
տական ու դիւանագիտական շրջանակներուն 

մօտ՝ Հայաստանի պետութեան կողմէ, եւ ոչ-կա-

ռավարական կազմակերպութիւններուն մօտ՝ 
կուսակցութիւներուն ու Հայ Դատի մարմին-

ներուն կողմէ կը նկատենք խիստ հրամայական: 
8.- Մեր պահանջատիրական պայքարը հան-

գըրուանային ու ուսումնասիրուած կերպով 

պէտք է փոխադրենք նաեւ Թուրքիա: Այս ուղ-

ղութեամբ անհրաժեշտ է քրտական շարժում-
ներուն, թուրք մտաւորականներու որոշ շրջա-

նակներուն ու իսլամացած հայերուն հետ բարե-

կամական կապեր հաստատել՝ վերջին տարինե-
րուն այս ծիրէն ներս պատրաստուած ենթահողը 

աւելի ընդլայնելով ու ամրապնդելով: Այս աշխա-
տանքներու ընթացքին հարկ է ուշադիր ըլլալ որ 

Թուրքիոյ հայ համայնքին վնաս չպատճառեն 

թուրք ծայրայեղականները: 
9.- Ցեղասպանութեան հետեւանքով մեր ժո-

ղովուրդի կորսնցուցած եկեղեցապատկան ու ազ-
գապատկան կալուածներու, ինչպէս նաեւ անհա-

տական կալուածներու ցանկագրման անհրա-
ժեշտ է շուտով սկսիլ: Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կա-

թողիկոսութիւնը արդէն իսկ լայն չափով կատա-

րած է իր եկեղեցապատկան կալուածներու ցան-
կագրումը: Այս աշխատանքը պէտք է կատարուի 

համահայկական մաշտապով եւ մասնագիտա-
կան մօտեցումով: 

10.- 100-ամեակին ծրագիրները պէտք չէ 

պատրաստուին միայն հայութեան համար եւ 
իրագործուին սոսկ հայկական նեղ շրջագիծէն 

ներս: Պէտք է բացուինք աշխարհին. մեր բողոքն 
ու պահանջքը պէտք է զօրեղ կերպով լսելի 

դարձնենք մեր շրջապատին ու միջազգային հա-
մայնքին: Այս ընելու համար անհրաժեշտ է լայ-

նօրէն ու ճիշդ կերպով օգտագործել ներկայ աշ-

խարհի տեղեկատուական ու հաղորդակցական 
ամէնէն ազդու միջոցները: 

11.- Հեռու պէտք է մնալ 100-ամեակը Հայ Դա-
տի աշխատանքներուն գագաթնակէտը նկատե-

լու մօտեցումներէ: 100-ամեակը վճռական հան-

գըրուան մըն է միայն՝ իր արդար իրաւունքներու 
վերատիրացման հայ ժողովուրդի աննահանջ 

պայքարին մէջ: Ան միաժամանակ սկիզբը պէտք 
է դառնայ Հայ Դատի հետապնդման մարտավա-

րական ու ռազմավարական նոր մտածելակեր-

պերու ու գործելակերպերու, ինչպէս նաեւ մար-
տահրաւէր մը՝ նայելու 2015-էն անդին… Այս հե-

ռանկարով անհրաժեշտ է պատրաստուիլ 100-
ամեակին: 

12.- Վերոնշեալ հսկայ ու բազմերես աշխա-
տանքները կ՛ենթադրեն նիւթական լայն կարելի-

ութիւններ: Հայաստանի պետութիւնը, որ միշտ 

կը մնայ իրաւատէրը Հայ Դատին, մեր կառոյց-
ները ու ունեւոր ազգայինները կոչուած են նիւ-

թական անհրաժեշտ միջոցներ հայթայթելու յիշ-
եալ հսկայածաւալ ծրագիրներու իրագործման: 

 

 ԱՐՁԱԳԱՆԳ  ԱՊՐԻԼ 2014                                                                                                                  ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ   9                                                                                                     

Ուղեգիծ Հայոց Ցեղասպանութեան  

100-ամեակի Նշման 
Արամ Ա. Կաթողիկոս 

Չորեքշաբթի, 9 Ապրիլ 2014-ին, Անթիլիասի 
մայրավանքին մէջ, նախագահութեամբ Արամ Ա. 

կաթողիկոսին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկո-
սութեան թեմերու Հայոց ցեղասպանութեան 100-

ամեակի յանձնա-

խումբերու ներկայա-
ցուցիչները, կաթո-

ղիկոսութեան Ազգա-
յին կեդրոնական 

վարչութեան Կրօնա-
կան ու Քաղաքական 

ժողովներու անդամ-

ները, թեմակալ 
առաջնորդները եւ 

հրաւիրեալ մասնա-
կիցներ գումարեցին 

100-ամեակի ծրա-

գիրները համադրող 
համագումար մը: 

Համագումարը լսեց վեհափառ հայրապետին 
պատգամը, ծանօթացաւ Կիլիկիոյ կաթողիկոսու-

թեան 100-ամեակի ծրագիրներուն եւ քննարկեց 
կիլիկեան թեմերու 100-ամեակի յանձնախումբե-

րու զեկուցումները: 

Համագումարը որոշեց Հայոց ցեղասպանու-
թեան աշխատանքները հունաւորել վեհափառ 

հայրապետին կողմէ իբրեւ մեկնակէտ ու նպա-
տակակէտ ճշդուած նշանաբանով` «Յիշել, 

յիշեցնել ու 

պահանջել»:  
     Արձանագրե-

լով հանդերձ, որ 
տարբեր վարչա-

ձեւերու ու քաղա-
քական յարափո-

փոխ պայմաննե-

րու տակ գործող 
թեմերու ազգա-

յին մարմիններն 
ու 100-ամեակի 

յանձնախումբերը 

բ ն ա կ ա ն ա բ ա ր 
տարբեր տարո-

ղութեամբ ձեռնարկներ կրնան իրականացնել, 
համագումարը հաստատեց սակայն, որ անոնք 

պէտք է պահպանեն նոյն ուղղուածութիւնը եւ 
նոյն նպատակները: 

ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ՝ 
«ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄԸ  

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ ԹԵՄԵՐՈՒՆ ՄԷՋ» 



Վարուժան Արքեպիսկոպոս 
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Այս պահուն, կանգնած մեր անթաղ միլիոնա-

ւոր նահատակներու յուշարձանին առջեւ, որպէս 

անոնց արժանի ժառանգորդները եւ խօսուն 
վկաները, կը գտնուինք ազգային վճռորոշ անկիւ-

նադարձի մը առջեւ։ Անկիւնադարձ մը, որ պիտի 
արժեւորէ մեր գոյութեան իմաստը, մեր իմաս-

տութիւնը, մեր արժանապատուութիւնը եւ մեր 
կամքը։ 

Այսօրուընէ կը մտնենք հայկական ցեղասպա-

նութեան 100-ամեակի շեմէն ներս։ 12 ամիսէն 
դէմ դիմաց պիտի կանգնինք մեր նահատակ-

ներու դարադարձին։ Ժամանակը սահմանափակ 
է եւ այսօր անզօր ենք արեւին ըսելու «կա՛նգ առ, 

արեգակ, մինչեւ որ հասնինք մեր յաղթանա-

կին» (Յեսու 10.13)։ Այսինքն օր եւ ժամ չունինք 
վատնելու։ Անընդհատ սահող արեգակին առջեւ 

կանգնած, պարտաւոր ենք յայտարարելու մեր 
նահատակներուն դժուարին յաղթանակը՝ մութը 

չկոխած։ 
Հետեւաբար, այսօր զգաստութեան գալու եւ 

նահատակներուն առջեւ ուխտելու եւ ուխտը կա-

տարելու հրամայականին առջեւ կը գտնուինք 
ազգովին, երբ մեր դիմաց, արիւնարբու եւ ազ-

գակործան թշնամին, իր նիւթական լայն հնա-
րաւորութիւններով, ինչպէս միշտ, այսօր եւս 

կ՛ուրանայ եւ կը ջանայ ստուերի տակ առնել 

աշխարհածանօթ եւ ստուգուած ցեղասպանու-
թիւնը եւ անոր հետեւանքները։ 

Թշնամիի լայն հնարաւորութիւններուն դիմաց  
մեր կարելիութիւնները կրնան ճղճիմ թուիլ, սա-

կայն մեր ազգային կամքը մեր նահատակներու 

կտակին դիմաց, անդիմադրելի ոյժ կրնայ ըլլալ՝ 
հասնելու համար վերջնական յաղթանակին՝ վե-

րահաստատելով մեր ազգային արժանապատ-
ւութիւնը եւ տիրանալով բռնագրաւուած հողին 

ու հայրենիքին՝ գծուած Ուիլսընեան քարտէսով։ 
Ուխտի եւ ուխտադրումի օր է այսօր։ Հայրենի 

պետականութեամբ, եկեղեցիով, կուսակցութիւն-

ներով ու կազմակերպութիւններով եւ մանաւանդ 
ժողովրդային միասնակամ եւ ամբողջական մաս-

նակցութեամբ, հաւատքով, յոյսով եւ զօրեղ կամ-
քով մեր ուխտը կատարելու օրն է այսօր ամբողջ 

աշխարհի առջեւ եւ մեր նահատակներու անթաղ 

աճիւններուն դիմաց։ 
Ուխտ նահատակներուն։ 

Սիրելի նահատակներ, ամբողջական սրտով 
ու խոր հաւատքով կ՛ուխտենք տէր կանգնիլ ձեր 

կտակին։ Ամբողջական ոյժով՝ նիւթական թէ բա-
րոյական, կ՛ուխտենք հետամուտ ըլլալ՝ վերա-

հաստատել արդարութիւնը երկրի վրայ եւ վերա-

տիրանալ հայրենի այն օճախներուն, որոնք պե-
տականօրէն ծրագրուած կերպով բռնագրաւուե-

ցան, անոնց օրինաւոր եւ դարաւոր իրաւատէ-
րերու տեղահանութեամբ եւ ոչնչացումով։ 

Սիրելի մանուկ եւ պատանի բիւրաւոր նահա-

տակներ, ամբողջական սրտով եւ անխառն սի-
րով կ՛ուխտենք մեր ցրուած օճախներուն մէջ 

միշտ խօսուն եւ ծաղկուն պահել մեր մայրենի 
լեզուն, որ դուք խօսեցաք, միշտ հնչուն պահել 

մեր երգերը, որ դուք երգեցիք մեր տաճարներուն 

մէջ, մեր արտերուն ու անդաստաններուն մէջ։ 
Սիրելի նահատակ բիւրաւոր հայրեր ու մայ-

րեր, ամբողջական սրտով եւ սուրբ սիրով կ՛ուխ-
տենք, որ մեր օճախները, ուր ալ գտնուին ա-

նոնք, պիտի պահենք այն մաքրութեամբ, որ դուք 
պահեցիք հայրենի հողին վրայ։ Մեր բարքերը, 

մեր հիւրընկալ հիւղերը պիտի պահենք մեր սըր-

տին մօտիկ, ինչպէս դուք պահեցիք մեր պա-
պենական հողին վրայ։  

Սիրելի նահատակ հազարաւոր զինուորներ, 
ամենայն սրտով եւ լիարժէք գիտակցութեամբ 

կ՛ուխտենք դաւադրաբար ու խաբէութեամբ 

կտրուած ձեր բազուկները վերակենդանացնել 
մեր բազուկներուն մէջ եւ ամբողջական զոհո-

ղութեամբ պայքարիլ մեր հողերու ազատա-

գըրման, մինչեւ վերջին կաթիլը մեր արեան։ 

Սիրելի նահատակ հազարաւոր ու բիւրաւոր 
ուսուցիչներ, եկեղեցական հայրեր, մամիկներ ու 

պապիկներ, ամբողջական սիրով եւ ամբողջա-
կան մասնակցութեամբ կ՛ուխտենք մեր եկեղե-

ցին, մեր դպրոցը, ուր ալ գործեն անոնք, պահել 
սրտի մօտիկ, այն հեռանկարով, որ դուք ունեցաք 

մեր պապերու կտակին հաւատարմութեամբ։ 

Կ՛ուխտենք մեր գրասեղաններուն վրայ միշտ 
բաց պահել Աստուածաշունչը եւ մեր հինաւուրց 

ու նոր մատեանները։ 
Սիրելի եւ անմահ նահատակներ, այս պահուն 

կ՛անդրադառնանք, որ ժամացոյցի դէմ պայքա-

րելու հարկադրանքին տակ կը գտնուինք։ Անց-

նող իւրաքանչիւր օր, ժամ եւ վայրկեան այսու-

հետեւ ծանրակշիռ հետեւանք կրնան ունենալ 
դրական թէ ժխտական իմաստով։ 

Այժմ, փոխ առնելով նահատակ բանաստեղ-

ծին կամքը, մենք եւս միաբերան կը կրկնենք. -
«մեր նպատակը տկարութիւն չի ճանչնար»։ 

Կ՛ուխտենք միասնաբար, առանց որեւէ հատուա-
ծականութեան, մէկ շունչ, մէկ միտք, մէկ ձեռք եւ 

մէկ կամք դարձած՝ տէր կանգնիլ ձեր կտակին, 

վերահաստատելով ձեր արժանապատուութիւնը, 
որ մերն է, ազատագրելով կորսնցուցած ձեր տու-

ներն ու հողերը, որ մերն են եւ ամբողջ աշխար-
հին ապացուցել, որ արդարութիւնը ստուերի 

տակ չի մնար, իսկ անարդարութիւնը անպայման  
կը յայտնաբերուի ու կը պատժուի։ 

Կ՛ուխտենք։ Եւ ոչ միայն կ՛ուխտենք, այլ հե-

տեւելով Աստուածաշունչի պատուէրին, կը կա-
տարե՛նք մեր ուխտը այս պահէն սկսեալ մինչեւ 

երեւումը արշալոյսին, որ պիտի տայ աւետիսը 
վերջնական յաղթանակին։ 
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չարաբաստ առաւօտէն սկսեալ, հայ ժողովուրդը 
ենթարկուեցաւ, մինչեւ այդ, մարդկային պատ-

մութեան մէջ աննախադէպ եւ աննախընթաց, 
խելագարօրէն կատաղի կիրքով եւ վայրագ մո-

լեգնութեամբ կիրարկուած, թուրք ջարդարար-

ներուն կանխածրագրած, ճիւաղային ցեղասպա-
նութեան: Բարբարոսութեան գերաստիճան 

ժայթքումով արտայատուած անագորոյն այդ 
ծրագիրը կը հետապնդէր մէկ եւ միակ նպատակ. 

հայ ժողովուրդի բնաջնջումով ամբողջութեամբ 

հայաթափել Արեւմտահայաստանը, որպէսզի ար-
մատապէս եւ մէկ անգամ ընդմիշտ լուծուած 

ըլլար թրքական պետութեան եւ անոր ղեկա-
վարներուն համար մղձաւանջի վերածուած «Էր-

մէնի մէսէլէսի»-ն: 
Մեր ժողովուրդի աւելի քան երեքհազարամ-

եայ պատմութեան ամէնէն արիւնաթաթախ ու 

աղիտալի իրադարձութիւնն է այս, որուն հրալե-
զու, վշտառատ տարեգրութիւնը յարաճուն կեր-

պով կը փոթորկէ ու պիտի փոթորկէ մեր բոլորին 
միտքերն ու հոգիները: Մենք երբեւէ չենք կրնար 

մոռնալ, իրաւունքն իսկ չունինք մոռնալու մեր 

բիւրաւոր անմեղ նահատակները, որոնք կոտո-
րելու համար կիրարկուած արնախում գազանու-

թեան միջոցները մարդկային բանականութեան 
ու խիղճին բացարձակապէս անյարիր եւ ան-

մատչելի ոճրագործութիւններ էին, զորս անաս-

նային սառնասրտութեամբ ծրագրեցին ու գոր-
ծադրեցին «ազատութեան, հաւասարութեան, եղ-

բայրութեան» նշանաբաններով իշխանութեան 
տիրացած իթթիհատական ցեղասպանները:  

Թալաաթ, Էնվէր, Շաքիր, Նազըմ եւ միւս գա-
զանները տանջամահ սպաննեցին շուրջ մէկ ու 

կէս միլիոն հայ մարդիկ, կիներ, ծերեր եւ երե-

խաներ: Խլեցին ու թրքացուցին տասնեակ հա-
զարաւոր հայ մանուկներ ու պատանիներ: Առա-

ւել եւս գազանաբարոյ եւ հրէշային վերաբերում 
ցուցաբերեցին բազմահազար հայ աղջիկներու եւ 

կիներու նկատմամբ, զանոնք ստորնագոյն վա-

տաբարոյութեամբ առեւանգելով, գերեվարելով, 
վաճառելով, բռնաբարելով, անարգելով եւ սեփա-

կանացնելով: 
Իսկ եղեռնի գեհէնէն հրաշքով ճողոպրած խըլ-

եակները մեր ժողովուրդին, փողոտուած եւ անօ-
թեւան որբեր, ծովացող արցունքով որդեկորոյս 

մայրեր, լլկուած հոգիներ, յուսաթափած, հայրե-

նազուրկ եւ տարահալած, գաղթականացան 
օտար ափերու վրայ, տարիներ շարունակ տա-

ռապելով նաեւ վտարանդիի հոգեբանական բար-
դոյթով:  

Անհաշիւ էին նաեւ թալանն ու կողոպուտը: 

Օսմանեան պետութիւնն ու խուժանը մեզմէ խլե-

ցին, յափշտակեցին եւ իւրացուցին աստղաբաշ-
խական թուանշաններու արժողութեամբ մեր 

կալուածները, տուները, ինչքերն ու դրամական 
հարստութիւնները: Մեր ժողովուրդին ճակտի 

դարաւոր ու արդար քրտինքին արդիւնքը բռնագ-

րաւուեցաւ եւ սեփականացուեցաւ թուրք ջար-
դարարներուն կողմէ: 

Կայ, սակայն, աւելի սարսափելին, առաւել եւս 
շշմեցուցիչը եւ անհանդուրժելին: Արեւմտեան 

Հայաստանը ամբողջապէս հայաթափուեցաւ: 

Կորսնցուցինք պապենական մեր հողերուն՝ սըր-
բազան մեր հայրենիքին մեծագոյն մասը: Ցե-

ղասպանները մեզմէ կորզելով յափշտակեցին 
դարեր շարունակ, տասնեակ սերունդներու քըր-

տինքով ոռոգուած, տքնաջան աշխատանքով 
ծաղկեցուցած եւ հերոսական անթիւ խիզախում-

ներով պաշտպանած մեր երկիրը, ուր կը հանգ-

չին մեր պապերուն սուրբ աճիւնները:  
Մեզմէ խլեցին մեր հո՛ղը՝ անփոխարինելին, 

կարեւորագոյն ազդակներէն մէկը ազգութեան, 
պետութեան եւ քաղաքակրթութեան:  

Թրքական պետութիւնը, ցարդ, ո՛չ միայն սնա-

պարծօրէն կ’ուրանայ Հայկական Ցեղասպանու-
թիւնը, այլ՝ տառացիօրէն ամէն միջոցի կը դիմէ 

աղճատել փորձելով պատմութիւնն ու ճշմար-
տութիւնները, զանոնք արտառոց կերպով նեն-

գափոխելով:  

Միաժամանակ, բարբարոս յանցագործի ծա-
նօթ իր մոլուցքով, համակարգ կազմակերպուա-

ծութեամբ, հիմնայատակ կերպով կը կործանէ 
հայկական բռնագրաւուած հողերու ամբողջ տա-

րածքին գտնուող պատմական եւ թանկարժէք 
մշակութային մեր բազմաթիւ յուշարձաններն ու 

կոթողները:  

Խունկի եւ աղօթքի օր է այսօր: Ազգովին կ'ո-
գեկոչենք Ցեղասպանութեամբ մարտիրոսացած 

մեր բոլոր նահատակներուն նուիրական եւ ան-
մոռաց յիշատակը:  

Առաւելաբար, սակայն, պահանջատիրութեան 

վերանորոգ ուխտի՛ օր է այսօր:  
Հայկական Ցեղասպանութեան 100-ամեակի 

սեմին, իւրաքանչիւրիս պարտքն է թարմացած 
կորովով, կիրքով եւ վճռականութեամբ նո՛ր զար-

թօնք շնորհել ազգային մեր գիտակցութեան եւ 
զգացումներուն, որպէսզի նոր թափով շարունա-

կենք պահանջատիրութեան նուիրական, անզի-

ջում եւ անընկճելի մեր պայքարը, հաւաքաբար 
նուաճելու համար մեր Մեծ Երազին ամբողջա-

կան իրականացումը: 

«ՌԱԿ Մամուլ»  

Խունկի, Աղօթքի Եւ Պահանջատիրութեան  

Ուխտի Օր  
Ասատուր Տէվլեթեան 
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Αρμένιοι αδελφοί μας,  
«Δική σας είναι τούτη η Γης, όσο είναι και δική 

μας, ο γαλανός μας ουρανός και τα βουνά τα ματω-
μένα.». Με τα λόγια τούτα του Μεγάλου μας ποιητή 
Νικηφόρου Βρεττάκου ξεκινάω την ομιλία μου για 
την 99η επέτειος της γενοκτονίας του Αρμενικού 
λαού. Ενός λαού που κοσμεί την Παγκόσμια Ιστορία 
με σελίδες ανδρείας και φιλοπατρίας. Σελίδες  που 
συνιστούν μνημεία του Παγκόσμιου Πολιτισμού. Το 
Πνεύμα  της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας που 
έχει διαποτίσει τον σύγχρονο κόσμο, εμπνέει τους 
Αρμενίους,  που δεν αποδέχονται εκπτώσεις σε ένα 
παγκόσμιο δημοκρατικό  σύστημα αρχών και αξιών. 

 Η Ελευθερία αποτελεί εσχάτη κύρωση της αξιο-
πρέπειας και της ύπαρξης τόσον των Ελλήνων όσων 
και  των Αρμενίων. Η Ελευθερία και η Ζωή είναι βα-
σικά Ανθρώπινα Δικαιώματα, στενά συνυφασμένα 
και αλληλένδετα. Ο σεβασμός στην Ζωή και την 
Ελευθερία του κάθε ανθρώπου και η προάσπιση 
τους όταν τίθενται εν κινδύνω, είναι υποχρεώσεις 
του κάθε συνειδητοποιημένου καλού πολίτη,  του 
κάθε κράτους, της κάθε κοινωνίας.  

Υστάτη επικύρωση της τιμής ημών των Ελλήνων 
και Αρμενίων αποτελεί ο Θάνατος. Λαοί σκληροτρά-
χηλοι, αλλά πράοι, γενναίοι και βαθειά Χριστιανι-
κοί, περήφανοι, ανεξάρτητοι, αξιοπρεπείς. Η αξίω-
ση μας για την δημοκρατία και την κατοχύρωση της 
ανθρώπινης  ετερότητας υπήρξε δια των αιώνων 
σθεναρή και επιτακτική.   

Απόψε νιώθω περήφανη Αρμένισσα. Γιατί έζησα 
και ζω την σκληρή και αποτελεσματική πάλη του 
Αρμενικού Λαού κατά της ανελευθερίας, της τυραν-
νίας, της εγκληματικής αδιαφορίας των ισχυρών 
της γης. Η ατίθαση πίστη των Αρμενίων και η ατι-
θάσευτη επαναστατικότητας τους, καταγράφεται 
στο Έπος της Ελευθερίας ακατάπαυστα και 
θριαμβικά.  

 
Μνημεία του Παγκόσμιου Πολιτισμού είναι οι 
Αγώνες των Εθνών για την Ελευθερία. 

Αναχώματα ντροπής και καταισχύνης και μελα-
νές  σελίδες  είναι τα εγκλήματα της Γενοκτονίας 
που διαπράττουν συστηματικά ορισμένες χώρες, 
χωρίς να τιμωρούνται και χωρίς να απολογούνται. 

Σήμερα με δέος στεκόμαστε μπροστά στο ενάμισι 
εκατομμύριο σφαγιασθέντων Αρμενίων της Μικράς 
Ασίας, το 1915. Με συντριβή γονατίζομε μπροστά 
στην θυσία αθώων ανθρώπων, γυναικών, παιδιών 
και γερόντων, ανυπεράσπιστων και άοπλων πολι-
τών από τους σφαγείς Νεότουρκους. Συμπληρώνε-
ται σε ένα χρόνο, ένας αιώνας από αυτή την μεγάλη 
σφαγή του Αρμενικού Λαού. 

Η τότε ανατρεπτική και αδίστακτη ηγεσία της 
φθίνουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μέσα στην 
απόγνωση της απώλειας της εξουσίας, έθεσε σε 
εφαρμογή σχέδιο εθνικού ξεκαθαρίσματος, αρχί-
ζοντας από τους Αρμένιους, οι πλείστοι των οποίων 
δολοφονήθηκαν,  ενώ μερικές  χιλιάδες κατόρθω-
σαν να διασωθούν, καταφεύγοντας σε γειτονικές 
χώρες, κυνηγημένοι και φοβισμένοι.  

Οι Αρμένιοι, επέλεξαν  την  24η Απριλίου, γιατί 
την ανάμνηση της Γενοκτονίας και του ολο-
καυτώματος, διότι τα ξημερώματα της ημέρας 
αυτής, το 1915, οι Τούρκοι συνέλαβαν την πολιτική, 
πνευματική και θρησκευτική ηγεσία  των Αρμενίων 
στην Κωνσταντινούπολη.  225 Αρμένιοι διανοούμε-
νοι, πολιτικοί, κληρικοί, ανώτεροι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι, δάσκαλοι και δικηγόροι, εξετελέσθησαν με 
συνοπτικές διαδικασίες. 

Ο  λαός έμεινε χωρίς ηγεσία και η εξόντωση του 
έγινε μια εύκολη υπόθεση.  

Μας συγκλονίζει η βαρβαρότητα και η φρίκη της  
γενοκτονίας και μας γεμίζει αποτροπιασμό το γε-
γονός ότι 99 χρόνια μετά,  το  έγκλημα  παραμένει 
ατιμώρητο, και συνεχίζεται η πολιτική της άρνησης 
του, από το θρασύτατο και ανερμάτιστο Τουρκικό 
Κράτος.  

Αρμένιοι και Αρμένισσες, Ελληνίδες και 
Έλληνες, Ελεύθεροι άνθρωποι τούτου του 
νησιού,   

Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεκί-
νησε με την απελευθέρωση της Ελλάδας. Η  Υψηλή 
Πύλη εξέπεσε, παρήκμασε, αποδιοργανώθηκε. Το 
οθωμανικό κράτος κατέρρευσε από την  διοικητική, 
πολιτική και κοινωνική διαφθορά. Μέσα σ αυτές τις 
συνθήκες εγκαθιδρύθηκε, επαναστατικώ δικαίω,  
το  κίνημα των Νεότουρκων. Το κίνημα προσπάθησε 
να δημιουργήσει  ένα μονοεθνικό κράτος στη θέση 
της φθίνουσας πολυεθνικής Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας, και γι αυτό προχώρησε σε εθνικό ξεκαθά-
ρισμα, προωθώντας τους σχεδιασμούς του Παντου-
ρανισμού. Το εθνικό ξεκαθάρισμα ξεκίνησε στα  
Άδανα το 1909, με τις σφαγές των 30 000 Αρμενίων 
της πόλης. Η πολεμική επιτυχία των Τούρκων επί 
των συμμαχικών δυνάμεων στα Δαρδανέλια  στις 
αρχές του 1915, έδωσε το  έναυσμα για την εφαρ-
μογή περαιτέρω εγκληματικών σχεδιασμών.  

Την σφαγή των προκρίτων της Κωνσταντινούπο-
λης, ακολούθησε η υποχρεωτική στρατολό-γηση 
χιλιάδων νεαρών Αρμενίων από όλη την Μικρά 
Ασία, που οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντ-
ρωσης,  όπου τους εκτελούσαν αμέσως ή τους άφη-
ναν να πεθάνουν από βασανιστήρια, κακουχίες, 
επιδημίες.  

Στην συνέχεια, η τουρκική κυβέρνηση συγκέντ-
ρωσε όλο τον Αρμενικό Λαό στις έρημους της Συ-
ρίας και της Μεσοποταμίας, εκτοπίζοντας τους από 
τις πατρογονικές τους Εστίες. Γυναίκες, γέροι και 
μικρά παιδιά, περιπλανήθηκαν για μήνες στην έρη-
μο, χωρίς τροφή  και νερό και έχασαν την ζωή τους 
σε μια βασανιστική πορεία θανάτου. 

Ξένοι διπλωμάτες, περιηγητές, δημοσιογράφοι, 
Γερμανοί στρατιωτικοί παρατηρητές, αναφέρθησαν 
σε οργανωμένο σχέδιο εξολόθρευσης των Αρμενίων 
στα εδάφη της Ανατολίας και το περιέγραψαν εκ-
τενώς. 

Οι κατά συρροήν δολοφόνοι, οι βάρβαροι εγκλη-
ματίες Ταλαάτ, Ενβέρ, Τζεμάλ, Σαϊντ Πασά, Σακίρ 
Μπέη και αρκετοί άλλοι εμπνευστές της Γενοκτο-
νίας, την υλοποίησαν αδίστακτα, σκληρά και απάν-
θρωπα. 

Υπάρχουν συγκλονιστικά ντοκουμέντα, φωτο-
γραφίες και φιλμς από την ανελέητη σφαγή των 
Αρμενίων, αλλά το συγκλονιστικότερο είναι οι 
διηγήσεις και οι μνήμες των ανθρώπων μας. Των 
κυνηγημένων που έφθασαν και διασώθηκαν, και 
στο νησί μας, των συμπατριωτών μας  που είναι 
σήμερα εδώ, έστω κι αν έχουν πεθάνει, που είναι 
μαζί μας, μέσα από την θεσμική συνέχεια των 
παιδιών τους, των εγγονιών τους, των απογόνων 
τους, όλων εσάς αγαπημένοι μου Αρμένηδες της 
Κύπρου και της διασποράς. 

 Είναι εδώ μαζί μας, μέσα σε ότι μας έχουν 
διδάξει με την ζωή και τον θάνατο τους. 

Αυτούς σκεφτόμουν καθώς έγραφα την ομιλία 
και σε αυτούς την αφιερώνω. 

Ο αγώνας για την δικαίωση των θυμάτων και την 
εθνική δικαιοσύνη άρχισε τα αμέσως επόμενα  
χρόνια και συνεχίζεται αμείωτος. Με την επιχείρηση  
«Νέμεσις», και με την συνεχή εξέγερση της Αρμε-
νικής διασποράς, το Αρμενικό Ζήτημα  απέκτησε και 
διατηρεί δυναμική και βρίσκεται συνεχώς στο προσ-
κήνιο. Όλο το Αρμενικό Έθνος είναι στρατευμένο σ 
αυτόν τον Αγώνα, μαζί του κι εμείς, όλοι οι 
Ελεύθεροι Άνθρωποι του Κόσμου. 

Στις  24 Απριλίου του 1965, ένα εκατομμύ-
ριο  Αρμένιοι διαδήλωσαν στην Πρωτεύουσα της 
τότε Σοβιετικής Αρμενίας, ζητώντας την επιστροφή 
των Τουρκοκρατούμενων εδαφών και την αποκα-
τάσταση της μνήμης των θυμάτων της Γενοκτονίας.  
Η Αρμένισσα κομμουνίστρια ποιήτρια Σύλβα Κα-
πουτικιάν, έγραφε στον Τούρκο προοδευτικό 
ποιητή Ναζίμ Χικμέτ: «Θα συμφιλιωθούμε και 
θαγαπηθούμε, μόνον όταν μας επιστρέψετε τα εδά-
φη μας».  

Την ίδια μέρα, εκατοντάδες χιλιάδες Αρμένιοι 
διαδήλωσαν με τα ίδια αιτήματα στη Μόσχα. Αυτές 
οι διαδηλώσεις έσπρωξαν την Σοβιετική Κυβέρνηση 
να αναγνωρίσει επίσημα το έγκλημα της Γενοκ-
τονίας και να δημιουργήσει στο λόφο του Χελιδο-
νόκαστρου, στο ΤΖΙΤΖΕΡΝΑΚΑΠΕΡΤ του Ερεβάν, το 
επιβλητικό Μνημείο προς τιμήν των Θυμάτων και 
προς υπόδειξιν του Χρέους της Ανθρωπότητας 
προς τον Αρμενικό λαό. 

Ενός χρέους που επιβάλλει να προστατέψουμε 
την Ανθρωπότητα από κάθε μορφής εθνικό ξεκλή-
ρισμα και γενοκτονίες. 

Δυστυχώς, η Σοβιετική ηγεσία κώφευε στις εκ-
κλήσεις των Αρμενίων για το Ναγκόρνο Καραμπάχ 
και το Ναχιτζεβάν και η ανθρωπότητα αντιδρούσε 
πολύ νωθρά στα αιτήματα για την Αναγνώριση τη 
Γενοκτονίας. 

Μετά την δεκαετία του ’70, το Αρμενικό Ζήτη-
μα  έγινε  γνωστό σε όλο τον κόσμο, μέσα από την 
δυναμική παρουσία των αγωνιστών μας στην διεθνή 
σκηνή. 

 Ορόσημο για τον αγώνα  απετέλεσε το ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1987, με το 
οποίο  αναγνωρίστηκε η Γενοκτονία των Αρμενίων. 
Ακολούθησαν πολλά εθνικά, πολιτειακά και ομοσ-
πονδιακά κοινοβούλια που ανεγνώρισαν  επίσημα 
την. Μεταξύ αυτών βεβαίως αυτά της Ελλάδας και 
της Κύπρου. 

Από την πρώτη στιγμή της Ανεξαρτησίας της το 
1991, η  Δημοκρατία της Αρμενίας, στάθηκε στο 
πλευρό της Διασποράς, και έδωσε υπόσταση  στον 
διεκδικητικό  αγώνα του Αρμενικού Λαού. Με μια 
ιστορική παρέμβασή του ο Πρόεδρος της Δημοκ-
ρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ έθεσε το θέμα της Αναγνώρισης της Γενοκ-
τονίας  από την  Τουρκία.   

Σήμερα, 99 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα, η 
Τουρκία  συνεχίζει  την άτεγκτη στάση της άρνησης 
του εγκλήματος και της διαστρέβλωσης της Ιστο-
ρίας. Η Τουρκία, η οποία υποτίθεται ότι ακολουθεί 
πορεία  εκδημοκρατισμού, εξακολουθεί να περιφρο-
νεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των ιδίων των πολι-
τών της. Το περίφημο άρθρο 301 του Συντάγματος 
βάσει του οποίου διώκεται ποινικά η αναφορά και 
μόνο της λέξης Γενοκτονία, αποτελεί ένα παράδειγ-
μα για το πώς αντιλαμβάνεται η Τουρκία τις αρχές 
και τις ηθικές αξίες του σύγχρονου ευρωπαϊκού Πο-
λιτισμού. Η δολοφονία του Αρμένιου δημοσιογρά-
φου Χραντ Ντινκ στην Κωνσταντινούπολη το 2007, 
αποτελεί τη συνέχεια της Γενοκτονίας των Αρμενίων 
του 1915. Ωστόσο, πρέπει να χαιρετήσουμε τον 
ολοένα αυξανόμενο αριθμό Τούρκων ιστορικών, 
ακαδημαϊκών και διανοούμενων, όπως ο Νομπελίσ-
τας Ορχάν Παμούκ, ο Τανέρ Ακτσάμ, η Φετιγιέ Τσε-
τίν και ο Ραγκίπ Ζαράκολου, που αψηφώντας το 
κλίμα τρομοκρατίας που επιβάλουν οι ποινικοί και 
πολιτικοί διωγμοί του Τουρκικού Κράτους, αντι-
κρίζουν ευθέως την ιστορία και αναγνωρίζουν τη 
Γενοκτονία των Αρμενίων. 

Η αναβίωση του Παντουρανικού οράματος είναι 
φανερή σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. Η προσπάθεια της 
Τουρκίας να εξελιχθεί σε Νέο-Οθωμανικό ηγεμόνα 
της ευρύτερης περιοχής που εκτείνεται από την 
Ευρώπη μέχρι την Κεντρική Ασία, ίσως να είναι 
χρήσιμη στους εφήμερους σχεδιασμούς των ισχυ-
ρών της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκηνής, αλλά 
πιστεύουμε ότι σε βάθος χρόνου θα αποτελεί πάντα 
παράγοντα αποσταθεροποίησης για την περιοχή. 

Η Τουρκία άλλωστε εισέβαλλε πριν 40 χρόνια 
στην Κύπρο, κατέλαβε και έκτοτε κατέχει παράνομα 
το  βόρειο τμήμα του νησιού μας. 

 
 

Η Τουρκία οφείλει να αναγνωρίσει τις  

γενοκτονίες και να απολογηθεί  
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Η Τουρκία προκάλεσε και ενθαρρύνει την επιθε-
τικότητα του Αζερμπαϊτζάν απέναντι στον αρμενικό 
πληθυσμό του Ναγκόρνο Καραμπάχ, και προβάλλει 
εμπόδια στη δίκαιη επίλυση του ζητήματος της 
αυτοδιάθεσης του λαού του Αρτσάχ. Οι σφαγές των 
Νεοτούρκων συνεχίζονται κατά καιρούς με τις  σφα-
γές των Αζέρων στο Σουμκάιτ και το Μπακού, όπου 
τον Φλεβάρη του 1988, η Αζερική Κυβέρνηση προ-
έβη σε νέα γενοκτονία σε βάρος των αυτοχθόνων 
Αρμενίων της περιοχής, προκειμένου να καταστείλει 
το απελευθερωτικό κίνημα το Ναγκόρνο Καραμπάχ.  

Στις μέρες μας ζούμε την καταστροφή του αρμε-
νικού χωριού Κεσσάμπ,  στην γειτονική Συρία, όπου 
οι Αρμένιοι υποφέρουν και ξαναζούν ακόμα μία Γε-
νοκτονία. Σαν μία από τις τελευταίες πόλεις του Βα-
σίλειου της Κιλικίας που διατήρησε τον Αρμένικο 
πληθυσμό και χαρακτήρα, το Κεσάμπ, έχει ιδιαίτερη 
ιστορική σημασία για το Αρμένικο έθνος. 

Οι τελευταίες επιθέσεις, οι οποίες καταδικάσ-
τηκαν τόσο από τον Πρόεδρο της Βουλής όσο και 
από το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, επα-
νέφεραν τραγικές μνήμες όταν κατά τη διάρκεια 
των διωγμών και του εξοντωτικού σχεδίου της Γε-
νοκτονίας, το Κεσάμπ εκκενώθηκε από τους Τούρ-
κους και ο πληθυσμός της σκοτώθηκε ταυτόχρονα 
με τις σφαγές στα Άδανα το 1909, μια πράξη που 
επαναλήφθηκε το 1915. 

Η τραγωδία συνεχίστηκε με τον διωγμό των Αρ-
μενίων όταν η Τουρκία πήρε την Αλεξανδρέτα το 
1938, αφήνοντας και πάλι άμαχους στον δρόμο της 
προσφυγιάς. Με την τελική μοιρασιά που έγινε, το 
μισό της πόλης παρέμεινε στη Συρία και μεγάλες 
εκτάσεις καταλήφθηκαν από την Τουρκία. 

Είναι τουλάχιστον υποκρισία η επίσημη Τουρκία 
να αναφέρεται στην «διάσωση» των Αρμενικών 
οικογενειών από το Κεσσάμπ, την στιγμή που  γνώ-
ριζε πολύ καλά  ότι τις επιθέσεις στο ιστορικό αυτό 
προπύλαιο των Αρμενίων τις διέπραξαν τρομοκρά-
τες της Αλ Κάιντα και άλλες ομάδες που απολαμβά-
νουν την πλήρη υποστήριξη της Άγκυρας. 

Ψηλά, στα βουνά της Λατάκιας, το Κεσσάμπ εί-
ναι αρμενικό από την εποχή του βασιλιά Ντικράν, 
τον 1ο αιώνα προ Χριστού. Όπως και το ιστορικό 
Αρτσάχ, είναι τα τελευταία φρούρια του Αρμένικου 
έθνους, που η Τουρκία δεν χάνει την όποια ευ-
καιρία να τα εξουδετερώσει. Διότι, το Κεσσάμπ, 
όπως και το Αντζιάρ στο Λίβανο, το Ντέιρ Ελ Ζόρ 
στην έρημο της Συρίας, είναι τα μνημεία που μαρ-
τυρούν την Γενοκτονία, από όπου πέρασαν χιλιάδες 
και χιλιάδες άμαχοι. Αυτά τα μνημεία  η Άγκυρα  
θέλει να τα σβήσει από την ιστορία. 

Ακόμη ένα ζωντανό μνημείο της Γενοκτονίας, με-
ρικά μόλις μέτρα μακριά μας, είναι το τότε ορφα-
νοτροφείο του Μελκονιάν και το δασάκι που φύ-
τεψαν τα ορφανά παιδιά, επιζώντες και αυτοί της 
Γενοκτονίας. Δυστυχώς, με το κλείσιμο του σχολεί-
ου, οι Αρμένιοι της Κύπρου, όλος Αρμένικος λαός 
αλλά και όλος  Κυπριακός λαός  έγιναν φτωχότεροι. 
Δεν πρέπει να το αφήσουμε να σβηστεί από την 
μνήμη μας. Όπως και δεν πρέπει να σβηστεί το 
Κεσσάμπ.  Ούτε φυσικά το Αρτσάχ. 

Η Τουρκία βεβαίως έχει επιβάλει εδώ και 23 
χρόνια τον πλήρη αποκλεισμό της Αρμενίας από τον 
υπόλοιπο κόσμο. 

Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον Αγώνα 
του Αρμενικού Λαού. Για την αναγνώριση της Γε-

νοκτονίας από την Τουρκία, και για την  αποκατάσ-
ταση των συνεπειών της. Η αποκατάσταση αποτελεί 
βασικό παράγοντα για την ειρήνευση στην περιοχή. 

Στηρίζουμε τον Αγώνα των Αρμενίων σε όλα τα 
μέτωπα. Επιζητούμε την ποινικοποίησης της Άρνη-
σης της Γενοκτονίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι 
προσπάθειές μας για προώθηση του Αρμενικού Ζη-
τήματος εντατικοποιούνται μέσα στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Η Ομάδα Φιλίας Ε.Κ- Αρμενίας είναι 
πολύ ισχυρή και ελπίζουμε να γίνει πολύ ισχυ-
ρότερη με την νέα σύνοδο του κοινοβουλίου. 

 

Θα προχωρήσουμε συντεταγμένα για 
αναγνώριση και καταδίκη των Τουρκικών 
θηριωδιών. 

Το έγκλημα της γενοκτονίας του 1915 και όλων 
των θηριωδιών που ακολούθησαν, παραμένει εισέτι 
ατιμώρητο και τα θύματα της αποτροπιαστικής 
αυτής θηριωδίας αδικαίωτα. Η γενοκτονία των Αρ-
μενίων αποτελεί μια μελανή κηλίδα ντροπής για την 
παγκόσμια ιστορία.  

Εκτός  από  ιστορικό είναι και ένα πολιτικό γεγο-
νός, και έτσι οφείλει να το αντιμετωπίσει η παγκόσ-
μια κοινότητα. Η Ιστορία έχει καταγράψει τα γεγο-
νότα και έχει αποφανθεί. Το 1997 η έγκυρη Διεθνής 
Ένωση Ακαδημαϊκών και Μελετητών Γενοκτονίας 
εξέδωσε πόρισμα με το οποίο αναγνωρίζεται η Γε-
νοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων, και των 
Ασσυρίων της Μικράς Ασίας από την Τουρκία. Η 
ιστορία λοιπόν  δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό που 
μπορεί να αλλάξει είναι η πολιτική βούληση 
των  ισχυρών αυτού του  κόσμου. Η λύση του Αρμε-
νικού ζητήματος θα  προκύψει όταν θα ενταθούν οι 
πιέσεις προς την Τουρκία, σε τέτοιο βαθμό που θα 
την αναγκάσουν να συμμορφωθεί με τους κανόνες 
του Διεθνούς Δικαίου. 

Οι ψυχές των νεκρών μας δεν θα ησυχάσουν εάν 
δεν αποδοθεί δικαιοσύνη. Όπου δικαιοσύνη σημαί-
νει την ανάληψη της ευθύνης από την Τουρκία και 
την απολογία της προς το Αρμενικό Έθνος και την 
Παγκόσμια Κοινότητα. Για να κλείσουν οι πληγές 
και να αποκατασταθεί η τάξη. Το θέμα δεν είναι 
μόνο συναισθηματικό, δεν είναι εθνικό, δεν αφορά 
δηλαδή μόνο στους Αρμένιους, αλλά είναι ζήτημα 
αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας για ολόκληρη την ανθ-
ρωπότητα. Δεν μπορούν  να έχουν καταδικαστεί τα 
εγκλήματα των ΝΑΖΙ και η Τουρκία να απολαμβάνει 
ασυλίας για τα εγκλήματα της. Άλλωστε, η συγγνώ-
μη δεν καταδικάζει τον τουρκικό λαό με τον οποίο 
μπορούμε μαζί να ζήσουμε υπό καθεστώς ειρήνης 
και συνεργασίας, εάν η τουρκική Κυβέρνηση εγκα-
ταλείψει την επεκτατική της πολιτική. Αλλά τον 
λυτρώνει από το βάρος μιας συλλογικής ενοχής, 
μιας εξ αδιαιρέτου ευθύνης, που δεν του ανήκει, 
αλλά την φορτώνεται για τα εγκλήματα που διέ-
πραξε και διαπράττει η ηγεσία του.        

Άλλωστε, έχουν γραφτεί τόμοι ολόκληροι για 
την πιο σκοτεινή εκείνη σελίδα της παγκόσμιας 
ιστορίας, τη μαζική εξόντωση του αρμενικού λαού, 
που ενέπνευσε στον Πολωνό δικηγόρο Ραφαέλ Λέμ-
κιν τον όρο «ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ», το 1943. Με τον προ-
σωπικό αγώνα του Λέμκιν, στην συνέχεια τα Ηνω-
μένα Έθνη αναγνώρισαν την γενοκτονία ως απα-
ράγραπτο έγκλημα 

Προτού καν γίνει το εβραϊκό Ολοκαύτωμα, ο 
Λέμκιν, αναρωτιόταν “γιατί άραγε είναι έγκλημα 
όταν ένας άνθρωπος σκοτώνει έναν άλλον, και δεν 
είναι έγκλημα όταν μια κυβέρνηση σκοτώνει ένα 
εκατομμύριο ανθρώπους;”  

Τα εγκλήματα εναντίον ολοκλήρων εθνών δεν 
μπορεί να διαγράφονται από τις σελίδες της Ιστο-
ρίας. Δεν μπορεί να αποφασίζουν κάποιοι ότι με την 
διαγραφή των εγκλημάτων από την καταγεγραμ-
μένη ιστορία, οι λαοί θα έλθουν πιο κοντά και θα 
αμβλυνθούν οι διαφορές τους. Άλλωστε δεν τόλ-
μησε ποτέ κανείς να ζητήσει να διαγραφεί το ολο-
καύτωμα των Εβραίων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 
από τις σελίδες της Ιστορίας που διδάσκονται τα 
Εβραιόπουλα, δεν ζήτησε κανείς να κλείσει το 
Άουσβιτς και το Νταχάου και το Μάουτχαουζεν, για 
να πάψουν οι Εβραίοι «να μισούν τους Γερμανούς». 
Η Διεθνής Κοινότητα ζήτησε από την Γερμανία να 
απολογηθεί για το έγκλημα και να τιμήσει την μνή-

μη των θυμάτων. Η Γερμανία το έπραξε με από τις 
ενέργειες του Μεγάλου πολιτικού Βίλλυ Μπράντ και 
εξαγνίστηκε μέσα από την αγάπη και την αδελφο-
σύνη που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους Γερμανούς 
και τους Εβραίους. Το ίδιο οφείλει να κάνει και η 
Τουρκία για την Γενοκτονία των Αρμενίων, των 
Ελλήνων και των άλλων λαών της Μικράς Ασίας 
στις αρχές της 20ου αιώνα. Τα εγκλήματα της Τουρ-
κίας που γρήγορα ξεχάστηκαν από την διεθνή κοι-
νότητα και διεγράφησαν, όπλισαν το χέρι του Χίτ-
λερ, που δήλωσε ξεκινώντας την σφαγή των Εβραί-
ων, «ποιος θυμάται τώρα την σφαγή των Αρμε-
νίων». 

 Η Τουρκία δεν έχει κατανοήσει το μέγεθος του 
διαπραχθέντος εγκλήματος. Όσοι επιμένουν πως το 
έγκλημα αυτό και τα ανάλογα σε βάρος των Ελλή-
νων στην Μικρά Ασία και στην Κύπρο θα σβήσουν 
αν απλώς τα διαγράψουμε από την Ιστορία, δια-
πράττουν μέγιστο λάθος. 
 

Η Τουρκία οφείλει να αναγνωρίσει τις 
γενοκτονίες και να απολογηθεί.  

Και αυτό θα αποτελέσει κάλλιστο μάθημα πολιτι-
κής αγωγής που θα αποκαθαίρει τους Τούρκους 
από το έγκλημα και θα επιτρέψει στα θύματα να 
αναπτύξουν φιλικά αισθήματα προς αυτούς. Όσο 
πεισματικά η Τουρκία αρνείται την σφαγή τόσο οι 
Τούρκοι θα παραμένουν σφαγείς στην συλλογική 
συνείδηση των Εθνών. Δεν μπορεί η σημερινή Τουρ-
κία να κτυπά την πόρτα της ΕΕ και να δηλώνει ότι 
μπορεί να εναρμονιστεί με τι αρχές και αξίες της ΕΕ, 
αλλά να μην σέβεται τους γειτονικούς της λαούς. 
Τους λαούς που κατοικούσαν στην ίδια της την επι-
κράτεια και των οποίων μόνο υπολείμματα υπάρ-
χουν σήμερα εκεί. Τα τελευταία επεισόδια στην 
Κωνσταντινούπολη και αλλού αποδεικνύουν γιατί 
θα έπρεπε να ζητήσει η Άγκυρα συγνώμη για τη 
σφαγή των Αρμενίων. Ερμηνεύει όμως και την πεισ-
ματική άρνηση της Τουρκίας να απολογηθεί. Η χώ-
ρα αυτή δεν  σέβεται τους  δικούς του πολίτες. Πώς 
να σεβαστεί του Αρμένιους, τους Κούρδους, τους 
Έλληνες;  

Οι  Αρμένιοι φρόντισαν να κρατήσουν άσβεστες 
τις μνήμες οι οποίες μέσα από το πέρασμα του χρό-
νου και μέσα από μαρτυρίες έχουν γίνει ιστορικό 
υλικό που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Η σημε-
ρινή Τουρκική Κυβέρνηση συνεχίζει να μας θυμίζει 
το έγκλημα με την δικτατορική καταπιεστική πολιτι-
κή που διαχρονικά ασκείται εναντίον του ιδίου του 
Τουρκικού λαού. Γιατί γνωρίζει πως λίγη Δημοκρα-
τία παραπάνω να προσφέρει στον λαό, μια χαρα-
μάδα Δημοκρατίας να ανοίξει, η Τουρκία θα πάψει 
να υπάρχει με την μορφή που την ξέρουμε σήμερα 
και θα έχει την τύχη της Σοβιετικής Ένωσης και της 
Γιουγκοσλαβίας.  

Βεβαίως, ο δικός μας πολιτισμός, το ήθος και 
αρχές μας, δεν επιζητούν εκδίκηση. Διότι η Δημο-
κρατία τιμωρεί, η Δημοκρατία διδάσκει αλλά δεν 
εκδικείται. Ζητούμε δικαιοσύνη, ζητούμε το αυτο-
νόητο: Να γαληνέψουν οι ψυχές των σφαγιασθέν-
των Αρμενίων. Για να επικρατήσει επιτέλους η 
Ειρήνη. Αλλά η Ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς 
την Δικαιοσύνη και Δικαιοσύνη δε μπορεί να υπάρ-
ξει χωρίς την Ελευθερία. Για να οικοδομήσουμε μια 
νέα εποχή, η οποία δεν θα στηρίζεται στο παρελ-
θόν, στις πρακτικές των αιμοσταγών Σουλτάνων και 
του εξανδραποδισμού των υποδούλων, αλλά πάνω 
σε υγιείς δημοκρατικές βάσεις αμοιβαίου σεβασμού 
και  αδελφοσύνης  των λαών. Επάνω στις αρχές και 
τι αξίες της ΕΕ, στην οποία η Τουρκία επιθυμεί 
διακαώς να ενταχθεί.  

Παράλληλα, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπά-
θεια μας, για την δίκαιη επίλυση του Κυπριακού 
προβλήματος, για την απαλλαγή από την κατοχή 
και τον στρατό της Τουρκίας, τους εποίκους και 
τους γκρίζους λύκους. Θα συνεχίσουμε την πάλη 
μας για την Αυτοδιάθεση του λαού του Αρτσάχ που 
με τον ηρωικό του Αγώνα κέρδισε την Ελευθερία 
του, για την πρόοδο, την ευημερία και την δημο-
κρατία στην Αρμενία, για την προβολή του πανάρ-
χαιου αρμενικού πολιτισμού στην ΕΕ γα την διά-
σωση της Αρμενικής γλώσσα και για την ένταξη της 
Αρμενία στην ΕΕ εάν αυτό επιθυμούν οι Αρμένιοι 
πολίτες.  

Շար. Էջ 11-էն  Թէոխարուս... 



«Դիտէ՛ դուն ալ տղաս ու օրին մէկը երբ մեծ-

նաս, գուցէ կը գրես տեսածներուդ մասին»: 
Հօրենական մեծ մայրս՝ Եւնիկէ Գունտագճեան

-Ճէպէճեան՝ 1916-ին իր անդրանիկ զաւկին Ռո-

պերտին (հօրեղբայրս՝ յետագային բժշկապետ 
Ճէպէճեան)՝ որ հազիւ եօթը տարեկան էր, ձեռքէն 

բռնելով կը տանի զինք Հալէպի հոգետունի շըր-
ջանը: «Կ'ուզեմ որ քաջութիւնը ունենաս տեսնե-

լու թէ ինչպէս հոգետունի բակին ու հարեւան 
նրբանցքներուն մէջ գիշերով մահացած գաղթա-

կաններու դիակները սայլի մէջ բեռցնելով կը 

տանին հասարակաց փոսը նետելու: Դիտէ դուն 
ալ տղաս ու օրին մէկը երբ մեծնաս, գուցէ կը 

գրես տեսածներուդ մասին:» 
Եւնիկէ Ճէպէճեանի «Քաջութիւնը» իր զաւկին 

ցոյց տալու հայերու անշնչացած մարմինները՝ 

եթէ մէկ կողմէ հայուն Ցեղասպանութեան ահա-
ւորութիւնը ցոյց տալ է՝ բայց նաեւ անոր վերապ-

րելու հրամայականին: 
Եւնիկէի քաջութիւնը կը շարունակուի: Նկատի 

ունենալով որ ամուսինը Օսմանեան բանակի մէջ 
բժիշկ-զինուորական էր՝ կրցած էր իր տան մէջ 

Հալէպ՝ պահել մեծ թիւով ազգակիցներ ու փա-

խըստական տարագիրներ՝ որոնք այլապէս են-
թակայ էին Տէր-Զօր քշուելու: Եղած է ատեններ 

որ վտանգը աչքը առած՝ ան պահած է աւելի քան 
քսաներեք հայորդիներ իր տան մէջ: Ու տակա-

ւին՝ ան յաճախ կ'այցելէր գաղթակայաններ՝ Հա-

լէպի տարբեր շրջանները՝ հագուստ բաժնելով եւ 
սնունդի մատակարարման կարգադրութիւններ 

ընելով: Եւ որպէսզի ոստիկանութեան ուշադրու-
թենէն խուսափի՝ ինքզինք կը ծածկէր սեւ լաչա-

կով որպէս մահմետական կին...: 

 Եւնիկէի քաջութիւնը եթէ նկարագրային է՝ 
բայց նաեւ արդիւնք է իր ապրած փորձառու-

թեանը...: 1909-ի եւ 1915-ի Ցեղասպանութեան 
օրերուն՝ կորսնցուցած է աւելի քան 25 հարա-

զատ իր ընտանիքէն՝ ներարեալ հայրը եւ երեք 
եղբայրները ...: 

Ու կրտսեր եղբօրը՝ Ռոպերտին քստմնելի ոճի-

րը ...: Բայց արդեօք ո՞ր մէկ ոճիրը քստմնելի չէր 
այդ արհաւիրքի օրերուն ...: 

1909: Եւնիկէի կրտսեր եղբայրը՝ Ռոպերտ 14 
տարեկանին գիւղին մէջ (Հասան Պէյլի) պահելը 

ապահով չէր թուեր ըլլալ: Ռոպերտի մայրը՝ գըր-

պանը հինգ դահեկան դնելով՝ կը պատուիրէ որ 
լեռները ապաստանած բազմութիւններուն միա-

նայ գիւղէն դուրս: Ռոպերտը իր օրերը կ'անցնէ 
լեռներուն մէջ պահուըտելով տարբեր տեղեր: 

Շրջան մը ետք՝ լուրեր կը տարածուէր որ հաս-
տատուած է ապահովութիւնը՝ եւ լեռները ապաս-

տանած խումբ մը հայեր ներառեալ Ռոպերտը՝ 

վար կ'իջնեն եւ կը սկսին ուղղուիլ դէպի Պախճէ 
գիւղը: Բայց ճամբան կը հանդիպին խումբ մը 

զինեալներու՝ որոնք իրենց վրայ յարձակելով կը 

սպաննեն խումբի անդամները: Ռոպերտը՝ վիզէն 
վիրաւորուած՝ արիւնլուայ կ'իյնայ դիակներուն 

մէջ կիսամեռ: Զինեալներուն մէկնումէն ետք՝ ուշ-

քի գալով եւ վիզի վէրքը կապելով իր գօտիով, կը 
պահուըտի Գուլիա կոչուած մօտակայ գիւղի մը 

ջաղացքին մէջ: Բայց թուրք զինեալները կը մըտ-
նեն նաեւ ջաղացք եւ դուրս կը հանեն վիրաւոր 

Ռոպերտը...: Ռոպերտ կալանուած վիճակի մէջ՝ 
կը պաղատի զինեալներուն որ խնայեն իր 

կեանքը...: Կը խոստանայ մօրը կողմէ իրեն 

տրուած հինգ դահեկանը եւ այլ իրեր իրենց 
տալու: Ու տակաւին կ'աղաչէ իրենց, որպէսզի 

զինք յանձնեն իր երեց եղբօրը՝ Տօքթ. Ֆիլիփ 
Յովնանեանին, որ ծանօթ բժիշկ է, եւ որ կրնար 

զիրենք առատապէս վարձատրել ու ձրիաբար 

խնամել...: Ռոպերտի աղաչանքը կը մնայ անօ-
գուտ: Զինեալներու խմբին մէջէն՝ Չոպան կոչ-

ւող «հրէշ»ը, զէնքը կը պարպէ Ռոպերտի գըլ-
խուն...: 

Ռոպերտ գետին կը փռուի ու կը մեռնի ան-

թաղ...: Ժամանակ մը ետք՝ գիւղացիները կը գըտ-
նեն Ռոպերտի ոսկորները իր հագուստներուն 

կից...: 
Բայց պատմութինը տակաւին պիտի շարու-

նակուի...: 

Եւ ինչքան իրական է ժողովրդային ասաց-
ւածքը որ կ'ըսէ «Լեռներ իրար չեն հանդիպիր՝ 

բայց մարդիկ այո...» եւ պիտի սպասել հանդի-
պումը Տօքթ. Ֆիլիփ Յովնանեանի եւ Չոպան՝ իմ-

մա  «հրէշ»ին միջեւ ...: 

Տօքթ. Ֆիլիփ Յովնանեան ուսանած էր Տար-
սոնի Գոլէճին մէջ՝ որմէ ետք անցած էր Սիրիըն 

Փրոթեսթընթ Գոլէճ (այժմ Ամերիկեան համալսա-
րան) Պէյրութ՝ եւ մասնագիտացած որպէս բժիշկ: 

Ան իր մականունը Գունտագճեանէ փոխած է 
Յովնանեանի, նկատի ունենալով որ ան իր մեծ 

հօր անունով արձանագրուած էր: Բայց նաեւ՝ 

«Գունտագ» կը նշանակէր զէնքի կոթ՝ ինչ որ 
կրնայ զգայնութիւններու դուռ բանալ այդ օրե-

րուն...: 
Տօքթ. Ֆիլիփի հայրը՝ Վեր. Յակոբ Գունտագ-

ճեան, կ'ուզէր որ իր որդին բժիշկ դառնար եւ գիւ-

ղին մէջ ծառայէր: «Ես կ'ուզեմ որ տղաս բժիշկ 
դառնայ եւ իր ժողովուրդին ծառայէ գիւղին մէջ՝ 

ուր բժիշկ չկայ»: Եթէ Ֆիլիփ որոշ ժամանակ մը 
«ենթարկուեցաւ» հօրը կամքին, բայց ստիպուած 

եղաւ մեկնիլ Այնթապ՝ երբ հրաւէր ստացաւ կա-

տարելագործելու իր մասնագիտութիւնը այդ օրե-
րուն հռչակ առած Տօքթ. Շեփըրտի հիւանդանո-

ցին մէջ: Եւ Այնթապ երթալու որոշումը խնայեց 
Ֆիլիփի կեանքը՝ մինչ հայրն ու իր ընտանիքէն 

քսանհինգ անդամներ սպաննուեցան Ատանայի 
կոտորածներուն ժամանակ եւ Հասան Պէյլի 

իրենց շրջանին քանդումներուն եւ կոտորածնե-

րուն որպէս հետեւանք ...: 
Գերմանական «Էյնթիլի» հիւանդանոցին մէջ, 

Տօքթ. Ֆիլիփ ձեռք ձգեց լայն փորձառութիւն եւ 
մեծ հռչակ: Բոլորին կողմէ դարձաւ սիրուած եւ 

յարգուած բժիշկը: Անոր ծառայասէր բնաւորու-

թիւնը եւ մարդկային-քրիստոնէական հոգին ակ-
ներեւ էր: 

Բժշկական մասնագիտութեան մէջ, ան ձեռք 

ձգեց մեծ  փորձառութիւններ եւ կրցաւ կատարել 
բարդ գործողութիւններ ներարեալ այն իւրայա-

տուկ գործողութիւնը՝ որուն «Վէրքը խորունկ 

էր»...: 
Թուրք մը փամփուշտով զարնուած՝ դիմեց  

Տօքթ. Ֆիլիփ Յովնանեանի եւ նոյնինքն  Էյնթէլիի 
հիւանդանոցին մէջ: Տօքթ. Ֆիլիփ յանձն առաւ 

հանել կապարը մարմնին մէջէն: Վիրաբուժու-

թեան ժամանակ, Տօքթ. Ֆիլիփ կ'ապրէր արտա-
սովոր յուզում, ու տակաւին կը քրտնէր եւ կը հե-

ւար...:  Բուժքոյրերու եւ իր չորս կողմի միւս 
բժիշկներուն համար քիչ մը տարօրինակ թուե-

ցաւ Տօքթ. Ֆիլիփի այս երեւոյթները...: Վերջա-
պէս, ան ծանօթ բժիշկ էր եւ չէին կրնար կաս-

կածիլ իր կարողութիւններուն վրայ: Եւ չուշացաւ 

անոնց հարցումը Տօքթ. Ֆիլիփին, թէ ինչո՞ւ այդ-
քան ազդուած ու տակնուվրայ է...: «Վէրքը 

խորունկ է» եղաւ անոր պատասխանը: Պահ մը 
անոնք կարծեցին թէ Տօքթ. Ֆիլիփ կը խօսի վէրքի 

ու անոր ֆիզիքական հետքերուն խորունկու-

թեանը մասին...: Բայց չ'ուշացաւ Տօքթ. Ֆիլիփի 
յստակացումը...: «Վէրքը խորունկ է ոչ թէ հիւան-

դին՝ այլ իմ մէջ»: Եւ ինքզինք վերագտնելով շա-
րունակած է. «Այս մարդը սպաննիչը եղած է եղ-

բօրս: Ջաղացքի թաքստոցէն դուրս բերելով 
գնդակահարած է զինք, անտեսելով անոր պա-

ղատանքը: Դիակն ալ թողած է անթաղ...»: 

Ռոպերտը սպաննողը՝ Չոպան (իմմա «հրէշը») 
եւ Ռոպերտին եղբօր՝ Տօքթ. Ֆիլիփ Յովնանեանի 

հանդիպումը մի քանի տարիներ ետք...: 
Չոպանը հիւանդանոց մնաց եւ արժանացաւ 

Տօքթ. Ֆիլիփի խնամքին: Զինք արձակելէ ետք՝ 

Տօքթ. Ֆիլիփ կ'ըսէ «Դէ՜հ հիմա գնա, եթէ դուք 
սպաննել գիտէք, մենք ալ գիտենք բուժել...»: 

Տօքթ. Ֆիլիփ Յովնանեանի «զսպուած» վրէժխնդ-
րութիւնն էր...: 

Տոքթ. Ֆիլիփ Յովնանեան իր մարդկային ու 

քրիստոնէական կեցուածքներուն ու նկարագրին 
կողքին՝ ունէր ազգային հասարակական լայն 

գործունէութիւն: Ան միշտ նեցուկ կանցնեցաւ 
հայ ժողովուրդի ինքնապաշտպանութեան գա-

ղափարին՝ եւ անոր համար կռուուղ քաջամար-
տիկներուն: Ան գիշերով կ'այցելէր հայ ֆետայի-

ներուն եւ կը խնամէր բոլոր վիրաւորեալները, եւ 

դեղ ու սնունդ կը հայթայթէր անտեսելով ամէն 
վտանգ: 

Տօքթ. Ֆիլիփ Յովնանեան՝ որ կրցած էր բուժել 
մեծ թիւով հիւանդներ ու վիրաւորներ՝ չի կրցաւ 

ինք իր մատէն ստացած աննշան վէրքին դար-

ման մը գտնել: Ան վարակուեցաւ արեան ծանր 
թունաւորումով եւ տառապեցաւ 40 աստիճանէ 

վեր ջերմութեամբ, եւ մահացաւ 1936 թուականին 
հազիւ թեւակոխած 56 տարիքը...: 

Տօքթ. Ռոպէրտ Ճէպէճեան՝ հօրեղբայրս եւ որ 
նաեւ անուանուած էր իր սպաննուած մօրեղբօր 

անունով՝ հաւատարիմ մնաց իր մօր Եւնիկէի թե-

լադրանքին ու գրի առաւ այս բոլորը իր յուշերուն 
մէջ : Եթէ գրի առաւ որպէս պատմութիւն՝ բայց 

նաեւ ժառանգ ու մարտահրաւէր: Ժառանգ իր ըն-
տանիքին՝ եւ մարտահրաւէր՝ թէ հայը պէտք է 

շարունակէ իր կեանքին պայքարը...: Թէ հայուն 

«Վէրքը խորունկ է» ու տակաւին ըստ պատշաճի 
չէ բուժուած...: 

Բայց նաեւ կայ պատուէրը...: Եւ պատուէրին 
հետ իրականութիւնը... թէ այս «Խորունկ վէրքը» 

որքան որ իրական է, բայց չ'ընկճեց հայը...: Այլ 

իր հետ Ցեղասպանութեան իւրաքանչիւր կեանքի 
հանգրուանին՝ հոս թէ հոն՝ հայը կրցաւ գտնել իր 

«բուժումի» ապրող ու ապրելու հնարքները...: Եւ 
այս հնարքներով՝ հայը կը կենայ այսօր որպէս 

վերապրող իրականութիւն եւ կը նայի 100-ամեա-
կին ու իր արդար պահանջատիրութեամբը...: 

Տօքթ. Ֆիլիփ Յովնանեանի «Խորունկ Վէրքը» 

իւրաքանչիւր հայունն է: Հայկական Պետակա-
նութիւն ու Սփիւռքահայ իրականութիւն եւ աշ-

խարհով մէկտեղ...: Այս «Խորունկ վէրքը» աւանդ 
է՝ որ հայը պէտք է շարունակէ տանիլ՝ 100-ամ-

եակ ու անդին, մինչեւ իր պահանջատիրութեանը 

հասնիլը...: 
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«Վէրքը Խորունկ Է…» 
Հրայր Ճէպէճեան 

Շար. Էջ 11-էն  Թէոխարուս.. 

Ֆիլիպ Յովնանեան, 1880-1936 

 

Αδελφοί Αρμένιοι, σήμερα στο νησί μας, μας 
βασανίζει η άγνοια και η αδιαφορία, η παρακμή 
και η πνευματική  ένδεια. 

Δεν πρέπει όμως να επιτρέψουμε σε κανένα να 
επενδύσει στην απόγνωση μας και να καταρρα-
κώνει την αξιοπρέπεια μας. Οφείλουμε να ανακτή-
σουμε την αλκή και την σπαργή μας, την αισιο-
δοξία και την ελπίδα. Να ξεφύγουμε από την οικο-
νομική δυσπραγία και τον ευτελισμό. Να επενδύ-
σουμε στην πνευματική μας έγερση και ξανασυ-
ναντηθούμε με τις αξίες και τα ιδανικά μας.  

Για να οδηγηθούμε στο πεπρωμένο των Ελευθέ-
ρων Ανθρώπων. 

Οι Λαοί μας, οι περήφανοι ιστορικοί και αδού-
λωτοι λαοί των Ελλήνων και των Αρμενίων, πρέ-
πει να ζήσουν, να μεγαλουργήσουν, να πορεύον-
ται μαζί προς την Πρόοδο, στηρίζοντας ο ένας τον 
άλλο . 

Ζήτω η Ελεύθερη Αρμενία, Ζήτω το Ελεύθερο 
Αρτσάχ, Ζήτω η Ελεύθερη Κύπρος. 
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  ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 99-ԱՄԵԱԿԸ ԱՐԺԱՆԱՎԱՅԵԼ 
ԿԵՐՊՈՎ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ԿԻՊՐԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԻՆ ԿՈՂՄԷ 

 

ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ  

ՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆԻ ԽՕՍՔԸ  
(ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ 10 ԱՊՐԻԼ 2014-ԻՆ) 

 

Συμπληρώνονται φέτος 99 χρόνια 
από τις 24 Απριλίου του 1915, ημερο-
μηνία κατά την οποία ξεκίνησε επίση-
μα η Γενοκτονία των Αρμενίων από 
τους Οθωμανούς και τους Νεότουρ-
κους. Μέχρι το 1923 είχαν χάσει τη 
ζωή τους περισσότεροι από 
1.500.000 αθώοι Αρμένιοι, οι οποίοι 
βασανίστηκαν, θανατώθηκαν, σφα-
γιάστηκαν ή οδηγήθηκαν σε πορείες 
θανάτου. 

Το σχέδιο όμως για την εξόντωση 
των Αρμενίων της Οθω-μανικής Αυτοκρατορίας δεν καταστρώθηκε το 
1915, αλλά αρκετά χρόνια νωρίτερα. Πιο συγκεκριμένα, ο Σουλτάνος 
Abdul Hamid πιστεύοντας ότι τα δεινά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
πηγάζουν από τους Χριστιανούς  διέταξε, μεταξύ 1894 και 1896, τη σφαγή 
περίπου 300.000 Αρμενίων και μόνο στα Άδανα το 1909, οι Νεότουρκοι 
εξόντωσαν περίπου 30.000 Αρμένιους.  

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το μόνο «έγκλημα» των αθώων αυτών 
Αρμενίων ήταν η διαφορετική καταγωγή και η χριστιανική τους πίστη. Οι 
φιλόδοξοι Νεότουρκοι οραματίζονταν μια παντουρανική υπεραυτοκρα-
τορία από τα Βαλκάνια μέχρι τη Σιβηρία, στην οποία απλά δεν υπήρχε 
χώρος για μη μουσουλμανικές κοινότητες. Έτσι η ύπαρξη Ελλήνων, Αρμε-
νίων, Ασσυρίων και άλλων Χριστιανών στους κόλπους της καταρρέουσας 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θεωρείτο πλέον εμπόδιο στα εθνικιστικά τους 
σχέδια.  Για να εντείνουν το μίσος και το φανατισμό των Τούρκων αλλά και 
των Κούρδων, η ηγεσία των Νεότουρκων επέρριπτε στους Αρμένιους την 
ευθύνη για την αποσύνθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατηγορών-
τας τους ότι συνεργάζονταν με τις Μεγάλες Δυνάμεις με σκοπό τη διάλυση 
της.  

Άμεσο αποτέλεσμα του εκτοπισμού όσων επέζησαν ή ξέφυγαν από τις 
θηριωδίες των Τούρκων ήταν ο διασκορπισμός εκατοντάδων χιλιάδων 
Αρμενίων σε δεκάδες χώρες της Μέσης Ανατολής, της Ευρώπης, της Ασίας 
και της Αμερικής και η δημιουργία της Αρμενικής Διασποράς. Ανάμεσα 
στις χώρες όπου βρήκαν καταφύγιο ήταν και η μικρή μας Κύπρος, που 
άνοιξε διάπλατα τις αγκάλες της για να δεχθεί σχεδόν 10.000 κατα-
τρεγμένους Αρμένιους πρόσφυγες, μερικοί εκ των οποίων παρέμειναν για 
πάντα εδώ. 

Ωστόσο, το έγκλημα της πρώτης μεγάλης γενοκτονίας του 20ου αιώνα 
παραμένει χωρίς δικαίωση μέχρι σήμερα και οι ένοχοι ατιμώρητοι. Δεν 
ζητούμε εκδίκηση, αλλά δικαίωση. Προσβλέπουμε στην καθολική αναγ-
νώριση των αδιαμφισβήτητων ιστορικών γεγονότων της Γενοκτονίας, όπως 
τα κατέγραψαν εκατοντάδες ανεξάρτητοι αυτόπτες μάρτυρες και φυ-
λάσσονται σε αρχεία σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Δυστυχώς η πεισματική άρνηση της Τουρκίας να αποδεχθεί το αιμα-
τοβαμμένο της παρελθόν υπήρξε επιτυχής. Με εκβιασμούς και απειλές, με 
καλά οργανωμένη δικτύωση στα πολιτικά και τα ακαδημαϊκά λόμπυ, αλλά 
και εκμεταλλευόμενη τη στρατηγική της θέση και την αγοραστική της 
δύναμη, έχει καταφέρει να αποτρέψει αρκετές χώρες από το να αναγ-
νωρίσουν επιτέλους την Αρμενική Γενοκτονία. Σε ορισμένες δε περιπ-
τώσεις, οι χώρες αυτές προφασίζονται ότι τέτοια ζητήματα δεν αφορούν 
τους νομοθέτες των χωρών τους αλλά τους ιστορικούς του μέλλοντος. 

Παρόλα αυτά, την Αρμενική Γενοκτονία έχουν ήδη αναγνωρίσει 21 
χώρες, 43 από τις 50 Πολιτείες της Αμερικής, ορισμένες τοπικές κυβερ-
νήσεις, καθώς και διεθνείς οργανισμοί. Καθώς προσεγγίζουμε τα 100 
χρόνια του φρικτού αυτού εγκλήματος, άρχισε να δημιουργείται μια και-
νούργια δυναμική για ανακίνηση του θέματος στα διεθνή φόρουμ, δί-
νοντας ελπίδα στον Αρμενικό λαό ότι η Γενοκτονία των προγόνων τους θα 
τύχει αναγνώρισης από περισσότερες χώρες. 

Ανάμεσα στις χώρες που αναγνώρισαν την Αρμενική Γενοκτονία είναι 
και η Κύπρος, η οποία υπήρξε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα και η δεύτερη 
στον κόσμο, που έκανε την τολμηρή για την εποχή κίνηση, να αναγνωρίσει 
την Αρμενική Γενοκτονία με το Ψήφισμα 36/1975, το οποίο ενέκρινε ομό-
φωνα η Βουλή των Αντιπροσώπων. Το γεγονός αυτό είναι μόνο ένα από τα 
πολλά που δείχνουν την ηθική, αλλά και την έμπρακτη συμπαράσταση των 
Κυπρίων στον άνισο, αλλά δίκαιο αγώνα των Αρμενίων. Αναγνωρίζοντας 
αυτό οι απανταχού Αρμένιοι είναι πάντοτε συμπαραστάτες στον επίσης 
άνισο και δίκαιο αγώνα των Κυπρίων.  Οι δύο λαοί πλάι-πλάι απαιτούν 
δικαίωση για τις βαρβαρότητες που διέπραξε σε βάρος τους η Τουρκία. 

Τελειώνοντας  θα ήθελα να τονίσω ότι η μνήμη για μας παραμένει ζων-
τανή.  Έχουμε χρέος να την κρατάμε ζωντανή.  Έχουμε χρέος να μην ξεχ-
νάμε.  Έχουμε επίσης καθήκον να είμαστε σε εγρήγορση γιατί ούτε μπο-
ρούμε, ούτε δικαιούμαστε να αφήσουμε ανεξόφλητο το χρέος προς τους 
προγόνους μας. 

Կիպրոսի մէջ Հայկական Ցեղասպա-

նութեան 99-ամեակի ոգեկոչման ձեռ-
նարկները սկիզբ առին Ապրիլ 23-ին 

քայլարշաւով, որու մէկնակէտն էր Նի-
կոսիոյ Մակարիոս պողոտան։ 150-է 

աւելի երիտասարդներ, պատանիներ, 

ինչպէս նաեւ երեցներ, դրօշակներով ու 
պաստառներով, տողանցեցին մայրա-

քաղաքի բանուկ պողոտաներէն, բա-
ցագանչելով լոզունգներ, որոնք կը դա-

տապարտէին ջարդարար Թուրք պետու-
թիւնը եւ կը պահանջէին հայ ժողովուր-

դին համար արդարութիւն եւ հատու-

ցում։ 

Արմենիաս պողոտայի սկիզբը, քայ-
լարշաւին միացան կիպրահայ համայն-

քի 200-է աւելի երեցներ, առաջնորդու-
թեամբ համայնքի հոգեւոր եւ քաղա-

քական ղեկավարութեան եւ տեղական 

քաղաքական անձնաւորութիւններու։ 
Քայլարշաւը կանգ առաւ Ցեղասպա-

նութեան Յուշակոթողին առջեւ, ուր տե-
ղի ունեցաւ հսկում։ Յաջորդաբար խօսք 

առին Կիպրահայոց Թեմի Կաթ. Փոխա-

նորդ Վարուժան Արքեպիսկոպոս, 
Հայ Համայնքի Պետ. Ներկայացուցիչ 

Վարդգէս Մահտեսեան, ինչպէս նաեւ 
օրուայ պատգամախօս՝ Եւրոերեսփո-

խան Տոքթ. Էլէնի Թէոխարուս, որ իր 
զօրակցութիւնը յայտնեց հայ ժողո-

վուրդի արդար պայքարին, խոստանա-

լով որ իբրեւ Եւրոերեսփոխան իր կարե-

լին պիտի ընէ, հետապնդելու միջազգա-

յին հանրութեան եւ մանաւանդ՝ Թուր-
քիոյ կողմէ Ցեղասպանութեան ճանաչ-

ման հարցը։  
Յաջորդեց ծաղկեպսակներու զետե-

ղում պաշտօնական անձնաւորութիւն-

ներուն եւ ծաղիկներու զետեղում՝ ժողո-
վուրդին կողմէ։ Յայտագրին իր մաս-

նակցութիւնը բերաւ  Ս. Աստուածածին 
եկեղեցւոյ երգչախումբը։ 

Ապրիլ 24-ի առաւօտեան Ս. Աստուա-
ծածին եկեղեցիին մէջ մատուցուեցաւ Ս. 

Պատարագ եւ հոգեհանգստեան արարո-

ղութիւն, ի յիշատակ Մեծ Եղեռնի զոհե-
րուն։  

Ոգեկոչման Յանձնախումբը Շաբաթ, 

26 Ապրիլին, կազմակերպած էր արիւ-
նատուութիւն “Նարեկ” վարժարանի նա-

խասրահին մէջ, ի յիշատակ մեր բիւրա-

ւոր նահատակներուն:  
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ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ՀԱՒԱՔ 

Նախաձեռնութեամբ ու կազմակերպութեամբ 

ՀՅԴ, ՍԴՀԿ եւ ՌԱԿ տեղական մարմիններուն, 9 
Ապրիլին Նիկոսիոյ «Նարեկ» վարժարանի հան-

դիսասրահին մէջ տեղի ունեցաւ Քեսապի մասին 
զեկուցական հաւաք մը, որուն ներկայ գտնուե-

ցան հայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ 

Վարդգէս Մահտեսեան, հոգեւոր հայրեր, ազգա-
յին, կրթական ու հասարակական կառոյցներու 

պատասխանատուներ: 
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Արթօ Դաւիթ-

եան, որ հակիրճ կերպով ներկայացնելէ ետք Քե-

սապի կացութիւնը, բացատրեց հաւաքին նպա-
տակն ու յայտագրին մանրամասնութիւնները: 

Ան թուեց նաեւ Քեսապի կապակցութեամբ կիպ-
րահայ գաղութէն ներս պետական ներկա-

յացուցիչին, Ազգային Երեսփոխանական ժողո-

վին եւ երեք կուսակցութիւններու տեղական 
մարմիններուն կատարած աշխատանքները: 

Աւետիս Փոշօղլեան ներկայացուց Քեսապի  
պատմութիւնը` ընդգծելով, թէ Քեսապը պատմա-

կան Կիլիկիոյ վերջին անկիւնն էր, որ հայաթափ-
ւեցաւ Թուրքիոյ հետապնդած նենգ ծրագիրնե-

րուն հետապնդումով: Ան ներկայացուց Քեսապի 

գաւառակի գիւղերը, եկեղեցիները եւ կառոյցները 
եւ բոլոր այն վնասները, որոնք կրեց սուրիա-

հայութիւնը ընդհանրապէս: 
Ապա Յակոբ Մանուկեան խօսեցաւ սուրիա-

կան տագնապի ներկայ փուլին մասին` ներկա-

յացնելով բոլոր այն փաստերը, որոնք կը վկայեն 
արեւմտեան ուժերուն կողմէ արաբական աշ-

խարհն ու յատկապէս Սուրիան ոչնչացնելու  
ծրագրի մը գոյութիւնը: Բանախօսը  վերլուծեց 

տարածաշրջանի հարցերը` եզրակացնելով, թէ 
Թուրքիոյ` դրացիներու հետ «զերօ խնդիրներ»ու 

քաղաքականութիւնը ներկայիս վերածուած է 

«զերօ դրացիներ»ու քաղաքականութեան: 
Ներկայացուեցաւ Քեսապի տագնապին շուրջ 

լրատուական միջոցներէն քաղուած տեսերիզ-
ներու փունջ մը, որ կը ցուցադրէր գործողութիւն-

ներուն ընթացքն ու գաղթականութեան վիճակը: 

Վերջին խօսողն էր Ասատուր Տէվլեթեանը, որ 

սկսելով Ցեղասպանութենէն` անդրադարձաւ 
սուրիահայ գաղութին կազմութեան ու դերակա-

տարութեան` որպէս նորակազմ սփիւռքի հիմնա-

սիւնը: Ան համոզիչ կերպով ընդգծեց, թէ հայ ժո-
ղովուրդը ի գին ամէն զոհողութեան պէտք է  զօ-

րաշարժի ենթարկուի ու պահէ սուրիահայ գաղու-
թը, որովհետեւ առանց հայրենամերձ ու համա-

խըմբուած այդ գաղութին` կը վտանգուի ամբողջ 

հայկական սփիւռքը: 
Երեկոն փակուեցաւ Տէր Մաշտոց քահանայի 

հակիրճ խօսքով ու «Պահպանիչ»-ով: 

 

ԳԱԼՖԱՅԵԱՆ ՀԱՒԱՔԱԾՈՅԻ 
ՆՄՈՅՇՆԵՐՈՒ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ 

Ապրիլ 7-ին, Նիկոսիոյ քաղաքապետին, հայ 

համայնքի պետական ներկայացուցիչին եւ ար-
ւեստասէր ընտրանիի մը ներկայութեան, «Լեվեն-

տիօ» թանգարանին մէջ բացումը կատարուեցաւ 

Գալֆայեան հաւաքածոյի հայկական արուեստի 
նմոյշներու ցուցահանդէսին: 

Հաւաքածոյին մէջ կը գտնուին եկեղեցական 
ու աշխարհական հազուագիւտ իրեր, ինչպէս՝ 

մագաղաթներ, կերպասներ, Քիւթահիայի յախ-
ճապակիներ, եկեղեցական սպասներ, որոնց մէ-

ջէն կ՛արտայայտուին հայկական արուեստի 

բազմազան կողմերն ու կերպարները: 
Ցուցահանդէսը բաց պիտի մնայ մինչեւ Յու-

նիս 30:  
Ցուցահանդէսի աւելի ճոխ տարբերակը անց-

եալին ցուցադրուած է նաեւ Թեսաղոնիկէի Բիւ-

զանդական Մշակոյթի Թանգարանին մէջ: 
 

ԸՆԿ. ՄԱՐԻՕ ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ  
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-Ի ԱԿՈՒՄԲԻՆ ՄԷՋ 

Օգտուելով ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ ընկ. Մարիօ 

Նալպանտեանի Կիպրոս ներկայութենէն (տես էջ 
4) ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէն Ապրիլ 1-ին զեկուցա-

կան հաւաք մը հրաւիրեց ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին 
մէջ, առիթ ստեղծելով, որ ան խօսի այդ օրերուն 

հայութեան դիմագրաւած զանազան հարցերուն 

մասին: Ձեռնարկին ներկայ էին Հայ Համայնքի 
Պետ. Ներկայացուցիչը, Նիկոսիոյ հոգեւոր հովի-

ւը, Թեմական ու Վարչական Ժողովներու ատե-
նապետները: Կոմիտէի հրաւէրին ընդառաջելով, 

ներկայ էին նաեւ ՌԱԿ, ՍԴՀԿ եւ ՀԲԸՄ-ի ներկա-
յացուցիչները:  

Մարիօ Նալպանտեան իր խօսքին մէջ անդրա-

դարձաւ Հայաստանի, Արցախի, Սփիւռքի, Հայ 
դատի, Ցեղասպանութեան 100-ամեակի եւ յատ-

կապէս սուրիահայութեան խնդիրներուն եւ պա-
տասխանեց ներկաներու հարցումներուն: 

 Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻՆ ՀԱՄԵՐԳԸ 

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ երգչախումբը 5 Ապրիլ 2014-ին հանրութեան ներկայացաւ ուշագրաւ ու 
գեղեցիկ համերգով մը, նուիրուած Վահան Պէտէլեանի եւ Հայրապետ Թորոսեանի յիշատակին: Երեց-
ներու, պարմանուհիներու եւ փոքրերու խումբերը գովելի ոգեւորութեամբ ու սիրով երգեցին 38 կտոր-
ներ, ստեղծելով խանդավառ ու ջերմ մթնոլորտ մը: Շնորհաւորելի են բոլոր պատասխանատուներն ու  
երաժիշտները ու յատկապէս խմբավար տիկիններ՝ Նառա Սարտարեանը եւ Վիքի Գույումճեանը:  

 

 

ՀԱՄԱՍՏԵՂ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Համազգայինի 5-րդ գրական երեկոն տեղի 

ունեցաւ Ապրիլ 16-ին, նուիրուած՝ սիրուած գիւ-

ղագիր Համաստեղին, որուն կեանքն ու գործը 
գեղեցիկ ու ամբողջական կերպով ներկայացուց 

Հրայր Ճէպէճեանը: 
Համաստեղի պատմուածքները անոր գիւ-

ղագիրի տաղանդը կը կնքեն յաւիտենութեան 

դրոշմով, որովհետեւ անոնց ենթահողը հայրենի 
հողն է միշտ: Համաստեղեան գրականութիւնը 

իր ամբողջութեան մէջ՝ հող կը բուրէ:  
Հայ հայրենիքն է որ կը կախարդէ զինք ու 

ամբողջ իր ներքին աշխարհը, այնպէս՝ ինչպէս 

իր հերոսներէն Կար Ամուն է, օտար ափերու 
վրայ. այնքա՛ն հարազատ, այնքա՛ն փափա-

խուն է հայրենի հողը իր պատումին մէջ,- բնու-
թեան տարրերով, գիւղին տիպարներով, իր ժո-

ղովուրդին բարքերով: Կը պահեն անոնք իրենց 
միամտութիւնը, հոգիի կուսութիւնը, երազա-

պաշտութիւնը, երկիւղած հաւատքը, հայութիւ-
նը՝ բարոյական ու հոգեկան բոլոր յատկանիշ-
ներով: 

Համաստեղի գործերէն ընթերցումներ կա-
տարեցին Լորա Մկրտիչեան, Յարութ Թահմազ-

եան եւ Արթօ Դաւիթեան: Վերջաւորութեան ներ- 

կաները դիտեցին Համաստեղի “Հայու Հոգին”  
քերթուածի ասմունքին տեսերիզը: 

Ինչպէս միշտ, այս անգամ ալ երեկոն փակ-
ւեցաւ գինիի սեղանին շուրջ, համադամ ուտե-

լիքներու ընկերակցութեամբ: 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ                                                                                                                                                                                                     
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Ապրիլ 21-ին, երեկոյեան ժամը 6-ին, ՀՄԸՄ-

ՀԵՄ ակումբի բակի սկաուտարանին մէջ տեղի 
ունեցաւ խմբապետ Սկաուտներու երդման արա-

րողութիւնը, Սրբազան Հօր, Պետական ներ-
կայացուցիչի, ՀՅԴ Կիպրոսի կոմիտէի, ակումբի 

եւ քոյր միութիւններու վարչութիւններու ներ-

կայութեան: Ներկայ էին նաեւ Թեմական եւ Վար-
չական ժողովներու ատենապետները, Նարեկ 

վարժարաններու հոգաբարձութեան ատենապե-
տը եւ տնօրէնուհին: 

Առաջին վայրկեանէն զգալի էր սկաուտարա-
նի շրջափակին մէջ ներկաներուն մօտ տիրող 

խանդավառութիւնը, ուր եռագոյն դրօշին, միու-

թեան վահանակին եւ սկաուտական շուշանածա-
ղիկին ստեղծած վսեմութիւնը՝ անգամ մը եւս վե-

րածուեցան կնքող արժեքներու, վերականգնող 
եւ յաղթանակող խորհրդանիշներու: 

Բացման խօսք կատարեց ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ատե-

նապետ եղբ. Յակոբ Գազանճեան բացատրելով 
սկաուտական շարժման նշանակութիւնը եւ անոր 

նպատակը: 
Յաջորդեց ՀՄԸՄ-ի սկաուտական դրօշի օրհ-

նութիւնը Սրբազան Հօր կողմէ, որմէ ետք, մեր 

ակումբի 80-ամեայ պատմութեան մէջ առաջին 

անգամ ըլլալով երկինք բարձրացաւ ՀՄԸՄ-ի սկա-

ուտական դրօշակը: 
Օրուայ արարողութեան գլխաւոր դերակա-

տարներու պահը հասած էր, քոյր Ճինա Խաչա-
տուրեան եւ եղբայրներ Արմէն Այվազեան եւ  

Յակոբ Աթաշեան մօտեցան ՀՄԸՄ-ի սկաուտա-

կան դրօշին: Եղբ. Յարութիւն Անմահունի իր 
հանդիսաւոր ելոյթով կարդաց երդումը որը 

կրկնուեցաւ երեքին կողմէ: Յուզիչ պահ մը մի-
ջամտեց, գոյամարտի նոր խարիսխ մը նետուե-

ցաւ, նուիրական նոր էջ մը բացուեցաւ, յուսահա-
տութիւնը պարտուեցաւ եւ յարատեւութիւնը յաղ-

թանակեց, խոչընդոտները ոտնակոխ եղան ու 

յառաջ նետուեցաւ պատասխանատուութեան գի-
տակցութիւնը:  

Յաղթանակող այս արարողութեան յաջորդեց, 
ՀՄԸՄ-ի կեդրոնական վարչութեան ուղերձը որը 

կարդացուեցաւ ՀՄԸՄ-ՀԵՄի վարչութեան ատե-

նապետին կողմէ:  
Ներկաներուն կողմէ բարձր գնահատուող այս 

նախաձեռնութիւնը վերջ գտաւ  շնորհաւորական 
խօսքերով եւ յաջողութեան մաղթանքներով: 

Յաջորդեց Վարչութեան կազմակերպած հիւ-

րասիրութիւնը, ջերմ մթնոլորտի մը մէջ: 

Յ.Գ. 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-Ի ՆՈՐԱԿԱԶՄ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲԻ ԽՄԲԱՊԵՏՆԵՐԸ 
ՀՄԸՄ-Ի ԴՐՕՇԻՆ ՎՐԱՅ ՏՈՒԻՆ ԻՐԵՆՑ ԵՐԴՈՒՄԸ 

Կիպրահայ երաժիշտ-դաստիարակ Վահան 

Պէտէլեանի մահուան թուականէն ուղիղ 24 տա-
րիներ ետք, Ապրիլ 3-ին, Նիկոսիոյ «Կանաչ 

Գիծ»ին վրայ գտնուող Home for Cooperation-ին 

մէջ, տեղի ունեցաւ Կիպրոսի բոլոր համայնքնե-
րուն ծառայած՝ հանրածանօթ մաէսթրոյի յիշա-

տակին կազմակերպուած երեկոյ, «Վահան ՊԷ-
տէլեանի Մոգական Ջութակը…» խորագրով։ 

 Ձեռնարկի մտայղացումը կը պատկանէր 
թուրք-կիպրացի հետազօտող-թղթակից Սեվկիւլ 

Ուլուտաղի, որ գործակցելով Պատմական Երկխօ-

սութեան եւ Հետազօտութեան Ընկերակցութեան, 
ինչպէս նաեւ թուրք-կիպրացի գեղանկարիչ Նիլ-

կիւն Կիւնէյի Արուեստի Սթիւտիոյին հետ, կազ-
մակերպեց յուշ-երեկոն, ի մի բերելով Կիպրոսի 

Յոյն, Թուրք եւ Հայ համայնքներուն պատկանող՝ 

Պէտէլեանի աշակերտները։ 
Հանդիսասրահի մէջ ցուցադրուած էին Նիլ-

կիւն Կիւնէյի արուեստի սթիւտիոյի աշակերտ-
ներուն գեղանկարները, նիւթ ունենալով, «Վա-

հան Պէտէլեան եւ իր մոգական ջութակը»։ 
Ներկայ էր կղզիի բոլոր համայնքներէն հոծ 

բազմութիւն մը, ինչպէս նաեւ Կիպրոսի նախկին 

նախագահ Եորղոս Վասիլիու եւ հայ համայնքի 
պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտես-

եանը։ 
Ձեռնարկի սկիզբը, բարի գալուստի խօսքով 

ելոյթ ունեցաւ Պատմական Երկխօսութեան եւ 

Հետազօտութեան Ընկերակցութեան Վարչական 
Խորհուրդի անդամ, թուրք-կիպրացի Ալեւ Թիւկ-

պերք, որու յաջորդեց թուրք-կիպրացի հետա-
զօտող-թղթակից Սեվկիւլ Ուլուտաղ, որ  բացատ-

րեց թէ ինչու՞ որոշած էին յիշատակել Վահան 

Պէտէլեան անձը։  
Յաջորդեց Վահան Պէտէլեանի որդիին, Յա-

րութիւն Պէտէլեանի՝ ներկաներուն ուղղուած, վի-
տէօ-պատգամը։ Ներկաները ըմբոշխնեցին նաեւ 

անոր՝ Պախի Սօնաթայի ջութակի մեկնաբանու-
թիւնը, դարձեալ արձանագրուած վիտէօերիզի 

վրայ։ 
Ապա, Վահան Պէտէլեանի թոռնիկը, Վահան 

Այնէճեան, սահիկներու ցուցադրութեամբ, խօսե-

ցաւ Պէտէլեանի կեանքին եւ գործունէութեան 
մասին, յատուկ ակնարկ կատարելով անոր ջու-

թակին, որ օգտակար հանդիսացած էր Պէտէլ-
եանի՝ Հայոց Ցեղասպանութենէն փրկուելուն։ 

Նոյն այդ մոգական ջութակը ցուցադրութեան 
դրուած էր հանդիսասրահին մէջ։ 

Ձեռնարկի վերջին բաժնով, Պէտէլեանի նախ-

կին աշակերտներ, թուրք-կիպրացի Տոքթ. Պէքիր 
Ազկըն, կիպրահայ Նուրիցա Նաճարեան եւ յոյն-

կիպրացի Անտրէաս Եակովիտիս պատմեցին Պէ-
տէլեանի հետ առնչուող իրենց յուշերը։ Ապա, 

առիթը տրուեցաւ նաեւ Պէտէլեանի բազմաթիւ 

աշակերտներուն, որոնք ներկաներուն հետ կիսե-
ցին իրենց վարժապետին հետ առնչուող յուշերը։  

Այս առթիւ, ձեռնարկը կազմակերպողները 
պատուեցին նաեւ կիպրահայ Նուրիցա Նաճար-

եանը, իբրեւ անձնաւորութիւն մը, որ յաջողած է 

պահել իր բարեկամական կապերը կղզիի բոլոր 
համայնքերու անդամներուն հետ։ Երեկոն 

փակուեցաւ կոկիկ ընդունելութեամբ մը։ 

«Ա» 

ՀՄԸՄ-ԱԿԱՆ ԱՒԱԳ ԱՐԻԱՊԵՏ 
ԵՂԲ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻԻ 

ՊԱՏԳԱՄԸ ԽՄԲԱՊԵՏՆԵՐՈՒՆ 
 

Սկաուտութիւնը մեծ խաղ մըն է, որ հետե-

ւողական դաստիարակութեամբ լաւ քաղաքա-
ցիներ կը պատրաստէ եւ կ՛օգնէ ու կը սորվեց-

նէ, որ Աստուծոյ, Ազգին, Հայրենիքին ու մեր 

նմաններուն հանդէպ մեր պարտականութիւն-
ները գիտակցօրէն կատարենք: 

Ան կը սորվեցնէ հաւատարմօրէն, սիրով եւ 
կարգապահութեամբ վարուիլ շրջապատին ու 

մարդկութեան հանդէպ, արանց կրօնքի, դա-
ւանանքի, գոյնի եւ ցեղի խտրութեան: Կը սոր-

վեցնէ սէր՝ բնութեան եւ կենդանիներուն հան-

դէպ, նաեւ՝ մաքրասիրութիւն, ճշմարտասի-
րութիւն եւ բարեգործութիւն: 

Օգտակար յայտագիրներով, խաղերով,  գի-
տելիքներով, հետաքրքրութիւններ արթնցնե-

լով, ցիրքեր երեւան հանելով, սկաուտութիւնը  

խաղերու եւ օգտակար զբաղումներու միջոցով 
կը ստեղծէ ամուր նկարագրով վստահելի եւ 

հաւատարիմ քաղաքացիներ, ապագայ վարիչ-
ներ, զոհաբերող անհատներ: 

Ծնողքը միայն ի՛ր զաւակը կը տեսնէ եւ կը 

գուրգուրայ անոր վրայ, հոգալով անոր բոլոր 
կարիքները: Խմբապետը սակայն, կը տեսնէ 

գայլիկներու ամբողջ վոհմակը եւ սկաուտա-
կան խումբի բոլոր անդամները, օգտակար ըլ-

լալով բոլորին: Խմբապետը պէտք է միշտ ա-
նաչառ ու անկողմնակալ ըլլայ եւ սրտցաւօրէն 

աշխատի, վստահութիւն ներշնչելով բոլորին, 

գիտնալով որ ամէն անհատ՝ մանուկ, պատա-
նի, երիտասարդ, գայլիկ կամ սկաուտ, իր դե-

րը, իր պարտականութիւնը ունի, հանրային 
ծառայութեան մէջ, դառնալով մեծագոյն ոյժը 

եւ յոյսը վաղուայ գալիք մարդկութեան: 

Մի՛շտ պատրաստ եւ 
 «Բարձրացիր, բարձրացուր» 

նշանաբանով: 
 
ԼԻԲԱՆԱՆԻ «ԱՅԳ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ 

ԵԼՈՅԹԸ ԼԱՌՆԱՔԱՅԻ ՄԷՋ 

Լառնաքայի Հայ Ակումբի հրաւէրով, Կիրակի 
27 Ապրիլին Լառնաքայի քաղաքապետի հովա-

նաւորութեամբ տեղի ունեցաւ Համազգայինի 
Լիբանանի «Այգ» երիտասարդական երգչա-

խումբի ելոյթը, ղեկավարութեամբ Մաէսթրօ 

Զաքար Քէշիշեանի, դաշնակի ընկերակցու-
թեամբ Քամիլա Քէշիշեանի եւ հայկական նուա-

գարաններու խումբին: 
Հայկական ու միջազգային սիրուած երգերու 

ճոխ յայտագրով մը, համոյթն ու ղեկավարը 
հմայեցին ներկաները, որոնք խանդավառ ծա-

փերով արտայայտեցին իրենց գնահատանքը:  

Իսկապէս գնահատելի է Զաքար եւ Քամիլա 
Քէշիշեաններու տարած երաժշտա-դաստի-

արակչական կարեւոր աշխատանքը, որ նոր սե-
րունդին մէջ կ՛արթնցնէ սէրն ու գնահատանքը 

մշակոյթին ու արուեստին հանդէպ: 

Շնորհաւորութեան արժանի է նաեւ Լառնա-
քայի Հայ Աումբի վարչութիւնը, որ «Այգ»ը հրա-

ւիրելու յանդուգն քայլը առնելով կիպրահա-
յութեան պարգեւեց հայ եւ օտար բարձրորակ 

երաժշտութիւն ունկնդրելու վայելքը: 

ՎԱՀԱՆ ՊԷՏԷԼԵԱՆԻ ՄՈԳԱԿԱՆ ՋՈՒԹԱԿԸ... 
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Ս.Աստուածածին Եկեղ. Տիկնանց Յանձն. €2,100 

Վարդգէս և Մակի Մահտեսեան     1000 
Անդրանիկ և Սու Քենտիր         1000 

Նարեկ Հայկական Վարժարաններ       767 
Սեպուհ և Վիքի Արմենակեան       500 

Արիս և Էլսի Իւթիւճեան        500 

Պոհժէլեան Ընտանիք         500 
Սարգիս Խ. Տէր Աւետիսեան        500 

Սեպուհ և Ալիս Դաւիթեան        300 
Շաւասպ և Ռոզիթա Պոհճալեան       275 

A & A Optical Centre         200 

Սիրվարդ Գալայճեան         200 
Լեւոն և Շաքէ Գարապըյըքեան       200 

Յակոբ Գարաօղլանեան ընտանիք       200 
Ժագօ Գարաօղլանեան         200 

Մ. Գույումճեան Հաստատութիւն       200 
Շաքէ Երամեան          200 

Արթօ Թէլլալեան Ընտանիք        200 

ՀԲԸՄ (Նիկոսիոյ մասնաճիւղ)        200 
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ           200 

Aleen Melikian-Andreou         200 
Յակոբ Յակոբեանի յիշատակին       200 

Տոքթ. Միսաք Քէշիշեան        200 

Նազարէթ Դաւիթեան         150 
Լիլի և Հրաչ Մկրտիչեան        120 

Մկրտիչ Կոստանեան Ընտանիք       105 
Արթօ Առաքելեանի յիշատակին       100 

Յակոբ և Շողիկ Գազանճեան        100 

Նուարդ Քասունի-Բանայոթիտու       100 
Centrum Hotel          100 

Արամ Դաւիթեան         100 
Նարեկ և Մարինէ Դաւիթեան        100 

Նուպար և Աստղիկ Դաւիթեան       100 
Ագապի Էքմէքճեան         100 

Սարգիս և Յակոբ Էօճիւրեան        100 

Ասատուր Ըպրըքճեան         100 
Յարութ և Վերա Թահմազեան       100 

Գէորգ Թաստարեանի յիշատակին       100 
Նաթաշա Թաւուքճեան         100 

Սրբուհի Թաւուքճեան         100 

Կարօ և Ալիս Թերզեան         100 
Tony & Azniv Giannopoulos        100 

Մարի Կորկորեան         100 
Շաքէ Հոռոմեան          100 

Miles & Pepi Martin         100 
Թագուհի Մկրտիչեան         100 

Demetris & Hasmig Nearchou        100 

Պետրոս և Նատիա Շամմասեան       100 
Զարուհի Ոսկերիչեան         100 

Ոսկի Չորպաճեան         100 

Արման և Հուրիկ Պալթայեան        100 

Պօղոս և Հռիփ Պալթայեան        100 
Միհրան և Ժաքլին Պոյաճեան        100 

Վազգէն և Րաֆֆի Պոյաճեան        100 
Սօսի Սաւուլեան          100 

Պենոն Սեւան          100 

Տոքթ. Գրիգոր Սիմամոնեան        100 
Սեպուհ և Գայիանէ Տէր Աւետիսեան      100 

Կարօ Տէր Կարապետեան Ընտանիք      100 
Ճորճ Տիտոնեան          100 

Natalie & Therese Petrides        100 

Հռիփսիմէ և Միսաք Քէշիշեան       100 
Բրաբիոն և Վարդուհի Քէշիշեան       100 

Անդրանիկ Քիրեմիտճեան        100 
Achilleas & Takouhi Kontou        100 

Կարօ Ծաղիկեան            75 
Հայկ Տէր Նշանեան           75 

Աստղիկ Գարիճանեան           70 

Յակոբ և Ալինա Մանուկեան          70 
Phivos & Meline Aloupa           50 

Յարութիւն և Սիրարփի Անմահունի        50 
Տէր Մաշտոց և Նուէր Աշքարեան         50 

Արփինէ Ատուրեան           50 

Տոքթ. Նազարէթ Արմենակեան         50 
Գէորգ և Արաքսի Արփաճեան          50 

Ցոլինէ Բարիքեան           50 
Տոքթ. Կարօ և Սիրարփի Գազանճեան        50 

Մարօ Գազանճեան           50 

Տոքթ. Վահագն և Անիթա Գազանճեան        50 
Անի Դաւիթեան            50 

Արթօ և Վերա Դաւիթեան          50 
Համբարձում և Վարդուհի Դաւիթեան        50 

Տաթեւ Դաւիթեան           50 
Զարդարեան Ընտանիք           50 

Անահիտ Էսքիճեան           50 

Տիգրան եւ Մայտա Թաթարեան         50 
Վարդան և Սիլվա Թաշճեան          50 

Սիսի Թորոսեան            50 
Սիմոն և Քարէնինա Թոֆարիտիս         50 

Գարեգին և Արմէնուհի Կոստանեան        50 

Նազիկ Կոստանեան           50 
Արի և Վանա Հապէշեան          50 

Հրայր և Արտա Ճէպէճեան          50 
Գէորգ և Վարդ Մահտեսեան          50 

Պօղոս և Էֆի Մահտեսեան          50 
Պարգեւ Միհրանեան           50 

Մանուկ և Լորա Մկրտիչեան          50 

Լիզա Մովսէսեան           50 
Լիլի Յովսէփեան            50 

Լեւոն և Մարօ Նահիկեան          50 
Տոքթ. Վազգէն, Տոքթ. Ճուլի Շահպէնտէրեան 50 

Նորա Չաքմաքճեան           50 

Արամ և Ֆլորա Պասթաճեան          50 
Հերմինէ Պէքեարեան           50 

Լուսին Վայվայեան           50 
Վարդուհի Վայվայեան-Միլթիատու         50 

Անի Տարաքճեան            50 

Գրիգոր և Ռիթա Քիւփէլեան          50 
Տիգրան Օհաննէսեան Ընտանիք         50 

Ստեփան և Գարմէն Փանոսեան         50 
Սոնա Քէսթէրլեան           50 

Պետրոս Ժամկոչեան Ընտանիք         40 
Ռիթա Թաստարեան           30 

Աւօ Պահչէճեան             30 

Ճորճ և Դալար Թորոսեան          20 
Սեւակ և Սարին Կիւրիւնլեան          20 

Նայիրի Մուրատեան           20 
Սերգօ Սինանեան           20 

Էլիզ Լաչինեան            10 
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Խմբագրութիւնս շնորհակալութեամբ 

ստացած է հետեւեալ հրատարակութիւն-
ները. 

 

“Զարթօնք”ի 2014-ի Բացառիկը 
    “Ազդակ”ի Ապրիլ 24-ի Բացառիկը 

ՖԻԼԻՓ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ 

Դժուար է երկու տող գրել բարեկամի մը, 

ընկերոջ մը մահուան առթիւ, երբ տարի-

ներով եղած ենք միասին, ՀԵՄ-ի ակումբին 

մէջ թէ դուրսը, ֆութպոլի դաշտերուն վրայ 

եւ միասին ուրախացած ու տխրած յաղթա-

նակի եւ պարտութեան ատեն: 

Դուն հպարտ էիր քու անզուգական հե-

րոս լէգէոնական կամաւոր հօրդ կատարած 

քաջագործութիւններով: Հայրդ ու հայրս լաւ 

ընկերներ ու բարեկամներ էին, ու այդ օրե-

րու իրենց սերնդակիցներուն նման՝ տոգոր-

ւած հայրենասիրութեամբ: 

Սիրելի Ֆիլիփ, դուն հայրենասիրու-

թեամբ, նուիրումով եւ զոհաբերութեամբ 

եղար միշտ պատնէշի վրայ:  

Օրինակելի վարքովդ եղար լաւ արհես-

տաւոր: Ինքնաշխատութեամբ եղար Նարեկ 

վարժարանին տիպար մարզիչը, եղար 

Առաջնորդարանի ժրաջան քարտուղարը: 

Ու եղար նաեւ ընտանիքի տիպար հայր մը: 

Այսօր բոլորին աչքերուն մէջ արցունք 

կայ, բոլորը սուգի մէջ են... Բայց գիտցիր սի-

րելի Ֆիլիփ, որ բոլորս ալ մահկանացու 

ենք, բոլորիս երթալիք տեղը նոյնն է: Դուն 

հանգիստ ննջէ, որովհետեւ միայն մարդուն 

գործն է անմահ: 

Վերջերս երբ միասին գտնուեցանք հին, 

ֆութպոլի օրերէն նկար մը ցոյց տուի, որուն 

մէջ դուն ալ կայիր: Լաւ մը նայեցար, թեթե-

ւօրէն ժպտացիր, նորէն նայեցար ու գացիր: 

Նկարին նայելով յիշեցի այն օրերու Ֆիլի-

փը, մարզիկ, արտասանող, դերասան, թա-

տերակներ բեմադրող, զգայուն, յեղափո-

խական ու քիչ մը ըմբոստ...  

Սիրելի ընկեր Ֆիլիփ, մենք միշտ պիտի 

յիշենք քեզ, քու անկեղծ ու մաքուր յիշատա-

կըդ անթառամ պիտի մնայ մեր հոգիներուն 

մէջ:  

Բարով երթաս իմ սիրելի ընկեր, ան-

կեղծ բարեկամ...  

Հողը թեթեւ գայ վրադ: 

 
Յ. Անմահունի 
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Հայ ժողովուրդի վերջին դարերու կեան-

քին մէջ կոտորածներն ու սարսափները 

անպակաս եղած են, բայց ինչ որ 1915-ին 

յղացուեցաւ եւ գործադրուեցաւ թուրքիոյ 

կողմէ, աննախընթաց էր հայ ժողովուրդի 

պատմութեան մէջ: Հին ու հարուստ մշա-

կոյթի տէր ժողովուրդ մը ցեղասպանու-

թեան ենթարկուեցաւ իր հայրենիքին մէջ: 

Ան կորսնցուց իր թիւին մէկ երրորդը, իսկ 

հողերուն՝ հինգ վեցերորդը: 

Հայութիւնը տեղահան եղաւ պատմա-

կան իր հայրենիքէն եւ գազանաբար կո-

տորուեցաւ Միջագետքի անապատներուն 

մէջ: Միջազգային հանրային կարծիքը 

սոսկաց կատարուած բարբարոսութիւննե-

րուն համար, բայց անզօր եղաւ դադրեց-

նելու գործադրուող ցեղասպանութիւնը: 

Այսօր 99 տարի անց մեր վէրքը տակա-

ւին կ'արիւնի, երբ Թուրքիա չարաչար կ'ու-

րանայ կատարածը եւ իր պատմութեան 

ցաւալի իրականութիւնը կը ծածկէ զանա-

զան պատճառաբանութիւններով, իսկ մեծ 

պետութիւններ Հայկական Ցեղասպանու-

թիւնը ճանչնալու իրենց խոստումները կը 

դրժեն:  

Սակայն մենք նոյնիսկ տարիներ ու դա-

րեր անց պահանջատէր ենք մեր իրաւունք-

ներուն եւ պիտի պայքարինք մինչեւ վերա-

տիրանանք մեր բռնագրաւուած հողերուն: 

Պատանեկան էջը պատրաստեց Մարինէ Մանուշեան 

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏ 

ԲԱԶՈՒԿՆԵՐ 
 

Աշխարհը անտարբեր էր... 
Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը սակայն չէր կրնար 

անպատիժ ձգել ջարդերու գլխաւոր պատաս-
խանատուները:  

Դաշնակցութեան Թ. Ընդհանուր Ժողովին 
(Երեւան, 1919) որոշումով եւ Արմէն Գարոյի ղե-

կավարութեամբ ծրագրուեցաւ ու գործադրուե-

ցաւ «Նեմեսիս» գործողութիւնը, որուն շնոր-
հիւ 1921-1922 տարիներուն, հայ արդարադատ 

բազուկներու հարուածներով իրարու ետեւէ ին-
կան Օսմանեան կայսրութեան երբեմնի ներքին 

գործոց նախարար եւ Ցեղասպանութեան գըլ-

խաւոր պատասխանատու Թալէաթ Փաշա, 
Պաքուի ջարդերու պատասխանատու եւ Ազըր-

պէյճանի ներքին գործոց նախարար Պէյպուտ 
Խան Ճիւանշիր, Օսմանեան կայսրութեան 

վարչապետ Սայիտ Հալիմ Փաշա, Տրապիզո-
նի նահանգապետ եւ Իթթիհատի Կեդրոնական 

Կոմիտէի անդամ Պէհատտին Շաքիր եւ Իթ-

թիհատի եռապետութեան անդամ Ճեմալ Փա-
շա: Աւելի ուշ, զգետնուեցաւ նաեւ Իթթիհատի 

եռապետութեան վերջին անդամը՝ Օսմանեան 
կայսրութեան երբեմնի պատերազմական Նա-

խարար Էնվէր Փաշան: 

Մեծագոյն յարգանքով կը խոնարհինք «Նե-
մեսիս» գործողութեան մասնակիցներուն առ-

ջեւ: 

  

ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ԱՆՄԱՀ ՀԵՐՈՍՆԵՐ... 

ՄԵՆՔ ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐ ԵՆՔ ԵՒ ՊԻՏԻ ՄԵՆՔ ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐ ԵՆՔ ԵՒ ՊԻՏԻ 
ՎԵՐԱՏԻՐԱՆԱՆՔ ՄԵՐ ՀՈՂԵՐՈՒՆՎԵՐԱՏԻՐԱՆԱՆՔ ՄԵՐ ՀՈՂԵՐՈՒՆ  

« ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ»  
1915ին, երբ Օսմանեան կայսրութեան 

հայերու ջարդը տեղի կ'ունենար, «Ցե-
ղասպանութիւն» հասկացողութիւնը 
գոյութիւն չունէր: Առաջին անգամ զայն 
գործածեց լեհ մարդասէր եւ իրաւագէտ 
Ռաֆայէլ Լեմքին, 1944-ին հրատարակ-
ւած ուսումնասիրութեան մը մէջ: 

Ցեղասպանութիւն բառը կազմուած է 
յունարէն geno (ցեղ) եւ լատիներէն cida 
(սպանութիւն) բառերու միացումով: 

 

2014-15 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ  
  

Այսու կը հաղորդենք, թէ 2014-15 դպրոցական տարեշրջանի Նարեկ Հայկական Վար-

ժարաններու Մանկապարտէզի, Նախակրթարանի եւ Միջնակարգի նորեկ աշակերտներու 

արձանագրութիւնները սկսած են: 

Մանկապարտէզ կ՝ընդունուին 3-48/12 տարեկան երեխաներ (ծննդեան թուական 

1/1/2010 - 31/8/2011): Նախապատրաստական դասարան կ՝ընդունուին երեխաներ, որոնք 

2014-ի Սեպտեմբեր 1-ին ամբողջացուցած կ՝ըլլան 48/12 տարիքը (ծննդեան թուական  

1/1/2009 - 31/12/ 2009):  

Արձանագրուելու համար դիմել վարժարանիս դիւանը աշխատանքային օրերուն, ժամը  

8:00-13:00: 

Թեկնածուները պարտին ներկայացնել հետեւեալ փաստաթուղթերը.- 

ա.  Արձանագրութեան Դիմումնագիր  

բ.    Ծննդեան Պետական Վկայագիր կամ Անցագիր 

գ.    Մէկ նորագոյն լուսանկար 

դ.   Պատուաստներու Գրքոյկի պատճէն 

ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ 

  

  

  

  

 

Արմէն Գարօ Շահան նաթալի 

Սող. Թեհլիրեան Արշ. Շիրակեան 

Արամ Երկանեան Միսաք Թորլաքեան 

Ստ. Պօղոսեան Պետր. Տ. Պօղոսեան 
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“ԱՐՁԱԳԱՆԳ”ԻՆ 
 

Ողբ. Ֆիլիփ Կարապետեանի մահուան 
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Սեպուհ, Վիքի Արմենակեան                      €50   

Արթօ, Վերա Դաւիթեան        20 
Յարութիւն, Սիրարփի Անմահունի      10 
 

 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ “ՕՇԱԿԱՆ” ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
 

Ողբ. Անահիտ Գալֆայեանի մահուան 
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Ճորճ, Դալար Թորոսեան      €20 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

Ê²â´²è 
ԹԻՒ 45  
Պատրաստեց 

Մարինէ ØՄանուշեան 

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 
1. Արշաւիր Շիրակեան 
2. Այլ - ապ - յանգ 
3. Ու - հմայել - ՊԻ 
4. Իբր - ան - րոպէ 
5. Քաղաքապետ - այտ 
6. Սրել - սակ 
7. Բալ - տետր - աղ 
8. Ախտ - տր - էջ - եմակ 
9. Օթ - եզերապահ 
10. Սպի - սար - գիծ - որ 
11. Աղալ - ծա 
12. Լար - ալ - օրրան -դդ 
13. Արեւիկ - ակ - եմ 
14. Սալ - նաւ - աա 
15. Տր - երնել - նկուղ: 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ 
1. Արարք - լաթ - լաստ 
2. Բանախօս - արար 
3. Շաւիղ - ՏԲ - պարել 
4. Այո - ջիղ 
5. ՒԼ - աքսոր - ալիւր 
6. Հնար - տեսլական 
7. Մար - պետ - զա - են 
8. Շպարել - ջերմօն 
9. Տէր 
10. Եր - ագարակ 
11. Այլուստ - պիծակ 
12. Ակ - արկած - եւ 
13. Են - էակ - ահ 
14. Ագի - ամ - դմակ 
15. Պետօ Ղեւոնդեան: 

ԼՈՒԾՈՒՄ ԽԱՉԲԱՌ ԹԻՒ 44-Ի 

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 
1. Ան եւ Արշաւիր Շիրակեան կ՛ահաբեկեն Ճե-
մալ Ազմին եւ Պեհաետտին Շաքիրը - ցաւի ճիչ . 

2. Մտքով սնանկանալ - եւ (հակ.). 
3. Վայրկեան - խելացի - ծովով երթեւեկելու մի-

ջոց. 

4. Հայ թագաւոր որ կոչուած է Գեղեցիկ - սար-
սափ - տարի - կրկնուած գիրեր. 

5. Ետք - կենդանացնող. 
6. Արու զաւակ - արական զգեստ՝ մէջքէն ոտքե-

րը հասնող - անձնական դերանուն. 

7. Ելք չունեցող - աթոռ, թագաւորութիւն. 
8. Իրերայաջորդ գիրեր՝ այբուբենի կարգով - լա-

րաւոր բարձր նուագարան - ինք (հակ.). 
9. Տառի մը անունը - փոխանցել, շնորհել - 

պատմական Հայաստանի մարզերէն. 
10. Ժխտական նախածանց - թել փաթթելու ձե-

ռային գործիք - նուագարանի կամ աղեղի թել. 

11. Ուրախ, խրախ - դեղին պտուղ մը (հակ.) - 
արտաքսել. 

12. Հանքային համեմ - տարի (հակ.) - 33՝ 
այբուբենի գիրերով (հակ.) - կոտրած. 

13. Խաղի մը կէս տեւողութիւն - 206՝ այբուբենի 

գիրերով (հակ.) - . 
14. Ծփանք, կոհակ - արարած, շնչաւոր. 

15. Մարդկային իգական սեռ - սառ: 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ 
1. Կրակի գոյն, հրաշէկ - եկեղեցական օրհներ-
գութիւն. 

2. Թէ՝ շաղկապ - ուշանալ. 
3. Անպատճառ - յեղուկի յատակի տիղմ, նուրբ 

ցեխ. 

4. Հայերու մականունի յատուկ ածանց - կար-
միր, բոսոր - էգ ոչխար. 

5. Էական բայ - հնարել - ամենէն առաջ.  
6. Երամ - 730՝ այբուբենի գիրերով - նաեւ. 

7. Ճաղատ - վարունգի տեսակէ պտուղ (խըթա). 

8. Նեղ ճամբայ - արցունք թափել - իրերայա-
ջորդ գիրեր՝ այբուբենի կարգով. 

9. Ցանելու գործիք, մորթի բիծ (հակ.) - բուն 
օրինակը 

10. Վերջածանց - իրերայաջորդ գիրեր՝ այբուբե-
նի կարգով - աման շինելու հող՝ բրուտին պի-

տանի (հակ.) -պայքար (հակ.). 

11. Կրկնուած ձայնաւորներ - գաղթող թռչուն. 
12. 430՝ այբուբենի գիրերով - ուխտի նուէր - 

թթու կեռաս (հակ.).  
13. Վանատան գլխաւոր.  

14. Խոշոր գիւղ - ժողովրդական անուն Գրիգոր 

Նարեկացիի աղօթագիրքին. 
15. Երկիր, որուն խորհրդարանը ճանչցաւ Հայոց 

ցեղասպանութիւնը 1996-ին - աղբիւր: 

§²ðÒ²¶²Ü¶¦Á 
ú·ï³·áñÍ»ó¿ù  Ó»ñ  

Í³ÝáõóáõÙÝ»ñáõÝ  
Ñ³Ù³ñ 

ÜàôÆð²îàôàôÂÆôÜ 

 

10 ՄԱՅԻՍ 19:00 

“Սիփան” Պարախումբի տարեկան ձեռնարկ 

Ստրովոլոսի քաղաքապետութեան սրահ 
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ 
 

11 ՄԱՅԻՍ 12:00 

Առաջին եկեղեցական արարողութիւն,  
50 տարի ետք 

Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին հին եկեղեցի 
 

16 ՄԱՅԻՍ 20:30 
Հրապարակային Զրոյց - Քննարկում  

“Հայկական Հարցը Ներկայիս” 
Կաստելիոտիսա սրահ, Նիկոսիա 

ՀՅԴ Կիպրոսի Հայ Դատի Յանձնախումբ 
 

18 ՄԱՅԻՍ 11:00 
Ս. Մակարայ Վանքի Ուխտագնացութիւն 

Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակ 
 

21 ՄԱՅԻՍ 20:00 
Գրական երեկոյ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ 
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ 
 

31 ՄԱՅԻՍ 19:30 

“Մայիս 28”ի հանդիսութիւն 
“Նարեկ” Վարժարանի հանդիսասրահ 

ՀՅԴ եւ Գործակից Միութիւններ 
 

15 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 
Ինգա եւ Անուշ Արշակեաններ 

Ստրովոլոսի քաղաքապետութեան սրահ 

Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակ 

úð²îºîð 

 
        Յայտարարութիւն 
 

 

Մանկավարժ-հայերէնագէտ ուսուցիչներ պատրաստելու համար իր հաստատած կըր-
թական ծրագիրին գործադրութեան ծիրին մէջ, Համազգայինի Կեդրոնական վարչու-
թիւնը կը շարունակէ դիմումնագիրներ ընդունիլ սփիւռքի ամբողջ տարածքէն:  

 

Ենթակաները իրենց բնակած երկրին մէջ նախ պիտի հետեւին մանկավարժական 
(education & teaching diploma) դասընթացքներուն` ստանալով Պսակաւոր արուեստից 
վկայական (BA), որմէ ետք Հայաստանի մէջ պիտի շարունակեն իրենց ուսումը` մասնա-
գիտանալով  Հայերէնագիտական մարզին մէջ: 

 

Ուսումնառութեան շրջանը աւարտելէ ետք ենթական պարտի առնուազն եօթը տարի 
դասաւանդել իր մասնագիտութեան համաձայն հայերէն լեզու եւ գրականութիւն կամ 
հայոց պատմութիւն, մեր կողմէ նշուած հայկական վարժարանի մը մէջ: 

 

Ուսումնառութեան  ամբողջական ծախսերը  կը ստանձնէ Համազգայինի Կեդրոնական 
վարչութիւնը: 

 

Դիմումնագիրները Համազգայինի գրասենեակ կարելի է ուղարկել 
central@hamazkayin.com հասցէին: 

 

Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար կապ հաստատել Համազգայինի կեդրոնա-
կան գրասենեակ (Պէյրութ)` նոյն ե-նամակի հասցէով կամ հեռաձայնել skype 00961-4-
715684 թիւին եւ կամ դիմել դիմատետրի (FB) Hamazkayin Central հասցէին: 

 

Բոլոր անոնք, որոնք իրենց  
ձեռնարկներուն մասին կ՛ուզեն նշում 

ըլլայ «Օրատետր»ին մէջ, թող բարի ըլլան 
կապուելու խմբագրութեան հետ  

editor@artsakank.com.cy       
+357 99633715 
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««ՄԱՅԻՍ 28ՄԱՅԻՍ 28»»  
Շաբաթ, 31 Մայիս 2014, ժամը 19:30  

“Նարեկ” Վարժարանի հանդիսասրահ, Նիկոսիա 

Բանախօս՝ Ընկ. Յակոբ Գազանճեան 

Գեղարուեստական ճոխ յայտագիր 
Մասնակցութեամբ Համազգայինի “Սիփան” Պարախումբին եւ 

“Արցախ” Պատանեկան Միութեան երգչախումբին 

 

Հանդիսութենէն ետք ժողովրդային խրախճանք՝  

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ 

Արձանագրութեան համար դիմել ակումբի վարչութեան 

 

ԿԻՊՐՈՍԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ 
ձեզ կը հրաւիրէ Արցախի նուիրուած երեկոյի մը՝ 

 

«Լեռնային Ղարաբաղ՝  
Հայ Ժողովուրդի Զոհողութիւններուն Արդարացումը» 

 

Բանախօսներ՝ 

Տոքթ. Էլէնի Թէոխարուս  

Եւրոերեսփոխան, ԵՄ-Հայաստան խորհրդարանական   

բարեկամութեան խմբակցութեան նախագահ  

Տոքթ. Եաննոս Խարալամպիտիս  

Նախագահ «Լիտրա» Քոլէճի 

Գասպար Կարապետեան 
Նախագահ՝ EAFJD-ի (Եւրոպայի Հայ Դատի Յանձնախումբ)  

 

Պիտի ցուցադրուի նաեւ կարճ տեսաերիզ մը  
 

Ուրբաթ, 16 Մայիս 2014, ժամը 20։30 
«Կաստելիոտիսա» Սրահ, Նիկոսիա 

 

àõËï³·Ý³óáõÃÇõÝ êáõñµ Ø³Ï³ñ³Û ì³Ýù  

Ð³×áÛùÝ áõÝÇÝù ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ, Ã¿ 
ºñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý ¶ñ³ë»Ý»³ÏÇ »õ ²½·³ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ÙÇ³ó-
»³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ, ÎÇñ³ÏÇ 18 Ø³ÛÇë 2014-ÇÝ, ï»ÕÇ åÇïÇ 
áõÝ»Ý³Û áõËï³·Ý³óáõÃÇõÝ ¹¿åÇ ê. Ø³Ï³ñ³Û ì³Ýù£ 

²Ûë áõËï³·Ý³óáõÃÇõÝÁ ÏÁ í³Û»É¿ ÎÇåñáëÇ ØÇ³ó»³É ²½·»ñáõ 
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý (UNFICYP) ÑëÏáÕáõÃÇõÝÁ£ 

ÎÁ ËÝ¹ñáõÇ µáÉáñ ³ÝáÝóÙ¿, áñáÝù ÏÁ ÷³÷³ùÇÝ Ù³ëÝ³ÏóÇÉ ³Ûë 
áõËï³·Ý³óáõÃ»³Ý, ³ñÓ³Ý³·ñáõÇÉ ºñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý ¶ñ³ë»Ý»³-
ÏÇÝ Ùûï Ñ»é³Ó³ÛÝ»Éáí 22-454540 ÃÇõÇÝ, ÷áË³Ýó»Éáí Ñ»ï»õ»³É Ù³Ý-
ñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ.- 

 

- ²ÝáõÝ/Ø³Ï³ÝáõÝ, ÍÝÝ¹»³Ý Ãáõ³Ï³Ý »õ í³Ûñ 
- ºõñáå³Ï³Ý I.D.Ç ÃÇõ Ï³Ù Ç ½ûñáõ ³Ýó³·ÇñÇ (passport) ÃÇõ 
- ø³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝ 
 

ÎÁ ËÝ¹ñáõÇ Ñ»é³Ó³ÛÝáí ÷áË³Ýóáõ³Í »õñáå³Ï³Ý I.D.ÇÝ Ï³Ù ³Ý-
ó³·ÇñÁ (passport) ³Ýå³ÛÙ³Ýûñ¿Ý Ó»ñ Ñ»ï áõÝ»Ý³É áõËï³·Ý³óáõ-
Ã»³Ý ûñÁ£ Ð³Ýñ³Ï³éùÇ ëå³ë³ñÏáõÃÇõÝ »õ Ù»ÏÝáõÙ ÜÇÏáëÇáÛ ²½·³-
ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³Ý¿Ý Ï.³. Å³ÙÁ ×Çß¹ 11.00ÇÝ£ 

 

Ø³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý ë³Ïª €10.00  

²ñÓ³Ý³·ñáõÃ»³Ý í»ñçÇÝ ûñª ºñÏáõß³µÃÇ 12 Ø³ÛÇë 2014  
      

ºñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý ¶ñ³ë»Ý»³Ï 

àõËï³·Ý³óáõÃ»³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõ»Éáõ »õ ãÝ»ñÏ³Û³Ý³Éáõ 
å³ñ³·³ÛÇÝª í»ñáÝß»³É ·áõÙ³ñÁ ÏÁ ÙÝ³Û ·³ÝÓ»ÉÇ 


