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Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Կիպրոսի Պատանեկան Միութեան Վարիչ Մարմնի, Օգոստոս 14-

21, Թրոտոսի մէջ տեղի ունեցաւ Պատանեկան Միութեան 28-րդ տարեկան բանակումը, 

մասնակցութեամբ 60 պատանիներու: Անմիջապէս ետք տեղի ունեցաւ ՀՅԴ Միջ-շրջանային 

Երիտասարդական բանակում, 12 երկիրներէ ժամանած 65 երիտասարդ դաշնակցականներու  

մասնակցութեամբ: Երկու բանակումներն ալ պսակուեցան յաջողութեամբ, խանդավառ մըթ-

նոլորտ մը ստեղծելով կիպրահայ երիտասարդութեան եւ պատանեկութեան մէջ: Էջ 16-19: 

 

ՆԱՐԵԿ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱՒ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի օրհնու-

թեամբ, Հինգշաբթի, 25 Օգոստոս 2016-ին, Կիպրոսի Հա-
յոց Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Նարեկ Արքեպիսկո-
պոս Անթիլիասի Մայրավանք վերադարձաւ։ 

Երեքշաբթի, 16 Օգոստոսէն Չորեքշաբթի, 24 Օգոս-

տոս, Նիկոսիոյ, Լառնաքայի եւ Լիմասոլի մէջ, Սրբազան 
Հայրը այցելեց կրօնական պետերու, պետական պատաս-

խանատուներու, դեսպաններու, հոգեւոր հովիւներու, հայ 
ազգային եւ ընկերային կառոյցներու ու ազգայիններու եւ 
հրաժեշտ առաւ Կիպրոսէն ու կիպրահայերէն։ 

Չորեքշաբթի, 24 Օգոստոսին, Ազգային Իշխանութիւնը 
ողջերթի ճաշկերոյթով պատուեց Սրբազան Հայրը, որուն 
ներկայ գտնուեցան Ազգային Երեսփոխանական Ժողովի, 
Կրօնական Ժողովի, Ազգային Վարչութեան եւ Եկեղեցի-

ներու Հոգաբարձութեան անդամ-անդամուհիներ։ 
 
Սրբազան Հօր Պատգամը՝ ուղղուած կիպրա-

հայութեան, կարդալ Էջ 2: 
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Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարու-

թենէն յայտնած են, որ Սպանիոյ Ալիքանթէ քա-
ղաքի քաղաքապետական խորհուրդը ճանչցած 

եւ դատապարտած է Հայոց ցեղասպանութիւնը: 
Խորհուրդին մէջ քննարկումներու ընթացքին 

ելոյթ ունեցած են այնտեղ ներկայացուած  կու-
սակցութիւններուն ներկայացուցիչները, որոնք 

կարեւորն կատած են Հայոց ցեղասպանութեան 

միջազգային ճանաչումը եւ անոր կանխարգելիչ 
նշանակութիւնը: Մասնաւորաբար «Քոմփրոմիս» 

քաղաքական խմբակցութեան ներկայացուցիչը 
իր խօսքին մէջ նշած է, որ խիստ կարեւոր է մո-

ռացութեան չմատնել հայերուն դէմ կատարուած 

ոճրագործութիւնը յատկապէս այսօր` հաշուի առ-
նելով, որ այն վայրերուն մէջ, ուր գործուած է ցե-

ղասպանութիւնը, այժմ զանգուածային կերպով 

կը խախտեն մարդու իրաւունքներն ու կը վտան-
գեն հազարաւոր մարդոց կեանքեր: 

Քուէարկութեան մասնակից քաղաքական 

ուժերու գերակշիռ մեծամասնութիւնը (Սպանիոյ 
ընկերվարական կուսակցութիւն, Կուանեար, 

Քոմփրոմիս) քուէարկած են յօգուտ պաշտօնա-
կան յայտարարութեան որդեգրման: 

Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման եւ դա-

տապարտման դիմումը ներկայացուած էր Ալի-
քանթէի «Հայաստան» ընկերակցութեան կողմէ: 

Իսկ 12 Օգոստոսին սպանական Պենալմատե-
նա քաղաքը պաշտօնապէս ճանչցած է եւ դատա-

պարտած Հայոց ցեղասպանութիւնը: 

Քաղաքային խորհուրդը եւ անոր մէջ ներկա-
յացուած բոլոր քաղաքական ուժերը միաձայնու-

թեամբ կողմ քուէարկած են յայտարարութեան: 
Այս քայլով Պենալմատենան համալրած է Սպան-

իոյ` նման որոշում ընդունած երկու տասնեակէ 
աւելի քաղաքներու շարքը: 

ԻՏԱԼԻՈՅ ԷՄԻԼԻԱ ՌՈՄԱՆԻԱ 
ՇՐՋԱՆԸ ԿԸ ՃԱՆՉՆԱՅ ՀԱՅՈՑ 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

 «Հայերն Այսօր» կը հաղորդէ, որ ընդառա-
ջելով Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին 

առիթով Հռոմի հայ համայնքի խորհուրդի կոչին` 

հիւսիսային Իտալիոյ Էմիլիա Ռոմանիա շրջանը, 
ի թիւս բազմաթիւ իտալական քաղաքային ու 

նահանգային ազգային իշխանութիւններու, 28 
Յուլիսին վաւերացուց Հայոց ցեղասպանութիւնը 

ճանչցող բանաձեւ մը: 
Բանաձեւին մէջ շրջանային խորհրդարանը 

զօրակցութիւն կը յայտնէ հայ ժողովուրդին, իսկ 

վարչական խորհուրդին կը յանձնարարէ` 
«Աջակցիլ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցող 

պատմական եւ գիտական ուսումնասիրութիւն-
ներու եւ նախաձեռնութիւններու իրագործման, 

Ցեղասպանութեան պատմութեան տարածման, 

ինչպէս նաեւ` համագործակցիլ թուրք եւ հայ ժո-
ղովուրդներուն միջեւ հաշտութեան հոլովոյթին` 

սկսելով պատմական փաստերու ճանաչումով եւ 
վերակենդանացնելով Ցեղասպանութեան պատ-

մութեան յիշատակը` հասարակական, գիտական 
եւ այլ ձեռնարկներու միջոցով»: 

Բանաձեւի վաւերացման առիթով Հռոմի հայ 

համայնքի խորհուրդը շնորհակալական նամակ 
մը յղած է շրջանային խորհրդարանի անդամնե-

րուն` երախտագիտութիւն յայտնելով Հայոց ցե-
ղասպանութեան յիշատակի պայքարին մասնակ-

ցելու եւ ճշմարտութիւն ու արդարութիւն որդեգ-

րող այս դիրքորոշումը որդեգրելու առիթով: 
Էմիլիա Ռոմանիա շրջանը, որ աւելի քան 4,5 

միլիոն բնակչութիւն ունեցող շրջան մըն է, Հայոց 
ցեղասպանութիւնը ճանչցած իտալական 104-րդ 

քաղաքական միաւորը կը հանդիսանայ:  

Ընդհանուր ցանկը կարելի է գտնել հետեւեալ 
հասցէին մէջ` www.comunitaarmena.it/il-genocidio-

armeno/italia-ricorda: 
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ՀՐԱԺԵՇՏԻ ՊԱՏԳԱՄ ԿԻՊՐԱՀԱՅԵՐՈՒՆ 
 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի օրհնութեամբ, 25 Օգոստոսին 

հրաժեշտ կ՛առնեմ ձեզմէ՝ որպէսզի վարչական պատասխանատըւութենէ զերծ ըլլամ եւ 
Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ ստանձնած պաշտօններուս կողքին՝ կարողանամ հոգ տա-
նիլ Գանատայի Մոնթրէալ քաղաքին մէջ ապրող հօրս ու մօրս, որոնք առողջապահական 
բարդութիւններ կը դիմագրաւեն։ 

Հրաժեշտի այս պատգամով երեք կէտեր կը յանձնեմ բոլորիդ թանկագին ուշադրու-
թեան.- 

 

Առաջին, գնահատանքի խօսք ունիմ բոլոր եկեղեցական եւ ազգային 
կառոյցներուն ու անհատներուն, որոնք գործակցութեան առողջ ոգիով համախմբուեցան 
Ազգային Առաջ-նորդարանին շուրջ եւ բարոյապէս ու նիւթապէս զօրավիգ հանդիսացան 
«Հայ Եկեղեցի դառնալ»ու կոչիս ու աշխատանքներուս։ Կը հաւատամ, որ մեր 
իրագործումները աստ-ւածային օրհնութեան եւ բոլորիս մասնակցութեան կը պարտինք։ 

 

Երկրորդ, Հայ Եկեղեցին, եւ այս պարագային Կիպրոսի Հայ Եկեղեցին, 
անհատներէ եւ խմբակցութիւններէ ու անհատական եւ խմբակցական նեղ հաշիւներէ 
վեր է։ Հոգեւորա-կան եւ աշխարհական պատասխանատուներ օր մը ծառայութեան կը 
կոչուին ու ուրիշ օր մը իրենց վստահուած եկեղեցւոյ պայծառութեան ու ազգին 
շինութեան սուրբ առաքե-լութիւնը ուրիշներու կը փոխանցեն։ Մօտ ատենէն Վեհափառ 
Հայրապետը նոր Կաթողի-կոսական Փոխանորդ պիտի նշանակէ Կիպրոսի Թեմին 
համար։ Վերանորոգ նախանձա-խընդրութեամբ խմբուեցէք անոր շուրջ եւ շարունակեցէք 
ձեր նուիրեալ ծառայութիւնը Կիպրոսի Հայ Եկեղեցւոյ, որուն անբաժան մասնիկներն էք 
բոլորդ՝ որպէս Աստուծոյ եւ հայ ազգի մէկ ընտանիքի հոգեհարազատ զաւակներ։ 

 

Երրորդ, փորձեցէք կիպրահայութիւն դառնալ՝ դադրելով սոսկ կիպրահայեր 
ըլլալէ: Եր-կու տարիներու ծառայութեանս ընթացքին անդրադարձայ, թէ Կիպրոսի մէջ 
մենք առաւել ճիգ պէտք է ի գործ դնենք թէ՛ օտարներուն դիմաց եւ թէ՛ մեր մէջ՝ 
անհատական, ընտա-նեկան ու միութենական նեղ օղակներէ դուրս գալու եւ Ազգային 
Առաջնորդարանին շուրջ հաւաքուած ու մեր իւրայատուկ դիմագիծը զգեցած կիպրահայ 
համայնք դառնալու։ Դժուար է հին մտայնութիւններէ եւ գործելակերպերէ 
ձերբազատուիլը. սակայն անկարելի չէ, երբ մեր համայնական տեսիլքն ու հաւաքական 
կեանքը համազգային կշռոյթով առաջ-նորդուին։ 

 

Այս երեք բանալի մտածումներս կը փակեմ Յիսուս Քրիստոսի իր աշակերտներուն յղած 
խօսքերով.- «Խաղաղութիւն կը թողում ձեզի. իմ խաղաղութիւնս է որ կու տամ ձեզի, որ 
այս աշխարհի տուած խաղաղութենէն տարբեր է։ Մի՛ խռովիք ու մի՛ վախ-
նաք» (Աւետարան ըստ Յովհաննէսի 14.27)։  

Կը մաղթեմ, որ հայավայել քաջութեամբ դուք եւս ստանաք այս քրիստոսատուր 
խաղաղութիւնը եւ ձեր կեանքը անխռով ընթացքով նուիրէք Հայ Եկեղեցիին ու ազգին։ 

 
25/8/2016                 Նարեկ Արքեպիսկոպոս 
Նիկոսիա, Կիպրոս                Կաթողիկոսական Փոխանորդ 
                               Կիպրոսի Հայոց      
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Վեցերորդ օրն է, ինչ Հայաստանի քաղաքա-

ցիներն ու հայութիւնը նոր փորձութեան առաջ 
են: Զէնքի ուժով քաղաքական փոփոխութիւն-
ներ են պահանջում մի խումբ մարդիկ, ովքեր 
քաղաքական պայքարի մեթոտներն ու ձեւերը 
չեն ընդունում: Առկայ է փակուղային իրավի-
ճակ, առկայ է մտածողութեան ճգնաժամ: Ո՛ր 
մտածողութիւնը կը յաղթի, ի՛նչ հանգուցալու-
ծում կ՛ունենանք, սրանից է կախուած երկրի 
հետագայ ընթացքը: Այս իրադրութեան մէջ իւ-
րաքանչիւրը` անհատ, թէ հասարակական-քա-
ղաքական խմբաւորում պարտաւոր է յստակ 
դիրքորոշում ունենալ: 

Ոստիկանական զօրամասի գրաւումից ժա-
մեր անց, երբ դեռ յայտնի չէր, որ գնդապետ է 
զոհուել, ՀՅ Դաշնակցութիւնը արտայայտել է 
իր դիրքորոշումը` այո՛, անհրաժեշտ են որա-
կական փոփոխութիւններ, բայց ծայրայեղա-
կան մտածողութիւնը ոչ թէ մօտեցնում, այլ հե-
ռացնում է այդ փոփոխութիւնները: Զէնքով, 
բռնութեամբ, պատանդներով եւ ահաբեկչու-
թեամբ հարցեր չեն լուծուելու: Նպատակն ինք-
նին չի արդարացնում միջոցները: 

Ով հակառակն է մտածում կամ աջակցում է 
այդպէս մտածողներին, ուղղակի բացառում է 
ուժեղ, կազմակերպուած, ազատ երկիր ունե-
նալու հեռանկարը: Պատրանք ստեղծելով, թէ 
պայքարում են լաւ իշխանութեան, լաւ Հայաս-
տանի համար, իրականում ոչնչացնում են Հա-
յաստանը: 

Այն պնդումները, թէ մեր երկրի ծանր իրա-
վիճակը փոխելու այլ ելք չի մնացել, կեղծ են ու 
մտացածին: 

Ելք կայ: Բայց այդ ելքը պահանջում է աշ-
խատանք, գիտակից կազմակերպուածութիւն, 
ազատ քաղաքացիների համախմբում, հետեւո-
ղական պայքար մեզ թուլացնող բոլոր երեւոյթ-
ների դէմ, ինչի հիմքերը դժուարութեամբ, բայց 
ստեղծւում են: 

Հայհոյանքը, թշնամանքը, ատելութիւնը, 
բռնութիւնը, ժողովրդի արդարացի ակնկալիք-
ներն ու դժգոհութիւնը անտեսելը միշտ պա-
ռակտում ու ոչնչացնում են հայութեան հաւա-
քական ներուժը: Արդիւնքում քառօրեայ պա-
տերազմից յետոյ ստեղծուած մեր աներեւակա-
յելի համազգային համախմբումը այսօր լրջօ-
րէն վտանգուած է: 

Ճշմարտութիւնը միշտ դառն է, բայց այն չա-
սելը անպատասխանատուութիւն է ու անող-
նաշարութիւն: 

Հոկտեմբերի 27-ից, Մարտի 1-ից յետոյ եր-
րորդ հարուածն է հասցուել մեր պետականու-
թեանը: Վտանգ կայ, որ նորից տարիներ ենք 
կորցնելու, ինչը յղի է ներքին ու արտաքին 
կեանքում նոր կորուստներով: Չհասկանալ 
սա, չդատապարտել կատարուածը, նշանա-
կում է ջուր լցնել մեր թշնամիների ջրաղացին: 

ՀՅ Դաշնակցութիւնը ձգտում է իրավիճակի 
բացառապէս խաղաղ հանգուցալուծման, ան-
թոյլատրելի է համարում նոր արիւնահեղու-
թիւնը, իրաւապահ մարմիններից պահանջում 
է արհեստավարժութիւն, պահանջում է յարգել 
օրինապահ քաղաքացիների իրաւունքներն ու 
արժանապատուութիւնը, վճռականօրէն դա-
տապարտում է պայքարի ոչ քաղաքական մե-
թոտներն ու ծայրայեղական մտածողութիւնը: 

Մենք կարող ենք եւ ունենալու ենք ուժեղ, 
ազատ, բարեկեցիկ Հայաստան: Այդ ճանա-
պարհին պարտաւոր ենք ձեւաւորել եւ նոր 
որակի իշխանութիւն: Այդ ճանապարհը մենք 
անցնելու ենք այս արժէքներով ու գիտակցու-
թեամբ առաջնորդուող հասարակութեան լայն 
շրջանակների հետ: 
 

ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄԻՆ 

ԱՅՍՕՐԸ 
Հայկական այսօրը տխուր պատկեր մը կը 

ներկայացնէ, որովհետեւ կը պատահի աներեւա-
կայելին: Կը պատահի այն, որ Արցախի բանակ-

ցութիւններու ըստ երեւոյթին ամէնէն ճակատագ-

րական հանգրուանին, ոմանք իրենց ընթացքով 
կը յաջողին հայկական ներքին կեանքը աննա-

խընթաց կերպով պառակտել: Յանցաւորներ 
մատնանշելու համար չէ, որ ցաւով կը գրենք այս 

քանի մը տողերը: Ատիկա աւելի ուշ ընելը թէ՛ 

աւելի խելացի է, թէ՛ աւելի օգտակար: Հիմա այս 
վիճակէն դուրս գալը աւելի՛ հրամայական է: Հա-

յութեան առջեւ վերջերս յաճախ լարուող ծուղակ-
ներէն ճարպիկօրէն խուսափիլը շատ աւելի կեն-

սական է: 

Ամէնէն մեծ ու վտանգաւոր ծուղակը այս 
տարուան ապրիլին ազերիական լայնածաւալ 

յարձակումն էր: Կոյրն ալ պիտի տեսնէր, որ 
ատիկա պատահեցաւ Հայաստանը բանակցու-

թիւններու սեղանին վրայ ծունկի բերելու նպա-
տակով: Այդ փորձը չյաջողեցաւ շնորհիւ համա-

հայկական բուռն դիմադրութեան, մանաւանդ` 

հայ զինուորի եւ քաղաքացիի անսակարկ հայրե-
նասիրութեան եւ հակառակ հայկական կողմին 

մօտ երեւան եկած բոլոր տկարութիւններուն: 
Փաստուեցաւ ճիշդը. այսինքն` թէ ներքին հար-

ցերն ու հաշիւները մէկ կողմ կը ծալուին, երբ վը-

տանգուած են հայրենիքն ու հայոց պետակա-
նութիւնը: Մինչդեռ ամէնէն լաւատեսները նոյ-

նիսկ կ’ակնկալէին, որ հայրենասիրական կայծը 
մարած պէտք է ըլլայ ընկերային արդարութեան 

մարզին մէջ հայկական պետութեան ակնբախ 
անկատարութեան պատճառով: 

Հայութեան վրայ բանեցուած զինուորական 

ճնշումի ձախողութենէն ետք ականատես եղանք 
դիւանագիտական բացայայտ ճնշումներուն, 

որոնք գործածեցին աւելի քան քսանամեայ 
ձանձրացնող յանկերգը. փուլային ու փաթեթա-

յին, տարածքներու յանձնում, Հայաստանի նա-
խագահ (փոխուող) ու Ալիեւ (մնայուն) եւ համա-

նըման եզրերու գործածութիւն` առաւել կամ նը-
ւազ չափով նոյն տեսակի նախադասութիւններու 

մէջ շարուած: Հակառակ քաղաքական ճնշումնե-

րուն, դժուար է մտածել, թէ Արցախի հարցի դիւ-
րին եւ հիմնովին ոչ հայանպաստ լուծումի մը հո-

րիզոնի վրայ երեւումը մօտալուտ է: Հայութիւնը 
տակաւին ամուր է: 

Հայութեան կորովը տկարացնելու համար կը 

մնայ ի գործ դնել ամէնէն զզուելի տարբերակը, 
որ կրնայ շահագրգիռ կողմերը յաջողութեան 

առաջնորդել կարեւոր հաւանականութեամբ. 
ատիկա ալ ներքին պառակտման սերմանումն է: 

Այս մարզին մէջ յաջողելու կարելիութիւնները 
մեծ են, որովհետեւ հայկական հասարակութեան 

մէջ ատոր համար կայ անհրաժեշտ մթնոլորտը` 

պատրուակներն ու իսկական պատճառները: Իշ-
խանութիւններու պարտականութիւնն է, ի հար-

կէ, ի գործ դնել ամէն միջոց վերացնելու համար 
բոլոր պատրուակները եւ մանաւանդ` հասարա-

կական լայնածիր դժգոհութեան պատճառները: 

Ընկերային արդարութիւնը կ’ամրապնդէ հայրե-
նիքի եւ ազգային հաւաքականութեան հետ կա-

պը եւ անոնց հանդէպ սէրը: Ասիկա առաջնա-
հերթ պայման է որեւէ պետութեան գոյութեան 

ապահովման համար. մանաւանդ` հայկականին 

նման պետութեան համար, որ այլապէս շատ խո-
ցելի է արդէն: Հայաստանի իշխանութիւնները 

թափանցիկ ու տեսանելի կերպով, կարելի է ըսել 
նոյնիսկ` ցուցական միջոցներով պէտք է անյա-

պաղ լծուին այդ աշխատանքին: 
Ներկայ հանգրուանը սակայն աւելի քան եր-

բեք կը պահանջէ ողջմտութիւն` հայութեան բո-

լոր առարկայական ու ենթակայական կարելիու-
թիւնները կեդրոնացնելով Արցախի հարցին 

վրայ: Ատիկա ընելու համար ներքին անդորրի 
վերահաստատումը պայման է: Ասկէ առաջ ալ 

ոմանք փորձած են հայութիւնը պառակտել. Չա-

րաչար ձախողած են: Պէտք չէ մտահան ընել, որ 
Արցախը ազատագրուեցաւ, երբ հայոց ազատա-

մարտիկները առիւծի նման մէկ մարդու պէս կը 
կռուէին եւ միաժամանակ ազերիները ներքին 

խնդիրներով զիրար կը բզկտէին: 
Մկրտիչ Մկրտիչեան 
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ԵՐԵՒԱՆԻ ԷՐԵԲՈՒՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ԿԵԴՐՈՆԻ ԳՐԱՒՈՒՄԸ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ԶԻՆԵԱԼՆԵՐՈՒ ԿՈՂՄԷ 

Յուլիս 17-ի առաւօտեան խումբ մը զին-
եալներ գրաւեցին Հայաստանի ոստիկանու-
թեան պարեկապահակային գունդի զօրա-
նոցը, իրենց հետ վերցնելով պատանդներ: 

Շուրջ տասներեք օր տեւած այս «ահա-
բեկչական» կամ «հերոսական» (նայած՝ թէ 
որու կողմէ կը դիտուի) գործողութիւնը վեր-
ջապէս հանգուցալուծուեցաւ շնորհիւ զօր. 
Վիտալի Բալասանեանի միջնորդութեան, 
արձանագրելով սակայն երեք ոստիկան զո-
հեր եւ զինեալներուն կողմէ՝ տասնեակ մը 
վիրաւորներ: 

Զանցելով դէպքին մանրամասնութիւն-
ները, որոնք էջեր պիտի խլէին մեզմէ եւ 
որոնք ատենին հեղեղեցին հայրենի, սփիւռ-
քի եւ օտարալեզու լրատուական բոլոր մի-
ջոցներն ու հասարակական ցանցերը, կը 
ներկայացնենք ՀՅԴ Բիւրոյի նախկին ան-
դամ ընկ. Մկրտիչ Մկրտիչեանի օրին գըր-
ւած ծանրախոհ յօդուածը, մեր ընթերցող-
ներուն որպէս խորհրդածութեան նիւթ: 



ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ 

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՐՑ Է  
Կ՛ԸՍԷ ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 

միջազգային ճանաչման հասնելու համար 
մշակուած է բազմաստիճան քաղաքականութիւն, 

որ կը սկսի քաղաքական ու շրջանային 

մակարդակներէն, որմէ ետք նպատակ կայ նաեւ 
անցնելու համապետական մակարդակի: Ըստ 

«Արմենփրես»-ին, այս մասին «Lenta.ru» կայքին 
տուած հարցազրոյցին ընթացքին ըսած է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 

նախագահ Բակօ Սահակեանը: Ան յիշեցուցած է, 
որ այդ հարթութեան վրայ արդէն իսկ զգալի 

յառաջընթաց արձանագրուած է: 
«Այսպէս, մեր պետութեան ճանաչման օգտին 

համապատասխան հռչակագիրներով հանդէս 
եկած են եօթ ամերիկեան նահանգները, 

աւստրալական Նոր Հարաւային Ուէյլզ նահանգը, 

պասկերու երկիրը, ինչպէս նաեւ շարք մը մեծ 
քաղաքներ, ինչպէս` Լոս Անճելըսը: Մենք կը 

շարունակենք այս ուղղութեամբ ընդլայնել մեր 
գործունէութիւնը, եւ յոյս ունիմ, որ տարբեր 

երկիրներու առանձին տարածքային միաւորներ 

եւս կը ճանչնան մեր անկախութիւնը», ըսած է Բ. 
Սահակեան: 

Ան շեշտած է, որ բնականաբար, յատուկ 
կերպով շեշտը կը դրուի առանձին երկիրներու 

կողմէ ճանաչման վրայ: «Աւելի՛ն. կը կարծենք, 
որ այդ մէկը ընդամէնը ժամանակի ու 

քրտնաջան աշխատանքի հարց է: Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը իրապէս 
արժանի է միջազգային ճանաչման: Մենք մօտ 

քառորդ դարէ ժողովրդավարական պետութիւն 
կը կառուցենք, որ վտանգ չի ներկայացներ 

միջազգային հանրութեան կամ ցանկացած 

առանձին վերցուած պետութեան համար», 
աւելցուցած է նախագահը: 

Բակօ Սահակեան ընդգծած է, որ իրենք 
ուշադրութեամբ կը հետեւին աշխարհի տարբեր 

անկիւններու ազգերու ինքնորոշման իրաւունքի 

իրացման գործընթացներուն: Անկախութեան 
հասած են այնպիսի երկիրներ, ինչպէս` 

Քոսովոն, Հարաւային Սուտանը, Աբխազիան, 
Հարաւային Օսեթիան եւ ինքնորոշման 

իրաւունքէն օգտուած են Քեպեքը, Հիւսիսային 
Իրլանտան, Սկովտիան եւ Խրիմը: 

 

ԶՕՐ. ԼԵՒՈՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆԻ 
ՄԱՄԼՈՅ ԱՍՈՒԼԻՍԸ 

11 Օգոստոսին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտ-

պանութեան նախարար, բանակի հրամանատար 

զօր. Լեւոն Մնացականեան հանդիպում ունեցած 

է Հանրապետութեան մէջ հաւատարմագրուած 
լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչներուն հետ: 

Մամլոյ ասուլիսը տեղի ունեցած էր բանա-
կային ուսումնական տարուան առաջին կիսամ-

եակին, ապրիլեան զարգացումներուն արդիւնք-

ները ամփոփելու, ինչպէս նաեւ գործունէութեան 
ընթացիկ եւ յառաջիկայ կարեւորագոյն 

ուղղութիւնները փոխանցելու առիթով: 
Նախքան լրագրողներուն հարցումներուն պա-

տասխանելը, բանակի հրամանատարը ներա-
ծական խօսքով ներկայացուցած է հաշուետու 

ժամանակաշրջանին արձանագրուած հիմնական 

գործընթացներու ընդհանուր պատկերը` նշելով, 
որ պաշտպանութեան բանակը կատարած է իրեն 

առջեւ դրուած խնդիրները եւ կեանքի կոչած այն 
բոլոր ծրագրային ուղղութիւնները, որոնք նա-

խանշուած էին 2016-ի պատրաստութեան ծրա-

գիրով: 
Խօսելով սահմանագիծին վրայ առկայ մար-

տավարական եւ իրողական կացութեան մասին` 
Լեւոն Մնացականեան վստահեցուցած է, որ բա-

նակի հրամանատարութիւնը քաջատեղեակ է 

հակառակորդի ճամբարին մէջ տեղի ունեցող 
գործընթացներէն, եւ կան բոլոր նախադրեալնե-

րը ինչպէս այսօր, հետագային եւս պահպանելու 
վերահսկողութիւնը հակառակորդին հաւանական 

բոլոր քայլերուն նկատմամբ: Նշուած նպատա-
կին հասնելու համար անընդհատ կը կատարե-

լագործուի ճարտարապետական ամրակառոյց- 

ներու համակարգը, կը բարձրացուի զօրքերու 
պատրաստութեան աստիճանը եւ ռազմամթերքի 

համալրուածութեան մակարդակը: 
Նախարարի ներածական խօսքին յաջորդած 

են լրագրողներուն հարցումները, որոնք յատկա-

պէս կը վերաբերէին ապրիլեան պատերազմին եւ 
բանակաշինութեան ընթացիկ փուլին: 

 

ՇԱՒԱՐՇ ՔՈՉԱՐԵԱՆ. 
«ՓՈԽԶԻՋՈՒՄՆԵՐՈՒ  

ՄԱՍԻՆ ԽՕՍԻԼԸ 
ՊԱՐՏՈՒՈՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ Է» 

18 օգոստոսին գումարուած կառավարութեան 

նիստէն ետք ղարաբաղեան տագնապին առըն-
չըւող տարբեր առանցքներու մասին լրագրող-

ներուն հետ զրուցած է Հայաստանի արտաքին 
գործոց փոխնախարար Շաւարշ Քոչարեան: 

Ան հաստատած է, որ ղարաբաղեան բանակ-
ցութիւններուն ընթացքին փոխզիջումներու մա-

սին խօսիլը պարտուողականութիւն է` աւելցնե-

լով, որ Հայաստանի որեւէ պաշտօնեայ իրաւունք 
չունի խօսելու լուծման մասին, որովհետեւ այդ 

հարցերը Լեռնային Ղարաբաղի իրաւասութեան 
ներքեւ կը գտնուին: 

Ան շեշտած է, որ Հայաստան իրաւասու չէ 

Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային ամբողջա-
կանութեան մասին խօսելու. «Ինծի համար կամ 

Հայաստանի ոեւէ պաշտօնեայի համար չկայ 
փոխզիջում կամ զիջում հասկացողութիւն, որով-

հետեւ այն հարցերը, որոնք կը վերաբերին հար-
ցին լուծման, հիմնականին մէջ ԼՂ Հանրապետու-

թեան իրաւասութեան մէջ են: Այլ բան, որ այսօր 

ստեղծուած իրավիճակին մէջ քանի դեռ ԼՂ Հան-
րապետութիւնը լիարժէք ձեւով չի մասնակցիր 

բանակցային հոլովոյթին, չընդհատելու համար 
այդ հոլովոյթը` Հայաստան կը մասնակցի, բայց 

Հայաստանը իրաւասու չէ խօսելու ԼՂ-ի փոխա-

րէն թէ՛ անոր կարգավիճակին, թէ՛ անոր տա-

րածքային ամբողջականութեան մասին»: 
Պատասխանելով լրագրողներէն մէկուն այն 

հարցումին, թէ հայկական կողմին նպատակը 
ի՞նչ է` Շաւարշ Քոչարեան ըսած է. «Մեր նպա-

տակը շատ յստակ է. Լեռնային Ղարաբաղը չի 

կրնար Ազրպէյճանի կազմին մէջ ըլլալ, պէտք է 
երաշխաւորուած ըլլայ նաեւ Լեռնային Ղարա-

բաղի ժողովուրդին եւ պետութեան անվտան-
գութիւնը: Այդ երկու հարցադրումը յստակ դըր-

ւած է եւ անոր մասին բազմիցս ըսուած է: Ինչ կը 
վերաբերի մանրամասնութիւններուն, ինչպէս 

անոր հասնիլ, ատիկա արդէն այլ խնդիր է, ինչ 

որ պայմանաւորուած է նաեւ միւս կողմին դիր-
քորոշումով, իսկ բանակցային այդ կողմին դիր-

քորոշումը շատ կարծր է, եւ այս պարագային 
մանրամասնութիւններու մասին խօսիլ անի-

մաստ է», դիտել տուած է Քոչարեան: 

Ըստ փոխնախարարին, թէ՛ Վիեննայի, թէ՛ Ս. 
Փեթերսպուրկի մէջ ղարաբաղեան տագնապի 

լուծման վերաբերեալ որեւէ պայմանաւորուածու-
թիւն ձեռք չէ բերուած, այլ խօսուած է զինադա-

դարի դրութեան ամրապնդման մասին: 
 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԶԻՆՈՒԱԾ 
ՈՒԺԵՐԸ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԱԿԱՆ 

ՀԱՒԱՔՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԾ ԵՆ 

2-էն 5 Օգոստոսին Լեռնային Ղարաբաղի զին-

ւած ուժերու ուսումնական տարուան պատրաս-
տութեան ծրագիրին համաձայն, բանակի կեդրո-

նական ենթակայութեան զօրամիաւորումներէն 
մէկուն մէջ կազմակերպուած են հրամանատա-

րական հաւաքներ` բանակի միաւորումներու եւ 
զօրամասերու հրետանիի եւ հրամանատարու-

թեան  պետերու մասնակցութեամբ: 

ԼՂ պաշտպանութեան նախարարութեան մա-
մուլի ծառայութեան տարածած հաղորդագրու-

թեան համաձայն, հաւաքներուն ընթացքին յա-
տուկ ուշադրութիւն տրուած է դաշտային պայ-

մաններու մէջ  իրականացուող փորձերուն: 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆ 
ԸՆԴՈՒՆԱԾ Է ՀՅԴ-Ի 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ 

ԼՂ Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սա-

հակեան 18 Օգոստոսին ընդունած է ՀՅԴ Բիւրոյի 
ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեանն ու Բիւրոյի 

քաղաքական ներկայացուցիչ, Հայաստանի Ազ-
գային ժողովի արտաքին յարաբերութիւններու  

յանձնախումբի անդամ Արմէն Ռուստամեանը: 
Հանդիպումին, որուն կը մասնակցէին նաեւ 

ԼՂ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ 

Բալայեան եւ ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական Կոմի-
տէի ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեան, արծար-

ծըւած են հանրապետութեան ներքին ու ար-
տաքին քաղաքականութեան առնչուող հարցեր: 
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ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ 
ՎԱՐՇԱՒԱՅԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 

ՈՒՆԵՑԱԾ Է ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 
ՖՐԱՆՍՈՒԱ ՀՈԼԼԱՆՏԻՆ ՀԵՏ 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան 9 Յուլիսին Վար-

շաւայի մէջ հանդիպում ունեցած է նախագահ 

Ֆրանսուա Օլանտին հետ: 
Հայաստանի նախագահը շնորհակալութիւն 

յայտնած է Հայաստանի համար կենսական նշա-
նակութիւն ունեցող բոլոր խնդիրներուն մէջ 

Ֆրանսուա Օլանտի հետեւողական աջակցու-
թեան եւ կարեւոր դերակատարութեան համար, 

ընդգծելով, որ Հայաստանի մէջ իրապէս կը 

հպարտանան Ֆրանսայի հետ յատուկ յարաբե-
րութիւններ ունենալու իրողութեամբ: 

Նախագահը գոհունակութեամբ փաստած է, 
որ հայ-ֆրանսական տնտեսական համագործակ-

ցութիւնը տարիներու ընթացքին նկատելիօրէն 

ընդլայնուած է. Եւրոպական Միութեան երկիրնե-
րու շարքին` Ֆրանսան կը շարունակէ մնալ Հա-

յաստանի մէջ ներդրումներ ծաւալող առաջատար 
դիրք զբաղեցնող երկիրներէն մէկը:  

Նախագահ Սարգսեան երախտագիտութիւն 
յայտնած է վերջերս Ֆրանսայի Ազգային ժողովին 

կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը քրէա-

կանացնող նախագիծի ընդունման համար, 
որուն մէջ մեծ է նախագահ Օլանտի անձնական 

ներդրումը: 
Հանդիպումին ընթացքին զրուցակիցները 

անդրադարձած են Լեռնային Ղարաբաղի տագ-

նապին: Հայաստանի նախագահը կարեւոր նկա-
տած է Ֆրանսան` իբրեւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

համանախագահող երկիրներէն մէկը:  
Սերժ Սարգսեան եւ Ֆրանսուա Օլանտ երկուս-

տեք կարեւոր նկատած են Վիեննայի եւ Ս. Փե-
թերսպուրկի մէջ տեղի ունեցած հանդիպումնե-

րուն ընթացքին ընդունուած յայտարարութիւն-

ներուն մէջ ամրագրուած դրոյթներու անվերա-
պահ կատարումը: Նախագահները միտքեր փո-

խանակած են Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի 
լուծման բանակցային գործընթացի յառաջ մըղ-

ման հեռանկարին շուրջ: 

 

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԱԾ Է 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈՒՐԱՑՈՒՄԸ 
ՔՐԷԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՆՈՐ ՕՐԻՆԱԳԻԾԸ 

Ֆրանսայի կառավարութիւնը Յուլիս 1-ին ներ-
կայացուցած է Հայոց ցեղասպանութեան ուրա-

ցումը քրէականացնող օրինագիծի նոր տարբե-

րակը, կը հաղորդէ «Նուվել տ՛Արմենի» թերթը: 
«Ցեղասպանութիւններու եւ մարդկութեան դէմ 

յանցագործութիւններու ժխտումը քրէականաց-
նող օրէնքի նախագիծ»-ը կը համապատասխանէ 

Հաւասարութեան եւ քաղաքացիութեան օրինա-

գիծին: 

Ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւննե-
րը համակարգող խորհուրդը ողջունած է կառա-

վարութեան նախաձեռնութիւնը, որ կը համապա-
տասխանէ Ֆրանսայի նախագահին ստանձնած 

յանձնառութիւններուն: 

«Յոյս ունինք, որ օրէնքի նախագիծը կը վա-
ւերացուի այս տարի: Կ՛ողջունենք հետեւողական 

աշխատանքը բոլոր գործիչներուն, որոնք սատա-
րած են հայկական համայնքին: Կոչ կ՛ուղ-

ղենք  խորհրդարանական բոլոր ուժերուն, որ 
համախմբուին այս համաձայնեցուած բանաձե-

ւին շուրջ», ըսուած է Ֆրանսայի հայկական կազ-

մակերպութիւնները համակարգող խորհուրդի 
յայտարարութեան մէջ: 

 

ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԵՒ ՓՈՒԹԻՆ ԿԸ 
ԲԱՆԱԿՑԻՆ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Ռուսիա աշխա-

տանքային այցելութեան ծիրին մէջ 10 Օգոստո-
սին հանդիպում ունեցած է նախագահ Վլատիմիր 

Փութինին հետ: Ռազմավարական գործընկեր եր-

կու պետութիւններու ղեկավարները քննարկած 
են հայ-ռուսական երկկողմանի յարաբերութիւն-

ներու օրակարգին վերաբերող հարցերու լայն 
շրջանակ, անդրադարձած են նաեւ բոլոր ուղղու-

թիւններով համագործակցութեան զարգացման, 

բարձր մակարդակով ձեռք բերուած պայմանա-
ւորուածութիւններու իրականացման ընթացքին, 

եւրասիական տարածքին մէջ համարկումի հոլո-
վոյթներու զարգացման հեռանկարին:  

Նախագահներ Սարգսեան եւ Փութին քննար-

կած են Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խա-
ղաղ լուծման հոլովոյթի ներկայ փուլին, առկայ 

խնդիրներուն եւ այդ հոլովոյթը յառաջ մղելու 
կարելիութիւններուն վերաբերող հարցեր, միտ-

քեր փոխանակած միջազգային եւ շրջանային 
արդի խնդիրներու եւ մարտահրաւէրներու շուրջ: 

Ռուսիոյ նախագահը աւելցուցած է, որ հաճոյ-

քով կը տեղեկացնէ նախագահ Սերժ Սարգսեա-
նին Ազրպէյճանի նախագահին հետ Պաքուի մէջ 

տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքին Լեռնային 
Ղարաբաղի տագնապին շուրջ զրոյցի արդիւնք-

ներուն մասին: 

Հանդիպումի աւարտին երկու նախագահները 
լրատուամիջոցներուն առջեւ հանդէս եկան բա-

նակցութիւններու արդիւնքները ամփոփող յայ-
տարարութիւններով: 

 

«ԶԻՋՈՒՄՆԵՐԸ ՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՆ 
ՓՈԽԱԴԱՐՁ» Կ՛ԸՍԷ ՓՈՒԹԻՆ 

«ՌԻԱ Նովոսթի» կը հաղորդէ, որ նախագահ 

Վլատիմիր Փութին ազրպէյճանական «ԱզերԹԱճ» 

կայքին հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին յայտ-
նած է, որ Ռուսիա չի պատրաստուիր Հայաս-

տանին ու Ազրպէյճանին «պատրաստ բաղադրա-
տոմսեր» տրամադրելու: 

Ան ընդգծած է, որ կողմերը պէտք է առանձին 

համաձայնութեան հասնին` առանց արտաքին 
ճնշումներու, ատիկա Ռուսիոյ յստակ դիրքորո-

շումն է: 
Փութին ըսած է, որ փոխադարձ համաձայնու-

թեան հասնիլը պէտք է ենթադրէ առաւելագոյն 

հաւասարակշռութիւն տարածքային ամբողջա-
կանութեան եւ ժողովուրդներու ինքնորոշման 

իրաւունքի սկզբունքներուն միջեւ: 
Ըստ Ռուսիոյ նախագահին, լուծման վերջնա-

կան նպատակը այնպիսի համաձայնութիւնն է, 
որուն պարագային կողմերէն ոչ մէկը պիտի ըլլայ 

յաղթողի կամ պարտուողի դերին մէջ, զիջում-

ները պէտք է փոխադարձ ըլլան, իւրաքանչիւր 
կողմի շահերը պէտք է հասկնալի ըլլան Հայաս-

տանի եւ Ազրպէյճանի հասարակական մտքին 
համար: 

«Մենք անկեղծօրէն հետաքրքրուած ենք, որ 

շրջանին մէջ հաստատուի խաղաղութիւն եւ հան-
գըստութիւն, որպէսզի այլեւս անմեղ մարդիկ 

չզոհուին, բացուին սահմանները եւ վերականգ-
նին տնտեսական կապերը», ըսած է Փութին: 

 

ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ 
ՍՊԻՏԱԿ ՏԱՆ ԿՈՉ Կ՛ՈՒՂՂԷ  
ԱՒԵԼԻ ՀԱՒԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԱԾ  
ՄՕՏԵՑՈՒՄ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ 

Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը կը հա-

ղորդէ, որ կ՛ընդլայնէ ԱՄՆ հայ համայնքի ջան-
քերը ընդդէմ «մատրիտեան սկզբունքներուն» եւ 

Սպիտակ տան կոչ կ՛ուղղէ` աւելի հաւասարա-
կըշռուած մօտեցում ցուցաբերելու Լեռնային Ղա-

րաբաղի տագնապի լուծման եւ վերջնական խա-

ղաղութիւն ապահովելու հարցին մէջ: 
Ամերիկայի հայ համայնքի ներկայացուցիչ-

ները նամակ յղած են ԱՄՆ նախագահ Պարաք 
Օպամային եւ փոխնախագահ Ճօ Պայտընին, 

որով կոչ կ՛ուղղեն ընդդիմանալու Լեռնային Ղա-
րաբաղի տագնապի լուծման վերաբերեալ որեւէ 

բանաձեւի, որ դէմ պիտի ըլլայ ամերիկեան հա-

մոզումներուն եւ ինքնորոշման իրաւունքին: 
«Կոչ կ՛ուղղենք ընդդիմանալու որեւէ բանա-

ձեւի, որ պիտի ստիպէ քրիստոնեայ բնակչու-
թեան ապրիլ Ազրպէյճանի բռնատիրական վար-

չակարգի տիրապետութեան տակ: Այսօր Արցա-

խը, հակառակ Ազրպէյճանի` տասնամեակներ 
տեւած յարձակումին, կը շարունակէ նուիրուած 

մնալ ժողովրդավարութեան ամրապնդման սկըզ-
բունքին, կը զարգացնէ տնտեսութիւնը եւ կը հա-

մագործակցի շրջանային ուժերու, ԵԱՀԿ-ի հետ` 

շրջանին մէջ յարատեւ խաղաղութեան հասնելու 
համար: Առաջին անգամ 2007-ին բանակցուած 

«մատրիտեան սկզբունքները», որոնք մինչեւ 
վերջերս գաղտնի կը պահուէին, կ՛առաջարկեն 

Ազրպէյճանի տիրապետութեան  վերադարձ-նել 7 
շրջաններ` Արցախին կարգավիճակ տալու անո-

րոշ խոստումի մը դիմաց, ինչ որ աւելի պիտի 

նպաստէ շրջանային անկայունութեան եւ տագ-
նապին շարունակականութեան: Իր բնոյթով Ար-

ցախը շատ նման է ամերիկեան պատմութեան, 
որ կը ներկայացնէ ազատ ժողովուրդի յաղթա-

նակը ընդդէմ օտարերկրեայ տիրապետութեան: 

Ժողովրդավարական, քրիստոնէական մեծամաս-
նութիւնը, որ կ՛արտայայտուի անհանդուրժողա-

կանութեան դէմ, արժանի է ստանալու մեր ա-
ջակցութիւնը», ըսուած է ԱՄՆ նախագահին ու 

փոխնախագահին ուղղուած նամակին մէջ: 
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ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՆԻՆ Կ՛ԸՆԴԳՐԿՈՒԻ 
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՑԱՆԿԻՆ ՄԷՋ 
Պոլսոյ մէջ տեղի ունեցաւ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Մշա-

կութային ժառանգութեան կոմիտէի 40-րդ նստա-
շըրջանը, որուն ընթացքին կատարուած քուէար-

կութեան արդիւնքով Անի քաղաքը ընդգրկուեցաւ 
համաշխարհային մշակութային ժառանգութեան 

ցանկին մէջ: Յիշեցնենք, որ 2012 թուականին 
Անին ընդգրկուած էր ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի համաշխար-

հային մշակութային ժառանգութեան ժամանա-

կաւոր ցանկին մէջ: 
Թուրքիոյ ներկայացուցիչը իր ելոյթին մէջ 

նշած է, որ Անի հին քաղաքը Թուրքիոյ տարած-
քին գտնուող 16-րդ շրջանն է, որ կ՛ընդգրկուի 

ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի համաշխարհային մշակութային 

ժառանգութեան ցանկին մէջ: Ան ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի 
սոյն որոշումը ընդունած է իբրեւ «հանդուրժողու-

թեան, բազմազանութեան եւ երկխօսութեան» 
համար կատարուած կարեւոր քայլ. «Անատոլի-

ան ոչ թէ մշակոյթներու ու քաղաքակրթութիւն-

ներու գերեզման, այլ թանգարան է: Այս որոշու-
մը հպարտութիւն կը ներշնչէ: Այսօր ապագային 

վերաբերեալ յուսադրող որոշում մը կայացու-

ցինք», ըսած է ան` ըստ «Ակունք» լրատուակա-
նին: 

Թուրքիոյ ներկայացուցիչը այս որոշման կա-
յացումին մէջ կարեւոր համարած է Վրաստանի, 

Իրանի եւ Հայաստանի ներկայացուցիչներուն դե-

րակատարութիւնը` շեշտելով, որ «քաղաքակըր-
թութիւնն ու մշակոյթը պէտք է բռնութենէ եւ տա-

րակարծութենէ վեր դասել»: 
Այնուհետեւ ելոյթով հանդէս եկած է Հայաս-

տանի ներկայացուցիչը` յայտնելով, որ այս որո-
շումը մեծ նշանակութիւն ունի Հայաստանի հա-

մար, որուն պատմական արժէք ներկայացնող 

ժառանգութիւններուն մեծ մասը դուրս է իր ներ-
կայ սահմաններէն: Ան նշած է, որ միջնադար-

եան Հայաստանի մայրաքաղաք Անին Հայաստա-
նի համար թանկարժէք զարդ է, եւ աւելցուցած է, 

որ` «Անին կը պատկանի ոչ թէ մէկ ազգի, այլ` 

համայն մարդկութեան»: 
 

ԲԱՑՈՒՄ` ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ 
ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՒ ԿԱՆԽԱՐԳԻԼՄԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆԻ  

13 Յուլիսին տեղի ունեցաւ Հայաստանի 

առողջապահութեան նախարարութեան հիւան-

դութիւններու վերահսկման եւ կանխարգիլման 
ազգային կեդրոնի եւ Հայաստանի գիւղատնտե-

սութեան նախարարութեան սննդամթերքի ան-
վըտանգութեան պետական ծառայութեան կեդ-

րոնական կառոյցներու բացման արարողութիւ-

նը, որուն ներկայ էին Հայաստանի առողջապա-
հութեան նախարար Արմէն Մուրադեանը, գիւղա-

տընտեսութեան նախարար Սերկէյ Կարապետ-
եանը, Հայաստանի մէջ ԱՄՆ դեսպան Ռիչըրտ 

Միլզը, ԱՄՆ պաշտպանութեան բաժանմունքի 
Վտանգներու նուազեցման գործակալութեան 

ներկայացուցիչ Էլիզապէթ Ճորճը: 

«Առողջապահութեան մարզին մէջ նման տար-

րալուծարանի բացումը կոչուած է ամբողջովին 
փոխելու մեր պատկերացումները վարակիչ հի-

ւանդութիւններու յայտնաբերման, անոնց պատ-

ճառներու ճշդման եւ կանխարգիլող արշաւներու 
կազմակերպման առումով», ըսած է առողջա-

պահութեան նախարար Արմէն Մուրադեանը` 
տեղեկացնելով, որ նմանատիպ կեդրոն պիտի 

բացուի նաեւ Գիւմրիի մէջ:  

Դեսպան Ռիչըրտ Միլզ իր խօսքին մէջ կա-
րեւոր նկատած է երկու նախարարութիւններուն 

հետ համագործակցութիւնը. «Այս նոր ազգային 
կառոյցի բացումը եւ մեր համագործակցութիւնը 

նախարարութիւններուն հետ շահաւէտ է ո՛չ մի-
այն Հայաստանի համար` ապահովելով երկրի 

անվտանգութիւնը, այլ նաեւ ամբողջ աշխարհին 

համար` օգնելով հիւանդութիւններու տարած-
ման դէմ պայքարին: Մենք գիտենք, որ ներկայիս 

համաշխարհայնացուած եւ փոխկապակցուած 
աշխարհին մէջ հիւանդութիւնները սահմաններ 

չեն ճանչնար: Ուստի պէտք է բոլորս միասին աշ-

խատինք կենսաբանական զէնքերու տարածման 
կանխարգիլման ուղղութեամբ»: 

Էլիզապէթ Ճորճ յայտնած է, որ գիւղատնտե-
սութեան նախարարութեան կեդրոնին համար 

ներդրուած է 4,1 միլիոն, իսկ առողջապահու-
թեան նախարարութեան կեդրոնին համար` 9,8 

միլիոն տոլար: 

 

ՀՅԴ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՆՈՐ 
ԿԵԴՐՈՆԻ ԲԱՑՈՒՄ ԳԻՒՄՐԻԻ ՄԷՋ 

11 Յուլիսին Գիւմրիի մէջ հանդիսաւոր կերպով 

բացումը կատարուեցաւ քաղաքին կեդրոնը գըտ-
նըւող ՀՅԴ երիտասարդական նոր կեդրոնին: 

Կեդրոնը` 18-րդ դարուն կառուցուած, Ալեքսանդ-
րապոլի մեծահարուստ Ղունկի աղային տունը 

եղած կառոյցին մէջ կը գտնուի: 

«Շիրվանեան երիտասարդական կեդրոն»ը 

վերանորոգուած է Արեւմտեան Ամերիկայի հայ 

մշակութային հաստատութեան (ՀՅԴ) նախաձեռ-
նութեամբ: Շէնքի վերանորոգման աշխատանք-

ները հովանաւորած են բարերարներ Յակոբ եւ 
Մինա Շիրվանեանները, այդ պատճառով ալ հաս-

տատութիւնը կը կրէ «Շիրվանեան երիտասար-
դական կեդրոն» անունը: 

Հանդիսաւոր բացման արարողութեան ներկայ 

էին սփիւռքէն հարիւրաւոր հիւրեր, Շիրակի 
մարզպետը, Գիւմրիի քաղաքապետը, ՀՅԴ Բիւ-

րոյի եւ Գերագոյն Մարմինի ներկայացուցիչներ, 
2016 թուականի ՀՅԴ տարեկան ճամբարին մաս-

նակից պատանիներ, ՀՅԴ երիտասարդական եւ 

պատանեկան միութիւններու անդամներ: 
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ՍՈՒԶԸՆ ՓՈԼ ՓԷԹԻԻ  
«Ո՞Վ ԵՆ ՍԱ ՀԱՅԵՐԸ» ԳԻՐՔԸ  

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ԹՐՔԵՐԷՆՈՎ 

Լոնտոնի Հայկական Հաստատութիւնը վեր-
ջերս հանրութեան ներկայացուց Who Are the 
Armenians? Մանուկներու յատուկ անգլերէն 

գիրքին թրքերէն թարգմանութիւնը Kim Bu Er-
meniler? խորագիրով: Թարգմանութիւնը կա-

տարուած է Լորա Սարիի կողմէ իսկ գիրքը հրա-
տարակուած է Պոլսոյ Արաս Հրատարակչակա-

նին եւ Հայկական Հաստութեան գործակցու-    
թեամբ եւ Գալուստ Կիւլպէնկեան Հաստատու-

թեան առատաձեռն վարկաւորումով: 

Գիրքին հեղինակը Սուզըն Փէթի եւ համա-
հեղինակներ՝ Գագիկ Ստեփան-Սարգիսեան եւ 

Մարալ Քերովբեան աշխատելով Լորա Սարիի 
հետ, կրցան նիւթն ու նկարները պատշաճեցնել 

թրքերէնով  ընթերցողներուն, անհրաժեշտու-

թեան պարագային կատարելով նաեւ որոշ յա-
ւելումներ: Հայերու լեզուին, պատմութեան, 

խաղերուն, սովորութիւններուն, երաժշտու-
թեան եւ շատ մը այլ նիւթերու մասին տեղե-

կութիւններէ զատ, գիրքը կը պարունակէ նաեւ 

օգտակար լսա-տեսողական  նիւթեր: 
Թէեւ յատկապէս մանուկներու համար՝ այս 

գիրքը հայերը ներկայացնող գունագեղ ու զը-
ւարթախոհ հատոր մըն է, ամէն տարիքի մար-

դոց համար: Փորթուկալերէն թարգմանութիւնը 
ամիսներէ ի վեր Կիւլպէնկեան Հաստատու-

թեան գրախանութի ամենաշատ ծախուած գիր-

քերէն մին է: 
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար կրնաք 

այցելել www.whoarethearmenians.com կայքը: 
Գիրքը ապսպրելու համար դիմել 

www.arasyayincilik.com կամ 

www.armenianinstitute.org.uk կայքերուն: 

http://www.whoarethearmenians.com
http://www.arasyayincilik.com
http://www.armenianinstitute.org.uk
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ  
ՀՌՉԱԿՄԱՆ 25֊ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԻԹՈՎ 

 

Սեպտեմբերի 2-ին լրանում է ԼՂի Հանրապետութեան 
հռչակման 25-ամեակը: Անցած տարիները եղել են պայ-

քարի, մաքառումների, հերոսութեան, ստեղծագործ 

կեանքի ու նուաճումների տարիներ: Այդ նուաճումները 
չէին լինի առանց համահայկական միասնութեան ու նե-

րուժի համախմբման: 
Այսօր կանգնած ենք անցած տարիների յաջողութիւն-

ներն ամրապնդելու, նոր մարտահրաւէրներին դիմակա-
յելու հրամայականի առջեւ: Դրանցից ամենակարեւորը 

այս հանգրուանում Արցախի խնդրի կարգաւորման հա-

յանպաստ հանգուցալուծումն է եւ հանրապետութեան 
անվտանգութեան ապահովումը: 

Այսօր պատեհ առիթ է մէկ անգամ եւս վերահաստա-
տելու այս առումով ՀՅԴ դիրքորոշումները. 

1. Արցախեան հարցի կարգաւորման որեւէ համաձայ-

նութիւն պէտք է ճանաչի Արցախի վերամիացումը Հա-
յաստանին, եւ կամ առնուազն` Արցախի անկախու-

թիւնը: 
2. Արցախի սահմանները ճշդելիս, պէտք է առաջնոր-

դըւել պատմական իրաւունքի եւ Արցախի ու Հայաստա-
նի անվտանգութեան իրական` աշխարհագրական-տա-

րածքային երաշխիքների սկզբունքով: 

3.- Բանակցային գործընթացում պէտք է առաջնոր-
դըւել Արցախի ժողովրդի 1991 թուականի անկախու-

թեան եւ 2006 թուականի ԼՂ սահմանադրութեան ըն-
դունման համաժողովրդական հանրաքուէներով արդէն 

իսկ կայացած կամարտայայտութեամբ: 

4. Առ այդ ՀՅ Դաշնակցութիւնը` 
– Շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային 

ճանաչման խնդրի հետապնդումը: Բանակցային գոր-
ծընթացը չի կարող արգելք հանդիսանալ` ԼՂՀ անկա-

խութեան ճանաչմանը: 

– Պաշտպանում է ԼՂ Հանրապետութիւնը` որպէս լի-
իրաւ բանակցային կողմ ներառելու պահանջը: 

– Հետամուտ է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի 
միջեւ ռազմաքաղաքական դաշինքի կնքմանը, որպէս ԼՂ 

անկախութեան եւ անվտանգութեան երաշխիքի: 
– Անընդունելի է համարում ԼՂՀ անկախ կարգավի-

ճակի ճանաչման եւ տարածքային ամբողջականութեան 

վերականգնման հետ կապուած առաջնահերթ լուծում 
չպարունակող որեւէ կարգաւորում: 

– Դէմ է վերոնշեալ պահանջը անտեսող որեւէ «փու-
լային» լուծման տարբերակի եւ միակողմանի կամ ա-

պագայ լուծումների ակնկալիքով որեւէ զիջումի: Փոխա-

դարձ զիջումները կարող են լինել միայն համարժէք, 
միաժամանակեայ եւ փաթեթային լուծման շրջանակ-

ներում. 
– Պաշտպանում է Հայաստանի կողմից ԼՂՀ անկա-

խութեան ճանաչման աքթի անհրաժեշտութիւնը` բա-
նակցային գործընթացի ձախողման կամ Ազրպէյճանի 

ռազմական նախայարձակման դէպքում: 

– Հետամուտ է, որպէսզի Ազրպէյճանի կողմից 1994-
1995 թուականների եռակողմ զինադադարի դրութիւնը 

խախտելու, չեղեալ համարելու բոլոր ճիգերը դատա-
պարտուեն միջազգային համայնքի կողմից: 

– Համոզուած է, որ Հայաստանի եւ ԼՂ Հանրապետու-

թեան անվտանգութեան երաշխաւորները նախ եւ առաջ 
Հայաստանի զինուած ուժերն ու ԼՂ պաշտպանութեան 

բանակն են: Միաժամանակ հետամուտ է, որ միջազգա-
յին դիտարկման եւ վերահսկման արդիւնաւէտ միջոցներ 

կիրառուեն Արցախ-Ազրպէյճան շփման գծի երկայնքով 
զինադադարի դրութիւնը պահպանելու համար: 

– Անհրաժեշտ է համարում համախմբել համայն հա-

յութեան ներուժը` արցախեան հիմնախնդիրը ազգային-
ազատագրական եւ ինքնորոշման պայքարի դաշտում 

պահելու համար: Դրան զուգահեռ, գերակայ խնդիրներ 
է համարում Արցախի բնակչութեան աճի եւ տնտեսա-

կան ու ընկերային զարգացմանն ուղղուած համահայ-

կական ծրագրերի մշակումն ու իրագործումը: 
 

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 
 

2 Սեպտեմբերի 2016 

2 Սեպտեմբերի երեկոյեան Օփերայի  
թատրոնի դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ ՀՅԴ-

ի կազմակերպած քաղաքական հաւաքը` ի 

զօրակցութիւն Արցախի պետականութեան: 
Ներկայ էին ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ 

Հրանդ Մարգարեանը, նախարարներ, 
մարզպետներ, պատգամաւորներ, դաշնակ-

ցականներ ու համակիրներ: 
Ձեռնարկը սկսաւ մէկ վայրկեան յոտըն-

կայս լռութեամբ` իբրեւ յարգանք ապրիլ-

եան պատերազմի զոհերուն: Ապա ներկա-
յացուեցաւ ԼՂ նախագահ Բակօ Սահակեա-

նի տեսագրուած ուղերձը: 
Օրուան պատգամը փոխանցեց ՀՅԴ Բիւ-

րոյի քաղ. ներկայացուցիչ Արմէն Ռուստամ-

եան, որ դիտել տուաւ, թէ այս տարի Լեռ-
նային Ղարաբաղի 25-ամեակը կը նշուի եր-

կու հայկական պետութիւններուն համար 
գերլարուած, ներքին ու արտաքին լրջագոյն 

մարտահրաւէրներով յագեցած եւ շատ պա-
տասխանատու ժամանակաշրջանի մը: 

«Մեր մէջէն պէտք է մէկընդմիշտ եւ ի 

սպառ արմատախիլ ընենք պարտուողակա-
նութեան որոմը եւ մեր կեանքը կառուցենք 

դարերու փորձութիւն անցած յայտնի կար-
գախօսով` եթէ խաղաղութիւն կ՛ուզես, 

պատրաստ եղիր պատերազմի: 

«Այո՛, խաղաղութիւնն է բնական միջա-
վայրը արարման եւ կայուն զարգացման: Ոչ 

մէկ ողջմիտ մարդ անոր դէմ կրնայ ըլլալ: 
Բայց խաղաղութիւնը չեն մուրար, այլ կը 

նուաճեն: Թշնամիին խաղաղութեան կը բե-

րեն ոչ զիջելով, այլ` պարտադրելով: Եւ ու-
րեմն հող ու տարածք զիջիլը ինքնին ոչ թէ 

կը զսպէ թշնամին, այլ անոր կը դարձնէ 
աւելի սանձարձակ: Այս համոզումով էր, որ 

մեր ժողովուրդը ժամանակին վճռականօրէն 
մերժեց «տարածքներ խաղաղութեան դի-

մաց» սկզբունքով տագնապը լուծելու օր-

ւան իշխանութիւններու պարտուողական 
քաղաքականութիւնը: Կասկածէ վեր է, որ 

քաղաքական դիակ դառնալու նոյն ճակա-
տագիրը կը սպասէ մեզմէ ոեւէ մէկուն, որ 

կը փորձէ այս կամ այն ձեւով վերակենդա-

նացնել այդ տխրահռչակ սկզբունքը», հաս-
տատեց Ռուստամեան: 

ՀՅԴ Բիւրոյի քաղ. ներկայացուցիչին հա-
մաձայն, արցախեան տագնապի լուծման 

հայեցակարգը պէտք է հետապնդէ հիմնա-
կան կարգ մը հարցերու լուծումը` առաջ-

նորդուիլ 1991-ի անկախութեան եւ 2006-ի 

սահմանադրական հանրաքուէներով Արցա-
խի ժողովուրդին արտայայտած կամքով, 

բանակցային գործընթացի լիարժէքութեան 
ու արդիւնաւէտութեան համար ապահովել 

Լեռնային Ղարաբաղի լիիրաւ մասնակցու-

թիւնը բանակցութիւններուն, միջազգային 
արդիւնաւէտ վերահսկողութիւն սահմանել` 

ապահովելու 1994-1995-ի զինադադարի 
եռակողմանի պայմանագիրի անվերապահ 

կատարումը, բանակցային հոլովոյթը հու-
նաւորելու եւ Ազրպէյճանի ռազմատենչ ու 

հակահայկական քաղաքականութիւնը չէզո-
քացնելու համար նոր թափ հաղորդել ԼՂՀ 

միջազգային ճանաչման գործին:  

Այդ հարցերու կարգին Ռուստամեան 
անդրադարձաւ նաեւ անվտանգութեան եւ 

պաշտպանութեան միասնական համակարգ 
հաստատելու նպատակով Հայաստանի եւ 

Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ ռազմաքաղա-
քական դաշինքի կնքման, Ազրպէյճանի 

իրագործած յարձակումներն ու յանցագոր-

ծութիւնները ապացուցող թղթածրարներու 
ձեւաւորման եւ զանոնք միջազգային դա-

տապարտման ներկայացնելու, արցախեան 
ազատամարտի յաջողութիւնները ամրա-

պընդելու եւ հիմնախնդիրի հայանպաստ 

լուծումը կանխորոշելու նպատակով Արցա-
խի վերաբնակեցման: 

«25 տարին լիովին բաւարար ժամանակ 
է փաստելու որեւէ պետութեան կայացած 

ըլլալը, անոր կենսունակութիւնը եւ իր ան-
կախութիւնը պաշտպանելու կարողութիւնը: 

Այսօր ամբողջ սերունդ մը ծնունդ առած 

է ազատութեան մէջ ու կը մեծնայ վայելելով 
իր հայրենիքին անկախութիւնը: Մենք պար-

տաւոր ենք պահել, պահպանել մեր եւ նոր 
սերունդներուն ազատութիւնն ու անկախու-

թիւնը` անոնց փոխանցելով սեփական հայ-

րենիքի մէջ ապրելու ու արարելու բերկրան-
քը: Կեցցէ՛ ազատ ու անկախ Արցախը, Կեց-

ցէ՛ Հայաստան, Արցախ, սփիւռք եռամիաս-
նութիւնը: Արցախը Հայաստան է, եւ վերջ», 

եզրափակեց ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներ-

կայացուցիչը: 

Հաւաքի վերջաւորութեան 208 հոգի մի-

ացան Դաշնակցութեան շարքերուն, երդուե-
լով Խանասորի արշաւանքին ծածանած ՀՅԴ 

դրօշին եւ զօր. Անդրանիկի ատրճանակին 
վրայ: 

ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԲԱԶՄԱՄԱՐԴ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԸ` Ի 
ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 



Ա. «Նիւթեր ՀՅ Դաշնակցութեան 
Պատմութեան Համար» Հատորներու 
Շարքը 

 

Քանի մը տասնամեակներէ ի վեր ՀՅԴ Բիւրոյի 

որոշումով կը հրատարակուի «Նիւթեր ՀՅ Դաշ-
նակցութեան պատմութեան համար» հատորնե-

րու շարքը, որ արխիւային նիւթերով կը ներ-
կայացնէ կուսակցութեան անցած ճանապարհը 

1890-ական թուականներէն սկսեալ: 
Այս նիւթերը այնքան առնչուած են հայոց 

պատմութեան վերջին հարիւրամեակի անցու-

դարձերուն հետ, որ կարելի չէ զատորոշել բա-
ժանման գիծը` կուսակցութեան պատմութեան 

եւ հայոց պատմութեան միջեւ: Ճիշդ այս պատ-
ճառով այս հրատարակութիւնը դարձած է ո՛չ մի-

այն կարեւոր եւ օգտակար ՀՅ Դաշնակցութեան 

պատմութեան համար, այլ մանաւանդ խիստ 
այժմէական` մեր պատմութեան վերջին ժամա-

նակաշրջանի դէպքերը յստակացնելու համար: 
Առաջին հատորները լոյս տեսած են խմբագ-

րութեամբ ծանօթ կրթական մշակ, մտաւորա-

կան, ազգային-կուսակցական գործիչ եւ երկար 
տարիներու ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Հրաչ Տասնա-

պետեանի: 
Տասնապետեանի մահէն ետք այս դժուար եւ 

պատասխանատու աշխատանքը կը տանի Հրաչ 
Տասնապետեանի գործընկեր` կրթական մշակ, 

պատմաբան, ազգային-կուսակցական գործիչ եւ 

դարձեալ երկար տարիներու ՀՅԴ Բիւրոյի ան-
դամ  Երուանդ Փամպուքեանը: 

 
Բ. «Նիւթեր ՀՅ Դաշնակցութեան 
Պատմութեան Համար» ԺԲ. Հատորը 

 

Ամէնէն առաջ, երբ նոր լոյս տեսած «Նիւթեր 
ՀՅ Դաշնակցութեան պատմութեան համար» 

շարքին  ԺԲ. հատորը կը թերթատենք (464 էջ), կը 

զարմանանք ոչ միայն անոր ծաւալին, ներկա-
յացուած աշխատանքի բծախնդրութեան, ընդ-

գըրկուն նիւթերուն, այլ եւ մանաւանդ մէկ խըմ-
բագիրով իրականացուած աշխատութիւն մը 

ըլլալու իրողութեամբ, երբ ընդհանրապէս նման 

հատորներ լոյս կը տեսնեն գիտական կաճառնե-
րու կողմէ, ուր սովորաբար կ՛աշխատին աւելի 

քան տասնեակ մը գիտաշխատողներ: 
Մե՜ծ, շա՛տ մեծ բծախնդրութեամբ տարուած 

է այս գիտական աշխատասիրութիւնը, որուն հա-
մար մեծապէս շնորհակալ պէտք է ըլլալ խմբա-

գիր Երուանդ Փամպուքեանին: Միակ օգնականը 

Թամար Սնապեան-Սուրճեանն է, որ կատարած է 
համակարգչային շարւածքն ու էջադրումը: 

Բնականաբար, ինչպէս նախկին բոլոր հա-
տորներու պարագային, այս հատորն ալ լոյս կը 

տեսնէ ՀՅԴ Բիւրոյի որոշումով. անիկա կը հրա-

պարակուի լիբանանահայ հաւատաւոր ընկերոջ 
մը նուիրատուութեամբ: 

Նոր լոյս տեսած ԺԲ. հատորը ամբողջութեամբ 
նուիրուած է Հայոց մեծ եղեռնին: 

 
Գ. Խմբագիր Երուանդ Փամպուքեանի 
Կարեւոր Նշումները 

 

Նախքան հատորի ներկայացումը` կարեւոր է 

անդրադառնալ յառաջաբանին մէջ տեղ գտած 
խմբագիր Երուանդ Փամպուքեանին կարգ մը 

նշումներուն, որոնք խիստ կարեւոր են: 
Յառաջաբանին մէջ  խմբագիրը կը հաստատէ. 

«1915 թ. Ապրիլ 24-ը նախորդող ժամանակա-
շըրջանին եւ յատկապէս Ա. Աշխարհամարտի 
շղթայազերծումով սկիզբ առած հալածանքներու, 
հակահայ բռնարարքներու մասին առատ նիւթ 

տրուած է արդէն նախորդ` ԺԱ. հատորի տարբեր 
գլուխներուն տակ (տեսնել էջ 198-245, 286 -309): 
Վկայակոչուած վաւերաթուղթերուն մէջ բացա-
յայտ կը դառնայ, որ Իթթիհատի ղեկավարու-
թեան կողմէ հայերը բնաջնջելու կանխորոշուած 
ծրագիրը գործադրութեան կը սկսի դրուիլ հա-
մաշխարհային պատերազմի առաջին օրերէն, 
նախքան Թուրքիոյ պաշտօնական մասնակցու-
թիւնը այդ պատերազմին: Սկզբնական գործո-
ղութիւնները կը կեդրոնանան առաւելաբար հայ-
կական նահանգներու եւ Կիլիկիոյ մէջ, ուր հա-
մախումբ կ՛ապրէր Օսմանեան կայսրութեան 
աւելի քան երկու միլիոն հաշուող հայութեան 
ստուար մեծամասնութիւնը: 

Աշխարհամարտը ծայր տուած էր 1914 թ. Յու-
լիսի վերջերուն, իսկ Թուրքիա պատերազմ մուտք 
գործեց Հոկտեմբեր 29-ին»: 

Այս հաստատումէն ետք խմբագիրը կը 

ներկայացնէ միջանկեալ երեք ամիսներու ըն-
թացքին թրքական իշխանութեանց վարած հա-
յահալած քաղաքականութիւնը յատկանշող 
«կարգ մը յատկանշական երեւոյթներ եւ իրողու-
թիւններ, որոնք կը միտէին գրգռել հանրային 
կարծիքն ու թուրք խուժանը հայութեան դէմ` 
վերջինս ներկայացնելով իբրեւ անվստահելի ու 
վտանգաւոր տարր»: 

Յիշուած են վեց երեւոյթներ` բանակի եւ պա-
տերազմական կարիքներու պատրուակով կա-

տարուող լայնածաւալ բռնագրաւումները, յայ-
տարարուած զօրակոչը եւ հայ զօրակոչիկներու 

զինաթափումն ու խումբ-խումբ գնդակահարու-

թիւնը, մարդոց տեղափոխութեան արգելքն ու 
գրաքննութիւնը, չեթէական յատուկ գունդերու 

կազմութիւնն ու անոնց ոճրային գործունէութիւ-
նը, զէնք փնտռելու եւ զինապահեստ երեւան 

հանելու անունով ձեռնարկուած խուզարկութիւն-
ներն ու բռնութիւնները եւ թէ՛ յարձակման եւ թէ՛ 

նահանջի ժամանակ թրքական բանակի, քրտա-

կան համիտիէ զօրքերու եւ չեթէական գունդերու 
կատարած թալանն ու աւերը հայկական նա-

հանգներուն մէջ: 
Ներկայացուած արխիւային նիւթերով կը հաս-

տատուին այս երեւոյթներու ժամանակագրութիւ-

նը եւ պատմական վաւերականութիւնը: Վերջնա-
կանապէս կը ջրուին Հայոց ցեղասպանութիւնը 

ուրացող թրքական պետական քաղաքականու-
թիւնը եւ թուրք պատմաբաններու այն պնդում-

ները, թէ օսմանեան պետութեան հայ քաղաքա-
ցիները վտանգ կը ներկայացնէին, եւ պետութիւ-

նը ստիպուած էր իր անվտանգութեան համար 

հայ քաղաքացիները հեռացնելու… 
Յառաջաբանին մէջ խմբագիրը կ՛արձանագրէ 

նաեւ` «Իթթիհատի եւ օսմանեան կառավարու-
թեան կողմէ գործադրուած ցեղասպանութեան 

մասին գոյութիւն ունին հայալեզու եւ օտար մե-
ծածաւալ գրականութիւն: Ներկայ հատորի հա-
րիւրաւոր էջերը փաստացի յաւելեալ վկայութիւն-
ներ կը հայթայթեն` արձանագրուած օրին հայ եւ 
օտարազգի ժամանակակիցներու, ապա նաեւ` 
վերապրողներու արժանահաւատ պատումնե-
րով»: 

«Ներկայ հատորը Հայոց ցեղասպանութեան 
նուիրուած ըլլալով` կը տրուի ՀՅ Դաշնակցու-
թեան կեդրոնական արխիւներուն մէջ պահուած 
նիւթերուն ամբողջութիւնը»: 

Ահաւասիկ, ուրեմն, վարագոյրը բացուած է 
Հայոց ցեղասպանութեան արխիւներուն վրայ. 

բան մը, որ իբր թէ Դաշնակցութեան կողմէ 
գաղտնի կը պահուէր թուրք պատմաբաններէն: 

Իրականութեան մէջ ճիշդ հակառակը կը հաս-
տատեն բոլոր անաչառ հայ թէ օտար ուսումնա-

սիրողներն ու պատմաբանները` Ցեղասպանու-

թեան առընչուող թրքական արխիւներուն 
մասին… 

Իր յառաջաբանի աւարտին խմբագիրը կը 
հաստատէ նաեւ. «Քանի մը տասնեակ պետու-
թիւններ եւ միջազգային ատեաններ ճանաչում 
տուած ու դատապարտած են արդէն Օսմանեան 
կայսրութեան վերջին տարիներու ընթացքին հա-
յոց դէմ գործուած ցեղասպանութիւնը, եւ եթէ 
այսօրուան Թուրքիոյ ղեկավար դասը կը մերժէ 
իր նախնիներուն գործած ոճրագործութիւնը իր 
իսկական անունով կոչել, այդ մէկը կը նշանակէ 
ոչ միայն հրաժարում պատասխանատուութենէ, 
այլ նաեւ` խուսափում հայ ժողովուրդին նկատ-
մամբ արդար հատուցում կատարելու իր պար-
տաւորութենէն»: 

 

Դ. Հատորի Բովանդակութեան Մասին 
 

Ինչպէս ըսինք, «Նիւթեր ՀՅ Դաշնակցութեան 

պատմութեան համար» շարքին նոր լոյս տե-
սած ԺԲ. հատորը ամբողջութեամբ նուիրւած է 

Հայոց եղեռնին: Հինգ բաժիններով ներկայաց-

ւած են ՀՅ Դաշնակցութեան կեդրոնական ար-
խիւներուն մէջ պահուած նիւթերու ամբողջու-

թիւնը: 
Ա. բաժինը (էջ 7-228) կը ներկայացնէ Մեծ 

եղեռնի անմիջական վկայութիւններ: Կան 127 
արխիւային փաստաթուղթեր, որոնք կը ներկա-

յացնեն, թէ ինչպէ՛ս գործադրուած են հայկական 

կոտորածները տարբեր շրջաններու մէջ: Ներկա-
յացուած արխիւներուն մէջ կան նամակներ, տե-

ղեկագիրներ, ականատեսներու վկայութիւններ, 
մամուլին մէջ լոյս տեսած գրութիւններ եւ բազ-

մաթիւ այլ փաստաթուղթեր, որոնք ցոյց կու տան 

Հայոց ցեղասպանութեան տարբեր փուլերը, գոր-
ծադրուած սարսափելի միջոցները եւ ժողովուր-

դին կրած անասելի տառապանքը: 
Այս բաժինը կը կազմէ հատորին կէս ծաւալը: 

Այս բաժնին մէջ կայ «Հայասպանութեան մասին 
օրը օրին կատարուած տեղեկատութիւն»: Այս 
բաժնի բացատրական մուտքով խմբագիրը կու 

տայ անհրաժեշտ լուսաբանութիւններ, թէ ինչ-
պէ՛ս եւ ի՛նչ պայմաններու տակ կարելի եղած է 

կատարել այս տեղեկատուութիւնը: Հոս կան հա-
րիւրաւոր ծանօթագրութիւններ, որոնք կը յստա-

կացնեն ծածկագիր անուններն ու տեղանուն-

ները: «Պոլսէն առաքուած ու Սոֆիա ստացուած 
թղթակցութեան ամբողջութիւնը պահպանուած է 
Պոլսոյ թղթածըրարներուն մէջ: Անոր բովանդա-
կութիւնը, ինչպէս նաեւ Հայոց ցեղասպանու-
թեան մասին օրին արձանագրուած եւ տարբեր 
թղթածրարներու մէջ գտնուած փաստաթուղթե-
րու ամբողջութիւնը կը տրուի» այս բաժնով: 
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«Նիւթեր ՀՅ Դաշնակցութեան Պատմութեան Համար» ԺԲ. Հատորի Հրատարակութեան Առիթով 

Բացուած Է Վարագոյրը Հայկական Ցեղասպանութեան Առնչուող 

ՀՅԴ-ի Արխիւներուն Վրայ 
Եսայի Հաւաթեան 



Շար. Էջ 0 Շար. Էջ 22   

Բ. բաժինը (էջ 234-262) կը կրէ 

«Մուսալեռցիները Եգիպտոսի մէջ» 
վերնագիրը: 18 փաստաթուղթեր 

ներկայացուած են` ՀՅԴ «Կարմիր 

Լեռ» կոմիտէի ժողովներու ատե-
նագրութիւններ, անդամացուցակ, 

տարբեր մարմիններու առաքուած 
նամակներ եւ տեղեկագիրներ: 

Յատկապէս պատմական մեծ 

նշանակութիւն ունի արեւելեան բիւ-
րոյին ուղարկուած «Տեղեկագիր Սը-

ւէտիոյ հայոց ապստամբութեան մա-
սին» փաստաթուղթը, որ կը յստա-

կացնէ Դաշնակցութեան դերը ա-
պըստամբութեան մէջ: Ամփոփ վեց 

էջերով ներկայացուած է պատմա-

կան հերոսամարտը` յստակացնելով 
շատ մը անորոշ մնացած դէպքեր: 

Բոլորովին նորութիւն է նաեւ Սերոբ Շերպեթ-
ճեանի, Նարեկ Աբրահամեանի եւ Յ. Ապաճեանի 

նամակը, որ կը խօսի 1916-ի աշնան ֆրանսական 

մարտանաւով մը 4 երիտասարդներու Մուսա Լեռ 
կատարած այցելութեան մը մասին… 

Այս բաժնին մէջ կան հետաքրքրական նորու-
թիւններ` մանաւանդ բոլոր անոնց համար, 

որոնք կ՛ուսումնասիրեն Մուսա Լերան հերոսա-
մարտի պատմութիւնը: 

Գ. բաժինը (էջ 234-262) ունի «Ռոստոմ եւ 

1917 թ. Ընկերվար Միջազգայնականի խորհըր-
դաժողովը Սթոքհոլմի մէջ» վերնագիրը: Ներկա-

յացուած են 7 փաստաթուղթեր, որոնցմէ յիշենք 
Միքայէլ Վարանդեանի հեռագիրը Սթոքհոլմի հա-

մագումարին, Ռոստոմի ելոյթը, ՀՅ Դաշնակցու-

թեան միջազգայնականի խորհրդաժողովին ներ-
կայացուցած ծաւալուն (35 էջ) յուշագիրը եւ այլ 

նամակներ: Փաստաթուղթերը ներկայացուած են 
իրենց բնագիր օտար լեզուներով, որոնց կողքին 

ներկայացուած են թարգմանութիւնները: Մե-

ծարժէք է մանաւանդ ՀՅ Դաշնակցութեան յուշա-
գիրը, որ կը ներկայացնէ հայ ժողովուրդին կրած 

կոտորածները եւ Հայ դատի լուծման կարեւո-
րութիւնն ու անհրաժեշտութիւնը` մանրամասն 

վերլուծումներով: 
Դ. բաժինը ունի «Յետեղեռնեան վկայութիւն-

ներ (էջ 309-405) վերնագիրը: Այս բաժինը շուրջ 

100 էջերով կը ներկայացնէ «Թուրքիոյ տարած-
քին գործուած չարագործութեանց, ջարդերու, 
կրօնափոխութեանց, հայապատկան հարստու-
թեանց իւրացման մասին փաստացի տուեալներ` 
հարիւրաւոր վկայութիւններով»: 

«Ներկայացուած նիւթերը կը վերաբերին 1915-
1918 տարիներու հայկական կոտորածներուն եւ 
տարագրութեան: Անոնք կազմուած են ընդհ. Պա-

տերազմի աւարտին, զինադա-
դարի առաջին ամիսներուն, երբ 
Դաշնակից յաղթական զօրքերը 
մուտք գործած էին Կ. Պոլիս եւ 
Մեծն Բրիտանիոյ Բարձր Կոմիսա-
րութիւնը դարձած էր ձեւով մը 
պարտեալ Թուրքիոյ հոգատար վե-
րին իշխանութիւնը: Այս վերջինը 
ձեռնարկած էր փաստահաւաքի 
գործին, որպէսզի թրքական ռազ-
մական ատեանի միջոցով դատ-
ւին ու պատժուին պատերազմա-
կան ոճրագործները»: 

    Այս վկայութիւնները գրուած են 
ֆրանսերէն եւ անգլերէն լեզունե-

րով: Բնագիրներու կողքին ներկա-

յացուած են թարգմանութիւնները: 
Այս բաժնին մէջ ներկայացուած են ընդհա-

նուր վկայութիւններ Հայոց ցեղասպանութեան 
մասին եւ հայկական տարբեր շրջաններուն մէջ 

(Մուշ, Կարին, Տրապիզոն, Սեբաստիա, Խար-

բերդ, Տիգրանակերտ, Անգարա, Կեսարիա, Կի-
լիկիա, Գոնիա, Պրուսա, Ուրֆա…) գործադրուած 

կոտորածները: 
Ե. բաժինը կը կրէ «Վկայութիւններ Հալէպ 

հաւաքուած վերապրողներու (էջ 406-434): Հոս 
ներկայացուած են 11 փաստաթուղթեր: 

«Հոս կը ներկայացուին իւրաքանչիւր նահան-
գի մէջ թուրքերու եւ քիւրտերու գործած զան-
գըւածային ջարդերը, տեղահանութեանց ու տա-
րագրութեան ընթացքին հայերու վրայ ի գործ 
դրուած զանազան բռնութիւնները, առեւանգում-
ները, բռնի կրօնափոխութիւնը եւ այլն: Կը տըր-
ւին նոյնպէս հայրենի երկրին մէջ հայոց կրած 
մարդկային եւ նիւթական կորուստները: Յատ-
կանշական եւ պատմական արժէք կը ներկա-
յացնեն մասնաւորաբար Էրզրումի, Սեբաստիոյ 
եւ կարգ մը այլ շրջաններու վերաբերող զեկու-
ցագրերը, որոնք ազգագրական եւ տնտեսական 
բնոյթի կարեւոր տեղեկութիւններ կը պարունա-
կեն»: 

Հոս նաեւ կարգ մը փաստաթուղթեր ներկա-

յացուած են իրենց օտար լեզուի բնագիրներով, 
որոնց կողքին թարգմանութիւնը: 

Ահաւասիկ ԺԲ. հատորի բովանդակութիւնը իր 

հինգ բաժիններով: 
Հատորի աւարտին (էջ  436-452) ներկայաց-

ւած են անձնանուններու եւ տեղանուններու ամ-
բողջական ցանկեր, որոնք մեծապէս կը դիւրաց-

նեն ուսումնասիրողներու աշխատանքը: Յայտ-

նենք նաեւ, թէ իւրաքանչիւր բաժնի սկիզբը տըր-
ւած են բացատրական խօսքեր, որոնք կը յստա-

կացնեն ներկայացուած նիւթերու բնոյթն ու կա-
րեւորութիւնը: 

Արժէ յիշել նաեւ, որ մեծ ու բծախնդիր աշխա-
տանք տարուած է յստակացնելու համար շատ 

մը գրութիւններու հեղինակները, շրջաններու 

ճշգրիտ անունները եւ շատ մը անորոշութիւններ: 

 
Ե. Հատորի Հրատարակութենէն Ետք 
 

«Նիւթեր ՀՅ Դաշնակցութեան պատմութեան 

համար» ԺԲ. հատորը արդէն կը գտնուի ընթեր-

ցողին տրամադրութեան տակ: Ան լոյս տեսած է 
Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչա-

տունէն` որակաւոր տպագրութեամբ եւ լաթա-
կազմ: 

Այս հրատարակութեամբ վարագոյրը բացուած 
է ՀՅԴ արխիւներուն մէջ գտնուող եւ Հայոց ցե-

ղասպանութեան առնչուող բոլոր փաստաթուղ-

թերուն վրայ: 
Իւրաքանչիւր հայորդի, որ հետաքրքրուած է 

Հայ դատով, անպայման պէտք է կարդայ այս 
խիստ արժէքաւոր հրատարակութիւնը: 

Ակնկալելի է նաեւ, որ այս հատորը թարգ-

մանուի օտար քանի մը լեզուներու, որպէսզի 
մատչելի դառնայ օտար ուսումնասիրողներուն` 

որպէս սկզբնաղբիւր Հայոց ցեղասպանութեան 
մասին: 

Օգոստոս, 2016 Մուսա Լեռ, Այնճար 
 

 
 
 
 

 
 

Քաղաքական Մենաշնորհ 
 

Գաղտնիք չէ, որ խորհրդային ժամանակնե-
րում Հայաստանում, ինչպէս եւ ողջ Խորհրդային 

Միութիւնում իշխում էր համայնավար կուսակ-

ցութեան քաղաքական մենաշնորհը: 
Հետագայում այդ մենաշնորհը շարունակուեց, 

երբ դեռ Հայաստանը չէր էլ անկախացել: Երեւա-
նի Ազատութեան հրապարակում դիրքերն ամրա-

պընդող ՀՀՇ-ն, գործող իշխանութեանը զուգա-
հեռ, անհանդուրժող էր դառնում նաեւ ընդդիմու-

թեան հանդէպ, փորձելով ով իր հետ չէր դուրս 

մղել քաղաքական դաշտից: Հեռահար հաշուար-
կով, դեռ այն ժամանակների իր ելոյթներում, 

Լեւոն Տէր Պետրոսեանը զգուշօրէն ակնարկում 
էր, նաեւ թէ «սփիւռքի աւանդական կառոյցներն 

իրենց սպառել են եւ նորերն են անհրաժեշտ»: 

Խորհրդային Հայաստանի վերջին, 1990 թուա-
կանի ընտրութիւններում, ընդդիմադիր ՀՀՇ-ն 

նոյնիսկ իր մէջ ճշդել էր, թէ անցումային խոր-
հըրդարանում ո՛ր ուժերի յայտնուելը նպատա-

կայարմար չէ: Կարելի է յիշել արդէն այդ խոր-
հըրդարանի նախագահ Բաբգեն Արարքցեանի 

հարցազրոյցը «Հայաստանի Հանրապետութիւն» 

թերթում, ուր նա «ափսոսում» էր, որ քաղաքա-
կան դաշտում իրենց այլընտրանք չկայ: 

Քաղաքական մենաշնորհը եւ դրա յաւակնոտ 
մտայնութիւնը մեր երկրում վերահաստատուեց 

դեռ այն օրերից: Եւ իւրօրինակն այն է, որ անց-

նող տարիներին, ընդդիմութիւնը մեզանում յա-
ճախ շատ աւելի մեծ կրքով պայքարեց ոչ թէ իշ-

խանութեան, այլ միւս ընդդիմադիր ուժերի դէմ: 
Ի հարկէ միայն այսպիսին չէ մեր նորանկախ 

երկրի քաղաքական պատմութիւնը: Զուգահեռա-
բար եղել են քաղաքական ընդդիմադիր ուժերի 

համատեղ գործունէութեան բազմաթիւ, այդ թը-

ւում նաեւ յաջողուած օրինակներ: Անկախու-
թեան հէնց առաջին տարիներից իշխանութեան 

դէմ ընդդիմադիր հիմնական ուժերը հանդէս են 
եկել համատեղ, այդ գործունէութեան մէջ ներ-

գըրաւելով հասարակական կազմակերպութիւն-

ներին եւ մտաւորականութեանը: Բազմաթիւ ան-
գամներ, տարբեր ծրագրերի քննարկման համար, 

ընդդիմադիր ուժերը կազմակերպել են (մինչեւ 
օրս էլ կազմակերպում են) տարբեր ձեւաչափի 

բաց քննարկումներ` քաղաքական ու հասարա-

կական ուժերի, փորձագէտների, մտաւորական-
ների, լրագրողների ու այլոց մասնակցութեամբ: 

Կարելի է յիշել մի քանի ընդդիմադիր ուժերի 
կողմից սահմանադրութեան միասնական նա-

խագծի կազմումից, մինչեւ գործող իշխանու-
թեան դէմ միասնական պայքարը 90-ականների 

սկզբներին, ապա հինգ ուժերի կողմից նախա-

գահի միասնական թեկնածուի առաջադրումը 
1996 թուականին եւ նման համախմբումների 

բազում այլ փաստեր: Սա եւս մեր քաղաքական 
մշակոյթի մասն է կազմում, ինչը համոզուած ենք 

լուրջ ազդեցութիւն է թողել Հայաստանում ժո-

ղովրդավարութեան զարգացման, երկրի կարե-
ւորագոյն հարցերի շուրջ հիմնական ուժերի մի-

աւորման, հասարակութեան համախմբուածու-
թեանը նպաստելու առումով: 

Վերադառնանք սակայն քաղաքական մենա-
շընորհին: 

Խուսափելով միմեանց հետ ծրագրերի ու գա- 

տարբեր ուժեր ու միաւորումներ, ընտրում են 
շատ աւելի «կարճ» ճանապարհ` փորձել մրցա-

կիցներին ասպարէզից դուրս մղել վարկաբեկում-
ների ճանապարհով: Աւելի դժուար ու աշխատա-

տար համարելով քաղաքական-օրէնսդրական 

ճանապարհներով  երկրում  դերակատարութեան  
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Այսօր, 96 տարիներ ետք, 10 օգոստոս 1920-ին 

ստորագրուած Սեւրի դաշնագիրը տակաւին կը 
շարունակէ մղձաւանջ պատճառել Թուրքիոյ Հան-

րապետութեան: Ի տարբերութիւն Միջին Արեւել-

քը անգլիական եւ ֆրանսական ազդեցութեան 
գօտիներու վերածող 1916-ի Սայքս` Փիքոյի հա-

մաձայնագրին` Սեւրի դաշնագիրը ուղղակի կը 
պարտադրէր օսմանեան Թուրքիոյ մայր հողա-

տարածքի անդամահատումը` յանուն արդարու-
թեան: Այս արդարութիւնը գլխա-

ւորաբար կը կեդրոնանար պատ-

մականօրէն եւ իրաւականօրէն 
Հայաստանի մը կազմութեան 

նպատակին վրայ: 
Ճիշդ այս նպատակն է, որ մին-

չեւ այսօր մղձաւանջ կը պատ-

ճառէ եւ պիտի շարունակէ պատ-
ճառել թրքական որեւէ իշխանու-

թեան, քանի որ բռնագրաւումի 
պատճառով յառաջացած արեւել-

եան Թուրքիան պատմականօրէն 
ու իրաւականօրէն Արեւմտեան 

Հայաստանն է, հայութեան հազա

-րամեակներու բնօրրանը: Սեւրի 
դաշնագիրը ճիշդ այս իրողու-

թիւնն է, որ ամրագրած է: Այս 
իրողութիւնն է, որ տասնամեակ-

ներէ ի վեր մղձաւանջ կը պատ-

ճառէ Թուրքիոյ: 
Ճիշդ է` Սեւրի դաշնագիրը մնաց անվաւեր: 

Բայց ան չէ կորսնցուցած իր բարոյական եւ քա-
ղաքական հեղինակութիւնը: Սեւրի դաշնագրի 

անվաւեր մնալու հանգամանքը նաեւ տակաւին 

անլոյծ կը պահէ Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ 
վերջնական սահմանագծումի հիմնական հարցը: 

Այդ հարցի լուծման համար Թուրքիա դիմեց եւ 
կը շարունա-կէ դիմել այլատեսակ քայլերու, 

որպէսզի վերջնականօրէն հաս-տատէ իր եւ 
Հայաստանի միջեւ սահմանագծումներու իրաւա-

կան փաստը: 

Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան շրջանին, 
երբ պոլշեւիկեան սադրանքներու եւ թրքական 

հարուածներու միջեւ Հայաստանի կառավարու-
թիւնը անկարող դարձած էր ի գործ դնել երկրի 

սահմաններու ամբողջականութեան պահպա-

նումը, զօրավար Քեզիմ Քարապեքիր Հայաս-
տանի Հանրապետութեան պարտադրեց Ալեք-

սանդրապոլի դաշնագիրը` այն ակնկալու-
թեամբ, որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը իրա-

ւականօրէն կը հրաժարի Սեւրի դաշնագրէն: Սա-
կայն այս խաղը տեղ չհասաւ, որովհետեւ Հայաս-

տանի Հանրապետութեան պատուիրակութեան 
ներկայացուցիչ եւ նախկին վարչապետ Ալեք-

սանդր Խատիսեան Ալեքսանդրապոլի դաշնագ-
րի բանակցութիւնները դիտաւորեալ կերպով 

ձգձգեց մինչեւ 3 Դեկտեմբեր 1920-ը, երբ դաշ-

նագիրը վերջապէս ստորագրուեցաւ: Սակայն 
այս դաշնագիրը վաւերական եւ իրաւական ուժ 

չունէր, որովհետեւ 3 Դեկտեմբեր 1920-ին Հայաս-
տանի Հանրապետութիւնը արդէն իսկ դադրած 

էր գոյութիւն ունենալէ: Միւս կողմէ, Քարապեքիր 

ինքը, իբրեւ Օսմանեան կառավարութեան դէմ 
ըմբոստացող Քեմալ Աթաթուրքի ներկայացուցիչ, 

ոչ մէկ իրաւասութիւն ունէր օսմանեան Թուրքիոյ 

անունով նման համաձայնագիր ստորագրելու: 
Հետեւաբար Ալեքսանդրապոլի դաշնագիրը իրա-

ւական որեւէ արժէքէ ու հեղինակութենէ զուրկ 

փաստաթուղթ մըն է: 
Այսուհանդերձ, թրքական կողմը շարունակեց 

որոնել այլ միջոցներ` փարատելու համար Սեւրի 
դաշնագրի իր մղձաւանջը: Այս անգամ առիթը կը 

ներկայանար 1921-ի Կարսի դաշնագրի ճամբով, 

երբ արդէն իսկ Հայաստան խորհրդայնացած էր 
եւ ենթակայ` խորհրդային կարգերու: 1921-ին 

Կարսի մէջ ստորագրուեցաւ դաշնագիր մը` Խոր-
հըրդային Հայաստանի եւ Մուսթաֆա Քեմալի 

ներկայացուցիչներուն միջեւ, ուր կը հաստատ-

ւէր Թուրքիոյ եւ Հայաստանի այժմու սահմանա-
գըծումը: Սակայն այս դաշնագիրը եւս իրաւա-

կան հիմքերէ զուրկ էր, քանի որ Խորհրդային 
Հայաստանի կողմէ ստորագիր իշխանութիւնը 

Մոսկուան էր, իսկ թրքական կողմէն` Մուսթաֆա 
Քեմալի ներկայացուցիչը, որ չէր լիազօրուած 

պաշտօնական Օսմանեան կառավարութեան 

կողմէ: 
10 Հոկտեմբեր 2009-ին Զուիցերիոյ Ցիւրիխ 

քաղաքին մէջ ստորագրուած հայ-թրքական ար-
ձանագրութիւնները («փրոթոգոլները») կը հան-

դիսանան Սեւրի դաշնագրի մղձաւանջի փարատ-

ման թրքական նորագոյն փորձը: Այս զոյգ արձա-
նագրութիւնները, որոնք թիւրիմացաբար կը ներ-

կայացուէին իբրեւ Հայաստանի ու Թուրքիոյ մի-
ջեւ յարաբերութիւններու բնականոնացման մի-

ջոցառում, իրականութեան մէջ կը հանդիսա-
նային ոչ իսկ փամփուշտ մը կրակելով Հայաս-

տանի առանց նախապայմանի անձնատուութիւ-

նը` Թուրքիոյ Հանրապետութեան: 
Ցիւրիխի մէջ նշեալ արձանագրութիւններու 

ճամբով  Թուրքիա կը յուսար իրականացնել այն, 
ինչ չէր կրցած իրագործել 24 Յուլիս 1923-ին, երբ 

զուիցերիական այլ քաղաքի մը` Լոզանի մէջ 

կնքուեցաւ դաշնագիր: Թուրքիոյ արտաքին գոր-
ծոց նախարար Ահմեթ Տաւութօղլու արդէն բա-

ցայայտօրէն ակներեւ դարձուցած էր թրքական 
այս յոյսը: Ստորագրութենէն մի քանի օր 

առաջ,  Հոկտեմբեր 8-ին, մամլոյ ասուլիսի մը ըն-

թացքին, ան շեշտեց, որ Հայաստանի հետ կայա-
նալիք այս արձանագրութիւնները պիտի հաստա-

տեն Լոզանի դաշնագրով ճշդուած Թուրքիոյ սահ-
մանները: 

Ընդմիշտ խաբկանքի վարպետ Տաւութօղլու 
«փրոթոգոլ»ները կը ներկայացնէր իբրեւ ամբող-

ջացումը միջազգային օրէնքի հիմամբ ըն-

դունուած անցեալի իրաւական մէկ փաստա-
թուղթին: Այսինքն «փրոթոգոլ»ները կը հանդի-

սանային Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ ներկայ 
սահմաններու հաստատման համար Լոզանի 

դաշնագիրէն պակսող օղակները: 

Ասիկա Տաւութօղլուի կողմէ իրաւական աճ-
պարարութեան մէկ փորձ էր` բաւարարելու հա-

մար շարունակուող սեւրեան մղձաւանջը: Սա-

կայն, հակառակ Լոզանի, մղձաւանջը մղձաւանջ 
ըլլալէ չէր կրնար դադրիլ: 

Առաջին, հակառակ տարածուած թիւրիմացու-

թեան, 1923-ի Լոզանի դաշնագիրը չփոխարինեց 
եւ չէր կրնար փոխարինել 1920-ի Սեւրի դաշնա-

գիրը: Այս երկուքը էին եւ տակաւին կը մնան 
իրարմէ տարբեր երկու դաշնագիրներ, որոնք 

կ՛առնչուին իրարմէ տարբեր կողմերու եւ նիւթե-

րու: 
Երկրորդ, միջազգային օրէնքի տրամադրու-

թեամբ, Լոզանի դաշնագիրը չբարեփոխեց եւ չէր 
կրնար բարեփոխել Սեւրի դաշնագիրը, որովհե-

տեւ իւրաքանչիւրը այս դաշ-նագիրներէն խնդրոյ 
առարկայ կը դարձնէր տարբեր 

ստորա-գիրներ, ինչպէս նաեւ` 

տար -բեր նպատակներ, 
հարցեր եւ բաղադրեալներ: 

Իրականու-թեան մէջ Լոզանի 
դ ա շ ն ա գ ր ի 

տրամադրութիւնները որեւէ 

տեղ ու որեւէ ձեւով չեն ակ-
նարկեր Սեւրի դաշնագիրը բա-

րեփոխելու կամ փոխարինելու 
առաջադրութեան: 

    Երրորդ, Սեւրի դաշնագիրը 
դաշնակից ուժերու եւ օսման-

եան Թուրքիոյ միջեւ խաղա-

ղութեան հաստատման ընդ-
հանուր դաշնագիր է, ուր յա-

տուկ կերպով տեղ գտած է Հա-
յաստանի եւ Թուրքիոյ վէճը` 

տրամադրելով հայութեան 

հատուցում, սահմա-նելով Հայաստանի 
քաղաքական գոյութիւնը եւ ճշդելով Հայաստանի 

ու Թուրքիոյ սահմանները` ըստ Միացեալ 
Նահանգներու նախագահ Վուտրօ Ուիլսընի 

իրաւարար վճիռին: 

Լոզանի դաշնագիրին նպատակը սահմանա-
փակ է: Անոր խորագիրն է «Մերձաւոր Արեւելքի 
մասին Լոզանի խորհրդաժողովը, 1922-1923»: 
Անոր հիմնական նպատակն է կարգաւորել 1919-

1922 յոյն-թրքական պատերազմը: Անոր ստորա-
գիր կողմերը կը հանդիսանային միայն անոնք, 

որոնք առնչութիւն ունին այդ պատերազմին: 

Արդ, այս դաշնագիրը չէր ներառեր Հայաստանը 
եւ չէր կարգաւորեր Հայաստանի ու Թուրքիոյ 

սահմանային վէճը: 
    Ուստի, միջազգային օրէնքի ծիրէն ներս, 

Տաւութօղլուի վար-կածը` թէ «փրոթոգոլ»ներու 

ստորագրումը պիտի հաստա-տէր Հայաստանի եւ 
Թուրքիոյ սահմանները` ըստ Լոզանի դաշնագրի 

տրամադրութեանց, պարզապէս անհիմն էր: Հա-
յաստան ո՛չ կողմ էր եւ ո՛չ ալ նիւթ էր այդ 

դաշնագիրին հա-մար: 

    Խորքին մէջ Լոզանի դաշնագիրը անուղ-

ղակի ակնարկութեամբ վերահաստատումը կա-
տարեց Սեւրի դաշնագրով Ուիլսընեան իրաւա-

րարութեան վճիռին հիմամբ ճշդուած Հայաստա-
նի տարածքային սահմաններուն: Այս վերահաս-

տատումը կատարուեցաւ դաշնագիրի յօդուած  

16-ի միջոցով, ուր Թուրքիա կը հրաժարի իր բոլոր 
իրաւունքներէն եւ իրաւատիրութենէն բոլոր այն 

տարածքներուն մէջ, որոնք մաս չեն կազմեր Լո-
զանի դաշնագիրի քննարկման: 

Հետեւաբար Սեւրի դաշնագրի թրքական մըղ-

ձաւանջը կը շարունակուի: 
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 Արցախի անկախութեան 25-ամեակին ԼՂ 

հիմնահարցի կարգաւորման վերաբերեալ ՀՅԴ 
յայտարարութեամբ ՀՅԴ-ն ձեւակերպեց ոչ միայն 

ԼՂ հիմնահարցի կարգաւորման գործընթացից իր 
ակնկալիքները, այլեւ` իր համար բանակցու-

թիւններում հայկական կողմի հնարաւոր զիջում-

ների սահմանները: Ըստ այդմ, «Արցախեան 
հարցի կարգաւորման որեւէ համաձայնութիւն 

պէտք է ճանաչի Արցախի վերամիացումը Հայաս-
տանին եւ կամ առնուազն` Արցախի անկախու-

թիւնը, Արցախի սահմանները ճշդելիս պէտք է 
առաջնորդուել պատմական իրաւունքի եւ Արցա-

խի ու Հայաստանի անվտանգութեան իրական` 

աշխարհագրական-տարածքային երաշխիքների 
սկզբունքով, բանակցային գործընթացում պէտք 

է առաջնորդըուել Արցախի ժողովրդի 1991թ. 
Անկախութեան եւ 2006թ. ԼՂՀ սահմանադրու-

թեան ընդունման համաժողովրդական հանրա-

քուէներով արդէն իսկ կայացած կամարտայայ-
տութեամբ»: 

Որպէս այս հիմնանպատակներին հասնելու 
միջոց` կուսակցութիւնն առաջադրեց մի քանի 

սկզբունքային պայմաններ: Այն անընդունելի է 
համարում «ԼՂՀ անկախ կարգավիճակի ճանաչ-

ման եւ տարածքային ամբողջականութեան վե-

րականգնման հետ կապուած առաջնահերթ լու-
ծում չպարունակող որեւէ կարգաւորում», դէմ է 

«վերոնշեալ պահանջն անտեսող որեւէ «փուլա-
յին» լուծման տարբերակի եւ միակողմանի կամ 

ապագայ լուծումների ակնկալիքով որեւէ զիջ-

ման»: Իսկ զիջումները ՀՅԴ-ն պատկերացնում է 
փոխադարձութեան, համարժէքութեան, միաժա-

մանակութեան եւ փաթեթային լուծման շրջա-
նակներում: Բացի դրանից` այն դնում է ԼՂՀ ան-

կախութեան եւ անվտանգութեան երաշխաւոր-

ման նպատակով ՀՀ եւ ԼՂՀ միջեւ ռազմաքա-
ղաքական դաշինքի կնքմանը, ինչպէս նաեւ, բա-

նակցութիւններին զուգահեռ, ԼՂՀ-ի միջազգայ-
նօրէն ճանաչմանը հետամուտ լինելու խնդիր-

ներ: Եւ, թերեւս, ամենակարեւոր ու սկզբունքա-
յին պահանջը` ՀՅԴ-ն փաստացի դնում է բանակ-

ցային գործընթացի ձախողման կամ Ազրպէյճա-

նի կողմից նոր ռազմական յարձակման դէպքում 
ՀՀ-ի կողմից ԼՂՀ անկախութեան ճանաչման 

հարցը: Թէ՛ ինքնին այս պահին յայտա-րարու-
թեամբ հանդէս գալու քայլը եւ թէ՛ յայտարարու-

թեան բովանդակութիւնը քաղաքական երկու 

լուրջ տողատակեր են պարունակում, որոնց 
հարկ է անդրադառնալ: 

Նախ` յայտարարութիւնն արուեց ԼՂ հարցով 
քաղաքական-դիւանագիտական աշխուժացման 

նոր շրջափուլի նախօրէին: Յայտնի է, որ Սեպ-
տեմբերի 8-ին Մոսկուայում ԵԱՀԿ ՄԽ համանա-

խագահներն այս հարցով խորհրդակցութիւն 

կ՛անցկացնեն ՌԴ ԱԳՆ ղեկավարութեան հետ, 
որին, ըստ ամենայնի, կը յաջորդի Սեպտեմբերի 

վերջին ՄԱԿ-ի գագաթաժողովի շրջանակներում 
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործերի 

նախարարների հանդիպումը: Չի բացառւում, որ 

դրանից յետոյ դրուի նաեւ Հայաստանի եւ Ազըր-
պէյճանի նախագահների նոր` այս տարուայ ըն-

թացքում արդէն երրորդ հանդիպումն անցկաց-
նելու եւ ԼՂ հարցում որեւէ կերպ ճեղքում ապա-

հովելու խնդիր: ԼՂ բանակցային գործընթացի 

նոր աշխուժացմանն ընդառաջ` ՀՅԴ-ի նման յայ-
տարարութիւնը հնարաւոր պարտադրուող լու-

ծումներին ի սկզբանէ հակադրուելու, նման մօ-
տեցմանը հայաստանեան հասարակութեան 

սկզբունքային անհամաձայնութեան անուղղակի 
դրսեւորում կարելի է համարել: Աւելի՛ն. այս յայ-

տարարութիւնը մի կողմից փորձ է բանակցային 

գործընթացը «տարածքային զիջումներ` խաղա-
ղութեան դիմաց»` հայկական կողմի վզին փա-

թաթուող լուծման հարթութիւնից դէպի «զիջում-
ներ` ԼՂՀ-ի ներկայիս կարգավիճակի ճանաչման 

դիմաց» բանաձեւի դաշտ տեղափոխելու, իսկ 

միւս կողմից` յստակ ուղերձ է առ այն, որ եթէ 
փորձ է արւում հայկական կողմին կանգնեցնել 

միակողմանի զիջումների եւ պատերազմի միջեւ 

երկընտրանքի առջեւ, ապա հասարակութիւնն 
ընտրելու է երկրորդ տարբերակը, քանի որ զի-

ջումներին գնալը բացարձակապէս չի նուազեց-
նելու նոր պատերազմի վերսկսման հնարաւորու-

թիւնը: 

Չափազանց կարեւոր է, որ միջազգային հան-

րութեանը եւ յատկապէս` ԵԱՀԿ ՄԽ համանա-
խագահներին ու Մոսկուային ուղղուած այս ու-

ղերձը հնչում է Հայաստանի իշխանութեան ներ-

սից, թէկուզ` դրա մի թեւից: Այս իմաստով թե-
րեւս պատահական չէր, որ, փաստացի ի պա-

տասխան ՀՅԴ-ի յայտարարութեան, ՀՀ արտա-
քին գործերի փոխ նախարար Շաւարշ Քոչար-

եանը յայտարարեց, որ Հայաստանի եւ Արցախի 
միջեւ ռազմական փոխօգնութեան համաձայնա-

գիրն արդէն պատրաստ է: Դա ուղղակի ակնարկ 

էր, որ հայկական կողմի համար բանակցութիւն-
ների ոչ ցանկալի ընթացքի, Ազրպէյճանի կողմից 

նոր սադրանքի նախապատրաստման դէպքում 
Հայաստանը գնալու է ԼՂՀ-ն ճանաչելու քայլին, 

քանի որ Ստեփանակերտի հետ նման համաձայ-

նագրի ստորագրումն ինքնին նրա ինքնիշխա-
նութեան իրաւական ճանաչման աքթ է: Պէտք է 

նշել, որ եթէ Երեւանից այսպիսի ակնարկներ ու 
յայտարարութիւններ են հնչում, ապա բանակ-

ցային նոր աշխուժացումից հայկական կողմը 

դրական սպասելիքներ չունի: 
Բայց ՀՅԴ-ի յայտարարութիւնը նաեւ ներքին 

լսարանին ուղղուած տողատակի շեշտադրումներ 
ունի: Այն ուղղուած է նաեւ բանակցութիւններում 

ներգրաւուած երկրի բարձրագոյն ղեկավարու-
թեանը եւ պարունակում է ԼՂ հարցում այս սկըզ-

բունքային մօտեցումները ՀՀԿ-ՀՅԴ համագոր-

ծակցութեան ձեւաչափերից վեր դասելու եւ ան-
հըրաժեշտութեան դէպքում դրանց առաջնահեր-

թութիւն տալու թաքնուած ակնարկներ: Այս 
իմաստով յատկանշական է երկու փաստ: Առա-

ջին` ՀՅԴ-ն առաջ է քաշում «բանակցային գոր-

ծընթացում Արցախի ժողովրդի 1991թ. Անկա-
խութեան եւ 2006թ. ԼՂՀ սահմանադրութեան ըն-

դունման համաժողովրդական հանրաքուէներով 

արդէն իսկ կայացած կամարտայայտութեամբ 
առաջնորդուելու» հարցն այն դէպքում, երբ ակն-

յայտ է, որ մատրիտեան սկզբունքների հիման 
վրայ ընթացող բանակցութիւնները մեծ հաշուով 

շրջանցում են արդէն կայացած կամարտայայ-

տութեան այդ աքթերը եւ դնում անորոշ հեռա-
նըկարում կարգավիճակի որոշման նոր հանրա-

քըւէ կամ հանրաքուէ անցկացնելու տարբերակը: 
Այստեղ կայ ռազմավարական որոշակի տարբե-

րութիւն եւ պարզ ակնարկ է պաշտօնական Երե-
ւանին` կոշտացնել դիրքորոշումը, աւելի՛ն, տա-

րածքների զիջման տրամաբանութիւնից անցում 

կատարել ներկայիս սթաթիւս քուոն իրաւակա-
նացնելու եւ ներկայիս սահմաններով ԼՂՀ-ի 

պահպանման տրամաբանութեանը: «Պէտք է 
ունենալ այն մշտական համոզումը, որ աւելի լաւ 

է լինել շրջափակուած, բայց պահպանել ներկա-

յիս 42.000 քառ. քմ տարածքները հայկական, 
քան` ունենալ բաց սահմաններ, բայց զրկուել 

կենսական նշանակութեան մեր տարածքներից», 
Արցախի անկախութեան 25-ամեակի տօնական 

միջոցառման ժամանակ ելոյթ ունենալով` ասաց 
ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմէն 

Ռուստամեանը: 

Եւ երկրորդ` վերոնշեալ ելոյթում Ռուստամ-
եանը նաեւ յայտարարեց. «Մեր ժողովուրդը ժա-

մանակին վճռականօրէն մերժեց «տարածքներ` 
խաղաղութեան դիմաց» սկզբունքով հակամար-

տութիւնը կարգաւորելու` օրուայ իշխանութիւն-

ների պարտուողական քաղաքականութիւնը: Չի 
կարող լինել ոչ մի կասկած, որ քաղաքական դի-

ակ դառնալու նոյն ճակատագիրն է սպասում մե-
զանից նրան, ով կը փորձի այս կամ այն կերպ 

վերակենդանացնել այդ տխրահռչակ սկզբուն-

քը»: Սա ակնյայտ ակնարկ է, որ ՀՅԴ-ն չունի 
անցնելիք ճանապարհ այն ուժերի հետ, որոնք 

կարող են առաջնորդուել «տարածքներ` խաղա-
ղութեան դիմաց»` ինքնասպանութեան տանող 

սկզբունքով: Հայ-թուրքական արձանագրութիւն-
ների ստորագրման պատճառով ՀՅԴ-ն արդէն 

մէկ անգամ դուրս է եկել իշխանական քոալի-

սիոնից: Եւ դա ուժեղ փաստարկ է, որ ազգային 
նշանակութեան սկզբունքային հարցերում ՀՅԴ-ն 

չի վարանում կտրուկ որոշումներ կայացնել: 
                

Կարօ Արմենեան 

Գէորգ Դարբինեան 

Արցախի հարցի կարգաւորման բանակցու-

թիւններուն կապակցութեամբ վերջերս շրջանառ-
ւող տարաձայնութիւնները գլխաւորաբար կը վե-

րաբերին ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագա-
հող երկիրներուն կողմէ առաջարկուած լուծման 

այն կերպարին (model), որ յայտնի է Մատրիտ-
եան սկզբունքներ յորջորջումով եւ որ Քազանի 

գագաթաժողովի վերատեսութիւններէն անցնելէ 

ետք, այժմ ի նորոյ կը հրամցուի հայկական կող-
մին` իր վերջին (Լաւրովեան, իմա՛ ռուսական) 

տարբերակով: 
Այս փաստաթուղթը պաշտօնապէս չէ հրապա-

րակուած, սակայն, քաջատեղեակ բոլոր աղբիւր-

ներուն վկայութեամբ, ան պայման կը դնէ, որ 
1994-ի Պիշքեքեան զինադադարի պայմանագի-

րով հայկական ուժերու իրաւասութեան տակ 
գտնուող եօթը ազատագրուած շրջաններէն 

հինգը անմիջապէս վերադարձուի Ազրպէյճանի 

իրաւասութեան, ի դիմաց անորոշ եւ անբովան-
դակ խոստումներու… 

Առաջարկուող այս անհեթեթութիւնը գլխի-
վայր կը շրջէ բանակցային գործընթացի ցարդ 

նուիրագործուած սկզբունքները եւ կ՛աղաւաղէ 
գործընթացի տառն ու ոգին: Հայաստանի եւ Լեռ-

նային Ղարաբաղի նախագահներու յստակ հա-

ւաստիացումները արդէն իսկ կը խօսին այն մա-
սին, որ հայկական կողմը կը մերժէ առաջար-

կըւող այս իրողական անձնատուութիւնը` վերջ 

դնելով Ազրպէյճանի յաւակնութիւններուն: 
Պէտք է յիշեցնել բոլորին, որ 1993-ին Ազրպէյ-

ճանի նախայարձակումով ստեղծուած այն պա-
տերազմական պայմանները, որոնք անհրաժեշտ 

դարձուցին հայկական ուժերու մուտքը եօթը շըր-
ջաններ, այսօր եւս կը մնան անփոփոխ: Անոնք 

կը շարունակեն գոյութիւն ունենալ ազրպէյճա-

նական շատ աւելի մեծ սպառազինումով: Ազըր-
պէյճանական սպառնալիքը շատ աւելի յստակ եւ 

անմիջական բնոյթ ունի այսօր: Ազրպէյճան իր 
յարձակողական քաղաքականութեամբ չէ դադ-

րած ապացուցելէ, որ յիշեալ եօթը շրջանները 

բանալի՛ն իսկ են Արցախի եւ Հայաստանի ան-
վըտանգութեան: Եւ անոնց վերադարձը Ազրպէյ-

ճանի` բացարձակապէս անպաշտպանելի կը 
դարձնէ Արցախն ու Հայաստանը, հետեւաբար 

կ՛ապակայունացնէ ամբողջ տարածաշրջանը: 

Այդ տարածքները չեն պատկանիր Ազրպէյճա-
նին: Անոնք կը պատկանին Հայաստանի եւ Ար-

ցախի անվտանգութեան: 
Բանակցային գործընթացի օրակարգը հողերը 

չեն: Բանակցային գործընթացի թեման Արցախի 
եւ Հայաստանի անվտանգութիւնն է եւ Ազրպէյ-

ճանի պարտաւորութիւնը` իր յարձակողական 

քաղաքականութեան վերջ տալու: 

Բանակցային Գործընթացի Թեման Հողերը Չեն 

Ի՞նչ Էր Բացայայտում ԼՂ Հարցով ՀՅԴ Յայտարարութիւնը 



Նամակ Երկրէն 

Սուրիոյ Տարաայէն Մինչեւ  

Իշխանաձոր 
 

 

Անցեալ շաբաթ հրաւիրուած էինք Արցախի 
Քաշաթաղ շրջանի (նախկին Լաչին) Իշխանաձոր 

գիւղը, մասնակցելու նորակերտ բնակարաններու 
յանձնման հանդիսութեան: Իշխանաձորը Բերձո-

րէն դէպի հարաւ, շուրջ մէկ ժամ հեռաւորութեան 

վրայ կը գտնուի. նկատի ունենալով անոր աշ-
խարհագրական դիրքին կարեւորութիւնը, Արցա-

խի կառավարութիւնը վերջին տարիներուն գիւղի 
բնակեցման համար յատուկ ծրագիրներ մշակած 

է: Մեր այցելութեան օրը կառավարութիւնը նո-

րակերտ 18 տուներ յանձնեց Իշխանաձոր հաս-
տատուող ընտանիքներու: Քաշաթաղի վարչա-

կան շրջանի ղեկավարներուն հետ գործակցելով, 
«Թուֆենքեան» հիմնադրամը անցեալին նորո-

գած էր Իշխանաձորի բժշկական կեդրոնը եւ 
սուրիահայ ու լիբանանահայ քանի մը ընտանիք-

ներու տուն տրամադրած էր, իսկ այդ օր նոր 

տունի մը բանալին պիտի յանձնէր սուրիահայ 
երիտասարդի մը` Արթինին: 

Պաշտօնական արարողութենէն ետք Արթին 
ուրախութեամբ ստացաւ իր նոր տան բանալին 

եւ մեզի հետ տեղաւորուեցաւ գիւղապետարանին 

կազմակերպած խրախճանքի սեղաններուն 
շուրջ: Հոն էին նաեւ Սուրիայէն եւ Լիբանանէն 

Իշխանաձոր տեղափոխուած ընտանիքները: Բո-
լորն ալ ունէին իրենց պատմութիւնները, համ-

տեսած էին կեանքի լաւն ու վատը, քաղցրն ու 

դառնը: Արթին երիտասարդ էր, հազիւ 30 տա-
րեկան: Ինծի համար հետաքրքրական էր գիտ-

նալ, թէ ան ինչպէ՛ս հասած էր Հայաստան, ո՞ւր 
էին ընտանիքին միւս անդամները: 

Դժուարութեամբ հայերէն խօսող Արթին 
պատմեց, որ իր ընտանիքը Սուրիոյ Տարաա քա-

ղաքէն էր: Տարիներ առաջ, երբ նոր կը սկսի Սու-

րիոյ տագնապը, հայրը կ՛որոշէ ընտանիքը տա-
նիլ Դամասկոս` մտածելով, թէ մայրաքաղաքը 

ապահով է, եւ իր ընտանիքը այդ ձեւով կը փըր-
կըւի ծայրայեղականներու վայրագութենէն: Ըն-

տանիքը, այո՛, կը փրկուի, բայց հայրը կը սպան-

նըւի նոյնինքն իսլամ ծայրայեղականներուն կող-
մէ… Այդ օրերուն Արթին կը ծառայէր Սուրիոյ 

զօրքերու յատուկ նշանակութեան ուժերուն մէջ: 
Կը մասնակցի բազմաթիւ մարտերու` Թուրքիա-

Սուրիա սահմանի երկայնքին փռուած ռազմա-
դաշտերուն վրայ: Ամիսներ շարունակ հեռու կը 

մնայ իր ընտանիքէն եւ հարազատներէն ու պա-

տերազմի արհաւիրքին մէջ` բազմաթիւ անգամ-
ներ կը փրկուի ստոյգ մահէ: 

«Անդրադարձայ, որ այս պատերազմը վերջ 
չունի, եւ մենք պիտի մաշինք անոր մէջ: Տեղ չու-

նէի երթալիք: Հարուստ հայերը առաջին օրէն 

ամերիկաներ ու եւրոպաներ փախուստ տուին, 
մենք մնացինք կրակներուն մէջ: Ունէի ծանօթ-

ներ, որոնք Հայաստան գացեր էին: Ես ալ որոշե-
ցի ընտանիքս առնել ու Հայաստան երթալ: Ազ-

գականներէս ոմանք Գերմանիա եւ Շուէտ գացին, 

կ՛ապրին իբրեւ գաղթական, իսկ եղբայրս եւ ես 
եկանք Հայաստան: Մայրս Դամասկոս է, պետա-

կան պաշտօնեայ է, եւ յոյսով եմ, որ շուտով պի-
տի միանայ մեզի», պատմեց Արթին: 

Որոշ ժամանակ մը Արթին կը մնայ Երեւան, 
բայց յետոյ եղբօր հետ կը դիմէ Արցախի իշխա-

նութիւններուն` ազատագրուած տարածքներուն 

մէջ տուն եւ հող ստանալու յոյսով: Մինչ այդ, 
կ՛ամուսնանայ Եղեգնաձորէն աղջկայ մը հետ: 

«Արդէն մէկ հատ երեխայ ունեցանք, բայց հիմա 
որ արդէն տուն ունինք, երկրորդ ալ կրնանք բե-

րել: Եղբայրս ալ Բերձոր է, վարսայարդար կ՛աշ-

խատի եւ ընտանիք կը պահէ: Երկուքիս համար 
ալ կեանքը նոր կը սկսի», շարունակեց Արթին: 

«Իսկ պատերազմից չե՞ս վախենում: Մի քիչ 
էն կողմ թուրքերն են», կատակով հարց տուաւ 

կողքիս նստած արցախցի Արտակը, որ ուշադրու-
թեամբ կը հետեւէր Արթինին պատմութեան: 

Կենսոլորտի պաշտպաններ եւ գիտնականներ 

աւելի քան երկու տասնամեակէ ի վեր ահազանգ 
կը հնչեցնեն մարդուն կողմէ կենսոլորտի ապա-

կանման իրողութեան դիմաց, որ սկսած է երկ-
րագունդը առաջնորդել դէպի անապատացում: 

Շնորհիւ ա՛յն հետեւողական աշխատանքնե-

րուն, որոնք կատարուեցան ու կը շարունակուին 
կատարուիլ կենսոլորտի պաշտպան շարժումնե-

րուն կողմէ, եւ օրստօրէ փաստացի դարձող կեն-
սոլորտային ծայրայեղ երեւոյթներու պատճառով, 

միջազգային գետնի վրայ աշխատանք կը տար-

ւի հաստատելու հարկ եղած օրէնքները եւ անոնց 
գործադրութիւնը ապահովող կառոյցները` յա-

ռաջիկայ դարերու մարդկութիւնը փրկելու հա-
մար նախորդ եւ ներկայ դարերու մարդկութեան 

եսակեդրոն չարիքներէն: 
Մինչ երկրագունդի անվերադարձ անապա-

տացման դէմ պայքարը մուտք գործած է թէկուզ 

եւ խաբուսիկ ու տակաւին կաղ գործընթացի մը 
մէջ, անդին` երկրագունդը կազմակերպուած ձե-

ւով ղեկավարելու եւ հակակշռելու պարտակա-
նութիւնը, պարտաւորութիւնը եւ, ինչո՞ւ չէ, նաեւ 

փառքը ստանձնած քաղաքականութեան ապա-

կանման եւ անապատացման դէմ պայքարը տա-
կաւին չի գտնուիր նոյնիսկ նախայղացումի փու-

լի սեմին: 
Նախորդ երկու շաբաթներուն միջազգային 

մամուլը, պատկերասփիւռի կայանները, համա-
ցանցը եւ հաղորդակցութեան բոլոր միջոցները 

օգտագործուեցան երկրդագունդի հասարակու-

թեան հրամցնելու համար Միացեալ Նահանգնե-
րուն մէջ կայացող Հանրապետական եւ Դեմոկ-

րատական կուսակցութիւններուն ազգային հա-
մագումարները, որոնց հիմնական նպատակն էր 

օրինականացնել եւ պաշտօնականացնել զոյգ 

կուսակցութիւններուն նախագահական թեկնա-
ծուները: Յատկապէս արեւմտեան հաղորդակ-

ցութեան միջոցները անդադար ռմբակոծեցին 
հանդիսատեսը իրերյաջորդ հարցազրոյցներով, 

այսպէս կոչուած` քաղաքական վերլուծումներով 

եւ առհասարակ լրատուութեամբ, որոնք ուղղակի 
կամ անուղղակի կերպով առնչուած էին Միաց-

եալ Նահանգներու նախագահական ընտրու-
թիւններուն հետ: 

Հանդիսատեսը ցասումով կը սպասէր, որ աշ-
խարհի մէկ այլ տարածքին վրայ տեղի ունենայ 

ահաբեկչական կամ խափանարարական դէպք 

մը, որպէսզի քանի մը ժամ գոնէ շունչ քաշէ` 
գլուխը դուրս հանելով վերոյիշեալ ռմբակոծում-

ներէն մրոտած միջավայրէն: 
Միացեալ Նահանգներու քոյր կուսակցութիւն-

ներուն ազգային համագումարները, անոնց ըն-

թացքին արձանագրուած ֆոլքլորը, ինչպէս նաեւ 
համագումարներու աւարտին երկինքնէն տեղա-

տարափ կերպով տեղացող փուչիկներն ու քոն-
ֆեթիները նորութիւններ չեն: Ո՛չ ալ նորութիւն-

ներ են ցեխարձակումներուն ընթացքին օգտա-
գործուած ոճը եւ հարուստ բառամթերքն ու փա-

ռամթերքը: 

Նորութիւնը` ճառերուն ընդմէջէն արտացոլող 
քաղաքականութեան անապատացումն էր: 

Բոլորիս ծանօթ է, որ քաղաքականութիւնը 
ներկայիս քիչ բան կը պարունակէ իր երբեմնի 

յունական արմատէն, որուն մտասեւերումը կը 

կազմէր քաղաքացին: Ստիպողաբար համոզուած 

ենք քաղաքականութեան մաքիաւելլական հաս-

կացողութեան, թէ ան ոչինչ ունի բաժնեկցելու 
բարոյականութեան եւ բարոյախօսութեան հետ: 

Կը հաստատենք, որ քաղաքականութիւնը շարա-
հիւսութիւնն է ա՛յն գործունէութիւններուն, 

որոնք կը միտին իշխանութեան հասցնել հասա-

րակական անձ մը կամ կազմակերպութիւններ, 
եւ զանոնք պահել իշխանութեան վրայ: Քա՛ջ գի-

տենք, որ քաղաքականութիւնը մարդասիրական 
կազմակերպութիւն մը չէ, թէկուզ եւ ան հանդէս 

գայ որպէս մարդկային արժէքներու պաշտպա-

նութիւնը ապահովելու արտայայտութիւններով: 
Սակայն չենք կրնար ըմբռնել ա՛յն իրողութիւ-

նը, թէ քաղաքականութիւնը դատարկուած է գա-
ղափարաբանութենէ: 

Սկսելով միջին դարերու աւարտէն, երբ քաղա-
քականութիւնը սկսած էր թօթափել աշխարհիկ 

կամ կրօնական միապետական հասկացողութիւ-

նը եւ վերածուիլ հասարակական եւ հանրային 
գործադաշտի, գաղափարաբանութիւնը ներ-

կայացած էր որպէս քաղաքականութեան ողնա-
սիւնը: Հարիւրաւոր տարիներ շարունակ, զանա-

զան գաղափարաբանութիւններ, շատեր` իրարու 

հակադիր, ուրիշներ` զիրար ամբողջացնող եւ 
լրացնող, ծրագրած եւ յղկած էին քաղաքակա-

նութիւնը: Յարաբերական եւ դաստիարակչա-
կան բառամթերքը հարստացած էր զանազան 

պարագաներու տակ այլազան իմաստներ կրող 
բառերով` «աջ, ձախ, ազատական, ընկերվարա-

կան, պահպանողական, ազգային, ազգայնամոլ, 

համայնավար եւ այլն»: Իսկ վերջերս, երբ առա-
ջին նշոյլները սկսած էին երեւան գալ, թէ վերո-

յիշեալ բառերը սկսած են կորսնցնել իրենց եր-
բեմնի նշանակութիւնը, փայլքն ու հմայքը, եւ 

տրուած ըլլալով, որ բառարաններուն լայն էջերը 

սպառած էին, հրապարակ սկսած էին գալ «նոր-
ձախ, նորազատական, նորպահպանողական եւ 

այլն» որակումներ, որքան որ ալ անհասկնալի 
կամ անբովանդակ ըլլային անոնք: 

Իսկ վերջին տասնամեակին նոյնիսկ այս 

«նոր» մակնիշներն ու ածականները արդէն իսկ 
դարձած էին ժամանակավրէպ` քաղաքականու-

թեան պարտադրելով գաղափարաբանական որ-
բութիւն մը, որ զայն սկսած է առաջնորդել դէպի 

անապատացում: 
Ներկայիս երկրագունդը բարդ է եւ անհաս-

կընալի: Արհեստագիտական, կենսոլորտային եւ 

ընկերային փոփոխութիւնները կ՛ընթանան այն-
քան արագ, որ բանականութիւնը չի կրնար կապ 

պահել այս անհաստատ իրականութեան հետ: 
Քաղաքականութիւնը կ՛ընթանայ առօրեայ հար-

ցեր լուծելու տրամաբանութեամբ` առանց ենթա-

հող ունենալու գաղափարական սկզբունքները, 
որոնք ընդհանրական ծրագրումի ընդմէջէն պի-

տի առաջնորդէին զայն: 
Համացանցի ճամբով ստեղծուած ընկերային 

ցանցերը հիմնական եւ ամբողջական վերամշա-
կումի ենթարկած են ընկերային հասկացողու-

թիւնն ու կառոյցները: Այս է հիմնական ազդակը 

գոյութիւն ունեցող գաղափարական հասկացո-
ղութեան շրջանցումին: 

Այժմու դրութեամբ, անհեթեթութիւն եւ անձ-
նասպանութիւն է վերադարձ կատարել դէպի 

հնամենի գաղափարական սկզբունքները: Մարդ-

կութիւնը պէտք ունի բանականութեան վերա-
ծընունդի, որ գաղափարական նոր հորիզոններ 

պիտի ճշդէ քաղաքականութեան` կանխարգիլե-
լու համար անոր անյետադարձ անապատացու-

մը: 

Իսկ սպասուած վերածնունդը կարելի է ապա-
հովել միայն ա՛յն քաղաքական շրջանակին եւ 

մտածողութեան կողմէ, որ ըմբռնած է ներկայ 
իրականութիւնը, որ պիտի օգտագործէ զայն 

մշակելու համար զինք օրինականացնող նոր գա-
ղափարաբանութիւն մը: 
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Րաֆֆի Տուտագլեան 

 Քաղաքականութեան Անապատացում 

Հրայր Գէորգեան 

«Պատերա՞զմ: Շատ տեսած եմ, հաճելի չէ, 

սարսափելի է: Բայց ես աւելի կը վախնամ օտար 
հողի վրայ մեռնելէն, իսկ այս հողը մերն է, 

վախնալու պատճառ չունիմ», պատասխանեց 

Արթին: 
«Արթինին կենացը» բացագանչեց Արտակ, ու 

բոլորս բարձրացուցինք բաժակները եւ 
յաջողութիւն ու ամենայն բարիք մաղթեցինք 

Հայաստանի հողին մէջ նոր արմատներ նետող 

Արթինին: 



«Եօթանասուն եւ մէկ տարիներ առաջ երկին-

քէն տեղաց մահը, եւ աշխարհ փոխուեցաւ»: 
Միացեալ Նահանգներու նախագահ  Պարաք 

Օպամայի մէկ ակնարկը` Ճափոնի մէջ Հիրոշիմա 

քաղաքի յուշակոթողին առջեւ, մայիս 2016-ին: 
Հոն, երբ 1945-ին հիւլէական ռումբի արձակումը 

պատճառեց հազարաւոր զոհեր ու քանդեց քա-
ղաքը: 

«Եթէ ներկայ ճար-
տարարուեստի յա-

ռաջխաղացքին զու-

գահեռ չզարգանայ 
մարդկային հեղինա-

կութիւնը, ապա ան 
կրնայ աղէտալի վի-

ճակներու հասցնել 

աշխարհը», շարու-
նակեց նախագահը: 

Եւ այս դիտանկիւնէն 
մեկնելով` ան ընդ-

գըծեց ճարտա -
րարուեստի յառաջ-

խաղացքին կողքին 

բարոյական յեղափո-
խութեան մը զարկ տալու կարեւորութիւնը: 

Գլխաւոր հարցումը սակայն կը մնայ հետեւ-
եալը. «Ինչպիսի՞ բարոյական յեղափոխութեան 

մը կ՛ակնարկէ պրն. նախագահը»: 

Եթէ Մ. Նահանգներու նախագահին Ճափոն 
այցելութիւնը «լեցուն» էր ակնկալութիւններով, 

թէ ան ներում պիտի հայցէ եօթանասուն եւ մէկ 
տարի առաջ պատահած դէպքին համար, ապա 

այդ մէկը չիրականացաւ: Նախագահը բաւարար-

ւեցաւ` ըսելով. «Պէտք է քաջութիւն ունենանք 
դուրս գալու վախի տրամաբանութենէն եւ ստեղ-

ծելու վախէ զուրկ աշխարհի համակարգ մը»: 
«Ժամանակն է նախաձեռնելու եւ անհրաժեշտ 

է ճիշդ որոշումներ տալու` մեր կեանքերուն յա-
ռաջխաղացքին համար», ըսաւ գերմանացի գոր-

ծակիցս` Հորսթ Շէօրենպրանտէ, Պերլինի մէջ, 

Յունիս 2016-ին, երբ Գերմանիոյ մեր գրասեն-
եակի գործակիցներուս շնորհակալութիւն կը 

յայտնէի իրենց երկրին Պունտեսթակի պատմա-
կան որոշումին համար: Բայց շնորհակալական 

այդ խօսքին դիմաց կար անոնց վճռակամութիւ-

նը` նախաձեռնելու եւ ճիշդ որոշումներ տալու 
անհրաժեշտութիւնը: 

Պերլինի խորհրդարանին` Պունտեսթակի 
պատմական այդ մեծ շէնքին դիմաց կանգ 

առած` կը մտածէի եւ յանկարծ սկսայ մտաբերել 
այն շատ մը հայկական եւ այլ տեղեկատուական 

ցանցերու վերլուծումները` որոշումին առնչու-

թեամբ: Թէ ինչո՞ւ պէտք էր, որ Գերմանիան հա-
րիւր եւ մէկ տարի սպասէր այս որոշումը տալու 

համար: Ու տակաւին վերլուծումներուն մէջ չէր 
պակսեր հաշիւի գործօնը: Վերջապէս, հայուն 

«սեւ աչքերուն» համար չէր, որ տրուած էր այս 

որոշումը, որովհետեւ Գերմանիան, Համաշխար-
հային Ա. պատերազմի ընթացքին, իբրեւ Թուր-

քիոյ դաշնակից երկիր, նաեւ մեղսակից է Հայոց 
ցեղասպանութեան եւ պէտք է հատուցէ… եւ վեր-

լուծումներու շարքը կ՛երկարի: 

«Եթէ մենք` ամերիկացի հրեաներս, միայն 
կեդրոնանանք մեր ողբերգութեան վրայ եւ ջա-

տագովը չըլլանք խօսելու այլ ցեղասպանութիւն-
ներու մասին, ինչպէս` Քամպոտիոյ, թութցինե-

րու, եզիտիներու եւ ուրիշներու, ապա մենք ան-
գիտացած կ՛ըլլանք մեր առաքելութեան մէջ կա-

րեւոր բարոյական պարտականութիւն մը, թէ` 

մենք կոչուած ենք վերաշինելու աշխարհը», ըսաւ 
ամերիկացի-հրեայ եւ Ֆիլատելֆիոյ նահանգա-

պետ Ճիմ Քենին, որ կը խօսէր Հրէական ողջակի-
զումի յիշատակին կառուցուելիք հանրային հըս-

կայ պարտէզի մը հիմնարկէքին առիթով, 2016-ի 

Մայիսին: Բայց նահանգապետը երեւի յիշեցնելու 
տրամադրութեամբ շեշտեց. «Նման յուշակոթող-

ներ պէտք է ծառայեն իբրեւ ապրող վկայութիւն-

ներ, թէ այլեւս երբեք պէտք չէ արտօնել, որ հըր-
եայ ժողովուրդը սպառնալիքի ենթարկուի եւ կամ 

սպաննուի»: 

Եթէ տեղին եւ յոյժ կարեւոր մարտահրաւէր 
մըն է նահանգապետին յորդորը` ուղղուած 

մարդկային քաղաքակրթութեան, սակայն կայ 
բաց մը: Քսաներորդ դարու Ա. ցեղասպանութիւ-

նը` Հայոց ցեղաս-
պանութիւնը: Բայց 

արդեօ՞ք Հայոց ցե-

ղասպանութիւնը 
պիտի դասենք  նա-

հ ա ն գ ա պ ե տ ի ն 
մ ա տ ն ա ն շ ա ծ 

«ուրիշ»ներու շար-

քին: Ցեղասպանու-
թիւն մը, որ եթէ իր 

ճիշդ ժամանակին 
ճանչցուէր, կրնար 

կանխել շատ մը 
նման դժբախտու-

թիւններ, որոնք 

գործադրուեցան եւ 
ցարդ կը կրկնուին: Իսկ չարտօնելու պարագա-

յին, անիկա ոչ թէ միայն մէկ ժողովուրդի մը 
պէտք է վերաբերի, այլ` համայն մարդկութեան: 

Պունտեսթակէն հեռանալով` ուղղուեցայ տես-

նելու Պերլինի մէջ Հրէական ողջակիզումի յա-
տուկ յուշակոթողը եւ թանգարանը: Յուշակոթո-

ղը, այսպէս ըսած, արդիական ոճով ճարտարա-
պետական մտայղացում մըն է, որ կը ներկայաց-

նէ գերեզմանանման տապանաքարեր: Պէտք էր 

փորձէի ընկալել ճարտարապետական այս մտա-
յըղացումի միտք բանին, թէ` Հրէական ողջակի-

զումը սարսափելի էր ու սահմռկեցուցիչ,  բայց 
գէթ հրեայ նահատակները կը հանգչէին, որովհե-

տեւ Գերմանիան եւ աշխարհը ճանչցած էր զա-
նոնք: Բայց ո՞ւր եւ ինչպէ՞ս են հայոց տապանա-

քարերը, ե՞րբ է, որ մեր նահատակները պիտի 

հանգչին: Հապա մե՞նք` վերապրողնե՞րս, արդ-
եօք պիտի կարենա՞նք հանգչիլ: 

Գեղեցիկ է Պերլին քաղաքը: Կը վայելեմ այս 
քաղաքին գեղեցկութիւնը` անոր ընդմէջէն տես-

նելով Պունտեսթակի պատմական որոշումին գե-

ղեցկութիւնը: 
Սակայն երեւի ներաշխարհիս մէջ պէտք էր 

կամրջէի եւ անոր հետ հաշտեցնէի նախագահին 
«բարոյական յեղափոխութիւն»ը եւ նահանգա-

պետին «աշխարհը վերաշինելու» մարտահրաւէր
-առաքելութիւնը: «Բարոյական յեղափոխու-

թեան» յառաջացումը կ՛ենթադրէ ունենալ որոշ 

հիմքեր, այդ հիմքերուն տուն տուող արժէքներ, 
որոնք իրենց կարգին կ՛ենթադրեն անցեալի անդ-

րադարձ եւ արժեւորում, ինչպէս նաեւ` անցեա-
լին գործուած սխալներու համար զղջում: 

Իսկ «աշխարհը վերաշինելու» համար կարե-

ւոր է հասկնալ, թէ աշխարհի հաւաքականու-
թիւնները այլազան են, եւ թէ` անհրաժեշտ է ըն-

դունիլ «ուրիշ»-ը, «ուրիշ»ը, որ տարբեր է: Պէտք 
է տեսնել եւ յարգել այդ տարբերութիւնները: 

Եւ Պերլին քաղաքի գեղեցկութեան մէջէն 

սկսայ կամաց-կամաց տեսնել Պունտեսթակի 
որոշումին գեղեցկութիւնը: Այդ օրը Պերլինի մէջ 

մէկդի դրի քաղաքական հաշուարկները, որպէս-
զի կարենայի տեսնել եւ ըմբոշխնել այդ որոշու-

մին գեղեցկութիւնը: 
Պունտեսթակի որոշումը լաւ քայլ մըն էր` 

ստեղծելու «բարոյական յեղափոխութիւն»ը: 

Ինքն իր պատմութեան եւ անցեալին նայելով, 
վերանայելով` փորձ մըն է սրբագրելու սխալը: 

Այդ «սխալը» ընդունելով` ճամբայ հարթելու եւ 
սկսելու «աշխարհը վերաշինելու» գործընթացը, 

որպէսզի «սխալը» չկրկնուի եւ աշխարհ կարե-

նայ պահել իր բարոյական չափանիշները: 
Այս բոլորին զուգահեռ, սակայն, առկայ է գոր-

ծակիցիս պատասխանը. «Ժամանակն է նախա-

ձեռնելու եւ որոշումներ տալու անհրաժեշտու-
թեան»: 

«Բարոյական յեղափոխութիւն»ը խօսքէն ան-

դին գործի վերածելու համար կարեւոր է նախա-
ձեռնելու եւ որոշումներ տալու անհրաժեշտու-

թիւնը: Այս մէկը կ՛իրականանայ նորը շինելով եւ 
կամ հինը նոր հիմքերով վերաշինելով: 

Պունտեսթակի որոշումը գեղեցիկ սկիզբ մըն է: 

Սկիզբ` «բարոյական յեղափոխութեան», որ ըն-
թացք կրնայ տալ «աշխարհը վերաշինելու» քայ-

լին: Աշխարհ մը, ուր «ուրիշ»ը եւ «ուրիշներ»ը 
կրնան նաեւ գոյութիւն ունենալ եւ ապրիլ, իրենց 

արժէքներով, իրաւունքներով եւ արժանապատ-
ւութեամբ: 

Այդ մէկը կը ներառէ նաեւ հայուն արժանա-

պատուութիւնը: Հայ ժողովուրդի նահատակները 
պէտք է հանգչին եւ հայուն ցաւը, եթէ կարելի 

չըլլայ վերացնել, նուազագոյնը պէտք է հատու-
ցել: 

«Բարոյական յեղափոխութիւն»ը ցաւը հաս-

կընալու, բաժնելու եւ դարմանելու «յեղափոխու-
թիւն»ն է: 
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ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ  
ԿԸ ԳՐԵՆ . . . 

Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան 

«Բարոյական Յեղափոխութի՞ւն» 

Յարգելի Յիշատակ Մը 
Պետիկ 

  

Յիշողութեանս ալիքները զիս կը տանին 

Հալէպ, Քարէն Եփփէ Ճեմարան, հաւանաբար 

1959 թուին, երբ 15-16 տարեկան մեր պատա-
նի հոգիներուն ամէնէն փոթորկոտ օրերը 

կ՛ապրէինք, շրջանցելով զանազան ճնշումնե-
րու եւ պորթկումներու շարան մը:  

Այդ օրը, ի մեծ ուրախութիւն մեզի, ընդհա-

նուր հսկիչ Պր. Կարապետ Սապունճեան դա-
դար յայտարարեց ու հրաւիրեց սրահ, ուր ան-

ծանօթ «օտար» հիւր մը մեզի պիտի բանախօ-
սէր: 

Երկսեռ շարքերով ու մեծ հետաքրքրու-
թեամբ ուղղուեցանք Մարտիկեան սրահ, ուր 

պիտի հանդիպէինք մեր հիւրին: Մեր բոլորին 

կը տիրէր տարօրինակ անհամբերութիւն մը... 
Յունաստանէն եկած այս «օտար» հիւրը ի՞նչ 

ուներ մեզի ըսելու... ու բեմ բարձրացաւ Յու-
նական արձանի մը գեղեցկութիւնը ունեցող՝ 

Կարապետ Գալֆայեանը: 

Մենք գիտէինք որ Հալէպն է Հայութեան 
օրրանը, սփիւռքահայութեան քուրան, ուրկէ 

աշխարհի հայութիւնը եւ կազմակերպութիւն-
ները կու գային կայծ առնելու... բոլորս ան-

համբեր կը սպասէինք թէ «օտար» Կարապետ 
Գալֆայեան պիտի կարենա՞ր այս քուրան 

հրահրել... ու ան բոցավառեց մեր պատանի 

հոգիները յեղաշրջող գաղափարով մը... «ինչ 
է պատարագը որ ամէն Կիրակի մեր եկեղե-
ցիներուն մէջ կը մատուցուի, եթէ ոչ զոհաբե-
րութեան ծէս մը մարդոց փրկութեան հա-
մար»: 

Ու հոս է որ Կարապետ Գալֆայեան վառեց 
մեր հոգիներուն խառոյկը. «իւրաքանչիւր նա-
հատակ հայ ֆետայի պատարագ մըն է մեր 
ազգի փրկութեան խորանին մատուցուած...» 

Այս էր գաղափարը, որ այդ գեղեցիկ երի-

տասարդը փոխանցեց մեզի, դառնալով մեր 
գաղափարաբանութեան փիլիսոփան: 

Յարգա~նք, իր այս «գիւտին» եւ իր յիշա-

տակին: 

  
23 Օգոստոս, 2016, Պէյրութ 
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Յուլիս 14-21, շուրջ երկու հարիւր մելգոնեան-

ցիներու յիշողութեան մէջ ցկեանս պիտի դրոշ-
մըւի որպէս գիրկընդխառնումներու, յուզումնա-

լից օրերու եւ տօնախմբութեանց աննախընթաց 

համադրութիւն մը: Մելգոնեանցին իր հասակա-
կիցին, իրմէ տարեցին ու կրտսերին կը հանդիպի 

բոլորովին այլ զգացումով, որովհետեւ այս հաս-
տատութեան սաները միացնողը, հոգեհարազատ 

դարձնողը մելգոնեանական ոգին է, նոյն փորձա-

ռութիւններն են, շէնքերն են, սովորութիւններն 
ու աւանդութիւնները, սէրերն ու սրտակցութիւն-

ները: Եւ ասիկա՝ 1926-էն ի վեր: 
Ներկաներուն աշխարհագրական քարտէսը 

լաւագոյն ապացոյցներէն մէկն է վերեւը նըշ-
ւածին. ժամանած էին Թայլենտէն, Աւստրալիա-

յէն, Ուրուկուէյէն, Հիւսիսային Ամերիկայէն (Մի-

ացեալ Նահանգներ, Գանատա), Անգլիայէն, 
Ֆրանսայէն, Արեւելեան Եւրոպայի երկիրներէն, 

Յունաստանէն, Հայաստանէն, Երուսաղէմէն, Լի-
բանանէն, Ծոցի երկիրներէն եւ այլն: Նախկին 

սան-սանուհիներէն շատեր եկած էին ընտանիք-

ներով՝ զաւակներով ու ծնողքով: 
Երբ առիթը ունեցայ հարցնելու անուշիկ մել-

գոնեանցիի մը նոյնքան անուշիկ զաւակներուն, 
թէ ի՞նչ կը զգային այս օրերուն, անոնց պատաս-

խանը միանշանակ նոյնն էր. «Հիմա կը հաս-

կընանք, թէ ինչո՞ւ հայրս կամ մայրս ամէն առի-
թով, որ Մելգոնեանի մասին խօսք ըլլար, իրենք 

իրենց կը մոռնային. ի՜նչ ափսոս որ ես ալ չեմ 
կրնար այդ փորձառութիւնը ունենալ…»: 

Ուշագրաւ երեկոներէն մէկն էր Մելգոնեան 
կրթական հաստատութեան (ՄԿՀ) շրջափակին 

մէջ կազմակերպուած շքեղ խրախճանքը, որուն 

ներկայ էր Կիպրոսի կառավարութեան խորհըր-
դարանի խօսնակը, Աղլանճա արուարձանի 

(որուն տարածքին մէջ կը գտնուի ՄԿՀ-ն) քաղա-
քապետուհին եւ հայ համայնքի պետական ներ-

կայացուցիչը: Խրախճանք-հանդիսութիւնը 

սկսաւ Կիպրոսի եւ Հայաստանի Հանրապետու-
թեան քայլերգներով, որոնց յաջորդեց ՄԿՀ-ի 

«Անմահ Լուսոյ» քայլերգը: 

Բոլորը յուզուած էին անխտիր ու վերադար-
ձած իրենց պատանեկան ու դպրոցական քաղցր 

օրերուն: Հանդիսութիւնը վարող մելգոնեանցի 

Արսինէ Շիրվանեանը, որ այս նախաձեռնութեան 
մէջ մտած էր ամբողջ հոգիով ու սրտով, իր սրտի 

խօսքին մէջ յոյս յայտնեց, որ 90-ամեակի այս 
տօնակատարութիւնը առիթ կ՛ըլլայ ՄԿՀ-ի առա-

քելութեան վերանորոգ սկիզբի մը: Օրուան գըլ-

խաւոր պատգամախօսն էր վաստակաշատ ու-
սուցիչ, տնօրէն եւ գեղանկարիչ Վարդան Թաշ-

ճեան: Ան նոյնպէս կոչ ուղղեց վերաբացման, որ-
պէսզի մեր զաւակներն ու անոնց զաւակները 

յառաջիկայ տարիներուն անցնին այս շէնքերուն 
ու անմահ բարերարներուն տեսիլքով ստեղծուած 

հայաբոյր ու հայատրոփ լուսոյ տաճարէն: 

Յաջորդ օրը, դարձեալ հաստատութեան շրջա-
փակին մէջ տեղի ունեցաւ ՄԿՀ ուսուցիչներուն 

նուիրուած խրախճանք մը: Այս առթիւ օրուան 
հանդիսավարը՝ տողերուս հեղինակը, փոխան-

ցեց Երուսաղէմի պատրիարք Նուրհան արք. Մա-

նուկեանի օրհնութեան եւ ողջոյնի գիրը: Հանդի-
սութեան ընթացքին շուրջ քսանեակ մը հայ եւ 

կիպրայոյն ուսուցիչներ արժանացան բարձր 

գնահատանքի ու ծափողջոյններու, այնուհետեւ 
օրուան հանդիսավարը բարձրախօսը յանձնեց 

ելոյթ ունենալ փափաքողներուն, որոնք իրենց 
կարգին իրենց յուշերուն ընդմէջէն շեշտեցին Մել-

գոնեանի դերը եւ անոր վերաբացման անհրա-

ժեշտութիւնը: 
Յաջորդ օրերուն շարունակուեցան ընկերային 

հաւաքոյթներն ու պտոյտները դէպի կղզիին գե-
ղատեսիլ լեռներն ու ծովեզերեայ սքանչելի զբօ-

սավայրերը: Այսպիսի առիթներու համար է, որ 
մեր ժողովուրդը ըսած է. «Չեկողը կորսնցուց»: 

Լիայոյս ենք, որ հաստատութեան հովանաւոր 

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւ-
նը կը վերարժեւորէ տարածաշրջանին մէջ տիրող 

նորաստեղծ կացութիւնը ու վերատեսութեան 
կ՛ենթարկէ իր տուած որոշումը, եւ կրկին անգամ 

մեր լուսոյ տաճարը իր դռները կը բանայ ապա-

գայ սերունդներու համար՝ ի փառս 110-ամեայ 
համահայկական այս մեծ միութեան: 

Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան 90-Ամեակ  

Կարօտ, յոյսեր եւ ակնկալութիւններ 
Դոկտ. Մինաս Գոճայեան 



«Եթէ կ'ուզես որ մարդիկ քեզ լսեն, այն ատեն 

գլուխէդ խօսէ, իսկ եթէ կ'ուզես որ մարդիկ քեզ 
զգա՛ն, այն ատեն սրտէդ խօսէ»:  

Եւ իբրեւ նախկին Մելգոնեանցի, իբրեւ Մել- 

գոնեանի նախկին ուսուցիչ, եւ այս կախարդա-
կան մթնոլորտին մէջ, կրնաք վստահ ըլլալ թէ 

ուրկէ պիտի գայ իմ խօսքս, ինծի տրամադրուած 
գալիք տասը-տասներկու վայրկեաններու ըն-

թացքին:  
Ամէն բանէ առաջ արտօնեցէք որ Ձեր բոլորին 

կողմէ ջերմօրէն շնորհաւորեմ երազային այս հա-

մախմբումը մտայղացող եւ ապա առարկայաց-
նող Յանձնախումբը, օգնականները Լոս Անճէ-

լըսի եւ հոս՝ Կիպրոսի մէջ, այլ մանաւանդ, ի 
մասնաւորի Տիկ. Արսինէ Շիրվանեանը, անխո՛նջ 

Արսինէն, խոշոր պրաւօ՛ մը տամ իրենց եւ բարի 

երթ ու շարունակութիւն մաղթեմ իրենց ծրագրի 
մնացեալ բաժնին համար:  

Ապա, սրտագինս կ'ողջունեմ աշխարհացրիւ 
Մելգոնեանցիներու այս խումբը՝ նախկին պաշ-

տօնակիցներ, դասընկերներ, աշակերտներ, 
որոնք դրապէս ընդառաջելով կազմակերպիչնե-

րու կոչին, ահա երախտագիտութեամբ, ցնծու-

թեամբ, ոգեւորութեամբ եւ յուզումով, ամենա-
երէց սերունդներէն մինչեւ վերջին աւարտա-

կանները, այս Հաստատութեան պարարտ սեւ 
հացը ճաշակած, անոր կրոտ ծանր ջուրը ըմպած 

եւ անոր այս սուրբ հողը համբուրած երանելի-

ներս, կը փորձուինք հաղորդուիլ ութօրեայ այս 
յիշատակի արարողութիւններէն:  

Անտարակոյս պատմութիւն կ'ապրինք բոլորս 
այսօր, երբ այս շէնքերու եւ ծառերու շուքին կը 

վերապրինք մեր անցեալը, ձեռք ձեռքի, կողք 

կողքի եւ երկիւղածութեամբ կը մրմնջենք մեր 
աղօթքը սա դամբանին առջեւ, ինչ որ սովոր 

էինք ընել Շաբաթ օրերու մայրամուտին եւ կը վե-
րանորոգենք մեր ուխտն ու հաւատարմութիւնը, 

իբրեւ բարոյական անբեկանելի պարտք, հան-
դէպ՝ մեր անմահանուն Բարերարներուն, հան-

դէպ՝ Լուսոյ այս մեծ վառարանին եւ հանդէպ՝ 

Կրթարանին տարիներ շարունակ սրտին բաբա-
խում տուած մեր հոգելոյս կամ աչքը լոյս սերմ-

նարաններուն, կրթական մշակներուն:  
Կրնա՞ք հաւատալ որ Ձեր ոտքերը այսօր կը 

կոխեն այն հողը, որուն վրայ կոխեցինք աւելի 

սե՛ւ մազերով եւ աւելի փոքր թիւ կօշիկներով, ճե-
մեցինք, վազեցինք, ինկանք, երգեցինք, պարե-

ցինք, սերտեցինք, պատժուեցանք, խաղացինք, 
սիրեցինք, սիրահարուեցանք, շատեր անկէ ետք 

ալ ամուսնացան հարկա՛ւ, գետնախնձոր եւ սոխ 
մաքրեցինք, ճերմակեղէն ծալեցինք, աճեցանք եւ 

մեր պատանութենէն կամաց-կամաց թեւակոխե-

ցինք երիտասարդութիւն:  
Այս այն հո՛ղն է, որուն վրայ մեզմէ առաջ, մե-

զի հետ եւ մեզմէ ետք քալած եղան մեր մեծերը, 
հսկաները, առասպելական նուիրեալները, որոնք 

իրենց հաւատքին, յոյսին եւ սիրոյն հետ շաղա-

խեցին իրենց քրտի՛նքը, շո՛ւնչը, վաստա՛կը եւ 
մեր միտքն ու հոգին հայութեամբ կերտեցին, մեր 

մշակոյթի գանձարանը մեզի մատուցին, Մեծ Բա-
րերարներու դրա՛մը, նի՛ւթը արժէքի՛, արուես-

տի՛, գիտութեա՛ն, հեքիաթի՛ վերածեցին եւ սա 

աղջկանց շէնքի պատին վրայի Մեսրոպեան «36 

աննիւթ կոթողներ»ը մեր լեզուին նշխարհ եւ մեր 
կեանքի երազը դարձուցին:  

Իննսուն տարիներ կը բաժնեն մեզ այն օրէն, 

երբ Բարերարը՝ Կարապետ Մելգոնեան, իր հոգե-
լոյս եղբօր՝ Գրիգոր Մելգոնեանի միասնական 

տեսիլքով գաւազանը կը զարնէր «Ճգնաւորաց 
քարայր»ի այս հողին վրայ եւ հիմը կը դնէր 

«Ծաղկաբլուր»ին կամ ինչպէս մեր սիրելի ուսու-
ցիչ Պրն. Թամամեանը պիտի ըսէր՝ «Մեր հարա-

զատ հոգետան...»:  

Եւ այնուհետեւ ամայի, լերկ, քարքարոտ, օձե-
րու բոյն այս գետինը մարդկային կեանքով 

եռա՛ց, հայու շունչով ծաղկեցաւ, որպէսզի Բարե-
րարները հաւատարիմ մնացած ըլլան իրենց հայ-

րերու եւ նախահայրերու սուրբ աւանդին, սա ծա-

ռերը տնկուեցան, սա անտառի նոճիները ցան-
ւեցան, այս շէնքերու առաջին բնակիչներու ձեռ-

քով, «Մեր մեռելներուն իբրեւ խա՛չ», որպէսզի 
Բարերարները սա դամբանին մէջէն իրենց աչ-

քերը ուղղեն դէպի ապագան, դէպի գալիք սե-
րունդները:  

Անոնք այս տաճարին լոյսով հալածեցին խա-
ւարը, այս տաճարին գիտութեամբ հալածեցին 

անգիտութիւնը, այս տաճարին կեանքով հալա-
ծեցին մահը եւ այս տաճարին կառուցումով լու-

ծած եղան իրենց վրէժը:  

Հարկաւ, 80 տարիներ շարունակ այս Հաստա-
տութիւնը միմիայն վարդագոյն օրեր չտեսաւ, 

դժբախտաբար, կղզիին քաղաքական անկիւնա-
դարձային հոլովոյթներուն հետ փոթորիկ եւ սեւ 

օրեր շատ տեսաւ: Կիպրոսի ազատագրական 

պայքարի կռիւներ, յոյն-թուրք միջ-համայնքային 
բախումներ, բռնկումներ, պետական հարուած, 

թրքական արշաւանք, այս շէնքերուն բարբարո-
սային ռմբակոծումը եւ ածխացումը մեր դարա-

ւոր թշնամիին օդանաւերէն, սակայն, մէկ կող-
մէն Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Մի-

ութեան հոգածու խնամքին տակ եւ միւս կողմէն 

Կիպրոսի բարեջան, հայասէր պետութեան եւ յոյն 
ճակատագրակից ժողովուրդին ասպնջական ու 

գուրգուրոտ գրկին մէջ, Մելգոնեանը ոչ թէ տկա-
րացաւ, այլ զօրացաւ եւ զօրացո՛ւց մեզ, ոչ թէ 

աղքատացաւ, այլ հարստացաւ եւ իրեն հետ հա-

րըստացուց մեզ:  
Ինչպէս ամէն ծառ գարնան կը ծաղկի, որպէս-

զի աշնան պտուղ տայ, Մելգոնեանն ալ ամէն աշ-
նան սկսաւ ծաղկիլ, որպէսզի գարնան պտուղ 

տայ:  

Եւ ինչպէ՜ս տուաւ այդ պտուղը:  
Մելգոնեանցին երբ առաջին օրը հոս եկաւ, իր 

մօր փէշերէն փրցուած, ծի՜լ, բողբոջ, անմեղու-
նակ, անգիտակից, այս՝ իրեն համար բոլորովին 

խորթ միջավայրը, ունեցաւ կարօտ, լա՛ց, ունե-
ցաւ փափաքներ, երազներ, բայց ո՛չ անոնց 

առաջնորդող կամք մը, սակայն հետզհետէ, տա-

րիներու թաւալումով, Մելգոնեանցին սկսաւ հա-
սուննալ, աճիլ, զարգանալ, բարոյական կենցա-

ղով խմորուիլ ու ճանչնալ կեանքի իրականու-
թիւնները: Մանաւանդ հայրենիքի գաղափարը, 

հայրենասիրութեան ոգին սկսաւ հոսիլ իր երակ-

ներուն մէջէն, ազնուացա՛ւ, հայացա՛ւ, կրթըւե-
ցա՛ւ: Սորվեցաւ որ կեանքի մէջ շատ բան փո-

փոխական է, ինչպէս մարդի՛կ, պայմաններ, սո-

վորութիւններ: Բայց հասկցաւ նաեւ որ կան բա-
ներ, որոնք չեն փոխուիր, մնայո՛ւն են, ինչպէս 

լեզու, մշակոյթ, սկզբունք, իտէալ:  
Մելգոնեանցին եղաւ մարդկային ներդրում եւ 

դրամագլուխ, եղաւ զսպանա՛կ, մղում տուաւ իր 

կեանքին: Իր խաղերուն եւ իր դասերուն զուգա-
հեռ հրատարակեց թերթ, իր իսկ տպարանին մէջ, 

վարեց մշակութային եւ ազգային ձեռնարկներ, 
ունեցաւ երգչախումբ, նուագախումբ, փողերա-

խումբ, թատերախումբ, կազմակերպեց համերգ-
ներ, գրական, թատերական երեկոներ, հանդէս-

ներ, արի-արենուշական շարժումներ, մարզական 

հարուստ կեանք, մարզահանդէսներ, մինչեւ իսկ 
Կիպրոսը Միջազգային Ողիմպիականին ներկա-

յացնելու պատրաստ մրցանիշ հաստատած մար-
զիկներ, ոչ միայն կղզիին մէջ կղզիացած այս 

կեանքը, այլեւ գաղութի կեանքը դարձնելով լե-

ցուն, հարուստ, նախանձելի:  
Ու անկէ ետք, այս բոլոր փորձութիւնները իր 

մտքին ու հոգիին մէջ, իր պայուսակներուն, իր 
ճամպրուկներուն մէջ դնելով, Մելգոնեանցին իր 

հայեացքը ուղղեց աշխարհի չորս անկիւնները, 

մինչեւ հեռաւոր ափերը՝ Ամերիկա, Քանատա, 
Եւրոպա, Աւստրալիա, Հայաստան, Միջին Արե-

ւելք եւ այլ երկիրներ ու բաշխեց լո՛յս, նոր յանձ-
նառութիւններու անսպառ կամքով: Հայ ժողո-

վուրդի կրթական բարիքներուն, հայադրոշմ դաս-
տիարակութեան համար, բազմարդիւն պտղա-

բերումով գործեց հայութեան նուիրական ծառա-

յութեան դաշտին վրայ իբրեւ տնօրէն, ուսուցիչ, 
կրթական մշակ, բանաստեղծ, գրագէտ, երա-

ժիշտ, խմբավար, արուեստագէտ, գիտնական, 
պատմաբան, բեմադրիչ, դերասան, խմբագիր, 

հասարակական գործիչ, իբրեւ ճարտարապետ, 

փաստաբան, բժիշկ, տնտեսագէտ եւ մինչեւ իսկ 
Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան ընդհա-

նուր ենթաքարտուղար... Բազմապատիկ տոկո-
սով հատուցելով ազգին այն ինչ որ ինք երախ-

տագիտութեամբ իւրացուց այս Կրթարանէն:  
Այս եղաւ Մելգոնեանի իսկական legacy-ն, Բա-

րերարներուն կտակը, ժառանգութիւնը:  

Մելգոնեանցին սկիզբը հետեւող էր այո՛, սա-
կայն վերջը դարձաւ առաջնորդող, դիմակ չգոր-

ծածեց ընկերութեան մէջ, եղաւ թափանցիկ եւ 
օրինակելի, այնպէս ինչպէս որ Բարերարները 

կ'ուզէին կամ կ'երազէին որ ինք ըլլար:  

Իր եսէն վեր նայեցաւ եւ գործեց միմիայն հայ 
ժողովուրդի հաւաքական եսին համար:  

Աշխարհի որ անկիւնն ալ որ գնաց Մելգոն-
եանցին, սա տղոց շէնքի միջնայարկի պատու-

հանէն կախուած զանգակը թափահարեց իր լեզ-

ւակը, որպէսզի յիշեցնէ իրեն հաւատարիմ մնա-
լու իր խոստումներուն մէջ, խոստումներ, զորս 

տուաւ Ամավերջի հանդէսին օրը, իր ստացած 
վկայականին հետ:  

Այս զանգը Մելգոնեանի սիրտն էր, խօսնակն 
էր, մեր ժամացոյցն էր, Հաստատութեան սրտի 

զարկն էր, խորհրդանշական, symbolic ներկայու-

թիւն մըն էր եւ կը հասնէր բոլորիս, ուր որ ալ ըլ-
լայինք, դաշտը, հանդիսասրահը, անտառը, խա-

ղավայրը, գրադարանը, այդ զանգը մեզ կը բերէր 
քով քովի քայլերգի համար, աղօթքի համար, 

հանդէսի համար:  

 ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՅՈՒԼԻՍ-ՕԳՈՍՏՈՍ 2016                                                                                         ԿԻՊՐԱՀԱՅ  15
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան 90-ամեակի Համախմբումին Առիթով 

ՍՐՏԻ ԽՕՍՔ 
Վարդան Թաշճեան 

Շար. Էջ  20    
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Կազմակերպու -
թեամբ ՀՅԴ Կիպրո-

սի Պատանեկան Մի-
ութեան Վարիչ 

Մարմնի, Օգոստոս 
14-21, Թրոտոսի մէջ 

տեղի ունեցաւ Պա-

տանեկան Միու-
թեան 28-րդ տարե-

կան բանակումը, մասնակցութեամբ 60 պատա-
նիներու եւ 10 ընկեր ընկերուհիներէ  բաղկացեալ 

Պատասխանատու կազմի մը, որ վերահսկեց 

դաստիարակչական, մարզական, ճաշերու մա-
տակարարման, արշաւներու եւ խաղերու ծրա-

գիրները: 
8-16 տարեկան մասնակցող պատանիները, 

որոնք եկած էին Կիպրոսի բոլոր քաղաքներէն, 

(Նիկոսիա, Լառնաքա, Լիմասոլ եւ Պաֆոս), ուրա-
խութեամբ մասնակցեցան, սակայն տխուր տրա-

մադրութեամբ բաժնուեցան բանակումէն: 
Դաշնակցական բանակումներու ընձեռող իւ-

րայատուկ միջավայրը, անգամ մը եւս եկաւ քով-
քովի բերելու կիպրահայ երիտասարդներ, հեռու 

քաղաքի առօրեայէն, ստեղծելով փոքրիկ Հայաս-

տան մը, Կիպրոսի լեռներուն մէջ, թեկուզ եւ մի-
այն մէկ շաբթուայ համար: 

ՀՅԴ Կիպրոսի Պատանեկան Միութեան 28-րդ 
տարեկան բանակումի դաստիարակչական 

ծրագրին ի շարս այլոց, մասնակցեցան Կիպրոսի 

ոստիկանութիւնը, տալով թմրեցուցիչ նիւթերու 
գործածութեան վնասները յայտնաբերող դասա-

խօսութիւն: Տեղի ունեցաւ նաեւ ներկայացում, 
նիւթ ունենալով Bullying-ը դիմագրաւելու ձեւեր, 

դպրոցներու եւ մեր կեանքին մէջ: 
Երկու օրուայ համար բանակումի հիւրը դար-

ձաւ Կիպրոսի Body-Building-ի ախոյեան, Լառնա-

քացի Մարիրոզ Թարգմանեանը, որ իր ներկայու-
թեամբ եւ իր ներկայացուցած կեանքի դասերով, 

յատուկ կապ մը կրցաւ ստեղծել իր՝ եւ բանակող 
ընկերներուն միջեւ: 

Իր երկու օր կեցութեան ընթացքին, եւ իր տը-

ւած դասախօսութիւններէն անդին, Մարիրոզ 
Թարգմանեան երկար զրոյցներ ունեցաւ պատա-

նիներուն հետ, որոնք հմայուած կը լսէին հայ 
ախոյեանին տուած խրատները կեանքի մասին 

ձգտելու լաւագոյնին ու կատարեալին, կազմա-

կերպուելու` հասնելու մեր դրած երազներուն եւ 
նպատակներուն: 

Վարիչ Մարմինը հրամցուց նաեւ դաստիա-
րակչական ծրագիր մը Հայ Դատի, Հայաստանի 

ու Արցախի մասին՝ բանակումի մը, որ նը-
ւիրուած էր «Հայաստան, Արցախ, Սփիւռք - Այ-
սօր, Վաղը եւ Միշտ» թեմային: 

Դաստիարակչական ծրագրին մասնակցեցաւ 

նաեւ Տոքթ. Վահագն Գազանճեան, որ Շտապ Օգ-

նութեան մասին փոխանցեց կարեւոր գիտելիք-
ներ: 

Մարզական ու ինքնապաշտպանութեան գի-
տելիքներ փոխանցելու համար, Լիբանանէն 

յատկապէս հրաւիրուած էր ընկ. Վարդան Քա-

սարճեան:  
Բանակումի ընթացքին կազմակերպուեցան 

երկու արշաւներ, մէկը մօտակայ Caledonian Falls, 
իսկ միւսը՝ գիշերային արշաւ մը որ սկսաւ առա-

ւօտեան ժամը 3.00-ին: 

Երկրորդ տարին ըլլալով, բանակումի մաս-
նակցող պատանիները, վիտէօերիզ մը պատրաս-

տեցին բանակումի առօրեային մասին: 
Այս տարի եւս ցեխին մէջէն լողալու ծրագիրը 

նոր legend-ներ յայտնաբերեց, որոնց նկարները 
դիմատետրի վրայ մեծ ընդունելութիւն գտան ու 

վերահաստատեցին բանակումի չարքաշութեան 

բարձր որակն ու տրամադրութիւնը, որոնք պա-
տանիները ամէն տարի իրենց հետ տուն կը 

տանին ու կը ներառեն իրենց առօրեայ կեանքին 
մէջ: 

Աւելի քան 230 հոգի մասնակցեցաւ ՀՅԴ  Կիպ-

րոսի Պատանեկան Միութեան 28-րդ տարեկան 
բանակումի փակման հանդիսութեան, որ բանա-

կողներու կից՝ ի մի բերաւ ծնողներ եւ կիպրահայ 
գաղութի հայրենակիցներ, որոնք Թրոտոս ժամա-

նած էին մասնակցելու աւանդական ճաշկերոյ-
թին ու փակման հանդիսութեան: 

Այս տարի, բոլոր մասնակցողներուն կողքին, 

հանդիսութեան ներկայ գտնուեցան նաեւ ՀՅԴ 
Երիտասարդական Միութիւններու զանազան եր-

կիրներէ Կիպրոս ժամանած ընկեր-ընկերուհի-
ներ, որոնց բանակումը կը սկսէր նոյն օրը, Թրո-

տոսէն ոչ շատ հեռու գտնուող ΔΕΟΚ-ի բանա-

կավայրին մէջ՝ Փլաթրէս: 
Հանդիսութեան ներակայացուեցաւ մշակու-

թային յայտագիր մը, խմբային երգերով ու մար-

տարուեստի ու ինքնապաշտպանութեան մար-
զանքներու ներկայացումներով: 

Հանդիսութեան ընթացքին խօսք առաւ ՀՅԴ 

Կիպրոսի Կոմիտէի ներկայացուցիչ ընկեր Սիմոն 
Այնէճեան, որ բանակումի յաջող կազմակերպու-

մը որակեց՝ Կիպրոսի Դաշնակցական ընտանիքի 

բազմամակարդակ գործունէութեան ու յաղթա-
նակներու շարունակութիւնը եւ հայապահպան-

ման ու հայ դատի յարատեւ պայքարի ճամբուն 
վրայ կարեւոր ձեռքբերում: 

Հանդիսութեան աւարտին բանակումի խորա-

գիրը «Հայաստան, Արցախ, Սփիւռք» կրող լո-
զունքը խորհրդանշական կերպով իրականու-

թիւն դարձուցին Սփիւռքի, Հայաստանի եւ Արցա-
խի երիտասարդ ու պատանի ներկայացուցիչ-

ները, մասնակցելով դրօշակի արարողութեան, 
երբ նոյն օրը՝ մի քանի քիլոմեթր հեռու սկսող 

ՀՅԴ Երիտասարդական Բանակումի Հայաստանի 

ու Արցախի ներկայացուցիչներուն, ինչպէս նաեւ՝ 
Կիպրոսի Պատանեկան Միութեան 28-րդ տարե-

կան բանակումին մասնակցող ընկերին ձեռամբ 
վար կ’իջնէին Կիպրոսի եւ Հայաստանի Հանրա-

պետութիւններու, ինչպէս նաեւ՝ Դաշնակցու-

թեան դրօշակները՝ վստահաբար ոչ թէ վերջը 
հնչեցնելու՝ այլ սկիզբ մը դնելու նորանոր պայ-

քարներու եւ յաջողութիւններու, Դաշնակցու-
թեան ճամբով իրականացնելու մեր ժողովուրդի 

տալիք ծառայութիւնը:  
Ս.Ա. 
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Օգոստոս 21-28 2016-ին, Փլաթրէսի մէջ տեղի 

ունեցաւ ՀՅԴ Միջին Արեւելքի եւ Եւրոպայի երի-
տասարդական շրջանային բանակումը: Մասնա-

կիցներու թիւը թէեւ համեստ էր՝ 65 հոգի, սա-
կայն կ'ընդգրկէր լայն աշխարհագրութիւն՝ Կիպ-

րոս, Շուէտ, Անգլիա, Հոլանտա, Ֆրանսա, Հարա-
ւային Ռուսաստան, Հայաստան, Արցախ, Ջա-

ւախք, Լիբանան, Քուէյթ, Միացեալ Էմիրութիւն-

ներ, Պարսկաստան: Բանակումի առաջին օրը 
միացաւ նաեւ մէկ մասնակից Սուրիայէն, ինչը 

մեծ ուրախութիւն պատճառեց միւս մասնակից-
ներուն: Ի դէպ, ի յայտ եկաւ թէ Ռուսաստանի 

խումբի անդամները ծագումով Համշէնահայեր 

են եւ բանակողները առիթը ունեցան ունկնդրե-
լու Համշէնի անուշ բարբառը: 

Բանակումի ծրագիրը բազմազան էր եւ գեր-
բեռնուած: Ան կը ներառէր մարտական արուեստ,  

դասախօսութիւններ, զրոյցներ, բանավէճեր, աշ-

խատանքային խումբեր, ինչպէս նաեւ հայկա-
կան պարի ուսուցում եւ այցելութիւններ: Բանա-

կողները ըստ նախասիրութեան բաժնուեցան 
չորս խումբերու՝ մետիա, մշակութային, մարզա-

կան եւ ընկերային:  
Մետիայի յանձնախումբը ստանձնած էր բա-

նակումի տեսագրութիւնը, նկարահանումը եւ 

մամլոյ հաղորդագրութիւններու պատրաստու-
թիւնը: Մշակութային յանձնախումբը խումբի 

անդամներուն ջամբեց հայկական պարարուեստ, 
Կարինէ Կոստանեանի օժանդակութեամբ: Մար-

զական յանձնախումբը կազմակերպեց ֆուտպո-

լային մրցաշարքեր, որոնց ընթացքին յաջողու-
թիւն ունեցաւ Կիպրոսի թիմը: Իսկ ընկերային 

յանձնախումբը իր հերթին կազմակերպեց ուրախ 
երեկոներ եւ խրախճանքներ: 

Բանակումի սկզբնաւորութեան, բոլոր շրջան-
ները ներկայացուցին իրենց շրջանի ՀՅԴ երիտա-

սարդական գործունէութիւնը եւ առհասարակ 

հայութեան իրավիճակը: Հետաքրքիր էր յատկա-
պէս լսել Ապրիլեան պատերազմին կամաւոր մեկ-

նած Հայաստանի եւ Արցախի ընկերներու ինչ-
պէս նաեւ Սուրիոյ ընկերոջ զեկուցումները:  

ՀՅԴ երիտասարդական գրասենեակի պատաս-

խանատու ընկ. Սագօ Մկրտիչեան անդրադար-
ձաւ գրասենեակի համաշխարհային գործունէու-

թեան: Երեւանի ՀՅԴ Մարզային Կոմիտէի անդամ 
Աշոտ Սարգիսեան անդրադարձաւ Հայաստանի 

ներքաղաքական իրավիճակին: Ընկ. Արթօ Դա-

ւիթեան խօսեցաւ կիպրահայութեան պատմու-

թեան, ինչպէս նաեւ կղզի ՀՅԴ գործունէութեան 
մասին: Ընկ. Սիմոն Այնէճեան բանավէճի 

ընդմէջէն խօսեցաւ ընկերվարութեան եւ հան-

դուրժողականութեան մասին, իսկ ընկ. Յակոբ 
Մանուկեան անդրադարձաւ հայապահպանումի 

եւ օտար ամուսնութիւններու յոռի երեւոյթին: 
Բանակումի ընթացքին այցելութիւն տեղի ու-

նեցաւ Աֆրոտիդէի ծննդավայրը, Քուրիոնի հնա-

դարեայ աւերակները, ինչպէս նաեւ ծովագնա-
ցութիւն դէպի Լիմասոլ: Ուրբաթ 26 Օգոստոսին 

Կիպրոսի կրթութեան նախարարութեան հովա-

նաւորութեամբ, բանակողները ուղեւորուեցան 
Բետուլլա գիւղ, ուր այցելեցին բիւզանդական 

եկեղեցին եւ ժողովրդագրական թանգարանը: 
Մեծ էր ոգեւորութիւնը գիւղի բնակիչներուն, 

որոնք իմանալով որ այցելուները հայեր են, 
յիշեցին հին օրերու իրենց հայ ծանօթները: 

Կազմակերպելով այս բանակումը, ՀՅԴ Կիպ-

րոսի կոմիտէն առաջնային նպատակ ունէր կիպ-
րահայ երիտասարդութիւնը հեռու պահել օտա-

րամոլութեան եւ օտարացումի ախտերէն: Աշ-
խարհի չորս ծագերէն հայ երիտասարդներու 

մեկտեղումը բանակավայրի մը մէջ, մէկ շաբաթ-

ւայ համար փոքրիկ Հայաստան մը ստեղծեց 
Թրոտոսի լանջերուն վրայ, իսկ այդ մէկ շաբաթը 

անցաւ մէկ ակնթարթի պէս:  
Մինչ նոր հանդիպում ընկերներ: 

Յ.Մ. 
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Աշակերտները պարտականութեամբ կը զար-

նէին այդ զանգը: Ներսէն երկար տախտակէ կոթ 
մըն ալ ունէր, որ ձեռքով առջեւ ետեւ շարժելով 

զանգը կը հնչէր: Ե՛ս ալ տարի մը զարկի այդ 
զանգը ի պաշտօնէ:  

Այդ զանգը աւելի ազդեցիկ հնչեց քան սա 

մայր ճամբայէն անցնող ինքնաշարժներուն շչա-
կը, վերէն թռչող ագռաւներուն կռկռոցը եւ կամ 

մինչեւ իսկ հերթապահներուն հիմա ալ քաղցր ու 
յիշատակելի թուող... պոռչտուքը...  

Այդ զանգը մէկ օր լռեց միայն: Տարի մը, Ապ-

րիլ 1-ի կատակով, տղաքը չարաճճիօրէն փրցու-
ցած, քակած էին անոր լեզուն մէկ գիշեր առաջ... 

Բոլորս խնդացինք...  
Մէ՛կ օր լռեց, խնդացի՛նք: Այսօր տասը տարի-

էն աւելի է որ լռած է այդ զանգակը եւ բոլորս 
կուլանք անոր համար: Կ'ողբա՛նք, կը ցաւի՛նք 

անոր համար:  

Չեմ կրնար երեւակայել Մելգոնեանցի մը որ 
գոհ մնայ այս վիճակէն: Չեմ կրնար հաւատալ որ 

գտնուի հայ մը որ ուրախ ըլլայ այս վիճակէն: Ոչ 
իսկ կիպրացի յոյները գոհ ըլլան այս վիճակէն, 

քանի որ անոնք ալ նկատած են եւ բազմաթիւ 

առիթներով շեշտած որ Մելգոնեանը Կիպրոսի 
ամէնէն կարեւոր կրթական եւ մշակութային կա-

ռոյցներէն, հարստութիւններէն մին է ու կը 
պատկանի Կիպրոսին:  

Այդ զանգը շարունակելու է իր շեշտը, իր ելե-

ւէջը, իր համանուագը, ինչ ալ ըլլան պարագա-
ները, Պարոյր Սեւակի «Անլռելի Զանգակատան» 

պէս:  
Այդ զանգը կարապի իր երգը լացած թող չըլ-

լա՛յ, թող ժանգ չկապէ, այլ հնչէ ու ալիք առ ալիք 
անոր ղօղանջը գայ խառնուի սա քարերուն, սա 

պատերուն, սա ծառերուն, սա արձաններուն, սա 

հողին եւ թարմ ու թանձր թթուածինի պէս խրի 
թող մեր թոքերէն ներս:  

Անոր ղօղանջը ես կ'ուզեմ կտակել մեր զա-
ւակներուն, մեր թոռներուն: Մենք օր մը պիտի 

լռենք, բայց այս զանգը պէտք է ապրի՛ ու շարու-

նակէ իր առաքելութիւնը, քանի որ ես կը հաւա-
տամ Հաստատութեան գոյատեւումին: Իր անց-

եալի հարուստ բերքը, կտակը զոր քիչ առաջ յի-
շեցի աւելիով կ'արդարացնէ որպէս վկայութիւն 

եւ վարձատրութիւն անոր շարունակութիւնը դեռ 
տասնամեակներ եւս, որովհետեւ կը հաւատամ 

որ, ինչպէս այս Կրթարանը եղաւ մարդակեր-

տումի խարիսխ անցեալին, կրնայ ըլլալ եւ երաշ-
խի՛ք ապագային որպէս հայութեան կեդրոն, 

մշակութային կեդրոն, հայագիտական կեդրոն, 
մանկավարժական կեդրոն, կը բաւէ որ սա զան-

գը շարունակէ իր դերն ու դերակատարութիւնը:  

Արդ, սրտառուչ կոչ կ'ուղղեմ, սրտի ցանկու-
թիւն կ'աղաղակեմ, ամենայն քաղաքավարու-

թեամբ, ամենայն փափկանկատութեամբ, ամե-
նայն յարգանքով, որ իր 100-ամեակը տեսնէ Մել-

գոնեանը, յոբելեանը վայելէ, որպէսզի սա շէնքե-
րը բոյն չդառնան միմիայն մշտական ծիծեռնակ-

ներուն, այլ տունը դառնան նոր պարման-պար-

մանուհիներու, նոր սանսանուհիներու, որոնք 
գան ու այս զանգակի ղօղանջին հետ խմբերգեն 

«Աւետիս հայեր»ն ու «Անմահ Լուսոյ»ն, հո՛ն, 
շէնքի մուտքին, «Որքան Դիցակերտ»ը, հո՛ն, 

հանդիսասրահին մէջ, «Տէր Ողորմեա»ն եւ 

«Սուրբ Սուրբ»ը հո՛ս, սա դամբանին առջեւ: 
որպէսզի ալ վերջ գտնէ սա մեռելային, տխուր 

եւ ցաւալի վիճակը դպրոցին, որուն ականատես 
կ՛ըլլանք մենք ամէն օր, հոս կիպրացիներս, 

որպէսզի որբերով սկսած Հաստատութիւնը 

ինքն ալ որբ չմնայ, որբի ճակատագիրը չապրի, 
որպէսզի մեր պաշտելի Բարերարներուն 

աճիւնները անգամ մը եւս գտնեն, վերագտնե՛ն 
իրենց յաւիտենական հանգիստը: 

Տայ Աստուած տեսնենք այդ օռհնեալ օրը, եւ 
ես կը խոստանամ դարձեալ գալու եւ զարնելու 

այդ զանգակը կանոնաւորաբար, որքան ատեն 

որ հե՛ւք կայ կուրծքիս տակ եւ տրո՛փ սրտիս մէջ: 
 

 

Օգոստոս 30-էն Սեպտեմ-

բեր 6, Կիպրոս կը գտնուէին 

Լիբանանի ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնա-
կան Վարչութեան ֆութպօլի 

աքատեմիի 16 պատանի մար-
զիկները, մասնակցելու ֆութ-

պոլային բանակումի մը։ 

Մարզիկները հիւրասիրուե-
ցան Նիկոսիոյ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի 

վարչութեան կողմէ։ Փորձերն 
ու վարժութիւնները տեղի ու-

նեցան ՀՄԸՄ-ՀԵՄ ակումբի 

մարզադաշտին վրայ։ 
Օգոստոս 31-ին, յատուկ 

կարգադրութեամբ, մարզիկ-
ները այցելեցին Նիկոսիոյ ՂԱ-

ՍԻՊԻ մարզադաշտի համա-
լիրը։ ՂԱՍԻՊԻ-ի պատասխա-

նատուները մարզիկներուն հիւրասիրեցին շրջա-

պըտոյտով, որու ընթացքին փոխանցուեցան նա-
եւ տեղեկութիւններ Կիպրոսի եւ յատկապէս՝ Նի-

կոսիոյ մարզական կեանքին մասին։ Անոնք յա-
տուկ կերպով անդրադարձան Նիկոսիոյ ամենա-

մեծ՝ ԱՊՕԷԼ եւ ՕՄՕՆԻԱ խումբերուն, որոնց խա-

ղավայրն է ՂԱՍԻՊԻ-ն։  
ՀՄԸՄ-ի մարզիկները առիթը ունեցան նաեւ 

փորձ կատարելու ՂԱՍԻՊԻ-ի ֆութպօլի մայր 
դաշտին վրայ։ 

Յաջորդող օրերուն անոնք մրցեցան տեղա-

կան տարբեր խումբերու, ինչպէս նաեւ՝ ՀՄԸՄ-
ՀԵՄ-ի ֆութպօլի աքատեմիի մարզիկներուն հետ։ 

Կիրակի Սեպտեմբեր 4-ի երեկոյեան, ՀՄԸՄ-

ՀԵՄ-ի մարզադաշտին մէջ տեղի ունեցաւ յատուկ 
արարողութիւն, կիպրահայ պետական ներկայա-

ցուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանի ներկայութեամբ, 
որու ընթացքին տեղի ունեցաւ մրցանակաբաշ-

խութիւն եւ յուշանուէրներու փոխանակում։ 

Կիպրական մամուլի՝ «Ֆիլելեֆթերոս» ամե-
նատարածուն օրաթերթի՝ Յուլիս 9-ի թիւին հետ 

առնընթեր, հրապարակ իջաւ Οι Αρμένιοι της 

Κύπρου խորագիրը կրող՝ 335 էջնոց եւ 650 

լուսանկարներ պարունակող գիրքը, որու հեղի-
նակն ու հետզօտողն է նման հրատարակու-

թիւններու հեղինակ՝ Անաստասիա Շակալլի։ 
Հետազոտութեան մէջ հեղինակի խորհրդականն 

է Ալէքսանդր Հաճիլիրաս, որ վերջին տարինե-

րուն, մանրամասն հետազօտութիւններ կատա-
րած է կիպրահայութեան մասին։  

Գիրքը կ՛անդրադառնայ դարերու ընդմէջէն, 
կղզիի վրայ՝ հայերու ներկայութեան, իբրեւ գըլ-

խաւոր նիւթեր ունենալով, ընդհանրապէս՝ հա-
յոց պատմութիւնը, Հայոց Ցեղասպանութիւնը, 

հայոց կրօնքն ու հաւատքը, կրթութիւնն ու 

գրականութիւնը, կիպրահայ համայնքի բազմա-
մակարդակ ընկերային կեանքը, կիպրահայերու 

քաղաքական, մշակութային եւ մարզական 
կեանքը, յատուկ շեշտ դնելով անոնց տիրա-

պետած արհեստներուն վրայ, ինչպէս՝ լուսա-

նըկարողներ, բանաստեղծներ, երաժիշտներ, եւ 
այլ արուեստագէտներ։ Հեղինակը առանձին 

գլուխով անդրադարձած է նաեւ կիպրահայ գոր-
ծարարներու, ճաշարանապետերու եւ ոսկերիչ-

ներու, ինչպէս նաեւ՝ աչքի զարնող անձնաւո-
րութիւններու, ընկերութիւններու եւ հաստա-

տութիւններու։ 

Հարկ է նշել, թէ յոյն-կիպրական մամուլին 
կողմէ, անցեալին, նման՝ համապարփակ, ման-

րամասն եւ ծաւալուն նախաձեռնութիւն չէ 
ստանձնուած եւ կիպրահայ համայնքի անդամ-

ները, ինչպէս նաեւ՝ կիպրահայութեան հետ հե-

տաքրքրուող հասարակութիւնը ողջունած է 

գիրքի հրատարակութիւնը, առաջին իսկ օրէն 
ապահովելով գիրքէն օրինակ մը։  

Վ.Ա. 
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Ինչպէս ամէն տարի, վերջին կէս դարը եւ աւե-
լի, այս տարի եւս, Կիպրոսի ՀՅԴ Կոմիտէն կազ-

մակերպեց լեռնագնացութիւն, վերջին տարինե-

րուն սովորական դարձած՝ Թրոտոսի լեռնաշըղ-
թային վրայ գտնուող Փլաթանիայի բիք-նիք-ի 

զբօսավայրը, Խանասորայ Արշաւանքի 119-ամ-
եակի առիթով։ 

Առտուան կանուխ ժամերէն, զբօսավայրի 
մուտքին, ճամբուն եզերքը, արդէն կը ծածանէր, 

բոլորին ուղեցոյց դարձող՝ սովորական եռագոյն 

դրօշակը։ Ան ապացոյց մըն էր նաեւ բոլորին, թէ 
այդ վայրին մէջ ամէն տարի կիպրահայ համայն-

քի անդամներ, աւանդութիւն դարձուցած են հա-
մախմբուիլ եւ տօնել հայ ժողովուրդի վերջին 100

-150 տարուան պատմութեան մէջ արձանագրը-

ւած ամենակարեւոր թուականներէն՝ Խանասո-

րայ Արշաւանքի տարեդարձը։ 
Մինջեւ կէսօր, լեռնագնացութեան մասնակից-

ները խումբ-խումբ հասան, «գրաւեցին» իրենց 
տեղերը եւ սկսան պատրաստել իրենց համադամ 

խորովածները, որոնք ըմբոշխնելէ ետք, անոնք 

հաւաքուեցան զբօսավայրի կեդրոնը, ուր ՀՅԴ 
Կիպրոսի Պատանեկան Միութեան անդամները 

հրամցուցին գեղարուեստական կոկիկ յայտագիր 
մը, որուն յաջորդեց օրուայ պատգամի փոխան-

ցումը, որ այս տարի յանձնուած էր ընկ. Յարութ 

Տէր Պետրոսեանին։ 

Ան հակիրճ կերպով յաջողեցաւ փոխանցել թէ՝ 
օրուայ պատգամը, այլ նաեւ՝ բացատրել, թէ ինչ-

պէս Խանասորայ Արշաւանքի օրինակը կրնայ 
մեզի ուղեցոյց դառնալ այս օրերուն։ 

Յաջորդեց խմբական երգեցողութիւն Խանա-

սորայ Արշաւանքի աւանդական յեղափոխական 
երգին… 

«Կարկուտ տեղա՜ց Խանասորայ դաշտումը… 
Ֆետայիներ Դաշնակցական վրիժարու գոռում 

են… 
Հայեր յիշէ՜ք նուիրական այս տօնը… 
Յուլիս ամսուն քսանհինգին կատարեցէք մեր 

տօնը… »: 
Այս տարի, բարեբախ-

տութիւնը եւ պատիւը ու-
նեցանք մեր մէջ ունենա-

լու նախկին կիպրահայ 

ընկ. Լուտէր Տարաքճեա-
նը, որ ներկայ գտնուե-

ցաւ իր ընտանիքի ան-
դամներուն հետ, որոնց-

մէ խնդրած էր, որ իրենց 
Կիպրոս գտնըուած ժա-

մանակին, անպայման 

դասաւորեն, որ ներկայ 
գտնուի այս աւանդական լեռնագնացութեան, 

որուն ան կը մասնակցէր աւելի քան յիսուն տա-
րի առաջ, երբ ան կ՛ապրէր Կիպրոս։  

Վ.Ա. 

 

ՅՈՒԼԻՍ ԱՄՍՈՒՆ 25-ԻՆ ԿԱՏԱՐԵՑԻՆՔ ՁԵՐ ՏՕՆԸ… 

Յայտագիրը ներկայացուցին Պատանեկան Միութեան անդամները 

Խորովածի մասնագէտներու համախմբում…  

Անցեալի մեր պատանիները՝ 
ներկայի մեր երիտասարդները  

Ընկ. Յարութ Տէր Պետրոսեան  

 

Մեր պատանիներուն մտածումները 
Խանասորի մասին 

 

Միքելա Այնէճեան - Իբրեւ դաշնակցա-

կան պատանի հպարտ եմ տարիներ շարու-

նակ կը յիշենք եւ կը տօնենք Խանասորի Ար-

շաւանքի յաղթանակը եւ պիտի շարունա-

կենք յառաջիկայ տարիներուն որպէսզի բո-

լոր պատանիները գիտնան մեր պատմա-

կան յաղթանակները: 

Ծովինար Տէր Պետրոսեան - Խանասո-

րի Արշաւանքը, ինչպէս որ հոգին բարձրա-

ցուց գիւղացիներուն 119 տարիներ առաջ, կը 

տեսնենք թէ այդ կրակը չէ մարած, որովհե-

տեւ մենք կը շարունակենք յիշելով իրենց 

տարած գործը: 

Արէն Սարգիսեան - Խանասորի յաղ-

թանակը ինծի համար պատիւ է ոչ միայն 

որովհետեւ հայ պատանի եմ այլ նաեւ Դաշ-

նակցական պատանի եմ: 

Կարօտ Տէմիրճեան - Խանասորի Ար-

շաւանքը մեր միութեան առաջին գործունէ-

ութիւնն էր, որ պսակուեցաւ յաջողութեամբ, 

որպէս անդամ Արցախ Պատանեկան միու-

թեան հպարտ կը զգամ ամէն տարի լեռ 

բարձրանալու եւ տօնելու այս յաղթանակը 

հայութեան եւ դաշնակցութեան համար: 

 

Ընկ. Լուտեր 



Յուլիս 27-31, Հայաստանի մէջ տեղի ունեցաւ 
ՀՄԸՄ-ի Խմբապետական 7-րդ Համագումարը, 

որուն Կիպրոսի ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի 77-րդ Սկաուտական 

Խումբը ներկայացուց քոյր Ժինա Նիկողոսեան։ 
Յուլիս 27-ին, ՀՀ Սփիւռքի նա-

խարարի տեղակալ Սերժ Սրապի-
ոնեան հանդիպեցաւ համագու-

մարի մասնակիցներուն հետ, 

Կեդրոնական Վարչութեան ատե-
նապետ եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեա-

նի գլխաւորութեամբ։ 
Սրապիոնեան ՀՄԸՄ-ի խմբա-

պետներուն փոխանցեց  Սփիւռքի 

նախարար Հրանուշ Յակոբեանի 
ողջոյնի խօսքը, կարեւորելով 

ՀՄԸՄ-ի ազգանուէր դերակատա-
րութիւնը, սերունդներու առողջ 

դաստիարակութեան գործին մէջ։ 
Ան իր ելոյթին մէջ նշեց հետեւ-

եալը. «ՀՄԸՄ-ը ունի աւելի քան 

100 մասնաճիւղ, աշխարհի հայա-
շատ համայնքներուն մէջ։ Որդեգ-

րելով ֆիզիքական եւ հոգեւոր ներդաշնակու-
թեան կենսակերպը՝ ՀՄԸՄ-ը տասնեակ սերունդ-

ներ կրթած է, հայ երիտասարդին սորվեցուցած է 
ըլլալ արի, հայրենասեր, զարգացուցած է անոր 

մէջ պատասխանատուութեան եւ պատիւի զգա-

ցումը», աւելցնելով որ 2018-ին, Հայաստանի եւ 
Սփիւռքի մէջ, ՀՄԸՄ-ի 100-

ամեակը կը նշուի մեծ շուքով։ 
    Շնորհակալութիւն յայտնելով 

ջերմ ընդունելութեան համար՝ 

եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան նշեց. 
«Ուրախ ենք, որ աշխարհի տար-

բեր ծայրերէն հաւաքուած ՀՄԸՄ-
ական երիտասարդ խմբապետնե-

րը այսօր այստեղ են։ Այո՛, մենք 

կը պատրաստուինք մեծ շուքով 
նշել մեր կառոյցի 100-ամեակը եւ 

համոզուած ենք, որ Սփիւռքի նա-
խարարութիւնը կ՛ըլլայ մեր կող-

քին»։ 
    Հանդիպումէն անմիջապէս յե-

տոյ, համագումարին մասնակից-

ները ողջ կազմով այցելեցին Հա-
յոց Ցեղասպանութեան զոհերու 

յուշահամալիր եւ ծաղիկներ զետեղեցին յուշակո-
թողին։ 

հասնելու հնարաւորութիւնը, նրանք առաջ-

նորդւում են ուրիշներին դուրս հրելով իրենց հա-

մար ընդդիմադիր դաշտում առաւել լայն տեղ 
բացելու մարտավարութեամբ: Ծրագրերի ու գա-

ղափարների մրցակցութեան փոխարէն մերժումի 
ու վարկաբեկումի ամբոխավարական գործելա-

կերպի որդեգրումը իրականացւում է անհան-

դուրժողութեան դրսեւորումներով, մրցակից 
նկատուած ուժերի ծրագրերի ու գործունէութեան 

վարկաբեկումով, տարբեր մեղքերի մէջ մեղադ-
րանքներով, որոնցից ամենանորոյթը եղել եւ 

մնում է իշխանութիւններին ծախուած լինելու 
մեղադրանքը: Այս մեղադրանքը կենսունակ է 

արդէն աւելի քան քսանհինգ տարի եւ կասկած 

չկայ, որ ով ներկայումս է միւսներին մեղադրում 
ծախուածութեան մէջ, կարճ ժամանակ անց, 

գուցէ հէնց 2017 թուականի խորհրդարանական 
ընտրութիւններից յետոյ, ինքն է արժանանալու 

նոյն խարանին: Տարիներ շարունակ հրապա-

րակներին տիրելու մարմաջը այնքան է բորբոքել 
նշեալ մտայնութիւնը, որ իրականութիւնը յա-

ճախ վերածւում է զաւեշտի ու անհեթեթութեան: 
Վերջին խորհրդարանական ընտրութիւններից 

յետոյ ներկայ իշխանութեան նկատմամբ կոշտ 
ընդդիմադիր կեցուածք որդեգրած Հայաստանի 

առաջին իշխանութիւնը, մեղադրուեց ծախուա-

ծութեան մէջ, երբ պահանջների շուրջ բանակ-
ցութիւններ սկսեց գործող իշխանութեան հետ: 

Նոյն «բախտից» խուսանաւելու նպատակով 
2015 թուականին «Բաղրամեան պողոտայ» 

դուրս եկած ընդդիմութիւնը փողոցում գոռում էր 

պահանջների մասին, բայց հրաժարւում էր նոյն 
պահանջները ուղղակիօրէն ներկայացնել հասցէ-

ատիրոջը: 
Հետաքրքիրն այն է նաեւ, որ հրապարակները 

«գրաւող» հերթական ուժը որքան նոր է, անփորձ 

ու անծրագիր, այնքան բարձր է գոռում, թէ միակ 
անկեղծ ընդդիմադիրն ինքն է, իսկ մնացածը 

սխալ ճանապարհով են գնում եւ ծախուած են: 
Ամբոխավարութիւնը ամբոխավարութիւն, 

բայց անհանդուրժողութեան ու վարկաբեկումի 
քաղաքական փլատֆորմով շատ առաջ չես գնայ, 

հետեւաբար բոլոր այս ուժերը շուտ թէ մի քիչ 

աւելի ուշ յայտնւում են ծայրայեղ քայլերի ընտ-
րանքի առաջ: Այդպէս է, քանի որ իրականում 

գոյութիւն ունի երկու հիմնական ճանապարհ` 
կա՛մ պետութիւնն ու իշխանութիւնը փոխել 

օրէնքների, մեքանիզմների համակարգուած ու 

ժամանակատար աշխատանքի ճանապարհով, 
կա՛մ այդպիսի գործի համար չունենալով ո՛չ հա-

ւես, ո՛չ յաւակնութիւն, փորձել հարցը լուծել մէկ 
հարուածով, յայտարարել կարճ ժամանակում իշ-

խանափոխութեան հասնելու նպատակի մասին: 
Որքանո՞վ է այս ճանապարհը արդարացուած` 

ենթակայական չնկատուելու համար ոչ թէ անձ-

նական կարծիք ասենք, այլ փաստենք, որ ցայ-
սօր բոլոր այդ փորձերը տապալուել են, իսկ գրե-

թէ բոլոր փորձարարները դուրս են մղուել գոր-
ծուն քաղաքական դաշտից: 

Կարելի է ափսոսանքով նշել, որ օգտակար էր 

լինելու, եթէ ընդդիմութեան շատ ուժեր մասնակ-
ցէին սահմանադրական վերջին բարեփոխումնե-

րի քննարկումներին, եւ մենք աւելի շատ տեսա-
կէտներ լսէինք: Ենթադրենք, թէ ինչ որ հարց էլ 

կարող էր այլ կերպ լուծուել այդ ընդդիմութեան 

այլընտրանքային մօտեցման շնորհիւ, սակայն 
ոմանց համար գերադասելի էր յայտարարել, թէ 

այդ ամէնը կեղծ խաղ է, աւելի լաւ է միանգամից 
իշխանութիւններին փոխենք, իսկ յետոյ երկիրը 

կը փոխենք ինչպէս ուզենք: 
Քաղաքական մենաշնորհը ստեղծում է ան-

հանդուրժողութեան մթնոլորտ, սրան ի հետե-

ւանք առաջացնելով հասարակական լարուածու-
թիւն եւ պառակտում: Անհանդուրժողութիւնն 

առաջ է բերում լարում ու հակադրութիւն ո՛չ մի-
այն իշխանութիւն-ընդդիմութիւն, այլեւ ընդդի-

մութիւն-ընդդիմութիւն յարաբերութիւններում: 

Տարիների վարկաբեկումների եւ այլամերժու-
թեան հետեւանքն է այսօրուայ մեծ թերահաւա- 
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ՀՄԸՄ-Ի 7-ՐԴ ԽՄԲԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ 

ԿԻՊՐԱԿԱՆ ՖՈՒԹՊՈԼ. ՀԱՅ 
ՖՈՒԹՊՈԼԻՍՏՆԵՐԸ ՆՇԵՑԻՆ 

ԻՐԵՆՑ ՆՈՐԱՄՈՒՏԸ 

Օգոստոսի 20-21 շաբաթավերջին սկսաւ Կիպ-

րոսի ֆութպոլի ախոյեանութիւնը: 
Փիւնիկի նախկին միջնապահ` Արթուր Եուզ-

պաշեան, որ մաս կը կազմէ «Անաղեննիսի» 
խումբին, նշեց իր նորամուտը:  

Եուզպաշեան, որ 37-րդ վայրկեանին դեղին 

քարտ մը ստացաւ, ամբողջ 90 վայրկեան մաս-
նակցեցաւ մրցումին: 

Իրենց նորամուտը նշեցին նաեւ Տարօն Ոս-
կանեանն ու Դաւիթ Մանոյեանը, որոնք մաս կը 

կազմեն ` «Կարմիոտիսսա» խումբին: 
Մանոյեան, մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին, 

մինչ Ոսկանեան, որ աւելի ուշ միացած էր կիպ-

րական խումբին, դաշտ ներկայացաւ 71-րդ 
վայրկեանին: 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ ԳՆԴԱԽԱՂԻ ԽՈՒՄԲԻ 
ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ 

 

Հ Մ Ը Մ - Հ Ե Մ ի 
գ ն դ ա խ ա ղ ի 

(Bowling) խումբը 
2015-2016 տարե-

շրջանը աւարտեց 

պատուաբեր ար-
դիւնքներով։ 

Խումբի ղեկա-
վար Վարդան 

Կ ո ս տ ա ն ե ա ն , 

« Ա ր ձ ա գ ա ն գ » ի 
թղթակիցին հետ 

ունեցած հարցա-
զըրոյցին ժամա-

նակ յայտնեց, թէ 
այս տարի եւս 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի գըն-

դախաղի խումբը 
յաջող տարի մը ունեցաւ, մրցաշարքի ախոյ-

եանութեան մէջ աւարտելով երկրորդ դիրքի 
վրայ, իսկ բաժակի խաղերուն, խումբը հասաւ 

աւարտականին, սակայն չկրցաւ բարձրացնել 

բաժակը, աւարտելով երկրորդ դիրքի վրայ։ 
«Ա» կը շնորհաւորէ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի մարզիկները 

իրենց ձեռք ձգած յաջողութիւններուն համար եւ 
խումբին կը մաղթէ նորանոր յաջողութիւններ 

2016-2017 տարեշրջանին։ 

 

 

Շար. Էջ 9-էն   Դրօշակ... 
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ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԻՊՐՈՍԻ “ՕՇԱԿԱՆ” ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ 

Մ Ր Ց Ա Ն Ք 
 

Համազգայինի Կիպրոսի “Օշական” Մասնաճիւղի վարչութիւնը կը յայտարարէ՝ 

“Սիփան” Պարախումբին համար տարբերանշանի (լոկo) մրցանք մը: Ներկայաց-

ւած տարբերանշանները  իրենց մէջ պէտք է ներառեն հայկական պարը խորհըր-

դանշող գծագիր, Համազգայինի լոկոն եւ “ՍԻՓԱՆ” բառը: 

Պատրաստուած տարբերանշանները պէտք է վարչութեան ներկայացուին մին-

չեւ 31 Օգոստոս 2016: 

խմբերգեն «Աւետիս Հայեր»ն ու «Անմահ Լու-

սոյ»ն, հո՛ն, շէնքի մուտքին, «Որքան Դիցա-
կերտ»ը հո՛ն, հանդիսասրահին մէջ, «Տէր Ողոր-

մեա»ն եւ «Սուրբ Սուրբ»ը հո՛ս, սա դամբանին 
առջեւ,  

որպէսզի ալ վերջ գտնէ սա մեռելային, տխուր 

եւ ցաւալի վիճակը դպրոցին, որուն ականատես 
կ'ըլլանք մենք ամէն օր, հոս, կիպրացիներս,  

որպէսզի որբերով սկսած Հաստատութիւնը 
ինքն ալ որբ չմնայ, որբի ճակատագիրը չապրի,  

որպէսզի մեր պաշտելի Բարերարներուն 
աճիւնները անգամ մը եւս գտնեն, վերագտնե՛ն 

իրենց յաւիտենական հանգիստը:  

Տայ Աստուած տեսնենք այդ օրհնեալ օրը, եւ ես 
կը խոստանամ դարձեալ գալու եւ զարնելու այդ 

զանգակը կամաւորաբար, որքան ատեն որ հե՛ւք 
կայ կուրծքիս տակ եւ տրո՛փ սրտիս մէջ:  

 

 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                

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 
1. Ֆրանսայի մայրաքաղաք - դրոշմ - ագահ. 
2. Գաղթող թռչուն - անպատմելի. 

3. Թէ (հակ.) - վայրի խնձոր - նմանութիւն ունե-
նալ. 

4. Ականջ - ու (հակ.) - 4030՝ այբուբենի գիրերով. 

5. Տառի մը անունը - յեսանել -  տարի. 
6. Այնտեղ - նոյնպէս. 

7. Հովասուն, պաղուկ - պատկեր (հակ.) - չէ 
(հակ.) - սար. 

8. Դուրս գալու ճամբայ - լեցուն - թշնամական 

գաղտնի գործունէութիւն. 
9. Բուռ - եզերք - յոգնակերտ մասնիկ. 

10. Կարծր կեանքի դիմացող - սողուն միջատ 
(հակ.) - արի. 

11. Կարելու սուր գործիք - նաեւ. 
12. Մանչ (հակ.) - աստիճան - սարսափ. 

13. Հիւլէ (հակ.) - հուր. 

14. Ցաւի ճիչ - ականջի զարդարանք (հակ.) - 
թագաւոր. 

15. 4400՝ այբուբենի գիրերով - հովով 
բարձրացող խաղալիք: 

 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ 
1. Լուսարձակ աշտարակ - բուն գինէն նուազե-

ցում - ձեռքերու եւ ոտքերու շարժուն ծայրամաս. 
2. Տղամարդ - մանկական կոնաձեւ խաղալիք՝ 

դարձդարձիկ - Յունաստանի բնակիչ. 

3. 5001՝ այբուբենի գիրերով - անէծք - գիրի մը 
անունը (հակ.). 
4. Կնոջական - աքլոր. 

5. Բարձր եւ սուր ձայն - ապացոյց - իջեւան. 
6. Առտու ըլլալ - Հինգշաբթի բառին կրճատումը 
(հակ.). 
7. Ճերմակ գոյն առնել - ուղղութիւն. 
8. Ինք (հակ.) - հայոց մականուններու յատուկ 
վերջածանց - ամբողջովին. 
9. Ութին յաջորդ թիւը - 430՝ այբուբենի գիրերով 
(հակ.) - թատերական անձնաւորում - կրկնուած 
ձայնաւորներ. 
10. Հով - կոյր. 

11. Այս, ասիկա - ջրալի կերակուր - ադամանդ. 

12. Անզոյգ - հարսին հայրը. 

13. Բուսնիլ - խոյանալ, թռիչք առնել - տառի մը 
անունը (հակ.). 
14. Բողբոջ - սուգ, ողբ. 
15. Տարուան երկրորդ եղանակը - առարկայ 
(հակ.) - ընտանիքի տէր մարդ: 

ԽԱՉԲԱՌ ԹԻՒ 57 Պատրաստեց Մարինէ Մանուշեան 
ԼՈՒԾՈՒՄ ԹԻՒ 56-Ի 

 

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 
1. Պայքար - նախզգալ 
2. Անոր - այլ - ՐԱ 
3. ՒԷ - խայտալ - ասպ 
4. Իյնալ - մի - նա - դատ 
5. Սրիկայ - երակ 
6. Սալ - ալ - ծրար 
7. Աթոռ - կահ 
8. Գամ - առոյգ - մենակ 
9. Ոստրէ - ածու - իր 
10. Գարի - սագ - օղ - թթ 
11. Ակ - ծեր - խար 
12. Սակ - ծլիլ - արօր 
13. ՐՆ - նման - ծարաւ 
14. Անագ - կապոց - յի 
15. Ահ - ցնորք - դար 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ 
1. Պարիսպ - գոգ - սրահ 
2. Ան - ՐԺ - դասական 
3. Յունիս - մտրակ 
4. Քրէական - իր - նա 
5. Լալ - էգ - ածանց 
6. Րախ - այ - լման 
7. Ամ - թթուածին 
8. Նայիլ - ոռոգել - ՐԿ 
9. Այտ - առած - քած 
10. Խլանալ - աղ - պար 
11. Ալ - օրօրոց 
12. Զա - կծկել - Արաց 
13. Գրադարան - խաւ 
14. Սարահարթ - իա 
15. Լապտեր - կիթ - մայր 

 

ՀՕՄ-Ի ԿԻՊՐՈՍԻ «ՍՕՍԷ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
 

Ողբ. Սասի Եագուպեանի մահուան առթիւ 
Փոխան ծաղկեպսակի 
Միհրան, Ժաքլին Պոյաճեան       €30 

Տիգրան, Ատելինա Պոյաճեան         30 

 
ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԻՊՐՈՍԻ  

«ՕՇԱԿԱՆ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
 

Ողբ. Աննիկ Դուրեանի (ԱՄՆ) մահուան 
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Նուպար, Աստղիկ Դաւիթեան       €20 
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www.artsakank.com.cy 

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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ԿԻՐ. 16 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 13:00 
Աշնանային Ճաշ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ 

ՀՕՄ-ի «Սօսէ» Մասնաճիւղ 
 

ԴՇ. 19 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 20:00 

Մշակութային Երեկոյ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ 
Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղ 
 

ՈՒՐ. 28 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 19:30 

Համերգ՝ Ալլա Լեւոնեանի 
Ստրովոլոսի Քաղաքապետարանի սրահ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ 
 

ԵՇ. 17 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 19:00 
Հայկական ժապաւէն՝ «Փրկութեան Քարտէս» 

Նիկոսիոյ Համալսարանի «Իւնեսկօ» սրահ 
Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղ 
 

ՇԲ. 26 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 

Հայ Յեղ. Դաշնակցութեան 126-ամեակ 
ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէ 
 

ԿԻՐ. 11 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 13:00 

Ուտելիքի պազար - Տօնավաճար 
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ 

ՀՕՄ-ի «Սօսէ» Մասնաճիւղ 
 

ԿԻՐ. 25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 20:30 
Կաղանդի Պարահանդէս 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ 

տութիւնը եւ անվստահութիւնը առանց բացառու-

թեան բոլոր քաղաքական ուժերի, ընտրութիւն-
ների եւ առհասարակ քաղաքական գործընթաց-

ների նկատմամբ: 

Այսպիսի քարոզիչներին յաջողուել է լրջօրէն 
արմատաւորել հասարակութեան մէջ այն մտայ-

նութիւնը, թէ անվստահելի քաղաքական ուժերի 
միջոցով, անվստահելի ընտրութիւնների անցկա-

ցումը, քաղաքական գործընթացներին մասնակ-

ցելը ի սկզբանէ ձախողութեան դատապարտը-
ւած գործ է: Բայց ձեւաւորած հասարակական 

կրաւորականութեան հետեւանքում, ոչ թէ դրա 
«սերմնացաններն» են օգտուելու, այլ յոյսի բա-

ցակայութիւնը նպաստելու է հերթական հեշտ 
վերարտադրութեանը: 

Արժէ մտածել հետեւեալ հարցի շուրջ. ի՞նչ 

տարբերութիւն քաղաքական մենաշնորհի յա-

ւակնող ուժը իշխանական դաշտում է գործում, 
թէ՞ ընդդիմադիր: Նախկին ընդդիմադիր մենա-

շընորհեալները չէի՞ն, որ դարձան մենաշնորհեալ 

իշխանութիւններ, եւ նոյնը չի՞ լինելու վաղը: 
Անհանդուրժողութեան ու այլամերժութեան դրօ-

շով իշխանութիւնների փոփոխութեան հետե-
ւանքները մեր աչքի առաջ դեռ շարունակւում են 

արաբական աշխարհում ու մեր աչքի առաջ տե-

ղի են ունեցել նախկին համայնավար ողջ ճամ-
բարում: Որոշակի գործելակերպով ընդդիմադիր 

ձեռագիրը յետոյ վերածւում է իշխանութեան ձե-
ռագրի: Տեղի է ունենում պայքարի տրամաբա-

նական շարունակութիւն, արդէն իշխանութեան 
կարգավիճակով` պահպանելու համար նոր դիր-

քերը հին մրցակիցներից: 

Այո՛, յաճախ հնարաւոր է զանգուածային հե-

տաքրքրութիւն առաջացնել նման ամբոխավա-
րական գործելակերպով, բայց «աննաւ ու ան-

ղեկ» նաւարկումները յետոյ փորձանք են դառ-

նում ուղեւորների համար: 
Յ.Գ. - Աշնանը Հայաստանում կը սկսուի նա-

խընտրական, ոչ պաշտօնական մրցարշաւը եւ 
առաւել մեծ կրքով կը հնչեն ժողովրդին միակ 
նուիրուածը լինելու աղաղակները, կը ծաւալուի 
կռիւ քաղաքական մենաշնորհի համար: Կը 
սկսուի աղաղակողների առեւտուրը «միակ 
չծախուած հայրենասէր» ապրանքով: Վերջում 
վաճառողները կը ստանան փոքր շահոյթ, իսկ 
գնորդները` մեծ հիասթափութիւն: 

11 Օգոստոս 2016 

ՕՐԱՏԵՏՐ 
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ՀՕՄ-Ի ԿԻՊՐՈՍԻ «ՍՕՍԷ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ 

 

 

 

 

 

 

 

Պիտի հրամցուի Սու Պէօրէկ եւ Միջուկով Քէօֆթէ 
 
 

ԿԻՐԱԿԻ, 16 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2016, ԺԱՄԸ 13:00-ԻՆ 
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-Ի ԱԿՈՒՄԲԻՆ ՄԷՋ 

 

Մուտք՝ €12 
5-12 տարեկան պզտիկներու՝ €6 

 

Արձանագրուիլ մինչեւ 12 Հոկտեմբեր 
Հեռաձայնելով ընկհ. Եւա Այնէճեանին՝ 99 539696 

Կիպրոսի պատանեկան միութեան հաւաքները կը սկսին  

Շաբաթ 17/9/2016 ին հետեւեալ ժամերով`  

Կրտսէր պատանիներ (6-12 տարեկան) ժամը 18։30 էն 19։30,  

Երէց պատանիներ`(13-16 տարեկան) ժամը 17։30 էն 18։30 

 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԻՊՐՈՍԻ «ՕՇԱԿԱՆ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ 
    

   Կը ներկայացնէ  

Մանուէլ Սարիբէկեանի ֆիլմը՝ 

 

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 17 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2016, ԺԱՄԸ 19:30 
ՆԻԿՈՍԻՈՅ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ «UNICEF» ՍՐԱՀ 

«ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ ՔԱՐՏԷՍ»  


