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Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 

վերականգնման 25-րդ տարեդարձի առիթով Երեւանի 

Հանրապետութեան հրապարակին վրայ տեղի ունե-

ցաւ զօրահանդէս` հայկական զինուած ուժերու բոլոր 

ստորաբաժանումներուն մասնակցութեամբ: 

Ցուցադրուեցան հայկական բանակի նորագոյն 

ձեռքբերումները, որոնց մասին վերջին շրջանին լրա-

տըւամիջոցները գրած են. հեռահար` «Իսքանտեր» 

հրթիռային համալիրներ, համազարկային հեռահար` 

«Սմերչ» համակարգեր, հակաօդային պաշտպանու-

թեան համար նախատեսուած «Պուք» զենիթահրթի-

ռային համալիրներ եւ ռատիոելեկտրոնային պայքա-

րի նորագոյն` «Ինֆաունա» համա-կարգ: 

Զօրահանդէսին ընթացքին Հայաստանի Հանրա-

պետութեան նախագահը հանդէս եկաւ խօսքով մը, 

որուն մէջ ըսաւ.  

«Այսօր` 21-րդ դարուն զէնքերը փոխուած են, բայց 

չենք փոխուած մենք` սեփական ազատութիւնը 

պաշտպանելու մեր վճռականութեամբ: 

Վկան այս զօրահանդէսն է: 

Վստահաբար, իտէալական աշխարհին մէջ իրա-

ւունքն է, որ պէտք է ծնի ուժ: Բայց այսօրուան աշ-

խարհն ու մեր շրջապատը հեռու են իտէալական ըլ-

լալէ: Դեռ կան հանգամանքներ, երբ ուժը կը ծնի 

իրաւունք: Մենք ունինք մեր իրաւունքը եւ մեր ազա-

տութիւնը պաշտպանելու ուժը: Վկան այս զօրահան-

դէսն է: 

Ազատութիւնն ու անկախութիւնը պաշտպանու-

թեան կարիք ունին ո՛չ միայն արտաքին սպառնա-

լիքներէ: Մեր քաղաքացիները եւս պէտք է ազատ ըլ-

լան, որովհետեւ ազատ մարդն ու ազատ հասարա-

կութիւնը անհամեմատ աւելի արդիւնաւէտ կը գոր-

ծեն: Մենք կրնանք եւ պէտք է շարունակենք կառու-

ցել արդիւնաւէտ երկիր, որ պիտի պաշտպանէ ազատ 

քաղաքացին եւ ազատ հասարակութիւնը: Անազատ 

մարդիկ տեսականօրէն կրնան ստեղծել շատ բան, 

բայց ոչ երջանկութիւն: 

Անցած 25 տարիներուն ընթացքին մենք անշրջելի 

յաջողութիւններ արձանագրած ենք: Երբեմն սխալած 

ենք, երբեմն` ծայրայեղութիւններու մէջ յայտնուած, 

բայց, մեծ հաշուով, ճիշդ ուղիով շարժած ենք: Մենք 

կը կառուցենք մեր երջանկութիւնը խաղաղ եւ ստեղ-

ծագործ արարման ճամբով: Իսկ յառաջ շարժելու մեր 

բանաձեւը շատ պարզ է` աշխատանք, աշխատանք 

եւ աշխատանք: Մենք մեր ձեռքբերումները պէտք է 

բազմապատկենք մե՛ր աշխատանքով եւ պաշտպա-

նենք մե՛ր ուժերով: 
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Նախագահ Սերժ Սարգսեան 21 Սեպտեմբերին 

հանդիպում ունեցաւ Հայաստանի անկախու-
թեան վերականգնման 25-ամեակին առիթով Հա-

յաստան եկած սփիւռքի կազմակերպութիւններու 
ղեկավարներուն եւ ներկայացուցիչներուն հետ: 

Հանդիպումը իրենց ներկայութեամբ պատուեցին 
Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. եւ Մեծի Տանն Կի-

լիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսները: Հանդիպման 

ներկայ գտնուեցան նաեւ Հայաստանի Ազգային 
ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակեան, վարչա-

պետ Կարէն Կարապետեան, Սահմանադրական 
դատարանի նախագահ Գագիկ Յարութիւնեան, 

Ազգային անվտանգութեան խորհուրդի քարտու-

ղար Արմէն Գէորգեան, նախագահի աշխատա-
կազմի ղեկավար Վիգէն Սարգսեան եւ պաշտօ-

նատար այլ անձեր:  
Հանդիպումին արտասանած իր խօսքին մէջ 

նախագահ Սարգսեան ըսաւ. «Պատահական չէ, 
որ ձեզմէ շատեր իրենց պարտքը նկատած են այս 

կարեւոր տօնակատարութիւններու օրերուն հայ-

րենիք գտնուիլ: Այս բոլոր անցած տարիներուն 
ընթացքին Հայաստան աշխարհի բոլոր հատ-

ւածներուն մէջ մենք միշտ զգացած ենք սփիւռքի 
ներկայութիւնը, համերաշխութիւնը եւ աջակցու-

թիւնը: Հայոց պետականութեան վերականգնումը 

եղած է Հայաստան – սփիւռք միասնութիւնը կա-
մըրջող կարեւորագոյն նպատակ: 

«Նախորդ 25 տարիներուն ընթացքին չէ եղած 
որեւէ մարտավարական եւ ռազմավարական 

խնդիր կամ ծրագիր, որ կարելի չըլլար քննարկել 

եւ գործադրել այս եռամիասնութեան շրջանակ-
ներուն մէջ: Մենք միշտ եղած ենք իրատես եւ 

յստակ գնահատած ենք մեր կարելիութիւններն 
ու կարողութիւնները: Անոր շնորհիւ էր, որ միշտ 

կրցած ենք հասնիլ այն նպատակներու իրակա-
նացման, որոնք սահմանուած էին մեր կողմէ: 

Յիշելով Հայոց ցեղասպանութեան սուրբ նա-

հատակներու յիշատակի ոգեկոչումը` Հանրապե-
տութեան նախագահը դիտել տուաւ, որ Հայաս-

տանի պետութեան եւ սփիւռքի կառոյցներու մի-
ացեալ եւ համակարգուած աշխատանքը անգամ 

մը եւս եկաւ ապացուցելու, որ մենք կրնանք հե-

տապնդել եւ իրականացնել կարեւորագոյն քա-
ղաքական նպատակներ: «Ասիկա եւս վկայու-

թիւն մըն է անոր, թէ ինչ կրնայ ընել մեր հաւա-

քական ուժը: Այդպիսի վերաբերմունք եւ ար-
դիւնք պահանջող հարցերն ու խնդիրները, վըս-

տահ, որ շատ են»: 
Նախագահը ուրախութեամբ նշեց, որ հանդի-

պումին մասնակիցները հիւր չեն, այլ տանտէր, 
որոնք իրենց կեդրոններն ու գրասենեակները ու-

նին Հայաստանի մէջ, ակնառու ներկայութիւն եւ 

դերակատար են զանազան մարզերու մէջ: 
Ան նշեց, որ հանդիպումին ընթացքին պիտի 

քննարկուին Համահայկական հռչակագիրին եւ 
Համահայկական խորհուրդի ձեւաւորման գաղա-

փարին վերաբերող հարցեր: 

Աւարտին նախագահ Սերժ Սարգսեան Լեռնա-
յին Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահ 

Բակօ Սահակեանը պարգեւատրեց «Տիգրան 
Մեծ» շքանշանով` նկատի ունենալով անոր ա-

նուրանալի դերակատարութիւնը Լեռնային Ղա-

րաբաղի Հանրապետութեան կայացման եւ ամ-
րապնդման մէջ: Նաեւ Արամ Ա. կաթողիկոսին 

յանձնեց անցեալ տարի հրամանագիրով հաս-
տատուած անոր պարգեւը` «Ս. Մեսրոպ Մաշ-

տոց»: «Վեհափա՛ռ տէր, մենք շատ բարձր կը 
գնահատենք ձեր անձնական աջակցութիւնը, որ 

ցուցաբերեցիք հայապահպանման համար, ինչ-

պէս նաեւ մեր աւանդական արժէքներու պահ-
պանման սուրբ պարտականութիւնները: Շատ 

շնորհակալ ենք եւ արտօնեցէք յանձնել ձեզի ձեր 
պարգեւը», ըսաւ  նախագահը: 
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Շար. -  Նախագահին Խօսքը... 

Կեցցե՛ն Հայաստանի սահմանները ա-
չալուրջ հսկող մեր տղաները. անոնք մեր 
ազատութեան թիւ մէկ երաշխաւորն են: 
Փա՛ռք արցախեան ազատամարտը կեր-
տած անմահ հերոսներուն եւ մեր բոլոր 
քաջարի տղաներուն: Փա՛ռք ապրիլեան 
մեր կորիւններուն, որ յօդս ցնդեցուցին 
հակառակորդին բոլոր ծրագիրները: Ա-
միսներ առաջ հետախոյզ-գնդացրորդ Սա-
սուն Մկրտչեանի շիրիմին առջեւ մեր բո-
լորին անունով խոստացայ, որ պիտի շա-
րունակենք Սասունին եւ իր ընկերներուն 
սուրբ գործը, միշտ վառ պիտի պահենք 
Արցախի եւ Հայաստանի նոր սերունդէն 
ճառագայթող այն լոյսը, որ ապրիլեան 
օրերուն բոլորս դարձուցած էր միասնա-
կան. Միասնական մէկ բռունցք` պատ-
րաստ իջնելու մեր անվտանգութեան 
սպառնացող ոսոխի գլխուն: Մենք մեր 
խոստումը պիտի պահենք: Վկան այս զօ-
րահանդէսն է: 

Կեցցէ՛ Հայաստանի Հանրապետու-
թեան քաղաքացին` հողի մշակն ու շինա-
րարը, բժիշկն ու ուսուցիչը, հանքափորն 
ու գոր-ծարարը, պետական ծառայողն ու 
մշակութային գործիչը: Փա՛ռք նոր արժէք 
ստեղծող հայաստանցիին: 

Կեցցէ՛ Հայաստան-Արցախ-սփիւռք 
եռամիասնութիւնը. միասին մենք աւելին 
ենք, քան կարելի է պատկերացնել: 

Կեցցե՛ն Հայաստանի ազգային փոք-
րամասնութիւնները ներկայացնող մեր 
քոյրերն ու եղբայրները, որոնք հաւասա-
րապէս լծուած են մեր երկրի զարգացումն 
ու պաշտպանութիւնը հետեւողականօրէն 
առջեւ տանելու գործին: 

Կեցցէ՛ հայ աւանդական ընտանիքը, 
որ ժամանակի բոլոր հոսանքնե-
րէն անդին կը շարունակէ մնալ հերոսներ 
կերտող եւ ուսումնատենչ սերունդ մեծ-
ցընող ջերմութեան աղբիւր: 

Յարգելի՛ հայրենակիցներ, 
Կրկին կը շնորհաւորեմ բոլորս եւ ամ-

բողջ հայութիւնը Հայաստանի պետակա-
նութեան վերականգնման քառորդդար-
եայ յոբելեանի առիթով: 

Փա՛ռք Հայաստանի Հանրապետու-
թեան եւ Փա՛ռք Հայաստանի զինուած 
ուժերուն»: 

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՈՒՆԵՑԱՒ ՍՓԻՒՌՔԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐՈՒ ԵՒ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՀԵՏ 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան 21 Սեպտեմբերին 

ներկայ գտնուած է Հայաստանի անկախութեան 
վերականգնման 25-րդ տարեդարձին առիթով 

«Կարէն Դեմիրճեան» մարզահամերգային համա-

լիրին մէջ տեղի ունեցած «Անկախութեան Սե-
րունդ» խորագիրով տօնական համերգին: 

Այս առիթով արտասանած իր խօսքին մէջ նա-
խագահը դիտել տուած է, որ դժուար, սակայն 

պատուաբեր ուղի եղած է 25-ամեայ երթը, որուն 
ընթացքին գրեթէ ոչինչէն կարելի եղած է կառու-

ցել անկախ ու ժողովրդավարական երկիր, իսկ 

ժողովուրդը բոլոր փորձութիւնները յաղթահարեց 
յատուկ տոկունութեամբ, իմաստութեամբ, աշ-

խատասիրութեամբ ու խիզախութեամբ, կարե-

լիութիւն գտաւ պաշտպանելու Հայաստանն ու 
Արցախը, զարգացնելու տնտեսութիւնն ու հասա-

րակական կեանքը: 

Նախագահ Սարգսեան շեշտը դրած է անկա-
խութեան սերունդին վրայ` նշելով, որ 25 տարի-

ներուն ընթացքին հասակ նետած է այնպիսի սե-
րունդ մը, որուն համար Հայաստանի քաղաքացի 

ըլլալը ո՛չ միայն ճակատագիր էր, այլեւ պատիւ, 
որուն համար ազատութեան եւ ժողովրդավարու-

թեան սկզբունքները մտածողութեան եւ աշխար-

հընկալման հիմքեր են, որ պատրաստ է կռուելու 
հայրենիքի պաշտպանութեան համար:  

«ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՍԵՐՈՒՆԴ» ՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԳԸ 
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Նոր կառավարութեան առաջին նիստէն առաջ 
վարչապետին եւ նոր նշանակուած նախարար-

ներուն հետ հանդիպման ընթացքին նախագահ 
Սերժ Սարգսեան ըսած է, որ ակնյայտ է, թէ կա-

ռավարութեան առաջին խնդիրը կառավարման 

արդիւնաւէտութեան բարձրացումն է: 
«Ե՛ւ աշխարհի, ե՛ւ մեր շրջանի, ե՛ւ Հայաստա-

նի մէջ մարտահրաւէրներու պակաս չկայ: Ակըն-
յայտ է, որ շատ աւելի դիւրին է զարգանալ, շատ 

աւելի դիւրին է հասնիլ բարձր տնտեսական ար-
դիւնքներու, երբ շուրջդ խաղաղ է, երբ քու դրա-

ցի ու գործընկեր երկիրները ունենան տնտեսա-

կան աճ: Եւ շատ աւելի բարդ է, երբ կան արտա-
քին բացասական ազդակներ, բայց դուն պար-

տաւոր ես կատարել առաւելագոյնը եւ ունենալ 
զարգացում», ըսած է նախագահը` շարունակե-

լով. «Մեզի, վստահաբար, անհրաժեշտ է շարու-

նակել ըլլալ մրցունակ եւ հետեւողականօրէն 
բարձրացնել մեր տնտեսութեան արդիւնաւէտու-

թիւնը: Իմ համոզումս է, եւ աշխարհի փորձը այդ 
մասին կը վկայէ, որ կարելի է եւ պէտք է աւելի 

լաւ, աւելի տրամաբանական կառավարել հա-
մեստ միջոցները եւ հասնիլ անհամեմատ աւելի 

լաւ արդիւնքներու: Կը կարծեմ` մեր հասարակու-

թիւնն ալ նոյն ակնկալիքները ունի»: 
Նախագահը դիտել տուած է, որ Հայաստանի 

տնտեսութեան եւ ընդհանրապէս հասարակու-
թեան ներուժը աւելի կազմակերպուած եւ նպա-

տակային աշխատանքի մէջ է` աւելցնելով, որ 

սահմանադրական բարեփոխումներով Հայաս-
տանի մէջ տէ ֆաքթօ ընթացք առած են համա-

կարգային փոփոխութիւնները: «Այս տեսանկիւ-
նէն ներկայ կառավարութիւնը լրջագոյն դերա-

կատարութիւն կը ստանձնէ. այն է` դառնալ այս 

փոփոխութիւններուն շարժիչ ուժն ու իրակա-
նացնողը: Կառավարման կիսանախագահական 

համակարգէն անցումը խորհրդարանական կա-
ռավարման, կը փոխէ ոչ միայն երկրին կառա-

վարման ձեւը, այլեւ նախ եւ առաջ հաւաքական 
մտածողութեան եւ հաւաքական վերաբերմունքի 

փոփոխութեան հարց կը լուծէ», ընդգծած է Սերժ 

Սարգսեան: 
«Թերեւս, մարդիկ ամբողջովին չեն ալ պատ-

կերացներ, թէ ի՛նչ տարողութեամբ փոխուած է 
մեր իրականութիւնը սահմանադրական բարեփո-

խումներու եւ նոր կառավարման ձեւի անցման 

հանգամանքով: Ձեզի վիճակուած է դառնալ այս 
անցումային ժամանակաշրջանի առաջնորդը, եւ 

ես կը հաւատամ ձեր ուժերուն, կը հաւատամ, որ 
Հայաստանի Հանրապետութեան այս կառավա-

րութիւնը կրնայ ընել այն, ինչ որ չեն յաջողած 
ընել նախկին բոլոր կառավարութիւնները», 

ըսած է նախագահը` վստահեցնելով. «Վստահա-

բար, այս աշխատանքին մէջ դուք մինակ պիտի 
չըլլաք, ներդաշնակօրէն պիտի գործեն մեր երկ-

րին բոլոր պետական օղակները: Ես ատիկա կը 
խոստանամ: Ձեզի պիտի սատարեն, պիտի 

աջակցին, ձեզի պիտի ոգեւորեն, պիտի քալենք 

նոյն ուղղութեամբ, բայց ինչպէս ըսի` շարժիչ 
ուժը պէտք է ըլլայ կառավարութիւնը, շինարարը 

պէտք է ըլլայ կառավարութիւնը»: 
Նախագահին համաձայն, այս նոր կառավա-

րութեան յաջողութեամբ պայմանաւորուած են 
այն ակնկալութիւնները, զորս այսօր ունի մեր 

ժողովուրդը: Ուրեմն, պէտք է լիարժէքօրէն լծուիլ 
աշխատանքի. «Իմ յորդորն է` նուիրուի՛լ ան-

մընացորդ: Աշխատանքային յարաբերութիւննե-
րուն մէջ շատ դժուարութիւններ կրնան ըլլալ, 

բայց եղէ՛ք ամուր, հաստատակամ, ինչպէս եւ 
պայմանաւորուած ենք, նեղանալ եւ սրտնեղիլ 

չկայ: Բոլորս պէտք է հասկնանք, երբ մենք 

կ՛անցնինք պետական ծառայութեան, ապա 
միշտ անձնականը պէտք է մղուի երկրորդ, աւելի 

ճիշդ` երկրորդական գիծ», յայտարարած է Սերժ 
Սարգսեան: 

Ան կառավարութեան յորդորած է ըլլալ միաս-

նական` նշելով, որ վարչապետը սոսկ ղեկավարը 
չէ կառավարութեան, այլ առաջնորդը. «Մենք, իս-

կապէս, շատ բան ունինք ընելիք եւ այդ ճամբուն 
վրայ պիտի ըլլանք հաստատակամ: Մենք պէտք 

է միայն յառաջ ընթանանք: Հարցերու, խնդիր-

ներու ժամանակ մի՛ փորձէք անոնց արմատները 
տեսնել անցեալին մէջ: Ատիկա ամէնէն դիւրինն 

է: Միշտ պէտք է գտնել յառաջ ընթանալու ուղի-
ները: Այս է միայն յաղթանակի բանաձեւը, եւ ես 

վստահ եմ, որ մեր միասնական աշխատանքը յա-
ջողութիւն պիտի բերէ», կառավարութեան ան-

դամներուն ըսած է Հայաստանի նախագահը: 

Վարչապետ Կարէն Կարապետեան կառավա-
րութեան անունով շնորհակալութիւն յայտնած է 

նախագահին վստահութեան ու պարտաւորեց-
նող խօսքերուն համար` հաստատելով, որ կա-

ռավարութիւնը իր ամէնօրեայ աշխատանքով 

ազդակ պիտի հաղորդէ Հայաստանի Հանրապե-
տութեան քաղաքացիին` անոր սպասումներն ու 

ակնկալիքները բաւարարելու ուղղութեամբ ըն-
թանալու վերաբերեալ: 

Վարչապետը նշած է, որ յառաջիկայ օրերուն 
ներկայացուելիք կառավարութեան ծրագիրին 

մէջ պիտի նշուին այն քայլերն ու նախաձեռնու-

թիւնները, որոնց առանցքը Հայաստանի քաղա-
քացիին անվտանգ եւ ապահով զգալու, արդար 

միջավայրի մէջ ապրելու, ապագայի նկատմամբ 
հաւատք ունենալու կարելիութեան ու պայման-

ներու ապահովումն է: 

Կարապետեան հաստատած է, որ կառավա-
րութիւնը իր գործունէութեան ամբողջ ընթացքին 

պիտի աշխատի հասարակութեան հետ առաւե-
լագոյն յետադարձ կապով եւ պարբերաբար պի-

տի բացատրէ, թէ ի՛նչ աշխատանք կը տանի, 

ի՛նչ նպատակով, որմէ ետք պիտի լսէ հասարա-
կութեան ակնկալութիւններն ու խորհուրդները: 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԿԸ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 

ՆՈՐ ՆԱԽԱՐԱՐԸ 
Նախագահ, Սերժ Սարգսեան 3 Հոկտեմբերին 

այցելած է պաշտպանութեան նախարարութիւն 

եւ բանակի բարձրագոյն սպայական կազմին 
ներկայացուցած է պաշտպանութեան նոր նշա-

նակուած նախարար Վիգէն Սարգսեանն եւ բա-
նակի նոր նշանակուած ընդհանուր հրամանա-

տար Մովսէս Յակոբեանը: Հանրապետութեան 
նախագահը անդրադարձած է նաեւ այն հան-

գամանքներուն, որոնք նկատի առնուած են այդ 

որոշումները տալու ատեն: Այս պարունակին մէջ 
Սերժ Սարգսեան խօսած է նոր սահմանադրու-

թեամբ պաշտպանութեան նախարարին, նախա-
րարութեան եւ բանակի հրամանատարին դերա-

կատարութեան մասին: 

«Սահմանադրութեան մէջ յստակ ճշդուած է` 
մեր երկրին թիւ մէկ զինուորականը կամ աւագ 

զինուորականը պէտք է ըլլայ գլխաւոր հրա-
մանատարը: Ժամանակի ընթացքին շատ աւելի 

մեծ կարեւորութիւն պիտի ստանայ ռազմաքա-
ղաքական դիւանագիտութիւնը, շատ մեծ կարե-

ւորութիւն պիտի ստանայ զինուած ուժերու ամ-

բողջական մատակարարումը, գնումներու կազ-
մակերպումը ինչպէս երկրին մէջ, այնպէս ալ ար-

տերկրի: Մենք պարտաւոր ենք շատ աւելի մօ-
տէն  զբաղելու զինուորական կրթութեամբ եւ 

ռազմահայրենասիրական դաստիարակութեամբ: 

Մենք պարտաւոր ենք աշխուժացնելու մեր աշ-
խատանքները զինուորական ծառայողներու ըն-

կերային ապահովութեան ուղղութեամբ, բայց 
նաեւ պիտի յիշենք, որ մեր պարտաւորութիւն-

ները միշտ կը մնան այն մարդոց հանդէպ, որոնք 

երբեւէ ծառայած են մեր զինուած ուժերուն մէջ: 
Անոնցմէ շատ-շատերը կա՛մ այսօր չկան, կա՛մ 

ալ ունին հաշմանդամութեան կարգ: Ես ընդամէ-
նը քանի մը այսպիսի հատուածներ ըսի, բայց 

պաշտպանութեան նախարարի ժամանակին ա-
ռիւծի բաժինը պէտք է յատկացուի այս եւ նման 

այլ խնդիրներու լուծման: Պաշտպանութեան նա-

խարարը պէտք է շատ քիչ զբաղի զօրքերու 
առօրեայ գործունէութեամբ: 

Համոզուած եմ, որ Վիգէն Սարգսեան կը գի-
տակցի պատասխանատուութեան աստիճանին, 

եւ վստահ եմ, որ ան ջանք ու եռանդ պիտի 

չխնայէ, որ այդ վստահութիւնը արդարացնէ եւ 
պատասխանատուութիւնը կրէ պատուով: Վըս-

տահաբար, կ՛ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել 
Սէյրան Օհանեանին պաշտպանութեան նախա-

րարի պաշտօնին վրայ երկարատեւ եւ տքնաջան 
աշխատանքին  համար», յայտնած է նախագահ 

Սերժ Սարգսեան: 

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆ. «ԿԸ ՀԱՒԱՏԱՄ` ԱՅՍ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԿՐՆԱՅ ԸՆԵԼ ԱՅՆ, ԻՆՉ ՈՐ ՉԵՆ 

ՅԱՋՈՂԱԾ ԸՆԵԼ ԲՈԼՈՐ ՆԱԽԿԻՆՆԵՐԸ» 



ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԱՄՓՈՓԵՑ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ 

ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Ար-
մէն Ռուստամեան եւ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն 

մարմինի ներկայացուցիչ Աղուան Վարդանեան 
20 Հոկտեմբերին խորհրդարանին մէջ, կառավա-

րութեան ծրագիրի քննարկումէն առաջ, ներկա-

յացուցած են ծրագիրին վերաբերեալ խմբակ-
ցութեան տեսակէտը: 

Աղուան Վարդանեանի համաձայն, իրենք Ազ-
գային ժողովին մէջ չէ, որ պիտի ծանօթանան 

կառավարութեան ծրագիրին, այլ շուրջ 10 օրէ 
կ՛աշխատին ծրագիրին վրայ, քննարկումներ կա-

տարուած են, կառավարութիւնը անընդհատ կը 

վերամշակէր զայն, իրենք ալ զուգահեռաբար 
իրենց մօտեցումները կը ներկայացնէին: 

«Հանդիպում ունեցանք վարչապետին հետ եւ 
մանրամասնօրէն խօսեցանք ծրագիրին մասին: 

Ըստ մեզի, այս ծրագիրի կարեւորագոյն ուղերձը 

մեր երկրի այսօրուան իրավիճակի համարձակ եւ 
շիտակ ախտորոշումն է` առանց ինքնախաբէու-

թեան, առանց ծածկելու այն վիճակը, որ այսօր 
կը տիրէ մեր երկրին մէջ` տարբեր առումներով: 

Բնականաբար, երբ ճիշդ ախտորոշում կը կատա-
րես, անկէ կը բխին կարելի եղածին չափ ճշգրիտ 

ձեւակերպուելիք խնդիրները: Համարձակ ու յա-

ւակնոտ ծրագիր է եւ իրավիճակին լրիւ համար-
ժէք», ըսած է Ռուստամեան աւելցնելով, թէ քըն-

նարկումներուն ընթացքին արձանագրած են, որ 
ծրագիրին մէջ առնուազն 90 տոկոսով ներառ-

ւած են այն հարցերը, որոնց մասին ՀՅԴ տարի-

ներ շարունակ կը խօսէր, եւ որոնք տեղ գտած են 
ՀՅԴ-ՀՀԿ համագործակցութեան համաձայնագի-

րին մէջ: 
«Մենք իսկապէս ծրագիրի դրոյթներուն մէջ կը 

տեսնենք կամք, վճռականութիւն, ներուժ` երկ-

րին մէջ արդիւնաւէտ կառավարում ապահովելու, 
իրական որակական փոփոխութիւն իրականաց-

նելու վճռականութիւն: Այս ծրագիրը` իր խնդիր-
ներով, նպատակադրումներով, պիտի ունենայ 

Դաշնակցութեան ամբողջական աջակցութիւնը, 
եւ արդէն ընթացքին, ըստ կատարողականին, 

արդիւնքներուն, կու գայ նաեւ գնահատելու 

ժամանակը», յայտնած է Աղուան Վարդանեան: 
Դաշնակցութիւնը կ՛ուզէ հաւատալ, որ երկրին 

մէջ իսկապէս բան մը կը փոխուի, նոր արիւն կը 
մտնէ երկիր, պետութիւն-հասարակութիւն-քա-

ղաքացի յարաբերութիւնները նոր հիմերու վրայ 

կը դրուին. «Կը մնայ, որ բոլորս փորձենք ոչ թէ 
մէկ կողմ կանգնիլ, այլ մասնակից ըլլալ, աջակ-

ցիլ, վստահութեան մթնոլորտ ստեղծել, որպէսզի 
իսկապէս մեր երկրին մէջ մեր փափաքած փոփո-

խութիւնները կատարուին», ըսած է ան: 
Աղուան Վարդանեան իր կարգին աւելցուցած 

է, որ այս ծրագիրը բնորոշող ամէնէն ճշգրիտ բա-

ռը գործնականութիւնն է. «Անիկա շատ գործնա-
կան եւ յստակ ծրագիր է: Ասիկա մեր երկրի վի-

ճակին ճշգրիտ ախտորոշումն է եւ անոնցմէ բը-
խող ճիշդ հարցեր ձեւակերպելն է», ըսած է ան: 

Աղուան Վարդանեան նշած է, որ երկիրը հա-

սած է այն սահմանին, որ պէտք է առարկայա-
կան, իրական պատկերը պարզուի, հարցերը ճըշ-

դըւին եւ լուծումներ տրուին. «Այս կառավա-
րութեան ծրագիրը մենք կը գնահատենք ինքնին 

այդ տեսանկիւնէն», շեշտած է Վարդանեան: 

Ռուստամեանի խօսքով, կառավարման հա-
մակարգը պէտք է դառնայ լաւագոյնը, որպէսզի 

բոլորը իրենց գործը կատարեն անշեղօրէն եւ ա-
տոր իբրեւ արդիւնք փտածութեան վտանգները 

նուազին: 

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵՑ 
ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ 
նախագահ Սերժ Սարգսեան 24 Հոկտեմբերին 

ընդունած է Հայաստանի եւ Արցախի մէջ 20-24 

Հոկտեմբերին տեղի ունեցած «Հայոց պետակա-
նութիւնը` միասնութեան առանցք» խորագիրով 

Լրագրողներու համահայկական 8-րդ համաժողո-
վի երկայացուցիչները: 

Նախագահը ողջունած է արդէն 8-րդ անգամն 
ըլլալով մայր հայրենիքի մէջ կայացող համաժո-

ղովը, որ նուիրուած է հայկական երկու հանրա-

պետութիւններու 25-ամեակին: 
«Դուք մեծ ուժ էք, դուք ձեր գործունէութեամբ 

մեզի վստահութիւն եւ եռանդ կու տաք, որպէսզի 
մենք կարենանք ուժերու առաւելագոյն գործադ-

րութեամբ կատարել մեր պարտականութիւննե-

րը: Մենք մեր նախորդ հանդիպումներէն մէկուն 
ընթացքին խօսած ենք այն մասին, որ պէտք է 

առանձնացնել երկու կարեւոր հանգամանք:  

«Առաջին հանգամանքը այն լրատուամիջոց-

ներուն եւ լրագրողներուն աշխատանքն է, որ 
ուղղուած է բուն հայկական համայնքին, այսին-

քըն` հայապահպանութեան ուղղուած աշխա-

տանքը, եւ երկրորդ` տարբեր երկիրներու մէջ 
աշխատող ազգութեամբ կամ արմատներով հայ 

լրագրողները համախմբելն է: Ե՛ւ առաջին, ե՛ւ 
երկրորդ պարագային չափազանց կարեւոր է, որ 

այս արագ փոփոխուող աշխարհին մէջ մենք կա-

րենանք գտնել աշխատանքի ճիշդ ձեւերը, պահ-
պանել հետաքրքրութիւնը այն նիւթերուն նկատ-

մամբ, որոնց վրայ մենք կ՛աշխատինք, որոնցմով 
կը հպարտանանք եւ կ՛ուզենք անով ազդեցու-

թիւն ունենալ այս կամ այն հարցին վրայ: Երկու 
պարագային ալ, կը կարծեմ, թէ չափազանց կա-

րեւոր է միշտ հաւատարիմ ըլլալ լրագրողական 

բարեխղճութեան: Շատ կարեւոր է նաեւ, որ մենք 
մեր ջանքերը կարենանք համատեղել, գտնել այն 

էական խնդիրները, որոնց լուծման վրայ պէտք է 
ծախսենք մեր հիմնական ներուժը եւ մեր կարո-

ղութիւնները», ըսած է նախագահ  Սարգսեան: 

Լրագրողներու համահայկական համաժողով-
ները համակարգող խորհուրդի նախագահ Շա-

հան Գանտահարեան համաժողովին մասնակից-
ներուն անունով շնորհակալութիւն յայտնած է 

Հանրապետութեան նախագահին հանդիպման 

այս առիթին եւ համաժողովին իր յղած ուղերձին 
համար, ապա ան զեկուցած է համաժողովի Երե-

ւանի եւ Ստեփանակերտի մէջ կատարած քննար-
կումներուն եւ աշխատանքներուն մասին` հաս-

տատելով, որ լրագրողներու այս համախմբուած 
եւ կառուցակարգուած ձեւաչափով աշխատանք-

ները պիտի շարունակուին սփիւռքի նախարա-

րութեան առընթեր: 
Լրագրողներն ու լրատուամիջոցներու ղեկա-

վարները հետաքրքրուած են Լեռնային Ղարա-
բաղի հիմնախնդիրի բանակցային հոլովոյթին 

մէջ հայկական կողմին մօտեցումներով ու դիր-

քորոշումով, Հայաստանի նոր սահմանադրու-
թեամբ Հայաստանի մէջ իրականացուելիք բարե-

փոխումներով, Հայաստան-սփիւռք կապերու ամ-
րապնդման եւ առկայ ներուժի, որուն մէջ լրագ-

րողական համայնքի ներուժի լիարժէք օգտա-
գործման կարելիութիւններով, Հայաստանի տըն-

տեսութեան մէջ օտար ներդրումներու ներգրաւ-

ման ուղղութեամբ իրականացուող պետական 
քաղաքականութեամբ եւ այլ հարցերով: 

 

ՀՅԴ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒ 
ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ` ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ 

22-23 Հոկտեմբեր 2016-

ին Երեւանի մէջ գումարուե-

ցաւ ՀՅԴ մարմիններու խոր-
հըրդաժողովը, որուն մաս-

նակցեցան Դաշնակցու-
թեան աշխարհասփիւռ կա-

ռոյցի ղեկավար մարմիննե-

րու ներկայացուցիչները, 
ինչպէս նաեւ մամլոյ պատասխանատուները: 

Խորհրդաժողովի օրակարգին վրայ էին Հա-
յաստանի մէջ համակարգային բարեփոխումնե-

րուն, յառաջիկայ խորհրդարանական ընտրու-
թիւններուն, կառավարութեան վերջին փոփո-

խութիւններուն վերաբերող հարցերը: 

Ժողովը կարեւոր նկատեց Հայաստանի մէջ 
բարեփոխումներուն ընթացքը հանրութեան հա-

մար տեսանելի դարձնելու, յառաջիկայ համապե-
տական ընտրութիւնները օրինականութեան ու 

ժողովրդավարութեան առումով անխոցելիօրէն 

իրականացնելու անհրաժեշտութիւնը: 
Խորհրդաժողովը անդրադարձաւ նաեւ ապրիլ-

եան քառօրեայ պատերազմին, Լեռնային Ղարա-
բաղի բանակցային հոլովոյթին, Լեռնային Ղա-

րաբաղի Հանրապետութեան մէջ նախատեսուող 

սահմանադրական փոփոխութիւններուն եւ այլ 
հարցերու: Անդրադարձ կատարուեցաւ կուսակ-

ցութեան քարոզչական աշխատանքներուն եւ ա-
նոնց կատարելագործման անհրաժեշտութեան` 

հիմնուելով ժամանակակից արհեստագիտական 
կարելիութիւններուն վրայ: Օրակարգային հար-

ցերու շուրջ ծաւալեցաւ լայն քննարկում: 

 

ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ԿԱԶՄԷ 
ԿԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ  

ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐՏԱԿ 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմինի Ազա-
տամարտիկներու հարցերու յանձնախումբը 13 

Հոկտեմբերին հրապարակեց յայտարարութիւն 

մը, որուն մէջ անդրադարձաւ կամաւորականնե-
րու պահեստային գումարտակ կազմելու Գերա-

գոյն Մարմինի որոշումին: 
Յայտարարութեան մէջ նշուած է, որ 2 Ապրիլ 

2016-ին սկսած լայնածիր մարտական գործողու-

թիւններուն յանպատրաստից կամաւորներու 
մասնակցութիւնը ծնունդ տուաւ կազմակերպչա-

կան եւ պատրաստուածութեան շարք մը հարցե-
րու, որոնք անհրաժեշտ է լուծել այս սպառնալից 

ժամանակաշրջանին: Այդ պատճառով պաշտպա-

նութեան նախարարութեան հետ համադրաբար, 
ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմինը որոշած է 

կազմել կամաւորականներու պահեստային գու-
մարտակ, որուն օգտագործումը կը նախատեսուի 

միայն լայնածաւալ մարտական գործողութիւն-
ներու վերսկսման պարագային: 

Գումարտակին կրնան անդամագրուիլ 20-էն 

մինչեւ 45 տարեկան, անկախ ծառայութեան տե-
ւողութենէն պարտադիր զինուորական ծառայու-

թիւն կատարած, ինչպէս նաեւ պատերազմի կամ 
մարտական գործողութիւններու մասնակիցնե-

րը` անկախ զինուորական ծառայութիւն կատա-

րելու հանգամանքէն: Զինուորական ունակու-
թիւնները կատարելագործելու, վերապատրաս-

տելու եւ ստորաբաժանումներու ներդաշնակում 
կատարելու նպատակով` կամաւորականները 

կրնան կանչուիլ վարժական հաւաքներու: 

4 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ                                                    ՍԵՊՏ.-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2016   ԱՐՁԱԳԱՆԳ 

 



ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆ ՀԱՊԿ ՆԻՍՏԻՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑ ԱԶՐՊԷՅՃԱՆԻ 

ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՅԱՐՁԱԿՈՒՄԻՆ 
ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարու-

թեան մէջ 14 Հոկտեմբերին տեղի ունեցած է Հա-

ւաքական Անվտանգութեան Պայմանագիրի Կազ-
մակերպութեան (ՀԱՊԿ) պետութիւններու արտա-

քին գործոց նախարարներու, պաշտպանութեան 
նախարարներու եւ անվտանգութեան խորհուրդ-

ներու քարտուղարներու կոմիտէի միացեալ նիս-
տը, որուն կը նախագահէր ՀԱՊԿ-ի արտաքին 

գործոց նախարարներու խորհուրդի նախագահ, 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդ-
ւարդ Նալբանդեան: 

Միատեղ նիստը սկսած է փոքր կազմով, ապա 
ընդլայնուած է` պատուիրակութիւններու մաս-

նակցութեամբ: 

Հանդիպումին բացումը կատարելով նախա-
րար Նալբանդեան ըսած է. «Հայաստանը միշտ 

աշխուժ եւ նախաձեռնող եղած է կազմակեր-
պութեան շրջանակներուն մէջ փոխադարձ հա-

մագործակցութեան ամրապնդման, անդամ պե-
տութիւններու միջեւ համագործակցութեան սեր-

տացման, արտաքին քաղաքականութեան հա-

մադրումի մեքանիզմներու զարգացման, պաշտ-
պանական մարզին մէջ փոխադարձ գործակցու-

թեան խթանման, միջազգային մակարդակի 
վրայ անոր դերակատարութեան բարձրացման 

առումով: Կազմակերպութեան նախագահու-

թեան հանգամանքէն մեկնած` մենք շարունա-
կեցինք մեր հաստատուն քայլերը վերոնշեալ ուղ-

ղութիւններով»: 
Ապրիլին Ազրպէյճանի կողմէ Ղարաբաղի դէմ 

սանձազերծուած յարձակումին հետեւանքով 
ստեղծուած իրավիճակը ներկայացնելով` նախա-

րարը դիտել տուած է, որ տագնապին նուիրուած 

Վիեննայի եւ Ս. Փեթերսպուրկի վեհաժողովնե-
րուն ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւնները 

շատ կարեւոր են եւ նշած, որ ցարդ Պաքուն կը 
հրաժարի զանոնք կեանքի կոչելէ: 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը 

անդրադարձած է նաեւ սուրիական ճգնաժամին 
եւ իրավիճակի կայունացման ուղղութեամբ շու-

տափոյթ քայլերու նախաձեռնութեան անհրա-

ժեշտութեան, նաեւ` միջազգային ահաբեկչու-
թեան դէմ պայքարին եւ գաղթականութեան ճըգ-

նաժամին: 
Նիստին ընթացքին անդրադարձ կատարուած 

է նաեւ Աֆղանիստանի մէջ տիրող իրավիճակին` 

լուսարձակի տակ առնելով այդ երկրին մէջ ահա-
բեկչութեան աճի սպառնալիքը կեդրոնական Աս-

իոյ պետութիւններու անվտանգութեան համար: 
Միացեալ նիստին ընթացքին անդրադարձ կա-

տարուած է նաեւ կազմակերպութեան կանոնադ-
րական մարմիններու աշխատանքներուն, ինչ-

պէս նաեւ քննարկուած է Հաւաքական Անվտան-

գութեան Պայմանագիրի Կազմակերպութեան 
անդամ երկիրներուն միջեւ միջազգային տարբեր 

ձեւաչափերով համագործակցութեան աշխուժա-
ցումը, 2016-2017 թուականներու քաղաքական, 

պաշտպանական եւ անվտանգութեան խնդիրնե-

րով խորհրդակցութիւններու գումարման ժամա-
նակացոյցը: 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՏ 
ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ՝ ԵՄ 

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ 
ՇԱՐՔԻՆ 

«Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ Եւրոպական 

Միութեան խորհուրդը վաւերացուցած է Ընդհա-

նուր արտաքին եւ անվտանգութեան քաղաքա-
կանութեան ծիրին մէջ 2016-ի առաջնահերթու-

թիւններու մասին զեկուցումը, որ որդեգրուած է 
իբրեւ Յունիս 2016-ին Եւրոպական Միութեան 

արտաքին եւ անվտանգութեան քաղաքականու-

թեան յանձնակատար Ֆետերիքա Մոկերինիի 
ներկայացուցած «Եւրոպական Միութեան հա-

մաշխարհային ռազմավարութիւն»-ը շարունա-
կող եւ մանրամասնող փաստաթուղթ: 

Փաստաթուղթին մէջ այլ հարցերու կողքին 
անդրադարձ կը կատարուի Հայաստան-Եւրոպա-

կան Միութիւն յարաբերութիւններու օրակարգին, 

ինչպէս նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի 
լուծման: 

«Հայաստանի հետ Եւրոպական Միութեան յա-
րաբերութիւններուն մէջ շեշտը պիտի դրուի նոր 

շրջանակային համաձայնագիրի բանակցութիւն-

ներուն վրայ, որ նոր ազդակ պիտի հաղորդէ երկ-
կողմանի յարաբերութիւններու զարգացման: 

Աւելի՛ն, նոր Գործընկերութեան առաջնահերթու-

թիւնները, որոնց շուրջ համաձայնութիւն պիտի 
գոյանայ, պիտի փոխարինեն Եւրոպական դրաց-

նութեան քաղաքականութեան գործողութիւննե-
րու ծրագիրը, որ այլեւս ժամանակավրէպ է: Անց-

եալ տարուան սահմանադրական հանրաքուէէն 

ետք կարեւոր է, որ Հայաստանը կեանքի կոչէ 
նոր Ընտրական օրէնսգիրքը, ինչպէս նաեւ ԵԱՀԿ-

ի եւ Եւրոպական խորհուրդի առաջարկները, 
նախքան յաջորդ` 2017-ի խորհրդարանական 

ընտրութիւնները: Իբրեւ հիմնական նուիրատու` 
Եւրոպական Միութիւնը իր ներդրումը պիտի ու-

նենայ յառաջիկայ խորհրդարանական ընտրու-

թիւններուն մէջ` նիւթական բեռին մեծ մասը 
ծածկելով», նշուած է զեկուցումին մէջ: Նոյն 

ատեն կը շեշտուի, որ Եւրոպական Միութիւնը այ-
լեւս չի ձգտիր Հայաստանի հետ Ընկերակցու-

թեան համաձայնագիր կնքելու: 

Առեւտրական յարաբերութիւններու առնչու-
թեամբ` Հայաստանը կը նշուի այն 14 երկիրնե-

րուն շարքին, որոնց նկատմամբ Եւրոպական Մի-
ութիւնը կը կիրարկէ «Ճի.Էս.Փի.+» առեւտրական 

դրութիւնը: Եւրոպական Միութեան այս հարցին 

շուրջ կատարած կանոնաւոր հսկողութիւնն ու 
երկխօսութիւնը կը վկայեն, որ նշուած մարզին 

մէջ յառաջընթաց արձանագրուած է: 
Զեկուցումի` Ազրպէյճանին առնչուող մասին 

մէջ անդրադարձ կայ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի 
խնդիրին: «Եւրոպական Միութիւնը պիտի շարու-

նակէ աջակցիլ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի միջնոր-

դական ջանքերուն` ուղղուած Լեռնային Ղարա-
բաղի տագնապի բանակցային ճամբով լուծ-

ման», կ՛ըսուի զեկուցումին մէջ: 
 

ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ 
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿԸ ՆՈՐ ԹԱՓ ԿԸ 

ՀԱՂՈՐԴԷ ԱՐՑԱԽԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ 
ՀՈԼՈՎՈՅԹԻՆ 

ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ 
Դատի գրասենեակի հա-

ղորդակցութեան պա-
տասխանատու Պետօ Տե-

միրճեան «Արմէնփրես» 

գործակալութեան յայտ-
նած է, որ գրասենեակը 

նոր թափ կը հաղորդէ 
Արցախի ճանաչման հո-

լովոյթին: 
«Մեզի համար Արցախի ճանաչումը թիւ մէկ 

հարցն է: Այդ սկզբունքէն մեկնելով` Եւրոպայի 

Հայ դատի յանձնախումբը կը շարունակէ եւրո-
պական տարբեր շրջաններու մէջ բարձրացնել 

Արցախի հարցը: Աշխատանքներ կը տարուին 
թէ՛ դէպի Եւրոպա Արցախի պաշտօնեաներու այ-

ելութեան եւ թէ՛ եւրոպացի պաշտօնեաներու Ար-

ցախ այցելութիւնը կազմակերպելու ուղղու-
թեամբ», ըսած է Պետօ Տեմիրճեան: 

Անդրադառնալով պելճիքական երեսփոխա-
նական խումբի Արցախ տուած վերջին այցելու-

թեան` Տեմիրճեան նշած է, որ տպաւորութիւննե-
րը դրական են: Եւրոպացի երեսփոխանները կա-

րելիութիւն ունեցան տեղւոյն վրայ ծանօթանա-

լու Արցախի հիմնախնդիրին, ինչպէս նաեւ տես-
նելու, թէ ինչպէ՛ս կը զարգանայ Արցախը: 

«Երեսփոխանական խմբակի այս վերջին այ-
ցելութենէն ետք կրնանք արձանագրել, որ պելճի-

քացի երեսփոխաններու շրջանակին մէջ Արցա-

խի դիրքերը կ՛ամրանան: Անոնք պատշաճ ձեւով 
տեղեակ դարձան Արցախի խնդիրին: Յառաջի-

կային ալ պիտի շարունակենք աշխուժ աշխա-
տանքը», ըսած է Պետօ Տեմիրճեան: 

Ան կարեւոր նկատած է նաեւ Երեւան-Պրիւք-

սէլ ուղիղ թռիչքներու իրականացումը, որ նա-
խատեսուած է մինչեւ տարեվերջ: Ըստ անոր, 

այդ միջոցով թէ՛ հայ համայնքին, թէ՛ երկու եր-
կիրներու քաղաքական գործիչներուն այցելու-

թիւնները առաւել դիւրին պիտի դառնան, ուղիղ 
թռիչքը պիտի նպաստէ ժողովուրդներու աշխուժ 

գործակցութեան: Ըստ անոր, այդ թռիչքները 

շատ կարեւոր են Հայաստան-Եւրոպական Միու-
թիւն կապերու ամրապնդման համար: 
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Հայաստանի արտաքին գործոց նախարա-

րութեան լրատուական ծառայութիւնը կը հա-
ղորդէ, որ 27 Սեպտեմբերին Իտալիոյ Պազիլի-

քաթա մարզի խորհուրդը միաձայնութեամբ 
ճանչցած է Հայոց ցեղասպանութիւնը` իր զօ-

րակցութիւնը յայտնելով հայ ժողովուրդին: 

Բանաձեւի նախագիծը ներկայացուցած էր 

անկախ երեսփոխան Աուրելիօ Փաչեն` ընդա-
ռաջելով հայ համայնքի խնդրանքին: 

Բանաձեւին մէջ կը նշուի, որ Հայոց ցեղաս-
պանութեան պատմական իրականութիւնը 

ճանչցուած է բազմաթիւ միջազգային կազմա-

կերպութիւններու, ինչպէս նաեւ 1919-ի թրքա-
կան զինուորական դատարանին կողմէ: Փաս-

տաթուղթին մէջ նաեւ կ՛ընդգծուի, որ անհրա-
ժեշտ է հայ ժողովուրդին ապրած ողբերգու-

թեան մասին իրազեկ դարձնել հանրութիւնը, 
յատկապէս երիտասարդ սերունդը` նոյնպիսի 

ոճիրներու կրկնութիւնը կանխարգիլելու հա-

մար: 
Պազիլիքաթայի մարզային խորհուրդը Իտալ-

իոյ տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ներու մակարդակով Հայոց ցեղասպանութիւնը 

ճանչցած 108-րդ խորհուրդն է: 

ԻՏԱԼԻՈՅ ՊԱԶԻԼԻՔԱԹԱ ՄԱՐԶԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ   
ՄԻԱՁԱՅՆՈՒԹԵԱՄԲ ՃԱՆՉՑԱԾ Է ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

 



Աշխատանքային այցելութեամբ Լեռնային 

Ղարաբաղի Հանրապետութիւն գտնուող Հայաս-

տանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սար-
գըսեան Ստեփանակերտի մէջ մասնակցած է 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան հըռ-
չակման 25-ամեակի ձեռնարկներուն: 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Լեռնային Ղարա-

բաղի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սա-
հակեանի, Արցախի Հանրապետութեան հռչակ-

ման 25-ամեակին մասնակցելու նպատակով Հա-
յաստանէն հասած պաշտօնական պատուիրա-

կութեան, արցախահայութեան եւ արտերկրէն 
հասած հիւրերուն հետ Վերածնունդի հրապա-

րակէն առաւօտեան հանդիսաւոր քայլերթով այ-

ցելած է Ստեփանակերտի յուշահամալիր, ծաղ-
կեպսակ զետեղած եւ յարգանքի տուրք մատու-

ցած Արցախի անկախութեան համար զոհուած 
հայորդիներու յիշատակին: Հայաստանի Հանրա-

պետութեան նախագահը արցախեան ազատա-

մարտին զոհուածներու պանթէոնին մէջ ծաղիկ-
ներ զետեղած է ազատամարտի նահատակնե-

րուն եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-
թեան  Գերագոյն խորհուրդի առաջին նախագահ 

Արթուր Մկրտչեանի շիրիմներուն: 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՐՑԸ ՌԱԶՄԱԿԱՆ  
ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ԼՈՒԾՈՂ ՈՒԺ  

ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ ՉՈՒՆԻ» 
Լեռնային Ղարաբաղի անկախութեան 25-ամ-

եակին առիթով Հայաստանի նախագահ Սերժ 

Սարգսեան յղած է հետեւեալ շնորհաւորական 
ուղերձը. 

«1991-ի Սեպտեմբերի 2-ը հայոց նորագոյն 
պատմութեան փառահեղ էջն է: Քառորդ դար ա-

ռաջ արցախահայութիւնը կատարեց իր անբեկա-
նելի ընտրութիւնը: Այդ բախտորոշ քայլը գի-

տակցուած էր եւ իմաստաւորուած: Այդ ընտրու-

թեամբ, այդ կամքով ու վճռականութեամբ ստոյգ 
մահուան անդունդի եզրից դէպի կեանք եւ դէպի 

ազատութիւն վերադարձաւ հայութեան ամենա-
վyտանգուած հատուածը` արցախահայութիւնը: 

«Դուք կռուեցիք եւ յաղթեցիք անհաւասար 

պատերազմում: Դուք կառուցեցիք մի պետութիւն 
եւ հասարակութիւն, որն ազատ է ինչպէս երբեւէ: 

Դուք ստեղծեցիք բանակ, որն ամուր է եւ մար-
տունակ ինչպէս երբեւէ: Աւերակներից բարձրա-

ցրիք մի երկրամաս, որ երբեւէ այսքան խնամ-

ւած ու գեղեցիկ չի եղել: Դուք ապացուցեցիք 
ինքներդ ձեզ, ողջ հայութեանը եւ աշխարհին, որ 

ազատ Արցախը ո՛չ միայն կենսունակ է, այլեւ 
ունի բազմակողմանի զարգացման մեծ ներուժ: 

«Ի հարկէ, այդ ներուժը դեռ ամբողջութեամբ 
չի իրացուել: Ի հարկէ, դեռ շատ անելիքներ 

ունենք ե՛ւ Արցախում, ե՛ւ Հայաստանում: Եւ ի 

հարկէ, անելու ենք մեր անելիքը: Անելու ենք հա-
մայն հայութեան ջանքերով: Անելու ենք ի հե-

ճուկս բոլոր դժուարութիւնների եւ մարտահրա-
ւէրների: 

Անցած ապրիլի ռազմական գործողութիւննե-

րը եւս մէկ անգամ, կարելի է ասել` մի աւելորդ 
անգամ, ապացուցեցին, որ թշնամին մեծ կո-

րուստներով յետ է շպրտուելու, եթէ փորձի ռազ-
մական ճանապարհով հարց լուծել: Ապացուցե-

ցին, որ Արցախի հարցը ռազմական ճանապար-
հով լուծող ուժ աշխարհում գոյութիւն չունի: Գո-

յութիւն չունի, որովհետեւ դուք կաք, որովհետեւ 

դուք հաւատարիմ էք 25 տարի առաջ կատարած 
ձեր ընտրութեանը: Չկա՛յ ռազմական ճանա-

պարհ: Կայ քաղաքակա՛ն ճանապարհ: 
Այսօր` այս նուիրական օրը, կրկին ասում եմ 

ձեզ. ինչպէս երէկ, ինչպէս այսօր, այնպէս էլ վա-

ղը դո՛ւք էք որոշում ձեր ճակատագիրը: Արցախի 
լուսաւոր ապագայի նկատմամբ մենք կասկած-

ներ չունենք: 
Կեցցէ՛ ազատ ու անկախ Արցախը: 

Կեցցէ՛ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-
թիւնը:» 

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ 
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՈՒՆԵՑԱՒ 
ԶԻՆՈՒՈՐՆԵՐՈՒ ՀԵՏ 

Սեպտեմբեր 6-ին Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. 

կաթողիկոսը, Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդի ան-
դամներուն ընկերակցութեամբ Արցախի մէջ այ-

ցելեց ԼՂՀ պաշտպանութեան բանակի  զօրամաս 
մը, ուր հանդիպում ունեցաւ հրամանատարա-

կան կազմին եւ զինուորներուն հետ: 
Զօրամասին մէջ Ամենայն հայոց կաթողիկո-

սին ու Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդի անդամ-

ներուն դիմաւորեց եւ բարի գալստեան խօսքով 
ողջունեց ԼՂՀ պաշտպանութեան նախարար զօր. 

Լեւոն Մնացականեան: Այնուհետեւ զօրքին իր 
հայրապետական օրհնութիւնը բաշխեց Ամենայն 

հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոս: 

«Եկած ենք մեր գնահատանքը եւ սէրը արտա-
յայտելու ձեզի, նաեւ բերելու ձեզի մեր խոնար-

հումը ձեր իրագործած սխրանքներուն համար, 
որոնց մենք ականատես դարձանք ապրիլեան 

պատերազմի օրերուն, թէ ինչպիսի՛ քաջազու-

նութեամբ դուք կասեցուցիք ազրպէյճանական 
զօրքերու յարձակումը, զանոնք շպրտեցիք մեր 

սահմաններէն: Մեր խոնարհումը կը բերենք քա-
ջարի զինուորներուն` մեր ազգի հերոս զաւակ-

ներուն, որոնք իրենց կեանքով այդ օրերուն 
պաշտպանեցին մեր հայրենիքը: Թող երկինքէն 

միշտ լոյս եւ օրհնութիւն իջնէ անոնց շիրիմ-

ներուն: … Փա՛ռք ձեզի, հայոց բանակի քաջարի 
մարտիկներ: Վերստին, փա՛ռք ձեր ընկերներուն, 

որոնք կը հանգչին Արցախի եւ Հայաստանի 
նուիրական եւ սուրբ հողին մէջ», ըսաւ Գարեգին 

Բ. կաթողիկոս: 

«Սիրելինե՛ր, այս հողը սուրբ ու նուիրական է, 

որովհետեւ հոս ունինք նուիրական սրբութիւն-
ներ` դարերով կերտուած հաւատաւոր մեր զա-

ւակներուն  կողմէ: Այս հողը սուրբ ու նուիրական 

է, որովհետեւ հոս թափուած է մեր պատուական 
զաւակներուն եւ մեր նախնիներուն քրտինքը 

եւ  նաեւ արիւնը: Այսօր դուք էք պաշտպանները 
այս նուիրական հայրենիքին: Այս սահմանները 

պէտք է անառիկ պահել` նուիրումով, հաւատքով 
եւ խիզախ հերոսական ոգիով, որ կը կրէք ձեր 

մէջ», աւելցուց վեհափառ հայրապետը: 

«Դուք միշտ մեր աղօթքներուն մէջ էք, մենք 

կը սիրենք ձեզ: Ձեզ կը սիրէ ազգի իւրաքանչիւր 
զաւակ թէ՛ հայրենիքի, թէ՛ սփիւռքի հեռաւոր 

ափերուն մէջ: Մեր ազգը իր սիրով ու ոգիով, իր 

կարելիութիւններու ընծայաբերումներով 
եւ  յանձնառութիւններով միշտ ձեր կողքին է: Ձե-

զի հետ է նաեւ մեր եկեղեցին իր կարելիութիւն-
ներով ու կարողութիւններով, ինչպէս նաեւ իր 

սպասաւորներով», ընդգծեց Գարեգին Բ. կաթո-
ղիկոս: 
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ՆԱԽԱԳԱՀ ԷՐՏՈՂԱՆԻ  
ԱԽՈՐԺԱԿԸ ԲԱՑՈՒԱԾ Է 

«Երկիր» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ նախագահ 

Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան Ռիզէ քաղաքի (պատ-
մական Տայք) համալսարանին մէջ խօսք մը ար-

տասանելով` ուղղակիօրէն յայտարարած է.  
«Մեր երկրին 79 միլիոն բնակիչներէն բացի 

գոյութիւն ունին եւս միլիոնաւոր եղբայրներ, 
որոնք կ՛ապրին այլ աշխարհագրական շրջան-

ներու մէջ, որոնց հետ մենք պատմական կապեր 

ունինք: Մեր հետաքրքրութիւններու շրջագիծին 
մէջ կը մտնեն Իրաքը, Սուրիան, Լիբանանը, 

Խրիմը, Ղարաբաղը, Ազրպէյճանը, Պոսնիան եւ 
այլ եղբայրական շրջաններ: Երբ Թուրքիան կոր-

սընցնէ իր անկախութիւնը եւ իր ապագան, այն 

ատեն պիտի կորսնցնենք հետաքրքրութիւնը այդ 
տարածքներուն նկատմամբ»: 

Էրտողան 15 Հոկտեմբերին նաեւ յայտարա-
րած է. «Բազմաթիւ պատմաբաններ կը նկատեն, 

որ Թուրքիոյ սահմաններուն մէջ պէտք է մտնեն 
Կիպրոսը, Հալէպը, Մուսուլը, Էրպիլը, Քերքուքը, 

Պաթումը, Թեսաղոնիկէն, Վառնան, Արեւմտեան 

Թրակիան եւ Եգէական ծովու կղզիները»:  
 

ԿԱՐՕ ՓԱՅԼԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐԱԾ Է, ԹԷ 
ՄՏԱԴԻՐ Է ԷՐՏՈՂԱՆԸ ԴԱՏԻ ՏԱԼ 

Թուրքիոյ Ժողովուրդներու ժողովրդավարա-
կան կուսակցութեան անդամ երեսփոխան Կարօ 

Փայլան կը պատրաստուի դատի տալ Թուրքիոյ 

նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանը: 
Ան այս մասին յայտարարած է «Թուիթըր»-ի 

իր պաշտօնական էջին վրայ: 
Հայազգի երեսփոխանը զայրացած է Էրտո-

ղանի` Տրապիզոնի մէջ կազմակերպած հանրա-

հաւաքի մը ընթացքին կատարած շարք մը ցեղա-
պաշտական յայտարարութիւններէն: 

Էրտողան նշեալ հանրահաւաքին ընթացքին 
հեգնած էր կիները. «Յիշեցէ՛ք, թէ ձեզի ինչ կ՛ը-

սէի: Օր մը պիտի չմեռնի՞ք: Բայց տղամարդու 
պէս մեռնիլ կայ, մէկ ալ մատամի պէս մեռնիլ 

կայ», ըսած էր Էրտողան: 

Փայլան ուշադրութիւն կը հրաւիրէ այն փաս-
տին վրայ, որ Էրտողան կ՛օգտագործէ «մատամ» 

բառը, այսինքն` կը մատնանշէ ոչ թէ մահմետա-
կան, այլ եւրոպացի կամ քրիստոնեայ կիները: 

Աւելի՛ն, Փայլան իր էջին վրայ տեղադրելով 

Էրտողանի արտասանած խօսքին տեսանիւթը, 
նշած է, որ ուշադիր հետեւելու պարագային նկա-

տելի է, թէ ինչպէ՛ս Էրտողան գոհ կը ժպտի, երբ 
տրապիզոնցիները կը վանկարկեն «հայու վիժ-

ուածքները մեզ չեն կրնար վհատեցնել»: 

«Ժողովուրդը կը հայհոյէ հայուն: Երբեք չի մի-
ջամտեր: Վաղը մեղադրանք պիտի ներկայաց-

նեմ», գրած է Փայլան: 

ԿԵՍԱՐԻՈՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ  ՊԻՏԻ 
ՎԵՐԱԾՈՒԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ 

«Ակօս» կը հաղորդէ, որ Կեսարիոյ մէջ սկսած 

են հայկական Ս. Աստուածածին եկեղեցին վերա-

նորոգելու աշխատանքները: Եկեղեցին, որ գրեթէ 
40 տարի օգտագործուած է իբրեւ մարզասրահ, 

նորոգուելէ ետք իր դռները պիտի բանայ իբրեւ 
գրադարան, որ պիտի ունենայ մօտաւորապէս 

50.000 գիրք: 

Կեսարիոյ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ վերա-
կանգնման աշխատանքները կ՛իրականացուին 

Կեսարիոյ քաղաքապետարանին կողմէ: Կ՛ակըն-
կալուի գրադարանը բանալ 2017-ի աշնան: 

Նշենք, որ եկեղեցւոյ մէջ իր կրօնական արա-

րողութիւնները իրականացնելու համար Կեսար-
իոյ աւետարանական համայնքը դիմած էր քա-

ղաքապետարան` եկեղեցին իրեն յանձնելու 
խնդրանքով, սակայն դիմումը մերժուած էր: 
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Հալէպի մէջ տիրող իրավիճակին վերաբեր-
եալ «Գանձասար» Հոկտեմբերի վերջերուն հե-
տեւեալ հարցազրոյցը ունեցաւ Սուրիոյ խոր-
հըրդարանի երեսփոխան Ժիրայր Ռէյիսեանի 
հետ: 

 

«ԳԱՆՁԱՍԱՐ» - Հալէպահայ համայնքէն 
ներս արձանագրուած վերջին նահատակնե-
րու գոյժին ազդեցութեան տակ, զանգուածա-
յին լրատուամիջոցներ շրջանառութեան մէջ 
դրին Հալէպի մէջ խուճապի ստեղծման մասին 
լուրեր: Ձեր դիտանկիւնէն, այս օրերուն ի՞նչ 
կացութիւն կը տիրէ Հալէպի մէջ: 

ԺԻՐԱՅՐ ՌԷՅԻՍԵԱՆ - Սուրիոյ եւ ի մասնա-

ւորի Հալէպի դէպքերու սկզբնական տարինե-
րուն Հալէպը եւ հալէպցիք շատ աւելի ծանր 

օրեր ապրեցան, երբ շատեր նոյնիսկ ստիպուե-
ցան իրենց տուներէն դուրս գալու` յաջորդա-

կան եւ մեծաթիւ հրթիռակոծումներու պատճա-

ռով. անոնց ժամանակաւորապէս տրամադրուե-
ցան ազգային կարգ մը հաստատութիւններու 

գետնայարկերը` որպէս առաւել ապահով ա-
պաստարաններ: Այսպիսի ծանր օրեր ապրե-

ցաւ, օրինակ, Նոր Գիւղի բնակչութիւնը: Փառք 
Աստուծոյ, այսօր պատկերը այդպէս չէ: Այս չի 

նշանակեր սակայն, որ քաղաքը վերագտած է 

իր ապահովութիւնն ու կայունութիւնը: Հրթիռա-
կոծումներ ու պայթիւններ կրկին տեղի կ՛ունե-

նան` երբեմն նուազ, երբեմն աւելի մեծ թիւով, 
յաճախ պատճառ դառնալով մարդկային թէ 

նիւթական վնասներու, երբեմն` զոհերու: 
 

Անցնող օրերուն, ցաւօք, զոհուեցան մեր 8 
հայրենակիցները: Ճիշդ է` իւրաքանչիւր հըր-
թիռակոծում թէ պայթում կը ցնցէ յատկապէս 
նահատակներ, զոհեր տուող մեր հայրենա-
կիցները, հոգեպէս կ՛ընկճէ բնակչութիւնը, 
սակայն արդեօք այս մէկը կարելի՞ է հաւաքա-
կան խուճապ նկատել եւ փոթորկեցնել աշ-
խարհասփիւռ հայորդիներու զգացումներն ու 
ահազանգ հնչեցնել հայկական լրատուադաշ-
տին մէջ: 

Ինծի զարմանալի կը թուին այս տարաձայ-

նութիւնները եւ պահ մը մտածել կու տան, թէ 
արդեօք կա՞ն այդ բոլորին ետին այլ նպատակ 

հետապնդողներ: Այս մէկը կը ձգեմ ընթերցող-
ներուն եւ այս բոլորը լսողներուն դատողու-

թեան: 
 

Կարգ մը լրատուամիջոցներ կ՛ենթադրեն, 
որ Հալէպէն դուրս ելլել ուզող հայորդիներուն 
դիմաց անուղղակի արգելքներ կը դրուին: 
Ի՞նչն է նման ենթադրութիւններու տուն տը-
ւող պատճառը: 

Ո՛չ մէկ արգելք եղած է ազգային կամ պե-

տական պաշտօնական կողմերէն ոեւէ մէկուն 

նկատմամբ, որ ուզած է ճամբորդել, տեղափոխ-
ւիլ, դուրս գալ քաղաքէն կամ երկրէն: Փաստը 

զանազան ճամբորդողները, դուրս եկողներն 
են, որոնք առանց դժուարութեան, առանց ար-

գելքի, օրինաւոր կերպով կը ճամբորդեն, կ՛եր-

թեւեկեն, դուրս կու գան կամ կը վերադառնան: 
Հետեւաբար ճիշդ չէ ու կարելի չէ խօսիլ արգել-

քի մասին: Կրկին կ՛ենթադրեմ, որ նման տարա-
ձայնութիւն վերը յիշուած, ինծի համար անհաս-

կընալի նպատակներու շարունակութիւնն է: 
 

Գոյութիւն ունի՞ն մեծաթիւ ընտանեկան 
պարագաներ, որոնք կ՛ուզեն տեղափոխուիլ 

Հայաստան, սակայն նիւթական դժուարու-
թեան համար չեն մեկնիր: 

Նախ ես իրաւունք չունիմ մարդոց կողմէ ար-

տայայտուելու եւ ըսելու, թէ անոնք ո՛ւր կ՛ուզեն 
ուղղուիլ` Հայաստա՞ն, թէ՞ այլուր, սակայն ոեւէ 

մէկը, որ պիտի մեկնի, բնականաբար իր նիւ-

թական կարելիութիւնները ինք պիտի սերտէ. 
եթէ անպայման ծրագրած է մեկնիլ եւ նիւթա-

կան դժուարութիւններու դիմաց է, բնականա-
բար կրնայ ունենալ իրեն օգնողներ եւս: Այն-

պէս որ, ես չեմ կարծեր, որ նիւթական հարցն է 

հիմնական արգելքը, սակայն մեկնելէն ետք 
կեանքը արժանապատիւ կերպով շարունակելու 

հարցը եւս կը մտահոգէ այդպիսիները: 
 

Հալէպի հայ համայնքի կառոյցները կը գոր-
ծեն մինչեւ օրս: Ձեր կարծիքով` սուրիահայ 
համայնքի գոյութիւնը ընդհանրապէս եւ հա-
լէպահայ համայնքինը մասնաւորապէս ինչ-
պիսի՞ կարեւորութիւն կը ներկայացնեն: 

Անկասկած որ հայութիւնը անբաժան մէկ 

մասնիկն է Սուրիոյ ժողովուրդի խճանկարին, ոչ 
միայն այսօր, այլեւ` ողջ պատմութեան ընթաց-

քին: Հայութիւնը ոչ միայն յետեղեռնեան օրերու 

ներկայութիւն է այս երկրին մէջ, այլ դարերէ ի 
վեր գոյութիւն ունեցող պատմութիւն ունի` 

սկսած հայ վաճառականներու տարածաշրջա-
նին մէջ երթեւեկութեան օրերէն: Այս իրակա-

նութեան խօսուն փաստն է Ս. Քառասնից Ման-
կանց մայր եկեղեցին` իր դարաւոր ներկայու-

թեամբ, Ազգային առաջնորդարանը, որ հաս-

տատուած է տասնհինգերորդ դարէն, հոգե-
տունը, որուն պատմութիւնը կ՛երկարի մինչեւ 

տասներորդ դար: Հետեւաբար հայութիւնը այս 
երկրին մէջ դարարմատ ներկայութիւն ունի եւ 

կարեւոր մէկ բաղկացուցիչն է Սուրիոյ ժողո-

վուրդի խճանկարին: Այսօր անոր բացակայու-
թեամբ այդ խճանկարէն բաժին մը կը պոկուի: 

Այստեղ ապրող իւրաքանչիւր հայ նոյնացած է 
այս երկրի սովորութիւններուն, բարքերուն, 

կեանքի բոլոր աւանդոյթներուն հետ: Փաստը 
այն է, որ մեկնողներ տակաւին կ՛երազեն Հա-

լէպը, տակաւին կը հարցնեն Հալէպի մասին, 

նոյնիսկ Հալէպէն դուրս հասակ առած, հալէպցի 
ծնողներու սերունդներ իրենց ծնողներէն լսած-

ներուն մասին կը հարցնեն Հալէպ ապրող ի-
րենց հարազատներուն: Սա կը նշանակէ, որ 

այդ հոգեկան կապը կայ եւ երկար պիտի մնայ 

տակաւին: Անկախ այն իրողութենէն, թէ սու-
րիահայութիւնը ընդհանրապէս ի՛նչ կարեւորու-

թիւն կը ներկայացնէ որպէս համայնք` թէ՛ այս 
երկրին, թէ՛ սփիւռքի եւ թէ՛ Հայաստանի հա-

մար: 

«Հայութիւնը Անբաժան Մէկ Մասնիկն Է  

Սուրիոյ Ժողովուրդի Խճանկարին» 



ՀԱՐՑՈՒՄ - Նախ արժեւորենք Արցախի քա-
ռօրեայ պատերազմը, խօսինք նաեւ բանակցա-
յին գործընթացին, հողային զիջումներու օրա-
կարգին մասին, որ այսօր սեղանի վրայ է, ապա 
անդրադառնանք գալիք փուլի աշխատանքնե-
րուն: 

ԱՐՄԷՆ ՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ - Վստահ եմ, որ ապրիլ-

եան պատերազմէն ետք ստեղծուեցաւ նոր իրա-
վիճակ, որովհետեւ այն տրամաբանութիւնը, որ 

կը գործէր մինչեւ ապրիլեան պատերազմ, եւ 
որով կ՛առաջնորդուէր Ազրպէյճանը, ամբողջու-

թեամբ փուլ եկաւ եւ խախտեցաւ: Ան կը կարծէր, 
թէ իրաւունք ունի որեւէ ձեւով իր կորսնցուցած 

տարածքները, որոնք իր պատկերացումով իրեն 

կը պատկանին, վերադարձնել եւ, ըստ էութեան, 
պատրանք ստեղծել:  

ԵԱՀԿ Մինսքի խումբին հետ բանակցութիւն-
ներու մէջ ըլլալով` աշխուժօրէն կը պատրաս-

տըւէր պատերազմի եւ, ըստ էութեան, սպառնա-

լիքի տակ կը պահէր միջազգային հանրութիւնն 
ալ, միջնորդներն ալ, որ եթէ իր ուզած բեմագ-

րութիւնը չըլլայ բանակցութիւններուն մէջ, ու-
րեմն ինք կը դիմէ ռազմական միջոցներով խըն-

դիրի լուծման եւ իր դիրքերու պաշտպանու-

թեան. եւ ինք հաւատացած էր ու կը փորձէր ու-
րիշներն ալ համոզել, որ քանի մը օր բաւական է 

իրեն` իր խնդիրները լուծելու հայկական կողմին 
հետ, նկատի ունենալով` իր ռազմական հզօրու-

թիւնը եւ մինչեւ հիմա կուտակած զինուժը: 
Պատերազմի գլխաւոր հետեւանքը, որուն բո-

լորը ակնյայտ եղան, այն էր, որ  առասպելը փուլ 

եկաւ, եւ իր պլից-քրիկը (կայծակնային յարձա-
կում), որով կ՛ուզէր հասնիլ յաջողութեան, ամ-

բողջութեամբ ձախողեցաւ: Ասիկա մեր ամէնէն 
մեծ եւ գլխաւոր ձեռքբերումը եղաւ: Ազրպէյճանի 

նպատակն էր նաեւ պատերազմի միջոցով պար-

տադրել սթաթիւս քուոյի փոփոխութիւն, շփման 
գիծի տեղաշարժ, վերանայում անցած պայմա-

նաւորուածութիւններուն` զինադադարի հաս-
տատման հետ կապուած:  

Ազրպէյճան կ՛ուզէր նաեւ 1994-1995 թուակա-
նին ստորագրուած ու հաստատուած պայմանա-

գիրէն ազատիլ, որովհետեւ այդ պայմանագիրի 

առկայութիւնը կը փաստէր, որ խօսքը կը վերա-
բերի երեք կողմերու, եւ Ղարաբաղի ներկայու-

թիւնը անխուսափելիօրէն պէտք է այդտեղ ամ-
րագրուէր:  

Մէկ խօսքով, Ազրպէյճան իր այս հիմնական 

խնդիրներէն ոչ մէկը կրցաւ լուծել. Ընդհակա-

ռակը, նախ` վերահաստատուեցաւ եւ փաստուե-

ցաւ, որ 1994-1995 թուականի պայմանագիրը 

անժամկէտ է եւ ուժը չի կրնար կորսնցնել, շըփ-
ման գիծի փոփոխութիւն չարձանագրուեցաւ, մի-

աժամանակ հաստատուեցաւ, որ շփման գիծը 
պէտք է համապատասխանէ 1994-1995 թուակա-

նի զինադադարի պայմաններուն:  
Այսպէս, բանակցային գործընթացին մէջ հայ-

կական կողմին համար ստեղծուեցաւ առիթ` պա-

հանջելու, որ Ազրպէյճան դադրեցնէ երկակի խա-
ղը, որովհետեւ չենք կրնար ե՛ւ բանակցիլ, ե՛ւ 

պատերազմիլ: Ուրեմն պէտք է իրական բանակ-
ցութիւններուն վերսկսին: 

 
Ուրեմն մինչեւ ապրիլեան պատերազմի ըս-

կիզբը իսկական բանակցութիւններ գոյութիւն 
չե՞ն ունեցած: 

Անշո՛ւշտ. այդ բանակցութիւններէն միշտ կը 

խուսափէր Ազրպէյճան: Քազանեան առաջարկ-
ներուն մէջ, որոնք դրուած էին սեղանի վրայ, 

վերջին պահուն Ազրպէյճան 10 նորեր ներկայա-

ցուց եւ վիժեցուց գործընթացը: Շարունակաբար 
առաջարկներ մերժող Ազրպէյճանը բնական է, որ 

ձեւացնէ, թէ ինք չի հրաժարիր բանակցութիւն-
ներէն, բայց իրականութեան մէջ կը պատրաս-

տըւի պատերազմի եւ իրօք կատարեց պատե-
րազմը: Այս պայմաններուն մէջ հիմնական խըն-

դիրը Ազրպէյճանը բանակցային սեղան վերա-

դարձնելն է: Ահա այս է գլխաւոր հարցը, որ այ-
սօր կը դրուի մեր կողմէն, եւ կը ներկայացուի 

պահանջ, որ կ՛ընկալուի նաեւ միջնորդներուն 
կողմէ, այլապէս այդ փուլը պէտք է նկատել ան-

ցած, որ կարելի է մէկ ձեռքով բանակցութիւննե-

րուն մէջ ըլլալ, իսկ միւսով երթալ պատերազմի 
դաշտ ու փորձել հարցերը լուծել: 

Այս վիճակին մէջ մեր պահանջները դարձած 
են շատ տրամաբանական: Մենք պէտք է պա-

հանջենք, որ զինադադարի դրութեան վերահսկե-
լու գործընթացները ամրագրուին: Այդ առումով 

երկու առաջարկ ընդունուած են Վիեննայի եւ 

Սենթ Փեթերսպուրկի հանդիպումներուն ընթաց-
քին. առաջինը` ընդլայնի ԵԱՀԿ-ի նախագահի 

անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անճէյ Քաս-
փըրչիքի աշխատանքային խումբը, երկրորդ` ու-

նենալ ժամանակակից սարքաւորումներ, որոնք 

համացանցային համակարգով կը վերահսկեն 
զինադադարը, եւ եթէ խախտումներ ըլլան, յըս-

տակ կ՛արձանագրուին, թէ ո՛ր կողմէն եղած են, 
ի՛նչ տրամաչափի զէնքով եւ այլն: 

Այս գործընթացները հիմա ընթացքի մէջ են, 
եւ որպէսզի այս բոլորէն խուսափի Ազրպէյճան, 

կը շարունակէ պնդել, որ եթէ այդ բոլորը եղան, 

ի՞նչ բովանդակութիւն պիտի ունենայ համաձայ-
նութիւնը, այսինքն` խաղաղութեան պայմանա-

գիրը, որ պիտի կնքուի, ինչպիսի՞ լուծում պիտի 
ենթադրէ. ահա եւ այստեղէն սկսած են խօսակ-

ցութիւններ մեր տարածքներուն եւ մատրիտեան 

սկզբունքներուն հետ կապուած: Ես կը կարծեմ, 
որ հայկական կողմը մարտավարական առումով 

մինչեւ հիմա ներկայացուցած է մեղադրանք, որ 

փաստուեցաւ, թէ Ազրպէյճան կը խուսափի բա-

նակցութիւններէն. ան հարցը կ՛ուզէ լուծել ռազ-
մական ճանապարհով. այս նոյն մեղադրանքին 

տակ Հայաստան չի կրնար յայտնուիլ` ըսելով, 

թէ ընդհանրապէս որեւէ զիջման կամ սթաթիւս 
քուոյի որեւէ փոփոխութեան չ՛երթար: Նման յայ-

տարարութիւն մը մարտավարական սխալ է, 
որովհետեւ կը նշանակէ, որ դուն ինքդ կը հրա-

ժարիս բանակցութիւններէն: Մենք հնարաւորու-

թիւն պէտք է ունենանք յստակօրէն ըսելու, որ 
այդ բանակցութիւնները ի՞նչ ուղղութեամբ պի-

տի երթան. ոչ թէ այն տրամաբանութեամբ, որ 
կ՛ըսէ Ազրպէյճան եւ կ՛ենթադրէ միակողմանի 

զիջումներ հայկական կողմէն, իսկ իր կողմէն` 
խնդիրներու ձեւական լուծումներ, որոնք զիջում 

ալ չեն: Մարտավարական առումով պէտք է ճիշդ 

լուծուի այս հարցը, այսինքն մենք յստակօրէն 
յայտարարած ենք, որ քանի Ազրպէյճան չէ ճանչ-

ցած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 
անկախութիւնը, որեւէ բանի մասին խօսիլը անի-

մաստ է: Ասոր նման յայտարարութիւն կատա-

րած է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը` ըսե-
լով, որ ճիշդ է` սթաթիւս քուոն պէտք է փոխուի 

բանակցութիւններու միջոցով, բայց նման բան 
կրնայ տեղի ունենալ միայն այն ժամանակ, երբ 

երաշխաւորուի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուր-
դին ինքնորոշման իրաւունքը: 

Պէտք է դիւանագիտական հմտութիւն կիրար-

կըւի, որ կարենանք այս հարցերուն լուծումը ճիշդ 
ուղղութեան վրայ դնել: Բայց ընդհանուր ուղղու-

թիւնը այն է, որ Ղարաբաղի ժողովուրդին կողմէ 
երկու հանրաքուէներուն միջոցով ամրագրուած 

հայեցակարգէն տարբեր բան չի կրնար ըլլալ. 

այս է, որ Դաշնակցութիւնը ամբողջութեամբ կը 
պաշտպանէ: 1991  թուականի հանրաքուէները 

յստակօրէն ցոյց կու տան, թէ ի՛նչ տարածքներու 
վրայ անկախութեան մասին եղած է խօսքը. ոչ 

թէ ԼՂ ինքնավար մարզի, այլ ԼՂ Հանրապետու-

թեան մասին է: ԼՂ ինքնավար մարզեր են Գետա-
շէն եւ Շահումեան շրջանները իրար հետ. ուրեմն 

առաջին հանրաքուէին մէջ հաստատած է, որ 
պէտք է խօսիլ ԼՂ Հանրապետութեան անկախու-

թեան մասին: 2006 թուականին եղած է երկրորդ 
հանրաքուէն, որով բանակցային գործընթացը կը 

կանխորոշուի, թէ մինչեւ չճշդուին սահմաններն 

ու Լեռնային Ղարաբաղի տարածքային ամբողջա
-կանութիւնը, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանու-

թիւնը կը տարածուի փաստացի տարածքներուն 
վրայ: Այստեղ ալ սթաթիւս քուոյի յաւերժութեան 

մասին խօսք չկայ, բայց կ՛ըսուի, որ եթէ սթա-

թիւս քուոն պիտի փոխուի, նախ պէտք է ճանչ-
ցուի Լեռնային Ղարաբաղի անկախութիւնը, երկ-

րորդ` պէտք է վերականգնի այդ հանրապետու-
թեան տարածքային ամբողջականութիւ -

նը,  ապա կը խօսուի այլ հարցերու մասին: 
Այսօր փաստ են նաեւ ԼՂՀ-էն գրաւուած տա-

րածքները, ընդհանուր առմամբ 1028 քմ` Շա-

հումեան, Գետաշէն եւ Մարտակերտ մարզին մէջ 
բաժիններ, որոնք կը մնան Ազրպէյճանի վերա-

հըսկողութեան տակ եւ ԼՂՀ տարածքին 25 տո-
կոսէն աւելին կը կազմեն: Այս բոլորը նկատի 

ունենալով` բնական է, որ շատ յստակ կերպով 

պահպանուի այս տրամաբանութիւնը բանակ-
ցային գործընթացին մէջ:  

Կը կարծեմ, որ մարտավարական առումով 
մենք պէտք է շատ յստակ նշենք, որ պատրաստ 

ենք հարցը բանակցութիւններու միջոցով լուծելու 

եւ բանակցութիւններու տրամաբանութեան հա-
մապատասխան կրնանք քննարկել բոլոր խըն-

դիրները, որոնք հակամարտութեան փաթեթին 
մաս կը կազմեն, եւ բնական է նաեւ, որ բանակ-

ցութիւններ ըլլան համարժէք, միաժամանակեայ, 
որ յաղթողներ ու պարտուողներ չըլլան: 

 Իսկ յաղթող-պարտուող չըլլալու լաւագոյն 

ձեւը զիջումներու համաչափութիւնն ու միաժա-
մանակութիւնն է: Պէտք է Ղարաբաղի անկա-

խութեան եւ անվտանգութեան խնդիրները լուծ-
ւին առաջնահերթ կերպով, եւ մնացած բոլոր 

խնդիրները արդէն բանակցային գործընթացի 

միջոցով համաձայնութեամբ կը լուծուին: 
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ՀՅԴ Բիւրոյի Քաղաքական Ներկայացուցիչ 
 

ԱՐՄԷՆ ՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆԻ ՀԵՏ  
«Ամբողջ Հայութիւնը Պէտք Է Մէկ Մարմին, Մէկ Բռունցք Դառնայ,  

Որ Կարենայ Դէմ Դնել Հակառակորդին, Որ Երկու Կողմէն Մեզ Կ՛ուզէ Խեղդել»  

 
Ստորեւ կը ներկայացնենք ՀՅԴ Բիւրոյի քա-

ղաքական ներկայացուցիչ, Ազգային ժողովի 
ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար ԱՐՄԷՆ ՌՈՒՍ-
ՏԱՄԵԱՆի հետ Պէյրութի «Վանայ Ձայն»ի աշ-
խատակից ՐԱՖՖԻ ՏԵՄԻՐՃԵԱՆի ունեցած 
հարցազրոյցը` «Արցախեան հարցի բանակցա-
յին հոլովոյթը եւ Հայաստանի Հանրապետու-
թեան ներքին իրադարձութիւններուն անդրա-
դարձը» նիւթով: 
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Հայկական իմաստով ինչո՞ւ այս գործընթա-

ցը կամ ռազմավարութիւնը չընկալուեցաւ այն-
պէս, ինչպէս որ է, եւ նոյնիսկ կարգ մը ուժերու 
կողմէ շահագործման առարկայ դարձաւ: 

Կը կարծեմ եղած խնդիրները, որոնք կան որո-
շակի դժգոհութեան համայնապատկեր ստեղծած 

են: Այդ դժգոհութեան դրսեւորումներու ժամա-

նակ անընդհատ փորձ կ՛ըլլայ շահարկել Ղարա-
բաղի խնդիրը, որպէսզի դժգոհողները աւելի հիմ-

նաւոր ձեւով իրենց դժգոհութիւնը փորձեն ներ-
կայացնել: Իրականութիւնը այն է, որ իրապէս 

չկայ միակողմանի տարածք յանձնելու որեւէ 

փաստաթուղթ,  որուն  տակ  ըլլայ  Հայաստանի  
ստորագրութիւնը: Ասիկա անընդհատ կ՛ըսուի, 

բայց միշտ ալ շահարկման առարկայ կը դառնայ: 
Մենք այս մասին բազմիցս խօսած ենք, նա-

խագահը յայտարարութիւններով փորձած է փա-
րատել այս մտահոգութիւնը, բայց նորէն կը փոր-

ձեն այլ ձեւով ներկայացնել խնդիրը` ցոյց տալու 

համար, որ իբր թէ դաւաճանութիւն տեղի կ՛ունե-
նայ, ժողովուրդի թիկունքին գործարք տեղի կ՛ու-

նենայ: Այս պահուն նման վիճակ գոյութիւն չու-
նի, եւ յուսամ` երբեք ալ գոյութիւն չ՛ունենար: 

Կարեւորը, որ մենք մեր սխալ պահուածքով չամ-

րապնդենք, չուժեղացնենք Ազրպէյճանի դիրքե-
րը. սա է հիմնական հարցը. այսինքն, եթէ նոր 

պատերազմ սկսի, ու բոլորը պաշտպանեն Ազըր-
պէյճանը` ըսելով, որ ան ուրիշ ճար չունէր խըն-

դիրները լուծելու, պատերազմը կը մնար միակ 
ձեւը, որովհետեւ անբանակցելի դարձեր է Հա-

յաստանը, ասկէ մենք չենք օգտուիր եւ ջուր կը 

լեցնենք Ազրպէյճանի ջրաղացին: Ասկէ պէտք է 
խուսափիլ եւ հասկնալ, թէ ո՛րն է այդ տրամա-

բանութիւնը, որ մէկ կողմէն կը պահէ մեր ամուր 
դիրքերը բանակցային գործընթացին մէջ, մեր 

վրայ միակողմանի հարուածներ չի բերեր, մի-

ջազգային կարծիքը մեզի դէմ չի հաներ եւ, միւս 
կողմէն, մենք կարենանք պահել այն, ինչ որ 

ձեռք բերած ենք մեր պատերազմին, մեր արեան 
գնով: Դաշնակցութիւնը բազմիցս ըսած է, որ սե-

րունդին գլխաւոր հարցը այն է, թէ մեր ունեցած 

42 հազար քմ տարածքը հայկական պահենք եւ 
փոխանցենք գալիք սերունդներուն: Սա կ՛են-

թադրէ համապատասխան դիւանագիտական 
հմտութիւն: 

 
Հայաստանի ներքաղաքական անկայունու-

թիւնը որքանո՞վ կ՛ազդէ Արցախի հարցի գոր-
ծընթացի լուծման վրայ: 

Այստեղ ամէն բան փոխադարձ առնչուած է 

իրարու: Ի վերջոյ մենք կ՛ըսենք, որ պատերազմ 
չենք ուզեր, եւ մեր շահերէն չի բխիր պատե-

րազմի սկսիլը: Ասոր հիման վրայ ալ ամբողջ աշ-
խարհը շատ լաւ հասկցաւ, թէ ո՛վ նախաձեռնեց 

ապրիլեան պատերազմը, որովհետեւ հայկական 

կողմը որեւէ մղում չունէր պատերազմը սկսելու: 
Եթէ մենք կ՛ուզենք խաղաղութիւն, անշուշտ 

բոլորն ալ կ՛ուզեն խաղաղութիւն, նախ զայն 
պէտք չէ ներկայացնենք որպէս մէկ կողմի զի-

ջում յօգուտ միւսի: Խաղաղութիւնը պէտք է դիտ-
ւի որպէս բոլորին ընդհանուր նպատակը: Միա-

կողմանի զիջումները յանուն խաղաղութեան` 

անիմաստ են: Բայց մենք իմանալով, թէ ինչ-
պիսի՛ դրացի ունինք, պէտք է շատ լաւ հասկը-

նանք, որ եթէ կ՛ուզենք իսկապէս խաղաղութիւն, 

պէտք է պատրաստ ըլլանք պատերազ-

մի, սա յայտնի բանաձեւ է: Կ՛ուզես 
խաղաղութիւն, պատրաստուէ պատե-

րազմի: Այս պայմաններուն մէջ պատ-

րաստուիլ պատերազմի` կը նշանակէ 
ունենալ հզօր բանակ եւ բանակի հզօր 

թիկունք:  
    Ահա այստեղ կու գան ներքին հար-

ցերը, ներքին քաղաքականութիւնը, 

ներքին իրավիճակը, որոնք շաղկապ-
ւած են արտաքին խնդիրներուն եւ մա-

նաւանդ Ղարաբաղի չլուծուած հարցի 
պարագային` Ղարաբաղի հարցի կար-

գաւորման հետ: Ազրպէյճան նոր պա-
տերազմ սկսաւ` վստահելով, որ ան 

կրնայ պլիցքրիկով արագ ծունկի բերել 

Ղարաբաղը, բայց տեսաւ, որ կիրարկելի չէ: Սա 
պէտք է ամրապնդել: Մենք պէտք է յստա-կօրէն 

ցոյց տանք, որ նոր պատերազմը աւելի մեծ 
կորուստներու առջեւ կը կանգնեցնէ Ազրպէյ-

ճանը, քան մեզ: Ասոր համար ալ մեր երկիրը 

պէտք է հզօրանայ ներքին խնդիրները լուծելով, 
մեր ներքին հարցերը ժողովրդավարութեան հետ 

կապուած, դժգոհութիւնը, որ մարդոց մօտ յառա-
ջացած էր, մարդու իրաւունքներու պաշտպանու-

թեան անարդարութեան դրսեւորումները, փտա-
ծութեան հետ կապուած հարցերը, մեր երկիրը 

թուլացնող գործընթացները պէտք է անյապաղ 

կասեցուին, ամէն գնով թափ տանք մեր երկրի 
զարգացման, թէ՛ տնտեսապէս, թէ՛ ընկերային 

մակարդակով, թէ՛ քաղաքական վարքով մեր եր-
կիրը բարձրանայ եւ իր հեղինակութիւնը ամրա-

պընդէ միջազգային դաշտին մէջ: Այս ուղղու-

թեամբ է, որ քայլերը պէտք է իրականացուին 
անյապաղ, որովհետեւ մենք այլեւս ժամանակա-

յին առումով սահման չունինք. այսքան ժամա-
նակ տեւած հրադադարը լաւապէս չենք օգտա-

գործած: Մենք 1994 թուականէն ետք ծրագիր 

չենք իրականացուցած, որ ազատագրուած տա-
րածքներու ամբողջ զարգացման նպաստեն: 

Մենք պէտք է ազատինք այն մտայնութենէն,  որ 
կ՛ըսէ, թէ տարածքները բեռ են, ո՛չ, անոնք զար-

գացման հնարաւորութիւն են: Այս մտայնութիւնը 
պէտք է ամրապնդենք: 

Փոխանակ` մեր ձեռքի տակ եղած աղբիւրնե-

րը զարգացնենք ու ամրապնդենք, ուրիշ տեղ 
փնտռած ենք մեր աղբիւրները: Յայտնի է մեր 

կարգախօսը, որ միշտ հրապարակ նետած ենք 
դեռ հայ-թրքական յարաբերութիւններու ժամա-

նակ, որ`  մեր երկիրը կը զարգանայ առանց զի-

ջելու իր նպատակներէն` ազգային, պետական, 
իսկ չզիջելու համար պէտք է զարգանաս, պէտք է 

ամուր ոտքերու վրայ կանգնած ուժեղ պետու-
թիւն ունենաս: Այս է իրականութիւնը, եւ այստե-

ղէն կը շաղկապուին Ղարաբաղի խնդիրները եւ 
մեր ներքին հարցերը: 

 
Սփիւռքի գործօնը որքա՞ն դերակատար է 

այս գործընթացին մէջ: 

Համահայկական խնդիրներու հետ կապուած` 
ես չեմ տարանջատեր սփիւռքը Հայաստանէն: 

Եթէ մենք կ՛ըսենք, որ պէտք է զօրաշարժի են-
թարկուի ողջ հայութիւնը, կը նշանակէ` ամբողջ 

աշխարհով սփռուած ողջ հայութիւնը: Ժամանա-

կակից դարուն աշխարհը փոքրացած է, թէ ո՛վ 
հեռու է, ո՛վ մօտիկ, այնքան ալ կարեւոր չէ: 

Մենք տեսանք պատերազմի ժամանակ, թէ որ-
քա՛ն մարդիկ ինքնաթիռ նստան, եկան Հայաս-

տան ու գացին առաջին գիծ: Մեր ազգը այդ որա-

կը ունի: Ամէնէն դժուար պահերուն ալ հայու-
թիւնը կրնայ մէկ կողմ դնել բոլոր տարաձայնու-

թիւնները: 
Մեր ազգային որակին վրայ պիտի կառուցուի 

մեր համախմբումը եւ որեւէ տարբերութիւն Հա-
յաստան-սփիւռք գոյութիւն պիտի չունենայ: Մէկ 

օրկանիզմ, մէկ հայութիւն, մէկ միասնակամու-

թիւն. այս է մեր յաջողութեան գրաւականը: 
Ամբողջ հայութիւնը պէտք է մէկ մարմին, մէկ 

բռունցք դառնայ, որ կարենայ դէմ դնել այս ար-
հաւիրքին եւ հակառակորդին, որ երկու կողմէն 

մեզ կ՛ուզէ խեղդել: 

 

Ղարաբաղեան Փորձութիւնը 
Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան ծնունդը 

պայմանաւորուած էր Սարդարապատի, Բաշ 

Ապարանի եւ Ղարաքիլիսայի յաղթանակներով: 
Հայաստանի նորանկախ երկրորդ հանրապետու-

թեան հիմնումը ամրապնդուեց ղարաբաղեան 
պատերազմում տարած յաղթանակով եւ հայկա-

կան երկրորդ պետութեան ծնունդով: 

Ղարաբաղի ազատագրումը ոչ միայն հսկայա-
կան բարոյահոգեբանական լիցք էր անկախացող 

Հայաստանի համար, այլեւ ամրապնդեց տարա-
ծաշրջանում հայկական գործօնի դերը, անառիկ 

դարձրեց հայոց արեւելեան սահմանը, տոկոսա-
յին ցուցանիշներով չչափուող հսկայական յաւե-

լում արեց մեր զարգացման ներուժի եւ հեռա-

նըկարի վրայ: 
1988-ի Փետրուարին, Ղարաբաղի ազատագըր-

ման նպատակով, հրապարակներ դուրս եկած 
Խորհրդային Հայաստանի եւ ԼՂԻՄ-ի հայութիւնը 

տանում էին Լենինի ու Կորպաչովի նկարները եւ 

կարգախօսներում ու ելոյթներում վկայակոչում 
էին «խորհրդային սահմանադրութիւնը»: Ժողո-

վուրդը «բռնել էր» պետութեան ամենախոցելի 
տեղից` գործող սահմանադրութիւնից եւ բարե-

փոխումներ հռչակած կայսրութեան նոր առաջ-

նորդին կանգնեցրել էր սահմանադրութիւնը կի-
րառելու կամ ոտնահարելու փորձութեան առաջ: 

Մօտ երեք տարի անց, երբ փլուզուեցին խորհըր-
դային սահմանները, «Լեռնային Ղարաբաղի» 

խնդիրը վերածուեց միջազգային հարցի եւ դար-
ձաւ համաշխարհային քաղաքական օրակարգե-

րի ամենաբարդ լուծելի հանգոյցներից մէկը: Ղա-

րաբաղեան թնճուկը, սակայն, չէր բխում եւ չէր 
ծագել որեւէ գերտէրութեան ցանկութիւնից, հե-

տեւաբար վերջինիս արդարացի քաղաքական 
լուծմամբ ոչ ոք շահագրգռուած չէր: Բարեբախ-

տաբար այս հանգամանքը ժամանակին հաս-

կացաւ հայութիւնը եւ որոշեց իր հարցը լուծել իր 
ձեռքով` ընդունելով ակն ընդ ական մարտահրա-

ւէրը: Դիմակայութեան առաջին փուլը պատե-
րազմն էր, որտեղ հայկական կողմը ջախջախիչ 

յաղթանակ տարաւ: 
Երկրորդ փուլում սկսուեցին բանակցութիւն-

ները, որոնք եթէ ոչ աւելի դժուարին, ապա աւելի 

խրթին դուրս եկան եւ 94-ի գարնանից ձգուող 
այս գործընթացի վերջը տակաւին չի երեւում: 

Այս իրավիճակի պատճառները հետեւեալն են. 
ինչպէս ասուեց դրա արդարացի լուծմամբ ոչ ոք 

շահագրգռուած չէ, եւ հարցը վերածուել է տար-

բեր շահերի բախման հանգուցակէտի, սահման-
ների այս փոփոխութիւնը մեծ պատերազմներին 

հետեւող ընդհանուր վերաձեւումների շրջանա-
կում չէ եւ դժուարամարսելի է ու վախեցնում է 

որպէս նախադէպ, նրանք ովքեր հասկանում են, 

որ պէտք է հաշուի նստեն Ղարաբաղի ինքնո-
րոշման փաստի հետ միաժամանակ չեն ցանկա-

նում որպէս դաշնակցի կորցնել Ազրպէյճանին: 
Եթէ այս տարուայ Ապրիլին ազրպէյճանական 

կողմին յաջողուէր տարածքների վերանուաճման 
առումով լուրջ յաջողութիւնների հասնել բոլոր 

այդ ուժերի գործը բաւականին դիւրանալու էր: 

Այդ դէպքում ուղղակիօրէն կողմերին կը թելադ-
րըւէր հաշուի նստել նոր իրողութեան հետ եւ ըստ 

այդմ ամրագրել հարցի լուծումը: Այս անգամ եւս, 
սակայն, ինչպէս պատերազմի եւ դրան հետեւած 

աւելի քան քսան տարի ձգուող սահմանային 

ընդհարումների ժամանակահատուածում, վճռա-
կան խօսքն ասաց հայ զինուորը: Ստացւում է, որ 

ազրպէյճանական ուժային փաստարկի դէմ եւ 
հայկական դիւանագիտութեան թիկունքում որո-

շիչ գործօնը հայ զինուորի առաջադրած իրողու-
թիւնն է: Եւ ապրիլեան կարճատեւ պատերազմից 

յետոյ էլ, թէեւ հայկական դիւանագիտութիւնը 

ենթակայ եղաւ քաղաքական ուժեղ ճնշման, սա-
կայն հայ զինուորի պատասխանը ուժ է հաղոր-

դում եւ պէտք է աւելի վճռական ազդեցութիւն 
թողնի հայկական դիրքորոշման վրայ: 

ԴՐՕՇԱԿ 
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Արցախի անկախ պետականութեան 25-ամ-

եակը վճռական հանգրուան մը պէտք է ըլլայ 
Արցախի հարցի կարգաւորման միջազգային բա-

նակցութիւններու ապագայ ընթացքը ճշդելու 
տեսակէտէն: 25-ամեակին առթիւ հրապարակ-

ւած ՀՅ Դաշնակցութեան յայտարարութիւնը յըս-
տակօրէն կը սահմանէ կարգաւորման սկըզ-

բունքները եւ կը գծէ ճանապարհը, որմով ԵԱՀԿ-ի 

Մինսքի խումբի համանախագահներու գլխաւո-
րած բանակցային գործընթացը կրնայ յաջողու-

թեամբ պսակուիլ եւ տարածաշրջանը առաջնոր-
դել խաղաղ եւ արդիւնաւէտ համակեցութեան` ի 

շահ բոլոր շահագրգռուած կողմերուն: 

Եւ սակայն… 
Գոյութիւն ունի հիմնական նախապայմանը, 

որ կրկին ու կրկին պէտք է շեշտել: Բանակցային 
գործընթացի տարրական կանոնն է բանակցու-

թիւնը` ի՛նք: Բանակցային գործընթացը կ՛են-
թադրէ լիովին յարգել զինադադարի պայմանագ-

րի տառն ու ոգին: Ան կ՛ենթադրէ զինեալ գործո-

ղութիւններու ամբողջական դադարեցումը եւ 
ամբողջական խաղաղութեան պայմաններու մէջ 

բանակցային գործընթացի անկաշկանդ հետա-
պընդումը: 

Ցաւալի իրողութիւնը այն է, որ Ազրպէյճան 

երբեք կանգ չէ առած պատերազմելէ: Ան երբեք 
չէ դադրեցուցած իր ոտնձգութիւնները ամբողջ 

շփման գծի երկայնքով: Ան խլած է բազմաթիւ 
զոհեր` սահմանագծի գիւղերու բնակչութեան 

շարքերէն, մշտական անապահովութեան մատ-

նելով շրջանի բնակավայրերու առօրեան: Ազըր-
պէյճան չէ դադրած հրապարակաւ ծանուցելէ իր 

պատերազմական դիտաւորութիւնները եւ բա-
նակցութիւններու սեղանին ներկայացած է մի-

այն վերջնագրերով: Ան երբեք չէ եղած բանակ-
ցող կողմ: Ան միշտ ինքզինք համարած է պատե-

րազմող կողմ եւ բանակցային գործընթացը վե-

րածած` զաւեշտի: Եւ առաւել ցաւալին եղած է 
այն, որ միջազգային կողմերը ցարդ հանդուրժած 

են Ազրպէյճանի եւ անոր նախագահին ամէնօր-
եայ օրինախախտումները: 

Հետեւաբար իսկական բանակցային գործըն-

թացը դեռ շատ հեռու է իրականութիւն ըլլալէ: 
Համանախագահող երկիրները ցարդ չեն յաջո-

ղած զսպել Ազրպէյճանի ապօրինութիւնները եւ 
կասեցնել անոր ոճրային գործունէութիւնը: Գոր-

ծընթացը իրողապէս սառած է վաղուց: Ազրպէյ-
ճան եւ Թուրքիա զայն վաղուց առեւանգած են եւ 

պարպած` իր էութենէ՛ն: Ժամանակն է, որ այս 

խախուտ փոխյարաբերութեան վերջ տրուի: Ժա-
մանակն է, որ բուն հարցը դրուի սեղանի վրայ 

յստակ ու մեկին: Ազրպէյճան պարտաւոր է հայ-
կական կողմին հայթայթելու խաղաղութեան ան-

շըրջանցելի երաշխիքներ: Ամէն այլ նախաձեռ-

նութենէ առաջ ան պարտաւոր է ստորագրելու 
միջազգայնօրէն երաշխաւորուած ոչ յարձակման 

ուխտագիր (non-aggression pact) մը եւ տալու 
ապացոյցը այդ ուխտագրի փաստացի կիրարկ-

ման, որպէսզի բանակցային գործընթացը փաս-

տացիօրէն սկիզբ առնէ` հետապնդելով երկուս-
տեք ընդունելի համաձայնութեան այն փաթեթը, 

որուն սահմանումը կ՛ընէ Դաշնակցութեան յայ-
տարարութիւնը, եւ որ կոչուած է արմատական 

լուծում բերելու ոչ միայն Հայաստանի եւ Արցա-
խի, այլեւ ամբողջ տարածաշրջանի անվտանգու-

թեան մեծ խնդրին: 
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Անցնող ապրիլ ամսուն, Թալիշի խրամատ-
ներէն մէկուն մէջ, հեռադիտակով ինծի ցոյց 

տուին դիմացը բլուրի մը վրայ գտնուող գիւղ մը, 

որուն ծայրը` կարմիր տանիքով տուն մը. «Դա 
Շահէն Մեղրեանի բնակարանն է», ըսին: 

«Դիմացը» ըսուածը Արցախի Շահումեան շըր-
ջանն էր, իսկ գիւղը` Շահէն Մեղրեանի ծննդա-

վայր Գիւլիստանը: Շահումեանի շրջանը այսօր 
կը մնայ բռնագրաւուած` Ազրպէյճանի կողմէ: 

Արցախի անկախութեան հռչակումով, 25 տա-

րի առաջ, հայութեան արդար իրաւունքներու վե-
րատիրացման հարցը մտաւ նոր փուլ` հողահա-

ւաքի գործընթացով: 

Անցնող դարու վերջին քառորդին արդէն հայ 
քաղաքական միտքը (յատկապէս` ՀՅ Դաշնակ-

ցութեան ճամբով) մշակած եւ զարգացուցած էր 

հայահաւաքի եւ հողահաւաքի ոչ միայն գաղա-
փարները, այլեւ` զանոնք գործնականացնելու 

միջոցները: Բոլորս ալ շատ լաւ կը գիտակցէինք, 
թէ հողը չի տրուիր: Հողին կարելի է վերատիրա-

նալ: Եւ կարելի է վերատիրանալ միայն արիւնով: 
Այդ արեան գինը վճարուեցաւ Արցախի ազա-

տագրումին համար: Իսկ այս ազատագրումին 

ամենակարեւոր քաղաքական փուլերէն մէկը Ար-
ցախի անկախութեան հռչակումն էր, 2 Սեպտեմ-

բեր 1991-ին: Օրին այս քայլը առնուեցաւ ամբող-
ջովին համահունչ Խ. Միութեան օրէնսդրութեան: 

Տարբեր խօսքով, Արցախի անկախութեան հռչա-

կումը կ՛ամբողջացնէ այն օրինական պայմանը, 
որ կ՛ամրապնդէ մեր իրաւունքներու պաշտ-

պանութիւնը` քաղաքական բնագաւառէն ներս: 
Ապրիլեան քառօրեայ պատերազմը անգամ մը 

եւս մեզի ցոյց տուաւ այն պարզ ճշմարտութիւնը, 
որ արդէն գիտէինք. հողը կը պաշտպանուի զէնք-

զինամթերքով, կռիւով, արիւնով: 

1994-էն ի վեր շարունակուող դիւանագիտա-
կան բանակցութիւնները անցան բազմաթիւ փու-

լերէ: Բազմաթիւ անգամներ, աշխարհի ճակա-
տագիրը տնօրինող մեծերը շատ յաճախ անձա՛մբ 

փորձեցին ճնշում բանեցնել հայկական կողմին 

վրայ (Քի Ուեսթ եւ այլն)` «հող` խաղաղութեան 
դիմաց» տարազը պարտադրելու համար: 

Այս բոլոր փորձերը ձախողութեան մատնուե-
ցան այն պարզ պատճառով, որ հայութեան հա-

մար հողը ենթակայ չէ սակարկութեան: Հողը, հո-

ղամասը, տարածքը, ի՛նչ անուն կ՛ուզէք` տուէք, 
ասոնք հայրենիքին մաս կը կազմեն, անոր մաս-

նիկն են: 
Ապրիլեան պատերազմէն ետք, երբ ա՛լ աւելի 

ցայտուն կերպով երեւան եկան Հայաստանը կա-
ռավարող համակարգին թերութիւններն ու թե-

րացումները, հող «տալ-չտալու» խնդիրը սկսաւ 

անլրջանալու: Բազմաթիւ միջավայրերէ ու յատ-
կապէս ընկերային ցանցերէ ներս սկսան լսուելու 

հողային հարցով «անզիջողութեան» ձայներ` ոչ 
թէ հայկական դիւանագիտութեան դիրքերը ամ-

րապնդելու, այլ սոսկ ՀՀ վարչակարգը քննադա-

տելու տրամաբանութեամբ: Ժողովրդային լեզ-
ւով, ըսուածին «ամբոխային տրամաբանութիւ-

նը» այն էր, որ` «հասէ՛ք ժողովուրդ, ասոնք հո-
ղերը պիտի տան, արդէն համաձայնելու վրայ են, 

մէջտեղ իջէք, որ արգելք ըլլանք»: Եւ սա վտան-

գաւոր երեւոյթ է, որովհետեւ Հայաստանի ու հա-
յութեան ապահովութեան խնդիրը դուրս կը հանէ 

իր լրջութեան բուն շրջագիծէն ու զայն կը վերա-
ծէ ներքին քաղաքական պայքարի զէնքի, շահա-

գործումի խաղաքարտի: Երբ մեր երկրի ապահո-
վութեան խնդիրը կը վերածենք ներքին պայքա-

րի դրամագլուխի, կը նշանակէ, թէ կը հարուա-

ծենք նոյնինքն այդ ապահովութեան խարիսխը: 
ԼՂՀ նախագահ Բակօ Սահակեան 1 Սեպտեմ-

բերին Ստեփանակերտի մէջ յայտարարեց, թէ 
Արցախի «անկախութիւնն 

ու անվտանգութիւնը բա-

ցառիկ արժէքներ են եւ են-
թակայ չեն շահարկում-

ների ու սակարկութեան: 
Մեզ համար չկայ վերա-

դարձ անցեալին: Իւրա-
քանչիւր նման փորձ յղի է 

անկանխատեսելի հետե-

ւանքներով եւ դատապար-
տըւած է ձախողման»: 

      Փ ա ս տ ա բ ա ն ա կ ա ն 
ամէնէն փայլուն, կամ ա-

մէնէն իտէալական կարո-

ղութիւնները պէտք է ունե-
նալ ՀՀ քաղաքական կա-

ռավարման այս 25-ամեայ համակարգը պաշտ-
պանել կարենալու համար: Գրեթէ անկարելի 

առաքելութիւն մը… Սա` իր կարգին: Բայց կարե-

լի չէ Հայաստանի համար ռազմավարական, 
ապահովական ու մահու կենաց խնդիր մը հակա-

իշխանական պայքարի շահագործման խաղա-
քարտի վերածել, անկախ անկէ, թէ իշխանու-

թիւնները ի՛նչ որակ կը ներկայացնեն: 
Քաղաքական հասունութեան ցուցանիշը պի-

տի ըլլայ այն, որ իշխանութիւններու համակիր-

ներ կամ ընդդիմադիրներ, բոլո՛րս, հայութեան 
բոլոր հատուածներն ու հոսանքները, մէկ բան 

միահամուռ կերպով, ներառեալ` ժողովրդային 
մակարդակի վրայ, պարտաւոր ենք յստակացնե-

լու մեր թշնամիներուն, որ 

– Առաջին. Արցախի կապակցութեամբ կը մեր-
ժենք որեւէ հողային զիջում, որովհետեւ այդ հո-

ղերը մեր հայրենիքին մաս կը կազմեն, հետեւա-
բար սակարկելի չեն: 

– Երկրորդ. ժողովրդային այս կեցուածքով 
ամրապնդել հայկական դիւանագիտութեան դիր-

քերը Արցախի հարցով բանակցութիւններուն ըն-

թացքին, մանաւանդ` այն տրամաբանութեամբ, 
որ հարցը սոսկ «հողային» չէ, այլ հայութեան 

հայրենիք Հայաստանի ֆիզիքական ապահովու-
թեան եւ գոյութեան երաշխիքի խնդիրն է: Եւ այդ 

երաշխիքին տնօրինումը միա՛յն հայութեան կը 

պատկանի: 
– Երրորդ. անդադար յիշեցնել Ազրպէյճանին, 

որ ինք տակաւին բռնագրաւած կը պահէ հայա-
պատկան Շահումեանի շրջանը, ի շարս այլ տա-

րածքներու, որոնք Հայաստանի գոյատեւումին ու 

ապահովութեան համար բանալի կարեւորութիւն 
կը ներկայացնեն: Այս կէտը լաւ ըմբռնելու հա-

մար անպայման կարիք չկայ Թալիշի խրամատ-
ներէն հեռադիտակով հանդիպակաց կողմը նայե-

լու: 
Հիմնականին մէջ այս երեք կէտերուն մէջ կը 

խտանայ այն հանգամանքը, որ Արցախը հայկա-

կան պետութեան արեւելեան դարպասն է: Եւ 
ինչպէս որեւէ դարպաս, զայն պարտաւոր ենք 

պահելու անառիկ, անկախ մեր երկրի քաղաքա-
կան ղեկավարութեան որակէն: 

Լոս Անճելըս, 1 Սեպտեմբեր 2016 

10  ՅՕԴՈՒԱԾ                                                          ՍԵՊՏ.-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2016   ԱՐՁԱԳԱՆԳ 

Արցախը Մեր Արեւելեան Դարպասն Է  
(Իսկ Որեւէ Դարպաս Ամուր Կը Պահուի) 

Վաչէ Բրուտեան 

Բանակցային  

Գործընթացի 

Նախապայմանը 
Կարօ Արմենեան 
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Հայրենի մամուլին մէջ ամէնօրեայ տեղեկու-

թիւն են` ժողովուրդին անգործութիւնը, աղքա-
տութիւնը եւ անօթութիւնը յատկապէս` Երեւա-

նի, Շիրակի եւ Տաւուշի շրջաններուն մէջ: Ապա-

քաղաքականացման ցայտուն երեւոյթ է չքա-
ւորութիւնը: Մեր պարագային` անհանդուրժելի, 

որ Ցեղասպանութենէն հարիւր տարի ետք հայ-
րենի մեր ժողովուրդը տակաւին կը մնայ սնունդ 

աղերսող ժողովուրդ: 
Մեր հիմնական հարցը, վերջին քսանհինգ 

տարիներուն, մեր երկիրը կարգի բերելու եւ Հա-

յաստանի պետականութեան ամրապնդման ու 
զարգացման հարցը եղած է: Այս հարցը ուղղակի 

կը դպչի` քաղաքական մեր ներկային, մեր ժողո-
վուրդի կենցաղին, մեր երկրի ապահովութեան, 

մեր պետութիւնը ունենալու իրականութեան, մեր 

այսօրուան` իր ամբողջ տուեալներով: 
Որո՞նք են Հայաստանի պետականութեան 

ամրապնդման անհրաժեշտ տուեալները: Բանա-
կը անշուշտ հիմնական դեր կը խաղայ երկրի 

ապահովութեան եւ պաշտպանութեան գործին 
մէջ: Մեզի նման զգացական ժողովուրդ մը ան-

կարող է անտարբեր մնալ իր բանակի քաջա-

գործութիւնները տեսնելով: Ապրիլեան չորսօր-
եայ պատերազմէն ետք հայը ըմբռնեց ճգնա-

ժամային պահու ընդհանուր ու մասնաւոր նշա-
նակութիւնը եւ կառչեցաւ իր բանակին, կառ-

չեցաւ իր հայրենասիրական քաջագործութիւն-

ներուն, սակայն, եւ դժբախտաբար, չկրցաւ կառ-
չիլ իր պետականութեան: 

Բանակը չի կրնար պետականութիւն կերտել: 
Բանակէն բացի` կան այլ գործօն տուեալներ, 

որոնք աւելի կարեւոր դեր կը խաղան պետա-

կանութիւն կերտելու գործին մէջ: Այդ տուեալ-
ները քաղաքականութիւն ըսուած գործին եւ 

հասկացողութեան մէջ կը պարփակուին եւ ժողո-
վուրդի առօրեային մաս կը կազմեն: Քաղաքա-

կան հասկացողութիւն է, օրինակ, արտադրու-
թեան եւ արտածումի կարելիութիւնները, իրա-

ւահաւասար բաշխումը, հաղորդակցութեան եւ 

երթեւեկի բարելաւման միջոցները, շինարարու-
թիւնը, ժողովուրդի կենցաղին հետ կապուած 

բազմաթիւ ենթակառուցային հիմնական տըւ-
եալները, ինչպէս, օրինակ, գործարաններ, ճամ-

բաներ, կոյուղիներ, ջուրի մատակարարում, խը-

նամքի կեդրոններ եւ այլն: Այս բոլորին անբա-
ւարար կառուցումն է, որ հեռու պահած է հայրե-

նի ժողովուրդը հանգստաւէտ ու բարեկեցիկ 
կեանքէ: Հեռու պահած է ժողովուրդը քաղաքա-

կանութենէն եւ պետականութենէն: Վերջին հաշ-
ւով, կենցաղային բարեկեցիկ իր կեանքը ապա-

հոված ժողովո՛ւրդն է, որ գիտակից ոստում կը 

կատարէ դէպի աւելի բարձր մակարդակի մարդ-
կային յարաբերութիւններ, կամ, մեր հասկացո-

ղութեամբ, դէպի ընկերվարական համակարգ: 
Այսօր հայրենի մեր ժողովուրդը, աշխատա-

ւորն ու գիւղացին, բանուորն ու մտաւորականը 

տակաւին չեն տիրացած իրենց ազատ ու անկախ 
հայրենիքին: Ահեթեթ է ներկայ մեր տնտեսական 

տագնապին ելքը փնտռել դրամատիրական կամ 
դիւանագիտական յարաբերութիւններու մէջ: 

Կասկածէ վեր է արմատական փոփոխութեան մը 

անհրաժեշտութիւնը, կամ` արտադրութեան ու 
սպառումի վերաբաշխման նոր համակարգի մը 

ստեղծումը: Ո՛չ մէկ ազատական քաղքենի միտք 
կամ հարստութիւն դիզած իշխանաւոր, մասնակ-

ցողական կամ հաւասարողական սկզբունքներով 
տնտեսական վերաբաշխումի կը ձգտի, կամ նոր 

համակարգի մը յոյսը կը ներշնչէ: Հո՛ս է արմա-

տական փոփոխութեան մը կարեւորութիւնը` 
հայկական արեւելումով ու գոյներով: Այսօր հայ-

րենիքը պէտք ունի արմատական փոփոխութիւն-
ներու, այսինքն` յեղափոխութեան, իսկ յեղափո-

խութեան թիրախը շահագործող տարրն է: 

Այս յեղափոխական փոփոխութիւնը կու գայ 
այն տեղէն, ուր գոյութիւն ունի Դաշնակցութիւ-

նը: Բարեբախտաբար Դաշնակցութիւնը այսօր 

մաս կը կազմէ իշխանութեան, մաս կը կազմէ 
նաեւ ժողովուրդին եւ յեղափոխական իր նկա-

րագիրով կ՛ազատագրէ ժողովուրդը կեղեքումէ, 

շահագործումէ ու չքաւորութենէ եւ, վերջին հաշ-
ւով, կը հաստատէ իշխանութիւն-ժողովուրդ շաղ-

կապուած ու հարազատ պետականութիւն մը: 
Հայրենի ժողովուրդին կեանքը յեղափոխա-

կան այս բարիքներով կարելի է սահմանել եւ յու-
սադրել: Հայ ժողովուրդը իր կեանքին ու քաղա-

քականութեան տէրը պահելու բարիքն է ասիկա: 

Հայ աշխատաւոր անհատին գործը արժեւորելն է 
եւ այդ գործին նիւթական, գաղափարական եւ 

բարոյական վերելք ապահովելն է, որ Դաշնակ-
ցութեան քաղաքական մնայուն օրակարգը կը 

բնորոշէ: Քաղաքականութիւն ըսուածը, համա-

կարգային եւ դիւանագիտական քլիշէ յղացքէն 
դուրս,` ամէնօրեայ եւ սովորական կեանքի բա-

րելաւման մնայուն գործն է: Հայուն քաղաքա-
կանութիւնը կապուած է իր հողին, տան, գործին, 

իր կենցաղին եւ քրտնախառն աշխատանքին, 
ինչպէս նաեւ` մշակութային հարստութեան: Իշ-

խանութեան գործը այս կեանքը ապահովելն է 

ժողովուրդին համար եւ արգիլել կեղեքման տա-
նող շեղումները: Այստեղէն կը բխի նաեւ երկրի 

պաշտպանութեան գործը: Հայրենիքը չի կրնար 
հզօր բանակ ունենալ, եթէ հայ գիւղացին, քաղա-

քացին, մտաւորականն ու շինարարը օտարացած 

են իշխանութենէն: Այդ բանակը շուտ կը յոգնի, 

կը պարտուի եւ ժողովուրդ կորսնցնելէն ետք` կը 

կորսնցնէ նաեւ հողը: 
Եւ, ինչպէս արդէն կը տեսնենք, ժողովուրդը 

կ՛արտագաղթէ երկրէն ոչ թէ պատերազմի պատ-

ճառով, այլ` կենցաղային հիմնական տուեալնե-
րու անբաւարարութեան պաճառներով, իշխա-

նութենէն հեռանալուն պատճառով, եւ այս պատ-
ճառները յաճախ անտեսուած կը մնան ռազմա-

վարական եւ քաղաքական մեր մտածողութեան 

եւ քննարկումներուն մէջ: 
Երբ ժողովուրդը կեղեքուած ու շահագործուած 

է, դժուար է սպասումի եւ ակնկալութիւններու 
մարտավարութեան դիմել: Ինչ որ անհրաժեշտ է 

այսօր, մեր անկախութեան տեւականութիւնը 
ապահովող յեղափոխութի՛ւնն է, որ հայ անհա-

տի բարեկեցիկ կենցաղը կ՛ապահովէ եւ առաջքը 

կ՛առնէ հայրենաքանդ արտագաղթին: 
Դիւանագիտական ճակատին վրայ շատ ընե-

լիք չունինք: Պէտք չէ ժամանակ վատնենք այդ 
ճակատին վրայ եւ մեր ուժերը պէտք է կեդրո-

նացնենք մեր երկիրը կարգի բերելու, կառուցելու 

ու հայ ժողովուրդին համար բարեկեցիկ կեանք 
ապահովելու գործին մէջ: Ա՛յս է քաղաքականու-

թիւն ըսուածը: Ասոր մէջ ո՛չ վիպապաշտութիւն 
կայ, ո՛չ ալ դիւանագիտական խորամանկութիւն: 

Այլ կայ իրական քաղաքական գործ, պետակա-
նութեան կառուցում: 

Քաղաքական մեր նիւթերը հարեւանցի նիւթեր 

չեն: Չեն նմանիր Մինսքի խմբակի ժողովներուն 
կամ Սարգսեան-Ալիեւ հանդիպումներուն, այլ 

կապուած են մեր հողին, մեր տան, արտադրու-
թեան եւ մեր առօրեային: Քաղաքականացման 

անհրաժեշտութեան ամենալո՛ւրջ պահն է, որ 

կ՛ապրինք այսօր: 

Քաղաքականացման Ժամանակն Է 
Ռազմիկ Շիրինեան 

Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկա-
խացման 25-ամեակը լաւ առիթ է հարց տալու 

մենք մեզի, թէ ի՞նչ կրնանք ընել ի խնդիր մեր 
հայրենիքի հզօրացման` զայն աւելի ապահով եւ 

աւելի բարգաւաճ երկրի մը վերածելու համար, 
երկիր մը, որ անփոխարինելի կորիզը ըլլայ ընդ-

միշտ` իբրեւ համայն հայութեան բնակավայրը, 

ուր ան կրնայ համախմբուիլ ի վերջոյ: 
Երբ կ՛ըսեմ` «մենք», առաջին հերթին հասկը-

նանք մեզմէ իւրաքանչիւրը, ամէ՛ն հայ անհատ. 
ի՞նչ կրնայ ընել մեզմէ իւրաքանչիւրը` անձնա-

պէ՛ս: 

Ամէ՛ն բանէ առաջ` ապրի՛լ Հայաստանով, 
ապրիլ Հայաստանի՛ համար, Հայաստանը ապ-

րեցնել մե՛ր մէջ: Եւ Հայաստան չի նշանակեր 

պարզապէս աշխարհագրական տարածք մը, պե-
տական սահմաններով երկիր մը, այլ կը նշանա-

կէ ժողովուրդ, կը նշանակէ մշակոյթ ու կը նշա-
նակէ պատմութիւն: Ուրեմն, ճանչնա՛լ այդ բոլո-

րը, հաղորդուի՛լ անոնցմով, իրազե՛կ ըլլալ իրա-

կանութեան: 
Ուստի նաեւ այցելել Հայաստան, մեր զաւակ-

ներն ու թոռներն ալ` մեզի հետ, որպէսզի ոտքե-
րուն տակ զգան հայրենի հողին ուժը` Արշակ 

արքային պէս, շնչեն օդը, ըմպեն ջուրը, մա՛ս 
կազմեն անոր առօրեային ոչ որպէս զբօսաշրջիկ, 

այլ` որպէս բնիկ, որ առայժմ հոն տեւական կայք 

հաստատելու կարելիութիւնը չունի, բայց նաեւ 
չէ՛ հրաժարած այդ երազէն: 

Այլեւ միշտ կարդա՛լ անոր մասին, ամէն օր 
կամ ամէն ժամ հետեւիլ անոր լուրերուն, զայն 

դարձնել մեր ամէնօրեայ կեանքին մէկ մասը, 

որպէսզի անո՛ր կշռոյթով բաբախէ մեր սիրտը… 
Բայց կայ աւելին: Կրաւորականէն պէտք է 

անցնիլ ներգործականին, առնելէն` տալո՛ւն: 
Նիւթապէս ու բարոյապէս: Ոմանք ընտանիք մը 

որդեգրելով, ուրիշներ` որբեր: Ոմանք ծրագրի մը 

մասնակից ըլլալով` ծառ տնկելով, ճանապարհ 
կառուցելով, պատմական կոթող մը վերանորո-

գելով, գիւղի մը ջրատար խողովակ հասցնելով, 
ուսանողի մը կրթաթոշակը հոգալով, արուեստա-

գէտի մը հիւրախաղերը կազմակերպելով եւ այլն: 
Քայլ մը առաջ երթալով` գո՛րծ ստեղծելով մեր 

հայրենիքին մէջ, գործարան հաստատելով, հայ-

րենիքի արտադրանքը արտածելով դէպի աշ-
խարհի տարբեր անկիւնները: Ընելիք չի պակ-

սիր, կարեւորը երեւակայութիւն, յանդգնութիւն, 
յարատեւութիւն ունենալն է եւ գործադրելու կամ-

քը, որովհետեւ ինչպէս Շիրազ կ՛ըսէր` «Լոկ ցան-

կանալով հարցեր չեն լուծւում»… 
Սակայն այս բոլորը սահմանափակ տարողու-

թիւն ունին, որքան ալ որ գումարուելով` կրնան 
մեծ չափերու հասնիլ: 

«Մենք»-ը նաեւ հաւաքականութիւնն է, հայու-
թիւնը` ի սփիւռս աշխարհի եւ ի Հայաստան: Իսկ 

հաւաքական ճիգը պարզ գումարումը չէ անհա-

տական ճիգերուն: Բազմապատկումն է, տակա-
ւին` քառակուսացումը, խորանարդացումը ու 

աւելի մեծ աստիճանացոյցով ընդլայնումը: 

25-Ամեակէն Անդին. Ի՞նչ Կրնանք Ընել 

Վրէժ-Արմէն 
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Ռիօ-2016 Ողիմպիական ամառնային 31-րդ 
խաղերուն մասնակցած, մէկ ոսկի եւ երեք ար-

ծաթ մետալներով Հայաստան վերադարձած մար

-զիկները փառահեղ ընդունելութեան արժանա-
ցան «Զուարթնոց» օդակայանին մէջ: 

Բոլոր անոնք, որոնք տեղւոյն վրայ, պատկե-
րասփիւռով թէ համացանցի միջոցով կրցան հե-

տեւիլ Օգոստոս 27-ին հայրենի ախոյեանին եւ 
փոխախոյեաններուն ժողովրդային ընդունելու-

թեան, իրենց զգացած յուզումին, բաւարարու-

թեան եւ հպարտութեան ընդմէջէն վստահաբար 
ունեցան միեւնոյն մտածումը` արժանի են այդ 

փառք ու պատիւին եւ աւելիի՛ն: 
Խաղերու կայացման ընթացքին Տէյվիտ Քլէյ 

Լարճ «Ֆորէյն Փոլիսի» ամսաթերթի կայքէջին 

վրայ օգոստոս 12-ին հրատարակեց յօդուած մը, 
որ լուսարձակի տակ կ՛առնէ Ողիմպիական խա-

ղերու ժողովրդականութեան եւ յաջողութեան 
գաղտնիքը` ազգային, ազգայնական եւ մինչեւ 

իսկ ցեղախմբային-քլանային, մէկ խօսքով, հա-

ւաքական ինքնութեան ամենաբնազդային եւ 
հիմնական ոգիին հրահրումը: 

«Այդպէ՛ս էր, կը գրէ «Տի Օլիմփիք սփիրիթ իզ 
անպրինտըլտ, ռապիտ նեշընալիզմ» յօդուածին 

հեղինակը, երբ այդ խաղերուն իրարու դէմ կը 
մրցէին հին յունական քաղաքներու մարզիկները, 

որոնք երբեմն իրենց կեանքի գնով իսկ կը ձըգ-

տէին յաղթանակին: Երբ 1896-ին ֆրանսացի Փի-
եռ տը Քուպերթէն վերակենդանացուց մարզա-

կան աւանդութիւնը` որպէս համաշխարհային 
հանդէսի, որուն նպատակն էր պանծացնել հա-

մամարդկային համերաշխութեան եւ բարի կամե-

ցողութեան ոգին,- կը շարունակէ յօդուածագիրը,
- եթէ նոյնիսկ հրաւիրուած ըլլային թուրք մար-

զիկները, վստահաբար պոյքոթի պիտի ենթար-
կէին իրենց դարաւոր թշնամիին` Յունաստանի 

կողմէ հիւրընկալուած այդ մարզախաղերը: Նոյն 
հարթակին վրայ, ազգայնական հունգարացիներ 

մերժեցին Աւստրօ-հունգարական կայսրութիւնը 

ներկայացնող խումբին մաս կազմել, եւ իրլան-
տացիները չուզեցին խառնուիլ անգլիացինե-

րուն` Միացեալ Թագաւորութեան պատուիրա-
կութեան մէջ»: 

Եւ այսպէ՛ս, գրութեան ամբողջ տեւողութեան 

Քլէյ Լարճ վեր կ՛առնէ անցնող 120 տարիներու 
միջազգային քաղաքական իրավիճակն ու տըւ-

եալ պատմական պահուն տիրող լարուածութիւն-
ները, որոնք այս կամ այն ձեւով արձագանգած 

են իրերայաջորդ Ողիմպիականներուն, յատուկ 

ուշադրութիւն դարձնելով անոնցմէ ոմանց. Ինչ-
պէս` 1936-ին նացիական Գերմանիոյ հիւրընկա-

լած խաղերը եւ 1972-ի Միւնիխի մէջ իսրայէլացի 
մարզիկներու սպանդը: Այս բոլորով հանդերձ, 

մարզախաղերը պահած են իրենց գրաւչութիւնը, 
մարզական սխրանքներն ու երեւոյթները, ինչ-

պիսին էին Ռիօ-2016-ին Պոլթ եւ Ֆելփ, չեն կոր-

սընցուցած իրենց պատճառած հմայքը, ի՛նչ ազ-
գութեան ալ պատկանի հանդիսատեսը: 

Ճիշդ է, որ մարզիկները իրենք երբեմն ան-
մասն չեն մնացած մեղկութիւններէ, ինչպէս, 

օրինակ, մրցումի աւարտին հակառակորդին բա-

րեւելու մերժումը, բայց ընդհանրապէս տիրա-
պետող եղած է մարզական բարձրութեան վրայ 

մնալու ոգին, եւ պարտուողները յարգանքի 

տուրք գիտցած են տալ իրենցմէ լաւ եղողներուն: 
Միջազգային քաղաքական լարուածութիւն-

ներէն, ազգամիջեան հակամարտութիւններէն 

անկախ, Ողիմպիականները նաեւ յաճախ բեմ կը 
հանդիսանան ազգային, ընկերային թէ մարդ-

կային իրաւունքներու խախտումի դէմ բողոքնե-
րու ցուցականութեան, բռնաբարումները տեսա-

նելի դարձնելու եւ պայքարողներուն ձայնը լսելի 
դարձնելու համար: Խօսքը չի վերաբերիր արիւ-

նահեղութեան ու վայրագութեանց, որոնք չեն 

կրնար արդար բողոքի ձայն ըլլալ երբեք, երբ ան-
մեղ զոհերու պատճառ կը դառնան: 

Ռիօ-2016-ի առիթով լատինամերիկեան յա-
ռաջդիմական մամուլը յիշեցուց նախորդ տար-

ւան ընթացքին իտալացի գրող Ռիքքարտօ Կաց-

ցանիկայի մէկ յօդուածը` Մեքսիքօ-1968-ի խաղե
-րուն Միացեալ Նահանգներէն սեւամորթ 

մարզիկ-ներ Թոմի Սմիթի եւ Ճոն Քարլոսի 
անմահացած պատկերը` սեւ ձեռնոցներով, 

բռունցքնին վեր, գլուխնին կախ եւ ոտաբոպիկ` 
աշխարհին յիշեց -նելու սեւամորթներու 

ըն կերային  իրաւ ու նքն ե -րուն  հա մա ր 

պայքարողներուն մասին: Սեւ ձեռ-նոցով 
բռունցքը, յիշեցնենք, Մալքոլմ Էքսի հիմ-նած 

«Սեւ յովազներ» կազմակերպութեան խոր-
հըրդանիշն էր: Մարզիկները այդ բողոքի ժեսթը 

(կեցուածքը) ընելու յանդգնութիւնը ունեցան, 

երբ մետալներու բաշխումի ժամանակ կը հնչէր 
Միացեալ Նահանգներու քայլերգը: 

Նման ժեսթ, որ երբեք չկրկնուեցաւ նման 

հանդիսութեան մը, օրին աշխարհին ուշադրու-
թիւնը գրաւեց, երկրորդական մակարդակի ան-

ցան Ողիմպիականն ու բոլոր մետալները, եւ աշ-
խարհով մէկ խօսուեցաւ Միացեալ Նահանգներու 

մէջ տիրող ցեղապաշտութեան եւ խտրականու-

թեան շարունակման մասին: Երկու մարզիկները 
արտաքսուեցան երկրի Ողիմպիականի հաւաքա-

կանէն եւ տուն վերադառնալով` ենթարկուեցան 
հալածանքի եւ մինչեւ իսկ մահուան սպառնա-

լիքներու: Ի վերջոյ, սակայն, պատմութիւնը եր-

կու մարզիկներուն տուաւ իրենց արժանի տեղը. 
Քալիֆորնիոյ Սան Խոսէ պետական համալսա-

րանի քեմփըսին (շրջափակ) մէջ զետեղուած է 
սեւամորթներու արժանապատւութիւնն ու ընկե-

րային իրաւունքները ամէն բանէ վեր դասած եր-
կու մարզիկները անմահացնող արձան մը: 

Այդ արձանին վրայ, սակայն, չկայ երրորդ ան-

ձը, ան, որ 200 մեթր վազքին 19:78 երկվայր-
կեանով մրցանիշ կոտրած Թոմի Սմիթէն ետք 

20:06 երկվայրկեանով արծաթեայ մետալին ար-
ժանացած էր: Պատմութիւնը ընդհանրապէս չի 

յիշեր զինք` աւստրալիացի մարզիկ Փիթըր Նոր-

մընը, որուն մասին է Կացցանիկայի յօդուածը: 
Իրականութեան մէջ Նորմըն նոյնքան արժանա-

պատիւ տեղ ունի այդ արդար բողոքի մարմնաց-
ման մէջ, որքան` երկու գլխաւոր դերակատար-

ները: 

Այսպէս, Սմիթ եւ Քարլոս բեմ բարձրանալէ 
առաջ մօտեցած են սպիտակամորթ Նորմընին 

եւ` հարց տուած, թէ կը հաւատա՞ր հաւասար ի-
րաւունքներու: Քիչ մը զարմացած` Նորմըն ըսած 

է, որ այո՛, կը հաւատար: Ասոր վրայ երկու 

մարզիկները իրեն յայտնած են իրենց մտադրու-
թեան մասին: Սմիթի վկայութեամբ, Նորմըն ան-

միջապէս զօրակցած է անոնց: Աւելի՛ն. քանի որ 
Սմիթ եւ Քարլոս միայն մէկ զոյգ սեւ ձեռնոց ու-

նէին, սկիզբը որոշած էին չգործածել այն: Բայց 
Նորմընը իրենց ըսած է, որ ետքայլ պէտք չէ ընեն 

եւ` առաջարկած, որ մէկը աջ ձեռքին անցընէ 

ձեռնոցը, միւսը` ձախ: Այդպէս ալ կ՛երեւին Սմիթ 
եւ Քարլոս նկարին մէջ, մէկը աջ եւ միւսը ձախ 

բռունցքները վեր, ոտաբոպիկ որպէս խորհրդա-
նիշ ոչ միայն սեւամորթներու խտրականութեան 

դէմ բողոքի, այլ նաեւ` ի պաշտպանութիւն բոլոր 

ընչազուրկերուն եւ շահագործուողներուն: 
Սեւամորթ եւ տեղածին բնակչութեան դէմ 

խտրականութեան եւ հալածանքի երկար պատ-
մութիւն ունեցող աւստրալիական կառավարու-

թիւնը, իր կարգին, չներեց Նորմընին: Մարզիկը 

ստիպուեցաւ հեռանալ ասպարէզէ, վերածուեցաւ 
փարիայի, հալածուեցաւ, եւ Սիտնի-2000-ին կա-

ռավարութիւնը երկրի բոլոր մարզիկներուն յա-
տուկ հրաւէր ուղղեց` բացի Փիթըր Նորմընէն: 

Լքուած ու անգործ, մոռցուած աշխարհէն, ընկըղ-
մեցաւ ալքոլամոլութեան մէջ եւ մահացաւ 2005-

ին: Սմիթ եւ Քարլոս ներկայ գտնուեցան անոր 

թաղման եւ առաջին գիծի վրայ էին Նորմընի դա-
գաղը ուսամբարձ փոխադրողներու կարգին: 

Ամբողջ այդ տարիներուն ընթացքին Նորմընի 
ուղղակի թէ անուղղակի ձեւով դիմումներ եղած 

են զղջումի խօսք ըսելու, ինչ որ եւ կրնար թերեւս 

իրեն վերադարձնել իր փառքն ու աւելին, սակայն 
ան ամէն անգամ մերժած է այդ նուաստացման 

ենթարկուիլ եւ հաստատ մնացած` իր հաւատա-
ցած սկզբունքներուն վրայ: Նշենք, որ Կացցանի-

կայի յօդուածը յիշեցուցած Ափորրէա կազմակեր-
պութեան համացանցային էջին վրայ Ռիօ-2016-

ին ամբողջ ընթացքին զանազան յօդուածներ 

լոյս տեսան քաղաքին եւ երկրին մէջ իշխանու-
թիւններու դէմ բողոքի ցոյցերն ու ելոյթները 

լռեցնելու կոչուած միջոցառումներուն մասին… 
Ողիմպիականներու առնչակից կարելի չէ մո-

ռացումի տալ ամենահզօր դրամագլուխը եւ 

անոր ազդեցութիւնը: Նախ եւ առաջ յստակ է, որ 
Ողիմպիական կազմակերպող որեւէ քաղաքի հա-

մար պատմութեան անցնելու այդ պատիւը բազ-
մամիլիառ գումարներու ներդրումի կը նայի: Ան-

կախ կազմակերպական ամէն կարգի մարտա-

հըրաւէրներէն, զուտ տնտեսական տեսանկիւնէ 
ճիշդ է, որ նման ներդրում աշխատատեղի կը 

ստեղծէ, գոնէ պարագայաբար, միեւնոյն ժամա-
նակ, սակայն, քիչեր կը յիշեն, որ նման գումար-

ներ իրենց հետ կը բերեն նաեւ փտածութիւն եւ 
իրաւունքներու բռնաբարում: Աթլանթա, Սիտնի 

եւ Լոնտոն, զարգացած տնտեսութիւններ, այն-

քան ալ բարացուցական չեն նման ենթադրու-
թեան համար: 

Բայց պէտք է յիշեցնել, որ Չինաստանի մէջ 
ամբողջ թաղամասեր փլուզուեցան` առանց շատ 

մտիկ ընելու ընդհանրապէս համեստ եւ աղքատ 

դասակարգի տեղւոյն բնակիչներու բողոքը: 
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Եւ արդեօ՞ք Յունաստանի տնտեսական փլուզ-

ման ու այսօրուան տագնապին արմատները կու 
գան Աթէնք-2004-էն: Ոստիկանական վէպերու 

հեղինակ Փեթրոս Մարքարիս առնուազն շատ 

կասկած չունի այդ մասին: Անշուշտ կարելի է 
ըսել, որ եղածը գրականութիւն է, Մարքարիս 

տնտեսութենէ չի հասկնար եւ անտեսել, որ յա-
ճախ տաղանդ ունեցող գրողներուն տեսլականը 

աւելի հարազատօրէն կ՛արտայայտէ երկրի մը, 

ժողովուրդի մը եւ հասարակութեան մը ճշմար-
տութեան պահը, քան` ազատ շուկայականու-

թեան ծանօթ յանկերգներու արտասանութեան 
թեկնածուները: 

Գրականութենէ հեռու, տնտեսագիտական թէ 
հասարակագիտական բազմաթիւ ուսումնասի-

րութիւններ կու գան փաստելու մարքսեան այն 

համոզումը, որ նիւթական ենթակառոյցն է, որ 
հասարակական երեւոյթներու պատճառական 

բացատրութիւն կու տայ որոշ չափով (այսինքն 
այնքան, որքան` հասարակագիտական տեսու-

թիւնները, որոնք մարգարէութիւններ չեն, թոյլ 

կու տան իմանալու) Ողիմպիականներուն ամէ-
նէն աւելի շքանշաններ ապահովողներու մասին: 

Այսպէ՛ս, Ռիօ-2016-էն մէկ ամիս առաջ Փրայս 
Ուաթըրհաուս ելեւմտական գործարքներու խոր-

հըրդատուական գործակալութիւնը շրջագայու-
թեան մէջ դրաւ ուսումնասիրութիւն մը, որ իբրեւ 

մեկնակէտ ունենալով երկրի համընդհանուր հում 

արտադրութիւնը եւ նախապէս Ողիմպիական-
ներուն արձանագրած արդիւնքը` կը նախատե-

սէր առաւելագոյն մետալներ ապահովող առաջին 
տասը երկիրները` Միացեալ Նահանգներ, Չի-

նաստան, Ռուսիա, Մեծն Բրիտանիա, Գերմանիա, 

Աւստրալիա, Ֆրանսա, Ճափոն, Հարաւային Քո-
րէա եւ Իտալիա: Տեղերու փոքր տարբերութեամբ 

կանխատեսումը ճիշդ դուրս եկաւ: 
Նոյնանման ուսումնասիրութիւն մը հրապա-

րակած էր նաեւ Կոլտմըն Սաքս, որ կ՛եզրակաց-

նէր, թէ երկրի մը տնտեսական յաջողութիւնը կը 
բարելաւէ Ողիմպիականին մետալներ շահելու 

անոր կարելիութիւնները: Այս պատճառական 
ընդհանուր կապը չի ժխտեր այլ ազդակներու դե-

րը: Օրինակ` Զուիցերիոյ նման զարգացած երկիր 
մը այնքան ալ լաւ դիրք չգրաւեց մետալներու 

տախտակին վրայ, մինչ Քենիա 13 մետալի տի-

րացաւ: Հոս է, որ տարբեր ազդակներ կը մտնեն 
հաշուարկի մէջ, որոնց կարգին` հողատարածու-

թիւն եւ բնակչութեան թուաքանակ, մարզական 
աւանդութիւն, մասնագիտութիւն եւ այլն: Փաս-

տօրէն Քենիայի մետալներէն 12-ը աթլեթիզմի եւ 

վազքի կը վերաբերին: 
Այս ուսումնասիրութեանց եզրակացութիւննե-

րը ճակատագրապաշտական տուեալներ չեն ան-
շուշտ, բայց կրնան որեւէ երկրի ուղեցոյց ըլլալ 

ե՛ւ իր սահմանափակումները իմանալու, ե՛ւ նաեւ 
իր հնարաւորութիւնները լաւագոյնս արժեւորե-

լու: 

Այսպէ՛ս, Հայաստան եւ Ազրպէյճան շատ հա-

ւանաբար խորհրդային տարիներէն մնացած հա-

մանման մարզական աւանդութիւններ ունին, 

բայց տնտեսական աճի տարբերութիւնը նկատի 
ունենալով` թերեւս հասկնալի ըլլայ, թէ ինչո՛ւ 

Ազրպէյճան 18 մետալ շահեցաւ եւ Հայաստան` 
4: Կարելի է ենթադրել, որ Ազրպէյճանի մէջ Ո-

ղիմպիականի պատրաստութեան համար շատ 

աւելի ներդրումի հնարաւորութիւն կար, քան` 
Հայաստանի: Այս տողերը չեն ենթադրեր, որ Հա-

յաստանի յաջողութեան չափանիշը Ազրպէյճանի 
թէ որեւէ այլ երկրի հետ համեմատութիւնն է, ոչ 

ալ արդար է անտեսել այն զոհողութիւնը, որ հա-
զարումէկ մարտահրաւէրներու դէմ յանդիման 

գտնուող պետութիւնը յանձն առած է 32 մարզիկ-

ներ ուղարկելու Ռիօ: Պարզապէս անհրաժեշտ է 
քննարկել, թէ համապատասխան մարմինները 

կրնա՞ն աւելին ընել, երբ տաղանդը չէ, որ կը 
պակսի հայրենի մարզիկներուն: 

Մեր ուրախութեան գինիին ջուր խառնել չէ, 

նաեւ` ուշադրութեան առարկայ դարձնելը այն 
համեստ պայմանները, որոնց մէջ կ՛ապրին ու կը 

մարզուին մետալակիրները, որքան ալ վստահա-
բար անոնց պայմանները բարելաւող եւ ապագայ 

երաշխաւորող մեկենասներ պիտի գտնուին: Ող-

ջունելով հանդերձ այդ մարդոց անկեղծ նախան-
ձախնդրութիւնը, թոյլ թող տրուի նաեւ մաղթելու, 

որ համակարգային արմատական փոփոխու-
թիւնները յանգին անոր, որ մեր մարզիկներուն 

պայմանները բարելաւուին մետալներ շահելու 
համար եւ ոչ թէ մետալներ շահելու պատճառով: 

Արթուր Ալեքսանեան իր յաղթանակը նուիրեց 

նահատակ Ռոպերթ Աբաջեանին, ապրիլեան 
պատերազմի զոհերուն եւ սահմանապահ զին-

ւորներուն. ժեսթ մը, որ համազօր է փոքր ազգի 
մը բողոքի ձայնին` ընդդէմ Արցախի ինքնորոշ-

ման իրաւունքը անտեսող միջազգային անար-

դարութեան: 
Թերեւս այն չունենայ այն միջազգային հնչե-

ղութիւնը, որ Սմիթի ու Քարլոսի բողոքի ցուցադ-
րութիւնը ունեցաւ ատենին: Բայց Ալեքսանեան 

հազիւ թէ այդ յաւակնութիւնը ունեցած ըլլայ: 
Իրը նախ եւ առաջ սիրոյ ու հայրենասիրութեան 

պատգամ մըն է հայ ժողովուրդին, յարգանքի 

տուրք մը` բոլոր անոնց, որոնք վստահաբար 

կրնային ու կրնան փայլիլ մարզախաղերու, գի-

տութեան թէ արուեստի մէջ, բայց սահմանին 
արթուն պահապաններն են: Այդ պատգամը լա-

ւագոյնս կ՛ընկալուի, եթէ սահմանէն ներս ստեղ-

ծըւին համակարգային այն պայմանները, որոնք 
ընկերային արդարութեան, կենսամակարդակի 

բարելաւման եւ պայծառ ապագայի յոյս ներ-
շընչեն Ալեքսանեաններու սերունդին եւ անոնց-

մէ ետք գալիք բոլոր հայորդիներուն: 

 

Տարիներ շարունակ հնչող պատերազմի 

սպառնալիքը եւ չդադարող սադրանքներին ու-
ղեկցող ֆիզիքական կորուստները որպէս ուժա-

յին ճնշման միջոց օգտագործող Ազրպէյճանը 

փորձում է հոգեբանօրէն պարտադրել մեզ հաշ-
տըւելու այն մտքի հետ, որ այս ամէնը մի օր 

պէտք է աւարտուի, իսկ պարտադրուած վերջա-
բանը թելադրում է իր պայմանները: Եւ երբ մենք 

սկսում ենք անընդհատ քննարկել խաղաղու-

թեան հասնելու փոխզիջումային տարբերակ-
ները, տպաւորութիւն է ստեղծւում, որ այդ խա-

ղաղութիւնն ու հանգստութիւնը առաւելապէս 
մեզ են անհրաժեշտ, իրավիճակից ելք են մեզ 

համար: 
Այլ խօսքով, յաղթած կողմը դառնում է զիջող, 

իսկ պարտուող կողմը թելադրող: 

Այսպէս, մենք յայտնւում ենք սխալ ընթացքի 
մէջ: Նոյն ապրիլեան դէպքերը փաստեցին, որ 

հայ ժողովրդի համար անընդունելի են պար-
տադրուած լուծումները եւ արդարացիօրէն վերա-

գըտածը պահպանելու եւ պաշտպանելու համար 

նա պատրաստ է ամենամեծ զոհողութիւնների: 
Իսկ ինչո՞ւ հակառակորդ կողմին պէտք չէ 

ներշնչել այն մտավախութիւնը, որ չկշռադատ-
ւած արկածախնդրութիւնների դիմաց կորուստ-

ները կարող են լինել շատ ծանր: Չէ՞ որ այս գար-

նանը, չնայած նախնական զգալի առաւելութիւն-
ներին, նրա կորուստները բազմապատիկ անգամ 

գերազանցում էին, եւ եթէ սկսուած բեկումը շա-
րունակուէր, վերջիններիս համար հետեւանք-

ները իսկապէս էլ շատ աւելի շօշափելի ու ծանր 
կարող էին լինել: Հայ զինուորը չէր վախեցել, 

հայ զինուորը պատրաստ էր շարունակելու կռիւը 

եւ այս հանգամանքը ամենածանրակշիռ փաս-
տարկն է` վերն ասուածի օգտին: 

Այս դիմակայութիւնը կարող է դեռ երկար շա-
րունակուել եւ դրանից ո՛չ յոգնելու ու ո՛չ էլ յու-

սահատուելու իրաւունք ունենք: Պատմական 

օրինաչափութեամբ սեփական ճակատագրի 
տնօրինումը կրկին սեփական ձեռքը վերցրած ժո-

ղովուրդը, այո՛, դեռ երկար է պայքարելու` մին-
չեւ իր անվտանգ գոյութեան խնդիրը կարողա-

նայ լուծել: Սա մի փորձութիւն է, որը բախելու էր 
մեր դուռը, հէնց որ ինքներս կը դառնայինք մեր 

երկրի տէրը: Միամիտ է կարծելը, որ եթէ մենք 

աւելի խոհեմ կամ աւելի զիջող լինենք, դարաւոր 
թշնամին ըստ արժանւոյն կը գնահատի այդ 

կեցուածքը: Մեր նկատմամբ այդ թշնամու ունե-
ցած տրամադրութիւնները բխում են ոչ թէ մեր 

վարքից, այլ` իր յաւակնութիւններից: Թուրքա-

կան պետական մտածողութեան համար այսօր էլ 
15 թուականի մեղաւորները մենք ենք: Տարբեր չէ 

ազրպէյճանցիների պարագան: 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը ար-

դէն 25 տարի կառուցում ու հզօրացնում է իր պե-

տականութիւնը: Ազատագրուած տարածքները 
ծածկւում են նոր ճանապարհների ու բնակավայ-

րերի ցանցով: Այս ամէնը հայկական կողմի պա-
տասխանն է ազրպէյճանական պահանջներին ու 

պայմաններին: Այս գործընթացը անկասելիօրէն 
պէտք է շարունակուի ու խորանայ: Առկայ մար-

տահրաւէրը ոչ ոք չի փաթաթել մեր վզին, մենք 

ենք այն որդեգրել եւ ճանապարհի կէսից նահանջ 
չի կարող լինել: Անհրաժեշտ է դիմանալ ու դի-

մագրաւել հայկական անկախ պետականութիւն-
ների առջեւ ծառացած առաջին բարդ փորձութիւ-

նը: 

Դրօշակ, 8 Սեպտեմբեր 2016 
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Արցախի մուտքին, անցագրերու ստուգման 
կէտէն առաջ, եթէ ձախ թեքուիք եւ շարունակէք 

հողէ ճանապարհով, մօտ մէկ ժամ քշելէ ետք կը 
հասնիք Հակ գիւղը: Պատմական այս գիւղը Քա-

շաթաղի շրջանի վերաբնակեցուած համայնքնե-

րէն մէկն է: Հակը Քաշաթաղի այն քիչ գիւղերէն 
էր, որ մնացած էր հայկական` մինչեւ 1918 թը-

ւականը, դիմադրելով բռնի հայաթափման բոլոր 
փորձերուն: 1918-ին նորաստեղծ Ազրպէյճանի 

Հանրապետութեան «ասկեար»ները յաջողեցան 

հեռացնել Հակի հայերը իրենց պապենական 
բնակավայրէն, եւ հետագային շրջանը կցուեցաւ 

Խորհրդային Ազրպէյճանին: Հակը ազատագրուե-
ցաւ 75 տարի յետոյ եւ այսօր Լեռնային Ղարաբա-

ղի Հանրապետութեան Քաշաթաղի վարչական 

շրջանի գիւղերէն մէկն է: 
29 Օգոստոսին, «Թուֆէնքեան հիմնադրամ»ի 

կազմակերպութեամբ, խումբ մը ամերիկահայ 
բարերարներու եւ յայտնի գրող Քրիս Պոհճալեա-

նի հետ մեկնեցանք Հակ` ծանօթանալու գիւղի 
կարիքներուն եւ մասնակցելու 39 երեխաներու 

մկրտութեան արարողութեան: Գիւղ տանող ճա-

նապարհը աւելի քան անմխիթար վիճակի մէջ 
էր` քարքարոտ եւ փոսերով լեցուն, բայց շրջանի 

բնութեան արտակարգ գեղեցկութիւնը մեր ու-
շադրութիւնը կը շեղէր խորտուբորտ ճամբայէն: 

Իսկ ամէն անգամ, երբ ճանապարհին կը հան-

դիպէինք հայկական հին յուշարձանի մը, արդէն 
ամբողջութեամբ կը կլանուէինք Հայաստանի 

պատմական այս շրջանը վերականգնելու գաղա-
փարով ու կը մոռնայինք փոսերն ու քարերը: 

Հակ հասանք կէսօրէ ետք ժամը 4:00-ին եւ 
անմիջապէս ուղղուեցանք Ս. Մինաս եկեղեցի, 

ուր հաւաքուած էին 39 երեխաներ` Հակէն եւ 

Բերձորի մանկատունէն, պատրաստ` հայ քրիս-
տոնեայ մկրտուելու: 1673-ին կառուցուած Ս. Մի-

նաս եկեղեցին ազրպէյճանցիները վերածած էին 
ախոռի, բայց Հակի ազատագրումէն ետք, կիսա-

փուլ եւ հրդեհուած այս աղօթավայրը 2009-ին 

վերանորոգուեցաւ «Թուֆէնքեան հիմնադրամ»-ի 
ջանքերով: 

Երեխաները մկրտելու համար Ս. Մինաս եկած 
էր նաեւ արցախեան ազատամարտի մասնակից 

տէր Յովհաննէս քահանան, որ իր ընտանիքին 

հետ տարիներով մնացած էր Գանձասարի վանք 
ու մասնակցած` վանքի պաշտպանութեան մար-

տերուն եւ յետոյ`  Ս. Դադի վանքի ազատագրու-
թեան կռիւին: Բոլորս ալ լեցուած էինք հպար-

տութեամբ ու անբացատրելի յոյզերով, մանա-
ւանդ երբ այցելուներուս կնքահայրութեան պար-

տականութիւն տրուեցաւ եւ այսպէս, ազատագ-

րըւած տարածքներու վրայ, վերանորոգուած 
եկեղեցւոյ մէջ, ազատամարտիկ քահանայի ա-

ռաջնորդութեամբ մասնակից եղանք 39 փոքրիկ-
ներու սուրբ միւռոնով օծումին: 

Յայտնապէս յուզուած էր ամերիկահայ գրող 

Քրիս Պոհճալեանը: Առաջին անգամ էր, որ Ար-
ցախ կ՛այցելէր եւ ամէն ինչ կը դիտէր գրողի հե-

տաքրքրասէր աչքերով: Քրիս ծանօթացաւ Ան-
տոն Աբգարեանին, անոր  յղի կնոջ` Արեգնազին 

եւ անոնց նոր մկրտուած երեք երեխաներուն: 
Անտոն պատմեց, որ ապրիլին, երբ ազրպէյճա-

նական յարձակումը սկսաւ, ինք երեխաները վըս-

տահեցաւ իր կնոջ ու մօր եւ կամաւոր մեկնեցաւ 
ճակատ` պաշտպանելու հայրենի հողը: 20 օր 

շարունակ մնաց խրամատներուն մէջ` դիմադ-
րելով ազրպէյճանցիներու յարձակումներուն: 

– Իսկ երեխաներդ, կինդ, մայրդ ի՞նչ ըրին,- 

հարց տուաւ Քրիս: 
– Նրանք էլ գիւղը պահեցին, մեր բոստանը 

մշակեցին, անասուններին կերակրեցին: Ի՞նչ 
անէին, սա մեր հայրենիքն է, մենք գնալու տեղ 

չունենք,-  պատասխանեց Անտոն: 
Քրիս երկար զրուցեց Անտոնի եւ իր ընտա-

նիքի անդամներուն հետ: Բայց արդէն ուշ էր, եւ 
մենք պէտք էր հասնէինք Ստեփանակերտ: Յա-

ջորդ օր երկար ճանապարհորդութիւն ունէինք 
դէպի Հադրութ, Առաջամուղ եւ Իշխանաձոր: 

«Տուն Կառուցողը Հող Չի Յանձնի» 
Արցախի Հադրութի շրջանի Առաջամուղ գիւղը 

ազատագրուած տարածքներուն վրայ կառուց-

ւելու սկսաւ 2004 թուականին, «Թուֆէնքեան» 
հիմնադրամի եւ ԼՂ Հանրապետութեան իշխա-

նութիւններուն համատեղ ջանքերով, հետագա-

յին նաեւ` Արեւելեան Ամերիկայի «Արցախ» ֆոն-
տին մասնակցութեամբ: Արցախի ազատագրը-

ւած տարածքները վերաբնակեցնելու ծրագիր-
ներուն մէջ Առաջամուղը յատուկ տեղ կը գրաւէ, 

որովհետեւ անիկա նախկին թրքաբնակ գիւղի մը 
վերականգնումով չէ՛ հիմնադրուած, այլ հիմ-

նովին նոր կառուցուած է եւ Արցախի հարաւը 

գտնուելով` բաւական մօտիկ է թէ՛ Իրանին, թէ՛ 
հայ-ազրպէյճանական այսպէս կոչուած շփման 

գիծին: 
Արցախի անկախութեան տօնի նախօրեակին 

«Թուֆէնքեան» հիմնադրամը ամերիկահայ բա-

րերարներու եւ յայտնի գրող Քրիս Պոհճալեանի 
համար յատուկ շրջագայութիւն մը կազմակեր-

պեց ազատագրուած տարածքներուն մէջ, որպէս-
զի անոնք մօտէն ծանօթանան վերաբնակեցուող 

գիւղերու խնդիրներուն եւ կարիքներուն: Օգոս-
տոս 31-ին Ստեփանակերտէն ճամբայ ելանք դէ-

պի Առաջամուղ, բայց նախ որոշեցինք կանգ առ-

նել Հադրութի Տող գիւղը, ուր մեր բարերարներէն 
մէկը ստանձնած էր ծանրօրէն վիրաւորուած զին-

ւորի մը տան վերանորոգումը: 
Շինարարական աշխատանքները կ՛ընթանա-

յին` ըստ մեր ծրագիրներուն, բայց աւելի ուրա-

խալին ա՛յն էր, որ վիրաւորուած զինուորակա-
նը` Վաչականը, ապաքինած էր արդէն եւ կը 

պատրաստուէր վերադառնալու ծառայութեան: 
Սուրճ խմելէ եւ իր կնոջ պատրաստած համեղ 

գաթաները համտեսելէ ետք, շուրջ մէկ ժամ քշե-

ցինք ու հասանք Առաջամուղ: Հոն էին նաեւ քա-
նի մը լրագրողներ, որոնք եկած էին գրելու Առա-

ջամուղի մասին եւ հարցազրոյց ունենալու առա-
ջին անգամ Արցախ այցելող Քրիս Պոհճալեանի 

հետ: 
Լրագրողները անմիջապէս շրջապատեցին 

մեզ եւ սկսան հարցուփորձ ընելու գիւղին մասին: 

Բացատրեցինք, որ գիւղի բնակիչներուն մէկ մա-
սը Պաքուի փախստականներ են. կան նաեւ զին-

ւորականներու ընտանիքներ եւ հարեւան շրջան-
ներէ եկած հայեր: Լրագրողներուն ցոյց տուինք 

գիւղին դպրոցը, որ կը պատրաստուէր վերամու-

տի, ապա միասին գացինք գիւղին կողքը` 
սփիւռքահայ գործարար եւ «Թուֆէնքեան» հիմ-

նադրամի հոգաբարձու Ֆրետ Հայրապետեանին 
հիմնած Նուռի այգին, շրջագայեցանք նոր կա-

ռուցուող թաղամասը եւ բացատրութիւններ տը-
ւինք բնակարանաշինութեան աշխատանքներուն 

մասին: 

Լրագրողներուն չափ եւ աւելի, Առաջամուղով 
տպաւորուած էին նաեւ ամերիկահայ բարերար-

ներն ու գրող Քրիս Պոհճալեանը, որոնք գիւղի 
հիմնումին, ընդարձակման ու զարգացման մէջ 

հայու վերապրումի ոգին ու տոկունութիւնը կը 

տեսնէին: «Հիանալի՛ է, սա պարզապէս հիանա-
լի՛ է: Սա մեր` հայ ժողովուրդի, գոյապայքարի 

յաղթանակն է», ըսաւ Պոհճալեան լրագրողնե-
րուն, երբ անոնք ուզեցին հասկնալ, թէ ի՞նչ կը 

զգար ան` տեսնելով ազատագրուած տարածք-

ներն ու հակառակ բոլոր դժուարութիւններուն` 
անոնց վրայ կեանք ծաղկեցնելու վճռակամու-

թիւնը: Լրագրողներէն մէկը մօտեցաւ նաեւ 
«Թուֆէնքեան» հիմնադրամի Արցախի գրա-

սենեակի պատասխանատուին` Էդիկին. «Հողե-
րու յանձնումին մասին բանակցութիւններ են 

գնում: Էս տարածքը համարւում է առաջիններից, 

որ պէտք ա տրուի Ազրպէյճանին: Առաջամուղի 
յանձնումի մասին չէ՞ք մտահոգւում», հարցուց 

լրագրողը: 
Էդիկ երկար չմտածեց. «Էդ որտե՞ղ ա քըն-

նարկւում հող յանձնելու մասին. ամենայնդէպս, 

Հաւաքական ճիգ` կը նշանակէ ծրագրաւորում, 
կը նշանակէ կազմակերպում, կը նշանակէ մեծ 

չափերու վրայ իրականացում: Ասոր համար 

հայութիւնը պարտաւոր է ամէն բանէ առաջ վե-
րակազմակերպել իր հաւաքական կեանքը իր 

ամբողջ ներուժով` ի մի բերելով բոլոր իր կոտո-
րակները, գնահատելով իր ընդհանուր կարողա-

կանութիւնը ու երկարաժամկէտ նպատակներով 
ծրագրելու իր աշխատանքը: Սփիւռքը իբրեւ 

սփիւռք` իր բոլոր մասնիկներով, հայրենիքը իբ-

րեւ հայրենիք` իր բովանդա՛կ ուժերով, բայց նա-
եւ սփիւռքն ու հայրենիքը միասնաբար` զիրար 

լրացնելով, ամբողջացնելով: Այս առումով այդ 
«բոլոր»-ին մէջ նկատի առնել մանաւանդ մեր 

մտաւորականները, գրողներն ու արուեստագէտ-

ները, ուսուցիչներն ու գիտնականները, մարզիկ-
ները, մանուկ-պատանի-երիտասարդ-ուսանող 

թէ տարեցները, ամէն տեսակի մասնագէտները` 
թէ՛ գործունակ, թէ՛ հանգստեան կոչուած, բո-

լո՛րը, բոլո՛րը, որոնց ներդրումը` նուազագոյնէն 

մինչեւ առաւելագոյնը, կրնայ ճակատագրական 
օգտակարութիւն ունենալ Հայաստանի համար: 

Բայց այդ հաւաքական ճիգը պիտի ըլլայ նախ 
քաղաքական գետնի վրայ, որպէսզի մէջտեղ գան 

նախապայմանները` վերոնշեալ անհատական 
ճիգերը իրականացնելու հնարաւորութիւնները 

ստեղծելու եւ արգելակումները վերցնելու հա-

մար, այսինքն` վերջ տալու կաշառակերութեան 
եւ ընկերային ախտերուն` ներքին ճակատի 

վրայ, եւ յաղթահարելու տնտեսական ու ռազմա-
կան կաշկանդումները արտաքին ճակատի վրայ, 

ներառեալ Արցախի ոչ միայն իրողական, այլեւ` 

իրաւակա՛ն միացումը Հայաստանի: 
Անկէ անդին, բայց զուգահեռաբար, համայն 

հայութեան, իսկ սփիւռքի ճամբով նաեւ համայն 
աշխարհի միջազգային նիւթական կարելիու-

թիւնները ուղղելու դէպի Հայաստան` համեմա-
տաբար կարճ ժամանակի ընթացքին սրբագրելու 

համար Խորհրդային Միութեան փլուզումով յա-

ռաջացուած վայրագ դրամատիրական կարգերու 
անպատեհութիւնները, ստեղծելու ազգային տըն-

տեսութիւն ու մանաւանդ եւ անպայման` ընկե-
րային արդար կարգեր: 

Ահա այդ ատեն կարելի կ՛ըլլայ արդիւնաւորել 

ոչ միայն անհատական ճիգերը, այլեւ` հաւաքա-
կան ճիգերը, ինչպէս` զբօսաշրջութեան զարգա-

ցումը տարբեր մակարդակներու վրայ (մշակու-
թային, բնապահպանական, արձակուրդային եւ 

այլն), կրթական համակարգի զարգացումը, մշա-

կութային նուաճումներու բազմացումը, մարզա-
կան կեանքի որակական ոստումը, երկրագոր-

ծութեան ու ճարտարարուեստի միջազգային մա-
կարդակներու հաւասարումը եւ այլն, ստեղծելով 

կեանքի այնպիսի մակարդակ, որ հայերը արտա-
գաղթելու փոխարէն` ներգաղթե՛լ ուզեն: 

Նման ընդհանրական մօտեցումով միայն 

իմաստ կ՛ունենան ու կ՛իրականանան այն խոր-
քային փոփոխութիւնները, որոնց կ՛ակնարկեն 

Հայաստանի իշխանութիւնները այս վերջերս: 
Այդ ձեւով միայն անոնք կրնան դառնալ Ամե-

նայն Հայոց կառավարութիւն: 

Սփիւռքն ալ ինքզինք զօրացնելու ու գոյատե-
ւելու իր ճիգերուն իմաստը կը հասկնայ, իր առա-

քելութիւնը կը ստանձնէ ու իր դերը կը կատարէ 
մեր պատմութեան այս փուլին: 

Եւ ճիշդ այդպէս է, որ «մենք»-ը կ՛ըլլայ 
«Մենք», ու կ՛ընդգրկէ համայն հայութիւնը` որ-

պէս իր երկրին տէր ու պաշտպան ժողովուրդ, 

որպէս արժանաւո՛ր ԱԶԳ: 
 

Նամակ Երկրէն 

Սա Է Մեր 

Հայրենիքը 
Րաֆֆի Տուտագլեան 

Շար. Էջ 11-էն   25-ամեակէն... 

էստեղ չի քննարկւում: Էստեղ մեր հողերն ա, 

ի՞նչ հողեր յանձնելու մասին ա խօսքը: Էստեղ 
մենք տուն ենք կառուցում, իսկ հողեր յանձնելու 

տրամադրութեամբ մարդը տուն չի կառուցի: Եթէ 
տուն կառուցում ենք, ուրեմն ո՛չ մի հող յանձ-

նելու տրամադրութիւն չունենք»: 

Գրեցէ՛ք ինծի: 
rafdoud@aol.com 

mailto:rafdoud@aol.com


Միացեալ Նահանգներու բամպակի արտերուն 

վրայ աշխատող երբեմնի ստրուկները նոյնիսկ, 
իրենց յօրինած երգերով, հաստատած են, թէ ամ-

րան եղանակին ապրիլը դիւրին է: Միայն բամ-

պակը չէ, որ կ՛աճի, այլ բոլոր առօրեայ հարցերը 
պահ մը թմբիրի մէջ կը մտնեն: Ցաւերը կը պատ-

ւաստուին ազդեցիկ թմրեցուցիչներով: Ծովային 
հորիզոնները կ՛արգելակեն, որ ականատես ըլ-

լանք մեր քիթին ծայրը միշտ կրակի վրայ մնա-
ցած գլխացաւանքներուն: 

Միջազգային հանրութիւնը շատ լաւ վայելեց 

այս մահաքունը: Եւրոպայի ֆութպոլի ազգային 
խումբերու մրցաշարքով սկսած, ԱՄՆ նախագա-

հական ընտրութիւններու քուէարշաւի կատա-
կերգութիւններով հարստացած եւ Ողիմպիակա-

նի ջահով լուսաւորուած 2016-ի ամառը կազդուր-

ման կայան մը եղաւ համայն մարդկութեան: 
Թէեւ միջազգային խափանարարական կազ-

մակերպութիւններու գրոհները շարունակուե-
ցան, թէեւ Թուրքիա արշաւեց սուրիական սահ-

մաններէն ներս, թէեւ Լիբանանի քաղաքական 
կեանքը մնաց կազմալուծուած, թէեւ Հայաստանի 

Հանրապետութեան մայրաքաղաքը ապրեցաւ 

քանի մը տաք գիշերներ, թէեւ միջազգային 
զուարճանալի դէպքեր եկան հարստացնելու 

ապագայի պատմագրութիւնը (Թուրքիոյ մէջ 
«պետական հարուած»-ի փորձ, Ֆրանսայի քա-

ղաքական աշխարհի գլխաւոր թեման ներկայաց-

նող պուրքինին եւ այլն), սակայն 2016-ի ամառը 
հանդիսացաւ ա՛յն միջավայրը, ուր պահ մը փորձ 

կատարուեցաւ երկրագունդը ներկայացնելու որ-
պէս վոլթերեան նշանաւոր հերոսին օրրանը: 

Մօտ ատենէն, սակայն, ականատես պիտի ըլ-

լանք առաջին տաք անձրեւներուն, ապա արեւը 
պիտի պաղի: Պիտի անդրադառնանք, որ տերեւ-

ները սրճագոյն դարձած են: Ի վերջոյ, հորիզոնին 
վրայ պիտի տեսնենք նոյեմբերեան պաղ անձրեւ-

ները: 
Արդարեւ, 8 Նոյեմբերին տեղի պիտի ունենան 

Միացեալ Նահանգներու նախագահական աննա-

խընթաց ընտրութիւնները: Թերեւս առաջին ան-
գամ ըլլալով հանրութեան կը ներկայանան երկու 

թեկնածուներ, որոնք կը վայելեն քուէարկողնե-
րուն ամբողջական հակակրանքը: Ընտրութիւն-

ներու թեկնածուները միշտ յաջողած են իրենց 

ղեկավարած ընտրապայքարին եւ անոր ընդմէ-
ջէն ցոլացող քաղաքականութեան շուրջ համա-

խըմբել ժողովուրդը: Նոյնիսկ շրջանաւարտ նա-
խագահ Պարաք Օպամա, հակառակ այն իրողու-

թեան, որ ամբողջական յուսահատութիւն յառա-
ջացուց իր պաշտօնավարութեան շրջանին, յաջո-

ղած էր ընտրապայքարի ընթացքին յառաջ մղել 

ընչազուրկներու պաշտպանի գաղափարաբանու-
թիւն մը եւ այդ միջոցով համախմբել ժողովուրդը 

իր մղած պայքարի ետին: Սակայն այժմու թեկ-
նածուներու պարագային, ո՛չ գաղափարաբանու-

թիւն գոյութիւն ունի, ո՛չ ալ` ղեկավարութիւն: 

Նախորդ տասնամեակին իր ճակատագիրին 
լքուած Միջին Արեւելքի տարածաշրջանին կը 

սպառնայ ներկայ իրողութեան շարունակումը` 
թէ՛ քաղաքական, թէ՛ ռազմավարական եւ թէ՛ 

ընկերատնտեսական բնագաւառներէն ներս: Մի-

ջազգային ոստիկաններու չգոյութեան պատճա-
ռով, տարածաշրջանը յանձնուեցաւ շրջանային 

ուժերու քմահաճոյքին, որոնք իրերայաջորդ կեր-
պով կազմակերպեցին ու գործադրութեան դրին 

շրջանէն ներս իրենց դարաւոր ախորժակները 
գոհացնելու խնճոյքները: 

Իսկ տարածաշրջանի փոքր կամ անկարող ժո-

ղովուրդներուն եւ պետութիւններուն արդար դա-
տը կամ ընկերատնտեսական բարգաւաճումը լա-

ւագոյն պարագաներու տակ մուտք գործեց մա-
հաքունի մէջ, բուք ու բորանի այս պայմաննե-

րուն տակ ապրելով ամառնային թմբիրի մը են-

թարկուած ըլլալու ինքնագոհունակութեան մըթ-
նոլորտի մը մէջ: 

Իրողութիւն է, որ փոքր պետութիւններ, ազ-

գեր կամ քաղաքական համախմբումներ մեծ եղ-
բօր մը հոգատարութեան պէտք ունին կազմաւո-

րելու համար իրենց գոյատեւումը արդարացի եւ 

բարգաւաճ միջավայրի մը մէջ, որքան որ ալ 
անոնք դէմ կ՛արտայայտուին մեծ եղբօր մը գո-

յութեան գրաւականին: Նոյնքան դաժան իրողու-
թիւն է, որ երբ մեծ եղբայր գոյութիւն չունի, ա-

նոնք կը լծուին կա՛մ ինքնալուծարքի, կա՛մ ալ 
ընդհանուր ամլութիւն մը կը պատէ զիրենք, մա-

նաւանդ երբ թմրութեան մատնուած հաւաքակա-

նութիւն մը չ՛անդրադառնար իրեն սպառնացող 
ներքին կամ արտաքին վտանգներուն: Վտանգ-

ներ, որոնք բնական պայմաններու տակ միաց-
ման ազդակ պիտի ծառայէին այդ հաւաքակա-

նութեան: Իսկ անոնց դէմ պայքարը խթանիչը 

պիտի հանդիսանար որոշիչ բարգաւաճման: 
Արդեօ՞ք ստորադասութեան բարդոյթն է, որ 

ամլութեան կը մատնէ այս հաւաքականութիւնը: 
Արդեօ՞ք` նիւթաբարոյական ներդրումներու սա-

կաւութիւնը: Արդեօ՞ք` խթանիչ գործօնի չգոյու-

թիւնը, ըլլայ անիկա ամբոխավարութեան կամ 

գաղափարական մակարդակներու վրայ: Արդ-
եօ՞ք` երբեմնի գեղեցիկ ամառներուն երազները, 

որոնց անհեթեթ պատկերներուն տակ թաքնը-

ւած, հաւաքականութիւնը ունի ա՛յն խաբկանքը, 
թէ պաշտպանուած է բնական անկումներէ: 

Այժմու տուեալները ցոյց կու տան, որ այս հա-
ւաքականութիւնները մահաքունի մատնած ա-

ռարկայական եւ ենթակայական բոլոր պայման-

ները պիտի շարունակեն գոյատեւել յառաջիկայ 
ամիսներուն: Ոստիկան մեծ եղբայրները պիտի 

շարունակեն կրաւորական մնալ տարածաշրջանի 
հարցերուն նկատմամբ: Շրջանային ուժերը պի-

տի շարունակեն շահախնդիր ըլլալ իրենց ախոր-
ժակներուն յագեցման համար: 

Հաւաքականութիւնները պէտք է քաջ գիտ-

նան, որ իրենք 19-րդ դարու ամերիկեան ստրուկ-
ները չեն, որոնք ուրախանալով ամրան ընծայած 

հորիզոններէն` հպարտանք կը զգան իրենց «տի-
րոջ» բամպակի աճումով: Այդ բամպակը միայն 

տանջանք կ՛ապահովէ իրենց: Հաւաքականու-

թիւնները պէտք է յառաջ ընթանան` վանելով 
ա՛յն հարկադրանքները, որոնք արգելք կը հան-

դիսանան իրենց բարգաւաճման: 
6/11/16 
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Վերստին Դառնանք Արեւելք  

Հրայր Գէորգեան 

Հալէպի կորուստը համազօր է ազգային կո-

րուստի: Չափազանցութիւն կամ զգացականու-
թիւն պէտք չէ որոնել դժուարութեամբ արտայայ-

տըւող այս հաստատումին մէջ: Կենսականօրէն 

կարիքը կայ բացատրելու ազգային մակարդա-
կով հետեւանքներ ունեցող իրավիճակ մը, որուն 

լուսաբանումն ու հիմնաւորումը պէտք է շատոնց 
տրուէր, անդրադառնալու համար, թէ ի՞նչ կը 

նշանակէ հաստատուած եւ կազմաւորուած գա-
ղութի մը գոյատեւման, մինչեւ իսկ գոյութեան 

վտանգը: 

Անմիջապէս պէտք է շեշտել, որ այս հարցը 
պէտք չէ առնչել պատերազմական անողոք պայ-

մաններու տակ դիմադրող հալէպահայութեան 
անհատական թէ կազմակերպական որոշումնե-

րուն: Այդ որոշումները, իրենց շարժառիթներով 

հանդերձ, պէտք է յարգուին եւ մինչեւ իսկ օժան-
դակութեան արժանանան մեր բոլորին կողմէ: 

Անհատական թէ ընտանեկան մակարդակի 
վրայ գոյութենական յարգելի որոշումները` ի-

րենց կարգին, ուր կորուստները արդէն իսկ ահա-
ւոր են: Սակայն տեղ մը պէտք է սկսինք հաշ-

ւարկումը կատարել այն հաւաքական կորուս-

տին, որ ազգային ռազմավարական մտահոգու-
թիւն պէտք է ըլլայ, իսկ սփիւռքահայութեան հա-

մար` ազգային աւիւն հայթայթող կենարար աղ-
բիւրի կորուստ: 

Երբ Ցեղասպանութեան եւ բռնագաղթի պատ-

ճառով սկսան յառաջանալ հայկական սփիւռքի 
գաղթօճախները, անոնց կազմաւորման աշխա-

տանքը մեկնակէտ ունէր ազգային եւ կազմա-
կերպական այն առաջադրանքը, թէ նոր կազ-

մըւող սփիւռքեան գաղութները «ժամանակաւոր 

գաղթակայաններ» են, ուր հայութեան գոյութիւ-
նը վերջնական բնոյթ չունի: Սփիւռքեան այս 

բնակատեղիներուն գոյութեան իմաստը կը կա-
յանայ հայրենիք վերադարձի մէջ: Մինչեւ հայրե-

նական վերադարձը` գաղթօճախներու պարտա-

կանութիւնը պիտի ըլլայ հետապնդել ազգային 
գոյատեւումի աշխատանք, հայեցի ինքնութեան 

պահպանում, եւ ազգային քաղաքական դատի 

հետապնդում: 
Նման ազգային առաջադրանք բնականաբար 

կը պահանջէր ստեղծումը հայկական համա-
խումբ կեանքի մը, որ օժտուած պիտի ըլլայ իր 

կրթական, մշակութային, մարզական, բարեսի-
րական, կրօնական եւ քաղաքական կառոյցնե-

րով: Գաղթօճախներու կազմակերպական կենսա-

փորձը ապացուցեց, որ ակնկալուած համախումբ 
կեանքի յառաջացման ի խնդիր նախատեսուած 

կառոյցներու համար անհրաժեշտ են թոյլատու 
պայմաններ, ուր կարելի պիտի ըլլայ ապահովել 

հայեցի ինքնութիւնը, պահպանել եւ աւելցնել 

անդամական համրանքը, եւ զարկ տալ հայեցի 
մշակոյթի դրսեւորման ու ազգային քաղաքական 

դատի հետապնդման: 
Ափսոս, արեւմտեան սփիւռքը, այսինքն` եւրո-

պական եւ ամերիկեան ցամաքամասերու վրայ 
կայք հաստատած գաղթօճախները դժուարութիւ-

նը ունեցան սփիւռքի ազգային առաջադրանքը 

իրագործելու: Անոնց կը պակսէր մեզ հիւրընկա-
լող երկիրներու թոյլատու պայմանները: Արեւ-

մըտեան կենցաղի եւ ընկերային կեանքի պայ-
մանները մեծագոյն խոչընդոտներն էին հայկա-

կան համախումբ կեանքի մը յառաջացման: Այս 

պայմանները մինչեւ այսօր եւ տակաւին ապա-
գայի համար կը մնան ու պիտի մնան ի զօրու: 

Իրականութիւնը այն է, որ վերջին տասնամեակ-
ներուն արեւմտեան սփիւռքի մէջ համախումբ 

կեանքի որեւէ աշխուժացում արդիւնք է միջինա-

րեւելեան գաղութներէն եւ հայրենիքէն հասնող 
աւիշին: 

Հալէպը, Պուրճ Համուտը, Քեսապը, Այնճարը  

Սփիւռքի Թթխմոր Են 
Սեդօ Պօյաճեան 

Շար. Էջ 16    
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Հոկտեմբեր 22-ին, 41 տարի առաջ, մարտա-
կան յանդուգն գործողութիւն մը ցնցեց խիղճը 

քաղաքական աշխարհին եւ քաղաքակիրթ մարդ-
կութեան` հայ ժողովուրդին դէմ թրքական պե-

տութեան գործադրած Ցեղասպանութեան եւ աշ-

խարհասփիւռ հայութեան հայրենազրկումին 
շուրջ հաստատուած միջազգային լռութեան պա-

տը ճեղքելով եւ հատու ազդանշանը տալով Հայ 
դատի պայքարին ուժական շղթայազերծումին: 

Այդպէ՛ս, 22 Հոկտեմբեր 1975-ին, Աւստրիոյ 

մայրաքաղաք Վիեննայի մէջ, օր-ցերեկով կա-
տարուեցաւ ահաբեկումը աւստրիական պետու-

թեան մէջ թրքական պետութիւնը ներկայացնող 
ատենի դեսպանին: 

Ճշգրիտ` 22 Հոկտեմբերի կէսօրին, երեք զին-

եալ երիտասարդներ ինքնաձիգ հրազէններով 
յարձակեցան Վիեննայի թրքական դեսպանա-

տան շէնքին վրայ, սպաննեցին զէնքի դիմած 
շէնքի պահակը եւ մտան դեսպան Հիւսէյին Տե-

նիզ Թունելճիլի գրասենեակը: Յարձակման ման-
րամասնութիւնները տուող մերօրեայ թրքական 

կայքէջերուն համաձայն, ահաբեկիչները թուրք 

դեսպանին հարցուցած են, թէ ի՞նքն է դեսպանը 
եւ, հաստատական պատասխան ստանալէ ետք, 

բրիտանական ու իսրայէլեան մակնիշի իրենց 
գնդացիրներով կրակած են դեսպանին վրայ: 

Թուրք դեսպանը անմիջապէս մահացաւ, իսկ 

գործողութիւնը իրականացնող հայ մարտիկները 
արագօրէն դուրս եկան դեսպանատունէն ու ինք-

նաշարժ նստելով` անյայտացան… 
Միջազգային զանգուածային լրատուամիջոց-

ները անմիջապէս ողողուեցան իւրօրինակ այդ 
ահաբեկչութեան մանրամասնութիւններով` գոր-

ծողութեան պատասխանատուները եւ ահաբե-

կիչներուն ինքնութիւնը բացայայտելու հետեւո-
ղական, բայց ապարդիւն ճիգ թափելով: 

Մամլոյ գործակալութեանց հետ հեռաձայնա-
յին կապ պահելով` անանուն տարբեր խօսնակ-

ներ, մինչ այդ հանրային կարծիքին անծանօթ ու 

ընդյատակեայ մէկէ աւելի կազմակերպութեանց 
անունով ստանձնեցին Աւստրիոյ մէջ Թուրքիոյ 

դեսպանին ահաբեկման պատասխանատուու-
թիւնը: 

Քաղաքական աշխարհը դեռ չէր մարսած 22 

Հոկտեմբեր 1975-ի գործողութեան պատճառած 
ցնցումը, երբ երկու օր ետք` 24 հոկտեմբեր 1975-

ին, այս անգամ Ֆրանսայի մայրաքաղաք Փարի-
զի բանուկ մէկ փողոցին վրայ, Ֆրանսայի մէջ 

Թուրքիոյ դեսպանը` Իսմայիլ Էրեզ, պաշտօնա-
կան ընդունելութենէ մը իր պետական ինքնա-

շարժով դեսպանատուն վերադարձի պահուն, 

յանկարծ ինկաւ անծանօթ զինեալներու լարած… 
թակարդին մէջ: Թէ՛ թուրք դեսպանը եւ թէ՛ իր 

վարորդը տեղւոյն վրայ սպաննուեցան փամ-
փուշտներու տարափին տակ, իսկ մարտիկները 

ինչպէս յայտնուած էին, այնպէս ալ կայծակնա-

յին արագութեամբ անյայտացան… 
Թէեւ երկրորդ այդ գործողութեան պարագա-

յին եւս միջազգային լրատուամիջոցները ի վի-
ճակ չեղան ճշգրտելու մարտիկներուն ինքնու-

թիւնը կամ յայտնագործելու անոնց հետքերը, այ-
սուհանդերձ, Հայկական Ցեղասպանութեան Ար-

դարութեան Մարտիկներ անունով մինչ այդ ան-

յայտ եւ ընդյատակեայ կազմակերպութիւն մը, 
որուն անունով ստանձնում եղած էր նաեւ առա-

ջին` Վիեննայի ահաբեկչութեան առիթով եւս, 
պաշտօնական եւ ծաւալուն յայտարարութիւն մը 

հրապարակեց միջազգային լրատուամիջոցներով 

եւ ստանձնեց զոյգ գործողութեանց պատասխա-
նատուութիւնը: 

Ֆրանսերէն եւ անգլերէն լեզուներով հրապա-
րակուած այդ յայտարարութիւնը օրին, հայերէնի 

թարգմանուած, լոյս տեսաւ նաեւ սփիւռքահայ 
մամուլի` յատկապէս դաշնակցական թերթերու 

էջերուն: 

«Հայկական Ցեղասպանութեան Արդարու-
թեան Մարտիկներ» անունը անմիջապէս լայն ու 

հոգեհարազատ արձագանգ գտաւ 1970-ականնե-
րու պահանջատէր հայութեան, յատկապէս հայ 

երիտասարդութեան աշխարհասփիւռ զանգուած-

ներուն մօտ: Աշխարհով մէկ լոյս տեսած «Մար-
տիկներ»ու յայտարարութիւնը միջազգային հան-

րային կարծիքին, ցեղասպան թրքական պետու-
թեան եւ աշխարհի մեծ, միջակ թէ փոքր պետու-

թիւններուն կ՛ազդարարէր. 

«Մենք հայ ժողովուրդի զաւակներն ենք: Կը 
գործենք յանուն արդարութեան: Թուրքիոյ քա-

ղաքական ներկայացուցիչներուն դէմ ուղղուած 
մեր քայլը աշխարհի բոլոր մեծ ու փոքր պետու-

թիւններուն պիտի յիշեցնէ, որ հայոց մոռցուած 

Ցեղասպանութիւնը տակաւին անպատիժ կը 
մնայ»: 

Արդարութեան մարտիկներու կազմակերպու-
թիւնը իր յայտարարութեամբ կը պահանջէր Հա-

յոց ցեղասպանութեան ճանաչումն ու դատա-
պարտումը եւ Հայկական հարցին արդարացի լու-

ծումը: Յայտարարութիւնը դիտել կու տար, որ 

Հայ դատի արդարացի լուծման համար խաղաղ 
միջոցներով մղուած պայքարը ինքզինք սպառած 

է, եւ թէ ստեղծուած իրավիճակէն մեկնելով` 
լռութեան անարդար պատը ճեղքելու ճամբուն 

վրայ «Մեր արդար դատի հետապնդման միակ 

միջոցը զինեալ պայքարն է»: 
Ահա այսպէ՛ս շղթայազերծուեցաւ Հոկտեմբե-

րի այս օրերուն, 41 տարի առաջ, Հայ դատի 
ուժական պայքարին նորօրեայ զարթօնքը: 

Թէեւ աննախընթաց չէին թրքական պետու-
թեան դիւանագիտական ներկայացուցիչներուն 

դէմ 22 եւ 24 Հոկտեմբեր 1975-ին կատարուած 

ուժական զոյգ գործողութիւնները, թէեւ 1973-ին 
Գուրգէն Եանիքեան Մ. Նահանգներու մէջ սպան-

նած էր Լոս Անճելըսի թուրք հիւպատոսը, նաեւ` 
Լիբանանի մէջ թուրք դիւանագէտ մը անյայտ 

պայմաններու մէջ սպաննուած էր, այսուհան-

դերձ, Վիեննայի եւ Փարիզի գործողութիւնները 
կանխած նախընթաց այդ քայլերը կա՛մ վրէժ-

խընդրական բնոյթ ունէին, կա՛մ քաղաքական 
հնչեղութիւն չունէին այնպէս, ինչպէս որ պա-

տահեցաւ Հայկական ցեղասպանութեան արդա-

րութեան մարտիկներու միջազգային բեմ մուտք 
գործելով: 

Մինչեւ 1980-ականներու առաջին կէսը Արդա-
րութեան Մարտիկները շարունակեցին իրենց 

գործունէութիւնը` յառաջացնելով Հայոց ցեղաս-
պանութեան միջազգային ճանաչման եւ դատա-

պարտման ի խնդիր բարոյական, քաղաքական 

եւ քարոզչական անհրաժեշտ ճնշումը քաղաքա-
կիրթ հանրութեան խղճմտանքին եւ հանրային 

կարծիքին վրայ: 
Հայ դատի պայքարին ուժական շղթայազեր-

ծումը իր անմիջական եւ հեռահար արդիւնքը 

տուաւ միջազգային քաղաքական հարթութեան 
վրայ: Մէկ կողմէ ՄԱԿ-ի եւ Եւրոպական խորհըր-

դարանի գլխաւորութեամբ միջազգային կազմա-
կերպութիւններ ու ատեաններ սկսան ճանչնալ 

Հայոց ցեղասպանութիւնը եւ քաղաքական լու-
ծում որոնել Հայկական հարցին: Իսկ միւս կողմէ` 

նոյնինքն թուրք հասարակութեան մէջ սկսան 

աւելի բարձրաձայն հնչել հայասպանութեան ճա-
նաչումն ու դատապարտումը կատարելու կոչեր: 

Հայ դատի ուժական պայքարին յաղթարշաւը 
նաեւ ու մանաւա՛նդ ներշնչման աղբիւր դարձաւ 

հայրենի հայ երիտասարդութեան, յատկապէս` 

Արցախի պահանջատէր հայութեան, որպէսզի 
ինքնավստահ եւ վճռական` 1980-ականներու 

վերջերուն մարտականօրէն իրաւատէ՛ր կանգնին 
Արցախի ազատ, անկախ եւ միացեալ ապրելու 

անբռնաբարելի իրաւունքին ու ազատագրական 
դատին: 

Հայ դատի պայքարին ուժական շղթայազերծ-

ման 41-ամեակը արդէն կ՛ոգեկոչենք Հայաստա-
նի վերանկախացման եւ Արցախի Հանրապետու-

թեան հռչակման 25-ամեակի յաղթական ու տօ-
նական մթնոլորտին մէջ: Հայաստանի վերանկա-

խացումով եւ Արցախի իրողական ազատագ-

րումով` Հայ դատի պայքարը թեւակոխած է նոր 
փուլ, որ հայ ժողովուրդին դէմ թրքական պետու-

թեան գործադրած Ցեղասպանութեան ճանաչու-
մի համահայկական պահանջին կողքին` ահա՛ 

շեշտը դրած է Թուրքիոյ կողմէ հայ ժողովուրդին 
ամբողջական հատուցում կատարելու հրամա-

յականին վրայ: 

Այդ առումով աւելի քան այժմէական կը հնչէ 
Հոկտեմբեր 1975-ին հրապարակուած Արդարու-

թեան Մարտիկներու յայտարարութեան այն ազ-
դարարութիւնը` աշխարհի ճակատագրին հետ 

ըստ կամս վարուող մեծապետական ուժերուն, 

թէ պէտք չէ ծայրայեղ յուսալքութեան մատնել 
իրաւազրկեալները` արդար դատի տէր ժողո-

վուրդները, մանաւանդ երբ փոքր է անոնց ածուն 
եւ տկար է իրաւունքն ու արդարութիւնը սուրով 

խլելու անոնց ուժը: 

 

Սակայն տարբեր է միջինարեւելեան գաղթօ-

ճախներու պարագան: Այս տարածաշրջանին 

մէջ, հակառակ այլազան քաղաքական վերիվայ-
րումներու, հայկական համախումբ կեանքի եւ 

հայապահպանումի համար կը տիրեն յարմար 
միջավայր եւ պայմաններ: Հոն հայ մշակոյթի, 

ընկերային կեանքի ու ազգային նկարագրի զար-
գացումները նուազ տարողութեամբ վտանգուած 

են: Հոն մեր համախումբ կեանքը կը գործէ, մեր 

ինքնութեան պահպանումը աւելի արդիւնաւէտ 
է, մեր մշակոյթի փոխանցումը հեշտ է, մեր պա-

հանջատիրական պայքարի նպատակները աւելի 
անաղարտ են: 

Այս բովանդակութեան մէջ պէտք է զետեղել 

Հալէպի գաղութը: Այս իմաստով Հալէպի կորուս-
տը նաեւ ազգային կորուստ է: Նոյն կորուստը կը 

պատահի, երբ վտանգուած է Պուրճ Համուտը, 
Քեսապը կամ Այնճարը: Այս հայահոծ կեդրոննե-

րը մեր միջինարեւելեան գաղութներու սիրտը, ու-

ղեղը եւ հարուածող բազուկն են: Այս կեդրոն-
ները կը բնորոշեն եւ կը հաստատեն միջինա-

րեւելեան մեր գաղթօճախներու կենսական ար-
ժէքը մեր ժողովուրդին, մեր հայրենիքին եւ մեր 

պահանջատիրութեան համար: 
Առաջին, միջինարեւելեան տարածաշրջանի 

մեր գաղութները տասնամեակներու ընթացքին 

յաջողած են ստեղծել համախումբ հայեցի 
կեանք: 

Երկրորդ, շնորհիւ իրենց համախումբ կեան-
քին` այս գաղութները կրցած են ստեղծել կազ-

մակերպուած համայնքներ, որոնք պաշտօնական 

թէ անպաշտօն կերպով ճանաչում ունին իրենց 
բնակած պետութեան կողմէ: 

Երրորդ, իբրեւ կազմակերպ համայնքներ` այս 
գաղութները յաջողած են զարգացնել ընկերային 

եւ մշակութային նկատառելի ինքնիշխանութիւն: 
Չորրորդ, իրենց աշխարհագրական դիրքով 

այս գաղութները աւելի մերձակայ են հայրենի-

քին, ինչ որ մեծապէս կը դիւրացնէ ներգաղթի 
աշխատանքը: 

Ամէնէն կարեւորը, Հալէպը եւ մնացեալ կեդ-
րոնները կենսատու աւիւնը կը սրսկեն արեւմըտ-

եան ցամաքամասերու գաղութներուն, որպէսզի 

այս վերջինները շարունակեն իրենց ազգանուէր 
եւ հայրենակեդրոն աշխատանքը: 

Կարելի՞ է պատկերացնել մեր ազգային ու 
հայրենական կեանքը` առանց Հալէպի, Պուրճ 

Համուտի, Քեսապի եւ Այնճարի: Կարելի՞ է պատ-
կերացնել սփիւռքը առանց թթխմորի… 

22 Եւ 24 Հոկտեմբեր 1975.  

Հայ Դատի Պահանջատիրութեան Եւ Հայ Ազգային 

Իրաւունքներու Վերականգնման Պայքարին  

Ուժական Շղթայազերծումը Նազարէթ Պէրպէրեան 

Շար. Էջ 15-էն   Հալէպը... 
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Ֆրանսայի հարաւը գտնուող Փրովանսի շրջա-
նը զգլխած է ամէն գեղեցկութեան չափանիշ։ 

Երեւի աշխարհի ամբողջ գեղեցկութիւնը թափած 
է այս շրջանին մէջ։ Եթէ մէկ գիւղէն ու քաղաքէն 

միւսը ունի իրեն յատուկ գրաւչութիւնը, բայց նա-
եւ կայ պատմութիւն։ Եւ այդ պատմութեան մէջ 

կայ մշակոյթը, եւ ապրուած օրը եւ փորձառու-

թիւնը։ Եւ Արլ քաղաքը՝ Ֆրանսայի հարաւային 
բաժնի  գեղեցիկ քաղաքներէն մէկն է, Ռոն գե-

տին երկայնքին։ Համաշխարհային գեղանկարիչ 
Վան Կոկը ներշնչուած է այս քաղաքէն եւ ապ-

րած ու ստեղծագործած։ Արլ եղած է Հռովմէա-

կան քաղաք եւ դարձած անոր շրջանային մայրա-
քաղաքներէն մէկը։ Քաղաքը ունի պատմական 

շատ մը հնութիւններ՝ Հռովմէական ժամանակ-
ներէն, ուր յատականշական է անոր Ամփիթատ-

րոնը, որ ներկայիս կը գործածուի գեղարուես-

տական եւ մշակութային այլ համերգներու եւ 
ձեռնարկներու համար։ 

Օգոստոս 2016։ Արլ։ Հին Հռովմէական շրջանի 
հնութիւններէն անցնելով սկսայ մուտք գործել, 

այսպէս կոչուած «Ամառնային Պարտէզին» մէջ։ 
Ոչ շատ մեծ, բայց գեղեցիկ ու կանանչ էր,  եւ հոն 

կար յուշակոթող մը՝ նուիրուած Վան Կոկի։ Բայց 

չէի կրնար պատկերացնել,  թէ այս «Ամառնային 
Պարտէզին» մէջ նաեւ պիտի հանդիպէի հայկա-

կան իրականութեանը։ Բայց ինչու՞ եւ ինչպէս՞ 
զարմանալ. չէ՞ որ իբրեւ հայ ժողովուրդ տարած-

ւած ենք աշխարհով մէկ՝ինչու ոչ նաեւ Արլի մէջ։ 

Պարտէզին անկիւնը կար քարէ կոթող մը։ 
Նուիրուած Հայոց ցեղասպանութեան եւ ինչպէս 

հայերէն եւ ֆրանսերէն գիրերը կը բացատրէին՝« 
Յեղասպանուած հայ ժողովորդի յիշատակին՝ 

որոնք զոհ գացին Օսմանեան երիտասարդ Թըր-
քական կառավարութեան»։ Բայց կոթողը ունէր 

գեղարուեստական մէկ փոքր արտայայտութիւն։ 

Եթէ այսպէս ըսած ոչ դասական գեղարուեստա-
կան մտայղացում մըն էր, բայց ունէր բաւական 

խորքային արտայայտութիւն։ Իսկ արտայայտու-
թի՞ւնը՝ Էրիք Ռոլան Պելակամպային է, որ ծնած 

է1956-ին, Արլի մէջ։ Ան  Ֆրանսացի նկարիչ-գրող 

եւ գիրքերու հեղինակ արուեստագէտը, որ մինչեւ 
այսօր կը գործէ Ֆրանսական շատ մը հիմնարկ-

ներու մէջ։ 

Էրիք՝ իր ասպարէզ արուեստի արտայայտու-

թիւն-նկարը նկարագրած է կոթողին տակ, մի 
քանի նախադասութեամբ։ 

Բայց նախ նկարը։ 
Հայութիւնն ու հայկականութիւնը խորհրդա-

նըշող պտուղը՝ նուռը, որուն ֆրանսերէն հոմա-

նիշը Կրէնատ է, որ ֆրանսերէնով նաեւ ռումբ կը 
նշանակէ։ Եւ Էրիքին երեւակայութեամբ այս հայ-

կական նուռը՝ ռումբը, պայթեցաւ Օսմանեան 
Թուրքիոյ մէջ եւ փշռուցաւ հինգ միաւորներու, 

որոնք կարմիր էին, նկատի ունենալով թափած 

արիւնը։ Սակայն այդ արիւնին մէջէն դուրս եկաւ 
նաեւ կեանք, որ տարածուեցաւ ու սփռուեցաւ 

աշխարհի հինգ ցամաքամասերու մէջ։ 
Սակայն նկատի ունենալով հայութեան ապրե-

լու կամքն ու վճռակամութիւնը, կը նշմարեմ, որ 
Էրիքին եւ իր պատկերին մէջ կ՚երեւայ օպսիտ-

իան հայկական քարը, որուն մէջ մեկտեղուած է 
հայուն արձունքը, եւ այս  նոյն այս արձունքն է, 

որ ամրացուցած է հայը, անոր համար դառնալով 

ամուր կռուան։  
Բայց հայկական այս քարը՝ օպսիտիանը, ունի 

նաեւ մշակութային մեկնաբանութիւն։ Ան ոչ մի-
այն հանգստացնող քար է, այլեւ՝ նորոգող եւ 

կազդուրող։ Եւ Էրիք չէր սխալած հայուն ար-
ձունքները օպսիտիային մէջ ամփոփելու իմաս-

տով։ Եթէ մէկ կողմէ հայուն արձունքները ամ-

րացուցած է օպսիտիանը, բայց նաեւ նոյն հայը 
անոր մէջ գտած է իր հանգիստը։ Այս հանգիստը 

հայուն համար բուժիչ դերակատարութիւն ունե-
ցած է, եւ անոր շնորհած է վերապրելու եւ վե-

րանորոգուելու իրականութիւնը։  

Էրիք չի զլանար 
այս ողբերգութիւնը 

ներկայացնելու իբրեւ 
հ ա մ ա մ ա ր դ կ ա յ ի ն 

ցաւ։ Եւ ան կը յատ-
կանշէ այդ համա-

մարդկային ցաւը՝ յու-

շակոթողին երկլեզու 
իրականութեանը մէջ, 

ուր հայերէնը եւ 
ֆրանսերէնը միասին կ՚արտայայտեն այս ցաւը։  

«Ամառնային Պարտէզ»էն դուրս գալու ըն-

թացքին խորհրդածեցի եւ ընկալեցի Էրիքին 
պարզ, բայց միաժամանակ խորունկ մեկնաբա-

նութեանը։ Թէ տարածուած ենք աշխարհի հինգ 
ցամաքամասերու վրայ եւ յատկապէս այս օրե-

րուն։ Իսկ եթէ ես կ՚ապրիմ մէկ ցամաքամասի 

մէջ, սակայն մնացեալ չորս ցամաքամասերուն 
մէջ եւս կան հայեր, որոնց մարտահրաւէրները 

այսօր՝ ամէն ժամանակէ աւելի նոյնն են, նոյնիսկ 
եթէ անոնց գտնուած վայրերը տարբեր են։ Լեզ-

ւի, մշակոյթի եւ ինքնութեան պահպանում, ու 
տակաւին յիշելու եւ պահանջելու մեծ հրամայա-

կան։ Հայուն դիմագրաւած համահայկական այս 

մարտահրաւէրներու մէջ, ժամանակը եկած է 
համոզուելու թէ գաղութ հասկացողութիւնը հա-

յուն սփիւռքեան իրականութեանը մէջէն կ՚անցնի 
իւրաքանչիւրին՝ իմմա գաղութին՝ աշխարհագ-

րական տուեալ սահմաններէն անդին։ Պէտք չէ 

բաւարարուիլ ներգաղութային մտահոգութիւննե-
րով միայն։ Պէտք է տեսնել թէ հինգ ցամաքամա-

սերու վրայ տարածուած հայուն կեանքը՝ հինգ 
միաւորները՝ պէտք է պարփակեն հինգ ցամաքա-

մասերու աշխարհագրական սահմանները։ 
Բայց առկայ է նաեւ հայուն ներկայ օրերու 

միտքը։ Եւ այդ մտքին տուն տուող մտահոգու-

թիւնն եւ ծրագրային տեսադաշտի հիմքը։ Պիտի 
կարենա՞նք տեսնել, թէ հայուն մտքին հիմքը 

պէտք է մեկնարկ ունենայ անոր հինգ ցամաքա-
մասերը, եւ թէ հայուն գոյատեւելու գրաւականը 

անոր հինգ միաւորները իրար հետ համախմբե-

լուն մէջ է։  
Հայուն այս «միտքը» ամրացուած է իր ազգա-

յին քարին՝ օպսիտիային մէջ։ Հայը իր կեանքի 
ամուր ենթահողն ու կռուանը գտած է ու պիտի  

Շար. Էջ 23 

«Հինգ Միաւոր, Հինգ Ցամաքամաս» 
Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան 

 

ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐՈՒ  ՊԱՏՄԱԿԱՆ   ԱՒԱՆԴԸ 
  Ահարոն  Շխրտըմեան  

 

Չորեքշաբթի, 14 Սեպտ. 2016-ին, Պէյրութի Ամե-
րիկեան Համալսարանիին մէջ տեղի ունեցաւ «Սե-
րունդներու Պատմական Աւանդ» յատուկ հանդիսու-
թիւնը՝ նոյնինքն համալսարանի հիմնադրութեան 
150-ամեակին առթիւ: Հանդիսութեան ընթացքին ու-
շադրութիւնս գրաւեց յատկանշական  երեւոյթ  մը:  

Աւելի քան մէկ դար երկարող ժամանակաշրջանին,  
բազմահարիւր հայ ազգանուններու կը հանդիպինք  
Ամերիկեան Համալսարանէն վկայուած  հունձքերուն  
մէջ: Շրջանաւարտներու «Սերունդներու Պատմա-
կան Աւանդ»ին մէջ իւրայատուկ աւանդութիւն մը 
հաստատած է հանրածանօթ Ճեպեճեան գերդաս-
տանը: Չորս սերունդներու վրայ երկարող ճանա-
պարհ մը, սկսելով Այնթապէն մինչեւ Հալէպ, Լիբա-
նան, Կիպրոս եւ այլուր: Մէկ խօսքով՝ չորս շրջանա-
ւարտ: Նման հպարտառիթ  իրողութիւն մը դժուար 
թէ կրկնուէր Սփիւռքահայ մեր իրականութեան մէջ: 
Բնականաբար ողջունելի պիտի ըլլային  բոլորը: 

Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանը, աւելի քան 
մէկ դար, ոչ միայն ակադեմական կրթութիւն եւ վե-
րապատրաստման միջոցներ հայթայթած է Ճեպեճ-
եան գերդաստանին, այլեւ՝ ներշնչած է ծառայելու 
Սուրիոյ, Լիբանանի եւ Կիպրոսի համայնքներուն մէջ 
ազգային, քաղաքային չափանիշներու եւ արժեքնե-
րու պահպանութեան: Այնթապի երեւելի Ճեպեճեան 
ընտանիքը արժանաւոր զաւակներ տուած է հայ  ժո-
ղովուրդին: Դոկտ. Հրայր Ճեպեճեան եղած է տօքթ. 
Աւետիս Ճեպեճեանի թոռնիկը, որ 1915-ի ցեղասպա-
նութեան եւ բռնագաղթի ալիքներուն տակ կը հասնի 
Հալէպ: Հօրեղբայրը, Հալէպահայ նշանաւոր ակնա-
բուժ եւ մտաւորական՝ տօքթ Ռոպէր Ճեպեճեանին:  

Կարելի է միայն յարգանք տածել Սփիւռքահայ հա-
մայնքներու մէջ Ճեպեճեան գերդաստանի ազգային, 
հայրենասիրական ծառայութիւններուն, որոնք սե-
րունդէ սերունդ փոխանցուելով հասած են մեր օրե-
րը եւ պիտի շարունակուին ապագային:  

Երկար է Ճեպեճեան ընտանիքի երախտաւորնե-
րուն շառաւիղը: Վերադառնանք  այդ գերդաստանի  
Ամերիկեան  համալսարանէն հունձքին: 

Տօքթ. Աւետիս Ճեպեճեան - Ծնած է Այնթապ, Թուր-
քիա: 1902-ին կը վկայուի բժշկական բաժանմուն-
քէն: Աւետիս Ճեպեճեան մեծ դերակատարութիւն ու-
նեցաւ Հայոց ցեղասպանութենէն եւ Առաջին համաշ-
խարհային պատերազմէն ետք, Հալէպահայ հա-
մայնքին ազգային-եկեղեցական կեանքի կազմա-
կերպման աշխատանքներուն մէջ:  

Վահէ Աւետիս Ճեպեճեան - 1938-ին աւարտած է 
դեղագիտական կաճառը: Ոսողութեան եւ բնագի-
տութեան հանճար-մասնագէտ: Յատուկ սէր ցուցա-
բերած է երաժշտութեան հանդէպ, մեծ դերակատա-
րութիւն ունենալով համալսարանի ճազային խումբի 
կազմութեան աշխատանքներուն մէջ: Անոր նպաս-
տը եւ մասնակցութիւնը մեծ եղած է Լիբանանահայ 
երաժշտական եւ գեղարուեստական կեանքին մէջ։  

Դոկտ. Հրայր Վահէ Աւետիս Ճեպեճեան - 1984-ին  
Մագիստրոսի աստիճան ստացած է երկրագործա-
կան տնտեսագիտութեան մէջ։ Դոկտորական աստի-
ճանը ստացած է Նիւ Եորքի Աստուածաբանական 
համասարանէն, Աստուածաշունչի Յանձնառութեան 
մէջ։ Երկար ժամանակէ կը վարէ Արաբական Ծոցի  
երկիրներուն  մէջ  Աստուածաշունչի Ընկերութեան  
ընդհ. քարտուղարի պաշտօնը: Գիրքերու եւ ուսում-
նասիրութիւններու հեղինակ, դասախօս, հրապարա-
կագիր, ազգային-եկեղեցական գործիչ: 2014-ին, Հա-
յաստանի Սփիւռքի նախարարութեան կողմէ պար-
գեւատրուած է «Մայրենիի Դեսպան»  շքանշանով: 

Դոկտ. Արտա  Ճէպէճեան, Հրայրի կողակիցը, 1999-
ին, ստացած է անգլիական գրականութեան Մա-
գիստրոսի վկայականը: 2007-ին, Լեսթըրի Համալսա-
րանին մէջ կատարած է դոկտորական պաշտպա-
նութիւնը, մասնագիտական նիւթ ընդունելով  կիրա-
ռական  լեզուաբանութիւնը: Բազմաթիւ գիտական 
գիրքերու հեղինակ, ներկայիս Քուէյթի Միջին Արե-
ւելքի Ամերիկեան Համալսարանի անգլերէնի բաժ-
նին մէջ կը վարէ օգնական փրոֆեսորի եւ համա-
կարգողի պաշտօնը: 

Ալիք Հրայր Վահէ Աւետիս Ճէպէճեան - Ճեպեճեան  
մեծատոհմի  նորագոյն   ծիլերէն:  Կ'ակնկալուի, որ  
Ամերիկեան համալսարանէն 2017-ին վկայուի Ձեռ-
ներէցութեան առեւտուրի Պսակաւոր Արուեստից  
բաժինէն: Ալիք մաս կը կազմէ Ամերիկեան համալ-
սարանի ուսանողական «Outlook» պարբերաթերթի 
խմբագրութեան: Ալիք կը նուագէ սրինգ-Ֆլիւթ: Հինգ 
տարի շարունակ եղած է Կիպրոսի Երիտասարդա-
կան Սիմֆոնիկ նուագախումբի  մենակատարը:   
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Շաբաթ, 29-ի hոկտեմբերի կէսօրին, Նիկոսիոյ 
մէջ իր աշխատանքները աւարտեց ՀՄԸՄ-ի միջ-

դիւանական 9-րդ խորհրդաժողովը, որ սկսած էր 
Հինգշաբթի, 27 Հոկտեմբերին, կազմակերպու-

թեամբ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան եւ 

մասնակցութեամբ միութեան 7 Շրջանային եւ 12 
Մեկուսի շրջաններու 40 ներկայացուցիչներու: 

Խորհրդաժողովը երեք օրուան ընթացքին կա-
տարեց ընդհանուր արժեւորումը միութեան վեր-

ջին մէկ տարուան գործունէութեան եւ գնահա-

տանքով անդրադարձաւ ՀՄԸՄ-ի նորաստեղծ 
մասնաճիւղերուն` Թիֆլիսի, Մոսկուայի, Միւնի-

խի եւ Հոլանտայի մէջ ծաւալած աշխատանք-
ներուն: Խորհրդաժողովը յատուկ կարեւորու-

թեամբ քննեց Հայաստանի մէջ ՀՄԸՄ-ի տարած-
ման եւ ամրապնդման ծրագիրները` նորանոր 

միաւորներու եւ կեդրոններու ստեղծման անհրա-

ժեշտութեամբ: Հիմնական քննարկման նիւթ 
դարձաւ նաեւ ՀՄԸՄ-ի Սուրիոյ մասնաճիւղերուն 

իրավիճակը եւ այս առիթով խորհրդաժողովը 

հրապարակեց յատուկ զօրակցագիր մը: 
ՀՄԸՄ-ի 9-րդ խորհրդաժողովը իր օրակարգին 

վրայ ունեցաւ միութեան սկաուտական, մարզա-
կան եւ վարչական աշխատանքները հունաւորող 

ծրագիրներ: Քննարկումի նիւթ դարձան համա-

ՀՄԸՄ-ական յառաջիկայ մարզախաղերը (2017) 
եւ բանակումը (2018) լաւագոյն ձեւով կազմակեր-

պելու ձեւերը: Որոշուեցաւ, որ համա-ՀՄԸՄ-ական 
մարզախաղերով ազդանշանը տրուի միութեան 

100-ամեակի տօնակատարութիւններուն, իսկ բա-

նակումով եւ Երեւանի մէջ կազմակերպուած մե-
ծաշուք հանդիսութեամբ փակումը կատարուի մի-

ութեան մէկ դարեայ յոբելենական տարուան: 
Խորհրդաժողովը իրազեկ դարձաւ ՀՄԸՄ-ի   

100-ամեակի նախապատրաստութիւններուն: 
Ներկայացուեցան 100-ամեակի խորհրդանշանը, 

բնաբանը, երգը, գլխաւոր հանդիսութիւններուն 

ծրագիրն ու հրատարակչական աշխատանքները: 
Նշուեցաւ նաեւ Հայաստանի Ա. Հանրապետու-

թեան 100-ամեակը արժանավայել շուքով կատա-

րելու անհրաժեշտութիւնը: 

Խորհրդաժողովը քննեց նաեւ միութեան քա-
րոզչական համակարգին վերաբերող հարցեր եւ 

գոհունակութեամբ տեղեկացաւ, որ արդէն իսկ 

ընթացք առած են միութեան արդիական կայքի 
պատրաստութեան, «Մարզիկ» պաշտօնաթերթի 

թուայնացման եւ «Մարզիկ» երկլեզու լրատուին 
աշխատանքները: 

Ներքին վարչական իմաստով, խորհրդաժողո-
վը շեշտեց արդի արհեստագիտութեան միջոցնե-

րէն առաւելագոյնս օգտուելու հրամայականը: 
Այս իմաստով, ներկայացուեցաւ «Կուկըլ»-ի հետ 

ՀՄԸՄ-ի կնքած համաձայնութիւնը եւ միութեան 

ռազմավարական ծրագիրի արդի արհեստագի-

տութեան բաժինին նորագոյն ծրագիրները: 
Խորհրդաժողովի աւարտին, մասնակիցները 

արծարծեցին ՀՄԸՄ-ի աշխարհասփիւռ 107 մաս-
նաճիւղերը յուզող ազգային ընդհանրական 

մտահոգութիւններ (Միջին Արեւելքի հայութեան 

տեղաշարժ, Եւրոպայի մէջ նոր գաղութներու 
կազմակերպման պահանջ, հայախօսութեան նա-

հանջ, նիւթական դժուարութիւններ, երիտասար-
դութեան ներգրաւման միջոցներ, դաստիարակ-

չական արդիական ծրագիրներ եւ այլն): 

ՀՄԸՄ-Ի ՄԻՋԴԻՒԱՆԱՅԻՆ 9-ՐԴ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԸ ՆԻԿՈՍԻՈՅ ՄԷՋ 

 

«ԿԻԼԻԿԵԱՆ ԱՍՊԵՏ»Ի ՇՔԱՆՇԱՆ՝  
ԵՂԲ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻԻՆ 

Կիրակի, 9 Հոկտեմբերին, Նիկոսիոյ Սուրբ Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ, սուրբ պատարագի 
աւարտին, Տէր Նարեկ Արքեպիսկոպոս Ալեէմէզեան ընթերցեց ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Վեհափառ Հայ-

րապետի սրբատառ կոնդակը եւ Յարութիւն Անմահունիին շնորհեց «Կիլիկեան Ասպետ»-ի շքա-

նըշանը։ Այս առթիւ, Սրբազան Հայրը, նաեւ Տիկին Սիրարփի Անմահունիին յանձնեց Վեհափառ 
Հօր հայկական խաչքարի յուշանուէրը։ Ապա, Ազգային Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ տեղի 

ունեցաւ հիւրասիրութիւն, որու ընթացքին կիպրահայեր շնորհաւորեցին Տէր եւ Տիկին Յարու-
թիւն եւ Սիրարփի Անմահունին։ 

Անմահունի ծանօթ անձնաւորութիւն է թէ՛ կիպրահայ համայնքէն եւ թէ ընդհանրապէս՝ կիպ-
րական ընկերութենէն ներս։ Ան նախկին մարզիկ մըն է, ՀԵՄ-ի ֆութպոլի խումբին, 40-50-ական 

թուականներուն մրցելով Կիպրոսի Ֆութպոլի Ֆետերասիոնի առաջին դասակարգին մէջ։ 

89-ամեայ Անմահունի բազմատաղանդ անձնաւորութիւն է, իր կարողութիւնները փաստած 
ըլլալով զանազան մարզերէ ներս։ Ան եղած է բանաստեղծ, գեղանկարիչ, լուսանկարիչ, եօթը 

տասնամեակէ աւելի՝ արիապետ, իսկ վերջին տարիներուն՝ ազգային բարերար, մեծագումար 
սրտաբուխ նուիրատուութիւններ կատարելով Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, Հայաստանի Հան-

րապետութեան Զինուած Ուժերուն, զոհուած ազատամարտիկներու ընտանիքներուն, ինչպէս 

նաեւ՝ կիպրահայ համայնքային եւ այլ կազմակերպութիւններու։ Անմահունիի անձնազոհութեան 
եւ նուիրաբերութեան չափանիշը իւրայատուկ է եւ հազուագիւտ՝ ժամանակակից եւ հետզհետէ 

բարոյական արժէքները կորսնցնող՝ մերօրեայ ընկերութեան մէջ։  
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Ուրբաթ, 28 Հոկտեմբերի իրիկունը, Ստրովոլո-

սի քաղաքապետութեան հանդիսասրահին մէջ 

մեծ յաջողութեամբ տեղի ունեցաւ հայրենի շնոր-
հալի երգչուհի Ալլա Լեւոնեանի համերգը, կազ-

մակերպութեամբ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի եւ ի պատիւ շրջա-
նիս մէջ ընթացող ՀՄԸՄ-ի 9-րդ միջդիւանային 

խորհրդաժողովի պատգամաւորներուն: 
Ներկայ ժողովուրդը շուրջ երկու ժամ վայելեց 

Ալլա Լեւոնեանի՝ աշուղական, ազգագրական, 

հայրենասիրական սիրուած երգերու մեկնաբա-

նութիւնները, ապրելով յուզիչ ու խանդավառ 

պահեր եւ իր գնահատանքը արտայայտեց երկա-
րատեւ ծափահարութիւններով: 

Յայտագրին իրենց մասնակցութիւնը բերին 
դաշնակահարուհի Տիկին Զարա Բարխուդարեան 

եւ Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» Մասնա-
ճիւղի «Սիփան» պարախումբը: 

 

ԱԼԼԱ  

ԼԵՒՈՆԵԱՆԻ  

ՀԱՄԵՐԳԸ 

Կիպրահայ մամուլի երկու ներկայացուցիչ-

ներ՝ «Կիպրահայեր» էլեկտրոնային թերթի խըմ-
բագիր Սիմոն Այնէճեան եւ «Արձագանգ» պար-

բերաթերթի խմբագիր Արթօ Դաւիթեան, 20-24 
Հոկտեմբերին Երեւան գտնուեցան, մասնակցե-

լու «Լրագրողների Համահայկական 8-րդ Համա-
ժողովի աշխատանքներուն: 

Համաժողովին մասնակցելու համար Երեւան 

ժամանած էին 28 երկիրներէ շուրջ 140 լրագրող-
ներ, մեծամասնութեամբ՝ խմբագիրներ, որոնք 

առաջին երկու օրերուն՝ Երեւանի մէջ, իսկ յա-
ջորդ երկու օրերուն՝ Ստեփանակերտի մէջ աշ-

խոյժ կերպով քննարկեցին հայութիւնը յուզող 

հարցերուն գրեթէ ամբողջութիւնը, «Հայոց Պե-
տականութիւնը՝ Միասնութեան Առանցք» ընդ-

հանուր խորագրին տակ: 
Հարկ է նշել, որ Սփիւռքի նախարարութիւնը 

արհեստավարժ բարձր մակարդակով կազմա-

կերպած էր համաժողովը, որու ընթացքին լրագ-
րողները ընդունուեցան հանրապետութեան նա-

խագահին, վարչապետին ու արտաքին գործե-
րու նախարարին ինչպէս նաեւ Արցախի նախա-

գահին կողմէ, որոնք մանրամասն զեկուցումներ 

ներկայացուցին իրենց աշխատանքներուն ու 
հայութեան դիմագրաւած հրատապ հարցերուն 

մասին, պատասխանելով լրագրողներու բազ-
մազան հարցումներուն: 

Համաժողովի օրակարգով բազմաթիւ զեկոյց-
ներ ներկայացուեցան հետեւեալ թեմաներով.  

- Համահայկական տեղեկատուական միաս-

նական ցանցի ձեւաւորման կառուցակարգերը եւ 
լրատուամիջոցների համագործակցութեան ու-

ղիները ճգնաժամային պայմաններում: 
- ՀՀ դիւանագիտական ներկայացուցչութիւն-

ների եւ սփիւռքեան կառոյցների համագործակ-

ցութեան ուղիները: 
- Սփիւռքի ներուժի ներգրաւումը ՀՀ պետա-

կանաշինութեան գործում: 
- Տեղեկատուական անվտանգութեան խըն-

դիրներն արտակարգ իրավիճակներում: 

- Հեռուստատեսութեան, ռատիոյի եւ էլեկտ-
րոնային մամուլի համագործակցութեան հեռա-

նըկարները: 
- Հայկական սփիւռքի զօրակցութիւնը Լեռնա-

յին Ղարաբաղի հանրապետութեան միջազգա-
յին ճանաչման գործընթացին: 

- Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետու-

թիւնների պաշտպանութեան համակարգի հետ 
կապուած խնդիրների լուսաբանումը ԶԼՄ-ում: 

Համաժողովը ընդհանուր առմամբ յագեցած 
էր ժամանակակից տեղեկութիւններով, որոնց-

մով հայ լրագրողները աւելի յստակ գաղափար 

մը կազմեցին նոր սահմանադրութեամբ սկսած 
բարեփոխումներուն մասին, որոնց վրայ մեծ 

յոյսեր կապած է հայ ժողովուրդը: 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ՝ ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐՈՒ  
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 8-ՐԴ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎԻՆ 
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ԿԻՊՐՈՍԻ «ՕՇԱԿԱՆ» 
ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ ՆՈՐ 

ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԸ ՍԿՍԱՒ 
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՅՈՎ 

Հոկտեմբեր 19-ին տեղի ունեցաւ Համազգա-
յինի «Օշական» Մասնաճիւղի նոր տարեշրջանի 

Ա. Մշակութային Երեկոն, արուեստասէրներու 

խանդավառ ներկայութեամբ: 
Վարչութեան ատենադպիր Լորա Մկրտիչեանի 

հակիրճ բացման խօսքէն ետք սկսաւ երեկոյի 
գրական բաժինը՝ նուիրուած Մուշեղ Իշխանին: 

Սիրուած բանաստեղծի կեանքին ու գործին 
մասին հետաքրքրական զեկոյցով մը հանդէս 

եկաւ Վիոլէթ Թաշճեան, կեդրոնանալով սիրով, 

բարութեամբ եւ մարդկային զգացումներով յոր-
դող անոր քերթուածներուն ու մանաւանդ արձակ 

էջերուն վրայ: Մուշեղ Իշխանի գործերէն ընթեր-
ցումներ կատարեցին Անդրանիկ Խաչատուրեան, 

Լորա Մկրտիչեան, Յարութ Թահմազեան եւ Նա-
յիրի Մուրատեան: 

Երեկոյի երկրորդ 

բաժինով ելոյթ ունեցաւ 
գեղանկարիչ Թաթիա-

նա Ֆերահեան, որ ներ-
կայացուց վերջերս հրա-

տարակուած իր «Urban 

Legends» ալպոմը, հե-
տաքրքրական բացատ-

րութիւններ տալով իւ-
րաքանչիւր նկարի մա-

սին: Արուեստագիտուհին տեղեկութիւններ տը-

ւաւ նաեւ տեղական շրջանակներու մէջ ծաւալած 
իր աշխատանքներուն ու մասնակցած տեղական 

թէ միջազգային ցուցահանդէսներուն մասին: 

Ներկաները գոհունակութեամբ ունկնդրեցին 

ներկայացումները ու սրահէն մեկնեցան հաճելի 
եւ դաստիարակիչ երեկոյ մը անցուցած ըլլալու 

գոհունակութեամբ: 
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Հոկտեմբերին Հայաստանի «Երկիր Մետիա» 

հեռատեսիլի կայանը ներկայացուց «Հայկական 
Հետք» խորագիրով՝ վաւերագրական ժապա-

ւէններու շարք մը, բաղկացած չորս՝ 20 վայր-
կեան տեւող փաստագրական երիզներէ, ամ-

բողջովին նուիրուած կիպրահայ համայնքին։ 

Ժապաւէններու շարքը հեռասփռուեցաւ նաեւ 
«Հ1» կայանէն։  

Օգոստոս ամսուան ընթացքին, հայրենի 

լրագրող Ռուզաննա Ղազարեան ժամանեց 
Կիպրոս եւ երկու շաբաթ տրամադրեց այս 

նպատակին։ Ան հարցազրոյցներ վարեց հա-
մայնքի ղեկավարութեան ներկայացուցիչ-

ներուն հետ եւ այցելեց համայնքի բոլոր հաս-

տատութիւնները եւ իր յատուկ՝ արհեստավարժ 
ոճով ներկայացուց կիպրահայութեան ներկայ 

իրավիճակը։  
Ան յատուկ հարցազրոյցներ վարեց Կաթողի-

կոսական Փոխանորդ Նարեկ Արքեպիսկոպոսի, 

Լառնաքայի եւ Նիկոսիոյ հոգեւոր հովիւներուն՝ 
Տէր Մաշտոց եւ Տէր Մոմիկ քահանայ հայրե-

րուն,  Երեսփոխանական Ժողովի ատենապետ 
Սեպուհ Դաւիթեանի, Նարեկ Վարժարաններու 

տնօրէնուհի Վերա Թահմազեանի, ինչպէս նա-
եւ՝ համայնքէն ներս գործող զանազան հաս-

տատութիւններու եւ կազմակերպութիւններու 

ներկայացուցիչներուն հետ, ինչպէս՝ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ 
ատենապետ Յակոբ Գազանճեանի, Հայկական 

Ռատիօժամի հաղորդավար Նայիրի Մուրատ-

եանի եւ լրագրող՝ Վահան Այնէճեանի, «Արձա-

գանգ» թերթի խմբագիր Արթօ Դաւիթեանի, 
«Ֆարոս» Արուեստի Հիմնարկի տիրոջ՝ Կարօ 

Քէհէյեանի, կիպահայ համայնքի մասին հե-
տազօտող՝ Ալէքսանտըր Հաճիլիրասի, ինչպէս 

նաեւ՝ Աւագ Արիապետ Յարութիւն Անմահունիի 

հետ։  

Ռուզաննա Ղազարեան քայլ մը անդին անց-

նելով, հանդիպեցաւ զանազան ասպարէզներու 
մէջ գործող՝ կիպրահայ գործարարներու հետ, 

ինչպէս՝ Նիկոսիոյ հանրածանօթ «Աւօ» ճաշա-
րանի տիրոջ՝ Աւօ Պահչէճեանի, «Financial 

Mirror»-ի խմբագիր՝ Մասիս Տէր Բարթողի եւ 

«Մուֆլոն» գրախանութի տիրոջ՝ Ռութ Քէշիշ-
եանի հետ։ Ան այցելեց նաեւ զանազան ազգա-

պատկան հաստատութիւններ, ներառեալ Նի-
կոսիոյ գրաւեալ բաժնին մէջ գտնուող եւ վեր-

ջերս վերակառուցուած Սուրբ Աստուածածին 

եկեղեցւոյ համալիրը, որ կ՛ընդգրկէ Ազգային 
Առաջնորդարանի շէնքը եւ Ազգային Մելիքեան-

Ուզունեան Վարժարանի շէնքերը։  
Ռուզաննա Ղազարեան ամբողջ օր մը ան-

ցուց նաեւ Թրոտոսի լեռնաշղթային վրայ գտնը-
ւող՝ ՀՅԴ Կիպրոսի Պատանեկան Միութեան բա-

նակավայրին մէջ, մօտէն ճանչնալով պատա-

նիները եւ հարցազրոյց վարելով ՀՅԴ Կիպրոսի 
Կոմիտէի Ներկայացուցիչ Սիմոն Այնէճեանի 

հետ։ 

Հոկտեմբեր 16-ին 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբը 

դարձեալ խճողուած էր 
ընտանիքներով եւ ան-

հատներով, որոնք եկած 
էին ՀՕՄ-ի Կիպրոսի «Սօ-

սէ» Մասնաճիւղի աւան-
դական «Աշնանային 

Ճաշ»ին:  

Ներկայ էին հայ համայնքի պետական ներ-
կայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան եւ տիկինը, 

Նիկոսիոյ եւ Լառնաքայի հոգեւոր հովիւներն ու 
երեցկիները, ուղեկից կազմակերպութիւններու 

ատենապետները, ինչպէս նաեւ ՀՕՄ-ի ընկերու-

հիները իրենց ընտանեկան պարագաներով, հա-
մակիրներով ու հիւրերով:  

Ինչպէս ընկհ. Վերա Դաւիթեան շեշտեց իր 
ողջոյնի խօսքին մէջ, տարուէ-տարի կը բազմա-

նան հայ կեանքի կարիքները: Հայաստան, Ար-
ցախ, Ջավախք, Սուրիահայութիւն... ծով կարիք-

ներ ունին, որոնց հանդէպ ոչ մէկ հայ կրնայ ան-

տարբեր մնալ, մանաւանդ ՀՕՄ-ը, որ օգնութեան 
եւ խնամատարութեան դրօշակիրը եղած է աւելի 

քան 100-ամեայ իր պատմութեան ընթացքին: 
«Հայրենիքի եւ սփիւռքի ամբողջ տարածքին, 

ՀՕՄ-ը այսօր կրթական ու խնամատարական 

տասնեակ մը ծրագիրներ ունի, որոնց բոլորին 
ալ իր մասնակցութիւնը կը բերէ Կիպրոսի մաս-

նաճիւղը: Կ՛օժանդակենք նաեւ Կիպրոսի մէջ ու-

սանողներու եւ կարիքաւոր ընտանիքներու, ինչ-

պէս նաեւ՝ մեր գործակից միութիւններու եւ կա-
ռոյցներու մշակութային, մարզական, կրթական 

գործունէութեան: Այս առթիւ կ՛ուզեմ ՀՕՄ-ի 
Կիպրոսի մասնաճիւղի վարչութեան եւ բոլոր ըն-

կերուհիներուն անունով շնորհակալութիւն 
յայտնել բոլոր անոնց, որոնք նիւթապէս եւ բա-

րոյապէս կը զօրակցին մեր ճիգերուն», ըսաւ 

ընկհ. Վերա Դաւիթեան: 

«Վարձքը կատա՛ր» ՀՕՄ-ի ընկերուհիներուն, 
որ օր ու գիշեր աշխատելով ու այս համով 

ճաշերը հրամցնելով առիթ տուին, որ ներկաներն 

ալ  իրենց  լումաները նետեն ՀՕՄ -ի 
բարեսիրութեան գանձանակին մէջ: 

             ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՒ ՀՕՄ-Ի ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՃԱՇԸ, 
ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ 120 ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐՈՎ 
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Օգտուելով ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչու-

թեան լրիւ կազմի, ինչպէս նաեւ՝ ՀՄԸՄ-ի Միջ-դի-
ւանային Համաժողովին համար Կիպրոս ժամա-

նած պատուիրակութիւններու ներկայութենէն, 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի Սկաուտական Խումբը Հոկտեմբեր 
29-ին կազմակերպեց Խոստման Արարողութիւն, 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ ակումբի մարզադաշտին մէջ։ 
Յայտագիրը սկսաւ ՀՄԸՄ-

ՀԵՄ-ի Սկաուտական Խումբին 

կողմէ դրօշակներու ներկայա-
ցումով ու տողանցքով, որոնց 

յաջորդեց Հայաստանի եւ Կիպ-
րոսի Հանրապետութիւններու 

քայլերգներու հնչումը։ 

Բացման խօսքով ելոյթ ու-
նեցաւ Փոխ-Խմբապետ Ժինա 

Նիկողոսեան։ Յայտագիրը 
կ՛ընդգրկէր ՀՄԸՄ-ի առաքելու-

թեան ներկայացումը Գայլիկ-
ներու եւ Արծուիկներու կողմէ, 

ինչպէս նաեւ՝ Խոստման Արա-

րողութիւն։  
Յաջորդեց գնահատագիր-

ներու եւ նշաններու բաշխում 
եւ բոլոր ներկաներու մասնակցութեամբ, «Յա-

ռաջ Նահատակ» քայլերգի երգեցողութիւն։ 

Հանդիսութեան աւարտին, բեմ հրաւիրուեցաւ 

ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ  

եղբ. Գառնիկ Մկտիչեան, որ փոխանցեց իր սրտի 
խօսքը, որու աւարտին ան յայտարարեց, թէ Կեդ-

րոնական Վարչութիւնը որոշած է Ծառայութեան 

շքանշանով պարգեւատրել ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչու-
թեան ատենապետ եղբ. Յակոբ Գազանճեանը, 

վերջին տարիներուն ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ 
իր ձեռքբերած բազմաթիւ յաջո-

ղութիւններուն համար, մասնա-

ւորաբար՝ Սկաուտական Շար-
ժումի եւ ֆութպոլի աքատեմիի 

հիմնադրութեան, ինչպէս նաեւ՝ 
մարզադաշտի կառուցման աշ-

խատանքներուն մէջ։      

    Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան շա-
րունակեց, յայտարարելով որ 

Կեդրոնական Վարչութիւնը որո-
շած է նաեւ գնահատագիրներ 

յանձնել որոշ անձերու, ՀՄԸՄ-ի 
նկատմամբ իրենց ցուցաբերած 

նուիրաբերական ոգիին եւ տրա-

մադրած աջակցութեան համար. 
Տէր Մոմիկ Քահանայ Հապէշ-

եան, Արթօ Դաւիթեան եւ ՀՅԴ 
Կիպրոսի Կոմիտէ, որու անունով գնահատագիրը 

ստացաւ Կոմիտէի Ներկայացուցիչը՝ Սիմոն Այ-

նէճեան։ 

 

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՍՏՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ 

ՀՅԴ ԿԵՄ 
ՀՅԴ Կիպրոսի վերակազմուած երիտասար-

դական միութեան առաջին ձեռնարկներէն 

մէկը եղաւ լեռնագնացութիւն դէպի Մախերա: 

Շաբաթ՝ 10 Սեպտեմբեր  2016-ին, ՀՅԴ Կիպրո-
սի Պատանեկան Միութեան երէց եւ կրտսեր 
խումբերու անդամներ ներկայ գտնուեցան Կիպ-

րոսի Մարմնակառուցման Մրցոյթին, որուն մաս-
նակից էր հայազգի մարզիկ՝ Մարի Ռոզ Թարգ-
մանեան։ 

Պատանիներ քաջալերանքի պատգամներով 
եւ Հայրենի դրօշը ծածանելով խրախուսեցին հայ 
մարզիկը։ Անոնց խանդավառութիւնը պսակուե-

ցաւ պարծանքով, երբ Հայը վերատիրացաւ Ախոյ-
եանի կոչումին։ 

Հպարտ ենք մեր հայ մարզիկ՝ Մարի Ռոզի 
առաջնակարգ դիրքով, նաեւ՝ մեր պատանիներու 
ցուցաբերած ոգեւորումով։ 

Ի սրտէ կը շնորհաւորենք քեզ՝ Մարի Ռոզ, 
մաղթելով նորանոր յաջողութիւններ։ 

 

 Մարինէ Գալայճեան-Մանուշեան   

ՄԱՐԻ ՌՈԶ ԹԱՐԳՄԱՆԵԱՆ 

 



 

ԹԷ ԻՆՉՊԷՍ  
ՀԱՆԴԻՊԵՑԱՅ ՇԻՐԱԶԻՆ 

 

Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին 
բազմաթիւ եւ բազմագոյն հոսանքներ ուժի ցու-

ցադրութեան պայքար կը մղէին, փոքր Լիբանա-
նը վերածելով պատառոտած ու գունաւոր կար-

կըտաններով հնամաշ հագուստի: Իւրաքաչիւր 

հոսանք փորձեց իր գոյնը տեղաւորել մեր փոքր 
քարտեսին վրայ: 

Այդ օրերուն, այդ թոհ ու փոհին մէջ կար մէկ 
ապահով ու հաստատ շրջան ուր կ'իշխէր հայը, 

կը պաշտպանէր իր ժողովուրդը ու կը պահպա-

նէր իր թաղային ու ազգային ապահովութիւնը եւ 
միասնականութիւնը: 

Մեր թաղային ակումբները վերածուած էին 
մեղուի փեթակներու, անընդհատ եռուզեռով, գի-

շեր թէ ցերեկ մեր տղաքը թաղերուն զինեալ 
պաշտպանութեան ու նաեւ թաղեցիներուն պա-

րենաւորման հարցերով կը զբաղէին, երբեմն նոյ-

նիսկ արեան գնով:  
Եւ մեր փոքր Պուրճ Համուտը դարձաւ բոլորին 

գնահատանքին առարկան: 
Կարճատեւ խաղաղութեան դադարներէն օգ-

տըւելով ինքզինքիս կարճ արձակուրդ մը տալով 

որոշեցի այցելել հայրենիք, Արարատը տեսնելու 
մարմաջով տարուած: Արդէն քանի մը օր էր, որ 

տեղաւորուած էի ատենին հրչակաւոր եթէ ոչ մի-
ակ՝ «Արմենիա» պանդոկը ու կը փորձէի տեսնել, 

գիտնալ, ծանօթանալ ամէն ինչի որ «Հայաս-
տանեան» էր: 

Այդ օրերուն Հայաստանը տակաւին սովետա-

կան էր բայց Երեւանի լայն ու մաքուր պողոտա-
ները դրուած էին հայերէն խօսող ոստիկաննե-

րու հսկողութեան տակ ու Մայր Հայաստանի ար-
ձանը բոլորին կը յիշեցնէր թէ ա՛յս է Հայաստա-

նը, մեր հայրենիքը: 

Իսկ ես հմայուած, միշտ գոհունակ ու հպարտ 
ժպիտ մը դէմքիս, յիշողութեանս մէջ գրադարա-

նի մը գիրքերուն նման կը դասաւորէի տպաւո-
րութիւններու պաշարս, որոշելով Պէյրութ վերա-

դարձիս որուն ինչ պիտի պատմէի... մինչեւ որ 
պատահեցաւ անսպասելին, ինչ որ պէտք էր 

պատմէի բոլորին, ծանօթ թէ անծանօթ, որ հա-

մադրուած ըլլայ «հայ» անունին տակ: 
Երեւանի պայծար առաւօտը զիս դուրս կը 

կանչէր երբ ելքի ճամբաս փակեց մազերը հովին 
տուած համակրելի դէմքով մարդ մը, որ զիս 

գամեց իր հարցումով. «դուք Պէյրութի՞ց էք» ու 

հազիւ հաստատական պատասխանս լսած, աւել-
ցուց. «Ինձ ել տանեք Պուրճ Համուտ, ես ել մեր 

տղաների կողքին կռուեմ էն խուլիկանների 
դէմ...» ես շշմած, մտքիս յուշատետրին մէջ կը 

փնտռէի այդ յանդուգն դէմքը որ աւելի պայծա-

ռացաւ ու ժպիտս աւելի ծաւալուն՝ անդրադար-
ձայ որ այդ անծանօթ հայը Շիրազն էր, Յով-

հաննէս Շիրազը, որ խանդավառ ու հմայուած 
մեր տղոց անզիջող ու նուիրուած ոգիէն, կ'ուզէր 

իր բաժինը բերել այդ ազգային պարտականու-
թեան ու միանալ պատնէշին վրայ կեցած պա-

հակներուն: 

Տասնեակ տարիներ անցած են այդ օրէն, ծա-
նըր ու ճակատագրական պայքարներ պարտադ-

րըւած են մեր վրայ հայրէնիքի թէ սփիւռքի մէջ ու 
շնորհիւ այդ մոգական անտեսանելի կապին Ար-

ցախը վկայ՝ յաղթանակը միշտ մերը պիտի ըլլայ: 

 

 Պէյրութ, 2 /11/ 2016      Պետիկ Դերձակեան  

Տէր եւ Տիկ. Վարդգէս Մահտեսեան        €2000 
Նարեկ վարժ.ներու աշակերտութիւն 1194 

Տէր եւ Տիկ. Արիս Իւթիւճեան   1000 

Տէր եւ Տիկ. Սեպուհ Դաւիթեան    500 
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ Մահտեսեան    500 

Տէր եւ Տիկ. Կարապետ Մանուկեան       500 
Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ Քէնտիր    500 

Տէր եւ Տիկ. Սեպուհ Արմենակեան    300 
Տիկ. Սիրվարդ Գալայճեան     300 

Տիար Գէորգ Զէյթունցեան     300 

Տիար Գեղամ Ծառուկեան       300 
Տիար Սեւակ Աւետիսեան     250 

Տէր եւ Տիկ. Տիգրան Թաթարեան    220 
Տէր եւ Տիկ. Լեւոն Գարապըյըգեան    200 

Տէր եւ Տիկ. Յարօ Գույումճեան    200 

Տէր եւ Տիկ. Վարդան Թաշճեան    200 
Տէր եւ Տիկ. Վահէ Կիւլպաշեան    200 

Տոքթ. եւ Տիկ. Կարօ Գազանճեան    150  
Տիար Յակոբ Մանուկեան     150 

Տ. Մոմիկ Քհնյ. եւ ընտանիք     150 
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ Էսկիճեան     120 

Տէր եւ Տիկ. Վաչէ Թունջիկեան    110  

Տէր եւ Տիկ. Նազարէթ  Գազանճեան   100 
Տոքթ. եւ Տիկ. Վահագն Գազանճեան   100 

Տիար Կարպիս Գասարճեան     100 
Տիար Յակոբ Գարաօղլանեան    100 

Տէր եւ Տիկ. Մկօ Գույումճեան     100 

Տէր եւ Տիկ. Ղուկաս Գրիգորեան    100 
Տէր եւ Տիկ. Արթօ Դաւիթեան     100 

Տէր եւ Տիկ.Նարեկ Դաւիթեան     100 
Տէր եւ Տիկ. Նուպար Դաւիթեան    100 

Տիկ. Ագապի Էքմէքճեան     100 

Տէր եւ Տիկ.Յարութ Թահմազեան    100 
Տիկ. Թագուհի Կոնտու      100 

Տիկ. Շաքէ Հոռոմեան      100 
Տիար Վարանդ Մահտեսեան     100 

Տիար Րաֆֆի Մահտեսեան     100 
Իրինա Մանսուրեան      100 

Տէր եւ Տիկ. Մանուկ Մկրտիչեան    100 

Աքսինիա Նազարի      100 
Տէր եւ Տիկ. Վռամ Պիպէրեան     100 

Տէր եւ Տիկ. Միհրան Պօյաճեան    100 
Տոքթ. Գրիգոր Սիմամոնեան     100 

Տոքթ. Միսաք Քէշիշեան եւ ընտանիք   100 

Մի Ոմն        100 
Մի Ոմն        100 

Տէր եւ Տիկ. Ստեփան Փանոսեան      70 
«Երեւան»(Աստղ. Քէհէյեան,Եոլա Գալպեան)60 

Մի Ոմն (Լիբանան)        60 
Տիկ. Եւա Այնէճեան        50 

Տէր եւ Տիկ. Յարութիւն Անմահունի      50 

Տիկ. Թերեզ Գասպարեան Բեթրիտու     50 
Նաթալի Բեթրիտու        50 

Տէր եւ Տիկ. Աւետիս Գուշեան       50 
Անի Դաւիթեան         50 

Տէր եւ Տիկ. Համբարձում Դաւիթեան     50 

Տիար Տաթեւ Դաւիթեան       50 
Տիկ. Անահիտ Էսքիճեան եւ ընտանիք     50 

Տիկ. Սրբուկ Թաւուքճեան       50 

Թիւմթիւմեան ընտանիք       50 
Տիար Արման Խաչատրեան       50 

Տիար Յարութիւն Խաչատրեան      50 
Տոքթ. եւ Տիկ. Նիքոս Կալամարաս      50 

Տիկ. Անահիտ Կարամանիս       50 
Տէր եւ Տիկ. Ճոն Կէվհէրեան       50 

Տէր եւ Տիկ. Նորիս Կիւլէսէրեան      50 

Լիլի եւ Սեդա Կոստանեան       50 
Ռուզաննա եւ Լուսինէ Կոտիկեան      50 

Տիկ. Մարիլու Ճուրեան         50 
Տ. Մաշտոց Քհնյ. եւ ընտանիք       50 

Տիկ. Նայիրի Մուրատեան       50 

Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ Նալչաճեան      50  
Տէր եւ Տիկ. Արմենակ Շահապեան      50 

Տիար Օհան Ուզունեան           50 
Տէր եւ Տիկ. Գէորգ Պալթայեան      50 

Տիկ. Տիանա Պետրոսեան       50 
Պօղոսեան Ընտանիք        50 

Տիար Յակոբ Սարեան        50 

Տիար Ռոման Սերտեան           50 
Տիկ. Անի Տարագճեան        50  

Տէր եւ Տիկ. Սարհատ Տէմիրճեան      50  
Տէր եւ Տիկ. Յակոբ Քէշիշեան       50 

Մի Ոմն          50 

Մի Ոմն          50 
Տէր եւ Տիկ. Կարօ Ծաղիկեան       40 

Տիար Լեւոն Օհանեան        35 
Տէր եւ Տիկ. Էդիկ Աւետիսեան       30 

Տէր եւ Տիկ. Յովիկ Գէորգեան       30 

Տիար Խազակ Մարուկեան       30  
Տիար Մանուկ Եըլտըզեան       25 

Տիկ. Ռիթա Անտէքեան          20 
Տիկ. Արփինէ Ատուրեան          20 

Ռաֆֆի Դաւիթեան                20 
Թամար Դաւիթեան        20 

Արթօ Զաքարեանի յիշատակին      20 

Տէր եւ Տիկ. Վրէժ Զաքարեան       20 
Տիար Էդիկ            20 

Տիար Գրիգոր Կարապետեան       20 
Տիար Կարապետ Նիկողոսեան      20 

Տիկ. Զարուհի Ոսկերիչեան       20 

Տիար Մանուէլ Պաստրմաճեան      20 
Տիկ. Ալլա Օհանեան        20 

Մի Ոմն          20 
Ալին Շահապեան         15 

Տիար Արա Նալչաճեան        10 
Մի Ոմն          10 

Մի Ոմն          10 

Մի Ոմն          10 
Մի Ոմն          10 

Տիկ. Արազ Մանուշեան           5 
Տիկ. Ստալօ Խայլի          5 
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ԱՐՑԱԽԻ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՖՈՆՏ 
 

Ապրիլի սկիզբը, Ազրպէյճանի զինուած ուժերը փորձեցին ներխուժել Լեռնային Ղարա-

բաղի Հանրապետութիւն (ԼՂՀ): ԼՂՀ պաշտպանութեան բանակը, հերոսական ճիգերով սա-

կայն մարդուժի ցաւալի կորուստներով, յաջողեցաւ պաշտպանել հայրենի սահմանները եւ 

ձախողութեան մատնել թշնամիին ծրագիրները: Սահմանամերձ կարգ մը գիւղեր ենթար-

կըւեցան աւերիչ ռմբակոծութեան եւ խաղաղ բնակչութիւնը հարկադրուեցաւ լքել այս գիւ-

ղերը: Աշհարհասփիւռ Հայութիւնը, արտայայտելով իր զօրակցութիւնը ԼՂՀ կառավարու-

թեան, պաշտպանութեան բանակին եւ բնակչութեան, փութաց իր օժանդակութիւնը հաս-

ցընել Արցախ: 

Կիպրահայութեան պարագային, 7 Ապրիլ 2016 թուակիր իրենց կոչով, Ազգային Իշխա-

նութիւնը, Պետական Ներկայացուցիչը, կուսակցութիւնները եւ կազմակերպութիւնները յայ-

տարարեցին թէ ստեղծուած է Արցախի Օգնութեան Ֆոնտը եւ դիմեցին Կիպրահայութեան 

բոլոր անդամներուն որպէսզի սրտաբուխ նուէրներով մասնակից դառնան Արցախին օգնու-

թիւն հասցնելու համազգային ճիգին: 

Կիպրահայութեան հանգանակած գումարներէն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թեան Պետական Հաշիւին փոխանցած ենք 10 Մայիսին՝ 10.000 եւրո եւ 9 Սեպտեմբերին՝ 

5.000 եւրո: Ստորեւ կը ներկայացնենք ցարդ եղած նուիրատուութիւններու ցանկը:   
 

ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ                          ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ 

ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ  
ԿԸ ԳՐԵՆ . . . 

www.artsakank.com.cy 
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 
1. Աշնան պտուղ - նաւը վարող - տարի (հակ.). 
2. 5001՝ այբուբենի գիրերով (հակ.) - արիւնա-

տար խողովակ - գերբնական առաքինութեամբ 
օժտուած անձ. 

3. Տեսարան, նկար - գիրի մը անունը (հակ.) - 

5800՝ այբուբենի գիրերով. 
4. Ադամանդ - շուք - բոսոր, կարմիր. 

5. Ինք - երկու ձայնաւորներ - յարմար (հակ.). 
6. Տառապանք - հոգեզաւակ՝ մկրտութեամբ կամ 

թոշակով (հակ.). 

7. Սարսափ - միայն. 
8. Կամքին ուզելովը. 

9. Տունը ճարտարօրէն կառավարող կին. 
10. Յոգնակերտ մասնիկ - զտիչ զոյգ գեղձեր, ող-

նաշարին երկու կողմերը. 
11. Լեցուն - փեսային քոյրը - հանքային համեմ - 

դե՛հ. 

12. Խորք, յատակ - արդի, թարմ (հակ.). 
13. Սին, դատարկ - փող, ստակ - ձայնաշարի 6-

րդ ձայնանիշը. 
14. Զեփիւռ - բերանին առաստաղը - սիգանք, 

հմայք (հակ.) . 

15. Սեփականատէր - ոխ պահել (հակ.) - մօր 
առաջին կաթը: 

 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ 
1. Ճագար - մեկնակէտ. 

2. Տեսակ, արժէք - չորրորդ ամիսը - գիրի մը 
անունը. 

3. Ակռայ - երաժշտական գործիք. 

4. Ճանկ, կարթ (հակ.) - նախահայր - ինք. 

5. Կաթի երեսի իւղ (հակ.) - պատկեր (հակ.). 
6. Թաւլու - ջուր դառնալ - քաջ (հակ.). 

7. Աչք - կարուածք (հակ.) - կրկնուած գիրեր. 

8. Խոշոր գիւղ - անձնական դերանուն (հակ.) - 

մէկը (հակ.). 
9. Միթէ - մարդ արարածի անվայել. 
10. Ցաւագին, սրտապատառ. 

11. Ոչխարի բուրդ՝ կտրուած ու մաքրուած - ա-

կանջի զարդարանք - 7060՝ այբուբենի գիրերով 
(հակ.) - փոխանակ (հակ.). 

12. Վայրկեան - ութին յաջորդող թիւը. 
13. Մկրտութիւն - տառի մը անունը. 
14. Յաղթանակի պարգեւ - արտասուել. 
15. Իրերայաջորդ գիրեր - վրան երկաթ ծեծելու 

պողպատէ զանգուած (հակ.) - պատուանշան: 

ԽԱՉԲԱՌ ԹԻՒ 58 Պատրաստեց Մարինէ Մանուշեան 

 

«ԱՐՁԱԳԱՆԳ»ԻՆ 
 

Ալիս Աւետիսեան         €50 
 

Ողբ. Մարօ Նահիկեանի մահուան առթիւ 
փոխան ծաղկեպսակի 
Սոմաքեան Ընտանիք        €20 

 
ՀՕՄ-Ի ԿԻՊՐՈՍԻ «ՍՕՍԷ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 

 

Ողբ. Մարօ Նահիկեանի մահուան առթիւ 
Փոխան ծաղկեպսակի 
Ալիս Աւետիսեան             €20 

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿ. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 
 

Ողբ.  Հռիփ Մոստիչեանի մահուան առթիւ 
Փոխան ծաղկեպսակի 
Նորա Չագմագճեան        €50 
Տիգրան Օհաննէսեան Ընտանիք        30 

ԼՈՒԾՈՒՄ ԹԻՒ 57-Ի 
 

 

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 
 

1. Փարիզ - կնիք - կծծի 
2. Արագիլ - անասելի 
3. Որ - ալոճ - նմանիլ 

4. Ունկ - եւ - ՏԼ 
5. Զա - սրել - ամ 
6. Հոն - նմանապէս 
7. Զով - նկար - ոչ - լեռ 
8. Ելք - լի - դաւ - աղ 
9. Ափ - եզր - ներ 
10. Չարքաշ - որդ - արի 
11. Ասեղ - ալ 
12. Տղայ - ելարան - ահ 
13. Ադոմ - կրակ 
14. Այ - օղ - արքայ 
15. ՏՆ - թռուցիկ 

 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ 
 
 

1. Փարոս - զեղչ - մատ 
2. Արու - հոլ - յոյն 
3. ՐԱ - նզովք - դա 
4. Իգական - աքաղաղ 
5. Զիլ - փաստ - օթ 
6. Լուսնալ - Եշ. 
7. Ճերմկիլ - ղեկ 
8. Ան - եան - լրիւ 
9. Ինն - ՆԼ - դեր - աա 
10. Քամի - աչազուրկ  
11. Սա - ապուր - ակ 
12. Կենտ - աներ 
13. Ծլիլ - սլանալ - քէ 
14. Ծիլ - եղեր 
15. Ամառ - իր - հայր 

ÜàôÆð²îàôàôÂÆôÜ 
 

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 
 

ՈՒՐ. 23 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 19:00 

Ս. Աստուածածին Երգչախումբերու Համերգ 

Ս. Աստուածածին Եկեղեցի 
 

ԿԻՐ. 25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 20:30 

Կաղանդի Պարահանդէս 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ 
 

ԿԻՐ. 15 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 18:00 

Թատրոն՝ «Սուփըր Պոյինկ» կատակերգութիւն 

Ռուսական Մշակութային Կեդրոն 
Համազգայինի «Դիմակ» Թատերախումբ 

ՕՐԱՏԵՏՐ 

շարունակէ օպսիտիային մէջ։ Եւ օպսիտիան հա-
յուն հայրենիքն է։ Այն հայրենիքը,  որ հայը կեր-

տեց ցաւով եւ արցունքով։ Բայց այս ցաւն ու ար-
ցունքը վերածուեցան ամուր, իրական,  ապրող 

ու ապրեցնող հայրենի պետականութեան, եւ 

անոր կողքին նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հան-
րապետութեան։ 

Նուռը՝ կրէնատը պայթեցաւ, ու փշռուեցաւ ու 
տարածուեցաւ աշխարհի հինգ ցամաքամասերու 

վրայ, ուր հայը ստեղծեց հինգ միաւոր, որ այսօր 
ապրող իրականութիւն է։ 

Բայց այս հինգ ապրող միաւորները առանձին 

չեն։ Հայը ունի իր օպսիտիանը՝ հայուն հայրենի-
քը, որ արդէն կերտած է քսան եւ հինգ տարի-

ներու անկախացած պետականութիւն։ Այս իրա-
կանութիւնը ինքնին կարեւոր գրաւական է, նկա-

տի ունենալով  որ հայուն ինքնութիւնը ապրեցաւ 

ու տակաւին կ՚ապրի ու պիտի շարունակէ ապա-
գայի հորիզոնին նայիլ նոր տեսիլքով։ Եւ հետե-

ւելով Ուիլիըմ Սարոյեանի բանաձեւումին, պատ-
մութեան ընթացքին հայը փշրուեցաւ, սակայն  

ան միշտ կերտեց նոր Հայաստան։  

Եւ կ՚արժէ որ հայը  ապրի այս տեսիլքով, եթէ  
հինգ ցամաքամասերու վրայ երկարած հինգ մի-

աւորները պիտի կամրջէ հայուն օպսիտիանին՝ 
հայրենի պետականութեանը մէջ։ 

Եթէ անցնող քսան եւ հինգ այս տարիներուն 

ընթացքին ունեցանք յառաջխաղացք, սակայն 
տակաւին առկայ են շարք մը  մարտահրաւէր-

ներ։ Այս մէկը իրական կեանքի անխուսափելի 
տուեալներէն է։ Եթէ կան քննադատութիւններ եւ 

պիտի շարունակեն ըլլալ, բայց  նաեւ պէտք է 

աշխատիլ որպէսզի հայրենի պետականութեանը 
սրսկենք դրական ուժ, որովհետեւ ան է, որ կա-

ռուցողական է։ Եւ հայը պարտի շարունակել իր 
կեանքը եւ կառուցել իր հայրենիքը հիմնուելով 

Սարոյանի սկզբունքներուն հիման վրայ։ 
Ուիլեըմ Սարոյեան յանդգնեցաւ փնտռել աշ-

խարհի վրայ այն ուժը, որ պիտի կարենար քան-

դել հայ ժողովուրդը։ Ան անվարան կրցաւ յայ-
տարարել, թէ չկայ ուժը մը, որ կրնայ քանդել 

հայը, որովհետեւ պատմութեան բոլոր առանցք-
ներուն մէջ հայուն ուժը միշտ եղած է դրական։ 

Այս դրական ուժն է, որ ապրեցուցած է հայը եւ 

նոյն այս ուժով ան դէմ դրած է քանդիչ բոլոր ու-
ժերուն, առանց քանդուելու։ Եւ այս դրական ուժն  

է, որուն սրսկումը անհրաժեշտ է շարունակել հա-
մահայկական մեր կեանքին մէջ։ 

Այսօր ունինք մէկ կարեւոր դրամագլուխ։  

Քսան եւ հինգ տարիներու վրայ երկարած 
հայկական հինգ միաւորները՝ հինգ ցամաքամա-

սերու մէջ, եւ հայրենի պետականութիւնն ու Լեռ-
նային Ղարաբաղի հանրապետութիւնը շատ աւե-

լի լաւ կրցան ու կրնան զիրար հասկնալ։ Եւ այս 

պէտք է պահել, ամրացնել ու շարունակել։ Այս 
դրամագլուխով շատ աւելի լաւ կրնանք սրսկել 

այս դրական ներուժը։ 
Արլ քաղաքին յուշակոթողը, ուր Էրիք կրցած է 

տեսնել հայուն ապրող իրականութիւնը։ 

Հինգ միաւոր, հինգ ցամաքամաս։ եթէ նուռը 
պայթեցաւ, փշռուեցաւ ու տարածուեցաւ։ Բայց 

չի մեռաւ։  
Եւ չի մեռնելու այս սկզբունքը պիտի շարու-

նակենք տանիլ վաղուան օրուան։  
Բայց այս սկզբունքը կ՚ապրի երբ կայ ներուժը, 

որ դրական է՝ կառուցող եւ ոչ թէ կը քանդիչ։ 

Շար. Էջ 17-էն   Հինգ Միաւոր ... 

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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   ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԴԻՄԱԿ» ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԸ 

                      կը ներկայացնէ  
 

 

Կիրակի, 15 Յունուար 2017, կ.ե. Ժամը 6-ին 

Ռուսական Մշակութային Կեդրոն 
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