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Չորեքշաբթի, 14 Յունիս 2017-ին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Մայրավանքը այցելեց 

Կիպրոսի Հանրապետութեան Նախագահ՝ Պրն. Նիկոս Անաստասիատիս։  

Նախագահին պատուիրակութեան մաս կը կազմէին Կիպրոսի արտաքին գործոց նախարար՝ Պրն. 

Եոաննիս Կասուլիտիս, զբօսաշրջութեան նախարար՝ Պրն. Եորղոս Լակկոտրիպիս, Լիբանանի մօտ 

Կիպրոսի դեսպան՝ Տիկին Խրիստինա Րաֆթի, Նախագահական Պալատի մամլոյ խօսնակ՝ Պրն. Նիկոս 

Խրիստոտուլիտիս, արտաքին գործոց նախարարութեան քաղաքական գրասենեակի ընդհանուր պա-

տասխանատուներէն Պրն. Սեւակ Աւետիսեան, ինչպէս նաեւ այլ բարձրաստիճան Կիպրացի պատաս-

խանատուներ։   
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Վեհարանի մուտքին, Նախագահը դիմաւորե-

ցին Լիբանանի Առաջնորդ՝ Շահէ Արք.ն ու Կիպ-
րոսի՝ Թեմին Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Խո-

րէն Արք. Սրբազան Հայրերը: 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Վեհարանի 

դահլիճին մէջ ընդունեց Կիպրոսի Հանրապետու-

թեան Նախագահը։ Նորին Սրբութեան կողքին 
ընդունելութեան ներկայ էին Գերշ. Տ. Օշական 

Արք. Չօլոյեան, Գերշ. Տ. Գեղամ Արք. Խաչերեան, 
Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան, Գերշ. Տ. 

Շահան Արք. Սարգիսեան եւ Գերշ. Տ. Շահէ Եպս. 
Փանոսեան։ Ներկայ էին նաեւ պետական երկու 

Նախարարներ՝ Աւետիս Կիտանեան (Զբօսաշըր-

ջութեան) եւ Ժան Օղասափեան (Կնոջական Հար-
ցերու), եւ երեսփոխաններ՝ Յակոբ Բագրատունի, 

Արթիւր Նազարեան, Սեպուհ Գալփաքեան, Շանթ 
Չինչինեան եւ Սերժ Թուրսարգիսեան, ինչպէս 

նաեւ Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան ան-

դամներ՝ Տոքթ. Պետրոս Գարաճրճեան, Տիգրան 
Ճինպաշեան, Սուրէն Սարգիսեան եւ Վիգէն Գա-

սապեան, հայկական կուսակցութեանց ներկա-
յացուցիչներ՝ Մարտիրոս Ժամկոչեան (Ս.Դ.Հ.Կ.), 

Յակոբ Բագրատունի (Հ.Յ.Դ.) եւ Աւետիս Տագէս-
եան (Ռ.Ա.Կ.): 

Ողջունելով Նախագահին ներկայութիւնը` Վե-

հափառ Հայրապետը ըսաւ. «Պատմական կապեր 
ունեցած են մեր երկու ազգերը, եկեղեցիները եւ 

երկիրները։ Այդ կապերը աւելի շեշտուեցան Կի-
լիկեան շրջանին, յատկապէս քաղաքական ու 

տնտեսական մարզերէն ներս» յիշեցուց Նորին 

Սրբութիւնը։  
«Մեր երկու ժողովուրդներուն գործակցութիւ-

նը տնտեսական շահերու վրայ չէ հիմնուած, այլ 
հաւաքական արժէքներու, սկզբունքներու եւ ձըգ-

տումներու վրայ հիմնուած է» ըսաւ Վեհափառ 

Հայրապետը։  
Ապա, ան յայտնեց, որ մենք հաւաքական 

դատ ունինք. Կիպրական Դատ եւ Հայ Դատ։ «Այս 
երկու դատերը նոյն նպատակը ունին՝ արդարու-

թիւն, եւ նո՛յն հասցէն՝ Թուրքիա։ Ցեղասպան 
նոյն Թուրքիան մեր երկու ժողովուրդները ջար-

դած է եւ արմատախիլ դարձուցած իր հողերէն։ 
Մենք պիտի շարունակենք միասին աշխատիլ մի-

ջազգային ընտանիքէն ներս, որպէսզի արդարու-
թիւն կատարուի մեր երկու ժողովուրդներուն», 

շեշտեց Վեհափառ Հայրապետը։  

Նորին Սրբութիւնը նաեւ ողջունեց Կիպրոսի ու 
Հայաստանի միջեւ զարգացող տնտեսական ու 

դիւանագիտական կապերը։ Հուսկ, Հայրապետը 
իր ջերմ գնահատանքը յայտնեց Նախագահին 

Կիպրոսի հայ համայնքին ցուցաբերած յատուկ 
հոգածութեան համար։ Նորին Սրբութիւնը ըսաւ, 

թէ ինչպէս իր նախորդներուն, նաեւ Նախագա-

հին այցելութիւնը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան Մայրավանք, աւելի պիտի ամրա-

պընդէ մեր ժողովուրդներուն ու եկեղեցիներուն 
պատմական բարեկամութիւնը։ Իր խօսքի աւար-

տին, Հայրապետը արծա-

թապատ կողքով «Նա-
րեկ» մը նուիրեց Նախա-

գահին: 
Կիպրոսի Նախագահը 

իր կարգին խօսք առնե-

լով՝ ուրախութիւն յայտ-
նեց, որ կը գտնուի Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Կաթողի-
կոսարանէն ներս։ Ան 

անդրադարձաւ յոյն եւ 
հայ ժողովուրդներուն 

դարաւոր բարեկամու-

թեան, ինչպէս նաեւ Հա-
յաստանի ու Կիպրոսի մի-

ջեւ զարգացող գործակ-
ցութեան։ Նախագահը յի-

շեց 2015-ին, Հայոց Ցե-

ղասպանութեան 100-ամ-
եակին, իր կատարած այ-

ցելութիւնը Հայաստան եւ 
Նախագահ Սերժ Սարգիսեանի այցելութիւնը՝ 

Կիպրոս: Պրն. Նախագահը ողջունեց Վեհափառ 
Հայրապետին կարեւոր դերը միջ-կրօնական 

մարզէն ներս, ինչպէս նաեւ իր ցուցաբերած զօ-

րակցութիւնը կիպրական հարցին։ Ան ձայնակ-
ցելով Նորին Սրբութեան՝ շեշտեց, որ հայ եւ կիպ-

րացի ժողովուրդները նոյն դատը ունին եւ պէտք 
է շարունակեն իրենց գործակցութիւնը: 

Ապա, Վեհափառ Հայրապետը ու Նախագահը, 
ներկաներուն հետ միատեղ, ուղղուեցան Մայ-

րավանքէն ներս գտնուող Սրբոց Նահատակաց 

մատուռ։ Այնտեղ Վեհափառ Հայրապետը աղօթք 
մը արտասանեց մեր սրբացեալ նահատակներու 

աճիւններուն առջեւ, եւ յիշեցուց Պրն. Նախա-

գահին, որ նահատակաց աճիւնները բերուած են 
Տէր Զօրէն, եւ թէ այս մատուռը նահատակներուն 

նուիրուած աշխարհի առաջին յուշարձան-մա-
տուռն է՝ կառուցուած 1938 թուականին: 

 

 

 

Հրատարակութիւն ՀՅԴ Ազատամարտ 
Երիտասարդական Կեդրոնի 

 
 

Խմբագիր - Դաւիթեան Արթօ 
 

Փոխ Խմբագիր - Այնէճեան Վահան 
 

Աշխատակիցներ - Դաւիթեան Նարեկ, 
Ղազարեան Նանօր, Մանուշեան Մարինէ 

 
Էջադրում - Դաւիթեան Արթօ 
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Մայիսի 28-30 պաշտօնական այցելու-

թեամբ Կիպրոս գտնուեցաւ ՀՀ պաշտպա-
նութեան նախարար Վիգէն Սարգսեան:  

Ան յաջորդական հանդիպումներ ունե-
ցաւ նախագահ Նիկոս Անաստասիատիսի, 

Խորհրդարանի նախագահ Տիմիթրիս Սիլ-
լուրիսի, ինչպէս նաեւ Պաշտպանութեան 

նախարար Խրիստոֆորոս Ֆոկայիտիսի 

հետ, որուն հետ ստորագրեց Հայաստանի 

եւ Կիպրոսի Հանրապ»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõն ÙÇ-
ç»õª å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý áÉáñï¿Ý Ý»ñë 
Ï³Û³ó³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÝ»ñ£ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԸ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ 
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ՀՅԴ Հայաստանի «Նիկոլ Աղբալ-
եան» ուսանողական միութիւնը շնոր-

հաւորական ուղերձ յղեց Հայաստանի 

Հանրապետութեան անկախութեան 
հռչակման տօնին առիթով: Ստորեւ` 

ուղերձին բովանդակութիւնը. 
 

«Սիրելի՛ հայրենակիցներ, ուսանող-

ներ, սրտանց ու մեծ բերկրանքով կը 
շնորհաւորենք Մայիս 28-ի` Հայաստա-

նի Հանրապետութեան անկախութեան 
հռչակման տօնին առիթով: 

Մեր մեծ ու պատկառելի տօնացոյ-

ցին մէջ Մայիս 28-ի խորհուրդն ու նշա-
նակութիւնը իւրովի կը նշանաւորուի: Անիկա ո՛չ 

միայն վճռականօրէն բեկեց պատմութեան հա-
զարամեայ անբարենպաստ ընթացքը, մեզ դա-

սեց պետականութիւն ունեցող ժողովուրդներու 
արժանավայել շարքին, այլեւ սահմանեց անգե-

րազանցելի նշաձող մը, որուն միջոցով կարելի է 

չափել պետութեան ու ժողովուրդին հանդէպ քա-
ղաքական պատասխանատուութիւնը, պետական 

իշխանաւորի անմնացորդ նուիրումը եւ անկա-
րելին կարելի դարձնելու ռազմաքաղաքական 

կամքը: 

Բացի պատմական փառաւոր էջ ըլլալէ, Մայիս 
28-ն նաեւ պետականութեան կերտումի շարու-

նակական հրամայական է` ազատ, արդար, ըն-

կերային գետնի վրայ համերաշխ, բարեկեցիկ ու 
ապահով երկիր մը կառուցելու: Մեր մաղթանքն 

է, որ հերթական Մայիս 28-երը դիմաւորենք նոյ-
նինքն այդ յաջողութիւններուն անխախտ արձա-

նագրութեամբ: 

Տօնի խնդութեան մէջ մեր անմնացորդ խո-
նարհումը կը յայտնենք դարակազմիկ իրադար-

ձութիւնը կերտած հայ ժողովուրդի պետականա-
կերտ առաքեալներուն, որոնք իրենց անսահման 

նուիրումով մեր հազարամեայ պատմութեան մէջ 

բացին փառաւոր ու անվախճան էջ մը»: 
 

ՊԱՔՈՒ ԿԸ ԲՈՂՈՔԷ ԱՐՑԱԽԸ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀՈՂ ԿՈՉԱԾ 

ԿԻՊՐՈՍԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 
ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ 

Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարա-

րութեան մամլոյ ծառայութեան ղեկավար Հիքմեթ 

Հաճիեւ մեկնաբանած է Կիպրոսի արտաքին գոր-
ծոց նախարար Եոաննիս Կասուլիտիսի կողմէ 

«Ազրպէյճանի Լեռնային Ղարաբաղ»ին մասին 
արտայայտուած միտքերը: 

Ան 31 Մայիսին յայտարարած է, որ հայ-ազըր-

պէյճանական տագնապին մասին Կասուլիտիսի 
խօսքերը կը հակասեն «միջազգային իրաւունքի 

սկզբունքներ»ուն եւ կը նպաստեն Պաքուի դէմ 
Հայաստանի «յարձակողապաշտ եւ բռնագրաւիչ» 

քաղաքականութեան խրախուսման, միաժամա-
նակ` վնաս կը հասցնեն ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 

միջնորդութեամբ` տագնապի խաղաղ լուծման 

բանակցային հոլովոյթին: 
Նշենք, որ Կիպրոս այցելած Հայաստանի 

պաշտպանութեան նախարար Վիգէն Սարգըս-
եանի հետ հանդիպման ընթացքին, Կասուլիտիս 

յայտարարած էր, որ սխա՛լ է զուգահեռներ գծել 

բռնագրաւեալ հիւսիսային Կիպրոսի եւ Արցախի 
տագնապներուն միջեւ, քանի որ` «ի տարբերու-

թիւն հիւսիսային Կիպրոսի, որ բռնագրաւուած է 
Թուրքիոյ կողմէ, Արցախը հայկական պատմա-

կան տարածք է. անոնք մի՛շտ հոն եղած են, 
պայքարած են իրենց ապահովութիւնը երաշխա-

ւորելու համար եւ անկախութիւն հռչակած»: 

 

ՄԱՅԻՍ 28-Ի ԱՌԻԹՈՎ 
ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ 

ԵՐԴՈՒՄ ՏՈՒԻՆ  

Ամէն տարի Մայիս 28-ն մեծ շուքով կը նշուի 

Ապարան քաղաքին մէջ:  
Սարդարապատ, Բաշ Ապարան, Ղարաքիլիսա. 

յաղթանակներու այս շղթան պատճառ դարձաւ 
Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան ծնունդին եւ 

հայերուն վերադարձուց յաղթանակի բերկրանքը: 

Բացի տօնական ձեռնարկներէն, Մայիս 28-ն 
իւրայատուկ օր էր աւելի քան երկու տասնեակ 

երիտասարդներու համար: Անոնք հայրենիքը 
կեանքի գնով պաշտպանելու երդում տուին Դրո-

յի` Դրաստամատ Կանայեանի շիրիմին վրայ: 

Մայիսեան հերոսամարտին ընթացքին` իբրեւ 
փորձառու հրամանատար, Ապարանի ինքնա-

պաշտպանութեան զինուորական գործողութիւնը 
նոյնինքն իրեն վստահուած էր: 

Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետութեան 
հիմնադրման օրը` Մայիս 28-ին, Արագածոտնի, 

Լոռիի եւ Գեղարքունիքի մարզերուն մէջ տեղի ու-

նեցած երդման արարողութիւններով Հ.Յ. Դաշ-
նակցութեան շարքերը համալրուեցան եւս 40 նո-

րագիրներով: 

ՄԱՅԻՍ 28-Ի ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ  
ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ ՅՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐԻՆ ՄԷՋ 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան 28 Մայիսին Սար-

դարապատի հերոսամարտի յուշահամալիրին մէջ 
Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսի, հան-

րապետութեան բարձրագոյն ղեկավարութեան եւ 
յուշահամալիր այցելած հիւրերուն հետ մասնակ-

ցեցաւ Հանրապետութեան տօնին նուիրուած տօ-

նակատարութեան:  
Հանրապետութեան նախագահը ծաղկեպսակ 

զետեղեց Սարդարապատի ճակատամարտի հե-
րոսներու յիշատակը յաւերժացնող յուշակոթողին 

եւ յարգանքի տուրք մատուցեց: Զօրահանդէսին 
մասնակիցները ողջունելէ եւ պատուոյ նուագա-

խումբի հանդիսաւոր քայլերթը ընդունելէ ետք, 

նախագահը հանդիսութեան մասնակիցներուն 
հետ այցելեց Սարդարապատի յուշահամալիրի 

Հայոց ազգագրութեան եւ ազատագրական 
պայքարի պատմութեան ազգային թանգարանը:  

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Հանրապետու-

թեան տօնին առիթով Սարդարապատի մէջ շնոր-
հաւորական ուղերձ յղեց, որուն մէջ նշեց. 

 
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ, 

Կը շնորհաւորեմ բոլորս Հանրապետութեան 
տօնին առիթով: 

1918 թուականի մայիսեան յաղթանակները 

նոր եւ փառաւոր էջ բացին հայ ժողովուրդի դա-
րաւոր պատմութեան մէջ: Սարդարապատի, Բաշ 

Ապարանի, Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերուն 
մեր նախնիները նուաճեցին ապրելու իրաւունքը: 

Այդ կռիւները բնաջնջման եզրին յայտնուած 

ժողովուրդի վերջին եւ օրհասական ճիգերն էին, 
որոնք կոչուած էին պաշտպանելու մեր պատ-

մական հայրենիքի վերջին հողակտորները եւ 
փրկելու մեր ժողովուրդին վերջին բեկորները: 

Այդ անհաւանական թուացող սխրանքը գործե-

ցին մեր ժողովուրդի բոլոր խաւերը, բոլոր շեր-
տերը: Գործեցին բացառիկ միասնականութեամբ 

եւ կազմակերպուածութեամբ, անձնազոհ խիզա-
խութեամբ եւ աննահանջ կամքով: Գործեցին ազ-

գային գիտակցութեան եւ պատմական պատաս-
խանատուութեան բարձր մակարդակով: 

Նորանկախ Հայաստանը ծնունդ առաւ Հա-

մաշխարհային Ա. պատերազմի համազարկերու 
տարափին տակ: Մենք ամէն տարի հաւատար-

մութեան երդումի նման կը կրկնենք պարզ ճըշ-
մարտութիւն մը. եթէ չըլլար 1918 թուականի 

մայիս 28-ը, չէր ըլլար Խորհրդային Հայաստանը, 

եւ չէր ըլլար ներկայ Հայաստանի Հանրապետու-
թիւնը: 

Հայ ժողովուրդի ամբողջ պատմութեան ըն-

թացքին մենք, թերեւս, չենք ունեցած պետակա-
նութենէ զրկուած ըլլալու աւելի մեծ ժամանա-

կահատուած, քան այն փուլը, որ անմիջակա-
նօրէն նախորդած է մայիս 28-ին: Եւ, անկասկած, 

չենք ունեցած աւելի ծանր եւ ողբերգական ճա-
կատագիր նախորդ որեւէ դարաշրջանի մէջ: Ահա 

թէ ինչո՛ւ 99 տարի առաջ պետականութեան վե-

րականգնումը կրկնակի սուղ էր եւ նուիրական, 
եւ այսօր ալ սրբազան է իւրաքանչիւր հայու հա-

մար: 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը իր քաղա-

քացիներուն բերաւ ո՛չ միայն անկախ պետա-

կանութիւն, այլեւ մարդու իրաւունքներ եւ ազա-
տութիւններ, որոնք արդէն ամրագրուած էին 

օրէնքներով: 
Այսօրուան Հայաստանը նոյնպէս ծնաւ պա-

տերազմի կրակի բովի մէջ, բայց այս անգամ` 

արցախեան ճակատի վրայ: Մենք` ներկայ Հա-
յաստանի քաղաքացիներս, հաւատարիմ ենք 

Առաջին Հանրապետութեան պատգամներուն: 
Սիրելի՛ հայրենակիցներ, 

Կրկին կը շնորհաւորեմ բոլորս այս մեծագոյն 
տօնին առիթով: Կը մաղթեմ խաղաղութիւն եւ 

ստեղծագործ աշխատանք` յանուն մեր երկրի 

յառաջընթացին եւ բարօրութեան: 
Կեցցէ՛ Հայաստանի Հանրապետութիւնը: 

Փա՛ռք հայ ժողովուրդին»: 

ՀՅԴ «ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ» ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 
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ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆԸ  
ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ 

ՊԱՊԱԿԱՆ ՆՈՒԻՐԱԿԸ 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Մայիս 12-ին ըն-

դունած է Հայաստանի մէջ պապական նուիրակ, 

Մարեք Սոլչինսքի արքեպիսկոպոսը (նստավայ-
րը`Թիֆլիս)` դիւանագիտական առաքելութեան 

աւարտին առիթով: 
Հանրապետութեան նախագահը շնորհակալու

-թիւն յայտնած է պապական նուիրակին վերջին 

հինգ տարիներուն անոր աշխատանքին, Հայաս-
տանի եւ Վատիկանի միջեւ յարաբերութիւննե-

րու ամրապնդման ուղղուած ջանքերուն եւ անձ-
նական մեծ ներդրումին համար: 

Զրուցակիցները համակարծիք եղած են, որ 
վերջին հինգ տարիները նոր հնչեղութիւն հաղոր-

դեցին Հայաստան-Վատիկան միջպետական յա-

րաբերութիւններուն` ամրապնդելով բարձր մա-
կարդակի քաղաքական երկխօսութիւնը եւ առ-

կայ փոխըմբռնումը: Նախագահ Սարգսեանի 
համոզումով, այդ ժամանակաշրջանին մէջ տեղի 

ունեցած պատմական իրադարձութիւնները` Վա-

տիկանի մէջ Հայաստանի դեսպանութեան հիմ-
նումը, բարձր մակարդակի փոխադարձ այցելու-

թիւնները, որոնց կարգին` Հռոմի պապ Ֆրան-
չիսկոսի «Այցելութիւնը առաջին քրիստոնեայ եր-

կիր»` Հայաստան, պապին կողմէ ի լուր աշխար-
հի միջեկեղեցական պատարագի մատուցումը 

հայ ժողովուրդի ցեղասպանուած որդիներու յա-

ւերժ յիշատակին, աստուածաշնորհ Ս. Գրիգոր 
Նարեկացիին «Տիեզերական եկեղեցւոյ վարդա-

պետի» տիտղոսի շնորհումը, նոր բովանդակու-
թեամբ հարստացուցին միջպետական օրակարգն 

ու լրացուցիչ կարելիութիւններ բացին համա-

գործակցութեան հետագայ խորացման համար: 
Նախագահ Սերժ Սարգսեան յոյս յայտնած է, 

որ Մարեք Սոլչինսքի արքեպիսկոպոսը իր հետա-
գայ առաքելութեան իրականացման ժամանակ 

ալ յիշէ Հայաստանը եւ շարունակէ մնալ մեր 

երկրին եւ ժողովուրդին լաւ բարեկամը: 
Գերապայծառ Մարեք Սոլչինսքի շնորհակա-

լութիւն յայտնած է հանրապետութեան նախա-
գահին` իր գործունէութեան ամբողջ ընթացքին 

ցուցաբերած աջակցութեան համար եւ ընդգծած, 
թէ երախտապարտ է, որ իրեն կարելիութիւն եւ 

շնորհ տրուեցաւ մասնակցութիւն ունենալու երկ-

կողմանի յարաբերութիւններու ամրապնդման ու 
խորացման ուղղուած պատմական իրադարձու-

թիւններու կայացման: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ  
ԱՅՑԵԼԱԾ Է ՔԱԹԱՐ 

Պաշտօնական այցելութեամբ Քաթար գտնը-
ւող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան 

Մայիս 15-ին առանձնազրոյց ունեցած է Քաթարի 

Թամիմ պըն Համատ պըն Խալիֆա Ալ Թանի իշ-
խանին հետ: 

Հանդիպումին ընթացքին նախագահը Քա-
թարի իշխանին լաւ ընդունելութեան համար 

շնորհակալութիւն յայտնելէ ետք ըսած է, որ Հա-
յաստանի արտաքին քաղաքականութեան մէջ 

մերձաւորարեւելեան շրջանը յատուկ կարեւորու-

թիւն ունի, եւ արաբական աշխարհին հետ Հա-
յաստան ունի իւրայատուկ յարաբերութիւններ` 

հիմնուած դարերու պատմութիւն ունեցող բարե-
կամութեան վրայ: Ան նշած է, որ Հայաստան հե-

տամուտ է Քաթարի հետ բարձրաստիճան քաղա-
քական երկխօսութիւնը աշխուժացնել եւ բոլոր 

մարզերուն մէջ համագործակցութիւնը խորաց-

նել: 
Զրուցակիցները երկուստեք յոյս յայտնած են, 

որ Հայաստանի նախագահին Քաթար տուած 
առաջին այցելութեան արդիւնքները իրենց դրա-

կան անդրադարձը կ՛ունենան հայ-քաթարական 

յարաբերութիւններու հետագայ զարգացման 
վրայ: Անոնք խորհրդանշական նկատած են, որ 

այցելութիւնը տեղի կ՛ունենայ Հայաստանի եւ 
Քաթարի միջեւ դիւանագիտական յարաբերու-

թիւններու հաստատման 20-ամեակի զուգադի-

պող տարին, որ, կողմերուն համոզումով, պատեհ 
առիթ է հայ-քաթարական յարաբերութիւնները 

վերաիմաստաւորելու եւ անոնց նոր խթան հա-
ղորդելու: 

Երկկողմանի յարաբերութիւններէն բացի, 
զրուցակիցները քննարկած են բազմակողմանի 

ձեւաչափով փոխգործակցութեան զարգացման 

կարելիութիւնները: Նախագահ Սերժ Սարգըս-
եան եւ Քաթարի իշխանը անդրադարձած են Լեռ-

նային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման 
գործընթացին: Այդ շրջագիծին մէջ Քաթարի իշ-

խանը կարեւոր նկատած է շրջանին մէջ կայու-

նութեան եւ խաղաղութեան հաստատումը` ընդ-
գըծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի 

լուծումը խաղաղ ճամբով եւ երկխօսութեան մի-
ջոցով լուծուելէ բացի այլընտրանք չունի: 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ 
ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁ ՅՂԱԾ Է 

ԻՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀ  
ՀԱՍԱՆ ՌՈՒՀԱՆԻԻՆ 

Շաբաթ, 20 Մայիսին նախագահ Սերժ Սար-

գըսեան շնորհաւորական ուղերձ յղած է Իրանի 
նախագահ Հասան Ռուհանիին` Իրանի նախա-

գահի ընտրութեան տարած յաղթանակին առի-
թով: 

«Վստահ եմ, որ ձեր հետագայ պաշտօնավար-

ման ընթացքին բարեկամ եւ դրացի Իրանը պիտի 
շարունակէ իր վերընթաց զարգացման ուղին` 

կարեւոր եւ նշանակալի ներդրում ունենալով 
շրջանային խաղաղութեան եւ կայունութեան 

հաստատման գործին մէջ: 

«Լիայոյս եմ, որ մեր միացեալ ջանքերուն 
շնորհիւ հայ-իրանական աւանդական ջերմ եւ 

բարեկամական յարաբերութիւնները պիտի շա-
րունակեն զարգանալ եւ ամրապնդուիլ բոլոր 

մարզերուն մէջ` արձանագրելով մեր ժողովուրդ-
ներուն միջեւ փոխադարձ գործակցութեան որա-

կական նոր մակարդակ: 

«Ձեզի կը մաղթեմ քաջառողջութիւն, նորանոր 
յաջողութիւններ ձեր նախաձեռնութիւններուն 

մէջ, իսկ Իրանի բարեկամ ժողովուրդին` յարա-
տեւ խաղաղութիւն եւ բարօրութիւն», ըսուած է 

հանրապետութեան նախագահի շնորհաւորա-

կան ուղերձին մէջ: 
 

ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ 
ԸՆԴՈՒՆԱԾ Է ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ 
ՅԱՏՈՒԿ ԲԱՆԱԳՆԱՑՆԵՐԸ 

Վարչապետ Կարէն Կարապետեան 31 Մայի-

սին ընդունած է Եւրոպական Միութեան անդամ 
պետութիւններ Լաթվիոյ, Հոլանտայի, Լիթուան-

իոյ, Էսթոնիոյ եւ Շուէտի արտաքին գործոց նա-

խարարութիւններու` Արեւելեան գործընկերու-
թեան հարցերով յատուկ բանագնացները` Եւրո-

պական Միութիւնը նախագահող Սլովաքիոյ ար-
տաքին գործոց նախարարութեան յատուկ բա-

նագնաց, դեսպան Տուշան Տախոյի գլխաւորու-

թեամբ: 
Վարչապետը կարեւոր նկատած է Եւրոպական 

Միութեան հետ համագործակցութեան զարգա-
ցումը եւ բանագնացներուն խնդրանքով անդ-

րադարձած կառավարութեան գործունէութեան 
առաջնահերթութիւններուն, տարբեր մարզերու 

մէջ բարեփոխումներուն եւ ծրագիրներուն: Վար-

չապետ Կարէն Կարապետեան ընդգծած է գոր-
ծարարութեան միջավայրի բարելաւման, ներ-

դըրումներու ներգրաւման անհրաժեշտութիւնը 
եւ նշած, որ դատա-իրաւական, հարկային, մաք-

սային եւ այլ մարզերու բարեփոխումներու իրա-

կանացումը պիտի ըլլայ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան կառավարութեան ուշադրութեան 

կեդրոնը: Այդ առումով, վարչապետը կարեւոր 
նկատած է փորձի փոխանակումը: 

Զրուցակիցները անդրադարձ կատարած են 
Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն փոխադարձ 

գործակցութեան, Արեւելեան գործընկերութեան 

ծրագիրի շրջագիծին մէջ իրականացուող համա-
գործակցութեան եւ երկուստեք հետաքրքրութիւն 

ներկայացնող շարք մը այլ հարցերու: 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ՌՈՒՍԱԿԱՆ 
ԽԱՐԻՍԽԸ ՊԱՏՐԱՍՏ Է ՏԱՀԵՇ-Ի 

ԴԷՄ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԵԱՆՑ 
«Թերթ» կը հաղոր-

դէ, որ ՏԱՀԵՇ ահա-

բեկչական խմբաւո-
րումը չի պատրաս-

տըւիր զէնքը վար դնե-

լու, եւ անոր զինեալ-
ները աշխուժ են ո՛չ 

միայն Միջին Արեւել-
քի եւ Հիւսիսային Ափ-

րիկէի մէջ, այլեւ ռու-

սական սահմաններուն մօտակայքը. Ռուսական 
«Միր» կայանին հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին 

այսպէս յայտարարած է Ռուսիոյ արտաքին գոր-
ծոց նախարար Սերկէյ Լաւրով: 

«Մենք անպայման պիտի ոչնչացնենք այս 

խմբաւորումը, որ սկսած է աշխուժանալու նաեւ 
Աֆղանիստանի հիւսիսային շրջաններուն մէջ», 

աւելցուցած է ան: 
Լաւրով յայտնած է, որ Հաւաքական անվտան-

գութեան պայմանագիրի կազմակերպութեան 
անդամ երկիրները պատրաստ են այս խմբաւո-

րումին դէմ գործողութիւններ կատարելու: 

«Գործողութիւններուն պատրաստ են նաեւ 
ռուսական խարիսխները, որոնք կը գտնուին Տա-

ճիկիստանի, Խըրխըզիստանի եւ Հայաստանի 
մէջ: Քանի տակաւին այդ վարակը չէ ոչնչացած, 

այս առաջնահերթութիւնները պիտի պահպան-

ւին», ընդգծած է Լաւրով: 
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«Կ՛ԱԿՆԿԱԼԵՆՔ, ՈՐ ՄԱՔՐՈՆ ՏԷՐ 
ԿԸ ԿԱՆԳՆԻ ԻՐ ԽՈՍՏՈՒՄՆԵՐՈՒՆ» 

Կ՛ԸՍԷ ՓԱՓԱԶԵԱՆ 

Հայերուն համար կարեւոր է, որ Ֆրանսայի   

նորընտիր նախագահը շարունակէ նախագահ 
Ֆրանսուա Օլանտի աւանդութիւնը. «Թերթ»-ին 

հետ զրոյցի ընթացքին խօսելով Ֆրանսայի նա-

խագահական ընտրութիւններուն Էմանուէլ Մաք-
րոնի յաղթանակին մասին ըսած է Ֆրանսայի 

հայկական կազմակերպութիւններու համակար-
գող խորհուրդի նախագահ Մուրատ Փափազ-

եան` յիշեցնելով, որ 24 Ապրիլին` Հայոց ցեղաս-

պանութեան զոհերու յիշատակի ոգեկոչման օրը 
Ֆրանսայի նորընտիր նախագահը իր նախորդին 

հետ համայնքի կողքին էր: 
«Մեզի հետ ան խօսած է հայերուն համար 

կարեւոր նիւթերու մասին: բացի ատկէ, Մաքրոն 
մեզի խոստացաւ, որ Թուրքիոյ` Եւրոպական Մի-

ութեան անդամակցութեան դէմ պիտի ըլլայ», 

ըսած է ան: 
«Մենք պիտի կարենանք թէ՛ իր, թէ՛ իր շրջա-

պատին հետ արձանագրել դրական կէտեր», 
ըսաւ ան` նշելով, որ այնուամենայնիւ պէտք չէ 

դադրիլ աշխատելէ:  

«Շուկային մէջ կան այլ երկիրներ` Ազրպէյ-
ճան, Թուրքիա… այդ երկու թշնամի երկիրները 

միջոցներ եւ լծակներ ունին», ըսած է ան:  

Ակնարկելով այն նշումին, թէ Մաքրոնին աւե-

լի կը հետաքրքրեն տնտեսական շահերը, թերեւս 
այս պայքարին մէջ մենք պարտութիւն կրենք,  

Փափազեան նշած է, որ բոլոր նախագահները 

միշտ ալ առաջնորդուած են տնտեսական շահե-
րով. «Բոլորն ալ իրենց տնտեսական կապերը 

զարգացուցած են այդ երկիրներուն հետ` Սար-
քոզին, Օլանտը զարգացուցած են: Մենք չենք 

ըսեր, որ անոնց հետ պէտք չէ յարաբերութիւն-
ներ ունենալ: Այդ մակարդակով չեն մեր պա-

հանջները: Մենք կ՛ըսենք, որ բնական է, որ տըն-

տեսական յարաբերութիւններ ըլլան, սակայն 
նաեւ բնական է, որ տէր կանգնին իրենց խոս-

տումներուն, մենք ատիկա կ՛ակնկալենք: Մենք 
ունինք հինգ-վեց պահանջներ, անոնք պէտք է 

կատարուին, այդ պահանջները չեն հակասեր 

իրենց` Թուրքիոյ կամ Ազրպէյճանի հետ յարա-
բերութիւններ զարգացնելուն», ըսած է ան: 

Մուրատ Փափազեանի համաձայն, այժմ հայ 
համայնքին համար Ֆրանսայի մէջ լաւ պայման-

ներ կան, իբրեւ համայնք յարգուած ենք: «Պիտի 
շարունակենք մեր աշխատանքը: Երեւակայեցէք, 

որ մենք մեր առջեւ ունինք երկու թշնամիներ, 

որոնք հսկայ պետութիւններ են, եւ հակառակ 
անոնց, մենք յաղթանակներ կ՛արձանագրենք», 

ըսած է ան: 

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ 
ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ  

ՀԻՆԳ ՀԱՅ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԷՆ 
ՉՈՐՍԸ ԸՆՏՐՈՒԱԾ ԵՆ 

«Նոր Յառաջ» կը հաղորդէ, որ Ֆրանսայի 

խորհրդարանական ընտրութիւններու երկրորդ 
փուլ անցած հինգ հայ թեկնածուներէն չորսը 

ընտրուած են: Միակ բացառութիւնը Պուշ-տիւ-

Ռոնի մէջ Փասքալ Շամասեանն է, որ հակառակ 
առաջին փուլին իր արձանագրած լայն առաւե-

լութեան, պարտուեցաւ հանրապետական Վալե-
րի Պուայէէն: 

Այսպէս, ընտրուած են` 

– Օ-տը-Սենի մէջ «Յառաջ ընթացող հանրա-
պետութիւնը» կուսակցութեան թեկնածու Ժաք 

Մարիլոսեան ձայներու 57,81%-ով, 
– Ռոնի մէջ Տանիէլ Ղազարեան («Յառաջ 

ընթացող հանրապետութիւնը» կուսակցութեան 
թեկնածու) 52,35%-ով, 

– Շերի մէջ Նատիա Եսայեան (Ժողովրդա-

վարական շարժում) 52,57%-ով, 
– Էօռ եւ Լուառի մէջ Կիյոմ Գասպարեան 

(«Յառաջ ընթացող հանրապետութիւնը» կուսակ-
ցութեան թեկնածու) 55,18%-ով: 

Հայ դատի յանձնախումբի զօրակցութիւնը 

վայելող միւս թեկնածուներէն ընտրուեցան Մա-
րին Պրընիէ (հանրապետական, Ծովային Ալպ-

եաններ), Լիւք Գարվունաս (ընկերվարական, Վալ
-տը-Մառն), Ֆրանսուազ Տիւմա (LREM, Կառ), 

Ֆրանսուա Միշել Լամպեռ (LREM, Պիւշ-տիւ-Ռոն), 
Ֆրանսուա Փիւփոնի (ընկերվարական, Վալ-տ՛Ու-

ազ), Կի Թեսիէ (հանրապետական, Պուշ-տիւ-

Ռոն): 
Իսկ «Ֆրանսա-Արցախ բարեկամութեան շրջա-

նակ»ի համանախագահ Ֆրանսուա Ռոշպլուան 
(Անկախ դեմոկրատականներու միութիւն, Լուառ) 

պարտուեցաւ երեսփոխանական վեց շրջաններ 

բոլորելէ ետք, ինչպէս նաեւ պարտութիւն կրեց 
կրթութեան նախկին նախարար Նաժատ Վալօ-

Պելքասեմ (ընկերվարական, Ռոն): 
 

ՄՈԿԵՐԻՆԻ. «ՂԱՐԱԲԱՂԵԱՆ 
ՏԱԳՆԱՊԸ ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ  

ԼՈՒԾՈՒՄ ՉՈՒՆԻ» 

23 Մայիսին Պրիւքսէլի մէջ տեղի ունեցաւ Հա-
յաստան-Եւրոպական Միութիւն համագործակ-

ցութեան խորհուրդի 17-րդ նիստը: 
Կողմերը անդրադարձ կատարեցին Համագոր-

ծակցութեան խորհուրդի նախորդ նիստէն ետք 
արձանագրուած ձեռքբերումներուն: 

Քննարկում կատարուեցաւ Հայաստան-ԵՄ 

օրակարգի հարցերուն շուրջ, որոնց կարգին` քա-
ղաքական երկխօսութիւնը, առեւտուրի եւ ոլոր-

տային համագործակցութիւնը, մարդու իրա-
ւունքները, շարժունակութիւնը, բարեփոխումնե-

րու հոլովոյթը: Խորհուրդի նիստին միտքեր փո-
խանակուեցան Հայաստան-ԵՄ գործընկերու-

թեան 2017-2020 ժամանակաշրջանի առաջնա-

հերթութիւններուն շուրջ: 
Իր խօսքին մէջ Էդուարդ Նալբանդեան նշեց, 

որ Հայաստան կը շարունակէ յանձնառու մնալ 
Արեւելեան գործընկերութեան նպատակներուն 

եւ իր նպաստը բերել այդ բազմակողմանի ձեւա-
չափին մէջ իրականացուող միացեալ ջանքերուն: 

Նալբանդեան անդրադարձաւ նաեւ 2 Ապրիլ 

2017-ին Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած խորհըր-
դարանական ընտրութիւններուն` նշելով, որ 

անոնց աննախադէպ մեծ թիւով միջազգային 
դիտորդներ կը հետեւէին, որոնք յայտարարեցին, 

որ ընտրութիւնները եղած են լաւ կազմակեր-

պըւած, հիմնարար ազատութիւնները պաշտ-
պանուած են, եւ արդիւնքները արտայայտած են 

բնակչութեան կամքը: 
Նալբանդեան ներկայացուց Հայաստանի եւ 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահ պե-

տութիւններուն ջանքերը` ղարաբաղեան տագ-
նապին բացառապէս խաղաղ լուծման ուղղու-

թեամբ: Ան աւելցուց, որ ապրիլ 2016-ի սկիզբը 
Ազրպէյճանի սանձազերծած յարձակումները մեծ 

տարողութեամբ զինուորական գործողութիւններ 
էին 1994 եւ 1995  թուականներու եռակողմանի 

զինադադարի համաձայնագիրներու կնքումէն ի 

վեր: Ան շեշտեց նաեւ, որ յարձակումներուն ըն-
թացքին Ազրպէյճանի կողմէ միջազգային մար-

դասիրական իրաւունքի եւ մարդու իրաւունք-
ներու կոպտագոյն խախտումները Արցախի 

բնակչութիւնը ահաբեկելու նպատակ կը հետա-

պընդէին: 
Բարձր ներկայացուցիչ Մոկերինի յայտնեց, որ 

տագնապը զինուորական լուծում չունի, եւ Եւրո-
պական Միութիւնը լիովին կը սատարէ ԵԱՀԿ-ի 

Մինսքի խմբակի համանախագահ պետութիւն-
ներու ջանքերուն: 

 

ԼԱՐԻՃԱՆԻ.  
«ՂԱՐԱԲԱՂԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊԻՆ ՄԷՋ 

ԻՍՐԱՅԷԼԻ ՆԵՐԳՐԱՒՈՒՄԸ 
ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐՈՒ 

ՊԻՏԻ ՅԱՆԳԵՑՆԷ» 

Ղարաբաղեան տագնապին մէջ Իսրայէլի ներ-

գըրաւումը բացասական հետեւանքներու պիտի 
յանգեցնէ: Այս մասին Հայաստանի Հանրապե-

տութեան Ազգային Ժողովի նախագահ Արա Բաբ-

լոյեանի հետ հանդիպումին ընթացքին յայտա-
րարած է Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի 

Լարիճանի, կը հաղորդէ «Նիուզ»: 
Լարիճանիի համաձայն, Հայաստանի եւ Ազըր-

պէյճանի միջեւ խնդիրները պէտք է լուծուին 
առանց արտաքին միջամտութեան, կը հաղորդէ 

«Մեհր» գործակալութիւնը: 

Հանդիպումը տեղի ունեցած է Սէուլի մէջ` Եւ-
րասիոյ երկիրներու խորհրդարաններու նախա-

գահներու խորհրդակցութեան շրջագիծին մէջ: 
Նշենք, որ Իսրայէլ Ազրպէյճանին զէնք մատա-

կարարող հիմնական պետութիւններէն է: Անց-

եալ տարուան դեկտեմբերին Ազրպէյճանի նա-
խագահ Իլհամ Ալիեւ յայտարարած էր, որ Ազըր-

պէյճան ու Իսրայէլ ռազմարդիւնաբերական մար-
զին մէջ մէկ տարուան համագործակցութեան 

արդիւնքով մօտ 5 միլիառ տոլարի համաձայ-
նագիրներ կնքած են: 
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Հինգշաբթի, 18 Մայիս 2017-ին, սկիզբ առաւ 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողո-
վի 6-րդ գումարման առաջին նիստը: 

Նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստին 

բացումը կատարեց երիցագոյն պատգամաւորը` 
Հանրապետական կուսակցութեան ցուցակով ըն-

տըրուած` ազգութեամբ քիւրտ Կնեազ Հասանո-
վը: Ապա օրհնութեան խօսք ուղղեց Ամենայն 

Հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոս, 6-րդ գումարման 
Ազգային ժողովին ուղերձ յղեց նաեւ Հայաստանի 

նախագահ Սերժ Սարգսեան: 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան իր ուղերձին մէջ 
անդրադարձաւ զանազան նիւթերու, աւելի քան 

մէկ ժամ տեւած իր ելոյթով նախագահը խօսե-
ցաւ խորհրդարանի դերի բարձրացման, երկրի 

կառավարման համակարգը փոխելու միջոցով 

յետընտրական ճգնաժամերը վերացնելու, ընդդի-
մութեան դերի բարձրացման, փտածութեան, 

«ներքին թշնամի»-ի` անարդարութեան  դէմ 
պայքարի, մինչեւ 2040 թուականը ընդգրկող ժա-

մանակաշրջանի տնտեսական ցուցանիշներու, 

նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին մասին: 
 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  
ԵՒ ԵՐԵՔ ՓՈԽՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐՈՒ 

ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ 
Ազգային Ժողովի նախագահի ընտրութեան 

գաղտնի քուէարկութեան 105 պատգամաւորէն 

մասնակցած է 100-ը: Հաշուիչ յանձնախումբի 
նախագահ Գագիկ Մելիքեան տեղեկացուցած է, 

որ ձայները բաշխուած են հետեւեալ ձեւով. Արա 
Բաբլոյեան` կողմ 88, դէմ 12, Էտմոն Մարուք-

եան` 12 կողմ, 88 դէմ: 

«Այսպիսով, Ազգային ժողովի նախագահ 
կ՛ընտրուի Արա Բաբլոյեան: Կը շնորհաւորենք», 

ըսած է Գագիկ Մելիքեան: 
Իր ելոյթին մէջ Արա Բաբլոյեան ըսած է. «Մեծ 

պատասխանատուութեամբ կ՛ընդունիմ ինծի 
տրուած բարձր վստահութիւնը: Ստանձնելով Հա-

յաստանի Ազգային ժողովի նախագահի պաշ-

տօնը` յանուն համազգային նպատակներու 
իրականացման եւ հայրենիքի հզօրացման ու 

բարգաւաճամ` կ՛երդնում` բարեխղճօրէն կա-
տարել ժողովուրդին առջեւ ունեցած պարտա-

ւորութիւններս, պահպանել Հայաստանի Հան-

րապետութեան սահմանադրութիւնը եւ օրէնք-
ները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետութեան 

ինքնիշխանութեան եւ շահերու պահպանման, 
ընել ամէն ինչ քաղաքացիական համերաշխու-

թեան, ազգային ու համամարդկային արժէքնե-

րու պահպանման համար»: 

Արա Բաբլոյեանի թեկնածութիւնը առաջադ-
րած էր Հանրապետական կուսակցութիւնը, էտ-

մոն Մարուքեանին` «Ելք» դաշինքը: 

Նոյն ժողովին Էդուարդ Շարմազանով, Արփի-
նէ Յովհաննիսեան եւ Միքայէլ Մելքումեան ըն-

տըրուեցան վեցերորդ գումարման Ազգային ժո-
ղովի նախագահի տեղակալներ: Փակ գաղտնի 

քուէարկութեան արդիւնքները հրապարակեց 
ժամանակաւոր քուէախոյզ յանձնախում-

բի նախագահ Գագիկ Մելիքեան: 105 պատգա-

մաւորներէն քուէարկեցին 100-ը, որոնցմէ Շար-
մազանովին թեր` 84-ը, դէմ` 13-ը, Յովհաննիս-

եանին թեր` 73-ը, դէմ` 22-ը, իսկ Մելքումեանին 
թեր` 65-ը, դէմ` 29-ը: 

Շարմազանովը եւ Յովհաննիսեանը իշխող 

Հանրապետական կուսակցութեան խմբակցու-
թեան, Մելքումեանը` «Ծառուկեան» դաշինք 

խմբակցութեան պատգամաւորներ են: 
 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ 
ՎԵՐԱՆՇԱՆԱԿՈՒԵՑԱՆ  

ԴԱՒԻԹ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ` 
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 
Նախագահ Սերժ Սարգսեան 25 Մայիսին ստո-

րագրած է նախարարներ նշանակող հրամանա-

գիրները, որոնք հրապարակուած են Հանրապե-
տական կուսակցութեան Գործադիր մարմինի 

նոյն օրուան նիստէն ետք: Նիստի գլխաւոր օրա-
կարգը եղած է նախարարներու նշանակման 

հարցը, ուր որոշուած է կառավարութեան կազ-

մին մէջ էական փոփոխութիւններ չմտցնել: 
«Այս փուլին, ընդհանուր առմամբ, դրական կը 

գնահատենք վարչապետ Կարէն Կարապետեանի 
գրասենեակի աշխատանքները: Պիտի ըլլայ մէկ 

փոփոխութիւն. դուք գիտէք, որ կառավարու-

թեան աշխատակազմի ղեկավար-նախարարը 
Ազգային ժողովին մէջ ունի քաղաքական մեծա-

մասնութեան աջակցութիւնը, եւ այդ պաշտօնը 
պիտի վերացուի եւ պիտի դառնայ կառավա-

րութեան աշխատակազմի ղեկավար: Նախարար-

ներու 19 թիւը կը դառնայ 18, կը համապատաս-
խանեցուի նոր սահմանադրութեան», ըսաւ 

Շարմազանով: 
Հանրապետական կուսակցութեան բանբերը 

նաեւ տեղեկացուց, որ փոփոխութեան կ՛ենթար-
կըւի միայն արդարադատութեան նախարարը: 

«Մնացած նախարարները, ներառեալ Դաշ-

նակցութեան մեր գործընկերները, պիտի շարու-
նակեն իրենց աշխատանքը կառավարութեան 

մէջ», եզրակացուց Շարմազանով: 

ՀՅԴ ԵՒ ՀՀԿ  
ՍՏՈՐԱԳՐԵՑԻՆ ՀԱՄԱԽՄԲԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՆ  
ՆՈՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 

Հանրապետութեան նախագահի նստավայրին 
մէջ Մայիս 11-ին Հայաստանի հանրապետական 

կուսակցութեան եւ Հայ Յեղափոխական Դաշ-

նակցութեան միջեւ ստորագրուեցաւ քաղաքա-
կան համագործակցութիւն կազմաւորելու մասին 

յուշագիր, որ պիտի գործէ մինչեւ 6-րդ գումար-
ման Ազգային ժողովի լիազօրութիւններու աւար-

տը: 

Քաղաքական վերոնշեալ երկու ուժերը համա-
խըմբական համագործակցութեան յուշագիրով 

քաղաքական պատասխանատուութիւն ստանձ-
նած են կառավարութեան ամբողջ գործունէու-

թեան համար: Ստորագրուած փաստաթուղթին 
մէջ ամրագրուած են քաղաքական համախըմ-

բակցութեան շրջագիծին մէջ համագործակցու-

թեան ռազմավարական նպատակները, առաջ-
նահերթութիւնները, գործունէութեան եւ կազ-

մակերպման կարգը: 

Հայաստանի հանրապետական կուսակցու-
թեան կողմէ փաստաթուղթը ստորագրած է կու-

սակցութեան նախագահի տեղակալ Արմէն 
Աշոտեան, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 

կողմէ` ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմինի 

ներկայացուցիչ Աղուան Վարդանեան: 
Արմէն Աշոտեան նշեց, որ յուշագիրի ստորա-

գըրման համար հիմք հանդիսացած են սահմա-
նադրական փոփոխութիւնները, նախորդ համա-

խըմբական համագործակցութեան յուշագիրը, 2 
կուսակցութիւններու նախընտրական ծրագիրնե-

րը, ինչպէս նաեւ Ազգային ժողովի ընտրութիւն-

ներուն արդիւնքները: 
Աղուան Վարդանեան նշած է, որ երեք հիմ-

նարար արժէքներ դրուած են յուշագիրին մէջ: Ա-
նոնք են` մեր անվտանգութիւնը, Արցախի ան-

վըտանգութիւնը, տնտեսութեան կարգաւորումն 

ու զարգացումը, երկրին մէջ որակական, արմա-
տական փոփոխութիւններ կատարելու վճռա-

կանութիւնը: 
 

ԱՐՓԻՆԷ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ  
ԵԽԽՎ-Ի ՓՈԽՆԱԽԱԳԱՀ 

Երկուշաբթի, 26 Յունիսին, Սթրազպուրկի մէջ 

սկսաւ Եւրոպական խորհուրդի Խորհրդարա-
նական վեհաժողովի ամառնային նստաշրջանը, 

որ  տեւեց մինչեւ 30 Յունիս: 

Նստաշրջանի բացման, ԵԽԽՎ փոխնախա-
գահի պաշտօնին ընտրուեցաւ ԵԽԽՎ-ի մէջ Հա-

յաստանի պատուիրակութեան ղեկավար, Ազգա-
յին ժողովի փոխնախագահ Արփինէ Յովհան-

նիսեան: 
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ՀՅԴ ԲԻՒՐՈՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ 
ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ  

«Գանձասար» կը հաղորդէ, որ 8 Յունիս-ին, 

ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեա-
նի ներկայութեամբ Հալէպի հայկական կազմա-

կերպութիւններու ներկայացուցիչներուն միջեւ 
հանդիպում մը տեղի ունեցաւ: 

Հանդիպման ընթացքին Մարգարեան անդրա-
դառնալով Սուրիոյ պատերազմի եօթը տարինե-

րուն սուրիահայութեան ծաւալած աշխատանք-

ներուն ըսաւ. «Սուրիոյ մէջ պատերազմի առաջին 
օրերէն իսկ ՀՅԴ Բիւրոն Սուրիահայութեան 

Շտապ Օգնութեան Վերականգնումի Մարմինի 
(ՍՇՕՎՄ) կազմութեան նախաձեռնեց: Անցնող եօ-

թը տարիներուն, մեր կազմակերպութիւնը փոր-

ձեց իր բոլոր ուժերը լարել սուրիահայութեան օգ-
նութեան հասնելու համար: Բնական էր, որ դի-

մանալով պատերազմական ծանր դժուարութիւն-
ներուն եւ ամէնէն կարեւորը ստեղծուած իրա-

վիճակէն պատուով դուրս գալով, սուրիահայ 
համայնքը ինքն էր հիմնականօրէն հերոսութիւնը 

կատարողը եւ ասիկա միայն իր պատիւը չէր, այլ 

ամբողջ հայութեան պատիւը: Հայ ժողուվուրդը 
Սուրիոյ մէջ յաջողեցաւ իր կեցուածքով, պահ-

ւածքով եւ վերաբերմունքով օրինակելի ու հայրե-
նասէր սուրիացի քաղաքացիի տիպարը դրսեւո-

րել: Սա ինքնին մեծ գործ էր: 

«Սուրիահայութեան խնդիրը միայն սուրիա-
հայութեան չի վերաբերիր, այլ ամբողջ հայու-

թեան խնդիրն է: ՀՅԴ-ն քաջ գիտակցելով հան-
դերձ, որ ամբողջ հայութիւնը իր գուրգուրանքի 

առարկան պէտք է դառնայ, այս պարագային 

ամէնէն աւելի գուրգուրաց Սուրիոյ մէջ ապրող 
հայութեան: Այս իսկ պատճառով Սուրիոյ մէջ 

ապրող հայութեան օժանդակելը Դաշնակցու-
թեան գլխաւոր գործը եղաւ: 

«Դաշնակցութիւնը օրին գիտակցած էր, որ 
այս պատերազմը մէկ-երկու օրուան հարց չէր, 

այս գիտակցութեամբ ճամբայ ելանք սուրիահա-

յութեան օգտակար դառնալու համար: Սուրիա-
հայութեան օժանդակութեան աշխատանքին մէջ 

միայն կազմակերպութեան կարելիութիւնները ի 
սպաս չդրուեցան, այլ մեր ժողովուրդն էր, որ 

օժանդակեց եւ կը շարունակէ օժանդակել: Մենք 

աշխատեցանք մեր այս գործերուն յարատեւու-
թիւնը պահել եւ կը շարունակենք նոյն ուղիով: 

«Մենք միշտ փորձած ենք մեր կարելին ընել 
սուրիահայութեան օժանդակութեան համար եւ 

այսօր ալ պիտի շարունակենք այդ աշխատանք-
ները ուղղորդել դէպի վերականգնում: 

«Այնքան մեծ է Հալէպի աւերուածութիւնը, որ 

գուցէ համաշխարհային ճիգերու կարողականու-
թեամբ կարելի ըլլայ վերականգնել քաղաքը: 

«Մենք այս աւերուածութեան մէջ մեզի համար 
իւրայատկութիւն չենք կրնար ստեղծել, սուրիա-

հայ համայնքի վերականգնումը մէկ մասնիկը 

պիտի ըլլայ Սուրիոյ ընդհանուր վերականգնումի 
աշխատանքներուն: Այսուհանդերձ մենք պար-

տաւոր ենք ամէն կարելիութիւն ստեղծել` ժողո-
վուրդին կենսունակութիւնը ապահովելու հա-

մար: 

«ՍՇՕՎՄ-ի աշխատանքներուն ընդմէջէն Սու-
րիոյ մէջ ստեղծուած միասնականութեան օրինա-

կը համահայկական պէտք է դառնայ, որպէսզի 
բոլորիս ճիգերը համատեղելով օգնենք սուրիա-

հայութեան: 

Շրջանը տակաւին բաւական բարդ իրավիճակ 

կը պարզէ, սակայն ինչպէս մէկ օրուան մէջ ամէն 
ինչ խառնուեցաւ եւ Սուրիոյ մէջ պատերազմ 

սկսաւ, հաւանական է, որ այնպէս ալ մէկ օրուան 

մէջ ամէն բան խառնուելով խաղաղութիւն հաս-
տատուի Սուրիոյ մէջ եւ վերջակէտ դրուի այս 

ժողովուրդի տառապանքին: 
«Վստահ եղէք, որ մենք ձեր կողքին ենք: Թէեւ 

թէ՛ տանջուողը, թէ՛ հիմնական գործ արարողը 

դուք էք եւ ղեկավարութեան ընելիքը հազար ան-
գամ աւելի կարեւոր է, որովհետեւ պատասխա-

նատու ղեկավարութեան իմաստը ճիշդ ասոր մէջ 
է, այն առաքելութեան մէջ, որ դժուար օրերուն 

կը կանգնի ժողովուրդին կողքին: 
«Գուցէ շատ առարկայական տուեալներ չկան 

խաղաղութեան վերահաստատման համար, սա-

կայն հաւատացած եմ, որ եթէ համաշխարհային 
ընտանիքը ուզէ, կրնայ ամէն բան շատ շուտ 

աւարտին հասցնել: 
«Ուժ ու կորով կը մաղթեմ ձեր աշխատանք-

ներուն, ըլլաք միասնական եւ համագործակցող` 

համայնքի բարօրութեան համար, որովհետեւ մի-
ասնականութիւնը մեծագոյն բարիքն է, որ ժողո-

վուրդը կ՛ակնկալէ մեզմէ: 
«Ինչպէս եօթը տարուան ընթացքին ծաւալած 

շտապի աշխատանքներուն ձեր կողքին եղանք, 
այնպէս ալ պիտի շարունակենք ձեր կողքին ըլ-

լալ, թէեւ նախապատուութիւնը Սուրիոյ մէջ ապ-

րող սուրիահայութեան է, սակայն անտարբեր 
պիտի չըլլանք նաեւ գաղթական դարձած սու-

րիահայութեան նկատմամբ, որոնք դժուար պայ-
մաններու բերումով հեռացան Սուրիայէն: Մենք 

ձեր կողքին պիտի ըլլանք մինչեւ վերջ»: 

Ազգային կուսակցութիւններու ներկայացու-
ցիչները բարձրօրէն գնահատեցին Հրանդ Մար-

գարեանի մօտեցումը, մանաւանդ պատերազ-
մական ամէնէն ծանր օրերուն Հալէպի մէջ սու-

րիահայութեան կողքին գտնուիլը: Մարգարեանի 

խօսքէն ետք, հանդիպման մասնակիցները զրու-
ցեցին քաղաքական ընդհանուր վիճակին, սուրի-

ահայութեան օժանդակութեան եւ առնչակից 
հարցերու շուրջ: 

 

ՀՅ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ ԵՒՐՈՊԱՅԻ 
ԸՆԿԵՐՎԱՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ 

ՀՅԴ-ն ներկայացնող պատուիրակութիւն մը 

Յունիս 2-ին հանդիպումներ ունեցաւ Եւրոպա-

կան խորհրդարանի Ընկերվարականներու եւ ժո-
ղովրդավարներու յառաջդիմական դաշինք խըմ-

բակցութեան եւ Եւրոպական ընկերվարական 
կուսակցութեան ղեկավարութեան հետ: 

ՀՅԴ պատուիրակութիւնը կը գլխաւորէր ՀՅԴ 

Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, Ազգային 
ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն 

Ռուստամեան. պատուիրակութեան մաս կը կազ-
մէին Բիւրոյի անդամ Կիրօ Մանոյեան եւ  Եւրո-

պայի Հայ դատի Եւրոպայի յանձնախումբի նա-
խագահ Գասպար Կարապետեան: 

Առաջին հանդիպումը տեղի ունեցաւ Ընկեր-

վարականներու եւ ժողովրդավարներու խմբակ-
ցութեան ղեկավարներուն հետ: Եւրոպացիներուն 

ներկայացուեցան Հայաստանի Հանրապետու-
թեան վերջին զարգացումներուն մասին ՀՅԴ-ի 

գնահատականները եւ կեցուածքները. Միասնա-

բար որոշումներ տրուեցան երկու խմբակցու-
թիւններուն միջեւ 6 Յուլիս 2016-ին ստորագըր-

ւած համագործակցութեան համաձայնագիրին 
հիման վրայ յառաջիկայ քայլերուն մասին: 

Երկրորդ հանդիպումը տեղի ունեցաւ Եւրոպա-
կան ընկերվարական կուսակցութեան կեդրոնա-

տեղիին մէջ, կազմակերպութեան միջազգային 

հարցերով ընդհանուր քարտուղարի տեղակալ 
Կիաքոմօ Ֆիլիպեքի հետ: Արծարծուեցան երկու 

կազմակերպութիւններու համագործակցութիւնը 

սերտացնելու եւ շրջանին մէջ միացեալ նախա-
ձեռնութիւններով հանդէս գալու կարելիութիւն-

ները: 
1 9 9 2 - ի ն  հ ի մ ն ո ւ ա ծ  Ե ւ ր ո պ ա կ ա ն 

ընկերվարական կուսակցութիւնը (ԵԸԿ) կը 

համախմբէ եւրոպական 33 լիիրաւ անդամ 
ընկերվարական, ընկերվար-ժողովրդավար եւ 

աշխատաւորական կուսակցութիւններ: 
Եւրոպական Միութեան անդամ կամ 

անդամութեան թեկնածու պետութիւններէ ունի 
13 գործակից անդամ կուսակցութիւններ եւ այդ 

շրջանէն դուրս գտնուող երկիրներէ 12 դիտորդ 

կուսակցութիւններ: ՀՅԴ-ն ունի դիտորդ անդամի 
կարգավիճակ:  

 

ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԵՒՐՈՊԱՅԻ 
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ 

ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ՝ ՊՐԻՒՔՍԷԼԻ ՄԷՋ 

Եւրոպայի տարածքին Հայ Դատի աշխա-

տանքները համակարգելու, այդ աշխատանքնե-

րուն նոր թափ տալու եւ աշխարհագրութիւնը 
ընդարձակելու նպատակով, Պրիւքսէլի Հայ Տան 

մէջ 27-28 Մայիսին տեղի ունեցաւ երկօրեայ խոր-
հըրդաժողով՝ ՀՅԴ Բիւրոյի նախաձեռնութեամբ եւ 

ՀՅԴ Հայ Դատի Եւրոպայի Յանձնախումբի կազ-
մակերպութեամբ։ 

Ներկայ եղան Եւրոպայի տարածքին գործող 

Հայ Դատի յանձնախումբերու (Անգլիա, Յունաս-
տան, Ռումանիա, Շուէտ, Գերմանիա, Աւստրիա, 

Լեհաստան, Պելճիքա, Հոլանտա, Ֆրանսա) եւ Չե-
խիայէն ու Ջաւախքէն հասարակական կազմա-

կերպութիւններու ներկայացուցիչներ, ընդհա-

նուր՝ շուրջ 35 հոգի։ 
Խորհրդաժողովին բացումը կատարեցին Հայ 

Դատի Եւրոպայի Յանձնախումբի նախագահ 
Գասպար Կարապետեանը եւ ՀՅԴ Բիւրոյի կողմէ՝ 

Հայ Դատի Կեդրոնական խորհուրդի նախագահ 
Յակոբ Տէր Խաչատուրեանը։ Ժողովը քննարկեց 

Եւրոպայի մէջ Հայ Դատի յանձնախումբերու 

նախորդ մէկ տարուան աշխատանքները։ Լսեց 
քաղաքական շարք մը զեկոյցներ, որոնցմէ ետք՝ 

հարց-պատասխաններուն յաջորդեցին ժողովա-
կաններուն կարծիքներու փոխանակումը եւ եզ-

րակացութիւնները՝ Հայ Դատի յանձնախումբերու 

կատարելիք աշխատանքներու մասին։ 

Խորհրդաժողովին ծանուցուեցաւ, որ Հոկտեմ-

բեր 16-17-ին, Պրիւքսէլի մէջ պիտի գումարուի 

Եւրոպահայութեան 4-րդ համաժողովը, Եւրոպայի 
Հայ Դատի Յանձնախումբի կազմակերպու-

թեամբ։  
Խորհրդաժողովին փակումը կատարեց Յակոբ 

Տէր Խաչատուրեանը, ով ինչպէս բացման իր 
խօսքին մէջ, դարձեալ գոհունակութիւն յայտնեց 

մեծ թիւով երիտասարդներու Հայ Դատի 

աշխատանքներուն եւ այս խորհրդաժողովին 
մասնակցութեան համար։ 
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ԵՐԵՔ ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐ 
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ 

ԹԱՆԳԱՐԱՆԻՆ  

Քալիֆորնիոյ նահանգապետ Ճերի Պրաուն 27 

Յունիսին ստորագրած է 2017-2018 տարեշրջանի 
նահանգային ամավարկը, որուն մէջ կայ նաեւ 

յառաջիկայ երեք տարիներուն Ամերիկահայու-
թեան թանգարանին մէկական միլիոն տոլար 

յատկացնելու որոշումը` սոյն թանգարանին 
ցարդ խոստացուած նահանգային իշխանու-

թեանց հատուցումներու գումարը հասցնելով 4 

միլիոն տոլարի: 
«Ուրախ ենք, որ Քալիֆորնիոյ նահանգային 

իշխանութեանց հետ ուս-ուսի տուած` կը կառու-
ցենք մշակութային եւ դաստիարակչական ու 

պատմականօրէն կարեւոր այս կեդրոնը, որ ար-

ժանի կերպով պիտի մեծարէ մեր հարուստ պատ-
մութիւնը եւ նահանգին բազմազան մշակոյթ-

ները», յայտնած է Ամերիկահայութեան թանգա-
րանի վարչութեան համաատենապետ Մուշեղ 

արք. Մարտիրոսեան: 
«Յատկապէս երախտապարտ ենք Քալիֆոր-

նիոյ նահանգային Ծերակոյտի անդամ Էնթընի 

Փորթանթինոյին, նախագահ Քեւըն Տէ Լիոնին եւ 
Ամավարկի ենթայանձնախումբի ատենապետ 

Ռիչըրտ Ռաթին, որոնք առաջնահերթութիւն տը-
ւին այս գումարը ապահովելու ջանքին», աւել-

ցուցած է Ամերիկահայութեան թանգարանի վար-

չութեան համաատենապետ Յովնան արք. Տէր-
տէրեան: 

Կլենտէյլի մէջ կառուցուելիք Ամերիկահայու-
թեան թանգարանին երեք միլիոն տոլար յատ-

կացնելու առաջարկը 15 Յունիսին վաւերացուած 

էր Քալիֆորնիա նահանգի օրէնսդիր մարմինին 
կողմէ: 

 

ԹԵՔՍԱՍ`  ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 
ՃԱՆՉՑԱԾ 46-ՐԴ ՆԱՀԱՆԳԸ 

19 Մայիսին Թեքսասի նահանգային խորհըր-

դարանը վաւերացուց թիւ 191 բանաձեւը, որով 
ան դարձաւ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցած` 

Միացեալ Նահանգներու 46-րդ նահանգը: 
«Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչում» խորա-

գըրուած այս բանաձեւին վաւերացումը յոյժ կա-

րեւոր յաղթանակ մը նկատելով` Արեւմտեան Ա-
մերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի ատենա-

պետ Նորա Յովսէփեան յատուկ շնորհակալու-
թիւն յայտնեց բանաձեւը խորհրդարան ներկա-

յացուցած Սքաթ Սենֆորտին, խորհրդարանի 
միւս անդամներուն, Հիուսթընի եւ Տալասի Հայ 

դատի յանձնախումբերուն եւ այս բանաձեւի վա-

ւերացման նպաստած անհատներուն ու շրջանի 
հայ համայնքին, առանձնացնելով Տալասի Հայ 

դատի յանձնախումբի ատենապետ Լուսիա Նա-
զարեանի, իրաւանց ջատագովման «Ֆոքըստ Էտ-

վոքըսի» կազմակերպութեան նախագահ Պրեն-

տըն Թատ Աղամալեանի եւ Թեքսասի համալսա-
րանի դասախօս Միհրան Արոյեանի ունեցած կա-

րեւոր ներդրումները: 
Բանաձեւը, որ ապահոված էր մօտաւորապէս 

50 հովանաւորներ, վաւերացուեցաւ միաձայնու-

թեամբ: 
Յիշեցնենք, որ նոյն նահանգին խորհրդա-

րանը 2015-ին ձախողութեան մատնած էր հակա-
հայ բանաձեւ մը` միաժամանակ վաւերացնելով 

Հայոց ցեղասպանութեան օրերուն հայութեան 

օժանդակութեան ձեռք երկարած Մերձաւոր Արե-
ւելքի Նպաստամատոյց կազմակերպութեան 

բարեսիրական գործունէութիւնը դրուատող թիւ 

1541 բանաձեւը: 
Թեքսասի նահանգային խորհրդարանի թիւ 

191 բանաձեւին վաւերացումը, ինչպէս նաեւ 
Ուայոմինկի նահանգապետին կողմէ նախորդ 

ապրիլին Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը, 

Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախում-
բի հովանիին տակ գտնուող Միացեալ Նահանգ-

ներու 19 նահանգներուն մէջ Ցեղասպանութեան 
ճանաչումը ամբողջական կը դարձնեն: 
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Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային 
միութեան գրասենեակը շուտով կը գործի նաեւ 
Արցախում: Հէնց այդ առաքելութեամբ են այս օրե-
րին Արցախում Համազգային միութեան ներկայա-
ցուցիչները: «Ապառաժ»-ը Արցախում իրականաց-
ւելիք առաջիկայ ծրագրերի, միութեան գործունէ-
ութեան եւ ռազմավարութեան շուրջ զրուցել է Հա-
մազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միու-
թեան ատենապետ Մկրտիչ Մկրտիչեանի հետ: 

 

«ԱՊԱՌԱԺ» - Ինչպէ՞ս հասունացաւ Արցա-
խում Համազգայինի գրասենեակ հիմնելու գա-
ղափարը: 

 

ՄԿՐՏԻՉ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ - Համազգային միու-

թեան իւրաքանչիւր պատգամաւորական ժողո-

վի օրակարգային կէտերից մէկը Արցախում 
գործունէութիւն իրականացնելու հարցն էր: 

Ծրագրեր չէինք իրականացնում` ուրիշ կազ-
մակերպութիւնների փորձից ելնելով: Պետական 

մարմինները չէին օժանդակում արտասահմա-

նից եկած միութիւնների աշխատանքներին, 
արդիւնքում` միութիւնների աշխատանքները 

չեն յաջողել: Իսկ մենք համբերատար մարդիկ 
ենք: Սպասեցինք այն օրուան, երբ մեզ կ՛ասեն` 

համեցէք: Օրը եկաւ եւ մենք այստեղ ենք: 
 

Արցախում ի՞նչ ռազմավարութեամբ են իրա-
կանացուելու ծրագրերը: 

Արցախում ծաւալուող աշխատանքները 

տարբերուելու են արտասահմանում իրակա-
նացուող ծրագրերից: Այստեղ կրթական եւ մշա-

կութային մակարդակի վրայ աշխատելու խըն-

դիր չունենք: Սակայն մեր առջեւ աւելի բարդ 
խնդիր է: Հայաստանի Համազգային գրասեն-

եակի նուիրուած եւ քրտնաջան աշխատանքի 
արդիւնքում յաջողել է Հայաստան-սփիւռք մշա-

կութային կամուրջը: Արցախն այսօր պէտք է 
Արցախ-Հայաստան-Սփիւռք մշակութային կա-

մըրջի դերակատարութիւնը ստանձնի: 

Սփիւռքի համայնքների միջեւ կապը եւ այդ 
համայնքների ու հայրենիքի` Հայաստանի ու 

Արցախի միջեւ կապը պէտք է լինի հաստատուն 
եւ տեւական: Հայրենիքում ապրող եւ աշխար-

հով մէկ սփռուած հայերի ամէն մի համայնք 

տարբերւում է իր մտածելակերպով եւ տեսա-
կով: Ամերիկահայերը, ֆրանսահայերը, լիբա-

նանահայերը, բոլորը տարբեր են, սակայն բոլո-
րի ժամադրավայրը հայրենիքն է: 

Այստեղ է, որ հայերը պէտք է հաւաքուեն 
ամէն առիթով: Բոլորին հնարաւոր չէ բերել, սա-

կայն գործընթացը շարունակական է: Այս տարի 

ես եմ եկել սփիւռքից, յաջորդ տարի միւսը, եւ 
այդպէս` շարունակ: Հայրենիքում երկու շա-

բաթ, մի ամիս կ՛անցկացնեն, կը պատմեն 
իրենց սփիւռքի ընկերներին եւ ժամանակի ըն-

թացքում կը ստանանք միատեսակ հայ: Միա-

տեսակ` ոչ թէ ձանձրալի, այլ` թէկուզ տարբեր 
ձեւով մտածող, սակայն հայկական մտայնու-

թիւնը եւ մշակոյթը կրող հայ: Հայութեան հա-
մար դա շատ կարեւոր է: 

Ասեմ նաեւ, որ Սեպտեմբերին Հայաստանի 

մէջ Համազգայինի գրասենեակի նախաձեռնու-
թեամբ Շուշիում լուսանկարչական ցուցահան-

դէս է կազմակերպուելու: Համազգայինը Ար-
ցախ է մտնում մեծ դռներից, եթէ կարելի է 

այդպէս ասել: 
 

Մայիսի 28-ին ՀՀԿՄՄ-ն 
տօնեց հիմնադրման հեր-
թական տարեդարձը: Ինչ-
պէ՞ս էք գնահատում 89-
ամեայ միութեան գործու-
նէութիւնը: 

 

Համազգային միութիւնը հիմնադրուել է Հա-
յաստանի Ա. Հանրապետութեան հիմնադրման 

օրը` Մայիսի 28-ին: Այսօր մենք մի քիչ դժուա-
րութիւն ունենք, որովհետեւ յաջորդ տարի Հա-

մազգային միութեան 90-ամեակն է եւ Հայաս-

տանի Ա. Հանրապետութեան հիմնադրութեան 
100-ամեակը: Բնական է, որ Համազգայինը 

միշտ ստուերում էր եւ շարունակելու է ստուե-
րում մնալ: Սակայն մենք ոչ միայն բարդոյթ 

չունենք, այլ ուրախ ենք, որ այդպէս է: Ուրախ 

ենք, որ Համազգայինը հէնց այդ օրն է հիմ-
նադրուել: Այդ խորհուրդը մեծ է եւ բարձրաց-

նում է միութեան դերը: Առաջին հանրապետու-
թիւնը հիմնադրած մարդկանց ստուերում գոր-

ծունէութիւն ծաւալելը պատիւ է: Մենք այդ 
խորհրդի կրողն ենք: Եւ այն բարոյական մեծ 

նշանակութիւն ունի մեզ համար: Կարծում եմ` 

Համազգային միութիւնը այդ մարդկանց չի յու-
սախափել: 

Չենք սիրում մեզ գովել եւ շիկնում ենք, երբ 
մեզ են գովում: Սակայն մարդիկ հետեւեալ 

կերպ են պատասխանում այդ հարցին. Համազ-

գային միութիւնը 89 տարուայ ընթացքում իր 
սուղ միջոցներով արել է անկարելին, որպէսզի 

երեխաները ստանան հաստատուն կրթութիւն 
եւ հայ մշակոյթը վառ մնայ սփիւռքի հայկական 

համայնքներում: 
 

Ի՞նչ ծրագրեր է իրականացնում Համազգային 
միութիւնը: 

Ձեռնարկել ենք համացանցային հարթակ, 

որպէսզի սփիւռքում ապրող հայ երիտասարդու-
թեան տրամադրութեան տակ դրուի հայկական 

բարձր մշակոյթի տուեալները, որպէսզի նրանք 

չհեռանան հայութիւնից: Սա մեր ամենակարե-
ւոր ձեռնարկներից մէկն է: Արհեստագիտական 

իմաստով որոշ հարցեր ունի, եւ ժամանակա-
տար է, բայց մի օր հասարակութեանը կը հաս-

նի այդ ծրագիրը: 

2-3 տարի առաջ Փարիզի Թարգմանչաց վար-
ժարանի կողմից դիմում ենք ստացել` այդ վար-

ժարանով զբաղուելու առաջարկութեամբ: Եւ, 
չնայած այն մեր վարժարանը չէ, սակայն ըն-

դունեցինք առաջարկը եւ զբաղուեցինք այդ 
վարժարանի` մանաւանդ կրթական եւ հայա-

գիտական բաժնի մակարդակի բարձրացման 

ուղղութեամբ: 
Անցած երեք տարուայ ընթացքում մենք նոր 

մասնաճիւղ ունեցանք Քուէյթում: Ժամանակին 
տեղական ուժերը յարմար չէին գտնում, որ Հա-

մազգայինը գրասենեակ ունենայ այնտեղ, քա-

նի որ միւս միութիւններն արդէն կլանած էին 
ամբողջ գաղութը: Հիմա իրենց դիմումի հիման 

վրայ այդ մասնաճիւղը կազմուեց եւ մեծ գործ է 
արւում: 

ՀԱՅԵՐԻ ԺԱՄԱԴՐԱՎԱՅՐԸ ՀԱՅՐԵՆԻՔՆ Է 
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ՀԱՐՑՈՒՄ - Պարո՛ն Բալայեան, ինչո՞ւ Շուշի: 
Ի՞նչ նշանակութիւն ունի այն հայոց պատմու-
թեան մէջ: 

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ - Շատ քիչ բնակավայրեր գոյու-

թիւն ունեն, որոնք դրանք իսկ ստեղծած ժողո-
վըրդի պատմութեան, ճակատագրի մէջ այնպիսի 

վճռորոշ, երբեմն հակասական դերակատարու-
թիւն ունեցած լինեն, ինչպէս Շուշին: Ուսումնա-

սիրութիւնները ցոյց են տալիս, որ առաջին հա-

զարամեակում արդէն Շուշիի բարձրաւանդակի 
վրայ գոյութիւն ունէին մի քանի ամրութիւններ: 

Սկզբնական շրջանում դէպի Հայկական Լեռնաշ-
խարհի սիրտը տանող կայաններում հայ թագա-

ւորները կառուցել են բերդեր, որոնք հնարաւո-

րութիւն չեն տուել, որպէսզի թշնամին խորանայ 
Հայկական Լեռնաշխարհի մէջ, մանաւանդ` շար-

ժըւի դէպի Այրարատ, որովհետեւ Արարատ սըր-
բազան լերան շրջակայքում էին գտնւում հայ-

կական մայրաքաղաքները: Շուշին, որպէս 

պաշտպանական ամրոց, միայնակ չի եղել: Հէնց 
Շուշիի կիրճի վրայ գոյութիւն են ունեցել մի քանի 

ամրութիւններ, որոնց հետքերն առայսօր պահ-
պանւում են: Դրանք ժամանակին եղել են ամ-

րացուած վայրեր, որոնք թոյլ չեն տուել, որպէսզի 
հակառակորդը խորանայ հայոց երկրի սրտում: 

Շուշիի` որպէս հայոց պաշտպանիչ համակարգի 

հիմնական օղակի կարեւորութիւնը քաջ գիտակ-
ցել են ոչ միայն մեր իշխաններն ու զօրապետե-

րը, այլեւ` մեր հակառակորդներն ու թշնամինե-
րը: Այսինքն` ոչնչացնել Շուշին, նուաճել այն, 

նշանակում է` հայ մարդուն, հայ բնակչին եւ, 

ընդհանրապէս, հայոց երկիրը դնել խոցելի կա-
ցութեան մէջ: 

Պատահական չէ, որ 18-րդ դարի կէսերին 
թուրք ցեղապետներից մէկը` Փանահը, նպատա-

կադրուած եղել տիրանալ այս բերդին: Ցաւօք 
սրտի, հայ մելիքների մէջ տեղի ունեցած գզվըռ-

տոցերի, հակամարտութեան պատճառով թուր-

քերը կարողացան այդ ամէնն օգտագործել եւ 
ամրանալ Շուշիում: Շուշին 55 տարի գործում էր 

ընդդէմ հայութեան: Փանահը, հիմնաւորուելով 
այստեղ, սկսեց պայքարել Արցախի միւս մելիք-

ների եւ, ընդհանրապէս, արցախահայութեան 

դէմ` նպատակ ունենալով այս ամուր բերդն օգ-
տագործել հայկական կուռ միասնութիւնը ոչըն-

չացնելու համար: 
18-րդ դարի ողջ երկրորդ կէսին Շուշին հայու-

թեան համար պատուհաս էր դարձել, սակայն 

եկան նոր ժամանակներ. նկատի ունեմ 1805թ. 
Քիւրաքչայի պայմանագիրը, այնուհետեւ 1813թ. 

Գիւլիստանի պայմանագիրը, որոնք հնարաւո-

րութիւն տուեցին, որպէսզի Շուշին նորից դառ-

նայ հայկական: Ստեղծուած խաղաղ իրավիճակը 
նպաստեց, որպէսզի Շուշին դառնայ հայահաւաք 

կենտրոն: Այստեղ սկսեցին հաւաքուել ոչ միայն 

Արցախի տարբեր հատուածների բնակիչներ, այ-
լեւ Նախիջեւանից, Պարսկաստանից եւ հայկա-

կան մի շարք բնակավայրերից եւս այստեղ տե-
ղափոխուեցին մեծ քանակութեամբ հայեր: Այս-

տեղ տեղափոխուած հայերն իրենց հետ բերեցին 

գործարար ջիղը: Այս ունակութիւնը խառնուեց 
արցախցուն ծինականօրէն տրուած ռազմիկ լի-

նելու, գիտնական լինելու, քաղաքական գործիչ 
լինելու ունակութիւններին, եւ ստեղծուեց ար-

ցախցու ամբողջական կերպարը: 
 

Որո՞նք են Շուշիին անդրադառնալու շարժա-
ռիթները եւ ինչո՞վ է այն կարեւորւում` ըստ 
ձեզ: 

 

«Շուշի. տեղն ու դերը հայոց քաղաքակրթա-
կան համակարգում» մենագրութեան ստեղծումն 

ունէր ոչ միայն գիտական հիմնաւորում, այլեւ` 

քաղաքական մեծ նշանակութիւն: Ազրպէյճանի 
քաղաքական, գիտական շրջանակները տարիներ 

շարունակ փորձել են ոչ միայն հայութեան հողը, 
տարածքները խլել, այլ նաեւ հայ մարդու ստեղ-

ծած արժէքները, մեր բնակավայրերը համարել 
իրենցը, առաւել եւս` Շուշին, որովհետեւ այս քա-

ղաքն Անդրկովկասի 19-րդ դարի ամենախոշոր 

բնակավայրերից մէկն է եղել իր կշռով, բնակ-
չութեամբ: 19-րդ դարի երկրորդ կէսին Պաքուից, 

Թիֆլիսից յետոյ այն երկրորդ քաղաքն էր իր մե-
ծութեամբ: Նրանք փորձել են նաեւ սեփականաց-

նել Շուշիի պատմութիւնը: Դրանից ելնելով` ես 

նպատակ դրեցի, որպէսզի ուսումնասիրեմ, թէ 
Շուշին ընդհանրապէս իրենից ի՞նչ է ներկա-

յացրել, ի՞նչ է տուել հայութեանը: Մանաւանդ` 
պատասխանել ազրպէյճանցիների այն տեսա-

կէտին, թէ Շուշին իբր թէ ստեղծուել է Փանահ 

խանի կողմից, 19-րդ դարի երկրորդ կէսին, հիմ-
նական նպատակ հետապնդելով ցոյց տալ, որ 

այս ամրոց-բնակավայրը հազարամեակների 
պատմութիւն ունի: Կարծում եմ, որ դա ինչ-որ 

չափով ինձ յաջողուեց: Հայկական, ռուսական, 
արաբական մատենագիրների, թուրքական աղ-

բիւրների, 19-րդ դարի մամուլի, արխիւում պահ-

պանուած նիւթերի, ինչպէս նաեւ ՀՀ-ում, ՌԴ-ում, 
Վրաստանի պատմութեան արխիւում պահպան-

ւած նիւթերի հիման վրայ ներկայացրել եմ այս 
բերդաքաղաքի ամբողջական պատմութիւնը` 

առաւել ուշադրութիւն դարձնելով նաեւ առաջին 

հազարամեակից մինչեւ 1850-ական թթ. Շուշիի 
պատմութեան վրայ: 

Այնուհետեւ, նպատակ ունէի ցոյց տալ, թէ 
Շուշին ի՞նչ տուեց հայութեանն ու հայ մարդուն: 

Առաջին հերթին` յաջողուեց ցոյց տալ, որ ողջ 19-
րդ դարում եւ 20-րդ դարի սկզբներին Շուշին 

դարձաւ հայ գործարար խաւի ամենակարեւոր 

միջավայրերից մէկը, որտեղից տնտեսական նոր 
համակարգերին յատուկ մտածելակերպը նրանք 

տարածեցին նաեւ Անդրկովկասում եւ յարակից 
երկրներում: Հայ գործարար խաւի մի մասը, որ 

կրթութիւն, դաստիարակութիւն էր ստացել այս-

տեղ, տեղափոխուեց եւ լայն գործունէութիւն ծա-

ւալեց Պաքւում, Թիֆլիսում, Մոսկուայում, ընդ-
հուպ` մինչեւ Հնդկաստան: Այս տնտեսական մեծ 

ներուժը հնարաւորութիւն տուեց, որպէսզի քա-

ղաքը բարգաւաճի, զարգանայ ու ստեղծուի քա-
ղաքացիական մի հասարակութիւն, որտեղ հայ 

մարդը սկսեց զբաղուել նաեւ բարերարութեամբ. 
ստեղծուեցին բարեգործական հաստատութիւն-

ներ, հայ բարեգործները մեծ ներդրում ունեցան 

քաղաքի մշակութային, կրթական կեանքի հու-
նաւորման, զարգացման վրայ: 

Մի հետաքրքիր բացայայտում եւս: Հայ մար-
դու այս տնտեսական բարեկեցութիւնը նաեւ 

հնարաւորութիւն տուեց, որպէսզի Շուշիում ապ-
րող միւս ազգային փոքրամասնութիւնները` թա-

թարները, թուրքերը, որոշակիօրէն զարգացում 

ապրեն: Գաղտնիք չէ, որ թուրքերը խարխափում 
էին տգիտութեան մէջ: 

Հայ մարդը ոչ միայն իր համար դպրոց, թատ-
րոն բացեց, այլ միաժամանակ նպաստեց, որ 

թուրքերն էլ ներգրաւուեն մշակութային այդ 

եռուզեռի մէջ: 
Շուշին դարձաւ նաեւ հայկական մշակոյթի 

խոշոր օճախներից մէկը, որտեղ սկսեց զարգա-
նալ հայկական մշակոյթը: Մշակութային նորա-

րարութիւնը տարածուեց նաեւ հայկական միւս 
բնակավայրերում եւ հեռու գաղթօճախներում: Եւ 

պատահական չէ, որ հայ մեծանուն գործիչներն 

այստեղ են հաւաքուել (Ղազարոս Աղայեան, 
Պերճ Պռօշեան, Լեւոն Սարգսեան, Սեդրակ Ման-

դինեան, ծնունդով շուշեցի` Լէօ) ու իրենց գլուխ-
գործոցների մի մասն ստեղծել այստեղ: Մարդիկ, 

որոնք մեծ դերակատարութիւն են ունեցել ընդ-

հանրապէս հայ մարդու հոգեկերտուածքն ան-
խաթար պահելու, հայկական մշակոյթը, գիտու-

թիւնը զարգացնելու տեսանկիւնից: 
Բացայայտումներից մէկն էլ նրա մէջ է կայա-

նում, որն աշխատանքի մէջ ցոյց տրուեց, որ Շու-

շին դարձել էր նաեւ ազատութեան գաղափա-
րակիր: Առաջին անգամ շուշեցի գործիչները, Շու-

շիում կրթութիւն ստացած գործիչները հայ իրա-
կանութեան մէջ տարածեցին այն գաղափարը, 

որ հայ մարդն իրաւունք ունի պայքարելու իր 
ազատութեան, իր անկախութեան համար, եւ այս 

գաղափարի հիմքերի վրայ էլ հետագայում 

նրանք առաջ քաշեցին պետութիւն ունենալու 
գաղափարը: Այսօրուայ համար դա կարող է սո-

վորական բացայայտում լինել, բայց սա կարեւոր 
է, որովհետեւ միջնադարեան խաւարի մէջ խար-

խափող, պետականութիւնից զրկուած, ստրկա-

մըտութեան մէջ պարուրուած հայ մարդու հա-
մար կարեւոր է ցոյց տալ, որ նախանցեալ ժամա-

նակներում ունեցել են պետականութիւն, եւ այն 
կարելի է վերականգնել: Պատահական չէ, որ այս 

գաղափարները ոչ միայն տարածուեցին Արեւել-
եան Հայաստանում, այլ նաեւ` Արեւմտեան Հա-

յաստանում: Ըստ Ռուբէնի, եթէ Արեւմտեան Հա-

յաստանի ազատագրական շարժման արմատ-
ները արեւմտահայ ծագում ունեցող ֆիտայիներն 

էին, ապա նրա հիւթեղ պատուաստները զար-
մանալիօրէն արցախցի էին, մանաւանդ` Շուշիից 

եկած (Արամ Մանուկեան, Վանայ Իշխան): 

Այստեղ սկսուեց նաեւ, այսպէս կոչուած, սահ-
մանադրական շարժում: 19-րդ դարի 40-50-ական 

թթ. Ռուսաստանն ապրում էր ճորտատիրական 
ժամանակահատուածում, եւ պատահական չէ, որ 

ամբողջ 19-րդ դարում ցարական իշխանութիւն-

ները պայքարում էին Շուշիում ձեւաւորուած 
ազատամիտ գաղափարների դէմ: 20-րդ դարում 

մի նոր իրավիճակ ստեղծուեց, եւ այստեղ Շուշին 
նորից առաջնակարգ դիրքում էր: 19-րդ դարից 

եկող այդ գաղափարների շարունակութիւնը 
կարծես թէ իր արտացոլումը ստացաւ 1918-20 

թթ., երբ շուշեցի գործիչները, դեռեւս մինչեւ Ան-

դըրկովկասում 3 հանրապետութիւնների ձեւաւո-
րուելը, 1917թ.` մանաւանդ ՀՅԴ Ապառաժի կա-

ռոյցի շնորհիւ, որն իր շուրջը համախմբեց միւս 
կուսակցութիւններին, ձեւաւորեցին պետականու-

թիւն: Սա անչափ կարեւոր է ոչ միայն գիտական 

Արցախի Ազգային Ժողովի փոխնախագահ 

ՎԱՀՐԱՄ ԲԱԼԱՅԵԱՆԻ ՀԵՏ 
«Շուշիի Ազատագրումն Իմաստաւորեց ԼՂՀ Հռչակումը» 
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Վերջերս լոյս տեսաւ պատմական գի-
տութիւններու դոկտոր-փրոֆեսէօր Վահ-
րամ Բալայեանի «Շուշի. տեղն ու դերը հա-
յոց քաղաքակրթական համակարգում» մե-
նագրու-թիւնը, նուիրուած՝ Շուշիի ազա-
տագրման 25-ամեակին:  

Գիրքի լոյսընծայման շարժառիթներուն 
եւ, ընդհանրապէս, հայկական իրականու-
թեան մէջ քաղաքի դերակատարութեան 
մասին Ստեփանակերտի «Ապառաժ» թեր-
թը զրուցած է հեղինակին հետ: Հարցա-
զըրոյցը վարած է Տաթեւիկ Աղաջանեանը: 



1988-ին ծայր տուաւ Արցախի հայութեան 

ինքնորոշման պայքարը: Ազրպէյճանը հակա-
դարձեց, եւ Շուշիի դիրքը դարձաւ փորձանք Ստե-

փանակերտի գլխուն: Ազրպէյճանական զօրքը իր 

«Կրատ» հրթիռներով անխնայ հարուածեց Լեռ-
նային Ղարաբաղի մայրաքաղաքը եւ շրջակայ-

քը` պատճառելով զոհեր, դժուարացնելով հասա-
րակական կեանքը, քանդելով տնտեսութիւնը ու 

արգելակելով ազատագրութեան գործընթացը: 

Լեռնային Ղարաբաղի իշխանութեան եւ նորա-
կազմ բանակի հրամանատարութեան համար 

կենսական կարեւորութիւն ունէր ազրպէյճանա-
կան զինեալ ուժերուն վնասազերծումը եւ ազըր-

պէյճանական լուծէն ձերբազատումը: Որոշուե-

ցաւ ազատագրել Շուշին, եւ յարձակումի ժամկէտ 
ճշդուեցաւ 1992 Մայիսի 8-ը: Արձանագրենք, որ 

նոյն օրը իրանեան իշխանութիւնները, շրջանցե-
լով Մոսկուան, կազմակերպած էին շրջանային 

խաղաղութեան ձգտող եռակողմ հանդիպում մը 
Թեհրանի մէջ Հայաստանի նախագահին, Ազըր-

պէյճանի նախագահի պաշտօնակատարին եւ 

Իրանի նախագահին միջեւ` քննելու համար հա-
կամարտութեան լուծումի կարելիութիւնը: 

Մայիս 8-ի առաւօտեան շուրջ ժամը մէկին 
բարձրացանք դէպի Շուշիի հանդիպակաց բլուր-

ները: Մութ գիշեր էր, թէեւ ամպերուն վրայ լոյ-

սերու ցոլացումը կու տար մթնշաղի տպաւորու-
թիւն: 

Բանակի հրամանատարութեան գաղտնապա-
հութեան մասին հրահանգը կ’արգիլէր լուսաւո-

րութիւնը եւ աղմուկը, հետեւաբար, Վաղոն չէր 
միացուցած լոյսերը, որոշ բարձունքի մը հասնելէ 

ետք ան անջատած էր նաեւ շարժիչը: Մեր ինք-

նաշարժը դադրած էր մեքենայ ըլլալէ եւ անշշուկ 
նաւակի նման կը սահէր ճանապարհն ի վար, 

լարուած լռութեան մէջ: 
Յանկա՛րծ աջին` հսկայ շուքեր: Ճամբուն եզ-

րին երեւցան բազմաթիւ հրասայլեր եւ փոխադ-

րակառքեր, երկնքի կիսամութ պաստառին վրայ 
ուրուագծուող զրահապատ մեքենաները կը սպա-

սէին յարձակման հրամանին: Ցնցիչ էր դարանա-
կալ շարասիւնին յայտնութիւնը, հայոց լուռ եւ 

զուսպ այրուձին կ’առթէր ահ եւ հպարտութիւն: 

Անցանք անդին, բարձրացանք Շուշիի հանդի-
պակաց բլուր մը, քալելով մօտեցանք գագաթին 

եւ նայեցանք դէպի Շուշի, տեսանք միայն մութը 
մթնշաղէն տարբերող անյստակ զանգուած մը: 

Ժամը առաւօտեան 2:00-ն էր: 
Գոռաց հայկական հրետանին: 

Եւ Շուշին լուսաւորուեցաւ: 

Յաջորդող քանի մը ժամերուն թնդանօդները 
կրակեցին գրեթէ անդադար, Շուշին անընդմէջ 

փայլատակեց հրդեհներու պոռթկումով: Հորիզո-
նը բռնկած էր, յափշտակուած կը դիտէինք քա-

ղաքին բոցավառ քանդում-վերածնունդը, բառ 

չկար արտայայտելու գոյութենական վայրկեանը, 

կարելի էր միայն վկայել պատմական շրջադար-

ձը: 
Առաւօտեան դէմ քշեցինք դէպի այն բլուրը, 

ուր տեղակայուած էին բանակի հրամանա-

տար`«Կոմմանտոս»ը, գնդապետ Արկադի Տէր 
Թադեւոսեանը եւ իր ռազմական շտապը: Նա-

խագահի պաշտօնակատար Գէորգի Պետրոսեանը 
միացաւ հրամանատարական կազմին, Վաղոն եւ 

ես մնացինք քիչ մը հեռու: Ժամը 7:00-ի շուրջ 

ռմբակոծումը մեղմացաւ. զրահապատ ուժերուն 
եւ հետեւակ միաւորներուն հրաման տրուեցաւ 

շարժելու առաջ եւ դարձդարձիկ ոլորաններէն 
բարձրանալու դէպի Շուշի: 

Վաղոն մեզի տարաւ նոյն ուղղութեամբ: Դէպի 

Շուշի տանող ճամբուն մօտաւորապէս կիսուն, 
ճամբեզրին կար ապակիներու գործարան մը, ուր 

կանգ առինք: Ժամը 8:00-ի մօտերը դէպի Շուշի 
բարձրացող հետեւակ զօրասիւն մը եւ զրահա-

կառքեր կանգնեցան գործարանին մուտքին: Այդ 
պահուն է, որ հեռատեսիլի նկարահանող Գագոն 

զինուորները նկարած ժամանակ մեզի եւս առաւ 

իր ոսպնեակին մէջ: Կարճ հանգիստէ մը ետք զօ-
րասիւնը շարունակեց իր երթը դէպի Շուշի: 

Կրակոցները եւ պայթիւնները անկանոն կեր-
պով շարունակուեցան մինչեւ կէսօրէ ետք ժամը 

1:00, երբ լուր տուին, որ ազրպէյճանական ուժե-

րը լքած են Շուշին: Իջանք Ստեփանակերտ. 
կարճ ժամանակ ետք Ազգային ժողովի անդամ-

ներու եւ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ 
սրբազան Մարտիրոսեանին հետ վերստին բարձ-

րացանք դէպի Շուշի: 
Շուշիի մուտքին հայկական գերեզմանոցին 

տեղահանուած կամ քանդուած գերեզմանաքա-

րերը պատմեցին ազրպէյճանական մոլեգնու-
թեան մասին, բերդին մուտքին ինկած ազերի 

զինուորի մը դիակը, ածխացած շէնքերը եւ Ս. 
Ամենափրկիչ եկեղեցիին գաւիթին մէջ տեղադ-

րըւած ազրպէյճանական հրթիռներու արկղերը 

հաստատեցին թէժ կռիւը, իսկ եկեղեցիին խորա-
նին առջեւ սրբազանին առաջնորդութեամբ կա-

տարուած «Հայր մեր»ը վկայեց հայոց յաղթանա-
կը եւ Շուշիի ազատագրումը: Մայիսի 8-ն էր, մօ-

տաւորապէս ժամը 3:00: 

Լեռնային Ղարաբաղի իշխանութիւնները յայ-
տարարեցին, որ Շուշիի ազատագրումի պաշտօ-

նական օրը Մայիսի 9-ն է: Այդպէս թող ըլլայ, 
բայց, կը հաւատամ, որ ամէն տարի Մայիսի 8-ին 

շնորհակալ «Հայր մեր»-ը կ’արձագանգէ Ս. Ամե-
նափրկիչի խորանէն: 

 

*** 

Շուշին ազատագրուած է: Այլեւս կարելի է մօ-

տենալ Հայաստանի Հանրապետութեան հիմնա-
դիր` Արամ Մանուկեանի յաճախած թեմական 

դպրոցին պատին. լերան եզերքէն դէպի վար նա-
յելով կարելի է երեւակայել ձորին խորը ծուարած 

Քարին Տակ գիւղին հերոսական դիմադրութիւնը 

ազրպէյճանական յարձակումներուն. կարելի է 

նաեւ վերադառնալ Ս. Ամենափրկիչ եկեղեցի եւ 
խնկացող պատարագի կշռոյթով խորհրդածել 

ազատութեան եւ անհատական ու հաւաքական 

արժանապատիւ վերապրումի մասին: 
Բայց, եկէք բարձրանանք քարին վրայ, դէպի 

Շուշիի ամենաբարձր կէտը, ուր կանգնած է հե-
ռուստացոյցի հեռարձակումի աշտարակը, մագըլ-

ցինք ժայռերէն վեր եւ դիմենք չորս ուղղութիւն-

ներուն: 
Դէպի արեւմուտք Զանգեզուրի եւ Գեղամայ 

լեռներն են` Արարատի թիկնապահները: 
Դէպի արեւելք` Պաքու տանող դաշտավայրե-

րը եւ Կասպից ծովու նաւթահորերը: 
Դէպի հիւսիս պիտի տեսնենք մշուշին մէջ ուր-

ւագծուող Էլպրուզի գագաթը. Արարատէն աւելի 

բարձր այս լեռը նստած է Ռուսիոյ հարաւային 
սահմանին: 

Դէպի Իրան` հազիւ թէ երեւցող լեռնաշղթան 
կը կոչուի Ալպորզ. ան կ’եզերէ Կասպից ծովուն 

հարաւը, անոր Դամաւենտ գագաթը եւս Արարա-

տէն բարձր է: 
Երկու հսկայ լեռները, Արարատը եւ հայկա-

կան լեռնաշխարհը կը գրկեն Կովկասը. Տարա-
ծաշրջանը կը յենի երեք գագաթներու, ռազմա-

քաղաքական երեք տարբեր սիւներու վրայ: Շու-
շին կը գտնուի այդ բեւեռներուն ուժային հաւա-

սարակշռութեան խաչմերուկին վրայ: Հայոց 

քրին կշիռը ծանր է: 
 

*** 
Շուշին եւ ազատագրուած տարածքը կը ներ-

կայանան իբրեւ հայ ազգային ռազմավարու-
թեան հիմքը եւ հայոց քաղաքական կամքին բե-

մը: Այս իրողութիւնը հայութեան համար պիտի 

ունենայ բացարձակ արժէք: 
2016 Ապրիլի քառօրեայ պատերազմէն ետք 

աշխուժացան միջամտութիւնները եւ բազմացան 
ճնշումները ի խնդիր Հայաստանի կողմէ դիրքա-

յին զիջումներու` ընդդէմ Արցախի կարգավիճա-
կին մասին աղօտ նշումներու: Կամայ թէ ակա-

մայ, սկսած է արժեւորուիլ Ազրպէյճանի շղթայա-

զերծած մաշումի պատերազմէն ծնած «գործնա-
պաշտ» մտայնութիւն մը, որ կեղծ իրատեսու-

թեան քօղին տակ կը փորձէ փորել հայոց քաղա-
քական կամքին հիմերը, քար առ քար: Հաստա-

տենք նաեւ, որ հայերը եւ Հայաստան կը դիմագ-

րաւեն կենսական նշանակութիւն ունեցող այլ 
մարտահրաւէր մը` արտաքին ճնշումներէն եւ 

անհատական թէ խմբակային շահերէն բխող 
պարտուողական մօտեցումներուն բացայայտու-

մը եւ յաղթահարումը: 
Պէտք է թօթափել ընթացիկ կեանքի թմբիրը: 

Անհրաժեշտ է անդրադառնալ, որ տարածաշրջա-

նին տիրող հակամարտութիւններուն ենթահողը 
եւ մեկնակէտը այն յեղյեղուկ իրավիճակն է, որ 

յառաջացաւ Ա. Աշխարհամարտէն ետք կայսրու-
թիւններու փլուզումով եւ ժողովուրդներու իրա-

ւունքները անտեսող սահմաններու ստեղծումով, 

թէ’ Մերձաւոր Արեւելքի, եւ թէ Անդրկովկասի մէջ: 
Պէտք է հաստատել, որ հայ-ազրպէյճանական 

հակամարտութիւնը Արցախի կարգավիճակին 
կողքին ունի նաեւ աշխարհաքաղաքական հիմք, 

որուն արտայայտութիւնները կ՛երեւին տարա-

ծաշրջանին շուրջ մեծպետական մրցակցու-
թեամբ, Ազրպէյճանի նաւթային ընդերքին 

նկատմամբ միջազգային շահագրգռուածու-
թեամբ, թուրք-ազրպէյճանական միացումի ձըգ-

տումներով, թուրք-իրանեան լարուածութեամբ եւ 
յատկապէս, Արցախի աշխարհագրական դիր-քին 

եւ ռազմա-քաղաքական կշիռին վերարժեւո-

րումով: 
Հաստատենք ընդմիշտ` չկա՛յ Արցախի ա-

ռանձնացած հարց, կա՛յ Հայաստանի եւ հայու-
թեան գոյութենական հիմնախնդիր: Համազգա-

յին մարտունակ գաղափարը, արդարութեան հա-

մաժողովրդային ձգտումը եւ ազգային վերա-
կանգնումի ռազմավարութիւնը հիմերն են Հա-

յաստանի հզօրացման եւ Ազգին յարատեւու-
թեան: 
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Նախակրթարանի սեղաններէն սորված ենք, 
որ իբրեւ ազատատենչ ժողովուրդ` մենք միշտ 

մեծ փափաքն ու երազը ունեցած ենք տեսնելու 

մեր հայրենիքի անկախ եւ ազատ վիճակը: Ու 
այդ սրբազան երազանքը, իբրեւ տարագիր, ուր 

որ գացած ենք, մեզի հետ պտտցուցած ու փայ-
փայած ենք: 

Սրբազան երազանք մը, որուն անհրաժեշտու-

թիւնը մեր արեան ուժով ընկալած ենք, որովհե-
տեւ մեզի համար անսակարկելի արժէք էր մեր 

երկրին անկախութիւնը: 
Այս օրերուն եւ կամ այսօր` ահա Մայիսի 28-ը, 

ինչպէս սովոր է ըսել, որ է եւ կը մնայ մեր պատ-
մութեան ամէնէն նշանակալի թուականներէն 

մէկը: Մէկ խօսքով` մեր երկրի երկար ատենէ ի 

վեր սպասուած ու երազած անկախութեան ձեռք-
բերումը: Բաղձալի եւ նոյնքան ալ` իրական: 

Ի՞նչ է հայրենիքը, եթէ ոչ` դարերու երկայն-
քին մեր ժողովուրդին ապրած այն հողը, որ ունի 

յաւերժական արժէք: Եւ աւելի՛ն, անոր անկա-

խութիւնն ալ զայն պահող ոգին է: 
Իբրեւ այս երկրագունդի վրայ ապրող եւ շնչող 

հայերու` մեզի համար 20-րդ դարու սկիզբին մեր 
պետականութեան վերադարձը մեր վերջին 

շնչառութիւնն էր, եթէ կ՛ուզէք: 
Այդ պատճառով ալ 1918 Մայիս 28-ի մեր Ա. 

հանրապետութիւնն ու մեր հայրենիքի ազատ ու 

անկախ իրավիճակը մեր երջանկութիւնն է, որով-
հետեւ ան թէեւ ծնունդ առած էր արիւնով եւ սու-

րով, սակայն եւ այնպէս ծնած էր մեր ժողովուրդի 
ազատ ապրելու կամքէն եւ վճռակամութենէն: 

Արդեօք կա՞յ աւելի մեծ երջանկութիւն, քան` 

երկրիդ ազատութիւնը: Ճակատագրի բերումով 
դարերով զրկուած ապրած էինք անկէ: Բազմա-

թիւ սերունդներ երազած էին իրականացած տես-
նել Հայաստանի անկախ պետականութիւնը: Մեր 

ժողովուրդին համար միշտ առաջնահերթ եղած 

էր հայրենի պետականութեան վերահաստատու-
մը, անոր ազատ ու անկախ կեանքը: Ահա՛ հայու-

թեան քաղաքական իղձը, երկրի մը ու անոր 
ժողովուրդին ազատ ապրելու եւ անկախ կամքով 

իր ուղին ընտրելու եւ բարգաւաճելու հիմնական 
նախադրեալը: Անոր անկախ պետականութիւնը: 

Մինչեւ 28 Մայիս, 1918-ը մեր պատմութիւնը 

վեց դարեր ապրեցաւ, օտարին եւ օտարներու 
լուծին տակ: Այս առումով, անկիւնադարձային 

եղաւ այս անկախութեան տիրանալը, որովհետեւ 
հայութիւնը իր ազատ հայրենիքին մէջ իր սեփա-

կան պետական տունը շինելու կարելիութիւնը 

ունեցաւ, ու այս բոլորին շնորհիւ` Հայաստանը 

դարձաւ հաստատ անուն մը համաշխարհային 
ընտանիքին մէջ` գրաւելով իր արդար տեղն ու 

դիրքը աշխարհի քարտէսին վրայ: 

Այսօր հայ ժողովուրդի ամենամեծ տօնն ու 
օրը, իր հայրենիքի առաջին անկախութեան օրն 

է: Ու հայ ժողովուրդը, պատի՛ւ իրեն, ամբողջ 
աշխարհին զարմացուց իր մղած երեք ճակա-

տագրական ճակատամարտերու սխրանքով: 

Ու մնացեալը պատմութիւն է, եւ պատմութիւ-
նը տակաւին կենդանի է մեր բոլորին մտքերուն 

մէջ: 
Բառերով անհնար է արտայայտել այն ուրա-

խութիւնն ու հպարտութիւնը, որ մեզի պարգեւե-
ցին Ղարաքիլիսայի, Բաշ Ապարանի եւ Սարդա-

րապատի հերոսներն ու հերոսամարտերը: Երկրի 

մը անկախութիւնը ձեռք կը բերուի թէ՛ արեան 
գնով եւ թէ՛ մեծ ու զոհաբեր աշխատանքով ու 

անսակարկ ցանկութեան պայմաններով: 
Մեր ժողովուրդի դարերու վրայ երկարող 

պատմական ուղին նաեւ կ՛ապացուցէ, որ մենք 

արժանի ենք, միշտ եւ այսօր ալ ունենալ մեր ան-
կախ եւ ազատ երկիրը, մեր հզօր բանակն ու 

մշակոյթը: 
Իսկ այսօր: Այսօր ալ ունինք անկախ Հայաս-

տան, եւ մանաւանդ` ազատագրուած Արցախ: Եւ 
երջանիկ ու հպարտ ենք, որ մեր ազգի անձնազոհ 

զաւակները, առանց ջանք ու եռանդ խնայելու, 

իրենց կեանքերը նուիրաբերեցին այս նոր յաղ-
թանակին համար: 

Այսօր այլեւս Հայաստանը վերացական անուն 
մը կամ հայրենիք մը չէ բոլորիս համար: Ան քա-

ռորդ դարէ ի վեր այլեւս խորհրդային ալ չէ: 

Առանց մայիսեան յաղթանակին այսօր իր գոյու-
թիւնը կասկածելի պիտի դառնար: 

Հայրենիքը միշտ ալ կարելի է հեռուէն սիրել: 
Բայց իբրեւ հայ` իւրաքանչիւրս պարտաւոր ենք 

մեր հայրենիքը երկիր դարձնել: Երկիր, ուր ամէն 

մարդ կրնայ տեսնել իր ապագան, փոխանակ 
օտար ափերուն վրայ զայն երազելու: 

Հաստատապէս, մենք այն երջանիկ սերունդին 
կը պատկանինք, որուն բախտ վիճակուեցաւ 

տեսնել Հայաստանի բաղձալի երկրորդ հանրա-
պետութիւնը: Մեր մեծերը միշտ երազած էին 

զայն տեսնել եւ այդ ոգիով մեզի դաստիարակած 

ու այդ մաքուր ու սուրբ ոգին ալ մեզի ժառանգ 
ձգած: Ուստի  մեզի կը մնայ շէնցնել մեր երկիրը 

ու զայն դարձնել իսկապէս դրախտավայր մը: 
Կը ցաւինք, որ այս օրերուն բազմաթիւ երե-

ւոյթներ ստուերներ կը ձգեն մեր անկախ պետա-

կանութեան վրայ` նոյնիսկ նսեմացնելով անոր 

անկախութեան արժէքը: Այլ խօսքով, այսօր մեզ-

մէ շատերու մօտ հայրենասիրութեան պակասը 
զգալի է: Կարծես հայրենի հողին վրայ շատերու 

մօտ պակսած է ներշնչող եւ ոգեւորող մթնոլոր-

տը: Անոր համար շատեր կը հեռանան եւ կամ կը 
մտածեն հեռանալ` փոխանակ մասնակցելու 

հայրենիքը աւելի բարեկեցիկ դարձնելու ճիգին: 
Շատ յստակ է, որ երկրի վերնախաւն ալ իր ար-

դար բաժինը ունի այս տխուր իրականութեան 

մէջ: 
Կրկնութեան գնով կը շեշտենք, որ իւրաքան-

չիւր հայորդիի հայրենասիրութիւնը կախուած է 
իւրաքանչիւրի գիտակցութենէն, եւ որ իր կարգին 

ատաղձ ունի Հայաստանի ապագային հետ: Միշտ 
ի մտի պէտք է ունենալ ու մանաւանդ չմոռնալ, 

որ մեր ժողովուրդին ամէնէն մեծ ձեռքբերումը 

մեր հայրենիքի անկախութիւնն էր, անկախ պե-
տականութիւնն էր, եւ յատկապէս Արցախի ազա-

տագրումն էր: 
Անկախութեան այս գեղեցիկ ու պատմական 

տօնին առթիւ մաղթանքս է, որ մեր ժողովուրդը 

հայրենասիրութիւնը սոսկ իբրեւ պարզ բառ եւ 
կամ ալ բերնի ծամօնի չվերածէ, այլ նոյնիսկ իր 

զաւակները դաստիարակէ այն մտայնութեամբ 
ու ոգիով, որ հայրենիքը պէտք է պահել ու 

պահպանել աչքի լոյսի նման, որովհետւ վերջ ի 
վերջոյ մեր երկրի անկախութիւնը ձեռք ձգուած ու 

նուաճուած է մեր ժողովուրդի զա-ւակներուն 

արեան գինով: 
     Պէտք է նաեւ ունենալ այն հոգեբանու-

թիւնը, որ իւրաքանչիւր հայ պարտաւոր է այս 
երիտասարդ հանրապետութեան թեւ ու թի-կունք 

կանգնիլ անսակարկ ու հաւատալ, որ մենք հզօր 

ենք, երբ միասնական ենք: Վկայ` Արցախը: 
     Այդ միասնութեամբ է, որ մենք միայն կըր-

նանք ներքնապէս եւ արտաքնապէս զօրացնել 
մեր հայրենիքը, ու այլեւս կարիքը չենք ունենար 

խնդրելու եւ կամ որեւէ երկրի դուռը թակելու, որ 

ճանչնան մեր Դատը, Հայոց ցեղասպանութիւնն 
ու մեր պահանջատիրութիւնը: Նոյնիսկ այս մէկը 

պիտի պարտադրէ, որ մեծերը, մեր դաշնակից-
ներն ու թշանմիները, մեզի հետ հաշուի նստին 

համահաւասար: 
Մեծ պատիւ պէտք է համարել ապրիլ անկախ 

Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ, որ ունի իր 

ուրոյն դիրքն ու տեղը, իր հզօր բանակն ու 
հպարտ դրօշակը երկրագունդի վրայ: 

Վստահ եմ, որ իմ սերունդս եւ մեզմէ ետք 
եկող սերունդներն ալ մեզի նման շատ հպարտ 

պիտի զգան ու հաւատան անկախ հայրենիք մը 

պահելու եւ պաշտպանելու գաղափարին, չլքեն 
զայն եւ առողջ ու հայրենաշէն գաղափարներով 

անոր նոր ապագան կերտեն, նոր տնտեսու-
թեամբ եւ առողջ քաղաքականութեամբ նոր Հա-

յաստան վերստեղծեն: Իսկ հիմա, ներկայիս, մեր 
երկրին շուրջը լուրջ շարժումներ ու փոփոխու-

թիւններ սկսած են կատարուիլ: Ականջ պէտք է 

տալ աշխարհի խաղերուն ու պատմութենէն դա-
սեր քաղել: 

Մաղթանքս է, որ ապահովութեան եւ խաղա-
ղութեան մէջ ապրի մեր հայրենիքը իր ժողո-

վուրդով: Ու այս առթիւ ծունկ մը աղօթ ու խունկ` 

հայրենիքի ազատութեան նուիրաբերած մեր հե-
րոսներու յիշատակին, իսկ ապրողներուն ալ` ի 

սրտէ բարի մաղթանքներ: 
Այսօր մենք երկիր ենք, մեզի միայն կը մնայ 

միաւորուիլ, միաբանիլ եւ հզօրանալ, որպէսզի 

Հայաստանը օտար պետութիւններու սահմանա-
պահ աշտարակ չդառնայ: 

Թող բոլոր գալիք տօները ըլլան լիարժէք ապ-
րելու եւ զարգացնելու յիշատակելի տօներ: Եւ յի-

շեցէ՛ք, անկախութիւնն ու ազատութիւնը կը 
սկսին մեր հոգիի ու մտքի անկախութենէն եւ 

ազատութենէն: 

Մայիս 28-է: Այս եւ նման հերոսական յաղթա-
նակներ պահելու եւ ոգեկոչելու մաղթանքներուս 

կողքին, ի սրտէ անկախութեանդ տարեդարձը 
շնորհաւոր, ո՜վ հայ ժողովուրդ: 

bedig43@aol.com 

Մայիս 28-ն Ու Իր Խորհուրդը 
Գէորգ Պետիկեան  

mailto:bedig43@aol.com


28 Մայիս 1918-ին ծնունդ առած Հայաստանի 
անկախ հանրապետութիւնը կարճ ժամանակի 

մէջ իր բազմաթիւ իրագործումներով ո՛չ միայն 

անջնջելի հետքեր թողած է մեր պատմութեան 
մէջ ու անժամանցելի պատգամներ ունի իրերա-

յաջորդ սերունդներուս, այլ նաեւ կը հանդիսա-
նայ հանգրուանային կամուրջ մը, որ իրարու կը 

կապէ մեր ազգային-քաղաքական զարթօնքի 
ժամանակաշրջանն ու Ա. հանրապետութեան յա-

ջորդած փուլերը: 

Մայիսեան հանրապետութիւնը խորքին մէջ 
գումարն էր այն զարգացումներուն, որոնք մեր 

նորագոյն պատմութեան մէջ սկսած են արձա-
նագրուիլ Էջմիածինի պատմական ժողովով ու 

Իսրայէլ Օրիով, կտրած են 18-րդ ու 19-րդ դարու 

ճակատագրական հանգրուանները` Հայաստանի 
վրայ ռուսական ազդեցութեան սկզբնաւորումէն 

մինչեւ Սան Սթեֆանօ ու Պերլին, մինչեւ զինեալ 
պայքարի ձեւաւորում, կուսակցութեանց կազմա-

ւորում եւ հերոսամարտեր, յանգելու համար Ցե-
ղասպանութեան յաջորդած Սարդարապատին ու 

Բաշ Ապարանին, որոնք սեփական բազուկին 

վստահելով` ազգային պետութիւն կազմելու եւ 
պահպանելու պատգամը մարմնաւորեցին: Այս 

իմաստով, Հայաստանի անկախ պետականու-
թեան ծնունդը թագադրումն էր մօտաւորապէս 

երկուք ու կէս դարու հոլովոյթի մը եւ մեկնա-

կէտը` նոր դարաշրջանի մը: 
1918-ի հանրապետութիւնը բիւրեղացուց ազ-

գային շօշափելի արժէքներ` բանակ, պետական 
կառոյցներ ու հաստատութիւններ եւ դեռ` շա՜տ 

ու շա՛տ բաներ, իսկ 1919-ին, արեւմտահայոց 

ներկայացուցիչներուն խորհրդարան մուտքով, 
կենսական ու գործնական առաջին քայլը առ-

նըւեցաւ Միացեալ Հայաստանի արարման ճամ-
բուն վրայ: Միացեալ Հայաստանի տեսլականը 

այդ օրերէն մեզի հասած գլխաւոր կտակներէն 
մէկն է, ու մենք լծուած ենք անոր կենսագործ-

ման: Վկայ` Արցախի մէկ մեծ մասին սեփական 

բազուկներով Հայաստանի վերամիացումը… 
Հայաստանի անդրանիկ հանրապետութեան 

կամուրջի դերը կարելի է տեսնել մեր Դատի իրա-
կանացման ճամբուն առնուած այն քայլերուն 

մէջ, որոնք յաջորդեցին Հայաստանի խորհրդայ-

նացման փուլին, նախ` Ազգերու լիկային ու մի-
ջազգային այլ բեմերու վրայ քաղաքական աշ-

խատանքով, անոնց հիմամբ` ՄԱԿ-ի մակարդա-
կին վրայ մեր Դատին հետապնդման վերականգ-

նումով` 1965-ի նախօրեակին ու անկէ ետք, մաս-
նաւորաբար 70-ական տարիներէն սկսեալ, ապա 

նաեւ` հակաթուրք ուժական պայքարով, որուն 

նորագոյն արձագանգը եղաւ ու կը մնայ ար-
ցախեան ազատամարտը: Եթէ Սարդարապատն 

ու 1918-ի Հայաստանի ստեղծումը մարմնաւո-
րումն էին «երբ չի մնում ելք ու ճար, խենթերն են 

գտնում հնար» խօսքին, տարբեր չէր, այսօր ալ 

տարբեր չէ խորքն ու իմաստը Արցախի մէջ մըղ-
ւող ճակատումներուն ու ինքնապաշտպանական 

հերոսամարտերուն, որոնք չեն համապատաս-
խաներ քաղաքական աշխարհի «տրամաբանա-

կան հաշիւներ»ուն, «մեծեր»ու կողմէ ինքնորո-

շում եւ սեփական ճակատագիրի տնօրինում հե-
տապնդող ժողովուրդներուն պատրադրուող 

«տարազներուն», այլ ընդհակառակն, գործնա-
պէս տակն ու վրայ կ՛ընեն այդ հաշիւները, կը 

մարմնաւորեն «մենք չենք ուզեր ազատ կամքի 
բռնութիւն» երգի ոգին: 

 

*** 

Դժուարին պայմաններու մէջ ծնունդ առաւ 

մեր հանրապետութիւնը եւ կուրծք տուաւ դաժան 
շրջապատի մը. ան իր կեանքն ու հետքեր ձգած 

իրագործումները կերտեց մէկ կողմէ դրացիներու 
հետ ճակատումներու, իսկ միւս կողմէ գաղթա-

կաններու մեծաթիւ ներկայութեան պատճառով` 

տեսական կրկնակօրէն ծանր վիճակը բարելա-
ւելու կամքով, առանց մոռնալու քաղաքական-

դիւանագիտական բեմերուն վրայ պարտադրը-

ւած անբաղձալի ազդեցութիւնները` «թրքական 
սալն ու պոլշեւիկեան մուրճը»: 

Բնականաբար կարելի չէ, պէ՛տք չէ պատմա-
կան որեւէ ժամանակաշրջան բաղդատութեան 

դնել այլ ժամանակաշրջանի մը հետ, որքան ալ 
որ նմանութեան գիծեր տեսնուին հինին ու նորին 

միջեւ, սակայն նաեւ հրամայական է անցեալի 

պայմաններուն իրազեկութիւնն ու անոնց լոյսին 
տակ նորին, այժմէականին գնահատումը:  Եթէ 

ա՛յս մօտեցումով դիտենք մեր այսօրը, դժուար չէ 
տեսնել, որ անկախ հանրապետութեան վերա-

կանգնումէն ասդին, այսինքն` վերջին 25 եւ աւե-

լի տարիներուն, Հայաստան ու մեր ժողովուրդը 
այսօ՛ր ալ կը դիմագրաւեն դաժան կացութիւն-

ներ, որոնք հետեւանք են արտաքին ու շրջանա-
յին հարկադրանքներու, տակաւին` ներքին վի-

ճակը բարեփոխելու ձգտող քայլերուն ու անոնց 
դիմաց կանգնող ներքին արգելակներուն: 

Հայաստան այսօ՛ր ալ իր դիմաց ունի թուրք ու 
ազերի թշնամին, որոնք ուղղակի եւ անուղղակի 

միջոցներով պատերազմական վիճակի մէջ կը 
պահեն մեր հայրենիքն ու անոր բնակչութիւնը, 

սրտի անկանոն տրոփումներ կը պատճառեն 

հայրենիքի վիճակով տագնապող արտերկրի զա-
ւակներուս: Աշխարհի ճակատագիրը տնօրինելու 

լծակները մենաշնորհի վերածող մեծերը այսօ՛ր 
ալ առաւելաբար շահադիտական տրամաբանու-

թեամբ, եւ ո՛չ թէ ազգերու ինքնորոշման ու տար-

րական իրաւունքներու պաշտպանութեան-յար-
գումին տրամաբանութեամբ կը վարուին մեզի 

նման «փոքր»երու հետ, կոյր կը ձեւանան Թուր-
քիոյ ու Ազրպէյճանի իշխանութիւններուն ան-

մարդկային ու հակաժողովրդավար վերաբեր-
մունքներուն դիմաց, պատրաստ են յարմարա-

գոյն գինով «ծախելու» իրաւատէրն ու արդարը: 

Այս իմաստով, Հայաստանը շրջապատող ու 
մեր պետութեան ներուժը կլանող շրջանային ու 

միջազգային կացութիւնները նո՛յնքան դաժան 
են ու, տակաւին, մատնուած են մաֆիական շըր-

ջանակներու «խիղճ»ին. այս վիճակը կարելի չէ՛ 

ու պէտք չէ՛ մտահան ընել, երբ կը փորձենք 
գնահատել կամ քննադատել հայրենի իշխանու-

թիւններուն վարած քաղաքականութիւնը: Այլ 
խօսքով, բացասական վիճակներուն մէջ պէտք է 

լաւ կշռադատել արտաքին հարկադրանքներուն 

հետեւանքներն ու անոնց հետ քայլ պահելու 
կարգ մը ազդեցիկ իշխանաւորներու վարմունքը, 

որ յաճախ զանոնք կ՛առաջնորդէ մասնակի շա-
հերու հետամտութեան այն ուղին, որ իբրեւ 

«բնական ընթացք» սկսած է նուիրագործուիլ թէ՛ 
մեր հայրենիքին եւ թէ՛ ընդհանրապէս աշխարհի 

մեծ ու փոքր երկիրներու մէջ, վիճակ, որ ոչ մէկ 

արդարացում կամ մեղմացուցիչ դէպ յանցանաց 
ունի: Այլ խօսքով, եթէ Միացեալ Նահանգներու, 

Ռուսիոյ, Թուրքիոյ եւ եւրոպական ու ասիական 
երկիրներու մէջ փոքրամասնութեան մը տիրա-

կալութիւնն ու մենաշնորհներու դրութիւնը «վա-

ւերական» կը դառնայ «օրինական» միջոցներով` 
ի նպաստ նիւթական հզօրանքները իրենց ձեռքե-

րուն կեդրոնացնող փոքրամասնութեան մը, մեր 

հայրենիքին ու մեզի նման պայքար մղող ժողո-
վուրդներու-երկիրներու մէջ նման «օրինականա-

ցում» չի կրնար արդարացուիլ, հանդուրժողու-

թեամբ դիտուիլ: 
Ահաւասիկ ա՛յս իրողական պայմաններուն 

մէջ է, որ ծնունդ առաւ մեր վերանկախացման ու 
Արցախի վերատիրացման շարժումը` 80-ական 

տարիներու վերջերուն, կտրեց բազմաթիւ ճակա-

տագրական հանգրուաններ եւ մեզ հասցուց այ-
սօրուան: Եթէ մայիսեան հանրապետութիւնը 

ծնունդ առաւ հազիւ 12.000 քառ. քմ. Տարածու-
թեամբ, եւ հակառակ պարտադրուած անհաւա-

սար կռիւներու` յաջողեցաւ սեփական բազու-
կո՛վ նուաճել հայկական տարածքներ, Սեւրի 

դաշնագիրով քաղաքական ժառանգ մը ձգեց 

Արեւմտեան Հայաստանի կարգ մը բաժինները 
Հայաստանի Հանրապետութեան վերամիացնելու 

իմաստով, սեպտեմբերեան Հայաստանը այդ 
կտակին տէր ու կատարողը եղաւ` Արցախին 

վերատիրանալով, հակառակ շրջափակման ու 

փրոթոքոլներուն ձախորդ ուղեգիծին: 
Վերջին շրջանին մէկէ աւելի գիծերու վրայ 

արձանագրուեցան ռազմական ու քաղաքական-
դիւանագիտական նոր նուաճումներ ալ, թէեւ 

անոնք մնացին արցախեան զարգացումներուն 
եւ ներքին քաղաքական բեմի իրադարձութեանց 

լուսանցքին վրայ: Մէկ կողմէ Իրանի հետ գոր-

ծակցական յարաբերութեանց բարելաւումը, միւս 
կողմէ` Վրաստանի հետ գործակցական գիծերու 

բացումը, ու տակաւին, եւրոպական դաշտի մէջ 
ձեռք բերուած յառաջդիմութիւններ, Չինաստանի 

ու Ծոցի ուղղութեամբ կատարուած յառաջդիմու-

թիւններ կարելի չէ աննկատ թողուլ եւ բաւա-
րարուիլ անոնց լոկ առեւտրական երեսով: Ապ-

րիլեան պատերազմը այլապէս դրաւ դրական 
կնիքներ` թէ՛ Հայաստանի եւ թէ՛ սփիւռքի հա-

յութեան կեանքին մէջ, հակառակ անոր որ այդ 

օրերուն ու անկէ ետք ստեղծուեցան նաեւ բա-
ցասական պատկերներ, ինչպէս` սահմանային 

փոքր տարածքի մը կորուստն ու փոխզիջումնե-
րու տրամաբանութեան սեղան վերադարձը. 

պէտք է անգամ մը եւս շեշտել, որ յատկապէս 
հող զիջելու ընտրանքը մերժուած է ու մերժելի 

կը մնայ հայութեան համար, որ տէրն է ամբող-

ջական Հայաստանի վերականգնումի կտակին ու 
հաւատարիմ` այդ երթին: Արցախի մէջ 2016-ի 

Ապրիլին ու անկէ ասդին օր աւուր շարունակուող 
ճակատումներն ու ազերիական ոտնձգութիւն-

ները անգամ մը եւս ապացուցեցին, որ «օտարէն 

մեզ ֆայտա չկայ», մեր թիւֆենքը մե՛նք պէտք է 
սազենք… 

Եթէ արտաքին գիծերու վրայ վերը յիշուած 
իրագործումները կը դիտենք արտաքին ու շրջա-

նային գետիններու վրայ նուաճումներու անկիւ-
նէն, կարելի է այս սիւնակին մէջ տեսնել նաեւ 

խորհրդարանական վերջին ընտրութիւններն ու 

աւելի քան վեց ամիս առաջ կազմուած կառա-
վարութեան սկզբնաւորած բարեշրջական քայ-

լերը, որոնք հրապարակ եկած են երկրի տնտե-
սական-ընկերային վիճակը բարեփոխելու եւ 

ապօրինի կացութիւնները սրբագրելու հաւաս-

տիքներով: Այսուհանդերձ, զանգուածին համար 
կը մնան մեծ հարցականներ, թէ` նախագահա-

կան դրութենէ խորհրդարանականի անցումը, 
օրէնքի գերակայութեան ու մենաշնորհներու 

սահմանափակման հետամտութիւնը որքանո՞վ 

թարգմանութիւն պիտի գտնեն… շպարայինէն 
անդին: Փաստօրէն, կատարուած խոստումներ 

կամ ճամբաներու կուպրապատման պէս աշխա-
տանքներ բարենիշի պէտք չէ սպասեն, որով-

հետեւ անոնք կ՛իյնան ժողովուրդին ու երկրին 
ընթացիկ կեանքը բարելաւելու պետութեան ամէ-

նէն պարզ պարտականութիւններուն ճամբուն 

մէջ: Սպասելի է, աւելի՛ն, հրամայական է, որ Հա-
յաստան-Արցախ երկրին կարողականութիւնները 

ի սպաս դրուին ժողովուրդի զանգուածին, քա-
ղաքին ու գիւղերուն` հաւասարապէս, որպէսզի 

հայն ու մանաւանդ երիտասարդ սերունդը կարե-

նայ երկու աչքերով իր ապագան տեսնել հայրե-
նիքին մէջ, իր ներուժը դնէ սեփական  
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Հայաստանի Հանրապետութեան Ծնունդի 100-ամեակի Նախօրեակին.  

Միտքի Ու Գաղափարի Հիմերուն Ամրացումը  

Ազնիւ Մարտահրաւէր Ս. Մահսերէճեան 



ընտանիքին ու անոր ճամբով` հայրենիքին բար-

գաւաճման, կարճ ժամանակի մէջ վերջ դրուի ար-
տագաղթի հիւծող ալիքներուն, երկիրը այսօր-

ւան աշխարհին թելադրած ամէնէն տարրական 

միջոցներն ու դիւրութիւնները ընծայէ իր բոլոր 
զաւակներուն: 

Ուրախալի է, օրինակ, որ Իրանի սահմանին 
վրայ պիտի ստեղծուի «ազատ գօտի», արաբա-

կան ու եւրոպական երկիրներէ ներդրումներ պի-

տի ապահովուին, սակայն աւելի՛ կարեւորը` 
ստեղծուող այս ասպարէզները չգործեն միայն ի 

նպաստ մենաշնորհեալ խմբակներու եւ զանոնք 
հովանաւորող օտար խմբակներու, ինչպէս որ է 

վիճակը երկրի բնական հարստութեանց ու ճար-
տարարուեստի-երկրագործութեան որոշ կալ-

ւածներու շահագործման, այլ անոնցմէ գոյանա-

լիք նիւթական եկամուտներէն արդար բաժին 
հասնի պետութեան ու անոր ճամբով` գործած-

ւին քաղաքաշինական ու գիւղաշինական ծրա-
գիրներու, որակական բարելաւում յառաջ բերեն 

ենթակառոյցին ու զանգուածներու կենցաղային 

վիճակին մէջ: 
 

*** 

Իբրեւ հաւատարիմ ժառանգորդը մայիսեան 

հանրապետութեան, այսօր մեր հայրենիքն ու ժո-
ղովուրդը, նա՛եւ աշխարհացրիւ հայութիւնը կը 

կանգնին այլ հրամայականի մը դէմ յանդիման: 
Այդ ալ` գաղափարական մթնոլորտին` Միտքին 

վերականգնումն է մեր հայրենիքին մէջ ու անոր 

ճառագայթումը, արտացոլացումը` աշխարհա-
ցըրիւ հայութեան կեանքին մէջ: 

Պետական կառոյցներու, բանակին ու կրթա-
կան հաստատութեանց վերականգնումին, «ազ-

գայնացման» ու բարելաւման ճիգերը պէտք է 

ունենան ուժեղ յենարան մը` գաղափարական 
ենթահողը. այս նախադրեալը եղած է ու կը մնայ 

մեր անկախ հայրենիքին խոցելի վիճակներէն 
մէկը: Քառօրեայ պատերազմէն ետք ու մասնա-

ւորաբար անոր տարեդարձի օրերուն հայրենի 
պետութիւնը հրապարակ եկաւ ժողովրդային բա-

նակի գաղափարով, ցուցահանդէս կազմակեր-

պեց ու զէնքն ու զինամթերքները շօշափելի դար-
ձուց աշակերտներուն, երիտասարդներուն եւ 

ընդհանրապէս ժողովուրդին: Սա դրական զար-
գացում է, եթէ չմնայ խորհրդարանական ընտ-

րութեանց օրերուն տեղի ունեցած բազմաճիւղ 

քարոզչութեան պարունակին մէջ: 
Անկէ աւելի՛ կարեւորը` վերականգնումն է 

ազգային-ընկերային գաղափարներուն, եւ այդ` 
ոչ միայն պատմական հերոսներու այլապէս 

դրական, բայց սահմանափակ-սահմանափակող 
պատգամներուն դիտանկիւնէն, այլ` պատմա-

կան-ընկերաբանական ամէնէն լայնածիր պա-

րունակին մէջ: 
Պէտք չունինք շատ ետ երթալու. հազիւ երկու 

ամիս առաջ, ընտրութիւններու նախօրեակին ու 
անկէ ետք, բազմաթիւ ձայներ բարձրացան, եւ` 

արդարօրէն, մատնանշելու համար, որ ընտրա-

պայքարը առաւելաբար «առեւտրական» տրա-
մաբանութեամբ մղուեցաւ, շահակցական, մաս-

նակի շահերու-վնասի մօտեցումով պատասխա-
նատուներ կառավարական եւ կուսակցական 

պաշտօններէ-դիրքերէ հեռացան, դաշինքներ 

կազմուեցան նոյն տրամաբանութեամբ եւ երկար 
ատեն պաստառներ գրաւող դէմքեր մէկ օրէն 

միւսը աներեւութացման մատնուեցան: Այս բոլո-
րին մէջ, ամէնէն դրական զարգացումը, վստա-

հաբար, «խաղաղութեան դիմաց հողային զիջու-
մի տրամաբանութեան պարտութիւնն էր ու զայն 

դրօշի վերածողներ»ուն մերժումը, սակայն ատի-

կա հազիւ թէ կարելի է դիտել ազգային գաղա-
փարաբանութեան պարունակին մէջ: Անդին, ան-

յետաձգելի հրամայական է Հայաստանի մէջ ԸՆ-
ԿԵՐԱՅԻՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ խոստացող դրութեան 

մը հիմնաւորումը, որուն գլխաւոր ու ամէնէն 

կենսական աղբիւրը այդ առաջադրանքին մար-
մին տուող համակարգերու իրականացումն է: 

Հայաստանի անկախութեան վերահաստա-
տումէն ասդին, շուկայական տրամաբանութիւնն 

ու դրամատիրական ներածուած ա՛ն-գաղափա-

րականութիւնը իրենց մականին ենթարկած են 

իշանութի՛ւնն ալ, տնտեսութի՛ւնն ալ, ժողո-
վո՛ւրդն ալ: Համայնավարական դրութեան 70 

տարիները հզօր ազդեցութիւն ունեցան Գաղա-

փարին քայքայման մէջ, որովհետեւ այլապէս 
զանգուածներու բարիք խոստացող` «Աշխատա-

ւորներ բոլոր երկիրներու, միացէ՛ք» նշանախօս-
քով ճամբայ ելած դրութիւնը վերածուած էր 

չյայտարարուած դրամատիրութեան մը ամէնէ՛ն 

տխրահռչակ ձեւին, ու այսօր, երբ Հայաստանի 
կամ աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ խօսք 

կ՛ըլլայ ընկերվարութեան մասին, ատիկա կը 
դիտուի համայնավարութեան ձախողած դրու-

թեան պրիսմակէն, անկախ այն իրողութենէն, որ 

Եւրոպայի մէջ թէ այլուր, ընկերվարութեան դրօ-
շին տակ տասնամեակներ շարունակ բարիք բե-

րած կուսակցութիւններ ու խմբաւորումներ վեր-
ջին տասնամեակներուն իրենց կարգին ինկած են 

Գաղափարը խորտակողի ընթացքին մէջ. Ֆրան-

սայի նախագահական վերջին ընտրութեանց մէջ 
պատմական կուսակցութիւններու, աւանդական 

մրցակիցներու աղաղակող ձախողութիւնը պեր-
ճախօս վկայութիւն եղաւ: 

Հայաստանի մէջ թէ այլուր, զանգուածները կը 

տարուին մտածելու, որ գաղափարները հիմք 
գործածող դրութիւննե՛րն են, որ սխալական են, 

ձախողութիւններու, անահաւոր անհաւասարու-
թիւններու պատճառը, մինչդեռ անոնց սխալ կի-

րարկումը, աւելի՛ն, մարդոց ու երկիրներու կեան-
քէն անոնց վանո՛ւմն է աղէտալի վիճակներու 

պատճառը: Աւելի պարզօրէն բացատրելու հա-

մար կրնանք տալ օրինակը կրօնական վարդա-
պետութեանց ձախողեցման: Կանուխ միջնադա-

րէն սկսեալ քրիստոնէութեան անունով խաչակ-
րութիւններն ու մինչեւ 20-րդ դարու վերջերը` 

եւրոպական բազմաթիւ երկիրներու մէջ քրիստո-

նէութեան անունով մղուող արիւնալի հակամար-
տութիւնները չեն կրնար մթագնել այս վարդա-

պետութեան մարդկային ու մարդացնող-մարդ-
կայնացնող արժէքները, ինչպէս որ այսօր, Միջին 

Արեւելքի, Հնդկաստանի, Աֆղանիստանի ու Ծայ-
րագոյն արեւելքի կարգ մը երկիրներու մէջ շա-

րունակուող ահաւոր ոճիրները պէտք չէ դիտել 

մահմետական, հնդկական եւ այլ կրօններու 
վարդապետութեանց ձախողութեան բովանդա-

կութեան մէջ: 
*** 

Այսօր, երբ մօտաւորապէս 100 տարուան հե-

ռաւորութենէ կը դիտենք Հայաստանի Հանրա-
պետութեան հիմնադրութիւնը, կը կանգնինք մեր 

պատմական հողերուն վրայ անկախ պետակա-
նութեան հիմնադրութեան 100-րդ տարեդարձի 

նախօրեակին, ազգովին, իբրեւ իշխանութիւն, 

կուսակցութիւններ, միութիւններ, ազգային հաս-
տատութիւններ եւ, մէկ խօսքով, հայութեան 

կեանքին մասնակից որեւէ միաւորի մասնիկներ, 
կը գտնուինք բազմերես մարտահրաւէրներու դի-

մաց, որոնք չեն գար միայն արտաքին անբարե-
նըպաստ ու երբեմն մեր կամքէն անդին զար-

գացող պատճառներէ, այլ պէտք է անդրադառ-

նանք, իրազեկ դառնանք, որ մեր հայրենիքին վե-
րականգնումի եւ ժողովուրդին ապրուստի-կեան-

քի բարելաւման բազմաթիւ լծակներ կը գտնուին 
բացառապէս մեր ձեռքերուն մէջ: 

Միտքի՛, իսկական մտաւորականութեա՛ն վե-

րարժեւորումն ու վերականգնումը կարեւոր են-
թահող են այս իմաստով, սակայն գաղափարը, 

ինքնին, չ՛երաշխաւորեր բարեշրջումն ու զարգա-

ցումը: Նոյնքան կարեւոր է հայրենիքի շահերն ու 
ազգային երազները պարփակող ճշմարիտ գա-

ղափարներու գործնական քայլերով կիրարկումը: 

Որքա՜ն դիւրին է թուղթի վրայ գեղեցիկ ծրա-
գիրներ արձանագրելը, որքա՜ն դիւրին է անոնց 

հիմամբ ժողովուրդը խոստումներով օրօրելը… 
Սակայն այդքան ալ դժուար չէ այդ բոլորին կեն-

սագործումը, երկար կամ կարճ ժամկէտներով 

գործնական ծրագիրներու կիրարկումը: Հայրե-
նաշինութիւն եւ պետութեան կառուցման առա-

ջադրանքները կ՛անցնին աղքատութեան ու ար-
տագաղթի ախտերուն դարմանումէն: 

Պաշտօնական, կիսապաշտօնական ու միջազ-
գային տեղեկագիրներու համաձայն, Հայաստանի 

բնակչութեան մէջ աղքատներու համեմատութիւ-

նը կը տարուբերի 24%-էն… 75% միջեւ: Հայաս-
տանի պետական պարտքը հասած է 6 միլիառ 

տոլարի (ու եթէ ընդունինք, որ բնակչութեան թի-
ւը 3 միլիոն է…) եւ, տնտեսագէտներու նախա-

տեսութեամբ` հակամէտ է մագլցումի: Դեռ երէկ, 

Երեւանի քաղաքապետական խորհուրդի ընտրա-
պայքարի օրերուն, բարեկեցիկ ու «հնադարեան» 

թաղամասեր այցելող մրցակիցները, առանց 
անդրադառնալու, ամէն օր ցուցադրեցին, թէ 

մայրաքաղաքի՛ն մէջ իսկ որքա՜ն լքուած ու 
բարեփոխման կարօտ շրջաններ կան, եւ խոս-

տումներ շռայլեցին` դարմաններ բերելու: Նման 

բացայայտումներու ականատես եղանք Հայաս-
տանի տարբեր շրջաններու, նա՛եւ սահմանա-

մերձ գօտիներուն մէջ, երբ Ազգային ժողովի թեկ-
նածուներ ընտրապայքարի իրենց կառքերը տա-

րին այս կամ այն քաղաքն ու գիւղը: Պերճախօս 

ապացոյցներու ականատես եղանք, թէ ինչպէ՛ս 
սահմանային գիւղեր կը պարպուին, մինչդեռ բո-

լորն ալ կը ճառեն հայրենիքի պաշտպանութիւնը 
նախամեծար համարելու բառամթերքով… 

Նման ճշմարտութիւններ արձանագրելու կամ 

տեսնելու համար ո՛չ պէտք ունինք ծուռ նստելու, 
ո՛չ ալ ծակ-գլուխ կոչուելու: Անհրաժեշտ է ձեր-

բազատիլ նաեւ այն մտածումէն, որ այս բոլորը 
Հայաստանի ու անոր ժողովուրդին հարցերն են, 

արտերկրացի հայը պէտք չէ նման մատնանշում-
ներ ընէ, միջամուխ ըլլայ Հայաստանի «ներքին 

հարցեր»ուն: Անցեալին ալ, այսօր ալ պարզ ճըշ-

մարտութիւն է, անվիճելի ճշմարտութիւն պէտք է 
ընդունիլ, որ Հայաստանը, իր այսօրուան ու վաղ-

ւան հողերով, ամբո՛ղջ հայութեան հայրենիքն է: 
 

*** 
…99 տարի առաջ, Ցեղասպանութենէն ճողոպ-

րած հարիւր հազարաւոր թշուառ ու անօգնական 
գաղթականներու ծանր բեռը իր ուսերուն վեր-

ցուցած, դրացիներու պարտադրած պատերազմ-

ներուն եւ համայնավարական հովերու ներշըն-
չումէն բարձրացող ալիքներուն տակ ճնշուած, 

ոչինչէն շա՜տ բան իրականացուցած սերունդը 
իրաւա՛մբ խենթերէ կազմուած էր, որ ելք ու ճարի 

դուռերը փակ տեսնելով հանդերձ, հնարքներ 

ստեղծեց անկախ պետութիւն-հայրենիք եւ զայն 
մարմնաւորող արժէքներ շօշափելի դարձելու 

համար: 
Անկախ Հայաստանը, իր Սարդարապատով, 

Արամ Մանուկեաններով, Խատիսեաններով, Ա-

րարատեաններով, Նազարբէկեաններով, Դրոնե-
րով, Շանթերով, Աղբալեաններով, Արմէն Գարո-

ներով, սպայակոյտով ու ֆետայական գունդե-
րով, բանաստեղծին բառերով` հնարք գտնող 

խենթերու ամբողջ «բանակներ»ով` հիւանդ 
ծնած երեխայի վիճակ ունեցող 1918-ի Հայաստա-

նը շուրջ երկու տարուան մէջ դրին բարեշրջման 

ճամբու մէջ. անոնց անձնական գրպանները չուռ-
ճացան, ինչպէս կը պատահի այսօրուան Հայաս-

տանին մէջ, այլ անդրանիկ հանրապետութիւնը 
վերածեցին անցեալ դարաշրջանը գումարող 

հանգրուանի ու մինչեւ մեր օրերը երկարող կա-

մուրջի. այդ հիմերն էին, որ հզօրանքը կը ներ-
շընչեն շրջանցելու ու յաղթահարելու համայնա-

վարութեան բազմաթիւ թափօնները: 
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Ժողովուրդները պատմութիւն կը կերտեն մի-

այն այն ատեն, երբ ունին արժանի առաջնորդ-
ներ, որոնք պատրաստ են ամէնէն դժնդակ պայ-

մաններու տակ իսկ առաջնորդելու սեփական ժո-
ղովուրդը` անսակարկ նուիրումով եւ գիտակցա-

կան զոհողութեամբ: 
Մեր պատմութիւնը վկայ, որ մեր ժողովուրդը 

ունեցած է այդ առաջնորդները: Նայինք մեր 

անցեալին, մանաւանդ` մեր յեղափոխական 
անցեալին, ուր պիտի տեսնենք հպարտօրէն տո-

ղանցող շարքը մեր հերոսներուն եւ առաջնորդ-
ներուն: Այդ երկար շարքին մէջ պիտի տեսնենք 

մանաւանդ յաղթ եւ պայծառ դիմագիծը Արամ 

Մանուկեանին, որ ազգը փրկեց եւ պետութիւն 
կերտեց, որպէսզի մեր ժողովուրդը ապահովէ իր 

լինելութիւնը մարդկային ընկերութեան մէջ: 

Այս բովանդակութեան մէջ պէտք է ընկալել 

Երեւանի քաղաքապետարանի սքանչելի որո-
շումը` «Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան հիմ-

նադիր, պետական, քաղաքական եւ ռազմական 

գործիչ Արամ Մանուկեանի յուշարձան-կոթողի 
ստեղծման» մասին: 

Ազգային առումով եւ ապագայի հեռանկարով 
գօտեպնդիչ է քաղաքապետարանին որոշումը: 

Մեր արդի պետականութեան հիմնադիր Արամ 

Մանուկեանի յուշարձանը պիտի կառուցուի եւ 
տեղադրուի Երեւանի կեդրոնը` Հանրապետու-

թիւն հրապարակի մուտքին: 
Սակայն այս կոթողը սոսկ քարէ արձան մը 

պիտի չըլլայ մեր ժողովուրդին համար: Անոր 
նիւթական բաղադրութենէն անդին` Արամի յու-

շարձանը պիտի ըլլայ յուշարարը եւ թելադրիչը 

Արամի երկաթեայ կամքին եւ ազգային պատ-
գամին, որոնք կը պատկանին մեր ժողովուրդին 

եւ մեր գալիք սերունդներուն: 
Որովհետեւ, շատ քիչ են այն ժողովուրդները, 

որոնք իրենց պատմութեան մէջ հաւաքական լի-

նելութեան ամէնէն ճակատագրական պահուն 
իրենց ծոցէն ծնին հարազատ զաւակ մը, որ փրկէ 

թէ՛ ազգը եւ թէ հայրենիքը: Մեր ժողովուրդը 
երիցս բախտաւոր է, նաեւ հպարտ եւ երախտա-

ւոր, որ իր չարչարանքներով լի ծոցէն ծնաւ 

Արամ Մանուկեանը: 
Արամը մեր ժողովուրդին հարազատ ծնունդ 

էր` միսը միսէն ու ոսկորը ոսկորէն: Արամը մեր 
ազգային ազատագրական պայքարի մարմնա-

ցումն էր: Արամը մեր յեղափոխական խոյանք-
ներու դիմադրականութիւնն էր: Արամը Երկիր 

Հայաստանի շրջաններու ինքնապաշտպանու-

թեան ոգին էր: Արամը հայութեան մնացորդացը 
ոչնչացնելու նպատակով գերազանց ուժերով 

արշաւող թրքական բանակը հարուածող բա-
զուկն էր: Վեց դարերու պետականազուրկ գոյու-

թենէ ետք, մեր ազգային ու անկախ պետութիւնը 

վերահաստատող կերտիչն էր Արամը: 
Այս բոլորին հետ, Արամը Երեւանի պահա-

պանն էր եւ Արարատեան դաշտի փրկարարը: 

Նորութիւն չէ այն միտքը, որ շարժումներու 

յաջողութեան նախապայմանը անոնց գաղափա-
րական հիմքն է։ Շարժում մը, ըլլայ ատիկա ազ-

գային֊ազատագրական պայքար, կամ ներազգա-
յին ու այլ բնոյթի, եթէ պիտի յաջողի (կամ նոյ-

նիսկ եթէ ճամբայ պիտի ելլէ), անհրաժեշտ է որ 
ունենայ գաղափարական հիմնաւորում։ 

Ճիշդ է նաեւ այն, որ պատմութեան անկիւնա-

դարձային դէպքերը տեղի կ’ունենան իբրեւ ար-

դիւնք գաղափարական շարժումներու. Գաղա-
փարներու «տարածքն» է, ուրկէ կը մղուին ան-

կիւնադարձային ու ճակատագրական զարգա-
ցումներու կռիւները։ 

Այս իրականութիւնը ճիշդ ըմբռնած էին 19-րդ 
դարու մեր քաղաքական գործիչները։ 1880-ա-

կան կամ 90-ական տարիներու հայկական ազա-

տագրական շարժումի առաջին լուրջ նախաձեռ-
նութիւնները (ՍԴՀԿ-ի եւ ՀՅԴ-ի հիմնում) յենած 

էին այս ճշմարտութեան վրայ։ Արմենականնե-
րուն կը պակսէր այս գաղափարական խորքայ-

նութիւնը. ՍԴՀԿ-ը թէեւ օժտուած էր գաղա-

փարական հենքով, սակայն անոր կը պակսէր 
կազմակերպչական համապատասխան կառոյցը։ 

Այդ պատճառով ալ, անիկա չկրցաւ որակական 
ու վճռական դեր խաղալ հայկական ազատագ-

րական պայքարին մէջ։ 
Առարկայական դիտարկումով, տարբեր եղաւ 

Հ.Յ. Դաշնակցութեան պարագան։ Ան, շնորհիւ իր 

գաղափարական ուժեղ հիմքին եւ կազմակեր-
պական կառոյցին, յաջողեցաւ ոչ միայն թափ 

տալու մեր ազատագրական շարժումին, այլ դար-
ձաւ ատոր նոյնինքն առանցքը։ Այն աստիճան, 

որ անոր պատմութիւնը սերտօրէն միաձուլուած է 

մեր ժողովուրդի նորագոյն պատմութեան հետ։ 
Այս կուսակցութիւնը (անոր անդամակցինք կամ 

ոչ, համակրինք կամ ոչ) յաջողեցաւ վճռական 
դեր խաղալ եւ անկիւնադարձային փուլեր ստեղ-

ծել մեր նորագոյն պատմութեան մէջ՝ նոյնիսկ 

եթէ ընկրկումներ ալ արձանագրեց անխուսափե-
լիօրէն։ 

Մեր պատմութեան վերջին 125 տարիներուն 
ընթացքին, չէ եղած անկիւնադարձային, կամ 

վճռական փուլ մը, ուր Դաշնակցութիւնը իր խօս-
քը ըսած չըլլայ, իր դերը խաղացած չըլլայ։ Այդ-

պէս էր Խանասորի պարագային, այդպէս էր  

1905-ի հայ֊թաթարական կռիւներուն ընթացքին 
(Նիկոլ Դուման), Կովկասեան տարածաշրջանին 

մէջ հայ աշխատաւորութեան շահերը պաշտպա-
նելու բովին մէջ, այդպէս էր սուլթան Համիտի 

մահափորձին պարագային, այդպէս էր ամբողջ 

Համաշխարհային առաջին պատերազմին ըն-
թացքին, երբ Ցեղասպանութենէն միայն երեք 

տարի վերջ հայութիւնը ունեցաւ իր սեփական 
պետականութիւնը 28 Մայիս 1918-ին։ 

Եւ տակաւին, այդպէս էր յետ֊եղեռնեան ժա-
մանակաշրջանին նոր յառաջացած Սփիւռքի 

կազմակերպումի պարագային, այդպէս եղաւ Հայ 

դատի գործնական աշխատանքներու փուլին (70-
ական եւ 80-ական տարիներ) ու անկէ ետք։ 

Այդպէս եղաւ մանաւանդ Արցախեան շարժու-
մի պարագային, երբ ՀՅԴ-ի գաղափարական 

սկզբունքներու շնորհիւ կարելի եղաւ թէ՛ ազա-

տամարտիկներու ամբողջ սերունդ մը դաստիա-
րակել եւ թէ՛ համաժողովրդային մասնակցու-

թիւն ապահովել նոյն այդ շարժումին, որուն հա-
մար վճարուեցաւ անխուսափելի արեան տուրք. 

որովհետեւ հողը միայն արիւնով կ’ազատագրուի։ 

Այդ գաղափարականին հաւատացածներէն շա-
տեր վահանով վերադարձան տուն. իսկ ուրիշ-

ներ՝ վահանի վրայ, փառքի պսակով։ Ու այսպէս 
է նաեւ այսօր, երբ գլխաւորաբար նոյնինքն ՀՅԴ-

ի 25 տարուան յամառ պայքարին շնորհիւ, մեր 
երկիրը կը թեւակոխէ պետական կառավարման 

որակական նոր փուլ մը, ուր հայ քաղաքացին 

կրնայ վերատիրանալ իր արժանապատւու-
թեան, ազատ կամքի արտայայտութեան եւ տըն-

տեսապէս բարգաւաճ երկիր կառուցելու 
նախադրեալներուն։ 

Հ.Յ. Դաշնակցութեան դաւանած գաղափարա-

կան հիմքն էր, որ անցնող Ապրիլին կռիւի ճա-
կատ հասցուց իր կամաւորները եւ այսօր նոյն 

այդ գաղափարական սկզբունքները իւրացուցած  

Վաչէ Բրուտեան 

Ուխտավայրը  

Սեդօ Պօյաճեան 
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Թիւրըմբռնումի Եւ Շիլ Հաշուարկի Միջեւ.  

Ո՞ւր Է Գաղափարական Հիմքը 

Ինչո՞ւ Զայրացած Ենք  

 

Զայրացած ենք, քանի որ մեր առջեւ պար-
զըւող իրականութիւնը այլեւս խորքային 

բնոյթ ունի: Մեր աչքերուն մէջ նայելով, նեն-

գումի համակարգը լծուած է գործի՝ մեր ժողո-
վուրդի պատմութիւնը առեւանգելու եւ զայն 

փոխարինելու ստապատիր «տեղեկոյթ»ով: 
Սկիզբը վերագրեցինք չիմացութեան, ան-

հըրաժեշտ աստիճանականութեան, դիւանա-

կալ տարրերու անփութութեան: Նոյնիսկ ու-
րախացանք, որ երբեմնի բոլշեւիկեան կառոյց-

ներէն դուրս եկած մարդիկ սկսած են գնահա-
տելու Գարեգին Նժդեհը եւ Մայիսեան ճակա-

տամարտերու սխրագործութիւնը. սկսած են 
յիշելու արդէն Արամ Մանուկեանը… Անսա-

ցինք խոհեմութեան ձայնին եւ աչք գոցեցինք: 

Բայց յանկարծ մեր աչքերուն առջեւ երբեմնի 
Ագիտպրոպն է, որ յանկարծ թօթափած ըլլալ 

կը թուի իր հրէշային քունը եւ կը գործէ նոր 
ձեւերով՝ սփռելով իր աղէտը նոր սերունդի 

կեանքէն ներս: Ան սկսած է թափանցելու նա-

եւ մշակոյթի ոլորտէն ներս: Որակաւոր յայ-
տագիրներ, ինչպիսիք են Երգ Երգոցը, Հայ Աս-

պետը եւ այլք, արդէն ինկած կը թուին ըլլալ 
համակարգի մականին տակ: Արդէն ճարա-

հատ մաս կը կազմեն սուտի ձեւաւորման գոր-

ծընթացին: 
Այս բանը կարելի չէ հանդուրժել: Կարելի 

չէ ընդունիլ որեւէ պատճառաբանութեամբ: Եւ 
ասիկա Դաշնակցութեան խնդիրը չէ միայն: 

Ասիկա ամէն քաղաքացիի եւ ամէն հայու ար-
ժանապատուութեան խնդիրն է, եթէ այդ զգա-

ցողութիւնը դեռ արթուն է մեր մէջ: 

Ազգը զրկել իր հաւաքական յիշողութենէն՝ 
բոլշեւիզմի կեդրոնական նպատակն է եղած: 

Առանց այդ յիշողութեան, ազգը կը դադրի 
ազգ ըլլալէ: Իսկ «ընտրովի՞» յիշողութիւնը… 

Արդէն յստակ կը տեսնենք, որ խարդախուած 

այդ յիշողութիւնը աւելի կործանարար է ազ-
գին համար, քան փաստերու ամբողջական ու-

րացումը: Առանց Դաշնակցութեան առաջնոր-
դող դերակատարութեան գիտակցելու՝ մենք 

ոչինչ գիտենք մեր ազգային ազատագրական 
պայքարին մասին եւ ոչինչ գիտենք Հայաս-

տանի անկախութեան իրաւակարգին մասին: 

Առանձնացնել անհատ դաշնակցական գոր-
ծիչներ (երէկ Նժդեհն ու Անդրանիկը, այսօր 

Քաջազնունին, վաղը Արամը, Լեւոն Շանթն ու 
Նիկոլ Աղբալեանը), զանոնք խնամքով «ան-

ջատել» իրենց գաղափարական արմատներէն 

եւ կազմակերպական պատկանելիութենէն եւ 
առհասարակ անտեսել այն փաստը, որ անոնք 

օրը-օրին գործած են ՀՅԴ մարմիններու եւ ժո-
ղովներու որոշումներով, ոչ միայն բացարձա-

կապէս անօրինաչափ պատմագիտութիւն է, 

այլ բացայայտ դաւաճանութի՛ւն՝ մեր նորա-
հաս սերունդին հանդէպ. ան նենգութիւն է 

ինքն իր ազգին հանդէպ: Եւ անկախ պետա-
կանութեան նորմերով՝ ան քրէական յանցա-

գործութիւն է: Մեր պետականութեան վրայէն 
այս արատը մաքրելու գործը ամէն հայու գոր-

ծըն է: Ամէն հայու անձնակա՛ն արժանապատ-

ւութեան խնդի՛րը: 

Կարօ Արմէնեան 
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«Խոստումը» ժապաւէնը կրցայ դիտել 8 Մայի-

սին, Պէյրութ: Մէկ կողմէ ապրեցայ յուզում, բայց 
նաեւ` հպարտութիւն: Յուզումը` Ցեղասպանու-

թեան ահաւորութեան, որ անգամ մը եւս գծուե-

ցաւ մտքիս ու հոգիիս մէջ` իբրեւ ապրող իրա-
կանութիւն: Բայց «Խոստումը» ժապաւէնին 

առնչութեամբ յատկանշականը այն էր, որ չկա-
յին սարսափազդու եւ արիւնալի տեսարաններ, 

ինչպէս որ է պարագան մերօրեայ շար-
ժանկարի շատ մը արտադրութիւններու 

մէջ: Կրցած էին Ցեղասպանութեան «ա-

հաւորութիւնը» ներկայացնել ոչ «ահա-
ւոր» տեսարաններու միջոցով: Եւ նոյն 

այդ տեսարաններուն միջոցով կրցած 
էին Ցեղասպանութեան իրողութիւնը, 

ֆիզիքական-հոգեկան եւ հոգեբանական 

ապրուած սարսափազդու ցաւը դուրս 
հանել: Եւ այս` հայուն ցաւը… Եւ իւրա-

քանչիւր կերպարի հետ` հայ, թուրք, 
ամերիկացի կամ այլ, կեանքի իրական 

ապրուած փորձառութիւններու եւ զգա-
ցումներուն մէջէն կրցած էին դուրս բե-

րել հայուն ողբերգութիւնը, բայց նաեւ` 

ապրելու վճռակամութիւնը: 
Բայց կար նաեւ հպարտութիւնը: Նոյն 

այդ ցաւին մէջէն դուրս եկած ըլլալու իմ 
արդար հպարտութիւնս, թէ հայը կրցաւ 

մէջտեղ հանել նման իրագործում մը` 

տնտեսական մեծ ներդրումով, ու տակա-
ւին, շատ մը դիւանագիտական հաշուարկում-

ներով, ուր միջազգային հանրութեան կրցան 
ներկայացնել հայուն արդար իրաւունքը` Ցեղաս-

պանութեան իրողականութիւնը, այդ ալ համաշ-

խարհային բեմահարթակին վրայ` շարժապատ-
կերի արուեստի միջոցով: 

Ժապաւէնը դիտելուս յաջորդ օրը պէտք էր 
մեկնէի Ուաշինկթըն` Միացեալ Նահանգներու 

մայրաքաղաք, ներկայ գտնուելու քրիստոնէա-
կան միջազգային մեծ համագումար-համաժո-

ղովի մը` նուիրուած կրօնական ազատութիւն-

ներու եւ քրիստոնէական եկեղեցիներու ու հա-
մայնքներու ներկայ օրերու ապրած ճգնաժա-

մերուն: Կը մասնակցէին աւելի քան ութ հարիւր 
եւ քառասուն ներկայացուցիչներ, որոնք եկած 

էին հարիւր երեսուն տարբեր երկիրներէ, բայց 

համագումարը նոյնքան ներկայացուցչական էր, 

որովհետեւ կրցած էր ի մի հաւաքել տարբեր 

քրիստոնէական համայքներու բարձրաստիճան 
ներկայացուցիչներ` կաթողիկէ, ուղղափառ եւ 

աւետարանական, ներառեալ` պապական աթոռի 

պատուիրակը: 
Համաժողովը թէեւ ընթացք առաւ կրօնական 

ազատութիւններու եւ անոնց իրաւունքի եւ յար-
գումի անհրաժեշտութիւններուն վրայ լուսարձակ 

բանալով, բայց նաեւ` անոր ոչ համահաւասար 

կիրարկումին: Շեշտը դրուեցաւ քրիստոնէական 
համայնքներու կրած տագնապներուն եւ ահաբե-

կումներուն վրայ, մանաւանդ` միջինարեւելեան 

տարածաշրջանին մէջ: 
Հայր Տուկլաս Ալպազի կու գայ Իրաքէն: Ան 

քաղդէական համայնքի հոգեւոր հովիւ է, որ մին-
չեւ օրս լծուած է տքնաջան ծառայութեան` իր 

եկեղեցիին ու համայնքին համար: Կ՛ապրի ու կը 
գործէ Պաղտատի մէջ: «Աւելի քան տասը օր առե-

ւանգուած մնացի» նախադասութեամբ իր ելոյթը 

սկսաւ հայր Ալպազի: Ան ներկայացուց իր տասը 
օրերու արգելակումը, ֆիզիքական, հոգեկան ու 

հոգեբանական այն ահաւոր չարչարանքները, 
որոնց ենթարկուած էր: Ծայրայեղական ու ահա-

բեկչական խմբաւորումներ առեւանգած էին 

զինք: «Այս խմբաւորումները կը ձգտէին առեւան-
գել եկեղեցական առաջնորդներ, որպէսզի աւելի-

ով վախ եւ անորոշութիւն յառաջացնեն հաւաքա-
կանութիւններու մէջ»: 

Հայր Ալպազի ներկայացուց Իրաքի ներկայ 
իրավիճակը` իր տարբեր կնճռոտած երեւոյթնե-

րով: Միջ-համայնքային տարբեր բախումները` 

փոքրամասնութիւններուն, քրիստոնեայ թէ այլ, 
կրած չարչարանքները եւ տեղահանութիւնները, 

լուսարձակի տակ առնելով այն, թէ ինչպէ՛ս քրիս-
տոնեայ համայնքը կը նուազի, եւ մարդիկ ստիպ-

ւած կ՛ըլլան լքելու իրենց տունն եւ երկիրը: 

«Եթէ պիտի ընտրեմ սիրելը, թէ լքելը, ես 
կ՛ընտրեմ սիրելը», ըսաւ ան: «Կը սիրեմ իմ հայ-

րենիքս` Իրաքը, եւ կ՛ուզեմ կառչած մնալ անոր, 
որովհետեւ քրիստոնեայ եկեղեցին այս երկրին 

ծնունդն է», շարունակեց ան: 

Հայր Ալպազիի մէջ եթէ մէկ կողմէ նշմարելի է 
նուիրուածութիւնը, բայց նաեւ` ինքնավստահ եւ 

քաջ կղերականի նկարագիրը: Ան չվարանեցաւ 
իր խօսքը ուղղել ամերիկեան հասարակութեան` 

նոյնինքն անոր մայրաքաղաքին մէջ. «Արթնցի՛ր, 
Ամերիկա…»: Արթնցիր տեսնելու համար, թէ ի՛նչ 

տեղի կ՛ունենայ Իրաքի մէջ, եւ թէ ինչպէ՛ս երկի-

րը պառակտուած եւ քաոսային վիճակի մը մէջ 
յայտնուած է, իսկ փոքրամասնութիւններ, յատ-

կապէս քրիստոնեաներ, ինչպէ՛ս հալածանքի 
կ՛ենթարկուին… 

Համաժողովին կարեւոր անդրադարձներէն 

մէկն էր Միացեալ Նահանգներու փոխնախագահ 
Մայք Փենսի ելոյթը. ան ընդգծեց միջինարեւել-

եան տարածաշրջանի իրադարձութիւններուն մէջ 

կրօնական ազատութիւններու չգոյութիւնն ու 
ոտնակոխումը` փոքրամասնութիւններու նկատ-

մամբ հալածանքներն ու անոնց կրած զրկանքնե-

րը լուսարձակի տակ առնելով: Փոխնախագահը 
անդրադարձաւ քրիստոնեայ համայնքներուն 

իրավիճակին եւ ընդգծեց, որ Ամերիկայի ներկայ 
վարչակարգը մօտէն կը հետեւի եւ իրազեկ է բո-

լոր իրականութիւններուն: «Մենք մօտէն կը 

հետեւինք բոլոր դժբախտութիւններուն եւ այն 
զրկանքներուն ու հալածանք-ջարդերուն, որոնց 

ենթակայ են համայնքային փոքրամասնութիւն-
ներ Միջին Արեւելքի մէջ», ըսաւ ան ու շարու-

նակելով աւելցուց` «Ժամանակն է, որ 
Միջին Արեւելքի մէջ տեղի ունեցող այս 

բոլոր աղէտները իրենց անունով կոչ-

ւին: Եւ այդ անունը ցեղասպանութիւն 
է», եզրափակեց փոխնախագահը…: 

     Եթէ զօրաւոր հաստատում մըն էր 
այն, որ փոխնախագահը կատարեց, եւ 

այդ ալ` բաւական ինքնավստահ, բայց 

չուշացաւ իմ մէջս ծնած հարցումը: 
«Բայց արդեօք ե՞րբ Հայոց ցեղասպա-

նութիւնը եւս պիտի կոչուի իր անու-
նով…»: 

     Բաւական «յագեցած» էի ժողովնե-
րէն: Եթէ մէկ կողմէ կար շատ տեղեկու-

թիւն, ողբերգութիւն եւ զգաստութիւն` 

եկեղեցական մեծ թիւ ներկայացնող հա-
մաշխարհային համակարգի մը կողմէ, 

բայց նոյնքան նաեւ սպառիչ էին այդ բո-
լորը: Սպառիչ, որ կը յոգնեցնէ մարդուն 

միտքն ու հոգին: 

     Բայց կար նաեւ պատեհ առիթը ժողո-
վի ընթացքին բաժնեկցելու իմ` հայուն ցաւը: Եւ 

ակնարկելով շրջանի տագնապներուն ու մտահո-
գութիւններուն, նաեւ այն բոլոր «սպանդներուն», 

որոնք կը շարունակուին տարբեր համայնքներու 

հաշուոյն, ըսի. «Եթէ քսաներորդ դարու առաջին 
ցեղասպանութիւնը` հայ ժողովուրդին հանդէպ, 

ընդունուէր եւ դատապարտուէր ըստ պատշաճի, 
պիտի կանխուէին եւ հաւանաբար չքաջալեր-

ւէին պատմութեան ընթացքին մարդկութեան 
հանդէպ կրկնուող իրերայաջորդող դժբախտու-

թիւնները` տարիներէ ի վեր եւ մինչեւ օրս»: 

Ուաշինկթընի օդակայանէն կը վերադառնամ 
Պէյրութ` մտորումներուս մէջ սուզուած: Յոգնած, 

սպառած եւ երեւի քիչ մըն ալ` զայրոյթով լեցուն 
մտորումներ, թէ ինչո՛ւ մինչեւ այսօր կայ «քաշ-

քըշուքը» հայուն ցեղասպանութեան եւ զայն իր 

ճշգրիտ «անունով» (չ)կոչելու յանդգնութիւնը: 
Եւ կը վերադառնամ «Խոստումը» ժապաւէնին 

եւ այն բոլոր կերպարներուն, զորս ժապաւէնը 
կրցած էր ստեղծել: Աննան, որ Ֆրանսա ապրած 

էր, բայց «զօրաւոր հայ է»… Միքայէլը, որ Ցե-
ղասպանութեան բոլոր դժբախտութիւնները ապ-

րելէ ետք որբերու խումբին հետ հասած էր Մի-

ացեալ Նահանգներ, եւ որ իր վերապրումի նոր 
կեանքին ընթացքին, Ցեղասպանութենէն ու ար-

հաւիրքէն տարիներ ետք, արդէն չափահաս դար-
ձած որբերուն դիմաց վճռականօրէն յայտարա-

րեց. «Բայց մենք այսօր կա՛նք եւ հո՛ս ենք»: 

Օդակայանին մէջ, յոգնած` մտորումներէս, 
դարձեալ տեսայ, թէ հայը այսօր տակաւին «կա՛յ 

ու հո՛ս է», եւ եթէ «հոս»-ը քիչ մը ամէն տեղ է, 
բայց հայը կեցած է «զօրաւոր»: Եւ «հոսկէ» թէ 

«հոնկէ» կը շարունակէ «արթնցնել» համաշխար-

հային համակարգը` գոչելով, թէ հայուն ցաւը 
պէտք է «կոչել իր անունով»`Ցեղասպանութիւն: 

«Խոստումը», հայր Ալպազին եւ Միացեալ Նա-
հանգներու փոխնախագահը: Երեք իրադարձու-

թիւններ, զորս ապրեցայ մէկ ամսուան ընթաց-
քին: Երեք իրադարձութիւններ, որոնք իրարու 

առնչուած են եւ կու գային դարձեալ յիշեցնելու, 

իմա` արթնցնելու, թէ հայուն աղէտը պէտք է 
կոչել իր անունով` ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ, իսկ հայը 

միշտ պիտի շարունակէ յիշել եւ պահանջել զայն` 
Ցեղասպանութիւն եզրին ճշգրիտ ու լիիրաւ օգ-

տագործումը: 
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Երեք Ապրուած Իրադարձութիւններ.  

«Իր Անունով Պէտք Է Կոչել»  
Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան 
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«ԱԶԴԱԿ» - Հայոց ցեղասպանութեան 102-ամ-
եակին առիթով արտասանած ձեր խօսքին մէջ 
ըսիք. «Կը պահանջենք գերպետութիւններէն, որ 
պարտադրեն Թուրքիոյ, որպէսզի ժամանակակից 
աշխարհին դիմաց ստանձնէ իր պարտաւորութիւ-
նը եւ ընդունի իր գործած ոճիրները»: Այս յայտա-
րարութիւնը ի՞նչ ազդեցութիւն ձգեց: 

 

ՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ - Ներկայ դարուն գեր-

պետութիւներուն համար ամէնէն կարեւորը 

իրենց պետական շահերն են: Իրենք շատ լաւ կը 
ճանչնան իրականութիւնը, բայց դժբախտաբար 

իրենց գործընթացը բոլորովին տարբեր է: Նկա-
տի ունենալով, որ արհեստագիտական շրջանի 

մը մէջ կ՛ապրինք, ընկերային հաղորդակցու-

թեան ցանցերու մէջ ելոյթս մեծ արձագանգ ունե-
ցաւ: Կրնամ ըսել նաեւ մեծ արձագանգ ձգեցին 

նաեւ խորհրդարանի նախագահին եւ կուսակցա-
պետերուն խօսքերը Հայոց ցեղասպանութեան 

102-ամեակին առիթով: Անոնք անգամ մը եւս 
Հայոց  ցեղասպանութեան ճանաչումը վաւերա-

ցուցին: 
 

Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումէն անդին 
մեր ակնկալիքը: 

 

Եթէ ճանաչումէն անդին ակնկալիք չունե-
նանք, կը դադրինք որպէս ազգ գործելէ: Բայց 

դժբախտաբար այսօր Թուրքիան շատ կարեւոր 
երկիր մը կը հանդիսանայ թէ՛ Ռուսիոյ, թէ՛ Մի-

ացեալ նահանգներուն, թէ՛ Ֆրանսայի, թէ՛ Անգ-

լիոյ եւ թէ՛ բոլոր մեծ պետութիւններուն հա-
մար:  Ինծի ուղղակի զարմանք պատճառեց, որ 

Էրտողանի ընտրութենէն ետք առաջին շնորհա-
ւորող նախագահը Թրամփն էր, ապա` Փութինը: 

Պատկերացուցէք` այսպիսի ընտրապայքարով 
շահած նախագահին շնորհաւորեցին Միացեալ 

Նահանգներն ու Ռուսիան: Այս երեւոյթը մեզի 

ցոյց կու տայ, որ մեծ պետութիւնները, այո՛, կը 
լսեն մեզ, գիտեն ճշմարտութիւնը, բայց իրակա-

նութեան մէջ այնքան ալ պատրաստ չեն քայլ մը 
առջեւ տանելու Հայկական հարցը` գոնէ հիմակ-

ւան պայմաններուն մէջ: Ասկէ մեկնելով` կարելի 

է եզրակացնել, որ մինչեւ Ամերիկան եւ Իսրայէլը 
չճանչնան Հայոց ցեղասպանութիւնը, դժուար թէ 

յաջորդ քայլին մասին կարենանք մտածել: Բայց 
միւս կողմէ ալ եթէ մենք` սփիւռքահայերս, մեր 

յոյսը կորսնցնենք, մեզի համար ապագան մտա-

հոգիչ կը դառնայ: 
Մենք իրօք երախտապարտ ենք Կիպրոսի կա-

ռավարութիւններուն, որովհետեւ Կիպրոս եղած է 
առաջին եւրոպական երկիրը եւ աշխարհի վրայ 

երկրորդ երկիրը, որ ճանչցած է Հայոց ցեղասպա-
նութիւնը: 2015-ին կրցանք Հայոց ցեղասպանու-

թեան ժխտումը քրէականացնող օրէնքը անցընել 

խորհրդարանէն ներս այն ժամանակաշրջանին, 
երբ Կիպրոսի թուրքերու եւ յոյներու միջեւ բա-

նակցութիւններ տեղի կ՛ունենային: Իսկապէս 
այս քայլը մեծ արկածախնդրութիւն մըն էր Կիպ-

րոսի յունական կողմին համար: Բայց յաջողե-

ցանք որդեգրել այս օրէնքը, որ մեծ նուաճում 
մըն է մեզի համար, եւ որ համաշխարհային մեծ 

անդրադարձ ունեցաւ: 
 

Ի՞նչ հակազդեցութիւններ եղան այդ օրէնքին 
շուրջ թրքական կողմէն: 

Անշուշտ հակազդեցութիւններ եղան, թրքա-

կան մամուլը անդրադարձաւ, Էրտողանն ալ ար-
տայայտութիւններ ունեցաւ այս առնչութեամբ, 

թուրք կիպրական թերթերն ալ որոշ բաներ գրե-
ցին, Թուրքիայէն բաւական ազդու արտայայտու-

թիւններ եղան, իրօք դժուար էր այս քայլը իրա-

կանացնել, բայց հակառակ բոլոր արգելքներուն 

եւ որոշ պետութիւններու բանեցուցած ճնշում-

ներուն, օրէնքը հարիւր տոկոս միաձայնութեամբ 
որդեգրուեցաւ խորհրդարանին մէջ: 

 

Կիպրոսի յարաբերութիւնները Թուրքիոյ հետ 
ի՞նչ վիճակի մէջ են: 

 

Շա՛տ վատ: Պատկերացուցէք` Էրտողանը 
պաշտօնապէս չի ճանչնար Կիպրոսի Հանրապե-

տութիւնը: Եթէ բանակցութիւնները բանի մը 

յանգին եւ մէկ կառավարութիւն կազմուի, այն 
ատեն պիտի ճանչնայ: Ան Կիպրոսի Հանրապե-

տութիւնը չէ ընդունած, մինչ Կիպրոս Եւրոպա-
կան խորհուրդին մաս կը կազմէ: Էրտողանին 

կեցուածքը բոլորին ծանօթ է ամէն գետնի վրայ: 
Հիմա քարիւղի եւ կազի լուրջ պատմութիւն մը 

ունինք. շատ մեծ  հանքեր գտնուած են Կիպրոսի 

մէջ: Թուրքիան իր նաւերը կը ղրկէ հոն, որ հե-
տազօտութիւններ կատարէ: Այս իրողութենէն 

լուրջ հարցեր կրնան ծագիլ: Բանակցութիւնները 
Թուրքիոյ եւ Կիպրոսի միջեւ գրեթէ սառած են 

այս պահուն: Կրնամ ըսել, որ այս վիճակէն կիպ-

րացի թուրքերն ալ դժգոհ են: Եթէ այս բանակ-
ցութիւնները վերջնականապէս սառին եւ չյառա-

ջանան, մեծ թիւով կիպրացի թուրքեր պիտի հե-
ռանան Կիպրոսէն, ինչպէս որ ըրած են այս վեր-

ջին տարիներուն: Մեր տուեալներուն համաձայն 

50-60 հազարէն աւելի կիպրացի թուրք չկայ Կիպ-
րոս: Շատ քիչ թիւ մնացած է: Մեծամասնութիւնը 

Թուրքիայէն բերուած թուրքերն են, որոնք խառն 
ամուսնութիւններ կը կնքեն կիպրացիներուն 

հետ: Մտահոգիչ է ընդհանուր առմամբ: 
Ուրախութեամբ յայտնեմ նաեւ, որ մեր նա-

խագահը Յունիսին պաշտօնական այցելութիւն 

մը պիտի տայ Լիբանան, եւ մենք կ՛աշխատինք, 
որ այս այցելութեան օրակարգին մէջ հանդիպում 

մը դնել նաեւ վեհափառ հայրապետին հետ: 
 

Կիպրահայ համայնքի աշխատանքներուն մա-
սին ի՞նչ կ՛ըսէք: 

 

Անցնող շաբաթներուն կարեւոր իրադարձու-

թիւն մը տեղի ունեցաւ: Պաֆոսի՝ Խարալամպոս 

Մուսկոս եւ Էւաղորաս Պալլիկարիտիս փողոցնե-
րուն անկիւնը գտնուող հանրային կանաչ տա-

րածութիւնը կոչուեցաւ «Հայոց ցեղասպանու-
թեան այգի»` ի յիշատակ Հայոց ցեղասպանու-

թեան մէկուկէս միլիոն նահատակներուն: Զբօ-
սայգին կը խորհրդանշէ նաեւ Կիպրոսի յոյն եւ 

հայ համայնքներուն ունեցած բարեկամութիւնն 
ու փոխադարձ յարգանքը: Այդ այգիին 

պաշտօնական բացումը կատարուեցաւ կիրակի, 
30 Ապրիլ 2017-ին: Հանդիսութեան ընթացքին 

այգիին մէջ զետեղուեցաւ Հայաստանէն բերուած 

խաչքար, որ նուիրուած էր Պաֆոսի հայութեան 
կողմէ: Նշեմ նաեւ, որ այս գաղափարը 

մտայղացուած էր 2016-ի սկիզբը եւ իրակա-
նացած` Պաֆոսի քաղաքապետական խորհուր-

դին միաձայն որոշումով: 
Կիպրահայ գաղութը մեծ չէ, բայց բաւական 

աշխուժ է: Ունինք մեր պարախումբը, թատերա-

խումբը, եկեղեցւոյ երգչախումբը. 6-7 տարի 
առաջ 6-12 տարեկան փոքրերու պարի դպրոցը 

հիմնադրած եմ: Այս պահուն ունինք 80 փոքրիկ: 
Այս փոքրերու պարախումբը կը պարտինք լիբա-

նանահայ պարուսոյց Գօգօ Քէլէշեանին, որ երկու 

տարիէ շատ լաւ աշխատանք կը տանի Կիպրոսի 
մէջ: Մեր թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Խո-

րէն արք. Տողրամաճեան, որուն հետ չափազանց 
լաւ կը գործակցինք, աշխուժօրէն գործի լծուած 

է: Ունինք Լիմասոլի, Նիկոսիոյ եւ Լառնաքայի 

մէջ «Նարեկ» վարժարանները, որոնք աշխուժ 
են: Կրնամ ըսել, որ կիպրահայ գաղութին 95 տո-

կոսը հայախօս է: Ակներեւ է մեր ծնողներուն 
ջանքը` իրենց զաւակները հայկական վարժա-

րան ուղարկելու: Շատ մեծ ջանքեր կը թափուին, 
որ երիտասարդները հայ համայնքներուն մէջ 

պահենք, մշակոյթին մօտ պահենք, բայց այնքան 

ալ դիւրին չէ: Կարեւոր երեւոյթի մըն ալ անդրա-
դառնամ. 6-7 տարիէ ի վեր «Նարեկ» վարժա-

րաններու շրջանաւարտներուն եւ երկու ուսու-
ցիչի դէպի Հայաստան թռիչքի տոմսակներ կ՛ա-

պահովեմ Յուլիս ամսուան մէջ, որպէսզի աշա-

կերտները իրենց կարդացածն ու սորվածը իրենց 
աչքերով տեսնեն եւ ապրին: Բոլոր փոքրիկները 

բարձր տպաւորութիւններով կը վերադառնան 
Կիպրոս: Մեր զաւակները կը մասնակցին նաեւ 

սփիւռքի նախարարութեան «Արի տուն» ծրագի-
րին. երախտապարտ եմ սփիւռքի նախարար 

Հրանուշ Յակոբեանին` այս ծրագրին համար: 

Ըսեմ նաեւ, որ Կիպրոս յառաջիկայ շաբաթ-
ներուն պիտի ստորագրէ համագործակցութեան 

համաձայնութիւն մը` կիպրացի յոյն եւ հայ գա-
ղութներուն հետ. օրինակ` Միացեալ Նահանգ-

ներուն մէջ շատ զօրաւոր է յոյներու ներկայու-

թիւնը, մենք` հայերս ալ, որոշ լոպի մը ունինք: 
Այս համաձայնութեամբ որոշ հարցերով իրարու 

հետ համագործակցութիւն մը կը կայա-
նայ: Բոլոր պարագաներու Կիպրոս միշտ նեցուկ 

կանգնած է եւ պիտի շարունակէ կանգնիլ թէ՛ 

Հայաստանի Հանրապետութեան, թէ՛ Արցախին: 
 

Այլ ըսելի՞ք։ 
 

Կ՛ուզեմ շնորհաւորել «Ազդակ»-ի հիմնադրու-

թեան 90-ամեակը։ Միշտ կը հետեւինք «Ազդակ»-

ի գործունէութեան։ Իսկապէս շատ մեծ կարեւո-
րութիւն ներկայացնող գործ է յատկապէս մամու-

լի թուայնացումը, որ կը կատարուի «Ազդակ»-ի 
յարկին տակ։ 

Մայիս 13, 2017  

«ԱԶԴԱԿ»Ի ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆԻՆ ՀԵՏ 

Կիպրոսի մէջ Ցեղասպանութեան վերա-
բերող աշխատանքներուն եւ հայկական 
գործօնին հետ կապուած քաղաքական երե-
ւոյթներուն մասին Վարդգէս Մահտեսեան 
«Ազդակ»-ին հետ ունեցաւ հարցազրոյց մը, 
զոր ստորեւ կը ներկայացնենք:  

Հարցազրոյցը վարեց` ՍԻԼՎԻ ԱԲԷԼԵԱՆ 

    Երեքշաբթի, 27 Յունիս 2017-ին, 

ինչպէս ամեն տարի, Պետական 

Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտես-
եանի գրասենեակին մէջ, հանդի-

պում մը տեղի ունեցաւ Կիպրահայ 
երիտասարդներու հետ, որոնք 

Կիպրոսի Բանակին մէջ ծառայու-
թեան կանչուած են 2017-ին:  

    Հանդիպումին հրաւիրուած էր 

նաեւ Կիպրական Բանակի նախ-
կին սպայ Կոնստանդինոս Բիթ-

թաս, որ Պետական Ներկայացու-
ցիչին հետ միասին փոխանցեցին 

կարճ զեկուցում մը եւ պատասխա-

նեցին զանազան հարցումներու, 
որոնք կը յուզէին նորակոչիկները: 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԶՕՐԱԿՈՉԻԿՆԵՐՈՒ ՀԵՏ 

 

http://www.aztagdaily.com/archives/347372
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Երկուշաբթի, 29 Մայիսի առաւօտեան ժամը  

11-ին, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Տ. 
Խորէն Արք. Տողրամաճեան եւ Պետական Ներկա-

յացուցիչ՝ Պրն. Վարդգէս Մահտեսեան հանդի-
պում մը ունեցան Կիպրոսի Հանրապետութեան 

Նախագահ՝ Պրն. Նիկոս Անաստասիատիսի հետ: 
Հանդիպումը ծանօթացման բնոյթ ունէր:  

Առաջին հերթին վսեմաշուք Պրն. Նախագահը, 

իր ուրախութիւնը յայտնեց Սրբազան Հօր նոր 
առաքելութեան ստանձման եւ յունարէնով ար-

տայայտման համար: Շուրջ 30 վայրկեան խօ-
սակցութիւնները ընդհանրապէս կեդրոնացան 

Կիպրոսի, Կիպրահայութեան եւ մասնաւորաբար 

Հայաստանի հետ պետական յարաբերութեանց 
մասին, նշելով նաեւ 2015-ին, Հայոց Ցեղասպա-

նութեան 100-ամեակին անձամբ ներկայ գտնուի-
լը Հայաստան: 

Սրբազանը լսելէ ետք Պրն. Նախագահն ու 

Ներկայացուցիչը Կիպրոսն ու հայութիւնը յուզող 
տարբեր հարցերու շուրջ, իր կարգին նախ պաշ-

տօնապէս շնորհակալութիւն յայտնեց ընդունե-
լութեան համար, հակառակ անոր բազմազբաղ 

վիճակին եւ ունեցած հեւքոտ օրակարգերուն, եր-
կիրը տագնապեցնող ու մտահոգող խնդիրներով 

եւ ապա, անդրադարձաւ երկու ժողովուրդներու 

ունեցած դարաւոր սիրալիր յարաբերութեանց եւ 
նոյն ճակատագրին ենթարկման թէ՛ որպէս ժողո-

վուրդ եւ թէ՛ որպէս հայրենիք: 

Հանդիպումի աւարտին յիշատակի պատկեր-

ներ առնուեցան եւ անգամ մը եւս Պրն. Նախա-

գահը իր դրական աջակցութիւնն ու զօրակցու-
թիւնը յայտնեց Սրբազան Հօր եւ Կիպրահայ գա-

ղութին նկատմամբ: Իրենց կարգին Սրբազանն 
ու Պետական Ներկայացուցիչը պաշտօնապէս 

կիպրահայութեան եւ հայութեան անունով իրենց 
շնորհակալութիւնն ու երախտագիտութիւնը 

յայտնեցին Պրն. Նախագահին, հայութեան հան-

դէպ՝ թէ՛ Կիպրոսի եւ թէ՛ Հայաստանի նկատ-
մամբ իր ցուցաբերած սերտ յարաբերութեան եւ 

զօրակցութեան համար:  

Կիրակի, 11 Յունիսի կէսօրին, ընդառաջելով 
Կիպրոսի Յոյն Օրթոտոքս Եկեղեցւոյ Պետ՝ Տ. 

Խրիսոստոմոս Բ. Արքեպիսկոպոսի պաշտօնա-

կան հրաւէրին, Կիպրոսի Եկեղեցւոյ հիմնադիր եւ 
Պաշտպան՝ Սուրբ Բառնաբասի տօնին առիթով, 

(Քրիստոսի 72 աշակերտներէն եւ Պօղոս Առաք-
եալի աշակերտ, որուն միջոցաւ քրիստոնէութիւ-

նը տարածուեցաւ Կիպրոսի մէջ), Թեմիս Կաթո-

ղիկոսական Փոխանորդ` Տ. Խորէն Արք. Տողրա-
մաճեան եւ Երեսփոխանական ժողովի ատենա-

պետ` Պրն. Սեպուհ Դաւիթեան, Արքեպիսկոպո-
սարանի դահլիճին մէջ շնորհաւորեցին Արքեպիս-

կոպոսը եւ ապա, ներկայ գտնուեցան պաշտօ-
նական սիրոյ սեղանին:  

Ներկայ էին Հանրապետութեան Նախագահի 

Ընդհ. Քարտուղարը, Կիպրոսի մօտ Յունաստանի 
դեսպանը, Նիկոսիոյ եւ Ստրովոլոսի քաղաքապե-

տերը, Յոյն կրօնապետեր, քաղաքական, զինուո-
րական դէմքեր եւ բարձրաստիճան անձաւորու-

թիւններ: Եղբայրական մտերմիկ մթնոլորտի մէջ 

արծարծուեցան Կիպրոսը, եկեղեցին եւ զոյգ հա-
մայնքները յուզող ընդհանրական ու մասնաւոր 

արցեր: 
 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ՀԵՏ 

Երկուշաբթի, 29 Մայիսի կէսօրէ ետք, ժամը 
4.30-ին, իր պատուիրակութեամբ Ազգային 

Առաջնորդարան այցելեց Հայաստանի պաշտպա-

նութեան Նախարար Պրն. Վիգէն Սարգսեան:  
Առաջնորդարանի մուտքին Պրն. նախարարը 

դիմաւորուեցաւ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխա-
նորդ՝ Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանի եւ Պետա-

կան ներկայացուցիչ՝ Պրն. Վարդգէս Մահտես-
եանի կողմէ, որոնք ուղղուեցան դահլիճ, ուր ներ-

կայ էին Թեմի Կրօնական Դասն ու Երեսփոխան-

ներ, Ազգային Վարչութեան ատենապետ եւ ան-
դամներ, կառոյցներու, կուսակցութեանց, բարե-

սիրական, մշակութային, մարզական միութիւն-
ներու ներկայացուցիչներ եւ անդամներ, Կըր-

թական հաստատութեան պատասխանատուներ, 

թերթերու խմբագիրներ եւ հրաւիրեալներ։ 
Սրբազան Հայրը բարի գալուստ մաղթեց Կրօ-

նական Դասուն եւ համայնքին անունով եւ ըսաւ, 
որ Կիպրահայ գաղութը մօտէն կը հետեւի Պաշտ-

պանութեան Նախարարութեան պաշտպանա-
կան ոլորտի ծրագիրներուն լրատուական միջոց-

ներէն: Ան աւելցուց ըսելով քաջ կը գիտակցինք 

թէ որքան դժուար, պատասխանատու բայց նը-
ւիրական առաքելութիւն մըն է Ձեր ստանձնած 

պաշտօնը, միեւնոյն ժամանակ շնորհաւորեց 
անոր վերստին նշանակումը: Ապա, Սրբազան 

Հայրը ըսաւ. «Ձեր այցելութիւնը կը զուգադիպի 

Մայիսեան յաղթանակներու 99-ամեակին եւ 
Առաջին Հանրապետութեան  կերտման  օրերուն,  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԸ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ 

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ 
ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻՆ՝  

Ս. ԲԱՌՆԱԲԱՍԻ ՏՕՆԻՆ ԱՌԹԻՒ 

երբ ամբողջ ժողովուրդը միացաւ, ինչ որ միա-
հունչ է Ձեր ծրագիրներուն յատկապէս ԱԶԳ ԲԱ-

ՆԱԿի ծրագրին: Ապրիլեան պատերազմին նոյն 
ոգին է, որ ցուցաբերեց մեր ժողովուրդը եւ Ձեր 

գալուստը յաղթանակի այս օրերուն, կը խան-

դավառէ ու կը գօտեպնդէ մեզ»: 
Պրն. Նախարարը խօսք առնելով նախ շնոր-

հակալութիւն յայտնեց ներկաներուն հայրենիքի 
հանդէպ իրենց ցուցաբերած հոգածութեան եւ 

կապուածութեան, եւ շեշտեց սփիւռքի ներդրումի 
կարեւորութեան հայրենիքի բարգաւաճման, 

զարգացման եւ հզօրացման ոլորտներէն ներս: 

Ապա, հակիրճ կերպով անդրադարձաւ ԱԶԳ ԲԱ-
ՆԱԿի կարեւորութեան, նշելով թէ գաղափարը 

անցեալէն կու գայ: 
Պետական Ներկայացուցիչը իր սրտի խօսքը 

ըսելէ ետք, ներկաները առիթը ունեցան հար-

ցումներ ուղղելու եւ լուսաբանութիւններ տրուե-
ցան Պրն. Նախարարին կողմէ:  

Պրն. Յարութիւն Անմահունի 10.000 Ամերիկ-
եան Տոլար նուիրեց Արցախի նահատակուած եւ 

հաշմանդամ ընտանիքներու ծրագրի ֆոնտին: 

Աւարտին, Պրն. Նախարարը յիշատակի նուէր մը 
յանձնեց Սրբազան հօր: Ապա, եկեղեցի ուղղուե-

ցան, ուր միասնաբար «Հայր Մեր»ը երգեցին եւ 
Սրբազանը «Պահպանիչ»ով օրհնեց բոլորը: 

Անկէ ետք, տեղի ունեցաւ դափնեպսակի 
զետեղում Ապրիլեան յուշակոթողին առջեւ Պրն. 

Նախարարին կողմէ եւ յիշատակի լուսանկարներ 

առնուեցան: 
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԶԱՂԱՐԵԱՆ - Պարոն Այնէճեան, 
պատմեք խնդրեմ, Կիպրոսի հայ համայնքի 
գործունեության մասին ու նկարագրեք կիպրահայ 
համայնքը այսօր: 

 

ՍԻՄՈՆ ԱՅՆԷՃԵԱՆ - Մէկ շունչով պատաս-

խանուելիք հարց չէ, որ կ՛ուտաք ինծի եւ այդ մէ-

կը կ՛ըսեմ ամենայն հպարտութեամբ, որովհետեւ 
մեր համայնքի գործունէութիւնը բազմամակար-

դակ է՝ թէ աշխոյժ եւ թէ հարուստ, թէ իր անց-
եալի պատմութեամբ՝ եւ թէ իր ներկայով: Կ՛ու-

զեմ հաւատալ նաեւ՝ իր ապագայով: Այս չի նշա-
նակէր, թէ մեր երկիրը եւ մեր գաղութը վերի-

վայրումներ չեն ունեցած: Ինչպէս շատ մը այլ 

սփիւռքի գաղութներ, մենք ալ մեր կարգին, ունե-
ցած ենք մեր բաժինը մի քանի պատերազմներու 

եւ մենք դեռ կ՝ապրինք անոնց հետեւանքներով 
ու անոնց սպառնացած վտանգներով: Սակայն 

գիտէ՞ք, այդ պատճառները, պատրուակներու 

վերածելով եւ կրաւորական ու բացասական կեր-
պով մօտենալը, մեր առջեւ ծառացած խնդիրնե-

րուն հանդէպ, մեզի տեղ չի հասցնէր: 
Համաշխարհայնացումի, ֆիզիկական, մշակ-

ութային եւ ընկերային սպառնալիքներու դէմ, 

պայքարի ազդու ծրագիր է պէտք: Կարծիքս է, որ 
Կիպրահայ համայնքը, այն քիչ շրջաններէն է, որ 

իր գալիք սերունդներուն համար, ապագան՝ ինք-
նավստահութեամբ կրնայ դիտել: Կիպրահայ աշ-

խարհէն անդին, մենք կ՝ապրինք ու կը շնչենք 
մեր զոյգ հանրապետութիւններուն՝ ՀՀ եւ Արցա-

խի համար, որոնց համար վաղուց ի սպաս դրած 

ենք մեր համեստ քաղաքական, մարդասիրական 
ու տնտեսական հնարաւորութիւնները: 

 

Ի՞նչպիսի Հայկական կազմակերպություններ ու 
քանի՞ դպրոցներ կան Կիպրոսում: 

 

Նիկոսիա, Լառնաքա եւ Լիմասոլ քաղաքնե-
րուն մէջ, կը գործեն հայկական նախակրթարան-

ներ ու մանկապարտեզներ 230 աշակերտներով: 

Այս հաստատութիւնները եւ իրենց հայալեզու 
կրթական ծրագիրները կը գտնուին Կիպրոսի 

Կրթութեան Նախարարութեան տնտեսական հո-
գատարութեան տակ: Փաստօրէն՝ պատճառնե-

րէն կարեւորագոյնը, որ Կիպրահայ գաղութը հա-
յախօս գաղութ մըն է, Նարեկ Վարժարաններու 

ընձեռած հայկական ուսումնական ծրագիրն է: 

Գալով կազմակերպութիւններուն՝ Կիպրոսի 
մէջ կը գործեն Հ.Յ. Դաշնակցութեան ընտանիքին 

շուրջ բոլորուած յարակից բոլոր միութիւնները, 
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի մարզական, սկաուտական եւ ընկե-

րային ծրագիրներով, ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւ-

ղը՝ առաւելաբար դէպի ՀՀ եւ Արցախ երեք տաս-
նամեակներու վրայ երկարող մարդասիրական 

ծրագիրներով, Համազգայինի «Օշական» մաս-
նաճիւղը իր պարախումբներով, թատերախում-

բով եւ մշակութային ծրագիրներով: 
Կը գործեն նաեւ Լառնաքայի մէջ Հայ Ակում-

բը, Լիմասոլի մէջ ԼՀԵՄ-ը եւ վերջերս հետզհետէ 

զարգացող Պաֆոս քաղաքի Համազգայինի Անի 
Մշակութային կորիզը: Նիկոսիոյ մէջ կը գործէ 

Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը զա-
նազան մշակութային, մարզական եւ ընկերային 

ձեռնարկներով:   
Քաղաքական բեմին վրայ, չորս տասնամեակ-

ներու վրայ երկարող շարունակական գործու-
նէութիւն ունի Կիպրոսի ՀՅԴ Կոմիտէն, քարոզ-

չական եւ յարաբերական ծրագիրներով, որոնք 

նպատակ ունեցած են մեր ժողովուրդին դատը 
ծանօթացնելու, թէ յոյն եւ թէ թուրք Կիպրացի 

մեր հայրենակիցներուն, շարունակական կապ 
պահելով բոլոր քաղաքական ուժերուն հետ: 

Դաշնակցութեան կառոյցին ներքոյ կը գործեն 
Կիպրոսի Հայ Դատի Յանձնախումբը, ՀՅԴ Կիպ-

րոսի Երիտասարդական եւ Պատանեկան Միու-

թիւնները, ինչպէս նաեւ «Արձագանգ»ը՝ որ միակ 
հայկական տպագիր թերթն է որ կանոնաւոր 

կերպով կը հրատարակուի 1981-էն ի վեր եւ ձրի-
աբար կը բաժնուի հայկական տուները: Ունի նա-

եւ իր online տարբերակը՝ www.artsakank.com.cy: 

Հակառակ որ ամուր ու մնայուն կապեր ու-
նինք տեղական մամուլի ներկայացուցիչներուն 

հետ, մեր խօսքը փոխանցելու համար չենք 
ապաւինիր միայն տեղական մամուլին: Բոլոր 

մեր կազմակերպութիւններն ու ակումբները, ինչ-

պէս նաեւ մեր Եկեղեցին, Պետական Ներկայա-
ցուցիչի գրասենեակը, Սուրբ Աստուածածին երգ-

չախումբը, Գալայճեան Հանգստեան տունը, նոյ-
նիսկ մեր նոր կազմուող Պաֆոսի գաղութը, ունին 

իրենց Ֆէյսպուքեան էջերը: Կիպրոսէն լոյս կը 
տեսնեն նաեւ www.aypoupen.com (Խմբագիր՝ 

Կարօ Քոչունեան), որ նաեւ վերջին ամիսներուն 

սկսած է live հեռարձակումներ Կիպրահայ ձեռ-
նարկներու, www.azadkhosk.com (Խմբագիր՝ 

Երան Գույումճեան) եւ www.gibrahayer.com (Խըմ-
բագիր՝ Սիմոն Այնէճեան), որ 1999-էն ի վեր իր 

հրատարակուող էլէկտրոնային պարբերաթերթը, 

email-ով կը հասնի 35,000 բաժանորդներու: 
Կիպրոսի մէջ, վեց տասնամեակներէ ի վեր եւ 

այժմ մէկ ժամ օրական յայտագրով, կը գործէ 
նաեւ Կիպրոսի Ռատիօկայանի Հայկական ժամը 

http://riknews.com.cy/index.php/radio-main/deftero-
live: 

 

Պրն Այնեճեան, պատմեք, խնդրեմ, Կիպրոսի 
հայ համայնքի գործունեության մասին նկարագ-
րեք կիպրահայ համայնքն այսօր։ Ինչպիսի՞ հայկա-
կան կազմակերպություններ ու քանի դպրոցներ 
կան Կիպրոսում։ Ի՞նչ դեր ունեն հայերը Կիպրոսի 
մշակութային, հասարակական և քաղաքական 
կյանքում։ Ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ նախադրյալ-
ներ են հարկավոր զարգացնելու եւ սերտացնելու 
Հայ-Կիպրական հարաբերությունները և ինչ բաց-
թողումներ են եղել, որ պետք է լրացվեն: 

 

Վստահ եմ, որ կը հետեւիք մեր երկրի մէջ կա-
տարուող իրագործումներուն: Կիպրոսը առաջին 

Եւրոպական եւ աշխարհի երկրորդ երկիրն է, որ 
ընդունած է Հայկական Ցեղասպանութիւնը: Անց-

եալ տարի, մեր Պետական Ներկայացուցիչ 

Վարդգէս Մահտեսեանի ջանքերով, Հայկական 
Ցեղասպանութեան մերժումը քրէականացնող 

օրէնք վաւերացուեցաւ Կիպրոսի Խորհրդարանին 

կողմէ: Յիշենք, թէ տարիներ շարունակ, Կիպ-
րոսի Խորհրդարանի նախագահը Մարիոս Կարոյ-

եանն էր եւ քաղաքական բեմին վրայ կը գտնը-
ւէին հայ ժողովուրդի եւ մեր դատի բարեկամներ, 

որոնց ճամբով կարելի եղած է զարգացնել Հա-

յաստանի եւ Կիպրոսի միջեւ յարաբերութիւնները 
պետական մակարդակի վրայ, այցելութիւններով 

ու համաձայնութիւններու ստորագրումներով, 
զանազան բնագաւառներէ ներս: Քաղաքական 

յարաբերութիւնները, սակայն նման են մարդ-

կային յարաբերութիւններու, ոչ միայն Կիպրոսի 
եւ Հայաստանի միջեւ՝ այլ ընդհարնապէս: 

Շատ անգամ դժուար է չափելը եւ գնահատա-
կան տալը այդ յարաբերութիւններուն, եթէ տա-

րիներու վրայ, իրենց անկեղծութիւնը ու տոկու-
նութիւնը չէ փաստուած: Վերջապէս, եթէ արժա-

նի կ'ուզենք ըլլալ բախտակից եւ եղբայրական 

ժողովուրդներու՝ մեզի տրուած կոչումին, պէտք է 
արժեւորենք զայն, զարգացնելով արդէն իսկ գո-

յութիւն ունեցող դրական կլիման, պարզ ժողո-
վուրդի մակարդակի վրայ զարկ տալով ամէն տե-

սակի տնտեսական նախաձեռնութիւններու, ինչ-

պէս նաեւ ստեղծելով կառոյցներ որոնք, մասնա-
գիտական կերպով պիտի քննեն ու շաղկապեն, 

եւ առիթներ ընծայեն գործնական կերպով ար-
դիւնաւորելու մեր երկիրներու եւ ժողովուրդներու 

ամբողջական հնարաւորութիւնները: 
 

www.artsakank.com.cy 

«ՏԻՓԼՈՄԱԹ» ԿԱՅՔԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ  
ԸՆԿ. ՍԻՄՈՆ ԱՅՆԷՃԵԱՆԻՆ ՀԵՏ 

Հայաստանի Diplomat.am կայքը 20 Մա-

յիս 2017-ին հարցազրոյց մը հրապարա-

կած է ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի ներկայա-

ցուցիչ ընկ. Սիմոն Այնէճեանին հետ, որը 

կը ներկայացնենք ստորեւ: Հարցազրոյցը 

վարած է կիպրահայութեան ծանօթ լրագ-

րող Ռուզաննա Ղազարեանը: 

տեսանկիւնից, այլ նաեւ` քաղաքական, որովհե-
տեւ ազրպէյճանցիները եւ նրանց սատարող ու-

ժերը խօսում են Ազրպէյճանի տարածքային ամ-

բողջականութեան մասին, որը ոչ մի պատմական 
հիմք չունի: 

Ցաւօք սրտի, խորհրդային ժամանակահատ-
ւածում Շուշին գործում էր ընդդէմ հայութեան, 

որովհետեւ գտնւում էր Ազրպէյճանի գերիշխա-
նութեան տակ: 1920թ. ջարդերից յետոյ հայ մար-

դը լքեց այս բնակավայրը, եւ այն բաժին հասաւ 

թուրքին: Արցախեան շարժման սկզբնափուլում 
այն մեզ համար դարձել էր մահաբեր զէնք` ան-

ընդհատ կրակի տակ պահելով Ստեփանակերտն 
ու յարակից հայկական բնակավայրերը: Փա՛ռք 

Աստծոյ, յաջողուեց 1992թ. Մայիսի 9-ին ազա-

տագրել Շուշին, եւ սկսուեց Շուշիի զարգացման, 
իմ գնահատմամբ, 6-րդ պատմափուլը, որն ար-

դէն գործելու է ի նպաստ հայութեան: Նորից վե-
րականգնուելու են այն աւանդոյթները, որ դա-

րեր շարունակ հայ մարդն ստեղծել է այս բերդա-

քաղաքում: 
 

Պարո՛ն Բալայեան, ինչպէ՞ս կը գնահատէիք 
Շուշիի ազատագրումը: Այն ի՞նչ նշանակու-թիւն 
ունեցաւ արցախեան պայքարում: 

 

Շուշիի ազատագրումը մեր վերջին հազարամ-
եայ պատմութեան ամենակարեւոր իրադարձու-

թիւններից մէկն է, եթէ ոչ` ամենանշանաւորը, 

որովհետեւ այդ ժամանակից սկսած ոչ միայն հայ 
մարդու կեանքը փոխուեց, միաժամանակ նաեւ 

պատմական արդարութիւնը վերականգնուեց, 
հայկական պետականութեան ձեւաւորման եւ 

հզօրացման սկիզբը դարձաւ: Շուշիի ազատագ-

րումը հնարաւորութիւն տուեց իրականացնել 
բազում սերունդների երազանքը` ունենալ ան-

կախ պետականութիւն: Չնայած` մինչ այդ հըռ-
չակուել էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թիւնը, Շուշիի ազատագրումը դրան իմաստ փո-

խանցեց: Դա ոչ միայն հնարաւորութիւն տուեց, 
որպէսզի բացուի կեանքի ճանապարհը դէպի Հա-

յաստանի Հանրապետութիւն, այլ միաժամանակ 
մեր ռազմական յաջողութիւնների սկիզբը դար-

ձաւ: Այս ճակատամարտում կոփուեց հայ մար-
դու, հայ զինուորի կամքը, որ հասկացաւ, որ 

ինքը կարող է քիչ ուժերով մեծ խնդիրներ լուծել, 

որ 21-րդ դարում նորից ու նորից առաւել շատ 
վճռական է ոգին, նպատակաուղղուածութիւնը: 

Սա սերունդներին թողնուած դաս է, որ պէտք է 
առնեն ու անցնեն առաջ: 

 

Շար. Էջ 9-էն   Հարցազրոյց ... 
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Այս տարի, Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 
հիմնադրութեան 99-ամեակը շքեղ կերպով տօն-

ւեցաւ Նիկոսիոյ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի մարզադաշտին 

վրայ, Շաբաթ Մայիս 27-ին, կազմակերպութեամբ 
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի, Համազգայինի «Օշական» եւ ՀՕՄ-ի 

«Սօսէ» մասնաճիւղերու, Լառնագայի «Հայ 
Ակումբ»ի, Լիմասոլի «ԼՀԵՄ» ակումբի, ինչպէս 

նաեւ ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի կողմէ։ 

Հանդիսութիւնը կը վայելէր Կիպրահայոց Թե-
մի Կաթողիկոսական Փոխանորդ Տէր Խորէն Ար-

քեպիսկոպոս Տողրամաճեանի հովանաւորութիւ-
նը, ինչպէս նաեւ կիպրահայ համայնքի Պետա-

կան Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանի նա-

խագահութիւնը։  
Յայտագիրը բացուեցաւ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի Սկաուտ-

ներու եւ ՀՅԴ ԿԵՄ-ի Պատանիներու տպաւորիչ 
տողանցքով, որու յաջորդեց ներկաներու կողմէ 

Հայաստանի Հանրապետութեան օրհներգի յո-
տընկայս երգեցողութիւնը։ Բացման խօսքով 

ելոյթ ունեցաւ հանդիսավար ընկհ. Մարինէ Մա-

նուշեան, իսկ ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի խօսքը փո-
խանցեց ՀՅԴ Կոմիտէի Ներկայացուցիչ ընկ Սի-

մոն Այնէճեան։  
Օրուայ բանախօսն էր Հալէպէն յատկապէս 

այս առթիւ հրաւիրուած՝ փաստաբան, դասախօս, 

լրագրող, «Երկիր Մետիա»-ի Սուրիոյ ներկայա-
ցուցիչ ընկհ. Մարիա Գաբրիէլեան, որ չափա-

զանց տպաւորիչ իր խօսքով փոխանցեց օրուայ 
պատգամը։  

Յայտագրի գեղարուեստական բաժինը կ՛ընդ-

գըրկէր երեք պարեր Համազգայինի «ՍԻՓԱՆ» եւ 
«ՆԱՆՕՐ» պարախումբերու բացառիկ կատարո-

ղութեամբ, գեղարուեստական ղեկավարութեամբ 
Գրիգոր Քէլէշեանի։ 

Յայտագրի մաս կը կազմէր նաեւ Սուրբ Աստ-

ւածածին եկեղեցւոյ երգչախումբի հիանալի ելոյ-
թը, ղեկավարութեամբ Նառա Սարտարեանի եւ 

դաշնակի ընկերակցութեամբ՝ Երէցկին Թամար 
Հապէշեանի։ 

Ընկհ. Մարինէ Մանուշեանի փակման խօսքէն 
ետք, Տէր Խորէն Արքեպիսկոպոս Տողրամաճեան 

փակեց հանդիսութիւնը Պահպանիչով, միեւնոյն 

ժամանակ փոխանցելով օրուայ պատշաճ պատ-
գամը։ 

Հանդիսութեան յաջորդեց աւանդական ճաշ-
կերոյթ-խրախճանք ՀՄԸՄ-ՀԵՄ ակումբին մէջ, 

որու ընթացքին, ելոյթ ունեցաւ ազգային-յեղա-

փոխական երգերու մեկնաբան ընկ Յովիկ Մա-
նուշեան, որու մեկնաբանած երգերով, ստեղծուե-

ցաւ խանդավառ մթնոլորտ մինչեւ ուշ գիշեր։ 
Խրախճանքի ընթացքին տեղի ունեցաւ հան-

գանակութիւն, որմէ հաւաքուած գումարը յատ-

կացուեցաւ ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի ֆոնտին։ 

Յաջորդ օրը, Կիրակի Մայիս 28-ին Նիկոսիոյ 
Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունե-

ցաւ հոգեհանգստեան արարողութիւն, Սարդա-
րապատի, Ղարաքիլիսէի եւ Բաշ Ապարանի մէջ՝ 

հայրենիքի անկախութեան ճամբուն վրայ զոհ-

ւած մարտիկներու հոգիներուն, ինչպէս նաեւ՝ 
գոհաբանական մաղքանք, որու ընթացքին օրհ-

նըւեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան եռա-
գոյն դրօշը։  

ՎԱ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 99-ԱՄԵԱԿԻ 
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ 

Ընկհ. Մարիա Գաբրիէլեան 
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“Just because you do not take an interest 
in politics, it doesn't mean politics won't take 

an interest in you”. – Pericles. 
Ո՜րքան այժմէական են այս խօսքերը, նամա-

նաւանդ այս օրերուն, երբ գերպետութիւններն ու 
դրամական համակարգը կը ծրագրեն ու կը 

պարտադրեն, որ հասարակութիւնը հեռու մնայ 

politics-էն, մեր ճակատագիրը թողելով գայլերու 
վոհմակներու օրակարգի մը, որ չի ճանչնար ոչ 

ժողովուրդներու ազատութեան պահանջը, ոչ ալ 
պայմանները կը ձեւաւորէ, բարեկեցիկ կեան-

քի հնարաւարութիւններ ստեղծելու համար: 

Այս հոսանքը կը փորձէ ջնջել մեր կեանքի 
ձեւը, մեր սրբութիւններն ու հազարամեայ պատ-

մութենէն ժառանգուած ձեռքբերումները, 
համաշխարհայնացումի նորելուկ դրօշին տակ: 

Ձեւաւորուող այս անհաւասար ուժերուն դիմաց, 

պատահական չէ որ մեր ճակատագիրը տնօրի-
նելու վերապահուած առանձնաշնորհումը, կը 

մնայ գայլերու այս վոհմակին: 
Սակայն, պատմութիւնը ցոյց տուած է, ու դեռ 

ցոյց կուտայ, թէ ամէն ատեն չէ որ այս կանոնը, 
այսպէս կը ձեւաւորուի: 

Որովհետեւ գետէն անդին կան այդ երազող 

քիչերը, որ զոհելով ամէն ինչ, ժամ, հնարաւորու-
թիւններ ու շատ անգամ ամենաթանկը՝ իրենց 

կեանքը, կրցած են կասեցնել ընթացքներ, ներ-
կայ յայտարարելով իրենց ժողովուրդի բախտին 

դիմաց: 

Այդ ճակատագրական շրջաններէն էր Մայիս 
28-ի նախօրեակը եւ մեր դէմ ձեւարուող, գուցէ եւ 

վերջնական հարուածը, երբ մեր ձեռքը առինք 
մեր ժողովուրդի ապագան: 

Մի քանի տասնամեակներ առաջ սկսած յեղա-
փոխական պայքարը, որ կերպարանափոխած էր 

հայ ժողովուրդի կամքն ու դիմադրականութիւնը, 

եւ իր մէջ սերմանած էր ազատութեան ոգին, 
արդէն իսկ կու տար իր առաջին ձեռքբերումը, 

անհաւասար մարտի մը իր առաջին յաղթանակը, 
600 տարի ստրկութենէ ետք հայ ժողովուրդին 

կու տար իր առաջին պետականութիւնը: 

Անգլիացի հրապարակախօս ու փիլիսոփայ 
Aldous Huxley մի քանի դար առաջ ըսած է. 

“Liberties are not given… they are taken” 
Սարդարապատն ու Մայիս 28-ն մեզի 

չտրուեցան, զայն մենք առինք: 
Շուշին մեզի չտրուեցաւ, զայն մենք 

ազատագրեցինք: 

Արցախի Հանրապետութիւնը մեզի չտրուե-
ցաւ, զայն մենք նուաճեցինք: 

Յոյները երբ կ’երգեն իրենց յեղափոխական 
երգերը, որ բազմիցս լսած ենք Նարեկ Վարժա-

րաններու հանդէսներուն, կ’երգեն, “Πήραμε 
τ’Αργυρόκαστρο… και πάμε πάρα πέρα…” 

Վաղուայ մեր կատարելիք յաղթանակները, 
մեզի ոչ մէկը պիտի չտայ, մե՛նք պէտք է առնենք 

զանոնք: 

Իսկ խաղաղ պայմաններու տակ, հետեւեալ 
արժանիքները պէտք է զինուորագրենք մեր պայ-

քարի ընթացքին: 
Գաղափարներու շուրջ համախմբուած ծրագ-

րաւորում, երկար շունչի վրայ կորով, ինչպէս նա-
եւ` հաւատք բարիին: 

Միթէ այս հասկացողութիւնները չէի՞ն, որ կա-

րելի դարձուցին ստեղծել մեր փոքրիկ Հայաս-
տանը Կիպրոսի մէջ, հայախօս գաղութ, հետզհե-

տէ զօրացող կրթական համակարգ, Պաֆոսի մէջ 
զարգացող նոր գաղութ, աշխոյժ երիտասարդա-

կան, պատանեկան եւ սկաուտական կեանք, կա-
նոնաւոր հրատարակուող տպագիր մամուլ, մշա-

կութային եւ քաղաքական եռուզեր, մարդա-

սիրական ծրագիրներ դէպի Հայրենիք եւ Արցախ 
ու մեզ բոլորը միացնող մեր հին ըն-

կեր` Դաշնակցութեան 127 տարիներու վրայ եր-
կարող շունչն ու հաւատը, որ մեր բոլորին կը 

հասնի, Սարդարապատի ճանապարհով: 

Այսօր մեր մէջ ունինք Հ.Յ. Դաշնակցութեան 
անդամ երկու կուսակցական ընկերուհիներ, 

որոնք եկած են այլ շրջաններէ: Օրուայ բանա-
խօս՝ ընկերուհի Մարիա Գաբրիէլեան Սուրիայէն 

եւ ընկերուհի Վիոլէթ Պուլուճեան մեր Անգլիոյ  եւ 
նախապէս` Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 

կազմերէն: 

Կը գտնուին հոս, մեր հետ այսօր, նոյն հոգերը 
կիսելու, Հայաստանի անկախութեան տօնին առ-

թիւ նոյն դիմադրականութեան ոգին զօրացնելու 
եւ մեզ կամրջող նոյն ապագային մասին նոր 

խոստումներ տալու համար: 

Հակառակ որ գուցէ եւ ամբողջ կեանք մը հար-
կադրաբար կը գտնուինք հազարաւոր մղոններ 

իրարմէ հեռու, սակայն ամէն օր կը գործենք իբ-
րեւ մէկ մարմին եւ քաղաքականօրէն շարժող ու 

շնչող մէկ էակ: 

Ընկերուհիներ Մարիայէն եւ Վիոլէթէն գուցէ 
հեռու ապրելով՝ կրնանք սակայն կազմակերպա-

կանօրէն միասնական ոստումներ կատարել, ա-
ռանց միասին ժողովներ գումարելու, առանց բա-

նաձեւեր քուեարկելու, առանց ֆիզիքապէս մի-
ասին ըլլալու, որովհետեւ մեզի միացնող հայկա-

կան ուժը՝ Հ.Յ. Դաշնակցութիւնը, ներկայ է մեր 

մէջ: 
Ընկերուհի Մարիայի կազմակերպութիւնը Սու-

րիոյ մէջ բնազդօրէն գիտէր, թէ ճիհատիստնե-
րու սպառնալիքներու եւ վտանգին առջեւ, որոնք 

էին անոնք, որ զէնը ձեռին դիրքերու վրայ պէտք 

էին ըլլալ, պաշտպանելու հայկական թաղամա-
սերը: 

Ընկերուհի Վիոլէթին ապրած գաղութները, 
ժառանգուած բնազդով գիտէին թէ ե՞րբ պէտք է 

ճամբայ իջնէին ցոյցի եւ ե՞րբ ագտիվօրէն lobby-
իստական աշխատանք ծաւալէին: 

Լիբանանցի ընկերներու համար կուսակցա-

կան, մարտական ու պաշտպանական խումբերու 
մէջ իրենց կեանքը վտանգի տակ դնելը, կեանքի 

ձեւ էր: 
Բնական էր, որ Արցախի պայքարին ուղար-

կէինք մեր լաւագոյն տղերքը: 

Սպասելի էր, որ Շուշիի անհաւասար մարտին 
տայինք մեր ներկան: 

Հարցնել պէտք չէր, գիտնալու համար որ անց-
եալ տարուայ Արցախի քառօրեայ ազերինե-

րու յարձակումներուն դիմաց, մեր ջոկատները 
առաջին կը գտնուէին, առաջին գիծի վրայ: 

Իսկ վաղը, քանի դեռ մեր վրայ կը շողայ Մա-

յիս 28-ի պայծառ արեւը, քանի Հայաստանի կա-
ռավարման գործընթացին, հեռուէն դիտելու տեղ, 

Periclis-ի քարոզած քաղաքական մասնակցու-
թեան կը հաւատանք, եւ քանի այդ մասնակ-

ցութեամբ, պատասխանատուութիւն կը վերց-

նենք մեր ժողովուրդի ապագային հանդէպ, եւ 
վերջապէս, երբ 127 տարիներ ետք, դեռ կը 

սաւառնինք Հայ Յեղափոխական Դաշնակցու-
թեան յաղթական քամիին հետ, վստահ եղէք, որ 

հայ ժողովուրդը, ինչպէս իր արժանի տեղը գտաւ 

Սարդարապատի յաղթանակով եւ Մայիս 28-ով 
կնքուած պետականութեամբ, իր արժանի տե-

ղը կ’ունենայ յաւիտեան՝ ազգերու ընտանի-
քին մէջ: 

Վստա՜հ եղէք…: 

Այժմ բոլորս համախմբուած այս հայկական 

մարզադաշտի վրայ, կը նշենք իւրաքանչիւր հա-
յու սրտի մէջ բաժին գրաւած ամենապանծալի 

թուականը՝ 28 Մայիս 1918՝ Հայաստանի առաջին 

անկախութեան հռչակման տօնը:  
Այս թուականը պատմութեան մէջ իր անկիւ-

նադարձային տեղը ունեցաւ,եւ այլեւս դադրեցաւ 
սովորական թուական մը ըլլալէ մեզ համար:  

Ան դարձաւ սուրբ թուական՝ երբ հայը յարու-

թիւն առաւ դարերու զրկանքէ եւ երիտթուրքերու 
կողմէ ծրագրուած ցեղասպանութենէ:  

Ան դարձաւ փառք ու պատւոյ թուական, երբ 
հայու կամքն ու կորովը գործեցին միասնաբար, 

եւ Հայը կրկին ծնունդ առաւ յաղթանակ առ յաղ-

թանակ, հաստատեց իր վերականգնումն ու իրա-
ւունքներու պաշտպանումը եւ հռչակեց Հայաս-

տանի անկախութիւնը:  
Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի եւ Ղարաքի-

լիսէի ճակատամարտներու յաղթութիւնները ոչ 
միայն երաշխիքը դարձան Հայաստանի անկա-

խութեան, այլ հայ ազգին պարգեւեցին յոյսը դէ-

պի ապագայ, վստահութիւնը իր սեփական ոյժին 
եւ հաւատք հանդէպ պայքարի ու յաղթութեան:  

Այս հանդիսութիւնը թող նորոգէ մեր յոյսն ու 
հաւատքը նկատմամբ մե՛ր ոյժին, մե՛ր ազգին ու 

մե՛ր հայրենիքին. Մեր գիտակցութիւնը թող վառ 

պահէ, որ չկայ հայ՝ առանց Հայաստանի եւ Հա-
յաստան՝ առանց հայու:  

Թող մենք ձեռք ձեռքի բռնած, միասնական եւ 
անսասան քայլերով յառաջանանք մեր վեհ նպա-

տակներու ուղիով եւ կերտենք Ազատ Անկախ 
Միացեալ Հայաստան:  

Բարի գալուստ կը մաղթենք ձեզ եւ բարի վա-

յելում: 

ՀՅԴ ԿԻՊՐՈՍԻ ԿՈՄԻՏԷԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ԸՆԿ. ՍԻՄՈՆ 
ԱՅՆԷՃԵԱՆԻ ԽՕՍՔԸ ՄԱՅԻՍ 28-Ի ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԵԱՆ 

ԸՆԿՀ. ՄԱՐԻՆԷ ՄԱՆՈՒՇԵԱՆԻ 
ԲԱՑՄԱՆ ԽՕՍՔԸ 
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Մայիս 20-ի երեկոյեան, Ստրովոլոսի Քաղա-

քապետարանի ծայրէ ի ծայր լեցուած հանդիսա-
սըրահին մէջ, 850 հոգիի ներկայութեամբ, տեղի 

ունեցաւ «Ախթամար» խորագրով՝ Համազգայինի 
Նիկոսիոյ «Օշական» մասնաճիւղի տարեկան բա-

ցառիկ ելոյթը, լիբանանահայ տաղանդաւոր պա-
րուսոյց Գրիգոր Քէլէշեանի գեղարուեստական 

ղեկավարութեամբ:  

Երեք պարախումբեր՝ Համազգայինի Նիկոսիոյ 
«Սիփան», Պաֆոսի «Անի», ինչպէս նաեւ՝ Պետա-

կան Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանի նա-
խաձեռնութեամբ հիմնուած՝ «Նանոր» մանկա-

պատանեկան պարախումբերը, որոնց անդամնե-

րու ընդհանուր թիւը կը հասնէր 130-ի, ելոյթ ու-
նեցան պարարուեստի ճոխ յայտագրով մը։  

Հանդիսութեան ներկայ էին հրաւիրեալ բազ-
մաթիւ քաղաքական գործիչներ, պետական պաշ-

տօնատարներ, երեսփոխաններ, դեսպաններ եւ 

հիւպատոսներ, ինչպէս նաեւ համայնքային կա-

ռոյցներու եւ կազմակերպութիւններու ներկայա-
ցուցիչներ։ Մուտքի տոմսերը օրեր առաջ արդէն 

սպառած էին։ 
Երեք պարախումբերը յաջորդաբար ներկայա-

ցուցին 15 հայկական եւ 3 օտար պարերու փունջ 
մը։ Յայտագրի վերջաւորութեան ներկայացուե-

ցաւ հայկական «Ախթամար» սիրավէպը, որուն 

մտայղացումը, պարագրութիւնը եւ բեմադրու-
թիւնը մեծապէս գնահատուեցաւ ներկաներուն 

կողմէ: 
Յայտագրի աւարտին բեմ բարձրացան 3 պա-

րախումբերու 130 պարողները եւ «Գոհար» Սիմ-

ֆոնիք նուագախումբի «Դդմաճազ» ծանօթ երա-
ժըշտութեամբ կատարեցին ելոյթի խանդավառ 

փակումը, արժանանալով ներկաներուն երկա-
րատեւ յոտընկայս ծափահարութեան։  

«ՍԻՓԱՆ», «ԱՆԻ», «ՆԱՆՈՐ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԵՐԸ  
ՀԻԱՍՔԱՆՉ ԵՐԵԿՈՅ ՄԸ ՊԱՐԳԵՒԵՑԻՆ ԿԻՊՐԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ 



 Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» Մաս-

նաճիւղի 18-րդ Տարեկան Ընդհանուր Ժողովը 

տեղի ունեցաւ Ուրբաթ, 30 Յունիս 2017-ին ՀՄԸՄ-
ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ, Համազգայինի Կեդրոնա-

կան Վարչութեան ներկայացուցիչ ընկ. Մկրտիչ 
Մկրտիչեանի մասնակցութեամբ: 

Քննելէ ետք նախորդ տարուան գործունէու-
թիւնը, Ընդհանուր Ժողովը գտաւ որ շրջանա-

ւարտ Վարչութիւնը արդիւնաւոր աշխատանք 

տարած է մասնաճիւղի գործունէութեան բոլոր 
ոլորտներուն մէջ, յատկապէս «Սիփան» եւ «Անի» 

Պարախումբերու, Մշակութային Երեկոներու եւ 
Պաֆոսի ու Լիմասոլի համայնքներուն մէջ աշխա-

տանք տանելու կապակցութեամբ եւ այս գործու-

նէութիւնը աւելի ընդլայնելու եւ դէպի երիտա-
սարդութիւնը բացուելու առաջադրանքով առաւ 

համապատասխան որոշումներ: 
Ժողովի վերջաւորութեան միաձայնութեամբ 

ընտրուեցաւ վարչութիւն, բաղկացած հետեւեալ 
ընկերներէն. Արթօ Դաւիթեան (Ատենապետ), 

Ճորճ Թորոսեան (Քարտուղար), Մարինէ Դաւիթ-

եան (Գանձապահ), Օհան Ուզունեան եւ Ռոման 

Սերտեան: 

Ընդլայնելով իր մշակութային գործունէութիւ-
նը եւ տարածուելով դէպի այլ քաղաքներու հայ-

կական փոքր համայնքները, Համազգայինի Կիպ-
րոսի «Օշական» Մասնաճիւղի վարչութիւնը Շա-

բաթ, 17 Յունիսի երեկոյեան Մշակութային Երե-
կոյ մը կազմակերպեց Լիմասոլի «Նարեկ» վար-

ժարանի սրահին մէջ, որ մեծ ոգեւորութեամբ ըն-

դունուեցաւ տեղի փոքրաթիւ հայ համայնքին 
կողմէ: 

Երեկոյի նիւթն էր Շառլ Ազնաւուրի կեանքն ու 

գործը, որ հմտօրէն ներկայացուեցաւ Տիկին Նա-
ռա Սարդարեանին կողմէ, լսա-տեսողական նիւ-

թերու ընկերակցութեամբ: Ներկաները հետեւե-

ցան Ազնաւուրի կեանքի զանազան դրուագնե-
րուն՝ մանկութենէ մինչեւ խոր ծերութիւն, ծանօ-

թանալով անոր սէրերուն, գործընկերներուն, 
ամուսնութիւններուն եւ ընտանիքի անդամնե-

րուն, անոր երաժշտութեան, համբաւին ու հա-
մերգներուն:  

Տիկին Նառա լայն տեղ տուած էր Ազնաւուրի 

հայրենասիրական գործունէութեան եւ այն 
բարձր գնահատանքին ու պատիւներուն որ ան 

արժանացած է, թէ՛ հայրենի պետութիւններուն 

ու ժողովուրդին եւ թէ՛ համաշխարհային լսարա-
նին կողմէ: 

Ներկայացման վերջաւորութեան ներկաները 
բուռն ծափերով գնահատեցին Տիկին Նառայի 

ելոյթը, շնորհաւորելով զինք ու նաեւ Համազգա-

յինի վարչութիւնը, Լիմասոլի մէջ առաջին ան-
գամ այսպիսի ձեռնարկ մը իրագործած ըլլալուն 

համար: Բոլորին բաղձանքն էր, որ Համազգա-
յինը չմոռնայ զիրենք եւ այսպիսի ձեռնարկներով 

միշտ ներկայ ըլլայ Լիմասոլի համայնքէն ներս: 
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ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԻՊՐՈՍԻ «ՕՇԱԿԱՆ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ  
18-ՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ 

Հայ Օգնութեան Միութեան Կիպրոսի «Սօսէ» 
Մասնաճիւղի 29-րդ Ընդհանուր Ժողովը տեղի 

ունեցաւ 8 Յունիս 2017-ին, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակում-
բին մէջ: 

Ընդհանուր ժողովին մասնակից ընկերուհինե-
րը քննեցին նախորդ տարեշրջանի գործունէու-

թիւնը եւ գնահատանքով անդրադարձան կա-

տարուած աշխատանքին, որուն շնորհիւ կա-
տարուած են կարեւոր յատկացումներ թէ՛ ՀՕՄ-ի 

համահայկական ու հայրենական ծրագիրներուն 
եւ ներ-համայնքային կառոյցներու եւ ծրագիր-

ներու: Ապա, յաջորդ տարեշրջանի գործունէու-

թեան կապակցութեամբ եղան զանազան առա-
ջարկներ: 

Վերջաւորութեան տեղի ունեցաւ վարչութեան 
երկու անդամներու լրացուցիչ ընտրութիւնը, 

որով վարչութեան նոր կազմը կը բաղկանայ հե-
տեւեալ ընկերուհիներէն. 

Սիրվարդ Տէր Աւետիսեան (Ատենապետ), Եւա 

Այնէճեան (Փոխ Ատենապետ), Մէյպըլ Պայրաք-
տարեան (Քարտուղար), Մակի Մահտեսեան 

(Գանձապահ), Ալիս Թերզեան (Խորհրդական): 

Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան 
ատենապետ ընկ. Մկրտիչ Մկրտիչեան  

նորընտիր վարչութեան հետ: 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՅ 
ԼԻՄԱՍՈԼԻ ՄԷՋ 

ՀՕՄ-Ի ԿԻՊՐՈՍԻ «ՍՕՍԷ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ  
29-ՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ 

Շրջանաւարտ վարչութիւնը  
նորընտիր ընկերուհիներուն հետ 
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Չորեքշաբթի, 7 Յունիսին, տեղի ունեցաւ Նա-

րեկ Վարժարաններու տարեկան մարզահանդէսը, 
հովանաւորութեամբ Թեմիս Կաթ. Փոխանորդ՝ 

Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանի եւ նախա-
գահութեամբ Պետական Ներկայացուցիչ՝ Պրն. 

Վարդգէս Մահտեսեանի:  
Ներկայ էին Լառնաքայի Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. 

Տ. Մաշտոց Քհնյ. Աշգարեան, Նիկոսիոյ Հոգեւոր 

Հովիւ՝ Արժ. Տ. Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեան, Երեսփո-
խանական Ժողովի ատենապետ՝ Պրն. Սեպուհ 

Դաւիթեան եւ անդամներ, Ազգային Վարչութեան 
անդամներ, Նարեկ Վարժարաններու Հոգաբար-

ձութիւնը, կառոյցներու եւ միութիւններու ատե-

նապետներ եւ ներկայացուցիչներ, պատասխա-

նատուներ, ծնողներ եւ տասնեակ բարեկամներ։  
Աշակերտներու տողանցքէն ետք, տեղի ունե-

ցաւ Ջահավառութիւն: Կիպրոսի եւ Հայկական 
քայլերգներէն ետք, տեղի ունեցաւ Մարզիկներու 

երդում եւ ապա, ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ 
Տնօրէնուհի՝ Տիկին Վերա Մկրտիչեան-Թահմազ-

եան: Շուրջ 2 ժամուան մարզահանդէսին, աշա-

կերտները բաժնուած երկու խումբերու՝ «Սեւան» 
եւ «Շիրակ» մարզական ոգիով մրցեցան: Ձեռ-

նարկի աւարտին, Պրն. Ներկայացուցիչն ու Տնօ-
րէնուհին կատարեցին մրցանակաբաշխութիւն, 

առաջնակարգ դիրքեր գրաւող աշակերտներուն: 

 

 

ԼԱՌՆԱՔԱ՝ ՊՏՈՅՏ ԴԷՊԻ ՕՄՕՏՕՍ 

Մայիս 1-ին, Լառնաքայի Ս. Ստեփանոս եկե-

ղեցին լառնաքաբնակ մեր ազգայիններուն հա-
մար կազմակերպեց պտոյտ դէպի Լիմասոլի Օմո-

տոս գիւղը, որու ընթացքին շրջապտոյտի մաս-
նակիցները այցելեցին Օմոտոսի գիւղի հռչակա-

ւոր Սուրբ Խաչ եկեղեցին։ Յաջորդեց ճաշկերոյթ 

գիւղի ճաշարաններէն մէկուն մէջ։ 
 

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ՝ ՄԱՅՐԵՐՈՒ  
ՕՐՈՒԱՅ ԱՌԹԻՒ 

Մայիս 13-ի «Մայրերու Օր»ուայ առթիւ, Հայ Ա-
կումբի վարչութիւնը կազմակերպեց ընտանեկան 

ընթրիք մը «Chez Faina» ճաշարանին մէջ: 
Երեկոյի ընթացքին գործադրուեցաւ գեղար-

ւեստական կոկիկ յայտագիր մը, որու ընթացքին 

«Տարուան Մայր» հռչակուեցաւ Տկն. Մարի Սո-
մաքեանը: 

Լառնաքայի հոգեւոր հովիւ Տէր Մաշտոց Քա-

հանան իր խօսքին մէջ գնահատեց Հայ Ակումբի 
վարչութեան նախաձեռնութիւնը եւ դրուատեց 

Տկն. Սոմաքեանի արժանիքները, թէ՛ իբրեւ հայ 

մայր եւ թէ՛ իբրեւ հայրենասէր ու ազգանուէր 
հայուհի: Խօսք առաւ նաեւ Համազգայինի «Օշա-

կան» Մասնաճիւղի ատենապետ Արթօ Դաւիթ-
եանը, որ Համազգայինի անունով շնորհաւորեց 

վարչութեան կազմը եւ Տկն. Սոմաքեանը: 
 

հայրական խօսքը ունկնդրելու: 
Վերջաւորութեան տեղի ունեցաւ հիւրասիրու-

թիւն, ընկերական ջերմ մթնոլորտի մէջ: 

ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԱՐԶԱՀԱՆԴԷՍԸ 

ՀՕՄ-ի Կիպրոսի «Սօսէ» Մասնաճիւղի 11 Մա-
յիսի անդամական ժողովին հիւրն էր Թեմիս  նո-

րանշանակ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Տ. Խո-

րէն Արք. Տողրամաճեանը, որ ընկերուհիներուն 
խօսեցաւ մեր եկեղեցիին ու բարեսիրութեան 

առաքինութեան մասին նշելով, որ ՀՕՄ-ը իրեն 
համար հարազատ տուն մըն է: Սրբազանը իր 

խօսքի աւարտին պատասխանեց ընկերուհինե-
րուն ազգային ու եկեղեցական բնոյթի հարցում-

ներուն: 

Վարչութեան ատենապետ ընկհ. Վերա Դա-
ւիթեան ներկայ ընկերուհիներուն անունով շնոր-

հակալութիւն յայտնեց Սրբազանին մաղթելով, 
որ ապագային  դարձեալ  առիթը  կ՛ընծայուի  իր 

ՀՕՄ-Ի ՀԻՒՐՆ ԷՐ Տ. ԽՈՐԷՆ ԱՐՔ. ՏՈՂՐԱՄԱՃԵԱՆԸ 
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կամաւորներն են, որոնք հայկական բանակի 

պահեստազօրին խարիսխը կը կազմեն՝ պետա-

կան համապատասխան մարմիններուն հետ հա-
մադրաբար։ 

Իսկ Հ.Յ. Դաշնակցութիւնը վերացական աշ-
խարհին չի պատկանիր։ Ան բաղկացած է նոյ-

նինքն այդ գաղափարաբանութեան հաւատացող 

կամաւորներէն, համեստ անդամներ ըլլան 
անոնք, թէ միտքի ու բազուկի գործիչներ, կամ 

մինչեւ իսկ համակիր ժողովուրդ։ Այդ նոյն գոր-
ծիչներն էին, որոնք միս ու արիւն տուին, կեանքի 

վերածեցին իրենց հաւատացած գաղափարական 
սկզբունքները։ Այդ գործիչներն էին, որոնք թէ՛ 

Դաշնակցութեան ժողովական կարգով տրուած 

որոշումներուն եւ թէ՛ իրենց գաղափարական հա-
ւատամքին թելադրանքով, ղեկավարեցին մեր 

պատմութեան անկիւնադարձային փուլերը։ Նոյն 
այս գործիչներն էին, որոնք յաջողեցան համա-

ժողովրդային դիմադրութեան ալիք ու կամք 

ստեղծել 1918-ի Մայիսին (Արամ Մանուկեան), 
կարգ մը պարագաներու ալ՝ անձամբ ղեկավա-

րեցին զինուորական գործողութիւնները (Դրօ), 
այլ պարագաներու՝ «անձեւ քաոսէն» պետութիւն 

ստեղծեցին (չորս վարչապետները, ինչպէս եւ 
Նիկոլ Աղբալեան, Ռուբէն ու շատ ուրիշներ)։ 

Սփիւռքի մէջ, նոյն անկախութեան սերունդէն 

ետք եկողներն էին, որոնք քաղաքական դիմա-
գիծ տուին սփիւռքահայութեան, զայն դուրս բե-

րին ինքնանպատակ կարգավիճակէն, յաջողե-
ցան քաղաքական ազդակի վերածել Սփիւռքի 

հայութիւնը՝ Հայ դատի հետապնդման գործին 

մէջ։ Այդ մարդիկ եւս անուն ունէին, «շօշափելի», 
տեսանելի անձաւորութիւններ էին՝ Հրայր Մա-

րուխեան, տոքթ. Բաբգէն Փափազեան, Սարգիս 
Զէյթլեան, Աբօ Աշճեան, Հրաչ Տասնապետեան եւ 

բազում ուրիշներ, որոնք, դարձեալ, անշեղօրէն 

գործեցին Հ.Յ. Դաշնակցութեան որոշումներուն 
ու իրենց դաւանած գաղափարական սկզբունք-

ներուն համահունչ։ 
Ասոնք են չոր իրականութիւնները եւ կը կըրկ-

նենք՝ ՀՅԴ-ին անդամակցելու, անոր համակրելու 
կամ չհակակրելու հետ ոչ մէկ առնչութիւն ունին 

մինչեւ հոս ըսուածները։ 

Բուն խնդիրը հոն է, որ երբ Հայաստանի կամ 
Սփիւռքի մէջ կը նշուին նման անկիւնադարձային 

դէպքերու տարեդարձներ՝ առանց անդրադառնա-
լու նոյն այդ դէպքերուն ծնունդ տուող գաղափա-

րակա՛ն ենթահողին։ Սա էապէս վտանգաւոր 

երեւոյթ է։ 
Ճիշդ այս խնդրին էր որ վերջերս անդրադար-

ձան գաղափարի ընկերներէս Կարօ Արմէնեան 
(Ուաշինկթընէն) եւ Սեթօ Պոյաճեան (Լոս Անճելը-

սէն), դիմատետրով եւ մամուլով։ 
Կարօ Արմէնեանի բառերով՝ «Առանձնացնել 

անհատ դաշնակցական գործիչներ (երէկ Նժդեհն 

ու Անդրանիկը, այսօր Քաջազնունին, վաղը Արա-
մը, Լևոն Շանթն ու Նիկոլ Աղբալեանը), զանոնք 

խնամքով «անջատել» իրենց գաղափարական 
արմատներէն եւ կազմակերպական պատկանելի-

ութենէն եւ առհասարակ անտեսել այն փաստը, 

որ անոնք օրը-օրին գործած են ՀՅԴ մարմին-
ներու եւ ժողովներու որոշումներով, ոչ միայն 

բացարձակապէս անօրինաչափ պատմագիտու-

թիւն է, այլ բացայայտ դաւաճանութիւ՛ն՝ մեր նո-
րահաս սերունդին հանդէպ. ան նենգութիւն է 

ինքն իր ազգին հանդէպ։ Եւ անկախ պետակա-

նութեան նորմերով ՝ան քրէական յանցագոր-
ծութիւն է»։ 

Խնդրեմ, թող ո՛չ ոք փորձուի մեզի (դաշնակ-
ցականներուս) վերագրել ՀՅԴ-ի անուան յիշուած 

֊չյիշուած ըլլալու պարզունակութիւնը։ Բուն 

խնդիրը, ինչպէս վերը բնութագրեց Կարօ Արմեն-
եան, կը կայանայ հետեւեալ չորս փաստերուն եւ 

չոր տուեալներուն մէջ. 
Ա) ՀՅԴ-ի եւ մեր ժողովուրդի վերջին 125 տա-

րիներու պատմութիւնը սերտօրէն ընդելուզուած 
են։ 

Բ) Նոյն այս ժամանակաշրջանին արձանա-

գըրուած անկիւնադարձային դէպքերը կարելի չէ 
դուրս բերել իրենց այս «միահուսուած» նկա-

րագրէն։ 
Գ) Նոյն այդ դէպքերը ունեցած են համապա-

տասխան ղեկավարներ ու գործիչներ, որոնք 

գործած են համահունչ՝ ՀՅԴ մարմիններու եւ ժո-
ղովներու որոշումներուն եւ գաղափարական 

հիմքին։ 
Դ) Այս գաղափարական հիմքը մաս կը կազմէ 

հայ ժողովուրդին ու անոր մշակած քաղաքական 
մտածողութեան ստեղծած արժէքային համա-

կարգին եւ պատմական յիշողութեան, որ (դարձ-

եալ Կարօ Արմէնեանի բառերով) «մեր ազգային 
ոգիի ռազմավարական տարածքն է»։ 

Հետեւաբար, խօսիլ այս անկիւնադարձային 
դէպքերուն մասին (օրինակ, Մայիս 28, «Նեմե-

սիս») առանց ընդգծելու այս բոլորին առաջնոր-

դած քաղաքական որոշումներն ու գաղափա-
րական ոգին, կը նշանակէ խառնամբոխի վերա-

ծել մեր ժողովուրդը, կը նշանակէ զայն կտրել ու 
անջատել իր պատմական յիշողութեան ռազմա-

վարական արժէք ունեցող տարածքէն. բան մը, 

զոր մենք իբրեւ դաշնակցականներ, երբե՛ք թոյլ 
պիտի չտանք։ 

Մանկամտութիւն է ՀՅԴ-ի գաղափարականով 
ու որոշումներով առաջնորդուած գործիչներու 

դաշնակցական պատկանելիութիւնը «մկրատու-
մով» դուրս նետելու այս մօտեցումը։ 

Մանկամտութիւն է ՀՅԴ-ն իբրեւ թէ «գովա-

սանքէ» զրկելու մօտեցումը։ Այս կուսակցութիւ-
նը, պարոնայք, երբեք հետամուտ չէ եղած փառ-

քի։ Այս կուսակցութիւնը արեան ու զոհաբերու-
թեան խորհրդանիշ է եւ մենք վերոնշեալ հակա-

դաշնակցական մանկամտութեան ականատես 

կ’ըլլանք ամէն քայլափոխի, Հայաստանի մէջ, թէ՛ 
պետական եւ թէ մամուլի բնագաւառներէն ներս։  

Յօրանջելու աստիճան ձանձրացած ենք օրի-
նակներ թուելէ։ 

Յառաջիկայ տարի հարիւրամեակն է Հայաս-
տանի Հանրապետութեան հիմնադրութեան։ Սա 

լուրջ փորձաքար է հայրենի պետականութեան 

համար, թէ մեր պետական պատասխանատունե-
րը ինչքանո՞վ լուրջի պիտի առնեն նոյն այդ 

պատմական անկիւնադարձի գաղափարական 
խորքն ու ենթահողը հարազատօրէն ներկայաց-

նելու մարտահրաւէրը։ Պէտք է վերջ տրուին թիւ-

րըմբռնումներուն եւ շիլ հաշուարկներուն։ 
Լոս Անճելըս, 1 Յունիս 2017 

Շար. Էջ 14-էն   Ո՞ւր է գաղափարական... 

 

08 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 
Ուտելիքի Պազար 

ՀՄԸՄ-Հայ Երիտասարդաց Միութիւն 
 

13 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 20:00 
Դասախօսութիւն՝ Շահան Գանտահարեան 

Առաջնորդարանի «Իւթիւճեան» սրահ 
Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղ 
 

25 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 20:00 

Մշակութային Երեկոյ 
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ ակումբ 

Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղ 
 

03 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 19:30 
Երաժշտ. Երեկոյ նուիրուած Ս. Աբգարեանին 

«Փալլաս» սրահին մէջ 

Պետ. Ներկ. Գրասենեակ եւ ՄԿՀ Բարեկամներ 
 

15 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 

Հայկական Երեկոյ  

Նախագահական Պալատին մէջ 
 

22 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 20:00 

Մշակութային Երեկոյ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ ակումբ 
Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղ 

ՕՐԱՏԵՏՐ 

 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԻՊՐՈՍԻ «ՕՇԱԿԱՆ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ 
 

       Դասախօսութիւն՝ 
«Հայկական Տեղեկատուական Դաշտի Հարցերը» 

 

ՇԱՀԱՆ ԳԱՆՏԱՀԱՐԵԱՆ 
«Ազդակ» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր 

 
ՈՒՐԲԱԹ, 13 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2017, ԺԱՄԸ 20:00-ԻՆ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ «ԻՒԹԻՒՃԵԱՆ» ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ 

Մեզի կը մնայ 100-ամեակը վերածելու կամըր-
ջումի նոր փուլի մը, որ հիմնաքար ծառայէ ազգ-

պետութեան ամրակայման, ապահովութեան 

կռանման եւ ընկերային արդարութեան ժողո-
վըրդականացման: Եւ ինչպէս որ Ցեղասպանու-

թեան 100-ամեակէն առաջ մեր աչքերը արդէն 
ուղղած էինք դէպի նոր տասնամեակներ, սկսած 

էինք մեր Դատին հետապնդումը տարածել ցարդ 
անկոխ տարածքներ, նոյնպէս ալ Հայաստանի 

Հանրապետութեան 100-ամեակը պէտք է դառնայ 

հայրենիքի ամրակայման ու ապագային հետ կա-
մուրջներ երկարելու հանգրուան մը, որովհետեւ 

առանց նման տեսլականի, առանց միտքի ու գա-
ղափարի ճշմարիտ արժեւորման ո՛չ հայրենիքը 

եւ ո՛չ ալ ժողովուրդը կրնան պայծառ հեռանկար-

ներ ունենալ: 
Իսկ հայրենիքը միայն հող ու պետական կա-

ռոյցներ չէ, այլ ժողովո՛ւրդն է, իր հայրենաբնակ 
ու արտերկրի տարածքներով, ժողովուրդ, որ 

պարտականութիւնն ու իրաւո՛ւնքը ունի սեփա-

կան հողին վրայ բարգաւաճելու, թուական ու 
տնտեսական աճ արձանագրելու, ձերբազատելու 

ներքին ու արտաքին ամէն տեսակի մենաշնորհէ 
եւ արգելակող գործօններէ, մի՛շտ ու առաւելա-

բար վստահելով սեփական բազուկին: 

Շար. Էջ 13-էն  Միտքի ու... 

Արամի յուշարձանը պիտի բարձրանայ Երե-
ւանի կեդրոնը, որպէսզի, ի լուր եւ ի տես բոլո-

րին, մեր ժողովուրդը, անսալով Արամին կոչին, 

յայտարարէ. «Երեւանը չենք դատարկի մինչեւ 
մեր վերջին կաթիլ արիւնը»: Այդ վճռակա-

մութեամբ, ի լուր եւ ի տես բոլորին, հետեւելով 
Արամին, մեր ժողովուրդը պիտի յայտարարէ 

նաեւ. «Հայրենի ազատագրուած հողերը չենք 
դատարկի մինչեւ մեր վերջին կաթիլ արիւնը»: 

Երբ Արամի յուշարձանը խոյանայ շուտով վեր, 

Արամի ոգին եւ հայեացքը պիտի սեւեռեն նաեւ 
դէպի արեւմուտք` դէպի Երկիր, յուշելով բոլորին, 

թէ հայրենի բռնագրաւուած հողերը պիտի ազա-
տագրուին: Որովհետեւ, Արամը նաեւ յոյսի եւ 

կամքի աղբիւրն է` ամբողջական Հայաստանի 

նուաճման: Այս գաղափարներուն եւ իղձերուն, 
մեր անկատար տենչերուն ուխտավայրը պիտի 

ըլլայ Արամի կոթողը: 

Շար. Էջ 14-էն  Ուխտավայրը.. 

«Օրատետր»ին մէջ ձեռնարկներու նշումին 
համար կապուիլ խմբագրութեան հետ 

+357 99 633715 


