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Շաբաթ, 18 Յունուարին, Երեւանի Ազատութեան հրա-

պարակին վրայ տեղի ունեցաւ «Ընդդէմ պարտադիր կու-
տակային կենսաթոշակային համակարգի» քաղաքացի-

ական նախաձեռնութեան հաւաք-երթը, որուն կը մաս-

նակցէին նաեւ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական չորս 
խմբակցութիւնները` ՀՅԴ-ն, Ժառանգութիւնը, Բարգաւաճ 

Հայաստանը եւ Հայ ազգային քոնկրեսը: 
Հաւաք-երթին մասնակիցները կը պահանջէին Սահմա-

նադրական դատարանի 24 Յունուարի նիստին կասեցնել 

եւ հակասահմանադրական նկատել «Կուտակային կեն-
սաթոշակային բարեփոխումներու մասին» օրէնքը: 

Հաւաքին մասնակիցները կը վանկարկէին «Կասե-
ցում», «Յաղթանակ», «Մենք ենք տէրը մեր երկրին» եւ 

այլ կարգախօսներ: Անոնք պարզած էին «Ո՛չ գրպանա-
հատութեան», «Ո՛չ պարտադիրին», «Դուրս եկէք մեր գըր-

պանէն», «Ո՛չ իշխանական տզրուկներուն», «Ո՛չ հոգեւոր 

ամբարտաւանութեան» գրութիւններով պաստառներ: 
Հաւաքին ելոյթներով հանդէս եկան ՀՅԴ խմբակցու-

թեան պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեան, Ազգային ժողո-
վի Բարգաւաճ Հայաստան խմբակցութեան քարտուղար 

Նայիրա Զոհրաբեան, Ժառանգութիւն խմբակցութեան ան-

դամ Ռուբէն Յակոբեան, Հայ ազգային քոնկրես խմբակ-
ցութեան ղեկավար Լեւոն Զուրաբեան եւ շարժումին երի-

տասարդ կազմակերպիչները: 

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ԿԱՍԵՑՈՒՑ 
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՕՐԷՆՔԻՆ ԿԻՐԱՐԿՈՒՄԸ 

Սահմանադրական Դատարանը 24 Յունուարին որո-

շում տուաւ կասեցնելու Կուտակային կենսաթոշակային 

պարտադիր համակարգի մասին Հայաստանի օրէնքի գոր-
ծադրութիւնը` մինչեւ անոր սահմանադրականութեան 

հարցին անդրադառնալը:  
Սահմանադրական դատարանը կասեցուցած է «Կու-

տակային կենսաթոշակային համակարգի մասին» օրէնքի 
76-րդ յօդուածը, որ կը սահմանէ պատասխանատուութիւ-

նը` պարտադիր կուտակային վճարումները չկատարելու 

կամ ուշացումով կատարելու համար: 
Դատաքննութիւնը պիտի կայանայ 28 Մարտ 2014-ին` 

բանաւոր ընթացակարգով: 

ԲԱԶՄԱՄԱՐԴ ՑՈՅՑ՝ ԸՆԴԴԷՄ ԲԱԶՄԱՄԱՐԴ ՑՈՅՑ՝ ԸՆԴԴԷՄ   
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  
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ԱԶԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՆԽԵԼՈՒ 
ԸՆԹԱՑՔԻՆ ՀԱՅ ԶԻՆՈՒՈՐ ՄԸ  

ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԵՑԱՒ 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան բա-
նակի մամլոյ ծառայութիւնը յայտնեց, թէ Յուն-

ւար 19-ի կէս գիշերին ղարաբաղեան-ազրպէյճա-

նական զօրքերու սահմանագիծի հիւսիսարեւել-
եան (Ջրաբերդ) եւ հարաւարեւելեան (Կորգան) 

ուղղութիւններով ազրպէյճանական խումբերու 
հետախուզական բնոյթի համակարգուած փորձ 

կատարուած է:  

Հայկական կողմը ազրպէյճանական փորձը ձա
-խողութեան մատնած է` թշնամիին պատճառե-

լով նկատառելի մարդկային ու նիւթական կո-
րուստներ: Հայկական կողմէն նահատակուած է 

զինուոր մը` Արմէն Յովհաննիսեան: 
 

ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆ, ՄԻՐԶՈՅԵԱՆ 
ՍԱԴՐԻՉ ԵՒ ԱՆՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ 

ՆԿԱՏԵՑԻՆ ԱԶԵՐԻ ՅԱՐՁԱԿՈՒՄԸ 

Յունուար 20-ին Երեւանի մէջ տեղի ունեցաւ 

Հայաստանի եւ Արցախի արտաքին գործերու նա-
խարարներ Էդուարդ Նալբանդեանի եւ Կարէն 

Միրզոյեանի հանդիպումը, որու ընթացքին քըն-

նարկուեցան անցեալ տարի Հայաստանի եւ Ար-
ցախի արտաքին գործոց նախարարութիւննե-

րուն փոխադարձ գործակցութեան արդիւնքները 

եւ այդ ուղղութեամբ այս տարի իրականացուելիք 
աշխատանքները: 

Հայաստանի եւ Արցախի արտաքին գործոց 
նախարարութիւններու ղեկավարները ամփոփե-

ցին 2013-ի ղարաբաղեան հիմնախնդիրի խա-

ղաղ լուծման հոլովոյթը յառաջ մղելու ուղղու-
թեամբ իրականացուած քայլերը, արծարծեցին 

Ազրպէյճանի ապակառուցողական դիրքորոշման 
պատճառով բանակցային հոլովոյթին մէջ ստեղ-

ծըւած իրավիճակը: 
Հայաստանի հետ սահմանին եւ Արցախի հետ 

շփման գիծին վրայ Ազրպէյճանի կողմէն կազմա-

կերպուող սադրանքներու համայնապատկերին 
մէջ նախարարներ Նալբանդեան եւ Միրզոյեան 

անդրադարձան նախորդ գիշերուայ  ազրպէյճա-
նական յարձակող խումբերու ներթափանցման 

փորձերուն, որ յանգած էր կրտսեր տասնապետ 

Արմէն Յովհաննիսեանի մահուան:  
Նախարարները ազրպէյճանական կողմի այս 

յարձակումները գնահատած են իբրեւ սադրիչ եւ 
անպատասխանատու քաղաքականութեան հեր-

թական դրսեւորում եւ այդ շաբաթ ծրագրուած 
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց 

նախարարներու բանակցութիւնները խանգարե-

լու փորձ: 
 

ՕՀԱՆԵԱՆ ԿԸ ՎՍՏԱՀԵՑՆԷ, ՈՐ 
ԵՐԿՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՆ ՎՐԱՅ 
ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿԵԼԻ Է 

Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններուն վրայ 
իրավիճակը վերահսկելի է, եւ ժողովուրդին մօտ 

որեւէ մտահոգութիւն պէտք չէ ըլլայ, որովհետեւ 
մեր զինուորականները պատշաճ կերպով կը կա-

տարեն իրենց խնդիրը: Այս մասին, ըստ «Արմեն-
փրես»-ի, Հայաստանի կառավարութեան Յուն-

ուար 24-ի նիստին յայտարարած է պաշտպանու-

թեան նախարար Սէյրան Օհանեան` ներկայաց-
նելով վերջին օրերուն ազրպէյճանական կողմէն 

հրադադարի խախտման դէպքերը:  
«Յունուարի 19-ի լոյս 20-ի գիշերը հակառա-

կորդի ներթափանցման գործողութիւններու ան-

յաջող փորձէն յետոյ, երբ հակառակորդը Արմէն 
Յովհաննիսեանի հմուտ գործողութիւններուն 

շնորհիւ կրեց զոհեր եւ վիրաւորներ, Ազրպէյճանի 
դիրքերուն վրայ որոշակի լարուածութիւն կայ` 

արտայայտուած կրակոցներով եւ որոշակի խու-

ճապահար գործողութիւններով, որովհետեւ մտա-
հոգութիւն կայ, որ մենք պատասխան կու 

տանք», ըսած է Օհանեան: 
Նախարարը միաժամանակ յիշեցուցած է, որ 

հայկական կողմը անկանոն կրակոցներուն չի 
պատասխաներ, կը պատասխանէ միայն նպա-

տակային կերպով եւ արձակազէններու կրակոց-

ներուն: 
Նախարար Օհանեան լրագրողներուն ըսած է. 

«2013-ին բանակը, տարի մը եւս գտնուելով 
խրամատի մէջ, կատարեց իր մարտական խըն-

դիրն ու մեր նուիրեալ զաւակներու կեանքին 

գնով ստիպեց հակառակորդին զերծ մնալու յար-
ձակումներէ: Հակառակորդը համոզուեցաւ, որ 

սահմանին կանգնածը հայ զինուոր է, որ կը պայ-
քարի խաղաղութեան համար»: 

«Հակառակորդը յատկապէս աշխուժ էր Տաւու-

շի մէջ, եղան ներթափանցման փորձեր, ցաւօք, 

ունեցանք կորուստներ: Նոյնինքն այս պահուն 
ձեր ներկայութեամբ կ՛ըսեմ, որ կը հպարտա-

նամ  բոլոր զինուորներուն ծնողներով, որոնք հե-

րոս զաւակներ  լոյս աշխարհ կը բերեն: Այս պա-
հուն գլուխ կը խոնարհեմ բոլոր զինուորներուն 

առջեւ», ըսած է Սէյրան Օհանեան: 
Նախարարը ընդգծած է, որ անցեալ տարին 

լուրջ ձեռքբերումներու տարի էր. 

«Յիշատակման արժանի են յատկապէս մնա-
յուն աշխատանքները մարտական հերթապահու-

թեան կատարելագործման ուղղութեամբ: Մենք 
ամրապնդած ենք մարտական յենակէտերուն մէջ 

մեր ճարտարագիտական կառոյցները, ինչ որ նը-
ւազագոյնի կ՛իջեցնէ ներթափանցումներու կա-

րելիութիւնը», ըսած է ան: 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐԱՊԷՍ 
ՆՇԵՑ ԲԱՆԱԿԻ ՕՐԸ 

«Երբ հայ ժողովուրդը տեւական ընդմիջումէ 

ետք կը վերականգնէր իր անկախութիւնը, հայոց 
բանակը առաջին կայացած պետական կառոյցը 

դարձաւ: Հայաստանի զինեալ ուժերու ստեղծու-
մը մեր երկրին առաջին եւ մեծագոյն ձեռքբե-

րումն էր», Բանակի օրուան առիթով ուղղած իր 

շնորհաւորական ուղերձին մէջ նշեց Հայաստանի 
նախագահ Սերժ Սարգսեան: 

«Բառացիօրէն օրեր առաջ մենք վկան եղանք 
մեր երկրին սահմանները պաշտպանող զինուորի 

սխրանքին, որ իր կեանքին գնով կատարեց իր 

առաջադրանքը` պաշտպանելով այն ամէնը, ինչ 
որ սուրբ ու նուիրական է բոլորիս համար: Այսօր 

մեր աչքին առջեւ նոր սերունդը կը շարունակէ 
մեր բանակի եւ զինուորականութեան լաւագոյն 

աւանդութիւնները, որոնք ձեւաւորուած են տա-
կաւին Արցախեան հերոսամարտի օրերուն` մար-

տի դաշտին վրայ», յայտարարեց հանրապե-

տութեան նախագահը: 

«Մեր ժողովուրդի բոլոր հատուածները միա-

սին ձեւաւորեցին մեր բանակը ո՛չ թէ թուղթի 
վրայ, այլ կռուի դաշտին վրայ: Իրաւական ձեւա-

կերպումը եկաւ աւելի ուշ, բայց ճիշդ ժամանա-

կին: Ատիկա այն պահն էր, երբ մենք ամենայն 
իրաւունքով եւ հպարտութեամբ մեզ կրնայինք 

կոչել Հայաստանի Հանրապետութեան զինեալ 
ուժեր: Հայոց բանակը թէ՛ պատերազմի դաժան 

օրերուն, թէ՛ զինադադարի 20-ամեայ ժամանա-
կաշրջանին ապացուցած է եւ ամէն օր կ՛ապա-

ցուցէ, որ հակառակորդի յոխորտանքները ոչինչ 

կ՛արժեն, որովհետեւ սահմանին կանգնած է 
պատրաստուած եւ գիտակից հայ զինուորակա-

նը: Եւ պիտի կանգնի: Քսան տարին մեր պատ-
մութեան համար նոյնիսկ ակնթարթ ալ չէ: Մենք 

պիտի կանգնինք այնքան, որքան անհրաժեշտ 

է», ընդգծեց նախագահ Սարգսեան: 

 

 

 
 

Հրատարակութիւն ՀՅԴ Ազատամարտ 
Երիտասարդական Կեդրոնի 

 
Վարիչ Խմբագիր 
 Դաւիթեան Արթօ 

 
Խմբագիրներ 

Այնէճեան Վահան, Գազանճեան Յակոբ 
 

Աշխատակիցներ 
Դաւիթեան Նարեկ, Մանուշեան Մարինէ 

 
Էջադրում 

Դաւիթեան Արթօ 
 

Կայքէջ 
Մանուկեան Յակոբ, Կիւրիւնլեան Սեւակ 

 
ARTSAKANK Monthly published by 

“Azadamard” Armenian Youth Centre 
 

ΑΡΤΣΑΚΑΝΚ Μηνιαία Εφημερίδα 
Έκδοση Αρμενικού Κεντρού Νεολαίας 

Υπεύθυνος Έκδοσης - Αρτό Ταβιτιάν 

 
P.O.Box 21171, 1503 Nicosia, Cyprus 

www.artsakank.com.cy    
editor@artsakank.com.cy 



ԱՖՓ կը հաղորդէ, որ Ֆրանսայի նախագահ 

Ֆրանսուա Օլանտ Թուրքիոյ իշխանութիւննե-
րուն կոչ ուղղած է ճանչնալու Օսմանեան կայս-

րութեան մէջ 1915-ին տեղի ունեցած Հայոց ցե-

ղասպանութիւնը: 
Օլանտ այս յայտարարութիւնը կատարած է 

Անգարայի մէջ` Թուրքիա իր երկօրեայ այցե-
լութեան առաջին օրը Թուրքիոյ նախագահին 

հետ տրուած մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին: 
Օլանտ վերջին 22 տարուան ընթացքին Թուրքիա 

այցելող Ֆրանսայի առաջին նախագահն է: 

«Նման իրադարձութիւնները յիշելը միշտ ցա-
ւալի է, սակայն անհրաժեշտ», ըսած է Օլանտ` 

խօսելով ցեղասպանութեան մասին: Ան նաեւ 
աւելցուցած է, որ Ֆրանսան պիտի որդեգրէ Հա-

յոց ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող 

օրէնքը: Ըստ թրքական լրատուամիջոցներուն, 
ան այս վերջին հարցով յստակ ցուցանիշ մը չէ 

տուած, սակայն ընդգծած է, որ իրենք պիտի 
կատարեն «այն, ինչ որ օրէնքները կը թելադ-

րեն»: 

Հոլլանտ նշած է, որ այժմ անցեալի իրադար-
ձութիւններու ուսումնասիրութիւն տեղի կ՛ունե-

նայ: «Կարելին կ՛ընենք, որպէսզի հանրութիւնը 
ճիշդ տեղեկութիւն ունենայ», ըսած է ան ու աւել-

ցուցած, որ «Ֆրանսա պէտք է խօսի օրէնքի լեզ-
ւով եւ չքաղաքականացնէ ցեղասպանութիւննե-

րու ժխտումը քրէականացնող օրէնքին վերաբե-

րող խնդիրները»: 
Հոլլանտ ըսած է, որ շատ ցաւալի է վերանայիլ 

անցեալ պատմութեան, սակայն ամէն պարագա-
յի պէտք է ատիկա կատարել եւ հասնիլ հաշտեց-

ման: Իսկ այդ ուղղութեամբ, ըստ Ֆրանսայի նա-

խագահին, պէտք է աշխատանք տարուի «մինչեւ 
2015 թուականի ոգեկոչումները»: 

«Թէ.Ռէ.Թէ.Հապեր» կայքը կը հաղորդէ, որ 
Թուրքիոյ նախագահ Ապտիւլլա Կիւլ իր կարգին 

յայտարարած է, որ ճիշդ չէ այդ ցաւը փոխանցել 
սերունդներուն: «Այն, ինչ որ անհրաժեշտ է ընել, 

պատմութիւնը պատմաբաններուն ձգելն է: Մենք 

պատրաստ եղած ենք բանալու մեր բոլոր արխիւ-
ները եւ բացած ենք: Թրքական օրէնքներուն մէջ 

որոշակի խոչընդոտներ կային որոշ հարցեր քըն-
նարկելու համար, սակայն մենք փոխեցինք օրէ-

նըսդրութիւնը: Այժմ ամէն ինչ կարելի է քննար-

կել»: 
 «Թրքիշ Տէյլի Նիուզ» կը հաղորդէ, որ Կիւլ 

շեշտած է, թէ «ճիշդ ինչպէս ֆրանս-ալճերիական 
պարագային, այս հարցը առանձին չենք կրնար 

լուծել: Միացեալ աշխատանքի կարիքը կայ»` վե-

րահաստատելով այս հարցի քննարկման համար 
պատմաբաններու միացեալ յանձնախումբ մը 

ստեղծելու Թուրքիոյ կոչը: 
Յիշեցնելով, որ խօսքի ազատութիւնը եւրո-

պական արժէքներու մէկ կենսական մասն է, Կիւլ 
նաեւ ըսած է, որ այս վէճին երկու կողմերը պէտք 

է կարենան Ֆրանսայի մէջ իրենց տեսակէտները 

արտայայտել: «Մենք կը յարգենք այս հարցով 
Ֆրանսայի Սահմանադրական խորհուրդի վճի-

ռը», նշած է ան: 
Անուղղակի կերպով Հայաստանի եւ հայկա-

կան սփիւռքին անցեալի ցաւերը ետին ձգելու եւ 

զանոնք նոր սերունդներուն չփոխանցելու կոչ մը 
ուղղելով` Կիւլ Տարտանելի պատերազմէն ետք 

Աւստրալիոյ եւ Նոր Զելանտայի հետ Թուրքիոյ 
բարեկամութեան օրինակը տուած է: «Պէտք չէ 

այդ ցաւերը մեր զաւակներուն փոխանցենք: Փո-

խարէնը պէտք է մեր զաւակներուն միջեւ նոր 

բարեկամութիւններ հաստատենք», ըսած է ան: 

Փարիզի հայկական «Այբ Էֆ.Էմ.» ձայնաս-
փիւռի կայանի տնօրէն Վարդան Գաբրիէլեան 

յայտնեց, որ Oլանտ Թուրքիոյ մէջ օգտագործած 
է «ցեղասպանութիւններ» բառը եւ ոչ թէ` «Հայոց 

ցեղասպանութիւն» եզրը: 

 
ՕԼԱՆՏ ՀԱՆԴԻՊԱԾ Է ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔԻ 

ԱՅՐԻԻՆ ԵՒ ԵՂԲՕՐ ՀԵՏ 

Թուրքիա այցելութեան ընթացքին նախագահ 

Ֆրանսուա Օլանտ հանդիպում ունեցած է նաեւ 
Հրանդ Տինքի այրիին` Ռաքէլ Տինքի, եւ եղբօր` 

Օրհան Տինքի հետ: «Սի.Էն.Էն.Թիւրք» կը հաղոր-

դէ, որ հանդիպումը լրատուամիջոցներու համար 
փակ եղած է: 

Հանդիպումին աւարտէն ետք Օրհան Տինք 
լրագրողներուն ըսած է, թէ հանրութիւնը հետա-

քըրքրող որեւէ բան չէ քննարկուած: «Փակ, «ըն-
տանեկան» հանդիպում էր: Հանրութիւնը հետա-

քըրքրող ոչինչ խօսած ենք», ըսած է ան: 

Հանդիպումը տեւած է շուրջ կէս ժամ: Այն 
հարցումին, թէ հանդիպումին ընթացքին Հայոց 

ցեղասպանութեան նիւթը քննարկուա՞ծ է, Օր-
հան Տինք բացասական պատասխան տուած է: 

Իսկ Ռաքէլ Տինք հարցերու տարափին ի պատաս-

խան ըսած է. «Այնպիսի բան չկայ, որ դուք չգիտ-
նաք»: 

 

ՖՐԱՆՍԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ 
ՀԻԱՍԹԱՓՈՒԱԾ Է ՕԼԱՆՏԻ 
ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԷՆ 

Ֆրանսայի Հայ դատի գրասենեակի ղեկավար 
Հրաչ Վարժապետեան «Արմէնփրես»-ի հետ զրոյ-

ցի ընթացքին յայտնեց, որ Հայոց ցեղասպանու-

թեան 100-ամեակի նախօրեակին Ֆրանսայի նա-
խագահ Ֆրանսուա Օլանտ յստակ եւ շօշափելի 

քայլերու պիտի ձեռնարկէ Հայոց ցեղասպանու-
թեան ժխտումը քրէականացնող օրինագիծի որ-

դեգրման առնչութեամբ: 

«Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը քրէակա-
նացնող օրէնքի որդեգրման մասով ես կասկած 

չունիմ, որովհետեւ նախագահը շատ յստակ 
նշեց, որ նախագահական պալատը մտադիր է 

հարցը լուծել միայն օրէնքի սահմաններուն մէջ: 
Ասիկա մեզ կը հետաքրքրէ, որովհետեւ եթէ օրէն-

քի սահմաններուն մէջ հարցը պիտի լուծուի, 

ապա օրինագիծը պէտք է անցնի եւ գործադրուի: 
Համոզուած եմ, որ մինչեւ Հայոց ցեղասպանու-

թեան 100-ամեակը նախագահ Օլանտ յստակ եւ 

շօշափելի քայլերու պիտի ձեռնարկէ, մանաւանդ 
որ նախատեսուած է անոր մայիսեան այցելու-

թիւնը Երեւան, ուր օրինագիծին հետ կապուած 
յառաջադէմ եւ դրական յայտարարութիւն պիտի 

ընէ», նշեց Վարժապետեան: 

Մեկնաբանելով Թուրքիոյ մէջ նախագահ 
Օլանտի` պատմութեան հետ հաշուի նստելու 

հետ կապուած յայտարարութիւնը, ան ընդգծեց, 
որ ֆրանսական մամուլի լրատուութիւնը եւ նա-

խագահի յայտարարութիւնը էականօրէն կը 
տարբերին. ֆրանսական մամուլի հրապարա-

կումներուն մէջ կը նշուէր, որ նախագահը Հայոց 

ցեղասպանութեան ճանաչման կոչ ուղղած է, 
սակայն ան այդպիսի բան չյայտարարեց:  

«Այդ առումով հայ համայնքի ակնկալիքները 
չարդարացան: Նախագահի յայտարարութեան 

մէջ իրերը իրենց անուններով չէին կոչուած: 

Անընդունելի են նաեւ այն արդարացումները, իբ-
րեւ թէ գտնուելով Թուրքիոյ մէջ, նախագահը չէր 

կրնար նման յայտարարութիւն կատարել: Հայ 
դատի գրասենեակը պիտի շարունակէ հետա-

մուտ ըլլալ նոյն պահանջին` հասնելու վերջնա-
կան արդարութեան», բացատրեց Ֆրանսայի Հայ 

դատի գրասենեակի ղեկավարը: 

 

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԿՈՉԸ 
ԿԱՐԵՒՈՐ Է, ԲԱՅՑ  

ՈՉ ՇՐՋԱԴԱՐՁԱՅԻՆ 

Թուրքիոյ մէջ Ֆրանսայի նախագահ Ֆրան-
սուա Օլանտի կոչը Թուրքիոյ նախագահ Ապտիւլ-

լա Կիւլին` ընդունելու Հայոց ցեղասպանութիւնը, 
կարեւոր է, բայց ոչ շրջադարձային, Tert.am-ին 

յայտնեց ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական 

հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կի-
րօ  Մանոյեան: 

«Օլանտի յայտարարութիւնը պէտք է, ընդհա-
նուր առմամբ, գնահատել դրական, բայց ոչ շըր-

ջադարձային` հաշուի առնելով նաեւ նախագահ 
Օպամայի առաջին այցելութեան ժամանակ կա-

տարած յայտարարութիւնները: Բայց կարեւոր է 

այնքանով, որ արդէն երկրորդ պետութեան ղե-
կավարն է, որ Թուրքիոյ կ՛ըսէ, որ անհրաժեշտ է 

ընդունիլ սեփական պատմութիւնը», ըսաւ ան: 
Կիրօ Մանոյեան նշեց, որ Ֆրանսուա Օլանտ 

հաստատեց, որ Ֆրանսան պիտի ընդունի Հայոց 

ցեղասպանութիւնը ժխտելու համար քրէական 
պատասխանատուութեան ենթարկելու մասին 

օրէնքը: 
«Ան նաեւ Թուրքիոյ` Եւրոպական Միութեան 

անդամակցութեան մասին յստակ ըսաւ, որ անոր 
հասնելու համար Թուրքիա պէտք է բաւական եր-

կար ճամբայ անցնի եւ վերջաւորութեան, որ 

Ֆրանսայի կողմէ որոշումը պիտի տայ Ֆրանսայի 
ժողովուրդը», ըսաւ ան: 

Ինչ կը վերաբերի Ֆրանսուա Օլանտի յայտա-
րարութենէն ետք Թուրքիոյ արձագանգին, ապա 

Կիրօ Մանոյեան նշեց, որ ի հարկէ Թուրքիա իր 

կեցուածքը պիտի չփոխէր մէկ օրուան ընթաց-
քին: 

«Կիւլ կրկնեց Թուրքիոյ կեցուածքը, որ ասիկա 
պատմական խնդիր է եւ պէտք է հարցը տալ 

պատմաբաններուն, նաեւ ըսաւ, թէ ցաւը սերուն-
դէ սերունդ պէտք չէ անցնի, բայց ատիկա ըսաւ 

իրականութեան մէջ Օլանտի ըսածներուն հա-

կաճառելով, կը կարծեմ, որ այդքան ալ հիմնա-
կան չէ այս պարագային», ըսաւ ան: 
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ 
ԶՈՒԻՑԵՐԻՈՅ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ 

ՀՅԴ Ֆրանսայի Հայ դատի գրասենեակը կը 

հաղորդէ, որ ֆրանսահայ համայնքի պատուիրա-
կութիւն մը, կազմուած` ՀՅԴ Ֆրանսայի Հայ դա-

տի գրասենեակի եւ Ֆրանսահայ կազմակերպու-

թիւններու համակարգող խորհուրդի ներկայա-
ցուցիչներէ, 21 Յունուարին հանդիպում ունեցաւ 

Փարիզի մէջ Զուիցերիոյ դեսպանատան բարձրա-
գոյն անձնակազմին հետ` Տողու Փերինչեքի 

հարցով դատարանի ծանօթ որոշումին կապակ-

ցութեամբ: 
Մէկ ժամ տեւած հանդիպումին ընթացքին, 

հայկական պատուիրակութիւնը ընդգծեց, որ հա-
յութիւնը, իբրեւ մէկ ամբողջութիւն` Հայաստան 

եւ սփիւռք, իր բոլո՛ր հոսանքներով կ’ակնկալէ, 
որ Պեռն իր որոշումին մէջ մնայ յանձնառու եւ 

հաստատակամ ու անպայման վերադատ կար-

գով դիմէ Եւրոպական դատարանին, որուն իրա-
ւունքը սահմանուած է երեք ամիս` սկսեալ 17 

Դեկտեմբեր 2013-էն: Պատուիրակութիւնը շեշ-
տեց, որ այս ակնկալութիւնը համահայկական է 

եւ որ Զուիցերիա պարտի համապատասխան 

լուրջ ու յանձնառու կեցուածք որդեգրել: 
Զուիցերիական կողմը ուշադիր արձանագրե-

լով հանդիպման բովանդակութիւնը վստահե-
ցուց, որ Պեռն ամենայն պատասխանատըւու-

թեամբ կը վերաբերի այս խնդիրին` հակառակ 
շրջագայող այն կարծիքին, թէ Զուիցերիա ան-

հրաժեշտ ծանրութեամբ չի հակազդեր Եւրո-

պական դատարանի վճիռին, հաւաստելով, որ 
«նոյնիսկ եթէ ըստ տարաձայնութեանց` Պեռնի 

վրայ եղած են ուղղակի թէ անուղղակի թրքական 
ճնշումներ, որ ճիշդ չէ, Զուիցերիա միշտ ալ կը 

պահպանէ իր գերիշխանութիւնը եւ իրեն յարիր 

քաղաքական չէզոքութիւնը»: 
 

ԷՐՏՈՂԱՆ.  
«2015-Ի ՆԱԽՕՐԵԱԿԻՆ ՊԷՏՔ Է 

ՊԱՏՐԱՍՏ ԵՒ ԶԻՆՈՒԱԾ ԸԼԼԱՆՔ» 

«Հիւրրիյէթ Տէյլի Նիուզ» կը հաղորդէ, որ 
Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան, 

դիմելով արտասահմանի մէջ Թուրքիան ներկա-
յացնող հարիւրաւոր դեսպաններուն, այլ հարցե-

րու շարքին անդրադարձած է նաեւ Հայոց ցե-

ղասպանութեան հարցին: 
«Մենք բոլորս պէտք է պատրաստ եւ զինուած 

ըլլանք, այնպէս որ` 1915-ի դէպքերուն  նկատ-
մամբ ցուցաբերուի անկողմնակալ, գիտականօ-

րէն հիմնաւորուած եւ իրատեսական մօտեցում: 

Հայկական սփիւռքը իր աշխատանքները կը տա-
նի 1915-ի իրադարձութիւնները քաղաքական 

քարոզարշաւի վերածելու համար` կեղծելով 
պատմական իրողութիւնը: Մենք դէմ պիտի 

դնենք քաղաքական այս արշաւին` առաջ քա-
շելով պատմական եւ գիտական փաստեր», ըսած 

է Էրտողան: 

Դիմելով դեսպաններուն` Էրտողան անոնց 
թելադրած է հիւրընկալող երկիրներուն մէջ «ճըշ-

մարտութիւնը ըսել» «դաւադրական» փտածու-
թեան հետաքննութեան մասին` կոչ ուղղելով հե-

տաքննութիւնը ներկայացնել իբրեւ դաւադրու-

թիւն` Թուրքիոյ պետութեան դէմ: 

ՖՐԱՆՍԱՀԱՅԵՐԸ ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ 
ԿԸ ՅՂԵՆ ԶՈՒԻՑԵՐԻՈՅ  

Ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւննե-

րու համակարգող խորհուրդը պատրաստած է 
միջնորդագիր մը, որուն ճամբով Զուիցերիոյ կոչ 

ուղղած է բողոքարկելու Մարդու իրաւունքներու 
եւրոպական դատարանի վճիռը: 

Ֆրանսահայ կազմակերպութիւններու խոր-
հուրդը նշած է, որ միջնորդագիրը պէտք է տա-

րածուի ամբողջ աշխարհին մէջ, քանի որ եթէ եւ-

րոպական դատարանի վճիռը անվաւեր չճանչ-
ցուի, կրնան յօդս ցնդիլ Ցեղասպանութեան 

ժխտման դէմ հայերուն պահանջները:  
Որպէսզի միջնորդագիրը իրաւական ուժ ունե-

նայ, զայն պէտք է ստորագրէ առնուազն 100 հա-

զար մարդ: 
 

ԶՈՒԻՑԵՐԻԱ ՊԻՏԻ ՆՊԱՍՏԷ 
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 

ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ 

Զուիցերիոյ արտաքին գործոց դաշնակցային 
բաժանմունքի ղեկավար Տիտիէ Պուրքհալթեր 

ազրպէյճանական «Թրենտ» լրատու գործակա-

լութեան յայտնած է, որ Զուիցերիա, իբրեւ ԵԱՀԿ-
ի նախագահող երկիր, պիտի փորձէ Լեռնային 

Ղարաբաղի հարցին մէջ հակամարտող կողմե-
րուն միջեւ երկխօսութեան եւ փոխադարձ վստա-

հութեան ամրապնդման ուղիներ գտնել եւ ամ-
րապնդել գոյութիւն ունեցող միջնորդական մե-

քանիզմները: 

«Բացի ատկէ, Զուիցերիան պիտի փորձէ դիւ-
րացնել մարդկային յարաբերութիւններն ու 

աջակցիլ շրջանին մէջ քաղաքացիական հասա-
րակութեան նախագիծերուն», ըսած է ան: 

Պուրքհալթերի առաջարկով` դեսպան Անճելօ 

Կնատինճեր պիտի վարէ Հարաւային Կովկասի 
հարցերով յատուկ ներկայացուցիչի պաշտօնը: 

 

ՎԱՀԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ 
ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՄԷՋ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԴԵՍՊԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԵՑԱՒ 

Նախագահ Սերժ Սարգսեանի որոշումով, ՀՅԴ 

Բիւրոյի անդամ, կուսակցութեան խորհրդարա-
նական խմբակցութեան պատգամաւոր Վահան 

Յովհաննիսեան նշանակուեցաւ Գերմանիոյ մէջ 

Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ 
լիազօր դեսպան (նստավայրը` Պերլին): 

Խորհրդարանին մէջ Վահան Յովհաննիսեանը 
փոխարինեց ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմ-

նի անդամ Միքայէլ Մանուկեանը: 

ԱՍԱՏ Կ՛ԱՆԴՐԱԴԱՌՆԱՅ  
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 

Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ ԱՖՓ-ի 
հետ իր հարցազրոյցին ընթացքին յայտնած է. 

 «Սուրիոյ տագնապին ընթացքին ահաբեկիչ-

ներուն դրսեւորած դաժանութիւնն ու անմարդ-
կայնութիւնը մեզի կը յիշեցնէ այն ինչ 500 տարի 

առաջ տեղի ունեցած է միջնադարեան Եւրոպայի 
մէջ: Իսկ եթէ ատիկա համեմատենք աւելի մօտիկ 

ժամանակներու հետ, ապա կը նմանի օսմանցի-
ներուն կողմէ հայերու դէմ կատարուած կոտո-

րածին, երբ Թուրքիոյ տարածքին եւ Սուրիոյ մէջ 

սպաննուեցան մէկ ու կէս միլիոն հայեր եւ կէս 
միլիոն ուղղափառ ասորիներ»: 

 
ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ ԿԸ ՃԱՆՉՆԱՅ 
ԱՐՑԱԽԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ 

Լոս Անճելըսի քաղա-
քապետական խորհուր-

դը միջազգային հանրու-
թեան կոչ ուղղած է 

ճանչնալու Արցախի 
Հ ա ն ր ա պ ե տ ո ւ թ ե ա ն 

անկախութիւնը: Այդ կո-

չը կատարուած է բանա-
ձեւով մը, որուն հեղի-

նակն է քաղաքապետա-
կան խորհուրդի անդամ 

Փոլ Գրիգորեան: Հոն 

նշուած է, որ Լոս Անճելըսի ղեկավար մարմինը 
կը ճանչնայ Արցախի աշխուժօրէն զարգացող, 

անկախ եւ ինքնիշխան հանրապետութիւնը, որ 
ունի հազարամեայ պատմութիւն, եւ հայ ժողո-

վուրդի պատմութեան ու մշակոյթին համար նը-

ւիրական վայր մըն է: 
Քաղաքապետական խորհուրդի բանաձեւը 

վաւերացուեցաւ անցեալ տարի, 10 սեպտեմբե-
րին, Քալիֆորնիոյ նահանգային եւ տեղական 

քաղաքային իշխանութիւնները ներկայացնող 
պատուիրակութեան` Հայաստան եւ Արցախ այ-

ցելութեան նախօրեակին: Բանաձեւին մասին 

ցարդ պաշտօնական լրատուութիւն չէր եղած: 
Բանաձեւին մէջ ամրագրուած է նաեւ, որ 24 

Ապրիլ 2012-ին, Լոս Անճելըսի քաղաքապետա-
կան խորհուրդը Լոս Անճելըսն ու Շուշին հռչակեց 

քոյր քաղաքներ, ինչ որ Լոս Անճելըսի քաղա-

քապետական խորհուրդին կողմէ Արցախի եւ 
անոր ժողովուրդին նկատմամբ ընդգծուած 

դրական վերաբերմունքի առաջին արտայայտու-
թիւնը չէր: Արդարեւ, 2010-ին, Միացեալ Նա-

հանգներու երկրորդ մեծագոյն քաղաքի ղեկա-
վար մարմինը հանդիսաւոր ընդունելութիւն կազ-

մակերպեց ի պատիւ Արցախի նախագահ Բակօ 

Սահակեանին եւ անոր յանձնեց հռչակագիր մը, 
որուն մէջ ամրագրուած էր պատրաստակամու-

թիւն` սատարելու ժողովրդավարութեան ճամբով 
կայուն զարգացող երիտասարդ պետութեան ու 

անոր ժողովուրդին: Փոլ Գրիգորեանի հեղինա-

կած նոր բանաձեւը կը վերահաստատէ այդ 
պատրաստակամութիւնը: 

Լոս Անճելըսի քաղաքապետական խորհուրդի 
անդամները փաստաթուղթին մէջ նշած են. «Ար-

ցախի Հանրապետութեան ու ժողովուրդին կը 

մաղթենք խաղաղութիւն, բարգաւաճում եւ շա-
րունակական յաջողութիւններ, ու միջազգային 

հանրութեան կոչ կ՛ուղղենք ճանչնալու Արցախի 
Հանրապետութիւնը` իբրեւ ազատ, անկախ եւ 

ինքնիշխան պետութիւն»: 

 

 

 

 

 

Փոլ Գրիգորեան 



ՍԵՒԱՆ ՆՇԱՆԵԱՆ ԿԸ ԽՈՍՏԱՆԱՅ 
ՊԱՅՔԱՐԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ 

«Մարմարա» կը հա-

ղորդէ, որ բառարանագէտ 
ու շինարար Սեւան Նշան-

եան Յունուար 2-ին յանձ-
նուեցաւ Թորպալըի բան-

տի վարչութեան ու բան-

տարկուեցաւ երկու տար-
ւան պատիժով: Նշանեա-

նի դէմ քաղաքական բնոյ-
թի անհամար դատեր 

բացուած են, բայց այս դատապարտումը եկած է 

Շիրինճէի մէջ առանց արտօնութեան կառուցուած 
տուներուն համար: 

Նշանեան ըսաւ, որ կեանքը բանտին մէջ ալ 
կը շարունակուի եւ ինք վարժուած է բանտարկը-

ւելու, իսկ բանտէն ելլելէ ետք պիտի շարունակէ 
իր պայքարը: Ան նաեւ յայտնեց, որ Թուրքիոյ մէջ 

դատական համակարգը խայտառակ վիճակի մէջ 

է եւ ասիկա այլեւս ամէն մարդ գիտէ:  
«Թուրքիոյ մէջ այլեւս գոյութիւն չունի խելք, 

խղճմտանք ու մարդասիրական զգացում: Այսօր-
ւան խնդիրը Կիւլենի համայնքին կամ դատա-

խազներուն խնդիրը չէ՛, խնդիրը շա՛տ աւելի խո-

րունկ է: Ես բանտէն ելլելէ ետք ալ պիտի շարու-
նակեմ պայքարիլ», աւելցուց ան: 

 

«ՏԻՆՔԻ ՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ  
1915-ԻՆ ՍԿՍԱԾ ՀՈԼՈՎՈՅԹԻՆ 

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆՆ Է» 
Թրքական 

«Թի24» կայ-
քէջը կը հա-

ղորդէ, որ 
Պ ո լ ս ո յ 

«Ակօս» շա-

բաթաթերթի 
գ լ խ ա ւ ո ր 

խ մ բ ա գ ի ր 
Հրանդ Տինքի ընկերները Յունուար 7-ին Պոլսոյ 

մէջ շարունակուած դատավարութեան ընթացքին 
տեղի ունեցած բողոքի ցոյցին ժամանակ յայտա-

րարած են, որ Տինքի սպանութիւնը 1915-ին 

սկսած հոլովոյթին շարունակութիւնն է: 
Մամլոյ համար յայտարարութիւն կարդացած 

է Ահմեթ Իւմիթ նշելով, որ Տինքի սպանութիւնը 
հայու մը սպանութիւնն էր, որ պետութեան հա-

մար անպատժելի գործողութիւն է: 

«Տեղի ունեցածը այդ ազգային սովորութեան 
ծիրին մէջ կը տեղաւորուի: Հայու սպանութիւնը 

պետութեան համար տակաւին սովորական եւ 
անպատիժ գործողութիւն մըն է, եւ այս հոլովոյ-

թը անգամ մը եւս այդ կ՛ապացուցէ», ըսած է ան: 
Իւմիթ նշած է, որ այժմ կը շարունակուի Էրտո-

ղանի կուսակցութեան եւ կիւլենական շարժումին 

միջեւ տագնապը, սակայն երբ գործը հասնի հա-
յու` Տինքի սպանութեան, ապա այս երկու կող-

մերը միասնականութեան անուան տակ կը հա-
մախմբուին: 

 

ՑՈՒՑԱՐԱՐՆԵՐԸ ՏԻՆՔԻ ՀԱՐՑՈՎ 
ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՆ 

Հազարաւոր ցուցարարներ Յունուար 19-ին 

Պոլսոյ Թաքսիմ հրապարակին վրայ արդար դա-

տավարութիւն պահանջեցին հայազգի անուանի 
լրագրող, հայկական «Ակօս» շաբաթաթերթի 

խմբագրապետ Հրանդ Տինքի սպանութեան գոր-
ծով: 52-ամեայ Հրանդ Տինք սպաննուած էր 7 

տարի առաջ` 19 Յունուար 2007-ին: 

Թաքսիմի հրապարակին վրայ ցուցարարները 
կը վանկարկէին «Մարդասպան պետութիւնը 

պէտք է պատասխանատուութեան կանչուի» եւ 

«Բոլորս Հրանդ Տինք ենք, բոլորս հայ» կարգա-
խօսները: 

 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ  ՎԷՊԸ՝ 
ՆՈՊԷԼԵԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ 

Հայրենի «Akunq.net» 

կայքը կը հաղորդէ, թէ 
ռումանահայ գրող Վարու-

ժան Ոսկանեանի «Շշուկ-

ներու Մատեան» վէպը 
Ռումանիոյ, Իսրայէլի, Հա-

յաստանի գրողներու մի-
ութիւնները ներկայացու-

ցած են 2014-ի գրակա-

նութեան նոպէլեան մըր-
ցանակի:  

«Շշուկներու մատեան» վէպը հրատարակուած 
է 2009-ին Պուխարեսթի մէջ եւ դարձած հրատա-

րակչական տարուան ամենաբարձր գնահատա-
կանին արժանացած եւ ամենաշատ մրցանակներ 

ստացած գործերէն մէկը, որ կը պատմէ Հայոց 

Ցեղասպանութեան եւ 20-րդ դարու սարսափնե-
րուն մասին: Ցեղասպանութեան արհաւիրքներու 

եւ օտար ափերու մէջ վերապրիլ փորձող հայ տա-
րագիրներու մասին գրեթէ փաստագրական ճըշ-

գըրտութեամբ պատմող այս ցնցող գործը արժա-

նացած է միջազգային մամուլի եւ գրական շըր-
ջանակներու բարձր գնահատականներուն: 

Գիրքը թարգմանուած է շարք մը լեզուներով` 
հայերէն, ֆրանսերէն, սպաներէն, գերմաներէն 

եւ այլն: 

«Այս գիրքը արժանի է, որ աշխարհի բոլոր 
գրողներուն կողմէ ներկայացուի գրականութեան 

Նոպէլեան մրցանակի», Թէլ Աւիւի մէջ 2012 
Հոկտեմբերին վէպի ներկայացման ժամանակ 

ըսած է Իսրայէլի Գրողներու միութեան 
նախագահ Հերցել Հագագ:  

 

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ՝ ՃԻՄ ԹՈՐՈՍԵԱՆԻ  
Երեւանի Ս. Յովհան-

նէս Մկրտիչ եկեղեցւոյ 

մէջ տեղի ունեցած է ան-
ւանի ճարտարապետ Ճիմ 

Թորոսեանի հոգեհան-
գըստեան արարողութիւ-

նը, զոր կատարած է Ամե-

նայն Հայոց Գարեգին Բ. 
կաթողիկոսը: 

Կաթողիկոսը իր խօս-
քին մէջ խոր ցաւ յայտ-

նած է վաստակաւոր ճար-

տարապետ, ակադեմի-
կոս, Հայաստանի եւ արտերկրի մէջ մեծ ճանա-

չում ունեցող Ճիմ Թորոսեանի կորուստին հա-
մար` դիտել տալով, որ անոր նախագծած շէնքե-

րը, համալիր կառոյցները եւ կոթողները կը զար-
դարեն Երեւանը, Հայաստանի տարբեր քաղաք-

ները եւ կը կրեն մեծ ճարտարապետին հայրենա-

նըւէր ոգիի վառ կնիքը: 
Ճիմ Թորոսեան ծնած  է 18 Ապրիլ 1926-ին: Ան 

Երեւանի գլխաւոր ճարտարապետը եղած է 1971-
1981 թուականներուն: 1949-ին աւարտած է Երե-

ւանի Պոլիտեխնիկ հիմնարկը: 1954-ին աւար-

տած է Մոսկուայի Ճարտարապետութեան ակա-
դեմիան, 1957-էն ի վեր Հայաստանի Ճարտարա-

պետներու միութեան անդամ է: 
Ճիմ Թորոսեանի եւ համահեղինակներու նա-

խագիծերով Երեւանի մէջ կառուցուած են Սրտա-

բանութեան համալիրը, Հայաստանի պետակա-
նութիւնը խորհրդանշող յուշարձան-կոթողը, մեթ-

րոպոլիտէնի «Հանրապետութեան հրապարակ» 
կայարանը, «Կասկադ» յուշահամալիրը, Զար-

գացման հայկական դրամատունը, քաղաքա-
պետարանը` մայրաքաղաքի պատմութեան 

թանգարանով, ինչպէս նաեւ Սպիտակի կեդրո-

նական հրապարակի համալիրը, Մայր Աթոռ Ս. 
Էջմիածնի մուտքը եւ բացօթեայ խորանը: 
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ԼԵՒՈՆ ԽԵՉՈՅԵԱՆ 
Յունուար 8-ին մահացաւ հայրենի անուանի 

արձակագիր, ազատամարտիկ Լեւոն Խեչոյեա-

նը: 
Լեւոն Խեչոյեան ծնած է 1955-ին: 1983-ին 

աւարտած է Մանկավարժական հիմնարկի բա-
նասիրական բաժինը: 2000-ին «Սեւ գիրք, 

ծանր բզեզ» վէպին համար արժանացած է պե-
տական` «Ոսկէ եղէգն» մրցանակին: 

Խեչոյեանի գործերէն հանրածանօթ 

են՝ «Խնկի ծառեր», «Արշակ արքայ, Դրաստա-
մատ ներքինի», «Տան պահապան հրեշտակը», 

«Հողի դողը», «Յունիսի հինգը եւ վեցը», «Փու-
շը, Հայր, Փուշը»: 

 

 
 

ԱՐԱՄ ՂԱՐԱԲԷԿԵԱՆ 
Յունուար 11-ին  Միացեալ Նահանգներու 

մէջ 58 տարեկանին յանկարծամահ եղաւ Հա-
յաստանի Հանրապետութեան արուեստի վաս-

տակաւոր գործիչ, «Մովսէս Խորենացի» մետա-
լակիր, անուանի խմբավար Արամ Ղարաբեկ-

եանը: 

Ան տասներկու տարի շարունակ՝ մինչեւ 
2009 թուական, գլխաւորած էր Հայաստանի 

պետական կամերային նուագախումբը:   
Ծնած է Իրան՝ 1955-ին, ուսումը ստացած է 

Պոսթընի «Նիւ Ինկլընտ» երաժշտանոցին մէջ, 

ապա շարունակած է իր մասնագիտութիւնը 
Գերմանիոյ Մայնց քաղաքի երաժշտանոցին 

մէջ:  
Ղարաբէկեան 1983-ին հիմնած է Պոսթընի 

«Սիմֆոնովա» նուագախումբը, որուն ղեկա-
վարն էր  մինչեւ 1991: Ան ղեկավարած է 

բազմաթիւ նուագախումբեր՝ Չինաստանի, 

Խրուաթիոյ, Ուքրանիոյ եւ Գերմանիոյ մէջ: 
 

 

ԱՐՄԷՆ ՄԱԶՄԱՆԵԱՆ 
Յունուար 8-ին Երեանի Ս. Գրիգոր Լուսաւո-

րիչ բժշկական կեդրոնին մէջ իր մահկանացուն 

կնքեց Շարժապատկերի եւ թատրոնի պետա-
կան հիմնարկի նախագահ, «Գոյ» թատրոնի 

հիմնադիր բեմադրիչ Արմէն Մազմանեան: 
Անոր մահՈւան պատճառը լեարդի քաղցկեղն 

էր: 

Արմէն Մազմանեան 54 տարեկան էր, Շար-
ժապատկերի եւ թատրոնի պետական հիմնար-

կը կը ղեկավարէր երեք տարիէ ի վեր: 

ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ 

 

 

 

 



«ԱԶԴԱԿ» - Անդրադառնալով Մաքսային մի-
ութեան, ինչպէ՞ս կը գնահատէք անոր ազդե-
ցութիւնը  Հայաստանի գերիշխանութեան, ներ-
քին թէ արտաքին քաղաքակա-նութեան վրայ: 

ՄԿՐՏԻՉ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ.- Մաքսային միու-

թեան միանալու որոշումը թէեւ շատ յանկարծա-
կի ձեւով եղաւ,  բայց անակնկալ չէր: Երկու դա-

րերէ ի վեր Հայաստանի, հայկական աշխարհի 

ռազմավարական, աշխարհագրական դիրքը հո՛ն 
է` հիմնականին մէջ ապահովական նկատառում-

ներով: Իսկ եթէ ապահովական նկատառումները 
Հայաստանի ժողովուրդը եւ կառավարութիւնը կը 

մղեն հիւսիսի դրացիին գիրկը` հասկնալի է, որ 

դէպի հոն ընթանան նաեւ միւս մարզերը, որոնք 
կրնան ապահովութեան հետ չառնչուիլ. օրինակ` 

տնտեսութիւնը, կրթութիւնը, մշակոյթը եւ այլն: 
Գիտենք, որ վերջ ի վերջոյ Հայաստան կապուած 

է Ռուսիոյ, առանց սակայն մերժելու Արեւմուտքը: 
Միւս կողմէ` հայութեան ռուսասիրութեան 

վրայ շեշտաւորումը չափազանցուած է: Բայց 

վերջ ի վերջոյ, գիտենք, որ կան առհաւական 
կեցուածքներ, որոնցմէ մէկն է հայութեան եւ 

Ռուսիոյ հետ այդ կապը, մանաւանդ ներկայի 
պայմաններուն մէջ` վերջին երկու տասնամեակ-

ներու Թուրքիոյ բացայայտ դիրքորոշումներու 

լոյսին տակ: Այս բոլորին մէջ Հայաստանին ուրիշ 
ընելիք չի մնար: Հաւանաբար այս որոշումէն 

անակնկալի գալուն պատճառը յայտարարու-
թեան ձեւը եւ վայրն էին. եղածը պարտադիր 

ընտրանքի մը տպաւորութիւնը թողուց, բայց նոյ-
նիսկ եթէ ազատ ընտրանք ըլլար ատիկա, ես կը 

կարծեմ, թէ տարբեր բան պիտի չկատարուէր: 

Այս առնչութեամբ ճնշում բանեցնելու երեւոյթին 
մասին ըսեմ, որ միշտ ալ պետութիւններ տարբեր 

ձեւերով ճնշման տակ կ’առնեն այլ պետութիւն-
ներ: Դժբախտութիւնը այն է, որ այս պարագա-

յին երբ ա՛յս ձեւով կ’ընթանան դէպքերը, հոգե-

բանական այն ճնշումը, որ արդէն կայ հայու-
թեան վրայ, քիչ մը աւելի զգալի կը դառնայ: Ա՛յդ 

է Հայաստանի իշխանութիւններու թերութիւնը, 
որ անընդունելի ձեւով կ’ենթարկուին այդ ճնշում-

ներուն, որոնք կը բանեցուին ոչ միայն Ռուս-

իոյ,  այլ նաեւ ուրիշ կողմերու, նաեւ` Թուրքիո՛յ 
կողմէ: 

Կան նաեւ ուրիշ ճնշումներ, որոնք այսօր իսկ 
Հայաստանի եւ հայկական քաղաքական բեմին 

վրայ կը բանեցուին, բայց մենք այդ ճնշումները 
չենք զգար, որովհետեւ աւելի խելացի ձեւով կը 

կատարուին անոնք: 
 

Թերեւս բուն հարցը այս որոշումի որդեգըր-
ման մեքանիզմն է: Որեւէ քաղաքակիրթ երկրի 
մէջ այսպիսի տարողութեամբ որոշում տալու 
նախօրեակին ամիսներով քննարկում կ՛ըլլայ 
մամուլին մէջ, մասնագէտներու ճամբով հան-
րաքուէի կը դրուի եւ ի վերջոյ ղեկավարութիւնը 
այդ բոլորի լոյսին տակ որոշում կը կայացնէ: 
Սակայն այդ մէկը չեղաւ, յանկարծ որոշում 
տրուեցաւ եւ վերջ: 

Ճիշդ է, թէեւ պէտք է ըսել, որ այս գործընթա-
ցը սկսած էր վերջին յայտարարութիւններէն շատ 

առաջ. սակայն կար այն կարծիքը, որ տակաւին 

բաւական ժամանակ կայ այդ մասին մտածելու: 
Յայտարարութիւնը մէկ անգամէն եղաւ եւ ձգեց 

այն տպաւորութիւնը, թէ բիրտ ճնշում իրապէս 
բանեցուած է. ասիկա ճիշդ կրնայ ըլլալ: Սակայն 

շատ աւելի բիրտ եղաւ ժողովուրդին հակազդե-

ցութիւնը. ինչպէս արդէն ըսի, ինծի համար յըս-
տակ է, թէ Հայաստանի վրայ ճնշում ըլլայ կամ 

չըլլայ, որքան ես կը հասկնամ, որքան ես կը 
տեսնեմ, Հայաստանի բնակիչ հայութեան դիրքո-

րոշումը, Հայաստանի իշխանութիւններուն դիր-

քորոշումը եւ նաեւ սփիւռքահայութեան մէկ հըս-
կայ զանգուածին դիրքորոշումը միայն ա՛յս կըր-

նայ ըլլալ. այսինքն` ապահովական մարզին մէջ 
եթէ համաձայնութիւն ըլլայ, մնացեալները ինք-

նաբերաբար կը հետեւին: 
 

Զգալի տարբերութիւն կայ Ուքրանիոյ պա-
րագային, ուր բարձրացած աղմուկը կը շարու-
նակուի մինչեւ այսօր, իսկ Հայաստանի մէջ կայ 
լռութիւն մը, բացի մէկ պարագայէ, որ եղաւ 
Փութինի այցելութեան ընթացքին, որ կարծէք 
առաւելաբար հակափութին ցոյց էր, քան` հա-
կառուսական: 

Գիտէք, նախ երկու երկիրներ, երկու ժողո-

վուրդներ բաղդատելը ճիշդ չեմ գտներ, որով-
հետեւ Ուքրանիան հսկայ երկիր է, Հայաստանը` 

փոքր: Հայաստան միակտուր, միատեսակ բնակ-

չութեամբ երկիր է, մինչդեռ Ուքրանիոյ մէջ յըս-
տակ բաժանում կայ, թէ՛ մշակութային, թէ՛ նաեւ 

քաղաքական նախասիրութիւններու: Ուքրանիոյ 
արեւելքը ռուսամէտ է, իսկ արեւմուտքը, կրնամ 

ըսել, այդքան ալ ռուսամէտ չէ: Չեմ ըսեր անպայ-

ման գերմանասէր, եւրոպասէր է, բայց արդէն ալ 
ռուսամէտ չէ: Այդտեղը նորէն դեր կը խաղան 

մշակութային ուղղութիւնները. Ուքրանիան ունի 
երկփեղկուած հասարակութիւն: Այնպէս որ եր-

կուքին միջեւ այդ բաղդատականը ես պիտի չը-

նեմ: Հիմա  100 հազար, 200 հազար մարդոց հա-
ւաքուիլը անշուշտ ժողովուրդ է: Բայց ես մնաց-

եալ միլիոններու կարծիքը չեմ կրնար այս ձեւով 
չափել. ազատ ընտրութիւն կ’ըլլայ, եթէ ազատ 

ըլլայ, այն ատեն ժողովուրդը ինքզինք կ’ար-
տայայտէ: Ցոյց մը կազմակերպելը արուեստ է, 

արուեստի վերածուած է: Այսօրուան ցոյցերը 

այնքան ալ ինքնաբուխ չեն: 
Պատմութեան կը պատկանին նախորդ դարու 

70-ական թուականներու երիտասարդական ցոյ-
ցերը, որոնք Վիեթնամի պատերազմին դէմ կ’ըլ-

լային, խաղաղասիրական ցոյցեր էին, բռնատի-

րութեան եւ դրամատիրութեան դէմ կ’ըլլային. 
անոնք շատ աւելի ինքնաբուխ էին, քան այսօր-

ւան ցոյցերը, որոնք տեղի կ’ունենան շատ ան-
գամ ելեկտրոնային սարքերո՛վ ղեկավարուող 

քարոզչութեամբ: Ատենին գործածուած քարոզ-
չական միջոցները թէեւ շատ նախնական էին, 

սակայն շատ աւելի գաղափարական մօտեցում-

ներ կային, քան այսօր: Այդ է պատճառը, որ ժա-
մանակին սկսուած պոռթկում մը իր լրումին կը 

հասնէր, իսկ այսօր հազիւ կ’ունենանք այն տպա-
ւորութիւնը, որ երիտասարդութիւնը, հասարա-

կութիւնը զարթնում կ’ապրի, բայց հազիւ կէսին 

հասած կը նկատես, որ արդէն ամէն բան մարած 
է: Այնպէս որ նոյնը չէ երկու երկիրներուն պարա-

գան, չեմ կրնար ըսել, թէ ժողովրդային ընդվզում 

է, զգուշ եմ այդ արտայայտութիւններուն մէջ, 
այդ վերջնական ու բացարձակ կարծիքներու բիւ-

րեղացման մէջ: Բայց այդ բոլորը ժողովրդավա-
րութեան աստիճանէն կախեալ է: Արեւելքի մէջ 

գիտենք, որ ժողովրդավարութիւն չկայ, բայց 

արեւմուտքի մէջ արդեօք կա՞յ ժողովրդավարու-
թիւն: Ասիկա հարցական մըն է, որ պէտք է լու-

սաբանել: Եթէ ես իմ հակակշիռիս տակ առած եմ 
բոլոր լրատուական միջոցները եւ առտուընէ մին-

չեւ իրիկուն նոյն բանը կը հրամցնեմ ժողովուր-
դին, այդ ժողովուրդը ինչպէ՞ս կարծիք պիտի 

կազմէ, ինչպէ՞ս պիտի կողմնորոշուի: 
 

Իսկ արտաքին աշխարհին վերաբերումը 
տարբեր եղաւ Ուքրանիոյ եւ Հայաստանի գծով: 

Կայ այն մտածումը, որ հայերը վերջ ի վերջոյ 
փոքր ժողովուրդ են, արեւելքէն ազերիները կան, 

իսկ արեւմուտքէն` թուրքերը: Բայց եկէք նաեւ 

իրապաշտ ըլլանք, կարեւորութեան իմաստով, 
համաշխարհային բեմին վրայ Հայաստան բան 

մը կը ներկայացնէ անշուշտ, բայց մանաւանդ 
տնտեսական հսկայ Եւրոպան շահագրգռուած է 

աւելի Ուքրանիայով, քան` Հայաստանով: Հա-

յաստանը չբաղդատենք հսկայ պետութեան հետ: 
Հսկայ պէտք է ըլլանք, որպէսզի այդպիսի բաղ-

դատական կատարենք: 
 

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Ահ-
մետ Տաւութօղլուի Երեւան այցելութիւնը ունէր 
երկու ծալքեր` հայ-թրքական յարաբերութիւն-
ները եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը: 
Հայ-թրքական յարաբերութիւններու գծով ի՞նչ 
կարծիք ունիք: 

Դասական դարձած տեսակէտները միշտ յար-
գելի են, բայց ես այդ այցելութեան մէջ հայկա-

կան փոքր յաղթանակ մը կը տեսնեմ վերջ ի վեր-

ջոյ: Կը յիշեմ պատանեկութիւնս, 1965-ի 50-ամ-
եակէն առաջ, թէ հայկական տեսակէտները ի՞նչ 

աննշմարելի արձագանգ ունէին աշխարհի մէջ: 
Իսկ այսօր այդ արձագանգը մենք կը տեսնենք. 

ատիկա կը պարտինք անշուշտ սփիւռքահայու-
թեան տարած պայքարին` Հայոց ցեղասպանու-

թեան ճանաչման տեսակէտէն. այսօր նաեւ` Հա-

յաստանի պետականութեան, մանաւանդ որ Հա-
յաստանի եւ սփիւռքի միջեւ տեսակէտները նոյ-

նացան այդ ուղղութեամբ: Աննշան բան չէ լսել 
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարին բեր-

նէն, որ «տեղահանութիւն եղած է», եւ որ` «տե-

ղահանութիւնը անմարդկային բան էր»: Ասիկա 
ընդունիլ է, որ տեղահանութիւն եղած է: 

Ցեղասպանութիւն չ’ըսեր, ոչ ալ պիտի ըսէ թե-
րեւս յաջորդող 10-20 տարիներուն, սակայն ես 

պարտաւոր եմ հաշուի նստելու այն երեւոյթին 
հետ, որ այսօր Թուրքիոյ փողոցները կրնաս ցե-

ղասպանութիւն բառը լսել, թերթերու մէջ կար-

դալ, պաստառներու վրայ տեսնել. սրահ մը մըտ-
նել, ուր Հայոց ցեղասպանութեան մա-

սին  խորհրդաժողով կը գումարուի: Ասկէ հինգ 
տարի առաջ արգիլուած էր, կարելի բան չէր 

ասիկա, մարդիկ կը վախնային այդ բառերը գոր-
ծածելէ, կը վախնային հայութեան մասին խօսե-

լէ, կը վախնային հայերէն խօսելէ: Իսկ այսօր, 

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարը կը խօսի 
անմարդկային տեղահանութեան մասին, այ-

սինքն ցեղասպանութիւն բառէն միայն երկու 
քայլ անդին է: Ասիկա մենք պէտք եղած ձեւով 

չքննարկեցինք, չգնահատեցինք. այս երեւոյթը 
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ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Մկրտիչ Մկրտիչեանի հետ  
 

  «Կը Յուսամ, որ 2014-ին ազգային ամբողջական  
  համաձայնութիւնը կեանք կ՛առնէ»  

2013-ի վերջին երկու ամիսներուն, երեք 
իրերայաջորդ դէպքեր արձանագրուեցան հա-
յութեան կեանքին մէջ: Առաջինը՝ նախագահ 
Սերժ Սարգսեանի Մաքսային միութեան մի-
անալու որոշումն էր: Երկրորդը` Թուրքիոյ ար-
տաքին գործոց նախարար Ահմետ Տաւու-
թօղլուի Երեւան այցելութիւնը, եւ երրորդը` 
Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը խօսքի ա-
զատութեամբ արդարացնող Մարդկային իրա-
ւանց Եւրոպական դատարանի վճիռը:  

Այս երեք կարեւոր հարցերուն շուրջ «Ազ-
դակ»-ի միջազգային լուրերու խմբագիր Վահ-
րամ Էմմիեան զրոյց մը ունեցաւ ՀՅԴ Բիւրոյի 
անդամ Մկրտիչ Մկրտիչեանի հետ: 



այս բաները պէտք է տեսնենք, ինքնաբերաբար 

տեղի չունեցան ասոնք: Սակայն այցելութիւնը 

շօշափելի արդիւնք չտուաւ, ոչ դրական, ոչ ժըխ-
տական. թէ՛ հայկական թէ՛ թրքական տեսան-

կիւնէ, որովհետեւ այցելութիւն մըն էր, որ տեղի 
ունեցաւ ուրիշ ժողովի մը ծիրին մէջ: Ո՛չ թրքա-

կան կողմը խանդավառութիւն ցոյց տուաւ, ո՛չ ալ 

հայկական կողմը, որովհետեւ հայկական դիւա-
նագիտական կողմը կարծես վերջին հինգ-վեց 

տարիներուն բան մը սորվեցաւ, որովհետեւ այն-
քան ալ դիւրին չէ յանկարծ ամէն բան մէկ կողմ 

դնել եւ ըսել, թէ ասիկա կը ստորագրեմ: 

Քիչ առաջ ճնշումի մասին կը խօսէինք, այն 

ատեն ալ ճնշումի խօսք եղաւ եւ աւելի բացա-

յայտ էր հոն ճնշումը: Արդարեւ, Հայաստանի` 
փոքր երկրին եւ աւելի մեծ երկրի` Թուրքիոյ ար-

տաքին գործոց նախարարները նստած են, ար-
ձանագրութիւնները կը ստորագրեն, անոնց ետեւ 

կանգնած են  մեծ պետութիւններու նախարար-

ներ. ասիկա ահաւոր բան է, եւ ճնշումը այդ է, 
հո՛ն կը զգացուէր ճնշումը: Այս շրջանին մէկ բան 

կը զարմացնէ մեզ, թէ այդ ստորագրութիւնները 
ինչո՞ւ յետս չկոչուեցան: Հայաստանի իշխանու-

թիւնը կ՛ըսէ. «Հիմա աշխարհ կը տեսնէ, ես պատ-

րաստ եմ ստորագրելու, իրենք չեն ստորագրեր»: 
Միջազգային դիւանագիտութեան մէջ արտօն-

ւածը յոռեգոյն պարագային` «այո,՛ բայց»-ն է, 
«ոչ» ըսես կը նշանակէ դուն լաւ մէկը չես: Գան-

գատիլ, «ոչ» ըսել, «համաձայն չեմ» ըսել` դիւա-
նագիտութեան մէջ արտօնուած չէ: 
 

Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի ծիրին 
մէջ, Տաւութօղլուի Երեւան այցելութիւնը Ալիեւ
-Սարգսեան հանդիպումէն անմիջապէս ետք 
եղաւ, արդեօք Թուրքիա Երեւան ժամանելով 
կ՛ուզէ ձեւով մը «վարձատրե՞լ» Հայաստանը, 
նկատի ունենալով թէ դրական զարգացում մը 
ունեցաւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցին մէջ ու 
հիմա կ՛ուզէ դրական քայլ մը ունենալ (Հայաս-
տանի նկատմամբ): 

Ես առայժմ այդ ուղղութեամբ բան չեմ տես-

ներ, որովհետեւ թուրքերը միշտ ալ ըսած են, որ 
«մեր ազերի եղբայրները չենք նեղացներ», բայց 

չեմ կարծեր Ղարաբաղի հարցով այս այցելու-
թեամբ Հայաստան վարձատրուեցաւ: Տաւութօղ-

լու եւս քննադատուեցաւ իր վերադարձին, մանա-

ւանդ ընդդիմութեան կողմէ Հայաստան երթալէ 
առաջ իր ըրած յայտարարութեան համար: 

 

Տաւութօղլուի այցելութեան առիթով փոք-
րաթիւ մասնակիցներով ցոյց մը կատարուեցաւ 
եւ ստեղծեց երկու տպաւորութիւն, թէ` անիկա 
ծայրայեղ փոքրամասնութեան մը արարքն էր 
եւ` լռելեայն մեծամասնութիւնը Հայաստանի 
շրջափակման հարցով հետաքրքրուած չէ, անոր 
համար չմասնակցեցաւ ցոյցին: 

Կարծեմ սխալ մեկնաբանուած է. ցուցարար-
ներուն փոքրաթիւ ըլլալը այս հարցով Ցեղասպա-

նութեան, հայ ժողովուրդին, Երեւանի ժողովուր-
դին, հայ-թուրք յարաբերութիւններուն, Ցեղաս-

պանութեան հարցով շահագրգռուած չըլլալ չէ, 

այլ ընդհակառակը այդ այցելութեան կարեւոր 
չըլլալը, որովհետեւ նոյն այդ ժողովուրդը երբ 

ատենին արձանագրութիւնները պիտի ստորագ-
րըւէին տասնեակ հազարներով փողոց իջաւ, 

որովհետեւ այդտեղ կարծիք տալու հարց կար: 
Այստեղ կարծիք տալու կարիք չզգաց ժողովուր-

դը: Մինչդեռ հոն եկած էր զգացնելու. «Սփիւռքը 

համաձայն չէ, պրն. նախագահ, մե՛նք ալ համա-
ձայն չենք»: 

 

Վերջերս մարդկային իրաւանց Եւրոպայի 
դատարանը վճիռ մը արձակեց Հայոց ցեղաս-
պանութեան ժխտումին գծով, ինչպէ՞ս կը գնա-
հատէք այդ վճիռը: 

Գիտէք դատարանները միշտ որոշ քաղաքա-
կան գունաւորում կ՛ունենան. չեմ ըսեր ներքին` 

ազգային դատարանները, որոնք մանր կամ մեծ 
ոճիրներ, թերութիւններ, սխալներ կը դատեն: 

Ակնարկս միջազգային դատարաններուն կը վե-

րաբերի: Միջազգային դատարանը անպայման 
քաղաքական գունաւորում կ’ունենայ: Կայ` Լա 

Հէյի միջազգային դատարանը. դուք կը տեսնէք, 
թէ հոն դատուողը առհասարակ պարտուած կող-

մի մը ղեկավարութիւնն է: Յաղթական ոճրագոր-
ծը երբեք չէ դատուած այսպիսի դատարանէ: Ցե-

ղասպանութիւնը միայն արդարութեան հարց չէ, 

նաեւ քաղաքակա՛ն հարց է: Մնացեալը` խօսքի 
ազատութեան խնդիր է. փաստաբան չեմ, օրէ-

նըսգէտ չեմ, որպէսզի ձեզի օրէնքներու հիման 
վրայ բացատրեմ: Բայց շատ յստակ է, մեզի հա-

մար յստակ պէտք է ըլլայ` Թուրքիոյ քաղաքա-

կան կշիռը շատ աւելի մեծ է, քան` մերը: Ինչո՞ւ 
համար Միացեալ Նահանգներու մէջ չեն ձգեր, որ 

(Հայոց ցեղասպանութեան) բանաձեւը խորհրդա-
րան երթայ եւ քուէարկուի: Երբ այդ հանգրուա-

նին հասնի, իշխանութիւնը ամէն ճիգ կը թափէ, 

որ հայանպաստ բանաձեւը խորհրդարան չմտնէ, 
որովհետեւ ան գիտէ, որ երեսփոխանները քա-

ղաքական հաշիւ չեն ըներ անպայման. անոնք 
հաշիւ կու տան միայն իրենց խղճին եւ քուէար-

կող հասարակութեան: Մեր մօտեցումը այս հար-
ցով միշտ շատ զգացական եղած է: 

Ճափոնցիները, օրինակ, ցեղասպանութեան 

չեն ենթարկուած, սակայն պատերազմի վերջա-
ւորութեան ահաւոր ապտակ մը ստացած են: 

Անոնք պարտուեցան հիւլէական  զէնքերու գոր-
ծածութեան իբրեւ հետեւանք. աշխարհին վրայ 

պատերազմի մը ընթացքին երկու անգամ հիւլէ-

ական ռումբ պայթած է, այդ ալ Ճափոնի վրայ: 
Ցեղասպանութեան նկատառումով կատարուած 

չէր, բայց տասնեակ հազարներով մարդիկ ոչըն-
չացուած էին: Անոնք պաղարիւն մտածեցին` 

«մենք պարտուեցանք, որովհետեւ տկար էինք. 
մենք ասկէ յետոյ այսքան տկար ըլլալու իրա-

ւունք չունինք, պէտք է զօրանանք»: Ձեռնարկե-

ցին գործի եւ կարճ ատեն ետք դարձան աշխար-
հի հզօրագոյն տնտեսութիւններէն մէկը: 

Հայութեան մօտեցումը նոյնը չեղաւ: Ես չեմ 
ըսեր, որ զգացական պիտի չըլլանք. վերջ ի վեր-

ջոյ կատարուածը Ցեղասպանութի՛ւն է: Սակայն 

ճափոնական ուղին, այսինքն` հզօրացման ուղին 
դեռ լուրջ կերպով նկատի չէ առնուած: Գիտէք 

ի՞նչ կը յատկանշէ ժողովուրդ մը. ըստ ինծի` ազ-
գային, հաւաքական նուազագոյն ծրագիրը: Այդ 

ծրագրի սահմանումը մէկ պէտք է ըլլայ, կարելի 

չէ տարբեր ընդհանրական ծրագիրներ ունենալ: 
Իսկ այդպիսի ազգային համաձայնութիւն հա-

յութեան մօտ տակաւին չէ գոյացած: Կը յուսամ, 
որ (Ցեղասպանութեան) 100-ամեակի առթիւ այդ 

ազգային նուազագոյն ծրագիրը կեանք կ՛առնէ: 
Ասիկա կ՛ըսեմ, որովհետեւ յուսադրիչ երեւոյթներ 

կան: 
 

Արդեօք 2014-ին Լեռնային Ղարաբաղի հիմ-
նահարցին կամ հայ-թրքական յարաբերութիւն-
ներուն ինչպիսի՞ զարգացումներ կը նախա-
տեսուին: 

Կը կարծեմ, թէ անակնկալ նորութիւններ չեն 

ըլլար 2014-ին, որովհետեւ հակառակ երեւոյթնե-
րուն, կացութիւնը շատ աւելի յստակ է հիմա, 

քան` անցեալ կամ նախանցեալ տարի: Եթէ այդ 
երկու տարիներուն բան չպատահեցաւ, կը կար-

ծեմ 2014-ին եւս մեծ բան տեղի չ’ունենար: 
 

Շար. Էջ 6-էն   ՀՅԴ Բիւրոյի... 
Հրանդ Տինք՝  

Յաւերժօրէն Յաղթական  

 

 

 

 

 

 
 

 
Եօթը լման տարիներ անցան Հրանդ 

Տինքի սպանութենէն այս կողմ: Կեանքը 

շարունակուեցաւ իր հունին մէջ: Սար-

սափը շանթահարուած ըլլալու հոգեբա-

նութիւնը տարուէ տարի յանգեցաւ՝ իր 

տեղը թողելով գիտակցութեան: Թէեւ գի-

տակցութիւնը այդ նոյն պահուն՝ Հրանդի 

ինկած պահուն, յանգած էր եզրակացու-

թեան: Ոչ միայն մենք՝ Հրանդի անմիջա-

կան շրջանակը, այլ բովանդակ Թուրքիոյ 

բնակչութիւնը նոյն պահուն գիտակցեցաւ, 

թէ այս ոճիրին հեղինակը նոյնինքն պե-

տութիւնն է: Այլ կերպ մտածեցին միայն 

ուրացողները: 

Պատմութիւնը, պատմական իրողու-

թիւնը ուրացողները՝ ոճիրի հեղինա՛կն ալ 

ուրացան: Օրուան Իսթանպուլի Կուսա-

կալը, «Ակօս»ի աստիճաններուն վրայ 

շուրջինները համոզել կը ջանար, որ պա-

տահածը անհատական յանցագործու-

թիւն մըն էր: Այս պահուն, երբ կասկած 

չունինք ոճիրի հեղինակին մասին, նշա-

նակութիւն ալ չունի շարունակուող դա-

տավարութիւնը: Բայց Հրանդէն մեզի փո-

խանցուածը իր տողերուն մէ՛ջ է արդէն: 

«Պահ մը թողունք մեռածներուն մասին 

վիճաբանիլը եւ խօսինք վերապրողնե-
րուն մասին» ըսած էր Հրանդ Տինք: Շու-

տով պարզուեցաւ, որ ուրացումը որդեգ-

րողները շա՛տ աւելի անհանգիստ պիտի 

ըլլային վերապրողներու մասին խօսելով: 

Անոնց առաջին սարսափը յայտնի 

դարձաւ, երբ բազմահազարներ վանկար-

կեցին՝ «Բոլորս Հայ Ենք» կարգախօսը: 

Իրենք ալ գիտէին, որ այդ զանգուածը հայ 

չըլլալով հանդերձ՝ մէկ կողմ շպրտած էր 

ամբողջ հանրապետութեան շրջանին տի-

րող հայատեաց քարոզչութիւնը եւ տէր կը 

կանգնէր հալածուած, սպաննուած հա-

յուն: Սարսափ պատեց նաեւ պահպանո-

ղական հայերը, բայց Հրանդ Տինք իր վեր-

ջին հանգստարանին մէջ հանգիստ կը 

ննջէ՝ հպարտութիւն պարգեւելով իր գա-

ղափարակիցներուն: 
 

“ԱԿՕՍ” 
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Ժամանակակից ընկերութիւններու դիմագրա-

ւած մեծ հարցերէն մէկն է արտագաղթ-ներգաղ-
թը, համաշխարհայնացման ալեկոծութեան մէջ, 

որ ծնունդ կու տայ հակասական կարծիքներու` 

տնտեսական, մշակութային, քաղաքական եւ 
ազգային ենթահողի վրայ, աւելին` հակամար-

տութիւններու: 
Ցարդ կը խօսէինք նոյն ընկերութեան կամ 

աշխարհագրական նոյն գօտիին մէջ անհաւասա-
րութիւններու, անոնց յառաջացուցած հակամար-

տութիւններու եւ սրբագրութիւններու մասին: 

Ներառեալ`գաղթ-ներգաղթը: Ներկայիս այս մօ-
տեցումները իրապէս աննշան դարձած են, եւ դէմ 

յանդիման կը գտնուինք աղէտներու եւ ողբեր-
գութիւններու, որոնց լուծման համար եղած ա-

ռաջարկները յաճախ նեղ իմաստով շահախըն-

դրական են, ընտրական-դիրքապաշտական, են-
թագաղափարախօսական: 

Տասնամեակ մը առաջ փորձ կ’ըլլար կացու-
թիւնները բացատրել զարգացած-ճարտարար-

ւեստականացած հիւսիսի եւ հարաւի թերաճ եր-
կիրներու տարբերութեամբ: Ներկայիս, համաշ-

խարհայնացման ծիրին մէջ տեղի կ’ունենան 

մարդկային համրանքի անզսպելի եւ զանգուա-
ծային տեղափոխութիւններ, տնտեսութեան, 

ազատութեան ձգտումի եւ դեռ բնութեան տա-
րերքի ճնշման ներքեւ: Կան կղզիներ, որոնք հե-

տըզհետէ ծովամոյն կ’ըլլան, անհող եւ անհայրե-

նիք ձգելով բնակիչներ, որոնք կ’ընդունուին այլ 
երկիրներ, օրինակ Նոր Զելանտա: 

Մոլորակի բնակչութեան նոր քարտէս մը գըծ-
ւելու ընթացքի մէջ է, մարդկային նոր խճանկար 

մը, ինքնութիւններու գումարումով եւ ոչ իսկա-

կան համադրումով, քանի որ քաղաքակրթու-
թիւնները եւ մշակոյթները դեռ չեն կրցած հետե-

ւիլ, իւրացնել եւ պատշաճիլ նոր դրութեան: 
Նոր ստեղծուող այս մարդկային նոր խճա-

նըկարը արդէն ցոյց կու տայ, որ արժէքներու եւ 
կենցաղի հասարակ յայտարարի մը բացակայու-

թեան, կը ստեղծուի պայթիւնավտանգ կացու-

թիւն մը, զոր կարելի չէ վնասազերծել անգիտա-
նալով, բամպակէ խօսքերով: 

2002-էն ի վեր, Իտալիոյ բացերը գտնուող 
Լամբետուզա կղզին հասնելով Եւրոպա մտնելու 

նպատակով իրենց երկիրներէն մեկնածներէն 

(Լիպիա, Սուրիա եւ ափրիկեան այլ երկիրներ) 
3300 հոգի ալիքներու զոհ գացած են: Աւելի՛ն. 

1990-էն ի վեր, ուրիշ 20,000 հոգի մեռած են Եւրո-
պայի դարպասներուն առջեւ: Իրենց երկիրներու 

թշուառութենէն, կռիւներէն, իշխանութիւններու 
փտածութենէն եւ սնունդի պակասէն տառապող-

ներ «աւետեաց երկիր» չեն հասած, չեն կրցած 

հասնիլ: Ուրիշ հազարաւորներ հասած են եւ կը 
հասնին յոյսերով եւ երազներով, կը գտնեն նոր 

տեսակի թշուառութիւն: Եւրոպական երկիրները, 
հակառակ իրենց «մարդասիրական» ճառերուն, 

աշխարհը հարուածող տնտեսական տագնապի 

եւ «դրամի միջազգային կայսերապաշտու-
թեան» (Պիոս ԺԱ. քահանայապետ, 1931) իբրեւ 

հետեւանք, չեն գտներ իրենց մարդասիրական 
ցանկութիւններուն պատասխանը: Եւ ծնունդ 

կ’առնեն անխուսափելի հակամարտութիւններ, 

բնիկները` իրարու դէմ, դէմ նաեւ նոր հասնող-
ներու: 

Հիւսիս-հարաւ տարբերութիւնը կարելի 
չէ հարթել հարաւը հիւսիս փոխադրելով, 

ինչ ալ ըլլան ամբոխավարական ընթացիկ տա-
րազները: Հակառակ այն թեթեւ կշռող կարծիքին, 

որ դէպի եւրոպական երկիրներ գաղթականա-

կան հոսքը դրական պատեհութիւն մըն է Եւրո-
պայի համար, այդ դրականութիւնը նախ ժամա-

նակաւոր կրնայ ըլլալ, աշխատաւոր ուժի ներած-
ման որպէս հետեւանք, այդ ալ աշխատանքներու 

համար, որոնցմէ բնիկները կը խուսափին: Բայց 

այդ գաղթականներու զաւակները պիտի չշարու-
նակեն իրենց ծնողներու գործը, կրթութիւն պիտի 

ստանան: Չի խօսուիր այդ գաղթականութեան իր 

բնական միջավայրէն, հարազատ մշակոյթէն եւ 
արժէքներէ հեռացման մասին, որ հոգեբանական 

եւ ինքնութեան պահպանման տեսանկիւնէ բա-

ցասական հետեւանքներ ունի: 
Գաղթականութեան հարցին կարելի չէ, պէտք 

չէ մօտենալ շահախնդրական եւ եսասիրական 
պատճառաբանութիւններով (նաեւ գաղափարա-

խօսական-քաղաքական), անտեսելով մարդու եւ 
մշակոյթի բնական զարգացումը անոնց հարա-

զատ միջավայրին մէջ: Աւելի մարդկային եւ ա-

ռողջ մօտեցում պիտի ըլլար տեղւոյն վրայ ստեղ-
ծել աշխատանքի եւ կեանքի բնական զարգաց-

ման պայմանները. սնունդի, աշխատանքի, ա-
ռողջապահութեան, կրթութեան, բարեկեցու-

թեան: Այսօրուան «վայրագ» եւ անիշխանական 

գաղթականութիւնը հազիւ թէ ոմանց համար բա-
րիք կ’ըլլայ, բայց լքուող եւ ընդունող ընկերու-

թիւններու պարագային ան իր մէջ կը կրէ չարի-
քի ախտը. հակամարտութիւններ, թշուառութեան 

շարունակութիւն, հոգեբանական եւ մշակութա-
յին: Ինչպէս ըսի, այս հարցերուն գաղափարա-

խօսական ճառով մօտենալ` կացութիւնները կը 

խճճէ: 

Ի հարկէ, միամիտ պէտք չէ ըլլալ: Խուժող 

գաղթականութեան դրդապատճառներէն մին է, 

հաւանօրէն չխոստովանուող կարեւորագոյնը, 
նոյնինքն Եւրոպայի յարաբերութիւնները գաղ-

թականութեան մղող երկիրներուն հետ: Անցեա-
լին, եւ այսօր, անոնց նախանիւթերուն շահագոր-

ծումը, յաճախ փտած իշխանաւորներու մեղսակ-

ցութեամբ, եւ աժան աշխատուժի չարաշահումը 
հիմնական պատճառներ են:  Երբ Եւրոպայի եւ 

Միացեալ Նահանգներու արդիւնաբերութիւնը կը 
փոխադրուի Պանկլատէշ, Հնդկաստան, Չինաս-

տան, Մարոք եւ այլուր, ան նպատակ չունի ժո-
ղովուրդներու կենսամակարդակի բարելաւումը, 

այլ աժան աշխատուժի չարաշահումը: Բարիք 

չ’ըլլար տեղացիին համար, քանի որ փշրանք-
ներու համար մանուկներ անգամ կ’աշխատին, եւ 

եւրոպական երկիրներու մէջ արդիւնաբերական 
ամբողջ հատուածներ կանգ կ’առնեն, աճեցնելով 

գործազրկութիւնը: Բացասականութիւնները կը 

գումարուին: 
Պարզ է. նպատակ չէ մարդը եւ անոր բարեկե-

ցութիւնը, այլ Պիոս ԺԱ. սրբազան պապին ըսա-
ծին պէս` «դրամի միջազգային կայսերապաշտու

-թիւնը» (շրջաբերական-նամակ – encyclique 

Rerum Novarum, 1931): Հետեւաբար, «թուքով 
կպցրած» լուծումները ոչինչով կը սրբագրեն կա-

ցութիւնը, այլ կը վատթարացնեն: 
Տարբեր երկիրներէ ներգաղթը եթէ ըստ կարե-

լիութիւններու եւ պահանջի չի կազմակերպուիր, 
կը դառնայ չարիք ե՛ւ ընդունողին, ե՛ւ ընդունուո-

ղին համար: Բազմաթիւ երկիրներէ տեղի ունե-

ցող զանգուածային գաղթերը նկատի ունին ո՛չ 
կարելիութիւնները, եւ ո՛չ պահանջը: Կ’աճին մեծ 

քաղաքներու շուրջ կամ կեդրոնը թշուառութիւնը, 
բնակարանային վատ պայմանները, առողջա-

պահական ծանրակշիռ հետեւանքներով: Միա-

մըտութիւն է հաւատալ, որ ժամանակը պիտի 
լուծէ հարցերը, նորերը պիտի մերուին հիւրընկալ 

ընկերութեան, երբ նկատի կ’ունենանք լեզուա-

կան, մշակութային, արժէքներու, կրօնական, 
կենցաղի, եւ ինչու խուսափիլ ճշմարտութենէ, 

մորթի գոյնի եւ դիմագծութեան տարբերութիւն-

ները: Կրօնը միայն խիղճի հարց չէ, այլ աշխար-
հը ընկալելու եւ տեսնելու խոր ըմբռնում, որ կը 

յառաջացնէ յաճախ նաեւ այլամերժութիւն: Անց-
եալը եւ անմիջական ներկան եթէ դիտենք, փաս-

տերը կը տեսնենք: 

Ներգաղթողներու ինքնութիւնը եւ մշակոյթը 
պէտք է յարգել, բայց ներգաղթողները իրենք պի-

տի պատշաճին հիւրընկալ երկրի կարգուսարքին 
եւ օրէնքներուն, առանց ակնկալելու, որ կարգու-

սարք եւ օրէնքներ պատշաճին ներգաղթողնե-
րուն, մանաւանդ երբ անոնք միատեսակ չեն, ու-

նին տարբեր լեզուներ, տարբեր կրօններ, տար-

բեր բարքեր: Եւրոպայի երկիրները այսօր կը 
գտնուին այս բարդ կացութեան առջեւ, հակառակ 

մարդկային իրաւանց իրենց ըմբռնումներուն: 
Եւրոպայի ղեկավարութիւնները` գերազանցե-

լով իրենց կուսակցական, քաղաքական, գաղա-

փարախօսական տարբերութիւնները, իրենց 
պատմութեան եւ մշակոյթներու լոյսին տակ, պի-

տի կարենա՞ն լուծել բարդացող խնդիրները, ա-
ռանց օր մը յանգելու նոր տեսակի «կրօնական 

կամ մշակութային պատերազմի»: Հարցը գոյու-
թիւն ունի եւ տխմարութիւն է կամաւոր կուրու-

թիւնը: Լուծում գտնելու համար անկեղծ երկխօ-

սութիւն եւ քննարկում (այս անգամ բառին իսկա-
կան իմաստով) պէտք է կատարուի, ոչ թէ յաւել-

եալ իրաւունքի այլ յաւելեալ պատասխանա-
տըւութեան ըմբռնումով: 

Այս ներգաղթ-արտագաղթի հարցը, մեր ժողո-

վուրդի պարագային, ո՛չ քաղաքական, ո՛չ ընկե-
րային, ո՛չ տնտեսական, ո՛չ մշակութային եւ ո՛չ 

ալ ազգային ազդակներու լոյսին տակ կը քննուի: 
Ան խուճապային է, միաժամանակ` մարդորսա-

կան: Այս հարցին անմիջականօրէն կ’առնչուի 

Հայաստանի դատարկուող շրջաններու եւ Ար-
ցախի վերաբնակեցման հարցին, այսինքն` հայ-

րենադարձութեան կազմակերպման: Բայց այս 
ցանկութիւնը ճառով չի սկսիր եւ ճառով չ’աւար-

տիր, հայրենասիրական քարոզն ալ հազիւ կը 
համոզէ քանի մը հոգի: Արդիւնաբերութիւնը 

պէտք է կազմակերպել: Այդ ալ ընելու համար հո-

գեբանական յեղափոխութիւն պէտք է յառաջաց-
նել, որպէսզի Հայաստանի եւ արտասահմանի 

դրամատէրերը օգտակար ներդրումներ կատա-
րեն, որքան որ կարելի է, համադրուած ձեւով: 

Հայաստան ժամացոյց կ’արտադրէ, քիչ նախա-

նիւթ պահանջող արտադրութիւն մը: Նոյնատե-
սակ նախաձեռնութիւններ կարելի է ունենալ: 

Արցախի մէջ կարելի է արդի պահանջներուն գո-
հացում տուող հողամշակութիւն զարգացնել, 

«կենսաբանական» (biologique կամ organique): 
Ռէիւնիոն կղզիին վրայ, Հնդկաց ովկիանոսին 

մէջտեղը, աշխատանք պահանջող եւ սուղ վա-

ճառուող հողամշակութիւն կայ, «վանիյ» (vanille): 
Մասնագէտներ կրնան ուսումնասիրել կլիման ու 

հողը եւ ճշդել արժէք բերող մշակութիւնները: 
«Վանիյ» կամ շաքարեղէգ արտադրողները ոչ 

խեղճ էին, ոչ թափթփած: 

Հայրենադարձութիւն եւ տնտեսական կազմա-
կերպութիւն-զարգացում Հայաստանի եւ Արցա-

խի հողին համար, ոչ միայն Երեւանի, որպէսզի 
երկիրը հզօրանայ, ծրագրում ոչ թէ անմիջա-

կանի համար, այլ գալիք տասնամեակներու: Ար-

դիւնքը պէտք է ըլլայ վերադարձը, փոխան 
աղէտ-արտագաղթի: 

Խիստ ուշագրաւ էր Բագրատ Էսդուկեանի 
(Պոլսոյ «Ակօս» թերթի հայերէն բաժնի խմբա-

գիր) խօսքը, հայ հողին եւ վերադարձին մասին: 
Կ’արժէ կարդալ եւ կրկին կարդալ. 

«Մենք հողային պահանջներ ունենք 

Թուրքիայից, որովհետեւ սա իմ երկիրն է, 
որ մոռացւում ու անտեսւում է, սա պատ-

մական Հայաստանն է, Հայկական բարձ-
րաւանդակը, որը այսօր պաշտօնապէս 

կոչւում է Արեւելեան Անատոլիա: Ես պիտի  

Ժամանակակից Գաղթականական Հոսքերը 
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Թուրքիոյ կառավարութիւնը, անոր լոպիիս-

տական ընկերութիւնները եւ թուրք-ամերիկեան 
կազմակերպութիւնները միլիոնաւոր տոլարներ 

ծախսած են Քոնկրեսի անդամներն ու անոնց աշ-

խատակիցները Թուրքիա տանելու համար՝ հո-
գալով ճամբորդական բոլոր ծախսերը՝ անոնց 

հաւատարմութիւնը գնելու մտադրութեամբ: 
Ասիկա սովորական գործելակերպ է Ուաշինկ-

թընի «ազդեցութիւն վաճառողներուն» համար: 
Հասկնալի է, որ թրքամէտ հեղինակութիւնները 

կ՛ուզեն ազդել Քոնկրեսի որոշումներուն վրայ, 

այնքան ատեն որ ճամբորդութիւնները օրինա-
կան բոլոր գործընթացներուն համապատաս-

խան  են: Սակայն, հետաքննող լրագրող Շէն 
Կոլտմեչըր նախորդ շաբաթ «Նեշընըլ Ճըրնըլ» 

պարբերականին մէջ բացայայտած է, որ Քոնկ-

րեսի անդամներն ու անոնց նուիրատուները յա-
ճախ կը խախտեն կանոնները՝ իրենց շահադի-

տական նպատակներուն հասնելու համար: 
Կոլտմեչըր իր «Լոպիիստները ինչպէս կը թե-

ւածեն սողանցքներու մէջէն» խորագիրը կրող 
յօդուածը կը սկսի նկարագրելով զոյգ մը քաղա-

քական անձնաւորութիւններու հետ տեղի ունե-

ցած արտառոց արկածախնդրութիւնը, երբ ա-
նոնք կը հալածէին ամենակալ տոլարը. «Տենիս 

Հասթըրթ եւ Տիք Կեփհարթ զիրար չէին հանդուր-
ժեր, երբ տասնամեակ  մը առաջ կը ղեկավարէին 

Քոնկրեսը: Սակայն հիմա անոնք ձեռք ձեռքի տը-

ւած, իրենց համապատասխան ընկերութիւննե-
րուն հետ կ՛աշխատին իբրեւ Թուրքիոյ երկու մե-

ծագոյն լոպիիստներ՝ գրպանելով 1.4 միլիոն տո-
լար տարեկան արժողութեամբ լոպպիստական 

պայմանագիրի առիւծի բաժինը»: Զարմանալի չէ, 

որ հանրապետական Հասթըրթ եւ դեմոկրատ 
Կեփհարթ անցեալ տարուան Ապրիլին Քոնկրեսի 

ութ անդամներուն ընկերակցած էին դէպի Թուր-

քիա «ճամբորդութեան լրիւ ծախսերու վճարուած 
ուղեւորութեամբ»: 

«Նեշընըլ Ճըրնըլ»ի յօդուածը կ՛անդրադառնայ 

քոնկրեսականներու ճամբորդութիւններուն դէ-
պի  շարք մը երկիրներ, ինչպէս՝ Թուրքիա, Ատըր-

պէյճան եւ Իսրայէլ: «Թուրքիան կը շահագործէ 
մեծագոյն սողանցքը» ենթավերնագիրին տակ 

Կոլտմեչըր կը բացայայտէ Հասթըրթի ընկերու-

թեան կողմէ իրականացուած մեծածաւալ նախա-
պատրաստութիւնները դէպի Թուրքիա քոնկրե-

սականներու ուղեւորութեան համար, հակառակ 
անոր որ, կանոններուն համաձայն՝ լոպիիստնե-

րուն արգիլուած է ծրագրել կամ վճարել օրէնս-

դիրներու այցելութիւնները. «Ամիսներ շարունակ 
լոպիիստները իրենց բազմաթիւ ելեկտրոնային 

նամակներով, հեռաձայններով եւ խորհրդարա-
նին մէջ տեղի ունեցած հանդիպումներով՝ լայ-

նօրէն ներքաշուած էին ճամբորդութեան ծրա-

գըրման մէջ: Երբ ճամբորդութեան ժամը հասաւ, 
Հասթըրթի ընկերութեան լոպիիստներէն մէկը՝ 

Լորի ՄըքՔէյ, հեռաձայնային խոհրդակցութիւն 
կատարեց եւ ամէն օր ելեկտրոնային նամակներ 

ուղարկեց Ներկայացուցիչներու պալատէն ճամ-
բորդութեան մասնակից ութ անդամներուն՝ հան-

րապետականներ Վիրժինիա Ֆաքսին, Ճորճ Հոլ-

տինկին, Էտըմ Քինզինկըրին, Թատ Ռաքիթային, 
Լի Թերիին եւ Էտ Ուիթֆիլտին, նաեւ դեմոկրատ-

ներ Շէյլա Ճեքսըն Լիին եւ Չելի Փինկրիին: Մըք-
Քէյ նոյնիսկ անոնցմէ երեքին ընկերակցեցաւ 

Ուաշինկթընի «Տալըս» միջազգային օդակայան 

եւ օգնեց անոնց թրքական թռիչքներու բաժինին 
մէջ անհրաժեշտ արձանագրութիւնները կատա-

րելու»։ 
Անտեսելով լոպիիստներու վրայ դրուած ար-

գելքը՝ ընկերակցիլ Քոնկրեսի անդամներուն ար-
տասահմանեան այցելութիւններուն ընթացքին, 

Հասթըրթ, Կեփհարթ, Ռապըրթ Մենկաս, Ճենիս 

Օ՛քանըլ եւ Կասպիական խումբի անյայտ լոպի-
իստ մը, Քոնկրեսի պատուիրակութեան միացան 

Թուրքիոյ մէջ: Կոլտմեչըր կը բացատրէ, որ 
«Թուրքիա կատարուած այցելութիւնը հաստատ-

ւած էր համաձայն 1961 թուականի օրէնքին՝ Երկ-

կողմանի կրթական եւ մշակութային փոխանա-
կում, որ կարելիութիւն կու տայ օտար կառավա-

րութիւններուն Քոնկրեսի անդամներն ու անոնց 
աշխատակիցները փոխադրել արտասահման, 

եթէ արտաքին գործոց նախարարութիւնը հաս-

տատած է տուեալ երկիրները իբրեւ «մշակու-

թային փոխանակումներու» ծիրին պատկանող: 
Շուրջ 60 երկիր ունի նման թոյլտուութիւն»: 

Ատրպէյճանն ու Թուրքիան այդ երկիրներու շար-

քին են, իսկ Հայաստանը՝ ոչ: Հայաստանի կառա-
վարութիւնը պէտք է անհրաժեշտ քայլերու ձեռ-

նարկէ Հայաստանը այդ ծրագիրին մէջ ընդ-
գրկելու համար: 

«Նեշընըլ ճըրնըլ» պարբերականը նաեւ կը 

յայտնէ, որ «Թուրքիոյ սատարող ոչ շահութաբեր 
բազմաթիւ կազմակերպութիւններ վճարած են 

քոնկրեսականներու ճամբորդութեան համար»: 
Այդպիսի յայտնի խումբերէն մէկը Ամերիկայի 

թրքական քոալիսիոնն է (TCA): Հետաքրքրական 
է, որ վերջինը իբրեւ ոչ շահութաբեր կազմակեր-

պութիւն գործեր ծաւալելէ բացի, անոր նախա-

գահը Լինքըլն ՄըքՔրտին «թրքամէտ քաղաքա-
կան գործիչներուն դրամ բաժնած է իբրեւ ընտ-

րապայքարի կոմիտէի գանձապահ»: 
«Նեշընըլ Ճըրնըլ» պարբերականի բացայայ-

տումները կը հիմնաւորուին LegiStorm.com կայքի 

կողմէ, որ ուշադրութեամբ կը վերահսկէ քոնկրե-
սականներու ճանապարհորդութիւններն ու ելեւ-

մուտքերուն: Ան կը բացայայտէ, որ 2000 թուա-
կանէն սկսեալ, դէպի Թուրքիա կատարուած են 

615 քոնկրեսական այցելութիւններ, որոնց վրայ 
ծախսուած է 3.5 միլիոն տոլար, եւ որ վճարուած 

է ոչ շահութաբեր հետեւեալ կազմակերպութիւն-

ներուն կողմէ. Թուրքիոյ ամերիկեան ընկերներ, 
Ամերիկայի թրքական ընկերակցութիւններու 

խորհուրդ, Համաշխարհային խաղաղութեան 
միջդաւանական երկխօսութեան հիմնարկ, Պոլ-

սոյ կեդրոն, Մերիլենտի երկխօսութեան հիմ-

նարկ, Ամերիկայի թրքական ընկերակցութիւն-
ներու միջատլանտեան դաշնութիւն, «Փասիֆի-

քա» հիմնարկ, Ռումիի միջդաւանական երկխօ-
սութեան համագումար, Ամերիկայի թրքական 

դաշինք, Թուրք-ամերիկեան առեւտուրի խոր-

հուրդ, Ամերիկայի միջին արեւմտեան հատուածի 
թրքական դաշնութիւն, Ամերիկայի թրքական 

կոալիցիա, Թուրքիոյ գործարարներու եւ արդիւ-
նաբերողներու  փոխադարձ օգնութեան դաշինք, 

Նիւ Եորքի թրքական մշակութային կեդրոն, 
Թուրքիոյ արտաքին տնտեսական յարաբերու-

թիւններու խորհուրդ եւ «Turquoise» ամերիկացի-

ներու եւ եւրասիացիներու խորհուրդ: 

Միայն 2013 թուականին 87 քոնկրեսականներ 

այցելած են Թուրքիա, անոնց վրայ ծախսուած է 
640 հազար տոլար, նաեւ 36 ճամբորդութիւն դէ-

պի Ատրպէյճան, որոնց վրայ ծախսուած է 262 

հազար տոլար: Այդ նոյն ժամանակահատուածին 
ոեւէ քոնկրեսական չէ հովանաւորուած Հայաս-

տան այցելելու: Միայն մէկ ուղեւորութիւն կազ-
մակերպուած է դէպի Հայաստան եւ Արցախ Քա-

լիֆորնիա նահանգի ներկայացուցիչներու եւ Լոս 

Անճելըսի քաղաքային խորհուրդի անդամներու 
համար, Ամերիկայի Արեւմտեան շրջանի Հայ 

Դատի յանձնախումբին կողմէ՝ Հայաստանի հիւ-
պատոսութեան հետ համատեղ: 

Ակնյայտ է, որ նման ճամբորդութիւններու 
շնորհիւ Քոնկրեսի անդամները աւելի մեծ հա-

մակրանքով կը լեցուին զիրենք հիւրընկալող եր-

կիրին նկատմամբ: Եթէ ամերիկահայ կազմակեր-
պութիւնները եւ Հայաստանը չսկսին հովանա-

ւորելու նման ճամբորդութիւններ, ապա Քոնկրե-
սի անդամները կրնան աւելի բարեացակամ դառ-

նալ Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի հանդէպ, եւ աւելի 

նուազ սատարող Հայաստանին ու Արցախին: 
 

Հայերը Պէտք է Հակազդեն Քոնկրեսականներու՝ Դէպի Թուրքիա  

Կատարած Հարիւրաւոր Ճամբորդութիւններուն 

պահանջեմ, որ այդ տեղը կոչուի իր անու-

նով` Արեւմտեան Հայաստան, Հայկական 

բարձրաւանդակ, Մեծ Հայք (ընդգծ. Յ. Պ.) 
«Հայաստանից ակնկալում ենք, որպէսզի այն 

ծաղկի եւ ուրիշ ոչինչ: Մենք շատ երկար տարի-
ներ շատ բան ակնկալեցինք Հայաստանից, երբ 

որ այդ ժամանակը խորհրդային էր ու մեր մշա-

կութային սնունդը պիտի գար Հայաստանից: …
Հիմա Հայաստանը արդէն հասանելի տեղ է, մեր 

քաղաքից շաբաթը երկու անգամ ուղիղ թռիչք 
կայ… Այն ժամանակ մենք եւ Հայաստանը հեռու 

հարեւաններ էինք: Ու երբ իմանում էինք, թէ Հա-
յաստանում Կոմիտասի գործերի ամբողջական 

ժողովածուն հրատարակուել է, մեծ տանջանք 

էինք ապրում այն ձեռք բերելու համար կամ սո-
վետական հանրագիտարանը ունենալու համար 

ծանր տառապանք կ՛ապրէինք: …Մենք ուզում 
ենք, որ օլիգարխների փոխարէն աւելի ժողովըր-

դավար մարդիկ գան իշխանութեան, որ մարդիկ 

աւելի ուրախ ու երջանիկ լինեն»: 
Հայրենադարձութեան մասին հարցումին 

պատասխանելով` իր հողին վրայ ապրող հայու 
գիտակցութիւնը ունի Բ. Էսդուկեան: …«Մենք 

այստեղ էլ մեզ հայ կը զգանք: Այդ բանը ես 
խորհուրդ կը տամ Ամերիկայում կամ այ-

լուր ապրող հայերին. թող իրենք իրենց ա-

պագան տեսնեն Հայաստանում. մենք ար-
դէն Հայաստանում ենք» (ընդգծ. Յ. Պ.): Ամ-

բողջական քաղաքական «փիլիսոփայու-
թիւն» մը, որ ոչ «տուրիզմ» է ոչ աւելի լաւ 

ապրելու իրաւունքով արտագաղթ: 

Հարցում. Հայ քաղաքական միտքը պիտի 
սնանի՞ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆի ապագայով: Զար-

թօնքը պիտի գայ հողին վրայ տեւած Բագրատ 
Էսդուկեաններէ՞: 

Որպէսզի համաշխարհայնացման եւ սպառո-

ղական ընկերութեան զոհ չերթան ո՛չ Հայաս-
տանները, ո՛չ ալ ազգը, եւ ջուր չծեծենք ըսելով` 

որ «մենք համաշխարհային ազգ ենք»: 
 4 Յունուար 2014 
Նուազի-լը-Կրան 

Շար. Էջ 8-էն   Ժամանակակից ... 

Տենիս Հասթըրթ               Տիք Կեփհարթ 

http://www.bing.com/images/search?q=Dennis+Hastert&form=MSNH90&mkt=en-gb&qs=n&sk=&sc=1-14&x=0&y=0


10  ՏԵՍԱԿԷՏ                                                                      ՅՈՒՆՈՒԱՐ 2014   ԱՐՁԱԳԱՆԳ 

Նախ` բարեւ մը, հինցած ու մաշած 2013-էն, 
որ իր նախորդներուն նման շուտով ու արագ մը 

սահեցաւ ու անցաւ դասուելու յիշատակի թան-

գարանին մէջ: Տարի մը եւս անցաւ մարդոց 
կեանքէն: Արդեօք ուրախանալու պատճառ մը 

ունէ՞ր այս մարդկութիւնը: 
Թերեւս այո՛, կամ` ո՛չ: Պատասխանը չունիմ: 

Հին տարին իր ամբողջութեամբ նետելով 
պատմութեան գիրկը, յանկարծ Կաղանդի խոր-

հուրդէն մեկնած, մեր միտքերն ու հոգիները կը 

լեցնենք նորանոր յոյսերով, բաղձանքներով եւ 
երազներով: 

Բարի սովորութիւն է, որ ամէն տարի այս օրե-
րուն, իւրաքանչիւրս կը կատարէ իր հաշուե-

կըշիռը: Շատեր կրնան խուսափիլ, իսկ ուրիշներ 

ճակատաբաց յանդգնութիւնը կ՛ունենան իրենց 
ներաշխարհը պեղելու` սեւն ու ճերմակը դուրս 

բերելու համար: 
Անցեալ տարուան ընթացքին գրեթէ ամէն 

ամսուաՆ վերջը, մարդիկ ակամայ իրարու երես 
նայելով շատ հաւանաբար ըսին.- «Տես այս ա-

միսն ալ ինչ արագ անցաւ» կամ. «Մեղայ, արդէն 

տարին կէս ալ եղաւ» եւ կամ ալ` «Ահա աչքդ 
գոցէ բաց` տարին ալ սահեցաւ»: 

Թերեւս շատերու կեանքի տեսակաւոր ծան-
րութիւնը, անցեալ տարի ալ իրենց վրայ բեռցը-

ւեցաւ ու օրերուն տուին լեղի համ: 

Անոր համար է, որ ամէնօրեայ հարցերուն եւ 
կամ դժբախտութիւններուն զարնուող իրակա-

նութեան կողքին, ամէն անգամուան նման, մար-
դիկ իրենց աչքերը կրկին կը յարեն դէպի այս Նոր 

տարի կոչուած անծանօթին եւ կը փորձեն լաւ եւ 

դրական ձեւով մտածել, նոր լոյսի եւ յոյսի նշան-
ներ որոնել, լաւը ծրագրել եւ կառուցել, որպէսզի 

իրենց կեանքի տանիքի ծանրութիւնը քիչ մը եր-
կար դիմանայ ու չկքի: 

Մէկդի նետելով մեր իրարու հետ ունեցած 
անձնական հարցերն ու անոնցմէ ծնունդ առած 

մտահոգութիւնները, անհասկացողութիւնները, 

նախանձն ու ատելութիւնը, գրեթէ բոլորիս հա-
մար յստակ է, թէ անցնող տարուան ընթացքին 

ճակատագրական պահեր, դէպքեր եւ պատա-
հարներ կանգնեցան մեր դիմաց ու տակաւին կը 

յամենան մնալ: Ազգովին բոլորս ալ ցնցուեցանք, 

յաճախ յուզուեցանք, երբեմն քիչ մը ուրախա-
ցանք, եւ յաճախ ալ տխրեցանք: Բնական է: 

Անոր համար միշտ բարին մաղթեցինք, աղօթք-
ներով ու բարեմաղթութիւններով մեր ժամերը 

օծեցինք: 
Միւս կողմէ, նաեւ ականատես եղանք, որ աշ-

խարհ ըսուած այս գեղեցիկ մոլորակը արդէն դա-

րերէ ի վեր տակնուվրայ վիճակ մը կ՛ապրի: 
Այսպէս, գրեթէ ամէն ցամաքամասի վրայ 

մարդիկ իրենց խաղաղութիւնը զէնքով սկսան 
փնտռելու: Փոքր ազգեր` դիմագրաւելու համար 

գալիք օրերու անստուգութիւնը, մահացու զէնքե-

րով սկսան զինուելու: 
Ու իբրեւ հայ կը կարծեմ, թէ ազգովին, ինչպէս 

միշտ, մենք ալ  գտնուեցանք ճակատագրական 
օրերու սեմին: Թէեւ երբեմն մանրուքներով ուրա-

խացանք, սակայն յաճախ ալ երկար տխրեցանք: 

Այս մէկը շեշտաւորուած իրականութիւն մըն 
է: Չեմ գիտեր ինչպէ՞ս ու ի՞նչ ձեւով անցեալ 

տարուան ընթացքին բոլորս ալ ապրեցանք հայ 
ըլլալու եւ հայ մնալու հաճելի եւ դժուար փոր-

ձառութիւնը: 
Ու առանց զիրար խաբելու, կը կարծեմ, որ 

հայրենիք եւ սփիւռք` երբեմն միասին տեսակ մը 

ազգային ողբերգութիւն մըն է, զոր ապրեցանք: 
Յաճախ ամէն տեղ, գաղութ կամ հայրենի տա-

րածք տեսանելի էր շփոթ կացութիւնը, որ մեր 
կեանքի իրականութիւնը դարձուց սարսափելի: 

Այլ խօսքով, չնախատեսուած անորոշութիւնը 

անցեալ տարի ալ թակած էր մեր ազգին դուռը եւ 
մեր ժամանակը դարձուցած անըմբռնելի` մեզ 

հասցնելով այն եզրակացութեան, որ մենք անիծ-
ւած ժողովուրդ մըն ենք, որովհետեւ երբ մեր 

շուրջ ողբերգութիւն մը ծնի, կարծես երբեք ան 

մեզ չի լքեր: Այս մէկուն հաւատացողներէն եմ: 
Բացառութիւնները յարգելի են: 

Ինծի համար, գէթ անցեալ տարուան ընթաց-
քին, անկախ անձնական հարցերէս ու մտմտուք-

ներէս, երկու էական, մեծ, վախազդու եւ գլխա-
ւոր ողբերգութիւններ եկան կլանել միտքս, հոգիս 

ու էութիւնս: Նախ` հայրենիքէն արտագաղթի 

թափը եւ ապա սուրիահայութեան` ընդհանրա-
պէս ու յատկապէս հալէպահայութեան ներկայ 

իրավիճակը: 
Եթէ առաջինը ամօթալի ըլլալու կողքին սար-

սափելի էր, ապա երկրորդը` մահացու: Եթէ երկ-

րորդի լուծումը մեր ուժերէն վեր է, ու կը կարծեմ 
այդպէս ալ է, որովհետեւ մեծ պետութիւններու 

քաղաքական խաղերէն, հաշիւներէն, շահերէն ու 
կամքէն կախեալ հարց մըն է, ապա առաջի՞նը, 

ախ, այս առաջինը, կախեալ է միայն մեզմէ, մեր 
պետութենէն եւ մեր բոլոր ղեկավարներէն: 

Միտքս պարզեմ: 

Ամբողջ նախորդ տարուան ընթացքին մեր 
երազած «դրախտավայր» հայրենիքին մէջ տե-

սանելի էին գործազրկութիւն, աղքատութիւն, 

ապօրինութիւններ եւ յանցագործութիւններ: 
Հազարաւոր մարդիկ` նման պատճառներէ 

մղուած, դուրս եկան հայրենիքէն: Ցաւալի իրա-

կանութիւն: Արտագաղթեցին: Այս խնդիրը սա-
կայն նոր չէ: Սարսափելի է: Սակայն առաւել 

սարսափելի է այս հոսանքին առաջքը առնելու 
ճիգին պակասը: Թումբը, եթէ կ՛ուզէք: 

Մարդիկ կը գաղթեն եւ գաղթեցին հարիւրնե-
րով, հազարներով, իրար նայելով, կարծես իրար-

մէ վարակուելով: Անպայման բան մը փլած էր 

անոնց հոգիներուն մէջ: Հաստատապէս անոնց 
մտքերուն մէջ վատ բան պատահած էր, կ՛ըսեմ 

միշտ: Մարդիկ մոռցած էին հողը: Մոռցած էին 
այն երկիրը, որուն վրայ ո՛չ միայն իրենք, այլ` 

դարերով իրենց պապերը ապրած էին: Հիմա 

անկէ հեռանալով պիտի մոռնային զայն պիտի 
երթային իյնալու մոռացութեան գիրկը եւ անձայն 

ու կամաւոր ձուլուելու: Ահա՛ սարսափելին: 
Հայրենիքէն արտագաղթելով, բոլորն ալ կա-

մովին կը հեռանային հայութեան աղմուկէն: 

Սակայն ո՞ւր կ՛երթան: Հայրենի հողը ձգելով 
ո՞ւր կ՛երթան: 

Մակերեսային քննարկումներու ժամանակը 
շատոնց անցած է: Պէտք է խորքը փնտռել եւ 

գտնել ընդհանուր լուծում մը: Չէ՞ որ մենք հոգի-
ով լեցուն ժողովուրդ ենք, յաճախ կը հաւաքուինք 

նոյն յարկին տակ, որպէսզի նոյն կերակուրը 

ուտենք, նոյն երաժշտութիւնը լսենք եւ իրարմով 
ջերմանանք: 

Ո՞ւր հասանք: 
Արդեօք բոլորս ալ կրցա՞ծ ենք տեսնել մեր 

հայրենիքի այս դժբախտութիւնը կամ չափել 

զայն: Ի՞նչ կը մտածեն մեր ղեկավարները: Ի՞նչ 
կը մտածենք մենք: 

Ու անձկութեամբ կը սպասեմ նոր մարդոց, 

որոնք պիտի լսեն հողին կանչը, այն հողին, որ 
իրենց համար կարծես կարծրացած է, չորցած է: 

Անկասկած` անոր կեանք տուող է պէտք: 

Արտագաղթը ինծի համար անվերջանալի ող-
բերգութիւն մըն է, որովհետեւ ժողովուրդի գի-

տակցութեան մէջ տարբեր ձեւեր առած է իր 
պատմութիւնը: Զարմանալի եւ նոյնքան իրա-

կան: Ու ժանամակն է, որ լրջօրէն որոնենք 

ազատ ու անկախ երկիրի հայրենի հողին խոր-
հուրդը: Մտահոգ եմ, եւ մտահոգ ենք բոլորս ալ: 

Նոյն այս արտագաղթողներուն պէտք է բա-
ցատրել, թէ մեր պատմութիւնը անցեալ չէ դար-

ձած: Անով կ՛ապրինք ու կը շնչենք: Չէ՞, որ մենք 
զմեզ շինարար ժողովուրդներու դասին շարած 

էինք: 

Ի՞նչ եղանք յանկարծ: Մե՛նք, որ ամէն ատեն 
եւ ամէն տեղ կը քանդենք, կը կառուցենք եւ կը 

հպարտանանք, թէ մեծ քաղաքակրթութեան ար-
ժանի ազգ ենք. ո՞ւր հասանք: 

Հողի եւ ազատութեան համար արիւն թափած 

ենք:  
Հայրենիքի եւ հայ հողի վրայ միայն սեւը տես-

նելը լաւ նշան չէ: Ամէն տեղ սեւ կայ: Քա՛ջ գիտ-
նալու ենք, որ մեր միակ լաստը հայրենի հողն է, 

որ հիմա ազատ եւ անկախ է: Ո՞ւր մնաց մեր ազ-
գային գիտակցութեան հասունութիւնը: Ո՞ւր 

մնացին օրուան իշխանութիւններու այս ազգա-

յին աղէտին դիմաց ծրագրած պատուարները: 
Տեսէ՛ք, ամէն տեղ ինչեր կը պատահին: Այս է 

կեանքը, սակայն այս չի նշանակեր, որ ամէն 
բան բախտին պէտք է ձգենք: Էականը մեր միտ-

քերը վերանորոգելն է, որպէսզի վաղը չափսո-

սանք, որովհետեւ պէտք է լաւ գիտնանք, թէ մեր 
նման արարքներով, մեր նոր պատմութիւնն է, որ 

կը գրենք: 
Ամանորեան մաղթանքս է, որ մենք բոլորս ալ 

մեր հայրենիքի նկատմամբ լաւատես ըլլանք ու 

այդպէս ալ մնանք եւ մանաւանդ անոր ապագա-
յին հաւատանք ու միասին կերտենք, որպէսզի 

մեր այդ երկիրը մեր բոլորին ջանքերով դառնայ 
արտաքին տեսքով եւ ներքին բովանդակու-

թեամբ պայծառ երկիր մը, իր օրէնքներով եւ 
մանաւանդ իր արդարամիտ իշխանութեամբ ու 

ղեկավարներով: 

Կիսամիջոցներու ժամանակը շատոնց անցած 
է: Կարգը եկած է արմատական կարգադրութիւն-

ներու: Իրականութեան փնտռտուքը մեզ պէտք չէ 
խրտչեցնէ: 

Կը կարծեմ, թէ էականը` հաւաքական սրտա-

պընդիչ երեւոյթներու ստեղծումն է. հայ մարդուն 
կեանքի արժեւորումը: Ամէն հայրենիք եւ ամէն 

ազգ իր իւրայատուկ պայմանները ունի հաւա-
քական կենսունակութեան համար: 

Մեզի համար` իբրեւ հայերու, մեր ապահովու-
թիւնը մեր հողին վրայ է միայն: Մեզի համար 

ազատ հայրենիքը յոյս է, լինելութեան նշան, 

կեանքի կանչ եւ հզօրութիւն: 
Այս 2014 նոր տարին` ուրիշ տարի պէտք է ըլ-

լայ: Դարձեալ նոր յոյսեր կան շարուած մարդկա-
յին կեանքի հորիզոններուն վրայ: Թող բոլորիս 

սիրտերուն ու հոգիներուն մէջ նոյն այս մաղ-

թանքն ու երազը պարեն: 
Կը կրկնենք, նոր տարին առիթ է ուրախու-

թեան, առիթ է երազելու եւ առիթ է յոյսով ու բա-
րեմաղթութիւններով ապրելու: 

Լիայոյս ենք, որ 2014-ին, այս կործանիչ գաղ-

թը իր ընթացքը պիտի կասեցնէ ու «Դէպի Երկիր» 
եւ «Արի տուն» հրաւէրները իրենց դրական ու 

գործնական պտուղներն ու արդիւնքները պիտի 
տան: 

Անոր համար` Նոր տարուան առթիւ, ի սրտէ 
տաքուկ բարեւ մը եւ դրական իրագործումներով 

լեցուն բարի մաղթանք մը բոլորիդ` սփիւռքէն 

մինչեւ հայրենիք ու Արցախ: 

www.artsakank.com.cy 

2014-ին` Բարեմաղթութիւններով  

Տաքուկ Բարեւ Մը   
Գէորգ Պետիկեան  



Համաշխարհայնացումը, ըստ Ուիքիփետիայի, 

կը կատարուի տեսակէտներու միջազգային-հա-
մաշխարհային ամբողջացումով, որ արդիւնք է 

աշխարհի տարբեր տեսակէտներու՝ արտադրո-

ղական, գաղափարախօսական եւ մշակութային 
արժէքներու փոխանակման։ Պարզ բացատրու-

թեամբ, համաշխարհայնացումը այն քայլն է, որ 
կ՛արագացնէ եւ կ՛աւելցնէ համաշխարհային եւ 

միջպետական ազգային եւ մշակութային արժէք-
ներու փոխանակումներու գործընթացը։ Տեղեկա-

տըւութեան յառաջխաղացքը՝ ճանապարհորդու-

թեան արագացում, ելեկտրոնային հաղորդակ-
ցութեան գերզարգացում, ներառեալ համացան-

ցը, գլխաւոր տուեալներն են համաշխարհայնաց-
ման։ Վերջինը կ՛արտադրէ երկիրներու եւ հաւա-

քականութիւններու միջեւ կախեալ ըլլալու վի-

ճակները՝ տնտեսական եւ մշակութային բնագա-
ւառներուն մէջ։ 

Թէեւ համաշխարհայնացումը սկսաւ թափ առ-
նել 1990 թուականներէն սկսեալ, սակայն պէտք 

է նայիլ պատմութեան, երբ եւրոպական ցամա-
քամասէն հետազօտողներ սկսան գտնել նոր աշ-

խարհներ՝ միջին դարերէն սկսեալ։ 20-րդ դարուն 

սակայն համաշխարհայնացումը սկսաւ ստանալ 
արագ եւ ուժգին թափ։ Երկրորդ հազարամեա-

կին՝ 2000 թուականին, Միջազգային տնտեսա-
կան-դրամատնային ֆոնտը կրցաւ որակել չորս 

տեսակի համաշխարհայնացման գործօններ՝ 

տնտեսական եւ վաճառականական, ֆինանսա-
կան ներդրումներու, ժողովուրդներու տեղա-

շարժներ՝ տարբեր պատճառներով, տեղեկատը-
ւութեան ընդհանրացում եւ սերմանում։ 

Ներկայ ժամանակներուն մեծ մարտահրաւէր 

մըն է կլիմայի փոփոխութիւնը՝ միջպետական ու 
միջազգային ջուրերու եւ օդի ապականումը եւ 

ովկիանոսներու տարածքներու յաւելեալ գործա-
ծութիւնը։ Այս բոլորը նաեւ գործօն տուեալներ 

են, որոնք կ՛ազդեն համաշխարհայնացման ա-
րագընթաց զարգացման վրայ։ Համաշխարհայ-

նացման գործընթացը իր նկարագրային դրոշմը 

կը դնէ տնտեսական-աշխատանքային գործա-
րարքներու վրայ՝ տնտեսական եւ ընկերամշա-

կութային նկարագիրի կերտման, ինչպէս նաեւ 
բնութեան եւ շրջապատի զարգացման։  

Աստուածաբան Ալեքսանտր Շուայթցըր հա-

մաշխարհայնացած աշխարհը կը նկարագրէ որ-
պէս «սահմաններու չքացում», ինչ որ կ՛ենթադրէ 

անհատին ու անոր անհատականութեան ապա-
հովութեան եւ հեղինակութեան նուազում եւ ան-

հետացում։ Շուայթցըր կը շարունակէ՝ մատնա-
նըշելով, թէ համաշխարհայնացած աշխարհը եւ 

իր բոլոր գործօնները իրենց ազդեցութիւնը ունե-

ցած են հաւաքականութիւններու կրօնական, 
տնտեսական եւ ընկերային կեանքերուն վրայ՝ 

աշխարհով մէկտեղ։ 
Ընկերաբան Ռիչըրտ Էրիքսըն կը հաւատայ, 

թէ ներկայ մարդկային աշխարհը շատ աւելի լաւ 

եւ իրարու մէջ միաձուլուած է, քան պատմու-
թեան ընթացքին որեւէ ժամանակ։ Այս իմաստով 

աշխարհը շատ աւելի արագօրէն կը վերածուի եւ 
կ՛ամփոփուի մէկ տեղի մէջ։ 

Համաշխարհայնացումը ընթացք մըն է, որ իր 

ազդեցութիւնը կ՛ունենայ մարդկային կեանքին 
վրայ՝ քիչ մը ամէն տեղ։ Էրիքսըն կը նկարագրէ 

այս իրավիճակը՝ համաշխարհայնացումը, դիտել 
տալով, որ բոլոր ընկերա-մշակութային գործօն-

ները կ՛օժանդակեն, որպէսզի տարածաշրջանա-
յին հեռաւորութիւնները նուազագոյնի հասնին, 

կամ, այլ խօսքով՝ անկարեւոր դառնան։ Այս իրա-

վիճակը ունի իր դրական եւ բացասական կող-
մերը։ Եթէ մարդիկ տարբեր շրջաններու եւ եր-

կիրներու մէջ ապրելով հանդերձ պիտի կրնան 
վայելել տարբեր պատեհութիւններ եւ առիթներ, 

բայց եւ այնպէս նաեւ վտանգները եւ սպառնա-

լիքները պիտի բաժնուին աշխարհին եւ իրարու 
մէջ։ Որեւէ երկրի քաղաքական, տնտեսական, 

կենսոլորտային ու այլ իրավիճակները իրենց ազ-

դեցութիւնը պիտի ունենան ուրիշ տեղեր՝ անց-
նելով անմիջական սահմանները։ Սնունդ, ապրե-

լակերպ, երաժշտութիւն, ծանուցում, համաշխար-

հային գրականութիւն ու տակաւին բոլոր իրավի-
ճակները կը զգետնեն ու կ՛անցնին սահմանային 

բաժանումներու իրողականութիւններէն... 
Եթէ համաշխարհայնացումը կը նկարագրուի 

առաւելաբար իբրեւ ճարտարարուեստական եւ 
տնտեսական գործընթաց, բայց պէտք է նկատի 

առնել նաեւ այլ գործօններու ներգրաւուածութիւ-

նը։ Մարդկային իրաւանց հարցը, օրինակի հա-
մար, 20-րդ դարու երկրորդ կէսէն սկսեալ ընդ-

հանրացաւ ամէնէն զարգացած Արեւմտեան քա-
ղաքակրթութիւններու մէջ՝ հասնելով մինչեւ աղ-

քատ եւ երրորդ աշխարհի հեռաւոր գիւղերու մէջ 

ապրող գիւղացիին...։ 
Շուայթցըր կը շարունակէ իր վերլուծումը՝ շեշ-

տելով համաշխարհայնացման ստեղծած «փոփո-
խութեան» եւ անոր որպէս արդիւնք՝ «երկուու-

թեան» իրողականութիւնը։ Ան կ՛ըսէ, թէ ինքնու-

թեան կորսուածութիւնը քաջալերեց մարդկութիւ-
նը, որպէսզի փնտռէ իր անձը եւ իր հաւաքա-

կանութիւնը։ «Համաշխարհայինը ամբողջացած է 
տեղականով եւ անհատով», կ՛ըսէ Շուայթցըր։ 

Եթէ մէկ կողմէ կայ անապահովութեան զգացու-
մը եւ վտանգը, միւս կողմէ կայ տրամադրուա-

ծութիւնը հասնելու «նպատակին»՝ մարդկային 

կեանքի նշանակութեան եւ արժէքին։ Տակաւին՝ 
«հեղինակութեան» կորուստն ու չքացումը ճամ-

բայ բացին ծայրայեղական շարժումներու՝ ըլլայ 
այդ կրօնական, ազգային եւ ցեղային իմաստով։ 

Խրուաթիոյ եւ Սերպիոյ պատերազմները, սկով-

տիական անջատումի փորձերը՝ 1990 թուական-
ներուն, Ֆրանսայի մէջ ներգաղթի օրէնքներու 

դէմ պայքարը, Աֆղանիստանի մէջ թալէպանա-
կան շարժումը, Հնդկաստանի մէջ հինտու ազ-

գայնամոլական շարժումները, «իսլամաց(ած)
ուած» հայերու իրենց ինքնութեան վերադառնա-

լու տենչը։ Եւ տակաւին շատ մը ափրիկեան եր-

կիրներու մէջ ականատես կ՛ըլլանք զօրաւոր ցե-
ղային «զարթնումներու»՝ իրենց քաղաքական 

իրավիճակներուն մէջ։ Միացեալ Նահանգներու 
մէջ կան բազմաթիւ փոքրամասնութիւններ, 

որոնք կը պահանջեն իրենց մշակութային եւ քա-

ղաքացիական իրաւունքները։ Տակաւին կայ քա-
ղաքական-քաղաքականացած իսլամութիւնը, որ 

նաեւ սկսած է զօրաւոր կերպով թափ առնել ներ-
կայ աշխարհին մէջ՝ ներառեալ Միջին Արեւելքի... 

Ներկայ օրերու այս քաղաքական-քաղաքացի-

ական իրավիճակը, որ դժուար է սահմանել անց-
եալի «աջի» եւ «ձախի» հասկացողութիւններով, 

մեկնաբանուած է տարբեր տեսութիւններով՝ 
շատ մը գիտնականներու եւ տեղեկատուութեան 

մարզի մէջ հետազօտողներու կողմէ։ Էրիքսըն 
այս իմաստով կը փորձէ սահմանել քաղաքական 

ինքնութեան մտածողութիւնը, որ կը յայտնուի 

տարբեր երեւոյթներու մէջէն։ Եթէ մէկ կողմէ կան 
անջատողական-ազգայնական շարժումները, 

նաեւ կան փոքրամասնութիւններն ու անոնց 
իրաւազրկուած իրավիճակները։ Այս քաղաքա-

կան մտածողութեան տարբերակները կարելի է 

ընդլայնել տակաւին։ Մենատիրական ձգտում-
ները՝ երկիրներու մէջ տիրելու եւ պահելու բնա-

կան հարստութիւնները, քրքրած են կրօնական, 

միջազգային, բայց նաեւ շրջանային իրավիճակ-
ները։ Շատ մը ընկերաբաններ-գիտնականներ կը 

փորձեն տեսնել քաղաքական ինքնութիւնը՝ որ-

պէս հակազդեցութիւն ներկայ օրերու համաշ-
խարհայնացման յառաջացուցած ազատութեան 

եւ անհատականութեան միտումներու, ուրիշներ՝ 
որպէս տկարին պաշտպանութիւնը օտար թա-

փանցումներէն, նաեւ նկատի կ՛առնուին հոգե-

բանական գործօնները, ուր կը նկատուին վերա-
դարձի փորձեր՝ պահելու համար ինքնութիւնը եւ 

արմատները այս հսկայ «փոփոխութիւններու» 
տարափին մէջ...։ Կան նաեւ մտածողներ, որոնք 

այս գործընթացին մէջ կը տեսնեն իսկական 
ծնունդը ընկերվարութեան։ 

Այս բոլոր վերլուծումները իրաւական ենթա-

հող ունենալով հանդերձ՝ բաւական դժուար է 
իրավիճակը բացատրել եւ ներկայացնել մէկ պա-

րունակի մէջ։ Յստակ սկսած է դառնալ այն, որ 
եթէ մէկ կողմէ համաշխարհայնացումը կը ստեղ-

ծէ միացնող ուժը, միւս կողմէ նոյն այս ուժը նաեւ 

քաղաքական ինքնութեան ձգտումները կը տա-
րանջատէ...։ Նոյն իրավիճակին հակադիր երկու 

երեսներն են...։ 
Ռոլանտ Ռոպըրթսըն՝ ընկերաբան եւ համաշ-

խարհայնացման տեսաբան, կը հաստատէ, որ 
համաշխարհայնացումը կը ստեղծէ տեղակայ-

նացման ենթահողը, եւ աշխարհագրական եւ 

սահմանագծուած երկիրներու մէջ մէջտեղ կու 
գան ազգային եւ անջատողական ինքնութիւն-

ներ, որոնք կը գիտակցին իրենց լեզուին, մշա-
կոյթին, կրօնին-հաւատքին ու տակաւին ցեղային 

ինքնապահպանման եւ ապահովութեան կանոն-

ներուն։ Ռոպըրթսըն այս իրողական վիճակները 
կը բնորոշէ իբրեւ քաղաքական ինքնութեան 

ապահովութիւն մը՝ համաշխարհայնացած կար-
գավիճակին մէջ ստեղծուած։ Լեռնային Ղարա-

բաղի, քրտական հարցը ու տակաւին Կիպրոսի 

թրքական բաժնի իրավիճակները իւրաքանչիւրը 
ինքն իր պարունակին մէջ իրական վկայութիւնն 

է այս տեսութեան։ Քաղաքական այս ինքնութիւ-
նը՝ տեղական-համաշխարհայնացած հակադիր 

իրականութեան մէջ, կը յառաջացնէ «մրցակցու-
թեան» իրավիճակը, որ կը դառնայ մղիչ ուժը հա-

ւաքական ինքնութեան հասկացողութեամբ, այս 

ոչ միայն տնտեսական եւ քաղաքական առումով, 
այլ նաեւ ճանաչումի եւ ինքնաճանաչումի եւ այլ 

գործօններու մէջ։ Ու տակաւին, այս մրցակցու-
թենէն մեկնելով յառաջ կու գան տարբերութիւն-

ներու իրավիճակները հաւաքական կեանքին մէջ։ 

Տարբերութիւններ, որոնք եթէ մէկ կողմէ «կը բա-
խին» իրարու (ոչ անպայմանօրէն ֆիզիքական 

առճակատումով), բայց նաեւ կը մղեն ամրա-
պընդելու ինքնութեան հասկացողութիւնը։ Եւ 

նաեւ՝ նոյն այս ինքնութեան հասկացողութիւնը 
եւ կերտումը կը ստեղծէ նոյն «խմբակին» մէջ 

ըլլալու եւ ապրելու կենցաղը՝ որպէս իւրայատուկ 

եւ նոյնանման նկարագիր եւ ապրելակերպ։ Այս 
նկարագիրը եւ ապրելակերպը,  եթէ մէկ կողմէ 

«կ՛ապրեցնէ» անցեալի ցաւը եւ անարդարութիւ-
նը՝ բայց նաեւ կ՛օգնէ, որպէսզի անհատը կա-

մըրջուի իր պատմութեան հետ։ Անհատը եւ իր 

փորձառութիւնը կը կապուին իր հաւաքականու-
թեան պատմութեան եւ փորձառութեան հետ՝ ու 

«ես»-ը կը փոխակերպուի «մեր»-ի եւ «մենք»-ի։ 
Տնտեսագէտ Պիլ Միշել կը հաստատէ, որ նոր 

ճարտարարուեստը եթէ խոստացաւ հարստու-

թիւն, լաւորակ եւ ապահով կեանք, բայց չամբող-
ջացաւ այդ բոլորը աշխարհի 6,5 միլիառ  ժողո-

վուրդի մեծամասնութեան համար, որոնք այսօր 
կը տառապին անբաւարարութենէ եւ չգոյութենէ։ 

Ան կ՛ըսէ, թէ՝ «ճարտարարուեստը փոխանակ յա-
ռաջացնելու մարդկային կեանքը, փոխակերպեց 

մարդը անմարդկային տուեալներով։ Բայց միեւ-

նոյն ժամանակ նոյն այս ճարտարարուեստը 
ստեղծեց եւ արտադրեց իրարու կապուած եւ 

իրարու շաղկապուած աշխարհ մը, որ նաեւ եղաւ 
մղիչ ուժը համաշխարհայնացման»։ 
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Համաշխարհայնացումը՝ Ազգային-Մշակութային  

Ինքնութեան Վերացո՞ւմ, Թէ՞ Վերանորոգում 
Հրայր Ճէպէճեան 
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Իրականութիւն է, թէ ներկայ օրերու երիտա-

սարդին համար այս ճարտարարուեստը եղած է 

հաղորդակցութեան ընդունելի միջոց։ 
Տեղեկատուութիւնը՝ համացանցին վրայ, 

ստեղծած է նոր հաւաքականութիւններ, որոնք 
նոյն ձեւով կը հաղորդակցին իրարու հետ։ Այս 

համաշխարհայնացած երիտասարդական մշա-

կոյթը նաեւ մէկ լաւագոյն միջոցն է նոր սերուն-
դին համար գտնելու-վերագտնելու իր ինքնու-

թիւնը՝ ազգային եւ հոգեկան իմաստով։ Ի զուր 
չէ, որ փիլիսոփայութեան մասնագէտ՝ Մարթին 

Պարպերօ ներկայ տեղեկատուութիւնը կը նկատէ 
այնտեղը, ուր ներկայ օրերու մշակոյթը կ՛ար-

մատանայ իր հոգեկան գիտակցութեամբ եւ ազ-

գային հպարտութեամբ։ 

Հոս արժէ ընդգծել անձնական-ընտանեկան 
ապրուած փորձառութիւն մը։ Տղաս, որ 20 տա-

րեկան երիտասարդական հանգրուանի սեմին 

հայ մըն է, ընկերային հաւաքոյթի մը ընթացքին 
ծանօթացած է ֆրանսահայ տարեկից երիտա-

սարդի մը, որ միայն գիտէ, թէ հայ է՝ առանց հա-
յերէն կարենալ խօսելու։ Երիտասարդը ցաւ 

յայտնած է տղուս, թէ իր ծնողքը զինք հայ չեն 

մեծցուցած։ 
Եթէ ֆրանսահայ երիտասարդին համար հայե-

րէն լեզուն եւ ինքնութիւնը անդրադարձ մըն էր 
իր կեանքի էութեանը, բայց նոյնքան նաեւ տղուս 

համար վերահաստատում մըն էր իր այն անհրա-
ժեշտութեան, որ ինքնութեան վրայ հիմնէ իր 

կեանքի առաջադրանքները։ 

Էրիքսըն ունի բացատրութիւնը այս երեւոյ-
թին։ Քաղաքական-ազգային ինքնութեան հաս-

կացողութիւնը յաճախ առնչուած է «հին աւան-
դէ» վերապրած իրականութեան հետ՝ կրօնա-

կան, ցեղային եւ կամ տեղական կապուածու-

թեան հասկացողութիւններու մէջէն։ Էրիքսըն 
կ՛ըսէ, թէ այս երեւոյթին դիմաց յաճախ քննար-

կըւած է՝ իրաւացիօրէն եւ ճշգրտապէս, թէ ինչ-
քան որ քաղաքական-ազգային ինքնութիւնը ու-

նի «աւանդական» պիտակ (իմմա՝ երեւցող մա-
սը), բայց նաեւ կայ չերեւցող մասը, որ «այժմէ-

ականութեան» հետ առնչուած է ու անոր ար-

դիւնքն է։ Այն բոլոր զօրաւոր զգացումները, 
որոնք առնչւած են սովորութիւններու հետ՝ մշա-

կոյթ, կրօն թէ այլ, զօրաշարժի կ՛ենթարկուին 
երբ մարդիկ կ՛անդրադառնան, թէ այդ բոլորը 

պաշարումի եւ կորսուելու վիճակի մէջ է...։ Ձուկը 

ջուրին մէջ չ՛անդրադառնար ջուրին արժէքին։ 
Երբ ջուրէն դուրս է՝ կը զգայ անոր անհրա-

ժեշտութիւնը։ Էրիքսըն կ՛եզրակացնէ, թէ քա-
ղաքական ինքնութիւնը հասարակաց զգացում է, 

եթէ մէկ կողմէ աւանդական, բայց նաեւ այժմէա-

կան։ Այս համաշխարհայանացած աշխարհին 

մէջ եթէ կայ զայն (իմմա քաղաքական-ազգային 
ինքնութիւնը) կորսնցնելու փորձառութիւնը, բայց 

նաեւ առկայ է գիտակցութիւնը զայն պահելու։ 

Որովհետեւ մարդը կ՛ուզէ գտնել-վերագտնել իր 
ապահովութիւնը։ Եւ այստեղէն պէտք է փորձել 

հասկնալ, թէ ինչո՞ւ ցեղային ազգայնականու-
թիւնը, փոքրամասնական շարժումները, քաղա-

քական կրօնները (ինչպէս՝ քաղաքական իսլա-

մութիւնը) կու տան ապահովութիւն՝ ինքնագի-
տակցութեան եւ ինքնութեան արժէքին նկատ-

մամբ՝ եւ ինչ որ կրնայ առկայ մնալ աշխարհի 
շատ մը շրջաններու մէջ՝ մինչեւ որ աւելի լաւ 

շարժում մը յառաջ գայ...։ 
Ինչպէ՞ս այս բոլոր տեսադաշտերը եւ տեսան-

կիւնները պէտք է վերանայիլ հայկական պրիս-

մակէն... Համաշխարհայնացման այս հսկայ 
«սպառնալիքին» մէջ եւ դէմ յանդիման ու տեղե-

կատուութեան աշխարհի յառաջխաղացքի հեւ-
քին մէջ, ուր «երիտասարդական մշակոյթին» 

հետ շատ դժուար կ՛ըլլայ քայլ պահել՝ հայ նոր 

սերունդին ազգային-մշակութային, լեզուական  
ու քրիստոնէական ինքնութիւնը պահելու հրա-

մայականովը... 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. վեհափառ հայ-

րապետի ընդգծումը յստակ է եւ ուսանելի։  
«Համաշխարհայնացման հետ բանակցութիւն-

ները թէ խոստումնալից են, եւ միեւնոյն ժամա-

նակ՝ վտանգաւոր։ Եթէ մէկ կողմէ կրնայ (հա-
մաշխարհայնացումը) ձեւազեղծել եւ կերպարա-

նափոխել՝ միեւնոյն ժամանակ հարստացնել։ 
Եթէ համաշխարհայնացման իրավիճակին հետ 

մեր կապակցութիւնը եւ առնչուածութիւնը ընենք 

խորունկ ինքնագիտակցութեամբ, թէ մենք ով 
ենք որպէս հայեր՝ այս մէկը կրնայ հարստացնել 

մեր մշակոյթը եւ զայն վերածել աւելի ստեղծա-
գործի եւ ուժականի։ Ճիշդ յարաբերութիւնը հա-

մաշխարհայնացումի հետ պիտի մղէ մեր մշա-

կոյթը որպէսզի վերանորոգէ ինքզինք։ Եւ վերա-
նորոգուած մշակոյթը, եւ ինքնութիւնը պիտի քա-

ջալերէ հայը, որպէսզի աւելի լաւ շաղկապուի 
ուրիշ մշակոյթներու հետ։ Եւ մշակոյթ մը, որ չի 

վերանորոգեր ինքզինք՝ դատապարտուած է 
մահուան։ Եւ նոյնքան նաեւ՝ ժողովուրդ մը, որ 

հաւատարիմ չի մնար իր մշակոյթին՝ պիտի ան-

հետանայ պատմութեան սլացքէն...»։ 
Համաշխարհայնացումը իրավիճակ մըն է, որ-

մէ կարելի չէ խուսափիլ, ո՛չ ալ կարելի է ան-
տեսել զայն։ Ներկայ աշխարհի դրուածքն է ասի-

կա, եւ հայը նոյնպէս կոչուած է քայլ պահելու 

ժամանակին հետ։ Այս իմաստով արժէ համաշ-
խարհայնացման նայիլ մէկ կողմէ զգուշաւորու-

թեամբ, բայց նաեւ «օգտուելու» տրամադրու-
թեամբ՝ որ կրնայ հայը «հարստացնել»։ Տեղե-

կատուութեան ստեղծած ներկայ օրերու «Համաշ-
խարհայնացած երիտասարդական մշակոյթը» 

պէտք է օգտագործել՝ հայ երիտասարդին ազ-

գային-քաղաքական «ինքնութիւնը» մէկ կողմէ 
պահելու, բայց նաեւ շարունակելու եւ զարգաց-

նելու գործընթացով։ Համաշխարհայնացման 
հասկացողութիւնը պէտք չէ ընկալել որպէս 

«հրէշային» եւ «քանդիչ» երեւոյթ մը միայն՝ ուր 

ազգային արժէքներ եւ մշակութային ինքնութիւն 
կը վերանայ։ Համաշխարհայնացումը իրականու-

թիւն մըն է այսօրուան աշխարհին համար, որուն 
հետ «ճիշդ յարաբերութիւն» մը՝ կրնայ «վերա-

նորոգել» հայը եւ ի մասնաւորի երիտասարդը՝ 

նաեւ անոր ազգային-քաղաքական մշակութային 
ինքնութիւնը։ Եւ «վերանորոգուած» ինքնու-

թեամբ է, որ հայը պիտի կրնայ նայիլ վաղուան։ 

Մեր երգերը՝ մեր հոգիի լոյսն են, 
Կանչն են կախարդական, սրտաբուխ, 
Հոգեհաղորդ, լուսաշող, թախիծով ու խրոխտ՝ 
Կ՛իջնեն դարձեալ հոգիիս վրան,  
Առաւօտեան անուշ ցողի նման... 
Մեր հորովելները, հայ գիւղացիին 
Աշխատանքի ցորեանի ու հացի 
Բուրմունք են սուրբ հոգեբուխ... 
 

Աշուղական, ազգագրական, ազգայնաշունչ, 

յեղափոխական մեր երգերը ցեղին կանչն են: 
Գոհարները հոգեկան տառապանքին, աշխա-

տունակ իմաստութեան, հոգեկան ապրումներու 

ճիչերն են հարազատ: 
Մեր երգերը... 

Ազատութեան կարմիր արեան կակաչներու 
գեղեցկութեան, այգաշող կանչն են նուիրական... 

Վրէժի կտակներն են նահատակներուն, ան-
մեղ զոհերուն, որ ծնան ցեղասպանութեան ար-

դարահատոյց, անձնազոհ, վրիժառու, քաջ, նե-

մեսիսները մեր սուրբ՝ Թէհլիրեան, Շիրակեան, 
Թորլաքեան, եւ լուսապսակ անձնուրացները մեր 

ցեղին, Մա՛հ կամ Ազատութիւն երգելով... 
Յառա~ջ, նահատակ ցեղի անմահներ. 

Սասուն, Զէյթուն, Հաճն, Մուսա Լեռ... Պանք 

Օթոման ու Խանասոր... Աղբիւր Սերոբ, քաջ Անդ-
րանիկ... կարկուտ տեղաց՝ Հայեր յիշէ՛ք: 

Սարդարապատով, Բաշ Ապարանով, Ղարաքի-
լիսէով... Դրօ՛, Քեռի՛, Նազարբէկեան ու Սիլիկ-

եան, որոնք կրցան պարտութեան մատնել ոսոխը 

նենգ ու փրկել հայութեան մնացորդացը, պարզե-
լով երեք գոյն դրօշ Հայաստանի վրայ: 

 

Վարդանանց ոգիի զարթնումով, դաւիթբէկ-

եան վաշտերով արի, արցախեան հերոսամար-
տերու Կոմանտոսներ, Արթուրներ, Բեկոր Աշոտ-

ներ, Մոնթէներ, Մեղրեաններ... ձեր անպարտելի 
ոգիով կրցաք ազերի յորդաները պարտութեան 

մատնել, Շուշիէն դուրս շպրտել ու Ղազանչեցոց 

եկեղեցիին մէջ դարձեալ աղօթել: 
Փառք ու պատի՛ւ հայ քաջարի բանակին ու 

քաջ զինուորին, որ երգելով գիտէ կռուիլ ու յաղ-
թել: Մեր հերոսակա՛ն երգերը... 

 

Միայն զէնքով կայ Հայոց փրկութիւն... 
Սերոբ Փաշին սիրողը թող գայ... 
Իմ ալ տղէն տարէք ֆէտայի... 
Հուռա՛, հուռա՛, քաջ Նժդեհի սուրը շողշողայ... 
Արիւնոտ դրօշ վեհ Դաշնակցութեան... 
Ձայն մը հնչեց Էրզրումի հայոց լեռներէն... 
Իբրեւ արծիւ սաւառնում ես լեռ ու ժայռ... 
Առաքել, Մուշեղ լեռներէն իջան... 
 

Հերոսներ ծնող ժողովուրդներ չեն մեռնիր: 

Մեր հերոսական երգերը լուսաշող ճառագայթ-
ներն են մեր հոգիին: 

Մեր երգերը... մեր բարձրագագաթ ու ձիւնա-

ծածկ լեռներուն պէս մաքուր ու ջինջ, անոնց կըլ-
կըլացող զուլալ ջուրերուն պէս՝ հայելին են մեր 

հոգիին:  
Անոնք կանչն են հայու անպարտելի ոգիին, 

նարեկաշունչ աղօթք են ու շարական, սայաթ-

նովեան, կոմիտասեան մեղեդիներ ու տաղեր... 
Սիրենք հայ երգը, երգենք զիրար սիրելով, 

ապրինք երգելով, կռուինք երգելով: 
 

Ու Սիամանթոյի բառերով՝  
«Ես Երգելով Կ՛ուզեմ Մեռնիլ»: 

 

Յ. Անմահունի Աւագ Արիապետ է եւ 
Մեկենաս Քրիստոնէական Դաստիարակութեան 

Շար. Էջ 11-էն  Համաշխարհայնացումը.. Երգ Երգոց 

Մեր Երգերը 
Յ. Անմահունի 
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«ՄՈՐՄՈՔՈՂ ԱՆՑԵԱԼԻ 
ԱՐԱՀԵՏՆԵՐՈՎ» ՀԱՏՈՐԸ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒԵՑԱՒ ԿԻՊՐԱՀԱՅ 
ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒՆ 

Հայկական Ցեղասպա-
նութեան 100-րդ տարե-

լիցի սեմին լոյս տեսած 

իւրաքանչիւր հրատարա-
կութիւն նոր եռանդ կը 

փոխանցէ բոլորիս, հա-
ւատք կը ներշնչէ մեր մէջ 

եւ խթան կը հանդիսանայ 

մեր անժամանցելի Դատի 
հետապնդումին, մեր ար-

դար պահանջատիրու-
թեան եւ անոր ամբողջական հատուցումին։  

Դոկտ. Մինաս Գոճայեանի «Մորմոքող անց-
եալի արահետներով» հատորը անտարակոյս կը 

պատկանի նմանօրինակ հրատարակութիւննե-

րու շարքին, որ հեղինակին Կիլիկիա եւ պատ-
մական Հայաստան կատարած ուխտագնացու-

թեան վաւերական նկարագրութիւնն է։  
    Երեքշաբթի, 14 Յուն-

ւար 2014-ի երեկոյեան, 

Նիկոսիոյ Առաջնորդա-
րանի «Իւթիւճեան» 

սրահին մէջ տեղի ունե-
ցաւ «Մորմոքող անց-

եալի արահետներով» 

հատորին գինեձօն-
շնորհահանդէսը, հո-

վ ա ն ա ւ ո ր ո ւ թ ե ա մ բ 
Վարուժան Արքեպիսկո-

պոսի։  
    Եղիա Գայայեան 

ներկայացուց օրուան 

հիւրը՝ Դոկտ. Մինաս 
Գոճայեանը, ապա կա-

տարուեցաւ գիրքին գինեձօնը։ Հատորէն տպա-
ւորիչ հատուած մը ընթերցեց Վիոլէթ Թաշճեան, 

իսկ գիրքը ներկայացուց հեղինակը՝ վաւերական 

լուսանկարներու եւ տեսանիւթերու ընկերակցու-
թեամբ։  

Սրբազան Հօր գնահատանքի խօսքէն եւ Պահ-
պանիչէն ետք, կոկիկ հիւրասիրութեան ընթաց-

քին, ներկաները առիթ ունեցան իրենց տպաւո-
րութիւնները կիսելու հեղինակին հետ։  

Թղթակից 

 

ՊԱՏԱՆԻՆԵՐԸ ԱՒԵՏԵՑԻՆ 
ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾՆՈՒՆԴԸ 

Յունուար 5-ի երեկոյեան, Ս. Ծնունդի տօնին 
առթիւ ՀՅԴ «Արցախ» Պատանեկան Միութիւնը 

դարձեալ «Աւետիս»ի ելաւ, շրջագայելով հայերու 

տուները եւ իրենց երգեցողութեամբ աւետելով 
Քրիստոսի ծնունդը: 

Նկարին մէջ կ՛երեւին մեր կրտսեր ընկերները 
Հայ Համայնքի պետական ներկայացուցիչ Տէր եւ 

Տիկին Վարդգէս Մահտեսեաններու բնակարանի 

մուտքին, ամուր բռնած իրենց «տուփ»երը, փաս-
տօրէն ուրախ եւ գոհ տրամադրութեան մէջ: 

Կ՛արժէ նշել, թէ այս տարի պատանիները 
իրենց հաւաքած գումարէն 70 եւրօ նուիրեցին 

կարիքաւոր դասընկերուհիի մը: 

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ  
ՁՄԵՌՆԱՅԻՆ Ա. ԽԱՂԵՐ 

Համահայկական Ձմեռնային Առաջին Խաղերը 
տեղի պիտի ունենան Փետրուար 24-էն Մարտ 2 

Ծաղկաձորի մէջ: 
Այս խաղերուն Կիպրոսը (Նիկոսիա) պիտի 

ներկայացնեն Մանօ եւ Եաննօ Գույումճեան եղ-

բայրները, մասնակցելով դահուկարշաւի մրցան-
քին: 

«Արձագանգ» յաջողութիւն կը մաղթէ մեր 
մարզիկներուն: 

ՍԵՒԱՆ ՄԱԼԻՔԵԱՆԻ 
ԳԵՂԱՆԿԱՐՆԵՐՈՒ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ 

Յունուարի 14-30 տեղի ունեցաւ երիտասարդ 
գեղանկարիչ Սեւան Մալիքեանի ցուցահանդէսը, 

որ համակրանքով ընդունուեցաւ կղզիի արուես-
տագէտ շրջանակներուն կողմէ: 

Սեւան գեղանկարիչ մըն է, որ փայլուն ապա-

գայ կը խոստանայ: Իր գործերը արդէն ցու-
ցադրուած են Կիպրոսի, Միացեալ Թագաւորու-

թեան, Սպանիոյ եւ Թունուզի մէջ: 
 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՆԻԿՈՍԻՈՅ ՄԷՋ ԶՈՒԻՑԵՐԻՈՅ ԴԵՍՊԱՆԻՆ ՀԵՏ 
 

Կիպրահայ համայնքի պատուիրակութիւն մը 24 Յունուարին հանդիպում ունեցաւ Նիկոսիոյ մէջ 
Զուիցերիոյ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Տիկին Կապրիէլա Նուցի Սուլփիցիոյի հետ` Տողու Փե-

րինչեքի հարցով Մարդկային Իրաւանց Եւրոպական Դատարանի ծանօթ որոշումին կապակցու-
եամբ: 

Հայկական պատուիրակութիւնը, որ բաղկացած էր Հայ Համայնքի Պետական ներկայացուցիչէն 

եւ ազգային իշխանութեան ու քաղաքական կուսակցութիւններու եւ Հայ Դատի Յանձնախումբի 
ներկայացուցիչներէն, կարեւորութեամբ բացատրեց, որ աշխարհասփիւռ հայ ժողովուրդը անձ-

կութեամբ կը սպասէ, որ Զուիցերիական կառավարութիւնը բողոքարկէ ՄԻԵԴ-ի տխրահռչակ որո-
շումը:  

Յարգարժան Տիկին դեսպանին յանձնուեցաւ այս կապակցութեամբ խմբագրուած նամակ մը, 
կիպրահայ գաղութը ներկայացնող բոլոր կառոյցներու եւ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչ-

ներուն ստորագրութեամբ: 

Դեսպան Տիկին Սուլփիցիօ իր կարգին յայտնեց, թէ նամակը ուշադրութեամբ պիտի սերտուի եւ 
անմիջապէս ղրկուի Պեռն՝ արտաքին գործերու նախարարութիւն, որպէսզի պարտն ու պատշաճը 

կարգաւորուի: Զուիցերիա շատ լուրջ վերաբերում կը ցուցաբերէ նման ծանրակշիռ հարցերու հան-
դէպ, նշեց ան: 

Վերջաւորութեան կիպրահայ պատուիրակութեան անդամները վստահութիւն յայտնեցին, թէ 

Զուիցերիական կառավարութիւնը անպայման պիտի բողոքարկէ Եւրոպական Դատարանին վճիռը, 
որ իրականին մէջ կ՛ամբաստանէ Զուիցերիան, ցեղասպանութեան զոհերու իրաւունքները պաշտ-

պանելուն համար: 

 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-Ի ԱՄԱՆՈՐԻ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի տարեկան ամանորի պարահանդէսը տեղի ունեցաւ Յունուար 4-ին Նիկոսիոյ «Լե-
մոն Փարք» կեդրոնին մէջ, Ստրովոլոսի քաղաքապետ Լազարոս Սաւիտիսի եւ Հայ Համայնքի պե-
տական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանի նախագահութեամբ: 

Սիրուած ու հանրածանօթ արուեստագէտներ Հրաչ Կայծակեան եւ Սեդօ Պաղտասարեան 
իրենց երաժշտութեամբ ջերմացուցին մթնոլորտը: Երեկոյի ընթացքին ելոյթ ունեցաւ նաեւ կիպ-
րահայ երգիչ Յովիկը: Օրուայ պատշաճ խօսքերով ելոյթ ունեցան ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութեան 
ատենապետ Յակոբ Գազանճեան եւ քաղաքապետ Սաւիտիս: 

Հակառակ որ այս տարի ներկաներուն թիւը որոշ նուազում կրած էր, պարահանդէսը անցաւ ու-
րախ ու տօնական մթնոլորտի մէջ ու պսակուեցաւ յաջողութեամբ: 
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20 նոյեմբեր 1998-ին ռուսական հրթիռ մը 
անջրպետ կը տանէր Անջրպետի միջազգա-
յին կայանին առաջին կտորը: Ներկայիս 
անիկա անջրպետին մէջ մարդուն կողմէ 
կազմուած ամէնէն մեծ առարկան է: 

Այս կայանը շինուած է իբրեւ երկրագուն-
դի եւ անջրպետի դիտարան մը: 

Մեր գլուխներուն վրայ, 387 քմ բարձրու-
թեան վրայ, անիկա բազմաթիւ երկիրներու 
կարելիութիւն կու տայ կատարելու իրենց 
գիտական ուսումնասիրութիւնները եւ փոր-
ձերը: 

Անոր շինութիւնը եղած է հանգրուաննե-
րով, ինչպէս, օրինակ, լեկոյով խաղալիքի մը 
շինութիւնը: 

Տասնեակներով հրթիռներ ղրկուած են 
անջրպետ` ամէն անգամ իրենց հետ կտոր 
մը տանելով: 2003 թուականին կայանին շի-
նութիւնը կեցած է «Քոլոմպիա» անջրպետա-
նաւի արկածէն ետք, որուն ընթացքին մա-
հացան ամերիկացի եօթը աստղանաւորդ-
ներ: 

Կայանին առաջին անձնակազմը, որ բաղ-
կացած է 3 աստղանաւորդներէ, հոն կը հաս-

տատուի նոյեմբեր 2000-ին: Կայանին շինու-
թիւնը կ՛ամբողջանայ 2011 թուականին, երբ 
կը հաստատուի «Լէօնարտօ» վերջին անջըր-
պետամեքենան: Այս տարի «Նոքա» անջըր-
պետամեքենան պիտի փոխարինէ 2001-ին 
դրուած ուրիշ անջրպետամեքենայ մը: Այո, 
Անջրպետի միջազգային կայանը կը ծերա-
նայ: Ըստ գնահատումներուն, անիկա պիտի 
շարունակէ աշխատիլ մինչեւ 2020, նոյնիսկ` 
մինչեւ 2028 թուական: 

  

Գիտէի՞ր  թէ... 
2000 թուականէն ի վեր Անջրպետի մի-

ջազգային կայանը ընդունած է 39 անձնա-
կազմ եւ 211 այցելու, որոնցմէ 7-ը անջրպե-
տի զբօսաշրջիկներ էին: 2005 թուականէն ի 
վեր, հոն միաժամանակ կրնան մնալ 6 ան-
ձեր` 3 անձերու փոխարէն. 

- Կայանը մեր մոլորակին շուրջ կը դառ-
նայ միջին հաշուով 90 վայրկեանէն: 

- Ամէն օր ան կը կտրէ երկրագունդէն լու-
սին երթուդարձի հաւասար հեռաւորութիւն 
մը:2000 թուականէն ի վեր աստղանաւորդ-
ները 1000 ժամ անցուցած են կայանէն 
դուրս: 

- Աւելի քան 1500 գիտական փորձեր կա-
տարուած են հոն:Այդ փորձերէն մաս մը 
կարելիութիւն տուած է երկրագունդին վրայ 
մեծ յառաջդիմութիւններ արձանագրելու, 
օրինակի համար, մարդամեքենաներու կող-
մէ կատարուած վիրաբուժական գործողու-
թիւններուն մարզին մէջ: 

- Կայանին մէջ մնացող աստղանաւորդ-
ները կը փոխուին ամէն 6 ամիսը անգամ մը, 
եւ երբեմն անոնք իրենց հետ կը բերեն տա-
րօրինակ առարկաներ, ինչպէս, օրինակի 
համար… ողիմպիական ջահը կամ «Քիրոպօ» 
մարդամեքենան: 

«Պատանի» Մը` Անջրպետին Մէջ 
2013 թուականի վերջաւորութեան Անջրպետի միջազգային կայանը տօնեց իր 
15-րդ տարեդարձը: Այս հսկայական փազըլին կազմութիւնը դիւրին չէ եղած: 

ՊԵՏՐՈՍ ՂԵՒՈՆԴԵԱՆ 

1964 թուականի Յունուարի 30-ին ծնած, 
Երեւանի Պետական համալսարանի ռադիո-
ֆիզիկայի ուսանող Պետօն, մարտի դաշ-
տին վրայ շատ արագ ԼՂ-ի մայոր Պետրոս 
Ղեւոնդեան դարձաւ, ընտրուեցաւ Շուշիի 
առանձնակի գումարտակի փոխհրամանա-
տար: Ոչ միայն մշակեց Օմարի լեռնանցքի 
գրաւման դժուարին ծրագիրը, այլեւ իր գու-
մարտակով, առանց զոհ տալու, իրականա-
ցուց այն: 

Շահումեանի շրջանին մէջ առաջին իսկ 
օրերէն Պետօն աչքի կ՛իյնար մարդոց հետ 
աշխատելու իր բացառիկ վարուելակեր-
պով, մարդոց հասկնալու կարողութեամբ: 

1991 Ապրիլի 18-ին պռօշեանցիներու 
խումբը ուղղաթիռով Շահումեանէն կը մեկ-
նի Գետաշէն ու հասնելուն պէս՝ Պետօն ու 
իր ընկեր Կարօտը անմիջապէս կը ներկա-
յանան Թաթուլ Կրպէեանին՝ քննարկելու 
իրենց ջոկատի հետագայ ընելիքները: Թա-
թուլի, Պետոյի եւ Կարօտի առաջին, եւ, ցա-
ւօք վերջին հանդիպումը եղաւ այդ: 

Մահը բազմաթիւ անգամ անցած է Պե-
տոյի քովէն, սակայն ան Ղարաբաղի ամե-
նաօրհասական օրերուն, նոյնիսկ Գետաշէ-
նի, Մարտունաշէնի ողբերգական անցքե-
րէն յետոյ, երբեք չապրեցաւ պարտուողի 
հոգեբանութեամբ, անոր դաւանանքը մի-
այն յաղթանակն էր: Նոյնիսկ Շահումեանի 
դէպքերու ողբերգական ընթացքն ու իր 
մարտական ընկեր-հրամանատար Կարօտի 
անհետացման վիշտը չթոյլատրեցին, որ 
ան կորսնցնէր իր վճռականութիւնն ու ան-
սասան ոգին: 

Իսկ յաղթանակի կարեւորագոյն պայմա-
նը, ինչպէս միշտ կը նշէր Պետօն, անմնա-
ցորդ նուիրումն է, ազնիւ ու վճռական պայ-
քարը: Ան միանգամընդմիշտ ընտրած էր 
այդ ուղին եւ պէտք է երթար մինչեւ վերջ: 
Ու ան գնաց մինչեւ վերջ, մինչեւ յաղթա-
նակ: 

1994 թուականի Փետրուար 14-ին ան կը 
նահատակուէր ականի պայթիւնի հետե-
ւանքով, երբ Օմարի լեռնանցքի գրաւումէն 
անմիջապէս յետոյ ան փորձեց օգնութեան 
հասնիլ վիրաւոր զինուորի մը:  

Պետոյի գործի միակ չափանիշը ան-
մահութիւնն է, քանի մահն անգամ զայն 
չբաժնեց իր ժողովուրդէն: Արցախի հերոս, 
ազատամարտիկ, հրամանատար Պետրոս 
Ղեւոնդեանը 1996 թուականին ԼՂՀ-ի կողմէ 
յետմահու պարգեւատրուած է «Մարտա-
կան խաչ» շքանշանով, իսկ ՀՀ-ի կողմէ՝ 
Արիութեան մետալով: Աւելի ուշ ստացած է 
«Ոսկէ արծիւ» շքանշանը՝ արժանանալով 
«Արցախի հերոս» կոչման: Անոր անունով 
կոչուած են Պռօշեանի, Եղէգնուտի եւ Քա-
շաթաղի շրջանի Տիգրանաւան գիւղի միջ-
նակարգ դպրոցները:  

 

Ո՞ր Մէկն Է Արեւուն Ամէնէն Մօտ Մոլորակը 

Փայլածուն 

 Տրամաչափ` 4900 քմ 

 Արեւէն հեռաւորութիւն` 58 միլիոն քմ 

 Գտնուած է հին ժամանակներէն 

 Արբանեակներու թիւ` 0 
 

Անունը 
Հռոմէացիներուն մօտ փայլածուն (Մերքիւր) վաճառականութեան եւ ճամբորդութեան 

աստուածն էր: Նոյն ժամանակ ան աստուածներու պատգամաբերն էր: Հաւանաբար 
մոլորակը իր լատիներէն այս անունը ստացած է, որովհետեւ ան շատ շուտ կը դառնայ 
արեւուն շուրջ, 88 օրէն (մինչ երկրագունդը արեւուն շուրջ կը դառնայ 365 օրէն): 

 
Մոլորակին մասին 
Փայլածուին շուրջ յատուկ մթնոլորտ մը գոյութիւն չունի: Միայն կազի բարակ խաւ մը 

կը շրջապատէ մոլորակը: 
Անոր մակերեսը ծածկուած է փոսերով, լուսինի մակերեսին նման: Այս փոսերը 

յառաջացած են, երբ երկնաքարեր ինկած են մոլորակին վրայ: Այս փոսերէն ամէնէն 
մեծը կոչուած է «Քալորի աւազանը»: Անիկա ունի 1300 քմ տրամաչափ: Սակայն 
Փայլածուին վրայ կան ուրիշ հարթ շրջաններ. անոնք հաւանաբար հալած լաւայի 
մնացած հետքերն են: 

Փայլածուին մակերեսի խաւը շատ հաստ է, մօտաւորապէս` 1000 քմ: Ներքին խաւը 
համեմատաբար բարակ է եւ` ժայռերէ կազմուած: Վերջապէս, Փայլածուն ունի հեղուկ 
երկաթէ կազմուած հսկայ կորիզ մը: Անիկա կը ներկայացնէ ամբողջ մոլորակին 70 առ 
հարիւրը: 

Փայլածուի վրայ օրը կը տեւէ մեր երկրագունդին 6 ամսուան տեւողութեան չափ: Ան 
ինքն իր վրայ դառնալու համար 6 ամիս կը դնէ, մինչ արեւուն շուրջ դառնալու համար` 
նուազ քան 3 ամիս: 
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Ողբ. Գէորգ Շատարեւեանի մահուան 
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Անի Ենովքեան        €20 
 

Ողբ. Աւետիս Կէօզիւքիւչիւքեանի 
մահուան առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան      €10  

 

ՀՕՄ-Ի “ՍՕՍԷ”  ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
 

ՀՕՄ-ի Կիպրոսի “Սօսէ” Մասնաճիւղի 25-ամեա- 
կի հանդիսութեան առթիւ 
Լինտա Թէլլալեան       €50 
 

Ողբ. Յասմիկ Տէր Աւետիսեան-Հոուլիի 
մահուան առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Վարդան, Սիլվա Թաշճեան      €20 
 

Ողբ. Աւետիս Կէօզիւքիւչիւքեանի 
մահուան առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Վռամ, Մարի Պիպերեան      €50 
Յակոբ, Զուարթ Թոգադլեան       50 

Վարդան, Սիլվա Թաշճեան       20 
Ժաք, Անի Խըտըրեան        20 
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ԹԻՒ 42  
Պատրաստեց 

Մարինէ ØՄանուշեան 

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 
1. Ճանճ - ռազմադաշտ 
2. Սկահակ - յն 
3. Ապահով - բրեդել - ան 
4. Նու - հեգել - արդ 
5. Աղաւնի - թաղ - Ադամ 
6. Կկ - աղցան - իկ 
7. Ամ - եդեմ - գերի 
8. Օղ - տոհմիկ - մազ 
9. Արեւ - ՄԷ - տր - արմ 
10. Պնակ - մի - նշ 
11. Ձետ - մեր - աա 
12. Զինադադար - ուլ 
13. Մարախ - սկիհ 
14. Արատ - նիշ 
15. Ամանել - անկ: 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ 
1. Արագած - ապ 
2. Ասպ - ան - զարմ 
3. Նկանակ - օրագիր 
4. Ճահուկ - ղեկ - նառն 
5. Հուն - ձախ 
6. Վառ - ետ - դեր - ալ 
7. Ակ - ադոմ - տարր 
8. Բեթղեհէմ - ահ 
9. Մարգաց - իմաստ 
10. Դեղագիր - երկ 
11. Դնել - նեկտար - ինն 
12. Այլ 
13. Աա - իմանալ 
14. Արտի - արշաւ 
15. Պնդակազմ - ուշք: 

ԼՈՒԾՈՒՄ ԽԱՉԲԱՌ ԹԻՒ 41-Ի 

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 
1. Երկնային լուսաւոր մարմին - կտրելու սուր 
գործիք - մշուշ. 

2. Մկրատաձեւ կտրոցներով ծովային կենդանի - 
ցաւի ճիչ - տառի մը անունը. 

3. Ներկով ծածկել, շպրտել - նախընթաց. 

4. Տառի մը անունը - օթեւան. 
5. Լեցուն - ուրախութեան երգ՝ տաղ. 

6. Բոսոր, կարմիր - ձայնաշարի երրորդ ձայնա-
նիշը - գոցել. 

7. Պահեստի պարէն - աղջիկ, կին - տառի մը 

անունը. 
8. Թաքուն պայթուցիկ - կրկնուած գիրեր - լաթ, 

հագուստ - ծովով երթեւեկելու միջոց. 
9. Նուրբ կաւեղէն, յախճապակի - քալելու, 

կայնելու անդամ (հակ.). 
10. Եւս, նաեւ - մազերու երկայն հիւսք, վարս 

(հակ.). 

11. Որսաշուն - գործ ցոյց տուող քերական բառ, 
գազաններու որջ. 

12. Դրախտ - բադի նման ջրասէր հաւազգի. 
13. Տարի - խրճիթ - շաղկապ՝ թէ. 

14. Ուշ մնացած, սխալ ժամանակին հասնող 

(հակ.) - ջրդեղ, կոնաբեր ծառի հիւթ՝ որով կա-
րասի կը փայլեցնեն. 

15. 7020 - ականջի զարդ (հակ.) - առանց 
վճարումի տրուած: 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ 
1. “Ազգ Փառապանծ” երգի երաժշտութեան 
հեղինակը. 

2. Լափել - ոչխարի ճարպոտ պոչ. 
3. Տրտմիլ - շուն գոյականի սեռական հոլովը - 

անձնական դերանուն (հակ.). 

4. Ուղղութիւն - տեղեկանալ - Արցախի 
լեռներէն. 

5. Ծաղկախտի հետք մորթի վրայ - առարկայ - 
թունաւոր օձ (հակ.). 

6. Կանաչ, թարմ - յառաջաբան. 

7. Բուռ - կենդանիի սրածայր եղունգ - 
հանքային համեմ. 

8. Զուր, դատարկ - նշանակութիւն. 
9. Նախ - կնոջական հագուստ - լսողութեան 

գործարան. 
10. Կաւէ աման շինող - թանկարժէք առարկայ. 

11. Անուշահոտ ռետին որ բուրումնաւէտ ծուխ 

կ՛արձակէ - կարուածք, ասեղով կցուածք. 
12. Կենդանիները սնունդի համար դաշտ տանիլ 

- կրկնուած ձայնաւորներ - ստացական դերա-
նուն (հակ.). 

13. Տեղաւորել - մաղ.  

14. Էական բայ - անջատ - մաս, գունդ. 
15. Մեր ֆէտայիներէն, որ ճանչցուած է “Սարե-

րու Ասլան” կոչումով: 

Բոլոր անոնք, որոնք իրենց  
ձեռնարկներուն մասին կ՛ուզեն նշում ըլլայ 

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

editor@artsakank.com.cy       
+357 99633715 
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ 
 

Վռամ, Մարի Պիպերեան, Անդրանիկ, 

Անի Կէօզիւքիւչիւքեան, Յարութիւն, Էլօ 

Կէօզիւքիւչիւքեան եւ Ստեփան, Սիլվա Ալ-

թըբարմաքեան շնորհակալութիւն կը յայտ-

նեն բոլոր անոնց, որոնք անձամբ, հեռաձայ-

նով կամ փոխան ծաղկեպսակի նուիրատը-

ւութեամբ մասնակցեցան իրենց հօր՝ 
 

Աւետիս Կէօզիւքիւչիւքեանի 
 

մահուան սուգին եւ բաժնեցին իրենց վիշտը: 

Այս առթիւ «Արձագանգ»ին կը նուիրեն €50: 

 

19 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 20:00 

Գրական Երեկոյ՝ Արամ Հայկազ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ 
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ 
 

30 ՄԱՐՏ 13 :00 

Միջինքի ընթրիք 
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ 

ՀՕՄ-ի Կիպրոսի “Սօսէ” Մասնաճիւղ 
 

05 ԱՊՐԻԼ 
Երգչախմբային համերգ՝ Վահան Պէտէլեանի 

եւ Հայրապետ Թորոսեանի յիշատակին 
Ս. Աստուածածին Եկեղեց. Երգչախումբ 
 

12 ԱՊՐԻԼ 

Զատիկի Թէյասեղան 
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի “Սօսէ” Մասնաճիւղ 
 

23 ԱՊՐԻԼ 

Հայոց Ցեղասպանութեան 99-ամեակի 
Քայլարշաւ, Նիկոսիոյ կեդրոնէն՝ 18:00 

Արմենիաս Փողոցի սկիզվբէն՝ 19:00 
 

23 ԱՊՐԻԼ 19:30 
Հայոց Ցեղասպանութեան 99-ամեակի 

Հսկում, Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին Եկեղեցիի 
Նահատակաց Յուշակոթողին առջեւ 
 

24 ԱՊՐԻԼ 

Հայոց Ցեղասպանութեան 99-ամեակի 
Հանդիսաւոր Ս. Պատարագ եւ Հոգեհանգիստ 

Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին Եկեղեցի 
 

03 ՄԱՅԻՍ 
Թատրոն՝ “Դրախտին Ճամբան Գիտե՞ս” 

“Փասիտի” թատերասրահ 

Համազգայինի “Դիմակ” Թատերախումբ  
 

10 ՄԱՅԻՍ 

“Սիփան” Պարախումբի տարեկան ձեռնարկ 

Ստրովոլոսի քաղաքապետութեան սրահ 
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ 
 

16 ՄԱՅԻՍ 

Հրապարակային Զրոյց - Քնարկում 
“Հայկական Հարցը Ներկայիս” 

ՀՅԴ Կիպրոսի Հայ Դատի յանձնախումբ 
 

18 ՄԱՅԻՍ 
Ս. Մակարայ Վանքի Ուխտագնացութիւն 

Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակ 
 

15 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 
Գրաւուած Օր 

Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակ 

úð²îºîð 
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www.artsakank.com.cy Տեղեկութիւններու եւ արձանագրութեան համար կապուիլ ՀՕՄ-ի Կիպրոսի Վարչութեան հետ՝ 
Վերա Դաւիթեան, հեռ.  99520071 

          
          Յայտարարութիւն 
 

 

Մանկավարժ-հայերէնագէտ ուսուցիչներ պատրաստելու հա-
մար իր հաստատած կրթական ծրագիրին գործադրութեան ծիրին 
մէջ, Համազգայինի Կեդրոնական վարչութիւնը կը շարունակէ 
դիմումնագիրներ ընդունիլ սփիւռքի ամբողջ տարածքէն:  

 

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

 

Ուսումնառութեան շրջանը աւարտելէ ետք ենթական պարտի 
առնուազն եօթը տարի դասաւանդել իր մասնագիտութեան հա-
մաձայն հայերէն լեզու եւ գրականութիւն կամ հայոց պատմու-
թիւն, մեր կողմէ նշուած հայկական վարժարանի մը մէջ: 

 

Ուսումնառութեան  ամբողջական ծախսերը  կը ստանձնէ Հա-
մազգայինի Կեդրոնական վարչութիւնը: 

 

Դիմումնագիրները Համազգայինի գրասենեակ կարելի է ու-
ղարկել central@hamazkayin.com հասցէին: 

 

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


