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Հայկական Ցեղասպանութեան Յիշատակում Խորհրդարանին մէջ՝ 16:00
Ելոյթ կ՛ունենայ Հայ Համայնքի Պետ. Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեան
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ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ 23 ԱՊՐԻԼ 2014

Քայլարշաւ Քաղաքէն՝ 18:00, Արմենիասէն՝ 19:00
Ոգեկոչում՝ 19:30
Ողջոյնի խօսք՝ Եւրոերեսփոխան, Եւրոխորհրդարանի
ԵՄ-Հայաստան Բարեկամութեան Խմբակի հիմնադիր եւ նախագահ

Տոքթ. ԷԼԵՆԻ ԹԷՈԽԱՐՈՒՍ
ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 24 ԱՊՐԻԼ 2014

Պատարագ եւ Հոգեհանգիստ՝ 10:00
Ծանօթ. Շաբաթ 26 Ապրիլին ժամը 15:00 -18:00, տեղի պիտի ունենայ արիւնատուութիւն
Նիկոսիոյ Նարեկ Վարժարանին մէջ:

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ
13 ԱՄԻՍ ՄՆԱՑԱԾ Է...

2 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԷՏՆԵՐԸ
ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ՅԱՅՏՆԵՆ

«Սիվիլնեթ» կը հաղորդէ, որ աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ ապրող աւելի քան երեսուն
ցեղասպանագէտներ եւ պատմաբաններ 14 Փետըրուարին բաց նամակ մը յղած են Զուիցերիոյ
արդարադատութեան եւ ոստիկանութեան բաժանմունքի ղեկավար Սիմոնեթա Սոմարուկային`
իրենց անհանգստութիւնը յայտնելով Մարդկային
իրաւանց եւրոպական դատարանի` Թուրքիոյ Աշխատաւորական կուսակցութեան ղեկավար Տողու Փերինչեքի գործով տուած որոշումին առնչութեամբ: Նամակը ստորագրողներուն շարքին են
Թաներ Աքչամ, Փիթըր Պալաքեան, Ռիչըրտ Յովհաննէսեան, Ռէյմոնտ Գէորգեան, Թեսա Հոֆման,
Ճոյս Ափսել, Տեպորա Տուորք, Եայիր Աուրոն,
Վոլֆկանկ Կուստ, Անեթ Պեքըր, Մարկրիթ Լաւինիա, Ռոճըր Սմիթ, Իսրայէլ Չառնի եւ Իւ Թեռնոն:
17 Դեկտեմբեր 2013-ին Մարդկային իրաւանց
եւրոպական դատարանը բաւարարած էր Հայոց
ցեղասպանութեան ճանաչման դէմ պայքարող
Տողու Փերինչեքի հայցը` ընդդէմ Զուիցերիոյ:
Ըստ դատարանին, 2008-ին Զուիցերիա ցեղասպանութիւնը ժխտելու համար Փերինչեքը դատապարտելով խախտած է վերջինիս խօսքի ազատութեան իրաւունքը:
Նամակին մէջ մասնաւորաբար ըսուած է.
«Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանի`
Տողի Փերինչեքի գործով Զուիցերիոյ դէմ վճիռը
կարդալէ ետք մենք` ցեղասպանութեան վերաբերեալ ուսումնասիրութիւններ կատարող մասնագէտներս, ստիպուած ենք հանդէս գալու որոշումին մէջ գոյութիւն ունեցող որոշ պատմական
եւ հայեցակարգային սխալներու դէմ:
«…Ցեղասպանութեան վերաբերեալ ուսումնասիրութիւն կատարողներուն յստակ համոզումն է,

Հրատարակութիւն ՀՅԴ Ազատամարտ
Երիտասարդական Կեդրոնի
Վարիչ Խմբագիր
Դաւիթեան Արթօ
Խմբագիրներ
Այնէճեան Վահան, Գազանճեան Յակոբ
Աշխատակիցներ
Դաւիթեան Նարեկ, Մանուշեան Մարինէ
Էջադրում
Դաւիթեան Արթօ
Կայքէջ
Մանուկեան Յակոբ, Կիւրիւնլեան Սեւակ
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ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2014 ԱՐՁԱԳԱՆԳ
որ Օսմանեան կայսրութեան մէջ հայերուն զանգըւածային ջարդերը ամբողջովին կը համընկնին
Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան` ցեղասպանութեան յանցագործութեան կանխարգիլման
եւ պատժման հռչակագիրին մէջ սահմանուող
«ցեղասպանութիւն» եզրին:
«…Հայերու կոտորածները Ռաֆայէլ Լեմքինի
համար հիմք ծառայած են «ցեղասպանութիւն»
իրաւական հասկացողութիւնը սահմանելու համար, եւ Լեմքինի բնորոշումով` հայերը ենթարկըւած են ցեղասպանութեան:
«…Դատարանի որոշումին մէջ կը նշուի նաեւ,
որ «1915-ի իրադարձութիւնները «ցեղասպանութիւն իրաւական եզրով չբնորոշելը» չի կրնար ըլլալ հայերուն դէմ ատելութեան պատճառ: Սաայն հրէական Ողջակիզումի ժխտումը հակասեմականութեան առանցքային դրոյթն է: Կ՛ուզենք ընդգծել, որ Թուրքիոյ կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ժխտողական քաղաքականութիւնը
նոյն ձեւով դարձաւ հայ լրագրող Հրանդ Տինքի
սպանութեան եւ առհասարակ Թուրքիոյ մէջ
հայերու նկատմամբ բռնութիւններու պատճառ»:
Եզրափակելով նամակը` ցեղասպանագէտները յոյս կը յայտնեն, որ Զուիցերիոյ կառավարութիւնը Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանէն պահանջէ վերաքննել գործը:

ԲՈՂՈՔ՝ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ
ԻՐԱՒԱՆՑ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԵՆԷՆ

«Արմինիըն Ուիքլի» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ
մարդկային իրաւանց ընկերակցութիւնը Զուիցերիոյ արդարադատութեան նախարարին յղած
է նամակ մը, որուն մէջ հիասթափութիւն յայտնած է Հայոց ցեղասպանութեան ժխտման վերաբերեալ Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանի որոշումին կապակցութեամբ:
«Իբրեւ թուրք իրաւապաշտպաններ, մենք անմիջական վկաներն ենք այն բանի, թէ Հայոց ցեղասպանութեան եւ Փոքր Ասիոյ միւս քրիստոնեաներու ցեղասպանութեան ժխտումը ինչպէ՛ս
կը ստեղծէ հակաժողովրդավարական համակարգ մը, որ կը նպաստէ ցեղապաշտութեան,
այլատեացութեան տարածման եւ խօսքի ազատութեան ու մարդկային իրաւանց խախտումներու», կ՛ըսուի նամակին մէջ:
Թուրքիոյ Մարդկային իրաւանց ընկերակցութեան նամակին մէջ կ՛ըսուի. «Յանուն Թուրքիոյ
«ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ԿԸ ՄԵՐԺԷ
եւ այլ երկիրներու մէջ մարդու իրաւունքներու,
ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ
ցեղապաշտութեան եւ ատելութեան դէմ պայքարի, ինչպէս նաեւ արդարադատութեան, մենք պիԵՒՐՈՊԱՅԻ ԴԱՏԱՐԱՆԻՆ
տի ցանկայինք մեր վստահութիւնը յայտնել, որ
ՈՐՈՇՈՒՄԸ»
Տողու Փերինչեքը պատժելու վերաբերեալ ԶուիԸՍԱՒ ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ցերիոյ դատարանի որոշումը քայլ մըն էր, որ
կոչուած էր պաշտպանելու մեզ բոլորս, ամբողջ
մարդկութիւնը ցեղապաշտութենէն: Մենք կը սատարենք Զուիցերիոյ դատարանի որոշումին, եւ
անիկա իրաւասու է բողոքարկելու Մարդկային
իրաւանց եւրոպական դատարանի 17 Դեկտեմբերի որոշումը»:
17 Դեկտեմբեր 2013-ին Մարդկային իրաւանց
եւրոպական դատարանը որոշեց, որ Զուիցերիա
խախտած է իրաւունքը Թուրքիոյ աշխատաւորական կուսակցութեան ղեկավար Տողու Փերինչեքի, որ կը մեղադրուէր ցեղային խտրականութեան մէջ, որովհետեւ հրապարակաւ ժխտած էր
Ուրբաթ, 7 Փետրուար 2014-ի առաւօտ վեհա- Հայոց ցեղասպանութեան փաստը:
րանի իր գրասենեակին մէջ` ընդունելով Լիբանանի մէջ Զուիցերիոյ դեսպան Ռութ Ֆլինթը, Մե- ՄՈՐԿԸՆԹԱՈՒԻ ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՀԱՅԵՐԷՆՈՎ
ծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոս ըսաւ.
«Հայ ժողովուրդը խստիւ կը մերժէ Մարդու իրաՀայոց
ցեղասպանոււունքներու Եւրոպական դատարանի որոշումը`
թեան
թանգարան-հիմնարթուրք Տողու Փերինչեքի հարցին գծով: Սխալ
տուեալներու եւ միակողմանի մօտեցումներու կը հրատարակած է դեսվրայ հիմնուած այս որոշումը կրնայ իր ժխտա- պան Հենրի Մորկընթաուի
արեւելահայերէկան անդրադարձը ունենալ Հայոց ցեղասպանու- յուշերը`
նով:
Այս
մասին
«Արմէնթեան գծով Եւրոպայի այլ երկիրներու մօտեցումներուն վրայ», շեշտեց վեհափառը միաժամանակ փրէս» տեղեկացած է թանյայտնելով, որ «Մարդու իրաւունքներու եւրոպա- գարան-հիմնարկի տնօրէն
կան դատարանի որոշումը ոչ միայն հարցականի Հայկ Դեմոյեանի դիմատակ կ՛առնէ Հայոց ցեղասպանութեան ճանա- տետրեան արձանագրութեչումը, այլ նաեւ` բոլոր ցեղասպանութիւններուն: նէն: Յուշագրութիւնը 1918Հետեւաբար, հայ ժողովուրդը կը զօրակցի Զուի- ին լոյս տեսած անգլերէն
ցերիոյ պետական իշխանութեան, որ դիմէ Մար- բնագիրէն թարգմանած է
դու իրաւունքներու եւրոպական դատարանի գե- Լիլիթ Թութխալեանը:
Հենրի Մորկընթաու 1913-16 թուականներուն
րագոյն ատեանին` շրջելու որոշումը»:
Բաժնելով հայ ժողովուրդի արդար ընդվզու- ԱՄՆ դեսպանն էր Թուրքիոյ մէջ: Անոր յօդուածմը` Զուիցերիոյ դեսպանը յայտնեց վեհափառ ները եւ գիրքերը կարեւոր են ու արժէքաւոր վկահայրապետին, որ ինք քաջատեղեակ է յիշեալ յութիւններ կը բովանդակեն Արեւմտահայութեան
հարցէն, եւ թէ Զուիցերիոյ բոլոր դեսպանատու- Մեծ եղեռնի մասին:
Մորկընթաուի համաձայն, թուրք կառավարուները արդէն իսկ սկսած են այս ուղղութեամբ բոթիւնը նախօրօք ծրագրած էր Թուրքիոյ հայուղոքներ ստանալ:
Յայտնենք, որ Արամ Ա. կաթողիկոս նաեւ թեան բնաջնջումը: Ան մերժած է հայերու տեղառազմական
անհրաժեշտութեան
կապ հաստատեց Զուիցերիոյ Բողոքական եկեղե- հանութեան
ցիներու խորհուրդի նախագահին հետ, որպէսզի թրքական վարկածը եւ ապացուցած է, որ երիտանոնք եւս իրենց բողոքը յայտնեն Մարդու իրա- թուրք պարագլուխներուն նպատակը հայ ազգը ի
ւունքներու եւրոպական դատարանի որոշումին սպառ ոչնչացնելն էր: Ան դատապարտած է
դէմ, ինչպէս նաեւ զօրակցութիւն` զուիցերիա- Եւրոպական տէրութիւններուն անտարբերութիւկան իշխանութիւններուն` մերժելու յիշեալ որո- նը հայկական հալածանքներուն հարցին մէջ`
ումը, դիմելով Մարդու իրաւունքներու եւրոպա- դիտել տալով, որ ատիկա խրախուսեց թուրք
ջարդարարները:
կան դատարանի գերագոյն ատեանին:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ

ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2014

ԹՈՊԻՐԱ. «ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԲՈԼՈՐ
ԺԽՏՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ԴԻՄԱԿԱՅՄԱՆ
ԱՐԹՆՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ
ՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ ՈՒՆԻՆՔ»

Ֆրանսայի արդարադատութեան նախարար
Քրիսթիան Թոպիրա 29 Յունուարին Ֆրանսահայ
կազմակերպութիւններու համակարգող խորհուրդի կազմակերպած ընթրիքին ընթացքին իր արտասանած խօսքին մէջ յայտարարած է. «Մենք
այս ողբերգութեան… այս ցեղասպանութեան բոլոր ժխտումներուն դիմակայման արթնութիւն ուենալու պարտաւորութիւնը ունինք: Այդ է պատճառը, որ կառավարութիւնը, հանրապետութեան
նախագահին ստանձնած յանձնառութեանց համահունչ, աշխատանք կը տանի սահմանադրութեան եւ Ֆրանսայի եւրոպական ու միջազգային
յանձնառութեանց համահունչ արդարադատական միջոցառումի մը վրայ»:
Ան իր խօսքին աւարտին մեծարած է ֆրանսական դիմադրութեան անդամներէն Միսաք
Մանուշեանն ու անոր զինակիցները եւ նշած, որ
մահապատիժի գործադրութեան պահուն անոնք
«Կեցցէ՛ Ֆրանսան» գոչեցին: «Շնորհիւ անոնց,
շնորհիւ ձեզի, այս գիշեր կրնամ յայտարարել.
«Կեցցէ՛ Հայաստանն ու Կեցցէ՛ Ֆրանսան», ըսած
է նախարարը:

«2015-Ը ՏՀԱՃ ՏԱՐԻ ՄԸ ՊԻՏԻ
ԸԼԼԱՅ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՄԱՐ»
ՇԵՇՏԵՑ ԿԻՐՕ ՄԱՆՈՅԵԱՆ

Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակը կարեւոր, խորհրդանշական թուական է, սակայն
աշխատանքներու իմաստով Հայաստանը եւ
մասնաւորաբար Հայ դատի գրասենեակները
իրենց գործունէութիւնը պիտի շարունակեն նաեւ 2015-էն ետք:
Այս առնչութեամբ ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ
քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան «Արմէնփրես»-ին
յայտնեց, որ Թուրքիոյ նախագահ Ապտիւլլա Կիւլի վերջերս կատարած յայտարարութիւնը, որ
պէտք է ուժերը լարել եւ պատրաստուիլ 2015-ին,
հիմնականին մէջ ուղղուած է միջազգային հանրութեան, քանի որ անոնք այդ ուղղութեամբ
լուրջ վտանգներ կը տեսնեն:
«100-ամեակը վերջը չէ, եւ ատիկա բոլորն ալ
կը հասկնան, սակայն խորհրդանշական է եւ միջազգային հանրութեան պիտի ստիպէ սկզբունքային մօտեցում ունենալ Ցեղասպանութեան
ճանաչման եւ հայ ժողովուրդի իրաւունքներու
հարցին մէջ: Այդ պատճառով Թուրքիան մտահոգ
է: Անոնք կը հասկնան, որ ամէն առումով մըթնոլորտը բացասական է իրենց համար», նկատել

տուաւ ան:
Եթէ տարիներ առաջ Թուրքիա 2015-ը կ՛անւանէր «Հայկական ցունամի», ապա վերջին շըրջանին թրքական իշխանութիւնները կը խուսափին արտայայտութենէն: «Անոնք մերժեցին այսպիսի լուրջ որակումներ տալը, սակայն ատիկա
չխանգարեց, որ այդ «ցունամի»-ն մտնէ թուրք
հասարակութեան մէջ, ուր կը խօսին Հայոց ցեղասպանութեան եւ ճանաչման մասին: Ատիկա
նոյնպէս կ՛անհանգստացնէ Թուրքիան», ընդգծեց Մանոյեան:
Կիրօ Մանոյեան շեշտեց, որ Հայոց ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման ուղղութեամբ այսօր հայկական կողմը աւելի աշխուժ է,
Հայ դատի գործունէութիւնը` նոյնպէս:
Թուրքիոյ նախապատրաստուելու հիմքեր
չտալու համար Մանոյեան չբացայայտեց այն
պետութիւններուն անունները, որոնց հետ աշխատանքներ կը կատարուին, սակայն վստահեցուց, որ եթէ նոյնիսկ կարծր բանաձեւեր չըլլան, ընդհանուր մթնոլորտը, յայտարարութիւնները եւ կարծր ձեւակերպումները տհաճ պիտի ըլլան Թուրքիոյ համար:
Այսօր Հայ դատի կառոյցները երկու տարբեր
ուղղութիւններով կ՛աշխատին: «Ամէնէն կարեւորը համախմբուածութիւնն է: Մեր ընդհանուր
մօտեցումը այն է, որ 2015 թուականը ըլլայ իրաւունքներու սահմանման եւ ճանաչման տարի:
Բացի պատմական փաստի ճանաչումէն, պէտք է
շեշտը դրուի նաեւ իրաւունքներու ճանաչման
վրայ: Այս ուղղութեամբ աշխատանքները ընթացքի մէջ են», յայտնեց ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի
եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատուն:

ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒ
ԾՐԱԳԻՐՆԵՐԸ
Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի
ծրագիրներուն մշակումը
ընթացքի մէջ է եւ մօտ
օրէն պատրաստ կ՛ըլլան: Այդ մասին «Արմէնփրես»-ին յայտնեց Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբի
հաղորդակցութեան եւ կապի պատասխանատու Պետօ Տեմիրճեան:
Տեմիրճեան նշեց, որ ծրագիրները քաղաքական բովանդակութիւն ունին` յստակ քաղաքական պատգամով եւ ուղերձով: Տեմիրճեան շեշտեց, որ յստակ պատգամ ունենալ կը նշանակէ
նաեւ պահանջատէր ըլլալ հայկական կալուածներու վերադարձին գծով:
Անդրադառնալով Չեխիոյ նախագահին կողմէ
Հայոց ցեղասպանութեան փաստը բարձրաձայնելուն` Տեմիրճեան յայտնեց, որ նախագահին
ելոյթին պիտի յաջորդէ պաշտօնական ճանաչումը: «Նախագահին կողմէ անհատապէս ճանաչումը անշուշտ չի նշանակեր, որ երկրին խորհըրդարանը կամ օրէնսդիր մարմինը նոյնպէս անպայման ատիկա պիտի ճանչնայ: Բայց մեր գնահատումով, եթէ նախագահին կողմէ կատարուած
է յայտարարութիւն, ապա անոր շարունակութիւնը պիտի ըլլայ նաեւ պաշտօնական օրէնսդրական առումով», ըսաւ Տեմիրճեան:
Աշխատանքները պիտի շարունակուին նաեւ
եւրոպական տարբեր խորհրդարաններուն մէջ
Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման հարցը
բարձրաձայնելու ուղղութեամբ:
Յանձնախումբը սկսած է նաեւ նոր յանձնախումբերու ստեղծման հոլովոյթը Հայոց ցեղասպանութիւնը տակաւին չճանչցած երկիրներուն
մէջ: Նոյեմբերէն Ռումանիոյ մէջ կը գործէ Հայ
դատի նորաբաց յանձնախումբը, որ աշխուժօրէն
ներգրաւուած է Հայկական հարցի բարձրացման
եւ լուծման աշխատանքներուն մէջ:

3

Մարտին կը նախատեսուի նոր յանձնախումբ
մը ստեղծել Արեւելեան Եւրոպայի երկիրներէն
մէկուն մէջ:

ԿԱՐԷՆ ՆԱԶԱՐԵԱՆ՝
ԱԶՐՊԷՅՃԱՆԱԿԱՆ
ՍԱԴՐԱՆՔՆԵՐՈՒՆ ՄԱՍԻՆ

Ազրպէյճանի կողմէ ռազմատենչ հռետորաբանութեան, ինչպէս նաեւ Հայաստան-Ազրպէյճան
սահմանին ու Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ազրպէյճանի միջեւ շփման գիծին վրայ զինադադարի
դրութիւնը խախտող սադրիչ գործողութիւններուն անդրադարձած է ՄԱԿ-ի մէջ Հայաստանի
մնայուն ներկայացուցիչ Կարէն Նազարեան` 12
Փետրուարին ելոյթ ունենալով ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդին մէջ տեղի ունեցած «Զինեալ տագնապներու մէջ քաղաքային բնակչութեան պաշտպանութիւնը» խորագիրով բաց քըննարկման ժամանակ:
Ըստ Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ եւ տեղեկատուութեան վարչութեան, դեսպանը նշած է, որ հայկական կողմին մեծապէս կը մտահոգէ ուժի կիրարկման
մարդկային հետեւանքները, ինչպէս նաեւ այդ
անընդունելի գործելակերպին պատճառով առաւելաբար կը ծանրանայ սահմանային գօտիներուն մէջ քաղաքային բնակչութեան վիճակը:
ՄԱԿ-ի մէջ Հայաստանի ներկայացուցիչը ընդգըծած է, որ առիթ ունեցած է նախապէս Ապահովութեան խորհուրդին մէջ բարձրաձայնելու
քաղաքային բնակչութեան արձակազէններու
կողմէ հասցուած վնասներուն խնդիրը` աւելցնելով, որ Հայաստան կ՛ուզէ վերջ դնել բռնութեան
բոլոր դրսեւորումներուն եւ մեծապէս կը հաւատայ, որ տագնապներու հիմնարար եւ յարատեւ
լուծման կարելի է հասնիլ միայն խաղաղ միջոցներով եւ միջազգային իրաւունքներու հիման
վրայ:

ՂՈՒԼԵԱՆ. «ԼՈՒԾՈՒՄԸ
ԿԱՐԵԼԻ ՉԷ ԱՌԱՆՑ ԱՐՑԱԽԻ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ»

Հայաստանի մէջ ԼՂՀ մնայուն ներկայացուցչութեան մօտ ԼՂՀ Ազգային Ժողովի նախագահ
Աշոտ Ղուլեան 17 Փետրուարին ընդունած է հայբրիտանական խորհրդարանական բարեկամութեան խմբակի անդամները` Ճոն Ուիթինկտէյլի
գլխաւորութեամբ: Ազգային ժողովի նախագահը
գնահատած է բրիտանացի խորհրդարանականներու հետաքրքրութիւնը Արցախի Հանրապետութեան հանդէպ:
Հանդիպման ընթացքին Ղուլեանը հիւրերուն
խնդրանքով ներկայացուցած է ազրպէյճանական-ղարաբաղեան տագնապին վերաբերեալ Արցախի իշխանութիւններուն դիրքորոշումը:Ան
ընդգծած է, որ ղարաբաղեան տագնապի լիարժէք լուծումը կարելի չէ առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան անմիջական
մասնակցութեան:

4 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
«ՄԵՆՔ ԿՈՎԿԱՍԻ ԵՒ ՅԱՏԿԱՊԷՍ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՄԷՋ
Կ՛ԱՇԽԱՏԻՆՔ» Կ՛ԸՍԷ ՔԵՐԻ
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ՍՈՉԻԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ՝
ՎԱՐՉԱՊԵՏՆԵՐ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ԵՒ
ՄԵՏՎԵՏԵՒԻ ՄԻՋԵՒ

Ռիչուլին եւ զինուորական կցորդ, զօր. Ճովաննի
Արմենթանին (նստավայրը` Մոսկուա):
Նախարարը յոյս յայտնեց, որ հայ-իտալական
զինուորական համագործակցութիւնը շարունակէ
մօտիկ ապագային նոր ձեռքբերումներ
արձանագրել:

ԲՈՂՈՔԻ ՑՈՅՑ ԸՆԴԴԷՄ
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց
նախարար Ճոն Քերրի 1 Փետրուարին Միւնիխի
մէջ տեղի ունեցած անվտանգութեան խորհըրդաժողովին ընթացքին յայտնած է, որ Միացեալ
Նահանգներ կը շարունակեն աշխատիլ Լեռնային
Ղարաբաղի հիմնախնդիրին ուղղութեամբ:
Լրագրողներու հետ զրոյցի մը ընթացքին ամերիկեան դիւանագիտութեան պետը ըսած է. «Աշխարհի վրայ չկայ տեղ մը, ուր Միացեալ Նահանգներ կը նահանջեն: Մենք աշխուժ, խորապէս ու հետեւողական կերպով կ՛աշխատինք բոլոր տեղերուն մէջ, եւ մեր նպատակը իրական
փոփոխութեան հասնիլն է: Կիպրոսի մէջ մենք
աննկատ կ՛աշխատինք: Դուք ատոր մասին չէք
լսեր: Կ՛աշխատինք նաեւ Կովկասի մէջ, մասնաւորաբար` Լեռնային Ղարաբաղի մէջ»:

ՈՒՈՐԼԻՔ Կ՛ԱՌԱՋԱՐԿԷ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ
ԼԻԱՐԺԷՔ ՁԵՒԱՉԱՓԸ

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ամերիկացի համանախագահ Ճէյմս Ուորլիք Լեռնային Ղարաբաղի
տագնապի լուծման լիարժէք ձեւաչափի վերականգնման ցանկութիւն յայտնած է: «Յոյն եւ
թուրք կիպրացիները յայտարարած են, որ անցած են հիմնախնդիրի երկարաժամկէտ լուծման
բանակցութիւններու: Իսկ ինչո՞ւ նոյնը չի կրնար
ըլլալ Լեռնային Ղարաբաղի պարագային»,
«Թուիթըր» ընկերային ցանցի իր էջին վրայ
գրած է Ուորլիք:
«Արմէնփրես»-ի համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործոց նախարարութիւնը
«Թուիթըր»-ի իր էջին վրայ հետեւեալ գրառումը
կատարած է. «Մենք համաձայն ենք Ճէյմս Ուորլիքի հետ, որ ժամանակը հասած է վերականգնելու լիարժէք բանակցութիւնները Լեռնային
Ղարաբաղի անմիջական մասնակցութեամբ»:
Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման
շուրջ հոլովոյթը սկսաւ 1994-ին` Պիշքեքի մէջ
կնքուած զինադադարէն ետք: Հիմնախնդիրի
լուծման շուրջ բանակցութիւնները կ՛ընթանան
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներու
միջնորդութեամբ: Ներկայիս բանակցութիւնները
կ՛ընթանան նոյեմբեր 2007-ին համանախագահներուն կողմէ ներկայացուած մատրիտեան առաջարկներու հիման վրայ: Հայաստան համոզուած
է, որ լուծման հոլովոյթի արդիւնաւէտութեան
բարձրացումը անկարելի է առանց բանակցութիւններուն տագնապի կողմ հանդիսացող Լեռնային Ղարաբաղի լիիրաւ մասնակցութեան:

Աշխատանքային այցելութեամբ Սոչի գտնԸւող Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսեան
Փետրուար 24-ին հանդիպում ունեցաւ Ռուսիոյ
վարչապետ Տմիթրի Մետվետեւի հետ:
Պաշտօնական հաղորդագրութեան համաձայն, երկու երկիրներու վարչապետները քննարկեցին հայ-ռուսական ռազմավարական յարաբերութիւններուն առնչուող տարբեր հարցեր, որոնք կը վերաբերին առեւտրական-տնտեսական
եւ ներդրումային մարզերուն մէջ երկկողմանի
համագործակցութեան, ներառեալ` ուժանիւթի,
արդիւնաբերութեան եւ ենթակառոյցներու մարզերուն միացեալ ծրագիրներ:
Երկու վարչապետները գոհունակութիւն յայտնեցին երկկողմանի առեւտրաշրջանառութեան
աճող ծաւալներու մակարդակին գծով եւ վստահութիւն յայտնեցին, որ ատիկա պիտի շարունակէ նոր թափ ստանալ Հայաստանի` Մաքսային միութեան եւ Միասնական տնտեսական տարածքին միանալէն ետք:
Սարգսեան եւ Մետվետեւ բարձր գնահատեցին
Հայաստանի կողմէ Մաքսային միութեան անդամակցութեան ճամբու քարտէսով նախատեսուած
ծրագիրներու իրականացման հոլովոյթը: Ռուսիոյ
վարչապետը նշեց, որ եւրասիական համարկման
հոլովոյթներուն Հայաստանի անդամակցութիւնը
նոր թափ պիտի հաղորդէ երկու երկիրներուն
միջեւ տնտեսական մարզին մէջ գործակցութեան
զարգացման ու ամրապնդման:
Այդ ծիրին մէջ վարչապետները քննարկեցին
հայկական հիւլէական կայանի գործով ուժանիւթի արտադրամասի արդիականացման եւ շահագործման ժամկէտի երկարաձգման աշխատանքներուն, անոր անվտանգութեան մակարդակի բարձրացման եւ երկկողմանի յարաբերութիւններուն առնչուող բազմաթիւ հարցեր,
որոնք կը վերաբերին արդիւնաբերական եւ
մարդկային համագործակցութեան:

Փետրուար 6-ին Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի գործադրութեան դէմ
«ԴԷՄ ԵՄ» նախաձեռնութիւնը բողոքի ցոյց կատարեց կառավարութեան 3-րդ շէնքին դիմաց`
«Նուաճի՛ր իրաւունքդ» խորագիրով: Կը մասնակցէին մեծ թիւով քաղաքացիներ: Ցոյցին մասնակիցները բարձրախօսով կրթութեան եւ գիտութեան նախարարին կոչ ուղղեցին ուսուցիչներու
աշխատավարձերէն ստիպողաբար չգանձել 5 առ
հարիւր գումարը, քանի տակաւին ուժի մէջ է
Սահմանադրական դատարանի որոշումը, որով
ժամանակաւորապէս քաղաքացիները ազատ կը
կացուցուին վճարումը չկատարելու պարագային
նախատեսուած տուգանքներէն:
«Մի՛ լռէք, բարձրացուցէ՛ք ձեր ձայները, եթէ
ձեզ կը պարտադրեն վճարել այդ գումարը», կըրթական մարզի աշխատողներուն բարձրախօսով
կը դիմէին բողոքի մասնակիցները:
«Այսօր պետական այրերը զբաղած են ոչ թէ
պետականաշինութեամբ, այլ թալանով: Ամէն
ինչ կ՛ընեն, որ նպաստեն արտագաղթին: Բայց
մենք պիտի չարտագաղթենք: Մենք ենք մեր երկրին տէրը», կառավարութեան շէնքին մօտ յայտարարեցին երթին մասնակիցները:

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ՎԻՃԱԿԸ
ՊԱՅԹՈՒՆԱՎՏԱՆԳ Է» ՅԱՅՏՆԵՑ
ԱՐՄԷՆ ՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ԿԸ ԾՐԱԳՐԷ ԽԱՂԱՂԱՊԱՀՆԵՐ
ՈՒՂԱՐԿԵԼ ԼԻԲԱՆԱՆ

Կ՛ակնկալուի հարաւային Լիբանանի մէջ
տեղակայուած ՖԻՆԻՒԼ-ի խաղաղարար ուժերու
կազմի՝ իտալական զօրախումբի կազմին մէջ Լիբանան գործուղել մէկ հայկական դասակ, որուն
առնչութեամբ ՄԱԿ տուած է իր համաձայնութիւնը, իսկ իտալական կողմին հետ առաքելութեան մանրամասնութիւնները կը գտնուին
համաձայնեցման վերջնական հանգրուանին մէջ:
Այդ մասին յայտնեց Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան` երէկ ընդունելով Հայաստանի մէջ Իտալիոյ նոր նշանակւած արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճովաննի

ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան Փետրուար 7-ին նշեց, որ երբ իշխանութիւնը ոչ իշխանական ուժերուն կողմէ ներկայացուած որեւէ առաջարկ կը մերժէ, ժողովուրդը աւելի ու աւելի կը հասկնայ կատարուածը, եւ
որ օրակարգին վրայ կը մնայ միայն մէկ հարց`
իշխանափոխութիւնը: Դաշնակցական պատգամաւորը շեշտեց, որ խնդիրները կուտակուելով եւ
հասուննալով իրենց արդիւնքները կու տան հասարակութեան մէջ:
Պատասխանելով հարցումին, որ արդեօք թէժ
գարուն կը սպասուի՞ Հայաստանի քաղաքական
կեանքին մէջ, Արմէն Ռուստամեան ընդգծեց, որ
Հայաստանի մէջ իրավիճակը այնպիսին է, որ
կացութեան սրումը եղանակային բնոյթ չունի.
այս ձմեռն ալ նուազ թէժ չէր, եւ պէտք չէ ատիկա
կլիմայական պայմաններուն հետ կապել, հարցերը այնքան կը թէժանան, որ որեւէ պահու
կրնան պայթում յառաջացնել: Իշխանութիւնները
այդ իրավիճակը չեն տեսներ եւ ամէն բան
բնականոն կը նկատեն, աւելցուց ան:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ

ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2014

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՒ ԱՐՑԱԽԸ ԻՐԱՐ
ԿԱՊՈՂ ՃԱՄԲԱՆ ԿԸ ԿԱՌՈՒՑՈՒԻ

Սկսած է Հայաստանը եւ Արցախը իրարու կապող ռազմավարական, ընկերային-տնտեսական
կարեւորութիւն ունեցող ճամբու կառուցումը:
Այս նպատակին համար արդէն հանգանակութիւն կատարուած էր «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի 2013-ի տարեկան հեռուստամարաթոնին ընթացքին, իսկ 2014-ի սկիզբը արդէն սկսած էին եւ սահուն կերպով կ՛ընթանային
աշխատանքները:
Յիշեցնենք, որ Վարդենիս-Մարտակերտ մայրուղին ունի 116 քիլոմեթր երկարութիւն, նոր
ճամբուն տակ պիտի տեղադրուին ջրահեռացման
համակարգեր` ճամբան անձրեւէն քայքայուելէ
պաշտպանելու համար: Վաթսուն թոն բեռնատարողութեան համար նախատեսուած ճանապարհին մերձակայ լեռնալանջերը պիտի ամրացուին:
Ճամբու երկայնքին կը գտնուի 30 գիւղ, պիտի
կառուցուի 16 կամուրջ:
Հայաստանաբնակ եւ աշխարհասփիւռ հայերը
«Դէպի Արցախ» խորագրով 16-րդ տարեկան հեռուստամարաթոնին ընթացքին` 29 Նոյեմբեր
2013-ին, հանգանակեցին աւելի քան 22 միլիոն
661 հազար 372 տոլար:

ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԷՆ ԳՈՅԱՑԱԾ
ԳՈՒՄԱՐԸ ՊԻՏԻ ՅԱՏԿԱՑՈՒԻ
ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹԵԱՆ

տի բանայ: Կառավարութիւնը նպատակ դրած է
10,000 հեկտար հող պատրաստել հողագործութեան համար», ընդգծեց Աղաբեկեան:
Տարածքի վերաբնակեցման նպատակով արդէն կառուցուած է 40 մեթր հոսանքալար, 48 քմ
ջրատար եւ արտեզեան 5 ջրհորներ:
ԼՂՀ փոխվարչապետը նշեց, որ կառավարութեան առաջին նպատակը ոչ միայն հայրենադարձութեան ապահովումն է, այլեւ այն, որ հայրենադարձը իր ընկերային մակարդակով չզիջի
Ստեփանակերտի կամ Երեւանի մէջ ապրող բնակիչին:

ՀԱԴՐՈՒԹ ԵՒ ՎԻԵՆ
ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ ԴԱՇԻՆՔ
ԿԸ ՍՏՈՐԱԳՐԵՆ

ԼՂՀ Հադրութ եւ Ֆրանսայի Վիեն քաղաքներուն միջեւ 21 Փետրուարին ստորագրուած է Բարեկամութեան հռչակագիր: Ստորագրութեան
հանդիսաւոր արարողութիւնը տեղի ունեցած է
Վիենի քաղաքապետարանին մէջ:
Հադրութ քաղաքին անունով հռչակագիրը
ստորագրած է աշխատանքային այցելութեամբ
Ֆրանսա գտնուող ԼՂ մշակոյթի եւ երիտասարդութեան հարցերու նախարար Նարինէ Աղաբալեանը, Վիեն քաղաքին անունով` քաղաքապետ
Ժաք Ռեմիլիէն:
Հռչակագիրը կ՛ողջունէ Լեռնային Ղարաբաղի
ժողովուրդին եւ իշխանութիւններուն հետեւողական քայլերը` ազատ եւ ժողովրդավարական հասարակութիւն ստեղծելու եւ զարգացնելու առընչութեամբ եւ անընդունելի կը նկատէ Արցախի
ժողովուրդին մեկուսացումը: Անոր նպատակն է
զարգացնել երկու քաղաքներուն միջեւ բարեկամական կապերը եւ խրախուսել համագործակցութիւնը` կրթութեան, մշակոյթի, մարմնակըրութեան եւ շարք մը այլ բնագաւառներու մէջ:

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ «ՍԱՅԱԹ ՆՈՎԱ»
ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՃԸ
ԿԸ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒԻ
ԼՂՀ փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկեան
«Արմէնփրես» լրատու գործակալութեան յայտնեց, որ Արցախի ազգային վիճակահանութենէն
գոյացած 240 միլիոն դրամը պիտի յատկացուի
Իշխանաձոր համայնքի վերածնունդին եւ հայրենադարձութեան գաղափարի կեանքի կոչման: Ան
աւելցուց, որ նախապատրաստական աշխատանքները արդէն կ՛աւարտին, եւ Փետրուարի
կէսերէն պիտի սկսի առանձնատուներու շինարարութիւնը:
Ըստ Աղաբեկեանի, Իշխանաձոր համայնքը ունի բոլոր կարելիութիւնները բնակիչ ընդունելու
եւ ապահովելու անոնց բարեկեցութիւնը: «Իշխանաձոր համայնքին մէջ այսօր 240 բնակիչներ
կան, կը գործէ գիւղապետարան եւ դպրոց: Գիւղը
ունի խմելու ջուր եւ ունի հսկայական տարածքներ բնակարանաշինութեան համար: Մեր առաջին նպատակը Իշխանաձոր համայնքին մէջ
բնակիչներու թիւը 1000-ի հասցնել է», ըսաւ Արթուր Աղաբեկեան` աւելցնելով, որ Իշխանաձորի
վերաբնակեցումը սերտօրէն կապուած է Արաքսի
ափի վերաբնակեցման ծրագիրին հետ:
Աղաբեկեան յայտնեց, որ իրենք իրենց առջեւ
յաւակնոտ եւ պատասխանատու նպատակ դրած
են, սակայն վստահ են, որ արդիւնքը դրական
պիտի ըլլայ: «Արաքսի ափի վերաբնակեցման
ծրագիրի իրագործումը նոր աշխատատեղեր պի-

«Հայաստան» հիմնադրամի բարերար, մոսկըւաբնակ հայ գործարար Արմէն Շախազիզեանի
հովանաւորութեամբ եւ ԼՂՀ կառավարութեան
համաֆինանսաւորմամբ կը վերակառուցուի
Ստեփանակերտի “Սայաթ Նովա” երաժշտական
քոլեճը:
1925 քմ. ընդհանուր մակերեսով շէնքը, ներառեալ տանիքը, վերայատակագծուած է, որուն
իբրեւ արդիւնք խորհրդային շրջանին կառուցւած այս գեղեցիկ ընդարձակ կառոյցը ամիսներ
ետք պիտի դառնայ արդի պահանջներուն համապատասխանող հաստատութիւն` յարմարաւէտ
հանդիսութիւններու դահլիճով եւ համապատասխան ձայնամեկուսացում ունեցող դասարաններով:

5

ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ
ԿԻՄ ՂԱՀՐԱՄԱՆԵԱՆ
Փետրուար 1-ին, 72
տարեկանին
կեանքէն
հեռացաւ
պատմական
գիտութիւններու
դոկտոր, փրոֆեսէօր Կիմ
Ղահրամանեան: 1992 թըւականէն, երբ բռնագրաւուեցաւ Շահումեանը,
ան հիմնեց եւ խմբագրեց
«Մռաւի
ղօղանջներ»
թերթը: Վերջին 20 տարիներուն ընթացքին բազմաթիւ նիւթեր հաւաքած էր շահումեանցիներուն մասին եւ զանոնք
ամբողջացուցած «Օճախի գիրք» եռահատորին
մէջ: Ան կը հաւատար, որ շահումեանցին օր մը
դարձեալ պիտի ապրի Շահումեանի մէջ:
Ան 40 տարուան մանկավարժ էր, Երեւանի
մանկավարժական համալսարանի քաղաքագիտութեան ամպիոնի աւագ դասախօս: Տասնեակ մը գիտական յօդուածներու եւ մենագրութիւններու հեղինակ է:

ՌԱՖԱՅԷԼ ՅԱԿՈԲԵԱՆՑ
72 տարեկանին մահացած է Հայաստանի
արուեստի վաստակաւոր
գործիչ, Երեւանի Կոմիտասի անուան պետական երաժշտանոցի փրոֆեսէօր, օփերայի երգիչ
Ռաֆայէլ Յակոբեանցը:
Ան մահացած է 6 Փետըրուարին, երկար ատեն քաղցկեղի դէմ պայքարելէ ետք: 2013 թուականին ան արժանացած է Հայաստանի արուեստի վաստակաւոր գործիչի կոչման:

ԳՐԻԳՈՐ ԳՈՒՐԶԱԴԵԱՆ
Հայ
ականաւոր
գ ի տ ն ա կ ա ն ,
աստղագէտ, Հայաստանի
Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Գրիգոր Արամի Գուրզադեան մահացած է Փետրուար
22-ին։
Փետրուար 24-ին,
Երեւանի Ս. Յովհաննէս
եկեղեցւոյ
մէջ տեղի ունեցած է
հոգեհանգիստի արարողութիւնը, որուն մասնակցած են նախագահ Սերժ Սարգսեանն ու
Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ.ը:
Այս առիթով յղած իր ցաւակցագիրին մէջ
նախագահ Սարգսեան նշած է. «Սփիւռքից Հայաստան ներգաղթած, հայրենիքում կրթութիւն
ստացած եւ համաշխարհային ճանաչման արժանացած գիտնականն իր ողջ կեանքը նուիրեց հայրենի գիտութեան առանձնայատուկ մի
ոլորտի զարգացմանը, ղեկավարեց գիտական
կենտրոններ, մշակեց տիեզերական համաարգեր: Տաղանդաշատ գիտնականն ունէր նաեւ
փիլիսոփայի, գրողի եւ գեղանկարչի առանձնայատուկ շնորհներ, որոնք դրսեւորուեցին
նրա գիտահանրամատչելի էսսեներում եւ գունեղ կտաւներում: Խորին ցաւակցութիւն եմ
յայտնում Գրիգոր Գուրզադեանի հարազատներին, գործընկերներին եւ մերձաւորներին»:

6 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ՓԱՐԻԶԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԱՆՆ ՀԻՏԱԼԿՕ
ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՏՈՒՆ Կ՛ԱՅՑԵԼԷ

Փարիզի քաղաքապետութեան թեկնածու, ընկերվարական Անն Հիտալկօ ՀՅԴ-ի պատուիրակութեան մը կողմէ ընդունուած է Փարիզի Հայ
մշակոյթի տան մէջ:
Քաղաքապետական ընտրութիւններուն երկու
ամիս մնացած, հակառակ իր խիստ ծանրաբեռնըւած ժամանակացոյցին, Հիտալկօ չէ վարանած
ընդառաջելու հրաւէրին եւ Յունուարի աւարտին
ամբողջ յետմիջօրէ մը յատկացուցած է այս տեսակցութեան:
Փարիզի համար իր ընդհանուր յանձնառութիւնները ներկայացնելէ ետք, Հայ դատի թղթածըրարներուն լաւ տիրապետող Անն Հիտալկօ
կրկնած է իր յանձնառութիւնը ժխտողականութեան դէմ պայքարին գծով. «Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը պատժող օրէնքը անհրաժեշտութիւն է եւ լիովին զօրավիգ եմ անոր», ըսած է
Փարիզի քաղաքապետութեան թեկնածուն:
Ինչ կը վերաբերի Եւրոպական Միութեան
Թուրքիոյ անդամակցութեան հարցին, Անն Հիտալկօ հոս եւս վճռական կեցուածք ցուցաբերելով ըսած է, թէ այնքան ատեն որ այդ երկիրը չի
ճանչնար Հայոց ցեղասպանութիւնը, անկարելի է
նախատեսել այդ անդամակցութիւնը, որուն
առնչութեամբ ան աւելցուցած է, թէ Թուրքիա
պէտք է լրացնէ նաեւ մարդկային իրաւանց յարգումին առնչուող որոշ պայմաններ:
Արծարծուած է նաեւ Փարիզի մէջ Հայկական
յուշագրութեան կեդրոնի մը ստեղծման հարցը,
որուն մասին Անն Հիտալկօ ըսած է, թէ բաւական
զարգացումներ արձանագրուած են: Սկզբունքով,
այդ կեդրոնը պիտի հիմնուի Փարիզի 7-րդ թաղամասին մէջ: Ծախսերը պիտի հոգայ Փարիզի
քաղաքապետարանը:

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՆՈՐ ԲԱՆԱՁԵՒԸ
ՔՈՆԿՐԵՍԻՆ ՄԷՋ

ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2014 ԱՐՁԱԳԱՆԳ
մօտեցում է: Պէտք է միայն, որ Հայոց ցեղասպանութիւնը վերաճանչցուի Օպամայի վարչակազմին կողմէ: Առանց 1.5 միլիոն հայերու զանգըւածային կոտորածին մասին յստակ եւ արդարացի բանաձեւին` հայ եւ թուրք ժողովուրդներուն միջեւ երկարատեւ խաղաղութիւնը գրեթէ
անկարելի է», ըսաւ Ամերիկայի Հայ դատի արեւելեան շրջանի յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Էլեն Ասատրեան:
Բաղդատմամբ անցեալին ներկայացուած բանաձեւերուն` քոնկրեսականներ Էտըմ Շիֆի, Տէյվիտ Վալատաոյի, Մայքլ Կրիմի եւ Ֆրենք Փալոնի
միասնաբար ներկայացուցած այս նոր փաստաթուղթը կոչ կ՛ուղղէ Օպամայի վարչակազմին
վերահաստատելու, որ անցեալին Միացեալ Նահանգներ արդէն ճանչցած են 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանութիւնը` իբրեւ հայ-թրքական
յարաբերութիւններու բարելաւման խթանման
նախապայման: Անիկա առաջ կը քաշէ ուիլսընեան վարչակազմի կատարած յայտարարութիւնները Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ:

ցեցին Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի յիշատակման գծով Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի ունենալիք դերակատարութեան
մասին:
Ժողովականները անդրադարձան, թէ խորհուրդի 10-րդ համաժողովի Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի յայտարարութիւնը «կը թելադրէ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի ընդհանուր քարտուղարին. 1) 2015-ի Ապրիլ
24-ին մօտ թուականի մը, Ժընեւի մէջ կազմակերպել միջազգային համագումար մը, մասնակցութեամբ միջազգային օրէնքի ու Ցեղասպանութեան մասնագէտներու: 2) Ժընեւի Մայր տաճարին մէջ կազմակերպել կրօնական արարողութիւն: 3) Կոչ ուղղել Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի անդամ եկեղեցիներուն` ոգեկոչելու Հայոց ցեղասպանութեան նահատակներու յիշատակը եւ աշխատանք տանելու Հայոց
ցեղասպանութեան ճանաչման գծով»:
Այս ուղղութեամբ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ներկայացուցիչները առաջարկեցին միջազգային համագումարը կազմակերպել.
1) Փետրուար կամ մարտ 2015-ին:
2) Նիւթ ունենալ Անթիլիասի մէջ նախապէս
ՈՒՐՈՒԿՈՒԷՅԻ ՀԱՅԵՐԸ
գումարուած
Հայ դատի միջազգային համագուԿԸ ՓՈՐՁԵՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
մարներու շարունակութիւնը նկատուող «անԹԱՆԳԱՐԱՆ ԿԱՌՈՒՑԵԼ
պատժելիութիւնը»:
3) Կազմակերպիչ յանձնախումբին մէջ ներառել Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի
Կեդր. վարչութեան չորս անդամներ` Վիգէն արք.
Այքազեանն ու Փոլա Տէր Մաթոյեանը (Ս. Էջմիածնի Ամենայն հայոց կաթողիկոսութիւն), Նարեկ
արք. Ալեէմեզեանն ու Թենի Սիմոնեանը (Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւն):
4) Համատեղ սկսիլ պատրաստել դասախօսներու եւ հրաւիրեալներու ցանկը:
Ապա, Հայ եկեղեցի եւ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի գործակցութեան զանազան մարզեր քննարկուեցան ու յատկապէս
Միջին Արեւելքի եւ մանաւանդ Սուրիոյ իրավիճակին մասին միտքերու փոխանակում կատարՈւրուկուէյի հայ համայնքը ուղիներ կը փնտռէ
ւեցաւ:
Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան ստեղծելու
համար: Այս մասին կը յայտնէ Հարաւային ԱմեԱՐԱՄ Ա. ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՍՈՒՐԻՈՅ
րիկայի Հայ դատի յանձնախումբի ղեկավար ՅաՀԱՐՑՈՎ ԶԲԱՂՈՂ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
կոբ Թապագեան:
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ
Ուրուկուէյի կառավարութիւնը թոյլատրած է
թանգարան կառուցել, եւ համայնքը ներկայիս կը
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ
փորձէ հայթայթել նիւթական միջոցներ: «Ուրուկւէյի մէջ Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան
կառուցելու գործը ընթացքի մէջ է: Հայ համայնքը
միջոցներ կը փնտռէ տարածքի եւ կառուցման
աշխատանքներու համար: Հաւանական է, որ դիմենք Ուրուկուէյի կառավարութեան` տարածք
տրամադրելու խնդիրով», ըսաւ Յակոբ Թապագեան` նշելով, որ մինչեւ 2015 թուական պիտի
փորձեն կեանքի կոչել այդ նախագիծը:

ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆԸ
ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ՝
ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴԻՆ ՀԵՏ

Հայ դատի Ամերիկայի արեւելեան շրջանի
յանձնախումբը մեծ աշխատանք կատարած է
«Հայոց ցեղասպանութեան ճշմարտութեան եւ
արդարութեան» բանաձեւի քննարկման եւ յառաջ մղումին ուղղութեամբ:
«Արմէն Փրես» կը հաղորդէ, որ նոր բանաձեւին սատարող քոնկրեսականներուն թիւը հետզհետէ կ՛աճի: Բանաձեւը ներկայացնելէն ի վեր
ամերիկահայութիւնը ամբողջ երկրով մէկ պարբերաբար կոչեր ուղղած է Միացեալ Նահանգներու քոնկրեսականներուն` միանալու եւ սատարելու բանաձեւին, որ նախագահ Օպամային կը
յորդորէ պետութեան ղեկավարի մակարդակով
վերահաստատել Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը:
«Ասիկա դարաւոր հարցի այլընտրանքային

10 Փետրուարին, Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի Ժընեւի կեդրոնին մէջ, Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան
ներկայացուցիչները`
Նարեկ արք. Ալեէմեզեան (Անդամ Եկեղեցիներու համաշխարհային
խորհուրդի
Գործադիր
վարչութեան) եւ Թենի
Սիմոնեան (Անդամ Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի Կեդր.
վարչութեան), Եկեղեցիներու համաշխարհային
խորհուրդի ատենապետ դոկտ. Ագնէս Ապումի եւ
ընդհ. քարտուղար դոկտ. Օլաւ Ֆիքսէ Թուէյթի
հետ ժողով մը գումարեցին եւ Արամ Ա. կաթողիկոսի ողջոյններն ու պատկերացումները փոխան-

14 Փետրուարին Արամ Ա. կաթողիկոս ընդունեց հինգ հոգիէ բաղկացած պատուիրակութիւն
մը, որ կը ներկայացնէր Զուիցերիոյ, Անգլիոյ,
Հոլանտայի, Գերմանիոյ եւ Շուէտի մէջ հաստատւած միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչները:
Վեհափառ հայրապետը վերաքաղ մը կատարեց Ժընեւի ժողովին իր փոխանցած ինը կէտերէ
բաղկացած պատկերացումին, յատկապէս շեշտելով այն բաժինները, որոնք առնչուած էին քրիստոնեայ համայնքներուն: Ապա, վեհափառը ընդգծեց Սուրիան դէպի խաղաղութիւն առաջնորդող
հոլովոյթի մը հաստատումը` մասնակցութեամբ
կառավարութեան, ընդդիմութեան եւ բոլոր համայնքներու ներկայացուցիչներուն: Նման հոլովոյթ մը կ՛ենթադրէ թէ՛ Արաբական լիկայի եւ թէ՛
ՄԱԿ-ի ամբողջական զօրակցութիւնը, ըսաւ վեհափառ հայրապետը:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ
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Ստորեւ կը ներկայացնենք հարցազրոյց
մը Հալէպի Առաջնորդարանի “Գանձասար”
շաբաթաթերթի նոր նշանակուած խմբագիր
Զարմիկ Պօղիկեանի հետ:

«Գանձասար» Շաբաթաթերթի Խմբագիր

Զարմիկ Պօղիկեանի հետ
«Սուրիահայութիւնը Ունեցաւ Իր Քաղաքական Ինքնուրոյն Ուղեցոյցը,
Որուն Մէջ Հանդէս Եկաւ Կառուցողական Դիրքերէ»
ՀԱՐՑՈՒՄ - Պատերազմի թոհուբոհին մէջ,
ինչպէ՞ս է հալէպահայութեան հարազատ ձայնը հանդիսացող «Գանձասար»ի վիճակը: Վըստահ ենք, որ բազում զոհողութիւններու գնով,
թերթի խմբագրութիւնն ու աշխատակիցները
իրենց առաքելութիւնը ի գործ կը դնեն:
ԶԱՐՄԻԿ ՊՕՂԻԿԵԱՆ - «Գանձասար» շաբաթաթերթը սուրիահայութեան միակ շաբաթաթերթն
է, որ անխափան ձեւով կը շարունակէ հրատարակուիլ, հակառակ երկրի տագնապալի վիճակին, անոր հետեւանքով յառաջացած ծանր պայմաններուն ու մանաւանդ թերթի մը հրատարակման էական կարիքներու ապահովման դժուարութեան: Անցնող տարուան ընթացքին Հալէպի
պետական թերթերն անգամ լոյս չտեսան տիրող
կացութեան եւ դժուարութիւններուն բերումով,
սակայն «Գանձասար»ը առանց ընդհատումի լոյս
տեսաւ, եւ անոր էջերուն մէջ արտացոլացին
սուրիահայութեան տագնապն ու այդ տագնապի
յաղթահարման ուղղուած բազմաբնոյթ աշխատանքները:
Հակիրճ
գիծերու մէջ ներկայացուցէք
հալէպա-հայութեան
կրթական առօրեան:
Ինչպէ՞ս կը գործեն մեր վարժարանները:
Հալէպի մէջ կը գործեն 11 վարժարաններ՝ 5
ազգային եւ 6 միութենական ու յարանուանական: Տագնապի օրերուն, կարգ մը վարժարաններու կառոյցները յայտնուեցան բախումային
գիծերու վրայ, այդ պատճառաւ կրթական պատասխանատուներ ստիպուեցան տուեալ վարժարաններու ուսումնական ընթացքը շարունակել համեմատաբար աւելի ապահով կառոյցներու
մէջ: Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարանը, օրինակ, որ
կը գտնուէր Նոր Գիւղի հայահոծ թաղամասին
մէջ, յայտնուեցաւ բախումային թէժ գիծի վրայ:
Ազգային իշխանութիւնը 1000-ի հասնող ճեմարանական աշակերտներուն կեանքը վտանգի
չենթարկելու համար, վարժարանի ուսումնական
ընթացքը շարունակեց Ազգ. Կիւլպէնկեան վարժարանի կառոյցէն ներս, նոյնն էր պարագան
Ազգ. Սահակեան, Հայկազեան, Զաւարեան վարժարաններուն եւ Կիլիկեան Ճեմարանին:
Այսուհանդերձ, Հալէպի հայկական վարժարանները, ինչպէս նախորդ տարի, այս տարի եւս
կը շարունակեն գործել, դիմագրաւելով բազում
դժուարութիւններու: Անոնք, հաւատարիմ իրենց
առաքելութեան՝ կը շարունակեն ուսում եւ հայեցի դաստիարակութիւն ջամբել հայ ուսանողին:
Հալէպի կրթական հաստատութիւններուն հիմնական դժուարութիւնը կը շարունակէ մնալ տընտեսականը: Տագնապի հետեւանքով յառաջացած համատարած անգործութիւնը, քանդուած
ու թալանուած գործարաններն ու աշխատավայրերը տնտեսական անել կացութեան մատնեցին հալէպահայ ընտանիքները, սահմանափակելով անոնց վճարելու կարողութիւնը: Այս
տագնապին ընդառաջ՝ Բերիոյ հայոց թեմի Ազգային իշխանութիւնը, ծնողներուն օժանդակելու
եւ յաւելեալ ծանրաբեռնուածութեան չմատնելու
համար, որոշեց աշակերտներէն կրթաթոշակ
չպահանջել անցնող երկու տարիներու ընթացքին եւ Ազգային սնտուկէն հոգալով թեմի վարժարաններուն ծախսերը՝ բաց պահեց հայկական
վարժարանները, նեցուկ կանգնեցաւ պաշտօնէութեան ու գործեց հայ աշակերտը հայկական
վարժարան յաճախելու իրաւունքէն չզրկելու
հիմնական սկզբունքով: 2012-ին հիմնուեցաւ
Բերիոյ հայոց թեմի «Դպրոց» հիմնադրամը,
որուն նպատակն էր համահայկական օժանդակութիւն ապահովել սուրիահայ, յատկապէս հալէպահայ վարժարաններուն, երաշխաւորելու համար անոնց գոյերթը: Այս իմաստով ողջունելի են
սուրիահայ համայնքին, յատկապէս հայկական

վարժարաններուն ուղղուած
նուիրատուութիւնները:

համահայկական

Պատերազմի պատճառով սուրիահայ «նոր»
սփիւռք մը գոյացաւ: Ո՞ւր են անոնք եւ ընդհանրապէս ի՞նչ տեղեկութիւններ կան անոնց մասին:
Պատերազմի ծանր հետեւանքներուն բերումով սուրիահայերու որոշ համեմատութիւն մը
դուրս եկաւ երկրէն՝ առժամաբար կամ առյաւէտ:
Ոմանք անցան Հայաստան, ուրիշներ՝ Պէյրութ,
ծոցի երկիրներ ու արեւմտեան ափեր: Փափաքելի էր, որերկրէն դուրս գալու պարագային, անոնց մեծամասնութիւնը կայք հաստատէր Հայաստանի մէջ, որովհետեւ արեւմտեան ափերուն
մէջ ուծացումը անխուսափելի է, դժբախտաբար
սակայն, յարմարաւէտ կեանքի փնտռտուքը
ոմանց ուղղեց օտար ափեր: Ճիշդ է որ գաղութը
մեծ ցնցում ապրեցաւ, ու համայնքի զաւակներուն որոշ տոկոս մը մեկնեցաւ երկրէն, այսուհանդերձ, սուրիահայութեան նկատառելի համեմատութիւնը կը շարունակէ ապրիլ ու գոյատեւել
Սուրիոյ մէջ, նկատելի է նաեւ որոշ համեմատութեան մը տեղաշարժը Սուրիոյ տարբեր
քաղաքներուն մէջ, ինչպէս՝ Լաթաքիա, Քեսապ,
Թարթուս, ուր կեցութիւնը համեմատաբար աւելի
ապահով է: Ի դէպ, երկրէն առժամաբար մեկնած
սուրիահայեր կը սպասեն խաղաղութեան աւետիսի առաջին իսկ նշոյլին, որպէսզի վերադառնան Սուրիա:
Համացանցի վրայ վերջին ամիսներուն շըրջանառութեան կը դրուին սուրիահայերու մասին բազմաբնոյթ տեղեկութիւններ, որոնք կը
վերաբերին առեւանգումներու, բռնի կրօնափոխութեան դէպքերու եւ անվաւեր լրատըւութեանց մասին: Ինչպէ՞ս կը բացատրէք այս երեւոյթը, մանաւանդ, երբ համացանցի ընկերային
ցանցերու վրայ հայաստանեան լրատուամիջոցներ օր ցերեկով կը սփռեն վաւերականութենէ զուրկ տեղեկութիւններ:
Ճիշդ է որ անցնող երկու տարիներուն ընթացքին եղան առեւանգուող սուրիահայեր, սակայն
առեւանգումներու երեւոյթը ազգային պատկանելիութեան կամ դաւանանքի հետ կապ չունէր:
Փաստօրէն զինեալ խմբաւորումներ առեւանգեցին ոչ միայն հայեր կամ քրիստոնեաներ, այլեւ՝
այլազգի շարք մը մեծահարուստներ: Առեւանգումներու հիմնական նպատակը փրկագին կոնծելն էր: Վերջին շրջանին արձանագրուեցան
առեւանգումներու վերաբերեալ կարգ մը դէպքեր,
որոնց ընթացքին արմատական զինեալ խմբաւորումներ իրենց առեւանգած քրիստոնեայ անհատներուն փորձեցին պարտադիր կրօնափոխ
դարձնել, այս մասին կան արձանագրուած տեսագրութիւններ եւ ազատ արձակուած առեւանգըւողներու վկայութիւններ, սակայն այս դէպքերը մատի վրայ համրուող երեւոյթներ են,
որոնց ճիշդ չէ պարտադիր կրօնափոխութեան
ընդհանրացած երեւոյթի բնոյթ տալ: Սուրիահայերը տեղացի ժողովուրդէն երբեւիցէ նմանօրինակ վերաբերում չեն տեսած, Սուրիոյ մէջ ապրած են ու կը շարունակեն ապրիլ, որպէս իրենց
արաբ եղբայրներուն հետ համահաւասար իրաւունքներ վայելող քաղաքացիներ: Վերոյիշեալ
եզակի երեւոյթները դուրսէն մուծուած, դատապարտելի ու խոտոր երեւոյթներ են սուրիացի
ժողովուրդին համար:
Նման ապատեղեկատուութիւններու առաջքը առնելու համար ի՞նչ աշխատանք կը տանին
սուրիահայ մեր պատկան մարմիններն ու կառոյցները:
Ապատեղեկատուութեան արշաւը համաշխարհային մասշտապով կը տարածուի, յատկապէս

համացանցային լրատուամիջոցներու ճամբով:
Անվաւեր լրատուութիւնը յաճախ կ՛ունենայ նաեւ
քաղաքական յետին նպատակներ: Ուստի համայնքի պատկան մարմիններն ու կառոյցները
հնարաւոր բոլոր առիթները կ՛օգտագործեն՝ հայկական լրատուամիջոցներուն, Բերիոյ հայոց թեմի բանբերին ճամբով, նաեւ ժողովրդային հանդիպումներու ընթացքին պարզաբանելու եղելութիւններն ու ներկայացնելու իրենց տեսակէտները:
Քաղաքական գետնի վրայ, լիբանանահայութեան անցեալի փորձառութիւնը նկատի առնելով, ի՞նչ հանգրուաններէ կ՛անցնի մեր համայնքը՝ սուրիական ներքաղաքական առճակատման բովէն ներս:
Անցած երեք տարիներուն ընթացքին, սուրիահայութիւնը, ինչպէս Սուրիոյ ժողովուրդի բոլոր
բաղադրիչները, ունեցաւ բազմաթիւ զոհեր, նահատակներ, կրեց ազգային, հաւաքական եւ անհատական մակարդակով նիւթական վնասներ,
ականատեսը եղաւ բռնարարքներու, վայրագութիւններու, դիմագրաւեց կենցաղային, տնտեսական դժուարութիւններ, սակայն միշտ հաւատաց, որ Սուրիան այս տագնապէն դուրս պիտի
գայ աւելի ուժեղ, աւելի ժողովրդավար ու պիտի
շարունակէ մնալ ներդաշնակ այլազանութեամբ
համակեցութեան, քաղաքակրթութիւններու եւ
կրօններու խաղաղ գոյակցութեան երկիր:
Սուրիահայութիւնը ունեցաւ իր քաղաքական
ինքնուրոյն ուղեցոյցը, որուն մէջ հանդէս եկաւ
կառուցողական դիրքերէ՝ իր համայնքային ու
ազգային շահերը ներդաշնակելով համասուրիական ընդհանուր շահերուն: Ան վերահաստատեց այն համոզումը, որ սուրիահայը կը մնայ
Սուրիոյ ժողովրդային հիւսուածքի անբաժան մէկ
մասնիկը, իսկ Սուրիան՝ հողային եւ ժողովրդային անբաժան մէկ ամբողջութիւն:
Սուրիահայութիւնը խրախուսողը եղաւ երկիրը դէպի ժողովրդավար եւ ընկերային արդարութիւն մղող ճիգերուն, եւ հաստատեց, որ Սուրիոյ տագնապը կարելի է լուծել Սուրիոյ ժողովուրդի բոլոր հատուածներու մասնակցութեամբ,
երկխօսութեամբ եւ ոչ թէ բռնարարքներու ճամբով: Դէմ եղաւ երկրի տագնապը հրահրող եւ
անոր ամբողջականութիւնը խաթարող արտաքին միջամտութիւններուն: Համագործակցեցաւ
քաղաքական այն ուժերուն հետ, որոնք բաժնեցին սուրիահայութեան առաջադրանքներն ու
համոզումները:
Վերոնշեալ սկզբունքներու որդեգրումով սուրիահայութիւնը հաւատարիմ մնաց երկրի հայրենական շահերուն, երկրի տագնապը դիմագրաւելու իր մաքառումին մէջ մէկ բռունցք դարձաւ,
իր բոլոր կարելիութիւնները ի սպաս դրաւ համայնքի զաւակներու օժանդակութեան, հաւատալով, որ Սուրիան դուրս պիտի գայ աննախադէպ այս արհաւիրքէն, իսկ սուրիահայութիւնը
պիտի շարունակէ իր ստեղծագործ ներկայութիւնը Սուրիոյ պայծառ գալիքին մէջ:
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Հայաստանի Քաղաքական Անդամալուծութեան
Վտանգը
Նազարէթ Պէրպէրեան
Տարին լաւ չսկսաւ Հայաստանի համար։
Յունուար 18-ին բողոքի ցոյցով Ազատութեան
հրապարակը գրաւած բազմահազարանոց հաւաքը, այլ մանաւանդ ժողովրդային դժգոհութեան
այդ ալիքին անտեսումն ու արհամարհումը օրւան իշխանութեանց կողմէ, հասկնալիօրէն չեն
կրնար լաւ սկիզբի մը ազդանշանը նկատուիլ մեր
երկիրին, նաեւ հանուր հայութեան համար։
Մինչ Թուրքիա եւ Ատրպէյճան, միջազգային
բեմահարթակի վրայ, հաստատաքայլ յառաջ
նետուած են՝ Հայկական Իրաւունքն ու Պահանջատիրութիւնը պետականօրէն խեղդելու իրենց
քաղաքականութիւնը յառաջ մղելով, Հայաստան
փաստօրէն 2014-ի տարեմուտը կը սկսի ներքին
հակադրութեանց ու բեւեռացումներու սաստկացման մթնոլորտին մէջ՝ քաղաքական անդամալուծութեան ծանրակշիռ վտանգը դիմագրաւելով։ Տարբեր գնահատանք կարելի չէ տալ Հայաստանի սպառնացող իշխանութիւն-ընդդիմադրութիւն լարուածութեան նորագոյն դրսեւորումին մասին։
Ի վերջոյ, 21-րդ դարու երկրորդ տասնամեակին ապրող որեւէ հասարակութեան եւ պետութեան համար, կենսաթոշակային ապահովագրութեան սեփական համակարգին այս կամ այն
ծրագիրով ընտրութիւնը սոսկ ընթացիկ քաղաքականութեան խնդիր չէ, ոչ ալ միայն այսօրւան սերունդները յուզող ռազմավարական ընտրանքի հարց է։

պաշտօնավարութեան առաջին շրջանի սկիզբն
ալ պր. Սերժ Սարգսեան խոստացաւ ունկնդիր
մնալ իր ժողովուրդի ցաւերուն ու պահանջներուն, նոյնիսկ եւ իբր թէ այդ նպատակով Հանրային խորհուրդ ալ կեանքի կոչեց, բայց գործնապէս ոչ միայն դոյզն քայլեր չնետեց «ամուր
հասարակական յարաբերութիւններ»ու եւ
«կայացած իրաւական համակարգ»ի ուղղութեամբ, այլեւ մեր երկիրին ու ժողովուրդին վիզին փաթթեց տխրահռչակ Հայեւթուրք արձանագրութեանց ծանրաքարը։
Ո՛չ. կարիքը չկայ պղպջակի պէս օդը
նետուած ու ցնդած՝ այդօրինակ խոստումները
յիշեցնելու։
Բաւարար է խօսուն վկայութիւնը, այլեւ «պայթունավտանգ» ահազանգը Յունուարի 18-ին կայացած բողոքի բազմահազարանոց հաւաքին։
Վստահաբար, վիճելի է համոզումն ու խանդավառութիւնը այն ընդդիմադիրներուն կամ դըժգոհներուն, որոնք բազմահազարանոց ցոյցէն
քաջալերուած, կը պնդեն, թէ «չորս-հինգ հազար
տղամարդ» ցուցարարներ բաւարար են, որպէսզի խաթարուած այս իշխանութիւնը «թուղթէ
դղեակի մը պէս փուլ գայ»…
Նաեւ՝ հաւանաբար իրաւացի են իշխանութեան բանբերները, որոնք ընդդիմադիր ճակատը
ներքնապէս բաժնելու դիտաւորութեամբ դիտել
կու տան, թէ կառավարութեան որոշած կենսաթոշակային նոր համակարգին դէմ ի մի եկած
խորհրդարանական չորս ընդդիմադիր կուսակցութիւնները երկար ճամբայ չեն կրնար կտրել
միասին, որովհետեւ բողոքի շարժումին յաջորդ
քայլերուն մասին միասնական պատկերացում
չունին։
Թերեւս աւելորդ անգամուան մը համար «Կո-

ներն ու դժգոհութիւնները, բայց գիտցածէն եւ
որոշածէն ոչ մէկ գնով պատրաստ է վերանայումի եւ ինքնասրբագրումի։
Անշուշտ, անակնկալ չէ, որ մեր ժողովուրդը
գործ ունի իր պետական զարգացումը այսպէս
ինքնագոհ եւ ինքնակեդրոն մտայնութեամբ
առաջնորդող քաղաքական ուժի մը հետ, որուն
միակ «առաւելութիւնը» իշխանութեան ղեկը իր
բուռին մէջ պահելու «հնարամտութիւն»ն է…
Չմոռնանք, որ սեփական ժողովուրդին հիմնաւոր
մտավախութիւններուն եւ արդարացի բողոքներուն նկատմամբ միայն անտարբերութիւն ու արհամարհանք ցուցաբերող իշխանութեան մը թիւ
1 ղեկավարը կրնար, Ամանորեան իր պատգամով, 2013-ի հաշուեփակը կատարել ինքնագովերգման հետեւեալ տիպի զեղումով.
«Անցնող տարին յագեցած էր բազում նախաձեռնութիւններով ու իրադարձութիւններով, բայց
ամենակարեւորը, կարծում եմ, Հայաստանի տընտեսական վերելքին եւ անվտանգութեան մակարդակի բարձրացմանը միտուած՝ խորը գիտակցուած աշխատանքն էր:
«Մենք աւելի սերտացրինք Հայաստանի տընտեսական, քաղաքական ու ռազմական համագործակցութիւնը Ռուսաստանի Դաշնութեան
հետ, իսկ գալիք տարի, վստահ եմ, կը դառնանք
Մաքսային Միութեան լիիրաւ անդամ: Հայաստանը ստեղծում է նոր իրականութիւն, որտեղ լինելու է աւելի պաշտպանուած եւ աւելի մրցունակ:
«Մենք շարունակեցինք եւ հետեւողականօրէն
շարունակելու ենք բարեփոխումների մեր ճանապարհը: Այստեղ մեր համագործակցութիւնը
Եւրոպայի եւ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների
հետ ոչ միայն չի թուլանալու, այլեւ՝ խորանալու
է: Մեր նպատակն անփոփոխ է, եւ ուզում ենք, ի
դէմս Հայաստանի, տեսնել արդիական պետութիւն՝ ամուր հասարակական յարաբերութիւններով եւ կայացած իրաւական համակարգով:
«…Ցանկանում եմ, որ լաւատեսական տրամադրութիւններով եւ լուրջ ծրագրերով մտնենք
2014 թուական. առաւել եւս, դրա հիմքերն ուԸնդհակառա՛կն. Ազգի եւ Հայրենիքի հզօրու- նենք, եւ դրանք մեզնից իւրաքանչիւրի մէջ են: տոյին սպասելու» անհեթեթ վիճակին մէջ յայտթեան հիմնական շաղախին՝ ընկերային արդա- Ինչպէս տրամադրուենք ու աշխատենք, այնպիսի նըւած են նոյնինքն ընդդիմադիր ուժերը, որոնք
րութեան եւ հասարակական համերաշխութեան արդիւնքներ էլ կ՛ունենանք»:
Սահմանադրական դատարանի իրաւարարուապահովման մեծագոյն երաշխիքն է, որ վաղ(Հատուած՝ նախագահ Սերժ Սարգսեանի թեան դիմած են՝ կառավարութեան որոշումին
ւան սերունդներուն առջեւ իր հունով հեռանկար
Ամանորեան ուղերձէն)։ սահմանադրականութիւնը վիճարկելու-վճռակը բանայ կամ, սխալ ընտրանքի պարագային,
հատելու խնդրանքով։
հեռանկարէ կը զրկէ տուեալ ազգային պետակաՀարցը այն չէ, որ Հայաստանի քաղաքացին
Բայց ի՛նչ զարգացում ալ ապրի դժգոհութեան
նութիւնը։
2013-ին չտեսաւ, հետեւաբար եւ բնականաբար այս վերջին ալիքը, անվիճելիօրէն ու բացայայԻսկ հայ ժողովուրդի պարագային ահա՛, դէմ չկրցաւ վայելել իր նախագահին գովազդած… տօրէն որոշ է, որ հասարակական բողոքի շարյանդիման կանգնած ենք գործող իշխանութեան «բարիքներ»ն ու «յաջողութիւններ»ը։
ումը աւելի քան վառ է եւ կ՛արտայայտէ մեր ժոմը, որ ինչպէս արտաքին քաղաքականութեան
Հարցը այն է, որ Հայաստանի քաղաքական ղովուրդին իրաւատէր զանգուածին վճռաբնագաւառը յուզող ռազմավարական բախտորոշ ղեկը ստանձնած իշխանութիւնը իր քաղաքա- կանութիւնն ու մարտունակութիւնը։
ընտրանքի ճակատին վրայ, այնպէս ալ ներքին ցիներուն չի ներշնչեր այն վստահութիւնը, թէ
Իշխանութեան յեղաշրջումի պոռթկումները եւ
քաղաքականութեան կիզակէտը հանդիսացող իսկապէ՛ս յանձնառու է մեր երկրի «տնտեսական բիրտ քայլերը կրնան յարիր չըլլալ հայ ժողովուրընկերային արդարութեան մարզէն ներս ամ- վերելքին ու անվտանգութեան մակարդակի դի ազգային հոգեբանութեան, բայց արդարուբողջական կամակորութեամբ կը շարժի, առա- բարձրացման», յատկապէս՝ «յառաջընթացին դէ- թեան համար պայքարը շարունակելու եւ որեւէ
ւելագոյնը՝ կը յօժարի լսելու տարբեր կարծիք- պի արդիական պետութիւն՝ ամուր հասարակա- բրտութեան առջեւ տեղի չտալու յեղափոխական
կան յարաբերութիւններով եւ կայացած վճռականութիւնը աւելի քան հոգեհարազատ է
իրաւական համակարգով»։
հայութեան։
Եթէ այդ յանձնառութիւնը նուազագոյն չափով
Այս առումով, նոր տարին լաւ չսկսաւ իշխաիսկ գոյութիւն ունենար, ապա 2013-ի հաշուե- նութեանց համար։
փակը կատարող նախագահական ուղերձը անՀայաստանին կը սպառնայ քաղաքական անպայման իր լուսարձակին տակ պիտի առնէր նա- դամալուծութեան վտանգը, որովհետեւ մեր ժոխագահական ընտրութեանց ողբերգակատակեր- ղովուրդը պատրաստ չէ հրաժարելու արդար եւ
գութիւնը. ՀՀ նորընտիր նախագահը առնուազն բարգաւաճ վաղուան իր երազէն, իսկ իշխապիտի յիշէր ու խոստովանէր, որ պետական կա- նաւոր քաղաքական ուժը տրամադիր չէ անսալու
ռավարման համակարգի անկատարութեան վե- սեփական ժողովուրդի պահանջներուն։
րաբերեալ երկխօսութեան ձեռնարկելու եւ արԱյլ մանաւանդ, ի վիճակի չէ հասկնալու, որ
մատական բարեփոխութեանց շուրջ խորհըր- քաղաքական կեանքի մէջ սխալ ուղի ընտրելու
դակց ել ու խո ս տ ումն եր տուա ծ էր ի ր սայթաքումէն աւելի ծանր է սխալին չանդրաընդդիմախօսներուն։
դառնալու ինքնագոհութիւնը, իսկ սխալը չուղԿարիքը կա՞յ, արդեօք, աւելի ետ երթալու եւ ղելու մեծամտութիւնը արդէն աղէտ է։
յիշեցնելու ՀՀ այսօրուան նախագահին, թէ իր
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Ի՞նչ Ասաց Օջալանը
Ալին Օզինեան
Քրդական աշխատաւորական կուսակցութեան
(PKK) քաղաքական թեւի (KCK) համանախագահ
Բեսէ Յոզաթի՝ հայերին եւ յատկապէս հայկական
Սփիւռքին ուղղուած անհիմն մեղադրանքներից
յետոյ, քուրդ որոշ գործիչներ, փորձելով մեղմել
նրա յայտարարութիւնները, արդիւնքում աւելի
խճճեցին հարցը: Նման խառը ժամանակահատւածում շէֆը՝ Ափօն, այսինքն՝ PKK-ի առաջնորդը,
Իմրալըի կալանաւոր Աբդուլլահ Օջալանը, բանտից ուղերձ յղեց, որ յատուկ նամակ է ուղարկելու հայերին, ու մենք՝ հայերս, պատմութեան ընթացքում չգիտեմ արդէն քանիերորդ անգամ
սխալուեցինք՝ կարծելով, որ նախկինում էլ
Սփիւռքի մասին հակասական յայտարարութիւններով յայտնի գործիչը պարզաբանումներ է բերելու, շտկելու եւ սրբագրելու է գործընկերոջ
սխալները:
Օջալանի նամակը հրապարակուեց Յունուարի
30-ին: Այն ոչ թէ ներողութեան փորձ էր, այլ՝ Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի նախօրէին
հայերին ուղղուած հանդարտութեան կոչ եւ նախազգուշացում:
Ափօն աշխարհում եւ Թուրքիայում վաղուց
մոդայից դուրս եկած ձախակողմեան քաղաքական «ժարգոնով» զարդարած նամակում յաճախ
օգտագործելով «կապիտալիստ, փողային ուժեր,
ժողովուրդներ, լոբիներ, արտաքին ուժեր, ազգայնական եւ ռասիստական թակարդներ» բառերը՝ Թուրքիայի պատմական սխալների մեղքը
նետում է անհասկանալի արեւմտեան ուժերի
վրայ:
Նա 1915-ին տեղի ունեցածը բնութագրում է
որպէս նոյն տարածաշրջանում տեղի ունեցած
բազմաթիւ ցեղասպանութիւններից մէկը: Թուրքիային եւ աշխարհին կոչ է անում առերեսուել
իրականութեան հետ: Սա նամակի այն մասն է,
որ ունելիով դուրս է քաշուել, կտրուել ընդհանուր
բովանդակութիւնից եւ խանդավառ մեկնաբանութիւններով տեղ գտել հայաստանեան եւ
Սփիւռքի մամուլում:
Օջալանը, ընդունելով Հայոց Ցեղասպանութեան փաստը, ուշադրութիւն է հրաւիրում, որ
այն միակը չի եղել «Անատոլիայում» (Օջալանը
եւ քրդերն առհասարակ խուսափում են Արեւմըտեան Հայաստան բառն օգտագործել), որտեղ
հարիւրամեակների ընթացքում տարբեր դաւանանքներ եւ լեզուներ են կորսուել: Դրանից անմիջապէս յետոյ նա խորհուրդ է տալիս հայերին
«չխաբուել արտասահմանեան կապիտալի աղբիւրների սոսկալի խաղերին», այսինքն՝ Սփիւռքին, որը պայքար է մղում Ցեղասպանութեան
ճանաչման համար:
Թուրքական բանտի «կալանաւորը» չգիտես
ինչու խուսափում է արտայայտուել 1915-ի պատճառահետեւանքային կապերի մասին, նոյնիսկ
բառ չի ասում Ցեղասպանութիւնում քրդերի ներգըրաւուածութեան, Համիդիէ ջոկատների, հայերի «լքեալ» գոյքին քրդերի տիրանալու, առեւանգըւած, դաջուած եւ բռնի քրդուհի դարձուած հայ
երեխաների մասին:
Ափօն չի բաւարարւում հայերի Ցեղասպանութեան ճանաչման գործընթացն անուանել «սոսկալի կապիտալիստական խաղ» եւ կոչ է անում
հեռու մնալ լոբիստական գործողութիւններից:
Քաջ գիտակցելով, որ Ցեղասպանութեան ճանաչման գործում հիմնական դերակատարումը լոբիստական շարժումն է եւ յոյս տալով, որ Թուրքիան
միեւնոյն է՝ մի օր ճանաչելու է ոճիրը՝ «դուք հանգիստ մնացէ՛ք» բանաձեւով փափուկ բարձ է
դնում հայերի գլխի տակ:
Բացի Ցեղասպանութեան ճանաչման գործը
«կապիտալիստական խաղ» անուանելուց՝ Ափօն
փոխհատուցման գործընթացն էլ յանգեցնում է
««Անատոլիան» մեր բոլորի օրրանն է, բոլորս էլ
կը տեղաւորուենք» ձեւակերպմանը:

Անցեալի հետ առերեսուելու անխուսափելիութիւնը, որ նա առաջարկում է Թուրքիային, ցաւօք, ինքն էլ չի կարողանում յաղթահարել հաշուի
չառնելով ո՛չ «լոբիստ կապիտալիստներ» անւանած Սփիւռքին, ո՛չ էլ Հայաստանի հայութեանը: Կարճ ասած՝ նրա նամակն ուղղուած է
Թուրքիայում դեռ գոյութիւն պահպանելու փորձեր անող 50 հազար հայերին, յատկապէս «Ակօս»ի ընթերցողներին:
Առաջադրանքային այս տեսութիւնը հեռու չէ

Որոշ շրջանակներ ինչքան էլ փորձեն նրան
ներկայացնել Թուրքիայի սահմաններից դուրս
քաղաքական ուժ ու կարողութիւն ունեցող առաջնորդ՝ իրականութիւնը մի քիչ այլ է: Ափօն
Հայոց Ցեղասպանութիւնը թուրքական պետութեան հետ ոչ թէ սակարկութեան առարկայ է
դարձնում, այլ լինելով պետութեան գերին՝ փաս-
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տօրէն առաջադրանք է կատարում: Թուրքիայի
կողմից արդէն տասը տարի առաջ քաշուած «աղքատ Հայաստան, բոբօ Սփիւռք, խեղճ թրքահայութիւն» բանաձեւն այսօր շատ ցայտուն արտայայտւում է Ափոյի նամակում:
Ուշագրաւ է նամակն ուղղելու առիթը եւ ժամանակը: Ճիշդ է՝ ուշացաւ նամակը, սակայն այն
գրի է առնուել Հրանդ Դինքի մահուան տարելիցի
կապակցութեամբ եւ այնտեղ յատուկ ընդգծւում
է թուրքերի կողմից շատ յաճախ բարձրաձայնըւած Հրանդ-Սփիւռք շինծու հակադրութիւնը:
Նամակի մէջ յաճախ է ընդգծւում նաեւ Հրանդի
նուիրուածութիւնն «ազգերի եղբայրութեանը» եւ
դրանով կարծես թէ կրկին շեշտւում է Ցեղասպանութեան հարցում Հրանդի ու Սփիւռքի կարծիքների տարբերութիւնը: Իրականում, Հրանդի
գործունէութեան հիմնական նպատակը Ցեղասպանութեան ընդունումը եւ Արեւմտեան Հայաստանի հայկական տարածք լինելն ապացուցելն
է, որն Ափօն մոռանում է:
Ափօն օգտագործելով Հրանդի յիշատակը,
փորձում է թուրքական հայատեաց քաղաքականութեան իրագործողներից մէկը դառնալ: Ցեղասպանութեան հետեւանքով էթնիկապէս ոչընչացուած ազգից մնացած մշակութային եւ հոգեւոր արժէքներն էլ վայրագօրէն աւերելով՝ հայի
անունն ու պատմութիւնը մաքրուեց Արեւմտեան
Հայաստանից, հայկական տարածքներն աստիճանաբար վերածուեցին «Քրդստանի»…
Որպէս վերջաբան՝ Ափոյի նամակի մէջ ոչ մի
դրական բան չկայ, իսկ Ցեղասպանութիւն բառն
օգտագործելը փափուկ բարձ է, որից չպէտք է
թուլանալ, այլ հակառակը…

Անգարայի Ձեռագիրը
Շահան Գանտահարեան
Քրտական Աշխատաւորական Կուսակցութեան (ՔԱԿ) արգելափակեալ ղեկավար Ապտուլլահ Օճալանի նամակը, ուղղուած՝ հայ ժողովուրդին, պարզագոյն բանաձեւումով խառն ուղերձներ կը փոխանցէ ընթերցողին:
Նախ կարելի չէ անտեսել այն երեւոյթը, որ
միեւնոյն կուսակցութեան ղեկավարներէն Պեսէ
Հոզաթ հայկական լոպին մեղադրած էր Թուրքիոյ
ուրուական պետութիւններէն մէկը ըլլալու յանցանքով, որուն հերքումի ձեւով մեկնաբանուեցաւ
Օճալանի նամակը: Խառն ուղերձի տրամաբանութեան մէջ կ՛իյնայ, սկսելու համար նամակի
այն բաժինը, ուր քիւրտ ղեկավարը հայ ժողովուրդին համեստաբար կ՛առաջարկէր, որ առանց
ցեղապաշտ-ազգային թակարդներու մէջ իյնալու՝
շարունակէ իր պայքարը՝ հեռու մնալով «մեր ժողովուրդները տակաւին դարեր շարունակ իրարու
թշնամացնել նպատակադրող միջազգային դրամատէր ուժերու եւ լոպիներու չարամտութենէն»:
Եւ եթէ նամակի բովանդակութեան բնութագիրը
ընդհանուր առումով խառն պատգամներով կարելի է բնորոշել, ապա այստեղ արդէն գրեթէ միանշանակ կը դառնայ հայութեան պայքարը
ապալոպիիստականացնելու կոչը:
Այս պարզապէս ենթադրել կու տայ, որ Օճալանի նամակը ոչ թէ անպայման կը հերքէ իր քաղաքական դիւանի անդամին ամբաստանութիւնը, այլ պարզապէս կը փոխէ բուն ըսուելիքին
ոճը:
Պարզ է, որ ըստ էութեան՝ Օճալան Ցեղասպանութիւնը ճանչնալով հանդերձ, իր արգելարանէն պիտի չխօսէր հատուցման կամ հիմնական առաջադրանքին՝ Արեւմտահայաստանի մասին: Առաջադրանքը, ի վերջոյ, հակադրամատիրական պայքարի համահունչ բառապաշարի լիարժէք օգտագործումով Անատոլուի շրջանին մէջ
տարբեր ազգերու խաղաղ գոյակցութիւնն է:
Մնացեալը, վիշտ, ցաւ, Ցեղասպանութիւն նոյնիսկ՝ դատապարտանքի ոլորտներուն մէջ մնալու յղացքային տեսութիւններ են, որոնք բնակա-

նաբար պիտի չհատեն Թուրքիոյ մասնատումին
առաջնորդող ուղիներու սահմանները:
Ակնկալելը, որ «Արեւմտահայաստան» բառը
ձեւով մը տեղ գտած ըլլար Օճալանի նամակին
մէջ, քաղաքականօրէն իրատեսական պիտի չըլլար, մանաւանդ որ Քիւրտիստան բառն անգամ
տեղ չունի այս գրութեան մէջ: Անգամ մը եւս
կ՛ընդգծուի, որ ընդհանուր առաջադրանքը Անատոլուի մէջ հայերու, քիւրտերու, թուրքերու եւ
այլազգիներու խաղաղ համագոյակցութիւնն է:
Առաջադրանքային այս տեսութիւնը հեռու չէ
Անգարայի կիրարկած քաղաքականութենէն: Ցեղասպանութիւն բառը պէտք չէ հեռացնէ ընթերցողը Անգարայի քաղաքականութեան տեսադաշտէն: Հրանդ Տինքի սպանութեան դատապարտանքն ու անոր յիշատակի ոգեկոչումը եւս հեռու
չեն Թուրքիոյ պաշտօնական յայտարարութիւններուն բովանդակութենէն:
Այս նամակը Տինքի սպանութեան առիթով
հրապարակելի էր: Անոր հրապարակման շուրջ
երկշաբաթեայ ուշացումը արագօրէն մտածել կու
տայ գրաքննութեան մասին: Պետական կիսաարհեստավարժութեան մասին է խօսքը թերեւս: Իշխանութիւնները կրնային ամէն ինչ բանաձեւել,
յետոյ հրապարակել: Ուշացումը ինքնին, արտօնութիւն տալու-չտալու խաղին ծառայեցուող
երեւոյթ իբրեւ կրնայ մեկնաբանուիլ, ստեղծելով
այն խաբկանքը, որ որոշ դժուարութիւններ յաղթահարելէ ետք է միայն, որ նամակը յայտնուած
է հանրութեան ուշադրութեան:
Արգելափակուած Օճալանը պատանդի կարգավիճակի մէջ է՝ Անգարայի ցուցմունքներով հեռակառավարելու քրտական շարժումները: Անգարան փորձ կը կատարէ, նոյն հանգամանքին
օգտագործումով, հայկական կողմին վրայ ազդեցութիւն բանեցնելու:
Անգարայի ձեռագիրին տակ ստորագրած է
Օճալանը: Թէկուզ Ցեղասպանութեան մասին խօսելով:
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Մ. Վարանդեանի «ՀՅԴ Պատմութիւն» Զոյգ Հատորներու
Միացեալ Հրատարակութեան Առիթով
Յակոբ Բագրատունի
Միքայէլ Վարանդեանի «ՀՅԴ պատմութիւն»
պատկառելի այս աշխատասիրութեան վերահրատարակութիւնը այսօր, անտարակոյս, առիթ կու
տայ կարգ մը խորհրդածութիւններու, որոնք լուսարձակի տակ կ՛առնեն ներկայի կարգ մը իրականութիւններ ու կրնան նոր դռներ բանալ յատկապէս մեր երիտասարդութեան ապագայ գործունէութեան դիմաց:
Դաշնակցական գրականութեան հսկայական
գրադարանը իր մեծամասնութեամբ լայն տեղ
յատկացուցած է դաշնակցական մարտիկներու,
հերոսներու, ղեկավարներու յուշագրութեանց,
ներկայացուցած ու պանծացուցած է ազգային
ազատագրական պայքարի զանազան հանգըրւաններու պատահած դէպքերն ու գործած դէմքերը ու իբրեւ այդպիսին` խանդավառող ու կրակոտ ենթահող հարթած է Դաշնակցութեան շարքերուն միացող սերունդներուն ու Դաշնակցութեան գործին հաւատացող համակիրներու հսկայ
բանակին համար:
Դաշնակցութեան մարտական, ազատագրական ու յեղափոխական գործունէութեան նուիրւած
հրատարակութիւններուն
բաղդատած`
վտիտ է թիւը տեսական, գաղափարաբանական
ու տեսաբանական հարցերով հրապարակուած
աշխատասիրութեանց` ձգելով այն թիւր տպաւորութիւնը, որ Դաշնակցութիւնը չէ զբաղած նման
հարցերով ու բաւարարուած` Դաշնակցութիւնը
գործի կուսակցութիւն է կարգախօսով, այն ըմբըռնողութեամբ, որ տեսութիւններ, տեսաբանական վէճեր գաղափարաբանական խնդիրներ
«պարապ վախտի խաղալիք են» եւ ժամավաճառութիւն:
Կը մոռնանք սակայն, որ երբ աննման Ռոստոմ ըսած է` «Յեղափոխութիւնը նախ գործ է,
յետոյ` գաղափար…», աւելցուցած է նոյն ատեն,
թէ` «Աւելի ճիշդ` յեղափոխութիւնը գործ է գա-

Վարանդեանի ներդրումը Դաշնակցութեան բանակին:
Արցախի Վարանդա գաւառի ծնունդ Միքայէլ
Յովհաննէսեան տակաւին քսան տարեկանը չբոլորած` կը հասնի Ժընեւ իբրեւ քաղաքական գիտութեանց ուսանող, ու անմիջապէս կը սկսի իր
աշխատակցութեան «Դրօշակ»-ի, «Մուրճ»-ի ու
«Մշակ»-ի, իսկ աւելի ուշ` «Pro Armenia»-ի:
Կ՛անցնի Ռումանիա, 23 տարեկանին, իբրեւ գործիչ, կը ձերբակալուի ու կ՛արտաքսուի: 28-30
տարեկանին կ՛ընտրուի ՀՅԴ Արեւմտեան Բիւրոյի
անդամ: Կը մասնակցի 1907-ին գումարուած ՀՅԴ
Վիեննայի Դ. Ընդհանուր ժողովին ու կը դառնայ
գլխաւոր ներշնչողն ու խմբագիրը ՀՅԴ ծրագիրին` գտնելով ոսկեայ միջինը ընկերվարական
գաղափարաբանութեան, ազատագրական պայքարին ու կազմակերպականօրէն թրքահայ ու
ռուսահայ դատերուն միջեւ:
Օսմանեան սահմանադրութեան օրերուն եղաւ
Պոլիս, անցաւ Կովկաս, դարձաւ «Հորիզոն»-ի ու
«Յառաջ»-ի խմբագիր:
Հայաստանի Հանրապետութեան ժամանակաշըրջանին նշանակուեցաւ Հռոմի մէջ դեսպան ու
այնուհետեւ անցաւ Ֆրանսա, ուր եւ մահացաւ
1934 Ապրիլ 22-ին:
Եղաւ նաեւ մասնակից «Նեմեսիս» գործողութեան` մաս կազմելով հետախուզական այն աշ-

ափարի համար»:

Ու ինչպէս մտածել, թէ կարելի է սկսիլ որեւէ
շարժում, որեւէ աշխատանք, որեւէ գործունէութիւն, որեւէ պայքար, որեւէ յեղափոխութիւն թէ
ազատագրական կռիւ` առանց այդ բոլորէն
առաջ պատրաստելու գաղափարական ենթահող,
զետեղելու գաղափարական սկզբունքներ եւ ծիրեր ու այնուհետեւ մեկնարկել որեւէ աշխատանք: Ա՛յս, եթէ անշուշտ կը խօսինք այնպիսի
շարժումներու մասին, որոնք կը ձգտին փոխել
իրականութիւններն ու իրավիճակները, բարելաւել ժողովրդային զանգուածներու առօրեան,
զայն ազատել կաշկանդող կապանքներէ ու իրաւունքը վերադարձնել իրաւատիրոջ:
Այլ խօսքով, կը խօսինք Դաշնակցութեան մասին: Գաղափարական հիմունքներով յեղափոխութեան դրօշ բարձրացուցած Դաշնակցութեան
մասին: Գաղափարն ու զէնքը միաձուլած Դաշնակցութեան մասին:
Այս մեկնակէտով կարելի է քննել այսօր Մ.

խատանքին, որուն իբրեւ արդիւնք` ահաբեկուեցաւ Սայիտ Հալիմ փաշան:
Բծախնդիր ու մանրակրկիտ պրպտումներ`
ընդլայնելու համար Վարանդեանի կենսագրական գիծերը, թերեւս շատ բան չաւելցնեն անոր
գործին վրայ: Գործ մը, որ ներկայացուած է 18
հատորներով, հիմնականին մէջ գաղափարական, տեսաբանական ոլորտներով` ի խնդիր
Դաշնակցութեան յեղափոխական գործին:
Վարանդեան եղաւ դաշնակցական այն տեսաբանը, որ իր վճիտ լեզուով, քննական ու գիտական մտքով, պատճառականութեան տեսական
փնտռտուքով, առաւելագոյն առարկայականութեամբ ու առանց հաճոյամոլութեան եւ անհատական ցուցադրականութեան, անանձնական
մօտեցումով կրցաւ ժողովրդականացնել Դաշնակցութեան սկզբունքները, գաղափարական
ուղղութիւնն ու տեսական-տեսաբանական խընդիրները:
Անտարակոյս ՀՅ Դաշնակցութիւնը ծնունդ էր
տառապանքի: Միաժամանակ ան ծնունդ էր գաղափարական հոլովոյթի եւ կուտակումներու: Եւ
առանց գաղափարի ուժին` կարելի չէր մաքրազըտել Դաշնակցութեան գործը եւ բիւրեղացնել
զայն: Ու մանաւանդ կարելի չէր ու կարելի չէ
ապահովել Դաշնակցութեան գոյութիւնը:
Գաղափարական ու բարոյական սկզբունքներն են որոնք ընթացիկ ահաբեկչութիւնը կը
վերածեն ազգային ազատագրական պայքարի:
Նոյն սկզբունքներն են, որոնք դրամահաւաքը
կը վերածեն գործի մասնակցութեան ազգային
պարտականութեան:
Գաղափարն է, որ այսպէս ըսած` միջցեղային
կամ միջկրօնական ընդհարումները կը վերածէ
ազատութեան ձգտող արդար կռիւի:
Գաղափարական սկզբունքներն են, որոնք

կրօնը դուրս կը բերեն զուտ պաշտամունքային
արարողակարգէն ու զայն կը վերածեն ի սպաս
հաւատացեալին ազատութիւն, արդարութիւն եւ
հաւասարութիւն պարգեւող հաւատքի:
Գիտական փաստարկումներով ու գաղափարական սկզբունքայնութեամբ միայն կարելի է
պատմական նենգափոխումներուն պատասխանել կամ հակադաշնակցական վայնասունները
լռեցնել:
Ու Վարանդեան եւ իր նմանները եղան դաշնակցական այն վիթխարի գործիչները, որոնք
շարունակ հրահրեցին վառուող եւ երբեմն մարելու գացող կրակը: Որովհետեւ երբ կը դադրի
շունչը, ի վերջոյ կը դադրի կրակը:
Բայց որովհետեւ պէտք չէ մարել դաշնակցականի շունչը, Դաշնակցութեան շունչը, այնքան ատեն որ կրակը վառողներու ու զայն վառ
պահողներու ազգային նպատակները չեն իրականացած, ապա անհրաժեշտ էր ՀՅԴ պատմութեան վերահրատարակութիւնը:
Ու հոս կը դրուի արդէն հիմնական մէկ այլ
մտահոգութիւն:
Ներկայ դարու արժէքաքանդումի, սուտ արդիականութեան, համաշխարհայնացած մարդու,
ամէն ինչ նիւթով չափելու, բարոյականութեան
մոռացումի, ծանուցողական ցուցադրամոլութեան ընդհանուր ունայնութեան մէջ, առաջին
ակնարկով խենթ պէտք է ըլլալ խօսելու Դաշնակցութեան հին գրականութեան ու վերահրատարակութեան մասին: Ժամանակ չկայ, զբաղած
ենք, ընթերցող չկայ, հնամաշ գիրքեր եւ այլ
պատճառաբանութիւնները սկսած ենք այնքան
մը ըմբռնել ու հասկցող դառնալ, որ կամովին
բռնած ենք ոչ թէ նահանջի ճամբան, այլ` անդունդի ճամբան, մոռնալով, որ օրըստօրէ տեղի
կու տանք ամէն ինչի դիմաց, կը մոռնանք մեր
գոյութեան տուն տուող պատճառները ու կը վերածուինք պարբերաբար քով քովի դրուած թիւերու խաղի, պատահական մարդոց համախըմբումի, կերուխումներու ընթացքին կենացներ
խմող ստուերներու, ու յաջորդ օր դարձեալ մեր
առօրեայ հեւքը հետապնդող մարդոց:
Ընդունուած կարգ է, զաւակը պէտք է ճանչնայ իր ծնողքը: Զաւակը, եթէ կ՛ուզէ պահել իր
ծնողքը, պարտի ճանչնալ զանոնք:
Եւ մենք, եթէ տակաւին մենք զմեզ կը նկատենք զաւակները Դաշնակցութիւն կոչուող ծնողքին, ապա պարտինք ճանչնալ զայն, պրպտել
անոր էութիւնը:
Դաշնակցութիւնը չենք ճանչնար թութակի
պէս հերոսներու անուններ կրկնելով, ոչ ալ` գիրքի մը կողքէն փրցուած կարգախօս մը կրկնելով
կամ վանկարկում կատարելով:
Արդիականութիւնը մոռացում չէ, անցեալի
մերժում չէ, ոչ ալ` անցողակի ու ժամանակաւոր
նիւթերու ցուցադրական արշաւներ:
Դաշնակցական գրականութիւնը հնամաշ չէ,
ոչ ալ` փոշիներու կուտակում, անցեալապաշտութիւն ալ չէ, այլ` անթեղուած կրակ: Հո՛ն է մեր
պատմութիւնը, հո՛ն են պայքարի մեր հիմերը,
հո՛ն է գաղափարական մեր ենթահողը:
Այսօր, երբ կը խօսինք Արցախի, Ջաւախքի,
Նախիջեւանի, գրաւեալ Արեւմտահայաստանի ու
Կիլիկիոյ մասին, երբ կը խօսինք ընկերվարութեան, ազատութեան, հաւասարութեան, արդար
քրտինքի եւ արդարութեան մասին, կը մոռնանք,
որ հո՛ն է, մեր յեղափոխական աւանդին մէ՛ջ է
հսկայական հարստութիւնը, որուն ժառանգորդներն ենք մենք, եւ աւա՜ղ, կը վատնենք այդ
հարստութիւնը:
Հայ ժողովուրդի պատմութեան անկիւնադարձային այս հանգրուանին, եւ ՀՅ Դաշնակցութեան
դիմաց կանգնող մարտահրաւէրները յաղթահարելու կոչուած նոյնքան կարեւոր այս հանգրուանին, Դաշնակցութեան գաղափարական, տեսաբանական, քաղաքական, կազմակերպական
սկզբունքներու վերայայտնաբերումը ու ժողովրդականացումը վստահաբար նոր մղում եւ վերընձիւղող ուժ պիտի տայ բոլորիս:
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Ու ճիշդ հոս կը կայանայ մեր պատասխանատըւութիւնը`
Իբրեւ երէց դաշնակցականներ, Իբրեւ ղեկավարներ, Իբրեւ մտաւորականութիւն, Իբրեւ մամուլ, դաշնակցական մամուլ:
Այո՛, մեր հաւաքական պատասխանատըւութիւնն է, որ դաշնակցական ու հայ երիտասարդութեան, հայախօս թէ օտարախօս, ներկայացնենք, վերարտադրենք, վերակենդանացնենք, վերարժեւորենք, վերաթարմացնենք ու արդիականացնենք դաշնակցական գրականութիւնը եւ հոն
տեղ գտած արժէքներն ու սկզբունքները:
Եւ յատկապէս դաշնակցական մամուլը առօրեայ իր հեւքին մէջ եւ առօրեան ներկայացնելու
իր աշխատանքին կողքին, պէտք է միշտ յիշէ, որ
իբրեւ դաշնակցական մամուլ` պարտի միշտ վառ
պահել անցեալէն եկած, բայց ոչ հինցած ու իր
արժէքով մնայուն գաղափարը եւ զայն ընդգրկող
գրականութիւնը:
Իսկ մեր երիտասարդութիւնը, որ այդքան ոգեւորուած է այսօր Հայաստանի, Արցախի, Ջաւախքի ու Արեւմտահայաստանի հարցերով, Հայաստանի անկախացումով, հայրենադարձութեան թէ
Արեւմտահայաստան գործուղումներով, պէտք է
գիտնայ, որ առանց պեղելու անցեալը, առանց
պեղելու պատմութիւնը եւ գաղափարական ենթահողը` պիտի մնայ բոպիկ ու խարխափող:
Ու եթէ որոշած ենք դաշնակցականանալ,
ապա ուրեմն վերըմբոշխնել է պէտք ՀՅԴ գրականութիւնը եւ հոն տեղ գտած դաշնակցական
սկզբունքներու
թէ
առաքինութիւններու
լաւագոյն օրինակները:
Վերահրատարակե՛նք, թարգմանե՛նք, տարածե՛նք, բանիւ եւ գործով, մամուլով, ցանցային
համակարգով ու արդիականութեան տուած բոլոր
բարիքներով:
Կարելի չէ մոռնալ անցեալը: Չապրինք անոր
մէջ, բայց չմոռնանք, որ ներկայի արժէքը կ՛ամրանայ, կ՛ամրապնդուի անցեալէն եկած արժէքներով, եւ կը խրոխտանայ մեր պայքարը, կը
պողպատանայ մեր կամքը, այնքան աւելի, որքան մեր արմատները սնունդ կ՛առնեն անցեալէն
ու մեր ճիւղերուն պտուղները կը թափին մեր
պարտէզին մէջ, թերեւս եւ` արդիական ու
ներկայի պայմանները գոհացնող կեղեւով:

ՀՅԴ պատմութեան վերահրատարակութիւնը,
Վարանդեանի գրիչին վերարժեւորումը ըլլալով,
առաջին քայլը թող ըլլայ գալիք աշխատանքներուն:
Այլ աշխատանքներու կարգին, նաեւ դաշնակցական գրականութեան անդաստանին իր բերած
համեստ, բայց կարեւոր մասնակցութեամբ ծանօթ մեր սիրելի Մատթէոս Պէրպէրեանի, տերվիշ
եւ փոթորկոտ դաշնակցականի հոգին վստահաբար պիտի հրճուի ի տես նման աշխատանքի մը
կայացման:
Ուստի Միքայէլ Վարանդեանն ու իր ՀՅԴ
պատմութիւնը թող ըլլան սկիզբը նորանոր հրատարակութեանց:
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Ցեղասպանութեան Հարցով Հայաստան-Թուրքիա Ճակատում՝ ՄԱԿ-ի
Ապահովութեան Խորհուրդին Մէջ
Ú³ñáõÃ ê³ëáõÝ»³Ý
Նախանշելով յաջորդ տարուան՝ Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի ոգեկոչման ձեռնարկները, 29 Յունուարին Հայոց Ցեղասպանութեան
հարցը առաջին անգամ ըլլալով քննարկուեցաւ
ՄԱԿի Ապահովութեան խորհուրդին կողմէ:
Միաւորուած ազգերու կազմակերպութեան
մէջ Հայաստանի մնայուն ներկայացուցիչ, դեսպան Կարէն Նազարեան Ապահովութեան խորհուրդի նստաշրջանին ելոյթ ունենալով՝ «Պատերազմն ու անոր դասերը. մնայուն խաղաղութեան որոնումը» խորագիրով քննարկման ընթացքին, խօսքին սկիզբը նրբօրէն Թուրքիոյ ակնարկութիւն կատարեց՝ ՄԱԿ-ի խաղաղարար դերակատարութեան առնչութեամբ.

«Ժողովուրդներուն միջեւ կերտել աւելի խոր
հաշտութիւններ՝ ընդհանուր պատմութեան եւ
տագնապալի անցեալի յիշողութեան հիման
վրայ: Յաճախ այս գործընթացը կ՛ենթադրէ աւելին, քան պարզապէս հռչակագիրներու եւ բանաձեւերու ընդունումը, այցելութիւններն ու ծաղիկներ զետեղելը զոհերու յուշարձաններուն կամ
պայմանագիրներու եւ արձանագրութիւններու
ստորագրութիւնն ու ձեռքսեղմումները: Որպէսզի
հաշտութիւնը մնայուն ըլլայ, անհրաժեշտ է հաշւեյարդար կատարել անցեալին հետ, ճանչնալ եւ
ընդունիլ կատարուած յանցագործութիւններու
ամբողջ պատասխանատուութիւնը»:
Հայոց Ցեղասպանութենէն դասեր քաղելուն
մասին խօսելով՝ դեսպան Նազարեան յատկապէս նշեց, որ «հաշտեցման գործընթացը կրնայ
ձգձգուիլ տասնամեակներ կամ նոյնիսկ սերունդներ: Ասիկա արդի ժամանակաշրջանի առաջին
ցեղասպանութիւնն էր, որ կատարուեցաւ Համաշխարհային Ա. պատերազմի քօղին տակ»: Հայաստանի ներկայացուցիչը շարունակեց. «Զանգուածային դաժան յանցագործութիւններու անպատժելիութեան վերացումը էական է արդարութեան
վերականգնման համար»:
Դեսպան Նազարեան նաեւ ընդգծած է այն
քայլերը, որոնք անհրաժեշտ են ժողովուրդներուն
միջեւ իսկական հաշտութեան համար. «Հաշտեցման հարցով յաջողութեան հասած ազգերն ու
ժողովուրդները սովորաբար արդարութեան վերականգնման համար անցած են ընդարձակ գործընթացէ մը, որ կը ներառէ նաեւ փոխհատուցում
զոհերուն եւ անոնց ժառանգներուն՝ անոնց ազգային արժանապատուութեան եւ ինքնութեան
վերականգնման նպատակով: Նաեւ հրամայական է միաձայնութեամբ դէմ արտայայտուիլ
պատմութեան աղաւաղման, պատմական ոճրագործութիւններու մերժման եւ ժխտողականութեան»:
Զարմանալի չէ, որ ՄԱԿ-ի մէջ Թուրքիոյ ներկայացուցիչ Հալիթ Չեւիքը իր պատասխան խօսքին մէջ հիմնականօրէն կեդրոնացաւ ապագային, եւ ոչ թէ իր երկրի արիւնոտ անցեալին վրայ:
Չգիտակցելով, որ ան կը դատապարտէ իր իսկ
երկիրը, թուրք պատուիրակը պնդեց. «Բոլոր
անոնք, որոնք պատասխանատու են շատ ծանր
ոճիրներու, մարդկութեան դէմ կատարուած յանցագործութիւններու, ցեղասպանութեան եւ պատերազմի յանցագործութիւններու, պէտք է պատասխանատուութեան ենթարկուին»:

Այնուհետեւ դեսպան Չեւիք՝ շարունակելով
խօսքը, կրկնեց իր կառավարութեան մաշած
ժխտումները՝ հաստատելով. «1915 թուականի
իրադարձութիւններուն առնչուած Ցեղասպանութեան անհիմն պնդումները երբեք օրինականօրէն կամ պատմականօրէն հիմնաւորուած չեն
եղած: Նոյն ծիրին մէջ չկայ քաղաքական, իրաւական համաձայնութիւն՝ այդ իրադարձութիւններուն բնոյթին վերաբերեալ: Մենք կը կարծենք,
թէ պատմութենէն թշնամութիւն քաղելով, փորձելով ուրիշներուն վրայ բեռցնել մեղադրական եւ
անցեալի վերաբերեալ միակողմանի տեսակէտ,
եւ կոչ ուղղելով ընտրովի կարեկցանքի, ճիշդ ճանապարհ չէ յարգանքի տուրք մատուցելու համար բազմաթիւ թուրքերու, հայերու եւ այլոց յիշատակին, որոնք կորսնցուցած են իրենց կեանքը
Համաշխարհային Ա. պատերազմին ընթացքին:
Ուստի, կարեւոր է առերեսուիլ պատմութեան ամբողջականութեան հետ, եւ պատմական փաստաթուղթերու եւ արխիւներու անկողմնակալ գիտական ուսումնասիրութեան միջոցով հաւանաբար
կարելի ըլլայ ճիշդ դասեր քաղել պատմութենէն
ու հասնիլ հասարակաց արդար յիշողութեան»:
Դեսպան Նազարեան՝ օգտուելով պատասխանի իր իրաւունքէն, խորին ափսոսանք յայտնեց
լսելով թուրք ներկայացուցիչին «խեղաթիւրուած
բացատրութիւնները՝ Հայոց Ցեղասպանութեան
անհերքելի փաստին առնչութեամբ, որ խլած է
Օսմանեան կայսրութեան մէջ երիտթուրքերու
տիրապետութեան օրօք ապրած 1.5 միլիոն հայ
մանուկներու, կիներու եւ տղամարդոց կեանքը…
Անիկա սկսած էր 1915 թուականի Ապրիլ 24-ին եւ
շարունակուած մինչեւ 1923 թուականը. ատիկա
ողջ ժողովուրդի մը համակարգուած եւ ծրագրըւած սպանդ էր»:
Մանրամասնօրէն նկարագրելով տեղահանութիւններն ու ջարդերը ընդհուպ մինչեւ ցեղասպանութիւն, դեսպան Նազարեան հաստատեց.
«Այս ոճրագործութիւնը ճանչցուած է բազմաթիւ
անդամ պետութիւններու եւ միջազգային կառոյցներու, ներառեալ՝ ՄԱԿ-ի ու անոր ստորադաս
մարմինի՝ Խտրականութեան վերացման եւ փոքրամասնութիւններու պաշտպանութեան ենթայանձնաժողովին կողմէ»:
Դեսպան Նազարեանին ուղղուած իր երկրորդ
պատասխանին մէջ Թուրքիոյ ներկայացուցիչը
աւելի զգոյշ եղաւ իր ժխտողականութեան մէջ.
«Մենք չենք ըսեր, որ 1915 թուականին ոչինչ տեղի ունեցած է: Այդ իրադարձութիւնները չեն համապատասխաներ (ՄԱԿի) 1948 թուականի համաձայնագիրով սահմանուած ցեղասպանութեան
նկարագրութեան: Այժմ Հայաստանի պատուիրակութիւնը 1915 թուականի իրադարձութիւնները
կը յարուցանէ իբրեւ ցեղասպանութիւն, առանց
անոր վերաբերեալ որեւէ բանաձեւի կամ Միջազգային դատարանի որոշման: Ուրեմն, ինչ կ՛ակընկալէք, որ մենք…», նախքան իր յայտարարութիւնը աւարտելը հնչեց թուրք դեսպանին բջիջային հեռախօսը՝ ընդմիջելով անոր նախադասութիւնը:
Շատ հաւանական է, որ Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեակին ընդառաջ բազմաթիւ
նման ճակատումներ տեղի ունենան Թուրքիոյ
հետ: Կը թուի, որ թուրք պաշտօնեաները չեն ալ
գիտակցիր, որ որքան շատ ժխտեն եւ ընդդիմանան հայկական գործողութիւններուն, այնքան
աւելի շատ կը նպաստեն Հայոց Ցեղասպանութեան եւ հայ ժողովուրդի արդար պահանջներու
տարածման: Մինչ այդ, շնորհիւ թրքական պատւիրակութեան կողմէ դեսպան Նազարեանի յայտարարութեան տուած երկու պատասխաններուն, պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով
Հայոց Ցեղասպանութիւնը լայնօրէն քննարկուեցաւ ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդին մէջ:

Թարգմ. ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆ

12 ԿԻՊՐԱՀԱՅ
Արմէն Յովհաննիսեանի
Յիշատակին*
Յ. Գազանճեան
Յունուար 19-ի լոյս 20-ի գիշերը երբ բոլորս կը
վայելէինք մեր ազատ ժամու հանգիստը, մեր
թշնամին խախտելով զինադադարի կանոնները,
փորձ կատարեց հինգ տարբեր կէտերէ ներթափանցել ազատագրուած Արցախ, նպատակ ունենալով կոտորելու մեր դիրքերը եւ տիրանալու
անոնց:
Սահմանագիծի դիրքերուն վրայ գտնուող մեր
զինուորները, աջալուրջ, զգոն եւ բարոյապէս
ամուր, յաջողեցան անհաւասար մարտ մղելով՝
զինուորական հմուտ գործողութեամբ մը ետ
շպրտել ազերի յորդան: Հայրենիքին նուիրուած
մեր զինուորները մարտական գործին տիրապետողներ էին, իսկ ջոկատի կրտսեր հրամանատարը Արմէն Յովաննիսեանն էր որ առաջնորդեց
իր զինակիցները կանխելու ազերիական յառաջխաղացքը:
Թշնամին ապշահար եւ հալածուած նահանջեց: Շփման գծին վրայ՝ Ջրաբերդի եւ Կորգանի
ուղղութեամբ ազերիներու ոտնձգութիւնները եւ
ներթափանցման փորձերը միանգամընդմիշտ
կասեցուեցան: Արմէնի 9 hոգինոց ստորաբաժանումը անձնազոհութեամբ դիմադրեց, դուրս գալով յաղթական:
Արմէնն էր որ թիկունքը լայն բացած պատնէշ
կանգնեցաւ թշնամիին առաջ, եթէ մէկը կար որ
առաջին փամփուշտը պիտի ստանար, ան ալ
ինքն էր: Ան չէր արտօներ որ թշնամին ոտք դնէր
հայրենի հողին վրայ: Վերջապէս հայրենիքին
հանդէպ իր տածած սէրը անսահման էր, անձնազոհութեան մակարդակը գերազանց, աննախընթաց նուիրաբերումի եւ կորովի յատկանիշներով:
Ան՝ հայ տիպար զինուորի հոգեկան ապրումներուն արտայայտիչն էր:
Արմէնի զինուորական ծառայութեան աւարտին մնացեր էր մի քանի ամիս, ինչպէս ամէն
երիտասարդ ան ալ ունէր իր երազները, իրագործելի երազներ որոնք գոհացում պիտի տային իր
հօր ու մօր. ամբողջացնել ուսումը, աշխատիլ եւ
ընտանիք կազմել: Բայց այս բոլորին փոխարինեց վիշտը, ցաւը, անարդարութիւնը:
Ճակատագիրը տարբեր բան հիւսած էր իրեն
համար. թշնամիին անխիղճ փամփուշտը մխըրճըւեցաւ Արմէնին սրտին մէջ, ան գետին փռուեցաւ եւ իր վերջին շունչը փչեց, ու անոր մահուան
լուրը արձագանգելով լեռնէ լեռ, հովիտէ հովիտ,
հասաւ իր ընկերներուն ու մօրը, ցնցելով բոլորը:
Թուրքը անգամ մը եւս խափանեց հայու երազը, նոյն թուրքը որ դաւադրաբար՝ կացինով
սպաննեց Գուրգէն Մարգարեանը, խափանելով
նաեւ անոր երազները: Մեր հերոսները ոչ մէկ
նմանութիւն ունին անոնց հերոսներուն, անոնց
հերոսները փախող տեսակն են, անառակ ու
անարժան՝ իսկ մերինները նահատակուողներն
են, հողին յանձնուողները, հայոց պատմութեան
ոսկի էջէրուն անցնողները, արժանիները ֆետայիներու պանթէոնին:
Արմէն Յովաննիսեան յետ մահու պարգեւատրըւեցաւ արիութեան մետալով, անոր դագաղը
զինուորական պատիւներով եւ նուագախումբի
ուղեկցութեամբ եռաբլուրի մէջ յանձնուեցաւ հողին, բայց ոչ մէկ գովեստի խօսք կամ յարգանքի
տուրք կրնար մեղմացնել սեւազգեստ մօր տա-
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Սիամանթօ
Յ. Անմահունի

«Ես երգելով կ՛ուզեմ մեռնիլ...»
Սիամանթօ՛... Պայքարի եւ վրէժի դուն մեծագոյն դիւցազներգու, ռահվիրայ ու մարգարէ:
Ցեղին ցա՛ւը, Ցեղին ո՛ւժը դուն երգեցիր, յաղթանակի ու պայքարի անխորտակելի կամքովդ,
արարատեան աշխարհի տառապանքով ու վիշտով լեցուն, յանուն՝ ազատութեան, արդարութեան ճանապարհին ինկած մեր հերոսներուն
կակաչներու նման վառ կարմիր արեան...
Դո՛ւն... արիւնոտ գրչովդ, ռազմաշունչ տողերով վայրագ բռնապետին, արիւնարբու ոսոխ
սուլթանին դէմ պարզեցիր դրօշ մաքառումի ու
կռուի երթ ըմբոստութեան ու հրեղէն սուրդ փոխանցեցիր մեզի...
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ԱՐԱՄ ՀԱՅԿԱԶ

«Հոգեվարքի եւ Յոյսի Ջահեր»... «Կարմիր
Լուրեր Բարեկամէս»... Պայքարի ու վրէժի կան-

չերդ եղան ընդդէմ արիւնարբու բռնապետութեան:
1913-ին, Հայ Գիրերու Գիւտի 1300-ամեակին
նուիրուած «Սուրբ Մեսրոպ» բանաստեղծութիւնովդ, Ս. Գրիգոր Նարեկացիին նման բոցավառեցիր հայութեան հոգիները, մանաւանդ երիտասարդութեան:
Սահմռկեցուցիչ տեսարաններով պատկերաւոր շքեղ լեզուովդ ռազմաշունչ, ահագնաթափ
ջրվէժի մը պէս գալիք հաւատաւոր սերունդներուն փոխանցեցիր պատգամը պայքարի. Պայքա՛ր, յանուն ազատութեան, արդարութեան:
Ռազմաշունչ քերթողութեամբդ, մեր մեծ մարգարէ, Յեղափոխութեան Երգիչ՝ հայ դարերուն
դիմաց կեցող դուն ադամանդեայ ապառաժ ,
քնարդ փանդիռ, շեփորդ ռազմաշունչ, մեծատաղանդ բանաստեղծ, բանի իշխան՝ Սիամանթօ...

Տարիներով եւ խաւարներով ձեր մահացու
ցաւն իմ կարմիր ցաւս եղաւ,
Ու տառապանքիս տիեզերքին մէջ ձեր արցունքն իբրեւ անձրեւ հոգիիս վրայ կը տեղար...
Ձեր հեծեծանքներէն մահուան հովերուն պէս
մենաւորի լուսամուտիս փեղկերը կոտրտելու
եկան...
Եւ անհնարին սոսկումներ ապրեցայ ան անտառին մէջ, որ ձեր հայրերուն ոսկորներէն էր
կազմուած...
Եւ դուն սա մաքրափայլ թերթերուդ վրան ցեղին ցաւը եւ ցեղին ուժը բանաստեղծէ, երգէ,
Ապագայ սերունդներուն եւ մեր անցեալին
տխրութեան ի նուէր.
Ես որբ մըն եմ ընբոստ, կորստեալներս
փնտռելու կ՛երթամ,
Քու երգերէդ երգ մը տուր ինձ, ե՛րգ մը, ես
երգելով կ՛ուզեմ մեռնիլ...
Սիամանթօ՛... Պայքարի եւ վրէժի դուն մեծագոյն դիւցազներգու, ռահվիրայ ու մարգարէ,
թուրք ջարդարարներուն կողմէ վայրագօրէն
սպաննուեցար, բայց դուն միշտ պիտի ապրիս
մեր հերոսներուն հոգիին մէջ դարէ դար:
ռապանքը: Իր մայրը զսպելով արցունքի կաթիլները տակաւին կը փորձէ ունեցած տեղեկութիւնները ի մի բերել հասկնալու համար պատահածը:
Իսկ իր ընկերներուն զսպուած արցունքը աւելի լեղի է քան ջուրը բոլոր ծովերուն:
Այսօր մեր առօրեայ խնդիրները մէկ դի դնելով, եկէք մտքով ու հոգիով փոխադրուինք հայոց
լեռնաշխարհ, հանդիպելու Արցախի վրայ սաւառնող Արմէնի հոգիին՝ հոգիով միանալու նաեւ
մեր զինուորներու այն շարքին որոնք ուշ կամ
կանուխ իրենց կեանքի գնով պիտի անցնին անմահներու կարգին:
Յարգելով նահատակ հայ զինուոր Արմէն Յովհաննիսեանի յիշատակը, Կիպրոսի Հայ Դատի
Յանձնախումբը փոթորկաշունչ ելոյթներով եւ
փշաքաղիչ դամբանականներով չէ որ կը ներկա-

Համազգայինի ներկայ տարեշրջանի երրորդ գրական երեկոն տեղի ունեցաւ 19 Փետըրուարին, նուիրուած՝ սիրուած գրագէտ
Արամ Հայկազին:
Արթօ Դաւիթեանի կարճ բացման խօսքէն
ետք, Արտա Ճէպէճեան ներկայացուց Արամ
Հայկազի կեանքն ու գործը:
Արամ Հայկազի գործերը կը յատկանըշուին իրենց մշտաթարմ ու կենսայորդ
որակով, կեանքի անսպառ եւ անկորուստ
տարրերով հարուստ ստեղծագործական
թափով մը: Ունի սուր եւ թափանցող աչք,
վերարտադրելու ցիրք, տաք շունչ, երգիծանքի զգայարանք, անկեղծութիւն, պարզութիւն, բնականութիւն եւ զուարթախոհ ու
բարի հեգնանք:
Ան հանդարտօրէն կ՛իջնէ մարդոց, բազմութիւններու, կեանքին, դէպքերու, խորապէս իրական իր հերոսներու ներքին աշխարհին մէջ, զանոնք հանդէսի կոչելով այնպէս, ինչպէս որ են, ինչպէս որ կան:
Արամ Հայկազի ստեղծագործութիւններէն ընթերցումներ կատարեցին Ճորճ Թորոսեան, Յակոբ Աթաշեան, Նայիրի Մուրատեան եւ Արթօ Դաւիթեան:
Երեկոն փակուեցաւ վարչութեան կազմակերպած գեղեցիկ հիւրասիրութեամբ, որ առիթ ընծայեց ներկաներուն՝ շարունակելու
վայելել ստեղծուած հաճելի մթնոլորտը:

յանայ ձեզի: Կը գտնուինք Ցեղասպանութեան
ոգեկոչման 100-ամեակի սեմին: Հարկ է գործի
անցնիլ, թշնամիին դիմաց տոկալու համար պայման է ունենալ բոլորին ներկայութիւնը, բոլորին
զգաստութիւնը, վճռականութիւնը եւ պայքարելու
ոգին: Հետեւաբար մեր հոգիներուն մէջ ունենալով Արմէնի յիշատակը, բարձր պահենք պայքարի
ոգին, եւ ան ու իր նմանները ըլլան մեր պարծանքը, ու մեզի համար օրինակելի տիպարներ:
Հերոսին քաջ անունը յիշուի դարէ դար:
Աստուած հոգին լուսաւորէ:

*Կիպրոսի Հայ Դատի Յանձնախումբին խօսքը՝ ներկայացուած ընկ. Յակոբ Գազանճեանի
կողմէ, Արմէն Յովհաննիսեանի հոգեհանգստեան
օրը 23 Փետրուար 2014-ին:
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ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-Ի ԳՆԴԱԽԱՂԻ
ՅԱՂԹԱԿԱՆ ԵՐԹԸ ԿԸ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻ

ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ ԿԸ ԽԼԷ ՊՂԻՆՁԷ ՄԵՏԱԼԸ

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի գնդախաղի խումբը կը շարունակէ իր յաղթական երթը, արձանագրելով աննախընթաց յառաջխաղացք։ Փետրուար ամսուան
վերջաւորութեան, խումբը արձանագրեց յաղթանակ՝ ԱԲՕԵԼ-ի խումբին դէմ, որմէ ետք խումբը
անցաւ առաջին դասակարգի 5-րդ դիրքին։

Ինչպէս տեղեկացուցած էինք մեր նախորդ
թիւով, Հայաստանի Ծաղկաձոր շրջանին մէջ,
Փետրուար 24-էն Մարտ 2, տեղի ունեցան Համահայկական Ձմեռնային Ա. Խաղերը, որոնց ընթացքին, Կիպրոսէն՝ Նիկոսիոյ քաղաքը ներկայացուցին Մանօ եւ Եաննօ Գույումճեան եղբայրները, մասնակցելով դահուկարշաւի մրցանքին։
Ինչպէս է պարագան բոլոր Համահայկական
Խաղերուն, մարզիկներ կը մասնակցին խաղերուն, մրցելով իրենց բնակած քաղաքի խումբէն։
Համահայկական Ձմեռնային Խաղերուն, Դահուկարշաւի մրցումի ծիրէն ներս, ուր կը մաս-

նակցէին եօթանասուն մարզիկներ, տեղի ունեցան երկու մարզաձեւեր՝ Slalom եւ Giant Slalom։
Առաջին մարզաձեւին մէջ Եաննօ Գույումճեան
աւարտեց երրորդ դիրքի վրայ, խլելով պղինձէ
մետալը, մինչ Մանօն գրաւեց իններորդ դիրքը։
Giant Slalom-ի մարզաձեւին մէջ, Գույումճեան
եղբայրները գրաւեցին յաջորդաբար 7-րդ եւ 8-րդ
դիրքերը։
Խաղերուն բացման արարողութիւնը տեղի ունեցաւ երեքշաբթի Փետրուար 25-ին, փառայեղ
մթնոլորտի մէջ:

Կ՛արժէ նշել, որ ամսուան սկիզբը, Փետրուար
6-ի մրցումին, ՀՄԸՄ-ական եղբ. Վարդան Կոստանեան յաջողեցաւ ամբողջացնել կատարեալ
խաղը, հասնելով մէկ խաղի ընթացքին, մարզիկի
մը կողմէ հնարաւոր ամենաբարձր մրցանիշին՝
այսինքն՝ 300 կէտի։
Վերջին տասնըհինգ տարիներու ընթացքին,
ախոյեանութեան կամ մրցաշարքի պաշտօնական
խաղերու ընթացքին, միայն երեք մարզիկներ
յաջողած են հասնիլ 300 կէտի՝ «կատարեալ
խաղին»:
ՀՄԸՄ-ՀԵՄի գնդախաղի խումբը 2012-2013
տարեշրջանին հռչակուեցաւ երկրորդ դասակարգի ախոյեան։ Անցեալ ամիս Կիպրոսի Գնդախաղի
Դաշնակցութեան կողմէ տեղի ունեցաւ մրցանակաբաշխութիւն (լուսանկար)։ Այս տարի խումբը
կը մրցի առաջին դասակարգին մէջ։

Յունաստանում
Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութիւն

Յունաստանում
Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութիւն

ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

18 Փետրվարի, 2014թ.

18 Փետրվարի, 2014թ.

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Յունաստանում Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութիւնը տեղեկացնում է, որ 2014թ. Յունիսի 30-ից Յուլիսի 29-ը ընկած ժամանակահատուածում Հայաստանում իրականացուելու է սփիւռքահայ ուսուցիչների մէկամսեայ վերապատրաստման ծրագիր, որը նախատեսուած է
հայկական վարժարանների, մանկապարտէզների, մէկօրեայ դպրոցների,
լրացուցիչ կրթութեան /երգ, պար, թատրոն, նկարչութիւն եւ այլն/ մանկավարժների, ինչպէս նաեւ կրթօջախների պատասխանատուների/տեսուչների համար:

Յունաստանում Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութիւնը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետութեան կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութիւնը 2014թ. Օգոստոսի 4-ից 8-ը կազմակերպում է
Համահայկական կրթական 6-րդ խորհրդաժողովը, որում քննարկուելու
են 2012թ. 5-րդ խորհրդաժողովի բանաձեւի դրոյթների իրականացման
ուղղութեամբ կատարուած աշխատանքները, ծրագրամեթոդական առկայ
հիմնահարցերը, կադրերի պատրաստման եւ վերապատրաստման, փորձի փոխանակման, Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի միջոցառումների համակարգման, ինչպէս նաեւ Սփիւռքում ազգային կրթադաստիրակչական գործին աջակցութեանն ուղղուած հետագայ համատեղ
քայլեր:

Հայաստանում գտնուելու ընթացքում ուսուցիչները հնարաւորութիւն
կ՛ունենան այցելել պատմա-ճարտարապետական յուշարձաններ, ծանօթանալ Հայրենիքի քաղաքական, մշակութային կեանքին, հանդիպել մշակութային գործիչներին:
Յայտարարութեանը, մասնակցութեան պայմաններին կարելի է ծանօթանալ դեսպանութեան կայքէջի /http://greece.mfa.am/hy// «Դեսպանություն» բաժնի «Հայտարարություններ» էջում. http://greece.mfa.am/hy/
events/item/2014/02/04/spyurkteachers/ հասցէում:

Խորհրդաժողովին կարող են մասնակցել ազգային կրթութեան ոլորտում որոշում կայացնելու իրաւասութիւն ունեցող մարմինների ներկայացուցիչներն ու անհատները:
Յայտարարութեանը, մասնակցութեան պայմաններին կարելի է ծանօթանալ դեսպանութեան կայքէջի /http://greece.mfa.am/hy// «Դեսպանություն» բաժնի «Հայտարարություններ» էջում. http://greece.mfa.am/hy/
events/item/2014/02/04/krtakan/հասցէում:

14 ՀԱՅ ՊԱՏԱՆԻ
ԱՐՄԷՆ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ
(1994, Յունիս 30 - 2014, Յունուար 20)

ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2014 ԱՐՁԱԳԱՆԳ

Էվերեսթի Բարձունքներուն Վրայ

Կենսագրութիւն
Ծնած է 1994 թուականի Յունիս 30-ին։ Ընտանիքի միակ տղան էր, ունէր երեք քոյր,
որոնք կ'ապրին Երևանի Աւան վարչական շըրջանին մէջ։ Յաճախած է Երեւանի Գրիգոր Բաղեանի անուան թիւ 141 հիմնական դպրոցը։
Մինչեւ զօրակոչուիլը կը հետեւէր Մշակոյթի
պետական համալսարանի դասընթացքներուն
ու հասած էր վերջին տարին։ Կը զբաղուէր
քանդակագործութեամբ եւ կ'աշխատէր կահոյքի արտադրման գործատեղ: Ծառայութիւնը աւարտելէն յետոյ կը պատրաստուէր շարունակել
ուսումը։
Հերոսական մահը
Արմէն Յովհաննիսեան կը ծառայէր թիւ
49971 զօրամասին մէջ, որպէս ջոկի հրամանատար:
2014 թուականի Յունուար 19-ի լոյս 20-ի գիշերը՝ ժամը 23։50-00։15-ի սահմաններուն, արցախ-ատրպէյճանական հակամարտ զօրքերու
շփման գիծի հիւսիսարեւելեան (Ջրաբերդ) եւ
հարաւարեւելեան (Կորգան) ուղղութիւններուն
վրայ արձանագրուած են հակառակորդ խումբերու ներթափանցման փորձեր:
Ատրպէյճանցիները գիշերը յարձակած են
մեծ թիւով, սակայն Արմէն նկատած է աւերումները, զգուշացուցած է զինակիցները եւ սկսած
դիմադրութիւնը։ Նոյնիսկ ծանր վիրաւոր վիճակով ան չէ ընկրկած եւ շարունակած է դիմադրել: Այսպէսով՝ հայկական ուժերուն հնարաւորութիւն տուած է արագ կազմակերպուելու:
Արցախի Հանրապետութեան զինուած ուժերու առաջապահ ստորաբաժանումները, հետեւելով ատրպէյճանական խումբերու գործողութիւններուն, երկու ուղղութիւններով՝ անցած են
կազմակերպուած պաշտպանութեան, հակառակորդին պատճառելով զգալի մարդկային եւ նիւթական կորուստներ:
Յուղարկաւորութիւն
Արմէն Յովհաննիսեանի յիշատակի արարողութիւնը կը կատարուի Ստեփանակերտի մէջ:
Յունուար 22-ին զինուորական կարգով Արմէն Յովհաննիսեանը հողին յանձնուեցաւ
Եռաբլուրի զինուորական պանթէոնին մէջ։ Եռաբլուրի Ս. Վարդանանց նահատակաց եկեղեցւոյ դիմաց տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան
կարգ։ Յուղարկաւորութեան ներկայ էին պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեանը, ՊՆ
ղեկավար անձնակազմի հետ միասին ազատամարտիկներ, մշակոյթի և քաղաքական ուժերու
ներկայացուցիչներ:
Պարգեւատրում
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի հրամանով Արմէն Յովհաննիսեան յետմահու պարգեւատրուած է «Արիութեան համար» շքանշանով: Այդ պարգեւի ամենաերիտասարդ արժանացողն է:
Յունուար 28-ին ՀՀ Նախագահը Արմէն Յովհաննիսեանին յետմահու պարգեւատրած է
«Հայրենիքին մատուցած ծառայութիւններու
համար» առաջին աստիճանի շքանշանով, նոյն
զօրամասի երկու զինծառայողներ՝ Արիութեան
շքանշանով, եւս չորսը Մարտական ծառայութեան շքանշանով:

Պատանեկան էջը պատրաստեց Մարինէ Մանուշեան

29 Մայիս 1953-ին, ժամը 11:30-ին մարդ արարածը առաջին անգամ ըլլալով իր ոտքը դրաւ աշխարհի ամէնէն բարձր լերան` Էվերեսթի գագաթին վրայ:
33 տարեկան Նորզելանտայի Էտմընտ Հիլըրի եւ իր նեփալցի առաջնորդ, 29 տարեկան
Թէնսինկ Նորկէյ եղան առաջին անձերը, որոնք
իրենց դրօշակը պարզեցին «աշխարհի տանիքին» վրայ, 8848 մեթր բարձրութեան վրայ: Էտմընտ Հիլըրի եւ Թենսինկ Նորկէյ մաս կը կազմէին անգլիացի զինուորական Ճոն Հանթի հովանաւորութեամբ գործող 14 հոգինոց լեռնագնացներու խումբի մը:
Էվերեսթի վրայ կանգնած
«Յանկարծ շուրջս ոչինչ գոյութիւն ունէր, բացի տիեզերքէն, չորս կողմս»: Այս ձեւով կը ներկայացնէ Էտմընտ Հիլըրի իր ժամանումը աշխարհի տանիքին վրայ:
Այդ քաջագործութենէն ետք շատեր հետեւած
են անոնց օրինակին: Սակայն Էվերեսթը մագըլցիլը շատ վտանգաւոր արկածախնդրութիւն մըն
է: Այս պատճառով միայն փորձառու լեռնագնացներն են, որոնք կը մասնակցին այդ արշաւանքներուն:
Գագաթին մօտ, 8000 մեթր բարձրութեան
վրայ, օդը շատ կը նօսրանայ: Հոն շնչելը կը դըժւարանայ եւ մարմինը կը տկարանայ: Այդ շրջանը կ՛անուանեն «տեթ զոն» (մահուան գօտի):
Հոն աւելի քան 300 անձեր մահացած են:
Քաջագործութիւններու դաշտ մը
23 Մայիսին 80 տարեկան ճափոնցի մը լեռը
մագլցած է եւ գագաթ հասած… երրորդ անգամ
ըլլալով:

2006 թուականին 47 տարեկան նորզելանտացի մը դարձաւ իր երկու ոտքերը կորսնցուցած
առաջին անձը, որ հասաւ Էվերեսթի գագաթը:
2001 թուականին կոյր ամերիկացի մը արդէն
այդ քաջագործութիւնը կատարած էր: Մէկ տարի
ետք ան բարձրացած էր աշխարհի ամէնէն բարձր
նշանաւոր 7 գագաթները:
Աշխարհի ամէնէն բարձր 7 գագաթները իւրաքանչիւր ցամաքամասի ամէնէն բարձր լեռներն
են:

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԵՒԱԳԱԼ ԵՒ ՀՍԿՈՒՄ
Այսու ուրախութեամբ կը յայտնենք
մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, թէ Չորեքշաբթի, 5 Մարտ 2014-էն սկսեալ Ս.
Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ պիտի
կատարուին Արեւագալի եւ Հսկումի hոգեպարար արարողութիւններ։

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ
Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ
Արեւագալ կ.ա. ժամը 7։40-ին
Հսկում
կ.ե. ժամը 6։00-ին
Սիրով կը հրաւիրենք Ձեզ, ներկայ ըլլալու եւ հոգեպէս վերանորոգուելու։
Ուրբաթ օրերը, Հսկումի Ժամերգութեան ընթացքին պիտի տրուին հոգեշահ դասախօսութիւններ «Տարեցներու
Տարուան» առիթով։
ԴԻՒԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
Նիկոսիա,
7 Փետրուար 2014

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ԳՐԱՏԱԽՏԱԿ

ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2014
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1

Ողբ. Իսկուհի Չոլաքեանի մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի

3

Պատրաստեց

Սեպուհ, Վիքի Արմենակեան
Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան
Օհան Ուզունեան

4

Մարինէ ØՄանուշեան

5

ԼՈՒԾՈՒՄ ԽԱՉԲԱՌ ԹԻՒ 42-Ի
ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1. Արնօ Պապաճանեան
2. Լակել - դմակ
3. Տխրիլ - շան - ես
4. Ղեկ - իմանալ - Մռաւ
5. Չեչ - իր - իժ
6. Դալար - նախաբան
7. Ափ - ճանկ - աղ
8. Նանիր - իմաստ
9. Առաջ - փէշ - ականջ
10. Խեցագործ - գանձ
11. Խունկ - կար
12. Արածել - աա - իր
13. Դնել - նքոյր
14. Էր - զատ - ջոկ
15. Գէորգ Չաւուշ:

6

Ողբ. Անահիտ Գալֆայեանի մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի

7

Արթօ, Վերա Դաւիթեան

8

€50
10
10

€20

ՀՕՄ-Ի “ՍՕՍԷ” ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ

9

Ողբ. Աւետիս Կէօզիւքիւչիւքեանի
մահուան առթիւ փոխան ծաղկեպսակի

10

Անի Ենովքեան

11

Ողբ. Իսկուհի Չոլաքեանի մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի

12

Եւա Այնէճեան
Մանուկ, Ռուզան Սոմաքեան
Մարի Սոմաքեան

13
14

€20

€20
20
10

15

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

1. Արցախի ներկայ նախագահը - տարի.
2. Երթալ - պատկեր.
3. Կուժ, սափոր - տապալի (թաւլու).
4. Ուրիշ, տարբեր - բուռ - ցաւի ճիչ - հաստատական բառ.
5. Տառի մը անունը - միատեղ փակուած աղբիւր.
6. Մարմնի մէջքէն վեր մաս, բացառելով թեւերն
ու գլուխը - լուր բերող - թունաւոր օձ.
7. Դանդաղ - ակօս բանալ՝ ցանելու համար.
8. Եկեղեցի - իրերայաջորդ գիրեր՝ այբուբենի
կարգով - պնակ, անօթ.
9. Բառ առ բառ - ասիկա - սկաուտ (հակ.).
10. Ստացական դերանուն - լեռներու միջեւ նեղ
անցք - տառի մը անունը - 460՝ այբուբենի
գիրերով (հակ.).
11. Խոնաւ - արեւագալ (հակ.) - կրկնուած ձայնաւորներ.
12. Օրէնքի յանձնուած վէճ - որսի կենդանի
(հակ.) - ընդարձակ.
13. Մեղմիչ խօսք, աղաչանք (հակ.) - ժխտական
նախածանց - գալուստ - գրական ստեղծագործութիւն (հակ.).
14. Հանքային համեմ - ծեփի համար
գործածուող ճերմակ հանածոյ - առանց աղի.
15. Եռ - անմազ, ճաղատ - զուարթ:

1. Յատուկ, եզակի - աչքի լուսանցող ակը - անվախ.
2. Անձնական դերանուն - անդադար - սոսկում.
3. Փակցնել, միացնել - տարուան երկրորդ եղանակը - քաղաքամաս.
4. Դե՛հ - նամակներու յատուկ տուփ,
փոստարկղ.
5. Հայաստանի լեռներէն, 4434մ. բարձրութեամբ
- գետին գամուած սրածայր հաստ փայտ
6. Յափշտակել - աշխոյժ - արարած, շնչաւոր.
7. Կրկնուած գիրեր - հնարամիտ.
8. Հասունութեան չհասած - թէ (հակ.).
9. Կրկնուած գիրեր - խարդախ.
10. Հայերու մականուններուն յատուկ լծորդ անասունի կերակուր - կնոջական.
11. Թատերական գործողութեան բաժանում 4400՝ այբուբենի տառերով (հակ.).
12. Խոփը արօրին միացնող փայտ.
13. Ընդունակ - լրիւ - երկաթէ ճանկ.
14. Տղամարդ.
15. Զօրավար Անդրանիկի բուն անունն ու մականունը:

www.artsakank.com.cy
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ԹԻՒ 43

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1. Աստղ - դանակ - մէգ
2. Խեչափառ - ախ - րէ
3. Ներկել - նախորդ
4. Չա - իջեւան
5. Լի - Ցնծերգ
6. Ալ - մի - փակել
7. Պաշար - էգ - զա
8. Ական - նն - շոր - նաւ
9. Ճենապակի - ոտք
10. Ալ - ծամ
11. Բարակ - բայ
12. Եդեմ - սագ - արջ
13. Ամ - տնակ - որ
14. Անժաման - ջնարակ
15. ՒԻ - օղ - ձրի:

2

15

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

ՀՕՄ-Ի ՍԱՄՈՒԷԼ ԵՒ ԱՂԱՒՆԻ
ԵՐԵՄԵԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ
ՀՕՄ-ի այս կրթաթոշակը հաստատուած է 1983-ին նպատակ ունենալով երիտասարդ մասնագէտներ պատրաստել, որոնք իրենց ուսման աւարտին յանձնառու պիտի ըլլան պաշտօններ ստանձնելու մեր ազգային հաստատութիւններէն ներս՝ իրենց մասնագիտական շրջագիծին մէջ: ՀՕՄ-ի Երեմեան կրթաթոշակ ստանալու ընդհանուր պայմաններն են.
- Լրացուցած ըլլալ համալսարանի առաջին տարին.
- Ցուցաբերած ըլլալ ազգային նուիրումի եւ ծառայութեան ոգի.
- Համաձայնիլ, ուսման ընթացքը աւարտելէ ետք, երկու տարի պաշտօնավարելու հայկական հաստատութենէ մը ներս.
Նախընտրութիւն պիտի տրուի այն ուսանողներուն, որոնք պիտի հետեւին ընկերային ծառայութիւններու, հաշուապահութեան, վարչագիտութեան, ընկերաբանութեան, քաղաքագիտութեան եւ մարդկային գիտութիւններու ճիւղերուն:
Հետաքրքրուողները կրնան դիմել ՀՕՄ-ի Կիպրոսի Վարչութեան մինչեւ 30 Ապրիլ 2014:
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի “Սօսէ” Մասնաճիւղի ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

úð²îºîð
19 ՄԱՐՏ 20:00
Գրական Երեկոյ՝ Մուշեղ Իշխան
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ
30 ՄԱՐՏ 13:00
Միջինքի Ճաշ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի “Սօսէ” Մասնաճիւղ
05 ԱՊՐԻԼ 20:00
Երգչախմբային համերգ՝ Վահան Պէտէլեանի
եւ Հայրապետ Թորոսեանի յիշատակին
“Փալաս” թատերասրահ, Նիկոսիա
Ս. Աստուածածին Եկեղեց. Երգչախումբ
12 ԱՊՐԻԼ 16:00
Զատիկի Թէյասեղան
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի “Սօսէ” Մասնաճիւղ
23 ԱՊՐԻԼ 19:00
Հայոց Ցեղասպանութեան 99-ամեակի
Քայլարշաւ, Նիկոսիոյ կեդրոնէն՝ 18:00
Արմենիաս Փողոցի սկիզբէն՝ 19:00
23 ԱՊՐԻԼ 19:30
Հայոց Ցեղասպանութեան 99-ամեակի
Հսկում, Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին Եկեղեցիի
Նահատակաց Յուշակոթողին առջեւ
24 ԱՊՐԻԼ 10:00
Հայոց Ցեղասպանութեան 99-ամեակի
Հանդիսաւոր Ս. Պատարագ եւ Հոգեհանգիստ
Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին Եկեղեցի
04 ՄԱՅԻՍ 19:00
Թատրոն՝ “Դրախտին Ճամբան Գիտէ՞ք”
“Փասիտի” թատերասրահ
Համազգայինի “Դիմակ” Թատերախումբ
10 ՄԱՅԻՍ 19:00
“Սիփան” Պարախումբի տարեկան ձեռնարկ
Ստրովոլոսի քաղաքապետութեան սրահ
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ
16 ՄԱՅԻՍ
Հրապարակային Զրոյց - Քննարկում
“Հայկական Հարցը Ներկայիս”
ՀՅԴ Կիպրոսի Հայ Դատի Յանձնախումբ
18 ՄԱՅԻՍ
Ս. Մակարայ Վանքի Ուխտագնացութիւն
Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակ
15 ՆՈՅԵՄԲԵՐ
Ինգա եւ Անուշ Արշակեաններ
Ստրովոլոսի քաղաքապետութեան սրահ
Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակ
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ԱՐՁԱԳԱՆԳ

Յայտարարութիւն
Մանկավարժ-հայերէնագէտ ուսուցիչներ պատրաստելու համար 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) դասընթացքներուն` ստանալով Պսակաւոր արուեստից վկայական (BA), որմէ
ետք Հայաստանի մէջ պիտի շարունակեն իրենց ուսումը` մասնագիտանալով Հայերէնագիտական մարզին մէջ:
Ուսումնառութեան շրջանը աւարտելէ ետք ենթական պարտի
առնուազն եօթը տարի դասաւանդել իր մասնագիտութեան համաձայն հայերէն լեզու եւ գրականութիւն կամ հայոց պատմութիւն, մեր կողմէ նշուած հայկական վարժարանի մը մէջ:
Ուսումնառութեան ամբողջական ծախսերը կը ստանձնէ Համազգայինի Կեդրոնական վարչութիւնը:
Դիմումնագիրները Համազգայինի գրասենեակ կարելի է ուղարկել central@hamazkayin.com հասցէին:
Յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար կապ հաստատել
Համազգայինի կեդրոնական գրասենեակ (Պէյրութ)` նոյն ե-նամակի հասցէով կամ հեռաձայնել skype 00961-4-715684 թիւին եւ
կամ դիմել դիմատետրի (FB) Hamazkayin Central հասցէին:
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