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Սուրիոյ պատերազմի անցնող երեք տարիներու ընթաց-

քին, թէեւ Քեսապը ապրեցաւ տագնապի ելեւէջներ, սակայն 
ան կը շարունակէր մնալ համեմատաբար ապահով: Տեղի 

կ՛ունենային թափանցման փորձեր, որոնք ետ կը մղուէին:  
1952-53 թուականներէն Սուրիոյ եւ Թուրքիոյ միջեւ հա-

մաձայնութիւն գոյութիւն ունի, ըստ որուն սուրիական կող-

մը` միայն ոստիկանատուներ կրնար ունենալ Սուրիա-
Թուրքիա սահմանին վրայ: Այս պատճառով ալ սուրիական 

բանակը ներկայութիւն չէր այդ շրջանին մէջ: Իսկ Թուր-
քիան նշեալ պայմանագրով յանձնառու կ՛ըլլար հսկել 

սահմանը եւ թոյլ չտալ զինեալ անօրինական թափան-
ցումները: Սակայն Թուրքիան խախտեց արդէն նշեալ հա-

մաձայնագրի պայմանները եւ օժանդակեց զինեալ խմբա-

ւորումներու թափանցման: Այս իրողութիւնը «Ճապհաթ Ալ-
Նուսրա», «Շամ ալ-Իսլամ» եւ «Անսար ալ-Շամ» արմատա-

կան ծայրայեղ շարժումները իրենց կայքերուն վրայ հաս-

տատած են նշելով, թէ «եօթ ամիսէ ի վեր կը պատրաս-

տըւին այս օրուան` թրքական կողմէն խուժելու համար 
այս շրջանները»: 

21 Մարտ 2014-ի առաւօտեան ժամը 5:45-ին հրաձգու-
թիւնները սկսան եւ զինեալներ թափանցեցին Սեւ Աղբիւր 

գիւղ, գրաւեցին երկու ոստիկանատուներ, բարձրադիր տու-

ներու վրայ զետեղեցին իրենց արձակազէններն ու սկսան 
կրակել Քեսապի խաղաղ բնակչութեան վրայ: Ապա անոնք 

յարձակեցան Լեղի Ջուր շրջանին եւ մաքսատան վրայ: 
Քեսապի մէջ ամէնէն պարզունակ մարդն անգամ կը 

հաստատէ, որ զինեալները թրքական կողմին բացայայտ 
օժանդակութեամբ խուժեցին Քեսապ: Համայնքի պատաս-

խանատուները բնակչութիւնը հաւաքեցին Էքիզօլուխի 

բարձունքին վրայ, ապահովական անցարգելին մօտ եւ 
հանգրուանաբար զանոնք ուղարկեցին աւելի ապահով 

վայրեր` Պասիթ, Լաթաքիա:  
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Քեսապի բնակչութեան գրեթէ ամբողջութիւնը 

պարպեց շրջանը: Վերջին իջնողները եղան լեռ-

ներու բարձունքներուն վրայ գտնուող մեր երի-
տասարդ տղաքը, որոնք կը հսկէին շրջանը: Քե-

սապ մնացին որոշ թիւով տարեցներ, որոնք չու-
զեցին լքել իրենց բնակարանները: 

Մինչ այդ բանակը հասաւ օժանդակելու եւ 

պաշտպանելու Քեսապը: Եթէ թրքական միջամը-
տութիւնը չըլլար բանակը արդէն ետ մղած կ՛ըլ-

լար ներխուժողները, որովհետեւ առաջին հան-   
գըրուանին բաւական ետ մղեց զանոնք: Տեղա-

ցիներու վկայութեամբ, զինեալները թրքական 
միջամտութեան շնորհիւ կրցան կրկին յառաջ-

խաղացք արձանագրել: 

Միջազգային պաշտօնական աղբիւրները կը 
հաստատեն թրքական կողմին ուղղակի դերակա-

տարութիւնը Քեսապի վրայ գործուած ներխուժ-
ման, որ նորագոյն փաստն է սուրիական պատե-

րազմին մէջ Թուրքիոյ ունեցած դերակատարու-

թեան:  
Լաթաքիա ապաստանած քեսապցիներէն մաս 

մը տեղաւորուեցաւ իրենց հարազատներուն մօտ, 
իսկ ուրիշներ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ յարա-

կից սրահներուն մէջ, ուր ամէն տեսակի օժան-

դակութիւն ցուցաբերուեցաւ: Շտապ օգնութեան 
գործադիր մարմինը, Սուրիական Կարմիր մահի-

կը, պետական կառոյցները, հայկական միու-
թիւնները եւ եկեղեցին մեծ ջանքեր կը գործադ-

րեն գաղթական քեսապահայութեան օժանդա-
կութեան համար` անոնց բաժնելով ուտելիք, ան-

կողին, ծածկոցներ եւ ամէն տեսակի կենսական 

նիւթեր: 
 

Սարգսեան. «Քեսապի Հայերուն 
Այսօրուան Տեղահանութիւնը 
Լրջագոյն Մարտահրաւէր Է» 

 

Նախագահ Սերժ 
Սարգսեան Քեսապի 

իրադարձութիւննե-

րուն մասին Լա Հէյի 
հ ա մ ա ժ ո ղ ո վ ն ե ր ո ւ 

կեդրոնին մէջ հանդէս 
եկաւ յայտարարու-

թեամբ, ուր մասնա-
ւորապէս ըսուած է. 

«Մենք բոլորս շատ 

լաւ կը յիշենք Քեսապի 
պատմութիւնը, որ 

վերջին հարիւրամեակի ընթացքին, ցաւօք, հա-
րուստ է հայերու տեղահանման դժոխային իրո-

ղութիւններով: 

«Քեսապի հայերու այսօրուան` թիւով արդէն 
երրորդ տեղահանութիւնը ազգային փոքրամաս-

նութիւններու պաշտպանութեան 21-րդ դարու 
մեքանիզմներուն նետուած լրջագոյն մարտա-

հրաւէր է: Կը կարծեմ, որ բոլորը պէտք է գիտակ-
ցին, որ ինքնըստինքեան յառաջ եկող զուգահեռ-

ները սթափեցնող պէտք է ըլլան բոլոր կողմերուն 

համար», ըսած է նախագահ Սերժ Սարգսեան: 
Նախագահը շնորհակալութիւն յայտնած է 

Սուրիոյ իշխանութիւններուն` այս ծանր պահուն 
քեսապահայութեան պաշտպանութեան համար 

ձեռնարկուող քայլերուն համար: 

«Ես արդէն յանձնարարած եմ ՄԱԿ-ի` Նիւ 
Եորքի եւ Ժընեւի գրասենեակներուն մէջ Հայաս-

տանի դիւանագիտական ներկայացուցչութիւն-
ներուն` հետամուտ ըլլալու մարդու իրաւունք-

ներու եւ ազգային փոքրամասնութիւններու հար-

ցերով մասնագիտացուած կառոյցներուն մէջ Քե-
սապի հայութեան անվտանգութեան երաշխա-

ւորման եւ անոնց բնակութեան մնայուն վայրեր 
ապահով վերադարձի խնդիրներուն», ըսած է ՀՀ 

նախագահը: 
 

ՀՅԴ Հայ Դատի Յանձնախումբերու 
անմիջական հակազդեցութիւնը 

 

Քեսապի վրայ յարձակումին եւ ժողովուրդի 
տեղահանման անմիջապէս հակազդեցին աշ-

խարհասփիւռ հայ դատի յանձնախումբերը: Զա-

նազան երկիրներու մէջ տեղի ունեցան բողոքի 
ցոյցեր, նամակներ յղուեցան պետական անձ-

նաւորութիւններու, հրապարակուեցան մամուլի 
հաղորդագրութիւններ եւ յատարարութիւններ: 

ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ Դատի Կեդրոնական 

Խորհուրդը Մարտ 23-ին հրապարակեց հաղոր-
դագրութիւն, որ տրուած է քովի սիւնակին մէջ: 

Յայտարարութիւններ հրապարակեցին նաեւ 
ՍԴՀԿ-ի եւ ՌԱԿ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնները: 

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի 

նախագահ Քեն Խա-
չիկեան նամակ  մը 

գրեց Նախագահ Օ-
պամային յայտնե-

լով, թէ ան կարելի-
ութիւնը ունի Թուր-

քիոյ գրգռութիւննե-

րուն եւ ծայրայեղա-
կան խմբաւորում-

ներու անոր ցուցա-
բերած օժանդակու-

թեան վերջ տալու եւ 

յստակ պատգամ 
յղելու, թէ անմեղ քաղաքացիներու վրայ զինուո-

րական հարուածներ արձակելը  ընդունելի չէ եւ 
միջազգային օրէնքի  բռնաբարում կը նկատուի: 

Իսկ Յանձնախումբի յայտարարութեան մէջ 
ըսուած է. «Հայաբնակ քաղաքին մէջ եւ Քեսապի 

գիւղերուն վրայ այս յարձակումները բռնութեան 

վերջին օրինակներն են, որոնք աշխուժօրէն  կը 
խրախուսուին դրացի Թուրքիոյ կողմէ: Մենք կոչ 

կ՛ուղղենք Սուրիոյ տագնապին վրայ որեւէ ազ-
դեցութիւն ունեցող պետութիւններուն գործադրել 

բոլոր կարելի միջոցները, որպէսզի դադրեցուին 

Քեսապի խաղաղ բնակչութեան վրայ յարձակում-
ները, եւ անոնք կարենան ապահով վերադառնալ 

իրենց տուները: Վերջին հարիւր տարուան ըն-
թացքին ասիկա արդէն երրորդ անգամն է, որ 

հայերը ստիպուած կը լքեն Քեսապը եւ երրորդ 

անգամն է, որ յարձակում գործողը կամ յարձա-
կում գործողի կողքին կանգնողը Թուրքիան է»: 

Եւրոպայի Հայ Դատի Յանձնախումբի 
նախագահ Գասպար Կարապետեան նամակներ 

ղրկեց Եւրոպական 
խորհրդարանի նա-

խագահ Հերման Վան 

Ռոմփոյին, Եւրոպա-
կան յանձնաժողովի 

նախագահ Խոսէ Մա-
նուէլ Պառոսոյին եւ 

Եւրոպական խորհըր-

դարանի նախագահ 
Մարթին Շուլցին` Քե-

սապի վերջին իրդար-
ձութիւններուն վերա-

բերեալ: 

«Կը ցանկանք ձեր ուշադրութիւնը գրաւել այս 
հարցին շուրջ եւ կը խնդրենք միջամտել ու դադ-

րեցնել դարերէ ի վեր հայերով բնակեցուած 
շրջանին վրայ յարձակումները», կը նշուի Գաս-

պար Կարապետեանի նամակին մէջ: 
Ան կոչ ուղղեց եւրոպացի առաջնորդներուն 

կանգնեցնելու թրքական նախայարձակումը քե-

սապահայերուն նկատմամբ ըսելով, որ անթոյ-
լատրելի է քաղաքացիական բնակչութեան դէմ 

ահաբեկիչները զինելը եւ անոնց աջակցիլը: Ան 
նաեւ կոչ ուղղեց Եւրոպային, մարդասիրական 

շտապ օգնութիւն ցուցաբերելու Քեսապի տեղա-

հանուած բնակչութեան, որ ապաստան գտած է 
Լաթաքիոյ մէջ: 

 

 

 
 

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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Մամուլի Հաղորդագրութիւն 
 

Կը դատապարտենք 
Քեսապի վրայ, Թուրքիոյ 

ճամբով, վերջին օրերուն 

կատարուած յարձակո-
ղական գործողութիւն-

ները: 
Ամիսներէ ի վեր, 

մենք կը զգուշացնէինք 
միջազգային համայնքը, թէ Սուրիոյ մէջ կըռ-

ւող այս օտար ծայրայեղական կռուողներ կը 

ներկայացնեն մեծագոյն վտանգը Սուրիոյ 
մէջ քրիստոնեայ փոքրամասնութեան հա-

մար: Հայաբնակ Քեսապ աւանի եւ շրջակայ 
գիւղերուն վրայ այս դաժան եւ չհրահրուած 

եարձակումներով նորագոյն օրինակն են այդ 

բռնութէան, որ գործօն կերպով կը քաջա-
լերուի դրացի Թուրքիոյ կողմէ: 

Կոչ կ՛ուղղենք բոլոր պետութիւններուն, 
որոնք ազդեցութիւն ունին Սուրիոյ հակա-

մարտութէան մէջ, գործածելու իրենց տրա-
մադրելի բոլոր միջոցները` Քեսապի խաղաղ 

բնակչութեան դէմ այս հարձակումներուն 

վերջ դնելու եւ թոյլ տալու անոնց` ապահով 
եւ անվտանգ վերադառնալու իրենց տուները: 

Վերջին հարիւր տարուան մէջ, այս երրորդ 
անգամն է, որ հայութեան կը պարտադրուի 

հեռանալ Քեսապէն. երեք պարագաներուն 

ալ` Թուրքիան կամ յարձակողն է եւ կամ` 
յարձակողներուն աջակցողը: 

Միաժամանակ, անհրաժեշտ է, որ մի-
ջազգային համայնքը զսպէ Թուրքիան, որ-

պէսզի ան դադրեցնէ իր հակահայ այս եւ 

նման գործողութիւնները, եւ ընդհանրապէս 
Հայաստանի ու հայութեան դէմ իր թշնա-

մական քաղաքականութիւնը: 
 

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի Հայ Դատի  
Կեդրոնական խորհուրդ 

23 Մարտ 2014 

 

 

 



Հայ դատի Ֆրանսայի յանձնախումբը 26 
Մարտին նամակներ յղեց ֆրանսական խորհըր-

դարանի բոլոր անդամներուն եւ ծերակուտա-
կաններուն` դիմելու Ֆրանսայի արտաքին գոր-

ծոց նախարարութեան, որպէսզի վերջինս միջա-

մըտէ Քեսապի մէջ տեղի ունեցող իրադարձու-
թիւններուն` խաղաղ բնակչութիւնը պաշտպա-

նելու համար: Հայ դատի Ֆրանսայի յանձնա-
խումբը  պահանջած է, որ Ֆրանսայի արտաքին 

գործոց նախարարութիւնը թրքական իշխանու-
թիւններուն ստիպէ անյապաղ վերջ տալ Քեսապի 

խաղաղ բնակչութեան դէմ իրականացուող զին-

ւորական գործողութիւններուն, եւ սուրիական 
ապստամբներուն` շրջանէն անյապաղ դուրս հա-

նել Ժիհատական զօրքերը:  
Իսկ  31 Մարտին տեղի ունեցաւ բողոքի ժողո-

վըրդային հաւաք` թրքական դեսպանատան առ-

ջեւ, կազմակերպութեամμ ՀՅԴ Նոր Սերունդի:  
 

Երեւանի մէջ բողոքի ցոյց 
 

ՀՅԴ Հայաստանի Երիտ. Միութեան եւ «Նիկոլ 

Աղբալեան» Ուս. Միութեան նախաձեռնութեամբ 
Մարտ 27-ին տեղի ունեցաւ բողոքի ցոյց` Քեսա-

պի իրադարձութիւններուն նկատմամբ ՄԱԿ-ի 
դրսեւորած անտարբերութեան դէմ: 

Ցուցարարներն ու Հայաստան բնակող քեսա-

պահայերը ՀՅԴ Գերագոյն Մարմինի շէնքէն եր-
թով ու վանկարկելով քալեցին դէպի ՄԱԿ-ի հա-

յաստանեան գրասենեակ, ուր նամակ յանձնեցին 
կազմակերպութեան ներկայացուցիչին: 

Ցոյցի մասնակիցները ՄԱԿ-էն կը պահանջէին 
կատարել իր իսկական առաքելութիւնը, դատա-

պարտել եւ կանխել Թուրքիոյ քողարկուած նա-

խայարձակումը Քեսապի բնակչութեան նկատ-
մամբ, ինչպէս նաեւ միջոցներու ձեռնարկել` քե-

սապցիները իրենց մնայուն բնակութեան վայր 
անվտանգ տեղափոխելու համար: 

ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչը վստահեցուց, որ նա-

մակը անպայման արձագանգ պիտի գտնէ եւ պի-
տի ուղարկուի ՄԱԿև-ի միջազգային գրասենեակ: 

«100 տարի անց Թուրքիա նորէն իր սեւ գործը 
կ՛ընէ», նշեց քեսապահայերէն մէկը: 

 
Սուրիոյ դեսպանը  

Արամ Վեհափառի մօտ 
 
Մարտ 21-ի առաւօտեան թրքական սահմանէն 

զինեալ ուժերու Քեսապ ներթափանցումի առա-

ջին ժամերէն սկսեալ, Արամ Ա. կաթողիկոս մօ-
տէն հետեւեցաւ ստեղծուած կացութեան: Երբ 

Շաբաթ յետմիջօրէին Թուրքիայէն աւելի կազմա-
կերպուած եւ քանի մը ճակատներու վրայ ներ-

թափանցումներ կատարուեցան` սաստիկ ռմբա-

կոծումներու թիրախ դարձնելով Քեսապը, վեհա-
փառ հայրապետը կապ հաստատեց պատաս-

խանատու անձնաւորութիւններու հետ եւ պա-

հանջեց, որ անմիջապէս առնուին պէտք եղած 
քայլերը` պաշտպանելու համար Քեսապի հայու-

թիւնը: 
Շաբաթ, Մարտ 22-ի գիշեր ուշ ժամուն վեհա-

փառ հօր այցելեց Լիբանանի մէջ Սուրիոյ դես-

պանը յայտնելով, որ Սուրիոյ նախագահին կող-
մէ իրեն պարտականութիւն տրուած է անմիջա-

պէս այցելելու վեհափառ հայրապետին եւ իրեն 
վստահեցնելու, թէ Սուրիոյ պետութիւնն ու բա-

նակը իրենց կարելին պիտի ընեն վերահաստա-
տելու շրջանի խաղաղութիւնը: 

Աւելի քան ժամ մը տեւած հանդիպման ըն-

թացքին դեսպանը յայտնեց, որ յստակ տուեալ-
ներու համաձայն, Թուրքիան ո՛չ միայն քաջալե-

րած է զինեալներու մուտքը Քեսապ, այլ նաեւ ա-
նոնց տրամադրած է ծանր զէնքեր եւ դիւրացու-

ցած անոնց յառաջխաղացքը: Սուրիական բանա-

կը թէեւ զոհեր տուած է, սակայն կրցած է որոշ 
չափով ետ մղել զինեալ ուժերու թափանցում-

ները: Շարունակելով իր խօսքը` դեսպանը ըսաւ, 
որ նախագահը եւ Սուրիոյ պետութիւնը խոր յար-

գանք ունին հայ ժողովուրդին նկատմամբ եւ 
սուրիահպատակ հայերը կը նկատեն հաւատա-

րիմ քաղաքացիներ սուրիական հայրենիքին, հե-

տեւաբար անոնց պաշտպանութիւնը պետու-
թեան աւագ պարտաւորութիւնն է: Ան նաեւ տեղ-

եակ պահեց վեհափառ հայրապետը, որ Լաթաք-
իոյ նահանգապետը այցելած է եկեղեցւոյ ու 

դպրոցի սրահներուն մէջ հաստատուած Քեսապի 

հայութեան ու խոստացած ամէն տեսակ օգ-
նութիւն ընծայել: 

Վեհափառ հայրապետը ըսաւ, թէ ինք մտահո-
գութեամբ կը հետեւի Սուրիոյ անցուդարձերուն, 

եւ ո՛չ միայն Սուրիոյ հայերով, այլեւ ամբողջ  ժո-

ղովուրդի ու Սուրիոյ բոլոր շրջաններու ապահո-
վութեամբ մտահոգ է: Խօսելով Քեսապի մասին` 

վեհափառը յիշեցուց, որ նոյն ցեղասպան Թուրք-
իան է, որ առիթը կ’օգտագործէ հարուածելու հայ 

ժողովուրդը: 
 

Արամ Ա. Կաթողիկոս Կոչ Կ՛ուղղէ 
Օժանդակելու Քեսապահայութեան 

 

Արամ Ա. կաթողիկոս յաջորդող օրերուն Քեսա-
պի մէջ ստեղծուած կացութեան գծով շարու-

նակեց իր աշխատանքներն ու խորհրդակցու-

թիւնները: Այս գծով վեհափառ հայրապետին զե-
կուցեցին իր կողմէ Լաթաքիա ղրկուած յաջոր-

դական երկու պատուիրակութիւնները: Այս բոլո-
րի լոյսին տակ վեհափառ հայրապետը քեսապա-

հայութեան օժանդակութիւնը կը նկատէ խիստ 

հրամայական ու անյետաձգելի: Առ այդ, վեհա-
փառ հայրապետը ժողովուրդին ուշադրութեան 

յանձնեց, թէ անհրաժեշտ է մեր հաւաքական 
զօրակցութիւնը վերածել գործնական աշխա-

տանքի` օժանդակութեան անմիջական ձեռք եր-

կարելով Քեսապի հայութեան: Դրամատնային 
փոխանցումները պէտք է կատարել հետեւեալ 

հաշիւին. 

Արամ Ա. Կաթողիկոս Կ՛առաջարկէ  
ՄԱԿ-ին Ապազինել Քեսապի Շրջանը 

 
Հինգշաբթի, 27 Մարտի երեկոյեան, Արամ Ա. 

կաթողիկոսին հեռաձայնեց ՄԱԿ-ի ընդհանուր 
քարտուղար Պան Քի Մունի քաղաքական հարցե-

րու պատասխանատու Ճեֆրի Ֆելթման: 

Ան վեհափառին յայտնեց, որ ՄԱԿ մտահոգ է 
Քեսապի մէջ ստեղծուած ապահովական կացու-

թեամբ` աւելցնելով, որ ինք այս ուղղութեամբ 
հանդիպումներ ունեցած է Սուրիոյ հարցով ՄԱԿ-

ի եւ Արաբական լիկայի յատուկ պատուիրակ 

Լախտար Իպրահիմիի հետ, ինչպէս նաեւ տե-
սակցած է ՄԱԿ-ի մօտ Հայաստանի եւ Թուրքիոյ 

դեսպաններուն հետ: 

Վեհափառ հայրապետը առաջարկեց, որ ՄԱԿ-
ի կողմէ քննուին Քեսապի շրջանը ապազինելու 

կարելիութիւնները: Ֆելթման շինիչ գտաւ վեհա-
փառ հայրապետին առաջարկը եւ խոստացաւ 

այս ուղղութեամբ Լախտար Իպրահիմիի հետ 

անհրաժեշտ խորհրդակցութիւնները կատարել: 

Իսկ Ուրբաթ, 28 Մարտի երեկոյեան վեհափառ 

հայրապետին այցելեց Լիբանանի մէջ ՄԱԿ-ի 
ընդհանուր քարտուղարի ներկայացուցիչ Տերեք 

Փլամպլի: Այցելութեան նպատակն էր վեհափառ 
հայրապետի՝ Քեսապի շրջանը ապազինելու ա-

ռաջարկին շուրջ աւելի լայն խորհրդակցութիւն-

ներ ունենալ: Վեհափառը Փլամպլիի ուշադրու-
թեան յանձնեց Քեսապի յատուկ կարեւորութիւնը 

հայ ժողովուրդին համար, թէ Քեսապի հայու-
թիւնը շուտով պէտք է վերադառնայ իր շրջանը: 

Միաժամանակ վեհափառը շեշտեց Լաթաքիա 

հաստատուած քեսապահայութեան օժանդակելու 
հրամայականը: Փլամպլի վեհափառին յայտնեց, 

որ նոյն օրը ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդին 
ներկայացուելիք տեղեկագիրին մէջ պիտի յիշուի 

Քեսապի հարցը: Ան նաեւ խոստացաւ, որ Ապրիլի 

սկիզբը ՄԱԿ-ի գաղթականներու հարցի ընդհա-
նուր պատասխանատուին, Լիբանանի մէջ հաս-

տատուած գաղթականներուն տալիք այցելու-
թեան ծիրին մէջ ան պիտի արծարծէ Քեսապի 

հայութեան մարդասիրական օգնութիւն կատա-
րելու անհրաժեշտութիւնը: 

 

Նախագահ Ասատի Հանդիպումը 
Հայաստանի Խորհրդարանական 

Պատուիրակութեան Հետ 

Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ 27 Մար-

տին ընդունեց Հայաստանի խորհրդարանական– 
ներու խումբը` Սամուէլ Ֆարմանեանի գլխաւո-

րութեամբ: Պատուիրակութիւնը նոյն օրը այցե-

լած էր Լաթաքիա, տեղւոյն վրայ ստուգելու հայ 
գաղթականութեան վիճակը:  

Պատուիրակութեան անդամները Սուրիոյ նա-
խագահին փոխանցեցին նախագահ Սերժ Սար-

գըսեանի ողջոյնները եւ հաստատած, որ ամբող-
ջական կերպով կ՛աջակցին Սուրիոյ մէջ ան-

վտանգութեան եւ կայունութեան վերահաստատ-

ման եւ Քեսապի ու սուրիական այլ շրջաններու 
բնակիչները իրենց տուները վերադարձնելու: Հայ 

խորհրդարանականները դատապարտած են Քե-
սապի մէջ տեղի ունեցած տեղահանութիւնը եւ 

ոճրագործութիւնը ու  վստահութիւն յայտնած՝ որ 

Սուրիա պիտի շարունակէ մնալ համակեցու-
թեան եւ ազգային միաբանութեան օրինակ` իր 

բոլոր զաւակներուն համար: 
Հայաստանի պատուիրակութիւնը տեսակցու-

թիւն ունեցած է նաեւ Սուրիոյ խորհրդարանի 
նախագահ Մոհամետ Ժիհատ Լահհամի եւ վար-

չապետ Ուաէլ Հալաքի հետ:  
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                    CILICIE 
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SWIFT Code: FSAB LB BX 



4 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ                                                                            ՄԱՐՏ 2014   ԱՐՁԱԳԱՆԳ 

ԶՈՒԻՑԵՐԻԱ ՈՐՈՇԵՑ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼ 
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԻՐԱՒԱՆՑ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ 

ԴԱՏԱՐԱՆԻՆ ՎՃԻՌԸ 

Զուիցերիական «Լը Թան» օրաթերթի կայքը  
Մարտ 11-ին հաղորդեց, որ Զուիցերիա որոշած է 

Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանի 
լիագումար նիստին մօտ բողոքարկել 17 

Դեկտեմբեր 2013-ին կայացուած այն վճիռը, ըստ 

որուն, Զուիցերիան խախտած է Թուրքիոյ Աշխա-
տաւորական կուսակցութեան ղեկավար Տողու 

Փերինչեքի խօսքի ազատութիւնը, երբ զուիցե-
րիական դատարանը զինք դատապարտած է 

Հայոց ցեղասպանութիւնը «միջազգային սուտ 
մը» կոչելուն համար: 

«Լը Թան» կը գրէ, որ բողոքարկելու որոշումը 

յայտարարած Զուիցերիոյ արդարադատութեան 
նախարարութիւնը իր կայքին վրայ հաղորդած է. 

«Մարդկային իրաւանց եւրոպական ուխտը կը 
նախատեսէ հարց մը դատարանի լիագումար 

նիստին կողմէ վերստին քննել, մանաւանդ եթէ 

այդ հարցը ուխտի մեկնաբանութեան կամ գոր-
ծադրութեան վերաբերող լուրջ հարց մը կը յա-

ռաջացնէ: Այս պարագային, հարցը կը վերաբերի 
(զուիցերիական. «Ա.») քրէական օրէնսգիրքի 1 

Յունուար 1995-ին ուժի մէջ մտած 261-րդ յօդ-

ւածի յաւելուածին մէջ նշուած հակացեղապաշ-
տական չափանիշի գործադրութեան մէջ զըւի-

ցերիական իշխանութեանց տրամադրութեան 
տակ եղող խուսանաւման սահմանին»: 

ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ Դատի Կեդրոնական Խոր-
հուրդը հաղորդագրութեամբ մը ողջունեց Զուիցե-

րիոյ կառավարութեան որոշումը նշելով, թէ ցան-

կալի արդիւնքը` Մարդկային իրաւանց եւրոպա-
կան դատարանի որոշումին Հայոց ցեղասպանու-

թեան վերաբերող խնդրայարոյց հաստատում-
ներու սրբագրութիւնն է: 

 

«ԼՂՀ ՏԱԳՆԱՊԸ ՉԻ ԿՐՆԱՐ 
ԼՈՒԾՈՒԻԼ ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ» ԸՍԱՒ ՓՍԱՔԻ 

Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց 

նախարարութեան բանբեր Ճեն Փսաքի յայտնած 

է. «Ազրպէյճանի եւ Հայաստանի տագնապին ըն-
թացքին մարդկային ողբերգական կորուստները 

անգամ մը եւս մեզի կը յիշեցնեն, որ Լեռնային 
Ղարաբաղի տագնապը չի կրնար լուծուիլ զին-

ւորական միջոցներով»: 
Ան նշած է, որ տագնապին խաղաղ լուծումը 

պիտի օգնէ շրջանին մէջ կայունութեան ու բար-

գաւաճման հաստատման: 
Փսաքի աւելցուցած է, որ Միացեալ Նահանգ-

ներ, իբրեւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանա-
խագահ, պատրաստ են համագործակցելու կող-

մերուն հետ` խաղաղութեան հաստատման հա-

մար: 

ՊԱՔՈՒԻ ՄԷՋ ԲՐԻՏԱՆԻՈՅ 
ԴԵՍՊԱՆԸ «ԶԱՐՄԱՑՈՒՑԱԾ»   

Է ԱԶԵՐԻՆԵՐԸ  
Ազրպէյճանի մէջ 

Բրիտանիոյ դեսպան 

Իրֆան Սիտտիկ Խա-
զար ազրպէյճանա-

կան համալսարանի 

մը մէջ դասախօսու-
թեան ընթացքին զու-

գահեռներ կատարած 
է ղարաբաղեան 

տագնապին ու Սկով-

տիոյ` Բրիտանիոյ 
կազմէն դուրս գալու 

մտադրութեան միջեւ: 
«Սկովտիոյ որոշ բնակիչներ չեն ուզեր մնալ 

Բրիտանիոյ կազմին մէջ: Պատերազմ սանձազեր-

ծելու փոխարէն, մենք հանրաքուէ պիտի կատա-
րենք: Լեռնային Ղարաբաղի ապագայ կարգա-

վիճակի որոշումին հարցին մէջ եւս ելքը պէտք է 
հանրաքուէն ըլլայ», ըսած է Սիտտիկ` «զար-

մանք» յառաջացնելով ազրպէյճանական հասա-
րակութեան մէջ: 

«Haqqin.az» կը գրէ. «Սկովտիոյ եւ Ղարաբաղի 

միջեւ զուգահեռներ կատարող դեսպանի դիրքո-
րոշումը այնքան ալ ճիշդ չէ: Միթէ՞ դեսպանը չի 

հասկնար, որ հանրաքուէի արդիւնքները միա-
տարր Ղարաբաղի մէջ, ուրկէ բռնագաղթած է 

ազրպէյճանական բնակչութիւնը, դիւրութեամբ 

կարելի է կանխատեսել: Միթէ՞ դեսպանին նման 
խելացի մարդը տարբերութիւն չի տեսներ երկու 

որակապէս տարբեր խնդիրներուն միջեւ»: 
 

ԱՐՑԱԽ. ՍԱՀԱԿԵԱՆ ԱՆՑԵԱԼԻՆ 
ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ ԱՆԿԱՐԵԼԻ ԿԸ ՆԿԱՏԷ 

ԼՂ Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սա-
հակեան անցեալ շաբաթ Արցախի պետական 

համալսարանի ուսանողներուն հետ հանդիպման 
ընթացքին յայտարարեց հետեւեալը. «Դէպի 

անցեալ վերադարձը թէ՛ կարգավիճակի, եւ թէ՛ 

վարչատարածքային առումով ոչ միայն անկա-
րելի է, այլ նաեւ անթոյլատրելի: Արցախի անկա-

խութիւնը եւ անոր անվտանգութեան ապահո-
վումը բոլոր մակարդակներով մեզի համար բա-

ցառիկ արժէքներ են»: 

 

ՄԱՄԵՏՈՎ ԿԸ ԴԺԳՈՀԻ ՄԻՆՍԿԻ 
ԽՄԲԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԷՆ 

Ազրպէյճանի նախա-

գահի աշխատակազմի 
արտաքին կապերու 

բաժանմունքի պետ 
Նովրուզ Մամետով 

յայտարարեց, որ «ղա-
րաբաղեան տագնապը 

կը մնայ չլուծուած: 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խըմ-
բակին մէջ համանա-

խագահող երկիրները 
յստակ քայլերու չեն 

ձեռնարկեր անոր արդարացի լուծման համար: 

Ըստ «Թրենտ» լրատու գործակալութեան, Մա-
մետով այս յայտարարութիւնը կատարեց Պաքուի 

մէջ երէկ տեղի ունեցած միջազգային կառոյց-
ներու մէջ աշխատող ազրպէյճանցիներու առա-

ջին համագումարին ժամանակ: 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 
ԱՆԴԱՄ՝ 2014-ԻՆ 

 
«ՌԻԱ Նովոսթի» կը 

հաղորդէ, որ Եւրասիա-

կան տնտեսական 
յանձնախումբի նախա-

գահ Վիքթոր Խրիսթեն-
քօ յայտարարած է, որ 

Հայաստան կրնայ 

Մաքսային միութեան 
անդամ դառնալ 2014-

ին. «Կը կարծեմ, որ այս 
տարի` 2014-ին, Հա-

յաստանի անդամակ-
ցութեան հոլովոյթը իրաւականօրէն պիտի ձեւա-

կերպուի», ըսած է ան լրագրողներուն: 

Խրիսթենքօ յայտնած է, որ Եւրասիական 
տնտեսական յանձնախումբի` 5 Մարտին Մոս-

կուայի մէջ տեղի ունեցած վեհաժողովին ընթաց-
քին Ռուսիոյ, Պիելոռուսիոյ եւ Ղազախստանի նա-

խագահներուն զեկուցած են Հայաստանի` Մաք-

սային միութեան միանալու «ճամբու քարտէս»-ի 
իրականացման նախնական արդիւնքները: 

«Կարելի է ըսել, որ Դեկտեմբերի վեհաժողո-
վէն անցած երկու ամսուան ընթացքին Հայաս-

տան նախատեսուածէն մեծ յառաջընթաց արձա-
նագրած է «ճանապարհային քարտէս»-ի իրակա-

նացման հարցին մէջ: 

«Ես լաւատեսօրէն տրամադրուած եմ Հայաս-
տանի`նախքան անդամակցութիւնը անհրաժեշտ 

«ճամբու քարտէս»-ի 260 կէտերու եւ ծաւալի 
իրականացման կարելիութեան եւ ունակութեան 

հարցին մէջ», ըսած է Եւրասիական տնտեսական 

յանձնախումբի նախագահը: 
Հայաստանի` մաքսային միութեան եւ Միաս-

նական տնտեսական տարածքին միանալու 
«ճամբու քարտէս»-ը հաստատուած էր 24 

Դեկտեմբերին: 
 

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՄԱՐ  
ԿՐՆԱՅ ՅԱՏՈՒԿ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ  

ԴՐՈՒԹԻՒՆ ՍՏԵՂԾՈՒԻԼ 
 
«Եւրասիա-Ինֆորմ» 

Միասնական լրատուա-

վերլուծական կեդրոնի 
ղեկավար, քաղաքա-

գէտ Վլատիմիր Պու-
քարսքի ազրպէյճանա-

կան Vestioaz կայքին 
յայտնած է. «Ռուսիա 

կը փափաքի, որ Մաք-

սային միութեան ան-
դամակցին թէ՛ Հայաս-

տանը, թէ՛ Ազրպէյճա-
նը»: Ըստ փորձագէտին, այս պահու դրութեամբ 

Հայաստան աւելի վճռական քայլ կատարած է 

այդ ուղղութեամբ. «Հետեւաբար, պիտի աճի նա-
եւ Ռուսիոյ աջակցութիւնը Հայաստանին, ներառ-

եալ` նաեւ ղարաբաղեան տագնապի հարցին 
մէջ», ըսած է ան: 

Հայաստանի Մաքսային միութեան համարկ-

ման լոյսին տակ անդրադառնալով Ղարաբաղի` 
Պուքարսքի նշած է, որ Ղարաբաղի տարածքը 

Մաքսային միութեան կազմին մէջ պիտի չըլլայ, 
որովհետեւ տագնապը տակաւին չէ լուծուած: 

«Բայց եւ այնպէս, հաւանական է, որ Մաքսային 
միութեան ծիրին մէջ Ղարաբաղի համար որոշ 

տնտեսական դրութիւն ստեղծուի:  

Ռուսիան Ազրպէյճանին պիտի չպարտադրէ 
Մաքսային միութեան անդամակցիլ, սակայն 

բնականաբար, Ռուսիոյ եւ Ազրպէյճանի միջեւ 
առեւտուրի դրութիւնը պիտի փոխուի, եթէ Պա-

քուն հրաժարի մասնակցիլ համարկումի միա-

ւորման: Ռուսիա բաւական շատ տնտեսական 
յաղթաթուղթեր ունի, սակայն Ռուսիոյ ձեռքը 

եղող գլխաւոր յաղթաթուղթը Ղարաբաղի հար-
ցին մէջ Հայաստանին աջակցութիւնն է», ըսած է 

ան: 
 

 

 

 

 



ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆ  
ՏԱՊԼԻՆԻ ՄԷՋ ԿԸ ՀԱՆԴԻՊԻ  
ԿԻՊՐԱՑԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐՈՒ 

Աշխատանքային այցելութեամբ Իրլանտա 

գտնուող նախագահ Սերժ Սարգսեան Տապլինի 
մէջ հանդիպումներ ունեցաւ Եւրոպական խոր-

հըրդարանի Եւրոպական Միութիւն-Հայաստան 
բարեկամութեան խումբի ղեկավար էլենի Թէո-

խարուսի եւ Կիպրոսի յառաջատար քաղաքական 
ուժերէն մէկուն` Կիպրոսի Ժողովրդավարական 

Միաւորում կուսակցութեան նախագահ Աւերոֆ 

Նէոֆիտուի հետ: 
Զրուցակիցները քննարկեցին Եւրոպական 

խորհրդարանի ծիրին մէջ փոխադարձ շահաւէտ 
համագործակցութիւն զարգացնելու կարելիու-

թիւնները, անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ հայ-

կիպրական երկկողմանի յարաբերութիւններու 
ամրապնդման եւ խորացման վերաբերեալ տար-

բեր հարցերու: 
 

ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ 

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի 
հրաւէրով, Փետրուար 22-ին պաշտօնական այցե-

լութեամբ Հայաստան ժամանեց Վրաստանի նա-
խագահ Կիորկի Մարկվելաշվիլին: 

Վրաստանի նախագահը այցելեց Ծիծեռնա-

կաբերդի յուշահամալիր, ծաղկեպսակ զետեղեց 
Հայոց մեծ եղեռնի զոհերու յուշարձանին`յար-

գանքի տուրք մատուցելով անմեղ զոհերու յիշա-
տակին, ապա ծառ տնկեց յուշահամալիրի Յիշո-

ղութեան պուրակին մէջ: 

Հայաստանի նախագահի նստավայրին մէջ 
տեղի ունեցաւ Վրաստանի նախագահին դիմա-

ւորման արարողութիւնը, որմէ ետք տեղի ունե-
ցաւ երկու նախագահներու դռնփակ հանդիպու-

մը: Նախագահները այնուհետեւ բանակցութիւն-

ները շարունակեցին ընդլայնուած կազմով` եր-
կու երկիրներու պատուիրակութիւններու ան-

դամներուն մասնակցութեամբ: 
Բանակցութիւններու ծիրին մէջ քննարկուե-

ցան երկկողմանի հետաքրքրութիւն ներկայաց-
նող շարք մը ենթակառուցային ծրագիրներ, 

որոնք, ըստ կողմերուն, երկու երկիրներու տնտե-

սական յառաջընթացի ապահովման տեսանկիւ-
նէն կարեւոր են: 

Ըստ Վրաստանի նախագահին, իր գլխաւորած 
պատուիրակութեան այցելութիւնը Երեւան կարե-

ւոր է նաեւ շրջանային հարցերու քննարկման 

տեսանկիւնէն, քանի որ հայ եւ վրացի ժողո-
վուրդները կ՛ապրին նոյն շրջանին մէջ, ունին 

այդ շրջանին մէջ ընդհանուր ապագայ, իսկ Հա-
յաստանի մասնակցութիւնը շրջանային հոլո-

վոյթներուն մէջ նշանակալի է: Վրաստանի 
նախագահը յոյս յատնեց, որ երկու երկիրներուն 

միջեւ առկայ հարցերը բարի դրացիական մըթ-

նոլորտի մէջ ընթացող բանակցութիւններով լու-
ծում կը ստանան: 

Հայաստանի եւ Վրաստանի նախագահները 

իրենց բանակցութիւններու արդիւնքները ամփո-
փեցին զանգուածային լրատուամիջոցներուն առ-

ջեւ յայտարարութեամբ մը: 
 

ՈՉ ԻՇԽԱՆԱԿԱՆ 
ԽՄԲԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՅԱՅՏԱՐԱՐԻ ԵԿԱՆ 

Մարտ 19-ին Հայաստանի Ազգային ժողովի 
չորս ոչ իշխանական խմբակցութիւնները  որո-

շում տուած են Հայաստանի կառավարութեան 
անվստահութիւն յայտնելու վերաբերեալ: 

Այդ նպատակով պիտի կատարուի ստորագ-

րահաւաք` կառավարութեան անվստահութիւն 
յայտնելու մասին նախագիծը 28 Ապրիլին Ազ-

գային ժողովի քառօրեայի օրակարգին մէջ նե-
րառելու համար: 

Որոշում տրուած է նաեւ մասնակցիլ «Դէմ եմ» 

քաղաքացիական նախաձեռնութեան կազմակեր-
պած հանրահաւաքին, որ տեղի ունեցաւ 22 Մար-

տին: 
 

ԱՂՈՒԱՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ 
Կ՛ԱՆԴՐԱԴԱՌՆԱՅ ՈՉ ԻՇԽԱՆԱԿԱՆ 
ՈՒԺԵՐՈՒ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ 

 
ՀՅԴ խմբակցութեան 

քարտուղար Աղուան 
Վարդանեան, պատաս-

խանելով լրագրողնե-

րու հարցումներուն 
յայտնեց, որ Հայաս-

տան կանգնած է լրջա-
գոյն արտաքին եւ ներ-

քին խնդիրներու առ-

ջեւ, եւ քաղաքացինե-
րու վստահութեան բա-

ցակայութիւնը ապա-
գային նկատմամբ պայմանաւորուած է այս իշ-

խանութիւններուն եւ այս կառավարութեան գոր-
ծողութիւններով: 

Ըստ անոր, ոչ իշխանական չորս ուժերը ոչ մի-

այն պիտի պահանջեն կառավարութեան հրաժա-
րականը, այլեւ պիտի առաջարկեն, թէ ի՛նչ քայ-

լեր անհրաժեշտ են, որպէսզի յաջորդ կառավա-
րութիւնը նկատի ունենայ նախորդին սխալները 

եւ գործէ աւելի արդիւնաւէտ ձեւով: 

Դաշնակցական պատգամաւորը շեշտեց, որ ոչ 
իշխանական չորս ուժերը կը մեկնին երկրին մէջ 

փոփոխութիւններ կատարելու անհրաժեշտութե-
նէն, այլ ոչ թէ միայն հեռացնելու, վատը տեսնե-

լու կամ թշնամանքի գործօնէն: Եւ այդ իսկ պատ-
ճառով այս ուժերը ներկայիս կը մշակեն հետա-

գայ գործողութիւններու ծրագիրը:  

ՀՅԴ խմբակցութեան քարտուղարը ընդգծեց, 
թէ ինչ որ կը քննարկուի եւ կը համաձայնեցուի 

քաղաքական ոչ իշխանական չորս ուժերուն մի-
ջեւ, պիտի ներկայացուի քաղաքացիներուն ա-

նոնց հետ հանդիպումներուն ընթացքին:  

Վարդանեան նշեց, որ իշխանութիւնը ընդու-
նի, թէ չընդունի` հասարակութեան մէջ կայ մեծ 

բողոք, մեծ ընդվզում իրեն նկատմամբ: Ըստ 
անոր, եթէ չորս ուժերը հաւաքուին, հզօր ուժ կը 

ներկայացնեն, ինչ որ անկարելի է պատկերաց-

նել առանց հանրութեան աջակցութեան: Խօսե-
լով հանրութեան աջակցութեան մասին` պատ-

գամաւորը մատնանշեց «Դէմ եմ պարտադիրին» 
շարժումը, որ լայն թափ կը հաւաքէ: Ըստ Վար-

դանեանի, քաղաքացիական շարժումներուն յա-

ջորդող զարգացումները պիտի յանգեցնեն երկ-
րին մէջ արմատական փոփոխութիւններու: 

 
ՀԱՆՐԱՀԱՒԱՔ՝ ՊԱՐՏԱԴԻՐ 

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ ԴԷՄ 

Մարտ 22-ին, «Դէմ եմ պարտադիրին» շար-

ժումին նախաձեռնութեամբ Երեւանի Ազատու-

թեան հրապարակին վրայ տեղի ունեցաւ բազ-
մամարդ հանրահաւաք: 

Հանրահաւաքին ընթացքին խօսք արտասա-
նեց նաեւ ՀՅԴ պատգամաւոր Արծուիկ Մինաս-

եան, որ կոչ ուղղեց շարժումին մասնակցող-

ներուն, որ ըլլան միասնական: Ան ըսաւ, որ եթէ 
մէկ բռունցք ըլլանք, պիտի կարենանք յաղթա-

հարել ցանկացած խնդիր եւ հաստատել ժողո-
վուրդին իշխանութիւնը սեփական հայրենիքին 

մէջ: Պարտադիր բաղադրիչը իբրեւ առանցքային 
խնդիր պէտք է հեռացուի մեր երկրէն: Մեր ապա-

գայ սերունդներուն պէտք է ձգել վստահ ու ար-

դար Հայաստան: 
Հանրահաւաքին յաջորդեց երթ` մայրաքաղա-

քի կեդրոնական փողոցներով: 
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ԱՐԱ ՇԻՐԱԶ 

Մարտ 17-ի գիշերը 73 տարեկանին կեան-

քէն հեռացաւ Հայաստանի ժողովրդական գե-
ղանկարիչ, քանդակագործ Արա Շիրազ: 

Արա Շիրազ ծնած է 8 Յունիս 1941-ին: Բա-

նաստեղծ Յովհաննէս Շիրազի եւ բանաստեղծ 
Սիլվա Կապուտիկեանի որդին է: 1966-ին 

աւարտած է Երեւանի թատերական արուեստի 
հիմնարկը: Մասնակցած է բազմաթիւ ցուցա-

հանդէսներու Հայաստանի եւ արտերկրի մէջ: 
1968-էն ի վեր Հայաստանի գեղանկարիչներու 

միութեան անդամ է: Անոր աշխատանքները 

ցուցադրուած են Մոսկուայի, Ս. Փեթերսպուր-
կի, Թիֆլիսի, Պէյրութի, Լոս Անճելըսի, Շիքա-

կոյի, Մոնրէալի, Նիւ Եորքի, Լոնտոնի, Փարիզի 
եւ տարբեր երկիրներու մէջ:  

Անոր գործերուն մեծ մասը կը պահպանուին 

Հայաստանի ժամանակակից արուեստի թան-
գարանին եւ Երեւանի Ազգային պատկերա-

սըրահին մէջ: Եղած է Խորհրդային Միութեան 
գեղանկարիչներու միութեան քարտուղարու-

թեան անդամ: 1987-ին ընտրուեցաւ Հայաս-

տանի գեղանկարիչներու միութեան նախա-
գահ: 2009-ին արժանացաւ Հայաստանի ժողո-

վըրդական գեղանկարիչի կոչման: 

ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ 
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«ՈՒԻԼԻԸՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆ» ՄԵՏԱԼԸ՝ 
ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ  

ՍԵՒԱՆ ՆՇԱՆԵԱՆԻՆ 
 
Պոլսահայ մտաւորա-

կան` լեզուաբան, գրող, 
հրապարակախօս Սեւան 

Նշանեան արժանացաւ 

Հայաստանի սփիւռքի 
նախարարութեան բար-

ձըր պարգեւին` Ուիլիըմ 
Սարոյեանի անուան մե-

տալին: 

Ատով Հայաստան 
ըստ արժանւոյն կը գնահատէ Սեւան Նշանեանի 

ազգանուէր գործունէութիւնը, որ ամբողջու-
թեամբ հայապահպանութեան, հայոց լեզուի եւ 

հայ մշակոյթի պահպանման ու զարգացման ան-

մընացորդ նուիրում է: 
Սփիւռքի նախարարութեան հաղորդագրու-

թեան մէջ կը նշուի, որ ըլլալով պոլսահայ մշա-
կոյթի բարձր արժէքներու ճշմարիտ կրողը` Սե-

ւան Նշանեան իր հարուստ փորձը ծառայեցու-
ցած է նաեւ համամարդկային խնդիրներու լուծ-

ման կարեւոր գործին: Տաղանդաւոր մտաւորա-

կանը մեծ ներդրում ունի նաեւ թրքերէնի ուսում-
նասիրութեան եւ զարգացման գործին մէջ: 

 
ԹՈՒՐՔԻԱ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  

100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԴԷՄ  
ԿՈՄԻՏԷ ՍՏԵՂԾԱԾ Է 

«Արմէնփրես» յղում կատարելով թրքական 

«Հիւրրիյէթ» օրաթերթին, կը հաղորդէ, որ Թուր-

քիոյ կառավարութեան կից ստեղծուած է յատուկ 
կոմիտէ մը, որ պէտք է զբաղի Հայոց ցեղասպա-

նութեան 100-ամեակի տարելիցին առիթով հայ-
կական կողմի իրագործելիք ձեռնարկներուն դէմ 

գործողութիւններով: 

Թուրքիոյ կառավարութեան կից ստեղծուած 
կոմիտէն բոլոր նախարարութիւններէն պահան-

ջած է, որ վերջիններս գործողութիւններու ծրա-
գիր կամ առաջարկներ ներկայացնեն ցեղաս-

պանութեան իրողութեան մասին «հայկական 

պնդումներուն» դէմ: 
«Կոմիտէի ստեղծման նախաձեռնած են Թուր-

քիոյ Եւրոպական Միութեան հետ հարցերով եւ 
արտաքին գործոց նախարարութիւնները, ինչ-

պէս նաեւ թրքական կառավարութեան խորհըր-
դականները: Այդ նախաձեռնութեան նպատակը 

հայկական կողմի իրականացնելիք գործողու-

թիւններուն կամ անոնց ազդեցութիւններուն չէ-
զոքացումն է», գրած է «Հիւրրիյէթ»: 

 

ԹՈՒՐՔ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐ ԿՈՉ 
Կ՛ՈՒՂՂԵՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ 

ԱՌԵՐԵՍՈՒԵԼՈՒ 

 

Հայոց ցեղասպանու-թեան 100-ամեակէն մէկ 
տարի առաջ Թուրքիոյ մէջ կազմակերպուած է 

«2015-էն մէկ տարի պա-կաս. Մեր ներկան ու 
ապագան» խորագիրով խորհրդաժողով մը, 

որուն կազմակերպիչները պատմութեան հետ 

առե -րեսուելու  կոչ  ուղղած են:  Այս 
ք ա ղ ա ք ա ց ի ա կ ա ն  ն ա խ ա ձ ե ռ ն ո ւ թ ե ա ն 

հեղինակները խումբ մը մտաւորականներ, 
գրողներ եւ լրագրողներ են: 

Խորհրդաժողովը բաղկացած եղած է երեք մա-
սերէ. առաջինին ընթացքին կիներ խօսած են 

ցեղասպանութենէն տուժած կիներու մասին, 

երկրորդ մասին մէջ խօսք առած են իրաւաբան-
ները, իսկ երրորդին մէջ` լրագրողները: 

Առաջին մասին ընթացքին խօսք առած է Կիւլ-
չիչեք Կիւնել Թեքին, որ ներկաները ողջունած է 

հայերէնով եւ քրտերէնով: Ան նշած է, որ ինք 

շատ ուսումնասիրած է եւ որոշած առերեսուիլ 
պատմութեան հետ` հասկնալով, որ տեղի 

ունեցածը ցեղասպանութիւն էր: 
Լրագրողներէն Մեհմեթ Կէօճեքլի անդրադար-

ձած է ցեղասպանութեան վերաբերեալ լրա-
տըւամիջոցներուն մէջ օգտագործուող լեզուին: 

Ան բերած է Օրհան Փամուքի մասին լուրերու 

օրինակները, որոնց մէջ գրողը կը նշէ, որ 1.5 միլ-
իոն մարդ սպաննուած է, իսկ լրատուամիջոց-

ները կը փորձեն վիճարկել այդ թիւը: «Յաճախ կը 
վիճին թիւին շուրջ: Համարենք` ես ալ կ՛ըսեմ, որ 

Օրհան Փամուք կը ստէ, եւ 1.5 միլիոն հայ չէ 

սպաննուած: Ըսենք` սպաննուած է 1500 հայ: Իր 
բնօրրանէն բնաջնջուած է 1500 հոգինոց ազգ մը: 

Ուրեմն պէտք չէ՞ ամչնանք, որ այս հողերուն 
վրայ 1500 բնիկ ոչնչացուած է: Մինչեւ ե՞րբ 

պէտք է այնպէս ապրինք, կարծես ոչինչ տեղի 

ունեցած է: Թիւը վիճարկողներուն կը հարցնեմ` 
1915-ին 1500 հայերու ի՞նչ պատահած է», ըսած 

է ան: 
Լրագրողները նշած են, որ յաճախ չհրապա-

րակուող նիւթերը կը տարածուին ընկերային 
ցանցերուն վրայ: «Երբ «թուիթ» կ՛ընեմ, բացա-

սական արձագանգի կ՛արժանանամ: Հանրութիւ-

նը այս պահուս չի կրնար հայկական հարցը հաս-
կընալ: Ցնցում կ՛ապրի», ըսած է լրագրող Էրկիւն 

Պապահան: 
 

ՏԵՐՍԻՄԻ ՀԱՅԵՐԸ ԿԸ 
ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆ ՊԱՅՔԱՐԻԼ 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  
ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

 
Տէրսիմի հայերու հա-

ւատքի եւ ընկերային 
փոխօգնութեան միու-

թեան նախագահ Միհ-

րան Փրկիչ Կիւլթեքին 
«Արմէնփրէս»-ի հետ 

հարցազրոյցի մը ըն-
թացքին յայտնեց, որ մի-

ութիւնը կը հետաքրքըր-
ւի այն հայերով, որոնք 

Տէրսիմի մէջ կը վախնան իրենց հայկական ինք-

նութիւնը բացայայտելէ, եւ կը փորձէ օգնել 
անոնց, որպէսզի ձերբազատին այդ վախէն:  

Միութիւնը Երեւանի եւ Տէրսիմի միջեւ մշա-
կութային կապեր հաստատելով` կը նպաստէ, որ 

կողմերը զիրար աւելի լաւ ճանչնան: Օրինակ, 

միութիւնը 2013-ի ամրան Երեւանէն Տէրսիմ 
հրաւիրած էր «Կարին» ազգագրական երգի եւ 

պարի համոյթը, ինչպէս նաեւ Տէրսիմի հայերու 
մասին ամսագիր եւ գիրք կը հրատարակէ:  

Կիւլթեքին կը նշէ, որ թէեւ յստակ տուեալներ 
չկան, սակայն իրենց կարծիքով, Տէրսիմի մէջ 

մեծ թիւով հայեր կ՛ապրին, գոյութիւն ունի 162 

եկեղեցի, մատուռ եւ վանք` բոլորն ալ աւերուած 
վիճակի մէջ: Ան կը յայտնէ, որ Թուրքիան դիւ-

րութեամբ վերափոխման գործընթաց պիտի 
չապրի, սակայն ներկայիս Արդարութիւն եւ բար-

գաւաճում կուսակցութեան կառավարութիւնը, 

յանուն Եւրոպայի առջեւ աւելի ժողովրդավար 
երեւելուն եւ Թուրքիոյ մէջ զինուորականութեան 

խաւը աւելի տկարացնելուն, ոչ իսլամ ազգային 

փոքրամասնութիւններուն նկատմամբ աւելի 
ջերմ վերաբերում ցոյց կու տայ: Այդ մէկը մտա-

ծելակերպի փոփոխութիւն չէ, այլ պարզապէս 
քաղաքականութիւն` յանուն սեփական շահերու:  

Մինչեւ 20-րդ դարու սկիզբ Տէրսիմի բնակ-

չութեան զգալի մասը հայ էր: Տէրսիմի մէջ նախ-
քան թրքացումը` հայկական եղած են նաեւ տե-

ղանունները: Պատմութեան ընթացքին Տէրսիմի 
շատ գիւղերու մէջ հայեր եւ գըզըլպաշներ համե-

րաշխօրէն կ՛ապրէին, մինչեւ իսկ գըզըլպաշ երե-
խաներ հայկական վարժարան կը յաճախէին եւ 

հայերէն կը սորվէին: 17-րդ դարէն սկսեալ Պին-

կէօլի (Բիւրակն) Սեբաստիոյ, Երզնկայի եւ Խար-
բերդի շրջաններու հայեր, չդիմանալով օսման-

եան թուրքերու ճնշումներուն, հաստատուած են 
Տէրսիմ եւ դարձած են ալեւի (իսլամական շիի 

յարանուանութեան մէկ ճիւղը): 

 Ցեղասպանութեան տարիներուն տէրսիմցի-
ները ապաստան տուած են աւելի քան 40 հազար 

հայերու, որոնցմէ շատերը եւս ալեւի դարձած են: 
1938-ին թրքական ճնշումներուն դէմ ծառացան 

Տէրսիմի ցեղախումբեր ու անոնց կողքին զէնք 
վերցուցին դաւանափոխ դարձած հազարաւոր 

հայեր, իսկ ապստամբութեան տխուր վախճանին 

յաջորդած քեմալական բանակի ջարդերուն, տէր-
սիմցիներու կողքին ջարդուած են նաեւ հայեր: 

Կարգ մը պատմաբաններու համաձայն, այդ ջար-
դերուն զոհ գացած է 70,000 հոգի: 

Վերջին քանի մը տարիներուն շատ տէրսիմ-

ցիներ վերադարձած են իրենց հայկական ար-
մատներուն, ու հաստատուած է նաեւ Տէրսիմցի 

հայերու հայրենակցական միութիւնը: 
 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱԿԱՆԱՏԵՍԻՆ 
ԳԻՐՔԸ ԹՐՔԵՐԷՆՈՎ  

 
Փետրուար 18-ին, 

թրքական «Փենճերէ» 
հրատարակչատունը լոյս 

ընծայած է Հայոց ցեղաս-

պանութեան ականատես 
Արշալոյս (Օրորա) Մար-

տիկանեանի «Բռնաբար-
ւ ա ծ  Հ ա յ ա ս -

տան» («Ravished Ar-

menia») գիրքին թրքերէն 
տարբերակը: Թարգմանութիւնը կատարած է Տի-

րան Լոքմակէօզեանը: Գիրքին մէջ Արշալոյս 
Մարտիկանեան` իբրեւ Ցեղասպանութենէն վե-

րապրող մը, կը պատմէ իր կեանքի պատմու-

թիւնը: 
Յատկանշական է, որ թրքական «Թարաֆ» 

թերթի Փետրուար 18-ի թիւի «Մշակոյթ եւ ար-
ւեստ» բաժինին մէջ Էօզլեմ Արթան գրած է Ար-

շալոյս Մարտիկանեանի դժնդակ կեանքին մա-
սին: Յօդուածագիրը կը գրէ, թէ Արշալոյս Մար-

տիկանեան իր ընտանիքին հետ կ՛ապրէր Չմըշ-

կածագ գիւղը: 1915-ին ան 17 տարեկան էր ու 
ականատես եղած է իր հօրը, մօրը եւ եղբայր-

ներուն սպանութեան, սահմռկեցուցիչ պայման-
ներու տակ: Այնուհետեւ սկսած է անոր չարչա-

րալից կեանքը: Ան հարուստ քիւրտերու եւ թուրք 

աղաներու ձեռքը սեռային չարչարանքներու են-
թարկուած է ու իսլամանալու պարտադրուած: Ի 

վերջոյ, օր մը ան յաջողած է փախուստ տալ եւ 
երկար ու հետիոտն թափառումներէ ետք հասած 

է Էրզրում (Կարին) քաղաքը, ուր ռուսերու եւ 
ամերիկացիներու պաշտպանութեան տակ, նախ 

Ռուսիա անցած է, իսկ անկէ ալ` Ամերիկա: 

Ամերիկա հասնելէ ետք ան հայերու դէմ ի 
գործ դրուած չարչարանքներուն մասին խօսած է 

ամերիկացիներուն եւ լուսարձակի տակ առած է 
իսլամացած հայերուն հարցը:  

Գրագէտ Հենրի Կէյց Արշալոյսին պատմած-

ներուն հիման վրայ 1918-ին հրատարակած է 
«Բռնաբարուած Հայաստան» խորագրեալ գիրքը, 

որ այդ թուականներուն մեծ աղմուկ ստեղծած է, 
իսկ 1919-ին` Օսքար Ափֆելի կողմէ ժապաւէնի 

նիւթ դարձած: Ժապաւէնը կը կրէր «Ոգիներու 

աճուրդը» անունը: 

 

 

 

 



ՔԵԹՐԻՆ ԷՇԹԸՆ ԱՅՑԵՑԼԵՑ ՆՈՐ 
ՋՈՒՂԱՅԻ Ս.ԱՄԵՆԱՓՐԿԻՉ ՎԱՆՔ 

Մարտ 10-ին Եւրոպական Միութեան արտա-

քին քաղաքականութեան բարձրագոյն յանձնա-
կատար Քեթրին Էշթըն այցելեց Նոր Ջուղայի Ս. 

Ամենափրկիչ վանք, ուր ան եւ անոր ընկերակցող 
պատուիրակութիւնը դիմաւորեցին Սպահանի 

Հայոց թեմի առաջնորդ Բաբգէն եպս. Չարեանը 

եւ թեմական, եւ այլ մարմիններու ներկայացու-
ցիչներ: 

Առաջնորդ սրբազանը բարի գալուստի խօսք 
ուղղեց հիւրերուն, ապա անդրադարձաւ իրանա-

հայութեան կեանքին ու անոնց ունեցած առա-

ւելութիւններուն ու իրաւունքներուն եւ հաստա-
տելով, որ 400 տարիէ ի վեր հայերը իբրեւ քրիս-

տոնեաներ իսլամ եղբայրներուն եւ քոյրերուն 
հետ ապրած են յարգանքով եւ սիրով:  

Առաջնորդ սրբազանը իր խօսքին մէջ շեշտեց, 

որ Իրանի պետութիւնը միշտ զօրակցած է իրա-
նահայութեան` իր եկեղեցիներուն ու մշակութա-

յին կոթողներու պահպանման իմաստով, մինչ 
ասկէ քանի մը տարի առաջ դրացի Ազրպէյճանի 

մէջ կոտորուեցան ու ոչնչացուեցան Հին Ջուղայի 
պատմական արժէք ներկայացնող խաչքարերը. 

բան մը, որ մշակութային իսկական ցեղասպա-

նութիւն է: Ան յոյս յայտնեց, որ Եւրոխորհրդա-
րանը կ՛անդրադառնայ այս հարցին, կը ճանչնայ 

մարդկային իրաւունքները եւ կը դատապարտէ 
նման արարքներ, որպէսզի նման ցեղասպանու-

թիւններու շարունակութիւնը արգիլուի: 

Սրբազան հօր խօսքէն ետք Քեթրին Էշթըն 
վստահեցուց, որ անպայման պիտի հետեւի եւ 

պաշտպանէ մարդկային իրաւունքներն ու ներ-
կայացուած հարցերը: 

Ապա պատուիրակութեան անդամները այցե-
լեցին վանքի «Խաչատուր Կեսարացի» թանգա-

րանը, ուր Բաբգէն սրբազան Հայոց ցեղասպա-

նութեան տաղաւարին առջեւ մանրամասն բա-
ցատրութիւն տուաւ կատարուած ոճիրին մասին:  

 

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԸ  
ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԷ 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ Կ՛ԱՐԺԱՆԱՆԱՅ 
 

Ֆրանսայի մշակոյթի 
նախարար Օրելի Ֆիլի-

փեթի «էքսփրես» 
պարբերաթերթին մէջ 

29 Յուն-ւար 2014-ին 

հարցազրոյցի մը մէջ 
կ ՛ ա ն դ ր ա դ ա ռ - ն ա յ 

Շ ր ջ ա ն ա յ ի ն  կ ա մ 
փոքրամասնութեանց 

լեզու-ներու եւրոպական 

ուխտի վաւերացման հարցին: 
Պատասխանելով հարցումին, թէ «ներգաղ-

թեալներու լեզուները ուխտէն պիտի ազդուի՞ն», 
նախարարը կը նշէ.«Ո՛չ, ուխտը ներգաղթեալ-

ներու լեզուներուն բացարձակապէս չի վերա-
բերիր: Սակայն 1999-ին մենք «Ֆրանսայի լեզու-

ներ» մտայղացքը սահմանեցինք: Ատիկա չի նե-

րառեր իտալերէնը կամ փորթուգալերէնը, որոնք 
վտանգուած լեզուներ չեն, սակայն նկատի կ՛ու-

նենայ լեզուներ, որոնք իրենց ծննդեան երկրին 
մէջ պաշտօնական լեզուի կարգավիճակ չունին: 

Անոնք նաեւ խոցելի են, եւ անոնց պահպանումը 

կարեւոր է: Այսուհանդերձ, որդեգրուած 39 միջո-
ցառումները բոլոր լեզուներուն պարագային 

պէտք է կիրարկուին»: 

Ֆրանսայի մշակոյթի նախարարը ապա նշեց 

այդ լեզուները, որոնց մէջ կայ նաեւ արեւմտա-
հայերէնը: 

 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ  
Մ. ԵՒ Հ. ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԻ  

25-ԱՄԵԱԿԻ ԱՐԺԱՆԱՎԱՅԵԼ ՆՇՈՒՄ 

Նախագահութեամբ Մ.Տ. Կիլիկիոյ Արամ Ա. 

կաթողիկոսին, 23 Փետրուարին արժանաւոր կեր-

պով նշուեցաւ Համազգայինի Մելանքթոն եւ Հայկ 
Արսլանեան Ճեմարանի 25-ամեակը: 

Ձեռնարկին առաջին խօսք առնողն էր Ճեմա-
րանի տնօրէն Տիգրան Ճինպաշեան, որ 83-ամ-

եայ Հայ Ճեմարանէն մինչեւ ներկայի Ճեմարանը 

երկարող ժամանակաշրջանի ամփոփ պատմա-
կանը կատարելով դիտել տուաւ, որ ներկայիս 

Ճեմարանը ունի արդիական դպրոցի բոլոր տըւ-
եալներն ու պայմանները, ըլլալով պատառ մը 

Հայաստան: Ան յատուկ կերպով անդրադարձաւ 

Ճեմարանի յաջողութիւններուն մէջ մեծ եւ ազդու 
դերակատարութիւն ունեցած ուսուցչական կազ-

մին եւ պաշտօնէութեան, որուն ներդրումը ան-
փոխարինելի եղած է դպրոցին մէջ: 

Ապա Ճեմարանի 25-ամեակը ողջունեց 
Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպան Աշոտ Քոչարեան, որ 

ըսաւ, թէ հայրենիքը բարձր կը գնահատէ այն 

բազմածաւալ գործունէութիւնը, որ կը կատարուի 
այս դպրոցին մէջ` հայեցի դաստիարակութեամբ 

եւ նկարագիրով օժտուած սերունդներու պատ-
րաստութեան առումով:  

Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան 

խօսքը փոխանցեց ատենապետ Վաչէ Փափազ-
եան, որ անդրադարձաւ վարժարանի ներկայ յա-

ջողութիւններուն մէջ դերակատարութիւն ունե-
ցողներուն, Ճեմարանի իւրայատուկ արժանիքնե-

րուն եւ ապագայի տեսլականներուն: 
Ան հաստատեց, որ կարելի չէ Համազգայինի 

Արսլանեան Ճեմարանի նման բարդ ուսումնա-

կան ծրագիր ունեցող մեծ վարժարանի մը երթը 
անխափան պահել, կրթական մեծ իրագործում-

ներ ձեռք բերել` առանց ուսուցչական կազմին եւ 
տնօրէնութեան հսկայական ներդրումներուն, 

նուիրումին` յատուկ կերպով առանձնացնելով 

1965-էն ի վեր Ճեմարանին մէջ նախ իբրեւ ուսու-
ցիչ, իսկ 2001-էն մինչեւ օրս իբրեւ տնօրէն ծա-

ռայած Տիգրան Ճինպաշեանը, որ նաեւ Ճեմարա-
նի փայլուն շրջանաւարտներէն է: Վ. Փափազ-

եան յայտարարեց, որ Համազգայինի Կեդրոնա-

կան վարչութեան որոշումով Տիգրան Ճինպաշ-
եանի կը շնորհուի գնահատանքի եւ երախտա-

գիտութեան նշանը` Համազգայինի շքանշանը: 

Ձեռնարկի աւարտին իր պատգամը փոխան-

ցեց Արամ Ա. կաթողիկոս, որ ողջունեց բոլոր բա-

րեկամներն ու բարերարները, որոնք մասնակից 
դարձած են եւ կը շարունակեն ըլլալ կարեւոր 

առաքելութիւն ծաւալող Ճեմարանի գործունէ-
ութեան: Այս առիթով իբրեւ գնահատանքի շօշա-

փելի արտայայտութիւն` Ան Րաֆֆի Արսլանեա-

նը պարգեւատրեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողի-
կոսութեան Ասպետի շքանշանով: 

«ԱՐՑԱԽ ՐՈՒՑ ԻՆՎԵՍԹՄԸՆԹ»Ը 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑ ԻՐ 

ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԵԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄԸ 

Քանի մը տարի առաջ խումբ մը լիբանանա-

հայ գործարարներ գեղեցիկ գաղափարը յղացան 
Արցախի տնտեսական հզօրանքը խթանող բար-

գաւաճման գործառնութեան մը ձեռնարկելու: 
Տեսլականը շուտով  «ձեւ ու մարմին» ստացաւ 

«Արցախ Ռուց Ինվեսթմընթ» (ԱՌԻ) անուան տակ 

եւ զարկ տրուեցաւ Արցախի Քաշաթաղ շրջանի  
Ա ղ ա ւ ն ո յ  գ ի ւ ղ ի  ( հ ա մ ա ն ո ւ ն  գ ե տ ի 

ափին)  վերակառուցման ու բարգաւաճման:  
Այս մասին յատուկ զեկուցման հանդիպում մը 

կայացաւ 6 Մարտ 2014-ի երեկոյեան, ՀԲԸՄ-ի 
«Տեմիրճեան» կեդրոնին մէջ` ներկայութեամբ 

ԱՌԻ-ի բաժնետէրերու մեծաթիւ անդամներու եւ 

պատկան պատասխանատուներուն:  
Նախ խօսք առաւ ԱՌԻ-ի նախագահ Սուրէն 

Սարգիսեան, որ ողջունելէ ետք ներկաները, սեղմ 
գիծերու մէջ անդրադարձաւ ԱՌԻ-ի եռամեայ գոր-

ծունէութեան եւ նուաճումներուն: «Ներկայիս 

ԱՌԻ-ի մաս կը կազմեն հարիւր յիսուն բաժնետէ-
րեր, եւ մեծ յոյս ունինք շուտով հիմնելու նաեւ` 

ԱՌԻ-4-ը» նշեց Սարգիսեան: 
ԱՌԻ-ի վարչական կազմէն Մասիս Ալեքսան- 

տըրեան սահիկներու օգնութեամբ մանրամասն 

զեկուցեց ընդհանուր գործունէութեան մասին` 
ընդգծելով, որ ան կ՛ընթանայ յաջող կերպով, 

հիմնական սկզբունք ունենալով գործունէութեան 
թափանցիկ ըլլալու հրամայականը: Ալեքսան-

տըրեան աւելցուց, որ ծրագրուած է կառուցել 150 
բնակարան` երեք հանգրուաններով: Առաջին 

հանգրուանը կը նախատեսուի ամբողջացնել 

Յուլիս 2015-ին: 
Նմանապէս վարչական կազմի անդամներէն 

Բենիամին Պչաքճեան իր զեկուցումին մէջ անդ-
րադարձաւ ներկայի աշխատանքներուն` նշելով, 

որ Արցախի պետութեան հետ շատ սերտ գոր-

ծակցութեամբ կը հետեւին տարուող աշխա-
տանքներուն. «Ազգային կառոյցներու մասնակ-

ցութիւնը քաջալերող երեւոյթ է եւ վստահութիւն 
կը ներշնչէ», ընդգծեց Պչաքճեան` կոչ ուղղելով 

հայ ազգային այլ կառոյցներու եւս` իրենց կար-
գին մաս կազմելու ԱՌԻ-ի բաժնետէրերուն:  

Խօսք առաւ նաեւ Վահան Գասարճեան, որ 

խօսեցաւ ԱՌԻ-ի իրագործումներուն եւ ապագայի 
տեսլականներուն մասին:  

 

ՀՕՄ-Ը ԿՐԿԻՆ ԱՆԳԱՄ 
ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԿԸ  

ՏՐԱՄԱԴՐԷ 125,000 ՏՈԼԱՐ 
 

Պոսթընի մէջ Մարտ 
20-24-ի ՀՕՄ-ի Կեդրոնա-

կան վարչութեան լիա-
գումար նիստին, կազմա-

կերպական, մարդասի-

րական բազմաբնոյթ 
օրակարգերու շարքին, 

կարեւորութեամբ քննար-
կըւեցան նաեւ սուրիա-

հայութեան օժանդակու-

թեան ծրագիրները: 
Թրքական բացայայտ հովանաւորութեամբ 

զինեալներու Քեսապ ներթափանցման փորձին եւ 
անոր իբրեւ հետեւանք հայաւանի պարպումին ի 

տես, որոշուեցաւ սուրիահայութեան կարիքնե-

րուն համար կրկին անգամ յատկացնել 125 հա-
զար ամ. տոլար: 
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Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 
Սահակեան 23 մարտին ընդունեց Ստեփանակեր-

տի մէջ տեղի ունեցած ՀՅԴ մարմիններու խոր-
հըրդաժողովի մասնակիցները: 

Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղե-
կատուութեան գլխաւոր վարչութիւնը յայտնեց, 

որ հանդիպման ընթացքին արծարծուեցան Ար-

ցախի ընկերային-տնտեսական զարգացման, 
ներքին եւ արտաքին քաղաքականութեան առըն-

չըւող հարցեր: 

Երկրին նախագահը կարեւոր նկատած է այս-

պիսի հանդիպումները եւ երախտագիտութիւն 

յայտնած ներկաներուն` միջազգային տարբեր 
ատեաններուն արցախեան հիմնախնդիրի ա-

ռարկայական ներկայացման, Արցախի միջազ-
գային ճանաչման, տարբեր պետութիւններու 

հետ կապերու հաստատման ու ամրապնդման, 

հանրապետութեան զարգացման եւ զօրացման 
ուղղութեամբ անոնց հայրենանուէր գործունէ-

ութեան համար: 
Հանդիպման ընթացքին նախագահ Սահակ-

եան ԼՂ Հանրապետութեան միջազգային ճանաչ-
ման ուղղուած աշխուժ գործունէութեան համար 

պարգեւատրած է ՀՅԴ Հայ Դատի Եւրոպայի գրա-
սենեակի պատասխանատու Գասպար Կարա-

պետեանը` «Վաչական Բարեպաշտ» մետալով: 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 

արտաքին գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեան 
իր կարգին 24 մարտին ընդունեց ՀՅԴ Հայ դատի 

յանձնախումբերու ներկայացուցիչները եւ անոնց 

հետ քննարկեց Արցախի միջազգային ճանաչման 
հարցը: 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 
արտաքին գործոց նախարարը կարեւոր նկատեց 

այսպիսի հանդիպումներու կայացումը` միացեալ 

քայլերու կարելիութիւնները քննարկելու եւ 
համագործակցութեան օրակարգը ընդլայնելու 

առումով: 
Հանդիպումին ընթացքին կատարուեցաւ 

կարծիքներու փոխանակում` Ազրպէյճանի եւ 

Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ տագնապի լուծման 
ներկայ հանգրուանի եւ Արցախի միջազգային 

ճանաչման  հո լովո յթին  վերաբերեալ : 
Անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ շրջանային 

վերջին զարգացումներուն: 
Հանդիպման աւարտին նախարար Կարէն 

Միրզոյեան ՀՅԴ Հայ դատի յանձնախումբերու 

ներկայացուցիչներուն յանձնեց Լեռնային 
Ղարաբաղի արտաքին գործոց նախարարութեան 

յուշամետալներ: 
 

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ  
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ ՀԵՏ 

 
ՀՅԴ մարմիններու խորհրդաժողովի մասնա-

կից անդամներէն պատուիրակութիւն մը Մարտ 

24-ին հանդիպում ունեցան ՀՅԴ Արցախի երի-
տասարդական միութեան անդամներուն հետ, 

ներկայացնելով արտերկրի մէջ Հայ Դատի գոր-
ծունէութիւնը եւԱրցախի հիմնախնդիրին առըն-

չըւած իրենց աշխատանքները: 
Եղիսաբէթ Չուլճեան, որ երկար տարիներէ ի 

վեր կ՛աշխատի Ամերիկայի Հայ Դատի գրասեն-

եակին մէջ, երիտասարդներուն ներկայացուց 
ատրպէյճանական եւ թրքական օրըստօրէ աշ-

խուժացող լոպիինկին դէմ Հայ Դատի գրասեն-
եակին կատարած հակաքայլերը:  

Խօսքերէն ետք տեղի ունեցաւ երկխօսութիւն: 

Երիտասարդները զիրենք մտահոգող հարցում-
ները ուղղեցին գործիչներուն, մասնաւորապէս՝ 

հայրենադարձութեան, Հայ Դատի աշխատանք-
ներուն արցախցի երիտասարդ մասնագէտներու 

ներգրաւուածութեան, երկու հայկական հանրա-
պետութիւններու ներքին խնդիրներուն մասին: 

Մուրատ Թօփալեան, որ երկար տարիներ աշ-

խոյժ կերպով ներգրաւուած էր Հայ Դատի տար-
բեր աշխատանքներուն մէջ, վստահութիւն յայտ-

նեց, որ Հայ Դատի վերջնական լուծումը, Արցախ-
եան հարցի կարգաւորումը երիտասարդ 

սերունդին ձեռքն է: 

«Մեր երազը՝ ազատ, անկախ, միացեալ Հա-
յաստանը, բարձր դիրքի վրայ է, սակայն անհա-

սանելի չէ: Դո՛ւք էք մեր նորագոյն պատմութեան 
կերտողը, մեր յեղափոխութիւնը, քանզի միայն 

զէնքով չէ յեղափոխութիւնը, այլեւ անիկա ապ-

րելու ձեւ է», հաստատեց ան։ 
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Դաշնակցութիւնը 

Արցախում 
Վերահաստատեց Իր 

Յանձնառութիւնը  
 

Մարտի 22-ից 24-ը Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութեան մայրաքաղաք Ստեփա-
նակերտում տեղի ունեցաւ ՀՅ Դաշնակցու-

թեան մարմինների խորհրդաժողովը: 

Աշխարհի քսան երկրներից, Հայաստանի 
Հանրապետութիւնից ու Արցախից մէկտեղ-

ւած դաշնակցական պատասխանատուների 
քննարկման հիմնական թեմաներն էին Լեռ-

նային Ղարաբաղի Հանրապետութեան ընկե-
րային-տնտեսական իրավիճակը, վերաբնա-

կեցման հիմնահարցը, միջազգային ասպարէ-

զում Թուրքիայի եւ Ազրպէյճանի հակահայ-
կական լոպիինկը չէզոքացնելու, Արցախին ի 

նպաստ աշխատանքներին նոր թափ ու բո-
վանդակութիւն հաղորդելու խնդիրները, Լեռ-

նային Ղարաբաղի Հանրապետութեան մի-

ջազգային ճանաչման հեռանկարները, ինչ-
պէս նաեւ Հայաստանի Հանրապետութիւնում 

ու Արցախում կուսակցութեան հզօրացումը: 
Անդրադարձ եղաւ նաեւ տարածաշրջանա-

յին վերջին զարգացումներին, Արեւմուտք-

ռուսաստան նոր դիմակայութեան պայման-
ներում Հայաստանի ու հայութեան անելիք-

ներին, սիրիահայութեան աջակցութեան աշ-
խատանքներին. մասնաւորաբար քննարկը-

ւեցին Քեսապի վերջին իրադարձութիւնները 
եւ կուսակցութեան անելիքները: 

Խորհրդաժողովը ամփոփեց յիշեալ ուղ-

ղութիւններով մինչեւ այժմ կատարուածը եւ 
նախանշեց առաջիկայ անելիքները: 

Յատուկ ընդգծուեց Արցախի տնտեսու-
թեան արդիականացման, սփիւռքի ու Հայաս-

տանի մտաւոր ներուժով նոր արհեստագի-

տութիւնների ներդրման, անվտանգութեան 
բարձրացման անհրաժեշտութիւնը: 

Խորհրդաժողովը վերահաստատեց Դաշ-
նակցութեան յանձնառութիւնը` հնարաւոր 

բոլոր միջոցներով Արցախին աջակցելու, մի-
ջազգային ասպարէզում նրա շահերն ու իրա-

ւունքները պաշտպանելու հարցում: 

Մտահոգութեամբ արձանագրուեց, որ վեր-
ջին միջազգային զարգացումների արդիւն-

քում Հայաստանի Հանրապետութիւնը, Ար-
ցախն ու սփիւռքը բարդ միջազգային մար-

տահրաւէրներ են դիմագրաւում, որոնց յաղ-

թահարումը համախմբուած կամք, վճռակա-
նութիւն եւ ամենօրեայ աշխատանք է պա-

հանջում, այլապէս կարող է վտանգուել մեր 
ազգային-պետական նպատակների իրակա-

նացումը: Շեշտուեց, որ մենք պարտաւոր ենք 

յենուել միմիայն հայութեան հաւաքական նե-
րուժի վրայ եւ համախմբուած գործողութիւն-

ներով չէզոքացնել առկայ սպառնալիքները: 
Դաշնակցութեան համար շարունակում է 

գերխնդիր մնալ արցախեան յաղթանակի 
վերջնական ամրագրումը, Արցախի բնակչու-

թեան բարեկեցութիւնը, խաղաղ, կայուն 

զարգացումն ու նրա իրաւունքների պաշտ-
պանութիւնը: 

Խորհրդաժողովի աւարտին մասնակից-
ներին ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հան-

րապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեա-

նը: 
 

ՀՅԴ ՄԱՄԼՈՅ ԴԻՒԱՆ 
24 մարտ, 2014 

 
ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐ 

ՅԱՐԳԵՑԻՆ ԱՐՑԱԽԻ 
ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ ՅԻՇԱՏԱԿԸ 

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան մար-
միններու խորհրդաժողովին մասնակիցները` 

խորհրդաժողովի աւարտէն ետք յարգանքի 
տուրք մատուցեցին եւ ծաղիկներ զետեղեցին 

Աշոտ Բեկորի յուշարձանին առջեւ: 

Այնուհետեւ անոնք այցելեցին Ստեփանա-
կերտի յուշահամալիր, ուր ծաղիկներ զետեղելէ 

ետք խոնարհեցան Արթուր Մկրտչեանի շիրիմին 
առջեւ եւ յարգանքի տուրք մատուցեցին ար-

ցախեան ազատամարտին ընթացքին նահա-

տակուածներու յիշատակին: 
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ՀԱՐՑՈՒՄ - Արցախում առաջին անգամ էր, որ 
գումարուեց ՀՅԴ Միջմարմնական խորհրդա-
ժողով: Արդեօք դա պատահականութի՞ւն էր: 

ՊԱՏԱՍԽԱՆ - Բնականաբար, դա պատահա-

կանութիւն չէ: Դա քաղաքական որոշման ար-
դիւնք է: Ես մի առիթով օրերս ասել եմ, որ մենք 

Արցախ չենք այցելել, մենք ապրում ենք Արցա-
խով: Ժամանակին մենք եղել ենք Արցախեան 

ազատամարտի առաջին գծում, զէնքը ձեռքներիս 
ենք պաշտպանել այս երկիրը եւ ապահովել նրա 

ազատութիւնը:  

Այսօր կեանքը մեզ ստիպել է, որ տարբեր 
հարթակներում, այդ թւում` միջազգային բեմերի 

վրայ Ղարաբաղի համար մարտը շարունակենք: 
Այդ մարտը կարող է տարբեր դրսեւորումներ 

ունենալ` առաջին գծում զէնքը ձեռքիդ կռուելուց 

մինչեւ ամբողջ կեանքիդ ընթացքում մաքառելով 
եւ աշխատելով: Աշխատանք դիւանագիտական 

մարզում, աշխատանք քաղաքական մարզում, 
աշխատանք տնտեսական մարզում, բայց նոյն 

նպատակի համար` Արցախի համար:  

Այդ առումով` մենք խորթ չենք Արցախին, 
մենք նոր չենք այստեղ: Մեր կազմակերպութիւնը 

ներկայութիւն ունի Արցախում, մեր շարունա-
կութիւնն է Արցախում, որովհետեւ Արցախում ու-

նենք կառոյց եւ գուցէ այդ առումով մենք զանա-
զանւում ենք բոլոր միւս հայկական կազմակեր-

պութիւններից: Միայն մենք ենք, իբրեւ համա-

հայկական կուսակցութիւն, որ Արցախում ներ-
կայութիւն ունենք: Միայն մենք ենք, իբրեւ Հա-

յաստանի Հանրապետութեան մէջ աշխատող կու-

սակցութիւն, որ նաեւ աշխատում ենք այստեղ, 

իսկ սա բաւական բան է ասում:  

Սակայն պէտք չէ մոռանանք, որ մենք մէկ 
ամբողջութիւն ենք, մեր կազմակերպութիւնը, Ար-

ցախից դուրս աշխատող բոլոր կառոյցները Ար-
ցախը համարել են իրենց գերխնդիրը: Այդ առու-

մով` Արցախը դարձել է մեր ամբողջական կու-

սակցութեան գերխնդիրը, եւ դրա համար մենք 
մեր հնարաւորութիւնների եւ կարելիութիւնների 

առիւծի բաժինը տրամադրել ենք Արցախին: 
Այսօր աւելի ու աւելի ենք համոզւում, որ այդ 

գործելաոճը արդարացուած է, որովհետեւ պայ-
քարը չի աւարտուել: Մենք համոզուած ենք, որ 

մինչեւ վերջնական արդիւնք մենք պէտք է լի-

նենք պատրաստ, պէտք է լինենք ամուր, վճռա-
կան, որպէսզի գրանցենք մեր ցանկալի արդիւն-

քը եւ առաջ անցնենք: Իսկ վերջնական արդիւնքը 
Արցախի միացումն է Հայաստանին: 

Դաշնակցութեան օրակարգում Արցախի հետ 
կապուած ի՞նչ հարցեր գոյութիւն ունեն: 

Նախ եւ առաջ` գոյութիւն ունի Արցախի տէ 

ֆաքթօ անկախութեան փաստն արձանագրելու 
խնդիր: Այդ առումով` երեւի թէ տէ ֆաք-

թօ  անկախութիւնն աւելի կարեւոր է, քան իրա-
ւաբանօրէն ինչ-որ ձեւակերպումները, սակայն 

այնուամենայնիւ դա եւս գոյութիւն ունեցող խըն-
դիր է: Այսօրուայ դրութեամբ միջազգային քա-

ղաքական կեանքը լարուած է ու ալեկոծուած: 

Ստեղծւում է նոր աշխարհակարգ, լարւում եւ 
կարծրանում են Արեւմուտք-Ռուսաստան փոխ-

յարաբերութիւնները: Հայաստանի Հանրապե-
տութիւնը եւ մենք` իբրեւ հայ ժողովուրդ, յայտ-

նըւել ենք ինչ-որ ճակատում: Սակայն մենք իրա-

ւունք չունենք թոյլ տալ, որ Արցախի հարցը Ռու-
սաստան-Արեւմուտք լարուածութեան ստուերի 

մէջ յայտնուի: Մենք նաեւ պէտք չէ թոյլ տանք, 
որ Հայաստանի Հանրապետութիւն-Արեւմուտք 

յարաբերութեան մէջ սպասուող լարուածութիւնը 

ստուերի տակ թողնի Արցախը: Հայաստանի ներ-
քաղաքական կեանքը եւս հանդարտ չէ եւ առկայ 

իրավիճակը յղի է նորանոր անակնկալներով: 
Այստեղ եւս իշխանութիւն-ընդդիմութիւն պայ-

քարի մէջ պէտք է զգուշանանք, որ Ղարաբաղի 
հարցը չմնայ այդ յարաբերութիւնների ստուերի 

մէջ: Կարեւորն այն է, որ ինչպէս մեզ համար, 

հայ ժողովրդի քաղաքական այլ ուժերի համար 
եւս Արցախը մնայ յստակ, պայծառ, առանձին եւ 

մեծ կարեւորութեամբ խնդիր:  
Մենք պէտք է կարողանանք Արցախի հարցը` 

որպէս հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական 

պայքարի արդար հարց, ներկայացնել աշխար-
հին, որտեղ պէտք է ցոյց տանք մեր վճռակա-

նութիւնը եւ միասնականութիւնը` Արցախին եւ 
Արցախի հարցին սատարելու առումով: Ես հա-

մոզուած եմ, որ սա շատ կարեւոր հանգամանք է: 
Մենք պէտք չէ թոյլ տանք, որ որեւէ երեւոյթ իր 

ստուերը գցի Արցախի հարցի վրայ: Եւ այդ հար-

ցի հիմնական երաշխաւորը մենք ենք, մենք` 
իբրեւ հայ ժողովուրդ: Ես մեր կուսակցութեանը 

համարում եմ այդ հարցի երաշխաւորը: Ես կ՛ու-

զէի, որ բոլորը մեզ հետ միասին ճիգ թափեն, որ 

ներքին խնդիրները պատճառ չդառնան, որպէս-
զի Ղարաբաղի հարցի հետապնդումը վիրաւոր-

ւի: Միայն այդպիսով կը կարողանանք համայն 

աշխարհին ապացուցել, որ Արցախը ամբողջու-
թեամբ վայելում է հայ ժողովրդի համակրանքը 

եւ ապացուցենք, որ Արցախի հարցով մեզ համար 
նահանջն անթոյլատրելի է:  

Այս վճռականութիւնը եւ միասնականութիւնը 

գլխաւոր նախապայմանն է, որպէսզի կարողա-
նանք յաղթահարել միջազգային քաղաքական 

ալեկոծուած այս փուլը: Աստուած մի արասցէ` 
որեւէ կորուստ ունենանք: 

 
Ժողովին ներկայ էին նաեւ ՀՅԴ Հայ դատի 

գրասենեակի պատասխանատուներ ու աշխա-
տակիցներ: Առաջիկայում շարունակուելո՞ւ են 
արդեօք աշխուժ աշխատանքները Արցախի մի-
ջազգային ճանաչման ուղղութեամբ: 

Բնականաբար, այդ աշխատանքները շարու-

նակուելու են, եւ այդ աշխատանքների արդիւն-
քում ակնկալւում են նորանոր նուաճումներ: Ես 

դրանում չեմ կասկածում: Դա մեր պայքարի մի 
մասն է եւ մեր էութեան անբաժան մասը: Արդէն 

կան յաջողութիւններ, եւ ես վստահ եմ, որ նորա-

նոր յաջողութիւններ են լինելու: Մեզ այդ հար-
ցում պէտք չէ մտահոգի շուտափոյթ արդիւնքներ 

ունենալու խնդիրը: Մեզ պէտք է ոգեւորի, պէտք 
է ամրացնի այն փաստը, որ արդէն անկախ Ար-

ցախը երկու տասնամեակ բոլորած պետութիւն է: 

Սա շատ աւելի մեծ արժէք ունի: Արցախի տէ 
ժիւրէ ճանաչումը պէտք է գայ համալրելու եւ 

ամբողջացնելու ձեռք բերուած նուաճումները: 
 
Վերջերս փորձեր արուեցին նմանութիւններ 

գտնել Խրիմի եւ Արցախի ինքնորոշման իրա-
ւունքների միջեւ: Ձեր տեսակէտն այդ հարցի 
շուրջ ինչպիսի՞ն է: 

Պատմական երեւոյթները կարող են ինչ-որ 

տեղ իրար նմանուել եւ ինչ-որ տեղ ունենալ ընդ-
հանուր գծեր, բայց ամէն մի հարց ունի իր իւրա-

յատկութիւնները: Եթէ ասեմ, որ Արցախի հարցն 
ունի իր իւրայատկութիւնը, դա չի նշանակում, որ 

ուզում եմ հակադրուել Խրիմի ինքնորոշման ճիգ 
ու ջանքին: Եւ եթէ ասեմ, որ ունի նմանութիւն-

ներ, դա չի նշանակի, որ ուզում եմ ինչ-որ բան 

ընդհանրացնել: Արցախի հարցը իր պատմական 
հոլովոյթով, իր ընթացքով իւրայատուկ հարց է, 

եւ մենք չենք շահի, որ Արցախի հարցը որեւէ 
հարցի հետ նմանեցնենք: Բայց մի բան գոյութիւն 

ունի, որ ժողովուրդների ինքնորոշման խնդիրը 

սկսուել է գնահատուել բոլորի կողմից: Հէնց դա է 
այն կարեւոր զուգակցումը, որից պէտք է կարո-

ղանանք հնարաւորինս լաւագոյն արդիւնքներ 
քաղել: 

 
2015 թուականին նշելու ենք Ցեղասպանու-

թեան 100-ամեայ տարելիցը: Այսօր Դաշնակ-
ցութիւնը Հայոց ցեղասպանութեան հարցում 
ի՞նչ ծրագրեր է առաջնային համարում: 

Ցեղասպանութեան 100-ամեակը ուղղակի 
առիթ է, որ մենք կարողանանք մեր պայքարի 

մէջ մի նոր հանգրուան սկսել: Ես այդ հան-
գըրուանը կ՛անուանէի պահանջատիրական հան-

գըրուան: Մեզ համար 100-ամեակի ոգեկոչումը 

առաւելաբար քաղաքական կարեւորութիւն ունի: 
100-ամեակի ոգեկոչումը ինչ-որ պատմական 

թուականի նշում չէ, ծիսակատարութիւն չէ: 
Մենք համոզուած ենք, որ 100-ամեակը առիթ է, 

որը մենք պէտք է օգտագործենք քաղաքակա-
նօրէն նոր նուաճում արձանագրելու համար: 

 Համոզուած եմ, որ այս նպատակն իրակա-

նացնելու համար արդէն իսկ առկայ են նախա-
պայմաններ: Առաջին քայլն արդէն իսկ արձանա-

գըրուեց, երբ մեր զոյգ կաթողիկոսները, մեր կրօ-
նական, եկեղեցական ժառանգութեանը տէր 

կանգնեցին եւ, այսպիսով, հայ ժողովուրդը փաս-

տօրէն անցում կատարեց դէպի նոր հանգրուան: 
Ես հէնց դրանով եմ կարեւորում 100-ամեակը` 

համարելով այն պայքարի որակի եւ ուղղուածու-
թեան առումով անկիւնադարձային: 
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ՀՅԴ Բիւրոյի Ներկայացուցիչ 

 

ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԻ ՀԵՏ 
 

«Արցախի Հարցով Մեզ Համար Նահանջն Անթոյլատրելի Է»  

Վերջերս Արցախի մէջ տեղի ունեցած ՀՅԴ 
Միջմարմնական խորհրդաժողովին առիթով 
Արցախի մեր պաշտօնակից «Ապառաժ»-ը 
հարցազրոյց մը ունեցաւ ՀՅԴ Բիւրոյի ներ-
կայացուցիչ Հրանդ Մարգարեանի հետ: Հար-
ցազրոյցին մէջ ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցի-
չը գլխաւորաբար կ՛անդրադառնայ խորհըր-
դաժողովին ընթացքին արծարծուած հիմ-
նական հարցին` Արցախի հզօրացման եւ 
միջազգային ճանաչման համար թափուելիք 
ճիգերուն: 

Ստորեւ կու տանք հարցազրոյցը` ամբող-
ջութեամբ: 

 
ԿԱՐԷՆ ՄԻՐԶՈՅԵԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԾ Է 

ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ 

ԼՂՀ արտաքին գործոց նախարար Կարէն Միր-
զոյեան 24 Մարտին ընդունած է ՀՅԴ Հայ Դատի  

ներկայացուցիչները, որոնց հետ քննարկած է 

Արցախի միջազգային ճանաչման հարցը: Նա-
խարարը կարեւոր նկատած է նման հանդիպում-

ներու կայացումը՝ միացեալ քայլերու կարելիու-
թիւնները քննարկելու եւ համագործակցութեան 

օրակարգը ընդլայնելու առումով: Հանդիպման 
ընթացքին կարծիքներ փոխանակուած են շարք 

մը հարցերու մասին, որոնց կարգին Ատրպէյճա-

նի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ հակամար-
տութեան կարգաւորման ներկայի հանգրուանին 

եւ տարածաշրջանի վերջին զարգացումներուն: 
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Քանի մը տարի առաջ, ընտանեօք արձակուր-

դով Պոսթըն գացած էինք: Պոսթընի տեսարժան 
վայրերէն աւելի, խիստ կարեւոր էր մեզի համար 

այցելել «Հայրենիք» շաբաթաթերթի խմբագրա-

տունը, ՀՅԴ արխիւներու կեդրոնն ու ՀՕՄ-ի կեդ-
րոնական վարչութեան գրասենեակը, որոնք բո-

լորը կը գտնուին նոյն յարկին տակ՝ մէկ շէնքի 
մէջ: Լոս Անճելըսի բարեկամներէս մէկը հեռա-

ձայնի թիւ մը տուած էր, որ ի յարկին հեռաձայ-
նենք պոսթոնաբնակ հայորդիի մը, որ նուիրուած 

ազգային մըն է, ծանօթ՝ այդ շրջանին եւ գոր-

ծունեայ անդամ՝ պոսթոնաբնակ հայ շրջանակէն 
ներս: Առաջին իսկ օրէն, սոյն անձը պէտք եղա-

ծէն աւելի օգտակար դարձաւ, որ մենք ծանօթա-
նանք ամերիկահայ ամենահին եւ պատմական 

գաղութ Պոսթընին: Շատ շուտով մտերիմներ 

դարձած էինք, սակայն չէի գիտեր իր մականու-
նը, ու քանի մը օր ետք, երբ պատահմամբ գիտ-

ցայ, ըսի՝ «Քեսապցի՞ ես»: «Ինչէ՞ն գիտցար»՝ 
հարցուց կատակով: 

Պոսթընի ամենանշանաւոր համալսարան 
«Հարվըրտ»էն վկայուած ըլլալու պէտք չունէի՝ 

գուշակելու իր քեսապցիութիւնը: Մարաշլեան մը՝ 

շատ հաւանաբար, մարաշցի ըլլալու է կամ Այն-
թէպլեան մը՝ այնթէպցի, սակայն Մանճիկեան, 

Աբէլեան, Թրթռեան, Թիթիզեան, Կարպուշեան, 
Ինճէճիքեան մականունները անպայման քեսապ-

ցիի կնիքը կը կրեն իրենց վրայ: Կայ նաեւ ուրիշ 

պարագայ մը: Երբ անծանօթ հայու մը ժամեր ու 
օրեր կը տրամադրէ իր ծառայասիրութեամբ, 

կասկածէ վեր է, որ այդ անձը վստահ՝ քեսապցի 
է: Այդպէս է քեսապցին: Օգնող ու ծառայասէր: 

Ազգայնամոլ, միեւնոյն ժամանակ՝ «քեսապա-

մոլ»: Իրեն համար Քեսապը գիւղ մը չէ: Հայրենիք 
մըն է: Կը գուրգուրայ անոր հողին, քարին, ծա-

ռին ու մանաւանդ ազգային կալուածներուն 
վրայ: Իւրայատուկ է իր բարբառով ու սովորու-

թիւններով: Երբ քեսապցին հանդիպի ուրիշ քե-
սապցիի մը, Քեսապի մէջ թէ Քեսապէն հազա-

րաւոր մղոնններ հեռու, Քեսապի բարբառ չէ, որ 

կը խօսին, այլ՝ «քեսապերէն»: 
Թուրքիոյ սահմանակից, Սուրիոյ մէջ գտնուող 

Քեսապ այս օրերուն ամենադժուար օրերը կ՛ապ-
րի: Այսօր, շէն Քեսապը ամայացած է: Իր հողին 

այնքան կապուած քեսապցին, այսօր դարձեալ 

բռնած է գաղթի ճամբան: Մեծ մասամբ ապաս-
տան գտած են հարեւան Լաթաքիոյ մէջ: Եկեղե-

ցիներու եւ դպրոցներու սրահներուն մէջ: Քանի 
մը ալեհեր քեսապցիներու համար այս երրորդ 

տեղահանութիւնն է: Երեխաներ՝ չեն կրնար 
հասկնալ ինչո՞ւ ձգած են իրենց պապենական 

տունը ու եկած իրենց անծանօթ վայր մը ու քանի 

մը օրերէ ի վեր կը բնակին վայրի մը մէջ, որ 
բնակարան չէ: Դպրոց է: Եկեղեցի է ու ակումբ: 

Խելահասները իրարու հարց կու տան, արդեօք 
գէշ երա՞զ մըն է այս թէ իրականութիւն: Հարիւ-

րամեակը պիտի «տօնէին» Քեսապի տեղահա-

նութեան: Այսօր դարձեալ նոյն թատրերգութիւնն 
է, որ կը խաղցուի նոյն ազգին՝ թուրքին կողմէ: 

100 տարիներ առաջ տեղահանուած քեսապ-
ցին, վերադառնալով իր հայրենի տունը՝ արիւն 

քրտինք թափելով վերաշինեց իր կալուածները, 

պահեց իր բարբառը եւ Քեսապը Սփիւռքի մէջ 
դարձաւ փոքրիկ Հայաստան մը, ու երկար տարի-

ներու ճգնանքով աշխատանքը, քանի մը ժամ-
ւան մէջ մոխիր դարձուցին թուրքմեններ ու Թուր-

քիոյ կողմէ վարձուած գազաններ: 
Քեսապ, Սփիւռքի մեր հազուագիւտ աւան-

ներէն մէկն է, ուր մեր պապենական գիւղերու 

սովորութիւնները կը շարունակուին: Բոլորը կը 
ճանչնան զիրար եւ մեծ մասամբ ազգական են 

կամ խնամիական կապեր ունին: Քեսապցին կը 
սիրէ, որ իր զաւակը կամ դուստրը ամուսնութիւն 

կնքէ իր երկրացիին հետ, ուր աւելի ամուր կը շա-

րունակուին աւանդութիւնները: 
Ո՞վ է քեսապցին: Քեսապցին մարդկութեան 

տուած է մեծ թիւով բժիշկներ, գրողներ, մտաւո-

րականներ, գիտուններ, կղերականներ, միեւնոյն 
ժամանակ կը սիրէ հողագործութիւնը: Նոյնիսկ 

Քեսապէն հեռու, ամենաարդիական քաղաքին 

մէջ ապրող քեսապցին, իր տան պարտէզին մէկ 
անկիւնը կը յատկացնէ բանջարանոցի կամ պըտ-

ղատու ծառեր ցանելու, ու այդ մէկը իր ամենա-
մեծ հաճոյքն է, կարեւոր չէ, բժիշկ է թէ փաստա-

բան, մտաւորական թէ կղերական: 

Թիւով շատ են նշանաւոր քեսապցիները, պի-
տի գոհանամ երկու օրինակով: 

Ամերիկայի առաջին ամէնօրեայ հայկական 
վարժարանի հիմնադիրը՝ Գաբրիէլ Ինճէճիկեան, 

քեսապցի է: Գարեգին Ա. վեհափառ Սարգիսեան, 

յետագային Ամենայն Հայոց կաթողիկոս՝ դարձ-
եալ Քեսապի ծնունդ է: Եթէ բոլոր նշանաւոր քե-

սապցիները թուեմ, էջեր պէտք է յատկացնեմ: 
Թող ներեն անոնք, որոնց անունները չեն 

յիշուած այստեղ: 

Քեսապցին մեծամասնութեամբ ուսեալ է եւ 
Քեսապէն հեռանալու հիմնական պատճառներէն 

մէկն ալ այդ է: Երբ բարձրագոյն ուսում ստանա-
լու համար կը ձգեն իրենց սքանչելի աւանը եւ 

կ՛ուսանին Ամերիկա կամ եւրոպական որեւէ մէկ 
երկիր, իրենց ուսանած բարձր մակարդակի ու-

սումը ինչպէ՞ս պիտի օգտագործեն քանի մը 

հարիւր ընտանիքէ բաղկացած գիւղին մէջ: Կը 
հաստատուին Ամերիկա, Քանատա կամ եւրոպա-

կան երկիր մը, սակայն մեծամասնութեամբ ար-
ձակուրդի համար վերապահուած տուն մը ունին 

Քեսապի մէջ, եւ եթէ ոչ ամէն տարի, գոնէ քանի 

մը տարին անգամ մը կ՛այցելեն իրենց հօրենա-
կան գիւղը եւ կ՛ապրին քեսապցիի նման հան-

դարտ ու ծառայասէր այդ գիւղական կեանքը: 

Շատ մը քեսապցիներ, հանգստեան կոչուելէ 
ետք, տարուան քանի մը ամիսը կ՛անցընեն 

Քեսապի մէջ: 

Քեսապցին կը սիրէ քէֆն ու կերուխումը: Ոեւէ 
քեսապցիի մը հարսանիքին, անպայման պիտի 

երգեն ու պարէն քեսապցիներու նշանաւոր շուրջ 
պարը՝ 

«Կարմիր ֆստան հագուծ է, 
Հէլէ հէլէ հէլլէ, նիննօ է»,  

կամ՝ 

«Մակտուպ կ՛առնու կը խնդու»,  
սակայն դժբախտաբար վերջին շրջանին, «Մակ-

տուպ կ՛առնուն» ու չեն խնդար: Լուրերը շատ 
վատ են Քեսապէն: Քանի մը տարի է, անխոհե-

մութիւն էր այցելել այդ հիանալի աւանը: Մար-

գարէ ըլլալու պէտք չկար, գուշակելու թէ օր մը 
սահմանակից Թուրքիան առիթէն պիտի օգտուէր 

ու թրքութիւնը ի գործ պիտի դնէր: Միշտ այդպէս 
եղած է թուրք ազգը: Միշտ ալ օգտուած է պա-

տերազմական վիճակէն, նենգօրէն հարուածելու 

անմեղ ժողովուրդները, սկսած Առաջին աշխար-
համարտէն մինչեւ Սուրիոյ տխուր տարիները: 

Վստահ եմ, որ Քեսապի հարցը շուտով կը 
լուծուի: Ամէն կողմէ միջամտութիւններ կ՛ըլլան, 

սակայն մինչ այդ՝ առիթէն օգտուելով պիտի կո-
ղոպտեն ու ապա հեռանան: Թրքական հին սովո-

րութիւն է: Իրենց արիւնին մէջ անցած է այս 

մէկը: 
Սիրելի քեսապցիներ, ողջ հայութիւնը, հայրե-

նիքի թէ Սփիւռքի մէջ, ձեզ հետ կը սգայ, սակայն 
այդ սուգը ողբի վերածելու ժամանակը չէ: Կ՛ըն-

դունիմ, որ մարտական ուժը չունինք դիմադրելու 

թուրք վարձկաններուն, սակայն այս օրերուն մեծ 
նշանակութիւն ունի քաղաքական լուծումը: Թէ-

պէտեւ մարտական ուժը չունինք, սակայն ու-
նինք միասնակամութեան ուժը: Երբ Հայ Դատի 

յանձնախումբը, Հայաստանի Հանրապետութեան 

նախագահն ու մեր երկու վեհափառ հայրա-
պետները կը միջամտեն մեծ պետութիւններու 

մօտ, որ դադրի այս անօրէն արշաւը դէպի Քե-
սապ, վստահաբար շուտով արդիւնքի պիտի 

հասնին, ու Քեսապ պիտի վերագտնէ իր բնա-
կանոն վիճակը: 

Մաղթելով եւ յուսալով, որ շատ շուտով քե-

սապցի կամ ոչ, բոլորս միասին շուրջպար բռնած 
կ՛երգենք ու կը պարէնք՝ 

«Կարմիր ֆստան հագուծ է, 
Հէլէ հէլէ հէլլէ նիննօ է»՝  

ազատագրուած Քեսապի մէջ: 

 

Քեսապն Ու Քեսապցին 
 

Պօղոս Շահմելիքեան 

Վերջին քանի մը շաբաթներուն, Խրիմի հար-

ցով Ռուսիոյ «խրատներ» չզլացող եւ ապա 
անոր դէմ պատժամիջոցներ սահմանած Միաց-

եալ Նահանգներու իշխանութիւնները կը շա-

րունակեն լուռ մնալ Քեսապի հայութիւնը դարձ-
եալ տարագրութեան մղած՝ «Քայիտա»ի զինա-

կիցներուն ձեռքով ու Թուրքիոյ օրհնութեամբ եւ 
աջակցութեամբ իրականացուող միջազգային 

շարք մը օրէքներու խախտումներուն դէմ: 
Միամտութիւն պիտի ըլլար ակնկալել, որ 

Ուաշինկթըն առաջին օրէն իսկ խստօրէն դա-

տապարտէր իր վաղեմի դաշնակիցին եւ իր 
ոխերիմ թշնամիին միջեւ համագործակցութեան 

միջոցաւ իրականացուող յառաջխաղացքը, 
որուն ռազմավարական նպատակն է՝ երկրին 

միւս կողմը սուրիական բանակին յաջորդական 

յաջողութիւններուն թափը զսպել: Սակայն, 
«կայսեր մերկութիւն»ը, այս պարագային, բա-

ցայայտ է բոլորին, որովհետեւ ան լուռ կը մնայ, 
մինչ իր կողմէ քաղաքակրթութեան թշնամի 

որակուած կազմակերպութեան համակիր զին-
եալները կը համագործակցին Ուաշինկթընի 

կողմէ Միջին Արեւելքի միւս երկիրներուն հա-

մար տիպար նկատուող Թուրքիոյ հետ, տեղա-
հան ընելու համար Քեսապի բնակչութիւնը: 

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Պարաք 

Օպամա Երեքշաբթի օր կը պնդէր, թէ Ռուսիա 
կորսնցուցած է իր անցեալի հեղինակութիւնը՝ 

Խրիմը իրեն կցելու քայլը նկատելով Մոսկուայի 
վարկը բարձրացնելու ձախող փորձ մը, «մոռ-

նալով» յատկապէս վերջին տասնամեակներուն 
ընթացքին ամերիկեան արկածախնդրական 

արտաքին քաղաքականութեան պատճառած 

վնասները՝ ամերիկեան միջազգային վարկին: 
Համոզելու եւ խոստումներէ խուսափելու իր 

ձիրքով յայտնի նախագահը, նախքան Ռուսիոյ 
հեղինակութեամբ մտահոգուիլը, պէտք է իր 

վարկին մասին մտածէ եւ գիտակցի, թէ չի կըր-

նար իր հեղինակութիւնը զօրացնել, երբ կը շա-
րունակէ երկու չափ, երկու կշիռ գործածել իր 

դաշնակիցներու եւ հակառակորդներու արարք-
ներուն հակադարձելու համար: 

Խլացնող Լռութիւն 
Գէորգ Մանոյեան 



Շար. Էջ 13   

Յակոբ Պալեան 

 ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՄԱՐՏ 2014                                                                                                                                 ՏԵՍԱԿԷՏ  11

Վերջապէս բարոյական մխիթարութեան ճախ-
ճախուտէն դուրս գալու մտածումներ կան: 

Բարոյական մխիթարութիւնը` Ցեղասպանու-
թեան ճանաչումը այս կամ այն երկրի կամ այս 

կամ այն քաղաքապետութեան կողմէ: Փուչիկա-

յին եւ հովահարային աղմկարարութիւնը մոռաց-
ման մղեց հայոց ազգային էական հարցը, որ 
հայրենահանումն էր եւ է: Մարդիկ իրենց ամպա-
գորգոռ ճառերէն դուրս ձգեցին ՀԱՅՐԵՆԱՀԱՆՈՒՄ 

բառը: Պէտք է հասկնալ, որ այդ իմացումով հրա-

պարակ գալ` կը պահանջէ քաղքենիական ինք-
նագոհութիւններէ տարբեր յանձնառութիւններ, 

որոնք սոսկ յիշողութիւն չեն: 
Այս խորհրդածութեան սկիզբը արձանագըր-

ւած պարբերութիւնը, եթէ կարդացող եւ լսող ըլ-
լայ, կը պարտադրէ հիմնական վերատեսութիւն-

ներ` քաղաքական, մշակութային կողմնորոշման 

եւ կատարուած իրողութիւններու բազմամակար-
դակ խնդիրներու պարագային: Զարմանալի է, որ 

վերատեսութեան հիմնարար մտածումը չի գար 
ո՛չ Հայաստանէն եւ ո՛չ ալ ցարդ հայկական հար-

ցին այս կամ այն ձեւով տիրութիւն ըրած բազմա-

գոյն սփիւռքներէն: Ան կու գայ հայկական մշա-
կութային եւ քաղաքական անցեալի մեծ կեդրոն 

Պոլիսէն, նոյնիսկ եթէ ան այսօր կը կոչուի Իս-
թանպուլ: 

Արդարեւ, մեր բարդ պատմութեան մէջ խա-
ղաղութիւնը հազուադէպ է, անկարելի թուացող 

պերճանք: Բայց մինչեւ 1915 տարբեր հաւաքա-
կանութիւն էինք, եւ անկէ ետք տարբեր հաւաքա-
կանութիւններ ենք, մէկ էինք, հիմա` կտրատ-
ւած եւ բազմաթիւ: Պոլիս լոյս տեսնող «Ակօս» 
թերթի խմբագիրը, իր արտայայտութեամբ, հան-

դէս կու գայ որպէս պատմաքաղաքական մտա-

ծող, նոյնիսկ եթէ այդ մտածումները հրապարակ-
ւած են հարցազրոյցի մը սահմաններուն մէջ: 

«... Ես այդ երկրի վրայ իմ գոյութիւնը պահել 
էի մինչեւ 1915: Մինչեւ 1915 ես իմ երկրի մէջ էի 
ու նշանակութիւն չունի, թէ այդ երկրի վրայ ինչ 
դրօշակ կը ծածանուէր, կամ իմ աշխատանքի 
հարկը հայոց թագաւորը կը ստանար, թուրքի 
սուլթանը թէ` ռուսաց ցարը. սա նշանակութիւն 
չունի»: Ազգի համար հողն էր հիմնականը, աւելի 

քան համրանքը, որքան որ ալ զարմացնող թուի 
այս հաստատումը, որ տրամագծօրէն կը հակա-

դըրուի Ցեղասպանութեան զոհերու ոգեկոչումով 

տասնամեակներէ ի վեր տեւող աղմուկին, որ այս 
կամ այն ձեւով մեր դժբախտութիւնը ճանչնալու 

համար գութ կը հայցէր… ճանաչումով` Ցեղաս-
պանութեան ճանաչումը դարձնելով քաղաքա-

կան ֆեթիշ: 
Չէր խօսուեր ԱԶԳԻ ՄԸ ՀԱՆԴԷՊ ԳՈՐԾՈՒԱԾ 

ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՈՃԻՐԻՆ ՄԱՍԻՆ, ՈՐ ՀԱՅՐԵՆԱՀԱ-

ՆՈՒՄՆ ԷՐ: Եւ հայրենահանումը իրականացու-
ցած պետութեան սահմաններուն մէջ ապրած 

հայն է, որ իրաւութեամբ հրապարակ կու գայ եւ 

ճշդում կ՛ընէ` պատմութեան գնացքը իր գծին 
վրայ դնելու արտակարգ յանդգնութեամբ: Ազգ 

էինք մինչեւ 1915, զայն գոյացնող բոլոր երանգ-
ներով: 1915-էն ետք, բախտաւոր պարագային 

դարձանք կրօնական համայնքներ կամ գաղութ-
ներ, կամ ընդունելի ըլլալու համար` աղաղակ-

ւող «ծագումով հայեր», երբեմն ալ` այս կամ այն 

տոկոսով հայեր: 
«Ինձ համար նշանակութիւն ունի իմ ծագած 

հողին վրայ հայերէն լեզուով խօսելը. մենք 3000-
4000 տարուան մասին ենք խօսում, որն այսօր 
ցամաքել է: Մեր համար ամենադժուար տանելի 
երեւոյթը սա է. մենք պատմութեան մէջ շատ 
թուով զոհեր ենք տուել, ու հարցը այդ 1.5 միլիոն 
նահատակներու ցաւը չէ. այդ 1.5 միլիոն նահա-
տակները մենք միշտ էլ տուել ենք», կ՛ըսէ 

«ԱԿՕՍ»-ի խմբագիրը: Միամիտ պէտք չէ ըլլալ: 
Ազգի մը լեզուն թաղարի մը մէջ պահպանուող 

արեւադարձային ծաղիկի մը նմուշ չէ, նոյնիսկ 

երբ կը յաջողինք զայն աճեցնել: Նոյնիսկ տիրա-
պետուած, ինքնութիւն պահած էինք` պահելով 

լեզուն: Այսօր ինչո՞ւ կը կուրանանք եւ չենք տես-

ներ, որ կորսնցնելէ ետք հողը, մեր անկարողու-
թեամբ, թեթեւսոլիկութեամբ, ինչո՞ւ չըսել` վա-

տութեամբ, կը կորսնցնենք լեզուն: Այս վատու-

թեան կը հագցնենք յառաջդիմութեան կամ յաջո-
ղութեան շապիկ, որ ուրիշ բան չէ, եթէ ոչ` ուրիշ-

ներու կողմէ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով 
պարտադրուած զսպաշապիկ, զոր կը կրենք ինք-

նագոհութեամբ: 

«Հարցը մեր հայրենիքէն զրկուելն ու Արժան-
թին կամ Ուրուկուէյ աքսորուելն է»: Կամ մոլորա-

կի յայտնի կամ անյայտ կողմերը: 
Հարցը ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆն է, ոչ միայն 

Հայաստանի Հանրապետութիւն եւ Արցախ, այլ 
նաեւ` ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ: 

Այլ խօսքով, էականը Ցեղասպանութեան ճա-

նաչումը կամ անորոշ բովանդակութեամբ հա-
տուցում(ներ)ը չէ, այլ` հայրենահանման հակա-

ռակ ուղղութեամբ ընդգրկուած ուղին, որ հայրե-
նադարձութիւնն է, եւ այսօրուան եւ վաղուան 

իրաւ քաղաքականութիւնը: Խարխափումները եւ 

մանր քաղքենիական պատշաճեցումներու ինք-
նագոհութիւնը վերջ պէտք է գտնեն: Այսինքն 

հայոց հայրենիքի կորուստը դուրսէն պէտք չէ 
դիտել, անոր վրայ հեռաւոր հարուստ ազգականի 

հայեացք պէտք չէ ունենալ: 
Երբեմն կը յիշեմ Վիքթոր Հիւկոն, որ կ՛ըսէր, 

թէ` «կարմիր գլխարկ դրի հին բառարանին»: 

Պիտի դնե՞նք «կարմիր գլխարկ»… ի՜նչ ի՛նչ բա-
ներու… 

Յոռեգոյն Ցեղասպանութիւնը`  

Հայրենահանումը 

Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նա-
խարարութիւնը անցեալ տարուան Դեկտեմբերին 

խումբ մը մասնագէտներ եւ վերլուծաբաններ 
հրաւիրած էր Երեւան` քննարկելու սփիւռքի փո-

փոխուող դերը հայրենիքի նկատմամբ: «Յարա-
փոփոխ աշխարհ, փոփոխուող սփիւռք» խորա-

գիրով կլոր սեղան-քննարկման մասնակիցները 

եկած էին` Միացեալ Նահանգներէն, Ռուսիայէն, 
Արժանթինէն, Գերմանիայէն, Ուքրանիայէն, Լի-

բանանէն եւ Հայաստանէն: 
Քննարկումը նուիրուած էր սփիւռքի կազմու-

թեան, առկայ մարտահրաւէրներուն, Հայաստան-

սփիւռք գործակցութեան, Հայաստանի եւ սփիւռ-
քի միջեւ առաւել սերտ համագործակցութեան 

կատարելագործման, աշխատանքի նոր ձեւերու 
եւ միջոցներու փնտռտուքին ու հեռանկարնե-

րուն: Ստորեւ կը ներկայացնեմ հատուածներ 
հանդիպման ժամանակ ունեցած իմ ելոյթէս. 

Հայաստանի անկախացումէն ետք սփիւռքը 

կանգնեցաւ բոլորովին նոր կացութեան մը առ-
ջեւ: Շատ մը սփիւռքահայեր անակնկալի եկան 

ազատ Հայաստանի վաղեմի բաղձալի երազանքի 
յանկարծակի իրականացումէն: Նոր բառեր յայտ-

նըւեցան անոնց բառապաշարին մէջ. Արցախ, 

երկրաշարժ, շրջափակում, արձանագրութիւն, 
ընդդիմութիւն, համաձայնական կառավարու-

թիւն, իշխանափոխութիւն: 
Սփիւռքահայերու մեծ մասին համար շատ 

դժուար էր տարանջատել անհատի, համայնքի 

կամ կազմակերպութեան գործողութիւնները պե-
տութեան իրաւասութիւններէն եւ պարտաւորու-

թիւններէն: Միաժամանակ, Հայաստանի նոր ղե-
կավարները լիովին չըմբռնեցին սփիւռքահայե-

րու հայրենասիրական զգացումները, փափաք-
ներն ու իղձերը, եւ ասոր իբրեւ հետեւանք` անա-

խորժ խրամատ յառաջացաւ երկու կողմերուն 

միջեւ: 
Հարցը աւելի բարդ է, քանի որ սփիւռքը միա-

ձոյլ գոյութիւն չէ, այլ կազմուած է բազմաթիւ եւ 
բազմատեսակ սփիւռքներէ, իւրաքանչիւրը ունի 

իր առանձնայատկութիւնները` հաստատուելով 

եւ ապրելով տարբեր ժամանակաշրջաններու, 
օտար երկիրներու մէջ եւ գոյատեւելով տարբեր 

լեզուամշակութային ազդեցութիւններու տակ: 
Երբ Հայաստանի մէջ լրագրողները ինծի կը 

հարցնեն այս կամ այն հարցին վերաբերեալ 
սփիւռքի տեսակէտներու մասին, ես կը դժուա-

րանամ պատասխանելու: Ինչպէ՞ս կրնայ ոեւէ 
մէկը ընդհանրական ներկայացնել եօթը միլիոն 

սփիւռքահայերու բազմաբնոյթ տեսակէտները: 
Սփիւռքի մեծամասնութեան կարծիքը արտացո-

լացնելու համար պէտք է կազմակերպել համա-

հայկական կառոյց մը կամ ընդլայնել «Հայաս-
տան» համահայկական հիմնադրամի գործա-

ռոյթները հանգանակութենէն անդին կամ ալ 
ստեղծել բոլորովին նոր կառոյց մը, որ ներկա-

յացնէ Հայաստանէն եւ Արցախէն դուրս ամբողջ 

աշխարհի հայութիւնը` «Մէկ հայ, մէկ քուէ» 
սկզբունքի հիման վրայ: Այս ձեւով ընտրուած 

ներկայացուցիչները իրաւասու կ՛ըլլան խօսելու 
սփիւռքահայերուն անունով եւ պարբերաբար 

հանդիպումներ ունենալու Հայաստանի ու Արցա-
խի ղեկավարութիւններուն հետ` ճշդելու համազ-

գային առաջնահերթութիւնները եւ խորհրդակ-

ցելու խնդրայարոյց հարցերու շուրջ: 
Հայ ժողովուրդի բոլոր երեք թեւերու (Հայաս-

տան, Արցախ եւ սփիւռք) ղեկավարները կրնան 
այնուհետեւ քննարկել իրենց դիրքորոշումները 

եւ համաձայնիլ դերերու բաժանումին շուրջ: Այս-

պիսի քաղաքակիրթ եւ ազգային շահերէ բխող 
մօտեցումը նախընտրելի է, քան` յարատեւ ներ-

քին պայքարներն ու բախումները, որոնք երբեմն 
տեղ կը գտնեն, ինչպէս եղաւ հայ-թրքական ար-

ձանագրութիւններու ստորագրութեան ատեն: 

Նախընտրելի է, որ Հայաստանի իշխանու-
թիւնները աւելի նրբանկատ ըլլան սփիւռքահա-

յերը յուզող կարեւոր հարցերու նկատմամբ եւ 
խորհրդակցին անոնց հետ նախքան այդ հարցե-

րուն շուրջ վերջնական որոշումներ կայացնելը: 
Հասկնալի է անշուշտ, որ Հայաստանի ղեկա-

վարները պարտաւոր չեն ընդունիլ երկրի սահ-

մաններէն դուրս գտնուող ոեւէ մէկուն հրահանգ-
ները: Բոլոր հարցերուն շուրջ վերջնական որո-

շում կայացնելու ատեն, այնուամենայնիւ, անոնք 
բարոյական եւ ազգային պարտաւորութիւն ու-

նին` նկատի ունենալու սփիւռքահայ գլխաւոր 

կազմակերպութիւններու դիրքորոշումը` սփիւռ-
քի ընտրովի կառոյցի բացակայութեան պայման- 

Հայաստանի Եւ Սփիւռքի Միջեւ Փոփոխուող 

Փոխյարաբերութիւնները 

«… Ես այդ երկրի վրայ իմ գոյութիւնը 
պահել էի մինչեւ 1915: Մինչեւ 1915 ես իմ 
երկրի մէջ էի ու նշանակութիւն չունի, թէ այդ 
երկրի վրայ ինչ դրօշակ կը ծածանուէր, կամ 
իմ աշխատանքի հարկը հայոց թագաւորը կը 
ստանար, թուրքի սուլթանը, թէ ռուսաց ցարը. 
սա նշանակութիւն չունի: Ինձ համար 
նշանակութիւն ունի իմ ծագած հողին վրայ 
հայերէն լեզուով խօսելը. մենք 3000-4000 
տարուան մասին ենք խօսում, որն այսօր 
ցամաքել է: Մեր համար ամենադժուար 
տանելի երեւոյթը սա է. մենք պատմութեան 
մէջ թուով շատ զոհեր ենք տուել, ու հարցը 
այդ 1.5 միլիոն նահատակներու ցաւը չէ. այդ 
1.5 միլիոն նահատակները մենք միշտ էլ տուել 
ենք: Հարցը մեր հայրենիքէն զրկուելն ու 
Արժանթին կամ Ուրուկուէյ աքսորուելն է»: 

Բագրատ Էսդուկեան 
«Ակօս» թերթի հայերէն բաժնի խմբագիր, 

Պոլիս 
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Յունահայ մեր իրականութեան մէջ երեք բա-

ռարաններ հրատարակուած են 1922-ի Փոքր Աս-
իոյ աղէտէն ետք, երբ գաղութը, իբրեւ ուրոյն ու 

կազմակերպ հաւաքականութիւն, հիմնուեցաւ 

պատմականօրէն յաջորդական հանգրուաններով 
եւ մօտ հարիւրամեակէ մը ի վեր իր գոյութեան 

պայքարը կը շարունակէ ամէնօրեայ դժուարին 
պայմաններու մէջ: 

Յունարէնէ-հայերէն առաջին բառարանը 335 
փոքրածաւալ էջերէ բաղկացած` հայերէնի ուսու-

ցիչ, հրատարակիչ ու գրավաճառ Արմենակ Յ. 

Գարանֆիլեանի առձեռն բառգիրքն է, լոյս տե-
սած` 1930-ին: Այս գիրքը աւելի քան կէս դարէ ի 

վեր հրապարակի վրայ չի գտնուիր սպառած ըլ-
լալու պատճառով: Ի դէպ, անցնող տասնամեակ-

ներուն համապատասխան երկու լեզուներու բա-

ռամթերքը անհամեմատօրէն ճոխացած, անոնց 
գործածական իմաստները ժամանակակից հոլո-

վոյթի ենթարկուած ու լեզուաբանական յարաբե-
րակցութիւնները պատշաճեցուած են բառագի-

տական արդի եղափոխութիւններու պէսպիսու-
թիւններով: 

Երկրորդ բառարանը` յունարէնէ-հայերէն եւ 

50.000 բառերէ կազմուած մեծածաւալ բառարան 
մըն է, 1240 էջերով, հրատարակուած 1999-ին, 

տոքթ. Խաչիկ Կարինեանի կողմէ: Նոյն բառարա-
նը մուտք գործեց մեր կեանքին մէջ եւ իր անա-

ռարկելի օգտակարութիւնը ունեցաւ ոչ միայն յու-

նահայութեան լեզուական նահանջ դիմագրաւող 
նոր սերունդներուն, այլեւ վերջին 20 տարինե-

րուն` Հայաստանէն, Արցախէն, Ազրպէյճանէն ու 
Վրաստանէն Յունաստանի ողջ տարածքին հաս-

տատուած մօտ 60,000 հայերու: (Վերջին քանի մը 

տարիներուն դժուար է ճշդել Յունաստան մնա-
ցողներու թիւը: Կարգ մը գնահատումներու հա-

մաձայն, այս թիւը իջած է կէսի): 
Արդարութեան սիրոյն պէտք է նշել նաեւ, որ 

15 տարի առաջ, իր ժամանակի հայագիտական 
անհրաժեշտութիւններէ բխող, շուրջ 25,000 բա-

ռերէ բաղկացած ու տարիներու աշխատանքի 

պտուղ հանդիսացող բառարան մը պատրաստե-
լու աշխատանքը խնդրուեցաւ 2012-ին մահացած 

Նուպար Աճէրեանէն: Այս բառարանի հրատարա-
կութեան ճակատագիրը յաջորդական թերացում-

ներու պատճառով չիրականացաւ եւ բառարանը 

չհրատարակուած՝ շարուած վիճակի մէջ կը մնայ 
հանգուցեալի կնոջ` Շաքէին մօտ: 

Հայերէն-յունարէն բառարանի մը զգալի պա-
կասը եկաւ գոցելու գրագէտ-թարգմա-

նիչ Սարգիս Աղապատեանի եւ երկարամեայ 
վաստակաւոր դաստիարակ ու հայկական վար-

ժարաններու տնօրէն Կիրակոս Մկրտիչեանի 

կողմէ պատրաստուած ու «Արմենիքա»  պարբե-
րաթերթի հրատարակութեամբ` գրագէտ-դաս-

տիարակ-լեզուաբան ու դասագրքերու հեղինակ 
Յարութիւն Քիւրքճեանի հիւթեղ նախաբանով: 

Գիրքի առաջին էջերուն մէջ լոյս տեսած են  

հեղինակներուն ամփոփ կենսագրականները. 
յաւելեալ` բառարանի պատրաստութեան աղ-

բիւրներու ցանկը, հայկական այբուբենը, ինչպէս 
նաեւ` հրատարակութեան առիթով Սերգօ Աղա-

պատեանի խօսքը: Վերջին էջերուն մէջ լոյս տե-

սած է յատուկ անուններու օգտակար ու լուսա-
բանիչ ցանկ մը: 

* * * 
Բառարանները հիմնուած են ժողովուրդներու 

կեանքին ու պատմութեան վրայ, ուստի եւ կը 
պատկանին իրենց ու անցնող-գացող իրազեկ 

ժամանակներուն` գոհացնելով կրթա-դաստիա-

րակչական թիրախներ, իմաստասիրական ու-
ումնասիրութիւններ, հետազօտութիւններ, ինչ-

պէս նաեւ` լեզուական զգայնութիւններու պա-
հանջներ. կը փրկեն անցեալը, այլ նաեւ` այժ-

մէականութիւնը. դեռ չենք խօսիր ապագայի մա-

սին, քանի ժամանակը, ժամանակները, բնական 
տարողութեան ըմբռնումով մը կը խտացնեն 

եղածներուն, ու դեռ` աննախատեսելի ըլլալիք-

ներու բացայայտումներ: Բառերը կը հիմնուին 
դէպքերու, եղելութիւններու վրայ եւ նոյն չափով 

ալ կը բնորոշեն իրենց ուսողական պարագիծը: 

Կեանքի ճշմարտութեան վկայութիւնը ամէն 
վայրկեան մտային մարզանքի հետ ենթակայու-

թեան մը կապուած է, մէկը միւսին լրացնելու հիւ-
րընկալող գաղտնիքի մը վերծանումով: 

Լեզուն բանիմացօրէն կը մարմնաւորէ յառա-
ջապահ մտածումը. մտածումը կը դրսեւորուի 

լեզուով. լեզուական արտայայտութիւնը մեկնո-

ղական իմաստի ու իմացականութեան արտա-
յայտութիւն է, որ երբեմն մեռած բառերն ալ կը 

կենդանացնէ: Չի բաւեր լաւ պատմութիւն, լաւ 
մշակոյթ, կրօն, փիլիսոփայութիւն ունենալ` 

առանց բառարանի. ընդհանրապէս առանց գիր-

քի ու գրադարանի օգնութեան: Բառերը ջիղ 
ունին, արիւն պարունակող երակ ունին եւ 

արիւնն է, որ կը խօսի, խօսուն կերպով կ՛ար-
տայայտուի բառերու շնչող բջիջներու ընդմէջէն: 

Լեզուն կը տրամադրէ իրերայաջորդ երկու դի-
մերես` գրական, այլեւ գաղափարական յատկա-

նիշներով կառուցուած: Մեր ազգը իր ճակատա-

գիրը կապեց իր լեզուին եւ մեր լեզուն` իր ազ-
գին: Լեզուն ցոյց կու տայ իր զուգընթաց ծա-

գումը, մե՛ր ծագումը: Լեզուն մեր ազգի անքակ-
տելի ու անփոխարինելի մասնիկն է: Հայոց լե-

զուն համաշխարհային հնաւանդ լեզուական 

պատմութեան մէջ պարզ փակագիծ մը չէ: Մտա-
բերա՞ծ ենք, թէ ո՛ւր կը հասնի մեր լեզուական 

արժէքային իմաստը` առանց լեզուի մը վաւերա-
կան նախատիպի գնահատումին: 

Ի՛նչ որ լեզուի մէջ, լեզուով կ՛ըլլայ, իմացա-

կան յեղափոխութիւն է: Նախ եւ առաջ գոյն կու 
տայ պատմութեան, մշակոյթին, յիշողութեան, 

ազգի մը գաղափարական ու ամէն տեսակի 
խորհրդանշական դրօշներուն: 

Իմացէք. Փափուա Կուինէայի մէջ 820 բար-
բառներ կը խօսուին, բայց հարազատ լեզուով 

բառարան մը չկայ: Երկրի պաշտօնական լեզուն 

անգլերէնն է, որ կը խօսուի բնակչութեան մէկ 
տոկոսի համեմատութեամբ միայն: Ըսէք, խընդ-

րեմ, փափուացիները ո՞ր հայրենիքի մէջ իրենց 
լեզուական հայրենիքը կը փնտռեն… 

Սիկիլիա կղզիին մէջ կը խօսուին 32 տարբեր 

բարբառներ, մէկը միւսին անհասկնալի, մէկը 
միւսէն տարբեր լեզուաբանական կառոյցով, կո-

րիզով ու իմաստով: Բայց Սիկիլիան միայն մէկ 
լեզուով բառարան ունի` իտալերէն: 

Հայերս բարեբախտութիւնը ունինք, տասնեակ 
բարբառներ ունենալով հանդերձ, լեզուական 

աւանդութիւնը խտացնելու մեր ազգային նկա-

րագրի եւ անոր արժէքները գնահատելու այն փի-
լիսոփայութեան մէջ, որ լեզուն կը խօսի ամէն 

ինչի առջեւէն ու ետեւէն: Լեզուն ճամբայ կը բա-
նայ, որպէսզի մենք ուղիղ քալենք` ամբողջաց-

նելով մեր քաղաքակրթական շահատենչութիւնը 

մարդկային կեանքի պատմութեան բովով: 
* * * 

Հայութիւնը կը գտնուի տարաշխարհիկ խաչ-
մերուկի մը մէջ. ո՞ւր է իր պատգամող խօսքը: 

Ահա, հո՛ս է: Մտաւորականը առանձին չի կրնար 

ապրիլ. ինքնաբուխօրէն ու բնական ճամբով քա-
ղաքական իր մշակոյթը կը դրսեւորէ զանազան 

ու տարբեր բեղմնաւոր ձեւերով: Այս բառարանի 
պատրաստութեան շարժառիթը մտաւորական 

ինքնայատուկ պատկերացումի մը փաստն է: 
Փաստը փաստագրուած արձանագրութիւն մը չէ 

միայն, այլ` ինքնավարժ ստեղծագործութիւն 

ապացուցող վկայութիւն: Այդ վկայութիւնը մտա-
ւորական ինքնութիւն կը հաւաստիացնէ իր բոլոր 

համեմատութիւններով: 
Իւրաքանչիւր բառարան, դասագիրք, կամ 

որեւէ գրական գործ` ճշգրիտ բան մը պէտք է 

տայ շահագրգիռ ընթերցողին. առանց որեւէ ար-
տայայտութեան ճշգրտութեան` բառերը կը կոր-

սընցնեն իրենց ստուգաբանող իմաստը, անջրդի 
ու խոպան տարածութեան կը վերածուին: 

Սովորաբար բառարանները կը բնորոշուին 

ծաւալով, քանակով, որակով: 
Բառարանը ամէն բանէ առաջ ու աւելի` ուժ է, 

երբ արմատական գիտութեամբ ու մասնագիտու-
թեամբ կ՛օգտագործուի. իսկ տկարութեան կը վե-

րածուի, երբ անգիտութեամբ կը թղթատուի, երբ 

մէկու մը կապը խզուած է իր լեզուին հետ: Բա-
ռարանը ուղեցոյց մը կը կազմէ, որպէսզի բառե-

րուն իմաստները ճշգրտօրէն մեկնաբանուին ու 
լուսաբանուին: 

Մեր լեզուն, բոլոր լեզուները, ժամանակ առ 

ժամանակ իրենց համար ճշդած կամ ճշդուած 
սահմաններէն անդին կը քալեն. այդ իմաստով 

ալ բառարանները տեւական շարժման ու զար-
գացման մէջ են: Զարգացումները պէտք ունին 

առողջ ու բարեբեր միջավայրի, ինչ որ արդիւնք է 
մասնագիտական գիտութեան ու բծախնդրու-

թեան: 

Որքան տարիները կ՛անցնին, հայերէնագի-
տութեան արժէքը այնքան կը տժգունի: Կը թուի, 

թէ որոշ անբաղձալի իրականութիւններու հետ 
պիտի պատրաստուինք հաշտուիլ. թերեւս հաշ-

տեցումի շարքը վերջ չունենայ եւ նորանոր անա-

կընկալներով ալ լեցուն ըլլայ: 
Այսպէս կը կորսուի պատմութեան ինքնաճա-

նաչումը, երբ լեզուն կը կորսուի, երբ լեզուն դի-
մագիծ կը կորսնցնէ: Ի՜նչ մեղք, երբ այս լեզուն 

հազարամեակներ կը խօսուի եւ այդ լեզուով գըր-
ւած է իր եւ ուրիշ ազգերու թանկագին պատմու-

թիւնը, իր փայլուն թէ տխուր հոսանուտներով: 

Լեզուն ինքնակերտ քաղաքակրթութիւն մը կը 
ստեղծէ: Քաղաքակրթութիւնն ալ մարդիկ կը 

ստեղծեն: Այսօր մեր քաղաքակրթութիւնը կը 
ճանչնանք շնորհիւ մեր լեզուին: Լեզուն ազգային 

քաղաքակրթութեան անբեկանելի ցուցանիշ է: 

Սարգիս Աղապատեանի եւ Կիրակոս Մկրտիչ-
եանի բառարանին մէջ մէկտեղուած բառերը զի-

րար լրացնող շարահիւսութեամբ կը ներդաշնակ-
ւին` յունական եւ հայկական տպաւորիչ բնու-

թեան միջավայրին հետ: Աշխարհ մըն է, որ չի 

մոռցուիր: Այս իրականութիւնը երեւակայական 
իրականութենէ մը աւելի իրապաշտ ու գործնա-

պաշտ տեսադաշտ մը կը պարզէ մեր առջեւ: Ճիշդ 
չէ անտեսել անոր ազնիւ մրցակցութեան առաւե-

լութիւնները եւ իր փոխանցող արժանիքի ծան-
րութեան մէջ չգնահատել զայն: 

Բառարանը պատրաստողներուն երախտա-

պարտ ենք. սնուցիչ այս գործը առանց ազգային 
յանձնառու դրդումներու եւ մտաւորական զգայ-

նութիւններու չ՛ըլլար: 
Խոստովանի՛նք: Մեր բախտը մեզի հանդէպ 

լաւ վերաբերուեցաւ: 

 Աթէնք 

Հայերէն-Յունարէն Բառարան. Բաց Պատուհան Դէպի Լեզու 

Եւ Քաղաքակրթութիւն 
Յովսէփ Պարազեան 



Մեր իրականութեան մէջ կան տարբեր «պա-

րունակով» հայեր: Եթէ մէկ կողմէ կան իսլամա-
ցած(ուած) հայեր, կան նաեւ քրտացածներն ու, 

տակաւին, արաբացածները: Եթէ տակաւին չհաշ-

ւենք այն բազմահազար (եւ թերեւս աւելի՞) հայե-
րը, որոնք ժամանակի ընթացքին եւ տարբեր 

հանգրուաններէ անցնելով` ձուլուած են հոս ու 
հոն` տարբեր երկիրներու ու գաղութներու մէջ: 

Հոն միայն պատմութեան արխիւները բանալով 
է, որ կը գտնես անոնց արմատները, թէ` անոնք 

ժառանգորդներն են ազգային ու հին աւանդ 

ունեցող ժողովուրդի մը: 
Այս երեւոյթները մեր պատմութեան անցած 

«սեւ» փորձառութիւններուն հետեւանքներն են` 
հայութեան եւ հայրենիքի վրայ կատարուած յար-

ձակումներ, տեղահանութիւններ, իսկ ամէնէն 

ահաւորը` ցեղասպանութիւն, հայրենի հողէն 
արմատախիլ ըլլալ, կորսնցնել Արեւմտահայաս-

տանն ու Կիլիկիան: Ցրուեցանք քիչ մը ամէն 
տեղ, թէեւ կրկին կազմաւորուեցանք եւ կազմա-

կերպեցինք մեր սփիւռքեան կեանքը, բայց մնաց 
ու տակաւին դամոկլեան սուրի նման մեր վերեւ 

կախուած կը մնայ ձուլումի ու այլասերումի երե-

ւոյթն ու վտանգը, իսկ ասոնց իբրեւ հետեւանք` 
լեզուն եւ արմատներուն կառչածութիւնը կորսըն-

ցընելու իրավիճակը: 
Ֆայեզ Ժըրժեսը ծնած է Պաղտատ, 1966-ին: 

Մօրը` Էւլինի ընտանիքը եղած է հայ, որ Մարտի-

նէն տեղահանուած է Ցեղասպանութենէն ետք եւ 
հաստատուած` Պաղտատ, Իրաք: Կարելիութեան 

սահմաններուն մէջ Էւլին փորձած է հայ մեծնալ, 
բայց իրեն վիճակուած է ամուսնանալ տեղացիի 

մը հետ եւ կազմել բազմանդամ ընտանիք մը` 

հինգ զաւակներէ բաղկացած: Ֆայեզ միակ մանչ 
զաւակն է` չորս քոյրերու կողքին: 

Ֆայեզ չէ ճանչցած իր հայրը: Երեք ամսուան 
էր, երբ իրաքցի հայրը կորսնցուցած է եւ ճաշա-

կած է որբ մեծնալու դառն իրականութիւնը: Բայց 
ասիկա թափ տուած է մօրը, որպէսզի Ֆայեզին 

դաստիարակութեան մէջ աւելի արմատանայ 

հայկական ինքնութիւնը: Այսպիսով կը սկսի Ֆա-
յեզի հայկական ինքնութեան ճանաչման եւ կազ-

մաւորման գործընթացը: 
1970-ական թուականներուն փոքր պատանի 

Ֆայեզ կը հասնի Այնճար` Լիբանան եւ կ՛ընդուն-

ւի հայ կաթողիկէ վարժարան` իբրեւ գիշերօթիկի 
սան: «Այնճարը եղաւ իմ հայկական ինքնու-

թեանս կերտումին կարեւոր շրջանը: Հոն է, որ 
սրտիս ու հոգիիս մէջ լեցուեցաւ հայուն հպար-

տութիւնը», կ՛ըսէ Ֆայեզ: Իսկ հպարտութի՞ւնը… 
Ֆայեզի անգիր ըրած առաջին փոքր բանաստեղ-

ծութենէն փոխանցուած է. «Հայ եմ ես, հայ եմ ես, 

քաջ Վարդանին թոռն եմ ես»: «Վարդանի թոռը» 
ըլլալու գիտակցութեամբ եւ հայերէն տառերն ու 

լեզուն սորվելու իրողութեամբ, գէթ սկզբնական 
շրջանին, Այնճարը կարեւոր դեր կ՛ունենայ Ֆա-

յեզի կեանքին մէջ: 

Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմին 
(1975-1976) Ֆայեզ ստիպուած կ՛ըլլայ վերադառ-

նալ Պաղտատ: Իրաքի մէջ փորձառութիւնը կ՛ըլ-
լայ «խառն»: Կ՛անջատուի հայութենէն, սակայն 

ատիկա «դիտումնաւոր չէր», կը շեշտէ Ֆայեզ: 

«Կեանքի պայմանները շատ դիւրին չէին, Իրաքի 
մէջ որպէս հայկական գաղութ` շատ մեծ կարելի-

ութիւններ չունինք», կը շարունակէ ան: Ֆայեզ 
այսօր տակաւին կրնայ հայերէն կարդալ, բայց 

բառամթերքը եւ անոնց նշանակութիւնը բաւա-
կան մոռցած է: 

1995-ին Ֆայեզ կ՛ամուսնանայ Նաուալին հետ, 

կը կազմեն ընտանեկան բոյն մը: Նաուալը հայ-
կական Թիւֆենքճեան ընտանիքէն է, անոր ծնող-

ները Ցեղասպանութենէն ետք հաստատուած են 
Իրաքի հարաւային շրջաններ: Նաուալ եւ իր ըն-

տանիքը մաս կը կազմեն արաբացած հայերու 

խմբակին: 
Ֆայեզի, նաեւ` Նաուալի, ցաւը կը սկսի, երբ 

կ՛ունենան իրենց անդրանիկ մանչ զաւակը: Ան 

կը ծնի անկար ու հիւանդ: Ֆայեզ, որ արդէն ճա-
շակած էր որբութեան եւ առանց հօր գուրգու-

րանքի կեանքը, կը տագնապի իր զաւակին հի-

ւանդագին վիճակին ի տես: Իր զաւակին առող-
ջական այդ տագնապալի վիճակին հետ կը սկսի 

մեծնալ նաեւ Ֆայեզի ցաւը: 
Սակայն Ֆայեզի ցաւը զինք չ՛առաջնորդեր 

յուսահատութեան եւ յուսալքումի…: Ան սորված 
էր, որ «Վարդանի թոռ»-ն էր, եւ թէ ինք «քաջ» 

հայն էր: Ու տակաւին. «Մայրս մեզի պատմած էր 

տեղահանութեան ընթացքին իր ծնողաց կրած 
զրկանքներուն մասին», կ՛ըսէ Ֆայեզ: Ուստի կա-

րելի չէր, որ «ես յուսահատէի, երբ իմ մեծ ծնողքս 
կրցան ապրիլ այդ բոլոր կոտորածներէն ետք»: 

Ֆայեզ կը գիտակցի, թէ իր ցաւի կեանքը 

պէտք էր վերածել նուիրականութեան, ծառայու-
թեան` հաւաքական աշխատանքի համար: Այս 

իմաստով ան կը սկսի անդրադառնալ «կոչումի» 

մը, որ իր կեանքը պիտի դարձնէր նշանակալից 
եւ արժէքի գիտակցութեամբ լի: 

Ֆայեզ իր կոչումի վերածուած կեանքը կը դնէ 

ի սպաս եկեղեցական ու քրիստոնէական ծառա-
յութեան: Ան աստուածաբանական ուսում կը 

ստանայ եւ քառասուն տարեկանին կը ձեռնադ-
րըւի կղերական` ծառայելու համար Պաղտատի 

մէջ գտնուող Անկլիքան եկեղեցւոյ: Ան մինչեւ 
օրս իր ծառայութիւնը կը շարունակէ, նոյնիսկ 

երբ կեանքը դժուար է Իրաքի մէջ, եւ ամէն օր 

մահուան վտանգին ու սպառնալիքներուն մէջ է` 
ներառեալ որպէս քրիստոնեայ ներկայութիւն: 

Ֆայեզ լծուած է իրաքեան հայրենիքին ծառա-
յութեան: Եկեղեցւոյ կողքին կը գործէ փոքրիկ հի-

ւանդանոց մը, ուր բժշկական խնամք կը հայ-

թայթէ անխտիր բոլոր ժողովուրդին: Եկեղեցին 
ունի մանկապարտէզ մը, որուն աշակերտները 

մեծաւ մասամբ տեղացիներ են, եւ ուր կը սորվին 
նաեւ Քրիստոսի սիրոյ մասին: Ֆայեզ կը ծրագրէ 

մանկապարտէզի բաժանմունքը վերածել նախա-
կըրթարանի: Ան լծուած է քրիստոնեայ-իսլամ 

երկխօսութեան, քանի որ կը հաւատայ կրօննե-

րու եւ ինքնութիւններու գոյակցութեան, եւ որ 
Իրաքի մէջ կայունութիւն կարելի է հաստատել 

երբ կայ համերաշխութիւն: Նաուալը կանոնաւոր 
կերպով կը կազմակերպէ տիկնանց հաւաք` շա-

բաթական դրութեամբ, ուր քրիստոնեայ եւ իսլամ 

աւելի քան երեք հարիւր կիներ կը հանդիպին եւ 
կը սորվին իրարու հետ ապրիլ եւ գոյակցիլ` 

քրիստոնէական սիրոյ հասկացութեան մէջ: 
Բայց եթէ կայ Ֆայեզի կոչումին խանդավա-

ռութիւնը, նոյնքան առկայ է նաեւ մտահոգու-

թիւնը: «Քրիստոնեայ ներկայութիւնը ալ աւելիով 
կը նուազի», կ՛ըսէ Ֆայեզ: «Չենք կրնար կասեց-

նել արտագաղթը»: 
Իրաքի քաղաքական անապահով վիճակնե-

րուն մէջ` գրեթէ ամէնօրեայ դրութեամբ ական-
ւած ինքնաշարժներու պայթումներ, որոնք մեծա-

թիւ զոհեր կը խլեն ու իսկական արհաւիրք կը 

ստեղծեն, «ի՞նչ կը զգաս երբ Իրաքի ներկայ այս 
վախ ու դողին մէջ կը շարունակես գործել», հար-

ցուցի: 
Ֆայեզի դէմքին վրայ ուրուագծուեցաւ փոքրիկ 

ժպիտ մը, որուն ետին կը տեսնէիր նոյնքան 

պատմութիւն եւ մտահոգութիւն: Կարելի եղաւ 
անոր դէմքին արտայայտութիւնը «ըմբոշխնել», 

որովհետեւ իբրեւ լիբանանցի կայ նաեւ իմ (մեր) 

լիբանանեան ապրած (տակաւին շարունակուող) 
կեանքի փորձառութիւնը` իր որոշակի նմանու-

թիւններով: 

«Երկիրը ամբողջ վնասի մէջ է», ըսաւ Ֆայեզ: 
«Եւ վնասին ո՛ր կողմն ալ որ դառնաս, շահ է: 

Ապահովութիւն չունինք եւ սորվեցանք մեր 
կեանքերուն խաղաղութիւն տալ` կեանքեր կեր-

տելով անապահովութիւններուն մէջ»: 

Իսկ խաղաղութեան կեանքե՞րը: Ֆայեզն է 
դարձեալ. «Մարդուն խաղաղութիւնը իր հոգիին 

մէջն է եւ Քրիստոսով է», եզրակացուց: 
Ու Ֆայեզ մինչեւ այսօր կը շարունակէ իր 

առաքելութիւնը` խաղաղութեան կեանքեր կեր-
տել ոչ խաղաղ եւ անապահով Իրաքի մէջ: 

Եթէ Ֆայեզի հետ հանդիպումս եղաւ քաջալե-

րական, բայց նաեւ` խոստմնալից: «Կարօտը ու-
նիմ կրկին հայերէն լեզուին տիրապետելու», 

ըսաւ Ֆայեզ: «Վերստին պիտի սորվիմ ու յիշեմ: 
Հայկական ինքնութիւնը ինծի համար ԱՐԺԷՔ է»: 

Ֆայեզ կը պատկանի փաղանգին այն նուիր-

եալներուն, որոնք իրենց ապրած (ու տակաւին 
ապրող) ցաւոտ կեանքերը վերածած են կոչումի: 

Եւ եթէ կոչումը մէկ կողմէ հաւաքական աշխա-
տանքի ու ծառայութեան համար է, բայց նաեւ 

ազգային ինքնութեան եւ անոր արժէքին ինքնա-
գիտակցութեան: Ինքնագիտակցութիւն մը, որ 

կոտորակուած ու խառնուած ըլլալով հանդերձ, 

անպայման դուրս կը ժայթքի որպէս ամուր եւ 
մղիչ ուժ: Ա՛յս ուժով է, որ ցաւոտ կեանքերը կը 

վերածուին կոչումի: 
Հայուն պատմութեան փորձն ու փորձառու-

թիւնն է ասիկա… ցաւոտ պատմութիւնը վերածել 

կոչումի` նուիրական կեանքի: 
Այս կոչումին մէջ է հայուն պատմութեան եւ 

կեանքի շարունակականութեան գրաւականը: 
 

ներուն մէջ: Ամէն պարագայի, Հայաստանի իշ-

խանութիւնները պատասխանատու են ազգին 
առջեւ իրենց տուած որոշումներուն համար: 

Անոնք կը գնահատուին, երբ ճիշդ որոշումներ կը 
կայացնեն եւ կը քննադատուին սխալներ գործե-

լու պարագային: 

Պէտք է նշել, որ սփիւռքի ընտրովի կառոյցի 
ստեղծումը թէեւ խիստ դժուար իրագործելի է, 

սակայն շատ աւելի ընդգրկուն եւ ներկայացուց-
չական է, քան` նշանակովի մարմինները կամ 

կազմակերպութիւնները, հակառակ անոնց ազ-

գանուէր աշխատանքին, զոր կը ներկայացնեն 
սոսկ իրենց անդամներուն: Անհրաժեշտ է ներ-

գըրաւել մեր ժողովուրդին լայն խաւերը, որպէս-
զի աւելի արդիւնաւէտ դառնան մեր ազգային 

աշխատանքները, մանաւանդ` այս օրերուն, երբ 
Ազրպէյճանը եւ Թուրքիան կը կազմակերպեն 

իրենց սփիւռքները եւ տասնեակ միլիոնաւոր տո-

լարներ կը ծախսեն խոչընդոտելու համար մեր 
արդար պահանջները Հայոց ցեղասպանութեան 

հարիւրամեակի նախաշեմին: 
Ինչպէս յաճախ կը սիրենք կրկնել` «Ազրպէյ-

ճանը քարիւղ ունի, Վրաստանը` ծով, իսկ Հայաս-

տանը` սփիւռք»: Սակայն անկազմակերպ եւ հե-
տըզհետէ հիւծուող սփիւռքը շատ քիչ արժէք կը 

ներկայացնէ մեր ազգային հարցերուն մէջ, ո՛չ 
կրնայ ինքն իրեն պահել եւ գոյատեւել, ո՛չ ալ 

օգտակար ըլլալ հայրենիքին: 

Բոլորս պէտք է հնարաւոր ամէն ինչ ընենք, 
որպէսզի հզօր հայրենիք եւ ուժեղ սփիւռք ունե-

նանք: Անոնցմէ իւրաքանչիւրին գոյութիւնը ու 
գոյատեւումը կախեալ է միւսին կենսունակութե-

նէն: Հակառակ սփիւռքի նախարարութեան ար-
դիւնաւէտութեան` պէտք է գիտակցինք, որ ան-

հրաժեշտ աշխատանքը այնքան վիթխարի է, որ 

ան դուրս կու գայ մէկ նախարարութեան կարո-
ղութիւններու ծիրէն: Խիստ պահանջ կայ Հայաս-

տանի ամբողջ ղեկավարութեան եւ ժողովուրդի 
մասնակցութեան եւ աջակցութեան համար, որ-

պէսզի սփիւռքահայերը զգան հայրենիքի հետա-

քըրքրութիւնը եւ հոգատարութիւնը իրենց հան-
դէպ: 
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Իրաքէն Առաքելութիւն. Ֆայեզին  

Ցաւը Եւ Կոչումը 
Հրայր Ճէպէճեան 

Շար. Էջ 11-էն  Հայաստանի եւ Սփիւռքի.. 
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Վարդան Թաշճեան 

Լուրը կայծակի արագութեամբ տարածուեցաւ 

կղզիին երաժշտասէր հասարակութեան մօտ։ 
«Los Angeles Philharmonic Orchestra under  

Zubin Mehta in Cyprus». Անհաւատալի։ Ուրկէ՞ 

ո՞ւր, հսկայական այս նուագախումբը Միջերկրա-
կանեան յարաբերաբար փոքր ու աննշան երկրի 

մը հողին վրայ։ 
Արդարեւ, Պարսկաստանի Շահին մասնայա-

տուկ հրաւէրով, Բէրսէբոլիսի նորաշէն վրանա-
քաղաքին մէջ, Պարսկական թագաւորութեան 

2500-Ամեակի տօնախմբութիւններուն մասնակ-

ցութիւն բերելու դէպի Թեհրան իր ճամբուն վրայ 
երկու օրուան ասուպային էջք մը պիտի կատա-

րէր Կիպրոս, այս հռչակաւոր նուագախումբը, ոչ 
նուազ հռչակ վայելող տինամիք իր նոր խմբա-

վարին՝ Զիւպին Մեհթայի առաջնորդութեամբ եւ 

աւելին՝ ելոյթ պիտի ունենար Նիկոսիոյ քաղա-
քապետարանի նորակառոյց գեղեցիկ սրահին 

մէջ, բարձր հովանաւորութեամբ՝ Կիպրոսի Հան-
րապետութեան Նախագահ Մակարիոս Արքեպիս-

կոպոսին։ 
Պրաւօ՛ մը չե՞ս տար մտայղացումին եւ կամ 

կազմակերպողներուն այս պարագային՝ Միաց-

եալ Նահանգներու Մշակութային Կեդրոնին, երբ 
շատ դիւրաւ, տրամաբանօրէն, կէս աշխարհ եւ 

Ատլանտեանը ճեղքելէն ետք, կարճատեւ այս կե-
ցութիւնը կրնար Փարիզի, Հռոմի, Աթէնքի, Անգա-

րայի կամ Թէլ Ավիւի նման քաղաքի մը մէջ կա-

տարուիլ։ 
Մինչեւ ոտքդ եկող առաջնակարգ այս նուա-

գողներու բացառիկ համերգէն զրկուիլ իսկական 
անբախտութիւն մը պիտի ըլլար ինծի համար, 

մանաւանդ երբ մեզ՝ հայերս հետաքրքրող եւ 

հպարտացնող երեւոյթով՝ նուագախումբի առա-
ջին ջութակահարը հայ մըն ալ էր, յանձինս՝ Վա-

րուժան Գոճեանի։ 
Տոմսերու վաճառման առաջին օրը, երբ տա-

կաւին շաբաթ մը կար համերգին, թատրոնի կի-
շէին առջեւ երկար շարք բռնած ժողովուրդին 

տեսարանը իր նմանը չէր ունեցած երբէք։  Միմի-

այն մեծ ու բազմամարդ քաղաքներու յատուկ 
երեւոյթ էր այդ։ Այսուհանդերձ «համբերութիւնը 

առաքինութիւն է» առածին անսալով շատ չան-
ցած ինքզինքս գտայ տոմսավաճառին պատու-

հանին առջեւ։ Դրամը տուի, բայց անոր դիմաց 

ստացած տոմսս ձեռքիս մէջ մասունքի մը պէս 
բռնած, սկսայ կարդալ, սերտել, նորէն կարդալ 

միանգամ ընդմիշտ վստահ ըլլալու համար որ 
իրականութիւնը կատակի մէջ չէր երազի հետ։ 

Իսկական խճողումը սակայն համերգին առա-
ջին գիշերն էր։ Ծովածաւալ բազմութիւն մը 

թատրոնի մուտքին եւ շրջակայքը, մինչ՝ ճամ-

բաներուն վրայ խոժոռադէմ ոստիկաններ հոս-
հոն կը փորձէին շրջագայութիւնը կանոնաւորել 

չափական ջղային շարժումներով եւ սուլոցնե-
րով։ Նախարարներ, դեսպաններ, երեւելի անձ-

նաւորութիւններ, մէկ խօսքով Կիպրոսի աւա-

գանին, գրեթէ ամբողջութեամբ հո՛ն էր, պահէ 
պահ սպասելով Նախագահ Մակարիոսի ժամա-

նումին։ Այդ օր Կիպրացին գէթ իրաւունք պիտի 
ունենար հաւատալու որ «Կիպրոսը աշխարհի 

կեդրոնն է», ինչ փոյթ թէ կարճ ատենուան մը 

համար եւ որոշ մէկ դասակարգի պատկանող 
մարդոց քմահաճ երեսը գէթ կը փայփայուէր ան-

սովոր կերպով, այս զգացումներու օրօրոցին 
վրայ… 

Իբրեւ Մելգոնեանի ուսուցիչ նոր ժամանած ըլ-
լալով Կիպրոս, 60-ական թուականներու կէսե-

րուն, ինծի ծանօթ մարդ չկար հսկայ այդ բազ-

մութեան մէջ բարեւ մը փոխանակելու, միտք մը 
արտայայտելու եւ մինակութեան գաղափարը 

վանելու համար։ Ուստի ուղղուեցայ ներս եւ տե-
ղաւորուեցայ աթոռիս վրայ, մխիթարութիւնս 

որոնելով հրամցուելիք երաժշտութեան մտեր-

մութեանը մէջ։ 
Շատ չանցած նուագախումբի անդամները 

մէկ առ մէկ մտան բեմ, սկսան գրաւել իրենց տե-

ղերը եւ ամէնէն վերջը մուտք գործող առաջին 
ջութակահարի օգնութեամբ՝ ձայն առնել իրենց 

գործիքներուն։  Ապա տիրեց քար լռութիւն։ 

Եւ ահա, արագ քայլերով, տիրակա՛ն, ինք-
նավստա՛հ, ժպտումերե՛ս ներս մտաւ անուանի 

մաէստրօն, ծափահարութիւններու տարափին 
տակ, յարգալիր խոնարհութիւն մը տուաւ դէպի 

ժողովուրդ երեք տարբեր ուղղութեամբ, բարձ-
րացաւ ղեկավարի փոքրիկ ամպիոնին վրայ ու 

դարձաւ նուագախումբին։ 

Գաւազանը ելաւ վեր եւ կայծակի պէս իջաւ 
վար։  Հարիւր եւ աւելի գործիքներու միահամուռ 

յանկարծական գոռումը թնդացուց սրահին պա-
տերը, երկրաշարժային կարճատեւ ցնցում մը առ-

թելով աջ ու ձախ, բնազդական ու բնական։ 

Վերացած էինք։ Շշմա՛ծ, մագնիսացա՛ծ, բոլո-
րիս աչքերը սեւեռուած՝ Մէհթային կայտառ, 

առոյգ, լարուած ու առինքնող շարժումներուն 
վրայ։  Ո՛չ գրակալ, ո՛չ նօթագրութեան գիրք իր 

առջեւ։ Ուշադրութիւնը՝ ամբողջութեամբ նուա-
գողներուն, ի՛ր եւ  նուագախումբին փոխադարձ 

հաղորդակցութիւնը պահելով գերագոյն մակար-

դակի վրայ։ 
Չէի կրնար երեւակայել, որ այս խումբը տարի-

ներ ետք դարձեալ տեսնելու առիթը պիտի ունե-
նամ, այս անգամ իր իսկ ծննդավայրին՝ Լոս Ան-

ճէլըսի Hollywood Bowl-ի բացօդեայ ընդարձակ 

ամփիթատրոնին մէջ, աստղերու տակ, Carlo Ma-
ria Guilini-ի ղեկավարութեամբ։ Հոն, փոքր խցիկ-

ներու մէջ, բեմէն հարիւր եւ աւելի մէթր հեռա-
ւորութեան վրայ, մթնոլորտը հաճելի էր, այո՛, 

ընտանեկա՛ն, մանաւանդ՝ ուտելիքներու եւ կամ 

խմիչքներու արտօնութեամբ, բիքնիքի նման։  
Սակայն՝ խմբավար-նուագող մրջիւնի մեծու-

թեամբ հեռուէն տեսնելը եւ ձայնն ալ բարձ-
րախօսներու օգնութեամբ լսելը ո՜ւր, հո՛ս՝ 10-20  

մէթրէն բեմի կենդանի վայելքը՝ ո՜ւր։  Մինչ հոն, 
ձայնին մէկ մասը հովին հետ կը տարուբերէր 

օդին մէջ, կը տարտղնուէր, կը ցրուէր, կը կոր-

սըւէր ականջդ այցելելէն առաջ, հոս՝ գոց սրահին 
մէջ, պատերը ճաթեցնող իր զօրութեամբ երաժըշ-

տութիւնը կ՛ըմբոշխնէիր իր կատարելութեանը 
մէջ, 120 վարպետներու ճարտար ու համաչափ 

շարժումներով, նուագողնե՜ր, որոնցմէ մի քանին 

տակաւին քովընտի վարագոյրներէն ստիպողա-
բար կէս մը դուրս մնացած էին, միմիայն խմբա-

վարին տեսանելի դիրքին վրայ, տեղի չգոյու-

թեան պատճառաւ։ 
Երբ յայտագրին առաջին մասը վերջացաւ, յո-

տընկայս երկարատեւ եւ որոտընդոստ ծափա-

հարութիւնները, «պրաւօ»ները Զիւպին Մէհթան 
մի քանի անգամ բեմէն դուրս տարին բերին, 

մինչեւ որ ալ պահիկ մը գամուած մնաց ամպի-
ոնին վրայ, նայուածքը ժողովուրդին եւ մանա-

ւանդ՝ սրահին կեդրոնական միջանցքէն դէպի 

իրեն ուղղուող խմբակի մը վրայ։ 
Մակարիոս Արքեպիսկոպոս, շրջապատուած 

իր թիկնապահներով եւ համերգը կազմակերպող 
յանձնախումբի անդամներով, սրահի վերի պաշ-

տօնական պատշգամէն իջած վար կը յառա-
ջանար դէպի խմբավարը։  Մարդ չմնաց որ ոտքի 

չելլէ։  Նուագախումբը՝ նոյնպէս։  Նախագահը 

հանդարտ քայլերով հասաւ սրահէն բեմ բարձ-
րացող կարճ սանդուխը, բարձրացաւ վեր եւ 

ձեռքը երկարեց Զիւպին Մեհթային, զինք շնոր-
հաւորելու համար։  

Մեհթան արտակարգ խոնարհութիւն մը ըրաւ, 

գլուխը ծունկերուն դպցնելու աստիճան, փոխա-
դարձելով այն յարգանքը զոր նախագահը ցուցա-

բերած կ՛ըլլար իրեն, վերէն վար մինչեւ իր ոտ-
քին գալով, բոլորին առջեւ։  Ժէսթ մըն էր, որուն 

գնահատական արտայայտութիւնը ցուցաբերուե-
ցաւ նաեւ լարային նուագողներուն աղեղները 

ջութակներուն վրայ թեթեւօրէն հարուածելու 

փորձին մէջ։ Վերջապէս՝ Մակարիոսի համաշ-
խարհային համբաւը ետ չէր մնար իրենինէն։ 

Երկու ղեկավարներու ձեռքերը իրարու սեղ-
մըւած վեր-վար բաւական ճօճուեցան, ակռանե-

րու առաւելագոյն ցուցադրութեամբ, մինչ լուսա-

նըկարիչներու իրարայաջորդ արագընթաց ֆլաշ-
ները, դիւրաւ կրնային նախանձը արթնցնել «բա-

բարացցի» երազող Հոլիվուտի սկսնակ աստղե-
րուն։ 

Տասը վայրկեան տեւող դադարէ ետք, յայտա-

գիրը նոյն թափով շարունակուեցաւ ներկաներու 
խանդավառութիւնը եւ բացագանչութիւնները 

հասցնելով իրենց գագաթնակէտին, մինչեւ որ 
ծաղկեփունջերու տուուչութենէն ետք նուագա-

խումբի անդամները  կամաց կամաց պարպեցին 
բեմը եւ անյայտացան կռնակի վարագոյրի ետին 

իրենց յատկացուած խցիկներու ուղղութեամբ։ 

Ամենէն յիշատակելի պահերն անգամ տեղ մը 
վերջ կ՛ունենան եւ այս մէկն ալ բացառութիւն 

չէր։ Պատահարէն ետք միայն մարդ կ՛անդրա-
դառնայ անոր կարեւորութեան, անկիւնադար-

ձային երեւոյթին, անկրկնելի անոյշ երազի մը 

թեւերուն անձնատուր։ Ժամանակ կ՛ուզէ լրիւ 
որոճալու անոր նշանակութիւնը եւ ապա՝ տարի-

ներ ետք անոր ապրումը կու գայ օծելու յիշողու-
թիւնդ եւ ներսիդիէդ բխող առանձնաշնորհեալ 

զգացումներդ բերելու ու փռելու բարեկամական 
հաւաքոյթներու շաղակրատութեան սեղանին… 

Մինչ ժողովուրդին մեծ մասը գլուխ օրօրելով, 

ուրախ, զուարթ, չըսելու համար կէս մը գինով՝ 
կախարդական այս երեկոյթէն կ՛ուղղուէր դէպի 

ելքի դուռը, ես՝ քայլերս կ՛առաջնորդէի հոսան-
քին հակառակ ուղղութեամբ, դէպի բեմին ետեւի 

սենեակները, Զիւպին Մեհթան փնտռելու եւ գըտ-

նելու յոյսով, որպէսզի, ինչո՞ւ չէ, հպանցիկ ձեռք 
մըն ալ ե՛ս տամ իրեն, Մակարիոսին «օրհնեալ» 

ձեռքէն ետք… 
Միջանցքները արդէն իսկ խռնուած էին պաշ-

տօնական մարդոցմով եւ յատկապէս պճնուած, 

զարդարուած, անժպիտ եւ պարծենկոտ կիներով, 
որոնց դէմքը կը մատնէր մեծ խմբավարին cha-

risma-յէն օգտուելու այրող մարմաջը։ Սպասողա-
կան, անշարժ դիրքի մէջ էին բոլորը, «կանաչ 

լոյսի» երազով, յառաջանալու համար։ 
Կրնայի ես ալ պատժուածի մը պէս նոյն ճա-

կատագրին ենթարկուիլ եթէ համարձակութիւնս 

կամ աւելի ճիշդը՝ «անկարգութիւնս» օգնութեան 
չհասնէր։  Ինքզինքս պաշտօնի վրայ ձեւացնելով 

սկսայ սողոսկիլ իրենց մէջէն «կը ներէք»ներով, 
կէս աջ կէս ձախ, քաջ գիտնալով որ ինչպիսի 

անհաճոյ եւ թթուող դէմքեր կը ստեղծէի այդ 

փորձիս մէջ, մինչեւ որ ինքզինքս գտայ քովընտի  
  

Մեծերու հետ 

Զիւպին Մեհթա 
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միջանցքի  մը ծայրը, կիսաբաց դուռով սենեակի 

մը  առջեւ։ Եւ ահա՝ դրան ճեղքէն աչքիս զարկաւ 
մեծ խմբավարը բացուած թաշկինակով մը՝ տար-

տըղնուած մազերէն ու ճակատէն հոսող քրտին-

քը սրբելու վրայ։ Դուռը մատնահարելով եւ 
կամացուկ մը հրելով, 

-Կրնա՞մ, - հարց տուի մեղմօրէն. 
-Խնդրեմ, - պատասխանեց հանդարտ եւ քա-

ղաքավար. 

Ներս մտայ, ձեռքս երկարեցի եւ լայն, անկեղծ, 
ցնծալի ժպիտով մը՝ թափեցի շնորհաւորական եւ 

գովաբանական աւուր պատշաճի քանի մը խօսք. 
Ի՜նչ կը զգայ մարդ երբ իր հիացումին առար-

կայ համաշխարհային դէմք մը, անհասանելի 
անձնաւորութիւն մը կը գտնէ իր դիմաց, աչք աչ-

քի, ձեռք ձեռքի, իր երազներուն մէջ իսկ անսպա-

սելի երեւոյթի առջեւ։ Այս այն պահն է երբ կ՛ու-
զես որ ժամանակը սառի, յամենայ, գործիքի մը 

«Pause»ի կոճակը կոխուածի պէս, երկարելու հա-
մար հանդիպումին եզական հաճոյքն ու կարեւո-

րութիւնը։ 

-Շնորհակալ եմ, շատ ազնիւ էք, - եղաւ պա-
տասխանը, աչքերուս լաւ մը նայելով, կարծես իր 

երեւակայութեան մէջ փնտռելով զիս նախապէս 
տեսած ըլլալու հաւանականութիւնը։ 

-Գիտէ՞ք, ես հայ եմ, - ըսի - եւ զարմանքով 
նկատեցի որ ազգակիցս՝ Վարուժան Գոճեանը՝ 

ձեր առաջին ջութակահարը չկար նուագախում-

բին մէջ։ 
-Այո՛, ճիշդ էք, տեղին է ձեր նկատումը։  Պրն. 

Գոճեանը օգտուելով մեր կեցութենէն փութաց 
Պէյրութ իր ծնողքը տեսնելու։ Շուտով պիտի վե-

րադառնայ Կիպրոս, խումբին հետ Թեհրան մեկ-

նելու համար։  Բացառիկ նուագող է Վարուժանը 
եւ խումբի սիւներէն. 

-Պատիւը մերն է - ըսի ուրախութեամբ - եւ 
աւելորդ է նշել որ ձեր օրով իսկական յառաջ-

դիմութեան մէջ է Լոս Անճելըսի Ֆիլհարմոնիքը, 

ինչ որ փաստեց այսօրուան համերգը։ Հրաշալի 
էր, իսկապէս։ 

-Զգացուած եմ ձեր գնահատական խօսքերէն։ 
-Երանի՜ թէ աւելի երկար մնայիք եւ վայելէիք 

մեր գեղեցիկ կղզին։ 
-Լաւ կ՛ըլլար բա՜յց, գուցէ այլ առիթով - պա-

տասխանեց, ափերը վեր՝ ձեռքերը հորիզոնական 

բանալով։ 
Սպասողներու համբերութիւնը չարաչար գոր-

ծածել անփափկանկատութիւն պիտի ըլլար իմ 
կողմէս, կարգ գողնալու անհեթեթ արարքէս ետք 

մանաւանդ, քաջ գիտնալով տակաւին որ ինչ-

պիսի խաշոց մը կը տիրէր դուրսը անհամբեր եւ 
անհանդարտ մարդոց տրամադրութեան մէջ։ 

Ուստի ձեռքի օրուան յայտագիրս եւ գրիչս եր-
կարեցի իրեն, քաղաքավար եւ խնդրական ժպի-

տով, որուն ուրախութեամբ ընդառաջեց խոշոր 
ստորագրութիւն մը գամելով կողքի իր նկարին 

տակ։ 

-Շատ, շատ շնորհակալ եմ։ Պիտի պահեմ շա-
րունակ։ 

Ժպտաց։ 
Բարի ճանապարհ եւ յաջողութիւն մաղթելով՝ 

ձեռքս նորէն տուի իրեն։  Լաւ մը սեղմեց, կէս 

հնդիկ կէս հրեայ իր դէմքին վրայ՝ սեւ, կրակոտ 
աչքերով վերէն վար քննելով զիս, գուցէ հայերու 

հանդէպ որդեգրուած յատուկ համարումով մը։ 
Տարիներ ետք նոյն այդ սուր, խորունկ եւ 

խոհուն  նայուածքը  պիտի  ցոլանար  Al Pacino-ի  

դէմքին  վրայ  «the Godfather»  ֆիլմերու  շարքին 

    Նարեկը գիւղ մըն է, Վանայ լիճի հարաւա-

կողմը, Ռշտունեաց գաւառին մէջ: Անանիա վար-
դապետ որ իր ժամանակի ամենէն զարգացած 

հոգեւորականներէն էր եւ Գրիգորի մօր հօրեղ-

բայրը, 10-րդ դարու սկիզբները հոն վանք մը 
հիմնեց: Այդ վանքին մէջ դաստիարակուեցաւ, 

եկեղեցական կարգ ու սքեմ ստացաւ Գրիգոր եւ 
այդ պատճառով ալ կոչուեցաւ Նարեկացի: 

Աշակերտելով Անանիա վարդապետին ու իր 
հօր, անոնց շունչին ներքեւ ու ընտանեկան սըր-

բութեան մէջ կաղապարուեցաւ, ու մաքուր խո-

կումներով խնկուած մթնոլորտի մէջ սաղմնաւոր-
ւեցաւ եւ թռիչք առաւ Գրիգորի հանճարը: 

Ինչպէս բոլոր մեծ մարդոց պարագային, Գրի-
գոր Նարեկացի ծնունդն էր իր դարուն եւ միջա-

վայրին: Իր փիլիսոփայական ու իմաստասիրա-

կան խորհրդասոյզ մտածումներով եւ մեղքի 
զգացումներով արիւնոտած հոգիին լացով ու 

մռնչիւններով ան գրի առաւ իր «Մատեան Ող-
բերգութեան»ը: 

Հայ մատենագրութեան եւ գրականութեան 

գլուխ գործոցը՝ «Նարեկ», մեր հրաշագործ սուրբ 
մատեանն է, որ պաշտուեցաւ ու կարդացուեցաւ 

մեր ժողովուրդին կողմէ դարէ դար: Ան 1926-ին 
գրաբարէն թարգմանուած է աշխարհաբարի 

Թորգոմ Պատրիարք Գուշակեանի կողմէ, ու անկէ 
ետք թարգմանուած նաեւ բազմաթիւ լեզուներու՝ 

ֆրանսերէն, անգլերէն, ռուսերէն, իտալերէն, 

եւայլն: 
«Նարեկ»ը ի խորոց սրտէ խօսակցութիւն մըն 

է Աստուծոյ հետ: Լոյսի ու հոգիի կամուրջ մը ընդ 
Աստուած՝ լուսապայծառ շող մը լուսապսակ, 

պոռթկում, աղաչանք, խնդրանք մեր մեղքերուն 

քաւութեան համար: «Նարեկացու, Քուչակի պէս 
լուսապսակ ճակատ չկայ», ինչպէս պիտի ըսէր 

անմահն Եղիշէ Չարենց: 

Օտարները կը հիանան ու կ՛ապշին «Նարեկ»ը 

կարդալով: Ժան Փիէր Մահէ հայագէտ ֆրանսա-
ցին հիացումով կ՛արտայայտուի. «Հայերէնը իր 

ճոխութեամբ, ճկունութեամբ, իմաստաբանական 

հազարերանգ առումներով փայլատակած է Գրի-
գոր Նարեկացիի «Մատեան Ողբերգութեան» մէջ, 

պոէմ՝ որ նման է փիլիսոփայական խորհրդա-
ծութիւններու փառահեղ տաճարի մը», կ՛ըսէ ան: 

Նարեկացին երբ Աստուծոյ կ՛ուղղէ իր խօսքը, 
ուրիշ ամէն ձայն կը լռէ իր մէջ, վասնզի կը հա-

ւատայ ու այս է իր հոգիին խորհուրդը: Հաւատքն 

է իր աստուածաբանութիւնը եւ այս բառը իրեն 
համար կը նշանակէ ոչ թէ Աստուծոյ մասին 

խօսիլ, այլ խօսիլ Աստուծոյ հետ: Իր մէջ հաւատ-
քը սրտի խորութիւններէն ելած լոյսն է, որ զինք 

կը դնէ դէմ յանդիման Գերագոյնին, անոր հետ 

կենդանի յարաբերութեան մէջ մտնելով: Ամբողջ 
իր գրականութիւնը, մանաւանդ «Աղօթամատ-

եան»ը, պատկերն է ընդ Աստուած այս խօսակ-
ցութեան: 

Ուշադիր վերլուծում մը իր գրականութեան մէ-
ջէն յաջողութեամբ դուրս պիտի բերէր իր ժամա-

նակի իմաստասիրական հռետորական բանաս-

տեղծութիւնը, որ իր խառնուածքին ամենէն տի-
րական գիծը, իր էութիւնն իսկ է: Ամէն բանէ աւե-

լի բանաստեղծ մըն է ան, մեր մեծագոյն բանաս-
տեղծը: 

Նարեկացիի ներշնչումը մա՛րդն է ու իր ցեղը. 

ոչինչ կայ իր մէջ կեղծ: Բայց իր բուն ներշնչա-
րանը կը մնայ միշտ Աստուածաշունչը. անկէ 

բխած մէջբերումներով կ՛առաջնորդուին իր բոլոր 
էջերը, որոնք խոր յուզումով համադրուած են իր 

հոգիին մէջ: «Նարեկ»ը աղօթամատեան մըն է, 

ուժեղ գեղեցկութեան երեւոյթ մը՝ անվերծանելի 
ինք-նատպութեամբ: 

Մեզմէ արդեօք որո՞նք կը կարդան այսօր այս 
հրաշագործ, անզուգական, գլուխ գործոց սրբա-

զան մատեանը, որ մեր պապերը կը պաշտէին, 
ամէն տունէ ներս իրբրեւ երկրորդ Սուրբ Գիրք կը 

պահուէր ու որպէս բուժիչ դեղ հիւանդներու բար-

ձին տակ կը դրուէր: 
Ահաւասիկ մէջբերում մը Գրիգոր Նարեկացիի 

գործերէն. 
 

«Օրհնեալ ես դուն քու էութեանդ մէջ, ով ան-
սահմանելի եւ անայլայլօրէն բարի, երկրպագու-
թեան արժանի խնկելի էութիւն, յոյսի շօշափելի 
յայտնութիւն:  

Ողորմած, գթած, մարդասէր, բարերա՛ր Աստ-
ւած, ահաւոր եւ հզօր քու ողորմութեանդ շնոր-
հովը դուն նոյն ատեն բարի հայր մըն ես, սիրով 
ընդունէ, հզօր Տէր Աստուած, ընդունէ՛ իմ աղա-
չանքս, գթութեամբ մօտեցիր ամօթահարիս:  

Փառատէ՛, ո՛վ ամենապարգեւ, պատկառանքի 
տխրութիւններս, վերցո՛ւր վրայէս, ո՛վ ողորմած, 
անտանելի ծանրութիւններս, մի՛ թողուր, ո՛վ կե-
ցուցիչ, որ կորուսիչը վրաս վազէ, ցիր ու ցան 
ըրէ՛, ծուղակները ետ մղէ Անունովդ: 

Երդիկիս լուսամուտը ձեռքովդ պահպանէ, 
Սրահիս առաստաղը քու սուրբ աջովդ պահ-

պանէ: 
Հովանաւորէ՛ տառապած հոգիս, 
Գիշերուան մէջ հանգիստ տուր մահահանգոյն 

քունիս, 
Սուրբ Աստուածածինիդ եւ բոլոր Սուրբերուն 

բարեխօսութեամբ: 
Երբ ծանր քունէն արթննամ, հոգենորոգ զը-

ւարթութեամբ առջեւդ կեցած, ով անճառելի 
փառքերու ամենաօրհնեալ թագաւոր, փառաբա-
նող, երգակցելով կարենամ հաւատքի բուրումով, 
դէպի երկինք ուղղել իմ մաղթանքին ձայնը: Վա-
սընզի դուն քու բոլոր արարածներէդ փառա-
ւորուած ես, յաւիտեանս յաւիտենից, ամէն: 

 
Յ. Անմահունի Աւագ Արիապետ է եւ 

Մեկենաս Քրիստոնէական Դաստիարակութեան 

 

մէջ, նուազ հարկաւ Մէհթայի քաղցր ու գրաւիչ 

ժպիտը։ 
Եւ ելայ դուրս։  Ճամբաները սկսած էին 

ամայանալ, բայց նուագախումբին պոռթկումը 
դեռ կը հնչէր ականջիս մէջ, սրահի պատերուն 

յամեցած արձագանգը վերադարձնելով ինծի։  

Անկէ տարիներ ետք, ամէն անգամ որ հեռա-
տեսիլէն կը հետեւէի իր համերգներուն, յատ-

կապէս «Երեք Թենոր»ներու առասպելական 
ելոյթներուն, կը մտաբերէի այս կարճատեւ բայց 

բարեբախտ հանդիպումս, «մեծ»ի մը հետ եւ իր 
համեստ, մարդամօտ, ազնիւ եւ շնորհալի վերա-

բերումը, հակառակ վայելած բարձր համբաւին։  

Մինչ ուրիշներու մօտենալը անկարելիութիւն մը 
պիտի ըլլար, երբ բեմին վրայ եւ բեմին ետին եր-

կու տարբեր անձնաւորութիւն կը դառնան յա-
ճախ, կարելի չէր չյիշել Ամերիկացի մեծ Աւետա-

րանիչ Պիլի Կրահամի մէկ խօսքը. 

«Շնորհքը կը պակսի մարդոց մօտ, որովհետեւ 
սկսած են հեռանալ համեստութենէն»… 

Զիւպին Մէհթան փաստեց որ իր մեծութիւնը 
կը կայանայ ոչ միայն իր տաղանդին, իր վարկին 

այլեւ՝ շնորհքով եւ համեստութեամբ շա-
ղախուած մարդկայնական ազնիւ ու օրինակելի 

իր մօտեցումին մէջ։ 

Իցիւ թէ նոյն ոգին ցոյց տային ուրիշներ։ 
Նիկոսիա, 4 Օգոստոս 2013 

Երգ Երգոց 

Ս. Գրիգոր Նարեկացի 
Յ. Անմահունի 
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Քեսապի վրայ յարձակումէն հազիւ մի քանի 
օր ետք, կիպրահայ գաղութի կառոյցները արդէն 

խորհրդակցութեան մէջ էին ծրագրելով զանա-
զան միջոցառումներ: 

Մարտ 26-ին հայ քաղաքական կուսակցու-

թիւններու տեղական մարմիններու ներկայացու-
ցիչները հանդիպում մը ունեցան եւ որոշեցին 

առաջին առիթով մամուլի հաղորդագրութիւն մը 
ղրկել տեղի բոլոր ԶԼՄ-ներուն (տե՛ս քովի սիւնա-

կը), իսկ 9 Ապրիլին՝ համայնքային հաւաք մը 
հրաւիրել Նիկոսիոյ «Նարեկ» վարժարանի սրա-

հին մէջ, նպատակ ունենալով իրազեկել եւ կիպ-

րահայութեան զգօնութիւնը բարձրացնել Քեսա-
պի հայ գաղթականութեան կարիքներուն նկատ-

մամբ: Մամուլի հաղորդագրութիւնը ղրկուեցաւ 
Մարտ 28-ի երեկոյեան: 

Կիպրոսի թեմի պատկառելի Երեսփոխանա-

կան ժողովը իր Մարտ 26-ի նիստին հանգամա-
նօրէն անդրադարձաւ այս հարցին եւ որոշեց 10 

հազար տոլար տրամադրելով հանգանակութիւն 
բանալ, թեթեւցնելու համար մեր տեղահան քոյր-

եղբայր-ներուն զրկանքն ու վիշտը: 
Նոյն օրերուն, հայ համայնքի պետական ներ-

կայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան բողոքի նա-

մակներ յղեց, դատապարտելով պատմական 

հայկական Քեսապի վրայ կատարուած յարձա-
կումը եւ կոչ ուղղելով Միացեալ Ազգերու Կազ-

մակերպութեան եւ Եւրոպական Խորհրդարանին 
դիմելու անմիջական քայլերու, ապահովելու հա-

մար Քեսապի հայ բնակչութեան անվտանգու-

թիւնը: Նամակին մէջ ըսուած է նաեւ, թէ քաղա-
քացիներու հանդէպ այս գրգռութիւնները բացա-

յայտօրէն կը ոտնակոխեն միջազգային օրէնքն 
ու մարդկային իրաւունքները ու նշեալ կազմա-

կերպութիւններէն կը պահանջուի անմիջապէս 
միջամտել, վերջ տալու անարդարութեան ու զըր-

կանքներուն: 

Պետ. ներկայացուցիչին նամակը յղուեցաւ հե-
տեւեալ անձնաւորութիւններուն. 

ՄԱԿ-ի ընկհ. Քարտուղար Պան Քի Մուն, Եւ-
րոպական Խորհրդարանի նախագահ Մարթին 

Շուլց, Եւրոպական Յանձնաժողովի նախագահ 

Հոզէ Մանուէլ Պառոզօ, Կիպրոսի Ներկայա-
ցուցիչներու Տան նախագահ Եաննակիս Օմի-

րու, արտաքին գործերու նախարար Եոաննիս 
Կասուլիտիս եւ Կիպրոսի եւրոերեսփոխաններ՝ 

Էլէնի Թէոխարուս, Անտրէաս Պիցիլլիտիս, 
Կիրիակոս Տրիանտաֆիլիտիս, Տակիս Հա-

ճիեորղիու, Անտիղոնի Պապատոբուլու, 

Սոֆոկլիս Սոֆոկլէուս: 

 
ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ    

 
ΑΡΜΕΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ 

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΜΕ 

ΟΡΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
 

Καταδικα ζουμε τις επιθετικε ς επιχειρή -
σεις που πραγματοποιή θήκαν με σω τής 
Τουρκι ας τις τελευται ες με ρες στήν Αρ-
με νική περιοχή  του Κεσα μπ, βορειοδυτικα  
τής Συρι ας. 

Εδω  και μή νες, Αρμενικε ς οργανω σεις 
ει χανε προειδοποιή σει τή διεθνή  κοινο τήτα 
σχετικα  με τήν επικει μενή απειλή  απο  
ξε νους εξτρεμιστε ς εναντι ον τής χριστια-
νική ς μειονο τήτας στή Συρι α. Οι α γριες και 
απρο κλήτες επιθε σεις εναντι ον των Αρμε-
νικω ν χωριω ν του Kεσα μπ ει ναι τα τε-
λευται α δει γματα βι ας, με προτροπή  τής 
γειτονική ς Τουρκι ας.  
Oι Αρμε νιοι του Κεσα μπ υφι στανται 

διωγμου ς για τρι τή φορα  στήν προ σφατή 
ιστορι α. Το Κεσα μπ καταλή φθήκε και πυρ-
πολή θήκε απο  τους Του ρκους το 1909 και 
οι κα τοικοι του εκτοπι στήκαν και εξον-
τω θήκαν κατα  τή γενοκτονι α του 1915. Η 
προ σφατή εκδι ωξή των Αρμενι ων του Κε-
σα μπ, στον 21ο αιω να, ει ναι μια σοβαρή  
προ κλήσή για τους μήχανισμου ς προσ-
τασι ας των δικαιωμα των των μειονο-
τή των. 

Καλου με ο λα τα κρα τή, με οποιαδή ποτε 
επιρροή  στή συριακή  συ γκρουσή, να 
χρήσιμοποιή σουν  ο λα τα διαθε σιμα με σα 
για να παυ σουν οι επιθε σεις εναντι ον του 
α μαχου και ειρήνικου  πλήθυσμου  του 
Kεσα μπ, ω στε να μπορε σει να επιστρε ψει 
στα σπι τια του με ασφα λεια. 

Καλου με τή διεθνή  κοινο τήτα να 
απαιτή σει απο  τήν Τουρκι α να σταματή σει 
αυτή , αλλα  και παρο μοιες αντιαρμενικε ς 
επιχειρή σεις και γενικα  τήν προκλήτική  
πολιτική  κατα  τής Αρμενι ας και του 
αρμενικου  λαου , να κινήτοποιήθει  α μεσα 
για τήν προστασι α των μειονοτικω ν χρισ-
τιανικω ν πλήθυσμω ν τής περιοχή ς και να 
εγγυήθει  τήν ασφαλή  και α μεσή επιστροφή  
στα σπι τια τους. 

 

Αρμενική Κοινότητα Κύπρου 
Λευκωσι α,  28/3/2014 

  

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ԿԻՊՐՈՍԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ԿԻՊՐՈՍԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ  

ԵՂԵՌՆԻ 99ԵՂԵՌՆԻ 99--ԱՄԵԱԿԻ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄԱՄԵԱԿԻ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ  
 

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 10 ԱՊՐԻԼ 2014 
Հայկական Ցեղասպանութեան Յիշատակում Խորհրդարանին մէջ՝ 16:00 
Ելոյթ կ՛ունենայ Հայ Համայնքի Պետ. Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեան 

 
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: 

ԿԻՊՐԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԸ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ 
ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԻՐ ՀԱՅՐԵՆԱԿԻՑՆԵՐՈՒՆ 

ՍԴՀԿ    ՀՅԴ     ՌԱԿ 

Ազգային երեք կուսակցութիւններու Կիպրոսի մարմինները ձեզ կը հրաւիրեն  

ՔԵՍԱՊԻ ՄԱՍԻՆ 
զեկուցական հաւաքի մը, ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 9 ԱՊՐԻԼ 2014, երեկոյեան ժամը 

7:30-ին,Նիկոսիոյ «ՆԱՐԵԿ» վարժարանի սրահին մէջ: 

Պիտի ներկայացուին վերջին իրադարձութիւնները, ցուցադրուի վիտէօ-երիզ, 

փոխանցուին Քեսապի մասին տեղեկութիւններ: 

Սիրով կը հրաւիրուի կիպրահայութիւնը տեղեկանալու եւ իր զօրակցութիւնը 

յայտնելու Քեսապի եւ ընդհանրապէս սուրիահայ մեր հայրենակիցներուն: 
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ՄՈՒՇԵՂ ԻՇԽԱՆ 

 

 

 

 

 
Համազգայինի ներկայ տարեշրջանի 4-րդ 

Գրական երեկոն տեղի ունեցաւ  Մարտ 19-ին, 
նուիրուած՝ սիրուած գրող Մուշեղ Իշխանին: 

Վարչութեան ատենապետ Շուշիկ Պաքալեա-

նի բացման խօսքէն ետք Յարութ Թահմազեան 
ներկայացուց Մուշեղ Իշխանի կեանքն ու գոր-

ծը: 
Ստեղծագործական իր վաստակով, Մուշեղ 

Իշխան մեր ամենէն օժտուած քերթողներէն եւ 
արձակագիրներէն մէկը եղած է: Ան իր գրա-

կան-կրթական կոչումին գիտակցութիւնը իբրեւ 

ապրում եւ ծառայութիւն լրիւ կերպով արժեւո-
րած է: Իր վաստակին մէջ կը գտնենք կարօ-

տանքի, երազներու, ազնիւ ու անխառն տե-
սիլքներու, սիրոյ եւ մարդկայնական զգացում-

ներու հայրենասիրութեան եւ նուիրական զգա-

ցումներու պաշտամունքով ապրող ճշմարիտ 
բանաստեղծը: 

Մուշեղ Իշխանի գործերէն ու անոր մասին 
ընթերցումներ կատարեցին Վարդան Թաշճեան, 

Արտա Ճէպէճեան, Լօրա Մկրտիչեան, Սարին 
Գույումճեան-Կիւրիւնլեան, Սարհատ Տեմիրճ-

եան եւ Յարութ Թահմազեան: 
Ինչպէս միշտ, երեկոն փակուեցաւ Վարչու-

թեան կոմէ պատրաստուած «գինի ու հացով»: 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ                                                                                                                                                                                                     
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ 
 

Տիկ. Անի Պետիկեան, Տէր եւ Տիկ. Համօ 

Սամոնեան, Տէր եւ Տիկ. Մանուկ Յակոբեան 

շնորհակալութիւն կը յայտնեն բոլոր անոնց, 

որոնք անձամբ, հեռաձայնով կամ փոխան 

ծաղկեպսակի նուիրատուութեամբ մաս-

նակցեցան իրենց ամուսինին եւ հօր՝ 
 

Սարգիս Պետիկեանի 
 

մահուան սուգին եւ բաժնեցին իրենց վիշտը: 

Այս առթիւ «Արձագանգ»ին կը նուիրեն €50: 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ 
 

Մարալ եւ Նազարէթ Ատուրեան շնորհա-

կալութիւն կը յայտնեն բոլոր անոնց, որոնք 

անձամբ, հեռաձայնով կամ փոխան ծաղ-

կեպսակի նուիրատուութեամբ մասնակցե-

ցան իրենց մօր՝ 
 

Իսկուհի Չոլաքեանի 
 

մահուան սուգին եւ բաժնեցին իրենց վիշտը: 

Այս առթիւ «Արձագանգ»ին կը նուիրեն €50: 

 

 

 
 

 

 

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ԹԱՓՕՐ 

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ ՏՕՆԻՆ ԱՌՐԹՈՎ 
 

Ծաղկազարդի տօնին առիթով, Կիրա-

կի 13 Ապրիլ 2014-ին, Ս. Աստուածածին 

եկեղեցւոյ մէջ տեղի պիտի ունենայ հան-

դիսաւոր Ս. Պատարագ եւ թափօր, 

 

Հանդիսապետութեամբ 

Թեմիս Կաթ. Փոխանորդ՝  
 

Գերշ.  Տ.  ՎԱՐՈՒԺԱՆ  

ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ 
 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ 
 

Ժամերգութիւն    ժամը  8։45 

Ս. Պատարագ       9:30 

Քարոզ       10:30 

Թափօր եւ անդաստան մանուկներու 

մասնակցութեամբ     11:15 

Դռնբացէք    կ.ե. Ժամը  6։00 
 

ԴԻՒԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ 

 

 

 
 

 

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ  

ԱՒԱԳ ՇԱԲԹՈՒԱՆ ԵՒ Ս. ԶԱՏԿՈՒԱՅ 

ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՆԻԿՈՍԻԱ 
 

ԱՒԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ          15 Ապրիլ 

Ժամերգութիւն                  կ.ե. Ժամը 5:00 
 

ԱՒԱԳ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ          17 Ապրիլ 

Ս. Պատարագ                            կ.ա. 10:30 

Կարգ Ոտնլուայի                         կ.ե. 5:00 

Կարգ Խաւարման                        կ.ե. 8:00 
 

ԱՒԱԳ ՈՒՐԲԱԹ           18 Ապրիլ 

Կարգ Թաղման                             կ.ե. 7:00 
 

ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ                Շաբաթ, 19 Ապրիլ 

Ժամերգութիւն                             կ.ե. 5:00 

Ընթերցուածներ                                   5:30 

Ս.Պատարագ                                        6:00 
 

Ս. ԶԱՏԻԿ                    Կիրակի, 20 Ապրիլ 

Ժամերգութիւն                            կ.ա. 9:00 

Ս. Պատարագ                                     10:00 

Քարոզ                                                  11:00 
 

ԴԻՒԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ 

ՀՕՄ-Ի ԿԻՊՐՈՍԻ «ՍՕՍԷ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ  
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԻՋԻՆՔԻ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹԸ 

Եուրի 

Յովիկ 

Տէր Մաշտոց կը բացատրէ 
Միջինքի իմաստը 

Այս տարի ՀՕՄ-ի ընկերուհիները դարձեալ հանրութեան ներ-
կայացուցին Միջինքի համադամ հայկական ճաշերը, Կիրակի, 
30 Մարտին ձեռնարկին, որ տեղի ունեցաւ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակում-
բին մէջ: 

Սրահը կանուխէն լեցուցած անդամներուն ու բարեկամնե-
րուն կը սպասէր նաեւ այլ հաճելի անակնկալ մը, յանձինս 
հետզհետէ համբաւի տիրացող պատանի երգիչ Եուրիի, որուն 
գեղեցիկ ձայնը հմայեց բոլորը: 

Եուրիի ելոյթէն ետք երաժշտական յայտագիրը շարունակեց 
մեր բոլորին սիրելի Յովիկը, իր նուագախումբի՝ Դաւիթի եւ 
Հայկի ընկերակցութեամբ: 

Ներկաները մեկնեցան գոհ վիճակով, ճաշակելէ ետք ՀՕՄ-ի 
ընկերուհիներուն պատրաստած՝ համով ու հոտով իրար գերա-
զանցող հայկական պահքի կերակրատեսակները:  

Վարձքը կատար բոլորին: 
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8 Մարտ 2014՝ գարնան սիրուն օր մը, երբ 
բնութիւնը կը գունաւորուի կանաչ դաշտերով, 

ալուան ծաղիկներով, եւ մեր ակումբը դռները կը 

բանայ գարնան նման զարդարուած՝ գունագեղ 
ու նորաձեւ սենեակին, որ յատկացուած է մեր սի-

րելի երեխաներուն: 
ՀՄԸՄ-ի արուեստի յանձնախումբին ստանձ-

նած այս գործը, աւելի գեղեցիկ օր մը պիտի 

չներկայացուէր հանրութեան, քան Մարտ 8, որ 
նուիրուած է կիներուն, եւ յանձնախումբս կը 

բաղկանայ եօթը երիտասարդ տիկիններէ.- 
Մարինէ Դաւիթեան, Ռոզին Մոմճեան, Ցոլեր 

Կէօքճեան, Արազ Գոջունեան, Ժինա Խաչատուր-
եան, Սեւան Տէր Պետրոսեան եւ Մարինէ Մանուշ-

եան: 

Հետեւողական եւ ամիսներու աշխատանքէ 
ետք ակումբի ներքին յարկի վրայ գտնուող սեն-

եակը պատրաստ է ընդունելու հայ գաղութիս բո-
լոր երեխաները անխտիր: Ան իր իւրայատուկ 

զարդարանքով եւ դասաւորումով պատշաճ վի-

ճակի մէջ է ներկայացնելու մեր երեխաներուն՝ 
լաւագոյնը: 

Գետինը ծածկուած է արհեստական խոտաւէտ 
գորգով եւ իւրաքանչիւր պատ ու անկիւն յար-

դարուած զանազան գոյներով ու խաղալիքնե-
րով՝ կարծես ծաղիկներ ըլլան: 

Մէկ պատին վրայ զետեղուած են արհեստի 

պահերուն հետեւող փոքրիկներու մատնահետքե-
րը, որոնք դրոշմուած են կերպասէ ափսէներու 

վրայ: Իսկ միւս պատը կը զարդարէ սենեակի 
գլուխ գործոցը՝ քոյր Ժինա Խաչատուրեանի 

գծագրած հեքիաթային պատկերը: 

Այս հրաշագեղ սենեակի բացումը կատարուե-
ցաւ ՀՄԸՄ-ի  ատենապետ ընկ. Յակոբ Գազանճ-

եանի ձեռամբ եւ ակումբիս մեծ ընտանիքի ան-
դամներուն  ներկայութեամբ: 

Մթնոլորտը տօնական էր եւ հայկական երա-

ժըշտութիւնը կը սփռուէր չորս դին: Մուտքին 
փոքրիկները իրենց կարգը կը սպասէին շպար-

ւելու համար մանկական դէմքի ներկերով: 

Քիչ անդին երէց երեխաները ստանձնած էին 

հիւրասիրութեան եւ վաճառքի պարտականու-
թիւնը: Անոնք ամենայն հաճոյքով վաճառեցին 

յանձնախումբիս պատրաստած անուշեղէնները 
եւ ներկաները սիրայօժար գնեցին զանոնք, քաջ 

գիտակցելով, որ արուեստի յանձնախումբը կա-

րիքը ունի այս նիւթական օժանդակութեան, 
քանզի երկրորդ տարուան մէջ է, որ կը գործէ ա-

մէն Շաբաթ երեկոյ՝ առաջին օրուան եռանդով եւ 
խանդառութեամբ: 

Միութեանս բոլոր ծրագիրները , ինչպէս նաեւ 
այս մէկը, հետապնդած են մէկ նպատակ՝ հայկա-

կան երդիքի տակ պահել մեր անգին երեխաներն 

ու երիտասարդները, անոնց պահելով հայկական 
միջավայրի մէջ եւ դաստիարակելով փոխադարձ 

յարգանքի, եղբայրասիրութեան եւ հայրենասի-
րութեան վսեմ գաղափարներով: 

Կեցցէ՛ ՀՄԸՄ-ը եւ կեցցե՛ն անոր ծառայողնե-

րը: Կը շնորհաւորենք միութեանս 80-ամեակը, 
մաղթելով յարատեւութիւն եւ նորանոր յաջողու-

թիւններ: 
Շնորհակալութիւն բոլոր անոնց, որոնք մաս-

նակից դարձան յաջողցնելու այս խաղավայրի 

ծրագիրը: 

Պատանեկան էջը պատրաստեց Մարինէ Մանուշեան 

 

Հայկական Ցեղասպանութեան 

Արդարութեան Մարտիկներ`  
 

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԼԵՒՈՆԵԱՆ 

ՐԱՖՖԻ ԷԼՊԷՔԵԱՆ 

9 Մարտ 1983-ին, Եուկոսլաւիոյ մէջ թուրքիոյ 

դեսպան Կալիփ Պայքալ կ'ահաբեկուի «Հայկա-

կան Ցեղասպանութեան Արդարութեան Մար-

տիկներ»ուն կողմէ: 
Ահաբեկման գործողութիւնը կը կատարուի 

ժամը 11:55-ին, Պէլկրատի կեդրոնը, երբ դես-
պանին ինքնաշարժը կանգ առած կ'ըլլայ երթե-

ւեկի կարմիր լոյսի մը առջեւ: Ականատեսներու 

համաձայն, երկու անծանօթներ կրակ կը բա-
նան ինքնաշարժին ուղղութեամբ, ինքնաշար-

ժին ապակիները կը փշրուին, դեսպանն ու 
անոր թիկնապահ-վարորդը կը վիրաւորուին եւ 

հիւանդանոց կը փոխադրուին, ուր շատ չան-
ցած դեսպանը կը մահանայ: 

Յարձակումէն ետք, դէպքին վայրը գտնուող 

Եուկոսլաւ գաղտնի ոստիկանները կրակ կը բա-
նան ահաբեկիչներուն վրայ, վիրաւորելով ա-

նոնցմէ մէկը, որ հիւանդանոց կը փոխադրուի: 
Ոստիկանութեան փամփուշտներէն կը վիրա-

ւորուի նաեւ ուսանող մը (որ աւելի ուշ կը մեռ-

նի) եւ երկրորդ անցորդ մը, որոնք փորձած էին 
բռնել ահաբեկիչները: Երկրորդ ահաբեկիչը կը 

յաջողի խոյս տալ կին վարորդ մը ունեցող ինք-
նաշարժով մը, որ աւելի ուշ, լքուած կը գտնուի 

Պէլկրատի փողոցի մը մէջ: 

Դէպքէն ետք, «Հայկական Ցեղասպանու-
թեան Արդարութեան Մարտիկներ»ը Աթէնքէն, 

Փարիզէն, Պէյրութէն կը ստանձնեն ահաբեկ-
ման պատասխանատուութիւնը: 

Երեկոյեան, Եուկոսլաւիոյ լրատու գործակա-
լութիւնը՝ կը յայտնէ, որ թուրք դիւանագէտին 

ահաբեկիչներն են` Յարութիւն Գրիգոր Լեւոն-

եան (որ վիրաւորուած եւ հիւանդանոց փոխադ-
րըւած է) եւ Րաֆֆի Ալեքսանդր Էլպէքեան: 

Այսուհետեւ, 8 ժամուան հետապնդումներէն 
ետք, Եուկոսլաւիոյ ոստիկանութիւնը կը յաջողի 

ձերբակալել նաեւ Րաֆֆի Էլպէքեանը, Նովի 

Սատ կայարանին մէջ, երբ ան շոգեկառք կը 
սպասէր, դէպի Ռումանիոյ սահմանակից շրջան 

մը մեկնելու համար: 
Հինգշաբթի, 10 Մարտ 1983-ին, ԱՖՓ-ին ուղ-

ղուած հաղորդագրութեամբ մը, «Հայկական 
Ցեղասպանութեան Արդարութեան Մար-

տիկներ»ը կը յայտնեն, որ «Յեղափոխական 

մեր գործունէութիւնը սկսաւ Հոկտեմբեր 1975-
ին, Վիեննայի եւ Փարիզի թուրք դեսպաններուն 

միաժամանակ ահաբեկումով»: 
«Հայկական Ցեղասպանութեան Արդարու-

թեան Մարտիկներ»ը  կը յայտարարեն ամբողջ 

աշխարհին, թէ «Մեր Պայքարը դադար պիտի 
չունենայ, մեր Պայքարը ուղղուած է միայն 

թուրք պետութեան դէմ»: 
Երկու երիտասարդները կը դատապարտուին 

20 տարուայ բանտարկութեան: Լեւոնեան ա-

զատ կ'արձակուի չորս տարի անց, իսկ Էլպեք-
եան բանտ կը մնայ եօթ տարի: 

Յարգանք ձեզ ընկերներ՝ Յարութիւն Լեւոն-
եան  եւ Րաֆֆի Էլպէքեան: 

ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒ ԽԱՂԱՍՐԱՀԻ ԲԱՑՈՒՄ ՓՈՔՐԻԿՆԵՐՈՒ ԽԱՂԱՍՐԱՀԻ ԲԱՑՈՒՄ 
ՀՄԸՄՀՄԸՄ--ՀԵՄՀԵՄ--Ի ԱԿՈՒՄԲԻՆ ՄԷՋԻ ԱԿՈՒՄԲԻՆ ՄԷՋ  

ՀՅԴ «Արցախ» Պատանեկան Միութեան 
կրտսեր ու երեց անդամները Շաբաթ, 29 
Մարտին ներկայ գտնուեցան Նիկոսիոյ 
«Փալաս» սրահին մէջ բեմադրուած The 
Sound of Music երաժշտական թատրեր-
գութեան համերգին: 

Շնորհաւորելի եւ քաջալերելի նախաձեռ-
նութիւն մը, որ մեծապէս գոհ ձգեց թէ պա-
տանիները եւ թէ անոնց ծնողները: 

 

ՊԱՏԱՆԻՆԵՐԸ ԸՄԲՈՇԽՆԵՑԻՆ THE SOUND OF MUSIC ՀԱՄԵՐԳԸ 



 ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՄԱՐՏ 2014                                                                                                                     ԳՐԱՏԱԽՏԱԿ   19
 

 

“ԱՐՁԱԳԱՆԳ”ԻՆ 
 

Ողբ. Սարգիս Պետիկեանի մահուան 
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Յարութիւն, Սիրարփի Անմահունի     €10 
 

Ողբ. Ֆրինի Հաճիլիրայի մահուան առթիւ 
(Աւստրալիա) փոխան ծաղկեպսակի 
Ալեքսանդր Հաճիլիրաս        25 

 

ՀՕՄ-Ի “ՍՕՍԷ”  ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
 

Ողբ. Իսկուհի Չոլաքեանի մահուան 
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Անի Նալչաճեան        €20 
Ժաք, Անի Խըտըրեան        20 
 

Իրենց ծնողաց՝ Կիրակոս 
Եղիսաբեթ-Մաննա Անսբիկեաններու, 
Աբիսողոմ, Վարդենի Անմահունիներու եւ 
Լեւոն, Զապէլ Աւագեաններու յիշատակին 
Յարութիւն, Սիրարփի Անմահունի     €20 

 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ “ՕՇԱԿԱՆ” ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
 

Ողբ. Անահիտ Գալֆայեանի մահուան 
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Գէորգ, Վարդ Մահտեսեան    €100 
 

Ողբ. Նանիկ Գայթանճեանի մահուան 
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Գէորգ, Վարդ Մահտեսեան      €50 
 

Ողբ. Եղիա Շիրինեանի մահուան 
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Գէորգ, Վարդ Մահտեսեան      €20 
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Ê²â´²è 
ԹԻՒ 44  
Պատրաստեց 

Մարինէ ØՄանուշեան 

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 
1. Բակօ Սահակեան- ամ 
2. Անցնիլ - նկար 
3. Փարչ - նարտ 
4. Այլ - ափ - ախ - այո 
5. Ռա - ներփակ - ակ 
6. Իրան - լրաբեր - իժ 
7. Կամաց - հերկել 
8. Ժամ - աբ - աման 
9. Բառացի - սա - արի 
10. Իմ - կիրճ - յի - ՆԿ 
11. Թաց - այգ - աա 
12. Դատ - երէ - լայն 
13. Ողոք - ապ - եկ - երկ 
14. Աղ - կիր - անլի 
15. Եփ - կունտ - շէն: 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ 
1. Բացառիկ - բիբ - քաջ 
2. Ան - յարաժամ - դող 
3. Կցել - ամառ - թաղ 
4. Օն - նամակատուփ 
5. Սիփան - ցից 
6. Ալափել - ժիր - էակ 
7. Րր - ճարպիկ 
8. Անչափահաս - որ 
9. Կկ - խաբեբայ  
10. Եան - կեր - իգական 
11. Արար - ԿՐ 
12. Եարկալ 
13. Ատակ - լման - ակիշ 
14. Այր 
15. Մերուժան Օզանեան: 

ԼՈՒԾՈՒՄ ԽԱՉԲԱՌ ԹԻՒ 43-Ի 

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 
1.  “Կտակն էր նահատակներուն” գրքի հեղինա-
կը. 

2. Շաղկապ՝ սակայն - ժխտական նախածանց - 
ոտանաւորի վերջավանկ. 

3. Եւ (հակ.) - հրապուրել - 820՝ այբուբենի 

տառերով (հակ.). 
4. Պէս, որպէս (հակ.) - ինք - վայրկեան. 

5. Քաղաքի մը վարչութեան պետ - երես, թուշ. 
6. Յեսանել, լարել - որոշուած գին. 

7. Կեռասի թթուաշ տեսակը (հակ.) - մեծ տետ-

րակ - հանքային համեմ. 
8. Հիւանդութիւն - իրերայաջորդ գիրեր՝ այբու-

բենի կարգով (հակ.) - բլուրի կամ տունի անա-
րեւ կողմ (հակ.). 

9. Իջեւան (հակ.) - ծովեզերեայ սահմաններու 
պահակ ուժ. 

10. Հին վէրքի հետք - լեռ - տող, շարք - շաղ-

կապ՝ թէ (հակ.). 
11. Ցորենը ալիւրի վերածել - տառի մը անունը 

(հակ.). 
12. Նուագարանի կամ աղեղի թել - նաեւ (հակ.) 

- օրօրոց, ծննդավայր - կրկնուած գիրեր. 

13. Նշանաւոր փոքրիկներու երգչախումբ - աչք 
- էական բայ (հակ.). 

14. Կարծր ու ողորկ քար - ծովով երթեւեկելու 
միջոց (հակ.) - կրկնուած ձայնաւորներ. 

15. Իրերայաջորդ գիրեր՝ այբուբենի կարգով - 

ցորենը յարդէն բաժնել՝ հովին տալով - 
գետնափոր տեղ՝ շէնքի տակ, մառան (հակ.): 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ 
1. Գործ, վարմունք - կտաւ - կոճղերէ կազմուած 
նաւակ. 

2. Դասախօս - թատերական գործողութեան բա-
ժանում. 

3. Ճամբայ, արահետ - 4002՝ այբուբենի տառե-

րով (հակ.) - կայթել, ուրախութենէ ցատքրտել. 
4. Ոչ բառին հականիշը - մսային լար, նեարդ. 

5. 7030՝ այբուբենի տառերով - տարագրութիւն - 
փոշիացած ցորեն.  

6. Ելք - գաղափար, իտէալ. 

7. 38 լիտրնոց չափ (հակ.) - առաջնորդ անձ - 
տառի մը անունը - էական բայ (հակ.). 

8. Դէմքը գծել - տաք կամ պաղ պահող աման. 
9. Սեփականատէր, իշխանաւոր. 

10. Յոգնակերտ մասնիկ - տարածք, ուր ընտա-
նի կենդանիներ կը պահեն. 

11. Ուրիշ կողմէ - իշամեղու. 

12. Աղբիւր (հակ.) - պատահար, փորձանք - ու.  
13. Էական բայ - արարած, շնչաւոր - սարսափ.  

14. Պոչ - տարի - ոչխարի ճարպոտ պոչ. 
15. Արցախի մէջ նահատակուած մարտիկ: 

§²ðÒ²¶²Ü¶¦Á 
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07 ԱՊՐԻԼ 19:30 

Հայկական արուեստի ցուցահանդէս 
Գալֆայեան Հաւաքածոյ 

Լեւենտիոն Թանգարան, Նիկոսիա  
 

09 ԱՊՐԻԼ 19:30  
Համայնքային հաւաք Քեսապի մասին 

Նիկոսիոյ “Նարեկ” վարժարան 

ՍԴՀԿ, ՀՅԴ, ՌԱԿ 
 

16 ԱՊՐԻԼ 20:00 

Գրական Երեկոյ՝ Համաստեղ 
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ 

Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ 
 

12 ԱՊՐԻԼ 16:00 
Զատիկի Թէյասեղան 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ 

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” 
“Փալաս” թատերասրահ, Նիկոսիա 

Համազգայինի “Դիմակ” Թատերախումբ  
 

10 ՄԱՅԻՍ 19:00 
“Սիփան” Պարախումբի տարեկան ձեռնարկ 

Ստրովոլոսի քաղաքապետութեան սրահ 

Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ 
 

11 ՄԱՅԻՍ 12:00 

Առաջին եկեղեցական արարողութիւն,  
50 տարի ետք 

Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին հին եկեղեցի 
 

16 ՄԱՅԻՍ 
Հրապարակային Զրոյց - Քննարկում  

“Հայկական Հարցը Ներկայիս” 

Կաստելիոտիսա սրահ, Նիկոսիա 
ՀՅԴ Կիպրոսի Հայ Դատի Յանձնախումբ 
 

18 ՄԱՅԻՍ 

Ս. Մակարայ Վանքի Ուխտագնացութիւն 
Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակ 
 

30 ՄԱՅԻՍ 

“Մայիս 28”ի հանդիսութիւն 
ՀՅԴ եւ Գործակից Միութիւններ 
 

15 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 

Ինգա եւ Անուշ Արշակեաններ 
Ստրովոլոսի քաղաքապետութեան սրահ 

Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակ 

úð²îºîð 

 

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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ՀՕՄ-Ի ՍԱՄՈՒԷԼ ԵՒ ԱՂԱՒՆԻ  
ԵՐԵՄԵԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ 

 

ՀՕՄ-ի այս կրթաթոշակը հաստատուած է 1983-ին նպա-

տակ ունենալով երիտասարդ մասնագէտներ պատրաստել, 

որոնք իրենց ուսման աւարտին յանձնառու պիտի ըլլան պաշ-

տօններ ստանձնելու մեր ազգային հաստատութիւններէն 

ներս՝ իրենց մասնագիտական շրջագիծին մէջ: ՀՕՄ-ի Երեմ-

եան 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, հաշուապա-

հութեան, վարչագիտութեան, ընկերաբանութեան, քաղաքա-

գիտութեան եւ մարդկային գիտութիւններու ճիւղերուն: 

Հետաքրքրուողները կրնան դիմել ՀՕՄ-ի Կիպրոսի Վար-

չութեան մինչեւ 30 Ապրիլ 2014: 
 

ՀՕՄ-ի Կիպրոսի “Սօսէ” Մասնաճիւղի ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ 
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