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2 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ՆԱԽԱԳԱՀ ՖՐԱՆՍՈՒԱ ՕԼԱՆՏԻ
ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Մայիսի 12-13-ին երկօրեայ պաշտօնական այցելութեամբ Հայաստան ժամանեց Ֆրանսայի
նախագահ Ֆրանսուա Օլանտ: Առաջին օրը ան
նախագահ Սերժ Սարգսեանի ընկերակցութեամբ
ներկայ գտնուեցաւ հայ-ֆրանսական տնտեսական ֆորումին: Նոյն օրը երկու նախագահները
այցելեցին Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր`
յարգելու համար մէկուկէս միլիոն նահատակներու յիշատակը:
Իրիկունը ներկայ գտնուած են Շառլ Ազնաւուրի համերգին, որմէ ետք նախագահ Օլանտի ի
պատիւ կազմակերպուած է ընթրիք մը: Իր խօսքին մէջ՝ Ֆրանսայի նախագահը, ակնարկելով
Էրտողանի ցաւակցականին, ըսած է թէ ուրկէ որ
ալ գան, պէտք է ողջունել այն բոլոր պատգամները, որոնք կը մեղմեն ցաւերը:
Ֆրանսայի նախագահը ողջունելով հանդերձ
Էրտողանի նախաձեռնութիւնը, ըսած է թէ այդ
ցաւակցութիւնները յառաջխաղացք մը արձանագրեցին, բայց ատիկա բաւարար չէ: Անգամ մը
եւս խստօրէն դատապարտելով ժխտողականութիւնը, նշած է որ ան կարծիք մը չէ ու չի կրնար
ըլլալ: Ֆրանսուա Օլանտ Երեւանի մէջ ալ կրկնած
է իր խոստումը, թէ 2015 Ապրիլ 24-ին, ներկայ
պիտի ըլլայ 100-րդ տարելիցի երեւանեան ոգեկոչումին:

Եւրոպական Միութեան հետ ընկերակցելու նոր ձեւ մը
Հայ-ֆրանսական տնտեսական ֆորումին ընթացքին խօսելով Հայաստանի եւ Ֆրանսայի
տնտեսական յարաբերութիւններուն մասին` նախագահ Ֆրանսուա Օլանտ չշրջանցեց Հայաստանի` Եւրոպական Միութեան հետ յարաբերութիւններու եւ Մաքսային միութեան անդամակցելու
հարցը:
«Մենք չենք ստիպեր Հայաստանին, որ այնպիսի ընտրութիւն կատարէ, որ կը հակասէ իր
շահերուն, այդ մասին ես խօսած եմ Սերժ Սարգըսեանի հետ Ֆրանսա կատարած այցելութեան
ընթացքին», յայտնեց Ֆրանսուա Օլանտ` շեշտելով, որ «Հայաստանի համար պէտք է գտնել Եւ-

Հրատարակութիւն ՀՅԴ Ազատամարտ
Երիտասարդական Կեդրոնի
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րոպական Միութեան հետ ընկերակցելու այնպիսի ձեւ մը, որ չի հակասեր Մաքսային միութեան
անդամակցելուն»: «Ես կը կարծեմ, որ կարելի է
գտնել խելացի ձեւ», նշեց անաւելցնելով. «Մենք
կը ցանկանք աջակցիլ Հայաստանին թէ՛ քաղաքական, թէ՛ տնտեսական մարզերուն մէջ»:

ՄԱՅԻՍ 2014 ԱՐՁԱԳԱՆԳ
նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ, ուր ան համոզում
յայտնած է, որ այս այցելութիւնը կարեւոր դեր
պիտի խաղայ Ֆրանսայի եւ Ազրպէյճանի միջեւ
յարաբերութիւններու զարգացման գործին մէջ:
Ազրպէյճանական Haqqin.az կայքը հաղորդած
է, որ Օլանտ Ալիեւի հետ հանդիպումին ընթացքին յայտարարած է, որ Ֆրանսան իրմէ կախեալ
ամէն բան պիտի ընէ ղարաբաղեան տագնապի
լուծման համար:
«Ֆրանսան, իբրեւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
համանախագահ երկիր, պիտի ընէ կարելին գըտնելու համար խաղաղ լուծում, որ Ազրպէյճանին
եւ Հայաստանին թոյլ պիտի տայ տագնապը խաղաղ ճամբով լուծելու: Ես կը կարծեմ, որ ատիկա
կը բխի երկու երկիրներու շահերէն», ըսած է
Օլանտ:

Թրքական մամուլը Օլանտի այցելութեան մասին

Թրքական լրատուամիջոցներ ուշադիր հետեւեցան նախագահ Ֆրանսուա Օլանտի հայաստանեան այցելութեան եւ գրեթէ բոլորն ալ շեշտը
դրին Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչնալու Թուրքիոյ ուղղուած կոչին վրայ:
Թրքական «Հիւրրիյէթ» օրաթերթը «Օլանտէն
Oլանտ անգամ մը եւս շեշտեց Հայոց Թուրքիոյ` ցեղասպանութեան ճանաչման կոչ»
Ցեղասպանութեան ճանաչման ան- խորագիրով տեղեկատուութեան մէջ նշեց, որ
Ֆրանսայի նախագահը Երեւանի մէջ ցեղասպահըրաժեշտութիւնը
նութեան յուշահամալիր այցելելէ ետք կոչով դիմած է Թուրքիոյ` պահանջելով ճանչնալ Հայոց
ցեղասպանութիւնը:
Թրքական «Թէ27» կայքը գրեց, որ կովկասեան երկիրներ այցելութեան ընթացքին Օլանտ
Հայաստանի մէջ դիմած է Թուրքիոյ` ըսելով, որ
ցեղասպանութեան ճանաչումը ոչ թէ պիտի բաժնէ, այլ պիտի միաւորէ:
Թրքական «Սի.Էն.Էն.Թիւրք»-ի անդրադարձին
մէջ նշուած է, թէ Հայաստանի նախագահին կողմէ Օլանտի ի պատիւ տրուած ճաշկերոյթին ժամանակ Ֆրանսայի նախագահը յայտարարած է,
որ ժխտողականութիւնը վիրաւորանք է ցեղասպանութեան զոհերուն եւ իրականութեան նկատՆախագահներ Սերժ Սարգսեանի եւ Ֆրան- մամբ:
սուա Օլանտի միացեալ մամլոյ ասուլիսին նախագահ Օլանտ, անդրադառնալով Հայոց ցեղաս- Կիրօ Մանոյեան՝ Նախագահ Օլանտի
պանութեան ճանաչման հարցին, յայտարարեց, այցելութեան մասին
որ կայ մէկ լուծում` Թուրքիոյ կողմէ ցեղասպանութեան ճանաչումը: Պատասխանելով լրագրոՆկատի ունեղի մը հարցումին, թէ չի՞ կարծեր, որ եթէ Թուր- նալով Հարաւաքիա իսկապէս կը ցանկայ Հայաստանի հետ յա- յին
Կովկասի
րաբերութիւնները կարգաւորել, պէտք է պարզա- զարգացումները,
պէս քաղաքական կամք դրսեւորէ եւ վաւերացնէ մ ա ս ն ա ւ ո ր ա Հայաստան-Թուրքիա
արձանագրութիւնները, բար` Ուքրանիոյ
Օլանտ նախ անդրադարձաւ Էրտողանի 24 դէպքերը, ՖրանԱպրիլի յայտարարութեան, որուն մասին նշած էր սայի նախագահ
լրագրողը, եւ ընդգծեց, որ սովորաբար միշտ կը Ֆրանսուա Օլանփորձէ դրական տարրեր գտնել այսպիսի յայտա- տի Հարաւային
րարութիւններու մէջ: «Բայց, անշուշտ, ես կեդրո- Կովկաս կատանական հարց կը նկատէի այն, որ ջարդերը որակ- րած այցելութիււին իբրեւ ցեղասպանութիւն: Կայ մէկ լուծում եւ նը բաւական կաատիկա ցեղասպանութեան ճանաչումն է», յայտ- րեւոր իրադարնեց Ֆրանսայի նախագահը:
ձութիւն էր, յայտարարեց ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի
գրասենեակի եւ քաղաքական հարցերու պաՕլանտ Խոստացած Է Ղարաբաղեան տասխանատու Կիրօ Մանոյեան:
Ըստ Կիրօ Մանոյեանի, նախագահ Օլանտ
Տագնապի Լուծման Համար Կարելին
ճիշդ շեշտադրումներ կատարած է Հայաստանի
Ընել
Նախագահ Ֆրանսուա Օլանտ աւելի կանուխ եւ հայութեան վերաբերեալ. «Եթէ ընդհանուր
Պաքուի մէջ հանդիպում ունեցած էր Ազրպէյճանի առմամբ արժեւորենք, ապա հին բարեկամի մօտ
այցելութիւն էր»:
«Հայաստանի եւ Ֆրանսայի տնտեսական յարաբերութիւնները, սակայն, չեն համապատասխաներ երկու երկիրներուն միջեւ եղած բարեկամական յարաբերութիւններուն», ըսաւ Կիրօ Մանոյեան` աւելցնելով, որ հայ-ֆրանսական յարաբերութիւնները տնտեսական մարզին մէջ աւելի
եւս սերտանալու պէտք ունին:
Կիրօ Մանոյեան կարեւոր նկատեց նաեւ
Ֆրանսուա Օլանտի Արցախի վերաբերեալ այն
յայտարարութիւնը, որ Ֆրանսա խնդիր չի տեսներ Արցախի ժողովուրդի կամքի արտայայտութեան մէջ:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ

ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՄԱՅԻՍ 2014

ԷՐՏՈՂԱՆ ԿԸ ՀԵՐՔԷ ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Հայերուն ցաւակցութիւն յայտնելէն մի քանի
օր ետք Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան ամերիկեան «Փի.Պի.Էս.» պատկերասփիւռի կայանին հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին
հերքած է Հայոց ցեղասպանութիւնը:
Պատասխանելով լրագրողի այն հարցումին,
թէ կարելի՞ է արդեօք, որ Թուրքիան ճանչնայ
Հայոց ցեղասպանութիւնը, Էրտողան ըսած է.
«Կարելի չէ, որովհետեւ եթէ ցեղասպանութիւն
եղած ըլլար, Թուրքիոյ մէջ բնակող հայերը չէին
ըլլար: Սակայն Թուրքիոյ մէջ հայեր կան»:
Յիշեցնենք, որ Էրտողան 23 Ապրիլին հրապարակած էր յայտարարութիւն մը, որուն մէջ ցաւակցած էր 1915-ի ընթացքին սպաննուած հայերու ժառանգորդներուն եւ զոհերու հոգիներուն
հանգստութիւն մաղթած էր:

ՏԱՒՈՒԹՕՂԼՈՒ ՀԱՅԵՐՈՒՆ
ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ԿՈՉ Կ՛ՈՒՂՂԷ

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Ահմեթ
Տաւութօղլու բրիտանական «Տը Կարտիըն» օրաթերթին մէջ լոյս տեսած իր յօդուածին մէջ հայ
ժողովուրդին երկխօսութեան կոչ կ՛ուղղէ: Ան կը
նշէ, որ Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի` 1915-ի իրադարձութեանց առնչուող ուերձը համարձակ քայլ էր:
«Բոլորին կոչ կ՛ուղղեմ հայ-թրքական յարաբերութիւններու աւելի լաւ ապագային կառուցման համար չփախցնելու այս առիթը», կը գրէ
ան:
«Թուրքեր եւ հայեր. վարչապետ Էրտողանին
պէտք է հետեւինք եւ թաղենք մեր ընդհանուր
ցաւը» խորագիրով յօդուածին մէջ ան կը նշէ, որ
հայ-թրքական յարաբերութիւնները հարիւրամեակներու պատմութիւն ունին:
Ան նշած է, որ Օսմանեան կայսրութեան տարածքին մէջ ապրած հայերու թոռներուն կարեկցանք եւ ցաւակցութիւն յղելը մարդասիրական
պարտաւորութիւն է: «Շուրջ 100 տարի տեւած
հակադրութիւնը ապացուցեց, որ քանի տակաւին
չենք սկսած զիրար լսել եւ հասկնալ, այս խնդիրը
պիտի չլուծուի: Բացի ատկէ, պէտք է սորվինք
յարգել` առանց մեր տառապանքները համեմատելու, դասակարգելու», կը գրէ ան:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարը բոլորին կոչ կ՛ուղղէ միանալու հայ-թրքական յարաբերութիւններու աւելի լաւ ապագայի կառուցման համար, իսկ Էրտողանի յայտարարութիւնը
որակած է իբրեւ «նախադէպ չունեցող, համարձակ քայլ»:
Ահմեթ Տաւութօղլու նաեւ կը նշէ, որ եկած է
այդ յարաբերութիւններու համար ներդրում կատարելու ժամանակը: «Մենք կրնանք հասնիլ յաջողութեան, եթէ այդ ձգտումները մասնակիցներու աւելի լայն շրջանակ ունենան: Թուրքիան
պատրաստ է», կ՛եզրափակէ Թուրքիոյ արտաքին
գործոց նախարարը:

ՈՒՈՐԼԻՔ ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ
ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻՆ
ՄԱՍ ԿԱԶՄԵԼԻՔ ՎԵՑ ՏԱՐՐԵՐ

ԵԱՀԿ Մինսքի խմբակի համանախագահ Ճէյմզ
Ուորլիք Մայիս 7-ին անդրադարձաւ Լեռնային
Ղարաբաղի տագնապի լուծման ուղիներուն: Ան
նշեց, որ կան վեց տարրեր, որոնք պէտք է խաղաղութեան համաձայնագիրին մաս կազմեն, որպէսզի ատիկա տեւական ըլլայ: Դեսպանը յայտնեց, որ այս տարրերը պէտք է իբրեւ անբաժանելի ամբողջութիւն դիտարկուին:
1. Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշումը պէտք է իրականացուի
իրաւական ուժ ունեցող կամքի արտայայտման
միջոցով ապագային: Միջանկեալ տարբերակը
ժամանակաւոր պիտի ըլլայ:
2. Նախկին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար
Մարզի տարածքը պէտք է ստանայ միջանկեալ
կարգավիճակ, որուն համար առնուազն պէտք է
ապահովուած ըլլան ապահովութեան երաշխիքներ եւ ինքնակառավարում:
3. Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող գրաւեալ տարածքները պէտք է վերադարձուին Ազըրպէյճանի վերահսկողութեան:
4. Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող
միջանցքը պէտք է բաւարար լայնութիւն ունենայ, որպէսզի ապահով անցում կատարուի, բայց
ատիկա չի կրնար ընդգրկել Լաչինի ամբողջ շըրջանը:
5. Տեւական լուծման ներքեւ պէտք է ճանչցուի
տեղահանուածներու եւ գաղթականներու իրենց
նախկին բնակավայր վերադառնալու իրաւունքը:
6. Լուծումով պէտք է ապահովուին անվտանգութեան միջազգային երաշխիքները, որոնք պիտի ներառեն խաղաղապահ գործողութիւն:
Ճէյմզ Ուորլիք նշեց, որ ժամանակն է, որպէսզի կողմերը յանձնառութիւն ստանձնեն ձեռնամուխ ըլլալու խաղաղութեան բանակցութիւններուն` հիմք ընդունելով մինչեւ այսօր կատարւած աշխատանքը:

ԻՇԽԱՆԵԱՆ. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
ՓՈԽԶԻՋՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ
ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՉԷ

ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեան անընդունելի եւ
մտահոգիչ նկատեց ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
ամերիկացի համանախագահ Ճէյմզ Ուորլիքի
ելոյթը:
Ըստ Դաւիթ Իշխանեանի, հակառակ այն հանգամանքին, որ ելոյթին մէջ չէ նշուած «Մատրիտեան սկզբունքներ» բառակապակցութիւնը, սակայն ամբողջ ելոյթին առանցքը կազմուած էր
«Մատրիտեան սկզբունքներ»-ու հիման վրայ:
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«Դաշնակցութիւնը բազմիցս յայտարարած է, որ
«Մատրիտեան սկզբունքներ»-ուն շուրջ կառուցւող բանակցային հոլովոյթը մեզի համար անընդունելի է, եւ որեւէ քայլ, որ կրնայ վնասել Ղարաբաղի ապագային, անմիջականօրէն պիտի
ստանայ իրեն համարժէք պատասխանը», ըսաւ
Իշխանեան:
ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչը նշեց, որ բազմիցս Արցախի իշխանութիւններուն կողմէ շատ կարծր դիրքորոշումներ
արտայայտուած են «Մատրիտեան սկզբունքներ»ուն վերաբերեալ, եւ այսօր ալ լիայոյս է, որ
Արցախի իշխանութիւնները իրենց տեսակէտը ոչ
միայն չեն փոխեր, այլեւ կարծր կերպով կ՛արձագանգեն Ուորլիքի այս ելոյթին, որ, ինչպէս ան
կը ներկայացնէ, ամերիկեան կողմի յստակ
դիրքորոշումն ու քաղաքական գիծն է:
Ինչ կը վերաբերի փոխզիջումներուն, ապա
Դաւիթ Իշխանեան յայտնեց, որ Արցախի կողմէ
փոխզիջումնային տարբերակը արդէն իսկ 20
տարի առաջ զինադադարի տեսքով եղած է, եւ
բոլորն ալ, որոնց շարքին` ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խըմբակը, շատ լաւ կը գիտակցին այդ փաստին:
Իշխանեան համոզուած է, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի անմիջական մասնակցութեան
անպտուղ կ՛ըլլայ որեւէ բանակցային հոլովոյթ:
Բանակցութիւններու ընթացքին կարելի չէ անտեսել Արցախի ժողովուրդին տեսակէտը. Արցախը չի կրնար տարածքային փոխզիջման տարբերակը ընդունելի նկա-տել:

ԴԷՊԻ ԱՆՑԵԱԼ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ՄԱՍԻՆ
ՉԻ ԿՐՆԱՐ ԽՕՍՔ ԸԼԼԱԼ

«Ազրպէյճանա-ղարաբաղեան տագնապի լուծման հեռանկարներուն վերաբերեալ Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետութեան դիրքորոշումը կը
մնայ անփոփոխ», այսպէս արձագանգած է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան արտաքին
գործոց նախարարութիւնը ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խըմբակի ամերիկացի համանախագահ Ճէյմզ
Ուորլիքի վերջին յայտարարութիւններուն:
«Կարելի չէ նոյնիսկ խօսիլ դէպի անցեալ վերադարձի մասին: Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշուած է անոր ժողովուրդին կողմէ
1991 թուականի անկախութեան հանրաքուէին
ժամանակ` ազատ եւ իրաւական կամքի արտայայտութեան միջոցով: Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան անկախութիւնն ու անվտանգութիւնը բացառիկ արժէքներ են, որոնք ենթակայ չեն որեւէ սակարկութեան», ըսուած է
Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գործոց նախարարութեան տարածած յայտարարութեան մէջ:
«Կը հաւատանք, որ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
համանախագահներու միացեալ ջանքերը պէտք
է կեդրոնացուին լուծման այնպիսի մեքանիզմներու մշակման վրայ, որոնք հաշուի առնելով
առկայ իրողութիւնները, այնպիսի պայմաններ
պիտի ապահովեն Խորհրդային Միութեան փլուզման եւ Ազրպէյճանի կողմէն սանձազերծուած
պատերազմի իբրեւ արդիւնք ստեղծուած երկու
անկախ պետութիւններու` Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան եւ Ազրպէյճանի խաղաղ գոյակցութեան համար», յայտարարած է Լեռնային
Ղարաբաղի արտաքին գործոց նախարարութիւնը:

4 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ՔԱԼԻՖՈՐՆԻԱ ՃԱՆՉՑԱՒ
ԱՐՑԱԽԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ

Քալիֆորնիայի խորհրդարանը 8 Մայիսին
ջախջախիչ մեծամասնութեամբ պատմական
քայլ մը առաւ որդեգրելով Արցախի Հանրապետութեան անկախութիւնը ճանչցող բանաձեւ մը:
Այս խիզախ եւ հիմնարար քայլը, որ վկայութիւնն է ամերիկահայութեան տքնաջան աշխատանքին, ինչպէս նաեւ Քալիֆորնիա նահանգի
հանրային պաշտօնատարներու բոլոր ժողովուրդներու, այս պարագային նաեւ Արցախի ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքին նկատմամբ
ցուցաբերած յարգանքին:
«Առաւել գնահատելի կը գտնենք այն իրողութիւնը, որ Քալիֆորնիոյ օրէնսդիր մարմինը ազատութեան եւ ինքնորոշման սկզբունքները ամրապընդող իր այս քաջարի քայլը առաւ ի հեճուկս
ազրպէյճանական ուժեղ ճնշումներուն: Գնահատելով նահանգային օրէնսդիր մարմինին մէջ
այս բանաձեւին կողմ քուէարկած իւրաքանչիւր
խորհրդարանականի քայլը, կ՛ուզենք առանձին
գնահատանք արձանագրել հանդէպ այդ մարմնի
անդամներ Մայք Կաթոյի, Ատրին Նազարեանի,
Քաջօ Աշաճեանի եւ խորհրդարանի նախագահ
Ճոն Փերեզին, որոնք ղեկավարեցին այս դրական
արդիւնքը ապահոված ճիգերը` հարազատօրէն
ներկայացնելով իրենց ընտրատարածքի բնակչութեան շահերը: Այս բանաձեւի որդեգրումը
վճռական յաղթանակ մըն է հայ ժողովուրդին,
Արցախի բնակչութեան եւ ինքնորոշ ման պայքար տանող բոլոր ժողովուրդներուն
համար», կ՛ընդգծէ ՀՅԴ Արեւմտեան Ամերիկայի
Կեդրոնական կոմիտէն` իր հրապարակած հաղորդագրութեան մէջ:

ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ
ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒՆ
ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԶԻՆԱԴԱԴԱՐԻ
20-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

ՄԱՅԻՍ 2014 ԱՐՁԱԳԱՆԳ
ճանի ղեկավարութիւնը պարտաւորուի հետեւիլ
տագնապի բացառապէս խաղաղ լուծման սկըզբունքին», կ՛ըսուի յայտարարութեան մէջ:
Երեսփոխանները Եւրոպական Միութեան կոչ
ուղղած են նպաստելու ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
համանախագահներու ջանքերուն` խթանելու
կողմերուն միջեւ խաղաղութիւնը, որպէսզի Եւրոպային յարիր մարդու իրաւունքներն ու ազատութիւնները հասանելի ըլլան նաեւ իր դրացիներուն
համար:

ԱԶԱՐՈՎ. ԵՒՐԱՍԻԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԸ ՊԻՏԻ ԱՆՑՆԻ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ «ԸՆԴՈՒՆՈՒԱԾ»
ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՎ

Եւրասիական տնտեսական միութեան Հայաստանի անդամակցութենէն ետք, միութեան սահմանը պիտի անցնի Հայաստանի Հանրապետութեան «ընդունուած» սահմաններով, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի անդամակցութեան հարցը չէ
քննարկուած նոյնիսկ:
Երեւանի, Մոսկուայի, Ասթանայի եւ Մինսքի
միջեւ լրագրողներու համար կազմակերպուած
պատկերասփիւռային կամուրջի ժամանակ այսպիսի յայտարարութիւն մը կատարեց Եւրասիական տնտեսական յանձնաժողովի Զարգացման
եւ համարկումի բաժանմունքի միջազգային գործակցութեան բաժինի պետ Անթոն Ազարով:
Հայաստանի իշխանութեան բարձրագոյն ներկայացուցիչները նախապէս իրենց կատարած
յայտարարութիւններով յայտնած են, որ Մաքսային միութեան կամ Եւրասիական տնտեսական
միութեան Հայաստանի անդամակցութենէն ետք
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Լեռնային
Ղարաբաղի միջեւ սահման պիտի չհաստատուի
եւ մաքսակէտ պիտի չտեղադրուի:
Հայաստանէն պատկերասփիւռային կամուրջին կը մասնակցէր Ազգային ժողովի արտաքին
յարաբերութիւններու մնայուն յանձնախումբի
հանրապետական նախագահ Արտակ Զաքարեան, որ արձագանգելով Ազարովի յայտարարութեան ըսաւ, որ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ որեւէ պայմաններու մէջ մաքսային
սահման գոյութիւն չի կրնար ունենալ:
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը մերժեց արձագանգել Անթոն Ազարովի
խօսքերուն:

կաններու սկիզբները Սահակեան եղած է Երեւանի Մաշտոցի Շրջանային խորհուրդի գործադիր
կոմիտէի նախագահի տեղակալ եւ 1995 թուականէն մինչեւ այսօր անընդմէջ ընտրուած է պատգամաւոր` Հանրապետութիւն, Միասնութիւն,
Հանրապետական խմբակցութիւններու կազմին
մէջ: Տարիներ շարունակ գլխաւորած է Հանրապետական խմբակցութիւնը եւ իշխող կուսակցութեան փոխնախագահն է:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ
ՄԵԾ ՇՈՒՔՈՎ ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՇՈՒՇԻԻ
ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹԵԱՆ 22-ԱՄԵԱԿԸ

Հայաստան Մայիս 9-ին նշեց Յաղթանակի եւ
խաղաղութեան տօնը: Նախագահ Սերժ Սարգըսեան իր շնորհաւորական ուղերձին մէջ նշեց, որ 9
Մայիսը Հայաստանի ժողովուրդին համար սուղ է
անով, որ անիկա ազդարարած է նոր` խաղաղ
կեանքի սկիզբը:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան նշեց, որ Համաշխարհային Բ. պատերազմի տարիներուն հարիւր
հազարաւոր հայեր կռուեցան արդարութեան եւ
ազատութեան խրամատներուն մէջ` բարձր պահելով հայ ռազմիկի անունը եւ պատիւը:
«Ճակատագիրը մեզի համար սահմանած էր
այլ պատմական կարելիութիւն մը եւս, մայիսեան
այլ յաղթանակ մը: 9 Մայիս 1992-ին մենք կրկին
արդարութեան եւ ազատութեան խրամատին մէջ
էինք ընդդէմ ազգային խտրականութեան եւ
եղեռնագործութեան: Շուշիի ազատագրումով ֆիզիքական բնաջնջումէն փրկուեցաւ ոչ միայն
Ստեփանակերտը, այլեւ ամբողջ Արցախը, իսկ
աւելի լայն առումով` Հայաստանը եւ հայութեան
հեռանկարը: Այսօր մենք երախտագիտութեան
գլուխ կը խոնարհենք մեր բոլոր այն քաջերուն
յիշատակին առջեւ, որոնք կեանքով վճարեցին
մեր խաղաղութեան գինը: Կեցցէ՛ խաղաղութիւնը, որ աշխարհի բոլոր բարիքներուն մայրն է:
Փա՛ռք մեր հերոսներուն», ըսուած է Հայաստանի
նախագահի ուղերձին մէջ:

ԳԱԼՈՒՍՏ ՍԱՀԱԿԵԱՆ՝
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
Եւրոպական խորհրդարանի անդամներ Էլենի
Թէոխարուս, Ֆրանք Էնկել, Թաթիանա Ժտանոքա, Էւալտ Շթատլեր, Ինաքի Իրազապալ-Պէյթա,
Միշել Ռիվազի եւ Սպանիոյ խորհրդարանի երեսփոխան Ճոն Ինարիթու ղարաբաղեան զինադադարի համաձայնագիրի 20-ամեակին առիթով
յայտարարութիւն հրապարակած են:
Երեսփոխանները նշած են, որ համաձայնագիրով հաստատուած փխրուն խաղաղութիւնը ոչ
միայն արտօնած է խուսափիլ տագնապի սրումէն եւ հետագայ մարդկային կորուստներէն, այլ
կարելիութիւն ստեղծած է տագնապի խաղաղ
լուծման ճամբաներու որոնման համար:
«Մենք պիտի ցանկայինք օգտագործել այս
տարեդարձը, որպէսզի Ազրպէյճանի իշխանութիւններուն կոչ ուղղենք հեռացնելու արձակազէնները սահմանագիծէն եւ հայ-ազրպէյճանական սահմանէն` խուսափելու տագնապին հետագայ սրումէն: Կարեւոր է նաեւ, որ Ազրպէյ-

Հայաստանի խոր- հըրդարանը Ապրիլ 29-ին
ձայներու 101 թեր, 3 դէմ
յարաբերութեամբ
Ազգային ժողովի նախագահ ընտրեց Գալուստ Սահակեանը:
Քուէարկութեան
մասնակցեցան նաեւ ոչ
իշխանական Բարգաւաճ Հայաստան եւ Օրինաց
երկիր
խմբակցութիւններու
պատգամա-ւորները:
Գալուստ Սահակեան 66 տարեկան է, մասնագիտութեամբ` բանասէր, աւարտած է Երեւանի պետական համալսարանը: Աշխատանքային
ասպարէզը սկսած է 1970-ականներուն` աշխատելով երեւանեան տարբեր դպրոցներու մէջ` իբրեւ ուսուցիչ, փոխտնօրէն եւ տնօրէն: 1990-ա-

Լեռնային Ղարաբաղի մէջ շնորհաւորական
ուղերձ յղեց նաեւ նախագահ Բակօ Սահակեան:
Նախագահ Սահակեան շեշտեց, որ մեր հայրերու եւ պապերու հերոսական դասը շարունակեց
արդէն նոր սերունդը` արցախեան ազատամարտին ընթացքին պաշտպանելով հայրենի հողը եւ
կռելով նոր յաղթանակներ:
«Պաշտպանութեան բանակի կազմաւորումը
եւ Շուշիի ազատագրումը դարձան այն կարեւոր
ձեռքբերումները, որոնք հիմք դրին մեր հետագայ
բոլոր յաջողութիւններուն համար: Հայաստանի
եւ սփիւռքի մեր քոյրերուն եւ եղբայրներուն հետ
միասին կարելի եղաւ ոչ միայն յաղթանակ տանիլ մեզի պարտադրուած ծանր ու դաժան պատերազմին ընթացքին, այլեւ կառուցել օրէ օր
շէնցող եւ զօրացող երկիր` շարունակելով հայրենիքի համար նահատակուած քաջ հայորդիներու
կիսատ ձգած գործը եւ յաւերժացնելով անոնց յիշատակը», իր ուղերձին մէջ յայտնեց Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահը:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ

ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՄԱՅԻՍ 2014

ԸՆԴՈՒՆՈՒԵՑԱՒ «ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ»
ՕՐԷՆՔԸ

վերաբերեալ Օրինաց երկիր կուսակցութեան հետ
քննարկում չէ կատարուած:
Քառեակը կողմնորոշուած է նոյն տրամաբանութեամբ, որ գոյութիւն ունէր` ոչ միայն կառավարութեան կազմը պէտք է փոխուի, այլ նաեւ
քաղաքականութիւնը. «Փոփոխութիւնները,
որոնք կրնային երաշխաւորուիլ այն ուղղութեամբ, որ մենք կը տեսնէինք, չկան», շեշտեց
Ռուստամեան:

ՄԻԿՈՅԵԱՆԻ ԱՐՁԱՆԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ
ՈՐՈՇՈՒՄԻ ԲԵԿԱՆՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋ

Հայաստանի Ազգային ժողովի Մայիս 15-ի
նիստին ընթացքին քուէարկութեան դրուեցաւ
կառավարութեան կողմէ ներկայացուած «Կուտակային կենսաթոշակներու մասին» օրէնքին
մէջ փոփոխութիւններ կատարելու նախագիծը
երկրորդ ընթերցումով ընդունելու հարցը:
Քուէարկութեամբ` 67 թեր, 29 ձեռնպահ եւ 18
դէմ ձայներով, կառավարութեան նախագիծը ընդունուեցաւ: Հայ ազգային քոնկրեսը, Ժառանգութիւնը եւ Օրինաց երկիր կուսակցութիւնը դէմ
քուէարկեցին այս նախագիծին, իսկ Բարգաւաճ
Հայաստան կուսակցութիւնը եւ ՀՅԴ` ձեռնպահ:
ՀՅԴ պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեան նշեց,
որ այս նախագիծի ընդունումով պարտադիր բաղադրիչը կը դառնայ կամաւոր` քաղաքական ուժերուն կոչ ուղղելով հակասական յայտարարութիւններով հասարակութիւնը թիւրըմբռնման մէջ
չձգել, քանի որ կառավարութեան կողմէ ներկայացուած նախագիծը իսկապէս դրական քայլ է:
Մինասեան նկատել տուաւ, որ այս բարեփոխումով քաղաքացիներուն կարելիութիւն կը
տրուի սեփական դիմումի համաձայն հրաժարելու պարտադիր համակարգին մասնակցութենէն,
ինչպէս նաեւ ստանալ այն գումարները, որոնք
պահուած են գործատիրոջ կողմէ, սակայն հիմնադրամներուն չեն փոխանցուած:

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

ՀՅԴ Երեւանի Քաղաքային կոմիտէն մայրաքաղաքի աւագանիէն պահանջեց բեկանել Անաստաս Միկոյեանի արձանը տեղադրելու որոշումը եւ հետագային ձեռնպահ մնալ առանց հանրութիւնը մասնակից դարձնելու
մայրաքաղաքին համար կարեւոր որոշումներ
առնելու գործելակերպէն:
«Անաստաս Միկոյեանի արձանը տեցադրելու
որոշումը տրուեցաւ ոչ միայն առանց հասարակութիւնը տեղեկացնելու, այլեւ առանց վերոնըշեալ գործիչի գործունէութեան, Հայաստանի
ու հայ ժողովուրդի հանդէպ անոր «ծառայութիւններու» արժեւորման շուրջ մասնագիտական
քննարկումներ կատարելու: Մինչդեռ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան կործանման, հետագային ստալինեան մարդատեաց վարչակարգի
կողմէ բազմահազար մարդոց ոչնչացման մէջ
գործուն դերակատարութիւն ունեցած այս անձի
արձանին տեղադրումը սրբապղծութիւն է այդ
անմեղ զոհերուն յիշատակին եւ անոնց ժառանգներու զգացումներուն առջեւ», ըսուած է ՀՅԴ Քաղաքային կոմիտէի յայտարարութեան մէջ:
ՀՅԴ Երեւանի Քաղաքային կոմիտէն ընդգծեց,
որ արձանները ոչ միայն գեղագիտական ճաշակի
դաստիարակութեան համար ստեղծուած արուեստի գործեր են, այլեւ ազգային ու բարոյական
արժէքներու քարոզչութեան միջոցներ:
«Ամէնէն մակերեսային ուսումնասիրութիւնը
նոյնիսկ ակնյայտ կը դարձնէ, որ արձանի տեղադրումը պիտի վնասէ մեր պետութեան միջազգային վարկին, զայն դասելով այն երկիրներու
շարքին, ուր կը ծանուցուին ու կը քարոզուին
բռնապետական վարչակարգերը եւ անոնց գործիչները», ըսուած է յայտարարութեան մէջ:

ԱՐՑԱԽԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԻ
ԵՐԿՐՈՐԴ ԽԱՂԱՐԿՈՒԹԻՒՆԸ

Մայիս 22-ին Հայաստանի Ազգային ժողովին
մէջ քուէարկութեան դրուեցաւ կառավարութեան
ծրագիրը, որ ընդունուեցաւ 70 թեր, 1 դէմ, եւ 2
ձեռնպահ ձայներով:
Նախքան քուէարկութիւնը` ելոյթ ունեցաւ
Հրանդ Բագրատեան` ըսելով, որ ինք եւ Ալեքսանտր Արզումանեան ձեռնպահ պիտի քուէարկեն: Իսկ Օրինաց երկիր կուսակցութեան պատգամաւոր Կարէն Բոթոյեան ելոյթ ունենալով յայտարարեց, որ ինք կը հրաժարի Օրինաց երկիր
կուսակցութեան խմբակցութենէն եւ թեր պիտի
քուէարկէ կառավարութեան ծրագիրին:
Խորհրդարանական քառեակը` ՀՅԴ-ն, Հայ
ազգային քոնկրեսը, Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութիւնը եւ Ժառանգութիւն կուսակցութիւնը,
չմասնակցեցան կառավարութեան ծրագիրի
քուէարկութեան: ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկավար
Արմէն Ռուստամեան լրագրողներուն յայտնեց,
որ քառեակը նիստ գումարած է եւ այդ որոշումը
տուած է:
«Քառեակէն ոչ ոք քուէարկութեան պիտի
մասնակցի` ցոյց տալով այս ծրագիրին նկատմամբ մեր դժգոհութիւնը եւ մերժումը», յայտնեց
Արմէն Ռուստամեան` աւելցնելով, որ հարցին

Մայիս 9-ին Ստեփանակերտի մէջ սկիզբ առաւ
Արցախի զարգացման եւ վերաբնակեցման ուղղուած ազգային վիճակախաղը: Մինչեւ 28 Դեկտեմբեր Հայաստանի, Արցախի եւ սփիւռքի մէջ
ապրող հայութիւնը կրնայ աջակցիլ Արցախի
զարգացումին` գնելով ազգային վիճակախաղին
տոմսերէն թէկուզ մէկ տոմս, որուն գինը 2.000
դրամ է ($5):
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկեան նշած է, որ
այս տարի շրջանառութեան մէջ դրուած է վիճակախաղի 300 հազար տոմս: «Յաջողեցանք արդարացնել յոյսերը այն բոլոր մարդոց, որոնք
ձեռք բերելով վիճակախաղի տոմսերը կը հաւատան, որ կը նպաստեն եւ հաւաքական պատասխանատուութիւն կը ստանձնեն Արցախի մէջ թէ՛
աշխատատեղերու ստեղծումին եւ թէ՛ վերաբնակեցման աշխատանքին», ըսած է Արթուր Աղաբեկեան:
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ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ
ԱԼԻՍԻԱ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ
Մայիս 22-ին, Լոս
Անճելըսի
մէջ
իր
մահկանացուն կընքեց բանաստեղծուհի
Ալիսիա
Կիրակոսեանը:
1936-ին
Գորտոպա,
Արժ անթին
ծնած Ալիսիան հեղինակ է սպաներէն
եւ հայերէն բանաստեծական բազմաթիւ երկերու:
Ալիսիա Կիրակոսեան աւարտած է Պուէնոս
Այրեսի ազգային համալսարանի իրաւաբանական բաժանմունքը։ 10 տարի թատրոնի դերեր
խաղացած է։ 1968-ին փոխադրուած է Լոս Անճելէս։
Ալիսիա Կիրակոսեան սպաներէնի թարգմանած է Րաֆֆիի «Խենթը»։ Ան Խաչատուր
Աբովեանի անուան մրցանակակիր է։

ՎԱՀԱՆ ՄԻՐԱՔԵԱՆ
79
տարեկանին
մահացած է Հայաստանի ժողովրդական
արուեստագէտ, օփերայի նշանաւոր երգիչ Վահան Միրաքեանը:
Անցեալ
դարու
50-70-ական
թուականներուն
հայկական օփերային արւեստը ունեցաւ բազմաթիւ
տաղանդաշատ երգիչներու աստղաբոյլ, որոնց կարգին
նաեւ փայլեցաւ Վահան Միրաքեանի աստղը:
Անոր մարմնաւորած իւրաքանչիւր նոր դեր կը
դառնար օփերայի արուեստի երկրպագուներուն հիացմունքին եւ գնահատանքի առիթ:
1980ական թուականներէն ետք Վահան Միրաքեան իր բեղմնաւոր գործունէութիւնը շարունակեց Վիեննայի, ապա Միացեալ Նահանգներու մէջ, ուր մահացաւ։

ՍՎԵՏԼԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
84
տարեկանին
մահացած է Հայաստանի ժողովրդական
արուեստագէտ,
Յ.
Պարոնեանի անուան
երաժշտական կատակերգական թատրոնի
դերասանուհի Սվետլանա Գրիգորեանը:
Ծնած 1930-ին, ան
փոքր
տարիքէն
կեանքը կապած է բեմին, որուն անդաւաճան մնացած է մինչեւ իր մահը:
Երաժշտական կատակերգական թատրոն
հրաւիրուելով, 1949-ին Ս. Գրիգորեան անմիջապէս ցուցադրած է իր ամբողջ տաղանդն
ու հմայքը եւ դարձած հանդիսատեսին հոգիին
տիրակալը:
Վաթսուն տարիներու բեմական աշխոյժ
գործունէութիւն ծաւալած է՝ քանդակային կերպարներ ստեղծելու իր կարողութիւններով ու
հմտութիւններով։ Հիւրախաղերով հանդէս եկած է աշխարհի բազմաթիւ երկիրներու մէջ, ու
արժանացած միջազգային մրցանակներու:

6 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ԹԱՆԳԱՐԱՆ ԱՐԺԱՆԹԻՆԻ ՄԷՋ

Պուէնոս Այրէսի նահանգապետարանը Արժանթինի հայ գաղութին հողատարածք նուիրած
է` Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան կառուցելու համար: Այս մասին յայտարարած է Պուէնոս Այրէսի Մարդկային իրաւանց եւ մշակութային բազմազանութեան քարտուղարի տեղակալ
Քլոտիօ Աւրուժ:
Թանգարանի նուիրատուութեան համար կայաց հանդիսութեան ժամանակ Աւրուժ յիշեցուցած է, որ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչցած են
թէ՛ Արժանթինի խորհրդարանը եւ թէ Պուէնոս
Այրէսի քաղաքապետական խորհուրդը:
Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան պիտի
հիմնուի նաեւ Ուրուկուէյի մէջ: Հաւանական է, որ
երկու երկիրներուն մէջ թանգարաններու բացումը կատարուի նոյն օրը` 24 Ապրիլ 2015-ին:

ՔՆԵՍԵԹԻ ՄԷՋ ՔՆՆՈՒԱԾ Է
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀԱՐՑԸ

Իսրայէլեան «Ճերուզալեմ Փոսթ» օրաթերթը
կը հաղորդէ, որ Իսրայէլի խորհրդարանի բանբեր
Եուլի Էտելշթայն Քնեսեթի լիագումար նիստին,
Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման հարցի
քննարկման ժամանակ նշած է, որ իբրեւ հրեաներ` իրենք պէտք է ճանչնան հայ ժողովուրդի
կրած տառապանքները: «Մենք ոեւէ մէկը չենք
մեղադրեր, այլ կը գործենք իբրեւ հրեաներ` հաւատարիմ մնալով ճշմարտութեան: Մենք չենք
կրնար մերժել պատմութիւնն ու մարդկային արժէքները` մեկնելով դիւանագիտական կամ քաղաքական զգուշութենէն», աւելցուցած է Էտելշթայն:
Իսրայէլեան օրաթերթը կ՛աւելցնէ, որ Քնեսեթի մէջ ցեղասպանութեան ճանաչման առաջարկը ներկայացուցած է Իսրայէլի «Մերեց» ընկերվար-ժողովրդավարական կուսակցութեան նախագահ Զեհաւա Կալ-Օն, որ իսրայէլեան կառավարութեան կոչ ուղղած է մինչեւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակը ճանչնալ զայն:
Ըստ անոր, իբրեւ Ողջակիզում տեսած ազգ
իրենք չեն կրնար շարունակել անտեսել Հայոց
ցեղասպանութեան հարցը:
Քննարկման ընթացքին խօսած է նաեւ «Լիքուտ-Իսրայէլը մեր տունն է» քաղաքական միաւորման անդամ Ռեւեն Ռիվլին` յիշեցնելով, որ
աշխարհը կը շարունակէ հայերուն հարցով լռել:
«Ինծի համար ծանր է ներել այն ազգերուն,
որոնք կ՛անտեսեն մեր ողբերգութիւնը, ուստի
մենք չենք կրնար անտարբեր ըլլալ այլ ազգի ողբերգութեան նկատմամբ: Ատիկա մեր բարոյական պարտականութիւնն է` իբրեւ ժողովուրդ եւ
իբրեւ հրեայ», նշած է Ռիվլին:
Քննարկման աւարտէն ետք ճանաչման վերաբերեալ առաջարկը ուղարկուած է Քնեսեթի արտաքին յարաբերութեանց եւ պաշտպանութեան
յանձնախումբին:

ՄԱՅԻՍ 2014 ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ՀԱԿԱՌԱԿ ԾԱՆՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՆ
ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻՆ
ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Հալէպի լրատուական գրասենեակը կը հաղորդէ, որ Սուրիոյ մէջ Հայ դատի հետապնդման աշխատանքները 2014-ին նոր հանգրուան թեւակոխեցին, կարեւոր նախաձեռնութիւններ իրականացան եւ կը շարունակուին իրագործուիլ:
Գլխաւոր նախաձեռնութիւնը, 24 Ապրիլին Սուրիոյ խորհրդարանին մէջ կատարուած քննարկումն էր, որուն ընթացքին դատապարտուեցաւ
1915-ին Օսմանեան կայսրութեան կողմէ իրագործուած Հայոց ցեղասպանութիւնը:
Երկրորդ նախաձեռնութիւնը Պաաս կուսակցութեան հովանաւորու-թեամբ 23 Ապրիլին՝ «Օսմանցիներու գործադրած ցեղասպանութիւնները
պատմութեան ընթացքին» բնաբանով զեկուցումը եւ զրոյցն էր, Հալէպի «Թըշրին» մշակութային
սրահին մէջ, որու ընթացքին Պաաս կուսակցութեան ներկայացուցիչը իր զեկուցումին մէջ անդրադարձաւ Օսմանեան Կայսրութեան կողմէ գործըւած ոճիրներուն` առանձնապէս նշելով Հայոց
ցեղասպանութիւնը:
Երրորդ նախաձեռնութիւնը կը հովանաւորէր
Պաաս կուսակցութեան Հալէպի պետական համալսարանի մարմինը: Ձեռնարկի կազմակերպումը յանձնուած էր Հալէպի պետական համալսարանի մշակութային-լրատուական գրասենեակին
եւ Համալսարանի ուսանողական միութեան: Ձեռնարկը զեկուցական հանդիպում էր, որ
կազմակերպուեցաւ 24 Ապրիլին, Հալէպի պետական համալսարանի բժշկական ճիւղի կեդրոնական լսարանին մէջ:

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԺԽՏՈՒՄԸ
ԴԱԴՐԵՑՆԵԼՈՒ ԿՈՉ՝ ԹՈՒՐՔԻՈՅ
ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿԻՆ ԿՈՂՄԷ

պած է «Համաշխարհային Ա. պատերազմն ու
հայերը» թեմայով:
Քննարկումին ընթացքին կրկնուած է 100-ամեայ ժխտման թեզը այն մասին, որ ցեղասպանութիւնը հայերը գործած են եւ, ռուսերուն հետ
համագործակցելով, թիկունքէն հարուածած են
Օսմանեան կայսրութիւնը: «Այսինքն` վարչապետի ցաւակցական ուղերձին յաջորդ օրը Թուրքիոյ մէջ բնակող հայերը անգամ մը եւս իբրեւ
թշնամի ներկայացուած են ու մեղադրուած, իսկ
ցեղասպանութիւնը ողջունուած է», ըսած են
կազմակերպիչները:

«ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾԸ ԲԱՌԻՆ ԲՈՒՆ
ԻՄԱՍՏՈՎ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ Է»
Կ՛ԸՍԷ ԹՈՒՐՔ ԳՐՈՂ ՔԱՅԱ
«Ակօս» շաբաթաթերթի
կայքը կը հաղորդէ, որ
թուրք գրող Հուտա Քայա
յայտնած է, որ 1915-ին տեղի ունեցածը բառին բուն
իմաստով
ցեղասպանութիւն է:
«Ատեն մը հպարտութեամբ կ՛ըսէինք. «Թուրքիոյ բնակիչներուն 98 առ հարիւրը իսլամ են»:
Երբ իմացայ իրական պատմութիւնը, ոչ թէ այն,
ինչ որ մեզի սորվեցուցած էին, ամօթ եւ նմանատիպ զգացումներ ունեցայ», ըսած է ան:
Թուրք գրողը նշած է, որ երբ իմացած է, որ
տակաւին 80 տարի առաջ հողերու առնուազն
կէսը ոչ իսլամներով բնակուած եղած է, ուղեղը
շանթահարուած է: «Ո՞ւր են հիմա միլիոնաւոր
մարդիկ: Թուրքիոյ Հանրապետութեան պատմութեան իւրաքանչիւր էջը կեղտոտ եւ արիւնոտ էր:
100 տարուան ամօթը կար…», ըսած է Քայա:
Թուրք գրողը նշած է, որ մինչեւ հիմա շատերը
«ցեղասպանութիւն», իսկ ոմանք մինչեւ իսկ
«տեղահանութիւն» չեն կրնար ըսել, երբ իրականութիւնը «ցերեկուան նման յստակ է»: «Ենթադրենք` ոչ մէկ կոտորած եղած է, սակայն միլիոնաւոր մարդիկ իրենց տունէն, տեղէն, հայրենիքէն, գիւղէն բռնութեամբ դուրս բերուած են, աքսորուած են. ատիկա ցեղասպանութեան մէկ այլ
երեսը չէ՞: Ամբողջ ազգի մը իր հայրենիքէն, հողէն արմատախիլ ըլլալը մարդկութեան դէմ յանցանք է, իսկ տեղի ունեցածը բառին բուն իմաստով Ցեղասպանութիւն է», ըսած է Քայա:
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«Հայ Թերթ»ը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ մարդու իրաւունքներու գրասենեակի Պոլսոյ մասնաճիւղը վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի`
հայերուն ուղղուած ցաւակցական ուղերձը «ցեղասպանութեան ժխտման բնագիր» որակած է:
«1915-ին Օսմանեան կայսրութեան տարածքին մէջ հայերուն նկատմամբ տեղի ունեցածը
ցեղասպանութիւն էր», ըսած են ասուլիսին մասնակիցները եւ յայտնած, որ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին նախօրեակին «Ժխտման
վերջ տալու» կոչով արշաւի մը պիտի սկսին:
Գրասենեակը կը նշէ, որ վարչապետի ուղերձին մէջ Թուրքիոյ օգտագործած լեզուն դրականօրէն փոխուած է, եւ ատիկա պայմանաւորած
են ժխտման դէմ մղուող պայքարով: «Հակառակ
անոր որ այս անգամ լեզուն փոխուած է, սակայն
բնագիրը դարձեալ ժխտման բնագիր է», ըսած է
գրասենեակին անունով խօսող Էրեն Քեսքին:
Նախաձեռնողները նշած են, որ Էրտողանի
յայտարարութենէն անմիջապէս ետք կառավարութեան կից պատմաբաններու յանձնախումբը
24-25 Ապրիլին Վանի մէջ քննարկում կազմակեր-

Թրքական տարածքներէ հայկական Քեսապ
գիւղին վրայ կատարուած յարձակումին իբրեւ
հետեւանք Թուրքիա տարուած 18 քեսապահայեր, Մայիս 16-ի առաւօտ կանուխ ժամերուն հասան Լիբանան: Պոլիս-Պէյրութ թռիչքով Լիբանան
ժամանած քեսապահայերը Թուրքիա տարուած
միջոցին բնականաբար ո՛չ անցագիր, ո՛չ ալ համապատասխան փաստաթուղթ ունէին:
Կուսակցուկան մարմիններու եւ ազգային իշխանութիւններուն կողմէ հետեւողական աշխատանք տարուեցաւ Պէյրութէն ապահովելու համար անոնց անհրաժեշտ փաստաթուղթերը, որպէսզի անոնք կարենան ժամանել Պէյրութ:
Լիբանանի մէջ գործող Սուրիահայութեան
օժանդակութեան մարմինը անհրաժեշտ դասաւորումները կատարած է քեսապահայերու կեցութեան վայրերը ապահովելու առումով:
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ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄԻ ՀԵՏ
«Լքեալ Գոյքի Մասին Բոլոր Օրէնքներում Թէ՛ Օսմանեան Եւ Թէ՛ Հանրապետական Կառավարութիւններն
Անընդհատ Կրկնել Են Այն Սկզբունքը, Թէ Այդ Ունեցուածքի Իրական Տէրերը Հայերն Են»
Մեր ընթերցողներուն կը ներկայացնենք «Ակունք»-ի հարցազրոյցը Հայոց ցեղասպանութեան փաստը ընդունող եւ այդ թեմայով իր
բազմաթիւ գիրքերով յայտնի թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամի հետ: Զրոյցը վարած է
Մելինէ Անումեանը համացանցի միջոցով:
ՀԱՐՑՈՒՄ – Պարո՛ն Աքչամ, ի քանի շաբաթ
առաջ հրատարակուել է «Օրէնքների ոգին: Հետեւել
ցեղասպանութեան հետքին՝ «Լքեալ գոիքերի» մասին
օրէնքում» («Kanunlarin Ruhu. Emval-I Metruke Kanunlarnda Soykirimin izini Surmek») վերնագրով ձեր գիրքը, որ հեղինակել էք ձեր ուսանող Ումիթ Քուրթի հետ համատեղ: Ինչպէս յայտնի է, Հայոց ցեղասպանութեան հետեւանքներից են եղել ոչ
միայն մարդկային կորուստներն ու հայրենազըրկումը, այլ նաեւ՝ հայերին պատկանած անհամար գոյքի կորուստը: Սոյն աշխատութիւնը
առաջի՞նն է, որ իրականացրել էք հայերի լքեալ
գոյքի թեմայով, թէ նախկինում էլ արուած ուսումնասիրութիւններ ունէք տուեալ խնդրի
առնչութեամբ:
ՊԱՏԱՍԽԱՆ - Սահմանափակ թուով օսմանեան որոշ փաստաթղթեր էի հրատարակել նաեւ
2008թ. տպագրուած «Հայկական հարցը լուծուած
է» («Ermeni Meselesi Hallolunmutur») վերնագրով
իմ գրքում, իսկ հետագայում` 2012թ., անգլերէնով հրատարակուած «Երիտթուրքերի` մարդկութեանն ուղղուած ոճրագործութիւնը. Հայոց ցեղասպանութիւնը եւ ցեղային զտումը Օսմանեան
կայսրութիւնում» («Young Turks’s Crime Against
Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic
Cleansing in the Ottoman Empire») աշխատութեանս մէջ սոյն թեմայով մի փոքր աւելի շատ
վաւերագրեր էի շրջանառութեան մէջ դրել:
Վերոնշեալ գրքերում տեղ գտած փաստաթըղթերը հիմնականում հեռագրեր են, որոնք 1915-18
թթ. կենտրոնական կառավարութիւնը յղել է վիլայեթներ, եւ դրանք բոլորն էլ այսօր պահպանւում են Պոլսում գտնուող Կառավարութեան արխիւում: Իմ կողմից հրատարակուած այդ հեռագրերը վերաբերում էին այն հարցին, թէ ինչպէ՛ս
պէտք է օգտագործուէր հայկական գոյքը:
Ո՞րն էր այդ փաստաթղթերի գլխաւոր միտքը:
Սոյն փաստաթղթերը բացայայտ կերպով ցոյց
են տալիս, որ օսմանեան կառավարութիւնը հայերից բռնագրաւուած անշարժ եւ շարժական գոյքը հիմնականում օգտագործել է հետեւեալ 5
տարբեր նպատակներով. ա) տներն ու հողատարածքները հիմնականում ձրի կերպով բաժանուել
են դրսից (յատկապէս` Պալքաններից) եկած մուուլման գաղթականների միջեւ, բ) հայկական
ձեռնարկութիւնները, իսլամական քաղքենիական
դասակարգը զարգացնելու նպատակով փոխանցըւել են մահմետական գործատուներին կամ էլ
վաճառուել աճուրդի միջոցով եւ ցածր գներով, գ)
արտերի եւ այգիների բերքը, անասունները եւ
որոշ շարժական եւ անշարժ գոյքեր տրուել են
զինուորներին` պատերազմը ֆինանսաւորելու
նպատակով, դ) հայերի ունեցուածքն օգտագործըւել է նաեւ հայութեան բռնագաղթի ժամանակ`
որոշ ծախսեր հոգալու նպատակով, ե) մեծ շինութիւններն օգտագործուել են որպէս կալանատուն, դպրոց, հիւանդանոց, պետական գրասենեակ եւ այլն: Անշուշտ, հայերի գոյքն օգտագործըւել է նաեւ այլ նպատակներով, բայց այս բոլոր
վաւերագրերը վկայում են հետեւեալ փաստի մասին. օսմանեան կառավարութիւնը հայերի գոյքը
բռնագրաւելիս ունեցել է որոշակի ծրագիր:
Անկասկած, գոյքը նաեւ կողոպտուել է: Յատկապէս մուսուլման աւագանին եւ տեղական դիւանակալները բռնազաւթել եւ ապօրինի կերպով
սեփականացրել են հայերի ունեցուածքը: Սակայն դժուար է ասել, թէ այդ թալանը եղել է պետական քաղաքականութիւն: Կառավարութիւնն
աշխատել է միջոցներ ձեռնարկել դրա դէմ.

Յանձնաժողովներ է ուղարկել շրջաններ, դատարաններ հիմնել եւ դատել կողոպուտ իրականացնողներին, սակայն չի կարողացել թալանի դէմն
առնել:
Դուք նկատի ունէք այն, որ իթթիհատականներն այնպիսի բծախնդրութիւն են ցուցաբերել
հայերի գոյքի նկատմամբ, որը չի եղել հայ մարդու հանդէպ, այնպէս չէ՞:
Այո՛, հէնց դա նկատի ունեմ. հայերի ունեցւածքի նկատմամբ ցուցաբերուած բծախնդրութեան 10 տոկոսն անգամ չի եղել հայ մարդու
հանդէպ: Եթէ նման ուշադրութիւն ցուցաբերուէր,
արդէն իսկ Ցեղասպանութիւն չէր լինի: Գոյքի եւ
մարդկանց նկատմամբ ցուցաբերուած այդ տարբեր վերաբերմունքը Ցեղասպանութեան փաստի
խիստ էական հիմնաւորումն է: Արդէն իսկ հէնց
այդ հանգամանքն է ինձ դրդել` սոյն թեմայով ուսումնասիրութիւն կատարելու:

Ձեր կարծիքով, հայերի գոյքի բռնազաւթումը
կարելի՞ է հայոց ցեղասպանութեան գլխաւոր
դրդապատճառներից մէկը համարել:
Համոզուած չեմ: Նոյնիսկ կարող եմ ասել, որ
բաւականին կասկածում եմ, որ այդպէս է: Այլ
բան է ասել, թէ Միութիւն եւ յառաջդիմութիւն
կուսակցութիւնը Հայոց ցեղասպանութիւնը տընտեսական դրդապատճառներով է կատարել, եւ
լրիւ ուրիշ բան` թէ այդ գործից տնտեսապէս մեծ
շահ է ապահովել. այս երկու խօսքերի միջեւ
տարբերութիւն կայ: Ես չեմ կարծում, թէ երիտթուրքերը Ցեղասպանութեան մասին որոշում կայացնելիս մտածել են` «Այս գործից տնտեսական
շահ էլ կ՛ապահովենք: Այդ պատճառով, եկէք,
Հայոց ցեղասպանութիւնը կազմակերպենք»: Յամենայն դէպս, մեր ձեռքի տակ չկայ որեւէ փաստ,
որը կ՛ապացուցի, թէ նրանք այդպէս են մտածել:
Անգամ Միացեալ Նահանգների դեսպան Մորկենթաուի կամ գերմանացի քահանայ Լեփսիուսի
հաղորդածների շնորհիւ գիտենք, որ իթթիհատական ղեկավարներն, ըստ էութեան, գիտակցում
էին, որ Հայոց ցեղասպանութեան պատճառով
լուրջ տնտեսական անկում էր գրանցուելու Անատոլիայում: Եւ նրանք ասել են. «Մենք գիտակցում ենք այն տնտեսական վնասը, որ կրելու
ենք, սակայն անկախ վնասի չափից` մենք վճռական ենք այս հարցում»: Այսպէս, հայերը շատ
կարեւոր տեղ էին զբաղեցնում Անատոլիայի
տնտեսութեան մէջ: Հէնց նրանք էին աւանների
արհեստաւորները, եւ հէնց նրանց ձեռքում էին
գտնւում կարեւոր արհեստները: Այդ պատճառով
իթթիհատականները գիտէին, որ հայերի հեռացմամբ այդ տնտեսութիւնը լրիւ անկում էր ապրելու: Նոյնիսկ այդ նկատառմամբ Ցեղասպանութեան ժամանակ որոշ մասնագիտութիւնների
տէր հայ արհեստաւորների չաքսորելով` յատուկ
հրամաններով ապահովել են, որ նման հայերը
մնան: Հակառակ դէպքում անհնար կը լինէր ոեւէ
մէկին գտնել, որը կը զբաղուէր այդ գործերով:
Այնուամենայնիւ, եթէ անգամ Ցեղասպանութեան որոշումը չի ընդունուել տնտեսական շարժառիթներով, տնտեսական շահի ապահովումը
խիստ էական գործառոյթ է կատարել Ցեղասպանութեան գործադրման ընթացքում: Տեղական մակարդակով թուրք-քրտական մահմետա-
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կան բնակչութեան նշանակալի մի մասը Ցեղասպանութեանը կարող է մասնակցած լինել տնտեսական շահ ապահովելու նպատակով: Դրա համար պէտք է մեծ ուշադրութիւն յատկացնել այն
խնդրին, թէ ինչպէ՛ս է տեղական մակարդակով
փոխանցուել հայկական հարստութիւնը: Դըժբախտաբար սոյն թեմայով առայժմ բաւարար
չափով ուսումնասիրութիւններ չեն եղել: Իմ ուսանողը` Ումիթ Քուրթը, այդ հարցն ուսումնասիրում է Այնթապի առանցքով: Հարկաւոր է նման
աշխատանքներ կատարել նաեւ այլ նահանգների ուղղութեամբ:
Եթէ հարցն այս հարթութիւնից դիտարկենք,
կարող ենք ենթադրել, թէ իթթիհատականները
տնտեսական շահոյթի խնդիրը օգտագործել են
կաշառքի ձեւով: Թերեւս այդպէս է կազմաւորուել
իթթիհատական-տեղական աւագանի գործակցութիւնը:
Տեսնում ենք նաեւ, որ այդ բոլոր պատճառներով իթթիհատականներն ի սկզբանէ են մտածել`
ի՛նչ անել հայերի կողմից թողնուելիք գոյքի հետ,
եւ` որոշ գաղափարներ զարգացրել դրա վերաբերեալ: Սոյն հարցում առաջին որոշումը նրանք
կայացրել են 1915 թ. Մայիսի 17-ի կողմերը, եւ
այդ որոշումը վերաբերել է բանակից դասալիքների եւ Ռուսաստան փախածների ընտանիքների
գոյքին: Թերեւս աւելի էական է հետեւեալը. Կայացուած սոյն որոշման մէջ նշւում է, թէ յոյների
նկատմամբ այդ գործադրումը պէտք է արուի նաեւ հայ դասալիքների հանդէպ: Այսինքն քրիստոնեաներին երկրից արտաքսելու եւ դրա ընթացքում նրանց գոյքը զաւթելու գաղափարը
նախկինում էլ է եղել, եւ այն գործադրուել է յոյների հանդէպ: Սակայն 1915 թ. Մայիսի 17-ին
սոյն որոշումը ներառել է նաեւ հայ դասալիքներին:
1915 թ. Մայիսի 23-ի տարեթիւը կրող մէկ այլ
փաստաթղթից հասկանում ենք, որ բոլոր հայերի
ողջ ունեցուածքի վերաբերեալ մանրամասն աշխատանք է կատարուել Մայիսի կէսերին, եւ որոշումն էլ հէնց այդ օրերին է ընդունուել: Աւելի
ուշ` 1915 թ. Մայիսի 30-ին, Յունիսի 10-ին եւ
Սեպտեմբերի 26-ին հրապարակւում են այլ
օրէնքներ եւ որոշումներ: Այդ ամսաթուերի ընթացքում էլ շրջաններ առաքուած բազմաթիւ
փաստաթղթերում հրահանգներ կան այն մասին,
թէ ի՛նչ պէտք է արուի հայերի գոյքի հետ: Դրանք
մենք մէկ առ մէկ հրատարակել ենք մեր գրքում
եւ որոշ մեկնաբանութիւններ տուել դրանց բովանդակութեան վերաբերեալ: Խորհուրդ կը տամ
կարդալ դրանք:
Ես նկատել եմ հետեւեալը. եթէ անգամ իթթիհատականները հայերի բնաջնջման մասին որոշում են ընդունել ոչ թէ տնտեսական, այլ առաւելապէս գաղափարական-քաղաքական դրդապատճառներով, այնուամենայնիւ օգտուել են
իրենց բոլոր հնարաւորութիւններից` տնտեսական առումով եւս շահած դուրս գալու նպատակով, եւ ձգտել` առաւելագոյն օգուտ քաղել
հայերից մնացած հարստութիւնից: Բացի այդ`
տնտեսական շահի շնորհիւ նրանք տեղական
մակարդակով էլ են աջակցութիւն ստացել:
Որ փաստաթղթերի վրայ է հիմնւում ձեր
գիրքը:
Մեր գիրքը հիմնականում առնչւում է օրէնքներին եւ որոշումներին: Հետեւաբար մենք օգտագործել ենք բոլորին հասու աղբիւրներ, այսինքն
չենք բացայայտել խիստ անյայտ, գաղտնի փաստաթղթեր: Օսմանեան շրջանի ուսումնասիրութեան համար մենք օգտագործել ենք «Թաքուիմի վեքային» («Իրադարձութիւնների օրացոյց»՝
օսմանեան կառավարութեան պաշտօնաթերթը «Ակունք»ի խմբ.), հանրապետական շրջանի համար` «Ռեսմի կազեթեն» («Պաշտօնական թերթ»՝
Թուրքիայի հանրապետութեան պաշտօնաթերթը
- «Ակունք»ի խմբ.), մեր կողմից օգտագործուած
որոշ գլխաւոր աղբիւրների շարքում են նաեւ այլ
օրաթերթեր եւ Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովի
արձանագրութիւնները:

Շար. Էջ 8
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Շար. Էջ 7-էն Թաներ Աքչամ...
Մեր օգտուած միւս աղբիւրներն են Լոզանի բանակցութիւնների արձանագրութիւնները եւ դըրանց ընթացքում թուրքական կառավարութեան
եւ Լոզանում բանակցութիւնները վարող պատւիրակութեան միջեւ յղուած հեռագրերը… Բացի
այդ` յաճախ ենք վկայակոչել նաեւ Լոզանից յետոյ Թուրքիայի ու Դաշնակից պետութիւնների
(Ֆրանսա, Անգլիա, Միացեալ Նահանգներ) միջեւ
տեղի ունեցած բանակցութիւններին վերաբերող
նամակագրութիւնները, կնքուած պայմանագրերը: Մեր աշխատութիւնն այդ առումով հիմնուած
է ոչ թէ անյայտ աղբիւրների, այլ յայտնի, բայց
ոչ մէկի կողմից ցայժմ չօգտագործուած օրէնքների, որոշումների եւ միջազգային պայմանագրերի
վրայ, որոնք արժանացել են մեր մանրազնին ուշադրութեանը: Կարծում եմ, որ սոյն ուսումնասիրութիւնը ապացուցում է նաեւ այն, որ պատմագրութիւն` չի նշանակում նոր եւ անյայտ փաստաթղթեր գտնել: Այն նաեւ արդէն իսկ ձեռքի
տակ գտնուող վաւերագրերն այլ աչքով կարդալն
ու մեկնաբանելն է…
Կարո՞ղ էք մեզ մի քանի օրինակ տալ:
Օրինակ` Լոզանի պայմանագիրը… Այն հասու
է բոլորին, բայց եւ այնպէս ոչ ոք տեղեակ չէ, որ
լքեալ գոյքի խնդիրը էական չափով լուծուել է
նաեւ յիշեալ պայմանագրով: Այնինչ, Լոզանի հա
-մաձայն, Թուրքիան ընդունել է, որ իր բռնագրաւած լքեալ գոյքը յետ է վերադարձնելու տէրերին,
եթէ նրանք ողջ են, կամ` նրանց ժառանգներին:
Այդ խնդիրը կարգաւորուած է պայմանագրի
տարբեր յօդուածներով: Ոչ ոք դրանք չի կարդացել եւ տեղեակ չէ դրանց մասին: Մենք գրքում
ցոյց ենք տալիս, որ Լոզանի պայմանագրի առնուազն 3-4 հատուածում Թուրքիան համաձայնըւել է տէրերին վերադարձնել լքեալ գոյքը:
Մէկ օրինակ. «Տնտեսական դրոյթներ»ի 3-րդ
բաժնում 65-րդ եւ 72-րդ յօդուածների միջեւ առկայ են «Գոյք, իրաւունքներ եւ շահեր»ին առընչըւող դրոյթները: Յատկապէս չափազանց կարեւոր է 65-րդ յօդուածի 3-րդ պարբերութիւնը, ըստ
որի, 1915թ. Տեղահանութիւնն ու սպանութիւնները բնորոշւում են որպէս «անօրինական կերպով
ձեռնարկուած ռազմական միջոց», եւ ասւում, թէ
այդ բռնագաղթի պատճառով մարդկանց կրած
վնասները փոխհատուցուելու են: Այդ յօդուածի
համաձայն, ողջ մնացած իւրաքանչիւր հայ կամ
սպաննուած հայի ժառանգ ունի տեղահանութեան պատճառով բռնազաւթուած իր գոյքը յետ
ստանալու իրաւունք: Դա Լոզանի պայմանագրի
դրոյթներից մէկն է: Սակայն տուեալ անձն իր
այդ իրաւունքից օգտուել կարողանալու համար
պէտք էր 1924 թ. օգոստոսի 6-ի դրութեամբ լինէր
իր գոյքի մօտ: Մենք բացայայտեցինք հետեւեալ
ճմարտութիւնը. Թուրքիան այդ դրոյթը չկատարելու համար ներս չի թողել երկրի սահմանից
դուրս գտնուող հայերին եւ կարծես պատնէշ է
ստեղծել պետութեան շուրջ: Թուրքիան օրէնքներ
է հրատարակել եւ արգելել հայերի մուտքը երկիր
եւ անգամ արգելք եղել պետութեան ներսում
ապրող հայերի ազատ տեղաշարժին: Նպատակն
էր` արգելել, որ ոեւէ հայ կամ սպաննուած անձի
ժառանգ գայ եւ յետ ստանայ իր գոյքը:
Կարո՞ղ էք մէկ այլ օրինակ էլ բերել:
Դրանք այնքան շատ են, որ… Օրինակ` Լոզա-նի
պայմանագրի 58-րդ յօդուածի համաձայն
որոշւում է` Պերլինի դրամատներից մէկում պահւած` այն ժամանակուայ արժէքով 5 միլիոն
սթերլին ոսկին օգտագործել Դաշնակից պետութիւնների քաղաքացիների վնասները փոխհատուցելու նպատակով: Սոյն խնդրով զբաղուելու
համար 1923թ. մի յանձնաժողով է հիմնւում Փարիզում, որը մի ցանկ է հրապարակում, թէ որ
վնասները պէտք է փոխհատուցուեն: Փոխհատուցուելիք վնասների շարքում է նաեւ տեղահանութեան ժամանակ սպաննուած կանանց եւ երեխաների ընտանիքներին վճարելու անհրաժեշտութիւնը: Այստեղ կարեւոր չէ այն հանգամանքը, թէ Փարիզի յանձնաժողովի կայացրած սոյն
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որոշումը ներկայիս իրաւունքի առումով կիրառելի՞ է, թէ՞ ոչ, կամ էլ` թէ արուած վճարումները
որքանով են համապատասխան եղել իրական
վնասների չափերին: Արդէն իսկ որպէսզի կարողանայիք ձեր վախճանուած ազգականի համար
փոխհատուցում ստանալ, պէտք էր նախ 1914թ.
Օգոստոսին Անգլիայի, Ֆրանսայի կամ այլ երկրի
քաղաքացի լինէիք, եւ, բացի այդ, վճարուող գումարի չափը եւս ծիծաղելի էր: Սակայն խնդիրը
դա չէ… Մեզ համար կարեւորն այն է, որ դեռեւս
1920-ական թուականներին Ցեղասպանութեան
ժամանակ կորուստ կրած անձանց վնասները
փոխհատուցել նախատեսող մի սկզբունք է ընդունուել Լոզանի պայմանագրով: Բացի դրանից`
այսօր կարող է շատ հանգիստ ծագել հետեւեալ
հարցը. ձեր մահացած ազգականների եւ կրած
կորուստների համար փոխհատուցում ստանալ
կարողանալու համար պարտադի՞ր է Անգլիայի,
Ֆրանսայի կամ այլ երկրի քաղաքացի լինելը:

Լոզանի պայմանագրում ուրիշ ի՞նչ կէտեր
կան, որոնց մասին մենք տեղեակ չենք:
Ինչե՜ր չկան, ինչե՜ր: Չէ՞ որ ոչ ոք, այդ թւում
նաեւ` ես, ինչպէս հարկն է, չի կարդացել այդ
պայմանագիրը… Տեսէ՛ք, ձեզ մէկ այլ օրինակ էլ
ներկայացնեմ: Պայմանագրի` «Քաղաքական
դրոյթներ» վերնագրով առաջին մասի 2-րդ հատւածում` 30-րդ եւ 36-րդ յօդուածների միջեւ կարգաւորումներ կան «Հպատակութեան» առնչութեամբ: Դրա համաձայն, Օսմանեան կայսրութեան քաղաքացիները (մեր օրինակում` հայերը)
ունեն օսմանեան տարածքների վրայ հիմնուած
նոր պետութիւններից ոեւէ մէկի քաղաքացին
դառնալու ընտրութեան իրաւունք: Ասենք, թէ
այդ մարդիկ (տուեալ դէպքում` հայերը) որոշել
են մնալ Սուրիայում, Իրաքում կամ Լիբանանում:
Տուեալ անձինք ունեն Թուրքիայի սահմաններում
գտնուող իրենց ողջ ունեցուածքն ուզած ձեւով
օգտագործելու իրաւունք, եւ Թուրքիան պարտաւոր է դրանք նրանց վերադարձնել:
Այսպէս, օրինակ, այդ ուղղութեամբ բանակցութիւններ են տարւում Ֆրանսայի հետ, եւ մի
պայմանագիր է ստորագրւում գոյքի` միմեանց
վերադարձնելու մասին: Մեր աշխատութեան մէջ
ցոյց է տրւում, որ աննախադէպ խարդաւանքներ
են արուել` Թուրքիայում, Սուրիայում, Լիբանանում եւ Իրաքում բնակուող հայերին թէ՛ նրանց
սեփական եւ թէ՛ սպաննուած ազգականների ունեցուածքը չվերադարձնելու նպատակով: Եւ իրաւունքին է խառնել խորամանկութիւնը: Ֆրանսան էլ է ընդգրկուել այդ խաղում եւ լքել հայերին:
Այսինքն այսօրուայ սահմանմամբ «փոխհատուցումն» իրականում Լոզանում անուղղակի
կերպով ընդունուած հանգամանք է: Անշուշտ
պայմանագրի դրոյթներն առնչւում են ողջ մնացած կամ սպանուած, բայց ժառանգ ունեցող հայերին: Սակայն, արդիւնքում, կրկնում եմ, որ Ցեղասպանութեան ընթացքում բռնագրաւուած
ապրանքների` տէրերին վերադարձնելը Լոզանի
դրոյթն է: Այստեղ ուզում եմ մի յաւելում անել:
Փոխհատուցման հարցը պէտք չէ քննարկուի`
սահմանափակուելով միայն բռնազաւթուած գոյքով: Փոխհատուցումն աւելի լայն ու ընդգրկուն
երեւոյթ է եւ աւելի խորը իմաստ է կրում, քան
հայերի անհատական ունեցուածքի կորուստն է:
Ի վերջոյ մի ողջ ազգ է վերացել` իր մշակութա-

յին եւ նիւթական հարստութիւններով. ըստ իս,
փոխհատուցումը ոչ թէ անհատական, այլ հաւաքական խնդիր է:
Գրքում, բացի այն փաստաթղթերից, որոնց
առնչութեամբ ասացիք, թէ բոլորը գիտեն, բայց
չեն կարդացել, միթէ չէ՞ք հրապարակել բոլորովին անյայտ, նոր վաւերագրեր:
Ի հարկէ, աշխատութեան մէջ նման բաւականաչափ փաստաթղթեր կան: Ձեզ միայն մի օրինակ տամ: Ինչպէս գիտէք, այսօր Թուրքիայում
Ցեղասպանութիւնը ժխտողները անընդհատ
հրապարակում են նաեւ մի էական սուտ: Նրանց
գլխաւորում է Եուսուֆ Հալաչօղլուն (դոկտոր,
փրոֆ. Հալաչօղլուն թուրքական պատմագիտական ընկերութեան (Turk Tarih Kurumu) նախկին
նախագահն է. - «Ակունք»-ի խմբ.), ով իր զանազան գրքերում, առանց բովանդակութիւնը պարզաբանելու, որոշ օսմանեան արխիւային փաստաթղթերի համարները տալով` պնդում է, թէ
Սուրիա հաստատուած հայերին փոխհատուցուել
է նրանց թողած ունեցուածքի դիմաց: Ձեզ` հայերիդ համար այդ տեղեկութիւնն, ի հարկէ, վատ
կատակ է: Սակայն Թուրքիայում բազմաթիւ անձինք հաւատում են այդ տեղեկութեանը, քանի
որ որպէս աղբիւր են վկայակոչուել օսմանեան
վաւերագրեր, եւ կարծում են, թէ հայերին վճարւել է նրանց գոյքի հատուցումը: Հալաչօղլուն որպէս հաւաստի աղբիւր մատնանշած օսմանեան
փաստաթղթերի ամբողջական բովանդակութիւնը չի հրապարակել, այլ միայն նկարագրել է,
սակայն դա քննարկման այլ թեմա է:
Մենք մեր այս գրքում որոշ հատուածներ ենք
հրատարակել մի պաշտօնական զեկոյցից, որը
պատկանում է օսմանեան կառավարութեան ֆինանսների, արդարադատութեան եւ ներքին գործերի նախարարութիւնների կողմից համատեղ
կերպով ստեղծուած մի յանձնաժողովի: 1918թ.
Փետրուարին հրապարակուած սոյն զեկոյցը
յայտնում է, թէ «Լքեալ գոյքի օրէնք»-ների համաձայն, պէտք է հայերին փոխհատուցել նրանց
ունեցուածքի համար, բայց 1918թ. Փետրուարի
դրութեամբ դա դեռեւս չի արուել, եւ ի յայտ է
եկել օրէնքներին հակասող դրութիւն: Այսինքն
իթթիհատական կառավարութիւնը խոստովանում է, որ` «Հայերի գոյքի փոխհատուցումը չի
տուել», եւ դա շատ կարեւոր է: Սոյն վաւերագրի
բովանդակութեանը եւ դրա մեկնաբանութեանը
կարող էք ծանօթանալ մեր գրքում:
Արդեօք հնարաւոր է հաշուել այն նիւթական կորուստը, որ կրել է հայութիւնը հայոց ցեղասպանութեան պատճառով, եւ ձեր գրքում
նման փորձ արւո՞ւմ է:
Փակէ՛ք ձեր աչքերը, պատկերացրէք 1914թ.
Հայկական ունեցուածքը եւ աշխատէք ձեր աչքի
առաջ բերել այն: Դրան յաւելէք 100 տարի: Եթէ
հայերը բնաջնջուած չլինէին, 1914թ. այդ հարըստութիւնն այսօր ի՞նչ չափերի հասած կը լինէր:
Կարծում էք` դա հնարաւո՞ր կը լինի թուով արտայայտել: Իմ խիղճը թոյլ չի տալիս այդ կորուստը նիւթական թուերով արտայայտել անգամ:
Դա մի կորուստ է, որն անհնար է գումարով հաշւել: Բացի այդ` մեր գրքի նիւթը դա չէր:
Հայերի ողջ ունեցուածքի զաւթումն ինչպիսի դեր է խաղում Հայոց ցեղասպանութեան
ժխտողականութեան մէջ:
Իմ կարծիքով, շատ ամուր կապ կայ: Դա մեր
գրքի գլխաւոր փաստարկներից մէկն է: Եթէ պետութիւնը 1915թ. իրագործած յանցագործութիւնները ճանաչի, հարկադրուած կը լինի ընդունել
նաեւ այդ մարդկանց կրած վնասները հատուցելու անհրաժեշտութիւնը: Դրա համար էլ նախընտրում է ժխտել:
Մենք նաեւ բացայայտեցինք մէկ այլ ճշմարտութիւն, որի մասին դեռ ոչ ոք չգիտէ: Դա եւս
շատ ուշագրաւ կէտ է իրականում: Մենք ցոյց տըւեցինք, որ լքեալ գոյքերի առնչութեամբ հրա-
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Արդարութիւն Պահանջողը Պէտք Է Արդար
Մօտենայ Դէպքերին
Դոկտ. Մարի Ռոզ Աբուսէֆեան
Ցնո՞րք է արդեօք, մտքի մորմո՞ք, թէ՞ իրականութիւն, Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի նախաշեմին ողջ հայութեան բողոքն ու պահանջատիրութեան անզիջում վճռի հերքումը կըրկին անգամ վերատեսութեան ենթարկելու փոխարէն, այդ ցեղասպանութեան հրամանն ու
իրագործումը ծնած ու գործադրած նոյն Պոլսից,
Թուրքիոյ այժմեան վարչապետից, ստանում ենք
շնական, վտանգաւոր, արդարացում չընդունող
իբր թէ մեր ցաւը «մեղմող» յայտարարութիւն:
Թէեւ մենք սովոր ենք Թուրքիոյ կառավարութեան
մահաբեր այդ որջից յաճախակի անհեթեթ ու անհիմք բազում յայտարարութիւններ ու ահաբեկումներ լսելու, բայց այս վերջինը, որը բացայայտ ծաղր է, մեզ խաբելու համար իբրեւ ոսկորի
կտոր նետուած մեր առջեւ, չենք կարող անտեսել
ու անուշադրութեան մատնել: Քանզի դա ոչ թէ
մեր պահանջատիրութեանը վնասակար յայտարարութիւն է, այլ սկզբունքօրէն անարգանք` անմարդկային խոշտանգումներով ոչնչացուած մեր
միլիոնաւոր հարազատ մասնիկների հանդէպ:
Աւելի՛ն. երբ այդ անարգանքը ողջունւում, ծափահարւում է հայերի մի մասի կողմից, այն արդէն վտանգաւոր է դառնում, կրկին թուլացնում
մեր պահանջատիրութեան հետագայ գործընթացը:
Չէ՞ որ թուրքերի քաղաքականութիւնը միշտ
հիմնուած է եղել հայի թուլակամութեան վրայ,
թէկուզ մէկ հայ սիրաշահելով սկսել են իրենց
կործանիչ ծրագրերը իրականացնել: Եւ միշտ
զարմանալի հեշտութեամբ գտնուել է այդ մէկ
հայը: Եւ իւրաքանչիւր անգամ հայի կողմից որեւէ անխոհեմ արտայայտութիւն շահարկուելու,
օգտագործուելու է մեր դէմ` աւելի ամրացնելով
թուրքերի դիրքը: Յիշեցնեմ պատմաբանների միջոցով մեր դէմ գործադրուած Ցեղասպանութիւնը
մեզ հաստատելու համար Թուրքիոյ կազմակերպած խաղը, որին կուլ գնալով` տարիներ կորցրեցինք: Դրան յաջորդած հայ-թուրքական մեր
իրաւունքները զիջելու համաձայնագրի քաշքշուքը:
Եւ հիմա վարչապետ Էրտողանի թուրքական
հմուտ ճկունութեամբ շարադրուած, կրկին իրենց
արդարացնող, իրենց շահը պաշտպանող, կատարուած ցեղասպանութիւնը արհամարհող նրա
ապրիլեան անարժէք յայտարարութիւն-խաղը,
որին կրկին սկսել են կուլ գնալ ամէնից առաջ
հայերը:
Շատերի պէս, վարչապետի յայտարարութիւնից ազդուած, Պոլսոյ Սուրբ Փրկիչ հիւանդանոցի
հիմնադրամի նախագահ Շիրինօղլու, առանց ժամանակ կորցնելու, ձայնակցում է նրա անհեթեթ
յայտարարութեան` անկեղծօրէն առաջարկելով
հայերին ներողութիւն խնդրելու թուրքերից: Առաջին հայեացքից ծաղրական թուացող, ոչ լուրջ
այս յայտարարութիւնը կարելի էր անուշադրութեան մատնել, քանի որ տարիներ շարունակ
այդպիսի հարիւրաւոր յերիւրանքներ ենք լսել ու
կարդացել թուրք քաղաքագէտներից, պատմաբաններից ու մտաւորականներից, ինչո՞ւ չէ,
երբեմն էլ նաեւ` հայաստանեան մտաւորականներից ու պետական ներկայացուցիչներից: Բայց
երբ յայտարարողը արեւմտահայ, պոլսահայ է,
դրամատէր ու ազդեցիկ հայ, յատկապէս թուրք
միջավայրում, հայկական տկար գաղութում, իրենց հայկականութիւնը դեռ վախուորած բացայայտող, իրենց պատմութեան հետ տարտամօրէն, ոչ ամբողջ ճշմարտութեամբ առճակատող
շրջապատում, անկարելի է չդատապարտել այսպիսի արարք, անկարելի է անպատասխան թողնել այն:
Նոյն Շիրինօղլուն անձնական իր երախտիքը
Էրտողանին յայտնելու ինքնամոռաց ոգեւորութեան մէջ առաջարկում է նաեւ Նոպէլեան մըրցանակի թեկնածութեան առաջադրել նրան այդ
յայտարարութեան համար, իր ոգեւորութիւնը կի-

սող երկու այլ հայերի հետ:
Որ Նոպէլեան քաղաքական ասպարէզի մրցանակը այլեւս կորցրել է իր լրջութիւնը եւ դարձել
միայն գնուող տիտղոս, ոչ մէկին գաղտնիք չէ:
Վկան «խաղաղութեան» համար նոյն մրցանակի
արժանացած վերջին տարիների պատերազմաձիգ երկրների, պատերազմասէր ղեկավարների
այդ մրցանակին արժանանալն է: Այնպէս որ,
եթէ վաղը ամենավայրագ երկրի` Թուրքիոյ վարչապետն էլ արժանանայ այդ մրցանակին, յատկապէս Սուրիոյ եւ Քեսապի տարածքում թուրքական ձեւով կոտորած ստեղծելու, հայերին կրկին
գաղթական դարձնելու, ազերիների արցախեան
ոտնաձգումներին թիկունք կանգնելու համար,
չեմ կարծում ոեւէ մէկը պիտի զարմանայ կամ առարկի: Բայց հարցը ոչ թէ այդ մրցանակին արժանանալն է, այլ այդ մրցանակը հայի կողմից
այդպիսի անձի արժանի տեսնելն է:

Ես այլեւս սկսում եմ կասկածել իմ ժողովրդի
արդարամիտ
դատողութեան
կարողութեանը: Արդարամտութիւն ենք անվերջ պահանջում
աշխարհից, բայց չենք կարողանում արդար դատել, երբ հարցը թուրքերին է վերաբերւում: Դարերի ստրկամիտ քծնանքը, գլխիկոր նրանց առջեւ սողալը դեռ շրջանառում է հայութեան մի մասի երակներում, որով եւ խոչընդոտւում է մեր
ազգային առաջընթացը: Վկան` մեր երկրորդ անկախութեան առաջին նախագահ Լեւոն Տէր Պետրոսեանով սկսած մեր երկրի թուրքասէր քաղաքականութիւնը, մեր ազգային պահանջների ոտնակոխումը, այդ նոյն թուրքասիրութեան արգելքով մեր արցախեան տարածքի ամբողջական
ազատագրման կասեցումը նոյն այդ նախագահի
կողմից, որի պատճառով մինչեւ օրս պատերազմով ետ շահած մեր տարածքները դարձել են առ
ու ծախի, զիջումների, բանակցութիւնների մղձաւանջ:
Եթէ մեր առաջին նախագահը, այն էլ` մասնագիտութեամբ պատմաբան, այդքան թրքամէտ
չլինէր, ինքնամոռաց չվազէր Թուրքիոյ նախագահ` Թուրկութ Օզալի թաղմանը, իր սեփական
ժողովրդին անդառնալի ապտակ հասցնելով`
չծնրադրէր հայակեր Աթաթուրքի գերեզմանին,
բնականաբար մեր երրորդ նախագահին մտքով
անգամ չէր անցնի հայ-թուրքական դաւաճանական համագործակցութեանն անգամ մասնակցելու եւ այսօր իր այդ աններելի քայլը արդարացնելու:
Կարիք կա՞յ յիշեցնելու, թէ որքա՛ն զգուշութիւն է պահանջում ազգային շահերի ընկալման
ու գերադասման գործընթացը: Որքան պիտի
զգուշ լինենք, հասարակ ժողովրդից մինչեւ նախագահ, մեր անձնական շահերը ազգայինի հետ
չմիաւորելու եւ ազգայինին վերապահուած իրաւունքները ինքնանպատակ չօգտագործելու համար:
Երբ ապրիլ 23-ին հրապարակուեց Էրտողանի
համայն հայութեան վիրաւորող ուղերձը, վստահ
էի, որ 100 տարի ստի, յերիւրանքների, ձեւափոխումների ենթարկուած ու իր հատուցումը երբեք
չստացած մեր Ցեղասպանութիւնը, ամենայն
խստութեամբ, առանց տատանման, ամենայն
արագութեամբ եւ ամէնից առաջ, միակուռ դատապարտուելու է համայն հայութեան կողմից`
առանց դոյզն իսկ վարանման, ընդգրկելով մին-
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չեւ իսկ Թուրքիոյ հայութիւնը: Չէ՞ որ այնտեղից է
սպասւում ճանաչումը: Չէ՞ որ այնտեղ իր գոյութեան արթնացումով դաւանափոխուած հայութիւնը կրկին ու հազարերորդ անգամ հաստատում է կատարուած ցեղասպանութիւնը: Չէ՞ որ
այդ նոյն երկրում պատռուել է արդէն ցեղասպանութիւնը քողարկող թանձր վարագոյրը:
Էրտողանի յայտարարութեան յաջորդ օրը,
կատարուած ոճիրը խստօրէն հերքող նոյն Պոլսում հարիւրաւոր անհատներ փողոց են ելել յիշատակելու նոյն երկրի գործած գազանային
արարքը: Արդեօք Շիրինօղլուն եւ իր համախոհները կայի՞ն նրանց մէջ, թէ՞ Էրտողանի` Հայոց
ցեղասպանութիւնը անարգող խօսքին էին դեռ
ծափահարում:
99 տարիներ լռութեան մատնուած Հայտար
փաշա կայարանում առաջին անգամ լինելով
տասնեակ հայեր հաւաքուել էին յարգելու այդ
կայարանից դէպի անդառնալի մահ գնացած հայերի յիշատակը: Այդ կայարանում վստահաբար
դեռ սաւառնում էր Գ. Զոհրապի եւ Վ. Սերէնգուլեանի անակնկալի մատնուած (չէ՞ որ մինչեւ այդ
պահը նրանք չէին հաւատում, որ իրենց աքսորում են բոլորի պէս), վերջին անգամ Վոսփորի
ջրերին նայող յուսահատական հայեացքների
դրոշմը, որը կրկին յարութիւն առաւ այդ օր: Այդ
հսկայ կայարանում, 99 տարիներ յետոյ, այդ օր
վստահաբար կրկին ոգի առաւ ոճրագործ Թալէաթին ուղղուած Զոհրապի խօսքը, որ` «Օր մը
հաշիւ պիտի պահանջուի ձեզմէ, եւ դուք
պիտի չկարենաք արդարացնել ձեր գործած
ոճիրները»:
Մենք գիտակցո՞ւմ ենք արդեօք, որ այդ օրուայ
մէջ ենք, մեր իւրաքանչիւր կշռադատուած քայլով
մօտենում ենք հաշիւ պահանջելու օրուան, մեր
ուղեգծին, մեր պահանջատիրութեան:
Զգա՞ց արդեօք վարչապետը, որ իր խուսափողական, բոլոր փոքրամասնութիւններին իրար
խառնած ու միայն իր ցեղի շահերը պաշտպանող
յայտարարութեամբ, յաւելեալ անգամ հաստատեց Զոհրապի խօսքը, որ` «պիտի չկարենաք
արդարացնել ձեր գործած ոճիրները»:
Այդ նոյն պահին Պոլսոյ փողոցներում քայլողները զգացի՞ն արդեօք, որ իրենց ձեռքերում ծածանուող գազանաբար սպաննուած մեր լուսաւոր
մտաւորականութեան պատկերներով վերակենդանացրին նրանց շունչը այդ քաղաքում: Կոմիտասի տանջահար, հոգի լուսաւորող ձայնով,
կրկին արթնացրին հայ ստեղծարար ոգին այդ
ոգին յօշոտած երկրում: Այո՛, միայն սուրբերը չէ,
որ յարութիւն են առնում:
Այո՛, անբացատրելի են պատմութիւն կերտելու անակնկալները: Հարցն այն է, թէ ինչպէ՛ս
ենք իւրացնում ստեղծուած իրավիճակները եւ
որքա՞ն ենք այն օգտագործում յօգուտ մեր պատմութիւնը կերտելուն: Կարո՞ղ ենք արդեօք Էրտողանի ուղերձը ընդունել այնպէս, ինչպէս Պոլսոյ
հայոց պատրիարքական փոխանորդ Արամ արք.
Աթէշեանն է գնահատել` «առաջին անգամ ըլլալով թուրք վարչապետը ցաւակցութիւն
յայտնած է հայերուն», այսպէս ընդունելով
պատմութեան ընթացքը փոխել: Բայց չէ՞ որ հոգեւոր առաջնորդի դերը ամէնից առաջ արդար
դատելն է:
Գուցէ բազում լեզուներով թարգմանուած
Թուրքիոյ վարչապետի բառերում չթարգմանուած
տողեր են հնչել թրքերէնով, որը չենք լսել մենք,
բայց որը խոր կերպով տեղաշարժել է հայ հոգեւոր առաջնորդին ու հաւաստիացրել նրան, որ
իրապէս վարչապետը ցաւակցութիւն հայցած է
հայերից թուրքերի կողմից գործադրուած ցեղասպանութեան համար:
Հասկանալով հայութեան խախուտ վիճակը
այդ երկրում` Թուրքիայում, միաժամանակ չենք
կարող չմեղադրել արդարութիւնը աղաւաղողներին, չէ՞ որ այդ նոյն խախուտ վիճակում ապրողներից հարիւրաւորները, առանց վախենալու,
իրենց արդար կեցուածքը ցուցաբերեցին Հայտար
փաշա կայարանում եւ Պոլսոյ փողոցներում նոյն
Ապրիլ 24-ի օրը:
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Էրտողան Կը Պնդէ, Որ Ցեղասպանութիւն Չէ Եղած,
Քանի Որ Բոլոր Հայերը Չեն Սպաննուած
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Քանի մը օր անց Ապրիլ 23-ի խորամանկ յայտարարութեան հրապարակումէն, որ շատերը
մոլորութեան մէջ ձգած էր, թէ իբր թէ Թուրքիոյ
վարչապետ Էրտողանը կը ճանչնայ Հայոց ցեղասպանութիւնը, ան փոխեց իր դիրքորոշումը
ամերիկեան պատկերասփիւռի յայտագիրի մը
ընթացքին` պնդելով, որ 1915 թուականի հայերու զանգուածային սպանութիւնը ցեղասպանութիւն չէր:
Պատասխանելով վաստակաւոր լրագրող Չարլի Ռոզի հարցումին, թէ արդեօք հնարաւո՞ր է
Թուրքիոյ վարչապետին համար այդ սպանութիւնները բնորոշել իբրեւ ցեղասպանութիւն, Էրտողան ծիծաղելի պատասխան տուաւ. «Հնարաւոր չէ, քանի որ եթէ ցեղասպանութիւն եղած
ըլլար, հայեր պիտի ապրէի՞ն այս երկրի մէջ
(Թուրքիոյ մէջ)»:
Անհաւատալի է, որ Թուրքիոյ նման մեծ երկրի
ղեկավարը անտեղեակ է ցեղասպանութեան աշխարհով մէկ ընդունուած սահմանումէն: Արտաքին գործոց նախարար Տաւութօղլուն (նախկին
փրոֆեսէօր) եւ այլ զարգացած թուրքեր հաւանաբար շատ ամչցան` տեսնելով, թէ ինչպէս իրենց
վարչապետը կը խայտառակուի` բացայայտելով
իր անգրագիտութիւնը միլիոնաւոր ակնդիրներու
առջեւ:
1948 թուականի Դեկտեմբեր 9-ին ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովին կողմէ ընդունուած «ցեղասպանութեան յանցագործութիւնը կանխելու եւ պատժելու» պայմանագրի 2-րդ յօդուածը ցեղասպանութիւն կը համարէ` «այն գործողութիւնները,
որոնք կը կատարուին որեւէ ազգային, ցեղային
կամ կրօնական խումբի մը լիակատար կամ մասնակի ոչնչացման մտադրութեամբ»:
Պէտք չէ ցեղասպանագէտ ըլլալ հասկնալու
համար, որ պարտադիր չէ ոչնչացնել որոշ խումբի իւրաքանչիւր անդամ` ցեղասպանութեան
իրականացման մէջ մեղադրուելու համար: Արդեօ՞ք Հիթլեր կրցաւ սպաննել Գերմանիոյ բոլոր
հրեաները: Մի՞թէ Էրտողան պիտի յանդգնէր երթալ ամերիկեան պատկերասփիւռի ընկերութիւն
եւ նման վիրաւորական կարծիք յայտնել Հրէական ողջակիզման վերաբերեալ` պնդելով, թէ
ատիկա ցեղասպանութիւն չէ, քանի որ այսօր ալ

բազմաթիւ հրեաներ կ’ապրին Գերմանիոյ մէջ:
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդւարդ Նալբանդեան արժանի պատասխան տալով` յորդորեց Էրտողանը հետեւելու Գերմանիոյ`
Ողջակիզման ընդունման օրինակին` «ճանչնալու, դատապարտելու եւ ներողութիւն հայցելու»
միջոցով: Նալբանդեան պէտք էր նաեւ աւելցնէր
«փոխհատուցման» պարտադիր պահանջը,
առանց որուն` մնացածը սին խօսքեր են:

Էրտողանին պէտք է յիշեցնել, որ ընդամէնը
քանի մը օր առաջ ան կոչ կ’ուղղէր ստեղծելու
պատմաբաններու համատեղ յանձնաժողով`
«պատմական փաստերը» ուսումնասիրելու համար: Ի՞նչ իմաստ ունի նման ուսումնասիրութիւն
իրականացնել, եթէ ան արդէն եզրակացուցած է,
որ ցեղասպանութիւն չէ եղած: Վարչապետին
առաջարկը ո՛չ լուրջ է եւ ո՛չ ալ անկեղծ…
Չարլի Ռոզի հետ ունեցած իր հարցազրոյցի
աւարտին Էրտողան լրացուցիչ հակասական յայտարարութիւններ ըրաւ` ցեղասպանութեան համար մեղքը բարդելով օսմանցիներուն վրայ.
«Անիկա տեղի չէ ունեցած ներկայ Թուրքիոյ Հանրապետութեան օրով: Անիկա եղած է Օսմանեան
կայսրութեան օրով… Եթէ փաստաթուղթերը ցոյց
տան, որ մեր նախնիները որեւէ սխալ գործած
են… եթէ պատմաբանները կրնան ի ցոյց դնել
ատիկա, ուստի մենք պէտք է փոխհատուցենք
ատոր հետեւանքներուն համար»:
Հակառակ անոր որ Հայաստանի եւ սփիւռքի
մէջ ոչ մէկ հայ խաբուեցաւ Էրտողանի կեղծ յայտարարութենէն, Թուրքիոյ որոշ հայերու արձագանգը հասկնալիօրէն աւելի բարեացակամ էր:

են`մեզ հասու հէնց իրենց օրէնքներով: Ըստ իս,
խիստ ամօթալի մի ոճրագործութիւն կատարած
պարակուած բոլոր օրէնքներում ու որոշումնե- լինելու գիտակցումն աւելի ժխտող է դարձնում
րում թէ՛ օսմանեան կառավարութիւնը եւ թէ՛ նրանց:
հանրապետական շրջանի կառավարութիւններն
Կը ցանկանա՞ք որեւէ բան յաւելել:
անընդհատ կրկնել են այն սկզբունքը, թէ այդ ուՍոյն
գրքի վերաբերեալ իմ տուած բոլոր հարնեցուածքի իրական տէրերը հայերն են: Կառացազրոյցների
նման, այս հարցազրոյցս էլ եմ ուվարութիւնները կա՛մ ասել են, թէ հայերի գոյքը
զում
աւարտել
Հրանդ Տինքի` 2005թ. «Ռատիբռնագրաւուում է` «դրա արժէքը տիրոջը հատուքալ»
օրաթերթի
լրագրող Նեշէ Տիւզելին տուած
ցելու համար», ինչպէս դա երեւում է իթթիհահարցազրոյցի
հետեւեալ
խօսքերով. «Հայոց գոյտականների օրինակում, կա՛մ էլ յայտնել, թէ`
քի
խնդիրն
իրականում
ներկայ պահին Թուր«քանի որ գոյքի իրական տէրերը վերացել են,
քիայի`
ապագային
վերաբերող
ամենասարսաապա մենք ժամանակաւոր կերպով տիրոջ անուփելի,
ամենաահաւոր
հարցն
է…
Առանց այդ էլ
նից տէր ենք կանգնում այդ ունեցուածքին, որայս
երկրում
աւելի
դժուար
է
խօսել
ոչ թէ մապէսզի վնաս չհասցուի դրան»: Այդ պատճառով
հացածների,
այլ
ողջ
մնացածների
մասին»:
էլ երկու ժամանակաշրջաններում էլ կրկնուել է
«Իսկ ինչո՞ւ» հարցին հետեւեալ պատասայն սկզբունքը, ըստ որի, հայերին անպայման
խանն
է տալիս Հրանդը. «Որովհետեւ կը բացատրուելու է կա’մ գոյքի փոխհատուցում, կա՛մ էլ`
հէնց ունեցուածքն ինքը: Դա է օրէնքների էու- յայտուեն անհաւատալի ճշմարտութիւններ: Եթէ
թիւնը: Ուշագրաւ է, որ յատկապէս հանրապե- հարց բարձրացուի, թէ ո՛ւմ միջեւ է բաժանուել
տական շրջանում հրապարակուած օրէնքներից հայերից մնացած գոյքը, եւ` «ում ինչ է պատաոչ մէկում չի ասւում` «Մենք բռնազաւթել ենք հել», դա շատ մեծ ցնցում կը յարուցի: Քանզի
այս գոյքը. այն հայերինը չէ»: Նշւում է, թէ` կ՛արժեզրկուի երկրին յարմարեցուած մի ողջ
«դրանք ղեկավարուել են հայերի անունից»: պատմութիւն: Հասարակութեան մէջ կը տարածԱյսինքն` մեր ձեռքի տակ գտնուող օրէնքների ւի այն գաղափարը, որ եթէ այդ պատմութիւնը
համաձայն եւս կառավարութիւնը հարկադրուած սխալ էր ներկայացուել, ուրեմն այլ բաներ էլ են
է հայերին վերադարձնել նրանց ունեցուածքը սխալ պատմուել: Թուրքիայում կը գրանցուի մի
էական փոփոխութիւն»:
կամ տալ դրա հատուցումը:
Միակ յոյսս այն է, թէ այս գիրքը մեկնարկ կը
Ինձ թւում է, որ նաեւ այդ պատճառով են անցեալը ժխտում: Շատ աւելորդ աղմուկ են հանում, դառնայ նման քննարկումների համար:
«Ակունք»
որովհետեւ գիտեն, որ նոյնիսկ անիրաւացի

Շար. Էջ 10-էն Թաներ Աքչամ...

ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ Կ՛ԱՐԺԱՆԱՆԱՅ
ԴՈԿՏՈՐԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻՆ
Արաբական Ծոցի երկիրներու Աստուածաշունչի Ընկերութեան Ընդ. Քարտուղար Հրայր
Ճէպէճեան, Մայիս 14, 2014-ին
ստացած է Դոկտորական վկայական յաջողութեամբ պաշտպանելէ ետք իր աւարտաճարը՝ «Քրիստոնէական յոյսի պատգամին ընկալումը եւ կիրարկումը հնդիկ աշխատաւորներու կողմէ անոնց արտերկրեայ աշխատանքային կեանքին մէջ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններուն մէջ»:
Ճէպէճեան իր վկայականը ստացաւ Նիւ Եորքի Աստուածաբանական Ճեմարանէն՝ Աստուածաշունչի Յանձնառութիւն (Bible Engagement)
ճիւղին մէջ, որ կը ձգտի քաջալերել Աստուածաշունչը կարդալու եւ հասկնալու՝ մեկնելով անհատին եւ հաւաքականութեան լեզուական եւ
ընկերամշակութային տուեալներէն:
«Արձագանգ» կը շնորհաւորէ իր աշխատակիցը եւ նորանոր յաջողութիւններ կը մաղթէ
Ճէպէճեան ամոլին ու զաւակներուն:
Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարանի ընդհանուր փոխանորդ Արամ արք. Աթեշեան իր շքախումբին
հետ շտապեց Անգարա` Թուրքիոյ վարչապետին
հետ «հաճելի» զրոյցի եւ արտաքին գործոց նախարար Տաւութօղլուին հետ մտերմիկ ճաշկերոյթի համար: Արքեպիսկոպոս Աթեշեան շնորհակալութիւն յայտնեց Թուրքիոյ ղեկավարներուն` անոնց կողմէ «ընդհանուր ցաւ» արտայայտելու համար, վկայակոչելով Ա. Համաշխարհային պատերազմին ընթացքին զոհուած հայերն
ու թուրքերը:
Գովասանքի նման խօսքեր զարմանալի չեն
հաշուի առնելով Թուրքիոյ բռնատիրական եւ դաժան վարչակարգին մէջ հայերու` իբրեւ պատանդներ կարգավիճակը, ինչպէս էր պարագան
լրագրող Հրանդ Տինքի, որ իր կեանքի գնով
վճարեց Ցեղասպանութեան մասին ճշմարտութիւնը ըսելուն համար: Որոշ թրքահայեր, սակայն, սորված են օգտագործել երկրի վերնախաւին համակարգը իրենց անձնական շահերը
յառաջ տանելու համար: Անոնք պատրաստ են
ընդունելու Հայոց ցեղասպանութեան թրքական
ժխտողականութիւնը` հարստութիւն դիզելու համար մութ գործարքներու մէջ մտնելով պետական
պաշտօնեաներու հետ եւ կամ ապահովելու
իրենց բարձրաստիճան պաշտօնները հայ համայնքին մէջ: Իրօք, քանի մը հանրայայտ թրքահայեր առաջարկած էին Էրտողանը առաջադրել
խաղաղութեան Նոպէլեան մրցանակի` Ապրիլ
23-ի անոր յայտարարութեան համար… Երկու
հայ գործարար նոյնիսկ ինքնախարազանող յայտարարութիւններ տեղադրեցին թրքական թերթերու մէջ` շնորհակալութիւն յայտնելով Էրտողանին եւ ներողամտութիւն հայցելով Ա. Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ թրքական
«կորուստներ»ուն համար:
Վերջ ի վերջոյ, կարեւորը այն չէ, թէ Էրտողան
իր յայտարարութեան մէջ կամ Տաւութօղլու «Տը
Կարտիըն» թերթի իր սիւնակին մէջ ի՛նչ կ’ըսեն
կամ չեն ըսեր Հայոց ցեղասպանութեան մասին:
Աւելի հիմնարար հարց է, թէ արդեօք թուրք պաշտօնեաները պատրա՞ստ են քաւելու հայ ժողովուրդին դէմ իրենց նախնիներուն գործած ոճրագործութիւններուն մեղքերը: Հայերու մեծամասնութեան համար կարեւորը փոխհատուցումն ու
արդարութիւնն է, ոչ թէ դատարկ հռետորաբանութիւնը… Էրտողանի խօսքերը չափազանց անբաւարար են եւ խիստ ուշացած: Անոր յայտարարութիւնը սոսկ խորամանկ հնարք է վնասի
մեղմացման համար, հաշուի առնելով բազմացող
միջազգային տրամադրութիւններն ու կոչերը`
պատասխանատուութիւն կրելու Հայոց ցեղասպանութեան համար, ինչպէս նաեւ` շեղելու ուշադրութիւնը Թուրքիոյ եւ անոր վարչապետին
շուրջ աղմկայարոյց յորձանուտէն:
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ին», նշեց Սրբազան հայրը:
Հայ համայնքի ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան իր խօսքին մէջ ըսաւ. «Կիպրոսի Հայ
համայնքին անունով կ՛ուզեմ հրապարակային
կերպով իմ շնորհակալութիւնս յայտնել այսօր
մեր մէջ գտնուող Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու մեծայարգ դեսպան Ճոն Քէօնիկին, մեր
առջեւ ցցուող դժուարութիւնները հարթելու իր
անգին աջակցութեան համար: Յատուկ շնորհակալութիւններ նաեւ Տոքթ. Իպրահիմ Պենթէրին,
իր ցուցաբերած զօրակցութեան եւ աջակցութեան
համար:
«Կը յուսամ կը բաժնէք համոզումս, որ մեր այսօրուան ներկայութիւնը հոս խորհրդանշական
փոքր նպաստ մըն է խաղաղութեան գործընթացին որ անգամ մը եւս ճամբայ ելած է: Կը
շնորհաւորեմ կրօնական առաջնորդներու դրական կեցուածքը խաղաղութեան այս գործընթացին հանդէպ: Իսկապէս կը յուսամ, որ մեր քաղաքական ղեկավարները այս անգամ պիտի
կարենան արդար եւ գործնական լուծում մը
գտնել, որը պիտի վերամիաւորէ մեր երկիրը եւ
նութիւնը մեր մէջ»:
առիթ ընծայէ Կիպրոսի բոլոր համայնքներուն՝
«Հազար փառք կու տանք Աստուծոյ, որ այս Յոյն, Թուրք, Մարոնիթ, Հայ, Լատին իրար հետ
պահը շնորհեց մեզի: Առիթ տուաւ որ այս տա- ապրելու խաղաղութեամբ», պատգամեց Հայ
ճարին մէջ, ուր դարեր շարունակ հնչեց մեր հայ- համայնքի ներկայացուցիչը:
րերուն աղօթքն ու շարականը, ուր բազմահազար
մանուկներ մկրտուեցան, բազմաթիւ զոյգեր
ԳՆԱՀԱՏԱՆՔԻ ԵՒ ՀՐԱԺԵՇՏԻ
պսակուեցան եւ շատեր այս տաճարէն յուղարկաւորուեցան դէպի յաւիտենական կեանք ասկէ
ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ
մինչեւ յիսուն տարիներ առաջ, երբ ան պարպըւեցաւ եւ անտէր վիճակի մատնուեցաւ: Յիսուն ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻՆ
տարիներ ետք, ահա կը տեսնենք, որ Աստուծոյ
Մայիս
13-ի
սէրը դարձեալ կը նուաճէ մարդոց սրտերը եւ
բազմածախս եւ տարիներ տեւող վերանորոգու- երեկոյեան,
Նիթենէ ետք, ահա մեր հայրերուն նոյն աղօթքը եւ կոսիոյ Ս. Աստշարականները անգամ մը եւս կը հնչեն անոր կա- ւածածին եկեղեմարներուն տակ:
«Այս բոլորը մենք կը պարտինք Աստուծոյ, որ ցիին մէջ տեղի
իր սիրով կը լեցնէ մարդոց սրտերը եւ կ՛ապրի ունեցաւ Գնահատանքի եւ Հրաժեշմարդոց հոգիներուն մէջ:
«Կ՛աղօթեմ եւ կը մաղթեմ, որ կղզիի բոլոր տի
հանդիսուսրբատեղիները, մանաւանդ Ս. Մակար վանքը, թիւն՝ նուիրուած
որ իսկական աղէտի տակ կը գտնուի, հարկ եղած
խնամքին տակ առնուին, որպէս պատմական եւ Թեմիս Կաթողիմշակութային հարստութիւնը այս չքնաղ կղզի- կոսական Փոխանորդ Տ. Վարուժան Արք. Հեր-

50 ՏԱՐԻ ԵՏՔ, ԱՂՕԹՔ ՈՒ ՇԱՐԱԿԱՆՆԵՐ ԴԱՐՁԵԱԼ ՀՆՉԵՑԻՆ
Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻԻ ԿԱՄԱՐՆԵՐՈՒՆ ՏԱԿ

1963-էն ետք առաջին անգամ ըլլալով` հին
Նիկոսիոյ հայկական բաժինին մէջ գտնուող Ս.
Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ Մայիս 11-ին մատուցուեցաւ պատարագ` ներկայութեամբ այլ
համայնքներու եւ կրօններու ներկայացուցիչներու, ինչպէս նաեւ դիւանագէտներու: Պատարագիչն էր Կիպրոսի հայոց թեմի կաթողիկոսական
փոխանորդ Վարուժան արք. Հերկելեան:
Կիպրոսի հայ համայնքի ներկայացուցիչ
Վարդգէս Մահտեսեան եւ Թեմի Երեսփոխանական Ժողովի ատենապետ Սեպուհ Դաւիթեան այս
առիթով խօսքեր արտասանեցին:
Եկեղեցական համալիրը, որ շատ վատ վիճակի մէջ կը գտնուէր, 2008-2013-ին վերանորոգւեցաւ ՄԱԿ-ի զարգացման գործակալութեան եւ
Միացեալ Նահանգներու օժանդակութեան գործակալութեան ֆինանսաւորումով` Կիպրոսի մէջ
Միացեալ Նահանգներու դեսպան Ճոն Քէօնիկի
նախաձեռնութեամբ:
Վարուժան Արքեպիսկոպոս իր քարոզին մէջ
ողջունելէ ետք բոլորին ներկայութիւնը ըսաւ, թէ
«այս սրբազան տաճարին մէջ գոհաբանական
աղօթքի ընթացքին յստակօրէն կը տեսնենք Աստուծոյ սիրոյ արտայայտութիւնը եւ անոր յայտ-

կելեանին, իր 17-ամեայ պաշտօնավարութեան աւարտին առիթով:
Հանդիսութեան ընթացքին խօսք առին Թեմիս Երեսփոխանական Ժողովի ատենապետ
Սեպուհ Դաւիթեան եւ Հայ համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան,
որոնք վեր առին Սրբազանին բեղուն եկեղեցական, մշակութային ու շինարար գործունէութիւնը, իսկ քահանայ հայրերը ընթերցեցին
Արամ Ա. Կաթողիկոսի եւ Ներսէս Պատրիարք Թարմունիի օրհնութեան եւ շնորհաւորական գիրերը: Երեկոյի հիմնական բանախօսն էր Կիպրահայ Վարժարաններու Հոգաբարձութեան ատենապետ Վարդան Թաշճեան, որ ներկայացուց Վարուժան Սրբազանի անձը որպէս հոգեւորական եւ մշակութային գործիչ:
Վարուժան Արքեպիսկոպոս իր հայրական
խօսքին մէջ կիպրահայութեան կոչ ուղղեց
ապրելու սիրով ու համերաշխութեամբ ու
շնորհակալութիւն յայտնեց նախկին ու ներկայ ազգային իշխանութիւններուն եւ պետական ներկայացուցիչներուն, կիպրահայութեան մաղթելով հայադրոշմ կեանք եւ պայծառ ապագայ: Յայտագրի սկզբնաւորութեան
ու վերջաւորութեան հնչեց Ս. Աստուածածին
եկեղեցիի երգչախումբի հոգեւոր երաժշտութիւնը:
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Կիրակի Մայիս 4-ին, Համազգայինի Կիպրոսի
«Օշական» մասնաճիւղի «Դիմակ» թատերախումբը բեմ բարձրացուց Նաթաշա Թաւուգճեանի՝ «Դրախտին Ճամբան Գիտէ՞ք…» կատակերգութիւնը, բեմադրութեամբ նոյնինքն՝ Նաթաշա
Թաւուգճեանի։
Նիկոսիոյ «Փալաս» հանդիսասրահը բեմադրութեան սկզբնաւորութեան ժամէն շատ առաջ
բերնէ-բերան լեցուած էր, աւելի քան 450 հանդիսատեսներով։
Ամիսներու վրայ երկարող տքնաջան փորձերէ
ետք, ժամանակը եկած էր, կիպրահայ համայնքի
անդամներուն հրամցնելու վերջնական արդիւնքը։ Բեմադրիչը օգտագործած էր կիպրահայ համայնքի սիրողական դերասաններու փաղանգէն
ամենակարող եւ ամենափորձառու դերակատարները, անոնց կարողութիւններուն եւ փորձառութեան վրայ աւելցնելով նորածիլ տաղանդներ,
որոնք խոստմնալից տարրեր են համայնքի՝
ապագայ թատերական կեանքին համար։

Այս բիեսը, հեղինակի երկրորդ փորձն էր
թատրերգական ճիւղէն ներս: Առաջինը՝ “Կէս Հայ
In L.A.”, սփիւռքի հայկական գաղութներու առօրեայ կեանքէն առնուած ծիծաղաշարժ թատերակ
մըն էր, որ “Դիմակ” թատերախումբին կողմէ
ներկայացուեցաւ երեք տարի առաջ:
Համազգայինի «Օշական» մասնաճիւղը, հաւատարիմ իր կոչումին, ինչպէս նաեւ իր գոյութեան իմաստին՝ պահպանելու եւ քաջալերելու
հայ մշակոյթը, անգամ մը եւս յաջողեցաւ, 15-րդ
տարին ըլլալով, բեմադրել հայկական բիես մը։
Ձեռնարկ մը, որ առանձնաշնորհում պէտք է
նկատուի, որեւէ հայկական համայնքի համար։
Ներկայացումէն առաջ, խօսելով իր նոր թատերախաղին մասին, Նաթաշա Թաւուգճեան
ըսաւ. «Բնականաբար, առաջինին յաջողութենէն
ետք, քիչ մը մտահոգ եմ, թէ այս մէկը ինչպէ՞ս
պիտի ընկալուի։ Բաւական ճնշում կայ վրաս,
սակայն միշտ ճնշումի տակ աշխատած եմ եւ այդ
մէկը ինծի համար մղիչ ուժ մըն է»։
Կատակերգութիւնը փորձ կը կատարէ զուարթախոհութեան եւ կատակաբանութեան սահմաններէն ներս, անդրադառնալ սփիւռքի գաղութներէն ներս իրար հանդէպ դրսեւորուող, քաղաքական անհանդուրժողութեան, մինչեւ որ…
հասարակաց թշնամին մեզի քով-քովի բերէ։
Ներկաները ըմբոշխնեցին հիանալի բեմադրութիւն մը, առատ խնդուք պատճառելով բոլորին։ Բեմադրութիւն մը, որ արդիւնքն էր մեծ թի-

Համազգայինի գրական երեկոներու հերթական՝ 6-րդը տեղի ունեցաւ Մայիս 21-ին, նուիրւած մեծանուն գրագէտ, քննադատ եւ ուսուցիչ
Յակոբ Օշականին, որուն կեանքն ու գործը
ներկայացուց Վերա Թահմազեանը:
Յակոբ Օշական մեր գրականութեան մէջ
երեւոյթ մը կը հանդիսանայ իր գործին պատկառելի քանակով: Աշխատանքի եւ ստեղծագործութեան անսպառ եռանդով օժտուած՝ ան
փորձած է գրական բոլոր սեռերը: Գրականութիւնը իրեն համար դարձած է հաւատք ու
կրօնք, որուն սէրն ու պաշտամունքը տարածեց
շարունակ թէ՛ իբրեւ ուսուցիչ եւ թէ իբրեւ
քննադատ:
Նայիրի Մուրատեան, Լորա Մկրտիչեան եւ
Յակոբ Աթաշեան կարդացին Օշականի աշակերտներ Արամ Հայկազի եւ Մուշեղ Իշխանի՝
իրենց մեծ ուսուցիչին մասին գրութիւններէն
հատուածներ, իսկ Արթօ Դաւիթեան ընթերցեց
անոր “Թիւրքմէնին Աղջիկը” պատմուածքը:
Երեկոն ըստ սովորութեան փակուեցաւ բաժակ մը գինիի եւ համադամ ուտելիքներու սեղանին շուրջ:
ւով մասնակցիներու ժրաջան աշխատանքին. վարչութիւն, բեմադրիչ, դերակատարներ, բեմի
յարդարումի, երաժշտութեան եւ զգեստներու
պատասխանատուներ եւ հովանաւորողներ։ Նախաձեռնութիւն մը, որ անպայման պէտք է քաջալերուի բոլորին կողմէ, որպէսզի ան կարենայ
յարատեւել եւ դառնալ պարծանքն ու հպարտութիւնը մեր փոքր համայնքին։
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Մայիս 10-ի երեկոյեան, Ստրովոլոսի Քաղաքապետարանի հանդիսասրահը ծայրէ ի ծայր
լեցուած էր 850 հանդիսատեսներով, որոնք եկած
էին վայելելու հայկական պարարուեստի երեկոյ
մը, հրամցուած Համազգային Մշակութային եւ
Կրթական Ընկերակցութեան Կիպրոսի «Օշական» մասնաճիւղի կողմէ, որ իր հիմանդրութենէն ի վեր, վերջին 15 տարիներուն, ամէն տարի
առանց բացառութեան, կիպրահայ եւ Կիպրոսի
հանրութեան կը ներկայացնէ պարերու բացառիկ
ելոյթներ։ Ձեռնարկը կը վայելէր Կիպրոսի Հանրապետութեան Կրթութեան եւ Մշակոյթի նախարար Կոստաս Կատիսի, ինչպէս նաեւ կիպրահայ
համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս

Համազգայինի ատենապետը, «Սիփան» եւ «Նանօր» պարախումբերը ամէն բանէ առաջ, կրթական հաստատութիւններ կրնան համարուիլ։
Յաջորդեց Կրթութեան եւ Մշակոյթի նախարար Կոստաս Կատիսի խօսքը։ Ան մեծապէս
գնահատեց Համազգայինի ներդրումը, տարածելու եւ տեղացի հանրութեան ծանօթացնելու
հայկական պարարուեստը եւ ընդհանրապէս՝
մշակոյթը։
Ամիսներու տքնաջան աշխատանքէ եւ հայրենիքէն յատկապէս հրաւիրուած պարուսոյց՝ Պետրոս Ղարիպեանի գեղարուեստական ղեկավարութեան տակ ընթացող բազմաթիւ փորձերէ
ետք, Համազգայինի «Սիփան» եւ պատանեկան
«Նանօր» պարախումբերը 80-է աւելի անդամներով բեմ բարձրացան։ Այս մէկը յաջողցնելու
համար ամիսներով իրենց ներդրումը ունեցած
էին նաեւ բազմաթիւ տիկիններ, որոնք օրն ի
բուն, աշխատած էին, պատրաստելու համար
պարողներուն գեղատեսիլ զգեստները։
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Մեր Պարերը Հայկական
Ձօնուած՝ Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղի «Սիփան» պարախումբին, «Նանօր»ի փոքրիկներուն եւ արուեստագէտ-պարուսոյց Պետրոս Ղարիպեանին: Վարձքը կատար բոլորին:
Հայ երգն ու պարը մեր հոգեկան ապրումներու
ոգեկան ուժն է իրական: Դիմագիծը մեր ցեղին
Արմենական, դարերէն եկող ոսկեղնիկ գրչով,
մագաղաթներու անուշ բոյրով, ինքնատիպ, ինքնաբուխ, մշտնջենական, հայ հոգիէն բխած ու
ողողուած շքեզ վեհութեամբ:
Մեր պարերը պերճ վկայութիւններ են կախարդական: Քնքուշ ձեռքերու հեզաճկուն շարժումով, հրեշտակներու հրաշալի ճկունութեամբ,
վերացական հիացումի արժանի վեհութեամբ:
Մեր գեղանի սեւաչեայ սիրուն աղջիկներու եւ
պարմանուհիներու նազելաճեմ պարերով, տղոց
մարտական «Սուրերու պար»ով, խրոխտ «Քոչարի»ով, մեր կրանիդեայ բարձր լեռներէն հոսող
ջինջ զուլալ կլկլացող ջուրերուն նման...
Ու Արարատեան դաշտի գոյնզգոյն ծաղիկներու բոյրով լեցուն գարնանային մեղմ հովերուն
նման, տոհմիկ, ազգագրական ժողովրդային երգով ու պարով դիւթական, Արագածի լանջերուն
շուրջ բարեկամութեան, եղբայրութեան ու խաղաղութեան՝ «Միասնութեան պար բռնեցիք միակամ»:
Այն ժողովուրդները որ երգել ու պարել գիտեն,
չեն մեռնիր, այլ կ՛ապրին յաւիտեան...
Եկէք, միասնութեան պար բռնենք միակամ,
բոլորս միասին:
Երգե՛նք պարելով, սիրենք երգելով:
Մե՛նք ենք, մեր սարերը, մե՛նք ենք՝ մեր պարերը...

Յ. Անմահունի
Աւագ Արիապետ

Մահտեսեանի հովանաւորութիւնը։
Արդէն իսկ մէկ օր առաջ, մուտքի տոմսերը
սպառած էին եւ հանդիսատեսներ վերջին վայրկեանին կը փորձէին զանազան միջոցներ օգտագործելով, մուտք գործել սրահէն ներս։
Բարի գալուստի խօսքով, առաջին բեմ բարձրացաւ Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» մասնաճիւղի վարչութեան ատենապետ Շուշիկ Պաքալեան։ Ան իր խօսքին մէջ նշեց թէ մասնաճիւղը յաղթահարելով բոլոր դժուարութիւններն ու
խոչընդոտները, կառչած կը մնայ հայկական
մշակութային ժառանգութեան եւ կը խոստանայ
կենդանի եւ կանգուն պահել հայկական ոգին
Կիպրոսի մէջ։ Պաքալեան աւելցուց. «Մեզի համար աւելի մեծ գոհունակութիւն չկայ, տեսնելով
որ թափուած ջանքին իբրեւ հետեւանք, պարերու
միջոցաւ, պատանիներուն եւ երիտասարդներուն
մէջ կը մշակուի իրենց պատմութեան հանդէպ
հպարտութեան զգացում, միեւնոյն ժամանակ
իրենց առօրեային մաս դարձնելով ազգային ժառանգութիւնը»։ Այս ուղղութեամբ, բացատրեց

Ներկաները ըմբոշխնեցին մէկը միւսին յաջորդող եւ ամբողջացնող պարերու շարք մը, որ
կ՛ընդգրկէր զանազան տեսակի պարեր.
«Մարտական Պար», «Կատակ Պար», «Կիպրական Պար», «Խաղ Պար», ինչպէս նաեւ աւանդական՝ «Եարխուշտա» եւ «Քոչարի» պարերը։ Ապրիլեան Եղեռնի 100-ամեակի նախօրեակին, բեմադրուեցաւ նաեւ ներկայացում մը, ձօնուած
Հայոց Ցեղասպանութեան, «Սիփան» եւ «Նանօր» պարախումբերու միատեղ մասնակցութեամբ։
Կեցցէ՛ համերգի իւրաքանչիւր մասնակիցը։
Մայիս 10-ի երեկոն կրնայ ապահով կերպով
արձանագրուիլ իբրեւ կիպրահայութեան
հպարտութիւն պատճառող երեկոյ մը։
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ՄԱՅԻՍ 28-Ի ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ
Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 96-ամեակի տօնակատարութեան շքեղ հանդիսութիւնը
տեղի ունեցաւ Շաբաթ, Մայիս 31-ին, Նիկոսիոյ
Նարեկ Վարժարանի հանդիսասրահին մէջ։
Ձեռնարկը կազմակերպած էր ՀՅԴ Կիպրոսի
Կոմիտէն, գործակցութեամբ իր ուղղեկից միութիւններուն՝ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ին, Համազգայինի «Օշական» մասնաճիւղին եւ ՀՕՄ-ի «Սօսէ» մասնաճիւղին։
Ներկայ էին Կիպրահայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ Վարուժան Արքեպիսկոպոս Հերկելեան, Հայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան, ինչպէս նաեւ համայնքի եկեղեցական, կրթական եւ միութենական կառոյցներու ներկայացուցիչներ եւ 200-է
աւելի ազգայիններ։
Ազգային Օրհներգի յոտընկայս ունկնդրութենէն ետք, բացման խօսքով ելոյթ ունեցաւ ընկհ.
Վարդենի Կոստանեան: Ան իր խօսքին մէջ նշեց.
«Մայիս 28-ի հերոսամարտը ազատութեան համար մըղւած պարզ պայքար
մը չէր, այլ բնաջընջումի դէմ ու գոյատեւման
համար
մղուած պայքար՝ եւ
այդ իմաստով կըրնայ
բաղդատուիլ
Վարդանանց հերոսամարտին հետ»:
Ապա գործադրուեցաւ գեղարուեստական ճոխ
յայտագիր մը, որու ընթացքին Համազգայինի
«Սիփան» պարախումբը ներկաները խանդավառեց երեք պարերով՝ «Մարտական», «Կիլիկիա»
եւ «Եարխուշտա», ղեկավարութեամբ հայրենի
պարուսոյց Պետրոս Ղարիպեանի։

ՀՅԴ «Արցախ» Պատանեկան Միութեան անդամները հրամցուցին «Մարտիկի Երգը» եւ «Հըզօր Հայաստան» ազգային-յեղափոխական երգերը, իսկ երկու պատանիներ ելոյթ ունեցան ազգային ոգի ներշնջող արտասանութիւններով.
Մարի Եորղիու-Սոմաքեան ապրումով արտասանեց Ժագ Ս. Յակոբեանի «Մենք» քերթուածը, Կարէն Զարդարեան արտասանեց Մուշեղ Իշխանի
«Ես Զաւակն եմ Հայաստանի» բանաստեղծութիւնը:
Օրուայ բանախօսն էր ՀՄԸՄ-Հայ Երիտասարդաց Միութեան, ու նաեւ Կիպրոսի Հայ Դատի
Յանձնախումբի ատենապետ ընկ. Յակոբ Գազանճեան, որ պատշաճ կերպով փոխանցեց օրւայ պատգամը, Մայիս 28-ի պատմական իրականութիւնը շաղկապելով հայ ժողովուրդի դիմագրաւած ներկայ հրամայականներուն հետ։

Անդրադառնալով Հայաստանի ներկայ իրավիճակին ան ըսաւ. «Հարկ է Հայաստանի մէջ ստեղծել արդարութեան եւ վստահութեան մթնոլորտ,
վերջ տալու ընտրակեղծիքին, ընտրակաշառքին,
վերջ տալու հասարակական ու տնտեսական
կեանքի միջամտութեան, վերջ տալու մենաշնորհութեան: Պէտք է ապահովել դատական իշխաութեան լիարժեք անկախութիւնը, իսկ կասեցնելու համար արտագաղթը՝ ապահովել աշխատատեղերու ստեղծումը, արժանապատիւ վարձատրութեամբ: Այս ամէնը կատարելու համար պայման է տնտեսական քաղաքականութեան արմատական փոփոխութիւն: Կարելի չէ յանդուրժել որ
անբարոյականները շարունակեն խօսիլ բարոյականութեան մասին եւ անօրէնները օրինականութեան մասին»:
«Բայց կայ նաեւ միւս երեսը: Մենք սփիւռքի
տարածքին հայրենիքի թերիներուն մասին ապահով դիրքերէ կը խօսինք, կը մատնանշենք սխալները, կը հերքենք, կը խրատենք ու կը պատասխանենք: Խօսինք նաեւ մեր մասին, մեր թերիներուն ու մեր սխալներուն մասին ալ: Ժամանակը
թաւալելով մեզ հասցուց Ցեղասպանութեան 100ամեակի սեմին, այդ նոյն ժամանակը փաստեց
նաեւ որ հայուն լինելութեան ամենէն շատ
սպառնացողը, ինքն է, հայը: Մենք սփիւրքի մէջ
դադրած ենք որպէս հայ մտածելէ եւ զգալէ, մէկ
կողմէ օտար լեզուի հանդէպ գուգուրանքը եւ
միւս կողմէ հայերէն լեզուի եւ ազգային արժէքներու անտեսումը, օտար բարքերու նախընտրութիւնը եւ անոնց հանդէպ համակրանքը, կը
վտանգեն մեր գոյութիւնը», նշեց բանախօսը:
Ընկ. Յակոբ Գազանճեան իր բանախօսութիւնը եզրափակեց հետեւեալ խօսքերով. «Կեանքը
ճգնաժամային պահեր կը ծնի. մեծագոյն ոստումին համար պիտի ծնի՞ն արդեօք նոր հերոսներ:
Անշուշտ պատմութինը ողողուած է նաեւ բազմաթիւ անակնկալներով, դէպքերու բարենպաստ
դասաւորումով ու քաղաքական իրադարձութիւններու նպաստաւոր կարգաւորումներով, կրնայ
ստեղծուիլ անսպասելի անկիւնադարձ, եւ երբ շեփորը հնչէ, անկոտրում հաւատքով է որ պէտք է
ընդունինք օրհնեալ ժամադրութիւնը ճակատագրին հետ:
«Մենք հաւատարիմ մեր արմատներուն, մեր
պատմութեան եւ աւանդութեան՝ մտքի, հաւատքի եւ գաղափարի ներգործութեամբ պիտի յառաջանանք, մէկդի դնելով պանդխտութեան ցուպը,
եւ երբ շեփորը հնչէ՝ մտիկ պիտի ընենք հայրենի
կոչին, հերոսի կանչին, Արարատի աղաղակին ու
առանց տատամսելու բացականչենք «Քելէ լաօ,
էրթանք մըր երկիր»:
Վարուժան Արքեպիսկոպոսի պահպանիչով
վերջ գտաւ տօնակատարութիւնը, որու յաջորդեց
աւանդական ճաշկերոյթ-խրախճանք ՀՄԸՄ-ՀԵՄ
ակումբին մէջ։

Շար. Էջ 9-էն Արդարութիւն..
Թուրքիոյ վարչապետի ողջ ուղերձը մի նոր
վիրաւորանք է մեր միլիոնաւոր չարաչար խոշտանգումներով սպաննուած մասնիկների հասցէին: Զանգուածային գազանային կոտորածները, զանգուածային անասնական բռնաբարութիւնները, դիապղծութիւնները, մանկապղծութիւնները, անմարդկային չարչարանքների ենթարկելը, մանուկներին այրելը, հարիւր հազարաւոր որբերին անտէր ոչխարների պէս տեղից
տեղ քշելը, պարտադիր կրօնափոխութիւնը եւ
հարիւրաւոր այլ փաստերով հաստատուած ու
գրանցուած հայ խաղաղ ժողովրդին ոչնչացնելը
չի կարող մակերեսային ցաւակցութեամբ լուծւել: Այն էլ պոչին կպած մէկ այլ ցաւակցութիւն`
թուրքերին ցաւակցելու ուղերձով:
Ահռելի ոճրագործին եւ անմեղ զոհին իրար
հաւասարեցնելը, երկուսին նոյն մակարդակին
դասելը, զոհին ցաւակցելիս ոճրագործին էլ` աւելիով ցաւակցելը ինքնին նոր ոճրագործութիւն է:
Այո՛, մենք ցաւակցում ենք Թուրքիոյ ժողովըրդին, որ դարերով ապրելով միատեղ, չկարողացանք իրենց ոճրագործ էութիւնը փոխել եւ
իրենց զոհը դարձանք: Ցաւակցում ենք, որ չկարողացանք իրենց նման դառնալ եւ մեր դերերը
փոխել: Ցաւակցում ենք, որ մինչեւ օրս քաջութիւնը չունեն իրենց պատմութեան հետ առերեսուելու: Ցաւակցում ենք, որ մեր հողատարածքները վերադարձնելու արդարութեան զգացումը չունեն:
Բայց եթէ վարչապետը կարծում է, որ աշխարհին կարող է մոլորեցնել թուրքական խորամանկութեամբ, որ Ա. Աշխարհամարտին զոհուած
թուրքերի համար հայերն են մեղաւոր, պէտք է,
որ իր տկար մտքով հեռանայ այդ պաշտօնից:
Առիթից օգտուելով` պիտի յիշեցնենք վարչապետին, որ Հայոց ցեղասպանութիւնը կրկնակի
ցեղասպանութիւն է եւ կրկնակի պատժի ու հատուցման արժանի: Նախ` ծրագրուած ոչընչացուել է միլիոնաւոր ժողովուրդ ամենագազանային միջոցներով, եւ երկրորդ՝ ոչնչացուել են
իրենց երկրի, իրենց պատկանող հողերի վրայ եւ
իւրաքանչիւր թուրք պատասխանատու է իր
նախնիների արարքների համար:
Հայոց ցեղասպանութիւնը ի սկզբանէ փաստագրուած է ոչ միայն Թուրքիոյ, այլ աշխարհի
մի շարք մեծ երկրների պետական արխիւներում
եւ վարչապետը եթէ մինչեւ օրս ծանօթ չէ դրանց,
թող պատերազմներից զերծ ժամանակ գտնի
դրանց ուսումնասիրութեան համար:
Հայութիւնը այլեւս ժամանակ չունի եւ չի
վատնելու Թուրքիոյ առաջարկած խաղերին:
99 երկար ու սրտակեղեք, մերժումով ու արհամարհանքով սնուած հայութիւնը այժմ բոլորովին նոր ուղու մէջ է, նոր մտքով ու նորոգուած
կամքով տոգորուած: Վկան, աշխարհի բոլոր
ծայրերում Ապրիլ 24-ին ոտքի ելած հարիւր-հազարաւոր հայ նոր, պահանջատէր սերնդի համարձակ քայլարշաւներն ու ցոյցերը, թրքական
դեսպանատների առջեւ հարիւրաւոր հայ պատանիների ու մանուկների հացադուլ նստացոյց-բողոքները, աշխարհով մէկ կանգնեցուած յուշարձան կոթողների հսկումները:
Մենք այսօր մեր հաստատուած Ցեղասպանութեան երկրորդ փուլի մէջ ենք. մենք պահանջատէր ենք եւ նոյնիսկ ամենաանկեղծ ցաւակցութիւն Թուրքիոյ կողմից անընդունելի է, մինչեւ չիրագործուի մեր պահանջատիրութիւնը: Մենք հաշիւ ենք պահանջում թուրքերից, ոչ` ցաւակցութիւն:

Մայիս, 2014

Ð³Û Î»³ÝùÇ »õ ÏÇåñ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Éáõñ»ñáõÝª Ñ³Û»ñ¿Ýáí Ï³Ù ³Ý·É»ñ¿Ýáí
Ñ»ï»õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³Ûó»É»ó¿ù
§²ñÓ³·³Ý·¦Ç Ï³Ûù¿çÁª

www.artsakank.com.cy
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ԹԻՒ 46

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

1

Մարինէ ØՄանուշեան
ԼՈՒԾՈՒՄ ԽԱՉԲԱՌ ԹԻՒ 45-Ի
ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1. Ատրաշէկ - շարական
2. Որ - յապաղիլ
3. Անպայման - սիկ
4. Եան - ալ - մաքի
5. Են - գտնել - նախ
6. Րամ - ՉԼ - ալ
7. Կնտակ - շինգղ
8. Արահետ - լալ - ռս
9. Ցան - նախատիպ
10. Ենի -աբ -կաւ -ռազմ
11. Աա - արագիլ 12. ՆԼ - մատաղ - բալ
13. Վաներեց
14. Աւան - Նարեկ
15. Յունաստան - ակ:

Ողբ. Սիմա Եփրեմեանի մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի
Սոնիա Նորտիկեան

4

Ողբ. Սիմա Եփրփմեանի մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի

6

Վռամ, Մարի Պիպերեան

7

Ողբ. Մկրտիչ Օ. Մկրտիչեանի մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի

9
10
11
12
13
14
15

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1. ՀՀ զինանշանի ճարտարապետ Ալեքսանդրի
մականունը - ստիպողաբար.
2. Անբնակ - զմռսուած մարմին.
3. Թուրով կտրել - վարդապետ.
4. Վեհանձն, մեծասիրտ - կրկնուած գիրեր.
5. Զգալի կերպով - անձնական դերանուն.
6. Գործակցիլ, օժանդակել.
7. Գիրի մը անունը - քաջ - տարիք - 5001՝ այբուբենի տառերով.
8. 16 էջնոց տպագրական գործ - լարաւոր մեծ

€20

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ԻՆ

8

1. Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան երրորդ
վարչապետը - Հայաստանի լիճը.
2. 2003՝ այբուբենի գիրերով - էական բայ պատմական Հայաստանի լեռներէն.
3. Գործի ձեռնոց - անձաւ, քարայր - մինչեւ
հիմա.
4. Վառել - աչք - գիրի մը անունը - հոգնակերտ
մասնիկ (հակ.).
5. Մէկ տարրէ կազմուած - զոհ՝ կուռքերու նըւիրուած - աղբիւր (հակ.).
6. Խիստ տաքութիւն - մէկզմէկ - բուռ.
7. Գալ բային յոգնակի հրամայականը - հայոց
թագաւոր, կոչուած՝ “գեղեցիկ” - ուղղութիւն.
8. Վրան երկաթ ծեծելու պողպատէ զանգուած
(հակ.) - ամուր, զօրաւոր (հակ.) - աղ ցանել.
9. Տարի - խորք, յատակ (հակ.) - վազող ջուր,
գետակ (հակ.).
10. Արդի, թարմ - ոչ ձախ - մանչ.
11. Գրամեքենայ (տաքթիլօ)- կրկնուած գիրեր.
12. Աչքի լուսացնող ակը - ծեփի համար գործածուող գաճաքար - գիրի մը անունը - կրկին.
13. Խօսքի բաղկացուցիչ մաս (հակ.) - 45՝ այբուբենի գիրերով (հակ.) - անարեւ կողմ՝ բլուրի,
տունի (հակ.).
14. Առարկայ - օրէնքներու մասնագէտ.
15. Ստացական դերանուն - արցունք թափել կրօնական արարողութիւն:

€20

ՀՕՄ-Ի “ՍՕՍԷ” ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ
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ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

ÜàôÆð²îàôàôÂÆôÜ
“ԱՐՁԱԳԱՆԳ”ԻՆ

2
3

Պատրաստեց

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1. Արամ Երկանեան - այ
2. Նանրանալ - ու
3. Րոպէ - մտացի - նաւ
4. Արա - ահ - ամ - նն
5. Յետ - կենարար 6. Մանչ - տաբատ - ես
7. Անել - գահ
8. Յն - տաւիղ - ան
9. Շա - տալ - Վան
10. Ապ - իլիկ - լար
11. Րախ-պանան-վանել
12. Աղ - ամ - ԼԳ - բեկ
13. Կիսախաղ - ՄԶ
14. Ալիք - էակ
15. Կին - սառոյց:

1

15

նուագարան (հակ.) - ստացական դերանուն կարմիր, բոսոր.
9. Միանալ, կցուիլ - ու.
10. Հայաստանի անկախութեան նախօրեակին
տեղի ունեցած հերոսամարտ - սպառուած՝ պահանջուած գումար.
11. Յոգնակերտ մասնիկ - գիրի մը անունը
(հակ.) - աղջիկ, կին (հակ.).
12. Վիշտ (հակ.) - եկեղեցւոյ գլխաւոր տօն հաւասար կիսուած ամբողջութեան մէկ մասը.
13. Թատերական գործողութեան բաժին գլխարկ, խոյր - 4001՝ այբուբենի տառերով.
14. Հայկական նախակրթարան - ճանկ, կարթ էական բայ.
15. 4004՝ այբուբենի տառերով - հանքային
համեմ - ամէն բանի լաւ կողմը տեսնող:

úð²îºîð
11 ՅՈՒՆԻՍ 18:00
“Նարեկ”ի Մանկապարտէզի հանդէս
Նիկոսիոյ Նարեկ վարժարանի ամփիթատրոն
18 ՅՈՒՆԻՍ 18:30
“Նարեկ”ի Շրջանաւարտներու հանդէս
Նիկոսիոյ Նարեկ վարժարանի ամփիթատրոն
19 ՅՈՒՆԻՍ 17:30
Շրջանաւարտներու ընդունելութիւն
Հայ Համայնքի Պետ. Ներկայացուցիչ
Տէր եւ Տկն. Վարդգէս Մահտեսեանի կողմէ
21 ՅՈՒՆԻՍ
Մանկա-պատանեկան Շրջապտոյտ Պաֆոս
ՀՅԴ Պատ. Միութիւն եւ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ
15 ՆՈՅԵՄԲԵՐ
Ինգա եւ Անուշ Արշակեաններ
Ստրովոլոսի քաղաքապետութեան սրահ
Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակ

Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան
Գէորգ, Վարդ Մահտեսեան
Պենոն Սեւան
Թալին Աւագեան
Մէյպըլ Պայրաքտարեան
Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան
Արթօ, Վերա Դաւիթեան
Վահէ, Էլուիզա Զատոյեան
Վարդան, Սիլվա Թաշճեան
Մանուկ, Լորա Մկրտիչեան
Պօղոս, Էֆի Մահտեսեան
Արթօ, Լինտա Թէլլալեան
Վազգէն, Փէկի Պոտիկեան
Արման, Հուրիկ Պալթայեան
Տիգօ Միխայիլիտիս
Marian Vryonidou
Գրիգոր Գարայեան
Նազարէթ, Մարալ Ատուրեան
Andreas, Lucy Efstathiou
Սարգիս, Տուլլա Էօճիւրեան
Գոհարիկ Բարոյեան
Վահան Այնէճեան
Օհան Ուզունեան
Michael, Katia Kalopetrides
Niki Stylianou
Pavlos Nacouzi

€50
30
30
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ
Տէր եւ Տիկ. Համօ Սամոնեան եւ ընտանիք, Տէր եւ Տիկ. Մանուկ Յակոբեան եւ ընտանիք շնորհակալութիւն կը յայտնեն բոլոր
անոնց, որոնք անձամբ, հեռաձայնով կամ
փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութեամբ
մասնակցեցան իրենց մօր եւ մեծ մօր՝

Անի Պետիկեանի
մահուան սուգին եւ բաժնեցին իրենց վիշտը:
Այս առթիւ «Արձագանգ»ին կը նուիրեն €50:

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ

Տիկ. Ազատուհի Կարապետեան, Տէր եւ
Տիկ. Յակոբ եւ Ռիթա Գասպարեան, շնորհակալութիւն կը յայտնեն բոլոր անոնց,
որոնք անձամբ, հեռաձայնով կամ փոխան
ծաղկեպսակի նուիրատուութեամբ մասնակցեցան իրենց ամուսինին եւ հօր՝

Տէր եւ Տիկ. Տիգրան Եփրեմեան, Ագապի
Եփրեմեան, Տէր եւ Տիկ. Տիմիթրիս, Յասմիկ
Նէարխու, Լիզա Եփրեմեան շնորհակալութիւն կը յայտնեն բոլոր անոնց, որոնք անձամբ, հեռաձայնով կամ փոխան ծաղկեպըսակի նուիրատուութեամբ մասնակցեցան իրենց մօր, քրոջ, մեծ մօր

Տիկ. Ալիս Շիրինեան, Տիկ. Ծաղիկ Շիրինեան-Շխրտըմեան, Տիկ. Օսաննիկ Շիրինեան-Խրիստու շնորհակալութիւն կը յայտնեն բոլոր անոնց, որոնք անձամբ, հեռաձայնով կամ փոխան ծաղկեպսակի նուիրատըւութեամբ մասնակցեցան իրենց ամուսինին,
հօր եւ մեծ հօր՝

Սիմա Եփրեմեանի

Եղիա Շիրինեանի

մահուան սուգին եւ բաժնեցին իրենց վիշտը:
Այս առթիւ «Արձագանգ»ին կը նուիրեն €50:

մահուան սուգին եւ բաժնեցին իրենց վիշտը:
Այս առթիւ «Արձագանգ»ին կը նուիրեն €50:

Ֆիլիփ Կարապետեանի
մահուան սուգին եւ բաժնեցին իրենց վիշտը:
Այս առթիւ «Արձագանգ»ին կը նուիրեն €50:

16 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԵՑԷՔ
ՀՅԴ ԿԵՄ-Ի

Պատանեկան
Բանակումին
11—17 Օգոստոս 2014
Թրոտոս
Արձանագրութեան կամ յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար՝ ayfcyprus@gmail.com

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

2014-15 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Այսու կը հաղորդենք, թէ 2014-15 դպրոցական տարեշրջանի
Նարեկ Հայկական Վարժարաններու Մանկապարտէզի, Նախակըրթարանի եւ Միջնակարգի նորեկ աշակերտներու արձանագրութիւնները սկսած են:
Մանկապարտէզ կ՝ընդունուին 3-48/12 տարեկան երեխաներ
(ծննդեան թուական 1/1/2010 - 31/8/2011): Նախապատրաստական
դասարան կ՝ընդունուին երեխաներ, որոնք 2014 Սեպտեմբեր 1-ին
ամբողջացուցած կ՝ըլլան 48/12 տարիքը (ծննդեան թուական 1/1/2009
- 31/12/ 2009):
Արձանագրուելու համար դիմել վարժարանիս դիւանը աշխատանքային օրերուն, ժամը 8:00-13:00:
Թեկնածուները պարտին ներկայացնել հետեւեալ փաստաթուղթերը.ա. Արձանագրութեան Դիմումնագիր
բ. Ծննդեան Պետական Վկայագիր կամ Անցագիր
գ. Մէկ նորագոյն լուսանկար
դ. Պատուաստներու Գրքոյկի պատճէն
ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ

ԱՊՐԻԼ 2014

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

Հաղորդագրութիւն
Նկատի առնելով, որ սփիւռքի տարածքին հայկական վարժարանները տարուէ տարի մասնագիտացած տնօրինական անձնակազմ (տնօրէն, փոխտնօրէն, վարչական կամ կրթական պատասխանատու) գտնելու աւելի մեծ դժուարութիւններ կ՛ունենան, եւ
հետեւաբար անհրաժեշտ է քաջալերել սփիւռքահայ ուսանողը
դպրոցական վարչագիտութեան մասնագիտութիւն ընտրելու ուղղութեամբ, Համազգայինի Կեդրոնական վարչութիւնը հաստատեց
յատուկ կրթանպաստի դրութիւն այն պսակաւոր արուեստից կամ
պսակաւոր գիտութեանց վկայականի տիրացած սփիւռքահայ
խոստմնալից ուսանողներուն համար, որոնք կը փափաքին այդ
մասնագիտութեան մէջ մագիստրոսական վկայականի ուսման հետեւիլ: Այս կրթանպաստին յատկանիշները հետեւեալներն են.
1. Համազգայինի Կեդրոնական վարչութիւնը կրթական իւրաքանչիւր տարեշրջանի համար պատրաստ է կրթանպաստ տրամադրելու մէկ նոր ուսանողի:
2. Կրթանպաստը կը հոգայ դպրոցական վարչագիտութեան
մագիստրոսական ուսման տարիներուն կրթաթոշակը:
3. Կրթանպաստի կրնայ դիմել ամէն հայ ուսանող, որ տիրացած է պսակաւոր արուեստից կամ գիտութեանց վկայականի մը:
Ուսումնառութիւնը կրնայ ըլլալ անգլերէնով կամ ֆրանսերէնով:
Ուսանողը պէտք է նաեւ գրաւոր կերպով խոստանայ առնուազն
հինգ տարի ծառայել հայկական վարժարանի մը մէջ: Դիմողներէն
կ՛ընտրուի ամէնէն խոստմնալից թեկնածուն:
4. Կրթանպաստի դիմումնագիրը կարելի է գտնել Համազգայինի կայքին վրայ (www.hamazkayin.com): Դիմումնագիրին ընկերակցող փաստաթուղթերուն մասին տեղեկութիւնները կարելի է
գտնել դիմումնագիրի վերջաւորութեան: Կրթանպաստի մանրամասնեալ պայմանները կարելի է գտնել նոյնպէս Համազգայինի
կայքին վրայ:

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Պէյրութ, 14 Մայիս, 2014

