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Երեւանի Ալեքսանտր Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալէի ազգային ակադեմական թատրոնին մէջ Սեպտեմբեր 19-ին սկսաւ Հայաստան-Սփիւռք հինգերորդ համաժողովը, որուն ներկայ էին Հայաստանի վարչապետ
Յովիկ Աբրահամեան, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան, Ամենայն հայոց
Գարեգին Բ. կաթողիկոս, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա.
Կաթողիկոս, Հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ Ներսէս Պետրոս
ԺԹ. Կաթողիկոս-Պատրիարք, Հայ աւետարանական համաշխարհային խորհուրդի նախագահ վեր. Հովել Միքայէլեան, Հայաստանի կառավարութեան անդամներն ու
սփիւռքի 690-է աւելի կառոյցներու ներկայացուցիչներ:
Համաժողովին բացումը կատարելով, սփիւռքի
նախաԵրեւան
րար Հրանուշ Յակոբեան յայտնեց, թէ Հայաստանը,
Արցախը եւ Սփիւռքը համազգային 7 առաջնահերթութիւններ ունին այս տարի: Ան նշեց, որ 2011 թուականին 5
առաջնահերթութիւններ կային, իսկ այսօր` 7:
Նախարարը ընդգծեց, որ գլխաւոր
առաջնահերթութիւնը հայոց պետութեան հզօրացումն է: Երկրորդ առաջնահերթութիւնը Արցախի անկախութեան եւ ապահովութեան հարցն է.
«Արցախի շուրջ մեր համախմբումը
պէտք է շարունակուի: Արցախի ընկերային-տնտեսական
զարգացումը
պէտք է ըլլայ մեր առաջնահերթ խնդիրներէն մէկը», նշեց
Յակոբեան: Երրորդ առաջնահերթութիւնը Հայաստան-Արցախ-սփիւռք եռամիասնութեան ամրապնդումն է: Նախարարը նշեց, որ սփիւռքը ուժի աղբիւր է, եւ սփիւռքի առջեւ
կանգնած են մարտահրաւէրներ, որոնք պէտք է յաղթահարուին միասնական ջանքերով: Չորրորդ առաջնահերթութիւնը համայն հայութեան մօտ հայոց լեզուի տարածումն է: Ան ընդգծեց, որ որեւէ հայ կրնայ ինքզինք լիարժէք հայ զգալ, երբ կը տիրապետէ մայրենի լեզուին:
Հինգերորդ առաջնահերթութիւնը Հայոց ցեղասպանութեան հիմնախնդիրն է: Հրանուշ Յակոբեան նշեց, որ 100
տարիներու ընթացքին Հայոց ցեղասպանութեան մասին
այդքան չէ խօսուած, որքան վերջին 5 տարիներուն ընթացքին: «Ստեղծուած է պետական յանձնախումբ հանրապետութեան նախագահին գլխաւորութեամբ: 50 երկիր-

ներու մէջ մեր դեսպաններուն աջակցութեամբ կը գործեն
տարածքային յանձնախումբեր: Հիմա մեզի կը մնայ երկու
բան ըսել` պէտք է շնորհակալութիւն յայտնենք այն երկիրներուն, որոնք դռները բացած եւ ընդունած են մեր սոված հայրենակիցները, ինչպէս նաեւ շնորհակալութիւն
յայտնենք անոնց, որոնք համարձակութիւն ունին ճանչնալու Հայոց ցեղասպանութիւնը եւ պահանջել Թուրքիայէն վերականգնելու պատմական արդարութիւնը: Վեցերորդ առաջնահերթութիւնը եկեղեցին է, որուն շուրջ,
համայն հայութիւնը պէտք է համախմբուի: Եօթներորդ
առաջնահերթութիւնը արտակարգ իրավիճակներու մէջ
յայտնուած հայերու հարցն է: Յակոբեան նկատել տուաւ,
որ ներկայիս այսպիսի վիճակի մէջ կը գտնուին սուրիահայերը, Իրաքի հայերը, որոնց կը միանան նաեւ Ուքրանիոյ հայերը` աւելցնելով, որ թէ՛ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, թէ՛ Արցախի Հանրապետութիւնը եւ թէ՛ սփիւռքը պէտք է ընեն ամէն ինչ, որպէսզի այդ ծանր իրավիճակին մէջ հայերը յաջողին իրենք զիրենք պաշտպանուած
զգալ:
Ողջունելով ներկաները` վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան նշեց, որ
շատ ուրախ է, որ հանդիպած է բազմաբովանդակ սփիւռքի հայկական կառոյցներու ղեկավարներուն եւ համայնքային պատուիրակներուն: «Ուրախ եմ
նաեւ, որ պատեհ առիթ ստեղծուած է
ձեզի հետ կրկին գնահատելու եւ արժեւորելու Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք եռամիասնութեան
գործակցութեան անցեալն ու ներկան, յստակացնելու
առաջնահերթութիւնները, ինչպէս նաեւ միտքեր փոխանակելու մեր հայրենիքի եւ ազգի համար օրակարգային
հարցերու շուրջ: Այս եռամիասնութեան մէջ է մեր յաջողութեան միակ գրաւականը:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահ
Բակօ Սահակեան իր խօսքին մէջ յայտնեց, թէ Միացեալ
Նահանգներու Քալիֆորնիա նահանգին կողմէ Արցախի
անկախութեան ճանաչումը շատ կարեւոր էր. «Ասիկա
շատ կարեւոր քաղաքական, իրաւական եւ բարոյական
քայլ էր Միացեալ Նահանգներու ամէնէն հզօր նահանգին
կողմէ», յայտնեց ան:

2 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
Բակօ Սահակեան շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց, որոնց շնորհիւ կարելի
եղաւ կեանքի կոչել այս կարեւոր քայլը: «Մեր բոլոր յաջողութիւնները ՀայաստանԱրցախ-սփիւռք
անսասան
միասնութեան արդիւնք են:
Վստահ եմ, որ այսուհետեւ ալ միացեալ ուժերով
պիտի լուծենք մեր ժողովուրդին առջեւ դրուած
խնդիրները, որոնք պէտք է քննարկուին նաեւ
այսպիսի համաժողովներու ընթացքին», ըսաւ
Սահակեան:
Ամենայն Հայոց Գարեգին
Բ. կաթողիկոսը Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին ընդառաջ կարեւոր նկատեց հայ ընտանիքներու աճը:
Ան նշեց, որ սուրիական պատերազմի առաջին իսկ օրերէն եկեղեցին եւ պետութիւնը
բոլոր կարելի միջոցները գործադրեցին` միջազգային բեմերուն վրայ բարձրաձայնելու խնդիրը,
որպէսզի տեղահանուած մարդիկ, մասնաւորապէս սուրիահայերը յաջողին վերադառնալ եւ
ապրիլ իրենց տուները:
Հայաստան-սփիւռք
5-րդ
համաժողովի բացման նիստին, իր պատգամը ուղղելով
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ
Ա. կաթողիկոս ըսաւ. «Չենք
կրնար անտարբեր մնալ մեր
ազգին բռնաբարուած իրաւունքներուն նկատմամբ. անտարբերութիւնը ազգային դաւաճանութիւն է: Հետեւաբար, կոչուած ենք 100-ամեակը բարձրագոյն աստիճանի պատասխանատուութեամբ նշելու ու զայն արժեւորելու այնպիսի իրագործումներով, որոնք մնայուն հետք կը թողուն ու նոր
հունաւորում կու տան Հայ դատի հետապնդման
աշխատանքներուն»: Անդրադառնալէ ետք Հայոց
ցեղասպանութեան ճանաչման գծով անցնող
տասնամեակներուն տարուած մեծապէս գնահատելի աշխատանքին` վեհափառ հայրապետը
կարեւորութեամբ շեշտեց, թէ` «ժամանակը հասած է, որ Հայ դատի աշխատանքները Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումէն անդին փոխադրենք իրաւական դաշտ»:

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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ՕԳՈՍՏՈՍ-ՍԵՊՏ. 2014 ԱՐՁԱԳԱՆԳ
Ապա, վեհափառը համաժողովին առջեւ, առաջին անգամ ըլլալով յայտարարեց, թէ` «Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը մօտ թըւականին Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարանին մօտ դատ պիտի բանայ պահանջելով իր
պատմական կեդրոնի` Սիսի կաթողիկոսարանի
վերադարձը իր իրաւատիրոջ` հայ եկեղեցւոյ ու
հայ ժողովուրդին»: Արամ Ա. կաթողիկոս յայտնեց, անցնող երկու տարիներուն ընթացքին իր
անմիջական հսկողութեամբ, այս գծով հետեւողական աշխատանք տարուած է միջազգային
օրէնքի մասնագէտներու հետ: Ապա, Արամ Ա.
կաթողիկոս աւելցուց. «Այն պարագային, երբ մեր
դատը մերժուի Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարանին կողմէ, զայն անմիջապէս պիտի ներկայացնենք Մարդկային իրաւանց եւրոպական
դատարանին»:
Հայոց ցեղասպանութեան
թանգարան-հիմնարկի տնօրէն, Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նըւիրուած ձեռնարկները համակարգող պետական յանձնաժողովի քարտուղար Հայկ
Դեմոյեան յայտնեց, որ յաջորդ տարի Հայաստան ամբողջ աշխարհին պիտի ներկայացնէ ցեղասպանութեան հետեւանքները, պիտի փորձէ ապացուցել անոնց վերացման անհրաժեշտութիւնը: Դեմոյեան նշեց, որ յաջորդ տարին ամփոփիչ տարի չէ, անիկա հանգըրուան պիտի ապահովէ, որպէսզի ապագայ
սերունդի համար պայքարի նոր երաշխիքներ ըլլան եւ ուղղութիւններ նախանշուին, ըլլան գործիքներ վերջնական յաղթանակի հասնելու համար:
Բացման նիստին խօստ առին նաեւ Հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Կաթողիկոս-պատրիարք, Հայ աւետարանական համաշխարհային խորհուրդի նախագահ վեր. Հովել Միքայէլեան, ինչպէս նաեւ ՀՅԴ Բիւրոյի
ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեան, ՍԴՀԿ
Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Յակոբ
Տիգրանեան, ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
ատենապետ Մայք Խարապեան եւ համահայկական կազմակերպութիւններու՝ ինչպէս ՀՄԸՄ,
ՀՕՄ, Համազգային, ՀԲԸՄ, ներկայացուցիչները:
(Ընկ. Հրանդ Մարգարեանի խօսքը տեսնել էջ ):
Ապա, համագումարի չորս հիմնական նիւթերու ուղղութիւններուն վերաբերեալ զեկուցումներով հանդէս եկան սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան, Հայաստանի գիտութիւններու
ազգային ակադեմիայի Հայոց ցեղասպանութեան
թանգարան-հիմնարկի տնօրէն Հայկ Դեմոյեան
(Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին
նուիրուած
ձեռնարկներու
կազմակերպման
մասին), Սուրիահայերուն հետ տարուող աշխատանքները
համակարգող
աշխատանքային
խումբի ղեկավար, սփիւռքի նախարարութեան
աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրտուս Զաքարեան
(Հայաստանի մէջ ապաստանած սուրիահայերու
հիմնախնդիրներուն մասին) եւ Լրագրողներու
համահայկական համաժողովները համակարգող
մարմինի նախագահ, «Ազդակ» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Շահան Գանտահարեան (Հայկական մամուլի դերը համաշխարհայնացուող աշխարհին մէջ):
Սեպտեմբեր 20-ին
Ալ.
Սպենդիարեանի
անուան օփերայի եւ
պալէի ակադեմական
թատրոնի դահլիճին մէջ
տեղի ունեցաւ համաժողովի վերջին լիագումար նիստը, որուն մասնակցեցաւ նախագահ
Սերժ Սարգսեան:
Հանրապետութեան
նախագահը իր խօսքին
մէջ նշեց. «Հայաստանի ազատ ու անկախ հանրապետութիւնը կրկին իր յարկին տակ ընդունեց
աշխարհասփիւռ մեր գործիչներուն Հայաստան-

սփիւռք համաժողովը: Սրտանց կ՛ողջունեմ բոլորդ մայր հայրենիքին մէջ»:
Անդրադառնալով Հայոց ցեղասպանութեան
100-րդ տարելիցին նախագահը ըսաւ. «2015-ին
ազգովին պիտի ոգեկոչենք Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցը: 2015 թուականը քաղաքական լուրջ նախաձեռնութիւններու եւ ձեռքբերումներու տարի պէտք է դառնայ ՀայաստանՍփիւռք-Արցախ եռամիասնութեան համար»:
Աւարտելով խօսքը` նախագահ Սերժ Սարգըսեան շնորհաւորեց բոլորը Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան վերականգնման 23րդ տարեդարձին առիթով եւ կոչ ուղղեց բոլոր
հայերուն անընդհատ ամրացնելու կապը հայրենիքին հետ:
ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ
քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատու
Կիրօ Մանոյեան ներկայա«Հայոց ցեղասպանուցուց

թեան միջազգային ճանաչման, դատապարտման եւ հետեւանքներու վերացման գործընթացը» նիւթով նիստին արդիւնքները` արձա-

նագրելով, որ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը, դատապարտումը եւ հետեւանքներուն վերացումը այսուհետեւ պէտք է մնան մեր քաղաքական պայքարի օրակարգին վրայ եւ համազգային դատի վերջնական լուծման պիտի հասնինք հայութեան բոլոր հատուածներուն միասնական ջանքերով:
Բերիոյ թեմի մամլոյ քարտուղար եւ ընդհանուր բանբեր Ժիրայր Ռէյիսեան ներկայացուց «Սուրիահայ հա-

մայնքի

հիմնախնդիրները»

նիւթով նիստի արդիւնքները`
արձանագրելով, որ աշխարհի
տարբեր վայրերու հակամարտութիւնները կը վտանգեն նաեւ հայ ժողովուրդի
զաւակները եւ լուրջ մարտահրաւէր են Հայաստանի Հանրապետութեան համար:
Լրագրողներու համահայկական համաժողովները համակարգող մարմինի նախագահ, «Ազդակ» օրաթերթի
գլխաւոր խմբագիր Շահան
Գանտահարեան ներկայացուց «Լրագրողներու համա-

հայկական 7-րդ համաժողովի» արդիւնքները` արձանագրելով, որ մեկնելով

համազգային առաջնահերթութիւններէն եւ ներկայ մարտահրաւէրներէն, այսուհետեւ աւելի հետեւողական եւ ծրագրաւորուած աշխատանքներ
պէտք է իրականացնեն Հայաստանի, ղարաբաղեան հիմնախնդիրի վերաբերեալ միջազգային
հանրութեան իրազեկուածութեան աստիճանի
բարձրացման ուղղութեամբ, յստակ քայլեր ձեռնարկեն թուրք-ազրպէյճանական կեղծարար,
ապատեղեկատուական քարոզչամեքենային դէմ
եւ իրենց ուժերը համախմբեն նաեւ օտարալեզու
զանգուածային լրատուամիջոցներուն մէջ հայկական հիմնախնդիրները արծարծելու, Հայ դատի լուծման նպաստելու համար:
Հայրենիք-սփիւռք
5-րդ
համահայկական
համաժողովի մասին ամփոփիչ ելոյթով հանդէս
եկաւ սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան,
որ ընդգծեց. «Մենք ուժեղ ենք միասին եւ
միասնաբար պիտի կերտենք մեր պատմութիւնն
ու ապագան` յանուն անկախ ու յաղթանակած
Արցախի եւ կազմակերպուած սփիւռքի:
Համաժողովի աւարտին Լիբանանի «Խօսնակ»
ամսագիրի գլխաւոր խմբագիր Համբիկ Մարտիրոսեան ընթերցեց Հայաստան-սփիւռք 5-րդ համաժողովին կողմէ ընդունուած յայտարարութիւնը, որուն մէջ հաստատուած են հետեւեալ կէտերը.
Հայաստան-Արցախ-սփիւռք գործակցութեան
հետագայ ընդլայնումն ու զարգացումը կը նպաստէ համազգային առաջնահերթութիւններու յըստակեցման եւ իրականացման հոլովոյթին, հայ
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ժողովուրդի անվտանգ գոյատեւման, ազգային
շահերու եւ նպատակներու շուրջ հայութեան համախմբման:Հայութիւնը իր միասնական ջանքերը պէտք է նպատակաուղղէ.
-Հայաստանի հզօրացման, հետագայ յառաջընթացին եւ ապահովութեան.
-Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի արդարացի
եւ միջազգային իրաւունքի հիման վրայ լուծումին.
-Սփիւռքի կազմակերպման.
-Ազգային ինքնութեան պահպանման եւ աշխարհասփիւռ հայութեան ներուժի համախըմբման.
-Հայոց ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչումին, դատապարտման եւ հետեւանքներու
վերացման.
-Հայ եկեղեցւոյ շուրջ հայութեան համախմբումին.
-Արտակարգ իրավիճակներու մէջ յայտնուած
հայերու օգնութեան եւ աջակցութեան:

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴ

Համաժողովի պատուիրակութիւնը սփիւռքի
նախարար Հրանուշ Յակոբեանի գլխաւորութեամբ այցելեց Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր` գլուխ խոնարհելու եւ յարգանքի տուրք մատուցելու Հայոց ցեղասպանութեան անմեղ զոհերու յիշատակին: Պատուիրակութեան անդամները նախ ծաղիկներ զետեղեցին Ծիծեռնակաբերդի
յուշահամալիրին մէջ, որմէ ետք հոգեւոր դասի
ներկայացուցիչները նահատակներու հոգեհանգըստեան արարողութեան կարգ կատարեցին:
Այնուհետեւ Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրի Յիշողութիւններու պուրակին մէջ տեղի ունեցաւ խորհրդանշական ծառատունկ` ի յիշատակ
Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի եւ
Հայաստան-Սփիւռք 5-րդ համաժողովին:

ԱԺ ՆԱԽԱԳԱՀԻ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐՈՒՆ ՀԵՏ

Սեպտեմբեր 19-ին Ազգային Ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակեան հանդիպում ունեցաւ
Հայաստան-Սփիւռք 5-րդ Համաժողովի մասնակիցներուն հետ: Ան ողջունեց համաժողովի մասնակիցները եւ նախապէս շնորհաւորեց Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան տօնին
առիթով: Ազգային ժողովի նախագահին խօսքով` համայն հայութիւնը միաւորուած է մէկ գաղափարի շուրջ` դատապարտել հայութեան դէմ
կատարուած ոճրագործութիւնը, հասնիլ ցեղասպանութեան ճանաչման մարդկութեան կողմէ,
քանի որ ցեղասպանութիւնը ոչ միայն հայ ժողովուրդի խնդիրն է, այլեւ միջազգային հանրութեան:
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«ՏԱՀԵՇ» ՊԱՅԹԵՑՈՒՑ ՏԷՐ ԶՕՐԻ ՍՐԲՈՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ
Մանոյեան. «Հայկական Եկեղեցւոյ Ականահարման գործին մէջ
Թուրքիոյ մեղսակցութեան հաւանականութիւնը մեծ է»

«Մայատին» եւ «Նաշրա» կայքերը հաղորդեցին, որ ՏԱՀԵՇ Կիրակի 21 Սեպտեմբերի կէսօրին
պայթեցուցած է Տէր Զօրի Սրբոց Նահատակաց
եկեղեցին: Արաբական «այ.24 նիուզ.թի.վի.» կայքը իր կարգին հաղորդած է, որ հայկական եկեղեցին գրեթէ ամբողջութեամբ վնասուած է եւ
անկէ կանգուն մնացած է միայն գմբեթը` խաչը
վրան:
Ըստ տեղեկատուութեան, նախապէս այդ շըրջանը եղած է Ժապհաթ Նուսրայի վերահսկողութեան տակ. վերջինս պաշտպանած է եկեղեցին
եւ չէ արտօնած, որ կողոպտուի, սակայն շրջանը
ՏԱՀԵՇ-ի կողմէ գրաւուելէ ետք, եկեղեցին ականապատուած ու պայթեցուած է: Ուժգին պայթումին ձայնը լսուած է Տէր Զօրի տարբեր շրջաններուն մէջ:
Պաշտօնական Երեւանը խստիւ դատապարտեց Տէր Զօրի Ս. Նահատակաց հայկական եկեղեցւոյ ականահարումը ահաբեկիչներուն կողմէ.
«Խստօրէն կը դատապարտենք Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին նուիրուած, Մեծ
Եղեռնի բազմաթիւ նահատակներու մասունքները ամփոփող Տէր Զօրի Ս. Նահատակաց եկեղեցւոյ ականահարումը ահաբեկիչներուն կողմէ», յայտարարեց Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան:
«Սրբավայրին նկատմամբ այս զարհուրելի
բարբարոսութիւնը անգամ մը եւս ցոյց կու տայ
այսպէս կոչուած Իսլամական պետութիւն ահաբեկչական խմբաւորման վայրագ էութիւնը»,
ընդգծեց նախարար Նալբանդեան:
Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգէն Սարգսեան իր կարգին Դիմատետրի իր էջին վրայ գրած է. «Եթէ Թուրքիան կապ
չունի Տէր Զօրի մէջ Սրբոց Նահատակաց եկեղեցւոյ դէմ իրականացուած ահաբեկչական գործողութեան հետ, պէտք է անմիջապէս հանդէս
գայ համապատասխան դատապարտող յայտարարութեամբ»:
Միւս կողմէ, պաշտօնական այցելութեամբ Չեխիոյ Հանրապետութիւն գտնուող Հայաստանի
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Է. Շարմազանով Փրակայի մէջ խստօրէն դատապարտեց Տէր
Զօրի Սրբոց Նահատակաց հայկական եկեղեցւոյ
ականահարումը` ատիկա անուանելով մշակութային ցեղասպանութեան վառ դրսեւորում: Ըստ
անոր, ասիկա ոչ միայն հայկական, այլ նաեւ համաքրիստոնէական հոգեւոր արժէքներու ոչընչացում է: Շարմազանով ընդգծած է, որ եկեղեցւոյ ականահարումը նախապէս հայերով բնակեցուած եւ այսօր արդէն հայաթափուած Նախիջեւանի մէջ Ջուղայի դարաւոր տասնեակ հազարաւոր նրբատաշ, եզակի խաչքարերով գերեզմանոցի եւ ներկայիս Թուրքիոյ տարածքին մէջ
տասնեակ հազարաւոր յուշարձաններու ոչընչացման տրամաբանական շարունակութիւնն է:
ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան «Երկիր»-ի հետ զրոյցի մը ընթացքին

անդրադառնալով ՏԱՀԵՇ ահաբեկչական խմբաւորման կողմէ Սուրիոյ ՏԷր Զօր քաղաքին մէջ
գտնուող հայկական եկեղեցւոյ ականահարման,
նշեց, որ բաւական հիմքեր կան, որ Թուրքիա
մեղսակից է այդ բարբարոսութեան:
Անդրադառնալով նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգէն Սարգսեանի այն յայտարարութեան, որ եթէ Թուրքիա ոչ մէկ կապ ունի
եկեղեցւոյ դէմ կատարուած ահաբեկչութեան
հետ, անյապաղ պէտք է համապատասխան դատապարտող յայտարարութիւն կատարէ, Կիրօ
Մանոյեան կարծիք յայտնեց, որ Վիգէն Սարգըսեանի յայտարարութիւնը ճիշդ էր, որովհետեւ,
նկատի առնելով Թուրքիոյ առնչութիւնը այդ
կազմակերպութեան, նաեւ հաշուի առնելով տեղւոյն բնակչութեան դրական վերաբերումը հայերուն նկատմամբ, պարզ կը դառնայ, որ ատիկա
դուրսէն հրահրուած քայլ էր, որուն մէջ Թուրքիոյ
մեղսակցութեան հաւանականութիւնը շատ մեծ
է: Մանոյեան նշեց, որ վստահ չէ, թէ միջազգային
հանրութիւնը ինչպէս կ՛արձագանգէ այդ փաստին, մասնաւորապէս` վստահ չէ, որ կը տեսնէ
Թուրքիոյ մեղսակցութիւնը` նկատի առնելով
Թուրքիոյ հետ որոշ գործարքներու փաստը:

ԱՐԱՄ Ա. ԽՍՏՕՐԷՆ
ԿԸ ԴԱՏԱՊԱՐՏԷ ՏԷՐ ԶՕՐԻ
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱԿԱՆԱՀԱՐՈՒՄԸ

Երկուշաբթի, 22 սեպտեմբեր 2014-ի առաւօտուն, Աթէնք հասնելէն անմիջապէս ետք, Արամ
Ա. կաթողիկոս խոր ցաւով եւ յուզումով իմացաւ
Տէր Զօրի եկեղեցւոյ ականահարումը:
Վեհափառ հայրապետը խստիւ դատապարտելէ ետք յիշեալ ոճրային արարքը ըսաւ. «Հայոց
ցեղասպանութեան 100-ամեակի սեմին եւ
Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան
23-րդ տարեդարձի օրը կատարուած այս ոճիրը
մենք կը նկատենք բարբարոսային արարք մը:
Այս ոճիրին ետին գտնուող ձեռքերը թող
իմանան, որ մեր նահատակներուն յիշատակը եւ
յանուն արդարութեան մեր ժողովուրդին
պայքարը խորհրդանշող Տէր Զօրը, իբրեւ Հայոց
ցեղասպանութեան նահատակներու սրբավայր,
կարելի չէ քանդել մեր ժողովուրդի հաւաքական
յիշողութեան մէջ»:

4 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ՍԱՐԳՍԵԱՆ-ՓՈՒԹԻՆ-ԱԼԻԵՒ
ԵՌԱԿՈՂՄ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

ՕԳՈՍՏՈՍ-ՍԵՊՏ. 2014 ԱՐՁԱԳԱՆԳ
հասած է անցեալէն, մենք պէտք է դրսեւորենք
համբերատարութիւն, խոհեմութիւն, յարգանք
իրարու նկատմամբ, որպէսզի այդ լուծումը գըտնենք: Անկասկած, իւրաքանչիւր բարդ իրավիճակ
կրնայ լուծուիլ, եթէ կայ բարի կամքի դրսեւորում: Ես կը կարծեմ, որ այդպիսի բարի կամք ե՛ւ
ազրպէյճանցի ժողովուրդին, ե՛ւ հայ ժողովուրդին մօտ գոյութիւն ունի»:

ՄՈՎՍԷՍ ՅԱԿՈԲԵԱՆ. ՀՊԱՐՏ ԵՄ, ՈՐ
ՄԵՐ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ
ԳԱՑԱԾ ԷՐ «ԵՐԿԱԹԷ ՇԵՐԵՓՈՎ»
Սոչիի մէջ Օգոստոսի 10-ին տեղի ունեցաւ
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի, Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի եւ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի եռակողմ հանդիպումը:
Հայաստանի նախագահի մամլոյ գրասենեակը
հրապարակեց հաղորդագրութիւն մը, որուն մէջ
նշուած է. «Հանդիպումին ընթացքին քննարկըւած են Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման, ինչպէս նաեւ վերջին օրերուն Ազրպէյճանի
կողմէ հրահրուած լարուածութեան իբրեւ հետեւանք հայ-ազրպէյճանական սահմանին եւ շըփման գիծին վրայ ստեղծուած իրավիճակին առընչըւող խնդիրները:
Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի բացման խօսքէն ետք նախագահ Ալիեւ ըսած է.
«Շնորհակալ եմ այդ հարցին մէջ ձեր վերաբերմունքին համար: Ինչպէս մենք երէկ քննարկեցինք, այդ հարցը կը պահանջէ իր լուծումը,
անիկա չափազանց երկար ձգձգուեցաւ: Յոյսով
եմ, որ ձեր անձնական մասնակցութիւնը այդ
հոլովոյթին մէջ նոր ազդակ պիտի հաղորդէ բանակցային հոլովոյթին: Ինչպէս դուք նշեցիք,
արդէն գոյութիւն ունի բանակցութիւններու ձեւաչափը: Գոյութիւն ունի նաեւ տագնապներու
լուծման իրաւական հիմք: ՄԱԿ-ի Ապահովութեան խորհուրդը որդեգրած է 4 բանաձեւ, որոնք
կը պահանջեն անվերապահօրէն եւ անյապաղ
Ազրպէյճանի տարածքէն հայկական բռնագրաւող ուժերու դուրս բերում: Ցաւօք, արդէն անցած
է աւելի քան 20 տարի, այդ բանաձեւերը մնացած
են թուղթի վրայ: Մինսքի խմբակը` ի դէմս իր
համանախագահներուն, կ՛աշխատի, կը փորձէ
մօտեցնել կողմերը, սակայն ատիկա այդքան ալ
լաւ չ՛ընթանար: Ուստի ես կը գտնեմ, որ Ռուսիան` իբրեւ մեր մտերիմ բարեկամ, գործընկեր եւ
դրացի, ունի, անշուշտ, իւրայատուկ դեր լուծման
հոլովոյթին մէջ»:
Նախագահ Սարգսեան նշած է. «Մենք կը
նկատենք, որ իրապէս, հարցը կարելի է լուծել,
պէտք է լուծել փոխզիջումի այն սկզբունքներուն
հիման վրայ, որոնք առաջարկած են մեզի
Մինսքի խմբակի համանախագահները:
«Ազրպէյճանական կողմը մշտապէս կը վկայակոչէ ՄԱԿ-ի 4 բանաձեւերը, սակայն այսպիսի
հռետորական հարց պարոն Ալիեւին` այդ բանաձեւերէն ո՞ր կէտը կատարած է Ազրպէյճանը: Այդ
բանաձեւերուն կէտերը գործադրած է միայն Հայաստանը, որ օգտագործած է իր ազդեցութիւնը,
որպէսզի դադրեցուին զինուորական գործողութիւնները: Եթէ մենք վերադառնանք 90-ական
թուականներու սկիզբներու իրադարձութիւններուն, մենք այն ժամանակ եկանք այն եզրակացութեան, որ ղարաբաղեան հարցը զինուորական
լուծում չունի, իսկ եթէ մենք նորէն մեղադրենք
զիրար, ես կը կարծեմ, որ բաւական երկար
ժամանակ այդ հարցը պիտի չլուծուի: Ես
շնորհակալ եմ ձեզի, որ դուք տրամադրուած էք
հարցին լուծման, եւ այդ հարցին լուծումը կը բխի
Հայաստանի ազգային շահերէն»:
Փութին ըսած է. «Ես հաճոյքով կ՛արձանագրեմ, որ Ազրպէյճանի նախագահը ուշադրութիւն
դարձուց հարցին խաղաղ լուծման անհրաժեշտութեան վրայ: Ատիկա, իրականութեան մէջ,
ամէնէն կարեւորն է, որովհետեւ չկայ աւելի
ողբերգական բան, քան մարդոց մահը: Պէտք է,
այնուամենայնիւ, մեկնելով անկէ, որ հակամարտային իրավիճակը ձեւաւորուած է շատոնց, մեզի

Վերջին շրջանին հակառակորդին կողմէ կատարուած հետախուզական ներթափանցման
փորձերը եւ սահմանային գիծին վրայ զինուորական սարքերու կուտակումները նպատակ ունէին ապակայունացնել իրավիճակն ու հոգեբանական ճնշում բանեցնել զինուորներուն
վրայ: Այս մասին Ստեփանակերտի մէջ լրագրողներու հետ հանդիպումի մը ընթացքին յայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
պաշտպանութեան նախարար Մովսէս Յակոբեան: «Ազրպէյճան պարզապէս սպառնալիքի միջոցով փորձած է մեզ վախցնել, զինուորական
սարքերը առջեւ մղելով, փորձելով հասկցնել, որ
անմիջապէս վաղը պատերազմը պիտի սկսի:
Սակայն ատիկա արդիւնք չէ տուած, որովհետեւ
այդ սպառնալիքը կարճ տեւած է: Մեր գործողութիւններուն շնորհիւ արդէն 5 Օգոստոսէն հակառակորդը ետ քաշած է ուժերը», ըսաւ ան:
Յակոբեանի խօսքով, Յուլիսի վերջաւորութեան եւ Օգոստոսի սկիզբը հակառակորդի իրականացուցած 7 հետախուզական գործողութիւնները իրականացուցած են Ազրպէյճանի յատուկ
ստորաբաժանման անդամները, որոնք պատրաստուած են Կիպրոսի մէջ: Այս ընթացքին
հակառակորդի զինուորներէն 36-ը սպաննուած
են, հաստատեց նախարարը` նշելով որ անունմականուններ կան: Ըստ Մովսէս Յակոբեանի,
եթէ նախորդ տարուան այս ժամանակահատուածին մէջ հակառակորդը արձակած է 7560
կրակոց, այս տարի այդ թիւը կը հասնի 17,903-ի:
«Մենք երբեք անիմաստ չենք կրակեր, կը կրակենք այն ժամանակ, երբ անոր անհրաժեշտութիւնը կ՛ըլլայ, եւ կրակելու ժամանակ ալ կը փորձենք կրակել դիպուկ», ըսաւ ան:
Խօսելով Ազրպէյճանի, Հայաստանի եւ Ռուսիոյ նախագահներու Սոչիի մէջ տեղի ունեցած
եռակողմ հանդիպումին մասին` նախարարը
նշեց. «Հպարտ եմ, որ մեր նախագահը հանդիպումին գացած էր «երկաթէ շերեփով» եւ հպարտ
եմ անոր համար, որ ատիկա նաեւ մեր զինուորներուն շնորհիւ էր»: Նախարարը անդրադարձաւ
նաեւ Ռուսիոյ կողմէ Ազրպէյճանին պարբերաբար զէնք վաճառելուն: Ան նշեց, որ թէեւ ատիկա
վատ է, սակայն ատիկա զինք չի վախցներ:
Նախարարը վստահեցուց, որ մեր բանակին
ուժերը եւ միջոցները բաւարար են հակառակորդին ոտնձգութիւնները կանխելու եւ պատշաճ
հակահարուած տալու համար, բայց այս պահուն
բոլորը զինուորի կողքին պէտք է ըլլան: Անդրադառնալով պաշտօնատարներու պարբերական
այցելութիւններուն` նախարարը նշեց, որ անոր
անհրաժեշտութիւնն ալ կայ: «Այն քաղաքական
գործիչը, որ կը քննադատէ բանակը, թող կրկին
քննադատէ, բայց դժուար պահուն գայ եւ բանակին կողքին կանգնի», ըսաւ նախարարը:

ԱԼԻԵՒԸ ԶՍՊԵԼՈՒ
ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԱՐՇԱՒ
Հայաստանի եւ Լեռնային
Ղարաբաղի դէմ ազրպէյճանական բռնարարքները կասեցնելու նպատակով, Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը համացանցային գըլխաւոր ընկերային ցանցերուն վրայ նախաձեռնած է
«#STOPALIYEV» արշաւին:
Հայ դատի յանձնախումբը կոչ կ՛ուղղէ աշխարհի տարբեր երկիրներու հայութեան` աշխուժօրէն մասնակցելու արշաւին եւ նպաստելու
Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղութեան եւ անկախութեան վերջնական եւ արդարացի ամրապընդման:
Կոչ կ՛ուղղուի նաեւ նամակներ յղելու ԵԱՀԿ-ի
Մինսքի խմբակի համանախագահներուն` յորդորելով զանոնք, որ անյապաղ քայլերու ձեռնարկեն` կասեցնելու համար Կովկասի մէջ նոր պատերազմ հրահրելու Ալիեւի արարքները: Ամերիկացի համանախագահ Ճէյմս Ուորլիքի «Թուիթըր»-ի հասցէն է` @AmbJamesWarlick:

ՀԵՖԸՐՆ. «ՂԱՐԱԲԱՂԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊԸ
ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄ ՉՈՒՆԻ»

«Այս տագնապը զինուորական լուծում չունի:
Կոչ կ՛ուղղենք երկու կողմերուն սկսելու լուրջ
բանակցութիւններու», յայտարարեց Հայաստանի մէջ ԱՄՆ դեսպան Ճոն Հեֆըրն, Օգոստոս
20-ին իր հրապարակուած տեսագրուած խօսքին
մէջ` նուիրուած ղարաբաղեան խնդիրին:
Յիշեցնելով ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ամերիկացի համանախագահ Ճէյմս Ուորլիքի վերջերս
կատարած յայտարարութիւնը, որ ղարաբաղեան
տագնապը «այլեւս սառեցուած չէ», Հեֆըրն կը
շարունակէ. «Ե՛ւ այստեղ, ե՛ւ Պաքուի մէջ մենք
կոչ կ՛ուղղենք բոլորին` ձեռնարկելու անհրաժեշտ քայլերու լարուածութեան նուազեցման եւ
զինադադարը յարգելու համար: Սպառնալիքները եւ կարծր հռետորաբանութիւնը գործին չեն
օգներ: Հաշուեյարդարը եւ հետագայ բռնութիւնները աւելի կը դժուարացնեն խաղաղ լուծում
գտնելու ճամբան»:

ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ ԿԸ
ԴԱՏԱՊԱՐՏԷ ԱԶՐՊԷՅՃԱՆԸ
Սեպտեմբեր 18-ին
Եւրոպական Խորհըրդարանը հաստատելով
իր նախորդ բանաձեւերը` որդեգրեց նոր
բանաձեւ մը, դատապարտելով Ազրպէյճանը մարդկային իրաւունքներու պաշտպանները հալածանքի ենթարկելուն
համար եւ կոչ ուղղեց թիրախային պատժամիջոցներու՝ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի
վարչակարգին դէմ, ու նաեւ մուտքի արտօնագիր
ստանալու արգիլման` պատասխանատու անձերու նկատմամբ:
Եւրոպական խորհրդարանը կը յիշեցնէ իր 24
մայիս 2012-ի դիրքորոշումը եւ կոչ կ՛ուղղէ Եւրոպական Միութեան խորհուրդին, որ քննարկէ
թիրախային պատժամիջոցներ որդեգրելու կարելիութիւնը մարդկային իրաւունքներու խախտումներու պատասխանատուներուն համար,
եթէ անոնք շարունակուին:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ

ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՕԳՈՍՏՈՍ-ՍԵՊՏ. 2014

ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆ ԷՐՏՈՂԱՆԻՆ
ՅԱՆՁՆԱԾ Է ՀՐԱՒԷՐԸ

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան լրատուական ծառայութիւնը հաղորդեց, որ
արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան 28 Օգոստոսին Անգարայի մէջ ներկայ
գտնուած է Թուրքիոյ նորընտիր նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի պաշտօնի ստանձնման
արարողութեան:
Արարողութենէն ետք պատուիրակութիւններու ղեկավարներու ի պատիւ տրուած ընդունելութեան ընթացքին Նալբանդեան կարճատեւ
զրոյց ունեցած է նախագահ Էրտողանի հետ,
որուն յանձնած է նախագահ Սերժ Սարգսեանի
պաշտօնական հրաւէրը` 24 Ապրիլ 2015-ին ներկայ գտնուելու Երեւանի մէջ տեղի ունենալիք
Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի
ոգեկոչման արարողութեան:

ՄԱՆՈՅԵԱՆ. «ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆԻ
ԱՆՔԱՐԱ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ
ՈՂՋՈՒՆԵԼԻ ՉԷ»
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ՍԱՐԳՍԵԱՆ-ՔԵՐԻ-ԱԼԻԵՒ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՈՒՇԱԳՐԱՒ
ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Սեպտեմբեր 4-ին Նիւփորթի մէջ տեղի ունեցող ՆԱԹՕ-ի վեհաժողովի ծիրին մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներ
Սերժ Սարգսեանի եւ Իլհամ Ալիեւի Միացեալ
Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Ճոն
Քերրիի հետ հանդիպումը:
Քննարկուեցան Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծման հոլովոյթին ներկայ հանգրուանին
եւ հեռանկարին վերաբերող հարցեր: Կողմերը
ներկայացուցին իրենց երկիրներուն դիրքորոշումները բանակցային հոլովոյթին մէջ:
Արտաքին գործոց նախարար Քերրի իր խօսքին մէջ անգամ մը եւս ընդգծեց տագնապի խաղաղ լուծման այլընտրանքի անհարժեշտութիւնը
եւ կոչ ուղղեց գտնելու մեքանիզմներ` տագնապի լարման թուլացման եւ կողմերուն միջեւ վըստահութեան միջոցներու ամրապնդման համար:
Քերրի կարեւոր նկատած է ԵԱՀԿ-ի Մինսքի
խմբակի համանախագահութեան ձեւաչափով
բանակցութիւններու շարունակումը եւ իր պատրաստակամութիւնը յայտնած ըստ կարելւոյն աջակցելու հիմնախնդիրի խաղաղ լուծման ուղիներու որոնման: Ան միաժամանակ ընդգծած է,
որ հիմնախնդիրի խաղաղ լուծման հասնելու
գործին մէջ չափազանց կարեւոր է կողմերու քաղաքական կամքը:

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Սեպտեմբեր 24-ի
երեկոյեան ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովին ընթացքին ելոյթ ունենալով յայտնեց, որ Երեւանը նախաձեռնած է հայ-թրքական յարաբերութիւններու կարգաւորման հոլովոյթին, սակայն Թուրքիոյ
ապակառուցողական դիրքորոշումին պատճառով
այսօր ան լրջօրէն կը քննարկէ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրութիւնները խորհրդարանէն ետ
կանչելու հարցը:
Յայտնենք, որ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրութիւնները խորհրդարանէն ետ կանչելու
մասին Հայաստանի նախագահը խօսած էր նաեւ
Հայաստա–Սփիւռք 5-րդ համաժողովի փակման
նիստին` արձագանգելով ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի
եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեանի ելոյթին:

ԱՐԱՄ Ա. ՆԱԽԱԳԱՀ ՕՊԱՄԱՅԻՆ
ՊԱՐԶԵՑ ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ
ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆԵՐՈՒՆ
ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

ՈՒՈՐԼԻՔ. «ՅԱՌԱՋԻԿԱՅ
ԱՄԻՍՆԵՐՈՒՆ ՇԱՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔ
ՈՒՆԻՆՔ ԿԱՏԱՐԵԼԻՔ»
Թուրքիոյ նորընտիր նախագահի երդման
արարողութեան Հայաստանի արտաքին գործոց
նախարար Էդուարդ Նալբանդեանի մասնակցութիւնը ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական
հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ
Մանոյեան չ՛ողջունեց:
Պատասխանելով լրագրողի հարցումին Մանոյեան ըսաւ. «Նկատի առնելով հանդերձ մեր
շրջանին մէջ եւ անոր շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները, որոնք կը ստեղծեն նոր իրավիճակներ, եւ որոնք կարելի չէ անտեսել, այդուհանդերձ նախարար Նալբանդեանի մասնակցութիւնը Էրտողանի երդման արարողութեան կարելի
չէ ողջունել, ոչ միայն ընտրապայքարի ժամանակ Էրտողանի կատարած հակահայ յայտարարութեան պատճառով, այլ յատկապէս եթէ այդ
մասնակցութիւնը նպատակ կը հետապնդէ վերակենդանացնել Հայաստան-Թուրքիա արձանագրութիւնները: Էրտողան ե՛ւ իբրեւ մարդ, ե՛ւ
իբրեւ Թուրքիոյ վարչապետ, ե՛ւ իբրեւ Թուրքիոյ նախագահի թեկնածու ցոյց տուած է Հայաստանի եւ հայութեան նկատմամբ իր անկեղծ
զգացումներն ու մտածումները, որոնք ոչ մէկ ձեւով արժանի կը դարձնեն անոր երդման արարողութեան Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարին մասնակցութիւնը: Դաշնակցութիւնը բազմիցս կրկնած է, որ Հայաստան պէտք է իր ստորագրութիւնը ետ քաշէ այդ արձանագրութիւններէն: Փոխարէնը` մեր իշխանութիւնները կը
փորձեն վերակենդանացնել զանոնք, հակառակ
Թուրքիոյ թշնամական կեցուածքին»:

www.artsakank.com.cy

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի ամերիկացի համանախագահ Ճէյմս Ուորլիք ազրպէյճանական ԱՓԱ
լրատու գործակալութեան հետ զրոյցի մը ընթացքին մեկնաբանած է Կալեսի մէջ ՆԱԹՕ-ի վեհաժողովին ծիրին մէջ տեղի ունեցած ՍարգսեանՔերրի-Ալիեւ հանդիպումը եւ մանրամասնած յառաջիկայ կատարելիքները:
Ամերիկացի դիւանագէտը ըսած է, որ Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար
Քերրի արդիւնաւէտ քննարկումներ կատարած է
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներուն
հետ, որպէսզի աւելի լաւ հասկնայ եւ խրախուսէ
կողմերը` խաղաղութեան ապահովման միջոցներու որդեգրման հարցին մէջ:
Ըստ Ուորլիքի, արտաքին գործոց նախարարը
կողմերուն կոչ ուղղած է պահպանելու զինադադարի դրութիւնը եւ նուազեցնելու լարուածութիւնը շփման գիծին վրայ: Երկու նախագահներն ալ
վերստին հաստատած են տագնապը խաղաղ միջոցներով լուծելու իրենց յանձնառութիւնը:
«Յառաջիկայ ամիսներուն մենք շատ
աշխատանք ունինք կատարելիք մեր ընդհանուր
նպատակին` շրջանի ժողովուրդներու միջեւ
խաղաղ ու թ եան հա ս տա տ ման հ ասն ել ու
համար», ըսած է Ուորլիք:

Սեպտեմբեր 11-ին Ուաշինկթընի մէջ քրիստոնէական համաժողովին մասնակցող Միջին
Արեւելքի մարոնի, հայ, ասորի, յոյն կաթողիկէ եւ
ասորի կաթողիկէ եկեղեցիներու հոգեւոր պետերը, Սպիտակ տան մէջ հանդիպում ունեցան ԱՄՆ
նախագահ Պարաք Օպամայի հետ:
Պատրիարքներուն կողմէ խօսք առնելով,
Արամ Ա. կաթողիկոս նախ իր ցաւակցութիւնը
յայտնեց 13 տարիներ առաջ` 11 Սեպտեմբերի
ահաբեկչական գործողութիւններու զոհերուն, եւ
ապա յիշեց, թէ ահաբեկչութիւնը տարբեր ձեւերով կը շարունակուի աշխարհի զանազան շըրջաններուն ու յատկապէս Միջին Արեւելքի մէջ:
Վեհափառ հայրապետը ըսաւ, թէ շրջանին մէջ
հետզհետէ ծաւալ ստացող ահաբեկչական շարժումը միայն վտանգ մը չէ քրիստոնեաներուն,
այլ նաեւ իսլամութեան եւ համայն աշխարհին
համար:
Վեհափառ հայրապետը անդրադարձաւ Միջին
Արեւելքի մէջ քրիստոնէական ներկայութեան`
ըսելով, թէ քրիստոնեաները եկուոր չեն, երկրորդ
կարգի քաղաքացիներ չեն, այլ անոնք իրենց արմատները Միջին Արեւելքի պատմութեան մէջ ունին: Արամ Ա. կաթողիկոսի խօսքէն ետք, պատրիարքները յաջորդաբար իրենց մտահոգութիւնները պարզեցին, յատկապէս Իրաքի մէջ քրիստոնեայ համայնքներու կացութեան մասին:
Նախագահ Օպամա իր կարգին անդրադարձաւ յիշուած կէտերուն` շեշտելով, որ խղճի ազատութիւնը եւ մարդկային իրաւունքներու պաշտպանութիւնը Միացեալ Նահանգներու արտաքին
քաղաքականութեան համար կը մնայ առաջնահերթութիւն:

6 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԺՈՂՈՎԻ ԸՆԿԵՐՎԱՐԱԿԱՆ
ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ

2014 թուականը Ֆրանսայի մէջ հռչակուած է
Ժան Ժորեսի տարի, անոր մահուան 100-ամեակին առիթվ:
Ֆրանսայի Ընկերվարական կուսակցութեան
առաջնորդ, հայկական իրաւունքներու պաշտպան քաղաքական գործիչին մահուան 100-ամեակը Հայաստանի մէջ նշելու համար, ՀՅԴ-ի
հրաւէրով, 4-7 Սեպտեմբերին Հայաստան այցելեց Ֆրանսայի Ազգային ժողովի ընկերվարական
խմբակցութեան պատուիրակութիւնը` գլխաւորութեամբ Պրիւնօ լը Ռուի: Պատուիրակութեան
կ՛ընկերանային Ֆրանսայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներ` գլխաւորութեամբ ՀՅԴ Արեւմըտեան Եւրոպայի Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ Մուրատ Փափազեանի:
Ֆրանսական պատուիրակութեան այցելութիւնը տեղի ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի եւ Հայաստանի Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի, Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի համագործակցութեամբ եւ Ֆրանսական համալսարանի ու
«Հրայր Մարուխեան» հիմնադրամի (Երեւան)
աջակցութեամբ: Ֆրանսական պատուիրակութեան պաշտօնական հանդիպումներուն մասնակցեցան ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի
ներկայացուցիչ Արմէն Ռուստամեան, ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, Ընկերվար միջազգայնականի փոխնախագահ Մարիօ Նալբանդեան եւ ՀՅԴ Բիւրոյի
Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան:

ՕԳՈՍՏՈՍ-ՍԵՊՏ. 2014 ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ
ԺԽՏՈՒՄԸ ՔՐԷԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ՕՐԷՆՔ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Հելլէն խորհրդարանը 9 Սեպտեմբերին, վաւերացուց Յունաստանի կողմէ ճանչցուած ցեղասպանութիւններու, ներառեալ Հայկական Ցեղասպանութեան ուրացումը քրէականացնող բանաձեւ։ Խտրականութեան, օտարատեացութեան եւ
ցեղապաշտութեան դէմ օրէնքին քննարկումը
բաւական հանգրուաններէ՝ յաւելումներէ, բարեփոխումներէ, հրապարակային քննարկումներէ
եւ լսումներէ ետք, Սեպտեմբեր 9-ին, անուանական քուէարկութիւն տեղի ունեցաւ հելլէն խորհըրդարանին մէջ, դրական արդիւնքի հասնելով։
Ներկայ եղող 99 երեսփոխաններու վրայ՝ բանաձեւին ի նպաստ քուէարկեցին 54 երեսփոխաններ, դէմ եղան 42 եւ ձեռնպահ մնացին 3։
Օրինագիծի թիւ 2 յօդուածին մէջ յստակ նշում
կայ, թէ քրէական յանցագործութիւն կը նկատուի
եւ ազատազրկման ու տուգանքներու ենթակայ
պիտի ըլլայ՝ միջազգային ատեաններու կամ երկրի խորհրդարանին կողմէ ճանչցուած ցեղասպանութիւնները հերքող, կամ հեգնող, կամ այդ
գծով նուաստացուցիչ արտայայտութիւններ
ունեցող ոեւէ անձ։
Օրինագիծին կապակցութեամբ խորհրդարանական լսումներուն եւ քննարկումներուն մասնակցած էր ՀՅԴ Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբը, ներկայացնելով հայութեան դիրքորոշումը։ Յանձնախումբը բազմաթիւ հանդիպումներ ունեցաւ երեսփոխաններու հետ, ինչպէս եւ
համագործակցեցաւ պոնտական եւ Փոքր Ասիական կազմակերպութիւններուն հետ, շեշտելով թէ
Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին ընդառաջ, Ցեղասպանութեան մերժումը քրէականացնող օրինագիծի մը ընդունումը ճիշդ եւ արդար
քայլ էր հելլէն խորհրդարանին ու պետութեան
կողմէ։
ՀՅԴ Հայ Դատի Յանձնախումբի ատենապետ
ընկ. Յակոբ Աւագեան, դիտել կուտայ թէ Յունաստան փաստօրէն երրորդ երկիրն է, ուր նման
բանաձեւ կ’ընդունուի։ Նախապէս կայացած
նման վճիռ կայ Զուիցերիոյ ու Սլովաքիոյ մէջ,
իսկ նման փորձեր այլ երկիրներու մէջ միշտ ալ
հանդիպած են Թուրքիոյ խիստ հակադարձուՖրանսական պատուիրակութիւնը ընդունուե- թեան։
ցաւ նախագահ Սերժ Սարգսեանի եւ վարչապետ
Յովիկ Աբրահամեանի կողմէ, ինչպէս նաեւ պաշՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
տօնական հանդիպում մը ունեցաւ ՀայաստաՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ
նի Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան ղեկաԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ
վար Արմէն Ռուստամեանի, քարտուղար Աղուան
Վարդանեանի եւ խմբակցութեան անդամ Արծըւիկ Մինասեանի հետ:
Ռուստամեան ողջունեց ֆրանսացի հասարակական-քաղաքական գործիչ, ընկերվարական,
մեծ հայասէր Ժան Ժորեսի մահուան 100-ամեակը
Հայաստանի մէջ նշելու որոշումը: Ան նշեց, որ
Դաշնակցութիւնը իբրեւ ընկերվարա կան գաղափարներու կրող, կարեւոր կը նկատէ Ֆրանսայի Ընկերվարական կուսակցութեան
հետ համագործակցութիւնը եւ երախտագիտութիւն յայտնեց Ֆրանսայի իշխանութիւններուն,
որոնք միշտ եղած են Հայաստանի կողքին եւ
պաշտպանած են հայկական հարցը: Պրիւնօ լը
Պերլինի մէջ «Արմէնփրես»-ի թղթակիցը կը
Ռու կարեւոր նկատեց երկու գաղափարակից կուհաղորդէ,
որ յառաջիկայ տարի Գերմանիոյ խորսակցութիւններու համագործակցութեան առաւել
հըրդարանը
պիտի կազմակերպէ Հայոց ցեղասխորացումը տարբեր մարզերու մէջ, փորձառուպանութեան
վերաբերեալ քննարկում եւ կը նաթեան փոխանակումները:
խատեսուի, որ երեսփոխանները որդեգրեն նաեւ

բանաձեւ մը: Գերմանիոյ իշխող Քրիստոնեայ
ժողովրդավարական միութիւն կուսակցութենէն
երեսփոխան, խորհրդարանի արտաքին կապերու
յանձնախումբի անդամ Մանֆրետ Կրունտ ըսած
է, որ կը քննարկուի ձեւաչափի հարցը:
«Պունտեսթակի ղեկավարին հետ խօսած եմ
եւ հիմա կը քննարկենք, թէ ի՛նչ ձեւաչափ պէտք
է ընտրել, որպէսզի յաջորդ տարի յիշատակենք
այդ սարսափելի ոճրագործութեան 100-ամեակը:
Ամենայն հաւանականութեամբ, Պունտեսթակը
պիտի որդեգրէ նաեւ բանաձեւ եւ պիտի կազմակերպուի քննարկում այդ ոճիրին հետ կապուած»,
ըսաւ Մանֆրետ Կրունտ:

ՊԱՍՔԵՐՈՒ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ
ՃԱՆՉՑԱՒ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ

Պասքերու տարածքային խորհրդարանը 12
Սեպտեմբերին պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով որդեգրած է փաստաթուղթ մը, որ
կ՛աջակցի Ղարաբաղի ինքնորոշման իրաւունքի
իրագործման:
Պասքերու խորհրդարանին որդեգրած փաստաթուղթը կը խրախուսէ Լեռնային Ղարաբաղի
ժողովուրդի` ժողովրդավարութեան սկզբունքներուն հաւատարմութիւնը, անկախ ստեղծուած
բարդ իրավիճակէն: Անիկա կը նշէ, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը իրաւունք ունի ընտրելու իր
սեփական ապագան, մասնաւորաբար իր ինքնորոշումը, որ առանցքային տարր է տագնապի
լուծման որեւէ բանակցային հոլովոյթի համար:
Փաստաթուղթը կը շեշտէ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցութեան կարեւորութիւնը ԵԱՀԿ
Մինսքի խմբակի` ղարաբաղեան տագնապին
լուծման ուղղուած բանակցութիւններուն:
«Հայաստանի Եւրոպացի Բարեկամներ»ու
տնօրէն Էտուարտօ Լոռնենցօ Օչոա կը նշէ. «Ուրախ եմ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդավար
կառավարութեան ճանաչման համար եւ կ՛ողջունեմ Եւրոպական Միութեան օրէնսդրութեան
համապատասխանելու միտուած ջանքերը: Լեռնային Ղարաբաղի հանրութիւնը պէտք է հպարտ
ըլլայ, որ եւրոպական տարածքին ժողովրդավարութեան յանձնառութիւնը իբրեւ անքակտելի
մաս, ճանչցուած է ոչ միայն Միացեալ Նահանգներու մէջ, այլ նաեւ` Եւրոպական Միութեան»:
1979-էն ի վեր Պասքերու երկիրը Սպանիոյ 17
ինքնավար համայնքներէն մէկն է եւ ունի շուրջ
2,5 միլիոն բնակչութիւն:

ՊԱՍՔԵՐՈՒ ԿԻՓՈՒԶՔՈԱ ՄԱՐԶԸ
ՃԱՆՉՑԱՒ ԱՐՑԱԽԻ
ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ
Պասքերու երկրի Կիփուզքոա մարզի նախագահ Մարթին Կարիթանօ ճանչցած է Լեռնային
Ղարաբաղը. «Այս ժողովուրդի տառապանքին
պէտք է վերջ դրուի, որովհետեւ անոնք արժանի
են ազատ եւ անկախ երկիր ունենալու, որ պիտի
երաշխաւորէ ապագայ պետականութեան եւ լեզւի ու մշակոյթի լիակատար պահպանումը», նշած
է Կարիթանօ:
Կիփուզքոա մարզը Պասքերու երկրին երեք
մարզերէն մէկն է, որուն մայրաքաղաքը Սան Սեպասթիանն է: Ասիկա առաջին անգամն է, որ Արցախը ճանաչում կը ստանայ եւրոպական ենթապետական մակարդակով` Աւստրալիոյ Նիւ Սաութ Ուէյլզ եւ Միացեալ Նահանգներու շարք մը
նահանգներէ ետք:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ

ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՕԳՈՍՏՈՍ-ՍԵՊՏ. 2014

ՔԱԼԻՖՈՐՆԻՈՅ ԾԵՐԱԿՈՅՏԸ
ՄԻԱՁԱՅՆՈՒԹԵԱՄԲ ՃԱՆՉՑԱՒ
ԱՐՑԱԽԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ

ՆԻՒ ՍԱՈՒԹ ՈՒԷՅԼԶԻ ՕՐԷՆՍԴԻՐԸ
ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ ԸՆԴՈՒՆԵՑ
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Ամերիկայի Կեդրոնական կոմիտէի Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի ձեռնարկներու նախապատրաստական աշխատանքներու յանձնախումբը: Համաժողովին ներկայ պիտի ըլլան աշխարհի տարբեր երկիրներէ պատմաբաններ, քաղաքական եւ մշակութային գործիչներ: Նաեւ լուսանկարներու եւ արուեստի գործերու ցուցահանդէս պիտի կազմակերպուի:

ՔԱՆԱՏԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ
ԱՆԴԱՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ Կ՛ԱՅՑԵԼԵՆ
ՀՅԴ Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբը կը
տեղեկացնէ, որ Օգոստոս 27-ին Միացեալ Նահանգներու Քալիֆորնիա նահանգի Ծերակոյտը
քուէարկութեան դրաւ Արցախի անկախութեան
աջակցող բանաձեւը: Քալիֆորնիոյ Ծերակոյտը
նոյն բանաձեւով ճանչցաւ Արցախի Հանրապետութեան անկախութիւնն ու ինքնորոշման իրաւունքը: Բանաձեւը ընդունուեցաւ միաձայնութեամբ:
Նշենք, որ 8 Մայիս 2014-ին Քալիֆորնիոյ օրէնըսդիր ժողովը ձայներու մեծամասնութեամբ ընդունած էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան անկախութիւնը ճանչցող բանաձեւը: Ապա
բանաձեւը տեղափոխուած էր Քալիֆորնիոյ Ծերակոյտի քննարկման:
Բանաձեւը կ՛աջակցի Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան ջանքերուն` զարգանալու իբրեւ ազատ եւ անկախ պետութիւն:

ՀՌՈՄԻ ՊԱՊԸ 2015-ԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՊԻՏԻ ԱՅՑԵԼԷ

Վատիկան պաշտօնական այցելութեան ծիրին
մէջ, նախագահ Սերժ Սարգսեան Սեպտեմբեր
19-ին դռնփակ հանդիպում մը ունեցաւ Հռոմի
Ֆրանչիսկոս պապին հետ եւ զայն 2015 թուականին հրաւիրեց Հայաստան այցելելու:
Սրբազան քահանայապետը սիրով ընդունեց հրաւէրը. «Հայաստանի նախագահը եւ սըրբազան քահանայապետը գոհունակութեամբ խօսեցան Հայաստանի եւ Վատիկանի միջեւ բարձր
մակարդակի
յարաբերութիւններուն
մասին:
Զրուցակիցները միտքեր փոխանակեցին Մայր
աթոռ Ս. Էջմիածնի եւ կաթողիկէ եկեղեցւոյ միջեւ
հաստատուած սերտ համագործակցութեան մասին», ըսուած է պաշտօնական հաղորդագրութեան մէջ:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան նաեւ տեսակցեցաւ Ս. աթոռի արտաքին գործոց նախարար Փիեթրօ Փարոլինի կարտինալին հետ: Զրուցակիցները քննարկեցին հայ-վատիկանեան յարաբերութիւններու ներկան եւ զարգացման հեռանկարը:
Յիշեցնենք, թէ նախապէս հաղորդուած էր
նաեւ, որ Պուէնոս Այրեսի կարտինալ, արքեպիսկոպոս Մարիօ Փոլի 17 Օգոստոսին քաղաքի հայ
կաթողիկէ Նարեկի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ
մէջ պատարագի ընթացքին յայտարարած էր, որ
Ֆրանչիսկոս պապը 12 Ապրիլ 2015-ին Վատիկանի Ս. Պետրոս տաճարին մէջ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով պատարագ պիտի մատուցէ:
Նարեկի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հովիւ
Փապլօ Հաքիմեան յայտնած էր, թէ «Պապը ընդառաջած էր յանուն Հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ
Ներսէս Պետրոս ԺԹ. կաթողիկոս պատրիարքին`
ցեղասպանութեան ճանաչման համար պատարագ մը մատուցելու հրաւէրին»:

Աւստրալիոյ Նիւ Սաութ Ուէյլզ նահանգի օրէնըսդիր խորհուրդը 10 Սեպտեմբերին ընդունեց
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան եւ Հայաստանի դէմ Ազրպէյճանի նախայարձակումը
դատապարտող յայտարարութիւն մը:
Այդ առնչութեամբ, Աւստրալիոյ Հայ դատի
յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Վաչէ Ղահրամանեան սերտօրէն աշխատած է խորհրդարանի
անդամներուն հետ` անոնց ներկայացնելով Հարաւային Կովկասի վերջին զարգացումները եւ
լարուածութեան վտանգաւոր սրումը Ազրպէյճանի կողմէ:
Այս յայտարարութեան ընդունումով Նիւ Սաութ Ուէյլզի խորհրդարանը անգամ մը եւս վերահաստատեց իր սկզբունքային դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցին վերաբերեալ: Աւըստրալիոյ մեծագոյն նահանգը Հոկտեմբեր 2012-ին
ճանչցաւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը եւ Արցախի ժողովուրդին ինքնորոշման
իրաւունքը:

ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒՆ
ՀԱՄԱՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ
ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՉԻ ԽՆԱՅԵՐ

Հայաստան գտնուող Քանատայի խորհրդարանի անդամներ Պրեթ Պաթ, Լէոն Պենուա եւ
Ռաս Հայպըրթ, նաեւ «Մէկ ազատ աշխարհ»
կազմակերպութեան նախագահ Մեժիտ Շաֆի
25-26 օգոստոսին պաշտօնական այցելութիւններ
տուին, ինչպէս նաեւ այցելեցին Ծիծեռնակաբերդ` իրենց յարգանքի տուրքը մատուցելու մէկուկէս միլիոն հայ նահատակներու յիշատակին:
25 օգոստոսին պատուիրակութիւնը այցելեց
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդւարդ Նալբանդեանին, որ բարձր գնահատեց քանատացի խորհրդարանականներուն ներդրումը`
հայ-քանատական բարեկամական յարաբերութիւններու զարգացման, միջպետական համագործակցութեան ամրապնդման իմաստով:
Քանատայի խորհրդարանի անդամները հաստատեցին, որ պիտի շարունակեն աշխատիլ Հայաստանի եւ Քանատայի յարաբերութիւններու
առաւել ամրապնդման միտումով:

Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի ձեռնարկները պատրաստելու համար Հայաստանի
կառավարութիւնը դրամական միջոցներ չի
խնայեր` իրականութիւնը ամբողջ աշխարհին
աւելի ճոխ ներկայացԲԱՑՈՒՄ՝ ՀՄԸՄ-Ի ԲԻՒՐԱԿԱՆԻ
նելու համար: Այս մաԲԱՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ՆՈՐ ՏԱՐԱԾՔԻՆ
սին Ծաղկաձորի մէջ «Բազէ-2014» համահայկական երիտասարդական հաւաքի ընթացքին
ըսաւ վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան:
«Նախագահին կարգադրութեամբ ստեղծուած
յանձնաժողով կայ, բազմաթիւ ծրագիրներ կան,
որոնց համար կառավարութիւնը շուրջ 6 միլիառ
դրամէն աւելի պիտի ծախսէ: Պիտի փորձենք
ներգրաւել բարեգործական ծրագիրներ, որպէսզի
ամբողջ բեռը չմնայ մեր պետական պիւտճէին
վրայ», յայտնեց վարչապետը:
Յովիկ Աբրահամեան նշեց որ բազմաթիւ միջազգային կառոյցներ, օտարերկրացի խորհրդարանականներ չեն գիտեր, թէ իրականութեան մէջ
ի՛նչ տեղի ունեցած է 100 տարի առաջ: Այդ
Նախագահ Սերժ Սարգսեան 22 Օգոստոսին
պատճառով կառավարութիւնը պիտի փորձէ Ցե- այ-ցելած է ՀՄԸՄ-ի Բիւրականի բանակավայր,
ղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած ձեռ- ուր ան բացումը կատարած է բանակավայրի նոր
նարկները լաւագոյնս ներկայացնել:
տարածքին գործունէութիւնը ազդարարող ցուցատախտակին:
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ
Հայաստանի Ազգային Սկաուտական ԿազմաՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ
կերպութեան պատասխանատու անդամ Հրաչեայ
Շմաւոնեան լրագրողներուն յայտնած է, որ նոր
ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ
տարածքի յաւելումով բանակավայրը 600-ի տեղ
պիտի կարենայ 1000 բանակող ընդունիլ. «Ասի2015-ի Մարտ 13
կա մեզի համար շատ ուրախալի փաստ է, որով-15, Նիւ Եորքի մէջ
հետեւ վերջապէս մենք կրցանք մեր պայմանները
տեղի պիտի ունեբարելաւել», նշած է ան ու տեղեկացուցած, որ
նայ Հայոց ցեղասծրագիրի հովանաւորներն են Հայաստանի նապանութեան 100խագահը եւ «Փիւնիկ» հիմնադրամը, որոնց յատամեակին
նուիրկացումներուն շնորհիւ կարելի եղած է կառուցել
ուած միջազգային
բանակավայրը. «Պէտք է ըսեմ, որ այս բանաեռօրեայ համաժոկավայրին մէջ առօրեայ կարիքներուն համար
ղով:
«Պատասխանատուութիւն 2015» խորագիրով բոլոր յարմարութիւնները ստեղծուած են», նշած
համաժողովը կազմակերպած է ՀՅԴ Արեւելեան է Շմաւոնեան:

8 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ԱՂԹԱՄԱՐԻ Ս. ԽԱՉ
ԵԿԵՂԵՑԻԻՆ ՄԷՋ ԴԱՐՁԵԱԼ
ՊԱՏԱՐԱԳ ՄԱՏՈՒՑՈՒԵՑԱՒ

«Հիւրրիյէթ» կը հաղորդէ, որ Վանայ լիճի Աղթամար կղզիի Ս. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ Սեպտեմբեր
7-ին հինգերորդ անգամ ըլլալով պատարագ մատուցուած է:
Պատարագը կատարուած է Թուրքիոյ մէջ ապրող քրիստոնեաներու մասնակցութեամբ: Առաջին անգամ ըլլալով պատարագին միացած են
յոյներու պատրիարք Բարթողիմէոսը եւ Թուրքիոյ
ասորի համայնքի հոգեւոր առաջնորդ Եուսուֆ
Չեթինը: Պատարագը մատուցած է Պոլսոյ հայոց
պատրիարքական փոխանորդ Արամ արք.
Աթեշեան:
Աթեշեան սրբազանը նշած է, որ այս անգամ
աղօթած են անոնց համար, որոնք զոհուած են
պատերազմներու ընթացքին, յատկապէս` միջինարեւելեան: Ուղերձ յղուած է «խաղաղութիւն
երկրին մէջ եւ աշխարհին մէջ» բնաբանով:

ՊՈԼՍՈՅ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՒԱԾ Է ԻՐԱՒԱՏԻՐՈՋ

ՕԳՈՍՏՈՍ-ՍԵՊՏ. 2014 ԱՐՁԱԳԱՆԳ

«ԷՐՏՈՂԱՆ ԿԸ ՊԱՇՏՊԱՆԷ ՏԻՆՔԻ
ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՆԵՐԸ»
Կ՛ԸՍԷ ՉԵԹԻՆ
«Մարմարա»
կը
հաղորդէ, որ Հրանդ
Տինքի սպանութեան
դատավարութեան
մէջ նոր փոթորիկ մը
ծագած է վարչապետ
Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի 31 Յուլիսին արտայայտած կարծիքին
պատճառով: Ան ըսած
էր, որ Տինքի սպանութեան խնդիրը անհատական բնոյթ ունէր, եւ կը կարծէ, որ սխալ պիտի
ըլլայ ատոր ետին փնտռել կազմակերպութիւն
մը: Բան մը, որ շատերու ականջին խորթ հնչած
է` նկատի ունենալով, որ դատարանը նախապէս
վճռած էր, որ սպանութեան ետին կազմակերպութիւն մը կար:
Տինքի սպանութեան դատավարութեան փաստաբաններէն Ֆեթհիյէ Չեթին «Ճիհան Հապեր»
լրատու գործակալութեան հետ ունեցած զրոյցի
մը ընթացքին յայտնած է, որ Էրտողան նախապէս իր ըսածներուն հակառակը ըսելու սկսած է
եւ այս ձեւով պաշտպան կը կանգնի սպանութեան մէջ դերակատարութիւն ունեցողներուն:
Չեթին ըսած է, որ Էրտողան ինքն իրեն կը հակասէ: Ան կ՛անտեսէ Էրկենեքոնի հարցով ձերբակալուած եւ հիմա ազատ արձակուած դէմքերը,
ինչպէս` Վելի Քիւչիւք, Մուզաֆֆեր Թեքին, Քեմալ Քերինչսիզ եւ Սեւկի Էրեներոլ, որոնք դերակատարութիւն ունին Հրանդ Տինքի սպանութեան
մէջ: Ըստ Չեթինի, Էրտողան այս ձեւով 180 աստիճան ետդարձ մը կատարած է: Ան մէկ կողմէ
սկսած է պաշտպանել բուն պատասխանատուները, միւս կողմէ դէմ եկած է Թուրքիոյ քրէական
օրէնքին, որովհետեւ իր յայտարարութիւնը կըրնայ ազդել դատարանին որոշումին վրայ, մինչ
դատավարութիւնը տակաւին կը շարունակուի:

ԹՈՒՐՔ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՆԵՐԸ
ԿԸ ՍՊԱՌՆԱՆ

«Արմէնփրես»` վկայակոչելով թրքական «Հապերլեր» կայքը, կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ հիմնադրամներու գլխաւոր խորհուրդը որոշում տըւած է շուրջ 42 հազար քառակուսի մեթր տարածք վերադարձնելու հայկական Ս. Փրկիչ հիւանդանոցի հիմնադրամին: Հայ համայնքին վերադարձուած տարածքին մէջ կը մտնէ նաեւ Պոլսոյ Զէյթինպուռնուի մարզադաշտը:
Հայկական սեփականութիւնը հիմնադրամին
վերադարձնելու վերջնական որոշումը տրուած է
22 Յունուար 2014-ին, սակայն Զէյթինպուռնուի
քաղաքապետարանը դատարանին մէջ բողոքարկած էր որոշումը` պատճառաբանելով, որ տարածքը հայ համայնքին վերադարձնելու որոշումը
հակաօրինական է: Այդուհանդերձ, դատարանը
չէ բաւարարած Զէյթինպուռնուի քաղաքապետարանի հայցը` տարածքը ձգելով հայ համայնքին:
Ս. Փրկիչ հիւանդանոցի հիմնադրամի ղեկավար Պետրոս Շիրինօղլու նշած է, որ կ՛ուզեն
իրենց վերադարձուած եւ 338 միլիոն թրքական
լիրա (շուրջ 150 միլիոն տոլար) արժողութեամբ
տարածքը օգտագործել ամէնէն արդիւնաւէտ ձեւով: Ըստ Շիրինօղլուի, այդ տարածքին մէջ
ամենայն հաւանականութեամբ պիտի կառուցուի
առեւտուրի կեդրոն, պանդոկ կամ իջեւանատուն,
իսկ ատկէ ստացուող եկամուտը պիտի օգտագործուի հիւանդանոցին եւ համայնքին կարիքները հոգալու համար:

Ֆաթիհ Աքըն
«Հիւրրիյէթ Տէյլի Նիուզ» կը հաղորդէ, որ
Թուրք-թուրանական ընկերակցութեան հրատարակութիւն «Էօթիւքեն» ամսագիրը համացանցի
վրայ յայտարարած է, որ պիտի չարտօնէ թրքական ծագումով գերմանացի անուանի բեմադրիչ
Ֆաթիհ Աքընի Հայոց ցեղասպանութեան անդրադարձող «Հատումը» շարժանկարի ցուցադրութիւնը Թուրքիոյ մէջ: Ընկերակցութիւնը այս յայտարարութիւնը կատարած է «Ակօս» շաբաթաթերթին հետ Աքընի հարցազրոյցին լոյսին տակ:
«Մենք բացայայտ կը սպառնանք «Ակօս» թերթին, հայ ֆաշականներուն եւ այսպէս կոչուած
մտաւորականներուն», ըսուած է յայտարարութեան մէջ: «Այդ շարժանկարը Թուրքիոյ ոչ մէկ
սրահի մէջ պիտի ցուցադրուի: Մենք կը հետեւինք զարգացումներուն մեր սպիտակ գլխարկներով եւ Ազրպէյճանի դրօշներով», կը նշուի
յայտարարութեան մէջ:
Սպիտակ գլխարկը յստակ ակնարկութիւն մըն
է Հրանդ Տինքի սպանութեան. վերջինիս մարդասպանը յանցագործութեան օրը սպիտակ գըլխարկ կրած է:
Ըստ թուրք ազգայնականներուն, շարժանկարը առաջին քայլն է Թուրքիոյ Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանչնալ ստիպելու ուղղութեամբ:

ԹՈՒՐՔ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐ ԵՒ
ԱԿԱԴԵՄԱԿԱՆՆԵՐ ԿԸ ԲՈՂՈՔԵՆ
«Մարմարա» կը հաղորդէ, որ շուրջ 90 թուրք
մտաւորականներ, արուեստագէտներ ու ակադեմականներ ստորագրած են հաղորդագրութիւն
մը` պահանջելով Թուրքիոյ դպրոցներուն մէջ
գործածուած ու հայերու կամ այլ ազգերու դէմ
ատելութիւն սերմանող դասագիրքերը հաւաքել
եւ հայ աշակերտներէն ներում հայցել` անոնց
մէջ հայերուն դէմ գրուած սուտերուն եւ ատելավառ տեղեկութիւններուն համար: «Այս գիրքերը պէտք է հաւաքուին: Երբ մուտք կը գործենք
2015, ա՛յս է դէպի հաշտութիւն ու խաղաղութիւն
տանող ճամբան», ըսած են անոնք:

Ստորագրող մտաւորականներէն մէկն է Թաներ Աքչամ, որ արդէն այս հարցը օրակարգի
վրայ բերած էր չորս յօդուածներով: Ան ըսած է.
«Մեր մտաւորականներուն այս ելոյթը մեզի կը
յիշեցնէ, թէ որքա՛ն անհրաժեշտ է պատրաստել
դասագիրքեր, որոնք ազգային կամ կրօնական
հաւաքականութիւններու միջեւ պիտի քաջալերեն ո՛չ թէ թշնամութեան ու ատելութեան զգացումները, այլ պիտի հրահրեն միասնաբար եւ
բարեկամաբար ապրելու փափաքը, որոնք պիտի
խօսին ո՛չ թէ սուտերու մասին, այլ պիտի պատմեն ճշմարտութիւնները: Պատմութեան նկատմամբ պարկեշտ ըլլալը նախապայման է բարեկամութեան ու հաշտութեան համար: Կը սիրեմ
յուսալ, որ ստորագրութեան այս արշաւը կ՛ընդունուի իբրեւ հասարակաց ճիչ մը` ի նպաստ
այն նոր դասագիրքերուն, որոնց կարօտ ունինք»:
Հաղորդագրութիւնը ստորագրողներուն շարքին են Ատալեթ Աղաօղլու, Ահմետ Ալթան, Ահմետ Հաքան, Ահմետ Ինսել, Այշէ Կիւնայսու, Այշէ
Հիւր, Պասքըն Օրան, Ճենկիզ Աքթար, Տարօն
Աճեմօղլու, Տենկիր Միր, Մեհմետ Ֆուատ, Տենիզ
Թիւրքալի, Ֆերհատ Քենթել, Հատի Ուլուէնկին,
Հալիլ Պերքթայ, Հասան Ճեմալ, Իսմեթ Պերքան,
Մեհմետ Ալթան, Մուրատ Պելկէ, Օրալ Չալըշլար,
Օրհան Փամուք, Օյա Պայտար, Էօմեր Լաչիներ,
Փերիհան Մաղտեն, Ռոնի Մարկուլիէս, Սելիմ Տերինկիլ, Շահին Ալփայ, Շանար Եուրտաթափան,
Թաներ Աքչամ, Ուֆաք Ուրաս, Վետաթ Թիւրքալի,
Եասեմին Չոնկար եւ Եաւուզ Պայտար:

ԹՈՒՐՔԻԱ ԿԸ ՓՈՐՁԷ ՓԱԿ ՊԱՀԵԼ
ՕՍՄԱՆԵԱՆ ԱՐԽԻՒՆԵՐԸ
Պոլսոյ մէջ կազմակերպուած Համացանց
համախմբումի մասնակիցներու հետ համացանցի
ճամբով
հարցուպատասխանի
ժամանակ
«Ուիքիլիքս»-ի
հիմնադիր
Ճուլիըն Ասանժ յայտարարած է, որ գրաքըննութեան միջոցով
Թուրքիոյ մէջ կը փորձեն կանխարգիլել Հայոց ցեղասպանութեան նիւթին արծարծումը. «Թուրքիոյ մէջ գրաքննութիւնը զարգացած է, որովհետեւ
շատերը ուրախ էին տեսնելու զայն քիւրտերու եւ
Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ նիւթերու
հետ կապուած: Հիմա ատիկա տարածուած է ամէն ինչի վրայ», ըսած է ան:
Ասանժ նշեց նաեւ, որ Հայոց ցեղասպանութեան խնդիրէն ելլելով` Թուրքիա կը փորձէ փակ
պահել օսմանեան արխիւները:

ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՕԳՈՍՏՈՍ-ՍԵՊՏ. 2014

ՎԱՍՏԱԿԱՇԱՏ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏ ՍԵՊՈՒՀ ԱԲԳԱՐԵԱՆ
ԿՆՔԵՑ ԻՐ ՄԱՀԿԱՆԱՑՈՒՆ

ՄԵՏԱՔՍԷ

թիւնը ծանօթացուց ո՛չ թէ միայն աշխարհի չորս
անկիւններուն ապրող եւ սպիտակ ջարդի ենթակայ հին ու նոր սերունդներուն, այլ նաեւ՝ սփիւռքահայութեան զանազան համայնքները հիւրասիրող՝ բազմաթիւ ժողովուրդներուն, հայկական
մշակոյթի ամենացայտուն օրինակները ներկայացնելով անոնց։
Շաբաթ, Օգոստոս 9-ին, կէսօրէ ետք ժամը
3.30-ին, բազմավաստակ արուեստագէտ Սեպուհ
Աբգարեանի դագաղը փոխադրուեցաւ Նիկոսիոյ
Սուրբ Աստուածածին եկեղեցի, ուր կատարուեցաւ հանգուցեալ մաեսթրօյի յուղարկաւորութիւնը՝ նախագահութեամբ Կիպրահայոց Թեմի նորանշանակ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Նարեկ
արքեպիսկոպոս Ալեէմէզեանի։
Դամբանական խորազգաց խօսք արտասանեց
Նարեկ Վարժարաններու նախկին Տնօրէն եւ ներկայ Հոգաբարձութեան ատենապետ Վարդան
Թաշճեան (դամբանականի ամբողջ բովանդակութեան համար, տե՛ս Էջ 13), ինչպէս նաեւ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Նարեկ արքեպիսկոպոս Ալեէմէզեան։

Ոչ եւս է Կիպրահայ Գեղարուեստական Գոհար՝ Սեպուհ Աբգարեանը:
Օգոստոս 5-ին, կիպրահայութիւնը, Կիպրոսը,
հայրենիքը եւ համայն հայութիւնը կորսնցուց իր
արժանաւոր զաւակներէն մին՝ Սեպուհ Աբգարեանը, որ իր երկարամեայ կեանքի ընթացքին
հասած էր բարձր մակարդակներու, զանազան
ասպարէզներէ ներս։
Դժուար կը հանդիպիս այսպիսի անձնաւորութեան մը, որ իր մէջ կը ներփակէր զանազան ձիրքերու մարմնացումը եւ իւրաքանչիւրին մէջ՝ այնչափ բարձր աստիճանի մասնագիտութիւն, արհեստավարժութիւն եւ կատարելագործութիւն։
Աբգարեանի մասնագիտութիւնները բազմաթիւ էին. ուսուցիչ, երաժիշտ, երգահան, խմբավար, գեղանկարիչ, խօսնակ, մարզիչ, պարուսոյց, թաւջութակահար, դաշնակահար, մենակատար…
Երբ ան արդէն կէս դար դասաւանդած էր Մելգոնեան Կրթական Հաստատութենէն ներս եւ
1999-ին ակամայ կը հեռանար իր սիրելի ու պաշտելի ուսումնարանէն, իրեն առիթը տրուեցաւ, որ
իր յառաջացած տարիքին, աւելի կարեւոր առաքելութիւն մը ստանձնէ հայրենիքէն ներս,
ստանձնելով «Գոհար» երգչախումբի եւ նուագախումբի գեղարուեստական տնօրէնի եւ խմբավարի կարեւորագոյն պաշտօնը: 1988-ի երկրաշարժէն տուժած Կիւմրիի մէջ վերակենդանացնելով «Գոհար»ը եւ հասցնելով զայն համասփիւռքեան, ինչպէս նաեւ՝ միջազգային համբաւի, ան արհեստավարժ եւ բարձրորակ ելոյթներ
տուաւ Լիբանանի, Պոլիսի, Ռուսիոյ, Ամերիկայի
Միացեալ Նահանգներու, Գանատայի, Սուրիոյ,
Հարաւային Ամերիկայի, ինչպէս նաեւ իր
ծննդավայր՝ Կիպրոսի մէջ։
Մաեսթրօ Աբգարեան իր մոգական ճպոտով եւ
իր իւրայատուկ ոճով հայ երգն ու երաժշտու-
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Օգոստոս 10-ին մահացաւ բանաստեղծուհի
Մետաքսէ Պօղոսեանը:
Խորհրդահայ գրականութեան 60-ական եւ 70ական թուականներուն,
Մետաքսէ առանձին գոյն
մըն
էր
Հայաստանի
գրողներու
փաղանգին
մէջ:
Ան որբ էր, որ հասակ առած՝ Գիւմրիի եւ
Փամբակի (Լոռիի շրջան) մանկատուներուն
մէջ: Աւարտեց Երեւանի Խաչատուր Աբովեանի անուան մանկավարժական համալսարանը
(1952), յետոյ ալ` Մոսկուայի Մաքսիմ Կորքիի
անուան գրական հիմնարկը (1958):
Սկիզբէն իր կուրծքին տակ կը բաբախէր
բանաստեղծուհիի զգայուն սիրտ մը, որ տասնամեակներու երկայնքին զինք պիտի մղէր
գրելու անթիւ-անհամար բանաստեղծութիւններ, որոնք պիտի մէկտեղուէին քսանի չափ
հատորներու մէջ: 1963-էն ի վեր ան անդամ
էր Հայաստանի Գրողներու Միութեան:
Բանաստեղծուհիի իր դիմագծութենէն անկախ, Մետաքսէ գրական երկու մարզերու մէջ
եւս ուշագրաւ անուն էր: Նախ, ընդարձակ ու
շահեկան յուշագրութիւններ գրած էր իրեն
ժամանակակից Յովհաննէս Շիրազի եւ Պարոյր Սեւակի մասին, գնահատելի տուրք մը,
նաեւ վկայութիւն` կեանքէն հեռացած գրչեղբայրներու նկատմամբ: Յետոյ, մշակած էր
նաեւ մանկական գրականութիւն:
Իր երկերէն ոմանք թարգմանուած ու հրատարակուած են ռուսերէնով, մեծաթիւ բանաստեղծութիւններ ալ` տասնեակ օտար լեզուներով:

ՕԳՈՍՏԻՆՈՍ ՎՐԴ. ՍԵՔՈՒԼԵԱՆ

Ներկաներու ցաւակցութիւններէն անմիջապէս
ետք, վաստակաշատ մաեսթրօյի մարմինը փոխադրուեցաւ Նիկոսիոյ նոր գերեզմանատունը,
ուր կատարուեցաւ թաղման արարողութիւն, որմէ ետք Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան՝
զանազան տարիներու շրջանաւարտներ եւ հարազատներ խոր յուզումով երգեցին հաստատութեան՝ անմահ մնացող եւ կէս դար, Աբգարեանի
ճարտար ճպոտին տակ հնչող՝ «Անմահ Լուսոյ»
քայլերգը։ Կիպրահայութիւնը հողին յանձնեց իր
բազմավաստակ եւ անզուգական զաւակներէն
մին, որ արդարօրէն կը նկատուի կիպրահայ համայնքի գոհարը…։

Վ.Ա.

19 Յուլիս 2014-ին
վախճանած է Օգոստինոս Վրդ. Սեքուլեան,
օրինակելի երիցագոյն
կրօնաւոր հայրիկը Վիեննայի
Մխիթարեան
միաբանութեան եւ տիպար դաստիարակ-ուսուցիչը նորահաս սերունդին:
Ծնած 1921-ի Սեպտեմբեր 19-ին Թրանսիլվանիոյ Ճուրճով քաղաքը (այժմ Ռումանիա), 1931 օգոստոսին ան
մեկնած է Վիեննա, 1938 Յուլիսին անդամագրըւած միաբանութեան, իսկ 1944 դեկտեմբեր
31-ին` ձեռնադրուած է կուսակրօն աբեղայ:
1945 յունիսին` աւարտած է աստուածաբանական եւ մանկավարժական դասընթացքները, եւ 1946-ին Վիեննայի համալսարանէն
ստացած է մագիստրոսի տիտղոսը:
Զանազան շրջաններու եղած է պատասխանատու Մխիթարեան մատենադարանին,
թանգարանին, դիւանատան եւ Մխիթարեան
անունով խմիչքին նաեւ ուսուցիչ եւ օգնական
վերակացու կղերանոցին` Վիեննա:
Զանազան շրջաններու եղած է Վիեննական Մխիթարեան Միաբանութեան Վարչութեան անդամ, Ընդհ. Գործակալ, Ընդհ. Աթոռակալ ու խմբագիր «Հանդէս Ամսօրեայ» հայագիտական ուսումնաթերթի եւ տնօրէն Մխիթարեան տպարանի:
Գրական վաստակին մաս կը կազմեն բազմաթիւ հատորներով լոյս տեսած ձեռագիրներու եւ մատենագիտական ցուցակներ:
Ունի բազմաթիւ բանասիրական, դրամագիտական, ծիսական եւ տոմարագիտական
յօդուածներ, մանաւանդ «Հանդէս Ամսօրեայ»-ի մէջ:
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Մեր Ուժի Հիմնական Ապաւէնը Մենք Ենք
Ու Մեր Միասնականութիւնը
Հրանդ մարգարեան
ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ
Մարգարեանի խօսքը Հայաստան-սփիւռք
5-րդ համաժողովին
Հայրենիք – սփիւռք համաժողովները տարէցտարի էլ աւելի կարեւոր են դառնում: Կարեւոր`
թէ՛ քաղաքական, թէ՛ ազգային առումներով:
Հայրենիք – սփիւռք համաժողովները աստիճանաբար վերածւում են մեր խնդիրներն ու անելիքները միասնաբար քննարկելու ու լուծումներ
գտնելու իրական ելակէտի:
Այս համաժողովներում հնարաւոր է հասնել
համընդհանուր եզրակացութիւնների, թէ ինչ է
պէտք անել եւ ինչ պէտք չէ անել: Ընդգծել այն
կարեւորը, որով կ՛առաջնորդուեն թէ՛ իշխանութիւնները, թէ՛ ընդդիմութիւնը, թէ՛ Հայաստանում, թէ՛ սփիւռքում, թէ՛ Արցախում եւ Ջաւախքում աշխատող հասարակական-քաղաքական
գործիչներն ու կառոյցները:
Մենք բոլորս էլ գիտենք, թէ որն է մեր ընդհանրական նպատակը` ապահովել մեր ժողովըրդի անվտանգ ներկան ու ապագան եւ հիմքեր
ստեղծել համընդհանուր կայուն զարգացման
համար:
Մեր նպատակն իրականացնելու ճանապարհ,
անտարակոյս, կայ, սակայն այդ ճանապարհին
կան կարմիր գծեր, որոնք հատելու իրաւունք
մենք չունենք, այլապէս կը դանդաղեցնենք մեր
ընթացքը եւ կարող ենք մնալ կէս ճանապարհին:
Եթէ մենք ճշգրտօրէն տանք «Չի կարելի»-ի
սահմանումները, ճշդենք յստակ ցանկը եւ ինքներս մեզ պարտադրենք հետեւողական լինել,
ապա հաւատացէք, մենք կ՛ապահովենք մեր անշեղ ընթացքը:
Սկսենք ամենակարեւորից. Չի կարելի կատարել քայլեր կամ աջակցել քայլերի, որոնք մեր սերունդների իրաւունքների տիրոյթում են:
– Մեր սերունդի մեծագոյն ձեռքբերումը Արցախով միաւորուած 42 հազար քառակուսի քիլոմեթր տարածքով անկախ Հայաստանն է: Այն
այլեւս միայն մեր սերնդինը չէ, այն նաեւ յաջորդ
սերունդների իրաւունքն է: Այս 42 հազար քառակուսի քիլոմեթրից չի կարելի զիջել եւ ոչ մի բան:

– Չի կարելի որեւէ կերպ գնալ հայոց մեծ երազի արժեզրկման: Անկախ նրանից, թէ երբ կը լինի մեր օրուայ օրակարգում հայրենիքի բռնագըրաւուած մասի ազատագրումը, չի կարելի ուղղակի եւ անուղղակի զիջել մեր, մեզ յաջորդող
սերունդների իրաւունքը: Թող այն ոմանց համար
նոյնիսկ երազանք համարուի, սակայն չի կարելի
հրաժարուել ազգային երազանքից: Ազգային
երազանքը մեր կենսունակութեան մղիչ ուժն է:
Եւ հէնց այս համաթեքսթում չի կարելի գնալ հայ
ժողովրդի անանց իրաւունքների հաշուին հայթուրքական յարաբերութիւնները կարգաւորելու
փորձերի:

– Չի կարելի զիջել հայերէնը` տուրք տալով
օտարամոլութեանը եւ յարմարուելով ժամանակի
թուացեալ ու կեղծ պահանջներին:
– Չի կարելի արտագաղթել Հայաստանից, հայապատկան հողերից: Չի կարելի նպաստել արտագաղթին: Չի կարելի չգիտակցել, որ մեզանից
իւրաքանչիւրը ոչ միայն երկրի մի մասնիկն է,
այլեւ` երկրի հիմքը եւ ինչքան ամուր լինենք
մենք, այնքան ամուր կը լինի երկիրը:
– Որքան ուզում է մեծ լինի անհամաձայնութիւնը իշխանութիւնների վարած քաղաքականութեան հետ, որքան ուզում է մեծ լինի անվըստահութեան չափաբաժինը, որքան ուզում է
գլուխ բարձրացրած լինի հիասթափութիւնը, որքան ուզում է կորած լինի հաւատը, միեւնոյն է,
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չի կարելի խռովել հայրենիքից:
– Չի կարելի մեր ներքին հարցերին մասնակից
դարձնել օտարներին, համակերպուել օտար ուժերի կողմից ներհայկական միասնականութեան
բանաձեւի փոփոխմանն ու քայքայմանն ուղղուած ցանկացած դրսեւորման: Մենք պէտք է
գիտակցենք, որ մեր ներքին հարցերը միայն պատըրուակ են օտարների համար իրենց սեփական
շահը ի հաշիւ մեր իրաւունքների եւ ինքնիշխանութեան լուծելու:
– Չի կարելի տուրք տալ ընդհանուր նպատակների շուրջ հետզհետէ ձեւաւորուող ներհասարակական, միջհամայնքային համախմբման միտումները ձախողելու փորձերին: Տուրք տալ հայ
եկեղեցու, աւանդական համայնքային կառոյցների ազդեցութեանն ու համախմբուած գործունէութեան կազմալուծմանն ուղղուած քայլերին:
– Երբ խնդրոյ առարկայ է դառնում երկրի անվըտանգութիւնը, չի կարելի միակամ ու միասնական չլինել: Լաւագոյն օրինակն ունեցանք
վերջերս, երբ թշնամին ձեռնարկեց իր հերթական, այս անգամ շատ աւելի ծաւալուն ոտնձգութիւնը մեր սահմանների նկատմամբ: Մենք ոչ
միայն վերստին համոզուեցինք հայկական բանակի բարձր պատրաստուածութեան եւ արիութեան մէջ, այլեւ ականատես եղանք ողջ ժողովըրդի ինքնակամ զօրակցութեանը եւ քաղաքական ուժերի միասնականութեանը:
– Չի կարելի պառակտել ազգը: Մենք մէկ ազգ
ենք, թշնամին արդէն բաժան–բաժան է արել
մեզ, եւ մենք իրաւունք չունենք մեր հերթին արհեստական նորանոր բաժանումներ անել ինքներս մեր մէջ: Կայ մէկ ազգ, որ ապրում է հայրենիքում եւ դաժան պատմութեան բերումով
տարածուած է աշխարհով մէկ:
«Չի կարելի»ների այս շարքում չեմ կարող
առանձնաբար չանդրադառնալ նաեւ ներքաղաքական յարաբերութիւններին` իշխանութեանը
եւ ընդդիմութեանը:
– Չի կարելի խտրական վերաբերմունք ունենալ սեփական ժողովրդի նկատմամբ: Չի կարելի
քաղաքացիներին բաժանել իւրայինների եւ
օտարների:
– Չի կարելի ժողովրդին զրկել ազատ կամարտայայտուելու իրաւունքից` ո՛չ փողի, ո՛չ նուէրի,
ո՛չ էլ, առաւել եւս, ճնշումների միջոցով:
– Չի կարելի ժողովրդի խնդիրները դարձնել
սեփական պայքարի թեմա, քանի դեռ չունես այդ
խնդիրները լուծելու բանալին:
– Չի կարելի քննադատել քննադատելու համար, դրանով ոչ թէ վատութիւն ես անում ինչ որ
ուժի, այլ վատութիւն ես անում պետութեանը:
– Իշխանութիւն լինես թէ ընդդիմութիւն չի
կարելի իշխանութիւն պահպանելու կամ իշխանութեան հասնելու համար զիջել երկրի անկախութեան եւ անվտանգութեան երաշխիքները:
Բոլորս հաւասար չափով պատասխանատու ենք
երկրի անվտանգութեան համար, անկախ այն
բանից, թէ ներքաղաքական դաշտում ո՛ւր ենք
գտնւում:
Ուր կայ անօրինականութիւն ու կամայականութիւն, ընդվզումն անխուսափելի է: Միասնականութիւնն ու կայունութիւնը հնարաւոր են
դառնում, երբ կայ արդարութիւն: Այլապէս ժողովուրդն անկախ իրենից վարակւում է դրսի անպատեհ օրինակներով: Մինչդեռ, համոզուած
եղէք, մեր պարագայում «մայտանները» ոչ մի
լաւ տեղ չեն կարող տանել: Խնայենք մեր երկիրը
նոր «Մարտի 1»երից:
«Չի կարելի»ների այս շարանը կարեւոր է
մասնաւորապէս, երբ դիմագրաւում ենք ներկայ
լարուած ու վտանգաւոր տարածաշրջանային
քաղաքական կացութիւնը: Ամենամեծ վտանգը
երկրի Արեւելեան ու Արեւմտեան սահմանում
դարանակալած հակառակորդին դէմ յանդիման
մենակ մնալն է: Մեր ուժի հիմնական ապաւէնը
մենք ենք ու մեր միասնականութիւնը: Սա կարող
է իրականութիւն դառնալ, եթէ մենք նոյն նպատակն ենք հետապնդում եւ նոյն խաղի կանոններով առաջնորդւում:

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ՏԵՍԱԿԷՏ
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Արցախը Շէնցնելու Գործին Մէջ Իր Ուրոյն
Ներդրումը Ունի ԱՌԻ-ն
Թաթուլ Յակոբեան

Արցախը շէնցնելուն մէջ, յատկապէս Քաշաթաղի եւ Քարվաճառի շրջաններուն մէջ, իր ուրոյն ներդրումը ունի ԱՌԻ-ի ծրագիրը, յայտարարեց Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեան
ԱՌԻ-ի բաժնետէրերուն հետ Սեպտեմբերի 16-ին
Ստեփանակերտի մէջ կայացած հանդիպման ընթացքին: «Աղաւնոյ գետի ափին Առիաւան գիւղի
կառուցումը կարեւոր է ոչ միայն ժողովրդագրական, այլ քաղաքական իմաստով», ըսաւ Սահակեան, ընդգծելով, որ արդարացուած է եւ ամօթ չէ
ներդրումներով Արցախի մէջ դրամ վաստակիլը:
«Եթէ կարելի է դրամ վաստակիլ Միացեալ Նահանգներու, Ֆրանսայի եւ կամ Գերմանիայի մէջ,
ապա ինչու կարելի չըլլայ Արցախի մէջ: Մենք
պէտք է ճեղքենք այն կարծրատիպը, որ Արցախի
մէջ դրամ վաստակիլը ամօթ է», ըսաւ Սահակեան:
Արցախի նախագահը ԱՌԻ-ի բաժնետէր
սփիւռքահայ շուրջ 70 գործարարներու հետ հանդիպման ընթացքին նշեց, որ հանրապետութեան
տնտեսութիւնը կը զարգանայ բոլոր ճիւղերուն
մէջ: Զարգացումը ակնառու է երեք հիմնական
ոլորտներու մէջ` հանքարդիւնաբերութիւն, ելեկտրուժի արտադրութիւն եւ շինարարութիւն: Սահակեան նշեց, որ վերջին տարիներու ընթացքին
Արցախի գետերուն վրայ կառուցուած են 8 ջրելեկտրակայաններ: Առաջիկայ տարիներուն Արցախը ամբողջութեամբ պիտի բաւարարէ ելեկտրուժի իր ներքին կարիքները եւ հնարաւորութիւն
է ունենալու աւելցուկը արտահանել Հայաստան
եւ արտերկիր:
Ի պատասխան ԱՌԻ-ի բաժնետէրերէն Թալին
Իւրնէշլէանի հարցումին, Արցախի նախագահը
նշեց, որ ներդրումներու համար գրաւիչ կրնայ
ըլլալ գիւղատնտեսութիւնը, յատկապէս Արաքսի
հովիտը, ուր ոչ միայն եղանակը մօտ է մերձարեւադարձայինի, այլ առատ ջուր կայ եւ տարուայ
աւելի քան 300 օրը արեւոտ է: «Արցախի 400 հազար հեկտար հողատարածքէն այսօր մենք միայն
60 հազար հեկտարը կը մշակենք», ըսաւ Սահակեան, աւելցնելով, որ Արաքսի ափամերձ հատւածի հողատարածքները գիւղատնտեսական
նպատակներով օգտագործելու աշխատանքները
սկսած են: Այս տարի Արաքսի ափին` Արցախ-

Ազրպէյճան սահմանէն ոչ հեռու, հիմնադրուածլ
է նոր գիւղ` Արաքսաւան:

Ստեփանակերտի Օդակայանի Խնդիրը
ԱՌԻ-ի բաժնետէրերէն Յակոբ Գըլպաշեան
Բակօ Սահակեանէն փորձեց ճշդել, թէ ինչ հանգըրուանի մէջ է Ստեփանակերտի օդակայանի
շահագործման խնդիրը: Ի պատասխան` Արցախի նախագահը շեշտեց, որ երկու հայկական պետութիւններուն միջեւ օդային կապի հաստատումը կարեւոր է ոչ միայն ներդրումներ բերելու,
այլեւ մարդու ազատ տեղաշարժի իրաւունքը
կեանքի կոչելու տեսանկիւնէն: Սահակեան ըսաւ,
որ երբ Արցախը նախաձեռնեց օդակայանի շինարարութեան, այդ մասին տեղեկացուց ԵԱՀԿ-ն:
Հետագային, երբ Ազրպէյճանը սպառնաց, որ կը
կործանէ Ստեփանակերտի օդակայանէն երկինք
բարձրացող եւ վայրէջք կատարող օդանաւերը,
Արցախի իշխանութիւնները ականջալուր եղան
միջազգային հանրութեան խնդրանքին, որ օդակայանի գործարկումը չդառնայ ռազմական գործողութիւններ սկսելու առիթ Ազրպէյճանի համար: «Մենք չենք համակերպած այս վիճակին
հետ եւ լուծումներ կը փնտռենք օդակայանը շահագործման յանձնելու համար: Մեր համբերութիւնը սահման ունի: Մենք մեր հնարաւորութիւններն ու միջոցները ուղղելու ենք օդակայանը գործարկելու ուղղութեամբ», ընդգծեց Սահակեան:
Արցախի նախագահը կարեւորեց Հայաստանը
Արցախին կապող երկրորդ մայրուղիի` Մարտակերտ-Վարդենիս ճանապարհի շինարարութիւնը:
Ան կ՛իրականացուի «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի միջոցներով: Ինչպէս «Հեռուստամարաթոն-2013»-ը, այնպէս ալ այս տարուայ
Նոյեմբերին կայանալիք հեռուստամարաթոնի
ընթացքին հանգանակուելիք գումարները պիտի
ուղղուին այդ ճանապարհի շինարարութիւնը
աւարտելուն:
Բակօ Սահակեան ըսաւ, որ Արցախը Հայաստանի հետ կապելու համար կարեւոր է նաեւ երկաթուղային հաղորդակցութիւն ունենալը, ընդ
որում ոչ միայն Արցախի հիւսիսային, այլ հարա-
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ւային հատուածով:

ԱՌԻ -ին Գոհ է Արցախի Հետ
Համագործակցութենէն
Արցախի նախագահին հետ հանդիպման ընթացքին ելոյթ ունեցան նաեւ ԱՌԻ-ի հիմնադիր
բաժնետէրերէն մի քանին: Մասիս Ալեքսանտըրեան նշեց, որ ԱՌԻ-ի եւ Արցախի իշխանութիւններուն միջեւ համագործակցութիւնը հեզասահ է,
թափանցիկ եւ արդիւնաւէտ: «Մենք համոզուած
ենք, որ երկիրը հնարաւոր է տնտեսապէս զարգացնել ոչ թէ բարեսիրութեամբ, այլ ներդրումներով», ըսաւ Ալեքսանտրեան:
ԱՌԻ-ի բաժնետէրերը խորապէս համոզուած
են, որ ազատագրուած տարածքները պէտք չէ
վերադարձուին, բայց նաեւ կը գիտակցին, որ հողը շէնցնելով կը պահուի, շարունակեց Ալեքսանտըրեան, հետեւաբար` «ժամանակն է, որ բնակեցնենք Քաշաթաղի եւ Քարվաճառի շրջանները»:
Բենիամին Պչաքճեան նշեց, որ եթէ նախորդ
այցի ընթացքին Արցախ ժամանած էր 55 գործարար, ապա այս անգամ` 70-էն աւելի, իսկ յաջորդ անգամ այդ թիւը պէտք է հասցնել 150-ի:
Այս այցելութիւնները փոխադարձ ճանաչման
նպատակ ունին, ըսաւ Պչաքճեան:
Վահան Գասարճեան նախագահ Սահակեանին եւ ԱՌԻ-ի հետ համագործակցող Արցախի
ներկայացուցիչներուն շնորհակալութիւն յայտնեց ԱՌԻ-ի ծրագիրներուն ընդառաջելու, օժանդակելու եւ երաշխիքներուն համար:
ԱՌԻ-ի խորհուրդի նախագահ Սուրէն Սարգիսեան ընդգծեց, որ Առիաւան գիւղը կառուցելէ
յետոյ պէտք է սկսիլ նոր` երկրորդ գիւղի շինարարութեան:
Արթօ Դաւիթեան շնորհակալութիւն յայտնեց
հանդիպման ներկայ Արցախի պաշտպանութեան
նախարար Մովսէս Յակոբեանին եւ հայկական
բանակին, որ հայ-ազրպէյճանական վերջին ընդհարումներուն ժամանակ զսպեց ազրպէյճանական գրոհները: Հայկական բանակը աշխարհին
ցոյց տուաւ, որ «մեր ձեռքին կայ երկաթեայ շերեփ», ըսաւ Դաւիթեան:

Մովսէս Յակոբեան. Արցախի Բանակը
Մարտունակ Է
Նախագահ Սահակեանի եւ ԱՌԻ-ի բաժնետէրերու հանդիպումին սկիզբը Արցախի առաջնորդի առաջարկով պաշտպանութեան նախարար Մովսէս Յակոբեան ներկայացուց բանակի`
վերջերս աւարտած զօրավարժութիւններուն արդիւնքները, ինչպէս նաեւ` շփման գիծի իրավիճակը:
«Արցախի պաշտպանական բանակը այսօր
հզօր կառոյց է, որը կրնայ կատարել իր առջեւ
դրուած մարտական խնդիրները: Ազրպէյճանի
կողմէ լայնածաւալ ռազմական գործողութիւններ
չեն սկսիր միայն այն պատճառով, որ մեր բանակը մարտունակ է», ըսաւ ան:
Յակոբեան յիշեցուց, որ Ազրպէյճանի զինուած
ուժերու ստորաբաժանումները հիմնականին մէջ
կանգնած են Արցախի ուղղութեամբ, քանի որ
նպատակ ունին արցախեան հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով: «Եթէ Հայաստանն ու Արցախը արդէն քսան տարի կը գտնուին «ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղութիւն» իրավիճակի մէջ,
ապա պաշտպանութեան բանակը ամէն օր կը
գտնուի պատերազմական վիճակի մէջ», ընդգծեց
ան:
Յակոբեան ըսաւ, որ այս տարուայ Յունիս եւ
Յուլիս ամիսներուն Ազրպէյճանի զինուժը իր
ստորաբաժանումները մօտեցուցած էր շփման
գիծին հնարաւոր մօտ տարածք` պատրաստուելով լայնածաւալ ռազմական գործողութիւններու,
բայց հայկական բանակին կողմէ իրականացւած համապատասխան գործողութիւններէն յետոյ իր զինուժը եւ ռազմական արհեստագիտութիւնը ետ քաշած է:

«Ազդակ»
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Ռոպերթ Ամիրխանեանի «Ապրելու Ուժը»
Հրայր Ճէպէճեան
«Մայե՛սթրօ, քսանհինգ տարիներ առաջ հան- մէջ ըլլալու հասկացողութեամբ»:
դիպած ենք հօրեղբօրս տան մէջ` Հալէպ…»:
Բայց կայ նաեւ իմ «խոստովանութիւն-երախ-

7 Յուլիս 2014, Պէյրութի միջազգային օդակայան: Կը պատրաստուէի մեկնելու Երեւան, երբ
օդակայանին մէջ հանդիպեցայ Ռոպերթ Ամիրխանեանին: Թէեւ մէկ օր առաջ` Յուլիս 6-ի Պէյրութի մէջ տուած իր ելոյթին չէի կրցած ներկայ
գտնուիլ, բայց մեծ ուրախութիւն էր հանդիպիլ
անոր նոյնինքն օդակայանին մէջ: Նկատի ունենալով, որ երկուքս պիտի մեկնէինք Երեւան եւ
նոյն թռիչքով` առաջնորդեցի զինք սպասման
բաժին, ու առիթ ունեցանք զրուցելու:
«Հալէպ քոլեճի բացօթեայ բակին մէջ տուած
ձեր ելոյթը շատ լաւ կը յիշեմ, աւելի քան քսանհինգ տարիներ առաջ», ըսի մայեսթրոյին`
աւելցնելով. «Եւ որմէ ետք` հօրեղբօրս տոքթ.
Ռոպէր Ճէպէճեանի բնակարանին մէջ մեր հաւաքը…»:
«Էտ ի՞նչ քաղցր յիշատակներ է, որ արթնցուցիր». Մայեսթրոյին դէմքին վրայ անուշ օրերու
վերադարձը ուրուագծուեցաւ, եւ սկսաւ մեր
զրոյցը: Թէեւ սկսանք խօսիլ երգի եւ երաժշտութեան, բայց նաեւ մշակոյթի ու անոր հասկացողութեան, ազգային մշակոյթի ըմբռնումին մասին…: Բայց եւ այնպէս, կարելի չէր նաեւ չանդրադառնալ հայրենիքին, որուն նկատմամբ մեծ
սէր ու նուիրում ունի Ռոպէրթ Ամիրխանեան:
«Գեղեցիկ երկիր մը ունինք` բնութիւնը, ջուրը,
լեռները… Ներշնչում են, եւ կապուած եմ շատ զօրաւոր կերպով»:
Ան կը հաւատայ մշակոյթի հասկացողութեան
եւ անոր իւրաքանչիւր բաղադրամասին: Եթէ կայ
երգը, պարը, բայց Ամիրխանեան կը հաւատայ
ամբողջական մշակոյթի հասկացողութեան,
անոր համար մեր կենցաղը, ապրելակերպը, արւեստը, երգը, երաժշտութիւնը ու գրականութիւնը
կը կազմեն մէկ մեծ ամբողջութիւն: Ու տակաւին
ան ամուր կառչած այս «արժէքին»` կ՛աշխատի
իր ամբողջ էութեամբ «չկորսնցնել զայն»:
«Մշակոյթ հասկացողութեան կորուստը մեզի
համար մեծագոյն կորուստն է: Ճիշդ այս հասկացողութեամբ` ես հարց տուի մեր պետականութեան, թէ ո՞ւր եւ ինչպէ՞ս է մեր ազգային մշակոյթի ինքնութիւնը եւ ուղղութիւնը…»:
Ռոպերթ Ամիրխանեան կը հաւատայ կեանքին
ու անոր մէջ մարդուն հաղորդականութեան եւ
հաղորդակցութեան արժէքին: Պէյրութի օդակայանին մէջ մեր երկու ժամուան հանդիպում-զրոյցը կարծէք երկար տարիներու բարեկամութիւն
մըն էր… Անոր համար բարեկամութիւնը «հոգեւոր արժէք» է` «եսին եւ մենքին հասկացողութիւնն է», ուր ան «կը կիսէ ուրիշին հետ` մենքի
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տագիտութիւնս»: «Երբ դպրոցական պատանի
աշակերտներ էինք, Պէյրութ, Հայաստանէն ժամանած իւրաքանչիւր արուեստագէտ, անոնց համերգներն ու յօրինումները մեր ազգային ինքնութիւնները լիցքաւորեցին: Այս իմաստով ձեր
յօրինումները եւ ստեղծագործութիւնները մեր
պատանեկան կեանքերուն` այդ օրերէն սկսեալ`
հայրենասիրական մեծ թափ տուին»:
Ռոպերթ Ամիրխանեան կ՛ապրի Երեւանէն
դուրս` Ուշի գիւղին մէջ, որ մօտաւորապէս երեսուն վայրկեան հեռու է: «Ամէն առաւօտ կ՛արթըննամ եւ կը սկսիմ ստեղծագործել: Շատ աշխատանք կայ ամբողջացնելու: Իսկ գիւղական
կեանքը աշխատելու եւ ստեղծագործելու յատուկ
եռանդ կու տայ…»: Եւ չուշանար սրամիտ ու դիպուկ կատակը. «Երեւի գիւղի արջառներն ալ
աւելի լաւ կաթ կ՛արտադրեն` ամէն օր լսելով իմ
երաժշտութիւնս…»:

Կը սիրէ բանաստեղծութիւնը: «Անհրաժեշտ է,
որ բանաստեղծին եւ բանաստեղծութեան հոգին
դուրս հանես, որպէսզի կարելի ըլլայ երաժշտական յօրինում կատարել: Եւ այդ հոգիի իմ երգը
լսելով` կ՛աշխատիմ, որ լսողը իր կենցաղին հարազատ մնայ եւ դառնայ ապրելու ուժ ունեցող
մարդ»:
Թռիչքի ժամը հասած էր…: Օդանաւին մէջ չէր
կրնար առանց աշխատանքի կենալ…: Ձեռքի
պայուսակէն հանեց փոքր համակարգիչը եւ
սկսաւ աշխատիլ իր յօրինումներուն վրայ: Կը
դիտէի մայեսթրոն, մինչ ան կ՛աշխատէր թռիչքի
ժամանակ, բայց նաեւ կը մտածէի նոյնինքն «հոգիին» մասին, զոր երեւի կը փորձէր դուրս հանել
եւ նոյն «հոգիին» ետին կեցող իր երաժշտութիւնը, որ պիտի տար «ապրելու ուժ»…
Եղած էր աւելի քան ութ տարիներ, որ մայր
հայրենիք չէի այցելած…: Կամովին չէր, պարզապէս աշխատանքային զբաղուածութեան եւ ճամբորդական տարբեր գործուղիներու պատճառով:
Բայց ուրախ էի, որ կրցայ երկու շաբաթներու ընթացքին Հայաստան եւ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութիւն այցելութիւնը իրագործելու:
Շատ բան փոխուած էր իմ վերջին այցելութենէս
ետք: Ես ալ կը նայէի ու կը դիտէի չորս կողմս
տարբեր տեսադաշտով` եւ երեւի կեանքին շնորհած տարբեր փորձառութիւններով եւ հասունութեամբ: Թումանեան եւ Աբովեան պողոտաներուն վրայ անպայման բարեկամի մը կրնաս
հանդիպիլ, բայց մանաւանդ այս օրերուն, երբ
բաւական մեծ թիւով հալէպահայ ծանօթներ ալ
Հայաստան են: Հայերէն է չորս կողմը ու տակաւին` քրիստոնեայ…: Մեր միջին արեւելեան
տարածաշրջանի վերջին իրադարձութիւններուն
լոյսին տակ մանաւանդ այս իրականութիւնները
«ապահովութիւններ» են…: Հանրապետութեան
հրապարակի կեդրոնը իւրաքանչիւր երեկոյեան
երաժշտական-ջուրերու այսպէս ըսած «մենահամերգները» գրաւիչ են, բայց նաեւ ինչքան կանաչ
է Երեւանը…: Այցելութիւններ յաջորդեցին իրարու` սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանին

նախարարութեան աշխատանքային անձնակազմին, մշակոյթի նախարար Յասմիկ Պօղոսեանին,
Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց վեհափառ հայրապետին, միջեկեղեցական յարաբերութիւններու
բաժնի պատասխանատուին հետ: Ազգային թանգարան, Հայ աւետարանական եկեղեցի եւ Աւետարանական կեդրոն, Հայ կաթողիկէ եկեղեցի,
«Սիվիլիթաս», «Ազգ» շաբաթաթերթ, «Սփիւռք»
գիտաուսումնասիրական կեդրոն, Ամերիկեան
համալսարան, Ցեղասպանութեան թանգարան,
«Տար 12» եւ «Երկիր Մետիա» պատկերասփիւռի
կայաններ, «Հայերն այսօր», Կոմիտասի անուան
կամերային երաժշտութեան տուն, Հայկական
բարեգործական ընդհանուր միութեան կեդրոնատեղի, «Ոսկէ ծիրան» ֆիլմի փառատօն ու տակաւին…:
Պէտք էր այցելէի Արցախ, որպէսզի կարենայի
վայելել եւ ըմբոշխնել գեղեցիկ լեռներն ու բնութիւնը եւ հասկնալ, թէ ինչո՞ւ Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը «Լեռնային» կոչուած է…: Պետական, քաղաքական ու ընկերային կառոյցներու
աստիճանական զարգացումով` Ղարաբաղի
Հանրապետութիւնը կամաց-կամաց միջազգային
ընտանիքին կը պարտադրէ իր ամբողջական եւ
իրաւական ճանաչումը:
Բայց անհրաժեշտ էր զգալ եւ կիսել ժողովուրդի տրամադրութիւնը, եւ լաւ ձեւերէն մէկը
հանրային ինքնաշարժներու վարորդներուն հետ
զրոյցն է: Կայ շատ արագ կերպով հաստատուա՞ծ հաղորդականութիւն, ուր արդէն
կեանքի փորձառութիւնը եւ պատմութիւնը կը
կիսուի, եւ կը դառնաս բարեկամը Սուրիկին,
Ռազմիկին, Գէորգին, Կարոյին եւ ուրիշներու:
Մասնագիտութիւննե՞րը` լրագրող, ճարտարապետ, բանասէր ու տակաւին այլ…: Եթէ գործ
չկայ, բայց կայ գործ ստեղծելու եւ առանց
«ամչնալու աշխատանքի նետուելու եւ աշխատելու տրամադրութիւնը»: «Պիտի ապրինք»-ը
եղած է կարգախօս, եւ կ՛ուզեն ամէն գնով
օրապարհիկը ճարել…: «Հինգ տարի Կիպրոս ապրեցայ», Սուրիկն է խօսողը, «հիմա վերադարձայ
Երեւան եւ կ՛ուզեմ հայրենիքիս մէջ աշխատիլ եւ
ապրիլ: Տունս հոս է…»: Սուրիկը իր վարորդի
աշխատանքին մէջ կը տեսնէ ու կը գտնէ իր
«ապրելու ուժը»…:
Դժուարութիւններ նաեւ առկայ են մայր հայրենիքին մէջ…: Բայց ո՞ւր եւ ո՞ր երկրի մէջ այդպէս չէ…
Եւ այս դժուարութիւնները` իմա՛ մարտահրաւէրները` Հայաստանի մեծ ու համընդհանուր
«համայնապատկերին» մէկ մասն են… Եւ հայրենի իրականութիւնը պէտք է դիտել այս մեծ ու
համընդհանուր «համայնապատկեր»-ի պրիսմակէն` զայն պահելու եւ զօրակցելու տրամադրըւածութեամբ…:
Լաւապէս դիտեցի այս «համայնապատկերը»
հայրենի հողին վրան, բայց վերադարձայ այդ
պահէն երկու շաբաթ առաջ մայեսթրոյին հետ իմ
հանդիպումիս, երբ ան դուրս կը հանէր «հոգին»`
եւ նոյն այդ «հոգիին» տուն տուող «ապրելու
ուժը»: Հայրենի հողին վրայ ես ապրեցայ-վերապրեցայ «ապրող (ապրելու) այս ուժը», որ մեր
ազգային-մշակութային պատմութեան տուած է
զօրաւոր սլացք եւ հասուցած է մեզ մինչեւ օրս…:
Այսօրը այս է, հապա՞ վաղը…:
Մայեսթրոն է դարձեալ… «Այս ապրելու ուժով
մենք կրնանք շարունակել մեր պատմութիւնը: Եւ
այս պատմութիւնը մեզի համար սրբազան է,
որովհետեւ մեր հայրենիքի երջանկութեան պատմութիւնն է…»:
«Ապրելու ուժը» եւ «հայրենիքի երջանկութեան պատմութիւնը»: Իրարմով եւ զիրար ամբողջացնող երկու անբաժանելի իրականութիւնները:
Ռոպերթ Ամիրխանեանի «ապրելու ուժը», նաեւ` իւրաքանչիւր հայու… Եւ հայրենիքի «հոգիով» է, որ հայը իր «ապրելու ուժը» պիտի կերտէ:
Բայց այս «ուժը» նաեւ պիտի ներարկէ կարողութիւն` շարունակելու համար «հայրենիքի երջանկութեան պատմութիւնը»:

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ԿԻՊՐԱՀԱՅ

ՕԳՈՍՏՈՍ-ՍԵՊՏ 2013

Սեպուհ Աբգարեանի Դագաղին Առջեւ
Վարդան Թաշճեան
Չկայ Հայ մը, Մելգոնեանցի մը, ԳՈՀԱՐցի մը,
որ այս պահուն ինքզինք հաշտ զգայ այն ցնցիչ
իրողութեան, որ մահուան յաւիտենական քունն է
իջեր աչքերուն եւ դադրեցուցած տրոփը սրտին՝
սա տիտանին, որ կը կոչուի Սեպուհ Աբգարեան:
Հայութեան ամէնէն արժանաւոր եւ անձնուէր
զաւակներէն Սեպուհ Աբգարեանի այս ցուրտ դագաղին առջեւ, համազգային սուգի մէջ, յարգանքի եւ երախտագիտութեան սրտաբուխ տուրք մը

«առողջ միտք առողջ մարմնի մէջ»-ի գործնական
օրինակը տալով իր շուրջիններուն:
ԵՐԱԺԻՇՏ մը, որուն տաղանդը, սէրն ու ներշընչումը սկսան սերմանուիլ եւ արտաբերուիլ
Բարսեղ Կանաչեանի եւ Վահան Պէտէլեանի
նման հսկաներու շունչին տակ եւ անոնց միջոցաւ անմահանուն Կոմիտասի վարակումին հետ,
ծննդավայր՝ Կիպրոս. ապա Հալէպ, Պէյրութ, Փարիզ եւ դարձեալ Կիպրոս ճանապարհին վրայ:

կ'ուզեմ մատուցանել, աննիւթական պսակ մը զետեղել, անձի մը, որուն կերտած բարոյական,
մշակութային, իմացական եւ հոգեկան մթնոլորտը շնչող բախտաւորներէն եղայ Մելգոնեանի
ուսանողական տարիներուս եւ աւելի ուշ՝ իրեն
պաշտօնակցելու երանութիւնը վայելեցի նոյն
հաստատութեան կամարներուն տակ:
Պէտք չէ մոռնալ կամ ուրանալ, որ մարդկութեան ներկայ վիճակը յղացումն ու ցանքն են
երէկուան դաստիարակին եւ այսօրուան դաստիարակն ալ՝ որոշ իմաստով ճակատագիրն է նաեւ
գալիք սերունդներուն եւ կերտիչը մարդկային
անհատականութեան եւ նկարագրին:
Սեպուհ Աբգարեան...
ԱՆՈՒՆ մը, որ անքակտելիօրէն կապուած պիտի մնայ Մելգոնեանի պատմութեան հետ, աւելի
քան կէս դար անոր երդիքին տակ «Անմահ Լուսոյ» երգած սերունդներուն եւ վերջին 15 տարիներուն ալ՝ ԳՈՀԱՐ սիմֆոնիք նուագախումբին եւ
երգչախումբին համայն գերդաստանին համար:
ՈՒՍՈՒՑԻՉ մը, որուն կեանքը առաջին մէկ
օրէն դարձաւ զոհողութի՛ւն, նուիրո՛ւմ, պատասխանատուութի՛ւն, երգն ու արուեստը իրենց բովանդակ գեղեցկութեամբ խնկարկելով մատղաշ
շրթներուն եւ հոգիներուն:
ՄՇԱԿ մը, որուն համար ազգին օգտակարութիւնը ընդհանուր առմամբ եւ Մելգոնեանի եւ
ԳՈՀԱՐ-ի ծառայութիւնը ի մասնաւորի ասպարէզէ
աւելի ու հրամանակարգէ մը վեր՝ դարձաւ յուզո՛ւմ, բարոյակա՛ն պարտք եւ մտահայեցողութեան առա՛նցք: Իր պարտականութեան սահմաններէն ալ անդին անցաւ, այսպէս կոչուած
«Հայութեան Մնացորդաց»-ը փրկելու եւ մեծ բարերարներուն վրէժը լուծելու համար, իբրեւ գեղեցկագոյն պատգամ մեծ եղեռնի 100-ամեակի
շեմին:
ԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ մը, որ լրիւ գիտակցելով
հանդերձ իր առաքելութեան լրջութեան, երբե՛ք
չզլացաւ այն զուարթախօսութիւնը, ոգեւորութիւնը, կատակներն ու քահ-քահները Մելգոնեանի
այլապէս կղզիի մէջ կղզիացած ու ծնողական
կարօտով այրող սրտերուն սրսկելով խիստ անհըրաժեշտ բարեփոխական կորովը:
ՄԱՐԴ մը, որ առողջապահութեան կենսական
մը ընտրեց եւ երբեք չշեղեցաւ անոր ընթածիրէն

ԵՐԳԱՀԱՆ մը, որուն լայն վաստակը եւ թանգարան մը լեցնող յօրինումներու հարուստ հաւաքածոն աւի՛շ եւ աւիւն ստացան Մելգոնեանի քարէն, հողէն, ջուրէն ու ծառերէն եւ Կիւմրիի հայրենաբոյր ափերէն, նշխարի մը պէս վերաբաշխըւելով երաժշտասէր հասարակութեան:
ԽՄԲԱՎԱՐ մը, որուն ինքնավստահ եւ ճարտար ճիպոտին դիմաց Մելգոնեանի երգչախումբը եւ ԳՈՀԱՐ համոյթը «Որքան Դիցակերտ»-էն
մինչեւ «Իմ Նոր Երեւան»-ը դարձուցին անջնջելի
յուշ եւ յիշատակ: Մելգոնեանէն անակնկալ իր
մեկնումէն ետք սակայն լռեց այդ աւանդական
երգչախումբը եւ շատ չանցած լռեց նաեւ հաստատութեան զանգակը, որուն իբր հետեւանք
հիւծեցաւ, այրեցաւ, կոտտաց իր զգայուն սիրտը:
Եւ ահա հրաշքի համազօր կանչ մը իր քայլերը
առաջնորդեց Կիւմրի, ուր Պրն. Յարութ Խաչատուրեանի հեռատես ու փայլուն մտայղացումով
ու խնամակալութեամբ եւ իր երկու եղբայրներուն Շահէի եւ Նարի ամբողջական զօրակցութեամբ, ծնունդ առաւ ԳՈՀԱՐ սիմֆոնիք նուագախումբն եւ երգչախումբը, իրենց թանկագին հօր
Արամի յիշատակին եւ մկրտուած իրենց սիրեցեալ մօր Տիկին Գոհարի անունով, նոր շունչ եւ
յարութիւն առաւ Մաեսթրօ Աբգարեանը, վերակենդանացաւ։ Շնորհիւ Սեւակ եւ Սարօ Սերոբեան եղբայրներու անխոնջ եւ հետեւողական
ջանքերուն, ԳՈՀԱՐ-ը աշխարհի չորս ծագերուն
բեմէ բեմ ոստոստեց թնդացնելով հայ երգը՝ Լիբանան, Պոլիս, Ռուսիա, Կիպրոս, Միացեալ Նահանգներ, Գանատա, Սուրիա, Հարաւային Ամերիկա եւ տակաւին ի՜նչ, ի՜նչ ծրագիրներ պիտի
իրականանային Աւստրալիա եւ այլ երկիրներ,
եթէ անսպասելիօրէն փետրաթափ չըլլար սա
բարձրաթռիչ արծիւը:
Սեպուհ Աբգարեան...տակաւին
ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏ մը, որուն տաղանդաւոր վրձինը իբրեւ ուղեցոյց եւ «պրաւօ»-ն իբրեւ օրհնութիւն՝ տաղանդներ առաջնորդեցին դէպի գեղանըկարչութեան խոստմնալից հորիզոններ:
ԽՕՍՆԱԿ մը, որուն ձայնը տարիներ շարունակ
արձագանգեց Կիպրոսի հայկական Ռատիօժամէն, կղզիին եւ դրացի երկիրներու մէջ ապրող
հայրենակարօտ սրտերուն մատուցելով հայ երգի
հարուստ անդաստանը:
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ՄԱՐԶԻՉ մը, որուն անսպառ կորովը տիպար
ֆիզիքականով եւ կատարեալ կարգապահութեամբ Մելգոնեանի մարզական աւանդութիւնները պահեց նախանձելի բարձրութեան վրայ:
ՊԱՐՈՒՍՈՅՑ մը, որուն պալէի համբաւը տեղ
գտաւ առաջին անգամ ըլլալով Կիպրոսի բեմերուն վրայ եւ դասական պարի սիրահարներուն
սրտին մէջ:
ԹԱՒՋՈՒԹԱԿԱՀԱՐ մը, որուն քառեակները Կոմիտասեան նոր թռիչքով եւ թրթռացումով հարըստացուցին երաժշտական երեկոները:
ԴԱՇՆԱԿԱՀԱՐ մը, որուն ընկերակցութիւնը
թափ ու թռիչք, խինդ ու խանդ առինքնեց գեղարուեստական երեկոներու մեներգներուն «Իմ
Խենթ Գարնան»-էն մինչեւ «Օյ, Պճինկօ»-ն:
ՄԵՆԱԿԱՏԱՐ մը, որուն օբերայի սոլոներն ու
համերգները շէնութեան, ցնծութեան եւ երանութեան արտակարգ պահեր պարգեւեցին հանրութեան:
ԲԱՐԵԿԱՄ մը, որուն գուրգուրոտ ձեռքն ու սիրտը քնքշօրէն երկարեցաւ դէպի իր սաները, իբրեւ
հայր, եղբայր, բարեկամ, խնամակալ, պաշտպան, ընտանեկան ջերմ, տաքուկ ու փափուկ վերաբերումով, ամոքելով անոնց վէրքերը, հոգալով
անոնց կարիքները հարազատի մը պէս:
Եւ վերջապէս՝ Հայկական Բարեգործական
Ընդհանուր Միութեան հովանիին տակ՝ հարազատ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆՑԻ մը, որ Մելգոնեանը դարձուց
կեանքի հանգանակը, երակներուն տրոփը,
մարմնին քրտինքն ու շունչը, իր ուխտագնացութիւնը, իր դրօշակը, իր երազներուն, յոյզերուն
եւ տագնապներուն առանցքը:
Ահա շատ մը տէրերու ծառայող եւ շատ մը
«ձեռքերու եւ ձիրքերու արշիպէղաքոս» Սեպուհ
Աբգարեանը, որուն բազմազբաղութիւնը զինք
քարկոծեց, բայց չարիւնեց երբէ՛ք բազմարդիւն
իր աշխատանքին արգասիքը Մելգոնեանի պատմութեան եւ բոլոր ժամանակներուն կտակող եւ
հանրային գործ մը յաւերժականացնող իր ժառանգութեամբ: Ա՛յս եղաւ իր իսկական, արժանի
վարձատրութիւնը, իր ստացած շատ մը շքանըշաններու կողքին:

Աբգարեանով շնչեց Մելգոնեանցին, եւ ճիշդ
այդ պատճառաւ ալ անհերքելի իրականութիւն է,
որ առանց Աբգարեանի երբեւիցէ նոյնը պիտի
չըլլար Մելգոնեանցին:
Եւ այդ սերունդներու հոյլը այսօր երախտագէտ սրտով եւ արդար հպարտութեամբ հրաժեշտ
կու տայ իրեն, տարբեր երկնակամարներու տակ:
Պատիւ հայութեան, որ իրեն պէս զաւակ մը
ծնաւ:
Եւ եթէ մահը եղաւ միակ պարտութիւնը իր
կեանքին եւ ազգին անդարմանելի կորուստը, իր
գործը սակայն պիտի դառնայ իր յաւիտենական
յաղթանակը եւ նոյն ազգին անկորնչելի շահը:
Վարձքդ կատար:
Բանաստեղծին բառերով եւ իր յօրինած երգով՝ «Ինչ որ տուիր դուն ուրիշին, թող դարձնէ
զայն քեզ, վերը Աստուած...»
Երթդ բարի, Պրն. Աբգարեան:

9 Օգոստոս 2014
Ս. Աստուածածին Եկեղեցի, Նիկոսիա
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Շաբաթ, Սեպտեմբեր 20-ին, Հ.Յ.Դաշնակցութեան Կիպրոսի ընկերները խոր
ցաւով հրաժեշտ տուին իրենց ընկերոջ՝
Ժանոյ Իփճեանին, որ տարիներ շարունակ
վարած էր ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի անդամի եւ «Արձագանգ» ամսաթերթի գլխաւոր խմբագրի պաշտօնը, եղած էր ՀՄԸՄՀԵՄի Վարչութեան անդամ եւ հեղինակը
տասնեակ մը բանաստեղծական գրքոյկներու եւ հարիւրաւոր յօդուածներու։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը
տեղի ունեցաւ Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին
եկեղեցւոյ մէջ, իսկ թաղումը՝ Լիմասոլի
հայկական գերեզմանատան մէջ:
Իր ընտանիքին կողմէ, հրաժեշտի խօսք
արտասանեց որդին՝ Յակոբը։ Դամաբանական խօսքեր արտասանեցին, իր տարիներու աշխատակից եւ բարեկամ՝ Տոքթ. Անդրանիկ Աշճեանը, ինչպէս նաեւ՝ իր կուսակցական ընկերներուն կողմէ՝ ընկ. Սիմոն Այնէճեանը, որուն խօսքը կ՛արտատըպենք կողքի սիւնակներով:

Եկէ՛ք չարտասուենք մեր ընկերին համար, որ
կը բաժնուի մեզմէ անվերադարձ, որովհետեւ
համոզուած եմ որ ինք մեզմէ կը բաժնուի, ո՛չ թէ
յարաբերաբար երիտասարդ հասակին, այլ՝ իր
խոր ծերութեան մէջ։
Գիտէ՞ք ինչու…
Որովհետեւ Ժանոյ Իփճեանը, իր կեանքի ընթացքին, մենաշնորհը եւ առիթը ունեցաւ ապրելու բոլոր այն զգացումները, որոնք մարդ անհատը ունակ է ապրելու։
Նախ իբրեւ ամուսին, խելագար կերպով սիրող տղամարդ, իբրեւ հայր եւ մեծհայր եւ ապա՝
իբրեւ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի յանձնառու վարչական եւ ամբողջ կեանք մը՝ հաւատարիմ եւ նուիրուած դաշնակցական շարքային։
Կարծես Ժանոն կը մեկնի մեզմէ, քամած ըլլալով կեանքի մը բոլոր հնարաւոր զգացումները,
քամած ու դատարկած ըլլալով զայն, մինչեւ վերջին կաթիլը։ Ու հիմա, կարծես ան կը բաժնուի
մեզմէ կամովին։
Իբրեւ տէրն ու տիրականը զանազան լեզուներու եւ գեղեցիկ նախադասութիւններու, ան տէրն
ու տիրականն էր նախ եւ առաջ, եւ ամէն բանէ
վեր՝ իր զգացումներուն, երազանքներուն, ճիշդին, բարիին եւ մանաւանդ՝ տքնաջան աշխատանքին։
Աշխարհի մը մէջ, որ հետըզհետէ կ՛ողողուի
լոզունքներով, խոստումներով, խափկանքներով
ու փառքերու անկումով, մենք պիտի յիշենք Ժանոն, իր նուիրական արժեքներով, հեզութեամբ եւ
գործի յարատեւութեամբ… ապրելաձեւ մը, որ
արագ կերպով կը կորսուի մարդկային ընկերութենէն։
Բոլոր անոնք, որոնք նոյն էջին վրայ կը գըտ-

Ուրախութեամբ տեղեկացանք, թէ կիպրահայ գաղութի երեք արժանաւոր զաւակներ
Հայաստանի անկախութեան տօնին առթիւ պարգեւատրուեցան շքանշաններով.
«Կիպրահայեր» ելեկտրոնային թերթի արտօնատէր եւ խմբագիր ՍԻՄՈՆ ԱՅՆԷՃԵԱՆ
ՀՀ նախագահի հրամանգրով ստացաւ «Մովսէս Խորենացի» մետալը.
«Ազատ Խօսք» ելեկտրոնային թերթի արտօնատէր եւ խմբագիր ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ ՀՀ Սփիւռքի նախարարութենէն ստացաւ «Մայրենիի Դեսպան» մետալը.
Աւագ Արիապետ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱՆՄԱՀՈՒՆԻ ՀՀ Պաշտպանութեան նախարարութենէն ստացաւ «Մարշալ Բաղրամեան» մետալը, որ յանձնուեցաւ ձեռամբ Գնդ. Սամուէլ
Ռամազեանի, 30 Սեպտեմբերին «Իւթիւճեան» սրահին մէջ տեղի ունեցած հանդիսութեան
ընթացքին:
«Արձագանգ» սրտանց կը շնորհաւորէ շքանշանակիրները:
նըւէին Ժանոյին հետ, իր հետ կ՛ապրէին անոր
հոգեմտաւոր եւ հայրենասիրական կեանքը… եւ
կ՛ապրէին զայն գործի ընդմէջէն։
Մարդու մը համար, որ իր առօրեան ողողուած
էր բառերով, ան իր կեանքը կ՛ապրէր առանց
աւելորդ խօսքերու։
Գիտէ՞ք, նախադասութիւններ կրնան գրել շատեր։ Շատեր կրնան քով-քով բառեր դնել։ Ժանոն
ալ գիտէր բառեր շաղկապելու արուեստը, ըլլայ
իբրեւ «Արձագանգ» ամսաթերթի տարիներու գըլխաւոր խմբագիրը, իբրեւ «Կիպրահայեր» շաբաթերթի տարիներու աշխատակիցը եւ ապա՝ «Ողջոյն Լոնտոն»ի խմբագիրը։
Սակայն Ժանոն, ապրեցաւ եւ ապրեցուց՝
Ո՛չ բառերով, այլ՝ գործի օրինակով։
Ո՛չ ամբարտավանութեամբ, այլ՝ հեզութեամբ։
Ո՛չ մատ շարժելով, այլ՝ ձեռք երկարելով։
Ո՛չ հրահրելով, այլ՝ սիրելով։
Ո՛չ հրահագնելով, այլ՝ ներշնչելով։
Եւ երբ ան տխուր էր, եւ երբ ան կ՛ապրէր
կարօտով եւ կամ ան սէր ունէր իր աչքերուն, իր
բանաստեղծութիւնները, իր աշխարհի կենդանի
հայելին կը դառնային։

Երեկոյեան չմթնցած,
Արեւմուտէն քիչ մը առաջ,
Թռիչք կ՛առնեմ, մտքով կուգամ,
Գերեզմանիդ այցելութեան։
Երեկոյեան չմթնցած,
Արեւմուտէն քիչ մը առաջ,
Հոգիս լեցուած՝ սէր անթառամ,
Ես միս-մինակ տուն կը դառնամ։

կրկին բառեր քով-քով դնելու, ինչպէս որ դրած է
իր հրատարակած բազմաթիւ հատորներու
ընդմէջէն: Եւ կը շարունակէ մեր ընկերը, 2004ին իր հեղինակած բանաստեղծութիւններէն մէկուն մէջ…

Ու հեռու չէ օրն երջանիկ,
Երբ արցախեան կամքով հզօր
Փէշերուդ տակ պիտ՛ ետ դառնայ
Արարատ ու Կարս, Երզնկայ…
Ցնորք չէ այս, երազ անգամ,
Այլ խոստում է հաստատակամ,
Ինչպէս էր եւ Անկախութեան
Հաւատամքը Դաշնակցական։
Բաժանումի այս պահուն, մեր վերջին հրաժեշտը կու տանք մեր թանկագին ընկերին։ Ինք կը
թողու աշխարհ մը եւ ընկերութիւն մը, որուն մէջ
սկսած է դժուար դառնալ մակարդակ եւ բարոյական կարգ գտնելը, իբր հետեւանք նոյնինքն
մարդ էակի սրսկած անբարոյականութեան։
Այս վայրկեանիս, մեր վերջին հրաժեշտը կու
տանք մեր թանկագին ընկերին, անհուն գոհունակութեամբ եւ քաջ գիտակցութեամբ, որ իր
խօսքերը, իր գործերը, ինչպէս նաեւ՝ մեր ընկերական աշխարհը հաւասարեցուած էին, այնքան
ատեն, որ ինք մեր մէջն էր։ Եւ հիմա…
Եւ հիմա, ամէն օր պիտի փնտռենք իր բարոյական եւ գաղափարական կողմնացոյցը եւ պիտի փնտռենք իր ներկայութիւնը անդադար։
Մեր ազգային եւ գաղափարական կորովը
ամրապնդելու
Իր բանաստեղծութիւններուն ընդմէջէն՝ մեր
սիրային կեանքը գունաւորելու
Եւ իրեն պէս աննման զրուցակից եւ աշխատակից մը որոնելու ժամանակ...
Պիտի… պէ՛տք է սորվինք յետ այսու, ապրիլ
առանց քեզ, սիրելի ընկեր
Բարի ճանապարհ…

Եւ երբ ժամանակն էր ազգովին բռնձքուելու,
Ժանոն եւ իր զաւակները հոս չէին։ Արցախ էին,
կամաւորական իրենց ներդրումը ունենալու նոր
ազատագրուած մեր հողերուն վրայ, մարդասիրական օգնութիւն հասցնելով, Դիցմայրիի մէջ
գիւղ կառուցելով, այս ձեւով՝ փութալով մեր ժողովուրդի կարիքներուն։
20 Սեպտեմբեր 2014
Հետեւաբար, Ժանոն ամեն իրաւունք ունէր
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ՀԱՅՐԵՆԻ ԲԵՄԱԴՐԻՉ ՋԻՒԱՆ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆԻ
«ԹԵՒԱՆԻԿ» ՖԻԼՄԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ
Հրայր Ճէպէճեան
Համազգայինի
Կիպրոսի «Օշական» Մասնաճիւղի կազմակերպութեամբ Չորեքշաբթի 3 Սեպտեմբերի
երեկոյեան, Նիկոսիոյ Համալսարանի «Եունեսկօ» սրահին մէջ ցուցադրըւեցաւ Ջիւան Աւետիսեանի «Թեւանիկ» ժապաւէնը:
Ձեռնարկին բացումը կատարուեցաւ վարչութեան ատենապետ Ճորճ Թորոսեանի ողջոյնի խօսքով, որ ներկայացնելէ ետք
երիտասարդ բեմադրիչ Ջիւան Աւետիսեանը
ըսաւ, թէ Արցախի ազատամարտէն քաղուած
այս ֆիլմի ցուցադրութեամբ նշած կ՛ըլլանք նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
Անկախութեան Տօնը:
Արցախեան պատերազմի տարիները ներկայացնող ֆիլմը 80 վայրկեան տեւողութեամբ,
երեք մասով կը պատմէր երեք պատանիներու
կեանքը: Ներկաները ոչ միայն դիտեցին, այլ

Յ. Անմահունի
նաեւ ապրեցան
ու զգացին արցախեան պատերազմի սարսափն ու
արհաւիրքը, սակայն նաեւ՝ հայ ժողովուրդի գոյատեւելու հզօր կամքը:
Ցուցադրութեան աւարտին խօսք
առաւ բեմադրիչ Ջիւան Աւետիսեանը: Պատերազմը տեսած ու ապրած
բեմադրիչի երազանքը եղած է տեսածն ու ապրածը պատկերել ու ամբողջ աշխարհին ներկայացնել: Ան արցախեան պատերազմէն առնուած տարբեր ժամանակներն ու
տարբեր վայրերու մէջ տեղի ունեցած դէպքերը
յաջողած է մէկտեղել ու ներկայացնել աշխարհին «Թեւանիկ» ժապաւէնով:
Ապա ան շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր
ներկաներուն, Համազգայինին, իր աշխատակազմին, Հայաստանի Ազգային շարժապատկերի կեդրոնին եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան կառավարութեան:

Կիրակի Սեպտեմբեր 14-ին, Ս. Խաչի Վերացման տօնին առթիւ, Կիպրահայոց Թեմի նորանըշանակ Կաթողիկոսական Փոխանորդ Նարեկ
Արք. Ալեէմեզեանը մատուցեց իր անդրանիկ Ս.
Պատարագը, որու ընթացքին ան կիպրահայութեան ուղղուած իր առաջին քարոզը տուաւ։
Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին եկեղեցին պատշաճ կերպով զարդարուած էր Խաչվերաց տօնին
առթիւ։ Ս. Պատարագի աւարտին, ըստ սովորութեան, ներկաներուն ռեհանի ճիւղեր բաժնուեցան, որպէսզի հաւատացեալ ժողովուրդը զանոնք տուն տանի։
Ս. Պատարագէն ետք, տեղի ունեցաւ աջահամբոյր։ Եկեղեցւոյ Տիկնանց Յանձնախումբը ընդունելութիւն կազմակերպած էր Ազգային Առաջնորդարանի դահլիճին մէջ, որպէսզի կիպրահայութիւնը առիթ ունենար Նարեկ Սրբազանին բարի
գալուստ մաղթելու եւ անոր օրհնութիւնը ստանալու։

Բարի Եկաք, Նարեկ Սրբազան
Աստուած Ձեզի Օգնական

Տօն է այսօր, ուրախութիւն ամէն կողմ,
Չքնաղ Կիպրոսի համայն հայութեան,
Որ ունեցաւ ՆԱՐԵԿ Սրբազանին նման
Նուիրեալ, անխոնջ հոգեւորական...
Մեր սիրելի վեհափառ Արամ Առաջինը իր
սերելի զաւակներէն եւ Կիլիկիոյ Ս. Աթոռի միջկրօնական յարաբերութիւններու վարիչ
ՆԱՐԵԿ Սրբազանը ղրկեց մեզի, որպէս Կաթողիկոսական Փոխանորդ: Կիպրոսի փոքր սակայն կարեւոր թեմին իբրեւ ներկայացուցիչ
Կիլիկիոյ Ս. Աթոռին, հոգեւոր առաջնորդ:
Սիրելի Նարեկ Սրբազան, մենք կ՛ուխտենք
անկեղծ հոգիով զօրավիգ կանգնիլ Ձեր
աստուածաշնորհ իմաստուն ծառայութեան,
միակամ ու վերանորոգուած հաւատքով ու
բոլորս միասին ծառայել Հայ Առաքելական Ս.
Եկեղեցիին, Կիլիկիոյ Ս. Աթոռին, հայութեան
եւ հայրենիքին:
Ցեղասպանութեան 100-ամեակի սեմին, մէկ
սիրտ, մէկ հոգի, պիտի «Յիշենք, Յիշեցնենք ու
Պահանջենք», քանի Հայ Դատը իւրաքանչիւր
հայու Դատն է:
Ձերդ Սրբազնութեան մաղթելով բարի
հովուութիւն, Ամէն:

Յ. Անմահունի

Աւագ Արիապետ եւ
Մեկենաս Քրիստոնէական Դաստիարակութեան

ԶԵԿՈՒՑԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ՝
ԶԲԱՂՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ

ներկայ տնտեսական վիճակը եւ գոյութիւն ունեցող անգործութիւնը։
Ապա՝ յաջորդաբար ելոյթներ ունեցան ԵւրոՍեպտեմբեր 19-ին, Նիկոսիոյ Ազգային Առաջխորհրդարանի
Կիպրոսի Գրասենեակը գլխաւոնորդարանի «Իւթիւճեան» սրահին մէջ, կիպրահայ համայնքի Պետական Ներկայացուցիչի գրա- րողի տեղակալ Ալէքսանտրա Աթթալիտու եւ
սենեակը, համագործակցութեամբ Կիպրոսի Եւրոպական Խորհրդարանի Գրասենեակին եւ Եւրոպական Յանձնաժողովի Ներկայացուցչութեան,
կազմակերպեց անգլերէն լեզուով միջոցառում,
նիւթ ունենալով «Գործնական թելադրանքներ

աշխատանք գտնելու Եւրոպական Միութեան
մէջ» թեման։

Յայտագրի առաջին բաժնով ելոյթ ունեցաւ
կիպրահայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ
Վարդգէս Մահտեսեան, որ բացատրեց պատճառները, որոնք զինք մղեցին, որ այսպիսի միջոցառում մը կազմակերպէ, նկատի ունենալով կղզիի
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Կիպրոսի մէջ՝ Եւրոպական Յանձնաժողովի Ներկայացուցչութեան ղեկավար Եորղիոս Մարկոպուլիոտիս։
Յաջորդեցին երեք ներկայացումներ հետեւեալ
նիւթերով. «Աշխատանքի առիթներ Եւրոպական

Միութեան մէջ», «EURES (European Employment
Services) - Եւրոպայի Զբաղուածութեան Ծառայութիւններ» եւ «Զբաղուածութիւն թարգմանութեան
մարզէն ներս»։

Ներկայացումներու աւարտին տեղի ունեցաւ
շահեկան զրոյց, որու յաջորդեց հիւրասիրութիւն։
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ՀՅԴ ԿԵՄ-Ի 26-ՐԴ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄ
“Միացեալ Հայաստան”

Օգոստոս 11-17 շաբթուան ընթացքին, ՀՅԴ
Կիպրոսի Երիտասարդական Միութեան Վարիչ
Մարմինը այս տարի եւս կազմակերպեց իր տարեկան պատանեկան-երիտասարդական բանակումը, որ տեղի ունեցաւ Թրոտոսի՝ Արենուշներու
բանակավայրին մէջ, «Միացեալ Հայաստան»
նշանաբանով։
Մասնակցեցան Նիկոսիայէն, Լառնաքայէն,
Լիմասոլէն եւ Պաֆոսէն 42 երկսեռ պատանիներ
եւ երիտասարդներ, առաւել՝ վարիչ կազմ, խըմբապետներ եւ օժանդակներ, ընդամէնը 51 հոգի։
Խոհանոցի պատասխանատուն, ինչպէս միշտ,
Արմէն Կոստանեանն էր, որուն՝ հերթական
դրութեամբ օգտակար կը հանդիսանային նաեւ
բանակողները։
Բանակումի մասնակիցները Երկուշաբթի
առաւօտ հաւաքուեցան ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբը եւ
հանրակառքով մեկնեցան բանակավայր, ուր անմիջապէս գործադրութեան դրուեցաւ յայտագիրը,
որ ըստ սովորականին, կը ներփակէր դաստիարակչական ծրագիր, ինքնապաշտպանութեան
մարզանքներու վարժողութիւն, գիշերային արշաւներ, պահակութեան դրութիւն, զարգացման
մրցումներ եւ պտոյտներ։

Երեքշաբթի օր, բանակավայր այցելեցին
Ֆրանսայի «Նոր Սերունդ» Երիտասարդական
Միութեան 27 անդամներ, որոնք այդ օրերուն,
բանակում կը կազմակերպէին Լառնաքայի՝ Պերվոլիա շրջանին մէջ։ Անոնք ընկերակցեցան
ԿԵՄ-ի բանակողներուն, ուղղուելով դէպի «Քալետոնեան» ջրվէժը, օգտագործելով գոյութիւն ունեցող բնական արահետը։ Ապա բոլորը վերադարձան բանակավայր, ուր գործադրուեցաւ ճոխ
յայտագիր, որմէ ետք «Նոր Սերունդ»ականները
վերադարձան Պերվոլիա։
Չորեքշաբթի կէսօրէ ետք, ծնողներ առիթը
ունեցան Թրոտոսի հրապարակին հանդիպելու
իրենց բանակող զաւակներուն։
Բանակումի վերջին օրը, Կիրակի 17 Օգոստոսին, պաշտօնական առօրեայ յայտագրի
աւարտին, ծնողներ եւ համակիրներ սկսան հաւաքուիլ բանակավայր, ներկայ գտնուելու եզրափակիչ յայտագրի գործադրութեան, որ սկսաւ

ինքնապաշտպանական եւ այլ մարզանքներու ցուցադրութեամբ։ Ապա ներկաները անցան ճաշարան, ուր ցուցադրուեցաւ վիտէօերիզ մը, որ կը ներկայացնէր բանակումի
առօրեան, լուսանկարներու եւ վիտէօներու
ընդմէջէն, որմէ ետք, բոլոր ներկաները ընթրեցին խոհանոցի պատասխանատուներուն
պատրաստած համադամ ճաշերը։
Բանակումը պաշտօնապէս աւարտեցաւ
դրօշակի վերջին արարողութեամբ, որու ընթացքին պատանիներ յեղափոխական երգերով ելոյթ ունեցան, կիթարի ընկերակցութեամբ ընկ. Գէորգ Զարդարեանի։ Որոշ բանակողներ յատուկ նուէրներու արժանացան,
որոնց կարքին՝ «ամենաբարձր նիշ ապահովող վրանի», «ամենակոկիկ վրանի» եւ «օրինակելի բանակողի» մրցանակները։
Ապա խօսք առաւ բանակումի ընդհանուր պատասխանատու՝ ՀՅԴ ԿԵՄ-ի Վարիչ Մարմնի ներկայացուցիչ ընկ. Սեւակ Կիւրիւնլեան, որ նախ
շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր ծնողներուն,
որոնք իրենց զաւակները անգամ մը եւս վըստահած էին բանակումի պատասխանատուներուն եւ յիշեցուց բոլորին, որ բանակումի միակ
նպատակն է հայ պատանին հայ մեծցնելը։ Իր
խօսքի աւարտին, ՀՅԴ քայլերգի երգեցողութեամբ եւ յատուկ արարողութեամբ, վերջին անգամ ըլլալով, վար առնուեցան եօթ օրերու ընթացքին ծածանող՝ Կիպրոսի եւ Հայաստանի
Հանրապետութիւններուն, ինչպէս նաեւ՝ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան երեք դրօշակները։
Բանակումի մասկանիցները ուրախ եւ միեւ-

նոյն ժամանակ՝ յուզիչ մթնոլորտի մէջ հեռացան
բանակավայրէն, գալ տարի կազմակերպուելիք
յաջորդ բանակումին անպայման դարձեալ իրար
հանդիպելու խոստումով…։

ԱՐՁԱԳԱՆԳ
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ԽԱՆԱՍՈՐ ԵՒ ԼԻԶՊՈՆ ՆՇՈՒԵՑԱՆ
ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱԳՆԱՑՈՒԹԵԱՄԲ

Կէս դարէ աւելի երկարող աւանդութեան համաձայն, այս տարի եւս տեղի ունեցաւ Խանասորայ Արշաւանքի տօնակատարութիւնը, Թրոտոսի «Փլաթանիա» զբօսավայրին մէջ։
Ներկայ էին շուրջ հարիւր ներկաներ, որոնք
կէսօրուայ խորովածէն ետք հաւաքուեցան զբօսավայրի կեդրոնը, ուր տեղի ունեցաւ կոկիկ եւ
իմաստալից յայտագիր մը։ Բացման խօսքով
ելոյթ ունեցաւ ընկ. Արթօ Դաւիթեան, որ հաստատեց, թէ աւանդութիւնը պիտի շարունակուի,
ամէն տարի Յուլիս 25-ին կատարելով Խանասորայ Արշաւանքի տօնը։ Ան յիշեցուց, թէ 1983էն սկսեալ, այս տօնը կը զուգադիպի նաեւ Լիզպոնի 5 տղոց քաջարի գործողութեան թուականին հետ, որոնց յիշատակը կը նշուի նաեւ այս
տօնակատարութեան ընթացքին։

թեան 27 անդամներ երկու շաբթուան համար
Կիպրոս այցելեցին եւ կազմակերպեցին բանակում, Լառնաքայի Պերվոլիա շրջանին մէջ։
Ինչպէս 2010-ի Օգոստոսին, երբ «Նոր Սերունդ»ի այլ խումբ մը այցելած էր Կիպրոս եւ
բանակում կազմակերպած՝ ՏԷՕՔ-ի Փլաթրէսի
բանակավայրին մէջ, նոյնպէս այս խումբը առիթը ունեցաւ մօտէն ծանօթանալու ՀՅԴ Կիպրոսի
Երիտասարդական եւ Պատանեկան Միութեան
անդամներուն։

Ֆրանսայի ընկեր-ընկերուհիները
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ

րէ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութեան անդամները, իրենց
ստանձնած այս երկարաշունչ ծրագրին համար,
ինչպէս նաեւ Կիպրոսէն եւ արտասահմանէն
հանգանակուած գումարներու նուիրատուները,
իրենց վեհանձն եւ ազգօգուտ ժեստին համար։
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ վարչութեան ատենապետ Յակոբ
Գազանճեան յայտնեց, թէ թէեւ պիւտճէի մեծ մասը գոյացած է, սակայն նախաձեռնութիւնը իր
ամբողջական աւարտին հասցնելու համար, կը
մնայ հանգանակելի փոքր գումար մը, որ վարչութիւնը կը ծրագրէ գոյացնել, ապաւինելով
կիպրահայ համայնքի անդամներու սրտաբուխ
նուիրատուութիւններուն, քանի որ ան կը հաւատայ, որ կիպրահայ համայնքի բոլոր անդամները
կրնան օգտուիլ նորակառոյց խաղավայրէն։
Յաջորդ ամիսներուն ընթացքին, տեղի պիտի
ունենայ նաեւ խաղավայրի պաշտօնական բացումը, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետի գլխաւորած պատուիրակութեան ներկայութեամբ։

ԷՏՄՈՆՏ ԱՅՆԷՃԵԱՆԻ
ՅԱՂԹԱՆԱԿՆԵՐԸ ՅՈՐԴԱՆԱՆԻ ՄԷՋ

Շաբաթ Օգոստոս 9-ի յետմիջօրէին, անոնք
ուղղուեցան դէպի Նիկոսիա, ուր շրջապտոյտ մը
կատարելէ ետք, այցելեցին հայկական բոլոր
հաստատութիւնները. Ս. Աստուածածին եկեղեղի,
Ազգային Առաջնորդարան, Նարեկ Վարժարան,
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւն եւ ՀՄԸՄՀԵՄ, ուր անոնց ամփոփ տեղեկութիւններ տրուեցան ակումբին մէջ գործող կազմակերպութիւններուն եւ անոնց տարած գործունէութեան մասին։
Ապա «Նոր Սերունդ»ի ընկեր-ընկերուհիները
հիւրասիրուեցան ՀՅԴ ԿԵՄ-ի Վարիչ Մարմնին
կողմէ։ Յաջորդեց խրախճանք մինչեւ երեկոյեան
ուշ ժամերը, ազգային եւ յեղափոխական երգերու
եւ պարերու ընկերակցութեամբ։

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ ՕԺՏՈՒԵՑԱՒ
ՄԻՆԻ-ՖՈՒԹՊՈԼԻ ԽԱՂԱՎԱՅՐՈՎ

Ապա, ան խօսք տուաւ ընկ. Յակոբ Մանուկեանին, որ չափազանց հետաքրքրական եւ ուշագրաւ կերպով փոխանցեց օրուան պատգամը:
Անդրադառնալով հայ ժողովուրդի պատմական
հոլովոյթին եւ զուգահեռներ քաղելով անոր ընդմէջէն, ան մատնանշեց Խանասորայ Արշաւանքի
իմաստն ու կարեւորութիւնը, շաղկապելով զայն,
մեր ժողովուրդի նորագոյն պատմութեան
ամենակարեւոր էջերէն՝ Լիզպոնի գործողութեան
եւ անոր ընթացքին զոհուած հինգ ազատամարտիկներուն։ Պատգամախօսը ընդգծեց, թէ Խանասորը երկար դարերէ ետք հայկական առաջին
յաղթանակն էր, որ ճամբայ բացաւ դէպի Սարդարապատի ու Արցախի յաղթական հերոսամարտերը:
ՀՄԸՄ-Հայ Երիտասարդաց Միութեան վարչուՅայտագիրը փակուեցաւ Խանասորայ Արշաթեան
յանդուգն նախաձեռնութեամբ, իրականոււանքին ձօնուած՝ «Կարկուտ Տեղաց» յեղափոթիւն
դարձաւ
տարիներէ ի վեր ծրագրուող՝ Մինիխական երգի խմբային երգեցողութեամբ։
Ֆութպօլի խաղավայրը։
Պիւտճէի ապահովման համար, ամիսներ
ՀՅԴ ՖՐԱՆՍԱՅԻ «ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴ»
առաջ սկսած հանգանակութիւնը յաջող նկատեԵՐԻՏ. ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ
լով, Վարչութիւնը ձեռնարկեց խաղավայրի եւ աԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ
նոր շրջաբակի շինարարութեան աշխատանքին։
Օգոստոս ամսուան ընթացքին, Ֆրանսայի Յուլիս եւ Օգոստոս ամիսներու ընթացքին, աշՀՅԴ «Նոր Սերունդ» Երիտասարդական Միու- խատանքները աւարտեցան եւ այժմ խաղավայրը
պատրաստ է գործածութեան համար։ Վարչութիւնը ունի զանազան ծրագիրներ, խաղավայրը
օգտագործելու համար, որոնց կարգին է նաեւ
Ֆութպօլի ակադեմիի գործունէութիւնը, ուր պատանիներ պիտի մարզուին Հայաստանի ազգային խումբի եւ ԱՊՕԷԼ-ի նախկին ֆութպոլիստ՝
Ռոմիկ Խաչատրեանի արհեստավարժ հսկողութեան տակ։ Երեկոյեան ժամերուն, խաղավայրը
տրամադրելի պիտի ըլլայ նաեւ հանրութեան, որ
չնչին գումար մը վճարելով կրնայ զայն օգտագործել, կազմակերպելով Մինի-Ֆութպօլի խաղեր։
“Նոր Սերունդ”ի եւ ԿԵՄ-ի անդամները կը
«Արձագանգ»ի խմբագրութիւնը կը շնորհաւո-
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Ճակատագրական խաղ մը՝ թուրք թենիսմէն
Թունա Քաանին դէմ, կիպրահայ թենիսմէն Էտմոնտ Այնէճեանի համար վճռորոշ դեր ունեցաւ,
Յորդանանի մէջ կայացող թենիսի համաշխարհային մրցաշարքի ընթացքին։ Երրորդ սէթին,
երբ ՀՄԸՄ-ական մեր պատանին կը կորսնցնէր
0-3 արդիւնքով, ան յաղթեց յաջորդ եօթ խաղերէն վեցը, պարտութեան մատնելով թուրք մարզիկին, 6-7, 6-4, 6-4 արդիւնքով։
Դէպի աւարտական տանող ճամբուն վրայ, ան
պարտութեան մատնեց նաեւ, մրցաշարքի թիւ
մէկ մարզիկը՝ Ղասան Ալանսի, որ աշխարհի թիւ
239 դիրքը կը գրաւէ։
Աւարտականին, ան դէմ ելաւ կիպրացի Լեֆթերիս Նէոսին, որմէ պարտուեցաւ 6-3, 6-2 արդիւնքով։
Զոյգերու մրցաշարքին մէջ, աւարտականի ֆինալիստները, Այնէճեան եւ Լեֆթերիս Նէօս, այս
անգամ միասին, խլեցին ախոյեանութիւնը, յաղթելով Յորդանանցի Համզէ Ալ-Ասուատ եւ Մուսա
Ալքոթոփ զոյգին, 6-4, 7-5 արդիւնքով։ Սակայն,
նոյն մրցաշարքի առաջին խաղը աւելի դժուար
հանդիսացաւ կիպրացի զոյգին համար, երբ
անոնք վտանգուեցան մրցաշարքէն դուրս մնալու, Թունուզցի՝ Մոհամէտ Ալի Պելալունայէն եւ
Եգիպտացի՝ Շերիֆ Մաքլուֆէն։ Այս խաղի ընթացքին, Լեֆթերիս եւ Էտմոնտ, երբ վերջին սէթի
tie-break-ի ընթացքին, կը պարտուէին 0-6, եւ
ետքը՝ 1-7 արդիւնքով, երկու «մաչ-փոյնթ» ազատելէ, սէթը դարձնելէ եւ երեք ժամ խաղարկութենէ ետք, յաղթական դուրս եկան, 16-14 անհաւատալի արդիւնքով։
Էտմոնտ վերադարձաւ Կիպրոս երկու միջազգային բաժակներով եւ 25 արժէքաւոր կէտերով։
Եօթը օրուան մէջ, 13 խաղերէն 12-ը յաղթելէ
ետք, ան հրաւիրուեցաւ Կիպրոսի Ազգային Խումբին մասնակցելու, Կիպրոսի Ազգային Մարզիչ
Լուկա Չիչաթելլի կողմէ։ Ան ստացաւ նաեւ, Սեպտեմբերին Կիպրոսի մէջ սկսող՝ 3-րդ դասակարգի
մրցաշարքին մասնակցելու իրաւունք։
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Ողբ. Եօլա Փափազեանի մահուան առթիւ

Օհան, Լեւոն, Սեւակ Ուզունեան
Ռոպերթ, Թանիա Մանսուրեան ընտ.

€200
200

Ողբ. Եօլա Փափազեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի

Satie Warman
Վռամ, Մարի Պիպերեան
Տէր եւ Տկն Պարէթ Ուզունեան
Ադգէն Ուզունեան
Սեդա Ուզունեան
Aline Andreou
Տոքթ Գրիգոր Սիմամոնեան
Սեպուհ, Վիքի Արմենակեան
Տիգրան Ուզունեան
Մ. Գույումճեան եւ Ընկ.
Յակոբ, Շողիկ Գազանճեան
Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան
Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան
Մանուկ, Լորա Մկրտիչեան
Տէր եւ Տկն Պարոյր Արմատունի
Garcia Winter
Ռիթա Ասատուրեան
Տէր եւ Տկն. Հայկ Ասատուրեան
Գարեգին, Արմէն Կոստանեան
Χρ. Ζαβαλλής
Մարտիկ, Սօսի Գասպարեան
Ճորճ, Դալար Թորոսեան
Կարօ, Ալիս Թերզեան
Յարութ, Վերա Թահմազեան
Արթօ, Վերա Դաւիթեան
Արմիկ Նաճարեան-Լիվի
Գէորգ, Վարդ Մահտեսեան
Արսէն, Վերոնիքա Գալֆայեան
Պողոս, Էֆի Մահտեսեան
Արթօ, Լինտա Թէլլալեան
Տէր եւ Տկն Աբրահամ Մահտեսեան
Հայկ, Ամելի Կոստանեան
Լուիզ Մահտեսեան
Անահիտ Էսկիճեան
Ազնիւ, Սիլվա Պալատունի
Οικ. Πανίκου Χριστοφόρου
Րաֆֆի Մահտեսեան
Արման, Հուրիկ Պալթայեան
Ախիլէաս, Թագուհի Կոնտու
Բարսեղ, Պէթի Զարդարեան
Յարութիւն Կէօզիքիւչիւքեան
Վահէ, Էլուիզա Զատոյեան
Գէորգ, Մատլէն Քէօշկերեան
Արամ Դաւիթեան
Յակոբ Մանուկեան
Գրիգոր, Լորի Մահտեսեան
Χαράλαμπος, Νίκη Σταύρου
Հրաչ Գազանճեան
Սեւակ, Սարին Կիւրիւնլեան
Ալիս Նաճարեան
Յակոբ, Մարալ Տէմիրճեան
Եագուպեան ընտանիք
Եսայի Մազմանեան
Ανδρέας Ματσούκας
Ανδρούλλα Ζαβαλλή
Արփինէ Ատուրեան
Արա, Ռոզին Մոմճեան
Αγης Μεταξάς
Տէր եւ Տկն Անդրանիկ Կէօզիկիւչիւքեան
Պարոյր, Ցոլեր Կէօքճեան
Սարեան Ընտանիք
Վահան Այնէճեան
Βασίλης Χενοφώντος
Սարհատ, Անի Տէմիրճեան
Տէր եւ Տկն Գարլօ Չիլինկիրեան
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Ողբ. Ժանոյ Իփճեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի

Հայկ Մահտեսեան
Օհան Ուզունեան
Վիգէն Էվանթիա Սարգիսեան
Արթօ, Անժէլ Յարութիւնեան
Տոքթ. Անդրանիկ, Ալին Աշճեան
Յարութիւն Շխրտմեան
Յովիկ, Կարինէ Գէորգեան
Տոքթ. Վազգէն, Ժիւլի Շահպէնտէրեան
Անահիտ Էսքիճեան
Մարի Կորկորեան
Տէր եւ Տկն Յակոբ Էօճիւրեան
Կարօ Շահպէնտէրեան
Արթօ, Լինտա Թէլլալեան
Վահէ, Էլուիզա Զատոյեան
Ալէք, Հերա Ալթունեան
Արմիկ Նաճարեան-Լիվի
Արթօ, Վերա Դաւիթեան
Οικ. Νίκη Κουντουρού
Րաֆֆի, Վարդ Նալպանտեան
Նայիրի Մուրատեան
Φωτούλα Νικολάου
Վահան Այնէճեան
Նազարէթ, Մարալ Ատուրեան
Andreas Lambrias
Γιάννος Χρυσοστόμου
Տէր եւ Տկն Աւետիս Չուլճեան
Մելինէ Թիւմթիւմեան
Տէր եւ Տկն Լեւոն Սարեան
Κόδρος Σάββα
Αργυρούλα Γονατά
Լեւոն, Թոնիա Արըճեան
Արամ Սիմոնեան
Վրէժ Զաքարեան
Θεόδορος Σκοτεινός
Ալեքսիա Մուրատեան
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ԻՆ
Ողբ. Ճորճ Տեմիրճեանի յիշատակին
Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան

Ողբ. Ժանոյ Իփճեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի

Laiko-Cosmos Trading
Սեպուհ, Վիքի Արմենակեան
Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան
Յակոբ, Շողիկ Գազանճեան
Յարութ, Վերա Թահմազեան
Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան
Վարդան, Սիլվա Թաշճեան
Մկրտիչ, Յասմիկ Գույումճեան
Ստեփան, Մարինէ Օհանեան
Վարդան, Վարդենի Կոստանեան
Հայկ, Ամելի Կոստանեան
Անդրանիկ Նաճարեան
Ռուբէն Դաւիթեան
Գէորգ, Մատլէն Քէօշկերեան
Երուանդ Պոհճելեան
Ժագօ Գարողլանեան
Աւօ, Լուսին Թերզեան
Հրաչ Գազանճեան
Րաֆֆի Մահտեսեան
Գրիգոր, Լորի Մահտեսեան
Արթօ, Անժէլ Յարութիւնեան
Արմիկ Նաճարեան-Լիվի
Խաչիկ Գըլընճեան
Ալիս Նաճարեան
Տէր եւ Տկն Արտաշ Տէր Պետրոսեան
Լեւոն, Աղաւնի Սարեան
Յակոբ, Մարալ Տէմիրճեան

€15

€50
50
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
10
10
10

Ժիրայր Սարգիսեան
Կարօ, Ալիս Թերզեան
Վրամ, Թերէզ Նալպանտեան
Σάββας Δολόρος
Σάββας Μοσφίλης
Ռոմիկ Խաչատրեան
Մարտիկ Կոստանեան
Տէր եւ Տկն Դաւիթ Սիմոնեան
Χρίσπα Χριστοδούλου
Ελιζάβετ Σάββα
Φρόσω Χριστοφή
Φρόσω Πάρπη
Χριστόδουλος Κουντουρής
Γεώρζος Τσακιστός
Οικ. Βασιλειάδη
Նորա Սարեան

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5

“ՀԱՅԱՍՏԱՆ” ՀԱՄԱՀԱՅԿ. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ
Ողբ. Արթօ Ասատուրեանի (Լոնտոն)
մահուան առթիւ փոխան ծաղկեպսակի

Տիկ Սիրվարդ Գալայճեան

Ողբ. Լուիզ Վարդուկեանի (Լոնտոն)
մահուան առթիւ փոխան ծաղկեպսակի

Տէր և
Տէր և
Տէր և
Նորա

Տիկ Տիգրան Օհաննէսեան
Տիկ Լեւոն Նահիկեան
Տիկ Սեպուհ Դաւիթեան
Չաքմաքճեան

€40

€50
50
50
50

Հանգուցեալ Միսաք Քէշիշեանի մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի

Շահին Կէօքճեան
€100
Հերմին Պէքեարեան
50
Հրաչ Մանուկեան
50
Տէր եւ Տկն. Յակօ Չաքմաքճեան
50
Տէր եւ Տկն. Յարօ Չաքմաքճեան
50
Νόρα Νικολάου
50
Mr & Mrs Brian Rumbles
50
Մոնիկա Կէօճենեան
50
Գր. Եւ Ստ. Յարութիւնեան ընտանիքներ
50
Տէր եւ Տկն. Անդրանիկ Ալթունեան
50
Վարդուհի եւ Շաքէ Կէօքճեան
50
Յասմիկ Մուշեան
30
Տէր եւ Տկն. Միհրան Ճիզմէճեան
30
Օննիկ Սիմոնեան
30
Ագապի Էքմէքճեան
30
Վարդան, Սիլվա Թաշճեան
30
Լիլի, Սեդա Կոստանեան
20
Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան
20
Տէր եւ Տկն. Պետրոս Սթամպուլեան
20
Շաքէ Հոռոմեան
20
Արփինէ Ատուրեան
20
Տէր եւ Տկն. Ալեք Ալթունեան
20
Տէր եւ Տկն. Նազարէթ Գալֆայեան
20
Տէր եւ Տկն. Գարեգին Մեծաւորեան
20
Զարուհի Ոսկերիչեան
20
Սոնա Քէսթէրլեան
20
Լիլի, Հրաչ Մկրտիչեան
20
Տէր եւ Տկն. Նազարէթ Էնէզեան
20
Տէր եւ Տկն. Օննիկ Մելիքեան
20
Տէր եւ Տկն. Պետրոս Շամմասեան
20
Յարութ, Վերա Թահմազեան
20
Անի Մուրատեան
10
Ատրինէ Ճելլալեան
10
Հայկազ Ազատեան
10
Անի Գլընճեան
10
Ռոզալին Թումայեան
10
Տէր եւ Տկն. Վիգէն Քէսթէրլեան
10
Տէր եւ Տկն. Ալպեռ Թիւթիւնճեան
10
Ευδοκία Πατσαλίδου
10
Անահիտ Կէօքճեան
10

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԵՑԷՔ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-Ի ԱՄԱՆՈՐԻ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԻՆ
25 Դեկտեմբեր 2014 ժամը 20:30, “Լեմոն Փարք” սրահին մէջ

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ԳՐԱՏԱԽՏԱԿ

ՕԳՈՍՏՈՍ-ՍԵՊՏ. 2014
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ԹԻՒ 48
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7
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1

Մարինէ ØՄանուշեան
ԼՈՒԾՈՒՄ ԽԱՉԲԱՌ ԹԻՒ 47-Ի
ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1. Սարհատ - աման -վին
2. Իր - գիր - ալ
3. Րաբբի - ներկել - ահ
4. Եր - ռետին
5. Այրել - ճպոտ
6. Հոն - իի - քամ
7. Երկ - ապ - կլթիկ - ԻՆ
8. Տր - քէն - իի - բարձր
9. Ես - տկար
10. Սռնակ - մէջք
11. Աղ - կոզակ - դա
12. Են - իր - իրաւացի
13. Կին - լալ
14. Ան - շիլ
15. Յակոբ Օշական ագի:

4

26 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 13.00
Աշնանային Ճաշ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի “Սօսէ” Մասնաճիւղ

5
6
7

29 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 20:00
Գրական երեկոյ՝ Ռուբէն Զարդարեան
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ
Համազգայինի Կիպրոսի “Օշական” Մասն.

8
9
10

01 ՆՈՅԵՄԲԵՐ
Բանակողներու հաւաք
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ
ՀՅԴ ԿԵՄ-ի Վարիչ Մարմին

11
12
13

08 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 20:00
Ժողովրդային Ընթրիք-Խրախճանք
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ
ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէ

14
15

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1. Հայաստանի մարզերէն - կողմնացոյցին սեւեռած կողմը - նաւակի թեւճակ (հակ.).
2. Հրապարակային արտայայտութիւն - տէր
բայի.
3. Առարկայ (հակ.) - այցելու.
4. Որսի կենդանի - ներքեւ, յատակ - տառի
անուն - կրկնուած գիրեր.
5. Բուռ (հակ.) - ամենամեծ կենդանին - երկու
ձայնաւորներ.
6. Գոյնզգոյն.
7. Ազդեցիկ (հակ.) - խորք, ընդերք - տառի
անուն.
8. Եւ (հակ.) - բայց.
9. Անհաստատ (հակ.) - դրան մուտք - քաջ.
10. Բան - համազգեստ - ստացական դերանուն.
11. Չոր պտուղ - կենալ նոյն կէտին վրայ.
12. Էական բայ - մեղքերու արձակում - փող.
13. Ձայն, գոչիւն - եկեղեցի - մուխ արձակել.
14. Զէնքի թիրախ - աղեղի արձակած սլաք - վիզ.
15. Իրերայաջորդ գիրեր (հակ.) - բարձրանալ,
կանգնիլ - առաջին թիւը - լեցուն (հակ.):

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1. Երկար կոթով մեծ դգալ - Աշոտ Ղուլեանի կոչումը.
2. Թել փաթթելու ձեռային գործիք - վարդապետ,
դասապետ - տապալի (թաւլու).
3. Վայրկեան - անասունի քիթ, բերան - 2400՝
այբուբենի տառերով (հակ.).
4. Ցաւի ճիչ - գուսանական նուագարան - անարժէք.
5. Ուժէ ինկած, վատուժ - վեցերորդ ձայնանիշը յոգնակերտ մասնիկ (հակ.) - կարմիր, բոսոր.
6. “Ոչ”ին հակառակ - հանքային համեմ - էական
բայ (հակ.).

úð²îºîð
23 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 20:00
Դասախօսութիւն՝ Արմենակ Թոքմաճեան
“Իւթիւճեան” սրահ - Տե՛ս էջ 20-ի ծանուցումը
Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակ

2
3

Պատրաստեց

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1. Սիրել - Եևեւան - այ
2. Արար - արտ - ղեկ
3. Սս
4. Բոյն - քեռկին
5. Արի - րոպէ - նոր - աբ
6. Տի - ռեհան - զա - օն
7. Գնել - կռիչ
8. Ետ - կիտ - ՐԱ - շա
9. Մարի - իլիկ - կապիկ
10. Կնճիթ - ակ - լա
11. Եան - իբր - դալ
12. Լլ - ակ - մացառ
13. Ետք - լի
14. Անձ - էգ
15. Վահան Միրաքեան:

1

19

7. Հողը մշակելու գործ - 7001՝ այբուբենի տառերով - էական բայ.
8. Տառի անուն - ցորէնը յարդէն զատելու տեղ
կամ գործիք - վնաս կրել.
9. 7009՝ այբուբենի տառերով - պաշտպանութեան ու մարտի գործիք - ասիկա - ձեռքի ու ոտքի ծայրամաս.
10. Անասունի կուզ - հունտ.
11. Փոքրացնող վերջածանց - թանկագին քար տառի անուն.
12. Հայոց 3-րդ ամիսը (Հոկտ.10 - Նոյ. 8) - աչք հօրաքրոջ կամ մօրաքրոջ զաւակ.
13. Անխելք - կրկնուած ձայնաւորներ - գունտ
ծայրով գաւազան.
14. Ամուսինը մահացած կին - տարի (հակ.).
15. Արցախի գետերէն - քուն, մրափ - արցունք
թափել:

15 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 19:00
Ինկա եւ Անուշ Արշակեաններ
Ստրովոլոսի Քաղաքապետարանի Սրահ
Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակ
19 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 20:00
Գրական երեկոյ՝ Մատթէոս Զարիֆեան
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ
Համազգայինի Կիպրոսի “Օշական” Մասն.
21 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 19:30
Սկաուտներու երդման արարողութիւն
ՀՄԸՄ-ի մարզադաշտին վրայ
ՀՄԸՄ - Հայ Երիտասարդաց Միութիւն
22 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 17:00
“Նանօր” Մանկական Կեդրոնի բացում
“Նարեկ” Վարժարան
Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակ
28 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 19:30
Խաղավայրի պաշտօնական բացում
ՀՄԸՄ - Հայ Երիտասարդաց Միութիւն

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ
Օհան, Լեւոն, Սեւակ Ուզունեանները եւ
Ռոպերթ, Թանիա Մանսուրեան ընտանիքը
շնորհակալութիւն կը յայտնեն բոլոր անոնց,
որոնք անձամբ, հեռաձայնով կամ փոխան
ծաղկեպսակի նուիրատըուութեամբ մասնակցեցան իրենց մօր եւ մեծ մօր՝

Եօլա Փափազեանի
մահուան սուգին եւ բաժնեցին իրենց վիշտը:

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ
Իփճեան, Արզումանեան եւ Էօճիւրեան
ընտանիքները շնորհակալութիւն կը յայտնեն բոլոր անոնց, որոնք անձամբ, հեռաձայնով կամ փոխան ծաղկեպսակի նուիրատըւութեամբ մասնակցեցան իրենց զաւակին,
եղբօր, հօր եւ մեծ հօր՝

Ժանոյ Իփճեանի
մահուան սուգին եւ բաժնեցին իրենց վիշտը:

07 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 12.00
Ուտելիքի Պազար - Տօնավաճառ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի “Սօսէ” Մասնաճիւղ
12 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 20:00
Զաւեշտի Երեկոյ - Café theatre
“Նարեկ” Վարժարանի հանդիսասրահ
Համազգայինի Կիպրոսի “Օշական” Մասն.
25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 20:30
Ամանորի Պարահանդէս
“Լեմոն Փարք” սրահին մէջ
ՀՄԸՄ - Հայ Երիտասարդաց Միութիւն
01 ՅՈՒՆՈՒԱՐ
Կաղանդ Պապան ակումբ կ՛այցելէ
ՀՄԸՄ - Հայ Երիտասարդաց Միութիւն
28 ՅՈՒՆՈՒԱՐ
Դասախօսութիւն
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ
Համազգայինի Կիպրոսի “Օշական” Մասն.
13 ՓԵՏՐՈՒԱՐ
Ս. Վալենթինի Երեկոյ - Ընթրիք
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ
Համազգայինի Կիպրոսի “Օշական” Մասն.
15 ՄԱՐՏ
Միջինքի Ճաշ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի “Սօսէ” Մասնաճիւղ
28 ՄԱՐՏ
Զատիկի Թէյասեղան
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի “Սօսէ” Մասնաճիւղ

20 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՕԳՈՍՏՈՍ-ՍԵՊՏ. 2014

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ՀՕՄ-Ի ԿԻՊՐՈՍԻ «ՍՕՍԷ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՃԱՇ
ՀՕՄ-ի ընկերուհիներուն պատրաստած
համեղ կերակուրներով
Կիրակի, 26 Հոկտեմբեր 2014, ժամը 13:00
ՀՄԸՄ-ՀԵՄի ակումբին մէջ
Արձանագրուիլ վարչութեան անդամներուն մօտ
մինչեւ 22 Հոկտեմբեր 2014
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար՝ 99539696

ՏԱՐԵԿԱՆ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ
Ի նպաստ
ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէութեան
Շաբաթ, 8 Նոյեմբեր 2014, ժամը 20:30
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ
Արձանագրուիլ մինչեւ 5 Նոյեմբեր, հեռ. 99202923

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԲԱՑՈՒՄ

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-Ի ԽԱՂԱՎԱՅՐԻՆ
Ներկայութեամբ
Հանրապետութեան Վսեմաշուք Նախագահ

ՆԻԿՈՍ ԱՆԱՍՏԱՍԻԱՏԻՍԻ
ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամներու
Եւ ՀՄԸՄ Պէյրութի Փողերախումբին
28 Նոյեմբեր 2014, ժամը 19:30
Պաշտօնական բացումէն ետք
տեղի պիտի ունենայ ընդունելութիւն

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Կիպրահայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակը
Համագործակցութեամբ
Կիպրոսի Պետական Համալսարանին
Ձեզ կը հրաւիրեն հայերէն լեզուով դասախօսութեան
«Մնալ կամ լքել. Սուրիահայութիւնը երկընտրանքի դիմաց»
Դասախօս՝
ԱՐՄԵՆԱԿ ԹՈՔՄԱՃԵԱՆ
Հետազօտող, Դոկտորականի թեկնածու
Tampere Խաղաղութիւն Ուսումնասիրութեան Հիմնարկ

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ 6-ՐԴ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԽԱՂԵՐ
«Համահայկական Խաղերի Համաշխարհային Կոմիտէ»ի գործադիր
մարմինը որոշած է ամառնային 6-րդ խաղերու թուականը՝ 2-13 Օգոստոս 2015: Կազմակերպութեան նախագահ Իշխան Զաքարեանի արտայայտութեամբ, այս խաղերը կը համընկնին Հայոց Մեծ Եղեռնի 100ամեակին եւ պիտի ընդգրկուին պետական միջոցառումներուն շարքին:
Կոմիտէն իր վերջին՝ 30 Մայիսի հերթական ժողովին, որուն կը մասնակցէր նաեւ Կիպրոսի ներկայացուցիչը՝ Յարութ Թահմազեան, որոշած է 7 նոր մարզաձեւեր աւելցնել աւանդական 10 մարզաձեւերուն
վրայ: Որոշուած է նաեւ խաղերու առիթով Երեւան հրաւիրել մասնակցող քաղաքներուն քաղաքապետերը:
Համահայկական 6-րդ ամառնային խաղերուն մասնակցիլ փափաքողները կրնան դիմել Կիպրոսի Յանձնախումբի հետեւեալ անդամներուն.
Յարութ Տէր Պետրոսեան
99965256
Ռազմիկ Տիգրանեան
96656121
Վիգէն Քէսթէրլեան
99646769

Հինգշաբթի 23 Հոկտեմբեր 2014 ժամը 20.00
Առաջնորդարանի «Իւթիւճեան» սրահին մէջ
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