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Երեւանի Ազատութեան հրապարակին վրայ 19 Յունիսի երեկոյեան սկսաւ «Ո՛չ թալանին»
քաղաքացիական նախաձեռնութեան հանրահաւաքը ընդդէմ ելեկտրական հոսանքի թանկացման: Հանրային Ծառայութիւնները Կարգաւորող Յանձնախումբը միաձայն կողմ քուէարկած էր 6.93 դրամով ելեկտրական հոսանքի սակագինի բարձրացման: Ցուցարարները պահանջեցին չեղեալ յայտարարել Յանձնախումբին այդ որոշումը:
«Այդ խաչը մենք պիտի չկրենք, մենք ունինք արժանապատուութիւն, կամք ու այդ կամքը
կոտրողներուն մենք պիտի կոտրենք: Ասիկա մեր երկիրն է, մենք ենք այստեղ որոշողը», յայտարարեցին «Ո՛չ թալանին» նախաձեռնութեան անդամները եւ որոշեցին նստացոյց սկսիլ
մինչեւ իշխանութիւններու պատասխանը: Տաս օր ետք նստացոյցը դեռ կը շարունակուէր:

Երեւան

2 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ

ՄԱՅԻՍ-ՅՈՒՆԻՍ 2015 ԱՐՁԱԳԱՆԳ

րը, կը գրաւէին նկարահանող սարքերու չիփերը:
Ոստիկանութեան նախնական տեղեկութիւններով` Բաղրամեան պողոտայի մէջ նստացոյցը
ցրուելու ընթացքին ոստիկանութեան բաժիններ
տարուած են 237 անձեր: Ոստիկանութենէն
«Ազատութեան» փոխանցեցին, որ բաժին տարւած անձերէն 7-ը դիմած է բժշկական օգնութեան, անոնցմէ 3-ը հիւանդանոց տեղափոխուած
է: Գործողութեան ընթացքին տուժած եւ վնասուած են 11 ոստիկաններ:
Երեկոյեան 237 բերման ենթարկուածներուն
մեծ մասը ազատ արձակուեցաւ: Մնացեալ մասնակիցները անոնց վերադարձին սպասեցին ԱԱզատութեան Հրապարակէն՝
զատութեան հրապարակին վրայ: Անոնք նշեԲաղրամեան Պողոտայ
ցին, որ պահանջը չեն փոխած` չեղեալ յայտաԱզատութեան հրապարակի նստացոյցը տեւեց րարել հոսանքի թանկացման որոշումը, բացի
մինչեւ ուշ գիշեր: Տեղի ունեցան բախումներ ոս- անկէ, կը պահանջեն ապօրինի գործած, բռնուտիկաններուն եւ ցուցարարներուն միջեւ: Կարգ թիւններ գործադրած ոստիկաններուն պատասմը ցուցարարներ ձերբակալուեցան:
խանատուութեան ենթարկել:
22 Յունիսի երեկոյեան ժամը 19:00-ին աւարտեցաւ ելեկտրականութեան թանկացման դէմ
պայքարի դուրս ելած «Ո՛չ թալանին» նախաձեռնութեան յայտարարած վերջին ժամկէտը, եւ ցուցարարները, հակառակ ոստիկանութեան նախազգուշացումներուն, քալեցին դէպի Բաղրամեան պողոտայ` նախագահական նստավայր,
«Ազատ, անկախ Հայաստան» վանկարկելով:
Երթին սկիզբէն վայրկեաններ առաջ ոստիկանները հաղորդեցին, որ հաւաքը անօրինական
է, եւ պահանջեցին զերծ մնալ անօրինականութենէն: Ցուցարարները ոստիկաններուն պատասխանեցին սուլոցներով: Ոստիկանները փակեցին փողոցը, եւ ցուցարարները, հանդիպելով
անոնց շղթային, որոշեցին նստիլ այդ փողոցին
Բողոքողները յայտարարեցին, որ մինչեւ երեմէջտեղը:
կոյեան ժամը 20:00 պիտի սպասեն, եւ եթէ իրենց
բոլոր ընկերները ազատ չարձակուին, իրենք անՈստիկանութիւնը բիրտ միջոցներու
հնազանդութեան նոր բողոք պիտի կազմակերկը դիմէ
պեն: Աւելի ուշ, քննչական մարմիններուն ներ23 Յունիսի առաւօտեան ժամը 5:30-ին ոստի- կայացած բոլոր անձերը հարցաքննուելէ ետք
կանութիւնը ֆիզիքական ուժի եւ ջրցան մեքե- ազատ արձակուեցան:
նաներ գործադրելով ցրուեց ելեկտրականութեան
23 Յունիսի երեկոյեան ժամը 6:00-ին Ազատութանկացման դէմ «Ո՛չ թալանին» նախաձեռնու- թեան հրապարակին վրայ տեղի ունեցաւ «Ո՛չ
թեան կազմակերպած խաղաղ բողոքի ցոյցը թալանին» նախաձեռնութեան հերթական նստաԲաղրամեան պողոտային մէջ:
ցոյցը` մեծ թիւով ցուցարարներու ներկայուՆախքան գործողութիւնը սկսիլը ոստիկան- թեան: Նախաձեռնողները որոշեցին դարձեալ
ները մօտեցան «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի ուղղուիլ Բաղրամեան պողոտայ` նախագահակայանին` ուղիղ սփռում իրականացնող կազմին կան նստավայր, ունենալով մէկ եւ միակ պաեւ պահանջելով ազատել միջանցքը` քաշքշեցին հանջ` կասեցնել ելեկտրականութեան սակերու
եւ տեղահան ըրին ու վնասեցին ուղիղ սփռող թանկացման որոշումը: Ցուցարարները ընտրեհամակարգը: «Ազատութիւն»-ը տեղեկացուց, որ ցին 9 հոգինոց պատուիրակութիւն մը, որ պիտի
այնուհետեւ յարձակում սկսաւ լրագրողներուն երթար նախագահական նստավայր` հանդիպում
վրայ` այս գործին մէջ աչքի ինկած էին քաղա- ունենալու նախագահ Սերժ Սարգսեանի հետ,
քացիական հագուստներով մարդիկ: Անոնք թի- հանդիպումը ուղիղ եթերով հեռարձակուելու
րախաւորուած կը յարձակէին լրագրողներուն պայմանով: Հանդիպումը տեղի չունեցաւ:
վրայ, կը ջարդէին տեսանկարահանող գործիքնե-
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Ըստ «Երկիր»-ին, պատգամաւորներ Էտմոն
Մարուքեան եւ Նիկոլ Փաշինեան կոչ ուղղած էին
յայտնի դէմքերու եւ պատգամաւորներու` երթալու Բաղրամեան պողոտայ, եւ պատ կազմելու
ցուցարարներուն եւ ոստիկանութեան միջեւ`
արիւնահեղութիւնը կանխելու համար: Կոչին
անմիջապէս արձագանգեցին պատգամաւորներ
Աղուան Վարդանեան, Արծուիկ Մինասեան, Ալեքսանտր Արզումանեան եւ Թեւան Պօղոսեան:
Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան քարտուղար Աղուան Վարդանեան խօսելով Բաղրամեան փողոցին մէջ շարունակուող բողոքի ցոյցին
մասին, նշեց. «Առաջին օրուան իրադարձութիւնները նկատի ունենալով` երեքշաբթի խումբ մը
պատգամաւորներու, մտաւորականներու, դերասաններու, երգիչներու եւ հանրածանօթ անձնաւորութիւններու նախաձեռնութեամբ որոշուեցաւ
ներկայ ըլլալ Բաղրամեան պողոտային վրայ եւ,
իբրեւ մարդկային պատ, կանգնիլ ցուցարարներուն եւ ոստիկաններուն միջեւ` փորձելով կանխել հաւանական առճակատումը: Գիշերը ժամը
1:00-էն մինչեւ առաւօտեան 10:00-ը այնտեղ
եղանք: Փառք Աստուծոյ, երկու կողմէն ոչ մէկ
սադրանք կամ այլ տիպի գործողութիւններ

եղան` դրսեւորելով զսպուածութիւն:
«Ակնյայտ է, որ կայ երիտասարդ, գիտակից,
իրենց իրաւունքներուն, իրենց երկրին տէր զգացող քաղաքացիներու բազմութիւն մը, որ կը փորձէ իր իրաւունքներուն տիրանալ: Կը կարծեմ, որ
երկու կողմերն ալ` ե՛ւ ցուցարարները, ե՛ւ իշխանութիւնը, կը կարենան միջանկեալ լուծումով մը
ելք գտնել իրավիճակէն: Յստակ է նաեւ, որ առճակատումը, բախումը կամ բռնութիւնները ձեռնտու չեն նախ եւ առաջ մեր երկրին եւ պետականութեան»:

Իրազեկման երթ

Երեւանի Ազատութեան հրապարակին վրայ
24 Յունիսի երեկոյեան սկսաւ «Ո՛չ թալանին»
քաղաքացիական նախաձեռնութեան իրազեկման երթը, որուն մասնակիցները Հիւսիսային
պողոտայով, Հանրապետութեան հրապարակով, Ամիրեան փողոցով եւ Մաշտոցի պողոտայով
հասան Բաղրամեան, ուր միացան նստացոյց
ընող բազմաթիւ քաղաքացիներուն:
Գործիչները նաեւ կոչ ուղղեցին քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններուն լքելու ցուցարարներու շարքերն ու սադրանքներ չընելու: Այդ
ոստիկաններու լուսանկարները տարածուեցան
ցուցարարներու շրջանին մէջ, որպէսզի վերջիններս զգօն ըլլան:

Վարչապետ. «Ձեր Ոճը Յաջողութեան
Չի Հասցներ»

«Կառավարութիւնը չ՛ուզեր սակի բարձրացում, բայց կառավարութիւնը պարտաւոր է հաշւի նստիլ առարկայական իրականութեան հետ»,
ըսաւ վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան Հայաստանի կառավարութեան 25 Յունիսի նիստին`
նշելով վերջին տարիներու ջուրի սակաւութիւնը,
աթոմակայանի կարգ մը սարքերու անակնկալ
խանգարումը, վերջին երեք տարիներուն ազգային դրամանիշի արժեզրկումը: «Չեմ բացառեր,
որ չարաշահումներ եղած են», ըսաւ ան:
Յովիկ Աբրահամեան յայտնեց, որ նախագահ
Սերժ Սարգսեանի հետ խորհրդակցելէ ետք որոշւած է, որ իբրեւ հոսանքի սակի բարձրացման
փոխհատուցում` 105 հազար ընտանիքներու
տարեկան յաւելեալ վճարուի 24 հազարական
դրամ ընկերային նպաստ:
Վարչապետը նաեւ նշեց, որ ցուցարարներու
այդպիսի ոճի դրսեւորումը յաջողութիւններու
պիտի չյանգեցնէ. «Նման ոճը յաջողութիւն պիտի
չբերէ, կ՛առաջարկեմ ըլլալ կառուցողական: Փակելով կեդրոնական փողոցներէն մէկը եւ խանգարելով մեր քաղաքացիներուն ազատ տեղաշարժը` կը խախտեն մեր սահմանադրութիւնը:
Կոչ կ՛ընեմ քաղաքացիներուն` բանալու Բաղրամեան պողոտան, վերադառնալու կառուցողական դաշտ եւ միասին քննարկելու բոլոր խնդիրները», յայտարարեց Աբրահամեան:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
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«Ո՛չ թալանին» նախաձեռնութեան անդամ
Վաղինակ Շուշանեան «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանին հետ զրոյցի մը ընթացքին ըսաւ,
որ ցուցարարները չեն պատրաստուիր անսալու
վարչապետ Յովիկ Աբրահամեանի` Բաղրամեան
պողոտան բանալու կոչին. «Աբրահամեանի խօսքը մեզի համար ընդհանրապէս նշանակութիւն
չունի: Այդպիսի գաւազանով մարդ արդէն երկար
ժամանակ է չեմ գիտեր, այդպիսի մարդ չկայ, որ
համակարգէ եւ ղեկավարէ կառավարութիւնը:
Մեր պահանջը կը տեսնէք ո՛ւր է, մինչեւ ո՛ւր պիտի բարձրանայինք, չձգեցին: Այնպէս որ, ընդհանրապէս ի՛նչ խօսած է այդ անձնաւորութիւնը` նշանակութիւն չունի»:

շարունակել պայքարը` մինչեւ ներկայացուած
պահանջներու իրագործում, ինչ որ աւելի սրեց
մթնոլորտը:
Երեւանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպեան, դիմելով նստացոյցի դիմած ցուցարարներուն, յորդորեց անյապաղ դադրեցնել «անօրի—
նական գործողութիւնները եւ լքել Բաղրամեան
պողոտան»:
«Հակառակ պարագային ոստիկանութիւնը
պիտի կիրարկէ ֆիզիքական ուժ», ըսաւ Օսիպեան եւ աւելցուց. «Ինչպէս կը տեսնենք բոլորս,
ձեր մէջ կան սադրիչներ, որոնք կը դրդեն ձեզ
անօրինական գործողութիւններ կատարելու:
Ոստիկանութիւնը կը յորդորէ ձեզ դադրեցնել
անօրինական գործողութիւնները»:
Ցուցարարները սուլոցներով արձագանգեցին
անոր յայտարարութեան:

Ոստիկանական Ուժերու Կուտակում

Ոստիկանապետ. «Եղէք Խաղաղ,
Եւ Ամէն Ինչ Բնական Կ՛ըլլայ»

25 Յունիսի առաւօտեան կանուխ Բաղրամեան պողոտայ հասաւ ոստիկանապետ Վլատիմիր Գասպարեան: Ան ցուցարարներուն կոչ ուղղեց «ըլլալու խաղաղ»` նշելով, որ այդ պարագային «ամէն ինչ բնականոն կ՛ըլլայ»: Լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին անդրադառնալով
ոստիկաններու կարգ մը բռնութիւններուն`
Գասպարեան ըսաւ. «Ծառայողական քննութիւն
կ՛ընթանայ: Յատուկ քննչական ծառայութեան
մէջ քրէական գործ յարուցուած է, թէ հարցը ի՛նչ
է: Իսկ ո՞վ ըսաւ, որ չեն կրնար թերութիւններ եւ
սխալներ ըլլալ, կարեւորը, թէ ինչպէ՛ս կը տեսնես ատիկա եւ ինչպէ՛ս կը լուծես»:

Օսիպեան. «Ոստիկանութիւնը պիտի
վերականգնէ հասարակական կարգը

28 Յունիսի երեկոյեան Բաղրամեան պողոտային վրայ կուտակուած էին մեծաքանակ
ոստիկանական ուժեր: Ինչպէս յայտարարած էին
Հայաստանի ոստիկանապետ Վլատիմիր Գասպարեան եւ Երեւանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպեան, իրաւապահները կը պատրաստուէին ֆիզիքական ուժ գործադրել այն ցուցարարներուն նկատմամբ, որոնք չեն անսացած
«Ո՛չ թալանին» նախաձեռնութեան անդամներու
կոչին եւ կը շարունակեն մնալ Բաղրամեան
պողոտային վրայ:
Լարուած իրավիճակ էր նաեւ Երեւանի Ազատութեան հրապարակին վրայ, ուր Բաղրամեան
պողոտայէն եկած «Ոչ թալանին» նախաձեռնութեան անդամները մեղադրեցին Բաղրամեանի
մէջ մնացածները` շարժումը քաղաքականացնելու մէջ:
Բողոքի շարժումին փոքր մասը` «Ոչ թալանին» նախաձեռնութեան անդամներուն հետ
եկած էր Ազատութեան հրապարակ, իսկ ցուցարարներու մեծ մասը մնացած էր Բաղրամեան
պողոտային վրայ:
Քաղաքացիները հանրային քննարկում կատարեցին` որոշելու հետագայ քայլերը: «Մեր
պայքարը կը շարունակուի, մեր պայքարը սկսած
է այստեղ, այստեղ ալ պիտի շարունակուի: Այստեղ ղեկավարի հարց չկայ, մենք բոլորս հասկցող, գիտակից մարդիկ ենք, հաւաքուած ենք
խնդիրի մը շուրջ` ամբողջովին կասեցնելու սակի
բարձրացումը», յայտարարեց գործիչներէն մէկը:
Դիմելով նախագահ Սերժ Սարգսեանին` ան
նշեց. «Յարգելի՛ նախագահ, ձեր ըսածը լուծում
չէ, մեզի հաշուեքննութիւն պէտք չէ, մեզի պէտք
է ամբողջովին կասեցնել սակի բարձրացումը:
Մեզի պէտք չեն ազգամիջեան բախումներ: Մեր
ցոյցը, մեր երթը խաղաղ է: Այսօր, եթէ ոստիկաններուն հետ բախում տեղի ունենայ, այդ բոլորէն
ոչ մէկ շահ կ՛ըլլայ: Ազգամիջեան բախումներ մեզի պէտք չեն, մեզի պառակտում պէտք չէ»:

Կիրակի 28 Յունիսին, Երեւանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպեան ուղիղ եթերով յայտարարեց, որ ժամը 23:00-էն ետք Երեւանի Բաղրամեան պողոտային վրայ տեղի ունեցող ցոյցը
անօրինական է, Օսիպեան պնդեց, որ ոստիկանութիւնը կրնայ հասարակական կարգը վերականգնել, սակայն չի ցանկար «աւելորդ լարուածութիւն» ստեղծել: Ան կարծիք յայտնեց, որ հաւաքի մասնակիցներուն մեծ մասը ունի «արդար
պահանջներ», սակայն կան մարդիկ` «հասարակական կազմակերպութիւններ, անհատ քաղաքացիներ», որոնք այդ բոլորը կ՛օգտագործեն եւ
կը փորձեն «ուրիշ ուղիով տանիլ» ամէն ինչ:
Պայքարը կը շարունակուի
«Ո՛չ թալանին» նախաձեռնութիւնը 30 ՅունիԶօրաշարժ... ու պառակտում
սին քննարկեց, թէ պէ՞տք է ընդունիլ նախագահ
Ելեկտրականութեան հոսանքի սակի բարձ- Սերժ Սարգսեանի հետ հանդիպման առաջարկը,
րացման դէմ պայքարող ցուցարարները եւ թէ՞ ոչ: Նախաձեռնութեան անդամները անգամ
անոնց աջակցող քաղաքացիները նոյն օրը հա- մը եւս պնդեցին, որ նախագահին առաջարկած
ւաքուեցան Բաղրամեան պողոտային մէջ, ուր
ժամը 18:00-ին նախաձեռնութիւնը համազգային
զօրաշարժ յայտարարած էր, որուն ընթացքին
պիտի քննարկուէին նախագահ Սերժ Սարգըսեանի առաջարկները` ելեկտրականութեան հոսանքի սակի վերաբերեալ:
Նախագահի առաջարկներուն «Ո՛չ թալանին»
նախաձեռնութիւնը կը պատրաստուէր վերջնական պատասխան տալ նախորդ երեկոյեան`
համընդհանուր քննարկումներէ ետք: Սակայն
տեղի ունեցաւ անսպասելին: Կազմակերպողներու շարքերուն մէջ յառաջացաւ պառակտում, որուն իբրեւ հետեւանք նախաձեռնութեան համակարգող խորհուրդէն խումբ մը ուղղուեցաւ դէպի
օփերա, իսկ ցուցարարներուն մեծամասնութիւնը
մնաց Բաղրամեան պողոտային վրայ եւ որոշեց
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լուծումը զիրենք չի բաւարարեր, այսուհանդերձ,
անընդհատ Բաղրամեան պողոտան փակ պահելով եւս հարցին լուծում չեն տեսներ: Կը շարունակեն պայքարիլ, եւ եթէ հաշուեքննութեան արդիւնքները չգոհացնեն, կը խոստանան կրկին
փողոց փակել:
Բաղրամեան պողոտայէն ցուցարարներու
մէկ մասը «Ազատութեան» հրապարակ տեղափոխելով` «Ո՛չ թալանին» նախաձեռնութիւնը կը
յայտարարէ, որ առայժմ կը հրաժարի նստացոյցէն. կը պայքարին նոր ռազմավարութեամբ,
կը ձեւաւորուին աշխատանքային խումբեր,
որոնք, հաւանական է` նախագահի առաջարկով
մասնակցին հաշուեքննական աշխատանքներուն:
Յունիս 30-ի կէսօրին «Ո՛չ թալանին» նախաձեռնութեան անդամները վերադարձան Բաղրամեան պողոտայ:

«Բաղրամեանում Պայքարը
Շարունակողները Մեր Ընկերներն Են».
«Ոչ Թալանին» Նախաձեռնութիւն

«Ոչ թալանին» նախաձեռնութեան անդամները երբեք չեն վարկաբեկած Բաղրամեան պողոտային վրայ մնացած ցուցարարները։ 30 Յունիսին այս յայտարարութիւնը կատարած են «Ոչ
թալանին» նախաձեռնութեան անդամները:
«Այս ընթացքում շատերը փորձում էին մեր

անունից վարկաբեկել Բաղրամեանում գըտնուողներին, բայց նրանք մեր ընկերներն են,
մենք էլ կանգնում ենք նրանց կողքին, խնդրում
ենք՝ մեր անունից նման յայտարարութիւններ
չանել, որ Բաղրամեանում գտնուողները սադրիչներ են եւ այլն, նման բան չկայ», ըսած է նախաձեռնութեան անդամ Արթուր Քոչարեան:
Նախաձեռնութեան անդամները նշած են, որ
հիմա իրենք կը կանգնին Բաղրամեանի վրայ
գտնուողներուն կողքին, սակայն անգամ մը եւս
նշած են, որ իրենց պայքարը այլ՝ իրաւական
մակարդակի վրայ պիտի շարունակեն։ Անոնք
հաստատած են, որ երբեք չեն բաւարարուած նախագահ Սերժ Սարգսեանի յայտարարութեամբ՝
Հայաստանի Ելեկտրականութեան ցանց ընկերու
-թեան մէջ հաշուեքննութիւն կատարելու առընչութեամբ։
«Ոչ թալանին» նախաձեռնութեան անդամ Արտուշ Չիբուխչեան հաստատած է, որ իրենք պայքարը պիտի շարունակեն։ «Մենք չենք բաւարարուել, մեր ոչ մի պահանջը լիարժէք չի կատարուել, հետեւաբար մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք: Մենք մեր պայքարը շարունակելու
ենք թէ փողոցում, թէ իրաւական
հարթութեան մէջ: Մենք մեր թիմով
գնալու ենք Բաղրամեան, կանգնելու
ենք ժողովրդի կողքին, փորձելու ենք
միասին լուծումներ գտնել», յայտնած է
ան:

Յունիս 30-ի դրութեամբ Բաղրամեան պողոտային վրայ գըտնըւող ցուցարարները կը շարունակեն ցոյցը եւ իրենց պայքարի յառաջիկայ հեռանկարներուն
վերաբերեալ հանրային քննարկումներ կը կազմակերպեն:

4 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ՇԱՏ ԿԱՐԵՒՈՐ Է, ՈՐ ՇԱՐԺՈՒՄԸ
ՄՆԱՅ ԻՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ, ՄԱՔՈՒՐ
ՇՆՉԱՌՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ
Ազգային ժողովի ՀՅԴ
խմբակցութեան քարտուղար
Աղուան Վարդանեան «Կազմակերպուած քաոս» եզրով
բնութագրած է երեւանեան
վերջին օրերու իրադարձութիւնները եւ աւելցուցած, որ
նախօրէին այդ կազմակերպուածութիւնը նուազած է:
Հաւանական զարգացումներու մասին
լրագրողներու հարցումին պատասխանելով Աղւան Վարդանեան, որ օրեր շարունակ ցուցարարներուն կողքին էր այլ պատգամաւորներու հետ,
դիտել տուած է. «Զուտ էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացումէն զատ, այս օրերու իրադարձութիւնները նաեւ մէկ այլ էական հարցի մասին
կը վկայեն: Մեծ անվստահութիւն կայ ոչ միայն
իշխանութեան, այլ նաեւ քաղաքական համակարգի հանդէպ՝ ընդհանրապէս: Պէտք են արմատական քայլեր, որոնք այդ անջրպետը կը վերացնեն», յայտնած է ան։
Նախօրէին տեղի ունեցած իրադարձութիւնները գնահատելով՝ Աղուան Վարդանեան նկատել
տուած է, որ մէկ բան յստակ է՝ բողոքի ցոյցերու
ղեկավարութիւն եւ կազմակերպուածութիւն
չկայ, ինչ որ նոր երեւոյթ է: «Գուցէ սա լաւ է, եւ
աւելի շատ սա կը յիշեցնէ կազմակերպուած քաոս: Ցաւօք, երէկ այս կազմակերպուածութիւնը
նուազեցաւ: Նման իրավիճակներու մէջ ասպարէզ կը նետուին, այս ամէնը կը փորձեն իրենց
շահերուն համար օգտագործել այն ուժերը,
որոնք չունին որեւէ յենարան, այլ զուտ փոքր
խումբեր են: Քաղաքական ուժերը, կը կարծեմ,
մինչ այս պահը խոհեմ գտնուած են: Որեւէ քաղաքական ուժ չի կրնար այս պահուն շարժումը
դէպի իրեն քաշել, այդ սխալ կ՛ըլլայ: Եւ շատ կարեւոր է, որ շարժումը մնայ իր նախնական, մաքուր շնչառութեան մէջ», ըսած է Վարդանեան:

ԱՐԱՄ Ա. ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ԱՆՍԱԼՈՒ
ԿՈՉ Կ՛ԸՆԷ ԵՐԵՒԱՆԻՆ

Կիրակի, Յունիս 28-ին, եկեղեցական արարողութեանց աւարտին, Անթիլիասի Սրբոց Նահատակաց մատրան մէջ, Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը հանդիսաւորապէս վառեց Համահայկական 6-րդ խաղերու ջահը եւ բարի երթ ու յաջողութիւն մաղթեց կազմակերպիչներուն եւ մարզիկներուն:
Հանդիսութեան ընթացքին արտասանած իր
խօսքին մէջ, Արամ Ա. կաթողիկոս անդրադարձաւ Հայաստանի մէջ վերջին անցուդարձերուն եւ
իր մտահոգութիւնը արտայայտեց, որովհետեւ
«նման դէպքեր մեզ կը շեղեն մեր համազգային
նպատակներէն ու պահանջներէն՝ հայրենիքի
հզօրացում, միասնականութեան ամրապնդում եւ
մեր ազգային պահանջատիրութեան նոր թափ
տալու անհրաժեշտութիւն: Այս հանգրուանին
հարկ է, որ Հայաստանի ղեկավարութիւնը լսէ
զինք ընտրած ժողովուրդը եւ անոր սպասումներն ու կարիքները, իսկ ժողովուրդը իր կարգին
լսէ իր կողմէ ընտրուած պատասխանատուներուն մտահոգութիւններն ու մօտեցումները»:

ՄԱՅԻՍ-ՅՈՒՆԻՍ 2015 ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ԱՐՑԱԽԸ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻՆ
ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼԸ ԱՆՀՆԱՐ է
Յունիս 19-ին, Երեւանի
մէջ ընթացող ՆԱԹՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի
«Rose-Roth» 89-րդ սեմինարի
ընթացքին, ԵԱՀԿ Մինսկի
խումբի նախկին ֆրանսացի
համանախագահ Ժագ Ֆոր
յայտարարած է, որ անհնար է
Արցախը Ատրպէյճանին վերադարձնել:
Ան յիշեցուցած է, որ Ղարաբաղի բնակչութիւնը հայկական է, եւ անիկա չ՛ուզեր իր կարգավիճակը փոխել. «Սա իմ անձնական համոզումն է,
բայց պարզ է, որ նշուած արդիւնքը պէտք է
ազատ կամքի արտայայտութեամբ ամրապընդուի: Ես անձամբ, յոյս ունիմ, որ անիկա հնարաւոր կ՛ըլլայ», ըսած է Ֆոր:
Մինսկի նախկին համանախագահը յստակացուցած է, որ մինչ Ատրպէյճան կը կեդրոնանայ
միայն մէկ՝ տարածքային ամբողջականութեան
սկզբունքին վրայ, Հայաստան կը հիմնուի բոլոր
երեք սկզբունքներուն՝ ուժ չկիրառելու, ազգերու
ինքնորոշման իրաւունքի եւ տարածքային ամբողջականութեան պահպանման վրայ:
«Ղարաբաղի հարցի պարագային պէտք է քաղաքական կամքի եւ փոխզիջումներու մթնոլորտ
ըլլայ: Կայ լարուածութեան մեծացման վտանգ»,
ըսած է նախկին համանախագահը:

ԵՒՐՈԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԿՈՉ Կ՛ԸՆԷ

Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ Յունիս 10-ին Եւրոխորհրդարանի
լիագումար նիստին քուէարկութեան դրուած է
Թուրքիոյ մասին 2014-ի տարեկան զեկոյցը:
Զեկոյցին նախաբանին մէջ յատուկ կէտով մը
կը նշուի՝ «Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեակին նուիրուած Ապրիլ 15, 2015ի բանաձեւը»:
Յատկանշական է, որ 2005-էն ետք, երբ Թուրքիա Եւրոմիութիւն մուտքի թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստացաւ, Հայոց Ցեղասպանութեան
հարցը չէր ներառուած տարեկան այս զեկոյցներուն մէջ: Պէտք է նշել, թէ վերոյիշեալ բանաձեւին մէջ յստակ պահանջք կայ Թուրքիայէն
առերեսուելու իր անցեալին հետ՝ ճանչնալով Հայոց Ցեղասպանութիւնը:
Զեկոյցին մէջ տեղ գտած յօդուած թիւ 49-ին
ԳԵՐՄԱՆԻԱ ՉԻ ՓԱՓԱՔԻՐ ՄԻՆՍԿԻ
մէջ
կը կրկնուի վերջին տարիներու կոչը ՀայասԽՈՒՄԲԻՆ ԱՆԴԱՄ ԸԼԼԱԼ
տանի եւ Թուրքիոյ՝ դիւանագիտական կապ
Գերմանիա չի փափաքիր
ստեղծելու, եւ առանց նախապայմաններու բաանդամ ըլլալ ԵԱՀԿ Մինսկի
նալու երկու երկիրներուն միջեւ սահմանը:
խումբին եւ միշտ հաստաԵւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբի նախատած է, որ կ՛աջակցի այդ
գահ Գասպար Կարապետեան ըսաւ, որ Եւրոխորխումբի կատարած աշխահրդարանը անգամ մը եւս փաստեց, թէ Թուրքիոյ
տանքներուն: 11 Յունիսին
սպառնալիքներուն ենթակայ չէ, փաստօրէն անայս յայտարարութիւնը կատեսելով Թուրքիոյ Եւրոպական Միութեան հարտարած է Հայաստանի մէջ
ցերու եւ գլխաւոր բանակցող նախարար Վոլքան
Գերմանիոյ դեսպան Ռայնըր Մորել՝ պատասխաՊոզքըրի խօսքերը, թէ Թուրքիա պիտի չընդունի
նելով լրագրողներու հարցումին, թէ ի՛նչ է Գերզեկոյցը, եթէ անոր մէջ նշուած ըլլայ Հայոց Ցեմանիոյ դիրքորոշումը ատրպէյճանական այն
ղասպանութիւնը:
առաջարկին նկատմամբ, որուն համաձայն,
պէտք է ընդլայնել Մինսկի խումբի ձեւաչափը,
ԼԻՒՔՍԵՄՊՈՒՐԿ ՃԱՆՉՑԱՒ
բանակցային գործընթացին մէջ ներառելով նաեւ
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Գերմանիան:
Արձագանգելով այն դիտարկման, թէ Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքել նախապէս յայտարարած էր, թէ Գերմանիան կ՛ուզէ աշխոյժ դերակատարութիւն ունենալ ղարաբաղեան հարցին վերաբերող բանակցային գործընթացին մէջ՝
դեսպանը պատասխանած է, որ հաւանաբար
Գերմանիոյ վարչապետին արտայայտութիւնը
այլ կերպով մեկնաբանուած կամ ընկալուած է։

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ ԱՄՆ ԴԵՍՊԱՆԸ
«1915»Ի ՄԱՍԻՆ
ԱԶԱՏ ԽՕՍԵԼՈՒ ԿՈՉ ԸՐԱԾ Է
Թուրքիոյ մէջ ԱՄՆ դեսպան Ճան Պես դիւանագիտական լուրերու թղթակիցներու հետ հանդիպման ընթացքին անդրադարձած է
նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան եւ հայ-թրքական յարաբերութիւններուն
առընչուող հարցերուն:
Ըստ թրքական մամուլին, դեսպանը յայտնած
է, որ Թուրքիա եւ Հայաստան պէտք չէ կեդրոնանան տարուան միայն մէկ օրուան վրայ, ակնարկելով Ապրիլ 24ին:
«Կարեւոր է, որ բոլորս կեդրոնանանք այն աշխատանքին վրայ, որ պէտք է կատարուի տարւան միւս օրերուն: 1915 թուականին տեղի ունեցած իրադարձութիւններուն մասին ազատ խօսիլը կարեւոր ազդեցութիւն կրնայ ունենալ Թուրքիոյ եւ Հայաստանի յարաբերութիւնները բնականոնացնելու ջանքերուն վրայ», նշած է ան:

Լիւքսեմպուրկի խորհրդարանը, Մայիս 6-ին
միաձայնութեամբ պաշտօնապէս ճանչցաւ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը։
Այս քայլով Լիւքսեմպուրկի խորհրդարանը
յարգանքի տուրք մատուցանելով Ցեղասպանութեան զոհերուն՝ յստակացուց, որ դար մը առաջ,
Օսմանեան կայսրութեան մէջ հայերու դէմ իրագործուած ոճիրը ցեղասպանութիւն է։
Լիւքսեմպուրկի խորհրդարանը նաեւ կոչ ուղղեց Թուրքիոյ իշխանութիւններուն առերեսուելու
սեփական պատմութեան հետ, միաժամանակ՝
դրուատելով Թուրքիոյ ղեկավարներուն կողմէ
հնչած «ցաւակցական» յայտարարութիւնները։
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար
Էդուարդ Նալբանդեան այս մասին յայտարարեց,
որ Հայաստան կ՛ողջունէ Լիւքսեմպուրկի երեսփոխանական պալատին կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան բանաձեւի վաւերացումը:
Յաջորդ օր՝ Մայիս 7-ին, Թուրքիա տուն կանչեց Լիւքսեմպուրկի մօտ իր դեսպանը։

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ

ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՄԱՅԻՍ-ՅՈՒՆԻՍ 2015

ԱՄՆ ԾԵՐԱԿՈՅՏԻՆ ՄԱՅԻՍ 7-Ի
ՆԻՍՏԸ ՍԿՍԱՒ ԱՐԱՄ Ա.
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԱՂՕԹՔՈՎ

Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտի 7 Մայիսի նիստը սկսած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա.
կաթողիկոսին աղօթքով, որով ան Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերուն նկատմամբ արդարութեան կոչ ուղղած է՝ նշելով. «Արդարութիւնը Աստուծոյ նուէրն է ու անոր խախտումը Աստուծոյ
դէմ մեղք մըն է»։
Արամ Ա. կաթողիկոս Միացեալ Նահանգներու
Ծերակոյտին մէջ հանդիպում ունեցած է նաեւ
Ռոտ Այլընտէն ընտրուած ծերակուտական Ճեք
Ռիտի եւ դեմոկրատ փոքրամասնութեան ղեկավար Հերի Ռիտի հետ։

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ՈՃԻՐ Է.
ՅԱՅՏԱՐԱՐԵՑ ԱՐԱՄ Ա.
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

նաչում կը պահանջենք, այլեւ՝ հատուցում: Ներումը քրիստոնէական հաւատքին մաս կը կազմէ. սակայն ներում կը շնորհուի, երբ Թուրքիան
կ՛ընդունի ճշմարտութիւնը եւ այս ձեւով երկու
ժողովուրդներու հաշտութեան առաջնորդող ճամբան կը բանայ»։
Վեհափառ հայրապետին պատգամը յաճախակի ծափահարութիւններով ընդհատուեցաւ, իսկ
աւարտին, ներկայ ժողովուրդը յոտընկայս ծափողջոյններով գնահատեց իր սրտի թարգմանը
հանդիսացող հայրապետին խօսքերը:
Արարողութեան ընթացքին խօսք առաւ նաեւ
ՀՀ նախագահը, որ իր կարգին ողջունեց վերջին
շրջանին Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման
գծով գործնական քայլի դիմած երկիրները եւ կոչ
ուղղեց, որ միջազգային համայնքը ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ու վերականգնէ հայ ժողովուրդի արդար իրաւունքները:
Խօսք առնելով՝ Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց
կաթողիկոսը շեշտեց Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման հրամայականը եւ երախտագիտութիւն յայտնեց բոլոր այն երկիրներուն, որոնք
իրենց զօրակցութիւնը յայտնած են հայ ժողովուրդին՝ թէ՛ մարդասիրական օգնութեան ճամբով եւ թէ ճանչնալով Հայոց Ցեղասպանութիւնը:
Արարողութեան ներկայ էին Քոնկրեսի անդամներ, եկեղեցական ներկայացուցիչներ եւ Միացեալ Նահանգներու զանազան շրջաններէ եկած
հայորդիներ:

ԱՐԱՄ Ա. ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ ՆԱԽԿԻՆ
ԴԵՍՊԱՆ ՃԱՆ ԷՎԸՆԶԸ

5

եւ օրինակ հանդիսացաք ու եղաք ճշմարտութեան դեսպանը»:

ԱՐԱՄ Ա. ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ
ՔԱՆԱՏԱՅԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ

Յունիս 3ին, Արամ Ա. կաթողիկոս Օթթաուայի
մէջ, հանդիպում ունեցաւ Քանատայի վարչապետ Սթիւըն Հարփըրի հետ:
Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով, կաթողիկոսը իր գնահատանքը յայտնեց
Քանատայի ժողովուրդին ու կառավարութեան՝
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման գծով
իրենց որդեգրած յստակ կեցուածքին համար:
Վեհափառ հայրապետը նաեւ իր մտահոգութիւնը
յայտնեց ընդհանրապէս Միջին Արեւելքի ու յատկապէս Սուրիոյ մէջ տիրող կացութեան եւ կոչ
ուղղեց Քանատայի պետութեան աւելի գործօն
կերպով օժանդակելու սուրիական տագնապի
լուծման ու քրիստոնեայ համայնքներու պաշտպանութեան:
Հանդիպումի աւարտին, հայրապետը Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան «Իշխան»
շքանշանով պարգեւատրեց Սթիւըն Հարփըրը, առ
ի գնահատանք հայ ժողովուրդի արդար դատին
նկատմամբ անոր ցուցաբերած զօրակցութեան:

ՊԵԼՃԻՔԱՅԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ
ՃԱՆՉՑԱՒ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

«Եթէ նոյնիսկ Ցեղասպանութիւն բառը միջազգային օրէնքի բառամթերքին մաս չէր կազմեր
1915-ին, ապա այն, ինչ պատահեցաւ հայ ժողովուրդին, օսմանեան թուրք կառավարութեան
կողմէ, ցեղասպանութիւն էր իր նպատակով եւ
իր մեթոտներով. այլ խօսքով, ոճիր՝ ընդդէմ
մարդկութեան», Մայիս 7-ի երեկոյեան հաստատեց Արամ Ա. կաթողիկոս, Ուաշինկթընի Ազգային Մայր տաճարին մէջ, ԱՄՆ փոխնախագահ Ճօ
Պայտընի, ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեանի, Գարեգին Բ. կաթողիկոսի եւ երկու հազարէ աւելի
ժողովուրդի ներկայութեան:
Շարունակելով իր խօսքը՝ կաթողիկոսը յայտնեց, թէ Ցեղասպանութեան հարիւրամեակը երեք
բառերով կարելի է բնորոշել՝ յիշել, յիշեցնել եւ
պահանջել, ապա ըսաւ. «Մենք յիշեցինք մեր մէկ
ու կէս միլիոն նահատակները ու մի՛շտ պիտի յիշենք, որովհետեւ անոնք մեր ամէնօրեայ պայքարին ու ձգտումներուն մաս կը կազմեն: Նահատակները յիշել՝ կը նշանակէ աշխարհին յիշեցնել
անոնց կտակը: Ցեղասպանութիւն մը կատարուեցաւ մեր ժողովուրդին դէմ: Լռութիւնը այլապէ՛ս
ցեղասպանութիւն է: Միջազգային օրէնքին համաձայն՝ ցեղասպանութիւնը ոճիր է մարդկութեան դէմ, հետեւաբար՝ մարդկութիւնը չի կրնար
անտարբեր մնալ այս ոճիրին նկատմամբ»:
Իր խօսքի վերջին կէտին մէջ կաթողիկոսը շեշտը դրաւ պահանջատիրութեան վրայ՝ ըսելով.
«Անարդարութիւն գործուած է մեր ժողովուրդին
դէմ: Հայ ժողովուրդը իր իրաւունքները կը պահանջէ: Արդարութիւնը աստուածատուր իրաւունք է. մարդիկ չեն կրնար ուրիշներու իրաւունքները խլել: Մէկ ու կէս միլիոն հայու արիւնը
թափած է, մեր ժողովուրդի կալուածները բռնագրաւուած են: Ո՛չ միայն Ցեղասպանութեան ճա-

Ընդառաջելով ԱՄՆահանգներու Արեւելեան եւ
Արեւմտեան թեմերու առաջնորդներուն եւ Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի դիմումներուն,
Արամ Ա. հայրապետը Հինգշաբթի Մայիս 28-ին,
Պոսթընի մէջ, Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան Անկախութեան նուիրուած ձեռնարկի
աւարտին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան «Ասպետ» շքանշանով պարգեւատրեց Հայաստանի մէջ Միացեալ Նահանգներու նախկին
դեսպան Ճան Էվընզը, որ 10 տարի առաջ՝ անսալով մարդկային իրաւանց պաշտպանութեան
արժէքներու իր ներքին ձայնին, հաստատած էր
Հայոց Ցեղասպանութեան իրողութիւնը, քայլ մը,
որուն պատճառով իր դիւանագիտական
գործունէութիւնը վերջ գտած էր, սակայն խիղճը
ազատագրած՝ մարդկային իրաւունքները եւ
արդարութիւնը կաշկանդող բոլոր թնճուկներէն:
Շրջանի ընդհանուր ոստիկանապետ՝ շերիֆ
Փիթըր Քիւթիւճեան՝ ներկայացնելով դեսպան
Էվընզը, զայն որակեց «նոր օրերու Հենրի Մորկընթաու», որ իր ձայնը քաջաբար բարձրացուցած էր՝ յանուն արդարութեան: Դեսպանը պարգեւատրուելէ ետք, իր երախտագիտութիւնը
յայտնեց վեհափառ հայրապետին ու հայ ժողովուրդին, իրեն ընձեռնուած այս պատիւին
համար:
Ապա, կաթողիկոսը իր խօսքը ուղղելով պարգեւատրեալին՝ ըսաւ. «Պարոն դեսպան, դուք քաջութիւնը ունեցաք ճշմարտութիւնը բարձրաձայն,
յստակ եւ հրապարակային ըսելու: Աշխարհի
վրայ ո՛չ մէկ ուժ կրնայ ճշմարտութիւնը ծածկել.
քաղաքական եւ դիւանագիտական ուժեր կը
փորձեն այս կամ այն պատճառով շուքի տակ առնել ճշմարտութիւնը, սակայն չկայ ուժ, որ կրնայ
ճշմարտութիւնը եղծել: Դուք ճշմարտութիւնը
ըսիք, ամբողջ հայ ժողովուրդին սիրտը գրաւեցիք

Պելճիքայի խորհըրդարանին մէջ Յունիս
18-ին սկսած է Հայոց
Ցեղասպանութիւնը
ճանչցող
բանաձեւի
քննարկումը, որու ընթացքին
Պելճիքայի
վարչապետ Շարլ Միշել ընդգծած է, որ
1915-1917
տարիներուն տեղի ունեցած
ողբերգական իրադարձութիւնները պէտք է ճանչցուին իբրեւ ցեղասպանութիւն: Ապա, վարչապետը, իր կառավարութեան անունով, Օսմանեան կայսրութեան մէջ մէկ դար առաջ իրականացուած հայերու սպանդը որակած է ցեղասպանութիւն:
Խորհրդարան ներկայացուած բանաձեւի հեղինակը Ֆլամական նոր դաշինք կուսակցութենէն
պատգամաւոր Փիթըր տը Ռուվերն է, որ ողջունած է վարչապետին յայտարարութիւնը՝ նշելով,
որ ներկայացուող բանաձեւը լաւագոյն միջոցն է
այս գծով յառաջդիմութիւն ապահովելու:
Տը Ռուվեր յայտնած է՝ «Մեր նպատակն է, որ
Պելճիքայի խորհրդարանն ու կառավարութիւնը
ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Այնուհետեւ,
մենք կ՛ուզենք նաեւ խթանել համագործակցութիւնը՝ Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ»:
Պելճիքական «Լիպրէ» թերթին հետ հարցազրոյցի մը ընթացքին, Պելճիքայի վարչապետ
Շարլ Միշել, պատասխանելով Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ իր դիրքորոշման մասին
հարցումին՝ յայտարարած է. «Մեր դիրքորոշումը
միշտ յստակ եղած է: Հայոց Ցեղասպանութիւնը
եղած է: Այդ հարցով երկու կարծիք կարելի չէ
ունենալ»:
Յիշեցնենք, որ Պելճիքայի Ծերակոյտը 1998-ին
ճանչցած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը:

6 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ՔՆԵՍԵԹԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԿՈՉ
ՈՒՂՂԱԾ Է` ՎԵՐԱՆԱՅԵԼՈՒ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԻՆ
ԳԾՈՎ ԻՍՐԱՅԷԼԻ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄԸ
Քնեսեթի նախագահ Եուլի
Էտելշթէյն կոչ ուղղած է` վերանայելու Հայոց Ցեղասպանութեան հարցին գծով Իսրայէլի դիրքորոշումը` տեղի ունեցած
սպանութիւնները
մարդկութեան դէմ «բարոյական բիծ» նկատելուն:
«Պատմութիւնը կարելի չէ փոխել: Դիւանագիտութիւնը այլեւս չի կրնար աղէտը ստուերել»,
Քնեսեթի նիստին յայտարարած է Էտելշթէյն,
ըստ իսրայէլեան «Ճերուզալեմ Փոսթ» օրաթերթին:
Անոր համաձայն` գաղտնիք չէ, որ Իսրայէլ
Ցեղասպանութեան հարցին մէջ հակասական
դիրքորոշման մէջ է: Եուլի Էտելշթէյն այս կեցուածքը նկատած է «շատ անվճռական եւ շատ
զուսպ»:
«Որպէս հրեայ` մենք չենք կրնար լուռ մնալ:
Մենք չենք կրնար աչք խփել կամ նուազեցնել
հայկական ողբերգութեան տարողութիւնը», յայտարարած է Քնեսեթի նախագահը:

ՊՐԱԶԻԼԻ ԾԵՐԱԿՈՅՏԸ ԿԸ
ՃԱՆՉՆԱՅ ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Պրազիլի դաշնակցային Ծերակոյտը Յունիս
3-ին վաւերացուց Հայոց Ցեղասպանութիւնը
ճանչցող բանաձեւ մը, որ ներկայացուած էր ծերակուտականներ Ալիոզիօ Նունեզ Ֆերէյրա Ֆիլոյի եւ Հոզէ Սերայի կողմէ։ Հոն միաժամանակ
կոչ կ՛ըլլայ Հայաստանի հետ յարաբերութինները
սերտացնելու։
Բանաձեւը ներկայացուցած ծերակուտականները նաեւ կոչ ըրած են Թուրքիոյ, որ ճանչնայ
Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ շինիչ երկխօսութեան սկսի Հայաստանի իշխանութեանց հետ։

ԹՈՐՈՆԹՕ ՃԱՆՉՑԱՒ
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Թորոնթոյի Հայ Դատի յանձնախումբը տեղեկացուց, որ իր ջանքերուն շնորհիւ, 6 Մայիսին,
Թորոնթոյի Քաղաքապետական խորհուրդը վաւերացուց Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող
բանաձեւ մը, արձանագրելով նոր յաղթանակ մը:
Բանաձեւը առաջադրուած է խորհրդական
Ճիմ Քարիճիանիսի կողմէ եւ թորոնթօհայ գաղութի երկարամեայ բարեկամներ՝ քաղաքապետ
Ճոն Թորիի, խորհրդականներ Շելի Քարոլի, Նորմ
Քէլիի, Ճաշ Մաթլոյի, Ռէյմընտ Չոյի եւ Ճօ Միհեւչի ջանքերով, ու վաւերացուեցաւ 2/3-րդ մեծամասնութեամբ:

ՄԱՅԻՍ-ՅՈՒՆԻՍ 2015 ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՌԱՅՆԼԱՆՏ ՆԱՀԱՆԳԻ
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԻՆ
ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿՈՉ Կ՛ԸՆԷ

հետաքրքրութիւն ցուցաբերեցին յատկապէս այս
կէտին շուրջ:
Խորհրդաժողովին ներկայ էին նաեւ քրտական եւ իրաքեան բազմաթիւ լրատուամիջոցներ,
որոնք լայնօրէն անդրադարձան թ՛է խորհրդաժոԳերմանիոյ Ռայնլանտ-Ֆալց
ղովին, եւ թէ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան:
նահանգի խորհրդարանական
Վերա Եագուպեանի հետ կատարուեցան հարխմբակցութիւնները համատեղ
ցազրոյցներ թէ՛ մամուլին եւ թէ պատկերասփիւբանաձեւի մը միջոցով յիշեցուռի կայաններու թղթակիցներուն կողմէ: Զրոյցցած են Օսմանեան կայսրուներուն ընթացքին հիմնականօրէն շեշտը դրուեթեան մէջ 100 տարի առաջ հացաւ հայ-քիւրտ պատմական յարաբերութիւննեյերու սպանդը, զայն յստակօրուն, հասարակաց պատմական կէտերու եւ
րէն Ցեղասպանութիւն անուապատմական փորձառութեան վրայ հիմնուած՝
նելով:
ապագայ գործակցութեան վրայ, որուն ճամբով
Գերմանական «Die Welt» թերթը կը նշէ, որ երկու ժողովուրդները կրնան տիրանալ իրենց
խմբակցութիւններու խօսնակները իրենց խօս- իրաւունքներուն:
քերուն մէջ նշած են. «Մեր հիմնական նպատակը
պէտք է ըլլայ նպաստել համերաշխութեան, փոՍՊԱՆԻՈՅ ԾԵՐԱԿՈՅՏԸ ՄԵՐԺԱԾ Է
խըմբռնման ու գիտակցումին»: Անոնք յորդորած
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
են նահանգային կառավարութիւնը՝ ձեռնարկելու
ՃԱՆՉՑՈՂ ՕՐԻՆԱԳԻԾԸ
նախաձեռնութիւններ եւ ծրագիրներ, որոնք 1915
-1916 թուականներուն պատահած դէպքերուն
մէջ գերմանական կողմը պատասխանատըւութեան ստանձնման պիտի առաջնորդեն:
Թերթը կը նշէ, որ Թուրքիա, իբրեւ Օսմանեան
կայսրութեան ժառանգորդ, կը հրաժարի սպանդները ճանչնալ որպէս Ցեղասպանութիւն եւ կը յիշեցնէ, որ երկիրի նախագահ Եոաքիմ Կաուք եւս
1.5 միլիոն հայերու կոտորածները Ցեղասպանութիւն անուանած էր:

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ ՔԻՒՐՏԻՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Թրքական «Անատոլու» լրատուական գործակալութեան համաձայն՝ Սպանիոյ Ծերակոյտը
մերժած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող
օրինագիծը, որ Մայիս 4-ին Սպանիոյ Ծերակոյտին ներկայացուած էր Քաթալունիոյ մէջ գործող «Էնթեսա» քաղաքական խմբակին կողմէ:
Օրինագիծին ի նպաստ քուէարկած են 14 ծերակուտական, իսկ դէմ՝ 130: Ձեռնպահ մնացած
են 68 ուրիշներ:
Օրինագիծին դէմ արտայայտուած է միայն իշխող Ժողովրդային կուսակցութիւնը, իսկ ընդԻրաքեան Քիւրտիստանի Սուլայմանիէ հա- դիմադիր կուսակցութիւնները հիմնականին մէջ
մալսարանի Քրտագիտութեան կեդրոնին կազ- ձեռնպահ մնացած են: Օրինագիծին ի նպաստ
մակերպութեամբ, Ապրիլ 29-30, համալսարանին քուէարկած են պասք ծերակուտականները:
մէջ տեղի ունեցաւ միջազգային համաժողով մը՝
ՀՅԴ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ
«Միջին Արեւելքի ժողովուրդներու ցեղասպանութեանց եւ ջարդերուն մասին» խորագիրով:
ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՒ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ
Յատուկ հրաւէրով այս խորհրդաժողովին
ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ՀԵՏ
մասնակցեցաւ Միջին Արեւելքի Հայ Դատի գրասենեակի պատասխանատու Վերա Եագուպեան:
Համաժողովին շեշտուեցաւ, թէ իրականութեան ճանաչումը բանալին է ժողովուրդներու
խաղաղ գոյակցութեան: Անոր կը մասնակցէին՝
ուսումնասիրողներ եւ մասնագէտներ՝ Քիւրտիստանէն եւ արտասահմանէն, որոնք ներկայացուցին ուսումնասիրութիւններ, պատմութիւններ,
ցուցահանդէսներ՝ քիւրտ եւ այլ ժողովուրդներու
ցեղասպանութեան ու ջարդերուն վերաբերող:
Ներառուած էին նաեւ եզիտիներուն դէմ գորՅունաստանի Հանրապետութեան նախագահ
ծուած ջարդերուն ու հալածանքներուն վերաբերող բանախօսութիւններ՝ պատմական, քա- Փրոքոփիս Փաւլոփուլոս, 22 Յունիսին նախագաղաքական, իրաւական եւ մշակութային տեսան- հական ապարանքին մէջ ընդունեց այցելութիւնը
պատուիրակութեան մը, որուն մաս կը կազմէին
կիւններէ:
Համաժողովը կեդրոնացաւ երեք թեմաներու ՀՅԴ Յունաստանի Կեդր. կոմիտէի ներկայացուվրայ՝ 19րդ եւ 20րդ դարերու ջարդեր, քիւրտերու ցիչ Քերոբ Էքիզեան, Յունաստանի Հայ Դատի
ցեղասպանութիւնը՝ Սատամ Հիւսէյնի իշխանու- յանձնախումբի ատենապետ Յակոբ Յովակիմթեան շրջանին եւ եզիտիներու ջարդեր եւ ցեղաս- եան եւ Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբի
նախագահ Գասպար Կարապետեան:
պանական արարքներ:
Հանդիպումի ընթացքին խօսակցութիւնը կեդՎերա Եագուպեան ներկայացուց «Հայոց Ցեղասպանութիւն» նիւթը: Ան անդրադարձաւ րոնացաւ հայ եւ յոյն յարաբերութիւններուն
պատմականին՝ ներկայացնելով թիւեր, փաստեր, վրայ՝ շեշտելով Յունաստանի եւ Հայաստանի միշօշափելի տուեալներ, նաեւ՝ թուրքերու եւ օտար- ջեւ գործակցութեան ոլորտներու ընդարձակման
ներու վկայութիւններ: Ան լուսարձակի տակ ա- օգտակարութիւնը եւ կարեւորութիւնը:
Հանդիպման աւարտին, անդրադարձ կատարռաւ նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան գործադւեցաւ
յունահայութիւնը յուզող հարցերուն: Այս
րութեան մէջ քրտական կարգ մը ցեղախումբերու
շրջագիծէն
ներս երկուստեք յայտնուեցաւ բաղմասնակցութիւնը, ինչ որ քննարկումի նիւթ դարձանք,
որ
Յունաստանի
ներկայ տնտեսական
ձաւ համաժողովի մասնակիցներուն, յատկապէս
դժուար
վիճակը
ունենայ
իր
շուտափոյթ բարւոք
քիւրտ երիտասարդ ուսանողներու կողմէ, որոնք
լուծումը:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
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ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ՝ ԹՈՒՐՔԻՈՅ
ՔՐՏԱՄԷՏ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԸՆՏՐԱՊԱՅՔԱՐԻՆ
Մայիս 18 թուակիր
յայտարարութեամբ մը,
ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբը տեղեկացուցած է, թէ որոշած է նեցուկ կանգնիլ
Թուրքիոյ մէջ Յունիս 7ին կայանալիք խորհըրդարանական ընտրութեանց մասնակցող
քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան ընտրապայքարին, միաժամանակ կոչ ընելով Եւրոպայի մէջ բնակող Թուրքիոյ քաղաքացիներուն,
որ նշեալ կուսակցութեան ի նպաստ քուէարկեն։
ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը
շեշտէ, որ այս որոշումը տրուած է նկատի ունենալով այն իրողութիւնը, որ շարք մը հարցերու
մէջ երկու կողմերուն պաշտպանած արժէքներն
ու մօտեցումները իրարու կը համապատասխանեն եւ Հայ Դատը քրտամէտ կուսակցութիւնը կը
նկատէ յառաջադէմ ուժ մը Թուրքիոյ քաղաքական կենաքին մէջ, որ կը փորձէ երկիրին իրաւազրկուած
ժողովուրդներուն
իրաւունքները
պաշտպանել։
Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբը նաեւ
յոյս յայտնած է, որ Թուրքիոյ իշխանութիւնները
կ՛երաշխաւորեն ազատ եւ արդար ընտրապայքարներու եւ ընտրութեանց կայացումը, յաջողութիւն մաղթելով քրտամէտ կուսակցութեան։

ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ ՀԵՏԵՒԵՑԱՒ
ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ

HDP ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԿՈՉ Կ՛ԸՆԷ

Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան (HDP) արտաքին յարաբերութիւններու
գծով փոխնախագահ Նազմի Կիւր հանդէս եկած
է հայամէտ յայտարարութիւններով:
Թրքական «Haberazerbaycan.com» լրատուական կայքին համաձայն՝ Կիւր յայտարարած է, որ
իր կուսակցութիւնը կողմ է Հայաստանի հետ
յարաբերութիւններու կարգաւորման եւ սահմանի
բացման: Ռուսական «Ռիա Նովոսթի» լրատուական գործակալութեան հետ հարցազրոյց տուած
Կիւր նաեւ նշած է, որ իր կուսակցութիւնը կը փափաքի, որ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցուի:
«Մենք կողմ ենք, որպէսզի կեանքի կոչուին
Հայաստանի հետ յարաբերութիւններու կարգաւորման արձանագրութիւնները եւ սահմանը բացւի: Հայ-թրքական յարաբերութիւնները պէտք է
ղարաբաղեան հիմնախնդիրի լուծման հետ կապւած ըլլան: Հայաստանն ու Ատրպէյճանը պէտք է
բանակցութիւններով լուծեն հակամարտութիւնը:
Մենք նաեւ կ՛ուզենք, որ ճանչցուի Օսմանեան
կայսրութեան շրջանին հայերու նկատմամբ իրագործուած ցեղասպանութիւնը», նշած է Կիւր:

ԿԱՐԵՒՈՐԸ ՈՉ ԹԷ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ
ՄԷՋ ՀԱՅԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԻՒՆՆ Է,
ԱՅԼ ԱՆՈՆՑ ԳՈՐԾԸ. ՓԱՅԼԱՆ
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ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅԵՐԸ ՈՐՊԷՍ ԹՇՆԱՄԻ
ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒԻՆ. ԹՈՒՐՔԻՈՅ
ԽՈՐՀՐԱԴԱՐԱՆԻ ՀԱՅ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐ

Թուրքիոյ կառավարութեան գլխաւոր ընդդիմադիր Հանրապետական ժողովրդային կուսակցութեան խորհրդարանի նորընտիր հայ անդամ
Սելինա Տողան պաշտօնապէս ստացած է պատգամաւորական լիազօրութիւնը, որմէ ետք տըրւած մամլոյ ասուլիսին ընթացքին ան փափաք
յայտնած է մօտ ապագային տեսնել ոչ միայն հայ
պատգամաւորներ, այլ նաեւ ասորի դատաւոր,
հրեայ գնդապետ ու փոքրամասնութեան անդամ
այլ ներկայացուցիչներ, տարբեր ոլորտներու
պատասխանատու պաշտօններու վրայ:
«Թարաֆ» կը տեղեկացնէ, որ Տողան խօսած է
նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին: Հայ
պատգամաւորը ըսած է, որ պէտք է հրաժարիլ
մինչեւ օրս ցուցաբերուող ծայրայեղական վերաբերմունքէն եւ համերաշխութեան միջավայր
ստեղծել:
Տողան յոյժ կարեւոր համարած է Թուրքիոյ
հայ համայնքին եւ աշխարհասփիւռ 7-8 միլիոն
հայերուն միջեւ քննարկման աւելի ժողովրդավար ու դրական միջավայր ապահովել, հաշուի
առնելով նաեւ Հայաստանի բնակչութիւնը:
«Անոնց, որոնց գիտենք «Սփիւռք» անունով,
որպէս թշնամի կը ներկայացուին: Անոնք այն
մարդիկն են, որոնք Անատոլիայէն վտարուած են
եւ Անատոլիան կարօտով կը յիշեն: Այս հարցին
անհրաժեշտ է մօտենալ աւելի խաղաղ միջոցներով, առանց թշնամացնելու ու անոնց պահանջներն ու զգացմունքները նկատի առնելով», նշած
է Տողան:

ԿԻՒԼ ԵՐԵՒԱՆ ԱՅՑԵԼԱԾ Է
ՀԱԿԱՌԱԿ ԷՐՏՈՂԱՆԻ ԿԱՄՔԻՆ

Քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան (HDP) հրաւէրով Եւրոպայի
Հայ Դատի յանձնախումբի պատուիրակութիւնը,
դիտորդական առաքելութիւն մը իրականացուց
Թուրքիոյ
խորհրդարանի
ընտրութիւններուն
ընթացքին:
Քուէարկութեան օրը՝ Յունիս 7-ին, պատուիրակութիւնը այցելած է շարք մը ընտրատեղամասեր, արձանագրած է բոլոր խախտումներն ու
դժուարութիւնները, որոնց հանդիպած են ընդդիմադիր կուսակցութիւնները, յատկապէս՝ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութիւնը:
Յանձնախումբի ատենապետ Գասպար Կարապետեան ողջունած է երեք հայ թեկնածուներուն
ընտրական յաղթանակը եւ նշած, որ Թուրքիոյ
խորհրդարանին մէջ քրտամէտ կուսակցութեան
ներկայութիւնը կը նշանակէ, որ այսուհետեւ հոն
կայ քաղաքական ուժ մը, որ կրնայ պայքարիլ
ազատութեան, հաւասարութեան, խաղաղութեան եւ արդարութեան համար:
Պատուիրակութեան մաս կազմած են՝ Պետօ
Քիւրքճեան-Տէմիրճեան, Վերա Եագուպեան, Փիթըր Պետրոսեան եւ Ճորճ Աղճայեան։
Եւրոպայի Հայ Դատի յանձնախումբը Մայիսին
յայտարարած էր, թէ նեցուկ կը կանգնի Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան
ընտրապայքարին։

Թուրքիոյ խորհրդարանական ընտրութիւններու արդիւնքներուն համաձայն՝ աւելի քան հինգ
տասնամեակի ընդմիջումէ ետք, դարձեալ հայ
պատգամաւորներ մուտք պիտի գործեն Թուրքիոյ
խորհրդարան:
Հայ պատգամաւորներէն Կարօ Փայլան, որ կը
ներկայացնէ քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովըրդավարական կուսակցութիւնը (HDP), «Ակօս»
շաբաթաթերթին յայտնած է, որ իր կուսակցութեան յաջողութիւնը 4 տարուան աշխատանքի
արդիւնք է: Ան յիշեցուցած է, որ կուսակցութեան
կազմաւորման մասնակցած են երկրի բոլոր ազգային փոքրամասնութիւնները եւ ժողովրդավարութեան ջատագով խումբերը:
«Մեր կուսակցութեան մէջ կան բոլոր ազգերէն
ներկայացուցիչներ եւ մենք հաւասարութեան ջատագով ենք», ըսած է հայ պատգամաւորը:
Անդրադառնալով երեք հայ երեսփոխաններու
ընտրուելուն՝ Փայլան նկատած է. «Կարեւորը ոչ
թէ Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ հայերու ներկայութիւնն է, այլ անոնց գործը»։
Նշենք, որ Փայլան եղած է կուսակցութեան
համանախագահ Սալահետտին Տեմիրթաշի կողքին կանգնողներէն մէկը՝ Յունիս 8-ի երեկոյեան
տեղի ունեցած, ժողովուրդին շնորհակալութիւն
յայտնելու համար կազմակերպուած հանրահաւաքի ընթացքին։

Թուրքիոյ 11-րդ նախագահ Ապտուլահ Կիւլի
խորհրդական Ահմետ Սեւեր նոր գիրք մը հրապարակած է «12 Տարի» խորագիրով, ուր ներկայացուցած են Կիւլի պաշտօնավարած տարիները:
Սեւեր գրած է նաեւ Կիւլի Երեւան այցելութեան եւ հայ-թրքական արձանագրութիւններուն
մասին: Ան ըսած է, որ Կիւլի այցելութեան դէմ
եղած են թրքական իշխանութեան բոլոր կարեւոր
օղակները՝ վարչապետ Էրտողանը, արտաքին
գործոց նախարարութիւնը եւ Թուրքիոյ սպայակոյտի հրամանատարութիւնը:
Արտաքին գործոց նախարարութիւնը եւս մըտահոգութիւն յայտնած է, որ այցը կրնար վնասել Ատրպէյճանի հետ յարաբերութիւններուն:
Հակառակ անոր, որ Կիւլ միայնակ մնացած
էր, այնուամենայնիւ գնաց», ըսած է Սեւեր, ըստ
«Ակօս»ի հաղորդումին՝ խօսելով Հայաստանի
նախագահ
Սերժ
Սարգսեանի
հրաւէրով
Հայաստան-Թուրքիա ֆութպոլի խաղը դիտելու
համար՝ Կիւլի Երեւան այցելութեան մասին:
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«ԶԳՈՅՇ ՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱԼ ՀԱԼԷՊԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ
ԱՆՀԻՄՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՓՈԽԱՆՑԵԼԷ». ԱՐԱՄ Ա.

Մայիս13-ին, Նիւ Ճըրզիի համայնքային շուրջ
100 պատասխանատուներու հետ իր ունեցած
հանդիպումի ընթացքին, Արամ Ա. կաթողիկոս
լայն բացատրութիւններ տուաւ իրեն ուղղուած
հարցումներուն, որոնք առաւելաբար կը վերաբերէին Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին,
Սիսի կաթողիկոսարանի պատմական կալուածի
վերադարձին գծով Թուրքիոյ սահմանադրական
դատարանին մօտ բացուած դատին, Սուրիոյ հայութեան, Միջին Արեւելքի քաղաքական կացութեան, Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութեան եւ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան առաքելութեան:
Պատասխանելով Սուրիոյ հայութեան մասին
եղած հարցումներուն՝ վեհափառը ըսաւ.
«Սուրիոյ տագնապին առաջին իսկ օրէն, խորհըրդակցաբար Սուրիոյ հայութեան պատասխանատուներուն հետ, մեր Սուրբ Աթոռը յստակ կեցւածք մը ճշդեց. մենք, որպէս հայ համայնք, սուրիացի ժողովուրդին հետ ենք. վարչակարգեր
մնայուն չեն, մնայունը Սուրիան է իր ժողովուրդով: Մենք, որպէս Սուրիոյ հայութիւն, միշտ
երախտապարտ ենք Սուրիոյ ժողովուրդին
նկատմամբ, որովհետեւ Ցեղասպանութենէն ետք
ան մեր ժողովուրդի զաւակները ընդունեց եւ իր
հայրենիքը ու հացը կիսեց մեզի հետ: Տագնապի
անցնող տարիներուն ընթացքին, մեր համայնքը
կառչած մնաց նոյն քաղաքականութեան՝ հակառակ իր դիմագրաւած դժուարութիւններուն:
Սուրիոյ հայութեան վերականգնումը Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան համար դարձաւ առաջնահերթ մտահոգութիւն: Նկատի ունենալով Սուրիոյ հայութեան կարեւորութիւնը, անոր վերականգնումը մենք կը նկատենք համազգային առաջնահերթութիւն: Այս համոզումով
հանգանակութիւններ կատարուեցան ու կը շարունակուին կատարուիլ մեր գաղութներէն ներս:
Կաթողիկոսարանին ստացած գումարները հանգըրուանային կերպով փոխանցեցինք Սուրիոյ
մեր համայնքին, առաջարկելով, որ մեր ժողովուրդի զաւակներուն օգնութեան առաջնահերթութիւնները համայնքի պատասխանատու մարմինները ճշդեն՝ նկատի ունենալով տեղական
պայմանները եւ մեր ժողովուրդի կարիքները»:
Շարունակելով իր խօսքը, հայրապետը նաեւ
անդրադարձաւ ներկայ կացութեան ու ըսաւ. «Դժբախտաբար չորս տարիէ ի վեր տագնապը կը շարունակուի, երբեմն կը մեղմանայ ու
երբեմն կը սաստկանայ: Այսօր փաստօրէն,
ապահովական իմաստով Սուրիան հետեւեալ
պատկերը կը պարզէ. Ճէզիրէի ու յատկապէս Գամիշլիի շրջանը յարաբերաբար ապահով է. Դամասկոսի շրջանը մերթ ընդ մերթ ռումբեր կ՛իյնան. Քեսապի եւ ծովեզերեայ շրջանը կարելի է
ապահով նկատել. մտահոգիչ կը մնայ Հալէպը:
Յայտնենք, որ Հալէպի մէջ քրիստոնէական՝ ներառեալ հայկական շրջանները մօտ ըլլալով, կողմերը իրարմէ բաժնող սահմանագիծերուն, յաճախ ենթակայ կը դառնան կոյր ռմբակոծումներու: Իրողական այս կացութեան դիմաց ի՞նչ

պէտք է ընել. բնականաբար այս հարցումին յստակ պատասխան տալը դժուար է
ոեւէ պատասխանատուի կողմէ: Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը ու
մենք անձնապէս մօտէն կը հետեւինք յատկապէս Հալէպի կացութեան: Այսպէս, մնայուն կապի մէջ ենք առաջնորդ սրբազանին
ու համայնքային պատասխանատուներուն
հետ եւ անոնք մեզի կը փոխանցեն յստակ
տեղեկութիւններ եւ խորհրդակցութեան
ճամբով կը դիմենք անհրաժեշտ միջոցներու: Քաղաքական իմաստով՝ մնայուն կապի մէջ ենք Սուրիոյ տագնապին լուծման
առնչուած շրջանային թէ միջազգային
ուժերուն հետ: Այս մասին չենք կրնար
աւելին ըսել: Մարդասիրական օժանդակութիւնները կը շարունակուին: Այս ուղղութեամբ կ՛ուզենք մեր գնահատանքը
յայտնել բոլոր անոնց, որոնք օժանդակեցին Սուրիոյ հայութեան եւ կոչ կ՛ուղղենք
շարունակելու օժանդակութիւնը:
Այս առիթով կ՛ուզենք կարեւորութեամբ
անդրադառնալ հետեւեալ երեւոյթին. կ՛իմանանք, թէ որոշ անհատներ՝ Հայաստանի մէջ
կամ Սփիւռքի զանազան գաղութներէ ներս, Սուրիոյ հայութեան գծով երբեմն կը հրապարակեն
անհիմն տեղեկութիւններ, կը ներկայացնեն անիմաստ առաջարկներ, որոնք պղտոր մթնոլորտ կը
ստեղծեն ու փաստօրէն միայն վնաս կրնան
պատճառել Սուրիոյ մեր համայնքին: Ճիշդ չէ՛
առանց տեղեակ ըլլալու Հալէպի ներքին կացութեան եւ անոր առնչուած քաղաքական ու ապահովական զգայնութիւններուն, հանգստաւէտ

պայմաններու մէջ ապրող անհատներ անտրամաբանական տեսակէտներ պարզէն ու առաջարկներ ներկայացնեն համացանցերու ճամբով:
Սուրիոյ հայութեան անվտանգութիւնը մեզի համար առաջնահերթութիւն է: Ներկայ տագնապալից կացութեան մէջ մենք իրապաշտ մօտեցումով
պիտի շարունակենք փորձել մեր կարելին ընել:
Բնականաբար ճիշդ չէ այս մասին հրապարակային արտայայտութիւն ունենալ»:

ՀՅԴ ԲԻՒՐՈՅԻ ԱՆԴԱՄ ԲԵՆԻԱՄԻՆ ՊՉԱՔՉԵԱՆ`
ՀԱԼԷՊԻ ԿԱՑՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ
Գաղութի ճակատագիրը գաղութի ղեկավարութեան պատասխանատուութիւնը
չէ միայն, այլ նաեւ համահայկական որոշում մը կ՛ենթադրէ:
Պէյրութի «Ազդակ» օրաթերթն ու «Վանայ
ձայն» ձայնասփիւռի կայանը 12 Մայիսին միացեալ հարցազրոյց մը ունեցած են ՀՅԴ Բիւրոյի
անդամ Բենիամին Պչաքճեանի հետ, որ նոր վերադարձած ըլլալով Հալէպ կատարած իր այցելութենէն, անդրադարձաւ Հալէպի եւ
հալէպահայութեան
վերաբերեալ գոյութիւն ունեցող մտահոգութիւններուն
ու
հարցականներուն:
Խօսելով Հալէպի
ընդհանուր կացութեան
մասին,
Պչաքճեան
յայտնեց, թէ ճիշդ է, որ
Հալէպի մէջ պատերազմական վիճակը
կը գոյատեւէ 3 տարիէ ի վեր, սակայն հակամարտող կողմերու
դիրքերուն մէջ մեծ փոփոխութիւն չկայ: Ան հաղորդեց, որ «Սիմոն Վրացեան» կեդրոնը, որ
վերջերս վնասներ կրած էր, վերանորոգման ընթացքի մէջ է եւ վնասուելուն 2-րդ օրն իսկ արդէն վերսկսած է գործել:
Պչաքճեան ըսաւ, որ Հալէպի մէջ միասնականութիւնը կարելի է տեսնել բոլոր մակարդակներուն վրայ: Գաղութը կազմակերպ է, եւ այդտեղ
կազմակերպուող ձեռնարկները ցոյց կու տան,
որ գաղութը կենսունակ է: Իբրեւ գաղութի կազմակերպուածութեան օրինակ ան նշեց, որ ամսական դրութեամբ Հալէպի բնակչութեան կը
բաժնուի 8000 նպաստ, որոնցմէ մօտ 1000-ը` ոչ
հայերու:

Պատասխանելով մամուլի ու համացանցի
մէջ դրսեւորուած կարծիքներուն` ըստ որոնց,
պէտք է գաղութի հրատապ ձեւով պարպումը
կազմակերպել, Պչաքճեան ըսաւ, որ այսօր Հալէպի կացութիւնը այն չէ, որ կը պատկերացուի
եւ այդտեղ խուճապային մթնոլորտ
չկայ` աւելցնելով,
որ
կացութեան
վատթարացման
պարագային
կը
ծրագրուին եւ կը
նախապատրաստուին
միջոցառումներ,
որոնց
կարիքը այսօր չի
զգացուիր:
Այսօրուան դրութեամբ
տեղւոյն
պատասխանատուները լաւապէս
կը գիտակցին գաղութի ռազմավարական նշանակութեան ու համազգային դերակատարութեան: Անոնք յաղթահարելով դժուարութիւնները, կառչած կը մնան գաղութի պահպանման ու
գոյատեւման: Գաղութի ճակատագիրը գաղութի
ղեկավարութեան պատասխանատուութիւնը չէ
միայն, այլ նաեւ համահայկական որոշում մը
կ՛ենթադրէ:
Համահայկական ճիգերով կատարուելիք
քայլերու ծիրին մէջ նախ շեշտը կը դրուի գաղութին մէջ մնացողներուն կենցաղային պայմանները դիւրացնելու իսկ անոնք, որոնք կ՛ուզեն մեկնիլ քաղաքէն, զանոնք ուղղորդել դէպի
հայրենիք ու ստեղծել անոնց կեցութեան բարենպաստ պայմանները:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
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Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ 27 Մայիսին ընդունած է Հայաստանի արտաքին գործոց
նախարար Էդուարդ Նալբանդեանն ու անոր գըլխաւորած պատուիրակութիւնը:
Հանդիպման ընթացքին կողմերը շեշտած են
Սուրիոյ եւ Հայաստանի միջեւ խոր արմատներ
ունեցող պատմական յարաբերութիւններու կարեւորութիւնը եւ ընդգծած՝ անոնց ամրապնդման
անհրաժեշտութիւնը, ի շահ երկու երկիրներուն եւ
տարածաշրջանին: Սուրիոյ նախագահը դիտել
տուած է, որ Հայաստանին կարեւոր դեր վերապահուած է ահաբեկչութեան դէմ պայքարին մէջ,
եւ ընդգծած՝ տարածաշրջանի իրական պատկերը
արեւմտեան երկիրներուն ներկայացնելու անհրաժեշտութիւնը:
«Այն տառապանքը, որ պատմութեան մէջ հայ
ժողովուրդը ապրեցաւ, այժմ սուրիացիներու բոլոր հատուածները կ՛ապրին՝ սպանութեան ու
ահաբեկչութեան նոյն գործիքներով, սակայն
տարբեր ձեւով ու նպատակի համար», շեշտած է
Ասատ։ Ան դիտել տուած է, որ Թուրքիա վտանգաւոր դեր կը խաղայ՝ նշելով, որ միջազգային
հանրութիւնը պէտք է ճնշում բանեցնէ Թուրքիոյ
վրայ՝ դադրեցնելու իր ապակառուցողական գործողութիւնները: Իր կարգին Էդուարդ Նալբանդեան դատապարտած է սուրիացիներուն դէմ
ահաբեկչական գործողութիւնները՝ նշելով, որ
սպառնալիքը կը պահանջէ միասնական եւ լուրջ
ջանքեր ի գործ դնել՝ ահաբեկչութեան դէմ պայքարելու համար:
Նալբանդեան հանդիպում ունեցած է նաեւ
սուրիացի իր պաշտօնակիցին՝ Ուալիտ Մոալլեմին հետ, որ միացեալ մամլոյ ասուլիսի ընթացքին հաստատած է, որ սուրիացի ժողովուրդը կարողութիւնը ունի յետ մղելու «սուրիական հայրենիքը մասնատելու որեւէ փորձ»։
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը
յիշած է, որ այս այցելութիւնը կը կատարուի
խորհրդանշական թուականի՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին։ Ան ըսած է, որ 100 տարի առաջ սուրիական անապատները դարձան Ցեղասպանութեան հարիւր հազարաւոր զոհերու
վերջին հանգրուանը, իսկ սուրիացի ժողովուրդը
օգնութեան ձեռք մեկնեց անոնց, Սուրիան դարձաւ ապաստան եւ երկրորդ հայրենիք:

«ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ»
ԳԻՐՔԸ՝ ՎՐԱՑԵՐԷՆ

Մայիս 16-ին, Թիֆլիսի «Թբիլիսի-Մարիոտ»
հիւրանոցին մէջ կայացաւ պատմական գիտութիւններու դոկտոր Ռուբէն Սահակեանի «Հայոց
Ցեղասպանութիւն» գրքի վրացերէն հրատարակութեան շնորհանդէսը: Այս առիթով Թիֆլիսի
ժամանած էին ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնեանը
եւ գրքի հեղինակը:
Ներկայ էին Վիրահայոց առաջնորդ Վազգէն
եպս. Միրզախանեանը, Վրաստանի խորհրդարա-

նի անդամ Ռուսլան Պօղոսեանը, Վրաստանի մէջ
ՀՀ դեսպանութեան խորհրդական Կարէն Մելիքեանը, քոյր եկեղեցիներու բարձրաստիճան հոգեւորականներ, Սամցխէ-Ջաւախքի եւ ՔուէմօՔարթլիի տարբեր շրջաններէն ժամանած պետական եւ հասարակական գործիչներ, գիտնականներ, պատմաբաններ:
Շնորհանդէսին հիմնական բանախօսութեամբ
հանդէս եկաւ ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնեանը,
որ կարեւորեց Հայոց Ցեղասպանութեան մասին
աշխարհի 35 լեզուներով 55-60 երկիրներու արխիւային եւ պատմական նիւթերու վերհանումը:
Պարոն Մելքոնեանը արժեւորեց այն, որ այս գիրքին մէջ պատշաճ կերպով նկարագրուած է վրացիներու, հայերու, ասորիներու եւ յոյներու դէմ
իրագործուած ցեղասպանութիւնը: Ան յոյս յայտնեց, որ վերոնշեալ աշխատութիւնը իր ներդըրումը կ՛ունենայ վրացի իշխանութիւններուն
կողմէ արդարութիւնը ճանչնալու եւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը դատապարտելու գործին մէջ:

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ
ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՆԵՐՈՒ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ՝
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ

Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէին, Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութեան եւ Ասորիներու լիկային, Լիբանանի
Նահատակաց օրուան զուգադիպող Չորեքշաբթի
օրուան երեկոյեան, Տըպպայէի «Լը Ռուայալ»
պանդոկին մէջ տեղի ունեցաւ քրիստոնեաներուն
դէմ գործուած ցեղասպանութեան 100-ամեակին
նուիրուած ձեռնարկ մը:
Ձեռնարկին ներկայ գտնուեցան լիբանանեան
կուսակցութիւններու եւ դաւանանքներու ներկայացուցիչներ, քաղաքապետներ եւ քաղաքապետական խորհուրդներու անդամներ, պատմաբաններ, զանազան սենտիքաներու նախագահներ, ակադեմականներ, լրագրողներ եւ ներկաներու հոծ բազմութիւն մը:
Ձեռնարկը վարեց լիբանանցի գրող, մտաւորական Հապիպ Եունես, որ իր բացման խօսքին
մէջ դատապարտեց ցեղասպանութիւնները՝ ընդգծելով, որ անոնց նկատմամբ լուռ մնալ կը նշանակէ մեղսակցիլ այդ արարքներուն:
Ապա խօսք առաւ Ասորիներու լիկայի նախագահ Հապիպ Աֆրամ, որ շեշտեց, թէ բոլոր ցեղասպանութիւնները արեւու նման յստակ են, եւ
ոչ ոք կրնայ ջնջել զանոնք, միայն կոյր ձեւացողներն են, որոնք չեն ուզեր տեսնել այդ ճշմարտութիւնները:
ՀՅԴ Լիբանանի ԿԿ-ի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի իր խօսքին մէջ ըսաւ.
«Նոյն ճակատագիրը բոլոր կրողներս այսօր
հաւաքուած ենք հոս՝ յիշելու եւ աշխարհին յիշեցնելու, թէ ոճրագործը կը մնայ անպատիժ եւ այլոց մօտ սպաննելու ախորժակը կը սրէ:
«Հաւաքուած ենք յիշելու եւ յիշեցնելու, որ այս
ոճիրներուն դիմաց ձեռնածալ եւ լուռ մնացողը
մեղսակից է այդ ոճիրին եւ կը քաջալերէ այլ
ոճիրներու գործադրութիւնը:
«Մենք Ցեղասպանութեան նահատակներուն
թոռներն ենք, Սէյֆոյի նահատակներուն թոռներն
ենք, սովի ենթարկուած ժողովուրդին թոռներն
ենք: Մենք, որ զաւակներն ենք այն երկրին, որ
գոյատեւելու եւ բարգաւաճելու իրաւունք
ստացած է իր նահատակներուն զոհողութեամբ,
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հաւաքուած ենք հարց տալու, թէ ինչո՞ւ պետութիւնը չէ յանդգնած 24 Ապրիլը՝ մէկուկէս միլիոն
հայ նահատակներուն, մեր՝ լիբանանցի քաղաքացիներուն նախահայրերուն յիշատակը ազգային սգատօն եւ զօրակցութեան օր յայտարարել:
Զարմանալի է, թէ ինչո՞ւ 6 Մայիսի Նահատակաց
օրը վերածուած է Նահատակ լրագրողներու օր,
եւ ինչո՞ւ պետութիւնը կը խուսափի պատմական,
իսկական ու ազգային այդ առիթը ըստ արժանւոյն ոգեկոչելէ:
«Պատմութիւնը ինքզինք կը կրկնէ, իսկ ժողովուրդներուն փորձառութիւնը դարձեալ ինքզինք
կը կրկնէ: Ցեղասպանութիւնը կը շարունակուի,
ոճրագործը կը շարունակէ ուրացումի իր քաղաքականութիւնը: Համաթուրանականութիւնը
տակաւին հիմքը կը կազմէ թրքական քաղաքականութեան, իսկ Թուրքիոյ եւ անոր մերձակայ
շրջաններուն բնակչութեան թրքացումը վերանորոգուած Թուրքիոյ օսմանեան երազն է: Այս
ոճիրներուն եւ սպանդներուն դիմաց լուռ մնալը
ինքնին ոճրագործութիւն է», եզրափակեց Յ.
Բագրատունի:
Ձեռնարկը աւարտեցաւ Փոփոխութիւն եւ Բարեկարգում համախմբումի նախագահ, երեսփոխան զօր. Միշել Աունի արտասանած խօսքով,
որուն մէջ ան ըսաւ.
«Այսօր կը նշենք մեր ժողովուրդներուն ցեղասպանութեան 100-ամեակը, եւ որովհետեւ այն
ժողովուրդները, որոնք կը մոռնան իրենց պատմութիւնը, կը կրկնեն նոյն սխալները եւ կը լուսանցքայնացնեն իրենց դերակատարութիւնը,
այսուհետեւ պիտի չընդունինք, որ մեր պատմութիւնը շուքի տակ մնայ եւ յիշողութիւնը ջնջուի:
Այսօրուան յիշատակը պիտի վերածենք Ազգային
տօնի, որուն ընթացքին յարգանք պիտի մատուցենք բոլոր նահատակներու յիշատակին»:

ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆԸ
ՊԻՏԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ՝ ՀԱՅ
ՄՇԱԿՈՅԹԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԻՆ

2017-ի աշնան, միջազգային համբաւ վայելող
«Մեթրոփոլիթըն» թանգարանի կազմակերպութեամբ, տեղի պիտի ունենայ ցուցահանդէս մը՝
նուիրուած հայ մշակոյթին:
Ցուցահանդէսին հիմնական նպատակը պիտի
ըլլայ հայ մշակոյթը ներկայացնել այլ մշակոյթներու՝ յունական, ասորական, բիւզանդական,
պարսկական, թրքական, ինչպէս նաեւ ընդհանրապէս եւրոպական ու ասիական մշակոյթներուն
հետ ունեցած փոխազդեցութեան ծիրէն ներս:
«Մեթրոփոլիթըն» թանգարանի պատասխանատուները Նիւ Եորքի Ազգային առաջնորդարանին մէջ քննարկեցին յիշեալ ցուցահանդէսի զանազան երեսները ու պաշտօնապէս դիմեցին
Արամ Ա. վեհափառին, որպէսզի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան «Կիլիկիա» թանգարանը եւս իր մասնակցութիւնը բերէ այս յոյժ կարեւոր ծրագիրին:
Կաթողիկոսը՝ գնահատելով հայ մշակութային
արժէքները միջազգային համայնքի գիտական ու
ակադեմական մօտեցումով ներկայացնելու այս
ճիգը, սկզբունքով համաձայն գտնուեցաւ եւ հրաւիրեց թանգարանի վերին պատասխանատուները այցելելու «Կիլիկիա» թանգարան եւ գործնական աշխատանքներու լծուելու:

10 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ

ՄԱՅԻՍ-ՅՈՒՆԻՍ 2015 ԱՐՁԱԳԱՆԳ

«ԱՐՄԷՆ» ՃԱՄԲԱՐԸ 2015-ԻՆ
ՔԱՆԴԵԼՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ
ՉԷՐ. ՃԵՆԿԻԶ ԱՔԹԱՐ
Յայնտի թուրք հրապարակախօս, սիւնակագիր Ճենկիզ
Աքթար գրած է, որ հայկական
«Արմէն» ամառնային ճամբարը 2015-ին՝ Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեակին,
քանդելու որոշումը բնաւ պատահական չէր։
Աքթար յիշեցուցած է, որ ճամբարը 1979-ին
ապօրինի կերպով պետութեան կողմէ բռնագրաւուած էր Կետիկփաշայի Հայ աւետարանական
եկեղեցւոյ հիմնարկէն ու նոյն թուականին փակւած էր, իսկ տարածքն ու անոր կառոյցները
յանձնուած էին թուրք սեփականատիրոջ:
«Այսինքն՝ հայէն առին եւ ձրի տուին թուրքին:
Պատահականութիւն չէ, որ ճամբարի քանդումը
համընկաւ 2015 թուականին հետ, երբ աւելի շատ
կը խօսուի Ցեղասպանութեան հետեւանքներուն
մասին: Բացի այդ, մէկ այլ կողմ ալ ունի այս
պատմութիւնը, որ կարծես վէրքին աղ լեցնելու
համազօր է՝ «Արմէն» ճամբարը հանգուցեալ
Հրանդ Տինքի տունն ալ էր», նկատել տուած է
Աքթար՝ յիշեցնելով Տինքի կնոջ՝ Ռաքէլ Տինքի
խօսքերը այն մասին, որ իբրեւ անարդարութեան
պատասխան, անիկա ոչ մէկ այլ տիրոջ բարօրութիւն պիտի չբերէ:
Ըստ Աքթարի, ամբողջ երկիրն ալ այդպէս է։
«100 տարի է, որ բռնագրաւուած, գողցուած կալւածը յաջողութիւն չէ բերած», եզրակացուցած է
ան:

«ԱՐՄԷՆ» ՃԱՄԲԱՐԻ
ԶՕՐԱԿԻՑՆԵՐՈՒՆ ՏՊԱՒՈՐԻՉ
ՔԱՅԼԱՐՇԱՒԸ ՊՈԼՍՈՅ ՄԷՋ

ընկերվարութեան հիմքերու խարխլումը:
Մենք յարգանքով կը խոնարհինք բռնութեան
դէմ պայքարող յեղափոխականներուն առջեւ:
Անոնց յիշատակը կ՛ապրի մեր պայքարին մէջ»:

ԵՒՐՈՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ՝
ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԻ ԵԿԵՂԵՑԻԻՆ

ապօրինի քանդումին հարցը, յիշեցնելով, որ կառոյցին օրինական սեփականատէրը Պոլսոյ Կէտիկփաշա շրջանի Հայ աւետարանական եկեղեցին է։
Նշելէ ետք, թէ քանդումին դէմ բողոքողներ
ցարդ կրցած են մասնակիօրէն քանդուած ճամբարի ամողջական քանդումին առաջքը առնել,
Համբարեան կը գրէ, թէ Թուրքիոյ իշխանութիւնները պէտք է «Արմէն» ճամբարը վերադարձնեն
իր օրինական տիրոջ, միաժամանակ վնասուց
հատուցում վճարելով ցարդ կատարուած քանդումին համար, որուն շնորհիւ կառոյցը դարձեալ
կարելի պիտի ըլլայ օգտագործել իբրեւ ճամբար։
Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը նաեւ
հանրութեան կոչ կ՛ընէ, որ քոնկրեսականներուն
դիմելով՝ պահանջէ անոնցմէ, որ արտաքին գործոց նախարարութեան վրայ ճնշում բանեցնեն,
այս հարցը քննելու համար Թուրքիոյ իշխանութիւններուն հետ, որպէսզի կարելի ըլլայ ամբողջական փլուզումէ փրկել կառոյցը։

1915-ԻՆ ԿԱԽԱՂԱՆ ՀԱՆՈՒԱԾ
20 ՀՆՉԱԿԵԱՆՆԵՐԸ
ՈԳԵԿՈՉՈՒԵՑԱՆ ՊՈԼՍՈՅ ՄԷՋ

Նորվեկիոյ մայրաքաղաք Օսլոյի մէջ կայացած
Եւրոմիութեան Մշակութային ժառանգութեան
մրցանակաբաշխութեան հանդիսաւոր արարողութեան ընթացքին Տիգրանակերտի Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցւոյ շնորհուած է 7 գըլխաւոր մրցանակներէն մէկը:
Թրքական «turkiyeturizm.com» կայքը կը հաղորդէ, որ մրցանակաբաշխութեան դատակազմի
հիմնական դրդապատճառը հանդիսացած է կիսաւեր եկեղեցւոյ վերականգնման ջանքերուն մէջ
հայ համայնքի եւ տեղւոյն բնակչութեան, ինչպէս
նաեւ տեղական իշխանութեանց միջեւ համագործակցութիւնը, որ նկատուած է համերաշխութեան
լաւ օրինակ:
Մրցանակաբաշխութեան ներկայացուած են
բազմաթիւ մշակութային նախագիծեր, որոնց ուսումնասիրութիւններուն մասնակցած են աշխարհի տարբեր երկիրներէ մշակութային ժառանգութեան 600 մասնագէտ եւ բազմաթիւ կամաւորներ: Մասնագէտները մրցանակներուն համար քննած էին աւարտական հանգրուան հասած 28 կառոյցներ։

ԱՆԻՆ ՊԻՏԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒԻ

«Նոր Զարթօնք» շարժումէն կը տեղեկանանք,
թէ «Արմէն» ճամբարի՝ «Քեմփ Արմէն»ի քանդումին դէմ պայքարողները, Ուրբաթ, Մայիս 22-ի
երեկոյեան, Պոլսոյ Պէյօղլու Թիւնել թաղամասին
մէջ հաւաքուելէ ետք, քայարշաւ մը կատարած են
դէպի Կալաթասարայ հրապարակ, զայն ամբողջութեամբ լեցնելով։
Արշաւի լուսանկարներէն կարելի է եզրակացնել, թէ առնուազն հարիւրաւորներ մասնակցած
են զօրակցական այս ցոյցին։
«Արմէն» ճամբարը քանդելուն դէմ բողոքելու
նպատակով իրականացած այս հանրահաւաքի
կազմակերպիչները ելոյթներ ունենալով, ճամբարը անմիջապէս եւ առանց որեւէ նախապայմանի
հայութեան վերադաձնելու կոչեր կատարած են։

ՀԱՅ ԴԱՏԸ «ԱՐՄԷՆ» ՃԱՄԲԱՐԻ
ՀԱՐՑՈՎ ՄԻՋԱՄՏԵԼՈՒ ԿՈՉ Կ՛ԸՆԷ
ԱՄԵՐԻԿԱՅԻՆ
Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ ամբողջութեամբ քանդուելու վտանգը դիմագրաւող Պոլսոյ «Արմէն» ճամբարին հարցով նամակ մը յղած է Թուրքիոյ մօտ Միացեալ
Նահանգներու դեսպան Ճան Պեսին։
Յանձնախումբի գործադիր վարիչ Արամ Համբարեանի ստորագրած նամակին մէջ դեսպանէն
կը խնդրուի Թուրքիոյ կառավարութեան բարձրագոյն ղեկավարութեան հետ քննել ճամբարին

Պոլսոյ մէջ ոգեկոչուած են 1915-ի Յունիս 15ին կախաղան հանուած Սոցիալ Դեմոկրատական
Հնչակեան կուսակցութեան առաջնորդ Փարամազի (Մաթէոս Սարգսեան) եւ կուսակցութեան 19
այլ անդամներու յիշատակը:
Թրքական «Սենտիքա» կայքին համաձայն,
Էտիրնեքափըի հայկական գերեզմանատան մէջ
կատարուած է յիշատակի արարողութիւն, «Նոր
Զարթօնք» կազմակերպութեան նախաձեռնութեամբ: Միջոցառման մասնակիցները կրած են
կախաղան բարձրացուած հայ յեղափոխականներու նկարներն ու Հնչակեան կուսակցութեան
առաջնորդ Փարամազի վերջին խօսքերը կրող
պաստառներ: Միջոցառման մասնակցած են ոչ
միայն հայ, այլ նաեւ թուրք քաղաքացիներ:
Կազմակերպիչները հանդէս եկած են յայտարարութեամբ, ուր ըսուած է. «1915-ի Ապրիլ 24ին, 200 հայ մտաւորականի ձերբակալութեամբ
Պոլսոյ մէջ սկսած մահուան երթը շատ չանցած
արդէն ընդգրկեց հազարաւորներ:
Ձերբակալուածներուն մէջն էին պետութեան
կողմէ հայերուն հանդէպ վարած քաղաքականութեան դէմ պայքարող 20 հայ յեղափոխականները, որոնք շատ արագ կազմակերպուած դատավարութենէն ետք դատապարտուեցան «պետութեան
ամբողջականութեան
սպառնացող
գործողութիւններ» կատարելու յանցանքով եւ
մահապատիժի ենթարկուեցան:
Ցեղասպանութիւնը միայն մէկ միլիոնէ աւելի
հայերու սպանութիւնը չէ, այլ նաեւ այս աշխարհագրական տարածքին մէջ մշակութային եւ
մտաւորական ժառանգութեան ոչնչացումն է եւ

«Աքշամ» կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ մշակոյթի
եւ զբօսաշրջութեան նախարարութիւնը հաստատած է Կարսի պաշտպանութեան խորհուրդին
կողմէ Անիի աւերակներու շրջապատի մաքրութեան եւ վերանորոգութեան համար 2013-ին
պատրաստուած ծրագիրը։ Թերթը կը յիշեցնէ, որ
Անիի Աւերակներու շրջանը ծանօթ է որպէս «Քառասուն դռներով քաղաք» կամ «1001 եկեղեցիներու քաղաք»։
ԵՈՒՆԵՍՔՕ վերջերս Անին ընդունած էր Համաշխարհային ժառանգութիւններու առժամեայ
ցանկին մէջ։ Մշակոյթի նախարարութիւնը նպատակ ունի վերանորոգելու շրջանը, ապահովելու
համար, որ Անին 2016 թուականին ընդունուի
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի մնայուն ցանկին մէջ։
Վերանորոգութեան աշխատանքին համար
պիտի հրաւիրուին զանազան մասնագէտներ,
իսկ Մայր եկեղեցիին նորոգութեան համար պիտի
հրաւիրուին նաեւ Հայաստանէն մասնագէտներ։
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Հայ Կաթողիկէ Կաթողիկոս Պատրիարք

ՆԵՐՍԷՍ ՊԵՏՐՈՍ ԺԹ. ԹԱՐՄՈՒՆԻ

Հինգշաբթի, 25 Յունիս 2015-ի առաւօտեան ժամը 8:45-ին, Պէյրութի
Ժաաթաուի շրջանի հիւանդանոցին մէջ վախճանեցաւ Ներսէս Պետրոս ԺԹ.
կաթողիկոս-պատրիարքը:
«Բժիշկ Նապիլ Խուրի տեղեկացուց, թէ վախճանեցաւ սրտի կաթուածի
հետեւանքով: Աղօթեցէ՛ք իր հոգւոյն համար: Յուղարկաւորութեան վերաբերեալ կարգադրութիւնները պիտի հաղորդուին ի մօտոյ», կը հաղորդէր
պատրիարքարանի հաղորդագրութիւնը:
Այս տխուր առիթով, Հռոմի Ֆրանսիս պապը ցաւակցական հեռագիր
յղեց Կիլիկիոյ Հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ պատրիարքութեան:
Վատիկանի մամլոյ ծառայութիւնը հաղորդեց, որ պապը իր խորին ցաւակցութիւնները յայտնած է պատրիարքութեան ու վերյիշած է իր սերտ
համագործակցութիւնը երջանկայիշատակ պատրիարքին հետ, որուն կարեւորագոյն արդիւնքներէն էր վերջերս Կաթոլիկ եկեղեցւոյ կողմէ Գրիգոր
Նարեկացին տիեզերական եկեղեցւոյ վարդապետ հռչակելու քայլը:
«Ես ողորմած Հօր ձեռքերուն կը յանձնեմ այդ նուիրեալ հովիւի հոգին.
հոգեւորական մը, որ ինքզինք ամբողջովին նուիրեց իր պատասխանատուութեան տակ գտնուող համայնքներու ծառայութեան եւ յետագային
իբրեւ եպիսկոպոս իր ծառայութիւնը առաջ տարաւ հաւատքով եւ նախանձախնդրութեամբ նախ Աղեքսանդրիայի, այնուհետեւ իբրեւ Կիլիկիոյ
հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ պատրիարք: Կը միանամ բոլոր անոնց աղօթքներուն, որոնց հասած է անոր անակնկալ մահուան լուրը եւ առաքելական
օրհնութիւն կը փոխանցեմ մասնաւորապէս Կիլիկիոյ հայ կաթողիկէ պատրիարքութեան եպիսկոպոսաց դասուն, հանգուցեալի ընտանիքին եւ բոլոր
անոնց, որ կը մասնակցին անոր յուղարկաւորութեան», կ՛ըսէր պապի
ցաւակցագիրը:
Ներսէս Պետրոս ԺԹ. Թարմունին ծնած է Գահիրէ, 17 Յունուար 1940-ին,
հինգերորդ զաւակն է խորապէս հաւատացեալ եւ ութ զաւակներու տէր
ընտանիքի մը: Իր նախնական եւ երկրորդական ուսումները ստացած է
Գահիրէի Ֆրերներու քոլեճներուն մէջ:
Կանուխէն քահանայական կոչումը զգալով, ան ղրկուած է Հռոմ, Լեւոնեան Քահանայապետական հայ դպրեվանքը, եւ յաճախած է Գրիգորեան
համալսարան՝ փիլիսոփայութիւն եւ աստուածաբանութիւն ուսանելու:
Քահանայ ձեռնադրուած է Գահիրէ, 15 Օգոստոս 1965-ին, ձեռամբ թեմի
առաջնորդ Ռափայէլ եպիսկոպոս Պայեանի եւ ստանձնած է Գահիրէի ժողովըրդապետութեան պատասխանատուութիւնը, օժանդակելով գերապատիւ
հայր Յովհաննէս վարդապետ Գասպարեանին, յետագային՝ Յովհաննէս
Պետրոս ԺԸ. կաթողիկոս պատրիարք:
1968-էն 1990, եղած է ժողովրդապետ Հելիոպոլսոյ եկեղեցւոյ, յատկապէս քաջալերելով զանազան հոգեւոր շարժումներու գործունէութիւնը:
18 Փետրուար 1990ին, Աղեքսանդրիոյ հայ կաթողիկէ թեմին առաջնորդ
օծուած է ձեռամբ ամենապատիւ Յովհաննէս Պետրոս ԺԸ. կաթողիկոս
պատրիարքին: 1992-էն 1997, իբր անդամ Եգիպտոսի կաթողիկէ նուիրապետութեան, ան ընդհանուր քարտուղարի պաշտօն վարած է Եգիպտոսի
Կաթողիկէ եկեղեցիներու հովուական խորհուրդին:
Իբր անդամ Հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ եպիսկոպոսաց սիւնհոդոսին, ան
եղած է յաջորդաբար.
– Անդամ եպիսկոպոսներու խորհուրդին՝ կառավարելու համար պատրիարքական ատեանը 1993էն 1995:
- Նախագահ Քահանայական կոչումներու պատրիարքական յանձնախումբին՝ 1993էն 1995:
– Անդամ հայ կաթողիկէ եկեղեցւոյ մնայուն սիւնհոդոսի 1994-էն 1999:
1999 Հոկտեմբեր 7-ին, Հայ կաթողիկէ եպիսկոպոսաց սիւնհոդոսին կողմէ ընտրուած է կաթողիկոս պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ հայոց
եւ առած է Ներսէս Պետրոս ժԹ. անունը:
Գահակալութեան արարողութիւնը տեղի ունեցած է նոյն ամսուան 24ին: 13 Դեկտեմբեր 1999-ին եկեղեցական հաղորդութիւն ստացած է Յովհաննսէս Պօղոս Բ. սրբազան քահանայապետէն:
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Մայիս 21-ին վախճանեցաւ Կիլիկեան
ուխտի երիցագոյն միաբաններէն Կորիւն
արք. Պապեան: Աւազանի անունով Վարդգէս,
ծնած է Պուրճ Համուտի Նոր Արագած թաղամասին մէջ: Իր միջնակարգ ուսումը ստանալէ ետք Համազգայինի Նշան Փալանճեան
ճեմարանին մէջ, 1957-ին ընդունուած է Դըպրեվանք եւ 1961-ին ձեռնադրուած կուսակրօն
քահանայ ձեռամբ Զարեհ Ա. կաթողիկոսի:
1963-ին կը կոչուի Ճեզիրէ շրջանի առաջնորդական փոխանորդութեան պաշտօնին: 1967-ին կը մեկնի Անգլիա՝ հետեւելու աստուածաբանական եւ հայագիտական բարձրագոյն ուսմանց եւ 1977-ի ամրան,
«Օքսֆորտ» համալսարանէն կը տիրանայ աստուածաբանութեան եւ
արեւելագիտութեան ճիւղերու տոքթորայի տիտղոսին։
1978ին կը մեկնի Նոր Ջուղա, Սպահան, որպէս առաջնորդական
տեղապահ, նոյն տարին կ՛ընտրուի առաջնորդ եւ 1980-ի Մայիս 18-ին
կը ստանայ եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւն եւ օծում՝ ձեռամբ Գարեգին Բ. աթոռակից կաթողիկոսի:
2002-ին կը նշանակուի Քուէյթի եւ Ծոցի երկիրներու կաթողիկոսական փոխանորդ, ուր կը ծառայէ մինչեւ 2011:
Հոգելոյս սրբազանը աշխատակցած է հայ մամուլին եւ ունի գրական,
քերթողական գործեր եւ բանասիրական բազմաթիւ աշխատասիրութիւններ ու յօդուածներ:

ԳԸՐՔ ԳԸՐԳՈՐԵԱՆ
Յունիս 15-ին Լոս Անճելըսի մէջ իր մահկանացուն կնքեց 98-ամեայ յայտնի գործարար, ազգային բարերար եւ Հայաստանի Ազգային Հերոսի շքանշանակիր՝ միլիառատէր
Գըրք Գըրգորեան:
Գըրք Գըրգորեան ծնած է Ֆրեզնօ ու ընտանիքին հետ Լոս Անճելըս փոխադրուած է
1922-ին: Պայմաններու բերումով, 9 տարեկանին սկսած է թաղերու անկիւններուն թերթ ծախելու, ապա դարձած
է բռնցքամարտիկ։ Այս համեստ պայմաններէն ան բարձրացած է միլիառատէրներու մակարդակին եւ իր մահուան օրերուն իր հակակշիռին
տակ գտնուող հարստութիւնը՝ մօտաւորապէս 4 միլիառ տոլար, զինք
դասած է յաջորդաբար 130-րդը եւ 393-րդը՝ Միացեալ Նահանգներու եւ
աշխարհի ամենահարուստ անձնաւորութեանց ցանկերուն մէջ։
Լաս Վեկաս քաղաքի նոր դիմագիծի յառաջացման մէջ կարեւոր ներդըրում ունեցած հայ միլիառատէրը, որ նոր 98 տարեկան դարձած էր,
գլխաւոր բաժնետէրն էր «Էմ.Ճի.Էմ. Ռիզորց»ին, զոր հիմնած էր 1990ականներու սկիզբը։
Ան ներդրումներ կատարած է շարք մը այլ մարզերու մէջ եւս, ներառեալ՝ օդանաւային ճամբորդութեան, ինչպէս նաեւ ինքնաշարժի
(«Քրայզլըր» եւ «Ճի.Էմ.») եւ շարժանկարներու արտադրութեան (MGM/
United Artists), սակայն անոր ուշադրութեան կեդրոնին եղած են Լաս Վեկաս խաղատուներն ու պանդոկները եւ իր նուիրումին շնորհիւ քաղաքը
դարձած է միջազգային զբօսաշրջութեան գլխաւոր վայրերէն մէկը։

ԱՐՓԻԿ ՄԻՍԱՔԵԱՆ
Յունիս 19-ին, Փարիզի մէջ իր մահկանացուն կնքեց լրագրող, հրապարակախօս, Փարիզի «Յառաջ» օրաթերթի երկարամեայ
խմբագրապետ Արփիկ Միսաքեան՝ անուանի
Շաւարշ Միսաքեանի դուստրը:
Արփիկ Միսաքեան Ծնած է 1 Փետրուար
1926-ին, Փարիզ: Միայն ֆրանսական վարժարանի ուսումնառութենէ ետք, հօր թելադրութեամբ սկսած է աշխատակցելու «Յառաջ»ին: Հօր անակնկալ մահով
(1957, Յունուար) ինքզինք կը գտնէ թերթը գլխաւորելու կացութեան
մէջ: Կ՛ըլլայ անոր թէ՛ տնօրէնուհին, թէ՛ խմբագիրը, ամբողջ 52 տարի,
մինչեւ փակումի թուականը՝ 31 Մայիս 2009:
1957 Սեպտեմբերէն, իր ջանքերով, «Յառաջ» ունեցած է իր տպարանը, ուր, օրաթերթին առընթեր, լոյս տեսած են «Յառաջ» մատենաշարի շուրջ երեսուն հատորները՝ Շահնուր, Նարդունի, Զուլալ Գազանճեան, Թէօլէօլեան, Պըլտեան, եւլն.:
1976 Դեկտեմբերին սկսած են լոյս տեսնելու «Միտք եւ Արուեստ»ի
ամսական թիւերը, բոլորովին ստեղծագործական գրութիւններով, որոնք
ստորագրուած են Սփիւռքի գրող-մտաւորականներու ընտրանիի մը
կողմէ:
Արփիկ Միսաքեանի վերջին գործը եղաւ հօր՝ Շաւարշ Միսաքեանի
բանտի տարիներու (1916-1918) օրագրութեան՝ «Տերեւներ Դեղնած Յուշատետրէ Մը», ֆրանսերէնի թարգմանութիւնը: Հայերէն եւ Ֆրանսերէն
անջատ հատորներով գործը լոյս տեսաւ 2015-ի գարնան:
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«Մե՛նք Ենք Տէրը Մեր Երկրին»…
(Այսինքն՝ Ոչ Օտար Ուժերը)

Հայաստանի մէջ ելեքտրականութեան սակի
բարձրացման հարցը շատ բարացուցական է այն
աշխարհին մէջ, ուր վայրագ դրամատիրութիւնը
սանձարձակ կ՛արշաւէ:
Համաշխարհային դրամատան եւ Միջազգային դրամական հիմնադրամի (IMF) «օժանդակութիւնները», բոլոր այն երկիրներուն մէջ ուր կատարուած են, կը միտին զօրակցելու բացառապէս
դրամատէր խաւին, մեծ ընկերութիւններուն եւ ոչ
թէ հանրութեան, ժողովուրդին: Նշեալ երկու
հաստատութիւնները կը քաջալերեն վայրագ սեփականաշնորհումը, ո՛չ թէ տուեալ երկիրի տընտեսութիւնը ոտքի կանգնեցնելու համար, այլ՝
ուժեղացնելու համար բացառապէս սեփական
մարզը, միաժամանակ՝ անգիր ու անստորագիր
զինակցութիւն մը ստեղծելով տարբեր երկիրներու սեփական մարզի ընկերութիւններուն միջեւ,
ստեղծելով դրամատիրական համաշխարհային
զինակցութիւն մը (ականջը խօսի Մարքսին, «Աշխատաւորներ բոլոր երկիրներու, միացէ՛ք»): Սա
կը կատարուի տուեալ ընկերութիւններուն համար յաւելեալ գումարներ ապահովելու նպատակով:
Այսպէս, կառավարութիւններու կը պարտադրըւի վաճառել երկիրի, օրինակի համար, հանրային փոխադրութեան համակարգը: Այս «պարտադրանք»ը շատ յաճախ կը կատարուի խաղի
ընդունուած կանոններով: Այսինքն, մաքուր հայերէնով՝ կաշառքով (որուն երբեմն «շահաբաժին» անունն ալ կու տան…): Եւ ուրեմն, քաղաքացին, որ ցարդ կը վճարէր, ըսենք 1 տոլար, հիմա պիտի ստիպուի աւելի՛ վճարելու, որովհետեւ
տուեալ ընկերութիւնը այդ համակարգը գնած է
ո՛չ թէ քաղաքացիները տեղէ տեղ փոխադրելու
վեհ զգացումներէ մղուած, այլ կարելի եղածին
չափ մեծ գումարներ շահելու նպատակով: Բնականաբար, այս յաւելեալ շահը կամ գումարները
կ՛ապահովուին՝ ի հաշիւ (եւ ի վնաս) ժողովուրդին:
Այս է, որ կը պատահի Հայաստանի մէջ եւ
ասոր դէմ է ժողովրդային այն վճիտ ընդվզումը,
որուն ականատես կ՛ըլլանք Երեւանի Բաղրամեան պողոտային վրայ:
Վճիտ կ՛ըսենք, որովհետեւ ահաւասիկ շաբաթէ
մը ի վեր կը շարունակուին ցոյցերը եւ բողոքի
այդ մասնայատուկ թիրախէն շեղում չկայ, գինիին մէջ ջուր խառնել չկայ, օտար պատեհապաշտ
ուժերու միջամտութեան համար նպաստաւոր ենթահող ստեղծելու միտում չկայ: Լարուածութիւն
կամ յարձակապաշտ ու քանդիչ ոչ մէկ քայլի
ականատես եղանք: Ընդհակառակը, ցուցարարներուն մէջ զոյգ մը, շատ հանգիստ ձեւով կը
համբուրուէր, խաղաղ ցոյցին իսկական ոգին
ցուցաբերելով:
Աչքառու էր նաեւ այն, որ ցուցարարներէն
ոմանք ցասումով պատասխանեցին քանի մը
օտար թղթակիցներու, որոնք իրենց լրատըւութեան մէջ փորձած էին քաղաքական երանգաւորում մտցնել, մինչեւ իսկ Քիեւի տխրահռչակ
Մայտանին հետ բաղդատական եզրեր փնտռելով:
(Փակագիծ մը. այս իմաստով ալ, «Հայրենիք»ի
վերջին խմբագրականին խորագիրը շնորհաւորելի պէտք է նկատել՝ «Ո՛չ թալանին, ո՛չ Մայտանին»):
Նոյնիսկ այն պահուն, երբ ոստիկանութիւնը
ջրցան մեքենաներ գործածեց ցուցարարներուն
(ներառեալ… համբուրուող զոյգին) դէմ, երիտասարդները պարզապէս ու միայն իրենց միջնե-

Վաչէ Բրուտեան
մատերով պատասխանեցին (ա՞յդ ալ չընէին…):
Բոլորս ալ տեսանք այդ պատկերը:
Ընդվզումի արդար արտայայտութիւն մըն էր
նաեւ հետեւեալը: Երբ կրթութեան նախարար
Արմէն Աշոտեանը եկած էր Բաղրամեան (իբրեւ
թէ ապահովութեան երաշխիք՝ ցուցարարներուն
եւ ոստիկանութեան միջեւ), ցուցարարները «Աշոտեան կորսուէ՛» վանկարկումներով դիմաւորեցին ու «կրթեցին» զինք (անշուշտ «կորսուէ՛»
բառին թրքերէնը գործածելով, բոլորիս շատ ծանօթ…): Իսկապէս, ի՞նչ գործ ունէր ելեքտրականութեան սակի բարձրացումին բացայայտօրէն
մեղսակից կառավարութեան ներկայացուցիչը
հոն:
Այնպէս որ, լաւ կ՛ըլլայ, որ իրենց «մտահոգութիւնները» իրենց պահեն ըլլա՛յ Հայաստանի մէջ
ամերիկեան դեսպանատունը, ըլլա՛յ Քրեմլինի
բանբերը կամ ռուսական այս կամ այն լրատուամիջոցները: Հայաստանաբնակ մեր ժողովուրդի
գիտակից երիտասարդութիւնը, ըստ երեւոյթին,
լաւ գիտէ թէ ինչ կայ պահուած այդ «մտահոգութիւններուն» ետին: Անոնք շատ լաւ գիտեն, թէ
քաղաքական ի՜նչ տեսակի թոյներով թաթխուած

էին Մ. Նահանգներու պետական քարտուղարի
օգնական Վիքթորիա Նիւլընտի բաժնած «քուքի»ները Մայտանի ցուցարարներուն, 2013-ի
աշնան:
Ատոր համար ալ, ցուցարար երիտասարդներ
(տղաք ու աղջիկներ) Վիքթորիա Նիւլընտին եւս
անուղղակիօրէն պատասխանեցին, քաղաքական
առողջ բնազդ դրսեւորելով՝ Բաղրամեանի ցուցարարներուն տոպրակներով խաչապուրի եւ շիշերով ջուր բաժնելով: Անոնք նաեւ «Մենք ենք տէրը մեր երկրի» բացագանչութիւններով շատ յստակօրէն հասկցուցին բոլոր Նիւլընտներուն
(Ուաշինկթընի կամ Քրլեմլինի մէջ), թէ սա մե՛ր
տունն է, եւ օտարները իրաւունք չունին խառնըւելու մեր տան ներքին հարցերուն:
Այս բոլորէն ետք, Հայաստանի իշխանութիւններուն կը մնայ մէկ բան՝ անդրադառնալ, որ
շատոնց սնանկացած է ո՛չ միայն իրենց վարած
ներքին ընկերային-տնտեսական քաղաքականութիւնը, այլեւ՝ այդ վարքագիծը մշակած քաղաքական համակարգը ամբողջ:
Հիմնական լուծումները կրնան գալ համակարգի խորքային փոփոխութիւններէն ետք միայն:
Մինչ այդ սակայն, նախ պէտք է ականազերծել
Հայաստանի ներքին ընկերային դաշտը՝ ելեկտրական սակի հարցին ժողովրդանպաստ լուծում
տալով, որովհետեւ, վերջին հաշուով, «մե՛նք ենք
տէրը մեր երկրին»:

Թուրքիոյ Ներքաղաքական Երկընտրանքը
Կարօ Արմենեան

Յունիս 7-ի խորհրդարանական ընտրութիւններուն իբրեւ արդիւնք ստեղծուած նոր իրավիճակը Թուրքիոյ մէջ բազմաթիւ անյայտներով ձեւաւորուող կնճռոտ հաւասարութիւն մըն է տարածաշրջանի նոյնքան կնճռոտ խաղատախտակին
վրայ:
Յստակ է, որ նախագահ Էրտողանի կուսակցութիւնը (ԱԲԿ) կորսնցուցած է շարժումի իր բացարձակ ազատութիւնը երկրի ներքին քաղաքական բեմին վրայ եւ այս փաստը ինքնին պատճառ կը հանդիսանայ, որ իշխող այս կուսակցութեան ղեկավար ոլորտին մէջ վաղուց գոյութիւն
ունեցող ճեղքերը վերստին դրսեւորուին եւ Էրտողան-Տաւութօղլու մենատիրական օղակը դնեն
լուրջ երկուութիւններու առջեւ: Նախկին նախագահ Ապտիւլլա Կիւլ, փոխվարչապետ Պիւլենթ Արընչ եւ կիւլենեան իսլամականներու «Ճեմաաթ»
խմբաւորումը, իւրաքանչիւրը` իր ինքնայատուկ
դիրքերէն, արդէն պղտորած են ԱԲԿ-ի ներքին
ջրատարածութիւնը կուսակցութեան յետընտրական խաղաքարտերը աւելի եւս տկարացնելով:
Էրտողանի կուսակցութիւնը տակաւին կը մնայ
խորհրդարանի մեծամասնական ուժը, եւ ըստ
օրինի, տակաւին կը տիրապետէ երկու հուժկու
քաղաքական զէնքերու: Անոնցմէ առաջինը համախմբական կառավարութիւն կազմելու իր իրաւունքն է, իսկ երկրորդը` Ազգային մեծ ժողովի
լուծարո՛ւմը: Իրականութեան մէջ երկու զէնքերն
ալ դարձած են խնդրայարոյց մէկ կողմէ ընդդիմադիր կուսակցութիւններու դժուարահաճութեան պատճառով եւ, միւս կողմէ, ԱԲԿ-ի ղեկավար ոլորտի վերոյիշեալ պառակտումներով:
Այս կէտին վրայ, յստակ չէ, թէ ի՞նչ մարտավարութիւններով յառաջ պիտի տարուին միջկուսակցական բանակցութիւնները պր. Տաւութօղլուի կողմէ: Նախագահ Էրտողանի յայտարարութիւնը բոլոր կուսակցութիւններու ղեկավարութեանց հետ խորհրդակցութիւններու ձեռնարկելու` բուռն առարկութիւններու տեղի տուաւ: Հարցը այն է, որ նախագահ Էրտողան հետեւողա-

կանօրէն կ՛անտեսէ իր սահմանադրական իրաւասութիւններու շրջանակը եւ կը գործէ նախագահական համակարգի մտայնութեամբ. բա՛ն մը,
որուն հասնելու կարելիութիւնը զլացուեցաւ իրեն
վերջին ընտրութեանց արդիւնքներով: ԱԲԿ-ի
ծրագիրը սահմանադրական փոփոխութիւններու
միջոցով նախագահական համակարգ ստեղծելու` փուլ եկաւ քուէներու անսպասելի վերադասաւորումով: Իր յայտարարութիւնը բոլոր կուսակցութեանց հետ հանդիպումներու ձեռնարկելու` դիտուեցաւ որպէս ներկայ վարչապետական համակարգը շրջանցելու զարտուղի փորձ եւ
նեղ կացութեան մատնեց Տաւութօղլուի բանակցային գործընթացը: Տաւութօղլու այժմ կը վստահեցնէ քաղաքական համայնքը, որ ի՛նք պիտի
ըլլայ բանակցողը` միաժամանակ պնդելով, որ
նախագահին իրաւասութիւնները բանակցութեանց նիւթ չեն կրնար ըլլալ: Ո՞ր իրաւասութիւնները…
Պատասխանը այս հարցումին կու գայ Հանրապետական ժողովուրդի կուսակցութեան ղեկավար պր. Քիլիճտարօղլուէն: Խորհրդարանի
երկրորդ դիրքին վրայ գտնուող ուժը բնականաբար կը գտնուի հակակշռողի դերին մէջ եւ այժմ
կը ներկայանայ բանակցային գործընթացին իր
մեծ պահանջներով: Յունիսի 15-ի մամլոյ ասուլիսով Քիլիճտարօղլու կը ներկայացնէ 14 ծանր նախապայմաններ` բանակցային գործընթացը ուղղորդելու յստակ յաւակնութեամբ: Այդ պայմաններուն վեցերորդը բացայայտօրէն կը խօսի նախագահի իրաւասութիւններու շրջանակը զգալիօրէն նեղցնելու մասին: Պարզ խօսքով, Քիլիճտարօղլու կառավարական ապագայ դաշինքին
միջոցով կ՛ուզէ միանգամընդմիշտ լուծարքի ենթարկել Էրտողանի ժառանգութիւնը եւ ճամբայ
հարթել դէպի աստիճանական հերթափոխութիւն
ԱԲԿ-էն Հանրապետական ժողովուրդի կուսակցութեան: Քիլիճտարօղլուի քաղաքականութիւնն
է մէկ գրոհով գրաւել երկու դաշտ… Նախ` թուլցընել Էրտողանի կուսակցութեան դիրքերը նոր
կառավարութեան մէջ եւ նոյն ատեն վերագրաւել
Ժողովուրդներու ժողովրդական կուսակցութեան
քաղաքական տարածքը… Տեմիրթաշի եւ իր համախոհներուն «ներխուժում»ը ձախակողմեան
դաշտէն ներս մեծ մարտահրաւէր մըն է նախ
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Յունական Հերթական Ճգնաժամ
Մկրտիչ Մկրտիչեան
Յունաստան ամիսներէ ի վեր կը ղեկավարուի
Եւրոպայի մէջ երկար ժամանակ իր օրինակը չունեցող ձախակողմեան կառավարութեան մը կողմէ: Աւելի քան հինգ տարիներէ ի վեր տնտեսական գրեթէ տեւական ճգնաժամը արիւնաքամ
ըրած է պետութիւն եւ ժողովուրդ: Երբ եւրոյի իբրեւ հասարակաց դրամանիշ որդեգրման օրերուն
Յունաստան հպարտօրէն եւրոգօտի կը մտնէր,
ժողովրդային տօնախմբութիւն էր: Այսօր այդ
նոյն պատճառով երկիրը մոխիրներու վրայ նըստած է եւ ատենէ մը ի վեր կ’ապրի իր ապագայի
վերաբերմամբ անորոշութեան մէջ: Ո՞վ է պատասխանատուն այս վիճակին: Ինչպէ՞ս խոստացուած դրախտը անդունդի եզերքի վերածուեցաւ: Միայն Յունաստա՞նն է այդպէս: Այս ու նոյնանման հարցումներուն երկար, սպառիչ ու
ամէն ճաշակի համար յարմար պատասխաններ
տրուեցան մանաւանդ այն պահերուն, երբ ճգնաժամը իր մէկէ աւելի յաջորդական գագաթնակէտերուն հասաւ: Մեր օրերուն այդ ճգնաժամը
հասած է իր բարձրագոյն կէտին` սպառնալով
թէ՛ երկրին, թէ՛ ցամաքամասին: Երկրի՛ն, որովհետեւ յաջորդ օրուան քաոսը աննախատեսելի
ելք կրնայ ունենալ: Ցամաքամասի՛ն, որովհետեւ
եւրոպական համարկման երազը ուժեղ հարուած
կը ստանայ այս նուրբ հանգրուանին, երբ անդին
իր ծայրամասը տարիէ մը ի վեր նորէն բռնկած է:
Գերմանական վերամիաւորման հայրը նկատուող
նախկին վարչապետ Հելմութ Քոհլ առիթով մը
ըսած էր` «Եւրոյին վրայ գուրգուրացէ՛ք: Ատիկա
միայն դրամանիշ չէ. ատիկա խաղաղութեան եւ
պատերազմի հարց է». նոյն կարծիքին է միւս
Հելմութը` Շմիթը, որ ատենին հանդիսացաւ
առաջինի ամէնէն փայլուն մրցակիցը եւ նոյնքան
յաջող վարչապետ եղած է:
Եւրոպական միութիւնը տասնամեակներու
ընթացքին քայլ առ քայլ կառուցուեցաւ ցամաքամասը վերջնականօրէն փրկելու համար ներքին բախումներէն: Միայն 20-րդ դարու ընթաց-
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եւ առաջ Քիլիճ-տարօղլուի կուսակցութեան
համար: Տեմիրթաշի գործօնը հաւասարապէս կը
մտահոգէ թէ՛ աջա-կողմեան ԱԲԿ-ն եւ թէ՛
ձախակողմեան Հանրա-պետական ժողովուրդի
կուսակցութիւնը:
Տեւլեթ Պահչելիի ծայրայեղ ազգայնական կու
-սակցութեան Ազգայնական շարժում կուսակցութեան արժեթուղթերը առայժմ չեն երեւար նժարի
վրայ, բայց անոնք կարեւոր տեղ մը կը գրաւեն
ընդհանուր հաշուարկին մէջ: Տաւութօղլու
կրնա՛յ ի վերջոյ դաշինք ձեւաւորել Ազգայնական
շար-ժում կուսակցութեան հետ եւ շրջանցել Քիլիճ
-տարօղլուն եւ սակայն այդ բանին գինը կրնայ
շատ թանկ ըլլալ: Էրտողան եւ Տաւութօղլու ամէն
գնով պիտի խուսափին «արատաւորելէ» ԱԲԿ-ի
դիմագիծը երկրին մէջ եւ երկրէն դուրս: Ծայրայեղականութեան բացորոշ պիտակը կրնայ քանդել իրենց համաժողովրդական խարիսխը եւ,
յամենայն դէպս, զօրացնել ձեռքը ներկուսակցական ընդդիմութեան:
Բանակցային նախնական քննարկումներուն
մէջ այսօր նաեւ չ՛երեւար քրտական հարցը համաձայնական լուծումի բերելու Էրտողանի հին
նախաձեռնութիւնը: Միաժամանակ այդ մասին
ոչինչ կ՛ըսէ Քիլիճտարօղլու իր նախապայմաններով: Քիւրտ ղեկավարները մտահոգուելու լուրջ
պատճառ ունին այս կէտին վրայ: Քրտական
հարցը կրնայ բռնուիլ միջկուսակցական բանակցութիւններու մացառներուն մէջ: Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան ղեկավարներէն` Ֆիկեն Եիւքսեքտաղ Շենօղլուի
յայտարարութիւնը երէկ բանակցային գործընթացին մէջ մտնելու իրենց պատրաստակամութեան մասին` նոր եւ անակնկալ գործօն մըն է,

քին Եւրոպան երկու ահաւոր պատերազմներու
պատճառով գրեթէ ամբողջապէս քանդուեցաւ:
Սկսելով արեւմտեան Եւրոպայէն համարկումը
տարածուեցաւ նաեւ արեւելքի վրայ` Խորհրդային Միութեան փլուզումէն կարճ ատեն ետք: Իսկ
մինչ այդ որդեգրուած հասարակաց դրամանիշը`
եւրոն, համարկումը աւելի եւս ամրապնդելու
իբրեւ միջոց պիտի ծառայէր: Այսօր վտանգը կայ,
որ նոյն այդ դրամանիշը ցամաքամասի տարբաղադրման պատճառի վերածուի:

Պարտատէրերու ներկայացուցիչներու եւ Յունաստանի կառավարութեան մէկ պատուիրակութեան բանակցային վերջին նիստը սկսելէն կարճ
ատեն ետք անարդիւն աւարտեցաւ: Նիստի ձախող աւարտէն ետք Յունաստանի երիտասարդ
վարչապետը ըրաւ յայտարարութիւն մը, որուն
ամփոփումը հետեւեալն է. «Հինգ տարիներէ ի
վեր (Յունաստանի եւ իր պարտատէրերուն միջեւ
կայացած. ՄՄ) համաձայնութիւններէն բխող շարունակական կողոպուտէն ետք թոշակները անգամ մը եւս կրճատելու պարտատէրերու կողմէ
պահանջի պնդումին մէջ միայն ու միայն քաղաքական նպատակներ կը հետապնդուին: Յունական կառավարութիւնը բանակցութիւններուն
կը ներկայանայ պատրաստուած ծրագրով եւ
փաստարկուած հակաառաջարկներով: Համբերութեամբ պիտի սպասենք, որ պարտատէրերը
իրապաշտութեամբ մօտենան հարցերուն: Իսկ
որ կը հակասէ առաջին օրերուն Տեմիրթաշի կողմէ տրուած հաւաստիքներուն: Նոր կացութիւնը
կրնայ նոր մարտավարութիւն պարտադրել եւ
խախտել Ժողովուրդներու ժողովրդավարական
կուսակցութեան քաղաքական առաջնահերթութիւնները: Մօտերս կը նախատեսուի ՔԱԿ-ի եւ
Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան հանդիպումը քրտական հարցի նոր ռազմավարութեան եզրերը ճշդելու նպատակով: Ուշագրաւ է այն պարագան, որ ՔԱԿ-ի ղեկավարներէն Տուրան Քալքան բացառուած կը համարէ
Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան մասնակցութիւնը որեւէ դաշինքի, առանց
որ արմատական փոփոխութիւններու ենթարկըւած ըլլայ Թուրքիոյ օրինակարգը…
Յամենայն դէպս բոլոր երեւոյթները ցոյց կու
տան այսօր, որ Թուրքիոյ քաղաքական բեմը
մտած է տագնապի ոլորտէ մը ներս: Քաղաքական ուժերը զգալի անվստահութեամբ կը դիմագրաւեն դաշինք ձեւաւորելու ներկայ հրամայականը: Կողմերը վստահ չեն, որ համախոհական
կառավարութեամբ գործելու ատակ է ներկայ իշխանութիւնը: Հակառակ բոլորի ձեւական պատրաստակամութեան` ոչ ոք կը գործէ ապահովութեան էական զգացումով: Ոչ ոք տրամադիր կը
թուի իր խաղաքարտերը այրելու, եւ բոլորն ալ
անխտիր կը փնտռեն բացառիկ երաշխիքներ:
Տաւութօղլու պիտի կրնա՞յ երաշխաւորել զիրենք
առանց ցնցելու հիմերը իր հաստատութեան… թէ
ի վերջոյ ներկայ գործընթացը պիտի հասնի իր
անխուսափելի վախճանին` առաջնորդելով Ազգային մեծ Ժողովի լուծարման եւ նոր ընտրութիւններու կայացման: Մօտէն դիտեցէ՛ք. Քիլիճտարօղլուի 14 նախապայմանները աւելի շուտ կը
յիշեցնեն ընտրական նոր փլաթֆորմի մը ուրուագիծը:
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եթէ ոմանք լուծումի մը հասնելու մեր փափաքը
եւ երկու կողմերու միջեւ տարբերութիւնները
կամրջելու ուղղութեամբ մեր առած քայլերը մեր
տկարութեան կ՛ուզեն վերագրել, թող մտածեն
հետեւեալը. մենք մեր ուսերուն վրայ միայն պայքարներու երկար պատմութեան մը կրողը չենք:
Մեր կռնակին վրայ նստած է ժողովուրդի մը արժանապատուութիւնը, բայց նաեւ` Եւրոպայի ժողովուրդներու յոյսը: Այս բեռը շատ ծանր է զայն
անտեսել կարենալու համար: Ասիկա գաղափարաբանական յամառութեան հարց չէ: Ժողովրդավարութեա՛ն հարց է:
Ժողովրդավարութեան ծնունդ տուած վայրին
մէջ մենք ժողովրդավարութիւնը թաղելու իրաւունք չունինք»:
Այս յայտարարութեան մասին կարելի է զանազան կարծիքներ ունենալ` դրականէն մինչեւ
բացարձակ ժխտական. մեծամիտ, խիզախ, ապերախտ, անպատասխանատու, պատերազմի դատարկ յայտարարութիւն, գաղափարական, զգացական, յուսահատական, անիրական, երեխայական եւ ուրիշ շա՜տ ածականներ իրենց հիմնաւորումներով մէկտեղ: Բոլոր կարծիքներուն մէջ
հասարակաց կէտ մը անպայման պիտի ըլլայ
սակայն: Այն է, թէ Ա. Ցիփրասի եզրակացութեան
մէջ արտասովոր նորութիւն չկայ: Միացեալ Եւրոպայի կառոյցներուն մէջ ժողովրդավարութեան
հարց չկայ: Եւրոպայի ժողովուրդներուն կողմէ
ներկայացուցչական կարգով Եւրոպական խորհըրդարանը հիմնական դերակատարութիւն ունեցողը չէ տակաւին: Միութեան անդամ երկիրները շատոնց զարգացուցած ըլլալով հանդերձ աշխարհի կարելի ամէնէն ժողովրդավար
վարչաձեւերը, իրենց կազմած միութիւնը շատ
հեռու է ժողովրդավարութեան տարրական սկըզբունքներէն. Եւրոպական կառոյցները կազմուեցան տնտեսութեան եւ ֆինանսներու հանդէպ
բացարձակ հաւատքով` առաւելագոյն շահը
ապահովող նպատակներով եւ ատոնց առաւելագոյն ձեռքբերման առաջնորդող համակարգերով:
Ժողովրդավարութիւնը տեղ չունի Եւրոպայի միութենական կառոյցներուն մէջ: Այդ կառոյցներէն
ներս «ժողովուրդի արժանապատուութիւն» արտայայտութիւնը իմաստէ զուրկ է. ան գոյութիւն
չունի, որպէսզի իմաստ մը ունենայ:
Յայտարարութեան մէջ նաեւ ճշմարիտ է, որ
լուծումը քաղաքական կրնայ ըլլալ միայն: Տնտեսական ոլորտին մէջ համաձայնութիւն մը կարելի
չէ, քանի մէկ կողմը կը խօսի քաղաքացիի տարրական կարիքներու բաւարարման անհրաժեշտութեան մասին, իսկ միւսը կը մէջբերէ համակարգիչներու փսխած երկարապատում թիւերն ու
վիճակագրութիւնները: Իսկ քաղաքական ոլորտին մէջ խնդիրը ա՛լ աւելի կը բարդանայ ի վնաս
Յունաստանի եւ իր ժողովուրդին, որովհետեւ
ներկայ կառավարութեան վրայ կեդրոնացած են
եւրոպական բոլոր երկիրներու կառավարութիւններու գիշատիչ նայուածքները: Յունաստանի
ներկայ` ժողովրդավարութեան օրէնքներու բացարձակ յարգումով ընտրուած իշխանութեան
տէրն է չնաշխարհիկ ձախակողմեան շարժում
մը, որ մեծ դիւրութեամբ կրնայ վարակիչ դառնալ, եթէ յաջողութեամբ պսակուի այս օրերուն
Եւրոպայի հսկաներուն դէմ իր տարած դաւիթեան կռիւը:
Եւրոպայի մէջ վերջին երկու տասնամեակներուն ինքզինք գտնել ու սահմանել փորձող քաղաքական Ձախը ծաղկելու առիթ մը ունի ներկայիս: Սպանիոյ մէջ համապատասխան շարժումը գնահատելի յառաջընթաց արձանագրեց վերջին տեղական ինքնակառավարման ընտրութիւններու ընթացքին: Ընկերվարութեան տետրակները ծալած ու մէկ կողմ նետած ու դեռ ընկերվարական անունը պահած կուսակցութիւնները ամէնէն բիրտ հակառակորդներն են այս
նոր շարժումներուն. վերջ ի վերջոյ այդ շարժումներու յաջողութենէն հիմնական վնասողները պիտի ըլլան վայրի ու վայրենի դրամատի-րութեան պնակալէզներու վերածուած այդ ըն-
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տըւած սերունդ մը տեսնելու սրտի ջերմ ցանկութեամբ։ Կը պաշտէր Մելգոնեանը, կուռ երկըրպագուի մը նման, ինչ որ հասկնալի կը դարձնէ
իր ցնցումն ու յուսախաբութիւնը ի տես անոր
Վարդան Թաշճեան
փակումին։
«Սիրելի Վարդան, կեանքի նաւակը հետք կը
«Մարդոցմէ սիրուելու համար՝ զանոնք սիրեթողո՛ւ իր ետին (ընդգծումը իրմէ)։ Ատոր համար լու է անխտիր, իսկ բարեկամներ ունենալու հաէ որ Պատմութիւն կը սորվին։ Ատոր համար է մեր մար՝ անկեղծ ու լաւ բարեկամ ըլլալու է»։
ծնողներն ու դաստիարակները, մեզ անշահա- Պրն. Պօղոս Գէորգեան
խընդրօրէն սիրողներն ալ ունին իրենց առաջին
եւ վերջին խօսքը.- «Հետեւեցէ՛ք մեր ազնիւ, քաջարի եւ բարի նախահայրերուն ոտնահետքերուն»։ Անոնք մէն մի իրաւ հայու ցոյց կուտան թէ
ո՞ւր պէտք է տանին մեր քայլերը զմեզ։ Կը մաղթեմ որ մեր թանկագին նախահայրերու ջահը
ձեռքէդ վար չդնես բնաւ եւ այն ժամանակ ապահով կրնաս ըլլալ, որ քալած ճանապարհդ միշտ
լուսաւոր եւ միշտ նպատակին պիտի տանի քեզի։
Զօրաւոր անհատականութեամբ օժտուած եւ
Վարդանի թոռնիկ, անունովդ ապրիս, կը մաղթեմ մեծապէս յարգելի անձնաւորութիւն մըն էր Պրն.
որ քու նաւակդ ալ առաջին Վարդանին նման ձգէ Գէորգեանը։ Համբաւաւոր մանկավարժ, դաստիիր արժանի հետքը, որուն յաջորդ սերունդներ արակ եւ գիրքերու հեղինակ։ Ֆրանսացի յայտնի
հպարտութեամբ ու սիրով կը հետեւին»։
դերասան Շարլ Պուայյէն յիշեցնող իր արտաքի-

Խրատը Գին Չունի, Բայց Անգին Է…
Մելգոնեանի մեր ուսանողական տարիներուն, ընդհանրացած սովորութիւն էր ամէն տարեվերջին, իրարու փոխանցելու մեր անձնական
յուշատետրերը, գրութի՛ւն մը, յո՛ւշ մը, պատգա՛մ
մը եւ կամ ստորագրութի՛ւն մը կորզելու մեր ուսուցիչներէն, մեկնող կամ մնացող ընկերներէն,
բաժանումի այդ անխուսափելի եւ յուզիչ օրերուն։ Երբեմն կը պատահէր, որ ուսուցիչ մը 10-15
յուշատետր թեւին տակ սրբագրելի տետրակներու պէս տուն կը տանէր, իր կարգին շարադրելու
ինչ որ կրնար ամէն մէկ աշակերտէն կրած իր
փորձառութեան հիման վրայ։ Այս բոլորը կը կատարուէին բարի եւ սիրայօժար տրամադրութեամբ, հաճոյքո՛վ, բնակա՛ն, որպէսզի գոհար
խրատականներու հուսկ այդ շարանը «ականջի
օղ» դառնար իւրաքանչիւրին, կեանքի նորաբաց
այդ պայքարին ճամբուն վրայ, Մելգոնեանի կըղզիացած, բայց ընտանեբոյր, անմեղունակ, անգիտակից եւ բնազդական ապրելակերպէն ետք։
Իմ տետրակս ալ, այլոց կարգին, բախտը ունե
-ցաւ գրչի հետքերը հաւաքելու ոչ միայն ընկերնե
-րուս, այլեւ՝ մեր թանկագին ուսուցիչներուն՝
«մեծ»երուն, որոնց շունչն ու քրտինքը իրենց
կնիքը ունեցան՝ ոլորուած եւ կապոյտ կամ վարդագոյն ժապաւէնով հանգուցուած մեր վկայականներուն մէջ։
Տարիներ կը բաժնեն զիս այդ օրերէն, երբ այլեւս անոնցմէ շատեր, ափսո՜ս, անդարձ մեկնած
են այս աշխարհէն, բայց իրենց ձեռագիրը, դէմքը, ժպիտը, ոգին, մէկ խօսքով՝ ներկայութիւնը
կը վերապրիմ ամէն անգամ, որ կը թերթատեմ
այդ յուշատետրին էջերը, եւ փշաքաղումով կը
վերադառնամ 50-ական թուականներու Մելգոնեանին, ուր մեր պատանութեան տարիները թըրծըւեցան հայութեամբ, անմահ Բարերարներու
«մեծ երազի ճամբուն վրայ»։ Այդ պատգամները
գին չունին, բայց շատ անգի՛ն են, եղա՛ծ են, ոչ
միայն ինծի, այլեւ՝ յաջորդող սերունդներուն,
մաղթանքնե՛ր՝ որոնք ժամանակավրէպ չեն
նկատուիր երբեք, որքան ատեն որ աշխարհը կը
շարունակէ արձանագրել բարոյական եւ ընկերային արտառոց իր նահանջը։
Ահա այդ էջերէն փրցուած պատառիկներ ...

Պրն. Ներսէս Թամամեան

Գրականութեան մեր ուսուցիչը, Պրն. Թամամեանը, գրական ծածկանունով Ն. Կատար, որուն
«Տաճարն Հայկական» քերթուածը բաղդատութեան կը դնէին Վ. Թէքէեանի «Եկեղեցին Հայկական»ին հետ, իսկական «գլո՛ւխ» էր, Մելգոնեանական բացատրութեամբ։ Կրնար դասապահ
մը ամբողջ մէ՛կ շունչով վերլուծել բանաստեղծութեան մը տակաւին մէկ տողը միայն, գրականատենչ սաներս «բերնէն կախելու» աստիճան։
Իցիւ թէ ձայնագրութեան մեքենայ մը ըլլար այդ
օրերուն, կրնային գրախօսական հատորներ մէջտեղ գալ։ Թէեւ եղան դասընկերուհիներ, որոնք
շնչասպառ կը փորձէին նօթագրել իրենց լսածը
մինչեւ վերջին ստորակէտ, առ ի պատրաստութիւն՝… հայերէնի յաջորդ գրաւորին…
«Սիրելի Վարդան, շրջանաւարտութեանդ այս
ուրախ առիթով սրտագին կը շնորհաւորեմ քեզ եւ
յաջողութիւն կը մաղթեմ յառաջիկային ալ համար։ Բայց ամէն արժանաւոր յաջողութիւն կախում ունի ծրագրուած՝ համբերատար ու յարատեւ աշխատանքէ, իրական կարողութեանդ վրայ
հիմնուած՝ ազնիւ եւ արդար փառասիրութիւններ
իրագործելու համար»։

Պրն. Վահան Պէտէլեան

Պրն. Պերճ Սանտրունի

Տիկ. Զելա Դաւիթեան

Ինձմէ դասարան մը բարձր ընկերներէս՝ Յովսէփ Նաճարեանը, տետրակիս էջերէն մէկուն վըրայ, չինական մելանով նաւակի պզտիկ գծագրութեամբ մը, սա տողերը մէջբերած էր բանաստեղծ Ռուբէն Որբերեանի «Գիւղիս Ճամբան»
քերթուածէն։

«Կեանքի նաւակը հետք չթողուց իր ետին,
Մոռացումը առաւ ինձմէ ամէն բան,
Հին երազներս ամպերու պէս կÿանհետին,
Յիշատակն ալ կÿանցնի երգի մը նման…»

Այս էջին դիմացը, անգլերէն լեզուի մեր ուսուցիչը, Շէյքսփիրի սիրահար Պրն. Պերճ Սանտրունին, իսկական gentleman մը, բնաւորութեամբ ու
հասակով պատկառելի կերպար մը, որ քաղաքէն
կուգար դպրոց, իր գրութեան ներշնչումն ու
միտք բանին հիմնած էր վերի տողերուն վրայ,
սա ակնարկումով։

Շար. Էջ 13-էն Յունական...
կերվարականները: Իսկ մնացեալներու` աջերու
եւ այլ պահպանողականներու ժխտական դիրքորոշումները արդէն չեն զարմացներ:
Հետեւաբար ներկայ հանգրուանին յոյն ժողովուրդի միակ յոյսը կրկին եւրոպական կառոյցներու անկատարութիւններն են, որոնք պատասխանատուները կը մղեն վերջին վայրկեանին
իրաւախոհական («կոմպրոմիսային») ժամանակաւոր լուծումներ որդեգրելու. այսինքն մղձաւանջի շարունակութիւն` մինչեւ յաջորդ ճգնաժամային գագաթնակէտ: Յետոյ Աստուած մեծ է:

նով, առինքնող պեխով եւ գլխարկին ու բաբիյօնին մշտական ներկայութեամբ։
Տետրակս երբ իրեն կուտայի, չափազանց
կ՛աճապարէր, օդակայան մեկնելու վրայ, բայց
չուզեց խնդրանքս մերժել եւ ոտքի վրայ, դիւանին մէջ, ստիպողական իր մէկ գործը վերջացնելուն պէս՝ կէս վայրկեանի մէջ սա բառերը
արձանագրեց իբրեւ մէջբերում.
«Օրուան մարդ մը յաճախ մէ՛կ օրուան մարդ
կ՛ըլլայ»,- ըսած են» եւ ստորագրեց։
Բազմաթիւ անգամներ նոյն այս տողը իմ կարգիս փոխանցած եմ թէ՛ աշակերտներուս, թէ՛ բարեկամներուս եւ տարիներու սահանքին հետ
աւելիով կրցած եմ թափանցել անոր բացարձակ
ճշմարտութեան։
Ասոնք փունջ մըն են միայն ուսուցչական
մաղթանքներէն, որոնք անտարակոյս կողմնացոյց ծառայեցին ինծի անսայթաք եւ գիտակից
ոգիով ապրելու եւ վայելելու կեանքս։
Միւս կողմէն սակայն, երբեք պիտի չուզէի
ստորագնահատած ըլլալ այն ինչ որ գրած էին
ընկերներս։ Կը տարուիս մտածելու թէ ինչպէս
կրնային շօշափել այդպիսի հասուն միտք եւ խոր
մտածում, գեղեցիկ եւ անթերի հայերէնով։ Որքան զգալի է ազդեցութիւնը Մելգոնեանէն ժառանգուած առողջ եւ հիմնաւոր հայագիտութեան։

Վաստակաւոր խմբավար, երգահան, «Տաղ Ս.
Մեսրոպայ»ն կամ՝ «Որքան Դիցակերտ»ը անմահացնող՝ Կիպրոսի երաժշտութեան հայր եւ մինչեւ 90 անց տարիքին՝ տակաւին ջութակի դասեր
տուող այս անխոնջ մշակը իր էջը սկսած էր նօթայի գիծերու մէջ իր հեղինակած «Գարուն» երգին «Ես Իմ Աշխարհի Գարունը Կ՛ուզեմ» առաջին
տողով եւ տակն ալ աւելցուցած էր հետեւեալը.
«Երաժշտութիւնը կը սիրես, սերտէ՛ զայն։ Որչափ խորանաս անոր մէջ, այնչափ եւս պիտի
սիրես։ Հիները կ՛ըսէին թէ երաժշտութիւնը հոգին
կ՛ազնուացնէ, հիմա կ՛ըսեն թէ ան թէ՛ հոգին
կ՛ազնուացնէ եւ թէ ալ միտքը կը մշակէ»։

Դոկտ. Ագապի Նասիպեան-Էքմէքճեան

Պատմութեան մեր ուսուցիչը՝ զգայուն, հեզահամբոյր, արդարամիտ Տիկ. Ագապին, որ յետագային Մելգոնեանի տնօրէնութեան պաշտօնն ալ
վարեց, չափազանց շեշտակի, զուսպ եւ տեղին՝
չէր վարաներ բաշխելու իր խորհուրդները առատօրէն, մեր մէջ խոստմնալից ապագայով օժ-

Բարձրագոյն դասարաններու ուսողութեան
մեր ուսուցիչն էր Տիկ. Զելան։ Զարմանալի զուգադիպութեամբ իր քոյրը՝ Մարի Լուն ալ նոյնը
եղաւ ինծի Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանին
մէջ։ Երիտասարդ, կայտառ, աշխոյժ եւ յարմար
անձը՝ առհասարակ տհաճ եւ անմարսելի այս
նիւթը հետաքրքրական, հասկնալի եւ սիրելի
դարձնելու համար…
«Սիրելի Վարդան, կը յիշե՞ս դասարանին մէջ
որքան կը հիանայի գիրիդ եւ գծագրութեանդ
վրայ։ Նոյնպէս ալ կը հիանամ ազնիւ բնաւորութեանդ եւ համագործակցութեան ոգիիդ վրայ։
Գիտե՞ս Վարդան, մարդ որքան ալ խելացի ըլլայ, որքան ալ ներկայանալի ըլլայ արտաքինով,
երբ անոր քով կը պակսի ազնիւ ոգին եւ ուրիշներու հետ աշխատելու սէրը կեանքի մէջ, ան
կ՛ըլլայ ձախող եւ ընկերութեան մօտ՝ անհանդուրժելի։ Այդ տեսակէտով դուն ապահով գետնի
վրայ կը գտնուիս»։

Աստղիկ Նասիպեան

«Ինչ ալ ըլլայ քու ընտրած ճիւղդ կեանքի մէջ,
աշխատէ՛ որ անոր զուգընթացօրէն յառաջացնես
միւս կարողութիւններդ որ ունիս, թէ արուեստի
թէ գրականութեան ճիւղերուն մէջ, եւ ըլլաս բազմակողմանի հայ երիտասարդ մը, որուն շատ
պէտք ունի մեր ազգը։ Կը մաղթեմ նաեւ, որ շարունակես միշտ զուարթամիտ եւ ժպտուն մնալ,
որպէսզի աւելի եւս փնտռուիս ընկերային շրջանակներէ ներս»։

Շար. Էջ 18
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ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ . . .
Who Remembers The Armenians?
''Who, after all, speaks to-day of the annihilation
of the Armenians?’’
This quote may sound ominous to you and even
familiar, for it was spoken on August 22, 1939 in
Obersalzberg, Germany; a week before the German
invasion of Poland. As you may have guessed, the
author of this quote is none other than Adolf Hitler.
The quote was the closing line of a speech to rally his
men for the ethnic cleansing of Poland, with his justification being that ‘nobody will care, for who speaks
of the Armenians?’
I speak of the Armenians. Whilst remembered
throughout all of April, April 24 is the recognised day

ԵՐԲԷ՛Ք
Մի խաւար օր, 24 Ապրիլի,
Ծրագրով դաւադիր փորձեցիք ջնջել,
Ժողովուրդ մը շինարար,
Ժողովուրդ մը լուսաւոր,
Մտաւոր թէ հոգեւոր,
Հողագործ թէ բանուոր,
Մանուկ թէ ծերուկ,
Մայր թէ նորածին,
Փորձեցիք փշրել
Ու քշել անապատներ,
Վկայ՝ Տէր Զօրի կիզիչ աւազներ։
Ջարդեցի՜ք ու քանդեցի՜ք,
Սուրբ վայրերը մեր պղծեցիք,
Հայրենի հողը մեզմէ խլեցիք,
Արարատն ալ մեզմէ զրկեցիք։
Բա՛յցՄենք ազգովին դարձանք Արարատ,
Որ ըսենք ձեզի,
Դուք, մեզ մի՛ անգամ միայն կարող էք
ջարդել։
Լսեցէ՛ք…
Անցան օրերը մեր սարսափի,
Գալիք են դեռ օրերը ձեր սարսափի…
Մենք պիտի յիշեն՛ք ու պահանջե՛նք։
Անթիւ զոհերու հոգիները անմեղ,
Պիտ վերադառնան,
Ձեր դուռը բախեն՝
«Բա՛ց ըրէք» ըսեն,
«Պատգամ ունինք տալիք ձեզ՝
Դուք չյաջողեցաք,
Մենք վերապրեցանք՝
Մեր հաւատքով,
Մեր մշակոյթով,
Մեր երգ ու պարով
Ու բազմացանք մեր մայրերով»:
Դուք, մեզ մի՛ անգամ միայն կարող էք
ջարդել։
Այսօր,
Մարդիկ միամիտ, մարդիկ խելագար,
Մոռացէ՛ք կ՛ըսեն մեզ, մոռացէ՛ք.
Ի՞նչը մոռանանք,
Ինչպէ՞ս մոռանանք,
Ինչո՞ւ մոռանանք։
Մոռանա՞նք խլուած հայրենի հողը մեր,
Մոռանա՞նք չլուծուած արդար դատը մեր։
Ինչո՞ւ ըսել ջարդուողին մոռացի՛ր,
Ինչո՞ւ չըսել ջարդողին՝ մեղանչի՛ր։
Ո՛չ,
Ո՛չ կ՛ըսենք Թուրքին,
«Մենք պիտ վերադառնանք,
Դուք պիտ վերադարձնէք…»:
Դուք, մեզ մի՛ անգամ միայն կարող էք
ջարդել։

Լոնտոն, Ապրիլ 2015

Հայ-Վարդ

of remembrance for the Armenian Genocide of
1915. 100 years later I can stand here as a proud
man of Armenian descent, and whilst I may be only
half by blood, I can assure you my spirit and soul is as
strong as those who stood before me and around
me.
But who remembers the Armenians?
As of 2015 it is now a crime in over 16 nations to
deny the Holocaust or the actions surrounding it,
and it is a world-accepted event and war crime that
is spoken of and mourned every year. Apologies,
reparations, entire nations have come together to
collectively apologise for and remember it.
Conversely, as of 2015 only 4 countries deem it
illegal to deny the Armenian Genocide, and barely
25 countries have accepted and declared it for what
it is, a crime against humanity.
TWENTY-FIVE countries.
This is not just a shame, it is a travesty. Whilst
many nations partially accept it on a social or parliament level, others are divided in opinion or by state/
county. Roughly 43 states of the USA do, only 3
members of the UK accept it, and to count the number of cities but not NATIONS that accept the genocide is shocking. But until the day that it is accepted,
we shall fight for it to be so. Who shall remember the
Armenians?
We shall remember the Armenians.
Some may question, how is this acceptable? How
is the perpetrator (Turkey) and their allies and so
called ‘scholars’ and ‘historians’ allowed to routinely
deny, mock and belittle the Armenian people by
claiming it was a ‘World War 1 casualty’ and that ‘the
Armenians started it’, when all evidence points to the
systematic mass murder of 1.5 million ethnic Armenians for no reason other than their ethnicity? For
such a crime to be continually jested about and buried under red tape and political lies to further other
agendas?
Many world leaders such as the UK’s Prime Minister, and the President of the USA claim to want to
recognise it, but refuse to do so to avoid ‘insulting
Turkey’. By refusing to admit to such a disgusting
and barbaric act, they insult ALL of us. They insult
not only Armenians, but also all other people and
f re e d o ms
t h ey
c la i m
to
s ta n d
f o r.
The simple truth is apathy. Too many nations do not
want to take a side and admit to this crime, whilst
others live in the back-pocket of the few powerful
nations who COULD stand up for justice, but do not
to avoid ‘endangering political ties’. To deny justice
after 100 years is a mockery, a sham of the civilised
people the world claims to be. Who shall fight for the
Armenians?
We shall fight for the Armenians.
The Armenian diaspora, the result of fleeing Armenia to avoid persecution, has resulted in Armenian communities ranging from hundreds to millions
being founded all across the globe, from America to
Russia, from Brazil to Cyprus, from Australia to Switzerland
to
even
China
and
Japan!
And yet still the world cannot admit that this was
due to the repeated killings by the Turkish government?
Even the Ottoman Empire themselves accepted
the killings 4 years later in court, before the Turkish
government denied it again and buried it under
mounds
of
propaganda
and
lies!
Multiple human rights groups fight for the recognition, even those in Turkey have accepted the genocide for what it is. So why cannot the rest of the
world?
100 years has been far too long, and it is not just
up to them to confess and for us to forgive, but to
people like you, those who read these words, to argue and demand for this acceptance, both in your
home nation and across the world. For Armenians to
be free to say ‘yes, it happened’, for Armenians to be

Ճշմարտութեան Ուղին
Ծառայութեան Ոգին
Մի՛ զարներ այն դուռը՝
Որ չեն ուզեր բանալ քեզի:
Զարկ այն դուռը՝
Որ կ՛ուզեն բանալ քեզի:
Մի՛ խօսիր անոնց՝
Որ չեն ուզեր լսել քեզի:
Խօսէ անոնց որ կը լսեն քեզի:
Բաժնէ հարստութիւնդ անոնց
Որ պէտք ունին քեզի:
Ոչ մէկ սենթ տուր
Անարժան ու ապերախտ մարդոց:
Արժանի մարդոց գնահատել գիտցիր,
Ազգին նուիրեալներուն՝
Ու հայրենիքին համար
Զոհուող հերոսներուն:
Տո՛ւր ինչ որ ունիս, դրամ, սէր,
Ու կեա՛նքդ թանկագին,
Ազգի գաղափարական ռահվիրաներուն,
Որոնք գիտեն զոհուիլ պատնէշի վրայ,
Հայրենիքի ազատութեան բագինին վրայ:
Արհամարհէ անոնց, որ կը մտածեն միայն
Իրենց «Ես»ին, դրամին, ու հաճոյքին մասին,
Ու անտարբերները որոնք միմիայն
«Ինծի ի՛նչ» ըսել գիտեն անայլայլ:
Զա՛րկ այն դուռը որ կը տանի քեզի
Աստուծոյ ծառայութեան լոյսին,
Ու ճշմարտութեան ուղիին:

Յ. Անմահունի

Աւագ Արիապետ եւ
Մեկենաս Քրիստոնէական
Դաստիարակութեան
Փետրուար 2015
able to feel free from the shadow of persecution and
denial, and for those responsible to no longer protect and hide the heinous act of their government
and nation.
To close I would like to tell you of a quote by a
famous Armenian, William Saroyan.
“I should like to see any power of the world destroy this race, this small tribe of unimportant people,
whose wars have all been fought and lost, whose
structures have crumbled, literature is unread, music
is unheard, and prayers are no more answered. Go
ahead, destroy Armenia. See if you can do it. Send
them into the desert without bread or water. Burn
their homes and churches. Then see if they will not
laugh, sing and pray again. For when two of them
meet anywhere in the world, see if they will not create a New Armenia.”
To this day there are new Armenia’s, there are
both full-blooded and mixed descendants across the
globe. Their music is loud and jovial, their homes and
churches are bright and warm, their literature read,
their structures proud, their prayers slowly answered
by both gods and man.
Chances are you know quite a few, if not by surname then by their cheery demeanour, their love of
cooking, their loving atmosphere and the joy that
any Armenian family can bring into a room.
I find it not only an honour but a privilege to be of
Armenian lineage, and whilst I may not speak the
language fully or have been born in the nation,
there will always be a place for Armenia in my heart.
If you have taken your time to read this out, I
thank you for it. From one Armenian to whoever you
are, please help the survivors and descendants of the
Medz Yeghern (Great Crime) finally feel like their justice has come this year.

Sebastian Der Avedissian
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Խմբագրին Սիւնակը

Համայնքային Կեդրոնի բացման արարողութիւն
ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԷՆ ՅԵՏՈՅ Խաչմաչի մէջ

Թէեւ հարիւրամեակի տարին տակաւին չէ
լրացած եւ ոգեկոչման ու պահանջատիրական
ձեռնարկներ կը շարունակուին հայութեան կողմէ,
հարցումը սկսած է լսուիլ զանազան կողմերէ. –
Հարիւրամեակէն յետոյ ի՞նչ...
Հարիւրամեակը այն հանգրուանն է, երբ հայութիւնը հաշուեյարդարը կատարեց վերջին դարու
իր պատմութեան, նշեց իրագործումները, ձեռքբերումներն ու թերացումները: Եւ պէտք է ընդունիլ,
որ քիչ բան չէ կատարուածը, ի հեճուկս «համացանցային ագռաւներու՝ «100 տարի ի՞նչ ըրինք»
կամ «100 տարի՞ պէտք էինք սպասել» անիմաստ
հարցադրումներուն:
Ջարդուած, տեղահանուած եւ հոգեպէս քայքայուած ժողովուրդ մը ոտքի կանգնեցաւ, համայնքներ կազմեց, ազգային կրթութիւն տուաւ
սերունդներուն, ցեղասպանութեան շուրջ հիւսուած լռութեան պատերը քանդեց, հայրենի հողերու մնացորդին վրայ պետականութիւն ստեղծեց,
վերստեղծեց, ու ահա այսօր գրեթէ համաշխարհային ճանաչումի արժանացուցած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ իր պահանջատիրութիւնը:
Բոլոր անոնք որ կամայ թէ ակամայ ինքնամեկուսացած ու հեռու եղած են այս երթէն, տարակուսանքով դիտած են հարիւր տարիներու այս
ոդիսականը եւ անյոյս, երազային նկատած ու
հեգնած են այս տառապագին ճիգը, բնական է որ
այժմ չգիտնան «Հարիւրամեակէն յետոյ» մեր ընելիքը: Սակայն անոնք որ տասնամեակէ տասնամեակ ու սերունդէ սերունդ ապրած ու մաս կազմած
են այս խոյանքին, առանց վհատելու անյաղթահարելի թուացող խոչընդոտներէն ու առանց գոհանալու հանգրուանային յաջողութիւններէն, ոչ
մէկ կասկած ունին մեր ընելիքին մասին:
Յաջորդ հարիւրամեակը մեր հողերուն վերատիրանալու եւ հայրենիքի ամբողջացման հարիւրամեակը պիտի ըլլայ: Եւ այդ իրականացնելու
համար, հայութիւնը հետամուտ պիտի ըլլայ՝
- Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքական համակարգի արմատական փոփոխութեան՝
սահմանադրական բարեփոխումներու ճանապարհով եւ ընկերային արդարութեան հաստատումով.
- Արցախեան հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւորման եւ Արցախի Հանրապետութեան ճանաչման ճիգերը շարունակելով՝ հայութեան ուժերու
մէկտեղումի միջոցով դիմակայելու Հայրենիքի
անվտանգութեան սպառնացող վտանգները.
- Հայ Դատի ռազմավարական նպատակ նկատելու Թուրքիայէն հողային պահանջատիրութիւնը. Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումն ու հատուցումը հետապնդելու համազգային համակարգըւած ծրագրով.
- Համախմբելու Սփիւռքի ուժերը ի խնդիր հայկական գաղթօճախներու կենսունակութեան եւ
Հայրենիք-Սփիւռք համագործակցութեան ընդլայնումին. Զօրակցելու եւ օժանդակելու տագնապներ դիմագրաւող գաղթօճախներուն.
Ահա՛ թէ ինչ պէտք է ընէ հայութիւնը, Հայրենիք
եւ Սփիւռք, «Հարիւրամեակէն յետոյ», որ բնական
շարունակութիւնն է նախորդ հարիւրամեակին
կտրուած ճանապարհին:
Սփիւռքը կարեւոր դերակատարութիւն ունեցած է ու պիտի ունենայ այս գործընթացին մէջ:
Որպէսզի ան կարենայ արդիւնաւոր ու արժանապատիւ կերպով շարունակել այդ պարտականութիւնը, անհրաժեշտ է որ ինքզինք բարձրացնէ 21րդ դարու մակարդակի կազմակերպուածութեան:
Այս մասին՝ յաջորդիւ:

Արթօ Դաւիթեան

Սեպուհ Դաւիթեան

Մայիսի 22-ին տեղի ունեցաւ բացման արարողութիւնը Արցախի Խաչմաչ գիւղի Համայնքային
Կեդրոնին , որուն հովանաւորներէն մէկը կը հանդիսանար Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի (ՀՀՀ) Կիպրոսի տեղական մարմինը:
Խաչմաչ գիւղը կը գտնուի Արցախի Ասկերան շրջանին մէջ, Ստեփանակերտէն 25քմ հեռաւորութեան վրայ: Խաչմաչը Արցախի հին գիւղերէն է եւ անուանումը հաւանաբար կը ծագի
հոն գտնուող խաչքարերէն: Վերջին տուեալներով գիւղը կը հաշուէ 256 բնակիչ որոնց մեծամասնութիւնը կը զբաղի հողագործութեամբ եւ անասնապահութեամբ:
Բացման արարողութեան ներկայ գտնուած է ՀՀՀ Կիպրոսի տեղական մարմնի Ատենապետ
Սեպուհ Դաւիթեանը եւ ձեզի կը ներկայացնենք այս արարողութեան իր՝ մեզի տրամադրած
նկարագրութիւնը:−

Գիւղէն բաւական հեռաւորութեան վրայ արդէն կ'երեւար Համայնքային Կեդրոնի շէնքը որ
տիրապետող ներկայութիւն էր շրջակայքին
վրայ: Երբ ՀՀՀ-ի բազմանդամ պատուիրակութիւնը մօտեցաւ Համայնքային Կեդրոնի շէնքին,
մեզ դիմաւորեցին աւանդական աղ ու հացով եւ
հաղորդական ջերմութեամբ: Համայնքային Կեդրոնի մուտքին վրայ զետեղուած էին հովանաւոր
երկիրներուն՝ Լիբանանի, Հոլանտայի, Պրազիլի,
Յունաստանի եւ Կիպրոսի ինչպէս նաեւ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան (ԼՂՀ) դրօշակները իսկ Խաչմաչի բնակիչները հաւաքուած էին Կեդրոնի մուտքին դիմաց:
Մեզի հետ ժամանեց նաեւ ԼՂՀ-ի Վարչապետ
Արա Յարութիւնեանը որ փափաք յայտնած էր
ներկայ գտնուելու բացման արարողութեան,
նկատի ունենալով որ Խաչմաչը իր հօրենական
գիւղն է:
Բացման արարողութիւնը սկիզբ առաւ ԼՂՀ-ի
օրհներգով՝ «Ազատ ու Անկախ Արցախ»:
Իր խօսքին մէջ, ՀՀՀ-ի Գործադիր Տնօրէն Արա
Վարդանեանը շնորհակալութիւն յայտնեց ԼՂՀ-ի
Կառավարութեան՝ ՀՀՀ-ի կողմէ իրականացուող
ծրագիրները համաֆինանսաւորելուն եւ այդ կերպով նպաստելուն՝ աւելի մեծ թիւով ծրագիրներու իրագործման Արցախի մէջ: Արա Վարդանեանը նշեց նաեւ թէ ԼՂՀ Վարչապետին թոյլտըւութիւնը Խաչմաչի համար ծրագիր իրականացնելու նպատակաւ եղած է միշտ դժուար, հասկընալի պատճառներով:
Ապա յաջորդաբար խօսք առին ՀՀՀ Կիպրոսի
եւ Պրազիլի տեղական մարմիններու ատենապետներ Սեպուհ Դաւիթեանը եւ Հուան Գարլոս
Պոյաճեանը:
Սեպուհ Դաւիթեան իր խօսքին մէջ ըսաւ.
«Ցնծութեան օր է այսօր մեր բոլորին համար: Ուրախ էք դուք՝ Խաչմաչի բնակիչներ, որովհետեւ
վերջապէս կ՛իրականանայ ձեր երազը եւ կ՛ունենաք ձեր նոր Համայնքային Կեդրոնը: Վստահ
ենք, այս գեղեցիկ կեդրոնին ներկայութիւնը ձեր
գիւղէն ներս պիտի լուծում տայ շատ մը հարցերու և մեծապէս պիտի բարելաւէ համայնքային
ձեր կեանքի որակը:
Ուրախ ենք մենք, Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի ընտանիքը, որովհետեւ իրագործուած ծրագիր մը եւս կը յանձնենք Արցախի
մեր ժողովուրդին, շնորհակալութիւն եւ երախտագիտութիւն յայտնելով հերոսական այս ժողովուրդին՝ որ երկար տարիներ եւ հակառակ
բազմաթիւ ու բազմատեսակ դժուարութիւններուն, կառչած մնաց այս հողերուն, պատերազմեցաւ իր գոյութիւնը ապահովելու համար եւ իր
արեան գնով նուաճեց ազատ, անկախ եւ Հայ

ապրելու իրաւունքը:
Այս տօնական առիթով, կը փափաքիմ ձեզի
փոխանցել քանի մը սրտաբուխ մաղթանքներ –
- Տայ Աստուած որ երկար տարիներ եւ մանաւանդ խաղաղութեան մէջ գործածէք այս կեդրոնը
- Թող այս կեդրոնը իր շուրջ համախմբէ ձեր
երիտասարդները եւ նպաստէ գիւղէն հեռացող
երիտասարդներու թիւի նուազման
- Որպէս հետեւանք, թող ամուսնութիւններու
թիւը բազմանայ, ծննունդներու թիւը աճի եւ քանի մը տարիէն կարիքը զգացուի նոր մանկապարտէզի . . .
Ուրեմն, շնորհաւոր ըլլայ ձեր նոր Համայնքային Կեդրոնը, զայն բարով գործածէք:»
Խաչմաչի դպրոցի Տնօրէնը իր կարգին շնորհակալութիւն եւ երախտագիտութիւն յայտնեց
ՀՀՀ-ին եւ մանաւանդ Լիբանանի, Հոլանտայի,
Պրազիլի, Յունաստանի եւ Կիպրոսի տեղական
մարմիններուն որոնք Խաչմաչի բնակիչներուն
տարիներու երազը վերածած էին շօշափելի եւ
գեղեցիկ իրականութեան:
Խաչմաչի համայնքի ղեկավարը ապա կարդաց համայնքի աւագանիի որոշումը շնորհելու
Հուան Գարլոս Պոյաճեանին եւ Սեպուհ Դաւիթեանին՝ «Խաչմաչի Պատուաւոր Քաղաքացի»ի
կոչումը եւ պաշտօնապէս յանձնեց համապատասխան վկայականները:
Հետեւեցան երգեր եւ պարեր գիւղի դպրոցականներուն կողմէ եւ ապա կարմիր ժապաւէնը
միասին կտրեցին համայնքի ղեկավարը, Հուան
Գարլոս Պոյաճեանը եւ Սեպուհ Դաւիթեանը, իրականացնելով Համայնքային Կեդրոնին պաշտօնական բացումը: Խաչմաչի Տէր Հայրը կատարեց
Համայնքային Կեդրոնին օրհնութեան կարգը որմէ ետք ներկաները առիթը ունեցան շրջագայելու
Կեդրոնի ներքնամասային բաժինները:
Արցախի հեռուստատեսութիւնը եւ մամուլը
ներկայ էին արարողութեան եւ անդրադարձան
անոր, ներկայացնելով նաեւ հարցազրոյց մը ՀՀՀ
Կիպրոսի մարմնի ատենապետին հետ:
Նոր Կեդրոնը գեղեցիկ եւ լաւ կառուցուած
երկյարկանի շինութիւն մըն է՝ 524 քառ.մ. ընդհանուր տարածութեամբ: Գետնայարկի վրայ կը
գտնուին հանդիսութիւններու սրահը եւ բուժկէտը իսկ առաջին յարկի վրայ գրադարանը, համակարգչային սենեակը, խաղերու սենեակը եւ
գիւղապետարանը: Շէնքը կահաւորուած է եւ
ունի ջեռուցման եւ օդափոխութեան համակարգ:
Յիշատակելի օր մը բոլորիս համար որովհետեւ Կիպրահայութեան անունը անգամ մը եւս
յիշատակուեցաւ եւ արձանագրուեցաւ Արցախի
մէջ, հայրենակերտումի սուրբ գործին իր նպաստը բերած ըլլալուն համար:
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ԿԻՊՐԱՀԱՅ

ՆԱՐԵԿ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԻ
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԵՀԽ
ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ԺՈՂՈՎԻՆ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ԵՒ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

7-13 Յունիս 2015, Ս.
Էջմիածնի մէջ, գումարւեցաւ
Եկեղեցիներու
Համաշխարհային Խորհուրդի Գործադիր Վարչութեան ժողովը, որուն
յանուն
Մեծի
Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
մասնակցեցաւ
Կիպրոսի Հայոց Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս։
Ժողովի ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ Հայկական Ցեղասպանութեան 100-ամեակին
եւ Վատիկանի ոգեկոչումին, ու Հայաստանի եւ
ԱՄՆ-ու ոգեկոչումներուն, որոնք տեղի ունեցան
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց եւ Ն.Ս.Օ.
Տ.Տ. Արամ Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսներու նախագահութեամբ եւ ներկայութեամբ։
Նարեկ Սրբազան ժողովականներուն ուշադրութեան յանձնեց, թէ Հայկական Ցեղասպանութեան 100-ամեակը պիտի երկարաձգուի 2015
ամբողջ տարուան վրայ եւ Անթիլիասի մէջ պիտի
ոգեկոչուի 18-19 Յուլիսին, որուն Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին կողմէ մասնակցելու հրաւիրւած են Եկեղեցիներու Համաշխարհային Խորհուրդը, Խորհուրդի անդամ եկեղեցիները, այլ
եկեղեցիներ եւ միջ-եկեղեցական կազմակերպութիւններ։
Ժողովը լսեց եւ քննարկեց Ատենապետին
պատգամն ու Ընդհանուր Քարտուղարին զեկոյցը։ Ապա, որոշումներ որդեգրեց՝ Եկեղեցիներու
Համաշխարհային Խորհուրդի առաքելութիւնն ու
վկայութիւնը առաւել ազդեցիկ դարձնելու համար
ամբողջ աշխարհի մէջ։

ՓՐՈՖ. ԹԱՆԷՐ ԱՔՉԱՄԻ
ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ
Կազմակերպութեամբ
Ցեղասպանութեան 100ամեակի Կիպրոսի յանձնախումբի եւ Կիպրոսի Պետական Համալսարանի, Մայիս 18-ի երեկոյեան տեղի ունեցաւ պատմագէտ-ընկերաբան
Փրոֆ. Թանէր Աքչամի
դասախօսութիւնը՝ «Հայոց
ցեղասպանութենէն
100 տարի ետք»:
Համալսարանի ռեկտոր Կոստանդինոս Խրիստոֆիտիսի եւ Հայ Համայնքի ներկայացուցիչ
Վարդգէս Մահտեսեանի ողջոյնի խօսքերէն ետք,
համալսարանի թրքագիտական բաժնի տնօրէն
Նիազի Քըզըլեուրէք ներկայացուց դասախօսը, որ
անգնահատելի դերակատարութիւն ունեցած է
Հայոց ցեղասպանութեան ուսումնասիրութեան եւ
ճանաչման աշխատանքին մէջ:
Թանէր Աքչամ իր խօսքին մէջ կեդրոնացաւ
Հայոց Ցեղասպանութեան այն ոլորտներուն
վրայ, որոնց իր կարծիքով անհրաժեշտ կարեւորութիւն չէ տրուած ցարդ: Անոնք են՝ հայ որբերու թրքացման, հայ կիներու բռնի ամուսնացումին ու սեռային չարաշահման, եւ հայ բնակչութեան տեղահանման ծրագիրներու հարցերը:
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԱԿԷԼ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՏԻՍԻ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

Չորեքշաբթի 6 Մայիս 2015-ին, հանդիպում մը
տեղի ունեցաւ Կիպրոսի Համայնավար ԱԿԷԼ կուսակցութեան ղեկավար Անտրոս Կիպրիանուի եւ
Հ.Յ.Դաշնակցութեան Կիպրոսի Կոմիտէի Ներկայացուցիչ Սիմոն Այնէճեանի եւ Հայ Դատի Յանձնախումբի Ներկայացուցիչ Յակոբ Մանուկեանի
միջեւ:
Աւելի քան մէկ ժամ տեւած հանդիպումին ընթացքին, քննուեցան Կիպրոսն ու հայութիւնը յուզող բազմաթիւ հարցեր, ինչպէս նաեւ քաղաքական, մշակութային, բարեսիրական, երիտասարդական ու մամլոյ մակարդակներու վրայ, երկու
կազմակերպութիւններու եւ իրենց յարակից միութիւններուն միջեւ յարաբերութիւնները զարգացնելու անհրաժեշտութիւնը:
Համայնավար ղեկավարը, Հ.Յ. Դաշնակցութեան Կիպրոսի պատուիրակութեան յանձնեց Եւրոպայի Ձախակողմեան կուսակցութիւններու
պլոքին կողմէ՝ Եւրոխորհրդարարանի ներկայացւած թղթածրարը, հայկական ցեղասպանութեան
ճանաչման ջանքերու կապակցութեամբ:
Հանդիպումի աւարտին, Կիպրիանու, Այնէճեան եւ Մանուկեան պատասխանեցին ԱԿԷԼ-ի
կեդրոնը հաւաքուած՝ Կիպրոսի հեռատեսիլի կայաններու եւ տպագիր մամուլի ներկայացուցիչներու հարցումներուն:

Չորեքշաբթի 13 Մայիս 2015-ին, հանդիպում
մը տեղի ունեցաւ Կիպրոսի իշխող՝ ՏԻՍԻ կուսակցութեան ղեկավար Ավերոֆ Նէոֆիտուի եւ Հ.Յ.
Դաշնակցութեան Կիպրոսի Կոմիտէի Ներկայացուցիչ Սիմոն Այնէճեանի, Հայ Դատի Յանձնախումբի Ներկայացուցիչ` Յակոբ Մանուկեանի,
ինչպէս նաեւ՝ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ատենապետ Յակոբ
Գազանճեանի միջեւ:
Հանդիպումին ներկայ էին ՆԵՏԻՍԻ-ի Երիտասարդական Միութեան ներկայացուցիչը ու Ղլաֆկոս Քլիրիտիս Հիմնարկի նախագահը:
Կէս ժամ տեւած հանդիպումին ընթացքին
քննուեցան Կիպրոսն ու հայութիւնը յուզող կարեւոր հարցեր, ինչպէս Եւրոխորհրդարանին մէջ
քուէարկուած՝ Ցեղասպանութեան բանաձեւը,
ՏԻՍԻ կուսակցութեան դերակատարութիւնը Եւրոխորհրդարանի աջակողմեան կուսակցութիւններու պլոքին մէջ եւ տարիներու վրայ երկարող՝
մեր կազմակերպութիւններու համագործակցութիւնը, որուն ճամբուն վրայ, կարելի եղած է յառաջ տանիլ մեր երկու ժողովուրդներու ազգային
եւ քաղաքական խնդիրները:
Հանդիպումի աւարտին, ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի ներկայացուցիչ Սիմոն Այնէճեան եւ ՏԻՍԻ-ի
Մամլոյ Պատասխանատու՝ Ստավրիանա Կոֆտերոս հանդիպեցան ՏԻՍԻ-ի կեդրոնը հաւաքուած՝
Կիպրոսի հեռատեսիլի կայաններու եւ տպագիր
մամուլի ներկայացուցիչներուն հետ:

Աքչամ կոչ ուղղեց սփիւռքի հայութեան այցելելու Թուրքիա եւ կապ հաստատելու հոն ծաղկող քաղաքացիական ընկերութեան հետ, որովհետեւ այս երկուքին գործակցութեամբ է, որ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման ու հատուցման հարցերը պիտի գտնեն իրենց արդար լուծումը:
Դահլիճին մէջ խռնուած հոծ բազմութիւնը,
բաղկացած մեծ մասամբ հայ ու նաեւ յոյն եւ
թուրք կիպրացիներէ, երկարատեւ ծափահարութեամբ իր երախտագիրութիւնը յայտնեց արի
ու անաչառ մտաւորական Թանէր Աքչամին:

ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ
Լառնագայի «Ալէքսանտըր Քոլէճ»ի թատերասրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան
100-ամեակի ոգեկոչման
ձեռնարկ, նիւթ ունենալով
«Հայոց Ցեղասպանութիւնը՝ 1915-2015»։
Ներածական խօսք արտասանեց հայ համյանքի
պետական ներկայացուցիչ
Վարդգէս Մահտեսեան, իսկ ձեռնարկի մայր բանախօսն էր հետազօտող-ուսումնասիրող՝ Ալէքսանտըր Հաճիլիրաս։
Կազմակերպուած էր նաեւ ցուցահանդէս, Հայոց Ցեղասպանութեան հետ առնչուող վաւերագրական լուսանկարներով։

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՆԵՐՈՒ
ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ

ՀՅԴաշնակցութեան Կիպրոսի պատուիրակութիւն մը բաղկացած Կոմիտէի ներկայացուցիչ
ընկ. Սիմոն Այնէճեանէն եւ Կոմիտէի անդամ ընկ.
Յակոբ Մանուկեանէն, Ուրբաթ 19 Յունիսին Նիկոսիոյ մէջ հանդիպում մը ունեցաւ, Կենսոլորտի
ու Բնապահպաններու Շարժման նախագահ՝
երեսփոխան Եորղոս Պերտիկիսին հետ:
Քննուեցան՝ Կիպրոսը, մեր գաղութն ու հայութիւնը յուզող հարցեր եւ որոշուեցաւ 2015-ի ընթացքին կազմակերպել միացեալ ձեռնարկ՝ երկու
կուսակցութիւններու կողմէ:
Երիտասարդական մակարդակի վրայ որոշուեցաւ նաեւ, որ ՀՅԴ Կիպրոսի Երիտասարդական եւ
Պատանեկան Միութեան ընկերները, ամառը
մասնակցին “Clean Up the Med” արշաւին, գործակցութեամբ Կենսոլորտի ու Բնապահպաններու Շարժման Երիտասարդականի եւ Իտալական
“Lagambiente” կազմակերպութեան:

18 ԿԻՊՐԱՀԱՅ
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ՊՕՂՈՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ
Ի՛նք եղաւ առաջնորդը Մահտեսեաններու
նո՛ր սերնդականներուն: Առաջնորդուեցաւ եւ
առաջնորդեց «Բարձրացի՛ր, Բարձրացո՛ւր»
ազգին կարգախօսով: Ազգը, Եկեղեցին ու
Հայրենիքը հանդիսացան գերադա՛ս սրբութիւններ: Ա՛յս էր հարազատ ինքնութիւնը՝
Պօղոս Մահտեսեան անուն տիպար հայորդիին:
Չկրցաւ տեսնել ազատագրումը մեր բըռնագրաւուած հողամասերուն: Չկրցաւ ողջունել վարդահեղեղ Արշալոյսը՝ Արդարութեան
վերահաստատումին, փոխարէնը սակայն,
հոգեպէս հրճուեցաւ, խաղաղեցա~ւ, երբ հետեւեցաւ Եղեռնի մեր բիւր նահատակներուն
սրբադասման հոգեթով արարողութեան քաղաքամայր
Էրիւանի
Ծիծեռնակաբերդի
արարատահայեաց բարձունքին կատարուած
դարադարձիկ համահայկական Յիշատակութեան, որուն իր ծափողջունելի մասնակցութիւնը բերաւ Կիպրոսի Հանրապետութիւնը,
վսեմաշուք նախագահին ու խորհրդարանի
յարգարժա՛ն նախագահին պատուարժա՛ն
ներկայութեամբ:
Յատուկ կը սիրեմ նաեւ, կարեւորել այն
առինքնող ճշմարտութիւնը, թէ Մահտեսեաններու ծաւալած ազգանուէր գործունէութեան
անխափան յառաջընթացին իր սրտաբուխ
մասնակցութիւնը բերաւ Գրիգոր եւ Սիրվարդ
Գըլըճեան տեսլապա՛շտ տոհմին արժանաշնորհ դուստրը՝ մեր առաքինազա՛րդ, պայծառատե՛ս քոյրը՝ Տիկին Էֆին, որուն կայտառ
մտահորիզոնները լուսաւորուեցան եւ լուսաւորուած կը մնան Ապրիլեան Եղեռնի պայծա՛ռ դէմքերէն, յաւերժայուշ Ռուբէն Սեւակի
հայկականութիւն սփռող արեւելումով:
Հրաժեշտի ու յարգանքի այս հանդիսաւոր
պահուն մեր համազգային գերագոյն նպատակներու իրականացման հանդէպ տածած
հաւատքի անբեկանելի հաստատակամութեամբ կը միանամ դարերէն եկող ու դարերուն գացող հերոսական հայ ժողովուրդին
դէպի կապոյտ երկնակամարը բարձրացուցած եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան փառապա՛նծ օրհներգին՝ «Ցանկամ
Տեսնել՝ զիմ Կիլիկիա»ի խորախորհուրդ պահանջատիրութեան, համանուա՛գ, կենարա՛ր,
միասնականութեան վճռակամութիւն հրապարակող երգեցողութեան:

Անխա՛խտ հաւատքով՝ մնաց հաւատարի՛մ հայադրոշմ եւ հայաբո~յր Կիլիկիոյ իր
պապենական ամրախարիսխ արմատներուն:
Ապրեցաւ հպարտութիւնը՝ հայաբնակ Եդեւկիայի անկորնչելի պատմութեան, անոր հետ
սքանչելիօրէն շաղախուած մեր ազգային
աւանդութիւններուն, մշակութային արժէքներուն:
Միաժամանակ, մշտանորո՛գ ուխտապահութեամբ ստանձնեց Մահտեսեան նահապետական ընտանիքի լուսապսակ հիմնադիրներուն՝ Գրիգոր եւ Անանիա Մահտեսեան
եղբայրներուն իրեն փոխանցած գեղաքանդակ, վեհապա՛նծ դրօշակը: Բոլոր ժամանակներու բազմատեսակ փոթորիկներուն
դէմ, անսասան պահեց մեր ազգային դիմագիծը:
Պատմականօրէն հայակերտ Կիլիկիոյ մեր
ազատատե՛նչ ժողովուրդին, տխրայո՛ւշ պայմաններու ներքեւ անիրաւաբար պարտադրըւած տեղահանութենէն մինչեւ այսօր, Գրիգոր եւ Անանիա ազգասէր եղբայրներուն
դաստիարակած հայակոփ զաւակներն ու
հարազատները իրենց կարեւոր մասնակցութիւնը բերին ու կը բերեն Միջերկրականի այս
ասպնջական, հիւրընկա՛լ կղզիին՝ պատմաւա՛նդ Կիպրոսի տարածքին մեր ժողովուրդի
համազգային վերականգնումին, ուժե՛ղ կազմակերպուածութեան՝ որպէս համա՛յնք, որպէս ա՛զգ, մի՛շտ հովանաւորութեամբ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցիին,
Գէորգ Տարոնի
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ ազգապա՛նծ ԿաթողիՊէյրութ, 4-էն 5 Յունիս լուսցող գիշեր
կոսութեան:

Պօղոս Մահտեսեանի մահով ես կը կորսնցնեմ վաղեմի եւ սքանչելի բարեկամ մը, իսկ
Կիպրոսի համայնքը կը կորսնցնէ հարազատ, սակաւներուն մէջ իսկ եզակի ազգային մը:
Այս օրերուն, մասնաւորաբար մեր ազգային կեանքին մէջ արձանագրուած երեւոյթներուն
դիմաց, անդառնալի կորուստ է Պօղոս Մահտեսեանի եւ նման նուիրեալ, անշահախնդիր, հետեւողական եւ հաւատարիմ ազգայիններու անվերադարձ մեկնումը: Մտահոգութիւնը կը
բխի այն խոր համոզումէն, որ մեկնողներուն բաց ձգած տեղը կասկած ունիմ որ բաց կը
մնայ այսուհետեւ: Բայց ինչքան ալ ցաւինք, ինչքան ալ տրտմինք միեւնոյնն է: Աշխարհը
մարդոց խորհուրդով կը կառավարուի, բայց Աստուծոյ կամքն է որ կը կատարուի:
Կ՛աղօթեմ որ բարձրեալն Աստուած արժանի տեղ շնորհէ Պօղոսի ազնիւ հոգւոյն եւ մխիթարութիւն պարգեւէ բոլորիդ:
Մնամ վշտակից, լայն սիրով եւ օրհնութեամբ
Աղօթարար
ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

Շար. Էջ 14-էն Խրատը Գին...
Կարելի՞ է աչք չթրջել, երբ շուրջ 25 տարուան
անջրպետային ժամանակամիջոց մը կը բաժնէ
մեզ այն օրէն երբ տարաբախտ Աստղիկը վաղահասօրէն հրաժեշտ տուաւ այս աշխարհին, եւ եղբայրական պարտք մը մղեց զիս սրտի խօսքս
յղելու իբրեւ դամբանական Կիպրոսէն Լոս Անճելըս, իր յուղարկաւորութեան տխուր օրը։

Ժանէթ Սուլթանեան

«Վարդան, կեանքի մէջ ջանա՛ կարեւորը անկարեւորէն զանազանել, տգեղը գեղեցիկէն ու
բարձրը՝ ցածէն։ Եթէ ասոնց տարբերութիւնը
տեսնես, քու ամէն մէկ քայլիդ մէջ, այն ատեն
միայն կրնաս վստահ ըլլալ որ յաջողած ես»։

Շնորհիկ Որբերեան

«Եթէ կ՛ուզես կեանքի մէջ յաջողիլ, փորձէ
միշտ ժպտիլ։ Արուեստը կը սիրես, կը մաղթեմ որ
մնաս միշտ նոյնը, փնտռելով հաճոյքը արուեստին մէջ ու պիտի չզղջաս»։
Ժանէթն ալ, Շնորհիկն ալ իրենց շնորհալի
ձայնով, գեղարուեստական մեր երեկոներուն բեմի զարդ եղան շարունակ, Կոմիտասի, Կանաչեանի, Պէտէլեանի եւ այլ երգահաններու մեներգներուն սքանչելի մենակատարումներով։

Արաքսի Այնթապլեան

«Դաշտի ծաղիկներն անգամ տոկունութիւնն
ունին դիմանալու հովին ու անձրեւին։ Մարդիկ
չունենա՞ն անոնց չափ կամք, դիմադրելու կեանքի դժուարութեանց»։

Մանուկ Գույումճեան

«Ունինք երազ մը իւրաքանչիւրս ու առողջ
այս վայրին մէջ այդ երազը իրականութեան վերածելու նախաքայլերուն մէջ ենք արդէն։ Աշխարհը այս է, ու քանի բարձրանաս ընտրած
ճամբայէդ, աւելի ու աւելի պիտի ցրտէ։ Բայց մի՛
վհատիր դուն բնաւ, պիտի կարենաս կամքի ուժովդ դիմադրել այդ ցուրտին ու քայլերդ շարունակել մինչեւ «Գագաթն Արփաւէտ»։ Անունովդ
շեշտուող պարտականութիւնը հայ մեծ ազգին
հանդէպ կը յուսամ պիտի կարենաս լիովին կատարել»։
Արաքսին ալ, Մանուկն ալ իրենց տարիքի գիտակցութիւնը աւելիով որդեգրած ընկերներ էին,
Արաքսին՝ Նիկոսիայէն, իսկ Մանուկը՝ Ատիս
Ապեպայէն։ Ազնիւ, բարի, հաղորդական։
Ահա այսպէս։ Որքա՜ն օգտակար, անկեղծ,
բարեկամական եւ վստահելի բարեմաղթանքներ,
որպէսզի խոստումներով սկսուած կեանք մը զըղջումներով վերջ չգտնէ։ Խիղճս հանգիստ է, որ
կրցայ առաւելագոյն չափով հետեւիլ եւ գործադրել կեանքի եւ իրա՛ւ հայու այդ սկզբունքները, ու
այս պահուս պարտք կը զգամ երախտագէտ
ոգիով խոնարհելու անդարձներու անթառամ յիշատակին։
Իսկ միւսները, որոնք երէկուան սեւամազ երիտասարդները չեն այլեւս, սակայն արեւն ու բնութիւնը կ՛ըմպեն դեռ իրենց բովանդակ բարիքներով, կարօտախառն սիրտով կը համբուրեմ այդ
տողերը գրող ձեռքերը եւ ալ գուցէ կնճիռ կապած
ճակատները, ուր ալ գտնուին անոնք, իրենց
պաշտելի Մելգոնեանէն հեռու՝ ծանօթ-անծանօթ
երկնակամարներու տակ։
Նիկոսիա, 14 Օգոստոս, 2014

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ
Տկն. Էֆի Մահտեսեան, Արսէն, Վերոնիքա Գալֆայեան, Գրիգոր, Լորի Մահտեսեան, Գէորգ, Վարդ Մահտեսեան եւ համայն
Մահտեսեան ընտանիքը շնորհակալութիւն կը յայտնեն բոլոր անոնց, որոնք անձամբ, հեռաձայնով կամ փոխան ծաղկեպըսակի նուիրատուութեամբ մասնակցեցան իրենց ամուսինի, հօր, եղբօր, մեծ հօր՝

Պօղոս Մահտեսեանի
մահուան սուգին, բաժնելով իրենց վիշտը:

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ԿԻՊՐԱՀԱՅ

ՄԱՅԻՍ-ՅՈՒՆԻՍ 2015

ՀԱՅԱՍՏԱՆ Ա. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 97-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ
Մայիս 30-ի երեկոյեան Նիկոսիոյ ՀՄԸՄ-ՀԵՄի ակումբին մէջ նշուեցաւ Հայաստանի Ա.
Հանրապետութեան 97-րդ տարեդարձը,
հովանաւորութեամբ թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Տէր Նարեկ
Արքեպիսկոպոսի:
Հանդիսութիւնը բացին
ՀՄԸՄ-ի սկաուտներն ու
գայլիկները, որոնք հայկական, կիպրական, ՀՅԴ
եւ գործակից կազմակերպութիւններու դրօշներու
առաջնորդութեամբ տողանցելով մուտք գործեցին մարզադաշտէն ներս,
որմէ ետք ՀՅԴ Կիպրոսի
Կոմիտէի
ներկայացուցիչ Սիմոն Այնէճեան ողջունեց ներկաները եւ
անդրադարձաւ այդ ակումբէն ներս տարուած
տարիներու վրայ երկարող աշխատանքին:
Օրուայ բանախօսն էր
այս առթիւ յատկապէս
հրաւիրուած՝ ՀՅԴ Բիւրոյի
անդամ Խաչիկ Մուրատեանը, որ իր խօսքին մէջ
շեշտը դրաւ ներկայիս
հայութեան առջեւ ծառացող մեծ փորձութիւնները հայօրէն ու հերոսաբար դիմագրաւելու անհրաժեշտութեան վրայ:
Ան ըսաւ, թէ հերոսները միայն զինեալներ ու

ՀՕՄ-Ի ԿԻՊՐՈՍԻ
«ՍՕՍԷ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ
27-ՐԴ ԸՆԴ. ԺՈՂՈՎԸ

ձիաւորներ չէ որ կ՛ըլլան, այլ կրնան ըլլալ նաեւ
սովորական մարդիկ, որոնք վճռականութիւնն
ու տեսիլքը կ՛ունենան կացութիւն մը շրջելու եւ
փրկարար դերակատարութիւն ունենալու, ինչպէս ըրաւ Մայիս 28-ի սերունդը:
Հայ ժողովուրդին առջեւ ցցուող մարտահրաւէրներուն անդրադարձաւ
նաեւ Կաթողիկոսական
Փոխանորդ
սրբազան
հայրը, որ ընդգծեց կարեւորութիւնը մասնակցութեան եւ միասնական
աշխատանքին: Ան օրհնեց մատղաշ սերունդը եւ
յորդորեց
ներկաներուն
նայիլ միշտ դէպի ապագան, որպէսզի արժանի
ըլլանք կոչուելու Մայիս
28-ի սերունդներուն յաջորդները:
Հանդիսութիւնը փակւեցաւ
Համազգայինի
«Սիփան» պարախումբի
հայկական պարերով եւ
սկաուտական
խումբի
ազգային երգերով, որմէ
ետք տեղի ունեցաւ ժողովըրդային
խրախճանք,
Յովիկ Մանուշեանի յեղափոխական երգերուն
ստեղծած խանդավառ մթնոլորտին մէջ:

լի 71-րդ Պատգամաւորական Ժողովի Օրակարգի
քննութիւնը, ինչպէս նաեւ կանոնագրի բարեփոխման առաջարկներու քննարկումը:
Ժողովի վերջաւորութեան տեղի ունեցաւ մասնաճիւղի վարչութեան երկու ընկերուհիներու
լրացուցիչ ընտրութիւնը, որով վարչութեան նոր
կազմը մնաց անփոփոխ, բաղկացած հետեւեալ
ընկերուհիներէն. Վերա Դաւիթեան (Ատենապետ)
Եւա Այնէճեան (Փոխ ատենապետ), Մէյպըլ Պայրաքտարեան (Քարտուղար), Աստղիկ Թաքըլճեան
(Գանձապահ), Ալիս Թերզեան (Խորհրդական):

ՀՕՄ-Ի ՄԱՅԻՍԻ ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ
ԺՈՂՈՎԻ ՀԻՒՐՆ ԷՐ
ՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆԸ
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի «Սօսէ» Մասնաճիւղի 27րդ Անդամական Ընդհանուր Ժողովը տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, 24 Յունիս 2015-ին ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի
ակումբին մէջ:
Քննելով նախորդ տարեշրջանի գործունէութիւնը, Ընդհանուր Ժողովը գնահատանքով անդրադարձաւ տարուած աշխատանքին, որուն արդիւնքով, ինչպէս ամէն տարի, կարելի եղած է
շօշափելի յատկացումներ կատարել թէ՛ ՀՕՄ-ի
համահայկական ու հայրենական ծրագիրներուն
եւ թէ ներ-համայնքային կառոյցներու եւ ծրաՀայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ
գիրներու:
Վարդգէս
Մահտեսեան հիւր-դասախօսն էր ՀՕՄ-ի
Ընդհանուր Ժողովի օրակարգին վրայ կը գըտ«Սօսէ»
Մասնաճիւղի
հերթական անդամական
նըւէին նաեւ յառաջիկայ Հոկտեմբերին գումարեժողովին, որ տեղի ունեցաւ 13 Մայիս 2015-ին:
Վարդգէս Մահտեսեան խօսեցաւ համայնքի
հասարակական կեանքէն ներս իր տարած բազմաբեւեռ գործունէութեան մասին: Ան զեկուցեց
100-ամեակի Կիպրոսի Յանձնախումբին տարած
աշխատանքներուն, ինչպէս նաեւ Հայաստանի
մէջ տեղի ունեցած 100-ամեակի հանդիսութիւններուն մասին, որոնց ինք ներկայ գտնուած էր
որպէս անդամ Կիպրոսի նախագահի պատուիրակութեան:
Վերջաւորութեան տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն, որու ընթացքին ընկերուհիները շարունակեցին իրենց հարցումները ուղղել պետական
ներկայացուցիչին:
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ԸՆԿ. ԽԱՉԻԿ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ
ԶԵԿՈՒՑԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՆ

Ուրբաթ Մայիս 29-ին, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ ակումբին
մէջ տեղի ունեցաւ զեկուցական երեկոյ, որու ընթացքին, այդ օրերուն Կիպրոս ժամանած՝ ՀՅԴ
Բիւրոյի անդամ ընկ. Խաչիկ Մուրատեան ներկաներուն զեկուցեց ՀՅԴ գործունէութեան զանազան ոլորտներուն մասին։
Ընկ. Մուրատեան յատկապէս անդրադարձաւ
վերջին տարիներուն, իր կատարած բազմաթիւ
այցելութիւններուն մասին, դէպի Թուրքիա եւ
յատկապէս՝ այն շրջանները, ուր վերջին տարիներուն, կը յայտնուին թաքնուած հայեր, որոնք
Հայոց Ցեղասպանութեան շրջանին, պարտադրըւած էին կրօնափոխ ըլլալ եւ ներկայիս յառաջ
կուգան, բացայայտելով իրենց ինքնութիւնը եւ
վերադառնալով իրենց իսկական արմատներուն։
Ան անդրադարձաւ նաեւ թրքական յառաջդիմական շարժումներու, որոնք հետըզհետէ սկսած
են ճանչնալ Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ սկսած
են յարաբերութիւններ մշակել հայկական կազմակերպութիւններու հետ։

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԻՊՐՈՍԻ
«ՕՇԱԿԱՆ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ
16-ՐԴ ԸՆԴ. ԺՈՂՈՎԸ
Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» Մասնաճիւղի 16-րդ Տարեկան Ընդհանուր Ժողովը տեղի
ունեցաւ Երկուշաբթի, 22 Յունիս 2015-ին ՀՄԸՄՀԵՄ-ի ակումբին մէջ, Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ներկայացուցիչ ընկ.
Մկրտիչ Մկրտիչեանի մասնակցութեամբ:
Քննելէ ետք նախորդ տարուան գործունէութիւնը, Ընդհանուր Ժողովը գտաւ որ շրջանաւարտ Վարչութիւնը արդիւնաւոր աշխատանք
տարած է մասնաճիւղի գործունէութեան բոլոր
ոլորտներուն մէջ, յատկապէս «Սիփան» Պարախումբի եւ «Դիմակ» Թատերախումբի կապակցութեամբ եւ այս գործունէութիւնը աւելի ընդլայնելու եւ դէպի երիտասարդութիւնը բացուելու
առաջադրանքով առաւ համապատասխան որոշումներ: Ժողովի վերջաւորութեան ընտրուեցաւ
վարչութեան նոր կազմ, բաղկացած հետեւեալ
անդամներէն. Արթօ Դաւիթեան, Լորա Մկրտիչեան, Օհան Ուզունեան, Յաբէթ Թուլումճեան եւ
Ռոման Սերտեան:

ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ ԶԱՊԷԼ
ԵՍԱՅԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

Յունիս 2-ի երեկոյեան Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղի հիւրն էր պոլսահայ մտաւորական Թալին Սիւտճեանը, որ ներկայացուց իր
պատրաստած «Փնտռելով Զապէլ Եսայեանը»
փաստագրական ժապաւէնը:

20 ԿԻՊՐԱՀԱՅ
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«ՍԻՓԱՆ» ԵՒ «ՆԱՆՈՐ» ԿՐԿԻՆ ՓԱՅԼԵՑԱՆ

ցական պարերու շարան մը։
Յայտագրի վերջին պարին համար բեմ բարձրացան «Սիփան»ի եւ «Նանոր»ի 85 անդամները
եւ եզրափակեցին իրենց ելոյթը, «Սասուն»ի պարով։ Բեմ հրաւիրուեցաւ նաեւ պարուսոյց Պետրոս Ղարիպեան, որ իր տարած գովելի աշխատանքին համար, արժանացաւ ներկաներու ծափողջոյններուն, իսկ յայտագիրը փակուեցաւ
«Սարդարապատ» մաղթերգով, ներկաներու յոտընկայս մասնակցութեամբ ։
Շնորհաւորութիւններ բոլոր դերակատարներուն, ըլլան անոնք բեմի վրայ կամ անոր յետին։

ՍԻՓԱՆ ԵՒ ՆԱՆՈՐ ԼԻՄԱՍՈԼԻ ՄԷՋ

Մայիս 17-ին, Ստրովոլոսի Քաղաքապետարանի հանդիսասրահին մէջ, Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Կիպրոսի Ոգեկոչման Յանձնախումբի կազմակերպած ձեռնարկներու ծիրէն
ներս, տեղի ունեցաւ Համազգայինի «Սիփան»
պարախումբի եւ փոքրիկներու «Նանոր» պարախումբի տարեկան ելոյթը, գեղարուեստական ղեկավարութեամբ հանրածանօթ հայրենի պարուսոյց Պետրոս Ղարիպեանի։
Յայտագիրը ձօնուած էր Հայոց Ցեղասպանու-

ներկաներուն հրամցուցին «Անմոռուկ», «Կիւմրիի Հարսեր», «Ուստա Չալէ», «Նինո», «Անի»,
«Իմ Անունս Հայաստան է» պարերը, եւ օտար
պարեր, ինչպէս՝ յունական «Սիրտակի», քնչուներու պար, սպանական «Ֆլամէնքօ» եւ վրա-

Մայիս 17-ի բացառիկ ելոյթէն ետք, Համազգայինի «Սիփան» եւ փոքրիկներու «Նանոր» պարախումբերը հրաւիրուեցան Լիմասոլ, ելոյթ մը
եւս ունենալու համար, այս անգամ Լիմասոլի
Այիա Ֆիլայի Երիտասարդական Կեդրոնի հանդիսասրահին մէջ։
Ելոյթը տեղի ունեցաւ Յունիս 6-ին եւ մեծ
խանդավարութիւն ստեղծեց լիմասոլահայ համայնքէն ներս։

ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ Ի ՊԱՏԻՒ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ
ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻՆ ՄԷՋ
Մայիս 27-ի երեկոյեան
Նախագահական Պալատին
մէջ հանրապետութեան նախագահ Նիկոս Անաստասիատիսի
նախաձեռնութեամբ ու հրաւէրով տեղի
ունեցաւ Կիպրոսի Հայ Համայնքին ի պատիւ հանդիսութիւն, որուն ներկայ գտնուեցան Կիպրոսի
Արքեպիսկոպոս Խրիսոստոմոս Բ.-ի ներկայացուցիչը, Կիպրոսի Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ Տէր Նարեկ Արքեպիսկոպոսը,
նախարարներ, երեսփոխաններ, հայ համայնքի
պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան, քաղաքական եւ հասարակական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ, հայ համայնքի կառոյցներու ներկայացուցիչներ եւ համայնքի անդամներ:

մայնքը զգացած է պետութեան նեցուկն ու զօրակցութիւնը:
Հանրապետութեան նախագահը իր խօսքին մէջ վերահաստատելէ ետք իր ու
կիպրայունական կողմի կառուցողական եւ արդար բավարելու վճռականութիւնը՝

նակցութիւններ
յայտնեց. «Կ՛ուզեմ հաւատալ, թէ լուծումէն ետք

ալ ձեր համայնքը ստեղծարար գործակցութեան
օրինակ պիտի հանդիսանայ, ինչպէս արդէն
եղած էք դարերէ ի վեր»:

Անդրադառնալէ ետք Ցեղասպանութեան
100-ամեակին առթիւ իր Հայաստան այցելութեան, հայ եւ յոյն ժողովուրդներու դարաւոր
բարեկամութեան եւ Հայաստան-Կիպրոս զարգացող յարաբերութիւններուն, նախագահ

թեան հարիւրամեակին։ Ձեռնարկը կը վայելէր
Կիպրոսի Հանրապետութեան Կրթութեան եւ
Մշակոյթի նախարարութեան, ինչպէս նաեւ՝ հայ
համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս
Մահտեսեանի հովանաւորութիւնը։
Յայտագիրը կը ներփակէր 14 պարեր, որոնց-

մէ իննըն՝ մենակատարներու մասնակցութեամբ,
իսկ երկուքը՝ Հայոց Ցեղասպանութեան Հարիւրամեակի թեմայով։ Յաջորդաբար բեմ բարձրացան «Սիփան»ի եւ «Նանոր»ի անդամները եւ

Մարդասիրական, Փոքրամասնութիւններու
եւ Սփիւռքի հարցերու գծով նախագահական
յանձնակատար Ֆոտիս Ֆոտիու իր բացման
խօսքին մէջ նշեց, թէ Կիպրոս յարատեւ կերպով
հայ ժողովուրդին եւ ներկայիս Հայաստանի
Հանրապետութեան զօրակցած է եւ պիտի շարունակէ զօրակցիլ, որպէս եղբայր եւ ճակատագրակից ժողովուրդ:
Հայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ
Վարդգէս Մահտեսեան իր ողջոյնի խօսքին մէջ
շեշտեց, թէ հայութիւնը միշտ երախտապարտ
պիտի ըլլայ այն ջերմ ու մարդկային վերաբերումին համար որ ցուցաբերուած է Կիպրոսի
կառավարութեան կողմէ, անոր հիմնադրութեան առաջին օրէն սկսեալ: Երկրին համար
ամենադժուար օրերուն իսկ, կիպրահայ հա-

Անաստասիատիս մաղթեց, որ կիպրական հարցի լուծման առթիւ բարի կամեցողութեան եւ
փոխադարձ հասկացողութեան արտայայտութիւնները օրինակ ու պատճառ դառնան յոյն,
թուրք եւ հայ ժողովուրդներուն միջեւ փոխադարձ յարգանքի ու վստահութեան ամրապընդման:
Երեկոն փակուեցաւ գեղարուեստական ճոխ
յայտագրով, որու ընթացքին ելոյթ ունեցան Համազգայինի «Սիփան» պարախումբը ղեկավարութեամբ Պետրոս Ղարիպեանի, Նիկոսիոյ Ս.
Աստուածածին Մայր Եկեղեցիի երգչախումբը
ղեկավարութեամբ Նառա Սարտարեանի եւ նոյն
եկեղեցիի փոքրիկներու երգչախումբը, ղեկավարութեամբ Վիքի Գույումճեանի:

ԱՐՁԱԳԱՆԳ
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ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Տարեկան Մարզահանդէս

Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս, Յունիս
3-ի երեկոյեան տեղի ունեցաւ Նարեկ Վարժարաններու տարեկան մարզահանդէսը, որուն
մասնակցեցան երեք քաղաքներու մանկապարտէզներու, նախակրթարաններու եւ Նիկոսիոյ
պարագային՝ նաեւ միջնակարգի աշակերտութիւնը։
Աշակերտութեան աւանդական տողանցքէն
ետք հնչեցին Կիպրոսի եւ Հայաստանի Հանրապետութիւններու հիմներգները, ինչպէս նաեւ՝
Նարեկ Վարժարանի քայլերգը։
Տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեանի ողջոյնի
խօսքէն ետք, հայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան աւանդական
ջահավարութեամբ պաշտօնապէս բաց յայտարարեց մարզահանդէսը, եւ անոր աւարտին կատարեց մրցանակաբաշխութիւնը։
Աշակերտութիւնը մասնակցեցաւ զանազան
մարզական մրցումներու, րիթմիք մարզանքներու, պարերու ինչպէս նաեւ աւանդական պարանաձգութեան, որ ըստ սովորականին, մեծ հետաքըրքրութիւն ստեղծեց հանդիսատեսներուն մօտ։
Ուսուցչական կազմը իր մասնակցութիւնը բերած էր մարզահանդէսի յաջող կազմակերպման
մէջ։ Յատուկ շնորհաւորութիւններ՝ մարզանքի
ուսուցչուհի Օրդ. Մարգրիտ Գազանճեանին։

Հարիւրամեակի Հունձքը

ՆՈՒՆԷ ԵՍԱՅԵԱՆԻ ՀԻԱՍՔԱՆՉ ՀԱՄԵՐԳԸ՝
«Կանք, պիտի լինենք եւ դեռ շատանանք»

Հայրենի վաստակաւոր ու սիրուած երգչուհի
Նունէ Եսայեան Ուրբաթ Յունիս 12-ի երեկոյեան
հմայեց Կիպրոսի հայ համայնքը իր «Կանք, պիտի լինենք եւ դեռ շատանանք» հայրենասիրական համերգով:

Հանդիսութիւնը կազմակերպուած էր Հայոց
Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Ոգեկոչման
Կիպրոսի Յանձնախումբին եւ հովանաւորուած՝
ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան կողմէ, «Հրայր
Յովնանեան» եւ «Փիւնիկ» Հիմնադրամներուն
աջակցութեամբ:
Երեկոն բացուեցաւ Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին եկեղեցիի կրտսեր երգչախումբի երգերով,
խմբավարութեամբ Տկն. Վիքի Գույումճեանի,
որմէ ետք Նունէ Եսայեան ամբողջ մէկուկէս
ժամ բարձր խանդավառութեան մէջ պահեց
հանդիսատեսները իր հայկական ընտրեալ երգացանկով: Սկսելով Կոմիտասով ու Սայաթ Նովայով, ան անցաւ ժողովրդական, ֆէտայական
ու հայրենասիրական սիրուած ու պաշտուած
մազեան շրջանաւարտներուն փոխանցեց իր
խրատներն ու խորհուրդները, որպէսզի անոնք
կազմ ու պատրաստ դիմագրաւեն իրենց ուսումնական եւ ասպարէզի յաջորդ հանգրուանները։
Յայտագրի յաջորդ բաժնով հանդիսատեսները
ընբոշխնեցին պատանի ջութակահար Լիւսի
Յովհաննիսեանին, որ խոր զգայնութեամբ մեկնաբանեց Կոմիտասի «Կռունկ»ը։
Միջնակարգէն հայերէն, յունարէն եւ անգլերէն լեզուով հրաժեշտի ուղերձ արտասանեցին
Մարալ Յակոբեան, Լիւսի Յովհաննէսեան եւ
Ճորճ Մալխասեան, որոնք արտասանեցին նաեւ
«Հայ Լեզուին Ու Հողին» գրական համադրութիւնը։

ԴԱՒԻԹ ՊԱԼԵԱՆ
Կ’ԱՐԺԱՆԱՆԱՅ ՄՐՑԱՆԱԿԻ
Չորեգշաբթի, Յունիս 17-ին, Նիկոսիոյ Նարեկ
Վարժարանի ամփիթատրոնին մէջ տեղի ունեցաւ
ամավերջի հանդէսը։ 2014-2015 տարեշրջանի
հունձքը առատ էր եւ կը կրէր «Հարիւրամեակի
Հունձք» անուանումը։ Նախակրթարանէն ունեցանք 25 շրջանաւարտներ. Նիկոսիայէն 21, Լառնագայէն՝ 1 եւ Լիմասոլէն՝ 3։ Իսկ միջնակարգէն
ունէինք 3 շրջանաւարտներ։
Շրջանաւարտները մուտք գործեցին տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահմազեանի առաջնորդութեամբ, որմէ անմիջապէս ետք երգուեցան Կիպրոսի եւ Հայաստանի Հանրապետութիւններու,
ինչպէս նաեւ՝ Նարեկ Վարժարանի քայլերգները։
Ապա վարժարաններու տնօրէնուհին կարդաց
տարեկան տեղեկագիրը, որու յաջորդեցին աշակերտութեան կողմէ հայերէն լեզուով երեք արտասանութիւններ։
Յաջորդեց վկայականներու եւ մրցանակներու
բաշխում, որ կատարուեցաւ հայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանի
կողմէ։ Նախակրթարանէն շրջանաւարտներուն
կողմէ, հրաժեշտի ուղղերձ արտասանեցին
Գարլոս Մաճարեան եւ Դալար Կէօքճեան։
Յայտագիրը շարունակուեցաւ «Հուսք Բանք»ով, որու ընթացքին տնօրէնուհի Տիկ. Վերա Թահ-

21

Լիմասոլաբնակ պատանի Դաւիթ Պալեան
վերջերս մասնակցեցաւ Յունաստանի Քավալա
քաղաքին մէջ տեղի ունեցած International Dance
Sport Federation միջազգային մրցաշարքին, արժանանալով կրտսերներու երկրորդ մրցանակին։
12 տարեկան Դաւիթ, որ այս տարի շրջանաւարտ դարձաւ Նարեկ Վարժարանէն, մասնակցած է նաեւ «Համազգային»ի «Սիփան» պարախումբի եւ փոքրիկներու «Նանոր» պարախումբի՝
Մայիս 17-ի ելոյթին եւ անդամ է Լիմասոլի մէջ
գործող՝ OLGA Պարի Աքատեմիին։
«Արձագանգ» նորանոր յաջողութիւններ ու
յաղթանակներ կը մաղթէ Դաւիթին:

երգերուն, վերջացնելով Հայաստանին ու հայոց
բանակին նուիրուած երգերով, բուռն ծափահարութիւններ ու հիացմունքի արտայայտութիւններ խլելով ներկաներէն:
Ուրբաթ, 12 Յունիսի երեկոյեան կիպրահայութիւնը ապրեցաւ անմոռանալի այն քաղցր
պահերէն մին, երբ եղբայրացած ու միակամ,
ան զգաց հայրենի աշխարհի կարօտն ու ջերմութիւնը, շնորհիւ Նունէի հոյակապ այս համերգին:

Յաջորդ առաւօտ Նունէ Եսայեան եւ իր գործակիցները մեկնեցան Աթէնք, շարունակելու
համար իրենց համերգային շրջագայութիւնը, որ
100-ամեակի միջոցառումներու ծիրէն ներս
Սփիւռքի նախարարութեան գովելի ու գնահատելի նախաձեռնութիւններէն մէկն է:

ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ

Ըստ կիպրահայ համայնքի ընկալեալ սովորութեան, հայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ
Տէր եւ Տիկին Վարդգէս եւ Մակի Մահտեսեաններ
Յունիս 19-ին իրենց բնակարանէն ներս կազմակերպեցին աւանդական ընդունելութիւնը, Նարեկ
Վարժարաններու շրջանաւարտներուն եւ ուսուցիչներուն, ինչպէս նաեւ՝ կղզիի բոլոր վարժարաններէն հայ շրջանաւարտներուն համար։

22 ԿԻՊՐԱՀԱՅ
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2

Ողբ. Անդրանիկ Ալթունեանի մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի

3

Պատրաստեց

Մարինէ ØՄանուշեան
ԼՈՒԾՈՒՄ ԽԱՉԲԱՌ ԹԻՒ 50-Ի
ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1. Գրիգոր Զոհրապ - եա
2. Մեր - ագահ - պարզ
3. Ազատագրել - ագի
4. Մկունդ
5. Մխալ - ողորմ - շա
6. Լուր - չի - աա - ես
7. Ռա - մար - անկ - որ
8. Ողբ - ան - լալ - բայ
9. Ան - եւ - եմակ
10. Կամաց - բարերար
11. Բեմ - եր - եան
12. Անապակ - ակ
13. Խաշ - որիզ - լա
14. ՏԽ - ահ - մեր
15. Ծրար - չկամ - մի:

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1. Անմոռուկ - ախտ
2. Աղ - ախ
3. Իմանալ - բամբ
4. Գետ - լոր - նաեւ - ՐԱ
5. Որակ - նաւ - ՑՄ -ահա
6. Արմաւ
7. Զարմ - եփենոս
8. Ոգեկոչել - արար
9. Հալողի - այր - պիրկ
10. ՐՀ - ու - ալ - երազ
11. Նրան
12. Պպ - դմակ - ակ
13. աի - բարեկամ
14. երգ - շերամ - աա -եմ
15. Ազատ Ասոյեան–արի

4

Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան

5

Ողբ. Մաքրուհի Իփճեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի

6

Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան
Մելինէ Թիւմթիւմեան

7

9

Սեպուհ, Վիքի Արմենակեան

11
12
13
14
15

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

1. Երեսփոխանական ատեան - ոչ գոց.
2. Պոչ (հակ.) - տառի մը անունը (հակ.) - կանաչութիւն.
3. Նահատակ - ցաւի ճիչ - նոր պսակուած կին.
4. Արամ նահապետի անդրանիկ որդին - կսմթել
(հակ.).
5. Կտաւէ բնակարան - ան - էական բայ.
6. Ուժէ ինկած - 38 լիտրնոց չափ (հակ.).
7. Սարսափ (հակ.) - երեց - ծուխ արձակել.
8. Ձայնաշարի 6-րդ ձայնանիշը - դեւ - քաջ.
9. Ոչխարի բուրդ՝ կտրուած, մաքրուած - պտուղի, սխտորի շերտ - բացուածք.
10. Արդի, թարմ - տարի (հակ.) - ահաւասիկ անձնական դերանուն.
11. Թեղթ - լեցուն - հանքային համեմ - ու (հակ.).
12. Ժխտական նախածանց - աղջիկ, կին.
13. Կրկնուած գիրեր - հեքիաթ, շինծու պատմութիւն.
14. Արարած (հակ.) - անպտուղ դառնալ.
15. Իրերայաջորդ գիրեր այբուբենի կարգով
(հակ.) - փակցնել - մարմնին մէջքէն վեր մաս՝
բացառելով թեւերն ու գլուխը:

1. Յանդուգն - կլոր ձող - բուռ (հակ.).
2. Պայքար - թռչող աստղ.
3. Շարժելով հով ստեղծող սարք (հակ.) - կըրկնուած գիրեր - մարմնի եղանակաւոր շարժում.
4. Կրկնուած ձայնաւորներ - հակառակ որ.
5. Թութի նման կարմիր պտուղ - մշուշ.
6. Գիրի մը անունը - զինուորական, որու աստիճանը սպայէն անմիջապէս ցած է - յարմար.
7. Յարմար պահ - եւ - ելեկտրական եռացնող
սարք.
8. Ամբողջական, անթերի.
9. Առաջին մարդ - կարծր ու ողորկ քար.
10. Կոտորած - ամպ բառը առանց ձայնաւորի.
11. Անձնական դերանուն (հակ.) - պատկեր
ցոլացնող յատուկ ապակի.
12. Հող վերցնելու երկրագործական գործիք քիթի տակէն ծիծաղ - նուագարանի թել.
13. Շուտ - անձնական դերանուն (հակ.).
14. Թափառական - երեք անկինով - ինք.
15. 2 անգամ 10 - էական բայ (հակ.) - նաեւ:
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26 ՅՈՒԼԻՍ
“Խանասոր”ի լեռնագնացութիւն, Փլաթանիա
ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէ

ԱՐՁԱԳԱՆԳ-ԻՆ

22 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 20:30
Կիպրոսի Սիմֆոնիք Նուագախումբի ելոյթ
Ղեկ.՝ մաէստրօ Հայկ Իւթիւճեանի
Մարկիտիոն սրահ, Պաֆոս
100-ամեակի Կիպրոսի Յանձնախումբ
23 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 20:30
Կիպրոսի Սիմֆոնիք Նուագախումբի ելոյթ
Ղեկ.՝ մաէստրօ Հայկ Իւթիւճեանի
Պալլաս սրահ, Նիկոսիա
100-ամեակի Կիպրոսի Յանձնախումբ

Բոլոր անոնք, որոնք իրենց
ձեռնարկներուն մասին կ՛ուզեն նշում
ըլլայ «Օրատետր»ին մէջ, թող բարի
ըլլան կապուելու խմբագրութեան հետ

€15
10

€50

Ողբ. Պօղոս Մահտեսեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի

10

17-23 ՕԳՈՍՏՈՍ
Երիտասարդական-Պատանեկան Բանակում,
Թրոտոս
ՀՅԴ Կիպրոսի Երիտ. Միութիւն

€15

Ողբ. Աղաւնի Մէնկիշեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի

8

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

editor@artsakank.com.cy
+357 99633715
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1

Լեւոն, Շուշան Չիլինկիրեան
Ոմն
Անի Ենովքեան

Ողբ. Անդրանիկ Ալթունեանի մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի
Սեպուհ, Վիքի Արմենակեան

€50
30
20

€50

Ողբ. Պօղոս Մահտեսեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի «Սօսէ» Մասնաճիւղ

€50

Իրենց սիրելի հարազատին՝
Պօղոս Մահտեսեանի մահուան առթիւ

Էֆի Մահտեսեան, Արսէն, Վերոնիքա Գալֆայեան, Գրիգոր, Լորի Մահտեսեան եւ ընտ. €200
ՀՕՄ-Ի ԿԻՊՐՈՍԻ “ՍՕՍԷ” ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ

Ողբ. Պօղոս Մահտեսեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի
Հռիփսիմէ Քէշիշեան

€20

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԻՊՐՈՍԻ
“ՕՇԱԿԱՆ” ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ
Πανίκος Κατσούρις

€100

Տէր եւ Տկն. Վարդան Պանդազեան (ԱՄՆ) $500
Հայկ Զաքեան
€300
Fouad, Ibtisam Zayat & Family
200
Խաչիկ եւ Վիքի Խաչատուրեան (Աթէնք)
200
Յովհաննէս Չիլինկիրեան
200
Տիրուհի, Քրիս, Նուարդ Ղալիլէաս (Թես.)
150
Սեդա Ուզունեան
100
Արման, Հուրիկ Պալթայեան
100
Տէր եւ Տկն. Վաչէ Իմաստունեան
100
Տէր եւ Տկն. Ճօ Սահակեան
100
Տէր եւ Տկն. Փիէռ Սահակեան
100
Νόρα Νικολάου
100
Արմէն, Նազիկ Խաչատրեան
100
Սեպուհ, Վիքի Արմենակեան
100
Բարսեղ, Անի Ատուրեան
100
Տէր եւ Տկն. Հրանդ Շխրտըմեան (Լոնտոն) 100
Հրայր, Ալին,
Բաթիլ, Արամ, Հրակ Գէորգեան
$100
Մ. Գույումճեան Հաստատութիւն
70
Յակոբ, Զուարթ Թոքաթլեան (Քանատա)
50
Արթօ, Լինտա Թելլալեան
50
Սերչօ Գապարաճեան
50
Νάταλη Πετρίδου
50
Ճորճ, Թերէզ Փեթրիտու եւ Կապրիէլլա
50
Անի Ենովքեան
50
Մանուկ Նիկոլեան
50
Տիգրան, Ատելինա Պոյաճեան եւ զաւակներ 50
Վարդան, Թագուհի Հարմանտեան
50
Գէորգ Թահմիզեան
50
Պօղոս, Հռիփ Պալթայեան
50
Ալիսիա Ոսկանեան
50
Գէորգ Զարդարեան Ընտանիք
50
Կարօ, Քլէր Կարապետեան
50
Պարգեւ Միհրանեան
50
Տէր եւ Տկն. Պէնոն Սեւան
50
Յակոբ Մահտեսեան Ընտանիք
50
Οικ. Γιάννος Πίττα
50
Պոհճելեան Ընտանիք
50
Tony, Azniv Giannopoulos
50
John, Clea Strongylou
50
Տէր եւ Տկն. Ռիչըրտ Տիտոնեան
50
Οικ. Γιάννου Κρεμμού
50
Χριστάκης & Παντελή SKOPY Shoes
50
Տէր եւ Տկն. Սեւակ Սերոբեան
50
Խարալամպոս, Զարմիկ Փիերիտիս
50
Նաթաշա Թաւուքճեան
50
Ανδρέας Καραολής
50
Արամ Դաւիթեան
50
Յակոբ, Շողիկ Գազանճեան
50
Կարօ, Թագուհի Պօղոսեան
50
Սրբուհի եւ Բէկի Թահմիզեան
50
Μακριγιάννης & Προδρόμου Λτδ.
50
Արա Շատարեւեան Ընտանիք
50
ՀՅԴ «Պէնոն Արմենակեան» Խումբ
50
Տէր եւ Տկն. Լեւոն Նիկողոսեան
40
Սոնիա Նորտիկեան եւ զաւակներ
40
Գէորգ, Արաքսի Արփաճեան
40
Yves, Martina Burkhard
40
Աւետիս, Լուսին Թերզեան
40
Բարսեղ, Աւղի Տեմիրճեան
40
Ալիս Աւետիսեան
30
Մանուկ Թաքուշեան
30

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ԳՐԱՏԱԽՏԱԿ
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Թագուհի Թաստարեան
Մելինէ Թիւմթիւմեան
Մէյպըլ Պայրաքտարեան
Արամ, Էնքառնա Պաղճեան
Ռուբէն, Տորին Նահապետեան
Զաւէն, Շուշիկ Պաքալեան
Եղիա Պոյաճեան Ընտանիք
Միհրան, Ժագլին Պոյաճեան
Κόκος, Έλλη Κωνσταντίνου
Սարօ, Գարոլ Սերոբեան
Սիրվարդ Գույումճեան
Ալեքս Չիլինկիրեան
Ալին Մելիքեան
Οικ. Όθωνα Πιττή
Ճորճ, Դալար Թորոսեան
Տէր եւ Տկն. Ճորճ Բարսեղեան
Վարդան, Վարդենի Կոստանեան
Կիւլա Գասապեան (Յունաստան)
Հայկ Կոստանեան Ընտանիք
Արա, Գեղամ, Հեղինէ Պետրոսեան
Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան
Օննիկ, Ռիթա Ենովքեան
Արթօ, Վերա Դաւիթեան
Սեւակ, Սարին Կիւրիւնլեան
Եւա Այնէճեան
Sherif, Maral Mansour
Ժագ եւ Գարին
Lucy Oscar Sandro Yamhure
Ekizlerian Family
Սոնա եւ Յաբէթ Թուլումճեան
Տէր եւ Տկն. Երուանդ Քլընճեան
Louisa Condorman & Patrick Elston
Ժագօ Գարաօղլանեան
Գէորգ, Մոնիքա Պարսումեան
Դաւիթ, Լիանա Արփաճեան
Հրաչ Գազանճեան
Տոքթ. Կարօ, Սիրարփի Գազանճեան
Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան
Շնորհք, Լենա Պահատուրեան
Կարպիս, Երջան Գազանճեան
Անի Նալչաճեան
Գոհարիկ Բարոյեան
Լեւոն, Մարօ Նահիկեան
Տէր եւ Տկն. Գարլօ Չիլինկիրեան
Վռամ, Մարի Պիպերեան
Ժաք, Անի Խըտրեան
Մոնիքա, Սուրիկ Կոտիկեան
Վաչէ Չիվիտեան
Μάριος, Νόρα Βαρναβίδης
Սեդա Նաճարեան
Ξενίδης & Κλεάνθους
Ճիմ, Արմիկ Լիվի
Վազգէն, Ստալօ Եագուպեան
Κυριάκος Στυλιανού
Գրիգոր, Սանան Կարապետեան
Սանդուխտ Մահտեսեան
Տիգրան, Շնորհիկ Ալթուն
Սուրէն Տագէսեան
Արա Վարպետեան
Տէր եւ Տկն. Գէորգ Պալթայեան
Մասիս, Լուիզ Տէր Բարթող
Λεύκιος Ιοαννίδης
Լեւոն, Գարապըյըքեան
Παγκράτης, Ρένα Λιβέρα
Յակոբ Էօճիւրեան
Մարօ եւ Անահիտ Աշճեան
Տէր եւ Տկն. Հայկ Աշճեան
Տէր եւ Տկն. Գրիգոր Գոնեալեան
Ruth Bezdikian
Տէր եւ Տկն. Յովնան Չաքրեան
Χρίστος Κουζής
Կիրակոս Աշճեան Ընտանիք
Տիմիթրիս, Յասմիկ Նէարխու
Արթօ Գէորգեան Ընտանիք
Μιχάλης, Αγνή Παπαευσταθίου
Οικ. Γεώργου Σαματά
Սօսի Պոյաճեան
Յակոբ Գարաօղլանեան Ընտանիք
Տէր եւ Տկն. Վազգէն Շատարեւեան
Ροδούλα Τσεριώτου
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Կարապետ Զարդարեան
Δημητράκης Κυριάκου
Σάββας, Γιάννα Όμορφου
Χαράλαμπος, Δήμητρα Μπακιρτζή
Յարութ, Աստղիկ Աղազարեան
Գէորգ Յովսէփեան
Նազարէթ, Մայտա Գազանճեան
Տէր եւ Տկն. Հրանդ Մխիթարեան
Ախիլէաս, Թագուհի Կոնտու
Tony, Janet Houry & Son
Սիրարփի եւ Արտեմիս Նորտիկեան
Անդրանիկ Նալչաճեան
Τόνι Κυριακίδης
Ալիս Նաճարեան
Ιάνθη Κωνσταντινίδου (Λεμεσό)
Οικ. Φοίβος Αλούπας
Անի Մուրատեան
Սարեան Ընտանիք
Ճոն, Իսկօ Կէվհէրեան
Վերա Գույումճեան
Վահէ, Էլուիզա Զատոյեան
Ռոմիկ Խաչատրեան Ընտանիք
Ահարոն, Նաթալի Գարաօղլանեան
Սիրվարդ Գալայճեան
Նազարէթ Դաւիթեան
Οικ. Άλκης Αργυρίδης
Աւետիս, Սոնա Չուլճեան
Սիմոն, Գարենինա Թոֆարիտիս
Վռամ, Թերէզ Նալպանտեան
Լիլի Յովսէփեան
Սեպուհ Նազարեան
Ευτύχιος Κρασάρης
Ալպեռ Թիւթիւնճեան
Δημήτρης Λάμπρου
Հուրիկ, Մարթին Թորոսեան
Գարեգին, Արմէն Կոստանեան
Աբրահամ, Նիկի Եագուպեան
Nina Sadek
Տէր եւ Տկն. Օննիկ Մելիքեան
Տէր եւ Տկն. Աբրահամ Մահտեսեան
Καμέρης
Γιώργος, Ρούλλα Ερωτοκρίτου
Γιώργος, Μαρία Τύμβιου
Վարդան, Մարուլլա Գըլընճեան
Տէր եւ Տկն. Պետրոս Իփճեան
Արտաշ, Ռոզին Տէր Պետրոսեան
Նելլի Պոյաճեան
Λούις Χατζημιχαήλ
Վիգէն Թելլալեան
Տէր եւ Տկն. Գէորգ Տիտոնեան
Տէր եւ Տկն. Լեւոն Գազանճեան
Կարպիս Նիկողոսեան
Նազարէթ, Մարալ Ատուրեան
Տէր եւ Տկն. Արթօ Յարութիւնեան
Արամ Գարողլանեան
Անահիտ Էսքիճեան
Οικ. Σταύρου Κρεμμού
Աւետիս Սէքսէնեան
Յակոբ, Մարալ Տեմիրճեան
Վարդան, Սիլվա Թաշճեան
Տէր եւ Տկն. Յարութ Շխրտըմեան
Տէր եւ Տկն. Կարպիս Գասարճեան
Տէր եւ Տկն. Օննիկ Աշճեան
Մէրի Շահնազարեան
Οικ. Στέλιου & Στάλω Στυλιανού
Վազգէն, Բէկի Պոտիկեան
Մանուկ, Լորա Մկրտիչեան
Տէր եւ Տկն. Պարէթ Ուզունեան
Φάνος Γρουτίδη
Γιαννάκης Bebe-Chic
Μιχαήλ, Γιούλα Τιγκιρίδης
Τάκης Αλκιβιάδης (Λεμεσό)
Λάκης Παπαδόπουλος (Λεμεσό)
Πανίκος Μηνά
Πάμπος, Σούλλα Φλωρίδου
Շաւասպ, Ռոզիթա Պոհճալեան
Մարի Չուլիքեան
Ευάγγελος Χατζηκυριάκου
Միսաք, Վիքի Գույումճեան
Անտրուլլա Կոստանեան
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Βασίλης Τσάκαλος & Νατάσα Κωνσταντίνου
Այնէճեան Վահան եւ Կուլլա
Տէր եւ Տկն. Վիգէն Բարիքեան
Կարօ, Ալիս Թերզեան
Αντώνης Τσιγγής
Ցաւակ, Քրիստին Իսրայէլեան
Οικ. Ντίνος Τριανταφύλλου
Αντρέας Παστός
Տոքթ. եւ Տկն. Վազգէն Շահպենտէրեան
Վահան, Մարօ Մուրատեան
Նայիրի Մուրատեան եւ զաւակներ
Մովսէս, Անահիտ Քիւսպէքեան
Վրէժ Պէքարեան Ընտանիք
Օհան Ուզունեան
Չոփուրեան Ընտանիք
Մովսէս Մաքամեան Ընտանիք
Տէր եւ Տկն. Սարգիս Էօճիւրեան
Նազարէթ Արմենակեան
Տիգրան, Փասկալ Ատուրեան
Elizabeth Simolak
Արա, Թերէզ Սարգիսեան
Տէր եւ Տկն. Գարեգին Կոստանեան
Աստղիկ Քեհէեան
Էլիզ Կարապետեան
Ժանէթ Արմենակեան
Վիգէն, Էվանթիա Սարգիսեան
Սիսի Թորոսեան
Տոքթ. Վահագն, Անիթա Գազանճեան
Տիգրան, Սիրվարդ Օհաննէսեան
Տէր եւ Տկն. Կարօ Մանուկեան
Սիրվարդ Գէորգեան (Լիբանան)
Սոմաքեան Ընտանիք
Պերճ Քէսթէրլեան
Անի Հալաճեան
Οικ. Κτωρίδης
Տէր եւ Տկն. Մկօ Բարոյեան
Έλσυ Χριστοδούλου (Λεβέντειο Μουσείο)
Γιαννάκης Σάββας Τσαγγαρίδης
Δημήτρης Δημητρίου (Lindos Shoes)
Τάσος Χιανήδης
Ανδρέας Ιωάννου
Λούκας Τηλεμάχου
Ալիս Կէօչերեան
Κατερίνα Νικολαϊδου
Ήρα Μηχαηλίδου
Μάριος Χρίστου
Ξένιος & Νίκος Νικολάου Δερμάτινα Λτδ.
Λεύκος Σαββίδης
Ανδρέας Δημοσθένους
Νίκος Ιωαννίδης
Δήμος Τάκη
Bonito Ltd.
LPH Lemesos
Λία & Νίκος
Տէր եւ Տկն. Ռոպէր Կոստանեան
Θεόδωρος Παμπορίδης
Κώστας Γεωργιάδης
Οικ. Παναγιώτη Κυπριανού
Λουκής Τερεζόπουλος
Արա, Ռոզին Մոմճեան
Θέμος Σάββα (Λάρνακα)
Եսայի Մազմանեան
Գոհար Գանթարճեան
Պարոյր, Ցոլեր Կէօքճեան
Տէր եւ Տկն. Արա Նալչաճեան
Վիգէն Շահապեան
Ալիս Թիւթիւնճեան Ընտանիք
Պարի, Մարիաննա Մուրատեան
Ζωή Σωτηρίου
Ανδρούλλα Ιακωβίδου
Γιάννος, Ελένη Φυσσεντζίδη
Παύλος Παπαδάκης
Վարվառա Էօճիւրեան
Կարօ, Ճուլիա Ծաղիկեան
Κώστας Ορφανίδης
Θεόδωρος Παπαγαπίου
Μαίρη Πούλικα
Ζωή Αβετισιάν
Նուարդ Պապիկեան
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ՄԱՅԻՍ-ՅՈՒՆԻՍ 2015

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
100-ΑԱՄԵԱԿԻ ԿԻՊՐՈՍԻ
ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻՆ
ԿՈՂՄԷ 2015-Ի ՀԱՄԱՐ
ԾՐԱԳՐՈՒԱԾ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ
22 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ, ԵՇ, 20:30 – «Մարկիտիոն» սրահ, Պաֆոս
23 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ, ՈՒՐ, 20:30 – «Փալլաս» սրահ, Նիկոսիա
Հայկական եւ եւրոպական դասական երաժշտական երեկոյ, ձօնուած՝
Հայկական Ցեղասպանութեան 100-ամեակին, կատարողութեամբ Կիպրոսի Սիմֆոնիկ Նուագախումբին եւ ղեկավարութեամբ կիպրահայ տաղանդաշատ խնբավար Հայկ Իւթիւճեանի: Յայտագիր՝ Ռիչարտ Սթրաուս եւ Կոմիտաս:
2015 – Կիպրոսի Պետական Ռատիոկայան
Հայկական ցեղասպանութեան նուիրուած ֆիլմերու եւ վաւերագրական
ժապաւէններու հեռասփռում՝ յունարէն ենթախորագիրներով: Թուականները օրին պիտի տեղեկացուին:
2015 - Գիրքի հրատարակութիւն
Երկլեզու (յունարէն-անգլերէն) գիրքի հրատարակութիւն, որ կը պարփակէ հայկական ցեղասպանութեան վերաբերեալ 1914-1923 թուականներուն յոյն կիպրական մամուլին մէջ լոյս տեսած յօդուածներ, որոնց
ուսումնասիրութիւնը կատարուեցաւ Նիկոսիոյ Համալսարանի գործակցութեամբ:

ԿԱՐԵՒՈՐ ԱԶԴ
Ինչպէս արդէն յայտարարուած է, Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Ոգեկոչման Կիպրոսի Յանձնախումբ նախաձեռնութեամբ եւ Նիկոսիոյ Համալսարանի գործակցութեամբ պատրաստութեան մէջ կը գտնուի երկլեզու (յունարէն-անգլերէն) հատոր մը, որ պիտի պարփակէ
1914-1923 թուականներուն յոյն կիպրական մամուլին մէջ լոյս տեսած հայկական ցեղասպանութեան վերաբերեալ յօդուածները:
Աշխատանքը ներկայիս կը գտնուի իր վերջին փուլին մէջ եւ այս առթիւ կոչ կ՛ուղղենք կիպրահայ գաղութի ազնուասիրտ անդամներուն, ստանձնելու այս պատմական ու արժէքաւոր գիրքին մեկենասութիւնը, նուիրաբերելով նուազագոյնը հազար եւրոյի գումար մը:
Մեկենասներուն անունները արձանագրուած պիտի ըլլան լաթակազմ ու շքեզ տպագրութեամբ այս հատորի առաջին էջերուն, եւ գիրքը պիտի նուիրուի Կիպրոսի բոլոր համալսարաններուն, գրադարաններուն եւ Հայաստանի ու այլ երկիրներու մէջ գործող ուսումնասիրական
հաստատութիւններու:

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Ոգոկոչման Կիպրոսի Յանձնախումբ
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www.artsakank.com.cy

ÜàôÆð²îàôàôÂÆôÜ
Արամ Խաչատրեան
Գէորգ, Մատլէն Քէօշկերեան
Տէր եւ Տկն. Հրայր Ղազարեան
Յակոբ, Մակի Էսկիճեան Ընտանիք
Սէմ Կիրակոսեան Ընտանիք
Παναγιώτης, Νάρα Κυρίτσης
Λίτσα Μικελλίδης
ΑΣΤΗΡ Κατάστημα
Χρυσοχοείον Μιχαλάκης Ανδρέου
Դաւիթ Սիմոնեան
Արամ Սիմոնեան
Լեւոն, Թոնիա Արըճեան
Մարտիկ, Մելգոն, Կիւլա Կոստանեան
Ռոզալին Թումայեան
Րաֆֆի, Վարդ Նալպանդեան
Արաքս Եըլտըզեան
Ανδρέας Χατζήπαπας
Στέλλα Χριστοφορίδου
Χρύσο Χρυσοστόμου
Στέλιος Ηλιάδης
Πόλυς Πολυκάρπου
Նազիկ Կոստանեան
Սարհատ, Անի Տեմիրճեան
Յակոբ, Ալինա Մանուկեան
Հրաչ, Կէօքճեան
Αλέξανδρος Χατζηλύρας
Ηλίας Σκορδής
Ανδρέας Ιακωβίδης
Ցոլին Մալխասեան
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