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ԿԻՊՐՈՍ ՄԵՏԱԼՆԵՐՈՒ ԴԱՍԱՒՈՐՄԱՆ ՎԵՑԵՐՈՐԴ 
 ԴԻՐՔԻՆ ՎՐԱՅ. ՄԱՐԻ ՍՈՄԱՔԵԱՆ ՏԻՐԱՑԱՒ 6 ՄԵՏԱԼԻ 

Համահայկական 6-րդ խաղերուն պաշտօնական 
բացման հանդիսութիւնը տեղի ունեցաւ Կիրակի, 2 
Օգոստոսին, Վազգէն Սարգսեանի անուան հանրա-
պետական մարզադաշտին վրայ: 

Պարերու եւ երաժշտութեան ուղեկցութեամբ բե-
մականացուեցաւ հայ ժողովուրդին պատմական ըն-
թացքը` դարերու ընդմէջէն: 

Համահայկական խաղերու ընթացքին, Հայկեան 
երթի բեմականացումը չէր կրնար անտեսել հայ ժո-
ղովուրդին պատուհաս եղած դաժանագոյն փոր-
ձութիւնը` Ցեղասպանութիւնը, որուն 100-ամեակին 
տարելիցը կը նշենք այս տարի Համահայկական 6-րդ 
խաղերուն բացման հանդիսութիւնը իւրայատուկ 
տօնի վերածուեցաւ Հայաստանի մէջ: 

Խաղերը սկսան ազդարարելով Հայաստան-
Սփիւռք-Արցախ եռամիասնութեան տօնը: Ապա, 
մարզադաշտ բերուեցաւ Հայաստանի հանրապետու-
թեան դրօշը: Մարզադաշտ մտան համահայկական  
6-րդ խաղերուն մասնակցող պատուիրակութիւննե-
րը: 

Մարզադաշտը ցնծաց, երբ յայտարարուեցաւ, որ 
ամէնէն մեծ պատուիրակութիւնը եկած է Արեւմըտ-
եան Հայաստանէն` 881 հոգի: 

Նշենք, որ մարզական շքերթի բացման պատիւը 
տրուած էր Արցախին: 

Համահայկական խաղերուն բացման արարողու-
թեան ընթացքին մարզիկներուն երդումը արտասա-
նեց Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի ներկայացուցիչ Շողիկ 
Աւետիսեանը: 

ՄԵՐ ՈՍԿԻ ԱՂՋԻԿԸ 
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Համահայկական 6-րդ Ամառնային 
Խաղերուն Մասնակցեցան Աւելի Քան 
6215 Մարզիկներ 

Խաղերուն մասնակցեցան աւելի քան 6215 
մարզիկներ, որոնք Երեւան եկած էին 36 երկիր-

ներու 165 քաղաքներէ: Նախորդ Համահայկա-

կան խաղերուն հետ բաղդատած, այս խաղերը 
աննախադէպ էին ոչ միայն մարզաձեւերու, այլ 

նաեւ մարզիկներու քանակով: 
Նշենք, որ այս խաղերուն նկատի առնուած 

էին հետեւեալ մարզաձեւերը` ֆութպոլ, մինի-

ֆութպոլ, պասքեթպոլ, վոլիպոլ, աթլեթիզմ, թե-
նիս, փինկ փոնկ, ճատրակ, պետմինթըն, լողար-

շաւ, պիչ-վոլիպոլ, մարզական պարեր, կոլֆ, 
հենտպոլ, բազկամարտ, հեծելարշաւ եւ հրաձը-

գութիւն: Վերջին եօթը մարզաձեւերը տեղի ունե-
ցան առաջին անգամ ըլլալով: 

 

Համահայկականին` Գերազանց 
Մասնակցութիւն Թուրքիայէն 

1999-ին առաջին անգամ երկամեայ հերթակա-

նութեամբ տեղի ունեցած Համահայկական խա-
ղերը, 2007-էն ետք սկսան քառամեայ հերթակա-

նութեամբ կազմակերպուելու: Այս տարի վեցե-

րորդ անգամ տեղի ունեցող խաղերուն մասնակ-
ցութիւնը զգալիօրէն բարձր էր բաղդատմամբ 

նախորդ խաղերուն: 
Նախապէս միայն Պոլսոյ անունով մասնակ-

ցող Թուրքիոյ հայ խումբերը այս տարի աւելի 

զանազանութիւն կը ներկայացնէին: Առաջին ան-
գամ 2011-ի խաղերուն, Պոլսոյ հաւաքականին 

կողքին բաւական մեծ թիւով մասնակցած էր նա-
եւ Սասունի հայրենակցական միութիւնը: Այդ 

մասնակցութիւնը մեծ ոգեւորութիւն ստեղծած էր 

յատկապէս բացման տողանցքի պահուն: Սա-

սունցիներու այդ յաղթական հա-

մարձակութիւնը բարի նախանձ 
յառաջացուց այլ հայրենակցական 

միութիւններու մօտ եւս եւ այս 

տարի, բացի Պոլսոյ եւ Սասունի 
հաւաքականներէն Պիթլիս, Տիգ-

րանակերտ, Տէրսիմ, Վաքըֆլըգիւղ 
եւ Սամաթիա քաղաքներն ալ զատ 

խումբերով մասնակցեցան մրցում-

ներուն: Թուրքիայէն մասնակցող-
ներու թիւը հասաւ 730-ի, որոնց 

400-ը մարզիկներ եւ մարզիչներ 
էին, իսկ մնացեալը` կազմակեր-

պիչներ եւ համակիրներ: 

Թուրքիոյ հայոց համար ուրախ հպարտու-
թեան այլ երեւոյթ մըն էր սիրուած երգչուհի Սի-

պիլի բացման արարողութեան մասնակցութիւնը: 
Շնորհալի երգչուհին, ինչպէս նախորդ խաղե-

րուն, այս տարի ալ կազմակերպիչ յանձնախում-
բի նախագահ Իշխան Զաքարեանի յատուկ հրա-

ւէրով ժամանեց Հայաստան եւ բացման հանդէ-

սին երգեց մեծ ժողովրդականութիւն վայելող 
«Գետաշէն»ը: 

 

Համահայկական Խաղերուն համար 
Թուրքիայէն եկած հիւրերը այցելեցին 
Ծիծեռնակաբերդ  

Համահայկական ամառնային 6-րդ Խաղերու 
բացման արարողութեան մասնակցելու նպատա

կով Թուրքիայէն Հայաստան եկած պատուոյ հիւ-

րերը, Համահայկական Խաղերու Համաշխարհա-
յին Կոմիտէի նախագահ Իշխան Զաքարեանի եւ 

գործադիր խորհուրդի անդամներուն հետ, Օգոս-
տոս 3-ին այցելեցին Ծիծեռնակաբերդի յուշակո-

թող եւ Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու թան-
գարան-հիմնարկ: Պատուիրակութեան կազմին 

մէջն էին Վանի քաղաքապետ Պեքիր Քայա, Վանի 

համաքաղաքապետ Հաթիճէ Չոպան, Պիթլիսի 
քաղաքապետ Հիւuէին Օլան, Մուշի քաղաքապետ 

Էօզքան Պիրլիք, Նորշէնի քաղաքապետ Էմին 
Էօզքան, Տիգրանակերտի Սուրի քաղաքապետ 

Ֆաթմա Շըք Պարութ եւ այլ բարձրաստիճան ան-

ձեր: Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմ-
նարկի նորաբաց ցուցասրահին մէջ անոնց ներ-

կայացուեցան բացառիկ ցուցանմոյշներ, լուսա-
նըկարներ եւ տարեգրութիւններ: 

Պատուիրակները ապա ծաղիկներ զետեղեցին 

Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը յա-

ւերժացնող անմար կրակին մօտ եւ շնորհակա-

լութիւն յայտնեցին նախաձեռնութեան կազմա-

կերպիչներուն եւ թանգարանի անձնակազմին: 

 
Մետալներու ընդհանուր դասաւորման 
մէջ Երեւան՝ 1-ին, Նիկոսիա՝ 6-րդ 

Համահայկական  6-րդ ամառնային խաղերու 
աւարտին, մետալներու վերջնական դասաւոր-

ման մէջ առաջին հանդիսացաւ Երեւանը 51 ոսկի, 
42 արծաթ եւ 47 պրոնզ մետալներով: Երկրորդ եւ 

երրորդ տեղերը գրաւեցին Գիւմրին եւ Վանա-

ձորը: 
Նիկոսիան 3 ոսկի, 4 արծաթ եւ 1 պրոնզ մե-

տալներով գրաւեց ընդհանուր դասաւորման 6-
րդ, իսկ սփիւռքեան քաղաքներու 2-րդ տեղը, 

առաջին դիրքը զիջելով Թիֆլիսին: 

Նիկոսիոյ խումբին մետալակիրներն են Մարի 
Եորղիու-Սոմաքեան (2 ոսկի, 3 արծաթ եւ 1 

պրոնզ), Ճիմ Լիվի (1 ոսկի) եւ Արմանտօ Արխի-
մանտրիտիս (1 արծաթ): 

 

Իշխան Զաքարեան միաձայնութեամբ 
վերընտրուեցաւ 

14 Օգոստոսին 

Երեւանի մէջ՝ Հա-
մահայկական խա-

ղերու  համաշ -
խարհային կոմի-

տէի նախագահ Իշ-

խան Զաքարեանի 
գլխաւորութեամբ 

տեղի ունեցաւ 
ՀԽՀԿ-ի ընդհանուր ժողով՝ օրակարգին վրայ ու-

նենալով Համահայկական ամառնային 6-րդ խա-

ղերու արդիւնքներու ամփոփումը, պարգեւներու 
յանձնումը, ընտրութիւնները, ՀԽՀԿ գործող կոմի-

տէի հերթական նիստի անցկացման վայրի ու 
ժամկէտի որոշումը եւ այլ հարցեր: 

Համահայկական խաղերու համաշխարհային 
կոմիտէի նախագահի պաշտօնին համար միա-

ձայնութեամբ վերընտրուեցաւ Իշխան Զաքար-

եան: Փոխնախագահներ վերընտրուեցան Ալ-
պերթ Պոյաճեան եւ Ստեփան Տէր Պետրոսեան: 

Ընդհանուր ժողովը որոշում տուաւ նաեւ ՀԽՀԿ 
նախագահի տեղակալներուն թիւը աւելցնել եր-

կուքով: Տեղակալ ընտրուեցաւ Ռոլանդ Շառոյ-

եան, իսկ միւս տեղակալի պաշտօնը տակաւին կը 
մնայ թափուր: Տեղի ունեցած է նաեւ կոմիտէի 

անդամներու ընտրութիւն։  
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ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆ  
ԵԼՈՅԹ ՈՒՆԵՑԱԾ Է ԲՐԻՏԱՆԻՈՅ 

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ 

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 

Սահակեան 8 Յուլիսին Բրիտանիոյ խորհրդարա-
նին մէջ ելոյթ ունեցած է։ Ան անդրադարձած է 

Արցախի պետականաշինութեան, ընկերային-
տնտեսական զարգացման, ատրպէյճանական-

ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւոր-

ման. ապա ան պատասխանած է իրեն ուղղուած 
հարցումներուն։ 

Նախագահը ընդգծած է, որ Արցախի մէջ յա-
տուկ ակնածանք ու յարգանք կայ Բրիտանիոյ 

նկատմամբ, որ՝ որպէս միջազգային քաղաքակա-
նութեան ազդեցիկ տէրութիւն, կը հանդիսանայ 

ժողովրդավարութեան ու եւրոպական քաղաքա-

կրթութեան բնօրրաններէն մէկը: 
«Արցախը շահագրգռուած է խորհրդարանա-

կան կապերի խորացման, գիտակրթական եւ 
մարդասիրական ոլորտներում Մեծ Բրիտանիայի 

հետ յարաբերութիւնների զարգացման մէջ», 

հաստատած է նախագահը։ Ըստ անոր՝ նման 
լաւատեսութիւն առաջին հերթին պայմանաւոր-

ւած է Բրիտանիոյ խորհրդարանին մէջ Արցախի 
եւ հայ ժողովուրդի անկեղծ ու հաւատարիմ բա-

րեկամներու առկայութեամբ: 

Հանդիպման ներկայ եղած են Բրիտանիոյ եւ 
Հիւսիսային Իրլանտայի մօտ Հայաստանի դես-

պան Արմէն Սարգսեան եւ պաշտօնատար այլ 
անձեր: 

Նախագահ Բակօ Սահակեան նոյն օրը ելոյթ 
ունեցած է նաեւ Լոնտոնի Միջազգային յարա-

բերութիւններու թագաւորական հիմնարկի՝ «Չա-

թըմ Հաուս»ի մէջ: Հանդիպումին ներկայ եղած են 
օտար դիւանագէտներ, գիտնականներ եւ վերլու-

ծաբաններ: 
 

ՊԷՏՔ Է ԱՇԽՈՒԺԱՑՆԵԼ ՂԱՐԱԲԱՂԻ 
ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԳԱՒՈՐՄԱՆ 

ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ. ԼԱՒՐՈՎ 
Ռուսիոյ արտա-

քին գործոց նախա-

րար Սերգէյ Լաւրով 
ատրպէյճանցի իր 

պաշտօնակիցին՝ 

Էլմար Մամետեա-
րովի հետ ունեցած 

հանդիպումին ըն-
թացքին ըսած է, որ 

ժամանակն է աշ-

խուժացնելու եւ 
աւելի արդիւնաւէտ 

դարձնելու ղարաբաղեան հակամարտութեան 
կարգաւորման շուրջ տարուող բանակցութիւն-

ները՝ հաստատելով, որ ատոր համար հիմքեր 
կան։ 

Ռուս նախարարը նշած է, որ՝ նկատի առնելով 

արդիւնքի հասնելու ընդհանուր տրամադրու-
թիւնները, իրենք կրնան այդ յառաջընթացը 

ապահովել։ Այս մասին կը գրէ «ՌԻԱ Նովոստի»ն: 
Մամետեարով իր կարգին նշած է, որ Իրանի 

կորիզային խնդիրին շուրջ երկարատեւ 

բանակցութիւններու աւարտը յոյս կու տայ, որ 
ղարաբաղեան հակամարտութիւնը նոյնպէս 

կրնայ լուծուիլ: «Կարգաւորումը կը դրուի 
շուտափոյթ յառաջընթացի գիծերուն վրայ», 

ըսած է Ատրպէյճանի արտաքին գործոց 

նախարարը։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՈՒ ԵՄ ԱՒԱՐՏԱԾ ԵՆ  
ՆՈՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԻ  

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ 

Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ 

Եւրոպական խորհուրդի նախագահ Տոնալտ 
Թուսք Յուլիս 20-ին տուած են մամլոյ միացեալ 

ասուլիս մը, որուն ընթացքին անդրադարձած են 
իրենց ունեցած հանդիպումին արդիւնքներուն: 

Տոնալտ Թուսք դիտել տուած է, որ Հայաս-

տան ու ԵՄ աւարտած են նոր համապարփակ 
համաձայնագիրի նախնական բանակցութիւննե-

րը: Անոր համաձայն՝ Հայաստան որոշած է չօգ-
տըւիլ ԵՄ-թեան հետ համարկումի համաձայնա-

գիր կնքելու առաջարկէն. «ԵՄ ամբողջութեամբ 
կը յարգէ այդ որոշումը», ընդգծած է Թուսք: 

Եւրոպական խորհուրդի նախագահը նշած է, 

որ ԵՄ պատրաստ է աջակցելու Հայաստանին՝ 
բարեփոխումներու, ազատ շուկաներու հասանե-

լիութեան, գործարար միջավայրի համար կացու-
թեան բարելաւման ու ներդրումներու, ինչպէս 

նաեւ կայուն զարգացման հարցերուն մէջ: «Բո-

լոր պարագաներուն, ԵՄ-ը հաւատարիմ կը մնայ 
քաղաքական ու տնտեսական շարք մը բարեփո-

խումներու իրականացման, մարդու իրաւունքնե-
րու ու հիմնարար ազատութիւններու ոլորտին 

մէջ բարեփոխումներու իմաստով Հայաստանին 

աջակցելու իր դիրքորոշման», հաստատած է 
Թուսք: 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան իր կարգին դիտել 
տուած է, որ անկարելի է պատկերացնել Հայաս-

տանի զարգացումը առանց ժողովրդավարական 
բարեփոխումներու. «Ես չեմ պատկերացներ Հա-

յաստանի զարգացումը առանց բարեփոխումնե-

րու, առանց Եւրոպայի փորձին ու աջակցու-
թեան», ընդգծած է Սերժ Սարգսեան՝ աւելցնելով, 

որ ճիշդ այդ պատճառով՝ միանալով ԵՏՄ-ին, Հա-
յաստան կը շարունակէ սերտօրէն համագործակ-

ցիլ նաեւ ԵՄ-ի հետ: 

 

ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ 
ԴԱՏԱՊԱՐՏԱԾ Է  

ՍՈՒՐՈՒՉԻ ՊԱՅԹՈՒՄԸ 
Եւրոպայի Հայ Դա-

տի Յանձնախումբի 

նախագահ Գասպար 

Կարապետեան Դաշ-
նակցութեան Եւրոպայի 

կառոյցին անունով դա-
տապարտած է Թուր-

քիոյ՝ Սուրուչ քաղաքին 

մէջ կատարուած պայ-
թումը: 

«Այս ահաբեկչու-
թիւնը յատկապէս հրէշաւոր է անով, որ Սուրուչի 

մէջ հաւաքուած երիտասարդները կը պատրաս-
տըւէին երթալու Քոպանի եւ իրենց նպաստը բե-

րելու քաղաքի վերականգնման աշխատանքնե-

րուն», յայտնած է ան։ 
Ան նաեւ շեշտած է, որ ասիկա «Իսլամական 

պետութիւն» ահաբեկչական խմբաւորման Թուր-
քիոյ իշխանութիւններուն ցոյց տուած անթաքոյց 

աջակցութեան արդիւնքն է: 

«Սուրիոյ մէջ ահաբեկիչներուն աջակցելու Էր-
տողանի քաղաքականութիւնը վաղ թէ ուշ իր դէմ 

պիտի շրջի: Ցաւօք, անմեղ երիտասարդներու 
այսքան մեծ կորուստ արձանագրուեցաւ», յայտ-

նած է Եւրոպայի Հայ Դատի Յանձնախումբի նա-

խագահ Գասպար Կարապետեան: 

ՀՅԴ ԲԻՒՐՈՆ ԿՈՉ Կ՛ՈՒՂՂԷ  
ԵՏ ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՎՏԱՆԳԱՒՈՐ 

ԱՐԿԱԾԱԽՆԴՐՈՒԹԵՆԷ 
Երկուշաբթի, 10 Օգոստոսին, 

Երեւանի մէջ գումարուած իր ար-
տահերթ լիագումար նիստին, ՀՅԴ 

Բիւրոն որոշեց հրատարակել հե-
տեւեալ յայտարարութիւնը. 

«Հայ Յեղափոխական Դաշ-
նակցութիւնը խոր մտահոգութիւն 

է յայտնում Թուրքիայի կառավա-

րութեան կողմից քիւրդ ժողովրդի 
նկատմամբ վերջերս վերսկսուած 

ռազմատենչ քաղաքականութեան վերաբերեալ: 
«Քիւրդ ղեկավարութեան կողմից առաջադըր-

ւած խաղաղութեան բանակցութիւնները շարու-

նակելու փոխարէն, թրքական իշխանութիւննե-
րը, խորհրդարանական վերջին ընտրութիւնների 

արդիւնքներից դժգոհ՝ «Իսլամական պետութիւն» 
խմբակցութեան դէմ ռազմական գործողութիւն-

ներ կատարելու պատրուակով իսկական պատե-

րազմ են սանձազերծել քիւրդ ժողովրդի դէմ: Մի 
քայլ, որը անխուսափելիօրէն յանգելու է Թուր-

քիայի բոլոր ժողովրդների նկատմամբ հալա-
ծանքների, ընդհանրապէս մարդու իրաւունքների 

զանգուածային ոտնահարման եւ Թուրքիայի հա-
սարակութեան ժողովրդավարացման գործընթա-

ցի խափանման: 

«Նկատի ունենալով տարածաշրջանի բոլոր 
ազ-գութիւնների եւ երկրների խաղաղ գոյակցու-

թեան կարեւորագոյն հարցը, տարածաշրջանը 
զերծ պահելու համար տագնապներից եւ անկան-

խատեսելի մարդկային կորուստներից՝ մենք կոչ 

ենք ուղղում յետ կանգնել վտանգաւոր արկածա-
խընդրութիւնից եւ սկսել խաղաղութեան բա-

նակցութիւններ:» 
 

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔԱՅԼԵՐ՝  

ԸՆԿ. ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆԻՆ ԿՈՂՄԷ  

Ընկերվար միջազգայնականի խորհուրդը Նիւ 

Եորքի մէջ գումարած իր նիստին ընթացքին որո-
շած է քայլերու ձեռնարկել Հայոց Ցեղասպանու-

թեան ճանաչման համար: 
Կազմակերպութեան ընդհանուր քարտուղար 

Լուի Այալա յայտնած է, որ երկօրեայ քննարկում-
ներուն իբրեւ արդիւնք կառոյցի անդամ ՀՅԴ եւ 

Թուրքիոյ Հանրապետական ժողովուրդի կուսակ-

ցութիւններու ներկայացուցիչներուն մասնակ-
ցութեամբ եկած են համաձայնութեան՝ հաշուի 

առնելով վերջին շրջանին շարք մը ազգային 
խորհրդարաններու եւ վերազգային հաստատու-

թիւններու կողմէ ցեղասպանութեան ճանաչումն 

ու դատապարտումը: Այալա ըսած է, որ Ցեղաս-
պանութեան 100-ամեակի ծիրին մէջ կ՛ուզեն կլոր 

սեղան կամ լսումներ կազմակերպել հետեւեալ 
հարցադրումով. «Արդեօք Թուրքիոյ կողմէ Հայոց 

Ցեղասպանութեան ճանաչումը իրապէս պիտի 

հաշտեցնէ՞ Հայաստանը եւ Թուրքիան»: 
Այս առթիւ ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Կիրօ Մանոյ-

եան յայտարարութիւն մը ըրած է շեշտելով, որ 
այդ քննարկումը պէտք չէ ըլլայ պատմական 

եղելութեան շուրջ, ինչ որ կը փափաքի Թուր-
քիան: Ան ներկայացուցած է այն բոլոր փաս-

տարկները, թէ ինչու Ընկերվար միջազգայնա-

կանի նման միջազգային կազմակերպութիւն մը 
պէտք է աշխոյժ դիրքորոշում ունենայ Հայոց Ցե-

ղասպանութեան դատապարտման արշաւին մէջ: 
Մանոյեան նշած է, որ Թուրքիան մինչեւ հիմա 

կը շարունակէ ուրացման, ժխտման քաղաքա-

կանութիւնը եւ փակ կը պահէ դէպի Հայաստան 
ցամաքային ճամբան: 
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ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԱՄՆ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐՈՒ ՀԵՏ 

Ամերիկահայութեան կեանքին մէջ լուրջ դե-

րակատարութիւն ունեցող կազմակերպութիւննե-
րու ներկայացուցիչներ Յուլիս 20-ին տեսակցե-

ցան ԱՄՆ արտաքին գործոց նախարարութեան 
բարձրաստիճան պատասխանատուներու հետ: 

Պետական բաժանմունքի երեք՝ բնակ-

չութեան, փախստականներու ու գաղթականնե-
րու եւ Մերձաւոր Արեւելքի տեսչութիւններու պա-

տասխանատուներուն հետ սոյն հանդիպման ըն-
թացքին, հայկական կողմը արծարծեց Միջին Ա-

րեւելքի ներկայ կացութեան ու յատկապէս տեղ-

ւոյն փոքրամասնութիւններուն դիմագրաւած 
դժուարութիւններուն վերաբերող խնդիրներ: 

Հայ պատուիրակները ամերիկացի պատաս-
խանատուներուն հանգամանօրէն ներկայացու-

ցին միջազգային օժանդակութեանց բաշխումի 

ընթացքին անտեսուած եւ կենաց-մահու խնդիր-
ներ դիմագրաւող սուիրիահայութեան վիճակը: 

Անոնք շեշտեցին սուրիահայութեան շտապ օգ-
նութիւն հասցնելու կարեւորութիւնը, ինչպէս նա-

եւ օժանդակութիւնները Սուրիայէն դուրս եկած 
եւ Լիբանանի կամ Հայաստանի մէջ ապաստան 

գտած հայ գաղթականներուն հասցնելու անհրա-

ժեշտութիւնը: 
Պետական բաժանմունքի տեսուչները վստա-

հեցուցին, որ ԱՄՆ յանձնառու է պաշտպանելու 
Սուրիոյ հայ համայնքը եւ նախանձախնդրութիւն 

յայտնեցին շարունակելու իրենց խորհրդակցու-

թիւնը ամերիկահայութիւնը ներկայացնող գոր-
ծիչներու հետ: Անոնք նաեւ յորդորեցին հայկա-

կան բարեսիրական կազմակերպութիւնները 
դրամաշնորհներու դիմել՝ սուրիահայութեան 

օժանդակութեան ծիրէն ներս միջոցներ ապահո-
վելու նպատակով: 

Ամերիկահայ պատուիրակութիւնը կը բաղ-

կանար Հայ Դատի գրասենեակի տնօրէն Քէն 
Խաչիկեանէն, վարիչ-տնօրէն Արամ Համբարեա-

նէն, պետական հարցերու պատասխանատու 
Քէյթ Նահապետեանէն, ՀՅԴ Արեւելեան  եւ Արեւ-

մըտեան ԿԿ-ներու ներկայացուցիչներ Հայկ Օշա-

կանէն եւ դոկտ. Վիգէն Յովսէփեանէն եւ ՀՕՄ-ի 
ԱՄՆ Արեւելեան շրջանի ներկայացուցիչ Թալին 

Տաղլեանէն: 
Հանդիպումին մասին խօսելով՝ դոկտ. Վիգէն 

Յովսէփեան յայտնեց, թէ լուրջ հակասութիւն կայ 

ԱՄՆ-ի կողմէ Սուրիոյ փախստականներուն տրա-
մադրուող օգնութեան ծաւալներուն եւ սուրիա-

հայերուն հասնող կամ վերապահուած այդ օգ-
նութեան չափին միջեւ. «Մենք կրցանք խօսիլ եւ  

տեսուչներու ուշադրութիւնը հրաւիրել, մեր սու-
րիահայ քոյր-եղբայրներուն անմիջական օժան-

դակութիւն հասցնելու կարեւորութեան վրայ, 

անկախ անկէ բանէն, թէ ո՛ւր կ՛ապրին անոնք», 
ըսաւ դոկտ. Վիգէն Յովսէփեան։ 

 

ԷՇՈՒ ԵՒ ՍՓԻՐ ՅՈՐԴՈՐԱԾ ԵՆ 
ՔՈՒԷԱՐԿՈՒԹԵԱՆ ԴՆԵԼ ՀԱՅՈՑ 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԱՁԵՒԸ 

ԱՄՆ քոնկրեսականներ Աննա Էշու եւ Ճեքի 

Սփիր դիմած են Ներկայացուցիչներու Տան ար-
տաքին յարաբերութիւններու յանձնաժողովին՝ 

Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող 154-րդ բա-

նաձեւը քուէրակութեան դնելու խնդրանքով: 
Յանձնաժողովի նախագահ Էտ Ռոյսին եւ  

բարձրաստիճան անդամ Էլիըթ Էնկըլին ուղղուած 
նամակին մէջ քոնկրեսականները միջնորդած են 

լսումներ կազմակերպել եւ քուէրակութեան դնել 

վերոյիշեալ բանաձեւը։ Նամակին մէջ նշուած է 
նաեւ, որ Աննա Էշու եւ Ճեքի Սփիր Հայոց Ցեղաս-

պանութեան 100-ամեակին առիթով Հայաստան 
մեկնած նախագահական պատուիրակութեան 

մաս կը կազմէին։ 
ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու Տան անդամներ 

Ռապըրթ Տոլտ (հանր.), Էտըմ Շիֆ (դեմ.), Տէյվիտ 

Վալատաօ (հանր.), Ֆրենք Փալոն (դեմ.) եւ 40 այլ 
քոնկրեսականներ 18 Մարտ 2015-ին կրկին ներ-

կայացուցած էին «Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճշմարտութեան եւ արդարութեան բանա-

ձեւը», որ կոչ կ՛ուղղէ նախագահ Պարաք Օպա-

մային՝ հայ-թրքական յարաբերութիւնները կա-
ռուցելու Թուրքիոյ կողմէ Հայոց Ցեղասպանու-

թեան իրողութեան ճանաչման հիման վրայ: Բա-
նաձեւին նպատակն է նաեւ ստեղծել Հայոց Ցե-

ղասպանութեան նուիրուած արդար եւ ամբող-
ջական միջազգային արխիւ: 

 

ԱՄՆ ՔՈՆԿՐԵՍԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵՆԷՆ ՓՐԿՈՒԱԾ 

ՀԱՅԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՌԻԿ 
ՏԵՍԱՆԻՒԹԵՐ ՅԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒԱԾ ԵՆ 

ԱՄՆ Քոնկրեսի գրադարանին մէջ յայտնաբեր-

ւած են Հայոց Ցեղասպանութենէն փրկուած հա-
յերու մասին բացառիկ տեսանիւթեր, որոնք կը 

պատկերեն, թէ ինչպէս հայ փախստականներն 

ու որբ երեխաները նաւակներով կը հեռանան 
Թուրքիայէն: 

Տեսանիւթերը բացառիկ են, քանի որ նախա-
պէս կը համարուէր, որ Ցեղասպանութեան տա-

րիներուն փախուստի դիմած հայերը պատկեր-

ւած եղած են միայն լուսանկարներու մէջ: Այս-
պիսով, Քոնկրեսի գրադարանին մէջ յայտնաբեր-

ւած տեսանիւթերը հայերը Ցեղասպանութեան 
տարիներուն պատկերող առաջին յայտնի տե-

սագրութիւններն են, որոնք հաստատուած եւ 
վերականգնուած են մասնագէտներու կողմէ եւ 

պիտի ցուցադրուին Իտալիոյ մէջ Պոլոնիայի 29-

րդ կինոփառատօնի ժամանակ` «Հայաստան` 
մարդասիրութեան բնօրրան» ընդհանուր 

վերնագիրով:  
Փառատօնի պատասխանատու Մերիան Լու-

ինսքի, որուն օգնութեամբ բացայայտուած են 

տեսանիւթերը, կը պատմէ, որ անոնք նկարա-
հանուած են 1923 թուականին Թուրքիոյ մէջ: 

Անոր խօսքով` տեսանիւթերու բացայայտումը 
ուղղակի հրաշք էր: Մինչ Քոնկրէսի գրադարա-

նին մէջ յայտնուիլը անոնք պահուած են Օրեկո-
նի պատմական հասարակութեան պահոցին մէջ: 

Հեղինակը դեռ անյայտ կը մնայ: «Այս տեսանիւ-

թերու ցուցադրութիւնը մեզի համար յարգանքի 
տուրքի մատուցում է, մենք անոնք կը դիտար-

կենք որպէս պատմական իրողութիւն: Ներկայիս 
բանակցութիւններ կը վարենք Սթամպուլի կինո-

փառատօնի կազմակերպիչներուն հետ եւ հնա-

րաւոր է` այդ տեսանիւթերը ցուցադրենք նաեւ 
Սթամպուլի մէջ», ըսած է Մերիան Լուինսքի: 

ՊԵԼՃԻՔԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ  
ԿԸ ՃԱՆՉՆԱՅ ՀԱՅՈՑ 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

Պելճիքայի խորհրդարանի 23 Յուլիսի լիագու-

մար նիստը բացարձակ մեծամասնութեամբ հաս-
տատեց Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող բա-

նաձեւ մը: Այս բանաձեւի վաւերացումով, Պելճի-
քայի խորհրդարանը կու գայ միանալու երկրի 

դաշնակցային կառավարութեան ու Ծերակոյտին, 
որոնք վաղուց արդէն ճանչցած էին Հայոց Ցե-

ղասպանութիւնը: 

Բանաձեւի վաւերացումը ողջունեց Արդարու-
թեան եւ Ժողովրդավարութեան Եւրոպայի հայու-

թեան դաշինքի նախագահ Գասպար Կարապետ-
եան, որ Պելճիքայի խորհրդարանի այս քայլը 

նկատեց թրքական կառավարութեան ուղղուած 

պատգամ մը, թէ Եւրոպայի մէջ կեղծիքը եւ ուրա-
ցումը տեղ չեն կրնար ունենալ եւ ուշ կամ կա-

նուխ Թուքիա պարտաւորուած պիտի ըլլայ դէմ 
յանդիման գալու իր պատմութեան եւ անցեալին:  

Կարապետեան նաեւ նշեց, որ բանաձեւի հաս-
տատումը կարելի դարձաւ Հայաստանի Հանրա-

պետութեան դեսպանատան, Հայ Դատի յանձնա-

խումբի Պելճիքայի կառոյցին, Եւրոպայի ՀԲԸՄ-ին 
եւ Պելճիքայի հայութեան համակարգուած ճիգե-

րուն շնորհիւ: 
 

ԻՆՉՈ՞Ւ ԹՈՒՐՔԻԱՆ ՏՈՒՆ ՉԿԱՆՉԵՑ 
ՊԵԼՃԻՔԱՅԻ ՄԷՋ ԻՐ ԴԵՍՊԱՆԸ 
Պելճիքայի կողմէ Հայոց 

Ցեղասպանութեան ճանաչու-

մէն ետք Թուրքիա տուն 

չկանչեց Պրիւքսելի մէջ իր 
դեսպանը, ինչպէս սովորա-

բար կ՛ընէր: 
Այս կապակցութեամբ Հա-

յաստանի արտաքին գործոց 

փոխնախարար Շաւարշ Քոչարեան ըսած է. 
«Թուրքիոյ իշխանութիւնները Պրիւքսելէն ետ 

չկանչեցին իրենց դեսպանը, որովհետեւ հաշ-
տըւած են այն իրականութեան հետ, որ Հայոց 

Ցեղասպանութեան ճանաչման գործընթացը ան-
շըրջելի է, եւ սկսած են գիտակցելու, որ Ցեղաս-

պանութեան հարցի լուծումը այդ ողբերգութիւնը 

ճանչցած երկիրներու մայրաքաղաքներէն կը տե-
ղափոխուի  Թուրքիոյ մայրաքաղաքը»: 

 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԻՆ ՄԷՋ 
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՃԻՇԴ 

ԿՈՂՄԸ ՊԻՏԻ ՄՆԱՆՔ. ՔԵՆԻ 
Քանատայի պաշտպա -

նութեան նախարար Ճէյսըն 
Քենի Թորոնթոյի մէջ Հայ-քա-

նատական պահպանողական 
ընկերակցութեան կազմա-

կերպած երեկոյին ընթացքին 

իր արտասանած խօսքին մէջ 
վերահաստատած է իր կու-

սակցութեան յանձնառութիւնը՝ Հայոց Ցեղասպա-
նութեան հարցին մէջ արդար պայքար մղելու 

վերաբերեալ: 

«Մեր Պահպանողական կուսակցութիւնը, ան-
կախ քաղաքական ճնշումներէն, պիտի շարու-

նակէ հաստատակամօրէն մնալ Հայոց Ցեղաս-
պանութեան հարցին մէջ պատմական իրակա-

նութեան ճիշդ կողմը», ըսած է Քենի: 
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ՊՐԱԶԻԼԻ ՌԻՕ ՏԷ ԺԱՆԵՐՕ 
ՆԱՀԱՆԳԸ ՃԱՆՉՑԱՒ  

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 
Պրազիլի Ռիօ տէ 

Ժաներօ նահանգը 
Յուլիս 24-ին ճանչցած 

է Հայոց Ցեղասպա-
նութիւնը եւ Ապրիլ 24-

ը սահմանած իբրեւ 
«Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման եւ զոհե-

րու յիշատակման օր»: 

«Աժենսիա Փրենսա Արմէնիա» լրատու գործա-
կալութեան համաձայն՝ օրէնքին նախագիծը նա-

հանգային խորհրդարան ներկայացուցած էր նա-
հանգապետ Լուիշ Ֆերնանտու Պեժաօն: 

Ռիօ տէ Ժաներօն Պրազիլի չորրորդ նահանգն 

է՝ Փարանա, Սաօ Փաուլօ եւ Սիարա նահանգնե-
րէն ետք, որ ճանչցած է Հայոց Ցեղասպանու-

թեան փաստը: Ամիսներ առաջ Պրազիլի Ծերա-
կոյտը եւս Ցեղասպանութեան ճանաչման բանա-

ձեւ մը ընդունած էր: 

 

ԼԱՏԻՆԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ 
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ ՃԱՆՉՑԱՒ  

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

Լատինական Ամերիկայի խորհրդարանը (Par-

latino) Ուրբաթ, Յուլիս 31ին, յատուկ որոշումով 
ճանչցաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը: 

Այս նոր յայտարարութիւնը Թուրքիոյ մէջ 100 
տարի առաջ կատարուածը մարդկութեան դէմ 

յանցագործութիւն կ՛որակէ: 

Ուրուկուէյի պատգամաւոր Ալֆրետօ Աստուն 
յայտարարած է, որ խորհրդարանը այդ յայտա-

րարութիւնը գրեթէ միաձայնութեամբ ընդունած 
է. դէմ արտայայտուած է ընդամէնը մէկ պատ-

գամաւոր: 
Լատինական Ամերիկայի խորհրդարանը տա-

րածաշրջանային կազմակերպութիւն է, որուն 

կազմին մէջ ընդգրկուած են Լատինական Ամերի-
կայի եւ Քարիպեան ծովու հատուածի երկիրներու 

ներկայացուցիչներ: Իր գործունէութեամբ անիկա 
նման է Եւրոպական խորհրդարանին: 

Խորհրդարանը, ուր ներկայացուած են 23 եր-

կիրներ, հիմնուած է 1964-ին: Նստավայրը Փա-
նամա է: 

 

ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄԻ ՆՈՐ ԳԻՐՔԸ 
 

Ա յ լ ա խ ո հ 
թուրք պատմա-

բան Թաներ Աք-

չամ եւ Իւմիթ 
Քուրթ Հայոց 

Ց ե ղ ա ս պ ա ն ո ւ -
թեան ընթացքին 

հայերու սեփա-
կանութեան կո-

ղոպուտին մասին 

անգլերէն նոր 
գիրք մը հրատա-

րակած են: 
Թաներ Աքչամ 

յոյս յայտնած է, որ այս հատորին հրապարա-

կումը կը նպաստէ այդ հարցին շուրջ քննարկում-
ներու ծաւալման: 

«Օրէնքներու Ոգին. Հայերու Հարստու-
թեան Կողոպուտը՝ Հայոց Ցեղասպանու-

թեան Ընթացքին» գիրքը բաղկացած է 206 

էջերէ: 

ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԷՏՆԵՐՈՒ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 

12-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ  

 Յուլիս 12-ին տեղի ունեցած է Ցեղասպանա-

գէտներու միջազգային ընկերակցութեան 12-րդ 
գիտաժողովի փակման արարողութիւնը: 

Այս առիթով խօսք առած է Հայոց Ցեղասպա-

նութեան թանգարան-հիմնարկի փոխտնօրէն, 
գիտաժողովի տնօրէն Սուրէն Մանուկեան, որ իր 

երախտագիտութիւնը յայտնեց Ցեղասպանա-
գէտներու միջազգային ընկերակցութեան նախա-

գահութեան՝ ի դէմս Տանիէլ Ֆէյերսթէյնի եւ Տոն-

նա Լի Ֆրիզի, Հայոց Ցեղասպանութեան թանգա-
րան-հիմնարկին վստահելուն նման կարեւոր նա-

խաձեռնութեան մը կազմակերպումը։ 
Ըստ անոր՝ դիմումները բազմաթիւ եղած են, 

իսկ ընտրութիւնը՝ խիստ: Իբրեւ արդիւնք երե-
ւանեան գիտաժողովին մասնակցած են 130 ան-

ձեր աշխարհի 35 երկիրներէ, որոնք չորս օր շա-

րունակ ներկայացնումներ, քննարկումներ կա-
տարած են, բանավիճած են ցեղասպանագիտու-

թեան եւ անոր յարակից ոլորտներուն շուրջ՝ յա-
ռաջիկայ քանի մը տարուան համար ոլորտներու 

զարգացման ուղղութիւններ տալով։ 

Փակման արարողութեան ելոյթ ունեցած է 
նաեւ Ալեք Հինթոն՝ Ցեղասպանագէտներու մի-

ջազգային ընկերակցութեան նախկին նախա-
գահը, որուն ղեկավարութեան օրով որոշում 

տրուած է Ցեղասպանագէտներու միջազգային 
ընկերակցութեան 12-րդ գիտաժողովը կայացնել 

Երեւանի մէջ: Ան իր գոհունակութիւնը յայտնած 

է կատարուած աշխատանքին եւ փայլուն ար-
դիւնքներուն համար: 

Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմ-
նարկի տնօրէն Հայկ Դեմոյեան ողջունած է ներ-

կաները՝ շնորհակալութիւն յայտնած է թան-

գարանի անձնակազմին: Ի նշան երախտագի-
տութեան՝ ան «Ճէյմզ Պրայս» ոսկի մետալներ 

յանձնած է Տանիէլ Ֆէյերսթէյնին, Տոննա Լի Ֆրի-
զին, Փիթըր Պալաքեանին, Էնտրիւ Վուլֆորտին, 

Ալեքս Հինթընին, Ռաֆիքի Ուպալտոյին եւ Սուրէն 
Մանուկեանին՝ գիտաժողովի կազմակերպման 

առումով իրենց ունեցած աւանդին համար: 

 

ԹՈՒՐՔԻԱՅԷՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ  
ԳԱՑԱԾ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՆԵՐԸ 

ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ 

Համահայկական խաղերու բացման արարո-

ղութեան ներկայ գտնուելու նպատակով Երեւան 
գացած էին նաեւ Թուրքիոյ հարաւարեւելեան 

քանի մը քաղաքներու քաղաքապետները։  
Հիւրերը՝ Համահայկական խաղերու համաշ-

խարհային կոմիտէի նախագահ Իշխան Զաքար-

եանի եւ կոմիտէի անդամներու ուղեկցութեամբ, 
Օգոստոս 3-ին այցելեցին Ծիծեռնակաբերդի յու-

շակոթող ու Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու 
թանգարան։ 

Հիւրերու խումբին մաս կը կազմէին Վանի քա-
ղաքապետ Պեքիր Քայա, Վանի համաքաղաքա-

պետ Հաթիճէ Չոպան, Պիթլիսի քաղաքապետ Հիւ-

սէյին Օլան, Մուտքիի քաղաքապետ Էօզճան Պիր-
լիք, Նորշէնի քաղաքապետ Էմին Էօզքան, Տիգ-

րանակերտի Սուր քաղաքի քաղաքապետ Ֆաթ-

մա Շըք Պարութ եւ այլ պաշտօնատարներ։ 
Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմ-

նարկի նորաբաց ցուցասրահին մէջ հիւրերուն 
ներկայացուեցան բացառիկ ցուցանմոյշներ, լու-

սանկարներ եւ տարեգրութիւններ։ Այնուհետեւ 

պատուիրակները ծաղիկներ զետեղեցին եւ խո-
նարհեցան Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յի-

ատակը յաւերժացնող անմար կրակին մօտ։ 
Այցի աւարտին, հիւրերը շնորհակալութիւն 

յայտնեցին կազմակերպիչներուն եւ թանգարանի 
անձնակազմին՝ միջոցառումը կազմակերպելու 

գործին մէջ իրենց ներդրած ջանքերուն համար։ 

 

ՎԱՆԻ, ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԻ ՈՒ 
ՊԻԹԼԻՍԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՆԵՐԸ 

ՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՄ ԵՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՀԵՏ 
ԿԱՊԸ ԱՄՐԱՊՆԴԵԼՈՒ 

Երեւանի քաղաքապետ Տարօն Մարգարեան 

հանդիպում ունեցած է Համահայկական 6-րդ 
խաղերուն առիթով Երեւան գտնուող կարգ մը 

քաղաքապետներու եւ քաղաքային իշխանու-
թիւններու ներկայացուցիչներու հետ: 

Ողջունելով հիւրերը՝ քաղաքապետը կարեւոր 

նկատած է Համահայկական խաղերու կայացու-
մը եւ խաղերուն մասնակից երկիրներու ու քա-

ղաքներու հետզհետէ ընդարձակուող աշխար-
հագրութիւնն ու պատուիրակութիւններու թիւի 

բարձրացումը. «Ու յատկապէս այս տարի, երբ 
համայն հայութիւնը նշում է Հայոց Ցեղասպա-

նութեան 100-րդ տարելիցը, Համահայկական 

խաղերի անցկացումն առանձնակի խորհուրդ է 
ստանում մեզ համար», յայտնած է Տարօն Մար-

գարեան՝  
Վանի համաքաղաքապետ Հատիճէ Չոպան՝ 

շնորհակալութիւն յայտնելով ջերմ ընդունելու-

թեան համար, նշած է, որ իրենք եւս մեծ կարե-
ւորութիւն կու տան մարզական եւ մշակութային 

ոլորտին մէջ համագործակցութեան ու անոր ընդ-
լայնման: Ան նաեւ համոզում յայտնած է այն մա-

սին, որ այդպիսի յարաբերութիւններ ինքնատիպ 
կամուրջ են ժողովուրդներուն միջեւ, եւ հարկա-

ւոր է ամէն ինչ ընել այդ կամուրջը ամրացնելու 

համար: 
«Ինչպէս իմ, այնպէս ալ հոս գտնուող Տիգրա-

նակերտի եւ Պիթլիսի քաղաքապետերուն անու-
նով կ՛ուզեմ վստահեցնել ձեզ, պարոն քաղաքա-

պետ, որ մենք պատրաստակամ ենք խորացնելու 

Երեւանի հետ մեր քաղաքներուն ու բնակիչնե-
րուն կապը՝ այդպիսով նաեւ փաստելով, որ մեր 

ժողովուրդները իրօք կրնան լաւ բարեկամներ ըլ-
լալ: Մենք յստակօրէն կը գիտակցինք, որ անց-

եալի որոշ դաժան իրադարձութիւնները իրենց 

հետքը ձգած են: Բայց եւ այնպէս պէտք է ամ-
րագրենք այն, որ ատիկա տուեալ ժամանակի 

իշխանութիւններուն յանցանքը եղած է, եւ ոչ թէ 
ներկայ սերունդի զաւակներուն, որոնք իրօք 

պատրաստ են դրացիներուն հետ անկեղծ ու ան-
շահախնդիր բարեկամութեան հաստատման: Ու 

մենք կարելին պիտի ընենք, որպէսզի մեր երկու 

ժողովուրդներուն միջեւ հաստատենք ու ամրա-
պընդենք բարեկամական սերտ կապերը: Համոզ-

ւած եղէք, պարոն քաղաքապետ, որ Երեւանէն կը 
վերադառնանք շատ ջերմ տպաւորութիւններով 

ու մեզի համար իսկապէս մեծ պատիւ պիտի ըլ-

լայ օր մըն ալ ձեզ հիւրընկալել մեր մօտ», հաս-
տատած է Վանի համաքաղաքապետը: 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԸ 
ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻ ԱԿԱՆԱՆԵՏԱՅԻՆ 
ՔԱՆԻ ՄԸ ԴԻՐՔԵՐ Կ՛ՈՉՆՉԱՑՆԷ 

Պաքուի մէջ կայացած Եւրոպական խաղերու 

աւարտէն ետք ղարաբաղեան–ատրպէյճանական 
շփման գիծին վրայ զինադադարի դրութեան հե-

տեւողական խախտումներ սպասելի էին հակա-
ռակորդին կողմէ, յայտնած է Հայաստանի 

պաշտպանութեան նախարարի խորհրդական 

Դաւիթ Ջամալեան. «Սպասելի էր, ադրբեջանա-
կան կողմը կրկին ապակայունացնելու է իրավի-

ճակը պետական սահմանին: Բայց բնականա-
բար, Հայաստանի Զինուած ուժերը պատրաստ 

են նման զարգացումների», աւելցուցած է ան: 
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ ինչո՞վ 

պայմանաւորուած է հակառակորդին կողմէ 

տարբեր չափի ականանետերու կիրառումը՝ 
Ջամալեան նկատել տուած է, որ ատիկա կը 

վկայէ սահմանային լարուածութեան նոր որակի 
մասին։ 

«Հայկական կողմը սկզբունքօրէն ձեռնպահ է 

մնացել խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ 
կիրառելուց: Բայց եթէ թշնամին գնացել է այդ 

քայլին, ապա բնականաբար մեր դիրքապահ 
ստորաբաժանումները չեն կարող պասիւ 

դիտորդի դերում մնալ: 

Նշեմ, որ վերջին մէկ տարուայ ընթացքում 
հայկական բանակի ստորաբաժանումների 

դիպուկ կրակով հակառակորդի մի քանի 
ականանետային դիրք է ոչնչացուել: Եթէ մեր 

այդ հակընդդէմ գործողութիւնները չլինեն, ապա 
պետական սահմանին իրավիճակը շատ աւելի կը 

լարուի, քանզի թշնամին իրեն անպատժելի կը 

զգայ, եւ է՛լ աւելի սանձարձակ կը դառնայ», 
աւելցուցած է պաշտպանութեան նախարարի 

խորհրդականը: 
Ըստ անոր՝ թէ՛ Հայաստանի հասարակութիւ-

նը, եւ առաւել եւս հայկական բանակը պէտք է 

պատրաստ ըլլան սահմանին վրայ լարուածու-
թեան աճին: 

 

ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳՕՏԻ 
ՆԵՐԹԱՓԱՆՑԵԼՈՒ ԵՐԿՈՒ ՓՈՐՁ 
ՁԱԽՈՂՈՒԹԵԱՆ ՄԱՏՆՈՒԱԾ Է 

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարու-

թիւնը 12 Օգոստոսին հրապարակած է հաղոր-
դագրութիւն մը, որուն մէջ դիտել տուած է, որ 

Ատրպէյճանի ռազմաքաղաքական ղեկավարու-
թիւնը Եւրոպական խաղերէն անմիջապէս ետք 

մնայուն կերպով կ՛ապակայունացնէ իրավիճակը 

հայ-ատրպէյճանական պետական սահմանին 
վրայ եւ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանութեան 

բանակի պատասխանատուութեան գօտիին մէջ։ 
Նշուած է նաեւ, որ ատրպէյճանական կողմը ներ-

թափանցման -հետախուզական փորձերու 

ձեռնարկած է, ինչ որ անընդունելի երեւոյթ է։ 
Հաղորդագրութեան մէջ նշուած է. «Հրադա-

դարի ամէնօրեայ խախտումները իրականացւում 

են տարբեր տրամաչափի հրաձգային զէնքերից, 
ինչպէս նաեւ 60 եւ 82 մմ. ականանետից: Հա-

յաստանի պաշտպանութեան նախարարութիւնը 

գրեթէ ամէն օր ներկայացնում է խախտումների 
վիճակագրութիւնը: 

Օգոստոսի 11-12 գիշեր ադրբեջանական դի-
վերսիոն խմբերի կողմից ձեռնարկուել է  նաեւ 

սահմանագօտի ներթափանցելու երկու ձախող-

ւած փորձ: 
Հայկական կողմը Ադրբեջանի ռազմաքաղա-

քական ղեկավարութեանը բազմիցս զգուշացրել 
է, որ հակամարտութիւնը ռազմական ճանապար-

հով լուծելու ձգտումներն ու յայտարարութիւն-
ներն ինքնախաբէութիւն են, իսկ այդ տրամա-

բանութեամբ ձեռնարկուող սադրանքները Ադըր-

բեջանի բանակի համար յղի են անկանխատե-
սելի հետեւանքներով»: 

 

«ՊԱՏՐԱՍՏ ԵՆՔ ՈՉ ՄԻԱՅՆ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ, ԱՅԼԵՒ՝ 

ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ».  

13 Օգոստոսի կառավա-

րութեան նիստին Հայաստա-
նի պաշտպանութեան նախա

-րար Սէյրան Օհանեան յայ-
տարարած է, որ Հայաստանի 

զինուած ուժերը շատ լաւ կեր

-պով կը պաշտպանեն սահ-
մանները եւ հակակշիռի տակ 

կ՛առնեն հակառակորդի գործօնութիւնը։ 
Ըստ անոր, ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի 

սահմաններուն վրայ ու Լեռնային Ղարաբաղի 

շփման գիծին մէջ իրավիճակը վերահսկելի է: Ան 
դիտել տուած է, որ Ատրպէյճանի մէջ կայացած 

Եւրոպական խաղերուն ընթացքին հակառակոր-
դը որոշ զսպուածութիւն կը դրսեւորէր, բայց ան-

կէ ետք լարուածութիւնը երբեմն կը սաստկանայ, 

երբեմն կը հանդարտի: 
«Կրակ են բացում ոչ միայն հրաձգային զէն-

քից, այլ նաեւ հրետանային զէնքից եւ ականա-
նետերից: Մեր հարեւանները կը փորձեն դրանից 

իրենց համար ինչ-որ քաղաքական դիւիդենտներ 
շահել: Վերջին մի քանի օրերին արձանագրուել է 

մի քանի դիւերսիոն յարձակում: Հայկական զին-

ւած ուժերը կանխարգելիչ միջոցառումներ են 
իրականացրել: Երկխօսութեան մեր կոչերին հա-

կառակորդը պատասխանում է լարուածութեան 
աճով: Այդուհանդերձ,  մեր զինուած ուժերի ստո-

րաբաժանումները գիտեն իրենց առջեւ դրուած 

խնդիրները եւ գերազանց են կատարում դրանք: 
Ցաւօք, վերջին օրերին ունեցանք մէկ կորուստ եւ 

մեր սփոփանքի խօսքը պէտք է ուղղենք զոհ-
ուածի հարազատներին: Մենք պատրաստ ենք 

ո՛չ միայն պաշտպանութեան, այլ նաեւ կան-
խարգելիչ միջոցառումներ ու զսպման համապա-

տասխան մեխանիզմներ իրականացնել», ընդ-

գըծած է Սէյրան Օհանեան: 
 

ԼՂՀ ԲԱՆԱԿԸ ԵՏ ՄՂԱԾ Է 
ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՄԱՆ ՆՈՐ ՓՈՐՁ ՄԸ 
28 Օգոստոսի առաջին ժամերուն, Լեռնային 

Ղարաբաղի արեւելեան սահմանին վրայ ատըր-

պէյճանական բանակի 20-25 հոգինոց յատուկ ջո-
կատ մը ներթափանցման հերթական փորձ կա-

տարած է: Արցախի պաշտպանութեան նախա-

րարութեան համաձայն՝ պաշտպանութեան բա-
նակի սահմանապահները յաջողութեամբ կասե-

ցուցած են այս փորձը եւ ետ մղած յատուկ ջո-
կատայինները: Թշնամին ունի կորուստներ: 

Նոյն աղբիւրը նշած է, որ 27-էն 28 Օգոստոս 

լուսցող գիշերը ատրպէյճանական կողմը տար-
բեր զինատեսակներով զինադադարի պահպան-

ման դրութիւնը խախտած է մօտաւորապէս 110 
անգամ՝ արձակելով աւելի քան 2000 կրակոց: 

Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանութեան նախա-
րարութիւնը կը հաստատէ, որ հայկական ուժերը  

ինքնավստահութեամբ կը շարունակեն իրենց 

վստահուած առաքելութիւնը կատարել: 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ԿԸ ԲԱՑՈՒԻ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ 

Միջազգային աստղագիտական միութեան 

Աստղագիտութեան զարգացման գրասենեակը 
նոր համակարգման բաժիններ հիմնադրած է 

Հայաստանի, Քոլոմպիոյ, Յորդանանի, Նիճե-
րիայի եւ Փորթուկալի մէջ։ 

Միութեան կայքին վրայ նշուած է, որ նոր եր-

կիրներու հետ գործընկերութիւնը մաս կը կազմէ 
կազմակերպութեան տասնամեայ ռազմավարա-

կան ծրագիրին, որուն թիրախը աստղագիտու-
թեան հասարակական շահի իրացումն է։ 

Համաձայնագիրը ստորագրուած է Հոնոլուլուի 
մէջ, կազմակերպութեան Ընդհանուր ժողովի ըն-

թացքին: 

Հինգ նոր գրասենեակները պիտի կատարեն 
երկու կարեւոր գործառնութիւն. շրջանային բա-

ժանմունքները պիտի համակարգեն գործունէու-
թիւնը դրացի երկիրներուն մէջ աստղագիտու-

թեան զարգացման ոլորտին մէջ, մինչդեռ լեզ-

ւական փորձագիտական կեդրոնները պիտի զբա-
ղին լեզուական եւ մշակութային կողմերով: 

Հարաւ-արեւմտաասիական շրջանային գրա-
սենեակ պիտի բացուի Հայաստանի մէջ՝ Բիւրա-

կանի աստղադիտարանին կից: 

 

ՉԻՆԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ 
ԾՐԱԳԻՐ՝ ԻՐԱՆ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

ԵՐԿԱԹՈՒՂԻԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ  

2015ի աւարտին չինական ընկերութիւնները 

Իրան-Հայաստան երկաթուղիին առնչուող երկու 
ներդրումային ծրագիր պիտի ներկայացնեն: 

Կառավարութեան 13 Օգոստոսի նիստին այս 
մասին յայտարարած է Հայաստանի փոխադրա-

միջոցներու եւ հեռահաղորդակցութեան նախա-

րար Գագիկ Բեգլարեան: Նախարարը այդ առա-
ջարկին պիտի ծանօթանայ Չինաստան կատարե-

լիք ուղեւորութեան ընթացքին. «Իրականում 
ծրագրով հետաքրքրուածները քիչ չեն, բայց 

մենք ընտրել ենք երկու ամենահեռանկարային 
առաջարկը», դիտել տուած է ան։  

Աւելի կանուխ «Նիուզ»ի հետ ունեցած զրոյ-ցի 

ընթացքին փոխադրամիջոցներու նախարարու-
թեան կառոյցին մէջ գործող «Երկաթգծի շինա-

րարութեան տնօրինութիւն» պետական ընկե-
րութեան տնօրէն Աշոտ Շահնազարեան յայտնած 

էր, որ երկաթուղիի կառուցումը պիտի տեւէ 6 

տարի, ծախսերը պիտի փոխհատուցուին 28 
տարուան ընթացքին, իսկ շահագործման ժա-

մանակամիջոցը պիտի ըլլայ 50 տարի: 
Շինարարութեան արժէքը կրնայ հանդիսանալ 

3.5 միլիառ տոլար: Իրան-Հայաստան երկաթու-
ղիի հայկական մասը ենթադրաբար պիտի 

ունենայ 316 քիլոմեթր երկայնք եւ պիտի երկարի 

իրանական սահմանէն (Մեղրի) մինչեւ Գագարին 
քաղաք, Սեւանայ լիճէն ոչ հեռու, ուր ան պիտի 

միանայ գործող երկաթուղիին։  
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Նոր Սահմանադրութեան  

1-7-րդ գլուխներու նախագի-
ծի հրապարակումէն ետք, 

Յուլիս 23-ին ՀՅԴ Բիւրոյի 
ներկայացուցիչ Հրանդ Մար-

գարեան «Ազատութիւն» ձայ-

նասփիւռի կայանին հետ ու-
նեցած զրոյցին ընթացքին 

հաստատած է, որ Դաշնակցութիւնը կեցուածքը 
չէ փոխած եւ կը շարունակէ պաշտպանել Սերժ 

Սարգսեանի նախաձեռնած սահմանադրական 
բարեփոխումներ կատարելու գաղափարը: 

«Դեռ մեզ մօտ քննարկման մէջ է դա, առան-

ձին հատուածների, պարբերութիւնների, ձեւա-
կերպումների վերաբերեալ մենք խնդիրներ ու-

նենք, բայց հիմնականում, սկզբունքային առու-
մով, այո, գտնում ենք, որ մեր տեսակէտը յաղթել 

է», յայտնած է Մարգարեան:  

Սահմանադրական բարեփոխումներու նախա-
ձեռնումէն ետք ընդդիմադիր Դաշնակցութիւնը 

առաջարկներ ներկայացնող ամէնէն աշխոյժ ու-
ժերէն էր։ Ըստ Հրանտ Մարգարեանի՝ հայեցա-

կարգէն նախագիծ դառնալու ընթացքին իրենց 
սկզբունքային առաջարկները արդէն ընդունուած 

են. «Սկզբունքօրէն մեր տեսակէտը յաղթել է»., 

նշեց ՀՅԴ բիւրոյի ներկայացուցիչը: 
 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ 
ՆԱԽԱԳԻԾԸ 90-95 ՏՈԿՈՍՈՎ ԿԸ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԷ ՀՅԴ-Ի 
ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒՆ 

Լրագրողներուն հետ 24 Օգոստոսին կայացած 
հանդիպումին, նոր Սահմանադրութեան մասին 

խօսած եւ զայն արժեւորած են ՀՅԴ Բիւրոյի քա-

ղաքական ներկայացուցիչ, Արմէն Ռուստամեան 
եւ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմինի ներկա-

յացուցիչ Աղուան Վարդանեան։ Անոնք հաստա-
տած են, որ Սահմանադրութեան նոր նախագիծը 

90-95 տոկոսով կը համապատասխանէ ՀՅԴ-ի 

պատկերացումներուն։ 
Աղուան Վարդանեան ըսած է, որ Սահմանադ-

րութեան այս նախագիծը կը լուծէ երկրին խըն-
դիրները կամ հիմք կը ստեղծէ անոնց լուծման։ 

Ան յայտարարած է, թէ տակաւին կան իրենց 

կողմէ կատարուած բազմաթիւ առաջարկներ, ո-
րոնք չեն ընդգրկուած նախագիծին մէջ, այդու-

հանդերձ, իրենք թէ՛ քարոզչական, եւ թէ՛ գործ-
նական մակարդակի վրայ ամէն ինչ պիտի ընեն, 

որպէսզի երկիրը ընթանայ նոր ուղղութեամբ: 
Աղուան Վարդանեան առանձնացուցած է երեք 

հիմնական շեշտադրումները, որոնք պիտի ապա-

հովեն երկրին զարգացումը՝ անցում կատարել 
կառավարման խորհրդարանական համակար-

գին, անցում 100 տոկոս համամասնական համա-
կարգ եւ ստեղծել այնպիսի համակարգ, ուր ընդ-

դիմութիւնն ունի իսկական լծակներ՝ ազդելու իշ-

խանութեան վրայ: 
«Այս երեք հիմնական սկզբունքները աւելիով 

արտացոլուած են ներկայ Սահմանադրութեան 
բնագրում եւ կարող ենք արձանագրել, որ իբրեւ 

քաղաքական մտածողութիւն, քաղաքական ուժ, 
մեր մօտեցումները յաղթանակել են: Երկիրը 

գնալու է այն ուղղութեամբ, որը մենք պատ-

կերացրել ենք, որեւէ ուժի համար նման յաղթա-
նակ դժուար իրագործելի էր», յայտնած է ան։ 

 

ՀՅԴ-Ի ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ  
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՈՒՆԵՑԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻՆ ՀԵՏ 
Սահմանադրական բարեփոխումներուն առըն-

չութեամբ քաղաքական ուժերուն հետ խորհըր-

դակցութիւններու շարքին, Օգոստոս 26-ին նա-
խագահ Սերժ Սարգսեան հանդիպում ունեցաւ 

ՀՅԴ ներկայացուցիչներ Արմէն Ռուստամեանի, 

Աղուան Վարդանեանի եւ Արսէն Համբարձումեա-
նի հետ: 

Քննարկուեցաւ սահմանադրական բարեփո-
խումներու ընդհանուր գործընթացը, անդրա-

դարձ կատարուեցաւ Հայաստանի նախագահին 
առընթեր սահմանադրական բարեփոխումներու 

մասնագիտական յանձնաժողովին մշակած սահ-

մանադրութեան փոփոխութիւններու նախագի-
ծին մէջ ամրագրուած մօտեցումներուն եւ նա-

խագիծի առանձին կէտերուն: 
ՀՅԴ ներկայացուցիչները պատրաստակամու-

թիւն յայտնած են Ազգային ժողովին մէջ շարու-

նակելու աշխոյժ եւ համակողմանի քննարկում-
ները՝ սահմանադրութեան փոփոխութեան նա-

խագիծին շուրջ, որուն մէջ, ըստ անոնց, տեղ 
գտած են երկրի զարգացումը ապահովող՝ իրենց 

համար կարեւոր հիմնական շեշտադրումներն ու 
ՀՅԴ մօտեցումները: 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմինի ներկա-

յացուցիչ, Ազգ.ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան քար-
տուղար Աղուան Վարդանեան «Փանորամա»ի 

հետ հանդիպումին մասին խօսելով՝ ըսած է, որ 
գոհ են այդ հանդիպումէն. «Մեր տեսակէտները 

հիմնական բոլոր ուղղութիւններով համընկնում 

են։ Կան, ի հարկէ, առաջարկութիւններ, որ մենք 
կը ներկայացնենք Ազգային ժողովի քննարկում-

ների ժամանակ, կը փորձենք ապացուցել, որ մեր 
առաջարկութիւնները տրամաբանական են եւ 

ճիշդ», հաստատած է Աղուան Վարդանեան։ 

Արսէն Համբարձումեան «Նիուզ»ի հետ ունե-
ցած զրոյցին ընթացքին յայտնած է, որ տեսակ-

ցութեան ընթացքին ամփոփուած են սահմա-
նադրական բարեփոխումներուն վերաբերեալ 

կատարուած աշխատանքները: 
«Այդ թւում քննարկել ենք՝ ՀՅԴ-ի կողմից ար-

ւած առաջարկութիւններն ինչքանո՛վ են ընդուն-

ւել: Մեր առաջ քաշած բոլոր հիմնական սկզբուն-
քային հարցերն իրենց արտացումը գտել են սահ-

մանադրութեան նոր նախագծում: Ի հարկէ, կան 
առաջարկութիւններ խմբագրական բնոյթի, 

դրանք կը ներկայացնենք Ազգային ժողովին», 

ըսած է ան: 
 

ՀՅԴ ՎՃՌԱԿԱՆՕՐԷՆ ՊԻՏԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆԷ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ 
 Օգոստոս 28-ին տեղի ունեցաւ ՀՅԴ Հայաս-

տանի Գերագոյն Մարմինի ընդլայնուած նիստ, 

օրակարգ ունենալով սահմանադրական բարե-
փոխումները եւ անոնց նկատմամբ ՀՅԴ-ի մօտե-

ցումներն ու կատարելիք աշխատանքները:  
ՀՅԴ Գերագոյն Մարմինի ներկայացուցիչ Աղ-

ւան Վարդանեան ներկայացուց սահմանադրու-

թեան նախագիծին շուրջ կատարուող քննար-
կումներուն ընթացքը, մասնաւորապէս անդրա-

դառնալով ՀՅԴ-ի առաջարկներուն՝ թղթածրարին 
եւ վերջնական տարբերակին մէջ տեղ գտած 

փոփոխութիւններուն վերաբերող: 

ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Ար-

մէն Ռուստամեան ներկայացուց սահմանադրու-

թեան նախագիծին մէջ արտացոլացող յատկա-
պէս այն ամրագրումները, որոնք Դաշնակցու-

թեան համար արժեհամակարգային եւ գաղափա-
րական հիմնարար արժէքներ են: 

ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգար-

եան՝ կարեւոր նկատելով սահմանադրութեան 
բարեփոխման անհրաժեշտութիւնը ինքնիշխա-

նութեան, երկրին մէջ արմատական, համակար-
գային փոփոխութիւններ ու զարգացող կայունու-

թիւն ապահովելու, ինչպէս նաեւ իշխանութեան 
ճիւղերու տարանջատման ու հակակշռելիութեան 

ապահովման տեսակէտէն, անդրադարձաւ ՀՅԴ-ի 

քարոզչութեան ու ՀՅԴ-ի առաջարկներուն շուրջ 
հետեւողական ու բովանդակային քննարկում 

ծաւալելու խնդիրին: 
Ժողովին մասնակիցները կարեւոր նկատեցին 

սահմանադրութեան բարեփոխման շուրջ առաւե-

լագոյն համախոհութեան մթնոլորտի ձեւաւորու-
մը՝ քարոզչական աշխոյժ արշաւի նախաձեռնե-

լու անհրաժեշտութիւնը ընդունելով: Ներկաները 
անգամ մը եւս հաստատեցին, որ Դաշնակցու-

թիւնը վճռականօրէն պիտի պաշտպանէ սահմա-

նադրական բարեփոխումները: 
 

ՀՅԴ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ 

ԸՆԴԼԱՅՆՈՒԱԾ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 

ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմինին հրաւէ-

րով, 29 Օգոստոսին, «Արամ Մանուկեան» կեդրո-
նին մէջ տեղի ունեցաւ ընկերային հաւաք, որուն 

մասնակցեցան կուսակցութեան 11 մարզային կո-

միտէներու անդամներ, 50 կոմիտէներու ներկա-
յացուցիչներ, ուսանողական եւ երիտասարդա-

կան կազմակերպութիւններու, ինչպէս նաեւ ու-
ղեկից կառոյցներու անդամներ՝ շուրջ 200 հոգի: 

Հաւաքին ներկայ էին ՀՅԴ Հայաստանի Գերա-

գոյն Մարմինի լրիւ կազմը եւ ՀՅԴ Բիւրօն ներ-
կայացնող ընկերներ:  

Սահմանադրական բարեփոխումներուն, ինչ-
պէս նաեւ՝ այդ հոլովոյթին ՀՅԴ-ի մասնակցու-

թեան մասին ներկայացուած զեկուցումներէն ու 
բացատրութիւններէն ետք, ներկաներու բազմա-

թիւ հարցումներուն տրուեցան գոհացուցիչ պա-

տասխաններ, պարզաբանուեցան շարք մը մտա-
հոգութիւններ, ապա հնչեցին առաջարկներ՝ քա-

րոզարշաւի կազմակերպման վերաբերեալ: 
Յետագային, մարզերուն մէջ պիտի կազմա-

կերպուին ընկերային հաւաքներ, որոնց ընթաց-

քին սահմանադրութեան նախագիծին շուրջ տե-
ղի ունենալիք քննարկումներն ու քարոզչական 

հանդիպումները աւելի մեծ լսարաններ պիտի 
ընդգրկեն՝ հանրութեան լայն շրջանակներուն 

հանգամանալից ներկայացնելով բարեփոխում-
ներու էութիւնն ու ակնկալուած արդիւնքը: 
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Հայ եկեղեցւոյ ամէնէն նուիրական ու հոգե-
թով արարողութիւնը՝ Սրբալոյս Միւռոնի օրհնու-

թիւնը, որ աւանդութեան համաձայն՝ եօթը տա-
րին անգամ մը կը կատարուի, տեղի ունեցաւ 18 

Յուլիս 2015-ին, հոգեւոր վերանորոգութիւն առ-

թելով եւ Սուրբ Հոգիի շնորհաբաշխ ներկայու-
թեամբ հզօրացնելով եկեղեցւոյ առաքելութիւնը: 

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին տեղի 
ունեցած Միւռոնօրհնէքը իր յատուկ նշանակու-

թիւնը ունեցաւ Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ու 
մեր ժողովուրդի զաւակներուն համար, որոնք 

100 տարի շարունակ աղաղակող ձայնը հանդի-

սացան անպատիժ մնացած այս անմարդկային 
ոճիրին: Եւ ահաւասիկ, Հայոց Ցեղասպանութեան 

100-ամեակի Միւռոնօրհնէքը եկաւ օծելու հարիւր 
հազարաւոր անմիւռոն մնացած մանուկներու եւ 

մէկ ու կէս միլիոն նահատակ սուրբերու յիշատա-

կը եւ վերանորոգելու մեր արդար Դատի պայքա-
րին շարունակութիւնը: 

Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան արարողու-
թեան նախագահեց Արամ Ա. վեհափառ հայրա-

պետը: Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 

թեմակալ առաջնորդներու շարքին, սրբազան 
արարողութեան իրենց մասնակցութիւնը բերին 

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսութեան եւ Կոստանդ-
նուպոլսոյ Հայոց պատրիարքութեան ներկայա-

ցուցիչները: 
Արարողութեան ներկայ գտնուեցան եւ աղօ-

թակից դարձան զանազան եկեղեցիներու՝ Ղպտի 

ուղղափառ, Հապէշ ուղղափառ, Հնդիկ մալապար, 
Ասորի ուղղափառ, Մարոնի, Յոյն ուղղափառ, 

Ռուս ուղղափառ, Կաթոլիկ, Յոյն կաթոլիկ, Ասորի 
կաթոլիկ, Հայ կաթողիկէ, Քաղդէացի, Աւետարա-

նական, Հայ աւետարանական համայնքներու 

պետեր եւ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, 
ինչպէս նաեւ Լիբանանի մէջ Պապական նուիրա-

կը եւ Վատիկանէն Ֆրանսիս պապի անձնական 
ներկայացուցիչ կարտինալը: Ներկայ էին նաեւ 

պետական բարձրաստիճան անձնաւորութիւն-
ներ, դեսպաններ եւ կաթողիկոսարանի օտար թէ 

հայ բարեկամներ:  

Արարողութիւնը ընթացաւ Աստուածաշունչի 
եւ աղօթքներու ընթերցումներով: Արարողապետ 

Թորգոմ վրդ. Տոնոյեանի հրաւէրով՝ եպիսկոպոս-
ներ վեհափառ հայրապետին մատուցեցին անու-

շաբոյր վարդի իւղը եւ բալասանը, զորս յատուկ 

աղօթքներու ընթերցումով՝ վեհափառը խառնեց 
նոր Միւռոնին: Ապա նոր Միւռոնին խառնեց Ս. 

Էջմիածինի մէջ օրհնուած Միւռոնը, ի նշան Հայ 
եկեղեցւոյ անքակտելի միութեան, եւ վերջապէս 

միւռոնաթափ աղաւնիին մէջէն վեհափառ հայ-

րապետը հեղուց հին Միւռոնը՝ ապահովելով շա-
րունակականութիւնը Ս. Թադէոս առաքեալի Հա-

յաստան բերած բժշկարար իւղին եւ Սուրբ Գրի-
գոր Լուսաւորիչի կողմէ օրհնուած Միւռոնին: 

Սուրբ Էջմիածինի ներկայացուցիչ սրբազանը 
կարդաց Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկո-

սի խօսքը, որուն մէջ ան եղբայրական սիրով 

կ՛ողջունէր Արամ Ա. կաթողիկոսը:  
Հոգեպարար արարողութեան աւարտին, 

Արամ Ա. կաթողիկոս իր հայրապետական պատ-
գամին մէջ մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդի պատ-

մութեան անդրադառնալով յիշեցուց. «Պատմու-

թեան խաւարին դիմաց մեր կեանքը լոյսի ու յոյ-
սի ճառագայթներով պայծառակերպեց Սուրբ 

Միւռոնը: Պատմութեան փոթորիկներուն դիմաց 
երկնային խաղաղութեան աւետիսը բերաւ Սուրբ 

Միւռոնը: Հայ եկեղեցւոյ Սրբալոյս Միւռոնը ան-
քակտելիօրէն շաղախուեցաւ հայ ժողովուրդի 

պատմութեան հետ. քալեց հայ կեանքի տառա-

պալից ճամբաներէն, նոյնացաւ հայու էութեան 
հետ, ձգտումներուն ու երազներուն հետ՝ դառնա-

լով հայո՛ւ Միւռոն: Սուրբ Միւռոնով դրոշմուեցաւ 
հայը, անով ստացաւ իր քրիստոնեայ հայու ա-

նունը, այլ խօսքով՝ իր հարազատ ինքնութիւնն 
ու իւրայատուկ դիմագիծը, ապրելու, պայքարելու 

եւ ստեղծագործելու հաւատքն ու կամքը»: 

Կաթողիկոսը Սուրբ Միւռոնը նկատեց «Մեր 
եկեղեցւոյ միութեան ամուր շաղախը. այս խոր 

գիտակցութեամբ է, որ Կաթողիկոսական երկու 
Աթոռներու Միւռոնները օրհնութեան ժամանակ 

իրարու կը խառնուին՝ դառնալով նոյն եւ մէկ 

եկեղեցւոյ նոյն Միւռոնը»: Վեհափառ հայրապե-
տը նաեւ շեշտեց, որ Հայոց Ցեղասպանութեան 

100-ամեակին առիթով տեղի ունեցող ներկայ 
Միւռոնի օրհնութիւնը յատուկ կարեւորութիւն մը 

ունի. «Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութիւնը հրաւէր 

մըն է մեր ժողովուրդի զաւակներուն՝ իրենց 
քրիստոնէական հաւատքը խորացնելու, սէրը 

ամրապնդելու ու պահանջատիրական կամքը 
պրկելու: Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութիւնը կոչ մըն 

է մեր ժողովուրդի զաւակներուն՝ մեր ազգային 
պահանջատիրական պայքարը Միւռոնի հոգեւոր 

զօրութեամբ թրծելու»: 

Արամ Ա. կաթողիկոս իր հայրապետական 
պատգամը փակեց՝ խնդրելով Աստուծմէ, որ Ս. 

Միւռոնի օրհնութիւնը դառնայ մեր ժողովուրդի 
զաւակներուն համար հոգեւոր վերածննդեան ու 

ազգային զարթօնքի աղբիւր։ 

ԲԱՑՈՒՄ՝ ՀԱՅՈՑ 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈՐԲԵՐՈՒ 

«ԱՐԱՄ ՊԷԶԻՔԵԱՆ» ԹԱՆԳԱՐԱՆԻՆ 
Յուլիս 18-ին Արամ Ա. կաթողիկոս, ընկերակ-

ցութեամբ Լիբանան ժամանած օտար եկեղե-
ցիներու հոգեւոր պետերուն եւ ներկայացուցիչ-

ներուն, ինչպէս նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ միա-
բան հայրերուն, ժամանեց «Թռչնոց Բոյն» հաս-

տատութիւն, Ժըպէյլ, կատարելու Հայոց Ցեղաս-
պանութեան Որբերու «Արամ Պէզիքեան» թան-

գարանի բացումը: 

«Թռչնոց Բոյն»ի խնամակալութեան ատենա-
պետ Սեդա Խտըշեանի բացման խօսքէն ետք, 

Թանգարանի բարերար Ալեքքօ Պէզիքեան խօսք 
առնելով յայտնեց, թէ իր հայրը եղած է Հայոց 

Ցեղասպանութեան արհաւիրքէն փրկուած հա-

զարաւոր որբերէն մին, որ պատսպարուած է այս 
հաստատութենէն ներս: Յուզումով յայտնեց, թէ 

իրեն համար բարոյական պարտաւորութիւն էր 
այս բարերարութեան ճամբով նախ՝ իր երախ-

տագիտութիւնը յայտնել հաստատութեան բոլոր 

ծառայողներուն եւ ապա՝ իր հօր յիշատակին 
ընդմէջէն յարգել բոլոր որբերը, որոնք մեծ դեր 

ունեցան հայ ժողովուրդի գոյատեւման մէջ:  

Վեհափառ հայրապետը գնահատեց «Թռչնոց 
Բոյն»ի առաքելութեան հաւատացող բոլոր անձ-

նըւէր ծառայողները եւ բարերարները: Ապա 
անդրադարձաւ Հայոց Ցեղասպանութեան Որբե-

րու «Արամ Պէզիքեան» թանգարանի իւրայատ-

կութեան՝ վստահեցնելով, թէ թանգարանի բա-
ցումը պարզապէս սկիզբ մըն է: «Արխիւներու 

հաւաքման աշխատանքները պիտի շարունակ-
ւին եւ մեր յաջորդ քայլը պիտի ըլլայ ստեղծել 

Ցեղասպանութեան ուսումնասիրութեան յատուկ 

կեդրոն մը», ըսաւ ան, ապա գնահատեց Պէզիք-
եան ընտանիքը եւ բոլոր ճարտարապետներն ու 

մասնագէտները, որոնք իրականացուցին  
արդիականայս թանգարանի իրագործումը: 
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ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԻՆ ԱՌՋԵՒ 

Ընդառաջելով Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. 
վեհափառ հայրապետի 

հրաւէրին՝ Հայաստանի 
Ազգային Ողիմպիական 

կոմիտէի նախագահ, բա-

րերար Գագիկ Ծառուկեան 
Յուլիս 24-ին այցելեց Ան-

թիլիասի մայրավանք։ 
Հայրենի հիւրը մօտէն 

ծանօթացաւ մատենադա-
րանին, թանգարանին, Ցե-

ղասպանութեան զոհերու յիշատակի մատրան։ 

Ապա ուղղուեցաւ Պիքֆայա, ուր հանդիպում 
ունեցաւ Արամ Ա. կաթողիկոսին հետ՝ ներկա-

յութեամբ Լիբանանի եւ Բերիոյ թեմերու առաջ-
նորդներուն, Ազգային Կեդրոնական Վարչու-

թեան եւ ազգային մարմիններու ներկայացու-

ցիչներուն հետ։ Շուրջ մէկ ժամ տեւած հանդի-
պումին ընթացքին Արամ Ա. կաթողիկոս ողջու-

նելէ ետք Ծառուկեանի ներկայութիւնը՝ նկատել 
տուաւ, որ «Մեր ազգային պահանջատիրու-

թեան եւ մեր իրաւունքներու ձեռքբերման գծով 
այս Աթոռը կարեւոր դերակատարութիւն ունե-

ցաւ Սփիւռքի մէջ»: 

Բերիոյ թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սար-

գիսեան ընդհանուր գի-

ծերու մէջ ներկայացուց 
վերջին 5 տարիներուն 

տեղի ունեցած պատե-
րազմին պատճառով Սու-

րիոյ հայութեան տագնա-

պը եւ կարիքները։ Աւար-
տին խօսք առաւ բարերար 

Գագիկ Ծառուկեան, որ 
հպարտութիւն եւ գոհու-

նակութիւն յայտնեց Լի-
բանանի մէջ իր ներկայու-

թեան համար։ 

Ան գնահատեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթո-
ղիկոսութեան հայապահպանման եւ համա-

խմբման ի նպաստ տարած աշխատանքը։ Ան 
նաեւ նկատել տուաւ, որ մարդ արարածը իր 

կարելիութեան սահմաններուն մէջ պէտք է 

օժանդակէ եւ աջակցի ազգին՝ յայտարարելով, 
որ «Գագիկ Ծառուկեան» հիմնադրամը 500 հա-

զար ամերիկեան տոլար կը նուիրէ Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան ծրագիրներուն եւ սուրիա-

հայութեան կարիքներուն։ Ապա ան արծաթեայ 
մեծ խաչ մը նուիրեց վեհափառ հայրապետին, 

որ իր կարգին Բարձրբերդի Աւետարան եւ յիշա-

տակի նուէրներ յանձնեց յայտնի բարերարին։ 

«ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿԵԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ 500 ՀԱԶԱՐ ՏՈԼԱՐ  
ՆՈՒԻՐԵՑ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻՆ 



ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 
ՊԱՏՐԻԱՐՔ ԸՆՏՐՈՒԱԾ Է ԳՐԻԳՈՐ 

ՊԵՏՐՈՍ Ի. ԿԱՊՐՈՅԵԱՆ 

Զմմառու վանքին մէջ 25 Յուլիսին յայտարար-

ւեցաւ Հայ կաթողիկէ նորընտիր պատրիարքին 
անունը՝ Գրիգոր եպս. Կապրոյեան, որ վերան-

ւանուեցաւ Տէր Գրիգոր-Պետրոս 20-րդ Կաթողի-

կոս-Պատրիարք Տանն Կիլիկոյ Կաթողիկէ Հայոց: 
Նորընտիր կաթողիկոս-պատրիարքը ծնած է 

Հալէպ, 14 Նոյեմբեր 1934-ին: Մտած է Զմմառու 
կղերանոցը եւ ապա ուսումը շարունակած է Լե-

ւոնեան Հռոմի վարժարանէն ներս: 
Իմաստասիրական եւ աստուածաբանական 

ուսումը աւարտած է Քահանայապետական Գրի-

գորեան համալսարանէն: Եկեղեցական ուսմանց 
աւարտին քահանայ ձեռնադրուած է Պէյրութ, 28 

Մարտ 1959-ին: 1976-ին, Սուրբ Աթոռին կողմէ 
նշանակուած է Ֆրանսայի Հայ կաթողիկէներու 

առաջնորդ ու հոն պաշտօնավարած է մինչեւ իր 

ընտրութիւնը: Եպիսկոպոսական օծումը ստացած 
է Պէյրութի Սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ մէջ, 13 Փե-

տըրուար 1977-ին, ձեռամբ երջանկայիշատակ 
Հմայեակ-Պետրոս ԺԷ. Կէտիկեան կաթողիկոս-

պատրիարքին: 

Գրիգոր-Պետրոս Ի. Կապրոյեանի ընտրութեան 
առթիւ, Հռոմի Ֆրանսիս պապը յղած է պատգամ 

մը, որուն մէջ ան իր ուրախութիւնը յայտնած է 
եւ նորընտիր պատրիարք հօր շնորհած «եկե-

ղեցական հաղորդութիւնը»՝ խնդրուած նոյնինքն 
Գրիգոր-Պետրոս Ի.-էն: 

Ֆրանսիս պապը իր պատգամին մէջ նշած է, 

թէ ինք համոզուած է, որ «Ձեր գերերջանկու-
թիւնը, սիւնհոդոսական հայրերու միութեամբ եւ 

Ս. Հոգւոյ օգնութեամբ, պիտի կարենաք «Աւետա-
րանական իմաստութեամբ» «հայր եւ գլուխ» ու 

բարի հովիւը ըլլալ Աստուծոյ ժողովուրդի այն 

մասնիկին, որ ձեզի յանձնուեցաւ, բարեխօսու-
թեամբ բազմաթիւ հայ նահատակներու եւ Ս. 

Գրիգոր Նարեկացիի՝ Տիեզերական եկեղեցւոյ 
վարդապետին»: 

Գրիգոր-Պետրոս Ի. Կաթողիկոս-պատրիարքի 
գահակալութեան արարողակարգը տեղի ունեցաւ 

Կիրակի, Օգոստոս 9-ին, Զմմառու Տիրամօր վան-

քի շրջափակը՝ Հայ կաթողիկէ պատրիարքական 
եկեղեցւոյ սիւնհոդոսի արքեպիսկոպոսներուն եւ 

եպիսկոպոսներուն հրաւէրով: Սրբազան արարո-
ղութեան ներկայ էին Հռոմի Ս. Աթոռի Արեւելեան 

եկեղեցիներու ժողովի ներկայացուցիչներ, Լիբա-

նանի մէջ պապական նուիրակը, Ամենայն Հայոց 
Գարեգին Բ. կաթողիկոսի ներկայացուցիչը, Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոս, հայ եւ 
օտարազգի բարձրաստիճան հոգեւորականներ, 

առաջնորդներ, Զմմառու պատրիարքական կղերի 

միաբանութեան վարչական հայրեր, միաբան 
հայրեր, համայնքային ներկայացուցիչներ, պե-

տական եւ զինուորական անձնաւորութիւններ, 
երեսփոխաններ, կուսակցութիւններու եւ միու-

թիւններու ներկայացուցիչներ: 

Սիսի կաթողիկոսարանի դատին զարգացում-

ներուն քննարկման ծիրին մէջ, Անթիլիասի մայ-
րավանքի «Կիլիկիա» թանգարանի սրահին մէջ 

Յուլիս 1-ին տեղի ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
կաթողիկոսութեան տեղեկատուական գրասեն-

եակին կազմակերպած մամլոյ ասուլիսը` ներկա-
յութեամբ հայկական եւ լիբանանեան մամուլի 

ներկայացուցիչներու ու լրագրողներու: 

Տեղեկատուական բաժանմունքի պատասխա-
նատու Յուսիկ ծ. վրդ. Մարտիրոսեան բացուած 

յայտարարեց ասուլիսը` ներկայացնե -
լով զեկուցաբեր բանախօսները` կալուածային 

հարցերու փաստաբան փրոֆ. Ճեմ Սոֆուօղլու, 

Հայոց Ցեղասպանութեան մասնագէտ փրոֆ. Թա-
ներ Աքչամ, Լիբանանեան համալսարանի դասա-

խօս դոկտ. Նորա Պայրագտարեան: 
Փրոֆ. Ճեմ Սոֆուօղլու պարզեց Սիսի կաթո-

ղիկոսարանի դատին ներկայացման առնչակից 

պայմանները, դժուարութիւններն ու կարելիու-
թիւնները: Ան ընդգծեց, թէ դատական այս հայցի 

յարուցումը աննախընթաց քայլ մըն է թրքական 
կալուածային ու դատական պատմութեան մէջ:  

Փրոֆ. Սոֆուօղլու շեշտեց, որ հարցը ներկա-
յացուած է զուտ մարդկային իրաւանց դիտան-

կիւնէն` հեռու քաղաքական թէ այլ նկատառում-

ներէ: Ան նշեց, թէ 1983-ին եւ 2001-ին հրապա-
րակուած հրամանագիրներով, թրքական կառա-

վարութիւնը կ՛արգիլէ կալուածային որեւէ տեղե-
կութիւն կամ փաստաթուղթ արձանագրել, ինչ-

պէս նաեւ արգիլուած է առնչակից արխիւներու 

ուսումնասիրութիւնը: Ըստ անոր, 1963-ի օրէնքի 
տրամադրութեանց համաձայն արգիլուած է կալ-

ւածային որեւէ սեփականութիւն վերադարձնել 
իր սեփականատիրոջ (յատկապէս հայերու պա-

րագային):  

Փրոֆ. Սոֆուօղլու խիստ հաւանական նկա-

տեց, որ յառաջիկայ Սեպտեմբերէն Նոյեմբերի 
միջեւ թրքական դատարանը հրապարակէ իր 

որոշումը: Փրոֆ. Սոֆուօղլու նշեց, որ դատին հե-
տապնդման հիմնական նպատակը Սիսի կաթո-

ղիկոսարանին կալուածին վերադարձն է եւ ոչ թէ 
անոր փոխարէն նիւթական հատուցումը: 

 Դոկտ. Թաներ Աքչամ իր կարգին յայտնեց, թէ 

այս գծով աւելի քան հազար փաստաթուղթեր 
կան օսմանեան արխիւներուն մէջ: Ան կարեւո-

րութեամբ նշեց, թէ օսմանեան իշխանութիւննե-
րը յատուկ կարեւորութիւն կ՛ընծայէին Սիսի կա-

թողիկոսարանի վարկին` զայն նկատելով հայ 

ժողովուրդի հոգեմտաւոր կրօնական կարեւոր 
կեդրոն մը, բոլորովին անկախ Պոլսոյ թէ Էջմի-

ածնի հոգեւոր կեդրոններէն: Ան մէջբերեց օրի-
նակ Թալէաթի եւ Ճեմալ փաշայի միջեւ փոխա-

նակուած մէկ նամակը, ուր կը շեշտուի, թէ գրեթէ 
անկարելի է հիմնովին ջնջել Սիսի կաթողիկոսա-

րանը` նկատի ունենալով անոր ճակատագրա-

կան կարեւորութիւնը հայութեան համար: 
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ՄԻՆՉԵՒ ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԹՐՔԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ ԿՐՆԱՅ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼ 
ՍԻՍԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ ԴԱՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ԻՐ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

«Հայու քրտինքով ու արիւնով թրծուած կի-
լիկեան հողին ու յատկապէս Սիսի պատմական 
կաթողիկոսարանի միւռոնաբոյր հողին վրայ 
կանգնած՝ մեր դարաւոր կաթողիկոսարանի վե-
րադարձը կը պահանջենք եւ մեր ժողովուրդի պա-
հանջատիրութիւնը կը վերահաստատենք՝ հաւա-
տարիմ նահատակներու սրբազան կտակին».  

Արամ Ա. կաթո-

ղիկոսի խոր հա-

ւատքին, ամուր 

կամքին ու զօրեղ 

յանձնառութեան 

արտայայտութիւնը 

եղող այս բառերը 

հնչեցին Սիսի 

պատմական կա-

թողիկոսարանէն՝ 

հայ ժողովուրդին 

ուղղուած Հայրա-

պետական պատ-

գամին մէջ: 

Վեհափառ հայ-

րապետի թելադ-

րութեամբ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսու-

թեան միաբանութիւնը ներկայացնող պատուիրա-

կութիւն մը Շաբաթ, Օգոստոս 22-ին այցելեց Սիսի 

կաթողիկոսարան, ուր տեղի ունեցաւ հոգեհան-

գիստ՝ 1293-ին Հայոց Կաթողիկոսութեան Սիս 

հաստատուելէն մինչեւ 1915՝ Սիսի մէջ գահակա-

լած երջանկայիշատակ հայրապետներուն հոգի-

ներուն համար: 

Ապա, կարդացուեցաւ նորին սրբութեան պատ-

գամը: Արդարեւ, 100 տարիներ ետք, Սիսի կաթո-

ղիկոսարանի փլատակներուն մէջ առաջին ան-

գամ ըլլալով կը հնչէ Հայրապետական պատգամ 

մը՝ ուղղուած մեր ժողովուրդին: 

Իր Հայրապետական պատգամին մէջ կաթողի-

կոսը, անդրադառնալէ ետք Հայոց Ցեղասպանու-

թեան եւ սրտաճմլիկ պայմաններու մէջ իր ժողո-

վուրդին հետ Սահակ կաթողիկոսի աքսորին՝ յի-

շեց իր ժողովուր-

դին իրաւունքները 

պահանջելու ծե-

րունազարդ հայրա-

պետին արի կեց-

ւածքը եւ ամբողջա-

կան ու անկախ Հա-

յաստանի անոր 

մարգարէատեսիլ 

բառերը:  

      Ապա, Արամ Ա. 

կաթողիկոս վերա-

հաստատեց Մեծի 

Տանն Կիլիկիոյ 

կաթողիկոսութեան 

յանձնառութիւնը, 

որպէս պահանջատէր Սիսի կաթողիկոսարանին 

եւ հայ ժողովուրդի արդար իրաւունքներուն: 

Սիսի կաթողիկոսարան մեկնած միաբանական 

պատուիրակութեան մաս կը կազմէին Կիպրոսի 

Հայոց Կաթողիկոսական Փոխանորդ Նարեկ արք. 

Ալեէմէզեան, միջեկեղեցական յարաբերութեանց 

վարիչ Յուսիկ Ծ. վրդ. Մարտիրոսեան, դպրե-

վանքի տեսուչ Թորգոմ վրդ. Տօնոյեան եւ լսա-

տեսողական բաժանմունքի վարիչ Պետրոս վրդ. 

Մանուէլեան: 

ՍԻՍԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԷՆ ՀՆՉԵՑ 
ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸ 



3000-ԱՄԵԱՅ ՀՆԱՎԱՅՐ  
ՏԵՐՍԻՄԻ ՄԷՋ  

Արեւմտեան Հայաստանի Մեծ Հայքի Ծոփք 

նահանգի Տերսիմ քաղաքին մօտ (այժմ Թուն-
ճելի) յայտնաբերուած է 3000-ամեայ վաղեմու-

թեան հնավայր եւ հայատառ գրութեամբ քար մը:  
Հնավայրը, որ մեծագոյնն է շրջանին մէջ, կը 

ներառէ պատմական շերտեր երկաթէ դարէն, 

Վանի թագաւորութեան շրջանէն, հելլէնական 
շրջանէն եւ բիւզանդական շրջանէն:  

Յայտնաբերելով բազմաթիւ նիւթեր, խեցեղէն, 
պատմական կամուրջներ եւ կշռող սարքեր՝ հնա-

գէտներըը այն կարծիքին է, որ տարածքը պատ-

մական տարբեր ժամանակաշրջաններու եղած է 
արդիւնաբերական կեդրոն: Հնավայրը ֆութպոլի 

շուրջ երեք դաշտի չափ տարածք կ՛ընդգրկէ: 
Հակառակ անոր, որ կը խօսուի հնավայրի ծա-

ւալին եւ հարուստ նիւթերուն մասին, լրատուա-

միջոցը ընդհանրապէս չ՛անդրադառնար հնա-
վայրին մէջ յայտնաբերուած քարի մը լուսանը-

կարին՝ հրապարակուած իրեն կողմէ, եւ ուր 
պատկերուած քարին վրայ հնագոյն հայատառ 

գրութիւն կայ։ 

ՈՒՐԱՐՏԱԿԱՆ ԱՄՐՈՑ ՎԱՆԻ ՄԷՋ  

«Հուրրիէթ Տէյլի Նիուզ»ի համաձայն՝ Վանի 

Այանիս թաղամասին մէջ 2700 տարուան ուրար-
տական ամրոցի պարիսպները գտնուած են: Այս 

վայրին մէջ 25 տարիէ ի վեր շարունակուող պե-

ղումներուն ընթացքին բազմաթիւ հին նմոյշներ 
գտնուած եւ փոխանցուած են թրքական թան-

գարաններ: Նախապէս նոյն տարածքին վրայ 
հին տաճար յայտնաբերուած էր: Հնագէտներու 

կարծիքով՝ ամրոցը երկրաշարժի եւ հրդեհի 

պատճառով քանդուած է: 
Թուրքիոյ մշակոյթի նախարարութիւնը, հայ-

կական հետքերը թաքցնելու եւ պատմութիւնը 
խեղաթիւրելու ակնյայտ ճիգով, նախքան քրիս-

տոնէութիւն 590-ին թուագրուող ամրոցը վե-
րագրած է մեդիացիներու իրանական ցեղին: 

 

ՔՂԻ ԳԱՒԱՌԻ Ս. ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑԻՆ 
ՊԻՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒԻ 

Թուրքիոյ իշխա-

նութիւնները Պինկէօլ 

նահանգի Քղի գաւա-
ռի Չանաքչը գիւղի 

250 տարուան Ս. Գէ-
որգ հայկական եկե-

ղեցին վերականգնե-

լու որոշում տուած 
են։  

Պինկէօլի նահանգապետարանին կողմէ յայ-
տարարուած է, որ շրջանի հնագոյն տարածքնե-

րէն մէկը եղող Քղիի մէջ գտնուող Չանաքչը գիւ-
ղի եկեղեցին կարճ ատենէն պիտի վերականգնի՝ 

Էրզրումի (Կարին) Մշակութային եւ բնական հա-

րստութիւններու պահպանման շրջանային խոր-
հուրդին որոշումով: 

 

ՏԵԿՈՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ 
ՓԼՈՒԶՄԱՆ ՎՏԱՆԳԻ ՏԱԿ Է 

Կարս նահանգի Տեկոր գաւառին մէջ գտնուող 

հայկական հինգ եկեղեցիներէն միակ կանգուն 

մնացածը՝ Ս. Սարգիսը, փլուզման վտանգի տակ 
է: Թրքական «Միլլիյէթ» թերթը գրած է, թէ եկե-

ղեցին կարճ ժամանակի ընթացքին վերջնակա-
նապէս պիտի կործանի՝ միւս չորս եկեղեցինե-

րուն նման: 
Ախոռի վերածուած այս եկեղեցիին պատերը 

փլած են, իսկ քարերը՝ փոխադրուած տեղւոյն 

բնակիչներուն կողմէ, նաեւ եկեղեցւոյ որոշ հատ-
ւածները քանդուած են գանձախոյզերու կողմէ: 

Տեկորի հինգ եկեղեցիներն են՝ Ս. Կարապետ, 
Ս. Աստուածածին, Ս. Ստեփանոս, Ս. Գրիգոր եւ Ս. 

Սարգիս: Այս եկեղեցիները ընդգրկող վանական 

համալիրը լքուած է 13-րդ դարուն՝ մոնկոլներու 
արշաւանքներէն ետք: 

Վանական համալիրը վերանորոգուած եւ վե-
րաբացուած էր 1878-ին, երբ Կարսի մարզը ան-

ցած էր ռուսական տիրապետութեան տակ: 
 

«ԱՐՄԷՆ ՃԱՄԲԱՐ»ԻՆ ՀԱՄԱՐ 
ՊԱՅՔԱՐԸ ԹԵՒԱԿՈԽԱԾ Է  

100-ՐԴ ՕՐԸ 
Պոլսոյ Թուզլա շրջանը գտնուող հայկական 

«Արմէն ճամբար» որբանոցի քանդումին դէմ 
պայքարը Օգոստոս 13-ին թեւակոխած է 100-րդ 

օրը: Վերջին 100 օրերուն ընթացքին, ճամբարին 
մէջ հերթապահող երիտասարդները ստացած են  

հազարաւորներու աջակցութիւնը, ու ոմանք հիւ-
րընկալուած են ճամբարին մէջ: «Քեմփ Արմէն»ի 

մէջ հերթապահած են բազմաթիւ քաղաքացիներ, 

որոնց շարքին՝ պատգամաւորներ, գիտնական-
ներ, արուեստագէտներ եւ լրագրողներ: 

«Ակօս» թերթը լուսանկարներով ներկայա-
ցուցած է 100 օրուան պայքարի պատմութիւնը: 

Մայիս 6-ին, ճամբարի սեփականատէր Ֆաթիհ 

Ուլուսոյ սկսած էր քանդումի գործը, սակայն հա-
սարակական ճնշումին ներքեւ՝ ստիպուած եղած 

է զայն դադրեցնելու, որմէ ետք սկսած էր հերթա-
պահութիւնը: 

Ճամբարին մէջ սկսած են պարբերաբար մի-

ջոցառումներ կազմակերպուելու: Առաջին միջո-
ցառումը Անի Պալըքճըի (Թուրքիոյ մէջ սպաննը-

ւած զինուոր Սեւակ Պալըքճըի մայրը) եւ «Ակօս»ի 
հիմնադիր-խմբագրապետ Հրանդ Տինքի այրի 

Ռաքել Տինքի հայերէն լեզուի դասընթացքն էր, 

այնուհետեւ՝ «Ոմանք» խումբի համերգը, որուն 
ընթացքին ճամբարին մէջ, տարիներու ընդմի-

ջումէ ետք, դարձեալ հայկական երգեր հնչեցին: 
Համերգով հանդէս եկած է նաեւ «Քարտեշ Թիւր-

քիւլեր» խումբը: Նաեւ, հերթապահութիւն ընող 
երիտասարդները հիւրընկալած են ուտի վար-

պետ Երուանդը եւ այլ բազմաթիւ հիւրեր: 

 

ՅԱՐՁԱԿՈՒՄ ՊՈԼՍՈՅ  
«ՔԷՄԲ ԱՐՄԷՆ»ԻՆ ՎՐԱՅ.  

ԵՐԿՈՒ ԱՆՁԵՐ ՎԻՐԱՒՈՐՈՒԱԾ ԵՆ 
Օգոստոս 13-ի ուշ 

երեկոյեան անյայտ 
անձեր բիրերով յարձ-

ակում գործած են 
«Քեմփ Արմէն»ի շուրջ 

հ ե ր թ ա պ ա հ ո ւ թ ի ւ ն 
ընող տղոց վրայ եւ ծե-

ծի ենթարկած զանոնք: 

Երկու անձեր վիրաւոր-
ւած եւ փոխադրուած  

հիւանդանոց: 
Այս մասին հաղորդագրութիւն հրապարակած 

է Պոլսոյ «Նոր Զարթօնք» միութիւնը, որ նաեւ 

յայտնած է, թէ երիտասարդները պիտի շարու-
նակեն իրենց պայքարը եւ թոյլ պիտի չտան, որ 

շէնքը քանդուի: 
«Նոր Զարթօնք» միութեան համաներկայացու-

ցիչ Սայաթ Թեքիր այս առթիւ ըսաւ, որ այս դէպ-
քէն ետք, մեծ թիւով տեղացի (յատկապէս ձախա-

կողմեան) հասարակական գործիչներ զօրակցու-

թիւն յայտնած են իրենց. «Այս պահուն, թուրք, 
քիւրտ եւ տարբեր ազգութիւններէ աքթիւիսթներ 

կը գտնուին «Քեմփ Արմէն»ի մէջ», ըսաւ ան: 
Պոլսահայ գործիչը նաեւ աւելցուց, որ Թուր-

քիա ապրելով՝ իրենք վարժ են նման յարձակում-

ներու, եւ այսպիսի դէպքեր աւելիով կը զօրացնեն 
իրենց պայքարը: Ան Սփիւռքի եւ Հայաստանի 

հայութեան դիմելով՝ ըսաւ. «Մենք հայութեան 
զօրակցութեան կարիքն ունինք յատկապէս այս 

հանգրուանին», հաւաստելով, որ իրենք մտադիր 

են ամէն գնով այս պայքարը շարունակել: 
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100 ՄԵԹՐ ԵՐԿԱՐՈՒԹԵԱՄԲ 
ԵՌԱԳՈՅՆԸ՝ ՆԵՄՐՈՒԹԻ 

ԲԱՐՁՈՒՆՔԻՆ 

Օգոստոս 12-ին, հայկական Ամանորի տօ-

նին՝ Նաւասարդի առիթով (Օգոստոս 11) Հայոց 
Ցեղասպանութեան խորհուրդը կրող, 100 մեթր 

երկարութիւն ունեցող Եռագոյնը ծածանած է 
Նեմրութի բարձունքին՝ հին հայկական սրբա-

վայրին մէջ: 

Այս մասին յայտնած է Արցախեան ազա-
տամարտի մասնակից, ֆոթոլրագրող, «Տիգ-

րան Մեծ» բարեսիրական հիմնարկի նախա-
գահ Սրապիոն Գէորգեան, որ նաեւ 100 մեթր 

երկայնք ունեցող Եռագոյնին հեղինակն է: 
Օգոստոս 12-ի առաւօտեան հայ զբօսա-

շըրջիկներէ կազմուած ուխտաւորներու խում-

բը սկսած է նուաճելու լերան բարձունքը, ուր 
պարզելով Հայոց Ցեղասպանութեան խոր-

հուրդը կրող դրօշը, շրջան կազմած է եւ 100 
վայրկեան լռութեամբ յարգած է Ցեղասպանու-

թեան անմեղ զոհերու յիշատակը: 

Օգոստոս 11-ին «Տիգրան Մեծ» հիմնադրա-
մը յաջողած է Եռագոյնը ծածանել նաեւ պատ-

մական Հայաստանի Մեծ Հայքի Մոկք նահան-
գի Միջա գաւառին մէջ, Սարիխաչ լերան հա-

րաւ-արեւմտեան լանջին, Ապարանէն Ս. Խաչ 

վանքի խաչքարերուն շուրջ, որոնք իրենց 12-
14 թոն կշիռքով եւ 6 մեթր բարձրութեամբ ոչ 

միայն աշխարհի մեծագոյն խաչքարերն են, 
այլ նաեւ հայ ազգի երբեմնի հզօր ուժի վկան: 
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ՍԱՐԳԻՍ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ 
 

Յուլիս 21-ի կէս գիշերին մահացած է ներ-
հուն մտաւորական ու բանաստեղծ Սարգիս 

Կիրակոսեանը:  

Ժամանակակից հայ բանաստեղծութեան 
կարկառուն դէմքերէն Սարգիս Կիրակոսեան 

եղած է «Բագին» գրականութեան եւ արուես-
տի հանդէսի փոխխմբագիր: Ան իր իւրայա-

տուկ վաստակը ունեցած է արաբական գրա-

կանութիւնը հայերէնի թարգմանելու առումով: 
Երկար տարիներ եղած է «Ազդակ»ի աշխա-

տակից եւ վերջին ժամանակաշրջանին վարած 
«Ազդակ»-ի գրական էջի խմբագրութիւնը: Կուսակցական պաշտօններ 

վարած է ՀՅԴ Լիբանանի «Նիկոլ Աղբալեան» եւ «Հրայր Մարուխեան» 
կոմիտէութիւններուն մէջ:  

Ուսուցչական երկար տարիներու վաստակի տէր Սարգիս Կիրակոս-

եան հայ գրականութեան առարկան ուսուցանած է Համազգայինի Մ. եւ 
Հ. Արսլանեան ճեմարանին  եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 

դպրեվանքին մէջ: Վերջին ժամանակաշրջանին ան կը վարէր Կիլիկիոյ 
կաթողիկոսութեան կրթական եւ հայագիտական բաժանմունքի վարիչի 

պաշտօնը: Եղած է նաեւ Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային վարչու-

թեան անդամ եւ համահիմնադիր Լիբանանահայ գրողներու համախըմ-
բումին: Անդամ էր Հայաստանի գրողներու միութեան:  

 28 մայիս 2015-ին նախագահ Սերժ Սարգսեանի հրամանագիրով 
արժանացած է «Մովսէս Խորենացի» շքանշանին:  

 

ԼԵՒՈՆ ՄԵԼԻՔ ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ 
 

Ծանր եւ երկարատեւ հիւանդութենէ ետք 
մահացած է յայտնի հասարակական-քաղա-

քական գործիչ, «Ոսկանապատ» վերլուծական 

կեդրոնի տնօրէն Լեւոն Մելիք Շահնազար-
եանը: 

Ծնած է 1958-ին, Կիրովապատ: 1974-ին ըն-
դունուած է Տաշկենտի Ռուսաց լեզուի եւ գրա-

կանութեան հիմնարկ: 1988-ին Մելիք Շահնա-
զարեան տեղափոխուած է Արցախ: Եղած է 

«Միացում» շարժման ղեկավարի տեղակալ: 

Նոյն թուականի Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր ամիսներուն եղած է Գանձակի 
մէջ հայերու ինքնապաշտպանութեան ղեկավարներէն մէկը: 1991-ին 

ընտրուած է Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային ժողովի պատգամաւոր:  
1992–1995-ին ղեկավարած է Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային ժողովի 

արտաքին կապերու մնայուն յանձնաժողովը, ինչպէս նաեւ եղած է 

Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային ժողովի Գերագոյն խորհուրդի նախա-
գահութեան անդամ: Լեւոն Մելիք Շահնազարեան 1997-ին տեղափոխ-

ւած է Երեւան, ուր զբաղած է դասաւանդութեամբ եւ վերլուծական գոր-
ծունէութեամբ: Հեղինակ է աւելի քան 500 քաղաքագիտական վերլուծա-

կաններու եւ յօդուածներու:  
 

ՎԱՀԱԳՆ ՅՈՎՆԱՆԵԱՆ 
 

Օգոստոս 31-ին Երեւանի մէջ մահացած է 

սփիւռքահայ գործարար, հասարակական գոր-

ծիչ, բարերար Վահագն Յովնանեան: 
Ան ծնած է Իրաք, 16 Փետրուար 1932-ին։ 

Հայ ճարտարագէտ-ձեռնարկատէր, հասարա-
կական գործիչ, բարերար Հրայր Յովնանեանի 

եղբայրն է: 
1952-ին աւարտած է Պաղտատի քոլեճը, 

1956-ին՝ Ֆիլատելֆիոյ Ս. Ժոզէֆ համալսարա-

նը, ստանալով բնագէտի պսակաւոր գիտու-
թեանց աստիճան: 

1959 թուականին եղբայրներուն հետ հիմնած է «Յովնանեան եղ-
բայրներ» համագործակցականը, 1969 թուականին՝ սեփական անշարժ 

գոյքի շինարարութեան «Hovhit» ընկերութիւնը: Գործունէութեան աճով՝ 

ընկերութիւնը ճիւղաւորուած եւ հիմնադրած է քանի մը դուստր ընկե-
րութիւններ: 1998 թուականէն «Յովնանեան Ինթըրնեշընըլ» եւ «Յով-

նանեան Կրուփ» ընկերութիւններու նախագահ էր: 
Վահագն Յովնանեանի բարեսիրական ծրագիրները նպատակա-

ուղղուած էին հայ մշակոյթի զարգացման ու պահպանման, նաեւ Հա-
յաստանի մէջ զբօսաշրջութեան զարգացման։ Կնոջ՝ Յասմիկ Յովնան-

եանի հետ, 1976 թուականին Նիւ Միլֆորտ քաղաքին մէջ հիմնած է հայ-

կական դպրոց, նպաստած է Միացեալ Նահանգներու հայ համայնքի 
կրթական, կրօնական եւ մշակութային խնդիրներու լուծման: 

2000 թուականին Հայաստանի մէջ հիմնած են Սայաթ Նովայի ան-
ուան, 2002 թուականին՝ «Վահագն» մրցանակները: 2001-ի Մայիսին 

հիմնած է «Հայկական տուրիզմի զարգացման գործակալութիւնը»: 

1998-ին Երեւանի մէջ կառուցած է Վահագնի թաղամասը: 

ԻՇԽՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՀՈՂ ՊԱՏՐԱՍՏԱԾ ԷՐ 
«ԱՐՄԷՆ ՃԱՄԲԱՐ»ԻՆ ՎՐԱՅ ԿԱՏԱՐՈՒԱԾ 

ՅԱՐՁԱԿՈՒՄԻՆ. ՍԵԼԻՆԱ ՏՈՂԱՆ 
Թուրքիոյ ընդդիմադիր՝ Հանրապետական ժողո-

վըրդային կուսակցութենէն ընտրուած հայ երեսփո-

խան Սելինա Տողան, Օգոստոս 14-ին յայտարարու-
թիւն մը տարածած է «Արմէն Ճամբար»ը հերթա-

պահող հայ երիտասարդներուն վրայ կատարուած 

յարձակումին կապակցութեամբ։ 
Ան յայտարարութեան մէջ նշած է, որ ոչ միայն 

հայերու, այլ նաեւ ժողովրդավար այլ ուժերու հա-
մար խորհրդանիշ դարձած այս ճամբարի պահպա-

նութեան համար կամաւոր հերթապահութիւն իրականացնողներուն վրայ 

յարձակումը տեղի ունեցած է պայքարի 100-րդ օրը: Ըստ պատգամաւո-
րին՝ խորհրդանշական այդ օրուան ընթացքին կատարուած յարձակումը 

ցոյց կու տայ դէպքի իսկական նպատակը: 
«Բոլոր փոքրամասնութիւններուն, մասնաւորապէս՝ հայ համայնքի 

սեփականութեան հարցով համապարփակ օրէնսդրական փոփոխութիւնը 

անհրաժեշտութիւն է: Սակայն «Արմէն ճամբար»ի կարգավիճակի հարցը 
պէտք է լուծուի մինչեւ այդ օրէնսդրական փոփոխութիւններու իրականա-

ցումը», գրած է Տողան: Պատգամաւորը յիշեցուցած է նաեւ, որ խորհրդա-
րանական ընտրութիւններէն առաջ իշխող Արդարութիւն եւ բարգաւաճում 

կուսակցութիւնը խոստացած էր այս հարցը լուծել, սակայն իշխող կու-
սակցութիւնը, կիրառելով իր շեղող մարտավարութիւնը՝ ցարդ այդ խոս-

տումը չէ կատարած: 

Ըստ հայ պատգամաւորին՝ իշխող կուսակցութեան այս վերաբերմուն-
քը հող պատրաստած է այդ յարձակման համար: «Քանի դեռ չեն բացա-

յայտուած յանցագործները եւ անոնց կապերը, ամբողջ պատասխանա-
տուութիւնը իշխանութեանց ուսերուն վրայ կը մնայ: Յարձակողները 

չյայտնաբերելը եւ անոնց կապերը չբացայայտելը խթան պիտի դառնայ 

նմանատիպ յարձակումներու համար», եզրակացուցած է ան: 
 

ՓԱՅԼԱՆ ԴԱՏ ԲԱՑԱԾ Է ԹՈՒՐՔ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆԻՆ ԴԷՄ 
Թուրքիոյ քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդա-

վարական կուսակցութեան երեսփոխան Կարօ Փայ-

լան դատ բացած է Կարսի մէջ «հայերուն դէմ որսի 
սկսելու» սպառնալիք ուղղած թուրք ազգայնակա-

նին դէմ: Այս մասին գրած է «Ակօս» թերթը: 

Խորհրդարանին մէջ մամլոյ ասուլիսի ընթացքին 
Փայլան յիշեցուցած է, որ հանրապետական դատա-

խազութիւնը ատելութիւն սերմանող յայտարարու-
թիւններուն արձագանգելու առումով ոեւէ քայլի չէ 

ձեռնարկած: 
«Անպատիժ մնացած ատելութիւն պարունակող որեւէ խօսք հասցէ-

ագրուած մարդոց կը պատճառէ «աղաւնիի անհանգստութիւն» եւ հող կը 

պատրաստէ ատելութեան վրայ հիմնուած յանցագործութիւններուն», 
դիտել տուած է հայ երեսփոխանը՝ յայտարարելով, որ դատ բացած է 

Թուրքիոյ ազգայնական «Իտէալիստներու օճախներ» կազմակերպութեան 
Կարսի մասնաճիւղի նախագահ Տոլքա Ատըկիւզելի դէմ: 

 

«ԱՐԱՍ»ԷՆ ՆՈՐ ԳԻՐՔ ՄԸ 
Պոլսոյ «Ժամանակ» թերթը կը տեղեկացնէ, 

թէ «Արաս» հրատարակչատունը գրասէրներու 

տրա-մադրութեան տակ դրած է հերթական 
շահեկան գիրքը։ Հայ սպայի մը Տարտանէլի եւ 

արեւելեան ճակատին վրայ բռնած օրագրու-
թիւնն է այս մէկը, որու հեղինակն է Աւետիս 

Ճէպէճեան։ Փրոֆ. Այհան Աքտարի խորհրդա-

ծութիւններով ընթերցողին մատուցուած է այս 
գիրքը, որու բովնադակութիւնը ճոխացուած է 

լուսանկարներով եւ ամբողջականացուած՝ ծա-
նօթագրութիւններով։  

Առաջին Աշխարհամարտի շրջանին օսման-

եան բանակին մօտ պաշտօն ստանձնած հայ 
զինուորներն ու սպաները վերջին շրջանին յա-

ճախ կը զբաղեցնեն օրակարգը։ Հրատարակ-
չատունը կը մատնանշէ, որ իրականութեան 

մէջ սակաւաթիւ են այն գործերը, որոնք կը ցոլացնեն հայ ժողովուրդին 
իսկական պատմութիւնը. ժողովուրդ մը, որու ամբողջ պատմութիւնը իր 

հայրենիքին մէջ կը հաւասարեցուի դաւաճանութեան ու հաւատարմու-

թեան նեղ շրջանակին։  
Աւետիս Ճէպէճեանի այս գործը գրի առնուած է հայատառ թրքերէնով։ 

Ան հետամուտ էր 1915-ին Այնթապէն աքսորուած ընտանիքի մը ճակա-
տագիրը պրպտելու։ Տարտանէլէ վերջ ան ուղեւորուած էր արեւելեան ճա-

կատ, ուր ականատես եղած էր թէ՛ պատերազմին եւ թէ Անատոլուի կա-

ցութեան։ Կարեւոր տեղեկութիւններ արձանագրած էր շրջանի քաղա-
քական իրադարձութիւններուն մասին։  

Աւետիս Ճէպէճեանի յուշերը հարիւր տարուան վաղեմութեամբ դէպ-
քերը կը տեղափոխեն մեր օրերը եւ այդ առումով ժամանակի հոլովոյթէն 

դուրս դերակատարութիւն մը ունին։ (Տես էջ 15-ի յօդուածը - Խմբ.) 
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Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութեան եւ 

Հայաստանի Գիտութիւններու Ազգային Ակադե-
միայի Հր. Աճառեանի անուան լեզուի հիմնարկին 

նախաձեռնութեամբ, ԳԱԱ-ի նիստերու դահլիճին 
մէջ 29-30 Յուլիս 2015-ին տեղի ունեցաւ «Արեւ-

մըտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի մերձեցման 

խնդիրներ» թեմայով համաժողովը: 

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ սփիւռքի նա-

խարար Հրանուշ Յակոբեան, որ ըսաւ. «Համոզ-
ւած եմ, որ մայրենի լեզուի երկու ճիւղերուն նը-

ւիրուած այս համաժողովը իր նպաստը պիտի բե-
րէ մեր լեզուի միասնական զարգացման ու գոր-

ծածութեան, պահպանութեան, կանոնակարգ-

ման ու գիտական ուսումնասիրութեան, անա-
ղարտութեան պահպանութեան, ուսուցման խըն-

դիրներուն վերաբերող նախաձեռնութիւններուն, 
ծրագիրներուն, գործողութիւններու առաջադըր-

ման ու իրագործման: Ցեղասպանութեան պատ-

ճառած անդառնալի վնասներէն են նաեւ մեր լեզ-
ւական կորուստները, որոնց յաղթահարման ուղ-

ղութեամբ շատ ընելիքներ ունինք: Անդառնալի 
կորուստի մատնուեցան տասնեակ արեւմտահայ 

բարբառներ, իր պատմական հայրենիքէն եւ բը-

նականոն զարգացման կարելիութենէն զրկուե-
ցաւ գրական արեւմտահայերէնը, որ ծուէն-ծուէն 

եղած գոյամարտ կը մղէ աշխարհի չորս ծագե-
րուն»:  

Նախարարը նաեւ անդրադարձաւ լեզուա-
պահպանութեան առումով սփիւռքի կառոյցնե-

րուն տարած շնորհակալ աշխատանքին` աւել-

ցընելով, որ Հայաստանի մէջ եւս աշխատանք կը 
տարուի արեւմտահայերէնի ուսումնասիրու-

թեան, ուսուցման, դասագիրքերու եւ ուսումնա-
կան այլ նիւթերու ստեղծման իմաստով: Ըստ Հ. 

Յակոբեանի, կառավարութիւնը, ի դէմս սփիւռքի 

նախարարութեան, կը համագործակցի Գիտու-
թիւններու Ազգային Ակադեմիայի, բարձրագոյն 

ուսումնական հաստատութիւններու, գիտամշա-
կութային տարբեր կազմակերպութիւններու 

հետ` արեւմտահայերէնի կիրառման ոլորտներու 
ընդարձակման, արեւելահայերէնի եւ արեւմտա-

հայերէնի մերձեցման, հայրենազրկուած եւ կո-

րուստի մատնուած բարբառներու նշխարները 
հաւաքելու եւ ի մի բերելու համար: 

Եզրափակելով իր խօսքը` նախարարը ըսաւ. 
«Մենք լիայոյս ենք, որ առաջադրուած խնդիրով 

մտահոգ գիտնականներդ, մտաւորականներդ, 

մանկավարժներդ հանդէս կու գաք իրավիճակի 
վերլուծութիւններով, դիտարկումներով, առա-

ջարկութիւններով, որոնք կը նպաստեն լեզուա-
պահպանութեան աջակցելու համալիր ծրագիրի 

մշակման, ափիւռքի հետ գիտակրթական կապե-

րու ամրապնդման, արեւմտահայերէնի դասա-
ւանդման, ուսուցիչներու վերապատրաստման 

ծրագիրներու եւ մեթոտներու բարեփոխման, Հա-
յաստանի մէջ արեւմտահայերէնի դասաւանդ-

ման որակական նոր մակարդակի ձեռքբերման, 
հայերէնի երկու ճիւղերու համընթաց ու միասնա-

կան զարգացման, փոխհարստացման ուղիներու 

մշակման»: 
Ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ ԳԱԱ-ի հայա-

գիտութեան եւ հասարակական գիտութիւններու 
բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղար Եուրի 

Սուվարեան, որ կարեւոր նկատեց համաժողովին 

դերը հայոց լեզուի երկու ճիւղերու մերձեցման 
առնչուող խնդիրներու լուծման առումով եւ նշեց, 

որ լեզուի երկու ճիւղերու կանոնակարգումն ու 

բառամթերքի հարստացումը այժմէական խնդիր 
է: Անոր համաձայն, յառաջիկային պիտի սկսի 

գործելու Հայերէնի բարձրագոյն խորհուրդը, որ 
իր կարգին պիտի նպաստէ այդ խնդիրներու լուծ-

ման: Առկայ խնդիրները լուծելու նպատակով Հր. 

Աճառեանի անուան լեզուի հիմնարկին մէջ 
հիմնուած է ու կը գործէ արեւմտահայերէնի բա-

ժին: 
«Հայոց լեզուին դիմաց ծառացած մարտահրա-

ւէրները Ցեղասպանութենէն 100 տարի անց» զե-
կուցումով հանդէս եկաւ Հր. Աճառեանի անուան 

լեզուի հիմնարկի տնօրէն Վիկտոր Կատվալեան: 

Ան անդրադարձաւ լեզուի երկու ճիւղերու ներկայ 
վիճակին եւ առկայ խնդիրներուն, ներկայացուց 

Ցեղասպանութեան իբրեւ հետեւանք եւ խոր-  
հրդային շրջանին Ազրպէյճանի մէջ հայկական 

բարբառներու կորուստը, լեզուի զարգացման ու 

երկու ճիւղերու մերձեցման խոչընդոտները: 

Համաժողովի երկրորդ օրուան առաջին նիստը 

վարեցին սփիւռքի նախարարի տեղակալ Սերժ 

Սրապիոնեան եւ Համազգայինի «Բագին» ամսա-
գիրի գլխաւոր խմբագիր Յակոբ Պալեան: 

Հր. Աճառեանի անուան լեզուի հիմնարկի 
Սփիւռքի բաժինի արեւմտահայերէնի խումբի աշ-

խատակից Սուսաննա Տիոյեան համաժողովի 
մասնակիցներուն ներկայացուց Լոս Անճելըսի 

խումբին ուղերձը (ղեկավար` Արտեմ Սարգըս-

եան): Ողջունելով համաժողովը կազմակերպելու 
նախաձեռնութիւնը` հեղինակները կ’արծարծեն 

իրենց պատկերացումով հայոց լեզուի երկու ճիւ-
ղերու մերձեցման խնդիրներն ու ուղիները: 

Անոնց համաձայն, մերձեցումը հիմնականին մէջ 

կ՛առնչուի բառապաշարի ոլորտին, եզրաբանու-
թեան, նորաբանութիւններու ոլորտին մէջ կի-

րառուելիք սկզբունքներուն, ուղղագրութեան եւ 
լեզուական այլ իրողութիւններու: Անոնք համո-

զում յայտնած են այն մասին, որ գործընթացը 
պէտք չէ կայանայ լեզուի ճիւղերէն որեւէ մէկուն 

հաշուոյն: Խումբը իր պատրաստակամութիւնը 

յայտնած է աջակցելու արեւմտահայերէնի եւ 
արեւելահայերէնի մերձեցման նպաստող նախա-

ձեռնութիւններուն: 
Սուսաննա Տիոյեան ներկայացուց նաեւ իր` 

«Արեւմտահայերէնի ուսումնասիրութեան քանի 

մը հարցեր» նիւթով զեկուցումը: 
ՀՊՄՀ հայոց լեզուի տարրական ուսուցման 

ամպիոնի վարիչ Աշոտ Գալստեան անդրադար-
ձաւ արեւելահայերէն գեղարուեստական վաւե-

րագրութեան արեւմտահայերէն տարրերուն: 

Լիբանանահայ գրող, մանկավարժ, արեւմտա-
հայերէն դասագիրքերու հեղինակ Յարութիւն 

Քիւրքճեանի «Արեւելահայերէն եւ արեւմտահայե-
րէն լեզուաճիւղեր. Մերձեցումի կարելին ու ան-

կարելին» նիւթով զեկուցումը ընթերցեց Փարիզի 
«Նոր Յառաջ» թերթի խմբագիր Ժիրայր Չոլաք-

եան: Զեկուցման հեղինակը` վկայակոչելով 

սեփական փորձառութիւնը, կը մատնանշէ մեր-
ձեցման կարելիութիւնները, որոնք հիմնուած են 

հայոց լեզուի եւ հայ մշակոյթի անվիճելի միաս-
նութեան եւ անոր բազմադարեայ պատմութեան 

վրայ: 

ՀՊՄՀ «Սփիւռք» գիտաուսումնական կեդրոնի 
աշխատակից Քնարիկ Աբրահամեանի զեկուցու-

մը կ՛առնչուէր հանրակրթական դպրոցին մէջ 

արեւմտահայերէնի դասաւանդման արդի մար-
տահրաւէրներուն, ան ներկայացուց խնդիրին 

վերաբերեալ իր դիտարկումները: 
«Այլ կերպ» խաղի հեղինակներ` Էլինա Մելիք-

եան, Անահիտ Յակոբեան եւ Սոֆիա Խաչատըր-

եան (ԵՊՀ) պատկերաշարով ցուցադրեցին մտա-
ւոր-ժամանցային խաղերու միջոցով հայերէնի 

պահպանման ու կիրառման միտող իրենց ծրա-
գիրը: 

Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներուն 
մէջ արեւմտահայերէնի դասաւանդման խնդիր-

ներուն վերաբերեալ զեկուցումով հանդէս եկաւ 

ԵՊԼՀ դասախօս Գայիանէ Գէորգեան: 
Ելոյթ ունեցան նաեւ սփիւռքեան կրթօճախ-

ներու ուսուցիչներ` Փարիզի «Մկնիկ» աշխատա-
նոցի տնօրէն Արմինէ Գրիգորեան («Արեւելահա-

յերէնի եւ արեւմտահայերէնի միատեղ եւ զուգա-

հեռ շփումն ու զարգացումը») եւ Լիբանանի 
Զմմառու Երանելի Իգնատիոս Մալոյեան դպրե-

վանքի եւ Ս. Միքայէլ ընծայարանի ուսուցչուհի 
Սօսէ Փիլաւճեան («Միթէ վերջին պոէտն եմ ես». 

Մայրենին անաղարտ պահել»): 
ԵՊՀ հայոց լեզուի ամպիոնի ասփիրանդ Մայ-

րանուշ Շահումեան անդրադարձաւ արեւելահա-

յերէնի եւ արեւմտահայերէնի մերձեցման ու միա-
ւորման վերաբերեալ տարբեր լեզուաբաններու 

մօտեցումներուն, բանավէճերուն ու կարծիք-
ներուն` մասնաւորապէս խնդիրին վերաբերեալ 

Հր. Աճառեանի աշխատութիւններուն մէջ տեղ 

գտած ուսումնասիրութիւններուն ու արծարծում-
ներուն: 

Զեկուցումներու շարքը եզրափակուեցաւ ԳԱԱ-
ի լեզուի հիմնարկի գիտաշխատող Անահիտ Քար-

տաշեանի «Դիտարկումներ արդի արեւմտահայ 

իրականութեան մէջ գործառուող անձնանուն-
ների վերաբերեալ» հետազօտութեան ներկայաց-

մամբ: 
Տեղի ունեցաւ օգտաշատ քննարկում: 

Համաժողովի աշխատանքներուն վերաբերեալ 

ամփոփիչ խօսքով հանդէս եկան եւ իրենց տպա-

ւորութիւնները, դիտողութիւններն ու առաջարկ-
ները ներկայացուցին Սուրէն Դանիէլեան, Հիլտա 

Փանոսեան-Գալֆայեան, Նշան Որբերեան, Յակոբ 
Պալեան, Ժիրայր Չոլաքեան, Մանուէլ Ադամեան 

եւ այլն: Մասնակիցներուն հարցումներուն պա-

տասխանեցին սփիւռքի նախարարի տեղակալ 
Սերժ Սրապիոնեան եւ Հր. Աճառեանի անուան 

լեզուի հիմնարկի տնօրէն Վիկտոր Կատուալեան: 
Ամփոփիչ խօսքով հանդէս եկաւ Հայաստանի 

սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան, որ ող-

ջունելի նկատեց համաժողովին ընթացքին ար-
տայայտուած միտքերը, ներկայացուած առա-

ջարկները: Ան նշեց, որ ասիկա սկիզբ էր, թերեւս 
առաջին գործնական քայլն էր հայոց լեզուի եր-

կու ճիւղերու մերձեցման ուղղութեամբ: Խնդիրի 
լուծման յաջորդ քայլը պիտի ըլլայ ստեղծումը 

երեք տարբեր յանձնախումբերու, որոնք` օգտա-

գործելով տեղեկատուական արդի կարելիութիւն-
ներէն, պիտի աշխատին տարբեր եղանակներով, 

նիստեր պիտի գումարեն, պիտի կազմակերպեն 
քննարկումներ, պիտի հրապարակեն յօդուածներ 

եւ պիտի ներկայացնեն յստակ առաջարկներ ու 

խնդիրներու լուծման ուղիներ: 
Ազդակ 

«ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ԵՒ ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՄԵՐՁԵՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ» 



Յարգա՛նք ձեզի, սիրելինե՛ր, Արա Քըրճլեան, 
Վաչէ Տաղլեան, Սիմոն Եահնէեան, Սեդրակ 

Աճեմեան եւ Սարգիս Աբրահամեան: 
Պատի՛ւ ձեզ ծնող մայրերուն եւ ընտանիք-

ներուն, որոնք դարձան վահանը նորօրեայ մեր 
պայքարին եւ վերակենդանացուցին անշէջ կրա-

կը ազատութեան: 

Հինգ հերոսներ, գիտակից նահատակութեամբ 
ձեր արիւնը շաղախեցիք մեր ժողովուրդի յաւեր-

ժութեան ու հայրենիքի գոյատեւման շարունակ-
ւող պայքարին: 

26 Յուլիս 1983-ի երեկոյեան, տակաւին ժպի-

տը ձեր դէմքերուն, երիտասարդական աննման 
խանդով կը մտածէիք վաղը ժողովուրդին տալիք 

ձեր պարգեւին մասին: 
Ու վաղը` 27 Յուլիսին, արդէն դարձաք նահա-

տակներ` նոր լոյս ու յոյս, նոր աւիւն պարգե-
ւելով հայ ժողովուրդի պահանջատիրութեան վա-

ղուց սկսած ու դեռ չաւարտած յեղափոխական 

պայքարին: 
Պարզ երիտասարդներ էիք դուք, աշխատաւոր 

ու ճակտի քրտինքով ձեր կեանքը վաստակող 
երիտասարդներ, մեր ժողովուրդի տագնապներն 

ու տառապանքը ամէն օր համտեսող երիտա-

սարդներ, հայրենիքէն հեռու ծնած, հայրենիքի 
սիրով ապրած այրող հոգիներ: 

Ապագայ ունէիք ձեր դիմաց: Կրնայիք հեռա-
նալ ձեր ժողովուրդէն: Կրնայիք լքել ձեզ այրող 

ազգային ցաւերը: Կրնայիք բռնել օտարացումի 

ճամբան: Կրնայիք խօսիլ միայն, խօսիլ, քննա-
դատել ու գանգատիլ: Կրնայիք տակաւին ոչինչ 

ընել, պարզապէս դիտել ու սպասել: 
Բայց որոշեցիք քալել դէպի գագաթ: Խօսքի 

փոխարէն` գործը ընտրեցիք: Մերժեցիք սովո-
րականը, ընտրեցիք գերագոյն զոհաբերութիւնը: 

Եարի փոխարէն` զէնք գրկեցիք ու այդ զէնքը 

ուղղեցիք թշնամիին, մեզ հարուածող թշնամիին, 
մեր հայրենիքը գրաւող թշնամիին ու մեզ ոչնչա-

ցումի տանող թշնամիին: 
Ճզմեցիք ձեր եսը, մերժեցիք ամէն ինչ, որ 

անձնական է: Արհամարհեցիք նիւթը, դրամը, շա-

հը, տունն ու տեղը, աթոռը, հռչակը ու վերա-
ծուեցաք մէկական ուժանակի, մէկական նռնակի 

ու պայթեցուցիք ձեր մարմինները` միաժամա-
նակ պայթեցնելով խոր թմբիրի մէջ իր հանգիս-

տը ապահովող հայ մարդը: 
Անարդարութեան դէմ յուսախաբ մարդու ար-

դար ցասումն էր ձեր նահատակման գործողու-

թիւնը: Լիզպոնը անձնասպանական գործողու-
թիւն չէր, այլ` նահատակութեան աքթ ու վերըն-

ձիւղման ազդանշան, որ նոր ուժականութիւն տը-
ւաւ մեր ժողովուրդին եւ նոր հորիզոններ բացաւ 

Հայ դատի հետապնդման արիւնոտ, փշոտ ու եր-

կար ճանապարհին վրայ: 
Հայոց ցեղասպանութեան հարիւրամեակի այս 

օրերուն, երբ կը հաւաքուինք Լիզպոնի հերոսու-
թեան երեսուներկուերրորդ նշումին առիթով, ու 

մեր աչքերուն առջեւ դարձեալ կը տողանցեն թըշ-

նամիի դեսպանատան գրաւումն ու պայթեցումը 
ներկայացնող պատկերներ, վերյիշումին զուգա-

հեռ ու անկէ անդին` պարտաւոր ենք վերադառ-
նալ նաեւ գէթ վերջին հարիւրամեակին մեր Դա-

տի հետապնդման ճանապարհին մէկէ աւելի 
հանգրուաններով դրսեւորուող եւ յեղափոխա-

կան աւանդներով ուժի արտայայտութիւններ 

եղող, ոճով տարբեր, սակայն խորքով նոյն նպա-
տակին ու թիրախին ուղղուած հարուածներուն: 

Ու եթէ ուզենք վերադառնալ մինչեւ Պանք Օ-
թոման ու Յուլիս 25-ի Խանասորի արշաւանք ու 

բազում այլ հակաթուրք գործողութիւններ` նա-

խաեղեռնեան ժամանակաշրջանին եւ դեռ վերյի-

շենք ապստամբական արարքներն ու ինքնա-
պաշտպանութեան կռիւները` իբրեւ միջոց մեր 

Դատի հետապնդման ու պատասխան թուրքին եւ 
զինք հովանաւորող պետութեանց, պիտի հաս-

տատենք անպայման, որ մեր ժողովուրդի գոյա-
տեւման պատմութիւնը ըստ էութեան հիմնուած է 

Հայկէն եկող ու հայութեան ազատ ինքնութիւնը 

պահպանելու համար արձակուած նետին վրայ, 
որ կը շարունակուի նպատակասլաց կերպով ուղ-

ղուիլ, մինչեւ որ հասնի իր նպատակին` ազատ, 
անկախ ու միացեալ Հայաստանի հաստատման 

ու կայացման: 

Ու այս շղթային զօրեղ մէկ արտայայտութիւնն 
է Լիզպոնի նահատակութիւնը: Ու այդ շղթային 

առաջին օղակը եթէ Բէլին դէմ արձակուած Հայկի 
նետն է, այնուհետեւ մեր պատմութեան ընթաց-

քին կռանուած նոր օղակներ եկան աւելնալու` 

հասնելու համար այսօրուան մեր պայքարին: 
Անցնող հարիւրամեակի ինքնապաշտպանու-

թեան կռիւները, Ցեղասպանութեան պատասխա-
նատուներու պատուհասումի «Նեմեսիս»-ի գոր-

ծողութիւնները, հայկական յեղափոխական 

աւանդներուն վերադառնալու պատմական ու 
անկիւնադարձային համաժողովրդային որոշու-

մը, լիբանանեան պատերազմին ինքնապաշտ-
պանութեան մարտերը եւ միաժամանակ ու աշ-

խարհով մէկ քառասուն տարի առաջ սկսած 

թուրք պետական շահերն ու հաստատութիւննե-
րը հարուածող աքթերը, մինչեւ Լիզպոն ու այնու-

հետեւ Արցախի ազատագրում, մեր ժողովուրդի 
պատմութեան ներկայ տագնապալի հանգըր-

ւանին մէկէ աւելի դասեր եւ ուղենիշներ կը փո-
խանցէ ու միաժամանակ զինամթերքը` նոր 

նուաճումներուն: 

Մեր հայրենիքը` Հայաստան ու Արցախ, կը 
շարունակեն մնալ Թուրքիոյ եւ Ազրպէյճանի տե-

ւական սպառնալիքներուն ենթակայ: Արցախի 
սահմաններուն վրայ ազերիական ամէնօրեայ 

յարձակումները ու ազերի վարիչներու յոխորտա-

լից յայտարարութիւնները մէկ կողմէ եւ թուրք 
աւագանիին դիւանագիտական բառամթերքով 

քողարկուած բացայայտ թէ տողատակի սպառ-
նալիքները, պատմութեան շարունակուող նեն-

գափոխումն ու հակահայ ամէնօրեայ կեցուածք-

ները միւս կողմէ` առաջին դիրքը կը գրաւեն 
մեզի սպառնացող վտանգներուն: 

Հայաստանէն դուրս եւս, սփիւռքեան տարած-
քին ու Միջին Արեւելքի հայատրոփ գաղութնե-

րուն` Սուրիոյ եւ Լիբանանի մէջ դարձեալ Թուր-
քիան վտանգած է մեր ներկայութիւնը: Մէկ կող-

մէ եթէ Սուրիոյ պարագային իր ուղղակի ահա-

բեկչական միջամտութեամբ ու հայահոծ շրջան-
ներու թիրախաւորումով ու, միւս կողմէ, լիբա-

նանեան մակարդակի վրայ դիւանագիտական թէ 
ապահովական միջամտութիւններով Թուրքիա 

Ցեղասպանութեամբ սկսած իր հայաջինջ քաղա-

քականութիւնը բանիւ եւ գործով կը շարունակէ 
կիրարկել ու ձգտիլ հայութեան պայքարի հնոցը 

նկատուող այս շրջաններուն` հայրենամերձ տա-
րածքներուն մէջ ապրող հայութեան պարպու-

մին: 

Իսկ անդին` գրաւեալ Հայաստանի թէ Կիլիկ-

իոյ շրջաններուն մէջ, հետզհետէ իր հայկական 
արմատներուն վերադառնալու թրքացուած հայե-

րու կամքը, թէկուզ եւ հակաթուրք պայքարին մէջ 
արձանագրուող դրական կէտ կարելի է նկատել, 

սակայն, փոխարէնը, եւ թրքական քաղաքային 

շրջանակներու մօտ երեւցող ըմբռնումի մթնո-
լորտը ցարդ չէ տուած անհրաժեշտ փաստը, թէ 

թրքական պետական քաղաքականութիւնը ինչ-
պիսի փոփոխութեան կրնայ ենթարկուիլ կամ 

ինչպիսի հակադարձութիւն կրնայ կատարել: 
Ու դեռ, իբրեւ չորրորդ վտանգ` կը շարունակէ 

մնալ Հայաստանի թէ սփիւռքի մէջ տարբեր չա-

փերով ու տարբեր մակարդակներու վրայ հայու-
թենէն ու հայկական արմատներէն հեռանալու 

ազգաքանդ երեւոյթով: Երեւոյթ, որ առանց յա-
ւելեալ ճիգի` ջուր կը լեցնէ թրքական ջաղացքին 

ու ուղղակի հարուած է հայութեան պայքարին: 

Հայոց ցեղասպանութեան հարիւրամեակին 
կատարուած ու դեռ կատարուող բոլոր միջո-

ցառումները, ազգային ներքին, քաղաքական, 
կրօնական, դիւանագիտական, անհատական թէ 

հաւաքական ձեռքբերումները, յիշելու եւ յիշեց-
նելու շահաւէտ գործընթացը, պետական թէ կրօ-

նական բարձրաստիճան դէմքերու կեցուածքնե-

րը, գեղարուեստական ելոյթները, թանգարաննե-
րու հաստատումը թէ յուշարձաններու կանգ-

նեցումը անտարակոյս հայ ժողովուրդին իրա-
ւունքներու տիրացման, արդարութեան վերա-

հաստատման, Սեւրի դաշնագրով ճշդուած հողա-

յին, նիւթական թէ բարոյական հատուցման ճա-
նապարհին աննախընթաց նուաճումներ են, ան-

հրաժեշտ իրագործումներ, անզիջելի յաղթանակ-
ներ, որոնք կատարուեցան անցեալին պայքարի 

դաշտին վրայ ինկած մեր հերոսներուն ժառան-

գին շնորհիւ: 
Յաղթանակներուն յաղթանակը, սակայն, մեր 

նպատակներու վախճանական յաղթանակը կը 
կերտուի հայ ժողովուրդի առնական պողպատ-

եայ կամքով: Մեր ժողովուրդի հետզհետէ տկա-
րացող յեղափոխական բնաւորութեան եւ մար-

տունակ աւանդներու վերականգնումը չի կրնար 

զիջիլ միւս յաղթանակներուն: 
Ու եթէ երբեք Հայաստանի թէ Արցախի մէջ 

հայկական բանակը կը շարունակէ պահպանել 
այդ աւանդները, Ցեղասպանութեան դէմ ինքնա-

պաշտպանութեան կռիւներու, «Նեմեսիս»-ի գոր-

ծողութեանց, հակաթուրք պայքարի մարտըն-
չումն ու Լիզպոնի նահատակութեան աքթը կու 

տան մեզի բաւարար ներուժ ու ապագայի տե-
սիլք` ճանաչումէն հատուցում անցնող մեր պա-

հանջին համապատասխան մարտադաշտը մշա-
կելու, հոգիները կռանելու, բռունցքները ամրաց-

նելու ու թշնամիին ըսելու. 

Մենք կա՛նք ու կը մնա՛նք: 
Մեր նահատակները մեր հանգիստին համար 

չինկան: 
Անոնք ինկան հայրենիքին համար, գրաւեալ 

բոլոր հողերու ազատագրման համար:  

Անոնք ինկան նման անցեալի ջան ֆետայի-
ներուն, եղան նորօրեայ մարտիկներ, Հայաստա-

նի, Արցախի թէ սփիւռքի ազատամարտիկներ: 
Հայ ժողովուրդի մարտունակութեան վերա-

դարձի հրաւէրը թող ըլլայ Լիզպոնի մէջ վառուած 

բոցը: 
Ու այդ բոցավառ ջահը ձե՛րն է, հա՛յ երիտա-

սարդութիւն, ո՛ւր որ ալ ըլլաք, հայրենիքի մէջ թէ 
սփիւռքի, գրաւեալ հողերուն վրայ թէ համալսա-

րանի գրասեղաններու ետին: 
Հատուցումի ու ազատագրութեան կռիւը ձեզ 

կը սպասէ: 

Դաշտը տկարներուն չէ: 
Դաշտը խօսքի վարպետներուն չէ: 

Դաշտը, ռազմադաշտը ձե՛րն է, հա՛յ երիտա-
սարդներ: 

Ինկան անոնք` մեր սիրելիները: 

Մեր մայրերուն արգանդներէն նոր հերոսներ 
կը ծնին անպայման: 

Ու պայքարը կը տարածուի վստահաբար: 
 

 

Լիզպոնի Գործողութեան 32-Ամեակին առթիւ* 

Յարգա՛նք Ձեզի, Աննմա՛ն  Մարտիկներ...  
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Յակոբ Բագրատունի 

*Լիզպոնի Գործողութեան 32-Ամեակին Նուիրուած 
Ձեռնարկին ՀՅԴ Լիբանանի ԿԿ-ի Ներկայացուցիչ 
Յակոբ Բագրատունիի Խօսքը 
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Տակաւին քանի մը տարի առաջ էր, երբ Թուր-

քիա սկսաւ խօսելու արտաքին քաղաքականու-
թեան իր նոր վարքագիծին մասին, որ կը խտա-

նար «զերօ խնդիրներ դրացիներուն հետ» բա-

նաձեւումով: 

Երեւոյթները այդպէս ալ ցոյց կու տային (մէկ 
բացառութեամբ անշուշտ…): Արդարեւ, Պուլկար-

իոյ հետ ոչ մէկ խնդիր կար: Կիպրոսի պարա-
գային, կղզիին 40 տոկոսին «տը ֆաքթօ» գրա-

ւումը-իւրացումը, 1974-էն ի վեր, «մարսուած» կը 

համարուէր, որովհետեւ յունական բաժինը ինք 
եւս կարծէք հաշտուած էր իրողութեան հետ ու 

ո՛չ սիրտ, ո՛չ ալ ստամոքս ունէր Թուրքիոյ հետ 
հակադրութիւններու թղթածրարը վերաբանա-

լու: Յունաստանի պարագային, այլեւս անի-

մաստ էր Եգէականի մէջ կղզի կոչուող քանի մը 
ժայռակոյտերու համար ռազմավարական առու-

մով ոչ շահաբեր լարուածութիւն ստեղծելը: Սու-
րիոյ հետ սիրաբանութիւններու մեղրալուսնային 

ժամանակաշրջան մը սկսած էին, որովհետեւ 

սուրիական կառավարութիւնն ալ շատոնց հրա-
ժարած էր Ալեքսանտրէթի նահանգին նկատ-

մամբ իր նկրտումներէն եւ քիւրտերուն զօրակ-
ցելու իր վարքագիծէն: Իրաքի պարագային, երկ-

րին հիւսիսը, Թուրքիոյ սահմանակից գօտիին 
մէջ, քիւրտերը գործնականօրէն անկախ վարչա-

կան կառոյց մը ստեղծած էին, պետականու-

թեան որոշ ստորոգելիներով, եւ փոխադարձ շա-
հաւէտ առեւտուրը (աժան քարիւղի մաքսանեն-

գութեամբ եւ մասամբ նորին…) գլուխը առած 
կ՛երթա՛ր: Ուրեմն` Թուրքիոյ համար Քրտական 

հարցն ալ այս ձեւով «լուծուած» կը համարուէր, 

որոշ նախապայմաններով: 
Ուրեմն` տրամաբանական եւ արդիւնաւէտ կը 

թուէր «զերօ խնդիրներ»-ու քաղաքականու-
թիւնը, չէ՞: 

Սենեակին մէջ սակայն, կը մնար մեծ փիղ մը, 
զոր Անգարա կը փորձէր անտեսել (գէթ հրապա-

րակաւ): Այդ ալ անշուշտ, կռահեցիք, Հայկական 

հարցն էր: Ի դէպ, այս ընդհանուր մթնոլորտին 
մէջն էր, որ կը ստորագրուէին հայ-թրքական 

տխրահռչակ արձանագրութիւններու զոյգ փաս-
տաթուղթերը: 

Սուրիական պատերազմը (որ քաղաքացիա-

կան չէ անշուշտ) Թուրքիոյ համար «ախորժա-
բեր»-ի դեր կատարեց: Շատ արագօրէն Սուրիա-

Թուրքիա սիրաբանութիւնը վերածուեցաւ թշնա-
մանքի: Համաշխարհային գաղտնիք է, որ Սու-

րիոյ դէմ կռուողներուն գործնականօրէն զօրակ-

ցողներու առաջին շարքին վրան է Թուրքիան, 
յայտնի ու անյայտ բոլոր միջոցներով: Թուրքիա 

բացէն ի բաց եւ բազմիցս յայտարարեց, թէ կ՛ու-
զէ՛ տապալել իր հարեւան Սուրիոյ նախագահ 

Պաշշար Ասատի վարչակարգը ու զայն փոխարի-
նել «ժողովրդավար» կարգերով: Այսինքն, մեր 

գիտցած հայերէնով` իր մանկլաւիկներով: 

Բայց նոյնիսկ թրքական մամուլին մէջ սկսան 
լոյս տեսնելու այս միջամտողական վարքագիծը 

քննադատող վերլուծականներ` ըսելով, որ մին-
չեւ Սուրիոյ նկատմամբ կեցուածքի փոփոխու-

թիւնը, քիւրտերուն հետ սահմանը միայն Իրաքի 

հետ էր, հիմա վերածուեցաւ… 1200 քիլոմեթրի` 
ներառնելով Սուրիան: Չստացուեց: 

Նոր ազդակներ երեւան եկան: Թուրքիոյ զօ-

րակցութիւնը վայելող ՏԱՀԵՇ-Ի դէմ կանգնեցան 
անոր դէմ գոյութենական պայքար մղող քիւր-

տերը: Այս մէկը սակայն անընդունելի էր Թուր-

քիոյ համար: Եւ սկսաւ այն, ինչին մասին տեղ-
եակ ենք բոլորս ալ մամուլէն` թրքական զինուո-

րական միջամտութիւն… ՏԱՀԵՇ-ի դէմ, բայց 
գործնականին մէջ` ընդդէմ քիւրտերուն: 

Սուրիոյ, քիւրտերուն եւ հայութեան դէմ թըշ-
նամական քաղաքականութեամբ, գործնականօ-

րէն փուլ եկած է «զերօ խնդիրներ»ու թրքական 

վարքագիծը, որովհետեւ, ըստ երեւոյթին, Էրտո-
ղանի ընչաքաղցութիւնը սահման չի ճանչնար: 

Ըստ կարգ մը թուրք մեկնաբաններու, քիւրտերու 
դէմ իր այս նոր արշաւով Էրտողան կը փորձէ լու-

ծել նաեւ իր երկրի ներքին քաղաքական անելը: 

Այսինքն, երբ Յունիսի սկիզբը կայացած խոր-
հըրդարանական ընտրութիւնները չտուին Էրտո-

ղանի ակնկալած արդիւնքը, ան պիտի փորձէ 
այսձեւով, հակաքիւրտ տրամադրութիւններ 

ստեղծելով ու շահագործելով, խորհրդարանա-
կան նոր ընտրութիւններ կազմակերպել Նոյեմ-

բերին` յուսալով այս անգամ մեծամասնութիւն 

շահիլ, ապա փոխել սահմանադրութիւնը ու նա-
խագահին (այսինքն` իր) ձեռքը կեդրոնացնել իշ-

խանութիւնը: 

Փաստօրէն, այս ձեւով Թուրքիա ինքզինք մը-
խըրճեց ճախճախուտի մը մէջ: Այս ուղղութեամբ, 

Հայաստանն ու հայութիւնը մտահոգութեան 
պատճառ ունին, որովհետեւ Էրտողանի այս վար-

քագիծը, որքան ալ երեւութապէս հաշուարկուած, 

խորքային իմաստով անտրամաբանական է, ար-
կածախնդրական լուրջ տարրերով, որ կրնայ 

յանգեցնել ոչ միայն շրջանային (Սուրիա, Իրաք, 
քիւրտեր), այլ տարածաշրջանային նոր խնդիր-

ներու, յատկապէս Հայաստան-Ազրպէյճան կըտ-
րըւածքով: 

Բացայայտ է Ազրպէյճանի հետ Թուրքիոյ ռազ-

մավարական կապը, որուն հիմնական (ու միակ) 
թիրախը Հայաստանն ու հայութիւնն են: Թուր-

քիա շատ լաւ գիտէ, որ Հայկական անլոյծ հարցը 
կ՛առնչուի իր հողային ամբողջականութեան: Իբ-

րեւ այդպիսին, Հայկական հարցը եզակի է` 

Թուրքիան նկատի առած: 
Մեզի կը մնայ շատ մօտէն եւ ուշադիր հետեւիլ 

այս դէպքերու զարգացումին, որովհետեւ օր մը, 
տեղ մը, կամայ թէ ակամայ պիտի առնչուինք 

այս խնդիրին հետ: 
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Վաչէ Բրուտեան 

Թրքական «Զերօ Խնդիրներ»-ու Վարքագիծը 

Վերածուեցաւ… 

Օգոստոս 16, 1974-ին, Կիպրոսի մէջ թրքական 

ներխուժումի օրերուն, Կիպրոսի մէջ՝ յունական 

ԷԼՏԻՔ զօրքերու զինուոր Բարսեղ Պիպէրեան հե-
րոսաբար զոհուեցաւ Նիկոսիոյ մօտ տեղի ունե-

ցող զինուորական գործողութիւններուն ընթաց-
քին։ Բարսեղին համար, շատ բան չէ ըսուած, 

կամ՝ գրուած, գուցէ որովհետեւ իր ընտանիքը 
երբեք չհետապնդեց փառքը եւ նախընտրեց հրա-

պարակէ հեռու մնալ, հակառակ անոր զոհողու-

թեան տարողութեան։ Մեր պարտքը կը նկա-
տենք, անդրադառնալու Բարսեղ Պիպէրեանի 

պատմութեան։ Մենք հանդիպեցանք իր քրոջ՝ 
Վիքթորիային եւ կը փոխանցենք 

որոշ հետաքրքրական հատուած-

ներ, յաջորդող զրոյցէն։ 
«Մեր ընտանիքը կը հասնի 

Փոքր Ասիոյ Քիութահիայէն։ Ըն-
տանիքի անդամները կը զբաղէ-

ին պիպէրի արտադրութեամբ, 
որու պատճառով ունեցած ենք 

մեր մականունը։ Շրջանի հայերը 

համաշխարհային գետնի վրայ 
ծանօթ են խեցեգործութեան մէջ 

իրենց ունեցած վարպետու-
թեամբ։ 

Հայրս Յունաստան հասաւ փո-

քըր տարիքին եւ զբաղեցաւ այս արուեստով։ 
Ան սկսաւ աշխատիլ խեցեգործութեան աշխա-

տանոցներէն մէկուն մէջ, որ բացին 20-ական թը-
ւականներու վերջը, Ֆալիրոյի եւ Մարուսիի մէջ։ 

Ան կը գծագրէր խեցեգործութիւններու վրայ 

իր հօրեղբօր՝ Յակոբ Կարապաճաքեանի մօտ։ 
Հոյակապ արհեստագէտ մը, որու գործերը ներ-

կայիս կը ցուցադրուին Խորհրդարանի շէնքին 
մէջ։ Երբ աշխատանոցները դադրեցան գործելէ 

գրաւման շրջանին, ան Տուրղութիի մէջ նպարա-
վաճառի խանութ բացաւ։ Մեր պատանեկութեան 

տարիները հոն անցուցինք։ Հայ Կաթողիկէ եկե-

ղեցիին դիմացը կ՛ապրէինք, Րէնէ Պիօ փողոցին 
վրայ։ 

Հայրս եկեղեցիի մարդ էր։ Կրնայ ըլլալ, որ 
հարուստ չէր, սակայն համեմատաբար բարեկե-

ցիկ կեանք կ՛ապրէինք։ Սիրալիր ընտանիք մըն 

էինք, առանց մասնաւոր խնդիրներու։ 
Եղբայրս կը սիրէր մարզանքը։ Հայկական՝ 

պասքէթի եւ վոլէյի խումբին անդամ էր։ Ուսանե-
ցաւ հայկական վարժարանը, կապուած էր հա-

մայնքին հետ եւ կը մասնակցէր տարբեր գործու-
նէութիւններու։ 

Դժբախտաբար, մեր երիտասարդութիւնը հա-

մընկնեցաւ Յունաստանի զինուորական կառա-

վարութեան՝ Խունդայի շրջանին հետ։ Չէինք 
կրնար ազատ արտայայտուիլ։ Կացութիւնը ող-

բերգական էր, յատկապէս մեզի՝ երիտասարդնե-
րուս համար։ 

Այդ շրջանին էր, որ Բարսեղը ներկայացաւ 
բանակ, թէեւ այդ ատեն, հայերու մեծամասնու-

թիւնը չէր ծառայէր, ինչպէս իմ մեծ եղբայրս։ Զօ-

րանոցներու մէջ, զինուորներու առօրեան անտա-
նելի էր, հոգեբանական եւ մարմնային բռնու-

թիւնը՝ ամենօրեայ։ 
      Բարսեղը ազատամիտ էր, 

ազատ ոգիով։ Որովհետեւ գաղա-

փարական անձ էր, խնդրեց որ 
տեղափոխուի Կիպրոս եւ պատե-

րազմի թուրքերուն դէմ։ Իմ տրա-
մաբանական հարցումիս, թէ ինչ-

պէ՞ս առաւ այս յանկարածակի 
որոշումը, պատասխանեց. «Այն-

պէս ինչպէս է կացութիւնը հոս, 

պիտի պարտադրեն ինծի, որ եղ-
բօրս սպաննեմ։ Գոնէ Կիպրոսի 

մէջ, եթէ սպաննելիք ըլլամ մէկու 
մը, ան թշնամին պիտի ըլլայ…»։ 

     Բարսեղը օժտուած էր բուռն 

ազգայնական զգացումներով եւ կը նկատէր, թէ 
պարտք մը ունի, մեր ծնողներու ընտանիքներուն 

հանդէպ, որոնք երկուքն ալ բնաջնջուեցան Ցե-
ղասպանութեան ժամանակ։ Ի վերջոյ, որոշեցին 

ուղարկել զինք, որ կռուի Կիպրոսի մէջ։ 

Օր մը հեռաձայնեց զիս եւ յայտնեց, թէ լաւ է, 
չմտահոգութինք եւ թէ շատ հպարտ է, որ յաջո-

ղեցաւ իր մեծհայրերուն արեան պարտքը վճա-
րել։ 

Հաստատ տեղեկութիւններ ունինք իր բարե-
կամներէն մէկէ մը եւ հիւանդապահուհիէ մը, որ 

Բարսեղը վիրաւորուեցաւ եւ դարմանուեցաւ Ա-

թէնքի՝ թիւ 401 զինուորական հիւանդանոցին 
մէջ, 1974-ի ամառը, երբ մենք կորսնցուցինք իր 

հետքերը։ Օգոստոս 15-ին աւարտեցաւ պատե-
րազմը եւ զինադադար տիրեց, որու ընթացքին, 

թուրքերը շրջապատեցին ԷԼՏԻՔ-ի զօրանոցը եւ 

յարձակեցան ծանր զէնքերով եւ ռումբերով։ Պա-
տերազմ տեղի չունեցաւ։ Մեր տղաները այրե-

ցան, որովհետեւ զինադադարի պատճառով, յար-
ձակում չէին ակնկալէր։ Այդ օրուընէ, ամենօրեայ  

Յունահայ Հերոսը որ իր ոսկորները Կիպրոս թողած է… 
Մայք Չիլինկիրեան 
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Հօրենական մեծ հայրս՝ Տօքթ. Աւետիս Ճէպէճ-

եան՝ Այնթապի ծնունդ, մահացած է իմ ծնունդէս 
առաջ։ Այս իմաստով՝ առիթը չեմ ունեցած հան-

դիպելու եւ ճանչնալու զինք։ Բայց շատ բան տե-

ղեկացած եմ իր մասին մեծ մօրմէս ու տակաւին 
հօրմէս եւ ընտանիքէս։ Եւ նկատի ունենալով որ 

իր բժշկական ասպարէզին հետ՝ նաեւ ունեցած 
էր հասարակական, ազգային, եկեղեցական ու 

գրական-հրապարակագրական բազմաթիւ աշ-
խատանք, ծանօթացած էի իրեն այդ միջոցաւ ալ։ 

Կարդացած եմ իր գրութիւններէն եւ կրցած եմ 

հասկնալ իր հետաքրքրութիւնները։ Բայց այն 
ինչ որ ուշագրաւ էր իր ետին ձգած աշխատանք-

ներուն մէջ իր յուշագրութիւններն էն՝ գրուած 
1914-1919 թուականներուն եւ հայատառ թրքերէ-

նով...  

Աւետիս Ճէպէճեան աւարտած էր Սուրիական 
Բողոքական Գոլէճի (այժմ Ամերիկեան Համալսա-

րան Պէյրութ, Լիբանան) բժշկական ճիւղը՝ 1903 
թուականին։ Առաջին Աշխարհամարտին ծառա-

յած էր Օսմանեան բանակին մէջ որպէս 
սպայ-բժշկապետ։ Պատերազմի ընթաց-

քին ան ղրկուած էր տարբեր «ճակատ-

ներ» Օսմանեան բանակին հետ։ Իր 
օրագրութիւնները՝ գրուած Օսմանեան 

բանակի մէջ իր զինուորական ծառայու-
թեան ժամանակ, 1986 թուականին 

թարգմանուած էր Հայերէնի եւ հրատա-

րակուած Պէյրութ։  
Յուշագրութիւններ շատ են եւ մանա-

ւանդ Հայկական Ցեղասպանութեան հետ 
առնչուած։ Սակայն այն ինչ որ կրնայ 

իւրայատուկ ըլլալ այս պարագային, որ 

այս յուշագրութիւնը կու գայ Օսմանեան 
բանակի մէջ ծառայած հայ սպայի մը 

կողմէ, որ երբեք «դասալիք» չեղաւ՝ նոյ-
նիսկ երբ «...Անախորժութիւններ եղան՝ 

հայ ըլլալուս պատճառով» (Յուլիս 16-29, 
1917 Փերվերլի)։ 

Օրագրութիւնը սկսած էր 3 Նոյեմբեր 

1914-ին՝ եւ վերջին յուշը եղած է Դեկտեմ-
բեր 1919-ին։ Եւ յուշերը այլազան են։ Եթէ 

մէկ կողմէ կայ գեղեցիկ նկարագրութիւնը Արեւ-
մըտահայաստանի տարբեր քաղաքներուն՝ կայ 

նաեւ յուզում, ցաւ, կարօտ, վախ ու ողբերգու-

թիւն... Եւ այս հոգեկան ներաշխարհին վրայ կու 
գայ աւելնալու պարտականութեան եւ պատաս-

խանատուութեան գիտակցութիւնը եւ զինուորա-
կանի ու բժշկական առաքելութեան նկատմամբ 

իր ուխտը։ 
Եւ միայն զինադադարէն ետք է, եւ ինչպէս 

ինք կ՛ըսէ՝ «...Այսօր զինացրուեցայ... գիշերը 

չկրցայ քնանալ» ( Նոյեմբեր10-15, 1918 Վան) ուր 
կը սկսի Աւետիս Ճէպէճեանի «տունդարձի երկար 

ճամբան»… 
Բայց մինչեւ այդ՝ կայ Աւետիս Ճէպէճեանի՝ 

հայուն՝ ապրած երկար, տառապալի ու մինակ 

կեանքը… Իր ընտանիքէն հեռու՝ նոյնքան լեց-
ւած իրենց կարօտով եւ իր ժողովուրդին ապրած 

ողբերգութեան ցաւով, ան պիտի հասնէր տուն… 
Աւետիս Ճէպէճեան կը սիրէ բնութիւնը եւ 

անոր գեղեցկութիւնը… Չաթալճա… «Ինչ հաճելի 

մարգագետիններ ու ամէն տեղ դալար, կանաչ 
սարեր։ Ռումելին (Պոլսոյ արեւմուտքը) դրախտ 

մըն է եղեր»… (Սիլիվրի Նոյեմբեր 5, 1914)։ Եւ կը 
հիանայ Արարատ լերան տեսքով… «Մասիսն ու 

Արարատը եզակի հմայիչ տեսարան մը կը գոյաց-
նեն։ Շատ հաճելի զգացումներու տուն կու տան 

ինձ մօտ։ Աննման, շքեղ ու օգոստափառ լեռ մըն 

է Արարատը (Նոյեմբեր 5, 1914)։ 
Բայց այդ գեղեցիկ տարածաշրջաններուն մէջ 

ապրած է նաեւ պատերազմին «տգեղութիւնը»… 
Եւ այդ տգեղութիւնը նկարագրած է մանրամաս-

նութեամբ։ «…Շատ ցաւալի տեսարաններ՝ մար-

դու գանկերով, թեւերու եւ սրունքներու ոսկորնե-
րով լեցուն ամէն կողմ։ Շրափնելի փամփուշտի 

կտորներ, վրանի մնացորդներ, կօշիկի կտորներ 

ամէն տեղ…» (Դեկտեմբեր1, 1914, Նագգաշ)։ Չա-
նագգալէի պատերազմը կը նկարագրէ իր ամ-

բողջութեամբը՝ սկսելով Ապրիլ 18, 1915-էն... 

«Կէսօրէ ետք ճամը չորսին, ահա եւ թշնամի օդա-
նաւ մը, որ գիշատիչ թռչունի նման մեր վրայ կը 

սաւառնի։ Յանկարծ ամէն կողմէ կրակ բացուե-
ցաւ իմ վրայ, սակայն չկրցան դպչիլ. օդանաւը 

անդադար կը պտըտէր...»։ Բայց առկայ էր նաեւ 
այդ պատերազմին մէջ իր տոկալու հաւատքը։ 

«Այս առաւօտ հաղորդուեցաւ թէ Ագպաշի բժշկա-

կան առաջին կայանին նշանակուած եմ։ Հիւան-
դանոցներէն ելլելով պէտք է հաստատուիմ ռումբ 

եւ թօրփիլներ տեղացող այս վայրը։ Աստուծոյ 
կ՚ապաւինիմ հոս զիս պաշտպանելու հա-

մար» (Օգոստոս 26, 1915 Ագպաշ)։ 

Եւ չուշանար բժշկական իր առաքելութիւն-
ները՝ եւ այդ առաքելութեան մէջ ապրուած «գու-

նաւոր» օրերը… «Մեր բանակայիններուն մօտ 
շատ բարձր թիւով մալարիայի տենդ կայ։ Գործս 

շատ է (Օգոստոս 9-10, 1915 Գալէ)։ «11.000 վի-
րաւոր եկած էր եւ անոնց վէրքերը դարմանելու 

ատեն չկայ. Զբաղած ենք միայն նաւ բարձրաց-

նելով ուղարկելու համար։ Տեսնենք ի՞նչ պիտի 
պատահի» (Օգոստոս 11-12, 1915 Ագպաշ)։       

«…Այս գիշեր անքուն մնացի մինչեւ առաւօտ. 
այդքան որ շատ է գործը։ Այս տողերը կը գրեմ 

հսկայ հիւանդատար նաւու մը մէջ 2.000 վիրա-
ւորներով լեցուն։ Պատերազմը կրկին անգամ 

բռնկեցաւ ահաւոր սաստկութեամբ» (Օգոստոս 

14-15, 1915 Ագպաշ)։ 
Եւ կարծէք չէր բաւեր պատերազմի արհաւիր-

քը՝ եւ Աւետիս Ճէպէճեան պիտի ապրէր նաեւ 
«հայուն»ը…։ Եւ մէկ-մէկ պիտի նկարագրէ 

ապրուած «վիշտը»՝ մինչեւ որ՝ ինչպէս որ ինք 

կ՛ըսէ քանիցս՝ «…Սիրտ չունեցայ օրագիրս շա-
րունակելու»։ 

«12.000 գաղթականներ անցան Մարաշի քո-
վէն. անգութ, անհամար տեսարաններ ու նկա-

րագրութիւններ. այդ պատճառով ալ սիրտ չունե-

ցայ օրագիրս շարունակելու (Մարաշ 11-20, 
Յունիս, 1916)։ Ու կը հանդիպի հայու բեկորնե-

րու… «Խապուզէ հայկական գիւղը՝ ամբողջովին 
պարպուած… մնացած էին հինգ ընտանիքներ 

միայն, որոնց այցելեցի։ Երկրորդ հանգրուանը 
եղաւ Կլուշկերտ անուն ուրիշ հայ գիւղ մը։ Այս 

կողմերը հարիւրաւոր նման հայ գիւղեր կան, 

բոլորը դատարկ, բնակչութիւնը տեղահան։ 
Կլուշկերտէն ելլելով հասանք Բալուէն մէկ ու կէս 

ժամ հեռաւորութեան վրայ Խօշմաթ հայկական 
գիւղը, ուր սկսանք հաստատուիլ։ Երեք հարիւր 

տուն գիւղին մէջ մնացած էին չորս կամ հինգ 

ընտանիքներ։ Քիւրտ տարագիրներ փլած էին բո-
լոր տուները» (Սեպտեմբեր 21-30, 1916 Խօշմաթ)։ 

Եւ Աւետիս պիտի դիմանար նաեւ տեսնելով 

«հայու ոսկորներ»…։ «…Այստեղ հասանք երեք օր 
առաջ։ Տիգրանակերտի հովիտը տարածուն է։ 

Ճամբան ականատես եղայ սիրտ ճմլող տեսա-

րաններու. ամէն տեղ հայերու ոսկորներ» (Մարտ 
31- Ապրիլ 5, 1917 Տիգրանակերտ)։   

Աւետիս հեռուէն կ՚ապրի նաեւ իր հարազատ-
ներուն տառապանքը. «…Երէկ Վերապատուելի 

Տիգրան Գունտագճեանի (իր աներձակը - ՀՃ) 
վախճանումը լսելով շատ տխրեցայ» (Փետրուար 
20-24, 1916 Պերգոս)։ Ու տակաւին, «…Նոյեմի 

քրոջս Սեպխա լեռը՝ Սուրիական անապատ քըշ-
ւած եւ Գէորգ ու Կարապետ տղաներուն մահա-

ցած ըլլալը տեղեկանալով՝ շատ տխրեցայ (Ապ-
րիլ 4-6, 1916 Գըրըգ-քիլիսա)։ 

Բայց կայ նաեւ Աւետիսին մարդկային ներաշ-

խարհը՝ եւ այդ ներաշխարհին ապրուած վերի-
վայրումները… «…Նոյեմբեր 11-ին 40 տարեկան 

եղայ, վշտալի տարեդարձ։ Ալ տեսնենք, 41-ը կը 
բոլորե՞մ արդեօք. ո՞ւր եւ ինչպէ՞ս…» (Նոյեմբեր 

11-13, 1916, Խօշմաթ)։ Բայց տան եւ ընտանիքի 

կարօտը՝ միշտ ալ յոյսով լեցուցած է զինք…։     
«…Զաւակներուս՝ Ռոպէրին եւ Վահէին նկարները 

ստանալով շատ ուրախացայ» (Մարտ 14-18, 
1917 Խօշմաթ)։  

       Աւետիս Ճէպէճեան հայն էր՝ որ գի-
տակից էր իր պաշտօնին եւ անոր նը-

ւիրուածութեան։ Պատերազմի ժամանակ 

երբ ռումբէ զարնուած ուտեստեղենի նաւը 
սկսաւ հրկիզուիլ՝ ոչ մէկ Թուրք զինուոր 

կը համարձակէր զայն մարել. եւ Աւե-
տիսն է դարձեալ, «...Եղած բարձրութենէս 

վեր կանգնելով՝ զինուորներուն բացա-

կանչեցի, «Օն, արսլաններս, Վաթանին 
ծառայելու օրը այս է. օ՛ն, հրդեհը մարե-

լու, օ՛ն»։ Ընկճուած զինուորները սիրտ 
առնելով վար խոյացան այդ ցից զառիթա-

փէն՝ եւ սկսան կրակը մարել…» (Սեպտեմ-

բեր 2-3, 1915 Ագմաշ)։ 
        Եւ անպայմանօրէն կը սկսիս հարց 

տալ՝ թէ ինչպէ՞ս կրնայ Թուրքը Հայը մե-
ղադրել՝ որ ան դաւաճանած է եղեր պե-

տութեան՝ իմա «վաթանին»՝ Առաջին աշ-
խարհամարտի ընթացքին…։ Բայց Աւե-

տիս լաւ հասկցած էր Թուրքը. ան չի վա-

րանեցաւ իր յուշերուն մէջ յիշել թէ        
«…Վայրագ ժողովուրդ է…» (Յուլիս 25-30, 

1916 Փերվերլի)։ Եւ ան յաճախ ապրեցաւ 
Թուրքին «նախորժութիւնները… հայ ըլլալուն 

պատճառով» (Յուլիս 16-29, 1916 Փերվերլի)։ 

Աւետիս ապրեցաւ այս բոլորը՝ քանի ունէր 
հայուն «տան կարօտը»։ Եւ չուզեց այդ «կարօ-

տը» անկատար ձգել։ «Տունի մասին կը խորհիմ 
յարատեւ։ Երկու օրէն ճամբայ կ՚ելլեմ» (Նոյեմբեր 

10-15, 1918 Վան)։ 
Եւ կը սկսի Աւետիսի «տունդարձի երկար ճամ-

բան»… Եւ այդ երկար ճամբան՝ պիտի ընդգրկէր 

քառասուն օր ոտքով ճամբորդութիւն եւ յոգնու-
թիւնը պիտի չի խանգարէր որ ան նկարագրէր 

Վանը՝ «…Լիճը, Վարագայ եւ Սիփան լեռներով, 
շատ հաճելի տեսարան մը կը հայթայ-

թէ» (Նոյեմբեր 15-20, 1918 Վան)։ Եւ նաեւ նոյն-

ինքն ոտքով ճամբորդելու արկածախնդրութիւ-
նը… «Վեց օր է ոտքով կը ճամբորդենք. այսօր չա-

փազանց յոգնած եմ։ Յարմար սնունդ չկայ։ Այ-
սօր մեր չորս սայլերը ձիւնի մէջ խրեցան։ Ալ 

գայլեր, վոհմակներով… կեանքիս ամէնէն անմո-

ռանալի օրերը կ՚անցնեմ։ Սակայն տուն վերա-
դառնալու զգացումը փորձանքներս մոռցնել կու 

տայ…» (Նոյեմբեր 28-30, 1918 Աղճաճ)։ Եւ դարձ-
եալ հայկական գիւղերը…«Պայազիտ հազար 

տուն հայ կայ եղեր, բայց բոլորը փախուստ 
տուեր են» (Դեկտեմբեր 4-9, 1918 Պայազիտ)։ Եւ 

կ՛անցնի Գարա-Քիլիսայէն եւ նաեւ Ճելիքեանէն… 

«Շրջանի բոլոր գիւղերը հայկական են, բայց դա-
տարկ» (Դեկտեմբեր 19-21, 1918 Ճելիքեան)։  

Աւետիս Ճէպէճեան վերջապէս կը հասնի Տրա-
պիզոն։ Որմէ ետք ծովու ճամբով Պոլիս՝ եւ ի վեր-

ջոյ երկաթուղիով՝ Հալէպ։ 

Հրայր Ճէպէճեան 
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Տունդարձի երկար ճամբան... 

Բժ. Ա. Ճէպէճեան եւ էջ մը հայատառ թրքերէն իր օրագիրէն 
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Խմբագրութիւնս շնորհակալութեամբ 

ստացած է հետեւեալ հրատարակութիւնը. 

    “Ազդակ”ի Ապրիլ 24-ի Բացառիկը 

Շար. Էջ 15-էն   Տունդարձի... 

Շար. Էջ 14-էն   Յունահայ... 
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 Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտո-
ղան վերջին տարիներուն լիովին կորսնցուցած է 

իր հեղինակութիւնը բազմաթիւ արտառոց պըն-

դումներ ընելուն պատճառով: Օրինակ` նախորդ 
տարի Էրտողան Պոլիս այցելած խումբ մը լատին 

ամերիկեան իսլամներու ըսած է, որ իսլամ ճա-
նապարհորդները Ամերիկան յայտնաբերած են  

Քոլոմպոսէն աւելի քան 300 տարի առաջ: 

«Կը պնդեն, որ Քոլոմպոս յայտնաբերած է 

Ամերիկա ցամաքամասը, 1492 թուականին: Իրա-
կանութեան մէջ իսլամ նաւաստիները ամերիկ-

եան ցամաքամաս հասան Քոլոմպոսէն 314 տարի 
առաջ` 1178 թուականին… Իր յուշագրութիւննե-

րուն մէջ Քրիստոֆըր Քոլոպոս կը նշէ Քուպայի 

ափամերձ բլուրին վրայ մզկիթի մը առկայու-
թեան մասին: Այդ բլուրին վրայ մզկիթը այսօր 

շատ տեղին պիտի ըլլար», ըսած էր ան: 
Երբ ամբողջ աշխարհի մէջ մարդիկ ծաղրանքի 

ենթարկեցին նախագահին անհիմն պնդումը, 
թուրք լրագրող Օրէյ Էկին պարզաբանեց, որ Էր-

տողան լրիւ խեղաթիւրած է այն, ինչ Քոլոմպոս 

գրած էր իր յուշերուն մէջ` Քուպայի մէջ լերան 
մը գագաթը բաղդատելով «գեղեցիկ մզկիթ»-ի մը 

հետ: Թուրքիոյ ղեկավարը սխալմամբ եզրակա-
ցուցած է, որ Քոլոմպոս տեսած էր իսլամ նաւաս-

տիներու կառուցած մզկիթը… 

Էրտողանը ծաղրող բազմաթիւ կատակներէն 
մէկուն մէջ մէկը հեգնանքով պնդած է, որ տիե-

զերագնաց Նիլ Արմսթրոնկ իր ինքնակենսագ-
րականին մէջ գրած է. «Երբ մենք իջանք Լուսինի 

վրայ, տեսանք հոյակերտ շէնքի մը աւերակները: 
Ես ու Պազ Օլտրին շշմեցանք, երբ մօտեցանք 

այդ աւերակներուն: Անիկա խնամքով կառուց-

ուած օսմանեան փոքրիկ մզկիթ մըն էր: Երբ վե-
րադարձանք երկիր, ՆԱՍԱ-ն եւ ամերիկեան կա-

ռավարութիւնը մեզի յանձնարարեցին այդ մա-
սին լուռ մնալ»: 

Թուրքիոյ ղեկավարին վերագրուող նման տա-

րօրինակ յայտարարութիւնները կը շարունակեն 
յայտնուիլ համացանցին վրայ: Հաշուի առնելով 

յիմար պատմութիւններ յօրինելու Էրտողանի սո-
վորութիւնը` բազմաթիւ անձեր հակամէտ են հա-

ւատալու իրենց կարդացածներուն: 

Ահա` թարմ օրինակ մը. «Օսմանցիները առա-
ջին լուսին հասնողներն են, կ՛ըսէ Թուրքիոյ նա-

խագահը», կը գրէ Պարպարա Ճանսըն «Ուըրլտ 

Նիւզ Տէյլի Ռիփորթ» թերթին մէջ: Ան մէջբերած է 
Էրտողանի խօսքերը. «Կ՛ըսեն, թէ Նիլ Արմըսթ-

րոնկ առաջին անձն էր, որ 1969 թուականին ոտք 

դրաւ լուսինի վրայ: Իրականութեան մէջ իսլամ 
տիեզերական ճանապարհորդները հոն հասած 

են անկէ 334 տարի առաջ` 1635 թուականին: Բո-
լորը գիտեն յայտնի օդաչու Լակարի Հասան Չե-

լեպիի` «Օսմանեան տիեզերագնաց»ին մասին, 
որ առաջին յաջող հրթիռային թռիչքը կատարեց 

1633 թուականին: Թերեւս դուք չէք գիտեր, որ 

երկու տարի ետք ան փորձեց հասնիլ լուսին, որ 
հնարաւոր է բարեյաջող աւարտ ունեցաւ»: 

Ըստ թրքական դիցաբանութեան, առասպելա-
կան օսմանցի օդաչու Լակարի Հասան Չելեպին 

1633 թուականին ուղեւորուեցաւ 7 թեւանի հրթի-

ռով, օգտագործելով շուրջ 60 քիլօ վառօդ: Թռիչ-
քէն առաջ ան բացագանչեց. «Ո՛վ իմ սուլթան, 

օրհնեա՛լ ըլլաք, ես կ՛երթամ Յիսուսի հետ զրու-
ցելու»: Անոր հրթիռը ծովուն վրայ վայրէջք կա-

տարելէ ետք, Չելեպին, իբր թէ լողալով, հասաւ 
ափ եւ ըսաւ. «Ո՛վ իմ սուլթան, Յիսուս իր ողջոյնը 

կ՛ուղարկէ ձեզի…»: 

Լրագրող Ճանսըն շարունակեց իր տարօրի-
նակ պատմութիւնը. «Նախագահ Էրտողանի 

զարմանալի յայտարարութիւնը որոշ շշնջոց ու 
քմծիծաղ յառաջացուց դահլիճին մէջ, եւ նման 

արձագանգ մը զայրացուց թուրք քաղաքական 

գործիչը: Ան խստօրէն քննադատեց թերահա-
ւատները զինք ծաղրելուն համար` աւելցնելով, 

որ շուտով իր խօսքերը հաստատող ապացոյցներ 
կը ներկայացնէ. «Ինչո՞ւ չէք հաւատար: Որովհե-

տեւ երբեք չէք հաւատացած, որ ոեւէ իսլամ ու-

նակ է նման բան ընելու… Կրնայ ըլլալ, որ ՆԱՍԱ-
ն ոչնչացուցած է օսմանեան յաջողութեան բոլոր 

իրեղէն ապացոյցները «Ափոլօ-11» առաքելու-
թեան ժամանակ, բայց մենք կը փորձենք որեւէ 

թաքցուած վկայութիւն գտնել»: 
Ի հարկէ, Ճանսընի գրածը ճիշդ չէր: Էրտողան 

երբեք այդ խօսքերը չէ արտասանած: Սակայն 

հետաքրքրական է, որ մեծ թիւով թուրքեր հաւա-
տացին այս կեղծ պատմութեան եւ հետեւեալ 

մեկնաբանութիւնները տեղադրեցին` արձագան-
գելով Ճանսընի յօդուածին. 

Ալի Էմրէ Տեմիր. «Ցաւօք, ան մեր նախագահն 

է»: 
Պերքայ. «Սարսափելի է, երբ դուն կ՛ապրիս 

այդ երկրին մէջ եւ ականատես կ՛ըլլաս այդ մար-
դու ըրածներուն ու կը տեսնես, թէ ան որքան մեծ 

թիւով աջակիցներ ունի: Խայտառակութիւն է»: 
Տենիզ. «Խեղճ թուրք աշխարհիկ ժողովուրդ… 

Այս Թայիփը Թուրքիոյ ամօթն է»: 

Հուսէյն. «Դուք չէք կրնար պատկերացնել, թէ 
մենք որքան կը տառապինք: Ան դաժան բռնա-

պետ է… Ան բոլորովին անարգանք է մեզի հա-
մար»: 

Իրօք, Էրտողան մեծ խայտառակութիւն է միլ-

իոնաւոր թուրքերու համար, որոնք կ՛ամչնան, որ 
նման նախագահ ունին: Ցաւօք, Թուրքիոյ նա-

խագահին գործողութիւնները աւելի անողոք են, 
քան` անոր խօսքերը. ան կը բանտարկէ լրագ-

րողները, կը հրամայէ կրակել քաղաքացի ցուցա-

րարներու վրայ, դատի կու տայ անոնք, որոնք 
համաձայն չեն իրեն, կը թաքցնէ կաշառակերու-

թեան միջոցով ձեռք բերուած միլիոնաւոր տոլար-
ները, աշխատանքէ կը հեռացնէ դատաւորներ ու 

իրաւապահ մարմիններու պաշտօնեաներ, որոնք 
կը մերժեն անոր ապօրինի հրահանգները կատա-

րել, եւ կ՛աջակցի «Իսլամական պետութեան» 

ահաբեկիչներուն Սուրիա եւ Իրաք ներթափան-
ցումին: 

Միջազգային հանրութիւնը պէտք է առաւել 
եւս մտահոգուի Էրտողանի սարսափելի գործո-

ղութիւններով, եւ ոչ թէ` անոր զառանցանք-

ներով… 
 

 

 
դրութեամբ կը հեռաձայնէինք հրամանատարու-
թեան գրասենեակը, եղբօրս մասին նորութիւն-

ներ իմանալու համար։ Միակ պատասխանն էր. 
«Որեւէ ցանկի վրայ չէ։ Ո՛չ մեռեալներուն, ո՛չ 

անյայտ կորսուածներուն, ո՛չ ալ վիրաւորներուն։ 

Ուստի՝ լաւ է…»։ 
Օգոստոս 20-ին, հարսս ծննդաբերեց եւ մենք 

կը տօնախմբէինք պատերազմի աւարտը։ Կը հա-
ւատայինք, թէ Բարսեղը կ՛ապրի եւ շուտով պիտի 

վերադառնայ։ Ի վերջոյ, ամսուան 24-ին տեղե-

կացանք իր մահուան մասին։ «Ինկաւ վասն հա-
ւատի եւ հայրենեաց», ըսին մեզի։ 

Այդ ատեն մեկնեցայ Կիպրոս եւ հաստատեցի, 
թէ թաղուած էր անծանօթ վայրի մը մէջ, հաւա-

քական դամբարանի մը ներքեւ, ՄԱԿ-ի խաղա-

ղարար ուժերու կողմէ, որու պարտականութիւնն 
էր մեռեալներու փոխանակումը։ Այս մէկը, մեր 

ընտանիքին համար, ամենամեծ հարուածն էր։ 
Աստուծոյ կողմէ գրուած էր, որ Բարսեղը պիտի 

զոհուէր Կիպրոսի մէջ եւ մենք, իր ընտանիքը, 
պիտի չկարենանք ունենալ կարողութիւնը, որ 

նոյնիսկ աղօթենք իր յիշատակին։ 

Տեղեակ չենք թրքական յարձակումի ընթաց-
քին՝ ԷԼՏԻՔ-ի զօրանոցին մէջ տիրող ճշգրիտ 

պայմաններուն մասին։ 
Տարաձայնութիւններու համաձայն, յարձակու-

մի ընթացքին, Բարսեղը ըսած է իր ընկերներուն, 

որ նահանջեն, որպէսզի փրկուին եւ մինակը 
մնացած է, նպատակ ունենալով թշնամիի յա-

ռաջխաղացքի ուշացումը։ Այդ մի քանի վայր-
կեաններուն, նախքան ճակատագրական ռումբի 

պայթումը, ան յաջողած է չէզոքացնել որոշ 
թուրք զինուորներ եւ սպայ մը։ 

Օր մը, գուցէ իմանանք, թէ ճիշդ ինչ պատա-

հեցաւ հոն, Օգոստոս 1974-ին։ 
Մենք պիտի չմոռնանք այս հերոսներուն, 

որոնք զոհուեցան, պայքարելով թուրք ներխու-
ժողներուն դէմ։ 

«Արմենիքա» 
  
 
 
Հալէպի մէջ ան  « հանգիստ» չառնէր։ Աւետիս 

իր բովանդակ կեանքը անցուց ցեղասպանութե-
նէն ճողոպրած իր ժողովուրդին «վերապրումի» 

առաքելութեանը համար գործելով։ Բժշկական, 

հասարակական, ազգային-եկեղեցական թէ հրա-
պարակագրային աշխուժ գործունէութիւն մը 

ունեցաւ՝ դառնալով Հալէպահայ գաղութի կազ-
մակերպողներէն մին։ 

Աւետիս Ճէպէճեան՝ չի յուսահատեցաւ թէ օր 

մը պիտի հասնէր «տուն»։ Ան դասալիք ալ չե-
ղաւ… Եւ տունդարձի երկար ճամբան բռնելով՝ 

ան հասաւ… 
Եւ այս՝ Հայուն Սրբազան առաքելութիւնն է…  

«Տունդարձի» երկար ճամբուն մէջ՝ չի յուսա-
հատիլ։ 

Որովհետեւ՝ Հայը պիտի հասնի իր… «ՏՈՒՆ»ը։ 
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Խանասորի Արշաւանքը յեղափոխական աքթ 

մը ըլլալէ անդին, համիտեան ջարդերուն հան-

դէպ վրիժառու հակադարձութիւն մը ըլլալէ ան-
դին, Նիկոլ Դումանի բացառիկ զինուորական 

հմտութեան արդիւնքը ըլլալէ անդին, մեր յեղա-
փոխական պատմութեան կեանքի ընթացքը փո-

խող՝ լինելու եւ չլինելու աքթ մը ըլլալէ անդին, 

կազմակերպուած աշխատանք մըն էր, յստակ 
արդիւնքով, որ 118 տարիներ ետք, մենք հոս հա-

ւաքուած կիպրահայերս, եւ աշխարհի մէջ գտնը-
ւող բոլոր հայերը որ այս օրերուն կը տօնեն Խա-

նասորի Արշաւանքի տարեդարձը, կրնան հաշ-
ւել, կրնան չափել եւ կրնան արժեւորել Խանա-

սորի Արշաւանքի դերն ու նպատակը, ո՛չ միայն 

հայկական ազատագրական, յեղափոխական 
շարժման, այլ՝ ընդհանրապէս հայ ժողովուրդի 

պատմութեան մէջ։ 
Թերեւս այսօր, մեր բոլորէն սա՛ է որ կը պակ-

սի Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի մէջ, յստակ 

կերպով արժեւորելու, յստակ կերպով չափելու եւ 
այս բոլորին հիման վրայ՝ ապագան ծրագրելու 

կարելիութիւնը։ 
Երբ Խանասորի Արշաւանքը իր աւարտին հա-

սած էր, երբ մազրիկ ցեղը բնաջնջուած էր, երբ 

կարկուտ տեղացած էր Խանասորայ Դաշտումը, 
երբ Խանասորայ կանաչ դաշտը կարմիր գոյնով 

ներկուած էր, երբ 7 տարեկան Հայ Յեղափոխա-
կան Դաշնակցութիւնը յաջողութեամբ իր լրումին 

հասցուցած էր հայ ժողովուրդի նորագոյն ազա-
տագրական պայքարի եւ իր գալիք յեղափոխա-

կան աքթերէն առաջիններէն մէկը, տեսանելի ու 

շօշափելի արդիւնք մը պարզուեցաւ ճնշուող հայ 
ժողովուրդի կեանքէն ներս։ 

Քրտական յարձակումները, թեկուզ ժամանա-
կաւորապէս դադրեցան։ Ահաբեկումները, գողու-

թիւնները եւ հայկական գիւղերու թալանը, թե-

կուզ ժամանակաւորապէս դադրեցան։ 
Յստակ արդիւնք ձեռք բերաւ Խանասորի Ար-

շաւանքը, ո՛չ միայն իբրեւ յաղթական արշա-
ւանք, այլ իբրեւ արշաւ մը, որ իր դրական անդ-

րադարձը ունեցաւ հայ ժողովուրդի հոգեկանին 
վրայ, ո՛չ միայն այն ատեն, այլ՝ մինչեւ այսօր…։ 

Խանասորի Արշաւանքը եւ մեր 125 տարուայ 

պատմութեան մէջ արձանագրած բոլոր յեղափո-
խական թռիչքները, ամէն բանէ առաջ եւ ամէն 

բանէ աւելի, եկած են եւ կուգան ամրապնդելու 
հայ ժողովուրդի յաւերժութիւնը։ 

Խանասորէն սկսած, Մայիս 28-ի Հայաստանի 

անկախութեան եւ Արցախի ազգային ազատագ-
րական պայքարի արշալոյսներով շարունակուող, 

նոյնանման կրկնութիւն եւ նոյնութիւն մը գոյու-
թիւն ունի։ 

Կրկնութիւն եւ նոյնութիւն մը արիւնէն անդին, 

գերագոյն զոհաբերութենէն անդին, կռիւի յաղ-
թանակէն անդին։ 

Մեր յեղափոխական դիմագիծը հետեւեալը 
տուած է մեր ժողովուրդին. 

Արդիւնք։ 
Արդիւնք եւ իրագործում, նպատակներու, 

որոնց ճամբով կարելի եղած է հայ ժողովուրդը 

իր խաւարէն հասցնելու երկու ազատ եւ անկախ 

հանրապետութիւններու, ինչպէս նաեւ՝ Ցեղաս-

պանութեան 100-ամեակի իր արդար պահանջ-

ներու գիտակից, ճամբաները ինկած բազմահա-
զար հայորդիներու ցոյցերով փշռուած՝ լրութեան 

պատը։ 
Խանասորը արդիւնք էր։ 

Մայիս 28-ի Առաջին Հանրապետութիւնը ար-

դիւնք էր։ 
Արցախի Հանրապետութեան ստեղծումը ար-

դիւնք էր։ 
Հայ Դատի լրութեան պատը փշռելը, իր բոլոր 

միջոցներով, արդիւնք էր։ 
Մնանք արդիւնքին եւ այս թող ըլլայ մեր այ-

սօրուայ օրինակը եւ միտքը, որ այս լեռներէն կը 

տանինք մեր հետ դէպի վար, դէպի մեր պայքարի 
դաշտը։ 

Արդիւնքը փորձենք կիրարել մեր կեանքին 
մէջ։ 

Շատ անգամ բաւարար չէ խանդավառու-

թիւնը։ 
Շատ անգամ բաւարար չէ միայն տքնաջան 

աշխատանքը։ 
Շատ անգամ բաւարար չէ նոյնինքն նիւթա-

կան հզօրութիւնը, երբ մեզմէ կը պակսի մեր 

նպատակները արդիւնքով չափելու հնարաւորու-
թիւնը։ 

Բաւարար չէ, երբ շատ անգամ կը գործենք մե-
քանիք, քառակուսի, աննպատակ ու ժողովուրդի 

բազկեռակէն ու պահանջքերէն հեռու։ 
Եւ եթէ կ՛ուզենք այս մշակոյթը, արդիւնքի՛ 

մշակոյթը, ներառել մեր կեանքէն ներս, պատե-

րազմական դաշտերէն հեռու, համապատասխան 
մեր գաղութի նպատակներուն եւ ծրագիրներուն, 

պէտք է կարենանք դրական կերպով պատաս-
խանել հետեւեալ հարցումներուն։ 

Մեր գաղութի կեանքին ու ձեռնարկներուն 

մասնակցութիւնը աւելի մե՞ծ է, քան առաջ։ 
Հայերէն լեզուն մեր խօսակցութեան լեզու՞ն է, 

քան առաջ։ 
Գաղութի կեանքը հետաքրքրակա՞ն ու զուար-

ճանալի՞ է։ 
Եթէ քրիստոնեայ ենք, աւելի հաւատացեա՞լ 

ենք, քան առաջ։ 

Հայկական մշակոյթով աւելի թրծուա՞ծ ենք, 
քան առաջ։ 

Կա՞յ մարզական մշակոյթ որ յառաջ կը քշուի 
մեր միութիւններուն կողմէ։ 

Քաղաքական մշակոյթ ու հոտառութիւն ու-

նի՞նք։ 
Կը ձգտի՞նք հաւաքական արդիւնքին։ 

Եթէ մեր գաղութի կեանքէն ներս, ներառենք 
ամէն ինչ արդիւնքով չափելու մշակոյթը եւ պա-

հենք զայն հաշուետուութեամբ եւ ճշմարտօրէն, 

այն ատեն կարելի կ՛ըլլայ իսկական արժեւորում 
մը տալ, թէ յառաջընթացի մէջ կը գտնուի՞նք, թէ 

ո՛չ։ 
Խանասորի Արշաւանքի՝ մեզի պարգեւած ար-

դիւնքին ունկնդիր, մենք ալ պատրաստ պէտք է 
ըլլանք, ներառելու արդիւնքի մշակոյթը եւ պար-

գեւելու հայկական աշխարհ մը գալիքներուն հա-

մար, որմէ ներս նոր սերունդը աւելի ուրախ եւ 
զուարթ պիտի զգայ եւ պիտի ուզէ գործել մեր 

կազմակերպութիւններուն, ինչպէս նաեւ՝ հա-
մայնքի հաստատութիւններուն մէջ, շարունակե-

լով բոլոր այն բարիքները, որոնք կը կարծենք 

կամ կը հաւատանք, որ ստեղծած ենք իրենց 
համար։ 

ՆՇՈՒԵՑԱՒ ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԻ 118-ԱՄԵԱԿԸ 

Այս տարի եւս, ըստ աւանդութեան, Յուլիսի վերջին Կիրակի օրը, 
Թրոտոսի լեռնաշղթայի «Փլաթանիա» զբօսավայրին մէջ տեղի ունե-
ցաւ Խանասորայ Արշաւանքի 118-ամեակը, կազմակերպուած ՀՅԴ 
Կիպրոսի Կոմիտէին եւ գործակից միութիւններու վարչութիւններուն 
կողմէ։ 

Յետմիջօրէի 4.00-ին, գործադրուեցաւ կարճ յայտագիր մը, որու 
ընթացքին հետեւեալ պատգամը փոխանցեց ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի 
ներկայացուցիչ Սիմոն Այնէճեան։  

«ԱՐԴԻՒՆՔԻ ՄՇԱԿՈՅԹԸ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍ» 

www.artsakank.com.cy 

 

Խմբագրին Սիւնակը 
 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ  ՍՓԻՒՌՔ 
 

Վերջին տարիներուն կը խօսուի Սփիւռքը 

կազմակերպելու եւ Սփիւռքի միասնական ձայ-

նը լսելի դարձնելու անհրաժեշտութեան մասին:  

Մեր ժողովուրդին մեծամասնութիւնը պայ-

մաններու բերմամբ կ՛ապրի աշխարհի չորս 

ծագերուն, կացութեան մը մէջ, զոր անուանած 

ենք «Սփիւռք», այսինքն՝ սփռուած, տարտըղ-

նըւած ու այլազան մշակոյթներու ազդեցու-

թեան ենթակայ հաւաքականութիւն մը:  

Սփիւռքը կազմակերպուած ամբողջութեան 

վերածելը դիւրին չէ, երբ նկատի ունենանք, որ 

Սփիւռքը բազմաշերտ ու բազմաբնոյթ իրակա-

նութիւն մըն է, ենթակայ՝ քաղաքական, տնտե-

սական, մշակութային ու ապահովական իրե-

րամերժ ու հակադիր բարդ խնդիրներու ազդե-

ցութեան:  

Կան նաեւ ներազգային խոչընդոտող ազ-

դակներ: Ունինք համայնքներ ու հայեր, որոնք 

ձուլուած ու անհետացած են. կան անոնք, որ 

ինքզինքնին միայն ծագումով հայ կը զգան. 

անոնք՝ որ հայ կը զգան, սակայն հայերէն չեն 

գիտեր. կայ նաեւ նօսրացող փոքր հատուած մը, 

որ կառչած կը մնայ հայ լեզուին ու մշակոյթին: 

Այս բոլորին զուգահեռ կան յարանուանական 

ճիւղաւորումներ, «քաղաքական» տարբերու-

թիւններ եւ անհատական փառասիրութիւններ, 

որոնք երբեմն նոյնիսկ պառակտած են հա-

մայնքները: 

Կազմակերպուած Սփիւռք ունենալու հա-

մար, նախ պէտք է կազմակերպուած համայնք-

ներ ունենանք: Առանց կազմակերպուած հա-

մայնքներ ունենալու անկարելի է ունենալ հա-

մասփիւռքեան ներկայացուածութիւն: 

Համայնքը պէտք է ունենայ մէկ գլուխ՝ ըն-

տըրեալ խորհուրդ մը, որ պիտի ներկայացնէ 

համայնքին ամբողջութիւնն ու անոր կամքը: 

Համայնքի անդամ պէտք է նկատուին բոլոր հա-

յերը անխտիր, նոյնիսկ անոնք որոնք ծագումով 

հայ չեն, սակայն ինքզինքնին համայնքին մաս 

կը նկատեն: Համայնքային խորհուրդը պէտք է 

ընտրուի համամասնական դրութեամբ, ապա-

հովելու համար համայնքի բոլոր հատուածնե-

րուն դերակատարութիւնը, եթէ անշուշտ նուա-

զագոյն շեմէ մը վեր գտնուի անոնց ստացած 

քուէներուն թիւը:  

Այս ընտրեալ մարմնին ի պաշտօնէ պէտք է 

միանան երկրին հայ երեսփոխաններն ու նա-

խարարները, եթէ կան: Ի պաշտօնէ պէտք է 

մասնակցին նաեւ հայ յարանուանութիւններուն 

ներկայացուցիչները, եթէ իրենց անդամներուն 

թիւը նուազագոյն շեմէն աւելի է: 

Հայկական համայնք մը այսպիսի մէկ, միակ 

ու ներկայացուցչական մարմինով մը օժտելու 

առաւելութիւնները ակներեւ են: Համայնքը 

կ՛ունենայ մէկ գլուխ, որ համայնքին անունով 

կը յարաբերի տեղական ու հայրենի պետու-

թիւններուն ու նաեւ այլ համայնքներու հետ: 

 Երբ Սփիւռքի համայնքները օժտուին այս-

պիսի մարմիններով, նկատառելի քայլ մը առ-

նուած կ՛ըլլայ դէպի համասփիւռքեան կարծիք 

ձեւաւորելու նպատակի իրականացումը: 

Սփիւռքի բոլոր համայնքներուն կողմէ կի-

րառելի սահմանադրութեան նախագիծի մը 

պատրաստութիւնն ու ներկայացումը պէտք է 

ստանձնեն Սփիւռքի մէջ գործող ազգային կու-

սակցութիւնները: 
 

Արթօ Դաւիթեան 
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Կիպրոս, 2015-ի՝ Համահայկական 6-րդ Ամառ-

նային Խաղերուն մասնակցեցաւ բազմանդամ 

պատուիրակութեամբ եւ իր կարողութեան սահ-
մաններէն անդին անցնելով, տուն բերաւ 8 մե-

տալ. 2 ոսկի, 5 արծաթ եւ 1 պրոնզ։ 
Ամիսներու ժրաջան աշխատանքէ ետք, թէ՛ 

կազմակերպական եւ թէ՛ վարժողութեան իմաս-
տով, Կիպրոսի երկու խումբերը, Նիկոսիա եւ 

Ստրովոլոս, պատուաբեր արդիւնքներ ձեռքբերին 

մետալներու համաշխարհային աղիւսակին վրայ։ 
Համահայկական Խաղերու Կիպրոսի Յանձ-

նախումբը ամիսներ շարունակ ժողովներ գումա-
րեց եւ ծրագրեց պատուիրակութեան ամենավեր-

ջին մանրամասնութիւնները, պատրաստելով 60-

է աւելի անհատներէ բաղկացած՝ մարզիկներու, 
պատասխանատուներու եւ համակիրներու 

պատուիրակութիւն մը։ 
Խաղերու բացման արարողութիւնը տեղի ու-

նեցաւ Օգոստոս 2-ին, որու ընթացքին կիպրա-

կան պատուիրակութիւնը տողանցեց տասնեակ 

քաղաքաներէ հայրենիք ժամանած եւ խաղերուն 

մասնակցող 6,215 մարզիկներու կարգին։ Մըր-

ցումները սկսան յաջորդ օրը եւ տեւեցին մինչեւ 
Օգոստոս 12։ Կիպրական պատուիրակութեան 

խումբերը մրցեցան ֆութսալի, լողի, կօլֆի, հեծե-
լարշաւի, հեռաձգութեան եւ ճատրակի մրցա-

շարքերուն մէջ։ 
Յատկանշական է, որ 14-ամեայ Մարի Սոմաք-

եան-Եորղիու արժանացաւ ընդամէնը 6 մետալի. 

1 ոսկի, 4 արծաթ եւ 1 պրոնզ, եւ ուշագրաւ ներ-
կայութիւն մը դարձաւ Համահայկական 6-րդ Խա-

ղերուն։ Այն աստիճան, որ ինք եւ իր ծնողքը, 
Եորղոս եւ Վիքի Եորղիու ընդունուեցան Հայաս-

տանի Հանրապետութեան Սպորտի Նախարարին 

կողմէ, իր գրասենակէն ներս։ 
Ճիմ Լիվի եւս խլեց ոսկի մետալ մը կօլֆի մըր-

ցումներուն մէջ, իսկ Արմանտօ Արխիմանտրի-
տիս արժանացաւ հեծելարշաւի արծաթ մետա-

լին։ Պատանի Արի Հապէշեան հրաձգութեան  

մէջ, հասնելով աւարտական փուլին, հանդիսա-
ցաւ սփիւռքի պատուիրակութիւններէն առաջին 

դիրքի վրայ։ 
Յատկանշական է նաեւ, որ Նիկոսիոյ խումբը 

մետալներու աղիւսակին վրայ հանդիսացաւ վե-
ցերորդ դիրքի վրայ։ 

«Արձագանգ» կը շնորհաւորէ բոլոր մարզիկ-

ները, մասնաւորաբար՝ մետալակիրները, ինչպէս 
նաեւ՝ Համահայկական Խաղերու Կիպրոսի 

Յանձնախումբի անդամները։ Յատուկ շնորհաւո-
րութիւններ նաեւ Համահայկական Խաղերու Կո-

միտէի անդամ Յարութ Թահմազեանին, որ առա-

ջին օրէն խանդավարութեամբ մօտեցաւ խաղե-
րուն եւ խրախուսեց մարզիկներուն եւ պատաս-

խանատուներուն։   

ՓՈՔՐԻԿ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԵԾ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ Փոքրիկ Նիկոսիան  
Գրաւեց Երեւանը 

 

Համահայկական 6-րդ խաղերը, որոնք տեղի 
ունեցան Օգոստոս 2-13 Երեւանի մէջ, առիթ ըն-

ծայեցին աշխարհասփիւռ հայերուն, որ մաս-
նակցին 17 տեսակի մարզախաղերու: Նիկո-

սիան, որ մինչեւ օրս մասնակցած է բոլոր խա-

ղերուն, այս անգամ եւս իր մասնակցութիւնը 
բերաւ 38 մարզիկներով եւ 7 մարզախաղերու 

մասնակցութեամբ: 
Նկատի ունենալով, որ Նիկոսիա երբէք որեւէ 

մետալի չէր տիրացած նախորդ 5 ամառնային 

խաղերուն, այս անգամ վերադարձաւ 8 մետա-
լով. 3 ոսկի, 5 արծաթ, 1 պրոնզ: Հրաշալի երե-

ւոյթ, երբ  նկատի ունենանք միւս երկիրներու 
պատուիրակութիւններուն թիւը՝ 300, 350, 800, 

որոնք չկրցան 2 մետալէ աւելի ստանալ: 

Անշուշտ Նիկոսիոյ հերոսուհին Մարի Եոր-
ղիու-Սոմաքեանն է, որ առանձինը 6 մետալ շա-

հեցաւ՝ 1 ոսկի, 4 արծաթ, 1 պրոնզ: Մարին, Հա-
մահայկական 6-րդ խաղերուն արժանացաւ Լա-

ւագոյն Մարզիկի տիտղոսին Իշխան Զաքարեա-
նէն ստանալով նուէրներ, իսկ Հայաստանի 

Սպորտի եւ երիտասարդութեան նախարարը 

զինք պատուեց որպէս հրաշալի մարզիկ: 

Մարիի կողքին ունեցանք նաեւ երկրորդ ոս-

կի մետալակիր մը՝ Ճիմ Լիվին, որ կոլֆի մրցա-
շարքին բաւական հետաքրքրական եւ դժուար 

մրցակցութենէ ետք գրաւեց առաջին դիրքը: 

Իսկ մեր վերջին մետալակիրը՝ Արմանտօ, 
հեծանիւի՝ ժամացոյցի դէմ մրցումին գրաւեց   

2-րդ դիրքը, պայքարելով արհեստավարժ մըր-
ցակիցներու դէմ: 

Այս բոլորը՝ որպէս տեղեկութիւն. Սակայն 

կայ աւելին. Նիկոսիան տիրացաւ նաեւ խաղե-
րու «Արդար Խաղի» բաժակին, ֆութսալի մէջ 

ցուցաբերած իր արդար խաղարկութեան հա-
մար: Այս բաժակը մեր բոլոր ջանքերուն եւ 

նախապէս մեր մարզիկներուն աշխատանքին 
եւ Համահայկական Խաղերու սկզբունքներուն 

հաւատարիմ մնալու արդիւնքն է: 

Պռա՛ւօ ձեզի, պռա՛ւօ Նիկոսիային, որ կրցաւ 
գրաւել Համայակական 6-րդ Խաղերու մեծ բե-

մը: 

Յարութ Թահմազեան 
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ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆ  
ԿԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԻ  

ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ  
«ՈՍԿԻ ՄԵՏԱԼ»ՈՎ 

Հայաստանի Հանրապետութեան՝ Յունաստա-
նի դեսպանութեան մէջ Յունիս 23-ին Կիպրոսի 

Նարեկ վարժարաններու հոգաբարձութեան ատե-
նապետ Վարդան Թաշճեան պարգեւատրուեցաւ 

Սփիւռքի նախարարութեան բարձրագոյն՝ «Ոսկի 
Մետալ»ով, հայապահպանութեան գործին մէջ 

ունեցած իր մեծ աւանդին համար։ 

Բացման խօսքին մէջ, դեսպան Գագիկ Ղալաչ-
եան նշեց, որ ի դէմս Թաշճեանի՝ Սփիւռքի նա-

խարարութեան բարձրագոյն պարգեւը կը գտնէ 
իր արժանի եւ լիիրաւ տիրոջը։ 

Վարդան Թաշճեան իր շնորհակալական խօս-

քին մէջ նշեց, որ ինքնութիւնը պահպանելու եւ 
իբրեւ հայ ապրելու ու գործելու պատգամը ժա-

ռանգած է Մեծ Եղեռնէն մազապուրծ փրկուած իր 
ծնողներէն, եւ իր կրթական ողջ գործունէութեան  

 

 

ընթացքին փորձած է զայն սերունդէ սերունդ փո-
խանցել Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստա-

տութեան, Նարեկ վարժարաններու, ինչպէս նա-

եւ՝ լիբանանեան դպրոցներու կամարներու ներ-
քեւ։ Իրեն բնորոշելով իբրեւ «կրթութեան եւ ար-

ւեստի խոնարհ մշակ»՝ պարոն Թաշճեան նշեց, 
որ պարգեւատրումը իրեն կը խրախուսէ, որ 

այսուհետեւ բազմապատկուած ջանքով եւ յանձ-
նառութեամբ շարունակէ ծառայել հայ ժողովուր-

դին եւ Հայրենիքին։ 

 
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳԻՐ՝  

ԵՂԲ. ՅԱՐՈՒԹ ԹԱՀՄԱԶԵԱՆԻՆ 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Օգոստոս 3-ին 

ընդունեց Համահայկական Ամառնային 6-րդ խա-

ղերու կազմակերպիչները, հովանաւորները եւ 
պատուաւոր հիւրերը: Նախագահի նստավայրին 

մէջ հիւրերուն ի պատիւ կայացած ընդունելու-
թենէն առաջ տեղի ունեցաւ պարգեւատրման 

արարողութիւն: 

Համահայկական Խաղերու կազմակերպու-
թեան գործին մէջ ներդրած նշանակալի աւանդի 

համար խումբ մը անձեր պարգեւատրուեցան 
Երախտագիտութեան մետալով, իսկ այլ խումբ 

մը անձեր՝ նախագահի շնորհակալագրով: 
Նկարին մէջ, Համահայկական Խաղերու Կոմի-

տէի՝ Կիպրոսի ներկայացուցիչ եղբ. Յարութ 

Թահմազեան նախագահէն կը ստանայ իր շնոր-
հակալագիրը: 

«Արի՛ Տուն»  
 
 

 

Ապրիլ 24, 1915: Ցեղասպանութեան հարիւ-
րամեակին առիթով հաւաքուած Ծիծեռնակա-

բերդի անմար կրակին շուրջ, եկանք ցոյց 
տալու ամբողջ աշխարհին մեր ուժը: 

Յաղթանակի օր էր, ոչ լացի՝ այլ յաղթանա-
կի, վերանորոգումի, միասնութեան, պահան-

ջատիրութեան: Հայը ցոյց տուաւ ամբողջ աշ-

խարհին, որ ԿԱՅ, ԿԸ ՄՆԱՅ եւ գիտէ կռուիլ ու 
յաղթել հայրենի հողին համար: 

Օտարներէն բնաւ յոյս չկայ, արդարութիւն 
չկայ, անոնք միայն իրենց շահը կը մտածեն: 

Միայն ուժն է որ կը յաղթէ ու թշնամին միայն 

մեր ուժէն է որ կը վախնայ: Եկէք բոլորս միա-
նանք մէկ բռունցք դառնանք եւ բանիւ ու գոր-

ծով օգնենք մեր քաջարի սահմանապահնե-
րուն, որովհետեւ հայկական յաղթական բա-

նակն է մեր միակ յոյսը: 
Օգնենք, որ մեր ափ մը հողը՝ մեր հայրե-

նիքը զօրանայ: Դրամի սիրոյն պէտք չէ լքել 

հայրենիքը: Թշնամիին ուզածն ալ այդ է՝ Հա-
յաստան առանց հայու: Սփիւռքահայը եւ ար-

տագաղթած հայը պէտք է վերադառնան հայ-
րենի տուն, որպէսզի Հայը ապրի հպարտ ու 

ազատ, երջանիկ ու խաղաղ, շինարար, ստեղ-

ծագործ՝ իր Միացեալ, Ազատ ու Անկախ Հա-
յաստանին մէջ իր դրօշով Եռագոյն: 

«Արի՛ Տուն»,  վերադարձի՛ր հայրենի Տուն: 

 

 

Յարգելի Խմբագիր, 
 
Պիտի խնդրէի որ ձեր թերթին մէջ տպէիք իմ 

ներփակ շնորհակալական նամակը, ուղղուած Հա-
մահայկական Խաղերու Կիպրոսի Յանձնախում-
բին: 

Այս առթիւ կը փափաքիմ նաեւ յայտնել մեր 
ընտանիքին ջերմ շնորհակալութիւնները բոլոր 
անոնց, որոնք անձամբ, հեռաձայնով եւ դիմագիր-
քով շնորհաւորեցին աղջկանս՝ Մարիին համահայ-
կական լողալու մրցումներուն բերած յաջողու-
թիւնը, մաղթելով սիրելի «Արձագանգ»ին յարա-
տեւութիւն: Ընդունեցէք 50 եւրոյի մեր համեստ 
նուէրը: 
 

Լառնաքա, 20 Օգոստոս 2015 
 

Համահայկական 6-րդ Խաղերու 

Կիպրահայ Յանձնախումբին 
Յարգարժան Տիարք, 
 

Հաճեցէք ընդունիլ ամուսնոյս՝ Եորղոյին, 

աղջկաս՝ Մարիին եւ իմ խորին շնորհակա-
լութիւնները եւ ազնիւ երախտագիտական 

զգացումները ազջկաս, համահայկական լողա-

լու մրցումներուն մասնակցելու ձեր հրաւէրին 
եւ յանձնարարութեան համար: 

Ի մասնաւորի կը փափաքինք մեր ջերմ 
շնորհակալութիւնները յայտնել Տիար Վարդգէս 

Մահտեսեանին եւ ատենապետ Տիար Յարութ 
Թահմազեանին, որոնց անչափելի գնահատան-

քով եւ ոգեւորող քաջալերանքով, Մարին լողա-

լու մրցումներուն, կիպրահայերուս բերաւ 6 մե-
տալներով պատուաբեր արդիւնք: 

Պատանի տարիքին այս եզակի երեւոյթը, 
մայր հայրենիքին ալ գորովագին շնորհաւո-

րանքը եւ քաջալերանքը, մղիչ ուժը եւ ուղե-

ցոյցը եղան իր ապագայի ծրագիրներու որոշու-
մին: 

Ինք ալ իր կարգին կը խոստանայ բծախըն-
դիր եւ յամառ յարատեւութեամբ շարունակել 

մարզուիլ, բարելաւելու իր լողալու կարողու-
թիւնները ապագայի հեռանկարներով: 

 

Յարգանքով՝ 

Վիքի Սոմաքեան-Եորղիու 

Յ. Անմահունի 

ՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆԻ ԿՐԿՆԱԿԻ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԹԻՒՆԸ 

Օգոստոս ամսուան ընթացքին, կիպրահայ 
համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս 

Մահտեսեանի Հայաստան եւ Արցախ այցելու-

թեան առիթով, Հայաստանի Հանրապետու-
թեան Ազգային Ժողովի նախագահ Գալուստ 

Սահակեան պարգեւատրած է զայն, Հայաստա-
նի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի Նա-

խագահի Մետալով։ Այս մէկը՝ պատուելու հա-

մար Կիպրահայ Ներկայացուցիչը, Կիպրոսի 
Ներկայացուցիչներու Տան մէջ Ցեղասպանու-

թիւններու ժխտումը քրէականացնող օրէնքի 
վաւերացման կապակցութեամբ իր ստանձնած 

նախաձեռնութեան եւ ջանքերուն համար:  
Վարդգէս Մահտեսեան, 14-18 Օգոստոս գըտ-

նըւեցաւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-

տութիւն։ Պետական ներկայացուցիչի Արցախ 
այցելութեան առիթով, Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի նախա-
գահ Աշոտ Ղուլեան, Վարդգէս Մահտեսեանին 

պարգեւեց Ղարաբաղեան Շարժումի Յուշամե-

տալը, Հանրապետութեան հանդէպ իր ցուցա-
բերած աջակցութեան եւ բոլորանուէր ջանքե-

րուն համար։ 

Կը վերսկսին Համազգայինի մշակութային երեկոները ... 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՅ 
Գրական եւ Գեղարուեստական բաժիններով 

Չորեքշաբթի, 18 Նոյեմբեր 2015 ժամը 20:00 
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Օգոստոս 17-էն 23 երկարող շաբթուան ըն-

թացքին, ՀՅԴ Կիպրոսի Երիտասարդական Մի-
ութեան Վարիչ Մարմինը կազմակերպեց իր տա-

րեկան պատանեկան-երիտասարդական բանա-
կումը, որ տեղի ունեցաւ Թրոտոսի՝ Արենուշներու 

բանակավայրին մէջ, «Կը Յիշեմ եւ կը Պա-

հանջեմ» բնաբանով։ 
Մասնակցեցան Նիկոսիայէն, Լառնաքայէն, 

Լիմասոլէն եւ Պաֆոսէն 42 երկսեռ պատանիներ 
եւ երիտասարդներ, առաւել՝ 6 հոգինոց խմբա-

պետական կազմ եւ 2  պատասխանատու ընկեր-
ներ՝  ընկ. Սիմոն Այնէճեան եւ ընկ. Նարեկ Դա-

ւիթեան, որոնք լիաժամ հետեւեցան բանակումի 

աշխատանքներուն: Այս տարի խոհանոցի պար-
տականութիւնը ստանձնած էին ընկերուհիներ 

Լուիզ Այնէճեանը եւ Մարինէ Դաւիթեանը, որոնց 
իր օգնութիւնը բերաւ նաեւ Էւանթիա Սարգիս-

եանը:  

Բանակումի մասնակիցները երկուշաբթի 
առաւօտ հաւաքուեցան ՀՄԸՄ-ՀԵՄ ակումբ եւ 

հանրակարգով մեկնեցան բանակավայր, ուր ան-
միջապէս գործադրութեան դրուեցաւ յայտագիրը, 

որ ըստ սովորականին, կը ներփակէր դաստի-
արակչական ծրագիր, ինքնապաշտպանութեան 

մարզանքներու վարժողութիւն, գիշերային ար-

շաւներ, պահակութեան դրութիւն, զարգացման 
մրցումներ եւ պտոյտներ։  

Այս տարուայ բանակումին յատուկ աշխա-
տանքը սակայն, բանակումի առօրեան ներկա-

յացնող տեսաերիզի պատրաստութիւնն էր, որ 

ամբողջութեամբ իրագործուեցաւ բանակող երի-
տասարդներուն ու պատանիներուն կողմէ: 

Բանակումի վերջին օրը, Կիրակի 23 Օգոստո-
սին, պաշտօնական առօրեայ յայտագրի աւար-

տին, ծնողներ եւ համակիրներ սկսան հաւաքուիլ 

բանակավայր, ներկայ գտնուելու եզրափակիչ 
յայտագրի գործադրութեան, որ սկսաւ ինքնա-

պաշտպանական եւ այլ մարզանքներու ցուցադ-
րութեամբ։ Ապա ներկաները անցան ճաշարան, 

ուր վայելեցին խոհանոցի պատասխանատու-
ներուն կողմէ պատրաստուած համադամ ճաշեր։ 

Բանակումը պաշտօնապէս աւարտեցաւ դրօ-

շակի վերջին արարողութեամբ, որու ընթացքին 
պատանիներ յեղափոխական երգերով ելոյթ 

ունեցան եւ խօսք առաւ ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի 
ներկայացուցիչ ընկ. Սիմոն Այնէճեան, որ նախ 

շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր ծնողներուն, 

որոնք իրենց զաւակները անգամ մը եւս վստա-
հած էին բանակումի պատասխանատուներուն 

եւ յիշեցուց բոլորին, որ բանակումի միակ նպա-
տակն է հայ պատանին հայ մեծցնելը։  

Փակումը կատարուեցաւ բոլոր ներկաներուն 
կողմէ կատարուած միասնութեան շուրջպարով, 

որու  աւարտին  ՀՅԴ  քայլերգի երգեցողութեամբ  

 

եւ յատուկ արարողութեամբ, 

վերջին անգամ ըլլալով, վար 

առնուեցան եօթ օրերու ընթաց-
քին ծածանած՝ Կիպրոսի եւ Հա-

յաստանի Հանրապետութիւննե-
րուն, ինչպէս նաեւ՝ ՀՅԴ դրօշ-

ները։ 

Բանակողները ուրախ եւ մի-
եւնոյն ժամանակ՝ յուզիչ մթնո-

լորտի մը մէջ հեռացան բանա-
կավայրէն, գալիք տարի, յա-

ջորդ կազմակերպուելիք բանա-

կումին անպայման նորէն հան-
դիպելու խոստումով…։ 

ՀՅԴ ԿԵՄՀՅԴ ԿԵՄ--Ի 27Ի 27--ՐԴ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄՐԴ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄ  
“Կը Յիշեմ եւ կը Պահանջեմ” 
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Նկարներ՝ Բանակումի առօրեայէն ... 
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Յունիս 24-27, ՀՄԸՄ-ի ՀԵՄ Սկաուտական 77-

րդ Խումբը կազմակերպեց իր առաջին տարեկան 
բանակումը, որ կը կրէր «Անմոռուկ» անուանու-

մը, քանի որ ան տեղի կ՛ունենար Հայոց Ցեղաս-

պանութեան 100-ամեակի տարուան ընթացքին։ 
Բանակումին մասնակցեցան 35 սկաուտներ եւ 

արենուշներ, ինչպէս նաեւ 4 խմբապետներ։ 
Բանակումը տեղի ունեցաւ Թրոտոսի լեռնա-

շըղթայի «Փլաթանիա» Սկաուտական բանակա-
վայրին մէջ։ 

Բանակողները մասնակցեցան արշաւներու, 

պտոյտներու, խաղերու, մարզանքի, ինչպէս նա-
եւ՝ դաստիարակչական ծրագրի։ 

Բանակումի վերջին գիշերը, տեղի ունեցաւ 
խառոյկահանդէս, որուն ներկայ գտնուեցան նա-

եւ բանակողներու ծնողները։ Ներկայ էր նաեւ 

Կիպրոսի Սկաուտական Ֆետերասիոնի ներկա-
յացուցիչը, որ իր խօսքը ուղղեց ներկաներուն, 

շնորհաւորելով բանակումը կազմակերպողները 

եւ խոստանալով զօրավիգ կանգնիլ ՀՄԸՄ-ի ՀԵՄ 
Սկաուտական 77-րդ Խումբին։ 

ԿԻՊՐԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ 
Կ՛ԱՋԱԿՑԻ ԱՐՑԱԽԻ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ 

ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի 

Կիպրոսի տեղական մարմնի նախաձեռնութեամբ 
եւ ֆինանսաւորումով, համակարգչային լսա-

րաններ հիմնուեցան Արցախի Քարվաճառի շրջա-
նի հինգ համայնքային դպրոցներու մէջ` իւրա-

քանչիւրին նուիրաբերելով վեց համակարգիչ եւ 

անհրաժեշտ կահոյք: Իսկ սենեակները վերանո-
րոգուեցան պետական միջոցներով: 

Ձեռնարկէն օգտուող դպրոցներն են Քարվա-
ճառ քաղաքի Վ. Սարոյեանի անուան, Նոր Վերին 

Շէն գյուղի Ջ. Ջլավեանի անուան, Նոր Բրաջուր 

գիւղի Ս. Էրումեանների անուան, Նոր Գետաշէն 
գիւղի Վ. Նազարեանի անուան, Եղեգնուտ գիւղի 

Պ. Ղեւոնդեանի անուան միջնակարգ դպրոցները, 
շուրջ 300 աշակերտներով:  

Եղեգնուտ համայնքի դպրոցի տնօրէն Ժորա 

Սարգսեանի խօսքով` երիտասարդներու կեանքը 
այսօր առանց համակարգիչի դժուար է պատկե-

րացնել, յատկապէս ուսման ոլորտին մէջ: 
Հիմնադրամի Կիպրոսի տեղական մարմնի 

ատենապետ Սեպուհ Դաւիթեան ուրախ է, որ 
իրենց փոքրաթիւ համայնքը նոյնպէս կրցաւ 

օժանդակել արցախցի պատանիներուն. «Վստահ 

եմ, որ խնամքով կը գործածեն մեր նուէրները եւ 
կը խորացնեն իրենց համակարգչային գիտելիք-

ները եւ հմտութիւնները», ըսաւ ան: 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ 
 

Տէր եւ Տկն. Լեւոն Գազանճեան եւ զա-
ւակները շնորհակալութիւն կը յայտնեն բո-
լոր անոնց, որոնք անձամբ, հեռաձայնով 
կամ փոխան ծաղկեպսակի նուիրատըւու-
թեամբ մասնակցեցան իրենց մօր եւ մեծ 
մօր՝ 

 
Մաքրուհի Գազանճեանի 

 
 

մահուան սուգին, բաժնելով իրենց վիշտը: 

 

ՊԱՐՈՒՍՈՅՑ ԳՈԳՕ ՔԵԼԷՇԵԱՆ ԿԸ ՍՏԱՆՁՆԷ «ՍԻՓԱՆ»Ի 

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ 
 

Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» Մասնաճիւղի վար-

չութիւնը հաճոյքով կը յայտարարէ, թէ 2015-16 տարե-

շրջանին` Համազգայինի «Սիփան» Պարախումբին պարու-

սոյցը պիտի ըլլայ լիբանանահայ ծանօթ պարուսոյց ԳՈԳՕ 

ՔԵԼէՇԵԱՆը: 

Գոգօն մեր պարախումբին հետ կարճ տեւողութեամբ 

աշխատած է նաեւ անցեալին, ու հակառակ աննպաստ 

պայմաններուն, յաջողութեամբ լրացուցած իր առաքելու-

թիւնը, գոհունակութիւն պատճառելով վարչութեան, ինչ-

պէս նաեւ պարախումբի անդամներուն: 

Վստահ ենք որ ԳՈԳՕ ՔԵԼԷՇԵԱՆի ղեկավարութեամբ 

մեր «Սիփան» Պարախումբը նորանոր յաջողութիւններ պի-

տի ունենայ, եւ կը հրաւիրենք պարախումբի բոլոր անդամ-

ները խանդավառութեամբ վերսկսելու աշխատանքը, պա-

րախումբի յանձնախումբի պատասխանատուութեան տակ:  

Կոչ կ՛ուղղենք նաեւ բոլոր անոնց որ կ՛ուզեն նոր միանալ «Սիփան» Պարախումբին, 

կապ պահեն Պարախումբի Յանձնախումբի անդամներուն հետ՝ Ճորճ Թորոսեան 

(99 329965), Ալիսիա Ոսկանեան (97 797399), Վազգէն Սահակեան (99 911116): 

ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ  
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ 
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ԼՈՒԾՈՒՄ ԽԱՉԲԱՌ ԹԻՒ 51-Ի 

 

 
 

ԱՐՁԱԳԱՆԳ-ԻՆ 
 

Եորղոս, Վիքի Սոմաքեան      €50 
 

ՀՕՄ-Ի ԿԻՊՐՈՍԻ “ՍՕՍԷ” ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ 
 

Ողբ. Լիլի Մկրտիչեանի մահուան առթիւ 
փոխան ծաղկեպսակի 
Նայիրի Մուրատեան եւ զաւակներ     €20 

Եւա Այնէճեան          20 

Արթօ, Վերա Դաւիթեան         20 
 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ԻՆ 
 

Ողբ. Պօղոս Մահտեսեանի մահուան առթիւ 
փոխան ծաղկեպսակի 
Նայիրի Մըրհեժ-Տէր Առաքելեան     €50 

Պետրոս, Հերմինէ Չերչեան (Լոնտոն)      30 

Մուշեղ, Աննիկ Դուրեան        30 
Յարութիւն Անմահունի         10 
 

Ողբ. Մարի Գասպարեանի մահուան առթիւ 
փոխան ծաղկեպսակի 
Յարութիւն Անմահունի       €10 

 

Ողբ. Մանուէլ Գույումճեանի մահուան 
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Յակոբ, Շողիկ Գազանճեան      €50 

Յարութիւն Անմահունի         10 
 

Ողբ. Լիլի Մկրտիչեանի մահուան առթիւ 
փոխան ծաղկեպսակի 
Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան      €20 
 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ Խաղավայրի  Ֆոնտին  (Ցանկ 4) 
ΟΠΑΠ                       €3000 

Յարօ, Լինա Գույումճեան               300 
Յակոբ Թոգադլեան (Քանատա)                  $300 

Վիգէն Խորոզեան (Քանատա)                     $300 
Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան                       200 

Կարպիս Ֆերահեան                        200 

Մարտիկ Կոստանեան                        100 
Տոքթ. Գրիգոր Սիմամոնեան                        50 

Սեւակ, Սարին Կիւրիւնլեան                        50 
Avis Nicolaides                          40 

Վաչէ Թունճիկեան                 30 

Արի Հապէշեան                          20 
Եսայի Մազմանեան                 10 
 

ԼԱՌՆԱՔԱՅԻ ՀԱՅ ԱԿՈՒՄԲԻՆ 
 

Ողբ. Աբիկ Գարաօղլանեանի մահուան 
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի 
Միհրան, Ժաքլին Պոյաճեան      €20 

Տիգրան, Ատելինա Պոյաճեան        20 
Օննիկ, Ռիթա Ենովքեան        20 

Անի Ենովքեան          20 
 

ÜàôÆð²îàôàôÂÆôÜ 

 

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 
1. Բուն օրինակ - հսկայ, վիթխարի. 

2. Ակռայ - բաց կապոյտ - անձնական դերանուն 
(հակ.) - 5001՝ այբուբենի տառերով (հակ.). 

3. Հողի մէջ փորուած խոր տեղ - ոչխարի բուրդ 
կտրուած եւ մաքրուած (հակ.) - անասունի ձայն 

հանել. 

4. Պոչ - լոկ. 
5. Ճերմակ - 4400՝ այբուբենի տառերով - աղբիւր. 

6. Քրիստոնէութիւնը զէնքով պաշտպանող Մի-
ջին Դարի զօրական - թագաւորութիւն. 

7. Ոսկի, ոսկեթել - այժմ.  
8. Բաւարարութիւն չգտած, գանգատող - ստա-

մոքսի սուր ցաւ (հակ.) - Արեւմտեան Հայաստա-

նի նահանգներէն. 
9. Ծովով երթեւեկելու միջոց (հակ.) - աչքի 

լուսանցող ակ - ձայնաշարի 6-րդ ձայնանիշը. 
10. Ականջի զարդ - ստացական դերանուն - զար-

նել, ծեծել կաթը. 

11. Երամ - գաւաթ -անձնական դերանուն (հակ.). 
12. Արագածոտնի ամենամեծ քաղաքը - աքաղա-

ղի որքի ճանկ. 
13. Մուրճ - զօդ, յօդ - չէ, բնաւ - կրկնուած բաղա-

ձայններ. 

14. Առարկայ (հակ.) - զինուորական աստիճանա-
ւոր - դիակ. 

15. Յափշտակել - տարի մը անունը (հակ.): 
 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ 
1. Պետութեան մը տարբեր ինքնութիւն ունեցող 

մաս, շրջան - ՀՅԴ պաշտօնաթերթ. 

2. Լեցուն, հասուն - թունաւոր օձ - 1500՝ այբու-
բենի տառերով (հակ.). 

3. Ճանկաւոր երկաթ, զոր ծովու յատակը կ՛իջեց-
նեն՝ նաւը անշարժացնելու համար - փեսային 

եղբայրը. 
4. Տարի - Աստուծմէ տրուած պատուէր, ուղեգիծ. 

5. Սակաւ, նուազ - թիւ, գումար - յոգնակերտ 

մասնիկ (հակ.). 
6. Պէս, որպէս - երգուելի քերթուած - տարի 

(հակ.) - թել փաթթելու ձեռային գործիք. 
7. Նուշի, կաղինի նման իւղոտ պտուղ - կրկնը-

ւած բաղաձայն գիրեր. 

8. Կարմիր, բոսոր (հակ.) - այրող - հոս. 
9. Ուրախ - սարսափ (հակ.) - կրկնուած գիրեր. 

10. Անխելք, անիմաստ - տուրք, հարկ. 
11. Ժառանգութեան մը իրաւասու - գործողու-

թիւն ընող բժիշկ. 
12. Ձայնարկութիւն՝ ցաւի ճիչ - անձ, որ պաշտօն 

ունի սպաննելու, խափանելու. 

13. 430՝ այբուբենի տառերով (հակ.) - նախկին - 
գիրի մը անունը. 

14. Վախ, սարսափ (հակ.) - նշան, բիծ. 
15. Քեռիի բուն անունն ու մականունը: 

  

Ê²â´²è 
ԹԻՒ 52  
Պատրաստեց 

Մարինէ ØՄանուշեան 

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ 
1. Խորհրդարան - բաց 
2. Ագի - ռա - դալարիք 
3. Զոհ - ախ - հարս 
4. Արա - ճմթկել 
5. Վրան - ինք - են 
6. Կթոտ - մար 
7. Ահ - աւագ - ծխալ 
8. Լա - այս - արի 
9. Ասր - պճեղ - ծակ 
10. Նոր - ամ - ահա - իմ 
11. Թէյ - լի - աղ - եւ 
12. Ապ - էգ 
13. Պպ - առասպել 
14. Էակ - ամլանալ 
15. Րտ - կցել - իրան: 
 

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ 
1. Խիզախ - գլան - ափ 
2. Ոգոր - ասուպ 
3. Հովահար - րր - պար 
4. Աա - թէպէտ 
5. Ելակ - մէգ 
6. Դա - ենթասպայ - անկ 
7. Առիթ - ու - եռոց 
8. Կատարեալ 
9. Ադամ - սալ 
10. Նախճիր - մպ 
11. Ան - հայելի 
12. Բահ - քմծիծաղ - լար 
13. Արագ - ան 
14. Ցիր - եռանկիւն - ան 
15. Քսան - եմ - ալ: 

 

 
 

22 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 20:30 

Կիպրոսի Սիմֆոնիք Նուագախումբի ելոյթ 

Ղեկ.՝ մաէստրօ Հայկ Իւթիւճեանի 
“Պալիա Իլեկտրիկի” Մշակ. Կեդրոն, Պաֆոս 

100-ամեակի Կիպրոսի Յանձնախումբ 
 

23 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 20:30 
Կիպրոսի Սիմֆոնիք Նուագախումբի ելոյթ 

Ղեկ.՝ մաէստրօ Հայկ Իւթիւճեանի 
Պալլաս սրահ, Նիկոսիա 

100-ամեակի Կիպրոսի Յանձնախումբ 
 

25 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 13:00 
Աշնանային Ճաշ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ 
ՀՕՄ-ի “Սօսէ” Մասնաճիւղ 
 

18 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 20:00 

Մշակութային երեկոյ, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ 
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ 
 

27-30 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 

Արեւմտահայաստանի նկարներու 
Ցուցահանդէս 

Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ 
 

06 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  
Ուտելիքի Պազար - Տօնավաճառ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ 

ՀՕՄ-ի “Սօսէ” Մասնաճիւղ 

úð²îºîð 

 

 

 

 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՀԱՅՈՑ ԿԻՊՐՈՍԻ 
 

Սիրելի հաւատացեալներ, 
 

Երկու կիրակի օրեր, փոխան  քարոզի, սուրբ պատարագի աւարտին, հետեւեալները տե-
ղի պիտի ունենան Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին Մայր Եկեղեցւոյ մէջ.- 

Կիրակի, 20 Սեպտեմբեր 2015, 14-21 Օգոստոս Նարեկ Արքեպիսկոպոսի Իրան այցելու-
թեան մասին տպաւորութիւններ: Սրբազան Հօր զեկոյցէն ետք խօսք պիտ առնէ Իրանի Իս-
լամական Հանրապետութեան Դեսպան՝ Դոկտ. Ռիզա Զապիպ: 

Կիրակի 25 Հոկտեմբեր 2015, Հայկական Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առոիւ Ապրիլ 
2015-ին Ս. Էջմիածնի մէջ կատարուած սրբադասման մասին տպաւորութիւններ: Սրբազան 
Հօր զեկոյցէն ետք խօսք պիտի առնէ Ապրիլին Երեւանի մէջ Փաստաբաններու Խորհրդա-
ժողովին մասնակցած փաստաբանուհի Նայիրի Տէր Առաքելեան: 
 
13 Սեպտեմբեր 2015                         Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 



24  ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ                                        ՅՈՒԼԻՍ-ՕԳՈՍՏՈՍ 2015    ԱՐՁԱԳԱՆԳ 

 

 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  
100-ΑԱՄԵԱԿԻ ԿԻՊՐՈՍԻ ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ 
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻՆ ԿՈՂՄԷ 2015-Ի  
ՀԱՄԱՐ ԾՐԱԳՐՈՒԱԾ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ 
 
22 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ, ԵՇ, 20:30 – «Պալիա Իլեկտրիկի» Մշակ. կեդր., Պաֆոս 
23 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ, ՈՒՐ, 20:30 – «Փալլաս» սրահ, Նիկոսիա 
 

Հայկական եւ եւրոպական դասական երաժշտական երեկոյ, ձօնուած՝ Հայ-
կական Ցեղասպանութեան 100-ամեակին, կատարողութեամբ Կիպրոսի Սիմ-
ֆոնիկ Նուագախումբին եւ ղեկավարութեամբ կիպրահայ տաղանդաշատ 
խմբավար Հայկ Իւթիւճեանի: Յայտագիր՝ Ռիչարտ Սթրաուս եւ Կոմիտաս: 

ԿԱՐԵՒՈՐ ԱԶԴ 
 

Ինչպէս արդէն յայտարարուած է, Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի 
Ոգեկոչման Կիպրոսի Յանձնախումբի նախաձեռնութեամբ եւ Նիկոսիոյ Համալ-

սարանի գործակցութեամբ պատրաստութեան մէջ կը գտնուի երկլեզու (յունա-

րէն-անգլերէն) հատոր մը, որ պիտի պարփակէ 1914-1923 թուականներուն յոյն 
կիպրական մամուլին մէջ լոյս տեսած հայկական ցեղասպանութեան վե-

րաբերեալ 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 նուա-

զագոյնը հազար եւրոյի գումար մը: 

Մեկենասներուն անունները արձանագրուած պիտի ըլլան լաթակազմ ու 
շքեղ 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 


