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Մարդու իրաւանց եւրոպական դատարանին մէջ
15 Հոկտեմբերին հրապարակուած վճիռը «Փերինչեք
ընդդէմ Զուիցերիա» գործով, քննարկումներու երկար
հանգրուան մը կը յուշէ, որովհետեւ անիկա ունի քանի մը երես։
Դատարանը թէեւ որոշում տուած է առ այն, որ Զըւիցերիոյ մէջ խախտած են Փերինչեքի ազատ արտայայտուելու իրաւունքները, սակայն միաժամանակ իր
վճիռին մէջ ընդգրկած է շարք մը կարեւոր դրոյթներ,
որոնք դատաքննութեան ընթացքին ներկայացուած
էին որպէս երրորդ կողմ հանդէս եկող Հայաստանի
ներկայացուցիչներուն կողմէ:
Յատկանշական է, որ վճիռին մէջ կասկածի տակ
չէ դրուած Հայոց Ցեղասպանութեան իրողութիւնը.
«Դատարանը կ՛ընդգծէ, որ լիազօրուած չէ պարզելու,
որ Օսմանեան կայսրութեան մէջ հայ ժողովուրդին
կոտորածներն ու զանգուածային տեղահանութիւնները կարելի՞ է բնորոշել իբրեւ «ցեղասպանութիւն»,
քանի որ, ի տարբերութիւն միջազգային քրէական
դատարաններու, նման իրաւական որոշումներ կայացնելու լիազօրութիւն չունի»:
Նշենք, որ ՄԻԵԴ-ի վերին պալատի 17 դատաւորներէն եօթն դէմ քուէարկեց Փերինչեքի խօսքի ազատութեան ի նպաստ արձակուած վճիռին։ Անոնցմէ
մէկն էր պալատի գլխաւոր դատաւորը՝ Տին Սփիլման։
Վճիռին դէմ հրապարակած իրենց յայտարարութեան մէջ, 7 դատաւորները շեշտեցին, թէ կասկած
չկայ, որ հայերու ջարդերն ու տեղահանութիւնը համազօր են ցեղասպանութեան՝ աելցնելով, թէ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը հաստատուած պատմական իրականութիւն մըն է։
«Ուրանալը բացայայտին ուրացումն է։ Բայց հարցը այս չէ հոս։ Հոս պատմական իրականութեան հաստատում կամ 1915-ի իրադարձութեան օրինական

սահմանում կատարելու պարտականութիւն չէ դըրւած մեր վրայ, այլ այն, թէ պետութիւն մը կրնա՞յ քրէական յանցանք նկատել ցեղասպանութեան ենթարկըւած ժողովուրդի մը պատմութեան անարգանքը»,
գրած են դատաւորները՝ անմիջապէս պատասխանելով. «Մեր կարծիքով՝ անշո՛ւշտ կարելի է»։
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Ապա անոնք բացատրած են, թէ Փերինչեքի
«Ինծի համար մեծ պատիւ էր Հայաստանը
գլխաւոր նպատակն էր անարգել ամբողջ ժողո- ներկայացնել այս գործին մէջ: Համոզուած եմ, որ
վուրդ մը՝ միաժամանակ փորձելով արդարացնել հայերը հիմնականօրէն չեն մտահոգուիր ՓերինՕսմանեան կայսրութիւնը։
չեքի հնչեցուցած արտայայտութիւններով: Հայերուն շատ աւելի սրտամօտ է Հռոմի պապին ու«Ինծի Համար Մեծ Պատիւ Է Այս Գործին ղերձը, որուն մէջ յստակնօրէն կը նշուի Հայոց Ցեղասպանութեան մասին: Միացեալ ՆահանգնեՄէջ Հայաստանը Ներկայացնելը». Ամալ
րու նախագահ Պարաք Օպաման եւս, մինչեւ երՔլունի
կիրի ղեկի ստանձնումը, կը կիրարկէր Հայոց Ցեղասպանութիւն եզրը: Ես զգացուած եմ, որ դեր
ունեցած եմ այս գործին մէջ», յայտնած է Քլունի:

Յայտարարութիւն՝ Մարդկային Իրաւանց
Եւրոպական Դատարանի Որոշման
Մասին

«Փերինչեք՝ ընդդէմ Զուիցերիա» գործով ՄԻԵԴ-ի վճիռը արձանագրեց, որ Հայոց Ցեղասպանութիւնը պատմական անառարկելի իրողութիւն
է, ինչ որ հայութեան համար յաղթանակ է:
Աղմկայարոյց գործով վճիռի հրապարակումէն
ետք, Հանրային հեռատեսիլի «Առաջին Լրատըւական» ծառայութեան հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին այս հաստատումը կատարած է իբրեւ
երրորդ կողմ գործին մէջ ներգրաւուած Հայաստանի ներկայացուցիչ Ամալ Քլունի:
«Թուրքիան կրնայ շարունակել այդ իրողութեան ժխտումը, բայց այս որոշումէն ետք անոնք
այլեւս չեն կրնար վկայակոչել Մարդու իրաւունքներու եւրոպական դատարանի ստորին պալատի
վճիռը», ըսած է Քլունին:
Փաստաբանին համաձայն՝ թրքական ժխտողականութիւնը անհեռանկարային է, կը դանդաղեցնէ այդ երկրի հանրութեան առողջացումը եւ
կը բարդացնէ հաշտութիւնը:

Հրատարակութիւն ՀՅԴ Ազատամարտ
Երիտասարդական Կեդրոնի
Վարիչ Խմբագիր
Դաւիթեան Արթօ
Խմբագիրներ
Այնէճեան Վահան, Գազանճեան Յակոբ
Աշխատակիցներ
Դաւիթեան Նարեկ, Մանուշեան Մարինէ
Էջադրում
Դաւիթեան Արթօ
Կայքէջ
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«Դատարանը բաց կը ձգէ այն կարելիութիւնը,
որ անհատ մը դատապարտուի Ցեղասպանութեան ուրացման համար՝ որոշ պարագաներու:
Դատարանը արձանագրեց, որ սխալ էր Փերինչեքը քրէական հետապնդումի ենթարկել, քանի
որ Զուիցերիոյ մէջ պատմական հարցեր չկային,
ինչպէս նաեւ՝ բարձր կիրքեր չկային (հայերու եւ
թուրքերու միջեւ): Կարելի է եզրակացնել, ուրեմըն, որ հայերու եւ թուրքերու միջեւ եթէ լարուած
իրավիճակ ստեղծուի՝ ուրացման պատճառով,
ապա Ցեղասպանութեան ուրացումը կարելի է
քրէականացնել»:

Փերինչեքի Գործով Հայաստանի
Կառավարութեան Պահանջներուն
Գոհացում Տրուած Է
Հայաստանի Գլխաւոր դատախազութիւնը
հանդէս եկած է յայտարարութեամբ մը՝ «Փերինչեք՝ ընդդէմ Զուիցերիա» գործով Մարդկային
իրաւանց եւրոպական դատարանի վճիռին մասին։ Յայտարարութեան մէջ նշուած է, որ գործին
մասնակցելով երրորդ կողմի կարգավիճակով՝
Հայաստանի Հանրապետութիւնը կ՛ակնկալէր, որ
Եւրոպական դատարանի վճիռէն բացառուէին ձեւակերպումներ, որոնք կրնային որեւէ ձեւով կասկածի տակ առնել Հայոց Ցեղասպանութեան
փաստը:

Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանը (ՄԻԵԴ) Հինգշաբթի, 15 Հոկտեմբերին «Փերինչեք՝ ընդդէմ Զուիցերիա» հայցին շուրջ կայացուց
իր վճիռը, ուր նշեց, թէ թուրք ազգայնական Տողու Փերինչեքի խօսքի ազատութիւնը կաշկանդումի ենթարկուած է, երբ ան Հայկական Ցեղասպանութիւնը ուրացող յայտարարութիւններ կատարած է Զուիցերիոյ մէջ։
Յունուար 2015-ին, Եւրոպական դատարանի
վերին պալատը հարցը վերանայման ենթարկած
էր՝ Զուիցերիոյ դիմումին ընթացք տալով: Այդ
դատին վճիռը տրուեցաւ այսօր: Հայաստան դատին կը մասնակցէր իբրեւ երրորդ հետաքրքրուող
կողմ՝ ներկայացուելով միջազգային իրաւաբաններ Ճեֆրի Ռոպերթսոնի եւ Ամալ Քլունիի, ինչպէս նաեւ՝ Հայաստանի Ընդհանուր դատախազ
Գէորգ Կոստանեանի կողմէ:
Այսօր առաւօտեան կարճ նիստին ընթացքին
տրուած որոշումը հայկական կողմին համար
կարեւոր է՝ քանի մը կէտերով, որոնցմէ ամենակարեւորը այն է, որ դատարանը բեկանեց նախորդ դատարանին այն կէտը, ուր համեմատական մը կը դրուէր Հայկական Ցեղասպանութեան
եւ Հրէական Ողջակիզման միջեւ: Ստորին պալատի իրաւասութիւնները չեն արտօներ նման ակնարկ-որոշում մը կատարել:
Շատ կարեւոր կէտ մը, որ նաեւ նշուեցաւ այսօրուան որոշումին մէջ, այն է, թէ հայ ժողովուրդի արժանապատուութեան եւ ցաւին հետ ոչ ոք
խաղալու իրաւունք ունի: Դատարանի որոշումին
համաձայն՝ Եւրոպայի տարածքին գտնուող հայութիւնը արժանապատիւ կեանքի իրաւունք ունի՝ առանց որեւէ մէկ ցեղապաշտ կամ այլ բռնութիւններու: Ռոպերթսոն նշեց, որ այս օրը Հայաստանի եւ հայութեան համար կարեւոր օր մըն է,
որովհետեւ Թուրքիոյ օրէնսդրութեան թիւ 301
յօդուածը նաեւ լուսարձակի տակ կ՛առնուի եւ
պէ՛տք է ջնջուի, եթէ Թուրքիա կ՛ուզէ եւրոպական ընտանիքին անդամ դառնալ:
Կարեւոր է նշել նաեւ, որ այսօրուան որոշումը
կը վերաբերի Փերինչեքի խօսքերուն՝ Զուիցերիոյ
մէջ, սակայն հարցականի տակ չ՛առներ Հայկական Ցեղասպանութեան իրողութիւնը, եւ յետագային ուրացման որեւէ փորձ օրէնսդրօրէն կըրնա՛յ քրէական ըլլալ:
Որոշումին մասին ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ Դատի
յանձնախումբի նախագահ Գասպար Կարապետեան հետեւեալը ըսաւ.

Յայտարարութեան մէջ ըսուած է.
«Այսօր հրապարակած վճռում Եւրոպական
դատարանը նշեց, որ այս գործով դատարանի
խնդիրը չի որոշելու՝ արդեօք Օսմանեան կայսրութիւնում 1915թ. հայ ժողովրդի նկատմամբ
կատարուած զանգուածային կոտորածներն ու
տեղահանումները կարո՞ղ են որակուել Ցեղասպանութիւն՝ միջազգային իրաւունքում այդ հասկացութեանը տրուած բովանդակութեան տեսանկիւնից: Այնուհետեւ, դատարանի մեծ պալատը
սահմանեց, որ Եւրոպական դատարանը չունի
որեւէ իրաւասութիւն՝ անելու իրաւական յայտարարութիւններ այս հարցի վերաբերեալ՝ անկախ
նրանից, թէ որ տեսանկիւնից է դա արւում:
Դատարանը վճռում նաեւ արձանագրեց, որ
հայերն ունեն իրենց եւ իրենց նախնիների արժանապատուութեան նկատմամբ յարգանքի իրաւունք, այդ թւում՝ այն շրջանակներում, որն
առնչւում է Ցեղասպանութեան հետեւանքով վընաս կրած հայկական համայնքի ինքնութեանը:
Դատարանը նաեւ դրանով արձանագրեց, որ հայերի այդ համոզմունքները եւ դրա հետ
կապուած՝ նրանց արժանապատուութիւնը ենթակայ են պաշտպանութեան կոնվենցիոն չափանիշների շրջանակներում: Եւ վերջապէս, Փերինչեքի հետ կապուած կոնկրետ գործով Եւրոպական դատարանը սահմանեց, որ նրան քրէական
պատասխանատուութեան ենթարկելը ոչ թէ ընդհանրապէս հակասում է Եւրոպական դատարանի
նախադէպային իրաւունքին, այլ արձանագրեց,
որ Փերինչեքի նկատմամբ սխալ է կիրառուել
շուէյցարական օրէնքը: Այսինքն՝ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ժխտելը քրէականացնելը եւ դրա
համար քրէական պատասխանատուութեան ենթարկելը համարուել է իրաւաչափ, որը, սակայն,
պէտք է արուի բացառապէս Եւրոպական կոնվենցիայի (Ուխտի-խմբ.) շրջանակներում: Արդիւնքում, Հայաստանի կառավարութեան՝ Եւրոպական դատարան ներկայացուած բոլոր պահանջները բաւարարուեցին»:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
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«ԽԱՄԱՃԻԿՆԵՐԻ ԹԱՏՐՈՆ ՉԷ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԸ»
«Զուիցերիա ընդդէմ Փերինչեք»ի դատին վերաբերեալ Մարդու իրաւունքներու եւրոպական
դատարանի Մեծ պալատի «սողոմոնեան որոշումը» կը մեկնաբանէ ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, Հայ
Դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի
պատասխանատու Կիրօ Մանոյեանը։
Հարցազրոյցը վարեց՝ ԼԻԼԻԹ ՊՕՂՈՍԵԱՆը:
ԼԻԼԻԹ ՊՕՂՈՍԵԱՆ.- ՄԻԵԴ Վերին պալատի
վճիռն իրօ՞ք «ամբողջութեամբ բաւարարում է»
հայկական կողմի ակնկալիքները, ինչպէս նըշւած է գլխաւոր դատախազութեան յայտարարութեան մէջ:
ԿԻՐՕ ՄԱՆՈՅԵԱՆ - Հայաստանի գլխաւոր դատախազութիւնն այս վճռին անդրադարձել է
զուտ Հայաստանի պահանջների տեսանկիւնից:
Իսկ Հայաստանի պահանջը վերաբերում էր բաառապէս Հայոց Ցեղասպանութեան հետ կապւած նախորդ՝ Ստորին պալատի վճռի մէջ տեղ
գտած թերութիւնները վերացնելուն: Դրանով դատարանը, ըստ էութեան, հարցականի տակ էր
դրել Հայոց Ցեղասպանութեան փաստը:
Հիմա Մեծ պալատն ասում է՝ նախ, մեզ ոչ ոք
չի դիմել այդ հարցով, երկրորդ՝ մենք նման գնահատականներ տալու լիազօրութիւն չունենք. Միջազգային քրէական դատարանները կարող են
այդ հարցով զբաղուել՝ դա մեր գործը չէ: Այս
իմաստով, այո, Հայաստանի պահանջը 100 տոկոսով բաւարարուել է:
Միւս ուշագրաւ հանգամանքն այն է, որ դատարանը չի ասում՝ Հայոց Ցեղասպանութիւնը
քրէականացնող Շուէյցարիայի օրէնքը սխալ է.
արձանագրում է, որ օրէնքն այս դէպքում ճիշդ չի
կիրառուել: Սա նշանակում է, որ այլ պայմաններում՝ եթէ Փերինչեքն այլ նպատակ հետապընդեր (դատարանն արձանագրել էր, որ Փերինչեքը հայատեացութիւն քարոզելու, հայերի
նկատմամբ ատելութիւն սերմանելու նպատակով
չի արել այդ յայտարարութիւնը), նրան կարելի
էր եւ պատասխանատուութեան ենթարկել: Սա
կարեւոր է, որովհետեւ չնայած Թուրքիայի արտգործնախարարութիւնը յայտարարում է, թէ սա
մէկընդմիշտ փակում է «այսպէս կոչուած Հայոց
Ցեղասպանութեան» ժխտումը քրէականացնելու
ճանապարհը, իրականում այդպէս չէ:

յայտարարութիւնն ինքնին արդէն հայատեացութիւն սերմանող դրսեւորում է՝ առնուազն Թուրքիայի պարագայում այդպէս է:
Մենք համամիտ ենք ՄԻԵԴ-ի 7 դատաւորների
կարծիքին, որ սա երկչոտ որոշում է, բայց այդքանով հանդերձ՝ այդ վճիռը չի փակում Հայոց
Ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող
օրէնքների ընդունման հարցը: Հակառակը, նոյնիսկ յուշում է, թէ ինչ քայլեր պէտք է ձեռնարկենք, ինչ աշխատանքներ տանենք, ինչ մօտեցումներ ցուցաբերենք, որպէսզի յետագայում
նման փաստի առաջ չկանգնենք:
Այսինքն՝ նման օրէնքներ որդեգրելիս հաշուի
առնենք նաեւ այս տեսակէտները, եւ ոչ միայն
այս՝ նոյն Ֆրանսիայի Սահմանադրական խորհըրդի որոշման հիմնաւորումը: Սա՝ մէկ: Երկրորդ՝ նման օրէնքների հիման վրայ դատական
գործեր յարուցելիս հաշուի առնենք նաեւ Շուէյցարիայի կողմից օրէնքի կիրառման թերացումները, որ ի յայտ եկան այս դատավարութեան
ժամանակ, եւ ըստ այդմ առաջ շարժուենք:
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տա՞հ էք, որ այս նախադէպը վարակիչ չի դառնայ թուրքերի համար:
Սա ֆուտբոլի խաղ չէ, որ 2-1, 1-0 հաշուով մէկը յաղթի, միւսը կորցնի: Աւելի քան 100 էջանոց
փաստաթուղթ է, որը չի կարող նրբերանգներ
չունենալ: Մի բառով ասել՝ Փերինչեքը յաղթեց,
մենք էլ մխիթարւում ենք նրբերանգներով,
կարծում եմ՝ ճիշդ չէ:
Դատարանն արձանագրել է, որ Փերինչեքին
այս դէպքում չպէտք էր պատժել, բայց… Այդ բայցը մնացած 100 էջի մէջ է, եւ չի կարելի դա
անտեսել: Աւելին՝ այս վճիռը հիմք է տալիս այլ
պետութիւնների եւս՝ նման օրէնքներ որդեգրելու
եւ Փերինչեքի ու իր նմանների դէմ շատ աւելի
ճիշդ ձեւով գործ յարուցելու այլ պետութիւններում, որտեղ կան նման օրէնքներ: Այսինքն՝
այնպէս չէ, թէ կարող են մտքով անցածն ասել ու
մնալ անպատիժ:
Աւելի լաւ որոշում կարո՞ղ էր լինել: Ի հարկէ:
Բայց, կարծում եմ, սա մեզ հնարաւորութիւն է
տալիս աւելի լաւ բանաձեւուած օրէնքներով
առաջ տանելու քրէականացման գործընթացը:

Մենք Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտումը
քրէականացնող օրէնք էլ չունենք:
Առանձին օրէնք չունենք, բայց Քրէական օրէնըսգրքում ունենք դրոյթ ընդհանրապէս ցեղասպանութիւնների, մարդկութեան դէմ յանցագործութիւնների վերաբերեալ: Այս վճիռը մեզ էլ է վերաբերում, որովհետեւ մենք Եւրախորհրդի անդամ երկիր ենք եւ ենթարկւում ենք Եւրոպական
դատարանի վճիռներին:
Շուէյցարիան, օրինակ, երէկ յայտարարեց, որ
իրեն 6 ամիս է պէտք՝ ուսումնասիրելու այդ վճիռը եւ տեսնելու՝ արդեօք, իր օրէնքի կամ օրէնքի
կիրառման հետ կապուած պէ՞տք է փոփոխութիւններ կատարուեն, որովհետեւ բաւական ծաւալուն փաստաթուղթ է, որի իւրաքանչիւր պարԻնչպէ՞ս կը մեկնաբանէք Թուրքիայի արտ- բերութիւն իրաւական արժէք ունի:
գործնախարարութեան յայտարարութիւնը, թէ
Մեծ պալատի որոշումը քարտ-բլանշ է՝ միջազԱւանդական հարց. ՄԻԵԴ վճիռը քաղաքագային բոլոր հարթակներում վիճարկելու Հայոց
կա՞ն էր, թէ իրաւական:
Ցեղասպանութեան փաստը:
Երէկ ծիծաղելի մեկնաբանութիւններ եղան՝
Իրենք ուղղակի խեղաթիւրել են դատարանի
որ
սա Հայաստանի «արեւելեան ընտրութեան»
վճիռը՝ աւելի շուտ յղում անելով նախորդ վճռին,
որտեղ ասւում էր, որ հարցը պատմական ուսում- հետեւանքն է. եթէ Եւրասիական Տնտեսական
նասիրութիւնների կարիք ունի: Վերին դատարա- Միութիւն չմտնէինք, այլ որոշում կ՛ընդունուէր:
նի վճռում նման բան չի գրուած. գրուած է՝ մենք Սա ուղղակի անլուրջ է: Ի հարկէ, եւրոպական
2015թ. դէպքերը Ցեղասպանութիւն որակել-չո- դատարանը քաղաքականացուած է՝ այստեղ երկու կարծիք չի կարող լինել: Մասնաւորապէս Հարակելու լիազօրութիւն չունենք, եւ վերջ:
յաստանի եւ Ադրբեջանի վերաբերեալ որոշումԱյնուամենայնիւ չէ՞ք կարծում, որ այդ վճիՄենք նշում ենք ինչ որ նրբերանգներ, որոնք ներում փորձում են հաւասարակշռութիւն պահռը եւրոպական միւս երկրներին կը ստիպի աւեորոշ
չափով բաւարարում են նաեւ հայկական պանել, նոյն օրը հրապարակել եւ այլն, բայց դա
լի զգուշաւոր լինել նման օրէնքներ ընդունեկողմին,
բայց փաստն այն է, որ Փերինչեքը մեծ խամաճիկների տեղ չէ, որ պատուէրով որոշումլիս:
հաշուով,
կարելի է ասել, շահել է դատը: Վըս- ներ ընդունուեն:
Ճիշդ է, այն երկրները, որոնք չեն ուզում Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող օրէնք որդեգրել, կարող են այս վճիռը որպէս
ՄԱԿ-Ի ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 9-Ն ՀՌՉԱԿԵՑ
պատրուակ օգտագործել, բայց ընդամէնը՝ որպէս
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ԶՈՀԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐ
պատրուակ: Մեծ պալատը չի ասում՝ նման օրէնք
չի կարելի ընդունել, թէեւ շարունակում է տարբեՄԱԿի Ընդհանուր ժողովը Սեպտեմրակում դնել Հոլոքոստի եւ Հայոց Ցեղասպաբեր 11-ին որդեգրեց նոր բանաձեւ մը՝
նութեան ժխտումը քրէականացնող օրէնքների
Դեկտեմբեր 9-ն հռչակելով ցեղասպամիջեւ: Բայց ո՛չ այն հիմնաւորմամբ, որ Ստորին
նութիւններու զոհերու յիշատակի ոգեպալատն էր բերել՝ ասելով, թէ Հոլոքոստը, ի
կոչման միջազգային օր. այս մասին
տարբերութիւն Հայոց Ցեղասպանութեան, դակը հաղորդէ globalr2p.org կայքը։
տարանով հաստատուած փաստ է: Ասում է՝ դա
Այս կապակցութեամբ, «Պաշտպաչէ խնդիրը, այլ այն ազդեցութիւնը, որ ժխտոնութեան համար պատասխանատըւուղականութիւնը կարող է ունենալ յատկապէս այն
թիւն համաշխարհային կեդրոն»ը (Gloերկրներում, որտեղ մարդկութեան դէմ ոճիրներ
bal Centre for the Responsibility to Proեն գործուել:
tect) առանձնայատուկ շնորհակալաՄիւս կարեւոր հանգամանքն այն է, որ դատական խօսք յղած է Հայաստանի Հանրանը խօսում է Մարդու իրաւունքների եւրոպարապետութեան՝ բանաձեւի որդեգրման
կան կոնվենցիայի մէկ այլ կէտի՝ ժողովրդի արգործին մէջ անոր ունեցած մեծ ներժանապատիւ ապրելու իրաւունքի մասին, նեդըրումին համար:
րառեալ յիշողութիւնը, եւ ասում է՝ մենք փորձել
Կը նշուի, որ 2014 եւ 2015 թուականներուն, րենիցայի, Պոսնիոյ եւ Հերցեկովինայի ցեղասենք հաւասարակշիռ վճիռ արձակել, գտնել այդ
միջազգային ընտանիքը ոգեկոչած է նախորդ պանութիւններու զոհերուն յիշատակը:
երկու յօդուածների՝ արժանապատիւ ապրելու
դարուն կատարուած ամէնէն սոսկալի ոճիրնեԱղբիւրը կը մանրամասնէ, որ ՄԱԿ-ի Ընդհաիրաւունքը եւ խօսքի ազատութիւնն ամրագրող
րուն՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ, Աուշ- նուր ժողովին որդեգրած բանաձեւին հիմնական
յօդուածների «ոսկէ միջինը»:
վիցի ազատագրման 70-րդ, իսկ Քամպոտիոյ նպատակն է յիշել անցեալին գործուած սարսաԻ հարկէ, մեզ համար ընդունելի չէ այդ «հաԿարմիր խմերներու իրագործած սպանդի 40-րդ փելի ոճիրները՝ յետագային անոնց կրկնութիւնը
ւասարակշիռ» մօտեցումը, որովհետեւ իրակաամեակները, ինչպէս նաեւ՝ Ռուանտայի, Սրեպ- կանխարգիլելու համար:
նում անտեսւում է այն փաստը, որ Փերինչեքի

4 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
85 ՔՈՆԿՐԵՍԱԿԱՆՆԵՐ ԱՐՑԱԽԻ
ՄԷՋ ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ
ԿՈՉ Կ՛ԸՆԵՆ

ՍԵՊՏ.-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2015 ԱՐՁԱԳԱՆԳ
պէս կոչուած «ընտրութիւնները» որեւէ կերպով
չեն կանխորոշեր Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը եւ հակամարտութեան
խաղաղ ու երկարաժամկէտ կարգաւորման միտող բանակցութիւններու արդիւնքները»:

ՔՈՆԿՐԵՍԱԿԱՆՆԵՐ ՇԻՖ, ՌՈՅՍ
ԵՒ ԷՆԿԸԼ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ
ԲՌՆԱՐԱՐՔՆԵՐԸ ԴԱՏԱՊԱՐՏԵԼՈՒ
ԿՈՉ Կ՛ԸՆԵՆ

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ առաջնորդութեամբ Ներկայացուցիչներու տան Արտաքին յարաբերութեանց
յանձնախումբի ատենապետ Էտ Ռոյսի եւ նոյն
յանձնախումբի բարձրաստիճան անդամ Էլիըթ
Էնկըլի, մօտաւորապէս 85 քոնկրեսականներ, ներառեալ՝ Ներկայացուցիչներու տան Ռազմական
սպասարկութեանց, Յատկացումներու եւ Լրաքաղութեան յանձնախումբերէն բարձրաստիճան
անդամներ, կոչ ըրած են Միացեալ Նահանգներու
նախագահին, որ խաղաղութեան ի նպաստ յըստակ քայլերու դիմէ, Արցախի, Հայաստանի եւ
Ատրպէյճանի սահմաններուն վրայ բռնարարքները անյապաղ կասեցնելու նպատակով։
Անցեալ ամիս Էտ Ռոյս եւ Էլիըթ Էնկըլ դիմած
էին Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց
նախարարութեան եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբակի
ամերիկացի համանախագահ Ճէյմզ Ուորլիքին՝
պահանջելով անոնցմէ, որ հայկական եւ ատըրպէյճանական շփման գիծին վրայ տեղի ունեցած
բռնարարքներուն հակադարձելու ընթացքին՝
«արհեստական հաւասարութիւն» չդնեն հայկական եւ ատրպէյճանական կողմերու վերաբերմունքին միջեւ:
85 քոնկրեսականները յոյժ մտահոգիչ համարած են յարձակումներուն աճը՝ շեշտելով, որ Արցախի տագնապին խաղաղ լուծում մը գտնելու
համար կենսական է հետեւեալ 3 քայլերուն որդեգրումը.
- Արձակազէններու հեռացումը շփման գիծէն.
- Յարձակումներու պատասխանատուն բացայայտելու նպաստող սարքերու տեղադրում՝
ԵԱՀԿ-ի կողմէ.
- ԵԱՀԿ-ի յաւելեալ դէտերու տեղադրում, զինադադարի խախտումները կասկեցնելու նպատակով։
Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը դրուատեց քոնկրեսականներու այս քայլը։ Հայաստան
եւ Արցախ արդէն իսկ համաձայն են այս քայլերուն, սակայն Պաքու կը շարունակէ ընդդիմանալ
անոնց։

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբը կը
տեղեկացնէ, թէ Ներկայացուցիչներու
տան
անդամներ Էտըմ Շիֆ,
Էտ Ռոյս եւ Էլիըթ Էնկըլ
դիմած են Միացեալ
Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբակի ամերիկացի
համանախագահ Ճէյմզ Ուորլիքին՝ պահանջելով
անոնցմէ, որ հայկական ուժերու եւ Ատրպէյճանի
սահմանին վրայ տեղի ունեցած բռնարարքներուն հակադարձելու ընթացքին «արհեստական
հաւասարութիւն» չդնեն հայկական եւ ատրպէյճանական կողմերու վերաբերմունքին միջեւ։
Քոնկրեսականները յոյժ մտահոգիչ համարած
են ատրպէյճանական կողմի յարձակումներուն
աճը՝ շեշտելով, որ Արցախի տագնապին խաղաղ
լուծում մը գտնելու ջանքերուն համար նպաստաւոր պիտի չըլլայ ատրպէյճանական կողմի
յարձակումներուն եւ սպառնալիքնքերուն անտեսումը։ Այս պատճառով ալ, անոնք շեշտած են, թէ
Ատրպէյճանի բռնարարքները պէտք է յստակօրէն եւ խստօրէն դատապարտուին, անոնց շարունակութիւնը կանխարգիլելու նպատակով։
Էտ Ռոյս եւ Էլիըթ Էնկըլ նաեւ ստորագրութիւններ կը հաւաքեն այլ քոնկրեսականներէ՝
նոյն նպատակով Ուորլիքին ուղղուելիք նամակի
մը համար։

ԿԸ ՅՈՒՍԱՆՔ, ՈՐ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԸ
ՀԱՆԴԻՊԻՆ ՄԻՆՉԵՒ ՏԱՐԵՎԵՐՋ.
ՈՒՈՐԼԻՔ

Այս տարուան ընթացքին ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբակը յաջողած է յառաջընթաց արձանագրել
ղարաբաղեան
տագնապին վերաբերող
համապարփակ
համաձայնագիրի կարգ
մը տարրերուն շուրջ՝
միաժամանակ նուաՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ ԿԸ ՃԱՆՉՆԱՅ
զեցնելով լարուածութիւնը շփման գիծին վրայ.
ԱՐՑԱԽԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹԵԱՆ ԴԵՐԸ՝ ԻՐ ատրպէյճանական «Թրենտ» լրատու գործակաԱՊԱԳԱՆ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻՆ ՄԷՋ լութեան հետ զրոյցի մը ընթացքին այս մասին
յայտնած է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբակի ամերիկացի
Սեպտեմբեր 11-ին,
համանախագահ Ճէյմզ Ուորլիք:
Միացեալ ՆահանգնեԱն նաեւ նշած է, որ համանախագահները անրու արտաքին գործոց
համբերութեամբ
կը սպասեն ՄԱԿ-ի Ընդհանուր
նախարարութեան
ժողովին
ընթացքին
Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի
բանբեր Ճան Քըրպի
արտաքին
գործոց
նախարարներու
հանդիպուպատասխանելով Սեպմին՝
երկու
երկիրներու
նախագահներուն
հանդիտեմբեր 13-ին Արցախի
պումը
նախապատրաստելու
նպատակով:
մէջ կայանալիք տեղա«Յոյս ունինք, որ նախագահները համաձայնին
կան ինքնակառավարհանդիպիլ մինչեւ տարեվերջ», ըսած է դիւանաման
մարմ իններու
ընտրութիւններուն մասին հարցումի մը՝ յայ- գէտը:
տարարած է, թէ հակամարտութեան ամբողջական կարգաւորման ծիրէն ներս, Ուաշինկթըն կը
Ð³Û Î»³ÝùÇ »õ ÏÇåñ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ
ճանչնայ Արցախի բնակչութեան դերը՝ իր ապաÉáõñ»ñáõÝª Ñ³Û»ñ¿Ýáí Ï³Ù ³Ý·É»ñ¿Ýáí
գան որոշելու հարցին մէջ:
Ñ»ï»õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³Ûó»É»ó¿ù
Մամլոյ ասուլիսին ընթացքին, ան աւելցուցած
է. «Սակայն, Միացեալ Նահանգները Լեռնային
§²ñÓ³·³Ý·¦Ç Ï³Ûù¿çÁª
Ղարաբաղը չի ճանչնար որպէս անկախ, ինքնիշխան պետութիւն: Մենք չենք ճանչնար Սեպտեմբեր 13-ի այսպէս կոչուած՝ ընտրութիւններուն
արդիւնքները: Մենք նաեւ կ՛ընդգծենք, որ այս-
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ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼՔԻ
ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ
ՀԱԼԱԾԱՆՔԸ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ
ՆԿԱՏՈՂ ԲԱՆԱՁԵՒ
«Սի.-Էն.Էս.» կայքը
կը հաղորդէ, որ քոնկրեսականներ Աննա Էշու,
Ճեֆ Ֆորթենպերի եւ 4
այլ քոնկրեսականներ
Ներկայացուցիչներու
տան ներկայացուցած
են բանաձեւ մը՝ պահանջելով Միջին Արեւելքի մէջ քրիստոնեաներուն եւ կրօնական այլ փոքրամասնութիւններուն
դէմ «Իսլամական պետութեան» կողմէ գործուող
արարքները ցեղասպանութիւն կոչել:
«Բանաձեւի նախագիծը կոչ կ՛ուղղէ Միջին
Արեւելքի մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւնները
ցեղասպանութիւն անուանելու: Ցեղասպանութիւն, որովհետեւ քրիստոնէական հնադարեան
համայնքները իսկապէս կ՛ոչնչացուին. այնտեղ
կան մեծ թիւով այլ հաւատացեալներ՝ կրօնական
տարբեր շերտերէ, որոնք եւս կը տուժեն միւսներուն հետ», նշած է Էշու՝ ընդգծելով, որ ժամանակն է իրերը իրենց անուններով կոչելու:
Քոնկրեսական Ֆորթենպերի իր կարգին նշած
է, որ Միջին Արեւելքի քրիստոնեաները ներկայիս
ցրուած են ամբողջ շրջանին մէջ: «Հնադարեան
հաւատքը կոտրուած է, ծեծուած է, կը մահանայ… Ասիկա ցեղասպանութի՛ւն է: Միջազգային
ընտանիքը պէտք է վերջ տայ այս իրավիճակին
վերաբերեալ գայթակղութիւն եղող լռութեան:
Քրիստոնեաները, եզիտիներն ու միւս կրօնական
փոքրամասնութիւնները ունին բոլոր իրաւունքները՝ մնալու իրենց հնադարեան հայրենիքին
մէջ», նշած է ան:

ԴՈԿՏ. ԹԻՒՐԷՔԵԱՆ՝
ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾՈՑ
ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց
նախարարութիւնը տեղեկացուցած է, թէ Սեպտեմբեր 8-ին արտաքին
գործոց նախարարի գիտական եւ արհեստագիտական հարցերու
խորհրդական նշանակւած է դոկտ. Վան Թիւրէքեանը։
Թիւրէքեան թոռնիկն է Հայոց Ցեղասպանութիւնը վերապրողներու եւ զաւակը՝ յայտնի գիտնական դոկտ. Քարլ Թիւրէքեանի, որ մահացաւ
2013-ին։
Դոկտ. Վան Թիւրէքեան նախապէս Գիտութեան յառաջացման ամերիկեան միութեան
(AAAS) միջազգային հարցերու գլխաւոր պատասխանատուն էր, ինչպէս նաեւ՝ նոյն միութեան
Գիտական դիւանագիտութեան կեդրոնի վարիչը։
Այդ հանգամանքներով, ան նպաստած է երկիրներու միջեւ կամուրջներ հաստատելու ջանքերուն՝ ի մի բերելով անոնց գիտական ծրագիրները։
Ան անցեալին եւս Միացեալ Նահանգներու
արտաքին գործոց նախարարութեան մէջ աշխատած է իբրեւ համաշխարհային հարցերով փոխնախարարի օգնական եւ խորհրդատու։
Դոկտ. Վան Թիւրէքեան իր 14 տարիներու փորձառութեամբ խորհուրդներ պիտի տայ արտաքին
գործոց նախարարին եւ տնտեսական աճի, ուժանիւթի ու կենսոլորտի հարցերով արտաքին գործոց փոխնախարարին, յատկապէս՝ երկրի արտաքին քաղաքականութեան վրայ ազդեցութիւն
ունեցող կենսոլորտի, գիտութեան, արհեստագիտութեան եւ առողջապահական հարցերու կապակցութեամբ։
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ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՍՐԵԼՈՒ
ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԵՐԸ
ԿԸ ՎՏԱՆԳԵՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԸ.
Ս. ՍԱՐԳՍԵԱՆ

Աշխատանքային այցելութեամբ Տաճիկիստան
գտնուող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգըսեան 15 Սեպտեմբերին Տուշանպէի մէջ մասնակցած է Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագիրի կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ) Հաւաքական անվտանգութեան խորհուրդի նստաշրջանին:
Նիստէն ետք նախագահ Սերժ Սարգսեան,
Տաճիկիստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոն եւ
ՀԱՊԿ-ի Ընդհանուր քարտուղար Նիքոլայ Պորտիւժա հանդիպում ունեցած են լրատուամիջոցներուն հետ եւ ներկայացուցած ժողովին արդիւնքները։
Նախագահ Սարգսեան դիտել տուած է, որ
քննարկուած են դեկտեմբերեան նստաշրջանի
որոշումներու գործադրութիւնն ու յառաջիկայ
տարուան ծրագիրները: Անոր համաձայն՝ Հայաստան Տաճիկիստանէն ստացաւ ՀԱՊԿ-ի նախագահութեան հերթափոխը:
Նախագահ Սարգսեան ներկայացուցած է յառաջիկայ տարուան ընթացքին Հայաստանի նախագահութեան առաջնահերթութիւնները.
«ՀԱՊԿ հաւաքական ներուժի մեծացում՝ համաձայն Կազմակերպութեան օրէնսդրութեան եւ
ժառանգորդութեան
սկզբունքի
հիման
վրայ: ՀԱՊԿ գործունէութեան հայեցակարգային
հիմքերի եւ ճգնաժամային արձագանգման համակարգի յետագայ զարգացում: Արտաքին քաղաքականութեան համակարգման կատարելագործման եւ այլ միջազգային կազմակերպութիւնների հետ համագործակցութեան զարգացման
հարցերը: ՀԱՊԿ համակարգի ուժերի ու միջոցների կառավարման համակարգի յետագայ կատարելագործում, խաղաղապահ ներուժի մեծացում, ռազմատեխնիկական եւ ռազմատնտեսական համագործակցութեան խորացում, տարանցման եւ տեղափոխման լոգիստիկ բաղկացուցչի
օպտիմալացում:
Մենք մտադիր ենք կենտրոնանալ միջազգային ահաբեկչութեանը եւ ծայրահեղականութեանը, նէոֆաշիզմի, շովինիզմի եւ այլատեացութեան այլ ձեւերի դրսեւորումներին համատեղ
հակազդման հարցերի վրայ: Այս համատեքստում կարեւոր նշանակութիւն ենք տալիս նաեւ
կիբերանվտանգութեան ոլորտում համատեղ
ուժերի ակտիւացմանը», եզրափակած է նախագահ Սարգսեան:

ՄՈՍԿՈՒԱ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԵՐՈՒՆ
ԿՈՉ Կ՛ՈՒՂՂԷ ՀՐԱԺԱՐԵԼՈՒ
ՈՒԺԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԷՆ

Մոսկուա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կողմերուն կոչ ուղղած է հրաժարելու
ուժի կիրառումէն եւ քաղաքական կամք դրսեւորելու՝ փոխըմբռնման հասնելու համար: Այդ մասին յայտարարած է Ռուսիոյ արտաքին գործոց
նախարարութեան պաշտօնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա:
«Ցաւօք, քաղաքական երկխօսութեան վերսկսումը կը դժուարանայ՝ հակամարտութեան գօտիին վրայ իրավիճակի սրման պատճառով, զոհերու թիւի աճով, զոհեր՝ նաեւ խաղաղ բնակիչներէն: Մենք կը կարծենք, որ հակամարտութեան
հետագայ սրումը անթոյլատրելի է: Մենք կողմերուն կոչ կ՛ուղղենք ջանք թափելու ու քաղաքական կամք դրսեւորելու՝ անհրաժեշտ փոխըմբըռնումի հասնելու համար», ըսած է ան:
Զախարովայի խօսքով՝ Լեռնային Ղարաբաղի
խնդիրը մանրամասնօրէն քննարկուած է այս
տարուան Ապրիլ-Մայիսին, Հայաստանի ու Ատըրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներու
Մոսկուա այցերուն ընթացքին:
«Անիկա կը հանդիսանայ Սերկէյ Լաւրովի եւ
անոր արտերկրեայ գործընկերներուն շփման թեմաներէն մէկը: Մենք կ՛աշխատինք այդ ուղղութեամբ եւ սերտօրէն կը համագործակցինք ԱՄՆ-ի
ու Ֆրանսայի հետ: Վերջերս, ՄԱԿ-ի Ընդհանուր
ժողովի 70-րդ նստաշրջանի ծիրէն ներս, Ռուսիոյ
արտաքին գործոց նախարարը հանդիպած է
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներուն
հետ եւ քննարկած հակամարտութեան կարգաւորման, ինչպէս նաեւ այս ամիս համանախագահներուն՝ տարածաշրջան այցելութեան
առնչուող հարցեր», ըսած է ան:

ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԱԾ Է
ՀԱՄԱՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐՈՒՆ
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ՊԻՏԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՄ ԶՕՐԱՎԻԳ
ԿԱՆԳՆԻԼ ՀԱՅ ԴԱՏԻՆ.
ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Հոկտեմբեր 19-ին, Արամ Ա. կաթողիկոս Աթէնքի մէջ հանդիպում ունեցաւ Յունաստանի նախագահ Փրոքոփիս Փաւլոբուլոսի հետ,
կ՛ընկերակցութեամբ Յունաստանի թեմի առաջնորդ Խորէն արք. Տողրամաճեանի եւ Ազգային
վարչութեան ատենապետ Արա Մանկոյեանի:
Վեհափառը ողջունեց յունական պետութեան
կազմակերպած համագումարը՝ «Կրօններու ու
մշակոյթներու խաղաղ գոյակցութիւնը Միջին
Արեւելքէն ներս» խորագիրով: Վեհափառը յիշեցուց, թէ տարի մը առաջ ինք առաջարկած էր, որ
Յունաստանի պետութիւնը նման նախաձեռնութեան մը դիմէ՝ շեշտելով Արեւելքը Արեւմուտքին
կամրջող Յունաստանի կարեւոր տեղն ու դերը:
Արամ Ա. կաթողիկոս գնահատեց Յունաստանի նախագահը, որ միշտ նեցուկ կանգնած է Հայ
Դատին եւ այսօր, իբրեւ նախագահ, կը շարունակէ նոյն կեցուածքը:
Նախագահ Փաւլոբուլոս յայտնեց, թէ ինք յարգանք ունի հայ ժողովուրդին ու անոր արդար
Դատին նկատմամբ եւ վստահեցուց, թէ պիտի
շարունակէ զօրավիգ կանգնիլ Հայ Դատին:
Նախագահը նաեւ դրուատիքով խօսեցաւ Յունաստանի հայ գաղութին մասին, որ իր կարեւոր
ներդրումը կը բերէ երկրի բարգաւաճման ու զարգացման գործին:

«ՄԵՆՔ ՀԱՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ԿԵՐՊՈՎ
ՔՆՆԱՐԿԱԾ ԵՆՔ ՍԻՍԻ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ
ՀԱՐՑԸ». ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

ԵԱՀԿ Մինսկի խմբակի համանախագահներ
Իկոր Փոփով (Ռուսիա), Ճէյմզ Ուորլիք (Միացեալ
Նահանգներ) եւ Փիեռ Անտրէ (Ֆրանսա), ինչպէս
նաեւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական
ներկայացուցիչ Անճէյ Քասփըրչիք 27 Հոկտեմբերին Ստեփանակերտի մէջ հանդիպում ունեցած
են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակօ Սահակեանի հետ, որ առաջարկներ ներկայացուցած
է անոնց։
Առաջին հերթին ան անհրաժեշտ նկատած է
նոր որակ հաղորդել զինադադարի դրութեան
պահպանման եւ անոր խախտումներուն համար
պատասխանատուութեան մեքանիզմներու յըստակեցման՝ հաստատելով, որ պաշտօնական
Ստեփանակերտը պատրաստ է ըստ ամենայնի
մասնակցելու այդ գործընթացին:
Հանդիպման ընթացքին քննարկուած են սահմաններուն վրայ տիրող իրավիճակին եւ ատըրպէյճանական-ղարաբաղեան հակամարտութեան
կարգաւորման վերաբերող հարցեր:
Նախագահ Սահակեան նշած է, որ Ատրպէյճանի նախայարձակ քաղաքականութիւնը եւ զինադադարի դրութեան կոպիտ խախտումները,
ինչպէս նաեւ՝ պաշտօնական Պաքուի կողմէ կառուցողական առաջարկներու մերժումը կը վտանգեն տարածաշրջանին մէջ կայունութեան ու խաղաղութեան պահպանումը եւ այս ուղղութեամբ
միջնորդներուն կողմէ կատարուող առաքելութիւնը:

Արամ Ա. կաթողիկոս Յունաստանի մէջ անդրադարձած է Սիսի կաթողիկոսարանին եւ յարակից կալուածին վերադարձի պահանջով Թուրքիոյ
դատարանին մէջ բացուած դատին դիտել տալով,
որ որոշումը հապճեպօրէն չէ տրուած։
«Այս հարցը մենք քննարկած ենք թուրք իրաւաբաններու, միջազգային իրաւունքի, մարդու
իրաւունքի մասնագէտներու հետ: Այսինքն՝ մենք
խնդիրը ուսումնասիրած ենք համակողմանի
կերպով», նշած է կաթողիկոսը:
«Ասիկա ոչ ոք յօրինած է, իսկ Ցեղասպանութեան հետեւանքը շատ լուրջ է: Մեր ժողովուրդին
ողջ ունեցուածքը, համայնքային շէնքերը, եկեղեցիները աւերուած են կա՛մ հիմնովին, կա՛մ մասնակի, եւ անոնց մեծ մասը Թուրքիոյ ղեկավարութիւնը սեփականացուցած է: 100 տարի ետք,
իբրեւ կաթողիկոս, կը յայտարարեմ, որ այդ կառոյցները կը պատկանին հայկական եկեղեցւոյ,
հայ ժողովուրդին», դիտել տուած է կաթողիկոսը՝
շեշտելով, որ առաջին անգամն է, որ Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման համար
պայքարող հայ ժողովուրդը, նոր ռազմավարութիւն ընտրած է՝ հարցը նաեւ դատական
ատեանի մէջ բարձրացնելով:

6 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ ՆՈՐ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ՝
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ
ԿՈՂՄՆԱԿԻՑ

ՀՅԴ Աւստրալիոյ Հայ Դատի յանձնախումբը
ողջունած է ընտրութիւնը Աւստրալիոյ նոր վարչապետ Մալքըլմ Թըրնպուլի, որ Սեպտեմբեր 15ին պաշտօնապէս ստանձնեց իր նոր պաշտօնը:
Աւստրալիոյ Հայ Դատի յանձնախումբի գործադիր վարիչ Վաչէ Ղահրամանեան նորընտիր
վարչապետին ղրկած նամակին մէջ ընդգծած է.
«Հայերուն առնչուող հարցերուն նկատմամբ
Մալքըլմ Թըրնպուլի նախկին գործունէութիւնը
տպաւորիչ է, ու մենք անհամբերութեամբ կը
սպասենք այդ ամուր յարաբերութիւններու շարունակութեան»:
Թըրնպուլ խորհրդարանէն ներս Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման վառ կողմնակիցներէն մէկն էր: Նոյեմբեր 23, 2013-ին, երբ ան հեռահաղորդակցութիւններու նախարար էր, Աւըստրալիոյ Ներկայացուցիչներու տան մէջ հանդէս
եկած էր ելոյթով մը՝ կոչ ընելով պաշտօնապէս
ճանչնալու հայերու, յոյներու եւ ասորիներու ցեղասպանութիւնները:

ՀՐԷԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
ՃԱՆՉՆԱԼՈՒ ԿՈՉ Կ՛ԸՆԷ
Միացեալ Նահանգներու Հանրային հարցերու հրէական խորհուրդը (Jewish Council
for Public Affairs) կոչ
ըրած է Ուաշինկթընի
իշխանութիւններուն,
որ Համաշխարհային Ա. պատերազմին ընթացքին թուրքերու կողմէ կատարուած հայերուն կոտորածները ճանչնան իբրեւ ցեղասպանութիւն։
Յատկանշական է, որ խորհուրդը տարիներ շարունակ Հայոց Ցեղասպանութեան հարցէն նրբօրէն խուսափիլ փորձած է:
Հրէական խորհուրդը անցեալ շաբթուան իր
տարեկան ժողովին ընթացքին նաեւ կոչ ըրած է
հրէական կազմակերպութիւններուն՝ Քոնկրեսի
եւ Սպիտակ տան շրջանակներուն մէջ աշխատանք տանելու, որպէսզի անոնք պաշտօնապէս
ճանչնան Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Խորհուրդի
խօսնակը Հոկտեմբեր 21-ին հաստատեց, որ բանաձեւը խորհուրդին կողմէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու առաջին փաստն է:
Շարք մը հրէական կազմակերպութիւններ
մինչեւ վերջերս դէմ եղած են Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման հարցին՝ տարածաշրջանին
մէջ Իսրայէլի կարեւոր դաշնակից նկատուող
Թուրքիան չնեղացնելու համար:

ՍԵՊՏ.-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2015 ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ՍՊԱՆԻՈՅ ՍԻԼԼԱ ՔԱՂԱՔԸ
ՊԱՇՏՕՆԱՊԷՍ ՃԱՆՉՑԱՒ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Սպանիոյ Վալենցիա նահանգի
Սիլլա
քաղաքը
Սեպտեմբեր 29ին պաշտօնապէս
ճանչցաւ
Հայոց
Ցեղասպանութիւնը, միանալով Սպանիոյ Միսլաթա, Պուրխասոտ, Պետերա, Սան Սեպասթեան,
Խիրիվելլա, Փինթօ, Սանթա Մարկարիթա եւ Մանիսես քաղաքներուն որոնք արդէն ճանչցած են
ցեղասպանութիւնը:
Այս քաղաքներէն զատ, Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցած են նաեւ Սպանիոյ Պասքերու,
Նաւարրէ, Քաթալոնիա եւ Պելէրեան Կղզիներու
նահանգները:

ԻՏԱԼԻՈՅ ՄԱՐՔԷ ՇՐՋԱՆԸ
ՃԱՆՉՑԱՒ ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Իտալիոյ Մարքէ
շրջանի
Շրջանային Խորհուրդը միաձայնութեամբ
ճանչցած է Հայոց
Ցեղասպանութիւնը: Հոկտեմբեր 6-ին ընդուն-ւած
բանաձեւով մը, Մարքէ շրջանը ողբերգութեան
100-ամեակին առիթով իր զօրակցութիւնը կը
յայտնէ հայ ժողովուրդին:
Բանաձեւը ներկայացնողներն էին Պորիս Ռափա, Մորենօ Փիէրոնի, Ճիանլուքա Պուզիլաչչի եւ
Լուքա Մարքոնի:
Իտալիան Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցաւ
2000-ին:

ԻՏԱԼԻՈՅ ԻՎՐԷԱ ՔԱՂԱՔԸ ՃԱՆՉՑԱՒ
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Հայաստանի արտաքին
գործերու
նախարարութեան համաձայն, Իտալիոյ
Փիետմոնթ շրջանի Իվրէա
քաղաքի խորհուրդը Հոկտեմբեր 12-ին միաձայնութեամբ ընդունած է Հայոց
Ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւ մը:
Բանաձեւին մէջ նշուած
է, որ ճամնչնալով այս պատմական իրողութիւնը
Քաղաքային Խորհուրդը իր զօրակցութիւնը կը
յայտնէ հայ ժողովւրդին եւ անոր իրաւունքներու
պաշտպանութեան ճիգերուն:
Քաղաքային Խորհուրդը յոյս կը յայտնէ նաեւ,
որ Եւրոպական Խորհրդարանը կը դիմէ անհրաժեշտ քայլերուն, որպէսզի Եւրոպական Միութեան անդամութեան թեկնածու Թուրքիան ճանչնայ եւ դատապարտէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը:

ԻՏԱԼԻՈՅ ՌԱՒԵՆԱ ՔԱՂԱՔԸ
ՃԱՆՉՑԱՒ ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Հայաստանի արտաքին
գործոց նախարարութեան
ՓԱՐԱԿՈՒԱՅԻ ԾԵՐԱԿՈՅՏԸ
մամլոյ ծառայութիւնը տեղեՄԻԱՁԱՅՆՈՒԹԵԱՄԲ ԿԸ
կացուցած է, թէ Իտալիոյ ՌաԴԱՏԱՊԱՐՏԷ ՀԱՅՈՑ
ւենա քաղաքը Հոկտ. 22-ին
միաձայնութեամբ ճանչցաւ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Հայոց Ցեղասպանութիւնը:
Փարակուայի ԾեՔաղաքապետական խորրակոյտը Հոկտեմբեր
հուրդին
վաւերացուցած բա29-ին
միաձայնունաձեւին
մէջ կը նշուի, թէ
թեամբ վաւերացունկատի
առնուած
է այս նպատակով Իտալիոյ հացած է Հայոց Ցեղասյերու
միութեան
դիմումը,
ինչպէս նաեւ այն հանպանութիւնը ճանչգամանքը,
որ
հայերու
ողբերգութիւնը
որպէս ցեցող եւ դատապարղասպանութիւն
ճանչցուած
է
ՄԱԿ-ի
Մարդկային
տող բանաձեւ մը:
իրաւունքներու ենթայանձնաժողովին, ԵւրոխորԱյս մասին կը տեղեկացնէ Հարաւային Ամերիկայի Հայ Դատի հըրդարանին, Իտալիոյ խորհրդարանին եւ
Ֆրանսիս պապին կողմէ, ուստի՝ Ռաւենա կը
յանձնախումբը:

ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ իր համերաշխութիւնը կը յայտնէ հայ ժողովուրդին, Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առթիւ:

ԻՏԱԼԻՈՅ ԱՊՐՈՒՑՕ ՆԱՀԱՆԳԸ
ՃԱՆՉՑԱՒ ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Հայաստանի արտաքին
գործոց նախարարութեան
մամլոյ ծառայութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ Իտալիոյ Ապրուցօ նահանգի նահանգային խորհուրդին կողմէ միաձայնութեամբ
վաւերացուած բանաձեւի մը մէջ
համերաշխութիւն կը յայտնըւի հայ ժողովուրդին հանդէպ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին
կապակցութեամբ, նաեւ՝ պատմական ճշմարտութեան ճանաչման ու մարդու իրաւունքներու
պաշտպանութեան համար անոր պայքարին:
Փաստաթուղթի նախագիծը ներկայացուցած
նահանգային խորհուրդի անդամ, իշխող ժողովըրդավարական կուսակցութեան ներկայացուցիչ Լուչիանօ Մոնթիչելլի բանաձեւի վաւերացումէն ետք յայտարարած է.
«Այսօր մենք գեղեցիկ էջ մը գրեցինք մեր նահանգի քաղաքական պատմութեան մէջ: Նման
կարեւոր հարցի մը վերաբերեալ այս բանաձեւին
միաձայնութեամբ վաւերացումը՝ նահանգային
խորհուրդի հասունութեան մեծ վկայութիւնն է:
Յոյս ունիմ, որ այդքան հեռու անցեալին տեղի
ունեցած անարդարութիւններուն մասին յիշողութիւնը մեզ կ՛ուղղորդէ դատապարտելու նաեւ
մեր օրերուն տեղի ունեցող հետապնդումներն ու
բռնութիւնները եւ գործնական օգնութիւն ցուցաբերելու անոնց զոհերուն»:
Ապրուցոյի նահանգային խորհուրդը, Իտալիոյ
տեղական ինքնակառավարման մարմիններու
մակարդակով՝ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցած 99-րդ խորհուրդն է:

ՖՐԱՆՍԻՍ ՊԱՊԸ ԻՐ ՔԱՐՈԶԻՆ ՄԷՋ
ՅԻՇԱՏԱԿԱԾ Է ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ
ՀԱԼԱԾԱՆՔՆԵՐԸ

«Արմէնփրէս» Վկայակոչելով Հայ կաթողիկէ
եկեղեցւոյ Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսիոյ եւ
Արեւելեան Եւրոպայի առաջնորդարանի կայքը՝
կը հաղորդէ, թէ «Ռատիօ Վատիկան»ը յայտնած
է, որ Ֆրանսիս պապը 7 Սեպտեմբերի առաւօտեան, Սանթա Մարթա նստավայրի տաճարին մէջ
մատուցած է Ս. պատարագ, որուն մասնակցած է
Հայ կաթողիկէ Գրիգոր Պետրոս Ի. կաթողիկոս
պատրիարքը:
Ֆրանսիս պապը իր քարոզին մէջ յիշատակած
է հայ ժողովուրդի հալածանքները: «Հայերը
առաջին ժողովուրդն են, որոնք ընդունեցին
քրիստոնէութիւնը: Անոնք հալածուեցան պարզապէս քրիստոնեայ ըլլալնուն համար:
«Այսօր, լուրերուն մէջ կը կարդանք որոշ ահաբեկչական խմբակցութիւններու կողմէ քրիստոնեաներուն դէմ գործադրուած արհաւիրքներուն
մասին: Յիշենք Եգիպտոսի մարտիրոսները,
որոնք Լիպիոյ ծովափին խողխողուեցան, մինչ
կու տային Յիսուսի անունը», ըսած է ան՝ շեշտելով, որ քրիստոնեաներու եւ եկեղեցւոյ դէմ հալածանքները կը նմանին Յիսուսի ենթարկուած հալածանքներուն:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ
24ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Նախագահ Սերժ Սարգսեանի հրաւէրով Հայաստանի անկախութեան 24-րդ տարեդարձին
առիթով, 21 Սեպտեմբերին Կարէն Տեմիրճեանի
անուան մարզահամերգային համալիրին մէջ տեղի ունեցաւ տօնական ընդունելութիւն, որուն ընթացքին ուղերձ յղեց նախագահ Սարգսեան։
Նոյն օրը նախագահ Սերժ Սարգսեանի հրամանագիրներով եւ անկախութեան 24-ամեակին
առիթով պարգեւատրուեցան գիտութեան, կրթութեան, մարմնակրթութեան, արուեստի եւ մշակոյթի խումբ մը գործիչներ, առողջապահութեան,
տնտեսութեան, բանակի եւ իրաւապահ մարմիններու ներկայացուցիչներ, որոնք ստացան պետական բարձրագոյն պարգեւներ, նաեւ շնորհըւեցան պատուաւոր, ինչպէս նաեւ այլ բարձրագոյն կոչումներ ու աստիճաններ:
Պարգեւատրեալներու կարգին էին Ամենայն
Հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսը, որուն նախագահը յանձնեց Պատուոյ շքանշան՝ ազգային ու
հոգեւոր արժէքներու պահպանման, զարգացման
ու տարածման գործին մէջ ներդրած բացառիկ
աւանդին համար։ Յետ մահու «Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանով պարգեւատրուեցաւ Հայ կաթողիկէ Ներսէս-Պետրոս ԺԹ. պատրիարքը՝ հայապահպանման գործին մէջ ունեցած մեծ վաստակին, Սփիւռքի մէջ հոգեւոր արժէքները պահպանելու եւ տարածելու գործին մէջ ներդրած
բացառիկ աւանդին համար։
Նոյն առիթով եւ նոյն օրը առաւօտեան նախագահ Սերժ Սարգսեան՝ Ամենայն Հայոց Գարեգին
Բ. կաթողիկոսին, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակօ Սահակեանին եւ Հայաստանի բարձրագոյն ղեկավարութեան ընկերակցութեամբ այցելեց «Եռաբլուր» զինուորական պանթէոն, յարգանքի տուրք մատուցեց իրենց կեանքը հայրենիքի անկախութեան համար զոհաբերած հայորդիներու յիշատակին:

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ
ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ ՏՈՒԱՒ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐՈՒ ՆԱԽԱԳԻԾԻՆ

Հայաստանի Ազգային ժողովը 5 Հոկտեմբերին ընդունած է «Հայաստանի սահմանադրութեան փոփոխութիւնների նախագիծը հանրաքըւէի դնելուն համաձայնութիւն տալու մասին
ԱԺ որոշման նախագիծ»ը:
Որոշման թեր քուէարկած են 104, դէմ՝ 10, ձեռընպահ՝ 3 պատգամաւոր: Սահմանադրական
բարեփոխումներուն ի նպաստ քուէարկեցին
ՀՀԿ, «Բարգաւաճ Հայաստան» եւ ՀՅԴ:
Նախագիծին դէմ են ՀԱԿ-ն ու «Ժառանգութիւն»ը, որովհետեւ անոնք այդ օրէնքը կը նկատեն սեփական վերարտադրութիւնը ապահովելու
իշխանութիւններու փորձը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ ԿԱՐԵՒՈՐ
ՆԿԱՏԱԾ Է ՎՐԱՍՏԱՆԻ ԴԵՐԸ

Նախագահ Սերժ Սարգսեան 30 Հոկտեմբերին
Թիֆլիսի մէջ հանդիպումներ ունեցած է Վրաստանի նախագահ Կէորկի Մարկվելաշվիլիի եւ
Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Դաւիթ
Ուսուփաշվիլիի հետ:
Երկու նախագահներու հանդիպումին քննարկըւած է հայ-վրացական յարաբերութիւններու
օրակարգը, նախանշուած են անոր յառաջդիմութեան վերաբերող նոր հեռանկարները, անդրադարձ կատարուած է քաղաքական, տնտեսական,
մարդասիրական եւ այլ ոլորտներու մէջ փոխգործակցութեան զարգացման վերաբերող ծրագիրներուն:
Նախագահներ Սարգսեան ու Մարկվելաշվիլի
կարեւոր նկատած են համարկման տարբեր գործընթացներու ծիրին մէջ Հայաստանի եւ Վրաստանի մնայուն համագործակցութիւնը: Երկու
երկիրներու ղեկավարները միտքեր փոխանակած
են նաեւ տարածաշրջանային խնդիրներու ու
մարտահրաւէրներու շուրջ՝ ընդգծելով տարածաշըրջանի կայուն, խաղաղ եւ անվտանգ պահպանման կարեւորութիւնն ու այդ ուղղութեամբ
համագործակցութիւնը:
Հանդիպումէն ետք զոյգ նախագահները տըւած են մամլոյ ասուլիս, որու ընթացքին նախագահ Սերժ Սարգսեան դիտել տուած է, որ Վրաստանի նախագահին հետ քննարկած է տարածաշըրջանային հարցերն ու մարտահրաւէրները՝
կարեւոր նկատելով Վրաստանի դերակատարութիւնը հոն կայունութիւն ու ապահովութիւն հաստատելու առումով։
«Կարեւոր եմ համարում ընդգծել, որ նման
հարցերում առկայ փոխըմբռնումը առաջին հերթին պայմանաւորուած է հայ-վրացական եղբայրութեան գերակայութեան գիտակցմամբ, ինչպէս
նաեւ երկարաժամկէտ մտածելու կարողութեամբ:
Աւելին, մեր ժողովուրդների խորքային կապերի
վրայ խարսխուած ակտիւ միջպետական երկխօսութիւնը լուրջ նախադրեալներ է ստեղծում համակողմանի գործընկերութեան նորանոր ուղղութիւններ նախանշելու համար»։

«ԶՐԿՈՒԵՆՔ ՆՐԱՆԻՑ, ԻՆՉ ՈՒՆԵՆՔ՝
ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է ԿՈՐԾԱՆԵԼ
ԵՐԿԻՐԸ». ՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ
Սեպտեմբեր 15-ին,
լրագրողներու
հետ
հանդիպումի մը ընթացքին Ազգային ժողովի ՀՅԴ խմբակցութեան
ղեկավար Արմէն Ռուստամեան անդրադարձաւ
Տաճիկիստանի
մայրաքաղաք Տուշանպէյի մէջ ընթացող
ՀԱՊԿ ժողովին եւ նշեց. «Մեր անվտանգութեան
հիմնական բաղադրիչը կապուած է ՀԱՊԿ անդամ
լինելու հետ: Մենք կարողացել ենք այնտեղ ամրագրել, որ մի յարձակում մէկ երկրի վրայ՝ նշանակում է յարձակում մնացած անդամ պետութիւնների վրայ: Պէտք է զարգացնել այդ դրոյթը:
Հիմա դրա անհրաժեշտութիւնն աւելի շատ կայ,
որովհետեւ այսօր ոչ միայն Հայաստանը, այլեւ
ՀԱՊԿ անդամ միւս երկրներն էլ արտաքին սպառնալիքների դէմ են կանգնած»:
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Այն հարցումին, թէ Հայաստանը պէտք չէ՞ վերանայի իր անդամակցութիւնը ՀԱՊԿ-ին, եթէ այդ
կառոյցը շարունակէ չէզոք դիրքորոշում որդեգրել
Հայաստանի նկատմամբ, Արմէն Ռուստամեան
պատասխանեց. «Պէտք է ամրապնդենք այն, ինչ
ունենք: Չպէտք է նեղանանք միանգամից: Եթէ
չունենք աւելի լաւ անվտանգութեան համակարգ,
ապա զրկուենք նրանից, ինչ ունենք՝ նշանակում
է կործանել երկիրը»:

ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԲԱԽՈՒՄՆԵՐՈՒ
ՀԵՏԵՒԱՆՔՈՎ ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԸ
ՏՈՒԱԾ Է ՄԻ ՔԱՆԻ ՏԱՍՆԵԱԿ
ԶՈՀ ԵՒ ՎԻՐԱՒՈՐ

Սեպտեմբեր 24-ին, Ատրպէյճանի զինուորական ուժերու կրակոցէն զոհուած է սահմանամերձ
Պառաւաքար գիւղի տարեց բնակչուհի մը:
Սեպտեմբեր 23-ի երեկոյեան, ատրպէյճանական կողմը կրակ բացած է նաեւ Տաւուշի մարզի
սահմանամերձ գիւղերուն ուղղութեամբ: Նոյեմբերեանի Բերդաւան գիւղէն ստացուած տեղեկութեանց համաձայն՝ ռումբ մը պայթած է Բերդաւանի թաղամասերէն մէկուն մէջ, որուն հետեւանքով սպաննուած են երկու քաղաքացիներ:
Սեպտեմբեր 24-ին ատրպէյճանական կողմը
մինչեւ ուշ գիշեր շարունակած է կրակի տակ պահել սահմանային Տաւուշի հատուածը: Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան տեղեկատուական վարչութիւնը հաղորդած է, որ
այդ գնդակոծութեան ի պատասխան՝ հայ դիրքապահները սպաննած են առնուազն 5 ատրպէյանցի ծառայող: Տեղեկութիւն կայ նաեւ վիրաւորներու մասին, որոնց յստակ թիւը չէր ճշտուած:
Ի դէպ, ի տարբերութիւն ատրպէյճանական
կողմին, հայ դիրքապահներու պատասխան գործողութիւններուն ընթացքին, ատրպէյճանական
կողմէն ոեւէ քաղաքացի չէ տուժած:
Սեպտեմբեր 24-ին եւ լոյս 25-ի գիշերը, հակառակորդը շարունակած է հրադադարը աշխուժօրէն խախտել՝ շուրջ 260 անգամ: Հակառակորդը
կիրառած է նաեւ թրքական արտադրութեամբ
հրթիռներ։ Յարձակումներուն հետեւանքով
սպաննուած են 4 բանակայիններ՝ Նորայր Միքայէլի Խաչատրեան (ծնած 1995-ին), Ռոբերտ Սուրէնի Մկրտչեան (1995), Յարութ Մաքսիմի Յակոբեան (1997) եւ Կարէն Գէորգի Շահինեան
(1997): Կան նաեւ վիրաւորներ:
ԼՂՀ վարչապետի մամլոյ խօսնակ Արտակ
Բէգլարեան Սեպտեմբեր 30-ին յայտարարած է.
«Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան
նախարար Լեւոն Մնացականեան, Ազգային ժողովում պատասխանելով իրեն ուղղուած հարցին՝ նշել է, որ պաշտպանութեան բանակը վերահըսկում է իրավիճակը եւ կատարում պատժիչ
գործողութիւններ՝ ի պատասխան Ատրպէյճանի
ակրեսիային: Արդիւնքում, Ատրպէյճանն ունի 1112 զոհ, որոնց անունները ճշգրտուած են ՊԲ կողմից, եւ մօտ նոյնքան զոհ, որոնց անունները ճըշգըրտման փուլում են: Բացի դրանից, այս պահի
դրութեամբ՝ 60-80 վիրաւոր կայ, ըստ Լեւոն
Մնացականեանի: Իմ տեղեկութիւններով՝ բացի
մարդկային կորուստներից, ատրպէյճանցիները
կրել են նաեւ նիւթական զգալի կորուստներ,
քանի որ մի քանի յենակէտեր եւ զօրանոցներ են
ոչնչացուած մեր կողմից՝ իրենց զինտեխնիկայով
հանդերձ: Կարծում եմ ակնյայտ է, որ Տաւուշի
բնակիչների եւ Արցախի զինուորների վրայ յարձակումները Պաքուն չի մարսել»:

8 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ ՄԵԾ ՇՈՒՔՈՎ
ՆՇՈՒԵՑԱՒ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀՌՉԱԿՄԱՆ
24ԱՄԵԱԿԸ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
հռչակման 24-ամեակի տօնական նախաձեռնութիւնները Արցախի մէջ ընթացք առած են առաւօտ կանուխ։ Ստեփանակերտի փողոցներուն մէջ
պաշտպանութեան բանակի զինուորներ տողանցք կատարած են։
Մարդիկ ուղղուած են Ստեփանակերտի յուշահամալիր, ուր ծաղիկներ եւ ծաղկեպսակներ զետեղած են յաղթանակը խորհրդանշող յուշաքարի պատուանդանին առջեւ:
Աշխատանքային այցելութեամբ Արցախ գըտնըւող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի
գլխաւորած պատուիրակութիւնը, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակօ Սահակեանի, նախկին
նախագահ Արկադի Ղուկասեանի, Արցախի թեմի
առաջնորդ Պարգեւ արք. Մարտիրոսեանի, Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլեանի, վարչապետ Արա Յարութիւնեանի, Արցախի ու Հայաստանի բարձրաստիճան այլ պաշտօնեաներու հետ
Ստեփանակերտի Վերածնունդի հրապարակէն
հետիոտն ուղղուած են յուշահամալիր:
Հայկական երկու պետութիւններու բարձագոյն ղեկավարները ծաղիկներ եւ ծաղկեպսակներ զետեղած են քաղաքային յուշահամալիրին
մէջ եւ անոր կից գտնուող Արցախեան ազատամարտին ընթացքին զոհուած ազատամարտիկներու շիրիմներուն վրայ: Այնուհետեւ տեղի ունեցած է պաշտպանութեան բանակի պատուոյ պահակախումբի հանդիսաւոր տողանցքը: Նշենք, որ
Արցախի բոլոր շրջաններուն մէջ եւս կազմակերպուած են բազմաթիւ եւ բազմազան ձեռնարկներ, իսկ երեկոյեան Ստեփանակերտի Վերածնունդի հրապարակին վրայ կայացած է տօնական համերգ եւ հրավարութիւն:

ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ ՀՅԴ-Ի ՍԱՏԱՐԱԾ
40 ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԷՆ
32-Ը ԸՆՏՐՈՒԱԾ ԵՆ

Սեպտեմբեր 13-ին Լեռնային Ղարաբաղի մէջ
կատարուեցաւ տեղական ինքնակառավարման
մարմիններու ընտրութիւն:
ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի անդամ,
գրասենեակի պատասխանատու Արա Պուլուզեան յայտնած է, որ ՀՅԴ-ի շրջանային կառոյցները սատարեցին համայնքի ղեկավարներու եւ
աւագանիի մօտաւորապէս 40 թեկնածուներու,
որոնցմէ 32 անձեր ընտրուած են:
«Դաշնակցութիւնը միշտ էլ կարեւորել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեղն
ու գործունէութիւնը երկրի կառավարման համակարգում: Դժբախտաբար, վերջին տարիներին
նուազելէ տեղական ինքնակառավարաման մար-

ՍԵՊՏ.-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2015 ԱՐՁԱԳԱՆԳ
մինների կարեւորութիւնը, որի պատճառը երկրի
ԱՐԹՈՒՐ ԱՂԱԲԵԿԵԱՆ ԲԱՐՁՐ
կառավարման համակարգի գերկենտրոնացուաԳՆԱՀԱՏԱԾ Է ՀՕՄԻ ԱԶԳԱՆՈՒԷՐ
ծութիւնն է», նշած է Արա Պուլուզեան:
ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ
Ան նաեւ յայտնած է, որ Դաշնակցութեան
մարմինները երկու ամիս առաջ սկսած են աշխատանքներու: Իւրաքանչիւր շրջանի պատասխանատու մարմին ճշդած էր իր շրջանի յարմար
թեկնածուներու ցանկը, որ կը ներառէր կուսակցական եւ համակիր անհատներ:
Արա Պուլուզեան շեշտած է, որ ՏԻՄ ընտրութիւնները ունեցան իրենց քաղաքական արժէքը
Ղարաբաղեան հարցին մէջ:
«Կարեւոր է, որ այս համաթեքսթում վերջին
օրերին Արցախ ժամանած ինչպէս Եւրոպացի
պատգամաւորները այնպես էլ ԱՄՆ՝ պետական
մակարդակով հաստատեցին ընտրութիւնԱրցախի Հանրապետութեան փոխվարչապետ
ներ անցակցնելու լեգիտիմութիւնը», աւելցուցած Արթուր Աղաբեկեան 29 Սեպտեմբերին ընդունած
է ան:
է Հայ Օգնութեան Միութեան Գանատայի Շրջանային վարչութեան քանի մը անդամներ՝ Արմինէ
ՀՕՄ-Ի ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ
Կարապետեանի գլխաւորութեամբ:
Աղաբեկեան ընդգծած է Սփիւռքի մեծ դերա«ՍՕՍԷ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶԻ
կատարութիւնը
Արցախի զարգացման մէջ: Ան
ԾՐԱԳԻՐԻ ՄԵԿՆԱՐԿ
անդրադարձած է հանրապետութեան մէջ իրականացուող ժողովրդագրական քաղաքականութեան՝ շեշտելով նաեւ սփիւռքահայութեան մասնակցութեան կարեւորութիւնը:
Աղաբեկեան հակիրճ կերպով ներկայացուցած
է տնտեսական ընթացիկ ծրագիրներն ու յառաջիկայ նախագիծերը՝ կոչ ուղղելով ներկաներուն
դառնալու Արցախի կառավարութեան խօսնակները իրենց երկիրներուն մէջ:
Փոխվարչապետը յատուկ կերպով անդրադարձած է Արցախի մէջ ՀՕՄ-ի գործունէութեան
եւ ընթացիկ ծրագիրներուն՝ կարեւոր նկատելով
8 մանկապարտէզներու ֆինանսաւորումը: Ըստ
անոր՝ ՀՕՄ-ի նոր ընտրուելիք վարչութիւնը
Հայ Օգնութեան Միութեան «Սօսէ» մանկա- պէտք է հասկնայ մանկապարտէզներու կառուցպարտէզներէն՝ Արցախի Ստեփանակերտ քաղա- ման եւ ֆինանսաւորման կարեւորութիւնը՝ դիտել
քի մանկապարտէզի նոր շէնքի ծրագիրին մեկ- տալով, որ ասոնց տրամադրուած օժանդակունարկը տեղի ունեցաւ ՀՕՄ-ի Համահայկական թիւնը պէտք է շարունակական բնոյթ կրէ։
«Ստեփանակերտում կառուցուող մանկապար71-րդ Պատգամաւորական ժողովին ընթացքին,
տէզի
նոր մասնաշէնքը, որը նախատեսուած է
Հոկտեմբեր 7, 2015-ին:
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երեխայի
համար, առաջինն է լինելու, որն
Մանկապարտէզի շէնքը պէտք ունէր լայնաունենալու
է
ռմբապաստարան,
եւ իւրաքանչիւր
ծաւալ վերանորոգումներու, եւ ՀՕՄ-ի ԿեդրոնաՀՕՄ-ուհի
համացանցի
միջոցով
մասնակիցն է
կան վարչութիւնը որոշած էր ամբողջովին վերալինելու
մանկապարտէզի
աշխատանքներին»,
կառուցել շէնքը: Այսպիսով, Արցախի ազատագըրման պայքարին զոհուած ազատամարտիկ- յայտնած է փոխվարչապետը՝ աւելցնելով, որ կը
ներու զաւակներուն համար Ապրիլ 1998-ին հիմ- նախատեսուի շէնքի շինարարութիւնը աւարտել
նըւած մանկապարտէզը, քանդուեցաւ որպէսզի 2016 թուականին:
Հանդիպման աւարտին Արթուր Աղաբեկեան
հիմը դրուի արդիական կառոյցի մը:
պատասխանած
է ՀՕՄ-ականներուն հարցումնեԵրեք յարկանի շէնքը, որուն յատակագիծը
րուն՝
յորդորելով
գործօն մասնակցութիւն ունեունի գրեթէ 6 հազար քառակուսի ոտք տարանալ
Արցախի
զարգացման
գործին:
ծութիւն, պիտի ծառայէ 3-էն 6 տարեկան 130
աշակերտներու: Երկրորդ յարկը պիտի տրամադրըւի աւելի մեծ տարիքով աշակերտներու արտադպրոցական ծրագիրներուն: Այս նորակառոյց
շէնքը նաեւ պիտի ունենայ արհեստագիտական
սարքաւորումներ:
Պատգամաւորական ժողովին ընթացքին,
հանգանակիչ յանձնախումբի ատենապետ Անժէլ
Մանուկեան ներկայացուց շինարարական աշխատանքներու ծրագիրը: Ան ըսաւ, որ շէնքը կառուցելու եւ կահաւորելու համար նախատեսուած
850,000 ամերիկեան տոլարի պիւտճէին շուրջ
500,000 տոլարը արդէն իսկ հանգանակած է:
Ներկայացման ընթացքին յանձնախումբը տեղեկացուց, թէ հանգանակային աշխատանքը
պիտի շարունակուի մինչեւ շէնքի կառուցման
աւարտը՝ 2017-ի գարնան:
Հուրի Նաճարեան, Պատգամաւորական ժողովի համա-ատենապետուհին, գնահատեց Կեդրոնական վարչութեան յանձնախումբին աշխատանքը եւ աւելցուց. «ՀՕՄի 27 երկիրներու բոլոր
շրջաններուն, մասնաճիւղերուն եւ անդամներուն
կոչ կ՛ուղղեմ, որ քաջալերեն հանգանակային
արշաւը»:
Շէնքի հիմնօրհնէքը տեղի ունեցաւ Հոկտեմբեր 11, 2015-ին, մասնակցութեամբ Կեդրոնական
վարչութեան, հանգանակիչ յանձնախումբին եւ
ՀՕՄ-ի անդամներուն:

ԵՐԵՒԱՆԻ ՈՂԻՄՊԻԱԿԱՆ
ԱՒԱՆԻ ԲԱՑՈՒՄ

Սեպտեմբեր 29-ին, Հայաստանի մայրաքաղաքին մէջ հանդիսաւորապէս բացուեցաւ Ողիմպիական աւանի նորակառոյց համալիրը, որ հիացում պատճառեց մարզական աշխարհի կարկառուն դէմքերուն։
Ողիմպիական աւանի բացումը կը զուգադիպէր Հայաստանի Ողիմպիական կոմիտէի հիմնադրութեան 25-ամեակին. բացման ընթացքին
անուանի մարզիկներ դիտել տուին, որ հոյակապ
պայմաններ ստեղծուած են, որպէսզի զանազան
մարզաձեւերու մարզիկներ կարենան լաւապէս
մարզուիլ ու արդիւնքներու հասնիլ։

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ

ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՍԵՊՏ.-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2015

«ԱՐՄԷՆ» ՃԱՄԲԱՐԸ ՀԱՅ
ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՒԵՑԱՒ

Պոլսոյ Թուզլա շրջանը գտնուող «Արմէն»
ճամբարը Հոկտեմբեր 27-ին վերադարձուեցաւ
Պոլսոյ Հայ աւետարանական համայնքին: Lուրը
հաստատեց Կետիկփաշայի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ հիմնարկի փաստաբան Սեպուհ
Ասլանքիլը՝ նշելով, որ սեփականութեան վկայականը արդէն իսկ յանձնուած է հիմնարկին։
Ճամբարի վերադարձին համար ստեղծուած
յատուկ խմբակի հրապարակած յայտարարութեան մէջ կ՛ըսուի. «2015ի Մայիս 6-ին մեր սկսած
պայքարը, դիմադրութեան 175-րդ օրը՝ 2015-ի
Հոկտեմբեր 27-ին, պսակուեցաւ յաջողութեամբ:
Ճամբարը վերադարձուեցաւ Կետիկփաշայի Հայ
աւետարանական եկեղեցւոյ հիմնարկին: Մեր
երախտագիտութիւնը կը յայտնենք պայքարի բոլոր աջակիցներուն, ինչպէս նաեւ՝ «Նոր Զարթօնք» նախաձեռնութեան»:
Դիմադրութեան արշաւը նախաձեռնողները
այս առթիւ նշեցին իրենց տարած յաղթանակը:
Այժմ հայկական այս ճամբարը կիսաքանդ կառոյց մըն է: Անիկա եղած է չքաւոր ու որբ հայ
երեխաներու ամառնային ճամբար: 1961-ին գընւած է Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ հիմնարկին կողմէ եւ ծառայած իբրեւ ամառնային ճամբար, ուր յաճախած է նաեւ 2007-ին սպաննուած
յայտնի հայ լրագրող Հրանդ Տինք: Յետագային
ճամբարը թրքական իշխանութիւններուն կողմէ
ապօրինաբար խլուած է հայ համայնքէն:
Մայիս 6-ին, ճամբարի ներկայ սեփականատիրոջ նախաձեռնութեամբ սկսած էր ճամբարը
քանդելու աշխատանքը, սակայն կարճ ժամանակ
անց՝ Թուրքիոյ հայ համայնքը բողոքած էր եւ
կրցած էր կասեցնել ամբողջական քանդումը:

ՊՈԼՍՈՅ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ
37.5 ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐ ՊԷՏՔ Է ՎՃԱՐԷ
ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ

Հայ կաթողիկէ համայնքի Ս. Յակոբ հիւանդանոցի հոգաբարձութիւնը դատական յաղթանակ
մը տարած է Պոլսոյ քաղաքապետութեան դէմ,
Շիշլիի ամէնէն բանուկ հրապարակին վրայ 45
տարի առաջ գրաւուած 4474 ք. մեթր հողամասին գծով։ Դատարանը վճռած է, թէ քաղաքապետութիւնը Հայ կաթողիկէ համայնքին պէտք է
37.5 միլիոն տոլար վճարէ, ինչպէս նաեւ՝ այդ
գումարին երկու տարուան տոկոսը։
Քաղաքապետութիւնը 1971-ն գրաւած էր նըշեալ հողամասը, ուր աւելի ուշ կառուցուեցան
առեւտրական կեդրոններ ու ստորերկրեայ ճամբաներ։ Քաղաքպետութիւնը այս հողամասը գրաւելով հանդերձ, անոր փոխարժէքը չէր վճարած։
Հոգաբարձութիւնը դատարան դիած էր։
Որոշումը այժմ պիտի հասնի վճռաբեկ ատեան, եւ եթէ անկէ եւս վաւերացուի, ապա Հայ
կաթողիկէ համայնքը պէտք է ստանայ այս
պատկառելի գումարը։

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ ԼՈՅՍ ՏԵՍԱԾ Է
«ԱՄՕԹ ԵՒ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ»
ՀԱՏՈՐԸ
«Ճումհուրիյէթ»
թերթի «Գիրք» յաւելուածի
վերջին
թիւին մէջ Կամզէ
Ագտեմիր հարցազըրոյց մը ունի
գրող-մտաւորական
Այտըն Չուպուքճուի
հետ, որ վերջերս, շարք մը գործակիցներու հետ,
խմբագրած եւ հրատարակած է «Ամօթ Եւ Արժանապատութիւն» խորագիրով գիրք մը, որ նուիրուած է Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին։
Չուպուքճու կը յիշեցնէ, որ հեռաւոր կամ մօտիկ անցեալին հայերը շատ կարեւոր գործեր կատարած են ընկերաբանական, հոգեբանական,
տնտեսական, գրականութեան, շարժապատկերի,
նկարչութեան, ճարտարապետութեան եւ երաժըշտութեան բնագաւառներէն ներս։
Զանազան նիւթերու առընթեր, Չուպուքճու կը
խօսի նաեւ հայերէ գրաւուած ինչքերու եւ հարըստութեան հարցին մասին. «Պէտք չէ մոռնալ,
որ հանրապետութեան հիմքին վրայ կայ հայերը
իրենց հայրենիքէն վտարելու եւ անոնց ինչքերը
գրաւելու քաղաքականութիւնը, եւ այս խնդիրը
հինէն ի վեր վախ կը պատճառէ մասնաւորաբար
Անատոլուի հողատէր աղաներուն։ Հայոց Ցեղասպանութիւնը տեւաբար ուրացումի նիւթ է, որովհետեւ եթէ ընդունինք, որ այսպիսի յանցանք մը
գործեցինք, այն ատեն այդ ինչքերը եւ կալուածները հայերուն պիտի անցնին։ Այս վախը կը տիրապետէ Անատոլուի արհեստաւորներուն, հողատէրերուն, քաղքենիներուն մօտ։
Ան կ՛անդրադառնայ նաեւ հայկական խնդիրին մէջ պաշտօնական պնդումին, ըստ որուն՝
հայերը տեղահանուեցան, որովհետեւ ռուսերու
հետ գործակցեցան։ Չուպուքճու յստակ կերպով
կը յիշեցնէ, թէ հայերուն դէմ մաքրագործումի
քաղաքականութիւնը 1915-էն շատ առաջ՝ Ապտիւլ Համիտի շրջանին սկսաւ, երբ հայ գիւղացիները կրկնակի տուրքի ենթարկուեցան, ճնշումներու տակ դրուեցան, քիւրտերու եւ հայերու միջեւ բախումներ հրահրուեցան եւ տեղի ունեցաւ
հայկական ինչքերու բռնագրաւումը։
«Ուստի, հայերը ստիպուեցան զինեալ պաշտպանութիւն եւ ապստամբութիւն իրականացնելու։ Այս բոլորը ռուսական գրաւումէն շատ առաջ
էին։ Այդ շրջաններուն իթթիհատականները գործակցած էին հայկական կազմակերպութիւններու
հետ, Ապտիւլ Համիտէն փրկուելու համար։ Բայց
երբ իթթահատականները իշխանութեան գլուխ
եկան, անոնք աւելի՛ ծանր կերպով գործադրեցին
հայերը բնաջնջելու քաղաքականութիւնը։ Ի վերջոյ իրականացուցին տեղահանութիւն կոչուած
այդ ամօթալի պատահարը», կը հաստատէ Չուպուքճու, անգամ մը եւս յիշեցնելով, թէ որքա՛ն
կարեւոր է պատմութեան հետ առերեսումը։
Նշենք, որ «Խիղճ ունեցողը ներողութիւն կը
խնդրէ» կարգախօսը մայր գիծը կը կազմէ պատրաստուած գիրքին։
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գադրութիւն եղած է»: Նշանեան նաեւ յայտնած
է, որ այսուհետեւ «բաց բանտային» կարգով պիտի անցընէ իր բանտարկութիւնը: Ան ըսած է, որ
պիտի փոխադրուի համեմատաբար աւելի լաւ
պայմաններ ունեցող բանտ մը ու բացատրած է,
թէ ներկայ տուեալներով իր բանտարկութեան
պայմանաժամը 11.5 տարի է, իսկ եթէ այդ վճիռին վրայ աւելնայ այլ 6.5 տարուան վճիռ մը,
ապա բանտարկութիւնը կը հասնի 18 տարուան:
Պատասխանելով Թուրքիոյ այսօրուան զարգացումներուն առնչուող հարցումի մը՝ ան նշած
է. «Երկիրը մեծ խենթութեան մէջ է եւ իր ճամբան
կորսնցուցած: Թուրքիա այսօր դժուար պայմաններու մէջ է, ու մարդ չի կրնար կռահել, թէ այս
ընթացքով դէպի ո՞ւր կ՛երթանք»:
Ան չէ բացառած, որ երկիրը ներգրաւուի քաղաքացիական պատերազմի մը մէջ: Ըստ Նշանեանի՝ Թուրքիա այսօր հիւանդ է եւ այդ հիւանդութիւնը կապ ունի Միջին Արեւելքը հարուածող
մեծ հիւանդութիւններուն հետ: Անոր կարծիքով՝
Թուրքիոյ համար այսօր կարեւորագոյն հարցը
երկրի նախագահ Էրտողանի հեռանալն է. «Էրտողան շատ դրական եւ ճիշդ բաներ ըրաւ երկրին համար, բայց այսօր ան սպառած է եւ պէտք
է հեռանայ: Էրտողան 14 տարիէ ի վեր կ՛իշխէ
Թուրքիոյ մէջ եւ անոր պէս զօրամոլ մարդ մը
պէտք է վայրկեան առաջ հեռանայ իշխանութենէն: Էրտողանը այսօր Թուրքիոյ մեծագոյն խընդիրն է», եզրակացուցած է Նշանեան:
Խօսելով իր բանտարկութեան հանգամանքներուն մասին՝ ան ըսած է. «Դէմս արձակուածը
անիմաստ, սարսափելի եւ ապուշ վճիռ մըն է»։
Նշանեան արգելափակուած էր «ապօրինի շինարարութիւն» կատարելու անհիմն մեղադրանքով: Բացառելով Թուրքիայէն ընդմիշտ հեռանալու մասին խօսքերը՝ Նշանեան նկատել տուած է,
որ Թուրքիոյ իշխանութիւններուն ուզածը այդ է
արդէն, բայց ինք այդ քայլին պիտի չդիմէ, ի՛նչ
ալ ըլլան հանգամանքները:

«ԴԱՐԱԿԷՆ ՀԱՆՈՒԱԾ»
ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄ՝ ԶԱՐԱՔՕԼՈՒԻ ԴԷՄ

Ռակըպ Զարաքօլու,
որ Ցեղասպանութեան
հետախուզութեան միջազգային միութեան
կողմէ 2007-ին պարգեւատրուած է, դարձեալ
դատարան պիտի ներկայանայ։
Զարաքօլու յանցաւոր կը նկատուի ահաբեկչական կազմակերպութեան մը անդամակցելու մեղադրանքով։ Այս
յանցանքին որպէս փաստ, ցոյց կը տրուի քրտական «Ռոժ Թի.Վի.» կայանին կողմէ Զարաքօլուի
հետ 2010-ին կատարուած հարցազրոյց մը։ Իր
այս «յանցանք»ին համար կը պահանջուի 5-10
տարուան բանտարկութիւն։
Զարաքօլուի գլխաւորած «Պելկէ» հրատարակչութիւնը այս գծով յայտարարած է, որ Զարաքօլու այդ 2010-ին որեւէ հարցազրոյց չէ տուած
յիշեալ կայանին եւ անոր դէմ «ահաբեկչական
կազմակերպութեան անդամակցելու» մեղադԹՈՒՐՔԻՈՅ ՀԱՐՑԵՐԸ ՊԻՏԻ
րանքը շինծու է: Հրատարակչութիւնը ԶարաքօԼՈՒԾՈՒԻՆ ՄԻԱՅՆ ԷՐՏՈՂԱՆԻ
լուի դէմ հետապնդումները բացատրած է անով,
ՀԵՌԱՑՈՒՄՈՎ. ՍԵՒԱՆ ՆՇԱՆԵԱՆ
որ վերջինս մասնակցած էր Հայոց Ցեղասպա«Արեւելք» համանութեան 100-ամեակի կապակցութեամբ անցած
ցանցային թերթը ՍեպԱպրիլ 22-23ին, Երեւանի մէջ կազմակերպուած
տեմբեր 14-ին հարցամիջազգային գիտաժողովին, ուր հանդէս եկած էր
զըրոյց մը ունեցած է
Ցեղասպանութիւնը ժխտողներուն դէմ քննադաբանտէն 7 օրով ազատ
տութեամբ:
արձակուած բանասէր,
«Երեւանի մէջ իր ունեցած ելոյթէն ետք, Ռագրող, այլախոհ լրագկըպ Զարաքօլուի դէմ հանուեցաւ դարակի մէջ
րող Սեւան Նշանեանի
նիրհող թղթածրարներէն մէկը», նշած է հրատահետ:
րակչութիւնը։
Դեկտեմբեր 2013-էն
Ինչպէս ծանօթ է, Զարաքօլու «Պելկէ» հրաի վեր բանտարկուած Նշանեան, իր առժամեայ տարակչութեան հիմնադիրն է եւ 1990-ական թըազատութեան մասին ըսած է. «Եղած կարգադ- ւականներէն սկսեալ Հայոց Ցեղասպանութեան
րութիւնը միայն ինծի չի վերաբերիր. բազմաթիւ ուրացման դէմ պայքար կը մղէ։
բանտարկեալներու համար նմանօրինակ կար-

10 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
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ՀՄԸՄ-Ի 11-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ
ԱՒԱՐՏԵՑ ԻՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան
11-րդ Պատգամաւորական ժողովը տեղի ունեցաւ
7-11 Սեպտեմբեր 2015-ին, Աղուերանի մէջ, Հայաստան, մասնակցութեամբ Շրջանային եւ Մեկուսի 20 շրջաններէ 65 պատգամաւորներու եւ 34
հրաւիրեալներու։ Կիպրոսի շրջանին պատգամաւորն էր եղբ. Յակոբ Գազանճեան:
Ժողովը համապարփակ քննութեան ենթարկեց
ՀՄԸՄ-ի անցնող չորս տարիներու սերնդակերտման ու հայակերտման աշխատանքները, գնահատեց կատարուած իրագործումները եւ ապագայի հաշուոյն մշակեց նոր ծրագիրներ:
Պատգամաւորական ժողովը լայնօրէն անդրադարձաւ ՀՄԸՄ-ի սկաուտութիւնը, մարզական
կեանքը եւ երիտասարդութիւնը յուզող հրատապ
հարցերուն եւ համապատասխան որոշումներով
քայլեր առաջադրեց անոնց լուծման թափ տալու
նպատակով: Ժողովը քննեց նաեւ միութեան
կազմակերպական ընդհանուր իրավիճակը եւ
ընդգծեց ՀՄԸՄ-ի աշխարհասփիւռ մասնաճիւղերուն աշխատանքային դաշտերը ընդլայնելու կարելիութիւնները: Օրակարգի նիւթ դարձան նաեւ
կանոնագրային տրամադրութիւններու կարգ մը
բարեփոխումներ եւ միութեան «Մարզիկ» պաշտօնաթերթի ու կայքէջի զարգացման վերաբերող

ծրագիրներ:
Պատգամաւորական 11-րդ Ընդհանուր ժողովը
ճշդեց ՀՄԸՄ-ի յառաջիկայ տասնամեակներու
զարգացման ռազմավարական ծրագիրը՝ համահայկական մօտեցումով (Հայաստան եւ Սփիւռք)։
Այս իմաստով, ժողովը տուաւ հիմնական որոշումներ՝ հայ երիտասարդութեան ներգրաւման,
Հայաստանի մէջ աշխատանքներու ընդարձակման, միութեան կազմակերպական կեանքի արդիականացման եւ արհեստագիտական նորագոյն միջոցներու օգտագործման համար:
Պատգամաւորական 11-րդ ժողովը առաջադրեց Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան եւ
ՀՄԸՄ-ի հիմնադրութեան զոյգ 100-ամեակներուն
առիթով ձեռնարկներու հնարաւորութիւնները եւ
թելադրեց փառաշուք տօնակատարութեամբ յիշատակել զոյգ 100-ամեակները։
Իր աշխատանքներուն աւարտին, ժողովը
ընտրեց յառաջիկայ քառամեայ նստաշրջանի նոր
Կեդրոնական վարչութիւնը եւ Ընդհանուր
ժողովի դիւանի ներկայութեան՝ կազմուեցաւ
Կեդրոնական վարչութեան դիւանը բաղկացած
հետեւեալներէն. եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան՝ ատենապետ, եղբ. Րաֆֆի Կէօվօղլանեան՝ ատենադըպիր, եղբ. Վաչէ Նաճարեան՝ գանձապահ:

ՀՕՄ-Ի 71-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ
ԸՆՏՐԵՑ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՆՈՐ ԿԱԶՄ

Հայ Օգնութեան Միութեան Համահայկական
71-րդ Պատգամաւորական Ժողովը, որ ընթացք
առած էր Կիրակի, 4 Հոկտեմբեր 2015-ին, Երեւանի մէջ, իր աւարտին հասաւ Շաբաթ, 9 Հոկտեմբեր 2015-ին։ Կիպրոսի շրջանէն մասնակցեցան
պատգամաւոր ընկհ. Աստղիկ Թաքըլճեան եւ 7
դիտորդ ընկերուհիներ:
Վեց օրերու ընթացքին, 22 երկիրներէ ժամանած պատգամաւորները քննելէ ետք անցնող քառամեակին ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան
ընդհանուր գործունէութիւնը, գնահատեց զայն
եւ յառաջիկայ քառամեակին համար յատուկ
ծրագիրներ որդեգրեց։
Կրթական, առողջապահական, ընկերային եւ
բարեսիրական ծրագիրներուն կողքին ժողովը
կեդրոնացաւ Միջին Արեւելքի տագնապալի իրավիճակին, Հայաստանի, Արցախի եւ Ջաւախքի

հայրենակիցներուն զօրակցութեան, ՀՕՄ-ի Ստեփանակերտի «Սօսէ» Մանկապարտէզի շինարարութեան, հայ զինուորի օժանդակութեան,
սահմանամերձ գիւղերու հարցերը, Յունաստանի
Հայ Կապոյտ Խաչի վարժարաններու դիմագրաւած տնտեսական տագնապին, ինչպէս նաեւ
բոլոր հայ գաղութներու անմիջական կարիքներուն, եւ որդեգրեց համապատասխան բանաձեւումներ եւ ծրագիրներ։
Պատգամաւորական Ժողովի աւարտին, ընտրըւեցաւ 2015-2019 շրջանի Կեդրոնական Վարչութեան կազմը, որ ընտրեց իր դիւանը հետեւեալ ձեւով. ընկհ. Գարոլին Շմաւոնեան` Ատենապետ, ընկ. Նայիրի Տէրտէրեան՝ Փոխ-ատենապետ, ընկհ. Ռիթա Հինդլեան՝ Ատենադպիր, ընկհ.
Սիլվա Գույումճեան՝ Գանձապահ:

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԵԴՐ.
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ԼԻԱԿԱԶՄ ԺՈՂՈՎ
19-20 Սեպտեմբեր 2015-ին, Համազգային Հայ
կրթական եւ մշակութային միութեան Կեդրոնական վարչութիւնը Պէյրութի մէջ գումարեց 20142018 քառամեակի իր Բ. տարեկան լիակազմ ժողովը, որ գլխաւորաբար զբաղեցաւ Է. Պատգամաւորական ժողովի որդեգրած որոշումներու
գործադրութեան ընթացքի խնդիրներով:
Առաջին հերթին, Կեդրոնական վարչութիւնը
լսեց կազմակերպական շրջաններուն մասին տեղեկատուական զեկոյցներ: Ժողովը ուրախութեամբ արձանագրեց Միացեալ Նահանգներու
Արեւելեան, Արեւմտեան եւ Քանատայի Շրջանային վարչութիւններու համագործակցական ծրագիրներով միատեղ աշխատելու փաստը: Իսկ
Կեդրոնական վարչութեան Հիւսիսային Ամերիկայի նորահաստատ գրասենեակին կապակցութեամբ, ժողովը ճշդեց անոր գործունէութեան
սահմաններն ու Շրջանային վարչութիւններուն
հետ յարաբերութեան եղանակը:
Անդրադառնալով նոր ձեւաւորուող շրջաններուն` ժողովը քննեց անոնց գործունէութեան աշխուժացման խնդիրներն ու կարելիութիւնները:
Ապա ժողովը զբաղեցաւ Կեդրոնական վարչութեան հովանիին տակ գործող կրթական հաստատութիւններու վարչական ու ուսումնական
հարցերով եւ այդ մարզերուն մէջ առկայ դժուարութիւններով: Ժողովը ընդգծեց այդ հաստատութիւններու հայեցի կրթութեան դիմագիծի պահպանման զարկ տալու իր յանձնառութիւնը:
Սփիւռքի զանազան կրթական հաստատութիւններուն հայերէն դասաւանդող անձնակազմ
պատրաստելու եւ տրամադրելու առաջադրանքով, Կեդր. վարչութիւնը որոշեց յաւելեալ քարոզչութիւն կատարել Երեւանի պետական համալսարանին հետ գործակցաբար իրականացուող
հայագիտութեան մագիստրոսական եւ դպրոցական վարչագիտութեան ծրագիրներուն մասին:
Համազգայինի միւս հաստատութիւններուն,
ընդ որում «Վահէ Սէթեան» տպարանին ու հրատարակչատան, «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին եւ «Բագին» գրական հանդէսին առնչութեամբ, ժողովը քննեց նախորդ տարեշրջանին
ընթացքին անոնց անցած ուղին եւ տուաւ համապատասխան որոշումներ անոնց յառաջիկայ
գործունէութեան վերաբերող: Հանգամանաւոր
քննութեան արժանացաւ Համազգայինի Հիմնադըրամներու Կեդրոնական մարմինի գործունէութիւնն ու ապագայ աշխատանքներու ծիրը:
Ժողովը արժեւորեց ելեկտրոնային սարքերու
խաղերով 3-5 տարեկան մանուկներուն հայերէն
սորվեցնելու նախաձեռնութիւններու շարքը,
որոնցմէ առաջինը` «Լալան ու Արան – Գոյներու
Աշխարհ»ը լոյս կը տեսնէ ի մօտոյ: Ժողովը որոշեց լայն քարոզչութեամբ հրապարակել առաջին
խաղը, եւ անկէ ետք շարունակել շարքի յաջորդական հանգրուաններու իրականացումը: Իսկ
համացանցային երիտասարդական հարթակի մը
ճամբով հայ երիտասարդութիւնը մեր մշակոյթին
առնչելու ծրագիրի գծով, Կեդրոնական վարչութիւնը որոշեց շարունակել իր սկսած նախապատրաստական աշխատանքը` յաջորդ տարուան ընթացքին զայն հրապարակելու նախատեսութեամբ:
Վերջապէս, ժողովի օրակարգին մաս կը կազմէին Համազգայինի տարեկան Ուսանողական
համախմբումը (Ֆորում) եւ քարոզչական աշխատանքներու կազմակերպումը: Անոնց յառաջիկայ
ուղեգիծը ճշդելու նպատակով, այս հարցերը ենթարկուեցան համապարփակ քննարկման:
Վերոյիշեալ բոլոր հարցերը մաս կը կազմեն
Համազգայինի Ընդհանուր ռազմավարական
ծրագիրին, որուն այժմէականացումը Կեդրոնական վարչութեան օրակարգի մնայուն կէտերէն
մէկն է: Այդ ծրագիրը եւս քննուեցաւ այս ժողովին, որ անոր մէջ կատարեց համապատասխան ճշդումներ:
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Հոկտեմբերի 27-30, «Ֆորում տը Պէյրութ»-ի
մէջ լիբանանահայութիւնը եւ ոչ միայն, ապրեցաւ հայ երգի, պարի, երաժշտութեան հարազատութիւնն ու վեհութիւնը:
ԳՈՀԱՐ համոյթն էր այս բոլորին հեղինակն ու
փոխանցողը, պատգամողն ու գրաւողը, յուզողն
ու սրտի տրոփում պատճառողը, Հայաստանով ու
հայութեամբ հպարտ ըլլալու ամէնէն նուիրական
զգացումները փոխանցողը, ղեկավարութեամբ
մաեսթրօ Նաթալի Գալստեանի:
Չորսօրեայ ձեռնարկներուն առաջին օրէն իսկ
իր բարձրարուեստ ելոյթով ԳՈՀԱՐ հաստատեց,
որ հայը, հակառակ բոլոր դժուարութիւններուն
ու բազում մարտահրաւէրներուն, գիտէ արժանավայել ապրիլ` պահելով լեզուն ու մշակոյթը,
այն, ինչ որ գեղեցիկ է ու վեհանձն, այն, ինչ որ
ուժ կու տայ ու զօրութիւն, ապրելու կամք ու
պայքարը շարունակելու հզօրութիւն:
Հայկական պարերուն ընտրութեան բծախընդրութիւնը, անոնց բովանդակած իմաստն ու հայկական պարարուեստի գոհարներ ըլլալու երեւոյթը, գոյներու համաչափութիւնն ու ներդաշնակութիւնը, տարազներուն հմայքը առաւել եւս հարըստացուցին ու ոգեւորեցին հանդիսատեսը:
«100 տարի Ցեղասպանութենէն վերապրած,
100 երգով վերածնած» ԳՈՀԱՐ համոյթի համերգները նուիրուած են օսմանցի թուրքին ծրագրած

ու գործադրած Ցեղասպանութեան զոհ` մէկուկէս միլիոն անշիրիմ հայ նահատակներու անմոռաց յիշատակին:
Ելոյթի երկու բաժիններուն մէջ ընդգըրկուած 34 երգերն ու պարերը հանդիսատեսին առջեւ բացին հայ արուեստի հարըստութիւնն ու վեհութիւնը: Բոլոր երգերուն
կ՛ընկերակցէին ցուցադրութիւններ համապատասխան տեսարաններու, որոնք կ՛արտ ա ց ո լ այ ի ն
բեմի
պ ա ս տ ա ռն ե ր ո ւն
վրայ: Երգերուն զուգընթաց բացառիկ եւ
գոյներու հմայքով պարուրուած լուսաւորումը ստեղծուած մթնոլորտին կը հաղորդէր
յաւելեալ ներշնչում եւ զգացողութիւն:
Ելոյթի եզրափակիչ բաժինով բոլոր ներկաներուն բաժնուեցան Կիլիկիոյ հայկական թագաւորութեան դրօշները եւ «Վերականգնի՛ր, Կիլիկիա» երգին զուգընթաց հազարաւոր դրօշներ
փողփողեցան սրահին մէջ` խորհրդանշելով հայկականութիւն, իրաւունքներուն կառչածութիւն եւ
Կիլիկիոյ վերադարձին նկատմամբ խոր հաւատք:
Փակման երգով բոլոր մենակատարները հանդէս եկան եւ ներկայացուցին «Պապենական Կիլիկիա» երգը` համերգին խանդավառութիւնը իր
գագաթնակէտին հասցնելով:
Իւրաքանչիւր ելոյթին ներկայ գտնուած մօտաւորապէս 2500 հանդիսատեսները սրահէն ելքի պահուն ստացան ԳՈՀԱՐ-ի այլ նուէրը` հայկական երգարան մը:

ԳՈՒՐԳԷՆ ԴԱԼԻԲԱԼԹԱՅԵԱՆ
Սեպտեմբեր 1-ին
մահացած է նշանաւոր պետական եւ
ռազմական գործիչ,
Հայոց բանակի կայացման առաջամարտիկ, զօրավար-գընդապետ
Գուրգէն
Դալիբալթայեանը:
Դալիբալթայեան
ծնած է 1926-ի Յունիս 5-ին, Վրաստանի Նինոծմինդայի շրջանի Մեծ Արագեալ գիւղը:
1947-1991 ծառայած է ԽՍՀՄ բանակին մէջ,
վարելով հրամանատարական պաշտօններ։
Եղած է հայկական 89-րդ հրաձգային զօրաբաժինի 526-րդ առանձին գունդի դասակի
հրամանատար, Պուտափեշթի խորհրդային
զօրքերու հարաւային խմբակցութեան շտաբի
պետի առաջին տեղակալ, ինչպէս նաեւ վարած է զինուորական այլ պաշտօններ։
1971-ին անոր շնորհուած է «գեներալ-մայոր»ի զինուորական կոչում:
Հայաստանի համար բախտորոշ տարիներուն Գուրգէն Դալիբալթայեան հայրենիքի
կանչով եկած է Հայաստան եւ զինուորագրըւած՝ Հայաստանի Հանրապետութեան ազգային բանակի կազմաւորման բարդ ու դժուար
գործին: Ան անձամբ ղեկավարած է շարք մը
մարտական գործողութիւններ, ներառեալ՝
Շուշիի ազատագրութեան ծրագիրներու մշակման աշխատանքները:

ԺԱՆ ՏԷՐ ՄԵՐԿԵՐԵԱՆ

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ «ՕՔՍՖՈՐՏ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ. ՅԱՐԱՏԵՒՈՂ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԳԱՆՁԵՐԸ»

Հոկտեմբեր 22-ին Անգլիոյ «Օքսֆորտ» համալսարանի «Պոտլէյան» մատենադարանին մէջ
բացուեցաւ «Հայաստան. յարատեւող մշակոյթի
գանձերը» խորագիրով ցուցահանդէսը՝ նուիրուած Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին:
Ձեռնարկը կազմակերպուած է բրիտանահայ բարերար Ռաֆֆի Մանուկեանի նախաձեռնութեամբ
ու հովանաւորութեամբ՝ Մեծ Բրիտանիոյ մօտ ՀՀ
դեսպան Արմէն Սարգսեանի եւ «Կիւլպէնկեան»
հիմնարկի աջակցութեամբ:
Բացման արարողութեան, ելոյթներով հանդէս
եկան ՀՀ դեսպան Արմէն Սարգսեան, «Պոտլէյան» մատենադարանի գլխաւոր գրադարանավար Ռիչըրտ Օվենտըն եւ «Օքսֆորտ» համալսարանի Հայագիտութեան ամպիոնի տնօրէն,
յայտնի հայագէտ փրոֆեսէօր Թէօ վան Լինթ:

ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ

Պաշտօնական բաժինին յաջորդեցին
յայտնի ջութակահար Լեւոն Չիլինկիրեանի կողմէ Նարեկացիի, Սայաթ Նովայի
եւ Կոմիտասի գործերէն կատարումներ:
Ցուցադրութեան համակարգողներն
են փրոֆեսէօր Թէօ վան Լինթ եւ «Պոտլէյան»ի գրադարանավար Ռոպին Մէյըր:
Յարգանքի տուրք մատուցելով Հայոց
Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին՝
ցուցահանդէսի կազմակերպիչներուն
նպատակն է այցելուներուն ցոյց տալ
հայ ժողովուրդի բազմադարեայ մշակութային ձեռքբերումները՝ հարուստ կրօնական եւ գրական կոթողներէն մինչեւ
աշխարհասփիւռ հայկական համայնքներու ձգած ժառանգութիւնը:
Ցուցանմուշներ հաւաքուած են Մանչեսթըրի
եւ Լոնտոնի համայնքներէն, որոնք անհատական
պատմութիւններու հիման վրայ կը նկարագրեն
Ցեղասպանութեան արհաւիրքը վերապրած ու
Մեծ Բրիտանիոյ մէջ հաստատուած հայերուն
կենցաղը, մշակութային եւ կրօնական կեանքը:
Ցուցահանդէսը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար
2016: Ցուցահանդէսին զուգահեռ պիտի կազմակերպուին դասախօսութիւններ, քննարկումներ
եւ համերգներ:
2015-ը նաեւ յիշարժան տարի է «Օքսֆորտ»
համալսարանին համար, որովհետեւ կը նշուի
ազգային մեծ բարերար Գալուստ Կիւլպէնկեանի
նուիրատուութեամբ բացուած Հայագիտական
կեդրոնի 50ամեակը:

Հայաստանի Հանրապետութեան մշակոյթի նախարարութիւնը տեղեկացուցած է, որ Հոկտեմբեր 4-ին յետ երկարատեւ
հի-ւանդութեան, 80 տրեկանին
մահացած է Հայաստանի ժողվդական
արուեստագէտ, պատուոյ շքանշանակիր,
ֆրանսահայ հանրածանօթ ջութակահար,
մանկավարժ Ժան Տէր Մերկերեանը:

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԶԱՆԱԶԱՆԵԱՆ
Հայկական ֆութպոլի առասպելական
դէմքերէն՝
1973-ի
«Արարատ»ի խմբապետ
Յովհաննէս
Զանազանեան Հոկտեմբեր 4-ին կնքեց
իր
մահկանացուն՝
68 տարեկանին:
Զանազանեան
Երեւանի «Արարատ»ի կողքին, մաս կազմած է
Խորհրդային Միութեան ազգային եւ ողիմպիական հաւաքականներուն:
1990-1991 տարեշրջանին, ան ստանձնած է
ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի ֆութպոլի ներկայացուցչական խումբի մարզիչի պաշտօնը:
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ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարարի Խորհրդական

ԱՐՄԷՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՀԵՏ
«Հիմնայատակ վերանում են այն դիրքերը, որտեղից
թշնամին յաճախ է իր ատամները ցոյց տալիս»
«Իրաւունք»ի լրագրող Իլոնա Ազարեանի
զրուցակիցն է սպարապետ Վազգէն Սարգըսեանի եղբայրը՝ ՀՀ պաշտպանութեան նախարարի խորհրդական Արմէն Սարգսեանը։
ԻԼՈՆԱ ԱԶԱՐԵԱՆ.- Ինչո՞վ կը բացատրէք
սահմանին տիրող լարուածութիւնը, որը վերջերս պարբերական բնոյթ է կրում:
ԱՐՄԷՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ.- Նախ նշեմ, որ լարուածութիւնը հայկական կողմը չի ստեղծում: Մենք
ընդամէնը զսպում եւ արժանի հակահարուած
ենք հասցնում թշնամու սադրանքներին. Ժողովըրդական խօսք կայ, չէ՞, «Փոս փորողը ինքն է
փոսն ընկնում»: Հայաստանը պատերազմի չի
ձգտում, մենք խաղաղութիւն ենք ուզում, բայց
ցանկացած վայրկեանի պատրաստ ենք պատերազմի: Կրկնում եմ, մենք լարուածութիւն ստեղծողների մէջ չենք, մեզ համար առաջնահերթն փորձում է աւելի յաճախակի, աւելի շատ, այսպէս
այն է, որ թշնամին հասկանայ, որ հայը՝ կայ, ասած՝ իր ատամները ցոյց տալ, այդ ատամները
եղել է ու կը լինի:
ջարդւում են: Այլ կերպ ասած՝ հիմնայատակ
վերանում են այդ դիրքերը: Ունենք երեք-չորս
հատուած, որտեղ թշնամուն լիարժէք հակահարուած տալուց յետոյ վերացուել են նաեւ խրամատային որջերը, որի արդիւնքում հակառակորդը դիմել է փախուստի: Վստահ եղէք, որ կան
դիրքեր, որոնք ոչնչացուել են՝ թշնամուն արժանի հակահարուած տալու համար:
Ի՞նչ զէնքի տեսակներ է կիրառում թշնամին:
Հայկական կողմը կարողանո՞ւմ է համարժէք
զէնքերով պատասխան հարուած հասցնել:
Միանշանակ պատասխանեմ. մեր ամենամեծ
զէնքը, որով այսօր զինուած ենք, դա մեր ժողովրդի, մեր բանակի, մեր երիտասարդների, սպաների, մինչեւ նախարար եւ Գերագոյն գլխաւոր
Ի՞նչ ռէալ կորուստներ է հայոց բանակը հրամանատարի՝ հրամկազմի կամքն է: Մենք
պատճառել եւ շարունակում պատճառել թըշամէն գնով պաշտպանում ենք մեր հայրենիքի
նամուն, եւ, որքանո՞վ են դրանք բաւարար՝
սահմանները, դա ամենամեծ եւ անփոխարինելի
սադրանքները լռեցնելու համար:
Այս հարցին անդրադառնալուց առաջ կը զէնքն է:
խնդրէի մեր ֆէյսբուքեան օգտատէրերին՝ ապատեղեկատուութիւն չտարածեն. մեծ-մեծ խօսելը
գովելի չէ, յատկապէս անտեղի եւ անիմաստ: Այն
լրատուութիւնը, որը տալիս է ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարարութիւնը, հէնց դա է ճիշդը, հաշւի առնելով նաեւ, որ կան բաներ, որոնց մասին
խօսելը վաղ է: Ժամանակը կը գայ, բոլորն էլ
մանրամասներից կը տեղեկանան, կը տիրապետեն ամբողջ տեղեկատուութեանը: Այնպէս որ,
կը ցանկանամ հանրութեանը կոչ անել՝ զերծ
մնալ տարատեսակ ապատեղեկատուութիւն տարածող լրատուութիւններից, որոնք աւելորդ եւ
ամենակարեւորը՝ անտեղի խուճապ են առաջացՄնացած զինատեսակների առումով ցանկանում:
նում եմ վստահեցնել, որ Հայաստանի ՀանրապեԼաւ, ուրեմն փորձենք կոնկրետացնել: Տեղեկութիւններ կան, որ հայկական կողմը Աղդամի
ուղղութեամբ հակառակորդի «պոստեր» է գրաւել: Որքանո՞վ է դա համապատասխանում իրականութեանը:
Այո, վերջին լարուածութիւնների ընթացքում
այն «պոստերը», դիրքերը, որտեղից թշնամին

ծել) ապատեղեկատուութիւն տուող տարբեր
«չկամ» կայքէջերն են, որոնք մինչեւ իսկ գրում
են, որ Պաշտպանութեան Նախարարութիւնը անփորձ երեխաներին տալիս է «մսաղացի բերանը»: Իւրաքանչիւր զինուորի կորստի, վէրքի համար, սկսած սպայից, մինչեւ նախարար ու նախագահ, ցաւ են ապրում: Ամէն զինուորի կորըստից յետոյ մենք մի հինգ-տասն անգամ մեծ կորուստ ենք հասցնում հակառակորդի բանակին:
Այնպէս չէ, որ զինուորական ղեկավարութիւնը
պակաս ցաւ է ապրում որեւէ զինուորի զոհուելու
կամ վիրաւորուելու լուրը լսելուց, չկայ նման
բան: Նմանատիպ տեղեկատուութիւն տարածողները հիւանդ են՝ բառիս բուն իմաստով: Իսկ խուճապ առաջացնել փորձող մարդիկ նրանք են,
ովքեր տանը նստած՝ որեւէ բանով օգտակար
լինելու փոխարէն, այսպէս ասած, կրակի վրայ
բենզին են լցնում, որպէսզի կրակն աւելի թէժանայ:
Ինչ վերաբերում է պատերազմի վերսկսմանը,
այսպէս պատասխանեմ՝ երբեք մի ասա՝ երբեք:
Ամէն դէպքում՝ մենք կողմ չենք լայնամասշտաբ
պատերազմ սկսելուն, բայց դա չի նշանակում,
որ վախենում ենք: Ոչ, ընդամէնը խուսափում
ենք պատերազմից՝ աւելորդ կորուստներ չտալու
համար: Բայց մենք պատրաստ ենք դիմակայելու, եւ եթէ մի օր Ադրբեջանի Հանրապետութիւնը
իրենց նախագահի գլխաւորութեամբ որոշում
կայացնի պատերազմ սկսելու, ես վստահ եմ, որ
մեր բանակը անկասկած արժանի հակահարուած
կը տայ:

Իսկ մինչ այդ, քանի դեռ ՀՀ Գերագոյն գլխաւոր հրամանատարը չի յայտարարել, որ մեզ մօտ
պատերազմական վիճակ է, ուրեմն պատերազմ
չկայ: Այո, սահմանին լինում են դէպքեր, երբ հակառակորդը ժամանակ առ ժամանակ փորձում է
լայնամասշտաբ գործողութիւնների դիմել, բայց
զգալով, որ ի վիճակի չէ, չի կարող մեր դէմն առնել, ինչպէս միշտ՝ նահանջում է: Քանի որ թշնամին քաջ գիտակցում է, որ հայկական բանակը
պատրաստ է իր առջեւ դրուած իւրաքանչիւր
մարտական գործողութիւն հասցնելու իր նպատակին:

տութիւնը, այո, ապահովուած է ամէն տեսակի
զէնքերով եւ պատրաստ է թշնամու ոտնձգութեան դէմն առնել: Մենք վախենալու ոչինչ չունենք, հայը, լաւ իմացէք ու մի վայրկեան անգամ
չկասկածէք, պատրաստ է արժանի հակահարւած տալ թշնամուն՝ ցանկացած պարագայում եւ
ցանկացած ժամանակում: Կարող եմ մեր ժողովըրդին հաւաստիացնել, որ այո, մեր բանակը
զինուած է բոլոր անհրաժեշտ զինատեսակներով
Հայաստանում սկսւում են ՀԱՊԿ զօրավարեւ պայքարելու է մինչեւ վերջ:
ժութիւնները: Որքանո՞վ դա, ըստ ձեզ, կ՛ազդի
Ադրբեջանի ագրեսիւութեան վրայ:
Պարոն Սարգսեան, ամէն անգամ սահմանին
Ադրբեջանը շատ լաւ տիրապետում է այն տետիրող լարուածութեան մասին խօսելիս՝ հան- ղեկատուութեանը, թէ Հայաստանի Հանրապերութեան մէջ կարծիքներ են հնչում, որ պատետութիւնը ինչ մեծ ներուժ ունի: Իսկ ՀԱՊԿ զօրարազմն անխուսափելի է: Որքանո՞վ էք հաւանական համարում առաջիկայում լայնա- վարժութիւնների ժամանակ մէկ անգամ եւս կը
մասշտաբ ռազմական գործողութիւնների վե- համոզուի, թէ մեր երկիրը ինչքանով է նախապատրաստուած: Այսինքն, որ մենք պատրաստ
րըսկսումը:
Այսօր ամենամեծ խուճապ ստեղծողները ենք թշնամու իւրաքանչիւր հարուածի առաջն
(չնայած՝ չեն էլ կարող իրական խուճապ ստեղ- առնել:

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ՅՕԴՈՒԱԾ
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Հայաստանի Վերանկախացման Քառորդ
Դարը Եւ Մենք
Յակոբ Պալեան
Արդէն քառորդ դար:
Ինքնիշխան ըլլալու հպարտութիւնը ինչպէ՞ս
դիմաւորեցինք եւ այդ հպարտութիւնը ազգի միացման տեսանկիւնէ ինչպէ՞ս դրսեւորուեցաւ
անցնող տարիներուն եւ կը դրսեւորուի այսօր:
Պետութիւն կայ:
Ան է՛, ի՛նչ որ է, ի՛նչ ալ ըլլան մեր տեսակաւոր կարծիքները: Միշտ կարելի է թերի եւ թերացում տեսնել, ինչ որ կարելի է ընել միշտ եւ բոլոր
երկիրներուն համար: Այսինքն քննադատութիւնը
յառաջդիմութեան ազդակ է, անվարան
պէտք է ընթանալ այդ ուղիով:
Պետութեան պարտականութիւնն է երկրի տնտեսութեան զարգացումը: Անոր համար արդարութիւնը համակարգող օրէնքներու եւ բարենպաստ պայմաններու
ստեղծումը անհրաժեշտ է: Քառորդ դար
ետք հաշուեկշիռ մը պէտք է ընել եւ անոր
հիման վրայ դատել-գնահատել իշխանութիւնները` առանց կողմնապաշտական
բարեացակամութեան եւ չարակամութեան:
Այդ ընդհանուր հաշուեկշիռը պէտք է
ընէ իշխանութենէն անկախ մասնագէտներու եւ իմաստուններու ազգային գերագոյն խորհուրդ մը, որ պէտք է արտայայտyւի բազմապիսի խնդիրներու մասին: Այսպէս,
պէտք է ըսէ, թէ ինչո՞ւ գործարանները չեն բանիր, ինչո՞ւ մայրաքաղաքէն դուրս երկիրը չի
զարգանար եւ աստիճանաբար կ՛ամայանայ, ինչո՞ւ զանգուածային աղէտ-արտագաղթը կը շարունակուի, ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս խորհրդային ենթադրեալ հաւասարութեան համակարգէ դուրս
հազիւ դուրս եկած` ընկերային անհաւասարութիւնները ակնբախօրէն շեշտուեցան, ինչո՞ւ մշակութասէր ժողովուրդը յանկարծ դարձաւ հակամշակոյթ եւ մակերեսային: Երազուած
անկախութեան իրականացումէն քառորդ դար
ետք, Հայաստան եւ սփիւռքներ, հայրենադարձութիւնը քաղաքական առաջադրանք չեղաւ
(նկատի չունիմ դէպքերու ճնշման տակ Հայաստան հաստատուողները եւ թոշակառու հայրենասէրները): Յարգելի եւ սիրելի են անոնք,
որոնք գիտակցաբար վերադարձի ընտրութիւն կը
կատարեն:
Արտագաղթ եւ հայրենադարձութեան բացակայութիւնը հայրենիքի եւ ազգի արմատները
փճացնող վերաբերումներ են, հակահայրենասիրութիւն, զոր երթեւեկի, խորհրդաժողովներու
մասնակցութեան եւ բարեսիրական ծխածածկոյթի ետին արդար չէ թաքցնել: Այդ խաբէութիւն է
արտաքին աշխարհին եւ մեզի համար: Այս ըմբըռնումը անվարան պէտք է կրկնել, Հայաստան

եւ սփիւռքներ: Գործարարութիւնը, ինչպէս ախտ
դարձած է ըսել` պիզնեսը, հայրենադարձութեան
եւ հակա-արտագաղթի տեսիլքի վրայ պէտք է
պատուաստել, ոչ միայն անհատական եւ արագ
շահու:
Անկախացած Հայաստանը ապահովութեան եւ
կայունութեան երաշխիք կ՛ընծայէ իր բանակով:
Արդարեւ, բանակը իր արհեստավարժ կազմակերպութեամբ եւ մարտունակութեամբ, իսկական
հայրենասիրական կառոյց է: Հայ զինուորը, յա-
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գովին մենք մեզ կը գտնենք քաղաքական
պարտուողականութեան հոսանքի մէջ:
Պարզ ձեւով պէտք է ըսել, որ ժամանակ կորսընցնելու իրաւունք չունինք: Կորսուած ժամանակը մեր բոլոր տեսակի թշնամիներուն հետ
մեղսակցութեան փաստ է:
Վերականգնում եւ անկախութիւն մնայուն
օրակարգ պէտք է ըլլան:
Այդ զոյգ յղացքները կը մնան ճառային աղմուկ, եթէ`
ա. Հայրենատիրութեան գիտակցութիւնը
չըլլայ համազգային յանձնառութիւն: Իսկ հայրենատիրութեան թշնամի են աղէտ-արտագաղթը
եւ հայրենադարձութեան բացակայութիւնը: Իսկ
հայրենադարձութիւնը ո՛չ արձակուրդ է, ո՛չ ալ
զբօսաշրջութիւն: Հայրենատիրութեան յաջողութիւնը երկրի զարգացումն է, ժողովուրդի
կենսամակարդակի բարձրացումը, երկրի
արտադրած բարիքներէն ժողովուրդին
հաւասարապէս օգտւելու պայմաններու
ստեղ-ծումը:
բ. Հայրենատիրութեան զարգացումը
անկախութեան լրիւ գիտակցութեամբ եւ
յանձնառութեամբ կ՛իրականանայ: Անկախութիւնը կ՛երաշխաւորուի տնտեսական
անկախութեամբ: Առանց այդ երաշխաւորութեան` բազմազգ ընկերութիւններ եւ
դրամատիրական հզօրութիւններ (երկրին
մէջ կամ երկրէն դուրս) կը պարտադրեն
իրենք զիրենք, եւ անկախութիւնը կը դառնայ ձեւական, զարդ, պղպջակ:
գ. Հայրենատիրութեան զարգացումը
սերտօրէն կ՛առնչուի մշակութային անկախութեան եւ հզօրացման: Մշակոյթը մեր ժողովուրդի
ճառագայթումն է: Անոր մէջ էական է ազգային
լեզուի անաղճատ ինքնութեան պահպանումը,
որուն համար պետական լրջագոյն պատասխանատըուութիւն պէտք է ցուցաբերել, զտել, մաքրել, զօրացնել, հարազատութեան ենթահողի
վրայ` զայն զերծ պահելով համաշխարհայացման միալեզու դառնալու աղէտէն:
դ. Հայրենատիրութիւն կ՛իրականանայ համահայկական (Հայաստան եւ սփիւռքներ) իրաւ
մասնակցութեան գիտակցութեան եւ պատասխանատուութեան ստանձնումի պայմաններու
ստեղծումով, ազատութեան, հաւասարութեան եւ
անկաշկանդ ժողովրդավարութեան մթնոլորտի
մէջ:
ե. Հայրենատիրութիւնը կ՛իրականանայ, երբ
մտահան չենք ըներ ՀԵՌԱՆԿԱՐը, այսինքն` ազգի եւ հայրենիքի հատուածներու միացումը:
Վերանկախացման երկրորդ քառորդ դարը
դարձնելու համար իսկական վերականգնումի
ժամանակաշրջան` պէտք է որ նուաճենք ազգային իմաստութիւն, գիտակցելով, որ օտարի դրանը մեզ կը կոչեն հիւր, որպէսզի չըսեն ծառայ (յիշել կրկին եւ կրկին Վիգէն Խեչումեանը), որ մագաղաթը աւելի կ՛ապրի, քան մարմարը (յիշել
կրկին եւ կրկին Յակոբ Օշականը):
Եւ երբեմն ալ մտածենք, որ ժողովուրդներ
մեծցած են, երբ յանկարծ իրենց ծոցէն յայտնըւած են անանձնական արտակարգ դէմքեր,
անոնց անունները յաճախ կը յիշեմ, ինչպէս`
Մահաթմա Կանտի մը, որ անձնական ոչինչ ունէր, ինչպէս` Նելսըն Մանտելա մը, որ իր ժողովուրդին համար քառորդ դար բանտի մէջ մնաց,
ինչպէս` զօրավար տը Կոլ մը, որ իր երկիրը գրաւած թշնամիին դէմ ծառացաւ եւ իր ետեւէն տարաւ ազգը դէպի վերականգնում եւ յաղթանակ:
Հեռանալով սնամէջ ճառերէ` Հայաստանի անկախութիւնը հարկ է դիտել հեռանկարային գիտակցութեամբ, վերականգնումի, ազատութեան,
արդարութեան, Հայաստանի եւ Արցախի իւրաքանչիւր թիզ հողը բնակեցնելու եւ միացման
հզօր յանձնառութեամբ` ժողովուրդ եւ ՀԱՅՐԵՆԻՔ:
Մեր հողին վրայ շարունակութիւն ըլլալու մեծահոգութեամբ:

տուկ նախաձեռնութիւններով, գաղափարական
պատրաստութիւն կը ստանայ գիտնալու համար,
թէ ի՛նչ կը պաշտպանէ եւ ինչո՞ւ:
Բայց, դժբախտաբար, անցնող քառորդ դարու
փորձը քաղաքացիական զարգացման ժամանակաշրջան չեղաւ: Կար ժամանակ, երբ կուսակցութիւնները հարիւրով կը հաշուէինք: Այսօր ալ
անոնց թիւը շատ մեծ է փոքրիկ երկրի մը համար: Դրական ծրագիրներու իրականացման նախաձեռնութիւններու համար ուժերու մէկտեղում
անհրաժեշտ է: Հայաստանի կեանքին հետեւողը
այն տպաւորութիւնը կ՛ունենայ, որ կուսակցութիւններու ստուար մեծամասնութիւնը անհատներու շուրջ կազմուած ընտրական համախմբումներէ կը բաղկանայ: Ժողովուրդը դրական վերաբերում չունի կուսակցութիւններուն նկատմամբ,
անոնց ղեկավարներուն դիրքի շահագործումը եւ
ընչաքաղցութիւնը յաճախ կը յիշեցուի տարբեր
վայրերու մէջ եւ մակարդակներու վրայ:
Հայաստանի մէջ խօսքի ազատութիւնը կը
յարգուի, կը հանդուրժուի: Բայց կացութենէն ոչինչ կը փոխուի: Ոչ ոքի համար գաղտնիք է, որ
ստեղծուած է մեծ կալուածատիրական դրութիւն,
հիմնական կարեւորութիւն ունեցող մթերքներու
եւ ապրանքներու ներածումներու մենաշնորհներ
կան: Թերեւս այդ իսկ պատճառով գործարաններու շէնքերը կը նմանին հոյամողէզներու կմախքներու: Մարդիկ կը խօսին, բայց ճակատագրապաշտի պէս կ՛ընդունին կացութիւնը:
Բայց կրկին պէտք է կրկնել, որ կայ պետութիւն, որուն հզօրացումը համազգային նպատակ
պէտք է ըլլայ` առանց զայն շփոթելու իշխանութեան եւ իշխանաւորի հետ: Այդ հզօրացման արտայայտութիւնն է հետզհետէ հայոց իրաւունքներու հետապնդման եւ վերականգնման ուղղութեամբ կատարուող աշխատանքը, որուն ուշագրաւ դրսեւորումը եղաւ Ցեղասպանութեան եւ
հայրենահանման 100-ամեակի պետական մակարդակով եւ համահայկական տարողութեամբ
նշումը, մասամբ նաեւ` միջազգային մասնակցութեամբ:
Ընկերութիւններու, մշակոյթներու, տնտեսութեան, բարքերու եւ ընդհանրապէս քաղաքակըրթութեան հոլովոյթը դարերու արագութեամբ չէ
որ կ՛ընթանայ այսօր, այլ` տասնամեակներու:
Հայաստան-Արցախի զարգացումը եթէ դատապարտուի դանդաղ ընթացքով յառաջանալու`
ինքզինք դատապարտելով մասնակիի եւ տեղա- 13 Սեպտեմբեր 2015,
կանի տեղքայլին, այսինքն` ճահճացման, ազ- Նուազի-լը-կրան
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Պատկերներ` Ահաւոր Ողբերգութենէ Մը
Ս. Մահսերէճեան
Այս տողերուն ընկերացող քանի մը լուսանըկարները բնականաբար անկարող են ցոյց տալու
օր ըստ օրէ ահագնացող այն ողբերգութիւնը, որ
աշխարհս կ’ապրի վերջին աւելի քան տասը տարիներուն, չըսելու համար` վերջին աւելի քան
քառորդ դարուն, սկսեալ այն օրէն, երբ տագնապներու ցուցակին վրայ, Վիեթնամի, Քորէայի
եւ Ծայր. Արեւելքի այլ երկիրներու իբրեւ յաջորդներ, արագօրէն աւելցան Աֆղանիստանի, Իրաքի, Սուրիոյ, Լիպիոյ, ափրիկեան երկվեցեակ մը
երկիրներու անունները, իսկ Եմէնի անունը վերջին ամիսներուն եղաւ նորագոյն «նուաճումը»…

Աշխարհը, մասնաւորաբար եւրոպական երկիրները փոթորկած են: Միայն այս տարեշրջանին աւելի քան 300 հազար բռնագաղթուածներ
ողողած են եւրոպական երկիրներ` արեւելքէն
մինչեւ արեւմուտք, ստեղծելով մարդկային ահաւոր ողբերգութիւններ, տնտեսական ու ընկերային անասելի հարցեր: Ողբերգութիւնը վերածւած է անթիւ երեսներով «ադամանդ»-ի մը, երեսներէն իւրաքանչիւրը` միւսէն աւելի արիւնալի,
անմարդկայնութիւն արտացոլացնող:
Օրը նոր, մութ ու կարմիր պատմութիւն մը`
նոր:
Եւրոպական ցամաք հասնողները բախտաւոր
կը սեպուին, որովհետեւ հազարաւորներ, Միջերկրականը կտրելու պահուն, ջրամոյն կ’ըլլան, եւ
անոնց թիւը կը գումարուի քաղաքներու մէջ ինկող զոհերու թիւին վրայ: Սուրիացի խեղդամահ
անմեղ մանուկի մը պատկերը ցնցեց աշխարհն
ու միլիոնաւորներուն խիղճերը. իսկ եթէ բոլոր
խեղդամահներուն պատկերները ցուցադրուէին
ամէն օր, խիղճերը պիտի… բթանայի՞ն, զգայազըրկուէի՞ն պիտի:

ՄԱԿ-ն ու միջազգային բարեսիրական կազմակերպութիւններ, առանձին երկիրներ կը յայտարարեն, որ կարելին կ’ընեն` դժբախտութեան
մատնուողներուն օգնութեան ձեռք երկարելու
համար: (Թուրքիոյ «բարերարութիւն»-ը անշուշտ
ունի հակառակին աղաղակող փաստերը): Այս
բոլորը` շա՛տ բարի: Անդին, մասնաւորաբար Եւրոպայի արեւելքին ու արեւմուտքին միջեւ բանավէճ ծագած է, թէ ո՛ր երկիրը ի՞նչ թիւով գաղթական պէտք է հիւրընկալէ, զանոնք ինչպէ՞ս պէտք
է պատսպարել, ո՞վ պատասխանատուութեան
բաժին ունի այս ողբերգութեան ստեղծման մէջ
եւ, հետեւաբար, ո՞վ պէտք է աւելի մեծ պատասխանատուութիւն յանձն առնէ դարմանումի քայ-

լերուն ու միջոցներու ապահովման ծիրին մէջ:
Բանավէճերուն մէկ բաժինը կը վերաբերի այս
կամ այն երկրին կողմէ քանի՛ տարուան մէջ քանի՞ գաղթական ընդունելու կամ չընդունելու
հարցին (մի՛շտ կայ աժան աշխատող ձեռքեր
ներգրաւելու պատմութիւնը), մոռնալով, որ ոմանց համար ի զօրու է «մինչեւ առուն ջուր
գայ…» առածին տրամաբանութիւնը:
Ողբերգութեան մէկ այլ երեսն ալ խօսքի այն
աճուրդն է, որ ժողովրդային, քաղաքական ու
մամուլի մակարդակներուն վրայ կը տարածուի,
արդարօրէն կամ անարդարօրէն, թէ` Միջին Արեւելքի մէջ քրիստոնեաները հալածանքի թիրախ
են (կ’անտեսուի այն իրականութիւնը, որ տագնապին մեծագոյն ծանրութիւնը նոյնինքն իսլամներու ուսին բարձած է. սա ոճիրները չքմեղող
բան չէ անշուշտ), իսլամներու թիւը աճ կ’արձանագրէ Եւրոպայի մէջ, եւրոպական երկիրներ
կ’իսլամանան (իսկ թէ անոնց քրիստոնեայ ըլլալը
ի՞նչ բարիք կը բերէ` այլ հարց, որովհետեւ քրիստոնէութեան արժէքները առատօրէն կը մսխըւին…), իսկ ամէնէն մտահոգիչը` գաղթականներու շարքին են իսլամ ծայրայեղականներ, որոնց դէմ (իբր թէ) պատերազմ հռչակած են Միացեալ Նահանգներ, Ֆրանսա, Անգլիա, մինչեւ
անգամ Սէուտական Արաբիա ու դրացի արաբական երկիրներ, նաեւ թշնամի հռչակուած Սուրիան, գործակիցներ` Իրաքը, Եգիպտոսը, Լիպիա
եւ ափրիկեան այլ երկիրներ:
Ո՛չ ոք մատը կը դնէ վէրքին վրայ` հարց տա-

լու, թէ աշխարհն ու մարդկութիւնը ինչո՞ւ պէտք
է ծանրաբեռնուին նման ողբերգութիւններով:
Ի՞նչ պատահեցաւ, որ տասնամեակներու պատմութիւն կերտած այս ողբերգութիւնը յանկարծ
ա՛յսօր հրատապ դարձաւ: Եւրոպական երկիրներ
ինչո՞ւ պէտք էր սպասէին մինչեւ ողբերգութեան
ա՛յս աստիճան ծանրացումը:
Հարցումներու այլ շարան մը: Ինչո՞ւ աշխարհի տարածքին, ըստ ՄԱԿ-ի ու այլ պաշտօնական
տուեալներու, պէտք է ըլլան շուրջ 15 միլիոն
գաղթականներ, որոնք ակամայ լքած են իրենց
երկիրները` տուն, տեղ, ստացուածք, կեանքի
վաստակ, սրտամօտ առարկաներ, հարազատներու գերեզմանները…
Ինչո՞ւ պէտք է գոյանան շուրջ 35 միլիոն ներքին «գաղթականներ», այսինքն իրենց բնակավայր երկրի` ապահով նկատուող մէկ այլ քաղաքն ու շրջանը տեղափոխուածներ, որոնց ճակատագիրը տարբեր չէ երկրէն հեռացողներէն,
այն իմաստով, որ անոնք ալ կորսնցուցած են
տուն-տեղ-ստացուածք-հարազատներ, իսկ միակ
բախտաւորութիւնը իրենց հայրենիքի սահմաններէն ներս մնացած ըլլալն է (շատեր` այն միակ
պատճառով, որ այլ երկիր հասնելու միջոց չեն
ունեցած)…
Աւելի քան 50 միլիոն մարդ ինչո՞ւ պէտք է
մատնուի մուրացկանի վիճակին, մինչդեռ մինչեւ
երէկ, տուեալ երկիրին մէջ տագնապին պայթումէն առաջ, այդ գաղթականները հանգիստ ու բարեկեցիկ կեանք մը կը վարէին, ոչ ոքի կարօտ
էին, նման կացութեան մատնուելու մասին չէին
կրնար երեւակայել անգամ…
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ՄԱԿ-ը Դեկտեմբեր 9-ին Կ՛ոգեկոչէ Բոլոր
Ցեղասպանութիւններու Զոհերը
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Սեպտեմբեր 11-ին, երկար տարիներու դիւանագիտական յամառ ջանքերէ ետք, Հայաստանի
Հանրապետութիւնը յաջողեցաւ հասնիլ բոլոր ցեղասպանութիւններու վերաբերեալ ընդհանուր
բանաձեւի միաձայն ընդունման Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան Ընդհանուր ժողովին
կողմէ:
Հայաստանի եւ համահեղինակ 83 այլ պետութիւններու կողմէ ներկայացուած բանաձեւը Դեկտեմբեր 9-ը կը հռչակէ որպէս «Ցեղասպանութեան յանցագործութեան զոհերու յիշատակի եւ
արժանապատուութեան եւ այդ յանցագործութեան կանխարգիլման միջազգային օր»: Այդ օրը
ընտրուեցաւ, քանի որ Դեկտեմբեր 9, 1948-ին,
Ցեղասպանութեան յանցագործութեան կանխարգիլման եւ պատիժի մասին ՄԱԿ-ի համաձայնագիրի ընդունման օրն է:
Այսուհետեւ, իւրաքանչիւր Դեկտեմբեր 9-ին,
ՄԱԿ-ը պիտի ոգեկոչէ եւ յարգէ բոլոր ցեղասպանութիւններու զոհերը: Թէեւ բանաձեւը չի նշեր
որեւէ յստակ ցեղասպանութիւն, հայերէն կախեալ է երաշխաւորել, որ իրենց ցեղասպանութիւնը ընդգրկուած ըլլայ ՄԱԿ-ի այդ օրուան պաշտօնական յիշատակութիւններուն մէջ: Ոչ ոք կը
զարմանայ, եթէ թրքական կառավարութիւնը
փորձէ խափանել նման հայկական ջանքեր…
Զաւեշտալի է, որ Թուրքիա ցեղասպանութեան
բանաձեւի համահեղինակներէն մէկն էր՝ հաւանաբար վախնալով, որ ընդդիմանալը պիտի
բացայայտէր անոր արմատացած մտատանջութիւնը ցեղասպանութեան թեմային վերաբերեալ:
Հետեւաբար թուրք պաշտօնեաները իրենք զիրենք այնպէս պահեցին, կարծես թէ այս բանաձեւը կապ չունի հայերու, ասորիներու, յոյներու
եւ քիւրտերու դէմ իրենց երկրի անցեալին եւ ներկայ ցեղասպանական ոճիրներուն հետ…
Այս բանաձեւի համահեղինակ 84 պետութիւններու շարքին էին՝ Միացեալ Նահանգները, Ռուսիան, Մեծն Բրիտանիան, Ֆրանսան, Գերմանիան, Հնդկաստանը, Ճափոնը եւ Իրանը: Հետա-

քըրքրական է, որ Ատրպէյճանը եւ Ռուանտան
անոր համահեղինակ չեղան: Ատրպէյճանը չցանկացաւ աջակցիլ Հայաստանի կողմէ առաջարկըւած որեւէ բանաձեւի: Միւս կողմէ, Ռուանտան
բանաձեւը աւելորդ համարեց, քանի որ ՄԱԿը
Ապրիլ 7-ը յայտարարած էր որպէս Ռուանտայի
մէջ ցեղասպանութեան յիշատակի միջազգային
օր: Ի տարբերութիւն Ռուանտայի՝ Իսրայէլ այս
բանաձեւին համահեղինակ է, հակառակ անոր,
որ ՄԱԿ-ը Յունուար 27-ը արդէն հաստատած է

որպէս Հոլոքոսթի զոհերու յիշատակի միջազգային օր:
«Պատասխանատուութիւն պաշտպանութեան
համար համաշխարհային կեդրոն»ը (The Global
Centre for the Responsibility to Protect) անցեալ
Ուրբաթ հանդէս եկաւ յայտարարութեամբ՝ բարձըր գնահատելով ՄԱԿ-ի բանաձեւի ընդունումը
եւ թուարկելով «նախորդ դարու ամենասոսկալի
ոճիրներու կարեւոր տարելիցները», ներառեալ՝
«Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակը, Աշուիցի (Auschwitz) ազատագրման 70-ամեակը, Քամպոտիոյ Կարմիր խմերներու սպանդի 40-ամեակը, եւ Ռուանտայի, Սրեպրենիցայի, Պոսնիա եւ
Հերցեկովինայի ցեղասպանութիւններուն 20-ամեակը»:
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«Մաշեցումի» Ռազմավարութիւնը` Ընդդէմ
«Արժանապատուութեան» Պահանջատիրութիւնը
Հրայր Ճէպէճեան
Հետաքրքրութեամբ կարդացի Ամերիկայի մէջ
լոյս տեսնող «Արմինիըն Ուիքլի»-ի մէջ վերջերս
անգլերէնով «Կը փնտռեմ» խորագիրով հրատարակուած յօդուած-թղթակցութիւն մը: Յօդուածին
միտք բանին վեր առնել է այդ հսկայական ջանքերը, զորս անհատներ եւ կազմակերպութիւններ
յառաջ տարին Հայոց ցեղասպանութենէն ետք
կորսուած հայկական ընտանիքներ գտնելու եւ
միաւորելու: Այս աշխատանքը միայն ցեղասպանութենէն անմիջապէս ետքի ժամանակաշրջանին համար չէր: Այլ երկար տարիներու վրայ
շարունակուեցաւ: Կը յիշեմ պատանեկան տարիներուս, երբ կը հանդիպէի հայկական թերթերու
մէջ նմանօրինակ «Կը փնտռեմ» յայտարարութիւններու: Եթէ բաւական անձեր գտան իրենց
հարազատները շատ տարիներ ետք եւ առանց
յուսահատելու, սակայն մեծ մնաց թիւը անոնց,
որոնք մնացին կորսուած… նահատակ:
Եթէ հայը այսօր երախտագիտութեամբ կը յիշէ այդ բոլոր «փնտռելու» ջանքերը եւ աշխատանքները, բայց այսօր անցած է այդ ժամանակաշրջանը: Բայց երբեք զանոնք «մոռնալով»:
Այլ, ինչպէս 100-ամեակի նշանաբանը յստակ է,
հայը այսօր կը «յիշէ» այն բոլորը, որ կորսնցուց:
Մարդը, միտքը եւ հողը: Բայց յիշելով նաեւ կը
«պահանջէ» այդ բոլորը, որովհետեւ այն, ինչ որ

կորսնցուց հայը, իր արժանապատուութիւնն է:
Արժանապատուութիւնը իւրաքանչիւր նահատակ հայու, եւ տակաւին` հայկական ստեղծագործ միտքին (գիր, գրականութիւն, մշակոյթ, արւեստ եւ աւելին): Եւ վերջապէս, արժանապատւութիւնը հողին, որ պիտի պարգեւէր բարեբեր
կեանք` ի մի խմբելով հայութիւնը ամբողջ, ուր
այսօր աշխարհով մէկ տարածուած է սփիւռքի
իրականութիւններուն մէջ: Եւ այս բոլորը կը յիշէ
հայը: Յիշելու այս իրողութիւնը Պոյաճեան եւ
Գրիգորեան կը վերագրեն հայուն ապրած պատմական փորձառութեան. «Ապրելով ցեղասպանութեան արհաւիրքը եւ ցաւը, հայուն վերապրումը դարձաւ գերբնական ուժ մը: Վերապրողներ ցեղասպանութեան ցաւը եւ անոր հոգեբանական բարդոյթները փոխանցեցին յաջորդ սերունդներուն` իբրեւ ապրելու յոյս եւ ներշնչում»:

Շար. Էջ 14-էն Պատկերներ...
Պաշտօնական այս թիւերը… պաշտօնական
են, այսինքն բռնագաղթի մատնուողներուն իրական թիւը վստահաբար շատ աւելի մեծ է:
Ընդունինք. տեղ մը թիւերը կը կորսնցնեն
իրենց նշանակութիւնը, սակայն ոչ` իմաստը:
Բոլորովին այլ պատմութիւն ունին իրենց երկիրները կամովին լքող-հեռացողները: Մենք` հայերս ու մեր հայրենիքը` Հայաստանը, այս իմաստով պատկառելի՜ փորձառութիւն «շահած» ենք
վերջին տասնամեակին…
Ոչ ոք կ’ըսէ, թէ այս մարդ-արարածները ինչո՞ւ պէտք է մատնուած ըլլան նման դժբախտութեան (բառը տկար է, չէ՞): Ինչո՞ւ պատերազմական գործողութիւնները ա՛յսքան տարածուն, երկարատեւ ու անվերջանալի թուացող
պէտք է ըլլան, որպէսզի մարդիկ, իբրեւ կեանք
փրկելու միակ միջոց, հարկադրուած ըլլան գաղթի ճամբան բռնելու: (Մարդկային արժանապատ
-ւութիւնը մեզի թոյլ չի տար բաղդատականներ
ընելու այլ արարածներու նկատմամբ արդար հոգածութեան հետ):
Կարելի է հարցումներուն ցանկը բազմապատկել ու չսպառել:
Մինչդեռ ամէնէն պարզ լուծումը կը կայանայ
հոն, ուր ռազմական գործողութիւնները անյապաղ դադրեցուին (պարզամիտի երեւակայութի՞ւն, սին բաղձա՞նք, արդեօք): Ո՞վ կը կասկածի, որ անիմաստ ռազմադաշտի վերածուած երկիրներուն մէջ եթէ վաղը խաղաղութիւն հաստատուի եւ վերստեղծուին ապրուստի քիչ թէ
շատ տանելի պայմաններ, յաջորդ օրն իսկ միլիոնաւոր բռնագաղթուածներ կը վերադառնան
իրենց տուները, կը վերաշինեն քանդուածն ու կը
վերականգնեն փոշիացածը: Միակ անդառնալին
զոհ գացողներն են, միլիոնաւոր զոհերը, որոնք
կարմիր ներկած են 20-21 դար անցումի պատմու
-թեան էջերը:
Ահա թէ ինչպէ՛ս կը լուծուի ահաւոր տագնապը:
Ա. եւ Բ. Աշխարհամարտերը, շատ մը բաներու
կողքին, նաեւ ա՛յս ճշմարտութիւնը սորվեցուցած
են մարդկութեան:
Չյայտարարուած Գ. Աշխարհամարտին ելքը
չի կրնար տարբեր ըլլալ:
Եւ ո՞վ կ՛ըսէ, որ խաղաղ աշխարհ մը նուազ
շահաբեր է…
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Եւ այս ապրելու «յոյսը» եւ «ներշնչումը», իմա՛
արժանապատուութիւնը, զոր այսօր տակաւին
հայը կը կրէ իր մէջ եւ կը յիշէ: Կը յիշէ «յոյսով»,
«ներշնչումով» եւ վաղուան տեսլականով:
Եւ այդ տեսլականին մէջէն նաեւ կը պահանջէ
զայն: Կը պահանջէ հայուն միտքը` իր մշակութային ժառանգն ու հողը: Ատալեան կը վերլուծէ.
«Երբ հայկական հողը դատարկուեցաւ իր ժողովուրդէն, անոր մշակութային բոլոր լծակները`
դպրոց, վանք, արուեստի կոթող եւ պատմական
վայրեր` կործանեցան օսմանեան կառավարութեան կողմէ: Հայը կրցաւ պահել միայն այն, որ
կու գար իր հաւաքական յուշերէն: Եւ յուշերուն
մէջ կար իր լեզուն, բանաստեղծութիւնը, երգը եւ
ողբերգական ճակատագիրը` իբրեւ հայուն եւ
իրեն մնացած մշակոյթ»:
Եւ հայը այս արժանապատուութեան հասկացողութիւնն է, որ այսօր կը պահանջէ: Եւ որ իրեն
փոխանցուեցաւ իր «յուշերուն» ընդմէջէն: Եւ որ
հայը կը պահէ զանոնք` «յուշերը», մինչեւ այսօր
եւ առանց հողի կռուանին…
Այս տրամաբանութեամբ Հայ Դատը, իմա`
պահանջատիրութիւնը, կարելի չէ դիտել միայն
իր քաղաքական ոսպնեակէն: Պագալեան կը
հաստատէ, որ «Հայոց ցեղասպանութիւնը եւ
անոր ժխտումը թրքական կառավարութեան կողմէ, կը կերտէ հայուն հաւաքական ինքնութիւնը:
Ազգային, համազգային, կրօնական, գաղափարախօսական, քաղաքական, ընկերային-տնտեսական եւ սերնդական տարբերութիւններով
հանդերձ, ցեղասպանութեան այս ինքնութիւնը
կը դառնայ հասարակ յայտարարը` միացնելով
բոլորը»: Մինչ Յովհաննիսեան Ցեղասպանութիւնը կը նկատէ «հայուն ինքնութեան հաւատարմութեան պահպանումը»: Եւ այս իմաստով, եթէ
հայուն ինքնութիւնը քաղաքական է, բայց նաեւ
նոյնքան ազգային, մշակութային, կրօնական եւ
ընկերային: Վերջապէս, իր կեանքը ապրելու արժանապատուութիւնն է, որուն համար հայը կը
կենայ իբրեւ պահանջատէր:
Բայց կայ նոյն կացութեան միւս տարբերակը,
եւ այդ ալ` թրքական ժխտողական կեցուածքն է:
Եւ անոր վարած «մաշեցումի» ռազմավարութիւնը: Էլի Ուիսըլ Հայոց ցեղասպանութիւնը
ժխտելը կ՛որակէ իբրեւ «կրկնակի սպանութիւն»:
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Առաջինը` «ֆիզիքականը» իսկ երկրորդը` «յիշատակը»: Ռիչըրտ Ֆալք` թրքական ժխտողական
կեցուածքը Հայոց ցեղասպանութեան նկատմամբ
կը կոչէ «չարաշուք»` «պատմութեան առանցքին
մէջ եզակի իրավիճակ» մը, ուր «պետական եւ
կանխամտածուած ամէն ջանք ի գործ կը դրուի
վերացնելու Հայոց ցեղասպանութեան ճշմարտացիութիւնը համաշխարհային զգաստութենէն»:
Այլ խօսքով` «մաշեցումի» եւ «մաշեցնելու» ռազմավարութիւն մըն է, ուր հարիւր երկար տարիներ, թրքական պետականութիւնը հեռակայ կարգով, օգտագործելով իր բոլոր համաշխարհային
լծակները եւ օղակները, կը հետապնդէ: Այս
իրավիճակէն մեկնելով է, որ Հայ դատը հայուն
համար կը դառնայ «ինքնութիւն»… Եւ կ՛անցնի
քաղաքական սահմաններէն անդին: Հայուն այս
ինքնութիւնը, որ մինչեւ այսօր ան պահած է «յուշերուն» ընդմէջէն: Առանց իր արմատին, որուն
համար հայը կը պայքարի: Վերատիրանալու
հրամայականով:
Բայց պատմութեան այս փորձին մէջ կայ այլ
վկայութիւն… Եւ եթէ այսօր արագ ակնարկ մը
նետենք Հայաստանէն մինչեւ սփիւռքեան մէն մի
անկիւն, ուր հայը «յիշեց եւ պահանջեց», եւ ի
մասնաւորի ցեղասպանութենէ վերապրած չորրորդ երիտասարդ սերունդի գիտակցութեամբ եւ
մասնակցութեամբ, ապա հարց պէտք է տալ, թէ
«արդեօք տեղ կը հասնի՞ մաշեցումի այս ռազմավարութիւնը»:
Եւ առկայ է այսօրուան իրավիճակը: Եւ այդ`
թրքական «մաշեցումի» քաղաքականութիւնը
(իմա՛ Փերինչեքը)` ընդդէմ հայկական «արժանապատուութեան» պահանջատիրութեան (իմա՛
Զուիցերիա): Եւ այս «պայքար» է: Ոչ թէ զէնքի ու
զէնքով` այլ իրաւունքի եւ իրաւունքով: Եւ հայուն համար` վերատիրանալու իր «արժանապատուութեան»: Եւ այս պայքարին ու հակամարտող կողմերուն եւ կեցուածքներուն մէջ կան
եւ պիտի ըլլան առանցքներու զարգացումներու
վերիվայրումներ: Թեր ու դէմ այս պայքարին մէջ
կան ու պիտի ըլլան «նուաճումներ» ու «տեղքայլեր»:
Փերինչեք ընդդէմ Զուիցերիոյ գործով Մարդու
իրաւունքներու եւրոպական դատարանին եւ
անոր որոշումներուն հոլովոյթը պէտք է դիտել
նաեւ այս պրիսմակէն: Եթէ կան այդ որոշումին
մէջ յօդուածներ, որոնք «յաջողութիւն» էին հայուն, եւ տակաւին ոչ այդքան «նպաստաւոր»
կարգ մը այլ տարբերակներ, բայց այս բոլորը
պէտք է դիտել այս «պայքարին» համընդհանուր
իրականութեան մէջէն: Եւ պէտք է պատրաստ ու
զգաստ ըլլալ այդ բոլոր տարբերութիւններուն
դիմաց: Ախորժելի թէ ոչ:
Թուրքը իր պետականութեամբ պիտի շարունակէ իր «մաշեցումի» ռազմավարութիւնը` մաշեցնելով հայուն «յուշե՛րը»: Ու անոր հետ հայուն
իրաւունքնե՛րը: Ապրած ու իրաւունքով կերտած
«յուշե՛րը»: Եւ հայը միւս կողմէ պիտի շարունակէ
իր «արժանապատուութեան» պահանջատիրութիւնը:
Փերինչեք ընդդէմ Զուիցերիա գործը մէկ
օղակն է թրքական «մաշեցումի» ռազմավարութեան` ընդդէմ հայկական «արժանապատւութեան» պահանջատիրութեան:
Բայց հայուն համար կայ մէկ յստակ իրականութիւն:
Հայը վճռած է շարունակել իր պահանջատիրութիւնը: Կեանքին, միտքին եւ հողին:
Եթէ այսօր կը «յիշենք» նահատակները, որովհետեւ անոնք համոզուեցան, թէ հայուն արժանապատիւ կեանքով է, որ հայը պիտի շարունակէ
ապրիլ: Իսկ վերապրողները այդ «ցաւը» իրենց
մէջ սեղմեցին` իբրեւ ապրող արժանապատւութիւն գալիք սերունդին: Եւ մենք` «գալիք» սերունդը եւ տակաւին «եկողները», այս արժանապատիւ կեանքը վերածած ենք պահանջատիրութեան:
Այս «արժանապատիւ» կեանքն է, որ պիտի ու
պէտք է շարունակէ տոկալ «մաշեցումի» բոլոր
ռազմավարութիւններուն դէմ:
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Հայ Դատի Ուժական Պայքարի
Առաջին Հարուածը
Հոկտեմբեր 22-ին, քառասուն տարի առաջ,
Աւստրիոյ մայրաքաղաք Վիեննայի մէջ, օր ցերեկով ահաբեկուեցաւ Աւստրիոյ մէջ թրքական պետութիւնը ներկայացնող դեսպան Տենիզ Թունելճիլը:
Ահաբեկչական յանդուգն գործողութեամբ մը
Հայկական Ցեղասպանութեան Արդարութեան
Մարտիկներ անունով նորայայտ խմբակցութիւն
մը ցնցեց միջազգային հանրային կարծիքը:
Յանկարծ ճեղքուեցաւ լռութեան այն
թանձ-րանիստ
պատը,
որ
հայ
ժողովուրդին
դէմ
թրքա-կան
պետութեան գործադրած Ցեղասպանութեան ու հայրենազրկումի մեծագոյն
անարդա-րութեան շուրջ հիւսուած էր
թրքական ուրացու-մին եւ անոր հետ
քայլ
պահող
մեծապետական
անտարբերութեան կողմէ…
Այդպէ՛ս տրուեցաւ առաջին հատու
ազդանշա-նը Հայ դատի ուժական
պայքարի շղթայազերծ-ման:
Արդարեւ, 22 Հոկտեմբեր 1975-ի
կէսօրին, երեք զինեալ երիտասարդներ
ինքնաձիգ հրազէն-ներով յարձակեցան
Վիեննայի թրքական դեսպա-նատան
շէնքին վրայ, սպաննեցին իրենց դէմ
զէնք քաշած շէնքի պահակը եւ մտան
դեսպան Հիւսէյին Տենիզ Թունելճիլի
գրասենեակը:
Յարձակման մանրամասնութիւնները օրին
փոխանցած թրքական աղբիւրներուն համաձայն, ահաբեկիչները թուրք դեսպանին հարցուցած են, թէ ի՞նքն է դեսպանը եւ, հաստատական
պատասխան ստանալէ ետք, բրիտանական ու
իսրայէլեան արտադրութեան իրենց գնդացիրներով կրակած են դեսպանին վրայ:
Թուրք դեսպանը անմիջապէս մահացաւ, իսկ
ահաբեկիչները արագօրէն դուրս եկան դեսպանատունէն ու ինքնաշարժ նստելով` անյայտացան…
Միջազգային զանգուածային լրատուամիջոցները անմիջապէս ողողուեցան իւրօրինակ այդ
ահաբեկչութեան մանրամասնութիւններով` գործողութեան պատասխանատուները եւ ահաբեկիչներուն ինքնութիւնը բացայայտելու հետեւողական, բայց ապարդիւն ճիգ թափելով:
Մամլոյ գործակալութեանց հետ հեռաձայնային կապ պահելով` անանուն տարբեր խօսնակներ, մինչ այդ հանրային կարծիքին անծանօթ ու
ընդյատակեայ մէկէ աւելի կազմակերպութեանց
անունով ստանձնեցին Աւստրիոյ մէջ Թուրքիոյ
դեսպանին ահաբեկման պատասխանատըւութիւնը:
Քաղաքական աշխարհը դեռ չէր մարսած պատահածը, երբ 2 օր ետք` 24 Հոկտեմբեր 1975-ին,
այս անգամ Ֆրանսայի մայրաքաղաք Փարիզի
բանուկ մէկ փողոցին վրայ, Ֆրանսայի մէջ Թուրքիոյ դեսպանը` Իսմայիլ Էրեզ, պաշտօնական
ընդունելութենէ մը իր պետական ինքնաշարժով
դեսպանատուն վերադարձի պահուն, յանկարծ
ինկաւ անծանօթ զինեալներու լարած ահաբեկչական թակարդին մէջ:
Թէ՛ թուրք դեսպանը եւ թէ՛ իր վարորդը տեղւոյն վրայ սպաննուեցան փամփուշտներու տարափին տակ, իսկ ահաբեկիչները ինչպէս յայտնըւած էին, այնպէս ալ կայծակնային արագութեամբ անյայտացան…
Թէեւ երկրորդ այս ահաբեկչութեան պարագային եւս միջազգային լրատուամիջոցները ի վիճակ չեղան ճշդելու ահաբեկիչներուն ինքնութիւնը կամ յայտնագործելու անոնց հետքերը, այսուհանդերձ, Հայկական Ցեղասպանութեան Արդարութեան Մարտիկներ անունով մինչ այդ անյայտ եւ ընդյատակեայ կազմակերպութիւն մը,
որուն անունով ստանձնում եղած էր նաեւ առա-

Նազարէթ Պէրպէրեան

ջին` Վիեննայի ահաբեկչութեան առիթով, պաշտօնական եւ ծաւալուն յայտարարութիւն մը
հրապարակեց միջազգային լրատուամիջոցներով
եւ ստանձնեց զոյգ ահաբեկչութեանց պատասխանատուութիւնը:
Ֆրանսերէն եւ անգլերէնով հրապարակուած
այդ յայտարարութիւնը օրին, հայերէնի թարգմանուած, լոյս ընծայուեցաւ նաեւ սփիւռքահայ
մամուլի դաշնակցական թերթերուն կողմէ:

«Հայկական Ցեղասպանութեան Արդարութեան Մարտիկներ» անունը անմիջապէս լայն ու
հարազատ արձագանգ գտաւ 1970-ականներու
պահանջատէր հայութեան, յատկապէս հայ երիտասարդութեան աշխարհասփիւռ զանգուածներուն մօտ:
Աշխարհով մէկ լոյս տեսած «Մարտիկներու
յայտարարութիւնը միջազգային հանրային
կարծիքին, ցեղասպան թրքական պետութեան եւ
աշխարհի մեծ, միջակ թէ փոքր պետութիւններուն կ՛ազդարարէր.
«Մենք հայ ժողովուրդի զաւակներն ենք: Կը
գործենք յանուն արդարութեան: Թուրքիոյ քաղաքական ներկայացուցիչներուն դէմ ուղղուած
մեր քայլը աշխարհի բոլոր մեծ ու փոքր պետութիւններուն պիտի յիշեցնէ, թէ հայոց մոռցուած
Ցեղասպանութիւնը տակաւին անպատիժ կը
մնայ»:
Արդարութեան մարտիկներու կազմակերպութիւնը իր յայտարարութեամբ կը պահանջէր Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումն ու դատապարտումը եւ Հայկական հարցին արդարացի լուծումը: Յայտարարութիւնը դիտել կու տար, թէ
Հայ դատի արդարացի լուծման համար խաղաղ
միջոցներով մղուած պայքարը ինքզինք սպառած
է, եւ թէ, ստեղծուած իրավիճակէն մեկնելով,
լռութեան անարդար պատը ճեղքելու ճամբուն
վրայ «մեր արդար դատի հետապնդման միակ
միջոցը զինեալ պայքարն է»:
Ահա այսպէս շղթայազերծուեցաւ հոկտեմբերի
այս օրերուն, 40 տարի առաջ, Հայ դատի ուժական պայքարի նորօրեայ զարթօնքը:
Թէեւ աննախընթաց չէր թրքական պետութեան դիւանագիտական ներկայացուցիչներուն
դէմ գործուած ահաբեկչութիւնը, թէեւ 1973-ին
Գուրգէն Եանիքեան իրագործած էր ահաբեկչական քայլ մը Միացեալ Նահանգներու մէջ`
սպաննելով տեղւոյն թուրք հիւպատոսը, նաեւ`
1975-ի յունուարին Լիբանանի մէջ թուրք դիւանագէտ մը անյայտ պայմաններու մէջ ահաբեկ-

Պատրաստուեցէք....

ւած էր, այսուհանդերձ, Վիեննայի եւ Փարիզի
ահաբեկումները կանխած քայլերը կա՛մ վրէժխընդրական բնոյթ ունէին, կա՛մ քաղաքական
հնչեղութիւն չունէին այնպէս, ինչպէս որ պատահեցաւ Հայկական Ցեղասպանութեան Արդարութեան Մարտիկներու միջազգային հրապարակ
մուտքով:
Մինչեւ 1980-ականներու առաջին կէսը Արդարութեան մարտիկները շարունակեցին իրենց
գործունէութիւնը` յառաջացնելով միջազգային
հանրային կարծիքին մօտ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման եւ դատապարտման ի նպաստ
քաղաքական անհրաժեշտ ճնշումը:
1975 թուականի հոկտեմբեր 22-ի եւ 24-ի Վիեննայի ու Փարիզի թուրք դեսպաններուն ահաբեկումով թափ առած Հայ դատի
ուժական պայ-քարին շղթայազերծումը
իր անմիջական պտուղ-ները տուաւ Հայ
դատի քաղաքական արծարծ-ման
ճակատին վրայ:
Մէկ կողմէ ՄԱԿ-ի եւ Եւրոպական
խոր հրդա -րանի
գլխ աւորութ եամ բ
միջազգային կազմակեր-պութիւններ ու
ատեաններ սկսան ճանչնալ Հա-յոց
ցեղասպանութիւնը եւ քաղաքական
լուծում որոնել Հայկական Հարցին:
Իսկ միւս կողմէ` նոյնինքն թուրք
հասարա-կութեան մէջէն սկսան աւելի
բարձրաձայն հնչել հայասպանութեան
ճանաչումն
ու դատապար-տումը
պահանջող կոչեր:
Ա յ ս պ է ՛ ս ,
Հ ա յ
դ ա տ ի
պահանջատիրութեան
ու-ժական
շղթայազերծման բամբ ազդանշանը տըւաւ Վիեննայի թուրք դեսպանին դէմ կատարուած 22 Հոկտեմբեր 1975-ի ահաբեկչական
գործողութիւնը:
Ազդանշանը` նաեւ հայ ազգային-ազատագրական շարժման մերօրեայ զարթօնքին, որ իր
յաղթական արձագանգը պիտի գտնէր 13 տարի
ետք թափ առած Արցախեան պահանջատիրական շարժման մէջ` յանգելով արցախահայութեան ազգային-ազատագրական պայքարի յաղթանակին:
Վիեննայի թուրք դեսպանի ահաբեկման եւ
ընդհանրապէս Հայ դատի ուժական պայքարին
40-ամեակը կը նշենք հիմնովին նոր պայմաններու մէջ: Հայաստանի վերանկախացումով եւ
Արցախի իրողական ազատագրումով` Հայ դատի
պայքարը թեւակոխած է նոր փուլ, որ հայ ժողովուրդին դէմ թրքական պետութեան գործադրած Ցեղասպանութեան ճանաչումի պահանջին
կողքին` ահա՛ շեշտը դրած է ամբողջական հատուցման հրամայականին վրայ:
Միաժամանակ` Վիեննայի արդարադատ հարւածին եւ Հայ դատի ուժական պայքարին 40ամեակը յատուկ հնչեղութեամբ կ՛արձագանգէ
այսօր, որովհետեւ Հայոց ցեղասպանութեան
ժխտումը քրէական յանցագործութիւն չնկատելու Եւրոպական Դատարանի վերջին` Հոկտեմբեր
15-ի անարդար վճիռը, մեր աչքերուն առջեւ, յուսահատութեան եւ ծայրայեղ ցասումի կը մղէ արդար իրաւունք պահանջող եւ միջազգային անտարբերութեան բախող մարտունակ հայորդիները:
Ինչպէս որ Հոկտեմբեր 1975-ին հայ քաղաքական միտքը կ՛ազդարարէր աշխարհի ճակատագրին հետ ըստ կամս վարուող մեծապետական ուժերուն` ծայրայեղ յուսալքութեան պէտք
չէ մատնել իրաւազրկեալները` արդար դատի
տէր ժողովուրդները, մանաւանդ երբ փոքր է
անոնց ածուն եւ տկար է իրաւունքն ու արդարութիւնը սուրով խլելու անոնց ուժը:

Համազգայինի «Դիմակ» Թատերախումբի զաւեշտին
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Կիրակի, 3 Յունուար 2016, ժամը 20:00, Նարեկ Վարժարան
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«Նոր Յառաջ»ի Հարցազրոյցը Կիպրոսի Խորհրդարանի Հայ Ներկայացուցիչ

ՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆԻ ՀԵՏ
«ՆՈՐ ՅԱՌԱՋ».- Հայերը ի՞նչ թիւ կը կազմեն
Կիպրոսի մէջ:
ՎԱՐԴԳԷՍ ՄԱՀՏԵՍԵԱՆ.- Ներկայիս հոն կը
բնակին 3.500 հայեր, որոնք մեծ մասամբ կեդրոնացած են Նիկոսիոյ մէջ: Հակառակ իր փոքրաթիւ ըլլալուն` հայութիւնը պահած է իր ինքնութիւնը: Գաղութին մէջ տեղի ունեցան յատկանըշական ձեռնարկներ` Հայոց ցեղասպանութեան
100-ամեակին առիթով` ցուցահանդէսներ, դասախօսութիւններ եւ այլն, եւ մանաւա՛նդ, ինչպէս տեղեակ էք, Կիպրոսի նախագահը Ապրիլ
24-ին մասնակցեցաւ երեւանեան ոգեկոչումներուն: Աւելի՛ն. Կիպրոսը աշխարհի մէջ չորրորդ
երկիրն է, ուր Ցեղասպանութեան ժխտումը
դրութեամբ կը բանին` յունարէն եւ անգլերէն:
պատժող օրէնք որդեգրուած է:
Թերեւս եթէ մէկը փափաքի, այն ատեն կրնայ
Ամէն ոք ծանօթ է սփիւռքահայ կեանքին մէջ թրքերէն ալ սորվիլ: Ինչ կը վերաբերի «Նարեկ»
Մելգոնեան հաստատութեան ունեցած կարեւոր
վարժարաններուն, անոնք նախակրթարան ըլլադերակատարութեան: Այդ կրթօճախին փակուլով կը կարծեմ, որ կարելի պիտի չըլլայ աւելի
մը ի՞նչ հետեւանքներ ունեցած է:
Կրնամ ըսել, թէ Մելգոնեանի կորուստով ո՛չ ծանրաբեռնել մանուկները: Իսկ երկրորդական
միայն Կիպրոսի հայ գաղութը, այլ ընդհանրա- վարժարաններու պարագան տարբեր է եւ, յամեպէս արտասահմանի հայութիւնը մեծապէս աղ- նայն դէպս, ամէնուր պէտք է յարգուի օրէնքը:

քատացած է: Եթէ հաստատութեան ղեկավարները տարիներու ընթացքին ճիշդ ձեւով մօտենային հարցերուն, այդ աղէտը չէր պատահեր, եւ
դպրոցը չէր փակուեր: Գիտէք, շատ սխալներ
եղան, որոնց հոս չեմ ուզեր անդրադառնալ եւ
կ՛ենթադրեմ, թէ պէտք չէ հին վէրքերը բանալ:
Միւս կողմէ` ես անձնապէս գոհ եմ որ այն օրերու
ներքին գործոց նախարարին միջոցով գոնէ յաջողեցայ երկու շէնքերը, տնօրէնին տունը եւ առջեւի անտառը (ծառերը տնկուած էին որբ մանուկներու կողմէ` ի յիշատակ իրենց ծնողներուն)
պահպանեալ գօտիին մէջ ընդգրկել:

Ինչ կը վերաբերի Կիպրոսի տագնապին, երկար ժամանակ է, որ լուծումներու մասին կը
խօսուի: Այսօրուան քաղաքական կացութիւնը
ի՞նչ պատկեր կը կազմէ:
Ինչպէս տեղեակ էք, արդէն աւելի քան քառասուն տարիէ ի վեր Կիպրոսը բաժնուած իրավիճակի մէջ կը գտնուի, սակայն այսօրուան կառավարութիւնը հայ գաղութին նկատմամբ շատ
բարեացակամ կեցուածք որդեգրած է: Պետութիւնը ամբողջովին կը հոգայ մեր դպրոցական
ծախսերը, մեր կղերականներուն ամսականները
եւ որոշ գումար մըն ալ կը յատկացնէ գաղութիս
ընթացիկ ծախսերուն համար: Ես անձնապէս կը
հաւատամ, որ երկրին համար քաղաքական լուծումի մը հաւանականութիւնը այսօր շատ մեծ է
եւ մինչեւ մէկ տարի կարելի պիտի ըլլայ վերջնական ելք մը գտնել: Ներկայիս շինարարութիւնը արագ թափով կը յառաջանայ, ինչ որ պիտի նպաստէ տնտեսութեան զարգացման: Նաեւ
օտար մեծ ընկերութիւններ պատրաստ են ներդըրում կատարելու Կիպրոսի մէջ: Կիպրոսի երկու
բաժիններու քաղաքական ներկայացուցիչները
բանակցութեանց մէջ են եւ կ՛ըսուի, թէ դաշինք
մը պիտի գոյանայ, որուն հսկողութեան տակ պիտի աշխատին հակադրուող երկու կողմերը: Իսկ
հայութիւնն ալ վերի եւ վարի խորհրդարաններուն մէջ պիտի ունենայ մէկական երեսփոխան:

Այդ պահպանուած շէնքերուն մէջ վերստին
հայերէնը հնչեցնելու կարելիութիւնը կա՞յ:
Գիտէք` ընդհանրապէս Եւրոպան եւ մասնաւորապէս Կիպրոսը հետաքրքրուած են փոքրամասնութիւններու լեզուներու պահպանման հարցով: Յիշեցնեմ, որ 2002-ին Կիպրոսի մէջ հայերէնը կառավարութեան կողմէ պահպանուած լեզու յայտարարուեցաւ: Յայտնեմ նաեւ, թէ անցնող ինը տարիներու ընթացքին շատեր ինծի դիմած են` ըսելով, թէ պատրաստ են դպրոցին վերաբացման համար գումարներ յատկացնելու.
Սակայն դժբախտաբար Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան Նիւ Եորքի կեդրոնը
ո՛չ մէկ ձեւով պատրաստ եղաւ առաջարկներ ընդունելու, եւ ասիկա իրապէս ցաւալի երեւոյթ մըն
Միացեալ Կիպրոսի մը գոյութեան հեռանկաէ: Աւելցնեմ, որ այն օրերուն փորձեցի հաստատութեան մէջ գտնուող գիրքերը եւ թերթերը փըր- րը որքանո՞վ իրականանալի է:
կել, իսկ Կիպրոսի համալսարանն ալ համաձայն
էր իր յարկին տակ հայկական բաժին մը բանալու եւ նշեալ հատորները հոն զետեղելու: Այդ
գիրքերը մեր տրամադրութեան տակ պիտի մնային, մինչեւ որ յարմար պահուն կարելի ըլլար
զանոնք Հայաստան կամ Լիբանան փոխադրել:
Բայց ցաւ ի սիրտ` այս առաջարկն ալ չընդունYerepouni-news.com լրատուական գործակաւեցաւ: Այսօր այդ հատորները տակաւին հոն են
լութեան կայքէջին վրայ, 8/10/2015-ին, նկատեցի
եւ խոնաւութեան ու փոշիի պատճառով ոչնչալուր մը, որ առաջին հերթին զիս ուրախացուց,
նալու վտանգին տակ կը գտնուին:
սակայն, երբ աւելի խոր մտածեցի, յուսախաբուԻ՞նչ կ՛ըսէիք այժմ գործող «Նարեկ» վարժա- թիւն յառաջացուց։
րաններուն մասին:
Լրատուութեան մէջ կը յայտարարուէր, թէ
Այդ վարժարանները այսօր Վերա Թահմազ- ՀԲԸՄ-ի պաշտօնաթերթի Սեպտեմբերի թիւէն կը
եանի տնօրէնութեամբ յաջողութեամբ կը շարու- տեղեկանանք, որ 2014-ին, 12,994,742 ամերիկնակեն իրենց գործունէութիւնը` Նիկոսիոյ, Լիմա- եան տոլար նուիրատուութիւն կատարուած է
սոլի եւ Լառնաքայի մէջ, շուրջ 220 աշակերտ- ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական գրասենեակին, նեցուկ
ներով, իսկ դպրոցներու ծախսերը, որ մօտա- կանգնելու համար աշխարհի տարածքին՝ կազւորապէս 1,2 միլիոն եւրօ է, հարիւր տոկոսով կը մակերպութեան իրականացնելիք ծրագիրներուն։
հոգայ Կիպրոսի կառավարութիւնը:
Ապա կը ներկայացուէր 100,000 ամերիկեան տոԿիպրոսի երկու բաժիններու միացման պա- լարէն վեր նուիրատուութիւն կատարած 25 անձրագային, արդեօք թրքերէ՞նն ալ պիտի աւելնայ նաւորութիւններու եւ հիմնարկներու անունները,
դասացանկին վրայ:
որոնցմէ առաջին վեցը՝ կէս միլիոն ամերիկեան
Կ՛ենթադրեմ, որ ո՛չ անպայման: Մեր վարժա- տոլարէն վեր գումարներ են։
րաններուն մէջ հայերէն, յունարէն եւ անգլերէն
Անմիջապէս հարց տուի ինքզինքիս, թէ իսկալեզուները կը դասաւանդուին: Բաղդատութեան պէս նոյն կազմակերպութեան մասի՞ն է խօսքը,
համար ըսեմ, որ յունական դպրոցները երկլեզու
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Յամենայն դէպս այսօր տիրող կացութիւնը լի
է վտանգներով եւ չի կրնար շարունակուիլ: Ինչպէս գիտէք, յունական կառավարութիւնը թրքական կողմին վրայ հակակշիռ չունի եւ այդ պատճառով ալ արդէն իսկ հազարաւոր թուրքեր այս
կողմ անցած եւ բնակութիւն հաստատած են յունական բաժնին մէջ, որոնցմէ նոյնիսկ կիպրացի
թուրքերը դժգոհ են: Կ՛ենթադրեմ, թէ Կիպրոսի
յունական կողմը անպայման կը փափաքի այս
կացութեան լուծում մը գտնել, նկատի ունենալով
երկրի տնտեսական ոչնպաստաւոր կացութիւնը,
ուր գործազուրկներու թիւը մեծ չափերու հասած
է: Չմոռնանք, որ Կիպրոսը բաց ծովու մէջ քարիւղի եւ կազի պաշարներ յայտնաբերած է, բայց
Թուրքիա մասամբ նուազեցուցած է արտահանման աշխատանքները` ըսելով, թէ նախ պէտք է
այդ հարստութեան բաժանումը կատարել:
Ներդրումներու առումով Կիպրոսի երկու բաժիններու միացումը արդեօք կ՛երաշխաւորէ՞
թուրքերու ոտնձգութեան կասեցումը:
Շրջանին մէջ որեւէ շարժում եւ որեւէ քայլ
պէտք է միջազգային համաձայնագրերուն համապատասխան ըլլայ, որովհետեւ միջազգային դէտեր պիտի հսկեն կացութեան: Ճիշդ է` անցեալին նման ոտնձգութիւններ եղած են, բայց ներկայիս կացութիւնը այլ է: Այսօր Կիպրոս լաւ յարաբերութիւններ մշակած է Իսրայէլի հետ եւ յաճախ փոխադարձ այցելութիւններ տեղի կ՛ունենան ինչ որ նպաստաւոր է երկրին համար:
Որոշ թուրք պաշտօնատարներ կ՛ըսեն, թէ այլեւս
Թուրքիան ալ յոգնած է ի տես տիրող քաղաքական իրավիճակին, որովհետեւ իրենց համար
ծախսալից է Կիպրոսի մէջ մեծ թիւով զինուորներ
պահելը: Միւս կողմէ, ինչպէս ըսի, գոյութիւն
ունի քարիւղի եւ կազի արտահանման եւ զանոնք
Թուրքիոյ միջոցով այլ երկիրներ փոխադրութեան
հարցը, ինչ որ տնտեսապէս հետաքրքրական
դաշտ մըն է:
Յունաստանի տագնապը Կիպրոսի վրայ ի՞նչ
ազդեցութիւն ունեցաւ:
Յունաստանի տագնապը Կիպրոսի վրայ շատ
մեծ ազդեցութիւն չունեցաւ, որովհետեւ մեր դրամատուները արդէն իսկ 2013-էն ի վեր բոլորովին
անջատուած են Յունաստանի դրամատուներէն:
Միւս կողմէ, սակայն, ընկերային գետնի վրայ է,
որ նշեալ տագնապը ազդած է շուկային վրայ,
ինչ որ ինքնին ունի նաեւ դրական կողմեր, նկատի ունենալով, որ յոյները այժմ իրենց դրամագըլուխը կը վստահին կիպրական դրամատուներուն: Աւելի՛ն. յունական որոշ նաւային ընկերութիւններ սկսած են փոխադրուիլ Կիպրոս, եւ ասիկա ըստ իս շատ դրական քայլ մըն է երկրին համար: Այսուհանդերձ, տնտեսապէս եւ քաղաքականապէս տկար Յունաստան մը ո՛չ մէկ ձեւով
նպաստաւոր է Կիպրոսի համար:

2014-ին՝ 13 Միլիոն Տոլար Նուիրատուութիւն
ՀԲԸՄ-ի Կեդրոնական Գրասենեակին

Վահան Այնէճեան

որ տասը տարիներ առաջ, անհատներու, կազմակերպութիւններու, ՀԲԸՄ-ի Կիպրոսի կազմին,
ինչպէս նաեւ՝ սփիւռքի եւ հայրենիքի ջախջախիչ
մեծամասնութեան բողոքները անտեսելով, յառաջացած էր գործադրելու իր որոշումը, փակելու
սփիւռքի տարածքին գտնուող իւրայատուկ այս
վարժարանը, Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը։
Ոեւէ տրամաբանական անձի միտքէն պէ՛տք է
անցնի, որ քանի կան այսպիսի նուիրատուներ,
որոնք մէկ տարուան մէջ կրնան 13 միլիոնի հասնող նուիրատուութիւններ ընել, ինչպէս կ՛ըսուի
յօդուածին մէջ՝ նեցուկ կանգնելու համար աշխարհի տարածքին՝ կազմակերպութեան իրականացնելիք ծրագիրներուն, ապա ինչու՞ այս գումարներէն չնչին տոկոս մը չէր կրնար օգտագործուիլ, բաց պահելու համար Մելգոնեանը։
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԳԻՐ՝ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
100-ԱՄԵԱԿԻ ԿԻՊՐՈՍԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻՆ
Սեպտեմբեր 26-ին Հայաստանի Նախագահի
նստավայրին մէջ տեղի ունեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին նուիրուած միջոցառումները համակարգող պետական յանձնաժողովի 6-րդ նիստը, նախագահութեամբ ՀՀ
Նախագահ Սերժ Սարգսեանի:
Նիստի սկիզբը տեղի ունեցաւ պարգեւատըրման արարողութիւն որու ընթացքին Հայաստանի
եւ Սփիւռքի խումբ մը բարերարներ, գործարարներ եւ մարմիններ ստացան պետական բարձր
պարգեւներ կամ արժանացան շնորհակալագրերու, 100-ամեակի միջոցառումներուն կազմակերպման եւ իրագործման համար ցուցաբերած
գործօն աջակցութեան համար: Գնահատական
աշխատանքի համար շնորհակալագիր ստացաւ
նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի
Կիպրոսի Յանձնախումբը: Սեպուհ Դաւիթեան,
որ Կիպրոսի Յանձնախումբին ներկայացուցիչն
էր ժողովին, ստացաւ Շնորհակալագիրը նախագահ Սերժ Սարգսեանէն:

յացուցիչները իրենց երկիրներուն մէջ կատարւած աշխատանքներուն համառօտ տեղեկագիրները ներկայացուցին: Լսուեցան Եգիպտոսի,
Իսրայէլի, Իրանի, Լիբանանի, Յորդանանի, Սուրիոյ, Աւստրիոյ, Պելճիքայի, Պուլկարիոյ, Գերմանիոյ, Իտալիոյ, Կիպրոսի, Յունաստանի, Շըւէտի, Ռումանիոյ, Ֆրանսայի, Ռուսիոյ, Վրաստանի, Քանատայի եւ Աւստրալիոյ զեկոյցները:
Կիպրոսի աշխատանքներու զեկուցումը ներկայացուց Սեպուհ Դաւիթեանը:
Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարան-Ինստիտուտի զեկուցումը ներկայացուց թանգարանի
տնօրէն Հայկ Դէմոյեանը:
Կէսօրէ ետքի նիստին, Մշակոյթի նախարար
Յասմիկ Պօղոսեան ներկայացուց իր նախարարութեան աշխատանքներու զեկուցումը, որմէ
ետք երկրի զանազան ոլորտներու պատկառելի
ներկայացուցիչներ խօսք առնելով, աւելի մանրամասնօրէն ներկայացուցիչն իրենց բնագաւառներէն ներս կատարուած աշխատանքները:
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՈԳԵԿՈՉՄԱՆ ԿԻՊՐՈՍԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

ՏԵՂԵԿԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կէսօրէ ետք նիստը նուիրուած էր 100-ամեակի
ձեռնարկներէն քաղուած փորձառութիւններու եւ
եզրակացութիւններու քննարկման եւ վերլուծման, ինչպէս նաեւ ապագայ ծրագիրներու մշակման, Սուրիոյ, Իրաքի եւ այդ երկիրներու հայ
գաղութներու կացութեան եւ «Ընդդէմ Ցեղասպանութեան Ոճիրին» համաշխարհային ֆորումի
արդիւնքներու քննարկման:
Խորհրդաժողովը յանգեցաւ հետեւեալ եզրակացութիւններուն.
- Միաձայնութեամբ որոշուեցաւ Համահայկական Խորհուրդի մը կազմութիւնը որպէս մնայուն
միջավայր՝ Հայաստանի եւ Սփիւռքի միջեւ երկխօսութեան եւ համազգային նշանակութեան
հարցերու քննարկման:
- Որոշուեցաւ Սուրիոյ եւ Իրաքի համայնքներուն ուղղուած բոլոր հայերու զօրակցութիւնը
արտայայտող յայտարարութիւն մը խմբագրել:
- Որոշուեցաւ Հայաստանի կառավարութեան
յանձնարարել, որ Համաշխարհային Ֆորումի աշխատանքները մնայուն կերպով շարունակուին:
Նախորդ օրուայ՝ 25 Սեպտեմբերի «Կը Յիշեմ
եւ Կը Պահանջեմ» խորհրդաժողովը քով քովի
բերաւ 100-ամեակի միջոցառումներու պետական
Յանձնաժողովի եւ շրջաններու յանձնախումբերու անդամներն ու երկրի պետական, ակադեմական, կրօնական ներկայացուցիչները:
100-ամեակի միջոցառումները համադրող Վիգէն Սարգսեան անդրադարձաւ համաշխարհային
գետնի վրայ տեղի ունեցած բացառիկ ձեռնարկներուն եւ ողջունեց այն հսկայ ներուժը որ բխեցաւ Հայաստան Սփիւռք համագործակցութենէն:
Արտաքին գործերու նախարարի տեղակալ
Շաւարշ Քոչարեան Ակադեմիայի նախագահ Ռատիկ Մարտիրոսեան եւ Սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան ներկայացուցին երկու նախարարութիւններուն եւ ակադէմիայի գործունէութիւնը: Ապա, Շրջանային յանձնախումբերու ներկա-

Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Ոգեկոչման Կիպրոսի Յանձնախումբը հետապնդեց
հետեւեալ նպատակները:ա/ ապահովել Կիպրական պետութեան առաւել հայանպաստ դիրքորոշումը եւ,
բ/ ապահովել օտարներու մասնակցութիւնը
մեր միջոցառումներէն ներս:
Մեր աշխատանքները տուին հետեւեալ
կարեւոր արդիւնքները:ա/ Ազգային Ժողովի պատուիրակութեան
Կիպրոս այցելութեան առթիւ, Կիպրոսի Հանրապետութեան խորհրդարանը, Ապրիլ 3-ին, միաձայնութեամբ որդեգրեց Հայկական Ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող յատուկ
օրէնքի նախագիծը.
բ/ Կիպրոսի Հանրապետութեան նախագահ
Նիկոս Անասթասիատիս եւ Կիպրոսի խորհրդարանի նախագահ Եաննակիս Օմիրու ներկայ
գտնուեցան Երեւանի մէջ Ապրիլ 24-ին, 100-ամեակի միջոցառումներուն: Ներկայ եղան նաեւ
գլխաւոր կուսակցութիւններու պետերը.
գ/ Ապրիլ 3-ին, Կիպրոսի եւ Հայաստանի Փոսթային ծառայութիւններու համագործակցութեամբ, թողարկուեցան 100-ամեակը նշող դրոշմաթուղթեր: Կիպրական դրոշմաթուղթին համար
օգտագործուեցաւ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան պատմական մէկ նկարը: Ծանօթ պէտք
է ըլլայ բոլորին թէ Մելգոնեան եղբայրները հիմնեցին այս հաստատութիւնը որպէս որբանոց,
հոն պատսպարելու եղեռնէն ճողոպրած որբեր:
Պէտք է այստեղ նշել որ թրքական կողմը
փորձեց խոչընդոտել մեր այս յաջողութիւնները,
պատճառաբանելով թէ անոնք բացասական ազդեցութիւն կ՝ունենան Կիպրական հարցի բանակցութիւնները վերսկսելու ճիգերուն վրայ: Վճռորոշ
դեր ունեցան սակայն, Պետական Ներկայացուցիչ
Վարդգէս Մահտեսեանի բարձրագոյն մակարդակի վրայ ունեցած անձնական շփումները եւ բազմաթիւ խորհրդակցութիւննե-րը:
Տեղի ունեցան նաեւ հետեւեալ միջոցառումները:- Համագործակցութեամբը Հայաստանի Ազգ.
Ժողովին, Կիպրոսի Խորհրդարանին եւ Ցեղասպանութեան Թանգարան-Ինստիտուտին, կազմակերպուեցաւ ցեղասպանութեան նուիրուած
տպաւորիչ ցուցահանդէս մը որ ունեցաւ բազմաթիւ այցելուներ եւ ստեղծեց մեծ հետաքըրքրութիւն. ցուցահանդէսին պաշտօնական բացումը կատարուեցաւ զոյգ հանրապետութիւններու
խորհրդարաններու նախագահներուն կողմէ.
- Մեր հրաւէրով Կիպրոս ժամանեց եւ հանրային դասախօսութիւն մը տուաւ պատմաբան

Թանէր Աքչամ, նիւթ ունենալով Հայկական Ցեղասպանութիւնը: Ելոյթին ներկայ գտնուեցան
նաեւ Թուրք Կիպրացիներ: Թանէր Աքչամ հարցազրոյց մըն ալ ունեցաւ Կիպրոսի պետական
հեռուստատեսիլէն.
- Սփիւռքի Նախարարութեան նախաձեռնութեամբ, Կիպրոս ժամանեց Նունէ Եսայեանը ներկայացնելու «կանք, պիտի լինենք եւ դեռ շատանանք» հայրենաշունչ յայտագիրը որ խանդավառութեամբ ընդունուեցաւ մեր համայնքին կողմէ.
- Կիպրահայութիւնը պատշաճօրէն նշեց նաեւ
100-ամեակը պաշտօնական ոգեկոչման հանդիսութեամբ որուն ներկայ գտնուեցան մեծ թիւով
օտար դիւանագէտներ եւ Կիպրացի բարձրաստիճան պաշտօնատարներ: 100-ամեակի գլխաւոր պատգամը փոխանցեց Կիպրոսի Արտաքին
Գործոց Նախարար՝ Իոաննիս Քասուլիտիս.
- Ունեցանք նաեւ բողոքի քայլարշաւ եւ հեծելարշաւ, հաւաք-հսկում Ցեղասպանութեան յուշակոթողին շուրջ, ինչպէս նաեւ արիւնի տըւչութիւն: Ուշագրաւ էր ե'ւ Հայութեան ե'ւ օտարներու
լայն մասնակցութիւնը այս միջոցառումներուն
իսկ հեռուստատեսութեան կայանները եւ մամուլը լայն անդրադարձ ունեցան.
- Տեղական ուժերով բեմադրուեցաւ Պերճ Զէյթունցեանի «Ոտքի, դատարանն է գալիս» թատրերգութիւնը, բեմադրութեամբ Յարութ Թահմազեանի.
- «Սիփան» եւ «Նանօր» պարախումբերը
ունեցան ելոյթ նուիրուած 100-ամեակին, ղեկավարութեամբ պարուսոյց Պետրոս Ղարիպեանին.
- Հոկտեմբեր 22-23-ին Կիպրոսի Սիմֆոնիք
Նուագախումբը ղեկավարութեամբ Հայկ Իւթիւճեանին, պիտի ներկայացնէ յայտագիր մը նըւիրւած 100-ամեակին: Յայտագիրը պիտի եզրափակուի Կոմիտաս/Սահակեանցի Պատարագով.
- Վերջապէս, տպագրութեան պատրաստ է յունարէն-անգլերէն երկլեզու գիրքը, ուր տեղ պիտի
գտնեն 1895-1923 տարիներու յոյն-կիպրական
մամուլէն քաղուած յօդուածներ, որոնք կ'անդրադառնան Հայ ժողովուրդի գողգոթային:
Խօսքիս աւարտին կը փափաքիմ յիշել այն յուզումնախառն պահերը երբ Կիպրոսի բոլոր եկեղեցիները, ընդառաջելով Կաթողիկոսական Փոխանորդ Նարեկ Սրբազանի կոչին, միացան մեզի, զանգերու ղօղանջներով աւետելու
Ցեղասպանութեան զոհերու սրբադասումը:

Սեպուհ Դաւիթեան

Յանձնախումբի անդամ
25 Սեպտեմբեր 2015,
Երեւան

ԿԻՊՐԱՀԱՅ

ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՍԵՊՏ.-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2015

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ԱՌԹԻՒ ԲԱՑԱՌԻԿ
ՆՈՒԱԳԱՀԱՆԴԷՍ ԿԻՊՐՈՍԻ ՍԻՄՖՈՆԻՔ ՆՈՒԱԳԱԽՈՒՄԲԻՆ ԿՈՂՄԷ

Ուրբաթ, 23 Հոկտեմբերին, Նիկոսիոյ «Բալլաս»
թատրոնին մէջ, Նիկոսիոյ երաժշտասէր հանրութեան ներկայացուեցաւ երաժշտական բացառիկ
երեկոյ մը, կատարողութեամբ Կիպրոսի Սիմֆոնիք Նուագախումբի լարային բաժնին եւ խմբավարութեամբ կիպրահայ տաղանդաւոր երաժըշտագէտ եւ ղեկավար Հայկ Իւթիւճեանի։
Նուագահանդէսը մաս կը կազմէր Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի Կիպրոսի Ոգեկոչման Յանձնախումբին ծրագրած ձեռնարկներու
շարքին եւ նուիրուած էր Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին: Յայտագիրը կը բաղկանար
երկու գործերէ՝ Ռիխարտ Սթրաուսի «Metamorphosen»ը եւ Կոմիտաս Վարդապետի Պատարագէն քաղուած հատուածներ՝ Զարեհ Սահակեանցի մշակումով: Երկու գործերն ալ առաջին
անգամ ըլլալով կը ներկայացուէին Կիպրոսի մէջ:
«Metamorphosen»ը, ստեղծագործուած 1945ին, երաժշտական արտայայտութիւնն է Ռիխարտ
Սթրաուսի զգացած բուռն ցաւին եւ խոր վիշտին՝
ի տես երկրորդ համաշխարհային պատերազմին
պատճառած աւերուածութեան եւ մարդկային
տառապանքին: 23 լարային մենակատարներու
համար յօրինուած այս գեղեցիկ բայց դժուարին

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ԿՂԶԻԻ
ԵՐԿՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՆ ԵՒ
ԿՐՕՆԱԿԱՆ ՀԻՆԳ
ԽՄԲԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ
ՂԷԿԱՎԱՐՆԵՐՈՒՆ ՄԻՋԵՒ
Ս»åï»Ùµ»ñ 10-ÇÝ, Նիկոսիոյ կանաչ գիծին
վրայ գտնուող՝ Լիտրա Բալաս պանդոկին մէջ,
Հանրապետութեան նախագահ Նիկոս Անաստասիատիսի, թուրք-կիպրացի ղեկավար Մուսթաֆա Աքընճըի եւ կղզիի հինգ կրօնական ղեկավարներուն միջեւ պատմական հանդիպում
մը տեղի ունեցաւ։
Անոնք մասնակցեցան նաեւ կէսօրուայ ճաշին, որ իրենց ի պատիւ սարքեց Շուէտի դեսպանատունը։

կտորը, երաժշտական մարտահրաւէր մըն է ե'ւ
մենակատարներուն համար ե'ւ խմբավարին: Ի
պատիւ բոլորին, ստեղծագործութիւնը ստացաւ
իր պատշաճ մեկնաբանութիւնը՝ Հայկ Իւթիւճեանի տպաւորիչ վերահսկողութեամբ:
Հայկական հոգեւոր երաժշտութեան հարուստ
ժառանգութեան էութիւնը ներկայացնող բացառիկ ստեղծագործութիւն մըն է Կոմիտաս Վարդապետի Պատարագը, ուր աւանդական եւ գեղեցիկ
մեղեդիները կը ներկայանան ինքնատիպ եւ բազմաձայն մշակումներով: Լարային նուագախումբի
համար կատարած իր մշակումին մէջ, Զարեհ
Սահակեանց, ներառնելով հանդերձ յաւելեալ հոգեւոր մեղեդիներ, հաւատարիմ կը մնայ Կոմիտասի Պատարագի ոգիին, ստեղծելով նրբաճաշակ եւ զգայնութեամբ յագեցած մշակում մը, արժանի բարձրագոյն գնահատանքի:
Նախքան Պատարագի մեկնաբանութիւնը,
Հայկ Իւթիւճեան յայտարարեց, թէ նախորդ օրը
Կոմիտաս Վարդապետի մահուան 80-ամեակն էր
եւ կը փափաքէր «Պատարագ»ի այս կատարումը
ձօնել անոր յիշատակին:
Հայ հանդիսատեսը անձկութեամբ կը սպասէր.
ի՞նչպիսի «Պատարագ» մը պիտի ներկայացուէր
Կրօնական Երկխօսութեան համադրիչ Փիթըր
Ուայտըրուտ անդրադարձաւ կրօնական ղեկավարներու հաստատումին, թէ անոնք զօրավիգ
կը կանգնին բանակցութիւններու ընդմէջէն ընթացող՝ կիպրական հարցի լուծման գործընթացին։
Ան յայտնեց, թէ զրոյցի առարկայ դարձան
կրօնական ազատութեան վերաբերող հարցեր եւ
համաձայնուեցաւ, որ սրբավայրերու օգտագործման մէջ պէտք է գոյութիւն ունենայ ազատութիւն, կղզիի թէ՛ ազատ եւ թէ՛ գրաւեալ շրջաններուն մէջ։
Այս մէկը, ըսաւ Ուայտըրուտ, հասկնալի դարձաւ երկու համայնքներուն ղեկավարներուն
կողմէ, սակայն գոյութիւն ունին որոշ գործնական խնդիրներ, որոնք կը բխին կիպրական
հարցի լուծման գործընթացի յատուկ
պարագաներէն։
Ճաշէն առաջ, տեղի ունեցաւ հինգ
կրօնական ղեկավարներու՝ մէկ ժամ տեւող հանդիպում մը, որուն ներկայ էին
Յոյն-Ուղղափառ եկեղեցւոյ պետ Խրիսոստոմոս Արքեպիսկոպոս, թուրք-կիպրացիներու Մուֆթի Թալիպ Աթալայ, Մարոնիթներու Արքեպիսկոպոսը, Լատիններու եպիսկոպոսը, ինչպէս նաեւ՝ Կիպրոսի Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ Տէր Նարեկ Արքեպիսկոպոս,
որուն կ'ընկերանար Երեսփոխանական
Ժողովի փոխ-ատենապետ Մանուկ
Մկրտիչեանը։
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նուագախումբի մը կողմէ, որ կը բաղկանար ոչՀայ անդամներէ, որոնք ընդհանրապէս ծանօթ
չէին Հայկական հոգեւոր երաժշտութեան եւ մեկնաբանական աւանդութեան:
Հնչեցին «Ամէն Հայի սրտից բխած»ի առաջին
ձայնանիշերը եւ սկիզբ առաւ հմայիչ ճամբորդութիւն մը դէպի Հայկական հոգեւոր երաժշտութեան Կոմիտասեան աշխարհը, ճարտար առաջնորդութեամբը Հայկ Իւթիւճեանի:
Տարակուսանքը փարատած էր. նուագախումբի անդամները կը նուագէին ոգեշնչուած եւ զգացումով, արտաբերելով գեղեցիկ եւ ներդաշնակ
հնչիւններ: Մաէսթրօն յաջողած էր կարճ ժամանակի ընթացքին, նուագախումբի անդամներուն
փոխանցել ոչ միայն վաւերական մեկնաբանութեան մը բնորոշիչ յատկանիշերը, այլ նաեւ իր
անհուն սէրը Հայկական հոգեւոր երաժշտութեան
եւ ի մասնաւորի այս գործին հանդէպ, ինչպէս
նաեւ՝ իր անզիչող բծախնդրութիւնը մեկնաբանական մանրամասնութիւններու նկատմամբ:
Արդիւնք՝ «Պատարագ»ի շատ յաջող եւ տպաւորիչ մեկնաբանութիւն մը:
«Սուրբ, Սուրբ»ի ստեղծած յուզական մթնոլորտին մէջ, մեր ճամբորդութիւնը, աւաղ, հասաւ
իր աւարտին. հետեւեցան բուռն եւ երկարատեւ
ծափահարութիւններ որոնց միջոցաւ ներկաները
կ'արտայայտէին իրենց գոհունակութիւնը, գնահատանքը եւ շնորհակալութիւնը, ուղղուած Հայկ
Իւթիւճեանին եւ Կիպրոսի Սիմֆոնիք Նուագախումբի անդամներուն, անոնց պարգեւած բարձրաճաշակ երաժշտական վայելքին համար:
Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք Հայկ Իւթիւճեանը
եւ Կիպրոսի Սիմֆոնիք Նուագախումբի անդամները իրենց փայլուն ելոյթին համար, շնորհակալութիւն յայտնելով միեւնոյն ատեն Հայկ Իւթիւճեանին եւ Կիպրոսի Սիմֆոնիք Նուագախումբի ղեկավարութեան, որոնց անգնահատելի ներդըրումով միայն կարելի եղաւ իրականացնել այս
բացառիկ եւ արժանավայել երաժշտական ոգեկոչումը՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին:
Հինգշաբթի, 22 Հոկտեմբերին, նոյն յայտագիրը ներկայացուեցաւ նաեւ Պաֆոսի «Մարկիտիոն» թատրոնին մէջ:

Սեպուհ Դաւիթեան
Հոկտեմբեր 2015

ԹՈՒՐՔԻ ՄԸ ԳՈՂՑԱԾ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ
ԿԻՊՐՈՍ ՎԵՐԱԴԱՐՁՈՒԱԾ Է

Հայկական ձեռագիր Աւետարանը, որ գողցըւած էր Թուրքիոյ կողմէ հիւսիսային Կիպրոսի
բռնագրաւումէն ետք, այժմ Կիպրոս վերադարձըւած է: Ընդհանուր առմամբ 173 մասունք վերադարձուած է Կիպրոս:
Անոնք վերադարձուած են, երբ Գերմանիոյ
վերաքննիչ դատարանը վերջնական որոշում
տուած է Թուրքիոյ կողմէ բռնագրաւուած Կիպրոսի շրջաններէն թուրք մաքսանենգներու գողցած գանձերուն մասին:
Գանձերը, որոնց մէջ կային եկեղեցիներու
որմնանկարներու կտորներ, սրբապատկերներ,
հայկական ձեռագիր Աւետարանը եւ նախապատմական հնութիւններ, յայտնաբերուած էին
1997-ին, Միւնիխ ապրող թուրք մաքսանենգի մը
բնակարանին մէջ:
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ԵՒ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՀԱՅ ԴԱՏԻ
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ԳԱՍՊԱՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ

Հոկտեմբեր 18-ի երեկոյեան՝ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի
ակումբին մէջ Եւրոպայի Հայ Դատի Յանձնախումբի նախագահ Գասպար Կարապետեան
մանրամասն զեկուցում մը ներկայացուց Եւրոպայի տարածքին վերջին տարուայ աշխատանքներուն մասին:

կան հարցի վերջին իրադարձութիւններուն մասին եւ տեղի ունեցաւ գաղափարներու եւ մտահոգութիւններու փոխանակում։
Հայ Դատի Յանձնախումբի անունով, Սիմոն
Այնէճեան շնորհակալութիւն յայտնեց ՏԻԿՕ-ի
նախագահին, Կիպրոսի Խորհրդարանին կողմէ՝
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման բանաձեւի
որդեգրման կապակցութեամբ կուսակցութեան
որդեգրած կեցուածքին համար եւ խնդրեց ՏԻԿՕի աջակցութիւնը, կիպրահայ համայնքի պահանջներուն եւ կարիքներուն համար։ Ան խընդրեց նաեւ Կիպրոսի օժանդակութիւնը հայերու
ջանքերուն մէջ, որպէսզի Թուրքիայէն պահանջըւի վնասուց հատուցում, Հայոց Ցեղասպանութեան նկատմամբ։
Նիկոլաս Պապատոպուլոս, մատնանշելէ ետք
կիպրահայ համայնքին հետ ՏԻԿՕ-ի ունեցած հոյակապ յարաբերութիւնները, վստահեցուց կուսակցութեան յարատեւ զօրակցութիւնը համայնքի պահանջներուն նկատմամբ եւ հաւաստիացուց որ ՏԻԿՕ-ն կարելի ամէն օժանդակութիւն
պիտի ընծայէ հայ ժողովուրդին, ի նպաստ արդարութեան համար մղած անոր պայքարին։
Հանդիպումի աւարտին, համաձայնութիւն կայացաւ միատեղ կազմակերպելու խորհրդաժողով
մը, ամբողջովին ձօնուած՝ Կիպրահայ համայնքին եւ հայ ժողովուրդի արդարութեան եւ գոյատեւման պայքարին։

ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ BKP-Ի ՀԵՏ

Կիպրոսի Հայ Դատի Յանձնախումբին կողմէ
կազմակերպուած երեկոյին խօսք առնելով, Կարապետեան անդրադարձաւ Յանձնախումբին
կատարած բազմաճիւղ գործունէութեան, յատկապէս նշելով «Զուիցերիա ընդդէմ Փերինչեք»
դատին վճիռը, Յանձնախումբի դիտորդական
առաքելութիւնները Թուրքիոյ ընտրութիւններուն, Հայաստանի, Արցախի, Ջաւախքի, Սուրիոյ
եւ Իրաքի կապակցութեամբ տարուած քաղաքական լայնատարած յարաբերութիւնները:
Ներկաները լարուած ուշադրութեամբ հետեւեցան մէկուկէս ժամէն աւելի տեւած զեկուցումին, որմէ ետք Գասպար Կարապետեան պատասխանեց իրեն ուղղուած հարցումներուն:

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՏԻԿՕ-Ի ՆԱԽԱԳԱՀ
ՆԻԿՈԼԱՍ ՊԱՊԱՏՈՊՈՒԼՈՍԻ ՀԵՏ

Յոյն-կիպրական եւ թուրք-կիպրական կուսակցութիւններու հետ, Կիպրոսի Հայ Դատի
Յանձնախումբի նախաձեռնած երկխօսութիւնը
շարունակուեցաւ Հոկտեմբեր 21-ին, երբ ՀՅԴ
Կիպրոսի Կոմիտէի Ներկայացուցիչ Սիմոն Այնէճեան տեսակցեցաւ թուրք-կիպրական Միացեալ
Կիպրոս Կուսակցութեան (BKP) նախագահ Իզէթ
Իզչանի հետ, որու հետ ան մէկ ժամ տեւող հանդիպում մը ունեցաւ, Նիկոսիոյ գրաւեալ բաժնին
մէջ գտնուող՝ կուսակցութեան կեդրոնին մէջ։

ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԸ ԿԸ
ՀԱՆԴԻՊԻ ԹՈՒՐՔ-ԿԻՊՐԱԿԱՆ
CTP ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ

Սեպտեմբեր 9-ին, ՏԻԿՕ կուսակցութեան կեդրոնական գրասենեակին մէջ տեղի ունեցաւ հանդիպում, Կիպրոսի Հայ Դատի Յանձնախումբի
պատուիրակութեան եւ կուսակցութեան նախագահ Նիկոլաս Պապատոպուլոսի հետ, որուն կ՛ընկերակցէին կուսակցութեան Կրօնական Խմբակցութիւններու Քարտուղար Տոքթ. Իոսիֆ Մուտիրիս եւ Կեդր. Կոմիտէի անդամ Եաննոս Կրեմմոս։
Հայ Դատի Յանձնախումբի պատուիրակութիւնը
կը բաղկանար ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի Ներկայացուցիչ Սիմոն Այնէճեանէ եւ Կոմիտէի անդամ
Յակոբ Մանուկեանէ։
ՏԻԿՕ-ի նախագահը տեղեկացուց Հայ Դատի
Յանձնախումբի պատուիրակութեան, կիպրա-

Երկուշաբթի Հոկտեմբեր 19-ին, Կիպրոսի Հայ
Դատի Յանձնախումբի պատուիրակութիւն մը,
բաղկացեալ
ՀՅԴ
Կիպրոսի
Կոմիտէի
Ներկայացուցիչ Սիմոն Այնէճեանէ եւ յանձնախումբի անդամ Վարդենի Գասապեանէ, Նիկոսիոյ գրաւեալ բաժնին մէջ հանդիպում ունեցաւ
թուրք-կիպրական կուսակցութիւններէն` Հանրապետական Թրքական Կուսակցութեան (CTP)

Շար. Էջ 14-էն ՄԱԿ-ը ...
ՄԱԿ-ի մէջ Հայաստանի ներկայացուցիչ, դեսպան Զոհրապ Մնացականեան բանաձեւը Սեպտեմբեր 11-ին Ընդհանուր ժողովին ներկայացնելու ընթացքին խօսեցաւ իր «պարտքի զգացումին» մասին: Յարգանքի տուրք մատուցանելով Ռաֆայէլ Լեմքինի, որ ստեղծած էր ցեղասպանութիւն եզրը, դեսպանը ըսաւ. «Միջազգային
օրը կը վերականգնէ անցեալին անտարբերութեան մատնուած զոհերու արժանապատւութիւնը: Միլիոնաւոր մարդոց կեանքի անձեռնմըխելիութեան ժխտումը ծայրագոյն անարդարութիւն է: Ժխտողականութիւնը կը խոցէ ցեղասպանութիւնը վերապրածներու սերունդները:
Մենք կը խօսինք մեր փորձէն մեկնած»:
Ցեղասպանութեան մէկ այլ շրջադարձային
տարեթիւ, որ մոռացութեան մատնուած է միջազգային հանրութեան եւ հայ ժողովուրդին կողմէ՝
ՄԱԿ-ի խտրականութեան կանխարգիլման եւ
փոքրամասնութիւններու պաշտպանութեան ենթայանձնաժողովին կողմէ ընդունուած զեկոյցի
30-ամեակն է: «Վերանայուած եւ նորացուած զեկոյց՝ ցեղասպանութեան յանցագործութեան
կանխարգիլման եւ պատժման հարցին վերաբերեալ» խորագիրը կրող պատմական փաստաթուղթը մշակուած էր բրիտանացի զեկուցող Պենճըմին Ուիթեքըրի կողմէ: Յատկանշական է, որ
դեսպան Մնացականեան՝ ցեղասպանութեան
բանաձեւը ՄԱԿ-ին ներկայացնելու ընթացքին իր
ելոյթին մէջ երկու անգամ անդրադարձ կատարեց այս զեկոյցին:
Ուիթեքըր իր զեկոյցի 24-րդ պարբերութեան
մէջ մէջբերած է 20-րդ դարուն տեղի ունեցած ցեղասպանութիւններու քանի մը դէպքեր՝ յատուկ
տեղ յատկացնելով Հայոց Ցեղասպանութեան:
Բացի այդ, 13-րդ տողատակին Ուիթեքըր աւելցուցած է. «Անկախ հեղինակութիւններու եւ
ականատեսներու ստոյգ գնահատումէն՝ առնըւազն 1 միլիոն մարդ, եւ հնարաւոր է հայ բնակչութեան կէսէն աւելին կը համարուի սպաննըւած կամ մահուան երթի դատապարտուած: Ասիկա հիմնաւորուած է Միացեալ Նահանգներու,
Գերմանիոյ եւ Մեծն Բրիտանիոյ, ինչպէս նաեւ
Օսմանեան կայսրութեան մէջ ժամանակակից
դիւանագէտներու, ներառեալ դաշնակից Գերմանիոյ արխիւներուն մէջ գտնուող զեկոյցներուն
մէջ: Գերմանիոյ դեսպան Վանկենհայմ, օրինակ,
1915 Յուլիս 7-ին գրած է. «Կառավարութիւնը
[թրքական], իրօք նպատակ կը հետապնդէ բնաջընջել հայ ցեղը Օսմանեան կայսրութեան
մէջ» (Վանկենհայմի արխիւ):
Ցաւօք, Ուիթեքըր անցեալ տարի մահացաւ:
Սակայն ողջ են ՄԱԿ-ի ենթայանձնաժողովի միւս
երեք նախկին անդամները՝ Էրիքա Տայես (յոյն),
Լէանտրօ Տեսփույս (արժանթինցի) եւ Լուի Ժուանէ (ֆրանսացի), որոնք Հայոց Ցեղասպանութեան
յիշատակման անխոնջ ջատագովներ էին Ուիթեքըրի զեկոյցին մէջ, որ ընդունուեցաւ 1985-ի Օգոստոս 29-ին, 14 թեր, 1 դէմ ձայներով: 2015-ի
Դեկտեմբեր 9-ին մարդու իրաւունքներու երեք
պաշտպանները պէտք է հրաւիրել ՄԱԿ՝ նշելու
Ուիթեքըրի զեկոյցին 30-ամեակը եւ ճանչնալու
անոր եզակի աւանդը ցեղասպանութեան յանցագործութեան կանխարգիլման եւ պատժման գործին մէջ…
Դեսպան Մնացականեան, Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը եւ Հայաստանի կառավարութիւնը արժանի են յատուկ գնահատանքի՝ ՄԱԿ-ի մէջ ցեղասպանութեան կանխարգիլման վերաբերեալ իրենց արդիւնաւէտ
դերակատարութեան համար:
կեդրոնական գրասենեակին մէջ, կուսակցութեան Արտաքին Հարցերու Քարտուղար Մուհիթթին Օզսաղլա Թօլկայի հետ, որուն կ՛ընկերակցէր նաեւ ակադեմիկոս Ալի Տայիօղլու։
Համայնավար՝ CTP կուսակցութեան ղեկավարն է թուրք-կիպրացի նախկին ղեկավար Մէհմէտ Ալի Թալաթ։

ԱՐՁԱԳԱՆԳ
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Խմբագրին Սիւնակը

125-ԱՄԵԱԿ...
«Մեր երկրի արի այրերից կազմեցի ես մեծ մի բանակ,
Եւ մեր սեւ դրօշի վրայ գրեցի «Հայրենիք կամ Մահ»։
Գնացին նոքա, այդ արի զինուորները, Երկիրն Աւետեաց,
Տիրում էր այնտեղ բռնութիւն, ե՛ւ ոճիր, ե՛ւ կեանք անազատ.
Գնացին նոքա՝ սրբելու մեր դէմքից նախատինք ու լաց»։
ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» Մասնաճիւղի «Սիփան» պարախումբը 11 եւ
12 Սեպտեմբերին երկու յաջող ելոյթներ ունեցաւ «Միջերկրականեան Ազգագրական Պարի 10-րդ Փառատօն»ի ծիրին մէջ:
Առաջին ելոյթը տեղի ունեցաւ Երի քաղաքին մէջ, իսկ երկրորդը՝ Լառնաքայի ծովափնեայ «Ֆինիկուտես» հրապարակին վրայ, երկու օրերուն ալ ամենախանդավառ ու երկարատեւ ծափահարութիւնները խլելով բազմահազար ներկաներէն:
Լառնաքայի մէջ «Սիփան» պարախումբի անդամները իրենց տարազներով մասնակցեցան նաեւ հանդիսութենէն առաջ տեղի ունեցած շքերթին, ուր տասնեակ մը
երկիրներու դրօշներու կողքին ծածանեցաւ նաեւ մեր պանծալի Եռագոյնը:
«Սիփան» ելոյթներ áõÝ»ó³õ նաեւ՝
26 Սեպտեմբերին, Աղլանճա քաղաքի փառատօնին,
30 Սեպտեմբերին, Նիկոսիոյ Ռոթարեան Ակումբի միջ-համայնքային բարեսիրական հանդիսութեան, Ստրովոլոսի քաղաքապետութեան հանդիսասրահին մէջ,
4 Հոկտեմբերին, «Խրիստոս Ստելիու Եոաննու Հաստատութեան» Բարեկամներու
Ակումբի 30-ամեակի հանդիսութեան:
Կ՛արժէ նշել նաեւ, թէ 2015-2016 տարեշրջանի վերամուտին առիթով, Սեպտեմբեր 29-ին, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ տեղի ունեցաւ վերահաւաք եւ հանդիպում Համազգայինի «Oշական» մասնաճիւղի «Սիփան» պարախումբի հին ու նոր
անդամներուն համար։
Ներկայ էր նաեւ նոր տարեշրջանին համար, Լիբանանէն այս նպատակով
յատկապէս հրաւիրուած տաղանդաւոր պարուսոյց Գօգօ Քէլէշեանը։

ԲԱՆԱԿՈՂՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱՀԱՒԱՔ
Շաբաթ Սեպտեմբեր 5ին, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին
մէջ, տեղի ունեցաւ ՀՅԴ
Կիպրոսի Երիտասարդական Միութեան 2015-ի Բանակումի մասնակիցներու
վերահաւաք եւ խրախճանք։
Պատանիները եւ երիտասարդները հաճելի ժամեր անցուցին, վերյիշելով
բանակումի եզակի եւ անմոռանալի յիշատակները։
Օրուայ յայտագիրը կը պարունակէր հայկական եւ օտար երաժշտութիւն, պար,
խաղեր եւ մրցումներ, ինչպէս նաեւ՝ համեղ Բիցցա, տրամադրուած Pizza Hut ընկերութեան կողմէ։
Երեկոյի գագաթնակէտն էր բանակումի ընթացքին՝ պատանիներուն եւ երիտասարդներուն պատրաստած երաժշտախառն վիտէօ երիզի ցուցադրութիւնը, որ կը
ներկայացնէր բանակումի առօրեան, ինչպէս նաեւ՝ բանակողներու մասնակցած
խաղերն ու գործունէութիւնը։
Երեկոյի աւարտին, բանակողները հեռացան իրարմէ, խոստանալով որ անպայման պիտի մասնակցին 2016-ի՝ ՀՅԴ երիտասարդական-պատանեկան բանակումին։

Մեծ բանաստեղծը՝ Եզիշէ Չարենց, իր «Մահուան Տեսիլ»
ստեղծագործութեան մէջ այս բառերով բնութագրեց Դաշնակցութեան ծնունդը։ Եւ իրօք, կարելի չէ աւելի սեղմ ու ճշգրիտ
պատկերացումով նկարագրել այդ վահագնեան ծնունդը։
Մշակին, Բանուորին ու Մտաւորականին դաշնակցութեամբ
գոյացած այդ մեծ բանակը, «Հայրենիք կամ Մահ» նշանաբանով
Երկիր մտաւ, հայուն դէմքէն սրբելու նախատինքն ու լացը։
Կռուեցաւ այդ մեծ բանակը, ալիք-ալիքի վրայ նահատակուելով, որպէսզի Հայը կենդանիի եւ ստրուկի վիճակէն դուրս գար եւ
զէն ի ձեռին պայքարէր իր ազատութեան եւ մարդկային արժանապատուութեան համար։
Ազատութեան ճանապարհին, այդ խիզախ բանակը դէմ դրաւ
ամէն տեսակի սուլթաններու, ձարերու, շահնշահներու, փոխարքաներու, պինպաշըներու, վեզիրներու։ Սակայն կառչած՝ արդար աշխատանքի, ազատ կեանքի եւ ժողովուրդներու եղբայրութեան սկզբունքներուն, եարի փոխան զէնքը գրկած, ան կըռւեցաւ որպէս իսկական անկեղծ զինուոր։
Մէկ ձեռքին մոսին, միւսին գրիչ՝ դաշնակցական գործիչը
մարտի դադարներուն յօդուած գրեց, գիր, գրականութիւն տարածեց, դպրոց բացաւ, դաս սորվեցուց ու հայրենի գիւղերուն ու
աւաններուն մէջ լոյս տարածեց, փարատելով դարերու խաւարն
ու մամուռը։
«Յարատեւ Պայքար»ի վճռակամութեամբ ու խիզախութեամբ,
այդ բանակը չընկճուեցաւ ու չընկրկեցաւ ամէն տեսակ սադրանքի, դաւաճանութեան, աքսորի, բանտարկութեան, չարչարանքի ու կախաղանի դիմաց։ Տոկաց ու պայքարեցաւ ու իր
Արիւնոտ Դրօշը բարձր բռնած, ան վերջապէս աշխարհի քարտէսներուն վրայ դարձեալ գրել տուաւ «Հայաստան» բառը։
Ու երբ վերջապէս ունեցանք Աւետեաց Երկրի մէկ կտորին
վրայ ծլած Հայաստանի Հանրապետութիւնը, դաշնակցական բանակը լծուեցաւ պետութիւն կերտելու դժուարին աշխատանքին։
Պետականութիւն, տնտեսութիւն, պաշտպանութիւն, կրթութիւն…
Ամէն ինչ ծայրէն սկսաւ եւ «Անձեւ Քաոս»էն նորը ստեղծուեցաւ,
մինչ երկիրը լեցուած էր ցեղասպանութենէ փրկուած գաղթականութեամբ եւ սովն ու համաճարակները հազարաւորներու
կեանքերը կը հնձէին։
Հանրապետութեան անկումին հետեւանքով բաժանուելով,
Դաշնակցութիւնը շարունակեց Հայրենիքի եւ հայ ժողովուրդի
փրկութեան պայքարը, Երկրին մէջ հալածուելով, աքսորուելով,
բանտարկուելով, նոյնիսկ «թաղուելով», իսկ Արտերկրի մէջ
համախմբելով, կազմակերպելով եւ հայկական ինքնութիւնը
պահպանելով։
Տասնամեակներ ամբողջ Դաշնակցութիւնը ամէն զրկանք ու
զոհողութիւն յանձն առաւ, որպէսզի վառ պահուի ազատ ու անկախ հայրենիքի գաղափարը, դաստիարակեց սերունդներ՝ որպէսզի կարելի ըլլայ ջահը փոխանցել ու Յարատեւ Պայքարը շարունակել։
Ու այսպէս՝ պայքարելով ու անվհատ աշխատելով, տասնամեակէ-տասնամեակ ան հաւատաց Վարդայեղեղ Արշալոյսին, որ
անպայման պիտի ծագէր մեր հայրենիքի հորիզոնին վրայ։
Եւ եկաւ այդ օրը։ Մեր երկիրն ու ժողովուրդը կաշկանդող
շղթաները ինքնաբերաբար փշրուեցան եւ դարձեալ ունեցանք
անկախ Հայաստան, որը սակայն առաջին օրէն գտնուեցաւ գիշատիչ ու նենգ դրացիներու կողմէ պատառոտուելու վտանգին
տակ։
Բայց զէնքը ձեռքին ոտքի կանգնեցան նո՛ր ֆէտայիներ առիւծի նման, ու հակառակ ամէն կողմէ լսուող տեղատուական յորդորներուն, Դաշնակցութիւնը իր ժողովուրդին հետ գիրկընդխառն ու իր մարտիկներուն զգալի մասը զոհաբերելով, կռուեցաւ
ու դուրս շպրտելով անարգ թշնամին, ազատագրեց հայրենի Արցախը։
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 125-ամեակն է։
Մենք այսօր կը տօնենք, յիշելով մեր ժողովուրդի բիւրաւոր
նահատակները, յիշելով պարտականութեան ճամբուն ինկած
մեր աննման հերոսները, որոնց մեր ժողովուրդը անուանեց
ֆէտայի, հայդուկ, զինուոր, վրիժառու, պահակ, արդարութեան
մարտիկ ու ազատամարտիկ։

Արթօ Դաւիթեան

22 ԿԻՊՐԱՀԱՅ

ՍԵՊՏ.-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2015 ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ՀՕՄ-Ի ԿԻՊՐՈՍԻ «ՍՕՍԷ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ՃԱՇԸ

úð²îºîð
27 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 20:00
Արեւմտահայաստանի նկարներու Ցուցահանդէսի բացում, «Քսիլեմպորիկի, Արէոս 17»
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ
28 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 19:30
ՀՅԴ 125-ամեակի հանդիսութիւն
Նարեկ Վարժարանի հանդիսասրահ
ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէ

ՀՕՄ-ի Աշնանային ճաշը տեղի ունեցաւ Կիրակի, 25 Հոկտեմբերին, առիթ ընծայելով, որ անդամներ ու բարեկամներ իրենց ընտանիքներով հաճելի ժամանցով վայելեն ընկերուհիներուն
պատրաստած համեղ ճաշերն ու անուշեղէնները:

ՆԿԱՐՆԵՐ՝ ՀԱՅՐԵՆԻ ՋԱՒԱԽՔԷՆ ԵՒ ԱԽՈՒՐԵԱՆԷՆ
ՀՕՄ-ի 71-րդ Պատգամաւորական Ժողովին առիթով, Կեդրոնական Վարչութիւնը
ժողովին մասնակիցներուն համար կազմակերպած էր շրջապտոյտներ դէպի Ջաւախք եւ
Արցախ, որոնց մասնակցեցան նաեւ Կիպրոսի ընկերուհիները:

20 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 13:00
Ուտելիքի Պազար - Տօնավաճառ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ
ՀՕՄ-ի “Սօսէ” Մասնաճիւղ
25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 20:30
Կաղանդի Պարահանդէս
Լեմոն Փարք սրահ, Նիկոսիա
ՀՄԸՄ - Հայ Երիտասարդաց Միութիւն
03 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 20:00
“Դիմակ” Թատերախումբի Զաւեշտի Երեկոյ
Նարեկ Վարժարանի հանդիսասրահ
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ
20 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 20:00
Մշակութային երեկոյ, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ
30 ՅՈՒՆՈՒԱՐ
“Variety Show Night”
ՀՕՄ-ի “Սօսէ” Մասնաճիւղ
06 ՄԱՐՏ
Միջինքի աւանդական ճաշկերոյթ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ
ՀՕՄ-ի “Սօսէ” Մասնաճիւղ

Ախուրեանի «Մօր ու Մանկան» Առողջութեան
կեդրոնին առջեւ, Տոքթ. Սեւակ Աւագեանին հետ

Ախուրեանի «Նիկոլ Դուման»
Վարժարանին առջեւ

16 ՄԱՐՏ
Մշակութային երեկոյ, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ
19 ՄԱՐՏ
Զատիկի թէյասեղան
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ
ՀՕՄ-ի “Սօսէ” Մասնաճիւղ
16 ԱՊՐԻԼ
“Դիմակ” Թատերախումբ՝ “Կռունկը կը կանչէ”
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ
07 ՄԱՅԻՍ
“Սիփան” եւ “Նանօր” պարախումբերու ելոյթ
Ստրովոլոսի Քաղ. Հանդիսասրահ
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ

Ախալքալաքի «Արարատ» հիւրանոցի պարտէզին
մէջ

Շար. Էջ 17-էն 13 Միլիոն ...
Միթէ աշխարհի տարածքին, կազմակերպութեան
իրականացնելիք ծրագիրները տարբե՞ր են Մելգոնեանի ծրագիրէն։ Կա՞յ Մելգոնեանը բաց պահելէն աւելի սուրբ առաքելութիւն։
Ո՞րքան դժուար պիտի ըլլար համոզելը այս
ազնիւ նուիրատուներուն, որ իրենց նուիրաբերած գումարներէն չնչին տոկոս մը պիտի օգտագործուի այս նպատակին համար։
Աւելին՝ կը հաւատամ, որ եթէ ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական գրասենեակը, այս նպատակով հանգանակութիւն մը կատարէր եւ ֆոնտ մը հիմնէր
Մելգոնեանը բաց պահելու թիրախով, հանգանակուած գումարները աւելի պիտի ըլլային, քան
Մելգոնեանը բաց պահելու համար՝ ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական գրասենեակի ներմուծած գումարը.
այսպիսով, առանց արգելք հանդիսանալու, գրասենեակի միւս ծրագիրներուն։
Ցաւալին այն է սակայն, որ ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական գրասենեակը շատոնց է որ կորսնցուցած է
իր հաւատքը, Մելգոնեանի բարերարներու ունեցած տեսիլքին նկատմամբ…։

Ախալցխայի հին քաղաքին մէջ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ
ԵԱՆՆՈՍ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ 2015-Ի
ԿԻՊՐՈՍԻ ԱՌԱՋՆԱԿԱՐԳ
ԴԱՀՈՒԿՈՐԴ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԵՑԱՒ

Վահան Մուրատեան եւ ընտանիք շնորհակալութիւն կը յայտնեն բոլոր անոնց, որոնք
անձամբ, հեռաձայնով, դիմատետրով կամ
փոխան
ծաղկեպսակի
նուիրատըւութեամբ, մասնակից եղան իրենց տիկնոջ,
մօր, մեծ մօր եւ հարազատին՝

Մարօ Մուրատեանի
մահուան սուգին

Կիպրոսի Դահուկարշաւի (Ski) Ֆետերասիոնը,
Նիկոսիոյ Ողիմպիական Պալատին մէջ, Կիպրոսի
Ողիմպիական Յանձնախումբի ներկայացուցիչներու, յանձնախումբի նախագահ Ուրանիոս Իոաննիտիսի, փոխ-նախագահ Տիմիտրիս Լորտոսի
եւ ընդհանուր քարտուղար զօրավար Խարալամպոս Լոթթասի ներկայութեան տեղի ունեցած խո-

նարհ արարողութեան մը ծիրէն ներս, պարգեւատրեց 2015-ի առաջնակարգ դահուկորդ մարզիկները։
Ֆետերասիոնի պաշտօնական դասակարգումի
հիման վրայ, Տղամարդոց, ինչպէս նաեւ՝ Երիտասարդներու զոյգ դասակարգներուն մէջ, 2015-ի
առաջնակարգ դահուկորդ հռչակուեցաւ Նիկոսիոյ
Դահուկարշաւի Ակումբի անդամ 18-ամեայ
Եաննոս Գույումճեան։
«Արձագանգ» կը շնորհաւորէ Եաննոն եւ կը
մաղթէ իրեն նորանոր եւ աւելի բարձր յաջողութիւններ։

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ԿԻՊՐԱՀԱՅ

ՍԵՊՏ.-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2015
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Մարինէ ØՄանուշեան
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Ողբ. Մարօ Մուրատեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի

3
4
5
6

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1. Նախատիպ - աժդահա 1. Նահանգ - Դրօշակ
2. Ատամ - բիլ - ան - ՐԱ 2. Ատոք - իժ - ՌՇ
3. Հոր - ասր - մռալ
3. Խարիսխ - տագր
4. Աքի - միայն
4. Ամ - պատուիրան
5. Սպիտակ - ՏՆ - ակ
5. Քիչ - եր
6. Խաչակիր - գահ
6. Իբր - տաղ - ամ - իլ
7. Զառ - հիմա
7. Պիստակ - կկ
8. Դժգոհ - խիթ - Վան
8. Ալ - կիզիչ - աստ
9. Բիբ - լա
9. Րախ - ահ - պպ
10. Օղ - հարել
10. Անմիտ - բաժ
11. Բաժակ - ես
11. Ժառանգ - վիրաբոյժ
12. Աշտարակ - բիտ
12. Այ - ահաբեկիչ
13. Կռան - կապ - ոչ - նն 13. ՆԼ - հին - դա
14. Իր - սպայ - դի
14. Ահ - նիշ
15. Գերփել - շա:
15. Արշակ Գաւաֆեան:

7
8
9
10
11
12
13
14
15

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1. Սարերու Ասլան - բուռ.
2. Թէ՝ շաղկապ - հանքային համեմ - ու (հակ.).
3. Ժխտական նախածանց - ուրախ - նուրբ թերթ՝
գրելու ծառայող.
4. Նիզակ - ձիւնախառն հով (հակ.) - ստացական
դերանուն
5. Կրկին (հակ.) - գոյնը նետած (հակ.) - փոքր,
նուրբ.
7. Ծովով երթեւեկելու միջոց (հակ.) - Հայաստանի մարզերէն.
8. Անծանօթ մէկը - միութեան մը ժողովատեղին.
9. Հասուն - բնագաւառ, ասպարէզ.
10. Իմացական արարած - 5040՝ այբուբենի տառերով - խումբ, բազմութիւն - առարկայ.
11. Թանձր, թաւ - տառի մը անունը.
12. Փող, ստակ - անձնական դերանուն (հակ.) ինք.
13. Հոն (հակ.) - զինուորներու կայան.
14. Աչք - երկու ձայնաւորներ.
15. Հայաստանի նախագահ:

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1. Շարունակում, վերապրում - հիւսող միջատ
(հակ.).
2. Էական բայ - մետաքս հիւսող որդ - տղամարդ
- գալուստ, ժամանում (հակ.).
3. 4001՝ այբուբենի տառերով (հակ.) - կրկնուած
գիրեր.
4. Վայրկեան - իրերայաջորդ գիրեր - թունաւոր
օձ մը.
6. Դժուար կեանքի դիմացող - առիւծի ձագուկ.
7. Խաղաղութիւն խորհրդանշող թռչուն - կրօնական երդում - ոչխարի բուրդ՝ խուզուած եւ
մաքրուած.
8. Ականջը ծանր - 7400՝ այբուբենի տառերով.
9. Եւ՝ շաղկապ - 602՝ այբուբենի տառերով (հակ.)
- տարի - լծկան կենդանի.
10. Նաեւ (հակ.) - կին (հակ.) - խրթին.
11. Նաւակի թեւճակ - կրկնուած ձայնաւորներ եզերք, ափ (հակ.).
12. Խումբ, նաւախումբ - կրկնուած գիրեր - կըրկնուած ձայնաւորներ.
13. Թիւ 9.
14. Կին, որուն ամուսինը մեռած է - չէ, բնաւ.
15. Հ.Յ. Դաշնակցութեան առաջին գործունէութիւնը - խօսակցութիւն:

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

ÜàôÆð²îàôàôÂÆôÜ
ՀՕՄ-Ի ԿԻՊՐՈՍԻ “ՍՕՍԷ” ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ
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ԼՈՒԾՈՒՄ ԽԱՉԲԱՌ ԹԻՒ 52-Ի

editor@artsakank.com.cy
+357 99633715

4

23

ÜàôÆð²îàôàôÂÆôÜ
ԱՐՁԱԳԱՆԳ-ԻՆ
Ոմն

€30
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ԻՆ

Ողբ. Աբրահամ Գարաօղլանեանի մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի
Սեպուհ, Վիքի Արմենակեան

Ողբ. Մաքրուհի Գազանճեանի մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի
Սեպուհ, Վիքի Արմենակեան

€50

€50

Ողբ. Կիւլա Կոստանեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի
Սեպուհ, Վիքի Արմենակեան

€50

Ողբ. Օլկա Քիրեմիտչեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի
Սեպուհ, Վիքի Արմենակեան

€50

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՀԱՄԱՀԱՅԿ. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ

Ողբ. Նեկտար Իոանիտիսի (Լոնտոն)
մահուան առթիւ փոխան ծաղկեպսակի
Տէր եւ Տկն. Տիգրան Օհաննէսեան
Տէր եւ Տկն. Լեւոն Նահիկեան
Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան
Նորա Չաքմաքճեան

Ողբ. Աստղիկ Սարգիսեանի (Լոնտոն)
մահուան առթիւ փոխան ծաղկեպսակի
Սիրվարդ Գալայճեան

Ողբ. Մաքրուհի Գազանճեանի մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի
Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան

Ողբ. Դաիթ Չաթալեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի
Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան

Ողբ. Լիլի Մկրտիչեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի
Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան

€50
50
50
50

€15

€20

€20

€30

Ողբ. Անահիտ Տեմիրճեանի (Լոնտոն)
Մահուան Առթիւ փոխան ծաղկեպսակի
Սիրվարդ Գալայճեան

Ողբ. Մինաս Հոբայեանի մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի
Սիրվարդ Գալայճեան

€20

€20

Ողբ. Օլկա Քիրեմիտչեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի
Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան

€20

Stelios Georgiou
Andros, Elena Gregoriou
Սեպուհ, Վիքի Արմենակեան
Ալիսիա Ոսկանեան
Տէր եւ Տկն. Ալեքս Մուրատեան
Արթօ, Լինտա Թէլլալեան
Ռոպէրթ Մուրատեան
Եւա Այնէճեան
Ալիս Նաճարեան
Panayotis, Nara Kyritsis
Ժագ, Անի Խըտըրեան
Իրմա Գույումճեան
Անի Նալչաճեան
Նազարէթ, Մայտա Գազանճեան
Էֆի Մահտեսեան
Արսէն, Վերոնիքա Գալֆայեան
George, Therese Petrides
Արամ, Էնգառնա Պաղճեան
Սոնա Նորտիկեան
Անահիտ Էսկիճեան
Տիգրան Ատուրեան
Պարիս, Մարիաննա Մուրատեան
Արթօ, Վերա Դաւիթեան
Գէորգ, Վարդ մահտեսեան
Շնորհք, Լենա Պահատուրեան
Խաչիկ, Մարիժ Գազանճեան
Վռամ, Մարի Պիպերեան
Սիրվարդ Գալայճեան
Achileas, Takouhi Kontou
Տէր եւ Տկն. Ճորճ Բարսեղեան
Այնէճեան Վահան եւ Կուլլա
Կարօ Աճէմեան
Օննիկ, Երան Գույումճեան
Անի Մուրատեան
Վազգէն, Փէկի Պոտիկեան
Մկօ, Լենա Կոճամանեան
Արման, Հուրիկ Պալթայեան
Սոնա, Յաբէթ Թուլումճեան
Յակոբ Մուրատեան
Րաֆֆի Մահտեսեան
Տէր եւ Տկն. Աբրահամ Մահտեսեան
Vyronos Vryonides
Stelios Alkyviades
Սօսի Թորոսեան
Niels, Sirvart Petersen
Յարութ, Վերա Թահմազեան
Տէր եւ Տկն. Վազգէն Եագուպեան
Ցոլինէ Մալխասեան
Ռոզալին Թումայեան
Շողիկ Պապաճանեան
Theo & Julie
Կարպիս, Երջան Գազանճեան
Ալպեռ, Ռուզան Թիւթիւնճեան
Մելինէ Թիւմթիւմեան
Տէր եւ Տկն. Մկրտիչ Կոստանեան
Արաքսի Ինճիրճեան
Լիլի Յովսէփեան
Հայկ, Ամելի Կոստանեան
Գարեգին, Արմէն Կոստանեան
Արտաշ, Ռոզին Տէր Պետրոսեան
Սարհատ, Անի Տեմիրճեան
Տէր եւ Տկն. Լեւոն Արըճեան
Տէր եւ Տկն. Հրաչ Կէօքճեան
Ms. Jenny Lie
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Մովսէս, Անահիտ Քիւսպէքեան
Գրիգոր Քիւսպէքեան եւ Ընտանիք
Կարապետ, Հէրա Նոխուտեան
Վահագն եւ Վարագ Մուրատեան
Զօր. Նարեկ Աբրահամեան եւ Ընտանիք
Քնար եւ Սոնա Աբրահամեան
Գոհար Շէմմէսեան եւ Ընտանիք
Սեպուհ Աբրահամեան եւ Ընտանիք

$50
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50
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