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Երեւանի մէջ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 125-ամեակի տօնակատարութիւնը
նշուեցաւ Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ բալետի Ազգային ակադեմիական թատրոնի
դահլիճին մէջ: Միջոցառումը սկսաւ կուսակցութեան եւ հանրապետութեան դրօշները բեմ
բերուելով, որմէ ետք հնչեց ՀՀ օրհներգը:
ՀՅ Դաշնակցութեան 125-ամեակին նուիրուած միջոցառումին ներկայ էին ՀՅԴ Բիւրոյի
ներկայ եւ նախկին անդամները, աշխարհի 30 երկիրներուն մէջ գործող դաշնակցական կառոյցներու պատուիրակութիւնները, Դաշնակցութեան Արցախի եւ Հայաստանի բոլոր մարզերու ներկայացուցիչներ եւ այլ պատուաւոր հիւրեր:
Բացման խօսքով ներկայացաւ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմնի ներկայացուցիչ Աղւան Վարդանեանը: Ան իր խօսքին մէջ ըսաւ, որ 125 տարուայ պատմութեան ընթացքին հազարաւոր նահատակներ զոհուած են յանուն Հայաստանի, այսօր ալ սահմանին վրայ հայ
զինուորներ կը զոհուին, որոնց յիշատակը յարգուեցաւ 1 վայրկեան լռութեամբ:
«Դաշնակցութեան էութեան, ճանաչողութեան համար նոյն դերակատարութիւնը ունեցած
են մէկ կողմէն Արամ Մանուկեանը, Դրաստամատ Կանայեանը, Սողոմոն Թէհլիրեանը, միւս
կողմէն՝ Դանիէլ Վարուժանը, Սիամանթօն, Յովհաննէս Թումանեանը», նշեց Վարդանեան:
Կարդացուեցաւ նաեւ ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեանի ուղերձը՝ մասնաւորապէս նշելով,
որ անմոռանալի է կուսակցութեան դերակատարութիւնը անկախ հայոց վերականգնման
գործին մէջ, Արամ Մանուկեանի եւ անոր զինակիցներուն անունը նուիրական է ամբողջ հայութեան համար:
Հայրենասիրական երգերու եւ պարերու ընկերակցութեամբ՝ տեսաֆիլմի եւ կենդանի
պատկերներու ներկայացումով ցուցադրուեցաւ 125 տարիներու աշխատանքը եւ ձեռքբերումները:
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ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ 5000 ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԵԱՄԲ
ՆՇՈՒԵՑԱՒ ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 125-ԱՄԵԱԿԸ

ՀՅԴ 125-ամեակը Պէյրութի մէջ նշուեցաւ փառաշուք կերպով Դեկտեմբեր 4-ին, աւելի քան 5
հազար հոգիի ներկայութեամբ:
Լիբանանի եւ Հայաստանի քայլերգներուն
ունկնդրութենէն ետք ներկայացուեցաւ կենդանի
պատկեր մը` Դաշնակցութեան անդրանիկ մանիֆեստն ու երդումը մարմնաւորող, անկէ ետք
հանգրուաններով ցուցադրուեցաւ ՀՅԴ-ի պատմութիւնը` հիմնադրութենէն մինչեւ մեր օրերը:
Ազգային-յեղափոխական երգերով պատմական
բաժինը հարստացուց եւ անոր յաւելեալ իմաստ
տուաւ Գառնիկ Սարգիսեան, որ երգեց հայութեան, ազատամարտիկներուն, նահատակներուն, հայրենի հողին նուիրուած երգեր:
Դաշնակցութեան 125-ամեակի հանդիսութեան
խօսք առաւ ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի, որ անդրադարձաւ Դաշնակցութեան
էութեան եւ գոյերթին` յատուկ կերպով լուսարձակի տակ առնելով այն յատկութիւնները, որոնք
բնորոշ են Դաշնակցութեան` 34 երկիրներու մէջ
տարածուած, հակառակ ամէն տեսակի արգելքներուն ապրած ու գոյատեւած, իր ժողովուրդին
հետ Ցեղասպանութիւնն ու անոր յարութիւնըանկախութիւնը ապրած, ժողովրդային տուներ
հիմնած ու հասած բոլորին անխտիր, հակառակորդին յարգանք պարտադրած եւ իր լաւագոյն
տղաքը զոհած, պարտութեան պահուն իսկ չէ
կորսնցուցած իր ժողովուրդին վստահութիւնը:
Օրուան երկրորդ պատգամաբերն էր ՀՅԴ
Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեան, որ
ըսաւ, թէ Դաշնակցութիւնը հայոց պատմութեան
հիմնական եւ առանցքային իրադարձութիւններու շղթային մէջ բիւրեղանալով, քաղաքական
կամքի նոր կեդրոն մը դարձած էր իր ծնունդով:
Ապա հաստատեց, որ Դաշնակցութիւնը այն կազմակերպութիւնն է, որ կրցած էր հայութեան մէջ
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վերակենդանացնել ու արթնցնել ազատութեան
գաղափարը` զայն համադրելով համամարդկային արդարութեան մէջ անթեղուած հայու տեսլականին հետ, որովհետեւ հայկական ինքնութեան
վերահաստատման միջոցով միայն հնարաւոր էր
յեղափոխական պայքարի քուրային մէջ կերտել
նոր հայը, նոր Հայաստանը:
Հրանդ Մարգարեան հաստատեց, որ Դաշնակցութիւնը իր նոր ձեւերուն մէջ հայութեան հին
էութիւնը բացայայտող, հայ մշակոյթի աւանդութիւնները ժառանգած միակ հայկական կազմակերպութիւնը դարձած է, եւ եթէ ժամանակին
ձեւաւորուած չըլլային ազգի կամքի կեդրոնը եւ
երեսունամեայ ազատագրական պայքարի փորձն
ու կազմակերպուածութիւնը, աւերակներէն չէր
գոյանար Հայաստանի Ա. Հանրապետութիւնը:
Ան անդրադարձաւ այն երեւոյթին, թէ ինչպէ՛ս
հայկական նորանկախ հանրապետութեան վերակերտումին զուգահեռ, Դաշնակցութիւնը վերընձիւղուեցաւ հայրենիքի մէջ, նուիրուեցաւ Արցախի ազատագրական պայքարին եւ մնաց
անոր կողքին` իր ստեղծման պահէն մինչեւ օրս:

ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ՓԱՌԱՇՈՒՔ
ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԵԱՄԲ ՆՇՈՒԵՑԱՒ
ՀՅԴ 125-ԱՄԵԱԿԸ

Հալէպի մէջ ՀՅԴ 125-ամեակը նշուեցաւ Դեկտեմբեր 17-ին, հոծ բազմութեան մը ներկայութեամբ: Հանդիսութեան բացումը կատարուեցաւ
Սուրիոյ եւ Հայաստանի զոյգ քայլերգներով,
որուն յաջորդեց գեղարուեստական յայտագիր,
մասնակցութեամբ արցախեան ազատամարտիկ,
յեղափոխական երգերու մեկնաբան Մկրտիչ
Մկրտիչեանի (Մակիչ):
Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ Կարօ
Եուզպաշեան հանգամանօրէն ներկայացուց Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցութեան գործունէութեան՝ հայրենիքի եւ Սփիւռքի մէջ: Եուզպաշեան
շեշտեց, թէ մեր դիմադրութեան յենակէտը պիտի
ըլլայ անկախ, ժողովրդավար եւ ազգային պետականութեան տէր Հայաստանը, Հայ Դատը՝
իբրեւ հիմք ազգի ինքնութեան եւ հայրենիքի
հզօրացման, իսկ արտերկրի հայութիւնը՝ իբրեւ
կռուան համազգային ռազմավարութեան։
Եուզպաշեան ապա անդրադառնալով սուրիահայութեան տագնապին եւ յատկապէս հալէպահայութեան դիմագրաւած դժուարութիւններուն,
անոր անկոտրում կամքին եւ դիմադրողականութեան՝ յարգանքով յիշեց սուրիահայ նահատակները եւ հաստատեց, որ անոնց պատճառած
ցաւը շատ աւելի մեծ է, քան՝ տնտեսական ու
բնակարանային ահաւոր վնասները: Խօսելով

պատերազմի հետեւանքով Սուրիան լքող հայ
զանգուածներուն մասին՝ ան ըսաւ. «Փառք ու
պատիւ բոլոր անոնց, որոնք հաստատուեցան
հայրենիք՝ ընտրելով հայուն վերջին կանգառը՝
հայոց հայրենիքը»:
Օրուան խորհուրդն ու պատգամը փոխանցեց
ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Յակոբ Խաչերեան, որ ըսաւ.
«Հայ ազատագրական շարժման առաջնորդ կուսակցութեան՝ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 125-ամեակը կը տօնենք անզուգական,
երազային Հալէպի մէջ: Այս միջնաբերդին եւ այս
պայմաններուն մէջ տօնուող Դաշնակցութեան
հիմնադրութեան օրը մեզ կը մղէ վերարժեւորելու
կուսակցութենէն անդին՝ պատմական ակունքներուն հասնող դաշնակցականութեան արմատաւորման տարբեր հանգրուանները. սկսած
ազատատենչ Հայկ Նահապետի սլացող նետի
կամքէն, անցնելով իմացեալ մահը գերադասող
Վարդանանց խորհուրդի ոգիէն եւ ապա՝ Խրիմեան Հայրիկի երկաթէ շերեփով ու Ռաֆֆիի բերած զարթօնքով մարմնաւորուած միտքերէն։
Գաղափարական այս առանցքներն էին, որոնք
իբրեւ կամք, միտք ու խիղճ՝ առարկայացան Դաշնակցութեան հիմնադիրներուն մօտ եւ ծնունդ
տուին հայ ժողովուրդի մեծագոյն խորհուրդներէն՝ Հայ Յեղափոխականների Դաշնակցութեան»:

ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
125-ԱՄԵԱԿԸ ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ

ՀՅԴ Արցախի կառոյցին կազմակերպած ՀՅԴ
125ամեակի հանդիսաւոր ձեռնարկը տեղի ունեցաւ 19 Դեկտեմբերին, Ստեփանակերտի մէջ:
Ձեռնարկին բացումը կատարուեցաւ ԼՂՀ եւ
ՀՅԴ քայլերգներով: Այնուհետեւ, մէկ վայրկեան
լռութեամբ յարգուեցաւ արցախեան պատերազմին եւ Արցախի պաշտպանութեան համար նահատակուած բոլոր զինուորներուն յիշատակը:
ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական Կոմիտէի ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեան իր խօսքին մէջ
ըսաւ. «ՀՅԴ 125-ամեակի տօնակատարութիւններու շարքը աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ կը
շարունակուի: Տօնակատարութիւնները ամէն
տեղ նոյն բովանդակութեամբ են: Նոյնն են ՀՅԴ-ի
անցած ուղիի գնահատականները, նաեւ՝ անոր
առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներն ու անոնց
լուծման ուղիները, բայց կարեւոր ընդհանրութիւնն ու նոյնութիւնը այն է, որ Դաշնակցութեան
աշխարհասփիւռ եւ ապակեդրոն կառոյցին համար կայ մէկ կէտ, որ Հայաստանն է ու հայ ժողովո՛ւրդը: Կայ մէ՛կ անփոփոխ կարգախօս՝ ամէն
ինչ յանուն Հայաստանին ու հայ ժողովուրդին»:
ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմէն Ռուստամեան իր կարգին ողջունեց ներկաները, շնորհաւորեց զանոնք՝ ՀՅԴ 125-ամեակին
առիթով եւ նշեց, որ Դաշնակցութիւնը միայն
դաշնակցականներու կուսակցութիւնը չէ՛. ՀՅԴ-ն
կազմակերպութիւն է, որ ելած է հայ ժողովուրդի
ծոցէն, հայ ժողովուրդի պահանջով ձեւաւորուած,
եւ պիտի գոյատեւէ այնքան ատեն, քանի մեր
ազգային խնդիրները չեն լուծուած:
«Հաւատքի եւ գործի համատեղումը եղած է
Դաշնակցութեան սուրբ պարտականութիւնը, եւ
բոլոր այն դէպքերուն ընթացքին, երբ մենք
յաջողած ենք, յաջողած ենք, որովհետեւ կրցած
ենք միացնել մեր հաւատքն ու գործը: Այսօր
նո՛յն հաւատքն ու գործն են, որոնք մեր սահմանին վրայ կանգնած զինուորները կը պահեն»,
ըսաւ Ա. Ռուստամեան:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
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ՄԵԶ ԴԺՈՒԱՐ ՈՒ ԾԱՆՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ Է ՍՊԱՍՈՒՄ

ԱԳՆԵՍԱ ԽԱՄՈՅԵԱՆ - Պարո’ն Վարդանեան,
ինչպէ՞ս կը գնահատէք Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքուէն:
ԱՂՈՒԱՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ - Մենք արդէն իսկ
յայտարարել ենք, որ հանրաքՈւէն կայացած է,
որովհետեւ հանրաքուէի կայացուածութեան երկու ցուցիչ կայ: Առաջին` ընտրութիւնների մասնակիցների կէսից աւելին կողմ է քուէարկել, եւ
երկրորդ` կողմ քուէարկողների թիւն առնուազն
պէտք է աւելի լինի ընտրութիւններին մասնակցելու իրաւունք ունեցողների ընդհանուր թիւի
մէկ քառորդից, ինչն էլ ապահովուել է: Սա` իբրեւ փաստ, իբրեւ արդիւնք: Կարող ենք արձանագրել, որ մասնակցութեան առումով սպասւածից աւելի մեծ աշխուժութիւն ցուցաբերեցին
մեր քաղաքացիները: Սա խօսում է մարդկանց՝
իրենց քուէն, ընտրութիւններում իրենց մասնակցութիւնը կարեւորելու մասին:
Բայց, միւս կողմից, կայ մտահոգուելու երկու
լուրջ առիթ: Առաջին` մեր քաղաքացիների 400
հազարից աւելին «ոչ» ասացին Սահմանադրութեանը, բայց ակնյայտ է, որ այս «ոչ»-երի բացարձակ մեծամասնութիւնը կապ չուներ Սահմանադրութեան հետ, որովհետեւ առաջարկուող
Սահմանադրութեան բովանդակային առաւելութիւնը, նախորդի համեմատ, ակնյայտ էր: Խընդիրն այլ տեղում է, եւ սա լուրջ մտահոգուելու
առիթ է նախ` իշխանութիւնների եւ յետոյ՝ բոլորիս համար: Երկրորդ` ընտրախախտումների վերաբերեալ ահազանգերի թիւը, ինչը եւս խօսում է
մեր ընտրական համակարգի արատաւոր երեւոյթի մասին, եւ սա եւս առաջիկայում պետք է
դառնայ քննարկումների լրջագոյն առիթ:
Որքան տեղեակ եմ, այս երկու օրուայ ընթացքում բողոքարկուած ընտրատեղամասերի մասով
վերահաշուարկ է կատարուել, եւ չնչին՝ 4 ձայն
այս կողմ, 4 ձայն` այն կողմ յարաբերակցութիւն
է ստացուել: Այս ամէնը մեզ թոյլ է տալիս ասել,
որ, այո, հանրաքուէն կայացել է, բայց եւս մէկ
անգամ կրկնում եմ` մենք լրջագոյն խնդիր ունենք` առաջիկայ Ընտրական օրենսգրքում այնպիսի մեխանիզմներ մշակել, որը եթէ ոչ կը բացառի, ապա նուազագոյնի կը հասցնի բոլոր
օղակներում ընտրակեղծիքների, ընտրախախտումների հնարաւորութիւնը: Այս առումով կը
ցանկանայի անդրադառնալ հանրաքուէից յետոյ
հանրապետութեան նախագահի խօսքին, երբ նա

ասաց, որ պատրաստ են ցանկացած առաջարկ
քննարկել, լուծում գտնել, ինչը կը նպաստի ընտրութիւնների հանդէպ վստահութեան եւ թափանցիկութեան աճին: Կարծում եմ` սրանով է, որ
պէտք է առաջիկայում զբաղուեն քաղաքական
բոլոր ուժերը եւ հասարակական կազմակերպութիւնները: Եւ մենք էլ պատրաստւում ենք այս
ուղղութեամբ լրջագոյն աշխատանք կատարել`
նաեւ հանդիպելով, քննարկելով խնդիրը պատրաստակամ քաղաքական եւ հասարակական
ուժերի հետ: Ակնյայտ է նաեւ, որ մենք այս հանրաքուէով, ցաւօք, չկարողացանք մեր քաղաքացիների մօտ բարձրացնել վստահութեան մթնոլորտը:
Պարո’ն Վարդանեան, ե’ւ հանրաքուէի ընթացքում, ե’ւ դրանից անմիջապէս յետոյ, անգամ` այսօր ոմանք ՀՅԴ-ին մեղադրում են ընտրախախտումների մասին չբարձրաձայնելու,
չահազանգելու մեջ:
Մեզ համար անակնկալ չէր, որ որոշ ուժեր,
որոշ անհատներ պէտք է փորձեն դարձեալ մեղադրել Դաշնակցութեանը: Մենք այս հանրաքըւէին գնացել ենք համոզումով, վստահ, որ սա է
այն ճանապարհը, որ մեր երկրում արմատական
փոփոխութիւնների հիմք է դնելու: Մենք մեր
յանձնաժողովի անդամներից ունեցել ենք ահազանգեր, նաեւ մամուլում կայ այդ ահազանգերի
մասին տեղեկատւութիւն: Մենք յանձնաժողովի 8
անդամներից մէկն ենք եղել, եւ շատ տեղերում
յանձնաժողովի հենց մեր անդամներն են կանխել
ընտրախախտումները: Բայց ամբողջ ընտրական
համակարգի մեջ փորձել մեղադրել Դաշնակցութեանը, սա արդէն աբսուրդ է: Մենք շոու սարքելու խնդիր չունենք: Այո, ընտրախախտումներ
եղել են, բայց դրանք չեն ազդել ընտրութիւնների
արդիւնքների վրայ: Բողոքարկուել եւ վերահաշւարկ է կատարւում մոտ 80 տեղամասում: Պատկերացրէք` եթէ 80 ընտրատեղամասից նոյնիսկ
իւրաքանչիւրում 500 ձայն կեղծուած լինէր, ինչն
աբսուրդ է, դա կը կազմէր ընդամէնը 40 հազար
ձայն, բայց դա էլ արդիւնքի վրայ չի ազդում:
Քաղաքական գործիչներից մէկն անգամ
ասաց` կէս միլիոն ձայն է կեղծուել:
Ասել միշտ կարելի է, կարելի է եւ ասել` երկու
միլիոն ձայն է կեղծուել: Ասելը միշտ հեշտ է: Քաղաքական գործիչներից ոմանք էլ ասում էին՝
ամբողջ հանրապետութիւնում «այո» ասող չկայ:
Սա քաղաքական կացութիւնից ելնող յայտարարութիւններ են, բայց այդ յայտարարութիւններն
անողները պէտք է կարողանան փաստարկել,
հիմնաւորել, ապացուցել:
Ի՞նչ քայլեր պէտք է ձեռնարկել, որ մարդը
հասկանայ, թե ինչին է «այո» կամ «ոչ» քուէարկում:
Ցաւօք, քարոզարշաւի ընթացքում մենք չկարողացանք բովանդակային քննարկում կազմակերպել «այո»-ի եւ «ոչ»-ի կողմնակիցների միջեւ:
Քաղաքական գրեթէ բոլոր ուժերը նման քննարկման ցանկութիւն չունէին: Մենք, որ մարզերում
մօտ 60 հանդիպում կազմակերպեցինք, բազմաթիւ դէպքեր եղան, որ անձամբ ինձ զանգահարել
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Դեկտեմբեր 6-ին Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ տեղի ունեցաւ սահմանադրական բարեփոխումներու շուրջ հանրաքուէ,
որուն ընթացքին քուէարկողներուն մեծամասնութիւնը «Այո՛» ըսաւ առաջարկուած
բարեփոխումներուն: Արձանագրուեցաւ կարեւոր ձեռքբերում մը, սակայն աշխատանքը
տակաւին չէ հասած իր աւարտին:
Այժմ Հայաստանի Հանրապետութիւնը մըտած է քաղաքական նոր հանգրուան, որուն
ընթացքին պէտք է ամբողջացնել առնուած
այս կարեւոր քայլը: Այժմ հերթը ընտրական
ներկայ վատ համակարգի բարեփոխումինն
է:
Yerkir.am-ի զրուցակիցն է ՀՅԴ Գերագոյն
Մարմնի ներկայացուցիչ ԱՂՈՒԱՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆը: Հարցազրոյցը վարեց ԱԳՆԵՍԱ ԽԱՄՈՅԵԱՆը:
են հեռուստաընկերութիւններից եւ բանավէճի
հրավիրել «ոչ» ասող այսինչ գործչի հետ, ես բոլոր դէպքերում համաձայնել եմ, բայց յաջորդ օրը
պարզուել է, որ «ոչ» ասողները հրաժարւում են
բանավէճից: Ցաւօք, ամբողջ քարոզարշաւը
տարուեց սեւ եւ սպիտակի, ատելութեան, չարութեան, թշնամանքի մթնոլորտում: Եւ թերեւս, բացի Դաշնակցութիւնից, նաեւ «Այո»-ի քարոզարշաւի միւս ուժերը չկարողացան փաստարկներով,
բովանդակային համեմատութիւններով մեր քաղաքացիներին բացատրել: Սա է ամենամեծ դըժւարութիւնը, հիմնական խնդիրը: Եթէ մենք այս
մթնոլորտում ենք շարունակելու աշխատել, ապա
վստահ եմ, որ որեւէ լուծում չի գտնուելու: Մեր
համոզումը` խորհրդարանական կառավարման
համակարգի, նաեւ բխում է այստեղից, որ մենք
պէտք է կարողանանք քաղաքական դաշտը կայացնել, ընդդիմութիւնն ու իշխանութիւնը դառնան միասնական համակարգ, միասին լուծեն
պետականաշինութեան հարցերը, այլ ոչ թէ միմեանց վերաբերուեն իբրեւ թշնամիների:
Իսկ նոր Սահմանադրութիւնը եւ ձեր պատկերացումների Ընտրական օրէնսգիրքն այս
հարցերի լուծումները կը կարողանա՞յ գտնել:
Մենք առաւելագոյնը պէտք է անենք: Եթէ
հանրապետութեան նախագահը պատրաստակամութիւն է յայտնել, քաղաքական ուժերի խընդիրը պէտք է լինի այդ պատրաստակամութիւնն
ընդունելն ու աշխատելը, որ նոր Ընտրական
օրէնսգիրքն անվստահութիւն ներշնչող, ընտրախախտումների առիթ տուող բոլոր հարցերի լուծումները ներառի: Նոր Ընտրական օրէնսգիրքը
պէտք է ընդունուի եկող տարի եւ պէտք է ընդունուի ձայների երեք հինգերորդով: Որքանո՞վ
քաղաքական ուժերը կ՛աշխատեն, դրանից էլ
կախուած կը լինի մեր յաջորդ համապետական
ընտրութիւնների պատկերը:
Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքուէից յետոյ, ըստ
էութեան, մի նոր փուլ ենք մտել, ի՞նչ աշխատանքներ են սպասում այս երկու տարուայ
ընթացքում ՀՅԴ-ին:
Մենք, ի տարբերութիւն շատերի, միշտ կողմնակից ենք եղել հետեւողական աշխատանքով
մեր պատկերացումների ճշմարտացիութիւնն
առաջ տանելուն: Հսկայական աշխատանք կայ
օրէնսդրական դաշտում, որը պէտք է անցնենք
փուլ առ փուլ: Առաջին` ամենակարեւոր փուլը
նոր Ընտրական օրէնսգրքի եւ Ազգային Ժողովի
նոր կանոնակարգ-օրէնքի ընդունումն է: Մենք
այսօր դրա վրայ պէտք է աշխատենք, դրանից յետոյ բազմաթիւ այլ օրէնքներ են մեզ սպասում:
Սա հնարաւոր է միայն աշխատանքով: Հայհոյելով, փողոցային պայքարով որեւէ տեղ չենք հասնելու: Եթէ մենք ունենք ցանկութիւն, եթէ տեսնում ենք հեռանկար, պէտք է դրա համար օրուգիշեր աշխատենք, որպէսզի ունենանք այնպիսի
համակարգ, որտեղ բոլորն իրենց տեղը կ՛ունենան եւ դուրս չեն գայ թշնամանքի, առճակատման ոլորտ:
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ՍԱՐԳՍԵԱՆ-ԱԼԻԵՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ
ՎԵՐՋ ԳՏԱՒ ԱՌԱՆՑ ԱՐԴԻՒՆՔԻ

ՆՈՅ.-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2015 ԱՐՁԱԳԱՆԳ
կայ հիմնական խոչընդոտները, որոնց պատճառը Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի իշխանութիւններուն ոչ բաւարար քաղաքական կամքն է»,
նշուած է յայտարարութեան մէջ:

ՆԱԽԱՐԱՐ ՄԻՐԶՈՅԵԱՆ
ՈՒՈՐԼԻՔԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵՑ ՍԱՀՄԱՆԻ
ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԱԶԵՑՄԱՆ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹԻՒՆԸ

Զուիցերիոյ մայրաքաղաք Պեռնի մէջ, Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի նախագահներուն միջեւ
19 Դեկտեմբեր 2015-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբակի
համանախագահներու միջնորդութեամբ տեղի
ունեցաւ հանդիպում մը՝ Լեռնային Ղարաբաղի
տագնապի խաղաղ լուծման ջանքերուն ծիրին
մէջ:
Երկու նախագահներուն հանդիպումէն ետք,
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդւարդ Նալբանդեան հայաստանցի լրագրողներու
հետ զրոյցի մը ընթացքին նշեց, որ Հայաստան
կը վերահաստատէ իր պատրաստակամութիւնը՝
շարունակելու բանակցութիւնները՝ բացառապէս
խաղաղ միջոցներով հասնելու տագնապի
լուծման:
Նալբանդեան յայտնեց, որ ցաւօք, այսօր եւս
յստակ դարձաւ, որ կողմերուն մօտեցումները չեն
համընկնիր: Այդ գծով ան մեղադրեց Ատրպէյճանը. «Կողմերը արտայայտեցին իրենց մօտեցումները՝ տագնապի խաղաղ լուծման զանազան
տարրերու, զանազան սկզբունքներու շուրջ,
որոնք ներկայացուած են եռանախագահներուն
կողմէ, եւ անգամ մը եւս կրնանք վերահաստատել, թէ ցաւօք, կողմերուն մօտեցումները
չե՛ն համընկնիր: Բայց այստեղ ոչ միայն Ատըրպէյճանի մօտեցումները չեն համընկնիր ու մօտ
չեն Հայաստանի մօտեցումներուն, այլեւ՝ Ատըրպէյճանի մօտեցումները, կարելի է ըսել, որ չեն
համընկնիր եւ չեն համապատասխաներ նոյնիսկ
եռանախագահո՛ղ երկիրներու առաջարկներուն»,
ըսաւ Նալբանդեան։

ԼԱՒՐՈՎԻ, ՔԵՐԻԻ ԵՒ ՏԵԶԻՐԻ
ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՍԿԻ ԽՄԲԱԿԸ ԿԸ ՄՆԱՅ
ՄԻԱԿ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՁԵՒԱՉԱՓԸ
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբակը (ՄԽ) ղարաբաղեան
հակամարտութեան բոլոր կողմերուն համար
միակ ընդունելի ձեւաչափն է, որ կը վայելէ
ԵԱՀԿ-ի բոլոր անդամներուն վստահութիւնը.
այսպէս ըսուած է ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահ երկիրներու պատուիրակութիւններու ղեկավարներուն՝ Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրովի, Միացեալ Նահանգներու արտաքին
գործոց նախարար Ճոն Քերիի եւ Ֆրանսայի եւրոպական հարցերով նախարար Արլեմ Տեզիրի
համատեղ յայտարարութեան մէջ, որ կատարւած է Պելկրատի մէջ կայացած ԵԱՀԿ-ի նախարարական գագաթնաժողովին ընթացքին:
Յայտարարութեան համաձայն՝ ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահ երկիրներու պատուիրակութիւններու ղեկավարները միասնական կը մնան՝ ղարաբաղեան հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման հարցով իրենց միջնորդական առաքելութեան մէջ։
Փաստաթուղթին մէջ կը նշուի, որ վերջին մէկ
տարուան ընթացքին աւելցած են ԵԱՀԿ ՄԽ-ի
հասցէին քննադատական յայտարարութիւնները. «Միջնորդներու հասցէին հնչող բոլոր մեղադրանքները ընդամէնը փորձ են ծածկելու խնդիրին խաղաղ կարգաւորման ճանապարհին առ-

ՄՈՍԿՈՒԱ ԻՆՔՆՈՒՐՈՅՆ ՋԱՆՔԵՐ
ՊԻՏԻ ԳՈՐԾԱԴՐԷ ԱՐՑԱԽԻ
ՏԱԳՆԱՊԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
Ռուսիոյ արտաքին գործոց
նախարարութիւնը յայտարարած է, թէ ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբակի միջնորդական գործունէութեան զուգահեռ, Մոսկւա պիտի շարունակէ ինքնուրոյն ջանքեր գործադրել,
որպէսզի օժանդակէ Արցախի
հակամարտութեան կողմերուն որդեգրելու այն
փոխզիջումները, որոնք կու գան համանախագահներու առաջարկներէն:
Այս հաստատումը Դեկտեմբեր 24-ին տրուած
մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին կատարած Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովա յիշեցուցած է, թէ
Դեկտեմբեր 19-ին, Պերնի մէջ, ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբակի համանախագահներու հովանիին
ներքեւ կայացած Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի
նախագահներու հանդիպումին կարելի չէ եղած
նուաճում արձանագրել, սակայն նախագահները
կարելիութիւնը ունեցած են անմիջական զրոյց
ունենալու, քննարկելու բանակցային սեղանին
դրուած առաջարկները եւ յստակացնելու վիճելի
հարցերու շուրջ իրենց դիրքորոշումը:
«Բնականաբար քննարկուած է անբաւարար
իրավիճակը, որ ստեղծուած է սահմանին եւ շըփման գիծին վրայ: Ռուսական կողմը դրական կը
նկատէ բարձր մակարդակով քաղաքական երկխօսութեան շարունակումը, որ ուղղուած է հակամարտութիւնը բացառապէս խաղաղ եւ քաղաքական-դիւանագիտական ճամբով կարգաւորելուն», նշած է Զախարովա:

Աշխատանքային այցով Միացեալ Նահանգներ գտնուող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Կարէն
Միրզոյեան Դեկտեմբեր 8-ին հանդիպումներ
ունեցած է Ամերիկայի հայկական համագումարի
եւ Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի ներկայացուցիչներուն հետ՝ քննելով Արցախ-Ամերիկա
համագործակցութիւնը զարգացնելու կարելիութիւնները, ինչպէս նաեւ Ամերիկայի կողմէ Արցախին տրամադրուող օգնութիւնն ու շփման գիծին
վրայ Ատրպէյճանի կողմէ իրականացուող խախտումներու աճը:
ԼՂՀ արտաքին գործոց նախարարը գոհունակութիւն յայտնած է հայկական այս կազմակերպութիւններուն հետ առկայ համագործակցուԵԽԽՎ-Ի ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
թեան բարձր մակարդակին կապակցութեամբ,
ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ԿԸ ՎԱՒԵՐԱՑՆԷ
ինչպէս նաեւ կարեւոր նկատած է անոնց գործուՀԱԿԱՀԱՅ ԶԵԿՈՅՑԸ
նէութիւնը՝ Ամերիկայի մէջ Արցախի շահերը
պաշտպանելու գծով:
Հայ Դատի յանձնախումբի անդամներուն հետ
հանդիպումէն ետք, նախարարը մասնակցած է
Արցախի ի նպաստ քարոզարշաւի մասնակիցներուն համար կազմակերպուած ընդունելութեան,
որուն մասնակիցները Հայ Դատի յանձնախումբի
նախաձեռնութեամբ ժամանած էին Ուաշինկթըն՝
Քոնկրեսի շէնքին մէջ հանդիպումներ ունենալու
եւ Արցախի առնչուող հարցերը քոնկրեսականներու հետ քննարկելու համար:
Նոյն օրը, Միրզոյեան հանդիպում մը ունցած է
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբակի ամերիկացի համանախագահ Ճէյմզ Ուորլիքի հետ: Հանդիպման ընթացքին քննարկուած են բանակցային գործընթացին
մէջ առկայ իրավիճակին առնչուող շարք մը հարՓարիզի մէջ Նոյեմբեր 4-ին կայացած ԵԽԽՎի
ցեր: Մասնաւորապէս, երկուստեք ընդգծուած է
(Եւրոպայի
Խորհուրդի Խորհրդարանական Վեհրադադարի խախտումները բացառելու եւ սահհաժողով)
Քաղաքական
յանձնաժողովի նիստը
մանին վրայ լարուածութիւնը նուազեցնելու ուղ24
դեր
եւ
16
դէմ
քուէներով
վաւերացուց բրիտաղուած քայլերուն անհրաժեշտութիւնը:
նացի պատգամաւոր Ռապըրթ Ուոլթըրի՝ «ԲռնուԶԻՆԱԴԱԴԱՐԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ԿՈՉ թեան աճ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ատրպէյճանի
գրաւեալ այլ տարածքներու մէջ» հակահայ զեՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՄԵՐՈՒՆ
կոյցը։
Միացեալ Նահանգներու
Այս տեղեկութիւնը փոխանցած է ԵԽԽՎ-ի
արտաքին գործոց նախարամօտ Հայաստանի պատուիրակութեան նախարութիւնը Դեկտեմբեր 9-ին իր
գահ Հերմինէ Նաղդալեան, որ աւելցուցած է.
խորին ցաւակցութիւնը յայտ«Մեր առաջարկը չանցաւ. զեկոյցը քննարկուենեց Լեռնային Ղարաբաղի
ցաւ եւ տեղափոխուեցաւ լիագումար նիստ, եւ
հակամարտութեան վերջին
յունուարեան օրակարգին մէջ տեղի կ՛ունենայ
միջադէպերուն ընթացքին
զեկոյցի քննարկումը»:
զոհուածներու եւ վիրաւորԸստ անոր՝ հայկական պատուիրակութիւնը
ւածներու ընտանիքներուն՝ ընդգծելով, որ բռնու- առաջարկած էր, որ նշեալ քննարկումը դադրեցթեան աճն ու ծանր զինատեսակներու կիրառու- ւի եւ նոր զեկուցող մը նշանակուի, որպէսզի կամը անընդունելի են։
րելի ըլլայ աւելի առարկայական եւ իրականուՆախարարութեան խօսնակ Ճան Քըրպի թեան հետ աղերս ունեցող զեկոյց ներկայացնել,
դարձեալ «հակամարտութեան կողմերուն» կոչ որովհետեւ ներկայ զեկոյցը պատրաստուած է
ըրաւ խստօրէն յարգելու զինադադարի պայման- Պաքուի պատուէրները կատարողի մը կողմէ։
ները՝ յոյս յայտնելով, որ Հայաստանի եւ ԱտըրՅիշեցնենք, ու զեկոյցը կը պարունակէ բազպէյճանի նախագահներու յաջորդ գագաթնաժո- մաթիւ հակահայ ձեւակերպումներ, որոնք անընղովը նպաստաւոր ըլլայ տագնապը լուծելու ջան- դունելի են Հայաստանի եւ Արցախի համար:
քերուն։

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
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ՆԱԽԱՐԱՐ ԼԱՒՐՈՎ
ՔՆՆԱԴԱՏԱԾ Է ԵԽԽՎ-Ի
ԱՐՑԱԽԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

հագրգռուած են արդար ու կայուն կարգաւորում
գտնելու Արցախի հակամարտութեան համար։
Համանախագահները ապա համաձայնութիւն
կը յայտնեն, որ հակամարտութիւնը չափազանց
երկար ժամանակէ ի վեր կը ձգձգուի, եւ նշած են,
թէ կողմերը պէտք է ձեռնարկեն քայլերու՝ խաղաղ կարգաւորումը արագացնելու համար:

ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ՈՒ ԳԵՐՄԱՆԻԱՆ
ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԱԾ ԵՆ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ
9 Նոյեմբերին, Երեւանի մէջ հանդիպում ունեցած են Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեանն ու Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրովը, որոնք
նաեւ տուած են մամլոյ միացեալ ասուլիս։
Սերկէյ Լաւրով հաստատած է, որ Ռուսիա կը
պաշտպանէ ղարաբաղեան հակամարտութիւնը
բացառապէս խաղաղ միջոցներով լուծելու Երեւանի դիրքորոշումը: Լաւրով ընդգծած է, որ Ռուսիան՝ որպէս ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահ եւ եռեակի մասնակից, կը շարունակէ աշխոյժ եւ գործօն դեր խաղալ դրական արդիւնքի
հասնելու առումով:
Ան քննադատած է ԵԽԽՎ-ի քաղաքական
հարցերու յանձնաժողովի որոշումը, որով համաձայնութիւն տրուած է Ռոպըրթ Ուոլթըրի զեկոյցին: Լաւրովի համաձայն՝ ճիշդ չէ փորձել հարցին
մէջ ներքաշել այնպիսի միջազգային կազմակերպութիւններ, որոնք կը զբաղին կարգաւորմամբ,
բայց այդ բանը ընելու համար միջազգային հանրութենէն իրաւասութիւն չեն ստացած: Ան նշած
է, որ որեւէ նշանակալի արմատական քայլ, ով
ալ ըլլայ նախաձեռնողը, կը վնասէ ԵԱՀԿ-ի համանախագահներուն գործողութիւններուն:
Նախարար Նալբանդեան իր կարգին ընդգծած
է, որ պաշտօնական Երեւան բարձր կը գնահատէ
Ղարաբաղի խնդիրի բացառապէս խաղաղ լուծման հարցին մէջ ռուսական կողմին եւ ԵԱՀԿ
Մինսկի խումբի համանախագահներուն ջանքերը՝ հաստատելով, որ Հայաստան պիտի շարունակէ նոյն ոգիով գործել։

ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ
ԿՐՆԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ԱՐՑԱԽԻ
ՀԱՐՑԻՆ ԿԱՐԳԱՒՈՐՈՒՄԸ

ԵԽԽՎ-ի բանաձեւին կապակցութեամբ ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբակի համանախագահները Արցախի
հակամարտութեան կարգաւորման գծով յայտարարութիւն մը տարածած են, որուն մէջ կը նշեն,
որ ի գիտութիւն կ՛ընդունին ԵԽԽՎ-ի ուշադրութիւնը՝ Արցախի տագնապին կարգաւորման հարցին հանդէպ, կը կիսեն բանաձեւին մէջ յայտնըւած մտահոգութիւնները, որոնք կը վերաբերին
լարուածութեան աճին, ինչպէս նաեւ խորապէս
կը ցաւին կեանքերու կորուստին համար:
Հոն կը նշուի, որ Մինսկի խմբակը բացառիկ
միջնորդական փորձառութիւն ունի եւ ընդունւած է բոլորին կողմէ, իսկ տագնապը լուծելու
համար նոր, զուգահեռ համակարգերու առաջարկումը, հաշուի առնելով բանակցային գործընթացի նրբութիւնը՝ կրնայ ընդհատել այդ գործընթացը եւ խոչընդոտներ յառաջացնել կարգաւորման ճամբուն վրայ:
Յայտարարութեան մէջ պատրաստակամութիւն կը յայտնուի աշխատելու այն բոլոր միջազգային կազմակերպութիւններուն հետ, որոնք շա-
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համահեղինակութեամբ ՄԱԿ-ի մէջ ընդունուած է
երկու կարեւոր բանաձեւ:
«Երէկ պատմութեան մէջ առաջին անգամ
ՄԱԿ-ի Նիւ Եորքի կենտրոնակայանին մէջ կը
նշուէր բոլոր ցեղասպանութիւններու զոհերու յիշատակի օրը: Միջոցառումը հիւրընկալողներն
էին ՄԱԿ-ի գլխաւոր վեհաժողովի նախագահը,
գլխաւոր քարտուղարի յատուկ ներկայացուցիչը,
ՄԱԿ-ի մէջ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Մնացականեանը: Հեղինակաւոր
«Պոլիտիկօ» ամսագրին մէջ հրապարակուած է
մեծ յօդուած եւ տեղ գտած գովազդային էջ, ուր
առհասարակ կը խօսուի ցեղասպանութիւններու
մասին: Ծրագրի համահովանաւորողներէն մէկը
Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան–ինստիտուտն է», յայտնած է Վ. Սարգսեան:

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈՒՐԱՑՈՒՄԸ
ՔՐԷԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՆՈՐ ՕՐԻՆԱԳԻԾԸ
ՔՈՒԷԱՐԿՈՒԹԵԱՆ ՊԻՏԻ ԴՐՈՒԻ
ՖՐԱՆՍԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ
Գերմանիոյ արտաքին գործոց նախարար
Ֆրանք Վալթեր Շթայնմայերի հրաւէրով Պերլին
այցելող Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան 9 Դեկտեմբերին
Շթայնմայերի հետ ունեցած է հանդիպում մը,
որուն ընթացքին գոհունակութիւն յայտնուած է
երկու երկիրներուն միջեւ հաստատուած բարձր
մակարդակի քաղաքական աշխոյժ երկխօսութեան համար եւ ընդգծուած, որ երկու երկիրներն
ալ հետաքրքրուած են երկկողմանի համագործակցութեան առաւել զարգացմամբ:
Նախարար Նալբանդեան շեշտած է, որ Գերմանիան Հայաստանի գլխաւոր տնտեսական
գործընկերներէն է, եւ շնորհակալութիւն յայտնած է Հայաստանի զարգացման վերաբերող
Գերմանիոյ շարունակական աջակցութեան
համար:
Գոհունակութեամբ ընդգծուած է, որ առկայ է
շուրջ չորս տասնեակ պայմանագիր եւ համաձայնագիր ներառող ամուր իրաւապայմանագրային դաշտ, եւ կ՛ընդարձակուին գործարար
կապերը. արդարեւ, Հայաստանի մէջ կը գործէ
գերմանական դրամագլուխով շուրջ 100
ընկերութիւն:
Զրուցակիցները նշած են, որ Հայաստանն ու
Գերմանիան արդիւնաւէտ կերպով կը համագործակցին խաղաղապահ գործողութիւններու ծիրին մէջ, յատկապէս՝ Աֆղանիստանի մէջ։
Նախարարները անդրադարձած են միջազգային եւ տարածաշրջանային տարբեր խնդիրներու,
քննարկած են Հայաստան-Եւրոպական միութիւն
յարաբերութիւնները։
Նալբանդեան գերմանացի պաշտօնակիցին
ներկայացուցած է ղարաբաղեան տագնապի
խաղաղ լուծման վերաբերող Հայաստանի եւ
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներուն
կողմէ ձեռնարկուող ջանքերը:

2016-Ի ԱՊՐԻԼԻՆ ՊԻՏԻ ԿԱՅԱՆԱՅ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ
«ԳԼՈԲԱԼ ԵՐԿՐՈՐԴ ՖՈՐՈՒՄ»Ը
Կառավարութեան նիստին
ընթացքին Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգէն Սարգսեան
Դեկտեմբեր 10-ին տեղեկացուցած է, որ ժրաջան աշխատանք կը տարուի 23 Ապրիլ
2016-ին Երեւանի մէջ գումարելու Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած «Գլոբալ երկրորդ ֆորում»ը՝ աւելցնելով, որ ընտըրւած թեման արդիական է եւ միջազգային մեծ հետաքրքրութիւն ներկայացնող:
Ան դիտել տուած է, որ Ցեղասպանութեան
100-ամեակի նախաձեռնութիւններու ծիրին մէջ,
ինչպէս նախատեսուած էր, կարեւոր ուղղութիւններէն մէկը Ցեղասպանութեան յանցագործութեան դէմ առհասարակ միջազգային պայքարն է
եւ Հայաստանի նախաձեռնութեամբ 90 երկիրի

Դեկտեմբեր 3ին Ֆրանսայի խորհրդարանին
մէջ քուէարկութեան դրուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան ուրացումը քրէականացնող նոր օրինագիծը, որուն հեղինակը դարձեալ Ֆրանսայի խորհըրդարանի պատգամաւոր Վալերի Պուայէն է:
Ֆրանսայի Ծերակոյտը եւ խորհրդարանը Հայոց Ցեղասպանութեան ուրացումը քրէականացնելու վերաբերեալ բանաձեւ մը վաւերացուցած
էին, սակայն երկիրի Սահմանադրական ատեանը
զայն սահմանադրութեան հակասող բանաձեւ
նկատած էր:
Խորհրդարանը Դեկտեմբեր 3-ին որոշած է
Պուայէի՝ Հայոց Ցեղասպանութեան ուրացումը
քրէականացնելու օրինագիծը վերադարձնել Արդարադատութեան յանձնաժողով՝ յաւելեալ յըստակացումներու համար: Քուէարկութեան մասնակցած 38 պատգամաւորներէն 26-ը կողմ քուէարկած է այս որոշումին, իսկ 12ը՝ դէմ:
Քննարկման մասնակցած ու ելոյթ ունեցած
պատգամաւորներուն մեծամասնութիւնը կողմ
հանդէս եկած է բանաձեւին։

ԵՒՐՈՊԱՅԻ ԿԱՆԱՉՆԵՐԸ
ԿԸ ՃԱՆՉՆԱՆ ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Ձայներու գերակշռող մեծամասնութեամբ, Եւրոպայի
Կանաչներու կուսակցութիւնը
Նոյեմբեր 15-ին, Լիոնի մէջ
կայացած համաժողովի ընթացքին վաւերացուցած է Հայոց Ցեղասպանութեան մասին
բանաձեւ մը, ըստ որուն՝ Օսմանեան կայսրութիւնը ցեղասպանութիւն իրագործած է հայ ժողովուրդին հանդէպ:
Բանաձեւը կոչ կ՛ընէ Թուրքիոյ, որ ճանչնայ
Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ աշխատի Հայաստանին եւ հայ ժողովուրդին հետ հաշտեցում
հաստատելու ուղղութեամբ:
Այս նախաձեռնութեամբ Եւրոպայի Կանաչներու կուսակցութիւնը նաեւ կոչ ըրած է ցարդ
Հայոց Ցեղասպանութիւնը չճանչցած բոլոր երկիրներուն՝ հրապարակայնօրէն ճանչնալու
զայն: Կուսակցութիւնը ընդգծած է, որ նման քայլեր դրական ազդեցութիւն պիտի ունենան Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ յարաբերութիւններու կարգաւորման վրայ եւ պիտի նպաստեն
նման ոճիրներու կանխարգիլման:

6 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ԻՍՐԱՅԷԼԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ Կ՛ԸՆԴՈՒՆԻ
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Իսրայէլի նախագահ Ռիւվեն Ռիվլին յայտնած է, որ
նախապէս հնչեցուցած իր
դիրքորոշումը՝ 1915-ին տեղի
ունեցած Ցեղասպանութեան
վերաբերեալ, կը մնայ անփոփոխ: Այդ մասին նախագահը
յայտնած է «Նշանաւորելով
Հայոց Ցեղասպանութեան 100 Տարին» խորագրեալ գիտաժողովի մասնակիցներուն, զորս ան
հիւրընկալած էր իր նստավայրին մէջ, գիտաժողովի վերջին օրը՝ Նոյեմբեր 4-ին:
Հանդիպումը փակ եղած է լրագրողներուն համար. աւելի ուշ, գիտաժողովի մասնակիցներէն ոմանք, որոնք ներկայ եղած են հանդիպման,
նշած են, թէ նախագահը վերահաստատած է իր
նախկին դիրքորոշումը՝ Հայ Դատին կապակցութեամբ, սակայն որոշ պատճառներով, ան զերծ
կը մնայ պաշտօնական յայտարարութիւն ընելէ:
Այն փաստը, որ Իսրայէլի Հանրապետութեան
նախագահը ընդունած է Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած գիտաժողովի մասնակիցները,
արդէն իսկ կը վկայէ, թէ նախագահը կը միտի իր
աջակցութիւնը ցուցաբերել: Անոր նախաձեռնութիւնը բարձր գնահատուած է մասնակիցներուն,
կազմակերպիչներուն եւ Իսրայէլի «Բաց» համալսարանի նախագահին կողմէ։ Սակայն Իսրայէլ
տակաւին պաշտօնապէս չէ ճանչցած Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Գիտաժողովի հրեայ մասնակիցները այդ մէկը ամօթ մը կը համարեն: Այնուամենայնիւ, այսօրինակ գիտաժողովի մը կազմակերպումը Իսրայէլի մէջ կարելի է յառաջընթաց համարել Ցեղասպանութեան ճանաչման
ուղղութեամբ:

ՎԱՏԻԿԱՆԻ ՓԱԿ ԱՐԽԻՒՆԵՐՈՒՆ
ՄԷՋ ԳՏՆՈՒՈՂ ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ
ԲՈԼՈՐ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐԸ ԿԸ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԻՆ

ՆՈՅ.-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2015 ԱՐՁԱԳԱՆԳ
Այս առիթով դեսպան Մինասեան հայր Ճորճ
Հանրի Ռոյսէնին յանձնած է Հայաստանի նախագահին կողմէ շնորհուած պատուոյ շքանշանը՝
հայագիտութեան զարգացման եւ հոգեւոր արժէքներու տարածման առումով ունեցած նշանակալի աւանդին համար:

ԱՐԺԱՆԹԻՆԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ
ՆԱԽԱԳԱՀԸ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՋԱՏԱԳՈՎ Է

Արժանթինի մէջ Նոյեմբեր 22-ին կայացած
նախագահական ընտրութիւններուն յաղթանակ
արձանագրած Մաուրիսիօ Մաքրի երկար ժամանակէ ի վեր ջատագով մըն է Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման՝ ոչ միայն Արժանթինի, այլեւ ամբողջ աշխարհին կողմէ:
Վկայակոչելով «Prensa Armenia» լրատու գործակալութեան տեղեկութիւնները՝ «Արցախփրէս»
լրատուական կայքը կը հաղորդէ, թէ Պուէնոս
Այրեսի կառավարութեան ղեկավարի պաշտօնին
վրայ եղած տարիներուն, Մաքրի արգիլած էր
քաղաքին մէջ տեղադրել Մուսթաֆա Քեմալ Աթաթիւրքի կիսանդրին, որմէ ետք Էրտողան չեղեալ
յայտարարած էր իր պաշտօնական այցը Արժանթին:
2012-ին Երեւան կատարած իր այցելութեան
ընթացքին, Մաուրիսիօ Մաքրի այցելած էր Հայոց
Ցեղասպանութեան թանգարանը, իսկ 2015-ի
Ապրիլին, իր «Facebook»ի էջին վրայ կատարած
արձանագրութեամբ ան յարգած էր Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը՝ նշելով.
«Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակ. չեմ մոռնար ձեզ»։

ՍՊԱՆԻՈՅ ԱԼՍԻՐԱ ՔԱՂԱՔԸ
ՃԱՆՉՑԱԾ Է ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Վատիկանի մօտ Հայաստանի դեսպանութեան
նախաձեռնութեամբ, 21 Նոյեմբերին Հռոմի Սանթա Մարիա Մաժորիթի եկեղեցւոյ Քահանայապետական արեւելագիտութեան հիմնարկին մէջ
տեղի ունեցած է հիմնարկի փրոֆեսէօր հայր
Ճորճ Հանրի Ռոյսենի բացառիկ եօթհատորեակի
շնորհահանդէսը:
Գիրքին մէջ կը ներկայացուին Վատիկանի
փակ արխիւներուն մէջ գտնուող ու Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերող բոլոր փաստաթուղթերը՝ համիտեան ջարդերէն մինչեւ յետ-Ցեղասպանական՝ քեմալական կառավարման շրջանի
տարիներ, ինչ որ կարելիութիւն կու տայ ամբողջական պատկերացում կազմելու ոճրագործութեան բոլոր հանգրուաններուն մասին՝ ցեղասպանութեան նախապատրաստութենէն մինչեւ
գործադրութիւն։
Ձեռնարկին ընթացքին խօսք առած է Սուրբ
Աթոռի մէջ Հայաստանի դեսպան Միքայէլ Մինասեան նշելով, որ եօթհատորեակը ցեղասպանագիտութեան ոլորտին մէջ լրջագոյն ձեռքբերում է եւ պատմութիւն, որ նաեւ թուրքերունն
է. «Հայր Ռոյսէնի աշխատանքը մեզ օգնում է
յարաբերուել փաստերի հետ: Այն մեզ օգնում է
ընթերցել անցեալը՝ դասեր քաղելով ապագայի
համար», յայտնած է ան:

Սպանիոյ Վալենսիա նահանգի «Արարատ» հայկական միութենէն կը տեղեկացնեն, որ Վալենսիոյ Ալսիրա
քաղաքը ճանչցած է Հայոց
Ցեղասպանութիւնը՝ դառնալով Ցեղասպանութիւնը ճանչցած սպանական 12-րդ քաղաքը:
Նոյեմբեր 25-ին, Ալսիրայի քաղաքապետական խորհուրդի նիստին ընթացքին ներկայացած
հինգ կուսակցութիւնները միաձայնութեամբ քըւէարկած են ի նպաստ «Արարատ» հայկական
միութեան ներկայացուցած բանաձեւին, որով
20-րդ դարու առաջին զանգուածային սպանդը
կ՛որակուի «ցեղասպանութիւն» եւ կը դատապարտուի Թուրքիոյ ժխտողական քաղաքականութիւնը:
Քաղաքապետ Տիէկօ Կոմեզ հայկական միութեան ներկայացուցիչներուն խոստացած է բանաձեւը ներկայացնել Վալենսիոյ եւ Սպանիոյ
խորհրդարաններուն:
Նախքան բանաձեւը քուէարկութեան դնելը,
հայկական միութեան նախագահ Արարատ Ղուկասեան ներկայացուցած է Ցեղասպանութեան
հետեւանքներն ու պատճառները, ինչպէս նաեւ՝
Թուրքիոյ կողմէ գործուած ոճիրը բոլոր պետական կառոյցներուն կողմէ ճանչնալու կարեւորութիւնը:
Նշենք, որ Հոկտեմբեր 27-ին, Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցած էր նաեւ Վալենսիոյ Ալտայիա քաղաքը:

ՌՈՒՍԻՈՅ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ ԿՐՆԱՅ
ՔՆՆԵԼ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ԺԽՏՈՒՄԸ ՔՐԷԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ՕՐԷՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ ՄԸ
Արդար Ռուսիա կուսակցութեան նախագահ Սերկէյ
Միրոնով 25 Նոյեմբերին յայտարարած է, որ մտադիր է
Ռուսիոյ խորհրդարանին մէջ
քննարկման ներկայացնել
Հայոց Ցեղասպանութեան
ժխտումը քրէականացնող
օրէնքի նախագիծ մը:
«Մենք յառաջիկայ օրերուն խորհրդարանին
պիտի ներկայացնենք օրինագիծ մը, ինչպէս կատարուեցաւ Ֆրանսայի մէջ, որպէսզի երկրին մէջ
քրէականօրէն պատժուին Հայոց Ցեղասպանութիւնը ժխտողները: Բոլորին համար պարզ է
պատմական այդ փաստը՝ Ցեղասպանութիւնը,
զոր հայ ժողովուրդին նկատմամբ գործադրած է
Թուրքիա, ըսած է Միրոնով՝ Թուրքիային յիշեցնելով իր անցեալը:
Սերկէյ Միրոնովի համաձայն՝ Թուրքիա 24
Նոյեմբերին ջախջախելով ռուսական ռազմական
օդանաւ մը, անգամ մը եւս հաստատեց, որ միջազգային ահաբեկչութիւնը սնող պետութիւն է:

ՍՊԱՆԻՈՅ ԱՐԱԿՈՆ ԻՆՔՆԱՎԱՐ
ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԿԸ ՃԱՆՉՆԱՅ ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Սպանիոյ Արակոն ինքնավար համայնքի խորհրդարանը Դեկտեմբեր 2-ին վաւերացուցած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող եւ դատապարտող յայտարարութիւն մը։
Յայտարարութիւնը Թուրքիոյ կոչ կ՛ընէ առերեսուելու
սեփական պատմութեան
հետ եւ քայլեր ձեռնարկելու՝
երկու ժողովուրդներուն միջեւ յարաբերութիւններու բարելաւման ուղղութեամբ:
Յայտարարութիւնը նաեւ կոչ կ՛ընէ Թուրքիոյ՝
իրականացնելու մշակութային ժառանգութեան
պահպանման ուղղութեամբ միջազգային պայմանագիրներով ստանձնած իր պարտաւորութիւնները, մասնաւորապէս՝ ցուցակագրելու հայկական մշակութային ժառանգութեան այն կառոյցները, որոնք 20-րդ դարուն ընթացքին գտնըւելով իր իրաւասութեան տակ՝ ոչնչացուած կամ
վնասուած են:
Խորհրդարանի լիագումար նիստին ներկայ
եղած է նաեւ Սպանիոյ մօտ Հայաստանի դեսպան Աւետ Ատոնց: Դեսպանը խորհրդարանի
նախագահ Անթոնիօ Քոսքույուելայի եւ Արակոնի
կառավարութեան նախագահ Խաւիէր Լամպանի
շնորհակալութիւն յայտնած է այս յայտարարութեան վաւերացման առթիւ:
Պասքերու երկիրէն, Քաթալոնիայէն, Պալեարեան կղզիներէն եւ Նաւարայէն ետք, Արակոնը
դարձաւ Սպանիոյ հինգերորդ ինքնավար համայնքը, որ կը ճանչնայ Հայոց Ցեղասպանութիւնը:

ԻՏԱԼԻՈՅ
ՄԻՐԱՆՕ ՇՐՋԱՆԸ ԿԸ ՃԱՆՉՆԱՅ
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Դեկտեմբեր 22-ին, Վենետիկի Միրանօ վարչական շրջանի քաղաքապետական խորհուրդը,
ընդառաջելով Իտալիոյ Հայոց միութեան նախաձեռնութեան, միաձայնութեամբ վաւերացուցած է
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանաձեւ մը:
«Հայերն Այսօր» կը տեղեկացնէ, որ 2016-ի ընթացքին Իտալիոյ Հայոց միութիւնը երեք տարբեր
քաղաքներու մէջ եւս պիտի ներկայացնէ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը դատապարտող բանաձեւեր:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ

ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՆՈՅ.-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2015

ՌՈՒՍԻԱ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ՄԻԱՒՈՐԵՑԻՆ ՀԱԿԱՕԴԱՅԻՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ

ծակցութեան եզրեր ունենալու առումով: Նման
այլ երկիրներ ալ կան, նշած է ան։
«Մենք Հայաստանի հետ բաւական լաւ համագործակցութիւն ունինք եւ կ՛ողջունենք Հայաստանի մասնակցութիւնը ՆԱԹՕ-ի առաքելութիւններուն՝ թէ՛ Աֆղանիստանի, եւ թէ Քոսովոյի մէջ։
Անվտանգութեան բնագաւառին մէջ մենք բաւական յաջող երկխօսութեան մէջ ենք Հայաստանի
հետ»: Շթեֆան Էլկերսմըն հաստատած է, որ ՆԱԹՕ-ն որեւէ կարմիր գիծ չի սահմաներ Հայաստանի հետ համագործակցութեան առումով:

«ԱՐՑԱԽԸ ԵՐԲԵՔ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՄԱՍ
ՉԻ ԼԻՆԻ». ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար
Սէյրան Օհանեան Ռուսիոյ իր պաշտօնակից Սերկէյ Շոյկույի հետ 23 Դեկտեմբերին Մոսկուայի մէջ
համաձայնագիր ստորագրած է Հաւաքական անվԸտանգութեան կովկասեան տարածաշրջանին
մէջ Հակաօդային Պաշտպանութեան (ՀՕՊ) միացեալ տարածաշրջանային համակարգի ստեղծման
մասին:
Փաստաթուղթի ստորագրութիւնը տեղի ունեցած է նախարարներու երկկողմանի հանդիպումէն ետք: Նաեւ ստորագրուած է 2016 թուականին Ռուսիոյ եւ Հայաստանի պաշտպանութեան
նախարարութիւններու համագործակցութեան
ծրագիրը։ Ներկայիս Ռուսիա ՀՕՊ-ի միացեալ
տարածաշրջանային համակարգերու ստեղծման
ուղղութեամբ կ՛աշխատի Ղրղզստանի եւ Տաճիկիստանի հետ։ Ղազախստանի հետ նման համաձայնագիր ստորագրուած է 2013 թուականին, իսկ
Պելոռուսի հետ Հայաստանի ՀՕՊ-ի համակարգը
արդէն միաւորուած է:
Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար
Սէյրան Օհանեան հանդիպումին ընթացքին յայտարարած է, որ ռուսական զէնքի մատակարարումները շատ կարեւոր են Հայաստանի համար։

ՆԱԹՕ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆ՝
ԱՌԱՆՑ ԿԱՐՄԻՐ ԳԻԾԵՐՈՒ

Նոյեմբեր 9-ին Երեւանի մէջ տեղի ունեցած է
«ՆԱԹՕ-Հայաստան համագործակցութիւն. նոր
նպատակներ եւ հեռանկարներ» նիւթով համաժողով, որ կազմակերպուած էր Համաշխարհայնացում եւ տարածաշրջանային համագործակցութեան վերլուծական կեդրոնին կողմէ՝ Հայաստանի մէջ Գերմանիոյ դեսպանատան, «Ֆրիտրիխ
Նաուման»ի անուան հիմնադրամին եւ Հիւսիսատլանտեան պայմանագիրի կազմակերպութեան հանրային դիւանագիտութեան բաժինին
աջակցութեամբ:
Համաժողովին նպատակն է ցոյց տալ, որ ՆԱԹՕ-ի հետ համագործակցութիւնը կ՛առաջնորդէ
պաշտպանական հարցերու յաւելեալ թափանցիկութեան եւ կը նպաստէ տարածաշրջանային ու
քաղաքացիական երկխօսութեան: Կազմակերպիչները համոզուած են, որ ատիկա պիտի նըպաստէ Հայաստանի հետագայ ժողովրդավարացման ու անվտանգութեան։
ՆԱԹՕ-ի միջազգային աշխատակազմի քաղաքական հարցերու եւ անվտանգութեան քաղաքականութեան բաժինի ներկայացուցիչ Շթեֆան
Էլկերսմընի համաձայն՝ ակնյայտ է, որ որեւէ անհամատեղելիութեան հարց չկայ Հայաստանի՝
ՀԱՊԿ անդամ ըլլալու եւ ՆԱԹՕ-ի հետ համագոր-
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վստահութեան ձեւաւորումն անչափ կարեւոր է:
Եկել է պահը, որ միջազգային կառոյցները լուրջ
մտածեն միջազգային հետաքննութիւն անցկացնելու մասին: Իրենք իրենց դէմքը ցոյց են տալիս՝
բարձրացնելով լարուածութեան աստիճանը: Հասարակութիւնը թող վստահ լինի, որ հայկական
բանակն իր տեղում է եւ իր առջեւ դրուած խընդիրները իրականացնելու է, որպէսզի զերծ մընանք այսպիսի ոտնձգութիւններից», ըսած է
նախարարը։
Ազգային ժողովի նիստէն ետք լրագրողներու
հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին եւս նախարար
Օհանեան լուսարձակի
տակ
առած
է
սահմանային վիճակը. «Սահմանին լարուածութիւնը հասել է գագաթնակէտին, սակայն հայկական զինուժի կողմից սահմանային վերահսկողութիւնն իրականացւում է պատշաճ մակարդակով», ըսած է պաշտպանութեան նախարարը:

ՄԻՆՉ ՇՓՄԱՆ ԳԻԾԻՆ ՎՐԱՅ
ԲԱԽՈՒՄՆԵՐԸ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻՆ՝
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՂՄԸ ՊԱՏԺԻՉ
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԴԻՄԱԾ Է
«Ռեկնում» լրատուական գործակալութեան
կեդրոնին մէջ կայացած եւ Մոսկուայի մէջ Արցախի օրերուն նուիրուած մամլոյ ասուլիսին ընթացքին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակօ
Սահակեան հաստատած է, որ Արցախը երբեք
մաս չէ կազմած Ատրպէյճանին։
«Մի շարք եւրոպական եւ ամերիկեան քաղաքներ եւ նահանգներ, այդ թւում՝ Լոս Անջելեսը,
ինչպէս նաեւ աւստրալական Նոր Հարաւային
Ուելս նահանգն արդէն ճանաչել են Լեռնային
Ղարաբաղի՝ ինքնորոշման իրաւունքը: Ինչ վերաբերում է պետութիւնների կողմից ճանաչմանը,
ապա դա ժամանակի եւ քրտնաջան աշխատանքի հարց է», նշած է ան։
Նախագահ Սահակեան դիտել տուած է, որ
Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին քաղաքականութեան ուղղութիւնը կը կառուցուի բազմաճիւղութեան եւ պատուասիրական սկզբունքներու վրայ.
«Մենք ձգտում ենք կայուն եւ սերտ յարաբերութիւններ ունենալ բոլոր այն երկրների հետ, որտեղ մենք սփիւռք ունենք», ընդգծած է ան:
Խօսելով սահմանին վրայ տիրող իրավիճակին
մասին՝ նախագահ Սահակեան ընդգծած է, որ՝ ի
տարբերութիւն Ատրպէյճանի, Լեռնային Ղարաբաղ կը փորձէ ամէն ինչ ընել, որպէսզի նուազի
լարուածութիւնը, եւ խթանուին միջազգային միջնորդներուն ջանքերը:

Ղարաբար-ատրպէյճանական շփման գիծին
վրայ թշնամին շարունակած է տեւաբար խախտել զինադադարը, անդադար կրակելով եւ ներթափանցման անյաջող փորձեր կատարելով:
Յատկապէս Դեկտեմբերի 17-21-ի գիշերները
հակառակորդը արձակած է տեւական կարակոցներ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներէ, ինչպէս՝ զանազան տիպի ականանետերէ, նռնականետերէ եւ «TR-107» տիպի հրթիռային կայանքէ եւ 122 միլիմեթրանոց «D-30»
հրանօթներէ:
Բոլոր պարագաներուն, պաշտպանութեան
բանակի յառաջապահ զօրամասերը ժամանակին
նկատած են ատրպէյճանական յատուկ ջոկատայիններուն յառաջխաղացքը եւ, կորուստներ
պատճառելով, կասեցուցած են յարձակման փորձերը: Հակառակորդին սադրիչ քայլերը ճնշելու
համար պշտպանութեան բանակի ջոկատները
դիմած են պատժիչ գործողութիւններու, ծանր
«ՍԱՀՄԱՆԻՆ ԼԱՐՈՒԱԾՈՒԹԻՒՆԸ
կորուստներ պատճառելով հաառակորդին։
ՀԱՍԵԼ Է ԳԱԳԱԹՆԱԿԷՏԻՆ». Ս.
Այս առթիւ, աշխատանքային այցելութեամբ
Ղարաբաղ մեկնած է Հայաստանի պաշտպանուՕՀԱՆԵԱՆ
թեան նախարար Սէյրան Օհանեան: Լեռնային
Ազգային ժողովի ԴեկտեմՂարաբաղի պաշտպանութեան նախարարուբեր 9-ի նիստին, պաշտպաթեան փոխանցումով, Օհանեան Լեռնային Ղանութեան նախարար Սէյրան
րաբաղի իր պաշտօնակից, զօր. Լեւոն ՄնացաՕհանեան՝ խօսելով սահմականեանի ուղեկցութեամբ, «ծանօթացած է սահնին վրայ տիրող լարուած
մանային իրադրութեան, հակառակորդի ոտընիրավիճակին եւ ատրպէյձըգութիւններուն, այսուհետեւ նպատակային
ճանական կողմի պարբերակերպով հակազդելու ուղղութեամբ տարուող աշկան դարձած ոտնձգութիւններուն մասին յայտարարած է, որ արդէն հասած խատանքներուն, հանդիպումներ ունեցած է
է պահը, որ միջազգային կառոյցները լրջօրէն հրամանատարական կազմին եւ պայմանագրամտածեն միջազգային հետաքննութիւն կատարե- յին զինուորական ծառայողներու հետ»:
լու մասին։
Նախարարը նոյն օրը հեռաձայնային զրոյց
ունեցած է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական
ներկայացուցիչ դեսպան Անճէյ Քասփրչիքի հետ
եւ կարեւոր նկատած է, որ հակառակորդը սթափեցնելու աշխատանքին մէջ ընդգրկուած ըլլան
նաեւ միջազգային կառոյցները:
Պատասխանելով պատգամաւոր Թեւան Պօղոսեանի հարցումին՝ նախարարը վստահեցուցած է, որ Հայաստանի զինուած ուժերը լաւապէս
կը վերահսկեն իրավիճակին. «Մեր հարեւանները
միայն ուժի լեզուով են ուզում խօսել: Մինչդեռ

8 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏՆ ՈՒ
ԻՐԱՆԻ ՆԱԽԱՐԱՐԸ ՔՆՆԱՐԿԱԾ ԵՆ
ՈՒԺԱՆԻՒԹԻ ԲՆԱԳԱՒԱՌԻՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

Հայաստանի վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան
23 Դեկտմբերին ընդունած է Իրանի ուժանիւթի
նախարար, հայ–իրանեան միջկառավարական
յանձնաժողովի համանախագահ Համիտ Չիթչիանը: Զրուցակիցները քննարկած են երկու երկիրներու յարաբերութիւններուն, հայ–իրանեան միջկառավարական յանձնաժողովի աշխատանքներուն, ինչպէս նաեւ տարածաշրջանային համագործակցութեան առնչուող շարք մը հարցեր:
Խօսելով առեւտրատնտեսական յարաբերութիւններու զարգացման մասին՝ վարչապետը կարեւոր նկատած է Երեւանի մէջ կայացած հայ–
իրանեան միջկառավարական յանձնաժողովի
աշխուժ գործունէութիւնը, գործարար կապերու
զարգացումն ու գործարար ֆորումներու կազմակերպումը: Յովիկ Աբրահամեան բարձր գնահատած է Երեւանի մէջ Հայաստանի, Վրաստանի,
Իրանի եւ Ռուսիոյ ուժանիւթի նախարարութիւններու միացեալ նիստն ու ստորագրուած յուշագիրը՝ տարածաշրջանային ուժանիւթի համագործակցութեան զարգացման ու միացեալ ծրագիրներու գործադրութեան վերաբերող։
Իրանի ուժանիւթի նախարարը ընդգծած է, որ
նախորդ տարուան ընթացքին շօշափելի քայլեր
առնուած են հայ-իրանական ծրագիրներու իրականացման ուղղութեամբ եւ վստահութիւն յայտնած այն մասին, որ երկու երկիրներու կառավարութիւններուն միջեւ ձեւաւորուած սերտ փոխգործակցութիւնն ու կապերը պիտի նպաստեն
բոլոր նախագիծերու արդիւնաւէտ եւ յաջող իրականացման, ինչպէս նաեւ տարբեր նախաձեռնութիւններու կեանքի կոչման:
Այնուհետեւ վարչապետ Աբրահամեան եւ Համիտ Չիթչիան անդրադարձած են միացեալ ծրագիրներու ուղղութեամբ ներդրումներու ներգրաւման, Մեղրիի ջրելեկտրակայանի կառուցման
ծրագիրին, առեւտրաշրջանառութեան եւ երթեւեկի ենթակառուցուածքներու զարգացման, ինչպէս նաեւ գիւղատնտեսութեան, բնապահպանման, զբօսաշրջութեան եւ մարդասիրական բնագաւառներուն մէջ փոխգործակցութեան խորացման առնչուող հարցերու:

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԵՑԱՒ ԵՏՅ
ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
Եւրասիական բարձրագոյն տնտեսական
խորհուրդը հաստատած է Եւրասիական
Տնտեսական Յանձնաժողովի (ԵՏՅ) խորհուրդի նոր կազմը: Եւրասիական տնտեսական յանձնաժողովի խորհուրդի նախագահ Տիգրան Սարգսեան պիտի վերահսկէ խորհուրդի
գործունէութեան եւ պատասխանատու է անոր
վրայ դրուած գործառոյթներու կատարման:
Ներքին շուկաներու, տեղեկագիտութեան, տեղեկատուական եւ կապի արհեստագիտութեան
խորհուրդի անդամ (նախարար) Կարինէ Մինասեան պատասխանատու է այս բնագաւառին մէջ
փոխգործակցութեան, ինչպէս նաեւ ներքին շուկաներուն մէջ առանց խոչընդոտներու ու սահմանափակումներու գործունէութեան:

ՆՈՅ.-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2015 ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ԲԱՑՈՒԱԾ Է ՀԻՒՍԻՍ–ՀԱՐԱՒ ՃԱՄԲՈՒ
ՄԻՋԱՆՑՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՏՈՒԱԾԸ

«Հիւսիս–հարաւ ճանապարհային միջանցք»
ներդրումային ծրագիրի ծիրին մէջ կայացած է
ճամբու առաջին հատուածի՝ Երեւան–Արտաշատ
եւ Երեւան–Աշտարակ հատուածներու երկկողմանի երթեւեկի բացումը:
Այս շերտի ընդհանուր ֆինանսաւորման գումարը կը կազմէ 70 միլիոն տոլար եւ իրականութիւն կը դառնայ Ասիական զարգացման դրամատան վարկային միջոցներով եւ Հայաստանի
համաֆինանսաւորմամբ:
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան ներկայ գտնուած է ճամբու առաջին հատուածի բացման արարողութեան: «Հիւսիս–հարաւ» պետական ոչ առեւտրական կազմակերպութեան գլխաւոր գործադիր տնօրէն Արթուր Սարգսեանի գնահատմամբ, ճամբան միջազգային մակարդակով է
եւ պիտի ունենայ աւելի քան 30 տարուան
կեանք:
Հայաստանի գործարարներու միութեան
նախագահ Արսէն Ղազարեան եւս շեշտած է, որ
մայրուղին պիտի նպաստէ ո՛չ միայն առեւտուրի
զարգացման, այլ նաեւ Հայաստանը պիտի դարձնէ եւրոպական չափանիշներով տարանցիկ պետութիւն:
Երեւան-Աշտարակ վերանորոգուած հատուածի երկարութիւնը 11.4 քմ է, իսկ Երեւան–Արտաշատինը՝ 19.6 քմ: Ամբողջութեամբ նորոգուած է
գոյութիւն ունեցող ծածկը, արդիականացուած են
ենթակառուցուածքները եւ լայնցուած է ճամբուն
երթեւեկելի մասը՝ 4 շարքէն հասնելով 6-ի:

ՎԱՐԴԵՆԻՍ-ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՃԱՄԲՈՒՆ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ ՊԻՏԻ ԱՒԱՐՏԻ
2016Ի ՎԵՐՋԵՐՈՒՆ

պատման աշխատանքները:
Ուղիղ կապ ապահովելով Հայաստանի եւ
Արցախի հիւսիսային շրջաններուն միջեւ, նոր
մայրուղիի գործարկումը ո՛չ միայն զգալիօրէն
պիտի նուազեցնէ այն ժամանակը, որ այսօր անհըրաժեշտ է Գորիս-Ստեփանակերտ մայրուղիով
մէկ հանրապետութենէն միւսը երթալու համար,
այլ նաեւ պիտի ամրապնդէ միջհամայնքային
կապերը, պիտի նպաստէ յարակից շրջաններու
տնտեսական զարգացման, պիտի խթանէ զբօսաշրջութիւնը՝ աշխուժացնելով մեր երկու հանրապետութիւններուն ընկերային-տնտեսական
կեանքը: Ճամբան կարելիութիւն պիտի տայ նաեւ ծանօթանալու մեր պատմամշակութային յուշարձաններուն ու վայելելու հայրենի բնաշխարհին գեղեցկութիւնը:

ՍԵՒԱՆԱՅ ԼԻՃԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ
ԲԱՐՁՐԱՑԱԾ Է 7 ՍՄ.ՈՎ

Դեկտեմբեր 23-ին տարին ամփոփած է բնապահպանութեան նախարար Արամայիս Գրիգորեան՝ անդրադառնալով Սեւանայ լիճին խնդիրներուն եւ ըսելով, որ նախորդ տարուան այս ժամանակաշրջանին հետ բաղդատելով, Սեւանայ
լիճին մակարդակը եօթը սանթիմեթրով բարձրացած է:
Ապա ան անդրադարձած է Արփա-Սեւան փակուղիի շինարարութեան՝ ըսելով, որ անիկա տակաւին չէ աւարտած ու, բնականաբար, ատիկա
հարց կը ստեղծէ լիճ աւելի շատ ջուր հասցնելու
գծով: Եւ երբ աւարտի Արփա-Սեւան փակուղիի
շինարարութիւնը, ապա կարելիութիւն պիտի
ստեղծուի աւելի շատ ջուր տեղափոխել Սեւանայ
լիճ եւ աւելի արագօրէն հասնելու ծրագրուած
նիշին:
Նախարարը նշած է, որ Սեւանայ լիճին մէջ
կայ ութէն մինչեւ տասը մեթր թափանցելիութիւն, նաեւ՝ այս տարի ամէնէն աւելի մանրաձուկ
բաց ձգտուած է Սեւանայ լիճ՝ շուրջ 605 հազար
մանրաձուկ:

ԱՂԱՒՆՈՅ ԳԻՒՂԻՆ ՄԷՋ
24 ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐ ԱՐԴԷՆ
ՊԻՏԻ ՍԿՍԻՆ ԳՈՐԾԱԾՈՒԻԼ

Հայաստան համահայկական հիմնադրամի
գործադիր վարչութենէն կը յայտնեն, որ Վարդենիս-Մարտակերտ մայրուղիի վերակառուցման
աշխատանքները պիտի շարունակուին երկրորդ
հանգրուանով։ Ծրագիրի իրականացման պիտի
ծառայեն Հեռուստամարաթոն 2013-ի եւ 2014-ի
հանգանակութիւնները: Մեծածաւալ նախաձեռնութիւնը աւարտին հասցնելու նպատակով միջոցներ յատկացուած են նաեւ Հայաստանի եւ
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարութիւններուն
կողմէ: Ճամբուն շինարարութիւնը իր լրումին
պիտի հասնի 2016-ի աւարտին:
Վարդենիս-Մարտակերտ մայրուղիի նախապէս դժուար անցանելի շուրջ 116 քմ Երկարութեամբ ճամբան ունի 10 եւ աւելի մեթր լայնք,
որմէ 7 մեթրը կը կազմէ կուպրապատուած եւ երթեւեկելի բաժինը: Նախորդ տարուան ընթացքին
կառուցուած են արհեստական կառուցուածքներ,
վերանորոգուած են 17 մեծ ու փոքր կամուրջները, իսկ ներկայիս կ՛ամբողջանան կուպրա-

Լեռնային Ղարաբաղի Քաշաթաղի շրջանի Աղաւնոյ գիւղին մէջ «Արցախ Ռուց Ինվեսթմընց»ի
(ԱՌԻ) կողմէ կառուցուող 50 առանձնատուներէն
24-ը մինչեւ տարեվերջ արդէն պիտի սկսին օգտագործուիլ։ Միւս 26 բնակարանները պատրաստ պիտի ըլլան յաջորդ տարի:
Բնակարաններու շինարարութիւնը սկսած է
2013 թուականին՝ ԼՂՀ կառավարութեան վերաբընակեցման ծրագիրներու ծիրին մէջ: Նիւթականը կը յատկացնէ «ARI 3 Limited» ընկերութիւնը՝ ԼՂՀ կառավարութեան եւ Արցախի ներդըրումային հիմնադրամի համաֆինանսաւորմամբ:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
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«ՎԻՒԱՍԵԼ-ԷՄ.ԹԻ.ԷՍ.» 2015-ԻՆ
2.5 ՄԻԼԻԱՌ ԴՐԱՄ ՏՐԱՄԱԴՐԱԾ Է
ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ

կը նկատուին ռուսերէնն ու անգլերէնը: Գրականութեան թարգմանութիւններու մասով ամենաազդեցիկն է անգլերէնը, որուն կը յաջորդեն
ֆրանսերէնը, գերմաներէնը, իտալերէնը եւ ռուսերէնը: Առաջին տասնեակին մէջ կան նաեւ
սպաներէնը, ճափոներէնը, հոլանտերէնը, լատիներէնը եւ շուէտերէնը: Արաբերէնը 19-րդ դիրքի
վրայ է, իսկ չինարէնը՝ 20-րդ, ըստ ազդեցիկութեան:
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ԱԶՆԱՒՈՒՐ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԱԾ

ՉՈՐՍ ՏԱՐՈՒԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԻՒՆ
ՍՏԱՑԱԾ Է 12 ՀԱԶԱՐ ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ

Այս տարուան ընթացքին «Վիւասել-Էմ.Թի.
Էս.» 2 միլիառ 512 միլիոն դրամ տրամադրած է
ընկերային բնոյթի տարբեր ծրագիրներու, որուն
35.6 տոկոսը ներդրուած է մշակութային նախագիծերու:
Նոյեմբեր 25-ին կայացած միացեալ մամլոյ
ասուլիսի մը ընթացքին այս առնչութեամբ անդրադարձ կատարած են Հայաստանի մշակոյթի
նախարար Յասմիկ Պօղոսեանն ու «ՎիւասելԷմ.Թի. Էս.»ի գլխաւոր տնօրէն Ռալֆ Եիրիկեանը:
Նախարարը բարձր գնահատած է ընկերութեան այս աջակցութիւնը՝ դիտել տալով, որ մշակութային բազմաթիւ նախաձեռնութիւններ կարելի չէր ըլլար կեանքի կոչել առանց «ՎիւասելԷմ. Թի. Էս»ի նեցուկին. «Մեր բարեկամութիւնն
արդէն տասը տարուայ պատմութիւն ունի: Մեծ է
ընկերութեան ներգրաւուածութիւնը յատկապէս
ժամանակակից արուեստի եւ պատմամշակութային ժառանգութեան պահպանութեան ոլորտներում: Սակայն չկայ որեւէ ոլորտ, որտեղ ընկերութիւնը չունենայ իր մասնակցութիւնը: Հարկ է
նշել, որ «Վիւասել-Էմ.Թի.Էս.»ի մասնակցութեամբ իրականացուող իւրաքանչիւր ծրագիր
արձանագրում է որակական բարձր արդիւնքներ»:
«Վիւասել-Էմ.Թի.Էս.»ի
աջակցութեամբ
գործադրուող ծրագիրներուն մէջ կան մշակութային եւ ազգային տարբեր բնագաւառներու վերաբերող բազմաճիւղ աշխատանքներ։

ՀԱՅԵՐԷՆԸ ԱՇԽԱՐՀԻ 60
ԱՄԵՆԱԱԶԴԵՑԻԿ ԼԵԶՈՒՆԵՐԷՆ Է

Մեսեչուսեցի ճարտարագիտութեան հիմնարկի
(MIT) մասնագէտներու խումբ մը հետազօտած է
աշխարհի մօտաւորապէս 1000 լեզուներու կիրառումն ու փոխադարձ կապերը, որոշելու համար
անոնց ազդեցիկութեան աստիճանը:
Հետազօտութեան համար օգտագործուած են
վերջին 30 տարիներուն աւելի քան 2.2 միլիոն
գիրքերու թարգմանութեանց, «Ուիքիփիտիա»ի
մէջ յօդուածներու եւ հեղինակներու թիւին, ինչպէս նաեւ «Թուիթըր»ի վրայ գրառումներու տըւեալները եւ շարք մը այլ տեղեկութիւններ:
Հայերէնը 48-րդ ամենաազդեցիկ լեզուն նկատւած է գիրքերու թարգմանութեան բաժինին մէջ,
59-րդը՝ ըստ ազդեցիկութեան «Ուիքիփետիա»ի
մէջ եւ 57-րդը՝ «Թուիթըր»ի վրայ:
Ըստ հետազօտողներուն՝ հայերէն կ՛օգտագործէ 6 միլիոն հոգի. վերջին 30 տարիներուն
հայերենէն թարգմանուած է 1100 գիրք, իսկ հայերէնի՝ 2139 գիրք:
Հետազօտութիւնը նաեւ բացայայտած է կապերը լեզուներուն միջեւ՝ լեզուային մէկ միջավայրէ միւսին տեղեկատուութիւն փոխանցելու
ընթացքին: Հայերէնին գլխաւոր կապակցողներ

Նոյեմբեր 17-ին Պելճիքայի արտաքին գործոց
նախարար Տիտիէ Ռէյնտըրս Շարլ Ազնաւուրը
պարգեւատրած է Թագաւորութեան բարձրագոյն
պարգեւներէն մէկով՝ Թագի շքանշանով:
«ԳՈՀԱՐ»

ԿԸ ՍԱՏԱՐԷ
100 ԿԱՐԻՔԱՒՈՐ
ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ ՈՒՍՄԱՆ

Դեկտեմբեր 10-ին տեղի ունեցած է Սուրիահայերու հիմնախնդիրները համակարգող միջգերատեսչական յանձնաժողովի ամփոփիչ նիստը,
որուն ընթացքին 2015-ին յանձնաժողովին
կատարած աշխատանքներուն մասին զեկուցած
է Հայաստանի սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմի ղեկավար Ֆիրդուս Զաքարեան:
Ըստ անոր՝ ներկայ դրութեամբ Հայաստանի
մէջ կայ շուրջ 17,000 սուրիահայ, 2012-2015-ին
Հայաստանի քաղաքացիութիւն ստացած է
12,000 սուրիահայ, 1,650 սուրիահայ ալ ստացած
է կեցութեան կարգավիճակ: Աշխատանքի հարցով նախարարութիւն դիմած է 2,200 սուրիահայ:
Տնտեսական գործունէութիւն ծաւալելու համար
Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրութեան զարգացման ազգային կեդրոնին կողմէ գումար տրամադրուածէ 85 սուրիահայու: Աշխատանքի ապահովման հարցով նախարարութիւնը համագործակցած է 200 պետական եւ հասարակակական
կազմակերպութիւններու ու անհատներու հետ:
500-է աւելի սուրիահայ աշխատանք գտած է
սուրիահայ գործարարներուն մօտ: Ներկայիս
1000-է աւելի սուրիահայ ընտանիք տան վարձք
կը ստանայ բարեգործական տարբեր կազմակերպութիւններէ: 2015-ին նախարարութեան
իրաւաբանական վարչութեան կողմէ 500 սուրիահայու տրամադրուած է իրաւաբանական
աջակցութիւն: Տարուան ընթացքին ծաւալուն
աշխատանք կատարուած է առողջապահութեան
ոլորտին մէջ։
«Երեք տարուայ ընթացքում անվճար բուժօգնութիւն է ստացել 3000 սիրիահայ: Այս երեք տարիների ընթացքում Հայաստանում մահացել է
110 սիրիահայ: Պետութիւնը հոգացել է նրանց
հոգեհանգստի եւ յուղարկաւորութեան ծախսերը:
Բարեբախտաբար ուրախ առիթներ նոյնպէս եղել
են: 2012–2015թթ. Հայաստանում 240 սիրիահայ
երեխայ է ծնուել», ըսած է Ֆիրդուս Զաքարեան:
Սփիւռքի նախարար Հրանոյշ Յակոբեան ըսած
է, որ տեղական, սփիւռքահայ եւ միջազգային
կազմակերպութիւններու հետ գործակցաբար կը
փորձեն լուծում գտնել սուրիահայ գաղթականներուն հարցերուն. «Նոր եկողների մեծ մասն
աւելի աղքատ է, աւելի վախեցած: Նրանք կորցրել են գրեթէ ամէն ինչ: Նրանց համար աւելի
շատ օգնութիւն պէտք է տրամադրուի: Դրա համար էլ 2016 թուականի ծրագրերը նախատեսելիս
մենք պէտք է առաւել թիրախաւորուած աշխատենք: Նրանք, ովքեր հաստատուել են, աշխատում են եւ կարողանում են ապրել, իրենց տրամադրուելիք օգնութիւնն էլ պէտք է տանք աւելի
անկարողներին», ըսած է ան՝ նշելով, որ Հայաստանի մէջ գտնուող սուրիահայերուն 30–40 տոկոսը խիստ կարիքաւոր է: Անոնք ունին տան ու
աշխատանքի հարց։

«Ֆորում Տը Պէյրութ»ի աստղազարդ լուսաւորման ներքեւ, «Գոհար»ի իւրաքանչիւր համերգին
ներկայ եղաւ 2250 հանդիսատես: Համերգները
ուղղակի սփռուեցան Հայաստանի Հանրային
պատկերասփիւռի կայանի եթերով, ինչպէս նաեւ՝
համացանցի արտահոսքով, որոնք առիթը ընծայեցին Սփիւռքի բիւրաւոր ակնդիրներուն ըմբոշխնելու հայ երաժշտութիւնն ու մշակոյթը՝ «Գոհար»ի բոլոր ժամանակներու սիրուած երգերով:
«Գոհար» համոյթը, անսալով իր սկզբունքին՝
սատար հանդիսանալ Ա.Բ.Գ.-ին եւ հայ մշակոյթին, համերգներու տոմսերու վաճառքէն գոյացած ամբողջական հասոյթը կը նուիրէ 100 կարիքաւոր հայ աշակերտներու: Արդարեւ, մօտաւորապէս 260,000 տոլար գումարը պիտի գայ ամբողջացնելու աշակերտներուն թոշակի վճարումները 2015-2016 դպրոցական տարեշրջանին:
Համերգները կայացան Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի ոգեկոչման ծիրին մէջ:

«ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ» ՀԻՄՆԱՐԿԷՆ
$648,920 ՆՊԱՍՏ՝ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԵՒ
ՍՈՒՐԻՈՅ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ
«Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկի
Հայկական համայնքներու բաժանմունքը
կը տեղեկացնէ, թէ այս տարուան ընթացքին
$648,920 օժանդակութիւն տրամադրած է Լիբանանի հայկական վարժարաններու, լիբանանահայ ուսանողներու, ինչպէս նաեւ՝ կրթական այլ
նախաձեռնութեանց։
Նշեալ գումարէն $454,817 տրամադրուած է
նախակրթական, երկրորդական եւ յատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտներու վարժարաններու, ինչպէս նաեւ՝ որբանոցներու։
Նաեւ, $93,027 կրթանպաստներ յատկացուած
են լիբանանահայ համալսարանական ուսանողներու, իսկ $101,076՝ հրատարակութեանց, հայերէնի ուսուցման ծրագիրներու եւ կրթական այլ
նախաձեռնութիւններու։
Ասոնց կողքին, «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկը $185,000 տոլար նուիրած է Սուրիոյ տարածքին գործող 28 հայկական նախակրթական
եւ երկրորդական վարժարաններու։

10 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ՎԵՐԱՕԾՈՒԵՑԱՒ ԹԲԻԼԻՍԻԻ ՍՈՒՐԲ
ԳԷՈՐԳ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՆԻՍՏ
ԵԿԵՂԵՑԻՆ

2015 թուականի Հոկտեմբեր 31-ին, Թբիլիսիի
մէջ Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսի
հանդիսապետութեամբ կատարուեցաւ Թբիլիսիի
Ս. Գէորգ առաջնորդանիստ եկեղեցիի վերաօծման կարգը, որուն ներկայ էին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանը տիկնոջ հետ, եկեղեցիի վերականգնման հիմնադրամի բարերարները, Վրաստանի եւ Հայաստանի բարձրաստիճան
պաշտօնեաներ, խորհրդարանի եւ Ազգային ժողովի պատգամաւորներ, պետական եւ տեղական
մարմիններու ղեկավարներ, Վրաստանի մէջ հաւատարմագրուած տարբեր երկիրներու դիւանագէտներ, Վրաց Ուղղափառ եկեղեցիի ներկայացուցիչներ, Վրաստանի մէջ գործող կրօնական
համայնքներու առաջնորդներ:
Անմխիթար վիճակի մէջ յայտնուած հինաւուրց եկեղեցին վերստին վիրահայ համայնքին
վերադարձնելու Աստուածահաճոյ գործը 2012 թըւականին ձեռնարկեց «Հայաստանի զարգացման
նախաձեռնութիւններ» (IDeA) հիմնադրամը,
ճանչցուած բարերար Ռուբէն Վարդանեանի եւ
անոր տիկնոջ՝ Վերոնիկա Զոնաբենդի տնօրինութեամբ, ստանալով Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի
օրհնութիւնը եւ Վրաստանի իշխանութիւններուն
աջակցութիւնը:
Սուրբ Գէորգ տաճարը Թբիլիսիի հնագոյն եկեղեցիներէն է, կառուցուած է 13-րդ դարուն եւ եղած հայկական միջնադարեան հոգեւոր, մշակութային եւ լուսաւորչական կենտրոններէն մէկը:
Եկեղեցիին մէջ գործած է գրչատուն, ուր պահպանուած շատ ձեռագրեր այժմ կը պահուին Մատենադարանին մէջ:
Ս. Գէորգ եկեղեցիին մէջ թաղուած են նշանաւոր հայ գործիչներ՝ աշուղ-բանաստեղծ Սայաթ
Նովան, վերաթաղուած են կոմս Միքայէլ ԼորիսՄելիքովը, Յովհաննէս (Իւան) Լազարեւը, Արշակ
Տէր Ղուկասովը եւ Բեհբութ Շելկովնիկովը:

ՆԷԱ ԶՄԻՌՆԻԻ ՄԷՋ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ
ՈԳԵԿՈՉԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

ՆՈՅ.-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2015 ԱՐՁԱԳԱՆԳ
«Լիկիոն»ի տնօրէնուհի Քաթերինա Մուզաքի
շնորհակալութիւն յայտնեց Յունաստանի Համազգայինի ներկայութեան համար:
Նշենք, որ սոյն ձեռնարկին համար մեծապէս
օգտակար եղան ՀՅԴ Յունաստանի Հայ Դատի
յանձնախումբը, «Ազատ Օր»ը, «Արմէնիքա»ն՝
կազմակերպիչներուն տրամադրելով գիրքեր,
թերթեր, աֆիշներ, գրականութիւն եւ այլն:
40 վայրկեան տեւողութիւն ունեցող հայկական բաժինը կ՛ընդգրկէր Ցեղասպանութիւնը,
պատմական վկայութիւններ, վիտէօներու ցուցադրութիւն, վկայութիւններու ընթերցում եւ
վերջերս պատրաստուած ազգութեամբ թուրք
Ֆաթիհ Աքինի «The Cut» ժապաւէնէն բաժիններ,
ինչպէս նաեւ բեմադրիչ Նիքօ Քունտուրոսի
«1922» ժապաւէնի սկիզբի բաժինը, որ ուղղակի
կը վերաբերի հայերուն:
Ամբողջ տեւողութեան կը լսուէին «Տըլէ
Եաման» երգն ու նուագը եւ այլ հայկական երգեր
ու երաժշտութիւն:

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ ԿԸ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԻ

Թուրքիոյ մայրաքաղաք Անգարայի Չանքայա
շրջանին մէջ, Հայոց Ցեղասպանութեան նըւիրւած լուսանկարներու ցուցահանդէս մը բացուած
է Նոյեմբեր 4-ին, Թուրքիոյ գլխաւոր ընդդիմադիր
Հանրապետական ժողովրդային կուսակցութեան
նախագահի օգնական Սեզկին Թանրըքուլուի,
նոյն կուսակցութեան Քոնիայի պատգամաւոր Աթիլլա Քարթի, փրոֆ. Պասքըն Օրանի եւ Թուրքիոյ
մշակոյթի ու զբօսաշրջութեան նախկին նախարար Էրթուղրուլ Կիւնայի մասնակցութեամբ: Ցուցահանդէսը բաց մնաց մինչեւ Նոյեմբեր 22:
«Վկայութիւններ հայ ընտանիքի մը կորսնցուցած անցեալին մասին» խորագրեալ այս ցուցահանդէսին մէջ ներկայացուած են հայ լուսանկարիչներ Ցոլակ եւ Արամ Տիլտիլեան եղբայրներուն
աշխատանքները: Լուսանկարները կը պատմեն
ոչ միայն Տիլտիլեան ընտանիքի պատմութիւնը,
այլ նաեւ՝ Օսմանեան կայսրութեան եւ Թուրքիոյ
հանրապետութեան ժամանակներուն Անատոլիա
ապրող հայերու կեանքն ու ճակատագիրը, Հայոց
Ցեղասպանութիւնն ու գաղթը:
Ցուցահանդէսը Թուրքիոյ շարք մը քաղաքական եւ ոչ քաղաքական շրջանակներու մօտ զայրոյթ եւ բողոք յառաջացուցած է: Մասնաւորապէս Անգարայի քաղաքապետ Մելիհ Կէօքչոք
գրած է. «Ամօ՛թ. հայ լուսանկարիչներու աշխատանքներով հայոց ջարդերուն մասին ցուցահանդէս բացուած է: Անկեղծօրէն այս մէկը չէի ակընկալեր»։ Յիշեցնենք, որ Կէօքչեք յայտնի է իր
հայատեացութեամբ:

ՏԻՆՔԻ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԿԸ ԲՈՂՈՔԷ
ՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԱՄԲԱՍՏԱՆԱԳԻՐԻ
ՄԵՐԺՈՒՄԻՆ ԴԷՄ
Շաբաթ, 28 Նոյեմբերի երեկոյեան, Նէա Զմիռնիի «Լիկիոն»ի ընդարձակ ու բերնէ-բերան լեցուն սրահին մէջ, «Ցեղասպանութիւններ 19151945» ընդհանուր խորագիրին տակ, յատուկ ձեռնարկով մը ոգեկոչուեցաւ ցեղասպանութեանց
զոհ գացած փոքր Ասիոյ յոյներու, հայերու, պոնտոսցի յոյներու եւ հրեաներու յիշատակը: Ներկայ
էին պաշտօնական հիւրեր, որոնց կարգին Նէա
Զմիռնիի մետրոպոլիտի ներկայացուցիչ Տիմոսթենիս հոգեւոր հայրը:

Հրանդ Տինքի սպանութեան դատավարութեան խնդիրով, Նոյեմբեր 4-ին հաղորդուեցաւ,
թէ հանրապետական աւագ դատախազութիւնը,
«պակասաւոր» ըլլալուն պատճառով, ետ դարձուցած է ահաբեկչական յանցագործութիւններու
գրասենեակի դատախազներէն Կէօքալփ Քէօքճիւի կողմէ՝ 25 կասկածելիներու մասին պատրաստուած ամբաստանագիրը։ Ասիկա երկրորդ
անգամն է, որ ամբաստանագիրը ետ կը ղրկուի։
Տինքի ընտանիքի փաստաբան Հաքան Պաքըրճըօղլու բուռն կերպով բողոքեց երկրորդ անգամ ըլլալով պատրաստուած ամբաստանագիրի
վերադարձուելուն դէմ ու մեղադրանքներ ըրաւ

իրաւական կարգերու հասցէին՝ պնդելով, որ
մասնաւոր աշխատանք կը տարուի, որպէսզի
դատավարութենէ զերծ կացուցուին կամ աւելի
թեթեւ յանցանքով մը ամբաստանուին Պոլսոյ
ապահովութեան տնօրէն Ճերրահն ու լրաքաղութեան բաժինի պետ Տինչը։
«Դատախազութեան տեղեկագիրը շատ խըղճամիտ կերպով պատրաստուած է ու անիկա պակասաւոր չէ», պնդեց Պաքըրճըօղլու՝ աւելցնելով,
որ դատախազ Քէօքճիւ, հակառակ իրեն վրայ
դրուած ճնշումներուն, ձեռք բերած է կարեւոր
փաստեր ու իր ամբաստանագիրը պատրաստած
է խղճամիտ կերպով. «Այս ամբաստանագիրի լոյսին տակ հաւանաբար կարելի կ՛ըլլայ երեւան
հանել ոճիրը կազմակերպող մարմինի վերին պատասխանատուներուն ինքնութիւնը», եզրակացուց Պաքըրճըօղլու։

ՀԱՄՇԷՆԱՀԱՅ ԿԻՆԵՐԸ
ՆԵՑՈՒԿ ԿԸ ԿԱՆԳՆԻՆ
ՔՐՏԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ

Մելինէ Անումեան «Ակունք»ի մէջ կը գրէ, թէ
Թուրքիոյ համշէնահայ կանայք հրապարակաւ
իրենց աջակցութիւնը արտայայտած են քիւրտերու կողմէ յայտարարուած ինքնավարութեան:
Արդարեւ, Պոլսոյ մէջ գործող համշէնահայկական «Հատիկ» միութեան անդամ Էլիֆ Ալթունքայեա նշած է, որ քրտական քաղաքներուն մէջ
հռչակուած ինքնավարութեան կարիքը կը զգան
սեւծովեան ժողովուրդները՝ աւելցնելով. «Ծովու
զաւակներն ու լերան զաւակները, ձեռք ձեռքի
տուած պայքարելով՝ պէտք է տէր կանգնին ինքնավարութեան»: Ալթունքայեա ընդգծած է, որ
ինքնավարութիւնը յարմար ղեկավարման ձեւ է
նաեւ սեւծովեան ժողովուրդներուն համար:
Էլիֆ շեշտած է, որ Հայոց Ցեղասպանութիւնը
եւ անոր յաջորդած ահաբեկման քաղաքականութեան հետեւանքները զգալի են նաեւ համշէնահայ քաղաքացիներուն վրայ. «Քիւրտերու պահանջներն ու պայքարը բոլոր ժողովուրդներուն
ցոյց տուին, թէ որքա՛ն կարեւոր է ինքնակազմակերպումը: Ներկայիս Սեւ ծովու շրջանը կը թալանուի՝ առանց հաշուի առնելու այնտեղի ժողովուրդները։ Ինքնավարութեան կարիքը ամենաշատը մե՛նք ունինք: Համշէնցի քաղաքացիներուն լեզուի, մշակոյթի եւ բնութեան պահպանման միակ ուղին ինքնավարութիւնն է: Քիւրտիստանի մէջ հռչակուած ինքնավարութիւնը պէտք է
օրինակ ծառայէ համշէնցի քաղաքացիներուն
համար: Թուրքիոյ մէջ օտար համարուած ժողովուրդները ինքնակազմակերպումէն բացի այլընտրանք չունին: Մեր բնութեան եւ ինքնութեան տէր կանգնելու համար, մենք եւս պէտք է
ինքնավարութեան հիմքերը դնենք», ըսած է ան:
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ՊՈԼՍՈՅ ՄԷՋ ՄԱՄԼՈՅ ԱՍՈՒԼԻՍ
ՍԻՍԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԴԱՏԻՆ ՄԱՍԻՆ
Պոլսոյ «Ճազայիր» մամլոյ ասուլիսներու եւ
համագումարներու յատուկ կեդրոնին մէջ Դեկտեմբեր 9-ին տեղի ունեցաւ Սիսի կաթողիկոսա
-րանի վերադարձի դատին նուիրուած մամլոյ
ասուլիս մը՝ կազմակերպութեամբ նոյն դատի
յանձնախումբի անդամ թուրք փաստաբաններու: Կիլիկիոյ կաթողի-կոսութիւնը կը ներկայացնէին Յուսիկ Ծ. վրդ. Մարտիրոսեան՝ վարիչ
կաթողիկոսարանի
միջեկեղեցական
եւ
տեղեկատուական
բաժանմունքներու, եւ
Պետրոս վրդ. Մանուէլեան՝ վարիչ լսատեսողական բաժանմունքի:
Մամլոյ ասուլիսին
ներկայ էին Թուրքիոյ
եւ միջազգային մամուլի կարեւոր օրկաններու
ներկայացուցիչներ,
ներառեալ՝
«Ճումհուրիյէթ», «Հիւրրիյէթ», «Ռատիքալ»,
«Ռոյթըրզ» եւ «Պի.Պի.Սի.», ինչպէս նաեւ քաղաքական զանազան հոսանքներու պատկանող մտաւորականներ, Պոլսոյ մէջ Իրլանտայի
եւ Հոլանտայի հիւպատոսները եւ Թուրքիոյ
խորհրդարանի հայ անդամ Կարօ Փայլան:
Դատի յանձնախումբը նման ասուլիսներ
կազմակերպած էր Ուաշինկթընի, Ժընեւի եւ Լիբանանի մէջ. առաջին անգամ ըլլալով, այս
գծով մամլոյ ասուլիս տեղի կ՛ունենար Թուրքիոյ մէջ. անոր նպատակն էր թրքական մամուլին ճամբով լայն տեղեկութիւններ փոխան-

ցել Թուրքիոյ ժողովուրդին:
Մամլոյ ասուլիսին ընթացքին խօսք առին
դատի յանձնախումբի անդամ թուրք փաստաբան Ճեմ Սոֆուօղլու, Հայոց Ցեղասպանութեան
մասնագէտ Թաներ Աքչամ եւ հայր Յուսիկ: Կաթողիկոսարանին բացած դատը լայն հետաքըրքրութիւն արթնցուց ներկաներուն մօտ,
որոնք զանազան հարցումներու միջոցով
յաւելեալ լուսաբանութիւններ խնդրեցին:
Ներկաներէն ոմանք
շեշտեցին յիշեալ դատին կարեւորութիւնը՝
հարիւր տարիներ ետք
զայն նկատելով եզակի
նախաձեռնութիւն մը
եւ յոյս յայտնելով, որ
թուրք
պետութեան
համար ասիկա առիթ
մը հանդիսանայ հայ
ժողովուրդին նկատմամբ արդարութեան վերականգնումին:
Շուրջ 50 թրքական լրատուամիջոցներ՝ օրաթերթեր, համացանցային կայքեր, ընկերային
լրատուամիջոցներ եւ «պլոկ»եր, լայնօրէն անդրադարձան այս դատին: Այս առիթով հայր
Պետրոս հարցազրոյցներ ունեցաւ Կարօ Փայլանի, Ճենկիզ Աքթարի (քաղաքագէտ եւ մտաւորական), Մեհմետ Ալթանի (մտաւորական) եւ
Այլա Ժան Եաալքի («Ռոյթըրզ») հետ, որոնց
ամփոփ տեսաերիզը կարելի է դիտել https://
youtu.be/VH2dRZfOPSk կայքէջին վրայ։

ԹՈՒՐՔԻԱ ԾՆԱԾ ՀՐԵԱՅ ԳՐՈՂԸ
ԷՐՏՈՂԱՆԻՆ ԿՈՉ ԸՐԱԾ Է
ՃԱՆՉՆԱԼՈՒ ՀԱՅՈՑ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐ ՍԵԼԻՆԱ
ՏՈՂԱՆ ԿԸ ՋԱՆԱՅ ՍՓԻՒՌՔԻ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ
ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ ՓՈԽԵԼ

ԵՈՒ ՆԵ ՍՔՕ -ի
բա րի
կամքի դեսպան, գրող Մեթին Արտիթի նամակով
դիմած է Թուրքիոյ նախագահ Ռեչեփ Թայիփ
Էրտողանին՝ կոչ ընելով
անոր, որ կարգաւորէ Հայաստանի հետ յարաբերութիւնները։
«Ճումհուրիյէթ» գրած
է, թէ նամակը հրապարակուած է զուիցերական
յայտնի «L՛Hebdo» թերթին մէջ, ֆրանսերէնով եւ
թրքերէնով:
Բարի կամքի դեսպանը կը յայտնէ այն կարծիքը, թէ Էրտողանի առջեւ ծառացած խնդիրներուն
մէջ թերեւս ամենակարեւորը Հայաստանի հետ
յարաբերութիւններու կարգաւորումն է, որովհետեւ Հայկական Հարցին վերջնական ու ամբողջական կարգաւորումը արմատապէս պիտի փոխէ
թէ՛ Թուրքիան, թէ՛ Եւրոպան եւ նոյնիսկ՝ ամբողջ
աշխարհը:
Արտիթի կը նշէ, թէ կարելի է նաեւ դէպի կարգաւորում երթալ փոքր քայլերով. «Բայց այսօր
կատարուելիք ամենահամարձակ քայլը՝ Ցեղասպանութեան ճանաչումը պիտի ըլլայ: Այդ որոշումը ձեզի մեծ փառք ու պատիւ պիտի բերէ», կը
գրէ բարի կամքի դեսպանը:
«Թուրք ազգը պիտի հիանայ ձեր ուժով եւ
գթասրտութեամբ: Եւրոպայի մէջ ձեր այդ որոշումը մեծ աղմուկ պիտի բարձրացնէ: Վերջապէս,
Թուրքիոյ առջեւ պիտի բացուին Եւրոմիութեան
դռները՝ ինչպէս հարկաւոր է: Այսպիսով, դուք
պիտի հաստատէք, որ Թուրքիան թէ՛ Արեւմուտքի
եւ թէ Արեւելքի հզօր պետութիւններէն է», կը գրէ
ան:
Նշենք, որ 1945-ին Անգարա ծնած եւ հրէական
ծագում ունեցող Արտիթի կ՛ապրի Ժընեւ եւ ունի
Զուիցերիոյ եւ Թուրքիոյ քաղաքացիութիւն:

Թուրքիոյ գլխաւոր
ընդդիմադիր՝ Հանրապետական ժողովրդային կուսակցութեան հայ պատգամաւոր Սելինա Տողան
յայտնած է, որ իր կուսակիցներուն հետ աշխոյժ
աշխատանք կը տանի,
Թուրքիոյ մէջ թշնամաբար
կիրառուող «հայկական
Սփիւռք»ի բացասական ընկալումը փոխելու համար:
Ան այս հաստատումը կատարած է Թուրքիա
այցելած հայ լրագրողներուն, որոնք կը մասնակցէին «Հրանդ Տինք» հիմնադրամին կազմակերպած Թուրքիա-Հայաստան լրագրողներու երկխօսութեան ծրագիրին: Տողան գոհունակութիւն
յայտնած է, որ մամուլի ներկայացուցիչներուն
համար բաց ճանապարհ կայ, ինչ որ առիթ կու
տայ նման հանդիպումներ կատարելու այն ժամանակաշրջանին, երբ Թուրքիոյ մէջ մամլոյ
ազատութիւնը կոպտօրէն կը խախտուի:
Պոլսահայ քաղաքական գործիչը յոյս յայտնած է, որ իր դիրքորոշումը պատճառ կը դառնայ
երկու երկիրներուն միջեւ կարծրատիպերը կոտրելու, ինչպէս նաեւ հասարակական կազմակերպութիւններուն, երկու ժողովուրդներուն եւ քաղաքական գործիչներուն միջեւ յարաբերութիւնները ամրապնդելու ու զարգացնելու համար:
Անդրադառնալով հայկական Սփիւռքին՝ Տողան նշած է, որ վերոնշեալ բացասական ընկալումը դրականով փոխարինելու համար, «ամէն
պատեհ առիթով կ՛ըսենք, որ այդ մարդիկ Անատոլիոյ մեր քաղաքացիներուն թոռներն են,
որոնց պապերը ստիպուած հեռացած են»՝ շեշտելով ներկայ Թուրքիոյ սահմաններէն դուրս
ապրող հայերուն հետ կրկին քաղաքացիական
կապեր հաստատելու կարեւորութիւնը:

ՄԵՐ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ
ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՎԱՐԴԵՐԵՍԵԱՆ
Նոյեմբեր 24-ին մահացած է սիրուած դերասանուհի Վարդուհի Վարդերեսեան (87 տարեկան)՝
առողջական հարցերու
իբրեւ հետեւանք։
Վարդերեսեան ծնած է
19 Մարտ 1928-ին, Պուխարեստ: 1946-ին ներգաղթած է Հայաստան:
1947-ին ընդունուած է Լենինականի տրամատիկական թատրոնին կից սթիւտիօ եւ նոյն
ատեն մասնակցած է թատերական ներկայացումներու: 1958-ին տեղափոխուած է Երեւանի
Սունդուկեանի անուան թատրոն:
Թատրոնին մէջ ստանձնած է բազմաթիւ
դերեր՝ ու նկարահանուած է զանազան ժապաւէններու մէջ: «Հայաստանի Ազգային ռատիօ»ի Ոսկի ֆոնտին մէջ ունի աւելի քան 100
ձայնագրութիւն:
1958-էն սկսեալ դերեր ստանձած է հեռատեսիլի յատուկ ներկայացումներու մէջ, եղած
է նաեւ այդ բնագաւառի առաջին դերասանուհիներէն մէկը: Ստացած է բազմաթիւ պետական բարձրագոյն պատուոյ գիրեր, մրցանակներ եւ շնորհակալագիրներ:

ԶԱՐԵՀ ԽՐԱԽՈՒՆԻ
Նոյեմբեր 27-ի երեկոյեան, իր հարազատներէն
եւ ընկերներէն հրաժեշտ
առաւ պոլսահայ գրականութեան սիւներէն՝ Զարեհ Խրախունին, բուն անունով՝ Արթօ Ճիւմպիւշեան։ Ան երկար ժամանակէ ի վեր կը տառապէր զինք հիւծող հիւանդութենէ մը, բայց դէմ կը կանգնէր հիւանդութեան ու կը շարունակէր մնալ գրական
ստեղծագործական հունին մէջ։
Ծնած է Եշիլգիւղի մէջ, Հոկտեմբեր 16,
1926-ին, ուսման սկսած է Գափամաճեան վարժարանին մէջ, յետոյ շարունակած՝ Բանկալթըի Վիեննական Մխիթարեան լիսէին մէջ, զոր
1945-ին աւարտելէ ու տարի մը իրաւաբանութեան հետեւելէ ետք, անցած է Գրականութեան բաժանմունքի՝ փիլիսոփայութեան, հոգեբանութեան, ընկերաբանութեան բաժինը,
ուրկէ չորս տարիէն վկայուած եւ 1951-ին ու
գացած Փարիզ, խորանալու համար գեղարւեստի եւ մշակոյթի պատմութեան մէջ:
Ան եղաւ Մաշտոցի իսկական աշակերտներէն մէկը. Մեսրոպին հանդէպ իր պարտքը
վճարեց՝ ստեղծելով Մեսրոպատօնը, եւ մեզի
աւանդ թողուց բազմաթիւ հատորներ, որոնք
անպայման վաղը առաջնակարգ տեղ պիտի
գրաւեն հայ դասական գրականութեան մէջ։

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԽՏԸՇԵԱՆ
Դեկտեմբեր 28-ին, հայ
թատրոնի վաստակաւոր
բեմադրիչ Վարուժան Խըտըշեան կնքեց իր մահկանացուն:
1960-ական թուականներուն, Խտըշեան տարբեր անուններու հետ միասին մեծ ներդրում ունեցած է պէյրութահայ մշակութային կեանքին
մէջ, մասնաւորապէս թատերական կեանքի
վերելքին առումով: Այնուհետեւ, ան հիմնած է
«Թատրոն 67» թատերախումբը, ապա փոխարինելով բեմադրիչ Ժորժ Սարգիսեանը՝ երկար
տարիներ վարած է Համազգայինի «Գասպար
Իփէկեան» թատերախումբի բեմադրիչի պաշտօնը:
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Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ

ԴՈԿՏ. ՄԿՐՏԻՉ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ ՀԵՏ
Վերջին ամիսներուն հայկական իրականութեան մէջ բաւական աչքառու կերպով լուսարձակները իրենց վրայ հրաւիրեցին Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան կատարած տարբեր տեսակի նախաձեռնութիւնները, որոնք հիմնականին մէջ կը կրէին կրթական բնոյթ եւ հայ նոր սերունդ ու
հայկական կառոյցներուն մէջ գործելու կոչուած ատակ մարդուժի պատրաստութեան առաջադրանք: Այս բոլորին մասին
տեղեկութիւններ ունենալու նպատակով «Ազդակ» հարցազըրոյց մը կատարեց Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ դոկտ. Մկրտիչ Մկրտիչեանի հետ:
Հարցազրոյցը վարեց ՆՈՐԱ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆը:
ՆՈՐԱ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ - Վերջին ժամանակաշըրջանին Համազգայինը կարծէք թէ համահայկական բեմին վրայ շարժման մէջ մտած է: Կրնա՞ք
մեր ընթերցողներուն ներկայացնել Համազգայինի գլխաւոր ծրագիրները:
ՄԿՐՏԻՉ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ - Ճիշդ է, որ կան նորութիւններ, որոնցմէ վերջինը Փարիզի Թարգմանչաց վարժարանի Համազգայինի կողմէ որդեգրումն է: Գիտէք, որ Համազգայինի հիմնական
բնագաւառներէն մէկը կրթական մարզն է: Շուրջ
երկու տարի առաջ Համազգայինի Կեդրոնական
վարչութիւնը Փարիզի Իսս-Լէ-Մուլինօ շրջանը
գտնուող Թարգմանչաց վարժարանի ղեկավարութենէն ստացած էր դիմում` դպրոցի ղեկավարման ու զարգացման հարցերուն մէջ կարեւոր
դերակատարութիւն ստանձնելու: Այս ուղղութեամբ տեղի ունեցան սպառիչ խորհրդակցութիւններ, որոնց աւարտին կնքուեցաւ համապատասխան համաձայնագիր 2015-ի դեկտեմբերի
սկիզբը:

սունցան, անդրադարձան, թէ իրենց յանդուգն
նախաձեռնութիւնը պէտք է վստահիլ կազմակերպութեան մը, որպէսզի հաստատութեան շարունակականութիւնն ու յարատեւութիւնը աւելի
ապահով դառնայ: Այս գործին համար յարմար
նկատած են Համազգայինը: Աւելորդ է ըսել, որ
ասիկա մեզի համար հաճելի բեռ է: Նոյնքան աւելորդ է շեշտել, որ Ֆրանսան հայկական շօշափելի
ներկայութեամբ գաղութ ըլլալով` կարեւոր դեր
ունի կատարելիք. հայկական երկլեզու (հայերէն
եւ ֆրանսերէն) դպրոցներու զարգացումը երկրէն
ներս կը նպաստէ այդ դերը ճիշդ հունի մէջ պահելու գործին:
Արժէ նաեւ անդրադառնալ Երեւանի պետական համալսարանի եւ Համազգայինի գործակցութեամբ կազմակերպուած «Արդի հայերէնի
հիմնախնդիրներ» վերնագիրը կրող գիտաժողովին. անոր արդիւնքներուն նկատմամբ ի՞նչ
են ձեր գնահատականները:
Գիտաժողով մը, բնականաբար, վերջնական
արդիւնք չի տար: Բայց անշուշտ գիտաժողովին
ընթացքին արտայայտուած գաղափարները
կ՛ազդեն որոշում կայացնող վարչական կեդրոններու դիրքորոշումներուն վրայ: Այդ իմաստով,
ուրիշներու կարգին, ԵՊՀ-Համազգային գիտաժողովի ընթացքին արտայայտուած գաղափարներն
ալ իրենց ազդեցութիւնը պիտի ունենան հայերէնի մասին քաղաքականութիւնը ճշդելու հարցին
մէջ: Մեր շուրջը դիտելով` կը զգանք, որ այս նիւթին շուրջ հետաքրքրութեան աստիճանը զգալիօրէն բարձրացած է: Վկայ է այս նիւթով կազմակերպուած ու դեռ նախատեսուած գիտաժողովներու եւ խորհրդաժողովներու թիւը: Ինչ որ աւելի կարեւոր է, այս նիւթին շուրջ կատարուող արտայայտութիւններու ոճին մէջ զգացուող փոփոխութիւնն է: Միտքերն ու անոնց արտայայտութեան ձեւը համեմատելով դեռ մօտաւոր անցեալին կատարուածին հետ` անոնք բաւական հասունցած ու հանդարտած են, ինչ որ կարելի կը
դարձնէ նիւթին առարկայական, հետեւաբար`
գիտական քննարկումը: Գալով տուեալ գիտաժողովին, անոր աւարտին տեղի ունեցած պատասխանատու արտայայտութիւնները վկան էին անոր յաջողութեան: Ինչպէս միշտ` այս գիտաժողովի զեկուցումներն ալ մօտաւոր ապագային
լոյս պիտի տեսնեն յատուկ հատորով. այն ատեն
աւելի ցայտուն կերպով պիտի երեւի այդ գիտաժողովին կարեւորութիւնն ու անոր յաջողութիւնը:

Անշուշտ առայժմ գոնէ շատ կանուխ է արդիւնքներուն մասին խօսելու: Ի՞նչը կը վստահեցնէ ձեզ, որ յաջողութիւն պիտի արձանագրըւի այս գործին մէջ:
Նախատեսութիւններ կատարելու համար դեռ
շատ կանուխ է: Սակայն Համազգայինի համար
Ֆրանսայի մէջ կրթական գործը արդէն նուաճումներ արձանագրած է: Արդարեւ, 35 տարիներ
առաջ հիմնուած Մարսէյի Ճեմարանի գոյութեան
եւ անոր յաջողութեան փաստը գրաւական մըն է
նաեւ ապագայ յաջողութիւններու: Պէտք է ըսել,
որ բաւական երկար թմբիրէ մը ետք Ֆրանսայի
մէջ կրթական գործը վերածաղկումի հանգրուան
մը թեւակոխած է: Վերջին տասնամեակին մէկէ
աւելի շրջաններու մէջ նոր դպրոցներ բացուած
են, հիներէն ալ ոմանք կը փորձեն ինքզինքնին
նոր շունչով վերանորոգել: Թարգմանչաց վարժարանը հիմնուած է իր ատենին հայկական կըրԻսկ ի՞նչ պատկեր կը ներկայացնեն Համազթութեամբ մտահոգ յարգելի հայորդիներու կողգայինի
միւս նախաձեռնութիւնները. օրինակ`
մէ, որոնք, երբ ժամանակն ու կացութիւնը հահայերէնի ուսուցիչներու պատրաստութիւնը,
որ յատուկ կարեւորութիւն կը ներկայացնէ մանաւանդ սփիւռքի դպրոցներուն համար:
Հայերէնի ուսուցման համար ատակ ուսուցիչներու պատրաստութիւնը Համազգայինի համար
միշտ առաջնահերթութիւն ունեցած է: Պէտք չէ
մոռնալ, որ Համազգայինի կողմէ եւ Լեւոն Շանթի
ու Նիկոլ Աղբալեանի յատուկ ճիգերով հիմնուած
Պէյրութի Հայ Ճեմարանը երկար ատեն ամբողջ
սփիւռքին ուսուցիչներ եւ այլ մարզերու համար
պաշտօնեաներ պատրաստող սփիւռքեան կարեւոր հիմնարկներէն մէկը հանդիսացած է. այդ աշխատանքը Ճեմարանը արդիւնաւէտ կերպով կա-

տարած է եւ Համազգայինը հպարտ է այդ արդիւնքով: Մէկ աստիճան վեր բարձրանալով նոյն
նպատակին ծառայելու համար Համազգայինը
աւելի քան քառասուն տարիներ առաջ հիմը դրաւ
Ճեմարանի հիմնադրման օրերուն արդէն նախատեսուած Համազգայինի Հայագիտական բարձրագոյն հիմնարկին, որ անխափան գործեց շուրջ
երեսուն տարիներ: Ներկայիս նոյն նպատակով
կը գործեն «Դպրոցական վարչագիտութեան կըրթանպաստ»ը եւ «Հայերէնագիտութեան նիւթերու
ուսուցիչներու պատրաստութեան ծրագիր»ը:
Առաջինը վարժարաններու ընդհանրապէս վարչական անձնակազմ պատրաստելու միտող նախաձեռնութիւն մըն է, իսկ երկրորդին նպատակը
արդէն անունէն կարելի է հետեւցնել: Պէտք է
ըսել, որ Համազգայինը ԵՊՀ-ի հետ իր գործակցութեան ծիրէն ներս միշտ հետապնդած է ազգային համալսարանին մէջ արեւմտահայերէնի ուսուցման եւ ուսումնասիրութեան յատուկ բաժանմունքի մը ստեղծումը: Այդ ծրագիրը ներկայիս
յանգած է ուսուցիչներու պատրաստութեան մեր
ներկայ ծրագրին, որ չորս տարիներէ ի վեր արդէն կը գործէ: Ներկայ ակադեմական տարեշըրջանի աւարտին ծրագիրը կ՛ունենայ իր առաջին
շրջանաւարտը: Թեկնածուներու ընդհանուր թիւը
առայժմ եօթն է. անոնցմէ երկուքը արդէն հասած
են ԵՊՀ-ի մէջ աշխատանքը շարունակելու հանգըրուանին: Մնացեալները դեռ պէտք է ամբողջացնեն իրենց համապատասխան երկիրներէն
ներս ուսումնառութեան ժամանակաշրջանը:
Պէտք է ըսել, որ մենք գոհ չենք այս թիւէն. այդ
ուղղութեամբ քարոզչական աշխատանք կը
տարուի, որպէսզի շահագրգռուողերու թիւը
բարձրանայ, քանի ամէն տեղ իսկապէս հայերէնի ուսուցիչներու կարիքը կայ: Մենք վստահ ենք,
որ ազգային իմաստով կարեւոր այս գործը յաջողութեամբ պիտի պսակուի` միաժամանակ
նպաստելով հայկական տարբեր շրջաններէ եկող
անհատներու համարկման. իրարու եւ հայրենաբընակ հասարակութեան հետ:

Կրնա՞ք տեղեկութիւններ տալ Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան «Լալան ու
Արան» ծրագրին մասին. պէտք է ըսել, որ ան
մեծ հետաքրքրութիւն յառաջացուցած է մանաւանդ երիտասարդ հայ ծնողներու խաւին մէջ:
Այդ հետաքրքրութիւնը նախատեսելի էր: «Լալան ու Արան» ծրագիրը երեխաներու համար հայ
փորձառու մանկավարժներէ կազմուած խումբի
մը կողմէ պատրաստուող ելեկտրոնային խաղերու շարք մը պիտի ըլլայ, որուն առաջինը արդէն
հրապարակի վրայ է` «Գոյներու աշխարհ» անունով: Մեր ժրաջան խումբը արդէն ձեռնարկած է
երկրորդ խաղի պատրաստութեան: Ի դէպ, այս
եւ Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան բոլոր նախաձեռնութիւններու մասին մանրամասն
տեղեկութիւններ կրնաք քաղել մեր կայքէն`
www.hamazkayin.com:
Այլ նախաձեռնութիւննե՞ր:
Այսքանը բաւարար չէ՞ միթէ. մանաւանդ եթէ
նկատի ունենանք, որ այս բոլորը կը բարդուին
արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող ընթացիկ աշխատանքներուն վրայ: Պէտք չկայ ըսելու, որ Համազգայինի դպրոցներու յանձանցումը մեզմէ բաւական ժամանակ կը խլէ, հակառակ այն իրողութեան որ դաշտի վրայ զբաղողները իրենց աշխատանքը աւելի քան գոհացուցիչ կերպով կը
կատարեն: Կազմակերպչական ընթացիկ աշխա-
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տանքները կը տարուին հարկ եղած բծախընդրութեամբ: Գրեթէ բոլոր շրջանները իրենց աշխատանքը խանդավառութեամբ կը տանին: Շուտով կ՛ունենանք նաեւ նոր մասնաճիւղեր: Ամերիկեան ցամաքամասի Համազգայինի հիմնադըրամներու նորաստեղծ յատուկ գրասենեակը
իր հետագայ աշխատանքներու ծրագիրը ամբողջացնելու վրայ է: Հրատարակչական, գրախանութ եւ պատկերասրահ պատուաւոր տեղ ունին
համահայկական հրապարակի վրայ:
Վերջին հարցում մը: Բոլորին զարմանք կը
պատճառէ «Բագին»-ի, հակառակ ներկայի բոլոր դժուարութիւններուն, հրապարակման կանոնաւորութիւնը: Այս մասին ըսելիք ունի՞ք:
Այդ զարմանքը տեղին է, քանի անոր հրատարակութիւնը կը յաջողի նիւթական մեծ զոհողութիւններու գնով: Հայոց լեզուի պահպանման
համար կարեւոր է հայերէնով գրականութեան
ստեղծագործութիւնը, իսկ այդ գործին աւելի քան
յիսուն տարիներէ ի վեր կը նպաստէ արդէն «Բագին»-ը իր նշանաւոր խմբագիրներու` ատենին
Կարօ Սասունիի, Պօղոս Սնապեանի, Եդուարդ
Պոյաճեանի ճիգերով, իսկ վերջին տասնմէկ տարիներուն` մեր անխոնջ ընկեր Յակոբ Պալեանի
ներդրումով: Ի դէպ, Յ. Պալեան տարիքի յառաջացման պատճառով ներկայացուցած է իր հրաժարականը, եւ այս օրերուն նոր խմբագրական
կազմ յառաջացնելու փնտռտուքի մէջ ենք: Շուտով կ՛եզրակացուի, եւ «Բագին»-ը յաջորդ տարեշըրջանին լոյս կը տեսնէ նոր խմբագրական կազմով:
Ի դէպ, քիչ առաջ մոռցայ նշելու կարեւոր երկու այլ նախաձեռնութիւններ: Մէկը` մշակութային հարթակի (փլաթֆորմ) մը պատրաստութիւնն է, որ մեզմէ բաւական ժամանակ կը խլէ:
Իրականացման ճամբուն վրայ են նաեւ երկու
խորհրդաժողովներ 2016-ի ընթացքին. մէկը` Պոլսոյ մէջ հայկական ինքնութեան առնչուող թեմայով մը` գործակցաբար «Հրանդ Տինք Հիմնարկ»ին հետ, երկրորդը`հայկական եւ քրտական մշակոյթներու հասարակաց գիծերուն մասին նիւթերով` գործակցաբար Տիգրանակերտի
քաղաքապետութեան մշակութային բաժանմունքին: Ի հարկ է, երկուքին ալ իրականացումը այլեւս կախեալ է Թուրքիոյ ներքին կացութեան
զարգացումէն:
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Լուրջ Գործի Նոր Հանգրուանը
Վաչէ Բրուտեան
Հայաստանի սահմանադրական փոփոխութիւններու հանրաքուէն արդէն վերջ գտած է:
Թիւերը հրապարակուած են, եւ պատկերը պարզ
է: Քանի մը կէտերով ամփոփենք իրականութիւնները.
1. Ընտրելու իրաւունք ունեցող քաղաքացիներուն կէսէն աւելին մասնակցած է հանրաքըւէին. կէտ մը, որ պայման էր հանրաքուէի արդիւնքին օրինականացումին համար:
2. Հանրաքուէին արդիւնքով, «Այո» եւ «Ոչ»
քուէարկողներուն համեմատութիւնը մօտաւորապէս 2-ի դէմ 1 էր` ի նպաստ «Այո»-ին:
3. «Այո» քուէարկածներուն թիւը ընտրելու
իրաւունք ունեցող քաղաքացիներու ընդհանուր
թիւին 25 տոկոսէն աւելին էր (այլ պայման մը`
հանրաքուէին արդիւնքը օրինական նկատելու
առումով):
4. Ինչպէս նախորդ ընտրութիւններուն, այս
պարագային եւս արձանագրուեցան ընտրական
խախտումներ: Այս հանրաքուէին ընթացքին արձանագրուած խախտումները ընդհանուր արդիւնքին վրայ ազդելու տարողութիւնը չունէին,
որովհետեւ «Այո»-ի եւ «Ոչ»-ի տարբերութիւնը
մօտաւորապէս 400 հազար քուէ էր, ըստ պաշտօնական տուեալներուն:
Սա` ինչ կը վերաբերի թիւերուն եւ համեմատութիւններուն:
Ցաւալի եւ դատապարտելի երեւոյթներ եւս
արձանագրուեցան, ոմանք` «դասական», ուրիշներ` «նորահնար»:
«Դասական» ժխտական երեւոյթը, անշուշտ,
կարգ մը ընտրատեղամասերու մէջ քուէատուփերու մէջ ապօրինի քուէաթուղթեր լեցնելուն կը
վերաբերի: Այս ապօրինութիւններուն ետին
կանգնողները նոյն այն շրջանակներն են, իշխող
վարչակազմէն, որոնք իրենց մեծաւորին («շեֆին» կամ «նաչալնիկին») հաճելի երեւալու ազգավնաս ընթացքին մէջն են տակաւին: Այս մարդիկ չեն անդրադառնար, որ այս ապօրինութիւնները պատճառ կը դառնան, որ քաղաքացիին
մօտ չքանան ընտրութիւններուն նկատմամբ գոյութիւն ունեցող հաւատքն ու վստահութիւնը:
Բան մը, որ շատ աւելի կարեւոր է, քան` նոյն-

«Լալան ու Արան» - «Գոյներու Աշխարհ» խաղը հրապարակուած
Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը այսու կը ծանուցէ, թէ iOS եւ Android գործիքներուն համար, իր ձեռնարկած հայերէնով մանկական դաստիարակչական «Լալան ու Արան» խաղերու շարքին առաջինը՝ «Գոյներու Աշխարհ» խաղը հրապարակուած է։
Կիրառական (application) ձեւաւորումով «Լալան ու Արան» խաղերը երեք տարեկան եւ վեր մանուկներուն հաճելի եւ դիւրին եղանակով պիտի սորվեցնեն արեւմտահայերէն եւ արեւելահայերէն:
«Գոյներու Աշխարհ»ը ունի գլխաւոր երկու կերպարներ՝ Լալան ու Արան, որոնք ցուցմունքներ պիտի տան մանուկներուն, անոնց ընկերակցելով խաղի մէկ մակարդակէն միւսը: Այս խաղերուն միջոցով,
երեխան պիտի սորվի, ծանօթանայ եւ զարգացնէ յիշողութիւնը, կեդրոնացումը, լեզուն, տրամաբանութիւնը, բազմակողմանի մտածելակերպը, ստեղծագործական կարողութիւնը, երեւակայութիւնը եւ այլն։
«Լալան ու Արան – Գոյներու Աշխարհ» խաղը կարելի է ներբեռնել անվճար կերպով, դիմելով App
Store եւ Google Play առցանց խանութներուն։ Իսկ խաղերու մասին մանրամասնութիւններ կարելի է
գտնել նոյնանուն կայքէջին՝ www.lalanouaran.com -ի վրայ:

ինքն ընտրութեան արդիւնքը:
Տեղի ունեցաւ «ստախօս Միհրան»-ի պատմութիւն մը, որուն մեղսակից էր նաեւ թերթ մը:
Արդարեւ, հանրաքուէին օրը հայաստանեան
թերթ մը արձագանգեց «անծանօթ քաղաքացիէ»
մը ստացուած ահազանգին, որ իբր թէ Գիւմրիի
մէջ ընտրական ցուցակներուն մէջ կ՛երեւին
անունները այն ընտանիքին, որուն անդամները
զոհ գացին ռուս զինուորի մը (Փերմիաքով) կողմէ
կատարուած անարգ ոճիրին, մօտաւորապէս տարի մը առաջ: Հայաստանի ոստիկանութիւնը անմիջապէս հրապարակեց ճշդում մը` ըսելով, թէ
ճշգրիտ ե՛րբ այդ սպաննուած քաղաքացիներուն
անունները դուրս հանուած են պետական տոմարներէն: Մամուլը իրաւունք չունի լուրեր հրապարակելու` առանց ստուգելու: Մամուլը Դիմատետր (Facebook) չէ, ուր ուզողը ուզածը կրնայ
տեղադրել: Դիմատետրի վրայ երկու օր առաջ
լուրեր սկսան տարածուելու, որ իբր թէ Թուրքիոյ
նախագահ Ռ. Էրտողան սիրտի ծանր տագնապով հիւանդանոց փոխադրուած է: Մինչդեռ
մարդը հանգիստ ու անխռով մամլոյ ասուլիս մը
տուաւ հինգշաբթի` պաշտպանելու համար Իրաքի մէջ անկոչ հիւրի իր հանգամանքը…
Քաղաքական դէմքեր եւս մասնակից դարձան
Հայաստանի` արդէն իսկ խաթարուած ընտրական մշակոյթի յաւելեալ խաթարումին: Ներկայ
վարչակարգին ընդդիմադիր Րաֆֆի Յովհաննէսեան երբ ներկայացաւ իր ընտրական տեղամասը
հանրաքուէին մասնակցելու համար, պատռեց իր
քուէաթուղթը ու այդպէս նետեց քուէատուփին
մէջ: Նման երեխայամիտ «շօ»-եր եւս յանցանքի
համազօր են: Քուէաթուղթը ժողովրդավարութեան խորհրդանիշներէն է. կարելի չէ անարգել
այդ խորհրդանիշը: Շատ շատերու նման` Ր. Յովհաննէսեան ինք եւս դէմ էր սահմանադրական
այս փոփոխութիւններուն. անցնող շաբաթներուն
ընթացքին ինք եւս հրապարակաւ իր տեսակէտները յայտնեց այս մասին. ոչ մէկ հարց կայ այդ
ուղղութեամբ: Բայց ոչ ոք իրեն կու տայ իրաւունքը քուէաթուղթ պատռելու (կամ քուէաթուղթ
լեցնելու տուփին մէջ` ուրիշներու պարագային):
Այս մատնանշումներէն ետք կը հասնինք էական բաժինին: Հիմա Հայաստան մտաւ պետականութիւնը վերակառուցելու նոր եւ դժուարին
հանգրուան մը: Բազմաթիւ օրէնքներ պէտք է
վերամշակուին, որպէսզի պատշաճեցուին նոր
սահմանադրութեան: Այս օրէնքներուն ամէնէն
կարեւորը, ըստ այս յօդուածագիրին, ընտրական
օրէնքն է: Իսկական, լուրջ խորքով ժողովրդավար կարգեր հաստատելու համար նախապայման է ժողովուրդի կամքին արտայայտութիւնը:
Այս կամքը կ՛արտայայտուի ՆԱԵՒ քուէարկութեամբ, ընտրութիւններով: Նոր ընտրական օրէնքը Հայաստանի քաղաքացիին մօտ պէտք է կարենայ վերականգնել հաւատքն ու վստահութիւնը
ընտրական ամբողջ համակարգին նկատմամբ:
Եւ սա դիւրին գործ չէ. Մովսէսի գաւազան ալ
չկայ (ատիկա միայն հեքիաթներուն մէջն է): Այս
մէկը կ՛իրականանայ քաղաքական յամառ կամքով, ի հարկին` այդ կամքը ստեղծելով:
Եթէ Հայաստանի քաղաքական վերնախաւը
(իշխանութիւն եւ ընդդիմութիւն) յաջողեցաւ այս
հաւատքը ներշնչող ընտրական օրէնք մշակել,
այդ մէկը մեծ յաղթանակ կ՛ըլլայ Հայաստանի
պետութեան հիմերը ուժեղացնելու իմաստով:
Սա՛ է յաջորդ մարտահրաւէրը, որուն դիմաց
այսօր կանգնած է Հայաստանի Հանրապետութիւնը: Սա լուրջ գործի մը նոր հանգրուան մըն է
այլեւս, ուր ընդգծուած պատասխանատուութիւն
ցուցաբերելու պարտաւորութեան տակ են առաջին հերթին իշխանութիւնները, ինչպէս նաեւ`
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125 Տարիների Անկասելի Երթը
Դոկտ. Մարի Ռոզ Աբուսէֆեան
«Դե՛հ, սեւ օրեր, բողոք դարձէք,
Արիւն, քրտինք երկունք մտէք,
Տանջանք, զրկանք լեզու առէք
Դաշնակցութեան ճամբայ բացէք»:
125 տարի առաջ էր: Յեղափոխութեան դար
էր:

Ժողովրդին ազատագրելու տենչով պայքարի
ելած
ազատատենչ
երիտասարդների
մի խմբակցութիւն` արմենականներ, հնչակեաններ, սոցիալ-դեմոկրատներ ասպարէզ իջան
իրենց ժողովրդին իրաւազուրկ, կեղեքուած,
ստրկային վիճակից ազատագրելու, նրա ճակատագրին նոր ուղղութիւն տալու:
Հայ յեղափոխականների դաշնակցութիւն էր
այդ խմբակցութեան անունը, որը շուտով անջատուելով իրարից, իւրաքանչիւրը առանձին շարունակեց իր ուղին: Առանձնացած թեւը իր շուրջ
նոր հետեւորդներ հաւաքելով` դարձաւ Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցութիւն (ՀՅԴ) եւ շարունակում է իր անկոտրում երթը մինչեւ այսօր: Նոյնիսկ 125 տարի առաջ ընդունած իր մանիֆեստի հիմնական ոգին` «Հայե՛ր, համախըմբւենք եւ քաջութեամբ առաջ տանենք հայրենիքի
ազատութեան գործը», մինչեւ այսօր էլ ուժի մէջ
է, քանի դեռ Արցախի եւ բռնագրաւած մեր հողերի ամբողջացման հարցը ունենք, մեր սերունդների ճանապարհը վերջնականօրէն դեռ
չենք հարթել:
Ինչո՞վ, ինչպէ՞ս բացատրել 125 տարուայ այս
երկարակեցութիւնը: Ի՞նչ արժեւորումով գնահատենք նրա գործունէութիւնը:
Բացատրութիւնը պարզ է: Այս կուսակցութեան ծրագիրը մշակող լուսամիտ ու առաջադէմ
մտածողները խորաթափանցօրէն այն հիմնել
էին հայութեան եւ հայրենիքի յարատեւման գաղափարի ու գործունէութեան վրայ: Իսկ դա նշանակում էր ժողովրդի հետ միաձուլուել, կիսել
նրա կեղեքումն ու տառապանքը, թշուառութիւնը եւ միաժամանակ ոտքի կանգնեցնել, անտէր,
անկազմակերպ վիճակի հետ հաշտուած հային
պայքարի մղել, զէնքով իր ազատութեան տիրելու գիտակցութիւնը ներշնչել:
Հայութիւն, հայրենիք, բռունցք-ուժ, աշխատանք, ստեղծագործ միտք ու դրօշ` դարձան իր
նշանաբան խորհրդանշան-զինանշանը, որով ոչ
միայն առաջնորդուեց, այլեւ առաջնորդեց իր ժողովրդին ամենադժնդակ պահերից մինչեւ կըրկնակի անկախացում, մինչեւ Արցախի ազատագրում եւ շարունակում է իր գործը նոյն հաւատով`
մինչեւ ապագայ սերունդների ձգտումների լիակատար իրագործում:
Ոչ մէկ ազգի պատմութեան մէջ միայնակ մի
կուսակցութիւն այսպիսի տարողութեամբ գործունէութիւն չի ծաւալել, ինչպէս ՀՅԴ` հայութեան կեանքում: Ոչ մէկ ազգի պատմութեան մէջ
մի կուսակցութիւն այսպիսի սիրոյ, վստահութեան, համընդհանուր ժողովրդայնութեան, յարգանքի ու միաժամանակ իրերյաջորդ հալածանքների չի ենթարկուել, որքան` բազում դառնութիւններից ու փորձութիւններից անցած, բայց իր
սկզբունքներին հաւատարմօրէն ծառայած այս
կուսակցութիւնը:
125 երկար ու ձիգ տարիներ անդադար գործած, ամէնուրեք գործած, երկրագնդի բոլոր ծայրերում իր ժողովրդի զաւակների հետ տարածւած, նրան իր հովանու տակ պահած, որպէս պետութիւն իր ժողովրդի իրաւունքների համար
պայքարած այս կուսակցութիւնը, այսօր նշում է
իր փառահեղ երթը կրկին անկախացած իր երկրում, իր ժողովրդի հետ, նրա յարատեւութեան
անբաժանելի մասը կազմելով:
Բնականաբար անկարելի է մի պարզ յօդուածում պարփակել այս կուսակցութեան 125 տարիների գործունէութիւնը, անկարելի է նաեւ ներկա-

յացնել նրա անցած ուղու թէկուզ եւ մակերեսային ուրուագ իծը: Դա ահռելի դժուարութիւններով, բազում զոհերով ու զոհաբերութիւններով
ողողուած մի ճանապարհ է, ուր իւրաքանչիւր
նուիրեալ իր կեանքն է ընծայաբերել, իւրաքանչիւր անհատ իր անունն ու գործն է համեստօրէն,
առանց սպասելիքի խոնարհաբար փորագրել
այնտեղ:
Ժողովուրդների պատմութեան մէջ սովորաբար դէպքեր եւ իրավիճակներ կան, որոնք անկարելի է բացատրել, բառերի վերածել, բնութագրել: Դա անբացատրելի է այնպէս, ինչպէս մեր
ժողովրդի գոյատեւումը: Դաշնակցութեան պատմութիւնը իր ժողովրդի գոյատեւման պէս այդ
շարքին է դասւում:
Երբ յետադարձ հայեացք ես նետում իր ան-

ցած ճանապարհին, մնում ես ապշած, թէ ինչպէ՛ս կարողացաւ հայի դարերի երազանքը (անկախ երկիր ունենալը) անյայտութիւնից դարձնել
շօշափելի: Եւ ինչպէ՞ս ոտքի տակ հայրենի հող
չունենալով, շրջապատում հայ լեզուի հնչեղութիւն չունենալով, հողի արժէքով եւ հայ լեզուով
սնեց սերունդներին, վկան` համատարած հայահոծ սփիւռքը:
Ի՞նչ տիտանական մտքի տէր էին այս կուսակցութեան հիմնադիրներ` Քրիստափոր Միքայէլեանը, Սիմոն Զաւարեանը, Ռոստոմը, որ կարողացան ազգային վեհ գաղափարով, կազմակերպչական խստագոյն կարգապահութեամբ,
աներեր անձնազոհութեամբ օժտուած կուսակցութեան հիմքը դնել:
Միտք, խիղճ եւ կամք շաղախով այս կուսակցութիւնը ոչ միայն առաջնորդեց, այլ տէր դարձաւ իր ժողովրդին նրա ամենածանր պահերից
սկսած առ այսօր:
Սուլթաններից, ցարերից, պոլշեւիկ համայնավարներից, մինչեւ մեր երկրորդ անկախացած
երկրի առաջին ղեկավարը` փորձեցին ջնջել, արմատախիլ անել այս կուսակցութիւնը: Երկրորդ
անգամ վտարուեց հայրենի երկրորդ անգամ անկախացած իր երկրից, սակայն, ինչպէս առաջ,
այդպէս էլ յետոյ, ոչ մէկ արգելք կասեցրին նրա
երթը, ոչ մէկ բռնատէր չկարողացաւ խափանել
նրա աշխատանքը: Չկարողացան, քանզի չկարողացան բնաջնջել մեր ժողովրդին, իսկ այս կուսակցութիւնը ժողովրդին ծառայող, նրան միաձուլուած մասնիկ էր:
Այս կուսակցութեան վստահել եւ հետեւել են
ընչազուրկ, հալածուած հայեր, երիտասարդներից սկսած մինչեւ ալեհեր ծերեր, իրենց որդիներին ինքնակամ զոհաբերող մայրեր, մահ կամ ազատութիւն նշանաբանով:
Ապշեցուցիչ ծրագրումով թուրքի տիրապետութեան տակ այդ յետամնաց երկրի կղզիացած,
ծայրամասերից սկսած, ինքն իր մէջ քաշուած, իր
ստրկային վիճակի հետ հաշտուած հայութեան,

մեր այսօրուայ հասկացողութեամբ, առանց հեռաձայնի ու համացանցի, կուսակցութիւնը կապեց իրար, ռուսահային, տաճկահային, նրանց
արթնացրեց ու դարձրեց կռուող, իր իրաւունքները պաշտպանող: Կուսակցութեան առաջին
երդուեալները, իրենց կռուելու ու զոհաբերուելու
տեսակով, մեր բառապաշարում սկզբում ստեղծեցին մի նոր բառ` ֆետայի, որոնց գերխնդիրն
էր պաշտպանել հայ գիւղացուն թուրքի եւ քիւրտի կողոպուտից ու վայրագութիւնից, եւ յետոյ
դարձան զինուորներ, հայ կամաւորներ, Սարդարապատ ու Մայիս 28 ստեղծողներ: Նրանց
անունը անմիջապէս թնդաց Սասնոյ պաշտպանութիւնից յետոյ: Տարածուեցին նրանք ու կռուեցին ամէնուրեք` Վանում, Իգդիրում, Կարինում,
Մուշում, Սարըղամիշում: Նրանց յաղթական թափօրը անվերջ համալրուեց նոր ուժերով:
Պատահական չէ, որ նրանք դարձան մեր
նորագոյն վիպերգութեան հերոսները` ընդմիշտ
քանդակելով իրենց անունները ժողովրդի սըրտում: Անդրանիկ, Գէորգ Չաուշ, Արաբօ, Նիկոլ
Դուման, Քեռի, Դժոխք Հրայր, Աղբիւր Սերոբ,
Վարդան, Եփրեմ Խան, Սեբաստացի Մուրատ եւ
շա՜տ ու շա՛տ ուրիշներ: Անկարելի է այդ թանկագին անունները ամբողջութեամբ թուարկել
այստեղ, միայն կարող ենք հաստատել, որ
նրանք բոլորն էլ առ այսօր ժողովրդի սրտում են`
նրա շուրթերում երդում ու երգ դարձած, նրա
կեանքի ուրախութեան ու տխրութեան անբաժանելի մասը կազմելով:
Նոյնիսկ այդ նուիրական անունների եւ նըրանց մասունքների պահպանման համար մենք
այսօր պարտական ենք այս կուսակցութեան անվըհատ գործունէութեան: Պարտական ենք մեր
ժողովրդին Արամ Մանուկեան, Դրօ, Նժդեհ տալու, նրանց վաստակը սերունդներին փոխանցելու, նրանց ոգին յաւերժ կենդանի պահելու համար:
Ամօթալի ճշմարտութեամբ, մեր ժողովրդի մի
ստուար հատուած հայրենի հողում անգիտակ
մնաց իր պատմութեան նշանակալից այդ էջին,
աւելի ճիշդ` այն աղաւաղուած մատուցուեց իրեն: Ազգի այս ինքնազոհ նուիրեալները ներկայացուեցին որպէս ազգի թշնամիներ, մինչեւ իսկ
արգիլուեց նրանց անունը հնչեցնել, այն դէպքում, երբ այդ անձնուէր անձանց ծով արիւնով
վաստակուած հողում էին իրենք ապրում:
Ողբերգութիւն է ազգի կեանքում, երբ մի ողջ
սերունդ անգիտակ է մնում իր հողի ու վաստակած ճակատագրի պատմութեան: Մի ամբողջ սերունդ մինչեւ օրս անտեղեակ է Դաշնակցութեան
իրական պատմութեան, նրա անձնուէր նուիրեալների կենսագրութեան ու նրանց գործունէութեան: Անտեղեակ է այս կուսակցութեան անձնազոհ Ռուբէնի գործունէութեան, որը երկար
տարիներ կուսակցութեան կողմից աշխատել է
ֆետայիների հետ, նրանց հետ ապրել ու կռուել
եւ գրի է առել ամէն անցուդարձ` ապագայ սերունդների համար: Այդ թանկագին տեղեկութիւններով է, որ այսօր այդքան հալածանքներից
յետոյ անգամ, արձանագրուած ու հրատարակւած փաստեր ունենք 125-ամեայ երթի կարեւորագոյն հատուածից:
«Ձմեռը կ՛անցնէր, - գրում է նա - Սոսկալի վիճակի մէջ կ՛ապրինք: Մօտ 7 ամիս է ինչ, բոլորովին կտրուած ենք աշխարհէն: Ոչ մէկ լուր, ոչ մէկ
անգամ անկողին մտած ենք, պառկած ենք փոսերու մէջ կամ լաւագոյն դէպքում խոտերու
վրայ: Թէյ, շաքար չենք տեսած բնաւ: Ապրած
ենք թանով ու յաճախ առանց հացի, երբեմն վայրի խնձորով ու ընկոյզով: Ծանր է կեանքին ամէն
մէկ վայրկեանը համրել ու կռուի սպասել»:
Այս մէջբերում-պատառիկը փայլուն վկայութիւնն է ազգի համար իրենց կեանքը զոհաբերած
ինքնակամ նուիրեալների զրկանքներով ու վըտանգներով լի կեանքի, որոնք սկիզբը դրին մեր
պայքարի, եւ որոնց զոհաբերութեան շնորհիւ է,
որ այսօր կանք ու ազատագրուած երկիր ունենք:
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Կուսակցութեան շարքերը խտացրին ոչ միայն
լեռներում ու գիւղերում կռուող անձնուէր հայեր,
այլ` մտաւորականների մի ամբողջ փաղանգ,
որոնք իրենց գրչով, այս կուսակցութեան հանդէպ ունեցած խորը հաւատով է՛լ աւելի լայնացրին նրա գործունէութեան հորիզոնը: Գրագէտների այդ հսկայ բանակը բարոյական մեծ սահմանումով հարստացրեց ու հասունացրեց ժողովրդի
միտքն ու հոգին: Առանց անունները տալու` պիտի շեշտեմ, որ նրանք միայն ստեղծագործ տիտաններ չէին, բոլորն էլ դեռ շարունակուող մեր
պայքարի անբաժանելի կորիզն են կազմում`
ժողովրդի սրտում անվերջ նորոգուելով, նորանոր
ծիլեր նետելով` յաւերժական ընթացքի մղող ուժ
դառնում:
Ընդհանրապէս ազգային գործունէութեան մէջ
իւրաքանչիւր սերունդի ներդրում էլ աւելի է
նպաստում իրեն յաջորդող սերունդի առաջընթացին, աւելի որոշակի է դարձնում յաջորդողի ձըգտումները, որով աւելի է մօտենում իր նպատակին: Մեր նման ցիրուցան ժողովրդի համար ներդըրման իւրաքանչիւր կաթիլ իր արժէքն ունէր:
Դաշնակցութեան հաւատաւորները չխնայեցին
իրենց ուժերը` մեծ արժէքների ժառանգութիւն
թողնելու իրենց յաջորդներին:
Դաշնակցութիւնը միշտ
էլ մեծացել ու հզօրացել է
իր նախորդների ներդրումով, բոլորն էլ մտքի ու
բարձրագոյն գիտելիքների
տէր, ովքեր ոչնչից պատմութիւն կերտեցին, ովքեր
Խանասորի արշաւանքով,
Պանք Օթոմանով, Զէյթունի
ապստամբութեամբ յայտարարեցին հայի վճռակամութիւնը:
Ովքեր Վանում, Ուրֆայում, Գարահիսարում,
Մուսա Լերան վրայ կռուեցին ու անմահացան` հաստատելով հայի անընկճելիութեան,
նրա լինելիութեան իրաւունքը: Սարդարապատի,
Բաշ Ապարանի, Ղարաքիլիսայի վճռական ճակատամարտերով Մայիս 28 կերտեցին, առաջին
անկախ Հայաստանը հիմնեցին, ողջ լեռնային
Զանգեզուրը ազատագրեցին ու ատամներով
պաշտպանեցին, հայ ժողովրդի դարաւոր երազանքի մի մասնիկը իրականացրին:
Ովքեր Պերլինում, Հռոմում, Թիֆլիսում, Պոլսում, ի լուր աշխարհի, օրը ցերեկով, ապշեցուցիչ
կազմակերպուածութեամբ, հաշուեյարդար տեսան հայ ազգին յօշոտած թուրք հայասպան դահիճների բոլոր պարագլուխների հետ: Ովքեր խիզախօրէն մնացին իրենց ձեռքով գետին տապալւած ոճրագործի դիակի առջեւ եւ ինքնակամ
դատուեցին, որ աշխարհը տեղեկանար հայութեան դէմ կատարուած ցեղասպանութեան մասին ու ճանաչէր ոճրագործներին:
Միայնակ, առանց պետութեան ու հովանաւորի, աշխարհից լքուած հայութիւնը այս կուսակցութեան ձեռքով քաղաքական դատաստան էր
տեսնում միջազգայինօրէն, հիմք դնում առաջին
Նիւրեմպերկին, մարդկութեան կոծկած ոճիրը բացայայտող, ուր առանց երկմտանքի արդարացւեց ժողովրդի արդար բազկի վրիժառութիւնը:
Կուսակցութիւնը իր այս քայլով հաստատեց` ով
այլեւս հայ ժողովրդին յօշոտի, իր արդար պատիժը կը կրի հէնց այս կուսակցութիւնից: Ու բոլոր
յօշոտողները կրեցին իրենց արդար պատիժը այս
կուսակցութեան ձեռքով միայն:
Իր այս քայլով կուսակցութիւնը հաստատեց,
որ ինքը ոչ թէ սոսկ կուսակցութիւն է աշխարհում
գործող տարբեր կուսակցութիւնների պէս, այլ`
իր ժողովրդի ներկայի ու ապագայի, նրա ճակատագրի տէրը: Հաստատեց, որ հայ ժողովուրդը
այլեւս տէր ունի, որի անունն է ՀՅԴ:
Այս կուսակցութեան նուիրեալների յաջորդած
սերունդը էլ աւելի հարստացրեց իրեն ժառանգածը` Լիզպոնի, Պելկրատի, Լոս Անճելըսի, Սոֆիայի, Փարիզի անձնազոհ ներդրումով:
Իսկ այսօրուայ սերունդը նախորդներից ժա-

ռանգածը արդէն յաղթանակ դարձրեց, Արցախի
ազատագրումով հայի անընկճելիութիւնը նոր վերելքի հասցրեց:
Համայնավարների իշխանութեամբ մեր երկրի
առաջին անկախացման ոչնչացումից յետոյ Դաշնակցութիւնն էլ որպէս երկրի ու ժողովրդի թըշնամի` հալածուեց, աքսորուեց, հեռացուեց իր
երկրից: Երկրի միւս կէսը բռնագրաւուած էր արդէն 1915թ. Եղեռնին:
Դաշնակցութիւնը, սակայն, չվհատուեց, ընդհակառակը, է՛լ աւելի տարածուն գործունէութիւն
ծաւալեց:
Կոտորածից փրկուած հայութեան մնացորդացը, իր հողից, ունեցուածքից ու պատմութիւնից
զրկուած, աշխարհից ու մարդկութիւնից մերժըւած, արհամարհուած, բզկտուած տարածւում էր
աշխարհի տարբեր հատուածներում: Ժողովրդին
կրկին տէր կանգնող էր պէտք, նրան պատըսպարող, համախմբող, վայրագօրէն խորտակւած, մթագնած նրա ձգտումներին լոյս սփռող էր
պէտք: Դաշնակցութիւնը այդ պարտականութեան տէրը դարձաւ առանց փորձառութեան, առանց որոշակի ծրագրի: Միակ մղումը ծուէնների
վերածուած ժողովրդին ամբողջական դարձնելն

ու օտար ափերում հայ պահելն էր:
Թէեւ կուսակցութիւնը մինչ այդ միշտ աշխատել ու պայքարել էր հայրենի հողի վրայ, այդ հողի ազատագրման համար, միշտ իր ոտքի տակ
հայրենի հողի ուժը զգալով, լինի դա արեւելեան,
թէ արեւմտեան հատուածում, եւ այդ կարեւոր
սնունդից զրկուած, օտար հողերում, ինչպէ՞ս էր
ձեռնամուխ լինելու անկարելիին` առանց հողի,
հայութեանը հայ պահելուն: Չէ՞ որ աշխարհով
մէկ սփռուած, սփիւռք դարձած հայութեանը հայ
պահելու համար իրենց ոտքի տակ ամէնից առաջ
հայրենի հող էր պէտք, նրան վերածնող արժէքներ էին պէտք, իրենց նախնիների հոգուց յորդած հաւաքական աւանդոյթների, ստեղծուած
արժէքների շօշափելիութիւն էր պէտք, որոնք բացակայում էին օտար երկրներում:
Դարերով կերտուած նրա պատմութեան տեսանելի վկայութիւններ էին պէտք, մի պարսպի,
կոթողի, խաչքարի, կամ հարազատ գմբէթի թէկուզ փլատակ մասնիկների ձեւով: Հայրենի հողի
ու ժողովրդի համար իրենց կեանքը զոհաբերած
հերոսների մասունքներ էին պէտք, որ ջլատուած
ժողովուրդը դրանցով լցնելով իր զգայարանները` զգար իր գոյատեւման անհրաժեշտութիւնը:
Սրանցից ոչ մէկը գոյութիւն ունէր օտար հողերում: Նոյնիսկ լեզուն, գիրն ու գրականութիւնն
էին օտար ու անհասկանալի: Հոգեկան ու աշխարհագրական օտար ու խորթ, բոլորովին անծանօթ, տարբեր միջավայր էր ընկել հայութիւնը,
ուր իր արժէքներն այլեւս գնահատող չկար, նոյնիսկ իր լեզուն էր անհասկանալի:
Դաշնակցութիւնը ժողովրդի գոյատեւմանն
հաւատացող նուիրեալների հետ, անբացատրելի
միջոցներով, օտար հողերում, օտար իշխանութիւնների խստագոյն օրէնքների, նրանց ազգայնամոլ քաղաքականութեան տակ անգամ ճկունօրէն փոխանցեց վերը նշուած ազգային արժէքները` նրանց արտաքին նախադրեալները ներքին արժէքների վերածելով: Այդ ամէնը` բացակայ բոլոր արժէքները, նա ամփոփեց եռագոյն
դրօշում, իր խորհրդանշանում, հերոսների փառքի համար ժողովրդի հիւսած երգերում ու պատմութիւններում, իր ձեռնարկներում ու հանդիպումներում եւ իր անընկճելի հաւատով այն դար-
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ձըրեց ապագայի լուսակերտ ձգտում, որին հաւատացին, հետեւեցին, որով սփոփուեցին անհայրենիք սերունդները:
Կուսակցութեան հովանաւորութեամբ եւ անմիջական իր պատասխանատուութեամբ ստեղծըւած դպրոցների, օգնութեան միութիւնների,
օրաթերթերի, գրական հասարակական տարբեր
կազմակերպութիւնների, մարզական, երիտասարդական տարբեր հաստատութիւնների միջոցով հայ սերունդներ կրթուեցին ու աճեցին նախանձելի հայրենասիրութեամբ, ազգային ոգով
ու ազգին անմնացորդ ծառայելու պատրաստակամութեամբ:
Այս կուսակցութեան յամառ աշխատանքով մի
ամբողջ թրքախօս սերունդ հայախօս դարձաւ,
օրաթերթ ու գրական ամսաթերթեր ընթերցող,
նրանց ամէնօրեայ ներկայութեամբ ապրող բաժանորդներ դարձան: Հայերէն գրքերի ու դասագըրքերի հեղինակներ դրանցով սերունդ կրթողներ դարձան:
Սակայն ցարերին, համիտներին, թուրք ջարդարարներին փոխարինած համայնավարները
ջանք չխնայեցին վարկաբեկելու այս կուսակցութեան ներդրած հսկայածաւալ աշխատանքը: Եռանդ չխնայեցին իրենց
քարոզչութեամբ ժողովըրդի հոգուց քերելու,
ոչնչացնելու անկախութեան, սեփական ճակատագրին, հողին ու պատմութեան տէր կանգնելու
տենչը: Իրենց կործանարար գործունէութիւնը տարածեցին նոյնիսկ սփիւռքում, փորձեցին ջլատել
կուսակցութիւնն ու նրա
ազգանուէր լինելիութիւնը`
մինչեւ իսկ ոտնատակ տալով ազգային դրօշը,
որը բարձր արժանապատուութեամբ պահպանում էր կուսակցութիւնը այն հաստատ հաւատով, որ այն կրկին ծածանուելու է անկախացած
իր երկրում:
Ժամանակի եւ ուժերի մեծ վատնումով կուսակցութիւնը մնաց աներեր, աւելի՛ն, նոյնիսկ իր
իղձերի տենչանքով բորբոքեց համայնավար իշխանութեան ծանր բռունցքի տակ հեծող, բայց
ազգային ոգու յաղթանակին հաւատացող ժողովըրդի հայրենի հատուածին, արթնացրեց նրանց,
կապեց ազգայինին եւ այդ հաստատուն հաւատով իր փայփայած, բազում արհաւիրք տեսած
դրօշը իր փառահեղ պատմութեամբ վերադարձրեց իր ժողովրդին ու այն ծածանեց կրկին անկախացած իր երկրում:
Այս կուսակցութիւնը ունէր իր ժողովրդի սըրտում ազգային կրակը բորբոքելու փորձառութիւն
ու այդ փորձառութեամբ թափանցելով համայնավար թմբիրի մէջ ազգայինը կորցրած իր ժողովըրդի հոգուն` վերակենդանացրեց նրա մէջ
քնած այդ ջիղը ու կրկին անկախացման ենթահող ստեղծեց:
Ժողովրդի բնազդները, նրանց կապը ազգայինին, անընկճելի, անքակտելի են, ինչպէս անընկճելի, անքակտելի է այս կուսակցութեան միաձուլումը իր ժողովրդին եւ ժողովրդի անվերապահ
սպասելիքը նրանից: Սա էր հաւանաբար այն
մղումը, որ երկրորդ անկախացման համար ոտքի
ելած ժողովուրդը այս կուսակցութիւնից էր սպասում այն հրաշքը, որը գալու էր անկախութեան
հետ:
Սակայն, ինչպէս 1915թ. էր կուսակցութիւնը
կանգնել անակնկալի առաջ, երբ չկարողացաւ
զգալ մօտեցող մեծ արհաւիրքը եւ թանկ վճարեց
իր մի շարք թերացումների համար, այդպէս էլ
երկրորդ հապճեպ ստեղծուած անկախացման շեմին, կրկին անակնկալի մատնուած, չկարողացաւ ժողովրդային ուժը իր ձեռքում պահել եւ կորցըրեց հայրենի երկրում տիրող ուժ դառնալու
հնարաւորութիւնը, որին տենչում էր ժողովուրդը:
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Գիտաժողով ՀՅԴ 125-Ամեակի Առիթով
Արտաշէս Շահբազեան

ՀՅ Դաշնակցութեան յոբելեանական 125-ամեակը կուսակցութեան աշխարհասփիւռ կառոյցն
ամէնուր տօնեց արժանի շուքով եւ տարողութեամբ: Աւանդական այս տօնակատարութիւնը
սովորաբար փորձ է արւում չվերածել սոսկ փառաբանութեան, այլ օգտագործել առիթը քննական ու հաշուետուողական հայեացքով անդրադառնալու համար անցած ճանապարհին եւ կուսակցութեան առջեւ ծառացած օրախնդիր մարտահրաւէրներին: Յատկապէս այս յոբելեանական տարում Դաշնակցութեան տարբեր շրջանային կառոյցները տօնակատարութիւնները զուգորդեցին Հայ դատի, պատմական եւ քաղաքական խնդիրների նուիրուած սեմինարների, գիտաժողովների քաղաքական հանդիպումների եւ
այլ միջոցառումների հետ:
Այդպիսի միջոցառումներ իրականացուեցին
նաեւ Հայաստանում: Նշենք, որ յոբելեանը կըրկնակի էր, քանի որ այս տարի լրացաւ մայր հայրենիքում կուսակցութեան կազմակերպական վերահաստատման 25-ամեակը:
Հայաստանում իրականացուած յոբելեանական միջոցառումների շարքում, Դեկտեմբերի 9ին եւ 10-ին, տեղի ունեցաւ գիտաժողով «ՀՅ
Դաշնակցութիւնը եւ հայոց պետականութիւնը» թեմայով: Գիտաժողովի կազմակերպիչներն էին Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնն
ու Հայաստանի Հանրապետութեան գիտութիւնների ազգային ակադեմիայի պատմութեան հիմնարկը: Պէտք է նշել, որ գիտութիւնների ակադեմիայի մասնակցութիւնն այս գիտաժողովին չէր
սահմանափակւում սոսկ միջոցառման անցկացման վայրով, ներկայացուող զեկոյցների մի մասի
հեղինակները ակադեմիական հիմնարկների աշխատակիցներն էին: Գիտաժողովի խորագիրը
արդէն յուշում է, որ վերջինիս առանցքում ՀՅԴ-ի
եւ հայոց պետականութեան փոխյարաբերութեան թեման էր: Այս թեման ներկայումս առաւել
պահանջուած է, արժեւորելու միտումով ՀՅԴ հիմնական առաքելութիւնը, որին եւ ըստ էութեան
կոչուած է եղել կուսակցութիւնն իր ծնունդով եւ
որին հասնելու համար նա ունեցել է պատմական
աննախընթաց աւանդ: Պատմական այդ փորձն
ուսանելի է, մեր եւ հայ քաղաքական այլ կազմակերպութիւնների համար, որոնք դերակատար են
հայոց նոր պետականութեան զարգացման ու
հզօրացման գործում: Միւս կողմից հեռու չէ 2018
թուականը, երբ մենք պէտք է նշենք Հայաստանի
առաջին Հանրապետութեան 100-րդ տարեդարձը
եւ այս գիտաժողովը թերեւս սկիզբ կարելի է համարել հետագայ համապատասխան նախաձեռնութիւնների համար:
Տեղի ունեցած գիտաժողովի գիտական կարեւորութիւնը հասկանալու համար բաւական է
անդրադառնալ միայն հնչած զեկոյցների ոչ ամբողջական ցանկին.

«Հայոց պետականութեան ՀՅԴ տեսլականը 19
-րդ դարի վերջերին 20-րդ դարի սկզբներին»,
«Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան
խորհրդարանական կառավարման փորձը»,

«ՀՅ Դաշնակցութիւնը Հայաստանի երրորդ
Հանրապետութեան քաղաքական կեանքում»,
«ՀՅ Դաշնակցութիւնը եւ Հայաստանի երկու
մասերի քաղաքական կարգավիճակի հարցը
1917 թուականին»,
«Հայաստանի Հանրապետութեան խորհրդարանի դերը տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմակերպման եւ ամրապնդման գործում (1918-1920 թթ.)»,
«Պետական եւ կուսակցական մօտեցումների
պայքարը ՀՅԴ ներսում Հայաստանի առաջին
Հանրապետութեան շրջանում»,
«ՀՅԴ պատմութեան նենգափոխումը խորհըրդային թուրքագէտների աշխատութիւններում»,
«Թուրքական արշաւանքի կասեցման նախապատրաստական աշխատանքները Երեւանի նահանգում (1918թ. փետրուար-մայիս)»,
«Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան հետախուզական ծառայութեան գործունէութեան
պատմաքաղաքական դասերը»,
«ՀՅ Դաշնակցութեան դերը Լեռնային Ղարաբաղի պետականութեան ձեւաւորման գործում»
եւ այլն:
Ինչպէս կարելի է եզրակացնել թեմաների խորագրերին իսկ ծանօթութիւնից գիտաժողովի
նպատակը Դաշնակցութեան պատմութեան
տարբեր դրուագներին անդրադարձը չի եղել, այլ
Դաշնակցութեան քաղաքական պատմութեան
քննութիւնը, յատկապէս պետականաշինութեան
ոլորտում ունեցած դերակատարութեան առումով: Նշուած որոշ թեմաներ նոր, դեռեւս չուսում-

նասիրուած կամ լաւ չուսումնասիրուած էջեր են
բացում` հիմք դնելով հետագայ անհրաժեշտ ուսումնասիրութիւնների համար:
Պէտք է նշել, որ նորանկախ գոյութեան երկուսուկէս տասնամեակի շեմն անցած մեր երկրում
ասպարէզ է իջնում մասնաւորաբար պատմաբանների ու քաղաքագէտների նոր սերունդ, որը
ձերբազատուած է խորհրդային պատմագրութեան գաղափարական մտակաղապարներից եւ
հակուած է անաչառօրէն քննելու ու գնահատելու
սեփական պատմութիւնը: Այս սերնդի մի շարք
ներկայացուցիչներ, անցնող այս տարիներին ուսումնասիրութիւնների լուսարձակի տակ են առել
մասնաւորապէս Դաշնակցութեան պատմութեան
տարբեր խնդիրներ ու հանգրուաններ: Այս երեւոյթը եւս բնական ու հասկանալի է, որովհետեւ
մեր ազգային ճակատագրի համար անկիւնադարձային նշանակութիւն ունեցող պատմական
ժամանակահատուածի լուսաբանումը անհնար է
առանց Դաշնակցութեան պատմութեան մէջ խորանալու, ինչպէս որ Դաշնակցութեան պատմութեան քննութիւնն է անհնար առանց վերջինիս
գործունէութիւնը ժամանակի պատմա-քաղաքական իրադարձութիւնների յորձանուտի մէջ տեսնելու: Կարեւոր հանգամանք է, որ սկսած ակադեմիական հիմնարկի ղեկավարութիւնից, այս
բնագաւառում իրեն հաստատած նոր սերունդը
ոչ միայն իր համարձակութեամբ, այլեւ մտքի
թարմութեամբ ունակ եղաւ շատ կարեւոր հասարակագիտական այս ոլորտը ձերբազատել խորհըրդային կեղծ մտայնութիւններից եւ նոր ճանապարհ հարթել հայոց ազգային պատմագիտութեան զարգացման համար:
Վերադառնալով վերոյիշեալ գիտաժողովին
արձանագրենք, որ այն կարելի է համարել յաջողուած: Ժողովի մասնակիցները առիթ ունեցան
ծանօթանալու բազմաթիւ նորայայտ փաստերի
հետ, որոնք վերջին տարիներին յայտնաբերուել
են ինչպէս հայաստանեան, այնպէս էլ արտերկրի
արխիւներից: Նման փաստաթղթերն ու փաստերը լոյս են սփռում շատ իրադարձութիւնների եւ
գործողութիւնների վրայ, որոնք նախկինում ամբողջապէս բացայայտուած չեն եղել կամ անծանօթ են եղել: Այստեղ կարելի է յիշել մասնաւորապէս Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային արխիւի տնօրէն Ամատունի Վիրաբեանի այն
յայտարարութիւնը, որ վերջին շրջանում միայն
ռուսական արխիւներից Հայաստան է բերուել 20
հազար էջ համապատասխան շրջանի փաստաթուղթ:
Նման քննարկումներից ակնյայտ է դառնում,
որ Դաշնակցութեան եւ առհասարակ հայոց նորագոյն շրջանի պատմագիտական եղած ժառանգութեան կողքին արդէն իսկ ընթացքի մէջ է աշխատանքների ու ձեռքբերումների նոր հանգրըւան, որի արդիւնաւէտութեան համար առկայ
են բոլոր նախադրեալները: Եւ այդ աշխատանքը
միասնաբար առաջ կարող են մղել հայրենի ու
սփիւռքահայ պատմաբանները:
Գիտաժողովին մասնակցեցին, եւ ողջոյնի
խօսքով հանդէս եկան ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեանը, Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ակադեմիայի նախագահութեան անդամ, ակադեմիկոս Վլատիմիր Բարխուդարեանը, Հայաստանի Հանրապետութեան
Ազգային ակադեմիայի Արեւելագիտութեան հիմնարկի տնօրէն Ռուբեն Սաֆրաստեանը: Փոխանցըւեց ակադեմիկոս Սերգէյ Սարինեանի ողջոյնի
խօսքը, ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ Երեւանի
պետական համալսարանի պատմութեան բաժանմունքի վարիչ Էդիկ Մինասեանը: Զեկուցումներով հանդէս եկան ազգային ակադեմիայի եւ
Երեւանի համալսարանների աշխատակից դոկտորներ եւ թեկնածուներ: Գիտաժողովի նիստերը
վարողների թւում էին Վլատիմիր Բարխուդարեանը, Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային
արխիւի տնօրէն Ամատունի Վիրաբեանը եւ
«Վէմ» հանդէսի խմբագիր Գէորգ Խուդինեանը:
«Դրօշակ»
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Դաշնակցականի Տօնը
Արթուր Աղաբեկեան
Կը ներկայացնենք ԼՂՀ փոխ վարչապետ ընկ. ԱՐԹՈՒՐ ԱՂԱԲԵԿԵԱՆի արտասանած խօսքը, ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի
կազմակերպած ՀՅԴ 125-ամեակի հանդիսութեան:
Այս օրերին մեր մեծ ընտանիքը՝ ՀՅ Դաշնակցութիւնը, 125-րդ անգամ աշխարհի ամենատարբեր կէտերում ուր գործում է մեր կառոյցը նշում է
իր տօնը՝ ԴԱՇՆԱԿԱՑԱԿԱՆԻ տօնը, ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ օրը:
Մենք՝ դաշնակցականներս, այս օրը համարելով տոնակատարութիւն, բարձրաձայնում ենք
նաեւ, որ այն լոկ տօնակատարութիւն չէ, այլ՝
հաշուետւութեան օր: Սա յատուկ է միայն մեզ,
մեր հաշուետու տեսակին, որրովհետեւ մենք
հաշուետու ենք ոչ միյան ինքներս մեզ, մեր կառոյցին ու ժողովներին, ոչ միայն մեր կանոնագրի
առջեւ, այլեւ հաշուետու ենք հենց ժողովրդի ու
մեր խղճի առջեւ:
ՀՅԴ օրուան նուիրուած միջոցառումներն աւանդաբար զերծ են եղել զուտ կուսակցական ընկալումից: Մենք այն միշտ վերածել ենք հայրենասիրական ոգու բարձարացման իւրօրինակ տօնի եւ այդ տօնը նուիրել ժողովրդին: Եւ ինչպէս
մեծն դաշնակցական Ռուբէն Տէր-Միանասեանն է
ասել. «Դաշնակցութեան տեսաբանը ժողովուրդն
է: Մեր ծրագիրը յարմարեցնում ենք ժողովրդին
եւ ոչ թէ ժողովրդը մեր ծրագրին»: Այդպէս են
գործել թշնամի կայսրութիւններում, այդպէս ենք
գործել անկախ Հայաստանում, Արցախում եւ
սփիւռքում հարիւր տարի եւ աւելի, այդպէս ենք
գործում հիմա. գործում ենք յանուն հայ ժողովըրդի լինելիութեան:
1890 թուականին հայ ժողովուրդը հիմնեց Հայ
Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը, որ համախըմբի մեր ազատութեան երթը: Գործեցինք ընդյատակում, գործեցինք յանուն մեր ժողովրդի
ազատ-անկախ ապրելու իրաւունքի, զէնք վերցրինք, ազգային-ազատագրական պայքար մղեցինք: Մենք արաջնորդեցինք 1918թ. Մայիսեան
հերոսամարտը եւ հայրենի հողի վրայ կերտեցինք
Հայաստանի անկախ Հանրապետութիւնը:
Հայութեան կամքով ՀՅԴ-ն ստանձնեց Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան պատասխանատւութիւնը: Աւելին, Հայոց կորուսեալ հողերին տեր կանգնելու նպատակով՝ 1917-ին
ՀՅԴ-ն ստեղծեց Արցախի ինքնիշխան կառավարութիւնը, որը ժողովրդի հետ միասին մինչեւ
1920 անխաթար պահեց Արցախի սահմանները:
Այդ օրերին էր, որ ՀՅԴ Արցախի «Ապառաժ»ի
Կենտրոնական Կոմիտէն յատուկ կոչով դիմեց
բնակչութեանը եւ քաղաքական ուժերին, որում
ասւում էր. «Նեցուկ լինել նոր կառավարութեանը
եւ պատրաստ լինել ինքնազոհութեամբ նուաճւած ազատութիւնը ամրապնդելու: Պէտք է լռեն
կուսակցական տարաձայնութիւնները, խմբուել,
խտացնել շարքերը՝ դիմադրելու համար հակայեղափոխական փորձերին»:
1920թ. Դեկտեմբերի 2-ին, հաւատարիմ հայրենիքի գոյութեան համար պայքարելու իր ուխտին,
ՀՅԴ-ն կամաւոր հրաժարուեց իշխանութիւնից՝
գերադասելով հայրենիքի ֆիզիկական անվտանգութիւնը եւ դարձաւ վտարանդի, գործեց Սփիւռքում՝ հայրենիքի անկախութեան գաղափարի
շուրջ համախմբելով հայութեանը՝ ստեղծելով
կրթական, մշակութային, մարզական, բարեգործական, երիտասարդական միութիւններ, հոգալով սերունդների հայեցի դաստիարակութեան
գործը:
ՀՅԴ-ն գործելով աշխարհի աւելի քան 30 երկըրներում՝ միշտ վեր է պահել եռագոյնը՝ երիտասարդութեան սրտում պահելով Արցախը մայր
Հայաստանին վերամիաւորելու, Ազատ Անկախ
Միացեալ Հայաստան կերտելու գաղափարը: Այս
կերպ էր ՀՅԴ-ն Սփիւռքում զինուորագրում հայու-

թեան դատի նուիրեալներին, ովքեր հետագայում
պիտի հերոսանային Հայաստանում ու Արցախում:
Այսօր ՀՅԴ-ն Հայաստանի իշխանութեան հետ
համագործակցաբար, իսկ ԼՂՀ-ում որպէս իշխանութիւն, փորձում է մասնակիցը լինել իւրաքանչիւր հայի համար ապահով, արդար ու շէն տուն
հիմնելու գործին:
Հայաստանի եւ Արցախի հզօրացումն ու ամրապնդումը մեր գերխնդիրն է: Հայկական հզօր
պետականութիւնը միակ միջոցն է հայ ժողովրդի
անվտանգ գոյութեան, զարգացման եւ ազգային
երազների իրականացման համար:
ՀՅԴ-ն Արցախում գործում է դեռեւս 1989-ից
սկսած, գործել ենք ընդյատակում, ստեղծելով
մարտական խմբեր, ինքնակազմակերպել մեր
ժողովրդին: 1991-ին հաւատարիմ լինելով ազգային-ազատագրական պայքարին՝ մի կողմից
ստանձնել էինք պատասխանատւութիւն ԼՂՀ պետականաշինութեան գործին՝ ակտիվ դերակատարութիւն ունենալով անկախութեան հանրա-

քըւէի անցկացմանը եւ առաջին Գերագոյն խորհըրդի ընտրութիւններին, միւս կողմից՝ մեր կազմաւորած ջոկատները մարտնչում էին Գետաշէնում, Շահումեանում, Արցախի միւս շրջաններում:
Պատիւ է միայն, որ Դաշնակցութիւնը իր գործունէութեան նոր շրջանը սկսել է Արցախով եւ
Արցախի ազատագրական պայքարով՝ անմնացորդ նուիրուելով Արցախին, սկսել է յաղթական
պայքարով ու ազատագրուած հայրենիքի վերակերտումով:
Արցախի ազատագրումը Դաշանակցութեան
համար եղել եւ մնում է Հայ Դատի՝ ամբողջական
հայութեամբ՝ ամբողջական Հայաստանի կերտման անբաժան մասնիկը, այլ կերպ ասած Արցախը հայ դատի փորձաքարն է:
Այսօր մենք համայն հայութեան ներուժով՝
գործում ենք Աստուածային խոյանքով վերանըւաճած մեր Արցախ պետութեան իրաւական
անկախութիւնը կերտելու եւ միջազգային ճանաչմանը հասնելու համար, աշխարհասփիւռ կառոյցներով եւ ազգային գաղափարական հզօր
հենքով համայն հայութեանը համախմբում ենք
Արցախի շուրջ՝ Արցախի պետականութեանը
սպառնացող եւ օրեցօր ահագնացող վտանգը չեզոքացնելու համար:
Այսօր մենք բոլորս տեսնում ենք ու զգում թէ
ինչպէս է յոխորտում թշնամին՝ փորձելով վախ
սփռել մեր մէջ, բայց միեւնոյն ժամանակ ականատեսն ու վկան ենք մեր նորորեայ սերունդի՝
հայոց բանակի այսօրուայ զինուորի սխրագործութեանը ու անկոտրում կամքին: Հաւաստիացնում եմ ձեզ՝ հայ զինուորը հպարտ ու մարտունակ է, հայ զինուորն ունակ է անառիկ պահելու
մեր սահմանները, իսկ մեր հայրենակիցները՝
ահել թէ ջահել, կին թէ տղամարդ, շարունակելու
են ապրել ու արարել իրենց հայրենի հողում:
Մենք արցախցիներս մեր հողի ու ջրի պատուոյ
պահակներն ենք ու մեր հողում ապրելը մեր պատիւն ու կեանքն է:
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Վերջին տասնամեակներում ՀՅԴ-ն գործելով
Հայաստանի Հանրապետութիւնում եւ Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետութիւնում եղել է թէ իշխանութիւն եւ թէ ընդիմութիւն: Ինչպէս անփոփոխ է մեր տեսակը, այնպես էլ չփոխվեց այդ
տասնամեակներում մեր նպատակը՝ գործել յանուն վաղուայ, ապագայի, յանուն միացեալ եւ
անկախ Հայաստանի:
2012-ին ԼՂՀ նախագահական ընտրութիւններին ՀՅԴ-ն քաղաքական որոշում է կայացրել՝
սատարել ԼՂՀ գործող նախագահին՝ այդպիսով
կրելով քաղաքական պատասխանատւութիւն:
ՀՅԴ Արցախի կառոյցի իշխանութիւն լինելու քաղաքական որոշումը շահադիտական չէ կամ անձին ուղուած որոշում չէ, այն ելնում է մեր ժողովըրդի եւ մեր պետականութեան շահից՝ հայ ժողովրդի առջեւ ստանձնած մեր պատասխանատըւութիւնից:
Ոչինչ չի խոստանում Դաշնակցութիւնը իր
անդամներին՝ ո՛չ դիրք, ո՛չ պատիւ, ո՛չ գանձ և
ո՛չ էլ հանգիստ: Եթէ երբեմն հասցնում է քաղաքական բարձր դիրքի, միմիայն նրա համար,
որ կատարի դաշնակցական պարտականութիւն:
Երէկ պարզ զինուոր էիր կամ խմբապետ, այսօր
դառնում ես նախարար, բայց չես դադարում
մնալ դաշնակցական, ենթակայ ՀՅԴ Ծրագրին և
Կանոնագրին։ Ու երբ նկատում է թէ նոր դիրքում
դու փորձում ես մտածել ու գործել որպէս ոչ դաշնակցական, նա քեզ գահավիժում է չարաչար,
առանց նայելու հռչակիդ ու դիրքիդ: Շատերս լսել
ու տեսել ենք յայտնի անուններ, որ ստեղծել է
Դաշնակցութիւնը եւ գահավէժ անկումներ, որը
ստեղծել է նոյն Դաշնակցութիւնը՝ նոյն մարդկանց համար։ Սա իմ խօսքերը չեն այլ մեծանուն
դաշնակցական Նիկոլ Աղբալեանի:
Սիրելի ընկերներ,
Դաշնակցականը միայնակ ասպետ չէ պայքարի դաշտում: Դաշնակցականները իրենց գիտակցական եւ բարոյական կողմերով մոտաւորապէս
նման են իրար, այս հենքի վրայ ամէն մի դաշնակցական իր նկարն է գործում գորգի զարդերի
նման, տարբեր են գոյները, նկարն ու դասաւորութիւնը, տարբեր է մեծութիւնը, բայց նոյնն է
հենքը։
Մենք յեղափոխական ենք եւ յեղափոխականութիւնը Դաշնակցութեան անուան անբաժան մասն է: Այն ինքնանպատակ չէ, այլ՝
պայքարի ձեւ: Սակայն եղել են շրջաններ, որ
ՀՅԴ-ն եղել է բարեփոխիչ ու խաղաղ կազմակերպութիւն: Շատերը այս կերպարանափոխութիւնը
փորձում են որակել որպէս անսկզբունքայնութիւն, մինչդեռ մենք ուժեղ ենք եւ ազատ ամէն
կարգի նախապաշարումներից:
Մենք սոցիալիստներ ենք եւ արդար հասարակարգի ձգտողներ: Սոցիալիզմը հայ մարդու ինքնագիտակցութեան մէջ է, եւ մենք կերտելու ենք
այն: Բայց նաեւ պնդում ենք, որ սոցիալիստական իդէալը անիրականանալի է առանց ժողովըրդավարութեան, իսկ ժողովրդավարութիւնը
թերի է եւ սահմանափակ՝ առանց սոցիալիզմի:
Այս զուգահեռ պայքարները մղւում են ժողովըրդավարական միջոցներով, իսկ ժողովրդավարութեան խափանման պարագայում՝ նաեւ յեղափոխութեամբ:
ՀՅ Դաշնակցութիւնը, հաւատարիմ իր գաղափարաբանութեանը, իր բոլոր ուժերով նուիրւում
է բովանդակ հայ ազգի քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային շահերի
պաշտպանութեանը՝ յանուն Ազատ Հայի, Ազատ
Քաղաքացու եւ Ազատ Հայրենիքի կերտման:
Ահա այն տեսլականը, որով արդեն 125 տարի
առաջնորդւում է Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը: Ունենալով 125 տարուայ քաղաքական
պաշար, գաղափարական ամուր հենք եւ ազգի ու
պետականութեան հզօրացման յստակ տեսլական՝ մենք՝ դաշնակցականներս, հենց այս կերպ
ենք պատկերացնում Արցախի ու Հայաստանի
համատեղ ապագան:
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ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ՀՅԴ 125-ԱՄԵԱԿԻ ՓԱՌԱՇՈՒՔ ՏՕՆԱԽՄԲՈՒԹԻՒՆԸ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ
ՀՅԴ ԿԻՊՐՈՍԻ ԿՈՄԻՏԷԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ
ԸՆԿ. ՍԻՄՈՆ ԱՅՆԷՃԵԱՆԻ ԽՕՍՔԸ

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 125-ամեակը փառաշուք կերպով
տօնախմբուեցաւ Կիպրոսի մէջ, ներկայութեամբ Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան Փոխ-Վարչապետ Արթուր Աղաբեկեանի։
Պաշտօնական հանդիսութիւնը տեղի ունեցաւ Շաբաթ 28 Նոյեմբերին, Նիկոսիոյ Նարեկ
Վարժարանի հանդիսասըրահին մէջ։ Ձեռնարկը
կը վայելէր հովանաւորութիւնը Կիպրոսի Հայոց Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Տէր Նարեկ
Արքեպիսկոպոսի եւ նախագահութիւնը՝ Կիպրահայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանի։ Ներկայ
էին նաեւ պաշտօնական հիւրեր, որոնք կը ներկայացնէին համայնքի Ազգային Իշխանութիւնը, կրթական հաստատութիւնները, կուսակցութիւններն
ու միութիւնները, ինչպէս նաեւ երկու հարիւր ազգայիններ։
ՀՅ Դաշնակցութեան քայլերգի
հնչումէն ետք, օրուայ յայտագիրը
կ'ընդգրկէր բացման խօսք, հանդիսավար ընկհ. Վարդուկ Սարգսեանի
կողմէ, ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի Ներկայացուցիչ ընկ. Սիմոն Այնէճեանի
խօսքը (տես քովի սիւնակը) եւ բանախօսութիւն՝ օրուայ պատգամախօս ընկ. Արթուր Աղաբեկեանի կողմէ (տես էջ 17)։
Յայտագրի գեղարուեստական
բաժինը կը ներառէր պար, «Նանոր» պատանեկան պարախումբի եւ Համազգայինի «Սիփան» պարախումբի կատարողութեամբ, ինչպէս նաեւ՝ հայրենասիրական երգեր, Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ քառաձայն երգչախումբի մասնակցութեամբ։
Յայտագիրը փակուեցաւ Տէր Նարեկ Արքեպիսկոպոսի օրհնութեան խօսքով եւ պահպանիչով:

Երեկոն շարունակուեցաւ ճաշկերոյթ-խրախճանքով ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի
ակումբին մէջ, որու ընթացքին ազգային-յեղափոխական երգերով ելոյթ
ունեցաւ Յովիկ Մանուշեան։

ՀՅԴաշնակցութեան նման յեղափոխական եւ քաղաքական կազմակերպութեան մը տարեդարձը տօնելը, միայն ուրախութեան, յաջողութեան ու յաղթանակի զգացումներ չէ որ կը յառաջացնէ մեր մէջ:
Որովհետեւ, Դաշնակցութեան հիմնադրութենէն մինչեւ այսօր, թրքահայաստանի, Ղարաբաղի թէ Միջին Արեւելքի, Թիֆլիսի կամ Կիպրոսի
մէջ, մեր կազմակերպութեան ստեղծումը, սերտօրէն առնչուած է մեր
ժողովուրդի թշուառութեան, հալածանքի, բնաջնջումի փորձերուն ու իր
դէմ ծառացած բազմազան վտանգներուն հետ:
Մեր կուսակցութեան ստեղծումը արդիւնքը եղած է, մեր աշխարհագրական շրջանին մէջ ծաւալած, հակահայ քաղաքական արշաւին,
որու դիմաց մեր ժողովուրդը եւ մեր կազմակերպութիւնը, այլընտրանք
չունէր, բացի բռնութեան հանդէպ դէմ դնելը, եթէ կ՛ուզէր պահպանել
մեր ժողովուրդի գերագոյն շահերը եւ եթէ կը պայքարԷր ֆիզիքապէս
պաշտպանելու մեր ժողովուրդը:
Այլ ազգերու նման, որ արռաւել ուրախ ու ապահով կերպով կ՛ապրին
ու կը ստեղծագործեն, մենք ալ գուցէ աւելի գոհունակ պիտի ըլլայինք
եթէ չունենայինք ՀՅ Դաշնակցութիւնը մեր կեանքէն ներս: Գուցէ եւ
աւելի ուրախ պիտի ըլլայինք բոլորս, չհաւաքուելով հո՛ս այ՛սօր, կամ
այլ քաղաքներու մէջ այս օրերուն ուր կը տօնեն ՀՅ Դաշնակցութեան
ծնունդը:
Վստահաբար՝ տխուր երեւոյթ է Հայութեան համար, որեւէ ժողովուրդի համար – այդ ալ 125 տարի – իր մէջ ունենալ, կազմակերպութիւն մը,
որուն գոյութիւնը տարօրինակ կերպով, դեռ իմաստ ունի իր կեանքէն
ներս: Իմաստ ունեցած է իր ներկայութիւնը աւելի քան մէկ դար, որովհետեւ մեր ժողովուրդին սպառնացող վտանգները ներկայ են դեռ:
Տարիներ շարունակ փորձած ենք՝ թէ՛ մեր ժողովուրդին, թէ՛ ալ համայն աշխարհին բացատրել, մեր ժողովուրդի պատմութեան, ցեղասպանութեան, յեղափոխական պայքարի ու մեր արդար պահանջքներուն
մասին, շատ անգամ անյաջող կերպով, շատ անգամ թերացումներով,
շատ անգամ ի սպաս դնելով միայն մեր աշխատանքը:
Եւ այսօր, կարծես մեր ազգային դատը բացատրելու գործը կը դիւրանայ, երբ համայն աշխարհը ականատես կ՛ըլլայ, աւելի քան մէկ դար
առաջ ծառացած քաղաքական դրսեւորման մը կրկնութեան, գրեթէ նոյն
աշխարագրական շրջանին մէջ, ուր զարկ կ՛առնէ նորօրեայ ծաւալապաշտութիւն, ցեղասպանութիւն, մասսայական տեղահանութիւն, գաղթականութիւն, ծայրայեղ կրօնամոլ ու ազգայնամոլ hysteria – երեւոյթներ որոնք, ոչ շատ հեռու անցեալին, մեր ժողովուրդի պատմութեան
անբաժան մասը կը կազմէին, որ այժմ կուգան սպառնալու, ոչ միայն
աշխարհագրական այդ շրջանին որուն մէջ մենք ժամանակին կ՛ապրէինք, այլ այժմ կուգան սպառնալու համայն քաղաքակիրթ աշխարհին
ամենուրէք: Եւ քանի որ աշխարհագրական այս շրջանին մէջ, ուր դեռ
առկայ են սպառնալիքներ որոնք նոյնիսկ 125 տարիներ ետք ուղղուած
են ոչ միայն հայութեան դէմ այլ՝ բոլոր մարդկութեան, մեզի կը մնայ
աջալուրջ հետեւիլ ու ծրագրել պահպանումը այդ բոլորին, որոնք մենք
էական կը նկատենք, մեր գոյատեւումը պահպանելու համար:
Իսկ հոս Կիպրոս մեր անմիջական շրջանին մէջ, մեր կատարելիք աշխատանքներուն կապակցութեամբ, տասնամեակներ երկարող՝ մեր
անձնուէր ու անշահախնդիր գործունէութեան դիմաց, ակնկալիքներ ունինք, պահանջներ ունինք եթէ կ՛ուզէք, մեր համայնքային կեանքը հարըստացնելու եւ առաւել աշխուժացնելու համար: Դուք կը հետեւիք մեր
տարած բազմակողմանի աշխատանքներուն, քաղաքական, յարաբերական, քարոզչական, հրատարակչական, պատանեկան ու երիտասարդական: Կը հետեւիք նաեւ մեր յարակից միութիւններուն՝ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի,
Համազգայինի եւ ՀՕՄ-ի բարեսիրական, մարզական, սկաուտական,
կրթական ու մշակութային աշխոյժ գործունէութեան:
Այս բոլորին տարած աշխատանքով, մեր գաղութը կրնայ հպարտանալ ու յայտարարել թէ, այս հալածուած շրջանին մէջ, որու բնակիչներուն կեանքն ու ապրելակերպը բազմիցս խորտակուած է, գոյութիւն
ունի արթուն պահակ մը եւ իր շուրջը հաւաքուած փաղանգ մը, որ
տրամադիր չէ յանձնելու իր պաշտպանած բերդը, օտարութեան ու այլասերութեան բարձրացող ալիքին դիմաց: Տրամադիր չէ, որքան 125ամեակներ ալ որ անցնին, սակարկելու մեր ազգային իրաւունքները...
սակարկելու տարածք եւ հայրենիք:
Մեր համոզումն է, որ Հայութիւնը իր զոյգ հանրապետութիւններով ու
սփիւռքով, իր գնացքը աւելի հաստատ թիավարելու է, երբ գիտէ թէ իր
մէջ ունի իր արթուն պահակը, 125-ամեայ ՀՅ Դաշնակցութիւնը որ մեր
ազգի ամէն վտանգին դէմ եւ մեր ազգի նուաճումներուն եւ յաղթանակներուն ընթացքին, միշտ եղած է ներկայ, Խանասորէն մինչեւ Սասուն, Հայկական Նեմեսիսէն մինչեւ Սարդարապատ, սփիւռքի կազմաւորումէն մինչեւ ցեղասպանութեան ճանաչում, ցուցական մեր պայքարէն մինչեւ Արցախեան ազատագրական պայքարը... եւ վաղը, մեր միասնական կերպով տանելիք բոլոր յաղթանակներուն, որուն ճամբուն
վրայ հոս գտնուղ բոլոր հայրենակիցները, իրենց կատարելիքը ունին,
ՀՅ Դաշնակգութեան կողքին քալելու, սիրով, նուիրումով ու վճռականօրէն:
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Նոյեմբեր 27-ի երեկոյեան, կիպրահայութեան
խանդավառ մասնակցութեամբ տեղի ունեցաւ
Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» մասնաճիւղի
կազմակերպած՝ Արեւմտահայաստանի եւ Կիլիկիոյ լուսանկարներու ցուցահանդէսին բացումը,
ներկայութեամբ Կաթողիկոսական փոխանորդ
Նարեկ Արքեպիսկոպոսի, ձեռնարկի հովանաւոր՝
պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանի, եւ Պուլկարիոյ վսեմաշուք դեսպան Հրիստօ
Գէորգիեւի:
Վարչութեան ատենապետ Արթօ Դաւիթեան իր
բացման խօսքին մէջ յատնեց, թէ այս ցուցահանդէսով Համազգայինի Կիպրոսի Մասնաճիւղն ալ
իր մասնակցութիւնը կը բերէ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի հանդիսութիւններուն: Ան
շնորհակալութիւն յայտնեց Դալար ԳույումճեանԹորոսեանին եւ ձեռնարկի հովանաւորներուն ու
յատկապէս՝ հիմնական հովանաւոր՝ ՀՕՄ-ի Կիպրոսի «Սօսէ» Մասնաճիւղին:

Ապա, խօսք առաւ լուսանկարներուն հեղինակը, Դալար Գույումճեան-Թորոսեան, որ ջերմ ու
զգացական բառերով արտայայտեց մեր պապենական հողերուն ու անոնց վրայ գտնուող ճարտարապետական յուշարձաններուն նկատմամբ
իր զգացումները:
«Մասնակցելով 2012-ին Համազգայինի կազմակերպած ուխտագնացութեան, առիթը ունեցայ
այցելելու այն վայրերը, որոնց մասին այնքան
լսած էի եւ որոնք այնքան մօտ ըլլալով հանդերձ,
անհասանելի էին: Կ՛ուզէի վերագտնել արմատներս, կ՛ուզէի քալել մեր մեծ հայրերուն քալած
ճամբաներէն: Այնքան կ՛ուզէի տեսնել Ատանայի
բարեբեր դաշտերն ու անոնց մէջէն հոսող գետերը», ըսաւ Դալար ու իր խօսքը եզրափակեց հետեւեալ մտածումներով.

«Նկարներովս փորձած եմ դարձեալ ցոյց տալ
այն բոլորը որոնց մասին գիրքերու մէջ կարդացած ենք եւ որոնք փաստօրէն հայկական են ու
կը պատկանին քեզի, ինծի, բոլորիս, քանի մենք
զաւակներն ենք անոնց, որոնք պարտադրուեցան
հեռանալու իրենց երկրէն: Հարիւր տարի ետք,
եկեղեցիները, վանքերը, տուները պարապ կը
սպասեն, եւ որոնցմէ տակաւին ներուժ կը ճառագայթէ, սպասելով իրաւական տանտէրներուն վերադարձին, որպէսզի վերագտնեն իրենց նախկին
փառքը»:
խօսքերէն ետք, ցուցահանդէսին բացումը կատարեց Նիկոսիոյ քաղաքապետ Կոսդանտինոս
Եորկաճիս, որ իր խօսքին մէջ դրուատեց կիպրահայ գաղութի աշխոյժ մասնակցութիւնը երկրի ու
յատկապէս Նիկոսիոյ մշակութային ու տնտեսական կեանքին: Քաղաքապետը իր խօսքը փակեց
մաղթելով, որ աշխարհի բոլոր գրաւեալ հողերը
վերադարձուին իրենց տէրերուն եւ գաղթականներ այլեւս գոյութիւն չունենան:

Ցուցահանդէսը կը բաղկանար Դալար Գույումճեան-Թորոսեանի 109 գեղատիպ լուսանկարներէն, որոնք արուեստի բարձր մակարդակով կը
ներկայացնէին գրաւեալ հայրենիքի բնակավայրերն ու վանքերը, հնութիւններն ու ներկայ վիճակը: Դալարին բծախնդիր եւ ճաշակաւոր աշխատանքը մեծապէս գնահատուեցաւ բոլոր ներկաներուն կողմէ:
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ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆԻ
«ՆՇԵՆԻՆԵՐ ՅՈՒՇԵՐՈՒ ՇԱՐՔԷՆ» ՀԱՏՈՐԻՆ

«Մարդկային կեանքի ու մտքի յատկանշական
երեւոյթներէն մէկն է յիշողութիւնը, առանց որուն
զրկուած պիտի ըլլայինք մենք, մեր ինքնութիւնը
կազմող տուեալներէն: Մեր տեսածները, լսածները, յղացումները, գաղափարները, ապրումները,
տպաւորութիւնները, ցաւերը, ուրախութիւնները,
յաջողութիւնները, ձախողութիւնները եւ տակաւին շատ մը այլ երեւոյթներ, երկար շարանը կը
կազմեն մեր յիշողութեան, իմաստը՝ մեր ինքնութեան: Յիշողութիւնը որքան որ մթերքն է մեր
անցեալի հոլովոյթներուն, նոյնքան եւ սնունդն է
մեր ներկային եւ հարկաւ ապագայի ուղղութեան: Կեանքը՝ այլաբանօրէն, իբրեւ նշենի,
շարժում մըն է արտաքին իր բոլոր երեւոյթներով: Կը ծլի, կը ծաղկի, կ'ուռճանայ, կը պտղաւորուի ու կը դառնայ ձգտո՛ւմ, ծրագի՛ր՝ դէպի
կատարելագործո՛ւմ, իր ներքին էութեամբ, իբրեւ
խորհրդանշական ճամբորդութիւն դէպի
ապագան»:
Այս դիպուկ եւ իմաստալից տողերը արձանագրած է Վարդան Թաշճեան իր «Նշենիներ Յուշերու Շարքէն» գիրքի ներածական խօսքին մէջ,
քանզի իրաւամբ ալ յիշողութիւնը կեանքի մը համակ փորձառութիւնն է, որուն պատումին ընդմէջէն, հեղինակը ընթերցողին կը փոխանցէ անպայմանօրէն ըսելիք մը, պատգամ մը, խրատ
մը...

ղականութիւն, նախանձախնդրութիւն, անսահման համբերութիւն եւ աշխատանք կ'ենթադրէ
գիրքի մը պատրաստութիւնը, իսկ հրատարակութիւնը՝ նիւթական միջոցներ եւ կամ հովանաւորներ, որոնց թիւը, դժբախտաբար, օրըստօրէ կը
պակսի, հետեւաբար, գիրքերու հրատարակութիւնն ալ սկսած է կաղալ», ըսաւ ան, նշելով նաեւ այս հարցին հետ սերտօրէն առնչակից՝ հայ
դպրոցներու փակման, հայ խօսք ու գիրի նահանջի տխուր պարագաները: Այս ենթահողին
վրայ, մասնաւորաբար, ան արժեւորեց Վարդան
Թաշճեանի «Նշենիներ Յուշերու Շարքէն» գիրքի
լոյս ընծայումը, «190 էջերէ բաղկացած, համ ու
բոյր ունեցող, աղ ու հաց պարունակող յուշերու
հատորը, պատկերազարդ եւ բովանդակալից
գիրքը»:
Տիկ. Սօսի Թորոսեան ապրումով եւ յստակ
առոգանութեամբ կարդաց հատուածներ գիրքէն,
ճաշակ մը փոխանցելով գիրքի բովանդակութենէն, ներկաները հոգեպէս փոխադրելով յուշերու
աշխարհը, երբեմնի Մելգոնեան կրթական հաստատութիւն, Նարեկ վարժարան... վաղուց հեռացած կամ դեռեւս ապրող մարդկանց մտերմութեան մէջ...
Այնուհետեւ, խօսք առաւ Նարեկ Արքեպիսկոպոս, որ գիրքի մասնայատկութիւնը ուրուագծեց
հետեւեալ բառերով. «Կեանք, լաւատեսութիւն,
սրամտութիւն, անցեալի փառքի, ներկայի մարտահրաւէրներու եւ ապագայի պրկումի
ագուցում, անմիջականութիւն, Ս. Աստուածածին
Մայր Եկեղեցի, Մելգոնեան եւ Նարեկ Վարժարան, մեծերու հետ շփում, տպաւորապաշտ
էջեր»: Ան իր կարճ բայց խորիմաստ խօսքը եզրափակեց ըսելով. «Այս գիրքով (ան) կարծէք իրեն յատուկ ոճով, խնդուքով եւ իրապաշտութեամբ, արուեստագէտի բազմատաղանդ խառնըւածքով կեանքը կը վրձինէ մեր դիմաց: Բոլորիս կը մնայ մաղթել, որ Աստուած քաջառողջութիւն պարգեւէ Վարդանին, որպէսզի հեղինակին
անտիպ գործերը շուտով լոյս տեսնեն: Մինչ այդ
մօտենանք հեղինակին, ջերմօրէն շնորհաւորենք
զինք այս հատորին հրատարակութեան առթիւ եւ
վայելենք կեանք-նշենիին վարդանեան համովհոտով պատգամը: Կը մաղթենք, որ Ս. Մեսրոպ
Մաշտոցի եւ հայ մշակոյթի մեր բոլոր մեծերուն
օրհնութիւնը անպակաս ըլլայ Վարդանին
վրայէն»:
Գինեձօնի աւանդական արարողութիւնը կատարուեցաւ՝ Ս. Թարգմանչաց նուիրուած հոգեպարար շարականի երգեցողութեամբ, Նարեկ Արքեպիսկոպոսի, Տէր Մոմիկ եւ Տէր Մաշտոց

քահանայ Հայրերու կողմէ, մասնակցութեամբ
Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի եւ գիրքի հեղինակ
Տիար Վարդան Թաշճեանի:
Ի վերջոյ, խօսք առաւ հեղինակը՝ բազմամեայ
կրթական մշակ, Նարեկ վարժարաններու երբեմնի վաստակաշատ տնօրէն, արուեստագէտ Պրն.
Վարդան Թաշճեան, որ իր շնորհակալութեան
խօսքէն ետք պատկան անձանց, ան յատկապէս
ըսաւ. «Այս գիրքը ինքնակենսագրութիւն մը չէ,
այլ պարզապէս յուշերու շարք մը, ինչպէս կ'ըսէ
խորագիրը: Յուշեր, կեանքի էջեր, դրուագներ
Մելգոնեանէն, Լիբանանէն, Նարեկ վարժարանէն, որոնք կրթական ասպարէզիս երեք կայանները եղան, ինչպէս նաեւ յուշեր՝ գեղարուեստական կեանքէս, որ դեռ կը շարունակէ փայփայել
եւ իմաստաւորել ժամանակս, փառք Աստուծոյ»:
Իր հարուստ կենսագրութեան անդրադառնալով, ան կարեւորութեամբ նշեց. «Սորվեցայ եւ
փորձեցի սորվեցնել որ զուարթամտութիւնը, անկեղծութիւնը, ճշմարտախօսութիւնը, համեստութիւնը, ուղղամտութիւնը, դրական ոգին, արդարադատութիւնը զէնքեր ունենալով՝ կարելի է դիմակայել, յաղթահարել տեսակաւոր դժուարութիւններ, մարտահրաւէրներ, հիասթափութիւններ եւ յուսախաբութիւններ»: Ան սրտանց մաղթեց որ այս գիրքը հասնի մանաւանդ մեր երիտասարդութեան, անոնց մօտ արթնցնէ մարդասիրական ոգի, աննիւթական եւ աննախանձ
նկարագրի ընկալումով, ըլլայ բարոյական ոգիի
զարթնում մը, կամքի եւ վճռակամութեան պոռթկում մը: Եւ աւելցուց. «Կը մաղթեմ որ մեծ մասամբ զուարթութիւն հրամցնող գրքիս այս գրութիւններէն առթուած ժպիտը անթառամ կը մնայ
բոլորիդ դէմքին վրայ, ձեր եւս յուշերու շարքին
մէջ»: Հուսկ, ան իր վերջին շնորհակալութեան
խօսքն ուղղեց բոլոր այն հոգիներուն, որոնք
կային ու ա՛լ չկան... եւ յուզումով աւելցուց. «Այս
գիրքը իմ երախտագիտութիւնս թող ըլլայ, իրենց
յիշատակը անթառամ պահող եւ զիրենք վերըստին կեանքի կոչող տուրք մը, յարգանքի եւ սիրոյ
ծաղկեփունջ մը»:
Հեղինակը իր գեղեցիկ ձեռագիրով մակագրեց
վաճառուած բոլոր գիրքերը, որոնց հասոյթը ամբողջութեամբ պիտի յատկացուի Նարեկ վարժարաններու կարիքաւոր աշակերտներու
ֆոնտին:
«Նշենիներ Յուշերու Շարքէն» գիրքի լոյս ընծայման առթիւ, սրտանց կը շնորհաւորենք հեղինակը՝ Վարդան Թաշճեանը, իրեն մաղթելով
ստեղծագործական անմար եռանդ ու կորով,
գրական-գեղարուեստական նոր երկերու մտայըղացում եւ լոյսին ընծայում եւ նորանոր յաջողութիւններ:

Երան Գույումճեան
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«Նշենիներ Յուշերու Շարքէն» հատորի շնորհահանդէսը տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի 4 Նոյեմբեր, 2015-ին, կ.ե. ժամը 7:00-ին, Առաջնորդարանի «Վահրամ Իւթիւճեան» սրահին մէջ, հովանաւորութեամբ Թեմիս Կաթ. Փոխ. Գերաշնորհ Տէր
Նարեկ Արք. Ալեմեզեանի եւ նախագահութեամբ
կիպրահայ համայնքի Պետ. Ներկ. Տիար Վարդգէս Մահտեսեանի, ներկայութեամբ ազգայիներեսփոխանական, վարչական, կրթական եւ այլ
մարմինները ներկայացնող ազգայիններէ, մամլոյ ներկայացուցիչներէ եւ գրասէր հոծ
հասարակութեան մը:
Իր բացման խօսքին մէջ, գիրքի հրատարակիչ
Պրն. Եղիա Գայայեան անդրադարձաւ հայ գիրքի
անցած երկար եւ փոթորկալից ճանապարհին,
ձեռագիր մատեաններու ստեղծումէն մինչեւ ներկայիս գիրքերու հրատարակութիւնը: «Հետեւո-

Նարեկ Վարժարանի Ծնողական Միութեան վարչութեան կազմակերպութեամբ, Նոյեմբեր 18-ին վարժարանի նախասրահին մէջ տեղի ունեցաւ մանկական գիրքերու ցուցահանդէս մը, որ մեծ խանդավառութիւն ստեղծեց աշակերտներուն եւ ծնողներուն
մօտ: Դաստիարակչական ու հետաքրքրական այս նախաձեռնութիւնը մեծապէս գնահատուեցաւ բոլորին կողմէ:

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ԿԻՊՐԱՀԱՅ
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ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ՍՐԲԱՆԿԱՐԻ ՕԾՈՒՄ

Կիրակի Դեկտեմբեր 20-ին, Նիկոսիոյ Սուրբ
Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ մատուցուած Սուրբ
Պատարագի ընթացքին, Տէր Նարեկ Արքեպիսկոպոս օծեց Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակներու Սրբանկարը, որ զետեղուեցաւ նոյն
եկեղեցւոյ մէջ, ի յիշատակ հանգուցեալ Մանուէլ
Գույումճեանին։
Սրբանկարի նուիրատուն Մանուէլ Գույումճեանի ընտանիքն է։

ՍՈՒՐԲ ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ
ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆ
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Իր քարոզի ընթացքին, Սրբազան Հայրը գնահատական խօսք ըրաւ Տէր Հօր, եկեղեցւոյ պատկան մարմիններուն եւ լառնաքաբնակ՝ ներկայ
հաւատացեալներուն նկատմամբ, որոնք հետամուտ են եկեղեցւոյ պայծառութեան համար եւ
շնորհաւորեց ծուխի բոլոր սարկաւագները,
իրենց տօնին առթիւ։
Այս առիթով, Սրբազան Հայրը օծեց նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակաց սըրբանկարը, նուիրուած Լառնագայի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցիին, Տիկին Էվէլինա Անտոնեանցի
կողմէ, ի յիշատակ, իր ամուսնոյն՝ Ռոպերթ Անտոնեանցին։ Տէր Նարեկ արքեպիսկոպոս օրհնեց նաեւ եկեղեցւոյ նորաշէն գրասենեակը։

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԻՒՆ
Ուրբաթ Դեկտեմբեր 25-ին, առաւօտեան ժամը
9.30-ին, կիպրահայոց Թեմի Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Տէր Նարեկ Արքեպիսկոպոս հանդիսապետեց մատաղի օրհնութեան եւ փոխանցեց
օրուայ քարոզը, Լառնագայի Սուրբ Ստեփանոս
եկեղեցւոյ անուանակոչութեան առթիւ, իր կողքին ունենալով Լառնագայի Հոգեւոր Հովիւ Տէր
Մաշտոց Աշգարեանը։

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ ՀԱՅՈՑ ԿԻՊՐՈՍԻ
ARMENIAN PRELATURE OF CYPRUS
ΑΡΜΕΝΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΠΡΟΥ

ՆՈՐ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Ուրախութեամբ կը յայտնենք, թէ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետ, իր 18 Դեկտեմբեր 2015 թուակիր եւ 147/15 թուահամար նամակով վաւերացուց Չորեքշաբթի, 16 Դեկտեմբեր 2015-ին, Կիպրոսի Հայոց Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոսի նախագահութեամբ Երեսփոխանական Ժողովի միաձայնութեամբ ընտրած Կրօնական Ժողովն ու Ազգային Վարչութիւնը։

Դեկտեմբեր 8-ին, Ազգային Առաջնորդարանը
յայտարարութիւն մը հրապարակեց, ըստ որուն,
կիպրահայ ազգային Արիս Իւթիւճեան, իր ձեռամբ կառուցած է տախտակէ երես մը, փորագրուած Հայկական խաչով եւ նուիրած է զայն
Նիկոսիոյ գրաւեալ բաժնի՝ Վիքթորիա Փողոցին
վրայ գտնուող Սուրբ Աստուածածին հին եկեղեցիի խորանին վրայ գործածելու համար։
«Արձագանգ»ի խմբագրութիւնը կը գնահատէ
պարոն Արիս Իւթիւճեանի՝ այս իմաստալից եւ
անձնուէր ժեստը եւ կը յուսայ, որ ան լաւ օրինակ
կը դառնայ մեր համայնքի հաւատացեալ ժողովուրդին, որ այսպիսի քայլերով տէր կանգնի մեր
թրքագրաւեալ՝ ազգապատկան կալուածներուն։

ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԿԱԶՄԸ

Կրօնական Ժողով
Արժ. Տ. Մաշտոց Քհնյ. Աշգարեան (Ատենապետ)
Անդրանիկ Սրկ. Աշճեան (Ատենադպիր)
Արժ. Տ. Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեան (Անդամ)
Սեպուհ Սրկ. Դաւիթեան (Անդամ)
Յակոբ Սրկ. Պոհտճէլեան (Անդամ)
Երկուշաբթի, 4 Յունուար 2016-ին, նորընտիր Ազգային Վարչութիւնը շրջանաւարտ Ազգային Վարչութեան հետ գումարեց փոխանցման ժողովը՝ ի ներկայութեան Երեսփոխանական Ժողովի դիւանին։ Ապա, առանձին ժողով գումարելով՝ ընտրեց իր դիւանը։
Ազգային Վարչութիւն
Տիար Բարսեղ Զարդարեան (Ատենապետ)
Տիար Նարեկ Դաւիթեան (Ատենադպիր)
Տիար Գրիգոր Կարապետեան (Գանձապահ)
Տիար Միսաք Գույումճեան (Անդամ)
Տիկին Նայիրի Տէր Առաքելեան-Մըրհէճ (Անդամ)
Տիար Վիգէն Սարգիսեան (Անդամ)
Տիկին Թալին Սերոբեան (Անդամ)
Կը գնահատենք շրջանաւարտ Ազգային Վարչութեան ծառայութիւնը եւ բեղուն ծառայութիւն կը մաղթենք նորընտիր Կրօնական Ժողովին ու Ազգային Վարչութեան։

13 Յունուար 2016

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Նարեկ Արքեպիսկոպոսի աջին ու ձախին՝ Բարսեղ Զարդարեան (Ատենապետ) եւ Նարեկ Դաւիթեան(Ատենադըպիր). ոտքի, ձախէն աջ՝ Վիգէն Սարգիսեան,
Թալին Սերոբեան, Գրիգոր Կարապետեան, Նայիրի Տէր Առաքելեան-Մըրհէճ եւ Միսաք Գույումճեան:

22 ԿԻՊՐԱՀԱՅ

ՆՈՅ.-ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2015 ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԻՊՐՈՍԻ «ՕՇԱԿԱՆ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ
ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՆԵՐԸ,
ԶԱՆՈՆՔ ՎԵՐԱԾԵԼՈՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՆԵՐՈՒ

ÜàôÆð²îàôàôÂÆôÜ
ԱՐՁԱԳԱՆԳ-ԻՆ

Ողբ. Լուիզ Չերչեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի
Սոմաքեան Ընտանիք
Ալիս Աւետիսեան

Ողբ. Հայկ Կէօչերեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի
Սեպուհ, Վիքի Արմենակեան

€20
20

€50

Ողբ. Պետրոս Գարակիւլլէյեանի մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի
Ալիս Աւետիսեան

€20

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ԻՆ

Ողբ. Յակոբ Տուտաքեանի մահուան առթիւ
փոխան ծաղկեպսակի
Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան

Նոյեմբեր 18-ին տեղի ունեցաւ 2015-16 տարեշըրջանի առաջին մշակութային երեկոն, կազմակերպուած Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղի վարչութեան կողմէ: Յայտագիրը կը բաղկանար երեք բաժիններէ՝ Գրական, Երաժշտական
եւ Գեղանկարչական:
Վարչութեան ատենապետ Արթօ Դաւիթեան
ողջոյնի խօսքէն ետք սկսաւ երեկոյի գրական
բաժինը, նուիրուած Վազգէն Շուշանեանի:
Յասմիկ Լիպարիտեան-Գույումճեան հակիրճ կերպով ներկայացուց եղերաբախտ գրագէտի կեանքը եւ գործերը, որմէ ետք անոր գործերէն ընթերցումներ կատարեցին Լորա Մկրտիչեան, Շուշիկ
Պաքալեան եւ Արթօ Դաւիթեան:
Երաժշտական բաժինով, Մարինէ Մանուշեան
ներկայացուց Կոմիտաս վարդապետի կեանքն
ու գործը: Կոմիտասի մասին հետաքրքրական

կտոր մը կարդաց նաեւ փոքրիկն Արազ Մանուշեան, արժանանալով ներկաներու գնահատանքին: Ապա, շնորհալի երգչուհի Տիկին Զառա
Բարխուդարեան դաշնակի ընկերակցութեամբ
ներկայացուց Կոմիտասէն հինգ կտոր՝ «Մաղթերգ Հայրապետական», «Չինար ես», «ՔելերՑոլեր», «Տըլէ Եաման» եւ «Շողեր Ջան» երգերը:
Իսկ վերջին բաժինով, բազմատաղանդ արւեստագէտ ու մանկավարժ Վարդան Թաշճեան
ներկայացուց Մարտիրոս Սարեանի կեանքն ու
գործը, որմէ ետք ան ցուցադրեց Սարեանի գործերուն սահիկները, հետաքրքրական բացատրութիւններ տալով իւրաքանչիւրի մասին:
Մշակութային երեկոն ամբողջացաւ գինիի եւ
թեթեւ ուտելիքի սպասարկութեամբ, որմէ ետք
ներկաները հրաժեշտ առին, գեղեցիկ ու ջերմ
երեկոյ մը վայելելած ըլլալու գոհունակութեամբ:

ՀՕՄ-Ի ԿԻՊՐՈՍԻ «ՍՕՍԷ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
ՀՕՄ-Ի ՀԻՒՐՆ ԷՐ
ՏՈՔԹ. ՎԱՀԱԳՆ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆԸ

ԿԱՂԱՆԴԻ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

€20

úð²îºîð
16 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 20:00
Մարզիկներու պարգեւատրումի երեկոյ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ
ՀՄԸՄ–Հայ Երիտասարդաց Միութիւն
17 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 20:00
Մշակութային երեկոյ, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ
21 ՓԵՏՐՈՒԱՐ
ՀՕՄ-ի Հոգեհանգիստ եւ այցելութիւն
“Գալայճեան” Հանգստեան Տուն
ՀՕՄ-ի “Սօսէ” Մասնաճիւղ
06 ՄԱՐՏ
Միջինքի աւանդական ճաշկերոյթ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ
ՀՕՄ-ի “Սօսէ” Մասնաճիւղ
16 ՄԱՐՏ
Մշակութային երեկոյ, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ
19 ՄԱՐՏ
Զատիկի թէյասեղան
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ
ՀՕՄ-ի “Սօսէ” Մասնաճիւղ
02 ԱՊՐԻԼ
Տարեկան Համերգ Սուրբ Աստուածածին
Եկեղեցւոյ երգչախումբի
7 ՄԱՅԻՍ
“Սիփան” եւ “Նանօր” պարախումբերու ելոյթ
Ստրովոլոսի Քաղ. Հանդիսասրահ
Համազգայինի “Օշական” Մասնաճիւղ

«Սօսէ» Մասնաճիւղին 11 Նոյեմբերի Անդամական Ժողովէն ետք, ՀՕՄ-ի հիւրն էր երիտասարդ
բժիշկ Վահագն Գազանճեանը, որ խօսեցաւ ընկերուհիները հետաքրքրող առողջապահական զանազան նիւթերու մասին, պատասխանելով անոնց բազմաթիւ հարցումներուն:
Վարչութեան ատենապետ ընկհ. Վերա Դաւիթեան ներկայ ընկերուհիներուն անունով շնորհակալութիւն յայտնեց Տոքթ. Վահագն Գազանճեանին մաղթելով, որ ապագային դարձեալ առիթը կ՛ունենան զինք մտիկ ընելու:
Իսկ 21 Դեկտեմբերի Անդամական ժողովէն
ետք տեղի ունեցաւ ընկերական խրախճանք:

որուն արդիւնքը՝ հայկական կերակրատեսակներու ընտիր եւ ճոխ մատուցում մը, կիպրահաՀՕՄ-ի «Սօսէ Մասնաճիւղի աւանդական Կա- յութիւնը վայելեց տօնավաճառին առիթով:
ղանդի Տօնավաճառը այս տարի տեղի ունեցաւ
Դեկտեմբերի 20-ին եւ հակառակ տօնական օրերու եռուզերին ու մարդոց զբաղուածութեան, բաւական լաւ նիւթական հասոյթ բերաւ միութեան:
Դեկտեմբերի սկիզբէն արդէն ՀՕՄ-ի ընկերուհիները լծուած էին տենդագին աշխատանքի,

Կէսօրէ ետք ժամը 2:30-ին ելոյթ ունեցաւ Ս.
Աստուածածին Եկեղեցիի կրտսեր երգչախումբը,
որ Վիքի Գույումճեանի ղեկավարութեամբ եւ Նառա Սարտարեանի ընկերակցութեամբ կաղանդի
անուշ մթնոլորտ մը ստեղծեցին ներկաներուն
համար:

ԱՐՁԱԳԱՆԳ
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Շար. Էջ 15-էն 125 Տարիների ...
Եւ այսուհանդերձ, պետականութիւն հիմնելով
անգամ, մեր ժողովուրդը իր ընկերային հարցերի
բարելաւումից սկսած մինչեւ ազգային պահանջների լուծումը մինչեւ օրս էլ այս կուսակցութիւնից է սպասում: Ժողովրդի յոյսի կրողն ու իրականացնողը կրկին մնում է
այս կուսակցութիւնը:
Գաղտնիք չէ, որ այս
կուսակցութեան անբաժան
ճիւղի` Հայ դատի տարած
աշխատանքի շնորհիւ, աշխարհով մէկ նոր թափ
առաւ Հայոց ցեղասպանութեան իրողութիւնն ու ճանաչումը: Ողջ Եւրոպայով
մէկ մարդկային իրաւունքների ամպիոններից սկսած,
մինչեւ գերագոյն դատարաններում ու խորհըրդարաններում են այլեւս քննարկւում այդ հարցը,
տարբեր երկրներում բացւում են թաքցուած պետական արխիւները` նոր լոյս սփռելով կատարւած ոճրի` Հայոց ցեղասպանութեան տարողութեան վրայ:
Գաղտնիք չէ նաեւ, որ այս կուսակցութեան
ջանքերով կանխուեց հայ-թուրքական դաւադիր
համաձայնագիրը: Այս կուսակցութիւնը ողջ
սփիւռքը միահամուռ ոտքի հանեց իր կտրական
ՈՉ-ը ասելու մեր կառավարութեան, մեր
ազգային իրաւունքները առուծախի ենթարկելու,
սերունդների իրաւունքները ոտնակոխելու նրա
քաղաքականութեանը:
Այսօր արդէն իրեն արժեզրկած ազգերի աշխարհայնացումը ստիպում է մեծ պետութիւններին այլ միջոցների դիմել: Ազգայինը եւ տարածքայինը ոտնատակ արուած նախկին մտայնութիւնը այլեւս այլ փուլի մէջ է: Իրար ետեւից
քարտէզային նոր բաժանումների ենթարկուող
ժողովուրդները դանդաղօրէն արթնանում, փորձում են տէր կանգնել իրենց ազգայինին, իրենց
իրաւունքներին ու երկրին, աշխարհը դէպի մի
նոր ձեւաւորման է գնում:
Մեր ժողովուրդը այս կուսակցութեան շնորհիւ
արդէն յաղթահարել է այդ ճանապարհը, սակայն
դեռ չի ամբողջացրել իր առջեւ դրուած խնդիրները` մեր պահանջատիրութիւնից սկսած մինչեւ
ամբողջական Արցախի լիիրաւ խաղաղ կեցութիւնը, մեր սահմանների վերջնական վերականգնումը, ողջ ժողովրդի արժանավայել եւ
ապահով կեցութիւնը, գալիք սերունդների հայապահպանումը:
Աւելի քան երբեւէ, այսօր անհրաժեշտ է այս
կուսակցութեան առաջատար գործունէութիւնը,
քանի որ բոլոր ժամանակներում, իր երկարակեաց կեանքի ընթացքում Դաշնակցութիւնը
միշտ իր ժողովրդին մղել է առաջ, նոր աւիշ ներարկել նրա յոգնած արիւնին, ոտքի հանել նրան
ճակատագրական պահերին եւ պայքարի
մղել: Թէեւ միշտ էլ մտրակուել, հարուածուել,
խստօրէն քննադատուել, նոյնիսկ մեղադրուել է:
Մինչեւ օրս էլ մեր կառավարութեան իւրաքանչիւր բացթողման համար մենք մեղադրում
ենք այս կուսակցութեանը` մոռանալով, որ նա
կառավարութիւն չէ: Խստագոյն քննադատութեան ենք ենթարկում նրա այսօրուայ ղեկավարներին, որ յստակ չեն իրենց գործունէութեան
մէջ, որ յապաղում են իրենց որոշումներում,
անձնական շահերով են տարուած, որ կորցնում
են ժողովրդի նախկին նուիրեալ հաւատը, որ աստիճանաբար նուազում է նրա հետեւորդների
թիւը, եւ այլն, մոռանալով, որ կուսակցութեան
ղեկավարների թուլութիւնը չի կարելի շփոթել
այս կուսակցութեան խստագոյն օրէնքների հետ,
որը միակամ ժողովրդին ծառայելու գործում չի
կարող շեղուել իր ուղուց:
Չմոռանանք, որ այսօր էլ Միջին Արեւելքի
արիւնալի իրարանցումում այս կուսակցութեան
աչալուրջ, անձնուէր հսկողութեամբ է մեր ժողովուրդը պաշտպանւում, ինչպէս պաշտպանուեցին ու յաղթահարեցին Լիբանանի երկարատեւ
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հիւծող պատերազմը:
Այս կուսակցութեան աշխատանքի շնորհիւ իրենց արմատների վերադարձին են տենչում
ջարդի պատճառով կրօնափոխուած հայութեան
արթ-նացող հսկայական հատուածն այսօր:
ՀՅԴ առողջ երթը դեռ օդ ու ջրի պէս անհրաժեշտ է սփիւռքին, նոյնքան անհրաժեշտ է հայրենիքին իր աչալուրջ հսկողութեամբ` հետեւելու մեր կառավարութեան պետականութիւնը
ազգայինից չշեղելու, ժողովրդի
եւ սերունդների իրաւունքները
չոտնակոխելու, համայն հայութեան միահաւասար ընդունելու
եւ տէր կանգնելու նրա ճակատագրին աշխարհի բոլոր անկիւններում: Անհրաժեշտ է յատկապէս Արցախի ամբողջականութիւնն ու խաղաղութիւնը
ապահովելու ու պահպանելուն, Միջին Արեւելքի
եւ ընդհանրապէս որեւէ տեղ մեր վտանգուած
ժողովրդին պաշտպանելու:
Այս օրերին աշխարհասփիւռ հայութիւնը սիրով ու նուիրումով է նշում այս կուսակցութեան
125-ամեայ գործունէութիւնը, խորին ակնածանքով խոնարհւում նրա նուիրագործուած

Շար. Էջ 17-էն Դաշնակցականի ...
Սիրելի հայրենակիցներ,
Խօսքիս այս մասում առնաձնայատուկ ցանկանում եմ դիմել ձեզ, այսօր Հայաստանն ու Արցախը առաւել քան երբեւէ ձեր աջակցութեան,
օգնութեան եւ որ ամենակարեւորն է ներկայութեան կարիքն ունեն, ներկայութիւն ոչ միայն
հոգեւոր, այլեւ գործուն ու ֆիզիկական: Իզուր չէ,
որ ՀՅԴ ամենագործուն եւ դեռեւս ակտուալ կարգախօսներից է «ԴԵՊԻ ԵՐԿԻՐ» տեսալականկարգախօսը, մեր հայրենակիցները, որոնք ապրում են Հայաստանում ու Արցախում ձեր կարիքն
ունեն՝ ձեր արհեստին ու արուեստին տիրապետելու փորձին, ձեր առեւտրային հմտութիւնների,
ձեր միջազգային կապերի, ձեր բանիմացութեան ու կրթութեան, ձեր հայրենիքը սիրելուն ու նըւիրւելուն:
Այնպէս
որ, հայրենիքը սպասում է ձեզ, իսկ հայրենասիրութիւնը
շատ կոնկրետ է եւ
նախ եւ առաջ գործ:
Արցախում արդէն մշակում ենք կոնկրետ
ծրագրեր, հնարաւորութիւն ընձեռնելով արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցներին չբնակուելով
Արցախում, մասնակցեն Արցախի հզօրացման
գործին, ոչ միայն նուիրատւութեամբ, այլեւ գործարարութեամբ:
Հարգելի հայրենակիցներ,
ՀՅԴ 32-րդ Ընդհանուր ժողովը վերահաստատել է իր դերակատարումն Արցախի Հանրապետութեան ազգային, քաղաքական եւ հասարակական կեանքում՝ հաստատելով, որ.
– շարունակելու է ԼՂՀ միջազգային ճանաչման խնդրի հետապնդումը,
– համախմբելու է համայն հայութեան ներուժը Արցախեան հիմնախնդիրը ազգային-ազատագրական եւ ինքնորոշման պայքարի դաշտում
պահելու համար,
– հետամուտ է լինելու ՀՀ-ի եւ ԼՂՀ-ի միջեւ
ռազմաքաղաքական դաշինքի կնքմանը,
– գերակայ խնդիր է համարելու համահայկական ճիգերով ԼՂՀ վերաբնակեցումը եւ բնակչութեան էական աճը,
– ապահովելու է Դաշնակցութեան ներդրումը
ԼՂՀ տնտեսական եւ սոցիալական զարգացման
միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ ռազամավարական ծրագրերի մշակման եւ իրագործման
գործընթացներում,
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հարուստ պատմութեան իւրաքանչիւր էջի
յիշատակի առ-ջեւ:
Այս կուսակցութիւնը իր բազմավաստակ ծանրաբեռ հարստութեամբ, անշուշտ, կարիքը չունի
փառաբանման, յատկապէս` գովերգումների:
Սակայն իր տարած գործունէութեան տարողութիւնը, անմնացորդ իր ժողովրդին ծառայելը,
նրա ճակատագրին ու դատին մասնակից լինելը,
նրա չաւարտուած դատը յամառօրէն իր աւարտին հասցնելու անկոտրում պայքարը պարտադրում են իւրաքանչիւր հայի, անկախ կուսակցական պատկանելիութեան եւ հաւատքի,
ուսումնասիրել այս կուսակցութեան պատմութիւնը, որը նաեւ իր ժողովրդի պատմութիւնն է,
խոնարհուել նրա վաստակի առջեւ, նրա գործի
հաւատով իրենց կեանքը զոհաբերած մեր հերոսների յիշատակի առջեւ, յարգել ու պահպանել
մեր պատմութեան մէջ ներդրած նրա անմնացորդ նուիրումը:
Ես ինձ երջանիկ եմ համարում, որ հաւատաւորն եմ այս կուսակցութեան, իմ աննշան մասնակցութեամբ օգնում եմ նրա հայազարգացման
ու պահպանման երթին, մեր պահանջատիրութեան հասնելու նրա հիմք դրած գործին:
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– սատար է լինելու Արցախի իշխանութեան՝
Արցախի կրթական, մշակութային, առեւտրային
ներկայացուցչութիւններ բարեկամ երկրներում
հիմնելու նախաձեռնութեանը:
Ինչպես գիտէք, վերջերս Արցախում խորհըրդարանական ընտրություններ էին, որի արդիւնքում վերահաստատուեց, որ Դաշնակցութիւնն
Արցախում ունի գաղափարակիրների հոծ զանգըւած՝ ՀՅԴ-ն Արցախում երկրորդ քաղաքական
ուժն է, որի էլ աւելի կայացման ու հզօրացման
դերում գործ ունի արդեն ՀՅԴ համահայկական
կառոյցը, գործ ունեք դուք սիրելի ընկերներ,
գործ ունենք բոլորս:
ՀՅԴ Արցախի «Ապառաժ»-ի կառոյցը ժողովըրդական հանդիպումներում բարձրաձայնել ու
բարձրաձայնում է, որ ՀՅԴ-ն ԱՄՆ-ում, Արգենտինայում, Կանադայում, Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւնում,
Լիբանանում,
Քուէյթում,
Աւստրալիայում,
Ֆրանսիայում,
Մեծ
Բրիտանիայում
եւ
աւելի քան 30 երկիրներում գործելու է
յանուն Արցախի հզօրացման՝ իր շուրջը համախմբելով աշխարհասփիւռ հայութեանը:
Ամփոփելով խօսքս՝ կցանկանայի նշել, որ
մենք կարող ենք ակնկալել, որ ազգը երբեւէ կը
հասնի այն գիտակցութեանը, թէ Դաշնակցութիւնը պատմական ազդակ է հայ իրականութեան մէջ եւ իր գիտակցութեան չափով նիւթապէս կը նպաստի ՀՅԴ գոյութեանը եւ գործին:
ՀՅԴ-ն աւանդապահ կուսակցութիւն է եւ այդ
աւանդութեան մէջ է իր միութեան եւ նոյնութեան գաղտնիքը: Նա այնքան անփոփոխ չի
մնում, որ հնանայ ու անպէտքանայ հանրային
կեանքի ղեկավարութեան համար, բայց նաեւ
այնքան չի փոխւում, որ դառնայ յեղյեղուկ: Նա
իր բնոյթով մնում է նոյնը, բայց հարմարւում է
կեանքին:
Սիրելի հայրենակիցներ, կրկին շնորհաւորում
եմ բոլորիս ՀՅԴ 125-ամեակի կապակցութեամբ,
մենք կը բոլորենք բազում ամեակներ յանուն
Ազատ, Անկախ, Միացեալ Հայաստանի:
Փառք նրանց ովքեր 125 պատասխանատու
տարիներ ապրել են այս տեսլականով, հազար
փառք նրանց ովքեր իրենց կեանքը Հայաստանում, Արցախում եւ Սփիւռքում այսուհետ կը կառուցեն յանուն Ազատ, Անկախ, Միացեալ Հայաստանի:
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ՎԻՃԱԿԱԽԱՂ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 2015-ի վիճակահանութիւնը տեղի ունեցաւ Դեկտեմբեր 28-ին եւ Կիպրոսի մէջ ծախուած
հետեւեալ երկու տոմսերը շահած են նուէրներ.

54-010433
Շահած է “Խնձորեստ Վարանդա” գորգ, 458.000 դր. արժէքով

54-010382
Շահած է “Սարդոստայն” գորգ, 157.000 դր. արժէքով

Նուէրները ստանալու մասին տեղեկութիւններու համար դիմել
ընկ. Սարհատ Տեմիրճեանին, հեռ. 95 119510:

"With the People, For the People"
ARMENIAN RELIEF SOCIETY

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Համազգայինի Կիպրոսի “Օշական” Մասնաճիւղի վարչութիւնը կը յայտարարէ, թէ “Դիմակ” Թատերախումբի
ԿՌՈՒՆԿԸ ԿԸ ԿԱՆՉԷ բեմադրութիւնը որ ծրագրուած էր ներկայացնել Ապրիլ 16-ին, յետաձգուած է կամքէ անկած պատճառներով:

As we embark on another year ahead, we give thanks for all your efforts to
make a difference in the lives of children, elderly, and families in need. Your
efforts to alleviate suffering, provide opportunities to learn and most importantly to give hope for those who need to have hope for better days
makes all of us feel very grateful.
We are appreciative that you:
 Helped us establish kindergartens for children in Artsakh and Bulgaria.
 Donated to schools and camps where children learn the Armenian language and culture.
 Provided scholarships for the youth all over the world.
 Supported the establishment and operation of youth centers in Javakhk.
 Provided aid and assistance to Syrian-Armenian families.
 Provided health care and social services at clinics and centers.
 Provided helping hand for orphans and the elderly.
 Passed on Armenian embroidery and other handicrafts to the new generation.
 Trained new generations of volunteers to serve society and the ARS.
 Served on committees or executive boards at any level.
 Remembered those who spent a lifetime supporting the ARS.
 Remembered the ARS in your investment accounts and wills.
 Donated to support numerous ARS programs in 26 countries.
We have so much to be thankful for despite the everyday challenges

Merry Christmas and Happy New Year!
Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ
Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ,
Ձեզի Մեզի Մեծ Աւետիս

ARMENIAN RELIEF SOCIETY, INC.
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