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Ապրիլ 2ին, Հայաստանի մէջ տեղի պիտի ունենան խորհրդարանական նոր ընտրութիւններ։
Նոր սահմանադրութեան որդեգրումէն ետք, սա առաջին քուէարկութիւնն է, որ ընտրուողներուն
աննախընթաց իշխանութիւն պիտի տայ։ Միւս կողմէ, քուէարկութիւնը պիտի կայանայ համաձայն նոր
ընտրական օրէնքին, որ որդեգրուեցաւ մասնակից կուսակցութիւններուն եւ հոսանքներու
մեծամասնութեան կողմէ։
Գործընթացը, որ պիտի վճռէ ընտրութիւններուն
Ե) Հետեւաբար, ընդդիմութիւնը իրաւասութիւնը
արդիւնքները, հետեւեալն է.
պիտի ունենայ կառավարութիւնը հաշուետուութեան
Ա) Յառաջիկայ նախագահական ընտրութենէն կանչելու բոլոր հիմնական հարցերու կապակցուետք, 2018-ին, նախագահի պաշտօնը պիտի վերած- թեամբ, բան մը, որ ներկայիս գործող համակարգէն
ւի զուտ արարողակարգայինի՝ ի դէմս ներկայ դրու- ներս չկայ (այսինքն՝ նուազագոյնը մէկ երրորդ ներթեան, ուր շատ լայն գործադիր իրաւասութիւններ կայութիւն, Ազգային Ժողովի քուէներու միայն 25 տոտրուած են նախագահին (ներառեալ ամբողջական կոսով վերահսկողական կամ ժամանակաւոր յանձհակակշիռ պաշտպանութեան եւ արտաքին քաղա- նաժողովներ կազմելու ու ատոնց մաս կազմելու
իրաւասութիւնը)։
քականութեան բնագաւառներէն ներս)։
Բ) Հետեւաբար, Ազգային ժողովը, որ պիտի ընտըրուի յառաջիկայ Ապրիլին, պիտի հանդիսանայ
երկրի գլխաւոր օրէնսդիր ուժը։ Ան պիտի առաջարկէ
վարչապետ մը, որ նախագահին կողմէ նշանակուելէն ետք, պիտի կազմէ կառավարութիւնը, որուն անդամները այլեւս չեն կրնար մաս կազմել ԱԺ-ին։
Խորհրդարանը բարձրագոյն մարմինը պիտի ըլլայ,
որմէ պիտի բխի երկրին իշխանութիւնը։

ԿԻՊՐՈՍԻ ԹԵՄԻՆ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱՆՈՐԴԸ՝

Գ) Այն կուսակցութիւնը, դաշինքը, կամ համախոհութիւնը (կոալիցիա), որ մեծամասնութիւն կ’ունենայ Ազգային Ժողովէն ներս, պիտի կազմէ կառավարութիւնը։ Խաղաղութեան օրերուն, կառավարութիւնը, իբրեւ հաւաքական մարմին, պիտի վարէ երկրին
գործերը, մինչ պատերազմի պարագային, վարչապետը պիտի ստանձնէ զինեալ ուժերու գերագոյն
հրամանատարի պատասխանատուութիւնը։
Դ) 101 պատգամաւորներէ բաղկացած Ազգային
Ժողովի մնացեալ կուսակցութիւնները կամ դաշինքները պիտի կազմեն խորհրդարանական ընդդիմութիւնը, նուազագոյնը 33 եւ առաւելագոյնը 46 տոկոսով։ Կուսակցութիւնները ժողովրդային քուէներու 5,
իսկ դաշինքները 7 տոկոսը պէտք է ստանան Ազգային Ժողով մտնելու համար։ Եթէ ընդդիմադիրները
կամ դաշինքները 33 տոկոսը չեն կազմեր Ազգային
Ժողովէն ներս, անոնց պիտի տրամադրուին յաւելեալ
աթոռներ, ինչ որ պատգամաւորներու թիւը 101էն
աւելի պիտի բարձրացնէ։

Տ. ԽՈՐԷՆ ԱՐՔ. ՏՈՂՐԱՄԱՃԵԱՆ
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Զ) Միայն կուսակցութիւններ կամ դաշինքներ
կրնան մասնակցիլ այս ընտրութիւններուն (անհատներ չեն կրնար առաջադրուիլ), եւ ներկայ
կիսանախագահական դրութեան վերացումով,
նոր սահմանադրութիւնը կը ստեղծէ քաղաքական այնպիսի դաշտ մը, ուր կիզակէտը ոչ թէ
անհատներն են, այլ հաւաքական իշխանութիւնը
(կուսակցութիւններ կամ դաշինքներ)։
Է) Նոր որդեգրուելիք օրէնքներով, դատական
իշխանութիւնը գործադիրէն ամբողջութեամբ
անկախ պիտի ըլլայ, երաշխաւորելով պետական
իշխանութեան երեք բնագաւառներու (գործադիր, օրէնսդիր եւ դատական) փոխադարձ հաւասարակշռութիւնն ու հակակշիռը։
Ը) Ընտրական նոր օրէնքին շուրջ բանակցութիւններ տեղի ունեցան եւ համաձայնութիւն գոյացաւ այս ընտրութիւններէն առաջ։ Նոր օրէնքը
կը բացառէ կրկնակի քուէարկութիւնը, կամ նման
զեղծարարութիւններ՝ առաջադրելով տեղադրել
էլեկտրոնիք քուէարկութեան սարքեր եւ ընտրական տեղամասերու մէջ ապահովել վիտէօ նկարահանման եւ ուղիղ սփռումի համակարգ, ինչպէս նաեւ հսկումի աւելի լայն կարելիութիւն,
քան ինչ որ ցարդ գոյութիւն ունէր (ներառեալ՝
քուէարկած անձերու անուանացանկի հրապարակում)։
Թ) Ընտրական նոր օրէնքը գործնականօրէն
չի կրնար (եւ պիտի չկարենայ) առաջքը առնել
ընտրակաշառքի, ինչ որ նախորդ ընտրութիւնները յատկանշած էր։ Հետեւաբար, քուէն գնողին
ու վաճառողին միջեւ համաձայնութիւնը կանխաւ
կրնայ գոյանալ։ Ի հակակշիռ այս կարելիութեան, մասնակից կուսակցութիւնները եւ դաշինքները կոչ կ’ուղղեն քաղաքացիներուն, որ
նման քայլի չդիմեն՝ ի սէր երկրի ապագային ու
իրենց բարօրութեան։

ներառեալ հիմնական թեկնածուներու ցանկը եւ դամներուն թիւը բարձրացնելով 101-էն աւելիի։
մինչեւ 15 անձերէ բաղկացած ցանկ մը՝ ՀայասԹ) Ներկայ ՀՀ Ազգային Ժողովի պատմութեան
տանի 13 ընտրաշրջաններէն իւրաքանչիւրին մէջ առաջին անգամ ըլլալով, ազգային փոքրահամար։
մասնութիւնները ներկայացուած պիտի ըլլան
Բ) Քաղաքացիները պիտի քուէարկեն իրենց (եզիտիներ, ռուսեր, ասորիներ եւ քիւրտեր)։
ապրած շրջանէն ներս։
Ազգային Ժողով մտած ուժերու փոքրամասնաԳ) Երբ մտնեն ընտրական տեղամաս, իրենց կան թեկնածուները (որոնք նշեալ ուժերու թեկպիտի տրուին 9 ընտրաթերթիկներ (իւրաքան- նածուներու ցանկին վրայ են), պիտի ընտրուին
չիւրը մէկ կուսակցութեան կամ դաշինքի անու- իբրեւ ազգային փոքրամասնութիւններու ներկանով) եւ քուէախցիկին մէջ, պիտի զատեն միայն յացուցիչներ։ Նշեալ չորս փոքրամասնութիւնմէկ թերթիկ (մնացեալը պիտի թափեն խցիկի ները աթոռ պիտի ունենան 101-է աւելի հաշուող
աղբամանին մէջ), զայն դնեն յատուկ պահարա- Ազգային Ժողովէն ներս ու անոնց քուէարկելու
նի (ծրար) մէջ։ Այս ձեւով անոնք քուէարկած կ’ըլ- իրաւունքները պիտի սահմանուին ըստ պատլան իրենց նախասիրած կուսակցութեան կամ շաճի։
դաշինքին։
Դ) Այդ նոյն քուէաթերթիկին վրայ պիտի ըլլան նաեւ նոյն այդ ընտրաշրջանէն ներս իրենց
ընտրած ուժին շրջանային թեկնածուները։ Այդ
ցուցակէն եւս պիտի ընտրեն ՄԷԿ անուն։
Ե) Ազգային Ժողով մտնող իւրաքանչիւր կուսակցութեան պատգամաւորներուն կէսը պիտի
ընտրուին հիմնական ցանկէն, իսկ մնացեալը՝
շրջաններու ցանկերէն։ Օրինակի համար, եթէ
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցութիւնը
շահեցաւ 50 աթոռ, ատոնց կէսը պիտի ըլլան
հիմնական ցանկէն, իսկ միւս կէսը՝ շրջաններէն
ներս իրենց առաջադրած ցանկերէն։

Իսկ ինչպէ՞ս պիտի ընտրուին պատգաԶ) Եթէ կուսակցութիւն մը կամ դաշինք մը
մաւորները։
ստանայ քուէներու առնուազն 54 տոկոսը, իրաԱ) Իւրաքանչիւր կուսակցութիւն կամ դաշինք ւունք պիտի ունենայ առանձնաբար կառավաԸնտրական Կեդրոնական Յանձնաժողովին րութիւն կազմելու՝ իր նշանակած վարչապետով։
(ԿԸՅ) մօտ գրանցած է իր բոլոր թեկնածուները. Իսկ եթէ կողմ մը ստանայ ժողովրդային քուէներու 50 տոկոսէն աւելի, բայց նուազ քան 54
տոկոսը, անոր պիտի շնորհուին յաւելեալ աթոռներ, որպէսզի ունենայ Ազգային Ժողովի 54 տոկոսը, ինչ որ պատգամաւորներու թիւը 101-էն
աւելի պիտի բարձրացնէ։

Հրատարակութիւն ՀՅԴ Ազատամարտ
Երիտասարդական Կեդրոնի
Խմբագիր - Դաւիթեան Արթօ
Փոխ Խմբագիր - Այնէճեան Վահան

Աշխատակիցներ - Դաւիթեան Նարեկ,
Ղազարեան Նանօր, Մանուշեան Մարինէ
Էջադրում - Դաւիթեան Արթօ
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Է) Եթէ ոչ մէկ կողմ ստացաւ քուէներու 50 տոկոսէն աւելին, այդ պարագային պիտի բանակցին այլ ուժերու հետ, որպէսզի համախոհական
կառավարութիւն կազմեն։ Այս ձեւի կառավարութիւն մը կրնայ կազմուիլ առաւելագոյնը 3 ուժերու մասնակցութեամբ, պայմանով որ հաւաքաբար 54 տոկոսէն աւելի ունեցած ըլլան։
Ը) Եթէ նման բանակցութիւններէ ետք կարելի
չըլլայ կառավարութիւն կազմել, այդ պարագային ընտրութիւններու երկրորդ փուլ մը տեղի պիտի ունենայ՝ բարձրագոյն երկու տեղերը գրաւած
կուսակցութիւններու կամ դաշինքներու միջեւ։
Մնացեալ կուսակցութիւնները պիտի պահեն Ազգային Ժողովէն ներս իրենց ստացած աթոռները,
բայց ոչ՝ Ազգային Ժողովէն ներս իրենց տոկոսային համեմատութիւնը, որովհետեւ երկրորդ
փուլին յաղթող կողմը պիտի ստանայ աթոռներուն 54 տոկոսը, այս ձեւով Ազգային Ժողովի ան-

Որո՞նք են 9 կուսակցութիւնները կամ
դաշինքները։
1 - իշխող Հանրապետական կուսակցութիւնը (ՀՀԿ)։
2 - Գագիկ Ծառուկեանի դաշինքը, որ կը
գլխաւորուի Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեամբ։
3 – Օհանեան-Յովհաննիսեան-Օսկանեան դաշինքը, որ կը գլխաւորուի նախկին նախարարներ Վարդան Օսկանեանի, Սէյրան Օհանեանի եւ Րաֆֆի Յովհաննիսեանի կողմէ։
4 - Ելք դաշինք, որ կը գլխաւորուի ընդդիմադիր Լուսաւոր Հայաստան կուսակցութեան
պատգամաւորներուն, Քաղաքացիական պայմանագիր եւ Հանրապետութիւն կուսակցութիւններուն կողմէ։
5 - Լեւոն Տէր Պետրոսեանի կողմէ գլխաւորուած դաշինք մը, որ կը բաղկանայ Հ.Ա.Կ.-էն
եւ Ժողովրդական կուսակցութենէն։
6 - Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը։
7 - Վերածնունդ կուսակցութիւնը (նախապէս Օրինաց երկիր)։
8 - Հայաստանի Համայնավար կուսակցութիւնը:
9 - Ազատ Դեմոկրատներ կուսակցութիւնը։

ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2017

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԻՆՈՒԱԾ ՈՒԺԵՐՈՒ
25-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ. ՆԱԽԱԳԱՀ
ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԱՅՑԵԼԱԾ Է
«ԵՌԱԲԼՈՒՐ» ՊԱՆԹԷՈՆ

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
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Նամականիշներու հրապարակման արարոԱԶՐՊԷՅՃԱՆՑԻ ՄԷԿ ԶԻՆՈՒՈՐ
ղութեան մասնակցած են Հայաստանի փոխադԳԵՐԵՎԱՐՈՒԱԾ
րամիջոցներու, կապի եւ տեղեկատուական արհեստագիտութեան նախարար Վահան Մարտիրոսեան, պաշտպանութեան նախարար Վիգէն
Սարգսեան, «Հայփոստ թրասթ մենեճմընթ» ընկերութեան տնօրէն Խուան Փապլօ Գե-չիճեան եւ
Երկրորդ աստիճանի Մարտական խաչի ասպետ,
շարքային զինուոր Նարեկ Մալխասեան:
Նամականիշներէն մէկուն վրայ պատկերուած
են Հայաստանի Հանրապետութեան զինուած
ուժերու զօրքերու որոշ տեսակները եւ զինուած
ուժերու զինանշանը: Երկրորդ նամականիշին
վրայ պատկերուած է հայ զինուորներու շարքը`
ծածանուող եռագոյն դրօշի եւ Հայաստանի զինւած ուժերու զինանշանի համադրութեամբ:
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանուՆամականիշներու ձեւաւորման հեղինակը թեան նախարարութիւնը կը հաղորդէ, որ 1
Հայաստանի զինուած ուժերու կազմաւորման
25-րդ տարեդարձին առիթով նախագահ Սերժ Վահագն Մկրտչեանն է: Անոնք տպագրուած են Փետրուար 2017-ի մօտ ժամը 15:00-ին,
Ֆրանսայի «Քարթոր» տպագրատան մէջ:
հակամարտ զօրքերու շփման գիծի հիւսիսային
Սարգսեան` Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. կաթո(Թալիշ) ուղղութեամբ հակառակորդը, օգտագորղիկոսին, Արցախի Հանրապետութեան նախաՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ. «ՄԵԶԻ ՀԱՄԱՐ ծելով եղանակային մառախլապատ պայմանգահ Բակօ Սահակեանին հետ ու ՀանրապետուՄԱՐՏՈՒՆԱԿ ԲԱՆԱԿԸ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ները, ձեռնարկած է հետախուզական-ներթաթեան բարձրագոյն ղեկավարութեան ուղեկփանցման փորձի:
ցութեամբ 28 Յունուար 2017-ին այցելած են
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹԻՒՆ Է»
Արցախի ուժերը, ժամանակին նկատելով
«Եռաբլուր» զինուորական պանթէոն` յարգանքի
ազերի յատուկ ջոկատայիններու յառաջխաղատուրք մատուցելու իրենց կեանքը հայրենիքի
ցումը, դիմած են կանխարգելիչ գործողութիւնանկախութեան համար զոհաբերած հայորդինեներու եւ կորուստներ պատճառելով ետ շպրտած
րու յիշատակին:
զանոնք: Կազմակերպուած դիմադրական գործոՆոյն առիթով նախագահական նստավայրին
ղութեան շնորհիւ, հայկական ուժերը յաջողած են
մէջ տեղի ունեցաւ պարգեւատրման արարողուգերեվարել ազրպէյճանական բանակի զինուոր,
թիւն, որուն ընթացքին նախագահ Սարգսեան
1995-ի ծնունդ Էլնուր Հուսէյին Զատէն: Ըստ անհայրենիքի սահմանները պաշտպանելու համար
պաշտօն տուեալներու, հակառակորդը ունի նաեւ
ցուցաբերած խիզախութեան, անձնուրաց քաջուառնուազն 1 վիրաւոր:
թեան, անմնացորդ նուիրումի, ինչպէս նաեւ բանակաշինութեան եւ զօրքերու մարտական պատԱՐՑԱԽԻ ԲԱՆԱԿԸ ԿԸ ՁԱԽՈՂԵՑՆԷ
րաստուածութեան գործին մէջ ունեցած աւանդին համար շուրջ 200 զինուորներ եւ ազատաԱԶՐՊԷՅՃԱՆԱԿԱՆ ՅԱՐՁԱԿՄԱՆ
մարտիկներ պարգեւատրած է բարձրագոյն պարՓՈՐՁ ՄԸ
գեւներով ու շքանշաններով, շնորհած է նաեւ
Նախագահ Սերժ Սարգսեան 20 Յունուարին
բարձրագոյն զինուորական կոչումներ:
պաշտպանութեան նախարարութեան Դիլիջանի
Շնորհաւորելէ ետք ներկաները` նախագահը առողջարանին մէջ հանդիպում ունեցած է վերփոխանցած է իր պատգամը, որուն մէջ ըսած է. ջերս զօրացրուած, ծառայութեան ընթացքին
«Հայկական բանակը ստեղծուեցաւ մեր պետա- անձնուիրութեամբ ու խիզախութեամբ ուշադ–
կանութեան վերականգնման զուգընթաց: Սա- րութիւն գրաւած զինուորներուն հետ:
կայն բանակի կազմաւորումը սկսած էր աւելի
Հանդիպումին մասնակցած է նաեւ պաշտպականուխ: Մենք իբրեւ ազգ համախմբուեցանք նութեան նախարար Վիգէն Սարգսեան:
այնպէս, ինչպէս վերջին անգամ համախմբուած
Նախագահը ողջունած է հանդիպման մասէինք Սարդարապատի մէջ: Մեր բանակը ձեւա- նակիցները` շնորհակալութիւն յայտնելով լաւ
ւորուեցաւ կռուի դաշտին մէջ: Իսկ թշնամիին դէմ ծառայութեան համար եւ խօսքը ուղղած է ո՛չ
պատերազմը կը վարէինք բառին բուն իմաստով միայն ներկաներուն, այլ բոլոր զօրացրուած զինմեր տան մէջ:
ւորներուն: Նշելով, որ նախորդ տարի մեր զին«Մեզի պարտադրուած պատերազմը մեր ամ- ւորներուն ծառայութիւնը համընկեցաւ ժամանա25 Փետրուարին` ժամը 3-4-ի մօտ, սահմանաբողջ ժողովուրդը դարձուց բանակ: Այս է իրակա- կաշրջանի մը, երբ Ապրիլին անոնք դիմագրա- գիծի հարաւարեւելեան (Մարտունի) եւ արեւելնութիւնը:
ւեցին հակառակորդին հարուածը եւ պատուա- եան (Ակնայ) ուղղութիւններով հակառակորդը,
«Նախորդ տարուան ապրիլեան իրադարձու- խընդրութեամբ պաշտպանեցին հայրենիքը, նա- օգտագործելով ականազերծման «Տրոպա» հաթիւնները եկան ապացուցելու մեր հակառակորդ- խագահը ընդգծած է, որ զօրացրուելէ ետք եւս մակարգ, ձեռնարկած է յարձակման փորձերու:
ներուն, որ ուժի կիրարկման կամ անոր սպառ- անոնք հայրենիքի զինուորը կը մնան` ո՛ւր եւ ո՛ր
Արցախի պաշտպանութեան բանակի յառանալիքի ճամբան ողբերգական է եւ փակուղային: մարզին մէջ ալ շարունակեն իրենց գործունէ- ջապահ ստորաբաժանումները երկու ուղղութիւնԱյսինքն` ատիկա ճամբայ չէ»:
ութիւնը:
ներով ալ ժամանակին նկատած են ազրպէյճաԱւելի ուշ, նախագահ Սերժ Սարգսեան եւ տի«Բոլոր ժողովուրդներուն ալ պէտք են բանակ- նական յառաջխաղացումը եւ կորուստներ պատկին Ռիթա Սարգսեան Ալ. Սպենդիարեանի ան- ներ, բայց կան դէպքեր, երբ այդ պէտքը կը դառ- ճառելով ետ շպրտած են զանոնք: Բանակի յաւան օփերայի եւ պալէի ազգային ակադեմական նայ անհրաժեշտութիւն: Մեզի համար մարտու- ռաջապահներու հակահարուածին շնորհիւ հաթատրոնին մէջ ներկայ գտնուած են Հայաստանի նակ բանակը կենսական անհրաժեշտութիւն է», կառակորդը տուած է առնուազն երկու սպանՀանրապետութեան զինուած ուժերու կազմաւոր- ըսած է նախագահը:
նըւած, որոնց մարմինները կը գտնուին չէզոք
ման 25-ամեակին նուիրուած տօնական հանդիՀանրապետութեան նախագահը զրոյցին ըն- գօտիին մէջ: Պաշտպանութեան բանակը կոսութեան:
թացքին զինուորներէն լսած է զինք հետաքրքրող րուստներ չէ ունեցած:
հարցումներուն պատասխանները, թէ` զինուորՀայաստանի պաշտպանութեան նախարարուԲԱՆԱԿԻ 25-ԱՄԵԱԿԻՆ
ները ի՞նչ կ՛ուզեն, որ փոխուէր բանակին մէջ, թիւնը հրապարակած է Ազրպէյճանի զինուած ուի՞նչ խնդիրներ ունին, ի՞նչ տուած է բանակին ժերու յարձակման փորձին տեսագրութիւնը:
ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ 2 ՆԱՄԱԿԱՆԻՇ
մէջ ծառայութիւնը հայրենիքին առջեւ իրենց
Ըստ Արծրուն Յովհաննիսեանին, տեսագրուպարտքը կատարած զինուորներուն, ո՞վ է ամէ- թեան մէջ երեւցող առաջին օղակը կը մատնանշէ
նէն յիշուած հրամանատարն ու ինչո՞ւ, զինուոր- «Տրոպա» ականազերծող համակարգի արձաներուն ստացած գիտելիքները բաւարա՞ր էին կումը: Երկրորդին մէջ կ՛երեւի ատոր արձակումարտական գործողութիւններուն արդիւնաւէտ մէն ետք յառաջացած փոշին, ինչպէս նաեւ հայմասնակցելու համար:
կական կողմին պատասխան կրակը: Երրորդ
Հանդիպումին լոյսին տակ նախագահը պատկերին մէջ` ազրպէյճանական ստորաբաժապաշտպանութեան նախարարութեան տուած է նումներուն փախուստն է` հայկական կողմի
27 Յունուար 2017-ին, Հայաստանի պաշտպա- շարք մը յանձնարարականներ, որոնք կը վերա- կրակին տակ: Պատկերները կ՛արտացոլեն գորնութեան նախարարութիւնը շրջանառութեան բերին ծառայութեան անվտանգութեան բարձ- ծողութիւնները Ակնայի (Աղտամի) ուղղութեամբ:
Իսկ վերջը պարզ կ՛երեւին Մարտունիի հատմէջ դրաւ «Հայոց բանակի կազմաւորման 25- րացման, զինուորներու գաղափարական դաստիարակութեան
եւ
ազատ
ժամանակի
կազմաւածին
մէջ ձգուած դիակները:
ամեակ»-ին նուիրուած 2 նամականիշ:
կերպման հարցերուն:

4 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
«ՌՈՒՍԻԱՆ ՈՐՈՇԻՉ ԴԵՐ ՈՒՆԵՑԱՒ
ԱՊՐԻԼԵԱՆ ԴԷՊՔԵՐՈՒ ԴԱԴՐԵՑՄԱՆ
ՀԱՐՑԻՆ ՄԷՋ» Կ՛ԸՍԷ ԼԱՒՐՈՎ
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ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԿԱՐԷՆ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆԻ ԿՈՉԸ` ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ.

«ՎՍՏԱ՛Հ ԵՂԷՔ, ՀԱՅԵՐՈՒՆ ՀԱՄԱՐ
ԱՄԷՆԷՆ ԼԱՒ ԵՐԿԻՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՅ»

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Կարէն Կարապետեան կոչով դիմած է
սփիւռքահայութեան` յորդորելով մասնակից ըլլալ հայրենիքի ապագայի կառուցման: Կը
ներկայացնենք կոչը ամբողջութեամբ.
Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի լուծումը չի
կրնար տեղի ունենալ բռնի ուժի միջոցով: «Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ 18 Յունուարին այս
մասին յայտարարած է Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ Լաւրով` 2016-ի ամփոփիչ
մամլոյ ասուլիսին ընթացքին:
Նախարար Լաւրով ուշադրութիւն հրաւիրած է
տագնապին հարցով ՄԱԿ-ի Ապահովութեան
խորհուրդի որդեգրած բանաձեւերուն վրայ` նշելով, որ տագնապի լուծումը պէտք է ըլլայ առանց
ուժի կիրարկման եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակին յստակացումով:
«Ասիկա ամրագրուած է այն փաստաթուղթերուն մէջ, որոնք մշակուած են ԵԱՀԿ-ի Մինսքի
խմբակին կողմէ, ամրագրուած է բազմաթիւ յայտարարութիւններու մէջ, զորս ընդունած են համանախագահող երկիրներու` Ռուսիոյ, Ֆրանսայի եւ Միացեալ Նահանգներու նախագահները,
ինչպէս նաեւ այն յայտարարութիւններուն եւ
փաստաթուղթերուն մէջ, որոնք ընդունուած են
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներուն
կողմէ: Վէճերու խաղաղ կարգաւորումը արձանագրուած է այնտեղ ոչ երկիմաստութեամբ»,
նշած է Լաւրով:
Ան խիստ ահազանգող նկատած է ապրիլ
2016-ի իրադարձութիւնները:
«Ռուսիան որոշիչ դեր ունեցաւ արիւնահեղութեան դադրեցման հարցին մէջ: Մենք համաձայնած ենք Վիեննայի մէջ նախագահներ Սարգըսեանի եւ Ալիեւի հետ հանդիպումին ընթացքին, ապա Ռուսիոյ նախագահ Փութինը յունիս
2016-ին անոնց հետ համաձայնութեան եկած է
Փեթերսպուրկի մէջ, որ հաշուի առնելով փոխադարձ մեղադրանքները, անհրաժեշտ է ստեղծել
դէպքերու հետաքննութեան մեքանիզմ, աւելցնել
ԵԱՀԿ-ի դիտորդներուն թիւը շփման գիծին վրայ:
Դէպքերու հետաքննութեան անհրաժեշտութեան
մասին խօսուած է նաեւ 2011-ին, երբ Ռուսիոյ,
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներու
հանդիպումը տեղի կ՛ունենար Աստրախանի մէջ:
Դժբախտաբար այդպիսի տարրական բան` դէպքերու հետաքննութիւնը եւ դիտորդներու թիւի
յաւելումը, չի կրնար կեանքի կոչուիլ, որովհետեւ
տակաւին համախոհութիւն չկայ», ըսաւ Ռուսիոյ
արտաքին գործոց նախարարը:

ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՈՒՆԵՑԱԾ Է ՌՈՒՍԻՈՅ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՄԵՏՎԵՏԵՒԻ ՀԵՏ

«Սիրելի՛ հայեր, սփիւռքի
մեր հայրենակիցնե՛ր,
Պատիւ ունիմ կոչով դիմելու
ձեզի եւ բոլոր անոնց, որոնք անտարբեր չեն Հայաստանի նկատմամբ` մասնակից ըլլալու հայրենիքի ապագայի կառուցման:
Հայաստանը եւ սփիւռքը մէկ ամբողջի երկու
մասերն են` իրարու հետ կապուած պատմութեան մէկ շղթայով, մէկ ճակատագիրով, հայրենիքի ապագային վերաբերեալ անհանգստութեամբ: Մենք պատասխանատուութիւն ունինք
մէկս միւսին նկատմամբ, որ մեզի կը համոզէ
միաւորել ուժերը, բազմապատկել կարելիութիւններն ու շտկել մեր կեցուածքը աշխարհի
նիստուկացին մէջ: Մենք այլ տարբերակ չունինք, քան լաւ երկիր կառուցելու եւ հզօր ու արդար հայրենիք ունենալու հրամայականը:
Ժամանակն է, որ դառնանք ու ըսենք մենք
մեզի` փոխել կրնանք միայն մեր ուժով ու մեր
խելքով:
Մեր անկախութեան ճանապարհին ունեցած
ենք յաջողութիւններ, նաեւ սխալներ` կապուած
առարկայական ու ենթակայական գործօններու
հետ: Գիտակցած ենք թերութիւններուն, եւ հերթական սխալները կրկնելու իրաւունք չունինք
այլեւս:
Մեր երկրի աշխարհաքաղաքական դիրքը եւ
այսօրուան մարտահրաւէրները կը պարտաւորեցնեն մեզ ըլլալու խելացի եւ օգտագործելու
մեր մրցակցային առաւելութիւնները: Մեր հարըստութիւնը այսօր կ՛որոշուի ոչ թէ քարիւղով
ու կազով, այլ Հայաստանի, սփիւռքի եւ Արցախի խելացի մարդկային ներուժով:
Մենք կ՛երթանք փոփոխութիւններու եւ այդ
հորիզոնին հասնելու համար ունինք մէկ յստակ
բանաձեւ` հայրենասէր խմբակ, կամք, խելացի
կառավարում եւ ծրագիրներ, որոնք շարժիչ ուժ
պիտի հանդիսանան միջավայրը որակապէս
փոխելու համար:
Մենք կը հրաւիրենք սփիւռքի մեր կառավարիչները, մշակութային գործիչները, կրթութեան
եւ գիտութեան մարզի միջազգային ճանաչում
ունեցող հայրենակիցները մասնակից դառնալու
երկրին մէջ ընթացող բարեփոխումներուն`
նախ եւ առաջ կառավարման նոր մշակոյթ բերելու, սփիւռքի մեր լաւագոյն մասնագէտներու
գիտելիքներն ու ներուժը համահայկական նպատակներուն ծառայեցնելու համար:
Այս առումով սփիւռքը մեզի համար առաւելութիւն է: Չօգտագործել սփիւռքի ներուժը, կը
նշանակէ ըլլալ եսակեդրոն ու ներփակուած:
Չտրամադրել սփիւռքի մէջ առկայ յառաջադէմ
միտքը մեր գործընկերներուն, երիտասարդնե-

մագործակցութեան աւանդական ուղղութիւններէն զատ, կողմերը քննարկած են գործակցութեան ընդլայնման նոր թափ հաղորդելու, ռուսական դրամագլուխը միացեալ նախագիծերու
միջոցով հայաստանեան գործարարութեան մէջ
ներգրաւելու կապուած հարցեր: Երկու ղեկավարները, առանձնացուցած են միացեալ ներդրումային նախագիծերու իրականացումը եւ Եւրասիական տնտեսական միութեան ձեւաչափով առեւտըրա-տնտեսական յարաբերութիւններու ամրա24 Յունուարին վարչապետ Կարէն Կարա- պընդումը:
պետեան այցելեց Ռուսիա, ուր տեսակցեցաւ
Ընդլայնուած ձեւաչափով հանդիպման ընՌուսիոյ վարչապետ Տմիթրի Մետվետեւի հետ:
թացքին քննարկուած է հայկական կողմին առաՔննարկուած են Հայաստանի եւ Ռուսիոյ հա- ջարկը` հայ-ռուսական ներդրումային հիմնամար կարեւորութիւն ներկայացնող հարցեր: Հա-

րուն եւ ուսանողներուն, կը
նշանակէ ըլլալ անարդիւնաւէտ` այսօրուան արագ փոխուող աշխարհին մէջ:
Սփիւռքի մշակոյթը պէտք է
նկատելի ըլլայ մեր կեանքին
մէջ. իւրաքանչիւր կապ մեր
հայրենակիցներուն հետ, վըստահ եմ, նոր լիցք եւ ոգեւորութիւն պիտի հաղորդէ մեզի,
որուն արժեւորումը, հաւանաբար, հաշուարկելի չէ, բայց արդիւնքը հաստատ
կրնայ բերել աշխարհահայեացքի փոփոխութեան, արժեհամակարգերու նկատմամբ հանդուրժողականութեան, կառավարման ու աշխատանքի արդիւնաւէտութեան բարձրացման:
Ասիկա արդէն պիտի ըլլայ բոլորիս յաջողութիւնը:
Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Վստահ եմ, որ ձեր անմիջական մասնակցութեամբ կարելիութիւն պիտի ունենանք արագ
արդիւնքներ արձանագրելու առանցքային մարզերու մէջ եւ շրջանին մէջ ունենալու տնտեսական, առողջապահական, կրթական յառաջատար համակարգեր:
Պահպանելով աւանդական արժէքները` միաժամանակ բաց եւ հանդուրժող ըլլալ զարգացող արտաքին աշխարհի համար: Ձեր միջոցով այլ ազգերու մշակոյթներու լաւագոյն հըմտութիւնները փոխ առնել ու նաեւ աւելի ճանաչելի դարձնել Հայաստան աշխարհին:
Անկախ անկէ, թէ ո՛ր երկրիՆ մէջ կ՛ապրինք,
ես ներքին համոզում ունիմ, որ բոլորիդ խելքն
ու միտքը Հայաստանն է, եւ բոլորիդ մօտ հպարտութեան ու արժանապատուութեան զգացողութիւնը կապուած է նաեւ Հայաստանի բարեկեցութեամբ: Ուրեմն ամէն ինչ ընենք, որպէսզի
մէկս միւսը զօրացնենք, միաւորուինք ու միասին կառուցենք երկրին ապագան, որպէսզի մեր
երեխաները վստահ ըլլան, որ Հայաստան ժամանակ մը ետք պիտի չզիջի յառաջադէմ այն
երկիրներուն, ուր հայերը յաճախ կ՛երթան լաւ
կեանքի ակնկալիքով:
Վստա՛հ եղէք, ամէնէն լաւ երկիրը հայերուն
համար Հայաստանը պիտի ըլլայ:
Մեր երկրին ապագայով մտահոգ, անհանգիստ ու պարզապէս սրտի կանչ ունեցող իւրաքանչիւր հայ մարդ ընելիք ունի այս ճամբուն
վրայ:
Անկախ ապրելու վայրէն, կուսակցական
պատկանելիութենէն եւ ընկերային դիրքէն`
մենք բոլորս ունինք մէկ գաղափար, որուն շուրջ
պէտք է միաւորուինք եւ համախմբուինք` ուժեղ, պատմական արժէքներն ու աւանդութիւնները պահպանող, բայց եւ ժամանակակից,
հպա՛րտ Հայաստան:
Կոչ կ՛ուղղեմ` միասին ստեղծենք այնպիսի
հայրենիք, որ աշխարհի մէջ հպարտութեամբ
մեզի հայ կոչենք:
Սիրով կը սպասենք ձեզի»:
դրամ հիմնելու վերաբերեալ, ինչ որ կարելիութիւն պիտի տայ ֆինանսաւորելու Հայաստանի
համար առաջնահերթ նկատուող տնտեսական
ճիւղերը: Կողմերը անդրադարձած են նաեւ Հայաստանի` Իրանի հետ սահմանակից հատուածին մէջ, ազատ տնտեսական գօտիի ստեղծման
եւ անոր մէջ ռուսական ընկերութիւններու աշխուժ մասնակցութեան:
Անդրադարձ կատարուած է նաեւ վարձակալութեամբ կամ այլ հիմունքներով Հայաստանին
գիւղատնտեսական սարքաւորումներ տրամադրելու հարցին, կարեւոր նկատուած է նաեւ գիւղատնտեսութեան մարզին մէջ միացեալ ձեռնարկութիւններու հիմնադրութեան գաղափարը:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ

ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2017

ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ
ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԻՆ ՆՈՐ
ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԻ
ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Նախագահ Սերժ Սարգսեան 3 Փետրուարին
ընդունած է շրջանային այցելութեամբ Հայաստան գտնուող Եւրոպական Յանձնաժողովի
Դրացնութեան եւ ընդլայնման բանակցութիւններու գլխաւոր տնօրէն Քրիսթիան Տանիէլսընը:
Նախագահ Սարգսեան գոհունակութեամբ արձանագրած է, որ նախորդ երկու տարիները Հայաստան-ԵՄ համագործակցութեան տեսանկիւնէն յատկանշուած են աշխուժութեամբ, յատկապէս քաղաքական երկխօսութեան առումով, ինչպէս նաեւ այս ծիրին մէջ ընդլայնուած է համագործակցութիւնը: Նախագահը կարեւոր նկատած
է բարձրաստիճան փոխադարձ այցելութիւնները`
յիշեցնելով վերջին շրջանին Եւրոպական խորհուրդի նախագահ Տոնալտ Թուսքի, ԵՄ արտաքին քաղաքականութեան եւ անվտանգութեան
հարցերու բարձր ներկայացուցիչ Ֆետերիքա Մոկերինիի եւ այլ բարձրաստիճան պաշտօնեաներու Հայաստան այցելութիւնը:
Ընդգծելով, որ աշխուժօրէն կը շարունակուին
Հայաստանի եւ Եւրոպական Միութեան միջեւ նոր
շրջանակային համաձայնագիրի վերաբերող բանակցութիւնները, զրուցակիցները երկուստեք
յոյս յայտնած են, որ յառաջիկային հոլովոյթը կը
թեւակոխէ աւարտական փուլ:
Երկու կողմերուն միջեւ համագործակցութեան
կարեւոր ձեռքբերումներուն կարգին նախագահ
Սարգսեան յատուկ կերպով նշած է ԵՄ խորհուրդին կողմէ Հայաստանի հետ ընդհանուր օդանաւորդութեան շուրջ բանակցութիւններ սկսելու
որոշումը եւ հաստատած, որ Հայաստան այսուհետեւ եւս պատրաստակամ է յառաջ մղելու ԵՄ-ի
հետ փոխադարձ գործակցութիւնը` բարեփոխումներու խթանման, արդիւնաւէտ կառավարման, ժողովրդավարութեան, մարդու իրաւունքներու, տնտեսական համագործակցութեան եւ
այլ մարզերու մէջ: Սերժ Սարգսեան շնորհակալութիւն յայտնած է Եւրոպական Միութեան` ներդըրուած ջանքերուն եւ տրամադրուած միջոցներուն համար, որոնց կարգին պիտի ըլլայ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրութիւններուն
ընդառաջ տրամադրուած աջակցութիւնը:

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՎԻԳԷՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԻՐԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ

Պաշտօնական այցելութեամբ Իրան գտնուող
Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Վիգէն Սարգսեան 31 Յունուարին հանդիպում ունեցած է պաշտպանութեան եւ զինուած ուժերու
նախարար Հիւսէյն Տեհղանին հետ:
Ընդգծելով հայ-իրանական յարաբերութիւններու բարձր մակարդակը, երկու նախարարները

յարաբերութիւնները ընդլայնելու եւ զարգացնելու պատրաստակամութիւն յայտնած են: Վիգէն
Սարգսեան նշած է, որ հայ-իրանական համագործակցութիւնը աւելի խորացնելու համար անհըրաժեշտ է պարբերական հանդիպումներու եւ
խորհրդակցութիւններու մեքանիզմ մշակել:
Քննարկուած են միջազգային ու շրջանային
անվտանգութեան վերաբերող եւ տագնապներու
լուծման առնչուող խնդիրներ: Անդրադառնալով
Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին եւ կարեւոր
նկատելով շրջանին մէջ խաղաղութեան ու կայունութեան պահպանման գծով գործադրուող ջանքերը, կողմերը ընդգծած են տագնապի խաղաղ,
բացառապէս բանակցային ուղիով լուծման անհըրաժեշտութիւնը:
Նոյն օրը Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարին գլխաւորած պատուիրակութիւնը այցելած է Թեհրանի «Մալեք Աշթար» համալսարան, որուն գործունէութեան հիմնական ուղղութիւններէն մէկը պաշտպանական մարզին առընչըւող նախագիծերու իրականացումն է: Նշելով,
որ Հայաստանի համար մեծ կարեւորութիւն ներկայացնող մարզերէն մէկը ռազմարդիւնաբերութիւնն է, Վիգէն Սարգսեան ընդգծած է պաշտպանական մարզին մէջ Հայաստանի եւ Իրանի
համագործակցութիւնը խորացնելու անհրաժեշտութիւնը, նաեւ` գիտական մարզին մէջ:
Աւելի ուշ հայկական պատուիրակութիւնը այցելած է նաեւ «Իրանի ելեկտրոնային արդիւնաբերութիւն» ընկերութիւն, որ մասնագիտացած է
պաշտպանական մարզին համար արհեստագիտական լուծումներ նախագծելու եւ իրականացնելու մէջ:

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԿԸ
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻՆ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ
ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ
ՆՈՐ ՎԱՐՉԱԿԱԶՄԻՆ ՀԵՏ
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մը կը տարբերի նախորդէն եւ հիմնովին պիտի
փոխէ ամերիկեան աւանդական քաղաքականութիւնը: Մենք յոյս ունինք, որ այդ փոփոխութիւնը
դրական անդրադարձ ունենայ Հայոց ցեղասպանութեան եւ Արցախի ճանաչման խնդիրներուն
վրայ», ըսած է Արամ Համբարեան:
Ամփոփելով Օպամայի վարչակազմի գործունէութիւնը` ամերիկահայ կազմակերպութիւնները համակարծիք են, որ կայ հիասթափութիւն
յատկապէս Հայոց ցեղասպանութեան հարցին
մէջ: Ամերիկայի հայկական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչները կը նշեն, որ Օպամայի
վարչակազմը սկիզբը յուսադրող էր եւ խոստըմնալից, սակայն անոր խոստումները Արցախի,
Հայոց ցեղասպանութեան մասին մնացին անկատար:

ՔԵՆ ՆԱՀԻԿԵԱՆ
ԹՐԱՄՓԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԽՄԲԱԿԻ
ՊԵՏ ՆՇԱՆԱԿՈՒԵՑԱՒ

«Նիուզմեքս» կը հաղորդէ, որ Միացեալ Նահանգներու փոխնախագահ Մայք Փենս 18 Յունւարին Տանըլտ Թրամփի նախագահական փոխանցման խմբակի պետ նշանակած է հանրային
յարաբերութեանց մարզի մասնագէտ Քեն Նահիկեանը, որ պիտի ամբողջացնէ Ռիք Տիրպոռնի
սկսած աշխատանքը:
Տիրպոռն փոխանցման խմբակի պետի պաշտօնէն հեռացած էր, որովհետեւ ստանձնած էր
Սպիտակ տան անձնակազմի պետի տեղակալի
պաշտօնը:
Քեն Նահիկեան անցեալ ամառ միացած էր
Թրամփի ընտրապայքարին եւ ընտրական յաղթանակէն ետք մաս կազմած էր երկրին յաջորդ
կառավարութիւնը կազմելու աշխատանքին:

ԿԼԱՏԻՍ ՊԵՐԵՃԻՔԼԵԱՆ
ՆԻՈՒ ՍԱՈՒԹ ՈՒԷՅԼԶԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏ
Ամերիկահայ կազմակերպութիւնները կը
պատրաստուին աշխատելու Միացեալ Նահանգներու նոր վարչակազմին հետ:
Ամերիկայի հայկական համագումարի գործադիր տնօրէն Պրայըն Ատրունի նշած է, որ պիտի
շարունակեն աշխատանքները նորընտիր քոնկրեսի արտաքին յարաբերութիւններու յանձնախումբերուն հետ, ինչպէս նաեւ նոր նշանակուած
արտաքին գործոց նախարարին եւ վարչակազմին հետ արտաքին քաղաքականութեան խնդիրներու շուրջ` վստահ ըլլալու համար, որ իրենց
ձայնը լսելի է:
«Ամերիկահայ համայնքը բաւական լայն շըրջանակ է, մենք ունինք ամերիկահայ կազմակերպութիւններ եւ անհատներ, որոնք սատարած են
Թրամփին: Այժմ պէտք է բոլորը համախմբուին`
մայրաքաղաքին մէջ մեր ձայնը աւելի լսելի
դարձնելու համար», ըսած է Ատրունի:
Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի գործադիր տնօրէն Արամ Համբարեանի համաձայն,
որոշ մօտեցումներ պէտք է շարունակուին, սակայն կան քաղաքական մօտեցումներ, որոնք
պէտք է փոխուին: «Մենք պատրաստակամ ենք
համագործակցելու Թրամփի վարչակազմին հետ
այդ խնդիրներուն ծիրին մէջ: Մենք նախագահութեան թեկնածուներէն ոչ մէկուն աջակցած
ենք, կը կարծենք, որ անոնցմէ ոչ մէկը վաստկած
է մեր աջակցութիւնը, սակայն բազմաթիւ հայեր
աշխուժ էին ինչպէս Քլինթընի, այնպէս ալ
Թրամփի ճամբարին մէջ, եւ մենք պատրաստ ենք
աշխատելու բոլորին հետ: Թրամփի վարչակազ-

Բրիտանական «Տը Կարտիըն» օրաթերթը կը
հաղորդէ, որ Կլատիս Պերեճիքլեան դարձած է
Աւստրալիոյ Նիու Սաութ Ուէյլզ նահանգի 45-րդ
վարչապետը:
Ան Յումուար 23-ին միաձայնութեամբ ընտըրւած է Ազատական կուսակցութեան ղեկավար:
Նշեալ կուսակցութեան կողմէ հրաւիրուած հանդիպումը տեւած է առաւելագոյնը 15 վայրկեան:
Պերեճիքլեան կուսակցութեան ղեկավար ընտըրւելէ զատ անոր տեղակալ ընտրուած է ելեւմուտքի նախարար Տոմինիք Փերեթեթը:
Նորընտիր վարչապետը յայտնած է, որ իր նախարարաց խորհուրդը որոշելու համար կարիքը
ունի շուրջ մէկ շաբթուան ժամանակի:
Աւստրալիոյ վարչապետ, Ազատական կուսակցութեան ղեկավար Մալքըլմ Թըռնպուլ շնորհաւորեց Պերեճիքլեանը:

6 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ՖՐԱՆՍՈՒԱ ՕԼԱՆՏ.
«ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐՈՒ ՈՒՐԱՑՈՒՄԸ ԿԸ
ՆՇԱՆԱԿԷ` ԱՐՏՕՆԵԼ ՆՄԱՆ
ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐՈՒ ԿՐԿՆՈՒԹԻՒՆԸ»

Չորեքշաբթի, 8 Փետրուարի երեկոյեան Փարիզի մէջ տեղի ունեցաւ Ֆրանսայի հայկական
կազմակերպութիւններու համակարգող խորհուրդի 4-րդ տարեկան ընթրիքը, որուն ներկայ գտնըւած են Ֆրանսայի Հանրապետութեան նախագահ Ֆրանսուա Օլանտ, նախարարներ, շրջանային եւ քաղաքական անձնաւորութիւններ, իրաւաբաններ, յայտնի լրագրողներ եւ արուեստագէտներ:
Քաղաքական բարձրաստիճան դէմքերէն յիշենք հանրապետութեան նախագահութեան ընկերվարականներու թեկնածու Պենուա Ամոն, Եւրոպական հարցերու պետական քարտուղար
Հարլեմ Տեզիր, Փարիզի քաղաքապետ Անն Հիտալկօ, Փարիզի Շրջանային խորհուրդի նախագահ Վալերի Փեքրես, Հօ-տը-Սենի Նահանգային
խորհուրդի նախագահ Փաթրիք Տէվէճեան, Լիւք
Քարվունաս, Ֆիլիփ Քալթընպախ, Ֆրանսուա
Ռոշպլուան, Վալերի Պուայէ, Ռընէ Ռուքէ: Հոն
էին նաեւ արուեստի աշխարհի հանրածանօթ
անձնաւորութիւններ, ինչպէս Շարլ Ազնաւուր,
Անտրէ Մանուկեան, Ռոպեր Քէշիշեան, Լիզ Սարեան եւ այլք:
Նախագահ Ֆրանսուա Օլանտ իր խօսքին մէջ
ըսած է. «Երէկուան կոտորածները ուրանալ, կը
նշանակէ ապագային արտօնել նման կոտորածներ»` անդրադառնալով Ֆրանսայի Սահմանադրական խորհուրդին վերջերս տուած վճիռին, որ
հակասահմանադրական ճանչցաւ «Հաւասարութեան եւ քաղաքացիութեան մասին» օրէնքի բարեփոխուած տարբերակին մէջ ցեղասպանութիւններու ժխտումը քրէականացնող դրոյթները:
Նախագահ Օլանտ աւելցուցած է, թէ անհրաժեշտ է Ցեղասպանութեան ուրացումը քրէականացնելու նպատակով ջանքերը շարունակել, քանի որ այս պայքարը ճշմարտութեան համար
տարուող կենսական պայքար մըն է:
Անդրադառնալով հայ-ֆրանսական յարաբերութիւններուն` Օլանտ յիշեցուցած է, որ 2017-ը
25-ամեակն է Հայաստանի եւ Ֆրանսայի միջեւ
դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատման. «Հրաւիրած եմ նախագահ Սարգըսեանը` պաշտօնական այցելութիւն մը կատարելու Փարիզ: Այցելութիւնը տեղի պիտի ունենայ 8
Մարտին եւ առիթ պիտի ըլլայ անդրադառնալու
տնտեսական եւ մշակութային յարաբերութիւններուն, ինչպէս նաեւ` համալսարանական համագործակցութեան: Միաժամանակ, պիտի քըննարկենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, քանի որ
Ֆրանսա այս հարցով առանձնայատուկ պատասխանատուութիւն ունի: Այս տագնապին լուծում
գտնելը հրատապ հարց է», շեշտած է ան:
Եզրափակելով խօսքը` ան բարձր գնահատած
է նաեւ Ֆրանսայի հայ համայնքին դերը. «Հոս կը
խօսինք Ֆրանսայի լաւագոյն մասին հետ, քանի
որ դուք Ֆրանսայի լաւագոյններն էք: Նոյնիսկ
Մայիսէն ետք, ես միշտ պիտի ըլլամ ձեր կողքին,
ինչպէս որ մի՛շտ ալ եղած եմ: Չեմ ունենար նոյն
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պատասխանատուութիւնը, սակայն կ՛ունենամ
նոյն համոզումները», ըսած է Օլանտ:
Ընթրիքին ընթացքին Թորանեան եւ Փափազեան շքանշան յանձնեցին այս առիթով Սուրիայէն յատկապէս հրաւիրուած Բերիոյ թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեանին: Անոր միջոցով
Ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւններու
համակարգող խորհուրդը ուզած էր պատուել
համայն հալէպահայութիւնը: Ցուցադրուեցաւ
այդ համայնքի ապրած դժուարութիւններուն եւ
վերականգնումի ճիգերուն նուիրուած կարճ տեսանիւթ մը, որմէ ետք ֆրանսերէնով ելոյթ ունեցաւ առաջնորդը:

Ան իր խօսքը ձօնեց «իւրաքանչիւր սուրիահայու, այդ բարբարոսութեան անմեղ զոհերուն
եւ տառապող վիրաւորներուն: Բայց նաեւ հայ
համայնքի դերակատարներուն, որոնք իրենց
կեանքը վտանգելով` շարունակեցին իրենց կրթական, մարդասիրական, մշակութային կամ
քաղաքական գործունէութիւնը. մեր երիտասարդներուն, որոնք անապահովութեան ընդհանուր մթնոլորտին մէջ` տիւ եւ գիշեր պաշտպանեցին մեր թաղամասերը»:
Հալէպի առաջնորդին ցնցիչ ճառը արժանացաւ յոտնկայս ծափահարութեան:

ՄԵՐԺՈՒԱԾ Է
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
ՃԱՆՉՑՈՂ ԲԱՆԱՁԵՒԻՆ ԴԷՄ
ԹՐՔԱԿԱՆ ԲՈՂՈՔԸ

Գերմանիոյ Սահմանադրական Դատարանը
մերժած է թուրք փաստաբան Ռամազան Աքպաշի ներկայացուցած` Հայոց ցեղասպանութիւնը
ճանչցող Պունտըսթակի որոշումը չեղեալ նկատելու պահանջով դիմումը: «Արմէնփրես» կը հաղորդէ, որ այս մասին կը տեղեկացնէ թրքական
«Տողան» լրատու գործակալութիւնը:
«Բողոքս ուսումնասիրող Սահմանադրական
Դատարանը տուած է հետեւեալ պատասխանը.
«Սահմանադրական դատարանը չէ ընդունած
բողոքը ուսումնասիրման համար: Ներկայացւած բողոքին մէջ հայցուոր կողմը բաւարար հիմքեր չէ ներկայացուցած հիմնարար իրաւունքներու կամ ատոր համահաւասար իրաւունքներու
խախտման վերաբերեալ». դատարանին որոշումը արդէն մեր մօտ է», յայտարարած է Աքպաշ:
Գերմանիոյ խորհրդարանը` Պունտըսթակը 2
Յունիս 2016-ին ճանչցած էր Հայոց ցեղասպանութիւնը` որդեգրելով «1915 եւ 1916 թուականներու հայերու եւ միւս քրիստոնեայ փոքրամասնութիւններու ցեղասպանութեան յիշատակի եւ
ոգեկոչման մասին» խորագիրը կրող բանաձեւը:

ԱՐԺԱՆԹԻՆԻ ՄԷՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒԱԾ
Է ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԺԽՏՈՒՄԸ
ՔՐԷԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՕՐԻՆԱԳԻԾ
Արժանթինցի
երեսփոխան Նիլտա Սելիա Կարեն
ներկայացուցած է օրէնքի
նախագիծ մը, որ կը նախատեսէ Արժանթինի մէջ քրէականացնել ցեղասպանութեան ժխտումը: Ան յայտնած է, որ նախագիծը կ՛ենթադրէ նաեւ քրէական պատիժ Հայոց ցեղասպանութեան ժխտման համար:
Արժանթինցի երեսփոխանը յայտնած է, որ
առաջարկը կը համապատասխանէ խօսքի ազատութեան, երբ ատիկա «կ՛արդարացուի զոհերու
իրաւունքները պաշտպանելու, հասարակական
կարգը կամ ազգային անվտանգութիւնը պահպանելու, ատելութիւնը կամ բռնութիւնը արդարացնելը կանխարգիլելու անհրաժեշտութեամբ»:
«2006-ին Ազգային քոնկրեսը որդեգրած է
26.199 օրէնքը, որ իբրեւ ցեղասպանութիւն ճանչցած է այն, որուն զոհ գացած է հայ ժողովուրդը:
Հետեւաբար, յստակ է, որ ատիկա ներառուած է
այն նախագիծին մէջ, որ կ՛առաջարկենք», ըսած
է Նիլտա Սելիա Կարեն:
Պատասխանելով Թուրքիոյ արտաքին գործոց
նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուի վերջերս Արժանթին կատարած այցելութեան վերաբերեալ
հարցումին, Կարեն նշած է. «Ես չեմ գիտեր, թէ
Թուրքիան ինչպէս կրնայ վերաբերիլ ասոր: Ես
գիտեմ միայն, որ Արժանթինի Հանրապետութիւնը գերիշխան է, եւ Ազգային քոնկրեսը ատոր
իշխանութիւններէն մէկուն դրսեւորումն է»:
Արժանթինցի երեսփոխան Նիլտա Սելիա Կարեն կը ներկայացնէ «Յաղթանակի ճակատ» կուսակցութիւնը: Ան նախապէս վարած է Արժանթինի պաշտպանութեան նախարարի, ապա անվըտանգութեան նախարարի պաշտօնները:

ՀՅԴ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ
ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ԸՆԿԵՐՎԱՐ
ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ԺՈՂՈՎԻՆ
ՀՅԴ Մամլոյ դիւանը կը հաղորդէ, որ Ընկերվար միջազգայնականի ԱՊՀ, Կովկասի եւ Սեւծովեան յանձնախումբի հերթական ժողովը տեղի
ունեցաւ Քիշնեւի մէջ, 6 Փետրուարին, Մոլտովայի ժողովրդավարական կուսակցութեան հիւրընկալութեամբ:
Ժողովին մասնակցեցան ներկայացուցիչներ
Մոլտովայի, Պիելոռուսիոյ, Ազրպէյճանի, Ուքրանիոյ, Ռուսիոյ, Ղազախստանի, Հայաստանի եւ
Հունգարիոյ անդամ կուսակցութիւններէն: Ներկայ էր նաեւ Ընկերվար միջազգայնականի ընդհանուր քարտուղար Լուիս Այալա:
Ժողովին մասնակից ՀՅԴ պատուիրակութեան
մաս կը կազմէին ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ եւ յանձնախումբի համանախագահ
Արմէն Ռուստամեան եւ ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ ու
Հայ դատի կեդրոնական գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան:

Ժողովին նախագահեցին յանձնախումբի համանախագահներ Մարիօ Նալպանտեանն ու
Ալեքսանտրա Տոպոլին (Հունգարիա):
Ժողովի օրակարգը կազմուած էր Ընկերվար
միջազգայնականի յառաջիկայ 25-րդ համագումարի օրակարգի նիւթերուն հիման վրայ` նպատակ ունենալով այդ նիւթերուն շուրջ կազմակերպութեան բարձրագոյն ժողովի որոշումներու եւ
բանաձեւերու մշակման ժամանակ նկատի
ունենալ նաեւ շրջանի տեսակէտները:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
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ԵՒՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ
ԵՐԵՍՓՈԽԱՆՆԵՐ ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ
Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի
նախագահ Աշոտ Ղուլեան 19 Փետրուարին ընդունած է դիտորդական առաքելութեամբ Արցախ
գտնուող Եւրոպական խորհրդարանի երեսփոխաններ Ֆրանք Էնկելը (Լիւքսամպուրկ) եւ Եարոմիր Շթեթինայը (Չեխիա):
«Եւրոպական խորհրդարանի ներկայացուցիչները յատուկ նշանակութիւն կը հաղորդեն Արցախի Սահմանադրութեան հանրաքուէին», նշած է
Աշոտ Ղուլեան:
Հանդիպումի աւարտին խորհրդարանի ղեկավարը յոյս յայտնած է, որ դիտորդական առաքելութեան ընթացքին խորհրդարանականները կը
հաւաքագրեն անհրաժեշտ նիւթեր` հետագայ
գործունէութեան համար:
Նոյն ծիրին մէջ, օրուան երկրորդ կէսին, Աշոտ
Ղուլեան ընդունած է Եւրոպական խորհրդարանի
երեսփոխան Էլենի Թէոխարուսը (Կիպրոս) եւ
«Համերաշխութեան շարժում» քաղաքական կուսակցութեան կեդրոնական գրասենեակի նախագահ Եանիս Սելինոպուլոսը:

Փետրուար 20-ին Արցախի Հանրապետութեան
մէջ տեղի ունեցաւ սահմանադրական փոփոխութիւններու հանրաքուէի քուէարկութիւնը: Նոյն
օրը լրագրողներուն հետ ունեցած զրոյցի ընթացքին նախագահ Բակօ Սահակեան ըսաւ. «Այսօր
մեր ազգային-ազատագրական շարժման եւ պետականութեան վերակառուցման սկիզբն է: Ասիկա յառաջընթաց մըն է մեր պետականաշինութեան առումով»:
Նախագահին համաձայն, անցնող տարիները
լաւագոյն ապացոյցն են այն իրողութեան, որ Արցախը ճիշդ ճամբու վրայ է, իսկ սահմանադրական հանրաքուէով Արցախի քաղաքացիները
իրենց հաւատարմութիւնը կը յայտնեն այն արժէքներուն, որոնցմով առաջնորդուած են այս
տարիներուն ընթացքին:
Նախագահ Սահակեան դիտել տուաւ, որ Արցախի մէջ տեղի ունեցող սահմանադրական բարեփոխումներու հանրաքուէն միջազգային հանրութեան ներկայացուած հերթական յայտն է, որ
Արցախը պիտի շարունակէ ժողովրդավարական
արժէքներու կողմնակից մնալ: «Մենք պիտի շարունակենք մեր աշխատանքներուն մէջ հետեւողական ըլլալ: Կը կարծեմ, որ բոլոր անոնք,
որոնք նախապէս եւ այսօր կարելիութիւն ունեցած են դիտորդական առաքելութիւն կատարեԱզգային ժողովի նախագահը բարձր գնահալու, վստահ են, որ մենք այդ սկզբունքներէն չենք
տած
է Եւրոպական խորհրդարանի երեսփոխահրաժարած: Մենք եղած ենք եւ պիտի շարունանին
ներկայութիւնը
Արցախի համար շատ կարեկենք մնալ ժողովրդավարական արժէքներուն եւ
ւոր
իրադարձութեան:
ազատ երկիրներուն մէջ ապրելու կողմնակիցՈղջունելով խորհրդարանի նախագահը` Էլեներ», ըսաւ Բակօ Սահակեան:
նի Թէոխարուս սահմանագիծի այցելութեան իր
տպաւորութիւնները կիսած է եւ նշած, որ տպաւորուած է զինուորներու ոգիով. «Այստեղ ես կը
տեսնեմ բարգաւաճում եւ առաջընթաց: Եւ
հպարտ եմ Ղարաբաղի իշխանութիւններուն համար, քանի որ անոնք ջանք չեն խնայեր ժողովուրդին կենսամակարդակը բարձրացնելու եւ
պետութիւնը զարգացնելու համար», նշած է ան:
Խօսելով Արցախի Հանրապետութեան նոր
սահմանադրութեան մասին` Աշոտ Ղուլեան նըշած է, որ նոր սահմանադրութեամբ առաջնակարգ տեղ տրուած է անվտանգութեան:
«Մարդիկ, որոնք իրենց կեանքը կը զոհաբերեն
ազատութեան համար, ամէն ինչ կ՛ընեն նաԻր կարգին, վարչապետ Արա Յարութիւնեան
լրագրողներուն յայտարարեց, որ Արցախը ժողո- եւ ժողովրդավարութեան համար», արցախցինեվըրդավարութեան առումով չի զիջիր որեւէ այլ րու կամքին մասին կարծիք յայտնած է Եւրոպական խորհրդարանի երեսփոխանը:
պետութեան:
«Ամէնէն կարեւորը այն է, որ մենք այս սահԷԼԷՆԻ ԹԷՈԽԱՐՈՒՍ
մանադրական փոփոխութիւնները նախ եւ առաջ
մեզի համար կ՛ընենք, որպէսզի կարենանք կաԿԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒԻ
ռուցել այնպիսի երկիր, ուր ապրիլը հաճելի ըլ«ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ» ՇՔԱՆՇԱՆՈՎ
լայ», ըսաւ Ա. Յարութիւնեան:
Ուրախութեան, հպարտութեան եւ խոր յուզուՎարչապետը նշեց նաեւ, որ քուէարկելու հա- մի մթնոլորտի մէջ, «Ալիլենկիի» կուսակցութեան
մար անձնագիրը ներկայացնելու ընթացքին ան նախագահ եւ Եւրոերեսփոխան Էլէնի Թէոխայիշած է 1988 թուականը, երբ կ՛երազէին անիկա րուս, Փետրուար 28-ին, Պրիւքսէլի մէջ, Հայասունենալ:
տանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սար«Այսօր ո՛չ միայն անձնագիրը ունինք, այլ այդ գըսեանի կողմէ պարգեւատրուեցաւ «Մխիթար
անձնագիրով կը վկայենք, որ նաեւ ձեւաւորուած Գոշ» շքանշանով, Հայաստանի եւ Կիպրոսի միջեւ
պետութիւն ունինք, եւ կարեւորագոյն կէտը այն յարաբերութիւններու մշակման եւ զարգացման
է, որ երկիրը սահմանադրական բարեփոխումնե- մէջ իր ունեցած ներդումին, ինչպէս նաեւ՝ Եւրորու կը դիմէ այն նպատակով, որ ժողովրդավա- պական Միութեան եւ Հայաստանի միջեւ միջրական արժէքները աւելի խորանան», շեշտեց խորհրդարանական գործակցութեան ընդարձակվարչապետ Ա. Յարութիւնեան:
ման համար։

Փետրուար 27-ին, Կիպրոսի Հայ Դատի
Յանձնախումբը, Էլէնի Թէոխարուսի նկատմամբ Ազրպէյճանի դիմած միջազգային կալանաւորման հրամանագիրի կապակցութեամբ
հրապարակեց հետեւեալ Մամլոյ Հաղորդագրութիւնը, որ տարածուեցաւ կիպրական զանգըւածային լրատուամիջոցներու, ինչպէս նաեւ՝ ընկերային ցանցերու վրայ.

Στις 20 Φεβρουαρίου, 2017, οι πολίτες της
Δημοκρατίας του Ναγκόρνο Καραμπάχ (Δημοκρατία του Αρτσάχ) πραγματοποίησαν ένα δημοψήφισμα για συνταγματικές αλλαγές του
κράτους.
Σαν απάντηση στην επίσκεψη της Κύπριας
Ευρωβουλευτού Ελένης Θεοχάρους στο Αρτσάχ
ως διεθνής παρατηρητής κατά την διάρκεια του
δημοψηφίσματος, το Αζερμπαϊτζάν έχει εκδώσει
διεθνή εντάλματα σύλληψης για τρεις ευρωβουλευτές, περιλαμβανομένης και της Ελένης
Θεοχάρους. Σύμφωνα με τις αναφορές στον
τύπο, το γραφείο της γενικής εισαγγελίας του
Αζερμπαϊτζάν έχει περιλάβει την κα. Θεοχάρους, όπως επίσης και τους ευρωβουλευτές
Frank Engel (Λουξεμβούργο), και Jaromír Štětina
(Τσεχική Δημοκρατία), στην λίστα των πλέον
καταζητούμενων ατόμων του Αζερμπαϊτζάν.
Το Αρτσάχ ήταν μέρος της Αρμενίας από
αρχαιοτάτων χρόνων, αλλά ενσωματώθηκε το
1923 από τον Στάλιν στο Αζερμπαϊτζάν κατά
την διάρκεια της σοβιετικής κυριαρχίας. Το
Αζερμπαϊτζάν ως κράτος εμφανίστηκε στον
παγκόσμιο χάρτη μόλις το 1918.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο γηγενείς αρμένικος πληθυσμός του Αρτσάχ ξεκίνησε
ένα θαρραλέο αγώνα ενάντια στην κατοχή του
Αζερμπαϊτζάν, ως αποτέλεσμα του οποίου τα
πάτρια εδάφη του απελευθερώθηκαν και ο
πληθυσμός του διασφαλίστικε από ακόμη μια
γενοκτονία κατά του αρμενικού λαού.
Στις 2 Απριλίου του 2016, ο στρατός του
Αζερμπαϊτζάν, εκπαιδευμένος και εξοπλισμένος
από την Τουρκία, επιτέθηκε στην Δημοκρατία
του Αρτσάχ, αλλά αποκρούστηκε από τις
αρμενικές δυνάμεις. Κατά την διάρκεια του
τετραήμερου πολέμου, οι Αζέροι διεπράξαν
εγκλήματα πολέμου, όπως αποκεφαλισμός
Αρμενίων στρατιωτών και σφαγές άμαχων
πολιτών. Δυστυχώς η διεθνής κοινότητα δεν
απάντησε επαρκής, για να καταδικάσει τoν
επιδρομέα.
Αυτό φαίνεται να έχει ενθαρρύνει την
κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έχει
φτάσει στα όρια πλέον να εκδόσει ένα
εξωφρενικό "διεθνές ένταλμα" για την κα.
Θεοχάρους.
Η αλαζονεία του αυταρχικού αιμοβόρου
καθεστώτος της φατριάς των Αλίγεβ πρέπει
κάποια στιγμή να τερματιστεί.
Θα θέλαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη
μας προς την Ελένη Θεοχάρους, την οποία
θεωρούμε ως μια θαρραλέα πολιτικό και
μεγάλη φίλη των καταπιεσμένων λαών σε όλο
τον κόσμο.
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ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ

ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ՀԱԼԷՊ
Հինգշաբթի, 5 Յունուար 2017-ին, Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ Ա. իր շքախումբի
անդամներով հասաւ Հալէպ, ուր Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ ան դիմաւորուեցաւ Բերիոյ
Հայոց թեմի առաջնորդ Շահան արք. Սարգիսեանին, ազգային, կուսակցական, միութենական
ներկայացուցիչներու եւ հաւատացեալ ժողովուրդին կողմէ: Աւանդական աղ ու հացի օրհնութենէն ետք, հայրապետը «Հրաշափառ»ով մուտք
գործեց Ս. Աստուածածին եկեղեցի, ուր հանդիսապետեց Կանոնական աղօթքին:

նառու կը մնայ սուրիահայութեան վերականգնումի անյետաձգելի առաքելութեան»:

Ուրբաթ, 6 Յունուարի երեկոյեան, Արամ Ա.
կաթողիկոս հանդիպում ունեցաւ Ազգ. Երեսփոխանական ժողովի եւ մարմիններու ներկայացուցիչներուն հետ: Հանդիպման ներկայ էին նաեւ հալէպահայ երեք համայնքապետներն ու հայկական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչները:
Վեհափառ հայրապետը` իր խօսքը ուղղելով
ներկայ ժողովականներուն, նշեց, որ տեղի ունեցած արարողութիւններուն ու խուռներամ բազմութեան ներկայութեան ի տես վկայեց, որ հալէպահայութիւնը կանգուն է ու միասնակամ` իր
երեք համայնքապետներով, կազմակերպութիւններով ու միութիւններով:
Անդրադառնալով «Վերականգնումի տարւան», կաթողիկոսը ըսաւ, որ, թէեւ սուրիական
պատերազմը իր աւարտին չէ հասած, սակայն
Հալէպի ազատագրումը անկիւնադարձային
նշանակութիւն ունի, այնուհետեւ ան ազգային
մարմինները յորդորեց նուիրուիլ Հալէպի եւ ընդհանրապէս Սուրիոյ վերականգնումի աշխաԱրամ Ա. կաթողիկոս իր անդրանիկ պատ- տանքներուն` նշելով, որ վերականգնումը սոսկ
գամին մէջ ըսաւ. «Անցնող հինգ տարիներուն շինարարական աշխատանքի չի կարօտիր, այլ
ընթացքին տագնապեցաք, տառապեցաք եւ հոգեփոխութեան ու վերակազմակերպման:
ահաւոր դժուարութիւններու դիմաց կանգուն
Շաբաթ, 7 Յունուարին, ժամը 10:30-էն սկսեալ
մնացիք որպէս Սուրիոյ հայութիւն եւ յատկապէս
Արամ
Ա. կաթողիկոս իրեն ընկերակցող շքաորպէս Հալէպի հայ համայնք:
խումբին
հետ մինչեւ կէսօր իրերայաջորդ այցե«Անցնող հինգ տարիներուն ընթացքին շրջալութիւններ
տուաւ նախ Հալէպի Ս. Քառասնից
պատուեցաք ահաւոր դժուարութիւններով: ՅաՄանկանց
Մայր
եկեղեցի եւ ականատեսը եղաւ
ճախ մահն ու սարսափը շրջապատեցին ձեր
ահաբեկչական
հրթիռակոծումներուն
պատճակեանքը, սակայն շնորհիւ ձեր քրիստոնէական
ռած
աւերներուն:
հաւատքին, ամուր կամքին ու վառ յոյսին ՀալէԱյցելութեան յաջորդ վայրը Հալէպի Օմայատ
պի հայութիւնը մնաց կանգո՛ւն, մնաց ներկա՛յ,
պատմական
մզկիթն էր, որ ունի 1300 տարուան
եւ այսօր եկած եմ ձեզի ըսելու, որ մենք միասպատմութիւն:
Մզկիթի մուտքին վեհափառ հայնաբար, Սուրիոյ հայութիւնը ու յատկապէս հալէրապետն
ու
շքախումբը
դիմաւորուեցան իսլամ
պահայութիւնը պիտի առաջնորդենք դէպի վերակրօնաւորներու
կողմէ:
կանգնում, դէպի մեր համայնքային կեանքի
վերակազմակերպում ու վերաշխուժացում:
«Երէկ պատեհութիւնը ունեցանք հանդիպելու
Սուրիոյ վսեմաշուք նախագահին հետ: Ան մեծ
գնահատանքով, սիրով խօսեցաւ Սուրիոյ հայութեան մասին: Նախագահի մը կողմէ նման մօտեցում եզակի երեւոյթ է, իսկ Սուրիոյ հայութիւնը
արժանի է նման գնահատանքի, որովհետեւ դուք
այս երկրին ձեր հաւատարմութեամբ, անոր իսլամ եւ քրիստոնեայ ժողովուրդին նկատմամբ ձեր
հաւատարմութեամբ արժանի եղաք նախագահին, պատասխանատուներուն եւ Սուրիոյ իսլամ
ու քրիստոնեայ ժողովուրդին գնահատանքին`
հաստատելով, որ Սուրիան դարեր շարունակ
եղած է կրօններու եւ քաղաքակրթութիւններու
Այնուհետեւ վեհափառ հայրապետն ու շքահամակեցութեան երկիր»:
Ապա վեհափառ հայրապետը բարձրօրէն գնա- խումբը այցելեցին Հալէպի պատմական բերդ,
հատեց Բերիոյ թեմի առաջնորդը, որ պատերազ- ականատեսը դառնալով բերդին շուրջ եղած աւեմի տարիներուն ժողովուրդին կողքին մնաց` հա- րին ու համատարած քանդումներուն, տեղական
ւատարիմ իր առաքելութեան: Կաթողիկոսը գնա- եւ հայկական լրատուամիջոցներուն դիմաց խօսք
հատեց նաեւ հալէպահայ կազմակերպութիւն- առնելով կաթողիկոսը ըսաւ. «Այս պահուս կը յիներն ու միութիւնները եւ յատկապէս հայկական շեմ ֆրանսացի մտաւորական Վիքթոր Հիւկոյի
թաղամասերու պաշտպանութեան նուիրուած խօսքը. «Այստեղէն թուրքերը անցան»` աւելցնեհայ տղաքը, որոնք իրենց պատուաբեր մօտեցու- լով, որ ցեղասպան թուրքը այնպէս, ինչպէս 100
մով, կեանքին գնով տէր կանգնեցան մեր ժողո- տարի առաջ պատմական մեր հայրենիքին մէջ,
այժմ եւս Սուրիոյ մէջ մահ ու աւեր կը սփռէ:
վուրդին, մեր ընտանիքներուն:
Եզրափակելով` վեհափառ հայրապետը ըսաւ. Սակայն Հալէպը «խորհրդանիշն է սիրոյ եւ խա«Կը վստահեցնեմ ձեզ, ժողովո՛ւրդ հայոց, որ մեր ղաղութեան, ու ես վստահ եմ, որ ան պիտի վեամբողջ ժողովուրդը ձեզի հետ եղաւ, ձեզի հետ րականգնի», հաստատեց կաթողիկոսը:
Ապա վեհափառ հայրապետն ու շքախումբը
եղաւ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, ձեզի հետ
ուղղուեցան
Նոր Գիւղ: Անոնք նախ այցելեցին
եղան նուիրապետական մեր զոյգ աթոռները, հայ
ահաբեկիչներուն
կողմէ հրկիզուած Ս. Գէորգ
կաթողիկէ եւ աւետարանական եկեղեցիները,
եկեղեցի:
Նոր
Գիւղի
հայ տղաքը կաթողիկոսը
մեր բոլոր կառոյցներն ու կազմակերպութիւննեիրազեկ
դարձուցին
եկեղեցւոյ
հրկիզման դէպքի
րը, որովհետեւ մեզի համար սուրիահայ գաղութը
(2013)
մանրամասնութիւններուն:
պատմական գաղութ է: Սուրիահայ գաղութին
Ապա վեհափառ հայրապետը այցելեց ՍՕԽ-ի
վերականգնումը համահայկական մտահոգուընկերաբժշկական
կեդրոն: Շրջանային վարչութիւն է, համահայկական յանձնառութիւն: Այսթեան
ատենապետ
Հռիփ Կանանեան յայտնեց,
տեղ եկանք ձեզի յայտնելու, որ Կիլիկիոյ կաթոթէ
միութեան
անդամները
նոյն թափով ու ոգիով
ղիկոսութիւնը ամբողջական նուիրումով յանձ-

կը շարունակեն իրենց կամաւոր ծառայութիւնը`
հակառակ կեդրոնին կրած վնասներուն եւ քաղաքի ծանր պայմաններուն: Վեհափառը ականատեսը եղաւ նաեւ ընկերաբժշկական կեդրոնի
աւերներուն ու խրախուսեց խաչուհիները իրենց
անկոտրում կամքին ու ժողովուրդին ծառայելու
կոչուած գնահատելի աշխատանքին համար:
Այցելութեան յաջորդ կայանն էր մարդակերտման ամրոց` Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարանը: Ճեմարանի տնօրէն Յակոբ Քիլէճեան վեհափառ հօր
բարի գալուստ մաղթելով հաստատեց, որ յառաջիկայ տարի աշակերտութիւնը պիտի վերադառնայ Ճեմարան ու շէնցնէ 70-ամեայ կրթօճախը:

Ապա վեհափառն ու շքախումբը մոմ վառեցին
հայկական թաղերու պաշտպանութեան ղեկավար, նահատակ Րաֆֆի Պչաքճեանի յիշատակին
նուիրուած մատուռին դիմաց եւ զրուցեցին նըւիրեալ հայ տղոց հետ` բարձրօրէն գնահատելով
պատերազմի տարիներուն անոնց ազգանուէր
ծառայութիւնն ու խիզախութիւնը: Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ կաթողիկոսը գոհաբանական աղօթք մատուցեց առ Աստուած, ապա
տեսակցեցաւ ՍՕԽ-Ազգային պատսպարանի պատասխանատու կազմին ու սաներուն հետ: Պատըսպարանի յանձնախումբի ատենապետ Զեփիւռ Է. Ռէիսեան վեհափառ հայրապետը իրազեկ դարձուց պատսպարանի իրավիճակին:
Հինգ տարի շարունակ Հալէպի բախումնային
շրջաններուն մէջ գտնուող հայկական եկեղեցիներուն զանգերը այդ օրը կրկին ղօղանջեցին`
աւետելով Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին այցելութիւնն ու Հալէպի խաղաղութեան վերահաստատումը:
Շաբաթ, 7 Յունուարի երեկոյեան Հայ կաթողիկէ համայնքը Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ
խուռներամ բազմութեամբ դիմաւորեց Արամ Ա.
կաթողիկոսը: Եկեղեցւոյ մուտքին Հայ կաթողիկէ
միութեան շեփորախումբը հնչեցուց Սուրիոյ եւ
Հայաստանի քայլերգները: Աղ ու հացի օրհնութենէն ետք, «Հրաշափառ»ի երգեցողութեամբ վեհափառ հայրապետը իր շքախումբով եւ Արհի.
Տէր Պետրոս Միրիաթեանին ընկերակցութեամբ,
թափօրով ուղղուեցաւ խորան:
Գերապայծառ տէրը փառք տալով Աստուծոյ`
ըսաւ. «Վեհափառ տէ՛ր, ձեր շնորհաբաշխ այցելութեամբ ոգեւորեցիք մեզ: Դուք Աստուծոյ տունը
եկաք, դուք ձեր տունը եկաք: Դուք մեր ազգապետն էք, դուք մեր հովուապետն էք: Հինգ տարիներու տագնապը, հրթիռները քանդեցին մեր
եկեղեցիներն ու կրթօճախները եւ պատճառ դարձան բազմաթիւ հայ զոհերու: Հակառակ այս բոլորին հայ համայնքապետներս ձեռք-ձեռքի տալով շարունակեցինք ու պիտի շարունակենք ծառայել մեր ժողովուրդին»:
Նոյն օրը երեկոյեան կաթողիկոսը այցելեց Հայ
աւետարանական Բեթէլ եկեղեցի եւ հանդիպում
ունեցաւ տեղւոյն ժողովուրդին հետ: Ան եկեղեցւոյ շրջափակ մտաւ ՀՄՄ-ի փողերախումբին Սուրիոյ եւ Հայաստանի քայլերգներուն նուագակցութեամբ: Այնուհետեւ վեհափառ հայրապետը
ծաղկեպսակ զետեղեց եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ
գտնուող Հայոց ցեղասպանութեան յուշակոթողին դիմաց ու մուտք գործեց եկեղեցի:
Ընդունելութեան գեղարուեստական յայտագրի աւարտէն ետք Վեհափառ հայրապետը իր
պատգամը ուղղեց հաւատացեալ բազմութեան:
Ընդունելութիւնը իր աւարտին հասաւ վեհափառ
հայրապետին «Պահպանիչ» աղօթքով:

ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2017
ՀՅԴ արխիւներու հրատարակութեան պատասխանատու

ԵՐՈՒԱՆԴ ՓԱՄՊՈՒՔԵԱՆԻ ՀԵՏ
«Իմ Կեանքս Որպէս Զինուորագրեալ Ապրած Եմ».
«Հայերն այսօր» կայքը հարցազրոյց մը
կատարած է անուանի հայագէտ, պատմաբան, խմբագիր, ՀՅԴ արխիւներու հրատարակութեան («Նիւթեր Հայ յեղափոխական
դաշնակցութեան պատմութեան համար»)
պատասխանատու ընկ. Երուանդ Փամպուքեանին հետ, որ անդրադարձած է «Ազդակ»ի մէջ իր գործունէութեան, մերօրեայ
ազգային խնդիրներուն եւ ՀՅԴ-ի արխիւներուն կարեւորութեան: Հարցազրոյցը վարած է ԳԷՈՐԳ ՉԻՉԵԱՆը:
ՀԱՐՑՈՒՄ - Ձեր բազմաբեղուն գործունէութեան ընթացքին նաեւ «Ազդակ» օրաթերթի
գլխաւոր խմբագիրը եղած էք: Ինչպէ՞ս կը նկարագրէք «Ազդակ»-ի մէջ ձեր ունեցած տարիները:
ԵՐՈՒԱՆԴ ՓԱՄՊՈՒՔԵԱՆ - «Ազդակ»-ի մէջ
կեանքիս 8 տարիները անցուցած եմ: Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան կողմէ թերթին էջաթիւը աւելցնելու յանձնարարութիւն ստացած էի:
Մինչ այդ, ինչպէս բոլոր թերթերը, նոյնպէս եւ
մեր «Ազդակ»-ը 4 էջով լոյս կը տեսնէր:
Սակայն Պէյրութի հայկական գաղութի ազգային, մշակութային եւ հոգեւոր կեանքը այնքան
աշխուժ էր, որ անհրաժեշտ եղաւ այդ բոլոր իրադարձութիւնները լուսաբանելու համար թերթին
էջերը աւելցնել:
Ես եւ գործընկերներս միացեալ աշխատանքով
յաջողեցանք «Ազդակ»-ը ութ էջով հրատարակել:
Առաջին թիւը ընթերցողին սեղանին դրուեցաւ 2
Դեկտեմբեր 1978 թուականին: Այդ տարիներուն
մեծ նուաճում էր ատիկա, քանի որ սփիւռքի եւ
Հայաստանի մէջ ութ էջնոց թերթ գոյութիւն
չունէր: Հիմա արդէն 10 էջով լոյս կը տեսնէ «Ազդակ»-ը:
Սակայն «Ազդակ»-ը իմ գործունէութեանս գըլխաւոր ասպարէզը չէր միայն:
Ծնած եմ Հալէպ եւ աւարտած եմ Հալէպի Քարեն Եփփէ ազգային ճեմարանը, որմէ ետք հայագիտական պաշարս ամբողջացնելու նպատակով մեկնած եմ Վենետիկ եւ ուսում ստացած`
Սուրբ Ղազար հայագիտական վարժարանին մէջ,
ապա ընդունուած եմ Պելճիքայի «Լուվեն» համալսարանը` արմատապէս ուսումնասիրելով միջազգային դիւանագիտութիւն, քաղաքական գիտութիւններ, Արեւելքի հին պատմութիւն եւ արեւելեան լեզուներ:
Երկար տարիներ դասաւանդած եմ Պէյրութի
Համազգայինի ճեմարանի, Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան դպրեվանքի եւ Սուրէն Խանամիրեան
ազգային վարժարանի մէջ, ինչպէս նաեւ եղած
եմ Համազգայինի Հայագիտական բարձրագոյն
հիմնարկի տնօրէն:
Ինծի բախտ վիճակուած է ութ տարի աշխատելու Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան վերջին
վարչապետ Սիմոն Վրացեանին հետ, երբ ան Պէյրութի Նշան Փալանճեան ճեմարանի տնօրէնն էր:
Այդ տարիներուն շատ երիտասարդ էի եւ տակաւին նոր մտած էի մանկավարժական գործունէութեան ասպարէզ:
Լուրջ աշխատանքներ տարած եմ նաեւ գրաբարագիտութեան ուղղութեամբ:
Ըստ ձեզի, արեւելահայերէնի եւ արեւմտահայերէնի լեզուական պատնէշը այսօր յաղթահարուա՞ծ է, ձեր տարիներուն այդ երկու ճիւղերուն միջեւ որեւէ տարբերութիւն կը դրուէ՞ր:
Մեր ժամանակաշրջանի սերունդը տարբերութիւն չէր գտներ լեզուի երկու ճիւղերուն միջեւ:
Դպրոցական տարիներուն եւս, երբ արեւելահայ
կամ արեւմտահայ գրողներ կ՛ընթերցէինք, երբեք
զանազանութիւնը չէինք զգար, երկուքն ալ
ազատ կը կիրարկէինք, հաւասար արժէք ունէին,
երկու լեզուներուն բառամթերքը գրեթէ նոյնն էր
մեզի համար:

Պէտք էր այս երկու լեզուներուն միացումը
արագ թափով ընթանար, սակայն, դժբախտաբար, այդ գործընթացը տեղի չունեցաւ:
Վերջ ի վերջոյ, բոլորս հայ ենք, այս լեզուական ճիւղերը հայոց լեզուին մաս կը կազմեն, մեր
երեխաները պէտք չէ իրենց մայր արմատէն
կտրուին:
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կը շփոթէի մեր ազգի ամբողջ պատմութեան
հետ. չէ՞ որ, ՀՅԴ-ն այդ շրջանին գլխաւոր դեր
խաղ-ցած է հայոց պատմութեան մէջ:
Պոսթընի արխիւներուն մէջ ուսումնասիրւելիք նիւթեր դեռ շատ կա՞ն:
Արդէն հրապարակուած 12 հատորներուն մէջ
թերեւս մինչեւ 1915 թուականի իրադարձութիւնները արծարծուած են: Այդ փաստաթուղթերուն
մէջ կը ներկայացուի այն, որ 24 Ապրիլ 1915 թըւականը (հին տոմարով` 11 Ապրիլը) կ՛ընդունին
իբրեւ Հայոց ցեղասպանութեան սկիզբ, որ այդքան ալ չի համապատասխաներ իրականութեան: Ասիկա խորհրդանշական թուական է, քանի որ այդ օրը Օսմանեան կայսրութեան մայրաքաղաքին մէջ սկսաւ հայ մտաւորականներուն
ձերբակալութիւնը: Կրնանք ըսել` 24 Ապրիլին
թրքական վայրագութիւնը իր գագաթնակէտին
հասաւ: Եղերական իրադարձութիւնները մանրամասնող փաստերը յաջորդ հատորին մէջ ներառւած պիտի ըլլան:
Արխիւային ուսումնասիրութիւններուն ընթացքին ի՞նչ փաստաթուղթերու հանդիպած էք,
որոնք ո՛չ միայն Դաշնակցութեան, այլ, առհասարակ, հայոց պատմութեան կը վերաբերին:
Բնականաբար հանդիպած եմ ուշագրաւ փաստաթուղթերու, որոնցմէ մէկը համշէնահայերուն
կը վերաբերի: Համշէնահայերը կոտորածէն ետք
կազմած են «Տայք» միութիւնը, ապա գումար
հաւաքած են եւ այդպիսով ֆոնտ եւ յանձնախումբ ստեղծած են, որպէսզի աշխարհով մէկ
սփռուած տարագիր իրենց հայրենակիցներուն
հետքերը փնտռելու նախաձեռնեն:
Ապա հասած են մինչեւ Կ. Պոլիս եւ ֆրանսերէն լեզուով զեկուցագիր մը ներկայացուցած
են, որուն մէջ դաշնակից պետութիւններու զինւորական հրամանատարներէն խնդրած են, որ
արտօնութիւն տան փնտռելու կոտորածէն փըրկըւած հայերը, որոնք հասած են մինչեւ Միջագետքի անապատներ, Պաղտատ, Մուսուլ եւ այլուր:
Ահաւասիկ, ասիկա թանկարժէք փաստաթուղթերէն մէկն էր: Չեմ կարծեր, որ Հայաստանի մէջ
ապրող համշէնահայերը այսօր յիշեն, որ գոյութիւն ունեցած է այդպիսի կազմակերպութիւն մը,
որուն անդամները նման քայլի դիմած են:
Յոյժ կարեւոր փաստաթուղթերու ուսումնասիրութիւններէն մէկն է նաեւ Վանի շրջանին մէջ
(պատմական Վասպուրական) մօտաւորապէս
800 հայաբնակ գիւղեր ըլլալու փաստը:
Փաստաթուղթին մէջ մանրամասնօրէն ներկայացուած է, թէ որքան հայ բնակչութիւն ունեցած են այդ գիւղերը, որքան քիւրտեր ապրած են
այնտեղ եւ գիւղերը իրարմէ որքան հեռաւորութեան վրայ գտնուած են:

Ներկայիս ի՞նչ աշխատանքային ընթացքի
մէջ էք:
Նոր պարտականութիւն մը յանձնուեցաւ ինծի` ՀՅԴ արխիւները ուսումնասիրել եւ պատմական նիւթերը հրապարակման պատրաստել: Վերջինը` «Նիւթեր ՀՅԴ պատմութեան համար» մեծածաւալ 12 հատորով մատենաշարն է, որուն
իւրաքանչիւր հատորը մօտ 500 էջնոց ժողովածու
է, եւ իւրաքանչիւր հատորի մէջ միջին հաշուով
400 փաստաթուղթ ներառուած է:
10 Փետրուարին Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի
պատմութեան բաժանմունքին մէջ տեղի ունեցաւ
մատենաշարի հայաստանեան շնորհահանդէսը:
Դաշնակցութեան պատմութեան վերաբերող
արխիւները յատկապէս զետեղուած են Միացեալ
Նահանգներու Մասաչուսեց նահանգի հայաշատ
Ուոթըրթաուն քաղաքին մէջ գտնուող ՀՅԴ «Հայրենիք» կեդրոնին մէջ: Տարին մէկ անգամ անպայման կ՛այցելեմ Ուոթըրթաուն` անհրաժեշտ
արխիւներէն օգտուելու համար: ՈւսումնասիրուԵթէ անդրադառնանք ձեր անցած ուղիին,
թիւններուս ընթացքին օգտուելու նպատակով
կ՛այցելեմ նաեւ Պէյրութի ճեմարանի գրադարա- ո՞ր տարիները ձեր կեանքին վրայ մեծ ազդենը, ուր հիմնականօրէն փաստաթուղթերու պատ- ցութիւն ձգած են:
Իմ կեանքս որպէս զինուորագրեալ ապրած
ճէններ եւ լուսապատճէններ կը գտնուին:
եմ. առաջին կարգին` ՀՅԴ կուսակցութեան զինԻ՞նչ կարեւորութիւն ունէր այդ արխիւներու ւորն եմ: Ուրկէ պարտականութեան կանչուած
ուսումնասիրութիւնը ձեզի համար եւ ինչպէ՞ս եմ, անտրտունջ գացած եմ: Սակայն այն նըւիյանձն առիք այդ աշխատանքը կատարելու պարական գործը, որ կենսագրութեանս մէջ կարմիր
տասխանատուութիւնը:
Հարկ կը գտնեմ նշելու, որ աւելի քան 10 տա- թելի պէս կ՛անցնի, նորահաս սերունդին հայեցի
րիէ այս գործով կը զբաղիմ: Շատ բարդ եւ տա- դաստիարակելն ու զանոնք հայրենասիրական
ժանակիր աշխատանք է հին փաստաթուղթերու ոգիով ներշնչելն է:
Իսկ ձեզ հայրենասիրական ոգի ո՞վ ներուսումնասիրութիւնը եւ վերծանումը, իսկ ամէշընչած
է:
նէն դժուարը` ծանօթագրելն է:
Անկասկած
ծնողքէս ստացած ներշնչանքն է:
Այդ արխիւները կ՛ընդգրկեն ժամանակակից
Մեր
մանկութիւնը
այնպիսի ժամանակաշրջանի
եւ ազատագրական պայքարի վերջին 125 տարմը
ապրած
ենք,
երբ
մեր ծնողներն ու շրջապատը
ւան պատմութիւնը:
անդադար
կը
խօսէին,
թէ ի՛նչ տառապանքներու
Դաշնակցութեան արխիւներուն մեծ մասը կը
եւ
հալածանքներու
ենթարկուած
սերունդ եղած
վերաբերի ազգային, քաղաքական եւ մարտաեն:
Մեր
վրայ
ծանր
պարտականութիւն
դրուած
կան գործունէութեան, բարեբախտաբար պահէր`
ապահովելու
ազգի
վերականգնումը:
Անիկա
պանուած է: Այդ արխիւները հետաքրքրական
ուժ
կու
տար
մեզի.
չէ՞
որ
ազգը
մեզմով`
Ցեղասնիւթեր կը պարունակեն մեր պատմական հայրենիքի Տարօն, Սասուն, Խարբերդ, Վասպուրական պանութիւնը վերապրողներու զաւակներով,
եւ մնացեալ բնակավայրերուն մասին, որոնք որբանոցներուն մէջ կեանքերնին մաշեցուցած
սերունդով պէտք էր վերականգնուէր:
մինչեւ օրս տակաւին չեն ուսումնասիրուած:
Ճիշդ է` հիմնականօրէն կուսակցութեան
պատմութիւն կ՛ուսումնասիրեմ, բայց ուսումնաՇար. Էջ 14
սիրութեան ամբողջ ընթացքին կարծես տեղ մը
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Ընկերվարութեան
Վերադա՞րձը
Մկրտիչ Մկրտիչեան
Տասնամեակներէ ի վեր աշխարհի դիմագիծը
արագօրէն կը փոխուի` բազում ու տարբեր ուղիներով դէպի լուսանցք մղելով երկրագունդի
բնակչութեան լայն շերտեր: Վայրի ու վայրագ
դրամատիրութիւնը իր աւետած համամարդկային բարօրութեան փոխարէն պարգեւեց համատարած թշուառութիւն. դեռ մօտաւոր անցեալին
առողջ հասարակութիւններ հասած են սնանկութեան սեմին, երբ անդին ուրիշներ կը լողան
նարգիսական պերճանքի մէջ:
Իրերու այս տխուր ընթացքին համար, դրամատիրական շրջանակներու կողքին, արհամարհելի չէ նաեւ երբեմնի ընկերվարական շարժումներու եւ կուսակցութիւններու պատասխանատըւութիւնը: Նախորդ դարու ութսունական թըւականներէն սկսեալ անոնք մէկ առ մէկ անձնատուր եղան վատառողջ ձեւով համաշխարհայնացող տնտեսութեան մարգարէներու շինծու տեսութիւններուն, որոնք, այսօր արդէն փաստ է,
աշխարհը հասցուցած են նոր աղէտներու նախօրեակին: Ամէնուրեք խաղաղութիւնը արհամարհող ծայրայեղական շարժումները վերելքի
մէջ են: Այս կերպարանափոխութենէն զերծ չեն
մնար իրենք իրենց ժողովրդավարութեան փարոսի եւ դաստիարակի դերակատարութիւն սահմանած արեւմտեան պետութիւնները:
Ներկայի միջազգային տխուր ու մտահոգիչ
հարթակին վրայ յոյսի նշոյլ մը երեւաց, երբ երեք
շաբաթներ առաջ Գերմանիոյ Ընկերվար-ժողովըրդավարական կուսակցութեան նախագահ
Զիգմար Գաբրիէլ ինքնագլուխ եւ բոլորովին
անակնկալ կերպով յայտարարեց, թէ աշնան համար նախատեսուած երեսփոխանական ընտրութիւններուն թեկնածուն ինք պիտի չըլլայ, այլ`
Եւրոպական խորհրդարանի նախկին նախագահ
Մարթին Շուլց: Յաջորդ օրն իսկ կուսակցութեան
վարկանիշները հսկայական ոստում արձանագրեցին, իսկ մասնագիտական հաստատութիւններ
նախատեսեցին, թէ ուղղակի ընտրութեան պարագային ժողովրդային կամքը լայն մեծամասնութեամբ իբրեւ վարչապետ (կանցլեր) պիտի
ընտրէր Մարթին Շուլցը:
Քրիստոնեայ-ժողովրդավարական կուսակցութեան մեքենան շուարումի եւ իրարանցումի պահէ մը ետք սկսաւ ընդօրինակել ամերիկեան ընտրապայքարի մեթոտներ` մատնացոյց ընելով ընկերվարական թեկնածուի ենթադրաբար «քրէական» գործելաձեւը: Իսկ վարչապետ Մերքել հասկըցուց, թէ ինք համաձայն չէ ընտրապայքարի
այս ձեւին:
Մարդոց տեսա՞կն է, թէ՞ համաշխարհային վիճակի լրջութիւնն է, որ երկրի պատասխանատուները կը դնէ բարոյական քաղաքականութեան
օրէնքներուն հետեւելու պարտադրանքին տակ:
Մէկ կողմէն Զ. Գաբրիէլի իբրեւ իր կուսակցութեան երկրի գրաւիչ պաշտօնին համար թեկնածու ներկայանալու անառարկելի իրաւունքէն
հրաժարումը, իսկ միւս կողմէ` Ա. Մերքելի ընտրապայքարի ամէն միջոց չընդունելու կեցուածքը, երբ դիմացի նոր թեկնածուն լուրջ կերպով կը
վտանգէ իր վերընտրութիւնը: Զոյգ երեւոյթները
անհետացած էին եւրոպական քաղաքական բեմէն վերջին տասնամեակներու ընթացքին:
Նոյն ձեւով անհետացած էր ընկերվար կուսակցութիւններու ընկերվար գաղափարաբանութիւնը: Շուլց կրկին կը խօսի ընկերային արդարութեան մասին, իր երկրին մէջ տիրական դարձած անարդարութեան մթնոլորտին մասին, զանց
կ՛առնէ
վերջին
ժամանակաշրջանին
իր
կուսակցութենէն նե՛րս ալ մուտք գործած շուկայական բառամթերքը: Ակնբախ է, որ Գերմանիոյ
հասարակութիւնը իբրեւ ապագայի յոյս կ՛ընկալէ
Շուլցի խօսքը: Իր երիտասարդութեան ընթացքին
կեանքի դժուար հանգրուաններէ անցած, ուսու-
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Սուրիոյ Պատերազմ. Ասթանա` Աւարտին Սկի՞զբը,
Թէ՞ Չաւարտող Սկիզբ Մը
Խ. Տէր Ղուկասեան
12 Յունուարին Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարութեան խօսնակը յայտարարեց, որ սուրիական տագնապի լուծման նպատակով բանակցութիւններու նոր փուլը տեղի պիտի ունենայ 23
Յունուարին, Ղազախստանի մայրաքաղաք Ասթանայի մէջ: Նախաձեռնութիւնը արդիւնք էր Հալէպի ճակատամարտին պետական ուժերու յաղթանակին` քաղաքի արեւելեան թաղամասերէն
հակապետական ուժերու հեռացումով եւ 22 Դեկ-

տեմբեր 2016-ին յայտարարուած զինադուլով:
Բանակցութիւններու փուլը Ռուսիա-ԹուրքիաԻրան եռակողմանի նախաձեռնութիւն է: Երեք
մրցակից ուժեր, որոնց շահերը Սուրիոյ պատերազմի սկիզբէն ի վեր յաճախ իրարու բախած
էին` ի վերջոյ յանգելու համար համագործակցութեան անհրաժեշտութեան: Եթէ Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան եւ Հըզպալլայի ռազմավարական զինակցութիւնը Ասատի վարչակարգին հետ ունէր կրօնագաղափարախօսական
եւ աշխարհաքաղաքական ենթահող, որուն արմատները կ՛երկարին մինչեւ 1980-ական թուականներու սկիզբ` Իսլամական յեղափոխութեան
շնորհիւ Միջին Արեւելքի մէջ ստեղծուած ուժերու
հաւասարակշռութեան նոր իրավիճակ, ռուսական
հաշուարկումները շատ աւելի խառն ու բարդ
էին: Մոսկուայի զօրակցութիւնը Ասատի վարչակազմին կասկածի տակ չէր դրուեր: Միջին Արեւելքի մէջ Սուրիա կը մնար միակ երկիրը, որ կ՛երաշխաւորէր ռուսական նաւատորմին ներկայութիւնը Միջերկրականի մէջ: Բայց առնուազն
2008-ի Կովկասի մէջ ռուս-վրացական պատերազմէն ի վեր միջազգային բեմին վրայ ինքզինք
որպէս գերպետութիւն վերահաստատելու որոշում տուած փութինեան Ռուսիան պէտք ունէր
հմուտ կերպով ե՛ւ անհրաժեշտ պարագային զինւորական ուժ ցուցադրելու, ե՛ւ, միաժամանակ,
չանտեսելու դիւանագիտութեան կարեւորութիւ-

մը կիսատ թողած, ալքոլի մոլութենէն ինքզինք
փրկած եւ մինչեւ Եւրոպայի խորհրդարան հասած եւ անոր նախագահի պաշտօնը յաջողութեամբ վարած Մ. Շուլց առայժմ գոնէ կը գրաւէ
վերջին ժամանակները ձանձրոյթ պատճառող
Գերմանիոյ քաղաքական առօրեան:
Ներկայ ժամանակներուն, երբ մեծ պետութիւններ կը պատրաստուին իրենք իրենց մորթին մէջ պատսպարուելու, երբ հազարումէկ դըժւարութիւններով, համբերութեան ծով քանակներով ու տեւական խաղաղութեան տեսլականով
մէջտեղ եկած Եւրոպական Միութիւնը ինքնասպանութեան վտանգը կը դիմագրաւէ, Գերմանիոյ մէջ առողջ ինքնագիտակցութիւն փաստող,
Մարթին Շուլցի բերնով արտայայտուող եւ ուրիշներու կողմէ մեռած յայտարարուած ընկերվարութիւնը իր յարութիւնը կ՛աւետէ` միաժամանակ երաշխաւորելով ցամաքամասին վրայ
նո՛յնպէս վտանգուած ժողովրդավարութիւնը:

նը ռազմականօրէն դեռեւս միաբեւեռ աշխարհակարգի մէջ Միացեալ Նահանգներու հզօրութիւնը
զսպելու խաղին մէջ: Այսպէս, թէկուզ եւ զօրակից
Ասատի եւ անոր կողքին ուղղակիօրէն մասնակից
պատերազմին` Փութին իր կապերը չխզեց Ասատի անկումին վրայ գրաւ դրած Սէուտական Արաբիոյ եւ Ծոցի միւս երկիրներուն հետ, ոչ ալ Իսրայէլի, հակառակ Նեթանեահույի կառավարութեան ուղղակի միջամտութեանց Սուրիոյ մէջ
ընդդէմ Ասատի վարչակարգին:
Ամէնէն խնդրայարոյցը, անշուշտ, Թուրքիոյ
դիրքորոշումն էր: 2009-ի Յունուարին Տաւոսի
մէջ Իսրայէլի օրուան նախագահ Շիմոն Փերեսի
հետ հրապարակային բախումէն ետք, ի պաշտպանութիւն Կազայի պաղեստինցիներուն, Էրտողան իշխող Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութեան (ԱՔՓ) նէօ-օթոմանիզմի «խաղաղասիրական» դիմակը վար առաւ եւ գրաւը դրաւ
մարտնչող իսլամի յարձակողական քաղաքականութեան վրայ: Յաջորդ երկու տարիներուն
Թուրքիան արդէն փոխարինած էր մինչ այդ իսլամի պաշտպանութեան դերը իր վրայ առած
Իրանը: Էրտողան, սակայն, սխալ գործեց` մտածելով, որ սուրիական պատերազմին Ասատի
վարչակարգին դէմ դիրքորոշուելով եւ աշխուժօրէն աջակցելով անոր դէմ ըմբոստացած ուժերուն, ներառեալ` իսլամականներուն, պիտի ունենար Արեւմուտքի զօրակցութիւնը` ի մասնաւորի չէզոքացնելու համար քրտական գործօնը:
ՏԱՀԵՇ-ի նման խմբակցութիւններուն վրայ վերահսկողութիւն բանեցնելու իր ինքնախաբկանքին զուգահեռ, Անգարա կարծեց, որ Ռուսիոյ հետ
բախումէ չխուսափելու իր պատգամը 2015-ի
աւարտին ազդեցութիւն պիտի ունենար կասեցնելու համար Մոսկուայի զօրակցութիւնը Ասատին: Ռուսական ռազմական օդանաւի վար առնելու գրգռութենէն մէկ տարի անց, ի դիմաց
թրքական ներքաղաքական ոլորտի կտրուկ վատթարացումին եւ ՏԱՀԵՇ-ի ահաբեկչական արարքներուն, Անգարա ընդառաջեց ռուսական նախաձեռնութեան եւ ձեռնպահ մնաց Հալէպի ճակատամարտի վերջին փուլին հակապետական ուժերուն որեւէ զօրակցութիւն ցուցաբերելէ:
Ասթանայի բանակցութիւններուն հրաւէրը
սկզբնական շրջանին թերահաւատութիւն յառաջացուց: Բայց սուրիական հակապետական ուժերու համաձայնութիւնը մասնակցելու բանակցութիւններուն` կտրականապէս աւելցուց անոնց
իրականացման հաւանականութիւնը: Ժամանակամիջոցը լաւ ընտրուած է. Յունուար 20-ին Տոնըլտ Թրամփ Սպիտակ տուն մտնելով` նախագահական երդում պիտի տայ եւ Ասթանայի բանակցութիւններուն ընդդիմանալու ոչ մէկ տրամադրութիւն ցոյց տուած է, եւ եռեակի երկու անդամները` Թուրքիա եւ Ռուսիա, առանձնապէս
հրաւիրեցին Միացեալ Նահանգներու նոր վարչամեքենան` իր մասնակցութիւնը բերելու: Յըստակ չէ տակաւին, թէ Թրամփ ի՛նչ դիրքորոշում
պիտի ունենայ Սուրիոյ տագնապին եւ ընդհանրապէս Միջին Արեւելքի մէջ ամերիկեան քաղաքականութեան ճշդորոշման մէջ: Մինչեւ հիմա
ան միայն նշաններ տուած է Օպամայի ուղեգիծին հակադրուելու: Օպամա դէմ էր իսրայէլեան բնակեցման քաղաքականութեան, Թրամփի
նշանակած Միացեալ Նահանգներու դեսպանը բացայայտօրէն թեր է դիւանագիտական ներկայացուցչութիւնը Թէլ Աւիւէն Երուսաղէմ փոխադրելու: Օպամայի մեծ յաջողութիւնն էր Իրանի հետ կորիզային համաձայնութիւնը, Թրամփ
կրնայ յեղաշրջել զայն: Օպամա դէմ էր Ասատի
վարչակարգին, Թրամփ կարծես համաձայն է, որ
Ռուսիա գլխաւոր դերակատար ըլլայ տագնապի
լուծման մէջ:

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ՅՕԴՈՒԱԾ
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Ազգ-Բանակի Հրամայականը Եւ Հ.Յ.Դ.-ի
Պատմական Փորձառութիւնը

Շահան Գանտահարեան

19-րդ դարի վերջին տասնամեակէն սկսեալ
մինչեւ Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացում, հայոց բանակի բացակայութեան,
Դաշնակցութիւնը վերցուցած էր հայկական զինւած ուժերէն ակնկալուած գործառոյթներու իրականացումը, Երկրի մէջ ծաւալած ֆետայական
շարժում ըլլայ անիկա, թէ Մուսա Լերան վրայ
կազմակերպուած հերոսամարտ, կամաւորական
շարժումի կազմակերպում ըլլայ անիկա, թէ Սարդարապատի ծառացում եւ Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան պետական բանակի կազմութիւն,
եւ Զանգեզուրի ժողովրդային գոյամարտի դիւցազնակերտում, «Նեմեսիս»-ի պատժական գործողութիւններու տպաւորիչ շարքի կենսագործում
ըլլայ, թէ հայ համայնքներու ինքնապաշտպանական ջոկատներու կազմութիւն, յեղափոխական
աւանդներու վերադարձի որոշումին առարկայացում ըլլայ, թէ արցախեան ազատամարտի հիմնական ու վճռորոշ մասնակցութիւն:
Դաշնակցութիւնը ուրեմն պետականութեան
բացակայութեան եւ պետական հաստատութիւններու, ընդ որում, բանակի կազմութեան անհնարինութեան դիմաց, ի՛ր վրայ վերցուցած է պետութենէ մը ակնկալուած տարբեր ոլորտներու
աշխատանքները եւ պատուով, յաճախ անթերի
ձեռնհասութեամբ իրականացուցած է զանոնք:

Եւ հիմա մտածենք, թէ ի՛նչ բանակ էր, որ
ամէնէն վտանգաւոր պայմաններու մէջ կրցաւ
զինել ժողովուրդը, զինուիլ, սահմանէն զինամըթերք հասցնել, ոտքի հանել ժողովուրդը, կազմակերպել ժողովրդային յեղափոխութիւն, ծառանալ
սուլթաններու բռնակալութեան դէմ եւ հարուածել թշնամին: Հակառակորդի հաստատութիւն
գրաւելու յատուկ ո՞ր ջոկատայիններու խումբն
էր, որ օրը ցերեկով գրաւեց Պանք Օթոմանը եւ
ամբողջ Եւրոպային յղեց բարենորոգումներ անյապաղ կատարելու քաղաքական ուղերձը:
Ո՞ր բանակայիններն էին եւ ո՞ր մահապարտները, որոնք ականուած կառքով պիտի ծրագրէին
ոչնչացնել բռնակալ սուլթանը: Զինուորական
կրթութիւն ստացած սպանե՞ր էին անոնք, թէ՞
Դաշնակցութեան շարքերուն մէջ Դաշնակցութեան կազմակերպած զօրավարժութիւններով
հմտացած արհեստավարժ զինուորական դարձած մարտիկներ:
Մարտիկներ, որոնք ռազմագիտական ամէնէն
բարձր մակարդակի վրայ պատրաստուած նախագիծեր կրնային մշակել` ամենափայլուն կատարողականութեամբ իրականացնելու համար
ժողովրդային ինքնապատշտպանութիւնը, բրգաձեւ կառոյցով պատժիչ գործողութիւն կազմակերպելու համար Խանասորայ դաշտին վրայ, յարգելով ռազմի բարոյական օրինաչափութիւնները:
Անոնք թէ՛ գործիչ էին, թէ՛ մտաւորական ու
ուսուցիչ եւ թէ՛ ռազմագէտ, ֆետայի, զինուոր,
հրամանատար, հայդուկապետ, յիսնապետ եւ
դասակի խմբապետ: Այլ խօսքով, պետական բանակի մը կառոյցին համապատասխան կուսակցական կառոյց, որ ի պահանջել հարկին փարթիզանական կռիւ կը մղէր, երբ պէտք ըլլար,
դրամատուն կը գրաւէր, տարբեր պահու կը
պատժէր հայասպանութեան գործիք դարձած
ամբողջ ցեղ մը, կ՛իրականացնէր մահապարտնե-

րու յատուկ գործողութիւն եւ օրը ցերեկով եւրոպական քաղաքներու պողոտաներուն վրայ գետին կը փռէր հայ ժողովուրդը ցեղասպանութեան
ենթարկելու ծրագիրները մտայղացողները:
Առանց պետութիւն ըլլալու` պետական գործ
կ՛իրականացնէր Դաշնակցութիւնը, առանց բանակ ըլլալու` բանակի մը բոլոր ստորաբաժանումներու գործառոյթները իր վրայ կը վերցնէր
այս կուսակցութիւնը: Ու անընդհատ կ՛արտադրէր, կ՛արտադրէր հայրենիքի ու հայութեան ազատագրութեան դատին նուիրեալներ, անձնուրացներ, անմնացորդ ծառայողներ, որոնք առանց
զինուորական արհեստավարժ կրթութիւն ստանալու, կ՛երդուէին` «… Իսկ եթէ հարկ ըլլայ նաեւ
կեանքիս գնով ծառայել հայութեան եւ Հայաստանի ազատագրութեան դատին»:
Իսկ հարկ ըլլալու պարագային պէտք էր
պատրաստ ըլլալ, պէտք էր վարժ ըլլալ զէնքի
գործածութեան, զինուորէ մը ակնկալուած կարգապահութեան օրէնքներուն ենթակայ, առանց
առարկելու, զինուորներու միջեւ բացարձակութեան հասնող, իրար կեանքեր փրկելու աստիճանի ընկերասէր, անդաւաճան եւ որեւէ շեղումի
պարագային օրէնքի ամբողջ խստութեամբ
պատժուելու հոգեպէս պատրաստ:
Ըսէք, ուրեմն, ի՞նչով կը տարբերին դաշնակցականէ մը ակնկալուած այս բոլոր օրինաչափութիւնները, ռազմի դաշտի համար պատրաստուած արհեստավարժ զինուորին համար կիրարկուող միջազգային ռազմական օրէնքներէն:
Դաշնակցութիւնը բանակ է, այո՛, գաղափարակա՛ն բանակ, կազմակերպակա՛ն բանակ,
շարքերո՛ւ բանակ, զինուորներո՛ւ բանակ, որ գիտէ ծառանալ ամէն վտանգի դէմ, որ կը սպառնայ
հայութեան ու հայրենիքին: Դաշնակցութիւնը
այն բանակն է, որ իր դէմ կը գտնէ ամէն պետութիւն, որ կը փորձէ ոտնահարել հայութեան
իրաւունքները. Ամէն քաղաքական դէմք, որ կը
յանդգնի վիրաւորել հայու արժանապատւութիւնը, ամէն շահագործող, որ կ՛ուզէ հարստութիւն
կուտակել հայ ժողովուրդը շահագործելու միջոցով:
Դաշնակցական բանակը ցրուած է աշխարհի
տարածքին եւ կը պաշտպանէ հայկական աշխարհի սահմանները: Հոն, ուր հայութիւն գոյութիւն ունի, հոն, ուր հայ համայնք կը կազմակերպըւի, հոն, ուր հայ եկեղեցի, հայ դպրոց ու միութենական կեանք կը շնչէ, կ՛արարէ, կը ստեղծագործէ, պաշտպանուած է Դաշնակցութեան
բանակներուն կողմէ:
Իսկ հիմա մտածենք, որ գաղափարական ի՛նչ
ուժ կայ այդ բանակին զինուորագրուածներուն
մօտ, որոնք այս կուսակցութեան մարտական
նկարագիրը գիտեն չգերադասել անոր գաղափարական, քաղաքական, քարոզչական, մշակութային, կրթական, բարեսիրական ոլորտներէն: Այս
նոյն զինուորները գիտեն նաեւ դառնալ գործիչ,
մտաւորական, ուսուցիչ, դաստիարակ, հայ դըպրոցին, հայ եկեղեցիին ծառայող կուսակցական`
միշտ մնալով հաւատարիմ դաշնակցականի երդումին` «…Իսկ եթէ հարկ ըլլայ…
Այո՛, երբ հարկ եղաւ, հայկական դպրոցի շըրջանաւարտը փութաց հագնելու Դաշնակցութեան
բանակին համազգեստը` պահելու եւ պահպանելու համար լիբանանահայութեան հայահոծ թաղամասերը: Դաշնակցութեան պատանեկան եւ
երիտասարդական շարքերուն մէջ գաղափարական մկրտութիւն ստացածները շատ արագ ստացան նաեւ իրենց կրակի մկրտութիւնը, եւ Դաշնակցութեան բանակը պաշտպանեց հայկական
թաղամասերը, հայկական գիւղը, որպէսզի որեւէ
ոչ-հայկական ուժ չկարենայ թափանցել մեր
միջնաբերդներԷն ներս:
Կա՞յ աշխարհի տարածքին գործող որեւէ բանակ, նոյնիսկ եթէ ունի ամենաարդիական զինամըթերքը, նոյնիսկ եթէ յագեցած է այսօրուան
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զինուորական ճարտարարուեստի ամենավերջին
արհեստագիտութեամբ, որուն հրամանատարները, սպաներն ու զինուորները միաժամանակ
շարքային քաղաքացի են, շարքային կուսակցական, շարքային գաղափարական, շարքային գործիչ, որոնց պայքարը միայն զինական բնոյթ չունի, որոնց համար զէնքը միջոց է գաղափարի
պաշտպանութեան համար, եւ որոնց համար յեղափոխութիւնը ուղղուած է միայն արտաքին
թշնամիին դէմ: Դաշնակցութիւնն է, որ յաջողած
է համատեղել իր ամենաժողովրդավար սկըզբունքներն ու կառոյցը իբրեւ կազմակերպութիւն
եւ իր մարտական նկարագիրը իբրեւ կարգապահ
բանակէ մը ակնկալուած բոլոր օրինաչափութիւններով գործող բաժանմունք:
Այսօր մեր պետութեան առջեւ, իբրեւ հրամայական, դրուած է ազգ-բանակ հասկացողութիւնը
իրականութեան վերածելու առաջադրանքը: Ազգբանակը քաղաքագիտութեան մէջ իբրեւ օրինակ
կը վերցնէ պատերազմական կամ կիսապատերազմական իրավիճակի մէջ գտնուող երկիրներու
պարագային կիրարկուած դրութիւնը:
Արցախի կամ Հայաստանի պարագային, երբ
ցամաքային առումով թէ՛ Թուրքիան եւ թէ՛ Ազըրպէյճանը շրջափակած են մեր հայրենիքը, երբ
Պաքուն ոչ միայն Արցախի հետ շփման գիծերուն
վրայ, այլ նաեւ Հայաստանի հետ սահմաններու
երկայնքին կը կատարէ ոտնձգութիւններ, ներթափանցման գործողութիւններ, դիպուկահարներ գործի կը լծէ ոչ միայն հայկական դիրքերու
վրայ հսկող զինուորներու, այլ նաեւ անզէն
բնակչութեան դէմ, ապա աւելի անհրաժեշտութիւն կը դառնայ ազգ-բանակ հասկացողութեան
շօշափելի, ամէնօրեայ դրոյթի վերածուիլը:

Այս հասկացողութիւնը կը բացատրուի նաեւ
քաղաքացիական եւ ռազմական մտածողութիւններու համատեղումով: Իրավիճակի լրջութիւնը,
ճակատագրական ըլլալը այնքան սուր կերպով
կը զգացուի, որ քաղաքացին եւ զինուորը իբրեւ
մտածելակերպ կը նոյնանան: Յատկապէս սահմանամերձ շրջաններու մէջ ապրող մարդը, երբ
կը զգայ թշնամիին կողմէ անմիջական վտանգը,
իր ընտանիքին, իր ինչքին,իր ապահովութեան
պահպանման, իր հայրենիքի հողին անձեռընմըխելիութեան համար ծայրայեղօրէն տրամադրըւած կ՛ըլլայ պաշտպանութեան գործին լծուելու, զինուորագրուելու: Այստեղ արդէն որեւէ
իմաստ չ՛ունենար, որ ժամկէտային թէ պայմանագրային ծառայութեան խնդիր դրուած է: Այստեղ հայ մարդը զինուոր է` միայն սահմանամերձ շրջաններու մէջ ապրելով իսկ:
Հակառակորդի կողմէ սանձազերծուած ապրիլեան քառօրեայ պատերազմը փաստեց, որ միայն սահմանամերձ շրջաններու բնակիչը չէ, որ
վտանգուած է, այլ ամբողջ հայրենիքի բնակչութիւնը եւ այդ ճամբով նաեւ` ամբողջ հայութիւնը:
Ամբողջ հայութիւնը ազգ-բանակ միաւորի վերածելու խնդիր կայ այսօր մեր առջեւ դրուած: Պուտափեշտի մէջ հայ սպայի կացինահարումը, Թալիշի մէջ հայ ծերունիներու դէմ գործադրուած
մարմնական անդամահատումները, հայ գերեվարուած զինուորներու գլխատումները կը փաստեն ու կը համոզեն, որ մենք իբրեւ հայկական
կողմ` գործ ունինք ահաբեկչական պետութեան
մը ամենավայրագ ու ամենաայլանդակ հրոսա-
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կախումբերու հետ, որոնք ոչ միայն չեն յարգեր
պատերազմներու վերաբերող միջազգային
օրէնքները, այլ ռազմական յանցագործութիւններու կը դիմեն ամէն առիթի:
Պուտափեշտի անասնային կացինահարումը
իրականացուցած ազրպէյճանցի զինուորին արտայանձնումն ու հերոսացումը, Թալիշի մէջ կատարուած անմարդկային արարքներու միջազգային գնահատականի չարաժանանալը, ու տակաւին, վարժողական ծրագիր իրականացնող հայկական ուղղաթիռի խոցումը եւ ազրպէյճանական զինեալ ուժերուն կողմէ հայկական աճիւններուն հայկական կողմին յանձնելու մերժումը
եւ այս բոլորին դիմաց միջազգային ընտանիքի
անզօրութիւնը կը վերահամոզեն բոլորս, որ
մենք, այո՛, ազգ-բանակի վերածուելու բոլոր
պատճառները ունինք: Հիմնովին մերժելով, սակայն, բանակի ուժին ու զէնքին տալու ներքին
ուղղութիւն, բացառելով պետական որեւէ հաստատութեան գրաւում, պատանդառում եւ պայմանաժամային մարտահրաւէրներով սպառնական ոճ, որ ոչ միայն կը խախտէ ներազգային
անդորրութիւնը, այլ նաեւ կը սրէ արտաքին թըշնամիի ախորժակները:
Հայ ազգը միայն Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի մէջ բնակող հայը չէ. Ազգի աշխարհագրութիւնը աշխարհատարած է, հետեւաբար այդ բանակին զինուորագրեալներուն թիւը
եւս պիտի ամրագրէ նկատելի ընդլայնուածութիւն: Ազգ-բանակ հայեցակարգին մէջ պիտի ներառուին նաեւ Լիբանանի հայ համայնքի անվըտանգութիւնը ստանձնած տղաքը, հայկական
Հալէպի սահմաններուն հսկող հերոսները, Այնճարի դիրքերուն վրայ պահակութիւն կատարող
ընկերները եւ բոլոր անոնք, որոնք հայրենիքէն
հեռու, սակայն հայրենիքին համար զինուորագըրուած են եւ կը գործեն զինուորէ մը ակընկալուած կարգապահութեամբ, օրէնքով, կենսակերպով:
Շրջահայեաց ներազգային դիտարկումը պիտի
համոզէ բոլորը, որ ազգ-բանակ հասկացողութիւնը 1890-էն սկսեալ ամենայաջող կերպով եւ ամենափայլուն կատարողականութեամբ իրականացուցած է հայ ազատագրական շարժման առաջնորդ կուսակցութիւնը` Հ.Յ. Դաշնակցութիւնը:
Գիւղացիէն զինուոր, աշակերտէն սպայ, գործիչէն ու մտաւորականէն հրամանատար եւ ժողովուրդէն ֆետայական խումբեր կերտած այս
կուսակցութիւնն է, որ յաջողած է ազգ-բանակ
կերտել, եւ ի վերջոյ փրկել Հայաստանի Հանրապետութիւնը: Ազգ-բանակ գաղափարական այս
համատեղումն է, որ Սարդարապատի եւ միւս
դիւցազնադաշտերուն վրայ յաջողած է կասեցնել
թշնամիին բանակները: Այն թշնամիին, որ Հայոց
ցեղասպանութենէն միայն երեք տարի ետք,
ամայացնելէ ետք Արեւմտահայաստանը եւ կոտորելէ ետք արեւմտահայութիւնը, այս անգամ
կը սպառնար արեւելահայութեան եւ Արեւելահայաստանին:
Ազգ-բանակի ամէնէն իրական, ամէնէն գործնական ամէնէն հրաշալի իրացումը Սարդարապատն էր եւ Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան գոյացումը: Անոր հիմնադիրներէն առաջնային դէմքը թէ՛ կառավարիչ էր, թէ՛ պետական
գործերը վերահսկող, թէ՛ մարտի դաշտ ղեկավարող: Ազգընտիր տիքթաթոր եւ ընդհանուր հրամանատար միաժամանակ: Ազգ-բանակի անձնական խորհրդանիշ:
Պատմական այս փորձը լիարժէք գնահատելու
եւ Դաշնակցութեան կուտակած փորձառութիւնը
այսօրուան պայմաններուն մէջ կիրարկելու անյետաձգելի հրամայականին առջեւ ենք: Շուտով
ազգովին պիտի պատրաստուինք նշելու Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան հարիւրամեակը:
Այս անգնահատելի պատմակերտ հանգրուանին ճիշդ ու գիտական արժեւորումը պիտի կատարէ հայ քաղաքական եւ զինուորական միտքը:
Զինուորական, քաղաքացիական ու քաղաքական
մտածողութիւններու համատեղումով միաձոյլ
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Հայոց Բանակը
Յունուարի 28-ը հայոց բանակի ծննդեան օրն
է: Նորաստեղծ հանրապետութեան զինուած ուժերը ծնուեցին կռուի դաշտում, յընթացս մարտական մկրտութիւն անցնող կամաւորական ջոկատների հիմքի վրայ: Հայոց պետական բանակը
երկար ժամանակ դեռ պիտի կրէր կամաւորական իր թթխմորի ազդեցութիւնը: Նորաստեղծ
պետական բանակը ձեւաւորուեց խորհրդային
բանակից կամաւորապէս հայրենիք վերադարձած արհեստավարժ սպաների, բայց հիմնականում` պատերազմի դպրոցն աւարտած կամաւորականների ուժերով: Չժխտելով խորհրդային
զօրքերից վերադարձածների վաստակը, այնուամենայնիւ, նրանք գործող կամաւորական-պետական զօրամիաւորումների հետ ներդաշնակւելու խնդիր ունէին, իսկ միւս կողմից` իրենց թըւաքանակով որակ չէին կարող կազմել ինքնաբուխ ձեւաւորուած հաւաքականութեան մէջ:
Որակ կազմող նախկին ֆետայի-կամաւորներն էլ
զօրամիաւորումներ ղեկավարողի, դաստիարակի, հոգեբանի, գրքային գիտելիքով զինուած արհեստավարժի կայացման ճանապարհով պիտի
տանէին իրենց ենթակայ նորակոչիկ պետական
զինուորին: Մինչ առկայ ներուժը կը համալրուէր
հայկական ռազմական դպրոցի շրջանաւարտ
սպայական սերնդով: Մեր բանակը դժուարին
կայացման ճանապարհ անցաւ` մշտապէս քթի
տակ զգալով վառօդի հոտը եւ հակառակորդի
դաւադիր շունչը: Դիմագրաւելիք բոլոր մարտահըրաւէրներով հանդերձ, հայ սպան ու զինուորը
մշտապէս կրողը եղան հոգեբանական ու բարոյական այն ամուր գիտակցութեան, որ յաղթած
եւ հայրենիք ազատագրած նախորդների գործը
շարունակողն են:
Ինքնախաբէութիւն կը լինի մտածելը, թէ հասարակութեանը մաս կազմող բանակը կարող է
անհաղորդ լինել այդ հասարակութեան բարքերին եւ արատներին: Միւս կողմից` վտանգաւոր
մեղք է բանակը ներքաշելը ներհասարակական
միաւորներ ստեղծելու անհրաժշտութիւնը կը շեշտըւի ու կը վերաշեշտուի ամէ՛ն անգամ, որ մենք
սահմանին զինուոր զոհ կու տանք, ամէ՛ն անգամ, որ մեր սահմանամերձ գիւղերը կը ռըմբակոծուին, ամէ՛ն անգամ, որ թշնամին ներթափանցման գործողութեան փորձ կը կատարէ:
Հայրենիքի դէմ կատարուող յարձակման փորձերուն եւ յատկապէս արցախեան պատերազմին
ընթացքին հայութիւնը փաստեց, որ գիտէ միաւորուիլ, գիտէ փութալ` կողք կողքի դիրքեր
ապահովելու համար խրամատներու մէջ: Ազգբանակը, սակայն, նաեւ միայն ճգնաժամի պահերուն միաւորման մասին չի յուշեր: Ազգ-բանակը համեմատաբար խաղաղ պայմաններու
մէջ նախապատրաստուելով զգօն, սթափ եւ զինւորապէս պատրաստ ըլլալու հրամայականը կը
շեշտէ նաեւ ժողովրդային մակարդակի վրայ:
Ահա թէ ինչո՛ւ Դաշնակցութեան նախաձեռնողականութեամբ այսօր, ապրիլեան քառօրեայ
պատերազմէն ետք անհրաժեշտութիւնը ստեղծըւեցաւ եւ կազմակերպուեցան կամաւորներու
հաւաքագրումն ու պաշտպանութեան նախարարութեան հետ համակարգուած զինուորական
դասընթացքները:
Փաստօրէն դարաւոր աւանդութեան տէր
մնալով` Դաշնակցութիւնը հետեւողականօրէն
կը շարունակէ ազգ-բանակ միաւորով հայրենիքի
սահ-մանները պաշտպանելու յանձնառութիւնը:
Դաշնակցութեան անկեղծ զինուորները ուխտած էին ծառայել երկար ժամանակ: Այդ երկար
ժամանակը ահաւասիկ 126 տարի է, եւ բոլոր
պատճառները կը համոզեն, որ ծառայութեան
այդ ժամանակը տակաւին պիտի շարունակուի
անժամանակ, մինչեւ այն ատեն, որ հայ ժողովուրդը պիտի շարունակէ զգալ այս կուսակցութեան ծառայութեան անհրաժեշտութիւնը:

եւ ներքաղաքական խնդիրների ու հակասութիւնների դաշտ: Ինչի ականատեսը եղանք նաեւ 2016 թուականի ապրիլի քառօրեայ փորձութեան ժամանակ: Այն պահին, երբ զինուորը չէր
լքում մահուանը ընդառաջ գնացող հրամանատարին, իսկ հրամանատարը զոհաբերում էր
իրեն փրկելու համար ենթակային, այն պայմաններում, որ զոհուողների մէկ երրորդը սպաներ
էին, բոլորովին ժամանակը չէր խրամատներ
հասնող ձայնով գոռալը, թէ զօրավարները թալանում են բանակը ու ման են գալիս ճիփերով:
Թէեւ տարիներ շարունակ մեր մտքի միջի
կասկածի որդը հասունացնում էր այն որոմը, թէ
երկրում առկայ անարդարութիւնների պատճառով անհրաժեշտ պահին ո՛չ բանակը կը կռուի ու
ո՛չ էլ նախկին կռուողները զէնք կը վերցնեն, քառօրեայ պատերազմի ժամանակ ե՛ւ 18-20 տարեկան զինուորը կռուեց ե՛ւ ազգը վերածուեց ազգբանակի:
Պետական ու համաժողովրդական այս բանակը դիմագրաւեց անակնկալ հարուած, որի ժամանակ թշնամին դիրքապահների դէմ գրոհի անցաւ
մեծաքանակ մարդուժով, հայկական դիրքերի
վրայ նետեց միայն 120մմ-ից մեծ տրամաչափի
աւելի քան 30 հազար հրետանային արկ,
«Կրատ» կայանքներից արձակեց աւելի քան հազար հինգհարիւր արկ: Չնայած մանրակրկիտ
նախապատրաստութեանը, անակնկալ ու լայնածաւալ գրոհին թշնամին չյաղթեց, ունեցաւ զինատեսակների շօշափելի կորուստ եւ, ըստ որոշ աղբիւրների, տասն անգամ աւելի զոհ:
Պատերազմը, յարձակուող կողմի խնդրանքով,
դադարեցուեց չորս օրից, թշնամու ծրագրերը ձախողուեցին, հայկական կողմը չպարտուեց (զերծ
մնանք յաղթանակ բառը գործածելուց, որովհետեւ թէկուզ փոքր չափի, այնուամենայնիւ հողի
կորուստ ունեցանք): Ճշմարտութիւնը սա է եւ
այն պէտք չէ աղաւաղուի վասն ներքին հաշիւների կամ իշխանութիւններին չսիրելու ինքնաարդարացմամբ:
Փաստն այն է, որ չնայած այս ու այն հանգամանքներին` հայկական բանակը մնում է մարտունակ, հայ զինուորը մեռնելուց աւելի սարսափելի է համարում թշնամու առաջ հայկական
բնակավայրերի ճանապարհը բացելը:
Թէ՛ մարտական գործողութիւնների ժամանակ
եւ թէ՛ խաղաղ զօրավարժութիւնների մէջ մեր
բանակը դրսեւորում է յաղթողի ժառանգական
կապը, ոգին եւ արհեստավարժութիւնը:
Աւանդոյթ է դարձել, որ հայկական սեղանների շուրջ պարտադիր խմուի հայոց բանակի եւ
հայ զինուորի կենացը: Այլեւս այդ բանակն ու
զինուորը շօշափելի ու որոշակի են` թէ՛ իրենց եւ
թէ՛ իրենց պաշտպանած հողի մերձութեամբ ու
հարազատութեամբ:
Հայոց բանակն ամենաթանկ բանն է, որ անկախութեամբ ձեռք են բերել Հայաստանի ու Արցախի պետութիւնները: Այն պարզ գիտակցութեամբ, որ ազգի ու պետութեան անվտանգ ներկան եւ բաղձալի ապագան երաշխաւորող գլխաւոր գործօնը Հայոց զինուած ուժերն են:
Պիտի կարողանանք լինել ազգ-բանակ: Ոչ
այն պարզունակ հասկացողութեամբ, որ զինուորական ծառայութեան շրջանակ պէտք է ներգըրաւուեն բոլորը` առանց սեռի ու տարիքի
խտրութեան, այլ` գործող բանակի առջեւ ֆիզիքական ու բարոյական պարտք ու պարտականութիւն ունենալու անհատական գիտակցութեամբ, ինչը չի կարող սահմանափակուել միայն
կենացներ խմելով: Եւ այո՛, նաեւ` այս երկրում
այնպիսի արդար յարաբերութիւններ հաստատելով, որոնք բարոյական եւ հոգեբանական առումով միշտ ամուր կը պահեն սահմանապահ զինւորի ողնաշարը: Խաղաղ լուսաբացներ, անսասան հաւատ ու անկոտրում կամք հայոց բանակին:
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Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը
Յեղափոխականութեան Աղբիւր
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն կուսակցութեան անուան մէջ յեղափոխական բառը ունեցած է, եւ միշտ ալ պիտի ունենայ, բազմերես
իմաստ ու պիտի ընկալուի իբրեւ մնայուն պատգամ, որովհետեւ ինչպէս արդարատենչ ու պահանջատէր այլ ժողովուրդներու համանման կուսակցութիւններն ու կազմակերպութիւնները,
Դաշնակցութիւնն ալ հայութեան կեանքին մէջ
յեղաշրջում յառաջ բերաւ ուժական, գաղափարական, ընկերային, մշակութային, քաղաքական,
քարոզչական եւ, մէկ խօսքով, հաւաքականութեան կեանքի բոլոր ոլորտներուն մէջ: Սա եղաւ
ու կը մնայ իր առաջնահերթ առաքելութիւնը:

Դաշնակցութիւնը հայ կեանքի մէջ առաջին ու
միակ յեղափոխական կազմակերպութիւնը չէր,
սակայն անոր 126 տարիներու գործն ու ներկայութիւնը ապրող վկայութիւն են, որ ան յարատեւօրէն հաւատարիմ մնացած է յեղափոխականի այն վարքագիծին, զոր զգեցած էր իր մկըրտութեան օրէն սկսեալ:
Չենք ուզեր երկար կանգ առնել այն թերի մեկնաբանութիւններուն առջեւ, իբր թէ յեղափոխական ըլլալ` կը նշանակէ կեանքի պայմաններ ու
կացութիւններ յեղաշրջել-բարեշրջել միայն ու միայն զէնքի միջոցով: Այո՛, զէնքի-բազուկի ուժը
հիմնական տեղ ունի իրաւունքի ու արդարութեան, ընկերային ու մարդկային հաւասարութիւններու հետապնդման մէջ. Դաշնակցութիւնը
փաստօրէն հաւատարիմ ժառանգորդը եղաւ մեր
աննման ֆետայիներու այն սկզբունքին, որ իբրեւ
դրօշ պարզուած էր հայութեան կեանքին մէջ`
մեր կուսակցութեանց ու յեղափոխական միաւորներու կազմութենէն առաջ իսկ, եւ այդ սկզբունքը
կ՛ըսէր. «ՅԱՃԱԽ ՄԷԿ ԲՌՈՒՆՑՔԸ ԱՒԵԼԻ՛ ԱԶԴՈՒ
Է, ՔԱՆ` ՀԱԶԱՐ ԽՕՍՔԸ». այս սկզբունքին մարմնաւորումն ալ լուսաւորեց Դաշնակցութեան գործունէութեան առաջին տասնամեակները, ինչո՞ւ
չէ, նաեւ` «Նեմեսիս»-եան ու աւելի ուշ փուլերը`
հասնելով մինչեւ Արցախ, իր այժմէականութիւնը
հաղորդելով նաե՛ւ մեր սահմանները պաշտպանող ժամանակակից զինուորին, հրամանատարին ու ֆետայիներուն: Սակայն Դաշնակցութեան
յեղափոխականութիւնը թերի պիտի մնար, եթէ
սահմանափակուած մնար միայն ուժական ոլորտին մէջ, որովհետեւ արդարութեան ու ազգային
իրաւունքներու հետամուտ ժողովուրդներ, զէնքիբազուկի ուժի կողքին, պէտք ունեցած են եւ
պէտք ունին բազմաթիւ այլ յենարաններու,
որոնցմէ որեւէ մէկը արհամարհելի չէ, մէկը միւսը չ՛արժեզրկեր, այլ մէկը միւսը կ՛իմաստաւորէ:
Ինչպէս իր ծննդեան օրերուն ու յաջորդող
տասնամեակներուն, Դաշնակցութիւնը այսօր եւս
կոչուած է պահպանելու իր յեղափոխականի
առաքելութիւնը: Ի դէպ, պէտք է ընդգծել, որ
Դաշնակցութիւնը ընդհանրապէս ուժի դիմած է
մեր թշնամիներուն դէմ, այսինքն` ընդդէմ
անոնց, որոնք փորձած են ստրկացնել մեր ժողովուրդը, այլասերումի մատնել, տարբեր ձեւերով
բնաջնջել հայութիւնը, խլել անոր իրաւունքները,
հողն ու ստացուածքները, փճացնել մշակութային
ժառանգութիւնները: Սակայն Դաշնակցութիւնը
չէ վարանած նաեւ հազուադէպօրէն ուժի ընտրանքին դիմելու, երբ դիմագրաւած է դաւաճաններ, օտար բռնատէրերու գործակալներ եւ անուղղայ հարստահարողներ: Դաշնակցութեան
յեղափոխականութիւնը, սակայն, տարածք գտած
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է կեանքի այլ ասպարէզներու մէջ եւս, առանցքային դերակատարութիւն ունեցած է հայութեան
կեանքի մակարդակն ու բազմակողմանի աշխարհայեացքը բարեփոխելու առումով:
Հիմնական նպատակակէտ եղած է եւ այսօր
ալ է՛ ժողովուրդի կենսամակարդակի բարելաւումը. եթէ եղած է օտար հարստահարող-բռնատէր,
Դաշնակցութեան գաղափարական արժէքները
մղած են հայ մտաւորականը` ժողովուրդին մէջ
սեփական ու ազգային իրաւունքներու պահպանման գիտակցութեան տարածման: Եւ այս դրօշը
բարձրացնող բանաստեղծներ ու երգիչներ արժանացած են ժողովուրդի պաշտամունքին, որովհետեւ կեանքի-ապրելու իրաւունքին չափ կարեւոր է արժանապատիւ կեանք ունենալը, չարաշահողներուն խաղալիք չդառնալը (չարաշահողը
ըլլայ օտար թէ հայ), երկրի տարբեր շրջաններու
եւ տարբեր ասպարէզներու մէջ գործողներու ընկերային հաւասարակշիռ դրութեան իրականացումը: Դաշնակցութեան համար հիմնական
նպատակ եղած է ու կը մնայ արտադրող զանգըւածներուն բարօր կեանքի ապահովումը, դասակարգերու միջեւ վիհերու չքացումը (տարբերութիւններ միշտ ալ պիտի ըլլան. խօսքը վիհի
մասին է), համաչափ բարօրութեան ստեղծումը:
Այսօր, երբ մեր հայրենիքը աւելի քան 25 տարիէ
ի վեր անկախ է, այս առաջադրանքը կը մնայ
հիմնական արժէք ու նպատակ. մենաշնորհներու
հակակշռումը նոյնքա՛ն այժմէական է, որքան
126 եւ աւելի տարիներ առաջ…
Պէտք է անդրադառնալ նաեւ յեղափոխական
գործի այն ազդեցութեան, որ Դաշնակցութիւնը
բերաւ մեր մշակութային կեանքին մէջ: Մշակոյթը
ընդարձակ հասկացողութիւն է, բազմաշերտ կալւած. մշակոյթը գիր է, լեզու ու հրատարակութիւն,
որուն միջոցով մտաւորականը ամէն օր կապ կը
պահէ զանգուածներուն հետ, կը փորձէ առաջնորդել զայն: Մշակոյթը երգ է ու թատրոն, երա-

ժըշտութիւն է ու կերպարուեստ: Տակաւին, մշակոյթը ունի իր քաղաքական երեսը, որ կը կոչուի
քաղաքական մշակոյթ, եւ պայմանաւորուած է
ժողովուրդի քաղաքականացումով, այսինքն` իր
պատմութեան, իրաւունքներուն, կորուստներուն
եւ անոնց վերատիրացման միջոցներուն գիտակցութեան զարգացումով: Գիտակից, իր անցեալին, ներկային ու դէպի ապագայ ընթացքին իրազեկ ժողովուրդը կրնայ աւելի՛ ազդու պայքար
տանիլ Հայ Դատի հետապնդման նպատակով:
Այս ծիրին մէջ ալ պէտք է դիտել լայն իմաստով
քարոզչական այն յեղաշրջումը, որ Դաշնակցութիւնը իր կարելի միջոցներով` Հայ Դատի գործիչներով, մարմիններով, երիտասարդական եւ
ուսանողական խմբակներով իրականացուցած է
Ցեղասպանութենէն շատ առաջ ու յաջորդող
տասնամեակներուն, մասնաւորաբար այն 70
տարիներուն, երբ Հայաստան հարկադիր բանադրանքի տակ էր ազգային իրաւունքներու
մասին արտայայտուելու իմաստով:
Վերջապէս, Դաշնակցութեան համար յեղափոխական գործ է եղած, այսօ՛ր ալ է ժողովրդավարութեան լիարժէք մարմնաւորումը մասնաւորաբար մեր հայրենիքին մէջ, Հայաստանով ու
Արցախով: Այս գետնին վրայ, աւելի քան երկու
տասնամեակներէ ի վեր տիրող երեւութական ժողովրդավարութիւնը իսկական ժողովրդավարութեան տանելու համար, հայրենի քուէարկողը յեղափոխականանալու մարտահրաւէր մը կը դիմագրաւէ այսօր, որպէսզի փոքրամասնութեան
մը կողմէ երկրի կարողականութեանց վրայ հաստատուած մենաշնորհներու էջի փակման գործը
մտնէ ամբողջացման հունի մէջ, նորակազմ կառավարութեան կողմէ որդեգրուած նախաքայլերը
չդատապարտուին մնալու սահմանափակ ու շըպարային: Ժողովրդավարական յեղափոխականացում կը նշանակէ իսկական հաշուետըւութեան բերել այն փոքրամասնութիւնը, որ ըստ
կամս օրէնքներու մշակումով սեփականացուած է
հսկայական նիւթական միջոցներ, որոնք այլապէս պէտք էր հոսէին պետութեան, երկրի՛ն ու
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Դաշնակցութեան Առաջադրանքը,
Դաշնակցութեան Խոստումը
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը յառաջիկայ խորհրդարանական ընտրութիւններուն
մեր ժողովուրդին կը ներկայանայ յստակ առաջադրանքով եւ բիւրեղացած խոստումով:
Դաշնակցութիւնը
կ’առաջադրէ հայրենի ժողովուրդին
հետ միասնաբար հիմնադրել
նոր սկիզբ մը` դէպի իսկական
ժողովրդավարութիւն,
դէպի
իրական հաւասարութիւն, դէպի բարգաւաճ տնտեսութիւն,
դէպի արդիւնաւէտ իշխանութիւն, դէպի իրաւական պետութիւն:
Դաշնակցութիւնը կը խոստանայ հայրենի ժողովուրդին` հիմը դնել արդար Հայաստանի, ուր
հայ ժողովուրդն է իրաւական տէրն ու վճռողը
երկրի իշխանութեան. ուր իշխանաւորները ամբողջապէս համարատու են ժողովուրդին, ուր
գործնապէս կը պաշտպանուին եւ կը կիրարկուին
քաղաքացիին ընկերային, տնտեսական եւ քաղաքական իրաւունքները. ուր իւրաքանչիւրը հաւասար է օրէնքին առջեւ, եւ օրէնքը ի զօրու է
անխտիր իւրաքանչիւրին, ուր կը գործէ իրաւական պետութիւն` ժողովուրդին կամքով ու ժողովուրդին համար:
Այս առաջադրանքն ու խոստումը ընտրական
քարոզչութիւն չեն: Անոնք կը բխին Դաշնակցութեան գաղափարական էութենէն եւ փաստացի
գործի կազմակերպական փորձառութենէն: Իր
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հիմնադրութիւնէն ի վեր Դաշնակցութիւնը հաւատարիմ մնացած է եւ մշտապէս հետեւողական
եղած իր գաղափարական էութեան ու կազմակերպական կամքին, որոնք եղած են ու պիտի
մնան միշտ ի սպաս մեր ժողովուրդին եւ հայրենիքին: Այդպէս
էր Դաշնակցութիւնը ազգային
ազատագրական պայքարի եւ
մեր առաջին անկախ հանրապետութեան օրերուն: Այդպէս էր եւ
է
Դաշնակցութիւնը
սփիւռքի
գաղթօճախներու
տարածքին:
Այսպէս է եւ պիտի ըլլայ Դաշնակցութիւնը վերանկախացած Հայաստանի մէջ:
Ապրիլի խորհրդարանական ընտրութիւնները
պիտի գան վերջ տալու քառորդդարեայ այն ազգային մսխումին, որուն ցմրուր կը տոկայ մեր ժողովուրդը վերանկախացումէն ի վեր: Հայաստանի վերանկախացումը սրբազան խոստում մըն էր
հայրենիքի մէջ ազատութեան, հաւասարութեան,
իրաւականութեան եւ ժողովրդավարութեան վերադարձին: Կարելի խոստում էր, որովհետեւ
մենք կարողացած էինք զայն իրագործել եւ կիրարկել մեր առաջին անկախ հանրապետութեան
մէջ: Խոստումը աւանդ էր, որուն վերակենդանացումը պարտականութիւնն էր վերանկախացած հայրենիքի նոր իշխանաւորներուն: Դժբախտաբար այդ խոստումը կը մնայ անկատար:
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14 ՅՕԴՈՒԱԾ
Շար. Էջ 9-էն Հարցազրոյց...
Իսկ այսօրուան սերունդին մասին ի՞նչ կ՛ըսէք: Հայրենասիրական ոգին անոնց մէջ որքանո՞վ պահպանուած է:
Խօսքս, անշուշտ, սփիւռքի երիտասարդներուն
կը վերաբերի: Չեմ կրնար ըսել, որ անոնց ազգային ոգին հետզհետէ կը խամրի: Ճիշդ է` մեր
սերունդը համեմատաբար ուրիշ էր, աւելի խորութեամբ կ՛ընկալէր հայութեան, հայկականութեան
եւ հայրենասիրութեան գաղափարը, սակայն
ատիկա մեզի իրաւունք չի տար ըսելու, որ մեզի
յաջորդող սերունդը աւելի նուազ հայ է, կամ նըւազ հայեցի ապրելակերպ ունի: Եւ ասիկա ո՛չ
միայն Միջին Արեւելքի երկիրներուն մէջ ապրող
երիտասարդներուն կը վերաբերի, այլ, առհասարակ, աշխարհասփիւռ հայ երիտասարդներուն:
Ամէն տարի 24 Ապրիլին անոնց պահանջատիրական կոչերը լսելով եւ Հայոց ցեղասպանութեան հարցին արդարացի լուծման համար կազմակերպուող ջահերթն ու ոգեկոչման ձեռնարկները տեսնելով` հոգիս հպարտութեամբ եւ բերկրանքով կը լեցուի:
Անոնք հաւատարիմ են իրենց արմատներուն
եւ հզօրութեամբ պիտի պաշտպանեն մեր իրաւունքները: Իսկ իշխանութիւնը իր կարգին պէտք
է անոնց կողքին ըլլայ եւ սատար կանգնի անոնց
հայրենասիրական նախաձեռնութիւններուն:
Դուք երկա՜ր ճամբայ անցած մարդ էք:
Զրոյցի աւարտին կը փափաքինք լսել հայ երիտասարդներուն ուղղուած ձեր խօսքը:
Հակիրճ կերպով պատասխանեմ այս հարցումին: Մարդը մինչեւ իր կեանքի վերջին շունչը
սորվելիք ունի: Կը կարծեմ, որ այս պարագային
մենք եւս հայ երիտասարդներէն շատ սորվելիք
ունինք:

Շար. Էջ 13-էն Յեղափոխական...
ժողովուրդին հաւաքականութեան բարօրութիւնը
երաշխաւորող գանձանակներուն մէջ: Պէտք է
թօթափել այն հոգեբանութիւնն ու ներմուծուած
մտածողութիւնը, ըստ որուն, աշխարհի մեծ ու
փոքր երկիրներուն մէջ ալ նոյն վիճակը կը տիրէ,
մենք կրնա՞նք զարտուղի ըլլալ (չէ՞ որ երգի,
պատկերասփիւռային յայտագիրներու մէջ ալ
առաւելաբար կը յարինք ուրիշը կապկելու, եւ հոն
ալ պէտք ունինք յեղափոխական ձեռքի մը ներգործութեան…):
Այս բոլորէն անդին, մեր ազգային իրաւունքներու հետապնդումը, ինչպէս անցեալին, նոյնպէս ալ այսօր ու վաղը կը կարօտի յարատեւ յեղափոխականութեան: Գիտենք. մեզ շրջապատող
պայմանները, աշխարհի մօտակայ թէ հեռաւոր
շրջաններու մէջ վերիվայրումները, մինչեւ իսկ
մեր գլխաւոր թշնամիին` Թուրքիոյ ռազմաքաղաքական դիրքն ու խուսանաւումները որոշ
հանգրուաններու եւ փուլերու կը ստեղծեն անվաղորդայն հորիզոններ, սակայն նոյն այդ զարգացումներու ճշգրիտ «ընթերցումն» իսկ մեզ կը
մղէ Դաշնակցութեան ոճով յեղափոխականացումի, որովհետեւ`
Յեղափոխականը ո՛չ միայն կարողութիւնը կը
զարգացնէ ճշգրտօրէն գիտակցելու իր բազմերես
իրաւունքներուն, այլ նաեւ ճկունութիւնը ձեռք կը
բերէ տուեալ պայմաններուն մէջ իր գործածելիք
միջոցները ընտրելու եւ քայլ առ քայլ ուղղուելու
իր նպատակին:
Յեղափոխականութիւնն է, որ Դաշնակցութեան (նաեւ որեւէ այլ կազմակերպութեան) կ՛ապահովէ ժողովուրդին համակրանքը շահելու եւ
պահպանելու վկայականը: Յեղափոխականութենէ հեռացում եւ յեղափոխականութեան ներշնչումի տկարացում կ՛առաջնորդեն դէպի Դաշնակցութիւն-ժողովուրդ կապերու թուլացում: Մինչդեռ Դաշնակցութիւնը եղած է ու պիտի մնայ ժողովրդային լայն հող ու յենարան վայելող կազմակերպութիւն, թէ՛ մայր հայրենիքին եւ թէ՛ արտերկրի մէջ: 126 տարիներու պատմութիւնը
վկայութիւնն է այս ճշմարտութեան:
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Վահրամ Մավեանի Յիշատակին
Ծննդեան 90-ամեակին եւ մահուան 33-րդ տարելիցին առթիւ
Վերջերս, Լոս Անճելըսի մէջ, Թէքէեան Մշակութային Միութեան կազմակերպութեամբ, յատուկ
շուքով նշուեցաւ սփիւռքահայ տաղանդաւոր սիրւած գրագէտ, բանաստեղծ, կրթական մշակ եւ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Բաժնի վարիչ ՎԱՀՐԱՄ ՄԱՎԵԱՆի ծննդեան 90-ամեակը եւ
մահուան 33-րդ տարելիցը: Կը ներկայացնենք այս
առթիւ յղուած Վարդան Թաշճեանի գնահատագիրը,
որ կարդացուեցաւ հանդիսութեան ընթացքին:

Վահրամ Մավեան... Մեղուաջան աշխատանքի օրինակելի անուն մը... հայութեան գրական,
կրթական, դաստիարակչական, գեղարուեստական եւ հասարակական կեանքէն ներս:
Սերունդներու պատրաստութեան քրտինք ու
շունջ տրամադրած սպասաւոր մը... բարոյական
պարտքի ու պայքարի հատուցման երդուեալ մը,
վճռական իր առաքելութեան հաւատացող մը, որ
ափսո~ս վաղահասօրէն զոհաբերուեցաւ նուիրական այդ ծառայութեան բեմահարթակին վրայ:
Անփուշ չեղաւ իր ճանապարհը, որովհետեւ ուսուցչութիւնը սկզբունքի եւ հետեւողական գործադրութեան հետ կապուած երեւոյթ եղաւ իրեն

Վարդան Թաշճեան

համար: Դաստիարակչութեան ճակատագրի անխուսափելի երեսները՝ յուզում, տագնապ, սըրտնեղութիւն, յուսախաբութիւն, իր ուրախութիւններուն եւ հանրածանօթ ու հաճելի կուռ «քահքահ»ներուն հետ որդեգրած եղաւ շարունակ:
Պարտաճանաչ ոգիով հատուցեց տուրքը՝ հանդէպ ժողովուրդին, սկիզբը՝ Մելգոնեան Կրթական
Հաստատութեան եւ ապա՝ վերջին տարիներուն
Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Բաժինին մէջ, արժանանալով բոլորին սիրոյն, յարգանքին, երախտագիտութեան, արդարօրէ՛ն:
Կիւլպէնկեանի մէջ, միմիայն իր պատասխանատուութեան յանձնուած խնդիրներով չբաւականացաւ, այլ՝ հետամուտ եղաւ ազգը յուզող
մարտահրաւէրներուն, հրատապ հարցերուն:
Երկրէ երկիր, գաղութէ գաղութ, դպրոցէ դպրոց,
կառոյցէ կառոյց ոստոստեց՝ պատկառելի իր ներկայութեամբ բուժիչ բալասան որոնելու տիրող
ցաւերուն ու կարիքներուն:

Շար. Էջ 13-էն Դաշնակցութեան...
Իբրեւ քաղաքական ուժ, իբրեւ գաղափարական շարժում եւ իբրեւ կազմակերպութիւն` Դաշնակցութիւնը այսօր մեր ժողովուրդին կը ներկայանայ աւանդը վերադարձնելու եւ անկատար
խոստումը իրագործելու յանձնառութեամբ: Մեր
ժողովուրդը հիմնաւորեալ պատճառներ ունի զօրակցելու Դաշնակցութեան յանձնառութեան եւ
թիկունք կանգնելու, որպէսզի աւանդը կրկին
կեանք ստանայ եւ խոստումը կատարուի:
Ա. մեր ժողովուրդի հարազատ ծնունդն է
Դաշնակցութիւնը: Ան կը պատկանի ժողովուրդին եւ անոր տէրը ժողովուրդն է:
Բ. Դաշնակցութիւնը իր շարքերու եւ ժողովըրդային համակիրներու համամտութեան արժանացած հաւաքական ղեկավարութիւն ներկայացնող կուսակցութիւն է: Ընտրապայքարի մասնակցող միւս խմբաւորումները անհատ ղեկավարներու կամքը կատարողներ են, առանց գաղափարական հիմունքի` ժամանակաւոր թիմակիցներ են:
Գ. Դաշնակցութիւնը ժողովուրդին կը ներկայանայ պետական աշխատանքի յստակ ծրագրով,
որ հիմնուած է համակարգային ճիշդ փոփոխութեան սկզբունքներու վրայ: Դաշնակցութեան
համոզումն է, որ նոր սկիզբ ունենալու եւ արդար
Հայաստան ստեղծելու համար մեկնակէտը պէտք
է ըլլայ համակարգային փոփոխութիւնը:
Դ. Դաշնակցութիւնը կը ներկայանայ թեկնածուներու ամբողջական ցուցակով, բաղկացած՝
փորձառու, հմուտ, գործնապաշտ, կարող եւ երիտասարդ անհատներէ: Անոնց մէջ գերակշռող է
մասնագիտութիւնը, հանրային ծառայութեան
գիտակցութիւնը եւ ժողովուրդին անսակարկ ծառայելու ոգին: Դաշնակցութեան առաջադրած
թեկնածուներու այս յատկութիւնները ի սկզբանէ
վստահութիւն կը ներշնչեն Դաշնակցութեան հետապնդելիք վարքագծի հետեւողականութեան եւ
հաստատակամութեան նկատմամբ:
Ե. Դաշնակցութեան ներկայացուցած թեկնածուները սեփական ճակտի քրտինքով, սեփական
բազուկի աշխատանքով եւ մտային կարողութեամբ գաղափարապաշտ ու նուիրուած հայորդիներ են: Ի զուր է Դաշնակցութեան թեկնածուներու ցուցակին մէջ փնտռել անձնական շահ հետապնդողներ, քանի որ հոն չկան օլիկարխներ,
գիւղապետ ջոջեր կամ ջոջագլուխ թաղապետեր:
Այս բոլորով, նաեւ պէտք է վստահ ըլլալ, որ
Դաշնակցութիւնը չէ դիմած եւ պիտի չդիմէ ընտրակաշառքի: Թոյլատրելի չէ արատաւորել եւ
նսեմացնել քաղաքացին ու անոր ազատ ձայնը:
Դաշնակցութեան համար քաղաքացիին քուէն
սուրբ է եւ անվաճառելի:

Հարկաւ իր մատուցած ծառայութիւններու
կողքին, թուղթն ու գրիչը ա՛յլ հմայք ունեցան իր
սրտին, ա՛յլ հրապոյր մեր աչքին, հայ ընթերցասէր հասարակութեան գրական ծարաւին,
«Ամէն տեղ հայ» փնտռելու մարմաջով... Գրելը՝
յանձնառու եւ պատասխանատու արարք նկատեց, իր միտքով վարեց գրիչը, իւրաքանչիւր
շե՛շտ, գո՛յն եւ գի՛ծ տալով իր ճաշակին եւ
մտածողութեան: Զգացական ապրումներով քերթեց իր ուղեղը, պեղեց իր ներաշխարհը, հեռու՝
անհատական կամ քաղաքական պատեհապաշտութենէ:
Ես եղայ այն քիչերէն, որոնք բախտն ու առանձնաշնորհումը ունեցան աշակերտելու իրեն,
իր սիրելի Հաստատութեան կամարներուն տակ,
լսելո՛ւ, վայելելո՛ւ իր թաւշային, թովի՛չ, առնակա՛ն, առինքնո՛ղ ձայնը պեխերուն տակէն, ձեռքերս՝ երեսիս, արմուկներս՝ գրասեղանին, կախւած՝ իր բերնէն, քնարերգակ բանաստեղծի մը
մէկ քերթուածին վերլուծումներու համանուագէն
գինով: Այնքա~ն հաղորդական, այնքա՛ն հեղինակաւոր եւ ելեկտրականացնող էր իր անձը, որ
դասարանին մէջ ոեւէ մէկը չէր համարձակէր դիմել չարաճճի անկարգութեան մը:
Դասապահէն դուրս, Մելգոնեանի մեր ներքին
կեանքին երեւոյթներէն էր թատերականը, եւ
մինչեւ այսօր մասունքի պէս կը պահեմ բեմին
կից սենեակին մէջ, իր պեխերուն պէս հաստ
պեխ մըն ալ քիթիս տակ փակցնելու պահի նկարը, իր իսկ բեմադրած Պարոնեանի զաւեշտներէն
մէկուն ներկայացումէն քիչ առաջ... եւ խայծ ու
խթան տալու ինծի, որ օր մը ես ալ իմ կարգիս
բեմին ծառայեմ Մելգոնեանի ուսուցչական տարիներուս:
Չկան ալ ո՛չ Մավեանը, ո՛չ Մելգոնեանը, բայց
կայ ու պիտի մնա՛յ իր յիշատակը, իր ազգային
արժանապատուութիւնը, հաւաքական կամքի ու
հայրենասիրական կեանքի ոգին, գործնական
զոհողութեան գիտակցութիւնը, տիպա՛ր հայու,
հաւատարիմ ու համբերատար ուսուցչի, վարք ու
բարքի, անարատ ու անշեղ սրտի մարդը...
Բիւ~ր ափսոս, որ կանուխ մեկնեցաւ այս աշխարհէն, անփակելի խոշոր փոս մը թողելով իր
ետին: Թող Տէրը վարձահատոյց ընէ զինք եւ
հանգիստ տայ իր ոսկորներուն:

Նիկոսիա, 15 Յուլիս 2015

ԱՐՁԱԳԱՆԳ
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Էմիրաթեան Փորձառութիւններէն.

Նախարարին Հանդուրժողականութիւնը
Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան
«Իւրաքանչիւր օր պէտք է
հանդուրժողականութեան օր ըլլայ»:
Շատ անգամ մարդիկ ու բարեկամներ հարց
տուած են ինծի աշխատանքային ասպարէզիս`
Աստուածաշունչի ընկերութեան եւ Ծոցի տարածաշրջանի մէջ գործելու կարելիութեան մասին,
որովհետեւ, եւ հասկնալի պատճառներով, դըժւար կ՛ըլլայ պատկերացնել, որ իսլամական այս
երկիրները, որոնք ծանօթ են նաեւ որպէս նոյն
այս կրօնին հիմքը նկատուող ոստաններ, որպէս
պետութիւն եւ պետականութիւն, իրենց մէջ կըրնան ընդգրկել քրիստոնէական ներկայութիւն:
Բայց եւ այնպէս իրականութիւնները կը տարբերին` այսօրուան իրավիճակէն մեկնելով եւ ընթանալով պատմութեան հոլովոյթներուն մէջէն:
Այսօր կիսապաշտօնական վիճակագրական տըւեալներով, մօտաւորապէս հինգ միլիոն քրիստոնեայ կ՛ապրի ու կ՛աշխատի այս տարածաշրջանին
մէջ, եւ անոնք կու գան աւելի քան հարիւր տարբեր երկիրներէ ու ազգութիւններէ:
Բայց հոս արժէ բանալ փակագիծ մը, որովհետեւ կայ պատմութեան ճշմարտացիութիւնը եւ
փաստը այն մասին, որ Ծոցի այս ամբողջ տարածաշրջանը կազմուած էր քրիստոնեայ երկիրներէ եւ` առաջին իսկ դարերէն սկսեալ: Իսլամական ներխուժումը, հինգերորդ դարէն սկսեալ,
կամաց-կամաց սկսած է տկարացնել քրիստոնեայ ներկայութիւնը, իսկ իններորդ դարուն արդէն քրիստոնեայ ներկայութիւնը ամբողջութեամբ անհետացած է: Պատմութիւնը կ՛անդրադառնայ այս անհետացման քանի մը վարկածներու: Կար տնտեսական գործօնը, ուր իսլամական պետութիւններու պարտադրած տուգանքը`
ճիզան, փոքրաթիւ համայնքներու համար (հրեայ
եւ քրիստոնեայ) ստիպած է քրիստոնեայ հաւաքականութիւններուն արտագաղթել, բայց նաեւ
ենթարկած է կրօնափոխութեան: Պատմական
տուեալներ նաեւ կը խօսին հալածանքներու մասին, որոնց ենթարկուած են քրիստոնեայ հաւաքականութիւններ` տարբեր շրջաններու մէջ:
Բայց կայ նաեւ ներքրիստոնէական վարկածը,
եկեղեցիներու միջեւ եղած ու ծագած հարցերը`
աստուածաբանական թէ այլ, որոնք մղած են
քրիստոնեաները` աւելի «մատչելի» գտնելու իսլամական կրօնը ու փարելու անոր:
Հոս պիտի գոցենք փակագիծը, բայց կան նաեւ
ներկայ օրերու տուեալները. այսինքն այն, որ
մնացած են պատմութեան հետքն ու հիմքը` տակաւին շարունակուող քրիստոնէական եկեղեցիներու յայտնաբերումը, հնութիւններու եւ պեղումներուն գործընթացը: Եւ այս` անկախ անկէ,
թէ ի՛նչ վարկած(ներ) պատճառ եղած են այս
շրջաններէն քրիստոնէութեան շոգիացման:
Այսօր քրիստոնեայ ներկայութիւնը Ծոցի տարածաշրջանին մէջ կազմուած է, շատ մեծ համեմատութեամբ, այսինքն ջախջախիչ մեծամասնութեամբ` օտարներէ (բացի Քուէյթի եւ Պահրէյնի շատ փոքր ազգային քրիստոնեայ համայնքէն), եւ որոնք կազմակերպած են իրենց եկեղե-

ցական կեանքերը օրինական կարգավիճակով եւ
իրենց եկեղեցիներով եւ կառոյցներով:
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները, գըլխաւորութեամբ Տուպայ քաղաքին, ստեղծած են
յատուկ «հմայք» մը ամբողջ աշխարհի տարածքին: Հմայքին մէջ կայ գրաւչութիւնը, որուն
պատճառով աւելի քան հարիւր եւ քսանհինգ
տարբեր ազգութիւններ կ՛ապրին հոն: Թէեւ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ են, բայց խորքին մէջ աշխարհը մէկտեղող երկիր կը հանդիսանան: Ու տակաւին, աշխարհի այս բոլոր քաղաքակրթութիւններու համախմբման վայր եղող
այս երկիրը կրցած է ստեղծել համակարգ մը,
որուն հիմքը այս բոլոր ազգութիւններու եւ
անոնց մշակոյթներու համակեցութիւնն է: Եւ պետութիւնը այս համակեցութեան գաղափարախօ-

սութիւնը ոչ միայն կը քաջալերէ ու կը պաշտպանէ, այլ նաեւ ատիկա վերածած է պետական կառոյցի` ստեղծելով հանդուրժողականութեան նախարարութիւնը:
Երեքշաբթի, 17 Յունուար 2017: Ապու Տապիէն
(Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու մայրաքաղաք) երեսուն քրիստոնէական առաջնորդներով, պետական հրաւէրով ու դասաւորումով, յատուկ օդանաւով էջք կը կատարենք Սիր Պանի
Եաս կղզին, ուր 1994-ին յայտնաբերուած են
քրիստոնեայ եկեղեցւոյ մը հնութիւններ` հինգերորդ դարէն մնացած: Մինչեւ օրս, պետական
նախաձեռնութեամբ, Եւրոպայէն յատուկ մասնագէտներ եւ հնագէտներ կը պեղեն, կը խնամեն եւ
կը պահպանեն այս եկեղեցական հնութիւնները:
Եթէ տարածաշրջանի տարբեր երկիրներու մէջ
պատմական-քրիստոնէական մշակոյթներ ու կոթողներ կը քանդուին, Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու մէջ անոնք կը պահպանուին: Հոսկէ ալ ընթացք առաւ մեր այցելութիւն-հաւաքին
հիմքը:
Շէյխա Լուպնա Քասիմի նախարարն է հանդուրժողականութեան այս պետական կառոյցին:
Ան ընդարձակեց մեր` հանդուրժողականութեան
պետական հայեցակէտը, որ կ՛ընդգրկէ իսլամական հաւատքը, պետական կանոնագրութիւնը,
պատմական աւանդը, բայց նաեւ` երկրին ու հաւաքականութեան բարոյական սկզբունքները, եւ
ուր այդ նոյն բարոյական սկզբունքներուն մէջ
ներառած են համամարդկային արժէքները: «Ամէն օր հանդուրժողականութեան օր պէտք է ըլլայ», ըսաւ շէյխան:
Այս հաւաքին Սիր Պանի Եասի կղզիին մէջ տեղի ունենալը, քրիստոնեայ եկեղեցւոյ պատմական հնութիւններու մէջ պարզ զուգադիպութիւն
չէր, այլ այն պատճառով էր, որ հանդուրժողականութիւնը եւ անոր արժէքը հիմնուած են անհատին ու հաւաքականութեան աւանդին ճանաչումին եւ պահպանման վրայ, բայց կայ նաեւ
անոր նկատմամբ յարգանքի գիտակցութիւնը:
Եթէ «ուրիշը» պէտք է ընդունիլ, բայց նաեւ պէտք
է տեսնել անոր` «ուրիշին» աւանդը: Վերջապէս,
հաւաքական մեր կեանքերուն եւ շատ անգամ
անոր հակադիր կեցուածքներու եւ տրամադրութիւններու մէջ «համախոհութիւն ստեղծելու կա-
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րելիութիւնները շատ աւելի կրնան ըլլալ, երբ կայ
հանդուրժողականութիւնը» (Անկելա Մերքել,
2017):
Նախարարը հաղորդական է եւ` յարաբերութիւններ մշակելու ատակ: «Պէտք է ունենալ դրական կեցուածք, բացուիլ մարդկութեան եւ աշխատիլ ու յարաբերիլ բոլորին հետ: Բայց նաեւ արժէ
գիտակցիլ, որ ապրիլը այս մեր բազմաթիւ մշակոյթները ընդգրկող հաւաքականութեանը մէջ`
համազօր է հարստութեան», ըսաւ ան:
Նախարարին հարստութիւնը մարդկային արժէքին գիտակցութեան մէջ ու անոր համար է:
Նախարարը կը գիտակցէր իր պաշտօնին անհըրաժեշտութեան, բայց նաեւ` այժմէականութեան, թէ` ներկայ աշխարհի գլխաւոր եւ հրատապ հարցերէն մէկն է անհանդուրժողականութիւնը. մարդիկ, ընտանիքներ, հաւաքականութիւն, կրօն-պետութիւն եւ այլ: Եւ անհանդուրժողականութեան հետ կը յառաջանայ ատելութիւնը, որ ճամբայ կը հարթէ ժխտական կեցուածքի
ու առճակատումի: «Մեր գլխաւոր նպատակակէտը երիտասարդութիւնը եւ ընտանիքներն են,
պէտք է դաստիարակենք զանոնք հեռու մնալու
ատելութենէ: Եւ հանդուրժողականութիւնը կը
հեռացնէ մարդը ժխտական մտածողութենէ եւ
կամուրջներ կը հաստատէ անհատներու եւ մշակոյթներու միջեւ», հաստատեց ան:
Բայց կային իմ մտածումներս: Արդեօք ուշացա՞ծ ենք այս բոլորին համար…
Անհանդուրժողականութիւնը միայն միջինարեւելեան ներկայ օրերու ճգնաժամը չէ: Այսօր
ընդհանրացած երեւոյթ է, որ ներառած է ամբողջ աշխարհը: Չեմ գիտեր, թէ այս «վիճակները» հակազդեցութի՞ւն են, թէ՞ այլ բան… Ծայրայեղականութիւն, անհանդուրժողականութիւն,
սկսած են մշակոյթներու դիմագիծներ փոխել:
Նախարարը կոչ ուղղեց քրիստոնեայ եկեղեցիներուն, որպէսզի աշխուժ մասնակցութիւն բերեն այս արշաւին, քանի որ երեւի կը գիտակցէր,
գէթ լռելեայն, թէ քրիստոնէական աստուածաբանութիւնը «ուրիշը» հասկնալու եւ ընդունելու գիտակցութեան մէջ է: Ուրիշը, որ տարբեր է ինձմէ,
քեզմէ, եւ որ նոյնքան արժանի է, որ ան, անոնք
նաեւ ընդունուին, այդ ալ` ըստ պատշաճի:
Եթէ ուշ է այս նախաձեռնութիւն-մտայղացումը, բայց` երբեք ուշացած: Եւ ժողովրդային խօսքը դիպուկ է` «Աւելի լաւ է ուշ, քան երբեք»:
Որովհետեւ «երբեքը» կը փակէ ամէն կարելիութիւն, բայց «ուշը» կրնայ յուսադրել, որ կարելիութիւններ կան` պատեհ առիթը եւ առիթները
ստեղծելու, «քիչ» մը շտկելու այն հսկայ աւերները, որոնք կը գործուին մարդկային կեանքերու
մէջ եւ ամէն տեղ…
Եւ չուշացաւ մեր խմբակին յանձնառութիւնը
նախարարին, թէ` «քրիստոնեայ եկեղեցին Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու մէջ կ՛ուզէ իր
մասնակցութիւնը բերել միջավայրի մը մէջ, որ
ցոյց կրնայ տալ, որ կրօնները, իրենց տարբերութիւններով, պէտք չէ խթանեն պատերազմներ, այլ պէտք է դառնան ամուր կռուան` շինելու
հաւաքական կեանքերը արդարութեան եւ խաղաղութեան տեսլականով»:
Նախարարին հանդուրժողականութիւնը եւ
հանդուրժողականութեան
նախարարութիւնը:
Ուշ է, բայց երբեք ուշացած: Քանի արժէ հաւատալ, որ կարելի է այս ոչ խաղաղ ու անարդար
աշխարհին մէջ մէջտեղ հանել խաղաղութիւն եւ
արդարութիւն, թէկուզ այդ մէկը ըլլայ քիչ, բայց
անպայմանօրէն ըլլալու համար յուսադրող:
Նախարարին հանդուրժողականութիւնը: Եթէ
նախարարինն է, նաեւ արժէ որ ըլլայ իմս եւ բոլորինը: Հանդուրժողականութիւն մը, ուր «ուրիշը» կը տեսնես եւ կ՛ընդունիս:
Եւ հետեւելով բանաստեղծին միտքին արժէ
ընել համեմատականը: Այսօր աշխարհ «հացի,
օդի եւ ջուրի նման պէտք ունի» խաղաղութեան
եւ արդարութեան:
Եւ «ՈՒՐԻՇԸ» հանդուրժելը կրնայ ճամբայ բանալ` կերտելու համար այս սպասուած խաղաղութիւնը եւ արդարութիւնը:
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Կիպրոսի Կայծակը
Եղիշէ Մանուկեան
Հաճոյքով կ՛արտատպենք ընթերցողի մը
կողմէ մեզի տրամադրուած այս յօդուածը,
գրուած երբեմնի ՀՄԸՄ-ի ֆութպոլիստ
եղբ. Եղիշէ Մանուկեանին կողմէ, լոյս տեսած ՀՄԸՄ-ի «Մարզիկ» պաշտօնաթերթի
1987-ի թիւ 5-6՝ Փետրուար-Մարտ համարին մէջ: Գրութիւնը կը ներկայացնենք որոշ
մանրամասնութիւններու յապաւումով:
Յուշագրութիւն մը չէ, որ կը ձեռնարկեմ այս
յօդուածով, այլ պիտի փորձեմ 56 երկար տարիներու թանձր փոշիին տակէն լոյսի քաշել անուններ՝ որոնցմով հայուն փառքը, հայուն հայ ըլլալու, հայ մնալու տենչը սկսաւ իր կծիկը քակել
կիպրական ափերուն:
Անձնապէս մարզիկ-ֆութպոլիստ ըլլալուս, ընթերցողը կռահած պիտի ըլլայ, որ
կը պատրաստուիմ ոգեկոչել ա՛յլ մարզիկներ – նմանապէս ֆութպոլիստ – որոնք
կային ու հիմա չկան, մարզիկներ՝ որոնք
կային ու դիմացան ժամանակի անողոք
հարուածներուն ու իրենց սրտերուն մէջ
տաքուկ անկիւն մը վերապահած են
անոնց՝ որոնք 1930-ին եւ 1931-ին եղան
անվճար դերասաններ հայ մկանին փառաբանման՝ աշխարհի չորս ծագերուն:
Երանելի այդ տարիներուն, այժմ վախճանած թէ՛ վերապրող այդ մարզիկները
համախմբուած էին շուրջը անուան մը՝ որ,
ինքնին, ամբողջ ծրագիր մը կը պարունակէր:
«ԿԱՅԾԱԿ»
Այս անուան շուրջ է, որ բոլորուեցան
Կիպրոսի հայ գաղութին չորս հազար անդամները, առանց դաւանական թէ՛ քաղաքական
խտրութեան, ապրեցան ու գործեցին երկու տարի
անընդմէջ, ներդաշնակ ընտանիքի մը հարազատ
անդամներուն նման:
Բաւական դժուարին եղաւ, սակայն, անոր
երկունքը: Ինչպէս Սփիւռքի որեւէ երկրէն ներս,
նոյնպէս Կիպրոսի հայերը ցրուած էին բազմաթիւ
քաղաքներու մէջ, բայց առաւել կամ նուազ
չափով համախմբուած՝ մայրաքաղաք Նիկոսիոյ,
նաւահանգիստներ Լիմասոլի, Լառնաքայի եւ
Ֆամակուստայի մէջ:
Ցաւագին երկունքին կնքահայրերը հանդիսացան առաջնորդ սրբազան հայրը՝ Բարձրաշնորհ
Պետրոս Արքեպիսկոպոս Սարաճեան, աւելի ուշ՝
Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, Նորայր Չիլինկիրեան, Գէորգ Սաատէթեան, Երուանդ Նիկողոսեան, Տոքթ. Ռուբէն Թագւորեան, Անանիա Մահտեսեան, Կարապետ Թաշճեան ու Վահրամ
Թունճեան:
Ընթերցողին համար ապահովաբար հետաքըրքրական պիտի ըլլայ իմանալ թէ ինչպէ՞ս
կեանքի կոչուեցաւ «Կայծակ»ը:
Հայ, յոյն եւ թուրք ազգային խումբերու կազմութեան թէ՛ գաղափարը, թէ՛ ծրագիրը սկսած էր
ձեւ ու կերպարանք ստանալ 1930-ին եւ գործադրութեան դրուեցաւ նոյն տարին:
Կղզիին 300 հազարնոց յոյներուն համար դիւրին էր կազմել 16 հոգինոց ամեհի խումբ մը:
Բայց, համայնքային ներքին պայքարները հարթելու եւ բիւզանդական կայսրութենէն ժառանգ
մնացած յունական Կիմնազիոնի ողիմպիական
մարզադաշտը օգտագործելու համար նպատակայարմար դատուեցաւ Կիմնազիոնին ֆութպոլի
խումբը աւելցնել ԱՊՕԷԼ ազգային խումբին
վրայ: Այս ձեւով յունական համայնքը կը մասնակցէր երկու խումբերով՝ ԱՊՕԷԼ եւ Կիմնազիոն:
Թուրք համայնքին 80 հազար անդամները եւս
դժուարութիւն չունէին միաձոյլ ու պատկառազդու խումբ մը կազմելով մասնակցելու մրցաշարքին:
Պարագան սակայն մեզի համար կը ներկայա-

կընկալ մը կը սպասէր մեզի. – «Կայծակ»ի շապիկները պատրաստ չէին երբ հասանք Երուանդ
Նիկողոսեանին տունը. բայց անոր անխոնջ երկու
քոյրերը, ամբողջ գիշերը անքուն անցընելէ յետոյ
մետասաներորդ ժամուն կարի մեքենային տակէն տաք-տաք ելած շապիկները հագցուցին մեզի
ու մենք արտորանքով ներկայացանք Սրբազան
Հօր՝ ռազմի դաշտ իջնելէ առաջ առնելու համար
իր հայրական օրհնութիւնը:
Այդ օրհնութեամբ զրահուած ու ընկերակցութեամբ բազմաթիւ համակիրներու, հասանք Կիմնազիոնի մարզարանը, որ կը յորդէր մարզասէր
հասարակութեամբ, մինչ Սրբազան Հայրը, որպէս
նոր օրերու Ներսէս Պարթեւ կը բացագանչէր.

նար այլապէ՛ս դժուարին ու թնճուկային հանգամանքով մը: Անուանի, իսկապէ՛ս որակեալ հայ
մարզիկներ ցրուած էին «Ինկլիշ Սքուլ»ի, «Ամերիքըն Աքատեմի»ի, «ԱՊՕԷԼ»ի, «Թրասթ»ի,
«ԱԷԼ»ի եւ այլ յունական խումբերու մէջ: Հարկ էր
զանոնք մէկ առ մէկ ջոկել ու դնել հայկական
հնոցին մէջ, անոնցմէ կազմելու համար միաձոյլ
ամբողջութիւն մը, որ ոչ միայն թիւով,- 16 – այլեւ
որակով արժանի ըլլար խումբ կոչուելու:
«Տղաք, կը սպասեմ ձեր յաղթական վերադարԵւ ո~վ հեգնանք: Չորս քաղաքներէն ու խայտաբղէտ խումբերէն կարելի եղաւ հաւաքել մի- ձին»:
Առաջին ու բախտորոշ ճակատումը՝ Կիմնաայն ու միայն տասը որակեալ մարզիկներ: Հարկ
եղաւ ափ առնել դուռ մը, որ լայնաբաց կը սպա- զիոնի յաւակնոտ խումբին դէմ:
Յաւակնոտ, որովհետեւ Կիմնազիոնը ծանօթ
սէր ձեռնարկին հեղինակներուն:
էր ու մենք՝ անծանօթ. Կիմնազիոնը իր ետին ուՄելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը:
նէր փառահեղ անցեալ մը ու մենք խոշոր
անծանօթներ էինք: Կիմնազիոնը ունէր
համակիրներու իրական բանակ մը: Մեզ
քաջալերելու եկած հայորդիները կաթիլ մը
ջուր իսկ չէին յունական ովկիանոսին մէջ:
Կիմնազիոնը իր շարքերուն մէջ ունէր կըղզիին լաւագոյն մարզիկներէն հոյլ մը, յատկապէս Միքայիլիտիսը՝ մէկ քայլ ոստումի,
100 եւ 200 մեթր վազքի ախոյեանը: Մենք
ունէինք անուանի մարզիկներ, բայց շատեր կը կասկածէին, որ յաջողած ըլլանք
խիստ կարճ ժամանակի ընթացքին, զանոնք վերածելու խումբի մը:
Այսուհանդերձ, մասնագիտական այս
բոլոր անպատեհութիւնները հովին տրուեցան դարաւոր առաքելութեան մը շնորհիւ –
Հա՛յ էինք: Հետեւաբար, մեր նպատակը
տկարութիւն չէր ճանչնար: Վճռած էինք
մեր համակիրները տուն ղրկել ճակատաՈւ տասը հոգինոց ազգային խումբը եւ անոր
բաց
ու
ժպտաշուրթն:
կեանքին հեղինակները եկան ճակատելու ՀասԵւ
մեր առաջին զոհը եղաւ Կիմնազիոնը:
տատութեան խումբին, իրենց հետ բերելով երազ
Մեր
անընկճելի
կամքը եւ յունական գրոհները
մը, զոր շատերր կը նկատէին անիրագործելի. –
պղպջակի
վերածելու
մեր անխորտակելի վճռագտնել բաւարար թիւով մարզիկներ, որոնք կարեկամութիւնը
ստուերի
վերածեցին յաղթապանծ
նային ամբողջացնել խումբին կազմը:
Միքայիլիտիսները
ու
աւլեցին
սրբեցին կոլ նշաԱռաջին այս ճակատումը վերջ գտաւ հաւանակելու
Կիմնազիոնի
բոլոր
ճիգերը:
Ու 4-1 յաղսար արդիւնքով, բայց «կնքահայրերը» չվերադարձան գլխահակ ու ձեռնունայն: Անոնց «ձըկ- թանակով «Կայծակ» կը դնէր յաղթական շքերնորսութիւնը» պսակուած էր անհաւատալի յաջո- թին անկիւնաքարը: Անկիւնաքար՝ որուն վրայ
ղութեամբ, որովհետեւ եթէ գտած չէին բաւարար պիտի բարձրանար հայկական յաղթանակներու
թիւով մարզիկներ, գտած էին որակով իրենց այնքա~ն առինքնող, այնքա~ն գեղատեսիլ բուրամէն երաշխաւորութիւն եւ հոգեկան գոհունա- գը:
կութիւն պարգեւող երկու մարզիկներ:
Տարուած էր առաջին յաղթանակը, որմէ յետոյ
Արամ Աճէմեան, Լիբանանի հայութեան ծա- վերադարձանք Առաջնորդարան, որուն պատըշնօթ ու բարձրորակ մարզիչ Յակոբ Աճէմեանի գամին իր յաղթական զաւակներու վերադարձին
կրտսեր եղբայրը եւ անարժանս: Մէկ յառաջա- կը սպասէր Սրբազան Հայրը: Աննկարագրելի
պահ եւ մէկ յետսապահ:
ցնծութեան մէջ վերջ գտաւ առաջին յաղթանակի
Ու եղանք 12 մարզիկ: Բառին բովանդակ այս օրը, սպասելով նորանոր յաղթանակներու
առումով խումբ կոչուելու նուազագոյն թիւը: այգաբացերուն:
Բայց երեւան պիտի ելլէր, որ մէկտեղուած էին
Ու չուշացան անոնք:
հայութեան ամենէն վաւերական մարզիկները, ի
Երկրորդ, աւելի ցնցող, մեզի համար մարզագին ամէն զոհողութեան պաշտպանելու եւ յաղ- կան ու յատկապէ՛ս եւ առաւելաբա՛ր հոգեկան
թանակէ յաղթանակ տանելու համար հայ անու- երկրորդ յաղթանակը պիտի չուշանար հաստանը: Ահա՛ այդ 12-ին ցանկը իրենց դիրքերով:
տելու հայկական գերազանցութիւնը ցեղասպանՊենոն Սալլաքեան՝ բերդապահ.
ներուն զաւակներուն վրայ:
Երուանդ Նիկողոսեան՝ յետսապահ.
Թո՛ւրքը:
Եղիշէ Մանուկեան՝ յետսապահ.
Հաշիւ ունէինք մաքրելիք:
Գէորգ Սաատէթեան (խմբապետ), միջն.
Ու մաքրեցինք վճռակա՛ն, անսեթեւե՛թ ու
Բիւզանդ Թիւթիւնճեան՝ միջնապահ.
անառարկելի՛ ձեւով: 3-0 յաղթանակը եկաւ աւեԳէորգ Նահապետեան՝ միջնապահ:
լորդ անգամ մը փաստելու որ երբ կամքը կայ՝
Աւետիս Թերզեան՝ աջ ծայր.
խոչընդոտները փուլ կու գան խաւաքարտէ աշՌուբէն Պէրպէրեան՝ աջ մէջ.
տարակներու նման, աւազի վրայ կառուցուած
Կարապետ Աղպապեան՝ յառաջապահ.
բերդերու հանգոյն:
Արամ Աճէմեան՝ ձախ մէջ.
Մինչ թրքական բոլոր գրոհները կը խորԿարապետ Ատալեան՝ ձախ ծայր.
տակուէին «Կայծակ»ի անճկելի պաշտպանողաԵրուանդ Պոյաճեան՝ պահեստ:
կան գիծերուն վրայ, կայծակնանման մեր յառաԿը մնար՝ անհատական արժէքներէ կազմը- ջապահները իրենց ներխուժումներով ահ ու սարւած այս հաւաքածոն վերածել միաձոյլ խումբի սափի կը մատնէին թուրքերը, եւ յաջորդական
մը: Այդ աշխատանքը բացառաբար Մելգոնեանի երեք կոլեր կու գային մահուան դատակնիքը
մարզադաշտին վրայ առաջ տարուեցաւ, հեռու՝ դնելու թրքական յոյսերուն վրայ:
հետաքրքիր եւ լրտես աչքերէ:
Ու երբ հնչեց ժամը, նոր ու անսպասելի անա-
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Հարկ կա՞յ, կամ կարելի՞ է նկարագրել խանդավառութիւ՛նը, գինովութիւ՛նը զոր պատճառեց
համայն կիպրահայութեան տասնմէկ հայ մարզիկներուն ջախջախիչ այս յաղթանակը հայասպանութեան ժառանգորդներուն վրայ:
Օշական մը հոս ըլլալու էր, յաւերժութեան
յանձնելու համար հոգեպատկերը՝ որ հայութեանն էր այդ օր:
Կը մնար վերջին գուպարը, վերջին բախումը,
որ պիտի գար պսակելու Կիպրոսի ֆութպոլի
ախոյեանը:
«Կայծակ» - ԱՊՕԷԼ:
Այդ օրը Ֆամակուստա-Նիկոսիա շոգեկառքը
բանեցաւ միայն ու միայն մարզասէրներու փոխադրութեան համար: Լիմասոլէն ու Լառնաքայէն մայրաքաղաք խուժող փոխադրութեան
հանրային թէ՛ անհատական միջոցները դուռ բացին ահաւոր խճողումներու՝ ճամբաներուն վրայ:
Բովանդակ Կիպրոսը այդ օր ապրեցաւ «Կայծակ»
- ԱՊՕԷԼ բախումին համար: Փակ մնացին բոլոր
խանութները: Տաք հացի նման ծախուեցան տոմսակներն ու հազարաւորներ տուն վերադարձան
յուսախաբ եւ ձեռնունայն:
Հասած էր Օրերու Օրը: Մարզադաշտ մեկնելէ
առաջ մարզիկներս լսեցինք մեր պատասխանատուներուն յաւուր պատշաճի խօսքերը: Արամն ու
ես ընդունուած էինք մեր ուսուցչական կազմին
կողմէ, առնելու համար անոնց պատգամը: Ապա
ժամանեցինք Առաջնորդարան, որուն բակը լեցուն էր լրջախոհ արտայայտութեամբ մարզասէրներով: Խօսք առին Նորայր Չիլինկիրեան,
Ռուբէն Թագւորեան՝ բոլոր հաւաքոյթներու փընտըռուած ճարտասանը, Առաջնորդ Սրբազան
Հայրը, ապա մեկնում Կիմնազիոնի պատմական
մարզարանը:
Հոս մեզի կը սպասէր անհաճոյ եւ անսպասելի
առաջին անակնկալը: «Կայծակ» - Կիմնազիոն եւ
«Կայծակ» - Թուրք մրցումներուն իրաւարարը
եղած էր անգլիացի Համֆրին, որ հանրածանօթ
էր իր անառարկելի ուղղամտութեամբ: Համֆրին
փոխարինուած էր յոյնով մը, ԱՊՕԷԼ-ի մէկ կամայական կարգադրութեամբ:
Կարեւորութիւն չտուինք մարզական ոգիի այս
սպանդին ու իջանք մարզարան: Լրիւ կազմով:
Վերջին այս երկու բառերը ունին իրենց պատմութիւնը: ԱՊՕԷԼ ամէն միջոցի դիմած էր այդ օրւան յաղթանակը ապահովելու եւ գերեզմանելու
համար «Կայծակ»ին բոլոր յոյսերը: Առ այդ,
անոր ղեկավարները չէին վարանած դիմելու
«Ինկլիշ Սքուլ»ի եւ «Ամերիքըն Աքատեմի»ի տնօրինութեանց, որ հայ մարզիկներուն արգիլեն
բախտորոշ մրցումին մասնակցութիւնը: Բայց
Աւետիսներն ու Աղպապեանները անգօսնեցին
արգելքը եւ իրենց տեղերը գրաւեցին խումբին
մէջ՝ ի դերեւ հանելով զազրելի դաւ մը եւս:
«Կայծակ»ին այդ օրուայ կիրարկելիք ռազմավարութիւնը պարզ էր եւ անպաճոյճ իր գիծերուն
մէջ: Առաջին կիսախաղին խորտակել ԱՊՕԷԼ-ի
յարձակողականները: Մաշեցնել, յոգնեցնել անոր
մարզիկները: Անոնց գրոհներուն պատասխանել
կարճատեւ՝ այլ շանթահարիչ յարձակումներով
մինչեւ որ պարտասին: Երկրորդ կիսախաղը պիտի ըլլար մեր յարձակողականին հանգրուանը:
Ու առաջին կիսախաղը վերջ գտաւ ըստ նախատեսութեան եւ ըստ ծրագրի: Եւ երբ հանդերձարան գացինք 15 վայրկեան դադարը անցընելու, անակնկալ մը եւս մեզի կը սպասէր հոն:
Ապուխտի բարկ հոտը հասաւ մեր ռունգերուն,
մինչ սենեակին մէկ անկիւնը դրուած բարձրադիր
դագաղ մը կարծես կը քրքչար մեր երեսին:
Այսպէ~ս ուրեմն: Եթէ պարտուէինք, ԱՊՕԷԼ ու
անոր անհամար համակիրները մեզ պիտի օծէին
ապուխտի գարշահոտ խիւսով ու մեզ պիտի դնէին դագաղին մէջ: Եղելութիւնը կայծակի արագութեամբ սեփականութիւնը դարձաւ մեր մարզիկներուն ու աւելի կռանեց յաղթանակներու մեր
արդէն իսկ ամրակուռ կամքը:

* Ծանօթ – Յոյներուն կողմէ Եղիշէ Մանուկեանին տրուած մականունը՝ Մաւրովունի, որ կը
նշանակէ սեւ լեռ:

Երկրորդ կիսախաղին իւրաքանչիւր տասը
վայրկեանին պսակեցինք մէկական կոլով: Առաջին կոլին Կիմնազիոնի նստարանները սկսան
պարպուիլ յոյներէն: Երկրորդ կոլը տեսաւ պարպումին շեշտաւորումը: Ու արտորանքով փախուստի ճամբան բռնեցին նաեւ յոյն պաշտօնական անձնաւորութիւնները: Միւս կողմէ անըսպասելի եւ որքա~ն դատապարտելի ձեռնածութեամբ մը յաղթական խումբը վարձատրելու
սահմանուած ոսկի բաժակը եւ ոսկի շքանշանները փոխարինուեցան արծաթէ բաժակով եւ արծաթէ շքանշաններով:
Յաղթական ու արժանավայել, «Կայծակ»ի
մարզիկները չտեսնել ձեւացուցին ձեռնածութիւնը, առին իրենց այնքա~ն քրտինքով շահած
շքանշանները եւ ուսամբարձ տարուեցան հանդերձարան ու մինչեւ Առաջնորդարան, որ արդէն
իսկ ժամանած խուռներամ բազմութիւն մը արցունքոտ աչքերով ողջունե՛ց յաղթական իր զաւակները:
Վարագոյրը իջած էր յաղթական շքերթին
վրայ: Բայց մարած չէր «Կայծակ»ի վառած ջահը:
Անոր բոլոր մարզիկները վերածուած էին ոչ միայն հայ հերոսներու, այլ նաեւ կիպրացի կուռքերու:
Այսօր յիսունըչորս տարի յետոյ իսկ, անհուն
հրճուանքով կ՛ոգեկոչեմ յիշատակը անոնց,
որոնք իրենց թանկագին մասնակցութիւնը բերին
հերոսամարտին: Յատկապէս անոնց, որոնք
այժմ առ յաւէտ բաժնուած են մեզմէ.- Պենոն
Սալլաքեան, Բիւզանդ Թիւթիւնճեան, Կարապետ
Ատալեան, Երուանդ Պոյաճեան:
...
... «Կայծակ»ի տասնըմէկ մարզիկները լուսաւոր հորիզոններ բացին կիպրահայութեան համար, արժանացան չորս հազար հայոց անսակարկ գուրգուրանքին, հպարտութեան աղբիւրը
հանդիսացան ու անցան արտասահմանի հայկական ֆութպոլի պատմութեան մէջ: Ապահով եմ,
որ այս մասին գրուելիք երկի մը մէջ «Կայծակ»ը
պիտի ունենայ իր պատուոյ տեղը, որովհետեւ
թէեւ քանակով պզտիկ, կիպրահայութիւնը ծընունդ տուաւ բարձրորակ խումբի մը՝ որով
հպարտ պիտի ըլլային շատ աւելի բազմամարդ
հայ գաղութներ:
***
Եւ դեռ «Կայծակ»ը մեռած չէ, ինչպէս ցոյց
պիտի տան հետեւեալ իրադրութիւնները:
1950 - «Կայծակ»էն ու Կիպրոսէն բաժնուելէս
18 տարի յետոյ Լիբանանի ախոյեան Պէյրութի
ՀՄԸՄ-ի հետ Կիպրոս եմ, ճակատելու համար
Կիպրոսի ախոյեան՝ Լիմասոլի «ԱԷԼ»ին, կղզիի
խառն խումբին եւ... անխուսափելի ԱՊՕԷԼ-ին
դէմ: Կիպրական թերթերը այս մրցաշարքը իրենց
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ընթերցողներուն ծանուցանեցին յատկանշական
ձեւով մը.

«Տասնըութը տարուան բացակայութենէ մը յետոյ՝ «Մաւրովունի»* Կիպրոս կը վերադառնայ»:

Ստորագրեալիս վերադարձը «Կայծակ»ի խողովակով ներկայացնելու այս ինքնատիպ լրագրական ոճը ինծի համար կը հանդիսանայ յոյներուն ակամայ խոստովանութիւնը թէ իրենց հոգիներուն մէջ միշտ կենդանի կը մնայ աննման
«Կայծակ»ը:
Այս՝ մէկ:
Լիմասոլէն Նիկոսիա վերադարձիս հանդիպեցայ կղզիին խաղալիքի թագաւորին, Լիտրա փողոցին մէջ: Պաշտօնեայ մը հարցուց թէ կրնա՞յ
օգտակար ըլլալ:
- Կը փափաքիմ Մաւրոն տեսնել:
Մաւրոն ԱՊՕԷԼ-ի կեդրոնական միջնապահն
էր ու անոր ամենէն որակեալ մարզիկներէն մին:
Վար իջաւ ան, ուշի ուշով նայեցաւ երեսիս, ապա
հարցուց թէ ասկէ առաջ հանդիպա՞ծ ենք իրարու:
- Այո՛, Կիմնազիոնի դաշտին վրայ:
Ու պիտի լսէիք բացագանչութիւնը Մաւրոյին.
- «Կայծա~կ... Մաւրովունի~:
Դարձեալ «Կայծակ»ը:
1984 – Լառնաքա:
Մինչ կը լեցնէի պանդոկիս մուտքի թուղթերը,
ունեցայ անհաճոյ այն տպաւորութիւնը, թէ սեւեռուն ակնարկ մը կը քննէր զիս: Աչք մը նետեցի
աջ կողմս: Պատկառազդու մարդ մը ինծի կը նայէր:
- Ասկէ առաջ Կիպրոս գտնուա՞ծ էք:
- Այո՛:
- Ո՞ւր:
- Մելգոնեան:
- «Կայծա~կ»... Մաւրովունի~:
Միշտ «Կայծակ»ը: Ներկայացուց ինքզինքը:
- Փրոֆ. Անթուլիս, նախկին աշակերտ Կիմնազիոնի, այժմ պատմութեան եւ հոգեբանութեան
դասախօս նոյն հաստատութեան մէջ:
Աւելորդ անգամ մը եւս կը հաստատուէր, թէ
կղզիաբնակներուն հոգիներուն մէջ միշտ վառ կը
մնար յիշատակը անպարտելի «Կայծակ»ին: Այնպէս՝ ինչպէս իմ հոգիիս մէջ վառ կը մնայ
յիշատակը «Կայծակ»ի մարզիկներուն, որոնք առ
յաւէտ հրաժեշտ առած են այս աշխարհէն:
Այնպէս՝ ինչպէս կը յիշեմ նաեւ անոնք, որոնք
այժմ աշխարհացրիւ, կերտեցին փառքը «Կայծակ»ին:
Սիրեցի զիրենք, երբ պատանի էինք: Կը սիրեմ
զիրենք այսօր, երբ արդէն իսկ ձմրան անխուսափելի ձիւնը իջած է մազերուս:
Ու պիտի յիշեմ զիրենք մինչեւ այն օրը երբ իմ
անունս եւս պիտի վերածուի պարզ յիշատակի
մը:

ՀՕՄ-Ի ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ
ՀՕՄ-ի այս կրթաթոշակը հաստատուած է 1983-ին նպատակ ունենալով
երիտասարդ մասնագէտներ պատրաստել, որոնք իրենց ուսման աւարտին յանձնառու
պիտի ըլլան պաշտօններ ստանձնելու մեր ազգային հաստատութիւններէն ներս՝ իրենց
մասնագիտական շրջագիծին մէջ:
ՀՕՄ-ի կրթաթոշակ ստանալու ընդհանուր պայմաններն են.
- Լրացուցած ըլլալ համալսարանի առաջին տարին.
- Ցուցաբերած ըլլալ ազգային նուիրումի եւ ծառայութեան ոգի.
- Համաձայնիլ, ուսման ընթացքը աւարտելէ ետք, երկու տարի պաշտօնավարելու
հայկական հաստատութենէ մը ներս.
Նախընտրութիւն պիտի տրուի այն ուսանողներուն, որոնք պիտի հետեւին ընկերային
ծառայութիւններու, հաշուապահութեան, վարչագիտութեան, ընկերաբանութեան, քաղաքագիտութեան եւ մարդկային գիտութիւններու ճիւղերուն:
Հետաքրքրուողները կրնան դիմել ՀՕՄ-ի Կիպրոսի Վարչութեան մինչեւ 30 Ապրիլ 2017:
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի “Սօսէ” Մասնաճիւղի ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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Հա՞յը թէ Մարդը

Սասունական Այգաբաց

Երկար ժամանակ է որ կը փորձեմ այս երկու
բառերուն մէջ հաւասարակշռութիւն մը տեսնել,
սակայն չեմ յաջողած: Աւելի պարզ՝ որն է նախամեծար իրականութիւնը, նախ «մարդը» ու յետո՞յ «հայը», թէ մենք ալ կրնանք ուրիշ ազգերու
նման մտածել եւ գործել իբր «հայ մարդ»: Իրողութիւնը այն է, որ մենք չենք կրնար կամ աւելի
ճիշդ, տակաւին իրաւունքը չունինք գործելու իբր
մարդ որ հայ է:
Մենք նախ ՀԱՅ ենք, յետոյ ՄԱՐԴ:
Փորձեմ աւելի պարզ ըլլալ: Անշուշտ բոլորիս
համար անվիճելի իրողութիւն է, որ Եղեռնը մեզ
արմատախիլ ըրաւ թէ՛ մեր հողերէն ու տուներէն
եւ թէ փորձեց բնաջնջել մեզ իբր ազգ: Եթէ կ'ուզէք ողբերգական իրականութիւնը տեսնել թիւերով, հրամեցէք՝ 1914-ին Թուրքիոյ մէջ կ'ապրէր
1,914,620 հայ, իսկ 2011-ին` 60,000 հայ, 1914-ին
ունէինք 2,538 եկեղեցի եւ վանք իսկ 2011-ին` 34,
եւ դպրոցներու թիւը 1914-ին եղած է 1996 իսկ
2011-ին` 18...:
Այսօրուան մեր պայքարը պէտք է ըլլայ հայ
ապրելու եւ հայ մնալու պայքար, այլ խօսքով
այսօր մենք նախ հայ ենք եւ ներելի չէ մեզի
«մարդը» գերադասել: Մենք չենք կրնար միայն
որոշ առիթներու յայտարարել թէ մենք հայ ենք:
Հայապահպանման մեր մէկ թշնամին ալ մեր
մէջ տուն գտած օտարամոլութիւնն է: Օրինակ
մեր երախաներուն կ'ուտանք օտար անուններ,
ինչպէս Քէվըն, Լիւք, Լէա, Էլսա, Ճիան-Գարլօ...
(շարքը շատ երկար է) երբ մենք ունինք այնքան
քաղցր անուններ` Մեղրի, Մեղեդի, Նարեկ, Կարէն, Վարագ... կը մտածեմ՝ այդ օտար անունով
փոքրիկները երբ մեծնան ու դառնան գիտակից
պատանիներ ու երիտասարդներ, հարց պիտի
չտա՞ն թէ ինչու իրենք այս տարօրինակ անունները կը կրեն... արդեօ՞ք անոնց ծնողները կը յուսան թէ այդ օտար անունով տղան աւելի դիւրին
վիզա կրնայ առնել...:
Ունինք ուրիշ ախտ մը, մեր սովորական խօսակցութեան ընթացքին կը գործածենք NO, փոխան ՈՉ-ի, կամ BONJOUR` փոխան ԲԱՐԵՒ-ի...
չեմ ուզեր ծայրայեղ ըլլալ, սակայն իրականութիւն է որ անոնց շատերը bonjour-էն ետք Ֆրանսերէն նախադասութիւն մը իսկ չեն կրնար կազմել:
Աւելի՛ն, թրքական հեռատեսիլի սիրահարները
կը հիանան ցուցադրուած հագուստի մը վրայ,
երբ մենք Լիբանանի մէջ ունինք նորաձեւութեան
միջազգային իշխաններ, որոնց արտադրութիւնները կը տեսնենք Հոլիվուտի աշխարհահռչակ
դերասանուհիներու վրայ:
Մերժե՛նք ինչ որ օտար է, գնահատենք ինչ որ
հայկական է: Մեզի համար տակաւին չէ հասած
ժամը մտածելու իբրեւ մարդ, երբ տակաւին մեր
զգացումներն ու գիտակցութիւնը դէպի հայն ու
հայկականը չեն բիւրեղացած:
Իսկ օտար դպրոց յաճախող փոքրիկներու
ծնողները թերեւս կը խորհին թէ կեանքի մէջ յաջողելու նախապայման է այդ ուղին, երբ հայկական դպրոցներու տարեվերջի պետական քննութիւններուն յաջողութեան տոկոսը իսկապէս
փայլուն է:
Մենք ունինք պարտականութիւնը եւ պարտաւորութիւնը մենք մեզ «մարդ» պահելէ առաջ
«հայ» պահելու: Տակաւին ունինք լուրջ աշխատանք տանելիք մեր տուներէն ներս եւ ակումբներուն մէջ: Գիտնանք հայ մնալ, հայ ապրիլ ու
գործել այնքան ատեն որ սփիւռքահայութիւնը
ցրուած կը ներկայացնէ աւելի մեծ թիւ, քան
հայրենիքը եւ ըլլանք նախ հայ ապա` մարդ:
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ԵՒ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ
ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐՈՒՆ
ՀԱՄԱՐ

Նուէր՝ հայրենասէր բանաստեղծ
Գրիգոր Հոթոյեանին
Սասունցի Դաւթին, Սասնայ Ծռերին,
Դիւցազներու օրրան Ծովասարի լանջին,
Ծաղկեր է ձիւնազարդ ճերմակ նշենին.
Մարաթուկի սուրբ կատարին,
Մշոյ սուլթան Սուրբ Կարապետին,
Երգին, վերքին ու արցունքին,
Արեան կանչին, Ցեղին սրտին...

Ինչպէս ամեն տարի, այս տարի եւս, Յունուար
15-ին տեղի ունեցաւ Մելգոնեան բարերար եղԵրիվարները կուռ ու թամբած, հրաշք դարձած
բայրներու տարեկան հոգեհանգստեան արարողուհրեղէն ձին Արաբոյին, Սերոբ Փաշին, քովը
թիւնը, որուն յաջորդեց պաշտամունք Մելգոնեան
կանգնած զէնքը ձեռքին՝ Սօսէ Մայրիկն իր կոԿրթական Վարժարանի շրջաբակին մէջ գտնուող
րիւններով...
դամբարանին առջեւ։
Սպաղանաց Մակարին քով՝ Գէորգ Չաւուշը
արիւծասիրտ, Անդրանիկը քաջ՝ իւր ընկերներով,
ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ՝
Հրայրը Դժոխք, Սմբատը, Գալէն, Չոլոն, Մորուք
ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ
Կարօն, Արծիւ Պետօն, Սեւքարեցի Սաքօն, ԿայԳՈՐԾԱԾՈՒԹԵԱՆ
ՄԱՍԻՆ
ծակ Առաքելը, Կոտոյի Յակոբը, Լաճկանցի Արթինը, Զօրիկը, Ալատին Միսակը, Սէյտօ Պօղոսը,
Ջնդօն, Մելօն, Շենիկցի Մանուկը, Փեթարայ Մանուկը, Փեթարայ Թադէն, Փեթարայ Ախօն, Փեթարայ Իսրօն, Թոփալ Սատանան, Գեւօն ու Իսրօն:

Առաքել, Մուշեղ, Լեռներէն իջան...
Զանգեզուրի հերոսամարտին, քաջ Նժդեհի
սուրը շողաց, թշնամիին սիրտը դողաց...
Հայ ֆէտայիներ էին, հրեղէն շունչով, այրեր
քաջարի, որոնք ապրեցան միայն հայրենիքի սիրով ու իրենց կենդանութեան ու մահով դարձան
լեգենդներ, դարձան խոնարհ հերոսներ, որոնք
Փետրուար 21-ին, Նիկոսիոյ Լորտ Պայրըն Պոկռուելով երգեցին «Մահ կամ Ազատութիւն», ու
ղոտայի վրայ գտնուող՝ Եւրոպական Միութեան
կախաղանէն խեղդուկ ձայնով «Ա~խ ՀայասՏան մէջ տեղի ունեցաւ դասախօսութիւն, նիւթ
տան» կոչեցին: Մահէն չվախցան:
ունենալով Արեւմտահայերէնն ու Կիպրական
Արաբերէնը, որ ներկայիս կը խօսուի Կիպրոս
***
Սասունցի բանաստեղծ՝ Գրիգոր Հոթոյեան բնակող Մարոնիթ համայնքի երեց սերունդին
գրչեղբայրս գրած է իր 7-րդ գիրքը՝ «Անցեալի կողմէ։
Արեւմտահայերէնի մասին նիւթը ներկայաՅուշերով Կ՛ապրինք», որ սիրով ղրկած է ինծի:
ցուց
Փարիզի INALCO (Institut national des langues
Սիրելի տարեկից եղբայր, երկար կեանք ու
et
civilisations
orientales) հաստատութեան դասաարեւ ունենաս, որ շարունակես գրել: Դուն ոչ թէ
խօս
Անահիտ
Տոնապետեան-Տիմոպուլոս, խորագրիչով, այլ Արմենական Ցեղին ոգիով, հայու
գիր
ունենալով
«Խօսիլ Արեւմտահայերէն. 21-րդ
ոգիով, Սասնոյ հերոսական դրուագները պատԴարու
Մարտահրաւէր
մը»։
մողն ես: Քաջակորով գրչի ֆէտայի՝ կ՛ապրիս
Մայրենի
Լեզուի
Միջազգային
Օրուան առթիւ,
Սարդարապատի մահու կենաց ճակատամարտեձեռնարկը
կազմակերպած
էին
Կիպրոսի
մէջ՝ Եւրու եւ Արցախի քաջամարտիկներու հերոսական
րոպական
Միութեան
Ներկայացուցչութիւնն
ու
գրոհը, ապրեցնելով զանոնք գրիչովդ հայրենաԿիպրոսի
Լեզուաբանական
Ընկերութիւնը։
կան:

«Մի օրուայ կեանք էլ ունենաս, հարկ է որ
կռուես, Արդարութեան համար, Ճշմարտութեան
համար, ու հայրենիքիդ Ազատութեան համար...»
Կը գրես Մուշեղ Գալշոյեանի մասին, «...Ծիրանի ծառը հայկական է, համառ եւ դիմացկուն»,
Սիմոն Սիմոնեանի, Անդրանիկ Ծառուկեանի, կը
գրես հանճարեղ Եղիշէ Չարենցի մասին, կը գրես
բանաստեղծ Սասուն Գրիգորեանի մասին ու
անոր քառատողին՝

ՀՕՄ-Ի ԿԻՊՐՈՍԻ
«ՍՕՍԷ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

Սասնոյ լարն է իմ հոգին,
Սասնոյ պարն է իմ հոգին,
Թող բարբառեմ ես անվերջ,
Ծովասարն է իմ հոգին:
Գրիգոր Հոթոյեանի 7-րդ գիրքը՝ «Անցեալի
Յուշերով Կ՛ապրինք», ստացայ մեծ հաճոյքով,
կարդացի ու հոն գտայ հայրենասիրութիւն, հայրենակերտում եւ հայրենապահպանութիւն:
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Յ. Անմահունի

Աւագ Արիապետ
Կիլիկեան Ասպետ

Կիրակի 9 Ապրիլ 2017 ժամը 16:30
Europa պանդոկին մէջ
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ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԴԻՄԱԿ» ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԻ
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ՝ «ՍՈՒՓԸՐ ՊՈՅԻՆԿ»

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԻՊՐՈՍԻ
«ՕՇԱԿԱՆ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՆ
Փետրուարի 22-ի երեկոյեան տեղի ունեցաւ
Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» Մասնաճիւղի
հերթական Մշակութային Երեկոն, 16-17 տարեշըրջանի երկրորդը, քառասունէ աւելի ներկաներով:

Համազգայինի Կիպրոսի «Օշական» մասնաճիւղի «Դիմակ» Թատերախումբը Կիրակի, 15
Յունուար 2017-ին ներկայացուց «Սուփըր Պոյինկ» կատակերգութիւնը, Յարութ Թահմազեանի
բեմադրութեամբ: Երկը 60-ական թուականներու՝
Քամելոթթիի «Պոյինկ-Պոյինկ» փիէսի կըրճատուած տարբերակն էր, մշակուած Յարութ
Թահմազեանի կողմէ:
Նախ քան ներկայացումը, վարչութեան ատենապետ Արթօ Դաւիթեան իր խօսքին մէջ նշեց, որ
ասիկա 1999-ին մասնաճիւղիս կազմութենէն ի
վեր «Դիմակ» թատերախումբի 15-րդ ներկայացումն էր, առանց հաշուելու մի քանի զաւեշտները: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց բեմադրի-

չին, դերակատարներուն եւ յատկապէս բեմայարդարումը ստանձնողներուն, որոնք երկար ժամեր
տրամադրած էին այս ձեռնարկի իրականացման
համար:
Նիկոսիոյ Ռուսական Մշակութային Կեդրոնի
թատերասրահը լեցուցած ժողովուրդը մեծ հաճոյքով հետեւեցաւ թատրոնին, որ սկիզբէն մինչեւ
վերջ ընթացաւ արագ ու սահուն կերպով, դերակատարներուն՝ Յարութ Թահմազեանի, Նազարէթ Ատուրեանի, Արաքսի Կիւրեղեանի, Ժինա Նիկողոսեանի, Սոնիա Չիլինկիրեանի եւ Մարսիա
Ատուրեանի սքանչելի խաղարկութեամբ:
Հանդիսատեսները բուռն ծափահարութիւններով գնահատեցին ներկայացումը, շնորհաւորութեան ու հիացումի խօսքերով դրուատելով բեմադրիչն ու դերակատարները, որոնք Համազգայինի «Դիմակ» թատերախումբին համար յաջողութիւն մը եւս արձանագրեցին, ուրախ եւ հաճելի ժամեր ընծայելով կիպրահայ թատերասէր հասարակութեան:

Յայտագրի առաջին բաժինը նուիրուած էր
Շառլ Ազնաւուրին, որուն կեանքն ու գործը գեղեցիկ կերպով ներկայացուց Տկն. Նարա Սարդարեանը: Բազմաթիւ նկարներու եւ յատկանշական
հոլովակներու ընկերակցութեամբ ան մեզի մօտէն ծանօթացուց Ազնաւուրին, իր մանկութենէն
մինչեւ ներկայի աշխարհահռչակ երգիչ-երաժիշտի հանգամանքը: Տիկին Նարա ներկաներուն
պարզեց ոչ միայն մեծ արուեստագէտի ինքնահաստատման դժուար ուղին, այլեւ անոր ընտանեկան կեանքին մասին տեղեկութիւններ, որոնք
մեծ հետաքրքրութեամբ ունկնդրուեցան ներկաներուն կողմէ:

Նարա Սարդարեան ծնած է Վանաձոր 1981-ին
ու երաժշտական ուսումը ստացած Երեւանի եւ
Մոսկուայի մէջ: 2010-ին հաստատուած է Կիպրոս
ու ներկայիս ան Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին եկեղեցիի քառաձայն երգչախումբին սիրուած ու
յարգուած խմբավարն է:
Երկրորդ բաժինը նուիրուած
էր «Բագին» գըրական-գեղարւեստա կան
եռամսեային,
որուն ներկայացումը կատարեց
Արթօ Դաւիթեանը: Ան համառօտ
կերպով
ներկայացուց
« Բ ա գ ի ն » ի
պատմականը, սկսելով 1962-ի առաջին թիւէն,
անդրադարձաւ բոլոր խմբագիրներու եւ աշխատակիցներու շնորհակալ աշխատանքին եւ իր
խօսքը եզրափակեց յայտնելով, որ «Բագին»
այսօր հանրութեան կը ներկայանայ նոր ու երիտասարդ անձնակազմով, արդիական խորքով ու
տեսքով, արժանի՝ բոլոր գիտակից հայերու քաջալերանքին ու գուրգուրանքին:
Երեկոն փակուեցաւ բաժակ մը գինիով ու
խանդավառ մթնոլորտի մէջ, որու ընթացքին արձանագրուեցան «Բագին»ի նոր բաժանորդներ:
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ՏԻՆՔԻ ՍՊԱՆՆՈՒԹԵԱՆ 10-ԱՄԵԱԿ`

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ՀՅԴ ԿԵՄ-Ի ԵՒ ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ
Պոլսոյ «Ակօս» թերթի խմբագիր Հրանդ Տինքի սպաննութեան տասնամեակին առթիւ Շաբաթ Յունուար 28-ի երեկոյեան, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի
ակումբին մէջ կազմակերպուեցաւ յիշատակի
հանդիսութիւն ՀՅԴ Կիպրոսի Երիտասարդական Միութեան եւ Կիպրոսի Հայ Դատի Յանձ-

նախումբին կողմէ։
Յաջորդաբար ելոյթներ ունեցան ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի Ներկայացուցիչ ընկ. Սիմոն Այնէճեանը, ՀՅԴ ԿԵՄ-ի անդամ ընկ. Կարէն Զարդարեանը, ինչպէս նաեւ՝ թուրք-կիպրացի լրագրող Մինէ Պալման։

ՊԱՏԱՆԻՆԵՐԸ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԾՆՈՒՆԴԸ ԱՒԵՏԵՑԻՆ

ԳՈՌ ՄԵԼԵԱՆ՝ ԿԵՄ-Ի
Ս. ՎԱԼԱՆԹԻՆԻ ԵՐԵԿՈՅԻՆ
Փետրուար 18-ի գիշերը, ԿԵՄ-ի Երիտասարդականը ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ կազմակերպեց Valentine Night, որու ընթացքին հայերէն եւ
այլ լեզուներով, օրուայ պատշաճ՝ սիրային երգերով բացառիկ ելոյթ ունեցաւ Գոռ Մելեան, դաշնակի ընկերակցութեամբ Տկն. Զարա Բարխուդարեանի։

Գոռ անգամ մը եւս տպաւորեց իր գեղեցիկ
մեկնաբանութիւններով, իսկ Տկն. Զարա, ներկայացուց հայկական երգերու եւ մեղեդիներու
փունջ մը։
Գիշերուան ընթացքին,
ելոյթ ունեցաւ նաեւ Զարա Բարխուդարեանի ձայնամարզութեան
աշակերտ՝ պատանի Էտկարը,
որ իր անկրկնելի եւ խոստըմնալից ձայնով, մեծապէս տպաւորեց ներկաները։

ՊԱՏԱՆԻ ՄԻՔԵԼԱ ԱՅՆԷՃԵԱՆ
ՊՐՈՆԶ ՄԵՏԱԼԱԿԻՐ

Ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս Սուրբ Ծնունդի նախօրեակին, ՀՅԴ Կիպրոսի Երիտասարդական եւ Պատանեկան Միութիւններու անդամները շրջեցան Նիկոսիոյ հայկական տուները եւ
աւետեցին Քրիստոսի Ծնունդը, միեւնոյն ատեն հաւաքելով կոկիկ գումար մը, որ տերեշրջանի ընթացքին պիտի յատկացուի երիտասարդական եւ պատանեկան ծրագիրներու իրագործման:

ՊՏՈՅՏ ԴԷՊԻ
«ՔԱՐԹԻՆԿ»Ի
ԿԵԴՐՈՆ
Փետրուար
4-ին,
ՀՅԴ
ԿԵՄ-ի
Վարիչ
Մարմինը կազմակերպեց պտոյտ դէպի Նիկոսիոյ Daytona Karting
Center-ը, ուր «Արցախ»
Պատանեկան
Միութեան անդամները ընկերային ջերմ մթնոլորտի մէջ անցուցին
անմոռանալի ժամեր,
մասնակցելով karting-ի
մրցումներու։

Յունուար 15-ին, 14-ամեայ պատանի Միքելա
Այնէճեան Համակիպրական Դպրոցական Խաղերուն, 1,500 մեթր վազքի մրցումին մէջ երրորդ
դիրքը գրաւելով արժանացաւ Պրոնզ մետալին:
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ԿԻՊՐԱՀԱՅ
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ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-Ի 75-ՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ

ՀՄԸՄ ՀԵՄ-ի 75-րդ Տարեկան Ընդհանուր ԺոԻր աշխատանքներու աւարտին, ՀՄԸՄ ՀԵՄ-ի
ղովը գումարուեցաւ, 15 Փետրուար 2017-ին, Ընդհանուր Ժողովը ընտրեց նոր վարչութիւն, հեՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ տեւեալ կազմով.
եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեանի ներկայութեամբ:
Յարութ Տէր Պետրոսեան - Ատենապետ
Ժողովը նախ լսեց, քննարկեց եւ արժեւորեց
Լենա Պահատուրեան - Ատենադպիր
միութեան անցնող վարչութեան գործունէութիւՅարութ Թիւթիւնճեան - Հաշուապահ
նը եւ ձեռքբերումները, ապա մշակեց յառաջիկայ
Հրայր Ղազարեան - Խորհրդական
տարեշրջանին համար նոր վարչութեան գործուՅարութ Աղազարեան - Խորհրդական
նէութիւնը:

21

ՊԱՏԱՆԻ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏ ԱԼԵՔՍ
ԾԱՂԻԿԵԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿԻՐ

Փետրուար 8-ին, պետական RIK1 հեռատեսիլի
կայանի «Կալի Սաս Մերա» յայտագիրը հիւրընկալեց կիպրահայ պատանի Ալէքս Ծաղիկեանը,
որ Ինքնաշարժներու Գծագրութեան 10-րդ համաշխարհային մրցոյթի մը ընթացքին ստացած է
Best Finalist մրցանակը։

«ՓԱԿԵԱԼ ԽՈՐԱՆ»Ի ՃԱՇ ԱԿՈՒՄԲԻՆ ՄԷՋ

Բարեկենդանի առիթով, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի նորընտիր վարչութիւնը Փետրուար 27-ին կազմակերպեց
ճաշկերոյթ ակումբին մէջ, ներկաներուն հրամցնելով պահքի ճաշեր, պատրաստուած ակումբի
անդամներուն կողմէ։

ՆԱՐԵԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆԻ ՀԱՒԱՔՈՅԹԸ

Կազմակերպութեամբ Նիկոսիոյ Նարեկ Վարժարանի Ծնողաց Միութեան վարչութեան, Կիրակի 19 Փետրուար 2017-ի ժամը 11:00-ին վարժարանի Հանդիսասրահին մէջ տեղի ունեցաւ
Նարեկի Աւանդական Բարեկենդանի Հաւաքոյթը,
որու ներկայ գտնուեցան Վարժարանի աշակերտները իրենց ծնողներով, քոյրերով, եղբայրներով, ու բարեկամներով։
Գունաւոր փուչիկներով զարդարուած սրահին
մէջ տեղի ունեցած ձեռնարկը ճոխացուց Աճպարար Դաւիթը, որ երկու ժամնոց հաճելի ծրագիրով
մը գրաւեց մեծերուն ու փոքրերուն ուշադրութիւնը եւ ուրախ գահ-գահներով լեցուց սրահը։
Ներկաներուն հրամցուեցան համեղ ուտելիքներ եւ տան մէջ պատրաստուած թխուածքներ,
օշարակներ, սուրճ եւ թէյ: Տեղի ունեցաւ նաեւ վիճակահանութիւն, թանկարժէք ճոխ նուէրներով։
Ձեռնարկը արձանագրեց մեծ յաջողութիւն։

Շնորհաւորութիւններ պատանի Ալէքսին, որ
պատուեց Կիպրոսն ու կիպրահայ համայնքը իր
ստեղծագործած գեղանկարով։
«Արձագանգ»ի խմբագրութիւնը Ալէքսին կը
մաղթէ նորանոր յաջողութիւններ արուեստի
բնագաւառէն ներս։

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ՆԱՐԵԿԻ ՄԷՋ

Հինէն ի վեր, Վարդանանց տօնակատարութիւնը իր յատուկ տեղը ունի Նարեկ Ազգային
Վարժարանի, ինչպէս նաեւ՝ բոլոր հայկական
վարժարաններու ժամանակացոյցին վրայ։ Այս
տարի ան տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի, Փետըրւար 2017-ի առաւօտուն, Նիկոսիոյ վարժարանի
հանդիսասրահին մէջ։
Ներկայ էին Նիկոսիոյ Հոգեւոր Հովիւ Տէր Մոմիկ քահանայ Հապէշեան, Կիպրահայ Վարժարաններու Հոգաբարձութեան ատենապետ Վարդան Թաշճեան, տնօրէնուհի Վերա Թահմազեան, ինչպէս նաեւ՝ վարժարանի ուսուցչական
կազմն ու մեծ թիւով ծնողներ։
Ուսուցչուհի Թոնիա Արըճեանի բացման
խօսքով սկիզբ առաւ յայտագիրը, որ ամփոփ
կերպով ներկայացուց օրուայ պատգամը։
Յայտագիրը շարունակուեցաւ իւրաքանչիւր
դասարանի կողմէ պատրաստուած պարերով,
ասմունքներով եւ թատերական ներկայացումներով եւ աւարտեց երգչախումբի ելոյթով,
խմբավարութեամբ երաժշտութեան ուսուցիչ

Սարգիս Տէմիրճեանի եւ դաշնակի ընկերակցութեամբ՝ երէցկին Թամար Հապէշեանի։
Տօնակատարութեան աւարտին, տնօրէնուհի
Վերա Թահմազեան շնորհաւորեց բոլոր ուսուցիչներն ու աշակերտները, իրենց ներդրումին
համար, յայտագրի պատրաստութեան մէջ։ Ան
շնորհաւորեց նաեւ Հոգաբարձութեան ատենապետ եւ վարժարաններու նախկին տնօրէն
Վարդան Թաշճեանի անուան տօնը, բեմ հրաւիրելով զինք եւ յանձնելով իրեն գեղեցիկ ծաղկեփունջ մը։
Վարդան Թաշճեան, իր շնորհակալական
խօսքին մէջ, արտայայտելով իր երախտագիտութիւնն ու միաժամանակ՝ իր յուզումը, գնահատեց Նարեկ Վարժարաններու մէջ տարուած
ազգային՝ հայեցի դաստիարակչութիւնը եւ ուժ
ու կորով մաղթեց ուսուցչական կազմին, շարունակելու իր ազգային պարտականութիւնը,
պատրաստելու կիպրահայ համայնքի նոր սերունդը, հայաշունջ մթնոլորտի մը մէջ։

22 ԿԻՊՐԱՀԱՅ
ԼՈՒԾՈՒՄ ԹԻՒ 59-Ի
ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ
1. Առասպել - բանախօս
2. Մարի - նիշ - զարմ
3. Ասուպ - անց
4. Անի - ինչք
5. Ուր - պսպղուն - քիչ
6. Եր - աա - ոչ
7. Թափօր - աշուղ - ակ
8. Դար - ՌՋ - եկ
9. Իլիկ - նուագ - իժ
10. ՈԹ - ահ - պանդոկ - ես
11. Աւան - քէն - ՐԱ - արի
12. Ռս - օթ - ական - ալ
13. Իրեղէն - իկ
14. Անեղ - աա - ախ
15. Կզակ - եդեմ:

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ
1. Ամանոր - կիթառ - լա
2. Սառ - թեւ - լուսին
3. Արոյր - արի - ծեր
4. Սիւն - ափ - կանթեղ
5. Օդ - օղ
6. Են - լսարան - էակ
7. Լիճ - ապ - րոպէ - նազ
8. Աղ - նաւ
9. Անուշ - ան - առակ
10. Ազնիւ - գդակ
11. Ցան - նուռ - որակ
12. ՐԱ - չղջիկ - դա
13. Խմիչք
14. Նիզակ - երակ
15. Սրբիչ - կենսալից:

ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2017 ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ԽԱՉԲԱՌ ԹԻՒ 60
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Պատրաստեց Մարինէ Մանուշեան

10 11 12 13 14 15

1. Լեռնաշղթայ - դրան մուտք.
2. Թէ՝ շաղկապ - դիտողութիւն.
3. Ծովով երթեւեկելու միջոց (հակ.) - ատեն,
միջոց (հակ.).
4. Մահիճի գլխակողմ - բանալիի անցքը կղպանքի մէջ (հակ.) - սեփականատէր, իշխանաւոր տարիք.
5. Պոչ.
6. Հէքիաթ, շինծու պատմութիւն - ծառի բունին
ստորին մասը (հակ.).
7. Դիւրաբեկ, կարծր նիւթ - ուղղութիւն - մեղուներու խումբ.
8. Գիրի մը անունը (հակ.) - տապալի, թաւլու.
9. Առագաստի սիւն - այս - երգելի քերթուած.
10. Տարի (հակ.) - կարասի, տնային գոյք (հակ.)
- խայթել.
11. Գիրի մը անունը (հակ.) - սարսափ - հանքային համեմ.
12. Յիշատակի կոթող (հակ.) - կիսաւարտ, թերի.
13. Կրկնուած գիրեր - գիրի մը անունը - զինուորը պահպանող պատերազմական զգեստ.
14. Կրկնուած ձայնաւորներ - «տղայ» բառին
յոգնակին - յարմար.
15. 2090՝ այբուբենի տառերով - ադամանդ
(հակ.) - մածունով պատրաստուած ջրախառն
ըմպելի:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

ԳԵՂԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

ԱԶՆԻՒ ՓԱՓԱԶԵԱՆԻ
Ստեղծագործութիւններով

ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ
Աստղիկ Դաւիթեան եւ Արթօ, Սեպուհ
Դաւիթեան ընտանիքները շնորհակալութիւն կը յայտնեն բոլոր անոնց, որոնք անձամբ, հեռաձայնով, դիմատետրով կամ փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութեամբ,
մասնակից եղան իրենց ամուսինին, հօր եւ
մեծ հօր՝

Նուպար Դաւիթեանի
մահուան սուգին, բաժնելով իրենց վիշտը:

1. Լոյսէ զուրկ - վկայ.
2. Սրունքի հաստ մաս - վայր.
3. Համաձայնութեան առաջին պայման.
4. Կրկնուած գիրեր - պատերազմի դաշտ.
5. Աչք - բնակարանի կից պարապ տարածութիւն
- ծեծ, գաւազան.
6. Պաս - սիրական - կրկնուած ձայնաւորներ.
7. Ակռայ - ջրվէժ.
8. Վայրկեան - եղջերու (մատակ).
9. Մեղմ ալիք - վարս.
10. Անճիշդ խօսք - հուր - թուր.
11. Ու - արարած - գլխու առաջամաս.
12. Պահեստ - իր տեղէն խլուած.
13. Հասկնալ, տեղեկանալ - 560՝ այբուբենի տառերով (հակ.).
14. Երդում - կրկնուած գիրեր - տարի (հակ.).
15. Նշանակութիւն - միս, իւղ կապել:

ՕՐԱՏԵՏՐ
Տեղի պիտի ունենայ
ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ ԱՊՐԻԼ 26-ԻՆ
Կէսօրէ ետք ժամը 7:30-ին
Gallery Gloria-ի մէջ

Սիրալիր հրաւէր բոլորին

ԴՇ. 29 ՄԱՐՏ 20:00
Մշակութային Երեկոյ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ
Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղ

ԿԻՐ. 23 ԱՊՐԻԼ - Քայլարշաւ եւ Ոգեկոչում
Երիտասարդական Քայլարշաւ ՝17:30
Միացեալ Քայլարշաւ՝ 19:00
Ոգեկոչում՝ 19:30

ՇԲ. 1 ԱՊՐԻԼ 19:00
Միջինքի Ընթրիք Լառնաքայի Նարեկ Վարժ.
Լառնաքայի Ս. Ստեփանոս Եկեղեցի

ԴՇ. 26 ԱՊՐԻԼ 19:30
Գեղանկարչական ցուցահանդէս
Ազնիւ Փափազեանի
Gallery Gloria, Նիկոսիա

ՈՒՐ. 7 ԱՊՐԻԼ 11:00
Հայ Համայնքի Ներկայացուցիչին ելոյթը,
Կիպրոսի Ներկայացուցիչներու Տան նիստին

ՕԺԱՆԴԱԿԵՑԷՔ
ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԵԱՆ
Մասնակցեցէ՛ք Համազգայինի
վիճակահանութեան ու շահեցէք

i-Phone 7 մը

ԿԻՐ. 9 ԱՊՐԻԼ 16:00
Զատիկի Թէյասեղան
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ
ՀՕՄ-ի «Սօսէ» Մասնաճիւղ
ԴՇ. 19 ԱՊՐԻԼ 20:00
Մշակութային Երեկոյ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբ
Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղ
ՇԲ. 22 ԱՊՐԻԼ 15:00 - 18:00
Արիւնի տըւչութիւն
Նարեկ Վարժարան, Նիկոսիա
ԿԻՐ. 23 ԱՊՐԻԼ 09:30
Ապրիլեան Ս. Պատարագ
Ս. Աստուածածին Մայր Եկեղեցի, Նիկոսիա

ԵՇ. 27 ԱՊՐԻԼ 19:30
Փրոֆ. Խասիոտիսի գիրքին շնորհանդէսը
Կիպրոսի Համալսարանի Ընկերային Հարցերու
Կեդրոնին մէջ (տե՛ս էջ 24)
ԿԻՐ. 30 ԱՊՐԻԼ
Բացում՝ Պաֆոսի Հայոց Ցեղասպանութեան
Անուան հրապարակի
Պաֆոսի Հայ Համայնք
ԿԻՐ. 14 ՄԱՅԻՍ
Ուխտագնացութիւն դէպի Ս. Մակարավանք
Հայ Համայնքի Ներկայացուցիչի Գրասենեակ
ՇԲ. 20 ՄԱՅԻՍ 20:30
«Սիփան» եւ «Նանօր» պարախումբերու ելոյթ
Ստրովոլոսի Քաղաքապետութեան սրահ
Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղ

«ԱՐՁԱԳԱՆԳ»ԻՆ
Ոմն (ԱՄՆ)
Ազնիւ Փափազեան

$500
€30

Ողբ. Նուպար Դաւիթեանի Յիշատակին՝
Աստղիկ Դաւիթեան
Արթօ Դաւիթեան Ընտանիք
Սեպուհ Դաւիթեան Ընտանիք

€100
100
100

Ողբ. Նուպար Դաւիթեանի մահուան առթիւ
Փոխան ծաղկեպսակի
Տէր Աւետիսեան Ընտանիք (ԱՄՆ)
$100
Համբարձում, Վարդուհի Դաւիթեան
Սեդօ Ասիլեան
Տիգրան Օհաննէսեան
Մ. Գույումճեան Հաստատութիւն
Միհրան, Ժաքլին Պոյաճեան
Նայիրի Տէր Առաքէլեան-Մրհէժ
Նորա Չագմաքճեան
Գրիգոր, Լոռի Մահտեսեան
Րաֆֆի Մահտեսեան
Յակոբ, Ռուպինա Պոհճելեան
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի «Սօսէ» Մասնաճիւղ
Սեպուհ, Վիքի Արմենակեան
Ռուբէն, Տորին Նահապետեան
Աւետիսեան Ընտանիք
Տէր եւ Տկն Պենոն Սեւան
Ռոման, Արինա Սերդեան
Զաւէն, Շուշիկ Պագալեան
Արմիկ Լիվի
Կարպիս Քիրէմիճեան (Անգլիա)
Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան
Ժագ, Անի Խըտըրեան
Սոմաքեան Ընտանիք
Սոնիա Նորտիկեան
Այնէճեան Վահան եւ Կուլլա
Կարօ, Ալիս Թերզեան
Վիգէն, Էվանթիա Սարգիսեան
Օննիկ, Ռիթա Ենովքեան
Եորղոս, Թերեզա Պետրիտիս
Նազարէթ, Մայտա Գազանճեան
Պարգեւ Միհրանեան
Տոքթ Վահագն, Անիթա Գազանճեան
Մարի եւ Ազնիւ Փափազեաններ
Տոքթ Գրիգոր Սիմամոնեան
Սարգիս Խ. Տէր Աւետիսեան
Նայիրի Մուրատեան
Մասիս, Լուիզ Տէր Բարթող
Օհան Ուզունեան
Գէորգ, Վարդ Մահտեսեան
Նազարէթ, Մարալ Ատուրեան
Սեւակ, Սարին Կիւրիւնլեան
Սեւակ, Մարիաննա Տէվլէթեան
Թալին Կրեմմոս
Եւա Այնէճեան
Անի Նալչաճեան
Արման, Հուրիկ Պալթաեան
Տիգրան, Բասգալ Ատուրեան
Ճորճ, Դալար Թորոսեան
Ժագօ Գարօղլանեան
Էֆի Մահտեսեան
Ալպէր Թիւթիւնճեան ընտանիք
Ալիս Թիւթիւնճեան ընտանիք
Նազարէթ Դաւիթեան
Տոքթ Անդրանիկ, Ալին Աշճեան
Սօնա եւ Յաբէթ Թուլումճեաններ
Հրայր, Ալին Գէորգեան (Լիբանան)
Սիրվարդ Փիթըրսըն ընտանիք
Տէր եւ Տկն Պետրոս Առաքէլեան
Սարօ, Գարոլ Սերոբեան
Ժիրայր, Անի Սարգիսեան
Մելինէ Թիւմթիւմեան
Վահէ, Էլուիզա Զատոյեան
Յակոբ, Մարալ Տէմիրճեան
Սարհատ, Անի Տէմիրճեան
Սիսի Թորոսեան
Յարութիւն, Սիրարփի Անմահունի
Յարութ, Աստղիկ Աղազարեան
Գրիգոր, Սանան Կարապետեան
Հրաչ, Վարդուկ Կէօքճեան
Վերա Գույումճեան
Անտրէաս Տիմիթրիատիս
Ալէքսանտրոս Սքէնտէր
Վրէժ Զաքարեան
Լիլի Յովսէփեան

€50
50
50
50
50
50
40
40
40
40
30
30
30
30
30
30
30
25
23
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Թերեզ Նալպանտեան ընտանիք
Թանիա Պիպէրեան
Վերժին Կէօքճեան
Լեւոն, Թոնիա Արըճեան
Յակոբ Մանուկեան

10
10
10
10
10

Ողբ. Կարպիս Պոհճէլեանի մահուան առթիւ
Փոխան ծաղկեպսակի
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի «Սօսէ» Մասնաճիւղ
Ենովքեան Ընտանիքներ
Արթօ, Վերա Դաւիթեան
Արամ Դաւիթեան
Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան
Եւա Այնէճեան
Անի Նալչաճեան
Ճորճ, Թերեզ Բետրիտիս
Մելինէ Թիւմթիւմեան
Գրիգոր, Սանան Կարապետեան
Յարութիւն, Սիրարփի Անմահունի

€30
25
20
20
20
20
20
20
10
10
10

Ողբ. Սաշա Թաքըլճեանի մահուան առթիւ
Փոխան ծաղկեպսակի
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի «Սօսէ» Մասնաճիւղ

€30

ՀՕՄ-Ի ԿԻՊՐՈՍԻ «ՍՕՍԷ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻՆ

Ողբ. Կարպիս Պոհճէլեանի մահուան առթիւ
Փոխան ծաղկեպսակի
Ճոն, Իսկօ Կէվհէրեան

€20

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿ. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ

Ողբ. Նուպար Դաւիթեանի Յիշատակին՝
Արթօ Դաւիթեան Ընտանիք
Սեպուհ Դաւիթեան Ընտանիք

€100
100

Ողբ. Նուպար Դաւիթեանի մահուան առթիւ
Փոխան ծաղկեպսակի
Գրիգոր, Անի Վարդուկեան Լոնտոն
Համբարձում Դաւիթեան Ընտանիք
Լեւոն Նահիկեան
Յակոբ, Ազնիւ Շաքըլեան (ԱՄՆ)
Նիկօ Նահիկեան (ԱՄՆ)
Արիս Իւթիւճեան Ընtանիք
Լեւոն Առաքելեան
Արթօ, Լինտա Թէլլալեան
Մուշեղ Դուրեան Ընտանիք
Ճորճ Տիտոնեան Ընտանիք
Ագապի Էքմէքճեան
Սիրվարդ Գալայճեան
Թագուհի Թաստարեան
Սեպուհ, Վիքի Արմենակեան
Պենոն Սեւան
Տոքթ. Վահագն, Անիթա Գազանճեան
Վարդուհի Վայվայեան-Միլթիատու
Անահիտ Էսկիճեան
Վարդան, Սիլվա Թաշճեան
Սիւզի Այնթապլեան
Տոքթ. Արմիկ Նաճարեան-Լիվի
Կարպիս Քիրեմիտճեան Ընտ. (Անգլիա)
Պօղոս, Հռիփ Պալթայեան
Ճոն, Իսկօ Կէվհէրեան
Maria and Angeliki Panorkou
Mr. & Mrs. Andreas Panorkos
Ալպեռ Թիւթիւնճեան Ընտանիք
Յարութ, Վերա Թահմազեան
Մանուկ, Լորա Մկրտիչեան
Նազօ, Կրեթա Թերզեան
Արաքսի Ինճիրճեան
Ճորճ, Դալար Թորոսեան
Ռաֆֆի, Մոնիքա Պարսումեան
Սարօ Սերոբեան
Լէա, Թագուհի Կոնտու Ընտանիք
Բարսեղ, Պէթի Զարդարեան
Շաւասպ, Ռոզիթա Պօհճալեան
Եըլտըզեան Ընտանիք
Արմենակ, Էվլին Շահապեան
Հայկ Տէր Նշանեան
Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան
Շաքէ Հոռոմեան
Սոնա Քէսթէրլեան
Mr. & Mrs. Andreas Irakleous
Անի Տարաքճեան
Հերմինէ Պէքեարեան
Վարդ Ալթըբարմաքեան
Սօսի Թորոսեան
Թերէզ Նալպանդեան Ընտանիք

€200
100
100
100
100
100
50
50
50
50
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
23
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
10
10
10
10
10

Լեւոն, Թոնիա Արըճեան
Սալբի Էսկիճեան
Լիլի Յովսէփեան
Սօսէ Էսկիճեան

10
10
10
5

ՀՅԴ ԿԻՊՐՈՍԻ ԵՐԻՏ. ՄԻՈՒԹԵԱՆ

Ողբ. Վիգէն Մուրատեանի մահուան առթիւ
Փոխան ծաղկեպսակի

Michele Shaftakola
€50
Άνδρος, Έλενα Γεωργίου
50
Մարալ Այնէճեան
50
Գէորգ Թահմիզեան
20
Վարդան Կոստանեան
20
Յակոբ, Շողիկ Գազանճեան
20
Βύρωνας Βυρονίδης
20
Աւետիս, Սոնա Չուլճեան
20
Օհան Ուզունեան
20
Նուարդ Բաբիկեան
20
Անահիտ Էսկիճեան
20
Վազգէն, Փէկի Պոտիկեան
20
Անի Մուրատեան
20
Էֆի, Վերոնիքա Մահտեսեաններ
20
Յակոբ Մուրատեան
20
Պարի, Մարիաննա Մուրատեան
20
Վարդան, Սիլվա Թաշճեան
20
Այնէճեան Վահան եւ Կուլլա
20
Վռամ Պիպերեան
20
Ռոպէրթ Մուրատեան
20
Στέλιος Στυλιανού
20
Խաչիկ, Մարիժան Գազանճեան
20
Թագուհի Կոնտու
20
Գրիգոր Մահտեսեան
20
Եւա Այնէճեան
20
Jackie Tano
20
Արթօ, Լինտա Թէլլալեան
20
Սոնա, Յաբէթ Թուլումճեաններ
20
Րաֆֆի Մահտեսեան
20
Յարութ, Վերա Թահմազեան
20
Հրաչ Մկրտիչեան
20
Հրաչ Գազանճեան
20
Գէորգ, Վարդ Մահտեսեան
20
Վաչէ Չիվիտեան
20
Στέλιος Αλκυβιάδης
20
Տիգրան Ատուրեան
20
Յակոբ, Մարալ Տեմիրճեան
15
Սարհատ, Անի Տեմիրճեան
15
Անի եւ Անդրանիկ Կէօզուքիւչիւքեան
15
Լեւոն, Աղօ Սարեան
15
Գրիգոր, Անի Սարգիսեան
10
Արա Նալչաճեան
10
Ցաւակ Իսրայէլեան
10
Οικ. Γεώργος, Τερέζα Πετρίδου
10
Ρολάνδος Αθηνοδόρου
10
Պարոյր, Ցոլեր Կէօքճեան
10
Ժաքլին Պալթայեան
10
Նարեկ, Մարինէ Դաւիթեան
10
Ժիրայր Սարգիսեան
10
Կարօ Ծաղիկեան
10
Κώστας Κωσταντίνου
10
Ալէքս Մուրատեան
10
Μαίρη Πλωβίου
10
Ρέα Σολομονίδου
10
Առլէն Նահիկեան
10
Jim, Armig Livie
10
Լեւոն, Աղօ Սարեան
10
Հուրիկ Մէյսըն
10
Սիսի Թորոսեան
10
Շողիկ Մալխասեան
10
Μαρίζα Χρυσοστόμου
10
Յարութ, Սեւան Տէր Պետրոսեան
10
Լեւոն Սարեան Ընտանիք
10
Հրաչ, Վարդուկ Կէօքճեան
10
Magic Video, Larnaca
10
Վահագն եւ Վարագ Մուրատեան
$50
Մովսէս, Անահիտ Քիւսպէքեան (Լիբ.)
$50
Կարօ, Հէրա Նոխուտեան (Քան.)
$40
Գրիգոր, Մարինա Քիւսպէքեան (Քան.)
$40
Յովհաննէս, Յասմիկ Աբրահամեան (ԱՄՆ) $20
Զօր. Նարեկ, Այտա Աբրահամեան (Լիբ.) $20
Սեպուհ, Անժելա Աբրահամեան (Լիբ.)
$20
Գոհար Շէմմէսեան (Լիբ.)
$20
Սոնա Աբրահամեան (Լիբ.)
$20
Կարպիս, Ազատ Գալայճեան (ԱՄՆ)
$20

24 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ-ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2017

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ՀՐԱՒԷՐ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ
ՈՒՐԲԱԹ, 7 ԱՊՐԻԼ 2017
Հայկական Ցեղասպանութեան Յիշատակումին առիթով,
Խորհրդարանի նիստի ընթացքին, կ.ե. ժամը 11.00-ին,
խօսք պիտի առնէ Կիպրահայ Համայնքի
Պետական Ներկայացուցիչ՝ Տիար Վ. Մահտեսեան
Հանրութեան համար մուտքը ազատ է
Նիստը պիտի ձայնասփռուի պետական առաջին ալիքէն

ՇԱԲԱԹ, 22 ԱՊՐԻԼ 2017
ԱՐԻՒՆԻ ՏԸՒՉՈՒԹԻՒՆ - կ. ե. ժամը 3.00-6.00
Նարեկ Վարժարան, Նիկոսիա
ԿԻՐԱԿԻ, 23 ԱՊՐԻԼ 2017
Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ - կ. ա. ժամը 9.30
Ս. Աստուածածին Մայր Եկեղեցի, Նիկոսիա
ՔԱՅԼԱՐՇԱՒ ԵՒ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ
Երիտասարդական Քայլարշաւ- կ. ե. ժամը 5.30

(Zena Palace-ի դիմացի parking-էն մինչեւ Արմենիաս Պողոտայ)

Միացեալ Քայլարշաւ - կ. ե. ժամը 7.00

(Արմենիաս Պողոտայ, Լիմասոլի Մայրուղիէն մինչեւ Նահատակաց
Յուշարձան)

Ոգեկոչում - կ. ե. ժամը 7.30
Խօսք՝
Կիպրոսի Համալսարանի Ռեկտոր՝

Տիար Կոնստանտինոս Խրիստոֆիտիս

Կիպրոսի Համալսարանը
եւ
Հայ Համայնքի Ներկայացուցիչի Գրասենեակը
Ձեզ կը հրաւիրեն
ԵՈԱՆՆԻՍ ԽԱՍԻՈՏԻՍԻ

«Հայեր եւ Յոյներ Արեւելեան Հարցի
Մեծ Տագնապներուն Ընթացքին (1856-1914)»
Գիրքի շնորհանդէսին

Հինգշաբթի, 27 Ապրիլ 2017, կ.ե. 7:30-ին
Սրահ 010, Ընկերային Գործունէութիւններու Կեդրոն,
Համալսարանական Աւան 1, Աղլանծիա
Խօսք՝
Պետրոս Պապապոլիվիու՝
Յունարէնի եւ Արդի Պատմութեան փոխ-դասախօս,
Կիպրոսի Համալսարան
Եոաննիս Խասիոտիս՝
Գիրքին հեղինակը, Թէսաղոնիկէի Արիստոտելիոն Համալսարանի
Պատուակալ Դասախօս
Ողջոյնի խօսք՝
Փրոֆ. Կոստանդինոս Խրիստոֆիտիս՝
Կիպրոսի Համալսարանի ռեկտոր
Վարդգէս Մահտեսեան՝
Հայ Համայնքի Ներկայացուցիչ Ներկայացուցիչներու Տան մէջ
Երաժշտական յայտագրով ելոյթ պիտի ունենան
Հիլտա Բարոյեան (երգ) եւ Լիլիա Դանիէլեան (դաշնակ)
Պատասխանել՝ հեռ. 22894334 - Տեղեկութիւններ՝ հեռ. 22894305

Պատգամ՝

Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան,
Տիար Վարդգէս Մահտեսեան
Ելոյթ կ՛ունենայ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ երգչախումբը

ԿԻՐԱԿԻ, 30 ԱՊՐԻԼ 2017
Պաֆոսի «Հայկական Ցեղասպանութեան Այգի»ի բացման
արարողութիւն (Խարալամպոս Մուսկոս եւ Էվաղորաս
Պալլիկարիտիս փողոցներու խաչմերուկ) - կ. ե. ժամը 6.30
Հայկական Ցեղասպանութեան Ոգեկոչման
Կիպրոսի Յանձնախումբ

ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԵՑԷ՛Ք

Համազգայինի
«Սիփան» եւ «Անի» Պարախումբերու
Եւ
Մանկապատանեկան «Նանօր» Պարախումբի
Տարեկան ելոյթին

ՍՏՐՈՎՈԼՈՍԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՀԱՆԴԻՍԱՍՐԱՀ

Յայտագրին մէջ պիտի ներկայացուի նաեւ
«Ախթամար» սիրավէպը

ՄԻ՛ ՓԱԽՑՆԷՔ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՐԻ
ԱՆԶՈՒԳԱԿԱՆ ԱՅՍ ՓԱՌԱՏՕՆԸ

$1649 USD per person.
Price includes Breakfast, city tours, group transfers from and to the airport,
all hotel service charges and tips, baggage handling fees and local taxes.
The price does not include airfare. Single supplement option additional $480.
A deposit of $200 per person is necessary to reserve your spot.
Deposit is fully refundable until April 22, 2017.
Travel insurance is highly recommended. A valid passport is required.
SIDON TRAVEL - info@sidontravel.com - +1 800 826-7960
ARS - arscruise@ars1910.org - ceb@ars1910.org - +1 617-926-5892
For further information contact
Regional Representative Maggie Mahdessian kesmail@cytanet.com.cy

