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Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան 19 Սեպտեմբերին իր խօսքը փոխանցեց Միացեալ Ազգե-
րու Կազմակերպութեան բեմահարթակէն, կեդրոնանալով երեք նիւթերու վրայ՝ հայ – թրքական փրո-
թոքոլային համաձայնութիւնը չեղեալ նկատելու կոչ, շնորհակալութեան եւ երախտագիտութեան խօսք 
բոլոր այն երկիրներուն, որոնք ճանչցած են Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ ամենէն աւելի այժմէականը՝ 
Արցախի հիմնահարցը, շարունակ շեշտելով թէ, Պաքուի ռազմատենչ քաղաքականութեան պատճա-
ռով, հիմնահարցը խաղաղ միջոցներով լուծելու գործընթացը անելի մատնուած է: 

Նախագահ Սարգսեանի խօսքը կը ներկայացնենք ամբողջութեամբ:                               ՏԵ՛Ս ԷՋ 2 
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2017 թուականը մեզ համար նշանաւորուեց 

Միաւորուած Ազգերի Կազմակերպութեանը Հա-

յաստանի անդամակցութեան 25-րդ տարեդար-
ձով: 1992 թուականի մարտի 2-ին միաւորուած 

ազգերի ընտանիքի այս կենտրոնակայանում ծա-
ծանուեց հայոց եռագոյնը` որպէս մեր ժողովրդի 

կողմից ինքնորոշման հիմնարար իրաւունքի ի-
րացման տրամաբանական եւ բաղձալի արդիւնք: 

Անցած տարիների ընթացքում Հայաստանը 

դարձաւ միջազգային հանրութեան լիիրաւ եւ 
պատասխանատու անդամ: Մարտահրաւէրները 

շատ էին, սակայն մենք պատուով դրանք դիմագ-
րաւեցինք: Ամենակարեւորն ու դժուարը Լեռնա-

յին Ղարաբաղի հակամարտութիւնն էր: 

Ես արդէն հինգերորդ անգամ եմ հանդէս գա-
լիս այս բարձր ամպիոնից եւ կրկին ստիպուած 

եմ խօսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտու-
թեան մասին: Կը գերադասէի խօսել խաղաղու-

թեան, առաջընթացի եւ համագործակցութեան 

մասին, սակայն, ցաւօք, մենք այդ փուլից դեռ 
շատ հեռու ենք: Ուստի պարտքս եմ համարում 

բացատրել, թէ ինչո՛ւ ենք այդքան հեռու այդ 
բաղձալի հանգրուանից: 

Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման պայքարի 
նոր փուլը մեկնարկեց գրեթէ 30 տարի առաջ: Ի 

պատասխան Արցախի հայութեան ինքնորոշման 

անքակտելի իրաւունքի իրացման խաղաղ կոչե-
րի եւ այդ ուղղութեամբ ձեռնարկուող քայլերի` 

Ազրպէյճանը դիմեց ուժի կիրառման: 
Պաշտօնական Պաքուի այդ քաղաքականու-

թեան գագաթնակէտն էին Ազրպէյճանի հայ 

բնակչութեան ջարդերը, ցեղային զտումներն ու 
զանգուածային տեղահանումները: Երբեմնի հա-

յաբնակ ամբողջ շրջաններ հայաթափուեցին, իսկ 
Ազրպէյճանի կառավարութիւնն էլ շարունակում 

է հետեւողականօրէն ոչնչացնել իր վերահսկո-
ղութեան ներքոյ գտնուող հայկական հսկայա-

կան մշակութային եւ հոգեւոր ժառանգութիւնը: 

Ակնյայտ է, որ այդ պայմաններում Արցախի 
ժողովուրդն այլ ընտրութիւն չունէր, քան` ինք-

նապաշտպանութեան դիմելը: 
1992-1994 թուականների ծանր պատերազմը, 

դրա հետեւանքները եւ այնուհետեւ ծաւալուած 

բանակցութիւնները Ազրպէյճանի համար որեւէ 
դաս չեղան: Անցած տարուայ ապրիլին Ազրպէյ-

ճանի սանձազերծած քառօրեայ պատերազմն ա-
պացուցեց, որ Ազրպէյճանը շարունակում է հե-

տապնդել Արցախի ժողովրդին բնաջնջելու իր 

նպատակը: 
2016 թուականին ծաւալուած ռազմական գոր-

ծողութիւնների ընթացքում Ազրպէյճանի զին-ւած 
ուժերը կատարել են պատերազմի մի շարք յան-

ցագործութիւններ` քաղաքացիական բնակչու-
թեան եւ ռազմագերիների հանդէպ: Այստեղ չեմ 

կարող չնշել, որ նման վայրագութիւն կատարած 

մի զինծառայող արժանացաւ պետական բարձր 

պարգեւի: Այդ պարգեւը նրան տեսախցիկների 
առջեւ յանձնեց անձամբ Ազրպէյճանի նախագա-

հը: 

Յարգելի՛ պարոն նախագահ, 
Արդէն տարիներ շարունակ հայատեացութիւ-

նը Ազրպէյճանում դարձել է պետական քաղաքա-
կանութեան հիմնարար եւ բաղկացուցիչ մաս: 

Այն խորապէս արմատաւորուել է դպրոցական 
դասագրքերում եւ թունաւորում է այդ երկրի երի-

տասարդ սերնդի մտածողութիւնը: Արդէն տարի-

ներ շարունակ այդ մասին ահազանգում են ցե-
ղապաշտութեան եւ այլատեացութեան հարցերով 

զբաղուող մի շարք մասնագիտական միջկառա-
վարական եւ ոչ կառավարական կազմակերպու-

թիւններ: 

Այս ամէնը մեզ բերում է այն համոզման, որ 
Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրաւունքի 

իրացումը կենսական նշանակութիւն ունի: Այս 
հարցում ես արտայայտում եմ ոչ միայն Հայաս-

տանի եւ Արցախի, այլեւ ողջ աշխարհի հայու-
թեան միասնական տեսակէտը: Այս ուղերձը ես 

բերում եմ Երեւանից, որտեղ այս օրերին կայա-

նում է  Հայաստան-սփիւռք համաժողովը: 
Բոլորը պէտք է գիտակցեն, որ այժմ Ազրպէյ-

ճանը ժողովրդավարական ուղիով զարգացող 
Արցախի համար պարզապէս միջնադարեան յե-

տամնացութեան խորհրդանիշ է: 

Ազրպէյճանը չունի իրաւական եւ բարոյական 
որեւէ հիմք` Արցախի հանդէպ յաւակնութիւն 

ներկայացնելու համար: Արցախը երբեք անկախ 
Ազրպէյճանի մաս չի կազմել, ուստի արդար չեն 

այդ պետական շրջանակին Արցախը բռնակցելու 

ձգտումները: 
Յարգելի՛ տիկնայք եւ պարոնայք, 

Ազատ Արցախն այսօր կայացած ժողովրդա-
վարական հասարակութիւն է: Մեր ընդհանուր 

կարգախօսը եւ յանձնառութիւնը` «Ոչ ոք պէտք 
չէ անտեսուի», պէտք է դառնայ Միաւորուած ազ-

գերի այս ընտանիքի գործունէութեան անկիւնա-

քարը: Հէնց այդ պատճառով էլ, վստահ եմ, Ար-
ցախի ժողովուրդը երբեք չի մեկուսացուի կայուն 

զարգացման նպատակների իրականացումից: 
Խորապէս համոզուած եմ, որ Լեռնային Ղա-

րաբաղի հակամարտութեան չլուծուած լինելն 

Արցախի բնակչութեան իրաւունքների վրայ որե-
ւէ ազդեցութիւն պէտք չէ ունենայ: Խօսքս առա-

ջին հերթին իւրաքանչիւր մարդ էակի համար 
անօտարելի իրաւունքի մասին է: Խօսքս  կեանքի 

իրաւունքի մասին է, հանրային կեանքը կազմա-
կերպելու իրաւունքի մասին է, սեփական իշխա-

նութիւնը ազատ ձեւաւորելու իրաւունքի մասին 

է, արտաքին աշխարհի հետ ազատ հաղորդակ-
ցըւելու եւ բազմաթիւ այլ իրաւունքների մասին 

է: 
Հայաստանը հետեւողականօրէն նպաստել եւ 

նպաստելու է Արցախի ժողովրդի կեանքի բարե-

լաւմանը, նրա կայուն եւ ժողովրդավարական 
զարգացմանը: Ոչ ոք իրաւունք չունի խոչընդո-

տելու նշուած ուղղութիւններով իրականացուող 
նախաձեռնութիւններն ու ծրագրերը: Արցախի 

իրաւական կարգավիճակը, իսկ աւելի ստոյգ` մի-
ջազգային իրաւական ճանաչման բացակայու-

թիւնը խոչընդոտ չէ այնտեղ ապրող կանանց եւ 
տղամարդկանց իրաւունքների իրացման համար: 

Մենք համոզուած ենք, որ Լեռնային Ղարա-
բաղի հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորու-

մը այլընտրանք չունի: Այժմ այս բարձր ամպիո-

նից ես վերահաստատում եմ մեր յանձնառու-
թիւնն այդ առումով: 

Միեւնոյն ժամանակ բոլորը պէտք է գիտակ-
ցեն, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը 

մարդու իրաւունքների խնդիր է: Այն կարող է 
լուծուել միայն մարդու հիմնարար եւ անօտարելի 

իրաւունքներից մէկի` ժողովրդի ազատ ինքնո-

րոշման միջոցով: 
Կարգաւորման ի՛նչ տարբերակի էլ յանգենք, 

միեւնոյն է, Արցախի Հանրապետութիւնը չի կա-
րող ունենալ աւելի ցածր կարգավիճակ եւ վայե-

լել աւելի քիչ ազատութիւն, քան այսօր ունի: 

Ազրպէյճանը պէտք է ճանաչի եւ յարգի Արցախի 
ժողովրդի կողմից իր ապագան ազատ կամար-

տայայտութեամբ որոշելու իրաւունքը, իսկ ար-
ցախահայութեան անվտանգութիւնը պէտք է 

երաշխաւորուած լինի բոլոր հնարաւոր միջազ-

գային եւ ներքին մեքանիզմներով: 
Մնացած բոլոր հարցերն ածանցեալ են: Մնա-

ցած բոլոր հարցերը կը գտնեն իրենց տրամաբա-
նական եւ արդար լուծումը` խնդրի կարգաւոր-

մանը զուգահեռ: 
Յարգելի՛ պարոն նախագահ, 

Վերջին անգամ այս նոյն բարձր ամպիոնից 

խօսելիս` անդրադարձայ Հայոց ցեղասպանու-
թեան միջազգային ճանաչման գործընթացին եւ 

պարտքս համարեցի մէկ առ մէկ երախտագի-
տութիւն յայտնել բոլոր այն երկրներին, որոնք 

ճանաչել էին իմ ժողովրդի դէմ Օսմանեան կայս-

րութիւնում կատարուած այդ հրէշաւոր ոճիրը: 
Պատուոյ ու պատասխանատուութեան այս 

բարձր ամպիոնից պարտքս եմ համարում երախ-
տագիտութիւն յայտնելու այն երկրներին, որոնք 

ճանաչեցին կամ վերահաստատեցին իրենց դիր-
քորոշումը Հայոց ցեղասպանութեան վերաբեր-

եալ: 

Շնորհակալութիւն` անկախ այդ ճանաչման 
ձեւաչափից եւ օգտագործուած ձեւակերպումնե-

րից: 
Շնորհակալութիւն` շա՜տ ու շա՛տ երկրների 

բոլոր այն գործիչներին, պետական մարմիննե-

րին, տարածքային միաւորներին կամ կազմա-
կերպութիւններին, որոնք ի լուր աշխարհի իրենց 

անունով են իրերը կոչում: Դա իսկապէս կարեւոր 
է, քանի որ ուրացումը ճանապարհ է հարթում 

ցեղասպանութեան նոր ոճիրների համար: 

Այս կապակցութեամբ պէտք է յիշենք, որ յա-
ջորդ տարի Միաւորուած Ազգերի ընտանիքը նշե-

լու է Ցեղասպանութեան յանցագործութիւնը 
կանխարգելելու եւ պատժելու մասին հռչակագրի 

70-ամեակը: Հայաստանն այդ առիթով հանդէս է 
գալու նոր նախաձեռնութեամբ, եւ մենք բոլորին 

հրաւիրում ենք մեզ միանալ եւ պաշտպանել այդ 

նախաձեռնութիւնը: 
Այսուհանդերձ, մենք Հայոց ցեղասպանու-

թեան ճանաչումը երբեք նախապայման չենք 
դարձրել Հայաստանի եւ Թուրքիայի երկկողմ յա-

րաբերութիւնները կանոնակարգելու համար: 

Աւելի՛ն. հէնց Հայաստանի նախաձեռնած գոր-
ծընթացի շնորհիւ 2009 թուականի Հոկտեմբերին 

կնքուեցին Ցիւրիխեան արձանագրութիւնները: 
Այդ փաստաթղթերն առ այսօր չեն վաւե-

րացուել եւ հանգրուանել են պաշտօնական Ան-
գարայի մութ գզրոցներում: Թուրքիայի կառավա-

րութիւնը անհեթեթ նախապայմաններ է առաջ 

քաշում դրանք վաւերացնելու համար, որոնք 
բնաւ չեն բխում արձանագրութիւնների տառից 

եւ ոգուց: Այդ ամէնի հանդէպ հայ ժողովրդի 
յստակ վերաբերմունքը ես արտայայտեցի երեք 

տարի առաջ` այս բարձր ամպիոնից: 

Այժմ եկել է լրացուցիչ պարզաբանում տալու 
ժամանակը: Թուրքիայի ղեկավարութիւնը սխալ-

ւում է, եթէ մտածում է, որ ինքը կարող է առյա-
ւէտ պատանդ վերցնել այդ փաստաթղթերը եւ  
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վաւերացնել միայն իրեն յարմար առիթով: Արձա-

նագրութիւնները բանակցուել են ներկայիս պայ-
մաններում` առկայ խնդիրներին լուծում գտնե-

լու համար: 

Դրանց կենսագործման ուղղութեամբ շարու-
նակաբար որեւէ դրական տեղաշարժի բացակա-

յութեան պայմաններում Հայաստանը այդ երկու 
արձանագրութիւնները յայտարարելու է առ 

ոչինչ: Մենք 2018 թուականի գարուն ենք մտնե-

լու առանց այդ, ինչպէս, ցաւօք սրտի, փորձը ցոյց 
տուեց, սին արձանագրութիւնների: 

Հայաստանը, այնուամենայնիւ, շարունակում 
է համոզուած լինել, որ իւրաքանչիւր երկու հարե-

ւան պետութիւններ պարտաւոր են հիմնել եւ վա-
յելել կանոնաւոր յարաբերութիւններ` իրենց մի-

ջեւ հնարաւոր բոլոր տարաձայնութիւնները քըն-

նարկելու եւ դրանց լուծումները գտնելու նպա-
տակով: 

Մենք հէնց այս հաւատամքով ենք առաջնոր-
դըւում ամենատարբեր համարկման գործընթաց-

ներում մեր մասնակցութիւնն իրականացնելիս: 

Հայաստանն այսօր Եւրասիական Տնտեսական 
Միութեան գործօն անդամ է եւ իր շահագրգիռ 

մասնակցութեամբ փորձում է նպաստել տնտե-
սական խոշոր այդ տարածքում ապրանքների ու 

ծառայութիւնների անարգել տեղաշարժի ճանա-
պարհով մարդկանց համար աւելի շատ բարիք 

ստեղծելու ջանքերի խթանմանը: Դրական ար-

դիւնքներ արդէն իսկ ունենք, ինչն ապագայի լաւ 
յոյսեր է ներշնչում: Մենք նաեւ ծրագրում ենք 

Նոյեմբեր ամսին Եւրոմիութեան հետ ստորագրել 
համաձայնագիր` համապարփակ եւ ընդլայնը-

ւած գործընկերութեան մասին, որը, մեր համոզ-

մամբ, կ՛օգնի մեզ նոր թափ հաղորդել Հայաստա-
նում իրականացուող հաստատութենական բա-

րեփոխումներին: 
Յարգելի՛ տիկնայք եւ պարոնայք, 

Ցաւօք, շարունակում է լուրջ մարտահրաւէր 

մնալ Մերձաւոր Արեւելքում առկայ անկայունու-
թիւնը: 

Մենք մեծ ցաւով ենք հետեւում Սիրիայի ճըգ-
նաժամին եւ մարդասիրական իրավիճակին, որից 

տուժում է քաղաքացիական բնակչութիւնը, այդ 
թւում նաեւ` այդ երկրի հայ համայնքը: Հայաս-

տանն իր հնարաւորութիւնների սահմաններում 

ձգտում է դոյզն-ինչ մեղմել Սիրիայի ժողովրդի 
տառապանքները` տրամադրելով մարդասիրա-

կան օգնութիւն: Մենք նաեւ պատրաստակամ 
ենք մասնակցելու Սիրիայում ՄԱԿ-ի հովանու եւ 

համապատասխան մանտաթի ներքոյ խաղաղա-

րար ջանքեր ձեռնարկելու շուրջ հնարաւոր քըն-
նարկմանը: 

Յարգելի՛ պարոն նախագահ, 
Կասկած չունեմ, որ Միաւորուած Ազգերի մեր 

ընտանիքը կարող է ապահովել համագործակցու-
թեան այն նոր որակը, որը թոյլ կը տայ դիմագ-

րաւել ժամանակակից համաշխարհային եւ տա-

րածաշրջանային մարտահրաւէրները: Հէնց այդ 
նպատակով է, որ Հայաստանը մասնակցում է 

ՄԱԿ-ի մի շարք խաղաղապահ գործողութիւննե-
րի: Աւելի՛ն. մենք պատրաստակամ ենք աւելաց-

նելու Լիբանանում` ԵՈՒՆԻՖԻԼ եւ Մալիում` ՄԻ-

ՆՈՒՍՄԱ առաքելութիւններում մեր մասնակցու-
թիւնը: 

Հայաստանը լինելով բարդ տարածաշրջանում 
տեղակայուած, դէպի ծով ելք չունեցող երկիր, 

ունենալով սակաւ բնական պաշարներ` շարու-

նակաբար յայտարարել է, որ իր ամենաարժէ-
քաւոր պաշարը մարդն է: Յիրաւի, ոչ միայն Հա-

յաստանում, այլեւ Միաւորուած Ազգերի մեր ամ-
բողջ ընտանիքում ամէն ինչի կենտրոնում պէտք 

է պահել մարդուն, պէտք է ձգտել խաղաղութեան 
եւ արժանապատիւ կեանքի բոլորի համար` կա-

յուն մոլորակի վրայ: 

ՄԱԿ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱՏԵՂԻ 
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ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԸ 
ԱՄՐԱԳՐԵՑ ԱՐՑԱԽԻ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ 

ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ 

Եւրոպական խորհրդարանը Սթրազպուրկի 

մէջ 5 Յուլիսին երեսփոխաններու բացարձակ մե-
ծամասնութեան ձայներով ամրագրած է Արցախի 

ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքը: 

Այս յաղթանակը արգասիքն է Եւրոպական 
խորհրդարանին մէջ Հայաստանի Հանրապետու-

թեան մնայուն ներկայացուցչութեան գործադ-
րած ջանքերուն, որոնք հիմնականին մէջ կու գա-

յին հակազդելու ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի 72-րդ 
նստաշրջանի ընթացքին քննարկուելիք բանա-

ձեւին մէջ Արցախի առնչուող Ազրպէյճանի առա-

ջարկին:  
Արդարեւ, Եւրոպական խորհրդարանին կողմէ 

Եւրոպական Միութեան խորհուրդին ներկայաց-
ւած առաջարկներու բանաձեւը կ՛անդրադառնայ 

մարդու իրաւունքներու, միջազգային անվտան-

գութեան, ինչպէս նաեւ գոյութիւն ունեցող տագ-
նապներու վերաբերող շարք մը հարցերու: 

Ազրպէյճան փորձած է բանաձեւի քննարկման 
վերջին փուլին մէջ ներառել Լեռնային Ղարաբա-

ղի տագնապին վերաբերեալ` անթոյլատրելի ձե-
ւակերպումներ, որոնք միակողմանիօրէն կ՛ա-

ռանձնացնէին հողային ամբողջականութեան եւ 

միջազգայնօրէն ճանչցուած սահմաններու ան-
քակտելիութեան սկզբունքները` անտեսելով ժո-

ղովուրդներու իրաւահաւասարութեան եւ ինքնո-
րոշման իրաւունքի սկզբունքը: Սակայն ազրպէյ-

ճանական այս քայլը ձախողեցաւ եւ հայկական 

տեսակէտը ձայներու 457 թեր, 124 դէմ եւ 66 
ձեռնպահ քուէարկութեամբ ներառուեցաւ ընդ-

հանուր բանաձեւին մէջ: 
 

ՀԱՄԱՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐՈՒՆ ՀԱՐՑԸ` 
ԿԱՆԽԵԼ ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ 

ՀԱՒԱՆԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ  

Լրագրողներու հետ զրոյցի մը ընթացքին Հա-
յաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Շա-

ւարշ Քոչարեան նշած է, որ երբ Ռուսիոյ տնտե-
սութեան մէջ տեղի կ՛ունենան բացասական երե-

ւոյթներ, ատիկա իր անդրադարձը կ՛ունենայ բո-

լոր դրացիներուն վրայ, ներառեալ Հայաստանը: 
«Երբ Ռուսիոյ մէջ ճգնաժամ եղաւ, ատիկա 

անդրադարձ ունեցաւ թէ՛ Եւրասիական տնտե-
սական միութեան անդամ Հայաստանի վրայ, թէ՛ 

ոչ անդամ Ազրպէյճանի վրայ, թէ՛ դէպի Եւրոպա-

կան Միութիւն գացող Վրաստանին վրայ: Այդ 
տեսակէտէն բոլորին համար ակնյայտ է, որ այդ 

պետութիւնները տարբեր ձեւերով կախուած են 
Ռուսիայէն», ըսաւ Քոչարեան: 

Պատասխանելով այն հարցումին, թէ կարելի 

չէ՞ չէզոքացնել վտանգները, ան պատասխանեց, 

որ Ռուսիոյ դէմ Արեւմուտքի կիրարկած պատ-
ժամիջոցներուն նկատմամբ Հայաստանը ազդե-

ցութիւն չի կրնար ունենալ. «Մեր ընդհանուր 

տնտեսական քաղաքականութիւնը հետեւեալն է` 
եղած տնտեսական կապերը խորացնել եւ ստեղ-

ծել նոր տնտեսական կապեր, նոր յարաբերու-
թիւններ: Իսկ անոր համար արդէն կան թիրա-

խաւորուած տարբեր երկիրներ: Բոլորին հետ, 

որուն որ ձեռնտու է, պէտք է յարաբերինք տնտե-
սական առումով», եզրափակեց Քոչարեան: 

Շաւարշ Քոչարեան յայտարարեց, որ ԵԱՀԿ-ի 

Մինսքի խմբակի համանախագահները ղարա-
բաղեան տագնապին շուրջ բանակցութիւններուն 

մէջ այսօր մէկ հարց ունին` կանխել զինուորա-

կան հաւանական զարգացումները. «Անոնց թիւ 
մէկ հարցը այն է, որ զինուորական լարուածու-

թեան աստիճանը նուազի», ըսաւ ան աւելցմելով, 

որ համանախագահները կեդրոնացած են այս 

հարցին վրայ: 
Քոչարեանի համաձայն, ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խըմ-

բակի համանախագահներու միւս առաքելութիւ-
նը` նպաստել, որ կողմերը գան ինչ որ համաձայ-

նութեան, չ՛իրականացուիր. «Անոնք շատ լաւ կը 

հասկնան, որ այս հարցին մէջ որեւէ յառաջընթա-
ցի մասին կարելի չէ խօսին, եւ անոր պատճառը 

Ազրպէյճանն է` իր քաղաքականութեամբ», ընդ-

գըծեց Քոչարեան: 

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՆ 
ՉԱՋԱԿՑԻԼ ԿԸ ՆՇԱՆԱԿԷ  

ԱՋԱԿՑԻԼ ՍՏԱԼԻՆԻ ՎԱՐԱԾ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ»  

Կ՛ԸՍԷ ՇԹԵԹԻՆԱ 

Չեխ լրագրող եւ Եւրոպական խորհրդարանի 
անդամ Եարոմիր Շթեթինա մեկնաբանած է «Ին-

թըրփոլ»ի` Ազրպէյճանի իշխանութիւններուն Եւ-

րոպական խորհրդարանի երեք անդամները ձեր-
բակալելու դիմումին մերժումը: Անոր խօսքը կը 

մէջբերէ «Փրակ Մոնթըր» օրաթերթը: 
«Ազրպէյճանի` Եւրոպական խորհրդարանի 

անդամները ձերբակալելու խնդրանքին նպա-

տակը Լեռնային Ղարաբաղի մէջ աշխատող հա-
րիւրաւոր միջազգային փորձագէտները վախ-

ցընելն է: Յայտնի է, որ ճնշումներն ու սպառ-
նալիքները ազրպէյճանական բռնապետութեան 

սովորական գործիքներն են», ըսած է Շթեթինա: 
Անոր համաձայն, ինք ակնկալած է «Ինթըր-

փոլ»ի այդ որոշումը, սակայն զինք վրդովեցու-

ցած է ազրպէյճանական իշխանութիւններու այն 
յայտարարութիւնը, թէ իբրեւ թէ Եւրոպական 

խորհրդարանի երեք անդամները` ինք, Էլենի 
Թէոխարուսը (Կիպրոս) եւ Ֆրանք Էնկելը (Լիւք-

սամպուրկ), պատասխանատու են շրջանին մէջ 

զինուորական լարուածութեան սրումին համար: 
Շթեթինա նշած է, որ տուեալ տագնապին մէջ 

Լեռնային Ղարաբաղին աջակցութիւն չցուցաբե-
րելը համազօր է Կովկասի մէջ խորհրդային ազ-

գային քաղաքականութեան գործադրման համա-
ձայնելուն, «ինչ որ կը նշանակէ աջակցիլ Ստալի-

նի վարած քաղաքականութեան»: 

Յայտնի է, որ 20 Փետրուարին Եւրոպական 
խորհրդարանի երեք անդամները այցելած են Ար-

ցախի Հանրապետութիւն` իբրեւ սահմանադրա-
կան հանրաքուէի դիտորդներ: 



ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆ. 
«ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՀԵՏ 

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ ՉՍՏՈՐԱԳՐԵԼՈՒ 
ՈՐԵՒԷ ՊԱՏՃԱՌ ՉՈՒՆԻՆՔ» 

Հայաստան աշնան Եւրոպական Միութեան 

հետ պիտի ստորագրէ Համապարփակ եւ ընդ-

լայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրը: 
Այս մասին, յայտնած է նախագահ Սերժ Սարգըս-

եան` «Բազէ» համահայկական երիտասարդա-
կան հաւաքի մասնակիցներուն հետ հանդիպու-

մին ընթացքին` պատասխանելով ճամբարա-
կաններուն   հարցումներուն: 

«Այո՛, մենք աշնան պիտի ստորագրենք: Ին-

չո՞ւ այսպիսի համոզուածութեամբ կ՛ըսեմ, որով-
հետեւ փաստաթուղթը արդէն նախաստորագըր-

ւած է: Մենք, եթէ չեմ սխալիր, Մարտ ամսուն 
յայտարարեցինք, որ փաստաթուղթը արդէն, 

ընդհանուր առմամբ, բանակցուած է, եւ անկէ 

ետք նախաստորագրեցինք: Մենք այդ փաստա-
թուղթը չստորագրելու որեւէ պատճառ չունինք», 

նշած է նախագահ Սերժ Սարգսեան: 

Ան ըսած է նաեւ, թէ որոշ` յատկապէս օտա-
րերկրեայ լրատուամիջոցներու փորձերը` 2013-

ին Եւրասիական Տնտեսական Միութեան միա-

նալու Հայաստանի որոշումը «մէկ գիշերուան մէջ 
տրուած որոշում» ներկայացնելու մասին, ան-

հիմն են եւ պարզապէս ծիծաղելի: «Մենք կը 
բանակցէինք ե՛ւ Եւրասիական Տնտեսական Մի-

ութեան հետ, ե՛ւ Եւրոպական Միութեան հետ, 

որովհետեւ ի սկզբանէ երկու կողմերն ալ կ՛ը-
սէին, որ մէկը միւսը չի խանգարեր: Բայց երբ 

Եւրոպական Միութիւնը ըսաւ` կը խանգարէ, 
մենք ի՞նչ պէտք է ընէինք», հարց տուաւ նախա-

գահ Սարգսեան: 

 

ՔՆՆԱՐԿՈՒԱԾ Է  
ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐՈՒՆ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ 

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆԸ 

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդ-

ւարդ Նալբանդեան ու Ազրպէյճանի արտաքին 
գործոց նախարար Էլմար Մամետեարով Նիւ Եոր-

քի մէջ հանդիպում ունեցած են 23 Սեպտեմ-
բերին, ներկայութեամբ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խումբի 

համանախագահներ Իկոր Փոփովի, Սթեֆան 
Վիսքոնթիի եւ Էնտրիւ Շոֆըրի, ինչպէս նաեւ 

ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկա-

յացուցիչ Անճէյ Քասփրչիքի: 
Հանդիպումէն ետք համանախագահները հրա

-պարակած են հաղորդագրութիւն մը, որուն մէջ 

նշած են. «Խորհրդակցութիւններուն հիմնական 

նպատակը տագնապի գօտիին մէջ տիրող ներ-
կայ իրավիճակը քննարկելն էր, բանակցային 

հոլովոյթի աշխուժացման ուղիներ գտնելը եւ Հա-
յաստանի ու Ազրպէյճանի նախագահներուն մի-

ջեւ հանդիպում նախապատրաստելը: 
«Կ’ակնկալենք, որ այս հանդիպումը նպաստէ 

կողմերուն միջեւ վստահութեան աճին, եւ անոնք 

քաղաքական կամք դրսեւորեն` խնդիրի առանց-
քային հարցերու փոխզիջումային լուծումներ 

գտնելու համար: Նախարարները պատրաստա-
կամութիւն յայտնեցին աշխատելու համանախա-

գահներուն հետ` մօտիկ ապագային արդիւնա-

ւէտ հանդիպում կազմակերպելու համար: Համա-
նախագահները կը ծրագրեն հոկտեմբերին շրջան 

այցելել» նշուած է հաղորդագրութեան մէջ: 
Երկու նախարարներուն հանդիպման նա-

խորդած են ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի նախագահ-
ներուն հետ նախարարներու առանձին-առանձին 

հանդիպումները: Նախարար Նալբանդեանի հետ 

հանդիպումին ան շնորհաւորած է Միացեալ Նա-
հանգներու նոր համանախագահը` պաշտօնը ըս-

տանձնելուն առիթով, ընդգծելով համանախա-
գահութեան կարեւոր առաքելութիւնը ղարաբաղ-

եան տագնապի խաղաղ հանգուցալուծման հաս-

նելու իմաստով: Հանդիպման ընթացքին միտքեր 
փոխանակուած են ղարաբաղեան տագնապը 

բացառապէս խաղաղ միջոցներով լուծելու տար-
բերակը յառաջ տանելու նպաստող պայմաններ 

ստեղծելու առնչութեամբ: 

 

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԱՐԳՍԵԱՆ  
ՄԱՍՆԱԿՑԱԾ Է ԻՐԱՆԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ  

ԵՐԴՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ  

Շաբաթ, 5 Օգոստոսին աշխատանքային այցե-
լութեամբ Իրան հասած նախագահ Սերժ Սար-

գըսեան ներկայ գտնուած է Իրանի նորընտիր 

նախագահ Հասան Ռուհանիի երդման պաշտօ-
նական արարողութեան, իսկ Կիրակի, 6 Օգոս-

տոսին ան հանդիպում ունեցած է նորընտիր նա-
խագահն հետ: 

Իրանի նախագահը շնորհակալութիւն յայտ-

նած է նախագահ Սերժ Սարգսեանին` հրաւէրը 
ընդունելուն եւ երդմնակալութեան արարողու-

թեան մասնակցելուն համար` ընդգծելով, որ Ի-
րան բարձր կը գնահատէ իր լաւ դրացի Հայաս-

տանի նախագահին  ներկայութիւնը արարողու-

թեան: Հասան Ռուհանի յոյս յայտնած է, որ Հա-
յաստանի նախագահի այցելութիւնը նոր խթան 

հաղորդէ երկկողմանի յարաբերութիւններու ընդ-
լայնման եւ զարգացման: 

Նշելով, որ ընթացիկ տարին նշանակալից է 
թէ՛ Հայաստանի, թէ՛ Իրանի մէջ տեղի ունեցած 

քաղաքական իրադարձութիւններու առումով, 

նախագահ Սարգսեան գոհունակութեամբ արձա-
նագրած է, որ այս ընթացքին երկու երկիրները 

կրցած են զարգացնել եւ ամրապնդել փոխա-
դարձ շահաւէտ համագործակցութիւն` բոլոր 

մարզերուն մէջ: 

Նախագահները քննարկած են երկկողմանի եւ 
բազմակողմանի փոխադարձ գործակցութեան 

վերաբերող հարցեր: Անոնք համակարծիք եղած 
են, որ հայ-իրանական տնտեսական յարաբերու-

թիւններուն մէջ առկայ է մեծ ներուժ, 
որուն արդիւնաւէտ օգտագործման ուղղութեամբ 

անհրաժեշտ է շարունակել հետեւողական աշ-

խատանքը:  
Նախագահները երկուստեք կարեւոր նկատած 

են շարք մը այլ մարզերու մէջ իրականացուող 
մեծ ծրագիրներն ու նոր եւ հեռանկարային նա-

խագիծերու իրականացումը: Անդրադարձ կա-

տարուած է ուժանիւթի, յատկապէս` կազի եւ 
ելեկտրականութեան, ինչպէս նաեւ փոխադրու-

թեան եւ հաղորդակցութեան մարզերուն, այդ 
կարգին` Հայաստանի եւ Իրանի տարածքներով 

Պարսից ծոցը Սեւ ծովուն հետ կապող միջազ-

գային փոխադրական եւ տարանցիկ ուղինե-

րու օգտագործման կարեւորութեան: Կարեւոր 
նկատուած է նաեւ կազի եւ ելեկտրականութեան 

մարզերուն մէջ եռակողմանի` Իրան-Հայաստան-
Թուրքմենիստան ձեւաչափով համագործակցու-

թեան զարգացումը: 

Զրուցակիցները անդրադարձած են նաեւ շըր-
ջանային անվտանգութեան խնդիրներուն, նե-

րառեալ` Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի բա-
նակցային հոլովոյթը: Նախագահ Սերժ Սարգըս-

եան ներկայացուցած է այդ հոլովոյթի ներկայ 
վիճակն ու Հայաստանի դիրքորոշումը` տագ-

նապը բանակցութիւններու միջոցով ԵԱՀԿ-ի 

Մինսքի խմբակի շրջագիծին մէջ խաղաղ միջոց-
ներով լուծելու վերաբերեալ: 

Իրանի նախագահը ընդգծած է, որ Լեռնային 
Ղարաբաղի տագնապին լուծումը կրնայ ըլլալ 

բացառապէս քաղաքական ճամբով, եւ իր երկ-

րին համար կարեւոր է շրջանի խաղաղութիւնն 
ու կայունութիւնը: 

 

 ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ԵՆ  

ՀԱՅ-ԹԻՒՐՔՄԵՆԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 

Հայաստանի եւ Թիւրքմենիստանի նախագահ-

ները Օգոստոս 24-ին Երեւանի մէջ տեղի ունեցած 
հանդիպումին վերահաստատած են համաշխար-

հային խաղաղութեան նպաստելու հարցով փո-

խադարձ գործակցութիւնը ամրապնդելու փո-
խադարձ ձգտումը: Այս մասին ըսած է Թիւրքմե-

նիստանի նախագահ Գուրպանկուլի Պերտիմու-
համետով: 

«Պատրաստակամութիւն յայտնած ենք այդ 
ուղղութեամբ գործընկերութիւն զարգացնելու 

ինչպէս երկկողմանի ձեւաչափով, այնպէս ալ 

ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի, ԱՊՀ-ի եւ այլ միջազգային կա-
ռոյցներու ծիրին մէջ», ընդգծած է Թիւրքմենիս-

տանի նախագահը: Կողմերը համաձայնած են 
միաւորել ուժերը միջազգային անվտանգութեան 

մարտահրաւէրները եւ սպառնալիքները դիմա-

կայելու հարցին գծով, ներառեալ` ահաբեկչու-
թեան եւ թմրանիւթերու շրջանառութեան դէմ 

պայքարը: 
Հանդիպման ընթացքին նախագահ Սարգըս-

եան ներկայացուցած է Հայաստանի դիրքորո-
շումը Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ 

լուծման վերաբերեալ.  «Բանակցութիւններու ըն-

թացքին իմ կողմէն անգամ մը եւս վերահաս-
տատուած է Հայաստանի դիրքորոշումը` Լեռ-

նային Ղարաբաղի տագնապի բացառապէս խա-
ղաղ լուծման գծով` հիմնուած միջազգային իրա-

ւունքի չափանիշներու եւ սկզբունքներու, ՄԱԿ-ի 

կանոնադրութեան դրոյթներուն վրայ, մասնա-
ւորապէս` անոնց, որոնք հաւասարապէս կը վե-

րաբերին ուժ եւ անոր սպառնալիքը չկիրարկե-
լուն, պետութիւններու տարածքային ամբողջա-

կանութեան, իրաւահաւասարութեան եւ ժողո-

վուրդներու ինքնորոշման իրաւունքին», ընդգը-
ծած է Սերժ Սարգսեան: 

Այցելութեան շրջագիծին մէջ տեղի ունեցած 
են ընդլայնուած կազմով բանակցութիւններ` եր-

կու երկիրներու պատուիրակութիւններուն մաս-
նակցութեամբ: Բարձր մակարդակի բանակցու-

թիւններուն հիմամբ նախագահները ստորագրած 

են միացեալ յայտարարութիւն: Ստորագրուած են 
նաեւ Հայաստանի եւ Թիւրքմենիստանի միջեւ 

շարք մը մարզերու մէջ երկկողմանի համագոր-
ծակցութեան խորացման ուղղուած փաստա-

թուղթեր: 
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«Կարէն Դեմիրճեան» մարզահամերգային հա-
մալիրին մէջ 18 Սեպտեմբերին պաշտօնական 

բացումը կատարուեցաւ Հայաստան-Սփիւռք 6-րդ 

համաժողովին, որուն բացման խօսքը արտասա-
նեց սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան, 

խօսք առին Հայաստանի եւ Արցախի նախագահ-
ներ Սերժ Սարգսեանն ու Բակօ Սահակեանը, 

ինչպէս նաեւ Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. կաթո-
ղիկոսն ու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթո-

ղիկոսը: Ժողովին կը մասնակցին Հայաստանի 

իշխանութեան ներկայացուցիչներ, հոգեւորա-
կաններ եւ աւելի քան 1500 մասնակիցներ` 70 

երկիրներէ: 
Նախարար Հրանուշ Յակոբեան` ողջունե-

լով մասնակիցները, տեղեկացուց. «Մեծ պատ-

ւիրակութիւններ եկած են Միացեալ Նահանգնե-
րէն, Արժանթինէն, Ֆրանսայէն, Իրանէն, Ռուսի-

այէն, Վրաստանէն, Թուրքիայէն եւ Արցախէն: 
Համաժողովին կը մասնակցին Հայաստանի մէջ 

հաւատարմագրուած դեսպաններ, տարբեր եր-
կիրներու նախարարներ, երեսփոխաններ, տե-

ղական իշխանութիւններու ներկայացուցիչներ: 

Համոզուած եմ` ձեր գործնական դիրքորոշում- 
ներով, իրատեսական հարցադրումներով պիտի 

հարստացնենք Հայաստան-Սփիւռք գործակցու-
թիւնը եւ պիտի նպաստենք ատոր զարգացման», 

յայտնեց ան: 

Այնուհետեւ իր օրհնութեան խօսքը ուղղեց 
Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսը` 

հաստատելով որ, զգալի է սփիւռքահայութեան 
դերակատարութիւնն ու ներդրումը Արցախի եւ 

Հայաստանի կեանքին մէջ` աւելցնելով սակայն, 

որ տակաւին հայութիւնը կը գտնուի տարբեր 
մարտահրաւէրներու դէմ յանդիման: «Հակառակ 

բազում դժուարութիւններուն, Հայաստանի պե-
տութիւնը համայն հայութեան պատուարն է եւ 

հայ ժողովուրդի գոյատեւման երաշխաւորը: Այ-
սօր ժամանակն է, որ դառն փորձութիւններու 

ծանրութիւնը կրած մեր երկիրն ու ժողովուրդը 

կարենան հաստատ քայլերով ընթանալ վերելքի 
ուղիով, որ կը պահանջէ ուժերու ու կարողու-

թիւններու ամբողջական կեդրոնացում ու համա-
խըմբում: …Հայրենաբնակ թէ սփիւռքահայ` հայ-

րենիքին եւ ազգին հանդէպ կը կրենք նոյն պա-

տասխանատուութիւնը: Զինուորն ու ծառան ենք 
հայրենիքին: Ասիկա պիտի ըլլայ մեր նշանաբա-

նը: Հայրենիքը մենք պիտի սիրենք այն պարզ 
պատճառով, որ մերն է, մեր հայրերուն արեամբ 

ու քրտինքով նուիրագործուած եւ մեզի աւան-
դըւած է: Հայրենիքով զօրեղ է իւրաքանչիւրը` 

իբրեւ ազգի զաւակ, իբրեւ կրողն ու շարունակո-

ղը հայրենեաց ժառանգութեան, իսկ զօրութիւնը 
հայրենիքի մեր ժողովուրդն է` ի հայրենիս եւ ի 

սփիւռս միասնաբար», ըսաւ Գարեգին Բ. 
կաթողիկոս: 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան առաջարկեց 

այս համաժողովը օգտագործել իբրեւ Հայաստան
-Սփիւռք ռազմավարական երկխօսութեան հար-

թակ, ուր միասնականութեան եւ բազմակար-
ծութեան ոգիով տեղի ունեցող քննարկումներուն 

միջոցով ծնունդ պիտի առնեն ապագայի նոր 
գործողութիւններու ծրագիրներ` Հայաստանի, 

Արցախի եւ սփիւռքի գաղութներու զարգացման 
ու հզօրացման համար: 

Ըստ անոր, այսօր Հայաստան աւելի ուժեղ է 

սփիւռքի աւանդական կառոյցներու` միջազգա-
յին մակարդակի վրայ տարած աշխատանքնե-

րով: Ան շեշտեց երիտասարդութեան կարեւորու-
թիւնը եւ անոր կառուցողական ջանքերը ներ-

գըրաւելու հրամայականը` յատուկ կերպով գնա-
հատելով սփիւռքի նուիրեալներու ջանքերով Հա-

յաստանի մէջ մասնագիտական փորձաշրջան-

ներ, երիտասարդական հաւաքներու կարելիու-
թիւններ ընձեռող կազմակերպութիւնները:  

Հայաստանի նախագահը հաստատեց, որ մեր 
պապերէն մեզի ժառանգ մնացած միասնակա-

նութեան պատգամը երբեք չի նշանակեր միա-

կարծութիւն կամ մեծամասնութեան կարծիքը 
անհատի միտքին նկատմամբ գերադասելու 

անհրաժեշտութիւն: «Թէ՛ Հայաստանի, եւ թէ՛ 
սփիւռքի մէջ մենք կ’ողջունենք եւ կը գնահա-

տենք բազմակարծութիւնը, ինչ որ կարեւոր պայ-
ման է նորը ստեղծելու համար», շեշտեց ան` 

աւելցնելով, որ Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք եռա-

միասնութեան կոչը պէտք չէ դիտուի իբրեւ ինք-
նուրոյնութեան հականիշ. «Ընդհակառակն` հա-

մագործակցաբար, ուս-ուսի տուած եւ միայն 
տարբեր մօտեցումներու համադրմամբ մենք կըր-

նանք հասնիլ արդիւնաւէտ լուծումներու: Մեր 

ուժը մեր բազմակարծութեան մէջ է», ըսաւ հան-
րապետութեան նախագահը:  

Ան անդրադարձաւ Հայաստանի ժողովրդագ-
րական ներկայ պատկերին եւ արտագաղթի 

մտահոգիչ երեւոյթին, որոնք հետեւանք են քա-

ռորդ դարու առարկայական եւ ենթակայական 
բազմաթիւ գործօններու: «Յառաջիկայ բոլոր 

տարիներուն մեր քայլերը պիտի ուղղուին Հա-
յաստանի մէջ բնակչութեան բնական աճը աւել-

ցընելու: Մենք կը յայտարարենք, որ մեր նպա-
տակն է, որ Հայաստանը 2040 թուականին ունե-

նայ առնուազն 4 միլիոն բնակիչ: Ակնյայտ է, որ 

մենք դժուար թէ այդ նպատակին կարենանք 
հասնիլ միայն ծնելիութեան մակարդակը աւել-

ցընելով, մարդոց կեանքը երկարելու պայմաններ 
ստեղծելով եւ ժողովրդագրական պատկերը բա-

րելաւող միւս քայլերով` թէեւ այդ ուղղութիւն-

ներով հաստատակամօրէն պիտի քալենք: Ուս-
տի, մեր նպատակադրումը կ՛ենթադրէ գալիք 25 

տարիներուն ընթացքին դէպի Հայաստան ներ-
գաղթի լուրջ ցուցանիշներու ձեռքբերում»: 

Հայաստանի նախագահը իր խօսքին մէջ լու-
սարձակի տակ առաւ նաեւ արցախեան քառօր-

եայ պատերազմին հայութեան միասնականու-

թիւնը, Թուրքիոյ ուրացումի քաղաքականութիւ-
նը` նշելով, որ հայութեան դատերու լուծման հա-

մար պէտք է լարել ուժերը եւ սերտել օրուան 
կարելիութիւնները: 

Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեան իր 

ողջոյնի խօսքին մէջ կարեւոր նկատեց բարձր 
մակարդակով կազմակերպուած այս համաժողո-

վը ե՛ւ մայր Հայաստանի, ե՛ւ սփիւռքի, ե՛ւ Արցա-
խի համար, ընդգծելով, որ խնդիրները, որոնք 

ընդգրկուած են համաժողովի օրակարգին մէջ, 
ունին ռազմավարական նշանակութիւն մեր պե-

տականութեան շարունակական զարգացման հե-
ռանկարներու նախանշման տեսանկիւնէն: 

Արցախի նախագահը համաժողովի մասնա-

կիցներուն մաղթեց յաջող եւ արդիւնաւէտ աշ-
խատանք` համոզում յայտնելով, որ համաժողո-

վը արժանի ներդրում կ՛ունենայ համազգային 
խնդիրներու լուծման մէջ: 

Արամ Ա. կաթողիկոս իր ողջոյնի խօսքին մէջ 
յոյս յայտնեց, որ ներկայ համաժողովը դառնայ 

Հայաստան-Սփիւռք իրապաշտ երկխօսութեան եւ 

համահայկական խնդիրներու ու մարտահրաւէր-
ներու լուրջ քննարկման եզակի առիթ: «Աւելի 

քան 25 տարիներու մեր փորձառութեան լոյսին 
տակ, փոխադարձ վստահութիւնն ու պատաս-

խանատուութիւնը, աւելի ճիշդ է ըսել հաւաքա-

կա՛ն պատասխանատուութիւնը, գեղեցիկ լո-
զունգէ անդին` կեանքի պէտք է վերածուի` Հա-

յաստանի, Արցախի եւ սփիւռքի միջեւ դերերու 
յստակեցումով, առաջնահերթութիւններու ճշդու-

մով ու գործակցութեան նոր որակ տալով: Ա՛յս է 
մեր ազգը իր հայրենիքով ու սփիւռքով դէպի 

պայծառ ապագայ առաջնորդող միակ ապահով 

ճամբան: Ա՛յս գիտակցութեամբ հարկ է համազ-
գային մտածողութեան մշակոյթ ստեղծել, հաւա-

քաբար ծրագրել ու գործել: Ա՛յս տեսլականով 
հարկ է բացուիլ նոր հորիզոններու ու քաջօրէն 

դիմագրաւել մեզ շրջապատող մարտահրաւէր-

ներն ու տագնապները»: 
Արամ Ա. կոչ ուղղեց ըլլալու իրապաշտ. «Հա-

յաստանը կը պարպուի, իսկ սփիւռքը կը մաշի: 
Այս վտանգալից իրականութեան դիմաց պատա-

հական նախաձեռնութիւններ չեն կրնար մեր 

տագնապները լուծել եւ վէրքերը դարմանել: Ժա-
մանակի նշանները պէտք է ճիշդ կարդալ, ախ-

տաճանաչումը պէտք է ճիշդ կատարել եւ համա-
պատասխան կողմնորոշումներ ճշդել ու ազդու 

միջոցներու դիմել: Անհրաժեշտ է Հայաստան-
սփիւռք գործակցութիւնը դուրս բերել պատահա-

կան տնտեսական ներդրումներու ու զբօսաշրջա-

յին այցելութիւններու շրջագիծէն եւ զայն դարձ-
նել մեր ազգային քաղաքականութեան կարեւոր 

հիմքերէն մէկը: Ամբողջական Հայաստանի տես-
լականը ունենալով մեր ազգային գաղափարա-

խօսութեան հենքը ու նպատակը` ՀԶՕՐ ՀԱՅԱՍ-

ՏԱՆ, ԱՄՈՒՐ ԱՐՑԱԽ ու ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ ՍՓԻՒՌՔ 
պէտք է դառնան մեր ազգային քաղաքականու-

թեան ռազմավարական ու մարտավարական 
ուղեցոյցը», ըսաւ Արամ Ա. կաթողիկոս: 

Ան նաեւ կոչ ուղղեց Հայաստանը լոկ զբօսա-
վայր, ներդրումի շուկայ եւ անցագիր դիտելէ հե-

ռու մնալու, որովհետեւ անիկա «աշխարհի վրայ 

ինքզինք հայ դաւանող հայուն տո՛ւնն է` անց-
եալի, ներկայի ու ապագայի տունը: Մեր 

հաւաքական տան նկատմամբ ընելիք ու ըսելիք 
ունինք եւ պէտք է ունենանք: Պիտի հզօրացնենք 

ու ծաղկեցնենք Հայաստանը մեր ամբողջ 

կարողականութեամբ: Սա իւրաքանչիւր հայուն 
սրբազան ուխտը պէտք է դառնայ», հաստատեց 

Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը: 
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Յաջորդող օրերուն տեղի ունեցան թեմատիկ 

նիստեր` Հայաստանի զարգացման հիմնախըն-
դիրներ, Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտ-

պանական քաղաքականութեան առանձնայատ-
կութիւնները ժամանակակից մարտահրաւէրնե-

րու պայմաններուն մէջ, արտաքին քաղաքակա-

նութեան օրակարգ, հայապահպանութեան հիմ-
նախնդիրներ: 

Համաժողովի ծիրին մէջ տեղի ունեցաւ նաեւ 
Համահայկական խորհուրդի ստեղծման եւ Հա-

յաստան-Սփիւռք գործակցութեան հետագայ 
զարգացման հարցերով աշխատանքային խում-

բի խորհրդակցութիւն, որուն իրենց մասնակցու-

թիւնը բերին երկու նախագահներն ու կաթո-
ղիկոսները: 

 

ԲԱՑՈՒԵՑԱՒ ՎԱՐԴԵՆԻՍ-
ՄԱՐՏԱԿԵՐՏ ՄԱՅՐՈՒՂԻՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ԱՐՑԱԽԻ 

ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐՈՒ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԵԱՄԲ  

Աշխատանքային այցելութեամբ Արցախ գըտ-

նըւող նախագահ Սերժ Սարգսեան Սեպտեմբերի 
1-ին Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեանի հետ 

ներկայ գտնուեցաւ Վարդենիս-Մարտակերտ 

մայրուղիի բացման արարողութեան: 
Մայրուղին կառուցուած է համայն հայութեան 

նուիրատուութիւններով` «Հայաստան» համա-
հայկական հիմնադրամին կողմէ 2013 եւ 2014 

թուականներու թելեթոններուն ընթացքին հա-

ւաքուած եւ Հայաստանի ու Արցախի կառավա-
րութիւններուն աջակցութեամբ: Այս մասին կը 

տեղեկացնէ Հայաստանի նախագահի աշխատա-
կազմի հասարակութեան եւ տեղեկատուութեան 

միջոցներու հետ կապերու վարչութիւնը: 
Նախագահներ Սերժ Սարգսեան եւ Բակօ Սա-

հակեան` Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ 

արք. Մարտիրոսեանին հետ այցելեցին նաեւ Դա-
դիվանք, ծանօթացան վանական համալիրին մէջ 

իրականացուող վերականգնողական աշխա-
տանքներու ընթացքին եւ մոմ վառեցին Դադի-

վանքի Ս. Աստուածածին կաթողիկէ եկեղեցւոյ 

մէջ: 
Հայկական երկու հանրապետութիւններու նա-

խագահները Արցախի Հանրապետութեան Ասկե-
րանի շրջանին մէջ այցելեցին նաեւ գինիի նորա-

բաց գործարանը: 
Նախագահ Սերժ Սարգսեան 2 Սեպտեմբերին 

մայրաքաղաք Ստեփանակերտի մէջ մասնակցե-

ցաւ Արցախի Հանրապետութեան հռչակման 26-
րդ տարեդարձին նուիրուած տօնական ձեռնարկ-

ներուն: 

«Այսօր կրնանք վստահօրէն ըսել, որ մենք 
առաջնագիծին վրայ չունինք նոյնիսկ մէկ հատ-

ուած, որ կը դիտարկուի թշնամիին կողմէ», այս 
մասին հանրային պատկերասփիւռի «Օրակար-

գից դուրս» հաղորդման ժամանակ Յուլիս 30-ին 

յայտարարեց Արցախի պաշտպանութեան նա-
խարար, պաշտպանութեան բանակի հրամանա-

տար զօր. Լեւոն Մնացականեան: 
Ան նշեց, թէ միանշանակ կրնանք փաստել, որ 

հետախուզական ներթափանցման փորձեր այ-
լեւս չեն իրականացուիր թշնամիին կողմէ. «Այ-

լեւս չկան ոչ թէ այն պատճառով, որ չեն կրնար, 
այլեւ չկան, որովհետեւ մենք թոյլ չենք տար», 

յայտարարեց նախարարը: 

Ան նաեւ վերահաստատեց այն յայտարարու-

թիւնը, որ անկախ անկէ, թէ ո՛ւր տեղակայուած է 
թշնամիին կրակակէտը, եթէ կրակ բացուի մեր 

յառաջապահ ստորաբաժանումներուն վրայ` 
պատասխան պիտի ստանան: Պաշտպանութեան 

բանակի հրամանատարը յայտարարեց, որ եթէ 

նոր յարձակում ըլլայ` հայկական կողմը պիտի 
անցնի հակայարձակողական գործողութիւննե-

րու` թշնամիին հասցնելով ջախջախիչ հարուած: 
Նախարար Լեւոն Մնացականեան անդրա-

դարձած է սպառազինութեան եւ զինուորական 
հաւասարակշռութեան խնդիրներուն: Նախարա-

րին համաձայն, Ազրպէյճանի կողմէ սպառազի-

նութեան գնումներէն անկախ` ուժերու հաւասա-
րակշռութիւնը երբեք չէ խախտած ու պիտի 

չխախտի: Հաւասարակշռութիւնը խախտած է 
1992-ին, եւ այն ժամանակ իրենք ունէին բացար-

ձակ առաւելութիւն բոլոր զինատեսակներով: Եւ 

այդ պայմաններուն մէջ չկրցան կատարել իրենց 
առջեւ դրուած խնդիրները: 

«Ունեցանք այն, ինչ որ արձանագրուեցաւ 
1994-ի Մայիսին: Փորձը ցոյց տուած է, որ ազըր-

պէյճանական բանակը իր զինատեսակնե-

րու կիրարկման արդիւնաւէտութեան մասով 
լուրջ խնդիրներ ունի, որուն գծով համոզուեցանք 

նաեւ 2016-ի ապրիլեան գործողութիւններուն 
ժամանակ», ըսաւ ան: Մնացականեան նշեց, որ 

Ապրիլին թշնամին կիրարկած էր լաւագոյն արդի 

ժամանակակից զէնքեր: Գործածուած են 

«Սմերչ» համակարգեր, կիրարկուած են հրանե-
տային համակարգեր, իսրայէլական, թրքական 

համազարկային հրթիռային միջոցները, նաեւ 
անօդաչու թռչող սարքեր, որոնց մէկ մասը ճըշ-

գըրիտ խոցման միջոցներ են: Սակայն ան ունե-

ցած է ընդամէնը մասնակի յաջողութիւն եւ ատի-
կա կը յուշէ, որ հակառակ ձեռքբերումներուն, 

իրենք հարց ունին կիրարկման եւ զինուորական 
սարքերու գործածութեան առումով: 

Նախարար Լեւոն Մնացականեան խօսելով 

շփման գիծի երկայնքին տարուող ճարտարագի-
տական եւ կահաւորման աշխատանքներու մա-

սին, նշեց, որ իրականացուած են հսկայական 
ծաւալի աշխատանքներ թէ՛ առաջնագիծին, թէ՛ 

կրակային դիրքերուն, թէ՛ կեդրոնացման շրջան-
ներուն մէջ` շփման գիծի ամբողջ երկայնքին: Ու-

շադրութեան կեդրոնը եղած են առաջնային գիծն 

ու յենակէտերը, ուր տեղադրուած  են լրացուցիչ 
ծածկեր, բարելաւուած են խրամուղիները, հա-

ղորդակցման ուղիները: Բարձրացած է առաջ-
նային գիծին մէջ  զինուորներու մարտական հեր-

թապահութեան անվտանգութիւնը: 

Պաշտպանութեան բանակի հրամանատարը 
ընդգծած է, թէ յատկապէս ուշադրութիւն դար-

ձուցած են թշնամիին գործողութիւններուն կա-
նուխ յայտնաբերման միջոցներուն վրայ: Ատի-

կա, ըստ նախարարին, առաջնային գիծին մէջ 
զինուորներու անվտանգութեան ապահովման 

հիմնական նախապայմաններէն մէկն է, եւ ար-

դէն կարելիութիւն ունին նախօրօք գիտնալու 
հակառակորդին հաւանական գործողութիւննե-

րուն վերաբերեալ, կրակային դիրքերու տեղա-
կայման վերաբերեալ: 

Ձեռք բերուած են արդի արհեստագիտութիւն 

պարունակող կրակային միջոցներ: Արցախի 
պաշտպանութեան բանակը ունի խոշոր տրա-

մաչափի կրակային միջոցներ, որոնք նախապէս 

չեն եղած, կան աւելի հեռահար հակազրահա-
պատային կրակային միջոցներ, որ  նախապէս 

ունեցած են, բայց ոչ բաւարար մակարդակով, 
ձեռք ձգուած են նաեւ արդի արհեստագիտութիւն 

պարունակող կրակային միջոցներ: Կը կա-
տարուի անձնակազմի ուսուցում` կիրարկման 

հետ համահունչ օգտագործելու համար: 

Իսկ ինչ կը վերաբերի «Իսքանտեր»ին ու 
անոր հանդէպ վերաբերմունքին, ես պիտի ըսէի 

հետեւեալը. մարդ մը, որ ուշադրութեան չ՛արժա-
նացներ նման հրթիռ, որուն կշիռքը մօտաւոր  4 

թոն է, որուն մարտական մասը մինչեւ 480 քիլո-

կրամ է, կրակի ճշդութիւնը միայն քանի մը մեթր, 
եւ հեռահարութիւնը քանի մը հարիւր քիլոմեթր, 

անտեսել նման միջոց կա՛մ միամտութիւն է, 
կա՛մ իրապէս գործէն անտեղեակ մարդու տպա-

ւորութիւն կը ձգէ վրաս: Եւ թէ ինչ միջոցով պիտի 

ոչնչացնէ «Իսքանտեր»-ը, կը յայտարարէ, 
թէ ինչպիսի՛ հրթիռներ ունին իրենք: Բայց ատի-

կա ի՞նչ նշանակութիւն ունի, թէ ինչ հրթիռներ 
ունին: Ամէն բնոյթի նշանակէտի համար գոյու-

թիւն ունի իր հրթիռը, եւ ուր անհրաժեշտ է իր 
հրթիռը  արձակուելու, կը կարծեմ` ատիկա միա-

մըտութիւն է: Կ՛երեւի, վախի զգացողութեամբ 

կատարուած յայտարարութիւն է»: 
 

ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐ ՎԻԳԷՆ ՍԱՐԳՍԵԱՆ 
ՈՒ ԼԵՒՈՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆ 

ԱՅՑԵԼԱԾ ԵՆ ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ 
ՅԵՆԱԿԷՏԵՐ 

Յուլիս 15-17 աշխատանքային այցելութեամբ 

Արցախ գտնուած է Հայաստանի պաշտպանու-
թեան նախարար Վիգէն Սարգսեան: 

Այցելութեան առաջին օրը ան Արցախի իր 
պաշտօնակից Լեւոն Մնացականեանի ընկերակ-

ցութեամբ այցելած է մարտական յենակէտեր, 

տեղւոյն վրայ ծանօթացած իրադրութեան, դիր-
քապահներու ընկերային, կենցաղային պայման-

ներուն: 
Յաջորդ օրը հրամանատարական կազմին եւ 

բաժանմունքներու պետերուն մասնակցութեամբ 
հրաւիրուած է խորհրդակցութիւն, որուն ընթաց-

քին պաշտպանութեան բանակի հրամանատարը 

զեկուցած է ընթացիկ տարուան ձեռքբերումնե-
րուն եւ ընթացքի մէջ գտնուող աշխատանքնե-

րուն մասին: 
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Աշխարհատարած սփիւռքի տարբեր գաղութ-

ներէ, Հայաստանէն եւ Արցախէն հազարաւոր 
ՀՕՄ-ականներ եւ հայորդիներ 6 Սեպտեմբերին 

նուիրական առաքելութեամբ մը համախմբուած 
էին Ստեփանակերտի մէջ` բոլոր յարմարութիւն-

ներով օժտուած գեղեցիկ մանկապարտէզի նոր 

շէնքին պաշտօնական բացումը կատարելու: 
Բացման արարողութեան ներկայ էին նաեւ 

Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեան, Ազգային 
ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլեան, վարչապետ 

Արա Յարութիւնեան, պաշտօնատար այլ անձնա-
ւորութիւններ, ներկայացուցիչներ Հայաստանէն 

և սփիւռքէն: 

Նախագահ Բակօ Սահակեան իր ողջոյնի խօս-
քին մէջ ըսաւ, որ Արցախի նախադպրոցական 

հաստատութիւններուն շարքին կարեւոր դերա-
կատարութիւն ունի «Սօսէ» մանկապարտէզնե-

րու ցանցը, որ հիմնադրուած է սփիւռքի մեր հայ-

րենակիցներուն ջանքերով եւ կը հանդիսանայ 
Հայաստան-Արցախ-սփիւռք եռամիասնութեան 

իւրայատուկ խորհրդանիշ մը: 
Նախագահը երախտագիտութիւն յայտնեց բո-

լոր անոնց, որոնք մասնակցած են այս հայրե-
նանուէր նախաձեռնութեան իրականացման, հե-

տամուտ են Արցախի ժողովուրդին հոգերը թե-

թեւցնելու եւ հայրենիքին միշտ օգտակար ըլլալու 
պատրաստակամութեամբ օժտուած են: 

Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Արցախի թեմի 
առաջնորդ Պարգեւ արք. Մարտիրոսեան` օրհնե-

լով դպրոցը եւ ՀՕՄ-ականները, նշեց, որ այս նո-

րակառոյց շինութիւնը պէտք է մանուկներու հա-
մար դառնայ օճախ, ուր անոնք պիտի ստանան 

հայեցի դաստիարակութիւն եւ հասակ պիտի առ-
նեն հաւատքի ու հայրենասիրութեան առողջ 

մթնոլորտի մէջ: «Մեր ազնիւ ու նուիրեալ ՀՕՄ-

ուհիները կեանքի կոչեցին այս գեղեցիկ ծրագի-
րը, որ նման է ռազմավարական նոր բարձունքի 

մը նուաճման: Աստուած յաւերժ օրհնէ ՀՕՄ-
ուհիները, մեր մանուկներն ու դաստիարակները, 

մեր հայրենիքն ու ազգը», շեշտեց Պարգեւ արք. 
Մարտիրոսեան: 

Հայ Օգնութեան Միութեան Կեդրոնական 

վարչութեան ատենապետ Քարոլին Շմաւոնեան 
նշեց, որ միութիւնը այս նոր կառոյցով հիմնաքար 

մը կը զետեղէ պատմութեան էջերուն մէջ եւ 
անոր դռները կը բանայ իբրեւ կոթող: «Բազմա-

յարկ մանկապարտէզը պաշտօնապէս իր դռները 

կը բանայ հայ կնոջ անպարտելի կամքին շնոր-
հիւ, մատաղ սերունդի դաստիարակութեան հա-

մար եւ Սօսէ մայրիկի յիշատակին: Անգամ մը եւս 
կը հաստատենք, որ հայ ազգին համար ամէնէն 

սուղ արժէքները իր փոքրիկ մանուկներն են` մեր 
պատմութեան, մշակոյթի եւ ինքնութեան գոյա-

տեւման իրականացումը երաշխաւորող անփո-

խարինելի գրաւականները: Այս խոր համոզումով 
եւ նուիրումով առաջնորդուած, ՀՕՄ-ը 107 տարի 

շարունակ մայրական հոգատարութեամբ նուիր-
ւած է մատաղ սերունդի հայեցի դաստիարակու-

թեան», ըսաւ ան: 

ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Յակոբ Տէր Խաչատուր-

եան` խօսքը ուղղելով աշխարհի տասնեակ եր-
կիրներէ Արցախ գտնուող ՀՕՄ-ուհիներուն, նը-

շեց, որ ՀՕՄ-ը իր գործունէութեան սկսած է հա-

յոց պատմութեան ամէնէն ճակատագրական 
պահուն եւ ստանձնած է օգնութեան խաչ ըլլալու 

պատասխանատուութիւնը: 
«Իբրեւ Հ.Յ. Դաշնակցութեան քոյր կառոյց, 

ՀՕՄ-ը թիկունք կանգնած է հայ ժողովուրդին եւ 
պատուով կատարած իր գործը: Արցախի գոյա-

մարտի առաջին օրերէն ներկայ էիք Արցախի 

մէջ` տարբեր ծրագիրներով, որոնց արգասիքն է 
այսօր «Սօսէ» մանկապարտէզներու ցանցը: Ար-

ցախը ո՛չ միայն պէտք է գոյատեւէ, այլ նաեւ 
բարգաւաճի, ընդարձակուի եւ միանայ Հայաս-

տանին», շեշտեց Յակոբ Տէր Խաչատուրեան եւ 

յաղթական երթ մաղթեց ՀՕՄ-ի կառոյցին: 
ՀՕՄ-ի Ստեփանակերտի «Սօսէ» մանկապար-

տէզի վերաշինութեան հանգանակային յանձնա-
խումբի ատենապետ Անժել Մանուկեան նշեց, որ 

ՀՕՄ-ուհիները` իբրեւ հայ մայրեր, բարոյական 

պարտականութիւն ունին ծառայելու իրենց հայ-
րենիքի զաւակներուն` աւելցնելով, որ Արցախը 

իր ազատագրուած տարածքներով յաւիտեան 
պէտք է մնայ  միաձուլուած եւ հաստատելով, որ 

ՀՕՄ-ը առյաւէտ կապուած պիտի մնայ հայրենի 
հողին եւ ժողովուրդին: 

ՀՕՄ-ի Արցախի միաւորի ատենապետ Ռու-

զաննա Աբրահամեան իր կարգին ըսաւ, որ «Սօ-
սէ» մանկապարտէզը պիտի դառնայ իւրայատուկ 

եկեղեցի, որուն քահանան հայ կինը պիտի ըլլայ: 
«Եթէ հայ կինը կրնայ այսպիսի շքեղութիւն կեր-

տել, ապա ինչե՛ր կրնան ընել մեր այրերը», ըսաւ 

Ռ. Աբրահամեան եւ ընդգծեց, որ այս շէնքէն 
դուրս պիտի գան նպատակասլաց եւ գիտութեան 

ու աշխատանքին նուիրուած սերունդներ: 
Մանկապարտէզի տնօրէն Նելլի Ղուլեան նշեց, 

որ շատ ոգեւորուած է, քանի որ Արցախի փոք-
րիկները պիտի յաճախեն ժամանակակից պայ-

մաններով օժտուած նոր մանկապարտէզ: Այսօր 

«Սօսէ» յաճախելու կարելիութիւն ունին Արցախի 
120 փոքրիկներ: 

Մանկապարտէզի շինարարութեան աշխա-
տանքներուն մօտաւորապէս 100 հազար տոլար 

աջակցութիւն ցուցաբերած եւ շէնքը համացան-

ցային կապով ապահոված «Ղարա-
բաղ Թելեքոմ» ընկերութեան գլխա-

ւոր տնօրէն Գարեգին Օտապաշեան 
նշեց, որ նպատակը ո՛չ միայն ման-

կապարտէզի նոր շէնք ունենալն էր, 

այլեւ հայապահպանութիւնը, հայրե-
նիքի ամրապնդումը, լեզուի եւ մշա-

կոյթի զարգացումը: 
     Մանկապարտէզի կառուցման 

աշխատանքներուն աջակցած է նա-
եւ մանկապարտէզի նախկին սան 

Տիգրան Դաւթեան: Ան Ստեփանա-

կերտի Վ. Փափազեանի անուան 
տրամաթիքական թատրոնին մէջ 

ստանձնելով իր առաջին դերը եւ 
ստանալով առաջին վարձատրու-

թիւնը, զայն նուիրած է մանկա-

պարտէզի կառուցման աշխատանք-
ներուն: Ան նշեց, որ իր մանկապար-

տէզ յաճախելէն ետք շէնքը քանդած են, եւ ինքը, 

թատրոնին մէջ մարմնաւորելով «Փոքրիկ իշ-
խան»ի դերը, ստացած դրամը նուիրաբերած է 

շէնքի կառուցման` յոյս ունենալով, որ փոքրիկ 
եղբայրը եւս յաճախէ մանկապարտէզ: 

Այս առիթով հրապարակած հաղորդագրու-

թեամբ մը, ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէն 
դիտել տուաւ, որ ՀՕՄ-ը կը նշանակէ առաքելու-

թիւն, մէկ դարու  ինքնամոռաց նուիրում եւ ամէ-
նօրեայ անդադրում աշխատանք: 

«Հայ Օգնութեան Միութիւնը աշխարհ եկաւ 
հայութեան մեծ տագնապի նախօրեակին` գթու-

թեան ձեռք մեկնելու համար կարիքաւորին ու 

հալածեալին` ըլլալով հոն, ուր յոյսի ու կարեկ-
ցանքի կարիք կար: Իր 107-ամեայ կենսագրու-

թիւնը  միութիւնը  սերտօրէն շաղկապեց հայ ազ-
գի ճակատագիրին եւ եղաւ հարազատ ժողովուր-

դին հետ, թէ` ողբերգութիւններու եւ թէ՛ յաղթա-

նակներու փուլերուն: Ծառայեց  բարեսիրութեան 
գործին անկեղծ, անսակարկ գթասրտութեամբ եւ 

իբրեւ հատուցում արժանացաւ  աշխարհասփիւռ 
հայութեան անվերապահ վստահութեան ու վաս-

տակած սիրոյն: 
«Հայրենի երկրի վերանկախացման եւ Արցախ 

աշխարհի ազատագրման հոլովոյթը Հայ Օգնու-

թեան Միութիւնը ընկալեց իբրեւ մարտահրաւէր` 
կամաւորաբար ստանձնելով նորանոր պարտա-

կանութիւններ: Ազգային տեսլականնե-
րու նոր հորիզոնները ոգեւորիչ ազդակ ծառա-

յեցին բազմապատկուած եռանդով, համարձա-

կօրէն նետուելու գործի յորձանուտը, ըլլալու պե-
տականակերտման ոչ դիւրին փորձութիւններուն 

մէջէն անցնող հայաստանցիին եւ արցախեան 
բնագիծերուն մէջ հայաշխարհի նոր սահման-

ները ամրագրող ազատամարտիկին կողքին:  

«Հայութիւնը,  եւ մենք ներառեալ, ՀՕՄ-ի նը-
ւիրեալներու տաք շունչը մնայուն կերպով զգա-

ցած ենք մեր կողքին, տոգորուելով այն հաւատ-
քով, որ քրոջական գորովագութ ձեռքը եւ յոգնու-

թիւն չունեցող կորովը միշտ ի սպաս պիտի դըր-

ւին այն նախաձեռնութեան, որուն առաջնահեր-
թութիւնը տուեալ պահուն ի յայտ պիտի գայ: 

«Սիրելի՛ ՀՕՄ-ուհիներ,  Ստեփանակերտի մէջ 
«Սօսէ» մանկապարտէզի նոր շէնքի կառուցումը 

մէկն է այն բազմաթիւ բարի նախաձեռնութիւն-

ներէն, որով շիւղ մը եւս կ’աւելնայ դէպի յա-
ւերժութիւնը սլացող հայոց մեծ տան պատին: 

Հերթական ձեռքբերումը հերթական առհաւատ-
չեան է, ձեր առաքելութեան անբեկանելիու-

թեան: Ձեր իւրաքանչիւր աշխատանքին մէջ կը 

ցոլայ ՀՕՄ-ական աշխարհատարած կառոյցին 
ջանքը: Միաժամանակ  ակներեւ է, որ յաւակնոտ 

ծրագիրները չէին նիւթեղանար, եթէ ՀՕՄ-ի ետին 
կանգնած  չըլլար  համակիրներու  հաւատաւոր 

բանակը: 
«Առիթէն օգտուելով կը շնորհաւորենք ՀՕՄ-ի 

ընտանիքը, միութեան համակիրները, արցախցի-

ներն ու այն մանուկները, որոնք  ջերմութեան ու 
հաւատքի ուժով խոյացած պատերուն ներքեւ 

հասակ պիտի առնեն եւ ամրանան` իբրեւ վաղ-
ւան զինուորներ եւ հայ մայրեր: 

Ձեր վարձքները կատա՛ր, ձեր բոլոր երազանք-

ներուն` նուիրագործո՛ւմ»: 
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Կիպրոսի «Սօսէ» Մասնաճիւղի պատուիրակութիւնը 



ՀՅԴ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ  
ԱՐՑԱԽԻ 26-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ 

ՀՅԴ Բիւրոյին եւ Հայաստանի Գերագոյն մար-

մինին կազմակերպութեամբ, Արցախի Հանրա-
պետութեան հռչակման 26-ամեակին առիթով 

տեղի ունեցաւ «Հակառակորդի ռազմաքաղաքա-
կան մարտավարութիւնն ու մեր կատարելիքնե-
րը» նիւթով խորհրդաժողով: 

4 Սեպտեմբերին «Անի փլազա» պանդոկին 
մէջ տեղի ունեցած խորհրդաժողովին մասնակ-

ցեցան ներկայացուցիչներ Արցախի եւ Հայաս-

տանի տարբեր նախարարութիւններէ, ինչպէս 
նաեւ գիտնականներ, փորձագէտներ, Արցախ-

եան ազատամարտի մասնակիցներ եւ լրագրող-
ներ: Ներկայ էին ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ 

Հրանդ Մարգարեան, Ազգային ժողովի ՀՅԴ խըմ-
բակցութեան ղեկավար Արմէն Ռուստամեան, 

խմբակցութեան քարտուղար Աղուան Վարդան-

եան, կրթութեան եւ գիտութեան նախարար Լե-
ւոն Մկրտչեան եւ ուրիշներ: 

Զեկուցումներով հանդէս եկան Հայաստանի 
պաշտպանութեան նախարարի առաջին տեղա-

կալ Արտակ Զաքարեանը, ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքա-

կան ներկայացուցիչ Արմէն Ռուստամեանը, 
Արցախի աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու 

նախարար Սամուէլ Աւանեսեանն ու Արցախի  
պաշտպանութեան բանակի գործադիր բաժինի 

պետ, գնդապետ Վիկտոր Առուստամեանը: 
ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգար-

եան անդրադարձաւ խորհրդաժողովի անհրաժեշ-

տութեան` դիտել տալով, որ պատերազմի մար-
տահրաւէրուն դէմ յանդիման կանգնած ըլլալով 

պարտաւոր ենք նոր նախաձեռնութիւններով 
հանդէս գալ: «Հայ Յեղափոխական Դաշնակցու-

թիւնը նոր քայլերու ձեռնարկած է, որպէսզի Ար-

ցախը գործակցի արտասահմանեան երկիրներու 
քաղաքներուն հետ, ինչ որ պիտի նշանակէ Ար-

ցախի մասամբ ճանաչում», յայտնեց ան` աւել-

ցընելով. «Այդ մէկը, անշուշտ, ունի քաղաքական 

նշանակութիւն ու կարեւորութիւն: Ատիկա Ազըր-
պէյճանի մէջ պիտի ստեղծէ հոգեբանական մըթ-

նոլորտ, որ զայն պիտի մղէ նոր հակազդեցու-
թիւններու: Կը կարծեմ, թէ ատիկա ՀՅԴ-ի կողմէ 

ձեռնարկուած ճիշդ նախաձեռնութիւն է, զոր 
պէտք է քաջալերել»:  

Աւարտին տեղի ունեցաւ քննարկում եւ միտ-
քերու փոխանակում: 

 
ՀՅԴ-Ի ՕՐԱԿԱՐԳԻՆ ՎՐԱՅ 

ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆՆ Է 

Սեպտեմբեր 16 եւ 17-ին Աղուերանի մէջ տեղի 
ունեցած է «Հայաստանի տնտեսութեան ներկայ 
վիճակի ախտորոշումը, առկայ մարտահրաւէր-
ները եւ զարգացման հայեցակարգային տեսլա-
կանը» նիւթով երկօրեայ խորհրդաժողովը` կազ-

մակերպութեամբ Հ.Յ. Դաշնակցութեան եւ մաս-
նակցութեամբ ՀՅԴ ղեկավար մարմիններու ներ-

կայացուցիչներու, կառավարութեան անդամնե-

րու, գիտնականներու եւ փորձագէտներու: 
Խորհրդաժողովին ընթացքին մշակուած են 

երկրի տնտեսական զարգացման ՀՅԴ հայեցա-

կարգային ուղենիշները, որոնք կուսակցութեան 
կողմէ պիտի օգտագործուին յառաջիկայ 4-5 տա-

րիներուն: 

«Կառավարման եւ տնտեսական ճգնաժամի 
հիմքերը Հայաստանի մէջ», «Ընկերային արդա-

րութեան հաստատման հանրային պահանջը. 
Աղքատութեան ընկերային-հոգեբանական հիմ-

քերը», «Ընկերային առումով խոցելի խումբերու 

հիմնախնդիրներու լուծման ուղիները. Աղքատու-
թեան յաղթահարումը եւ տարածքային համա-

չափ զարգացման խնդիրները» եւ այլ նիւթեր 
եղած են քննարկման առարկայ: 

ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգար-
եան իր բացման խօսքին մէջ շեշտած է. «Հայաս-

տանի Հանրապետական կուսակցութեան ու Հայ 

Յեղափոխական Դաշնակցութեան գործակցութե-
նէն պէտք է շահի երկիրը: Հասարակութիւնը 

պէտք է իմանայ ՀՅԴ-ի աշխատանքին մասին` 
իբրեւ համաձայնական գործընկեր: Սակայն ՀՀԿ-

ն եւ ՀՅԴ-ն կը տարբերին իրարմէ: ՀՅԴ-ի օրա-

կարգին վրայ ընկերային արդարութիւնն է: Մենք 
պէտք է պահենք մեր դիմագիծը, չսպառենք այն 

բարոյական դրամագլուխը, որ կայ: Այս խորհըր-
դաժողովը պիտի օգնէ, որ ծնի ՀՅԴ-ի տնտեսա-

կան ամբողջական հայեցակարգը, որուն առանց-
քը պիտի ըլլայ ընկերային արդարութիւնը», հաս-

տատած է ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչը: 

Ըստ Հրանդ Մարգարեանի, աւելի գործնական 
արդիւնք կ՛ակնկալուի, որպէսզի ծնունդ առնեն 

նոր ծրագիրներ, որոնցմով ալ պիտի առաջնոր-
դըւի կուսակցութիւնը: 

Ելոյթ ունեցած է նաեւ ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքա-

կան ներկայացուցիչ Արմէն Ռուստամեան: «Դաշ-
նակցութիւնը, ըլլալով ընկերվար-ժողովրդավա-

րական արժէքներով առաջնորդուող կուսակցու-
թիւն, նախ եւ առաջ պէտք է այդ գաղափարա-

խօսութեան տեսանկիւնէ յստակացնէ իր պատ-

կերացումը ընկերային-շուկայական տնտեսու-
թեան վերաբերեալ: Ըստ այդմ, անհրաժեշտ է 

առաջարկել այնպիսի պետական քաղաքակա-
նութեան հայեցակարգ, որ առաւելագոյնս պիտի 

ապահովէ ընդհանուր տնտեսական բարեկեցու-
թիւնը, ընկերային արդարութիւնը», յայտնած է 

Արմէն Ռուստամեան: 

 

«ՀՐԱՅՐ ՄԱՐՈՒԽԵԱՆ» 
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ ԿԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԷ 

«ԱԶԱՏ ԼՍԱՐԱՆ» ԾՐԱԳԻՐԸ 

«Հրայր Մարուխեան» հիմնադրամը կազմա-

կերպած է քաղաքական դասընթացքներու «Ա-
զատ լսարան» ուսումնական ծրագիրը, որու 

նպատակը քաղաքականութեամբ հետաքրքըր-
ւող երիտասարդութեան քաղաքական գիտելիք-

ներու եւ հմտութիւններու խորացումն է, ինչպէս 

նաեւ Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղա-
քական օրակարգի ներկայացումը: 

Երկամսեայ անվճար դասընթացքին նպա-
տակն է մասնակիցներուն տրամադրել հիմնաւոր 

գիտելիքներ Հայաստանի եւ հայութեան առնչը-
ւող արդիական քաղաքական խնդիրներուն մա-

սին` նպաստելով ազգային քաղաքական օրա-

կարգերու ձեւաւորման հոլովոյթներուն մէջ նոր 
սերունդի ներգրաւման: 

Ծրագիրը կը ներառէ`Հայաստանի քաղաքա-
կան խնդիրներուն առնչուող դասախօսութիւն-

ներ, քննարկումներ բացայայտուած խնդիրներու 

վերաբերեալ եւ լուծումներու առաջարկներ: 
Ծրագիրին նիւթերն են` 

«Հայաստանը արդի աշխարհին մէջ»: 

«Պետականաշինութեան արդի խնդիրներն ու 

ընելիքները»: 

«Հայ քաղաքական միտքը հայութեան ապա-

գային շուրջ»: 

«Հայկական սփիւռքը. անցեալ, ներկայ եւ հե-

ռանկարներ»: 

Դասախօսները պիտի ըլլան Հայաստանի եւ 
սփիւռքի մէջ յայտնի հասարակական-քաղաքա-

կան գործիչներ, գիտնականներ, փորձագէտներ: 

 

114 ՆՈՐԱԳԻՐՆԵՐ ՀԱՄԱԼՐԵՑԻՆ 
ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՇԱՐՔԵՐԸ 

Սեպտեմբեր 2-ին «Եռաբլուր» զինուորական 

պանթէոնին մէջ տեղի ունեցաւ Արցախի Հան-
րապետութեան հռչակման 26-ամեակին նըւիր-

ւած ՀՅԴ-ի կազմակերպած ոգեկոչման արարո-
ղութիւնը, որուն ընթացքին Դաշնակցութեան 

շարքերուն միացան 114 նորագիրներ: 

Հոգեհանգստեան արարողութենէն ետք բաց-
ման խօսքով հանդէս եկաւ ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, 

Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասեն-
եակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան: Ան 

հաստատեց, որ 2 Սեպտեմբեր 1991-ին տրուած 

որոշումը իսկական անհրաժեշտութիւն էր, որով-
հետեւ մէկ կողմէ կը գոհացնէր Արցախի ժողո-

վուրդին ձգտումը` Ազրպէյճանէն անկախ ապրե-
լու, միւս կողմէ այդ կամքի դրսեւորումը իրակա-

նութիւն կը դարձնէր Խորհրդային միութեան օր-
ւան օրէնքներու տառին ու ոգիին համապա-

տասխան»: 

Մանոյեանին համաձայն, սեպտեմբեր 2-ի որո-
շումը մարտավարական քայլ էր: «Ինչպէս Արցա-

խի մէջ պիտի ըսէին` Արցախի Հանրապետու-
թեան անկախութեան միջազգային ճանաչու-

մը  Հայաստանի հետ վերամիաւորման ամէնէն 

կարճ ճամբան է: Այս ճամբուն վրայ անհրաժեշտ 
կը նկատենք Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ 

ռազմաքաղաքական համագործակցութեան պայ-
մանագիրի ստորագրութիւնը: Պայմանագիր, որ 

պատրաստուած է 2016-ի ապրիլեան քառօրեայ 
կռիւներէն ետք», շեշտեց Մանոյեան: 

Ան դիտել տուաւ, որ Արցախի սահմանները 

ճշդելու ատեն պէտք է առաջնորդուիլ պատմա-
կան իրաւունքի եւ Արցախի ու Հայաստանի ան-

վըտանգութեան իրական աշխարհագրական 
տարածքային երաշխիքներու սկզբունքով: «Բա-

նակցային գործընթացին մէջ պէտք է առաջ-

նորդուիլ Արցախի համաժողովրդական հանրա-
քուէներով արդէն իսկ կայացած կամքի արտա-

յայտութեամբ», նկատել տուաւ ան, ապա անգամ 
մը եւս յայտարարեց, որ ՀՅԴ կը շարունակէ ԼՂ 

ճանաչման հարցի հետապնդումը: 

Խօսելով զիջումներուն մասին` Մանոյեան 
անգամ մը եւս լուսարձակի տակ առաւ ՀՅԴ-ին 

դիրքորոշումը: «ՀՅԴ-ն դէմ է միակողմանի զի-
ջումներուն, փոխադարձ զիջումները կրնան ըլլալ 

միայն համարժէք, միաժամանակեայ եւ փաթե-
թային լուծման շրջանակներուն մէջ, ՀՅԴ-ն կողմ-

նակից է Հայաստանի կողմէ Արցախի անկախու-

թեան ճանաչման անհրաժեշտութեան` բանակ-
ցային գործընթացի ձախողութեան կամ Ազրպէյ-

ճանի կողմէ զինուորական յարձակման պարա-
գային», դիտել տուաւ ան: 

Ապա ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացու-

ցիչ Արմէն Ռուստամեանի կնքահայրութեամբ 
տեղի ունեցաւ 114 նորագիրներու մուտքը` Դաշ-

նակցութեան շարքերը:  
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ՀՅԴ ԱՊՀ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ 
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ 

16-20 Օգոստոսին Ծաղկաձորի մէջ տեղի ունե-

ցաւ ՀՅԴ Երիտ. գրասենեակին կազմակերպուած 
ԱՊՀ երկիրներու ուսանողական Ա. բանակումը, 

որուն կը մասնակցէին 100 ուսանողներ` զանա-

զան երկիրներէ: Բանակումի ընդհանուր բնա-
բանն էր «Կազմակերպուածութիւնը ուժ է»: 

Հնգօրեայ բանակումի ընթացքին դասախօ-
սութիւններով հանդէս եկան ՀՅԴ Բիւրոյի ներկա-

յացուցիչ Հրանդ Մարգարեան, Կիրօ Մանոյեան, 

Հրաչ Թադէոսեան, Սարգիս Մկրտչեան, Լեւոն 
Մկրտչեան, Խաչատուր Ստեփանեան, Արա Նը-

ռանեան եւ Գեղամ Մանուկեան: 
Աշխատանոցներու ճամբով մասնակիցները 

քննարկեցին դասախօսութիւններուն ընթացքին 
արծարծուած միտքերը եւ ձեւակերպեցին իրենց 

տեսակէտները, զորս ներկայացուցին բանակու-

մին վերջին օրը: 
«ԱՊՀ երկիրներու հայ ուսանողութեան առջեւ 

ծառացած խնդիրները եւ առաջարկներ հետագայ 
ընելիքներու վերաբերեալ» նիւթին առնչու-

թեամբ տեղի ունեցաւ միտքերու փոխանակում, 

որուն ընթացքին հնչեցին բազմաթիւ առաջարկ-
ներ: 

ՀՅԴ ԱՊՀ երկիրներու ուսանողական Ա. բանա-
կումի գնահատման օրակարգին ներքեւ մասնա-

կիցները շեշտեցին նմանատիպ բանակումներու 
կազմակերպման անհրաժեշտութիւնը` առաջար-

կելով, որ անիկա կրէ շարունակական բնոյթ եւ 

ընդգրկէ նոր շրջաններ: 
Փակման խօսքով ելոյթ ունեցան մասնակից  

շրջաններու ներկայացուցիչներ, ընդհանուր պա-
տասխանատու Խաչատուր Ստեփանեան եւ ՀՅԴ 

Բիւրոյի Երիտասարդական գրասենեակի պա-

տասխանատու Սարգիս Մկրտչեան:  
 

ՄԻՇԻԿԸՆ ԴԱՐՁԱՒ ԱՐՑԱԽԻ 
ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ ՃԱՆՉՑՈՂ 

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ 8-ՐԴ ՆԱՀԱՆԳԸ 

Միշիկըն նահանգի Ծերակոյտը 28 Սեպտեմբե-
րին բացարձակ մեծամասնութեամբ հաստատեց 

թիւ 99 բանաձեւը, որ կոչ կ՛ուղղէ Միացեալ Նա-
հանգներու կառավարութեան` Արցախի Հանրա-

պետութիւնը ճանչնալու, անոր հետ տնտեսական 
եւ մշակութային կապ հաստատելու եւ շրջանին 

մէջ խաղաղութեան ու կայունութեան հաստատ-

ման վերաբերող ճիգերուն զօրակցելու: 
Միշիկընի Հայ դատի յանձնախումբը կը տեղե-

կացնէ, թէ Արցախի անկախութիւնը ճանչցող 
սոյն բանաձեւը ներկայացուած է Միշիկընի թիւ 5 

ընտրաշրջանի դեմոկրատական ծերակուտական 

Տէյվիտ Քնեզեքի կողմէ: 
Յայտնենք, որ նախքան Միշիկընը, Արցախի 

անկախութիւնը ճանչցած են Միացեալ Նահանգ-
ներու հետեւեալ նահանգները` Մեսեչուսեց, Ռոտ 

Այլընտ, Մէյն, Լուիզիանա, Քալիֆորնիա, Ճորճիա 
եւ Հաուայի: 

ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ԱՅՈԱ 
ՆԱՀԱՆԳԸ ՃԱՆՉՑԱՒ ՀԱՅՈՑ 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

Օգոստոս 24-ի երեկոյեան Միացեալ Նահանգ-

ներու Այովա նահանգի նահանգապետ Քիմ Ռէյ-
նոլտզ պաշտօնական արարողութեան մը ընթաց-

քին ստորագրեց Հայոց ցեղասպանութեան ճա-
նաչման եւ Հոկտեմբեր 2017-ն Հայկական իրա-

զեկման ամիս յայտարարելու մասին հռչակագիր 
մը: 

Արարողութեան ներկայ էին հայ հոգեւոր դա-

սի ներկայացուցիչներ, Արեւելեան Ամերիկայի 
Հայ դատի յանձնախումբի անդամներ Արմէն Սա-

հակեանն ու Արթուր Մարտիրոսեանը, փոքրաթիւ 
հայ համայնքի ներկայացուցիչներ: Այովա դար-

ձաւ 47-րդ նահանգը, որ ճանչցած է Հայոց ցե-

ղասպանութիւնը: 

 
ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ ՎԵՑ ԱՄՍՈՒԱՆ 
ԿԵՑՈՒԹԵԱՆ ԱՐՏՕՆԱԳԻՐ 

ՇՆՈՐՀԵՑ ՍԵՒԱՆ ՆՇԱՆԵԱՆԻՆ 

Պոլսահայ մտաւորական Սեւան Նշանեան քա-
ղաքական ապաստանեալի դիմում ներկայացուց 

յունական իշխանութիւններուն, որոնք վեց ամիս 
կեցութեան արտօնագիր շնորհած են անոր: Ծա-

նօթ է, որ հայազգի լեզուաբանը անցնող 14 Յու-

լիսին խոյս տուած էր Թուրքիոյ իր արգելարա-
նէն` երեքուկէս տարուան ազատազրկումէ ետք: 

Թրքական դատական ատեանը քաղաքական 
շարժառիթներով  17 տարուան բանտարկութեան 

դատավճիռ արձակած էր Նշանեանի դէմ` շինա-

րարական անհիմն մեղադրանքներով: 

 
ԱԼՖՈՐՎԻԼ ՈՒ ԲԵՐՁՈՐ 

ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ 
ՍՏՈՐԱԳՐԱԾ ԵՆ 

Ֆրանսայի Ալֆորվիլ քաղաքի քաղաքային 
խորհուրդը 30 Յունիսին որոշած է Բարեկամու-

թեան հռչակագիր ստորագրել Արցախի Բերձոր 

քաղաքին հետ: 

Բարեկամութեան այս հռչակագիրը 9-րդն է 
արցախեան եւ ֆրանսական համայնքներու մի-

ջեւ կնքուած համագործակցութեան համաձայնա-

գիրներու շարքին: Ֆրանսա-Արցախ բարեկամու-
թեան շրջանակի փոխնախագահ Ռընէ Ռուքէ, որ 

նաեւ երկար տարիներ վարած է Ալֆորվիլի 
քաղաքապետի պաշտօնը, իր շնորհաւորական 

ուղերձը յղած է Ալֆորվիլի ներկայ քաղաքապետ 

Լիւք Գարվունասին, ինչպէս նաեւ Բերձորի քա-
ղաքապետին: 

«Ինծի համար շատ ուրախալի է հռչակագիրի 
ստորագրման լուրը, որ կը խորհրդանշէ յար-

գանքի եւ բարեկամութեան վրայ հիմնուած աւե-
լի քան 2 տասնամեայ մեր յարաբերութիւնները», 

նշած է Ռընէ Ռուքէ: 

Ալֆորվիլի քաղաքապետ, նաեւ Ֆրանսա-
Արցախ Բարեկամութեան շրջանակի անդամ Լիւք 

Գարվունաս, անդրադառնալով հռչակագիրին 
կողմէ հետապնդուող նպատակներուն, նշած է, 

որ «փաստաթուղթը թոյլ կու տայ միացեալ ուժե-

րով զարգացնելու Արցախի շրջանները` կարելի-
ութիւն տալով տեղւոյն բնակիչներուն իրենց հո-

ղին վրայ կերտելու սեփական ապագան»: 

 
ԺՈՐԺ ՔԵՓԵՆԵԿԵԱՆ`  
ԼԻՈՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ 

Ժորժ Քեփենեկեան 

ֆրանսայի Լիոն քաղաքի 
նոր քաղաքապետն է: 

Լիոնի քաղաքային խոր-
հուրդը Յուլիս 17-ին այդ 

պաշտօնին ընտրեց հայ 

թեկնածուն: Խորհուրդի 
72 անդամներէն անոր 

թեկնածութեան օգտին 
քուէարկեցին 49-ը: 

67-ամեայ հայ գործիչը յաջորդեց Լիոնը 2001-
էն ղեկավարած Ժերար Քոլոմին, որ Ֆրանսայի 

նոր ձեւաւորուած կառավարութեան մէջ արդէն 

նշանակուած է ներքին գործոց նախարար: Քե-
փենեկեանի թեկնածութիւնը առաջադրած էր 

նոյնինքն Քոլոմ: 
Քեփենեկեան 2014-էն Քոլոմի մշակութային եւ 

ձեռնարկներու հարցերով առաջին տեղակալն էր: 

Ան աշխուժ ներդրում ունեցած է Լիոնի զարգաց-
ման գործին մէջ: Ժորժ Քեփենեկեան ներգրաւ-

ւած եղած է նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան ճա-
նաչման հոլովոյթին մէջ: 

Ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւննե-

րու համակարգող խորհուրդի համանախագահ, 
ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Մուրատ Փափազեան պատ-

մական որակեց Ժորժ Քեփենեկեան ընտրութիւնը 
այս պաշտօնին: Վերջինս աշխուժ մասնակցու-

թիւն  ունի հայ համայնքի կեանքին մէջ: Կանուխ 
տարիքէն անդամակցած է Հայ Յեղափոխական 

Դաշնակցութեան: 

«Ինք բաւական օգնած է հայկական հաստա-
տութիւններուն: Աշխատած է իբրեւ Լիոնի փոխ-

քաղաքապետ` մշակութային հարցերով: Ան բա-
ւական փայլուն ներկայութիւն ունեցած է Լիոնի 

մէջ, զարգացուցած է մշակութային քաղաքակա-

նութիւնը», ըսած է Փափազեան: 
Մուրատ Փափազեան ըսած է նաեւ, որ Ֆրան-

սայի քաղաքական դաշտին մէջ հայերուն համար 
դրական պատկեր ստեղծուած է` հաշուի առնե-

լով այն փաստը, որ Յունիսին Ֆրանսայի խոր– 
հըրդարանական ընտրութիւններուն 3 հայ երես-

փոխաններ ընտրուած են: Ֆրանսա այս տարի 

ընտրեց նոր նախագահ, ձեւաւորեց նոր կառա-
վարութիւն եւ այս շրջագիծին մէջ, Փափազեանի 

կարծիքով, երկրի երկրորդ մեծագոյն քաղաքի 
ղեկավարին հայ ըլլալու փաստը կարեւոր դռներ 

պիտի բանայ Հայաստանի համար: 

Նախկին նախագահ Օլանտի հայամէտ քա-
ղաքականութիւնը, Ֆրանսայի հայկական կազ-

մակերպութիւններու համակարգող խորհուրդի 
համանախագահին համաձայն, իրենց բաւարա-

րած է: Հիմա նոյնը կ՛ակնկալեն Ֆրանսայի նոր 
նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնէն: 

 



Երեսունչորս տարիներ ետք ջինջ ու վճիտ կը 

մնայ Լիզպոնի հինգ հերոսներուն ազգային գի-
տակցութեան եւ մարտունակութեան թելադրա-

կանութիւնը: Աւելի՛ն. շնորհիւ իրենց խոյացող 

աքթին, տարիներու թաւալումով աւելի կը բիւրե-
ղանայ մեր ժողովուրդի իրաւազրկումի վերաց-

ման համար մղուող պայքարին էութիւնը: Աւելի 
կը շեշտուի մեր կամքի պրկումը` անխափան շա-

րունակելու համար այդ պայքարը: 
Լիզպոնի գործողութիւնը արկածախնդրութիւն 

մը չէր, այլ` քաղաքականօրէն հաշ-

ւարկուած եւ մարտականօրէն ծը-
րագրուած յստակ նպատակ հետա-

պընդող նախաձեռնութիւն: Բնա-
կան է` յախուռն էր գործողութիւնը, 

սակայն տիրող պայմանները կը 

պարտադրէին ծայրագոյն յանդըգ-
նութիւնը: Երբ տասնամեակներ շա-

րունակ մեծ, միջակ եւ փոքր պետու-
թիւններ կը փորձէին թաղել իրաւա-

զըրկուածի մեր հաւաքական յիշո-
ղութիւնը եւ կը պարտադրէին հաշ-

տըւիլ կատարուած իրողութեան 

հետ, տարբեր միջոցներով եւ տար-
բեր տարողութեամբ հակադարձու-

թիւնը հարկադրանք էր մեր պա-
հանջատիրութեան համար: 

Այդ նոյն պետութիւնները լուռ 

էին եւ լռութիւն կը պահէին մեր 
ժողո-վուրդի Ցեղասպանութեան ու մեր հայրենի 

հողերու մեծ մասի բռնագրաւման անարդար 
փաստին առջեւ: Ծանր լռութեան հաստ պատ մը 

բարձրացուցած էին մեր թուղթէ աղերսներուն 

դիմաց: Մեր պահանջատէր երի-տասարդութեան 
կը պարտադրուէր լռութեան այդ պատը քանդել 

ուժական պայքարով: 
Լիզպոնի մեր հինգ նահատակ ընկերներուն 

վիճակուած էր լռութեան այդ արգելակող պատը 
ճեղքելու առաքելութիւնը: Իրենց յանձնուած էր 

պետութիւններու հանգիստը խանգարելու եւ 

սթաթիւս քուոն խախտելու պարտականութիւնը: 
Իրենց վստահուած էր Հայ դատի թղթածրարը վե-

րաբանալու դժուարին գործը: Եւ անոնք կատա-
րեցին իրենց յանձնառութիւնը` անշեղօրէն ու գի-

տակից կերպով: Կատարեցին հաւատքով, նոյ-

նիսկ` իրենց կեանքի զոհաբերութեամբ, որպէսզի 
իրաւազրկման դէմ հայուն յանդգնութիւնը շա-

րունակուի եւ ընդարձակուի: 
Եւ այդ յանձնառութեամբ, 1983-ի Յուլիս ամ-

սըւան վերջին շաբաթը անոնք ուղեւորուեցան 
դէպի Փորթուգալի մայրաքաղաքը` Լիզպոն: 

Անոնք ունէին ճշդուած թիրախ, յատուկ առաքե-

լութիւն եւ յստակ նպատակ: Յուլիս 27-ին անոնք 
մուտք գործեցին թրքական դեսպանատունէն 

ներս: Գրաւեցին դեսպանութեան շէնքերէն մէկը: 
Բացատրեցին իրենց առաքելութիւնն ու նպա-

տակը: Ներկայացուցին իրենց պահանջները: Երբ 

ոստիկանութիւնը պաշարած էր շէնքը, անոնք 
անմեղներու սպանութեան չդիմեցին: Կրնային 

յանձնուիլ ոստիկանութեան, բայց չյանձնուեցան: 
Որոշեցին ինքնազոհուիլ, որպէսզի ի դէմ Հայ 

դատը անտեսող աշխարհի պետութիւններուն` 

երաշխաւորուի իրենց առաքելութեան անկեղծու-
թիւնը եւ անարդարութեան վերացման իրենց 

պահանջին լրջութիւնը: 
Այսպէս, մեր հինգ ընկերները, իրենց գիտա-

կից զոհաբերութեամբ, յղեցին արար աշխարհին 
պահանջատիրութեան մեր պատգամը: Մեր ժողո-

վուրդին կտակեցին պայքարը շարունակելու 

խոստումը: Մեր հայրենիքին նուիրաբերեցին 
բարձրագոյն զոհաբերութեան օրինակը եւ մեր 

նորահաս սերունդներուն ջամբեցին ու կը շարու-
նակեն ջամբել հայուն մարտունակութեան ոգին: 

Իրենց աքթով եւ գործողութեամբ անոնք դար-

ձան անքակտելի մէկ օղակը մեր պատմութեան 

մարտունակութեան շղթային: Մարտունակու-

թեան յատկութիւնը միշտ ալ եղած է Հայկական 
Լեռնաշխարհի ու Հայկական Բարձրաւանդակի 

հայ մարդուն նկարագրային յատկութեան անբա-

ժան մասը: 
Պատահած է, երբ պայմաններու հարկադրան-

քով մթագնած է այդ յատկութիւնը, սակայն հայ 
մարդը վերագտած ու վերատիրացած է ատոր: 

Այդպէս էր աւելի քան դար մը առաջ` հայկական 
յեղափոխութեան նախօրէին: Սակայն հայը կըր-

կին վերադարձաւ իր հարազատ յատկութեան: 

Քրիստափորներու կամքով եւ նիկոլ դումաններու 
խիզախութեամբ կերտեցինք Պանք Օթոմաններ 

ու Խանասորի արշաւանքներ: 

Այդպէս էր սարդարապատեան գոյամարտերու 
նախօրէին: Սակայն հայը ցուցաբերեց յեղափո-

խական խոյանքներու իր յատկութիւնը: Արամնե-
րու առաջնորդութեամբ եւ դրոներու անվեհերու-

թեամբ նուաճեցինք անկախութիւն եւ կերտեցինք 

ազգային պետութիւն: 
Այդպէս էր սփիւռքեան պայմաններու մէջ, երբ 

իրաւազրկումի դէմ մեր ձայները կը խեղդուէ-
ին. սակայն հայը վերադարձաւ իր յեղափոխա-

կան աւանդներուն: Արդարութեան մարտիկներու 
վճռակամութեամբ եւ Լիզպոնի տղոց զոհաբերու-

թեամբ լուսագծուեցաւ Հայ դատի 

ճանապարհը: 
     Այսպէս էր արցախեան ազա-

տագրական պայքարի շրջանին եւ 
անցնող տարուան ապրիլեան օրե-

րուն, երբ ազատամարտիկներու 

կամքով եւ մեր պաշտպանական 
արի զինուորներու դիմադրականու-

թեամբ պաշտպանեցինք ու պահ-
պանեցինք մեր հայրենական տա-

րածքները: 
     Լիզպոնի գործողութիւնը եւ մեր 

հինգ ընկերները մէկ օղակն են հա-

յուն մարտունակութեան եւ յեղափո-
խական աւանդներու շղթային: Այդ 

շղթան անքակտելի կը մնայ Խանա-
սորէն Լիզպոն եւ Արցախ, նաեւ` 

աւելի անդին: 
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Խանասորէն Լիզպոն, Արցախ Եւ Անդին… 

Սեդօ Պօյաճեան 

Լիզպոնի գործողութիւնը կատարողները երի-

տասարդներ էին: Անոնք իրենց կեանքերը նըւի-
րեցին հայ ազգի ազատագրութեան դատին եւ 

արթնցուցին պայքարի հոգին ամբողջ սերունդի 
մը մէջ, որ այդ սուրբ հինգ տղոց ջահը վառ պա-

հեց: 

Ներշնչուած ըլլալով այդ տարիներու ուժային 
պայքարներէն` մղուած պաղեստինեան եւ իր-

լանտական կազմակերպութիւններուն կողմէ, 
հիմնուեցաւ Հայ յեղափոխական բանակը եւ 

տասնեակ մը գործողութիւններ կատարեց` ի 

նպաստ հայ ազգային իրաւունքներու ձեռքբեր-
ման եւ միջազգային ընտանիքին կողմէ Հայոց 

ցեղասպանութեան ճանաչման ու դատապարտ-
ման: 

Լիզպոնի գործողութենէն արդէն իսկ անցած է 

աւելի քան 30 տարի: Այդ 30 տարիներուն ըն-
թացքին բազմաթիւ փոփոխութիւններ արձանա-

գըրուած են: Նոյնպէս ալ, ազգային-ազատագրա-
կան պայքարներու, իրաւազրկուած ազգերու 

պահանջատիրական միջոցներն ու ձեւերը են-
թարկուած են փոփոխութեան: 

Ժամանակին, երբ միայն «հրացան»-ն էր 

պայքարի միջոցը, այսօր համակարգիչն է. 
ժամանակին, երբ թրքական դեսպանատուներն 

էին պայքարի ասպարէզները, այսօր ընկերային 
ցանցերն ու լրատուամիջոցներն են: 

Այսօր մեր պայքարը մղելէ առաջ պէտք է գի-

տակցինք, որ փոփոխութիւն մը կայ, եւ այդ փո-
փոխութեան ականջալուր ըլլալով` պէտք է մը-

ղենք մեր պայքարը: 
Շնորհիւ համաշխարհայնացման երեւոյթին, 

այսօր որեւէ դէպք, որ կը պատահի աշխարհի 
որեւէ մասին մէջ, կրնայ մէկ վայրկեանէն տա-

րածուիլ աշխարհի չորս կողմերը: 

Այս առիթէն եւս կ՛օգտուինք մենք` հայերս: 
Մեր բոլոր բողոքի ցոյցերը ուղղակի սփռումով կը 

տեղադրենք Դիմատետրի վրայ, իսկ մեր բոլոր 
կոչերը` «Թուիթըր»-ի վրայ: 

Սակայն այս բոլորը տակաւին բաւարար չեն. 

կարիքը ունինք աւելի լուրջ ծրագիրներ մշա-

կելու, կարիքը ունինք յաւելեալ մարդուժի: 
Այս աշխատանքը առողջ ճամբու վրայ դնելու 

համար դպրոցները լուրջ աշխատանք ունին կա-
տարելիք: Անոնք պէտք է արթնցնեն պայքարի 

ոգին բոլոր աշակերտներուն մէջ, անոնք պէտք է 

կեդրոնանան Հայկական հարցի պատմական հո-
լովոյթին վրայ եւ Հայ դատը դարձնեն հայ աշա-

կերտին կարեւորագոյն հետաքրքրութիւնը: Երի-
տասարդական եւ ուսանողական միութիւնները 

պէտք ունին արդիականացնելու իրենց գործե-

լակերպը, որպէսզի աւելի սահուն միջոցներով 
կարենան հասնիլ հայ ուսանող եւ երիտասարդ 

խաւերուն: Ընկերային ցանցերը պէտք է դառ-
նան այս միութիւններուն գործելադաշտը: Նաեւ 

զարկ պէտք է տրուի երիտասարդական զրոյցնե-

րուն, որովհետեւ անոնց միջոցներով ի յայտ կը 
բերուին նոր միջոցներ` Հայ դատի պայքարին 

մէջ: Նաեւ` այս միութիւնները միշտ բաց պէտք է 
ըլլան նոր ու արդիական գաղափարներուն, որ-

պէսզի ապահովեն իրենց մղած Հայ դատի պայ-
քարին գոյութիւնն ու յաջողութիւնը: 

Ներկայ ժամանակաշրջանին միայն ու միայն 

արդիականացումով է, որ Լիզպոնի հինգ տղոց 
պայքարը կը վերանորոգուի ու կ՛ապահովէ իր 

շարունակելիութիւնը իւրաքանչիւր հայ երիտա-
սարդի մէջ: 

Արդիականացումը պիտի սկսի անմիջապէս 

այն ժամանակ, երբ հարցադրութեան տակ կ՛առ-
նենք Հայ դատի պայքարի նախկին միջոցները եւ 

կը սկսինք հայթայթել նոր ու արդիական միջոց-
ներ` ուժեղացնելու եւ երիտասարդացնելու հա-

մար մեր պայքարը: 
Լիզպոնի հինգ տղոց մղած պայքարի եղանա-

կին նորոգութեամբ եւ միջոցներուն արդիակա-

նացումով է, որ մեր ազգային պարտքը կատա-
րած կ՛ըլլանք եւ հպարտութեամբ եւ դրականօ-

րէն արձագանգած կ՛ըլլանք Լիզպոնի հինգ 
տղոց` «Կ՛երդուենք անբիծ պատուովը ձեր, ըն-

դարձակել պայքարը մեր» սուրբ տողերով: 

21-րդ Դարուն Կը Շարունակուի Լիզպոնի  

Հինգ Տղոց Պայքարը 
Նաթան Պետրոսեան 
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Իրօք, դպրոց` ազգակերտումի, միասնակա-

նութեան խորհրդանիշի, ազգային արժանա-
պատուութեան պահպանման, յանդուգն, խիզախ 

եւ նախանձախնդիր ոգիի առաւել պայծառաց-

ման, կազմակերպչական աշխատանքի, ռազմա-
կան տաղանդի եւ վրէժխնդիր կեցուածքի: 

Աւելի՛ն. դպրոց` զոհի հոգեվիճակէն ձերբա-
զատելու, հաւաքական որոշում կայացնելու, յե-

ղափոխական մտածողութեան ամրակայման, 
գաղափարական աշխարհի ջրդեղման, բարբա-

րոս թշնամին իր որջին մէջ հարուածելու, հայ 

գեղջուկին, նորահաս երիտասարդին ու նուիրեալ 
ֆետայիին կորովն ու բարոյահոգեբանական վի-

ճակը բարձր պահելու հրամայական պահանջի եւ 
մասամբ նորին: 

Մէկ խօսքով` հող, հայրենիք ու Հայաստան 

պաշտպանելու հրաւէր-դպրոց մըն է անի-
կա` իր լուսաւոր եւ նուիրական արտա-

յայտութեամբ: 
Արդ, հարց կրնայ տալ իւրաքանչիւր 

հայորդի, թէ ինչո՞ւ այս աստիճան կը չա-
փազանցենք մեր գնահատումին մէջ, երբ 

սոսկական արշաւանք մը կ՛արժեւորուի իբ-

րեւ դպրոց: Այլ խօսքով, ինչո՞ւ ռազմական 
դիպաշարի մը կ՛ագուցենք դաստիարա-

կիչի, ուսուցողի եւ ոգեշնչողի խորհուրդը: 
Աւելի՛ն. հաւանաբար ըսուի նաեւ, որ 

հայոց պատմութեան էջերուն արդեօք 

նմանօրինակ ֆետայական կամ զինուորա-
կան գործողութիւններ չե՞ն արձանագըր-

ւած, մարտական աշխատանքներ տեղի 
չե՞ն ունեցած, որ այս մէկը կ՛առանձ-

նացուի 120 տարիէ: 

Ուրիշ մըն ալ կրնայ ակնարկել, թէ տասնամ-
եակներ շարունակ եւ անընդմիջաբար, հայ իրա-

կանութեան (յատկապէս սփիւռք) մէջ, այս արշա-
ւանքին մասին գրուած են այնքա՜ն մտորումներ, 

երգուած երգե՜ր եւ կազմակերպուած անհաշուելի 
ձեռնարկներ ու տօնահանդէսներ, որոնք, այսպէս 

ասած, պատճառ չե՞ն դարձած անոր տակաւ 

իմաստազրկումին: 
Այլապէս ալ եղած են ու տակաւին գոյութիւն 

ունին հայ այրեր ու հաւաքական շրջանակներ 
(հակադաշնակցական), որոնք ամէն պատեհ 

առիթի եւ ցարդ ցոյց տուած են իրենց արհամար-

հանքը, չըսելու համար ատելավառ մօտեցումը, 
դալուկ հոգիի պզտիկութիւնը (պարզապէս գա-

ղափարական հակառակութենէ մղուած) այս 
եզակի արշաւանքը պիտակաւորելու եւ նսեմաց-

նելու: 
Բարեբախտաբար կան նաեւ հայկական այլ 

կուսակցութիւններու պատկանող հայորդիներ, 

պատմաբաներ եւ հրապարակագիրներ, որոնք 
իրենց անաչառ դատողութեամբ եւ անկեղծ մօ-

տեցումով կ՛արժեւորեն Խանասորայ արշաւանքը 
իբրեւ ազգային արժանապատուութեան պահ-

պանման, մէկութեան սատար կանգնող եւ վրէժ-

խընդրութեան ցուցանիշ յեղափոխական արարք: 
Իսկ ինչո՞ւ դպրոց, երբ արեան հեղեղ պատեց 

դաշտ մը ամբողջ, երբ «կարկուտ» տեղաց լեռներ 
ի վար, երբ որոտաց ծաւի երկինքն անգամ, երբ 

սուիններու փայլքը ճառագայթեց արեւու նման, 

երբ սարսափի ու վախի բացագանչութիւններ 
լսուեցան շուրջ բոլոր, երբ հսկայ տարածք ունե-

ցող վրանաքաղաք մը հրոյ-ճարակ դարձաւ, երբ 
թշնամի հորդաներ անակնկալի եկած ու ահա-

բեկուած, միաձայն գոչեցին` «ֆետային եկաւ»: 
Այո՛, հաստատապէս, դպրոց եղաւ Խանասո-

րը, որովհետեւ հայոց արժանապատուութիւնը 

բարձր պահող ֆետային արշաւեց եւ փախուստի 
մատնեց վեհերոտ թշնամին` քիւրտ Մազրիկ ցե-

ղախումբը, որ համարձակած էր անարգօրէն 
զէնք բարձրացնել ֆետայական խումբի մը դէմ, 

որ հեռացած էր Վան-Այգեստանէն եւ կ՛ուզէր 

ապաստան գտնել պարսկական հողին վրայ: 

25 Յուլիս 1897 – 2017: 

Հայ յեղափոխութեան պատմութեան մէջ իր 
ուրոյն տեղն ու դերը ունեցող արշաւանքի մը մա-

սին է խօսքը: 

Ուրոյն տեղ այն իմաստով, որ անիկա յեղա-
փոխական արարք մը ըլլալու առընթեր, նաեւ կը 

պարփակէ քաղաքական կեցուածքի եւ հաւաքա-
կան որոշումի յստակ դիմագիծ: 

Այլապէս ալ անոր եզակի դերը իր բովանդակ 
արժեհամակարգով չի սահմանափակուիր տըւ-

եալ թուականին մէջ, այլ անոր թողած ռազմա-

կան ազդեցութիւնն ու գաղափարական իմաստը, 
խորհուրդն ու թելադրականութիւնը կը շարունա-

կեն թեւածել հայոց աշխարհի տարածքին` հաս-
նելով արծուեբոյն Արցախ: 

Խանասորայ արշաւանքի 120-ամեակ: 

Եւ դեռ կը յիշե՛նք հպարտօրէն, առանց դոյզն 
երկմտանքի եւ ճակատաբաց, հակառակ այն 

դառն իրականութեան որ ցաւի ու արեան հեղեղի 
պատճառ դարձաւ այս արշաւանքը, երբ յետռազ-

մական յաջող գործողութեան, զազրաբարոյ թըշ-
նամին յարձակեցաւ բազում գիւղերու վրայ եւ 

ջարդի ենթարկեց հայ անզէն ժողովուրդը: 

Հապա արշաւանքէն քանի մը տարի առաջ 
(1895-6), նոյն ճակատագիրին զոհը չէ՞ր հայու-

թիւնը, երբ համիտեան ջարդարար մոլուցքին  ու 
թալանին ենթակայ եղաւ ամբողջ Արեւմտահա-

յաստանը: 

Միթէ նոյն ճակատագիրին զոհ պիտի չըլլա-
յի՞ն Վան-Այգեստանի գիւղերն ու ամբողջ հայու-

թիւնը, եթէ երբեք զէնք չբարձրացնէին եւ կռուէ-
ին խիզախօրէն: 

Ամբողջ շաբաթ մը Վանի հայութիւնը իր երեք 
կուսակցական միաւորներով եւ քաջարի ղեկա-

վարներով կրցաւ դէմ դնել բարբարոս յարձա-

կումներուն եւ կասեցնել թուրքին յառաջխաղաց-
քը: Անոնք` հայ յեղափոխականները, շնորհիւ 

իրենց միասնական կամքին ու հայաբոյր կեց-
ւածքին ցոյց տուին հզօր դիմադրականութիւն եւ 

փրկեցին  շրջանի ժողովուրդը: 

Սակայն, ինչպէս միշտ, մէկ կողմէ եւրոպա-
կան երկիրներու ստապատիր խոստումները եւ 

միւս կողմէ թուրքի ճնշումները պատճառ դար-
ձան հայ յեղափոխականներու (800 հոգի) հեռաց-

ման Վասպուրական աշխարհէն եւ անոնց դրացի 

երկիր մուտք գործելուն: 
Եւ ահա կը պատահէր անխուսափելին, թուրք 

կանոնաւոր բանակը կը հետապնդէ հայ յեղա-
փոխականները եւ կը փորձէ ամէն գնով բնա-

ջընջել զանոնք: Հակառակ քաջարի ֆետայիներու 
մղած անհաւասար մարտին եւ ուժեղ դիմադ-

րութեան, թուրք-քիւրտ բարբարոսութիւնը կը 

սեղմէ օղակը, եւ տղաքը կը կռուին մինչեւ վեր-
ջին շունչ: 

Այս մարտերու ընթացքին հայ յեղափոխութիւ-
նը կը կորսնցնէ իր հաւատաւոր ղեկավարներէն 

ընտրանի մը: Փաստօրէն, արմենական Աւետիս-

եան, հնչակեան Մարտիկ եւ դաշնակցական Պե-

տօ կը նահատակուին իրենց կորիւններուն հետ 

միասին եւ իրենց զուլալ արեամբ կ՛որոգեն հայ-
րենի հողը ու փառքը կը հիւսեն հայոց արդի 

յեղափոխութեան: 

Տղոց նահատակութիւնը ցնցիչ էր:  Բարբարոս 
թուրքն ու քիւրտը ապրեցան հրճուանքի պահեր, 

հայութիւնը բարոյալքուած էր, կը մնար մէկ ճառ` 
վրէժխնդրութիւն: 

Եւ ծնունդ կ՛առնէր Մազրիկ ցեղը պատժելու 

միտքը: Եւ ահա լոյսին կու գար հայ յեղափո-
խութեան լուսաւոր էջերուն վրայ իր եզակի դրոշ-

մը հաստատած Նիկոլ Դումանի մտայղացումը` 
կազմակերպել այնպիսի արշաւանք, հասցնել 

այնպիսի հարուած մը, որուն ուժգնութիւնը պի-
տի զգետնէր նոյնինքն ոճրագործը: 

Հայդուկապետ, ռազմագէտ, երկաթեայ կամքի 

տէր եւ անզուգական ֆետայի Նիկոլ Դումանի 
միտքը կ՛որդեգրուի դաշնակցական Ռայոնական 

ժողովին (1896-7) կողմէ, հակառակ առկայ 
բազում այլ տեսակէտներու եւ կեցուածքներու: 

     Արշաւանքի կազմակերպումը իր բոլոր 

մանրամասնութեամբ կը վստահուի հայդու-
կապետ Նիկոլ Դումանին: Ան տիւ եւ գիշեր 

կ՛աշխատի իր լրումին հասցնել ստանձնած 
գործը: Անսովոր տարողութեամբ աշխատան-

քի կը լծուի դաշնակցական Նիկոլ Դուման, եւ, 
ինչպէս միշտ, կը յաջողի կազմել աւելի քան 

250 հոգինոց արշաւախումբ մը, իր սպառա-

զինութեամբ եւ մարտական պատրաստուա-
ծութեամբ: 

     Արշաւանքին մաս կը կազմէին այնպիսի 
հերոսներ, որոնք ունէին վաստակ եւ հեղինա-

կութիւն: Ճիշդ է, որ արշաւանքին ղեկավա-

րութիւնը չվստահուեցաւ Նիկոլ Դումանի, այ-
դուհանդերձ, ան իբրեւ յիսնապետ իր մաս-

նակցութիւնը բերաւ եւ յաջողութեամբ պսա-
կեց իր սրբազան առաքելութիւնը: 

      Արաուլ լերան լանջին համախմբուած 

տղաները, կանուխ առաւօտուն տուին համա-
զարկի ազդանշանը եւ յարձակման անցան թըշ-

նամիին դէմ, որ կայք հաստատուած էր Խա-
նասորայ դաշտին վրայ: 

Հայ ֆետայիներու կողմէ արձակուած փամ-
փուշտի հեղեղը ահ ու սարսափի մատնեց մազ-

րիկ ցեղախումբը, որուն ցեղապետը` Շարաֆ բէ-

կը, կին ծպտուած, հազիւ թէ կրցաւ փախուստ 
տալ մարտադաշտէն: 

Վախկոտ քիւրտը վրիժառու տղոց համազար-
կին ուժգնութեան դիմաց ծունկի եկաւ, դարանա-

կալ մազրիկը հայ մարտունակ բազուկին, կամ-

քին, կորովին ու յանդգնութեան ականատես ըլ-
լալով` ուղղակի շշմեցաւ եւ վայնասուն փրցու-

ցած փախաւ կռուի դաշտէն: 
Հայութիւնը կեղեքող ու սպաննող զազիր 

քիւրտը անակնկալի եկած հասկցաւ, որ հայ ֆե-
տայիին արժանապատուութիւնը խոցող ամէն 

անհատ ու հաւաքականութիւնը ենթակայ է պա-

տիժի եւ ուժեղ հակազդեցութեան: 
Բարոյալքուած հայութիւնը վերագտաւ իր կո-

րովն ու ապրելու կամքը: Հայ երիտասարդու-
թիւնը կրկին մկրտուեցաւ արշաւանքի խորհուր-

դով եւ նետուեցաւ պայքարի դաշտ: 

Հզօր կամքի տէր Նիկոլ Դումանի մտածումն ու 
աշխատանքը իր բարերար ազդուութիւնը ունե-

ցաւ ամբողջ յեղափոխութեան վրայ: Անոր մար-
տականի ուսմունքին առընթեր նաեւ իր ճառա-

գայթող հաւատամքը փայլատակեց, երբ ան կոչ 

ուղղեց ֆետայիներուն` պատերազմի դաշտին 
վրայ խնայել մանուկի, կնոջ ու ծերունիի կեան-

քը. երբե՛ք, ձեռք չբարձրացնել անոնց վրայ: 
Ահա Խանասորեան հաւատամքի մեծութիւնը, 

դաշնակցական հայդուկապետի կամքին հզօրու-
թիւնը, թշնամիին դէմ անխնայ ըլլալու անոր 

ռազմական ուսմունքը: 

Երէկ ու այսօր նոյնն է խորհուրդը: Արցախի 
ազատագրական պայքարը վկայութիւնն է ըս-

ւածին, գրուածին ու պատգամին: 
Տէր մնանք Խանասորայ հաւատոյ հանգանա-

կին: 

21 յուլիս 2017 

Արշաւանք Մը, Որ Դպրոց Է Ամէն Բանէ Առաջ 

Համբիկ Պիլալեան 

 



Երեւանի մէջ կայացած 17 Յուլիս 2017-ի ՀՅԴ 

Բիւրոյի եւ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի մի-
ացեալ նիստէն բխած յայտարարութիւնը բազ-

մաթիւ ուշագրաւ կէտեր կը պարունակէ։ Յայտա-

րարութիւնը տեղադրուած է ARFD.am եւ դաշնակ-
ցական մամուլի այլ էջերու վրայ ու կարելի է 

ամբողջութիւնը կարդալ հոն։ 
Յօդուածի մը սահմաններու մէջ 

կարելի չէ սպառիչ վերլուծումը կա-
տարել հոն տեղ գտած կէտերուն եւ 

առաջադրանքներուն։ Սակայն կ’ար-

ժէ առանձնացնել քանի մը գաղա-
փարներ, որոնք շատ բան կը խտաց-

նեն իրենց մէջ։ 
Բայց նախքան այդ, պէտք է տես-

նենք, թէ ի՛նչ ՉԿԱ՛Յ այս յայտարա-

րութեան մէջ։ 
Հոն չկան երեմիական ողբեր, չկայ անէծք, 

չկան քուրջեր հագնելով գլխուն մոխիր ցանելու 
երեւոյթներ, չկայ հանրութեան մէջ վերջին տա-

րիներուն գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար 
սրսկուող եւ համատարած «սինիսիզմ»ի հասնող 

թերահաւատութիւն (որ իրականութեան մէջ կ’ա-

ռաջնորդէ անդամալուծումի, անյուսութեան), չը-
կայ պարտուողականութեան յանգող «ասի այս-

պէս եկեր է, այսպէս ալ կ’երթայ» աժան ամբո-
խավարութիւն, չկայ սեփական ծուլութիւնը ար-

դարացնելու միտող եւ խելամտութեան հակա-

դըրուող նոյնքան աժան քննադատութիւն (հա-
կառակ այն իրողութեան, որ լուրջ քննադա-

տութեան արժանի շատ բաներ կան մեր երկրին 
մէջ)։ Աւելորդ է ըսելը, որ յայտարարութեան մէջ 

չկան նաեւ լոզունգներ, կամ լոզունգային մօտե-

ցումներ, որոնք առհասարակ յատուկ են ընտ-
րական միջավայրին։ 

Ախտաճանաչումներու ժամանակը շատոնց 
անցեր է ու հիմա կարգը եկած է կացութիւնը 

դարմանելու, բարելաւելու նոր հանգրուանի մը։ 
Յայտարարութիւնը կ’արձանագրէ Հ.Յ. Դաշնակ-

ցութեան՝ ծրագրային֊գաղափարական ենթահո-

ղին վրայ մշակուած այն աշխատանքային մօտե-
ցումը, որ թէ՛ նախընտրական «փլաթֆորմով» եւ 

թէ՛ համախոհական կառավարութեան առաջնոր-
դած համաձայնագրին խարիսխը կը կազմէ։ 

Ըսուածին վրայ աւելցնենք, որ հայկական իրա-

կանութեան մէջ (Հայաստան թէ Սփիւռք) կայ 
մարդոց որոշ խաւ մը, որ կ’առաջնորդուի «ինչ-

քան վատ՝ այնքան լաւ» մտայնութեամբ։ Այս 
յայտարարութիւնը յուսախաբ պիտի ընէ նշեալ 

խաւը՝ մեր մատնանշած «չկայ»ներուն պատ-
ճառով…։ 

Այս յօդուածագրին համաձայն, հետեւեալ 

պարբերութիւնը կը խտացնէ մեր կեցուածքն ու 
տեսակէտը, թէ ի՞նչ են Հայաստանի մէջ մեր 

առաջնահերթութիւնները։  
Այսպէս. «Մեզի համար առաջնահերթ են Հա-

յաստանի ու Արցախի հանրապետութիւնների 

անվտանգութիւնը, բոլոր ուղղութիւններով կա-
յուն զարգացումը եւ երկրում սոցիալական (Ըն-

կերային. Վ.Բ.) արդարութիւնը։ Մեր համոզումն 
է, որ այս փոխկապակցուած եւ փոխլրացնող 

ռազմավարական ուղղութիւնները՝ Անվտանգու-

թիւն, Արդարութիւն, Զարգացում, ապահովելու 
են մեր երկրի ու հասարակութեան բնականոն 

զարգացումը, Հայաստանի ու հայութեան արժա-
նապատիւ տեղն ու դերը ազգերի ընտանիքում»։ 

Ապա անմիջապէս վերջ՝ «Կոալիցիայի մէջ ՀՅԴ 
մասնակցութիւնը կարեւոր նշանակութիւն ունի 

համակարգային եւ խորքային համալիր բարե-

փոխումներ իրականացնելու եւ վերոնշեալ ռազ-
մավարական ուղղութիւններով երկրի զարգաց-

ման համար»։ 
Տարբեր խօսքով, երկրի ներքին կացութիւնը 

շէնք֊շնորհք կարգի բերելը եւ ապահովութիւնը 

սերտօրէն առնչուած են իրարու. զանոնք կարելի 
չէ իրարմէ անջատաբար քննարկել ու լուծումներ 

առաջադրել։ Կարելի չէ կեդրոնանալ միմիայն 

արտաքին վտանգը դիմագրաւելու խնդրին վրայ. 
կարելի չէ կեդրոնանալ միայն ընկերային արդա-

րութեան ու տնտեսական զարգացման գաղա-

փարին վրայ, որովհետեւ թէ՛ ապահովութիւնը եւ 
թէ՛ ներքին կարգուսարքը արդարութեան ու 

տնտեսական բարգաւաճումի գաղա-
փարին վրայ խարսխելը ամբող-

ջութիւն են, իրարմէ անքակտելի են։ 
     Քիչ մը աւելի զարգացնելով այս 

գաղափարը՝ երբ կը բացակայի ար-

դարութիւնը (իր բոլոր մանրամաս-
նութիւններով), երբ քաղաքացին 

պետութեան հետ իր յարաբերու-
թիւններուն մէջ ինքզինք կը զգայ 

իբրեւ խորթ զաւակ, երբ ան կը 

զգայ, որ ինք չէ տէրը երկրին, հե-
տեւանքը միայն աղէտ կրնայ ըլլալ։ Արտա-

գաղթը դեռ միայն տեսանելի աղէտն է։ Ատոր կը 
յաջորդեն այլ աղէտներ եւս, որոնք կը սպառնան 

մեր երկրի ազգային ապահովութեան։ 
Արդարութիւն եւ օրէնքի գերիշխանութիւն 

հաստատելու իմաստով ալ, պատահական չէ, որ 

այս յայտարարութեան մէջ երկու անգամ կը 
խօսուի փտածութեան (կոռուպցիա) դէմ պայքա-

րի անհրաժեշտութեան, բայց մանաւանդ այդ 
նոյն պայքարը պետական կառոյցներով օժտելու 

գաղափարին մասին եւ որուն համար արդէն իսկ 

«հիմքերը ստեղծուած են», կ’ըսէ յայտարարու-
թիւնը։ 

Մէկ խօսքով, յայտարարութիւնը իր մէջ կը 
խտացնէ Հ.Յ. Դաշնակցութեան վերաբերումն ու 

պատկերացումները, որ ի՞նչ կը հասկնանք երբ 

կ’ըսենք «Զարգացում՝ առանց զիջելու»։ Իսկ երբ 
կը խօսուի «բնականոն զարգացում»ի մասին, 

ատիկա ժխտումն իսկ է միջազգային ելեւմտա-

կան շրջանակներու՝ տասնամեակներու հնու-

թիւն ունեցող «շոք թերափի»ի գործելակերպին, 
որ մեր երկրի վերանկախացման անմիջապէս յա-

ջորդած ամիսներուն աւեր գործեց ու աղէտ 

յառաջացուց։ 
Փակելէ առաջ՝ երկու կարեւոր կէտեր պէտք է 

նշենք։ 
Առաջին, այս յօդուածագրին համոզումով, յայ-

տարարութիւնը, իր ներքին տրամաբանութեամբ 

ու գաղափարական հիմնաւորումով, նաեւ արդի 
հայ քաղաքական մտածողութեան կարեւոր ուղ-

ղութիւնները խտացնող փաստաթուղթ է։ 
Երկրորդ, ընթերցողը կրնայ հարցնել, թէ հոն 

չկա՞ն շեշտադրումի խնդիրներ, չկա՞ն կէտեր, 
որոնք յաւելեալ յստակութեան կը կարօտին, 

կամ, մինչեւ իսկ, չկա՞ն միտքեր ու առաջադ-

րանքներ, որոնք պէտք է տեղ գտնէին հոն։ 
Յստակ է մեր պատասխանը. շա՛տ հաւա-

նաբար։ Դաշնակցութեան յայտարարութիւնները 
կամ կեցուածքները մարաց ու պարսից՝ քարի 

վրայ փորագրուած միտքեր չեն։ Մեր կանոնա-

գիրը կը ճշդէ այդ կեցուածքներն ու վարքագիծը 
քննելու վայրը։ Եւ այդ ճշգրտումները, յստա-

կացումները, շեշտադրումները կամ նոյնիսկ բա-
ցակայող առաջադրանքները կարելի է ամբող-

ջացնել ա՛յն քննարկումին ընթացքին, որուն 
պիտի առաջնորդէ այս յայտարարութիւնը՝ ՀՅԴ-ի 

յառաջիկայ Ընդհանուր ժողովին։ Դաշնակցու-

թեան պատմութեան մէջ նման նախընթացներ 
կան (օրինակ՝ Կովկասեան նախագիծը, 1905-ին, 

կամ 1924-ի 10-րդ Ընդհ. ժողովին նախորդած 
խորհրդաժողովին կողմէ մշակուած առաջադ-

րանքները, «անելիքները», Պուքրէշի մէջ)։ 

Եզրակացնենք. Հ.Յ. Դաշնակցութեան այս յայ-
տարարութիւնը կ’ընդգծէ այն փաստը, թէ ինչ-

քան շատ գործ կայ ընելիք Հայաստանի մէջ եւ 
թէ ինչպէ՞ս պէտք մօտենալ այդ խնդիրներու 

լուծման մեծ թղթածրարին։ Կարդացէք եւ պիտի 

համոզուիք։ 
20 Յուլիս 2017, Լոս Անճելըս 
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Երկար Ճամբու Մը Սկիզբն Ենք 
Վաչէ Բրուտեան 

Հայաստանի Հանրապետութեան հիմնադրու-
թեան 100-ամեակի յետհաշուարկը սկսած է եւ 

տակաւին պաշտօնական հայեցակարգ եւ տօնա-
կատարութիւններու, ձեռնարկներու ընդհանուր 

պատկերացում եւ թէկուզ համալրելի ցանկ չէ 
հրապարակուած: 

Յայտնին այն է, որ Հայաստանի Հանրապե-

տութեան հիմնադիր Արամ Մանուկեանին ար-
ձանը պիտի տեղադրուի Երեւանի կարեւորագոյն 

կեդրոններէն մէկուն մէջ եւ թէ Արամ Մանուկ-
եանի տունը իր ներկայ անմխիթար վիճակէն 

դուրս պիտի գայ ու յայտնուի պետութեան ու-

շադրութեան կեդրոնին: 
Ապահովաբար թէ՛ հայեցակարգը եւ թէ՛ տօ-

նակատարութեան հետ կապուած տարբեր բնոյ-
թի ձեռնարկները կը հրապարակուին եւ տեղի 

կ՛ունենան անպայման.խնդիրը ժամանակի հետ 

կապուած է եւ նման պատմակերտ իրադարձու-
թիւններու նշումի ընդհանուր ուղղութիւններն ու 

կազմակերպման ձեւաչափերու ճշդումները կը 
նախապատրաստուին թուականէն բաւական 

առաջ. տարիէ մը պակաս ժամանակ մնացած է 
այս առումով: 

Առաջնային այս խնդիրներուն մասին տակա-

ւին բազմաթիւ հրապարակումներ կ՛ըլլան ան-
պայման: Այժմ կեդրոնանանք, մասնակի բանա-

վէճի բնոյթ ստացած Արամ Մանուկեանի արձա-
նին յատկացուելիք տեղին շուրջ տարբեր մօտե-

ցումներու, արժեւորումներու երեւոյթներուն: 

Արամ Մանուկեանը անշուշտ գլխաւոր դարբ-
նիչն է, մեր գոյութեան կռիւի ճակատագրական 

փուլը ղեկավարած եւ ամբողջ հայ ժողովուրդի 
պատմութեան նորագոյն ժամանակաշրջանին 

հունաւորում տուած կեդրոնական դէմքը, Դաշ-

նակցութեան որոշած քաղաքական վարքագիծի 
գլխաւոր գործադրողը: 

Ըստ այնմ ալ նաեւ, այս առիթով անհրաժեշտ 
է, որ ստանայ իր արդար գնահատականը  թէ՛ 

պատմական, թէ՛ գաղափարական եւ թէ՛ առար-
կայական իմաստներով: 

Խնդիրը այս պարագային հայրենի ժողովուր-

դին կողմէ անհրաժեշտ ճանաչողութեան բացա-
կայութիւնն է Արամ Մանուկեանի արժէքին հան-

դէպ: Արձաններու տեղադրումը որքան պետա-
կան որոշումի մեկնակէտ ունենայ, այնքան նաեւ 

համաժողովրդային ընկալելիութիւն ամրագրած 

կ՛ըլլայ: Մանաւանդ երբ ամէնէն կեդրոնական 
տեղին կը վերաբերի հանրապետութեան  գլխա-

ւոր կերտիչի կիսանդրին տեղադրելու հար-ցը: 
Պետութենէն կ՛ակնկալուի անշուշտ, եւ արդա-

րօրէն, համարժէք կեդրոնական տեղը տրամադ-

րելու որոշումի կայացումը: Խնդիրը սուր կերպով 
կը վերաբերի երկրորդ ուղղութեան: 

Երբ չկայ համաժողովրդային ճանաչողակա-
նութիւնը, հետեւաբար նաեւ ընկալելիութիւնը, 

ուրեմն այդ պարագային այս անհրաժեշտու-
թեան ըմբռնելիութիւնը միատեսակ չ՛ըլլար, եւ 

հետեւաբար տեղի կու տայ տարատեսակ կար-

ծիքներու, մօտեցումներու: 
Կարելի է առարկել եւ ըսել, որ կեդրոնական 

տեղի յատկացումէն եւ արձանի տեղադրումէն 
տարիներ ու տասնամեակներ ետք, երբ կայանայ 

առաջադրուած ճանաչողականութիւնը, ժողո-

վուրդը կը գիտակցի, որ ճիշդ որոշում  էր Արամ 
Մանուկեանին ամէնէն կեդրոնական տեղը տրա-

մադրելու պետութեան քայլը: 

Ճանաչելիութիւն Ապահովելու  

Խնդիր Ունինք  
Շահան Գանտահարեան 
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Եթէ համեստանանք, ափրիկեցիէն սորվելիք 
ունինք: 

Հայը սովորութիւն ունի հպարտանալու իր 

մշակոյթով, նոյնիսկ երբ փարսախներով հեռու է 
նոյն այդ մշակոյթէն եւ անտարբեր: Ճիշդ է, որ 

ժառանգորդներն ենք մեր նախահայրերու մեզի 
կտակած մշակոյթին, բայց որքանո՞վ տէր ենք 

այդ մշակոյթին, կարծէք` ան սեփականութիւնը 
դարձած է փոքրամասնութեան մը, անով կը կեր-

տե՞նք մեր ինքնութիւնը, հոգեբարոյական դիմա-

գիծը: 
Ի՞նչ կը նշանակէ մշակոյթի ժառանգորդ ըլ-

լալ: 
Ի՞նչ բանի կը ծառայէ ժառանգորդը ըլլալ Նա-

րեկացիի, եթէ անոր շարունակողը չենք, եթէ կը 

խօսինք եւ կը գրենք օտար լեզուներով, ան պար-
զապէս գեղօր է, ինչպէս որ է գեղակազմ հատորի 

մը կողքը: 
Ի՞նչ կը նշանակէ Կոմիտասի ժառանգորդ 

ըլլալ, եթէ պիտի ապրինք կապկելով ասոր 
կամ անոր «նորոյթ» համարուող երգն ու երա-

ժշտութիւնը, «բիզնես» ընենք, սրահ լեցնենք, 

աղմկենք, ինքնութիւն խաթարենք եւ ըսենք, 
որ եղածը «մշակութային ձեռնարկ» է: 

Մշակոյթը շաբաթավերջի զուարճութիւն չէ, 
անոր դերը ամբոխ զուարճացնել չէ, ոչ ալ պա-

տասխան է` «երեկոն ո՞ւր անցընել» հարցու-

մին: 
Ինչո՞ւ օր մը մակերեսայինով զուարճացող 

եւ հասոյթի համար խմբուած ամբոխին, որուն 
անմշակութիւնը կը չարաշահուի հակամշա-

կոյթ նախաձեռնութիւններով, պիտի չխօսինք 

իր ինքնութեան, հարազատութեան, տարբեր 
ըլլալու իրաւունքին եւ զայն պաշտպանելու 

պարտքի մասին` փոխանակ հետեւելու ամբո-
խային տրամադրութիւններու, ակնկալութիւն-

ներու եւ տրամաբանութեան: Նման ընթացք, 
իր ինքնութիւնը կորսնցելու վտանգին ենթա-

կայ եւ ինք ալ պատմութեան բեմէն անհետա-

նալու սպառնալիքին տակ եղող ժողովուրդին 
չենք ըսեր, ֆրանսացի մեծ մտաւորական Անտրէ 

Մալրոյի բառերով, որ` «Մշակոյթը չի ժառան-
գըւիր, կը նուաճուի»: Այսինքն ան հասարակ 

սպառման ապրանք չէ, զոր կարելի ըլլայ կտա-

կել, վաճառել, փոխանակել (բողկ, լոլիկ, կօշիկ), 
որ կը պահանջէ գիտակից յանձնառութիւն: 

Ժողովուրդները երբեմն ընդոծին եւ ներիմա-
ցական հզօր բանաձեւումներ կու տան կեանքին, 

մարդկային յարաբերութիւններուն եւ տեսիլքնե-
րուն, առանց երկարապատում վերլուծումներու` 

կը նուաճեն ճշմարտութիւնը: Ռուսական առած 

մը կ’ըսէ, որ «Արտը չէ, որ կը սնուցանէ, այլ` 
մշակոյթը»: Այսինքն անով կը նուաճուի մարդե-

ղութիւնը, մարդը բնութեան անկամ եւ կոյր 
առարկան ըլլալէ կը դադրի, տարբերութիւնը 

կ’ապրի միօրինականացման եւ կապկումի դէմ: 

Այս ըմբռնումով պէտք է մօտենալ մշակոյթին, որ 
մարդ-արարածները սոսկ անասուններու բնազ-

դական խմբաւորումներ չեն կազմեր, անոնք ու-
նին ներքին շաղախ, յիշողութեամբ եւ արժէքնե-

րով շարունակութիւն կ’ըլլան: Ռուսական առածը 

խիստ ուշագրաւ վկայութիւն է ոգեկան արժէքի 
մասին` ընդդէմ նիւթապաշտութեան, որուն տը-

խուր արտադրութիւնն է անհատապաշտութիւնը: 
Մշակոյթը այն քուրան է, ուր կը կազմա-

ւորուին անհատականութիւնները, տարբերու-
թիւններու գիտակցութիւնը, այս նաեւ` հաւաքա-

կանութիւններու համար, որոնք ունենալով ինք-

նուրոյն մշակոյթ եւ նկարագիր, կը գոյացնեն ազ-
գերը: Մշակոյթը կեանքի ոճ է, աշխարհը տես-

նելու եւ իւրացնելու ներքին-արտաքին եղանակ 
մը: Այս գիտակցութիւնը նոյնիսկ եթէ բարդ 

վերլուծումներով չ’արտայայտուիր, միշտ առկայ 

եղած է մարդոց մէջ` պատումներով, առասպել-
ներով, մարդոց պատմութիւնը` նոյնիսկ առանց 

յատուկ անուններու: 
Ֆրետերիք Նիցչէ` գերմանացի իմաստասէրը 

յստակութեամբ բանաձեւած է ժողովուրդ-մշա-

կոյթ միութեան հարցը, երբ կ’ըսէ. «Մշակոյթը 
ամէն բանէ առաջ ոճի միութիւն մըն է, որ կ’ար-

տայայտուի ազգի մը բոլոր գործունէութիւննե-
րուն մէջ»: Այսինքն մշակոյթն է, որ ազգի միու-

թիւնը կը ստեղծէ, քանի որ ան պատկերացումն է 
դարերու ընթացքին կազմուած տեսիլքներու գու-

մարին, հաւատարմութիւններուն եւ սէրերուն: 

«Արեան կանչ»ը եւ նոյնիսկ «աշխարհագրու-
թիւն-հող»ը բաւարար չեն միութիւն ստեղծելու, 

քանի որ անհետացած մշակոյթ-ժողովուրդներու 
բնակած աշխարհներուն մէջ ծնած եւ զարգացած 

են նորեր, երբ անհետացած է մշակոյթի ինքնու-

թեամբ ապրող հաւաքականութիւնը: Այսինքն որ-
քան ազգեր կը տեւեն այնքան, որքան  կը մնան 

իրենց մշակոյթին մէջ, կը ժառանգեն եւ կը զար-
գացնեն: 

Ի հարկէ, մշակոյթը կը ժառանգուի, երբ ան կը 

նոյնանայ մեր ներքին աշխարհին հետ, կ’ընդու-
նի մեր հոգեխառնութիւնը եւ զայն կը դրոշմէ: 

Մշակոյթը քարացած յուշարձան չէ, մեզմէ դուրս 

չէ: Եթէ ան ապրում չըլլայ, զայն չտեսնենք մեր 
հոգիի աչքերով, անով չբաբախենք, կ’ըլլայ յան-

կերգ: Անհատի ինքնուրոյնութիւն կերտելու հա-
մար ան պէտք է անձնականացուի: Շատ լաւ գի-

տենք, որ բանաստեղծութիւն մը գեղանկար մը, 
քանդակ մը, նոյնիսկ բնական համայնապատկեր 

մը, նոյն ձեւով չեն ներկայանար մեզմէ իւրա-

քանչիւրին, նոյն ձեւով չեն խօսիր, նոյն ձեւով 
չենք տեսներ եւ չենք լսեր: Այս տարբերութիւնը 

կը բացատրուի մեր իւրաքանչիւրի ներաշխարհի 
տեսնելու եւ ըմբռնելու կարողութիւններով: 

Երբեմն ժողովրդական իմաստութիւնը շատ 

դիպուկ բնորոշումներ կ’ընէ: Պարզամիտ կամ 
մեր բարձրորակ համարուած քաղաքակրթութե-

նէն հեռու մնացած ժողովուրդներ այնքա՜ն գե-
ղեցկօրէն կը սահմանեն մարդոց, ընկերութեան 

եւ մշակոյթի սերտ կապը: Զիս մտածելու մղած է 

ափրիկեան ժողովրդական առած մը, որ կ’ըսէ, 
թէ` «Առանց մշակոյթի մարդը կը նմանի վագե-

րաձիի մը (zèbre), որ իր վրայ գիծեր չունի»: Այս 
առածը եթէ փոխադրենք մարդուն վրայ, ի՞նչ կը 

ստացուի… Ափրիկեան իմաստութենէն սորվելիք 
ունինք մենք մեզ դատելու եւ իրատեսութեամբ 

գնահատելու համար: Առանց իր քամակի գծագ-

րութիւններուն` վագերացին այլ անասուն կ’ըլ-
լայ: 

Այս հպանցիկ նշումներէն կը բխին մեզի 
համար էական հարցում մը եւ խնդիրներ: 

Ինչպէ՞ս պիտի հասնինք դարավերջ, ի՞նչ դի-
մագիծով եւ որպէս ի՞նչ(եր): 

Ի՞նչ պէտք է ընել եւ չենք ըներ (չենք ըրած) 

մեր մշակոյթով սնանելու համար: 
Հայ ազգ եւ հայ մշակոյթ կրնա՞ն տեւել այլա-

զան մշակոյթներու մէջ: 
Ինչպէ՞ս կարելի է սեփական եւ ինքնուրոյն 

մշակոյթը պահել մեծ համարուած մշակոյթներու 
հալոցին մէջ, որ այժմ հրդեհուած է համաշխար-
հայնացումով: 

Դարավերջին ի՞նչ պիտի ըլլայ հասարակ յայ-

տարարը, որ կրնայ զօդել տեւաբար աճող եւ 

բազմապատկուող սփիւռք(ներ)ը, համրանքով եւ 
տնտեսութեամբ վերականգնումի կարիք ունեցող 

աշխարհագրական Հայաստանները: Սպանախօս 
եւ արաբախօս, անգլիախօս եւ ռուսախօս հա-

մայնքները ինչպէ՞ս նոյն մտածողութեամբ եւ 
արժէքներով պիտի հաղորդակցին: «Ծագումով 

հայ» ըլլալ ի՞նչ պիտի նշանակէ մէկուն կամ միւ-

սին համար: Քանի մերուին իրենց բնակութեան-
քաղաքացիական շրջանակին, անոնք պիտի հե-

ռանան իրարմէ, հուսկ` օտարանալու համար: 
Երբ գաղթականութիւնները սփիւռք չէին, կը 

սպասէին իրաւունքի վերահաստատումը եւ վե-

րադարձը իրենց տուները` իրենց հողին վրայ, 
իրենք զիրենք չէին տեսներ նոր քաղաքացիու-

թիւններու մէջ: Այդ պայմաններուն մէջ դպրոց-
ները, հայրենակցական եւ բարեսիրական միու-

թիւնները, կուսակցութիւնները գաղթականու-
թիւնները կը պահէին որպէս ազգի հատուած: 

Այսօր սփիւռք դարձած հին եւ նոր գաղթակա-

նութիւնները, բախտաւոր պարագային, կ’ապ-
րին եւ կը ներկայանան հայրենակցական միու-

թիւններու պատկերով: Տոկալու եւ տեւելու հա-
մար ազգային մշակոյթը, իր բոլոր ստորոգե-

լիներով, չենք յաջողած դարձնել զանգուածի 

սեփականութիւն, ան հետզհետէ քիչ մը աւելի 
սեղմուած է նեղցող շրջանակի մէջ: Այսօր կըր-

նա՞նք մշակել եւ իրականացնել ազգային 
մշակոյթի զանգուածին կողմէ իւրացման քա-

ղաքականութիւն մը: Անկարելի չէ, եթէ մեր 

կազմակերպական ճիգին եւ նիւթական հնա-
րաւորութիւններուն թիրախները ընտրուին հե-

ռանկար իրականացնելու համար, առանց բա-
ւարարուելու «թուքով կպցրած» միջոցներով: 

     Միաժամանակ պարզ պէտք է ըլլայ, որ հայ 
ազգ եւ հայ մշակոյթ չեն կրնար յաւերժանալ 

օտար մշակոյթներու մէջ` առանց իրենց որպէս 

պատուանդան ունենալու հայրենիքը: Բաղդա-
տեցէ՛ք հայրենահանուած գաղթականութեան եւ 

ներկայի սփիւռք(ներ)ի մշակութային այլազա-
նութեամբ յատկանշուող պատկերները: 

Դեռ ոչ շատ հեռու անցեալին երկիրներ, ազ-

գեր եւ մշակոյթներ համեմատաբար փակ էին, 
կրնային իրենք զիրենք պաշտապանել մշակու-

թային նախայարձակումներու դէմ: Ներկայիս 
պատնէշները քանդուած են: Գաղթականութիւն-

ները զանգուածային են եւ սահմաններ չեն 
ճանչնար, հետեւանքը այն է, որ` «մեծերը կը 

խեղդեն փոքրերը»: Ի հարկէ դիմադրութիւնը կա-

րելի է կազմակերպել, ան կրնայ մասամբ յաջողիլ 
սեղմ շրջանակներու մէջ: Բայց լաւագոյն դիմադ-

րութիւնը համախմբուածութիւնն է, ոչ թէ` Քամ-
չաթքա կամ Հրեշտակներու քաղաքը, այլ` մեր 

ինքնութեամբ եւ պատմութեամբ խօսող հողին 

վրայ: 
Հզօր կամք, վստահութիւն ներշնչող հեղինա-

կութիւն եւ մեր ժամանակները յատկանշող մե-
ծագոյն գիւտը հանդիսացող կազմակերպութիւն 

պէտք են: Շաբաթավերջի մասնակի եւ տնավարի 

թափահարումները տեղ չեն հասցներ: 
Եթէ կացութեան գիտակցողները հրապարակ 

գան զանգուածը լուսաբանելով եւ անոնց հետ 
պահանջելով, կը վերականգնի հայրենիքը, կը 

յաջողի համախմբուածութիւնը` հայրենատիրու-
թեան ռազմավարութեամբ: 

Ապա թէ ոչ, ցուցադրական գինովութիւններէն 

անդին, պէտք է յիշել ափրիկեցի անանուն իմաս-
տունը, ըստ որուն` «Առանց մշակոյթի մարդը կը 
նմանի վագերաձիի, որ իր վրայ գիծեր չունի»… 
 
4 Յուլիս 2017,Պուրճ-Համուտ, Լիբանան 
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Մշակոյթը Եւ Մենք 

Առանց Մշակոյթի Մարդը Կը Նմանի Վագերաձիի,  

Որ Իր Վրայ Գիծեր Չունի  

(Ափրիկեան Առած) Յակոբ Պալեան 
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Վստահ եմ, որ ցարդ շատեր արտայայտուած 
են «Աւրորա» մրցանակի մասին եւ գովաբանած 

անոր պատգամն ու գործունէութիւնները` իրենց 
մանրամասնութիւններով, յոյսով եմ, որ մրցա-

նակը իրեն համապատասխան արժեւորումը 
գտած է նաեւ միջազգային ատեաններու մէջ: 

Օրեր առաջ, պատահմամբ, Եու-թիուպի վրայ 

դիտեցի «Աւրորա»ի երկրորդ` 2017-ի մրցանա-
կաբաշխութեան ամբողջ արարողութիւնը: Հե-

տաքրքրութեամբ կը դիտէի, երբ շատ չանցած` 
նկատեցի, որ բազմաթիւ հռչակաւոր հիւրեր կը 

գլխաւորէին Հայաստանի նախագահն ու Ամե-

նայն Հայոց վեհափառը, եւ քանի որ տեղեակ չէի 

«Աւրորա»ի առաջին մրցանակաբաշխութենէն, 

աւելի ճիշդ` մրցանակի էութենէն, ես ինծի զար-
մանքով հարց կու տայի, թէ այս ի՞նչ մրցանակ է, 

որ անոր բաշխման հանդիսութիւնը կը կատար-
ւի այսքա՛ն պատկառելի հիւրերու ներկայու-

թեամբ, ինչպիսին են Հայաստանի նախագահ 
Սերժ Սարգսեանն ու Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց 

կաթողիկոսը, նախարարներ, մտաւորականներ, 

հայ եւ օտար համաշխարհային բազմաթիւ հան-
րայայտ դէմքեր: 

Հետզհետէ, շնորհիւ հանդիսութեան խօսնակի 
հեզասահ անգլերէն լեզուով ունեցած սքանչելի 

արտայայտութիւններուն, ճանչցայ նոյնինքն 

«Աւրորա» մրցանակի հերոսուհին` Ցեղասպա-
նութենէն վերապրած հայ աղջնակը, ընկալեցի 

մրցանակին էութիւնը, ծանօթացայ մրցանակի 
ետին կանգնած անձնաւորութիւններուն եւ կազ-

մակերպութիւններուն, տեղեկացայ անոնց հե-
տագայ ծրագիրներուն մասին, գիտցայ, թէ ո՛վ է 

այս տարուան մրցանակակիրը, գիտցայ նաեւ, թէ 

ովքե՛ր էին մրցանակին այս տարուան միջազ-
գային թեկնածուները, ո՞ր երկիրներու եւ ի՞նչ 

մարդասիրական բնագաւառներու մէջ կը գործեն 
անոնք: 

Դիտելով մրցանակաբաշխութեան նկարահա-

նումը, կ՛ըմբոշխնէի կատարուած հանդիսութեան 
մթնոլորտը իր ամբողջական մանրամասնութիւն-

ներով` սկսած սրահի կոկիկ ու գեղեցիկ յարդա-
րանքէն, որ չէր զիջեր «Օսքար»ի հանդիսասրահ-

ներուն: Աւելի՛ն. հանդիսութիւնը իր ամբողջու-

թեան մէջ պատկառելի ելոյթներով, պատրաս-
տըւածութեամբ, սրահով եւ տիրող մթնոլորտով 

չէր զիջեր նոյնիսկ Նոպէլեան մրցանակաբաշ-
խութեան հանդիսութիւններուն: 

Առաջին վայրկեաններուն ինծի համար դըժ-
ւար եղաւ հաւատալ, որ դէմ առ դէմ կը գտնուիմ, 

բանիւ եւ գործով, զուտ հայկական ձեռնարկի մը, 

հանդիսութիւնը լրիւ կ՛ընթանար կատարեալ 
անգլերէն լեզուով, անհաւատալի էր խորհիլ, թէ 

այս ձեռնարկին տնօրէններն ու անձնակազմը 
հայեր էին: Բախտաւորութիւնն այն էր, որ այս 

հրաշալի միջոցառումը իր ամբողջ տեւողու-

թեան` երեք ժամ անընդհատ, շարունակուեցաւ 
նոյն գեղեցկութեամբ` վարկեան առ վայրկեան 

աւելի եւս զարգանալով ու կատարելագործըւե-
լով, ու զիս ամբողջ ելոյթի ընթացքին պահելով 

անսահման հիացմունքի մէջ: 
Մրցանակին ստեղծագործ, փառապանծ գա-

ղափարը հրաշալի էր: Հանդիսութեան աւարտին, 

երբ հիմնադիրները խօսք առին եւ պարզեցին 
մրցանակի հիմնադրման դրդապատճառները, 

խօսեցան ապագայի իրենց ծրագիրներուն մա-
սին, ինծի համար յայտնի դարձաւ, որ, եւ ասիկա 

ուրախութեանս մեծագոյն բաժինն է, հիմնա-

դիրները սրտանց կը գործեն, անոնք համոզուած 
են իրենց առաքելութեան, յանձնառու եւ գիտա-

կից են իրենց յառաջիկայ նպատակներուն եւ 
ծրագիրներուն նկատմամբ: Անոնք կը խօսէին 

անթերի անգլերէնով, իմաստալից բառեր գործա-

ծելով եւ համապատասխան արտայայտութիւն-
ներով: Կը շնորհաւորեմ զիրենք` իրենց ունեցած 

սքանչելի ելոյթին համար: 
Թէ ասկէ լաւ ծրագիր կրնա՞յ ըլլալ հայ 

ազգին վարկը բարձրացնող եւ անոր Դատին 
ծանօթացման ծառայող: Կը կասկածիմ, թէ 

բազմաթիւ ըլլան անոնք, այսպիսի կարեւո-

րագոյն միջոցառումներ հազուագիւտ են եւ 
մատներու վրայ կը համրուին: Այս մրցա-

նակն ու այս հանդիսութիւնը իբրեւ սկիզբ 
լաւ օրինակ պէտք է ծառայեն` իրենց էու-

թեամբ, նպատակով, գործելակերպով եւ ի-

րականացման եղանակներով: 
Հանդէսին յայտագիրը ընթացաւ բացար-

ձակ ճշտութեամբ եւ հերթականութեամբ` 
առանց լեզուական սխալներու, բոլոր խօ-

սողները իրենց դերերը կատարեցին ճշգը-

րիտ եւ անթերի` դասը լաւ սորված աշակերտնե-

րու նման: Հանդիսավարը` այդ հոյակապ անձ-
նաւորութիւնը, հանդիսութեան ամբողջ տեւողու-

թեան այնքա՜ն գեղեցկօրէն կատարեց իր դերը` 
մէկ առ մէկ նշելով խնդրոյ առարկայ անձերուն 

անունները, անոնց ապրած երկիրները, իւրա-

քանչիւրին կեանքէն եւ կատարած աշխատան-
քէն առնուած դրուագներ, հարազատօրէն հնչե-

լով նոյնիսկ ափրիկեան չլսուած անունները: Ան 
լաւապէս նախապատրաստուած էր, թէեւ նոյն-

քան հեզասահ կ՛արտայայտէր յանպատրաստից 
խօսքերը, կը կատարէր տեղին մէջբերումներ: 

Անոր ելոյթի պահուն անձամբ զգացի հպարտ 

հայ` ճիշդ հաղորդութեան արարողութեան մաս-
նակիցի մը պէս: 

Հանդիսութեան բեմագրութիւնը, խօսակցու-
թիւնը, լուսաւորութիւնը, երաժշտական ձեւաւո-

րումը եւ թեքնիք միւս հարցերը պատրաստուած 

եւ ներկայացուած էին կատարեալ կերպով, գրե-
թէ անթերի: 

«Աւրորա» մրցանակը իր ամբողջութեամբ 
հպարտութիւն առթող երեւոյթ է համայն հայու-

թեան եւ Հայաստանին: Անոր հիմնադրութեան 
արմատական դրդապատճառները ազնիւ են ու 

վեհանձն: Անոր նպատակը բարի է ու օգտակար 

ո՛չ միայն մեր ազգին ու հայրենիքին, այլ նաեւ` 
ողջ քաղաքակիրթ մարդկութեան համար: 

Մրցանակին տուչութեան եղանակն ու ձեւը` 
հանդիսութիւնը ակնառու էր ու հաճելի: Ներկայ 

գտնուող պաշտօնական եւ անպաշտօն հիւրերը 

հանդիսութիւնը օժտեցին յարգալիր արարողու-
թեամբ` անոր տալով պատկառելի հանգամանք: 

Պիտի փափաքէի, որ աւելի շատ կարեւորութիւն 
տրուէր օտար, համաշխարհային ներկայութեան, 

ներկայ գտնուէին համաշխարհային ազդեցիկ 

լրատուական միջոցներն ու պատկերասփիւռի 
կայանները, ինչպիսիք են` «Պի. Պի. Սի.»ի, «Սի. 

Էն. Էն.»ը, «Ժազիրա»ն, որպէսզի այս մրցանա-
կաբաշխութիւնը դառնար համայն աշխարհի 

ուշադրութեան կեդրոն, աւելի լայնատարած կեր-
պով մեկնաբանուէր ու ներկայացուէր մեր մրցա-

նակը` իր ամբողջ էութեամբ եւ արժէքով, որպէս-

զի համայն մարդկութիւնը տեսնէր եւ իմանար, 
որ այս փոքր ազգի հոգին օժտուած է մարդասի-

րական վեհանձնութեամբ եւ քաղաքակրթու-
թեամբ: Այս մրցանակը կրնայ առաջնորդել 

մարդկութիւնը այն արահետով, որուն մէջէն ան 

կը ծանօթանայ հայ ազգի մշակոյթի եւ արուես-
տի վիթխարի պաշարներուն, որուն շնորհիւ` 

աւելի դիւրութեամբ մեզ կը ճանչնայ որպէս իրա-
ւացի Դատի տէր ազգ, որպէս արդար իրաւատէր:  

Ճիշդ ու դիպուկ քարոզչութիւնը  այսօր աւելի 
մեծ յաղթանակներ կրնայ նուաճել, քան` դիւա-

նագիտութիւնը կամ քաղաքականութիւնը, այս-

պիսի մրցանակ երբեմն աւելի մեծ դեր կը խա-
ղայ, քան` ռազմական օդանաւ մը կամ գերար-

դիական հրասայլ մը: Մէկ խօսքով` «Աւրորա» 
մրցանակաբաշխութիւնը կրնայ ազդու զէնք 

դառնալ մեր ձեռքին` ամբողջացնելով մեր դիւա-

նագիտական եւ սպառազինութեան պաշարները: 
Այս մրցանակին շնորհիւ` աշխարհը պիտի 

համոզուի, որ հայերը իրապէս քաղաքակիրթ 
ժողովուրդ են, ինչպէս որ կ՛ըսուի: 

Շատ պիտի փափաքէի այսպիսի փառահեղ 

ձեռնարկի մը ներկայ գտնուիլ եւ ապրիլ անոր 
հոգեպարար պերճութիւնը: 

Քուէյթ 

«Աւրորա»ն՝ Այդ Հրաշալի Մրցանակը 

Կիրակոս Գույումճեան 

«Աւրորա»ի Մրցանակակիրները          

Հիմա սակայն, մինչեւ 100-ամեակ հեռու ենք 
համաժողովրդային ճանաչողականութիւն ապա-

հովելու առաջադրանքի իրականացումէն: Այս 

ուղղութեամբ աշխատանք կար կատարելիք, որ 
չէ եղած: Այս ուղղութեամբ աշխատանք կայ կա-

տարելիք, որ կը թուի, թէ անհրաժեշտ տարողու-
թեամբ չի կատարուիր նաեւ այսօր: 

Առաջադրանքը մէկ կողմէ Դաշնակցութենէն 
կ՛ակնկալուի, միւս կողմէ նաեւ եւ հիմնականին 

մէջ պետութենէն, տրուած ըլլալով թէ՛ մայիս-

եան յաղթանակներու, թէ՛ հանրապետութեան 
կերտումի համահայկական, համապետա-

կան  տարողութիւնն ու նշանակութիւնը: 
Այս առաջադրանքը  անշուշտ չի վերաբերիր 

միայն Արամ Մանուկեանին: Հանրապետութեան 

շատ ու շատ կերտիչներ այո՛, ունին ճանաչելի 
դառնալու խնդիր: Այս ճանաչելիութեան ապա-

հովումը պետութեան խնդիրն է ու անյետաձգելի 
հրամայականը: 

Այս բոլոր հանգամանքները նկատի ունենա-

լով` 100-ամեակի նշումներու ընդհանուր պետա-
կան հայեցակարգի մշակումը, անոնց քաղաքա-

կան նշաձողի աստիճանաչափերու ճշդումը եւ` 
համայն հայութիւնը համակարգումի ձեւաչափե-

րով ներգրաւելը գուցէ աւելի առաջնային են, 
քան Արամ Մանուկեանի արձանին յաւելեալ 

կեդրոնական տեղ տրամադրելու այլապէս կա-

րեւոր խնդիրը: 
100-ամեակի հայեցակարգային, քաղաքա-

կան, եւ գործելաձեւային հիմնադրոյթները ցարդ 
չեն երեւնար: Երեւցածը արձանի վայրի ճշդումի 

առիթով տարբեր տեսակէտներն են: Եւ ճիշդ չէ, 

որ միայն Դաշնակցութիւնը կանգնած ըլլայ 
նման պահանջի ետին: 

Արամի արձան դնելը կարեւոր է, սակայն ոչ 
պակաս չափով կարեւոր է նաեւ ծրագիրի խըն-

դիրը: Ճանաչելիութեան խնդիրը պետութեան 
ճշդելի հայեցակարգին առաջնային կէտերէն 

պէտք է ըլլայ: Այդպէս ալ կ՛ըլլայ ապահովաբար: 

Արամ Մանուկեանի արձանի հասցէէն կախեալ 
չէ հայ ազգի շարունակականութիւնը ապա-

հոված  ամէնէն աւելի դերակատար ուժին եւ ա-
նոր կողմէ ճակատագրորոշ կարեւորագոյն փուլը 

կերտած գործիչին պատմական արժեւորումը: 

100-ամեակին եւ անկէ ետք երկար ժամանա-
կի վրայ ճանաչելիութիւն ապահովելու խնդիր 

ունինք ազգովին: 

Շար. Էջ 12-էն   ... 

Մարգարիտէ Պարանկիցէ 
2016 

Տոքթ. Թոմ Կատենա 
2017 

 



Երեւի հայ «ըլլալու» եւ «մնալու» հրամայա-

կանը քիչ մը ամէն տեղ ինքզինք զգալի կը դարձ-
նէ աշխարհի ամբողջ տարածքին: Աւստրալիոյ 

Սիտնի քաղաքը բացառութիւն պիտի չկազմէ: 

Եթէ քաղաքին գեղեցկութիւնը կը զգլխէ ու 
կ՛անցնի ամէն երեւակայութիւն, կը սքանչանաս 

եւ երեւի քիչ մըն ալ կը «նախանձիս» այն բոլո-
րին, որոնք կ՛ապրին այդ գեղեցկութեան մէջ, 

բայց այդ քաղաքին մէջ առկայ է նաեւ հայկա-
կան գեղեցկութիւնը: Եւ իմ աշխատանքային ու 

ասպարէզային կեանքիս եւ անոր ամբողջ միջազ-

գային պարունակին ընդմէջէն անկարելի է, որ 
ազգայինը, հայկականը չփնտռեմ, չգտնեմ ու 

չտեսնեմ… Բայց նաեւ չհպարտանամ անոր` հայ-
կականին գեղեցկութեամբ: Եթէ ասիկա ինքնու-

թեան կանչ է, բայց նաեւ մշակութային հիմք մըն 

է, առանց որուն` պիտի պարպուի իմ եւ ոեւէ 
մարդու ներաշխարհը: 

Սիտնի, Աւստրալիա, Յունիս-Յուլիս 2017: Եթէ 
կը մասնակցիմ միջազգային մեր կազմակերպու-

թեան աշխատանքային մէկ համագումարին, ուր 

աւելի քան հարիւր երկիրներէ եկած էին մօտա-
ւորապէս 220 ներկայացուցիչներ, բայց նաեւ մէկ-

մէկ կ՛ուզեմ քակել հայկական իրականութիւնը` 
հանդիպելով հայուն` հեռաւոր (գէթ` ինծի հա-

մար) Աւստրալիոյ մէջ: Ոչ հայ գործակիցներս 
վարժուած են իմ այս սովորութեանս: «Քանի՞ 

հայու հանդիպեցար այս անգամ», կը հարցնեն 

ինծի` առանց ուշացնելու իրենց դիպուկ սրամիտ 
կատակը: 

Հայկազուն եպս. Նաճարեանին հետ ծանօթու-
թիւն ունիմ այն օրէն, երբ 1990-ական թուական-

ներէն սկսեալ յաճախակիօրէն կ՛այցելէի Էջմիա-

ծին, ուր կը փորձէինք հիմը դնել աստուածա-
շընչային ընկերութեան մեր գրասենեակին: Հա-

լէպ ծնած, Պէյրութ մեծցած ու տակաւին բազմա-
թիւ երկիրներու մէջ ապրած` ան իր հոգեւոր-եկե-

ղեցական առաջնորդութեան ընդմէջէն միշտ ալ 

եղած է հաստատ` իր ինքնութեան եւ կոչումին: 
«Չեմ գիտեր` ո՛ր երկրին հետ առնչել իմ կեան-

քըս», իրեն յատուկ կատակ-տրամադրութեամբ 
մը սրբազանը իր առաքելութեան կեանքին ճամ-

բան կը ներկայացնէր: Բայց սրբազանին համար 
Քրիստոսի եւ Հայ եկեղեցւոյ ծառայութիւնը ամէն 

բանէ վեր է, եւ ան այսօր իր կարեւոր ներդրումը 

կը բերէ Հայ եկեղեցւոյ առաջնորդութեան մէջ` 
Աւստրալիոյ հայկական գաղութին համար: 

Նշան Պասմաճեանը դիւանապետն է: Ծանօ-
թութիւնս իրեն հետ կը սկսի Տուպայէն: Իր մէջ 

տեսած եմ հայ մարդուն տոկուն նկարագիրը, որ 

իր մէջ սրսկուած է Քեսապէն` իր ծննդավայրէն: 
«Կուսակցական պատկանելիութիւնս եւ անոր 

սկզբունքները դարձուցի կեանքի ձեւ», կ՛ըսէ 

Նշան: «Եւ քրիստոնէութիւնը ծառայութեան եւ 
սիրոյ սկզբունքներուն լաւագոյն վարդապետու-

թիւնն է, իսկ Հայաստանեայց առաքելական եկե-

ղեցին` այդ սկզբունքներուն կիրարկման գործե-
լադաշտը», կ՛աւելցնէ ան: Այս բոլորին համադ-

րումով` Նշանը «երջանիկ» հայն է, որ հեռաւոր 
Աւստրալիոյ մէջ կը շարունակէ իր ազգային 

կեանքը: 
Վերապատուելի Գրիգոր Եումուշաքեանի հետ 

եղած ենք դասընկերներ եւ գործակիցներ` Պէյ-

րութի օրերէն, եւ ան այսօր Սիտնիի Միացեալ 
աւետարանական եկեղեցւոյ հովուական ծառա-

յութեան մէջ է: Եթէ տեղական եկեղեցւոյ մէջ է 
ան, բայց հայկականը միշտ ալ ցայտուն է իր 

կեանքին մէջ: Վերապատուելի Եումուշաքեան 

մեծ աշխատանք տարաւ, որպէսզի Հայոց ցեղաս-
պանութիւնը ընդունուի Աւստրալիոյ Միացեալ ա-

ւետարանական եկեղեցւոյ կողմէ, որ կը նկատուի 
երկրին երրորդ մեծագոյն եկեղեցական-կրօ-

նական համայնքը: 
Տոքթ. Յարութիւն Ճէպէճեան հոգեբուժ է: 

Աղեքսանդրիայէն գաղթած է Սիտնի: Ընտանե-

կան հարազատներ ենք, եւ անոր առաջին ան-
գամ կը ծանօթանայի եւ կը հանդիպէի… Սիտնիի 

մէջ: Մեր երկուքին մեծ ծնողները Այնթապէն 
տեղահանուած են: Իր ընտանիքը հասած է 

Եգիպտոս, իսկ իմ պարագաներս` Հալէպ-Պէյ-

րութ: Ընտանեկան-ազգականական մեր կապը 
պիտի հաստատուէր Աւստրալիոյ մէջ: Եւ ինչպէ՞ս 

չապրիլ Ցեղասպանութեան ահաւորութիւնը այն 
իմաստով, որ հայ ընտանիքներ ոչ միայն նահա-

տակուեցան, այլ նաեւ անջատուեցան… Եւ «զըր-

կըւեցան» իրարու հետ ըլլալու եւ միասին ապ-
րելու տեսլականէն… Բայց այս (չ)ապրոած կեան-

քերուն եւ անոնց «կորսուած» ու «կարօտի» հա-
ղորդակցութեան օրերուն պահանջատիրութիւնը 

ինչպէ՞ս պիտի ըլլայ: 
Էտի Տեմիրճեան ծնած է Սիտնի: Ան տնօրէնն 

է Համազգայինի Արշակ եւ Սոֆի Գոլստըն հայ-

կական վարժարանին: Գեղեցիկ անտառներով 
շրջապատուած եւ դպրոցական շէնքի բոլոր ար-

դիական յարմարութիւններով օժտուած այս վար-
ժարանը հայեցի դաստիարակութիւն կը ջամբէ 

աւելի քան 320 աշակերտներու: Եթէ եղած է 

ժամանակ, որ աշակերտներուն թիւը նուազած է, 
բայց այսօր արդէն սկսած է կամաց-կամաց աւել-

նալ: «Ամէն աշխատանք եւ կարելիութիւն կը 
ստեղծենք, որպէսզի հայ ընտանիքներ իրենց 

զաւակները հայկական վարժարան ուղարկեն», 
Էտին է խօսողը: 

Եւ նայելով դպրոցին, արդիական շրջափա-

կին, կարելիութիւններուն, հանդարտ մթնոլոր-
տին եւ կրթական մակարդակին` հարց տուի. 

«Ինչո՞ւ հայ ծնողները իրենց զաւակները հայկա-
կան դպրոց չղրկեն»: 

Մանուկ Տեմիրճեան Պէյրութի տղան է: Ան 

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միու-
թեան Ալեքսանտր դպրոցի տնօրէնն է: 41 աշա-

կերտներով փոքր «գումարտակ»-ով մը Մանուկը 
կը պայքարի դպրոցը պահելու… «Մեր միութեան 

կեդրոնական ղեկավարութիւնը ուզեց դպրոցը 

փակել տնտեսական պատճառներով»,  ըսաւ Մա-
նուկ` աւելցնելով. «Շատ զօրաւոր կերպով դէմ 

կեցանք»: Եւ զարմանալի չէ… Մանուկը ապրած է 
Լիբանանի պատերազմը եւ անոր արհաւիրքը: 

«Թրծուած» է կեանքի դժուար պայմաններուն 
դէմ պայքարելու եւ մարտնչելու ոգիով: «Վերջա-

պէս համաձայնեցանք, որ մեր ղեկավարութիւնը 

տնտեսական օժանդակութիւնը պիտի կասեցնէ, 
եւ մենք մեր գլխուն ճարին պիտի նայինք», եզ-

րափակեց Մանուկ: Իսկ «գլխուն ճարին» նայի՞-
լը… Մանուկ դիմած է պետական օժանդակու-

թեան, եւ այսօր դպրոցը կը ստանայ նպաստ եւ 

կը շարունակէ իր հայակերտումի առաքելու-
թիւնը: 

Եւ հարց պիտի տալ: Ի՞նչն է սփիւռքեան մեր 

հայկական իրականութեան մեծագոյն եւ կարե-
ւոր հիմնահարցը: Եթէ «հայապահպանումն» է եւ 

անոր հետ` «պահանջատիրութիւնը», բայց այս 

սրբազան առաքելութիւնները ի՞նչ նժարի վրայ 
պիտի դրուին: Նիւթական պարտաւորութի՞ւնը, 

թէ՞ հայկական ամբողջական մշակոյթի ապահո-
վութիւնը եւ շարունակականութիւնը: Ու տակա-

ւին, պէտք չէ՞ մտածել չորրորդ հայ սերունդին 

մասին, որ կը մեծնայ… Հապա՞ հինգերորդը… հայ 
մատղաշ մանուկներու սերունդը: Կարելի՞ է այս 

սերունդներու հայ «մեծնալու» հոլովոյթը սակար-
կութեան դնել: 

Այս իմաստով իւրաքանչիւր հայկական հան-
դիպում օղակ մըն էր` տեսնելու հայկական 

կեանքի մեծ խճանկարը Սիտնիի մէջ: Վարուժան 

Իսկենտերեան կու գայ Երուսաղէմէն, ան Արցա-
խի Հանրապետութեան նախկին ներկայացու-

ցիչն է Աւստրալիոյ մէջ: Գայլար Միքայէլեան 
Իրանէն է եւ` Արցախի Հանրապետութեան այժ-

մու ներկայացուցիչը: Գօգօ Սողոմոնեանը կու 

գայ Եգիպտոսէն եւ ստանձնած է Հայ դատի գրա-
սենեակի պատասխանատուութիւնը: Հենրիեթ 

Անդրէասեան Հայաստանի սփիւռքի նախարա-
րութեան ներկայացուցիչն է եւ կու գայ Իրանէն: 

Վիգէն Գարօղլեան Հալէպէն է եւ աշխուժ մաս-
նակցութիւն ունի Համազգայինի մշակութային 

գործունէութիւններու կազմակերպումին մէջ: Սէմ 

Արոյեան կու գայ Հալէպէն, իսկ անոր կինը` Լիւ-
սին, Եգիպտոսէն: Ճորճը եւ Լենան` Քեսապէն եւ 

Հալէպէն: Եւ այս բոլորին դիմաց անպայմանօրէն 
հարց կու տաս: Ինչո՞ւ հայը այսքան պէտք էր 

տեղափոխուէր ու տարածուէր… Ու տակաւին, 

ապրէր իր հողէն հեռու եւ մէկէ աւելի ոստան-
ներու մէջ: 

Բայց իւրաքանչիւր հայկական հանդիպումիս 
կարելի էր տեսնել նուիրուածութիւնը: Հայապահ-

պանումին եւ հայ մշակոյթին համար նուիրական 
ծառայութիւնը: Ծառայութիւն մը, որ պիտի ապա-

հովէ հայուն շարունակականութիւնը: Եւ իւրա-
քանչիւր հայու մէջ, որ հանդիպեցայ, կրցայ տես-

նել, թէ ինչպէ՛ս իր սրտին մէջ ճզմած ու շալկած է 

այս քաղցր լուծը… Ու կ՛ապրի այս քաղցր լուծը 
ապրեցնելու հրամայականով: 

Հայկական Արշակ եւ Սոֆի Գոլստըն վարժա-
րանի բակին մէջ կար արձան մը, որուն վրայ ար-

ձանագրուած էր` «Կանք, կը մնանք»: 

Եւ Աւստրալիոյ իւրաքանչիւր հայկական 
կեանքին, որ հանդիպեցայ, եւ իր բոլոր տարբե-

րութիւններուն մէջէն ունէր մէկ նուիրական 
պատմութիւն: 

«Կանք, կը մնանք»: 

Այս ալ հայկական սփիւռքի բարդ իրավիճա-
կին ու անոր բոլոր տարբերութիւններուն մէջէն 

դուրս ցցուող հասարակ յայտարարն է, որ կը 
միացնէ մեզ բոլորս: 

Եւ եթէ Ցեղասպանութենէն ետք հայը «ստիպ-
ւած» եղաւ տարածուելու աշխարհով մէկ եւ քանի 

մը անգամ, բայց նոյն հայը  տակաւին ունի 

ապրող առաքելութիւն: 
Եւ այս իմաստով, եթէ հայը կը յիշէ Ցեղասպա-

նութիւնը, քանի որ ան «կայ»: Եւ եթէ կը 
«պահանջէ», քանի նոյն հայը պիտի «մնայ»: 

«Կանք, կը մնանք»: Սիտնի եւ տակաւին աշ-

խարհով մէկ: 
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Աւստրալիայէն Հայկական Կեանքեր  

«Կանք, Կը Մնանք» 
Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան 
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Կար ատեն մը, շատ տարիներ առաջ, երբ՝ 
ամէն ուսումնական տարեշրջանի աւարտին, 

Մելգոնեանի գիշերօթիկի կեանքը իր շարունա-
կութիւնը կը տեսնէր ամառանոցներու մէջ, մին-

չեւ վերամուտ, առ ի դիւրութիւն ուսանողութեան 
մեծամասնութեան, երբ չգոյ էին երթեւեկի այ-

սօրուան հնարաւորութիւնները եւ հարկաւ ան-

բաւարար՝ նիւթական պայմանները, որքան ալ 
որ կիզիչ բնոյթ կրէր ծնողք-զաւակ զիրար տես-

նելու մարմաջը, ամիսներ տեւող բաժանումէ մը 
ետք: Եւ դարձեալ ծովեր ճեղքող նամակներուն 

կը վիճակուէր փոխադարձ այդ կարօտը մեղմելու 

մխիթարութիւնը:  
Մեր առաջին տարին սակայն եղաւ նաեւ վեր-

ջի՛նը այս ճամբարային դրութեան: Անկէ ետք ա՛լ 
աշակերտութիւնը կը ղրկուէր տուն, ինչ ալ ըլլա-

յին պարագաները:  

Կիպրոսի Թրոտոս լեռներու լանջին, դալարա-
գեղ երեք բլուրներու ծոցին մէջ պարփակուած 

հմայիչ գիւղ մըն է Գագոբեթրիան, տանիքներու 
գորշ կղմինտրին եւ ծառերու պոռոտ կանաչին 

միաձուլումով ստեղծուած ներդաշնակութեան մը 
մէջ, մայր եկեղեցիի տիրական ներկայութեամբ 

ու դէպի Թրոտոս մագլցող մայրուղիին աջ կողմը 

պարզուող գեղանկարչային գրաւչութեամբ: Հա-
կառակ ժամանակի սահանքին հետ կորսնցուցած 

իր անցեալի պարզութեան եւ անմեղութեան ու 
հետզհետէ զբօսաշրջիկային արդիական տարազ 

հագած նորաձեւութեան, գոհար այս գիւղին կեդ-

րոնական ճամբան կը պահէ դեռ իր ինքնուրոյն 
գեղեցկութիւնը, պատմութիւնը, ժողովրդակա-

նութիւնը: Գլխաւոր հրապարակին մօտ, վերի 
ձիւներէն կազմուած երկու ապակեգոյն գետակ-

ներ զիրար կը համբուրեն պատմական կամուր-
ջին տակը եւ գիրկընդխառն միահամուռ խշշոցով 

կը խուժեն վար, ճեղքելով գիւղն ու իր ծառաս-

տանները, ի վերջոյ կեր հասցնելու ամբարտակի 
մը ձուկերուն: Բնութեան քերթողական ստեղծա-

գործութիւն մը, որ անկուշտ կը պահէ կամուրջէն 
դիտող եւ զմայլող ոեւէ զգայուն սիրտ:  

Ահա այս գիւղէն քանի մը քիլոմեթր աւելի 

վեր, Այ. Նիքոլա կամ Այ. Աննա պուրակներու 
գիրկին կը կառուցուէր ամառնային «վրանաքա-

ղաք»ը, տեղացի թռչուններուն գեղգեղանքին, 
բարտիներու խարշափին եւ ձորէն հոսող գետա-

կի գլգլանքին խառնելով Մելգոնեանի պարման-

պարմանուհիներուն ոչ նուազ անմեղունակ կան-
չերը: Խորտուբորտ ընդարձակ տարածութեան 

մը մէջ կը լարուէին տասէն աւելի հսկայ վրան-
ները՝ տղոց, աղջկանց, ուսուցիչներուն, ինչպէս 

նաեւ ճաշարան-սերտարանին համար: Այլ կա-
ռոյցներ էին լուացարանները, ճէմիշները եւ բա-

ցօթեայ բեմը: Ջուր եւ ելեկտրականութիւն կը 
հայթայթէր գիւղապետութիւնը: Կարճ հեռաւո-

րութեան վրայ կը գտնուէր նաեւ բոլորին սիրելի 
աւազանը, որուն պաղ ջուրը կը փայփայէր իգա-

կան եւ արական մարմինները, տարբեր ժամերու 

հարկաւ...  
Ամառնային կեանքը լեցուն կ'ըլլար միշտ: 

Ամէն առտու, նախաճաշէն եւ անոր յաջորդող 
կարճ դադարէն ետք, նոյն վրանին տակ կը սկսէր 

սերտողութեան պահը: Մելգոնեանի հարուստ 

մատենադարանին մէկ մասը հոն փոխադրուած 
ըլլալով, աշակերտները մի քանի ժամ կը զբա-

ղէին ընթերցանութեամբ եւ կամ մուսաներով 
սնանողներուն համար՝ քերթուածներ ու արձակ 

էջեր հիւսելով, շուրջի բնութեան կամ սիրահարի 

մը մասին, հայերէն լեզուի մեր «Օշականեան» 
ուսուցչին՝ Պրն. Ն. Թամամեանին գնահատական 

ժպիտին արժանանալու յոյսերով:  
Երեկոյեան ժամերը կը հարստանային գրա-

կան, երաժշտական, ընկերային, թատերական եւ 
արի-արենուշական ձեռնարկներու կազմակեր-

պումով: Օրինակի համար՝ Օտեան-Կիւրճեանի 

«Չարշըլը Արթին Աղա» կատակերգութեան եւ Ճի-
աքոմէթթիի «Քորրատօ» տրամախօսութեան եր-

կու յաջող բեմադրութիւնները, կարճ ժամանակի 
մը մէջ, յիշատակելի պահեր պարգեւեցին բոլո-

րին: Տակաւին՝ խարուկահանդէս, Զուարթ երե-

կոյ, մրցանքներ, արշաւներ, մարզական խաղեր 
եւ այլ գործունէութիւններ ներքին կեանքին կու 

տային ճարճատուն վիճակ, «ձանձրոյթ»ը դարձը-
նելով անծանօթ բառ: Եւ վերջապէս՝ կա՜ր Մել-

գոնեանցիին յատուկ ճեմելու պահը, տղայ-աղջիկ 
երբեմն միասին «Շատ մը սէրերու արշիպէղա-

գոս» այդ մթնոլորտին մէջ, միշտ սակայն հերթա-

պահներուն խուզարկու աչքերը եւ բարակ ջիղե-
րը հանդարտ պահող բաղձալի կարգապահու-

թեան մը սահմաններէն ներս:  
Իսկ աւելի ուշ, երբ աստղերը սկսէին պսպղալ 

այդ չոր օդի մթագոյն կապոյտէն, աշակերտու-

թիւնը կ'արտօնուէր շաբաթը անգամ մը իջնելու 
Գագոբեթրիայի բացօթեայ սինեման եւ վայելելու 

տարիքի պատշաճ ժապաւէն մը, թէեւ ամէն ֆիլմ 
յարմար էր դիտել այդ շրջանին, երբ չէին բուսած 

դեռ Հոլիվուտի այսօրուան գռեհկութիւններն ու 

վայրագութիւնները սպիտակ պաստառի վրայ: 
Այդ հաճոյքը սակայն մասամբ կը զեղչուէր, երբ 

անկէ ետք կիսախուփ եւ քնոտ աչքերով ու դըժ-
կամ՝ պէտք էր կտրել վերադարձի ճամբան, 

դարձեալ հետիոտն, հասնելու համար վրաննե-
րուն: Ասիկա զիկ-զակ այն ճամբան էր, որուն եր-

կու կողմի պտղատու ծառերը կը ցուցադրէին 
իրենց ճոխ բերքը, ծանրաբեռնուած ու կորացած 

ճիւղերու վրայ: Յաճախ, գիւղ իջնող տղոց հա-

մար դժուար չէր փորձութեան ենթարկուիլ ու 
համտեսել եղանակի այդ թարմ պտուղները՝ 

տանձ, խնձոր, թուզ, խաղող այլ մանաւանդ՝ 
համեղ կեռասը, ինչ փոյթ թէ անոնց պակասը 

երբեք զգալի չէր ըլլար մեր ճաշացուցակին վրայ: 
Պահակի գաւազան, պոռչտուք, շունի հաջոց չէին 

սպառնար մեզի, որովհետեւ աչք գոցող բաց 

հրաւէր մը կար տեղացիներէն, գեղջուկի աւան-
դական հիւրընկալութեան եւ համբերութեան 

խառնուրդ՝ գթառատ վերաբերում մը հանդէպ՝ 
ամառանոցի բնակիչներուս,  «Արմէնէ -

ուս» (հայերուս), այսինքն՝ ճակատագրակից ժո-

ղովուրդի մը զաւակներուն...  
Ամառնային այդ ամիսներուն, մերթ ընդ մերթ 

մեզի այցելութեան կու գային ականաւոր դէմ-
քեր: Տնօրէն Դանիէլ Ոսկեանը Հաստատութեան 

ինքնաշարժով Նիկոսիայէն կը բերէր օրուան հիւ-

րը կամ հիւրերը եւ կը պտըտցնէր վրաններուն 
շուրջ, արդար հպարտութեամբ, մինչ մեզի կը 

հրահանգուէր կարգի դնել ամէն բան, առաւելա-
գոյն չափով տպաւորելու համար այցելուները:  

Երեկոյեան, ընթրիքէն ետք, աշակերտութիւնը 
կը հաւաքուէր բացօթեայ բեմին առջեւ, երկար 

նստարաններու վրայ, պլանքէթներով փաթըթ-

ւած՝ հետզհետէ ցրտող օդին դէմ ու կը հետեւէր 
հանդէսի գեղարուեստական յայտագրին, որուն 

եզրափակիչ բաժինը կը վերապահուէր օրուան 
հիւրի պատգամին:  

Այսպիսի առիթով մը, բարեբախտութիւնը ու-

նեցանք վայելելու ֆրանսահայ հանրածանօթ 
գրող Շաւարշ Նարդունիի ներկայութեան: Ծանօթ 

ըլլալով իր երկերուն, այս այցը յատուկ խանդա-
վառութիւն ստեղծեց բանակավայրէն ներս:  

Առտու մը, դեռ նոր բարձրացած լեռ, սերտա-
րանի ընդարձակ վրանին տակ՝ խորասուզուած 

էինք մեզ շատ հետաքրքրող Րաֆֆիի եւ Ծերենցի 

պատմական վէպերուն եւ միւս կողմէն «Հառա-
չանքի կամուրջը», «Քամէլիազարդ կինը» կամ 

«Գահ եւ սէր» թարգմանական երկերու ընթեր-
ցումին մէջ, մինչ անդին, քանի մը տասնեակ 

մեթր հեռաւորութեան վրայ կը լսուէր շինութեան 

մը   շարունակական   թախ-թախը:   Հաստատու- 

թեան  տարիներու  ատաղձագործը,  բլուրի  լան- 

ջին, երկու-երեք աշակերտի օգնութեամբ կառու-
ցելու վրայ էր ուսուցիչներու ճէմիշը: Ճէմիշ, որ 

առաստաղի կարիք չէր ունենար սովորաբար: 

Փորած էին խորունկ փոս մը, ու կը փորձէին 
կանգնեցնել շուրջի պատերը եւ դռնակը:  

Վարդան Թաշճեան 

Յուշերու շարքէն 

Մելգոնեանի Ամառանոցը Եւ... Փոս 

Գագոբեթրիայի բարտիներու շուքին՝ 1954 Ամառ 
«Չարշըլը Արթին Աղա» - դերակատարներու խումբ. Նկարին մէջ կ՛երեւան՝ 

 

Ժիրայր Մակարեան, Արաքսի Կոստանեան, Ռիթա Սիմոնեան-Պալեան, Արայ Գա-
լայճեան, Զաւէն Ղարիպեան, Պենոն Գույումճեան-Սեւան, Գէորգ Կարապետեան, Յա-
կոբ (Ճէք) Հաճընեան, Յովհաննէս Գարագաշեան, ինչպէս նաեւ կեդրոնը՝ Տիկ. Սիր-
վարդ Պարսումեան-Սարաֆեան: Աջին, ծայրը կեցող ճերմակ շապիկով, սեւ վարդա-
կապով եւ ձեռնածալ մանչը Վարդան Թաշճեանն է (յօդուածագիրը):  

«Քորրատօ» 
Նստած, ձախէն աջ՝ Ժիրայր Մակարեան, Արթօ Աւե-

տիսեան, Արայ Գալայճեան. Ոտքի, ձախէն աջ՝ Հայկազ 
Ազատեան, Սօսի Աւետեան, Վերգինէ Մալեան-Միսիրեան, 
Աւետիս Մանուկեան 
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Պէյրութի մէջ 2016-ին լոյս տեսաւ Պայծիկ 

Արապեան-Գալայճեանի «Անմար կանթեղը լու-
սոյ» գիրքը, բաղկացած` 176 էջերէ եւ հինգ մա-

սերէ: 
Պայծիկ Արապեան-Գալայճեան կ՛ըսէ, որ Մել-

գոնեան կրթական հաստատութեան փակման 

որոշումէն (2004) մինչեւ այսօր, այդ որոշումին 
իսկական շարժառիթին հետ առնչուած հասա-

րակաց համոզում մը դեռ չէ գոյացած: 
Եօթանասուն եւ ինը տարի շարունակ անդուլ 

ղօղանջեցին լուսոյ տաճար` Մել-
գոնեան կրթական հաստատու-

թեան զանգակները: Անոնք ղօ-
ղանջեցին խորհրդաւոր ուժգնու-

թեամբ` մերթ աղջկանց շէնքէն 

ու մերթ ալ տղոց: Անոնք ղօ-
ղանջեցին պատկառելի զանգա-

կատուն գագաթէն` իրենց շուրջ 
համախմբելու համար ի սփիւռս 

աշխարհէն մէկտեղուած հայ 
տղաք-աղջիկներ, որոնք ծարաւի 

էին հայեցի դաստիարակութեան, 

պահանջքը ունէին Մելգոնեանով 
հայանալու: 

Պատմական ակնարկին մէջ 
հեղինակը կ՛ըսէ, որ Գրիգոր եւ 

Կարապետ Մելգոնեան եղբայր-

ներուն կտակով 1926-ին Կիպրոսի մէջ, Նիկոսիա-
յէն քիչ մը հեռու բացուեցաւ Մելգոնեան կրթա-

կան հաստատութիւնը: Հաստատութեան պատ-
մութեան մէջ, գիտութիւններու կողքին յատկա-

նըշական էին արուեստի, կերպարուեստի եւ երա-

ժըշտութեան բնագաւառները: Մելգոնեանի ուսա-
նողական տարիներուն է, որ կը յայտնաբերուին 

ուսանողին թաքուն ձիրքերը, ըլլան անոնք գրա-
կան, նկարչական, երաժշտական, մարմնամար-

զի, նոյնիսկ գրադարանավարութեան վարժու-
թիւն ձեռք ձգելու լաւագոյն վայրն է հաստա-

տութեան մատենադարանը: 

Հայրենի հողին կանչը ունէր իր լռելեայն ար-
ձագանգը, նաեւ Մելգոնեանի յաջորդական սե-

րունդներուն մէջ: Իւրաքանչիւր շրջանաւարտ սե-
րունդի զգալի տոկոսը անպայմանօրէն կը մեկ-

նէր Հայաստան` բարձրագոյն ուսում ստանալու 

եւ հայրենիք-սփիւռք միաձոյլ մեծ ամբողջութիւն 
մը կազմելու: 

Մելգոնեան կրթական հաստատութեան կտա-
կի յանձնառութեան բաժինին մէջ կ՛ըսուի, որ 

կրթական մարզը եղած է ու պիտի շարունակէ 
մնալ ծրագրային կարեւոր բնագաւառ մը ՀԲԸՄ-

ին համար. բարեգործականը նիւթական հսկայ 

ներդրումներ կատարած է 
գ ա ղ թ ա շ խ ա ր հ ի  մ է ջ , 

հաստատելով ուսումնական այ-
լազան ծրագիրներ, որոնք գո-

հացում տուած են հայութեան 

կարիքներուն: Տրուած նախա-
պատուութիւնն ու շեշտը համա-

պատասխան եղած են կազմա-
կերպութեան ընդհանուր առա-

քելութեան. պահել ու զարգաց-
նել հայկական ինքնութիւնն ու 

ժառանգութիւնը` կրթական, մը-

շակութային ու մարդասիրական 
ծրագիրներով: ՀԲԸՄ ստանձնեց 

Մելգոնեան կրթական հաստա-
տութեան հոգատարութիւնը: 

Մելգոնեան եղբայրներու տես-

լականով առաջնորդուած, հաստատութիւնը իրա-
գործեց մարդասիրական բացառիկ նպատակներ: 

Ուսումնական նոր առիթներ ստեղծուեցան գաղ-
թաշխարհի հայ ուսանողութեան համար: 

Կարապետ եւ Գրիգոր Մելգոնեան եղբայրները 

եղած են իրենց ժամանակի բացառիկ դէմքերէն, 
որոնք ունեցած են տեսլական ու տոգորուած են 

բարեսիրական զգացումներով իրենց հայրենա-
կիցներուն հանդէպ: Անոնք մեր ժողովուրդի մե-

ծագոյն բարերարներէն կը նկատուին: Մելգոն-
եան եղբայրները Հ.Բ.Ը. Միութեան վստահեցան 

մատակարարումը իրենց նուիրատուութեան, որ 

բարձր մակարդակով ծառայէ հայ ժողովուրդի 
ազնուագոյն նպատակներուն: 

Գիրքին յաջորդ բաժինը հարցազրոյցներ են 
մանկավարժ-արուեստագէտ Սեպուհ Աբգարեա-

նի, ազգային բարերար Նազար Նազարեանի, 

բազմավաստակ տնօրէնուհի Սօսի Պետիկեանի 
եւ արուեստագէտ Յակոբ Յակոբեանի հետ: 

Գիրքին հինգերորդ բաժինը Մելգոնեան կրթա-
կան հաստատութեան գործունէութեան նըւիր-

ւած առանձին յօդուածներ են: 
«Ազդակ» 
 

Գիրքերու Հետ  

 «Անմար Կանթեղը Լուսոյ» 
Հեղինակ՝ Պայծիկ Արապեան-Գալայճեան 

 

Ասպետ Մանճիկեան 

Յանկարծ զօրաւոր թխրտոց մը եւ անոր յա-
ջորդող թանձր փոշին բոլորին աչքերը դարձուց 

դէպի բլուր: Ուսուցիչ-աշակերտ բնազդաբար 

փութացինք օգնութեան: Ո՜ւշ էր: Վարպետը եւ 
օգնական տղաքը արդէն գլորած էին իրենց փո-

րած փոսին մէջ, անճարակութեան մը իբր հետե-
ւանք, ճէմիշի ապագայ պատերն ալ տապալելով 

իրենց վրան: Բարեբախտաբար վիրաւոր չկար, 
փոշին միայն...  

Այո՛, փոս մըն էր, գոցուեցաւ, անցա՜ւ, վէրք 

չպատճառեց: 
 

* * * 

Իր հիմնադրութեան օրէն, այլաբանական 

իմաստով տեսակաւոր փոսեր շատ տեսաւ Մել-
գոնեանը, մարտահրաւէրներ, որոնք ատենին 

գոցուեցան, հարթուեցան, որովհետեւ տիրակա՛ն 
էր ոգին, միահամո՛ւռ կամքը եւ անվարա՛ն պայ-

քարը բոլորին, ընդդէմ՝ Հաստատութեան մազի 

թելին դպչող ոեւէ վտանգի, իբրեւ բարոյական 
պարտաւորութիւն մեծ Բարերարներուն երազի 

եւ կտակի ճամբուն վրայ:  
Հակառակ այս դժուարութիւններուն սակայն, 

երբեք անստոյգ չէր եղած հորիզոնը այս հաստա-

տակոթող կառոյցին, ձմե՛ռ թէ ամա՛ռ: Հայ տոհ-
միկ շունչին անմահացումը հո՛ն էր: Կեա՛նք նո-

րոգող, սի՛րտ բաբախող, յոյսի կեդրոն սուրբ 
անունը՝ «Մելգոնեա՛ն»ը հո՛ն էր: Անոր լոյսը ան-

հետացուցած էր խաւարը:  
Մինչդեռ հիմա, ափսո՜ս, խաւա՛րն է անհետա-

ցուցած անոր լոյսը:  

Ամէն անգամ որ անցած եմ Թրոտոսի ճամբէն, 
տեսած եմ Գագոբեթրիան, տուները՝ հոն, գե-

տակը՝ հոն, բարտիները՝ հոն, բլուրները՝ հոն, 
բայց չէի տեսներ ալ վրանները, չէի տեսներ 

վառվռուն տղաքն ու աղջիկները, չէի՜ տեսներ...  

Ու հիմա, ամէն անգամ որ կ'անցնիմ Նիկոսիոյ 
Լիմասոլ պողոտայէն, կը տեսնեմ տխրամած 

զոյգ շէնքերը հոն՛ են, անտառի ծառերը հո՛ն են, 
վիլլան հո՛ն է, Բարերարներու դամբանը հո՛ն է, 

բայց չե՜մ տեսներ ալ մարդկային կեանք եւ շար-
ժում անոնց շուրջ: Կը լսեմ թռչուններուն ծիւ-

ծիւը, ծառերուն սօսափը, հովերուն հարազատ 

համբոյրը, բայց չե՜մ լսեր ալ՝ «Անմահ Լուսոյ»ն, 
«Որքան Դիցակերտ»ը, «Հրեշտակ Զուարթուն»ը, 

«Իմ խենթ գարնան... հոգիս թեւաւոր»ը: Չեմ 
տեսներ ու չեմ լսեր այն ինչ որ անմոռանալիօրէն 

կը պայծառակերպուէր աչքերուս առջեւ, մտքիս 

մէջ, սրտիս վրայ, քանի որ, օ՜, ալ լռա՜ծ է դամ-
բան նայող անցեալի հնչեղ զանգակը...  

Ո՜վ կրնար երեւակայել, որ Թրոտոսի ճամբան 
եւ Լիմասոլի ճամբան, ճակատագրի անգութ 

խաղով պիտի նոյնանան օր մը, ամառնայինին 
հետ ձմեռնային Մելգոնեանն ալ թաղելով սրտա-

ճմլիկ լռութեան նոյն փոսին մէջ...  

Այս փոսը մեր սրտի՛ փոսն է, վէ՛րքն է եւ պի-
տի չգոցուի երբե՛ք, թէ՛ Մելգոնեանցիին եւ թէ 

խղճամիտ ոեւէ հայու համար, որքան ատեն որ 
չեն բացուիր դեռ «Լուսոյ Տաճար»ին դռները ու 

խլրտած կը մնան պաշտելի Բարերարներուն 

աճիւնները, ուխտավա՜յր այդ դամբանին տակ, 
այսօր, տասներկու տարիներէ ի վեր:  

Նիկոսիա, 15 Օգոստոս, 2017 

Շար. Էջ 16-էն  Մելգոնեանի... 

Սեպտեմբեր 27, 2017-ը կարեւոր թուական մը 

կրնայ նկատուիլ կիպրահայ համայնքի պատմու-

թեան մէջ, եւ այդ մէկը տարբեր պատճառներով։ 
Նախ եւ առաջ, 1963-էն ի վեր, Կիպրոսի գրաւեալ 

բաժինի Վիկտորիա Փողոցի կից գտնուող՝ Հայ 
Ակումբի շէնքին մէջ առաջին անգամ ըլլալով 

ձեռնարկ մը կը կազմակերպուէր, որուն ներկայ 
կը գտնուէին նաեւ կիպրահայ համայնքի ան-

դամներ, հոգ չէ թէ շէնքը կը գտնուէր թուրք-

կիպրացիներու «հակակշռին» տակ, հոգ չէ թէ 
թուրք-կիպրացիներ անոր անունը վերակնքած 

էին «Արապահմէտ» մշակութային կեդրոն։  
Ֆիլմի արտադրողներն են Մինէ Պալման եւ 

Պեսիմ Պայզալ։ Ֆիլմի պատրաստութեան ժամա-

նակ, Պալմանին եւ Պայզալին օգտակար հանդի-
սացաւ Կիպրոսի Հայ Դատի Յանձնախումբը, 

հայթայթելով նիւթ, ինչպէս նաեւ օգտակար 
հանդիսանալով, նիւթի հետազօտութեան մէջ, եւ 

կիպրահայ համայնքի անդամներ գտնելով, 

որոնք ի վերջոյ հարցազրոյցներ տուին նիւթին 
մասին։ 

Մարդկային իրաւունքներու պաշտպան, թուրք 
կիպրացի թղթակից Սեւկիւլ Ուլուտաղ, թուրք-

կիպրական «Ենիտուզեն» օրաթերթի կայքէջին 
վրայ երեւցող յօդուածով մը, տեղի ունեցած ձեռ-

նարկը կը նկատէր «Յանդուգն Քայլ մը», դա-

տելով իր յօդուածի խորագիրէն (Cesur bir adim)։ 
Ձեռնարկի ընթացքին, հայ, յոյն եւ մեծամաս-

նութեամբ՝ թուրք-կիպրացիներ, ծայրէ-ծայր լեց-
ւած «Հայ Ակումբի» հանդիսասրահին մէջ ակա-

նատես եղան «Together» (Միասին) վերնագիրը 

կրող՝ վաւերագրական ֆիլմին, որու գլխաւոր 
նիւթն էր կիպրահայերու մինչեւ օրս չյայտնա-

բերուած պատմութիւնները, երբ թուրք եւ յոյն-
կիպրացիներ սկսան բախումներ ունենալ եւ 

կիպրահայեր, թուրք-կիպրացիներու ճնշումին 

տակ, ստիպուած եղան միանգամընդմիշտ լքել 
իրենց տուները…։ 

Սեւկիւլ Ուլուտաղ կը շարունակէ. Յանդուգն 
քայլ մը առնելով, Մինէ Պալման եւ Պեսիմ Պայ-

զալ պատրաստեցին այս վաւերագրական ժա-

պաւէնը եւ անոր շնորհահանդէսի երեկոն սքան-
չելի էր եւ չափազանց յուզիչ։ Շատեր եկած էին, 

կղզիի երկու կողմերէն, դիտելու ժապաւէնը։ Թէ՛ 
կիպրահայեր եւ թէ թուրք-կիպրացիներ կիսեցին 

իրենց զգացումները։ 
Սեւկիւլ Ուլուտաղ կը շարունակէ, շնորհաւո-

րելով Մինէին եւ Պեսիմին, աւելցնելով որ այս 

մէկը դէպի առաջ առնուած քայլ մըն է, կառուցե-
լու հայ եւ թուրք-կիպրացիներու միջեւ՝ անկեղծ 

յարաբերութիւն մը։ 
Վաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութենէն 

ետք, երկարատեւ զրոյցի ժամանակ բազմաթիւ 

թուրք-կիպրացիներ խօսք առնելով՝ կիպրահա-
յերէն ներողութիւն խնդրեցին անցեալին տեղի 

ունեցած դէպքերուն համար…։ 

Վ.Ա. 
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Երբ Խրիմեան Հայրիկ ձեռնունայն վերադար-
ձաւ Պերլինէն, ան արտասանեց իր պատմական 

խօսքը՝ «Ամէնքը ունէին երկաթէ շերեփ, իսկ 
մենք՝ թուղթէ շերեփ»: Ըսել ուզեց՝ միայն պայ-

քարով, զէնքի ուժով ու միասնականութեամբ 
կարելի է տիրանալ մեր իրաւունքներուն, «Մա՛հ 
կամ Ազատութիւն»: Ու ծնան Արմենական, Հըն-

չակեան Դաշնակցութիւն կուսակցութիւնները. 
Ռայա հայը հասկցաւ, որ «Միայն զէնքով կայ 
Հայոց փրկութիւն»: Զէյթուն, Սասուն, Եըլտըզի 
ռումբ, Վան, Խանասոր, Պանք Օթոման, Մուսա 

Լեռ, մէկը միւսին յաջորդեցին: 

Եկաւ 1914-ի մեծ պատերազմը եւ թուրքը առի-
թը յարմար տեսաւ իր գաղտնի ծրագիրը իրագոր-

ծելու: 1915-ի Ապրիլ 24-ին անցաւ գործի, սպան-
նելով հայ մտաւորականները, վերջնականապէս 

լուծելու հայկական հարցը, ոչնչացնելով հայու-

թիւնը: 

Թալեաթներու վոհմակներուն տրուած հրա-

հանգով՝ չխնայել ծեր, երեխայ, կին... Ցեղաս-
պանութիւն... Սպանդ, ջարդ, աքսոր... Տէր Զօրի 

անապատներուն մէջ մէկ ու կէս միլիոն հայ ջար-
դըւեցաւ: Ո՞վ պիտի յիշէ այս տառապանքը, հա-

յոց ցեղասպանութիւնը: 

1918-ին թուրքը շարունակել ուզեց ցեղասպա-
նութիւնը, ոչնչացնելով Կովկասի հայութեան 

վերջին մնացորդացը, քանի հայութիւնը այն մի-
ակ արգելքն էր՝ հասնելու Պաքուի քարիւղին եւ 

գործադրելու Բանթուրանիզմի վերջնական ծրա-

գիրը: Վեհիբ Փաշայի 30 հազարնոց բանակը 
երեք ճակատներու վրայ անցաւ յարձակողակա-

նի՝ Բաշ Ապարան, Ղարաքիլիսէ, Սարդարա-
պատ... եւ սկսաւ հայութեան համար վերջին՝ 

Մահ կամ Ազատութեան ճակատամարտը: 
Ու այս ճգնաժամին ծնան լեկենտները. Արամ 

Մանուկեան, Նազարբէկեան, Սիլիկեան, Բէկ-Փի-

րումեան, Դրօ, Նժդեհ, Սեպուհ, Սմբատ, Համա-
զասպ, Բաղրամեան, Թէհլիրեան ու անհամար 

քաջեր անմահ: Հայ գիւղացին, քաղաքացին, տա-
րեցն ու երիտասարդը, կիներ ու աղջիկներ, ջու-

րով ու վիրակապով, սուրով ու դանակով, հրա-

ցան ու մաուզերով, բոլորը, բոլորը ռազմի դաշտ 
նետուեցան: Գէորգ Կաթողիկոս յայտարարեց. 

«Եթէ չէք կրնար դուք պաշտպանել Էջմիածինն 
ու Կաթողիկոսը, ես հոս կը մնամ ու կը մեռնիմ»: 

Մարտին միացան քահանաներն ու վարդապետ-
ները եւ Սարդարապատի Ղեւոնդ Երեցը՝ Գարե-

գին Յովսէփեանց: 
Ու պատահեցաւ հրաշքը. Թուրքը պարտուե-

ցաւ հայոց քաջաց 10 հազարնոց ժողովրդային 

բանակէն ու ճանչցաւ Հայաստանի անկախու-
թիւնը: Ծնաւ մանուկ Հայաստանը, դժուարին 

պայմաններու մէջ, սակայն վեց հարիւր տարուայ 
ստրկութենէ ետք ան հանդիսացաւ ներկայ ու 

ապագայ Հայաստանի հիմնաքարը: 

1918-ի Մայիս 28-ի պատմական թուականին 
պարզուեցաւ եռագոյն դրօշը հայոց, կարմիր, կա-

պոյտ, նարնջագոյն, խորհրդանիշը մեր յաւերժու-
թեան: Հայ ժողովուրդի մեծ զաւակ Պարոյր 

Սեւակ պատգամեց. «Սերունդներ դուք ձեզ ճա-
նաչէք Սարդարապատով»: Եթէ Աստուած մի 

արասցէ պարտուէինք, ոչ խորհրդային, ոչ ալ 

ներկայ Հայաստանը պիտի ունենայինք: 
Փա~ռք ու պատիւ միացեալ ու անկախ Հա-

յաստանը կերտող հերոսներուն ու քաջարի զին-
ւորներուն եւ անմար մնայ յիշատակը ռազմա-

դաշտերուն վրայ ինկած բոլոր նահատակներուն: 

Յ. Անմահունի 
Աւագ Արիապետ 

Համաշխարհային Սկաուտ 
Մ.Տ. Կիլիկիոյ Ասպետ 

90 տարեկան 

Մահու Կենաց Վերջին Ճակատամարտը`  

28 Մայիս 1918 
Յ. Անմահունի 

Յուշ-հանդէս Հալէպի Ազգային Քարեն Եփփէ 

Ճեմարանի 70-ամեակին նուիրուած... 1947-ին 
հիմնուած այս կրթական հաստատութիւնը այս 

տարի ունեցաւ իր վերածնունդը թօթափելով 
աւերի փոշիները, վերստանձնելու համար իր 

այնքան անփոխարինելի դերը սփիւռքի մեր ազ-

գային իրականութեան մէջ։ 
Երբ Ճեմարանի յուշամատեանի էջերը կը 

բացուին, անկարելի է չանդրադառնալ վախճան-
եալ կաթողիկոս Զարեհ Փայասլեանին՝ այդ օրե-

րու Բերիոյ թեմի առաջնորդ, որ այնքան սերտօ-

րէն կապուած էր Ճեմարանին ու եղած էր անոր 
անխոնջ հոգատարը։ Անշուշտ անոր կը հետեւին 

տէր եւ տիկին Մինաս եւ Գոհար Թէօլէօլեանները, 
Արեգ Տիրազան եւ այլ դէմքեր, որոնք անպայ-

ման իրենց հետքերը ձգեցին սփիւռքեան մեր 

կեանքին ընթացքին։ 
Անշուշտ Թէօլէօլեան ընտանիքի արժանաւոր 

զաւակ՝ Խաչիկը նոյն ընթացքը շարունակեց ազ-
գային մեր կեանքի հոսանուտին մէջ։ Վերջերս իր 

մէկ նամակին մէջ կ՛ըսէր. «Կը յիշեմ Պետիկ 1953-
ի մարտին, երեկոյ մը, երբ ձեր տունն էի միասին 

զբաղելու համար, ձայնասփիւռէն լսեցինք Ստա-

լինի մահը... մեր տան մէջ այնքան յիշուած այն 
Ճիւաղին վերջը...»։ 

Այո՛, սիրելի ընկերս չեմ կրնար մոռնալ այդ 
մարդակերին առաջացուցած ալիքները մեր տան 

մէջ, երբ տակաւին 5-6 տարեկան տղայ հանդի-

սատես էի յիշողութեանս մէջ անջնջելի էջերու եւ 
զիս հրապուրող մեր տան անակնկալ հիւրերուն՝ 

Սօսէ Մայրիկ, Կարօ եւ Լոլա Սասունի, Պանք Օ-
թոմանի հերոս Վարդան Շահպազ, որոնք օրեր ու 

շաբաթներ կ՛ըլլային իմ մանկական սիրտս այն-
քան գգուող առանց գիտակցելու այն հակասու-

թեան որ կար իմ տղայական հոգիին եւ իրենց 

վեհ ու ազգանուէր անցեալին մէջ։ 
     Ստալինի հետքերէն չեմ կրնար մոռնալ այն 

երեկոն երբ հայրս մեծ խանդավառութեամբ 
մտաւ տուն աւետելով «... եկան, հասան... բոլորը 

ապահով...»։ Ո՞վ, ինչո՞ւ ապահով... ինչ մեծ ու-

րախութիւն, որուն նմանը չէի յիշեր հօրս դէմ-
քին... եւ ուշ գիշերին՝ մեր տան հսկայ, սեւ եր-

կաթեայ դռնէն ներս մտան երեք անծանօթ երի-
տասարդներ, ինծի այնքան տարօրինակ անուն-

ներով՝ Փոլ, Փասկալ, Ժան..., որոնք դժուար թէ 

հայերէն խօսէին ու տան մէջ տիրեց ֆրանսե-
րէնը, մօրս եւ հօրս հետ իրենց այնքան երկար ու 

սուր արտայայտութիւններով... բաւական ուշ էր 
ու հասկցայ, թէ այս տղաքը մեծ խումբի մը 

բեկորներն էին, ֆրանսահայ երիտասարդներ, 
որոնք ներգաղթի օրերուն կը հասնին Հայաս-

տան, իրենց կեանքը հոն հիմնաւորելու նպատա-

կով... ու երբ օտար երիտասարդ խմբակը ուշադ-

րութիւնը կը գրաւէ ստալինեան «չեկա» կոչուած 
գաղտնի սպասարկութեան՝ կանաչ տարազնե-

րով շուքերու նման անոնք կը հետեւին Ժանին եւ 
Փոլին ու կը համարձակին անոնց առաջարկել հե-

տեւիլ իրենց ընկերներուն, մտիկ ընել անոնց խօ-

սակցութիւնները ու կանաչներուն իմացնել ա-
նոնց ծրագիրներուն մասին... տղաքը գիտակցե-

լով այդ առաջարկին հետեւանքներուն կը տեղե-
կացնեն իրենց ընկերներուն՝ զգուշացնելով ա-

նոնց սպասող վտանգին: 50-52 ֆրանսահայ երի-

տասարդներն իրենց երազները լքած, կ՛որոշեն 
լքել հայրենիքը, փախչիլ այդ ճնշիչ մթնոլորտէն 

եւ իրենց սպառնացող վտանգէն, կ՛ուսումնասի-
րեն ու ձմրան ցուրտ գիշեր մը կը մտնեն Արաքսի 

հոսանքին մէջ անցնելու համար Թուրքիա... 

Սահմանապահ խորհրդային ու ապա թուրք 
կրակոցներուն ընդմէջէն, զոհեր ու վիրաւորներու 

գնով՝ սարսափահար, կը հասնին թրքական ափը 
ու կ՛իյնան թուրքին ճիրաններուն մէջ ճաշակելու 

համար ծեծի եւ տանջանքի ամիսներ, մինչեւ կը 
պարզուի տղոց անմեղ ուղեւորութեան նպատա-

կը ու թուրք ոստիկանները կ՛որոշեն զիրենք բե-

րել սուրիական սահման...: Անօթի, ծարաւ, հա-
զիւ կը հասնին սուրիական սահմանամերձ առա-

ջին գիւղը... ու հայերէն խօսակցութիւն մը զի-
րենք կը հրաւիրէ կրպակ մը: Ճէնապեան այր ու 

կին «Մէյտան Էքպէզ» գիւղին մուտքին՝ իրենց 

կրպակին դռները լայն կը բանան այս խեղճ 
տղոց առջեւ ու անմիջապէս լուր կը հասցնեն 

Հալէպի ակումբ, որ երեք հայ  երիտասարդներ 
հասած են գիւղ առանց որեւէ անցագրի ու 

ինքնութեան թուղթի: Անմիջապէս պէտք եղածը 
կը կարգադրուի ու ֆրանսահայ երիտասարդները 

ապահով կը բերուին Հալէպ ու կ՛իջեւանին մեր 

տան մէջ, նամակներ կ՛ուղարկուին Երեւան՝ 
անոնց ծնողներուն ապահովցնելու համար, թէ 

«նուէրները շնորհակալութեամբ ստացուած են»։  
Քանի մը ամիս Ժանը մեր հիւրն էր, իսկ Փոլը 

եւ Փասկալը մնացին ֆրանսական լիսէի եւ Ազ-

գային Հայկազեան վարժարանի այնքան յարգը-
ւած ուսուցիչ Միհրան Աճէմեանի տունը մեծ սի-

րով եւ գուրգուրանքով։ Մինչ այդ, ինչ-ինչ կար-
գադրութիւններով այս տղոց անցագիրները 

ապահովուեցան ու ամիսներ ետք անոնք կրցան 

վերադառնալ Ֆրանսա։  
Այս դրուագ մըն էր այնքան գործունեայ ու յի-

շատակներով հարուստ Հալէպէն։ 
Ցտեսութիւն։ 

Մեր ընթերցողները կը գրեն 

Յուշեր Հալէպէն… 
Պետիկ 
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 Համազգայինի նոր տարեշրջանի առաջին 

մշակութային երեկոն տեղի ունեցաւ Ուրբաթ, 19 
Յուլիս 2017-ին ՀՄԸՄ-ի ակումբին մէջ, Վիկտո-

րիա Հարվուտ Պաթլըր-Սլոսի երկու կարճ ֆիլմե-
րու ցուցադրութեամբ: 

Բանալով երեկոն, վարչութեան ատենապետ 

Արթօ Դաւիթեան հրաւիրեց Վիկտորիան ներկա-
յացնելու իր ֆիլմերը՝ «A Flock of Birds» եւ «Cyp-

rus Summer 1974»:   
Վիկտորիա ծնած է Նիկոսիա, Կիպրոս եւ զա-

ւակն է Թագուհի Աւագեան-Հարվուտի: Աւարտելէ 

ետք Անգլիոյ համբաւաւոր «Royal Academy of Dra-
matic Art» ակադեմիան, ան շուրջ 20 տարի եղած 

է դերասանուհի, զանազան դերեր ատանձնելով 
թէ թատրոնի եւ թէ հեռատեսիլի յայտագիրներու 

մէջ: Գրելու սկսած է ամուսնանալէն ու Լոս Անճե-
լըս փոխադրուելէն ետք ու հեղինակած ՝ իր առա-

ջին գիրքը «Ուրֆայի Դերձակուհին», եռահատոր 

վէպի մը առաջին հատորը, որ կը սկսի 1895-ին 
Օսմանեան Կայսրութեան մէջ ու կը հասնի մին-

չեւ մեր օրերը, ներկայացնելով չորս սերունդ կի-
ներու պատմութիւնը: Գիրքը պիտի հրատարակ-

ւի 2018-ին: 

«A Flock of Birds», «Թռչուններու Երամ Մը», 
հիմնուած է Վիկտորիայի գրած մէկ պատմուած-

քին վրայ, որ իր ընտանիքի վիպականացուած 
պատումն է եւ որուն մէջ ան իր մեծ-մեծ մօրաք-

րոջ կեանքը ներկայացուցած է սիրավէպով մը: 

Ֆիլմին դերերը ան բաժնած է իր ընտանիքի ան-
դամներուն վրայ ու նկարահանումը ամբողջու-

թեամբ կատարուած է իր տան մէջ: 
«Cyprus Summer 1974» փաստագրական ֆիլմը 

հիմնուած է իր օրատետրի յուշերուն վրայ, գրի 
առնուած՝ 1974-ի պետական հարուածի եւ թրքա-

կան ներխուժումի օրերուն: Ֆիլմին մէջ կ՛երեւի 

նաեւ այն ցուցահանդէսը, որ ժամանակին ան 
կազմակերպած էր իր օրատետրի էջերով: 

Ներկաները, որոնք 60-է աւելի կը հաշուէին, 

մեծ հետաքրքրութեամբ դիտեցին երկու ժա-
պաւէնները եւ ջերմ ծափահարութիւններով գնա-

հատեցին արուետագիտուհիին աշխատանքը: 
Երեկոն փակուեցաւ հիւրասիրութեամբ ու գի-

նիով համեմուած ուրախ մթնոլորտի մէջ: 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՆ 

ԼԱՌՆԱՔԱ 

Համազգայինի «Սիփան» պարախումբը այս 

տարի դարձեալ մասնակցեցաւ «Միջերկրական-
եան Ազգագրական Պարի 12-րդ Փառատօնին» որ 

ամէն տարի կը կազմակերպուի Տիկին Ռէա Եո-

աննիտուի եւ Լառնաքայի քաղաքապետութեան 
կողմէ: 

Ելոյթը տեղի ունեցաւ Շաբաթ, 16 Սեպտեմբե-
րին, Լառնաքայի «Ֆինիկուտես» ծովափի հան-

դիսավայրին մէջ, հոծ բազմութեան մը ներկա-
յութեամբ:  

ՊՐՈՏԱՐԱ  

«Սիփան» պարախումբը 30 Սեպտեմբերին յա-

տուկ հրաւէրով ելոյթ ունեցաւ նաեւ Պրոտարայի 
քաղաքապետութեան կազմակերպած Երիտա-

սարդական Փառատօնին, դարձեալ արժանանա-

լով ներկաներուն գնահատանքին:  
Այս փառատօնին, այլ ազգային կերակրա-

տեսակներու կողքին ներկաները համտեսեցին 
նաեւ հայկական ուտելիքներ, որոնք սիրայօժար 

նուիրած էր Պրն. Աւօ Պահչէճեանը: 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՍԻՓԱՆ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ ԵԼՈՅԹՆԵՐԸ  ԿԻՊՐԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՕՆԵՐՈՒ 

«Սիփան» Պարախումբի յաջորդ ելոյթը տեղի 
պիտի ունենայ Ուրբաթ, 24 Նոյեմբերին, 

Տերինիայի մէջ: 
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Այս տարի եւս, ՀՅԴ Կիպրոսի Երիտասարդա-
կան Միութեան Վարիչ Մարմինը կազմակերպեց 

իր տարեկան բանակումը, Թրոտոսի լեռնաշղթա-
յին վրայ գտնուող՝ Արենուշներու բանակավայ-

րին մէջ։ 
ՀՅԴ ԿԵՄ-ի 29-րդ Բանակումը տեւեց մէկ շա-

բաթ, 13-20 Օգոստոս, եւ ունէր երկու բաժին. 8-12 

եւ 13-15 տարեկան 52 պատանիներու համար։ 
ԿԵՄ-ի Վարիչ Մարմինը ամիսներ առաջ սկսաւ 

կազմակերպական աշխատանքի եւ նշանակեց 
բազմանդամ յանձնախումբ, որ կանոնաւոր կեր-

պով հանդիպեցաւ եւ ծրագրեց աշխատանքները։ 

Բանակումի պատասխանատու մարմինը կը հաշ-
ւէր 11 ընկերներ եւ համակիրներ։ 

Ինչպէս միշտ, բանակումի առօրեան կ՛ընդ-
գըրկէր դաստիարակչական ծրագիր, որ ներկա-

յացուեցաւ ընկերներու եւ համակիրներու կողմէ։ 

Այս տարի, անոնց շարքին էր նաեւ Կաթողիկո-
սական Փոխանորդ Տէր Խորէն Արք. Տողրամաճ-

եան, որ մեծ հետաքրքրութեամբ եւ գուրգու-
րանքով ստանձնեց իր ուսերուն վրայ դրուած 

պատասխանատուութիւնը եւ մօտէն ծանօթացաւ 
համայնքի պատանիներուն, որոնք ժամանած 

էին կղզիի զանազան քաղաքներէն։ 

Բանակումի առօրեան կը ներառէր նաեւ պը-
տոյտներ, գիշերային արշաւներ, բանակումի ա-

ռօրեան ներկայացնող վիտէօի պատրաստու-
թիւն, ինքնապաշտպանական մարզանքներու 

վարժողութիւն, երգի ու պարի ուսուցում, որոնք 

բոլորը ներկայացուեցան ծնողներուն եւ հա-
մակիրներուն, որոնք բանակավայր այցելեցին 

բանակումի վերջին օրը, ներկայ գտնուելու բա-
նակումի փակման պաշտօնական արարողու-

թեան եւ ճաշկերոյթին։     
Փակման հանդիսութեան ելոյթ ունեցաւ ՀՅԴ 

Կիպրոսի Կոմիտէ ներկայացուցիչ ընկ. Սիմոն Այ-

նէճեան, ինչպէս նաեւ՝ Կիպրահայոց Թեմի Կա-
թողիկոսական Փոխանորդ Տէր Խորէն Արքեպիս-

կոպոս Տողրամաճեան։ Ընկ. Այնէճեան շնորհա-
կալութիւն յայտնեց բոլոր ծնողներուն, որոնք 

անգամ մը եւս վստահեցան իրենց զաւակները 

ԿԵՄ-ի Վարիչ Մարմինին, որ փոքրիկ Հայաստան 
մը ստեղծեց պատանիներուն համար, թեկուզ եւ 

մէկ շաբթուայ համար։ Ան յոյս յայտնեց, որ պա-
տանիներու խանդավառութիւնը կը շարունակուի  

բանակումէն ետք եւս, եւ վերամուտէն սկսեալ 

անոնք կը շարունակեն իրենց շաբաթական հան-
դիպումները եւ տարուան ընթացքին կազմակեր-

պըւող ձեռնարկները։ 
Ապա ներկաներուն իր խօսքը ուղղեց նաեւ 

Տէր Խորէն Արքեպիսկոպոսը, օրինակներ տալով 

իր ունեցած փորձառութիւններուն մասին, երբ 
բանակումի ընթացքին ան ստանձնած էր ներ-

կայացնել դաստիարակչական նիւթեր։ Կաթողի-
կոսական Փոխանորդին խօսքը խոր տպաւորու-

թիւն թողեց ծնողներուն, համակիրներուն, սա-
կայն ամենաշատը՝ պատանիներուն վրայ։ 

Բանակումը հասաւ իր աւարտին, փակման 
պաշտօնական դրօշակի արարողութեամբ, երբ 

բոլոր շաբթուայ ընթացքին՝ բանակավայրի կեդ-
րոնը գտնուող երեք ձողերուն վրայ ծածանող՝ 

Կիպրոսի Հանրապետութեան, Հայաստանի Հան-

րապետութեան եւ Հայ Յեղափոխական Դաշ-
նակցութեան դրօշները, ներկաներու կողմէ ՀՅԴ 

քայլերգ՝ «Մշակ Բանուոր»ի երգեցողութեամբ 
վար առնուեցան եւ յանձնուեցան բանակումի 

ընդհանուր պատասխանատու՝ Վարիչ Մարմինի 
ատենապետ ընկ. Ժիրայր Սարգիսեանին։      

Ապա, պատանիները իրենց ծնողներուն ըն-

կերակցութեամբ վերադարձան իրենց քաղաք-
ները, իրենց հետ տանելով անմոռանալի յիշա-

տակներ, միեւնոյն ժամանակ իրարու խոստում 
տալով, որ գալիք տարի անպայման պիտի հան-

դիպին ԿԵՄ-ի յաջորդ՝ 30-րդ ընդհանուր բանա-

կումին։ Մինչ այդ, պատանիներուն եւ իրենց վա-
րիչներուն կը սպասէ գործունէութեամբ լի եւ 

տքնաջան աշխատանքով ձեւաւորուած տարե-
շըրջան մը։ 

Վ.Ա. 
 

 
ՀՅԴ ԿԵՄ-Ի 29-ՐԴ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԱՆԱԿՈՒՄԸ 
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Նկարներ՝ բանակումի առօրեայէն... 



22   ԿԻՊՐԱՀԱՅ                                                   ՅՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2017   ԱՐՁԱԳԱՆԳ 

 

Կազմակերպութեամբ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան Երտիտասարդական բաժան-

մունքին, Օգոստոս 8-ին, Անթիլիասի կաթողիկո-
սարանի «Կիլիկիա» թանգարանի «Գալուստ 

Կիւլպէնկեան» սրահին մէջ ընթացք առաւ շրջա-
նային միջթեմական երիտասարդական համա-

գումարը՝ «Վերանորոգենք եւ Վերանորոգուինք՝ 
մասնակցելով» ընդհանուր նիւթով։ Համագումա-

րին մասնակցեցան 30 երիտասարդներ Լիբա-

նանի, Բերիոյ, Քուէյթի եւ շրջայակից, Արաբա-
կան Միացեալ Էմիրութիւններու, Քաթարի եւ 

Կիպրոսի թեմերէն։ 

Նշենք, որ այս համագումարը արձագանգն է 
ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի թելադ-

րութեան՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսու-
թեան Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան Կրօ-

նական Ժողովին։ Այդ թելադրանքին լոյսին տակ 

նախորդ ամիսներուն երիտասարդական հա-
մագումարներ կազմակերպուեցան նաեւ Քանա-

տայի մէջ՝ մասնակցութեամբ Քանատայի, Արե-
ւելեան եւ Արեւմտեան Ամերիկայի ու Վենեզուե-

լայի շրջաններու երիտասարդներուն, իսկ Հոկ-
տեմբերին համագումար մը ծրագրուած է Թեհ-

րանի մէջ, մասնակցութեամբ Թեհրանի, Իսֆա-

հանի եւ Ատրպատականի թեմերուն։ 
Այս առիթով, Անթիլիասի մայրավանք հասած 

համագումարի մասնակիցները հանդիպում ունե-
ցան Վեհափառ Հայրապետին հետ՝ Պիքֆայաի 

«Ս. Աստուածածին» վանքին մէջ։ Իր պատգա-

մով, Նորին Սրբութիւնը նախ իր ուրախութիւնն 
ու գոհունակութիւնը յայտնեց երիտասարդնե-

րուն, եկեղեցւոյ եւ ազգային կեանքին մէջ ներ-
կայութեան ու ներդրումին համար։ Խօսելով երի-

տասարդութեան ներուժին կարեւորութեան մա-
սին՝ վեհափառ հայրապետը ընդգծեց, որ երիտա-

սարդները մեր ներկան են, եւ պէտք է անոնք 

իրենց տեղը ունենան ժողովուրդին կեանքին 

մէջ։ Ան ըսաւ, որ աշխատանքի լծուելու համար 

երիտասարդը պէտք չունի սպասելու որեւէ ղե-
կավարութեան հրամանին, այլ պէտք է ըլլայ նա-

խաձեռնողը՝ անհրաժեշտութեան պարագային 
նաեւ փշրելով իր շուրջ դրուած շղթաներն ու պա-

տերը։ «Երիտասարդութիւնը առաջնահերթու-
թիւն է, եւ այս պատճառով մեր եկեղեցին այս 

նախանձախնդրութեամբ կը մօտենայ երիտա-

սարդին՝ հեռու զգացական, տեսական ու պարա-
գայական մօտեցումներէ», յայտնեց վեհափառ 

հայրապետը՝ աւելցնելով. «Ես իբրեւ կաթողիկոս 
կը հաւատամ, որ մեր եկեղեցւոյ, հայրենիքին, 

ազգին, միութիւններուն, կազմակերպութիւննե-

րուն կեանքը սնուցանողը, դիմագիծ ու նոր ուղ-
ղութիւն տուողը երիտասարդութիւնն է, եւ 

կ՛ակնկալեմ, որ նոյն յանձնառութեամբ մօտենայ 
երիտասարդը մեր կեանքին, իսկ Երիտասարդա-

կան բաժանմունքին նպատակն ալ երիտասար-
դութիւնը մեր իրականութեան մէջ կենդանի ներ-

կայութիւն դարձնելն է»։ 

Արամ Ա. Կաթողիկոս նշեց երեք հիմնական 
կէտեր՝ ինքնութիւն, մասնակցութիւն եւ վերանո-

րոգում։ Ան կարեւոր նկատեց հայկական ինքնու-
թիւնը ու հայուն ինքնաճանաչման ու ինքնա-

հասկացողութեան չափանիշներուն ճանաչումը։ 

Սփիւռքի իրականութեան մէջ հայ ըլլալու եւ 
մնալու մարտահրաւէրները տարբեր բնոյթ կը 

կրեն, քան նախորդ տարիներու մարտահրաւէր-
ները, հետեւաբար նոյն զէնքերով պայքարիլը 

անիմաստ է, նշեց ան։ Իւրաքանչիւր սփիւռք ունի 

իր դիմագիծն ու կենցաղը։ Անհրաժեշտ է, որ հա-
յերը մասնակից դառնան ազգային կեանքին՝ 

դրսեւորելու համար հայ ինքնութիւնը, ապա թէ 
ոչ օղակի կամ չորս պատերու միջեւ մնալով դա-

տապարտուած կ՛ըլլանք ոչնչացման, ընգծեց վե-
հափառ հայրապետը։ 

Եզրակացնելով՝ Վեհափառ Հայրապետը շեշ-

տեց վերանորոգման կարեւորութիւնը։ Ան նշեց, 
որ անհատներու վերանորոգման ճամբով կը վե-

րանորոգուին նաեւ մեր կառոյցներն ու միութիւն-
ները։ Արամ Ա. Կաթողիկոս ըսաւ, որ մեր եկեղե-

ցին ալ պէտք ունի վերանորոգման, որուն համար 

մենք տեսիլք ունինք։ «Վերանորոգուիլ չի նշա-
նակեր մոռնալ անցեալը», շեշտեց վեհափառը՝ 

աւելցնելով սակայն, որ անհրաժեշտութեան պա-
րագային պէտք է քանդել ու նորը շինել։ 

Համագումարին Կիպրոսի Թեմը ներկայացու-
ցին երկու երիտասարդներ՝ Սիմոնէաննա Արըճ-

եան եւ Արի Հապէշեան։   

  Ս.ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ 
ՏՕՆԸ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ  

 

Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնակա-
տարութիւնը հանդիսաւոր կերպով նշուեցաւ ու 

Խաղողօրհնէք կատարուեցաւ թեմիս եկեղեցի-

ներուն մէջ 13 եւ 15 Օգոստոսին: 

Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին Մայր Եկեղեցիին 
մէջ 13 Օգոստոսին պատարագեց եւ քարոզեց Թե-

միս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Տ. Խորէն Արք. 

Տողրամաճեան: 

Լառնաքայի Ս. Ստեփանոս Եկեղեցիին մէջ 13 
Օգոստոսին պատարագեց եւ խաղողօրհնէքը կա-

տարեց Լառնաքայի եւ Լիմասոլի հոգեւոր հովիւ 

Տ. Մաշտոց քհնյ. Աշքարեան:  

Լիմասոլի Ս. Գէորգ Եկեղեցիին մէջ 15 Օգոս-
տոսին պատարագեց եւ Խաղողօրհնէքը կատա-

րեց Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Տ. Խո-
րէն Արք. Տողրամաճեան: 

Իսկ Կիրակի Սեպտեմբեր 17-ի առաւօտեան, 

Լիմասոլի Ս. Գէորգ եկեղեցիին մէջ, Խաչվերացի 
տօնին առիթով պատարագեց եւ քարոզեց Թեմիս 

Կաթողիկոսական Փոխանորդ Տէր Խորէն Արք. 

Տողրամաճեան։ Պատարագի երգեցողութիւնը 
կատարեց Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցւոյ երգ-

չախումբի անդամներէն խումբ մը։ 
 

 

ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՄԻՋԹԵՄԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 
 ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ 



 ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՅՈՒԼԻՍ-ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2017                                                                                   ԿԻՊՐԱՀԱՅ   23                                                            

Յուլիս ամսուան ընթացքին, Հայաստանի մէջ 

տեղի ունեցան ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչու-
թեան կազմակերպած Համա-ՀՄԸՄ-ական խաղե-

րը, որոնց իր մասնակցութիւնը բերաւ նաեւ Կիպ-
րոսի խումբը։ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութիւնը կանուխէն լծուեցաւ 

լուրջ աշխատանքի, ծրագրելու եւ յաջողցնելու 
այս երկարաշունջ ծրագիրը, որ կ՛ենթադրէր նիւ-

թական եւ բարոյական ծանր պատասխանատը-
ւութիւն։ 

Կիպրոսի պատուիրակութեան մաս կազմեցին 
երեք մարզաձեւեր ներկայացնող մարզիկներ։ 

Լառնաքաբնակ Մարի Սոմաքեան-Եորղիու՝ լող, 

Միքելա Այնէճեան՝ աթլեթի վազքի մրցումներ եւ 
Էտմոնտ Այնէճեան՝ թենիս։ Պատուիրակութեան 

մաս կը կազմէին նաեւ Եորղոս եւ Վիգի Եորղիու, 
ինչպէս նաեւ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութիւնը ներկա-

յացնող՝ եղբայրներ Յարութ Աղազարեան եւ Յա-

կոբ Գազանճեան։ 
Կիպրոսի խումբը աննախընթաց արդիւնքնե-

րով վերադարձաւ տուն։ Երեք մարզիկներն ալ, 
իրենց մասնակցած բոլոր մրցումներուն մէջ ար-

ժանացան առաջին դիրքին։ Մարի Սոմաքեան, 

բառին բուն իմաստով խլեց եօթ ոսկի մետալ, Մի-
քելա Այնէճեան՝ երկու ոսկի մետալ, իսկ Էտմոնտ 

Այնէճեան՝ մէկ ոսկի մետալ։ Ընդհանուր հաշիւ՝ 
10 ոսկի մետալ։  

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութիւնը Դեկտեմբեր ամսը-
ւան մէջ կը ծրագրէ պատուել վերոյիշեալ մար-

զիկները, որոնք ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ընտանիքին եւ ընդ-
հանրապէս՝ կիպրահայ համայնքին պատճառե-

ցին հպարտութեան եւ անհուն գոհունակութեան 

քաղձր եւ անմոռանալի զգացումներ։ Առաջին 
անգամ ըլլալով, այսպիսի նախաձեռնութեան մը 

իրենց նիւթական աջակցութիւնը բերին նաեւ հա-

մայնքի տարբեր հոսանքներէն զանազան ան-
հատներ։ Առանց այս նիւթական օժանդակու-

թեան, որ անկասկած շնորհաւորելի ժեստ մըն է, 

անկարելի պիտի ըլլար նման նախաձեռնութիւն 
մը յաջողցնել։ Աւելորդ է յայտնելը, որ նման նա-

խաձեռնութիւններ կրնան յաջողութեամբ պսակ-
ւիլ միայն ու միայն, երբ օժանդակութիւնը կը 

հասնի համագաղութային տարողութեան։ 

Կեցցէ՛ մեր ախոյեա՜ն մարզիկները…։  

2017-Ի ՀԱՄԱ-ՀՄԸՄ-ԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐՈՒ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ 

Այս տարի եւս, Նարեկ Վարժարաններու շըր-
ջանաւարտները, իրենց ուսուցիչներու ընկե-

րակցութեամբ առիթը ունեցան հայրենիք գտնը-

ւելու, Հայաստանի Հանրապետութեան Սփիւռքի 
Նախարարութեան նախաձեռնութեամբ՝ տարի-

ներէ ի վեր կազմակերպուող «Արի Տուն» ծրագ-
րի ծիրէն ներս։ 

Նարեկի շրջանաւարտները առիթը ունեցան 
իրենց կեցութեան ընթացքին այցելելու հայրե-

նի տեսարժան վայրերը եւ մօտէն ծանօթացան 

հայրենիք բնակող իրենց տարեկից պատանի-
ներու եւ մասնակցեցան Սփիւռքի Նախարարու-

թեան կազմակերպած բանակումին, որու ըն-
թացքին անոնք հետեւեցան զանազան դաս-

տիարակչական ծրագիրներու։ 

Ինչպէս ամէն տարի, շրջանաւարտներուն 
ճամբորդական ծախսերը հոգաց հայ համայնքի 

պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտես-
եանը, իսկ անոնց Հայաստան կեցութիւնը՝ 

Սփիւռքի Նախարարութիւնը։ Պատանիները վե-
րադարձան Կիպրոս անմոռանալի յիշատակնե-

րով, միեւնոյն ժամանակ յուսալով, որ իրենց 
հայրենիք կատարելիք այցելութիւնները ըլլան 

յաճախակի։ 

Մէկ բան վստահ է, թէ պատանիներ, որոնք 
այս տարիքին կ՛այցելեն Հայաստան, վստահա-

բար սերտ կապ կը հաստատեն հայրենիքի հետ 
եւ յաջորդ տարիներուն, աւելի հաճախակի կեր-

պով կ՛այցելեն Հայաստան եւ աւելի առնչուած 
կ՛ըլլան Կիպրոսի համայնքային կեանքին հետ, 

անդամակցելով հայկական կազմակերպութիւն-

ներու եւ մասնակցելով անոնց զանազան ծրա-
գիրներուն։ 

ՏԱՐԻ ՄԸ ԵՒՍ ԱՐԻ ՏՈՒՆ 

Աւագ Արիապետ Յարութիւն Անմահունի 20 
եւրօ կը նուիրէ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի Վարչութեան, 

Երեւանի մէջ՝ Համա-ՀՄԸՄ-ական 10-րդ 
Մարզախաղերուն Կիպրոսի մարզիկներ՝ 

Մարի Սոմաքեան-Եորղիուի, Միքելա 
Այնէճեանի եւ Էտմոնտ Այնէճեանի  

ստացած 10 Ոսկի Մետալներուն առիթով: 
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03 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 19:30 
Երաժշտ. Երեկոյ նուիրուած Ս. Աբգարեանին 

«Փալլաս» սրահ 

Պետ. Ներկ. Գրասենեակ եւ ՄԿՀ Բարեկամներ 
 

12 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 12:00       

Կէսօրուայ Ճաշ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ ակումբ 
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ Մարզական Յանձնախումբ 
 

15 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 20:00 

Մշակութային Երեկոյ 
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ ակումբ 

Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղ 
 

11 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 19.00 
Հայկական Մշակութային Երեկոյ  

Նախագահական Պալատին մէջ 
Պետ. Ներկայացուցիչի Գրասենեակ 
 

15 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ               

«Յաղթանակի Երեկոյ»  
ի պատիւ մեր ոսկի մետալակիրներուն 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ ակումբ 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ Մարզական Յանձնախումբ 
 

25 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 21:00        

Կաղանդի Պարաhանդէս 

ՀՄԸՄ-ՀԵՄ 
 

01 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 

Կաղանդ Պապան Ակումբ կ՛այցելէ 

Մանկա-պատանեկան խրախճանք 
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ 
 

14 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 19:00 

Թատերական Երեկոյ 
Փալլաս Սրահ, Նիկոսիա 

Համազագյինի «Օշական» Մասնաճիւղ 
 

13 ՄԱՅԻՍ 19:00 

«Սիփան», «Անի» եւ «Նանօր» 

Պարախումբերու տարեկան ելոյթ 
Ստրովոլոսի Քաղաքապետարանի սրահ 

Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղ 

ՕՐԱՏԵՏՐ 

«Օրատետր»ին մէջ ձեռնարկներու նշումին 
համար կապուիլ խմբագրութեան հետ 

+357 99 633715 

 
 

Կիպրոսի Հանրապետութեան Նախագահ 

Նորին Վսեմութիւն՝ Տիար Նիկոս Անաստասիատիս 
 

Ձեզ  կը Հրաւիրէ 

Հայ մշակութային երեկոյի մը, 

նուիրուած Կիպրոսի հայ համայնքին 
 

Երկուշաբթի, 11 Դեկտեմբեր 2017-ին  ժամը 19:00 
Նախագահական պալատին մէջ 

 

Կը խնդրուի արձանագրուիլ մինչեւ  

Երեքշաբթի, 28 Նոյեմբեր 2017, Հեռախօսելով 97-808414 թիւին  
 

Յայատագրին պիտի յաջորդէ ընդունելութիւն 
 

Անվճառ հանրակառքեր պիտի տրամադրուին Լիմասոլէն եւ  Լարնաքայէն 

Լիմասոլէն մեկնում Ս. Գէորգ Եկեղեցիէն ժամը 17:30-ին 

Լարնաքայէն մեկնում Ս. Ստեփանոս Եկեղեցիէն ժամը 18:00-ին 

Հանրակառքի արձանագրութեան համար արձանագրուիլ 

Արժ. Տ. Մաշտոց Քհնյ. Աշգարեանին մօտ 

մինչեւ Չորեքշաբթի, 6 Դեկտեմբեր 2017 

 
 

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ԿԻՊՐՈՍԻ «ՕՇԱԿԱՆ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ 
 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՅ 
 

Տարեշրջանի 2-րդ Մշակութային Երեկոն տեղի պիտի ունենայ 
 

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 15 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2017-ԻՆ 
Երեկոյեան ժամը 8-ին, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ 

 

Յայտագիրը կը ներառէ հետեւեալ նիւթերը 

Զրոյց՝ մշակոյթի կարեւորութեան մասին. 

Ֆիլմ՝ Համազգայինի աշխատանքներուն մասին. 

Ներկայացում՝ ամսուան գիրքի. 

Երաժշտական բաժինով ելոյթ պիտի ունենան 

ՆԱՌԱ ՍԱՐԴԱՐԵԱՆ (դաշնակ) , ԱԼԻՍԱ ՈՍԿԱՆԵԱՆ (քանոն) 

 

HAMAZKAYIN Cyprus Presents a Cultural Evening which will include: 
Presentation on the importance of Culture 

A Film on the activities of Hamazkayin 
Presentation of “Book of the Month” 

And a musical programme with 
NARA SARDARIAN (Piano), ALISA VOSKANIAN (Kanon) 

 

 

 

Քաջալերեցէ՛ք 
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի Պարահանդէսը 

Գնելով վիճակահանութեան տոմսեր եւ 

Շահելով Արժէքաւոր նուէրներ 
 

Դիմել՝ 

Յարութ Տէր Պետրոսեան 99 965256 

 


