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Հայաստանն ու Եւրոպական Միութիւնը Նոյեմբեր 24-ին ստորագրեցին Համապարփակ եւ ընդլայնըւած համագործակցութեան համաձայնագիրը:
Համաձայնագիրը ստորագրուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի
եւ Եւրոպական խորհուրդի նախագահ Տոնալտ Թուսքի ներկայութեան` Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեանի եւ Եւրոպական Միութեան արտաքին քաղաքականութեան
եւ անվտանգութեան հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆետերիքա Մոկերինիի կողմէ: Ստորագրման
հանդիսաւոր արարողութիւնը տեղի ունեցաւ Եւրոպական Միութեան մայրաքաղաքի «Եւրոպա» մեծ
ու խորհրդանշական կառոյցին մէջ` Արեւելեան գործընկերութեան վեհաժողովին ծիրին մէջ:
«Անիկա բոլորիս միացեալ յաջողութիւնն է եւ կրնայ դրական նախադէպ դառնալ համագործակցային այլ ծրագիրներու համար», նախապէս ունեցած իր ելոյթին ընթացքին ըսած էր Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան:
Նախագահ Սարգսեան նշած էր նաեւ, որ 2017-ն իրաւամբ կարելի է նկատել Հայաստան-ԵՄ յարաբերութիւններու քառորդ դարեայ պատմութեան կարեւոր փուլերէն մէկը, որ նշանաւոր կը դառնայ
այսօր` այս վեհաժողովին ծիրին մէջ, Հայաստանի Հանրապետութիւն-Եւրոպական Միութիւն Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրի ստորագրումով:
Շար. ԷՋ 2

Վարդան Թաշճեան

15

Հայկական Երեկոյ
Նախագահական

17

Ուխտագնացութ.
Երուսաղէմ

21

Յաղթանակի Օր,
Պարահանդէս

23-24

www.artsakank.com.cy

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, ԿԻՊՐՈՍԻ ԵՒ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ
ՍՓԻՒՌՔՆԵՐՈՒՆ ՄԻՋԵՒ ԿԱՊԵՐԸ
ԱՄՐԱՊՆԴԵԼՈՒ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ
ԷՋ 6

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
ԻՇԽԱՆԻ ՇՔԱՆՇԱՆՈՎ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ
ՆԱԽԱԳԱՀ ՆԻԿՈՍ ԱՆԱՍՏԱՍԻԱՏԻՍԸ
ԷՋ 17

2 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
Շար. Էջ 1-էն
«Անիկա համընդգրկուն փաստաթուղթ է,
կ՛արտացոլէ մեր երկկողմանի փոխադարձ գործակցութեան վերջին շրջանի նշանակալի զարգացումները եւ կը սահմանէ անոնց խորացման
համար անհրաժեշտ ուղենիշները:
«Այս համաձայնագիրը սոսկ նոր իրաւական
փաստաթուղթ չէ, այլ մարդու իրաւունքներու եւ
հիմնարար ազատութիւններու վրայ խարսխուած
այն արժեհամակարգի արտացոլումն է, որ մենք
կը դաւանինք: Համաձայնագիրին հիմքը ժողովըրդավարութեան արմատաւորման այնպիսի
կարեւոր դրոյթներ են, ինչպէս` իրաւունքի գերակայութիւնը, արդարադատութեան ամրապընդումը, պետական եւ հասարակական հիմնարկներու զարգացումը, լաւ կառավարումը: Այս դըրոյթները արդիւնաւէտօրէն կեանքի կոչելը կենսական կարեւորութիւն ունի մեր երկրին մէջ հետագայ բարեփոխումները յաջողութեամբ իրականացնելու տեսանկիւնէն», ըսած է նախագահ
Սարգսեան:
Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրով` կողմերը հաստատակամութիւն կը յայտնեն ամրապնդելու քաղաքական եւ տնտեսական գործընկերութիւնն ու համագործակցութիւնը` հիմնուած ընդհանուր արժէքներու եւ սերտ կապերու վրայ, բարձրացնելով
Հայաստանի մասնակցութիւնը Եւրոպական Միութեան քաղաքականութեան, ծրագիրներուն եւ
գործակալութիւններու աշխատանքներուն: Համաձայնագիրով նպատակ կը հետապնդուի խթանելու, պահպանելու եւ ամրապնդելու խաղաղութիւնը եւ կայունութիւնը ե՛ւ շրջանային, ե՛ւ միջազգային մակարդակներով, ինչպէս նաեւ միջսահմանային համագործակցութիւնն ու բարի
դրացիական յարաբերութիւնները: Կ’ընդլայնուի
նաեւ շարժունակութիւնը եւ տարբեր երկիրներու
մարդոց միջեւ կապը:
Համաձայնագիրով կը շեշտուի Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ եւ տեւական լուծման համար Հայաստանի Հանրապետութեան
յանձնառութեան կարեւորութիւնը եւ ԵԱՀԿ-ի
Մինսքի խմբակի համանախագահներուն կողմէ
վարուող բանակցութիւններուն ծիրին մէջ այդ
լուծման ըստ կարելւոյն շուտ հասնելու անհրաժեշտութիւնը:
Համաձայնագիրին մէջ, իբրեւ ընդհանուր
սկզբունք կը շեշտուին ժողովրդավարական
սկզբունքներու, իրաւունքի գերակայութեան,
մարդու իրաւունքներու եւ հիմնարար ազատութիւններու հանդէպ յարգանքը:
Կողմերը կը վերահաստատեն նաեւ ազատ
շուկայական տնտեսութեան սկզբունքներու, կայուն զարգացման, շրջանային համագործակցութեան եւ արդիւնաւէտ բազմակողմանիութեան
վերաբերեալ իրենց յանձնառութիւնը:

Հրատարակութիւն ՀՅԴ Ազատամարտ
Երիտասարդական Կեդրոնի
Խմբագիր - Դաւիթեան Արթօ
Փոխ Խմբագիր - Այնէճեան Վահան
Աշխատակիցներ - Դաւիթեան Նարեկ,
Ղազարեան Նանօր, Մանուշեան Մարինէ
Էջադրում - Դաւիթեան Արթօ
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ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ ԸՆԴՈՒՆՈՒԱԾ Է

Եւրոպական Միութեան Արեւելեան գործընկերութեան վեհաժողովի մասնակիցները Պրիւքսելի
մէջ իրականացուող աշխատանքին լոյսին տակ
ընդունած են հռչակագիր:
Ըստ «Արմէնփրես»-ի` հռչակագիրը կը սահմանէ այն արժէքները, որոնցմով պէտք է առաջնորդուին Եւրոպական Միութիւնն ու Արեւելեան
գործընկերութեան երկիրները յառաջիկայ տարիներուն, կը նախանշէ հետագայ գործակցութեան
ուղիները տնտեսութեան, քաղաքականութեան,
մարդասիրական եւ այլ բնագաւառներու մէջ: Այս
անգամ հռչակագիրին մէջ չկայ որեւէ յղում այս
կամ այն տագնապին` անուանական:
Ինչ կը վերաբերի տագնապներու լուծման վերաբերեալ ձեւակերպումներուն, անոնք ամբողջովին կը համընկնին Հայաստանի դիրքորոշումներուն եւ տեսակէտներուն: Տագնապները պէտք
է լուծուին միջազգային իրաւունքի չափանիշներու եւ սկզբունքներու հիման վրայ` նաեւ հաշուի
առնելով գոյութիւն ունեցող ձեւաչափերն ու հոլովոյթները: Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին
առնչութեամբ Եւրոպական Միութեան դիրքորոշումը արտայայտուած է Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրին
մէջ: Այնտեղ անդրադարձ կայ տագնապի լուծման երեք հիմնական սկզբունքներուն եւ ԵԱՀԿ-ի
Մինսքի խմբակի համանախագահութեան ձեւաչափին:
Համաձայնագիրը պիտի ունենայ օրէնքի ուժ,
քանի որ պիտի վաւերացուի Եւրոպական Միութեան անդամ բոլոր երկիրներու խորհրդարաններուն կողմէ: Ընդունուած հռչակագիրին մէջ
յղում կայ նաեւ Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն համաձայնագիրին:
Նախագահի կայքին հաղորդումով` վեհաժողովին ելոյթ ունեցած է նախագահ Սերժ Սարգըսեանը, որ իր խօսքին մէջ անդրադարձած է
նաեւ ղարաբաղեան տագնապին:
«Ազրպէյճանի նախագահը հերթական անգամ
անհիմն մեղադրանքներ հնչեցուցած է Հայաստանի հասցէին: Որքան ալ Ազրպէյճանը պատեհ
կամ անպատեհ կը փորձէ խեղաթիւրել Լեռնային
Ղարաբաղի տագնապի եւ անոր խաղաղ լուծման
էութիւնը, միեւնոյնն է, տագնապին լուծումը հիմնըւած է միջազգային իրաւունքի 3 սկզբունքներուն վրայ, այն է` ուժ կամ ուժի սպառնալիք
չկիրարկելու, տարածքային ամբողջականութեան եւ ժողովուրդներու ինքնորոշման իրաւունքի վրայ, որոնք առաջարկուած են ԵԱՀԿ-ի
Մինսքի խմբակի համանախագահութեան կողմէ:
Միջազգային հանրութեան դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին առնչութեամբ
արտայայտուած է նաեւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի
եռանախագահ երկիրներու ղեկավարներուն ընդունած յայտարարութեան մէջ: Այս շրջագիծին
մէջ տագնապին լուծումը առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդի ազատ ինքնորոշման իրա-

ւունքի գործադրութեան պարզապէս անկարելի
է: Կ՛ուզեմ նաեւ ընդգծել, որ իւրաքանչիւր տագնապ առանձնայատուկ է իր բնոյթով, էութեամբ
եւ լուծման հիմքերով, եւ այս առումով սխալ են
տագնապները մէկ ընդհանրութեան մէջ դիտարկելու փորձերը:
Լիայոյս եմ, որ Արեւելեան գործընկերութեան
շրջանին մէջ առկայ տագնապներու լուծումը թոյլ
կու տայ ունենալ աւելի խաղաղ եւ բարեկեցիկ
Եւրոպա: Հայաստանը պիտի շարունակէ հաւատարիմ մնալ խաղաղութեան ամրապնդման եւ
կայուն զարգացման իր տեսլականին», ըսած է
նախագահ Սերժ Սարգսեան:

«ՌՈՒՍԻԱՆ ՅԱՐԳԱՆՔՈՎ ԿԸ
ՎԵՐԱԲԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԻ ՍՏՈՐԱԳՐՄԱՆ»

Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան
բանբեր Մարիա Զախարովա մեկնաբանած է
Արեւելեան գործընկերութեան վեհաժողովի ծիրին մէջ Հայաստանի եւ Եւրոպական Միութեան
յարաբերութիւններու նոր շրջանակային փաստաթուղթի ստորագրութիւնը եւ պատասխանած
հարցումին, թէ ատիկա ի՞նչ կը նշանակէ հայռուսական յարաբերութիւններուն համար:
«Մենք պետութիւններու, մասնաւորաբար Հայաստանի հետ մեր յարաբերութիւնները կը զարգացնենք եւ ատիկա կ՛ընենք փոխշահաւէտութեան հիման վրայ: Նոյն ատեն, կը հասկնանք,
որ իւրաքանչիւր պետութիւն ունի իր արտաքին
քաղաքական շահերը, նպատակները, խնդիրները, եւ յարգանքով կը վերաբերինք ատոր»,
ըսած է Զախարովա:
Զախարովա աւելցուցած է, որ Ռուսիա Երեւանի հետ փոխադարձ գործակցութեան ուղղութեամբ իրականացուցած է արտաքին քաղաքական բազմաթիւ միջոցառումներ: Նոյն ատեն,
իւրաքանչիւր պետութիւն ունի իր արտաքին քաղաքական միջոցառումները, որոնք կը համապատասխանեն սեփական արտաքին քաղաքական վարդապետութեան զարգացման, ըսած է
Մարիա Զախարովա:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
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ման հոլովոյթին իրական յառաջընթաց ապահովելու ճամբուն վրայ եւս մէկ քայլ պէտք է դառնայ լիարժէք ձեւաչափով բանակցութիւններու
վերականգնումը` անոր բոլոր փուլերուն Արցախի Հանրապետութեան անմիջական մասնակցութեամբ», նշուած է Արցախի արտաքին գործոց
նախարարութեան մեկնաբանութեան մէջ:
Բաբայեան. «Ազրպէյճանը Ուշ Կամ Կանուխ
Պիտի Փոխէ Իր Դիրքորոշումը»

Համաձայնութիւն` Շփման Գիծին Մէջ
Լարուածութեան Կրճատման Համար Լրացուցիչ
Քայլեր Ձեռնարկելու Վերաբերեալ
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահներուն նախաձեռնութեամբ Հոկտեմբեր 16-ին Ժընեւի ՄԱԿ-ի գրասենեակին մէջ տեղի ունեցան
նախագահներ Սերժ Սարգսեանի եւ Իլհամ Ալիեւի բանակցութիւնները, մասնակցութեամբ արտաքին գործոց նախարարներ Էդուարդ Նալբանդեանի եւ Էլմար Մամետեարովի ու նաեւ
Մինսքի խմբակի համանախագահներուն :
Հանդիպումէն ետք կատարուած յայտարարութեան մէջ նշուած է.
«Հանդիպումը Ժընեւի մէջ անցած է կառուցողական մթնոլորտի մէջ: Նախագահները պայմանաւորուած են միջոցներ ձեռնարկել աշխուժացնելու բանակցային հոլովոյթը եւ յաւելեալ քայլեր
նախաձեռնել թուլացնելու լարուածութիւնը շըփման գիծին մէջ:
«Համանախագահները գոհունակութիւն յայտնած են ուղղակի բանակցութիւններուն համար,
որոնք տեղի ունեցան երկար դադարէ ետք: Համանախագահները կը մնան պատրաստ աշխատելու կողմերուն հետ` հասնելու ղարաբաղեան
տագնապի խաղաղ, բանակցուած լուծման: Իբրեւ յաջորդ քայլ` համանախագահները յառաջիկային պիտի կազմակերպեն աշխատանքային
խորհրդակցութիւններ նախարարներուն հետ»:
Բանակցութիւններուն իբրեւ արդիւնք` նախագահները համաձայնած են միջոցներ ձեռնարկելու բանակցային գործընթացը աշխուժացնելու
եւ յաւելեալ քայլեր կատարելու սահմանագիծին
վրայ լարուածութիւնը նուազեցնելու նպատակով:
Ժընեւի մէջ` Հայաստանի դեսպանատան մէջ,
նախագահ Սերժ Սարգսեան հանդիպում ունեցած է նաեւ զուիցերահայ համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ, ուր անդրադարձած է Ազրպէյճանի նախագահին հետ բանակցութիւններուն
արդիւնքներուն:
«Քանի մը վայրկեան առաջ Ազրպէյճանի նախագահին հետ հանդիպումը աւարտեցաւ. որեւէ
յստակ համաձայնութիւն, այսպէս ըսած, չունինք
խնդիրի լուծման տարբերակներուն մասին: Բայց
համաձայնած ենք, որ միջոցներ ձեռնարկենք
լարուածութիւնը ալ աւելի մեղմացնելու, որպէսզի առաջնագիծին վրայ չունենանք զոհեր: Պէտք
է ըսեմ` ե՛ւ Ազրպէյճանի նախագահը, ե՛ւ ես խորապէս շահագրգռուած ենք ատով:
«Տայ Աստուած, որ միշտ այդպէս կարծէ: Ան
ալ շատ լաւ կը հասկնայ խնդիրին բարդութիւնը,
բնականաբար, ես ալ, բայց խնդիրը այնպիսին է,
որ դիւրին լուծում երբեք պիտի չըլլայ: Սակայն,
մէկ հարցով ալ կ՛ուզեմ, որ բոլորդ վստահ ըլլաք`
մեզի համար չկայ լուծում, որ կրնայ որեւէ
ձեւով խաթարել Ղարաբաղի անվտանգութիւնը:
Մեզի համար միակ լուծումը այն է, որ Ղարաբաղը ըլլայ Ազրպէյճանէն դուրս: Երբեք ոեւէ հայ ղեկավար չի կրնար ընդունիլ այդպիսի որոշում եւ
իրականացնել, եւ ատոր համար մենք ամէն ինչ
պիտի ընենք` զուգահեռ զարգացնելով Հայաս-

տանը, տնտեսապէս ամրապնդելով մեր երկիրը»,
Արցախի նախագահի մամլոյ բանբեր Դաւիթ
ըսած է հանրապետութեան նախագահը:
Բաբայեան անդրադառնալով Ժընեւի հանդիՄԱԿ-ի Ընդհանուր Քարտուղարը գոհունակութիւն պումին ըսաւ, որ Ստեփանակերտ կարեւոր կը
նկատէ Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի մակարդայայտնած է
կով հանդիպումները:
«Ասիկա, փաստօրէն, ամէնէն բարձր մակարդակն է, որ թոյլ կու տայ քննարկել ամէնէն
բարդ հարցերը, որոշումներ տալ, պահպանել այն
բոլոր պայմանաւորուածութիւնները, որոնք ձեռք
կը բերուին: Ընդհանրապէս, աւանդութեան համաձայն, երկու մեծ խումբերու մէջ հարցեր կը
քննարկուին այս հանդիպումներու ընթացքին.
առաջինը` ընդհանուր լուծման վերաբերող խընդիրներն են` խաղաղ ճամբով լուծում, կայունուՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Անթոնիօ Կու- թիւն եւ խաղաղութեան պահպանում, ԵԱՀԿ-ի
թիերես գոհունակութիւն յայտնած է Ժընեւի մէջ Մինսքի խմբակի ձեւաչափի պահպանում, երկՀայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներու րորդը աւելի յստակ խնդիրներն են: Անոնք Վիհանդիպումին առիթով:
եննայի եւ Ս. Փեթերսպուրկի համաձայնութիւն«Կութիերես կոչ ուղղած է նախագահներ Սերժ ներն են եւ այստեղ համապատասխան քայլերու
Սարգսեանին եւ Իլհամ Ալիեւին` ղարաբաղեան իրականացումը: Վստահաբար, Պաքուն, ըստ
տագնապը միայն խաղաղ միջոցով լուծելու: Ընդ- ամենայնի, կը խոչընդոտէ այդ հոլովոյթը, բայց
հանուր քարտուղարը կը խրախուսէ, որ նախա- ասոնք այն հարցերն են, որոնք պէտք է ըլլան
գահները որոշեն քայլերու ձեռնարկել բանակ- օրակարգի վրայ», ըսաւ Դաւիթ Բաբայեան` կացային հոլովոյթը խորացնելու եւ շփման գիծին րեւոր նկատելով նաեւ, որ նման հանդիպումմէջ լարուածութիւնը մեղմացնելու ուղղու- ներուն ներգրաւուած են գերտէրութիւնները`
թեամբ», նշուած է ՄԱԿ-ի յայտարարութեան մէջ: տուեալ պարագային եռանախագահող երկիրները, որոնք ՄԱԿ-ի անվտանգութեան խորհուրդի
Արցախի Արտաքին Գործոց Նախարարութեան
մնայուն անդամներէն են:
Արձագանգը Սարգսեան-Ալիեւ Հանդիպումին
Իշխանեան. «Հանդիպումէն Որեւէ Ակնկալիք
Չունէինք»

Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի նախագահներուն միջեւ 16 Հոկտեմբերի հանդիպումը կարեւոր
նշանակութիւն ունի բանակցային հոլովոյթին
աշխուժացման համար պայմաններու ստեղծման
տեսանկիւնէն, որուն լուրջ վնաս հասցուած է
Ապրիլ 2016-ին Արցախի դէմ Ազրպէյճանի կողմէ
սանձազերծուած յարձակումներուն արդիւնքով:
Այս մասին նշուած է Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան տարածած մեկնաբանութեան մէջ:
Համոզուած ենք, որ բանակցային հոլովոյթի
յառաջ մղումին հիմքերէն մէկն է 1994 եւ 1995-ի
համաձայնագիրներու անշեղ պահպանումը, ինչպէս նաեւ նախկինին ձեռք բերուած համաձայնութիւններու իրագործումը, որոնք, մասնաւորապէս, կը վերաբերին դէպքերու հետաքննութեան
մեքանիզմի ներդրման եւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գրասենեակի
աշխատակազմի ընդլայնման ու դիտարկման
կարողութիւններու յաւելման:
Կը կարծենք` ղարաբաղեան տագնապի լուծ-

«Մինչեւ հանդիպիլն ալ գործնական առումով
Սերժ Սարգսեան-Իլհամ Ալիեւ հանդիպումէն որեւէ ակնկալիք չունէինք», նախագահներու` Ժընեւի մէջ տեղի ունեցած հանդիպումը այս ձեւով
բնորոշած է ՀՅԴ Արցախի Կեդրոնական կոմիտէի
ներկայացուցիչ Դաւիթ Իշխանեան:
Այս հանդիպումը, ըստ Իշխանեանի, յստակ
նպատակ ունի, որ բանակցային հոլովոյթը ինչ
որ հիմքերու վրայ դրուի: Այդ հանդիպումին ձեռք
բերուած պայմանաւորուածութիւնները եղած են
նաեւ Ս. Փեթերսպուրկի մէջ:
«Ասիկա պիտի ըլլայ բանակցային հոլովոյթի
սկիզբ, որ պէտք է ունենայ իր շարունակականութիւնը: Արցախը իբրեւ լիարժէք, լիիրաւ կողմ
պէտք է ներգրաւուի բանակցային հոլովոյթին
մէջ: Այլապէս, եթէ այդ հոլովոյթը տեղի չունենայ, մնացած բոլոր պայմանաւորուածութիւնները առանց ղարաբաղեան կողմի որեւէ գործնական հետեւանքներ չեն կրնար ունենալ», ըսած է
Դ. Իշխանեան:

4 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ԵՒՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ
ՆԻՍՏԸ ՍՈՉԻԻ ՄԷՋ

ՀՈԿՏ. - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2017 ԱՐՁԱԳԱՆԳ
Իսմայիլիի անկարգութիւնները կազմակերպելու
համար եւ դատապարտուած է 7 տարուան ազատազրկման: 2014-ին Մարդու իրաւունքներու եւրոպական դատարանը կոչ ուղղած էր Ազրպէյճանին` ազատ արձակելու Մամետովը, սակայն
դատարանին այս որոշումը չէ իրականացած:

ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐ
ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Նախագահ Սերժ Սարգսեան 11 Հոկտեմբերին
Սոչիի մէջ մասնակցեցաւ Եւրասիական տնտեսական բարձրագոյն խորհուրդի նիստին, որուն
կը մասնակցէին միութեան անդամ երկիրներու`
Պիելոռուսիոյ, Ղազախստանի եւ Ռուսիոյ նախագահները, Խրխըզիստանի վարչապետը, ինչպէս
նաեւ Եւրասիական տնտեսական յանձնաժողովի
անձնակազմի նախագահ Տիգրան Սարգսեան:
Նախագահ Սարգսեան իր ելոյթի ընթացքին
անդրադարձաւ Եւրասիական միութեան գրեթէ
եռամեայ գործունէութեան` շեշտելով, որ պէտք է
շարունակել միացեալ աշխատանքը ո՛չ միայն
առկայ խոչընդոտները ի յայտ բերելու, այլեւ վերացնելու ուղղութեամբ, ապահովել առողջ մըրցակցութեան միասնական կանոններու պայմաններու մէջ գործառոյթ վարելու համար անհրաժեշտ նախադրեալները:
Նախագահ Սերժ Սարգսեան իր ելոյթին ընթացքին գոհունակութեամբ խօսած է Եւրասիական տնտեսական միութիւն-Չինաստան առեւտըրական-տնտեսական համաձայնագիրին մասին, իսկ անդրադառնալով Հայաստան-Իրան յարաբերութիւններուն ան ըսած է. «Կ՛ուզեմ նաեւ
հաստատել Իրանի հետ յառաջիկային համաձայնագիրի ստորագրման տրամադրուածութիւնը, եւ
ես վստահ եմ, որ ատիկա մեր ընդհանուր մօտեցումն է: Հայաստանի վարչապետին կողմէ` երէկ
Իրան կատարած այցելութեան ընթացքին, այս
հարցին անդրադարձ կատարուած է Իրանի ղեկավարութեան հետ: Ես կը կարծեմ, որ անոնք
պատրաստ են շարունակելու եւ աւարտելու բանակցութիւնները յառաջիկային»:

Նախագահ Սերժ Սարգսեան Նոյեմբեր 15-ին
Քրեմլինի մէջ հանդիպում ունեցած է Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ:
Բանակցութիւններու ընթացքին ռազմավարական գործընկեր երկու պետութիւններու նախագահները քննարկած են հայ-ռուսական յարաբերութիւններու օրակարգը եւ երկկողմանի միջպետական կապերու հետագայ ամրապնդման ու
զարգացման վերաբերող հարցեր: Նախագահները անդրադարձած են զանազան մարզերու մէջ
ձեռքբերուած պայմանաւորուածութիւններու իրականացման ընթացքին, ինչպէս նաեւ երկու երկիրներուն միջեւ համագործակցութեան
հարցերուն:
Հանդիպումին ընթացքին անդրադարձ կատարուած է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման հոլովոյթին:

ԱՐՑԱԽԻ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ
ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ
ՃԱՆՉՑՈՂ ԲԱՆԱՁԵՒ

Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբի նախագահ Գասպար Կարապետեան գոհունակութիւն
յայտնած է Եւրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստին ընթացքին ձայներու ճնշիչ մեծամասնութեամբ ընդունուած բանաձեւին առնչութեամբ, ուր արդէն երկրորդ անգամ ըլլալով ուղղակիօրէն ճանչցուած է Արցախի ինքնորոշման
իրաւունքը:
Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբի նախագահը նշեց, որ յանձնախումբին ջանքերով կարելի եղած է նպաստել՝ Արցախի ազատ ինքնորոշման իրաւունքը եւս իբրեւ հիմնական սկզբունք
ներառելու բանակցութիւններուն ընթացքին:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՐՑՈՎ ՓՈՒԹԻՆ
ՀԻԱՍԹԱՓԵՑՈՒՑԱԾ Է ԷՐՏՈՂԱՆԸ

ԵԽԽՎ-Ի ԲԻՒՐՈՆ ԿՈՉ ՈՒՂՂԱԾ Է
ԱԶՐՊԷՅՃԱՆԸ ԴՈՒՐՍ ԴՆԵԼՈՒ
ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ
ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱԶՄԷՆ

Եւրոպական խորհուրդի Խորհրդարանական
վեհաժողովի բիւրոն Հոկտեմբեր 15-ին կոչ ուղղած է անյապաղ հեռացնելու Ազրպէյճանը Մարդու իրաւունքներու եւրոպական դատարանի
կազմէն` նկատի ունենալով այն փաստը, որ այդ
երկիրը չի կատարեր դատարանին որոշումները:
ԵԽԽՎ-ի կայքին մէջ հրապարակուած հաղորդագրութեան համաձայն, Ազրպէյճան կը շարունակէ չկատարել «Իլկար Մամետովը ընդդէմ
Ազրպէյճանի» գործով` դատարանին տուած դատավճիռը, ինչ որ պատճառ դարձած է, որ ԵԽԽՎի բիւրոն Ազրպէյճանը Մարդու իրաւունքներու
եւրոպական դատարանի կազմէն հանելու կոչով
հանդէս գայ:
Եւրոպական կառոյցները բազմիցս պահանջած են Ազրպէյճանէն ազատ արձակել Մամետովը, սակայն անտեսելով բոլորը, իշխանութիւնները կը շարունակեն զայն կալանքի տակ պահել: Մամետով մեղադրուած է յունուար 2013-ին

պրիւքսելեան վեհաժողովին ընդառաջ անիկա կը
սահմանէ համագործակցութեան ակնկալիքները,
ինչպէս նաեւ կ՛ուրուագծէ Արեւելեան գործընկերութեան հետագայ զարգացման տրամաբանութիւնը, ուստի զարմանալի չէր, որ ազրպէյճան
մեծ ջանքեր ներդրած էր բանաձեւին հիմնական
ուղերձը խաթարելու համար:
Այնուամենայնիւ, հայկական կողմի նպատակային գործունէութեան եւ եւրոպական կողմի
սկզբունքային դիրքորոշումին շնորհիւ Եւրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստին ընթացքին տեղի ունեցած քուէարկութեան իբրեւ արդիւնք ոչ միայն կարելի եղաւ տապալել ազրպէյճանական կողմին ջանքերով ներկայացուած բոլոր ապակառուցողական լրացումները, այլ անգամ մը եւս ամրագրուեցաւ Արցախի ժողովուրդին ինքնորոշման իրաւունքը:

Եւրոպական խորհրդարանին մէջ տապալած է
ազրպէյճանական խեղաթիւրումներու լայնածաւալ փորձը, որ նպատակ ունէր անգամ մը եւս
խաթարել Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ լուծման ուղղուած միջազգային հանրութեան ջանքերը, ինչպէս նաեւ Արեւելեան գործընկերութեան պրիւքսելեան վեհաժողովին ընդառաջ ստուերել Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն յարաբերութիւններու վերընթաց զարգացումը:
Ազրպէյճանական կողմի ապակառուցողական
քայլերը կարելի եղաւ տապալել Պրիւքսելի մէջ
Հայաստանի մնայուն ներկայացուցչութեան եւ
Պրիւքսէլի մէջ գործող հայ ազգային կազմակերպութիւններու կողմէ իրականացուած նպատակային աշխատանքին շնորհիւ:
15 Նոյեմբերին Եւրոպական խորհրդարանի
լիագումար նիստը ձայներու ճնշող մեծամասնութեամբ ընդունած է նոյեմբերին Պրիւքսելի մէջ
տեղի ունենալիք Արեւելեան գործընկերութեան
վեհաժողովին ընդառաջ բանաձեւ, ուր արդէն
երկրորդ անգամ ըլլալով ուղղակիօրէն ճանչցած
է Արցախի ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքը` փաստօրէն, կրկնելով 5 Յուլիս 2017-ի ՄԱԿ-ի
Ընդհանուր ժողովի 72-րդ նստաշրջանին կապակցութեամբ ընդունուած բանաձեւի նախադէպը: Այս բանաձեւը մեծ կարեւորութիւն կը ներկայացնէ, քանի որ Արեւելեան գործընկերութեան

Ռուսիա, Քուէյթ եւ Քաթար կատարած այցելութիւններէն իր վերադարձին, Թուրքիոյ նախագահ
Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան լրագրողներու հետ զըրոյցի մը ընթացքին պատասխանած է Ռուսիոյ
նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ իր ունեցած
հանդիպումին հետ կապուած հարցումներուն:
Թրքական «Թէ.Կէ.Ռէ.Թէ.» լրատուամիջոցը կը
գրէ, թէ Էրտողան նշած է, որ Արցախի հետ
կապուած Ռուսիոյ նախագահին հետ զրոյցին ընթացքին նկատած է, որ Փութին այդ հարցին լուծման գծով մեծ յոյսեր չունի` «կողմերուն դիրքորոշումին պատճառով»:
«Փութինին ըսինք, որ եթէ Ռուսիան աւելի մեծ
կարեւորութեամբ մօտենայ այս հարցին, աւելի
օգտակար կ՛ըլլայ: Թէեւ ինք լաւատես է, բայց
ապագայի յոյսեր չկան: Գրաւեալ հինգ շրջաններու մասին նախապէս դրական որոշումներ
տրուած էին, հայկական զօրքերը դուրս պէտք է
հանուէին: Այդ մասին ՄԱԿ-ի Ապահովութեան
խորհուրդն ալ որոշում արձակած էր, բայց հակառակ այդ բոլորին, հայկական կողմը տակաւին
կ՛ընդդիմանայ եւ չի հաներ զօրքերը: Եթէ այդ
հողերը վերադարձուին, իսկական տէրերը պիտի
գան ու պիտի բնակին հոն», ըսած է Էրտողան:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
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ԵՒՐՈՊԱՀԱՅՈՒԹԵԱՆ 4-ՐԴ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ
Նախագահ Բակօ Սահակեան ՀՅԴ Եւրոպայի
Հայ Դատի Գրասենեակը Պարգեւատրեց
«Երախտագիտութեան» Մետալով

Չորեքշաբթի, 18 Հոկտեմբեր 2017-ին, Պրիւքսելի Հայ Տան մէջ ընթացք առաւ Եւրոպահայութեան 4-րդ համագումարը, որուն առաջին
օրուան սկիզբը ողջոյնի խօսքեր արտասանեցին
Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբի նախագահ
Գասպար Կարապետեան, Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան, Արամ Ա.
կաթողիկոս, Հայաստանի Հանրապետութեան
սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան եւ ՀՅԴ
Հայ դատի Կեդրոնական խորհուրդի նախագահ
Յակոբ Տէր Խաչատուրեան:
Գասպար Կարապետեան ներկայացուց Եւրոպայի Հայ դատի գրասենեակի գործունէութեան
հիմնական կէտերը: Ան յայտնեց, որ իրենց համար շատ կարեւոր էր 2015-ին ունենալ եւրոպական խորհրդարանին կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման նոր բանաձեւ մը, ուր Թուրքիան զերծ պիտի չըլլար պատասխանատըւութենէ, ինչպէս 1987-ի պարագային: Ան նաեւ շեշտեց կարեւորութիւնը Հայաստան-Եւրոպական
Միութիւն յարաբերութիւններուն, Ջաւախքի եւ
Արցախի հարցերուն` նշելով, որ Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեան 3-րդ անգամ ըլլալով
կ՛այցելէր Պրիւքսել, ուր կ՛ունենայ կարգ մը հանդիպումներ:
Գասպար Կարապետեան ներկաներուն յայտնեց, որ կէսօրին ֆլամանական խորհրդարանին
մէջ կը հաստատուի Արցախի հետ բարեկամութեան խմբակը, իսկ ուրբաթ օր ֆրանսախօս
Ուալոնիոյ խորհրդարանին մէջ եւս պիտի կազմըւի նոյնպիսի խմբակ մը:
«Հայ Դատի Հետապնդումը Աստուածատուր
Իրաւունքի Հարց Է»
Արամ Ա. կաթողիկոս իր խօսքին մէջ յայտնեց,
որ Հայ դատը մեր եկեղեցւոյ եւ յատկապէս Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան համար գոյութենական իրականութեան հարց է: Վեհափառ
հայրապետը նշեց, որ մեր Դատը մարդկային
իրաւանց դատ է եւ իբրեւ այդպիսին մեզի համար
աստուածատուր իրաւունքի հարց է, որ ոեւէ մէկը
չի կրնար խլել. «Իբրեւ եկեղեցի վերանորոգ թափով պիտի շարունակենք հայ ժողովուրդի իրաւունքի դատը», յայտնեց Արամ Ա. կաթողիկոս:
Վեհափառ հայրապետը նաեւ շեշտեց, թէ Հայ
դատը քաղաքական հարց մըն է, որ պէտք է տեղափոխուի իրաւական դաշտ` աւելցնելով, որ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը առած է
առաջին քայլը` Սիսի կաթողիկոսութեան վերատիրացման հարցով դատ բանալով:

Ապա խօսք առաւ Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան, որուն խօսքի սկիզբը կարդացուեցաւ նախագահական հրամանագիր մը, որ ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ դատի գրասենեակին կը պարգեւէ «Երախտագիտութեան»
մետալ: Ան նշեց, որ նշեալ գրասենեակը Արցախի
ամէնէն աշխուժ գործընկերներէն մէկն է, եւ վեր
առաւ գրասենեակին գործունէութեան եւ մատուցած ծառայութեան կարեւորութիւնը:
Նախագահ Սահակեան յայտնեց, որ այս խորհըրդաժողովը լաւ հարթակ է քննարկելու հիմնախնդիրները եւ զարգացնելու ծրագիրները Արցախի եւ Հայաստանի հետ:
«Զարմանալի Է, Որ Ստալինի Բռնարարքները
Դատապարտող Եւրոպան Չի Դատապարտեր
Արցախի Բռնակցումը Ազրպէյճանին»

Հայաստանի Հանրապետութեան սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան պատմական մեծ
հնչեղութիւն ունեցող իրողութիւն նկատեց Եւրոպայի հայերու 4-րդ խորհրդաժողովի կայացումը:
Ան անդրադարձաւ Եւրոպայի մէջ հայութեան կատարած աշխատանքին, որուն հիմամբ այդտեղ
բնակող հայերուն կոչ ուղղեց` իրենց գլուխը
բարձր պահելու եւ իրենք զիրենք նկատելու եւրոպացիներուն հաւասար:
Ան հարց տուաւ, թէ եւրոպական երկիրները
ինչո՞ւ կը վախնան ընդունիլ Հայոց ցեղասպանութիւնը` նշելով, որ այստեղ մենք պէտք է աւելի յարձակողական ըլլանք: Եւ աւելցնելով, որ Արցախը վերածուած է ժողովրդավարութեան փոքրիկ ու գեղեցիկ կղզեակի, եւ զարմանալի է, որ
Ստալինի բռնարարքները դատապարտող Եւրոպան չի դատապարտեր Արցախի բռնակցումը
Ազրպէյճանին:
«Ճանաչումէն Անցած Ենք Պահանջատիրութեան Եւ Հատուցման Հարցի Հետապնդման»
ՀՅԴ Հայ դատի
Կեդրոնական
խորհուրդի
նախագահ
Յակոբ Տէր Խաչատուրեան նշեց, որ
մենք
ճանաչումէն
անցած ենք պահանջատիրութեան
եւ
արդէն հասած հայկական
իրաւական
հարցերու վերլուծութեան կեդրոնի հաստատման: Ան կարեւոր
նկատեց հայրենիքի պետականութեան կայացման օժանդակութիւնը, որ սփիւռքի ամէնօրեայ
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աշխատանքը պէտք է ըլլայ: Ան նաեւ ընդգծեց
կարեւորութիւնը Արեւմտահայաստանի մէջ բնակող թաքուն հայերու հարցին եւ երիտասարդութիւնը ներկայի աշխատանքին միացնելու համար
քաղաքականացման յատուկ օրակարգի գոյութեան:
Ողջոյնի խօսք արտասանեց նաեւ Եւրոպական
խորհրդարանի անդամ, Լիւքսամպուրկէն երեսփոխան Ֆրանք Էնկել, որ անուղղակիօրէն ակնարկելով Հայաստանին` յոյս յայտնեց, որ Եւրոպական խորհրդարանը դառնայ տունը այնպիսի
երկիրներու, որոնք անդամ չեն Եւրոպական Միութեան: Ան ցաւ յայտնեց, որ նախագահ Սահակեան Պրիւքսել է, սակայն իրենք չեն կրնար զինք
հիւրընկալել եւրոպական խորհրդարանին մէջ,
այսուհանդերձ յայտարարեց, որ այդ մէկը շուտով
կը կատարուի:

ԱՐՑԱԽԻ ՀԵՏ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ
ԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ՍՏԵՂԾՈՒՄ`
ՊԵԼՃԻՔԱՅԻ ՄԷՋ

ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ դատի գրասենեակի նախաձեռնութեամբ 20 Հոկտեմբերին Վալոնիոյ
Պրիւքսելի խորհրդարանին մէջ Արցախի հետ 16
ֆրանսախօս քաղաքագէտներէ եւ քաղաքացիական անձնաւորութիւններէ կազմուած բարեկամութեան խումբ մը հիմնուեցաւ:
Երկու օր առաջ, դարձեալ գրասենեակին նախաձեռնութեամբ, նոյնանման բարեկամութեան
խումբ մը, բաղկացած 11 հոլանտախօս քաղաքագէտներէ եւ քաղաքացիական անձնաւորութիւններէ, հիմնուած էր ֆլամանտական խորհըրդարանին մէջ:
Երկու արարողութիւններուն ներկայ էր Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը, ՀՅԴ
Եւրոպայի Հայ դատի գրասենեակի եւրոպական
հարցերու պատասխանատու Հեղինէ Էվինեան եւ
Եւրոպայի Հայ դատի յանձնախումբի նախագահ
Գասպար Կարապետեան:
Կարապետեան անդրադառնալով այս մեծ
յաջողութեան ըսաւ.
Շնորհակալութիւն կ՛ուզեմ յայտնել բոլոր
ֆրանսախօս եւ հոլանտախօս պելճիքացի քաղաքական գործիչներուն, որոնք Արցախի Հանրապետութեան հետ ստորագրեցին համագործակցութեան այս հռչակագիրները: Այս երկու
բարեկամութեան խումբերու ստեղծումը կը վկայէ պելճիքական ամբողջ քաղաքական դասի ցանկութիւնը Արցախի հետ դիւանագիտական յարաբերութիւններու ամրապնդման, ինչպէս նաեւ
մասնակից դառնալու Արցախի ժողովուրդը ազրպէյճանի պարտադրած մեկուսացումէն դուրս բերելու հոլովոյթին:
«Ֆրանսայէն ետք, ուր նոյնանման բարեկամութեան խումբ մը գոյութիւն ունի 2013-էն ի
վեր, Արցախի ժողովուրդին ձայնը այսուհետեւ
աւելի լսելի պիտի դառնայ նաեւ Պելճիքայի մէջ:
Կը շնորհաւորեմ նախագահ Սահակեանն ու
Արցախի իշխանութիւնները եւ վստահ եմ, որ այս
հռչակագիրը շուտով կը թարգմանուի գործնական եւ արդիւնաւէտ աշխատանքներու` զանազան բնագաւառներու մէջ: ՀՅԴ Եւրոպայի Հայ
դատի գրասենեակը պիտի աջակցի բարեկամութեան այս խումբերուն` անոնց աշխատանքները
յաջողութեան հասցնելու համար»:
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ԿԻՊՐՈՍԻ ՆԱԽԱԳԱՀ. «ՀԱՅ ԵՒ ԿԻՊՐԱՑԻ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԸ
ԴԱՐՁԱԾ ԵՆ ՄԻԵՒՆՈՅՆ ՅԱՐՁԱԿՈՂԱՊԱՇՏԻՆ ԶՈՀԵՐԸ»

Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիատիս
յայտարարած է, որ հպարտ է կղզիի քաղաքական, հասարակական եւ տնտեսական կեանքին
մէջ հայ համայնքին աւանդով:
Դեկտեմբեր 11-ին Կիպրոսի հայերուն նըւիր-

ուած ձեռնարկին իր ունեցած ելոյթին ընթացքին
նախագահ Անաստասիատիս յիշեցուցած է, որ
երկու ժողովուրդները զոհուած են նոյն թշնամիին պատճառով` նշելով, որ իրենք չեն յանձնըւած, պայքարած են եւ կը շարունակեն պայքարիլ, որպէսզի միջազգային ասպարէզի մէջ գերակշռէ մեծ արդարութեան սկզբունքը: Ան ըսած
է, որ հայ եւ կիպրացի ժողովուրդները դարձած
են միեւնոյն յարձակողապաշտ թշնամիին զոհերը: (Ձեռնարկին մասին՝ տե՛ս Էջ 00):
«Ահա թէ ինչու Կիպրոսը եւրոպական առաջին երկիրներէն էր, որ ճանչցաւ Հայոց ցեղասպանութիւնը, եւ մենք միասին դատապարտեցինք այս յանցագործութեան մեղաւորները»,
ըսած է ան:
Դիմելով Կիպրոսի հայ համայնքին` նախագահ Անասtասիատես նշած է. «Իբրեւ պետութիւն
մենք միշտ պիտի հպարտանանք, որ ձեր փոքր
համայնքը իր կարողականութեամբ արդիւնաւէտ
ձեւով կը մասնակցի երկրի բոլոր ոլորտներուն`
քաղաքական, հասարակական եւ տնտեսական»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, ԿԻՊՐՈՍԻ ԵՒ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՄԻՋԵՒ
ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ` ԵՐԵՔ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ
ՍՓԻՒՌՔՆԵՐՈՒՆ ՄԻՋԵՒ ԿԱՊԵՐԸ ԱՄՐԱՊՆԴԵԼՈՒ

Ուրբաթ, 20 Հոկտեմբեր 2017-ին Հայաստանի
սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանի, Կիպրոսի նախագահի` մարդասիրական եւ արտերկըրեայ հարցերով յանձնակատար Ֆոտիս Ֆոտիուի եւ Յունաստանի արտաքին գործոց նախարարի տեղակալ Թերենս Քուիքի միջեւ տեղի
ունեցաւ Հայաստանի, Կիպրոսի եւ Յունաստանի սփիւռքի հարցերու համակարգման ուղղութեամբ առաջին եռակողմանի հանդիպումը:
Հանդիպումը տեղի ունեցաւ Երեւանի մէջ 19
Յունիս 2017-ին ստորագրուած Սփիւռքի հարցերու շուրջ համագործակցութեան վերաբերեալ
Փոխըմբռնման Յուշագիրի հիման վրայ:
Հանդիպումը հաստատեց պաշտօնական
երկխօսութիւն եւ յատկանշուեցաւ հայ, կիպրացի եւ յոյն ժողովուրդներուն միջեւ պատմական
բարեկամական յարաբերութիւններուն ամրապընդումով եւ, միացեալ ծրագիրներու միջոցով,
միջ-կառավարական երկխօսութեան զուգահեռ,
անոնց միջեւ մշակութային, կրօնական եւ տընտեսական ամուր կապերը իբրեւ երեք երկիրներ` իրենց սփիւռքեան համայնքներուն սատարելու պատրաստակամութեան եւ անոնց միջեւ փոխըմբռնման ու սերտ համագործակցութեան արտայայտութեամբ:
Երեք կողմերը համաձայնեցան նաեւ արտերկըրի մէջ իրենց կազմակերպուած սփիւռքներուն միջեւ համագործակցութեան սերտացումը
խրախուսելու` երիտասարդներու աշխուժ մասնակցութեամբ: Հանդիպումին որոշուեցաւ յաջորդ տարուան գարնան Ֆրանսայի մէջ հրաւիրել երեք սփիւռքներու երիտասարդներու եռակողմանի հանդիպում, որպէսզի այս կարեւորագոյն փոխադարձ գործակցութիւնը վերածուի

գործնական եւ յստակ աշխատանքի եւ իր
նպաստը բերէ սփիւռքի հարցերու վերաբերեալ
լաւագոյն փորձի եւ գիտելիքի փոխանակման:
Հայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ
Վարդգէս Մահտեսեան տեղեկացուց Հայաստանի սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանի եւ
Սփիւռքի հարցերու Կիպրոսի նախագահական
յանձնակատար Ֆոտիս Ֆոտիուի միջեւ տեղի
ունեցած առանձին հանդիպումին մասին, որուն
ինք եւս ներկայ եղած է եւ ուր քննարկուած են
Կիպրոսի եւ Հայաստանի սփիւռքներու միջեւ
գործակցութեան մարզին մէջ համաձայնագիրի
իրագործման գործնական քայլերու հետապընդման ձեւերը:
Վարդգէս Մահտեսեան ըսաւ, որ նշեալ համաձայնագիրով երեք երկիրները պիտի նպաստեն ակադեմական հիմնարկներու, մշակութային կեդրոններու, լրատուական խումբերու եւ
գիտական կեդրոններու միջեւ միացեալ տեղեկատուական փոխանակման նախաձեռնութիւններու եւ նախագիծերու խթանման:
Ան շեշտեց նաեւ, որ Հայաստանի, Կիպրոսի
եւ Յունաստանի միջեւ գոյացած նշեալ համաձայնագիրը մեծ նշանակութիւն ունի եւ անոր
գործադրութեան կարեւորութիւնը ի շահ երեք
երկիրներուն պիտի ըլլայ` մշակութային, տընտեսական, յարաբերական, ժողովուրդներու միջեւ կապերու սերտացման եւ կրօնական մակարդակներուն վրայ` աւելցնելով, որ երեք երկիրներու սփիւռքներու կազմակերպութիւններուն միջեւ կապերու սերտացումը նոյնպէս
պէտք է մեր օրակարգին վրայ ըլլայ` գործնականացնելու համար համաձայնագիրին կէտերը:

ԷԴՈՒԱՐԴ ՆԱԼԲԱՆԴԵԱՆ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՄԸ ՈՒՆԵՑԱԾ Է
ՆԻԿՈՍ ՔՈՑԻԱՍԻ ՀԵՏ

Պաշտօնական այցով Աթէնք գտնուող Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ
Նալբանդեան Դեկտեմբեր 12-ին հանդիպում մը
ունեցած է Յունաստանի արտաքին գործոց նախարար Նիկոս Քոծիասի հետ:
Հանդիպումէն ետք նախարար Նալբանդեան
հանդէս եկած է Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեան, միջազգային եւ շրջանային հրատապ հիմնախնդիրներուն եւ անոնց լուծման
ուղիներուն վերաբերեալ Հայաստանի մօտեցումներուն մասին ծաւալուն ելոյթով մը:
Նախարար Էդուարդ Նալբանդեանի ելոյթին
ներկայ եղած են Յունաստանի արտաքին գործոց
նախարարութեան ղեկավար անձնակազմը,
Աթէնքի մէջ հաւատարմագրուած դեսպաններ,
անուանի գիտնականներ, քաղաքագէտներ, վերլուծաբաններ եւ լրագրողներ:
Իր խօսքին մէջ նախարար Նալբանդեան անդրադարձած է հայ եւ յոյն ժողովուրդներու բազմադարեան յարաբերութիւններուն, ինչպէս նաեւ
Հայաստանի եւ Յունաստանի միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատումէն ի
վեր անցած 25 տարիներուն ընթացքին արձանագրուած ձեռքբերումներուն:
Նախարարը հաստատած է, որ Հայաստան-ԵՄ
յարաբերութիւններուն մէջ Յունաստանը Հայաստանի առանցքային գործընկերներէն մէկն է:
24 Նոյեմբերին Հայաստան Եւրոպական Միութեան հետ ստորագրեց համապարփակ եւ ծաւալուն համագործակցութեան համաձայնագիրը:
«Այս համաձայնագիրին ստորագրութիւնը Հայաստան-ԵՄ համագործակցութեան միակ օրինակը չէ: Վերջին երկու տարիներուն մենք յաջողած
ենք յառաջ ընթանալ փոխադարձ համագործակցութեան տարբեր բնագաւառներու մէջ եւ կ՛ակընկալենք նոր նախաձեռնութիւններ` միեւնոյն
ատեն յատուկ կարեւորութիւն տալով այցեգիրներու ազատականացման հոլովոյթի մեկնարկին: Կ՛ակնկալենք նաեւ մեր յոյն գործընկերներուն հետագայ աջակցութիւնը` Հայաստան-ԵՄ
համագործակցութեան ի նպաստ», ըսած է Նալբանդեան:
Արտաքին գործոց նախարարը յայտարարած
է, որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը 2018-ի
գարունը պիտի դիմաւորէ առանց Ցիւրիխի մէջ
ստորագրուած Հայաստան-Թուրքիա արձանագրութիւններուն: Խօսելով Հայաստան-Թուրքիա
յարաբերութիւններուն մասին` ան յիշեցուցած է,
որ նախագահ Սերժ Սարգսեանի նախաձեռնութեամբ սկսած էր Թուրքիոյ հետ յարաբերութիւններու կարգաւորման հոլովոյթ մը, որուն հիմամբ
2009-ի Հոկտեմբերին ստորագրուեցան Ցիւրիխի
արձանագրութիւնները: Նախարարը ընդգծած է,
որ մինչեւ այսօր այդ փաստաթուղթերը չեն վաւերացուած, որովհետեւ Թուրքիա դրած էր անհիմն նախապայմաններ, որոնք կը հակասէին
արձանագրութիւններու տառին եւ ոգիին: «Այս
փաստաթուղթերը չեն կրնար ընդմիշտ պատանդ
մնալ, եւ այդ է պատճառը, որ Հայաստանի նախագահը Սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխաւոր ամպիոնէն յայտարարեց, որ Հայաստանը արձանագրութիւնները չեղեալ կը յայտարարէ, որովհետեւ
չկայ որեւէ դրական յառաջընթաց անոնց իրականացման համար», յայտարարած է Նալբանդեան:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ

ԱՐՁԱԳԱՆԳ ՀՈԿՏ. - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ
2018-Ի ՊԻՒՏՃԷԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ

Հայաստանի Ազգային ժողովի Դեկտեմբեր 8-ի
քառօրեայ նիստին ընդունուեցաւ 2018-ի Հայաստանի պետական պիւտճէի մասին նախագիծը
ձայներու 64 կողմ, 35 դէմ յարաբերակցութեամբ:
Նախագիծին դէմ քուէարկեցին «Ելք» եւ «Ծառուկեան» խմբակցութիւնները:
Խորհրդարանը առաջին ընթերցումով ընդունեց նաեւ «Ընտանիքին մէջ բռնութեան կանխարգիլման, ընտանիքին մէջ բռնութեան ենթարկուած անձերու պաշտպանութեան եւ ընտանիքին մէջ համերաշխութեան վերականգնման
մասին» օրէնքի նախագիծը:
Նախագիծը ընդունուած է 73 կողմ, 12 դէմ
եւ 6 ձեռնպահ քուէարկութեամբ:
Խորհրդարանը ընդունեց նաեւ շարք մը այլ
նախագիծեր, որոնց մէջ են «Հանրագիրներու
մասին» օրէնքի նախագիծը, Սահմանամերձ համայնքներու ընկերային աջակցութեան մասին»
Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքին մէջ
փոփոխութիւն կատարելու մասին օրէնքի նախագիծը:

ԱՂՈՒԱՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԱԾ Է 2017-Ի
ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄՆԵՐՈՒՆ
ՀՅԴ խմբակցութեան
քարտուղար, ՀՅԴ Հայաստանի
Գերագոյն
մարմինի ներկայացուցիչ Աղուան Վարդանեան անդրադարձած է
2017 տարուան ընթացքին
արձանագրուած
իրագործումներուն
եւ
զարգացումներուն:
Նախ եւ առաջ ան խօսած է խորհրդարանական ընտրութիւններուն մասին` դիտել տալով,
որ անկախ առկայ հարցերէն, փողոցային պայքար չեղաւ, եւ գոնէ խորհրդարան մտած ուժերը
ընդունեցին ընտրութիւններուն արդիւնքները:
Երկրորդ նշանակալի իրողութիւնը, ըստ Վարդանեանի, Եւրոպական Միութեան հետ համապարփակ եւ գործընկերային համաձայնագիրի
ստորագրութիւնն է. «Քանի մը տարուան ընդմիջումէն ետք հաստատուեցաւ քաղաքական հաւասարակշռութեան ու «ե՛ւ, ե՛ւ»-ի քաղաքականութիւնը կարելի դարձաւ», նշած է ան:
Աղուան Վարդանեան նաեւ կարեւոր նկատած
է Արցախի սահմանի ամրացման աշխատանքները, որոնք սկսած էին արդէն 2016-ին: Ըստ
անոր, ճիշդ է, որ այդ աշխատանքները ուշացած
էին, բայց հիմա սահմանին երկայնքին լուրջ
ներդրումներ կատարուեցան, եւ սահմանագիծը
շատ աւելի ապահով դարձաւ:
Չորրորդ կարեւոր իրադարձութիւնը, Վարդանեանի կարծիքով, այն է, որ 2017 թուականը կը
փակուի բաւական դրական ցուցանիշներով:
«Այս տարուան համար նախատեսուած էր պիւտճէի 3,2 տոկոս աճ, բայց տարին կը փակենք 6,7
տոկոս աճով: Բացի ատկէ, առաջին անգամ ըլլալով մեր արտածման քանակը մրցանշային եղած
է», ըսած է ան:
Ամփոփելով խօսքը` Վարդանեան նշած է, որ
իր թուարկածները լաւատեսութեան հիմք կու
տան: «Կը մնայ աշխատիլ, աշխատիլ եւ աշխատիլ», հաստատած է ան:
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ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹԻՒՆ` 2018-Ի
ՄԵԾ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ
Նախագահ Սերժ Սարգսեան 21 Հոկտեմբերին
հրաւիրած է խորհրդակցութիւն` 2018-ին Հայաստանի մէջ տեղի ունենալիք երեք մեծ իրադարձութիւններու` Ֆրանսախօս երկիրներու վեհաժողովի, Հայաստանի Հանրապետութեան եւ մայիսեան հերոսամարտերու 100-ամեակի եւ Երեւանի հիմնադրման 2800-ամեակի նախապատրաստական աշխատանքներու ընթացքը քննարկելու նպատակով:
Նշեալ իրադարձութիւններու նախապատրաստման աշխատանքները կազմակերպելու
նպատակով հանրապետութեան նախագահին
հրամանագիրներով նախապէս ստեղծուած էին
յանձնախումբեր, հաստատուած են անոնց անհատական կազմերը եւ այդ յանձնախումբերուն
տրուած էին յանձնարարականներ:
Խորհրդակցութեան սկիզբը նախագահ Սարգըսեան ընդգծած է, որ երեք իրադարձութիւններն ալ յատուկ նշանակութիւն ունին եւ պէտք է
անցնին անթերի` կազմակերպչական շատ բարձըր մակարդակով: «Ըստ էութեան, Ֆրանսախօս
երկիրներու վեհաժողովը պիտի ըլլայ Հայաստանի անկախացումէն ետք մեծագոյն իրադարձութիւնը` աշխարհի Ֆրանսախօս երկիրներու
ղեկավարներու, բարձրաստիճան բազմաթիւ
պատուիրակութիւններու մասնակցութեամբ:
Կ՛ենթադրուի, որ 100-է աւելի պատուիրակութիւններ եւ մինչեւ հինգ տասնեակ պետութիւններու ղեկավարներ պիտի մասնակցին վեհաժողովին: Ասիկա մեծ իրադարձութիւն է, որուն
սահուն կազմակերպումը պէտք է վկայէ մեր պետական մարմիններու կայացած ըլլալուն», ըսած
է հանրապետութեան նախագահը:
Երեւանի մէջ 11-12 հոկտեմբեր 2018-ին տեղի
ունենալիք Ֆրանսախօս երկիրներու վեհաժողովի նախապատրաստման աշխատանքներու եւ
անոնց վերաբերեալ նախագահին կողմէ տրուած

ԶԻՆՈՒԱԾ ՈՒԺԵՐԸ ՁԵՌՔ ԲԵՐԻՆ
«ԻԿԼԱ-Ս» ԴԻՒՐԱԿԻՐ ՀՐԹԻՌՆԵՐՈՒ
ՄԵԾ ԽՄԲԱՔԱՆԱԿ ՄԸ

Զինուած ուժերու հակաօդային պաշտպանութեան զօրքերու պետի տեղակալ, գնդապետ Արթուր Պօղոսեան Հայաստանի պաշտպանութեան
նախարարութեան «Հայ Զինուոր» պաշտօնաթերթին հետ զրոյցի մը ընթացքին յայտնեց հետեւեալը. «Համալրումը զգալի է: Անիկա կ՛ապահովէ
կրակի բաւական մեծ խտութիւն, նաեւ այս համակարգերուն շնորհիւ ստեղծուած է ամուր հակաուղղաթիռային համակարգ: «Իկլա-Ս» լաւագոյնն է իր տեսակին մէջ: Անիկա կը տարբերակէ
զանազան տեսակի թիրախներ, մարտական գըլխիկը բաւական զգայուն է եւ կրնայ յայտնաբերել նաեւ փոքր ջերմութեան աղբիւր հանդիսացող անօդաչու թռչող սարքերը»:
Ըստ Արթուր Պօղոսեանի, «Իկլա-Ս»-ն օժտըւած է հրթիռի մեծ հեռահարութեամբ եւ թիրախի
խոցման մեծ հեռաւորութեամբ, զգալի է նաեւ
հրթիռի մարտական մասի զանգուածը, որուն
շնորհիւ բարձր է թիրախի ամբողջական ոչնչացման հաւանականութիւնը:
«Մեր ձեռք բերած «Իկլա-Ս» հրթիռները նոր
են, եւ երկար տարիներ որեւէ հարց չենք ունենար: Անոնք պատրաստ են հարցեր լուծելու նոյնիսկ գիշերային պայմաններու մէջ», նշած է ան:

յանձնարարականներու կատարման ընթացքին
մասին զեկուցած է արտաքին գործոց նախարար, նախագահի հրամանագիրով ստեղծուած
յանձնախումբի նախագահի տեղակալ Էդուարդ
Նալբանդեան:
Օրակարգի յաջորդ հարցին` Հայաստանի
Հանրապետութեան եւ մայիսեան հերոսամարտերու 100-ամեակին նուիրուած ձեռնարկներու
նախապատրաստական աշխատանքներուն ընթացքը զեկուցած է պաշտպանութեան նախարար, յոբելենական յանձնախումբի նախագահի
տեղակալ Վիգէն Սարգսեան:
Երեւանի քաղաքապետ, պետական յաջորդ
յանձնախումբի նախագահի տեղակալ Տարօն
Մարգարեան զեկուցած է Երեւանի հիմնադրութեան 2800-ամեակի յոբելենական ձեռնարկներու նախապատրաստական աշխատանքներուն
մասին:
Հանրապետութեան նախագահը խորհրդակցութեան լոյսին տակ յանձնարարած է երկշաբաթեայ ժամկէտով ամփոփել շահագրգիռ մարմիններէն ստացուած բոլոր առաջարկները եւ
ներկայացնել ձեռնարկներու մանրամասն ծրագիրները` կատարման պատասխանատուներով
եւ ֆինանսական յստակ հաշուարկներով:

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԶԷՆՔԵՐՈՒ
ՀԱՄԱՐ ՆՈՐ ՎԱՐԿ

Ռուսիա Հայաստանին կը տրամադրէ 100 միլիոն տոլարի նոր վարկ` ժամանակակից սպառազինութիւն, զինուորական սարքեր ձեռք բերելու
եւ մատակարարումները ֆինանսաւորելու համար, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»:
Ըստ Հայաստանի եւ Ռուսիոյ կառավարութիւններուն միջեւ Հայաստանին վարկ տրամադրելու համաձայնագիրին, 100 միլիոն տոլարի
պետական վարկը պիտի տրամադրուի 20 տարւան ժամկէտով, որմէ 5-ը` արտօնեալ, տարեկան
3 տոկոս տոկոսադրոյքով:
Համաձայնագիրի դրոյթներուն հիման վրայ
Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան եւ «Ռոսոպորոնեքսփորթ»-ի միջեւ պիտի
ստորագրուին առանձին համաձայնագիրներ վերոնշեալ ժամանակակից սպառազինութիւնը եւ
զինամթերքը Հայաստանին տրամադրելու կարգին, ժամկէտներուն, սարքերու կիրարկման
վերաբերող տեղեկատուութեան, կողմերու պարտաւորութիւններուն, անոնց նորոգման եւ սպասարկման եւ այլ հարցերու վերաբերեալ:
Հայկական կողմը վարկը կրնայ օգտագործել
2018-2022 տարիներու ընթացքին:

8 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
ԱՒԵԼԻ ՔԱՆ 1000 ՀՈԳԻ՝ ՀԱՅ ԴԱՏԻ
ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲԻ ՁԵՌՆԱՐԿԻՆ

Հոկտեմբեր 8-ի երեկոյեան, «Պեվըրլի Հիլթըն»
պանդոկին մէջ տեղի ունեցաւ Արեւմտեան Ամերիկայի Հայ դատի յանձնախումբի տարեկան ձեռ
-նարկը, որուն ներկայ էր աւելի քան 1000 հոգի,
ներառեալ` դաշնակցային, նահանգային ու տեղական պաշտօնատարներ, հայկական կազմակերպութեանց պատասխանատուներ ու ղեկավարներ, բարերարներ ու համակիրներ:
Ներկաները միասնաբար տօնեցին Հայ դատի
նախորդ տարուան իրագործումները եւ հետեւեցան շարք մը հետաքրքրական ելոյթներու ու
ներկայացումներու, որոնք ուրուագծեցին Հայ
դատի ապագայ գործունէութիւնը:
Այս տարուայ ձեռնարկի ընթացքին, ըստ նախորդ տարիներու սովորութեան, մեծարանքի
արժանացան Հայ դատի ջատագովման աշխատանքին մէջ նկատառելի ներդրումներ ունեցած
անձնաւորութիւններ:
Մեծարեալներն էին` քոնկրեսական Տէյվիտ
Վալատաօ, Քալիֆորնիոյ նահանգային Ծերակոյտի անդամ Էնթընի Փորթանթինօ, բեմադրիչ եւ
արտադրող Թերի Ճորճ, Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան հայ անդամ Կարօ
Փայլան եւ վաւերագրական ժապաւէններու բեմադրիչ Պարէտ Մարոնեան:
Նաեւ, յարգանքի յատուկ տուրք մատուցուեցաւ հանգուցեալ երաժիշտ Քրիս Քորնըլին, որ հեղինակած ու կատարած էր Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած «Տը Փրոմիս»-ը ժապաւէնին
գլխաւոր երգը:

«ԹԵԼԵԹՈՆ 2017»-ԻՆ
ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԵՑԱՒ $12.505.456

ՀՈԿՏ. - ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2017 ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ` ՀՅԴ ՀԱՅ ԴԱՏԻ
ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿԻՆ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ
ՀՅԴ Հայ դատի Մոսկըւայի գրասենեակին նախաձեռնութեամբ 15 Դեկտեմբերին
Մոսկուայի
«Փրեզիտենթըլ»
պանդոկին մէջ տեղի ունեցած է
միջազգային համաժողով`
«Հայ-ռուսական համագործակցութիւն.
Հեռանկարներն ու հիմնական մարտահրաւէրները» խորագիրով: Անոր կը մասնակցէին երկու երկիրներու պաշտօնական անձնաւորութիւններ, դիւանագէտներ, քաղաքագէտներ,
վերլուծաբաններ, լրագրողներ եւ հասարակական-քաղաքական գործիչներ:
Համաժողովին ողջոյնի խօսքով հանդէս եկած
է Ռուսիոյ մէջ Հայաստանի դեսպան Վարդան Տողանեան, Արցախի դեսպանորդ Ռուբէն Զարգարեան, ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ
Արմէն Ռուստամեան, Ռուսիոյ պետական Տումայի պատգամաւոր, «Անմահ գունդ» շարժման
համանախագահ Նիքոլայ Զեմցով, հասարակական-քաղաքական գործիչ Վիքթոր Քրիւոփուսքով, Ռուսիոյ նախագահին կից Ազգերու խորհուրդի անդամ Իսմայիլ Շապանով, Մինսքի խըմբակի նախկին համանախագահ Վլատիմիր Քազիմիրով, թալիշական խորհրդարանի նախագահ
Ֆախրատին Ապոսզոտան, Դաշնային խորհուրդի
բնապահպանական յանձնաժողովի խորհրդական Կարինէ Արամեան:
Մասնակիցներուն իր ողջոյնի խօսքը յղած է
պետական Տումայի պատգամաւոր, ՌԺԴԿ կառավարման խորհուրդի անդամ Պորիս Չերնիշով:
Համաժողովին կը նախագահէր Ռուսիոյ Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս,
Հայաստանի Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի արտասահմանեան անդամ Ռուբէն Գարեգինի Մելքոնեան:
Համաժողովին զեկուցեցին հետեւեալ անձնաւորութիւնները.
– Արմէն Ռուստամեան, ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ, Հայաստանի Ազգային
ժողովի պատգամաւոր.
– Վիքթոր Քրիւոփուսքով, Ռուսիոյ հասարա-

կական-քաղաքական գործիչ, Հայ-ռուսական բարեկամութեան եւ համագործակցութեան միութեան նախագահ.
– Ալեքսանտր Աֆանասեւ, Ռուսիոյ արտաքին
գործոց նախարարութեան խորհրդական, քաղաքագէտ, զինուորական պատմաբան.
– Կիւլնուր Ռախմաթուլինա Քալիմովնա, Եւրասիական տնտեսական միութեան տնտեսական եւ ֆինանսական քաղաքականութեան նախարարի խորհրդական.
– Սթանիսլաւ Թարասով, «Ռեկնում» տեղեկատուական գործակալութեան արեւելքի
խմբագրութեան գլխաւոր խմբագիր.
–
Կարինէ Արամեան, Ռուսիոյ Դաշնային
խորհուրդի գիտական խորհուրդի անդամ.
– Սէյրան Բաղդասարեան, քաղաքագէտ, հասարակական-քաղաքական գործիչ.
– Նորատ Տէր Գրիգորեանց, ռազմական-քաղաքական գործիչ, հազարապետ-զօրավար.
– Վիքթոր Նատէին-Ռայեւսքի, Ռուսիոյ ազգային ակադեմիայի մասնագէտ, Սեւծովեան եւ
Կասպիցծովեան շրջանի քաղաքական-ընկերային հետազօտութիւններու հիմնարկի տնօրէն.
– Ռուբէն Զարգարեան, Ռուսիոյ մէջ Արցախի
ներկայացուցչութեան խորհրդական.
– Նարեկ Առաքելեան, Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան դիւանագիտական ակադեմիայի մագիստրոս, հասարակական գործիչ:
Համաժողովի աւարտին կազմուեցաւ աշխատանքային խումբ, որ պիտի մշակէ եւ մասնակիցներուն վաւերացման ներկայացնէ առաջարկներու եւ ուղերձներու հռչակագիր մը` ուղղուած
երկու երկիրներու կառավարութիւններուն:

«ՀԱՍՏԱՏԱԿԱՄ ԵՒ ՀԱՒԱՏՔՈՎ ՊԻՏԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆՔ
ԿԱՌՈՒՑԵԼ ՔԱՆԴՈՒԱԾԸ»

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի
«Թելեթոն 2017»-ն իրականացաւ «Բերքառատ
Արցախ» կարգախօսով, որուն ընթացքին
հանգանակուեցաւ $12.505.456–ի նուիրատըւութիւն եւ նուիրատուութեան խոստում: Հանգանակութիւնները պիտի նպատակաուղղ ուին
Արցախի մէջ ոռոգման ջուրի ապահովման
ծրագիրներու իրականացման:
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը
հրապարակած է 10 մեծ նուիրատուներու ցանկը:
Շարքը կը գլխաւորէ անանուն բարերար մը
Միացեալ Նահանգներէն` $2.5 միլիոն, երկրորդը՝
ռուսահայ գործարար Սամուէլ Կարապետեանն
է` $2.25 միլիոն, Զանգեզուրի Պղնձամոլիպտենային գործարանը՝ $350 հազար, ԱԺ պատգամաւոր Սամուէլ Ալեքսանեան` $200 հազար, Վարդանեաններու ընտանիքը` $125 հազար, գործարար Վարուժան Գրիգորեան, գործարար Բարսեղ
Բէգլարեան, Պաղտասարեաններու ընտանիքը,
Միացեալ Նահանգներէն անանուն բարերար մը,
իրանահայ Հենրիկ Տէր Ղուկասեան, «Վալեքս
կրուփ»ը` $100 հազարական:

Սուրիոյ խորհրդարանի անդամ, Բերիոյ հայոց թեմի Ազգային առաջնորդարանի բանբեր
Ժիրայր Ռէյիսեան` ամփոփելով 2017 թուականը, ըսած է, որ հաստատակամ ու հաւատքով կը
վերակառուցենք քանդուածը:
Հալէպի մէջ տիրող իրավիճակին եւ վերականգնման հոլովոյթին մասին խօսելով` ան դիտել տուած է, որ տարին լեցուն էր դժուարութիւններով, բայց նաեւ` դրական զարգացումներով: Ժիրայր Ռէյիսեան կարեւոր նկատած է
2016 թուականի Դեկտեմբերին Հալէպի ազատագրումը, որ յոյս ներշնչեց հետագայ դրական
զարգացումներու ակնկալիքներ ունենալու
շրջագիծին մէջ: Ըստ անոր, դրական զարգացումները շարունակուեցան, շուտով ազատագրըւեցաւ Տէր Զօրը, որ, ըլլալով համահայկական
ուխտավայր, կարեւոր նշանակութիւն ունի հայ
ժողովուրդին համար:
«Ճիշդ է Տէր Զօրի մէջ հայկական համալիրը,
քաղաքի բազմաթիւ շէնքերուն նման, ահաբեկչութեան թիրախ դարձած է, սակայն Հալէպի
մէջ եւ այլուր մենք հաստատակամ ենք ու ամբողջական հաւատքով լեցուած, որ պէտք է վերակառուցենք այն, ինչ որ քանդուած է: Իրականութեան մէջ չենք կրնար ըսել, որ պատերազմը վերջնականապէս աւարտած է, սակայն
եղան յաղթանակներ եւ ձեռքբերումներ, եւ արդէն կարելի է յայտնել, որ Սուրիոյ վերեւ կուտակուած ամպերը կը ցրուին», «Արմէնփրես»-

ին հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին ըսաւ
Ժիրայր Ռէյիսեան:
Խօսելով
Հալէպի
մէջ տիրող իրավիճակին մասին` երեսփոխանը նշեց, որ նախորդ
տարիներուն
հետ բաղդատելով, նախորդ տարուան ընթացքին պատկերը այլ եղած է: Հալէպը երկար
ժամանակ ելեկտրական հոսանքէ զրկուած էր,
այսօր, թէկուզ ոչ ամբողջ օրը, սակայն մասամբ
լուսաւորում կայ: Ջրամատակարարումը բնականոն ընթացք ունի: «Արդէն ջուրի տագնապ
չկայ, յուսանք, որ մեր բոլորին համար անիկա
չի կրկնուիր: Քաղաքին մէջ զինուորական երեւոյթները գրեթէ վերացած են, նուազագոյնի
հասած: Կեանքը վերադարձած է իր բնականոն
հունին: Ճիշդ է, տնտեսական դըժուարութիւններ կան, սակայն պետութիւնը եւ ժողովուրդը
միասնակամ են: Ներկայիս կը կատարուին
քանդումներէն գոյացած հողակոյտերու դուրս
բերումը: Կրնանք ըսել, որ վերակառուցման
փուլը սկսած է: Մարդիկ քիչ-քիչ կը վերակառուցեն իրենց տուները, գործատեղերը: Մօտիկ
ապագային մարդիկ աւելի հաստատակամ պիտի վերադառնան նախկին կեանքին», յայտնած
է ան:

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔ
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ԵՒՐՈՊԱՅ-ՄԻՋԱՐԵՒԵԼՔԻ ԵՒ
ԱՄԵՐԻԿԱՆԵՐ-ԱՒՍՏՐԱԼԻՈՅ
ՀՅԴ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒ
ՌԱՅՈՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐ
ՀՅԴ Բիւրոյի հրաւէրով,
30 Սեպտեմբեր եւ 1 Հոկտեմբեր 2017-ին, Աթէնքի մէջ
տեղի ունեցաւ Եւրոպայի եւ
Միջին Արեւելքի տարածաշըրջաններու ՀՅԴ մարմիններու Ռայոնական ժողովը, որուն կը մասնակցէին երկու տասնեակ երկիրներէ ներկայացուցիչներ: Իսկ 11-12 Նոյեմբեր
2017-ին, դարձեալ ՀՅԴ Բիւրոյի հրաւէրով, Պուէնոս Այրէսի մէջ տեղի ունեցաւ Ամերիկեան ցամաքամասի եւ Աւստրալիոյ ՀՅԴ մարմիններու
Ռայոնական ժողովը, որուն մասնակցեցան եօթ
երկիրներէ ներկայացուցիչներ:
Ժողովներուն ներկայ էր ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչը, Բիւրոյի անդամներ եւ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն Մարմինի ներկայացուցիչը:
Քննարկումներուն ընթացքին, ՀՅԴ Բիւրոն
ներկայացուցած է նախորդ մարմիններու խորհըրդաժողովներէն մինչեւ օրս երկարող իր գործունէութեան միամեայ տեղեկագիրը, որուն լոյսին տակ կատարուած է քննարկում:
Երկու ժողովները հանգամանօրէն զբաղած են
շրջաններու կազմակերպական, քաղաքական եւ
յարաբերական օրակարգերով եւ անդրադարձած՝
Հայաստանի Հանրապետութեան հիմնադրութեան 100-ամեակին առիթով կազմակերպուելիք
ձեռնարկներուն:
Ռայոնական ժողովները իրազեկ դարձած են
Հայաստանի ներքաղաքական կեանքի զարգացումներուն եւ այս ծիրին մէջ գնահատուած է
համախմբական կառավարութեան մասնակցութիւնը եւ ցարդ ձեռք բերուած արդիւնքը, իսկ յատուկ ուշադրութեան առարկայ դարձած են արցախեան հարցի վերջին զարգացումները:
Կարեւոր նկատուած է Հայաստանի եւ Արցախի բանակներու հզօրացման անհրաժեշտութիւնը` շեշտը դնելով բանակին հանդէպ ցուցաբերւելիք համաժողովրդային նեցուկի ու զօրակցութեան ամրապնդման վրայ: Կարեւոր նկատուած
է նաեւ Հայաստանի տնտեսական հզօրացումի եւ
ընկերային կենսամակարդակի բարձրացման անհըրաժեշտութիւնը:
Ռայոնական ժողովներըը կենսական նկատած
են Հայաստան-սփիւռք յարաբերութիւններուն
նոր որակ ու հնչեղութիւն տալու առաջադրանքը
եւ այս ծիրին մէջ` Հայաստանի ու Արցախի դիմագրաւած խնդիրներն ու մարտահրաւէրները
համահայկական մնայուն ուշադրութեան կեդրոն
դարձնելու հանգամանքը:
Ժողովները անդրադարձած են նաեւ նոր ծրագիրներու եւ վերջին շրջանին ստեղծուած աշխատանքային նոր գործադաշտերուն: Կազմակերպական յաւելեալ հզօրացման ուղղութեամբ ներկայացուած են նոր առաջարկներ:

ԱՐՑԱԽԻ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀՅԴ ԽՄԲԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ
ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Արցախի եւ Հայաստանի Ազգային ժողովներու
ՀՅԴ խմբակցութիւնները տարեկան նուազագոյնը
երկու հանդիպում կ՛ունենան թէ՛ Երեւանի եւ թէ՛
Ստեփանակերտի մէջ:
16 Հոկտեմբերին անոնք հանդիպեցան ՀՅԴ
Հայաստանի Գերագոյն մարմինի կեդրոնին մէջ:

ՀՅԴ ԲԻՒՐՈՅԻ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՄԱՐՄԻՆԻ ՄԻԱՑԵԱԼ
ԸՆԴԼԱՅՆՈՒԱԾ ՆԻՍՏ

31 Հոկտեմբերին տեղի ունեցաւ ՀՅԴ Բիւրոյի
եւ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի հերթական միացեալ ընդլայնուած նիստը: Անդրադարձ
կատարուեցաւ կուսակցութեան կազմակերպական վիճակին եւ ընելիքներուն, քննարկուեցաւ
երկրին մէջ առկայ ընկերային-տնտեսական ընդհանուր իրավիճակը, Հայաստանի պետական կառավարման համակարգին մէջ ՀՅԴ-ի գործունէութիւնը: Ներկայացուեցան քաղաքական համախըմբական դաշինքի շրջանակներուն մէջ ըստանձնուած բնագաւառներուն մէջ առկայ հիմնախնդիրներն ու ընթացող բարեփոխումները:
Հանդէս գալով բացման խօսքով` ՀՅԴ Բիւրոյի
ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեան նշեց, որ
կարեւոր է անդրադառնալ` արդեօք մաս կազմելով Հայաստանի պետական կառավարման գործին, կ՛իրականացուի՞ն Դաշնակցութեան առաջադրած նպատակներն ու խնդիրները, քաղաքական համագործակցութիւնն ու յանձն առած պատասխանատուութիւնը, կ՛ապահովուի՞ երկրի
զարգացման դրական ընթացքը:
«Ես կ՛ուզեմ, որ մենք միմեանց նկատմամբ
ըլլանք չափազանց յարգալից, չափազանց հաւատարիմ, բայց անխնայ: Անխնայ, երբ հարցը կը
վերաբերի աշխատանքին, ազգային եւ կուսակցական շահին», ըսաւ Հրանդ Մարգարեան: Իշխանութեան հետ քաղաքական համախմբական
դաշինք կազմելը Դաշնակցութեան համար ինքնանպատակ չէ եղած: Երկրի ընկերային-տնտեսական, քաղաքական, կրթական եւ հասարակական կեանքին մէջ դրական փոփոխութիւններու,
ընկերային արդարութեան հաստատման համար
է որ Հ.Յ. Դաշնակցութիւնը պետական կառավարման համակարգին մէջ է:
«Այս ժողովի նպատակը այն է, որ տեսնենք,
թէ ինչքանո՛վ մենք ինքնուրոյն ներկայութիւն ունինք, ինչքանո՛վ մենք ներկայ ենք իբրեւ Դաշնակցութիւն, ինչքանո՛վ մեր օրակարգերով ներկայութիւն ենք գործադիր իշխանութեան մէջ, եւ
այն նպատակները, որ մենք դրած ենք գործադիրին մաս կազմելով, կը յաջողցնե՞նք զանոնք,
կ՛իրագործուի՞ն, թէ՞ չեն իրագործուիր», ըսաւ
Հրանդ Մարգարեան: Բոլոր հարցերն ալ կարեւոր
են, սակայն Հրանդ Մարգարեան առանձնացուց
ամէնէն կարեւոր հարցը, որ Դաշնակցութեան
համար ե՛ւ սկզբունք է, ե՛ւ առաջնային խնդիր.
Ընկերային արդարութեան հաստատումը: Հակառակ որոշ դրական տեղաշարժերու եւ արդիւնքներու, երկրին մէջ առկայ ընկերային-տնտեսական վիճակը տակաւին բեկումնային փոփոխութիւններու չէ ենթարկուած:
Հրանդ Մարգարեան հաստատեց. «Երկրին մէջ
համատարած թանկացումներ կան: Մեր խնդիրը
պէտք է ըլլայ, որ ընկերային գետնի վրայ անապահով շերտերը կարենանք ապահովագրել այս
թանկացումներէն: Բոլոր ոլորտներուն մէջ ասիկա պէտք է ըլլայ մեր խնդիրը, որ ընկերային մակարդակի վրայ անապահով շերտերը պէտք է
թանկացումներու այս երեւոյթին դէմ յանդիման
չանճրկին: Որովհետեւ ժողովուրդի իրական շահերու պաշտպանի առաքելութիւնը մերն է համախըմբական կառավարութեան մէջ»:
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ՀՅԴ Բիւրոյի Երիտասարդական գրասենեակին
հրաւէրով 29 Սեպտեմբերէն 1 Հոկտեմբեր Ընկերվար երիտասարդներու միջազգային միութեան
անդամ կազմակերպութիւններու երկու տասնեակէ աւելի ներկայացուցիչներ հասած են Հայաստան եւ 30 Սեպտեմբերին այցելած են Արցախ:
«Ճանաչողական այս այցելութեան Նպատակը
տագնապին մօտէն ծանօթանալն է, առարկայական պատկերացում ձեռք բերելը», նշած է երիտասարդական գրասենեակի պատասխանատու
Սարգիս Մկրտչեան եւ ընդգծած, որ Արցախ գըտնըւող երիտասարդները աշխուժօրէն ներգրաււած են քաղաքական գործունէութեան մէջ եւ
անոնք հետագային պիտի դառնան իրենց կուսակցութիւններու կամ երկիրներու պատասխանատու ղեկավարները:
Պատուիրակներ կան Եւրոպայէն (Գերմանիա,
Ֆրանսա, Պելճիքա, Փորթուգալ, Աւստրիա, Հոլանտա, Ալպանիա, Իտալիա, Պիելոռուսիա, Պուլկարիա, Մոլտովա, Կիպրոս, Ուքրանիա), Միջին
Արեւելք (Լիբանան, Իսրայէլ, Պաղեստին), Միացեալ Նահանգներէն եւ Նոր Զելանտայէն:
Կիպրոսի ԷՏԷԿ ընկերվարական կուսակցութեան արտաքին յարաբերութիւններու քարտուղար Եորղոս Իրոտոթու նշած է, որ մինչեւ Արցախ
այցելելը քիչ մը կասկածամտօրէն կը վերաբերէր
այստեղի իրավիճակին, բայց տեսնելէ ետք հասկըցաւ, որ ծաղկման ժամանակաշրջանի մէջ կը
գտնուի Արցախը եւ բաւական զարգացած է:

ՀՅԴ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԸՆԿԵՐՎԱՐ
ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԵՒ
ԿԻՆԵՐՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ
ԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒՆ

Ընկերվար միջազգայնականի խորհուրդի ժողովը տեղի ունեցաւ 24-25 նոյեմբեր 2017-ին,
Պարսելոնայի մէջ, ուր ներկայ էին Ընկերվար միջազգայնականի անդամ կուսակցութիւններու
պատուիրակութիւններ եւ հրաւիրեալներ: Ժողովին մասնակցեցաւ նաեւ ՀՅԴ պատուիրակութիւնը` գլխաւորութեամբ Ընկերվար միջազգայնականին մէջ ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչ Մարիօ
Նալպանտեանի, մասնակցութեամբ՝ Ընկերվար
միջազգայնականի Կիներու կազմակերպութեան
մէջ ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչ Վերա Եագուպեան,
ինչպէս նաեւ` Նուպար Վարդանեան (Հոլանտայէն) եւ Տաթեւ Սուլեան (Պարսելոնայէն):
Մ. Նալպանտեան խօսք առնելով անդրադարձաւ Հայաստան-ԵՄ գործընկերութեան համաձայնագիրին` զայն որակելով պատմական քայլ,
ինչպէս նաեւ` վերահաստատեց արցախեան
հիմնահարցին արդարացիու-թիւնը եւ Արցախի
ժողովուրդին ինքնորոշման իրաւունքը:
Իսկ 21-22 նոյեմբեր 2017-ին, Վերա Եագուպեան մասնակցեցաւ Կիներու Ընկերվար միջազգայնականի խորհուրդի ժողովին, ուր ան ներկայացուց Հայաստանի Ազգային ժողովին մէջ ըն
-տանեկան բռնութեան կանխարգիլման մասին
օրէնքի նախագիծին քննարկումները:
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ՀՅԴ Հայ Դատի Յանձնախումբերն Ու Գրասենեակները
Վերածուած Են Արցախի Հանրապետութեան
Դեսպանութիւններու*
Շահան Գանտահարեան
Այս օրերուն Դաշնակցութեան աշխարհատարած կառոյցները կը նշեն Դաշնակցութեան օրը
կամ անոր հիմնադրութեան 127-ամեակը:
Այս նշումներուն տարեվերջին համընկումները, պարզ տրամաբանութեամբ, տարուան կտրըւածքով իրագործուածն ու չիրագործուածը լոյսին
բերելն է, պատմական հէնքի վրայ ժամանակակից իրադարձութիւններուն Դաշնակցութեան բերած ներդրումը արժեւորելը, բայց մանաւանդ,
այդ բոլորէն մեկնած, հետագայ իրադրութիւնները ուղենշելը:
Աւանդոյթի վերածուած Դաշնակցութեան օրւան տօնակատարութիւններու ընթացքին պէտք
է յաղթահարել ինքնագնահատական տալու փորձութիւնը: Ի վերջոյ ժամանակը, պատմութիւնն ու
ժողովուրդը իրենք են իրադարձութիւններուն
գնահատական տուողը եւ ըստ այնմ քաղաքական այս կամ այն ուժին հանդէպ վստահելիութեան վարկանիշ ապահովողը:
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան օրուան
ներկայ նշումը թէ՛ ժամանակի եւ թէ՛ միջավայրի
առումով պարտաւորեցնող է: Նախ, ժամանակի
առումով, մենք ազգովին կը նախապատրաստըւինք մուտք գործել յոբելենական այնպիսի
տարի, որ պիտի նշէ մեր պետականութեան վերականգնման, մեր անկախութեան ձեռք բերման
եւ մեր հանրապետութեան կերտման հարիւրամեակը: Եւ երկրորդ, այս տօնակատարութեան
վայրը` Արցախ աշխարհը, սերտօրէն կ՛առնչուի
պետականութեան կերտումի, անոր հրամայական անհրաժեշտութեան եւ անոր փոխանցած
խորհուրդներուն ուղղութեամբ կիզակէտային
նշանակութիւն ներկայացնելու հանգամանքներուն:
Եւ եթէ կ՛ընդունինք, որ մայիսեան դիւցազնամարտերու ապահոված յաղթանակին վրայ կառուցուեցաւ եւ կերտուեցաւ հանրապետութիւնը,
ապա համոզիչ ձեւով կը մտածենք նաեւ, որ արցախեան ազատամարտին եւ անոր ապահոված
յաղթանակին ու ազատագրումին վրայ յենուեցաւ նաեւ մեր վերանկախացումը` հայոց անկախ
ժամանակակից պետականութեան վերականգնումը: Արցախեան ազատամարտը ոչ միայն
ապահովեց Արցախի Հանրապետութեան կայացումը, այլ երաշխաւորեց Հայաստանի անկախ
հանրապետութեան վերականգնումը:
Ահա պատմական եւ ժամանակակից հանգամանքներու այս նկատառումներով է, որ եզակի
ու բացառիկ տարազ կը ստանայ Դաշնակցութեան Օրուան տօնակատարութիւնը ներկա՛յ ժամանակին, ներկա՛յ վայրին մէջ:
Դաշնակցութիւնը 1918-ի մայիսեան յաղթանակներուն հայ կեանքի իբրեւ ամենակազմակերպ ուժը` յաջողեցաւ համախմբել հայութիւնը,
մղել ճակատամարտերը եւ Հայոց ցեղասպանութենէն ընդամէնը միայն երեք տարի ետք հռչակել
հանրապետութիւն եւ կերտել ազատ ու անկախ
պետութիւն: Եւ Դաշնակցութիւնը նոյնպէս արցախեան ազատամարտի առաջին փուլին մասնակից առաջնային ուժերու շարքին թէ՛ ռազմական առումով եւ թէ՛ առաջին խորհրդարանի ձեւաւորման մէջ ստանձնած կարեւորագոյն դերակատարութեամբ պատուով կը կանգնի նաեւ Արցախի պետականութեան կերտման ակունքներուն: Այդ ճամբով նաեւ արդարօրէն կը համարւի, Արցախի պետականութեան անշրջանցելի
երաշխաւորութեան նկատառումով, Հայաստանի
վերանկախացման եւ պետականաշինութեան
աշխատանքներուն հիմնական ներդրում ապահոված կուսակցութիւն:
Հետեւաբար թէ՛ օրուան նշումը, թէ՛ ժամանակը եւ թէ՛ վայրը կը թելադրեն հաւանաբար ամենաշատ կեդրոնանալ Դաշնակցութեան պետականաստեղծ կուսակցութիւն ըլլալու եզակի հան-

գամանքներուն վրայ:
Իրաւամբ, պետութիւնը նկատուած է ազգի մը
կազմակերպուածութեան բարձրագոյն աստիճանաչափը, որուն վերականգնման, պահպանման
եւ զարգացման համար ահաւասիկ աւելի քան
հարիւր տարիէ ի վեր կը պայքարի հայ ժողովուրդի ազատագրման առաջնորդ կուսակցութիւնը:
Այս հիմնաւորումներով է, որ Դաշնակցութիւնը հակառակ տարաբնոյթ պայմաններու մէջ
գործելուն` Ա. հանրապետութեան օրերուն իբրեւ
իշխանութիւն, խորհրդայնացման օրերուն իբրեւ
տարագիր դարձած կուսակցութիւն, վերանկախացման առաջին օրերուն եւ առաջին վարչակարգի ժամանակ հալածուած եւ հարկադրաբար
ընդդիմութիւն դարձած կուսակցութիւն, աւելի ուշ
իբրեւ քոալիսիոն կառավարութիւններու անդամ
թէ անոնցմէ դուրս գտնուած ժամանակներուն`
պետականութիւն հասկացողութիւնը համարեց
գերագոյն ուղղութիւն եւ ինչ կարգավիճակի մէջ
ալ որ գտնուեցաւ, գործեց անկախ պետականութեան պահպանման ու անոր զարգացման համար ուղիներ հարթելու առաջադրանքներով:

Մեր զոյգ հանրապետութիւններու կենսագործման ապահովման համար հարթելի ուղիները միեւնոյնն են եւ մէկը միւսին հետ` գերազանցօրէն
փոխկապակցուած: Անվտանգութեան ռազմավարական խնդիրներէն մինչեւ տնտեսական զարգացման միջոցներ, կրթութեան ոլորտէն մինչեւ
աշխատանքի ապահովման մեթոտներ ու, տակաւին, աղքատութեան յաղթահարման ծրագիրներէն մինչեւ արտահոսքի կասեցման միտումներու կայացման առաջադրանքներ` անտարանջատելի թղթածրարներ են, որոնց լուծման համար
համահայկական մարդուժի ներգրաւումը աւելի
քան անհրաժեշտութիւն է:
Իսկ համահայկական մարդուժի համախըմբման եւ մասնագիտական ոլորտներու համար
նպատակաուղղուած հաւաքագրման գործընթացներուն Դաշնակցութիւնը բազմաթիւ իմաստներով փաստած է, որ համակարգում, ներդրում
ու մասնակցութիւն ունենալու տեսակէտէն, իբրեւ
աշխարհատարած կուսակցութիւն, առաջին հորիզոնականի վրայ է:
Աշխատանքները, անոնք վերաբերին արցախեան ազատամարտի օրերուն կազմակերպուող
զօրակցական ցոյցերուն, թէ Միացեալ նահանգներու կամ Եւրոպայի մէջ ապահովելիք քաղաքական ենթահողի պատրաստութեան, լոպիստական աշխատանքներուն թէ վերաբնակեցման
ծրագիրներուն: Տակաւին, օտարազգի պետական
դէմքերու այցելութիւններու կազմակերպումներ,
համաշխարհային տարողութիւն ունեցող լրատըւամիջոցներու ներկայացուցիչներու ժամանում
եւ առարկայական լուսաբանում, աշխարհի տարբեր երկիրներուն մէջ մեր հակառակորդի սանձազերծած արցախեան հակամարտութեան էութիւնը նենգափոխելու փորձ կատարող դրսեւորումներուն ուժգին հակազդեցութիւն եւ յաճախ կանխարգիլում. Շարունակելու համար` Ազրպէյճանի

դիւանագիտական ներկայացուցչիներու կողմէ
սումկայիթեան զոհերու նուիրուած յիշատակի
հաւաքներու խանգարման փորձերու չէզոքացում, տարբեր երկիրներու մէջ ազրպէյճանական
դեսպանատուներու առջեւ բողոքի ցոյցերու կազմակերպում, ապրիլեան պատերազմի օրերուն
Ազրպէյճանի զինեալ ուժերուն կողմէ գործադըրուած պատերազմական ոճիրներու բացայայտման եւ փաստերու տարածման աշխատանքներ. անոնք պարզապէս մէկ մասն են Դաշնակցութեան եւ անոր Հայ դատի, երիտասարդական, ուսանողական կառոյցներուն ձեռագիրը
կրող` Արցախի պետութեան արտաքին քաղաքականութեան կամ ընդհանրապէս Արցախի անկախութեան միջազգային ճանաչում ապահովելու աշխարհատարած աշխատանքներուն:
Օրհասի օրերուն եւս, թէ՛ արցախեան ազատամարտին եւ թէ՛ ապրիլեան քառօրեային,
պէտք է նկատել յատկապէս սփիւռքեան տարբեր
շրջաններէ Արցախ փութացած եւ իր հայրենակիցին հետ կողք-կողքի խրամատներու մէջ տեղաւորուած եւ առաջնագիծ գրաւած երիտասարդութեան մեծամասնութեան գաղափարական եւ կուսակցական պատկանելիութիւնը: Հայրենիքէն հեռու ծնած, շատ յաճախ ալ հայրենիքը
չտեսած, օտար պայմաններու մէջ կազմաւորուած երիտասարդը օրհասի պահին, եթէ հարկ
ըլլայ, նաեւ իր կեանքի գնով փաստեց իր պատրաստակամութիւնը` միշտ գտնուելու արցախցի
իր հայրենակիցի կողքին:
Անկախութեան 100-ամեակի մօտակայ նշումներուն պատմաքաղաքական կարեւորագոյն էջեր
լոյսին բերելը ունի խիստ այժմէական նշանակութիւն:
1918-ին, Անդրկովկասեան երկիրներու անկախացման օրերուն, ճիշդ է որ Արցախը մաս չկազմեց Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքներուն, բայց նաեւ մաս չկազմեց Ազրպէյճանին:
Իրողապէս Արցախը ղեկավարուեցաւ Ազգային
խորհուրդով. այսինքն` անկախ ղեկավար մարմինով:
Պատմական այս փաստացի իրողութիւնը կըրնայ մղել, որ Արցախը եւս իր անկախութեան
100-ամեակի նշումներուն նախապատրաստուի:
Ճիշդ է, որ միջազգային օրէնքներու ընդառաջման հարց չկար, չկար նաեւ ինքնորոշման իրաւունքի եւ հանրաքուէի խնդիր, այսուհանդերձ,
կար մերժում` Ազրպէյճանին միանալու, առաջադրանք` Հայաստանի Հանրապետութեան կըցւելու, եւ իբրեւ փաստ` կար իրողապէս անկախ
կառավարուող միաւոր:
Այս անկախութիւնը կարեւոր է Արցախի համար, նոյնքան նաեւ փաստի ընդգծումը` անկախացած Ազրպէյճանին մաս չկազմելու: Որմէ նաեւ` ստալինեան բռնակցումի հակաօրինականութիւնը եւ կանխարգիլումը` Պաքուի տարածքային ամբողջականութեան սկզբունքի շահարկման:
Կանխատեսելով հակառակորդի շահարկումը
եւ ամենայն հաւանականութեամբ այդ շահարկումին միջազգային արձագանգի ապահովումի
փորձը` Արցախի վերաբերող պատմական այս
փաստին ներկայացումը, արծարծումը թէ՛ քաղաքական եւ թէ՛ իրաւական հիմնաւորումներով աւելի քան անհրաժեշտ են եւ նշուած պատճառներով նաեւ` ռազմավարական:
Պատմական այս հանգամանքի նկատառումով
ալ մեզի համար տարածաքային ամբողջականութեան եւ ազգերու ինքնորոշման իրաւունքի
սկզբունքները կրնան համատեղելի ըլլալ արցախեան հակամարտութեան լուծման բանակցային գործընթացին, տրուած ըլլալով, որ Արցախը երբեք մաս չէ կազմած Ազրպէյճանի տարածքային ամբողջականութեան` ո՛չ անկախացման
ո՛չ ալ վերանկախացման օրերուն:
Միջազգային այս սկզբունքներու կիրարկելիութեան համար քաղաքական նուրբ մեկնաբանութիւններու ամենաարդիական առիթներուն
ականատես կ՛ըլլանք. իրադրութիւնները կը
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Աբօ Աշճեանի Առեւանգման 35-ամեակ

Հայ Դատի Ուժական Պայքարի Տարածման
Անձնդիր Առաջնորդը
Ընկեր Աբօ:
Պարզ եւ խոնարհ անուն մը:
Դաշնակցական մարտիկի անզուգական անձնաւորութիւն մը եւ մարտական առասպելատիպ
ղեկավար մը:
Լիբանանի քաղաքացիական կռիւներուն հայութեան ինքնապաշտպանութեան եւ ապահովութեան ռազմական վէմը:
Դաշնակցութեան յեղափոխական աւանդներու վերընձիւղման եւ Հայ դատի ուժական պայքարի տարածման անձնդիր առաջնորդը:
Միայն ընկ. Աբոն կրնար այս բոլոր արժանիքները միատեղ մարմնաւորել` իր հեզութեամբ, համբերութեամբ, յանդգնութեամբ, խըստապահանջութեամբ եւ անուշ ժպիտով:
Այս հանգրուանին դժուար է մանրամասնել
մեր քաղաքական ու մանաւանդ մարտական աշխատանքներու մէջ ընկ. Աբոյին կատարած ներդըրումները: Տակաւին ամբողջական արժեւորումը չէ կատարուած վերջին քառասնամեակին
մեր երիտասարդութեան քաղաքականացման ու
յեղափոխականացման զարթօնքի շրջանին: Տակաւին չեն բացուած մեր յեղափոխական աւանդներու վերադարձին վերաբերող թղթածրարները:
Տակաւին պատմական առարկայականութեամբ
չէ գնահատուած լիբանանեան քաղաքացիական
կռիւներուն հայութեան ինքնապաշտպանական
գործունէութիւնը:
- 29 Դեկտեմբեր 1982-ին Աբօ Աշճեան կ՛առեւանգուի Պէյրութի մէջ, Լիբանան, թրքական գաղտնի սպասարկութիւններուն կողմէ: Ընկ. Աբոյի ազատագրման նպատակով ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէն կը ձեռնարկէ փնտռտուքներու: Տեղի
կ՛ունենան հանդիպումներ, դատապարտում, հաղորդագրութիւն, կոչ, այցելութիւններ, հաւաք, տեսակցութիւններ եւ ամբաստանութիւն:
- 12 Յունուար 1983. «Ազդակ» լոյս կ՛ընծայէ «Հեղինակը եւ նպատակը» խորագիրով խմբագրականը, որ կը հաստատէ, թէ արարքին հեղինակը թրքական պետութիւնն է:
- 18 Յունուար 1983. համաժողովրդային բողոքի
երկրորդ հանրահաւաք մը տեղի կ՛ունենայ Պուրճ
Համուտի քաղաքապետարանի հրապարակին վրայ:
Ներկայ կ՛ըլլայ մօտաւորապէս 20 հազար հոգի:
Հանրահաւաքին խօսքեր կ՛արտասանեն ընկերներ`
Աւետիս Իսփենճեան, Կարօ Յովհաննէսեան եւ Հրաչ
Տասնապետեան:
- 18 Մարտ 1983. նախագահական պալատի
տնօրէնութիւնը հայ ազգային երեք կուսակցութիւններուն եւ համայնքներուն համախմբումին կ՛ուղղէ
հեռագիր մը, որով կը յայտնէ, թէ նախագահը` շէյխ
Ամին Ժեմայէլ, իր ամբողջական ուշադրութեան
առարկան դարձուցած է ընկ. Աբօ Աշճեանի առեւանգման հարցը:
- 5 Օգոստոս 1983. Պէյրութի քննիչ ատեանի դատաւորը բաց քննութեան հրամանագիր մը կը հրապարակէ ընկ. Աշճեանի առեւանգման հարցը հետապընդելու համար: Ըստ հրամանագիրին, քննութիւնները կը պահուին բաց, մինչեւ որ ստուգուի առեւանգման հեղինակներուն ինքնութիւնը: Ատեանը
կը հրապարակէ նաեւ իր քննութեանց մանրամասնութիւնները, որոնք կը վերաբերին առեւանգման:
- Հեռագիրներ կը յղուին` Լիբանանի նախագահին, վարչապետին, խորհրդարանի նախագահին,
ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղարին, Եւրոպական
խորհրդարանին, ՕԹԱՆ-ի ընդհանուր քարտուղարութեան, Միացեալ Նահանգներու նախագահին,
Բրիտանիոյ վարչապետին եւ Չինաստանի Համայնավար կուսակցութեան Կեդրոնական խորհուրդի
քարտուղարութեան:
- Անկախ վերոյիշեալ աշխատանքներէն եւ հանդիպումներէն, Նոր Ջուղայի, Թեհրանի, Երուսաղէմի
եւ Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան եւ Արեւմըտեան շրջաններու դաշնակցական թէ ուղեկից կազմակերպութիւնները, միութիւնները եւ Հայ դատի
յանձնախումբերը բողոքի հեռագիրներ կը յղեն` տեղական մամուլին, պետական դէմքերու, միջազգային կազմակերպութիւններու, դեսպաններու, ռատիոկայաններու:

Սեդօ Պօյաճեան

Վստահաբար ինք, հաւատարիմ իր լռակեացութեան, երբեք պիտի չարտայայտուէր իր դերակատարութեան մասին: Մանաւանդ, պիտի
չուզէր, որ մենք եւս արտայայտուինք այդ մասին: Սակայն, զինք մօտէն ճանչցողները, իր գործակիցները, իր շունչով ու օրինակով կազմաւորուած մեր տղաքը, ու մանաւանդ Լիբանանի
մեր ժողովուրդը կը գիտակցին ու կը զգան մեր
պատմութեան այդ ճակատագրական հանգըրւանին ընկ. Աբոյին կենսական մատուցումը` իբրեւ կազմակերպող ուժ, հարուածող բազուկ եւ
ներշնչող ոգի:
29 Դեկտեմբեր 1982-ին թուրք պետութեան
դաւադրութեամբ առեւանգուեցաւ եւ անյայտ
պայմաններու մէջ սպաննուեցաւ ընկ. Աբօ Աշճեան: Պատահական չէր թրքական դաւադիր
արարքը, որովհետեւ հարուածը ուղղուած էր
հայկական պահանջատիրութեան սուրբ գործին
մղում տուող գլխաւոր պատասխանատուի մը
անէացման:

Այսօր, իր ֆիզիքական անյայտացման յիշատակը կը նշենք մեր մեծ ընկերոջ: Սակայն յիշատակէն անդին, մենք պէտք է ոգեկոչենք ընկ.
Աբոյի մարտական ու քաղաքական վաստակը, որ
մերն է ու մեզի պիտի պատկանի այնքան ատեն
որ հետամուտ ենք հաւատարիմ մնալ ու հետամուտ ըլլալ այդ վաստակի շարունակման: Մեր
կազմակերպական ու ազգային ներկայ մտահոգիչ հանգրուանին, ընկ. Աբոյի օրինակելի վաստակը կը պարտադրէ ինքզինք` իբրեւ լուսատու
ճանապարհ մեր ամէնօրեայ թէ հեռակայ աշխատանքներուն:
Ճիշդ ըմբռնելու համար մեր ընկերոջ վաստակը, հարկ է ետ երթալ աւելի քան չորս տասնամեակներ:
Հայ դատի հետապնդման ճակատին վրայ մեր
քաղաքական թէ դիւանագիտական աշխատանքները կը բախէին անելի: Թուղթի ճամբով կատարուած աղերսանքները վերածուած էին աննըպատակ ծիսակատարութեան: Մեզ լսողը միայն մենք էինք: Մեծ, միջակ թէ փոքր պետութիւնները չէին հետաքրքրուած 20-րդ դարու
սկզբնաւորութեան գործադրուած եւ, ըստ իրենց,
ա՛լ պատմութեան անցած անարդարութեամբ մը,
որուն իբրեւ հետեւանք հայութեան մնացորդացին մէկ մասը կը շարունակէր հիւծիլ օտար ափերուն, իսկ միւս մասը Հայաստան աշխարհի մէկ
փոքր հողաշերտին վրայ ազգային ու հայրենական անբաւարարութեան մատնուած էր:
Լռութեան պատ մը բարձրացած էր մեր պահանջատիրութեան առջեւ: Լռութեան պատ մը, որ
արհամարհանքի հանգամանք տուած էր Հայ դատի մեր «խելօք» աշխատանքներուն: Պէտք էր
քանդել այդ պատը: Քանդելու համար պէտք էր
դիմել մեր ազատագրական պայքարի քաղաքական ակունքներուն, պէտք էր վերադառնալ մեր
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պահանջէր յանդգնութիւն եւ յաւելեալ յանդգնութիւն, որպէսզի ճեղքուի լռութեան պատը, որպէսզի հանգստութիւնը խանգարուի մեծ, միջակ թէ
փոքր պետութիւններուն` ի դիմաց մեր պահանջատիրութեան լրջութեան:
Այդ յանդգնութեան մեկնակէտը հանդիսացաւ
մեր երիտասարդութեան ու ժողովուրդին քաղաքականացման եւ յեղափոխականացման հրամայականը: Իր գաղափարախօսական եւ մարտական աւանդներու փորձառութեամբ, մեր կուսակցութիւնը այդ հրամայականի սատարման ու տարածման գերակշիռ մղիչ ուժը կրնար ըլլալ ու
եղա՛ւ: Այդ հրամայականին մարմին տուին մեր
կառոյցներուն ընդմէջէն դաստիարակուած ու
թրծուած տղաքը, որոնք իրենց կրակի փորձառութիւնը ստացած էին ընկ. Աբոյին ու անոր գործակիցներուն շունչին տակ:
Կարելի չէ պատկերացնել այդ օրուան սերունդի քաղաքականացման ու յեղափոխականացման հրամայականի մարմնացումը` առանց ընկ.
Աբոյին ու իր գործակիցներուն տիրական ներկայութեան: Մանաւանդ ընկ. Աբոյին, որուն մէջ
միշտ գերակշռող էր դաշնակցական մարտականի գաղափարականութիւնը, հաւատարմութիւնը,
խիզախութիւնը, կարգապահութիւնը, ընկերասիրութիւնը, խստապահանջութիւնը եւ անձնազոհութիւնը:
Այդպէս է, որ ցնցուեցաւ լռութեան պատը`
նոր էջ բանալով Հայ դատի պահանջատիրական
երթին առջեւ:
Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը
նոր հարկադրանքներ ստեղծած էր հայութեան ու
յատկապէս մեր կուսակցութեան համար: Իրարու
հակադրուող կողմերուն նկատմամբ հայութիւնը
հաշտարարի ու դրական չէզոքութեան յստակ
դիրքորոշում որդեգրած էր: Հակառակ այս դիրքորոշման, կողմերը յաճախ փորձաքարի կ՛ենթարկէին մեր անկողմնակալ կեցուածքը: Հայութիւնը
պարտադրուած էր դիմելու ինքնապաշտպանական գործի` բոլոր հայաբնակ շրջաններուն մէջ:
Ինքնապաշտպանական այս գործին անվիճելի
հրամանատարն էր ընկ. Աբօ: Իրեն վիճակուեցաւ
կազմակերպել, մարզել, պարէնաւորել, զինել եւ
ռազմավարական ուղղութիւն տալ հայկական
դիրքերուն: Ինքնապաշտպանական աշխատանքը աստիճանաբար յանգեցաւ այնպիսի մակարդակի, ուր բացայայտ կը դառնար հայկական բանակի մը յառաջացման սաղմնաւորումը:
Գաղտնիք չէ, որ Դաշնակցութեան համար
դաշնակցական մարդը պէտք է կարողանայ միատեղել գաղափարն ու գործը, եւ այդ ճամբով
իրագործել գաղափարականի ու մարտականի
նոյնացումը: Այս սկզբունքին ամբողջական գիտակցութեամբ, ընկ. Աբոյին համար գաղափարականին մարտականացումը եւ մարտականին
գաղափարականացումը անփոխարինելի պատւանդան էին ազգային գործին:
Ընկ. Աբոյին համար ինքնապաշտպանական
դիրքերու վրայ գտնուող մեր տղոց մարզումը,
այսինքն` մարտականացումը, թերի էր առանց
անոնց միատեղ գաղափարականացման: Ուստի,
ան յատուկ բծախնդրութիւն ցուցաբերեց անոնց
գաղափարական դաստիարակութեան ու քաղաքական գիտակցութեան զարգացման: Իսկ գաղափարականի մարտական գործնականացման
գծով, անոնց փոխանցեց երեք պարզ գիտելիքներ.Առաջին. դիրքերու վրայ էք պաշտպանելու
համար ձեր օճախներն ու հարազատները: Երկրորդ. դիրքերու վրայ էք պաշտպանելու համար
մեր ժողովուրդը: Երրորդ. դիրքերու վրայ էք
պաշտպանելու համար ձեր պատիւն ու հայութեան արժանապատուութիւնը:
Ահա այսպէս է, որ ինքնապաշտպանական
գործին հրամանատարը պատրաստեց «գաղափարի զինուոր»-ը որ, երբ պահը եկաւ, գիտցաւ
հարուածել ճշգրտութեամբ եւ հարուածել արդարութեամբ:
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Չենք կրնար հեշտութիւն որոնել ընկ. Աբոյին
եւ իր սերունդին վիճակուած առաքելութեան մէջ:
Այդ առաքելութիւնը դժուարին էր: Տասնամեակներու սփռեալ պայմաններու տակ թուլցած էր
պատմութեան հետ մեր անմիջական կապը:
Սկսած էր տարտամիլ հայու խիզախ նկարագրային յատկութիւնը: Կորսնցուցած էինք մեր ազատագրական աւանդներու կապը: Այս բոլորին վերականգնումն ու վերատիրացումը անքակտելի
նախադրեալներն էին այդ առաքելութեան: Աւելի՛ն, օրուան ստեղծած արդի պայմաններուն մէջ
գործի յաջողութեան մարտահրաւէրը կը պահանջէր այդ պայմաններուն հակակշռումը:
Իրենց առաքելութեամբ, ընկ. Աբոն ու իր սերընդակիցները մեզի վերադարձուցին անարդարութեան դէմ կրկին անգամ խիզախելու մարտունակութիւնը, վերահաստատեցին մեր պահանջատիրութեան մէջ կրկին անգամ յանդուգն
ըլլալու համարձակութիւնը, ամրապնդեցին ազգային գործին մէջ գաղափարականով առաջնորդուելու եւ մարտունակութեամբ աշխատելու
գիտակցութիւնը:
Պարզօրէն, անոնք ուրուագծեցին նոր ժամանակներու պահանջատէր հայու կերպարը եւ պահանջատիրութեան մշակոյթը, որոնք չսահմանափակուեցան միայն Լիբանանի ու սփիւռքեան
միւս գաղութներով: Անոնք հունաւորումը հանդիսացան 1987-ի մեր 24-րդ Ընդհանուր ժողովի
«Դէպի Երկիր» ուղիին: Անոնք ներշնչման աղբիւրը հանդիսացան Արցախեան ազատամարտի
մեր քաջարի մարտիկներուն:
Սփիւռքի ու հայաշխարհի տարածքին պահանջատէրի նոր կերպարի եւ մշակոյթի վարակումը կը շարունակէ եւ պէտք է շարունակէ ձեւ
ու բովանդակութիւն տալ մեր պահանջատիրական գործին եւ լուսագծէ մեր երթը դէպի նոր
նուաճումներ:
Ընկ. Աբոն օրինակելի ներկայացուցիչն է պահանջատիրական նոր կերպարի եւ մշակոյթի առաքելութեան: Հոս կը կայանայ մեր անմահ ընկերոջ վաստակին էութիւնն ու արժէքը: Այնպէս,
ինչպէս Հայկական Յեղափոխութեան սկզբնաւորութեան «ռայա» հայը, որ կորսնցուցած էր իր
մարտունակութիւնը, վերատիրացաւ անոր` Հայաստանի քաղաքական ու տնտեսական ազատագրման համար, նոյնպէս եօթանասունական
թուականներուն սփիւռքի հայը, որ կտրուած էր
իր մարտունակ աւանդէն, վերանուաճեց զայն`
վերածուելու համար ազդու պահանջատէրի:
Ա՛յս է ընկ. Աբոյին վաստակին հանրագումարը: Ա՛յս պէտք է ըլլայ մեզի համար անոր կտակը:
Այսօր երբ մերթ ընդ մերթ մեր շուրջ կը նայինք, կը զգանք տեղ-տեղ սպրդող կազմակերպական թուլացումներն ու գաղափարական խորթացումները, կը նշմարենք ոմանց մօտ մարտունակութեան տկարացումը: Յանուն մեր կազմակերպութեան եւ ի շահ մեր դատին, մեզի վիճակւած է վերանուաճել մեր ընկերոջ վաստակը, արժանի ըլլալ անոր կտակին:
Ընկեր Աբօ: Օրինակելի վաստակով պարզ ու
խոնարհ ընկեր մը: Մեծ ու առաքինի ընկեր մը:
Իր մեծութիւնը կը կայանար իր խոնարհութեան մէջ: Իր օրինակելիութիւնը կը սահմանուէր
իր անձնազոհութեամբ: Իր ղեկավարութիւնը կը
յատկանշուէր իր կարգապահութեամբ: Իր իմացականութիւնը կը խորհրդանշուէր իր անհատնում արիութեամբ:
Այո՛, թշնամիին կողմէ դաւադրաբար առեւանգուեցաւ. բայց չկքեցաւ: Նենգաբար սպաննուեցաւ. բայց անմահացաւ: Կարելի չէ պատկերացնել տարողութիւնը` թէ թուրք գործակալները
ընկ. Աբոյին ինչ չարչարանքներու ենթարկեցին
եւ չարչարանքի տակ ինչ հարցումներ ուղղեցին:
Բայց վստահօրէն գիտենք, որ Կարսի Թաթուլ
զօրավարին նման անոնց ինչ պատասխան տըւաւ ընկ. Աբոն.

«Եթէ հարուածը իմն է, պիտի մեռնիք»:
2012
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Շար. Էջ 11-էն ՀՅԴ Հայ Դատի...
յուշեն, որ Քաթալոնիոյ օրինակին կրնան հետեւիլ մերձակայ կամ հեռակայ աշխարհագրական
այլ տարածքներու վրայ ապրող ազգաբնակչութիւններ:
Հակամարտութիւններու կամ ինքնորոշման
իրաւունքի կիրարկման համեմատական ժամանակակից վերլուծաբանութիւնը յաճախ կը շըրջանցէ պատմական հանգամանքներու իրողականութիւնը: Նորագոյն երեւոյթը կը վերաբերէր
Քաթալոնիոյ անկախութեան հանրաքուէին:
Յարգելով ժողովուրդի ինքնորոշման իրաւունքի
կիրարկումը պէտք է նկատել այստեղ, որ Քաթալոնիան երկրի մը` Սպանիոյ տարածքային ամբողջականութենէն դուրս կու գար, մինչ Արցախը
երբեք մաս չէ կազմած Ազրպէյճանի տարածքին:
Բռնակցումը, այս պարագային, հիմնովին կը հակադրուի միջազգայնօրէն ընդունուած ինքնորոշման իրաւունքին, սկզբունքով նաեւ` տարածքային ամբողջականութեան, տրուած ըլլալով, որ
բռնի միջոցներով, հակաժողովրդավարական եղանակով (տակաւին չենք խօսիր տարբեր ազգի,
ժողովուրդի, կրօնի, մշակոյթի, պատմութեան
հանգամանքներուն մասին) կայացած որոշումի
հիման վրայ Արցախին տրուած է ազրպէյճանական տարածքին մէջ ինքնավար մարզի կարգավիճակ: Առաւել եւս. Մատրիտը որեւէ տեսակի
սումկայիթեան քաղաքականութիւն չէ կիրարկած քաթալոնացիներուն նկատմամբ:
Այս տարբերութեան իրազեկ են նաեւ Եւրոպական Միութեան շրջանակները, երբ կտրուկ կը
մերժեն Քաթալոնիոյ առած քայլին իրաւականութիւնը, եւ երբ Արեւելեան գործընկերութեան ծրագիրի շրջանակներուն մէջ, ի հեճուկս Պաքուի,
հռչակագրով կ՛ամրագրեն արցախեան հակամարտութեան լուծման համար որդեգրուած` տարածքային ամբողջականութեան, ինքնորոշման
իրաւունքի, ժողովուրդներու իրաւահաւասարութեան եւ ուժի կիրարկման բացառումի միջազգային սկզբունքները:
Անհամեմատելիութեան այս անգամ բոլորովին այլ ուղղութեան, տարբեր պայմաններու եւ
շահարկման տարբեր մարտավարութիւններու
մօտեցումով Պաքուն համեմատութիւն կը կատարէ Արցախի եւ բռնագրաւուած հիւսիսային Կիպրոսի միջեւ: Իբրեւ հակազդեցութիւն այս համեմատութիւններուն` մէջբերենք Կիպրոսի արտաքին գործոց նախարարի յայտարարութիւնը` կատարուած այս տարուան ապրլին. «Սխալ է զուգահեռներ գծել բռնագրաւեալ հիւսիսային Կիպրոսի եւ Արցախի տագնապներուն միջեւ, որովհետեւ` «Ի տարբերութիւն հիւսիսային Կիպրոսի,
որ բռնագրաւուած է Թուրքիոյ կողմէ, Արցախը հայկական պատմական տարածք է. անոնք
մի՛շտ հոն եղած են, պայքարած են իրենց ապահովութիւնը երաշխաւորելու համար եւ անկախութիւն հռչակած են»:
Որքան ալ ընդհանուր հակառակորդ ունենալու եւ տրուած օրինակին պարագային թիրախի
կարգավիճակով յայտնուած ըլլալու շարժառիթներուն, այսուհանդերձ, այս յայտարարութեան
վրայ հայ քաղաքական միտքը յատուկ ուշադրութիւն կեդրոնացնելու պատճառները ունի. Կատարուածը, ըստ էութեան, պաշտօնական Նիկոսիոյ կողմէ Արցախի անկախութեան ճանաչման ճանապարհ հարթող կարեւոր դիրքորոշում
է, որուն յղում կատարելու առիթներ կ՛ունենանք
տակաւին` նկատի ունենալով թէ՛ Կիպրոսի Եւրոմիութեան անդամ ըլլալը եւ թէ՛ ԵԽԽՎ-ի նոր նախագահին կիպրացի ըլլլաու փաստը: Եւ այժմ
պարզապէս յիշենք, առանց բացարձակ եզրայանգումներ ընելու, որ ԵԽԽՎ-ի նորընտիր նախագահի պաշտօնավարութեան ստանձնման
օրերուն իսկ ԵԽԽՎ-էն հնչեց լուացքատուն կառավարած Պաքուի հասցէին ամենածանր մեղադրանք-բանաձեւերը:
Անտեղի պիտի չըլլար նշելը այստեղ, որ Եւրոմիութեան Արեւելեան գործընկերութեան հռչակագրի որդեգրումը Երեւանի հետ շրջանակային
նոր համաձայնագրի կնքումի առիթով, ըստ էու-

թեան, տապալեց Ազրպէյճանի բոլոր փորձերը`
հռչակագրին մէջ ազրպէյճանանպաստ սկըզբունքներ ամրագրելու: Եւրոմիութիւնը այս առիթով հռչակագրային դրոյթի վերածեց ազգերու
ինքնորոշման միջազգային իրաւունքը` արցախեան հակամարտութեան իր բանաձեւին մէջ:
Առանց համակարգային փոփոխութեան եւ
խորհրդարանական համակարգի անցումի` դըժւար պիտի ըլլար պատկերացնելը Եւրոմիութեան
հետ ընդլայնուած եւ համապարփակ համաձայնագրի կնքումը եւ այդ առիթով արցախահայութեան ինքնորոշուելու սկզբունքը ամրագրող հըռչակագրի հրապարակումը: Իսկ այստեղ պէտք է
դարձեալ յիշել քաղաքական այն ուժը, որ քսանհինգ տարի անդադար առաջադրեց մեր երկրի
խորհրդարանական համակարգի անցումը:
Ընթացիկ տարին Արցախի Հանրապետութեան համար յատկանշուեցաւ նաեւ դիւանագիտական, քաղաքական կարեւոր այլ իրագործումներով:
Միայն փակուող այս տարուան կտրուածքով`
արժէ արձանագրել Պելճիքայի խորհրդարանին
մէջ յաջորդաբար հոլանտախօս եւ ֆրանսախօս
հատուածներու հետ Արցախի խորհրդարանի
հետ բարեկամութեան խումբի ստեղծումը:
Ապա պելճիքացի ծերակուտականի, Հոլանտայի համալսարանի միջազգային յարաբերութիւններու աւագ գիտաշխատողին եւ Ընկերվար
միջազգայնականի երիտասարդներու միջազգային միութեան անդամ կազմակերպութիւններու
պատուիրակութիւններու ճանաչողական այցելութիւնները Ստեփանակերտ:
Տակաւին,
Պելճիքայի դաշնակցային եւ Պրիւքսելի շրջանային խորհրդարանականներու, Քալիֆորնիոյ
խորհրդարանական պատուիրակութեան, Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան
անդամ եւ քոնկրեսականներու այցելութիւնները
Ստեփանակերտ:
Առանց շրջանցելու` միջազգային դէտերու
մասնակցութիւնը Արցախի մէջ տեղի ունեցած
սահմանադրական փոփոխութիւններու հանրաքըւէին դիտորդական առաքելութեան բաղադրութիւնը, ներառելով Պոլիվիոյ երեսփոխանական
պալատի, եւրոպական խորհրդարանի, Արժանթինի խորհրդարանի անդամներն ու ուրուկուէյցի
իրաւապաշտպանները:
Այլ ուղղութեան վրայ այս հանրագումարային
արդիւնքին վրայ պէտք է աւելցնել լրագրող Ալեքսանտր Լափշինի արտայանձման առիթով
կազմակերպուած տարբեր քաղաքներու մեր երիտասարներու ձեռնարկած բողոքի ակցիաները:
Ճանաչման յաղթարշաւի ընթացքին Միացեալ
Նահանգներու Ռոտ Այլընտի, Մէյնի, Լուիզիանայի, Քալիֆորնիոյ, Ճորճիայի,եւ Հաուայի նահանգներուն վրայ Միչիկընի նահանգին համալըրումը կը նախանշէ, որ Դաշնակցութիւնը ռազմավարական նպատակ ճշդած է նահանգային եւ
քաղաքային մակարդակներու վրայ Արցախի անկախութեան ճանաչման հրամայականի իրականացումը: Եւ միայն վերջերս` Աւստրալիոյ մէջ
գործող ամէնէն նշանաւոր կուսակցութիւններէն
Կանաչներու ճանաչումը Արցախի Հանրապետութեան:
Յարգելի՛ ներկաներ,
21-րդ դարու համահունչ եւ օրինաչափ նկատւող համակարգերը ցանցային կառոյցի բնոյթ ունին եւ կը յատկանշեն ժամանակակից աշխատելաձեւի նորարար եւ արդիւնաւէտ նկատուող
միջոցները: Դաշնակցութիւնը հայաստանեան,
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ՅՕԴՈՒԱԾ

«Լալան Ու Արան» Խաղի Ուսուցողական Դերը՝
Հայ Մանուկներու Կեանքին Մէջ

Տարեվերջի
Տաղեր

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

Այսօր երեխաներու զարգացման եւ աշխարհայեացքի ձեւաւորման կարեւոր մասը կը կազմեն բջըջային յաւելուածները: Մանուկները կը խաղան,
մուլտֆիլմեր կը դիտեն, կ՛երգեն եւ, անշուշտ, կ՛ընդօրինակեն իրենց սիրելի հերոսները: Հայկական
շուկային մէջ նմանատիպ յաւելուածները շատ քիչ
են, իսկ նախադպրոցական տարիքի համար նախատեսուածները՝
եզակի:
Այդ եզակի եւ բաւականին յաջողութիւն գտած նախագիծերէն մէկը
3-6 տարեկան մանուկներու համար
նախատեսուած «Լալան ու Արան»
խաղերու շարքն է: Առայժմ լոյս
տեսած են խաղի երկու մասերը՝
«Գոյներու Աշխարհ» եւ «Ձեւերու
Աշխարհ»: «Լալան Ու Արան» խաղերու շարքը ստեղծուած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան
մասնագէտներու նախաձեռնութեամբ, փորձառու
մանկավարժներու, նկարիչներու եւ ծրագրաւորողներու ներգրաւումով:
Առաջինը լոյս տեսած է «Լալան Ու Արան. Գոյներու Աշխարհ» խաղը, որուն մէջ գլխաւոր հերոսները՝ փոքրիկ Լալան ու Արան, կը սորվեցնեն տասը
հիմնական գոյները հետաքրքրական եւ պարզ խաղերու միջոցով, գոյներէն իւրաքանչիւրը իւրացնելու
համար նախատեսուած է չորսական խաղ: Խաղի
կերպարները շատ ընկերասէր եւ բարի են եւ խաղի
ամբողջ ընթացքին կ՛օգնեն ու կը քաջալերեն մանուկները:

Դալար Բարսեղեան

«Գոյներու Աշխարհ» խաղին յաջորդեց «Լալան Ու
Արան. Ձեւերու Աշխարհ» խաղը, որուն մէջ արդէն
ծանօթ հերոսները կ՛օգնեն ծանօթանալու ութ հիմնական երկրաչափական պատկերներուն՝ նոյնքան
զուարճալի խաղերու միջոցով:
Բջջային խաղերը բաւականին լայն տարածում
գտան նաեւ հայ ծնողներու շրջանակին մէջ: Պատճառը թերեւս այն
է, որ 3-6 տարեկան մանուկներուն
կը ներկայացուի պարզ ու հասկընալի հայերէն խօսք: Կարեւոր
սկզբունքներէն մէկը այն է, որ խաղին մէջ հասանելի են թէ՛ արեւելահայերէն եւ թէ արեւմտահայերէն
տարբերակները:
Արտասահմանի
հայ երեխաներուն համար սա հիանալի հնարաւորութիւն է հայոց լեզւի հիմնական տարրերուն ծանօթանալու եւ մանկութենէ հայերէն խօսելու համար:
Բացի լեզուային խոչընդոտը յաղթահարելէ՝ խաղը նաեւ կը զարգացնէ փոքրիկներու տրամաբանութիւնը, յիշողութիւնը, գեղարուեստական ճաշակը,
ուշադրութիւնն ու արագութիւնը: Մանկավարժներու
կողմէ մշակուած առաջադրանքները կ՛օգնեն մանուկներուն՝ ինքնուրոյն կառուցել յաղթանակին յարող քայլերու շղթայ:
Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան այս նախագիծը առաջիններէն էր, որ կարեւորեց նախադպրոցական տարիքի մանուկներու
համար հայալեզու յաւելուածներ ստեղծելը:
www.lalanouaran.com

«Երիտասարդ Ընտանիքին Աստուածաշունչը»` Ուրախութեամբ
Ընթերցուելիք Գործ Մը
Արազ Գոճայեան
Նոր գիրք մը ունենալը աշխարհի ամէնէն լաւ
զգացումներէն մէկն է, քանի որ ընթերցողին յոյս կը
ներշնչէ, որ` ընթերցողը նոր աշխարհ մը պիտի
ճամբորդէ գիրքին էջերուն ընդմէջէն: Գիրքին բովանդակութիւնը` իր կարգին, բայց գիրքը ինքնին`
կողքի շապիկը, կողքի նկարը, էջերուն որակը, էջադրումը, տառատեսակը` ամբողջութեամբ կարեւոր
դերակատարութիւն ունին գիրքին ընծայելիք փորձա
-ռութեան:
Երբ իմացայ, որ Ծոցի Աստուածաշունչի ընկերութիւնը «Երիտասարդ
ընտանիքին Աստուածաշունչը» խորագիրով հրատարակութեան մը ձեռնարկած է, հետաքրքրութիւնս արթընցաւ. նախ` քանի որ Կիրակնօրեայ վարժարան յաճախած օրերուս
նման հրատարակութիւն մը գոյութիւն չունէր, ապա` որովհետեւ վերջապէս նոր սերունդի ընտանիքները,
որոնք կլանուած են դրամատիրական
աշխարհով, իրենց տրամադրութեան
տակ ունին իրենց համար պատրաստուած ձեռնարկ մը: Արդարեւ,
վերնագիրէն ակներեւ է, որ հրատարակութիւնը ջանք խնայած պէտք չէ
ըլլայ մատակարարելու 21-րդ դարու մշակոյթին մաս
կազմող սերունդի մը, որ ամէն բանի կ՛ուզէ առանց
արգելքներու տիրանալ, ըլլայ ատիկա առարկայ, գիտութիւն, թէ կարողութիւն:
Եւ ճիշդ էր ենթադրութիւնս:
«Երիտասարդ ընտանիքին Աստուածաշունչը»
արդարացիօրէն այն հրատարակութիւնն է, որ մանուկ ու պատանի ընթերցողին ձեռքերուն մէջ կը դնէ
Աստուածաշունչը` արդիականացած: Աստուածաշունչ կարդալը լուր կամ վէպ կարդալու չի նմանիր:
Ընթերցողը հոգեպէս ու մտապէս պատրաստ պէտք է
ըլլայ Աստուծոյ շունչին` զայն ընկալելու համար:
Այս հրատարակութիւնը ճամբան կը հարթէ դէպի
այդ հոգեմտաւոր պատրաստութիւնը: Կարելի է
ըսել, որ այս գործը նախապատրաստական դաշտ
մըն է ապագայի Աստուածաշունչ ընթերցողներ ար-

տադրելու, որովհետեւ անիկա ո՛չ թէ դասական ձեւով հրամցուած Աստուածաշունչ մըն է, այլ` մանկապատանեկան կազմուածքի յարմար:
Պատկերազարդ այս հրատարակութեան մէջ կը
գտնենք 20 գլուխներ, որոնցմէ իւրաքանչիւրը բաղկացած է եօթը պատմութենէ: Պարզեցուած լեզուով
կը կարդանք Յիսուսին ծնունդը, իսրայէլացիներուն
չարչարանքն ու գաղթը, արարչագործութեան պատմութիւնները, հոգեւոր նախահայրերուն եւ մարգարէներուն պատմութիւնները, Յիսուսի առաքելութիւնը,
խօսած առակները, հրաշքները, Երուսաղէմ մուտքը, չարչարանքն ու խաչելութիւնը, յարութիւնը եւ, վերջապէս, քրիստոնէութեան պատգամը:
Իւրաքանչիւր պատմութիւն ունի իրեն
յատուկ պատկեր, որպէսզի օգտակար
դառնայ մանուկին կամ պատանիին`
երեւակայութեան
օգտագործման:
Հարկ է նաեւ նշել, որ դիւրին ընթեռնելի է գիրքը` թէ՛ իր օգտագործած
տառատեսակին ու գոյներուն համար,
թէ՛ ալ պարզ լեզուին համար, որուն
համար աշխատած են Արտա Ճէպէճեան (հայերէն շարադրութիւն), Նորա
Բարսեղեան (սրբագրութիւն) եւ Մեղրի Շամմասեան
(էջադրում): Հրատարակութեան աւարտին յատուկ
գրութիւն մըն ալ ուղղուած է ծնողներուն, որպէսզի
առաւելագոյն չափով օգտուի ընթերցողը այս արդիական ու ժամանակակից ոճով պատրաստուած
գիրքէն:
Մանկավարժական բոլոր յատկութիւնները ունեցող ամբողջական գործ մըն է «Երիտասարդ ընտանիքին Աստուածաշունչը»: Այլ խօսքով, շատ ուրախ
էի այս հրատարակութիւնը կարդացած ժամանակս,
որովհետեւ ան կապի մէջ դրաւ զիս իմ ներքին մանուկի ու պատանիի հոգիիս հետ, որ տարիներ առաջ
Կիրակնօրեայ վարժարաններուն մէջ կիրակնօրեայի
ուսուցիչներէն Աստուածաշունչէն դրուագներ կ՛ընկալէր:
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Երան Գույումճեան
ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ՅՈՅԶ ՈՒ ԼՈՅՍ Է
Տարեվերջի յոյզ ու լոյս է
Հին օրերու ջերմիկ յուշ է
Անցած-գացած, չմոռցուած
Օրերու վառ լուսատողանցք...
Անցած-գացած, խոր հետք թողած
Կարօտներուս եւ սէրերուս
Տագնապներուս, տուայտանքներուս
Յուզանդրադարձ, լուսանդրադարձ
Մերթ ափսոսանք, մերթ կարօտանք
Ժամանակին որ սահեցաւ....
Տարեվերջի յոյզ ու լոյս է
Հին օրերու մարմրող հեքիաթ
Դեռ գալիքի լուսետեսիլք
Նոր օրերու նոր երազանք
Որ հուրհրատէ սրտիս մէջ տաք
Հոգիս գրկէ կարօտագին
Մոռնալով որ արդէն ուշ է
Շուտով ձմեռ է, սառնամանիք....
Բայց երազն է ժամանակազանց
Քանի կ'ապրինք, քանի դեռ կանք...

ՏԱՐԵՎԵՐՋԻ ԱՂՕԹՔ
Տէ՛ր, տարի մըն ալ պարգեւեցիր
Ապրելու հրաշք խորհուրդն կեանքի
Տարի մը լի բիւր յոյզերով
Խինդի, ցաւի ապրումներով...
Տէ՛ր, հազար փառք Քու տուածիդ
Չտուածիդ երազներուն
Քու շնորհներուդ համար ընտիր
Չշնորհուածին վառ յոյսերուն....
Բաժակս էր կիսով լեցուն
Հոգիս զայն միշտ ամբողջացուց
Երազահեւ լոյսի տենդով
Լեցուց բաժակն լուագորով...
Տէ՛ր, արժանի ըլլամ կեանքին
Որ յաւելեմ զայն գանձերով
Մտքիս, սրտիս պարգեւներով
Քե՛զ ընծայեմ բիւրապատիկ...
Թող օճախս մնա՛ միշտ շէն
Հայրենիքս ծաղկի՛ խաղաղ
Թող երդիքներն հայրենական
Բիւրապատկուի՛ն արեւահեւ...

ՏՕՆԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ
Մանկական ջինջ հեքիաթներուս
Ոսկի, արծաթ բեհեզներով
Հիւսեմ պսակ մը հոգեթով
Զայն ես կախեմ ձեր դռներուն
Որպէս մաղթանք մը լուսաթով
Որ ձեր տարին ըլլայ շէնշող
Սիրալոյսով միշտ ճառագուն
Վառ հաւատքով յար առկայծուն
Բիւր յոյսերով մշտացնծուն
Ինչպէս աստղերը ցոլցլուն
Բերէ շողքեր միշտ զուարթուն
Ձեր սիրտերուն, օճախներուն
Հայաշխարհի բիւր շէներուն...
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«Ամեակներ»` Ապրուած Փորձառութիւններու
Ընդմէջէն
Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան
Մարդուն անհատական, հաւաքական ու ազգային կեանքին մէջ կարեւոր իրադարձութիւն է
ամեակներու նշումը: Կարծէք հոն կեանքը պահ
մը կանգ կ՛առնէ տեսնելու համար, թէ ի՞նչ պատահած է նոյնինքն կեանքին` անհատական,
հաւաքական եւ ազգային իր պատմութեան տարբեր հոլովոյթներուն ընդմէջէն: Այս իմաստով է,
որ ամեակները կը դառնան կեանք` ապրուած
պատմութիւն, իրենց տարբեր ելեւէջներով: Ու
տակաւին նոյն այդ կեանքին մէջ, եթէ պիտի կարեւորենք ներկան, բայց անոր կողքին նաեւ պիտի նայինք ապագային` հորիզոնէն անդին, ծըրագրելու համար նոյն կեանքին գալիք օրերը:
Ինչպէս բոլորին, իմ կեանքիս մէջ ալ ամեակները ունեցած են յաջորդական փուլային հոլովոյթներ, որոնք ստեղծած են ինքնութեան եւ
պատկանելիութեան գիտակցութիւն: Սակայն
հիմնականը եղած է կեանքիս փորձառութեան
ընթացքին այդ գիտակցութեան առնչուած դաստիարակութեան ընկալումը տարբեր բնագաւառներուն մէջ:
Անշուշտ իւրաքանչիւր փորձի ու փորձառուեան պարագային ինքզինք կը պարտադրէ նաեւ
ապրած ամեակներուս իմ մէջս կերտած գիտութիւնը, եւ մանաւանդ ինքնագիտակցութիւնը`
կեանքիս համար:
Ծնած եմ ընտանիքի մը մէջ, որ երկար տարիներու վրայ ու տարբեր սերունդներու համար ունեցած է ազգային եւ եկեղեցական աւանդ: Եւ
այս Այնթապէն-Հասան Պէյլիէն սկսելով, հասնելով` Հալէպ ու ապա Պէյրութ, եւ ներկայիս քիչ մը
տարածուած ամէնուրեք: Հայրս շատ մանուկ`
Այնթապէն տեղահանուելով, իր ընտանիքին հետ
հասած է Հալէպ եւ մեծցած ու դաստիարակուած
«երազային Հալէպի» այդ ջերմ մթնոլորտին մէջ:
Անցած է Պէյրութ եւ մասնագիտացած է որպէս
դեղագործ, բայց երաժշտութիւնը մնացած է իր
կեանքին սէրը: Եւ իր ողջ կեանքին ընթացքին
հայկական կեանքին մէջ իր ներդրումը ունեցած
է երգի ու երաժշտութեան ընդմէջէն: Մայրս ծնած
է Այնթապ, ապա Հալէպ, եւ եղած է հիւանդապահուհի:
Ազգային-հայկական կեանքի կազմաւորումս
եղաւ եկեղեցիի դաստիարակութեան միջոցաւ:
Չունեցայ այսպէս ըսած կուսակցական-միութենական պատկանելութիւն եւ անոր միջոցաւ փոխանցուած ազգային կրթութիւն: Հօրս լռելեան
օրհնութեամբ եւ մօրս հզօր քաջալերանքով հասակ առի հոգեւոր-եկեղեցական աշխարհին մէջ,
եւ որուն միջոցաւ ալ տակաւ-տակաւ սկսայ բացւիլ ազգային ինքնութեան եւ անոր գիտակցութեան:
Հայրս ապրած էր 1958-ի Լիբանանի քաղաքացիական կռիւները: Եւ ականատես եղած էր այդ
կռիւներուն մէջ ներառուած միջհայկական թշնամանքին եւ բախումներուն: Ունեցած էր իր սեփական դեղարանը Պէյրութի Մար Մխայէլի շըրջանին մէջ, եւ քաղաքացիական կռիւներուն ժամանակ ստիպուած եղած էր միշտ բաց պահելու
զայն` շտապ օգնութեան հասնելու արտակարգ
իրավիճակին: Եւ հոն ան ապրած էր ցաւը:
Երկու երիտասարդ հայ եղբայրներ, որոնք իր
դեղարանին առջեւ հայկական փամփուշտով գետին փռուած էին: Ու կար այդ մէկ երիտասարդ
եղբօր նայուածքը իրեն եւ վերջին խօսքը աչքերը
փակելէն առաջ. «Քիչ մը ջուր հաճիս»:
Հայրս երբեք չէր պատմած այս պատմութիւնները ինծի: Մայրս էր, որ կը պատմէր. «Ամիսներ
հայրդ չի կրցաւ քնանալ», ըսաւ ան: «Գիշերները
կ՛արթննար շնչահեղձ ու կ՛ըսէր - քիչ մը ջուր»:
Եւ չէր ուշանար մօրս զգուշացումը ինծի. «Հօրդ
բան մը չ՛ըսես, որ գիտես այս պատմութիւնները»: Բայց ես կրնայի տեսնել նոյնինքն այդ
ցաւերը հօրս ներաշխարհին մէջ: Երբ քաղաքական նիւթեր կը խօսուէր, կը տեսնէի, թէ հայրս
հոն չէր: Եւ կամ չէր ուզեր հոն ըլլալ: Պարզապէս

իր աշխարհը չէր: Բայց երաժշտութեան հետ ան
ետ կը դառնար կեանքին: Եւ կը փորձէր մեր ազգային արժէքները սորվեցնել ինծի` երաժշտութեան եւ մշակոյթի միջոցաւ:
1975-ին սկսաւ Լիբանանի քաղաքացիական
պատերազմը: Այս անգամ իմ կարգս էր ապրելու
զայն եւ իմ փորձովս: Հայրս մեկնեցաւ այս աշխարհէն եւ կարծէք ձգեց ինծի ապրելու զայն իմ
փորձովս: Հայ քաղաքական կուսակցութիւններու
որդեգրած «դրական չէզոքութիւնը» մէջս ամրապընդեց ազգային հաւասարակշռուած դաստիարակութեան առաջին հիմքը: Եթէ 1958-ի դէպքերը
միայն լսած էի, 1975-ի իրադարձութիւնները
կ՛ապրէի բայց նաեւ կը սորվէի ու կը գիտակցէի:
Եթէ ահաւոր էր պատերազմը եւ անոր ձգած ողբերգական ցնցումները, բայց կար նաեւ մէջս
մեծցող ազգային ինքնութեան ու անոր հաւատարմութեան նկատմամբ քննական-առարկայական մօտեցումը: Եւ մեր գաղութի ղեկավարները
յաջող կերպով այդ մօտեցումները մեզի փոխանցեցին:

Բայց սորվելու եւ գիտակցելու այս գործընթացը տակաւին երկար էր: Եթէ Ցեղասպանութեան
ամեակները համահայկական էին, բայց ոչ, օրինակի համար, առաջին Հանրապետութեան հիմնադրութիւնը` Մայիս 28-ը: Եւ այս թուականը
եթէ գիտէինք, թէ հայկական էր, բայց մօտիկ չէր:
Հոն տեղ մը հորիզոնին վրայ երեւցող-չերեւցող
ամեա՞կ մը: Ու կարգ մը կրթական հաստատութիւններ` յարգելու համար դպրոցները փակ պահելու իրականութիւնը, կը յայտարարէին այդ օրը
որպէս «դաշտագնացութեան օր»: Կը հարցնէինք, կը փնտռէինք, ու կը մտածէինք: Թէ ինչ՞ է
այս թուականը եւ որո՞ւ է: Մերն է՞ թէ՞ միւսին է:
Բայց ո՞վ է մերը եւ ո՞րոնք են միւսները:
Հայկական երկրորդական վարժարանէն ետք
պիտի անցնէինք համալսարանական կրթութեան
եւ իմ պարագայիս` Հայկազեան Քոլեճ (այժմ համալսարան): Եւ մասնագիտական ուսումին կողքին կային նաեւ ուսանողական գործունէութիւնները: Եւ հոն էր Հայկական Ակումբը եւ անոր
ներկայացուցչական կազմը: Եթէ կար կուսակցական ներկայացուցչութիւնը, բայց նաեւ կար
համայնքայինը: Եւ քանի՞ անդամ իւրաքանչիւրէն: Թիւի թէ՞ ներկայացուցչական հանգամանքները պէտք էր, որ նկատի առնուէին: Եթէ կազմը
ամբողջացուցինք, կարգը կուգար ձեռնարկներուն: Եւ անոր մէջ կարեւոր տեղ պիտի գրաւէր
Մայիս 28-ի ձեռնարկը: Ինչո՞ւ պէտք էր կազմակերպուէր եւ ի՞նչ բովանդակութեամբ: Ո՞վ եւ
ի՞նչ պէտք էր որ խօսէր: Ու տակաւին Եռագոյն
դրօշակը: Պէտք է՞ր, որ զետեղուէր, թէ ոչ: Կար
այդ վարկածը, թէ այդ դրօշակը հատուածական
էր: Բայց երեւի պիտի սպասէինք հասնելու համար ներկայ օրերուն, ուր Եռագոյնը պիտի զետեղուէր ամէն տեղ հայկական մեր իրականութիւններուն մէջ` ներառեալ մեր սրտերուն մէջ:
Հայաստանի Հանրապետութեան ներկայութիւնը Սովետական համակարգի մէջն էր: Հայաստանը մերն էր, բայց նաեւ հեռու եւ ոչ շատ հասանելի: Քիչ մը կ՛ընդունէինք, երբեմն ալ ո՛չ:
Կար քաշքըշուքը, երկմտանքը ու տարակուսանքը: Իմ պարագայիս, կար հօրեղբօրս տոքթ.

Ռոպեր Ճէպէճեանի հաւատամքը Հայաստանի
նկատմամբ: Հօրեղբօրս համար Հայաստանը վեր
էր ամէն տեսակի համակարգէ: Արժէք էր եւ այդ
գիտակցութեամբ ան իր ողջ կեանքը նուիրեց
հայրենիքի կեանքին եւ անոր յառաջխաղացքին:
Եւ իր միջոցաւ առջեւս կը բացուէր Հայաստանի
գիտա-մտաւորական ու պատմական մեծ աւանդ
մը: Բայց կային նաեւ հայրենի արուեստագէտներու պարբերական այցելութիւնները եւ ելոյթները
Պէյրութի մէջ: Ու տակաւին հայրենի Արարատ
ֆութպոլի խումբը, ուր իւրաքանչիւր մարզիկ մեզի համար դարձած էր ազգային հերոս: Կ՛ուրախանայինք, կ՛ոգեւորուէինք, կը լիցքաւորուէինք
բայց նաեւ մէկ-մէկ ազգային ինքնութեան կազմաւորում կը դառնար այդ բոլորը:
1988-1990: Ղարաբաղեան շարժումը եւ Հայաստանի անկախացումը: Ու ահաւասիկ պատմութեան մէջ հայրենի երրորդ Հանրապետութիւնը արդէն իմ եւ մեր աշխարհին մէջ էր: Եւ
առիթը ունեցայ 1991-1996 տարիներուն կանոնաւորաբար այցելել Հայաստան եւ աշխատիլ` հիմնելու համար Աստուածաշունչի Ընկերութեան
մեր գրասենեակը հայրենիքի մէջ: Հոս արդէն
հայրենիքի իրականութիւնը դարձած էր անմիջական կեանքիս մէջ: Կ՛ապրէի զայն, իր հարազատութեամբ ու ոտքս դրած հայրենի հողին վրայ
կ՛ապրէի ոչ թէ հեռուէն եւ կամ պատմութենէն
ինծի փոխանցուած իրականութիւնը եւ կամ դաստիարակութիւնը: Հայրենիքը իրական էր, շօշափելի եւ զգալի իրականութիւն: Եթէ մէկ կողմէ կը
տեսնէի հայրենիքը իր հարազատութեամբ, միւս
կողմէ կ՛ըմբռնէի զայն իր բոլոր մարտահրաւէրներով: Բայց նաեւ կը սորվէի, թէ քննադատութիւնը բաւարար չէ: Հայրենիքը պէտք ունի դրական ուժին սրսկումին: Թէ ներկայիս այս է իմ ունեցածս եւ թէ անհրաժեշտ էր զայն պահել, բայց
մանաւանդ աւելցնել անոր վրայ: Եւ այս մինչեւ
այսօր իմ ապրած կեանքիս փորձն է:
Կիրակոսը չափահաս տարիքի Հայաստան
ապրող վարորդ է: Վերջին այցելութիւններէս մէկուն ընթացքին խնդրած էի իրմէ, որ զիս տանէր
Արցախ: Եւ ճամբորդութիւնը բաւական երկար ըլլալով կար հաճելի զրոյցը: Եւ անոր ընդմէջէն իմ
հետաքրքրութիւնս. «Կիրակոս, դուն որ ապրած
ես սովետական ժամանակաշրջանը ինչպէս կը
համեմատես զայն ներկայ օրերու իրականութեանը հետ», եղաւ իմ հարցումներէս մէկը:
Կիրակոսը եւ երեւի իր կեանքի փորձէն մեկնելով, ունէր քննական հաւասարակշռուած մօտեցում: «Ոչ մէկ տեղ եւ համակարգ անսխալ եւ ամբողջական է», ըսաւ ան: «Սովետի օրերուն ալ
նոյնն էր եւ այդպէս պէտք է մօտենալ», շարունակեց Կիրակոս: Ան անդրադարձաւ սովետական
ժամանակաշրջանին ժխտական եւ դրական կողմեր ունենալու իրականութիւններուն: Եւ ինչպէս
արեւելահայերէնի մէջ կան դիպուկ արտայայտչական մօտեցումներ, Կիրակոս եզրափակեց.
«Սովետական շրջանը ունէր իր մինիւսները եւ
բլուսները»:
Հոկտեմբեր 20, 2017: «Ազդակ»ի կազմակերպած լսարանի դասախօսն էր Փրոֆ. Աշոտ Մելքոնեանը` Հայաստանի Ազգային Ակադեմիայի
Պատմութեան հիմնարկի տնօրէնը: Ան խօսեցաւ
«Հայաստանի Հանրապետութեան 1918-1920,
պատմութիւն եւ արդիական խնդիրները» նիւթին
մասին: Փրոֆ. Մելքոնեան քննական-առարկայական մօտեցումով վեր առաւ մեր երեք հանրապետութիւնները եւ անոնց պատմական տուեալները: «Երրորդ հանրապետութիւնը պիտի
չ՛ըլլայ, եթէ չ՛ըլլար երկրորդը, եթէ երկրորդը
կեանքի կոչուեցաւ, այդ ալ առաջինին շնորհիւ:
Մինչեւ երրորդ Հանրապետութիւն երկարող այս
շղթան մենք կը պարտինք 1918-ի Մայիս 28-ի
հրաշքին եւ իբրեւ ազգ եւ երկիր պատրաստ ենք
յաւուր պատշաճի նշել այդ փառահեղ հարիւր
ամեայ յոբելեանը», ըսաւ ան:
Փրոֆ. Մելքոնեանի շղթան կրցայ հետեւցնել
ապրած կեանքի փորձառութիւններու շղթայիս:
Եւ կեանքիս շղթաներէն իւրաքանչիւրը` լսած,
ապրած թէ փորձուած, ինք իր պարունակին մէջ
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Մայրս
(Իր Անթառամ Յիշատակին)
Վարդան Թաշճեան
Այն ատեն ո՛չ հեռացանց կար, ո՛չ համակարգիչ, ո՛չ հեռատեսիլ եւ մեզի համար տակաւին՝
ո՛չ ձայնասփիւռ, ո՛չ հեռաձայն, եւ ո՛չ իսկ հեծանիւ մը, երբ Պուրճ Համուտի համեստ մէկ թաղամասին՝ Նոր Մարաշի աղքատիկ տան մը թիթեղեայ երդիքին տակ, դայեակի մը օգնութեամբ աշխարհ կը բերէր զիս մայրս, վրէժխնդրական իր
վճռական արարքով, իրա՛ւ, ճշմարի՛տ ամէն հայ
մօր պէս, ծննդաբերական ցաւերու սուր իր ճիչը
արձակելով մեր դարաւոր թշնամիին երեսին.
- Դուք մեզ կը ջարդէք, կը փորձէք բնաջնջե՞լ,
ահա մենք ծնունդ կու տանք նոր սերունդի, մեր
պապերէն ճառանգած շղթան անքակտելի, անբեկանելի պահելու ուխտով:
Անդոհական տարիներէն ետք, յետ եղեռնեան
այդ աքսորական կեանքը, 40-ական թուականներու սկիզբը այս անգամ կը տեսնէր քաղաքական
ամպոտած երկինք, երբ ֆրանսական գաղթավայր Լիբանանը ինքզինք կը գտնէր մուրճի եւ
սալի միջեւ իբրեւ կռուադաշտ, մէկ կողմէն տըկոլականներուն եւ միւս կողմէն փեթենականներուն օտար ափերու վրայ մարտնչուող քաղաքացիական անսովոր պատերազմին:
- Ամենօրեայ օդային ռմբակոծումներու տակ
ծնար, - կ՛ըսէր մայրս, - եւ այդ օր, 17 Յունիսին
ռումբերը լռեցին յանկարծ. պերեքէթ բերիր
տղա՛ս, եւ մարդիկ սկսան փողոց ելլել...
Հակառակ այս տագնապին սակայն, լաւ էր
ժողովուրդին տրամադրութիւնը, կորովը, իր բոյնը նորէն շինելու բնազդը, արեւը ըմպելու բարի
բախտէն գոհունակ: Կեանքը իր հունին մէջ էր,
դէպի բնականութիւն, թէ՛ ազգային եւ թէ՛ ընկե-

Շար. Էջ 14-էն «Ամեակներ»...
դարձաւ ինքնութեան փորձառութիւններու վերահաստատում: Եւ տեսայ նաեւ ինչպէս այս փորձառութիւններու շղթան իրարու հետ կապուած եւ
զիրար ամբողջացնող իրականութիւն դարձած է:
Եւ թէ ինչպէս այդ փորձառութիւնները կամացկամաց կազմեր են ազգային ինքնութեան հասկացողութիւնը, որ համահայկական է եւ մեր բոլորին կը պատկանի: Ան կը պատկանի իր «մինիւսներով» եւ «բլուսներով»: Մերն է, հայկական
է, իւրայատուկ է եւ իւրաքանչիւր հայ պէտք է
իւրացնէ ու պահէ զայն, մէկ կողմէ սորվելով
անցեալէն, իսկ միւս կողմէ պահելու համար ներկան եւ կերտելու համար ապագան:
Դարձեալ փրոֆ. Մելքոնեանը. «Թիւր կարծիք
է, որ մենք անկախութեան մտայնութիւնը չենք
ունեցած: Անկախութեան համար պայքարը շատ
անթեղուած ձեւով մեր հասարակական-քաղաքական միտքը իր սրտին մէջ ունեցած է արդէն»:
Եւ անկախութիւնը միայն աշխարհագրական
ու տարածք-սահմաններու հասկացողութիւն չէ:
Ան մտքի, մտածողութեան, ինքնութեան անկախութիւն է: Հոն, ուր հայ մարդը, կ՛ապրի իր ազգային կեանքը իր հարազատութեամբ եւ հպարտութեամբ: Կ՛ապրի այս աշխարհին մէջ եւ կը յարաբերի իր մշակութային եւ անոր ամբողջական
ազատութեան հասկացողութեան ընդմէջէն:
Ամեակները մեր պատմութեան մէջ այս ազատութիւնն է, որ կերտած ու շնորհած են` ինծի
համար, եւ իմ իւրաքանչիւր կեանքի փորձառութիւններուս ընդմէջէն, ինչպէս նաեւ իւրաքանչիւր հայու համար: Եւ հայը իր այս ամեակ(ներ)ը
պարտի իւրացնել, ինչպէս նաեւ շարունակէ պահել ու կերտել նոր ամեակներ: Ամեակներ` ապրըւած փորձառութիւններու ընդմէջէն:
Եթէ ամեակը հայուն պատմութիւնն է, ապա
ապրուած փորձառութիւնը հայուն անկախութիւնն է` հողին, ինքնութեանը եւ մշակոյթին,
հայուն համար, մեր բոլորին համար:
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րային երեսներով: Եկեղեցիին զանգը հաւատաց- հաւատալ, որ ասիկա այդ խնդացնող կինը
եալները հրաւիրող իր ղօղանջը չէր զլանար, ոչ ըլլար...
ալ բարի դրացնութեան սովորութիւնը կը նաԻր երգերը մեր տան մէջ, լուացքի, արդուկի,
հանջէր նոր մարտահրաւէրներու եւ մրցակցու- կարի կամ ճաշի պատրաստութեան ատեն «Ելլեմ
թեանց ցանցին մէջ:
ման գամ, ջան իմ երկիր...», «Տըլէ եաման»,
Հայութիւնը կը խայտար ամենուրեք, դպրո՛ց, «Թռչէի մտքով տուն». մեր ձայնասփիւռն էին,
եկեղեցի՛, ակո՛ւմբ, սինեմա, շուկայ, խանութներ, իսկ իր անսպառ ժպի՞տը՝ այն լոյսը որ կը բխէր
հանդէսներ, տօնե~ր, աւանդութիւննե~ր: Ամե- իր ներաշխարհի արեւէն, մեր օրհնութիւնը,
րիկեան ծանր, պարտապանաց ինքնաշարժներ, պատկերասփիւռը...
Համակրելի կին էր մայրս, համաչափ քիթ, բեինչ որ կը տեսնենք տակաւին այսօրուան Քուպային մէջ, Պուրճ Համուտի նեղ փողոցներուն մէջ, րան եւ գրաւիչ աչքեր: Զարդի կամ շպարի պէտք
չունէր, բայց երբ տունէն դուրս
հպա~րտ, գոռո~զ իրենց ճչակնեելլէր, կը փորձէր ներկայանալի
րով ներկայութիւն կը պարտադրէերեւալ ո՛չ աչք խփող եւ ո՛չ ալ
ին խոտոր համեմատելով համեստ
աչք շլացնող չափով: Ճամբան
տուներու արտաքինին ու սարոյհանդիպած ծանօթին հետ կը խօքին դիմաց: Հայաբոյր էր մթնոլորսէր, քաղած լաւ լուրերով կը հրճըտը, փոքրիկ Հայաստան էր Պուրճ
ւէր, գէշ լուրերով կը տխրէր: Երես
Համուտը, հարազատ տուն էր Նոր
չէր դարձներ ոեւէ մէկուն, ոչ ալ կը
Մարաշը:
սիրէր լսել ուրիշի հասցէին արձակՄայրս, իր հօր ու մօր ծննդաւած հերիւրանք կամ բամբասանք:
վայր Մարաշի պապենական օդը
Իր գրաւչութեան եւ ժողովրդաշնչեց ա՛յս Նոր Մարաշ թաղի երկանութեան արդուզարդի տուփը
կընքին տակ, նեղ, զրկեալ պայուրիշ բան չէր եթէ ոչ՝ շրթներուն
մաններու ենթակայ ու իր անդրաազնիւ խօսք, ձայնին մէջ՝ աղօթք,
նիկ զաւկին ծնունդով՝ սկսցուց
աչքերուն մէջ՝ գորով, ձեռքին մէջ՝
նաեւ իր կեանքի գողգոթան, տոօգնութիւն, դէմքին վրայ՝ ժպիտ եւ
չորուեցաւ, զոհեց հանգիստ, ժաիր սրտին մէջ՝ սէր ու յարգանք:
մանակ եւ երիտասարդական հաԶարուհի Թաշճեան
Չափազանց ուշադիր էր մաքճոյքներ իր ընտանիքին բարօրուրութեան:
Բիծ
մը
չէր տեսնուեր մեր դպրոցական
թեան եւ երջանկութեան սիրոյն: Գուցէ իր ոտքեհամազգեստին
վրայ
երբ ճամբայ կ՛առնէինք
րը աքսորականներու սուր քարերն ու կիզիչ
ամէն
առտու
դէպի
դպրոց,
այլ հարց թէ ի~նչ կու
աւազները չտեսան, բայց կարծրացան, կաշիագար
այդ
շապիկներուն
գլխուն
զբօսանքի քըրցան մեր տան բակի ձմեռը՝ թաց, ամառը՝ տաք
տինքներէն
եւ
գրասեղանի
մելաններէն:
Մաքսալայատակներուն վրայ: Իր գլուխը կակուղ
րութիւնը
կապ
չունէր
նիւթականին
հետ:
Նոյն
բարձ չփնտռեց, քո՛ւն չփնտռեց, որպէսզի իր
շապիկը
նորէն
կը
շոյէր
մեր
մարմինը
ձիւնի
օրօրը երգէ ու իր քունը մեզի տայ, իր գուրգուրանքին ամբողջ շուքը մեր վրայ, ձեռքերը օդին՝ մաքրութեամբ, մինչեւ որ ալ նեղ գար ու դրուէր
վանելով մեր բարի երազանքը խանգարող Նահր մէկ կողմ:
Մայրս նախանձախնդիր էր նաեւ մեր ուսման
գետի խայտառակ մժեղները:
Չարքաշ կին էր մայրս, յոգնութիւն բառը չկար եւ արդար հպարտութեամբ իր զաւակներէն երիր բառարանին մէջ: «Էօ~ֆ» չէիր լսեր իր բեր- կուքը ընծայաբերեց ազգին, մին ղրկեց Կիպրոս,
նէն, որովհետեւ համբերութիւնը թէ՛ սրտին, թէ՛ միւսը՝ Երուսաղէմ, առաջինը դարձնելով հայ
մտքին մէջ էր: Չէր տրտնչար, տրտմութան դի- դպրոցին, կրթութեան եւ արուեստի սպասարմակ չունէր երբէք, սխալ պատգամ չտալու հա- կուն, իսկ երկրորդը՝ հաւատաւոր խնկարկուն
մար մեզի՝ քրոջս եւ երկու եղբայրներուս, մեր Հայաստանեաց Առաքելական Եկեղեցիին: Եթէ
կեանքի գարունին մէջ, որպէսզի մենք ալ գան- այդ քայլը չառնէր եւ մեզ երկրէն հեռու չղրկէր,
հաւանական է, որ հայրս գործադրած ըլլար իր
գատող չըլլայինք ապագային:
Հոգիով հարուստ, խինդով-խանդով կին էր մտադրութիւնը մեզ իր արհեստին՝ դերձակումայրս, կազմակերպեալ, բծախնդիր, մաքրամա- թեան դնելու, բազմանդամ ընտանիքի նիւթաքուր, զուարթամիտ, կատակասէր, ժպտումերես կան կարիքներուն մեր ալ նպաստը բերելու հաեւ բարի, փնտռուած բոլորէն: Պատմելու սկսա՞ւ, մար:
Լիբանանի քաղաքացիական ծանր կռիւնեբերնէն կը կախուէին շուրջինները, երբ հաճելի
դարձուածքներով կը նկարագրէր դէպքերն ու րուն, հրաշքի համազօր՝ քանիցս փրկուեցաւ
դէմքերը, սրամտօրէն, դերասանի մը վարպետու- ստոյգ մահէ, ռումբերու եւ փամփուշտներու կարթեամբ, քահ-քահները՝ նախանձ առթող մակար- կուտին տակ: Ռումբ ինկաւ նաեւ մեր տան վրայ,
մինչեւ որ ճակատագիրը զինք փոխադրէ Ամերիդակով սփռելով պատուհանէն դուրս:
Մեր տան դուռը կղպանք չունէր բնաւ: Բաց կա, աւելի ապահով ափեր, շատ մը հայերու
էր առտու իրիկուն, իսկ անծանօթ մը դուռը զար- նման հազարաւոր քիլոմէթր հեռու իր ծննդակա՞ւ, ձեռքը լեցուն կը ճամբէր մայրս, հաց, վայրէն ու իր անդրանիկ զաւակէն: Բայց հաւապտուղ, քաթա, ինչ որ կրնար հայթայթել իր նեղ- տարիմ՝ աստուածավախ իր բնութեան, եկեղեցի
լիկ խոհանոցէն: Օգնութեան կը հասնէր բոլորին, դարձուցած իր տան մէջ կիրարկեց քրիստոնէական հաւատքի պատուիրանները, «Փառք Ասանսակարկ: Իր սիրտը ափին մէջ էր միշտ:
Այն ատեն «ժամադրութիւն» գոյութիւն չու- տուծոյ»ին մէջ փնտռելով իր հոգեհատորին
նէր դուռ-դրացիի այցելութեան, հակապատկերը այրող կարօտն ու մխիթարանքը:
Ու շաբաթ մը առաջ, հրեշտակներու անունով
այս օրերու ձեւակերպութեան: Տգեղ չէր, անամկրտուած
այդ քաղաքին մէջ՝ Լոս Անճելըս, իր
խորժ չէր, անկրթութիւն չէր, այլ՝ ընկալուած բավերջին
շունչին
հետ գուցէ յիշեց իր ուրախուրի սովորութիւ՛ն մը, հայկակա՛ն, նեղ այդ պայթիւնն
ու
խնդուքը,
երբ ես կը ճչայի~, կու լայի~
մանները օծելու «քիչով գոհ ու գերերջանիկ»
ծնած
պահուս,
այդ
օրերուն երբ ո՛չ հեռացանց
տրամադրութեամբ, ճիշդ հակառակը՝ այսօրուան
կար,
ո՛չ
հեռաձայն
եւ
ոչ ալ հեծանիւ մը ...
«շատով դժգոհ» երեւոյթին...
Բայց
վստահ
եմ,
որ
մայրս, հայ մօր վիճակՄայրս միայն չէր խնդացներ, կը լացնէ՛ր ալ,
ւած
լեցուն
եւ
իմաստալից
կեանքէ մը ետք դարձերբ թաղին մէջ մահ մը պատահէր, անխուսաեալ
ուրախացա՛ւ,
խնդա~ց
արժանիօրէն յաւիփելի էր իր ներկայութիւնը հանգուցեալի տան
մէջ, բաց դագաղին առջեւ ու սգակիրներու խում- տենական իր երթին ու հանգիստին մէջ, երբ կը
բը, սեւերու մէջ, թաշկինակը դէմքին, գլուխ օրօ- վերամիանար հօրս, մինչ աչքերս, անդարմանելի
րելով կ՛ունկնդրէր մօրս ցաւատանջ, տխուր եւ իրենց կորուստին մէջ կը վերագտնէին մանկուսփոփարար երգերը: Արցունքը կը հոսէր աչքե- թեանս արցունքները, իր ցուրտ դագաղին առջեւ:
րէն, մօրս ձայնին թախծոտ ելեւէջներուն եւ մեկԵրախտապարտ ոգիով, հողը թեթե~ւ անգին
նաբանութեանը տակ, շատը հայերէն, քիչ մըն ալ մայր: Հողը թեթե~ւ:
թրքերէն, մինչեւ որ հալէին սրտերը: Կարելի՞ էր 30 Նոյեմբեր 2017, Լոս Անճելըս

16 ԿԻՊՐԱՀԱՅ
Շար. Էջ 13-էն՝ ՀՅԴ Հայ Դատի...
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ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ ԿԸ ԳՐԵՆ . . .
Եզակի Ժողովուրդին
Եզակի Հայրենիքը

Ագռաւները Գացին
Ու Չվերադարձան

արցախեան եւ աշխարհատարած կառոյցներով
ու Հայ դատի գրասենեակներով ցանցային այն
համակարգն է, որ հայրենակեդրոն նպատակուղղուած գործունէութիւն կ՛իրականացնէ` ի խնդիր
մեր զոյգ պետութիւններու հզօրացման: Վարքագիծը պիտի շարունակուի, եւ ամբողջ կարողականութիւնը ի սպաս պիտի դրուի նահանգային
մակարդակով Արցախի Հանրապետութեան ճանաչումներու յաղթարշաւը շարունակելու, տարբեր պետութիւններու պետական, հասարակական եւ լրագրողական դէմքերու Ստեփանակերտ
այցելութիւնները իրագործելու, Արցախի Հանրապետութեան պետական դէմքերու եւրոպական,
ամերիկեան եւ աշխարհքաղաքական այլ կարեւոր կեդրոններու մէջ հանդիպումներու եւ քննար
-կումներու տեսակցութիւնները ապահովելու ու,
տակաւին, ռազմական յանցագործութիւններով
հարուստ թղթածրար վաստակած Պաքուն միջազգային ատեաններու կողմէ քրէականացնելու` Սուկմկայիթէն մինչեւ Թալիշ ամենաանմարդկային եւ ահաբեկչական արարքները գործադրած ըլլալու մեղադրանքներով:
Այս բոլոր ուղղութիւններով աշխատելու եւ
Արցախի համապաատասխան գերատեսչութիւններու հետ առաջադրանքներն ու անոնց կիրարկումը համակարգելու համար Դաշնակցութեան
հովանիին տակ գործող Հայ դատի յանձնախումբերն ու գրասենեակները իրողապէս վերածուած
են Արցախի Հանրապետութեան դեսպանութիւններու: Դաշնակցական մամուլն ու լրատուադաշտը պիտի շարունակեն իրենց սիւնակներուն
առաջնային տեղերը տրամադրել արցախեան
լրատուութիւններուն: Դաշնակցութեան քարոզչական մարմինները տարբեր երկիրներու պետական թէ հասարակական շրջանակներուն մէջ պիտի աշխատին առարկայականօրէն լուսաբանել
հակամարտութեան էութիւնը, հակադարձել հակառակորդներու ապատեղակատուութեան: Մեր
ուսանողական եւ երիտասարդական միութիւնները բողոքի ցոյցերով պիտի չէզոքացնեն Պաքուի ներկայացուցիչներուն կողմէ ձեռնարկուած
հակահայ բոլոր միջոցառումները: Մինչ պիտի
համալրուին Արցախը ճանչցող ամերիկեան նահանգներն ու եւրոպական քաղաքները:
Քաղաքական, ռազմավարական եւ անվտանգութեան բոլոր պատճառներով մեր համահայկական օրակարգի առաջնային խնդիրը պիտի ճշդել ԱՀ-ի միջազգային ճանաչումը, որուն
համար ալ անմնացորդ իր գործը պիտի շարունակէ Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան աշխարհատարած ցանցային կառոյցը:
Քաղաքականին կողքին, զինուորական ապրիլեան լայնածաւալ գործողութիւններու սանձազերծումներու ընթացքին եւ մանաւանդ անկէ
ետք, արժէ մտածել կուսակցութեան կողմէ նախաձեռնուած եւ պաշտպանական պետական համակարգի հետ համադրուած կամաւորական
շարժումի երեւոյթին մասին:
Քաղաքական դրական ենթահողի նախադըրեալներու ուղղութեամբ համախումբ աշխատելու
այս առաջնահերթութեան առընթեր, մեր հակառակորդը յաւելեալ պիտի գիտակցի, որ իր դիպուկահարներուն եւ խափանարարական թէ թափանցման որեւէ գործողութեան պարագային իր
դիմաց պիտի գտնէ մարտնչելու պատրաստ եւ
յանուն Արցախի խաղաղութեան, փաստացի
սահմաններու պահպանման թէ Արցախի տարածքային ամբողջականութեան վերականգնման

Երբ մեր տուներէն, հայրենի
հողէն,
Ջուրէն, լեռներէն, կապոյտ Սեւանէն,
Ոսկի ծիրանէն, ոսկեհատ խաղողէն,
Կ՛ուզեն հեռանալ, լքել, դուրս ելլել,
Արտագաղթելով արեան կանչին դէմ,
Մոլորուած հօտը խեղճ, ուղեկորոյս,
Խելագարուած՝ դանդաղ կը մաշի...
Ու մեր սեփական ձեռքով կը քանդենք երկիրը
մեր, կտոր մը հացի համար: Ու՞ր է հայը շինարար, աստուածավախ ու հայրենասէր:
Ու կ՛երթայ հայը օտար ափերուն, ովկիանոսէն անդին կորսուելու, հալելու: Ջա՛րդ է նորէն
ու եղեռն անաղմուկ: Երկրէն հեռանալով, պիտի
մեռնի հայը ու Հայաստանը առանց հայու պիտի
մնայ: Արարատին ո՞վ տէր պիտի կանգնի: Եւ
Թուրքը մեր երկրին պիտի տիրանայ առանց զէնքի:
Ինչի՞ կը սպասէք զանգեր հայրենի, Սարդարապատի: Զանգեցէ՛ք ուժգին ու ահազանգեցէք՝
Աննիպալը մեր դռան առջեւ է, սթափեցէ՛ք... Վահագն, Արտաւազդ, Վարդան, Սերոբ, Անդրանիկ,
Նժդեհ, Արամ ու Դրօ... եւ նո՛ր հերոսներ՝ Բեկոր
ու Պետօ, Մոնթէ ու Մհեր, Մեղրեան ու Ղուլեան...
Անվեհեր քաջեր, Սարդարապատի հերոսներ ու
Սասնայ Ծռեր իջէ՛ք լեոներէն...
Մեր ամբողջ հայութեան վերջին ճակատամարտն է սա, Մա՛հ կամ Ազատութիւն:
Մեր հոգիներու լռութիւնը արցունքի պէս լճացած է: Կը հեռանան, կը լքեն մեր սուրբ հողը
հայրենական: Կը հեռանան դրամի՛ համար, արտագաղթ չէ, փախուստ է, թաղում է: Ո՞վ է մեղաւորը: Ինչ որ թշնամի Թուրքը չկրցաւ ընել,
հայը իր ձեռքո՛վ կ՛ընէ, լքելով երկիրը, վանքերը,
եկեղեցիները, մագաղաթները, կոթողները, գիւղերը անտէր, անտիրական...
Բայց փոքրաթիւ քաջեր, Վարդանի թոռներ,
սահմանին վրայ օր ու գիշեր զէն ի ձեռին, կրանիդեայ ապառաժի նման կանգնած կը գոռան.
«Մեր պապերուն հողը չե՛նք տար, նենգ ու դաւատիր թշնամիին լաւ դաս մը կու տանք: Եկէ՛ք
միանա՛նք, մէկ բռունցք դառնանք, Արմենական
ցեղի յաւերժութեան ճամբա՛ն բանանք...»

Յ. Անմահունի

Աւագ Արիապետ, Համաշխարհային Սկաուտ
Մ.Տ. Կիլիկիոյ Ասպետ
համար ամէն ինչի պատրաստ ոչ միայն Արցախի
զինեալ ուժերը, այլ` ամբողջ հայկական աշխարհի կամաւորական շարժումը:
Ի վերջոյ, հայկական աշխարհը ամբողջ պիտի
գիտակցի, որ հայրենիքի սահմանները հսկող,
վիրաւորուող, նահատակուող հերոսներուն շնորհիւ է, որ ինք այսօր իբրեւ զոյգ հանրապետութիւն կերտած ազգ` կ՛արարէ, կը ստեղծագործէ
եւ կը զարգանայ: Այո՛, կը զարգանայ առանց զիջելու:
Բազմակողմանի այդ զարգացումը ապահովելու համար է, որ այսօր բոլորս համոզուած, վըճռական, հաստատակամ եւ պատրաստակամ` իբրեւ Արցախի Հանրապետութեան ճանաչման համար պայքարող զինուորներ, ազգովին պէտք է
յայտարարենք.
-Ծառայում ենք Արցախի Հանրապետութեանը:
(*) Արտասանուած Արցախի մէջ 14 Դեկտեմբերին
կայացած ՀՅԴ 127-ամեակի հանդիսութեան:

Հաստատ իրականութիւն է եւ այլեւս յաւելեալ
փաստերու չի կարօտիր հայերը կոչել եզակի ժողովուրդ եւ Հայաստանը՝ եզակի հայրենիք։
Բոլորս բարձրաձայն կը յայտարարենք, որ Հայաստանը առաջին երկիրն է, որ քրիստոնէութիւնը ընդունած է իբր պետական կրօն, որուն կը
հետեւի՝ թէ աշխարհի առաջին աթոռանիստ եկեղեցին կառուցուած է Հայաստանի մէջ՝ որն է Ս.
Էջմիածինը։ Իսկ հայագէտ Լորտ Պայրըն կ՛ըսէ,
թէ հայերէնը Աստուծոյ հետ խօսելու լեզու՛ն է։
Ճարտարապետական կարեւոր իրականութիւն է, որ աշխարհի հնագոյն մայրաքաղաքը
կառուցուած է Հաաստանի մէջ՝ Հռոմէն 29 տարի
առաջ։ Երեւան այսօր 2799 տարեկան է։ Հայաստանը տունն է առաջին գինեգործութեան, որուն
հետքերը գտնուած են Արենիի մէջ։ Անշուշտ ծանօթ է աշխարհահռչակ հայկական քոնեակը, որմէ համաշխարհային Բ. պատերազմին Ստալին
քանի մը տասնեակ սնտուկ ճամբած է իր դաշնակից ղեկավարներուն։
Այլ նշանակալից իրականութիւն է, որ Հայաստանը աշխարհի այն հազուագիւտ երկիրներէն է,
որուն բնակչութեան 97 առ հարիւրը ունի ցեղային մէկ ծագում. այլ խօսքով Հայաստանի բնակչութեան 97 տոկոսը հայ է։ Այլ հարց որ հայութեան ընդհանուր թիւը 12 միլիոն ըլլալուն՝ միայն 3 միլիոնը կը բնակի Հայաստանի մէջ։
Կինէս կը հաստատէ, թէ աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին կառուցուած է Հայաստանի
Տաթեւի շրջանին մէջ, որ ունի 5752 մեթր երկարութիւն։
Անշուշտ բոլորս կը հիանանք Սեւանայ լիճի
գեղեցկութեան, որ Կովկասի մեծագոյն լիճն է։
Գիտէ՞ք թէ Սեւանայ լիճի տարածութիւնը Հայաստանի տարածութեան մէկ վեցերորդն է։
Այլ մէկ եզակի երեւոյթ՝ Հայաստանի վարժարաններուն մէջ ճատրակը կը դասաւանդուի իբր
մաս կրթական ծրագրի։
Եւրոպան որ տունն է 530 տեսակ թռչնազգիներու՝ Հայաստանը ունի անոնց 345-ը որոնց
մէջ են՝ բազէն, արծիւն ու կարապը։
Իսկ նուռը, որ ճանչցուած է իբր Հայաստանի
խորհրդանիշ, իր կողքին ունի նաեւ ծիրանը, որ
մենք է որ ծանօթացուցինք ամբողջ աշխարհին։
Թող հպարտ ըլլան հայ օրիորդներն ու տիկինները, որոնք կը նկատուին աշխարհի ամենագըրաւիչները։
Իսկ տխուր մէկ իրականութիւն՝ Արարատ լեռը, որ խորհրդանիշն է Հայաստանի եւ հայութեան՝ այսօր կը գտնուի մեր սահմանէն դուրս։
Ատենը չէ՞ որ «արի տուն» կոչ մըն ալ ուղղուի
մեր սուրբ լերան։

Պետիկ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ
Տէր եւ Տիկին Վարդան եւ Սիլվա Թաշճեան շնորհակալութիւն կը յայտնեն բոլոր
անոնց, որոնք անձամբ, ծաղկեպսակով,
նուիրատուութեամբ եւ այլ միջոցով մասնակից եղան իրենց մօր՝

Տիրամայր Զարուհի Թաշճեանի
մահուան սուգին, բաժնելով իրենց վիշտը:
Այս առթիւ €50 կը նուիրեն Արձագանգ»ին:
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ԿԻՊՐԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԵՐԵԿՈՅ
ՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԷՆ ՆԵՐՍ

Երկուշաբթի, 11 Դեկտեմբեր 2017-ի երեկոյեան, Կիպրոսի Հանրապետութեան նախագահ
Նիկոս Անաստասիատիսի նախաձեռնութեամբ,
նախագահական պալատին մէջ մեծ յաջողութեամբ տեղի ունեցաւ կիպրահայ համայնքի մշակութային կեանքի խթանման նուիրուած երեկոյ։
Ձեռնարկը տեղի ունեցաւ ներկայութեամբ՝ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Վեհափառ Հայրապետին, բարձրաստիճան պաշտօնական հիւրերու, ինչպէս նաեւ կիպրահայ
համայնքի ներկայացուցիչներու եւ անդամներու։
Կիպրահայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչ Պրն. Մահտեսեան, կիպրահայութեան
անունով երախտագիտական խօսքեր ուղղեց
Կիպրոսի կառավարութեան, համայնքի բոլոր
կարիքներու մատակարարման համար, այսպէս՝
ամրապնդելով եւ ապահովելով Հայկական հարուստ մշակոյթի, լեզուի եւ կրօնական ինքնութեան պահպանումը։
Ն.U.O.S.S Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը
ելոյթ ունեցաւ եւ ապա՝ պարգեւատրեց Հանրապետութեան Նախագահը «Կիլիկեան Իշխան»-ի
շքանշանով։
Ապա գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայ-

տագիր, մասնակցութեամբ Ս. Աստուածածին
եկեղեցւոյ զոյգ երգչախումբերուն, ինչպէս նաեւ
Համազգայինի «Սիփան» եւ «Նանօր» պարախումբերուն, որու յաջորդեց ընդունելութիւն։
Վեհափառ Հայրապետը նոյն գիշեր մեկնեցաւ
Անթիլիաս։ Մեկնելէ առաջ, ան հանդիպեցաւ նաեւ Կիպրոսի Յոյն-Ուղղափառ եկեղեցւոյ Արքեպիսկոպոսարան, ուր մէկ ժամուան մտերմիկ
հանդիպում մը ունեցաւ Խրսիսոստոմոս Բ. Արքեպիսկոպոսին հետ։
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ՀՀ ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՆՈՒՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ
ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ

Հոկտեմբեր 19-ին Կիպրոսի նախագահի
Սփիւռքի եւ Մարդասիրական հարցերու յանձնակատար պարոն Ֆոտիս Ֆոտիուի գրասենեակին
մէջ տեղի ունեցաւ հանդիպում, ՀՀ Սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանին հետ։ Հանդիպումի ընթացքին քննարկուեցան այս տարուայ
Յունիս 19-ին, ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան եւ
պարոն Ֆոտիուի գրասենեակին միջեւ կնքուած
փոխըմբռնման յուշագրէն բխող համագործակցութեան յետագայ հարցերն ու ընելիքները։
Երկու կողմերը ընդգծեցին եւ կարեւորեցին
Ամերիկայի Հայ Դատի Յանձնախումբի (Արեւելեան Շրջան), Յոյն-Ամերիկեան առաջնորդութեան
խորհուրդի, Կիպրա-ամերիկեան կազմակերպութիւններու դաշնակցութեան եւ Կիպրոսի արդարադատութեան միջազգային համակարգող խորհուրդի (PSEKA) միջեւ, 2016-ի Ապրիլ 9-ին, Նիւ
Եորքի մէջ ստորագրուած փոխըմբռնման յուշագրի կարեւորութիւնը, նշելով, որ անոնք օրինակելի են այլ երկիրներու սփիւռքեան համայնքներու միջեւ համագործակցութիւնը զարգացնելու
համար։
Այնուհետեւ ՀՀ Սփիւռքի նախարարի գլխաւորած պատուիրակութիւնը Ֆոտիս Ֆոտիուի ուղեկցութեամբ այցելեց Կիպրոսի Յոյն-Ուղղափառ
եկեղեցւոյ Արքեպիսկոպոսարան եւ հանդիպում
ունեցաւ հոգեւոր առաջնորդ Խրիսոստոմոս Արքեպիսկոպոս Բ-ի հետ։ Հանդիպման ընթացքին,
անգամ մը եւս կարեւորուեցաւ հայ-կիպրական
յարաբերութիւններու զարգացման գործին մէջ՝
ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան եւ Կիպրոսի
Սփիւռքի նախագահական յանձնակատարի գրասենեակի միջեւ ստորագրուած յուշագիրը։
Նախարար Յակոբեան հանդիպումներ ունեցաւ նաեւ Կիպրոսի Ներկայացուցչական Տան
նախագահ Տիմիթրիս Սիլլուրիսի հետ։ Հանդիպումի ընթացքին, նախարար Յակոբեան նշեց,

որ կիպրահայերու հայապահպանութեան գործին
մէջ, մեծ է Կիպրոսի իշխանութիւններու եւ ժողովուրդին դերը, եւ որ ճիշդ այդ բարեկամական վերաբերմունքին շնորհիւ է որ հայ համայնքը կարողացած է գոյատեւել, պահպանելով իր ազգային նկարագիրը, լեզուն, մշակոյթը, ազգային դիմագիծը եւ այժմ ալ կը շարունակէ ապրիլ եւ բարգաւաճիլ։ Նախարարը յայտնեց Հայաստանի կառավարութեան գոհունակութիւնը, հայ համայնքին հանդէպ ցուցաբերուող մշտական ուշադրութեան եւ պետական հոգատարութեան համար,
որու շնորհիւ կը պահպանուի հայ-կիպրական
դարաւոր հոգեւոր-մշակութային ժառանգութիւնն
ու աւանդութիւնները, կը ֆինանսաւորուին կըրթամշակութային ծրագիրները եւ համայնքային
կառոյցներու գործունէութիւնը։ Նախարարը ողջունեց նաեւ 2015 թուականի Կիպրոսի օրէնըսդիր մարմնի՝ Ներկայացուցիչներու Տան կողմէ
Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտողականութիւնը
քրէօրէն պատժող օրէնքի ընդունումը, նշելով որ
այս քայլով, Կիպրոս հաւատարիմ մնաց համամարդկային արժէքներուն եւ սկզբունքին։
Ներկայացուցչական Տան մէջ նախարարը
հանդիպեցաւ նաեւ Եւրոպայի Խորհուրդի Խորհըրդարանական Վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) նորընտիր նախագահ, ՏԻՍԻ կուսակցութեան երեսփոխան տիկին Ստելլա Կիրիակիտուի հետ եւ շնորհաւորեց զայն, նախագահի պատասխանատու
պաշտօնը ստանձնելու առթիւ։
Ապա, Նախագահական Պալատին մէջ տեղի
ունեցաւ եռակողմ հանդիպում ՀՀ Սփիւռքի նախարարին, Կիպրոսի Սփիւռքի Յանձնակատարին
եւ Յունաստանի արտաքին գործոց նախարարի
տեղակալ Թերենս Քուիքի միջեւ։ Հանդիպման ընթացքին, երեք կողմերը պատրաստակամութիւնը
յայտնեցին նպաստելու հայկական, կիպրական
եւ յունական սփիւռքերու միջեւ համագործակցութեան աշխուժացման եւ սերտացման եւ ընդգըծեցին, որ անհրաժեշտութեան պարագային, կարող են հանդէս գալ միասնական գործողութիւններով եւ աջակցիլ իրար, տարբեր խնդիրներու
լուծման գործին մէջ։
Նախարար Հրանուշ Յակոբեան նշեց, որ համագործակցելով, կարելի է աւելի արդիւնաւէտ
օգտագործել սփիւռքերու ներուժը եւ անհրաժեշտ
է եռակողմ համագործակցութիւնը կիրառել, որպէս օժանդակ դիւանագիտական միջոց, իրենց
համատեղ շահերուն աջակցելու նպատակով։
Երեք կողմերը կարեւորեցին սփիւռք-սփիւռք

կապերու համագործակցութիւնն ու սերտացումը։
Քննարկումէն յետոյ, տեղի ունեցաւ մամլոյ ասուլիս, ուր երեք կողմերը լրագրողներուն ներկայացուցին քննարկուած հարցերու շրջանակները։
Այնուհետեւ, ՀՀ Սփիւռքի նախարարի գլխաւորած պատուիրակութիւնը, Ֆոտիս Ֆոտիուի ընկերակցութեամբ, այցելեց Մակեդոնիտիսայի
ռազմական յուշահամալիր եւ գերեզմանատուն,
ուր ծաղկեպսակ զետեղեցին եւ յարգանքի տուրք
մատուցեցին յունական եւ կիպրական զոհերու
յիշատակին։
Բոլոր հանդիպումներուն եւ միջոցառումներուն կը մասնակցէր նաեւ Կիպրոսի Ներկայացուցիչներու Տան մէջ հայ համայնքի ներկայացուցիչ
Վարդգէս Մահտեսեանը։

ԱԶԳԱՅԻՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ
ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ

Դեկտեմբեր 5-8, Անթիլիասի մայրավանքէն
ներս տեղի ունեցաւ Ազգային Ընդհանուր Ժողովը, որ իր աւարտին, յաջորդ քառամեակին համար ընտրեց Ազգային Կեդրոնական Վարչութեան նոր կազմը։
Ազգային Ընդհանուր Ժողովին Կիպրոսի Թեմը
ներկայացուցին Կաթողիկոսական Փոխանորդ Տ.
Խորէն Արք. Տողրամաճեան, Երեսփոխանական
Ժողովի ատենապետ Սեպուհ Դաւիթեան եւ Ազգային Վարչութեան ատենապետ Բարսեղ Զարդարեան։

ԽՈՐԷՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ
ՆԵՐԿԱՅ ԳՏՆՈՒԵՑԱՒ ԼԻԲԱՆԱՆԻ
ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՏՕՆԻՆ

ՍՓԻՒՌՔԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ

Սփիւռքի նախարարը, իր Կիպրոս կեցութեան ընթացքին այցելեց նաեւ Ազգային Առաջնորդարան, ուր ան հանդիպեցաւ կիպրահայ համայնքի ղեկավարութեան հետ։ Ներկայ էին Կաթողոիկոսական Փոխանորդը, Նիկոսիոյ եւ Լառնաքայի հոգեւոր հովիւները, Պետական Ներկայացուցիչը, Ազգային Իշխանութեան Երեսփոխանական Ժողովի եւ Ազգային Վարչութեան, Կիպրահայ Վարժարաններու Հոգաբարձութեան, այլ համայնքային կառոյցներու, ինչպէս նաեւ կուսակցութիւններու եւ
ակումբներու գործադիր մարմիններու ներկայացուիչները, Նիկոսիոյ հայ համայնքապետը եւ համայնքի լրատուական միջոցներու խմբագիրները։

Չորեքշաբթի, 22 Նոյեմբերի երեկոյեան, Թեմիս
Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Խորէն
Արք. Տողրամաճեան, ընդառաջելով Կիպրոսի մէջ
Լիբանանի դեսպան՝ Տիկին Գլոտ ԱլՀաժալի պաշտօնական հրաւէրին, ներկայ գտնուեցաւ Լիբանանի անկախութեան 74-րդ տարեդարձի ընդունելութեան Hilton Park հիւրանոցի սրահէն ներս:
Սրբազան Հօր կ՛ընկերակցէին Արժ. Տ. Մաշտոց Քհնյ. Աշգարեան եւ Արժ. Տ. Մոմիկ Քհնյ. Հապէշեան: Ներկայ էին Կիպրոսի Արտաքին Գործոց
նախարար՝ Պրն. Եոաննիս Կասուլիտիս, Յոյն
Ուղղափառ, Մարոնիթ եւ Լատին կրօնապետեր ու
հոգեւորականներ, Պետական Ներկայացուցիչ՝
Պրն. Վարդգէս Մահտեսեան ու Տիկինը, դեսպաններ, քաղաքական եւ զինուորական անձնաւորութիւններ, արաբ եւ հայ Լիբանանցիներ, հրաւիրեալներ ու հոծ բազմութիւն:
Սրբազանը Կիպրահայ գաղութի անունով
շնորհաւորեց ու բարեմաղթութիւնները փոխանցեց դեսպան՝ Տիկին ԱլՀաժալի եւ Պետական
Ներկայացուցչին ու քահանաներուն հետ պատեհութիւնը ունեցաւ զրուցելու պաշտօնական անձերու եւ հրաւիրեալներու հետ:

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ԿԻՊՐԱՀԱՅ
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Կիպրահայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչի գրասենեակի եւ Կիպրոսի Մելգոնեանի
Բարեկամներու կազմակերպութեամբ, ինչպէս
նաեւ հանրածանօթ ջութակահար Լեւոն Չիլինկիրեանի մտայղացումով, Նոյեմբեր 3-ին տեղի
ունեցաւ աննախընթաց համերգ մը, ի յիշատակ
հանրածանօթ մաեսթրօ Սեպուհ Աբգարեանի։
Ինչպէս յայտագրի սկիզբը Լեւոն Չիլինկիրեան
բացատրեց իր ներածական խօսքին մէջ, տասնամեակներ առաջ, մաեսթրօ Աբգարեան իրեն
յանձնած էր ջութակի սոնաթա մը, որ ինք յորինած էր, խնդրելով իրմէ, որ իր կարծիքը յայտնէ
այս ստեղծագործութեան մասին։ Չիլինկիրեան

ՌՈՒՊԻՆԱ ՍՎԱՃԵԱՆԻ ԳԻՐՔԻՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

ընդունեց, որ զանազան պատճառներով, ինք ժամանակ չէր գտած այս հարցով զբաղելու մինչեւ
այս տարի, երբ իր գաղափարը յայտնեց Պետական Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեանին,
որ ընդառաջեց իր առաջարկին եւ Կիպրոսի Մելգոնեանի Բարեկամներուն հետ գործակցաբար
կազմակերպեց Նոյեմբեր 3-ի համերգը, Նիկոսիոյ
«Փալաս» թատրոնին մէջ։
Յայտագրի առաջին բաժնով, ներկաները ըմբոշխնեցին Լեւոն Չիլինկիրեանի կատարողութեամբ եւ Րիյատ Նիքոլասի դաշնակի ընկերակցութեամբ, Պէթովէնի Spring Sonata-ն, ինչպէս
նաեւ մաեսթրօ Սեպուհ Աբգարեանի յորինած
Ջութակի Սոնաթան։ Ստեղծագործութիւնը մաեսթրօն բնութագրող գլուխ-գործոց մըն է, որ սովորական ունկընդիրի մը համար, նոյն մակարդակի
վրայ կը գտնուի որեւէ այլ՝ աշխարհահռչակ երգահանի մը ստեղծագործութեան հետ։

Յայտագրի երկրորդ բաժնով ելոյթ ունեցաւ
Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ երգչախումբը,
Նառա Սարտարեանի խմբավարութեամբ եւ
երէցկին Թամար Հապէշեանի դաշնակի ընկերակցութեամբ, որ երգերու գեղեցիկ մեկնաբանութեամբ, ներկաներուն հրամցուց հինգ երգեր.
Սեպուհ Աբգարեանի «Ասացուածք» եւ «Ծնունդի
Գիշեր» երգերը, Վահան ՊԷտէլեանի յորինումը
կրող «Եկեղեցին Հայկական»ը, Բարսեղ Կանաչեանի՝ «Շուշօ»ն եւ ժողովրդական՝ «Հոյ Իմ Նազանի Եարը»։
Թէեւ կազմակերպողներուն կողմէ գնահատելի
նախաձեռնութիւն մը, սակայն, դժուար է չանդրադառնալ ներկաներու թիւին, որ ակնկալելի էր,
որ աւելի մեծ ըլլար, նկատի ունենալով մաեսթրօ
Աբգարեանի վաստակը, համբաւը, ինչպէս նաեւ
տասնամեակներու ընթացքին, իր դասաւանդած
աշակերտներուն թիւը։

BIRLIKTE ՖԻԼՄԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-Ի ՍՐԱՀԻՆ ՄԷՋ

Ուրբաթ Նոյեմբեր 24-ին, Ազգային Առաջնորդարանի «Վահրան Իւթիւճեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ լոնտոնաբնակ՝ եթովպիահայ Ռուբինա Սվաճեանի The Darker Shadow - «Աւելի Մութ
Ստուերը» գիրքի ներկայացումն ու շնորհանդէսը։
Ձեռնարկի հանդիսավարն էր Արտա Կէվհերեան, որ գիրքի հեղինակի ներկայացումէն ետք,
խօսքը փոխանցեց Նարեկ Վարժարաններու
Տնօրէն Վերա Թահմազեանին, որ հակիրճ կերպով ներկայացուց The Darker Shadow գիրքը։
Ապա, գիրքի հեղինակը, խօսք առնելով անհրաժեշտ բացատրութիւններ տուաւ, թէ ինչպէս որոշած էր գիրքը հրատարակել, որպէս շարունակութիւն, իր՝ In the Shadow of the Sultan գիրքին
եւ ընթերցեց գիրքէն քաղուած որոշ հատուածներ։
Ապա խօսք առաւ Թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Տէր Խորէն Արքեպիսկոպոս Տողրամաճեան, որ գնահատելէ ետք Ռուբինա Սվաճեանի նախաձեռնութիւնը, կեդրոնացաւ արդի
աշխարհի մէջ՝ ընթերցանութեան սովորութեան
դէմ ցցուող խնդիրներուն եւ քաջալերեց ներկաները ու մանաւանդ նոր սերունդը, որ կարեւորութիւն տան ընթերցանութեան եւ մասնաւորաբար՝ հայ գրիքի ընթերցանութեան։ Սրբազան
Հայրը մաղթեց գիրքի հեղինակին, որ շարունակէ իր ժրաջան աշխատանքը, ծնունդ տալով
նոր մանուկներու, ինչպէս որակեց ան, հեղինակի հրատարակութիւնները։

Դեկտեմբեր 17-ին, Կիպրոսի Հայ
Դատի Յանձնախումբի նախաձեռնութեամբ, թուրք-կիպրական ASI Productions ընկերութեան պատրաստած
փաստագրական
ժապաւէնը
ցոյց
տրուեցաւ ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի ակումբին մէջ։
Նոյն ժապաւէնը վերջին շաբաթներուն, ցոյց տրուած էր, առաջին անգամ ըլլալով՝ Նիկոսիոյ գրաւեալ բաժնի Հայ Ակումբին մէջ, որ այժմ կը գործէ իբրեւ թրքական մշակութային կեդրոն, ապա՝ Նիկոսիան բաժնող «չեզոք
գօտիի» Home for Cooperation կեդրոնին մէջ, եւ վերջին անգամ՝ թուրքկիպրացի լրագրողներու միութեան սրահին մէջ։
Սրահը շուտող լեցուեցաւ հայ, յոյն, թուրք եւ
այլ ազգերու պատկանող՝ կիպրոսաբնակ հասարակութեամբ։ Բացման խօսքով ելոյթ ունեցաւ ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի Ներկայացուցիչ Սիմոն Այնէճեան, որ մատնանշեց,
թէ այսպիսի ձեռնարկներ կարեւոր են, ճանչնալու համար մեր
անցեալը,
ըմբռնելու
ներկայ
դժուարութիւնները եւ երկխօսութեան ճամբան բանալու, որպէսզի լուծումներ գտնուին կղզիի
դիմագրաւած խնդիրներուն։
Ներկաները
ականատես
եղան ֆիլմին մէջ ելոյթ ունեցող
զանազան կիպրահայերու եւ
կիպրաթուրքերու։ Անոնք իրենց
անձնական վկայութիւնները կը
պատմէին կղզիի անցեալին մասին, երբ 1963-էն առաջ, բոլոր
համայնքները խաղաղ եւ հանգիստ կ՛ապրէին իրար հետ։
Ելոյթ ունեցաւ նաեւ ֆիլմի

արտադրողներէն Մինէ Պալման, որ բացատրեց
թէ ինչու որոշած էր ձեռնարկել այսպիսի ֆիլմի
մը պատրաստութեան։ Ան շեշտեց, որ կը հաւատայ, որ այսպիսի նախաձեռնութիւններով, կըղզիին մէջ բնակող համայնքները կրնան աւելի
մօտենալ իրարու, միեւնոյն ժամանակ աւելի հասկնալ զիրար,
յուսալով որ նոր սերունդը մէկ
կողմ դնելով անցեալը, պիտի
կարենայ միասին կառուցել կըղզիին ապագան։
Ֆիլմի ցուցադրութեան աւարտին, ներկաներուն միջեւ տեղի
ունեցաւ հետաքրքրական զրոյց,
որու ընթացքին անոնք վերյիշեցին տուալ ժամանակահատւածին վերաբերող՝ իրենց անձնական յուշերը։
Նիւթը ըլլալով այժմէական,
խիստ հետաքրքրական, ինչպէս
նաեւ՝ շահեկան, զրոյցը շարունակուեցաւ ձեռնարկի աւարտէն
ետք, մինչեւ ուշ գիշեր։
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ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԸ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՒ
ՄԱՍԻՆ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ

Ուրբաթ, 13 Հոկտեմբեր 2017-ի երեկոյեան ժամը 8:00-ին, կազմակերպութեամբ Համազգայինի
Կիպրոսի «Օշական» մասնաճիւղի վարչութեան
եւ Կիպրոսի հայոց առաջնորդարանին, «Իւթիւճեան» սարհին մէջ տեղի ունեցաւ դասախօսութիւն-քննարկում` հայկական տեղեկատուական
խնդիրներուն մասին: Լիբանանէն յատկապէս
հրաւիրուած էր «Ազդակ» օրաթերթի տնօրէն Շահան Գանտահարեան:
Դասախօսութեան ներկայ էին կաթողիկոսական փոխանորդ Խորէն արք. Տողրամաճեանը,
կիպրահայ պետական ներկայացուցիչ Վարդգէս
Մահտեսեանը, Նիկոսիոյ եւ Լառնաքայի հոգեւոր
հովիւները, Ազգային վարչութեան անդամները,
Նարեկ Ազգային վարժարանի հոգաբարձութիւնն
ու տնօրէնութիւնը եւ գաղութին մէջ գործող միութիւններու ներկայացուցիչներ:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Համազգայինի
«Օշական» մասնաճիւղի ատենապետ Արթօ Դաւիթեանը, որ ներկայացուց նիւթին կարեւորութիւնը` շեշտելով այս մարզին մէջ այսօր գոյութիւն ունեցող նորութիւններուն դիմաց հայկական լրատուամիջոցներու որդեգրելիք
միջոցներու հրամայականը:
Դասախօսական հանդիպումը վարեց դոկտ.
Հրայր Ճեպեճեանը, որ նախաբան կատարեց
պատմութեան ընթացքին մամուլին ունեցած ազդեցութեան` հանրային կարծիքի կայացման գործընթացին վրայ: Ճեպեճեան նաեւ խօսեցաւ «Ազդակ»ի իրականացուցած բազմաշերտ աշխատանքներու մասին` շեշտելով թերթին հրապարակումներուն առանցքը` առարկայականութիւնն ու համահայկականութիւնը:
Օրուան դասախօս Շահան Գանտահարեան
նիւթը բաժնեց հիմնական երեք մասերու`
ա.- Ընդհանուր տեղեկատուական դաշտը` այսօր, բ.- Հայկական լրատուադաշտի
դիմագրաւած խնդիրները եւ գ.- Բովանդակային
խնդիրներ. Կիպրական օրինակը:
Երեք ուղղութիւններուն շուրջ զեկուցելէ ետք
Շահան Գանտահարեան եզրափակեց. «Կիպրոսը
հայկական գործընթացներու համար այսօր ամէնէն դրական ենթահողն է աշխարհի բոլոր պետութիւններուն մէջ: Այս պատճառով ալ որքան
աշխուժանան Երեւանի հետ յարաբերութիւնները, որքան համասփիւռքեան կազմակերպութիւններու քաղաքական գործունէութեան կիզակէտին
վրայ յայտնուի Կիպրոսը եւ որքան ալ ճիշդ առարկայական լուսաբանումներ կատարէ հայկական լրատուադաշտը նման յայտարարութիւններու եւ անոնց հետեւելիք քաղաքական քայլերուն,
այնքան կը շահի հայկական դաշտը թէ՛ իբրեւ
պետութիւն, թէ՛ իբրեւ սփիւռք եւ թէ՛ իբրեւ, մեր
պարագային, լրատուադաշտ»:
Դասախօսութեան հետեւեցաւ քննարկում.
Ներկաները իրենց տեսակէտներով եւ տեղեկատըւական ոլորտի վերաբերող հետաքրքրական
առաջարկներով ներդրում բերին ձեռնարկի բովանդակութեան:

Բ. ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՅ
15 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2017
Ամառուայ երկար դադարէ մը ետք, որու ընթացքին հիմնական վերանորոգման ենթարկուեցաւ ակումբը, Նոյեմբեր 15-ին տեղի ունեցաւ Համազգայինի 2017-18 տարեշրջանի Բ. Մշակութային Երեկոն, որ իր յայտագրի ճոխութեամբ խանդավառեց ներկաները, որոնց թիւը այս առիթով
հասած էր 60-ի:
Վարչութեան ատենապետի բացման խօսքէն
ետք երիտասարդ մտաւորական եւ ուսուցիչ Հըրայր Եսայեան խօսեցաւ համաշխարհային պատ
-մութեան հոլովոյթին մէջ մշակոյթի կարեւոր դերակատարութեան մասին, յատկապէս անդրադառնալով հայ ժողովուրդին: Ան անդրադարձաւ
նաեւ Համազգայինի առաքելութեան եւ այդ կապակցութեամբ տարուող աշխատանքներուն:

Գ. ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՅ՝
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Համազգայինի Գ. Մշակութային Երեկոն տեղի
ունեցաւ 20 Դեկտեմբերին, ամանորեան մթնոլորտի մէջ ու աննախընթաց 70 հոգիի ներկայութեամբ:
Յայտագիրը սկսաւ Արթօ դաւիթեանի «Ամանորը Հին Հայաստանի Մէջ» եւ Արտամետի
խնձորին մասին կտորներուն ընթերցումով,
որուն յաջորդեց Յարութ Թահմազեանի՝ կիներու
մասին զուարճախօսութիւը, ծիծաղի հաճելի պահեր ստեղծելով ներկաներուն մօտ:

Ապա Նառա Սարդարեան ներկայացուց հայրենի երգահան Արթուր Գրիգորեանի կեանքն ու
գործը, մէջ ընդ մէջ հատուածներ ներկայացնելով
անոր յօրինած կտորներէն ու հարցազրոյցներէն:

Ապա ցուցադրուեցաւ Համազգայինի մասին
տեսերիզ մը, որ գեղեցկօրէն կը ներկայացնէր
Համազգայինի աշխարհասփիւռ աշխատանքները, իր դպրոցներուն, կեդրոններուն, հրատարակչականին եւ արուեստի խումբերուն ընդմէջէն:
Յայտագրի յաջորդ բաժինով՝ «Ամսուան Գիրքը», Արթօ Դաւիթեան համառօտ կերպով ներկայացուց Պերճուհի Բարսեղեանի «Խանձուած Օրեր» գիրքը, բացատրութիւններ տալով հեղինակի կեանքի ոդիսականին եւ գիրքի պարունակութեան մասին: Ան յայտարարեց, որ այս հրաշալի
գիրքէն օրինակներ տրամադրելի են գնել փափաքողներուն համար:

Երեկոն փակուեցաւ օրուան անակնկալով, երբ
ելոյթ ունեցաւ Նառա Սարդարեանի ջանքերով ու
յատկապէս այս առիթով կազմուած նուագախումբն ու երգեցիկ խումբը, որոնք կատարեցին
նոր տարիին նուիրուած արդի հայերէն երգեր,
ուրախ ծափահարութիւններ խլելով ներկաներէն:

Յայտագրի վերջին բաժինով ելոյթ ունեցան
Նառա Սարդարեան (դաշնակ) եւ Ալիսա Ոսկանեան (քանոն), որոնց երաժշտական գեղեցիկ կատարումը մեծապէս գնահատուեցաւ ներկաներուն կողմէ: Անոնք ներկայացուցին «Էրզրումի
Շորոր» եւ «Տրապիզոնցիների Պար» կտորները,
բուռն ծափեր խլելով հանդիսատեսներէն:
Երեկոն փակուեցաւ գինիի եւ թեթեւ ուտելիքի
աւանդական հիւրասիրութեամբ, որու ընթացքին
ծախուեցան նաեւ ամսուան գիրքէն օրինակներ:

Նուագախումբը կը բաղկանար Հրաչեայ Զաքարեանէ (կիթառ), Կարէն Զարդարեանէ (պաս
կիթառ), Վահէ Զաքարեանէ (հարուածային գործիքներ) եւ Նառա Սարդարեանէ (դաշնակ): Իսկ
երգեցիկ խումբը՝ Եւա Յարութիւնեանէ, Լուսին
Նահապետեանէ, Արազ Մանուշեանէ, Սոնա Սարաճեանէ եւ Սոֆի Էբրալիձէէ:
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5 Հոկտեմբեր 2017-ին Սուրբ Աստուածածին
մայր եկեղեցւոյ երգչախումբերը ճամբայ ելան
դէպի Երուսաղէմ, Կիպրոսի Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանի
առաջնորդութեամբ՝ 33 կրտսեր, 22 երեց, երգչախումբի անդամներով եւ գաղութէն 32 ուխտաւորներով:

Ուրբաթ առտու խումբը այցելեց Բեթղեհէմ,
Յիսուս Մանուկին ծնած վայրը ուր աղօթք, մոմավառութիւն, Սուրբ Պատարագի երգեցողութեան մասնակցութենէն ետք խումբը անցաւ
Սուրբ Կատարինէ եկեղեցիէն եւ հասաւ Աստուածամօր կաթի ժայռը: Ապա այցելեց աշխարհի
ամենահին քաղաքներէն՝ Երիքովը, անցաւ փորձութեան լեռնէն, ուր Սատանային կողմէ փորձուած էր Յիսուս իր մկրտութենէն ետք: Տեսան
մաքսապետ Զակքէոսի բարձրացած ժանտաթըզենին, հասան Մեռեալ Ծով, ուր ոմանք լողացին,
ոմանք ոտաբոպիկ ջուրին եզերքը քալեցին եւ
ոմանք ցեխին բուժիչ ուժը փորձեցին:
Շաբաթ օր կանուխ, ուխտաւորները հասան
Սուրբ Յակոբեանց Վանք: Սրբազան Հօր առաջնորդութեամբ քառաձայն Տէրունական Աղօթքը
երգեցին խորանին առջեւ ուր թաղուած է Սուրբ
Յակոբոս Տեառնեղբայրը, առաջին քահանայապետը Երուսաղէմի: Ապա մոմ վառեցին Գլխա-

դիրի խորանին ուր թաղուած է Սուրբ Յակոբոս
Առաքեալը, որ երկրորդ նահատակն էր Քրիստոսի
աշակերտներէն:
Վանքին շրջակայքին մէջ տեսան ձիթենին, ուր
կապուած էր Յիսուս եւ տեսան քարերը որ կ՛աղաղակեն, ինչպէս Քրիստոս ըսած էր, «Եթէ մարդիկ լռեն, քարերը պիտի աղաղակեն»: Անցան
Սուրբ Հրեշտակապետ եկեղեցիէն, Սուրբ Թարգմանչաց դպրոցէն եւ մտան Մատենադարան:
Հնատիպ եւ նոր գիրքերու կարգին տեսան եւ հիացան Ամսդրտամի մէջ 1666-ին տպուած առաջին
հայերէն Սուրբ Աստուածաշունչը:

Ապա բարձրացան Պատրիարքարան: Շատ
տպաւորիչ էր այցելել Ամենապատիւ Պատրիարք
Տ. Նուրհան Ս. Արք. Մանուկեանին եւ իր օրհնութիւնը ստանալ աջահամբոյրի ընթացքին: Սըրտազգաց շնորհակալութիւն յայտնեցին Պատրիարքին հրաւէրին եւ օրհնութեան համար, Նիկոսիոյ Սուրբ Աստուածածին մայր եկեղեցւոյ
յուշանուէրով մը: Պատրիարքը դարձեալ հրաւիրեց երգչախումբը Երուսաղէմ, հայկական Սուրբ
Ծննդեան առթիւ, 19 Յունուար 2018-ին: Ապա
փոխանցեցին պատրարքարանին համար նըւիրատուութիւն մը: Խորէն Սրբազան Հայրը կիպրահայութեան անունով սրտի եւ շնորհակալական խօսք փոխանցեց բոլորին, որմէ ետք առողջութեան եւ յաջողութեան լաւագոյն մաղթանքներով, իջան Ժառանգաւորաց սրահ փորձի:
Ուխտաւորներու խումբը շարունակեց իր շըր-

ջապտոյտը: Այցելեց Աստուածամօր ապրած եւ
թաղուած վայրերը եւ Գեթսեմանէի պարտէզը:
Նոյն երեկոյ, հանդիսապետութեամբ Խորէն
Սրբազանին, երուսաղեմացի հոծ բազմութեան մը
հրամցուցին իրենց համերգը, հոգեւոր, ազգային
եւ ժողովրդական սիրուած երգերով: Ատենապետ Պրն. Ալեք Ալթունեան իր բացման խօսքով
ներկայացուց երգչախումբը եւ անդամներուն
շնորհակալական զգացումներուն թարգմանը
դարձաւ: Սրբազան Հայրը բեմ բարձրացաւ եւ
ազգայնաշունչ ոգիով ճառ մը արտասանեց՝ հոգեւոր կեանքի, հայ երգի, հայեցի դաստիարակութեան, նաեւ հայապահպանման կարեւորութիւնը
շեշտելով, առաւել սուրբ հողերը պաշտպանելու
եւ պահելու յանձնառութիւնը եւ անոնց տէր
կանգնելու խրատներով, նաեւ սրտի շնորհակալական խօսքերով:
Կիրակի առաւօտ Երուսաղէմի Սուրբ Վարագայ Տօնին առթիւ Սրբազան Հայրը մատուցանեց
եպիսկոպոսական Ս. Պատարագ՝ Ս. Յարութեան
Տաճարին մէջ, Քրիստոսի Սուրբ Գերեզմանին
վրայ, երգչախումբերու երգեցողութեամբ եւ իր
հոգեւոր քարոզով:
Կէսօրէ վերջ ուխտաւորները քալեցին Յիսուսի
անցած վայրերէն, Վերնատունէն, Գայիաֆայի
տունէն ուր Յիսուս անցուց գիշերը, ուր Սուրբ
Պետրոս երեք անգամ իր վարդապետը ուրացաւ:
Տեսան լացի պատը ուր Տաղաւարաց Տօնին առթիւ աշխարհի չորս կողմերէն հաւաքուած հրեայ
ժողովուրդը հետիոտն, իրենց ընտանիքներով,
թարմ արմաւի ճիւղերով հայ վանքի դռնէն կ՛ուղղուէր մասնակցելու իրենց աղօթքներուն: Երանելի պիտի ըլլար աւանդութիւններու պահպանումը բոլորիս կողմէ:

Ուխտագնացութիւնը կը հասնէր իր աւարտին:
Գիշերը Բեթղեհէմի Շէօհմէլեան ընտանիքի «Արարատ» պանդոկին մէջ, ուր կը մնար խումբը,
ունեցան զուարթ երեկոյ, հայկական ճոխ սեղանով,
պարման-պարմանուհիներուն
երգերով,
շուրջպարով եւ շնորհակալական յուշանուէրներով, որոնք Սրբազան Հայրը փոխանցեց Շէօհմէլեան ընտանիքին:
Երկուշաբթի առտու կանուխ աղօթքով ճամբայ ելան դէպի Կիպրոս: Աստուծոյ օրհնութիւնը
կար խումբին վրայ: Բոլորը համախոհ, կանոնաւոր, բծախնդիր, իրարու հանդէպ յարգանքով,
միշտ իրարու օգնելով, շատ յարմարած խումբ մը:
Շնորհակալութիւն իւրաքանչիւր ուխտաւորին, 7
տարեկանէն մինչեւ 85 տարեկան, իրենց գործակցութեան համար:
Շնորհակալութիւն Սրբազան Հօր, որ քաջալերեց, օգնեց եւ ընկերացաւ ուխըագնացութեան:
Շնորհակալութիւն Ազգային Իշխանութեան, որ
գնահատելով երգչախումբին աշխատանքը տըւաւ իր յատուկ օգնութիւնը: Շնորհակալութիւն
բոլոր անոնց, որոնք որեւէ ձեւով սատարեցին
ուխտագնացութեան յաջողութեան: Շնորհակալութիւն Իսրայէլի հիւպատոսին, նաեւ դեսպանին, որ խումբին ընկերացաւ եւ ներկայ եղաւ
համերգին:
Ճամբորդութիւնը վերջ գտաւ, բայց երգչախումբը յաջորդ օրն իսկ սկսաւ իր փորձերուն,
պատրաստուելու համար յառաջիկայ ձեռնարկներուն:

Ս. Աստուածածին Մայր Եկեղեցւոյ
Երգչախումբի Վարչութիւն

22 ԿԻՊՐԱՀԱՅ
ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ՝ Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍԻ
ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ
Ս. Ստեփանոս Նախասարկաւագի եւ Լառնաքայի Ս. Ստեփանոս եկեղեցիի անուանակոչութեան տօներուն առիթով, 24 Դեկտեմբերին, Թեմիս
Կաթողիկոսական Փոխանորդ Տ. Խորէն Արքեպիսկոպոս պարգեւատրեց
եկեղեցւոյ Սարկաւագները, Կիսասարկաւագները եւ Ուրարակիրները:

Նիկոսիա, Ս. Աստուածածին Եկեղեցի

Լառնաքա, Ս. Ստեփանոս Եկեղեցի
ՀՄԸՄ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏԸ
ԱՅՑԵԼԵՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ
Շաբաթ, 16 Դեկտեմբերի առաւօտեան ժամը
11-ին, Ազգ. Առաջնորդարան այցելեց ՀՄԸՄ-ի
Կեդրոնական
Վարչութեան Ատենապետ՝ Եղբ.
Գառնիկ
Մկրտիչեան,
Կիպրոսի
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի
Վարչութեան ատենապետին եւ անդամներուն
հետ: Ան դիմաւորուեցաւ
Թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ՝ Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանի կողմէ:
Շուրջ մէկ ժամ հանդիպման ընթացքին առ հասարակ արծարծուեցան Կիպրահայ գաղութը յուզող հարցեր, մանուկներն ու պատանիները ոչ միայն մարզական ոգիով դաստիարակելու անհրաժեշտութեան
այլեւ՝ ազգային-հոգեւոր նկարագրի ու սնունդի կարեւորութեան եւ Հայու Ոգիի արմատացման ՀՄԸՄ-ի նշանաբանով՝ «Բարձրացիր Բարձրացուր»ի գործնական իմաստով: Անոնք, նաեւ անդրադարձան Միութեան
տարած ու տարուելիք բոլոր աշխատանքներուն ամէն բնագաւառներէ
ներս, առաւել եւս նոր մարտահրաւէրներուն ու ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակի
պատրաստութեան ծրագիրներուն մասին:
Սրբազան Հայրը իր շնորհակալութիւնը յայտնեց հանդիպումին համար եւ մասնաւոր գնահատանքն ու քաջալերանքը փոխանցեց բոլորին
եւ իր պատրաստակամութիւնը՝ օգտակար ըլլալու ոեւէ հարցի նկատմամբ:
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«ԽՈՍՏՈՒՄԸ» ՖԻԼՄԻ AVANT PREMIERE-Ը
Հոկտեմբեր
10-ի
երեկոյեան, K-Cineplex
Նիկոսիոյ շարժապատկերի սրահին մէջ, 300է աւելի հանդիսատեսներու ներկայութեան,
տեղի ունեցաւ հոլիվուտեան «Խոստումը»
ֆիլմի Կիպրոսի Avant
Premiere-ը,
կազմակերպութեամբ Հայ Համայնքի
Պետական
Ներկայացուցիչի գրասենեակին եւ Կիպրոսի
Հայ Դատի Յանձնախումբին, որ երկար բանացկութիւններէ ետք, ապահովեց Կիպրոսի մէջ՝ «Խոստումը» ֆիլմի ցուցադրութեան վերաբերող
համաձայնութիւնը, Feelgood Entertainment ընկերութեան հետ։ Ընկերութիւնը ցուցադրեց ֆիլմը, երեք շաբաթ շարունակ, կղզիի բոլոր քաղաքներուն մէջ գտնուող իր ցուցասրահներէն ներս, մեծ ազդեցութիւն
թողելով բոլոր անոնց վրայ, որոնք առիթը ունեցան դիտելու ֆիլմը։
Avant Premiere-ի գիշերը, ֆիլմի ցուցադրութենէն առաջ, տեղի ունեցաւ ընդունելութիւն, K-Cineplex-ի ցուցասրահի մուտքին։ Ներկայ էին
Խորհրդարանի նախագահ Տիմիթրիս Սիլլուրիս, Կաթողիկոսական Փոխանորդ Տէր Խորէն Արքեպիսկոպոս, Պետական Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան, բազմաթիւ երեսփոխաններ, կուսակցութիւններու ղեկավարներ, դեսպաններ, բարձրաստիճան պաշտօնատարներ, մամլոյ եւ
տեղեկատուական միջոցներու, ինչպէս նաեւ համայնքային կառոյցներու եւ կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ։
Ներկաներուն, յունարէնով ողջոյնի խօսք փոխանցեց Կիպրոսի Հայ
Դատի Յանձնախումբէն Վարդենի Գասապեան, իսկ անգլերէնով ելոյթ
ունեցաւ ՀՅԴ Կիպրոսի Կոմիտէի Ներկայացուցիչ Սիմոն Այնէճեան։
Հինգշաբթի, Հոկտեմբեր 12-ի առաւօտուն, շարժապատկերի նոյն
ցուցասրահին մէջ, Կիպրոսի Հայ Դատի Յանձնախումբը կազմակերպեց
«Խոստումը» ֆիլմի յատուկ ցուցադրութիւն, ուղղուած միայն զանգուածային լրատուական միջոցներու ներկայացուցիչներու, որուն յաջորդեց ընդունելութիւն եւ մամլոյ ասուլիս, ուր Հայ Դատի Յանձնախումբի անդամները լայն
բացատրութիւններ տուին
«Խոստումը» ֆիլմին մասին, անդրադառնալով նաեւ զայն արտադրող խումբի դիմագրաւած դժուարութիւններուն։
Յաջորդ օրերուն, տեղական մամուլը լայնօրէն
անդրադարձաւ ֆիլմին եւ
անոր դիպաշարին։

ՎԱՆԱ ՀԱՊԷՇԵԱՆ
Պատանի Վանա Հապէշեան
Պաշտպանութեան
Նախարար
Խրիստոֆորոս Ֆոկայիտիսի կողմէ
կատարուած, 2017-ի՝ Կիպրոսի
Հրաձգութեան
Դաշնակցութեան
մրցանակաբաշխութեան ձեռնարկի ընթացքին, ուր պարգեւատըրւեցան տարեշրջանի բաժակակիր
մարզիկները,
ատրճանակի
եւ
օդաձիգ հրացաններու մարզաձեւի
մրցումներուն մէջ։

ԳՈՒՐԳԷՆ ԹՈՐՈՍԵԱՆ
Շնորհաւորութիւններ պատանի
Գուրգէն Թորոսեանին, որ Նոյեմբեր 25-ին, մասնակցեցաւ Էսթոնիայի մէջ տեղի ունեցած Robotex
Challenge 2017-ի
մրցաշարքին՝
Կիպրոսը ներկայացնող չորս պատանիներէ բաղկացած խումբին,
արժանանալով առաջին դիրքին,
39/40 արդիւնքով։

ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ԿԻՊՐԱՀԱՅ
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ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՕՐ
Կիրակի Նոյեմբեր 26-ին, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի
Ֆութպոլի Աքատեմին խանդավար մթնոլորտի մը
մէջ կազմակերպեց Ֆութպօլի Օր, որուն մասնակցեցան պատանիներ եւ ծնողներ:

Դեկտեմբեր 15-ին, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութիւնը
կազմակերպեց երեկոյ մը, որու ընթացքին պարգեւատրեց այս տարուան Յուլիս ամսուն՝ Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած ՀԱՄԱ-ՀՄԸՄ-ական
10-րդ Խաղերու ծիրէն ներս, Կիպրոսի պատուիրակութեան հաշւոյն տաս ոսկի մետալներ ապահոված երեք մարզիկները։
Անոնք են լողի զանազան մարզաձեւերու մէջ
եօթ ոսկի մետալ արձանագրած Մարի Սոմաքեան
Եորղիուն, երկար հեռաւորութիւններու վազքի
մէջ երկու ոսկի մետալ ապահոված Միքելա Այնէճեանն ու թենիսի մէջ մէկ ոսկի մետալ ապահոված Էտմոնտ Այնէճեանը, ընդհանուր՝ 10 ոսկի
մետալ։ Կիպրոսը եղաւ այն շրջանը, որ իր մասնակցած բոլոր մարզաձեւերուն մէջ, բոլոր մըրցումներուն մէջ ապահովեց ոսկի մետալ։ Տրուած
ըլլալով, որ Կիպրոս փոքրիկ կղզի մըն է, եւ պէտք
էր մրցակցիլ շատ աւելի մեծ համայնքերէ եկող
խումբերու դէմ, եւ այդ մէկը՝ սահմանափակ նիւթական կարողութիւններով, այս մէկը կը նկատւի բացառիկ ձեռքբերում։

նուէրներ։ Ներկաներուն ցուցադրուեցաւ նաեւ
յատուկ տեսերիզ մը, որ կ՛անդրադառնար իւրաքանչիւր մարզիկի արձանագրած յաջողութիւններուն։ Երեկոյի ընթացքին հաղորդավարի պաշտօն վարեցին Մարիամ Մոմճեան, Իրինա Մասուրեան եւ Սարհատ Տէմիրճեան, իսկ ելոյթներ
ունեցան Եղբ. Յակոբ Գազանճեան, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի
վարչութեան ատենապետ Եղբ. Յարութ Տէր
Պետրոսեան, ինչպէս նաեւ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական
Վարչութեան ատենապետ Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչեան։

Նոյն երեկոյի ընթացքին, ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութիւնը որոշած էր նաեւ պարգեւատրել կիպրահայ
վեթերան թենիսման Հայկ Աշճեանը, որ վերջին
յիսուն տարիներուն թենիսի աշխարհէն ներս, թէ՛
Կիպրոսի մէջ եւ թէ արտասահմանի, հայկական
անունը բարձր պահեց իր բազմաթիւ յաղթանակներով եւ ախոյեանութիւններով։
Պարգեւատրման այս իւրայատուկ երեկոյին
ներկայ գտնուելու համար, Լիբանանէն յատկապէս Կիպրոս ժամանած էր ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական
Գնահատելի նախաձեռնութիւն մը, ստանձՎարչութեան ատենապետ Եղբ. Գառնիկ Մկրտիչ- նըւած ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութեան կողմէ, նախ
եան, որ պատուըւող մարզիկներուն յանձնեց կազմակերպելու պատուիրակութիւն մը, որ մասյատկապէս այս առթիւ պատրաստուած յուշա- նակցի Հայաստանի մէջ կազմակերպուած ՀԱՄԱՀՄԸՄ-ական 10-րդ Խաղերուն եւ ետքը, պարգեւատրելու իրենց մարզաձեւերուն մէջ բացառիկ
յաջողութիւններ արձանագրած մարզիկները։
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ի վարչութիւնը, հաւատարիմ ՀՄԸՄ-ի
մեծ ընտանիքի հետապնդած նպատակներուն եւ
ազնիւ սկզբունքներուն, կիպրահայ համայնքէն
ներս կը փորձէ աշխատանք տանիլ մարմնակըրթական եւ սկաուտական բնագաւառներուն
մէջ, իսկապէս դժուար պայմաններու տակ։
Հոս կ՛արժէ նաեւ յիշել եւ գնահատել բոլոր
այն անհատները, ընկերութիւններն ու կազմակերպութիւնները որ բարոյապէս եւ նիւթապէս
օգտակար հանդիսացան եւ կը շարունակեն հանդիսանալ այս սուրբ գործին։

24 ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԲԱՑԱՌԻԿ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՒ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-Ի ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍԸ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ-ը, կառչած մնալով իր տասնամեակներու աւանդութեան, այս տարի եւս կազմակերպեց իր տարեկան Ամանորի պարահանդէսը, Դեկտեմբեր 25-ին, Նիկոսիոյ «Լեմոն
Փարք» սրահին մէջ, 280 ներկաներու մասնակցութեամբ։
Պարահանդէսի ընթացքին յաջորդաբար ելոյթ ունեցան վաստակաւոր երգիչներ, Հայաստանէն՝ ՍԵՒԱԿ ԱՄՐՈՅԵԱՆ եւ Լիբանանէն՝ ՎԻԳԷՆ ՏԻՇՉԵՔԵՆԵԱՆ։ Խրախճանքը շարունակուեցաւ մինչեւ առաւօտեան ժամը 2:30-ը եւ իր աւարտին հասաւ ներկաներու մասնակցութեամբ, աւանդութիւն դարձած՝ ազգային-յեղափոխական երգերով։
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ÜàôÆð²îàôàôÂÆôÜ
«ԱՐՁԱԳԱՆԳ»-ԻՆ
Տէր եւ Տկն. Յակոբ Գարաօղլանեան
Տէր Մաշտոց Քհնյ. Աշքարեան
Յարութիւն, Սիրվարդ Անմահունի
Մանուկ, Մարօ Թագուշեան
Վաչէ Թունճիկեան Ընտ.

€50
20
20
20
10

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿ. ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ

Ողբ. Արշալոյս Տէր Նշանեանի մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի
Անի, Հայկ Տէր Նշանեան
Kalaydjian Foundation
Աստղիկ Դաւիթեան
Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան
Rena Markides
Emilios, Sotiroulla Savvides
Andreas, Nitsa Savvides
Dinos, Skevi Savvides
Արմիկ Նաճարեան
Andreas Ioannou Family
Doros Tongides
Androulla Tongides
Պօղոս, Հռիփ Պալթայեան
Մարի Կորկորեան
Michalis Kranidiotis
Մարիա Մոսկոֆեան
Anonymous
Ալեք, Հերա Ալթունեան
Սիրվարդ Մաքամեան Ընտ.

€100
100
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10

Ողբ. Զարուհի Թաշճեանի (ԱՄՆ) մահուան
առթիւ փոխան ծաղկեպսակի
Սեպուհ, Ալիս Դաւիթեան

€30

ՕՐԱՏԵՏՐ
10 ՓԵՏՐՈՒԱՐ
Երիտասարդական Carnival Party
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ Ակումբ
ՀՅԴ Կիպրոսի Երիտասարդական Միութիւն
21 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 20:00
Մշակութային Երեկոյ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ Ակումբ
Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղ
28 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 19:00
Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղի
Արտակարգ Ընդհանուր Ժողով
03 ՄԱՐՏ 18:00
Համազգայինի Պաֆոսի «Անի» Պարախումբի
ելոյթ՝ «Կիկոսի Մահը»
14 ՄԱՐՏ 20:00
Մշակութային Երեկոյ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ Ակումբ
Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղ
11 ՄԱՐՏ
Միջինքի աւանդական ճաշ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ Ակումբ
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի «Սօսէ» Մասնաճիւղ
24 ՄԱՐՏ
Զատիկի Թէյասեղան
ՀՕՄ-ի Կիպրոսի «Սօսէ» Մասնաճիւղ
04 ԱՊՐԻԼ 20:00
Մշակութային Երեկոյ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ Ակումբ
Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղ
02 ՄԱՅԻՍ 20:00
Մշակութային Երեկոյ
ՀՄԸՄ-ՀԵՄ Ակումբ
Համազգայինի «Օշական» Մասնաճիւղ

www.artsakank.com.cy

13 ՄԱՅԻՍ 19:00
«Սիփան», «Անի» եւ «Նանօր»
Պարախումբերու տարեկան ելոյթ
Ստրովոլոսի Քաղաքապետարանի սրահ

