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99-րդ Տարեդարձ
Սարտարապատի Հերոսամարտի
Եւ
Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան
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ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏԻ
ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ
Սարտարապատի ճակատամարտը տեղի ունեցաւ 21-29 Մայիս
2018-ին, հայկական կանոնաւոր զօրամասերու, կամաւորական խումբերու եւ թուրքական զօրաբանակի միջեւ, Սարտարապատի երկաթուղակայարանի շրջակայքը։ Օգտուելով 1917-ի ցարական բանակի հեռանալէն ու Կովկասեան ռազմաճակատի մերկացումէն, թուրքական
կառավարութիւնը ծրագրեց ոչ միայն բոլորովին վերագրաւել Արեւմըտեան Հայաստանը, այլեւ նուաճել Արեւելեան Հայաստանը ու ամբողջ
Անդրկովկասը, վերջնականապէս բնաջնջելով հայ ժողովրդը։
Խախտելով Ադրկովկասեան կոմիսարիատի հետ կնքուած (5 դեկտեմբեր 1917-ի) զինադադարը, թուրքական զօրքերը 1918-ի փետրուար
10-ին յարձակման անցնելով՝ շուրջ 2 ամսուայ ընթացքին գրաւեցին
Երզնկան, Էրզրումը, Սարիղամիշը, Կարսը։
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Հայկական ուժերը ստիպուած էին անընդհատ նահանջել։ Մայիս
15-ին Ալեքսանդրապոլը գրաւելէ յետոյ թուրքական զօրախումբին մէկ
մասը արշաւէց դէպի Ղարաքիլիսա, իսկ միւսը, ներթափանցելով
Արարատեան դաշտ, արշաւեց դէպի Սարտարապատ, ու Բաշ Ապարան
նպատակ ունենալով Էջմիածնի վրայով ներխուժել Երեւան։
Մայիսի 21-ին ինկաւ Սարտարապատը․յաջորդը Էջմիածինն էր։
Հայերու գլխուն կախուեցաւ ցեղասպանութեան շարունակութեան եւ
բնաջնջման վտանգը, եւ միայն վերջին պահուն հայ ժողովուրդը
կարողացաւ միասնական բռունցք դարձած՝ Սարտարապատի, Բաշ
Ապարանի եւ Ղարաքիլիսայի տեղի ունեցած հերոսամարտերու շնորհիւ
ջարդել թուրքական բանակի յարձակումները ու ետ շպրթել Արաքսի
ափերէն։
Այսպէս 28 Մայիս 1918-ին, Մայիսեան հերոսամարտերու շնորհիւ
եւ պատերազմական յաղթանակներու բովէն անցնելով ծնաւ Հայաստանի Առաջին Հանրապետութիւնը։
Աւելի քան 5 դար տեւած ընդմիջումէ յետոյ վերականգնուեցաւ
հայոց անկախ պետականութիւնը։ Երկու օր յետոյ՝ Մայիս 30-ին
հրապարակուած հռչակագիրով, Թիֆլիսի Հայոց Ազգային խորհուրդը
իրեն յայտարարեց Անդրկովկասի հայկական գաւառներու գերագոյն եւ
միակ իշխանութիւն։
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Հաւատալով ազատ խօսքի
իրաւունքին եւ
բազմակարծութեան,
հրապարակուած գրութիւնները
անպայման չեն արտայայտեր
հրատարակիչներու տեսակէտը։

Հայկական բանակի օրհնութեան արարողութիւնը
Սարտարապատի ճակատամարտէն առաջ
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ՀՀԿ եւ ՀՅԴ ստորագրեցին Արա Բաբլոյեան
համագործակցութեան
ՀՀ Ազգային Ժողովի
նոր համաձայնագիր
նախագահ ընտրուեցաւ

Մայիս 11-ին, ՀՀ նախագահական նստավայրին մէջ
ստորագրուեցաւ համագործակցութեան յուշագիր
Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցութեան եւ
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան միջեւ։
ՀՀԿ-ի կողմէ յուշագիրը ստորագրեց ՀՀԿ փոխ-նախագահ Արմէն Աշոտեանը, ՀՅԴ-ի կողմէ՝ ՀՅԴ
Գերագոյն Մարմնի ներկայացուցիչ Աղուան Վարդանեանը։
Յուշագիրը նախատեսուած է 2017-2022 թուականներուն համար։

Կարէն Կարապետեան
վարչապետ
վերանշանակուեցաւ

ՀՀ Նախագահի հրամանագիրով Կարէն Կարապետեան նշանակուեցաւ Հայաստանի վարչապետ:
Սերժ Սարգսեանի ստորագրած համապատասխան
որոշումին մէջ, մասնաւորապէս, կ’ըսուի.
«Ղեկավարուելով 2005 թուականի փոփոխութիւններով Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան 55-րդ յօդուածի 4-րդ կէտով` կ’որոշեմ.
Կարէն Կարապետեանը նշանակել Հայաստանի
Հանրապետութեան վարչապետ»:
Մինչ այս 6-րդ գումարման Ազգային Ժողովի աշխա-

Ազգային Ժողովի նախագահի ընտրութեան գաղտնի
քուէարկութեան 105 պատգամաւորէն մասնակցած
է 100-ը: Քուէատուփին մէջ առկայ 100 քուէաթերթիկէն ոեւէ մէկը անվաւեր չէ ճանչցուած, յայտարարած է ԱԺ հաշուիչ յանձնախումբի նախագահ
Գագիկ Մելիքեան:
Ան տեղեկացուցած է, որ ձայները բաշխուած են`
Արա Բաբլոյեան` կողմ 88, դէմ 12, Էդմոն Մարուքեան` 12 կողմ, 88 դէմ:
«Այսպիսով, Ազգային ժողովի նախագահ կ’ընտրուի
Արա Բաբլոյեան: Կը շնորհաւորենք»,- ըսած է
Գագիկ Մելիքեան:
Իր ելոյթին մէջ Արա Բաբլոյեան ըսած է. «Մեծ
պատասխանատուութեամբ կ’ընդունիմ ինծի
տրուած բարձր վստահութիւնը: Ստանձնելով
Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահի պաշտօնը` յանուն համազգային նպատակներու իրականացման եւ հայրենիքի հզօրացման ու բարգաւաճման` կ’երդուիմ` բարեխղճօրէն կատարել ժողովուրդին առջեւ ունեցած պարտաւորութիւններս,
պահպանել Հայաստանի Հանրապետութեան
Սահմանադրութիւնը եւ օրէնքները, նպաստել
Հայաստանի Հանրապետութեան ինքնիշխանութեան եւ շահերու պահպանման, ընել ամէն ինչ
քաղաքացիական համերաշխութեան, ազգային ու
համամարդկային արժէքներու պահպանման
համար»:
Յիշեցնենք, որ ԱԺ նախագահի թեկնածու Արա
Բաբլոյեանին առաջադրած էր Հանրապետական
կուսակցութիւնը, էդմոն Մարուքեանին` «Ելք»
դաշինքը:
տանքի մեկնարկին Կարապետեանի գլխաւորած
կառավարութիւնը հրաժարական տուած էր:
Առաջին անգամ Կարէն Կարապետեան վարչապետ
նշանակուած էր 2016-ի Սեպտեմբեր 13-ին: Մինչեւ
այդ Կարէն Կարապետեան Երեւանի քաղաքապետ
եղած է շատ կարճ ժամանակի մը համար` 2010-ի
Դեկտեմբեր 17-էն մինչեւ 2011-ի Հոկտեմբեր 28:
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ՀԲԸՄ ԿԵՆԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆՆ ԸՆԴԳԾՈՒՄ Է
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ԴԵՐԸ՝ ՆՐԱՆՑ
ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՎ ԼՈՆՏՈՆՈՒՄ ԿԱՅԱՑԱԾ ՄԻ ՇԱՐՔ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
Կազմակերպութիւնը շարունակում է ընդլայնել կլոպալ հայերի
ներկայութիւնը աշխարհում

Երեք տարի շարունակ ՀԲԸՄ Կենդրոնական վարչութիւնը հաւաքուում է Լոնտոնում կարեւորագոյն մի խորհրդաժողովի շուրջ, որն այս անգամ համախմբել էր ղեկավարութեանը եւ տեղական համայնքին՝ երիտասարդ
առաջնորդների դերը հասարակութեան մէջ մատնանշելու եւ ընդհանուր տեսլականը մշակելու նպատակով։

Երրորդ տարին անընդմէջ, կարեւորագոյն
խորհրդակցութիւններ անցկացնելու նպատակով
ՀԲԸՄ-ի Կենդրոնական վարչութիւնը հաւաքուում է
Լոնտոնում: Այս անգամ խորհրդակցութիւնը
համախմբել էր միութեան ղեկավարութեանն ու
տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին՝ երիտասարդ առաջնորդների դերը հասարակութեան մէջ
ընդգծելու ու ընդհանուր տեսլական մշակելու նպատակով:

թեան այս նախաձեռնութիւնը ՀԲԸՄ-ն մեկնարկել էր
Նիւ Եորքում անցած տարուայ հոկտեմբերին՝ 89-րդ
Ընդհանուր ժողովի եւ 110 ամեակի միջոցառումների ժամանակ:
Լոնտոնում ծաւալուած բուռն քննարկումների ընթացքում հիմնական շեշտը դրուեց կազմակերպութեան առաքելութեան չորս հիմնասիւների
վրայ՝ մարդասիրական օգնութիւն, մշակոյթ եւ
ինքնութիւն, կրթութիւն եւ ընկերային-տնտեսական
զարգացում: Քննարկուեցին այն ուղիներն ու միջոցները, որոնք թոյլ կտան առաջ ընթանալ թէ՛ որպէս
անհատ, եւ թէ՛ որպէս կազմակերպութիւն:

ձ/ա՝ Էրիկ եւ Մելինա Իսրայէլեանները ՀԲԸՄ բարերարներ Վաչէ եւ Թամար Մանուկեանների եւ ՀԲԸՄ նախագահ Պերճ Սեդրակեանի հետ երեկոյի ընթացքում։

Շաբաթավերջին տեղի ունեցան մի շարք
հանդիպումներ, որոնց ընթացքում քննարկուեցին
աշխարհում կլոպալ հայերի ներկայութեան ընդլայնման ապահովմանն առնչուող հարցեր: Հանդիպումներին մասնակցում էին ՀԲԸՄ կենդրոնական վարչութեան, Եւրոպայի Շրջանակային յանձնաժողովի
անդամներ եւ տարբեր երկրների 16 Երիտասարդ
արհեստավարժների խմբեր: Ընթացիկ երկխօսու-

Պենճամին Տեւոյը, «Տիգրան Քնաճեան» բժշկական
փորձառութեան ծրագրի առաջին մասնակիցը,
Վարդգէս Քնաճեանի եւ տիկնոջ Սիլվիայի հետ։

Քննարկման թեմաներն անդրադառնում էին
ՀԲԸՄ-ի տեսլականին եւ աշխարհում հայերի դերի
զարգացմանն ուղղուած քայլերին: Հանդիպումների
Շարունակութիւնը էջ՝ 5
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Հայ Կեանք

Էջ 5

ՀԲԸՄ ԿԵՆԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆՆ ԸՆԴԳԾՈՒՄ Է
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ԴԵՐԸ՝ ՆՐԱՆՑ
ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՎ ԼՈՆՏՈՆՈՒՄ ԿԱՅԱՑԱԾ ՄԻ ՇԱՐՔ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐՈՒՄ

ՀԲԸՄ Երիտասարդ արհեստավարժները (ԵԱ) Դր. Էրիկ Իսրայէլեանի հետ Մայիս 6-ի հրաժեշտի ճաշկերոյթի
ժամանակ

Շարունակութիւն էջ՝ 4էն

քննարկման գլխաւոր թեմաներից էր նաեւ
ՀԲԸՄ-ի դերը Հայաստանում՝ որպէս փոփոխութիւնների դերակատար, ինչպէս նաեւ հայկական
տեղական ռազմավարական կապերի միջոցով հայերի դերի զարգացումը համայնքի սահմաններից
անդին: Գործընկերային յարաբերութիւնների ձեւաւորումը դարձել է կարեւորագոյն միջոցներից մէկը:

ՀԲԸՄ կենդրոնական վարչութեան անդամ Դր. Արմէն
Սարգսեանը տիկնոջ՝ Նունէի հետ, ովքեր Տորչեսթըր
հիւրանոցում կազմակերպել էին հրաժեշտի ճաշկերոյթը։

Անցեալ տարի ՀԲԸՄ-ն ռազմավարական
կարեւոր նշանակութիւն ունեցող համագործակցութիւն սկսեց միջազգային կազմակերպութիւնների

հետ, այդ թւում՝ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման
գործակալութեան, Սմիթսոնեան ինստիտուտի,
ՄԱԿ-ի մարդու իրաւունքների գերագոյն յանձնակատարի, Եւրոպական միութեան, «Եւրասիա համագործակցութիւն» հիմնադրամի, վերջերս էլ ՄԱԿ-ի
Երեխաների հիմնադրամի (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) ու «Շոա»
հիմնադրամի հետ: Այս համագործակցութիւնները
նոր հնարաւորութիւններ են ընձեռում համաշխարհային հանրութեան շրջանակներում ՀԲԸՄ-ի դերի
մեծացման համար:
ՀԲԸՄ-ի նախաձեռնութիւնների յաջողութեան հարցում մատնանշուեց նաեւ Երիտասարդ
արհեստավարժների մասնակցութիւնը որպէս
գաղափարների իրագործող: «Այս հանդիպումները
նպատակ ունէին միաւորել ամբողջ աշխարհում
Երիտասարդ արհեստավարժների ղեկավարութեանը, ինչպէս նաեւ համապատասխան փորձառութեամբ կիսուելու հնարաւորութիւն ընձեռել:
«Ուրախութեամբ պէտք է յայտնեմ, որ շատ
թեմաներ ենք լուսաբանել, եւ վստահաբար կարող
եմ ասել, որ ղեկավարները կշարունակեն աշխատել
նոյն ոգով՝ հիմնուելով այն ամէնի վրայ, ինչ քննարկուեց»,- յայտնեց ՀԲԸՄ կենդրոնական վարչութեան անդամ Երուանդ Զորեանը:
Հանդիպումն աւարտուեց շաբաթ օրը
Տորչեսթըր հիւրանոցում կազմակերպուած ընթրիքով՝ ՀԲԸՄ կենդրոնական վարչութեան անդամ
Արմէն Սարգսեանի եւ նրա տիկնոջ՝ Նունէի մասնակցութեամբ: Երեկոն, որը վարում էր Կամիլիո
Ազզուզը, յատկանշուեց Էրիկ Իսրայէլեանի
Շարունակութիւնը էջ՝ 6

Էջ 6

Հայ Կեանք
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ՀԲԸՄ ԿԵՆԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆՆ ԸՆԴԳԾՈՒՄ Է
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ԴԵՐԸ՝ ՆՐԱՆՑ
ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՎ ԼՈՆՏՈՆՈՒՄ ԿԱՅԱՑԱԾ ՄԻ ՇԱՐՔ
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
Շարունակութիւն էջ՝ 5էն

առանցքային զեկոյցով, ով իր կնոջ`Մելինայի
հետ եւս բարձր գնահատանքի արժանացաւ
«Խոստումը» ֆիլմի իրականացման գործում ներդըրած աւանդի եւ վերջինիս համաշխարհային
տարածմանն աջակցելու համար:
«Երբեք չի եղել Հայոց ցեղասպանութիւնը
ներկայացնող այնպիսի ֆիլմ, որը հասանելի կլիներ
միլիոնաւոր մարդկանց: «Խոստումը» ֆիլմի գլխաւոր առաւելութիւնն այն է, որ հասանելի է ոչ միայն
հայութեան համար: Լռութիւնն ու ժխտումը կործանարար են սերունդների համար, քանի որ մենք
բոլորս էլ կրում ենք այն սպիները, որոնց միջով
անցել են մեր նախնիները, եւ ոչ միայն հայերը, այդ
թուում՝ աֆրոամերիկացիները, բնիկ ամերիկացիները, ամբողջ աշխարհում այն բոլոր մարդիկ, ովքեր
տեսել են դաժանութիւններ եւ կրում են այդ սպիներն իրենց սրտերում սերունդներ շարունակ», նշեց Իսրայէլեանը:

ձ/ա՝ Պերճ Ազատեանը՝ Լոնտոն Թրասթի նախկին
ատենապետը տիկնոջ՝ Ֆիոնայի եւ ՀԲԸՄ նախագահ
Պերճ Սեդրակեանի հետ։

Լոնտոն կատարած այցի շրջանակներում
մասնակիցներին հնարաւորութիւն ընձեռուեց
ներկայ գտնուել Հայոց ցեղասպանութեան մասին
պատմող առաջին մեծածաւալ եւ խոշոր ամավարկով իրականացուած «Խոստումը» ֆիլմի ցուցադրութեանը:
«Խոստումը» ֆիլմի ցուցադրութիւնն ազդակ
հանդիսացաւ օտարազգի հասարակութեան համար
հայաստանեան իրականութիւնը այլ կերպ ըմբռնելու: Անգլիայի Քուինս վարժարանի բրիտանացի
ուսանող Պենճամին Տեւոյը նախքան հիւրերի
ժամանելը, խօսեց ՀԲԸՄ-ի կողմից իրականացուող
Երեւանի ամառային փորձառական ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում ձեռք բերած իր փորձա-

ռութեան մասին: Տեւոյն առաջինն էր, ով մասնակցել էր «Տիգրան Գնաճեան» բժշկական փորձառութեան ծրագրին, որը հնարաւորութիւն էր ընձեռում
ազգութեամբ ոչ հայ ուսանողի Հայաստանում
լիովին դրամատուութեամբ մասնագիտական
փորձառութիւն անցել:
«Հայաստանում ամենազարմանալին ինձ
համար միմեանց օգնելու համար մարդկանց հաւաքական ջանքերն էին: Հայաստանը շատ փորձութիւններով է անցել եւ դեռ շարունակում է կանգնել
մեծ խնդիրների առջեւ, որի արդիւնքում բազմաթիւ
հայեր իրենց կեանքի պայմանները բարելաւելու
նպատակով արտագաղթել են հայրենիքից եւ
բնակութիւն հաստատել արտերկրում: Ես երախտապարտ եմ ՀԲԸՄ-ին, Հայաստան կատարած իմ
այցելութեան եւ ձեռք բերած փորձառութեան
համար», -ասաց Տեւոյը:
Չնայած միջոցառումների շաբաթը նուիրուած էր ՀԲԸՄ-ի երիտասարդ առաջնորդներին,
այն նաեւ լաւ առիթ էր յարգանքի տուրք մատուցելու Միութեան երկու անդամներին՝ ՀԲԸՄ Լոնտոն
Թրասթի նախկին ատենապետեր Պերճ Ազատեանին եւ Ասատուր Կիւզէլեանին, ովքեր ծառայել են
որպէս յայտնի առաջնորդներ՝ տասնեակ տարիներ
առաջարկելով իրենց նուիրեալ ղեկավարութիւնը ու
ծառայութիւնները: Նրանք կազմակերպութեանը
ծառայել են իրենց ողջ կեանքի ընթացքում եւ
իրենցից յետոյ եկող ղեկաւար սերունդների համար
եղել են ամրութեան եւ ուժի վառ օրինակ:
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր
Միութիւնը (ՀԲԸՄ) սփիւռքի հնագոյն, համաժողովրդական եւ համահայկական կազմակերպութիւնն է: ՀԲԸՄ-ն իր կրթական, մշակութային ու մարդասիրական գործունէութեամբ
նպաստում է հայկական ինքնութեան ու
ժառանգութեան պահպանմանն ու զարգացմանը: Այդ գործունէութեան շնորհիւ տարեկան
շուրջ 500 հազար հայեր առնչուում են միութեան ծրագրերին: ՀԲԸՄ ընդհանուր գործունէութեանը ծանօթանալու համար, այցելէք
www.agbu.org
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Եթէ Որեւէ Տարածք Վերադարձնենք՝
Կը Տկարացնենք Մեր Դիրքերը.
Արկադի Տէր Թադեւոսեան
Արցախեան ազատամարտի հերոս, Շուշիի ազատագրման ակունքներուն կանգնած զօրավար Արկադի Տէր Թադեւոսեանի՝ «Քոմանտոս»-ի
համար Մայիսը հպարտութեան ամիս է:
Զօրավարը Շուշիի ազատագրման հետ կապուած շատ յիշողութիւններ ունի, սակայն, Tert.am-ի հետ նախընտրած է խօսիլ աւելի կարեւոր
խնդիրի՝ Արցախի հակամարտութեան կարգաւորման մասին:
Տէր Թադեւոսեան դէմ է խնդիրի կարգաւորման փոխ-զիջումնային այն
տարբերակին, որ կ՛ենթադրէ տարածքներու վերադարձ:
«Հիմա խնդիրը այն է, որ ցանկացած տարածքի վերադարձով մենք կը
տկարացնենք մեր դիրքերը: Սկզբնական շրջանին կը մտածէի, որ
կրնանք բանակցիլ՝ փոքր մաս մը տալ այլ բանի դիմաց, սակայն հիմա
հասկնալի է, որ հակառակորդը այնպիսին է, որ ոչ միայն կ՝ուզէ Արցախը, այլեւ յաւակնութիւններ ունի Զանգեզուրի եւ այլ տարածքներու
վրայ: Ատրպէյճանը այսօր ունի փանթուրքիզմի գաղափարախօսութիւն, որ կու գայ Թուրքիայէն. եթէ բան մը յանձնենք, յաջորդ օրը
պիտի ըսեն՝ ան ալ յանձնեցէք, այն միւսն ալ, եւ այլն»,- ըսած է Արկադի
Տէր Թադեւոսեան:
Զօրավարը նկատած է, որ Ատրպէյճան ունի դիւանագիտական այնպիսի մշակոյթ, որուն օգնութեամբ
կրնայ դուրս սողոսկիլ որեւէ դժուար իրավիճակէ: Ան ցաւով խոստովանած է, որ այսօր դիւանագիտական
հարթակի վրայ հայկական կողմը յաղթածի դիրքերէն չի խօսիր:
«Մենք այս պահուն կը պարտուինք դիւանագիտութեան մէջ, այդ իսկ պատճառով դեռ չենք գիտեր՝
տարա՞ծք պէտք է զիջինք, ջո՞ւր պէտք է տանք, որ առաջարկը ընդունինք, ամէն բան անհասկնալի է: Այս
անորոշութեան մէջ միայն Ատրպէյճանը չէ մեղաւոր, մենք ալ սխալներ ունինք, քանի որ տարբեր բաներու
շուրջ կը բանակցինք՝ սկիզբը այլ բան կ՝ըսենք, յետոյ Մատրիտեան սկզբունքներ կը քննարկենք, եւ այլն»,ընդգծած է զօրավարը:
Արցախի հերոսի կոչումին արժանացած զօրավարին գնահատականով՝ Ապրիլեան պատերազմը սթափեցուց մեզ, քանի որ ինքնահաւան դարձած էինք՝ մտածելով, թէ ամէն ինչ մեր ձեռքին մէջ է, սակայն
սահմանին իրականութիւնը այլ էր:
«Մենք քաղաքին մէջ կը վայելենք կեանքը՝ սրճարաններ եւ այլն, մոռցած էինք, որ Երեւանի, Գիւմրիի եւ
այլնի անվտանգութիւնը կապուած է սահմանային անվտանգութեան հետ: Դրականը այն է, որ այսօր
սահմանամերձ շրջաններուն մէջ սկսած է պաշտպանութեան զօրացման գործընթաց: Մեր երիտասարդ
սպաներու, զինուորներու շնորհիւ մենք կրցանք յաղթել Ապրիլեան պատերազմը, բայց նման բանի կրկնման
ժամանակ, այդ դիրքով, մեզ այլեւս նման յաղթանակ հարկաւոր չէ: Մեզ հարկաւոր է այլ յաղթանակ, որուն
համար ալ սահմանագծի ամբողջ երկայնքով ամրապնդման գործընթաց է»,- եզրափակած է Քոմանտոսը:

Արցախի ՄԷջ Զինուոր Մը Զոհուած Է
Մայիս 20-ին` ժամը 07:20-ի սահմաններուն, ՊԲ հիւսիսային ուղղութեամբ տեղակայուած զօրամասերէն
մէկուն պահպանութեան տեղամասին մէջ հակառակորդին կողմէ արձակուած կրակոցէն մահացու
վիրաւորում ստացած է զինծառայող, 1996թ. ծնունդ
Կարէն Սարիբէկի Դանիէլեանը:
Ինչպէս կը տեղեկացնէ ԱՀ ՊՆ մամուլի ծառայութիւնը,
դէպքի մանրամասները պարզելու համար կը կատարուի քննութիւն:Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութիւնը կը կիսէ կորստեան
ծանր վիշտը եւ իր զօրակցութիւնը կը յայտնէ զոհուած
զինծառայողի ընտանիքի անդամներուն, հարազատներուն եւ ծառայակիցներուն:

Էջ 8

Հայ Կեանք

Ուրբաթ, 26 Մայիս 2017

Գերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդը Զօրակցութիւն
Յայտնեց Տեղապահ Արք․Պեքճեանին
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի բարձր նախագահութեամբ,
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը (ԳՀԽ)
աւարտեց իր եռօրեայ ընդլայնուած
կազմով հերթական նստաշրջանը
Մոսկուայի մէջ։
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի աղբիւրներու հաղորդումներով, ժողովի ընթացքին զեկոյցով հանդէս եկաւ Պատրիարքական տեղապահ Գարեգին Արք.
Պեքճեան, որ ներկայացուց Պատրիարքարանէ ներս տիրող բարդ իրավիճակը։
ԳՀԽ մտահոգութիւն յայտնեց Հայոց
Պատրիարքութենէն ներս ստեղծուած
կացութեան առընչութեամբ, երբ
Պատրիարքական ընտրեալ տեղապահը հնարաւորութիւն չունի ձեռնամուխ ըլլալու իր
պարտականութիւններու իրականացման։ ԳՀԽ զօրակցութիւն յայտնեց Պատրիարքական տեղապահին՝
յորդոր ուղղելով, որպէսզի Պատրիարքութեան հոգեւոր դասու եւ ազգայիններու հետ գործակցութեան
խաղաղ մթնոլորտի մէջ ջանքեր ներդրուին պետական պատկան կառոյցներու հետ բարւոք լուծումներ
գտնելու ստեղծուած կացութեան։
Անդրադարձ կատարելով այս գործընթացի մէջ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի դրսեւորած կեցուածքին՝ ԳՀԽ
անհրաժեշտ համարեց յորդորել անոր, առաջնորդուելով Հայ Եկեղեցւոյ կարգերով ու կանոններով,
զօրավիգ ըլլալու Պատրիարքական ընտրեալ տեղապահին եւ ձեռնարկելու անհրաժեշտ քայլերը՝
Պատրիարքութեան բնականոն կեանքի վերականգնման համար։

ՏԱՐՕՆ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
ՊԻՏԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ՂԵԿԱՎԱՐԵԼ ԵՐԵՒԱՆԸ
ԵՐԵՒԱՆ.- Հայաստանի կեդրոնական ընտրական
յանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչեան յայտարարեց 14 Մայիսի ընտրութիւններու նախնական
արդիւնքները՝ հաստատելով Երեւանի աւագանիի
ընտրութիւններուն նախնական արդիւնքներուն
վերաբերեալ արձանագրութիւնը:
Նախնական տուեալներով՝ Երեւան քաղաքին մէջ
842 հազար 151 ընտրողներէն ընտրութեան մասնակցած է 345 հազար 158 ընտրող:
Ձայները բաշխուած են հետեւեալ կերպով.
— Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութիւն՝
71,25 տոկոս, կամ՝ 240.036 քուէ:
— «Ելք» կուսակցութիւններու դաշինք՝ 21 տոկոս, կամ՝ 70.731 քուէ:
— «Երկիր Ծիրանի» կուսակցութիւն՝ 7,75 տոկոս, կամ՝ 26.109 քուէ:
Անճշտութիւններու թիւը կազմած է 46:
Քաղաքապետի պաշտօնը պիտի շարունակէ կատարել Երեւանի գործող քաղաքապետ Տարօն Մարգարեան:
Նախնական արդիւնքներով՝ ընտրական գործընթացին մասնակից բոլոր երեք քաղաքական ուժերն ալ
աւագանիին մէջ ներկայութիւն կ՛ապահովեն: Ըստ ընտրութիւններու արդիւնքներուն՝ Հայաստանի
Հանրապետական կուսակցութիւնը կը ստանայ 46 աթոռ իրաւագիր, «Ելք» դաշինքը կը ստանայ 14, իսկ
«Երկիր Ծիրանի» կուսակցութիւնը՝ 5 աթոռ:
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ԽՈՍՏՈՒՄԸ (The Promise)
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Մեզի համար մեր պատմութեան ամէնէն տխուր
ժամանակը, հայկական ցեղասպանութեան օրերն ու
դրուագները ներկայացնող ամերիկեան ժապաւէն
մը, որ կը հպատակի այդ արուեստի կանոններուն,
կը ցուցադրուի աշխարհի տարբեր երկիրներու
բազմաթիւ սրահներուն մէջ:
Արուեստի կանոններուն հետեւող ժապաւէն մը, որ
սոսկ հայկական ներքին սպառման համար չէ
նկարահանուած, կը միտի հասնիլ միջազգային
հասարակութեան, անոր՝ որ ամերիկեան շարժանըկարի շուկան է: Ցեղասպանութեան իրողութիւնը
վերամտածուած եւ դիտուած է լայն հասարակութեան,- եւ մանաւանդ ոչ հայկական,- կողմէ ընդունելի, մատչելի, հասկնալի եւ հետաքրքրութիւն
ստեղծելու կոչուած բեմադրիչի եւ նկարահանողի
աչքով:
Նիւ Եորքի Քուինզ շրջանի երկու հարիւր աթոռ
ունեցող սրահներէն մէկուն մէջ, երեկոյեան ժամը
7-ին, չորս հոգիով ներկայ եղանք ԽՈՍՏՈՒՄԸ (The
Promise) ժապաւէնի ցուցադրութեան: Միայն տասը
հանդիսատեսներ կային սրահին մէջ: Այդ տասնէն
զոյգ մը ամերիկացի էր, զոյգ մըն ալ՝ թուրք:
Ամերիկեան արտադրութիւն եւ ոչ սահմանափակ
միջոցներով իրականացած ժապաւէնը եւ ներկաներու նշուած թիւերը ի հարկէ կը մղեն մտածելու, մեզ
պէտք է մղեն մտածելու:
Լայն հասարակութիւնը հետաքրքրելու կոչուած
thriller-ի մը ընդունուած ծիրին մէջ, զայն յաջողցնելու
հնարներով եւ յաջորդական դրուագներով հիւսուած
պատում մը, որ մատչելի է լայն շրջանակներու եւ կը
հետաքրքրէ ամերիկացի, ֆրանսացի, արաբ,
ճաբոնցի, թուրք եւ այլ հասարակութիւններու
հանդիսատեսները:
Կայ, ի հարկէ, պատմական դէպք-իրողութիւնը, որ
անմիջականօրէն կը հետաքրքրէ հայը, որ պայքարած է եւ կը պայքարի աշխարհին ծանօթացնելու իր
ժողովուրդին դէմ գործուած մեծ ոճիրը: Այս հայոց
ազգային անմիջական հետաքրքրութիւնն է, երբ
նման ժապաւէն կը դիտէ:
«ԽՈՍՏՈՒՄԸ» ամերիկեան շարժանկարային
արուեստի կաղապարին մէջ եւ ոճով, կը բերէ
պատումը միաժամանակ խոստումի, սիրոյ, քաջութեան, մարդկայնութեան եւ զոհողութեան դրուագներու եւ պատկերներու, անոնց ստեղծած տպաւորութեամբ կը դառնայ կեանքը մարդոց, որոնք կը
նմանին բոլորիս՝ իրենց զգացումներով: Նաեւ՝
պատմութեան եւ ժամանակաշրջանի մը:
Պատմական իրողութիւնը քարոզչականէ տարբեր
ճանապարհով, կը դառնայ սեփականութիւնը լայն
զանգուածներու:
Բեմադրիչը պատմութեան կամ քաղաքական
քարոզչութեան գիրք չի գրեր, նոյնիսկ եթէ այս
ժապաւէնը այդպէս կը դիմաւորենք:

ԽՈՍՏՈՒՄը սպանա-ամերիկեան ժապաւէն մըն է:
Սիրողական, համայնքային կամ հայրենասիրական
արտադրութիւն մը չէ: Ան գործն է արհեստավարժի
մը, Թէրրի Ճորճի: Ժապաւէնը հանրութեան ներկայացուած է Թորոնթոյի շարժանկարի փառատօնին,
2016-ին:
Դիպաշարը գրած են Թէրրի Ճորճ եւ Ռոպէն
Սուիքորտ: Երաժշտական ղեկավարն է Կապրիէլ
Եարէտ: Ժապաւէնի արտադրութիւնը ստանձնած
են Էրիք Իսրայէլեան, Մայք Մէտավոյ, Ուիլեամ
Հորպըրկ, Ռալֆ Ուինթըր, Տընիզ Օ’Տէլ:
Լայն զանգուածները - ոչ միայն հայկական հետաքրքրելու եւ յուզելու կոչուած պատում մը,
դիպաշարը այդ նպատակով խմբագրուած է,
նոյնիսկ եթէ բեմի խորքի պաստառը հայութեան
ապրած ողբերգութիւնն է: Հասարակութիւնը սրահ
կ’երթայ կեանքի պատում լսելու եւ տեսնելու
զբօսանքի: Թէրրի Ճորճի դիպաշարը եւ բեմադրութիւնը այս ըմբռնումով կազմուած են, ինչպէս
ամերիկեան ժապաւէնները:
Ոչ-հայ հանդիսատեսին համար, որ իր հետաքրքըրութիւնը ունի, ԽՈՍՏՈՒՄԸ ժապաւէնը նախ սիրոյ
քառագագաթ պատմութիւն մըն է. աւանդական
կարգադրուած ամուսնական խոստում մը, որ
փակագիծի մէջ կը դրուի երբ Միքայէլ որպէս
բժշկական ուսանող Կոստանդնուպոլիս կը հասնի
առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրեակին, ուր կը հանդիպի Աննայի, որուն հանդէպ սէր կը
տածէ նաեւ ամերիկացի հռչակաւոր լուսանկարիչլրագրող մը: Այս ռոմանդիկ մթնոլորտի հիւսուածքը
ընդգրկուած է պատմութեան ընթացքին մէջ,
պատերազմ, տեղահանութիւն, ջարդ, աւեր,
խժդժութիւն:
Դրական տիպար է ի հարկէ ամերիկացի լրագրողը,
որ հերոսաբար կը հետապնդէ ճշմարտութեան
բացայայտումը, անսալով իր լրագրողի կոչման,
Օսմանեան կայսրութեան մէջ տեղի ունեցող
անմարդկային արարքներու մասին: Դրական
տիպար է նաեւ թուրք սպան, որ հակառակ տիրող
ազգայնամոլական մթնոլորտին, հաւատարիմ է իր
բարեկամութիւններուն եւ կ’օժանդակէ ճշմարտութեան բացայայտման: Յուզիչ դէմքեր են
գլխաւոր դէմքերը, հերոսացող Միքայէլը եւ համակ
սէր եւ զոհողութիւն Աննան: Եւ ի հարկէ զանոնք
մեծցնող պատմական քաոսը:
Ծանօթ դէմքեր, բարեսիրական կազմակերպութիւններ հայոց ցեղասպանութիւնը կը պատմեն, սիրային
ապրումներու զուգահեռ, ինչ որ իրական եւ ամբողջական կեանքի պատկերները կը բերէ:
Իրապաշտութեամբ կրնանք ըսել, որ ԽՈՍՏՈՒՄԸ
առաջին մեծ շարժանկարն է ընդհանրապէս եւ մեր
պատմութեան այդ ժամանակաշրջանը կը հասցնէ
լայն հասարակութեան:
Հայկական քարոզչութեան տեսակէտէ, անկախաՇարունակութիւնը էջ՝ 10
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ԽՈՍՏՈՒՄԸ (The Promise)
Շարունակութիւն էջ՝ 9էն

բար ժապաւէնի գեղարուեստական արժէքէն,
մեծապէս կարեւոր է մասնագիտական մամուլի եւ
քննադատներու կարծիքը: Այդ կարծիքը հանրութիւնը պիտի մղէ ժողովուրդը սրահ երթալու եւ տեսնելու ժապաւէնը: Այդ պէտք է ընեն հայկական
լրատուամիջոցները:
Հայկական զանգուածները իրենք պէտք է երթան
տեսնելու ժապաւէնը, որպէսզի դիտողներու
համրանքը մեծ ըլլայ, եւ ան մնայ սրահներու մէջ:
Սրահներու տէրերը եւ պատասխանատուները
բարեսիրական կազմակերպութիւններու վարիչ չեն:
Երբ ներկայացումները «հասութաբեր» չըլլան,
զանգուած չբերեն, կը դադրին ներկայացնելէ
ժապաւէնը, կը հանեն ցանկէն, եւ մեր քարոզչական
ակնկալութիւնը չի հասնիր իր նպատակին:
Թերեւս օգտակար պիտի ըլլար հայկական կեդրոններու եւ մամուլին մէջ քննարկումներ կատարել:
Ըսել նաեւ որ մարդիկ երթան եւ տեսնեն ժապաւէնը,
հրաւիրեն իրենց ընկերները, դրացիները, օտար
բարեկամները: Եթէ շատ կարճ ժամանակ ետք
սրահներու մէջ դադրի ժապաւէնի ներկայացումը,
ան պիտի ըլլայ նաեւ մեր պատասխանատուութիւնը
(անպատասխանատուութիւնը):
Երգիչներու համար սրահներ լեցնելէ եւ տախտակամած դոփելէ աւելի կարեւոր է ԽՈՍՏՈՒՄԸ ներկայացնող սրահները լեցնել, փոխանակ տրտնջալու որ
լաւ քարոզչութիւն ընել չենք գիտեր:

Ֆրանսայի խորհրդարանական ընտրութիւններուն
կը մասնակցին չորս հայ թեկնածուներ
Ֆրանսայի խորհրդարանական ընտրութիւնները
տեղի պիտի ունենան զոյգ շրջաններով՝ Յունիս
11-ին եւ 18-ին:
Հրապարակուած ցանկերուն մէջ հայանուն չորս
թեկնածուներ կան: Անոնցմէ երկուքը կը ներկայանան Մաքրոնի նորաստեղծ «Les Républicains en
Marche – LREM» կուսակցութեան, մէկը՝ ընկերվարական, մէկն ալ Պայրուի MoDem-ի ցանկէն: Այս
մասին կը տեղեկացնէ «Նոր Յառաջ»։
LREM-ի ցանկէն ներկայացող Հայերէն մէկը
ձեռնակատէր Տանիէլլ Ղազարեանն է, որ պիտի
ըլլայ նշեալ կուսակցութեան թեկնածուն Ռոն
նահանգի (69) 13-րդ ընտրատարածքին մէջ:
Իսկ միւսը Փասքալ Շամասեանն է՝ Պուշ-տիւ-Ռոն
նահանգի (13) առաջին ընտրատարածքէն:
Ընկերվարականներու ցանկին մաս կազմող հայանուն միակ թեկնածուն Ֆիլիփ Գիզիրեան, որ Լուառ
նահանգի (42) թիւ 3 ընտրատարածքէն պիտի ներկայանայ:
Իսկ MoDem-ի ցանկէն ներկայացող հայանուն թեկնածուն կը կոչուի Նատիա Եսայեան: Ան, ծագումով
պաղեստինցի քրիստոնեայ մըն է, որ ամուսնացած է Հայու հետ: Կը ներկայանայ Վիերզոնի մէջ (Շէր
նահանգ – 18), 2-րդ ընտրատարածքէն:
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Արցախի Հակամարտութիւնը Կը Պահանջէ
Շուտափոյթ Կարգաւորում. Եւրոմիութիւն
ՊԱՔՈՒ, «Էյ.Փի.Էյ.».- «Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւնը չունի ռազմական լուծում եւ կը
պահանջէ շուտափոյթ քաղաքական կարգաւորում՝
միջազգային իրաւունքի համապատասխան»,
ըսուած է Մայիս 18ին Եւրոմիութեան կողմէ հրապարակուած յայտարարութեան մէջ:
Զեկոյցին մէջ նշուած է, որ Եւրոմիութեան Արեւելեան գործընկերութեան խորագիրին մասնակից 6
երկիրներէն 5ը ներգրաւուած է հակամարտութիւններու մէջ:
«Եւրոմիութիւնը կը շարունակէ աջակցիլ Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման, նկատի ունենալով, որ ներկայ իրավիճակը
անկայուն է», նշուած է յայտարարութեան մէջ:

Թուրքիոյ «Մեծ միութիւն» կուսակցութեան
ղեկավարը Հայերը Թուրքիայէն Վտարելու
Կոչ Ըրած է
Թուրքիոյ «Մեծ միութիւն» կուսակցութեան ղեկավար
Մուսթաֆա Տեսթեճին հանդէս եկած է հայատեաց
յայտարարութեամբ` կոչ ընելով երկրի ղեկավարութեան անմիջապէս արտաքսելու Թուրքիոյ մէջ
բնակող հայերը:
Այս մասին կը յայտնէ «Արմենփրես»-ը՝ վկայակոչելով
թրքական T24 լրատուական գործակալութիւնը:
Տեսթեճին ընդգծած է, որ «Թուրքիան պէտք չէ որեւէ
յարաբերութիւն ունենայ Հայաստանի հետ, սահմանը
պէտք չէ բացուի»:
Խօսելով Հայաստանի ու Ատրպէյճանի միջեւ յարաբերութիւններուն մասին` ան կոչ ըրած է արտաքսել
երկրին մէջ բնակող, սակայն Թուրքիոյ քաղաքացիութիւն չունեցող հայերը:

«Իրաքի Հայերը» Թեմայով Գիտաժողով
Պէյրութի Հայկազեան Համալսարանին Մէջ
Պէյրութի Հայկազեան Համալսարանին եւ Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան կեդրոնին
կազմակերպութեամբ՝ «Իրաքի հայերը» թեմայով
գիտաժողով մը տեղի պիտի ունենայ 29-31 Մայիս,
2017-ին։
Գիտաժողովին պաշտօնական բացումը տեղի պիտի
ունենայ Մայիս 29-ի առաւօտեան ժամը 9.30-ին,
Հայկազեան Համալսարանի հանդիսասրահին մէջ։
Գիտաժողովի հիւր բանախօսն է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան Հայկական Համայնքներու բաժինի տնօրէն՝ Դոկտ. Ռազմիկ Փանոսեան։
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«Հայերը Իրենց Տուները Թաքցնողները
Կախաղան Պիտի Հանուին»Թաներ Աքչամի
Հրապարակած Նոր Փաստաթուղթը
կապերը պիտի խզուին, իսկ եթէ ղեկավար
պաշտօնի զինուորականներ են` պիտի զրկուին
պաշտօնէ եւ պիտի կանգնին ռազմական դատարանի առջեւ»:
Օսմաներէնով գրուած հեռագիրը տառադարձուած
եղած է նաեւ հայատառ թրքերէնով:
Մահմուտ փաշան թեմային վերաբերեալ հեռագիր
մը յղած է արդէն աւելի ուշ` նոյն թուականի
Օգոստոս 1-ին եւ որոշակի յաւելումներ կատարել
նախորդ հրամանին վերաբերեալ:
Թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամ Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ նոր աղմկայարոյց
արխիւային փաստաթուղթ մը բացայայտած է, որ
հրապարակուած է Պոլսոյ «Ակօս» թերթին մէջ:
Թաներ Աքչամի ներկայացուցած արխիւային փաստաթուղթը գրուած է թրքական բանակի հրամանատարներէն Մահմուդ Քեամիլ փաշայի կողմէ եւ կը
կրէ երկրի ներքին գործոց նախարարութեան կնիքը:
1915-ի Յուլիս 24-ին գրուած հեռագիրը քննուած է
1919-1921-ին «Իթթիհադ վէ թերաքի»-ի պարագըլուխներուն` Պոլսոյ մէջ կայացած դատավարութիւններու ընթացքին: Օսմանեան կայսրութեան հայ
բնակչութեան կոտորածներուն վերաբերեալ գործի
մեղադրական գործի թղթապանակներուն մէջ տեղ
գտած հեռագիրով Մահմուտ Քեամիլ փաշան
զգուշացում մը կը յղէ Օսմանեան կայսրութեան
տարբեր շրջաններու տեղական ինքնակառավարման մարմիններուն, որ իրենց տուներուն մէջ հայեր
թաքցնող մահմետականները նոյնպէս պիտի
պատժուին:
Հայերուն օգնող մահմետականներուն իրենց տան
դիմաց կախաղանով սպառնացող Մահմուտ փաշան
կը պահանջէ տեղական ինքնակառավարման
մարմիններէն իրավիճակը պահել ուշադրութեան
կեդրոնին:
Հեռագրին ամբողջական թարգմանութիւնը «Թերթ․
ամ»-ը կը ներկայացնէ ստորեւ.
«Մենք պարզած ենք, որ որոշ գիւղերու եւ աւաններու մէջ մահմետականները կը թաքցնեն հայերը:
Կառավարութեան որոշումներուն դէմ երթալով
հայերը իրենց տուներուն մէջ պահողներուն
տուները պէտք է աւերել, իսկ իրենց կախաղան
բարձրացնել նոյն իրենց տան դիմաց: Կատարեցէք
կարգադրութիւնները, եւ տեղահանութեան դատապարտուած գէթ մէկ հայ տեղը չմնալու խնդիրը
կատարելուն պէս տեղեկացուցէք մեզ:
Կրօնափոխուելով մահմետականացած հայերը
նոյնպէս պէտք է տեղահանուին: Եթէ զանոնք
պատսպարողները զինուած ուժերու ներկայացուցիչներ են` զինուորական ծառայութեան հետ անոնց

Երկրորդ հեռագրին մէջ հրամանատարը կ՛ ընդգծէ,
որ կարգադրութիւնը պէտք չէ վերաբերի պետութեան անմիջական հսկողութեամբ մահմետական
ընտանիքներուն բաժնուած հայ կանանց եւ որբերուն իրենց տուները պահողներուն: Նամակին
վերջաւորութեան Մահմուտ Քեամիլ կրկին
կ՛աւելցնէ. «Որ կրօնէ կամ ազգութենէն ալ ըլլան`
հայերը թաքցնողները պէտք է մահապատժի
արժանանան»:
Յիշեցնենք, որ օրեր առաջ պատմաբան Թաներ
Աքչամ եւս մէկ կարեւոր փաստաթուղթ հրապարակած էր Հայոց Ցեղասպանութեան ժամանակ «Իթթիհադ վէ թերաքի»-ի անդամներուն վարած
քաղաքականութեան վերաբերեալ:
1915-ի Յուլիս 4-ին յղուած է Էլեազըղի (Խարբերդ)
նահանգապետ Սաբիթ պէյին` «Իթթիհադ վէ
թերաքի»-ի Էլեազըղի ներկայացուցիչ Նազըմ պէյին
փոխանցելու խնդրանքով: Հեռագրին մէջ հարցում
յղուած էր տարածքէն տեղահանուող հայերուն
մասին:
«Այդ վնասակար տարրերը միայն կը տեղահանուի՞ն, թէ՞ նաեւ կ՛ոչնչացուին, կը խնդրենք բացայայտօրէն տեղեկացուցէք մեզ, եղբայր», – կ՛ըսուի
երիտթուրք պաշտօնեաներէն Պահաեթթին Շաքիրի
կողմէ գրուած նամակին մէջ:
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Ատրպէյճան կը մեղադրուի Եւրոպական Խորհուրդին
միլիոնաւոր տոլարի կաշառք տալու յանցանքով
ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ
Տարիներ շարունակ Ատրպէյճանի կառավարութիւնը զանազան երկիրներու քաղաքական գործիչներուն եւ պաշտօնեաներուն թանկարժէք նուէրներ
մատուցած է առատօրէն, ինչպէս` մետաքսէ գորգեր,
ոսկի, արծաթ, ձկնկիթ, կանխիկ դրամ եւ բոլոր
ծախսերը վճարուած ճամբորդութիւններ` յօգուտ
Ազրպէյճանի, բայց` ընդդէմ Հայաստանի ու Արցախի
անոնց ձայներուն դիմաց: Այս անօրինական գործունէութիւնը այնքան մեծ տարածում գտած է, որ եւրոպացիները զայն կը նկարագրեն որպէս «խաւիարային դիւանագիտութիւն»:
Թէեւ այս կաշառակերութիւնը կը շարունակուի փակ
դռներու ետին եւ չի բացայայտուիր ո՛չ ատրպէյճանցի պաշտօնեաներու, ո՛չ ալ օտարերկրեայ քաղաքական գործիչներու կողմէ, սակայն ժամանակ առ
ժամանակ անիկա ջուրին երեսը կ՛ելլէ: Մենք բոլորս
պէտք է յիշենք, թէ ինչ որ բացայայտուած է, միայն
չնչին մասն է այն մեծագումար կաշառքին, որ
տրուած է Պաքուի այցելուներուն, տարբեր երկիրներու պաշտօնատարներու եւ միջազգային կազմակերպութիւններու, ներառեալ` ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներուն:
Վերջերս գայթակղեցուցիչ մեծ բացայայտում
կատարուեցաւ Եւրոխորհուրդի մէջ միլիոնաւոր
տոլարներու կանխիկ գումարի մը ներգրաւմամբ.
գումարը տրուած էր Եւրոխորհուրդի որոշ անդամներու` Ատրպէյճանը քննադատող որոշումներ
տապալելու կամ Արցախի վերաբերեալ աննպաստ
զեկոյցներու աջակցելու պայմանով:
Այս պատճառով փտածութեան դէմ պայքարող
աշխարհի մեծագոյն` «Թրանսփարընսի ինթըրնեշընըլ» կազմակերպութիւնը կոչ ըրած է Եւրոպական խորհուրդին` հետապնդել փտածութեան վերաբերեալ լուրջ մեղադրանքները: «Եւրոպական կայունութեան նախաձեռնութիւն» կազմակերպութիւնը
եւս մեղադրած է Ատրպէյճանը` Եւրոխորհուրդի
որոշումներու վրայ անտեղի ազդելուն համար`
հիմնական խորհրդարանականներուն մեծ գումարներ եւ այլ ծառայութիւններ մատուցելու միջոցով:
«Եւրոպական կայունութեան նախաձեռնութիւնը»
կոչ ըրած է անկախ քննութիւն բանալու, որպէսզի
ուսումնասիրուի ԵԽԽՎ-ի (Եւրոպայի խորհուրդի
խորհրդարանական վեհաժողով) 2013 թուականի
քուէարկութիւնը, երբ մերժուած էր խիստ քննադատական զեկոյցը Ատրպէյճանի մէջ քաղաքական
բանտարկեալներու եւ այդ երկրի պատուիրակութեան անդամներու դերակատարութեան մասին:
2017 ապրիլ 20-ին «Կարտիըն» պարբերականը
ընդարձակ յօդուած հրապարակեց` «Նոր պնդումներ Մարդկային իրաւունքներու պաշտպանութեան
եւրոպական կառոյցէն ներս Ատրպէյճանի ձայներու
կեղծման մասին» վերնագրով: ԵԽԽՎ-ի երկու
բարձրաստիճան պաշտօնեաներ «Կարտիըն»-ի

տեղեկացուցած են, որ ԵԽԽՎ անդամները
Ատրպէյճանէն կաշառք ստացած են յօգուտ այդ
երկրին քուէարկելու համար: ԵԽԽՎ-ն կազմուած է
47 եւրոպական երկիրներէ, ներառեալ` Ատրպէյճանի, Հայաստանի, Վրաստանի եւ Թուրքիոյ 324
խորհրդարանականները:
Ատրպէյճանցի նախկին դիւանագէտ Արիֆ
Մամետով տեղեկացուցած է «Կարտիըն»-ի, որ
Ատրպէյճանի կառավարութիւնը աւելի քան 30
միլիոն տոլար տուած է ԵԽԽՎ անդամի մը` զայն
ԵԽԽՎ այլ անդամներու միջեւ որպէս կաշառք
բաժնելու նպատակով: «Վեհաժողովին մէջ Շուէտի
պատուիրակ եւ արդարադատութեան նախկին
նախարար Թոմաս Պիլսթրոմ ըսած է, թէ «շատ
վստահելի անդամներ» իրեն պատմած են, որ իրենց
առաջարկուած է կաշառք` որոշակի ձեւով քուէարկելու համար: Ան մէկն է այն 64 խորհրդարանականներէն, որոնք բանաձեւ ստորագրած են` կոչ ընելով
անկախ քննութիւն բանալ «ծանր յանցանքի մասին
լուրջ եւ վստահելի պնդումներու վերաբերեալ»`
կեդրոնացած ատրպէյճանական քուէարկութեան
վրայ», կը հաղորդէ «Կարտիըն»:
«Այդ պնդումները առաջին անգամ ի յայտ եկան
2012 թուականին` «Եւրոպական կայունութեան
նախաձեռնութիւն» վերլուծական կեդրոնի պատրաստած զեկոյցին մէջ, բայց թափ առին այն
ժամանակ, երբ Իտալիոյ դատախազները քննութիւն
բացին աջակեդրոն խումբի նախկին նախագահ,
իտալացի երեսփոխան Լուքա Վոլոնթէի դէմ: Ան կը
մեղադրուի Ատրպէյճանէն 2,39 միլիոն եւրօ [2,6
միլիոն տոլար] կաշառք ստացած ըլլալու յանցանքով`
ի դիմաց Եւրոպական խորհուրդէն ներս ատրպէյճանական կառավարութեան աջակցութիւն ցուցաբերելուն: Ան կը կանգնի դատարանի առջեւ` դրամներու լուացման յանցանքով, իսկ Միլանոյի դատախազը կը բողոքէ` փտածութեան մեղադրանք առաջադրելով անոր դէմ: Ան միշտ հերքած է որեւէ
իրաւախախտում», կը գրէ «Կարտիըն»:
Նոյնիսկ ԵԽԽՎ նախագահ Փետրօ Ակրամունթը կը
գտնուի ծանր կացութեան մէջ, քանի որ հրաժարած
է քննութիւն բանալ Ատրպէյճանի փտածութեան
գայթակղութեան դէմ: Անոր վերջին ճամբորդութիւնը դէպի Սուրիա աւելցուցած է թիւը ԵԽԽՎ այն
անդամներուն, որոնք պահանջած են անոր հրաժարականը: Քանի որ, ըստ կանոնակարգի, Ակրամունթ
չի կրնար հեռացուիլ, ԵԽԽՎ-ի պիւրոն անցեալ
շաբաթ անոր անվստահութիւն յայտնած է` որոշում
ընդունելով, որ ան լիազօրուած չէ կատարել որեւէ
պաշտօնական այցելութեան, յաճախել հանդիպումներու կամ որեւէ հրապարակային յայտարարութիւն
կատարելու որպէս նախագահ` վեհաժողովի
անունով: Կ՛ըսուի, որ ան շուտով պիտի ներկայացնէ
իր հրաժարականը:
Շարունակութիւնը էջ՝ 14

Էջ 14
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Մերի Փափազեան Դարձած Է Սիլիքոնային Հովիտի
Խոշորագոյն Համալսարանի Նախագահը

Մերի Փափազեան դարձած է ԱՄՆ Քալիֆորնիոյ
Սան-Խոսէ համալսարանի նախագահը: Սիլիքոնեան
հովիտի համար համալսարանը կը հանդիսանայ
մասնագէտներու դարբնոց: Փափազեան դարձած է
ուսումնական հաստատութեան 30-րդ ղեկավարը:
Երդմնակալութեան արարողութիւնը կայացած է
համալսարանի տարածքին մէջ եւ Մարթին Լիւթեր
Քինկի անուան գրադարանին մէջ` մասնակցութեամբ համալսարանի դասախօսական կազմի,
ուսանողներու, ինչպէս նաեւ հայկական համայնքի
եւ Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Արեւմտեան թեմի
ներկայացուցիչներու մասնակցութեամբ:
Երդմնակալութեան ժամանակ արտասանած
խօսքի ընթացքին ճանչցուած գիտնական, անգլերէն

գրականութեան դոկտոր Մերի Փափազեան յիշած է
Հայոց ցեղասպանութիւնը վերապրած իր նախնիներու պատմութիւնը, ինչպէս նաեւ խօսած է
Քալիֆորնիոյ կրթական ոլորտին հայերու ունեցած
ներդրման մասին,-կ’ըսուի համալսարանի մամուլի
ծառայութեան տարածած հաղորդագրութեան մէջ:
Մերի Փափազեան ամերիկեան Սան Խոսէ
համալսարանի ղեկավար ընտրուած էր 2016
թուականին: Փափազեան ոչ միայն ճանչցուած
դասախօս է, այլեւ Քալիֆորնիոյ հայկական համայնքի գործուն անդամ, ինչպէս նաեւ հայագիտութեան
նուիրուած շարք մը ծրագիրներու նախաձեռնող
ինչպէս ԱՄՆ-ի, այնպէս ալ` Հայաստանի մէջ:
Մերի Փափազեանի ամուսինը փրոֆէսոր Տենիս
Փափազեանն է, որ կը հանդիսանայ Միչիկանի
համալսարանի հայագիտութեան կեդրոնի հիմնադիր տնօրէնը:

Ատրպէյճան կը մեղադրուի Եւրոպական Խորհուրդին
միլիոնաւոր տոլարի կաշառք տալու յանցանքով
Շարունակութիւն էջ՝ 13էն

Բացի այդ, Եւրոխորհուրդը քննութիւն բացած է
2015-ին` Մարդու իրաւունքներու եւրոպական
համագումարին Ատրպէյճանի
համապատասխանութեան մասին` առաջին անգամ
անդամ պետութեան մը այսպիսի հարցաքննութիւն`
վերջին 25 տարիներու ընթացքին…
Ամօթալի է, որ ԵԽԽՎ-ն, մարմին մը, որ ստեղծուած
է մարդկային իրաւունքներու պաշտպանութեան
համար, զոհ կ՛երթայ Ատրպէյճանի միահեծանին
կաշառակերութեան ծրագիրներուն: Այս
մեղադրանքները կը վարկաբեկեն Եւրոպական
խորհուրդի հիմնական արժէքները: Անընդունելի է,
որ ատրպէյճանական նախորդ ընտրութիւններու
ժամանակ, երբ ԵԽԽՎ անդամները գացած էին հոն
որպէս դիտորդներ, անոնք զարմանալիօրէն շատ
դրական զեկոյցներով հանդէս եկած էին, մինչդեռ
մնացեալ միջազգային դիտորդները շատ
բացասական գնահատականներ տուած էին: Նման

հակասութիւն մտահոգութեան տեղի կու տայ այն
իմաստով, որ Ատրպէյճան յաջողած էր կաշառել
ԵԽԽՎ դիտորդները` քողարկելու համար կեղծուած
ընտրութիւնները:
«Կարտիըն» կ՛եզրակացնէ, որ` «Ատրպէյճան
օգտագործած է վեհաժողովը [ԵԽԽՎ] իր
նախագահին` Իլհամ Ալիեւի ինքնակալ
իշխանութեան օրինականութիւն հաղորդելու
նպատակով: Ալիեւ կը ղեկավարէ երկիրը 2003
թուականէն ի վեր»:
Ատրպէյճանի կաշառատուութեան
չարաշահումներու անտեսումը կը նշանակէ, որ
Եւրոպական խորհուրդը այլեւս չի կրնար դիտուիլ
որպէս մարդկային իրաւունքներու պահապան…

Արեւելահայերէնի թարգմանեց`
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆ
Արեւմտահայերէնի վերածեց`
ՍԵԴԱ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
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Armenia Pays Tribute to
the Memory of Pontian
Greek Genocide Victims

YEREVAN (Armradio) — Vice-President of the Armenian National Assembly Edward Sharmazanov, other
MPs, representatives of the Greek Embassy in Armenia and the Greek community visited the Tsitsernakaberd memorial today to pay tribute to the memory of
victims of the Pontian Greek genocide.
On behalf of the Armenian Parliament, Edward Sharmazanov laid a wreath at the memorial to the Armenian Genocide victims.
Condemning the crime committed by Ottoman Turkey
at the turn of the 20th century, Edward Sharmazanov
said “This is also a day of revival.”
“We’ll do our best to prevent reoccurrence of such
crimes against humanity in the future. An evidence of
this is the existence of two Greek and two Armenian
states. The Armenian authorities will do everything to
reach international condemnation of genocides
against Christian nations, and we have to combine
efforts, because the denial of genocide is as dangerous as its perpetration,” Sharmazanov stated.
In 1994 the Hellenic Parliament recognized and condemned the genocide of more than 600 thousand
Pontian Greeks. Many of those who fled the genocide
found refuge in Armenia and integrated into the socialeconomic and political life of the country.
The genocide of Pontian Greeks has been recognized
by Armenia, Greece, Cyprus, Sweden and Artsakh
Republic.
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National Assembly
of Armenia observes moment
of silence in memory of the
Pontian Greek Genocide
victims

Armenia’s National Assembly honored the memory of
the innocent victims of the Pontian Greek Genocide,
as the Genocide Remembrance Day is commemorated worldwide on May 19.
Lawmaker Eduard Sharmazanov from the Republican
Party reminded that the Armenian National Assembly
unanimously condemned the Genocide of Pontian
Greeks and Assyrians in 2015.
“Once again, we condemn the genocide that happened in the Ottoman Turkey, the denialist policy of
the current Turkish leadership and all genocides, calling on the MPs to observe a moment of silence to the
memory of Pontian Greek Genocide victims,” Sharmazanov said.
To note, more than 600,000 Pontic Greeks and between 300,000-600,000 Assyrians, Syrians and Chaldeans were exterminated by the Turkish troops and
Kurdish militias during 1915-1923. Greek government
selected May 19 to commemorate this dark period in
history. Memorial services are taken place around the
world.
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May 19: Pontian Greek Genocide Remembrance Day
The Genocide saw the end of Pontos in its historic
homeland, which held a huge Greek population and
culture.

May 19 is the day of remembrance of the Pontian
Greek Genocide (1916-1923).
Records kept mainly by priests show a minimum
350,000 Pontian Greeks exterminated by Turkish
troops and Kurdish para-militaries. Other sources including foreign missionaries mention 600,000 deaths,
most through deportation and forced marches into the
Anatolian desert.
Greek cities (Pafra, Samsous, Kerasous, and Trapezous) endured massacres and deportations that destroyed their populations.
The Pontic Genocide is one of the darkest moments
in Greece’s history.

Entire villages and cities were devastated, while thousands were forced to flee to neighbouring countries.
The Ottoman government’s plan to annihilate the
Christian populations living within Turkey, including
Greeks, Syrians and Armenians, during World War I
was set into force in 1914 with the decree that all
Pontian men aged between 18 to 50 would have to
report to the military. Those who refused to do so,
were ordered to be shot immediately.
The Ottoman regime feared the Pontian population not
only because of their rapidly growing numbers that
had reached 700,000 by the early 20th century, but
also because of the cultural and economic growth of
the minority.
Cities like Samsous, Trapezous and Kerasous displayed a remarkable growth in churches and schools.
The rise of the Young Turks movement, however,
would put a brutal end to the thriving Greek community of the area.

Texas House of Representatives Passes
Armenian Genocide Resolution

AUSTIN, TX — The Texas House of Representatives
unanimously adopted a resolution on Friday, affirming
the Armenian Genocide by a vote of 137 to 0, reports
the Armenian Assembly of America.
Spearheaded by Texas State Representative Scott
Sanford (R-TX) with invaluable support from Representatives Rafael Anchia (D-TX) and Jeff Leach (RTX), House Resolution, House Resolution (HR) 191
says in part: “During World War I, the crumbling Ottoman Empire began a systematic campaign to eradi-

cate its Armenian population, which then numbered
more than two million.” The resolution resolved that
“the House of Representatives of the 85th Texas Legislature hereby recognize the Armenian genocide.”
“The Armenian Assembly greatly appreciates the exemplary work and dedication of the Armenian American community in Texas, especially Mihran Aroian
who led the effort,” stated Assembly Grassroots and
Development Associate Mariam Khaloyan. “We look
forward to working to ensure that all 50 states unequivocally affirm the Armenian Genocide and the
proud chapter in America’s history in helping save the
survivors,” she added.
Mr. Aroian told the Assembly: “This is a proud moment
for Texas and for all those who support genocide affirmation and prevention. I would like to thank Representative Scott Sanford for his leadership and for all those
who worked diligently to make this happen.”
Last month, Members of the Texas legislature had the
opportunity to view a screening of The Promise, an
extraordinary film that depicts the events of the Armenian Genocide, at the State Capitol in Austin.
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The AGBU Central Board Emphasizes its Youth
in a Series of Strategic Meetings in London
The organization continues to expand the reach of the global Armenian nation

For the third year in a row, AGBU gathered in London for a critical conference that brought together AGBU leadership
and the local community for a weekend of events that emphasized the young leaders in the community.

For the third year in a row, the Central Board gathered
in London for a critical conference that brought together leadership and the local community for a weekend of events that emphasized the role of young leaders and provided an opportunity to cultivate a shared
vision.

cussions surrounding local strategy for attaining exponential reach by forging ties beyond the Armenian
community. Partnerships have been a major means
through which AGBU has sought to make its mark. In
the past year, the organization has engaged in strategic partnerships with international organizations, including the United States Agency for International Development (USAID) and the Smithsonian Institution;
the United Nations Office of the High Commissioner
for Human Rights (OHCHR); the European Union and
the Eurasia Partnership Foundation; and most recently
the United Nation’s Children Fund (UNICEF) and the
Shoah Foundation. These partnerships provide AGBU
with new opportunities to make a more profound impact in reaching out to the global community.

Honorees Eric and Melina Esrailian (left) with AGBU benefactors Vatche and Tamar Manoukian and AGBU President
Berge Setrakian on Saturday evening.

The weekend featured a series of meetings to expand
the reach of the global Armenian nation. The meetings
welcomed participants from the AGBU Central Board,
Europe District Committee and 16 Young Professionals (YP) groups from around the world to build on the
on-going dialogue that AGBU began at its 89th General Assembly and 110th Anniversary Weekend in
New York last October. The lively discussions in London focused on four key pillars of the organization
(humanitarian; culture and identity; education; and
socio-economic development) to develop ways and
means to move forward as a people and an organization.
The topics addressed the vision of AGBU and its goal
of increasing the visibility of Armenians on the world
stage. AGBU’s role in Armenia as an agent for change
was a prominent focus of the meetings as well as dis-

Benjamin Devoy, the first intern to participate in the Yerevan Summer Internship Program’s (YSIP) “Dikran Knadjian
Medical Internship”, with Vartkes Knadjian and his wife,

The participation of the Young Professionals (YP) in
implementing ideas was also underscored as essential
for the success of AGBU initiatives. “These meetings
were designed to bring in the YP leadership from
around the world, to connect them and provide an
opportunity to share respective experiences. Gladly,
Cont. page 18
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The AGBU Central Board Emphasizes its Youth
in a Series of Strategic Meetings in London

AGBU Young Professionals (YPs) with Dr. Eric Esrailian at the closing dinner on May 6.

Cont. from page 17

we covered many topics and I am confident that the
leaders will continue based on what we saw,” said
AGBU board member Yervant Zorian.

not just for Armenians. Silence and denial are destructive for generations because we all bear the scars of
what our ancestors have gone through and not just
Armenians—African-Americans, Native-Americans,
people around the world who have dealt with atrocities
feel these scars generations deep,” said Esrailian. As
part of the weekend, the meeting participants were
treated to a special screening of The Promise, the first
big-budget, wide-release film to depict the Armenian
Genocide, and encouraged to reflect on the universality of the its message.

AGBU Central Board member Dr. Armen Sarkissian who,
with his wife Nouneh, hosted an intimate closing dinner at
the Dorchester Hotel.

The weekend closed with an intimate dinner on Saturday, hosted by AGBU Central Board member Dr. Armen Sarkissian and his wife Nouneh, at the Dorchester Hotel. The evening, emceed by Camilio Azzouz,
featured a keynote address by Eric Esrailian, who was
also honored with his wife Melina, for their tireless
work on The Promise and its worldwide promotion.
“When there has never been a major motion picture
on the Armenian Genocide that has reached millions
of people, you have to design a film that is accessible.
The most important aspect of The Promise is that it is

Berge Azadian (left), former chairman of the AGBU London
Trust, with his wife Fiona and AGBU President Berge
Setrakian.

Saturday evening saw The Promise’s impulse to give
non-Armenians insight into Armenian experiences
manifested in yet another way. Benjamin Devoy—a
British student at Queens’ College in Cambridge, England—was invited to speak before the guests about
his experience during the Yerevan Summer Internship
Cont. page 19
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The AGBU Central Board Emphasizes its Youth
in a Series of Strategic Meetings in London
Cont. from page 18

Program (YSIP) last summer. Devoy was the first intern to participate in YSIP’s Dikran Knadjian Medical
Internship, which enables one non-Armenian medical
student to pursue a fully-funded internship in Armenia:
“A continuing theme I experienced in Armenia was the
collective effort of individuals who wanted to help. Armenia has gone through a lot and still faces some major problems. It is a testament to the people there and
Armenians abroad that has propelled a huge movement to improve conditions. I’m very grateful to have

had my internship experience and to learn firsthand
about the country,” said Devoy.
While the weekend of events emphasized young
AGBU leaders, it was also a chance to pay tribute to
two members who have served as remarkable local
leaders: Berge Azadian and Assadour Guzelian, two
former chairmen of the AGBU London Trust and
prominent figures in the community, who have offered
AGBU decades of dedicated leadership and service.
They served the organization with a life-long commitment and are examples from which the burgeoning
generation of leaders can draw strength.

Established in 1906, AGBU (www.agbu.org) is the world's largest non-profit Armenian organization.
Headquartered in New York City, AGBU preserves and promotes the Armenian identity and heritage
through educational, cultural and humanitarian programs, annually touching the lives of some 500,000
Armenians around the world.
For more information about AGBU and its worldwide programs, please visit www.agbu.org

OSCE Mediators Blame Azerbaijan
for Ceasefire Violations in Karabakh
to prevent any further escalation in the conflict zone.”
“According to information collected from multiple reliable sources, on May 15, Azerbaijani armed forces
fired a missile across the Line of Contact, striking military equipment. On the evening of May 16 and continuing into May 17, Armenian armed forces retaliated
with mortar fire of various calibers. These actions by
both sides represent significant violations of the
ceasefire and are cause for alarm,” the mediators
said.
VIENNA (RFE/RL) — International mediators brokering a peaceful solution to the Nagorno-Karabakh conflict have condemned recent ceasefire violations in the
region in a statement issued on Thursday.
The Co-Chairs of the OSCE Minsk Group, Ambassadors Igor Popov of Russia, Stephane Visconti of
France, and Richard Hoagland of the United States,
called upon the sides to take “all necessary measures

The international mediators said there are contradictory reports regarding the targets of these recent
strikes, as well as about casualties sustained and
damages inflicted.
“The Minsk Group Co-Chairs and the Personal Representative of the OSCE Chairperson-in-Office continue
to collect further data and analysis to gain more complete and accurate information about the current situation,” they said.
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Largest Donors for Humanitarian Aid to Armenia
to Armenia was the United States of America (21%),
followed by Switzerland (16.9%) and China (14.2%).
Moreover, since 2004, the US has continuously been
the main source of humanitarian aid provided to Armenia. The share of this country in the total volume of
assistance has even increased that of 73% during
some years. The only exception is the year 2012,
when China’s share reached 31.7% of the total aid.

YEREVAN — According to data published by the RA
National Statistical Service, Armenia received humanitarian aid worth 21.8 billion AMD from other countries
in 2016. Humanitarian aid is assistance in the form of
goods which the developed countries provide in order
to help the population of less developed countries.
Being a developing country, Armenia has also been
receiving humanitarian aid from developed countries
during the last years. The dynamics and sources of
the aid are discussed below.
Dynamics of Received Humanitarian Aid
In 2016, Armenia received 7,631 tons of goods worth
45.6 million USD as humanitarian aid, which is lower
than the indicator of the previous year by 7.5% or 3.6
million USD. The figure below shows that the volume
of this type of assistance to Armenia has been steadily
declining since 2011. As a result, the volume of aid
provided in 2011 exceeds that of 2016 by 25%.
However, in the first quarter of 2017, the volume of
humanitarian aid imported to Armenia registered sharp
increase by about 63% compared to the comparable
period of the last year. It is noteworthy that the volume
of humanitarian aid from the following countries has
sharply increased in the first quarter of this year compared to the comparable period of last year: Switzerland (888.8 times), Germany (4.3 times), China (2.6
times). However, the volume of aid provided by the US
has reduced by 53% at the beginning of this year.
The following have had the largest share in the commodity structure of the received aid in 2016: products
of chemical and related industries (51.7%), textile
goods (14.3%), various industrial products (7.3%), as
well as machines, equipment and various mechanisms
(7.1%). The largest growth (compared to last year)
has been registered in the textile items, the import volume of which has increased by 101%, reaching 6.5
million USD. At the same time, 17% growth has also
been recorded in prepared food products. In 2016,
Armenia received prepared food products worth 300
million AMD.
Sources of Humanitarian Aid
In 2016, the largest donor country for humanitarian aid

One of the most important sources of humanitarian aid
is also the EU. The share of its member countries in
the total assistance formed 24% in 2016, decreasing
by 3.7% compared to the previous year. The largest
donor country among EU states is Italy (5.3%), followed by Germany (4%), Great Britain (3.9%) and the
Netherlands (2.3%).
It is interesting to note that during last year, the Russian Federation provided only 14 thousand USD humanitarian aid to Armenia and, thus, the share of CIS
countries in the total aid has not exceeded 0.1%.
Andranik Manukyan
“Union of Informed Citizens”

Carolyn Rafaelian First Armenian
American to Make a Forbes List
NEW YORK — Carolyn
Rafaelian, Founder of Alex
and Ani, is on the cover of
Forbes’ third annual America’s Richest Self-Made
Women issue. She is the
first Armenian American
woman to make a Forbes
List. The issue, which
comes out June 13th, features the country’s most
successful self-made
women who have crashed
ceilings through invention and innovation.
By turning what women wear on their wrists into affinity statements, Rafaelian, who is now America’s richest jeweler, has grown the Alex and Ani brand into
a company worth more than $1 billion. The jeweler is
working on world domination and possibly an IPO.
Carolyn started accessories brand Alex and Ani in
2004 and has since made it one of the fastest growing
brands in the United States. Carolyn’s drive to succeed is fueled by her dedication to creating jobs and
Made in America product – most notably in Providence, Rhode Island where the company is based –
and her Charity by Design program which will give
back an estimated $50M in July of this year. Alex and
Ani creates meaningful, eco-conscious jewelry and
accessories to positively empower and connect humanity.
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Donald Trump listens to performance of Armenian
choir in Holy Sepulchre Church, Jerusalem
JERUSALEM — President Donald Trump and the
First Lady visited the Holy Sepulchre Church in
Jerusalem on Monday.
Mr. Trump and the First Lady were welcomed by
the Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem, by
the Custos of the Holy Land and by the Armenian
Patriarchal Vicar His Eminence Arch. Sevan
Gharibian at the courtyard of the Church. At the
entrance of the Church they were welcomed by
the superiors of the three custodian communities
of the Church.
During their visit to the Armenian section of the
Church the choir of the Theological Seminary of
the Armenian Patriarchate of Jerusalem performed Armenian hymns. Afterwards, they listened to the explanation of Arch. Sevan Gharibian about the Armenian church and the Armenian nation.
Earlier Armenian Patriarchate of Jerusalem Nourhan Manougian attended welcoming ceremony at the airport.

American Armenian Rose Float Association
releases 2018 float design

Los Angeles, May 24, 2017 – The American Armenian
Rose Float Association (AARFA) has released the design for the next Armenian rose float, which will take
part in the 129th Pasadena Tournament of Roses, on
January 1, 2018. This will be the Armenian rose float’s
fourth consecutive participation in the world-renowned
tournament.
Carrying the theme “Armenian Roots,” the new Armenian rose float will be dedicated to Armenian mothers,
daughters, sisters, and grandmothers, as individuals
who are the foundation of acts of kindness that enrich
the lives of others; who are a source of inspiration,
hope, joy, and optimism; and whose unconditional
love contributes to the greatness of their communities
and nation.
The theme of the Armenian rose float echoes the general theme of the 129th Pasadena Tournament of
Roses, which “Making a Difference.” As described by
Lance Tibbet, president of the 2017-2018 Tournament

of Roses, “ The ‘Making a Difference’ theme is a
way to honor and celebrate all of the people in
our communities who, quietly and without desire
for reward or recognition, act in selfless, generous, and kind ways to aid or benefit others.”
The design of the new Armenian rose float was
conceived by AARFA Board member Johnny Kanounji. The centerpiece consists of the bust of a
young woman dressed in traditional Armenian
garments and headgear and tending a young
pomegranate tree. The elements in the back and
front of the imposing centerpiece comprise a colorful pastiche of Armenian motifs, including Armenian carpets and pomegranates. While some
of the patterns of the carpets are nods to ancient Armenian architecture and heraldry, their background
colors are also rich in symbology. The green, for instance, symbolizes hope, renewal, life, and spring;
and red symbolizes beauty, wealth, courage, joy, and
faith.
On New Year’s Day, 2018, the Pasadena Tournament
of Roses will be seen by about 700,000 spectators in
Pasadena and a global audience in 245 countries and
territories.
As in previous years, some 600 community volunteers
will work on the floral assembly of the 2018 Armenian
rose float. Given the considerable cost of materials
and construction of the float, the AARFA is appealing
for generous grassroots community support. Taxdeductible donations can be made online
at www.aarfa.org or sent to the following address:
American Armenian Rose Float Association, P.O. Box
60005, Pasadena, CA 91116.

Էջ 22

Հայ Կեանք

Ուրբաթ, 26 Մայիս 2017

“Armenians of Izmir” is a very valuable reference
for understanding Izmir’s past and present better.

Had Armenians of Izmir –the ancient city of Smyrna– actually
existed? Had they lived, breathed, walked, talked, been born
and died on these heaven-like coasts of Aegean? It’s not easy
to say “Yes, they have!”, considering that those almost nothing
but some scarce remnants and traces are left from their centu-

ries-long life in İzmir and in its peripheries. Exempting few wellmeant researchers, histories of Izmir writen in Turkey point to a
similar situation. According to many Turkish sources, Armenians played no other part in the history of their city, other than
being responsible for The Great Fire of Smyrna. They hadn’t
existed, but then they suddenly showed up, set their neighbourhood on fire, got on board and left!
Compiled by Zakarya Mildanoğlu, this book gathers articles –
which for the most part refer to Armenian sources– on the history of this city and settlements around it, especially in terms of
Armenian life. Also with the help of many photographs, these
articles aim to faciliate imagining what it was like to be a local
of Izmir by looking at the place of Armenians within the city, i.e.
to their churches, schools, hospitals, printing houses, architecture and art; their roles in trade, relations with neighbors and
even to their clothings. Thus it introduces certain primary
sources and discussions to those who are interested in the
history of this city, particularly to Armenian compatriots who live
in today’s İzmir.
By their nature, cities constitute a place of common living and
culture for people who are similar and different at the same
time. We might have missed the opportunity to live together in
the past, but it should never prevent us from looking back and
learning from it. In this regard, “Armenians of Izmir” is a very
valuable reference for understanding Izmir’s past and present
better.

ZAKARYA MİLDANOĞLU
Zakarya Mildanoğlu was born in 1950 in the Ekrek [Köprübaşı] village of
Kayseri. He studied architecture at Istanbul Technical University. He was
actively involved in youth movements and the activities of the Workers’
Party of Turkey (Türkiye İşçi Partisi) during his years at university. He
became a member of the Communist Party of Turkey (Türkiye Komünist
Partisi, TKP) in 1974. Following the 12 September 1980 military coup,
he was arrested on charges related to the TKP Istanbul case, and
served a three-year sentence.
During his architectural career, he realized projects such as the Kuzguncuk Gas House, the first coal gas factory in Turkey, and the Shell Turkey
General Directorate Building; and the renovation of the Ortaköy Andonyan Union Monastery and the Beşiktaş Church of the Virgin Mary. He
took part in the renovation work carried out at the Van Akhtamar Surp
Haç Church, as a supervisor appointed by the Armenian Patriarchate of
Turkey. He was awarded for the Diyarbakır Surp Giragos Church Renovation Project he presented to the 2012 Yerevan Biennial.
He wrote a column for Agos from 2008 to 2011. He has made numerous speeches and attended symposia on Armenian art history, Armenian settlements in Anatolia and Armenian press history in various cities in the US and Europe, and in Istanbul, İzmir,
Van and Ankara. His great efforts in this field have continued in 2014 withArmenian Periodicals 1794-2000 book, published by
Aras.
Aras Publishing was founded in Istanbul in 1993 and came to be recognized in short order as a “window into Armenian
literature”. With its Turkish and Armenian books, it has now established itself as one of the few publishing houses producing works in two languages. Aras Publishing intends to serve as a bridge for the cultural legacy of Turkey’s Armenians (now centered around Istanbul as a minority) to reach future generations as well as carrying on as the representative
and current bearer of a long-standing Armenian publishing legacy in Turkey

Ուրբաթ, 26 Մայիս 2017

Հայ Կեանք

Էջ 23

ԱԹԵՆԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՒ
Հ.Բ.Ը.Մ.-Ի ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ
ՄԱՍԻՆ ՕԳՏԱՇԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԸ
Աննախընթաց օր մըն էր իրօք 17 Մայիս
2017-ը Աթէնքի մէջ: Այո, աննախընթաց՝ ընդհանրապէս աթենահայ համայնքին եւ մասնաւորապէս
Հ.Բ.Ը.Մ.ի շրջանակներուն համար, որ իր յարկին՝
«Հրանդ եւ Լուիզ Ֆէնէրճեան» (Նաֆփլիու 11,
Փալիա Ֆալիրօ) հանդիսասրահին մէջ, երեկոյեան
ժամը 6:00-ին, պիտի հիւրընկալէր լիբանանահայ
«Ծաղիկ» գրական ազգային հանդէսի խմբագրապետ եւ Հ.Բ.Ը.Միութեան Յանձնաժողովին
կողմէ այս առիթով հրաւիրուած Յակոբ Տիւնեայեանը, որ Աթէնք կը գտնուէր՝ բանախօսելու
«Արեւմտահայերէն Լեզուի Կիրառական
Գործածութեան, Պահպանման եւ Սերունդէ
Սերունդ Տարածման Միջոցները» նիւթին
մասին:
Համընդհանուր ու աննախընթաց այս մթնոլորտին մէջ մայիսեան անակնկալ ու արտասովոր
եղող թեթեւ անձրեւները իջան երկինքէն թափելու՝ շատերուն համար ժողովուրդին ցասումն ու
պատրանքը, ուրիշներու համար ալ՝ երկնապարգեւ պէրէքէթը իբրեւ, սանտրելով երազուն եթերը,
որ իր ծուլանքը կը տարածէր Օմոնիայի ամբողջ
շրջանին վրայ, մինչեւ Մոնասթիրաքի ու Փլաքա,
որոնց զբօսաշրջիկներով յորդուն ու բաբախուն
երբեմնի թաղերը հիմա չունէին իրենց նախկին
եռուզեռը՝ թերեւս սպասելով վաղուան, ամրան
շոգին ու եղանակին...:
Սկսեալ ժամը 18:00-էն եւ զուգընթաց երկինքէն թեթեւ մաղումներու, Հ.Բ.Ը.Մ.ի «Հրանդ եւ
Լուիզ Ֆէնէրճեան» կոկիկ հանդիսասրահը
տակաւ առ տակաւ լեցուեցաւ ազգային տարբեր
կառոյցներու դէմքերով, յունահայ ծանօթ մտաւորականներով, հայ քաղաքական զանազան
հոսանքներու, կրթական ու մշակութային միութիւններու, ինչպէս նաեւ յունահայ մամուլի,
մեծաթիւ հիւրերով, կազմելով որակաւոր ընտրանի մը յունահայ համայնքի:
Ձեռնարկը սկսելէ առաջ, Նահապետ Ռուսինեանի խօսքերն եղող «Կիլիկիա» ոգեշունչ երգը՝
գարնանային իսկական ծաղկունքի վերածելով
սրահը՝ օրուան յայտագիրին կու տար հաղորդիչ
այն բուրմունքը, որ յատուկ է արեւմտահայերէն
լեզուի փառաբանման եւ Կիլիկեան Հայրենիքի
արեւահամ Բառ ու Բանի ղօղանջները բարձրացնելու համար պատրաստուած հանդիսութեան, որոնց շունչով տոգորուելու համար սրահ
կը ժամանէին միջոցառման ներկայ գտնուիլ
փափաքողները:
Արդարեւ, հանդիսութիւնը իր ներկայու-

թեամբ պատուեց Յունահայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ հոգեշնորհ Տ. Խորէն վրդ.
Առաքելեան: Ներկայ գտնուեցան Հայկական
Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
Յունաստանի Կեդրոնական Յանձնաժողովի
ատենապետ Դոկտ.-Փրոֆ. Համբիկ-Սահակ
Մարուքեան եւ վարչական անդամներ, որոնց
բծախնդիր, ժրաջան աշխատանքին շնորհիւ
ակներեւ էր յաջողութիւնը ձեռնարկին:

Բարի գալուստի եւ ողջոյնի աւուր պատշաճի
խօսքով հանդէս եկաւ Յանձնաժողովի երիտասարդ եւ ժրաջան անդամ Սեդրակ Ապասեան, որ
հանգամանօրէն ներկայացուց կենսագրական
գիծերն ու գրական գործունէութիւնը (կարդալ
զատէն էջ 27) օրուան բանախօսին՝ Յակոբ
Տիւնեայեանին, տալով որոշ մանրամասնութիւններ ալ յայտագիրին մասին:

Ապա հրաւիրուեցաւ բանախօսը՝ Յակոբ
Տիւնեայեան, որ սպառիչ կերպով ներկայացուց իր
նիւթը: Ան շեշտը դնելով գլխաւոր չորս կէտերու
Շարունակութիւնը էջ՝ 24
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ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՒ
Հ.Բ.Ը.Մ.-Ի ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ
ՄԱՍԻՆ ՕԳՏԱՇԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԸ

Շարունակութիւն էջ՝ 23էն

վրայ ըսաւ, թէ 19-րդ դարու կէսերէն արեւմտահայերէնի կերտիչները՝ արեւմտահայ գրողները,
Զարթօնքի Սերունդէն մինչեւ Արուեստագէտ
Սերունդ եւ Սփիւռքահայ գրականութեան կազմաւորման տարիները, արեւմտահայ ականաւոր
այդ հոյլը ոչ միայն հարստացուց արեւմտահայ
գրականութեան գանձարանը, բառամթերքը, այլեւ
նոր որակ տուաւ անոր՝ յատկանշուելով իբրեւ
գեղարուեստական գեղեցիկ ու բարձր ճաշակի
տէր գրողներ: (բանախօսին խօսքը ամբողջութեամբ կու տանք այս առիթով էջ 25 - 29):
Աւարտին, բանախօսը «Ծաղիկ»ի անունով
կրկին շնորհակալութիւն յայտնեց Հ.Բ.Ը.Միութեան Յունաստանի Կեդր. Յանձնաժողովի
վարչութեան եւ ատենապետին, սոյն շահեկան
ձեռնարկը յաջողութեամբ պատրաստելուն
համար: Բանախօսը յատուկ շնորհակալութիւն
յայտնեց նաեւ Յանձնաժողովի գանձապահ եւ
ժրաջան անդամ Սեդրակ Ապասեանին, որուն
նաեւ անսակարկ նուիրումով ճամբայ հանուած
միջոցառումը հասաւ ամենայաջող աւարտի,
ինչպէս նաեւ ներկաներուն՝ որոնք եկած էին
ըմբոշխնելու տօնը արեւմտահայերէն լեզուի:
Վերջապէս առիթ տրուեցաւ ներկաներուն ուղղելու հարցումներ բանախօսին, որ համբերութեամբ, առարկայական եւ իրապաշտ մօտեցումով պատասխանեց բոլոր հարցումներուն, կոչ
ընելով հայրենի կառավարութեան, որ Հայաստանի մէջ գլխաւոր օրակարգերէն մին դարձնէ
արեւմտահայերէն լեզուի պահպանման միջոցները՝ այսօ՛ր, ո՛չ թէ վաղը, նկատել տալով, թէ
մի՛այն ԼԵԶՈ՛ՒՆ է որ ԿԸ ՄԻԱՒՈՐԷ ազգը՝ իր
արեւելահայ ու արեւմտահայ հատուածներով,
արեւելահայ ու արեւմտահայ գրական հարուստ
ժառանգութեամբ:
Բանախօսութենէն ետք գործադրուեցաւ
գեղարուեստական յայտագիր: Հրաւիրուեցաւ

յունահայ համայնքի ծանօթ եւ սիրուած արուեստագիտուի, տաղանդաւոր ասմունքող Տիկին
Հուրիկ Սաաթճեան-Աղազարեանը, որ բացառիկ
վարպետութեամբ,
հաղորդական շունչով
եւ խոր ապրումով
ասմունքեց Պարոյր
Սեւակի «Կանք,
Պիտի Լինենք»
բանաստեղծութիւնը՝
հմայելով ներկաները:
Պարոյր Սեւակ մեծ
բանաստեղծը, որ հայ
ժողովուրդին երկնեց
իր անկրկնելի եւ
գլուխգործոցը
համարուող «Անլռելի
Զանգակատուն»
երկարաշունչ պոէմ-ը՝
նուիրուած արեւմտահայ լեզուի մեծագոյն դարբիններուն, ջահակիրներուն, որոնք զոհ գացին 1915-ին, Հայոց Ցեղասպանութեան:

Հանդիսութեան աւարտին, Հ.Բ.Ը.Միութեան
Կեդր. Յանձնաժողովին կողմէ, ատենապետը
Շարունակութիւնը էջ՝ 29
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Էջ 25

ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԱԾՈՒԹԵԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՒ ՍԵՐՈՒՆԴԷ
ՍԵՐՈՒՆԴ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
ՅԱԿՈԲ ՏԻՒՆԵԱՅԵԱՆ
Հոգեշնորհ Տ. Խորէն վրդ. Առաքելեան՝
Յունահայոց թեմի Առաջնորդական տեղապահ՝
Մեծայարգ Դոկտ. Համբիկ-Սահակ Մարուքեան՝
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Յունաստանի Կեդրոնական Յանձնաժողովի Ատենապետ եւ յարգարժան անդամներ՝
Յարգելի հայկական կրթական ու մշակութային
կարոյցներու ներկայացուցիչներ՝
Յարգելի հիւրեր, գրասէր, մշակութասէր
ներկաներ,
Նախ կը շնորհաւորեմ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան Յունաստանի Կեդրոնական պատկառելի յանձնաժողովը՝ ատենապետութեամբ եւ առաջնորդութեամբ Դոկտ.-Փրոֆ. Համբիկ
-Սահակ Մարուքեանի, նման թեմայի մը յղացումն ու
անոր ենթահողը պատրաստելնուն համար՝ կրթական այս սիրելի յարկին տակ, նոյն ատեն շնորհակալութիւն կը յայտնեմ այսպիսի հրատապ, շատ զգայուն, սփիւռքահայը խիստ յուզող նիւթի մը շուրջ
իբրեւ բանախօս զիս հրաւիրելնուն համար:
Նախ պէտք է ըսեմ, թէ արեւմտահայերէն լեզուն,
արեւմտահայ գրականութիւնը, արեւմտահայ
գրական գլխաւոր երեք սեռերը՝ բանաստեղծութիւն,
արձակ եւ թատրերգութիւն, մեզի ժառանգուած են
19-րդ դարուն ապրած եւ ստեղծագործած մեր մեծանուն գրողներէն, որոնց յառաջակարկառ նահապետը կը համարուի Նահապետ Ռուսինեան՝ ծնած
1819-ին, մահացած 1876-ին, բոլորիս ծանօթ
«Կիլիկիա» բանաստեղծութեան (որ վերածուած է
հոգեպարար երգի) հեղինակը, որուն գրական,
կրթական գործը մեզի կ'ապահովէ արեւմտահայ
աշխարհաբար մը կերտելու վաստակը Զարթօնքի
Սերունդ կոչուող այն փաղանգին մէջ արեւմտահայ
գրողներու, որոնք կը կոչուին Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան, Ծերենց (Տոքթ. Յովսէփ Շիշմանեան), Սրբուհի
Տիւսաբ, Յակոբ Պարոնեան, Պետրոս Դուրեան եւ
ուրիշներ: Նահապետ Ռուսինեան՝ որ հեղինակն է
«Ուղղախօսութիւն» նիհարկեկ տետրակի մը,
յանդգնութիւնն ունեցած է կերտելու արեւմտահայ
աշխարհաբար մը՝ տրամաբանական օրէնքներու
կարծր ճնշումով, յայտարարելով խօսքի կերպեր,
կերպադրելով բառեր, որոնք անսովոր ըսուելու չափ
քմայական էին: Նահապետ Ռուսինեանի սոյն «Ուղղախօսութիւն» գործը ատենին թէ՛ աղմուկ բարձրացուց եւ թէ՛ խափանուեցաւ իր առաջադրութեանց
մէջ, բայց ձեռնարկը՝ իբր արեւմտահայ աշխարհաբարի կիրառման նպատակաուղղուած փաստ, այլեւ
տոկուն, արգասիքն է Ռուսինեանի հեռահայեաց
միտքին, գաղափարներուն, որ մեզի կը հասնին
շուրջ երկու հարիւր տարուան խորքէ, հեռաւորութենէ մը:
Ճիշդ է, որ Զարթօնքի Սերունդի հանճարեղ
բանաստեղծ Պետրոս Դուրեանի քերթուածներուն եւ
անոր սերնդակից հանճարեղ երգիծաբան գրող

Յակոբ Պարոնեանի գործերուն մէջ կը տարածուին
գրաբար լեզուին քրքմաբոյր գեղեցկութիւնները,
բայց անոնք՝ Պարոնեան եւ Դուրեան, եղած են
առաջին դարբիններէն արեւմտահայերէն աշխարհաբարի՝ ճամբան հարթելով Իրապաշտ Սերունդի
գրողներուն – Արփիար Արփիարեան, Գրիգոր
Զօհրապ, Տիգրան Կամսարական, Երուանդ
Օտեան, Լեւոն Բաշալեան, Երուխան, որոնց աւելի
ուշ պիտի միանային Արուեստագէտ Սերունդի կամ
Գեղապաշտ Սերունդի գրողներու լուսաճակատ
փաղանգը՝ Վահան Թէքէեանով, Արշակ Չօպանեանով, Ռուբէն Զարդարեանով, Սիամանթոյով, Զապէլ
Ասատուրով (Սիպիլ), Զապէլ Եսայեանով, Յակոբ
Օշականով, Դանիէլ Վարուժանով, Ռուբէն Սեւակով,
Միսաք Մեծարենցով, Տիրան Չրաքեանով (Ինտրա),
Վահան Մալէզեանով, Միքայէլ Կիւրճեանով շքեղօրէն ծլարձակուած ու աւշայորդած, որոնք ճարտարապետներն են արեւմտահայերէնի, արեւմտահայերէն լեզուի, որ ցաւագինօրէն անճիտուեցաւ, փշրեցաւ օղակն անոր 1915-ի Հայոց Ցեղասպանութեան
սահմռկեցուցիչ քաոսին մէջ...:
Արեւմտահայ ցեղասպանուած մեր ժողովուրդին, այլեւ արեւմտահայ գրականութեան կողէն
պայթեցան նոր բողբոջներ՝ արաբական ու արեւմըտեան, ասիական ու ափրիկեան գաղթաշխարհներէ
ներս, զանազան ցաքուցրիւ ածուներու մէջ, եւ իբրեւ
արեւմտահայ գրականութեան շառաւիղներ կամ
յետնորդներ՝ հարստացուցին անոնք գանձարանը
Անմիջական Գրականութեան՝ 1922-1940 ժամանակահատուածին մէջ: Այո, Օշականի բնութագրումով՝
Անմիջական Գրականութիւն, որուն փաղանգին մէջ
կ'իյնան Մատթէոս Զարիֆեան, Շահան Շահնուր,
Շահան Պէրպէրեան, Պետրոս Զարոյեան, Վազգէն
Շուշանեան, Շաւարշ Նարդունի, Համաստեղ, Հրաչ
Զարդարեան, Բենիամին Նուրիկեան, Բիւզանդ
Թօփալեան, Յակոբ Ասատուրեան, Վահէ-Վահեան,
Անդրանիկ Ծառուկեան, Մուշեղ Իշխան, Արամ
Հայկազ, Ալեք Գլըճեան, Անդրանիկ Անդրէասեան,
Զաւէն Սիւրմէլեան եւ շատ ուրիշներ: Այնուհետեւ,
ժամանակի թաւալքին հետ, Անմիջական Գրականութեան սպասարկուներուն այնուհետեւ տրուեցաւ
Սփիւռքահայ Գրականութեան ներկայացուցիչներ
յորջորջումը, որոնց յաջորդեցին Արմէն Դարեան,
Գառնիկ Ադդարեան, Լեւոն Վարդան, Վահրամ
Մավեան, Զահրատ, Զարեհ Խրախունի, Ռոպէր
Հատտէճեան, Վարդ-Շիկահեր՝ վերջին չորսը պոլսահայ գրականութեան մէջ, եւ ուրիշներ, հասնելով
մեր օրերը:
Սիրելիներ, ներածական խօսքս եւ անուններու
սա թուարկումը այս առիթով անհրաժեշտ էին, լոյս
սփռելու մեր այսօրուան նիւթին՝ արեւմտահայերէն
լեզուի կիրառական գործածութեան փուլ անցնելու
էական հարցին վրայ, արեւմտահայերէն լեզուն
գործնականապէս պահպանելու՝ զայն սերունդէՇարունակութիւնը էջ՝ 26
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ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԱԾՈՒԹԵԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՒ ՍԵՐՈՒՆԴԷ
ՍԵՐՈՒՆԴ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Շարունակութիւն էջ՝ 25էն

սերունդ տարածելու, տարագրեալ, հայրենազրկեալ
իրավիճակ ապրող հայ սերունդներու առհաւատչեան, սեփականութիւնը դարձնելու փոյթով:
Յիրաւի, արեւմտահայերէն լեզուի կիրառական
գործածութեան գլխաւոր, անհրաժեշտ պայմանը՝
վերոյիշեալ արեւմտահայ գրողներուն գործերը
յաճախ ե՛ւ ամէն օր կարդալով՝ զանոնք մեր առօրեայ
հացին հետ կենսական սնունդ դարձնելուն մէջ կը
կայանայ: Թող անհեթեթ չհնչէ ձեր ականջներուն
եթէ ըսեմ՝ ամէն օր քիչ մը, էջ մը անպայմա՛ն կարդալ
հարկաւոր է. էջ մը՝ ինչպէս պիտի ուզէք բոլորդ կարդալ Սուրբ Գիրքէն հատուած մը կամ գլուխ մը, այդ
գրական կտորը համարելով գրական աւետարան:
Գիտեմ, թէ ձեզմէ շատեր դժուարութիւն պիտի
դիմագրաւեն հասկնալու մանաւանդ նախաեղեռնեան արեւմտահայ գրողներուն՝ Արուեստագէտ
կամ Գեղապաշտ Սերունդի գրողներուն ոճային,
հարուստ ու դիւթական բառապաշարով ակաղձուն,
անոնց միտքի ու հոգիի տագնապանքներով միահիւսուած քերթուածներն ու արձակը, անոնց արուեստի
գեղեցկահիւս բանուածքով, բարձրարուեստ ու
իւրայատուկ համեմունքներով, բաբախումներով
արարուած երկերը, զորս ո՛րքան պեղենք՝ այնքան
նոր ու լոյսին չբերուած հանքեր պիտի գտնենք,
ապագայ դարերու աստղաբոյլերը վառելու ատակ՝
հայոց երկնակամարին վրայ տաք...:
Մեր գրականութեան մէջ իրաւամբ «Նորավէպի
Իշխանը» ճանչցուած՝ նահատակ գրագէտ Գրիգոր
Զօհրապ հետեւեալն է գրած. «Թագաւորութիւններ
կ'իյնան, ազատութիւններ կը ջնջուին, յաղթանակներ յաճախ պարտութիւններու կը փոխուին: Բայց
լեզուն կը մնայ՝ ազգի մը ճակատագիրին պէս
անջնջելի: Հայ տառերուն գիւտովը, Հայ Լեզուն եւս
ազատելով իր արկածալից կեանքէն՝ հաստատուն
ձեւ մը ստացաւ: Ահա՛ ասոր համար է որ Հայ Լեզուի
տօնը կը միանայ Հայ Տառերու տօնին: ... 1500
տարի ետքը, այսօր մեր Այբուբենը ո՛րեւէ պակասութիւն չի կրեր: Եթէ օտար բոլոր լեզուները արտասանելու մէջ հեշտութիւն ունինք՝ ատիկա մեր Այբուբենին ճոխութեան կը պարտինք: Ասոնք չնչին առաւելութիւններ չեն. այո՛, որովհետեւ չկա՛յ մարդկային
գիւտ մը՝ որոշ ժամանակէ մը վերջ իր այժմէութիւնն
ու գործածականութիւնը կորսնցուցած չըլլայ: Թէ՛
Հայ Լեզուի եւ թէ՛ Հայ Տառի մասին աշխատողները
լայնախոհ ազատականութեամբ մը կատարած են
իրենց գործը. անոնք չեն եղած նեղմիտ եւ մեր
դրացի ազգերէն ըրած ենք փոխառութիւններ: Ահա՛
այդ փոխառութիւններո՛ւն է որ կը պարտինք մեր
գրական ճոխութիւնը: Երբ ուշադրութեամբ հետեւինք Հայ պատմութեան, կը տեսնենք, թէ Գիրի
գիւտը հայուն գոյութեան ամենամեծ ազդակը եղած
է»:
Միւս կողմէ, «Հայ Բանաստեղծութեան Իշխան»

Վահան Թէքէեան, 1913-ին, հայոց Գիրերու Գիւտին
1500-ամեակին առիթով «Տաղ Հայերէն Լեզուին»
ոգեշունչ բանաստեղծութիւնը արարելէ յետոյ՝ ուր
փառաբանելով Հայ Լեզուն իբրեւ «մրգաստան»,
անոր «բառերը՝ մէյ մէկ պտուղ գոյնզգոյն...», երեք
տասնամեակ ետք՝ 1942-ին, ան յոռետեսութեան
թանձրութիւնը կը տարածէր «Լեզուն Որով Գրեցի»
խորագրեալ իր բանաստեղծութեան մէջ, նահանջի
ահազանգը հնչեցնելով 75 տարի առաջ, այսպէս.
Լեզուն որով գրեցի՝ երկրի երեսը քիչեր
Կը կարդային զայն արդէն ու պակսեցա՜ն անոնք
ալ...
Հարիւր տարի ետք միայն, իր այս ձեւով, այս
սըխալ
Կամ ճիշդ ձեւով ու հնչմամբ՝ լեզուն անոյշ զոր
խօսեր
Էին անոյշ տըղաքներ, գուցէ խօսող չունենայ,
Եւ քերթուածները որոնց մէն մի բառին ու
վանկին
Վըրայ ես սիրտ հատցուցի՝ գուցէ անկիւն մը
պառկին
Առանց որ մէկը դընէ իրենց բուն շեշտն անոնց
վրայ...:
Իրօք, մարգարէ-բանաստեղծ մ'էր Վահան
Թէքէեան՝ 75 տարի առաջ գրելով այս տողերը, սրտի
անհուն խորովանքով դիմելով հայ ընթերցողին՝ որ
չլքէ լեզուն, արեւմտահայերէ՛նը, որուն զարգացման,
զայն մատեան առ մատեան հայ սերունդներուն
հասցնելու համար, 1915-ին, Այաշի, Տէր-Զօրի,
Ռաքքայի եւ այլ մահաստաններու մէջ մեր բիւրաւոր
գրագէտները զոհասեղան ըրին իրենց հոգիները:
Յարգելիներ, պիտի շեշտը դնել, որ արեւմտահայերէն լեզուին հիմնաքարը դրուած է Պոլսոյ մէջ:
Պոլիսը հանդիսացած է օրրանը արեւմտահայերէն
լեզուի, արեւմտահայ գրականութիւն ու մշակոյթ
բաբախող, ճառագայթող աշխարհ: Եթէ 1915-ին,
օսմանեան դահիճները խողխողեցին, փողոտեցին
արեւմտահայ գրականութեան ականաւոր դէմքերը,
Պոլի՛սն էր նորէն, որ Մեծ Եղեռնէն իսկ ետք,1920ական թուականներուն, տուաւ արեւմտահայ
անճիտուած գրականութեան եւ անոր սիրտէն ու
ամբողջ էութենէն իբրեւ հրաբուխ ժայթքած՝
մեծատաղանդ այլ բանաստեղծ մը՝ Մատթէոս
Զարիֆեանը, որուն արժանաւոր շարունակողները
եղան եւ պոլսահայ գրականութիւնն ու հայ գրարուեստը պատուաբեր պատուանդանի հասցուցին՝
ինչպէս յիշեցի քիչ առաջ՝ Զահրատ, Զարեհ
Խրախունի, Ռոպէր Հատտէճեան Վարդ-Շիկահեր,
Զաւէն Պիպեռեան, Արա Կիւլէր սերնդակից գրագէտները, աւելի ուշ անոնց միանալով Վարդերես
Գարակէօզեանը, Իգնա Սարըասլանը եւ ուրիշներ,
Շարունակութիւնը էջ՝ 27
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առանց մոռնալու այս պատկառելի փաղանգին մէջ
պոլսահայ հռչակաւոր լեզուաբան, լեզուագէտ,
բանասէր եւ ականաւոր ուսուցիչ Յակոբ Մարթայեանը («Տիլաչար», թարգմանաբար՝ լեզու բացող),
որ առանձին խորագիր, առանձին գագաթ մըն է:
Չեմ կրնար մոռնալ պոլսահայ յիշեալ սերունդի
վերջին մոհիկաններէն՝ ապրող գրականագէտ,
«Մարմարա» օրաթերթի բազմավաստակ խմբագրապետ Ռոպէր Հատտէճեանի բազմաթիւ երկերէն
մէկուն սիրտ ճմլող հետեւեալ խորագիրը.- «Արեւմըտահայերէն Լեզուն Մահամերձի Անկողինին մէջ»:
Ո՞ւր են, սիրելիներ, արեւմտահայերէն գրող ու
խօսող սփիւռքահայ նոր սերունդները, ըլլա՛յ Պոլսոյ
մէջ, ըլլա՛յ Պոլիսէն դուրս Սփիւռքի տարածքին, երբ
քիչ մը ամէն տեղ, կարգ մը փքուռոյց գիտաժողովներ, ձեռնարկներ, միջոցառումներ՝ Պէյրութի մէջ թէ
այլուր, ճոխ ճաշասեղաններու շուրջ եւ արեւմտա-

հայերէնի պահպանութեան-պաշտպանութեան ի
խնդիր ճամարտակեալ ճառերու ճոպանին փաթթուած՝ ինքնացուցադրական տողանցք մը պարզելէ
անդին չեն անցնիր: Այդ բոլորին արդիւնքը ցոյց կու
տայ արեւմտահայերէն լեզուի, այսինքն՝ Հատտէճեանի դիպուկ բնորոշումով՝ ներկայ «մահամերձին»
վիճակը ի՛ր իսկ անկողինին մէջ...:
Մեծ Եղեռնի նախերգանքը շեշտաւորող, այլեւ
ահազանգող համիտեան 1894-1896 թուականներու
ահադղորդ կոտորածներուն ժամանակ, երբ Պոլիսը
շուրջ 12 տարի գրեթէ պարպուեցաւ արեւմտահայ
մտաւորականութենէ՝ անոր փախուստին հետեւանքով, եւրոպական տարբեր ոստաններու մէջ –
Փարիզ, Լոնտոն, Լօզան, Ժընեւ, եւ այլուր –
արեւմտահայ գրողներու գործերուն հրատարակութիւնները, անոնց գրական բառամթերքը, բառապաշարը՝ եւրոպական բարձր ու գեղաճաշակ արուեսՇարունակութիւնը էջ՝ 28

Յակոբ Տիւնեայեանի կենսագրական գիծեր
Յակոբ Տիւնեայեան ծնած է Պէյրութ: Հ.Բ.Ը.Մ.ի
Յովակիմեան Մանուկեան երկրորդական վարժարանը աւարտելէ ետք մեկնած է Երեւան, ուր ընդունուած է Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ՝ զայն
աւարտելով էլեկտրամեխանիկական բաժանմունքը
1985-ին:
Պէյրութ վերադառնալէ ու կարճատեւ շրջան մը
միայն իր ասպարէզէն ներս ընդգրկուելէ ետք, նուիրուած է ուսուցչական ասպարէզին՝ հայ գրականութիւն, հայոց պատմութիւն եւ հայագիտական նիւթեր
դասաւանդելով մասնաւորաբար Հ.Բ.Ը.Միութեան
վարժարաններու, նաեւ այլ վարժարաններու մէջ,
շուրջ 15 տարի:
Իր առաջին բանաստեղծութիւնները լոյս տեսած են
Հայաստանի «Հայրենիքի Ձայն» շաբաթաթերթին
մէջ՝ խրախսուսանքով Սիլվա Կապուտիկեանի,
Վահագն Դաւթեանի եւ Համօ Սահեանի, իսկ
Պէյրութի մէջ՝ բանաստեղծ Վահէ-Վահեանի եւ
գրականագէտ Օննիկ Սարգիսեանի, որոնց նաեւ
աշակերտած է երկրորդական վարժարանի մէջ:
Բանաստեղծութիւններով, գրական եւ արուեստի
էջերով աշխատակցած է Պէյրութի Թ.Մ.Մ.-ի պաշտօնաթերթ «Շիրակ» գրական ամսագիրին,
Հ.Բ.Ը.Մ.ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթին, վարած է
«Զարթօնք» օրաթերթի քաղաքական եւ գրական
էջերու խմբագիրի պաշտօնը: Բաց աստի, Տիւնեայեան աշխատակցած է նաեւ «Արարատ» օրաթերթին, Եգիպտոսի «Արեւ»-ին, Պոլսոյ «Քուլիս»-ին,
Հայաստանի «Գարուն»-ին եւ սփիւռքահայ այլ
թերթերու:
Լոյս ընծայած է բանաստեղծութիւններու հատոր մը՝
«Երախայրիք Յոյսի Եւ Զարթօնքի» խորագիրով:

2004-ին Պէյրութի մէջ հիմնած է «Ծաղիկ» գրական
ազգային շաբաթաթերթը: Իր խմբագրապետութեամբ «Ծաղիկ»-ը լոյս կը տեսնէ մինչեւ այսօր:
Հեղինակ է նաեւ ցարդ հրատարակուած «Ծաղիկ»
Բացառիկ 24 հատորներու:
Իր խմբագրական բեղուն աշխատանքներուն
զուգահեռ, Յակոբ Տիւնեայեան լիբանանահայ
գաղութէն ներս ծանօթ մտաւորական՝ կը տանի
նաեւ ազգային-մշակութային լայնածաւալ գործունէութիւն:
Առ ի գնահատանք իր ծանրակշիռ աշխատանքին,
Հայաստանի Հանրապետութեան Սփիւռքի
նախարար՝ Հրանոյշ Յակոբեան 2015-ի Մարտին
այցելելով Պէյրութ, ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան
«Մայրենիի Դեսպան» մետալով պարգեւատրեց
Յակոբ Տիւնեայեանը. իսկ այս տարի,
դարձեալ Մարտին, Հայաստանի մշակոյթի նախարար Արմէն Ամիրեան պարգեւատրեց Յակոբ
Տիւնեայեանը ՀՀ մշակոյթի նախարարութեան
«Ոսկի Մետալով»՝ գրականութեան եւ արուեստի
տարածման, զարգացման եւ հայագիտութեան
ասպարէզին մէջ ունեցած նշանակալի աւանդին
համար: Նոյն ատեն, Լիբանանի հանրապետութեան
նախագահ զօրավար Միշել Աուն նախագահական
ապարանքին մէջ վերջերս ընդունեց Տիւնեայեանը՝
իր գնահատանքը տալով «Ծաղիկ»-ին եւ անոր
խմբագրապետին՝ Լիբանանի եւ Հայաստանի միջեւ
եղբայրական կապերու ամրապնդման գծով
«Ծաղիկ»-ին ունեցած դերին համար:
Յակոբ Տիւնեայեան ընդհանրապէս կը ստորագրէ
Ասպետ Ռուբինեան գրական անունով: Կը
ստորագրէ նաեւ այլ ծածկանուններով:
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տի ազդեցութիւնը կրելով, արեւմտահայերէն լեզուի
զարգացման իրենց ճիգերուն մէջ դաշնաւորեցին
գեղարուեստական այն ճաշակը, որ յատուկ է 19001920 ժամանակահատուածին մէջ ինկող Արուեստագէտ կամ Գեղապաշտ Սերունդի գրողներու
փաղանգին: Մինչ արեւելահայ գրականութիւնը՝ որ
ընդհանրապէս զարգացաւ ռուսական գրականութեան ճանապարհով, հակուած էր դէպի գիւղացիութեան կեանքը, շինականին եւ ռամիկ ժողովուրդին
կեանքը երգելու, փառաւորելու տենչին:
Այլ գետնի վրայ, արդարեւ, արեւմտահայերէնի
պաշտպանութեան մղուած մեր գրական սպասարկուներու մարտկոցներուն դէմ մահացու հարուած
եղաւ 4 Մարտ 1922-էն ի վեր Սովետական Հայաստանի հրամանագրով (տեկրետով) արեւմտահայ ու
արեւելահայ հատուածներուն վրայ պարտադրուած
Աբեղեանական ուղղագրութեան որդեգրումը, որուն
նոյնիսկ իր մերժումը յայտնած էր ատենին «Ամենայն
Հայոց Բանաստեղծ» Յովհաննէս Թումանեան՝
գրելով. «Ուղղագրութիւնը գիտութիւն է եւ նրա դէմ
կարելի է դուրս գալ կամ նրան փոխել միայն գիտութեամբ: Պէտք է հայ թէ օտար գիտնականներից,
հայագէտներից բաղկացած ակադեմական կաճառ
կազմել, որպէսզի ուղղագրութեան հարցը ամենայն
լրջութեամբ եւ հաւաքական իմաստութեամբ քննարկուի»: (Թումանեան, Երկերի Ժողովածու, 1951,
Երեւան, էջ 139): Այսպէս, Մեսրոպեան դասական
ուղագրութիւնը կացինահարելու միտուած
Աբեղեանական ուղղագրութիւնը դժբախտաբար
շարունակուեցաւ ամբողջ խորհրդային տարիներուն
եւ դեռ կը շարունակուի Հայաստանի Հանրապետութեան անկախացումէն՝ 1991-էն ի վեր: Լեզուաբանլեզուագէտներ, հայագիտութեան ամպիոններ
բարձրացած անձինք, ցարդ չեն կրցած կամ չեն
կամեցած լուծել այս «Գորդեան հանգոյց»-ը, որ՝
ինչպէս կը գրէ փարիզահայ բանաստեղծուհի,
Փարիզի ՄԱՇՏՈՑ, Հայ Լեզուի Պաշտպանութեան
Միութեան Հիմնադիր-Նախագահ, լեզուագէտ
Դոկտ. Հիլտա Գալֆայեան-Փանոսեան՝ «Հայու
Ազգային ինքնութեան դէմ կատարուած յարձակում
է», շարունակելով գրել այսպէս. «Սփիւռքի մէջ 4
սերունդի ձուլումը արդիւնք է Աբեղեանական ուղղագրութեան հետեւանքով մեր ժողովուրդի երկու
հատուածներուն միջեւ գոյացած հեռաւորութեան»:
Սիրելի ներկաներ, դեռ հարց կու տամ.- ո՞ւր է
բանաստեղծ Մուշեղ Իշխանի մեզի կտակած եւ
հայու անկապտելի հպարտութիւնն եղող, Մեսրոպեան դասական ուղղագրութեամբ մեր սիրտերը
ողողող Հայ Լեզուն՝ որ «տունն է հայուն, աշխարհի
չորս ծագերուն...»: Ինչո՞ւ եւ ի՞նչ հաշիւներով կը
ձգձգուի Մեսրոպեան ուղղագրութեան վերադարձի
անխուսափելի անհրաժեշտութիւնը՝ երբ բոլորը,

գիտաժողովներու կամ գերաստիճաններու մէջ, կը
բարձրաձայնեն արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան ի խնդիր իրենց մտահոգութիւնը, ցաւը,
նախանձախնդրութիւնը, ներքին տագնապանքը:
Ես չեմ ուզեր զառածիլ այսօրուան մեր նիւթէն,
թէեւ կը գտնեմ որ սա նշտրակով զարնելու իմ
փորձը, այս ամպիոնէն եւ կրկի՛ն այս առիթով տեղին
է եւ օգտակար, մէկ եւ միասնակամ մեր ժողովուրդին լեզուական, մտաւոր ու զգացական տրոփիւնները համատեղելու առումով:
Ես ձեզի արտայայտեցի բազմիցս կրկնուած ու
այս կրկնութեա՛մբ իսկ երբեք չտժգունող մեր խոր
ցաւը, այն մերկ իրականութիւնը՝ որ անպատսպար
է, դատապարտուած է մե՛ր իսկ կամքով թաղուելու՝
հակասելով մեր համազգային մտատանջութեանց...:
Եզրակացութիւն: Վերադառնալով մեր խորագիրին՝ «Արեւմտահայերէն Լեզուի Կիրառական
Գործածութեան, Պահպանման եւ Սերունդէ
Սերունդ Տարածման Միջոցները» նիւթին, կ'ուզեմ
ընդգծել հետեւեալ չորս կէտերը.1. Խնդրելով կոչ կ'ընեմ Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան, որ մնայուն
օրակարգի նիւթ ընէ ե՛ւ ստեղծէ արեւմտահայերէն
լեզուի փրկութեան լծուած յատուկ մարմին մը,
թերեւս ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան հովանաւորութեան ներքեւ կեդրոն մը, արեւմտահայերէն
ուսուցանող կաճառ մը, հիմնարկ մը՝ պատրաստելով արեւմտահայերէն լեզուի մասնագէտ
մանկավարժներ, ինչու չէ օժանդակութեամբ Սփիւռքէն արեւմտահայերէնի գիտակ մտաւորականներու,
այսպիսով արդարացնելով, կենսական դարձնելով
սփիւռքահայերու Հայաստան հոսքը՝ անոնց
ապահովելով արեւմտահայերէն լեզուի տունն ու
ապաւէնը:
2. Այս կէտին գործադրութեամբ ու Հայաստանի
մէջ արեւմտահայերէնի պաշտպանութեամբ եւ
փրկութեամբ՝ Յոյսը պիտի աճի բռնագրաւեալ
Արեւմտահայաստանի հողերու վերադարձի ե՛ւ
պահանջատիրութեան, զորս ամէն Ապրիլի 24-ին,
բովանդակ հայութիւնը՝ ի Հայաստան եւ ի սփիւռս
աշխարհի, ցոյցերով ոչ միայն կ'ոգեկոչէ յիշատակը
միլիոնաւոր մեր նահատակներուն, այլ կը բարձրացնէ «Կը յիշեմ եւ կը պահանջեմ», կամ՝ «Յիշում
եւ պահանջում եմ» կարգախօսը: Ի՞նչը կը յիշենք եւ
ի՞նչ բան կը պահանջենք: Կը յիշենք մեր նահատակները, կը պահանջենք մեր իրաւունքներն ու բռնագըրաւեալ հողերը՝ առաջին հերթին: Այսպիսով,
պահանջատիրութեան արդար լոզունգը եւս այստեղ
կը զգենու իմաստ:
3. Արեւմտահայերէն լեզուի կիրառական գործածութեան հրամայական պահանջ իբրեւ, առաջին
հերթին ձեզի՝ յունահայ համայնքի ներկայացուցիչներ իբրեւ, ազգային բոլոր կառոյցներուն կոչ կ'ընեմ
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ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԱԾՈՒԹԵԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՒ ՍԵՐՈՒՆԴԷ
ՍԵՐՈՒՆԴ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Շարունակութիւն էջ՝ 28էն

որ լսարաններ ստեղծէք, ուր պարբերաբար ներկաներուն, մանաւանդ պատանիներուն եւ երիտասարդներուն կարդացուին, անոնց իւրաքանչիւրի՛ն
ալ առիթ տրուի որ ընթերցէ, ասմունքէ արեւմտահայ
գրողներու երկեր, ի պահանջեալ հարկին՝ դուրսէն
հրաւիրելով արեւմտահայերէնի մասնագէտ մտաւորականներ, այսպիսով նոր սերունդի պատանիներուն ու երիտասարներուն մէջ լեցնելով արեւմտահայ մշակոյթին եւ գրականութեան ակունքները: Այս
մէկը ապահովաբար կը միտի ոչ միայն արեւմտահայերէն լեզուի կիրառական գործածութեան, այլ՝ անոր
պահպանման եւ սերունդէ սերունդ տարածման: Եւ
այս բոլորին առընթեր ստեղծել մրցանակներ՝ խրախուսելու համար նոր սերունդի պարման-պարմանուհիները: Ի հարկէ՝ գործակցութեամբ ու առաջնորդութեամբ հայկական դպրոցներու, միութիւններու, մշակութային կեդրոններու, եկեղեցական
առաջնորդներու, զանազան ազգային-հասարակական մարմիններու պատասխանատուներու:
4.«Ծաղիկ» 10 տարիէ ի վեր անխափան կերպով իր իւրաքանչիւր համարին մէջ յատուկ էջ մը
տրամադրելով կիպրահայ համայնքի մշակութային
եւ ընդհանրապէս կիպրահայ ազգային-հասարակական կեանքին մասին՝ կ'արձագանգէ զանազան
լուրերով՝ «Կիպրահայութեան Էջը» խորագիրի
տակ: Իբրեւ պատասխանատու խմբագիր, կը
խոստանամ այսօրուընէ յատուկ էջ մը տրամադրել
ե՛ւ անդրադառնալ յունահայ համայնքը յուզող զանազան լուրերու՝ «Յունահայութեան Էջը» խորագիրի
տակ, եթէ գտնեմ, թէ յունահայ համայնքը եւս արեւմ-

տահայերէն լեզուի կիրառական գործածութեան եւ
պահպանման համար հետեւողական ճիգեր կը
թափէ՝ լսարաններու միջոցով, ինչպէս յիշեցի քիչ
առաջ:
Վերջապէս, այն բախտաւորներէն է յունահայ
համայնքն ալ (կը մերժեմ գործածել յունահայ
գաղութ արտայայտութիւնը, մենք կայացած համայնքներ ենք Սփիւռքի տարածքին, եւ ո՛չ գաղութներ),
որ շնորհիւ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան
եւ տասնամեակներ անոր ջամբած հայեցի դաստիարակութեան ու հայապահպան աւանդին, կը շարունակէ մնալ հայախօս համայնք մը Եւրոպայի
սիրտին՝ Կիպրոսի եւ Պուլկարիոյ մէջ հայ համայնքներու կողքին:
«Ծաղիկ» Գրական Ազգային հանդէսի անունով
կրկին շնորհակալութիւն կը յայտնեմ ձեռնարկի
կազմակերպիչ` Հ.Բ.Ը.Մ.ի Յունաստանի Կեդրոնական յանձնաժողովին, անոր ատենապետին՝ Դոկտ.Փրոֆ. Համբիկ Մարուքեանին, յանձնաժողովի
իւրաքանչիւր անդամի, յատկապէս կ'ուզեմ յիշել
յանձնաժողովի երիտասարդ եւ կորովի ուժերէն՝
Սեդրակ Ապասեանը, որուն հետ «Ծաղիկ»ի
գործակցութիւնը տուաւ իր այս յաջող արդիւնքը:
Շնորհակալութիւն ձեր ներկայութեան այստեղ,
յունահայ գրասէր անդամներ, դուք որ կոչուած էք
առաջնորդելու, նաւավարելու մեր վաղուան
սերունդները:
Վարձքերնիդ կատար: Շնորհակալութիւն,
յաջողութիւններ բոլորիդ:
Աթէնք, 17 Մայիս 2017

Կապ Հրատարակութեան հետ:

Կապ Հրատարակութեան հետ:

hyegyank@gmail.com

hyegyank@gmail.com

ԱՆՆԱԽԸՆԹԱՑ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՒ
Հ.Բ.Ը.Մ.-Ի ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ
ՄԱՍԻՆ ՕԳՏԱՇԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԸ
Շարունակութիւն էջ՝ 24էն

յուշանուէր մը յանձնեց բանախօսին: Տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն, եւ ընթացքին ներկաները
զրուցեցին բանախօսին հետ՝ փոխանակելով
իրենց կարծիքներն ու տեսակէտները:
Հանդիսութենէն ետք, հիւր բանախօսը՝
հանդիսութիւնը կազմակերպիչներու հրաւէրով
եւ ընկերակցութեամբ «Հայ Կեանք» պարբերականի խմբագրապետ Տիգրան Ապասեանի եւ

փոխ-խմբագրապետ Խաչիկ Ադամեանի, Փ․Ֆալիրոյի ծովեզերեայ շրջանի գեղատեսիլ ճաշարաններէն մէկուն մէջ շարունակեցին օրուան գերազանցապէս յաջող ձեռնարկին շուրջ իրենց զրոյցն
ու ապագայ ծրագիրներու մշակումը:
Վարձքը կատար բոլորին:

ԲԻՒՐԱԿԱՆ
Որոշ յապաւումներով համախոհութեամբ
յօդուածագիրին։ (խմբ.)

Էջ 30

Հայ Կեանք

Նոր հրատարակութիւններ

- «Արմենական կուսակցութիւն - 130», կազմող եւ
խմբագիր՝ Սուրէն Սարգսեան, Երեւան, 2017, 164
էջ (14.4 x 20 սմ.) (2 նոյեմբեր 2015-ին ՀՀ-ի Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի նախագահութեան
նիստերու դահլիճին մէջ կայացած գիտաժողովին
նիւթերը):
- Աւետիսեան Արփիկ (կազմող եւ համածանօթագըրող), «Աւետիք Իսահակեանի նամակները», խմբագիր եւ համածանօթագրող՝ Լիլիթ Աւագեան, Երեւանի պետական համալսարանի հրատարակչութիւն,
Երեւան, 2016, 474 էջ(15.6 x 24 սմ.) (նախապէս
տպագրուած կամ անտիպ 267 նամակ, լուսանկարներ, ուրուանկարներ, անձնանուններու ցանկ,
ծանօթագրութիւններ): Հատորը լոյս տեսած է
Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան աջակցութեամբ:
- Թերլեմեզեան Փանոս, «Կեանքիս յուշերը», բնագիրը հրատարակութեան պատրաստեց, յառաջաբանը
եւ ծանօթագրութիւնները գրեց Երուանդ Տէր Խաչատուրեան, հրատարակութիւն Թէքէեան մշակութային
միութեան,«Տիգրան Մեծ» հրատարակչութեան
տպարան, Երեւան, 2017, 420 էջ (սեւ-ճերմակ
լուսանկարներ, Թերլեմեզեանի կտաւներու գունաւոր
լուսանկարներ, ծանօթագրութիւններ):
- Հատիկեան Յակոբ, «Արեւմտահայութիւնն Օսմանեան կայսրութեան գաղտնի ծառայութիւնների
թիրախում 1878-1923 թթ.», ՀՀ-ի Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան գիտա-ուսումնական կենտրոնի հրատարակութիւն, Երեւան, 2016, 275 էջ:
- «Մաթեւոսեանական ընթերցումներ», խմբագիրներ՝
Ազատ Եղիազարեան եւ Ժենիա Ռոստոմեան, Հայռուսական(սլաւոնական) համալսարանի հրատարակութիւն, Երեւան, 2017, 288 էջ (Հրանդ Մաթեւոսեանին ու անոր գրականութեան նուիրուած եւ
հրատարակիչ համալսարանին մէջ 2010-ին ու 2015ին տեղի ունեցած երկու գիտաժողովի
զեկուցումներու ժողովածու): Տպագրուած է յիշեալ
համալսարանի գիտական եւ գիտա-հրատարակչական խորհուրդներու որոշմամբ:
- Մուրատեան Սամուէլ, «Յովհաննէս Շիրազ. Բանաստեղծը, մարդը», Բ. գիրք, խմբագիր՝ Ալպէրթ Մակարեան, Երեւանի պետական համալսարանի հրատարակչութիւն, Երեւան, 2016, 408 էջ (14.5 x 20.2 սմ.) (Շիրազի սիրերգութիւններու, «Անի» եւ -«Թոնդրակեցիներ» պոէմներու գեղարուեստական առանձնայատկութիւնները եւ ուրիշ գրականագիտական հարցեր,
10 լուսանկար):
- Յակոբեան Արարատ Մ., «Միակուսակցական
վարչակարգի ձեւաւորումը Խորհրդային Հայաստա-
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նում» (1920-ական թուականներ), ՀՀ-ի Գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի Պատմութեան հիմնարկի հրատարակութիւն, Երեւան, 2016, 366 էջ:
- Յովակիմեան Բախտիար, «Հայոց ցեղասպանութեան թեման թատրոնում (1895-2015)», «Էտիթ
Փրինթ» հրատարակչութիւն, Երեւան, 2016, 378 էջ +
16 էջ նկարներու ներդիր (16.1 x 23.5 սմ.):
Տպագրուած է « «Փիւնիկ» մարդկային ռեսուրսների
զարգացման հիմնադրամ»ի աջակցութեամբ -(տուեալ
նիւթին մասին հանրագիտարանային ուսումնասիրութիւն, ներկայացումներու, որմնազդներու եւ
յարակից նիւթերու բազմաթիւ սեւ-ճերմակ եւ
գունաւոր լուսանկարներ, այս նիւթին մասին
հեղինակուած թատրերգութեանց եւ կայացած
բեմադրութեանց վայրերու ամբողջական ցանկեր):
- Յովհաննիսեան Նիքոլայ, «Քիւրտերու մասնակցութիւնը հայոց ցեղասպանութեան – Քրտական
գործօնը Արեւմտեան Հայաստանի հարցի լուծման
հայկական հայեցակարգին մէջ», հայերէնէ թրքերէնի
թարգմանիչ՝ Պետրոս Չաւիքեան, հրատարակութիւն
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան, «Տիգրան
Մեծ» հրատարակչութեան տպարան, Երեւան,
2016, 76 էջ (13.9 x 19.2 սմ.) (Հայոց Ցեղասպանութեան տարբեր փուլերուն քիւրտերու աշխոյժ եւ
անհերքելի մասնակցութիւնը, քրտական արդի
յաւակնութիւնները Հայոց Հայրենիքի տարածքներուն նկատմամբ եւ քրտական գործօնը իբրեւ լուրջ
խոչընդոտ Հայ Դատի արդարացի լուծման, քարտէսներ, հեղինակին կենսագրութիւնը) (թրքերէն):
- Շիրինեան Ճորճ Ն., «Ցեղասպանութիւնը Օսմանեան կայսրութեան մէջ. Հայեր, ասորիներ եւ յոյներ –
1913-1923», հրատարակութիւն Զօրեան Հիմնարկի,
հաւանաբար ԱՄՆ., 2017, 444 էջ (երեք ժողովուրդներու դէմ գործուած թրքական ցեղասպանութեանց
համեմատական նկարագրութիւնը՝ ընդհանրութիւններ եւ տարբերութիւններ, 8 լուսանկար,
մատենագիտութիւն, անուանացանկ-առարկայացանկ) (անգլերէն):
- Որբունի (Էօքսիւզեան) Զարեհ, «Թեկնածուն»,
արեւմտահայերէնէ թարգմանեցին Ճենիֆըր
Մանուկեան եւ Իշխան Ճինպաշեան, Սիրաքուզի
համալսարանի հրատարակչութիւն, Սիրաքուզ, Նիւ
Եորքի նահանգ, Ա. Մ. Ն., 2016, 196 էջ(անգլերէն):
- Վարդանեան Կարօ, «Պայթիւններ Թուրքիայում… եւ
ոչ միայն», հրատարակութիւն Լիբանանի «Սփիւռք»
պարբերաթերթի, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչութեան տպարան, Երեւան, 2017, 296 էջ + 64 էջ
լուսանկար (Հայաստանի Ազատագրութեան Հայ
Գաղտնի Բանակի 1975-1984 շրջանի գործունէութեան բազմաթիւ անյայտ ծալքեր՝ գրական-գեղարուեստական ոճով ներկայացուած, բազմաթիւ
լուսանկարներ):
- «Վահան Տէրեանի անյայտ նախաձեռնութիւնը.
Եղեռնից փրկուած հայ որբերի յուշերը», կազմող՝
Գէորգ Էմին-Տէրեան, Երեւան, հաւանաբար՝
2017 (Վահան Տէրեանի խնդրանքով՝ Երեւանի
Ցարսքաեայ փողոցին մէջ ապաստան գտած եւ Մեծ
եղեռնէն վերապրած 10-15 տարեկան 27 երեխաներու գրած ականատեսի յուշերը):

Պատրաստեց՝ Գէորգ Եազըճեան

