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«Մեր սահմաններու 83 տոկոսը
Հայաստան Կ’ակնկալէ
փակ է, բայց մենք կարող ենք Եւրոմիութեան Անդամներու
զարգացնել երկիրը».
«Յստակ Աջակցութիւնը»
Կարէն Կարապետեան

News.am: Կառավարութեան ներկայացուցած ծըրագիրը Հայաստանի կեանքի որակ փոխող ծրագիր է:
Այս մասին այսօր՝ Յունիս 21-ին, Ազգային Ժողովի
նիստի ընթացքին, կառավարութեան ծրագրի
ներկայացման ժամանակ ըսաւ ՀՀ վարչապետ
Կարէն Կարապետեանը:
Ան նշեց, որ վերջին 9 ամիսներու ընթացքին կատարուած աշխատանքի արդիւնքները ցոյց տուին, թէ
ինչ խնդիրներ կան Հայաստանի մէջ եւ ինչպէս
պէտք է լուծել:
«Ունենք նաեւ ապագայի յստակ տեսլական, գիտենք, թէ ինչ է պէտք փոխել եւ ինչպէս: Իւրաքանչիւր ոլորտում բարձրաձայնում ենք խնդիրները,
յստակօրէն շարադրում ենք մեր լուծումները եւ ներկայացնում արարկայական բարեփոխումների ծրագիր: Հայաստանը գտնւում է բարդ աշխարհագրական տարածքում, մեր սահմանների մօտ 83 տոկոսը
փակ է եւ միայն 20 տոկոսն է բաց: Մեր տարածաշըրջանում կան հակասող շահերով բազմաթիւ ուժեղ
խաղացողներ, կախուածութիւն ունենք միջազգային
տնտեսական շուկաների ցնցումներից: Մեր իրականութիւնը դեռ երկար է լինելու այսպիսին, այս ամէնը
թուարկում եմ, որպէսզի հաւաստիացնեմ, որ յստակ
պատկերացնում ենք իրականութիւնը»,-ասաց նա:
Վարչապետը նշեց, որ Կառավարութեան ներկայացուցած ծրագիրը Հայաստանի մէջ ստեղծելու է
աւելի ուժեղ, աւելի անվտանգ միջավայր:
«Աշխարհում կան երկրներ, որոնք աւելի վատ
չափանիշերու պայմաններում են գտնուել, սակայն,
ամենօրեայ վերելքով կարողացել են հասնել զարգացման բարձր մակարդակի: Ուզում եմ իրապաշտ

Հայաստան կ’ակնկալէ Եւրոպական Միութեան
անդամ-պետութիւններու «յստակ աջակցութիւնը»
մուտքի արտօնագրի ազատականացման շուրջ
երկխօսութեան մեկնարկի հարցով, ըստ Մետիամաքսի, ըսած է Հայաստանի Արտաքին Գործոց
նախարար Էդուարդ Նալպանտեան` Յունիս 19-ին
Լիւքսեմպուրկի իր ելոյթին մէջ Արեւելեան գործընկերութեան նախարարական հանդիպման ժամանակ:
«Համեմատաբար կարճ ժամանակի մէջ մենք
կրցանք աւարտել համապարփակ եւ ընդլայնուած
գործընկերութեան համաձայնագրի շուրջ բանակցութիւնները: Բնագիրը նախաստորագրուած է, եւ
կ’ակնկալենք զայն ստորագրել գալիք գագաթնաժողովի ընթացքին:
«Գրեթէ զուգահեռաբար քննարկեցինք եւ համաձայնութեան եկանք 2017-2020-ի գործընկերութեան
առաջնահերթութիւններու շուրջ: Այս երկու կարեւոր
փաստաթուղթերը պիտի առաջնորդեն ՀայաստանԵՄ գործընկերութիւնը յառաջիկայ տարիներուն եւ
պիտի օգնեն մեզի ամրապնդելու մեր փոխշահաւէտ
համագործակցութիւնը»,- ըսած է նախարարը:
լինենք եւ յստակ պատկերացնենք, որ սա հեշտ
ճանապարհ չի լինելու: Մեր երկիրը շէն ու բերեկեցիկ դարձնելու բանալին մեր ձեռքում է, կդարձնենք,
եթէ կրթուենք, զարգանանք, անմնացորդ մեր գործին նուիրուենք»,-ասաց նա:
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Չորս Հայազգի Թեկնածուներ
Ֆրանսայի Խորհրդարանի
Պատգամաւոր Ընտրուած են

Բարի ամառ

News in

Կիոմ
Գասպարեան

Տանիէլէ
Ղազարեան

Նատիա
Եսայեան

Ժաք
Մարիլուսեան

Ֆրանսայի նախագահ Էմմանուէլ Մաքրոնի «Առաջ Հանրապետութիւն»
կուսակցութիւնը բացարձակ մեծամասնութիւն ստացած է Ֆրանսայի
խորհրդարանի ստորին պալատին մէջ՝ ընտրութիւններու երկրորդ
փուլի արդիւնքով:

«Հայ Կեանք »
Ելեկտրոնային
Պարբերական

Նախագահ Մաքրոնի կուսակցութեան 5 հայազգի թեկնածուներէն
պատգամաւոր դարձած են 4-ը: Հայ մասնակիցներէն Փասքալ
Շամասեանը, հաւաքելով 45 տոկոս ձայներ, իր ընտրատարածքին մէջ
զիջած է «Հանրապետականներ» կուսակցութեան թեկնածու Վալէրի
Պուայէին, որ ստացած էր քուէներու 55 տոկոսը: Վալէրի Պուայէն
յայտնի է Հայոց ցեղասպանութեան ժխտման քրէականացման
օրինագիծի առաջ մղման ուղղուած գործունէութեամբ:

Հրատարակման
Պատասխանատուներ

Պատգամաւորներ դարձած են ֆրանսահայեր Դանիէլէ Ղազարեանը,
Ժաք Մարիլուսեանը, Նատիա Եսայեանը եւ Կիոմ Գասպարեանը:
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Նախագահի կուսակցութիւնը այժմ 577 տեղանոց խորհրդարանին մէջ
շուրջ 370 մանդատ ունի, այդ շարքին՝ դաշնակից «Դեմոկրատական
շարժում» (MoDem) կուսակցութեան մանդատները: «Աջ պահպանողական հանրապետականներ» եւ «Անկախներու դեմոկրատական
միութիւն» կուսակցութիւնները յաղթած են 133 տեղամասերով:
Նախկին իշխող ուժը՝ Սոցիալիստական կուսակցութիւնը ջախջախիչ
պարտութիւն կրած է, ստանալով ընդամէնը 32 մանդատ»:
Ազգայնական Մարին Լը Փենի «Ազգային ճակատ» կուսակցութիւնը
նուաճած է 6 մանդատ, եւս 6 մանդատ ստացած է «Ազգային ճակատ»-ի
դաշնակից «Ոտքի Ֆրանսա» շարժումը: Մնացեալ ձախակողմեան
ուժերը, այդ շարքին՝ համայնավարները, միասին խորհրդարանի մէջ
ստացած են 26 տեղ: Կ’ենթադրուի, որ այդ ուժերը պիտի միաւորուին
խորհրդարանական մէկ խումբի մէջ:
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Էջ 3

ՀԲԸՄ-ԵՒՐՈՊԱՆ ՍՏՈՐԱԳՐԱՀԱՒԱՔ Է ՍԿՍՈՒՄ`
ԿՈՉ ԱՆԵԼՈՎ ԵՒՐԱՄԻՈՒԹԵԱՆԸ ՕԳՆՈՒԹԻՒՆ
ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԺՈՂՈՎՐԴԻՆ

Յունիսի 7-ին ՀԲԸՄ Եւրոպան ստորագրահաւաք է
սկսել` կոչ անելով Եւրամիութեանը եւ Եւրոպական
մարդասիրական կազմակերպութիւններին ներգըրաւուել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կեանքում:
Լեռնային Ղարաբաղը ցամաքով շրջապատուած
լեռնային մի տարածք է հարաւային Կովկասում, որն
ունի 150.000 բնակչութիւն: ԼՂ-ն չճանաչուած այն
երկրներից է, որը ձեւաւորուել է 1991-ին Խորհրդային Միութեան փլուզումից յետոյ: Ատրպէյճանի Հանրապետութիւնը ԼՂ-ն համարում է իր իշխանութեան
տակ գտնուող տարածք: Այն Եւրոպական հարեւանութեամբ գտնուող ամենաաղքատ տարածքներից
է:
Այս փոքր չճանաչուած պետութեան բնակիչները
աւելի քան 20 տարի գտնուում են շրջափակման մէջ
եւ սպառնալիքի տակ, որն էլ զգալի դժուարութիւնների պատճառ է դարձել: Շրջափակումը շարունակում է ազդել մարդկանց առօրեայ կեանքի վրայ:
Մարդիկ նաեւ տուժում են ականային պատահարներից:
ԵՄ-ն անմիջական օգնութիւն չի տրամադրում
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին` ի տարբերութիւն
այլ վիճահարոյց տարածքների, ինչպիսիք են Աբխազիան, Մերձդնեստրը եւ Հիւսիսային Կիպրոսը,
որոնք զգալիօրէն շահել են ԵՄ ներգրաւումից եւ
օգնութիւնից:
«Մենք կոչ ենք անում բոլոր նրանց, ովքեր հաւատում են Եւրոպային, ստորագրել այս կոչը: Մենք
պատրաստ ենք աշխատել եւրոպական կառոյցների
եւ միջազգային ՀԿ-ների հետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական բնակչութեան կարիքները
հոգալու համար ուղիներ գտնենք», - ասաց ՀԲԸՄ
Եւրոպայի նախագահ Նատիա Գործունեանը:
Չնայած մեկուսացմանը եւ տնտեսական
դժուարութիւններին, Լեռնային Ղարաբաղը յատուկ
ուշադրութիւն է դարձնում ժողովրդավարութեան
զարգացմանը: ԼՂ-ն զգալի ջանքեր է գործադրել՝
բարելաւելու պետական հաստատութիւնները եւ

ամրապնդելու քաղաքացիական հասարակութիւնը:
ԵՄ-ի ներգրաւուածութիւնը նաեւ անհրաժեշտ է
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդավարական զարգացումը սատարելու համահարցում, եւ կարեւոր,
հաշիւի առնելով, որ ժողովրդավարութեան
ամրապնդումը Եւրոպական հարեւանութիւնում
միութեան առաջնահերթութիւններից է:
ՀԲԸՄ-Եւրոպան հրապարակել է տեսանիւթ եւ
տեղեկատուական փաթեթ, որի նպատակն է բացատրել ԵՄ ներգրաւուածութեան անհրաժեշտութիւնը
ԼՂՀ-ում:
Կոչը կարող եք ստորագրել առցանց:
www.change.org/p/we-want-europe-in-nagornokarabakh
Լրացուցիչ տեղեկութիւնների համար այցելէ´ք:
http://agbueurope.org/campaign-for-eu-aid-tokarabakh/
Իմացէ´ք, թէ ինչպէս կարող եք սատարել արշաւը:
http://agbueurope.org/donate-agbu-europe-campaignfor-european-union-aid-to-nagorno-karabakh/
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ՀՀ նախագահը ներկայ գտնուեց
Եկեղեցական-ներկայացուցչական ժողովին

տանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հանդէպ։
«Հայ Եկեղեցին մշտապէս մեր պետութեան կողքին
է, պատրաստ իր կարողութիւններով, աշխարհասփիւռ թեմերով ու կառոյցներով աջակցութիւն բերելու Ձեզ եւ հայրենի իշխանութիւններին՝ մեր երկրի
առջեւ ծառացած հիմնախնդիրների ու դժուարութիւնների յաղթահարման եւ մեր ժողովրդի նուիրական իղձերի իրականացման գործում», - ասաց
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը՝ յաջողութիւններ
մաղթելով ՀՀ նախագահին պատասխանատու նրա
բարձր առաքելութեան մէջ։

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում գումարուած Եկեղեցական-ներկայացուցչական ժողովի Յունիսի 8-ի
նիստին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հրաւէրին
ընդառաջ, մասնակցեց Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանը:
Տէրունական աղօթքից յետոյ նիստը բացուեց
Ամենայն Հայոց Հայրապետի խօսքով։ Նորին Սրբութիւնը, ողջունելով ՀՀ նախագահի ներկայութիւնը
ժողովին, անդրադարձաւ Եկեղեցական-ներկայացուցչական ժողովի առաքելութեանը եւ գումարուած
6-րդ ժողովի արդիւնքներին՝ նշելով, որ ժողովը
մեծապէս նպաստում է Հայ Եկեղեցու առջեւ ծառացած մարտահրաւէրների յաղթահարմանը եւ Եկեղեցու առաքելութեան արդիւնաւորմանը։
Վեհափառ Հայրապետը գոհունակութեամբ ընդգծեց
նաեւ այն մշտական զօրակցութիւնը, որ հայրենի
իշխանութիւնների կողմից դրսեւորուում է Հայաս-

Այնուհետեւ ժողովականներին ողջունեց ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեանը՝ կարեւորելով Եկեղեցականներկայացուցչական 6-րդ ժողովի գումարումը Մայր
Աթոռ Ս. Էջմիածնում: Տիար Սերժ Սարգսեանը
արդիւնաւէտ աշխատանք մաղթեց ժողովի աշխատանքներին։
Հանդիպման ընթացքում ՀՀ նախագահը պատասխանեց ժողովի մասնակիցներին յուզող հարցերին,
որոնք վերաբերում էին Արցախի հիմնախնդրի
խաղաղ կարգաւորման ուղղութեամբ տարուող
աշխատանքներին, հայ-ատրպէյճանական սահմանին տիրող իրադրութեանը, հայրենիքի առջեւ ծառացած ընկերային-տնտեսական խնդիրներին,
Հայաստանում ապաստան գտած սիրիահայերին
ցուցաբերուող աջակցութեանը, եկեղեցի-պետութիւն յարաբերութիւններին, Հայաստան-Սփիւռք
կապերի առաւել ամրապնդմանը։
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին,
Տեղեկատուական համակարգ,
8 Յունիսի, 2017
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Եկեղեցական-ներկայացուցչական 6-րդ
ժողովն աւարտեց իր աշխատանքը
Յունիսի 6-8-ը, բարձր նախագահութեամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնում գումարուեց Եկեղեցական-ներկայացուցչական 6-րդ ժողովը։ Այս առիթով Սուրբ
Էջմիածնում էին համախմբուել Գերագոյն հոգեւոր
խորհրդի անդամներ, Մայր Աթոռում եւ Նուիրապետական Աթոռներում պաշտօնավարող արքեպիսկոպոսներ եւ եպիսկոպոսներ, Հայաստանի եւ
Սփիւռքի թեմերի առաջնորդներ եւ Հայրապետական պատուիրակներ, առաջնորդական տեղապահներ, Նուիրապետական Աթոռների, Հայրապետական պատուիրակութիւնների ու աշխարհասփիւռ
թեմերի հոգեւորական եւ աշխարհական ներկայացուցիչներ:

Մայր Տաճարում Արեւագալի ժամերգութեանը
մասնակցելուց յետոյ ժողովն սկսեց իր աշխատանքը։
Աշխարհասփիւռ եկեղեցական կառոյցների պատգամաւորներին հայրապետական իր օրհնութիւնն
ու պատգամը բերեց Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը` անդրադարձ կատարելով ժողովի
օրակարգում ընդգրկուած մի շարք հարցերին:
Խօսելով ժողովի կողմից 2009 թ. կիրառութեան մէջ
դրուած թեմական կանոնադրութեան ուղենշային
փաստաթղթի, 2014 թ. որդեգրուած Եկեղեցականներկայացուցչական ժողովի կանոնադրութեան,
ինչպէս նաեւ Ազգային-եկեղեցական ժողովի բարեփոխեալ կանոնադրութեան քննարկուելիք նախագըծի մասին` Վեհափառ Հայրապետը ընդգծեց դրանց
կարեւորութիւնը հոգեւոր-եկեղեցական կեանքի
կանոնակարգման առումով: Նորին Սրբութիւնը
արձանագրեց, որ եկեղեցական կեանքի հաստատումը կանոնադրական հիմքերի վրայ արդիւնաւորութիւն է հաղորդելու Եկեղեցու գործունէութեանը,
քաջալերելու է ժողովրդի ներգրաւուածութիւնը
եկեղեցական կեանքում, աւելացնելու է վստահութիւնը եկեղեցական կառոյցների նկատմամբ եւ
ամրապնդելու է լաւատեսութիւնը վաղուայ օրուայ
հանդէպ:
Անդրադառնալով ազգային ինքնութեան պահպա-

նութեան գործում Եկեղեցու առաքելութեանը`
Ամենայն Հայոց Հայրապետը նշեց, որ Հայոց
Եկեղեցու առանձնակի խնամքը պիտի շարունակուի նոր սերնդի կրթութեան գործում, որպէսզի
Սահակ-Մեսրոպեան դպրոցը հաւատքի, մայրենի
լեզուի եւ հայրենեաց աւանդներով շարունակ ապրի
մեր ժողովրդի կեանքում: Այս առնչութեամբ Նորին
Սրբութիւնը տեղեկութիւններ փոխանցեց ժողովականներին Մայր Աթոռի կողմից իրականացուող
ազգօգուտ կրթական եւ ընկերային ծրագրերի եւ
տարբեր այլ ոլորտներ ընդգրկող ընդարձակ գործունէութեան մասին:
«Հայաստանի Հանրապետութիւնը՝ անկախ պետականութեամբ ամուր խարիսխ է ողջ հայութեան
համար: Ամենքիս սրբազան պարտքն է պաշտպանել
Հայաստան եւ Արցախ հայրենի մեր երկիրը, բազմադարեայ ու նուիրական մեր սրբութիւնները, ամէն
ջանք ու եռանդ ծառայեցնել հայրենի մեր պետականութեան ամրացմանը եւ զօրացմանը, մեր երկրի
առջեւ ծառացած տնտեսական, ընկերային,
ժողովրդագրական եւ այլ բազում խնդիրների դիմագրաւմանը», - իր խօսքում ասաց Հայոց Հովուապետը` նշելով, որ Սարտարապատի հերոսամարտի եւ
Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան ստեղծման 100-րդ տարեդարձը պէտք է առիթ դարձնել
արժեւորելու մեր անկախ պետականութիւնը,
նորոգելու սէրն ու պատասխանատուութիւնը
հայրենիքի հանդէպ:
Այս առիթով Նորին Սրբութիւնը հայրապետական
իր գնահատանքը յայտնեց ուխտապահ հոգեւոր
դասին, թեմական եւ համայնքային վարչական
անդամներին, Հայ Եկեղեցու բարերար ու բարեգործ
զաւակներին` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին,
Հայաստանում, Արցախում Եւ Սփիւռքում ժողովրդի
կարիքներին մշտապէս պատրաստակամութեամբ
աջակցութիւն ու օժանդակութիւն ցուցաբերելու
համար:
Ողջոյնի խօսքով ժողովականներին դիմեց նաեւ
Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքական տեղապահ Գերաշնորհ Տ. Գարեգին արքեպիսկոպոս
Պեքչեանը։
Շարունակութիւնը էջ՝ 6

Հայ Կեանք

Էջ 6
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Եկեղեցական-ներկայացուցչական 6-րդ
ժողովն աւարտեց իր աշխատանքը
Շարունակութիւն էջ՝ 5էն

Ժողովի սկզբում տեղի ունեցաւ դիւանի ընտրութիւն։ Ժողովի ատենապետներ ընտրուեցին ԱՄՆ
Հայոց Արեւելեան թեմի առաջնորդ Տ. Խաժակ
արքեպիսկոպոս Պարսամեանը եւ տիար Լեւոն
Սարգսեանը (Արարատեան Հայրապետական թեմ),
փոխատենապետների պաշտօնը ստանձնեցին
Վայոց Ձորի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտիչեանը եւ դոկտոր
Վարուժան Ալթըպարմաքեանը (ԱՄՆ Հայոց Արեւմըտեան թեմ):

Օրակարգի ընդունումից յետոյ կատարուեց Քննախոյզ, Օրինականութեան, Հաշուեքննիչ, ինչպէս
նաեւ Թեկնածուներ առաջադրող, Առաջարկներ
ներկայացնող եւ Կանոնադրական փոփոխութիւնների յանձնախմբերի անդամների ընտրութիւնը։
Առաջին օրը ժողովականների ուշադրութեանը
յանձնուեց Ազգային-եկեղեցական ժողովի 1945 թ.
կանոնադրութեան փոփոխութիւնների լրամշակուած նախագիծը, որի վերաբերեալ Հայ Եկեղեցու
կառավարման բարձրագոյն մարմինների կանոնադրութիւնների մշակման յանձնախմբի անունից
զեկոյց ներկայացրեց ի. գ. դ. Գէորգ Դանիէլեանը։

Ներկայացուած նախագծի` յօդուած առ յօդուած
երկօրեայ համակողմանի քննարկումներից եւ
առաջարկուած լրացումներից յետոյ ժողովի մասնակիցները քուէարկութեամբ ընդունեցին ներկայա-

ցուած փաստաթուղթը, որը վերջնական հաստատում կըստանայ յառաջիկայ Ազգային-Եկեղեցական
ժողովի կողմից։ Վեհափառ Հայրապետը եւ ժողովի
անդամներն իրենց գնահատանքը յայտնեցին
յանձնախմբին կատարուած աշխատանքի համար:
Յունիսի 7-ի նիստին Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի
անդամների ընտրութեան առնչութեամբ զեկուցեց
Մայր Աթոռի դիւանապետ Գերաշնորհ Տ. Արշակ
եպիսկոպոս Խաչատրեանը։ Սրբազանը ներկայացրեց սահմանուած ԳՀԽ նոր թուակազմը՝ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսը, Երուսաղէմի եւ Կ.Պոլսի Հայոց
Պատրիարքները ու խորհրդի 21 անդամներ:

Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի անդամների 1/3-ը
նշանակուում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, իսկ
2/3-ը ընտրուում Եկեղեցական-ներկայացուցչական
ժողովի կողմից։ Ի պաշտօնէ ԳՀԽ անդամ են Մայր
Աթոռ Ս. Էջմիածնի դիւանապետը եւ Արարատեան
Հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդը։
Զեկոյցից յետոյ տեղի ունեցած քննարկման արդիւնքում Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի անդամ
ընտրուեցին տարբեր աշխարհամասերից հետեւեալ
հոգեւորականներն ու աշխարհականները՝
Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Պարգեւ
արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանը,
Գուգարաց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջեանը,
ԱՄՆ Հայոց Արեւելեան թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամեանը,
ԱՄՆ Հայոց Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Յովնան արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանը,
Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջեւանի հայոց թեմի
առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Եզրաս արքեպիսկոպոս
Ներսիսեանը,
Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Վազգէն եպիսկոպոս Միրզախանեանը,
Ֆրանսայի հայոց թեմի առաջնորդ, Արեւմտեան
Եւրոպայի Հայրապետական պատուիրակ Գերաշնորհ Տ. Վահան եպիսկոպոս Յովհաննիսեանը,
Շարունակութիւնը էջ՝ 7
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Հայ Կեանք

Էջ 7

Եկեղեցական-ներկայացուցչական 6-րդ
ժողովն աւարտեց իր աշխատանքը
Շարունակութիւն էջ՝ 6էն

ի. գ. դոկտոր Գէորգ Դանիէլեանը (Հայաստան),
բ. գ. դոկտոր Վահան Տէր-Ղեւոնդեանը (Հայաստան, Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարան),
ի. գ. դոկտոր Ժոզէֆ Կանիմեանը (ԱՄՆ Հայոց
Արեւմտեան թեմ),
դոկտոր Ալեքսանդր Ալաւերտեանը (Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջեւանի հայոց թեմ)։

հարցը քննարկելու եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու համար:

Ժողովին Հայ Եկեղեցու Համաշխարհային Երիտասարդաց Միաւորման նախագահ Գերաշնորհ Տ.
Յովնան արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանը ամփոփ
զեկոյց ներկայացրեց 2018 թ. երիտասարդութեան
տարի հռչակման ծրագրի վերաբերեալ։

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եւ ԵՆԺ պատգամաւորներն այս առիթով շնորհաւորեցին ԳՀԽ-ի նորընտիր անդամներին` մաղթելով արդիւնաւոր աշխատանք Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի կազմում:
Ժողովին նաեւ անդրադարձ կատարուեց թեմերում
թեմական ուղենշային կանոնադրութեան ներդրման
գործընթացի արդիւնքներին։ Այս ուղղութեամբ
տարուող աշխատանքների եւ կանոնադրութեան
ներդրման գործում արձանագրուած դժուարութիւնների մասին զեկուցեց Թեմական կանոնադրութիւնների լրամշակման եւ խմբագրման յանձնախմբի
ատենապետ, Շիրակի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ
Տ. Միքայէլ եպիսկոպոս Աջապահեանը։
Զեկոյցից յետոյ փաստաթղթի ներդրման գործընթացը ուշացնող թեմերի առաջնորդները եւ պատգամաւորները բացատրութիւններ ներկայացրեցին
ուշացման պատճառների վերաբերեալ:
Գնահատելով յանձնախմբի կողմից կատարուած
աշխատանքը՝ Եկեղեցական-ներկայացուցչական
ժողովի պատգամաւորները կարեւոր նկատեցին
յանձնախմբի յետագայ գործունէութիւնը։
Քննարկումներից յետոյ որոշուեց ընդլայնել յանձնախմբի կազմը եւ լիազօրութիւնների շրջանակը՝
ուսումնասիրելու թեմերում ուղենշային փաստաթըղթի ներդրման գործընթացի ուշացման պատճառները:
Յանձնախմբին յանձնարարուեց ուսումնասիրութեան արդիւնքում փաստաթուղթը չորդեգրած
թեմերի կողմից գործընթացում կամայականութիւն
արձանագրելու պարագային եզրակացութիւնը
ներկայացնել Վեհափառ Հայրապետին՝ ԳՀԽ-ում

Հանգամանօրէն անդրադառնալով անցնող տարիների ընթացքում ՀԵՀԵՄ-ի գործունէութեանը՝
Յովնան Սրբազանը տեղեկացրեց 2018 թ. ծրագրուող թեմական, միջթեմական եւ տարածաշրջանային համաժողովների ու համախմբումների
մասին, որոնք կպսակուէն թեմերի կողմից կազմակերպուելիք երիտասարդական ուխտագնացութիւններով Սուրբ Էջմիածին եւ ուխտի ս. Պատարագներով, ապա նաեւ «Դէպի Հայրենիք, դէպի
Սուրբ Էջմիածին» կարգախօսի ներգոյ Մայր Աթոռում գումարուելիք երիտասարդական հաւաքով:
Զեկոյցից յետոյ ժողովականների կողմից ծրագրուող
միջոցառումների առնչութեամբ կատարուեցին
առաջարկներ: Այս կապակցութեամբ Ամենայն
Հայոց Հայրապետը կարեւորեց ՀԵՀԵՄ-ի եւ թեմերի
կողմից իրականացուելիք ծրագրերը՝ ընդգծելով, որ
երիտասարդութեան հետ տարուող աշխատանքը
պէտք է առանցքային տեղ ունենայ Հայոց Եկեղեցու
առաքելութեան մէջ։
Շարունակութիւնը էջ՝ 8

Հայ Կեանք

Էջ 8
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Եկեղեցական-ներկայացուցչական 6-րդ
ժողովն աւարտեց իր աշխատանքը
Շարունակութիւն էջ՝ 7էն

Վերջում Նորին Սրբութիւնը եւ ԵՆԺ պատգամաւորները գոհունակութիւն յայտնեցին ՀԵՀԵՄ-ի գործունէութեան եւ արձանագրած արդիւնքների կապակցութեամբ:

Ժողովին քննարկում տեղի ունեցաւ նաեւ Սարտարապատի հերոսամարտի եւ Հայաստանի առաջին
Հանրապետութեան ստեղծման 100-րդ տարեդարձի
առիթով Հայոց Եկեղեցու կողմից ծրագրուող միջոցառումների մասին։
Յունիսի 8-ի նիստին Հայաստանի գլխաւոր մանկաբարձ-գինեկոլոգ, Պերինատոլոգիայի, մանկաբարձութեան եւ գինեկոլոգիայի հաստատութեան տնօրէն, ԳԱԱ ակադեմիկոս Ռազմիկ Աբրահամեանը
ժողովականներին զեկոյց ներկայացրեց Հայաստանում ծնելիութեան իրավիճակի մասին։ Վերջինս
անդրադարձաւ ՀՀ-ում ծնելիութեան անկման պատճառներին եւ ծնելիութեան թուի բարձրացման
ուղղութեամբ ՀՀ կառավարութեան կողմից իրականացուող ծրագրերին:

կան եւ բժշկական կեդրոնների պայմանների բարելաւման ուղղութեամբ միջոցներ ձեռնարկել։
Եկեղեցական-ներկայացուցչական ժողովին ամփոփ
տեղեկութիւններ հաղորդուեցին Երուսաղէմի եւ
Կ.Պոլսի Հայոց Պատրիարքութիւնների, թեմերի եւ
Հայրապետական պատուիրակութիւնների ընթացիկ
գործունէութեան մասին։

Ժողովն ամփոփուեց Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի օրհնութեան խօսքով։ Նորին Սրբութիւնը, գոհունակութեամբ արձանագրելով ժողովի
արդիւնաւէտութիւնը, իր գնահատանքը յայտնեց
աշխարհի բոլոր կողմերից Մայր Աթոռ ժամանած
Եկեղեցական-ներկայացուցչական ժողովի հոգեւորական եւ աշխարհական պատուիրակներին դրսեւորած նախանձախնդրութեան համար։ Վեհափառ
Հայրապետը մաղթեց, որ Երկնաւոր Տէրը զօրացնի
Հայոց Եկեղեցու սպասաւորներին եւ եկեղեցական
կառոյցներում պաշտօնավարող աշխարհականներին, ովքեր իրենց նուիրեալ ծառայութեամբ
նպաստում են Եկեղեցու պայծառութեանը եւ
աշխարհասփիւռ հայ ժողովրդի բարօրութեանը։
2017 թ. Եկեղեցական-ներկայացուցչական ժողովը
փակուեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի «Պահպանիչ» աղօթքով եւ Հայրապետական մաղթերգով:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին,
Տեղեկատուական համակարգ,
8 Յունիսի, 2017

Ընդունելով ներկայացուած զեկոյցը` ժողովն արձանագրեց որդեծնութեան կարեւորութիւնը ամուսնական նուիրագործուած միութեան եւ հայ ընտանիքի
ամրութեան մէջ` յորդորելով, որ եկեղեցականներն
իրենց հովուական ծառայութեան ընթացքում էական դեր յատկացնեն ծնելիութեան խրախուսմանը:
Այս առնչութեմբ որոշում կայացուեց նաեւ հայրենիքում ծնելիութեան աճին նպաստող առողջապահա-
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ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
1994-էն ի վեր միջազգային բանակցութիւններ
կ՚ընթանան Հայաստան-Արցախ եւ Ատրպէյճանի
միջեւ որեւէ ձեւի հաշտութիւն մը «պարտադրելու»,
գոյացնելու կամ յաջողեցնելու համար: Համարեա 25
տարիներ անցած են Արցախեան ազատագրութեան
պատերազմէն, ուր Ատրպէյճանի նախայարձակ
ուժերը կրեցին խայտառակ պարտութիւն, իսկ
յաղթական հայկական ուժերը չկարողացան անձնատուութեան կամ յանձնումի համաձայնագիր մը
պարտադրել ատրպէյճանական պարտեալ կողմին,
ազատագրուած շրջաններուն վերաբերեալ:
Փոխարէնը՝ ստորագրուեցաւ զինադադարի ստորադաս համաձայնագիր մը, որ մինչեւ այսօր կը բեկանուի գրեթէ ամէն օր: Թէ ինչո՞ւ ստորագրուի նման
համաձայնագիր յաղթական բանակի մը համար,
արդէն նուաստացուցիչ կը համարուի ինքնին: Բայց՝
հարկ է պեղել այդ համաձայնագրին իսկական
պատճառները, որոնք հաւանաբար փոքր պետութիւններու ուժերէն գերիվեր էին եւ ենթակայ
տուեալներու, առանց այլ հաւանականութիւններու:
Այդ պարագայով արդէն ստեղծուած էր մեծ պատըրուակ մեծ տէրութիւններու կողմէ, փոքր պետութիւնները հաշտեցնելու եւ անոնց ներքին հարցերուն միջամուխ ըլլալու միտումով: Եւ արդէն բոլորս

այսօր ականատես ենք այլազան «խորհուրդներու»
եւ «միութիւններու» անհատնում բանագնացական
ճամբորդութիւններուն, հանդիպումներուն եւ ժողովներուն, որոնք կ՚աշխատին երկկողմանի համաձայնագրի մը աւարտին հասցնել այդ 25-ամեայ անկայուն կարգավիճակը: Տակաւին կ՚ապրինք յաջողութեան յոյսով, մեր յաղթական երթն ու կեցութիւնը
առանց նսեմացնելու որեւէ առաջարկուած զիջումներու ընկալումով եւ առանց յատկանշական որեւէ
վնասներ կրելու:
Ո՛չ շատ յար եւ նման պարագաներ են այսօրուան
Սուրիոյ եւ Իրաքի կարգավիճակները, որոնք կը
տարբերին Արցախեան ազատագրման պայքարի
տուեալներէն, հակառակ ուղղութիւններով: Այս
երկու երկիրներու մասնատումը գործնականօրէն
արդէն սկիզբ առած էր մին՝ 1990-ական, իսկ միւսը՝
2004 թուականներուն, մեծ տէրութիւններու ծրագիրներով: Իրաք «տէ ֆաքթօ» արդէն բաժնուած է 3
մասերու, հիւսիսային շրջանը շնորհելով քիւրտերուն
Միացեալ Նահանգներու նեցուկով եւ հովանաւորութեամբ. հարաւային շրջանը՝ շիա իսլամ համայնքին,
իսկ կեդրոնի շրջանը՝ սիւննի իսլամներուն: Սուրիոյ
պարագային՝ այդ բաժանմունքը տակաւին խորհըրդակցութիւններու եւ համաձայնութիւններու ենթակայ է վերջնական որոշումի մը յանգելու համար:
Շարունակութիւնը էջ՝ 10

Հայ Կեանք

Էջ 10

Ուրբաթ, 23 Յունիս 2017

«1915-էն ընդամէնը 3 տարի անց մեր մէջ ուժ գտած
ենք վերակերտելու մեր պետականութիւնը».
Աշոտ Մելքոնեան
շարունակ կործանուած իր պետականութիւնը:
Բարեբախտաբար, այդ պետականութիւնը շուրջ
100 տարի գոյութիւն ունի, որովհետեւ մենք
Խորհրդային Հայաստանը եւս կը համարենք պետականութեան որոշակի դրսեւորում»,- «Փանորամա»ի փոխանցմամբ՝ ըսած է ան։
Աշոտ Մելքոնեան յիշեցուցած է, որ ստեղծուած է
պետական յանձնաժողով, որ սկսած է ձեռնարկներու կազմակերպման աշխատանքները:

«1918 թուականի Մայիս 28-ի խորհուրդը շատ մեծ
է: Հետեւաբար Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեայ
տարելիցի ձեռնարկները յաւուր պատշաճի նշելէն
ետք մենք պարտաւոր ենք հայոց նորագոյն պետականութեան վերականգնման 100-ամեակի առիթով
շատ աւելի պատշաճ մակարդակի ձեռնարկներ
կազմակերպել»,-լրագրողներու հետ կայացած
հանդիպման ժամանակ նման տեսակէտ յայտնեց
Հայաստանի գիտութիւններու ազգային ակադեմիոյ
պատմութեան հիմնարկի տնօրէն Աշոտ Մելքոնեան:
«Մեր ժողովուրդը շատ դառն ճակատագիր ունեցած
է, սակայն 1915 թուականէն ետք` ընդամէնը 3 տարի
անց իր մէջ ուժ գտած է վերակերտելու դարեր

Բանախօսը ուշադրութիւն հրաւիրեց այն հանգամանքին վրայ, որ Առաջին հանրապետութեան
պատմական շատ ելեւէջներ այսօր, 90-ականներու
համեմատութեամբ, առաւել անաչառ կը ներկայացուին:
«Քառորդ դար անց կիրքերը հանդարտած են, եւ
Առաջին հանրապետութեան վերաբերեալ նորաձեւ
մօտեցումները փոխուած են: Մենք կրնանք շատ
աւելի սառն կերպով թուղթին յանձնել Առաջին
հանրապետութեան պատմութիւնը»,- ըսած է Աշոտ
Մելքոնեան:

Կապ Հրատարակութեան հետ:
hyegyank@gmail.com
Կապ Հրատարակութեան հետ:
hyegyank@gmail.com

Պահպանել մեր մեծութիւնը
Շարունակութիւն էջ՝ 9էն

Սակայն արդէն կ՚ուրուագծուին այդ բաժանման
սահմանները, մանաւանդ՝ Ռուսիոյ, Թուրքիոյ եւ
Իրանի միջեւ կայացած վերջին հանդիպումէն ետք:
Պահ մը անդրադառնալով վերոյիշեալին եւ բոլորս
քաջատեղեակ ըլլալով այդ անց ու դարձերուն,
հարցական ակնարկ մը ուղղենք աշխարհի արդարութեան եւ իրաւունքներու պահապաններուն թէ՝
ո՞վ իրաւասութիւն տուած է այս մեծ տէրութիւններուն միջամուխ ըլլալու փոքր տէրութիւններու
ներքին կամ երկրին վերաբերող հարցերուն մէջ: Իսկ
միջամուխ ըլլալը անբաւարար նկատելով, իրենք
զիրենք «հաշտարար»-ի, «բարեկարգիչ»-ի,
«խաղաղաբեր»-ի կամ՝ «ժողովրդավար»-ի հովերով
զինած, կը գրոհեն այդ երկիրները եւ արդիւնքները
արդէն յայտնի են առանց կրկնութեան:
Մեծ տէրութիւններու ախորժակները փոքրերը
կլանելու ցանկութեամբ, առատ է պատմութեան մէջ,
նախաքրիստոնէական ժամանակաշրջաններէն
սկսեալ, եւ մինչեւ այսօր այդ կը շարունակուի
տարբեր երանգներով եւ կոչումներով, հուրով,
սուրով կամ՝ նենգութեամբ եւ խարդաւանքով:

Բայց, ի՞նչ իրաւունքով:
Իսկ ի՞նչ իրաւունք փնտռել այս աշխարհի մէջ
տկարին եւ փոքրին համար եթէ ոչ՝ միայն հլու
հնազանդ ենթարկուիլ մեծի հրամանին եւ կամ՝
կոտորուիլ:
Մեծն Տիգրանը հաւանաբար շատոնց շուռ եկած էր
իր գերեզմանին մէջ ի տես իր բազուկներու ոյժով
կանգնած կայսրութեան անկումին եւ հայ ազգի
մեծութեան կորուստին:
Հայ ազգը պարտէր պահել այդ մեծութիւնը մինչեւ
այսօր:
Հայ ազգի զաւակները միշտ կռուած են օտարի
բանակներուն մէջ եւ անոնց կողքին: Անոնց տուած
ենք հերոսներ, բարձրաստիճան ղեկավարներ եւ
կայսրեր: Մեր տնտեսութեամբ ծաղկեցուցած ենք
օտար հորիզոններ: Աշխարհին նուիրած ենք մեր
գիտութիւնն ու հնարքները, եղած ենք շիթիլ օտարազգիներու մէջ զարգացնելով անոնց ապագայ
սերունդները. այժմ՝ ժամանակը չէ՞ եկած այդ բոլորը
հեղելու հայրենիքին մէջ: Այդպիսով՝ պահելով հայ
ազգի մեծութիւնը:
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Գլխաւոր նպատակը լարուածութեան յետագայ աճը կանխելն է
ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Երեւանեան հանդիպումներու շարքէն ետք,
Մինսկի Խումբի համանախագահները ժամանած
են Արցախ: Համանախագահներ Իկոր Փոփովը,
Ռիչըրտ Հոգլանտը եւ Ստեֆան Վիսքոնդին, ինչպէս նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական
ներկայացուցիչ դեսպան Անճէյ Գասպշիկը, Յունիս
12-ին, ընդունած է Արցախի նախագահը: Հանդիպման մասնակցած է նաեւ Արտաքին Գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեան:
Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեան համանախագահներու ուշադրութիւնը հրաւիրած է Ատրպէյճանի ապակառուցողական քաղաքականութեան, զինադադարի խախտումներու եւ միջազգային չափանիշներու եւ սկզբունքներու ոտնահարման բազմաթիւ փաստերու վրայ` զանոնք
որակելով իբրեւ հակամարտութեան կարգաւորման հիմնական խոչընդոտներ եւ տարածաշրջանին մէջ խաղաղութեան ու կայունութեան պահպանման լուրջ վտանգներ: «Նախագահը ողջունած է Մինսկի խումբի համանախագահներուն
վերջին` հասցէական յայտարարութիւնը: Նշած է,
որ կարեւոր է հասցէական յայտարարութիւններով
հանդէս գալը»,- կը մանրամասնէ ԱՀ նախագահի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան գլխաւոր
վարչութեան պետ Դաւիթ Բաբայեան:
«Ես արդէն մէկ անգամէն աւելի ըսած եմ, որ մեր
յայտարարութիւններուն իրական նպատակը յետագայ յարձակումները կանխելն է, լարուածութեան մեղմացումը եւ խաղաղ գործընթացը շարունակելու համար պայմաններու ստեղծումը: Այնպէս
որ` մեր յայտարարութիւնը հասցէագրուած է բոլոր
կողմերուն»,- նախագահի հետ հանդիպումէն ետք
կայացած ճեպազրոյցին ժամանակ, ի պատասխան լրագրողներու հարցերուն, հասցէական
յայտարարութիւններու թեմային անդրադարձած է
նաեւ ԵԱՀԿ ՄԽ ռուս համանախագահ Իկոր
Փոփովը:
Ֆրանսացի համանախագահ Ստեֆան Վիսքոնդին
կը վստահեցնէ, թէ Մինսկի խումբի ծիրէն ներս,

Փարիզն ալ իր ջանքերը պիտի շարունակէ:
Նախագահը փոխուած է, բայց խնդրի կարգաւորման հարցով Ֆրանսայի դիրքորոշումը նոյնն է.
«Ինծի համար շատ հաճելի է Ստեփանակերտի մէջ
ըլլալ, ձեզի հետ ուղղակի քննարկել իրավիճակը թէ՛
անվտանգութեան հարցերուն հետ կապուած եւ թէ՛
խաղաղ գործընթացի շարունակման: Մեզի համար
ատիկա կարեւոր է եւ Ֆրանսան Միացեալ
Նահանգներու ու Ռուսիոյ հետ ջանք չի խնայեր
այդ խնդիրի լուծումը առաջ տանելու համար»:
Արցախի Հանրապետութեան նախագահը վերահաստատած է պաշտօնական Ստեփանակերտի
հաւատարմութիւնը Ատրպէյճանա-ղարաբաղեան
հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման ԵԱՀԿ
Մինսկի խումբի շրջանակներուն մէջ: «Բուն կարգաւորման հասնելու համար դեռ երկար ճանապարհ ունինք, յատկապէս հաշուի առնելով, որ
կողմերը ունին իրարամերժ մօտեցումներ:
Ատրպէյճանը իր ապակառուցողական դիրքորոշումով յոյս չի ներշընչեր, թէ մօտ ապագային պիտի
ըլլայ կարգաւորումը, ատոր համար հիմ-նական
շեշտադրումը կը կատարուի խաղաղու-թեան եւ
կայունութեան պահպանման վրայ»,- կ’ընդգծէ
նախագահի աշխատակազմի տեղեկա-տուութեան
գլխաւոր վարչութեան պետ Դաւիթ Բաբայեան:
Ստեփանակերտ
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15 Յունիս 1915.
Հնչակեան մարտիկներու անմահացման
քսան կախաղանները

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
Ինչպէս անշուշտ մսեցաւ, օ՜, մսեցաւ ձեր հոգին,
Երբ Մայիսի այդ առտուն, արշալոյսէն դեռ առաջ,
Իրարու քով, իրարու միայն կառչած նայուածքին,
Մահափայտերը տեսաք ձեր դէմ ցցուած իբրեւ
խաչ։
Ինչպէ՜ս անշուշտ խորհեցաք, թէ ալ արեւը երբեք
Նոյն օրն ու օր մը նորէն պիտի երբեք չծագի
Ձեզի համար, եւ ինչպէս այդ զգացմամբ սրտաբեկ,
Դուք նայեցաք ճերմկող անհունութեան երկնքի…
Ինչպէ՜ս անցան մի առ մի ձեր աչքերուն առջեւէն
Սիրուած դէմքերը բոլոր հայրենիքին հետ
սիրուած,
Եւ հին յուշերը անուշ եւ նոր յոյսերը ամէն…
Բայց եւ ինչպէ՜ս ամէնքդ ալ, վերջին պահուն, ձեր
դիմաց,
Երազային, շատ պայծառ ուրիշ արեւ մը տեսաք,
Եւ ճօճեցաք օդին մէջ, զայն խմելէ ետք ցյագ…

Վահան Թէքէեանի «Քսան Հնչակեան Վկաներուն»
խորագրեալ քերթուածին քանդակած պատգամատար այս խորհրդածութեամբ կ՚ոգեկոչենք անմեռ
յիշատակը Հնչակեան կուսակցութեան ղեկավար
գործիչներու մարտիրոսացումը խորհրդանշող Քսան
Կախաղաններուն։
Արդարեւ, Մեծ Եղեռնի առաջին իսկ փուլին, թրքական պետութիւնը ցուցադրաբար դաժանագոյն
հաշուեյարդարի ենթարկեց հայ յեղափոխականները։
Յունիս 15-ի այս օրը, 102 տարի առաջ, Օսմանեան
Կայսրութեան մայրաքաղաք Կ. Պոլսոյ գլխաւոր
հրապարակներէն «Սուլթան Պայազէտ»-ի վրայ, հայ
ժողովուրդի յեղափոխական զաւակներէն քսան
մարտիրոսներ միաժամանակ կախաղան հանուեցան։

Այդպէ՛ս, կողք-կողքի շարուած 20
կախաղաններու վրայ միաժամանակ
նահատակուելով, հայ ժողովուրդի
ազգային ազատագրութեան համար
պայքարի դաշտ նետուած Գաղափարի քսան ընկերներ եղբայրացան
նաեւ մահուան մէջ։
Քսան հայորդիներն ալ կը պատկանէին Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան
Կուսակցութեան։ Հնչակեան ղեկավար գործիչներ Փարամազն ու տոքթ.
Պեննէն կը գլխաւորէին Քսան Մարտիրոսներու ցուցակը։ Իսկ դահիճը
մէկն ու միակն էր՝ թրքական պետութիւնը, որ Իթթիհատական իր դէմքով
վճռած էր ի սպառ բնաջնջել հայ
ժողովուրդը։
Քսան հայ յեղափոխականները այդպէ՛ս միաժամանակ կախաղան բարձրացնելու դաժանագոյն քայլին
Իթթիհատական իշխանութիւնը դիմեց յատուկ
դիտաւորութեամբ։
Շաբաթներ առաջ՝ Ապրիլ 24-ին Պոլսոյ մէջ մէկ
գիշերուան ընթացքին իր ձեռնարկած հարիւրաւոր
հայ մտաւորականներու ձերբակալութենէն եւ աքսորէն ետք, Իթթիհատ ուզեց կատարել սեփական ուժի
եւ դաժանութեան այսօրինակ կարծր ու վայրագ
ցուցադրութիւն մը, որպէսզի մայրաքաղաքէն սկսած
եւ կայսրութեան ողջ տարածքին մոլեգնած հայասպանական իր ոճիրին անարգել գործադրութեան
դէմ ընդդիմութեան եւ դիմադրութեան ամէն փորձ
իր սաղմին մէջ խեղդէր… բարոյալքումի եւ անզօրութեան մատնելու համար հայ ժողովուրդի մարտունակութիւնն ու յեղափոխական ոգին։
Այլապէս կարելի չէ բացատրել, թէ ինչո՞ւ մօտաւորապէս տարի մը առաջ՝ 16 Յուլիս 1914-ին իր ձերբակալած Հնչակեան 120 գործիչներուն համար Իթթիհատ յանկարծ որոշեց, Մայիս 1915-ին, արագօրէն
դատ ու դատաստան տեսնել, Մայիս 27-ին մահապատիժի դատավճիռ կայացնել Քսանին նկատմամբ
եւ Յունիս 2/15-ին, կեդրոնական ու միեւնոյն հրապարակին վրայ, կողքկողքի կախաղան բարձրացնել
զանոնք՝ հազարաւոր «հանդիսատեսներու» առջեւ։
Հնչակեան կուսակցութեան 120 գործիչներ միաժամանա՛կ ձերբակալուած էին 1914-ի Յուլիս 16-ին,
երբ Քէօստէնճէի (Կոստանցա, Ռումանիա) մէջ
կայացած Հնչակեան կուսակցութեան 7-րդ Ընդհանուր Համագումարէն անոնք կը վերադառնային
Պոլիս եւ, Պոլսոյ վրայով, իրենց շրջանները։
Իթթիհատական իշխանութիւնը գտած էր ժողովին
մասնակիցներէն մատնիչ գործակալ մը՝ Արշաւիր
Սահակեան անունով, որ ծանօթ էր իբրեւ Արթուր
Եսայեան եւ ժողովին կը մասնակցէր իբրեւ
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15 Յունիս 1915.
Հնչակեան մարտիկներու անմահացման
քսան կախաղանները
Շարունակութիւն էջ՝ 12էն

կուսակցութեան Եգիպտոսի կազմակերպութիւնը
ներկայացնող պատուիրակ։ Ինչպէս որ «Երկիր
Մետիա»-ի «Այս Օրը» հաղորդաշարին հեղինակը՝
Վարդան Օհանեան Քսանի յիշատակին փաստագրած է՝ հայանուն մատնիչը իր «կուսակիցների ցուցակներն ու ժողովի որոշումները թուրք հիւպատոսի
միջոցով փոխանցել է Պոլսոյ ոստիկանապետին։
Չբաւարարուելով ստոր արարքով՝ մատնիչը նաեւ
դատավարութեան ժամանակ է վկայութիւններ
տուել, մեղադրել կուսակիցներին անջատական
գաղափարներ կրելու, երկիրը (Օսմանեան Կայսրութիւնը) մասնատելու միտուած ձեռնարկների մէջ
եւայլն։ Մեղքերից հիմնականը համարւում էր Երիտթուրք կուսակցութեան պարագլուխների՝ Թալէաթի,
Էնվերի, Ճեմալի ահաբեկումը կազմակերպելը»։
Մեր օրերուն համացանցի վրայ զետեղուած Հնչակեան կուսակցութեան պաշտօնական կայքէջը,
Քսան Մարտիրոսներուն նուիրուած պատմական
ակնարկով մը, իր կարգին կը հաստատէ, որ կուսակցութիւնը իր Կոստանցայի համագումարին
կայացուցած էր Իթթիհատի հակահայ քաղաքականութեան դէմ զինեալ դիմադրութեան եւ ընդյատակեայ գործունէութեան անցնելու որոշումներ, որոնց
շարքին՝ Ատանայի ջարդին մէջ իրենց ունեցած
պատասխանատուութեան համար Իթթիհատի
պարագլուխներուն ահաբեկումը։
Բայց սեփական շարքերէն եկող վատագոյն մատնութիւնը փաստօրէն կանխատեսելի դարձուց Հնչակեան ղեկավարութեան քայլերը։ Ժողովէն վերադարձող գործիչները Պոլսոյ մէջ դէմ յանդիման եկան
յոռեգոյն… անակնկալին եւ խմբովին ձերբակալուեցան։ 120 հայ յեղափոխականներ բանտարկելով՝
Իթթիհատական կառավարութիւնը իր ձեռքին
ունեցաւ թէ՛ հայ ժողովուրդը անջատողականութեամբ «մեղադրելու», թէ՛ ընդհանրապէս հայ յեղափոխական շարժման ու, հնչակեաններու կողքին,
նաեւ որոշապէս Դաշնակցութեան վրայ ճնշում
բանեցնելու ազդու «յաղթաթուղթ» մը…
Հնչակեան բանտարկեալներուն նկատմամբ կիրարկուեցան թրքական վայրագութեանց զինանոցին
ծանօթ բոլոր կարգի բռնութիւնները։ Ատենի թիֆլիսեան «Մշակ» թերթը կը վկայէ, որ Թալէաթ անձամբ
հետամուտ էր, որպէսզի Հնչակեան գործիչները
ծանրագոյն պատիժներու ենթարկուին։
Այսուհանդերձ՝ թրքական ոստիկանութիւնը հետագայ ամիսներուն ազատ արձակեց 120 բանտարկեալներու մեծ մասին՝ ոմանց պարագային զանազան միջնորդութիւններու տեղի տալով, իսկ միւսներէն ուղղակի կաշառք վերցնելով։
Դատավարութիւնը սկսաւ 1915-ի Մայիս 10-ին եւ
տեւեց 17 օր: Վճիռը հրապարակուեցաւ Մայիս
27-ին: Անմեղ հռչակուեցան 6 հոգիներ, որոնց մէջ էր

Հմայակ Արամեան, որ հետագային գրեց եւ լոյս
ընծայեց «Վերածնունդի երկունքը», «Քսան կախաղանները» եւ «Յարգանք Սոցիալ Դեմոկրատ
Հնչակեան 20 անմահներուն» աշխատութիւնները
(այս գործերը կը հանդիսանան դատավարութեան
մասին հիմնական աղբիւրները):
«Ռազմական Ատեան»-ը երկու տասնեակէ աւելի
գործիչներու դէմ արձակեց տարբեր ժամկէտներով
բանտարկութեան պատիժներ, իսկ քսան յեղափոխականներու համար վճռեց մահապատիժ, ինչ որ
գործադրուեցաւ 1915-ի Յունիս 15-ին (հին տոմարով` Յունիս 2)։ Վկայութեանց համաձայն՝ կախաղան հանուած առաջին դատապարտեալը եղաւ
Փարամազ, որ ծնունդով մեղրեցի էր, ռուսահպատակ, մանկավարժ, հրապարակախօս, յեղափոխական գործիչ, Ս.Դ.Հ.Կ. Կեդրոնական Վարչութեան անդամ, Իթթիհատի ղեկավարները ահաբեկելու գործով հիմնական մեղադրեալ եւ աւազանի
անունով Մաթեւոս Սարգիսեան: Պահպանուած է
մահէն առաջ անոր արտասանած հետեւեալ խօսքը.
«Դուք միայն մեր մարմինը կրնաք սպանել, բայց
մեր գաղափարը` ոչ: Վաղը ան պիտի երեւի
Արեւելքի հորիզոնին վրայ: Հայութիւնը պիտի
ողջունէ ինքնավար սոցիալիստական
Հայաստանը»:
Յաջորդաբար պարանը կ’անցընեն նաեւ միւս
դատապարեալներու վիզէն՝ Տոքթ. Պեննէ Թորոսեան. աւազանի անունով՝ Պետրոս, խարբերդցի
էր, որ հնարաւորութիւն ունեցաւ բանտէն փախուստ տալու, բայց գերադասեց մահը՝ գաղափարի իր
ընկերներուն հետ, իսկ կախուելէ առաջ ալ յայտարարեց.- «Մեզ՝ քսանս կը կախէք, բայց 20 հազարներ պիտի հետեւեն մեզի»:
— Արամ Աչըգպաշեան` արաբկիրցի էր, Գում
Գաբուի առաջին՝ հնչակեան ցոյցի եւ ՇապինԳարահիսարի առաջին դիմադրութեան կազմակերպիչներէն, Պոլսոյ Հնչակեան կազմակերպութեան
հիմնադիր, 48 տարեկան:
— Գեղամ Վանիկեան` ծնունդով վանեցի էր,
զինուորական վարժարանի ուսանող, Հնչակեան
Ուսանողական Միութեան նախագահ:
— Երուանդ Թոփուզեան` Պարտիզակի հայոց
վարժարանի ուսուցիչն էր, կուսակցական ծածկանունը` Բանուոր: Մեղքերու թողութիւն ընդունելու
նպատակով՝ Պոլսոյ Գում Գաբու թաղամասի Մայր
եկեղեցիէն հրաւիրուած քահանայ Գալուստ Պօղոսեանի վկայութեամբ, կախուելու վերջին պահուն,
անոր շուրթներուն հնչած է «Մեր Հայրենիք»-ի
վերջին քառեակը. «Ամենայն տեղ մահը մի է…»:
— Ռուբէն Կարապետեան` նաեւ Վահան Պոյաճեան անունով ծանօթ, 41 տարեկան, գործած էր
ընդհանրապէս արտասահմանի մէջ:
— Արմենակ Համբարձումեան։
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Թրքական մամուլի ատելութեան
գլխաւոր թիրախը հայերն են
Պոլսահայ լրագրող Հրանդ Տինքի անուան հիմնադրամը հրապարակած է «Մամուլի մէջ ատելութիւն
ընդգրկող նիւթերու դիտարկում» զեկոյցը՝ 2017-ի
Յունուար-Ապրիլ ամիսներու:
Ըստ զեկոյցին` 4 ամսուան ընթացքին հրապարակուած է Թուրքիոյ ազգային, ցեղական եւ կրօնական
խումբերը թիրախաւորող 1876 յօդուած եւ լուր:
Մամուլի մէջ հրապարակուած բոլոր նիւթերուն մէջ
բացայայտուած է 58 տարբեր խումբերու նկատմամբ ատելութեան 2335 դէպք:
Ըստ պոլսահայ «Ակօս» շաբաթաթերթին՝ այս 4
ամսուան ընթացքին ամենաշատը թիրախաւորուած
են հայերը:
Յայտնաբերուած է հայերը թիրախաւորող 439 ատելութիւն ընդգրկող նիւթ։ 2-րդը սուրիացիներն են,
որոնց մասին հրապարակուած է նմանատիպ
բովանդակութեամբ 433 նիւթ, իսկ հրեաները 3-րդն
են` 298: Առաջին եռեակին կը յաջորդեն ընդհանուր
առմամբ բոլոր քրիստոնեաները, ապա յոյները,
որոնց թիրախաւորող համապատասխանաբար
հրապարակուած է 210 եւ 198 նիւթ:
Ըստ զեկոյցին` նշեալ ժամանակահատուածին
մամուլի հրապարակումներուն մէջ հայերը ներկայացուած են իբրեւ թշնամի` նոյնացուելով բռնութեան հետ: Ատրպէյճանի եւ Հայաստանի միջեւ

առկայ հակամարտութեան վերաբերող նիւթերուն եւ
մեկնաբանութիւններուն մէջ թիրախաւորուած են
հայերը, յիշատակուած են PKK եւ ASALA-ի հետ
միասին եւ նոյնականացուած են «ահաբեկչութեան»
հետ: Բացի այդ, հայերը ցոյց տրուած են իբրեւ ուժ
մը, որ կանգնած է մշտապէս թշնամի ներկայացուող
խումբերու եւ անձերու ետին:
Ատելութիւն ընդգրկող հռետորաբանութիւն յատկապէս կը հանդիպի «Yeni Akit», «Milli Gazete», «Yeni
Soz», «Yenicag», «Milat Gazetesi», «Dirilis Postası»
թերթերուն մէջ:

15 Յունիս 1915.
Հնչակեան մարտիկներու անմահացման
քսան կախաղանները
Շարունակութիւն էջ՝ 13էն

— Գառնիկ Պոյաճեան։
— Երեմիա Մանուկեան։
— Յակոբ Պասմաճեան։
— Յովհաննէս ՏէրՂազարեան։
— Թովմաս Թովմասեան։
— Մուրատ Զաքարեան։
— Մկրտիչ Երիցեան։
— Գարեգին Պօղոսեան։
— Աբրահամ Մանուկեան։
— Մինաս Քէշիշեան (յայտնի է նաեւ Սարը Խաչիկ,
Մշակ Մինաս անուններով)։
— Սմբատ Գըլըճեան։
— Հրանտ Եկաւեան։
— Պօղոս Պօղոսեան:
Բացի կախաղան հանուած այս քսան մարտիրոսներէն, «Ռազմական Ատեան»ը հեռակայ կարգով
մահուան դատապարտեց նաեւ հնչակեան ղեկավար
գործիչներէն Սապահ Գիւլեանին, Վարազդատին եւ Հրանտ Աղաջանեանին: Իսկ տասը օր
անց, նոյն ատեանը` նախագահութեամբ Նաֆըզ
պէյի, մահուան վճիռ կայացուց Հնչակեան կուսակցութեան հետ կապ չունեցող Պօղոս Նուպար

փաշայի նկատմամբ եւս` անկախ Հայաստան
ստեղծելու նպատակով օտար տէրութիւններու հետ
գործակցելու մեղադրանքով:
Ահա՛ այսպիսի վախճան ունեցան Քսան Կախաղաններու հայ մարտիրոսները, որոնք մահապատիժի
գործադրութեան ներկայ հայ քահանային վկայութեամբ՝ իրենք զիրենք պահեցին արիաբար. «Ոչ մէկ
տրտունջ կամ դժգոհութիւն կը լսուէր անոնց բերնէն, որովհետեւ համոզուած զինուորագրեալներ էին
ազատութեան բանակին»: Իսկ ականատեսի մը
վկայութեամբ՝ նախքան դատավճռի իրականացումը, բոլորը միաբերան երկու անգամ կրկնեցին.
«Կեցցէ՛ Հայաստան»։
Թրքական պետութիւնը սպաննեց հայ յեղափոխականներուն մարմինը, ինչպէս որ յաջողեցաւ ծանրագոյն հարուածի տակ առնել ամբողջ հայ ժողովուրդը,
բռնագրաւել մեր հայրենիքին մեծ մասը։
Բայց հայասպանը չյաջողեցաւ զգետնել Հայու յեղափոխական կամքն ու կորովը, որովհետեւ կախաղաններ արհամարհող Ազգին ոչ մէկ ուժ կրնայ
վերջնականապէս ճզմել։
ԱԶԱՏ ՕՐ
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Հայաստան Եւ Հայութիւն՝ Հմայաթափութեան Խութին Դէմ
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Երազած էինք ազատ եւ անկախ Հայաստան, երգեր
յօրինուած էին եւ դեռ կը յօրինուին, սրահներ կը
յուզուէին եւ դեռ կը յուզուին: Բայց կը թուի, թէ յուզումէն անդին երթալու երազները կը խամրին, «հայրենիք»-ը որպէս իրաւ գաղափար կը ճահճանայ
երգի եւ ճառի պղտորութեան մէջ, երբ ամէն օր քիչ
մը հմայքը կ՛աղօտի: Հմայքը կ՛աղօտենք բազմատեսակ մակերեսայնութիւններով, թեթեւսոլիկութիւններով:
Հայրենատիրութիւնը, որ քարոզուած էր, եւ զայն
բնականօրէն ամբողջացնելու կոչուած հայրենադարձութիւնը, կարծէք զարնուած են հմայաթափութեան խութին, մշուշներու մէջ քանդուած ղեկերու
պատճառով: Հմայաթափութիւն՝ որ կը վերաբերի
զանգուածներուն, ոչ յամառ եւ երազկոտ փոքրամասնութիւններուն, որոնք իրենք զիրենք կը համարեն ազգի մեծամասնութիւն, այս՝ Հայաստան եւ
Սփիւռք(ներ):
«Հայրենիք»-ը պատէն կախուելիք գեղանկար չէ:
Այդպէս չէր վերաբերումը նախկին սերունդներուն,
որոնք «հայրենիք» կ՛ապրէին իրենք իրենց խոստանալով վերադարձը, կը վերադառնային իրենց վկայականներով, իրենց կացութիւնը ժամանակաւոր կը
համարէին, հայագիր եւ հայատառ գիր-գրականութեամբ հայրենիք կը ստեղծէին հեռու եւ մօտ
աշխարհներու մէջ: Հայրենահանուածներու առաջին սերունդներու գրականութիւնը հայկական էր,
թէեւ այդ օրերէն սկսեալ օտարման ցեցը սկսած էր
իր աւերը գործելու:
Այսօր ազգովին կանգնած ենք հմայաթափութեան
խութին դէմ: Հմայք-հայրենիքը, տօնական օրերու,
գրական պատկերներու, զոհողութիւններու եւ
յանձնառութիւններու, աղմկոտ երգերու հայրենիքը
յանկարծ դարձած է ազատ հող-իրականութիւն,
որուն տիրութիւն պէտք է ընել: Հող-իրականութիւն
հայրենիքը հոն է, ուր հիւսուած է ազգի պատմութիւնը: Բայց ան սկսած է թափով հեռանալու հայերու սէրերու հորիզոնէն, «ներսը եւ դուրսը»:
Հայաստանէն դուրս, հեռու կամ մօտ, հայրենիք
չկայ: Հայրենիքը կարծէք պարպուած է իր մագնիսական-ձգողական ուժէն: Ինչպէ՞ս բացատրել զանգուածային արտագաղթը միլիոնով հայերու, ինչպէ՞ս
հասկնալ միլիոններով հայրենահանուածներու եւ
անոնց ժառանգներուն մօտ եւ հեռու աշխարհներու
մէջ նոր ապաստան աշխարհներու մէջ արմատաւորումը, որոնք բարեսիրութիւնը կամ Հայաստանին
տրուած-տրուելիք նիւթական եւ քարոզչական
օժանդակութիւնը կը համարեն չահանագստացնող
հայրենատիրութիւն, որ այդպէս ալ չէ, կը նուաղի
աղմուկի եւ ճառի պղտոր հոսանքներուն մէջ:
Այս նորատեսակ հայրենատիրութիւն-հայրենասիրութեան նոր հուն ալ կը բացուի, հրաժարումներու
արդարացման համար նոր հուն կը բանանք:
Այսպէս, ազգային առաջադրանք կը համարենք
օտար աշխարհներու կեանքին մերուելու ընտրան-

քը, կ՛ըսուի՝ ազդեցութիւն ձեռք բերել եւ այդ օգտագործել Հայաստանի եւ անոր դատին ի նպաստ:
Տարիներէ ի վեր ոմանք յանկերգի վերածած են, այն,
օրինակ, որ պէտք է մասնակցիլ հիւրընկալ երկիրներու կուսակցութիւններուն եւ քաղաքական կեանքին, յարաբերութիւններով եւ ձեռք բերուած ազդեցութեամբ ծառայել Հայաստանին:
Բայց ի՞նչ կ՛ըսէ պատմութիւնը: Բիւզանդիոնի տասնեակ հայազգի կայսրերը ի՞նչ ըրած են Հայաստանի
համար: Ի՞նչ ըրած է հզօր Խորհրդային Միութեան
աւագ դէմքերէն Անաստաս Միկոյեան՝ հայոց
իրաւունքներուն համար: Կը մոռնա՞նք, որ պետութիւնները զգացականութիւններու ակումբ չեն,
ունին իրենց կացութենէն բխած տրամաբանութիւն
եւ շահեր: Հայեր երբ առաջադրուած ձեւով կը
մերուին ազգային համայնքէն դուրս կազմակերպութիւններու մէջ, ամբողջովին կը տրուին իրենց նոր
յանձնառութիւններուն, հոն կը մնան, ինչպէս ուրիշ
երամի միացած աղաւնին, որ կ՛իջնէ իր նոր աղաւնետունը: Հարցուցէ՛ք գիւղերու մէջ աղաւնի թռցնողներուն եւ անոնք պիտի ըսեն, թէ գացողը ետ չի
գար:
Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս գունաթափուած է հմայք-հայրենիքը,- կամ չքացած երազի հմայքը,- որ հայրենիքը
եւ հայրենադարձութիւնը նպատակ կը համարէր:
Հաւկուրութեամբ կը խորհինք, որ սփիւռք-ազգ մը
կրնայ ապրիլ եւ տեւել: Ո՞ւր կրնան հասցնել
մերւումը եւ համարկումը: Համայն հայութիւնը,
բարձրաթռիչ ղեկավարներէն եւ մտաւորականներէն
մինչեւ համեստները, անհատաբար եւ հաւաքաբար,
պարտք պէտք է համարեն (համարէին) առանց
խուսանաւման ճապկումներու պատասխանելու
հետեւեալ հարցումին. Ի՞նչ է ժամանակակից հայուն
կացութիւն-ապագան եւ վերաբերումը Հայաստանհայրենիքին հանդէպ:
Ժամանակակից հայը, Հայաստան եւ Սփիւռք(ներ):
Ազգովին, ղեկավարութիւններ եւ մտաւորականութիւն, կողքովը կ՛անցնինք զոյգ հիմնահարցին. ի՞նչ
են խորքային պատճառները աղէտ-արտագաղթի եւ
չիրականացող հայրենատիրութիւն-հայրենադարձութեան:
Աղէտ-արտագաղթ. հայրենատիրութեան գիտակցութեան նահանջ, անհատապաշտութեան եւ «լաւ
ապրելու իրաւունք»-ի զիկզակող ճամբաներուն
վրայ, բայց նաեւ հետեւանք պատեհապաշտ բախտախնդիրներու, որոնք իւրացուցին եւ կը շարունակեն իւրացնել երկրին հարստութիւնը (կողոպուտ
եւ «կոռուպցիա»), յառաջացնելով ազգավնաս եւ չար
անհաւասարութիւններ:
Քանիցս ըսած եւ գրած եմ, որ խորհրդային հաւասարութեան դրութենէն անմիջապէս ետք ինչպէ՞ս
յառաջացաւ մեծ դրամագլուխի տէրերու դասակարգ
մը: Ազգային իրաւութեամբ յատկանշուող իշխանութիւն մը չպայքարեցաւ երեւոյթին դէմ, հարկային
համակարգը քննութիւն չկատարեց անաշխատ
Շարունակութիւնը էջ՝ 16
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Հայաստան Եւ Հայութիւն՝ Հմայաթափութեան Խութին Դէմ
Շարունակութիւն էջ՝ 15էն

եկամուտներու մասին, կ՛ըսեն՝ audit, «աուտի»-չ
ընելու խոստում տուող վարչապետ եղաւ:
Ֆրանսացին կ՛ըսէ, որ խոստումները յանձնառու կը
դարձնեն լսողները եւ ոչ խոստացողները: Դիզուած
դրամագլուխը աշխատանք ստեղծելու ներդրում
չեղաւ. վկայ՝ նախկին գործարաններու չորցած
ծառերու տեսարան պարզող պատկերները:
Եւ արտագաղթը դարձաւ համաճարակ:
Ոչ ներսը եւ ոչ ալ դուրսը չգիտցանք դիրք ճշդել
աղէտին դէմ: Հանդուրժեցինք: Չխօսեցանք արտագաղթած հայ արուեստագէտներուն եւ մտաւորականներուն մասին, որոնք իրենց ընտանիքով
փոխադրուած են այլ երկինքներու տակ: Անոնցմէ
ոմանք Հայաստան կ՛երթան կու գան ելոյթներու եւ
աշխատանքի համար, յոռեգոյնի օրինակ ըլլալով:
Արդարեւ, երբ մարդիկ ականատես են զանգուածային եւ հանդուրժուած արտագաղթի, ինչպէ՞ս
կրնան մտածել հայրենադարձութեան մասին:
Հանրագումար. հմայաթափութիւն:
Բախտաւոր պարագային, երբ դեռ բոլորովին
«ծագումով հայ» չենք դարձած, հին Յունաստանի
իմաստակներու ճառերուն նմանող խօսքեր կ՛ըսենք,
որ Սփիւռքի մէջ որպէս ազգ կրնանք տեւել, համարկուելով հիւրընկալ երկրին, այսինքն այն՝ որ կարելի
է յառաջացնել «սփիւռք-ազգ», առաջադրանք՝ որ
ընկերամշակութային գիտական ոչ մէկ հիմնաւորում
ունի:

խի իւրաքանչիւր թիզ հողի տիրութեամբ եւ ծաղկումով, այլապէս օր մը «Հայաստան» կոչուած աշխարհին տէր կ՛ըլլան տարբեր պատմութեամբ ժողովուրդ
մը կամ ժողովուրդներ: Եւ լուրջ չ՛ըլլար բռնագրաւեալ Հայաստանի ազատագրութեան դատը:
Իսկ մենք դեռ ժամանակ մըն ալ կ՛ապրինք որպէս
ապահով եւ կուշտ «ծագումով հայեր»: Բարձրախօսներու աղմուկէն առաջ եւ վերջ լաւ է մտածել
գալիքի մասին:
Դանիէլ Վարուժան կը խօսէր «վարդահեղեղ արշալոյս»-ի մասին, որուն ոտնաձայնը կ՛առնէր: Ի՞նչ
բանի ոտնաձայնը կ՛առնեն Սփիւռք(ներ)-ը այսօր,
ո՞ր ոտնաձայնը լսելու համար կ՛արտագաղթէին եւ
կ՛արտագաղթեն հայերն այսօր:
Պայծառ դէմքով Քրիստափոր ըսած էր. «Հիմա
կ՛երթամ սուլթանի դէմ»: Ո՞վ եւ որոնք պիտի
առաջնորդեն, այսօ՛ր, հայ զանգուածները, աստ եւ
անդ, հոգիները կրծող ներքին սուլթաններու դէմ:

«Խաղաղութեան ջերմ
մաղթանքներով Հայաստանէն`
Սուրիոյ ժողովուրդին» Սուրիա
ուղարկուած է Հայաստանի
հերթական օժանդակութիւնը

Միթէ՞ հայ ազգի նոր գաղափարախօսութիւնն է
աճեցնել Ամերիկայի, Ռուսիոյ կամ այլ երկիրներու
բնակչութեան համրանքը:
Այսօր հիմնահարց պէտք է ըլլայ հայուն եւ Հայաստանի ապագայի հմայքի վերականգնումը, որպէսզի
Սփիւռք(ներ)ը համոզուի, որ ազգին համար սփիւռքկացութիւնը միայն ժամանակաւոր կրնայ ըլլալ,
որպէսզի հայրենադարձութիւնը դառնայ անհետացումը կանխող կենսական առաջնահերթութիւն:
Հայրենիքը բարեսէրներու եւ զբօսաշրջիկներու
նպաստով չի կրնար տոկալ եւ տեւել: Հայրենատէր
զանգուածի կարիք ունի հայրենիքը, մարդոց՝ որոնք
կը շէնցնեն հայրենիքը իրենց աշխատանքով եւ
ներդրումներով, նաեւ սահմանները պաշտպանող
սերունդով:
Այս գաղափարով եթէ առաջնորդուինք, անհատաբար եւ հաւաքաբար, օր մը պատմաբանը կրկին
կ՛արձանագրէ պատմահայր Մովսէս Խորենացիի
խօսքը. «Թէպէտ եւ եմք ածու փոքր, եւ թուով յոյժ
ընդ փոքու սահմանեալ, եւ զօրութեամբ տկար եւ
ընդ այլով յոլով անգամ նուաճեալ թագաւորութեամբ,
սակայն բազում գործք արութեան գտանին գործեալ
եւ ի մերում աշխարհիս, եւ արժանի գրոյ յիշատակի…» (Մովսէս Խորենացի, Պատմութիւն Հայոց):
Այսօր «բազում գործք արութեան գտանին գործեալ
եւ ի մերում աշխարհիս, եւ արժանի գրոյ յիշատակի»-ն պէտք է ըմբռնել միացեալ Հայաստան-Արցա-

ՀՀ նախագահի թելադրանքով ՀՀ եւ ՌԴ պաշտպանութեան նախարարութիւններու միջեւ ձեռք
բերուած պայմանաւորուածութեան համաձայն, 7
Յունիսին Սուրիա ուղարկուած է հակամարտութենէն տուժած բնակիչներու համար նախատեսուած
մարդասիրական օգնութեան հերթական խմբաքանակը:
Այն կը ներառէ շուրջ 18 թոն առաջին անհրաժեշտութեան պարագաներ՝ հիմնականը սննդամթերք:
Մարդասիրական օգնութիւնը Սուրիա ուղարկուած
է Ռուսիոյ Դաշնութեան ռազմաօդային ուժերու Իլ-76
ինքնաթիռով: Բեռներու վրայ մակագրուած է.
«Խաղաղութեան ջերմ մաղթանքներով Հայաստանէն` Սուրիոյ եղբայրական ժողովուրդին»։
Մարդասիրական օգնութիւնն ուղեկցելու եւ բաշխման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով
Սուրիա մեկնած են ՀՀ պաշտպանութեան եւ
արտակարգ իրավիճակներու նախարարութիւններու ներկայացուցիչներ:
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AGBU Europe Appeal Calls on the European Union
to Provide Aid to the People of Nagorno-Karabakh

On June 7, AGBU Europe launched an appeal calling
on the European Union and European aid organizations to engage with the population of NagornoKarabakh.
Nagorno-Karabakh (NKR) is a landlocked mountainous territory in the South Caucasus, home for
150,000 people. It is one of the several unrecognized
states that emerged from the breakup of the Soviet
Union in 1991, and the Republic of Azerbaijan claims
sovereignty over NKR. It is one of the most impoverished areas in the periphery.
The inhabitants of this small unrecognized state have

been under continuous threat of war and isolation for
more than 20 years, which has caused considerable
hardship. A blockade continues to impact the daily life
of the people, who also suffer from the highest minerelated casualty rate in the world.
The EU does not provide direct aid to the people of
Nagorno-Karabakh, in contrast to other territories under dispute, such as Northern Cyprus, Abkhazia or
Transnistria, which have received substantial benefits
from EU engagement and aid.
“We call on all those who believe in Europe to sign
onto this appeal. We stand ready to work with European institutions as well as with international NGOs to
find ways to respond to the needs of the civilian population in Nagorno-Karabakh,” says Nadia Gortzounian,
President of AGBU Europe.
Despite the isolation and economic hardship, Nagorno
-Karabakh focuses on the development of democracy.
It is making considerable efforts to improve institutions
and strengthen civil society.
AGBU Europe has published a video and information
package aimed at explaining the case for EU engagement in NKR.
The appeal can be signed online

Hellenic and Armenian Three Armenian Soldiers
Killed on Karabakh
Special Forces Units
Frontlines
Co-Training

From 6 until June, 9, 2017, Hellenic and Armenian Special Operations Units co-training was
conducted in the area of Attica, under the coordination of the HNDGS Joint Command of Special Operations Forces, within the framework of
the existing bilateral military cooperation programme.

STEPANAKERT — The Azerbaijani armed forces violated the ceasefire regime on June 16 at 18:05 using
antitank grenade launchers, as a result of which 3
Artsakh Defense Army servicemen, Arayik Matinyan,
1997, Vigen Petrosyan, 1997, and Vardan Sargsyan,
1997, received fatal injuries.
The press service of the Defense Ministry of the Republic of Artsakh has stated that an investigation is
underway to find out circumstances.
The Artsakh Defense Ministry said it shares the sorrow of the heavy loss and expresses support to the
servicemen’s families and friends.

Էջ 18

Հայ Կեանք

Ուրբաթ, 23 Յունիս 2017

Four Armenians Elected to French Parliament

Guillaume Kasbarian

Danielle Cazarian

Nadia Essayan

Jacques Marilossian

PARIS — Four ethnic Armenians, all of them representing French President Emmanuel Macron’s political
party, won seats in France’s new parliament elected
on Sunday.

24 to mark the 102nd anniversary of the start of the
mass killings and deportations. He was endorsed by
leading French-Armenian organizations three days
later.

According to preliminary results of the two-round elections, Macron’s Republic on the Move (LREM) and its
Modem allies will control at least 355 of the 577 seats
in the French lower house of parliament. The recently
elected centrist president will thus enjoy a commanding majority in the National Assembly.

Macron’s main challenger, far-right leader Marine Le
Pen, also made pro-Armenian statements during the
presidential election campaign. Le Pen paid tribute to
the French Armenians and said that NagornoKarabakh should be “reunified with Armenia”.

Four of the LREM deputies — Daniele Cazarian,
Nadia Essayan, Guillaume Kasbarian and Jacques
Marilossian — are French people of Armenian descent
elected from constituencies in various parts of the
country.

France has long maintained a warm rapport with Armenia. Macron’s three predecessors — Francois Hollande, Nicolas Sarkozy and Jacques Chirac — paid
high-profile official visits to Yerevan while in office.
The Armenian government will underline these close
ties when it hosts next year a summit of La Francophonie, a grouping of over 70 mainly French-speaking
nations.

A fifth French-Armenian candidate fielded by the
LREM, Pascal Chamassian, was narrowly defeated by
Valerie Boyer, a pro-Armenian member of the outgoing
French parliament. Boyer is affiliated with the Republi- Dear Reader,
cans, France’s leading conservative party that came in
Due to summer vacation the next issue of the
a distant second in the polls.

“Hye Gyank” electronic publication will be pub-

A senior member of the Republicans, Patrick Devedlished on July 21, 2017.
jian, was the sole ethnic Armenian deputy in the outgoing National Assembly.The 72-year-old former government minister did not run for reelection this time
around.

Have a nice summer time.

France is home to an estimated 500,000 ethnic Armenians, most of them descendants of survivors of the
1915 Armenian genocide. Macron and other major
candidates courted the influential community during
presidential elections held in April.
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Macron described French-Armenian ties as
“privileged” ahead of the April 23 first round of voting in
the French presidential race. He made a point of visiting an Armenian genocide memorial in Paris on April
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Canadian Armenian
photographer Yousuf Karsh’s
bust unveiled in Ottawa

Armenians Main Targets
of Hate Speech
in Turkish Media

On June 9th, on the occasion of the 25th Anniversary
of the establishment of diplomatic relations between
Armenia and Canada and 150th Anniversary of Canada’s Confederation, the unveiling ceremony of the
statue of Yousuf Karsh, Canadian-Armenian worldreknown portrait photographer took place in the downtown of the Canadian capital of Ottawa, on Confederation Boulevard. The ribbon was cut by Armen
Yeganian, the Ambassador of Armenia to Canada,
George J. Furey, the Speaker of the Senate of Canada and the author of the statue, famous CanadianArmenian sculptor Megerditch Tarakdjian.

ISTANBUL — Armenians are exposed to hate speech
more than any other group, according to a periodic
report on hate speech in the Turkish media, released
by the Hrant Dink Foundation.

After the unveiling ceremony, an official reception,
hosted by the Embassy of the Republic of Armenia to
Canada took place in Canadian Room of The Fairmont Château Laurier Hotel. George J. Furey, the
Speaker of the Senate, John R. Kur, the Ambassador
of Canada to the Republic of Armenia, spiritual leaders, Canadian Senators and Members of the Parliament, Ambassadors, accredited in Canada, highranking representatives from the Global Affairs Canada and the Department of Canadian Heritage, diplomats, heads of the Canadian-Armenian community
organizations, many Canadian-Armenians, journalists
attended the event.
Reference: Yousuf Karsh (1908-2002), also called
Karsh of Ottawa, is a Canadian-Armenian photographer known for his portraits of important and famous
men and women of politics and the arts. In 1965,
Yousuf Karsh was awarded the Canada Council
Medal and in 1968 the Medal of Service of the Order
of Canada. He was invested as a Companion in the
Order of Canada in 1990. In 2015, Mrs. Maria
Yeganian, the spouse of the Ambassador of the Republic of Armenia, initiated the Karsh Project. The
Karsh Project, implemented in cooperation with Heritage Canada and NCC, is a gift from Armenian people
to Canada on the occasion of 150th Anniversary of
Canada’s Confederation and 25th Anniversary of the
establishment of Armenian-Canadian diplomatic relations. The sculptor of the bust is Dr. Megerditch Tarakdjian and the project engineer is Souren Hadjian.

The foundation has launched “Media Watch on Hate
Speech Study” project “with the purpose of drawing
attention to the discriminatory language against ethnic
and religious identities, sexist and homophobic discourse and news containing hate speech, raising public awareness against such publications, and contributing to reduce the use of hate speech in media, aims
to generate knowledge on the concept of hate speech,
create a platform for discussing the methods for combating discriminatory and racist discourse, and promote the use of a more respectful and informed language in terms of human rights and minorities”.
The latest report covers the period between JanuaryApril 2017 and has been prepared under the consultancy of Dr. Idil Engindeniz Sahan from Galatasaray
University Faculty of Communication.
At the end of the report, there is an annex of some
selected news reports, columns, hate speech analysis
with regards to these examples and the masthead information of all contents determined to feature hate
speech.
In the Media Watch on Hate Speech Study covering
January, February, March and April 2017, 1,806 columns and news articles have been determined to
have targeted national, ethical and religious groups.
According to the study, the most targeted group is Armenians followed by Syrians, Jews, Christians and
Greeks.
Most publications that incite hatred and enmity against
Armenians reflected on the Armenian-Azerbaijani conflict, and they associated the Armenians with the PKK
(Kurdistan Workers’ Party) and terrorism.
Contents featuring hate speech are mostly in the form
of columns followed by news articles. These contents
are more to be seen on the local media than the national media.
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First World Atlas in Armenian
Sold for $37,500 at New York Auction

NEW YORK — On June 7, Swann Galleries held its
biannual auction of Maps & Atlases, Natural History &
Color Plate Books. Approximately two thirds of the lots
offered fell into the category of maps and atlases, with
strong results in both subheadings. Of the 265 lots,
86% percent found buyers, exceeding the low estimate for the section by more than $100,000.

The first world atlas in the Armenian language topped
the sale, reaching more than five times its $6,000 high

estimate to sell for $37,500*,
a record for the work.
Hovhannes Amira Dadian
created the atlas in the Armenian monastery on the Venetian island of San Lazzaro
in 1849 in an effort to bring
Western knowledge to his
home country. The atlas
boasts ten hand-colored double-page maps, including one
of the solar system, all of
which were printed in Paris
and based primarily on contemporary French models.
Hovhannes Amira Dadian’s
atlas is 10 hand-colored double-page engraved maps,
lithographed pictorial titlepage and dedication colorprinted in red, blue and gold. The lettering entirely in
armenian alphabet.
It is the first world atlas in the armenian language.The
maps consist of the solar system, the world in double
hemispheres, Europe, Asia, Africa, North America,
South America, Oceania and individual maps of ancient Armenia and the Ottoman Empire. Each map
was engraved in Paris and is primarily based upon
contemporary French models. The Mekhitarist monastery on the island of San Lazzaro in Venice has long
been a center of Armenian culture, study and publicshing. Armenian-related books, pamphlets and maps
were produced at the monastery’s presses from the
late eighteenth century until the late twentieth.
Hovhannes Amira Dadian (1798-1869) was a member
of an entrepreneurial family of the noble and privileged
Armenian Ottoman class. Dadian’s influence is characterized by his thirst for knowledge and his efforts to
implement and improve centers of modern industrialization in many pockets of Turkey, having traveled for
several years in Europe as a subject of the Sultan in
search of ideas and innovation. His desire to bring updated western ideas of technology and education to
his own country leaves little surprise to find Dadian’s
name attached as the patron to the present publication
of mid-nineteenth century geography. The atlas has
appeared at auction only once, in 1975. Rouben
Galichian, Historic Maps of Armenia (2004), page 202204; “The Dadians and Early Ottoman Industrialization”, Haigazian Armenological Review, volume 8,
1980, pages 199-207.
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Russia to start upgrading nuclear power plant in Armenia

Rosatom plans to carry out work to extend the
operating period of unit 2 of the Metsamor nuclear
power plant in Armenia in 2018 and 2019, the Russian state nuclear corporation said on 13 June,
following a meeting between its director-general,
Alexey Likhachov, and Armenian Prime Minister
Karen Karapetyan.
A “large amount” of construction and commissioning
work on the VVER-440 unit will include modernisation
of its cooling towers, turbine unit, control and safety
systems, and other equipment, Rosatom said.
Rosatom and the Armenian government signed an
agreement in December 2014 on extending the operations of Metsamor 2 by ten years to 2026, and in February 2015 the two sides agreed on Russia’s provision

of a loan to finance the project. In February this year,
Artem Petrosyan, head of nuclear energy at Armenia’s
energy infrastructure and natural resources ministry,
said no issues had been found that would prevent the
2026 target.
During his meeting with Karapetyan on 12 June, Likhachov said Russia has “rich practical experience” in
the implementation of such projects and understands
the importance of work on the Metsamor unit for Armenia’s energy security. The unit provides about 40%
of the country’s electricity.
“Armenia’s nuclear facilities will in fact be thoroughly
upgraded. Our common goal today is to move clearly
on the agreed schedule, observing the unequivocal
priority of quality work and safety requirements,” Likhachov said.
The Metsamor unit, known as Armenia unit 2, is the
second of two Russian-built 376 MWe VVER reactors
at the site which started operating in 1976 and 1980,
respectively. Both units were taken off line in 1988 due
to safety concerns regarding seismic vulnerability, although they both continued to operate and had not
sustained any damage in a major earthquake in the
region earlier that year. Unit 2 was restarted in 1995,
and is subject to ongoing safety improvements. Unit 1
is now being decommissioned.

Armenia acquires a number of advanced
surface-to-air missile systems
( IHS Jane’s Defence Weekly) – Armenia has acquired
a number of advanced 9K338 Igla-S (SA-24 ‘Grinch’)
and 9K333 Verba (SA-25) manportable infrared-homing
surface-to-air missile (SAM) systems,
The missiles were purchased in particular with a view to
counter the potential incursion of attack helicopters and
armed unmanned aerial vehicles (UAVs) from Azerbaijan, with Armenian Ministry of Defence (MoD) sources
confirming to Jane’s that the systems were supplied
from December 2016 and January.
The deputy chief of the Armenian Air Defence Force,
Colonel Artur Pogosyan, initially disclosed the information in an interview with Armenian military journal HayZinvor, published on 12 April.
It is believed that this procurement was secured under the aegis of a bilateral Armenian-Russian arms deal involving a USD 200 million loan agreement.
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The Armenian Arts Directory will be published annually.

Armenian Arts to publish
directory of arts and culture
professionals
Armenian Arts announced that it will publish a directory of Armenian artists and professionals
working in a wide range of cultural and entertainment fields. The first-of-its-kind directory will be
released in October 2017.
Currently Armenian Arts is seeking submissions
for inclusion in the directory. Artists, designers,
writers, editors, and musicians; professionals
working in television, theater, and the movie industry; as well as culinary professionals and entertainers in various fields are being encouraged
to submit their name, phone number, email, and
web address, with a mention of their area of expertise for proper listing, to info@armenianarts.com,
for free inclusion in the upcoming Armenian Arts
Directory.
Space for display advertising is also available in
the Armenian Arts Directory. For rates and to reserve space, advertisers can
email info@armenianarts.com or call (818) 246-2468.

Istanbul Armenian patriarch
may be elected in autumn

– The Armenian Patriarchate of Constantinople is likely to elect its new leader in autumn,
Bishop Sahak Mashalian, the chairman of the Religious Council of the Armenian Patriarchate in Istanbul, said in recent comments to Agos.
The former general vicar, Aram Ateshyan, stepped
down late in May.
Mashalyan said the Istanbul-Armenians are now having a hard time, facing a serious historic choice requiring strong efforts towards building their own future.
Ateshyan was replacing the de-jure patriarch,
Archbishop Mesrop Mutafyan, who fell into a coma in
2008 and has been unable ever since to head the patriarchate. He was elected by the Turkish state (not
the community).
(Tert)

Armenian Arts is a division of Knowledge Truck,
Inc., a nonprofit California organization that celebrates the Armenian identity by showcasing
American-Armenian contributions to American
civilization and humanity as a whole.
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ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

Յունահայոց նուիրեալ առաջնորդ՝ Եփրեմ Վարդանեան
1890, Հաճըն – 1964, Աթէնք
ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
Երախտաւոր Եփրեմ Վարդանեանը ծնած է 1890-ին
Ռումլու (Հաճընի շրջան), Ուլուգուշեան գերդաստանի համեստ յարկին տակ։
Նախնական ուսման
համար իրեն հասակակից պատանիներու հետ
յաճախած է Հաճնոյ
նախակըրթարանը, ու
ապա ուղարկուած Այնթապ՝ շարունակելու
համար իր ուսումը
ծանօթ Վարդանեան
վարժարանէն ներս։ 1907
-ին կը վերադառնայ
Հաճըն ու տարի մը կը
յաճախէ տեղւոյն ամերիկեան բարձրագոյն վարժարանը ծանօթանալու
անգլերէն լեզուին, ու ապա Ատանա՝ շուրջ տարուան
մը համար կատարելագործելու իր կրթութիւնը
տեղւոյն ազգային վարժարանէն ներս։
1909-ի Ատանայի կոտորածներու ժամանակաշրջանին ան տարուան մը համար տեղափոխուած է
Եգիպտոս, Գահիրէի մէջ հետեւելու մասնաւոր
դասընթացքներու։ Հոն կը ծանօթանայ ատենոյ
սահմանադիր-ռամկավար յայտնի դէմքերու ու
կ՚արժանանայ Միհրան Տամատեանի անվերապահ
խնամքին։ Իր ունեցած լեզուական հմտութեան
համար, յարմար կը տեսնուի զինք Կովկաս ուղարկել։ Կովկասի մէջ իրեն պաշտօն կը վստահուի
աշխատակցիլ Գրիգոր Արծրունիի «Մշակ»-ին ու
շուրջ 2 տարի իր մասնակցութիւնը կը բերէ
«Քանթունի» գրական ծածկանունով (1910-1912)։
«Մշակ»-ի իր գրական մասնակցութեան կողքին,
Թիֆլիսի մէջ Վարդանեան կը վարէ թարգմանիչի
մասնակի ժամանակով պաշտօն մը, առաւելաբար
յունարէնէ եւ անգլերէնէ պաշտօնական թարգմանութիւններ կատարելով։
1912-ի աւարտէն առաջ կ՚որոշէ մեկնիլ Կ. Պոլիս, ու
որպէս Օսմանեան քաղաքացի մուտք կը գործէ
Օսմանեան զինուորական (Հարպիէ) վարժարանը,
հետեւելու ծառայութեան դասընթացքներուն, զոր
պիտի աւարտէր Համաշխարհային Ա. Պատերազմի
շրջանին, դառնալով պահեստազօր սպայ։ 1915-ի
սկզբնաւորութեան ծառայութեան կը զօրակոչուի
Օսմանեան բանակին համար։
Բայց Ցեղասպանութեան ու տարագրութեան սկըզբնաւորութեան, արդէն Եփրեմ իր մտերիմ ընկերոջ
հայ սպայի մը հետ, կ՚իմանայ ճակատագիրը Օսմանեան բանակի մէջ ծառայող հայ զօրակոչիկներուն,
ու 1916-ի սկզբնաւորութեան իր ընկերոջ հետ,

ծպտեալ փախուստ կու տայ բանակէն ու կը հասնի
Կիլիկիա։ Վարդանեան կը յաջողի գալ Ռումլու, ուր
դժբախտաբար պիտի իմանար Ցեղասպանութեան
զոհ դարձած իր գերդաստանի բոլոր անդամներուն
գոյժը։ Եփրեմին կուտակած փորձառութիւնը
բանակէն ներս, զինք կը մղէ, որ գործէ որպէս
ծպտեալ քիւրտ, ահաբեկելով Հաճնոյ շրջանի թուրք
գործակալները։ Աւելին, ան կը յաջողի Ռումլու մնացած հայ բնակչութեան կարեւոր մէկ մասը սպանդէն
փրկել ու տեղափոխել զանոնք Կիլիկիոյ յարաբերաբար ապահով վայրերը։
1918-ի Համաշխարհային Ա. Պատերազմի զինադադարէն ետք, Վարդանեան կ՚անցնի Ատանա, ուր կը
գործէր Սահմանադիր Ռամկավար Կուսակցութեան
Կիլիկիոյ շրջանակը։ Երախտաւորը իր մասնակցութիւնը կը բերէ Ատանայի ատենոյ ազգային հասարակական կեանքին, ինչպէս նաեւ կը պաշտօնավարէ տեղւոյն ազգային վարժարանէն ներս։
Ատանայի մէջ իր ծանօթութիւն ու գործակցութիւնը
ռամկավար ատենոյ ղեկավարութեան հետ, որոնց
միայն անունին ծանօթ էր Գահիրէ գտնուած
ժամանակ,– Մարտիրոս Տէր Ստեփանեան, Սեդրակ
Կեպենլեան, Լեւոն Աճէմեան, բոլորն ալ Վարդանեանի սերնդակից,– կը մղեն շրջանակը կազմակերպչական փայլուն ծրագրումի։
Վարդանեան իր մասնակցութիւնը կը բերէ նաեւ հոն
հրատարակուող ռամկավար պաշտօնաթերթ՝
«Կիլիկիոյ Սուրհանդակին», որուն խմբագրութիւնը
ստանձնած էր երախտաւոր Մարտիրոս Տէր Ստեփանեանը։ Այս շրջանին՝ 1919 Յունիսին, կ՚իրականանայ Միհրան Տամատեանի Կիլիկիա մեկնելու
ծրագիրը, որ նախապէս 1918 Հոկտեմբերին որդեգրուած էր ամբողջական Հայաստանի ներկայացուցիչ նշանակուելու Սուրիոյ եւ Կիլիկիոյ համայնքներուն մօտ։ Ատանայի մէջ Տամատեան, որ պիտի
ծրագրէր Կիլիկիոյ անկախացումը, իր գործակիցներու շարքին կը դիմէ նաեւ Վարդանեանին, որուն
ծանօթացած էր Գահիրէի մէջ։ Կիլիկիոյ մէջ կայք
հաստատած ֆրանսական բանակի պատասխանատուն էր գնդապետ Պրեմոնը, որուն հետ հանդիպումներուն ներկայ կը գտնուէր Եփրեմ Վարդանեանը, որպէս Օսմանեան բանակի վկայեալ սպայ։
Կիլիկիոյ անկախացման ծրագրին գործընթացին մէջ
Վարդանեանի փորձառութեան պիտի վստահուէր
Կիլիկիա հասնող հայ կամաւորներուն հետ կազմակերպչական աշխատանքը, որոնք պիտի հանդիսանային կորիզը կազմուելիք Կիլիկեան բանակին։
Բայց Կիլիկիոյ միօրեայ անկախութիւնը 1920 Օգոստոս 4-5, պիտի կասեցուէր Կիլիկիոյ ֆրանսական
հոգատար իշխանութեան կողմէ, ու Վարդանեան
կ՚որոշէ անցնիլ եւ հաստատուիլ Յունաստան։
Շարունակութիւնը էջ՝ 26
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Հայ Կեանք

Ուրբաթ, 23 Յունիս 2017

Յունահայոց նուիրեալ առաջնորդ՝ Եփրեմ Վարդանեան
1890, Հաճըն – 1964, Աթէնք
Շարունակութիւն էջ՝ 25էն

հրատարակուի գաղափարախօս պարբերաթերթ մը։

Աթէնքի մէջ կը զինուորագրուի յունական բանակին,
որ այդ օրերուն պիտանի կը դառնան տարբեր
լեզուներու իր պաշարն ու բանակային փորձառութիւնը։ Աթէնք հաստատուելէ ետք կը կազմէ իր
ընտանեկան բոյնը ու կը բախտաւորուի երկու
զաւակներով, մանչը՝ Արմէն եւ դուստրը՝ Անահիտ։

Պէտք է ըսել, որ Սելանիկի փոքրաթիւ հայկական
գաղութը յետագային իր բարօր վիճակով պիտի
նպաստէր յունահայ գաղութի ազգային հաստատութիւններուն։

1922-ին, երբ Աթէնքի մէջ կը կազմուի երկրորդ
անգամ հայկական լեգէոնը, Վարդանեան կը դառնայ
գործակիցը լեգէոնի ղեկավար՝ Զօրավար Թորգոմի,
որ կեդրոնացած էր Թուրքիոյ սահմանակից Ակնրիկէի շրջանը։ Վարդանեան կը դառնայ հետեւակի
աւագ հրամանատար, եւ իր փորձառութեամբ այս
անգամ աչքի կը զարնէ Զմիւռնիոյ գաղթականները
տեղաւորելով ու մասնակցելով թրքական բանակի
յառաջխաղացը կասեցնելու մարտերուն։
Կարճ ժամանակուայ ընթացքին, որպէս բանակային, Վարդանեան կ՚արժանանայ յունական բանակի
պատիւներուն, ու 1922 Նոյեմբերին իրեն կը տրամադրուի կենցաղային մնայուն թոշակ։
Հոս կ՚արժէ աւելցնել, որ յունական կառավարութիւնը 1920-ի Կիլիկիոյ պարպումէն ետք, Աթէնք
հասած հայ գաղթականներուն տրամադրած էր
Տորղութ Փաշայի բազմաբնակարան տուները, ու
Վարդանեանին ալ բաժին ինկած էր այդ բնակարաններէն մին։ Երախտաւորը կարծես թափառական
կեանքը սկսելով իր ծննդավայրէն, հասցուցած էր
աւարտին ու Աթէնքի մէջ կազմելով իր ընտանեկան
բոյնը, ապահովելով իր առօրեայ ապրուստը, 1924ին սկսած էր դասաւանդել Ֆիքսի ազգային վարժարանէն ներս։
1920-ական թուականներուն Յունաստան հաստատուած հայ գաղթականներուն ստուար քանակը, ու
մանաւանդ հոն տեղաւորուած հայ որբերը, կարեւոր
դարձուցին յունահայ գաղութի կազմաւորումը։ Հայց.
Առաքելական եկեղեցին, Բարեգործականը, ազգային կուսակցութիւնները, ինչպէս նաեւ ազգային
վարժարանները ու հրատարակուող մամուլը իրենց
կարեւոր դերը ունեցան գաղութի կազմաւորման
մէջ։
1922-ին Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Ա. Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովը, որ կը
գումարուէր կեդրոն ունենալով Աթէնքը, երախտաւորին համար դարձաւ հասարակական իր գործունէութեան համար կարեւոր, ու իր սերտ գործակցութիւնը մշակեց Կեդրոնական Վարչութեան
անդամներ՝ Տոքթ. Էնֆիէճեանի, Արտակ Դարբինեանի եւ Յովհաննէս Պօղոսեանի հետ։
Այս շրջանին կարեւորութեամբ կազմուեցաւ
Յունաստանի Շրջանային Վարչութիւնը Ռամկավար
Ազատական Կուսակցութեան, որուն անդամ էր
երախտաւոր Եփրեմ Վարդանեանը։ Կարճ ժամանակի մէջ կը կազմուի ՌԱԿ-ի ակումբ մը նաեւ
Սելանիկի մէջ ու Վարդանեանի ջանքերով հոն ալ կը

1935-ին Վարդանեան հանգիստ կ՚առնէ իր կրթական ասպարէզէն ու կը հրաւիրուի լեզուական
դասախօս որպէս յունական բանակի սպայակոյտի
վարժարանին, առաւելաբար դասաւանդելով ֆրանսերէն եւ անգլերէն։
1946-ի ազգահաւաքի ծրագիրը, յունահայ գաղութին
համար կարեւոր նկատելով, Վարդանեան անցած էր
աշխատանքի ու երախտաւոր Առաքել Պետրոսեանի
կողքին կը նպաստէ 1946-47-ի ազգահաւաքի կազմակերպման։
1948-ին իրեն կը վստահուի կուսակցական երիտասարդներու կորիզի մը կազմութիւնը, որ պիտի
սատարէր Աթէնքի մէջ կազմութեան՝ «Արարատ»
Մշակութային եւ Մարզական Միութեան, որ
խանդավառութեամբ ու կարեւորութեամբ ցարդ կը
գործէ յունահայ գաղութին համար։
Իր վատթարացած առողջութիւնը պատճառ կը
դառնայ, որ դադրեցնէ իր աշխատասիրութիւնը
ռամկավար մամուլին. կեանքի վերջին տարիներուն
կորսնցուցած էր նաեւ իր տեսողութիւնը։
Երախտաւորը յաւիտեան իր աչքերը կը փակէ
Աթէնքի մէջ՝ 1964-ին, արժանանալով ազգային
յուղարկաւորութեան։

Հայերէնով ատլասը Նիւ Եորքի
աճուրդին վաճառուած է
37.500 տոլարով

Նիւ Եորքի Swann Galleries աճուրդի կեդրոնին մէջ
աշխարհի հայերէն ատլասը վաճառուած է $37.500ի։ Ըստ «Fine Books Magazine»-ին՝ ատլասը վաճառուած է նախնական գինէն հինգ անգամ աւելի սուղ
գինով:
Ատլասը 1849 թուականին Վենետիկի Սուրբ Ղազար
կղզիի Մխիթարեան միաբանութեան մէջ ստեղծած է
Յովհաննէս Ամիրա Դադեան` նպատակ ունենալով
Արեւմուտքի գիտելիքները փոխանցել իր երկրին:
Ատլասին մէջ կան ձեռագործ տասը գունաւոր քարտէզներ, որոնց մէջ արեգակնային համակարգը
պատկերող քարտէզ: Ատոնք բոլորը տպագրուած են
Փարիզի մէջ:
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«Հիմնուելով նոր փաստաթուղթերուն վրայ, այժմ
շատ դժուար է Հայոց Ցեղասպանութիւնը ժխտել»
«ԱՐՄԻՆԻԸՆ ՈՒԻՔԼԻ»Ի ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ ՊԱՏՄԱԲԱՆ ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄԻ ՀԵՏ
Վարեց՝ ՏԻԳՐԱՆ ԽՈՏԱՆԵԱՆ

արժէքին ազդող լրջագոյն հարցը այդ դատավարութիւններուն բոլոր փաստաթուղթերուն կորուստն է:
Այդ մէկը կը նշանակէ, որ բնագիրները չունինք
փաստաթուղթերուն, երդուեալ վկայութիւններուն եւ
տուեալներուն, որոնց վրայ հիմնուած են հաստատումներն ու վճիռները» (էջ 80):
Եւ այժմ ունինք բնագիր փաստաթուղթերը՝ պաշտօնական անթեթաւոր թուղթերու վրայ, որոնք գրուած
են ծածկագիրի համակարգով մը: Ծածկագիրի
համակարգը մեզի կ՛արտօնէ սպանութեան եւ
սպանութեան գործողութեան առնչուած նամակներուն իսկութիւնը հաստատել: Այս մէկը մեծ հարուած
մըն է ժխտողական պնդումներուն: Պիտի շարունակեմ հրապարակել զինուորական դատարաններէն
յաւելեալ փաստաթուղթեր, որովհետեւ գոյութիւն
ունեցող աշխատութեանց կարեւոր յաւելում մըն է:

Ըստ Աքչամի՝ իր վերջին բացայայտումը, զոր կը
նկատէ «անհերքելի փաստ» եւ «ժխտողականութեան պատին վերջին աղիւսը», կը փաստէ, թէ
օսմանեան կառավարութիւնը կը գիտակցէր եւ
մեղսակից էր հայ ժողովուրդի բնաջնջումին: Այս
փաստաթուղթերը Համաշխարհային Ա. Պատերազմէն ետք կը կարծուէին կորսուած ըլլալ, սակայն
այժմ յայտնաբերուած են:
Փաստաթուղթը, որ յետ-պատերազմեան թուրք
կառավարութեան կողմէ վաւեր նկատուած է,
օգտագործուած է Ցեղասպանութեան հեղինակ
Պեհաէտտին Շաքիրը (Միութիւն եւ յառաջդիմութիւն շարժումի հիմնադիրներէն մէկը) դատապարտելու՝ իբրեւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ծրագրող
գլխաւոր անձերէն մէկը:
ՏԻԳՐԱՆ ԽՈՏԱՆԵԱՆ.- Հեռագիրի յայտնաբերումը
կոչած ես «անհերքելի փաստ» եւ «ժխտողականութեան պատին վերջին աղիւսը»: Ինչո՞ւ այս փաստաթուղթը աւելի կարեւոր կը նկատէք, քան արդէն իսկ
գոյութիւն ունեցող միւս փաստերը:
ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄ.- Այս փաստաթուղթը կը հաստատէ տարիներու ընթացքին հաւաքուած փաստերը:
Հայոց Ցեղասպանութեան մասին ամէնէն կարեւոր
աղբիւրներէն մէկը Պոլսոյ մէջ զինուորական դատավարութեան արձանագրութիւններն են: Պատմագէտ
Վահագն Տատրեան այդ դատավարութիւնները
օգտագործած է վերացնելու համար Թուրքիոյ
ժխտողականութեան պատը: Սակայն, դատարանի
փաստերը միշտ քննադատուած են, որովհետեւ
բնագիրները չէին:
Իրականութեան մէջ, Կունթըր Լեւի իր «Օսմանեան
Թուրքիոյ Մէջ Հայկական Ջարդերը՝ Վիճելի Ցեղասպանութիւն Մը» խորագիրով գիրքին մէջ ռազմական դատարանի նիւթերը թերագնահատեց, պնդելով որ բնագիրները չունինք, որովհետեւ գոյութիւն
չունին: Այդ գիրքին մէջ ան կը գրէ. «1919-20ի
ռազմական դատարանի հոլովոյթի ապացուցական

ՏԻԳՐԱՆ ԽՈՏԱՆԵԱՆ.- Դուք նշած էք, որ փաստաթուղթը գտած էք հայ կաթողիկէ վարդապետի մը՝
Գրիգոր Կերկերեանի զարմիկին մօտ: Կրնա՞ք այդ
մասին խօսիլ: Ինչպէ՞ս կրցաք վերջապէս ապահովել
փաստաթուղթը:
ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄ.- Փաստաթուղթը Նիւ Եորքի մէջ
հայ կաթողիկէ վարդապետ Գրիգոր Կերկերեանի
անձնական արխիւին մէջն էր: Բնագիրը կը գտնուի
Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքութեան արխիւներուն մէջ: Կերկերեան 1960-ական թուականներուն
այցելած է պատրիարքարան եւ այդ արխիւները
ամբողջութեամբ լուսանկարած: Հանրածանօթ
փաստաթուղթ մըն է եւ բազմաթիւ անգամ հրապարակուած է: 1919-1921-ին Պոլսոյ գլխաւոր դատավարութեան մէջ լայնօրէն մէջբերուած է: Տատրեան
անձնապէս այցելեց Երուսաղէմ, նոյն ժամանակ
կապի մէջ էր Կերկերեանի հետ, այս հեռագիրը
օգտագործեց եւ իր ենթագրութիւններուն մէջ
յղումներ կատարեց Կերկերեանին եւ Երուսաղէմի
արխիւին:
Ամէնէն կարեւորը, Հայկական համագումարը 1983ին լուսանկարեց Կերկերեանի ամբողջ արխիւը: Այդ
արխիւը հասանելի է 1983-էն ի վեր, սակայն ոչ ոք
կրնար զայն մանրամասնօրէն քննել, որովհետեւ
պատշաճ ցանկագրում չկար: Թերեւս ֆիլմի 100
փաթեթ կար, եւ գրեթէ անկարելի էր այս փաստաթուղթը գտնելու համար այդ բոլորը աչքէ անցընել:
Մասնագէտները Կերկերեանի արխիւին եւ Համագումարին մօտ անոր օրինակներու գոյութենէն
տեղեակ էին: 2000-ին, երբ առաջին անգամ եկայ
Միացեալ Նահանգներ, մօտեցայ Կերկերեանի
զարմիկին եւ արտօնութիւն խնդրեցի քննելու բնագիրները, որոնք Նիւ Եորքի մէջ անոր մօտ են: Ան
մերժեց, որովհետեւ բոլոր նիւթերուն ֆիլմերը կը
գտնուէին Ուաշինկթընի մէջ: 2015-ին, դարձեալ
Շարունակութիւնը էջ՝ 28
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«Հիմնուելով նոր փաստաթուղթերուն վրայ, այժմ
շատ դժուար է Հայոց Ցեղասպանութիւնը ժխտել»
Շարունակութիւն էջ՝ 27էն

կապ հաստատեցի զարմիկին հետ՝ բնագիրները
տեսնելու արտօնութիւն խնդրելու համար, եւ այս
անգամ արտօնեց:
ՏԻԳՐԱՆ ԽՈՏԱՆԵԱՆ.- Յայտնաբերելի յաւելեալ
փաստաթուղթեր կրնա՞ն ըլլալ:
ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄ.- Տակաւին յայտնաբերելի շատ այլ
փաստաթուղթեր կան: Պոլսոյ դատարանէն ունինք
շարք մը բնագիր ծրարներ, որոնք գիտենք, որ կը
գտնուին Երուսաղէմի եւ Կերկերեանի անձնական
արխիւներուն մէջ:
1940-ական թուականներուն, մինչ Գրիգոր Կերկերեան Գահիրէի մէջ իր դոկտորական թեզին համար
Հայոց Ցեղասպանութեան ընթացքին կրօնաւորներու բնաջնջման մասին ուսումնասիրութիւն կը
կատարէր, հանդիպում ունեցաւ օսմանեան նախկին
դատաւորի մը հետ, որ անդամ էր Համաշխարհային
Ա. պատերազմէն ետք Պոլսոյ ռազմական դատարանին: Ան Կերկերեանին յայտնեց, որ երբ ռազմական դատարանին մէջ ծառայող դատաւոր էր, Հայոց
պատրիարքարանը դատարանին մէջ հայերու պաշտօնական ներկայացուցիչն էր: Անոնց արտօնութիւն
տրուած էր դատական փաստաթուղթեր ձեռք բերելու, եւ հետեւաբար անոնց արտօնեց դատարանի
փաստաթուղթերը առնելու:
Դատաւորը նաեւ Կերկերեանին յայտնած է, թէ
1922-ին Պոլսոյ Հայոց Զաւէն (տէր Եղիայեան)
պատրիարքը ծրարներ փոխադրեց Եւրոպա՝ սկիզբը
Մարսէյլ, ապա Մանչեսթըր եւ ի վերջոյ Երուսաղէմ:
Ուստի, 1960-ական թուականներուն Գրիգոր Կերկերեան գնաց եւ այդ բոլորը լուսանկարեց:
ՏԻԳՐԱՆ ԽՈՏԱՆԵԱՆ.- Ձեր յայտնաբերումը ինչո՞վ
կը տարբերի այլ յայտնաբերումներէ եւ կը կարծէ՞ք,
որ այս նորագոյն յայտնաբերումը Թուրքիոյ
կեցուածքը կրնայ փոխել, եւ ինչո՞ւ:
ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄ.- Կատարած յայտնաբերումս ծածկագրութեան համակարգին բացայայտումն է եւ
նշումը, որ փաստաթուղթը գրուած է օսմանեան
անթեթաւոր թուղթի վրայ: Թրքական իշխանութիւնները պիտի չկարենան փաստել, որ իսկական չէ:
Հեռագիրին վրայ եղող ծածկագրութիւնը անհերքելի
է եւ իսկական ըլալլը ցոյց կու տայ:
Այսօր, Օսմանեան արխիւին մէջ գոյութիւն ունին
հարիւրաւոր փաստաթուղթեր, հիմնականին մէջ
նահանգներէն Պոլիս եկած հեռագիրներ: Անոնք
բոլորն ալ ծածկագրուած են արաբերէն թիւերով:
Չորս կամ հինգ թիւեր ցոյց կու տան բառ մը կամ
յետնամասնիկներ: Երբ այս ծածկագրուած հեռագիրները կը հասնէին Պոլիս, պաշտօնատարները
իւրաքանչիւր թիւերու խումբին համապատասխան
բառեր կը գրէին: Ահա այս ձեւով է, որ այսօր կրնանք
կարդալ այդ փաստաթուղթերը: Պեհաէտտին
Շաքիրի հեռագիրներուն ծածկագրութիւնը բաղդա-

տեցի օսմանեան արխիւին մէջ եղածին հետ եւ
գտայ, որ իրարու համապատասխան են:
Պարզապէս օրինակ մը տալու համար, Շաքիրի
հեռագիրին մէջ տեղահանութիւն եզրը ծածկագըրուած է «4889»-ով: Եթէ նոյն ժամանակաշրջանին
նահանգներէն կեդրոնական կառավարութեան
հասնող եւ Շաքիրի հեռագիրին նման չորս թիւեր
ունեցող Օսմանեան փաստաթուղթերուն նայիք, կը
տեսնէք, որ անոնք բոլորն ալ տեղահանութեան
համար կ՛օգտագործեն «4889» ծածկագիրը:
Ոչ ոք կրնայ պնդել, որ այս հեռագիրը իսկական չէ:
Հիմա, թրքական կառավարութիւնը պէտք է
բացատրութիւն մը գտնէ, որովհետեւ «բնագիրը ցոյց
տուր»-ի պնդումը անօգուտ է այլեւս: Բնագիրը
ունինք:
Վստահ եմ, որ պիտի շարունակեն ժխտել ցեղասպանութիւնը, որովհետեւ ժխտողականութիւնը կապ
չունի ակադեմական հետազօտութեան հետ, այդ
մէկը քաղաքական հարց է: Բայց ըսածս այն է, որ
հիմնուելով նոր փաստաթուղթերուն վրայ, այժմ շատ
դժուար է Հայոց Ցեղասպանութիւնը հերքել: Այն
պատճառաբանութիւնները, որոնք տարիներէ ի վեր
կ՛օգտագործէին, այլեւս գործի չեն ծառայեր: Ուստի
պէտք է նոր հնարքի դիմեն:
ՏԻԳՐԱՆ ԽՈՏԱՆԵԱՆ.- Երուսաղէմի արխիւներուն
մէջ հետազօտութիւն կատարելը պատմաբաններուն արտօնուած չէ՞:
ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄ.- Այո՛, անոնք մասնագէտներուն
հասանելի չեն: Տարիներու ընթացքին քանի մը
անգամ մերժուած եմ: Կ՛ուզէի ստուգել Գրիգոր
Կերկերեանի արխիւները՝ տենսելու համար, թէ
իսկապէ՛ս ամէն ինչ ֆիլմի առած է: Արտօնութիւն
չէի ստանար: Եւ պատրաստ պատասխան մը ունին.
«Ցանկագրութեան ընթացքին մէջ ենք»: Վստահ չեմ,
թէ ատիկա ճիշդ է կամ ոչ: Ըստ իս, յատուկ պատճառ մը գոյութիւն չունի, որ Երուսաղէմի արխիւները
հասանելի չըլլան պատմաբաններուն: Չեմ ուզեր
նաեւ ենթադրութիւններ կատարել:
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Հայաստան

Երեւան. «Մենք ձեր մէջ կը տեսնենք մեր ապագան».
Ընկ. Սերխիօ Նահապետեանը՝ «Միրաք»-ին

«Միրաք»-ականներու հանդիպումը՝ «Միրաք»-ի հիմնադիր,
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ՝ ընկ. Սերխիօ Նահապետեանի հետ

Միրաք» պատանեկան-ուսանողական շարժման 28
Մայիսի կիրակնօրեայ հաւաքին շատ իւրայատուկ
եւ տօնական մթնոլորտ կը տիրէր, որ պայմանաւորուած էր տարբեր երկիրներէ ի մի հաւաքուած շատ
յարգելի եւ սիրելի հարազատ հիւրերու ներկայութեամբ:
«Միրաք»-ի անդամները շատ բան լսած էին արդէն
Արժանթինէն ժամանած ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ, «Սարդարապատ» շաբաթաթերթի տնօրէն, ընկ. Սերխիօ Նահապետեանի
մասին եւ անհամբեր կը սպասէին տեսակցութեան
առիթին:
Անոնց ուրախութիւնը կրկնապատկուեցաւ, երբ ընկ.
Նահապետեանի կողքին, առիթ հանդիսացաւ ծանօթանալու նաեւ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
նախկին ատենապետ, ազգային գործիչ ընկ. Մայք
Խարապեանին, Աւստրալիոյ եւ Նոր Զիլանտայի
ՌԱԿ Շրջանային Վարչութեան ատենապետ՝ ընկ.
Հայկ Լէփէճեանին, Պէյրութէն ՌԱԿ 27-րդ պատգամաւորական ժողովի պատգամաւոր ընկ. Վաչէ
Յակոբեանին, արդէն հայրենադարձ ՌԱԿ գործիչ
ընկ.Աւետիս Տալտալեանին: ՌԱԿ ղեկավար ընկերներու շարքին էր նաեւ «Միրաք»-ականներուն
մօտէն ծանօթ՝ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
փոխատենապետ ընկ. Լեւոն Պըլըխեանը:
Միջոցառումը սկիզբ առաւ «Միրաք»-ի աւագ
անդամներու հիւրերուն ուղղուած ողջոյնի խօսքով,
որմէ ետք մեծ պաստառի վրայ ներկայացուեցաւ
տասնամսեան բոլորած «Միրաք»-ի գործունէութիւնը՝ ցուցադրուած նկարներու ընդմէջէն, որոնց
մասին ՌԱԿ Կեդրոնական վարչութեան անդամ,
«Միրաք»-ի պատասխանատու ընկ. Ալեքսան

Գարատանայեանը բացատրութիւններ տուաւ
հիւրերուն:
«Միրաք»-ի անդամները հիւրերուն համար
ասմունքէ, երգէ եւ ներկայացումէ բաղկացած
գեղարուեստական յայտագիր մը պատրաստած էին,
ինչը մեծապէս յուզեց եւ ուրախացուց ներկաները:
Ընկ. Սերխիօ Նահապետեան շնորհակալագիրներ
յանձնեց «Միրաք»-ի ծնողաց յանձնախումբի կարգ
մը անդամներուն, որոնք «Միրաք» շարժումի
ստեղծման առաջին օրէն սատարած եւ իրենց
աջակցութիւնը ցուցաբերած էին անոր գործունէութիւններուն: Ան նաեւ գովասանագիրներ յանձնեց
«Միրաք»-ի այն անդամներուն, որոնք հաւաքներուն
պարտաճանաչ եւ աշխոյժ մասնակցութիւն բերած
էին եւ գիտակից ու պատասխանատու դեր ստանձնած: Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած շարադրութեան մրցանքի արդիւնքները յայտարարելու
պատեհ առիթը ներկայացած համարելով, ընկ.
Սերխիօ նոյնպէս՝ մասնակիցներուն պատուոգրեր
եւ առաջին երեք տեղերը գրաւողներուն բաժակ
յանձնեց:
Ներկայ հիւրերէն իւրաքանչիւրը իր սրտի խօսքը
փոխանցեց «Միրաք»-ականներուն: Ընկ. Մայք
Խարապեան շնորհաւորեց «Միրաք»-ի անդամները,
շարժումի կազմակերպիչները, ինչպէս նաեւ ծնողները, որոնք կը գիտակցին այս հաւաքի կարեւորութեան: Ան նշեց, որ իր եւ ղեկավար բոլոր ընկերներուն երազը ՌԱԿ-ի գաղափարի շարունակականութիւնը ապահովելն է եւ այդ երազը իրականացնելու
յոյսը այսօր հոս կը տեսնէ:
Շարունակութիւնը էջ՝ 30
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Երեւան. «Մենք ձեր մէջ կը տեսնենք մեր ապագան».
Ընկ. Սերխիօ Նահապետեանը՝ «Միրաք»-ին
Շարունակութիւն էջ՝ 29էն

Վերջին խօսք առնողը եղաւ ընկ. Սերխիօ Նահապետեանը: Ան «Միրաք»-ականներուն դիմելով, իր
յուզմունքը յայտնեց եւ ըսաւ. «Այսօր երջանկութեան
եւ ուրախութեան օր մըն է, որովհետեւ ձեր մէջ կը
տեսնենք մեր ապագան: Դուք ապագան էք»: Ընկ.
Սերխիօն նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց ծնողներուն, որ իրենց զաւակները վստահեցան «Միրաք»-ի
պատասխանատուներուն եւ անոնց դաստիարակութեան: Ան անդրադառնալով «Միրաք»-ի անդամներուն կատարած Վ. Թէքէեանի «Եկեղեցին հայկական» ասմունքին, խօսքը ուղղելով պատանիներուն,
ըսաւ. «Պէտք չէ մոռնալ մեր սկզբունքները. Ընտա-

նիքը, եկեղեցին եւ հայրենիքը մեր էութիւնն են, որ
միշտ պէտք է պաշտպանենք, եթէ չունենանք այս
երեքը, կը կորսուինք: Մենք մեր հայութիւնը պիտի
պաշտպանենք եւ դարերու ընթացքին պիտի
զօրանանք, միանանք եւ առաջ երթանք»,- աւելցընելով՝ «Դուք մեր ապագան էք եւ Ձեր վրայ վստահութիւն ունինք մենք»:
Աւարտին, ՌԱԿ-ի գաղափարին շուրջ հաւաքուած
մէկ մեծ ընտանիքի անդամները, իր բոլոր սերունդներու ներկայացուցիչներով խմբային նկար մը առաւ
եւ «տօնական» օրուան համար յատուկ պատրաստուած կարկանդակի հատումը կատարուեցաւ:
ՌԱԿ Մամուլ

