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ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար
Լիբանանահայ Լուրեր

Խմբագրական
Հայոց Ցեղասպանութեան 105ամեակի Շեմին

Մեր Պահանջատիրութիւնը, Արցախը,
Հայրենիքին եւ Հայ Ժողովուրդին
Անվտանգութիւնը, Ազգային Արժէքները եւ
Մայր Աթոռը Կարմիր Գիծեր Են. Եւ Վերջ
Քորոնա ժահրի պատճառած ոչ-դասական, սակայն լիարժէք
պատերազմի իրավիճակը մեր հայրենիքն ու ժողովուրդը դրաւ
լուրջ մարտահրաւէրներու դիմաց մինչ տակաւին հայրենի
իշխանութիւնները տակաւին խարխափումի մէջ են ինչ կը
վերաբերի ազգային գերագոյն շահերուն գերադասութեան, որ
մեզի կը պարտադրէ ըլլալ միակամ եւ միասնական յաղթահարելու համար այս եւ նման ամէն ճգնաժամ:
Պահն է լրջանալու: Պահն է, մեր ժողովուրդին համար խորթ՝
այս անբնական ու վտանգաւոր իրավիճակին լիցքաթափման:
Պահն է ոմանց համար դադար մը առնելու իրենց տածած
ատելաբանութեան իսկ ուրիշներու՝ պղտոր ջուրի մէջ ձուկ
որսալուն:
Եթէ մինչեւ այսօր ներելի եւ ինչ որ կերպ հանդուրժելի էր որոշ
բացթողումներ եւ սխալներ, մանաւանդ իշխանութեան գլուխ
նոր հասած անփորձ ղեկավարութեան մը կողմէ, այսօր այլեւս,
աններելի է գիտակցաբար թէ անգիտակցաբար սխալներ գործել,
որոնք լրջօրէն կը վտանգէն մեզի:
Եթէ, մինչեւ հիմա որոշ չափով հանդուրժելի էր եւ հասկնալի
նախկին ընդդիմադիրներուն իշխանութեան գլուխ յանկարծ
յայտնուելէ ետք, որոշ անհանդուրժողութիւն այն ինչին հանդէպ,
որ նախկինը կը յուշէ իրենց, սակայն այս մէկը ոչ մէկ բանով
կարելի է արդարացնել այսօր: Աւելին, այս բանը պէտք չէ
հիւանդագին իրավիճակի առաջնորդէ խնդրոյ առարկայ անձերը:
Մեզի համար անընդունելի է լսել, Հայ դատի մասին կարգ մը
ճահել պատգամաւորներու բարձրաձայն կամ սալոններու մէջ
կատարած յայտարարութիւնները, թէ իրենք կը յիշեն սակայն
պահանջատէր չեն: Այս եւ նման արտայայտութիւններ եթէ
անգիտակցաբար դուրս կու գան կարգ մը անձանց կողմէ, ապա
պէտք է ըսել, որ «Տէր ներէ՛ իրենց, քանզի իրենք չեն գիտեր
ինչ կ՛ընեն»: Սակայն եթէ գիտեն ինչ կ՛ընեն, այդ մէկը արդէն
չափազանց վտանգաւոր երեւոյթ է, որուն առաջքը պէտք է
առնել օր առաջ լուսարձակ բանալով նման պահուածքի, վրայ,
որ մեզի ո՛չ այնքան անմեղ բաներ կը յուշէ: Մեր ժողովուրդը,
իր նախնիները անժամանակ կորսնցուցած, տեղահանուած,
հող եւ սեփականութիւն կորսնցուցած եւ աշխարհով մէկ
սփռուած ժողովուրդ է: Մեզի համար հետաքրքրական չէ, թէ
ո’վ ինչպէս կը մտածէ, սակայն մէկ բան մեզի համար անզիջելի
է. Պահանջատիրութիւնը: Մենք պահանջատէր ենք. եւ վերջ:
Արցախը Հայ ժողովուրդի նորագոյն պատմութեան սխրանքներու եւ յաղթանակին խորհրդանիշն է: Մեր եղբայրները արիւն
թափած են այնտեղ: Մեր որդեկորոյս մայրերը լալով գիշերներ
Շար. Էջ 02
լուսցուցած:

Տունը Մնացէ՛ք Պահանջատէր Մնացէք
Կարգախօսով Լիբանանահայութիւնը Իւրայատուկ
Կերպով Նշեց Հայոց Ցեղասպանութեան 105ամեակը
Լիբանանահայ քաղաքական երեք կուսակցութիւններու կազմակերպութեամբ
լիբանանահայութիւնը
իւրայատուկ կերպով նշեց
Հայոց Ցեղասպանութեան
105ամեակը:
Արդարեւ, քորոնա ժահրին
պարտադրած նոր իրավիճակը իւրօրինակ մտայղացում կը պահանջէր ոգեկոչելու մեր բիւրաւոր նահատակներուն անժամանցելի յիշատակը: Այս առիթով եւ միայն պատասխանատուներու՝
ՀՀ վսեմաշուք դեսպանին, համայնքապետերու, հայ քաղաքական երեք
կուսակցութիւններուն Լիբանանի մարմիններուն պետերուն եւ Պուրճ
Համուտի քաղաքապետին ներկայութեամբ ջահավառութիւն տեղի ունեցաւ
Պուրճ Համուտի քաղաքապետարանին հրապարակին վրայ: Ապա ջահը
յատուկ ինքնաշարժով եւ Կիլիկիա ԹԻ ՎԻ-ի առցանց կենդանի սփռումով
շրջագայեցաւ Լիբանանի հայահոծ շրջաններն ու թաղերը, ուր Հայ եւ ո՛չ
միայն Հայ ժողովուրդի զաւակները իրենց պատշգամներուն վրայ մոմեր
վառած կը սպասէին իւրայատուկ թափորին:
Երեկոն աւարտեցաւ Անթիլիասի
մայրավանքին շրջափակին մէջ, ուր
հայ քաղաքական կուսակցութիւններուն երիտասարդական միաւորներու կազմակերպութեամբ, տեղի
ունեցաւ մոմավառութիւն եւ փակ
հսկում՝ պատշաճ գեղարուեստական
յայտագիրով մը, որուն մաս կազմեցին
ԹՄՄ Երիտասարդական Նուագախումբի կարգ
մը անդամներ:
Նշեալ հսկումը նոյնպէս սփռուեցաւ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առցանց
հեռատեսիլին կողմէ: Պիտի անդրադառնանք:

Հայոց Ցեղասպանութեան 105ամեակի ոգեկոչման նախաշեմին Լիբանանահայ «Ազդակ», «Զարթօնք»
եւ «Արարատ» թերթերու տնօրէնները հանդիպում ունեցան
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին հետ:

Զրոյցին Մանրամասնութիւնները կարդալ էջ 8 եւ 9

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 2693742 (345.6/1 միլիոն), մահացած են 181170 (24.1/1 միլիոն), բուժուած են 738440 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 688, մահացածներ` 22, բուժուած` 140
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1523 մահացածներ` 24, բուժուած` 659
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 58026 նոր վարակուածներ 4082 նոր մահացածներ
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Ապրիլ 24
Պատմութեան Մէջ Այսօր

ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

Այսօր ալ կը դիմենք Մեծ խմբագրապետին 79 տարիներ առաջ (24
Ապրիլ 1941) ՝ այսօր, գրած սիւնակին, զուգահեռ ստեղծելու համար
քորոնա ժահրին պատճառած աշխարհի այսօրուայ իրավիճակին
եւ այս գրութիւնը գրուած պահուն Երկրորդ Աշխարհամարտի
թէժ օրերուն միջեւ:
Պատմութիւնն է, որ կարծէք կը կրկնուի տարբեր երեսակով այսօր,
մինչ Մեծ մարդու յոյզերն ու պատգամը նոյնն է եւ անժամանցելի:
«Խմբ.»

Ա

նգամ մը եւս, Նահատակաց Տօնը կը
տօնենք վիշտէ եւ
կսկիծէ զատ՝ անձկութեան
եւ անապահովութեան մէջ:
Մինչդեռ վիշտը եւ կսկիծը,
կապուած քառորդ դար
մը առաջուան սեւ օրերու
յիշատակին, մերն են միայն,
անձկութիւնն ու անապահովութիւնը կը վերաբերին
գրեթէ ամբողջ աշխարհի
մարդոց, որոնց մէջ, հետեւաբար, մեզի եւս:
Որովհետեւ, որքան ալ հայութեան ամէնահոծ զանգուածները՝ որոնք Խ.
Հայաստան, Խ. Միութեան երկիրները եւ Սուրիա-Լիբանան կը գտնուին,
մինչեւ այսօր դուրս մնացին կրակի գօտիէն եւ հաւաքական մեծ կորուստները
խնայուեցան իրենց, բայց չենք կրնար թէ՛ իբրեւ մարդ եւ թէ՛ իբրեւ հայ, խոր
ցաւով ու սարսափով չտեսնել մահուան եւ աւերումի գործը որ կը կատարուի
մեր շուրջը ընդարձակ տարածութիւններու վրայ եւ կը սպառնայ ամէն օր
աւելի եւս տարածուելով հասնիլ իր ցարդ չհասած սահմանները:
Չենք կրնար, երբ այսօր կը պահենք սուգը մեր անցեալի մեծ Կորուստին,
չանդրադառնալ ուրիշներու օրըստօրէ մեծցող կորուստներուն, անոնց
վիշտին եւ կսկծանքին՝ որոնք կը շարունակուին: Եւ հաւասարապէս թէ՛
մեծ եւ թէ՛ փոքր ազգերուն, անո՛նց որոնցմէ պահանջատէր ենք եւ անո՛նց
(ինչպէս Յունաստանը) որոնց երախտապարտ ենք իրենց մեզի ընծայած
եղբայրական կարեկցութեան համար, կ’ուղղենք մեր յուզուած մտածումը,
մաղթելով որ շուտով դադրի մայրերու եւ կիներու արցունքը, որ աւելի
չբազմանայ որբերու թիւը ամէնուրեք եւ աշխարհ գտնէ իր հաստատուն եւ
արդար խաղաղութիւնը:
Անմիջապէս եւ այժմէական այս անդրադարձումին հետ, սակայն, այսօր,
Ապրիլ 24, մենք կը խորհինք մեր 1915-1922ի Նահատակներուն եւ աչքի
առջեւ բերելով միանգամայն անո՛նք – բաղդատաբար սակաւաթիւ – զոր կը
ճանչնայինք եւ անո՛նք – միլիոնաթիւ – որոնք մերն էին հոգիի կապով միայն,
մենք լռելեայն կը նորոգենք մեր սրտին մէջ՝ նա՛խ մեր հաւատարմութեան
ուխտը այն գաղափարին որուն մէջ զոհուեցան անոնք:
Այդ գաղափարը, մերկացուած իր աւելի կամ նուազ կարեւոր բոլոր
ածանցներէն, Ազգութեան գաղափարն էր, որուն անխտիր փաթթուած էին
անոնք եւ անո՛ր է – հետեւաբար - որ մենք ալ փարած մնալու երդումը պիտի
կրկնենք ամէն անգամ, այս վշտալից եւ հանդիսաւոր առիթով:
Ազգութեան գաղափարին կցուած Բացարձակ Ազատութեան, յետոյ Զօրութեան եւ Մեծութեան գաղափարները մենք պիտի չարծարծենք, մենք զանոնք
խնամով եւ սրբութեամբ պիտի պահենք այսօր մեր հոգիներուն խորը,
եւ անոնց փոխարէն եռանդով պիտի ոգեկոչենք մեր Թշուառութենէ եւ
Տգիտութենէ Ազատած հայրենի երկրին մէկ բաժնին՝ Խ. Հայաստանի ոչ թէ
գաղափարը միայն այլ իրականութիւնը, այսօր, Նահատակաց այս Տօնին օրը:
Այդ ոգեկոչումը պիտի ընենք նոյնքան մեծ երկիւղածութեամբ եւ նոյնպէս
նորոգելով մեր ուխտը՝ մեր Ազգութեան այս օրօրանին ու անդաստանին
հանդէպ անշեղ հաւատարմութեան:
Մեր Նահատակները պիտի սփոփուին եւ պիտի հանգչին՝ կարդալով այսօր
մեր սրտերուն մէջ, այս իրար ամէնէն լաւ լրացնող երկու մեծ ուխտերը:

Ապրիլ 24 կամ հին տոմարով՝ Ապրիլ 11,
Հայոց ցեղասպանութեան յիշատակումի օր,
առաջին անգամ նշուած Ապրիլ 11(24) 1919ին, Պոլսոյ մէջ, Հայ եկեղեցական բարձրագոյն
իշխանութեան կողմէ որպէս այդպիսին
պաշտօնապէս հաստատուած 1921-ին։
1919 թուականին՝ այն տարին երբ առաջին
անգամ նշուեցաւ Ապրիլ 24-ը որպէս Հայոց
ցեղասպանութեան յիշատակումի օր,
տակաւին կը գործէր հին տոմարը։ Երբ
գործածութեան մէջ դրուեցաւ նոր տոմարը,
13 օրերու յաւելումէն ետք Ապրիլ 11-ը վերահաշուարկուեցաւ եւ Ապրիլ 24-ը դարձաւ
Հայոց ցեղասպանութեան յիշատակումի՝ Մեծ
Եղեռնի զոհերու ոգեկոչման օր։
1919 թուականի Մարտ ամսուն Հայոց
ցեղասպանութիւնը վերապրած արեւմտաԼուսանկարը Հայոց
հայ խումբ մը մտաւորականներու նախա- ցեղասպանութեան զոհերու
ձեռնութեամբ Պոլսոյ մէջ ստեղծուեցաւ
առաջին յուշարձանին,
յատուկ յանձնախումբ մը, որուն գլխաւոր
հաստատուած
նպատակն էր ձեռնարկներ կազմակերպել
1919-ին, Պոլսոյ մէջ
Մեծ Եղեռնի զոհերու չորրորդ տարելիցին
(Թաքսիմ հրապարակ),
առիթով։
կազմաքանդուած՝ 1922-ին։
Շար. Էջ 15

Խմբագրական
Հայոց Ցեղասպանութեան 105ամեակի Շեմին
Սկիզբը Էջ 01
Արցախի ներկային կամ կարգավիճակին մասին ոեւէ արկածախնդրութիւն կամ զիջում, մեզի համար անընդունելի է:
Արցախը մեզի համար սրբութիւն է. եւ վերջ:
Մենք տասնեակ միլիոններ հաշուող ժողովուրդ չենք, իսկ
մեր պապենական հայրենիքէն ընդամէնը ածու մը մնացած է
մեզի այսօր: Հայ ժողովուրդի զաւակներուն ապագային հետ
կամ Հայաստանի Հանրապետութեան ներքին կայունութեան
թեթեւութեամբ մօտենալը աններելի է. եւ վերջ:
Ալաններու, բարբարոսներու, կայսրերու, բիւզանդիոնի, պարսիկներու, սելճուքներու, հուլաղուներու, համիտներու եւ
երիտթուրքերու հողմերուն դիմացած եւ մինչեւ օրս իր ուրոյն
ինքնութիւնը պահած մեր մշակոյթն ու ազգային արժէքները վեր
են ամէն տեսակի այսպէս կոչուած մարդկային իրաւունքներէ եւ
սխալ ըմբռնուած «եւրոպական ազատամտութենէ»: Ճահելական
ինքնահաստատման բարդոյթներով, 30 արծաթով ծախուած, թէ
սեռային շեղուածութեամբ, այս արժէքները խաթարել փորձող
մարդիկ, ի՛նչ հանգամանք ալ ունենան անոնք այսօր, հաշիւ
ունին տալիք հայ ժողովուրդին: Նման փորձերը ի սկզբանէ
ձախողութեան մատնուած են, որուն մասին լաւ պէտք է իմանան
մօտիկն ու հեռաւորը: Հաշուետուութեան պահը անշրջանցելի
է. եւ վերջ:
Վերջապէս մեր դարաւոր՝ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցուոյ դէմ շղթայազերծուած բացայայտ արշաւանքը
ու անոր խորհրդանիշը վարկաբեկելու փորձերը, ո՛չ միայն
երկնային նզովքին պիտի արժանանան, այլ անոնք շուտով հաշիւ
պիտի տան հայ ժողովուրդին, որ համբերատար է, սակայն ոչ
յաւիտենականօրէն համբերող: Վայ անոր, որ թեթեւի կ՛առնէ
իր ժողովուրդին դատաստանը. ան ուշ կամ կանուխ գալու է:
Նման արկածախնդիրներուն մենք լիաբերան կ՛ըսենք. Մենք
պահակներն ու դրօշակակիրներն ենք Ս. Էջմիածնին: Մայր
Աթոռը եւ անոր օծեալ գահակալը կարմիր գիծեր են. եւ ՎԵՐՋ:

«ՔՈՐՈՆԱ»Ի ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՇՏԱՊԻ
ԹԷԺ ԳԻԾՆ Է (HOTLINE) 03-188911
Խորհրդատուութեանց եւ ցուցմունքներու համար կարելի է նաեւ դիմել «Զարթօնք»ի թէժ գիծին՝ +961 81 306 447
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Նոր Աւիւնով Շարունակել Մեր
Պահանջատիրական Արշաւը
ԴՈԿՏ. ԿԱՐՊԻՍ ՏԷՐ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Մ

եր երիտասարդական շրջանի իրադարձութիւնները
կը կերպարանաւորեն մեր
կեանքի յետագայ ընթացքը: Անոնք
երբ կը պատահին նախանշեալ
շրջանին՝ կը թուին անկարեւոր
ըլլալ, որոշ պարագաներուն՝
մինչեւ իսկ սովորական: Անոնց
կարեւորութիւնը կը սկսինք գնահատել այն ատեն միայն, երբ որոշ
փորձառութեամբ կ՛օժտուինք:
Ամրան եղանակները, զորս
անցուցած եմ հօրենական մեծ
հօրս՝ Կարապետին հետ՝ Շթորա, Լիբանան եւ իմ մայրական մեծ հօր
Ստեփանին հետ՝ Պէյրութ, իմ կեանքիս վրայ դրոշմած են անմոռանալի
ազդեցութիւն: Մեր պատմական ծննդավայրերուն հայկական կեանքին
մասին մեծ հայրերուս ինծի փոխանցած պատմական տեղեկագրութիւնները
պայմանաւորեցին եւ կերպարանաւորեցին հայ համայնքին հանդէպ իմ
նուիրումս: Անոնք ինծի ցոյց տուին, թէ ինչպէ՛ս անոնց հաւատքը հանդէպ
Աստուծոյ, ծաւալած յարատեւ չարքաշ աշխատանքը, քաջարի ճիգերն
ու սխրագործութիւնները ամրապնդած են մեր ժողովուրդի իւրայատուկ
արմատները՝ պահպանելով մեր դարաւոր մշակոյթը ապագայ սերունդներուն
համար: Անոնք հոգիիս մէջ ամրապնդեցին սէրը հրիտակին, որուն համար
ընտանիքիս անդամները իրենց արիւնը թափեցին, որպէսզի ես կարենայի
վայելել անոնց յանձն առած զոհաբերութիւններուն պտուղը:
Իմ ծնողներս եւ ազգականներս իմ մէջս արմատացուցած են խոր յարգանքի
փոխանցում մը: Կրնայի փոխել անունս եւ այլազան ձեւերով զիս ներառել
ընդհանուր բնակչութեան մէջ: Իմ ծնողներս ինծի ջամբած են խոր
յարգանքի զգացում հանդէպ իմ ժողովուրդիս նուիրագործումներուն:
Հետեւաբար, ես պահպանած եմ հայկական հիասքանչ ժառանգութիւնս
եւ միշտ ջանադիր եղած եմ ցոյց տալու իմ զաւակներուս եւ ընդհանրապէս
հայ երիտասարդութեան, որ աւելի քան 3,000 տարիներու ընթացքին, մեր
նախահայրերը իրագործած են աւելի՝ քան ինչ որ ուրիշ ազգեր կրցած են
կատարել նոյն ժամանակաշրջանին՝ իրենց մասնակցութիւնը բերելով
աշխարհի քաղաքակրթութեան զարգացումին:
Ամբողջ կեանքիս տեւողութեան, լսած եմ ցնցիչ ու ոգեւորիչ պատմութիւններ
մեր մեծ ծնողներուն եւ անոնց բնակած չքնաղ երկրին մասին՝ Կիլիկիոյ եւ
պատմական Արեւմտահայաստանի տարածքին: Այդ պատմութիւններէն
իւրաքանչիւրը կը նկարագրէ ազգիս հայոց քաջութիւնն ու նուիրագործումը
կեանքի մէջ, անոնց անգնահատելի ճիգերը յաղթահարելու համար կեղծիքը,
անոնց անսակարկ նուիրումը քրիստոնէական հաւատքին եւ անոնց
զոհաբերական աշխատանքը պահպանելու համար մեր ժառանգութիւնը
ինծի, եղբայրներուս, քրոջս եւ իմ սերունդի հայրենակիցներուս համար
առհասարակ:
Ինծի փոխանցուած այս պատմութիւններէն տեղեկացայ, թէ ինչպէ՛ս իմ
հարազատներս իրենց տուներէն իրաւազրկուելով տարուեցան դուրսի
ցուրտին եւ ձմրան ինկան անպատսպար՝ ցորենի դաշտերը:
Քառասունհինգ հոգի իմ անմիջական ազգականներէս չկրցան դիմանալ այս
վայրագութեան. անոնց մէջն էր իմ հօրենական մեծ հօրս հայրը, Խարբերդի
Սբ. Աստուածածին եկեղեցւոյ նուիրեալ քաջարի հովիւը՝ արժանապատիւ
Տէր Եղիա Աւագ Քահանայ Տէր Եղիայեան: Թէեւ վերապրեցաւ իր հարսը,
իմ մեծ հօրաքոյրս՝ Վառվառը, մեզի պատմելու մեր պապենական հողերուն,
կատարուած բարբարոսութիւններուն եւ իր սեփական երեխայ դստեր
եղերական մահուան մասին:
Այս սրտաշարժ պատմութիւնները հոգիիս մէջ յառաջացուցին պահանջը՝
այցելելու մեր պատմական հողերը: Կ՛ուզէի սեփական աչքերով տեսնել, թէ իմ
մեծ հայրս, իր ծնողները եւ նախահայրերս ո՜ւր ապրեր են դարեր շարունակ:
Կ՛ուզէի տեսնել այն տունը ուր իմ մեծ հայրս ապրած էր մանկութենէն մինչեւ
երիտասարդութիւնը, տեսնել այն եկեղեցին, որուն ան ծառայած էր իբրեւ
իր քահանայ հօր օգնական՝ տարիներ շարունակ, քալել այն փողոցներէն
ուրկէ ան անցած էր:
Կ՛ուզէի գտնել իմ արմատներուս աւանդական ժառանգութիւնը - Արարատ
լեռը - անմիջականօրէն տեսնել այն հողը որուն վրայ իմ նախահայրերս
ստեղծած էին հարուստ մշակոյթ մը՝ որ իր կարգին դրականօրէն ազդած
է համամարդկային պատմութեան վրայ:
Մեծ գոհունակութեամբ բազմաթիւ անգամներ այցելած էի Հայաստան,
բայց տակաւին չէի տեսած Թուրքիոյ կողմէ գրաւուած մեր պատմական
հողերը: 1987-ին, բացառիկ առիթը ստեղծուեցաւ այցելելու պատմական
Արեւմտահայաստան եւ Կիլիկիա, որոնք այսօր կը գտնուին Թուրքիոյ
տարապարտ տիրապետութեան տակ:
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Խորքին մէջ այս այցելութիւնը ուխտագնացութիւն մըն էր: Վերջապէս՝
ականատես եղայ, թէ ուր ապրած էր իմ ընտանիքս: Իրենց ներկայացուցած
վիճակներով՝ լուսանկարեցի մեր կիսաքանդ եկեղեցիները, դպրոցաշէնքերն
ու այլ պատմական կոթողները: Պատմութեան հետ ժամադրութիւնովս,
ես վերագտայ իմ հոգեւոր տունս: Զարմանալի էր, որ դիտումներուս մէջ՝
շարունակ ուժեղ էին զգացական հակազդեցութիւնները: Թէեւ Պէյրութի մէջ
տարիներով ապրած էի աւերումի ու խռովայոյզ պայմաններու մէջ՝ Միացեալ
Նահանգներ հաստատուելէ առաջ, այսուհանդերձ, պատրաստուած չէի
իմ վրաս կրելու ազդեցութիւնը մեր պատմական հողերու աւերածութեան:
Յատկապէս զիս զարմանքի մատնած էին «արցունքներս»: Չէի խորհեր, որ
այդպէս՝ ուրախութեան, տխրութեան եւ ափսոսանքի արցունքներ պիտի
թափէի: Կու լային հաւասարապէս՝ մարմինս, սիրտս, հոգիս: Ես ինքզինքս
գտայ խորապէս միախառնուած: Իմ յուզապրումային միախառնումս՝ չափով
մը կը յիշեցնէր ինծի, որ ես ուխտաւոր մըն էի, կ՛այցելէի իմ նախահայրերուս
թողած հրիտակին:
Դէպի մեր պապենական հողերը կատարած առաջին ուխտագնացութիւնս
նոր թռիչք տուաւ իմ յոյզերուս եւ յոյսերուս, ներշնչելով զիս, որ Մաշտոց
Գոլէճի կազմակերպութեամբ առիթն ընծայեմ հայրենակիցներուս, որոնք կը
փափաքին ժամադրուիլ իրենց արմատներուն հետ, հոգեկան ու ֆիզիքական
աչքերով դառնալու ականատեսները մեր դարաւոր պատմութեան, ինչպէս
նաեւ մեր նահատակներուն եւ վերապրողներուն հերոսական կեանքին եւ
անոնց սխրագործութիւններուն:
Կատարած ուխտագնացութիւններուս մանրամասն նկարագրականը
մամուլի էջերէն, ինչպէս նաեւ հինգ գիրքերով լոյս ընծայուած են անգլերէն
եւ հայերէն լեզուներով եւ որոնք աւելի մօտէն ծանօթացուցած են մեր հերոս
ժողովուրդի դարաւոր պատմութիւնը, անոնց յանձն առած աներեւակայելի
զոհողութիւնները, մեր կրած անգնահատելի կորուստները, ինչպէս նաեւ
մոխիրներէն յարութիւն առած մեր ժողովուրդին ներկան ու փայլուն
ապագան:
+++
Ոմանք հարց կու տան ըսելով թէ ինչո՞ւ պէտք է կառչինք մեր տխուր անցեալին,
պատմութիւն մը, որ մեր ժողովուրդը կ՛առաջնորդէ խոր վիշտի եւ որ լի է
սահմռկեցուցիչ տեսարաններով, անսուաղութիւնով, բռնաբարութիւններով,
աւարառութիւնով, կտտանքով, սարսափով, տեղահանութիւնով, ջարդերով
ու Ցեղասպանութիւնով: Արդեօք իմաստութիւնը չի՞ պահանջեր, որ
մոռացութեան մատնենք անցեալն ու մեր յիշողութենէն դուրս վանենք մեզ
կեղեքող փուշերը:
Մահը եղերական բնոյթ ունի, սակայն մահէն ետք եթէ մեզի ըսուի, թէ մենք
բնաւ չենք ապրած, այդ արդէն նախատական ու հայհոյական բնոյթ կը կրէ:
Մեր մեծ հայրերն ու մեծ մայրերը ապրեցան ու նահատակուեցան ու անոնց
ողբերգական մահով այսօր կը շարունակեն ապրիլ: Անոնց արտասանած
վերջին բառն էր՝ ՅԻՇԵՑԷՔ: Կիկերոն ըսած է. «Անգիտանալ այն ինչ որ
պատահեցաւ քու ծնունդէդ առաջ, կը նշանակէ շարունակաբար մնալ
երեխայ: Մեր երեխաները արժանի չեն մանկականացուելու:
Յիշողութիւնը անոնց յաւերժական իմաստութիւնն է: Անոնք պէտք է
պատրաստ ըլլան ապրելու իսկական աշխարհին մէջ: Մեր նահատակները
դարձան ականատեսներն աշխարհը խլացնող լռութեան, աշխարհ մը, որ
իր աչքերն ու ականջները փակեց անօգնական ժողովուրդի մը ճիչերուն
առջեւ: Լռութիւնը աստիճանական օրհասականն է խղճահարութեան, իսկ
ուրացումը՝ անձնասպանական արարքի: Եթէ անցեալը մոռնանք՝ զոհած
կ՛ըլլանք մեր ապագան: Ցեղասպանութեան ուրացումն ու ճշմարտութիւններու հերքումը ոչ միայն ներկայի պակուցիչ վտանգն է, այլ նաեւ՝
ապագայի: Մեր ժողովուրդի թշնամիները ջանացած են, կ՛աշխատին
ու պիտի փորձեն պառակտել մեզ: Մեր պատմութեան ընթացքին մեր
երազներուն եղեռնագործները հետապնդած են բաժանում ստեղծելու այս
քանդիչ ստորին առաքելութիւնը:
Այսօր, կոչ կ՛ուղղենք քաղաքակիրթ աշխարհին, հարց տալով թէ արդեօք
ունի՞ն լայն սիրտեր զգալու ու բաժնելու մեր խոր վիշտը: Արդեօք անոնց
արցունքի կաթիլները չորցա՞ծ են, որ արդարութեան սիրոյն կաթիլ մ՛իսկ
չեն կրնար հեղուլ: Արդեօք անոնց գութն այնքան սահմանափա՞կ է, որ
անկարող են իրենց ձեռքերը երկարելու մեզի: Մեր անցեալը անվերաշրջելի
է: Մեր նահատակները մեկնած են այս աշխարհէն ու դատապարտուած՝
լռութեան: Բայց մենք որպէս անոնց հպարտ ժառանգորդները, այսօր
կ՛ապրինք. ունինք աչքեր տեսնելու, ոտքեր՝ քալելու, ականջներ՝ լսելու
եւ լեզու արտայայտուելու: Այսօր, որեւէ ժամանակէ աւելի մենք կարիքն
ունինք հերոսներու. հերոսներ, որոնք ոչ միայն կը պատկանին մեր
ժողովուրդին, այլ նաեւ քաղաքակիրթ ազգե-րու, եւ որոնք պարկեշտութեամբ, համարձակութեամբ, խիզախութեամբ իրրենց սիր-տերը միացնելով
մեր սիրտե-րուն՝ պիտի պայքարին յանուն ճշմարտութեան եւ արդարութեան:
***
Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման 105-րդ ամեակը մեզ անգամ մը եւս կը
մղէ խորհրդածութեան, քննարկումի, վերանորոգ նուիրումի եւ մեր Դատը
շարունակելու ռազմավարական նոր միջոցներու գործադրութեամբ: Այս
առիթով, հետեւեալ խորհրդածութիւններն ու առաջարկները կը յանձնեմ
մեր ժողովուրդի սեփականութեան, այն յոյսով ու մաղթանքով, որ անոնք
կը ստեղծեն առիթ մը նոր աւիւնով շարունակելու մեր պահանջատիրական
արշաւը:
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Նոր Աւիւնով Շարունակել Մեր
Պահանջատիրական Արշաւը
Սկիզբը Էջ 03
1. Մեր աւանդական կուսակցութիւններն ու քաղաքական
կազմակերպութիւնները անգնահատելի
աշխատանք ծաւալած են
Հայ Դատը միջազգային
մակարդակով մօտէն ծանօթացնելու առաքելութեան մէջ:
Սոյն անյեղլի առաքելութիւնը
վստահօրէն դրական ազդեցութիւն ունեցած է հանրային
դրական կարծիք ստեղծելով ու
դաշնակիցներ ապահովելով ի
նպաստ Հայ Դատին: Որպէս նահատակ սերունդի ժառանգորդներ, մեզմէ
կ՛ակնկալուի աջակից հանդիսանալ ծաւալուող բոլոր աշխատանքներուն:
Ու վերջին հինգ-վեց տասնամեակներու ընթացքին կատարուած աշխատանքներուն հաշուետուութիւնը եթէ կատարուի՝ այդ պարագային է, որ
կրնանք քննարկել ու վերլուծել ցարդ գործադրութեան դրուած ջանքերուն
արդիւնքն ու ի պահանջեալ հարկին զանոնք վերատեսութեան ենթարկելու՝
ռազմավարական նոր ու մասնագիտական մօտեցումով շարունակելու մեր
սրբազան առաքելութիւնը:
2. Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանաչումէն շատ աւելի կարիքն ունի
պահանջատիրութեան եւ հատուցումի ի նպաստ կատարուող աշխատանքներու: Պատմական իրականութիւններ կարիքը չունին ճանաչումի,
անոնք փաստուած դէպքեր են, եւ որոնք արդէն օրինականօրէն միջազգային
ճանաչումի արժանացած են:
Հայրենի եւ սփիւռքահայ եւ միջազգային վարկ վայելող պատմաբաններու,
քաղաքագէտներու եւ իրաւաբաններու մասնագիտական մասնակցութեամբ
մենք պէտք է պատրաստենք մեր Պահանջատիրութեան Թղթածրարը
ներկայանալու արար աշխարհի, որպէս մէկ ժողովուրդ, մէկ արդար ու
անժամանցելի դատով եւ պահանջատիրական աննկուն ոգիով: Սոյն
թղթածրարին տուեալները արդէն գոյութիւն ունին ու զանոնք համադրելով
եւ ամբողջական դարձնելով ներկայանալու ենք միջազգային մարմիններու
առջեւ պահանջելով մեր իրաւունքները: Մեր թղթածրարը պատմական եւ
օրինական տուեալներով մանրամասնելու է մեր իրաւունքներն ու պահանջը,
ինչպէս նաեւ մեր ապագայ ազգային ծրագիրը, երբ մեր անյետաձգելի Դատը
գտնէ իր արդար լուծումը:
3. Նահատակ սերունդին անմիջական ժառանգորդ սերունդը պատմութեան առջեւ պէտք է ըլլայ յանձնառու՝ ստանձնելով Հայոց Ցեղասպանութեան արդար Դատի լուծումի պատասխանատւութիւնը: Մենք չենք կրնար
սպասել Ցեղասպանութեան ամեակներու, ակնկալելով «հրաշքներ»:
Թրքական ռազմավարութիւնը հետզհետէ սկսած է աւելի յստականալ
դիմելով ժամավաճառութեան, որպէսզի երբ Հայաստանն ու Թուրքիան մաս
կազմեն Եւրոպական Միութեան՝ այդ պարագային իրենց համար արդէն
լուծուած կ՛ըլլայ Հայկական Հարցը: Այս ռազմավարութիւնը անընդունելի
է ու վճռականօրէն պէտք է զայն մատնել ձախողութեան:
4. Հինգ տասնամեակներու ընթացքին տեղի ունեցած քաղաքական
զարգացումները եկան յանգելու այն եզրակացութեան, որ մեր ժողովուրդը
պէտք է յենի իր սեփական ուժերուն վրայ, ստեղծելով ազգային միահամուռ համագործակցութիւն՝ յստակ ծրագրով եւ հետեւողական ջանքերով
հետապնդելու մեր գերագոյն նպատակները: Միացեալ Նահանգներու եւ այլ
երկիրներու մէջ գնահատելի թիւով պետական ներկայացուցիչներ թիկունք
կանգնած են մեր ժողովուրդի արդար Դատին, սակայն բոլորս ալ իրազեկ
ենք այն ճշմարտութեան, թէ երկիրներու ազգային շահերը գերակայ են
մեր արդար իրաւունքներէն ու անոնք շատ լաւ գիտեն, թէ իրենց թիկունք
կանգնելու քաղաքական սահմանը մինչեւ ուր կրնայ երկարիլ: Այսօր մենք
կարիքն ունինք ազգային համագործակցութեան, ապահովելով նաեւ
նեցուկը կայուն դաշնակիցներու, որոնց համար սկզբունքային արժէքները
գերակայ են տարբեր շահերէ:
5. Ամէն տարի Ապրիլ 24-ի օրը Միացեալ Նահանգներու նախագահը,
ինչպէս նաեւ քաղաքական ականաւոր դէմքեր, հռչակագրերով եւ յայտարարութիւններով իրենց զօրակցութիւնը կը յայտնեն հայ ժողովուրդին,
ընդգծելով 1915-ի եղեռնագործութեան աննախընթաց ահաւորութիւնը
Միացեալ Նահանգներու նախագահները բուռն ու խիստ բովանդակութիւն
կրող հռչակագրերով շարունակաբար դատապարտած են մեր ժողովուրդին
դէմ գործադրուած »Եղեռնը«, »Ջարդը«, »Սպանդը« եւ արհաւարլից
դէպքերը: Սոյն հռչակագրերուն բովանդակութիւնը պէտք է զայրոյթ
յառաջացնէ թրքական կառավարութեան մօտ, սակայն երբ մենք մեր
զայրոյթը կ՛արտայայտենք խծբծելով այդ հռչակագրերու հեղինակները,
որոնք կը թերանան »Ցեղասպանութիւն« յորջորջելու պատմականօրէն
փաստուած իրականութիւնը՝ առիթը կ՛ընծայենք թշնամիին հոգեբանական
արշաւ ծաւալելու մեր ժողովուրդին դէմ: Հարիւր հազարաւոր նամակներով
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մենք մեր գնահատանքը յայտնելու ենք մեր արդար Դատին սատարող
հռչակագրերու հեղինակներուն՝ մեր նամակներուն մէջ շեշտելով Հայոց
Ցեղասպանութիւնը վերահաստատող անոնց դիրքորոշումը, նոյնիսկ
եթէ Ցեղասպանութիւն բառը անոնց կողմէ անտեսուած է քաղաքական
պատճառներով: Այս դիրքորոշումը վստահօրէն ձախողութեան պիտի
մատնէ թրքական ռազմավարութիւնը:
6. Անհրաժեշտ է, որ տնտեսապէս եւ հաւաքականօրէն մաս կազմենք
ամերիկեան եւ միջազգային կազմակերպութիւններու՝ կապ հաստատելով
հանրային կարծիքը կոփող ղեկավարներու հետ ի նպաստ մեր ժողովուրդի
արդար իրաւունքներուն: Ինչպէս նաեւ ներկայ գտնուիլ տարբեր համայնքներու կողմէ կազմակերպուած ձեռնարկներու ու մեր գործօն մասնակցութեամբ երաշխաւորելու անոնց համագործակցութիւնն ի նպաստ մեր Հայ
Դատին:
7. Պատրաստել հայ երիտասարդ-երիտասարդուհիներ ստանձնելու
համայնքային պատասխանատու պաշտօններ եւ իրենց երիտասարդական
խանդով, համալսարանական ուսումով եւ դիւանագիտական ճկունութիւնով
ստեղծելու հաստատուն կամուրջներ բազմամշակութային մակարդակով:
Քաղաքական գիտութեան, դիւանագիտութեան, լրագրութեան, մանկավարժութեան եւ այլ մասնագիտութիւններէ ներս պէտք է հաստատենք
կրթանպաստի հիմնադրամներ օգտակար հանդիսանալու մեր երիտասարդներուն, ինչպէս նաեւ ամերիկեան բազմաթիւ համալսարաններու
մէջ պաշտօնավարող մեր բազմահարիւր դասախօսներուն անհատական
տաղանդները պէտք է վերածենք հաւաքական ուժի ի նպաստ մեր Դատին:
8. Մեր դարաւոր պատմութեան ընթացքին կատարած ենք հսկայ նուաճումներ, նպաստելով համաշխարհային քաղաքակրթութեան: Մշակութային,
կրթական, տնտեսական, քաղաքական ու այլ մարզերէ ներս մեր
ժողովուրդը արձանագրած է ցայտուն վերելք: Հայոց Ցեղասպանութեան
սահմռկեցուցիչ էջերը մեր պատմութեան պէտք է շարունակաբար
շաղկապենք մեր ժողովուրդին կատարած սխրագործութիւններուն՝
ազգային պարծանքի ոգին արմատացնելով մեր նոր սերունդին մէջ:
Այսօր, բազմաթիւ գաղութներու մէջ մեծ ուրախութեամբ ականատես
կ՛ըլլանք հայ երիտասարդ-երիտասարդուհիներու կողմէ ծաւալուած հսկայ
աշխատանքներուն ի նպաստ մեր Դատին: Որպէս յանձնառու ջահակիրներ,
անոնք ապագայի մեր յոյսն ու երաշխիքն են եւ արժանի մեր գնահատանքին,
քաջալերութեան ու թիկունքին:
9. Մեր կատարած ուխտագնացութիւններու ընթացքին, շարունակաբար հանդիպած ենք թուրք մտաւորականներու, համալսարանական
երիտասարդ-երիտասարդուհիներու, դպրոցական աշակերտներու, ինչպէս
նաեւ պարզ քաղաքացիներու, որոնց հետ մեր ունեցած զրոյցները եղած
են չափազանց օգտաշատ: Զարկ պէտք է տանք հանրային դիւանագիտական աշխատանքներու, ժողովրդական մակարդակով զարգացնելու մեր
հետապնդած նպատակները:
Հրանդ Տինքի յուղարկաւորութեան ընթացքին հազարաւոր թուրքեր
հրապարակ իջան իրենց զօրակցութիւնը յայտնելու մեր ժողովուրդին:
Արեւմտեան Հայաստանի Կիլիկիոյ եւ Կապադովկիոյ բազմաթիւ քաղաքներու եւ գիւղերու մէջ հանդիպած ենք թուրքերու, որոնք իրազեկ են պատմական ճշմարտութիւններու: Պէտք չէ անտեսել այս կարեւոր ուժը ու հանրային
դիւանագիտական միջոցներով ազդելու ենք հանրային կարծիքին վրայ:
Վերջին երեք տասնամեակներուն, գնահատելի թիւով թուրք պատմաբաններ, ականաւոր դասախօսներ ու համալսարանական երիտասարդներ
համարձակօրէն արտայայտուելով ու նաեւ դիրքեր հեղինակելով կը
պաշտպանեն մեր արդար Դատը: Բողոքի այս հսկայ ալիքը վստահօրէն
պիտի ալեկոծէ Թուրքիոյ կառավարութիւնը ժողովրդականացնելով արդար
բողոքի այս անընկճելի ձայնը:
10. Զօրաշարժի պէտք է ենթարկենք մեր բոլոր ուժերը՝ մասնագիտական
մակարդակով մշակելու եւ անմիջական գործադրութեան դնելու մեր արդար
իրաւունքներուն վերատիրանալու յստակ ծրագիր մը: Մեր 1.5 միլիոն
նահատակներու ուսերուն վրայ այսօր մենք կարիքն ունինք բարձրացած
տեսնելու 1.5 միլիոն կտրիճ երիտասարդ-երիտասարդուհիներ, որոնց համար
մեր արդար Դատին անմիջական լուծումը ազգային կոչում եւ սրբազան
առաքելութիւն է: Մեր նոր սերունդը այսօր պատրաստ է ստանձնելու
այս անյետաձգելի պատասխանատուութիւնը: Անոնք կը սպասեն մեր
մարտակոչին:
Երբ մեր ինքնաշարժը կը վարենք, կեդրոնական հայելիէն յաճախակիօրէն
ետեւ կը դիտենք ապահովելու համար մեր գնացքը: Մեր պատմութիւնը մեր
ինքնաշարժի հայելին է, որ կ՛ապահովէ մեր ներկան ու ապագան:
Այսօր որեւէ ժամանակէ աւելի, մենք անյետաձգելի հրամայականի առջեւ կը
գտնուինք ազգային համագործակցութիւն ստեղծելու, որպէսզի ապահովենք
մեր յաղթանակը: Մեր ազգային դաշտին մէջ գնդակը օդը բարձրացնելով
չենք կրնար դարպասէն ներս կէտեր արձանագրել, այլ դաշտին վրայ
իւրաքանչիւր մարզիկ պէտք է ստանձնէ իրեն յանձնուած կարեւոր դերին
պատասխանատուութիւնը ու միայն այն ատեն է, որ կրնանք արձանագրել
շռնդալից յաղթանակներ: Մեր ազգային նաւակը միասնաբար թիավարելու
համար, կարիքն ունինք յստակ ուղղութեան, ապահով մեր նաւահանգիստը
հասնելու խնամուած ծրագրով, յանձնառու մարդուժով եւ հաւաքական
աշխատանքով:
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Իմ Մեծ Մայրս Ալ...
ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Մ

անուկ ժամանակուայ իմ լսած օրօրոցայիններս Հայոց Ցեղասպանութեան մասին յուզիչ եւ սրտաճմլիկ պատմութիւնները եղած են:
Պատմողը մեծ մայրս՝ Վարդուհի Մարգարեանն էր...
Վարդուհին՝ հայոց սարսափելի ջարդէն մազապուրծ Հալէպ ապաստանած,
ապա 1947-ին Հայաստան ներգաղթած մեծ մայրս, այնքան տպաւորիչ,
այնքան յուզիչ կը պատմէր որ ես՝ 5-6 տարեկան պզտիկ մը, իր ձայնի
ազդեցութեան տակ իրական սարսափ-շարժապատկերի պէս, կ’երեւակայէի
ու, կարծէք, այդ բոլոր վայրագ տեսարաններու ականատեսը կ’ըլլայի:Օր
մըն ալ, հերթական պատմութիւններէն մէկն էր. այդ օրը մեծ մայրս կը
պատմէր, թէ ինչպէս Եփրատ գետին մէջ բազմաթիւ պարկեր տեսնելով,
կարծած են որ սնունդ, հագուստ կամ այլ պիտանի բաներ պիտի գտնեն այդ
պարկերուն մէջ: Ատոնցմէ քանի մը հատը որսալով ափ դուրս բերած են եւ...
սարսափէն քարացած... հայերու մորթուած մարմիններ գտած են ատոնց
մէջ: Ես՝ տարուելով այդ ահասարսուռ տեսարանով, երեւակայելով հայերու
կրած տանջանքները, սկսայ մտածել. «Որքան գէշ է. երբ մարդը կը մեռնի,
չարերը կրնան ամէն բան ընել անոր մարմինին հետ՝ կտորներու բաժնել,
միսը ոսկորէն զատել եւ այլն... Ուրեմն, նոյնը կրնային ընել իմ սիրելի խեղճ
հօրս անշունչ մարմինին հետ.... Օ՜, շատ տխուր է...»(այսօրուան պէս կը
յիշեմ այդ բոլորը): Եւ սկսայ բարձրաձայն լալ՝ մինչ մեծ մայրս աւարտած էր
իր պատմութիւնը: Ան հարցուց՝ ինչո՞ւ կու լամ, իսկ ես պատասխանեցի.«Չեմ
ուզեր մեռնիլ, չէի ուզեր հայրս եւ մնացեալ հայերը մեռնէին...»: (Բնական է,
ուրիշ ինչ բացատրութիւն կարելի էր սպասել այդ տարիքի պզտիկէն):
Ընդհանրապէս, ես աւելի լաւ ու պայծառ կը յիշեմ մանկութեանս դէպքերը,
քան՝ աւելի հասուն տարիքիս պատահածները:
Մեծ մայրս՝ իմ անչափ սիրելի, հոգեհարազատ եւ սրտամօտ մեծ մայրս
ու ընկերուհիս, մանաւանդ՝ ընթերցանութեան ընկերուհիս: Մինչ դպրոց
յաճախելս, յաճախ կէսօրները ինք ինծի համար գիրք կը կարդար: Իսկ արդէն
դպրոցական տարիքիս, մինչեւ դպրոցէն վերադարձս, ան միայնակ՝ իր
հռչակաւոր, անփոխարինելի լուսամուտին (իրական ԼՈՒՍԱՄՈՒՏ էր՝ ամբողջ
օրուան ընթացքին արեւի ճառագայթներով լուսաւորուած) առջեւ նստած,
արդէն բազմաթիւ էջեր կարդացած եւ յոգնած կ’ըլլար: Տուն հասնելուս պէս կը
յորդորէր զիս արագ լուացուիլ, հագուստներս փոխել, ճաշել (յաճախ ալ միասին
կը ճաշէինք) եւ աճապարել իր քովը, շարունակելու համար ընթերցանութիւնը:
Արտակարգ ընթերցասէր, գրագէտ եւ զարգացած կին մըն էր: Հայ եւ
օտար դասական շատ գրողներու ստեղծագործութիւններուն (դպրոցական
ծրագիրէն առաջ) իր հետ եւ իր համար կարդալով ծանօթացած եմ: Իր
նախասիրած գրողներն էին՝ Գրիգոր Զօհրապ, Զապէլ Եսայեան, Աւետիք
Իսահակեան, Յովհաննէս Թումանեան, Պետրոս Դուրեան եւ Ճորճ Կորտըն
Պայրըն (Թումանեանի թարգմանութեամբ անոր բանաստեղծութիւնները):
Երեք քոյրերէն ես էի իր բաժինը ընդհանրապէս: Ահ ու սարսափի միջով
անցած, հրէշաւոր դէպքերու ականատես կինը, բնականաբար՝ միայնակ
ապրելով, յաճախ գիշերները վախի զգացումը կ’ունենար, անտրամադիր
կ’ըլլար: Մեր տուները քով-քովի էին, կռնակ-կռնակի տուած, մէկ պատով
բաժնուած իրարմէ՝ զատ-զատ մուտքերով: Մեծ մայրս յաճախ գիշերը կու գար
եւ մօրս կ’ըսէր. «Բաժինս տուր՝ քովս թող քնանայ»: Ու ամբողջ գիշեր զիս
գիրկին մէջ ամուր սեղմած կը քնանար: Իսկ ես իր կրկնակզակին (բոխախ)
հետ խաղալով կը քնանայի:
Օր մը այնպէս պատահեցաւ որ մեծ մայրս ինձմէ շուտ քնացաւ. ես՝ կամացուկ
մը իր տաքուկ գիրկէն դուրս սահելով, դարձայ դէպի պատը եւ քարացայ...
ապա սկսայ լալ: Մեծ մայրս արթննալով հարցուց, թէ ինչ պատահեր է, իսկ ես.
«Չեմ ուզեր հոս քնանալ, քու տունդ կինօ կայ»: Ուրեմն, այդ գիշեր լիալուսին
եղած է եւ զօրաւոր հով, որուն հետեւանքով մեր բակին մէջ՝ ճիշդ մեծ մօրս
պատուհանին դիմացը գտնուող հսկայ, գեղեցիկ թթենիի ճիւղերու խաղը
արտացոլուած է պատին վրայ, որ «մէկ մատ չոճուխ»ին վրայ սարսափազդու
«կինօ»յի տպաւորութիւնը ձգած է:
Երբ զիս հետը իր բարեկամուհիներէն մէկուն տունը կը տանէր, մինչեւ տեղ
հասնիլը կը սկսէր խրատական, դաստիարակչական «դասապահը». «Եթէ
բան մը հրամցնեն, սկիզբը քանի մը անգամ «չեմ ուզեր, մենք ալ ունինք»
կ’ըսես, վերջը կ’առնես՝ մէկ հատ միայն: Եթէ նորէն հրամցնեն՝ կը մերժես»:
Իսկ ես՝ մտովի կը նեղուէի. «Հապա եթէ այդքան մերժելէս ետք, նորէն
չհրամցնե՞ն» (ինչ-որ իրապէս երբեմն կը պատահէր), սակայն հլու-հնազանդ
կ’ենթարկուէի իր կանոններուն:
* * *
Ինչ որ կը յիշեմ իր սկզբնական անձնական կեանքին մասին՝ մանկութեանս,
ապա պատանեկութեանս տարիներուն մեծ մօրս պատմածներն են: Մեծ
մայրս՝ Վարդուհին, կամ՝ սիրելի Վարդուհի մայրիկը, ինչպէս մեր բոլոր
դրացիները կ’անուանէին զինք, տանջուած ու ամբողջ կեանքը տառապած
մեծ մայրս կը ծնի Կիւրին, Արեւմտեան Հայաստան, բարեկեցիկ ընտանիքի մը
մէջ: Ծնողքը 12 տարեկանին զինք կ’ամուսնացնեն: Հարսը փեսայէն տարիքով
բաւական պզտիկ ըլլալով, բնականաբար նաեւ հասակով կարճ էր անկէ,
հետեւաբար պսակի ժամանակ պզտիկ աթոռակ մը կը դնեն իր ոտքերուն
տակ: Հարսանեկան խնճոյքի թէժ պահուն՝ ժամը 9-ի մօտերը, հարսին
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քունը կու գայ. անոր կը տանին սկեսրոջը ննջարանը քնանալու, իսկ քովի
սենեակը հարսանքաւորները կը շարունակեն իրենց ուրախութիւնը: Երկու
տարի իբրեւ դուստր կ’ապրի մեծ մայրս նոր ընտանիքին հետ՝ շարունակելով
նաեւ ուսումը դպրոցէն ներս, եւ միայն հասուննալէ՝ օրիորդ դառնալէ ետք
կ’ամուսնանան նորապսակները:
Մեծ մայրս երբեք չըսաւ իր առաջին ամուսնոյն անունը (ի ցաւ սրտիս).
միայն «ամուսինս,...ամուսինս» ըսելով,կը պատմէր որ ան գեղեցկադէմ,
յաղթանդամ, հսկայ, ֆէտայի էր եւ միշտ լեռները կը բարձրանար ընկերներուն
հետ: Համատեղ ամուսնական կեանքի ընթացքին անոնք կը բախտաւորուին
երկու մանչ եւ մէկ դուստր զաւակներ ունենալով:
Օր մըն ալ ամուսինը տուն կու գայ՝ արագ-արագ որոշ բաներ կ’առնէ եւ կնոջը
կ’ըսէ որ զգոյշ ըլլայ, տունէն շատ դուրս չելլէ եւ՝ առաւել եւս պզտիկները
(մանչերը միշտ իրենց բակը կը խաղային, իսկ դուստրը տակաւին գիրկի
երախայ էր) չձգէ դուրսը խաղալու երթան, որովհետեւ թուրքը ծրագրած է
կոտորել հայերը: Եւ ինք դարձեալ լեռները կը բարձրանայ.... այդ անգամ՝
յաւիտեան...
Որոշ ժամանակ անց Վարդուհին իր սիրելի ամուսնոյն մահուան գոյժը կը
ստանայ անոր ընկերներէն մէկուն միջոցով, իսկ ատկէ քանի մը օր վերջ
իրենց դրացի թրքուհին, որ բարեկամացած էր մեծ մօրս ընտանիքին
հետ, կու գայ եւ կ’ըսէ որ մեծ մայրս տունէն միայն դրամներն ու ոսկեղէնը
արագօրէն առնէ ու իր տունը փոխադրուի զաւակներուն հետ: Այդպէս քանի
մը օր՝ ցերեկները թոնիրին մէջ պահուըտելով, գիշերուան ուշ ժամերուն
միայն տունին մէջ մնալով, կ’ապրի դրացիին քով: Բայց շուտով կը լսեն որ
կատաղի թուրք զինուորները կը ստուգեն նաեւ թուրք ժողովուրդին տուները
եւ ան, որ հայուն ապաստան տուած է իր երդիկին տակ, դաժանաբար պիտի
պատժուի: Ուստի գիշեր մը, մեծ մայրս առնելով զաւակները, նախ կ’երթայ
իր ծնողներուն տուն, ուր ողջ կը գտնէ միայն իր պզտիկ քոյրը (ցաւօք անունը
չեմ յիշեր), որմէ կ’իմանայ որ հայրն ու մայրը գազանաբար սպաննուած են,
իսկ քոյրը՝ պահուըտելով, հրաշքով ողջ մնացած է:
Ուրեմն մեծ մայրս, անոր ալ հետը առնելով, լուսաբացէն շա՜տ առաջ
ճամբայ կ’ելլէ՝ դէպի լեռները: Սակայն, դժբախտաբար, լոյսը բացուելուն պէս
անոնք կ’իյնան ոճրագործներուն ճանկը եւ կը միացուին տարագիրներու
կարաւանին:
Դէպի Տէր Զօր երկա՜ր, չվերջացող եւ անմարդկային խոշտանգումներով լեցուն
ճանապարհին, կարգով կը մեռնին մեծ մօրս երեք զաւակները: Բռնկուած
վարակիչ համաճարակի ժամանակ, երբ կարաւանը կ’անցնի սխտորի դաշտի
մը քովէն, մեծ մայրս իր մօտ մնացած վերջին ոսկեայ զարդը զինուորի մը
տալով, կը յաջողի որոշ քանակութեամբ սխտոր հաւաքել, ապա իր հագուստի
քղանցքէն դերձան քաշելով՝ սխտորներով երկու շարան կը կազմէ ու կը
կախէ քրոջը եւ իր վիզը, այդպիսով ազատուելով վարակէն: Մահասփիւռ
ճանապարհին տարբեր բոյսեր, խոտեր, սատկած կենդանիներու (ձի, էշ եւ
այլն) միսեր ուտելով, երբեմն օրերով անօթի ու ծարաւ մնալով, կիսաողջ եւ
միայն «կաշի-ոսկոր» վիճակով Տէր Զօր հասնողներու խումբին մէջ կ’ըլլան
նաեւ այս երկու քոյրերը: Սակայն, արիւնարբու թուրքը որոշած էր տարբեր
ձեւերով ոչնչացնել նաեւ հոն հասած հայերը: Հոն, սուրիացի բարձրաստիճան
եւ հարուստ սպայ մը կը տեսնէ երկու գեղեցկուհի քոյրերը, կը խօսի հետերնին,
կը հարցաքննէ եւ կ’առաջարկէ իր օգնութիւնը՝ խոշոր գումարով մը ազատելու
զիրենք, բայց պայմանով որ պզտիկ քոյրը համաձայնի ամուսնանալ իր հետ:
Անմարդկային տանջանքներ կրած եւ անխուսափելի մահը իրենց աչքին
առջեւ ունեցող քոյրերը, քիչ մը ծանրութեթեւ ընելէ ետք, կը համաձայնին:
Ահա այսպէս մահէն հրաշքով կ’ազատին երկու քոյրեր: Պզտիկ քոյրը
կ’ամուսնանայ սուրիացի սպային հետ եւ կրօնափոխ կ’ըլլայ, իսկ մեծ մայրս
կը սկսի ինքնահաստատումի՝ երկրորդ կեանքի ուղին փնտռել: Երկար
ժամանակ մը վերջ, երկրորդ անգամ կ’ամուսնանայ Մեծ Եղեռնէն նոյնպէս
մազապուրծ սեբաստացի Առաքել Մարգարեանին հետ, որ անձնական
ջրաղաց մը կ’ունենայ: Վարդուհին կրկին երեք զաւակ լոյս աշխարհ կը
բերէ, դարձեալ երկու մանչ՝ Նազար, Յարութիւն եւ աղջիկ մը՝ Ազատուհի:
Առջինեկ որդին՝ Նազարը հայրս կ’ըլլայ: Որոշ ժամանակ վերջ, մեծ հայրս
(յայտնի չէ ինչ պատճառներով) կը յորդորէ մեծ մօրս զաւակներն առնել եւ
Հալէպ հաստատուիլ, խոստանալով վերջը միանալ ընտանիքին: (Ինք չէ
կրցած ընտանիքին հետ մեկնիլ, քանի որ՝ լաւ ջաղացպան ըլլալուն համար,
թուրքերը ըսած են, թէ շատ պէտք ունին իրեն):
Հալէպի մէջ մեծ մայրս կը սկսի աշխատիլ հռչակաւոր բժիշկ Ալթունեանի
հիւանդանոցէն ներս եւ դժուարաւ միայնակ կը պահէ զաւակները:
Բաւական ժամանակ անց լուրը կը հասնի մեծ մօրս, թէ Առաքել Սեբաստիոյ
մէջ ուրիշ կնոջ մը հետ (պոսնիացի) ամուսնացած է եւ արդէն զաւակներ
ունի: Վարդուհին շատ ծանր կը տանի ամուսնոյն դաւաճանութիւնը, չի
ներեր անոր, եւ հարկադրուած հայրս եւ հօրեղբայրս Քեսապի մանկատունը
կը դնէ: Օր մը մանկատունին մէջ լուր կը տարածուի, թէ մեծահարուստ
կիներ պիտի գան եւ հայ մանուկներ պիտի տանին իրենց տուները: Երկու
եղբայր, չուզելով օտարին ձեռքը իյնալ եւ զատուիլ իրարմէ, մանկատունէն
կը փախչին. որոշ ժամանակ ոտքով բաւական տեղ քալելէ վերջ, ճամբան՝
բակէ մը աքլոր կը գողնան, որ ինքնաշարժի վարորդի մը՝ դրամի փոխան
տալով, կը խնդրեն մօրը տուն հասցնել զիրենք:
Այսպիսով մայր եւ զաւակներ դարձեալ կը մէկտեղուին: Ժամանակ մը վերջ,
մեծ հայրս՝ զղջալով իր սխալին համար, Հալէպ կու գայ, սակայն կ’արժանանայ
մեծ մօրս արհամարհանքին միայն:
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Իմ Մեծ Մայրս Ալ...
Սկիզբը Էջ 05
Իր հարազատ եղբայրը՝ զօրավար,աժդահայ, նախկին ֆէտայի եւ տիպիկ
հայու կերպարանքով Արամ «չավուշ»ը, աղուոր ծեծ մը կու տայ պզտիկ
եղբօրը՝ ինչպէս ընտանիքիդ հետ այդպէս դաւաճանօրէն կը վարուիս ըսելով:
Իսկ Վարդուհին, այդպէս ալ չկարենալով ներել դաւաճանութիւնը, կ’ապրի
միայնակ իր զաւակներուն հետ: (Երկրորդ ամուսնոյն մասին խօսելով, մեծ
մայրս չէր գործածեր «ամուսինս» բառը, այլ միայն կ’ըսէր՝ «Նազարին հայրը»,
«Յարութին հայրը»...): Եւ երբ ծայր կ’առնէ
դէպի Հայրենիք ներգաղթը, Վարդուհին՝
կ’որոշէ զաւակներով ապրիլ Հայաստան,
սակայն Յարութը նաւու վրայէն կը փախչի՝
պոլշեւիկի, համայնավարի «կարմիր
Հայաստան» գալ չեմ փափաքիր ըսելով:
Ու մինչեւ կեանքին վերջ հօրեղբայրս
հաւատարիմ մնաց իր այդ սկզբունքին:
Քիչ մը հօրս հօրեղբօր մասին. Արամ ամմօս
ինծի համար բացառապէս հերոսական
կերպար մըն էր: Անվախ, քաջարի եւ հերոս
ֆէտայի մը, զոր ցեղասպանութենէն կարճ
ժամանակ անց գացած է Սեբաստիա,
փնտռած՝ գտած եւ հաշուեյարդար տեսած
է իր հօրը սպաննողին հետ՝ անոր իսկ
տունին մէջ:
Արամ Մարգարեան: Դպրոցական
տարիքէս մինչեւ այսօր, երբ հերոս
Մէջտեղի շարք, աջէն
ֆէտայիներու, քաջ զինուորներու մասին
ձախ՝ Արամ Մարգարեան,
կը կարդամ, աչքերուս առջեւ կը յառնէ
ազգականուհի մը, մեծ մայրս,
լուսահոգի Արամ ամմոյիս պայծառ եւ
Ճամիլա մայրիկը
բարի կերպարը, որուն հետ բախտը
ունեցայ անմիջական շփում ունենալ, երբ ընդամէնը 10 տարեկան էի:
Արամ ամմօս եւ իր կինը՝ Ճամիլա մայրիկը կարճ ժամանակի մը համար
Հայաստան այցելեցին: Մինչ այդ հեռուէ-հեռու՝ միայն նկարներով տեսածս
հերոսը յանկարծ իրական դարձաւ եւ ես հնարաւորութիւն ունեցայ խօսելու,

Ապրիլեան Սգատօնը
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
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նչո՞ւ դարձեալ սգատօն։
Քսաներորդ դարի առաջին ցեղասպանութեան
հարիւրամեակը արժանավայել
կերպով նշելէ ետք՝ աշխարհով
մէկ, Ապրիլ 24-ը մեզի համար
դադրեցաւ սգատօն ըլլալէ, այլ
արդար պահանջատիրութեան օր։
Ցեղասպանութեան հարիւրամեակը փառաւոր կերպով նշուեցաւ
Վատիկանի Սուրբ Պետրոս տաճարի կամարներուն ներքեւ, մասնակցութեամբ
Սրբազան Պապին եւ մեր երկու Հայրապետներուն։ Խորհրդաւոր էր այդ պահը
երբ Սուրբ Պատարագը սփռուեցաւ հեռատեսիլով՝ աշխարհի բոլոր երկիրներուն
մէջ եւ հայեր ամենուրէք յուզումնախառն երկիւղածութեամբ հետեւեցան այդ
հոգեզմայլ արարողութեան։
Ցեղասպանութեան հարիւրամեակին էր դարձեալ որ 1.5 միլիոն մեր անմեղ
նահատակները սրբադասուեցան Սուրբ Էջմիածնի բացօթեայ Սուրբ Տրդատայ
տաճարի խորանին վրայ, մասնակցութեամբ մեր զոյգ Հայրապետներուն եւ
բազմահազար հաւատացեալներուն։
Բայց ինչո՞ւ նորէն սգահանդէս։ Սգահանդէս որովհետեւ մենք այս տարի պիտի
չկարենանք պահանջատիրութեան մեր դատը ներկայացնել Նիւ Եորքի Time
Square հրապարակին վրայ, բազմահարիւր հայորդիներու մասնակցութեամբ։
Սա մեր խորհրդանիշը դարձած էր տարիներ շարունակ, ուր ելոյթ կ՛ունենային
նաեւ քաղաքական կարեւոր անձնաւորութիւններ։
Սգահանդէս՝ որովհետեւ այս տարի մենք պիտի չկարենանք կազմակերպել
քայլարշաւ Հալիվուտէն դէպի Ուիլշըր պողոտայ եւ խուռներամ հաւաքուիլ
Լոս Անճելըսի թրքական հիւպատոսարանի շէնքին առջեւ եւ մեր արդար
պահանջքները ներկայացնել, որոնք պիտի սփռուէին հեռատեսիլի կարեւոր
կայաններուն կողմէ։
Սգահանդէս՝ որովհետեւ հայրենի ժողովուրդը պիտի չկարենայ խուռներամ
բազմութեամբ բարձրանալ դէպի Ծիծեռնակաբերդի Ցեղասպանութեան
յուշահամալիրը եւ իր յարգանքի տուրքը մատուցանել մեր անմեղ զոհերուն։
Սգահանդէս՝ որովհետեւ Լիբանանի մեր ազգակիցները պիտի չկարենան
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շփուելու, ձեռքը բռնելու՝ մինչ այդ զիս անհասանելի թուացող այդ բարի
հսկային: Իսկ, ո՜վ մեծ ուրախութիւն, որքան անսահման եղաւ իմ հրճուանքս
ու յուզմունքս, երբ ան օր մը մօրմէս խնդրեց գիշեր մը զիս իրենց քովը՝
«Արմենիա» պանդոկը ձգել: Կարծես երազ մըն էր.... Ամբողջ գիշեր զիս՝ իր
յաղթակազմ բազուկներուն մէջ ամփոփած այդ հսկան կու լար՝ «Նազարիս
կարօտը քեզմէ կ’առնեմ չոճուխս»,-ըսելով: (Ես՝ լոյս աշխարհ գալով, չիմացայ
ալ, թէ աշխարհին վրայ հայր կ’ըլլայ, քանի որ հայրս, 33 տարեկանին զոհ
գացած էր աշխատանքի վայրը պատահած դժբախտ արկածի մը՝ մինչեւ իմ
ծնիլս: Ես ծնած եմ ճիշդ իր քառասունքին օրը): Այդ նոյն այրող, անվերջանալի
արցունքները կը հոսէին նաեւ հօրս շիրմաքարին առջեւ անշարժացած
ամմոյիս այտերն ի վար:
Մեծ մայրս բազմիցս ըսած էր, թէ ամմօս շա՜տ կը սիրէր հայրս...
Հալէպ վերադառնալով, ժամանակ մը անց Արամ ամմօս հրաժեշտ տուաւ
կեանքին, ծանր հիւանդութենէ վերջ.... Կարծես իր բոլոր երազանքները
իրականացած համարելով, մեկնեցաւ իր սիրելիներու հոգիներուն միանալու...
Մեծ մայրս՝ հաստատուելով Հայաստան, անչափ սիրելով իր հայրենիքը,
բնաւ չփորձեց խօսիլ արեւելահայերէն: Սկզբունքային կին էր:
Երբ առաջին անգամ ընթերցեցի Ֆէթհիյէ Չէթինի «Մեծ Մայրս» գիրքին
հայերէն թարգմանութիւնը, ամէն մէկ տողին հետ իմ հրաշալի մեծ մօրս, իմ
սրտամօտ ընկերուհիիս կերպարանքը կ’ուղեկցէր զիս, եւ կարծես կ’ըսէր.«Կը
յիշե՞ս, նման բաներ իմ հետս ալ պատահած է, պատմած եմ քեզի»: Եւ
անդադար կ’ըսէի.«Այո՛, իմ մեծ մայրս ալ...»: Վստահ եմ, շատեր ունեցած
են այդ զգացումը՝ «Մեծ Մայրս» կարդալով:
Այսօր, երբ երկար տարիներ թաւալած են, երբ տարածութեամբ եւ ժամանակով շատ հեռացած ես ինձմէ՝ իմ անուշ մեծ մայր, շատ աւելի մօտ եւ
հոգեհարազատ կը զգամ քեզ, եւ շատ աւելի կ’արժեւորեմ հետդ անցուցած
պահերս... ու անբացատրելի, աներեւակայելի կարօտը հոգիս կը մաշէ՝ իմ
Վարդուհի տատիկս... Դուն ալ սրբացար մեր միլիոն ու կէս զոհերու կարգին.
դուն իմ Սուրբն ես...
Թող որ լոյսերու եւ խաղաղութեան մէջ հանգչի քու լուսաւոր հոգին...
Թող որ լոյսերու եւ խաղաղութեան մէջ հանգչին հօրս եւ մօրս լուսաւոր
հոգիները...
Թող որ լոյսերու եւ խաղաղութեան մէջ հանգչին Արամ ամմոյիս եւ Ճամիլա
մայրիկիս, հօրեղբօրս ու հարս քոյրիկիս, հօրաքրոջս, ինչպէս նաեւ մեր բոլոր
նահատակներուն լուսաւոր հոգիները...
ԽՈՒՆԿ ԵՒ ԱՂՕԹՔ ՁԵՐ ԲՈԼՈՐԻ ՇԻՐԻՄՆԵՐՈՒՆ...

բարձրանալ այդ օր Պիքֆայայի բարձունքը եւ իրենց յարգանքի տուրքը
մատուցանել միլիոնաւոր մեր նահատակներուն՝ հոն զետեղուած Հայկական
Ցեղասպանութեան կոթողին առջեւ։
Աւա՜ղ այս բոլոր ձեռնարկները «ջուրը ինկան» ժողովրդական խօսքով,
որովհետեւ «Քորոնա» ժահրի համաճարակին պատճառաւ՝ արգիլուեցաւ ի
մի հաւաքուիլ եւ ձայն բարձրացնել առ որ անկ է . . .
Մէջբերելով հայկական ասացուածքը՝ «թուրքին հացին իւղ քսուեցաւ», այսինքն
թուրքը պէտք չունի պայքարելու որ ցեղասպանութեան հարցը պատնէշի վրայ
մնայ, որովհետեւ «Քորոնա»-ն հարցը լուծեց ինքնաբերաբար։ Նորէն թուրքը
ուրախացաւ եւ շառաչուն ապտակ մըն ալ իջեցուց զինք ամբաստանողներուն
երեսին։
Երբ պատերազմ ծագի երկու երկիրներու միջեւ եւ կամ քաղաքացիական
ընդհարում տեղի ունենայ երկրի մը մէջ՝ քաղաքական զանազան խմբակներու
միջեւ, այդ կռիւները կը մնան անջատուած եւ չեն ազդեր աշխարհի բոլոր
երկիրներուն վրայ։
Դժբախտաբար սակայն «Քորոնա» համաճարակը վարակեց աշխարհի բոլոր
երկիրները՝ մեծ կամ պզտիկ։ Այդ պատճառաւ՝ հանրային հաւաքները դադրեցան
եւ մարդիկ՝ ուր որ ալ ըլլան, մնացին տնային ստիպողական կալանքի տակ։
Այս բոլոր նախազգուշական միջոցներով հանդերձ՝ տակաւին մարդիկ եւ յաճախ
ընտանիքներ կը վարակուին այդ ժահրէն եւ ցաւ ի սիրտ, կը մահանան ալ։
Հիմա մեզի ի՞նչ կը մնայ ընել։ Լռելեա՞ն անցնիլ այս տարի անկիւնադարձային
այդ կարեւոր դէպքին նկատմամբ՝ զորս 32 երկիրներ ճանչցած են ներառեալ
Ֆրանսան, Իտալիան, Գերմանիան, Գանատան եւ Միացեալ Նահանգները։
Ոչ, պէտք չէ լռենք երբեք։ Թող մեր հայրենի կառավարութիւնը, քաղաքական
աւանդական երեք կուսակցութիւնները, հոգեւոր պետերն ու մշակութային
միութիւններու ղեկավարները կերպ մը մտածեն՝ որպէսզի ըստ արժանւոյն
նշենք մեր անմեղ զոհերու անմար յիշատակը։
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ԱՄՆ-ը Եւ Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչումը
ՃՐՏԳ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱՂՊԱՇԵԱՆ

Ա

պրիլ 24, 1915-ին, Պոլսոյ մէջ ձերբակալուեցան հարիւրաւոր հայ
մտաւորականներ, քաղաքական գործիչներ եւ ուղարկուեցան դէպի սեւ
ճակատագիր. այդպէսով սկիզբ առաւ (1915-1923) թուականներու Հայոց
Ցեղասպանութիւնը, որ թէեւ կարմիր Սուլթան Համիտի ժամանակաշրջանէն
ծայր առած էր, սակայն Էնվէր, Թալէաթ Ճեմալ եռեակը կատարելագործեց
Արեւմտեան Հայաստանի հայ ժողովուրդի տեղահանման եւ բնաջնջման
ծրագիրը:
Ահաւասիկ, այս տարի Ցեղասպանութեան 105-րդ ամեակն է, եւ այն սերունդը
որ ապրեցաւ այդ դժբախտութիւնը եւ աղէտը, կը հանգչի ի Տէր բացի մի քանի
մամիկ եւ պապիկներէ, եւ պահանջատիրութեան, հատուցումի եւ գրաւուած
հողերու ազատագրման պարտականութեան դրօշը նոր սերունդները կը կրեն:
Անտարակոյս, մենք բոլոր պետութիւններու, ի մասնաւորի մեծ պետութիւններու առնուազն քաղաքական աջակցութեան կարիքը ունինք եւ ինչու
չէ ռազմական աջակցութեան կարիքը: Աջակցողներու թիւը օրէ օր կաւելնայ,
այդ մէկը լաւ է սակայն տակաւին շատ աշխատանք կայ տանելու. ԱՄՆ-ը
ամենաուշն էր, եւ դեռ ուրիշներ ալ կան:

Ինչո՞ւ ԱՄՆ-ը Այսքան Ուշ Մնաց

Դժբախտաբար մեր ազգի ճակատագիրը միշտ կախեալ եղած է մեծ
պետութիւններու շահերէն. Սեւրի Դաշնագիրը 1920 թ. որ մեր ազգի արդար
իրաւունքները պիտի ապահովէր ոտնակոխ եղաւ եւրոպական մեծ պետութիւններու կողմէ իրենց շահերը ապահովելու համար: Համայնավարները
արդէն պատերազմէն դուրս քաշուած էին եւ իրենց մասնակցութեան վերջ
տուած, նոր կարգերը ամրապնդելու համար. ԱՄՆ-ի մէջ նախագահ Ուիլսընի
յաջորդող Հարտինկն ալ իր առաջնահերթութիւնը ունէր եւ Հայ Դատը անոնց
շարքին չէր. միայն թուրքն էր շահաւորը Աթաթուրքի ղեկավարութեամբ:
1915 թ.-ի Ցեղասպանութեան ունեցած հետեւանքները շատ ծանր ու դառն
էին մեր ազգին համար, շատ բան կարելի չէր ակնկալել Ցեղասպանութենէն
փրկուած սերունդէն, սակայն անոնք ազգային նոր սերունդ մը դաստիարակեցին, որ Հայաստանէն մինչեւ Լիբանան, Միացեալ Նահանգներ եւ այլուր
բողոքի ցոյցեր կազմեց 1965 թ. եւ ազգի իրաւունքները պահանջեց:
Ճարտարագէտ Գուրգէն Մկրտիչ Եանիկեանը, 1973-ին Քալիֆորնիոյ
մէջ երկու թուրք հիւպատոսներ սպանեց. ան 1973-ի Յուլիսին ցմահ
բանտարկութեան դատապարտուեցաւ, եւ Մարտ 1, 1984-ին բնական մահով
իր մահկանա-ցուն կնքեց բանտին մէջ 88 տարեկան հասակին:
(1975-1997) թուականներուն հիմնուեցաւ Հայաստանի ազատագրութեան
Հայ Գաղտնի Բանակը, որուն հոգեւոր հայրը Հերոս Գուրգէն Եանիկեանը կը
նկատուէր. ան հայկական ռազմաքաղաքական գաղտնի կազմակերպութիւն
մըն էր, աշխուժ գործունէութիւն ունեցաւ եւ համայն աշխարհին յիշեցուց
Թուրքիոյ այդ ոճիրը. նոյնը ըրաւ այդ թուականներուն հայկական ուրիշ զինեալ
խումբ մը, Հայոց Ցեղասպանութեան Արդարութեան Մարտիկներ անունով:
Անոնք զինեալ պահանջատէրներ էին եւ մարդկային խիճը զարթնեցուցին:
1965 թ., Ուրուկուայը առաջինը եղաւ պաշտօնապէս Հայոց Ցեղասպանութիւն
ճանչցողը եւ անոր հետեւեցան տասնեակ մը երկիրներ, խորհրդարաններ,
ինքնակառաւ մարմիններ եւ համաշխարհային կազմակերպութիւններ. թէեւ
ԱՄՆ-ի նահանգները մեծամասնութեամբ ճանչցան Հայոց Ցեղասպանութիւնը, սակայն ան պետական մակարդակով շատ ուշ մնաց:

Բայց Ինչո՞ւ

1975 թ. ի վեր բազմաթիւ ջանքեր թափուած են հայկական զանազան
կողմերէ ԱՄՆ-ի մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին օրինագիծը ճանչնալու

համար. սակայն Թուրքիոյ, ամերիկեան հրէական համայնքի եւ ԱՄՆ-ի
կառավարութեան մասնակցութեամբ տասնամեակներ շարունակուող
պայքարը Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման կապակցութեամբ, ձախողած
են եւ ամէն անգամ օրինագիծ չէ յաջողած մինչեւ 2019 թ.:
1978-ի Նոյեմբեր 1-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Քարթըրը արձակեց հրէական
Հոլոքոստի վերաբերեալ նախագահի յանձնաժողովը: Քարթըրը խնդրեց, որ
յանձնաժողովը տեղեկագիր ներկայացնէ ՝ ուղղուած «Հոլոքոստի հետեւանքով
զոհուածներու համար համապատասխան յուշահամալիրի ստեղծման եւ
պահպանման»: Զեկոյցէն ետք Քարթըրը խոստացաւ, որ ԱՄՆ-ի մէջ պիտի
կառուցուի Հոլոքոստի նուիրուած յուշահամալիր մը, սակայն յուշահամալիրը
եւ իր մէջ ընդգրկուած թանգարանի համար 100 միլիոն ԱՄՆ տոլարի
պահանջք կար:
Այդ առիթէն եւ նախագահ Քարթըրի մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան տեսլականի եւ «Յիշելու արշաւ» զուգամերձութիւնէն օգուտ
գաղելու նպատակաւ, ամերիկահայ կազմակերպուած համայնքը մեծ աշխատանք տարաւ Հայոց Ցեղասպանութեան գրեթէ մոռցուած յիշողութիւնը
վերադարձնել հանրային գիտակցութեան:
Այն ժամանակուայ Քալիֆորնիոյ ամերիկահայ նահանգապետ Ճորճ Տէօքմէճեան, ճնշում գործադրեց թանգարանի պատասխանատուներուն վրայ,
որպէսզի հայազգի Սէթ Մոմջեանը նշանակուի իբրեւ ամերիկահայ համայնքի
ներկայացուցիչ թանգարանի յանձնախումբի մէջ: ԱՄՆ-ի հայ համայնքը մէկ
միլիոն տոլար նուիրեց այն նպատակով, որ թանգարանը ներառնէ Հայոց
Ցեղասպանութեան վերաբերեալ ուշադրութեան հնարաւորութիւն կեդրոնի
մէջ. յիշենք որ այդ տեղի ունեցաւ ութսունական թուականներու սկիզբին:
1983-ի Օգոստոսին հայկական ակնկալիքները իրականութիւն դարձան, երբ
թանգարանի յանձնաժողովը որոշում կայացուց Հայոց Ցեղասպանութիւնը
ցուցահանդէսներու շարքի մէջ բովանդակէ: Թէեւ 1915-ի Ցեղասպանութեան
մասին որոշումը պաշտօնական չէր:
Թուրքիոյ կառավարութիւնը չափազանց անհանգստացած օգնութիւն խնդրեց
իր դաշնակից Իսրայէլէն: Թուրքիան ճնշում գործադրեց որ հայերը դուրս
մնան յուշահամալիրէն:
Իսրայէլի դիւանագէտները խնդրեցին հրէական ազդեցիկ երեսփոխաններէն,
համոզեն թանգարանի յանձնաժողովին` բացառելու Հայոց Ցեղասպանութիւնը:
Թուրքիոյ ճնշումը ԱՄՆ-ի երեսփոխաններու եւ նախագահ Ռէկընի վարչակազմի վրայ կանխեց Հայոց Ցեղասպանութեան ցանկացած մասին ներկայութիւնը թանգարանին մէջ, ինչպէս նաեւ դադրեցուց Հայոց Ցեղասպանութեան մասին օրինագիծի ընդունման ջանքերը:
Երբ յուշահամալիրը վերջապէս բացաւ իր դռները 1991 թ., ան միայն
Հոլոքոստի եւ հրեայ զոհերու մասին էր, հայերը դուրս մնացին եւ հայերու
նուիրած մէկ միլիոն տոլարը մոռցուեցաւ:
Մարտ 21, 2007 թ. հայ ազգի լաւ բարեկամ երեսփոխան Ատամ Շիֆը հարցում
ուղղեց պետքարտուղար Քոնտալիսա Ռայսին ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման վերաբերեալ պետական վարչակազմի բռնած հակառակ դիրքի
համար. երկար հարց ու պատասխանէ ետք Ռայս յիշեց թէ Թուրքիան լաւ
դաշնակից է, եւ ան կարեւոր է:

Ի՞նչ Փոխուեցաւ 2019 Թ.

Միջազգայնօրէն, 2019-ին շարք մի զարգացումներ տեղի ունեցան, որոնք
ԱՄՆ-Թուրքիա յարաբերութիւններու մէջ կտրուկ փոփոխութիւններ ըրին:
Թուրքիոյ կողմէ Ռուսաստանի S-400 համակարգի գնումը, որ զայրացուց
ամերիկացիներուն, եւ յետոյ Թուրքիոյ արշաւը Սուրիոյ քիւրտերու դէմ,
որոնք ԱՄՆ դաշնակիցներ են: Հանրապետականները եւ Դեմոկրատները
աննախադէպ դատապարտեցին Թուրքիոյ նախագահ Ռեջէփ Թայիփ
Էրտողանը այդ բոլորին համար: Անոնք հզօր պատժամիջոցներ որոշեցին
Թուրքիոյ դէմ: Փաթեթի մէկ մասն էր Հայոց Ցեղասպանութեան օրինագիծը:
Այդպէսով, ԱՄՆ-ի երեսփոխաններու (Congress)ի եւ Ծերակոյտի (Senate)
ի Հայոց Ցեղասպանութեան Ընդունման որոշումը տեղի ունեցաւ 2019-ի
վերջերը. ԱՄՆ-ը ամենավերջինն էր սակայն այս քայլը մեծ նշանակութիւն
ունէր. 1923 թ. ի վեր, Թուրքիան կը հերքէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Այն իր
դաշնակիցներուն կը ճնշէ որ հակառակ դիրք ունենան եւ ժխտական ըլլան
հայկական կոտորածները պաշտօնապէս յայտարարելու «Ցեղասպանութիւն»,
որ ՄԱԿ-ը կը սահմանէ որպէս այն կատարուած գործողութիւնները «ազգային, էթնիկական, կամ կրօնական խմբաւորում ոչնչացնելու մտադրութիւնը»,
ինչ որ մեր ազգին դէմ կատարուեցաւ թուրքին կողմէ, եւ ահաւասիկ ԱՄՆ-ն ալ
ճանչցաւ, թէեւ ոչ նախագահական մակարդակով: Հայ Դատի Յանձնախումբը
եւ բոլոր հայկական կազմակերպութիւնները երկար տարիներէ ի վեր մեծ
աշխատանք տարած են եւ կը տանին Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման
համար, եւ երբ ժամանակը եղաւ ԱՄՆ-ի երեսփոխանները խնդիրը պատրաստ
գտան։
Ի հարկէ մենք պէտք է շարունակենք մեր արդար պայքարը եւ շարունակենք
բոլոր միջոցներով, քաղաքական եւ այլ ոլորտներու մէջ: Քաղաքական հողի
վրայ նոր աջակիցներու եւ աւելի ճիշտ պետութիւններու աջակցութեան
կարիքը ունինք, նմանապէս մարդասիրական, ընկերային եւ նման կազմակերպութիւններու աջակցութեան:
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«Ո՛Չ Մէկ Զիջում Մեր Ժողովուրդի Պահանջատիրական Պայքարէն»

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

«Ազդակ», «Զարթօնք» եւ «Արարատ» թերթերու տնօրէնները հանդիպում ունեցան Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին հետ,
զրոյց-խորհրդակցութիւն մը ունենալու համար ներկայ ճգնաժամային
պայմաններուն մէջ հայութեան դիմագրաւած խնդիրներուն եւ
ընդհանրապէս համահայկական առումով տարբեր մարզերու վերաբերող երեւոյթներուն մասին:
Հանդիպման ընթացքին արծարծուեցան օրակարգային հետեւեալ
կէտերը.- Ա. Ներկայ համաշխարհային ճգնաժամային պայմաններուն
մէջ Կաթողիկոսարանի գործունէութիւնը թէ՛ ներքին՝ վարչական,
ժողովական եւ թէ՛ թեմերու հետ յարաբերութեան առումներով։
Բ. Յատուկ լիբանանահայութեան պարագան. ցարդ տարուող
աշխատանքներու ընդհանուր արժեւորումը: Գ. Հայրենիք-Սփիւռք
յարաբերութիւններու ներկայ պատկերը. եւ այս շրջածիրին մէջ
եկեղեցին յուզող վերջին իրադարձութիւնները: Դ. Հայոց ցեղասպանութեան 105-րդ տարելիցի արտակարգ պայմաններու մէջ նշումը։
Այս հանգրուանին ընդգծուող առաջնահերթութիւնները՝ պահանջատիրական ուղին հունաւորելու առումով: Եւ այլ այժմէական խնդիրներ:
Վեհափառ Հայրապետը համազգային նշանակութիւն ունեցող
արծարծուած հարցերուն առնչութեամբ կարեւորութեամբ շեշտեց
հետեւեալ մտածումները, փոխանցելով համապատասխան թելադրանքներ:

«ԳՆԱՀԱՏԱՆՔ ԱՐԱՐԱՏ, ԱԶԴԱԿ ԵՒ ԶԱՐԹՕՆՔ ՕՐԱԹԵՐԹԵՐՈՒՆ»

«Հայ մամուլի պատասխանատուներուն հետ պարբերական այս զրոյցքննարկումները օգտաշատ են հայ հանրային կարծիքը իրազեկելու եւ
ժամանակակից համահայկական խնդիրներու մասին տեսակէտներ յայտնելու
առումով։ Այս խորհրդածութիւնները ուղենիշ են նաեւ համահայկական
ծրագիրներու մշակման եւ մանաւանդ այդ բոլորին գործնականացման
հրամայականին ընդառաջ», ըսաւ Նորին Սրբութիւնը եւ ապա իր բարձր
գնահատանքը յայտնեց լիբանանահայ երեք թերթերուն՝ «Արարատ»ին,
«Ազդակ»ին եւ «Զարթօնք»ին: «Հայրական սիրով կ՚ողջունեմ ձեր ներկայութիւնը Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս: Այս կեդրոնը հաւաքական տունն է
մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն: Ես կ՚ուզեմ, որ այս գիտակցութեամբ ու
նախանձախնդրութեամբ մօտենան հոգեւոր այս տան մեր ազգին զաւակները։
Այս տունը սոսկ վարչական կեդրոն չէ, այլ՝ առաքելութիւն է, մեր կեանքի
հոգեւոր, մշակութային, ընկերային ու ազգային տարածքները ընդգրկող: Իմ
սպասումս է, որ մեր բոլոր կառոյցները ու զաւակները մասնակից դառնան
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առաքելութեան: Ոչ միայն ձեզ
ուրախութեամբ կ՚ողջունեմ, որպէս երեք համահայկական կուսակցութեանց
կարեւոր օրկանները, այլ նաեւ՝ իմ բարձր գնահատանքս կը յայտնեմ ձեզի՝ ձեր
կատարած լրագրական աշխատանքին ու յատկապէս ձեր գործակցութեան
համար: Սփիւռքի մէջ հայ թերթը սովորական հասկացողութեամբ լրագրութիւն չէ որ կը կատարէ, այլ՝ ան հայապահպանման եւ ազգային իղձերու
հետապնդման մեր հաւաքական պայքարին կարեւոր ներդրում ունի: Այս
ծիրէն ներս ձեր երեք թերթերուն միջեւ ծաւալող գործակցութիւնը կ՚ուզեմ
որ օրինակ դառնայ այլ շրջաններու», ըսաւ Վեհափառը:

«ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԻ ՍՏԵՂԾԱԾ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏԱԳՆԱՊԸ ԻՐ ԾԱՆՐ
ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐ ՈՒՆԵՑԱՒ ՆԱԵՒ ՄԵՐ ԿԵԱՆՔԷՆ ՆԵՐՍ»

Ապա Վեհափառ Հայրապետը անդրադարձաւ համաճարակի ստեղծած ներկայ տագնապալից պայմաններուն: «Դժբախտաբար սովորական ու գնայուն
երեւոյթ մը չէ Քորոնա կոչուող ժահրի յառաջացուցած համաշխարհային
տագնապը: Համաշխարհային երրորդ պատերազմը իր հիւլէական զէնքերով
թերեւս նման ծանր տագնապ մը պիտի չստեղծեր համայն մարդկութեան

համար: Նոյնիսկ գիտական ու ճարտարագիտական լայն կարելիութիւններով
oժտուած երկիրներ պատրաստ չէին դիմագրաւելու նման ահաւոր տագնապ
մը: Յայտնեմ, որ ներկայ տագնապի առնչուած իմ մտածումներս սկսած
եմ գրի առնել անգլերէն լեզուով “PRAYING AND REFLECTING AT A
TIME OF PANDEMIC” վերնագրով: Վստահաբար, ներկայ համաճարակէն
յետոյ աշխարհը պիտի փոխուի. մարդոց մտածումները, մօտեցումները,
առաջնահերթութիւնները փոփոխութեան պիտի ենթարկուին: Աստուած
մարդը օժտած է փոխուող պայմաններու հետ գոյակցելու, համակերպելու եւ
համապատասխան կենցաղակերպ ճշդելու կարողութեամբ: Բնականաբար
համաշխարհային տագնապին մաս կը կազմէ նաեւ մեր ժողովուրդը
Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի մէջ: Հազար փառք Աստուծոյ որ մեր
վնասները յարաբերաբար նուազ են: Կարեւորը այս հանգրուանին մեր
ժողովուրդին անվտանգութիւնն է, իսկ տագնապին ստեղծած տնտեսական
դժուարութիւնները հանգրուանային կերպով կարելի է յաղթահարել»:
Իր խօսքը կեդրոնացնելով համաճարակի ներկայ օրերուն, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կատարած աշխատանքին, Նորին Սրբութիւնը
յայտնեց հետեւեալը. «Բնականաբար մեր Սուրբ Աթոռին ենթակայ թեմերէն
ներս մենք անմիջապէս լծուեցանք լուրջ աշխատանքի: Մեր գործունէութիւնը
ունեցաւ երկու հիմնական երեսներ. առաջին, մեր զաւակներուն մօտ հաւատքի ու հոգեւոր արժէքներու ամրացումը: Այս առաքելութիւնը կատարուեցաւ
մեր առաջնորդարաններուն ու ծուխերուն կողմէ, յատկապէս օգտագործելով
ընկերային ցանցերը եւ առցանց հաղորդակցութիւնը: Այս ուղղութեամբ,
Կաթողիկոսարանին CILICIA TV-ն կարեւոր դեր ունեցաւ անցնող մէկ ամսուան
ընթացքին. աւելի քան մէկուկէս միլիոն հայորդիներ հետեւեցան Անթիլիասի
Մայր Տաճարի արարողութեանց ու Մեր Հայրապետական պատգամներուն:
Երկրորդ, ընկերային ծառայութեան ծաւալումը: Համաճարակի ստեղծած
տնտեսական տագնապը իր ծանր հետեւանքները ունեցաւ մեր ընտանիքներուն: Մեր թեմական ու ծխային եկեղեցիները անմիջապէս լծուեցան
գործի. հանգանակութիւններ կատարուեցան, ուտեստեղէններ գնուեցան եւ
բաժնուեցան մեր կարիքաւոր ընտանիքներուն՝ բնականաբար իւրաքանչիւր
գաղութի ներքին դրուածքին ու պայմաններու համաձայն: Հոս կ՚ուզեմ
կարեւորութեամբ յիշեցնել, որ եկեղեցին միայն հոգեւորականը չէ, այլ
նաեւ՝ մեր թեմական ու ծխային մարմինները, կազմակերպութիւնները ու
միութիւնները, որոնք թէ՛ առանձնաբար եւ թէ համախմբուելով եկեղեցիներու
շուրջ կարեւոր դեր ունեցան մարդասիրական աշխատանքներուն մէջ»:
Ապա Վեհափառ Հայրապետը աւելցուց. «որովհետեւ կը գտնուինք Լիբանանի մէջ, բնականաբար առանց թերագնահատելու միւս գաղութներու մարդասիրական ծառայութիւնը, կ՚ուզեմ յատուկ կարեւորութեամբ
ընդգծել Լիբանանի հայութեան կատարած ու շարունակուող ծառայական
հսկայ աշխատանքը: Արդարեւ, մեր առաջնորդարանը, միութիւնները, եւ
կազմակերպութիւնները առաւելագոյն չափով հասան մեր ժողովուրդի
զաւակներուն կարիքներուն: Այս ուղղութեամբ բնականաբար Կաթողիկոսարանը եւս կարեւոր աշխատանք կատարեց: Լիբանանի հայութեան
կողմէ կատարուած մարդասիրական ծառայութիւնը կրկնակիօրէն գնահատելի է, որովհետեւ Քորոնա վիրուսի տագնապին առընթեր Լիբանանի մէջ ունինք
տնտեսական լուրջ տագնապ: Այս կացութեան դիմաց քանի մը օրեր առաջ
կոչ ուղղեցի մեր համայնքներու ունեւորներուն, շեշտելով որ պարտաւոր են
օգտակար ըլլալու մեր ժողովուրդին ծառայութեան լծուած մեր կառոյցներուն
եւ մեր կարիքաւոր զաւակներուն»։

«ՍՓԻՒՌՔԻ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՈՒ ՀԶՕՐԱՑՈՒՄԸ
ԱՆՅԵՏԱՁԳԵԼԻ ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ Է»

Այսoր Սփիւռքը խառնաշփոթ պատկեր մը կը պարզէ: Աւանդական Սփիւռքին
եկաւ միանալու նոր սփիւռքը եւ այսօր փաստօրէն մեր գաղութներուն կը
պակսի ներքին ներդաշնակութեան ու կազմակերպուածութեան առաւել
ամրացումը: Սփիւռքի կազմակերպումը ես կը նկատեմ առաջնահերթ
եւ ճիշդ անոր համար շուրջ երկու տարիներ առաջ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութիւնը սկսաւ թեմերու կազմակերպման հաւաքական
աշխատանքին: Իմ հայեցակէտով այս գործընթացքը պէտք է կատարուի
հանգրուանային կերպով՝ նախ թեմական շրջագծէն ներս, ապա յիշեալ
գործընթացքին կազմակերպութիւններու ու միութիւններու ներառումով:
Սա դիւրին աշխատանք մը չէ. ան կ՚ենթադրէ իրապաշտ ծրագրում ու
հաւաքական մասնակցութիւն: Մեր թեմերը արդէն իսկ սկսած են այս
աշխատանքին»:
Հարցումի մը պատասխանելով, Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ, թէ «Սփիւռքի
վերակազմակերպման ու վերակենսաւորման գծով եկեղեցւոյ կողքին երեք
կուսակցութիւններու դերը առանցքային է: Այս մասին մի քանի առիթներով
անդրադարձած եմ: Հայ ժողովուրդի մեծամասնութիւնը սփիւռք է: Սփիւռքը
հետզհետէ, եւ դժբախտաբար, կը ծաւալի ու կ՚ընդարձակուի: Հարկ է արագ
շարժինք. երեք կուսակցութիւններու եւ քոյր կազմակերպութիւններու
մասնակցութեամբ անհրաժեշտ է համասփիւռքեան համագումար մը
կազմակերպել: Այս մասին խօսած եմ կուսակցական պատասխանատուներուն հետ:
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«Ո՛Չ Մէկ Զիջում Մեր Ժողովուրդի Պահանջատիրական Պայքարէն»

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

Սկիզբը Էջ 08
Յաճախ կը կրկնենք թէ՝ Հայաստանի հզօրացումը կ՚ենթադրէ Սփիւռքի
հզօրացումը եւ՝ փոխադարձաբար: Սա պէտք չէ սոսկ լոզունգ մնայ, այլ՝
դառնայ յանձնառութիւն, ծրագրում ու գործընթացք: Անցնող տարիներուն,
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը յաջորդական համագումարներ
կազմակերպեց Սփիւռքի կրթական, մշակութային, հոգեւոր բնագաւառներուն
առնչուած : Այս շարքին վերջին համագումարն էր.- ի՞նչ կը նշանակէ հայ ըլլալ
սփիւռքի մէջ: Սա տեսական հարցադրում մը չէ, այլ՝ գոյութենական: Հայու
ինքնաճանաչումը Սփիւռքին մէջ սկսած է իր արմատներէն, առանցքէն ու
շրջագիծէն հեռանալ եւ գունաթափիլ ու դառնալ փխրուն: Ահա թէ ինչու, կը
կրկնեմ, Սփիւռքի վերակազմակերպումը կը նկատեմ էական ու անյետաձգելի:
Օր մը կարելի է նաեւ առանձնաբար խօսիլ Սփիւռքի վերակազմակերպման
մօտեցումներուն եւ առնչակից այլ երեւոյթներուն մասին»:

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ ԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՊԷՏՔ Է ՅՍՏԱԿ
ՀՈՒՆԱՒՈՐՈՒՄ ԵՒ ՕՐԱԿԱՐԳ ՈՒՆԵՆԱՅ»

Նորին Սրբութեան հետ մեր ունեցած զրոյցին մէկ կարեւոր մասը կազմեց
Հայաստան-Սփիւռք գործակցութիւնը: Այս մասին Վեհափառ Հայրապետը
սկսաւ հետեւեալ հաստատումով.- «Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութեան
մասին պէտք չէ խօսիլ, այլ՝ գործակցութեան մասին, որովհետեւ մենք
մէ´կ ազգ ենք՝ մէ՝կ անցեալով, մէ´կ ներկայով, մէ´կ ապագայով, ինչպէս
մենք մէկ եկեղեցի ենք՝ նո´յն հաւատքով, նո´յն ծէսով եւ նուիրապետական
չորս աթոռներով: Վայ մեզի եթէ մեր մէկութեան ու ամբողջականութեան
իրողութիւնն ու գիտակցութիւնը ստուեր տեսնէ: Այս հաստատ համոզումով
Հայաստանը պէտք է մoտենայ Սփիւռքին եւ Սփիւռքը՝ Հայաստանին: Թշնամի´ն պարտադրեց Սփիւռքը. մենք կոչուած ենք, հակառակ այս պարտադրուած
գոյավիճակին եւ այս գոյավիճակէն յառաջացող տարբերութիւններուն, մեր
ազգին ամբողջականութիւնը ու միասնականութիւնը պահել ամուր՝ ներկայ
Հայաստանը ունենալով կիզակէտը մեր մտածումներուն, ծրագիրներուն
ու աշխատանքներուն եւ՝ ամբողջական Հայաստանը ունենալով՝ մեր
վախճանական նպատակը: Արդ, այս տեսլականէն ու յանձնառութենէն
մեկնելով, Հայաստան-Սփիւռք գործակցութիւնը պէտք է հիմնուած ըլլայ
համազգային օրակարգի մը շուրջ եւ այդ oրակարգի պատրաստութեան,
օրակարգէն բխող ծրագիրներու մշակման ու իրականացման մէջ Սփիւռքը
պէտք է իր ամբողջական ու գործoն մասնակցութիւնը բերէ։ Այլ առիթներով
ըսած եմ ու կը կրկնեմ. ընդունելի չէ որ Սփիւռքը հետեւողի կրաւորական
վիճակին մէջ ըլլայ, այլ մասնակցողի դերին մէջ: Հետեւաբար, եթէ Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան նպատակը Հայաստանի կողմէ օգտակար
ըլլալ է Սփիւռքի հզօրացման՝ եւ փոխադարձաբար, անհրաժեշտ է որ
այսպէ՛ս ըլլայ գործակցութեան մեր մօտեցումը. այլապէս, պարագայական,
միակողմանի ու զգացական մօտեցումներ ո՛չ մէկ ձեւով կրնան օգտակար ըլլալ
Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան առաւել ծաւալման ու արդիւնաւորման։
Համազգային օրակարգի ճշդումը եւ համահայկական արժէքներու շուրջ
համախմբումը եւ համահայկական մտածողութեան մշակումը անյետաձգելի
առաջնահերթութիւններ են, որոնց մասին յաճախ անդրադարձած եմ»։
Շարունակելով իր պատկերացումը Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան,
Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ. «Անցնող տարիներուն Հայաստան-Սփիւռք
գործակցութիւնը եւ այդ ծիրէն ներս տեղի ունեցած համագումարները
անկասկած դրական մթնոլորտ ստեղծեցին. սակայն, չկրցան լուրջ արդիւնքներու հասնիլ: Արդարեւ, Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան ներկայ
վիճակը ես կը նկատեմ անորոշ ու պղտոր: Բացատրեմ: Նախ ես համաձայն
չէի Սփիւռքի նախարարութեան վերացումին: Սփիւռքի նախարարութիւնը
որեւէ նախարարութեան համազօր նախարարութիւն պէտք է ըլլայ՝ եթէ ոչ
աւելի՛ն, եթէ Սփիւռքը կը նկատենք մեր ազգին կենսական մասը։ Սփիւռքի
հետ յարաբերութեան ընդհանուր պատասխանատուութիւնը վարչապետին
յանձնելը դա՛րձեալ ես կը նկատեմ սխալ՝ մեկնելով ներքին թէ արտաքին
պատճառներէ: Այս մասին օրին անդրադարձած եմ, նաեւ իմ մտահոգութիւնս
փոխանցած վարչապետին: Ինչ կը վերաբերի յանձնակատարի աշխատանքին, սպասելի էր որ ան իր պաշտօնի ստանձնումէն անմիջապէս յետոյ եւ իր
աշխատանքային ծրագիրը պատրաստելէ առաջ հանդիպումներ ունենար
երկու Հայրապետներուն, Հոգեւոր Տիրոջ, Աւետարանական համայնքի
նախագահ վերապատուելիին, ինչպէս նաեւ երեք կուսակցութիւններու,
բարեսիրական, կրթական, մշակութային կազմակերպութիւններու վերին
պատասխանատուներուն հետ, որպէսզի մօտէն ճանչնար ընդհանրապէս Սփիւռքի իրողական իրավիճակը, ինչպէս նաեւ մեր գաղութներու
դիմագրաւած խնդիրները ու մարտահրաւէրները: Դժբախտաբար այդպէս
չեղաւ։ Անհրաժեշտ է, որ Հայաստանի իշխանութիւնը Սփիւռքի ամբողջական,
յստակ ու իրապաշտ ճանաչումը ունենայ, որպէսզի Հայաստան-Սփիւռք
գործակցութիւնը դառնայ արդիւնաշատ։

«ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ-ԵԿԵՂԵՑԻ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ ԷԱԿԱՆ ԳՈՐԾՕՆ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԶՕՐԱՑՄԱՆ»

Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան իր պատկերացումը պարզելէն յետոյ,

հարցումի մը պատասխանելով՝ Նորին Սրբութիւնը նաեւ անդրադարձաւ
Հայաստանէն ներս եկեղեցի-պետութիւն յարաբերութեան: «Եկեղեցիպետութիւն յարաբերութիւնը որեւէ երկրէն ներս ու յատկապէս ազգային
նկարագիր ունեցող եկեղեցիներու պարագային կենսական է: Կարգ մը
երկիրներու սահմանադրութիւններուն մէջ եկեղեցի-պետութիւն յարաբերութիւնը ճշդող յատուկ յoդուածներ գոյութիւն ունին, նոյնպէս Հայաստանի
սահմանադրութեան մէջ: Սակայն, սահմանադրութեամբ ճշդուած որեւէ
սկզբունք կամ ուղեգիծ բան մըն է, զայն կեանքի վերածելը ուրիշ բան:
Յաճախ պատասխանատու անձերու խառնուածքը, մօտեցումը, գործելաոճը
իրենց ազդեցութիւնը կ՚ունենան, դրական կամ բացասական, եկեղեցիպետութիւն յարաբերութեանց վրայ։ Այս ուղղութեամբ, անհրաժեշտ է յստակ
տարբերութիւն դնել պետութեան ու իշխանութեան միջեւ։ Չմոռնանք, որ
պատասխանատուներ գնայուն են. կառոյցները՝ մնայուն։ Հայաստանի
վերանկախացումէն յետոյ եկեղեցի-պետութիւն յարաբերութիւնները
ունեցան վերիվայրումներ: Անհրաժեշտ է սահմանադրութեամբ ճշդուած
սկզբունքները ու հանգամանքները յարգել: Թերացումներ բնականաբար կրնան ըլլալ: Զանոնք հարկ է սրբագրել փոխադարձ յարգանքով,
գործակցական ոգիով եւ երկխօսութեամբ։ Չմոռնանք, որ եկեղեցին վայր
չէ, հոգեւորականը չէ, վարչակազմակերպչական դրութիւնը չէ. այս բոլորը
եկեղեցւոյ ինքնարտայայտութեան կերպերն են: Եկեղեցին մենք ենք՝ բոլորս
միա՛սնաբար: Եկեղեցին յարգել կը նշանակէ յարգել մեր անձերը, մեր ազգը,
մեր հայրենիքը, որոնց հետ մեր եկեղեցին ինքզինք նոյնացուցած է, նոյնիսկ
իր արիւնը թափած անոնց անկախութեան համար: Անկասկած առողջ
քննադատութիւնը հրամայական է, որպէսզի կարենանք մեր թերութիւնները սրբագրել: Մենք բացարձակօրէն չենք բաժներ Հայաստանէն ներս
պատասխանատու կամ ոչ պատասխանատու անձերու կողմէ կատարուած
տհաճ արտայայտութիւններ։ Մեր սիրելի զաւակները հարկ է հեռու մնան
միակողմանի մեկնաբանութիւններէ ու վտանգալից բեւեռացումներէ,
ինչպէս նաեւ պատասխանատու անձեր, հոգեւորական կամ աշխարհական
եւ կարեւոր հանգամանքներ ու կառոյցներ անարգող մօտեցումներէ։ Նման
մթնոլորտ երբեք չի նպաստեր մեր ներքին միասնականութեան ամրացման
եւ Հայաստանի հզօրացման»։

«ՄԵՆՔ ՊԱՀԱՆՋԱՏԷ´Ր ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ԵՆՔ»

Արամ Ա. Կաթողիկոսին հետ մեր ունեցած հետաքրքրական ու շինիչ զրոյցի
վերջին բաժնին, Վեհափառ Հայրապետը նաեւ անդրադարձաւ հայ դատին՝
նկատի ունենալով, որ Ապրիլ 24-ի սեմին տեղի կ՚ունենար մեր հանդիպումզրոյցը: Վեհափառ Հայրապետը իրեն յատուկ յստակ շեշտաւորումով
սկսաւ իր խօսքը.- «Մենք պահանջատէր ժողովուրդ ենք ու միշտ կը մնանք
պահանջատէր: Պիտի ըսէք թէ ինչո՞ւ այս յիշեցումը։ Մեր հանդիպումէն առաջ
պատահմամբ տեսայ մամլոյ ասուլիս մը Երեւանի մէջ՝ մասնակցութեամբ
պետական պատասխանատուներուն: Հարցումի մը պատասխանելով,
մասնակիցներէն մէկը յայտնեց, որ «ԿԸ ՅԻՇԵՄ ՈՒ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՄ»
լոզունգին «պահանջատէր» բառը դուրս հանելու գծով քննարկումներ
կատարուած են եւ պիտի շարունակուին: Ապա, արտաքին գործոց նախարարը տեղին միջամտելով ըսաւ թէ այդ կարգախoսը համազգային կեցուածք մը
կ՚արտայայտէ, հարկ է զգոյշ ըլլալ: Դուք լաւ գիտէք, որ «կը պահանջեմ»ը մեր
ժողովուրդին համար լոկ կարգախoս չէ, այլ տագնապ է ու պայքար. ան հայու
ինքնաճանաչման ու լինելութեան անբաժան մասը կը կազմէ։ Հետեւաբար,
ինծի համար անհասկնալի ու անընդունելի են այլ մօտեցումներ։ Հարկ է
հետեւիլ համահայկական հռչակագրին սկզբունքներուն եւ ուղղութեան։
Մեր ազգը պահանջատէր է, որովհետեւ իրաւազրկուած է. մենք ոչ միայն կը
պահանջենք ցեղասպանութեան դատապարտումը, այլ՝ մեր եկեղեցիները,
վանքերը, տուները, եկեղեցապատկան ու ազգապատկան կալուածները,
մեր հողերը։ Ահա այս յանձնառութենէ մղուած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութիւնը դատ բացաւ թուրք պետութեան դէմ՝ պահանջելով
Սիսի պատմական Կաթողիկոսարանի վերադարձը իր իրաւատիրոջ՝ մեր
ժողովուրդին։ Արդ, իբրեւ Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, կը սպասեմ, որ
պահանջատիրութիւնը կարգախօսէն ջնջելու առաջարկը երբեք չքննարկուի
Հայաստանի իշխանութեան որեւէ մարմնի կամ կառոյցի կողմէ»։
Անթիլիասի Մայրավանքի Հայաստանի Անկախութեան Յուշակոթողին հովանիին տակ շուրջ երկու ժամ տեւող զրոյցը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին
հետ իր աւարտին հասաւ Նորին Սրբութեան մաղթանքով, որ համայն
մարդկութիւնը յուզող համաճարակը շուտով վերջ գտնէ եւ մեր ժողովուրդը
Հայաստանի, Արցախի ու Սփիւռքի վերադառնայ իր բնականոն կեանքին։
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Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների Դեսպան Հէնրի Մորկընթաուի Յուշերը
Թուրքիա-Կոնսդանտինոպոլսոյ Մէջ Պաշտօնավարած Ատեն 1913-1916 Թուականներին

Վանի Ապստամբութիւնը

ՊՕՂՈՍ ԱՐՄԵՆԱԿ ԼԱԳԻՍԵԱՆ

Վ

ան, Վանայ նահանգ-վիլայեթ,
գտնւում է Արմինա-Հայաստանի ‘‘Օրինաց Երկիր ՍրբազանԼեռնաշխարհ’’-ի արեւմտեան կողմում,
սահմանակիցը Պարսք-Պարսկաստան
երկրի: Տուշպա-Վան, Արամէ թագաւորի
հիմնադրած Բիաինիլի-Արմինա երկրի
մայր ոստանն էր: Պատմութեան կեղծարարներ այն համարում են ‘’Ուրարտու’’
երկրի մայր ոստան: Գեղեցիկ է նահանգը, աղուոր է Վանը, անուշ է Հայկական
արարչական Լեռնաշխարհը: Արմինհայերի հազար-հազար տարիների՝ Հարք,
Արատտա, Արմանի, Արմէ-Շուպրիա,
Սուբիր-Սուբարտու, Միտաննի, Արամէ
թագաւորի Բիաինիլի-Արմինա երկրներ,
յետագայի Երուանդունի, Արտաշէսեան,
Արշակունի, Բագրատունի, երկրների
թագաւորների Արմինա-Հայաստան
աշխարհ: Հողն է բերրի, Արմին-հայերի
լեցուն արարումներ, բարգաւաճում,
առատութիւն, լոյս, արեւ էր այնտեղ: Առաջին մարդու ծննդավայր Եդեմն էր
այնտեղ: Վան քաղաքը՝ համանուն նահանգի գլխաւոր քաղաքն էր, փռուած
Վանայ-Բզնունեանց ծովի ափերին: Նրան իրենց ափերի վրայ էին պահել
հազար-հազար դարեր առաջ իրենց գագաթներից հուր ժայթքած Վարագ,
Թոնտուրեկ, Արտոս, Սիփան, Նեմրութ լեռները: Նրանց գագաթների կրակ
լոյսն էր լցուել Վանայ ծովին, վառուել էին ջրերը, աստուածների երկունք
եղել այնտեղ, աստուածներ ծնունդ եղել այնտեղ՝ Վահագնի Ծնունդ: Ծովի
ջրերից յառնած ժայռաբլուրին՝ աշխարհին Արմին-Հայ ցեղի հանճարի լոյսը
վառող Աղթամարի վեհաշուք տաճարն է կանգնած, առանց իր գագաթին . . .
խաչի: Վան քաղաքը, Արմին-հայերի Շւինի արեւ աստուծոյ կին՝ Տուշպուէա-ի
անունով նախկինում Տուշպա կոչուել: Քաղաքը կառուցուել էր ԱրմինաՈւրարտու Արարտունիների Արա-Արայան գահատոհմի Նաիրի-Բիաինիլի
Արմինա երկրի արքայ՝ Սարդուրի Ա. կողմից: Չքնաղ է եղել Տուշպան,
նրան հսկում էին բարձր ու սեպաձեւ ժայռերի վրայ բազմած անհասանելի
միջնաբերդը, շրջապատուած քարաշէն պարիսպով, որի պատերին դեռեւս
ընթեռնելի է Սարդուրի արքայի բազմատող արձանագրութիւնը:
Վան, Թուրքիայի բռնազաւթած փոքր ասիական մասի միակ քաղաքն էր,
որտեղ Հայ ազգաբնակչութիւնը աւելի էր քան իսլամ բնակչութիւնը: ‘’Առաջին
Համաշխարհային Պատերազմ’’-ի վաղորդայնին, նրա երեսուն հազար Հայ
բնակիչները ամենախաղաղ, ամենաերջանիկ, ամենաբարգաւաճն էին,
հակառակ նրան, որ հայերով բնակեցուած այլ վայրերում, ինչպէս նաեւ
Վանում, տեղի էին ունեցել ջարդերի ու կեղեքումների ժամանակներ: Վանի
լուսամիտ կառավարիչ Թահսին փաշայի կառավարման ատեն, Վանում
թուրքերի հարստահարութիւնը նուազ ծանր եղել: Նրա պաշտօնավարութեան
ատեն հաշտ ու համերաշխ յարաբերութիւններ եղել հայերի ու իսլամ
բնակչութեան միջեւ:
Վանի նահանգը իր աշխարհագրական դիրքով ռազմագիտական կարեւոր
կեդրոն էր: Կառավարութիւնը նրա Հայ բնակչութեան նկատմամբ կասկածանք տածել: Ենթադրել էին, եթէ Ռուսիան Թուրքիա արշաւէր, իրենց երթի
յարմարագոյն ճամբան այդ նահանգով պիտի անցնէր: 1914 թ. պատերազմի
սկզբին, Վանում եւ այլուր, բանակի համար իրեղէններու բռնագրաւումներ
կատարուել, որոնք աւելի դաժան եղել քրիստոնեաների, քան իսլամների
հանդէպ: Հայերը թողել էին, որ սպաները տանէին իրենց ամբողջ ընտանի
անասունները, պարէնը եւ ուրիշ ունեցուածքները, որոնց փոխարէնը ստացել
էին արժեզրկուած թղթադրամներ:		
Բանակ զօրակոչուած Հայ զիուորների նկատմամբ վայրագ վարուելակերպ
եղել, հալածանք ու հարստահարութիւններ՝ մասնաւորապէս Հայ բնակչութեան եւ նաեւ այլ քրիստոնեայ մարդկանց հանդէպ: Թուրք պաշտօնեաներ
ամբաստանել էին հայերին, որ Կովկասեան ճակատում իրենց կրած
պարտութիւնների պատճառները իրենք էին: Երկիւղի ու վախի մթնոլորտ
էին ստեղծել Վան քաղաքում ու նահանգում: Անդրկովկասի ռուսական
բանակի զինուորների մեծ մասը Հայ զինուորներից բաղկացած լինելը
զայրացրել էր թուրքին: Նրանք հաշուի չէին առել, որ հայերը ցարի
հպատակներն էին հանդիսանում եւ նաեւ ռուս մարդու նման պարտաւոր
էին զինուորագրուելու նրանց պատերազմին: Թուրքը ամբաստանում էր
հայերին, որ իբր Վանայ եւ ուրիշ նահանգների զինապարտութեան ենթակայ
անձանց մեծ մասը դասալիք էին եղել, հատել երկրի սահմանը, միացել Ռուս
պետութեան բանակին, որը իբր այդ պատճառ հանդիսացել Կովկասեան

ռազմաճակատում իրենց կրած պարտութեանը: Դեսպան Հ. Մորգընթաուն,
նման տեղեկութիւնը հաստատուած չի համարել, թէեւ անհաւանական
չի գտել մի քանի հարիւր մարդկանց դասալքութիւնը: ‘’Միութիւն եւ
Յառաջդիմութիւն’’ կոմիտէի գործակալները Վան ու Էրզրում էին ժամանել,
առաջարկել մի քանի հայեր Ռուսահայաստան գնային՝ այնտեղ ցարի
կառավարութեան դէմ ապստամբութիւն կազմակերպէին: Հայերը մերժել էին
նման առաջարկը: Թուրք կառավարութիւնը այդ դաւաճանութիւն էր համարել
եւ այն նաեւ որպէս չքմեղանք ներկայացրել Հայ ազգի մարդկանց հանդէպ
իրենց վերաբերմունքին: Այդ պատկերացնում էր Օսմանեան նկարագրի
վատթարութիւնը՝ գրել էր դեսպան Հ. Մորկընթաուն:
Անցած երեսուն տարիներին հարիւր հազարաւորներ ջարդած, կողոպտած,
խոշտանգած, նրանց կանանց ու աղջիկներին անպատուած, թուրքը
ցանկանում էր հայերի ամենակատարեալ ուղղամտութիւնը իրենց հանդէպ:
Գաղտնիք չէր, որ հայերը համակիր էին պատերազմում Համաձայնողականների (Անդանտ) դաշինքի պետութիւններին: Պետական ոճիր էր համարուել Հայ
զինուորի դասալքութիւնը, արժանի պատժուելու սարսափելի կերպով: Իրենց
տարագրութեան հրովարտակ ստացած, Մուսա Լերան բարձունքներին
թուրքի դէմ ճակատամարտի ելած կռուող մարդկանցից ոմանք թրքական
զօրանոցներից փախած դասալիք զինուորներ էին: 1914 թուականին,
մասնաւորապէս 1915-ի սկզբին Վանում ու այլուր ծանր խոշտանգումների
դէպքեր էին պատահել, հայերը իրենց զուսպ էին պահել: Թուրքերի
քաղաքականութիւնն էր հայերի ապստամբութիւնը գրգռելու, որ այն
դառնար հայերի կոտորածների չքմեղացուցիչ պատրուակ: Հայ կղերը ու
քաղաքական առաջնորդները ժողովուրդին հանդարտութեան կոչ արել,
յանձնարարել հանդուրժել նրանց ծայրայեղ արարքները, որ թուրքին չտային
իրենց ցանկացած առիթը: Եթէ նոյնիսկ գաւառի գիւղերից մի քանիսը կրակի
տային, վրէժի չդիմէին, աւելի լաւ էին համարել փոքր թուով շէներ քանդուէին,
քան ամբողջ ազգը սպաննուէր: Ո՜չ, զէնքով վրէժ պիտի լուծէին, որ յետոյ էլ
ամբողջ ազգը չսպաննուէր:
Պոլսոյ կառավարական դահլիճի անօրէն մարդիկ, եթէ կարելի է նրանց
մարդ անուանել, պաշտօնանկ էին արել Վանի Կառավարիչ Թահսին
փաշան, նրա փոխարէն նշանակել Էնվէրի քեռայր՝ Ճեւտէթ պէյը (քրոջ
ամուսին): Վանի աւագանին, մտահոգիչ կարգադրութիւն էր համարել այդ:
Երկրի պաշտօնական ներկայացուչութիւններում պատահել մարդկանց մի
փոքրամասնութիւն, որոնք ընդդիմացել էին, որ սպանութիւնը պետական
քաղաքականութիւն լինէր: Մերժել էին գործադրել պետական արիւնռուշտ
հրամանները:
Օսմանեան թուրք պետութիւնը, կոտորածներ կազմակերպելուց առաջ,
սովորութիւն էր դարձրել իրենց զբաղեցրած պաշտօններից հեռացնել
վստահութիւն չվայելող պաշտօնատարները, նրանց փոխարինել հնազանդ
սպասաւորներով: Վրդովեցուցիչ էին համարել, կեանքին մի մասը Վանայ մէջ
անցկացրած, հոգին իր ցեղին յոռեգոյն աւանդութիւններով լեցուն, կեղծաւոր,
նենգամիտ եւ վայրագ նման մի թուրք մարդու Վանում պաշտօնի կոչելը:
Նա ատում էր հայերին, իրենց ազգայնական, քաղաքական խնդիրը լուծելու
միտքը հաճոյ էր իրեն: Իթթիհատական ոհմակի դահլիճից հրահանգներ էր
ստացել իր պաշտօնավարած նահանգի մէջ լուծելու հայերը բնաջնջելու
հարցը: Սակայն, այն իրագործելու դիւրին նախադրեալներ չկային: Ճեւտէթը
Կովկասում մարտնչել էր Ռուսական բանակների դէմ: Պատերազմական
գործողութիւնների ձախողումը ու Ռուսական բանակի Վանին մօտենալը
նկատելով, առ ի խոհեմութիւն հրամայել էին վատ չվարուել տեղի հայերի հետ:
1915 թուականի գարնան սկզբներին, Ռուսական բանակը ռազմաճակատից ետ էր քաշուել: Թուրքի համար բարեբախտութիւն էր այդ, հայերը
զրկւում էին իրենց պաշտպաններից: Ռազմաճակատի նման իրադրութեան
պայմաններում՝ հայերը թուրքի հալածանքի ենթակայ պիտի դառնային:
Խախտելով ռազմավարական խնդրի ընդունուած կարգը, նահանջող
թշնամուն հետապնդելու փոխարէն, թուրքի զօրագունդերը լքել էին դիրքերը,
արշաւել երկրի սեփական տարածքի տարբեր կողմեր: Նրանք իրենց զէնքը
ուղղել էին Վանի շրջակայ շէների Հայ կիներու, մանուկներու, ծերունիների
դէմ: Իրենց վայրենի վարուելակերպի համաձայն առեւանգել էին կանանց,
կողոպտել ու այրել հայկական գիւղերը, օրեր շարունակ խողխողել տեղի
բնակչութիւնը:									
1915 թուականի Ապրիլ ամսուայ 15-ին, 500 երիտասարդների կանչել էին
ներկայանալու զօրակայան, մայրամուտից առաջ նրանց քաղաքից դուրս
տարել՝ անգթօրէն սպաննել: Իրենց կրօ՞նն էր այդ արտօնում, վայրի բնազդով
Օղուզ ցեղի թուրք մարդկանց սրտերին իրենց աստուածը գութ չէր հոսել:
Նոյն խժդժութիւնները կատարել էին Վանայ ծովի հիւսիսի մարզում գտնուող
80 գիւղերում, երեք օրերի ընթացքում ամէնաանարգ ձեւով 24000 հայեր
սպաննել:
Ճեւտէթ, իր նոր պաշտօնատեղի՝ Վան, վերադառնալուց յետոյ պահանջել էր,
որ հայերը 4000 զինուոր տրամադրէին իրեն: Հաշուի առնելով անցեալին
պատահած դէպքերը, հայերը տրամադիր չէին եղել նրա պահանջը կատարելու:
Շար. Էջ 11

11

àõñµ³Ã / 24.04.2020

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների Դեսպան Հէնրի Մորկընթաուի Յուշերը
Թուրքիա-Կոնսդանտինոպոլսոյ Մէջ Պաշտօնավարած Ատեն 1913-1916 Թուականներին

Վանի Ապստամբութիւնը

Սկիզբը Էջ 10
Ճեւտէթ, Պոլիսից իրեն եկած հրահանգների համաձայն՝ ծրագրել էր բնաջնջել
քաղաքի ամբողջ Հայ բնակչութիւնը: 4000 քաջառողջ մարդիկ պահանջելով,
մտադրուել էր նրանց սպաննել՝ հայերին ինքնապաշտպանութիւնից
զրկելու համար: Հայերը, ժամանակ շահելու համար բանակցութիւններ
էին վարել նրանց հետ՝ առաջարկել զէնք կրելու ատակ 500 մարդկանց
տրամադրել, մնացածի համար փրկագին վճարել: Ճեւտէթ, ապստամբութեան
տրամադրութեան մասին իմանալով, որոշել էր խեղդել այն: Յայտարարել էր,
որ ‘’Եթէ ապստամբները հրացանի մէկ հարուած արձակեն, պիտի սպանեմ
բոլոր քրիստոնեաները՝ այր, կին թէ մանուկ, մինչեւ ամէնէն պզտիկները’’
իր վիրաւոր ծունկն էր ցոյց տուել: Թուրքերը Հայկական թաղին շուրջ
խրամներ էին բացել, այնտեղ զինուորներ տեղակայել: Ի պատասխան այդ
գրգռութիւններին, հայերը սկսել էին պաշտպանուելու պատրաստութիւններ
տեսնել:
Ապրիլի 20-ին, թուրք զինուորական ջոկատը, Վան մեկնող Հայ կիներ բռնել,
սպաննել նրանց ու օգնութեան փութացող երկու հայերի: Թուրքերը, հրացանով ու հրետանիով կրակ էին բացել հայոց արուարձանների վրայ, քաղաքի
մեծ մասը բռնուել էր բոցերով: Կանոնաւոր պաշարում էր կազմակերպուել:
Հայերի կռուող ուժի թուաքանակը կազմում էր 1500 մարդ: Նրանք միայն
300 ‘’Քառապին’’ զէնքեր ունէին եւ անբաւարար չափով ռազմանիւթի
պաշար: Ճեւտէթի բանակը բաղկացած էր կատարելապէս զինուած եւ
լաւ պարենաւորուած, 5000 զինուորներով: Մինչեւ Հ. Մորկընթաուի Վանի
հերոսամարտի մասին իր անկեղծ ու հիացմունքով զեղուն գնահատանքի
խօսքը մէջ բերելու, ստորեւ պիտի շարունակեմ նկարագրել հերոսամարտի
ընթացքը, նա այն մանրամասն չի յիշատակել իր յուշերում, խոստովանելով,
որ իր խօսքով ասած, ‘’Չեմ յաւակնիր իբր զինուորական պատմագիր մը
ըլլալ’’: Հայկ Նահապետ, կռւում սպանեց իր երկիր նուաճելու եկած թշնամու
առաջնորդին, յաղթական կռուով իր աղխին ազատութիւն շնորհեց: Նայիրի՝
կրակի երկիր, արի մարդիկ աստուածացրին նրան, համբարձեց երկինք,
աստղեր հաւաքուեցին նրա շուրջ՝ ‘’Հայկի Համաստեղութիւն’’ եղաւ: Հազարհազար տարիներ, Արմին-հայերի սրտերում նա ոգի դարձած, մարմնացաւ իր
աղխի յետնորդների հոգիներում, ոչ ոք կարողացաւ սպաննել այն, մինչեւ որ
դրացի երկու խոշոր երկիրներ իրենց զարմից Արմինա աշխարհին թագաւոր
բերին: Փլուեցին Արմինա աշխարհի տասնեակ հազար դարերի Արմա-Արմին
արարչական ցեղի թագաւորական տոհմերի գահակալութիւնները: Սպանեցին իրենց հաւատքի իմաստութիւնը, սպանեցին իրենց աստուածներին:
Անյիշելի ժամանակներից նրանք ցեղի առաջնորդներ էին եղել, որոնց անչափ
սիրելուց աստուածացրել էին:
Անապատների, տափաստանների դաժանութիւնը իրենց հոգիներում, մի
անօրէն Ողուզ-թուրք (թուրքին լեզուով խօսող ցեղի մարդիկ) իրենց դրօշին
գայլ, արշաւել էին աղուոր երկրներ, յափշտակել ուրիշի արարում, տիրել
նրանց շէներին: Հասել էին արմինների Աստուածաստեղծ ‘’Եդեմ’’ բարգաւաճ
երկիր: Բիւզանդիոնի ամբարիշտ կայսրերի հազար խարդաւանքներով,
տկարացրել էին Հայաստան երկրի ներուժը, քանդել այն հզօր պատուարը,
որ իրենց էլ պաշտպանական ամրութիւնը պիտի լինէր: Այդ ինչպէ՜ս էր,
որ Արմին-հայերի նոր հաւատքի աստուածը թողել, որ նրանք տիրէին Իր
արարած Եդեմի երկրին . . . օտարի Աստուածն էր նա: Տիրեցին անողոք
դաժանութեամբ, յափշտակեցին նրանց արարումը, պղծեցին նրանց
տաճարները, ստորացրին նրանց արժանապատւութիւնը, սպանեցին նրանց
ազատ կամքը, կործանեցին նրանց մայր ոստանը, մարեցին նրանց մշակների
հորովելները, մանչերին տարան:
Օտար ցեղի մարդու թագաւորած Արմինա-Հայաստան երկիր, իրենց նոր
հաւատքի ‘’Տէր’’-ն ու նրա ‘’Որդին’’ հրամայել էին Արմին աղխին հնազանդիլ
տիրոջը: Ո՞վ էր այդ ‘’Տէր’’ը, ուրիշի ‘’Աստուած’’ ու նրա ‘’Որդի’’-ն էին իրենց
երկիր բերել, փլել արմինների բնիկ աստուածների մեհեանները, մարել նրանց
տոհմական հաւատքի լոյսը, նրանց փլած որմերի վէմերից տաճարներ պատել,
աւանդում են, որ միայն իրենց մայր ոստանում հազար ու մէկ եկեղեցիներ էին
պատել: Հազար տարիներ հնազանդեցին, ինչքան հնազանդեցին, դուշմանը
այնքան աւելի անողոք իշխեց: Հայու պաշտամունքի Աստուածը նաեւ այդքան
չէր հնազանդի, հոգը չեղաւ նոյնիսկ նրանց մանուկների ցաւին:
Իրենց անցեալի փառաւոր ոստան՝ Տուշպա-Վանում, հազար-հազար Արմինհայեր, Թահսին Փաշայի պաշտօնավարութեան ատեն, հանգիստ ու խաղաղ
գոյակցում էին թուրք բնակչութեան հետ: Թուրքի նոր կառավարողներ,
երկրում ազատութեան կեղծ հովեր ծածանած, գերմանների հետ կռուի
էին ելել աշխարհի շատ պետութիւնների ‘’Համաձայնողական’’ դաշինքի
դէմ: Յարմար առիթ էին համարել սպաննելու Արմին-Հայ ցեղին: Նրանց
դաշնակից գերմանների կայսրը հրամայել էր՝ միայն մէկ Արմին-Հայ կենդանի
թողնել, այն էլ որպէս թանգարանային նմուշ: Գերմաններ, այդ ‘’նմուշը’’
հիմա տասնըերեք միլիոն է, աշխարհին իրենց իմաստութեան լոյսն են նորէն
ճառագում: Ազատութիւն քարոզած ‘’Իթթիհատ’’-ի նոր իշխողները հաւաքել
էին հայոց զէնքերը, ազգի ազատութեան կռուին ելած ‘’Ֆիտայի’’-ներ իջել էին

լեռներից: Զէ՞նք-զէ՞նքերը յանձնել թուրքին, Հայը հաւատաց թուրքին, այդ
ի՜նչ աղէտ . . . թէեւ անցել են հարիւր տարիներ, դեռ հիմա էլ արժի է լացել:
Արմին-հայերի քաջերի-քաջ, իր կեանքի հաւատամքը թուրքի դէմ իր ազգի
կռիւը դաւանած՝ Անդրանիկ Փաշային, Պուլղարիայից իրենց ժողովին բերած
Հայ ‘’մեծեր’’-ը նրան առաջարկել էին գալ Թուրքիա, իրեն խոստացուած է
‘’Զօրավար-Հազարապետի’’-ի աստիճան շնորհել: Անդրանիկ, պատասխանել,
‘’Թուրքը կոտորելու է Հայ ցեղի մարդկանց եւ նաեւ Ձեզ բոլորիդ’’, հեռացել էր:
Հայերի համբերութեան ու
հնազանդութեան բաժակը
փրփրում էր վրէժի լեցուն
կրակով, կարմիր լոյս հոսում
իրենց սրտերին: Տուշպավանեցի Արմին-Հայը զէնք
վերցրեց,
Այգեստանը
խրամատեց, զէնք ճօճեց
թուրքին, կրակ տեղաց
յարձակուող թուրք զինուորի
ու ասպատակ թուրք խուժանի վրայ: Վերջապէս,
կռուով ելան մահ սփռելու
դուշմանին, դրժեցին իրենց
‘’Տիրոջ’’ հնազանդութեան պատուիրանը: Կովկասեան ճակատում, Ռուսի
դէմ կռուող Էնվէրի բանակը Սարիղամիշում ջախջախուեց, իննսուն հազար
թուրք ասկէրներ սառեցին, մնացորդացը փախչում էր դէպի արեւմտեան
կողմն իրենց զաւթած աշխարհի: Թուրքը իրենց պարտութեան պատճառը
համարել էր Արմին-հայերի տածած համակրանքը ռուսների հանդէպ: Իրենց
նահանջի ճանապարհին, թուրքը ու իրեն միացած թալանչի-ընչաքաղց,
վայրենաբարոյ լեռնական քիւրտը՝ ‘’քուրտը, քուրտը գիտե՞ս . . .’’ ասում էին
Հայ մայրեր, մահմետական խուժանը կողոպտում, հրդեհում արեւմտեան
կողմն հայոց աշխարհի շէները, սպանում Արմին-Հայ անզէն բնակչութեանը:
Վանի գաւառ, լեցուն էր Արմին-հայերի շէներով ու հոծ բնակչութեամբ:
Վասպուրականի Շատախ, Հայոց Ձոր, Ալջախազ, Արճեշ, Թիմար, Գյավաշ,
Կարճկան ինչպէս նաեւ առանձին գիւղերում՝ Բելու, Աթանան, Ուլմ, Առեն,
Ալյուր, Կեմ դիմել էին ինքնապաշտպանութեան, յամառ մարտեր էին մղել
դուշմանի դէմ, վերջապէս իմացել, որ զէնքն էր փրկութիւն: Թէժ մարտերը,
իրենց կռիւը մասնաւորապէս Տուշպա-Վանում էր, այն անընդհատ մէկ ամիս
շարունակուել էր: Մինչ պատերազմը, Տուշպա-Վանում քսան երեք հազար
հայեր էին, շրջակայ բնակավայրերից քաղաք ապաստանածների հետ միասին
եօթանասուն հազար, բանա՞կ, թէ մարտի ելած մարդիկ, որոնց զէնք տայիր,
կը տիրէին ամբողջ արեւմտեան կողմն իրենց զաւթուած աշխարհի: ‘’Ինչե՜ր
ասես չէին անի’’ Արմին-Հայ մարդիկ: Վանի ու նրա գաւառի Արմին-հայերին
սպաննելու համար, ապաշնորհ շնագայլ զինուորականի քեռայր Ճեւտէթ
հրահանգ ունէր՝ իր քրոջ ամուսնուց ու նրա զինակից շների վոհմակից,
բնաջնջելու Վանի ու նրա շրջակայ հազար-հազար տարիների արարչական
ժամանակների շէների Արմին-Հայ բնակիչներին:
Ճեւտէթ, իր ծրագիրը իրականացնելու համար
դիմել էր արեւելքցիների խաբեբայ, ստոր քայլի՝
խորհրդակցութեան համար հրաւիրել քաղաքի
ակնառու Արմին-Հայ ղեկավարներից՝ թուրքի
խորհրդարանի պատգամաւոր՝ Վռամեանին
(Օնիկ Դերձակեան), եւ Իշխանին (Նիկողայոս
Միքայէլեան), որոնք տուն չվերադարձան . . .:
Արմին-հայեր, դուք չէ՞իք ընթերցել ձեր ցեղի
պատմութիւնը, որ ձեր մեծերին սպաննելու համար
պարտուողները միշտ էլ ձեզ հրաւիրում էին գալ
խաղաղութիւն կայացնելու բանակցութիւնների:
Այդպէս էր, որ Հռովմի Անտոնիոս զօրավարը,
արեւելքի արքաների-արքայ Մեծն Տիգրանի որդի
Արտաւազդին հաշտութիւն կնքելու հրաւիրել,
շղթայել, տարել իր տարփածոյ Կլէոպատրային
որպէս յաղթանակի նուէր մատուցել: Այդպէս էր, որ Բիւզանդիոնի կայսրը՝ Անի
ոստանի թագաւոր պատանի Գագիկ թագաւորին Բիւզանդիոն կանչել, չթողել
վերադառնար իր գահին: Այդպէս էր, որ երեսուն տարիների մղուած կռւում
պարտուած նենգ պարսիկ Շապուհ թագաւորը, կեդրոնամէտ իշխանութեան
ազնուազարմ թագաւոր Արշակին տարել ‘’Անուշ Բերդ’’, որտեղից ոչ ոք չէր
վերադարձել: 							
Էրզրում քաղաքի կայազօրից Վանի իր զօրքը համալրած Ճեւտէթը, իր
ջոկատներով ու բազում արիւնակից հրոսակների համագործակցութեամբ,
պաշարել էր Վանայ ոստանի Այգեստան թաղամասը, որտեղ կեդրոնացել էին
Արմին-Հայ բնակչութեան մեծ մասը: Քանդուել էր կապը ոստանի քաղաքամիջի բնակիչների հետ:
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Միայն Պահանջ, Պահանջատիրութիւն
ՀԵՆՐԻԿ ԱՆԱՍԵԱՆ

Պ

աշտօնական հաղորդագրութեամբ
յայտնի դարձաւ, որ համաշխարհային Պանդեմիայի (Համաճարակ)
պատճառով կասեցւում են Ապրիլ 24-ի`
Ցեղասպանութեանը նուիրուած համաժողովրդական ցոյցերը, հաւաքները եւ
մեծաթիւ մասնակիցներով որեւէ միջոցառում: Մեր Հայրենիքում, Երեւանում
էլ կասեցուած է մեր ժողովրդի սգոյ երթն
ու թափորը դէպի Ծիծեռնակաբերդի
բարձունք: Աշխարհն իր ճիրանների մէջ
առած այս թոյն-ժահրը օրէ-օր նոր հորիզոնականներ է իր բռի մէջ պահում:
Այդ ամէնը տեսնելով, արդէն յստակ էր, որ
պիտի կախակայուէին Ցեղասպանութեան
հետ կապուած բոլոր միջոցառումները:
Որովհետեւ քորոնա ժահրի ծայրը չի
երեւում: Սակայն ասել չէ, թէ մենք պիտի
չյիշենք 20-րդ դարի մեծագոյն ոճիրը: Պիտի
յիշենք եւ նորանոր միջոցներ փնտռենք մեր
արդար դատի լուծման համար:
Հրաշալի գրող, հրապարակագիր, Փարիզի ԲԱԳԻՆ պարբերականի երկար
տարիների հոգեզաւակ Յակոբ Պալեանը միանգամայն իրաւացիօրէն
գտնում է, որ Ցեղասպանութեան պատճառով տեղի ունեցաւ նաեւ
ԼԵԶՈՒԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ:
Իսկապէս: Եղեռնի արդիւնքից աշխարհով մէկ ցրուած փրկուած հայերը
ոչ միայն որդեգրեցին տուեալ երկրի, տարածքի, ժողովրդի նիստուկացը,
բարքերն ու սովորութիւնները, պետական, քաղաքային եւ գաւառական
լեզուն, այլեւ մայրենի լեզուի մէջ ներմուծեցին մեր լեզուին խորթ օտար
բառեր: Հենց միայն այս չարաբաստիկ երկու ամսուայ ընթացքին Հայոց
Լեզուն «հարստացաւ» ՊԱՆԴԵՄԻԱ (Համաճարակ), ՊԱՆԻԿԱ (Խուճապ),
ՊԱՍԻՒ (Կրաւորական), ՊԱՑԻԵՆՏ (Հիւանդ), ՎԻՐՈՒՍ (Ժահր), ՊԱՐԿ
(Զբօսայգի) եւ այլ բազմաթիւ, բազմատեսակ, բազմիմաստ բառերով ու
բառակապակցութիւններով: Հազիւ էինք ազատուել ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ եւ
ԷԼԻՏԱՐ բառերից, հիմա էլ` սրանք: Ամօթ է, ՊԱՑԻԵՆՏ-ը ո՞րն է` տնաշէն
հայեր, կամ էլ` ՊԱՆԻԿԱ:
Մեծայարգ գրագէտ Յակոբ Պալեանի միանգամայն ուսանելի յօդուածը
( «Զարթօնք», Ապրիլ 8, 2020) յորդոր է, պահանջ, խնդրանք` ուղղուած
բոլոր նրանց, ովքեր պարտաւոր են հոգ տանել մեր մայրենի լեզուի
մաքրութեան, անաղարտութեան եւ հարստացման համար. ասել կ՛ուզի,
մտաւորականը թելադրում է Ցեղասպանութիւն բառի հետ օգտագործել
նաեւ Լեզուասպանութիւն եզրոյթը:
- Իւրաքանչիւրի քմայքով օտար բառերու վայրագ գործածութեամբ հայերէնը
չի հարստանար,- ասում է Յակոբ Պալեանը:
Խիստ ու տեղին է ասուած:
Ուրեմն պիտի ընդունել. որ իրօք, Ցեղասպանութեան պատճառով տեղի
է ունեցել նաեւ Լեզուասպանութիւն, որը վարակի նման, տարուէ-տարի
տարածւում, ուռճանում է ոչ միայն Մայր Հայրենիքում, այլեւ Սփիւռքի ողջ
տարածքին: Ճիշդ է, Լեզուասպանութիւնը մարդուն չի սպանում մարմնապէս,
բայց սպանում է հոգեպէս`տարիների ընթացքում նրան զրկելով ազգային
մտածողութիւնից:
Նորութիւն ասած չեմ լինի, եթէ ասեմ, որ լեզուն, այն էլ` մայրենի լեզուն,
սովորում են փոքր տարիքից: Սփիւռքում, ի մասնաւորի Գալիֆորնիայում
հայկական վարժարանները քիչ են, եղածներն էլ ոչ բոլոր ընտանիքներին են
հասու` երեխայի ուսման բաւական սուղ ամսավճարի պատճառով:
Սփիւռքի մէջ բնակուող հայի համար պարտաւորիչ է իմանալ մէկ լեզուի
երկու ճիւղաւորումները` արեւմտահայերէն եւ արեւելահայերէն:
Այժմ եկէք տեսնենք թէ հայերէնի իմացութեան ի՞նչ մակարդակի տէր
են Գլենդէլի եւ նրա յարակից շրջանների ամերիկեան դպրոցների մէջ
պաշտօնավարող հայ մանկավարժները, որոնց պարտքն է ոչ միայն մաքուր,
անթերի հայերէն իմանալ եւ գրել, այլեւ նոյնը փոխանցել մեր մատաղ սերնդին:
Եւ, որպէսզի մերկապարանոց (բացայայտ) լինի մեր ասելիքը` խօսենք
փաստերով:
Անմիջապէս ասեմ, որ ոչ մէկ միջնորդութիւն պիտի չանեմ, պիտի վերարտադրեմ մի ծանուցումից հատուածներ, այնպէս ինչպէս որ կայ: Վստահ եմ,
ընթերցողներից ոմանք կարող են մոլորուն վիճակի մատնուել, եւ նոյնիսկ
սրտխառնուք ունենալ…
Դպրոցում երեխայիդ ձեռքն են տալիս մի թռուցիկ, որի մէկ երեսը անգլերէն
է, իսկ միւսը` անճոռնի ձեռագրով եւ գրեթէ անընթեռնելի «հայերէնով» մի
ծանուցում: Ահա այդ գլուխ-գործոցներից մէկը.
«Մենք քալիֆորնիայում արեւ սիրում ենք, բայց շատ արեւը վատ է.
Արեւը իրանից ուլթրամանուշակ ճառագայթ է դուրս տալիս եւ եթէ

մենք մեր երեխերքին չը պահպանենք երբ որ նրանք արեւի մէջ խաղում
են, այդ լոյսը կարող է մարմնի կաշին այրի, աչքերին վնասի եւ կաշվի
քաղցկեղ (cancer) պատճառ լինի: Մեր թաղամասում պատահած օրերը
նոյնիսկ հինգ ռոպէ բաւական է:
Դուք կարող էք ձեր երեխային երկարաթեվ թիշըրթ եւ երկար տաբատ
(բայց թեթեվ) հագցնէք եւ դրանք օթօմաթիկ կը պահպանի երեխային
եթէ իրարու կպած լինեն»:
Ահա մի քանի պարբերութիւն մէկ այլ թռուցիկից.
« … Կոստոյմները որոնք չը լինեն կատաղի կամ վախենալի:
… Կոստոյմները չը պէտք է կապակցութիւն ունենան մահուան եւ
արեան
Զգեստները չը պէտք է մերկ լինի կամ ցոյց տալ ուսերը»:
Անգրագիտութեամբ, թող ներուի, տգիտութեամբ առլի այս թռուցիկները
հարիւրաւոր օրինակներով մտել են հայ ընտանիքներից ներս, եւ մարդիկ,
ծնողներ, ձայն չեն բարձրացրել այսքան եղկելի երեւոյթի համար, ակամայ
դառնալով մասնակիցը նման իրականութեան:
- Ի՞նչ է Ձեր կարծիքը, Պրն. Պալեան, հայերէնի ուսուցումի առաջին քայլը
գալ տարունէ սկսեալ Սփիւռքի ուսուցիչներէն չսկսի՞նք…,- կարծեմ թէ`
«Այո՜» պիտի ըսէք…, թէեւ իրաւ է, որ, Ձեր խօսքով` «Ոչ ոք իրաւունք ունի
հայ տղուն հայկական վարժարանի մէջ ուսանելու իրաւունքէն զրկելու»:
Իրականութեան մէջ ոչ ոք զրկած է հայ տղուն հայկական վարժարանին
մէջ ուսանելու: Պարզապէս մատչելի ամավճարով հայկական դպրոց չկայ:
Հսկայ Հոլիուտի մէջ մէկ դպրոց կայ միայն: Նախկին` Արշակ Տիգրանեան
հրաշալի դպրոց-համալիրը քանի մը տարի առաջ ծախու հանուեցաւ`
առանց հիմնաւոր բացատրութեան` շփոթումի եւ վրդովմունքի հսկայ ալիք
ստեղծելով հայութեան մէջ
Ըստ իս, յետ այսու պիտի որդեգրել «Լեզուասպանութիւն» տերմինը (Եզր,
եզրոյթ` արեւմտ.,- ՀԵՆ. Ա.) Ցեղասպանութեան հետ, թէեւ, ինչպէս կեանքը
ցոյց է տալիս, որ խաղաղ պայմաններում էլ, թէ հայրենիքում եւ թէ սփիւռքում
քիչ չեն մեր մայրենի լեզուն մորթոտող բազում գրչակներ…
Գրեթէ չորս ամիս առաջ, Նոր Տարուան նուիրուած գրածս յօդուածում
յստակօրէն արտայայտել էի իմ, եւ վստահ եմ` շատ-շատերի այն համոզումը,
թէ աւելորդ է այլեւս Ցեղասպանութեանը նուիրուած նիւթով քայլարշաւներ
կազմակերպելը, որովհետեւ, ինչպէս ցոյց տուեց կեանքը, հինգ ամիս առաջ,
Միացեալ Նահանգների Վեհաժողովը (Կոնգրես) քուէարկութեան դրեց Հայոց
Ցեղասպանութեան ճանաչման բանաձեւը` զարմանքի եւ հրճուանքի հզօր
ալիք բարձրացնելով ողջ հայութեան հոգիներում:
Վեհաժողովի գրեթէ չորս հարիւր անդամներ միաձայնութեամբ որոշեցին
ընդունել բանաձեւը, սակայն երկու ծերակուտականներ, Սպիտակ Տան
թելադրանքով մերժեցին իրենց ստորագրութիւնը դնել բանաձեւի տակ`
պատճառաբանելով թէ այս օրերին, ԱՄՆ-Թուրքիա լարուած յարաբերութիւնների պայմաններում բնաւ հարմար չէ նման բանաձեւի տակ ստորագրելը:
Բարեկամներս, մի անհանգստացէք, միեւնոյնն է, գալու է այդ բաղձալի օրը,
երբ աշխարհը կը ճանաչի 20-րդ դարի մեծագոյն ոճիրը: Սակայն, ի՞նչ է
տալիս դա մեզ` միայն բարոյական յաղթանա՞կ, բա մեր զաւթուած հողե՞րը,
մեր ինչքն ու հարստութի՞ւնը, բա մեր ձիւնափառ Արարա՞տը: Լաւ է ասում
շնորհառատ քաղաքագէտ Արա Պապեանը` «Ցեղասպանութեան ճանաչումը
Պահանջատիրութիւն չէ»: Այսօր մենք
Պահանջատիրութեան խնդիր ունենք աւելի` քան Ցեղասպանութեան
ճանաչումը:
Ժամանակին Խորհրդային իշխանութիւնը թքած ունենալով ԱՄՆի նախագահ Ուիլսընի կողմից Սեւրի միջազգային համաժողովում հաստատուած`
Հայաստանի նոր քարտէզի վրայ, թուրքերի հետ «ալիշ-վերիշ» անելով իրար
մէջ արեցին Հայաստանին պատկանող 100 հազար ք.կմ. տարածութիւն` իր
մէջ առնելով Լեռնային Ղարաբաղը:
30 տարուայ լռութիւնից յետոյ, չէ՞ք կարծում, որ եկել է ժամանակը,
որպէսզի գէթ Սեւրի Դաշնագրի 100-ամեակի կապակցութեամբ, Անկախ
Հայաստանի Հանրապետութիւնը իր եղբայր Սփիւռքի հետ միակամ, ամէն
ինչ մէկ կողմ թողած, Ամերիկեան կառավարութիւնից սկսի պահանջել
Սեւրի դաշնագրի իրականացման գործնթացը` իրենց նախագահ Ուտրօ
Ուիլսընի կողմից վաւերացուած միջազգային ատեանի անժամկետ որոշումի
իրականացման համար: Իսկ ողջ Հայ ժողովուրդն էլ այս անգամ կը սկսի
Պահանջատիրութեան ցոյցի ելնել «Մեր հողերը», «Մեր եկեղեցիները», «Մեր
ազգային վարժարանները», «Հատուցէք մեր արեան գինը» եւ նման այլ`
Պահանջատիրութեան իմաստն արտայայտող պաստառներով:
Այսպիսով, միայն երեք ամիս է մնացել նշելու համար Սեւրի պայմանագրի
100-ամեակը: Նշելն ի՞նչ,- պարապ խօսք, անիմաստ հաւաքներ, ժամանակի
անիմաստ կորուստ` էն էլ հարց է, այդ մասին խօսք կը լինի՞ Հայաստանի
պատկան մարմիններում: Էս անտէր քորոնա վարակը ամէն ինչ տակնուվրայ
արեց աշխարհում եւ հազիւ թէ մօտակայ մի քանի տարում հնարաւոր լինի
վերականգնել նախկին վիճակը:
Միջազգային իրաւունքի տեսակէտից Հայաստանը 70 տարի չի եղել
ինքնուրոյն պետութիւն, ասել է թէ նա չէր կարող որեւէ փաստաթղթի տակ
ստորագրել:
Շար. Էջ 13
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Ամէն Բանի Ժամանակը Կայ
ԶԱՒԷՆ ԽԱՆՃԵԱՆ

Ե

րբ մտածեմ այս օրերու համաշխարհային թագաժահրի համաճարակին պատճառած անձկութեան մասին, որ կը սպառէ մարդկային
միտքն ու հոգին, եւ այն առիթը՝ որ
այսօր կը հրաւիրէ մեզ յիշատակելու
Հայոց Ցեղասպանութեան 105ամեակը,
կը մտաբերեմ իմաստութիւնը, որ կը
բխի Աստուծոյ Խօսքէն (Ժողովողի 3)
ուր կ՛ըսէ.
«Ամէն բանի ատենը կայ,
Ու երկինքի տակ եղող ամէն գործի ժամանակը։
Ծնանելու ժամանակ եւ մեռնելու ժամանակ։
Լալու ժամանակ եւ ծիծաղելու ժամանակ։
Գրկելու ժամանակ ու գրկելէ հեռանալու ժամանակ։»
Անցնող քանի մը ամիսները մեր բոլորին համար եղան սպառիչ, թէ՛
ֆիզիքապէս եւ թէ հոգեպէս, այս ցամաքամասին վրայ, մեր հայրենիքին մէջ եւ
աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ, ուր այս աննախադէպ եւ անհաւատալի
համաճարակին իրականութիւնը կլանեց ամբողջ աշխարհը՝ թելադրելով
կեանքի նոր կանոններ։
Ողբերգութիւնը շօշափելի է: Մենք ականատես ենք մարդկային քրտնաջան
հոգածութեան՝ հոգալ տուժածները, պայքարիլ՝ անհրաժեշտ փրկարար
սարքաւորումներ ձեռք բերելու համար, մարտնչիլ՝ սահմանափակելու ախտին
տարածումը եւ սգալ զոհերը, չկարենալով անոնց տալ արժանի յարգանքի
վերջին տուրքն իսկ։
Մինչ բիւրաւորներ կ՛ենթարկուին այս գարշելի եւ ահազդու պատուհասին, հազարաւոր շտապ օգնութեան ծառայողներ, բժիշկներ, բոյժքոյրեր,
պետական ծառայողներ, բարի սամարացիներ, կամաւորներ եւ ոչ-պետական
կազմակերպութիւններ օրն ի բուն կը խնամեն, կը բուժեն, յոյս կը ներշնչեն
եւ շատ մը պարագաներու կեանք կը պարգեւեն մահիճներու վրայ գտնուող
հիւանդներու՝ ըլլան անոնք հիւանդանոցներու կամ շտապօրէն կառուցուած
բժշկական կեդրոններուն մէջ։
Հուռա՛, բոլոր անոնց, որոնք կոչումը ունին, նուիրաբերումը կամ պատասխանատուութեան զգացումը իրենց օգնութեան ձեռքը երկարելու։
Հարիւր հինգ տարիներ առաջ Օսմանեան Թուրքիա կոչուած մէկ այլ

ժանտախտ՝ կանխամտածուած պետական ծրագիրով, ֆիզիքական ոչնչացման ենթարկեց կայսրութեան բնակչութեան մէկ հատուածը: Անոնք, իրենց
պապենական հողերուն վրայ խաղաղութեամբ կ՛ապրէին հազարաւոր
տարիներէ ի վեր՝ ետին մահ եւ ոչնչացում սփռող թրքական արշաւանքներու
դէպի Մերձաւոր Արեւելք խուժումէն շա՜տ առաջ։
Ամէն բանի ժամանակը կայ։
Այսօր, թագաժահրի այս ողբերգութեան մէջ, պէտք է կանգնեցնել ժամացոյցներու սլացքները, յարգելու յիշատակը եւ յարգանքի տուրք մատուցանելու
մեր մէկուկէս միլիոն նահատակներուն, որոնք անմարդկային ամենադաժան
միջոցներով նահատակուեցան։ Իր պատմական հողին վրայ ապրող մեր
ժողովուրդը թիրախ դարձաւ պետականօրէն կազմակերպուած ոճիրի մը,
որ արդիւնքն է պետական անհանդուրժողութեան՝ հանդէպ իր պապենական հողին վրայ ապրող խաղաղ, բարգաւաճ, ստեղծագործ քրիստոնեայ
փոքրամասնութեան մը։
Տեսախցիկներ չկային, արձանագրելու համար մտրակի ուժով պարտադրուող
տեղահանութիւնները։ Լրատուամիջոցներ չկային, ահազանգելու համար
«ազգի մը սպանութիւնը»։ Շտապ օգնութեան միջոցներ չկային հասնելու
համար փշոտ դաշտերուն մէջ, ժայռոտ լեռնային ճանապարհներու վրայ,
անապատի կիզիչ աւազին, վտանգաւոր եւ ամայացած ճամբաներուն վրայ
կամ մութ ու սարսափազդու քարանձաւներու մէջ, մահուան սպառնալիքին
ենթարկուող տեղահան ժողովուրդին: Շտապ օգնութիւն չկար հասնելու
երկունքի մէջ գտնուող մօր մը կամ ոսկրացած որբ մանչուկի մը կոչին:
Շտապ օգնութիւն չկար աղերսելու կաթիլ մը ջուր պապակող ակօսուած
շրթներու կամ հացի փշրանք մը հայցող սովահարին: Շտապ օգնութեան
կոչերու պատասխանող չեղաւ փրկելու խեղդամահ մանկամարդուհի մը կամ
բոցերու մէջ կրակի տրուած հարս մը, որոնք դիմադրած էին լորձնաշուրթն
բարբարոսներուն։
Այսօր՝ երախտագիտութեամբ կ՛ողջունենք Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու
Քոնկրէսին կողմէ երկա՜ր սպասուած Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումը:
Բայց հակառակ թաւալած մէկ դարաշրջանին, Մեծ Ոճիրին ժառանգորդները
տակաւին անտարբեր կը մնան իրենց յանցապարտ ուրացումով։
Այսօր, անոնք ալ կը տառապին նոյն թագաժահրով։ Իմ աղօթքն ու մաղթանքն
է, որ ինչպէս ամբողջ աշխարհը, յանցապարտ Թուրքիան, նոյնպէս ապաքինի
այս հիւանդութեան հետեւանքով յառաջացած աւերէն եւ հոգեվարքէն ու
խաղաղութիւն գտնէ։
Ամէն բանի ժամանակը կայ կ՛ըսէ Աստուածաշունչը։
Այսօր ես առաջնորդուած եմ Աստուծոյ խօսքով՝ Բ. Օրինաց 32. 35 համարով,
որ կ՛ըսէ. «Վրէժխնդրութիւնը իմս է, ես պիտի հատուցանեմ:»
Ամէն բանի ժամանակը կայ։
Այսօր ժամանակն է խոնարհելու եւ մեր յարգանքի տուրքը մատուցանելու
ինկածներուն՝ վերահաստատելով մեր հաւաքական ձգտումը արդարութեան:

Միայն Պահանջ, Պահանջատիրութիւն
Սկիզբը Էջ 12
Դա կարող էր անել վերջին 30 տարուայ ընթացքին, եթէ, իհարկէ ռուսը թոյլ
տար մեզ միջազգային ատեաններում ապացուցել Կարսի պայմանագրի (11
Սեպտ.1922) անօրէն լինելը:
Նախկին երեք նախագահները ծպտուն անգամ չեն հանել: Նիկոլ Փաշինեանն
էլ է լուռ: Ընդդիմադիր դաշտում երբեմն-երբեմն ակնարկներ լինում են Սեւրի
պայմանագրի մասին, բայց դրանք անցողիկ քամիների տպաւորութիւն են
թողնում:
Այնուհանդերձ, արժէ կարծում եմ փոքր-ինչ մտորումների բովում որոշ
երեւոյթներ լուսաբանել մեր Պահանջատիրութիւնը լուսաւոր ուղիով առաջ
տանելու համար:
Հայաստանի պատկան մարմիններին եւ ժողովրդին դաս տալու հաւակնութիւն չունենք բնաւ, քաւ լիցի, միայն լուրջ մտահոգութեան եւ մտածումների
արդիւնքում է ծնուել այս յօդուածը:
Թուարկենք ուրեմն այն միջոցներն ու հնարաւորութիւնները, որոնց շնորհիւ
աւելի կամ նուազ չափով մօտեցած կլինենք վերջնական նպատակին: Խնդրեմ
սոյն յօդուածը ընդունել որպէս անձնական կարծիք:
Եթէ ուզում ենք, որ մեր հայրենի ժողովուրդը լաւագոյնս ներգրաւուի
պահանջատիրութեան համար մղուող պայքարի մէջ` նրա ապրուստը,
օրուայ հացը ապահովելն է: Ամէն տեսակ դժբախտութիւն, դաւաճանութիւն,
անհանդուրժողականութիւն մարդու մօտ առաջանում է հացի պակասից:
Դէ արի ու այսօր հացի կարօտ մեր հայրենի ժողովրդի մեծ մասի համար
դաս կարդայ պահանջատիրութեան մասին:
Ասա որ Թուրքիայի Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի, Պիթլիսի նահանգների 90
հազար ք. կմ. տարածութիւնը քոնն է եւ դու պարտաւոր ես ներգրաւուել
Պահանջատիրութեան պայքարի մէջ: Չի լինի, չի կարող լինել: Ասել է թէ`
պահանջատիրութեան պայքարի առիւծի բաժինը, թող ներուի, դարձեալ
ընկած է սփիւռքահայի ուսերին:
Պահանջատիրութեան պայքարի ճիշդ ժամանակն է (թէեւ ուշացած), ուստի
անհրաժեշտ է զօրաշարժի ենթարկել Հայաստանից դուրս, Հայաստանին
պատկանող բոլոր պետական կառոյցները, ի մասնաւորի Դեսպանատներն ու
տասնեակներով Հիւպատոսական եւ այլ գործարքային հաստատութիւնները:

Հայրենալքութեան եւ արտագաղթի արդիւնքում երկու միլիոն, գուցէ եւ
աւելի հայութիւն է բոլորուել հսկայածաւալ Ռուսաստանում եւ Եւրոպայում:
Այդտեղ ապրող հայերը լաւագոյնս գիտեն Հայոց Եղեռնի պատմութիւնը,
եւ գիտեն նաեւ, որ մենք զաւթուած Հայաստան ունենք, եւ որ այն պէտք է
վերադարձնել: Ուստի չեմ կարծում որ տեղի դեսպանատների, հայկական
հաստատութիւնների, եկեղեցիների, Բարեգործական Միութեան եւ Հայ
Դատի պարտականութիւնը պիտի լինի հոգատար մօտեցումով նրանց
ներգրաւել Պահանջատիրութեան պայքարին մէջ:
Լրջագոյն պայման է այդ պայքարին մասնակից դարձնելը մեր մատաղ
սերնդին եւ երիտասարդութեանը:
Արտագաղթած հայերը պէտք ունեն դպրոցների, եկեղեցիների, կրթականմշակութային, մարզական, սկաուտական կենտրոնների, որոնց մէջ
մեր մատաղ եւ երիտասարդ սերունդը կը կարենայ դասախօսների, մանկավարժների եւ դաստիարակների կողմից իրենց տրուած դասերի շնորհիւ
հոգւոյն մէջ զգալ, հասկանալ Պահանջատիրութեան էութիւնը:
Պահանջատիրութեան պայքարը յաջողութեամբ պսակելու լաւագոյն ձեւը Մեծ
Եղեռնի արդիւնքում որբացած, օրհնուած մայրիկիս հետեւեալ խօսքերն են.
«Կ՛ուզե՞ս յաղթել թշնամիիդ, ուրեմն գործածէ նոյն զէնքը»: Մենք ոչ միայն
նոյն զէնքը չենք օգտագործել, այլեւ` ոչ մէկ տեսակ զէնք ենք գործածել
պատասխան հարուած տալու թէ ազերիին եւ թէ թուրքին: Ահա քանի տարի
է անցել հայ սպայ Գուրգէնի Հունգարիոյ մէջ ազերի Սաֆարովի կողմից
գազանային սպանութիւնից յետոյ, բայց առ այսօր դրա պատասխանը չենք
տուել: Նոյնը` Հրանտ Տինքի պարագային: Ահա քանի տարի է Թուրքիոյ
դատարանը դեռ յանցագործներ «կը փնտռէ»: Սրանից աւելի նուաստացուցիչ
պարագայ չի եղել հայ ժողովրդի պատմութեան մէջ: Ի՞նչ եղաւ մեզ, ո՞վ խլեց
մեզնից վրեժխնդութեան ոգին: Ի՞նչպէս պատահեց, որ այսքան տկար եւ
ստորնաքարշ եղան մեր երկրի տէրերը: Ո՞ւր են Եանիկեաններն ու ԱՍԱԼԱ-ի
տղաքը, Յարութ Սասունեանը, Մոնթէն Ֆրէզնոյէն ու Լիզպոնի տղաքը,
որոնց աւելացան Պօղոս Պօղոսեանն ու Հաց Արթուրը:
Հաւանաբար ճիշդ էր ասում օրհնուած մայրիկս`
- Թշնամիիդ հետ պիտի կռուիս նոյն զէնքով, թէ իրական կռուի պահուն, թէ
կեանքի, եւ թէ կենցաղի մէջ:
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Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների Դեսպան Հէնրի Մորկընթաուի Յուշերը
Թուրքիա-Կոնսդանտինոպոլսոյ Մէջ Պաշտօնավարած Ատեն 1913-1916 Թուականներին

Վանի Ապստամբութիւնը

Շար. էջ 11-էն
Զէնքով կռուի ելած Արմին-հայերի ինքնապաշտպանութիւնը ղեկավարելու
համար կազմուել էր՝ Արմենականների, Հնչակեանների ու Դաշնակցականների միացեալ զինուորական մարմին, որի զինուորական մասի ղեկավարն էր
արմենական՝ Արմենակ Եկարեանը, նախագահողը Արամ Մանուկեանը,
անդամները՝ Հրանդ Գալիկեանը, Գաբրիէլ Սեմերճեանը, Փանոս Թերլէմէզեանը:							
Ղեկավար մարմնի կռիւը սկսելու նախապատրաստական խորհրդակցութիւնում, գնահատելով նրա ծանր հանգամանքները, Արմենակ Եկարեանը
դիմել էր ոստանի ինքնապաշտպաններին՝ ‘‘Վան առաջին անգամը չէ, որ
ցոյց պիտի տայ իր համերաշխ ոգին . . . . . . Այդ ոգին իր փառաւոր
անցեալն ունի: Այս անգամ ալ պիտի տանինք այս կռիւը . . . . . .
Ան մեզի պարտադրուեցաւ: Երկու ճամբայ ունինք, կա՝մ գլուխ ծռել
բռնաւորին առջեւ եւ բնաջնջուիլ անպատիւ մահով եւ կա՝մ անվեհեր ու
բաց ճակատ դուրս կալ անոր առջեւ նախընտրելով մեր նախնիներուն
պատուաւոր ճամբան’’: Տուշպա-Վանի մարդիկ ընտրեցին թուրքի դէմ
կռուի պատուաւոր նուիրումը:
Թուրքի կանոնաւոր զօրքը կազմում էր՝ 10-12 հազար զինուոր, 12 թնդանօթ,
Վանայ-Բզնունեանց ծովի նաւերը եւ բազմաքանակ հրոսակախումբը:
Ոստանում կռուի ելած Արմին-հայերը 1500 հոգի էին, զինամթերքը այնքան
քիչ, որ պատուիրուած էր կրակել միայն այն դէպքում՝ երբ վստահ կը լինէին
արձակուած փամփուշտը անպայման կը խոցէր թուրքի սիրտը, ճակատը:
Այգեստանի հինգ պաշտպանական շրջանների 73 դիրքերում կռուի ելել
1053 մարտիկներ, որոնք ունէին 505 հրացան ու 74 հազար փամփուշտ, 749
մաուզէր ու 39 հազար փամփուշտ: Կտրուած էր դրսի հետ հաղորդակցութեան
կապը, դրսի օգնութիւնից զրկուած կռուի ելած Արմին-հայերը ցոյց տուեցին
բարձր կազմակերպուածութիւն, հնարամտութիւն: Ֆրանսա ուսանած
քիմիագէտ Միքայէլ Մինասեան եւ ուրիշ զինագործներ պատրաստել էին
զէնք, վառօդ, փամփուշտ, նռնակ, Պուլղարացի Գրիգորը թնդանօթ էր ձուլել:
Կռիւը սկսել էր, 1915 թուականի Ապրիլի 7-ին, երբ Վարագ տանող ճամբան
հսկող զինուորները, Ճեւտէթի հրահանգով գնդակոծել էին Շուշանենց
գիւղից Այգեստան գնացող կանանց, առեւանգել, սպաննել նրանց, սկսել
ոստանի թաղերից ու զօրանոցներից թուրքերի յարձակումը: Այգեստանը
ենթարկուել էր հռետակոծութեան, զգալի չափով աւերուածութիւն էր
պատճառուել: Արմին-հայերը, իրենց նախնիների նման ամուր կանգել
էին պաշտպանական դիրքերում: Կռուի առաջին օրը գրաւել էին թուրքի
հեռագրատունը, պաշարել Հայկական թաղերի կեդրոնում գտնուող
Համուդ աղայի զօրանոցը: Պուլղարացի Գրիգորը ստորգետնեայ փորած
ուղիով կատարել այդ զօրանոցի պայթեցումը: ‘’Անվեհեր Հրաձիգ’’ կոչումին
արժանացած՝ Տիգրան Այինճեանը (Վարժապետ) պայթեցրել դուշմանի
ոստիկանատունը: Կռւում խիզախ մարտիկները, պարգեւատրուել էին
‘’Պատուոյ Խաչ’’ շքանշանով, ‘’Արծաթեայ խաչ’’՝ (‘’Հայ ցեղ’’ գրութիւնով):
Կռիւը լաւ էր կազմակերպուել նաեւ քաղաքամիջում, որի քիչ թուով Արմինհայերը ունեցել էին միայն 100 հրացան եւ 210 մաուզէր, 30 հազար փամփուշտ:
Քաղաքամիջում նաեւ կազմակերպուել էր զինուորական մարմին, որտեղ
ընդգրկուել էին՝ Հայկազ Կոսոեանը (ղեկավար) եւ այլ հայորդիներ, կեդրոնը՝
հայոց առաջնորդարանը, ստեղծուել էին ‘’Մատակարար մարմին’’ եւ ‘’Կարմիր
Խաչ’’ յանձնախմբեր: Քաղաքամիջի մարմինը ենթակայ էր Այգեստանի
մարմնին, սակայն գործել էր ինքնուրոյն: Կռուի սկզբում, պաշտպանուել
էին քաջին վայել սխրանքով, ոչնչացրել դուշմանի տարբեր ամրութիւններ:
Ճեւտէթ պիտի խոստովանէր՝ ‘’Կառավարութեան նամուսը քաղաքամիջում
բաթմիշ ելաւ’’, այսինքն խորտակուեց:
Կռուի առաջին տասնօրեակի պատահարները հայերի օգտին էին:
Զինուորական մարմինը Ապրիլի 16-ի իր կոչում ընդգծել էր կռուի ազատագրական բնոյթը եւ՝ ‘‘Պայքարը, զոր տաս օրէ ի վեր կը մղենք մեր
անարգ թշնամու դէմ, մեր ազգային ազատագրութեան ամէնէն
հոյակապ, ամէնէն նուիրական եւ ամէնէն աւելի ժողովրդական
պայքարն է . . . Մեր կռիւը 600 տարիների բարբարոս ու ջարդարար
կառավարութեան դէմ է ‘’: Ապստամբական կռիւ, հայերի կոտորածները
արդէն սկսած էին:
Կռուի երկրորդ տասնօրեակնում նոյնպէս ահեղ մարտեր էին: Դուշմանը
համալրում էր զօրքը ու սպառազինութիւնը, ռմբակոծում հայոց պաշտպանական դիրքերը: Ճեւտէթի զօրաբանակը նոր յարձակում էր ձեռնարկել,
յաջողութեան չհասնելով ու խոշոր կորուստներ կրելով նահանջել ելման
դիրքեր: Արմին-հայերը ոգեշնչուած էին յաղթական կռուով, իրենց հերոսական դիմադրութիւնը ոգեւորել էր բոլորին, նոյնիսկ մանչերը ոչ միայն
սուրհանդակներ էին դարձել այլ նաեւ պարեն ու փամփուշտ էին տանում
պաշտպանական դիրքեր: Բանագնացների միջոցով կապ էին հաստատել
դէպի Վան արշաւող ռուսական բանակի հետ: Փանոս Թերլէմէզեանը գրում
էր՝ ‘‘Վանեցիները անհաւասար մարտում կռւում էին ատրճանակներով,
որսի հրացաններով, դիմադրում էին Կրուպպի թնդանօթներին,
որովհետեւ հաւատքն իրենց կուրծքերին պրոնզէ պատնէշներ կերտել’’:

Ապրիլի 28-ին դուշմանը նոր յարձակում էր կազմակերպել, Արմին-Հայը
դիրքերում ամուր կանգնած էր՝ ոչ մէկ թիզ էր նահանջել: Ճարահատ թուրքը
ձեռնարկել էր Հայկական թաղերի ռմբակոծութիւնը, 16 հազար արկ էին նետել:
Չէին կարողացել ընկճել Արմին-Հայ պաշտպաններին: Թուրք հրետանին
վարող գերմանացի սպան պիտի գրէր՝ ‘‘Ին՜չ կենսունակ մարդիկ էին
սա հայերը. մենք քանդելով, անոնք շինելով, չկրցանք իրենց հասնիլ’’:
Երբ թուրքերը իմացել էին, որ ռուսական բանակը եւ Հայ կամաւորական
գունդերը մօտենում էին Վանին, վախկոտ թուրքը . . . իրար անցած փախնում
էր քաղաքից: Մայիսի 3-ին, ազատագրուել էր Վանը, մարտիկները հրդեհել
էին դուշմանի վերջին յենակէտ՝ Հաջի-Բեքիրի զօրանոցը, հազար տարիներ
յետոյ, հայոց դրօշակը նորէն ծածանւում էր բերդի գագաթին: Վանայ
ծովի ալեակները իրար գրկելով ուրախ աղմկում էին, աւետում էին իրենց
ափերին Արմին-հայերի ոգու մի նոր յաղթանակի բերկրանքը: Վանը իրենց
գրկին պահող Վարագայ, Նեմրութ, Սիփան, Արտոս, Թոնտուրեկ լեռների
գագաթների յանգած հրաբուխները՝ իրենց պայթունի որոտներով, կարմիր
կրակ լաւայի ժայթքով, արդեօք չէ՞ին ողջունել բնիկների հերոսամարտի
յաղթանակը:
Անդրանիկ Փաշա, իր գունդով արշաւում էր հասնելու Վանի օգնութեան,
Դիլմանում իր դէմ դուրս էր ելել թուրքի տասը հազարանոց բանակը:
Փաշան շարքի բերել գունդը, գրոհել թուրքի դիրքերին: Ահեղ էր կռիւը, Հայը
ջախջախել է Վանի մարտին օգնութեան հասնելու իրենց ճանապարհին ելած
թշնամուն: Սրընթաց արշաւով առաջինը հասել Վան եւ Մայիսի 16-ին, ԱրաԱրայան գահատոհմի Արմինայի Սարդուրի արքայի պարիսպի դարպասով
մտել ոստան, նրան հետեւել էր Ռուսի բանակը: ‘‘Ամսօրեայ պայքարը,
զոր տարանք փառքով ու պատուով, այսօր իր կատարելութեան մէջ
կը վայելենք . . . . . . բռնութիւնը Հայ զինուորի գնդակէն կը փախչի’’
գրել էր, ինքնապաշտպանութեան զինուորական մարմինը, Հայ ժողովուրդին
ուղղուած դիմումի մէջ:
Ռուսը, իր երկրի քաղաքականութեան մութ ծալքերով, կարճ ժամանակ
յետոյ յայտարարել, որ Էնվէրի ջախջախուած բանակը իբր յարձակում է
սկսել իրենց դէմ: Նահանջեց Ռուսի բանակը, իրենց հետ քայլեցին նաեւ
թուրքի յոխորտանքը փլած Վանի ու Վասպուրականի հինգ հարիւր հազար
Արմին-հայերը, ափսոս եղաւ: Հ. Մորկընթաուն իր յուշերում գրել է, որ
Վանում հայերը պայքարել են մեծագոյն հերոսութեամբ, հրաշալի եղանակով:
Ընդունել, որ զինուորական պատմագիր չլինելով չէր կարող մանրամասն
պատմել տեղի ունեցած բազմաթիւ անհատական հերոսութեան արարքները,
կանանց գործակցութիւնը, մանուկների եռանդը, ամերիկացի միսիոնարների
անձնուրացութիւնը եւ ուրիշ հազարաւոր պարագաներ, որոնք Հայաստանի
պատմութեան փառաւոր էջերէն են: Մօտաւորապէս հինգ շաբաթ տեւող
պայքարից յետոյ հայերը յաղթանակել էին, Ռուս բանակը երեւալուց յետոյ,
թուրքերը փախել էին, սպաննել շրջակայ շէների մարդկանց: Ռուսները
դիակիզել էին նահանգում սպաննուած 55 հազար հայերի մարմինները:
Հ. Մորկընթաուն նաեւ պիտի գրէր՝ ‘‘Վանի կռուի պատմականը ըրի,
որովհետեւ այն եղաւ ազգ մը ամբողջ մեթոտիկ կերպով բնաջնջելու
կազմակերպուած փորձի մը առաջին հանգրուանը’’:
Հ. Մորկընթաուն իր յուշերում աւելացրել՝ ‘’Ես առիթը պիտի ունենամ
վերստին խօսելու Էնվէրի, Թալէաթի եւ նրանց համախոհներուն մօտ իմ
ըրած բարեխօսութիւնների մասին, ամէն անգամ որ ես թախանձէի իրենց՝
խնայել հայերուն, անոնք անփոփոխելիօրէն իբր օրինակ ինծի կը յիշատակէին՝
‘’Վանայ’’ օրինակը՝ որպէս Հայկական նենգամտութիւն: Այս պատմութիւնը
կապացուցանէ, այդ հռչակաւոր ապստամբութիւնը ուրիշ բան չեղաւ, բացի
ընդդիմութիւնը հայերու, որոնք վճռած էին փրկել իրենց կիներուն պատիւը
ու իրենց կեանքը’’, գրել էր Հ. Մորկընթաուն:

Նոր Աւիւնով Շարունակել Մեր
Պահանջատիրական Արշաւը

Շար. էջ 04-էն

Մեր անմեռ նահատակներուն արտասանած վերջին բառը իր մէջ կը խտացնէ
յարատեւ պայքարի, աննկուն կամքի, անխախտ հաւատքի, անվերջ յոյսի
եւ սիրոյ պատգամը:
Ապրիլեան Եղեռնի 105-րդ ամեակը թող անգամ մը եւս պատգամէ մեր
սիրտերուն ու մեր հոգիներուն՝ աննահանջ շարունակելու մեր պայքարը
մինչեւ որ Արաքսը անգամ մը եւս հոսի Հայաստանի հողին մէջ, մինչեւ որ
Արարատը վերադառնայ իր իսկական տէրերուն, ու հաւաքուելով Արարատի լանջին, անգամ մը եւս ձեռք-ձեռքի, ուս-ուսի, սիրտ-սիրտի տուած,
խաչը մեր ձեռքին բարձրանանք Արարատի զոյգ գագաթները, հաւատքի եւ
ազգապահպանումի կատարները, որպէսզի կանգնենք հոն հաւատքի մեր
ջահը Լուսաւորչեան եւ հայկական դրօշը Եռագոյն, եւ մեր բանաստեղծին
հետ անգամ մը եւս ազգային հպարտութեամբ, պողպատեայ հաւատքով
ու անմեռ յոյսով կրկնենք. «Մենք կանգ, պիտի լինենք ու դեռ շատանանք»:
Վասն Քրիստոսի, վասն հայրենեաց:
«Ով Հայ ժողովուրդ քո միակ փրկութիւնը քո միասնական ուժի մէջն է»:
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Պատմութեան Մէջ Այսօր
Սկիզբը Էջ 02
Յանձնախումբը, որ յայտնի էր «Ապրիլ
Տասնմէկի Սգահանդէսի Մասնախումբ»
անունով, ունէր 13 անդամներ՝ Եւփիմէ Աւետիսեանը, Զարուհի Գալեմքարեանը, Մարի
Ստամպուլեանը, Պերճուհի Պարսամեանը,
Օր. Արփիարը, Տիգրան Զաւէնը, Մերուժան
Պարսամեանը, Յակոբ Սիրունին, Գէորգ
Մեսրոպը, Թագուոր Սուքիասեանը, տոքթ.
Բարսեղ Տինանեանը, Շահան Պէրպէրեանը
եւ Յովհաննէս Պօղոսեանը։
Այս մտաւորականներուն ջանքերուն շնորհիւ
պոլսահայ իրականութեան մէջ առաջին անգամ
մեծ հանդիսաւորութեամբ ոգեկոչուեցաւ Մեծ
Եղեռնի զոհերուն յիշատակը։
Արեւմտահայ գրող-հրապարակախօս, հասարակական գործիչ Յակոբ Սիրունին այս
մասին իր յուշերուն մէջ կը գրէ. «մեր սարքած
սգատօնը այլեւս աւանդական դարձաւ։ Այն օրէն
որդեգրուեցաւ Ապրիլ 24-ը իբրեւ համազգային
սուգի խորհրդանշան»:
Յանձնախումբին որոշումով ոգեկոչման
ձեռնարկները պէտք է իրականացուէին ապրիլ
11/24-ին, սակայն, հաւանաբար Հայոց պատրիարքին վատառողջութեան պատճառով, անիկա
1 օրով յետաձգուեցաւ։
1919 թուականի Ապրիլ 12/25-ին Պոլսոյ Բերա
թաղամասի Ս. Երրորդութիւն եկեղեցիին
մէջ տեղի ունեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան
զոհերու հոգեհանգստեան պատարագ, զոր
վարեց Մեսրոպ եպիսկոպոս Նարոյեանը։ Պոլսոյ
Հայոց պատրիարք Զաւէն Եղիայեանը հանդէս
եկաւ քարոզով, եւ մասնաւորապէս ըսաւ. «բոլոր
այն նահատակները ցորենի հատիկներ են,
հողին մէջ ծածկուած, եւ պիտի ծլին, բազում
արդիւնք յառաջ պիտի բերեն…»:
Նախապէս յայտարարուած սգոյ օրուան
առիթով Պոլսոյ բոլոր ազգային վարժարանները
եւ հայերուն պատկանող խանութները փակեցին
իրենց դռները։ Բազմաթիւ հայերէն բացի սգոյ
այս արարողութեան ներկայ գտնուեցան նաեւ
յունական Այա-թրիատա եկեղեցուոյ թաղական խորհրդի ներկայացուցիչները, Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան պաշտօնական
ներկայացուցիչ Թախթաճեանը եւ ուրիշներ։
Արեւմտահայ լրագրող Յակոբ Տէր-Յակոբեանը, «Վերջին Լուր» օրաթերթին մէջ
անդրադառնալով օրուայ խորհուրդին,
մասնաւորապէս կը նշէ. «այսօր, երբ մեր
սիրտերը կը ճմլուին անդարձօրէն կորած
այնքան թանկագին էակներու վիշտին տակ,
այսօր, երբ սուգի համեստ ցոյցով մը մեր
արցունքը անգամ մըն ալ թափեցինք այնքան սիրական յիշատակներու ետեւէն...
անոնց բաժանման չորս ահաւոր տարիներու
անջրպետը յանկարծ կը կրճատուի, եւ մենք...
կ’ողջունենք, կ’ողջագուրենք, կը համբուրենք
զիրենք այն անբացատրելի գրկախառնումով
եւ սրտազեղումով որ եղած ըլլայ երբեք»։
Կէսօրին եկեղեցիին մէջ հաւաքուած ժողովուրդը
կը տեղափոխուի քաղաքի Չեշմէ թաղամասի
Հայ աւետարանական Ս. Երրորդութիւն եկեղեցի, ուր պատարագէն յետոյ տեղի կ’ունենայ
«սգահանդէս»` բանախօսներու ելոյթներով,
ասմունքով, հոգեւոր երաժշտութեամբ։
«Սգահանդէսի Մասնախումբ»ին անունով
բացման խօսքով հանդէս կու գայ Շահան
Պէրպէրեանը, ապա ելոյթներ կ’ունենան
Հնչակեան եւ Ռամկավար կուսակցութեան
ներկայացուցիչներ Վահան Զեյթունցեանը եւ
փրոֆ. Յակոբեանը, Բժշկական միութեան
կողմէ` տոքթ. Խանճեանը, Ուսուցչական միու-

թեան կողմէ` Գէորգ Մեսրոպը եւ ուրիշներ։
Բանախօսութիւնները կ’ընդմիջուին նահատակուած բանաստեղծներու հեղինակած
քերթուածներու ասմունքով եւ սգոյ մեղեդիներով։ Սգոյ օրուան առիթով Թէոդիկի
խմբագրութեամբ կը հրատարակուի նաեւ
«Յուշարձան Ապրիլ 11-ի» խորագրով աշխատութիւնը, «իբրեւեւ սգապսակ Պոլսի ու
գաւառի մտաւորական նահատակներուն»:
Այդ գիրքին մէջ դրուած էին նահատակներու կենսագրութիւնները, լուսանկարները եւ
անտիպ նիւթեր։
1919 թուականի Մարտ 24-ին` դարձեալ
Բերայի Ս. Երրորդութիւն եկեղեցիին մէջ,
Հայոց պատրիարքի առաջնորդութեամբ
մատուցուած է հոգեհանգստեան պատարագ`
ի յիշատակ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներուն նահատակուած ամերիկեան միսիոնարներուն։ Արարողութեան
ներկայ գտնուած են Թուրքիոյ մէջ ամերիկեան
դեսպանատան բարձրաստիճան պաշտօնեաներ Հէյկը եւ Ֆաուլը, Թայմզ թերթի թղթակիցը,
ամերիկացի հարիւրապետ Պենեթը եւ ուրիշներ։
Մարտ 25-ին, Հայոց ցեղասպանութեան նահատակներուն նուիրուած արարողութիւն մը
տեղի ունեցած է Վատիկանի Հայ Կաթողիկէ
եկեղեցիին մէջ, Հռոմի Պապին հաւանութեամբ։
Իտալահայ գաղութի անդամներուն կողքին,
որպէս Պապի ներկայացուցիչներ արարողութեան մասնակցած են շարք մը կարտինալներ ու եպիսկոպոսներ, Իտալիոյ կրթութեան
նախարար Լուծաթթին, խորհրդարանի նախագահ Լոմպարտոն, արտաքին գործոց նախարարի փոխանորդը, Իտալիայի մէջ Ֆրանսայի
դեսպանը եւ այլ պաշտօնատար անձինք։
Ապրիլ 24-ը պաշտօնապէս սգոյ եւ յիշատակի
օր ամրագրելու որոշումը տրուած է յիշատակումները սկսելէն 2 տարի անց` 1921-ին։
Այդ տարի, Ամենայն հայոց կաթողիկոսը յատուկ
կոնդակով Պոլսոյ Հայոց պատրիարքին կը
հաղորդէ ապրիլ 11(24)ը համազգային սգոյ օր
սահմանելու մասին` «ի յիշատակ բիւրաւոր
նահատակաց մերոց յընթացս համաշխարհային
պատերազմի»։ Կաթողիկոսը կը յայտնէ, որ այդ
օրը այսուհետ արձանագրուած է Էջմիածնի
օրացոյցին մէջ որպէս սգոյ օր, ուստի պէտք
է արձանագրուի նաեւ Պատրիարքարանի
օրացոյցին մէջ։
Նոյն տարուայ Ապրիլ 23-ին պատրիարքական
յատուկ շրջաբերականով պոլսահայ բոլոր
խմբագրատուներուն կը հաղորդուի հետեւեալը.
«այլեւս տարբեր անուններով օրեր սահմանելու
տեղ` մէկ օր միայն պիտի սահմանուի իբրեւ սուգի
օր, պատերազմի ու տարագրութեան շրջանի
նահատակներուն համար, եւ Կաթողիկոսին
կարգադրութեամբ, յիշատակումը Հայոց կողմէ
միեւնոյն օրը պիտի կատարուի»։
Նոյն թուականի ապրիլ 24-ին, որ կը զուգադիպէր Ծաղկազարդին, Պատրիարքարանի
կարգադրութեամբ Պոլսոյ բոլոր հայկական
եկեղեցիներուն մէջ հոգեհանգստեան պատարագ կը մատուցուի` «հայոց տարագրման եւ
նահատակութեան առթիւ»։
Պատարագէն յետոյ՝ նոյն օրը, քաղաքի Բերա
եւ Սամաթիա թաղամասերու թատերական
դահլիճներուն մէջ տեղի կ’ունենան յատուկ
սգահանդէսներ, ուր իրենց զեկուցումներով եւ ելոյթներով հանդէս կու գան Հայոց
ցեղասպանութիւնը վերապրած շարք մը մտաւորականներ ու հոգեւորականներ, ինչպէս Եղիշէ Արք. Դուրեան, Հրաչ Երուանդ, Միքայէլեան,
Յովսէփ Տէր Մարգարեան եւ ուրիշներ։ Անոնք

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Օտարախօս Հայերուն
Ա՜խ, ես որքա՜ն, որքա՜ն կ’ուզեմ,
որ դուք խօսիք հայերէն...
Սորվիք օտար բիւր լեզուներ.. բայց,
չմոռնաք՝ հայերէնն...
Ամէն լեզու, ծաղկի նման, ունի անուն,
բոյր ու համ՝
Բայց ոսկեղնիկն ուրիշ հա՜մ է,
ան կը բուրէ՝ հայօրէն..:
Քանի՜ քանի՝ վանտալ ցեղեր,
բարբարոսներ վայրենի...
Աւերեցին մեր երկիրը,
քանդեցին բոյնն հայրենի....
Հրկիզեցին սուրբ տաճարներ,
աւերեցին տուն ու տեղ՝
Բայց չկրցան հիմէն պոկել՝ մեր թանկ գանձը՝
Մայրենի..:
Դար ու դարեր ան ապրեցաւ,
հասաւ մեր օրն, յաղթական...
Դարձաւ հայու հպարտութիւնն,
անցագի՜րը պատուական...
Ձեր մանկութեան օրօրոցէն,
եղաւ աղօթք, լուռ օրհնա՜նք ՝
Ինչպէ՞ս կրնաք զայն շուտ մոռնալ,
ան կնի՛քն է յարութեան..:
Հայոց լեզուն մօր կաթի հետ,
լուռ մրմունջով մեղմանուշ...
Որպէս հե~զ ու խոնարհ շշունչ,
շոյեց հոգին ձեր անուշ...
Ու այդ պահէն շուրթեր անխօս,
անմեղունակ ու բարի
Գեղգեղեցին ԱՅԲ ԲԵՆ ԳԻՄ-ը հրաշքով մեծ,
բերկրալի..:
Կ’ապրիք հիմա օտար ափեր,
ձեր շուրջ հազար երգ ու տաղ...
Հազար ու մէկ օտար բարքեր...
ու լեզուներ ծաղկաքաղ...
Բայց, թէ զգո՜յշ, մի՛,
մի՛ ձուլուիք՝ ժխոռին մէջ ամպամած՝
Մոռնաք յանկարծ լեզուն ձեր թանկ,
ինքնութիւնը փառապանծ:
ՀԱՄԲԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
հաւաքուած բազմութեան կոչ կ’ընեն մշտապէս
վառ պահել Մեծ Եղեռնի անմեղ զոհերուն
յիշատակը եւ երբեք չյուսալքուիլ։
Այդ տարուընէ սկսեալ է Հայկական ցեղասպանութեան յիշատակի օրը կը նշուի Ապրիլ
24-ին՝ օր մը, որ դարձած է յուշարար մարդու
կողմէ մարդուն դէմ գործուած անմարդկային
վայրագութեան։
Իւրաքանչիւր Ապրիլ 24-ի աշխարհի զանազան
երկիրներու քաղաքներուն մէջ տեղի կ’ունենան սգոյ հանդիսութիւններ, պատարագներ,
ժողովրդային հաւաքներ, ցոյցեր, պաշտօնական
ժողովներ, համագումարներ եւ զանազան
այլ ձեռնարկներ՝ ի յիշատակ Հայկական
ցեղասպանութեան 1.5 միլիոն զոհերուն։
Այդ օր փակ կը մնան հայերու անձնական
հաստատութիւնները, ինչպէս նաեւ դպրոցները։
Ապրիլ 24-ը նաեւ զանազան երկիրներու եւ
քաղաքներու մէջ պաշտօնապէս ընդունուած է
իբրեւ եւ Հայոց ցեղասպանութեան յիշատակի
օր։ Այդ օր Հայաստանի մէջ մարդիկ կ’այցելեն
Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր եւ ծաղիկներ
կը դնեն համալիրի անմար կրակին առջեւ։
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարանը Ապրիլ 24-ին
Ընդառաջ Կը Ներկայացնէ Նոր Առցանց Ցուցադրութիւն

Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկը կը ներկայացնէ նոր
առցանց ցուցադրութիւն` «Ինքնապաշտպանական մարտերը Կիլիկիոյ մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան
տարիներուն» նիւթով:
«Եռագոյն»-ը ինչպէս կը տեղեկանայ
Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկէն, ցուցադրութիւնը կը
նուիրուի Մարաշի, Հաճընի, Այնթապի ինքնապաշտպանութիւններու
100-ամեայ տարելիցին:
«2020-ին կը լրանայ Մարաշի,
Հաճընի, Այնթապի ինքնապաշտպանութիւններու 100-ամեայ տարելիցը։
Այդ առիթով այս տարուան Ապրիլ
16-17-ին Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկը Մեծի
Տանն Կիլիկոյ կաթողիկոսութեան
հետ համատեղ կը նախատեսէր
հրաւիրել միջազգային գիտաժողով
եւ կազմակերպել ժամանակաւոր
ցուցադրութիւն: Սակայն հաշուի
առնելով համաճարակով պայմանաւորուած իրավիճակը, գիտաժողովը անորոշ ժամանակով
յետաձգուեցաւ, իսկ ցուցադրութիւնը
հանրութեան կը ներկայացուի
առցանց ձեւաչափով` ՀՑԹԻ պաշտօնական կայքէջին եւ վերջինիս
ֆէյսպուքեան էջին միջոցով:
«Ինքնապաշտպանական մարտերը
Կիլիկիոյ մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան տարիներուն» խորագրիով
ժամանակաւոր ցուցադրութիւնը

երկլեզու է (հայերէն, անգլերէն), կը
ներառէ տասնմէկ ենթախորագիր:
Կը ներկայացուին կիլիկիահայութեան ցեղասպանութեան պատմութեան
տարբեր
դրուագներ`
սկսած մինչեւ ցեղասպանութիւնը
Օսմանեան կայսրութեան մէջ
անոնց կարգավիճակի, ունեցած
ներդրումին, զբաղմունքի հետ
կապուած հարցեր, ընդհուպ մինչեւ
տեղահանութիւն, կոտորածներ,
միջազգային դիւանագիտութիւն,
Կիլիկիոյ հայաթափում: Յատուկ
շեշտադրմամբ կը ներկայացուին
կիլիկիահայութեան մղած ինքնապաշտպանական
մարտերը`
ուղղուած նախ երիտթուրքական
վարչակարգի
ցեղասպան
քաղաքականութեան (1915 թ.`
Ֆընտըճագի, Մուսա Լերան ինքնապաշտպանութիւնները, Ամանոսի
գոյամարտը), ապա` այն շարունակող քեմալականներու դէմ (1920
թ. Մարաշի, Հաճընի, Այնթապի
ինքնապաշտպանութիւնները):
Ցուցադրութեան մէջ առանձնակի
շեշտադրութեամբ է ներկայացուած
հայ կնոջ ունեցած բացառիկ դերն
այդ պայքարին մէջ: Վիճակագրական
աղիւսակի միջոցով կը ներկայացուի
կիլիկիահայութեան թուաքանակը
Հայոց ցեղասպանութեան նախօրեակին եւ 1921-ի Ապրիլ 1-ի
դրութեամբ:

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նուագախումբի
Կատարումը՝ Եղեռնի Զոհերու Յիշատակին

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ
նուագախումբը (գեղարուեստական
ղեկավար եւ գլխաւոր խմբավար
Սերգէյ Սմբատեան) Եղեռնի 105րդ տարելիցին զոհերու յիշատակին
կատարում նուիրած է:
Նուագախումբը Facebook-ի պաշտօնական իր էջին հրապարակուած
տեսանիւթով՝ Ծիծեռնակաբերդի
յուշահամալիրին մօտ՝ կը կատարէ

Էդուարդ
Պաղտասարեանի
«Նոկտիւրն»-ը:
Այս կատարումով նուագախումբը կը
միանայ Հայոց Ցեղասպանութեան
105-րդ տարելիցի ոգեկոչման
արշաւին։ Նուագախումբը, այսպիսով, յիշատակի տուրք կը մատուցանէ բոլոր անոնց, որոնք նահատակուեցան 1915-23 թթ.։ Կը յիշենք
եւ կը պահանջենք։

Ծիծեռնակաբերդի Յուշահամալիրին Մէջ 11 Ժամ
Տեւողութեամբ Համերգային Ծրագիր Պիտի Իրականացուի
Հայոց Ցեղասպանութեան 105-րդ
տարելիցին առիթով՝ Ապրիլ 24-ին,
Ծիծեռնակաբերդի մէջ առաջին
անգամ ըլլալով պիտի իրականացուի
11 ժամ տեւողութեամբ համերգային
ծրագիր։ Այս մասին, ըստ Armenpress.
am-ի, մամուլի ասուլիս ժամանակ
ըսած է Երեւանի քաղաքապետի
տեղակալ Տիգրան Վիրաբեան։
«Այս պահուն Ծիծեռնակաբերդի
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մէջ կ՝իրականացուին լայնածաւալ
ստեղծագործական, արհեստագիտական աշխատանքներ։ Ստեղծագործական եւ գեղարուեստական մասը պիտի ըլլայ ուղիղ
եթերով։ Առաջին անգամ է, որ
Ծիծեռնակաբերդի մէջ կ՝իրականացուի 10-11 ժամ տեւողութեամբ
համերգային ծրագիր»,- ըսած է
Վիրաբեան:

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش
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