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ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար
Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Սնանկացած Լիբանանը Քաղաքական Եւ
Ժողովրդային Վերիվայրումներու Ընդառաջ

Հայաստանի Մէջ «Քորոնա» Ժահրով Վարակուած
Անձերու Հաստատուած Թիւը Հասաւ 1746-ի

Քաղաքական սուր պայքար եւ ցեխարձակում մը ընթացք առաւ Լիբանանի մէջ
կառավարութեան եւ անոր ընդդիմադիրներուն միջեւ, որ իր գագաթնակէտային հասաւ շաբաթավերջին: Երկու կողմերը ամենածանր բառերով իրար
մեղադրեցին տնտեսական ներկայ անելին համար: Մինչ Վարչապետ Տիապ
Հարիրին եւ Ժոմպլաթը մեղադրեց իր կառավարութիւնը տապալել փորձելու մեղադրանքով, վերջիններս զինք մեղադրեցին որպէս Հըզպալլայի
կամակատար, որ նաեւ կը փորձէ Լիբանանի ազատ շուկայական դիմագիծը
փոխել: Խնդիրը աւելի եւս թեժացաւ, երբ Տիապ Կեդրոնական դրամատան
կառավարիչը ուղղակիօրէն մեղադրեց տոլարի յարաճուն վիճակին համար:
Մինչ երկրին քաղաքական վերնախաւը այս խնդիրներուն մէջ են իսկ քորոնայի հարցով արտակարգ իրավիճակի կարգ մը կէտերը թուլացնելու խօսք կա՛
ժողովրդային մակարդակով դարձեալ ձայն բարձրացաւ եւ շատեր փողոց
իջան իրենց բողոքը արտայայտելու երկրին տնտեսական սուր իրավիճակին
մասին, որ անօթութեան կը հասցնէ ժողովուրդը:
Այս շաբաթ յղի կրնայ ըլլալ լուրջ վերիվայրումներով:

Հայաստանի մէջ արձանագրուած է
«Քորոնա» ժահրով վարակուելու 69
նոր դէպք:
Այս մասին նշուած է ՀՀ ԱՆ հիւանդութիւններու վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
Հայաստանի մէջ 26 ապրիլին՝ ժամը
11:00-ի դրութեամբ «Քորոնա» ժահրի
հաստատուած դէպքերու ընդհանուր թիւը 1746 է, արձանագրուած է մահուան
28 դէպք: Ընդհանուր առմամբ կատարուած է 17 հազար 931 քննութիւն։
Ապաքինուած հիւանդներու թիւն աւելցած է 30-ով, եւ բուժուածներու
գումարային թիւը դարձած է 833։ Այս պահուն փաստացի բուժում կը ստանայ
885 հիւանդ:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Աղօթենք եւ Ուխտենք Հայոց Ցեղասպանութեան
Դատապարտման, Մեր Արդար Դատի` Պահանջատիրութեան
Յաղթանակի Համար. Գարեգին Բ. Կաթողիկոս
Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը ուղերձ յղած է
Հայոց Ցեղասպանութեան սուրբ
նահատակներու յիշատակի
օրուան առթիւ:
«Սիրելի ժողովուրդ հայոց ի
հայրենիս եւ ի սփիւռս,
այսօր ազգովի վերստին մեր
խոնարհումը կը բերենք Հայոց
Ցեղասպանութեան մեր սուրբ
նահատակներուն, որոնք իրենց
կեանքը զոհեցին յանուն հաւատքի եւ hայրենիքի:
Ցեղասպանութեան տարիներուն մեր ժողովուրդը տեսաւ մէկ եւ կէս
միլիոն իր զաւակներու սպանդը, իր ազգային-հոգեւոր արժէքներու, մեր սրբավայրերու, վանքերու ու եկեղեցիներու, մեր գիւղերու
ու քաղաքներու աւերումը, կորսնցուց իր պատմական հայրենիքի
մեծագոյն մասը: Մեր նահատակները, ահաւոր տառապանքներու
մէջէն անցնելով, «մասնակից դարձան Քրիստոսի չարչարանքներուն,
կերպարանակից` Անոր մահուան, ժառանգակից Յարութեան»
(հմմտ. Փիլիպ. 3.10) եւ աննկուն մնալով հաւատքի մէջ` անպարտելի
եղան ոգիով ու մահէն յաւիտենական կեանք փոխադրուեցան`
արժանանալով սուրբերու անթառամ լուսեպսակին:
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Մենք Մաքառած Ենք, Տոկացած ու Հերոսացած.
ՀՀ Նախագահ Արմէն Սարգսեանի Ուղերձը Հայոց
Ցեղասպանութեան 105-ամեակին Առիթով
Սիրելի՛ հայրենակիցներ Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի,
Այս տարի Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու տարելիցը կ՝անցնի համավարակի
պարտադրած արարողակարգով: Սակայն մեր
յարգանքի տուրքը մեր սուրբ նահատակներու յիշատակին երբեք չէ չափուած միայն
Եղեռնի յուշահամալիր կամ Հայոց Ցեղասպանութեան այլ յուշարձաններ
այցելութեամբ:
Մենք կը յիշենք մեր զոհերը մշտապէս ու ամէնուր՝ աշխարհի մէջ ուր ալ
ըլլանք, կ՝աղօթենք անոնց համար մեր հոգիին եւ մտքին մէջ՝ անուն առ
անուն: Յիշողութիւնն ու կորուստի ցաւը՝ միահիւսուած ապրելո՛վ յաղթելու
ու արդարութեան յաղթանակին հասնելու մեր կամքին հետ, կ՝ուղեկցին
մեզի արդէն 105 տարի:
Այո՛, աւելի քան մէկ դար անցած է Հայոց Ցեղասպանութենէն, հայ ժողովուրդի
հայրենազրկումէն եւ ունեզրկումէն: Սակայն համայն հայ ժողովուրդը դեռ
կը սպասէ ճշմարտութեան յաղթանակին եւ արդարութեան հաստատման:
Պատմաբանները եւ վերլուծաբանները, ժամանակի պետական եւ քաղաքական գործիչները առաջին աշխարհամարտէն ետք հաստատուած
համաշխարհային կարգի ամենամեծ անարդարութիւններէն մէկը կը
համարեն հայ ժողովուրդի իրաւունքներուն բացարձակ անտեսումը:
1.5 միլիոն մարդկային կեանքերու կորուստը էապէս ազդած է հայ ժողովուրդի
յետագայ վերարտադրման վրայ. այսօր պէտք է ըլլայինք ոչ թէ 10-12 միլիոն,
այլ առնուազն անոր կրկնակին:
Ցեղասպանութեան ճանաչման հարցը, որ հայերը կը բարձրացնեն միջազգային հանրութեան եւ Թուրքիոյ առջեւ, ունի քանի մը բաղադրիչ՝ յիշողութեան պարտք, նման ոճիրի կրկնութեան բացառում եւ դատապարտում,
Ցեղասպանութեան հետեւանքներու վերացում:
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Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 2987098 (383.2/1 միլիոն), մահացած են 181170 (26.5/1 միլիոն), բուժուած են 876479 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 707, մահացածներ` 24, բուժուած` 145
Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 1746, մահացածներ` 28, բուժուած` 833
Աշխարհի տարածքին երէկ՝ գրանցուած են 67694 նոր վարակուածներ, 3517 նոր մահացածներ
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Հայոց Ցեղասպանութեան 105-Ամեակին Առիթով
Միջ-Յարանուանական Աղօթք Ս. Նշան Մայր Եկեղեցւոյ Մէջ
Հայոց
Ցեղասպանութեան
105-ամեակին առիթով, ուրբաթ
24 ապրիլ 2020-ին, կէսօրէ ետք
ժամը 12։30-ին Ս. Նշան մայր
եկեղեցւոյ մէջ կատարուեցաւ
միջ-յարանուանական աղօթք,
մասնակցութեամբ հայ առաքելական, աւետարանական եւ
կաթողիկէ եկեղեցիներուն։
Աղօթքի ճամբով, առցանց հետեւող հաւատացեալ ժողովուրդին
իրենց պատգամները փոխանցեցին երեք յարանուանութեանց
ներկայացուցիչները։
Մերձաւոր Արեւելքի հայ աւետարանական եկեղեցիներու միութեան Կեդրոնական մարմինի
ատենապետ վեր. դոկտ. Փոլ
Հայտոսթեան իր աղօթքին
մէջ ըսաւ. «Ով Տէր, մեր Տէրը
քու փառքդ հզօր է, քու գութդ
անհուն եւ քու սէրդ անպատմելի։
Այսօր կը մօտենանք քու
սուրբ ներկայութեանդ այս
տաճարին մէջ միասնական
աղօթքով եւ կը պաշտենք քեզ
ամէնայն երկիւղածութեամբ ու
վստահութեամբ, որովհետեւ դուն
մեր մէջ ներկայ ես։ Կու գանք քեզի,
որովհետեւ դուն ես մեր կեանքի
յոյսն ու լոյսը, մեր ապաւէնն ու
փրկութիւնը։ Ով Աստուած,
յիշատակելի այս օրուան մէջ կը
յանձնուինք քեզի, իբրեւ ազգ,
եկեղեցի, ընտանիք եւ անհատ,
որպէսզի շարունակես մխիթարել
մեզ եւ սուրբ խօսքովդ զօրացնել
մեզ։ Ով արդար Աստուած, քու
սուրբ ձեռքերուդ կը յանձնենք
մեր արդար դատը եւ կ՛աղօթենք, որ մեր հայկականութեան
պարգեւես նորոգեալ հոգի, հոգի

նուիրման, հոգի սրբութեան եւ
հոգի ծառայութեան։ Քու խօսքովդ
իմաստուն ըրէ մեզ, որպէսզի ըմբռնենք իմաստը Ցեղասպանութեան
մեծ աղէտին եւ առաջնորդուինք
քաջութեամբ ու խոհեմութեամբ։
Ով փրկարար Աստուած, լեցուր
մեզ անմար յոյսով, որպէսզի մեր
ազգի աղէտներն ու այս աշխարհի
պատուհասները, երբ կը յիշատակենք ու կը դիմագրաւենք, այդ բոլորը
կատարենք անսակարկ հաւատքով, երկնային իմաստութեամբ եւ
անմեղ վստահութեամբ։ Սորվեցուր
մեզի քու կամքդ ընտրել մեր բոլոր
ծրագիրներուն մէջ, եթէ նոյնիսկ
անհասկնալի ըլլան մեզի քու խորհուրդներդ եւ ճամբաներդ։ Տէր
Աստուած, քու անհուն սիրովդ եւ
զոհողութեամբդ յիշէ եւ առաջնորդէ
մեր ազգը, հայրենիքը, Սփիւռքը։
Հաստատէ ու պահպանէ մեզ մեր
բարի ընթացքին մէջ, որպէսզի
մեր մարտիրոսութիւնը հաւատքի
վկայութեան վերածենք քու փառքիդ
համար եւ մեր փրկչին Յիսուս
Քրիստոսի անունով, ամէն»։
Պէյրութի հայ կաթողիկէ պատրիարքական թեմի օգնական Գէորգ
եպս. Ասատուրեան իր աղօթքին
մէջ ըսաւ. «Ով նահատակներ,
երկնաւոր հօր սիրեցեալներ։ Թոյլ
տուէք մեզի ձեր լուսաւոր դէմքերը, մեզի փոխանցեցէք գաղտնիքը
ձեր ամբողջական նուիրումին եւ
ձեր սիրոյն հանդէպ Քրիստոսի,
աւետարանին եւ եկեղեցւոյն։ Ով
քաջապաշտ հայ նահատակներ, դուք
որ աճեցաք նարեկացիի մատեանով, լուսաւորեցէք մեր միտքերը,
որպէսզի գիտնանք ապրիլ հայոց
նահատակութիւնը մեր ամէնօրեայ

կեանքին մէջ։ Սուրբ վկաներ, կը
յիշենք ձեզ եւ կը փառաւորենք
զԱստուած, ամէն»։
Լիբանանի հայոց թեմի կաթողիկոսական փոխանորդ Գերշ.
Տ. Շահէ եպս. Փանոսեան իր
աղօթքին մէջ ըսաւ. «Օրհնեալ ես ով
տիեզերքի արարիչ մեր Աստուածը,
պարգեւիչ ամէն բարիքներու եւ
յաջողութիւններու։ Ահաւասիկ
երախտապարտ հոգիով գոհութեամբ կը փառաւորենք քեզ,
որովհետեւ մեզ դարձեալ արժանի կը
դարձնես քու անունովդ հաւաքուելու
եւ խոստովանելու ահեղ զօրութիւնդ
ու անբաւ մարդասիրութիւնդ։ Կը
խնդրենք քեզմէ Տէր, որ սրբես
մեղքով ծանրաբեռնուած մեր բնութիւնը, սուրբ սիրով ամրապնդես
մեր եղբայրութիւնը, երկնային լոյսով պայծառացնես մեր միտքը եւ
անխախտ պահես աստուածութեանդ
հանդէպ մեր ունեցած հաւատքն ու
յոյսը, որպէսզի աստուածահաճոյ
արարքներով զօրացած առանց
փորձանքի հասնինք քու երանական
հանգիստիդ։ Բարերար Տէր, այսօր
հաւաքուած ենք միասնաբար ոգեկոչելու 1915 թուականին քրիստոնէական կրօնքի եւ հայրենիքի
համար իրենց կեանքը զոհած մեր
սուրբ նահատակները։ Կը խնդրենք
քեզմէ Տէր, օրհնէ անոնց պաշտելի
յիշատակը, որովհետեւ անոնք լուսաւորուած մեր տիրոջ ու փրկիչին Յիսուս Քրիստոսի հաւատքով,
գերադասեցին ընդունիլ գիտակից
մահն ու նահատակութիւնը։ Մեր

ժողովուրդի գիտակցութեան մէջ
կենդանի պահէ Տէր մեր մէկ ու կէս
միլիոն նահատակներուն օրինակը
եւ օգնէ մեզի, որպէսզի անոնց
թողած կտակին համաձայն դէպի
պարկեշտ նպատակ ուղղուած
մնան մեր կեանքը ու արարքները։
Այս սուրբ տաճարէն ներս միասնաբար կը խնդրենք նաեւ քեզմէ
Տէր, որ զօրացնես հայրենիքն ու
աշխարհացրիւ մեր ժողովուրդի
բոլոր զաւակները, որպէսզի
բոլորս միասին յարատեւող
ըլլանք արդարութեան համար մեր
տարած աշխատանքներուն մէջ
ու մեր սուրբ նահատակներուն
բարեխօսութեամբը հասնինք
մեր հաւաքական սպասումներու
պսակումին։ Յատկապէս մեր
այսօրուան տագնապալի կեանքի
պայմաններուն մէջ քեզմէ կը
խնդրենք Տէր, որ բարոյական կորով
ու հոգեւոր քաջութիւն շնորհես
բոլորիս, որպէսզի քեզմէ եկող
խաղաղութեան ու ապահովութեան շնորհիւ Աստուածութեանդ
կամքին նկատմամբ մնանք
գիտակից եւ մեզի վստահուած
բոլոր պարտականութիւններուն
ընդմէջէն յօժարակամ հոգիով
ու կատարեալ նուիրումով քեզ
միայն անդադար պաշտենք եւ
օրհնաբանենք, հայր, որդի եւ սուրբ
հոգի, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս
յաւիտենից ամէն»։
Միջ-յարանուանական աղօթքը
վերջ գտաւ «Հայր մեր»-ի երգեցողութեամբ։
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Յիշում Ենք Ու Պահանջում
Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Դարձեալ ապրիլի 24-ն է. ալեկոծւում
է իւրաքանչիւր հայի հոգին, դարձեալ
եռաձայն պատարագ է հնչում հայոց
երկնքում, եւ ժամանակը մեզ համար
կանգ է առնում:
Իւրաքանչիւր տարի ապրիլի 24-ին՝
Հայոց ցեղասպանութեան տարելիցի
օրը Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրում, աշխարհի հարիւրաւոր բնակավայրերում ցաւի ու ծանր յիշողութեան, գոյապայքարի ու վերածննդի
կոթողների ու խաչքարերի մօտ խոնարհւում է հայ ժողովուրդը, սակայն
այլ է 2020 թուականի ապրիլի 24-ը։
Այս տարի հայ ժողովուրդը ոգեկոչման ու սրբադասուած նահատակների
լոյս հոգիներին խնկարկելու արարողութիւնը կատարում է համացանցային խորհրդանշական մոմավառութեամբ, լոյսերի մարմամբ, նամակբողոքների առաքմամբ, սոցիալական ցանցերում կորցրած հարազատների լուսանկարների տեղադրմամբ, Սուրբ պատարագին հեռավար
մասնակցութեամբ եւ այս անելանելի վիճակից կարծես, աւելի է խտանում,
լեռնանում ցաւը մեր հոգիներում։
Երկիր մոլորակին պատուհասած համավարակի պայմաններում, Հայոց
ցեղասպանութեան 105-րդ տարելիցի օրը հայ ժողովուրդը մէկ միասնութիւն
դարձած շարունակում է իր պայքարը ‹‹Յիշում ենք եւ պահանջում››
կարգախօսով։
Երախտապարտ հայ ժողովուրդը դարձեալ յիշում եւ խոնարհւում է այն
օտարազգի անհատներ Նանսենի, Ժորեսի, Լեփսուսի, Մորգենթաուի,
Վերֆելի եւ միւսների յիշատակի առջեւ ովքեր ձայն բարձրացրին հայ
ժողովրդի դէմ ուղղուած հրէշաւոր ոճրագործութեան դէմ: Մենք խորին
երախտագիտութիւն ենք յայտնում բոլոր միսիոներներին, որբախնամ
կազմակերպութիւններին ու անհատներին, բարեգործական միութիւններին,
այն պետութիւններին, որոնք ապաստան տուեցին, իրենց յարկի տակ առան
ու պայմաններ ստեղծեցին հայ ժողովրդի բեկորների վերակենդանացման
համար: Եւ վերածնուեց հայութիւնը: Մենք, մեր համայնքները շնորհակալ են
նաեւ այն բոլոր պետութիւններին ու միջազգային կազմակերպութիւններին,
տարբեր երկրների տեղական եւ նահանգային իշխանութիւններին, որոնք
ճանաչել են Հայոց ցեղասպանութիւնը:
Ցեղասպանութիւնը մարդկութեան դէմ ուղղուած ամենածանր յանցագործութիւնն է, որը վաղեմութեան ժամկէտներ չի ճանաչում։
Թուրքական կառավարութիւնը, օգտուելով Առաջին համաշխարհային
պատերազմի ընձեռած հնարաւորութիւնից, ձեռնամուխ եղաւ վաղուց ի վեր
մշակուած հայերի ցեղասպանութեան՝ իր ոճրագործ քաղաքականութեան
իրականացմանը՝ արեւմտահայերի ֆիզիքական ոչնչացմանն ու հայրենազրկմանը:
Օսմանեան Թուրքիայի կողմից ծրագրուած եւ դաժանօրէն իրագործուած
քաղաքականութեանը զոհ գնացին շուրջ 1,5 միլիոն հայեր՝ մանուկ ու մայր,
ծեր ու հիւանդ, գիտնական ու գրող, քաղաքական ու պետական գործիչ,
մտաւորական ու զինուորական։ Հայոց ցեղասպանութեան գագաթնակէտը
եղաւ 1915 թուականի ապրիլի 24-ի գիշերը, որը պատմութեան մէջ մտաւ
արեւմտահայերի «Սեւ բարդողիմէոսեան գիշեր» անունով։ Թուրքական
եաթաղանից ընկան Գրիգոր Զոհրապը, Սիամանթօն, Դանիէլ Վարուժանը,
Ռուբէն Սեւակը եւ շատ ուրիշներ, ովքեր հայ ժողովրդի կրթութեան,
գիտութեան, մշակոյթի կարկառուն ներկայացուցիչներն էին, պայծառ
մտաւորականները։
Հնագոյն քաղաքակրթութիւն եւ բարձր մշակոյթ ունեցող հայ ժողովրդի
հայրենիքը, ունեցուածքն ու մշակոյթը խլելու նպատակով իրականացուած
ցեղասպանութիւնը նախադէպ դարձաւ միւս ցեղասպանութիւնների համար:
Մէկուկէս, գուցէ երկու միլիոն անմեղ նահատակներ, հարիւր հազարաւոր տարագիր ու աքսորեալ հայեր, խեղուած ճակատագրեր: Բռնի
իսլամացուեցին հազարաւոր կանայք ու երեխաներ, անապատ քշուեցին եւ
մահուան ճամփաներում կոտորուեցին բազում հայորդիներ, որոնց անթաղ
ոսկորները մինչեւ այսօր էլ պահանջում են արդարութիւն ու հատուցում։
Թուրք ասկyարների ձեռքերով իրականացուեց նաեւ մշակութային
ցեղասպանութիւն. աւերուեց հարիւրաւոր քաղաքներ ու գիւղեր, քանդուեցին ու բռնագրաւուեցին հազարաւոր եկեղեցիներ, յուշարձաններ, դպրոց,
հրոյ ճարակ դարձան հազարաւոր ձեռագիր մատեաններ ու արխիւներ...
Եղան նաեւ անհաւասար ինքնապաշտպանական մարտեր օսմանեան
զինուած ուժերի դէմ Վանում, Շապին Գարահիսարում, Այնթապում,
Հաճնում, Տարօնում, Սասունում ու Մուշում, Զեյթունում, Մուսա լեռում
ու Ուրֆայում, Սարդարապատում, Բաշ Ապարանում, Ղարաքիլիսայում,
սակայն չկանխուեց հայոց եղեռնը։
Աշխարհը լռում էր, սառն ու անտարբեր հայեացքով հետեւում մի հինաւուրց
ազգի ցեղասպանութեանը, որի հայրենի հողը մարդկութեան բնօրրանն
էր եւ որը տոգորուած էր սոսկ իր հայրենիքում իր ազգային ու հոգեւոր
ինքնութիւնը պաշտպանելու ձգտմամբ՝ երբեւէ չսպառնալով ոչ մի ժողովրդի։
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Որքան անչափելի ու անհաշուելի կորուստներ կրեց հայ ժողովուրդը՝
չապրուած կեանքեր, չծնուած մանուկներ, չգրուած երգեր, չհերկուած
հերկեր, չտնկուած ծառեր, չկառուցուած տաճարներ, չգրուած գրքեր ու
այսպէս շարունակ…
105 տարի շարունակ անպատմելի, անձնական ու անանձնական
ողբերգութիւն ապրեցին բռնի իսլամացած հայերը: Անասելի մեղքի ու
քաւութեան դժուար ճամփաներով անցան նրանք, ի՞նչ են զգում այսօր
նրանց որդիները, ի՞նչ կարող են անել նրանք վաղը՝ դժուար է ասել:
Եւ վերջապէս՝ մենք ունենք աշխարհատարած հայութիւն, 100-ից
աւելի երկրներում հաստատուած Հայկական Սփիւռք՝ որպէս Հայոց
ցեղասպանութեան հետեւանք:
Աշխարհում սփռուած հայ ժողովրդի զաւակներն իրենց տաղանդը,
գիտելիքներն ու փորձը նուիրաբերում են բնակութեան երկրների
սոցիալ-տնտեսական, գիտական ու մշակութային կեանքի զարգացմանն
ու առաջընթացին։ Նրանք շարունակում են ամուր կապեր ու յարաբերութիւններ հաստատել իրենց հայրենիքի հետ, հաւատարիմ մնալ
իրենց ազգային ինքնութեանը, լեզուին, հաւատին, մշակոյթին։ Սփիւռքը
դարձել է հայաստանակենտրոն եւ Հայրենիքի ամրակուռ յենարանը,
Սփիւռքը հայաստանեան զարգացման ծրագրերի ակտիւ մասնակից է։
Շատ սփիւռքահայեր դարձան նշանաւոր մարդիկ եւ ոչ միայն փառք
ու պատիւ բերեցին մեր ազգին, այլեւ իրենց տաղանդով առաջ մղեցին
գիտութիւնը, նորարարութիւնը, արուեստն ու տնտեսութիւնը, հարստացրին
մարդկութեան քաղաքակրթութեան գանձարանը՝ չմոռանալով իրենց
անցեալն ու Հայոց եղեռնը։
Երրորդ հազարամեակում Հայոց ցեղասպանութեան մեծ մեղքը դեռեւս
ծանրացած է մարդկութեան խղճին:
Եթէ աշխարհը 20-րդ դարի սկզբին սառն ու անհաղորդ չմնար Հայոց
ցեղասպանութեանը, արդեօ՞ք կը լինէին Հոլոքոստն ու Ռուանտան,
վանտալիզմի ու ցեղասպանութեան միւս դրսեւորումները, մշակութային
եղեռնագործութեան բազմաթիւ այլ դրսեւորումներ...
Պարոյր Սեւակի խօսքերով ասած.
‹‹Ո՞ւր էր աշխարհը եւ ինչ էր անում,
Ո՞ւր էր օրէնքը հանուր մարդկութեան,
Որ յանցապարտին չմահապարտեց››։
Այսօր ահազանգ է հնչում ամենուրեք։ Թուրքական հասարակութեան
առաջադէմ հատուածը եւս պահանջում է առերեսուել պատմութեան հետ
եւ քանդել անցեալ դարի մեղքով շաղախուած կեղծիքի պատը:
Յիշենք թուրք խոշոր գործարար Իսհակ Ալարթոնի` Հայոց ցեղասպանութիւնը ճանաչելու կոչը. ‹‹Եկէ՛ք մենք էլ մեր ձայնը բարձրացնենք Անգարայի
խորհրդարանում: Թող օգնեն մեզ բացել կմախքներով լի պահարանների
դռները եւ թաղել նրանց, յարգե՛նք անմեղ զոհերի յիշատակը եւ հաշտուե՛նք
մեր անցեալի հետ››:
Սակայն պաշտօնական Անգարան, գիտակցելով իր պատասխանատուութեան ծանր բեռը, գործադրում է բոլոր հնարաւոր միջոցները, կեղծարարութեան ու սոփեստութեան իր ողջ զինանոցը` փորձելով խուսափել
անխուսափելիից:
Տասնամեակներ շարունակ հայրենիքում եւ Սփիւռքում ապրող հայերը
պայքարում են Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման ու դատապարտման
համար` հասնելով նկատելի արդիւնքների: Եւ որքան էլ զարմանալի թուայ,
գնալով նոր սերունդը եւ՛ Սփիւռքում, եւ՛ հայրենիքում դառնում են աւելի
վճռական, յամառ ու անզիջում: Ինչ խօսք, պայքարի նոր փուլում նրանց
թիկունքում կանգնած է հայրենի անկախ պետութիւնը:
Ցեղասպանութիւնն ու նրա ծանր հետեւանքները շարունակւում են մինչ
օրս. ողջ հայ ժողովուրդն ու մասնաւորապէս նրա սփիւռքեան հատուածներն ապրեցին երկատուած էութեամբ, խեղուած հոգեկան աշխարհով,
ողբերգութեան ու ցաւի վրայ խարսխուած ազգային ինքնութեամբ: Նրանց
սերնդէ սերունդ հալածում են նախնիների չլուծուած վրէժը եւ տանջում
է հայրենիքի կարօտը: Նրանք մի կողմից փորձում են լինել այն երկրի
լաւագոյն, օրինապաշտ քաղաքացին, որտեղ ապրում են, միւս կողմից
պայքարում են հայ մնալու համար, ապրում են երկու ‹‹ես››-ով: Իսկ ո՞վ է
հաշուել այս հոգեկան տառապանքի գինը, որ ապրում է աշխարհասփիւռ
հայութիւնը, ո՞վ պէտք է պատասխան տայ նրանց մայրենի լեզուի կորստի,
ազգային ու հոգեւոր արժէքների փոփոխութեան համար…
Պահը հասունացել է: Կարծում եմ, այսօր առկայ են բոլոր նախադրեալները, իրաւական հիմքերն ու Հայոց ցեղասպանութիւնը հաստատող
փաստարկները, որպէսզի սկսուի պահանջատիրութեան նոր՝ աւելի
համակարգուած գործընթաց:
Հայոց ցեղասպանութիւնն այն ցաւն է, որ անգամ ամենակարող Ժամանակը
չի կարող բուժել: Օսմանեան Թուրքիան եւ նրա իրաւայաջորդները
լիակատար պատասխանատուութիւն են կրում իրականացրած Հայոց
ցեղասպանութեան եւ նրա ծանրագոյն հետեւանքների համար, որոնց
ենթարկուել եւ դեռ շարունակում է ենթարկուել հայ ժողովուրդն ու
Հայաստանը:
Թանկագի՛ն հայրենակիցներ,
Հայոց ցեղասպանութեան 105-րդ տարելիցին մենք, ձերբազատուած զոհի
բարդոյթից, պէտք է հանդէս գանք միասնաբար ու ինքնավստահ, աննահանջ պահանջատիրոջ կեցուածքով եւ իրաւունքներով:
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Լիբանանահայ Կեանք

Ապրիլ 24-ի Նշում Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ

«Պահանջատիրութիւնը Մեր Ժողովուրդին Համար Լոզունք Չէ,
Այլ Ամենօրեայ Տագնապ, Ապրում Ու Ձգտում Է»
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր
Տաճարը իր զանգերը ղօղանջեց 24
Ապրիլ 2020-ի առաւօտուն՝ նշելով
Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման 105-ամեակը՝ Ս. եւ Անմահ
Պատարագի մատուցմամբ, որուն
հանդիսապետեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոս։ Պատարագը մատուցեց
Լիբանանի թեմի Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Գերշ. Տ. Շահէ Եպս.
Փանոսեան։
Յընթացս Պատարագին, Վեհափառ
Հայրապետը Ս. Խորան բարձրացաւ
եւ մեր ժողովուրդի զաւակներուն
ուղղեց իր Հայրապետական ոգեշունչ
պատգամը։ Ան ըսաւ, որ Ապրիլ 24-ը
Հայոց Ցեղասպանութիւնը յիշեցնող թուական մըն է, միաժամանակ ան իր մէջ կը բովանդակէ ու
կը մարմնացնէ մեր ժողովուրդին
պահանջատիրական կամքն ու
անխորտակելի հաւատքը. «ահա
թէ ինչո՛ւ սովորական օր մը չէ այս
օրը՝ խորհուրդ մըն է մեր կեանքը
իմաստաւորող, պատգամ մըն է մեր
կեանքին ուղղութիւն ու նպատակ
տուող»։
Նորին Սրբութիւնը ընդգծեց, որ
Ապրիլ 24-ի խորհուրդով շաղախուած
է իւրաքանչիւր հայու կեանքն ու
գոյութեան պայքարը եւ աւելցուց, որ
«հայ դատը հայ ժողովուրդի՛ դատն
է։ Քո՛ւ դատդ է, ժողովո՛ւրդ հայոց, եւ
հետեւաբար հայ դատը մե՛նք պիտի
շարունակենք համահայկական
մաշտապով,
համահայկական
գործակցութեամբ, համահայկական
կամքով եւ վճռակամութեամբ»։

Իր պատգամի ընթացքին, Հայրապետը բազմիցս յորդորեց ըլլալ
իրապաշտ ու կազմակերպ՝ մանաւանդ ներկայ աշխարհաքաղաքական պայմաններուն մէջ, որոնք
ցաւոք սրտի հիմնուած են ազգերու
եւ գերպետութիւներու տնտեսական ու քաղաքական շահերու վրայ։
«Մարդկային իրաւանց հռչակագիրը,
դժբախտաբար, թուղթի վրայ մնացած է, իսկ ազգերու իրաւունքները
եւ Աստուածատուր արդարութիւնը
մարդկային կեանքի լուսանցքին վրայ
կը գտնուին»։

Նորին Սրբութիւնը անդրադարձաւ
հայ դատին այժմէականացման
եւ իրաւական հիմքերով քաղաքականացման հրամայականին
եւ շեշտեց դերակատարութիւնը
Հայաստանի պետութեան եւ
Սփիւռքին՝ իւրաքանչիւրը իրեն
յատուկ մօտեցումներով. «Մենք մէ՛կ
դատ ունինք. այդ դատը Հայաստանի՛
դատն է, մեր ազգի՛ն դատն է, մեր
եկեղեցւոյ եւ իւրաքանչիւր հայո՛ւն
դատն է։ Այս գիտակցութեամբ եւ
յանձնառութեամբ, վերանորոգ հոգիով եւ հաւատքով պէտք է շարունակենք մեր դատի հետապնդումը
միջազգային շրջանակներէն ներս՝
ընդարձակելով մեր բարեկամներու
շրջանակը, ծաւալելով մեր քաղաքադիւանագիտական յարաբերութիւնները եւ միշտ շեշտը դնելով քաղաղաքան եւ իրաւական
տարածքներուն վրայ»։
Շարունակելով իր պատգամը՝
Վեհափառ Հայրապետը ընդծեց
պահանջատիրական պայքարի

ոգիին ու շարունակականութեան
անհրաժեշտութիւնը. ան ըսաւ. «Մենք
իրաւազրկուած ժողովուրդ ենք։
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը ի՛նք եւս իրաւազրուած է, իր
պատմական հողերէն, կալուածներէն
դուրս դրուած է։ Սա պատմութեան
էջերուն չի պատկանիր միայն։
Պահանջատիրութիւնը մեր ժողովուրդին համար լոզունք չէ՛՝ այլ
ամենօրեայ տագնապ, ապրում
եւ ձգտում է»։ Ան յիշեցուց, որ
անկարելի է պահանջատիրութիւնը
պատմութեան էջերուն յանձնել՝
մանաւանդ, երբ Թուրքիա կը շարունակէ իր արարքը՝ իւրացնելով
ազգապատկան մեր կառոյցներները, փոխելով անոնց նկարագիրը ու
ոչնչացնել փորձելով ամէն տեսակ

նորոգելու պահանջատիրական
հաւատքը, կամքը վճռակամութիւնն
ու յանձնարութիւնը, եւ այդ ոգիով
շարունակելու պայքարը, հաւաքական պայքարը հայութեան՝ ի
խնդրի մեր անիրաւուած ու բռնաբարուած իրաւունքներու վերատիրացման։
Նշենք, որ Հայոց Ցեղասպանութեան սրբացեալ նահատակներուն
նուիրուած Ս. Պատարագին ներկայ
էին Լիբանանի մէջ Հայաստանի
Հանրապետութեան դեսպանը,
նախարարներ ու երեսփոխաններ, պետական բարձրաստիճան
պատասխանատուներու, ինչպէս
նաեւ կազմակերպութիւններու,
միութիւններու ու կառոյցներուն
ներկայացուցիչներ։

հայկական հետք, ու հարց տուաւ
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի նման միջազգային
մշակութային հարստութիւններու
պաշտպան կազմակերպութիւններու լռութեան պատճառը՝ ի տես
մշակութային ցեղասպանութեան։
Հայրապետը իր պատգամը եզրափակեց կոչ ուղղելով հայ ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն վերա-

Աւարտին, ներկաները ուղղուեցան
դէպի Հայոց Ցեղասպանութեան
յիշատակին կանգնեցուած Սփիւռքի
մէջ առաջին յուշարձան՝ Սրբոց
Նահատակաց մատուռ, ուր տեղի
ունեցաւ ծաղկեպսակներու զետեղում՝ ի յարգանս աւելի քան մէկուկէս
միլիոն սրբացեալ նահատակներուն։

Լրատուութեան Գործընկեր
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ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Ծաղկեպսակներ Զետեղեց Հայոց Ցեղասպանութեան
Նահատակներու Յիշատակին

Ուրբաթ, 24
Ապրիլ 2020- ի
առաւօտեան,
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի
Կեդրոնական վարչութեան, ՀԵԸ

Անդրանիկ Անթիլիասի եւ ՀԵԸ
Անդրանիկ Սեւանի Գործադիր
Մարմիններու եւ սկաուտական
շարժումներու ներկայացուցիչներ
ծաղկեպսակներ զետեղեցին Հայոց
Ցեղասպանութեան նահատակներու
յուշակոթողներուն առջեւ:
Անթիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ մայրավանքին մէջ, Հայոց
Ցեղասպանութեան նահատակներու յիշատակին հոգեհանգստեան
պաշտօնին մասնակցելէ ետք,
յանուն ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԵԸ-ի, ՀԲԸՄ-ի
«Խօսնակ» պարբերաթերթի խմբագիր՝Համբիկ Մարտիրոսեան եւ
ՀԵԸ-ի մամլոյ եւ տեղեկատուական գրասենեակի պատասխանատու՝ Ահարոն Շխրտըմեան, ՀԵԸ
Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական
շարժումի ընդհանուր խմբապետ

Եղիկ Աւետիքեանի, սկաուտական
շարժումի անդամ-անդամուհիներու
ընկերակցութեամբ ծաղկեպսակ
մը զետեղեցին Նահատակներու
մատուռին առջեւ: ՀԵԸ Անդրանիկ
Անթիլիասի սկաուտները նաեւ մասնակցեցան այլ ծաղկեպսակներու
զետեղման արարողակարգին:
ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամներ Յակոբ Ճըղլեան
եւ Կերի Ֆեթէլ, ՀԵԸ Անդրանիկ
Սեւան
Գործադիր
Մարմինի
անդամ Նշան Ղորղորեանի եւ ՀԵԸ
Անդրանիկ Սեւան սկաուտական
շարժումի անդամ-անդամուհիներու
ընկերակցութեամբ ծաղկեպսակ մը
զետեղեցին Հայ Կաթողիկէ պատրիարքարանի Հայոց Ցեղասպանութեան յուշակոթողին առջեւ:

Նոյն պահուն, ՀԵԸ-ի Կեդրոնական
Վարչութեան անդամներ Յակոբ
Թէլվիզեան եւ Հայկ Եսայեան, ՀԵԸ
Անդրանիկ Անթիլիասի սկաուտա-

կան խումբի խմբապետ Մանուէլ
Տաքեսեանի եւ խմբապետուհի
Կասիա Պոյաճեանի, ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական
շարժումի անդամ-անդամուհիներու
ընկերակցութեամբ ծաղկեպսակ
մը զետեղեցին Պիքֆայայի Հայոց
Ցեղասպանութեան յուշարձանին
առջեւ:
Ինչպէս ծանօթ է Հայոց Ցեղասպանութեան ոգեկոչման հանդիսութիւնները այս տարի սահմանափակուեցան փրոթոքոլային կարճ
արարողակարգերով:
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Սփիւռքահայ Կեանք

«ԻԳործ» Ծրագիրին Դիմած է 742 Մասնագէտ 27 Երկիրներէ
Սփիւռքի յանձնակատարի գրասենեակը կը տեղեկացնէ, որ Սփիւռքի
մասնագէտներու «Իգործ» ծրագրի
յայտադիմումներու վերջնաժամկէտը
աւարտած է: Հայաստանի պետական
համակարգին մէջ աշխատելու

յայտ լրացուցած է 742 մասնագէտ 27 երկիրներէ: Դիմողներու
ցանկին մէջ քիչ չեն աշխարհի
լաւագոյն համալսարաններու շրջանաւարտները: Այժմ յայտերը կը
դիտարկուին, արդիւնքներուն վերա-

բերեալ դիմորդները յետագային
պիտի ստանան լրացուցիչ տեղեկատուութիւն: Ծրագրի յաջորդ փուլը պիտի ընթանայ հարցազրոյցի
ձեւաչափով:
Գրասենեակը կը տեղեկացնէ նաեւ,

որ պայմանաւորուած աշխարհի
մէջ տիրող իրավիճակով` ծրագրի
մեկնարկի ժամկէտները գուցէ փոփոխութիւններու ենթարկուին:

Պատմամշակութային Արձագանգ

Թուրքիոյ Մէջ Ժամանակին Քննարկուած է Հայկական Այբուբենէն
Օգտուելու Հարցը
Թուրքիոյ Հանրապետութեան հիմնադիր եւ առաջին նախագահ Մուսթաֆա Քեմալ Աթաթուրքի նախաձեռնութեամբ իրականացուած
շարք մը բարեփոխումներու ծիրէն
ներս՝ Թուրքիոյ մէջ, մինչ այդ օգտագործուող արաբատառ այբուբենը
փոխարինուեցաւ լատինականով։
Ատիկա տեղի ունեցաւ 1928ին, իսկ անկէ առաջ բազմաթիւ
քննարկումներ ծաւալած են առ այն,

թէ ո՞ր այբուբենը առաւել յարմար
է արաբականի փոխարէն։ Այդ
քննարկումներուն ժամանակ հնչած
են նաեւ Մեսրոպեան այբուբենը գործածելու առաջարկներ։ Այս մասին կը
տեղեկացնէ bolsohays.com-էն։
Մասնաւորապէս թուրք բանաստեղծ,
փիլիսոփայ Ռըզա Թաուֆիք, որ
օսմանեան շրջանին նաեւ եղած
է խորհրդարանի պատգամաւոր,
առաջարկած է արաբական այբու-

բենը փոխարինել հայկականով։
1926-ին թուրք երեւելիներէն
մէկուն՝ Սապիհ Շեւքեթին գրած
նամակին մէջ Թաուֆիք գրած է,
որ թուրքերէն բանաւոր խօսքը
գրաւորի փոխակերպելու համար
ամենայարմարը հայկական այբուբենն է։ Ան պնդած է, որ լատինականի
փոխարէն նախընտրելի է ընդունիլ
հայկական այբուբենը, քանի որ
թրքերէնի հնչողութեան անիկա շատ

աւելի յարմար է։
Նշենք, որ այն ժամանակ արաբական այբուբենը փոխարինելու գլխաւոր պատճառներէն մէկը այն էր, որ
ատիկա ամբողջովին չէր ընդգրկեր
թրքերէնի հնչողութիւնը, սակայն
ոչ պակաս կարեւոր պատճառ
էր ժողովուրդի համատարած
անգրագիտութիւնը. մարդիկ կը
դժուարանային արաբական այբուբենը սերտելու։
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Կը Գտնուինք Ճիշդ Ընտրութիւն Կատարելու Պարտաւորութեան Առջեւ
ԱՀԱՐՈՆ ՇԽՐՏԸՄԵԱՆ

Ա

շխարհի մէջ դժուար պիտի ըլլայ գտնել ժողովուրդ, որուն
պատմութիւնը եւ հատած ճանապարհը այնքան մօտ ըլլան
Նոր կտակարանի խորհուրդներուն, որքան հայ ժողովուրդը:
Ապրիլ ամիսը հայ ժողովուրդին համար: Ժամանակը մեզի աւելի եւ
աւելի կրնայ հեռացնել ողբերգական 1915 թուականէն, սակայն մեր
միտքն ու հոգին նոյնքան զգայուն են ցաւի եւ զգօն՝ յիշողութեան
հանդէպ, որքան մեր հայրերունն ու պապերունը:
Պայքարի եւ ծանր փորձութիւններու, յաջողութիւններու եւ տեղատւութիւններու հարիւր եւ հինգ տարիներ անցան՝ վառ պահելով մէկուկէս
միլիոն եւ աւելի նահատակներուն յիշատակը: Քաղաքական ոչ
մէկ վերիվայրում կրցաւ մթագնել հայ ժողովուրդին յիշողութիւնը,
խաթարել անոր կամքն ու ձգտումը հետապնդելու իր արդար դատը:
Այդ հաստատակամութեան արգասիքն է այսօրուան անկախ հանրապետութիւնը, Արցախի ազատագրութիւնը, Հայաստանի իբրեւ անկախ
պետականութիւն միջազգային ընտանիքին մէջ իր արժանի դիրքը
գրաւելու իրողութիւնը:
Հայ ժողովուրդը պատմական յիշողութիւնը վառ պահելով ու նորագոյն
պատմութեան էջերուն առարկայական մօտեցում ցուցաբերելով պիտի
յաջողի կերտել վաղուան ամբողջական Հայաստանը: Ան որ մոռնայ
իր անցեալը, դատապարտուած է անոր կրկնութեան...:
Հակառակ անկախութեան մօտաւորապէս երեսուն տարիներուն՝
տակաւին վերջնական ձեւաւորում չեն գտած մեր պատմութեան
ամենակարեւոր եւ առանցքային փուլերուն, իրադարձութիւններուն
գնահատականները: Ամէն բանէ առաջ անհրաժեշտ է գոյացնել
մօտեցումներու այնպիսի համակարգ, որ ընդունելի դառնայ հայ ժողովուրդի բոլոր հատուածներուն համար: Այս մէկ որքան քաղաքական,
նոյնքան եւ աւելի բարոյական հրամայական է: Միջազգային հանրութեան առջեւ շատ դժուար պիտի ըլլայ արդիւնաւէտ պաշտպանել
պատմական արդարութիւնը, երբ հայցուոր ժողովուրդին ներկայացուցիչները տարակարծութիւն կամ տարընթերցումներ թոյլ կու
տան Հայոց ցեղասպանութեան իրադարձութիւնները անդրադառնալու
միջոցին...: Միւս կողմէ՝ պատմութիւնը վերարժեւորելու միջոցին
անհրաժեշտ է հրաժարիլ պատմական նշանակութիւն ունեցող
իրադարձութիւնները կամայականօրէն խաղարկելու անհանդուրժելի
վարժութիւններէն: Օսմանեան կայսրութեան մէջ հայ ժողովուրդին
ցեղասպանութիւնը կարելի չէ յարաբերական շահարկումներու
ենթակայ դարձնել:
Հետեւեցէք պատմութեան. աշխարհը միշտ խուլ ականջ կը ձեւանայ
այլոց ողբերգութեան նկատմամբ: Ճիշդ է, որ պատմաբաններ,
մշակոյթի եւ հասարակական գործիչներ, ինչպէս անցեալին, այսօր
եւս կարելի բոլոր միջոցներով մեծ ջանքեր կը գործադրեն մարդկային
հասարակութեան հասցնելու Հայոց ցեղասպանութեան պատմական
ճշմարտութիւնը, սակայն քաղաքական որոշումի տէր պետութիւններ
լուռ կը մնան տակաւին յանցագործէն հատուցում պահանջելու
մեր ջանքերուն: Այս չի նշանակեր անտեսել մեծ պետութիւններու,
միջազգային կառոյցներու կողմէՀայոց ցեղասպանութեան ճանաչման
փաստը: Սակայն ճանաչումը մէկ քայլ, հատուցումը՝ այլ: Լռութիւնն
էր, որ քաջալերեց հրեաներուն ցեղասպանութիւնը: Այդ լռութիւնն
է, որ ցեղասպանութիւնը այսօր դարձուցած է սովորական երեւոյթ:
Այդ լռութիւնն է, որ շահարկութեան վերածած է յանցագործութիւնը:
Դժբախտաբար այս բարոյականութեամբ կը մտածէ եւ կը շարժի
մարդկային քաղաքականութիւնը 21-րդ դարուն: Մինչդեռ քաղաքակիրթ աշխարհին պարտքը պարտի դառնալ, կարելի բոլոր

Յիշում Ենք Ու Պահանջում
Սկիզբը Էջ 03
Մեր միասնութեան առանցքը պէտք է դառնայ ոչ թէ ողբերգութիւնը, այլ
ազատ եւ անկախ Հայրենիքը, մեր հերոսական Արցախը, որոնք անխորտակ
միջնաբերդի պէս միշտ կանգնած են լինելու Ցեղասպանութեան ճանաչման
ու դատապարտման, հայոց պահանջատիրութեան դիրքերում:
Մենք պէտք է անենք ամեն ինչ, որպէսզի խաղաղուեն անմեղ նահատակների լոյս հոգիները:
Չնայած բոլոր ջանքերին, որեւէ մէկին չի յաջողուի կեղծել պատմութիւնը,
քօղարկել իրականութիւնը, մոլորութեան մէջ դնել մարդկութեանը, այդ
թւում՝ Թուրքիայում իրենց պատմութեան հետ առերեսուած, ճշմարտութիւնը հասկացած մարդկանց:
Թուրք իշխանութիւնները պէտք է կանգ առնեն, քանզի ժամանակն իրենց

միջոցներով պայքարիլ
ցեղասպանութեան
եւ
բռնութեան տրամաբանութեան դէմ:
Ժամանակն է, որ աշխարհը
սթափի
շահարկումի
եւ
անտարբերութեան
թմբիրէն:
Այն
ատեն
միայն պիտի
քանդուի
Հայոց ցեղասպանութեան
հանդէպ քաղաքական լռութեան պատը: Այնքան ժամանակ, որ միջազգային հասարակութիւնը
քաղաքական եւ բարոյական գնահատական չէ տուած Հայոց
ցեղասպանութեան, անկարող պիտի մնայ կանխելու պարբերական
ողբերգութիւնները, մեր մոլորակը պիտի մնայ վայրագութեան
փաստերը արձանագրողի եւ շահարկողի դերին մէջ:
Բ. Համաշխարհային պատերազմէն ետք Նիւրենպերկի միջազգային ատեանը դատապարտեց եւ պատիժ սահմանեց հրեաներու
ցեղասպանութեան յանցագործներուն: Դատապարտելով հրեաներուն
ցեղասպանութիւնը՝ միջազգային հասարակութիւնը դատապարտեց
ցեղային խտրականութեան վրայ հիմնուած գաղափարախօսութիւնները: Սակայն մանաւանդ 20-րդ դարու վերջին տասնամեակին եւ
21-րդ դարուն սկիզբը ծայր առած արիւնահեղութիւնները, քաղաքական տագնապներու, կրօնական, ցեղային դրդապատճառներով
զանգուածային կոտորածներն ու ցեղասպանութիւնները եկան
ապացուցելու, թէ անպատժելիութեան գաղափարախօսութիւնը
համատարած սպառնալիք դարձած է մարդկութեան դէմ:
Ժամանակը հասած չէ՞, արդեօք, որ մարդկային իրաւունքներու
սկզբունքներէն ճառող քաղաքակիրթ աշխարհը իրաւական եւ բարոյական դատապարտումի ենթարկէ քաղաքական շահարկումներու
ծիրին մէջ կատարուած ոճիրները, ցեղասպանութեան վերածուած
անցեալի եւ այժմու ամէն ոճիր: Համեստ կարծիքովս՝ Հայոց
ցեղասպանութեան իրաւական եւ բարոյական գնահատականը պիտի
դառնայ այլ ցեղասպանութիւններ կանխարգիլելու անկիւնաքարը:
Հայաստանի եւ Սփիւռքի հայութիւնը բաւական լուրջ պայմաններու
մէջ կը դիմաւորէ Հայոց ցեղասպանութեան 105-ամեակը: Ճգնաժամ կ’ապրին Հայաստանն ու Սփիւռքը: Մտահոգիչ կը մնայ
Արցախի հանրապետութեան վաղուան օրը: Ճիշդ է, որ Արցախի
հանրապետութիւնը քաղաքական, տնտեսական հաստատուն
քայլեր կ’առնէ այս ուղղութեամբ, սակայն ազգային հեռանկարի
եւ արցախահայութեան արդար իրաւունքներու պաշտպանութեան տեսանկիւնէն հսկայական աշխատանք ունինք կատարելիք:
Հայաստանն ու Սփիւռքը հետեւողական պատասխանատուութիւն
ունին Արցախի հանրապետութեան կայունութեան սատարելու
ուղղութեամբ: Արցախի հանրապետութեան անկախութեան հակառակորդները տակաւին չեն համակերպիր ստեղծուած աշխարհաքաղաքական իրողութեան: Միջպետական հաշուեկշիռին մէջ ինկած
Արցախի հանրապետութեան եւ հայ ժողովուրդին մեծ փորձութիւններ
կը սպասեն տակաւին: Զգօնութիւնը եւ քաղաքական սթափութիւնը
անհրաժեշտ մակարդակի վրայ պարտինք պահպանել: Համայն հայ
ժողովուրդը անհրաժեշտ է, որ պատրաստ ըլլայ իրադարձութիւններու
զարգացման բոլոր ընտրանքներուն:
Պատմաքաղաքական այս յոյժ կարեւոր ժամանակաշրջանին կենսական անհրաժեշտութիւն է, որ համահունչ բաբախէ հայ ժողովուրդին
սիրտը:
Շար. Էջ 07

օգտին չի աշխատում։
Մենք 20-րդ դարասկզբում չենք ապրում։ 21-րդ դարի հայը գրագէտ է,
ուժեղ, գիտի իր իրաւունքները եւ կարող է ներկայացնել ու պաշտպանել
իր օրինական շահերը՝ միջազգային նորմերին համահունչ: Հայաստանը,
Արցախը եւ Սփիւռքը համախմբուած են ու միասնական, եւ պայքարը Հայ
Դատի համար գնալով նոր թափ է ստանալու եւ ահագնանալու է։
Հայոց ցեղասպանութեան 105-րդ տարելիցի օրը խոնարհուենք մեր
սրբադասուած նահատակների լոյս յիշատակի առջեւ եւ շարունակենք մեր
անզիջում պայքարը՝ յանուն պատմական արդարութեան ու ճշմարտութեան վերականգման, յանուն ցեղասպանութիւնների կանխման, յանուն
խաղաղութեան ու մարդկութեան անվտանգութեան։
ՀՐԱՆՈՒՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
Իրաւաբանական Գիտութիւնների Դոկտոր, Փրոֆեսոր
Գաւառի Պետական Համալսարանի Եւ
ՀՀ Պետական Կառավարման Ակադեմիայի Դասախօս
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Կը Գտնուինք Ճիշդ Ընտրութիւն Կատարելու
Պարտաւորութեան Առջեւ
Սկիզբը Էջ 06
Անհատական, հատուածական, կուսակցական շահերու պաշտպանութիւնը չի կրնար
փոխարինել ազգային իմաստութեան եւ
ինքնապաշտպանութեան տարրական բնազդը:
Այս հայրենիքը ի վերջոյ մեր պապերէն
մեզի ժառանգ մնացած, հայ ժողովուրդի
ազատութեան եւ անկախութեան համար
իրենց կեանքը տուած բիւրաւոր ազատամարտիկներուն եւ ցեղասպանութեան
նահատակներու դարաւոր երազներուն
հայրենիքն է:
Բախտորոշ
այս
ժամանակաշրջանին
մեր հայեացքները ուղղուած պիտի ըլլան
Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի մէջ
տասնամեակներով կուտակուած բացթողումներու սրբագրութեան: Մեր ժողովուրդին
ազգային քաղաքական առօրեան ներկայացնող
կառոյցներէն շատեր մտած են կենաց մահու
գօտեմարտին մէջ՝ ուրախացնելով մեր հին ու
նոր թշնամիները: Կը նահանջէ նաեւ լեզուն,
Մեսրոպի լեզուն: Հայաստանի պարագային,
ժամանակն է գիտակցելու, որ հայ ժողովուրդը
կերտած է անկախ պետականութիւն: Քաւ
լիցի, եթէ անկախ պետականութիւնը պիտի
կառուցենք սթալինեան գիտակցութեան եւ
կամ ապաւինելով՝ օտարի արդարադատութեան ուժին:
Ազգային համերաշխութիւնը հայ հաւաքականութեան բոլոր բաղկացուցիչներու
անդրդուելի հաւատարմութիւնն է պատմական, քաղաքական, բարոյական արժէքներու
այն համակարգին, որ կը պայմանաւորէ
ազգային ինքնութեան պահպանումը:
Հայ
ժողովուրդի այսօրուան ազգային
անվտանգութիւնը խարսխուած է Հայաստանի, Սփիւռքի եւ Արցախի անվտանգութեան
վրայ: Այս երեք հիմնասիւներուն շահերը տարանջատելու, հակադրելու որեւէ
փորձ կը նշանակէ վտանգի ենթարկել
հայկական պետականութեան, Սփիւռքի
եւ համայն
հայ ժողովուրդի ապագան:
Մեր պատմական առաքելութիւնն է հզօր

հայրենիք եւ պետականութիւն կերտել,
Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը եւ
հատուցումները հետապնդել, դադրեցնել
Հայաստանէն արտագաղթը եւ զօրացնել
Սփիւռքի հայապահպանութեան յենակները, գուրգուրալ մայրենի լեզուին: Եթէ այս
գիտակցութիւնը տիրապետող չդառնայ,
անդառնալի կորուստներու պիտի մատնուին
Հայաստանն ու Սփիւռքը:
Հայոց ցեղասպանութեան 105-ամեակը
եզրագիծ է հայ ժողովուրդին համար: Այս
պատասխանատու ժամանակահատուածին
մէջ իրաւունք չունինք սխալելու: Ճիշդ դասեր
քաղենք ողբերգական ցեղասպանութենէն,
որ ոչ միայն միլիոնուկէս նահատակներ
խլեց մեր ժողովուրդէն, այլեւ մեզ զրկեց մեր
պատմական հայրենիքին մեծ մասէն, իւրացուց եւ քանդեց մեր պատմամշակութային կառոյցները, յափշտակեց մեր ունեցուածքները: Պատմութեան կրկնութիւնը
կանխելու եւ ապագայ կերտելու համար
լուրջ խորութեամբ պարտինք
ընկալել
պատմութեան այդ մեծագոյն ողբերգութիւնը:
Հայոց ցեղասպանութեան քաղաքական եւ
բարոյական գնահատականը ներազգային եւ
միջազգային հանրութեան մէջ ձեռք կը բերուի
հետեւողական եւ միասնական աշխատանքով՝ պարտութեան մատնելով մեր թշնամիին
երկդիմի, ժխտողական դիրքորոշումները:
Այս գործընթացը պայմանաւորուած է մեր
հաւաքական կամքով եւ քաղաքական հասունութեամբ: Հայաստան, Սփիւռք, Արցախ
միասնաբար պիտի ուխտեն միս եւ արիւն
տալ հայ ժողովուրդի մեծ երազին կամ միասին պիտի ճաշակենք ինքնախաբէութեան
դառն արգասիքը:
Այսօր՝ հարիւր եւ հինգ տարի ետք, մեր
պապերուն յիշատակին, ապագայ սերունդներուն առջեւ ճիշդ ընտրութիւն կատարելու
պարտաւորութեան առջեւ կը գտնուինք:
Ահա առաջնահերթ պարտաւորութիւնը
Սփիւռքի հայութեան եւ Մայր հայրենիքին:
Բիւր յարգանք հայ ժողովուրդի բոլոր նահատակներուն:

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Մի Փունջ Քառեակներ
***
Չարքերն են հսկում դարը՝ ընթացիկ,
Բնակչութեանը տանում խորխորատ,
Իսկ ազգը՝ հայոց անյաղթ, անառիկ
Աչքերն է յարել դէպի Արարատ...
***
Լեռնահայաստան, Գարեգին Նժդեհ,
Մի մարդու անուն՝ առնական ու վեհ.
Թշնամին՝ անարգ, վայրի, աչքածակ,
Սիւնիքն է ուզում առնի թաթի տակ։
ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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Աղօթենք եւ Ուխտենք Հայոց Ցեղասպանութեան Դատապարտման,
Մեր Արդար Դատի` Պահանջատիրութեան Յաղթանակի Համար.
Գարեգին Բ. Կաթողիկոս
Սկիզբը Էջ 01
Սիրելիներ, այս տարի համավարակի պատճառով հնարաւորութիւն չունինք ուխտաւորաբար
քալելու դէպի Ծիծեռնակաբերդի բարձունքը,
համախմբուելու մեր եկեղեցիներու մէջ եւ
յուշակոթողներու առջեւ` մեր սուրբ նահատակներու յիշատակը ոգեկոչելու համար:
Այս իրավիճակին մէջ ընտանեկան յարկերէն
ներս եւ մեր նահատակներու անմար յիշատակի առջեւ հոգեւոր միասնութեամբ աղօթենք եւ ուխտենք` իրագործել ազգային
նուիրական տեսիլքները ազատ ու անկախ
մեր հայրենիքի ապահովութեան, յառաջընթացի
ու բարօրութեան, սփիւռքի առաւել շէնացման,
Հայոց Ցեղասպանութեան համընդհանուր
ճանաչման ու դատապարտման, մեր արդար
դատի` պահանջատիրութեան յաղթանակի:

Այս իղձերը կրնանք կեանքի կոչել ազգի
ու հայրենեաց հանդէպ պարտքի ու
պատասխանատուութեան գիտակցութեամբ,
ազգային միաբանութեամբ եւ մեր ջանքերը
միաւորելով` ի սէր հայրենեաց եւ հայոց
լուսաւոր գալիքի:
Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, կը
հրաւիրենք այս նուիրական օրը միասիրտ
աղօթքով հայցել մեր սուրբ նահատակներու
բարեխօսութիւնը առ Աստուած, որ յարուցեալ
Քրիստոսի շնորհներուն եւ օրհնութեան ներքոյ
խաղաղութեան ու համերաշխութեան մէջ
ընթանայ մեր կեանքը, յաղթահարենք մեր
առջեւ ծառացած առկայ փորձութիւնները,
եւ Տիրոջ օրհնութիւնն ու խնամքը հովանի
ըլլան մեր hայրենիքին ու աշխարհասփիւռ մեր
ժողովրդին այսօր եւ միշտ. Ամէն»:

Տ՛ԱԿՈԲ
(1892 - ????)
«Իտալացի գեղջկուհի»
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Մենք Մաքառած Ենք, Տոկացած ու Հերոսացած.
ՀՀ Նախագահ Արմէն Սարգսեանի Ուղերձը Հայոց
Ցեղասպանութեան 105-ամեակին Առիթով

Սկիզբը Էջ 01
Անընդունելի է Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման
հարցի
դիտարկումը Անգարայի հետ տնտեսական կամ քաղաքական այս
րոպէական շահերու տեսանկիւնէն:
Այդ մօտեցմամբ աշխարհը առաջ
չ՝երթար:
Մենք չենք կրնար մէկ կողմէն
յայտարարել մարդատեացութեան,
խտրականութեան, անհանդուրժողականութեան, հակասեմականութեան, ժխտողականութեան եւ
այլ համամարդկային չարիքներու
դէմ համատեղ պայքարի մասին,
միւս կողմէն Հայոց Ցեղասպանութեան հարցով «դիւանագիտութիւն
բանեցնել» Թուրքիոյ հետ:
Շատ պետութիւններ, որոնք մեծ
շահեր ունին Թուրքիոյ հետ, յաղթահարած են այդ պատնէշը, եւ պէտք է
արժանին մատուցել անոնց:
Երախտապարտ ենք անոնց, ինչպէս
նաեւ այն երկիրներուն, որոնք
ցեղասպանութենէն ետք իրենց
դռները բացած եւ ապաստան տուած
են այդ արհաւիրքէն փրկուածներուն:
Երախտապարտ ենք մարդասիրական կազմակերպութիւններուն,
միսիոներներուն, դիւանագէտներուն եւ այն ժողովուրդներուն ու
անհատներուն, որոնք դաժան այդ
օրերուն օգնութեան ձեռք մեկնեցին
ու փրկեցին շատերը:
Անընդունելի է Թուրքիոյ իրարայաջորդ կառավարութիւններու
դիրքորոշումը, որ խուսափած
է եւ կը խուսափի Ցեղասպանութեան ճանաչումէն եւ պետական
մակարդակով առաջ կը տանի
ժխտողականութեան քաղաքականութիւնը:
Ցեղասպանութեան յանցագործութիւնը վաղեմութեան ժամկէտ
չունի: Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչումը Թուրքիոյ կողմէ եւ
անոր հետեւանքներուն վերացումը

անվտանգութեան երաշխիք են
Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի,
ինչպէս նաեւ տարածաշրջանի
համար:
Մենք չենք կրնար մոռնալ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը եւ չենք կրնար
հաշտուիլ անոր հետեւանքներուն
հետ:
Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Այսօր ցաւագին յիշատակէն բացի
պէտք է խօսիլ այդ տարիներուն
մեր ժողովուրդին ցուցաբերած ոգիի
տոկունութեան եւ հերոսութեան
մասին նոյնպէս:
Ցեղասպանութիւնը նաեւ հայ
ժողովուրդի գոյատեւման ու մաքառումի պատմութիւն է, մարդկային ոգիի ու կամքի պայքարի
պատմութիւն։ Ատիկա պայքար էր
կեանքի համար: Պայքար ինքնութեան պահպանման համար, պայքար
ազգի յիշողութիւնը չկորսնցնելու
եւ սերունդներուն փոխանցելու
իրաւունքի ու հնարաւորութեան
համար։
Ցեղասպանութիւնը նաեւ մարդկային ամենօրեայ հերոսութեան
պատմութիւն է, երբ ապրիլն ու
գոյատեւելը արդէն իսկ պայքար էր։
Մենք մաքառած ենք, տոկացած ու
հերոսացած։
Մենք կրցանք յաղթել մահին, մենք
վերապրեցինք եւ վերածնուեցանք:
Այսօրուան անկախ Հայաստանի
գոյութիւնը, ազատ Արցախը, ինչպէս
նաեւ կազմակերպուած ու յաջողակ
Սփիւռքը ատոր ապացոյցն են եւ նոր
հնարաւորութիւն մեզի համար:
Հնարաւորութիւն՝ համախմբուելու
իբրեւ ազգ եւ ժողովուրդ, մէկտեղելու
մեր ջանքերն ու կարողութիւնները
եւ հասնելու մեր ազգային իղձերու
իրականացման:
Ես կը հաւատամ ատոր:
Կը յիշեմ եւ կը պահանջեմ։
Աստուած պահապան հայ ժողովուրդին։

թեան հետեւանքով Արեւմտեան
Հայաստանը
ամբողջութեամբ
հայաթափուեցաւ. 1.5 միլիոն մեր
հայրենակիցներ ջարդուեցան, հարիւր հազարաւոր հայեր դարձան
գաղթական, զրկուելով իրենց
պատմական հայրենիքին մէջ ապրելու իրաւունքէն:
«Հայոց
Ցեղասպանութեան՝
Մեծ Եղեռնի հետեւանքով հայ
ժողովուրդը ոչ միայն ահռելի
մարդկային կորուստներ կրեց այլեւ
ենթարկուեցաւ հայրենազրկման եւ
մշակութային ջարդի: Անդառնալի էին մեր ժողովուրդի հոգեւոր
եւ կրօնական ժառանգութեան
կորուստները, հսկայական էին անոր
նիւթական վնասները: Օսմանեան
Կայսրութեան իշխանութիւններու
իրականացուցած Հայոց Ցեղասպանութիւնը ոչ միայն մեր ժողովուրդի
ինքնութեան, այլեւ ողջ մարդկային
քաղաքակրթութեան դէմ ուղղուած
յանցագործութիւն էր: իսկ 1915
թուականի Ապրիլ 24-ը դարձաւ
այս ողջ գործընթացի ամենաուժեղ
խորհրդանիշը, որովհետեւ այդ օրը
հարիւրաւոր հայ մտաւորականներ,
կրօնական ու քաղաքական գործիչներ երիտթուրքերու կառավարութեան հրամանով ձերբակալուեցան,

աքսորուեցան, սպաննուեցին կամ
անհետ կորսուեցան: Արդէն 55
տարի Ապրիլ 24-ին մենք կ՝ոգեկոչենք
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու
յիշատակը: առաջին անգամ 1965-ին
էր, երբ հազարաւոր հայեր մայրաքաղաք Երեւանի մէջ այդ օրը յիշատակի զանգուածային ձեռնարկ
իրականացնելու հնարաւորութիւն
ստացան: Եւ ասիկա կապուած էր
ոչ միայն Խորհրդային Միութեան
«ջերմացման ժամանակաշրջան»-ին,
այլեւ այն փաստին հետ, որ 194649 թուականներուն շուրջ հարիւր
հազար հայեր, մասնաւորապէս
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու
յետնորդներ, հայրենադարձուեցան
Հայաստան, դարձան Խորհրդային
Հայաստանի լիարժէք մասը, բորբոքելով այստեղ անթեղուած ցաւը,
յիշողութիւնը, կարօտը: Խորհրդային
Հայաստանի իշխանութիւնը Ապրիլ
24-ը Ցեղասպանութեան զոհերու
յիշատակի օր յայտարարելու եւ
Ծիծեռնակաբերդի մէջ Ցեղասպանութեան զոհերու յուշահամալիր
կառուցելու որոշում կայացուց: Եւ
այս վեհաշուք կոթողը դարձաւ մեր
ժողովուրդի յաւէրժութեան ամենապերճախօս խորհրդանիշներէն
մէկը»,- ընդգծեց ան:

Հայոց Ցեղասպանութիւնը Ոչ Միայն Մեր Ժողովուրդի
Ինքնութեան, Այլեւ Ողջ Մարդկային
Քաղաքակրթութեան Դէմ Ուղղուած Յանցագործութիւն
Էր. ՀՀ Վարչապետի Ուղերձը՝ Ծիծեռնակաբերդէն
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհե*րու յիշատակի 105-րդ տարելիցին առիթով՝ տիկին Աննա
Յակոբեանի հետ Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր այցելութեան
ընթացքին իր ուղերձին մէջ ՀՀ
վարչապետը յիշեցուց, որ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը պաշտօնապէս
ճանչցած են աշխարհի 30 երկիրներ:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան,
Ծիծեռնակաբերդի բարձունքէն,
երախտիքի խօսք յղեց այն պետութիւններուն, որոնք ճանչցած եւ

դատապարտած են Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Այս մասին տեղեկացանք
Armenpress.am-էն։
«Մենք երախտապարտ ենք բոլոր
այն պետութիւններուն, միջազգային կառոյցներուն, հոգեւոր եւ
աշխարհիկ առաջնորդներուն,
որոնք իրենց համերաշխութիւնը կը
յայտնեն հայ ժողովուրդին»,- ըսաւ
ՀՀ վարչապետը:
Փաշինեանի խօսքով՝ տարիներ
տեւած եւ պետական որոշումով
իրականացուած ցեղասպանու-
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