
²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 268, àõñµ³Ã,  30 ÚàôÜàô²ð, 2015                                                                         1 
 

 

 

 

Üàð Þðæ²Ü, ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 268, àõñµ³Ã,  30 ÚàôÜàô²ð, 2015 

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ՔՈՒԷՅԹԻ ՄՕՏ Հ.Հ. ԴԵՍՊԱՆԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ՀԻՒՊԱՏՈՍԻՆ 

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ 
Երկուշաբթի, 26 Յունուարի կէսօրին, Քուէյթի եւ 

Շրջակայից Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ 

Գերպ. Տ. Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան Ազգային  

Առաջնորդարանէն ներս ընդունեց այցելութիւնը 

Քուէյթի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան 

Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան՝ Տիար Ֆատէյ 

Չարչօղլեանին, որուն կ'ընկերանար դեսպանատան 

նորանշանակ Հիւպատոս՝ Տիար Լեւոն Պետրոսեանը։  

Հանդիպումը առիթ մը հանդիսացաւ ծանօթանալու նոր 

Հիւպատոսին եւ անոր խօսելու Քուէյթի հայ համայնքի մասին։ Հանդիպման ներկայ գտնուեցաւ 

գաղութիս ազգային վարչութեան ատենապետ՝ Տիար Մունիր Դարբինեան։ Կաթողիկոսական 

Փոխանորդ Հայր Սուրբը յաջողութիւն մաղթեց նոր Հիւպատոսին անոր հայրենանուէր 

առաքելութեան մէջ։ 

ՅՈՅՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ ԱՅՑԵԼԵՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆ 
Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տ. 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան Ազգային 

Առաջնորդարանի իր գրասենեակին մէջ ընդունեց, 

Քուէյթի Յոյն Ուղղափառ եկեղեցւոյ նորահաստատ 

Ղաթթաս Հազիմ Առաջնորդը, Երեքշաբթի, 27 

Յունուար 2015-ին: Գերաշնորհ Սրբազանը, 

շնորհակալութիւն յայտնեց, Գերպ. Հայր Սուրբի 

անձամբ՝ իր Առաջնորդ նշանակումի 

արարողութեան ներկայ գտնուելուն համար: Եղան 

յոյն եւ հայ եկեղեցւոյ եւ համայնքներու փոխ 

ծանօթացման զրոյցներ: Գերպ.Հայր Սուրբը նախ 

շնորհակալութիւն յայտնեց Սրբազան Հօր այցելութեան համար, ապա իր խօսքին մէջ 

ընդհանրապէս անդրադարձաւ հայ եւ Յոյն եկեղեցիներու փոխ յարաբերութիւններու մասին, 

ինչպէս նաեւ անդրադարձաւ Քուէյթի մէջ քոյր եկեղեցիներու միասնակամ աշխատանքի 

կարեւորութեան:  

Մօտ մէկ ժամ տեւողութիւն ունեցող այս սիրալիր ընդունելութեան, ներկայ էին նաեւ Սրբոց 

Վարդանանց եկեղեցւոյ հովիւ՝ Արժ. Տէր Արտակ Քհնյ. Քէհեաեան եւ Յոյն եկեղեցւոյ հոգեւոր 

հովիւ Գերպ. Տ. Աֆրամ Ծ. Վրդ. Թուըմէ: 

²¼¸²ð²ð 
îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô Þðæ²Î²ÚÆò Ð²Úàò ÂºØÆÜ 
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ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ՍԷՈՒՏԱԿԱՆ ԱՐԱԲԻՈՅ 

ԹԱԳԱՒՈՐԻՆ ՄԱՀՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ 
Կիրակի 25 Յունուարի կէսօրին, Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ՝ Գերպ. Տ. 

Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպուեան եւ ազգային վարչութեան ատենապետ՝ տիար Մունիր 

Դարբինեան Սէուտական Արաբիոյ Ապտալլա պըն Ապտել Ազիզ թագաւորի մահուան 

առթիւ այցելեցին Քուէյթի մօտ Սէուտական Արաբիոյ Դեսպանատուն եւ յանուն Թեմի 

ազգային մարմիններուն ու ժողովուրդին ցաւակցութիւններ փոխանցեցին Դեսպան՝ 

Շէյխ Ապտ Ըլ Ազիզ Ալ Ֆայըզին եւ դեսպանատան բարձրաստիճան պաշտօնեաներուն։ 

Անոնք նաեւ յաջողութիւն եւ արեւշատութիւն մաղթեցին նոր թագաւորին։  
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Մեր Կորուստները 

Հովանաւորութեամբ թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. 

Զօպույեանի, Քուէյթի Հայ Դատի յանձնախումբի կազմակերութեամբ, Չորեքշաբթի, 21 

Յունուար 2015ին, երեկոյեան ժամը 9-ին, Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ տեղի 

ունեցաւ կլոր սեղան մը «Ի՞նչ կորսնցուցինք Ցեղասպանութեան հետեւանքով» 

խորագրով: 

Բարի գալուստի խօսքով հանդէս եկաւ Քուէյթի Հայ Դատի Յանձնախումբի ատենապետ 

Պրն. Տիգրան Պայաթեան, որ հայոց ցեղասպանութեան 100 ամեակի շեմին, յուժ կարեւոր 

համարեց դիտել տալ մեր ունեցած կորուստներու շարքը, որպէսզի կարելի ըլլայ ճշգրիտ 

կերպով կազմել հատուցման իրաւական փաթեթը:  

Այնուհետեւ՝ Պրն. Յովհաննէս Սերոբեանի, Տիկ. Արփի Միսաքեանի, Պրն. Տիգրան 

Պայաթեանի եւ Տիկ. Սօսէ Պայաթեանի կողմէ պարբերաբար ներկայացուեցաւ 

մարդկային, հոգեւոր, մշակութային, նիւթական եւ հոգեբանական կորուստները, որոնք 

արձանագրուեցան ցեղասպանութեան տարիներուն: 

Հուսկ՝ Թեմիս Կաթողիկոսական Փոխանորդ Գերպ. Տէր Մասիս Ծ. Վրդ. Զօպույեան իր 

հայրական օրհնութեան խօսքով գնահատեց Հայ Դատի տարած աշխատանքը, 100 

ամեակի գործունէութեանց ծիրէն ներս: Ան ուժ ու կորով մաղթեց բոլորին, որպէսզի սոյն 

տարուան ընթացքին շրջանէս ներս արժանավայել կերպով նշուի Հայոց 

Ցեղասպանութեան 100րդ տարելիցը:   
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

Հայոց Բանակի Կազմաւորման 23-Ամեակի Հանդիսաւոր 

Նշում` Երեւանի Մէջ 

Հայոց բանակի ստեղծման 23-րդ տարեդարձին   օրուան առիթով Եռաբլուր պանթէոն 

Չորեքշաբթի օր այցելած են Հայաստանի Հանրապետութեան  նախագահ Սերժ Սարգսեան, 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան, Ամենայն Հայոց 

Գարեգին Բ. եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսները, ինչպէս  նաեւ բարձրաստիճան 

պաշտօնատարներ, որոնք յարգանքի տուրք մատուցած են իրենց կեանքը հայրենիքի 

անկախութեան համար զոհաբերած հայորդիներու յիշատակին: 

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան, ի պատասխան լրագրողներու  

հարցումներուն, կրկին յայտարարած է, որ Ազրպէյճան իր վարուելակերպով կը փորձէ ազդել 

նախ եւ առաջ միջազգային կառոյցներուն վրայ, որպէսզի Հայաստան աւելի մեծ զիջումներ ընէ 

ղարաբաղեան տագնապի լուծման բանակցութիւններուն մէջ: 

«Այս օրերուն սահմանին վրայ իրադրութիւնը վերահսկելի է: Կրակոցներու քանակը շատ է: 

Մնացեալը ամբողջութեամբ մենք կը վերահսկենք,   մեր զինուորները իրենց տեղն են, օրէ օր 

կը  կատարելագործուի յատկապէս դիտարկման համակարգը», աւելցուցած է նախարարը: 

«Հակառակորդը կրնայ ամէն օր աշխուժանալ, բայց ատիկա ոչինչ կը նշանակէ»,  ըսած է  

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի հրամանատար Մովսէս 

Յակոբեան` ընդգծելով, որ ազրպէյճանական կողմին սադրանքները միայն  ոտնձգութիւններ են: 

«Մենք պատասխան չենք տար, մենք կ՛ընենք այն, ինչ որ ծրագրած ենք: Որեւէ զինուոր 

իրաւունք ունի իր իրաւասութեան սահմաններուն մէջ ազատ գործելու իր հայրենիքի 

պաշտպանութեան գործին մէջ», ընդգծած է Յակոբեան: 

Վարչապետ Յովիկ Աբրահամեան իր կարգին լրագրողներուն ըսած է. «Հայոց բանակը հայ 

ժողովուրդին պարծանքն է, նուաճումը, ապագան եւ անվտանգութիւնը: Մեր բանակը այսօր 

շրջանի ամէնէն հզօր բանակն է: Մեր զօրավարներուն եւ սպաներուն կը մաղթեմ ուժ, կորով, 

համբերութիւն: Ամէնէն կարեւորը այն է, որ այն նուիրուածութիւնը, որ կը տածեն մեր 

ժողովուրդին եւ պետութեան նկատմամբ, աւելի ամրապնդուի»: 

Լրագրողներու հարցումին, թէ ինչպէ՞ս կ՛անուանէ  Ազրպէյճանի գործողութիւնները` 

պատերա՞զմ, թէ՞ սադրանք, Աբրահամեան կարճ պատասխանած է. «Սադրանք»: 

Նախագահ Սարգսեան. «Նման Հզօր 

Բանակ Մենք Վաղուց Չենք Ունեցած» 

«Մեր երկրին եւ ժողովուրդին համար բանակը աւելին է, քան պարզապէս պետական կառոյցը», 

ըսած է նախագահ Սերժ Սարգսեան` Բանակի օրուան առիթով իր շնորհաւորական ուղերձին 

մէջ: 

«Հայոց բանակը բառացիօրէն ամէն օր եւ ամէն գիշեր կը պաշտպանէ մեր կեանքը, շատ յաճախ 

մարտի բռնուելով մեր հայրենիքին նկատմամբ ոտնձգութիւններ կատարող յելուզակներու դէմ: 

Այսօր մեր վիզին կը փաթթեն նոր տիպի պատերազմ, որովհետեւ բոլոր նախորդ տիպերու  

պատերազմներուն մէջ անոնք պարտուած են: Այսպէս կոչուած «ներթափանցման 
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գործողութիւններու պատերազմին» նոյնպէս պիտի պարտուին: Ատոր անհեռանկար ըլլալը 

արդէն ակնյայտ է նոյնիսկ անոնց համար, որոնք մեզ «թշնամի» կ՛անուանեն», ըսած է 

նախագահը, ըստ որուն, Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին ոմանք որոշած են հայերը 

վախցնել մարդասպանութեամբ, հայասպանութեամբ: «100 տարի առաջ կատարուածը 

պետականօրէն մշակուած եւ յաջող իրականացուած ցեղասպանութիւն էր, որ կրնար 

իրականացուիլ միայն հայկական պետականութեան բացակայութեան պայմաններուն մէջ: 

Այսօր, այս տօնական օրը, դժուար հասկցողներուն համար ես անգամ մը եւս կը յայտարարեմ. 

հայ ժողովուրդը վերադարձած է կեանք, վերադարձած է ժողովուրդներու միջազգային ընտանիք 

իր պետականութեամբ եւ բանակով: Ան վերադարձած  է դժոխքէն: Դժոխքէն վերապրածները 

ահաբեկելու փորձերը լուրջ չեն: Նման փորձերը ուշացած են առնուազն 100 տարիով», ըսած է 

Հանրապետութեան նախագահը` աւելցնելով.  «Հարցում մը կը ծագի. ի՞նչ կապ ունին 100 տարի 

առաջ կատարուած դէպքերը մեր այսօրուան բանակին հետ: Արդեօ՞ք, ոեւէ մէկուն  հիւանդ 

ուղեղին մէջ կայ Հայաստանը գրաւելու ծրագիր: Կը պատասխանեմ. այդ ծրագիրները ոչ միայն 

ոմանց ուղեղներուն մէջն են, այլեւ դրացի  երկրի բարձրաստիճան պաշտօնատարներու 

շուրթերուն: Անոնք կը լսուին բոլոր կարելի  բարձրախօսներէն: Ըստ անոնց, ոչ միայն Արցախը, 

այլեւ Հայաստանի ամբողջ տարածքը «պատմական ազրպէյճանական» հողեր են, եւ այդ հողերը 

ենթակայ են այսպէս կոչուած  «ազատագրման»: Մենք շատ լաւ գիտենք  նման «ծրագրային» 

հռետորաբանութեան թիրախները: Իսկ ի՞նչ կ՛ըսենք: Կ՛ըսենք. Արցախի ազատ ապրելու 

իրաւունքը չի քննարկուիր: Վերջակէտ: 

Մեր բանակը կազմաւորման օրէն, երբ տակաւին  պաշտօնական անուանում ալ չունէր, 

թրծուած է պատերազմի կրակներուն մէջ: Ան ծնած է իբրեւ  մեր ժողովուրդի ապրելու եւ 

ազատագրուելու կամք, իբրեւ անոր յոյսերու, իղձերու եւ  անմահութեան առհաւատչեայ: Նման 

հզօր բանակ մենք շատոնց չենք ունեցած: Կը շնորհաւորեմ բոլորս այս մեծ տօնին առիթով: Մեր 

զինուորականներուն կը մաղթեմ անփորձանք ծառայութիւն, իսկ մեզի, բոլորիս` 

խաղաղութիւն», ըսուած է նախագահին ուղերձին մէջ: 

Խումբ Մը Զիուորականներ Պարգեւատրուած Են 

Հայոց բանակի կազմաւորման 23-րդ տարեդարձին 

առիթով, նախագահ Սերժ Սարգսեանի 

հրամանագիրներով, ծառայութեան ընթացքին  

ցուցաբերած մարտական բարձր պատրաստուածութեան 

եւ ակնառու նուաճումներու համար խումբ մը 

զինուորականներ պարգեւատրուած են պետական 

բարձր պարգեւներով: Պարգեւատրման հանդիսաւոր 

արարողութենէն ետք Սերժ Սարգսեան շնորհաւորած է 

զինուորականները եւ ազատամարտիկները տօնին եւ 

պետական բարձր պարգեւներու արժանանալու առիթով: 

Նշենք, թէ այս առիթով պարգեւատրուած է նաեւ 

Լիբանանի նախկին պետական նախարար Փանոս Մանճեան: 

«Այսօր պարգեւներ կը յանձնենք, ցաւօք, նաեւ յետմահու: Փա՛ռք անոնց յիշատակին: Կը կարծեմ, 

որ ոչ ոք կը կասկածի, որ մեր բոլոր ինկած տղաներուն համար մենք պատասխան պիտի  

ապահովենք: Հայոց բանակին օրը մենք կրկին ու կրկին կը յայտարարենք զինեալ ուժերու  

իրականացուցած առաքելութեան կարեւորութեան մասին, ատոր նշանակութեան եւ 



²¼¸²ð²ð îºÔºÎ²îàô  ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ Ð²Úàò øàô¾ÚÂÆ ºô ²ð²´²Î²Ü ÌàòÆ ºðÎÆðÜºðàô ÂºØÆÜ 
 

 

Üàð Þðæ²Ü,  ¾. î³ñÇ,  ÂÇõ 268, àõñµ³Ã,  30 ÚàôÜàô²ð, 2015                                                                         6 
 

բարդութեան մասին: Բայց նաեւ կը խօսինք մեր զինուորականներու անձնուիրութեան եւ 

հերոսականութեան մասին», ըսած է Հանրապետութեան նախագահը: 

Նախագահ Սահակեան Շնորհաւորական 

Ուղերձներ Յղեց Բանակի Օրուան Առիթով 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան Բանակի օրուան 

առիթով շնորհաւորական ուղերձներ յղած է Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ 

Սարգսեանին եւ պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեանին: 

Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան նախագահին պաշտօնական կայքին, նախագահ 

Սերժ Սարգսեանին յղուած ուղերձին մէջ մասնաւորապէս ըսուած է.  «Արցախի ժողովուրդին, 

իշխանութիւններուն եւ անձամբ իմ անունովս ի սրտէ կը շնորհաւորեմ ձեզ Բանակի օրուան 

առիթով, տօն, որ չափազանց սուղ ու նուիրական է համայն հայութեան համար: 

Դուք եղած էք հայոց բանակի ստեղծման ակունքներուն մէջ եւ այսօր ալ, իբրեւ Հայաստանի 

Հանրապետութեան զինեալ ուժերու գերագոյն գլխաւոր հրամանատար, կ’ընէք կարելին, 

հայրենիքի պաշտպանունակութեան բարձրացման ուղղութեամբ: Հայկական բանակը 

ժողովրդական բանակ է. չկայ ընտանիք մը, որ այս կամ այն ձեւով  առնչութիւն չունենայ անոր 

հետ: Բանակի կազմաւորման մասնակցած են մեր ժողովուրդի լաւագոյն զաւակները, եւ այսօր 

ալ անոնց քաջ որդիները անձնուիրաբար կը ծառայեն հայրենիքի պաշտպանութեան սուրբ 

գործին»: 

«Փա՜ռք ու պատիւ բոլոր անոնց, որոնց ջանքերուն  շնորհիւ ունինք հզօր եւ մարտունակ բանակ, 

անոնց, որոնք այսօր ալ անսասան կը պահեն մեր հայրենիքին սահմանները, կը պահպանեն 

մարդոց անդորրն ու խաղաղ կեանքը»,  գրած է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան 

նախագահը: 

Փերինչեքի Գործով Վճիռը` 6-8 Ամսուան Ընթացքին 

Մարդկային իրաւանց եւրոպական դատարանի Մեծ պալատին մէջ տեղի ունեցաւ «Փերինչեք 

ընդդէմ Զուիցերիա» գործի լսումը: Ըստ «Արմէնփրես»-ի, Եւրոպական դատարանը գործին 

առնչութեամբ վճիռ պիտի արձակէ 6-8 ամսուան ընթացքին: 

Պէյրութի ժամանակացոյցով ժամը 10:15-ին սկսած դատական առաջին նիստին ընթացքին 

առաջինը խօսք առած է Տողու Փերինչեք: Ըստ կանոնակարգի, յաջորդիւ ելոյթ ունեցած են իբրեւ 

պատասխանող կողմ Զուիցերիոյ, Հայաստանի եւ Թուրքիոյ պատուիրակութիւնները: 

Հայկական կողմէն հանդէս եկած են Եւրոպական դատարանին մէջ Հայաստանի 

կառավարութեան լիազօր ներկայացուցիչ Գէորգ Կոստանեան, դատարանին մէջ Հայաստանը 

ներկայացնող միջազգային կարգի փաստաբաններէն երկուքը` Ամալ Քլունի եւ Ճեֆրի 

Ռապըրթսըն: 

Դատավարութեան ընթացքին իրաւաբան Ճեֆրի Ռապըրթսըն շեշտած է, որ ժամանակակից 

աշխարհը պէտք է ապրի ազատ, առանց խտրականութեան եւ ատելութեան: Ան Թալէաթ 

փաշան անուանած է թրքական Հիթլեր: 
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Ամալ Քլունի իր կարգին անդրադարձած է Թուրքիոյ մէջ խօսքի ազատութեան մռայլ վիճակին եւ 

մարդկային իրաւանց խախտումներուն: Քլունի նաեւ անդրադարձած է Հրանդ Տինքի 

սպանութեան` շեշտելով, որ այդ ոճիրը թուրք 

ազգայնականներուն ձեռքի գործն է: 

Դատավարութեան ուղեկցած են բողոքի ցոյցեր: 

Դատարանի դիմաց հաւաքուած են հայեր եւ 

թուրքեր: Տասնեակ ոստիկաններ ու 

ոստիկանական մեքենաներ հսկած են 

մասնակիցներուն: Հայկական կողմի 

աջակիցները հանդէս եկած են «Այլեւս ոչ մէկ 

1915» եւ «Ժամանակն է» կոչերով: 

Թրքական «Օտա Թի.Վի.»-ն կը տեղեկացնէ, որ 

Փերինչեք իր խօսքին մէջ նշած է, որ հաւաքուած 

են Եւրոպայի մէջ` մարդու իրաւունքներու 

պաշտպանութեան համար: Ան յիշեցուցած է 17 դեկտեմբեր 2013-ին Մարդկային իրաւանց 

եւրոպական դատարանին տուած որոշումը (դատարանը բաւարարած էր իր հայցը) եւ 

մատնանշած է Եւրոպայի մէջ հիմնարար ազատութիւններու մասին: 

Փերինչեք յայտարարած է, որ 1915-ի հարցը վիճելի է եւ իր խօսքին մէջ մէջբերած է խօսքերը 

Պոլսոյ հայոց պատրիարքի փոխանորդ Արամ արք. Աթեշեանի եւ հայ մտաւորական Սեւան 

Նշանեանի, որոնք նշած են, թէ «հայ եւ թուրք շրջանակները իրարու նկատմամբ 

դաժանութիւններ գործած են»: 

«1915-ի դէպքերը «ցեղասպանութիւն» հասկացողութեան մէջ չեն տեղաւորուիր, ատիկա 

կ՛ապացուցեն գիտական փաստարկներն ու դատարանին ներկայացուած 90 քիլոկրամ կշռող 

փաստաթուղթերը», ըսած է ան: 

Ան պնդած է, որ ինք, իբրեւ հարցի ուսումնասիրութեամբ զբաղած գիտնական, իր 

ուսումնասիրութիւններուն ընթացքին եզրակացուցած է, որ Օսմանեան պետութիւնը հայ 

քաղաքացիները ոչնչացնելու նպատակ չէ հետապնդած, եւ ատիկա եղած է Համաշխարհային Ա. 

պատերազմով պայմանաւորուած հարկադիր տեղահանութիւն: 

«Մեր հայ հայրենակիցներուն ցաւը միշտ կիսած եմ: Հայերու նկատմամբ ատելութիւն 

պարունակող մէկ խօսքս իսկ չէք կրնար գտնել: Մենք մեր մշակոյթին եւ կեանքին մէջ միշտ 

կարեւոր նկատած ենք հայերը: Միշտ ալ տեղի ունեցողներուն համար ոչ թէ զանոնք, այլ մեծ 

պետութիւնները մեղաւոր նկատած ենք: Այդ ձեւով պաշտպանած ենք մեր հայրենակիցները», 

յայտարարած է Փերինչեք: 

Ան պնդած է, որ Եւրոպայի մէջ Հայոց ցեղասպանութեան «թապուներուն» պատճառով թուրքերը 

մշտապէս անարգուած են, եւ խաղաղութեան ու եղբայրութեան կոչ ուղղած է: 

Փափազեան. «Մեր Դիրքերը 

Անհամեմատ Աւելի Ուժեղ Են» 

Անդրադառնալով Փըրինչեքի հարցին, NEWS.am-ի թղթակցին հետ զրոյցի մը ընթացքին, ՀՅԴ 

Բիւրոյի անդամ, Ֆրանսայի Հայկական կազմակերպութիւններու համակարգող խորհուրդի 
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նախագահ Մուրատ Փափազեան յայտնեց. «Մենք շատ դրական ակնկալիքներ ունինք եւ 

համոզուած ենք, որ դատարանը չի կրնար Փերինչեքի օգտին որոշում տալ: Երկու ժամ տեւեց 

դատավարութիւնը, բայց մինչ այդ Յունուարին կողմերը ներկայացուցած էին իրենց գրաւոր 

եզրակացութիւնները, եւ դատախազները այս փաստաթուղթերը ուսումնասիրած են: Մէկ կողմէ 

թրքական կառավարութիւնն ու Փերինչեքն է, միւս կողմէ` Զուիցերիոյ կառավարութիւնը, 

Հայաստանը, մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեամբ զբաղուող միջազգային բազմաթիւ 

կազմակերպութիւններ, անոնց կարգին Թուրքիայէն ու Հայաստանէն: Մեր կողմը հարուստ է 

նիւթերով, պատրաստուած է, իրաւական առումով յագեցած: Այս պայմաններուն մէջ անկարելի 

է, որ Փերինչեք յաղթէ: Թրքական կողմին դիրքերը թոյլ են, իսկ մերը` անհամեմատ ուժեղ»: 

Վատիկանը Կը Հաստատէ. Ֆրանչիսկոս Պապը 12 

Ապրիլին Հայոց Ցեղասպանութեան Նուիրուած Պատարագ 

Պիտի Մատուցէ 

«Ինֆորմաթոր» կայքը կը հաղորդէ, որ Ֆրանչիսկոս պապը «Թուիթըր» ընկերային ցանցի իր 

պաշտօնական էջին միջոցով, որուն կը հետեւի 15 միլիոն մարդ, յիշեցուցած է Օշուիցի 

համակեդրոնացման ճամբարի ցաւին մասին` Ողջակիզումի զոհերու յիշատակին եւ ճամբարի 

ազատագրութեան 70-ամեակի նուիրուած արարողութեան ընթացքին: 

Ան կոչ ուղղած է միանալու խորհրդային զօրքերուն կողմէ համակեդրոնացման ճամբարի 

դռներու բացման նուիրուած արարողութեան: «Օշուիցը ցաւի ճիչ է այս մեծ տառապանքին մէջ, 

որ ապագային յարգանքի, խաղաղութեան եւ միասնականութեան կոչն է», ըսած է ան: 

Ըստ աղբիւրին, Վատիկանը պաշտօնապէս հաստատած է նաեւ, որ պապը 12 ապրիլին Ս. 

Պետրոս տաճարին մէջ պատարագ պիտի մատուցէ` նուիրուած Հայոց ցեղասպանութեան 100-

ամեակին: «Թուրքիոյ կողմէ ցեղասպանութիւնը գործադրուած է 24 ապրիլ 1915-ին, որ, սակայն, 

Թուրքիան չի ճանչնար եւ բազմաթիւ տարիներու ընթացքին պոյքոթի ենթարկած է պատմական 

իրողութեան որեւէ ներկայացում: Օսմանեան կայսրութեան մէջ մէկուկէս միլիոն քրիստոնեայ 

հայ զոհուած է Ապտուլ Համիտ Բ.-ի նախաձեռնած կոտորածներուն ժամանակ, զորս աւարտին 

հասցուց ժամանակակից Թուրքիոյ հայր Քեմալ Աթաթուրք», կը գրէ աղբիւրը: 

ՀՅԴ Բիւրօ-Ռակ Կեդրոնական Վարչութիւն Հանդիպում 

Երեւանի Մէջ 

ՀՅԴ Մամլոյ դիւանը կը հաղորդէ, որ երեքշաբթի, 27 Յունուարին, Ռամկավար ազատական 

կուսակցութեան Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Մայք Խարապեան, ընկերակցութեամբ 

Կեդրոնական վարչութեան անդամ Լեւոն Պըլըքեանի, այցելեց ՀՅԴ Բիւրոյի «Քրիստափոր 

Միքայէլեան» կեդրոն եւ ընդունուեցաւ ՀՅԴ Բիւրոյի ներկայացուցիչ Հրանդ Մարգարեանի 

կողմէ, որուն կ՛ընկերակցէր ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ Կիրօ Մանոյեան: 

Հանդիպումին ընթացքին քննարկուեցան ընդհանրապէս հայ իրականութեան եւ 

մասնաւորապէս` Արցախի եւ Միջին Արեւելքի վերջին զարգացումները, ինչպէս նաեւ` Հայոց 

ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին առնչուած հարցեր: 

Որոշուեցաւ շարունակել պարբերական հանդիպումները: 
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Հ.Յ.Դ. 32-րդ Ընդհանուր Ժողովի Յայտարարութիւնը 

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 32-րդ Ընդհանուր 

ժողովը գումարուեցաւ Դիլիջանի մէջ, 16-24 Յունուար 2015-ին։ 

Ժողովին մասնակցեցան կուսակցութեան կազմակերպական 

շրջաններու պատգամաւորներ եւ խորհրդակցական ձայնով 

հրաւիրեալներ։ 

Ժողովը քննարկեց եւ արժեւորեց կուսակցութեան անցնող 

հաշուետու ժամանակաշրջանի գործունէութիւնը, 

ձեռքբերումներն ու բացթողումները, ապա լրամշակման 

ենթարկեց յառաջիկայ քառամեակին համար Հ.Յ.Դ. 

քաղաքական ուղեգիծն ու ռազմավարութիւնը եւ արտաքին ու 

ներազգային ճակատներու վրայ գործունէութիւնն ու 

դիրքորոշումները, իր համահայկական եւ Հայաստանակեդրոն 

աշխարհահայեացքի հիման վրայ։ 

Ժողովը արձանագրեց որ՝ 

ա) Հայաստանն ու հայութիւնը կը դիմագրաւեն լուրջ մարտահրաւէրներ Հայաստանի եւ 

Արցախի անկախ հանրապետութիւնները ամրապնդելու, արդիւնաւէտ կառավարում 

ապահովելու, համահաւաք ուժերով գործելու, մեր ժողովուրդի ինքնադրսեւորման համար 

բարենպաստ, ազատ պայմաններ երաշխաւորելու առումով։ 

բ) Հայաստանի քաղաքական համակարգի անկատարութիւնը, ժողովրդավարութեան 

արմատաւորման դժուարութիւնները, բարոյահոգեբանական անառողջ մթնոլորտը, 

անարդարութիւնները կը խարխլեն հայ հասարակութեան վստահութիւնը սեփական 

պետութեան հանդէպ։ Մեծ չափերու գործազրկութիւնն ու աղքատութիւնը, արտագաղթը կը 

պարտադրեն վարուող տնտեսական քաղաքականութեան արմատական փոփոխութիւն։ 

գ) Հայաստանեան ներքաղաքական հիմնական հարցերն են իշխանութիւն-ընդդիմութիւն 

միասնական քաղաքական համակարգի կայացումը, գործարարութեան (բիզնեսի) եւ 

քաղաքականութեան իրական տարանջատումը, ժողովուրդի ազատ կամարտայայտութեամբ 

նոր որակի իշխանութեան ձեւաւորումը, ընկերային արդարութեան հաստատումը, 

քաղաքացիներու իրաւունքներու լիարժէք պաշտպանութիւնը։ 

դ) Հարաւային Կովկասի եւ ընդհանրապէս տարածաշրջանին մէջ, սաստկացած է 

մեծապետական ուժերու մրցապայքարը՝ ազդեցութեան գօտիներու ընդլայնման կամ 

ամրապնդման նպատակով։ 

ե) Եւրասիական Տնտեսական Միութեան անդամակցութիւնը Հայաստանը դրած է 

ռազմավարական նոր մարտահրաւէրներու դիմաց։ 

զ) Ազրպէյճան թափ հաղորդած է իր ռազմապաշտ քաղաքականութեան, զինադադարի գրեթէ 

ամենօրեայ խախտումներ կատարելով եւ լայն ծաւալի առճակատման վտանգ ստեղծելով։ 

է) Թուրքիա յարձակողական քաղաքականութիւն կը կիրարկէ իր երբեմնի կայսերապետական 

դիրքերը վերականգնելու նպատակով, որու թիրախներէն է հայրենամերձ գօտիներու հայկական 

գաղութներու կազմալուծման եւ ֆիզիքական վտանգի ենթարկելը։ 
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Ընդհանուր ժողովը որոշեց, որ Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը հետամուտ պիտի ըլլայ՝ 

ա) Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքական համակարգի արմատական փոփոխութեան՝ 

սահմանադրական բարեփոխումներու ճանապարհով եւ ընկերային արդարութեան 

հաստատումով. 

բ) Արցախեան հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւորման եւ Արցախի Հանրապետութեան 

անկախութեան ճանաչման ճիգերը շարունակելով՝ հայութեան ուժերու մէկտեղումի միջոցով 

դիմակայել Հայրենիքի անվտանգութեան սպառնացող վտանգները. 

գ) Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցը նկատելով Հայ Դատի պայքարի վերանորոգման 

հանգրուան՝ Հայ Դատի ռազմավարական նպատակ նկատել Թուրքիայէն հողային 

պահանջատիրութիւնը. Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումն ու հատուցումը հետապնդել 

համազգային համակարգուած ծրագրով. 

դ) Պաշտպանել Ջաւախքի հայութեան իրաւունքները. Ջաւախքի հայկական ինքնութեան 

պահպանումը համարել հայ-վրացական յարաբերութիւններու սերտացման գրաւական. 

ե) Ամբողջական զօրակցութիւն եւ հետեւողական օժանդակութիւն ցուցաբերել Սուրիոյ 

հայութեան ինքնապահպանման պայքարին՝ քաղաքական, նիւթական եւ բարոյական բոլոր 

ուղղութիւններով. 

զ) Համախմբել Սփիւռքի ուժերը ի խնդիր հայկական գաղթօճախներու կենսունակութեան եւ 

Հայրենիք-Սփիւռք համագործակցութեան ընդլայնումին։ 

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը իր ամբողջական զօրակցութիւնը կը յայտնէ Հայաստանի 

եւ Արցախի Հանրապետութիւններու անկախութեան գլխաւոր երաշխաւոր հայոց բանակին, 

զինուած ուժերու ողջ անձնակազմին, որոնք օրնիբուն հակառակ բոլոր վտանգներուն կը 

պաշպանեն Հայրենիքի անվտանգութիւնն ու մեր ժողովուրդի անդորրն ու խաղաղութիւնը։ 

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը իր 125-ամեակի առիթով կը վերանորոգէ 

յանձնառութիւնը՝ բոլոր ուժերով նուիրուելու Հայաստանի ու հայութեան առջեւ ծառացած 

խնդիրներու լուծման, տարածաշրջանին մէջ ազդեցիկ գործօն դառնալու, մեր ազգային 

արժանապատուութիւնը պահպանելու, ինքնիշխանութիւնը ամրապնդելու եւ համահայկական 

ներուժի ամբողջական կազմակերպումն ու հզօրացումը իրականացնելու։ 

ՀՅԴ 32-ՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎ 

24 Յունուար 2015 

Աղուան Վարդանեան Ընտրուած Է ՀՅԴ Հայաստանի 

Գերագոյն Մարմինի Ներկայացուցիչ 

Չորեքշաբթի օր տեղի ունեցաւ ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի հերթական նիստը, որուն 

ընթացքին  ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ ընտրուած է Աղուան 

Վարդանեան: 

Նշենք, որ նախապէս, մինչեւ ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ ընտրուիլը, ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն 

մարմինի ներկայացուցիչը Արմէն Ռուստամեանն էր: 
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Նախագահ Սարգսեան. «Մեզի Համար Արհաւիրք 

Պատրաստողին Նկատմամբ Պարտաւոր Ենք Անողոք 

Ըլլալ» 

«Տարուան սկիզբը լարուած էր, եւ մենք ականատեսն ենք հակառակորդին բազմաթիւ  նախայարձակ 

գործողութիւններուն: Ունեցանք ցաւալի կորուստներ, որոնց համար կը սգանք»,  Չորեքշաբթի օր 

յայտարարած է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան: «Կարծեմ ոչ ոք կը կասկածի, որ տղոցմէ 

իւրաքանչիւրին կեանքին համար ազրպէյճանցիները սուղ պիտի վճարեն. անոնք սուղ վճարած են, այսօր 

սուղ կը վճարեն եւ ապագային այդպէս ալ պիտի ըլլայ»,  շարունակած է նախագահը: 

Հայկական բանակի կազմաւորման 23-րդ տարեդարձին նուիրուած եւ պաշտպանութեան 

նախարարութեան վարչական համալիրին մէջ տեղի ունեցած հանդիսաւոր նիստին բացման խօսքը 

արտասանելով` Հանրապետութեան նախագահը շեշտած է, որ հակառակորդին նախայարձակ 

գործողութիւններուն նպատակը ակնյայտ է: «Ազրպէյճանի իշխանութիւնը չի թաքցներ, որ քաղաքական 

եւ զինուորական միջոցներու համադրումով կը ձգտի մնայուն լարուածութիւն ստեղծել մեր շուրջ: Ատիկա 

պարզ սպառնալիքի  քաղաքականութիւն է, որուն հիմնական հասցէատէրը ոչ այնքան մենք ենք, որքան 

միջազգային հանրութիւնը: «Ամէն ինչ միայն ինծի» անհեթեթ գործելաոճով, բանակցային հոլովոյթին մէջ 

կատարեալ ձախողութեան հասնելով, պաշտօնական Պաքուն կը փորձէ բոլորին ցոյց տալ, թէ ինչե՛ր 

կրնայ ընել, եթէ չբաւարարուին իր բոլոր քմահաճոյքները, առանց հասկնալու, առանց լրջօրէն 

վերլուծելու, թէ ինչպիսի՛ սարսափելի հետեւանքներ կրնայ ունենալ այդ ամէնը իրեն իսկ համար: Աւելի՛ն, 

ամէն անգամ, երբ Հայաստանի մէջ որեւէ խնդիր կը յառաջանայ կամ ցաւալի իրադարձութիւն մը տեղի 

կ՛ունենայ, Ազրպէյճանին կը թուի, թէ եկած է իր աստեղային ժամը, եւ անմիջապէս ինքզինք ցոյց կու տայ 

առաջին գիծին վրայ», ըսած է նախագահ Սարգսեան եւ շարունակած. «Ի զուր: Շատ ի զուր: Մենք 

քսանհինգ տարի առաջ, աւելի բարդ ու դժուար պայմաններու մէջ, իրենց աւելի-պակաս ելոյթներն ու 

ախորժակը տեսած  ենք: Այս դահլիճին մէջ հաւաքուածներուն մեծ մասը, վստահ եմ, կը յիշեն, թէ 

ինչպիսի՛ յոխորտանքներ կը յղէին անոնք 90-ական թուականներու սկիզբները, թէ ինչպէ՛ս կը սպառնային 

Ստեփանակերտի մէջ ազրպէյճանական դրօշ ծածանել, անոնցմէ մէկը այնքան ինքզինք կորսնցուցած էր, 

որ կը խօսէր Սեւանի մէջ իր ոտքերը լուալու մասին: Իսկ Շուշիէն ետք ամէն շաբաթ կը կրկնէին, որ 

շուտով  Շուշիի մէջ թէյ պիտի խմեն: Մենք այդ ամէնը տեսած ենք: Չենք յոխորտացած, բայց մարտի 

դաշտին մէջ մեր գերակայութիւնը անոնց պարտադրած ենք: Այսօր մենք շատ աւելի պինդ ենք: Այնքան 

պինդ ենք, որքան բնաւ չենք եղած»,  յայտարարած է Սարգսեան: 

«Մենք պատերազմ հրահրելու ոչ մէկ պատճառ ունինք: Մենք միջադէպեր չենք հրահրեր: Դուք ատոր 

մասին շատ լաւ գիտէք: Եւ մենք երբեք նախայարձակ չենք ըլլար: Բնաւ պէտք չունինք», ըսած է 

նախագահը` շարունակելով. «Սակայն մեզի հանդէպ ձեռնարկուած որեւէ միջադէպի հետեւած է եւ պիտի 

հետեւի հատուցման գործողութիւն: Մինչեւ վերջերս մեր ձեռնարկած պատասխան գործողութիւնները 

եղած են համաչափ իրենց ձեւով եւ անհամաչափ` աւելի մեծ կորուստներ հասցնելու առումով: 

Այսուհետեւ  կրնան տեղի ունենալ նաեւ ձեւով անհամաչափ հատուցման գործողութիւններ: Տաք 

գլուխները բազմաթիւ անակնկալներ պիտի սպասեն: Աւելի՛ն, մեր սահմաններուն եւ շփման գիծի 

երկայնքով աւելի մեծ եւ սպառնալից կուտակումներու  պարագային, մենք մեզի կը վերապահենք 

կանխարգելիչ հարուածներ հասցնելու իրաւունքը: Թո՛ղ ոչ ոք մտածէ, որ մենք ձեռնածալ պիտի 

սպասենք, թէ երբ արհաւիրքը պիտի մտնէ մեր տունը: Մեզի համար արհաւիրք պատրաստողին 

նկատմամբ մենք պարտաւոր ենք ըլլալ անողոք: Կը կրկնեմ` դիմացինին արկածախնդրութիւնը կը ստիպէ 

մեզի երթալու  անդառնալի վնասներ հասցնելու ճամբով»,  յայտարարած է Սերժ Սարգսեան: 
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ 

Կրկին Յիշեցին Դաշնակցութեանը 

Վերջին շաբաթներին Դաշնակցութիւնը կրկին յայտնուել է 

որոշ քարոզչամիջոցների  թիրախում: Սովոր ենք, որ ծանօթ 

ուժեր, իրենց ենթակայ լրատուամիջոցների խօսափողով, 

պարբերաբար, իսկ երբեմն էլ գրեթէ ամէնօրեայ 

հետեւողականութեամբ, հակադաշնակցական 

քարոզչութեան հերթական ալիքը բարձրացնեն: Եթէ 

ուշադիր հետեւենք, թէ «հերթական ալիքները» ե՛րբ են փոթորկւում` կարելի է գտնել դրանց կապը յստակ 

փաստերի եւ իրադարձութիւնների հետ: Օրինակ դժուար է յիշել նորանկախ Հայաստանում տեղի 

ունեցած Դաշնակցութեան որեւէ ժողով, որին նախորդող ժամանակահատուածում եւ դրա ընթացքում 

համապատասխան քարոզչական աղմուկ չբարձրանայ: Ինչ-որ մարդիկ ունենում են այն ակնկալիքը, թէ 

մի քիչ ցախ գցեն կրակի վրայ ու գուցէ այս անգամ Դաշնակցութեան ժողովը դառնայ վերջինը կամ 

վերջին միասնական ժողովը: Որ դա այդպէս է կարելի է պարզապէս անդրադառնալ հէնց ներկայ 

ժամանակահատուածին, որը Դաշնակցութեան համար կարեւոր իրադարձութեամբ յատկանշուեց: 2015 

թուականի Յունուարի 16-ից 24-ը տեղի ունեցաւ կուսակցութեան Ընդհանուր ժողովը, որը գումարւում է 4 

տարին մէկ անգամ: 

Նոր աւանդոյթի համաձայն, բարձրագոյն ժողովները կազմակերպւում են Հայաստանում, եւ ըստ 

կուսակցութեան կանոնագրի դրանց մասնակցում են ՀՅԴ աշխարհասփիւռ բոլոր կառոյցների 

ներկայացուցիչները: Ահա եւ ժողովին նախորդող ժամանակահատուածում սնկի պէս լոյս աշխարհ եկան 

զանազան հրապարակումներ, որոնց մէջ աչքի էր ընկնում այն «տեղեկութիւնը», թէ կուսակցութեան մէջ 

մրցակցութիւն կայ նոր ղեկավարութեան ձեւաւորման հարցում: Փորձ նախաձեռնուեց սեպ խրելու այն 

ճեղքի մէջ, որն իբրեւ թէ կուսակցութեան տարբեր շրջանների գործիչների միջեւ գոյացել էր: Գուցէ, թէ 

հնարաւոր դառնար դրսից բորբոքելու ժողովականների տրամադրութիւնները եւ վերջապէս ականատեսն 

ու մասնակիցը դառնալ Դաշնակցութեան պառակտման եւ կազմալուծման: Ժողովն աւարտուեց ինչպէս 

յայտնի է, եւ արդիւնքներից ու համապատասխան յայտարարութիւնից ելնելով կրկին անգամ փաստուեց 

միակ համահայկական կազմակերպութեան միասնականութեան մասին: Այսինքն` այս անգամ էլ ի դերեւ 

եղան անհեթեթ յոյսերը: 

Սպասենք յաջորդ ժողովին: 

Այս ընթացքում սակայն հակադաշնակցական քարոզչութիւնը կարծես թէ դադար առնելու միտում չի 

դրսեւորում: 

Որպէսզի հասկանանք երեւոյթի շարժառիթը, պէտք է դարձեալ հայեացք գցենք մեր շուրջը տեղի ունեցող 

իրադարձութիւններին: Իսկ դրանցից ամենացայտունը ընդդիմադիր դաշտում կատարուող 

գործընթացներն են: Յայտնի է, որ աշնանը ընդդիմադիր քառեակը վերածուեց եռեակի, երբ 

իշխանափոխութեան օրակարգով այս ուժերից երեքը հրապարակ դուրս եկան: Կողմ լինելով 

հանրահաւաքային աշխուժ գործունէութեանը Դաշնակցութիւնը համաձայն չէր իշխանութեան դէմ 

պայքարի թիրախներից մէկը դարձնել նախապատրաստուող սահմանադրական բարեփոխումների 

հարցը: 

Այն ժամանակ սկիզբ առաւ տեսական բանավէճ սահմանադրական բարեփոխումների կողմնակիցների 

եւ այն մերժող ու արագ իշխանափոխութիւն պահանջողների միջեւ: 

Դաշնակցութեան հասցէին մեղադրանքներ հնչեցին իշխանութեան հետ համագործակցելու մէջ, այն 

դէպքում, երբ դեռ այս իշխանութեան կառավարման շրջանից շատ առաջ Դաշնակցութիւնը խօսել էր 

քաղաքական համակարգի համապատասխան բարեփոխումների մասին, տարիների ընթացքում 

մշտապէս տաք էր պահել հարցը: 
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Եւ այս դէպքում էլ Դաշնակցութիւնը հակադարձում էր, որ առանց քաղաքական համակարգի 

բարեփոխման իշխանափոխութիւնը այլ արդիւնք չի ունենայ, անձերի փոփոխութիւնից բացի: 

Հետաքրքիր է, որ երբ Դաշնակցութիւնը, յատկապէս ներխորհրդարանական ձեւաչափով, 

համագործակցում էր ընդդիմադիր միւս ուժերի հետ, հին ծանօթ քարոզչամիջոցները Դաշնակցութեան 

դէմ ամբաստանութիւններից զերծ չէին մնում: 

Այնուհետեւ վերադարձան հոգեհարազատ թեմային ու կրկին նոր թափ են հաւաքել: Ընդ որում չի 

զարմացնում այն, որ «հին ծանօթները» իրենց մաղձը դրսեւորելու մէջ ո՛չ չափի զգացում ունեն, ո՛չ 

պարկեշտութիւն ու բարոյականութիւն: Յիշենք ինչպէս տարբեր ժամանակներում, «փաստագրական 

նիւթի» հիման վրայ, նոյն շրջանակը անգամ փորձ է արել ապացուցել, թէ Հայոց ցեղասպանութեան 

մեղաւորը Դաշնակցութիւնն է` իր «արկածախնդրական» գործունէութեան պատճառով: Ի հարկէ իր 

պատմութեան ընթացքում Դաշնակցութիւնը շատ ցեխարձակումներ է տեսել եւ այս մի ցեխն էլ չի կպչի, 

բայց ցեխարձակողները մտածե՞լ են արդեօք, որ ծանր մեղքի մէջ մեղադրելով ազգային կուսակցութեանը 

անուղղակիօրէն արդարացնում են թուրքերին, կամ առնուազն, թեթեւացնում են նրանց մեղքը: 

Նման պարագայում ինչու զարմանալ, որ կարող են նիւթեր հրապարակել Վահան Յովհաննիսեանի դէմ, 

երբ վերջինիս շիրմաթմբի ծաղիկները դեռ չեն թօշնել: 

Վերադառնանք, սակայն կիսատ մտքին: 

Ի հարկէ քաղաքական ու քաղաքագիտական վերլուծութիւններով միշտ կարելի է սեփական 

ճշմարտացիութիւնը «ապացուցել»: Բայց ամենափայլուն մտավարժանքներով անգամ հնարաւոր չէ 

կռուել իրականութեան դէմ: 

Ինչպէս յայտնի է, իշխանափոխութեան մասին ընդդիմադիր եռեակի բարձրագոչ յայտարարութիւններից 

յետոյ «թէժ» աշնանը տեղի ունեցան երկու համատեղ հանրահաւաքներ եւ դրանով աշունն աւարտուեց: 

Առանց չարախնդրութեան եւ մանաւանդ առանց հրճուանքի կարելի է արձանագրել, որ ընդդիմադիր 

եռեակը հազիւ թէ միասնաբար շարունակի իր ճանապարհը: Անելիքի անորոշութեան մթնոլորտում 

տեղի է ունեցել մասնաւոր շահերի բախում: Ակնյայտ է դարձել, որ այս անգամ եւս անիրականանալի է 

օր առաջ իշխանափոխութեան երազանքը: 

Միւս կողմից, կարծես թէ ակնյայտ է դառնում սահմանադրական բարեփոխումների հարցում 

իշխանութիւնների տրամադրութիւնների լրջութիւնը: Անկախ թէ ո՛վ է յղացել գաղափարը, ո՛վ է այն 

պաշտպանել կամ իրականացրել, նման քայլը Հայաստանի քաղաքական դաշտը լրջօրէն կը վերափոխի, 

դարձնելով այն աւելի ժողովրդավարական ու հակակշռելի, ընտրութիւններն ու քաղաքական միւս 

գործընթացները պայմանաւորուած կը լինեն գլխաւորաբար ոչ թէ անձերի, այլ օրէնքի թելադրած 

պահանջներով: 

Այսինքն ստացւում է, որ ճիշդ էր Դաշնակցութիւնը: Եւ զարմանալի չէ, որ այս փաստն ու հնարաւոր 

արդիւնքները կատաղեցնում են նոր ֆիասքոյի առջեւ յայտնուած հին ծանօթներին: 

Չենք յաւակնում պնդելու, թէ ներկայացրել ենք Դաշնակցութեան դէմ ձեռնարկուած նոր յարձակումների 

եղած ճշմարիտ պատճառները: Գուցէ այլ պատճառներ եւս կան, գուցէ բոլորովին ուրիշ շարժառիթներ են 

գերակայում: 

Գուցէ շարժառիթներ էլ գոյութիւն չունեն: 

Չզսպելով գայթակղութիւնը եւ վերն ասուածին փոքր ինչ հակասելով, յիշենք պարսկական առածը: 

Առածն ասում է` կարիճը կծում է ոչ քինախնդրութիւնից դրդուած, պարզապէս նրա բնոյթն է այդպիսին: Ի 

հարկէ, երբ մէկի մէջ երկար ժամանակ մի բան արմատաւորւում է, բնոյթի էլ կը վերածուի` սովորութեան 

էլ, կեանքի նպատակի էլ: Մեզ մնում է առանձնապէս ուշադրութիւն չդարձնել մանր խայթոցներին եւ 

շարունակել այն գործը, որին հաւատում ենք: 
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆԻՆ ԱՆԿԻՒՆԸ 

 Կը յիշենք եւ կը պահանջենք 

«Կործանեցէ'ք այս ցեղը, կործանեցէ'ք Հայաստանը: Տեսէք թէ 

կրնա՞ք: Քշեցէ'ք զանոնք իրենց տուներէն դէպի անապատ: 

Զրկեցէ'ք զանոնք հացէն ու ջուրէն: Այրեցէ'ք անոնց տուներն 

ու եկեղեցիները եւ տեսէք թէ պիտի չապրի՞ն ու չխնդա՞ն 

նորէն: Փորձեցէ՛ք բնաջնջել այս ցեղը եթէ կրնաք»: 

Ուիլիըմ Սարոյեանի նման շատերու խօսքը, ինչպէս նաեւ 

ապրող հայկական սփիւռքը ամենամեծ փաստերն են ցեղասպան թուրքին ձախողման: 

Ահաւասիկ մէկ դար անցաւ այն ահաւոր աղէտէն, երբ պետականօրէն ծրագրուած եւ 

իրագործուած ցեղասպանութիւնը խլեց աւելի քան մէկ ու կէս միլիոն հայու կեանք, 

կործանեց եւ գետնին հաւասար դարձուց հարիւրաւոր եկեղեցիներ, դպրոցներ, 

բռնաբարեց, զրկեց եւ գործեց ամէն ձեւի ու տեսակի ոճիրներ, որոնք դուրս են 

մարդկային տրամաբանութենէն: 

Այսքան տարի ետք, սակայն ինչո՞ւ է սգալը, ինչո՞ւ է ողբը եւ ինչո՞ւ է տխրութիւնը 

պատած...Այո՛, հսկայական կորուստներու պատճառ դարձաւ թշնամի թուրքը, բայց 

տեղին է յիշել, թէ ան չկրցաւ հասնիլ իր նպատակին. ան ուզեց հայուն 

արժանապատուութիւնը խլել եւ աշխարհով մէկ ծաղրանքի առարկայ դարձնել զայն: 

Փորձեց, սակայն չյաջողեցաւ. ջարդեց, սակայն չկրցաւ բնաջնջել. կալուածներ 

յափշտակեց եւ ոչ յոյսեր... Ե՛ւ ֆիզիքային ե՛ւ հոգեկան հետքեր ձգելով, երկար տարիներ 

ուրացաւ իր արարքը, բայց Արարատն ու Մասիսը անվերջ յոյսով տակաւին կը սպասեն 

եռագոյնը: Վաղ թէ ուշ, մենք կամ մեզ յաջորդող սերունդները պիտի լուծեն մեր 

պապերուն վրէժը: Հանդերձ թշնամուն, պիտի ծածանեն Սուրբ դրօշը եւ դարձեալ եւ 

ընդմիշտ իրենց գոյատեւմամբ պիտի 

հաստատեն Սեւակեան հանճարեղ 

բնորոշումը, թէ՝ « Կանք, պիտի լինենք 

ու դեռ շատանանք»:  

Այսօր, մենք՝ երիտասարդներս, այն 

բախտաւոր սերունդն ենք, որ 

տարիներու ընդմէջէն, հանդերձ 

խոչընդոտներուն կրցած ենք 

յամառօրէն գոյատեւել, հետեւաբար 

պարտինք ոչ մէկ ճիգ խնայել 

վերատիրանալու հայ ազգի խլուած սեփականութիւններուն: Արդ, որպէս հայորդիներ, 

կը խոստանանք, մեր կարելին ընել մեր բաժինը բերելու բազմաչարչար ժողովուրդի 

արդար դատին լուծման: 

Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի սեմին, մենք ոչ մէկ ձեւով պիտի զլանանք մեր 

կարողութիւնները ի սպաս դնել հայ ժողովուրդի արդար դատին ի խնդիր:  
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Հայուն արիւնը անգին է, արժանապատուութիւնը՝ վսեմ: 

Ընկ. Սիլվի Տէկիրմէնճեան 

Կեցցե՛ս, Հայ Զինուոր 

Մենք հայերս երկար երազած ենք, պետութիւն 

ու զայն պաշտպանող  բանակ ունենալու 

մասին: Այսօր ան իրականութիւն դարձած է 

արդէն:  

Բանակ երբ կ'ըսեմ առաջին միտքը, որ կու 

գայ ցանկացած որեւէ մարդու մը մտքին, 

կ'ըլլայ համազգեստներով զինուորը, 

զօրանոցն ու պատուոյ պահակախումբը ու 

երդման արարողութիւնը:  

Հայերը անցեալին ունեցած են շատ մեծ պատմութիւն մը, որ հայ երիտասարդը 

զինուորը կերտեց իր քաջագործութիւններով, իր զոհողութեամբ եւ իր զօրաւոր կամքով: 

Անոնք դարձած էին հայրենիքի սոյները, որ հայրենիքը առանց իրենց պիտի չ'ըլլար 

ինչպէս, որ այսօր է: Ունեցանք մութ ու անարդար տարիներ, գտնուեցանք ուրիշի 

տիրապետութեան տակ, սակայն յոյսերնիս չի կտրեցինք եւ հաւատացինք, թէ ետ պիտի 

տիրանանք մեր ազատութեան  եւ այսպիսով ու հաւատալով այս գաղափարին, 1992-ի 

Յունուար 28-ին, մեր ազատ ու անկախ կարավարութիւնը ընդունեց «Հայաստանի 

հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութիւնը» եւ ունեցանք բանակ, բանակ 

մը, որ հայութիւնը կրկին ապրեցուց ապահով եւ խաղաղ վիճակի մը մէջ:  

Մեր երիտասարդ բանակը այսօր արդէն 23 տարեկան դարձած է: 23 տարիներ, որ 

տարուէ տարի աւելի կը հզօրանայ եւ կ'երտասարդանայ:  

Մենք, լաւ գիտենք խաղաղութեան գինը եւ անոր յարատեւութեան համար, պէտք է օրէ 

օր զօրացնենք մեր բանակը եւ ուրախանանք անոր ձեռքբերումներով: Հզօր բանակ 

ունեցող պետութեան մէջ միայն կարելի է իւրաքանչիւր օր դիմաւորել հանգիստ խղճով: 

Այսօր մենք պէտք է խոնարհինք մեր դրօշին, զինանշանին ու բանակին՝ հպարտանալով, 

որ ունինք այսպիսի բանակ, որ կարող է պաշտպանել մեզ թշնամիէն:  

Մենք կը հաւատանք, որ միայն այսպիսի բանակ ունեցող ազգը կարող է գոյատեւել:  

Կեցցե՛ս, հայ զինուոր, եւ շնորհաւոր տօնդ ո՜վ հայրենի պաշտպան:  

Ընկ. Օսաննա Մարաշլեան     
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ԼՈՒՐԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԷՆ 

Հոգեհանգստեան Կարգ Եւ Մոմավառութիւն 

Աւետիսեան Ընտանիքի Յիշատակին       

Յունուար 21-ին Պարսելոնայի մէջ  զետեղուած խաչքարի մօտ 

Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցւոյ  Սպանիոյ  եւ 

Փորթուգալի հայրապետական պատուիրակի ընդհանուր 

փոխանորդ Սասուն ծ. վրդ. Զմրուխտեան կատարեց 

հոգեհանգստեան կարգ: Ան իր քարոզին մէջ շեշտեց,  որ հայոց 

եկեղեցին հայ ժողովուրդի կողքին է, իսկ հայ ժողովուրդը` հայ 

եկեղեցւոյ կողքին: Եկեղեցին եւ հոգեւորականը կ՛ուզեն 

արդարութիւն եւ կը պահանջեն, որ մարդասպանը իր պատիժը 

կրէ Հայաստանի մէջ: Հայ եկեղեցին հայ ժողովուրդին 

պաշտպանն է եւ` հայ ժողովուրդին իրաւունքները 

հետապնդողը: 

Պարսելոնայի հայկական գաղութին անունով Տաթեւ Սուլեան  

պահանջեց Աւետիսեան գերդաստանի ոճրային սպանութեան 

արարքին  քննութիւնը, նաեւ շեշտեց, որ հետագային 

դատաքննութիւնը տեղի ունենայ Հայաստանի մէջ, Հայաստանի 

օրէնքներուն համապատասխան: 

Աւարտին տեղի ունեցաւ մոմավառութիւն եւ ծաղիկներու զետեղում: 

Հայ Ուսուցիչի Մեծարման Երեկոյ 

Նախաձեռնութեամբ Սպահանի հայոց թեմի 

Կրթական խորհուրդին,  27 դեկտեմբերին Նոր 

Ջուղայի հայոց ազգային կրթահամալիրի 

«Ալենուշ Տէրեան» սրահին մէջ, տեղի ունեցաւ 

հայ ուսուցիչի մեծարման երեկոյ: 

Կրթական խորհուրդի գործավար Մատլեն 

Ղարիպեան հրաւիրեց ներկաները մէկ 

վայրկեան յոտնկայս լռութեամբ յարգելու 

ազգային վարժարաններու երկարամեայ 

ուսուցչուհի հանգուցեալ Անահիտ Կիրակոսեանի յիշատակը: 

Կրթական խորհուրդի ներկայացուցիչ Սաթօ Աւետումեան իր խօսքին մէջ հաստատեց, որ հայ 

ուսուցիչները հայեցի դաստիարակութիւն տուող մերօրեայ Մաշտոցներ են, շեշտելով, որ Հայոց 

ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով թեմէն ներս կը ծրագրուի իրագործել քաղաքական, 

մշակութային եւ զանազան տեսակի ձեռնարկներ` «Յիշել, յիշեցնել եւ պահանջել» նշանաբանով: 

«Արմէն» տարրական կրթահամալիրի հայերէնի ուսուցչուհի Միգանուշ Տէր Մարտիրոսեան 

խօսք առնելով` անդրադարձաւ իր գործընկեր հանգուցեալ Անահիտ Կիրակոսեանի 
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յատկանիշներուն եւ իւրայատկութիւններուն` ցաւ յայտնելով նման բարի, աշխուժ եւ յանձնառու 

գործընկերոջ կորուստին համար: 

Շնորհակալական խօսքով ելոյթ ունեցաւ հանգուցեալին ամուսինը` Ռազմիկ Տէր Գրիգորեան: 

Ձեռնարկի ընթացքին գնահատագիրներ յանձնուեցան բոլոր ուսուցիչներուն: Գործադրուեցաւ 

նաեւ գեղարուեստական յայտագիր: 

Թեմական խորհուրդին անունով Նոէլ Մինասեան շնորհաւորեց բոլորը` մաղթելով նորանոր 

յաջողութիւններ եւ ծառայութեան մեծ հնարաւորութիւն: Ան նաեւ յայտարարեց, որ հայ 

մշակոյթի հանրահռչակման եւ հայապահպանութեան զարգացման գործին մէջ ունեցած զգալի 

աւանդի համար Հայաստանի Հանրապետութեան մշակոյթի նախարարին կողմէ պատուոյ գիրի 

արժանացած է ազգային «Քանանեան» աղջկանց ուղեցոյց եւ միջնակարգ դպրոցի փոխտեսուչ եւ 

Նոր Ջուղայի ՀՄՄ «Արարատ» միութեան մշակութային միաւորի «Կռունկ» համոյթի 

գեղարուեստական ղեկավար Ռիմա Սիմոնեանը եւ պատուոյ գիրը յանձնեց անոր: Ռիմա 

Սիմոնեան իր կարգին շնորհակալութիւն յայտնեց բոլորին: 

Եզրափակիչ խօսքով թեմի առաջնորդ Բաբգէն արք. Չարեան գնահատանքի խօսք ուղղեց բոլոր 

հայ ուսուցիչներուն, որոնք նուիրական աշխատանք կը տանին: Ան շեշտեց, որ սփիւռքեան 

պայմաններուն մէջ հայ ուսուցիչի առաքելութիւնը առաւել եւս նուիրական է սերունդներ 

դաստիարակելու առումով եւ յորդորեց վերազինուելու գիտութեամբ եւ հայ նոր սերունդին 

ներշնչելու այնպիսի ոգի, հաւատք ու կամք, որպէսզի ապագային շարունակելով մեր 

նախնիներու ուղին` մեր արդար իրաւունքներու պաշտպանը հանդիսանան եւ հայու 

ինքնութիւնն ու արժէքները անաղարտ պահեն: 

Ցեղասպանութեան Նուիրուած 

Ցուցահանդէս 

Հովանաւորութեամբ Իտալիոյ մէջ Հայաստանի 

դեսպանութեան եւ Իտալիոյ մշակոյթի նախարարութեան,  

կազմակերպութեամբ  Վենետիկի «Մարչիանա» ազգային 

գրադարանին եւ Միլանոյի մէջ Հայաստանի պատուոյ 

հիւպատոսութեան, համագործակցութեամբ գերմանական 

«Մարպախ» գրական արխիւային կեդրոնին, Հայկական 

մշակոյթի ուսումնասիրութեան կեդրոնին, Վենետիկի 

հրէական համայնքին ու Իտալիոյ հայերու միութեան,  9 

Յունուարին Վենետիկի «Մարչիանա» ազգային 

գրադարանին մէջ տեղի ունեցաւ  «Արմին Թ. Վեկներ. Արդարութիւն հայերու եւ հրեաներու 

համար» խորագիրը կրող, գերմանացի գրող եւ իրաւապաշտպան Արմին Վեկների` Հայոց 

ցեղասպանութեան օրերուն առնուած լուսանկարներու ցուցահանդէսի բացում: 

Ելոյթ ունեցան Իտալիոյ մէջ Հայաստանի դեսպան Սարգիս Ղազարեան, «Մարչիանա» 

ազգային գրադարանի տնօրէն Մաուրիցիօ Մեսինա եւ Միլանոյի մէջ Հայաստանի պատուոյ 

հիւպատոս Փիեթրօ Քուչուկեան: 

Նշենք, որ Վենետիկի սոյն ցուցահանդէսը մեկնարկն էր Իտալիոյ մէջ Հայոց ցեղասպանութեան 

զոհերու յիշատակի 100-ամեակին նուիրուած ձեռնարկներուն: 
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ԿՆՈՋԱԿԱՆ 

Սեղանի Կենցաղավարական Կանոնները 

Ճիշդ է որ Էլիզապէթ թագուհիին հետ սեղան նստելու առիթ պիտի չունենանք, բայց եւ այնպէս 

արդեօք ծանօ՞թ ենք սեղանի կենցաղավարական կանոններուն. եկէք` ստուգենք: 

- 1 - Ճաշարանը, երբ սպասեակը ուտելիքները կը բերէ, պէտք է «Բարի ախորժակ» մաղթել 

բոլորին: 

ՍԽԱԼ. ո՛չ «բարի ախորժակ» կը մաղթենք, ո՛չ ալ «Հը՜ըմ, ի՛նչ անօթի եմ…» կ՛ըսենք: 

Պարզապէս կը լռենք: 

- 2 - Երբ ուտելը աւարտենք, ձեռքերը կը դնենք ծունկերուն վրայ: 

ՍԽԱԼ. ձեռքերը ծունկերուն չենք դներ, բայց նաեւ 

արմուկները սեղանին չենք դներ: Պարզապէս ձեռքերը 

սեղանին կը դնենք` պնակին երկու կողմերուն: 

 - 3 - Եթէ ընթրիքի հրաւիրուած ենք, ճիշդ ժամուն պէտք է 

հասնինք: 

ՍԽԱԼ. կենցաղավարութիւնը կը պահանջէ, որ քառորդ ժամ 

ուշ հասնինք. իսկ այդ քառորդ ժամը ծանօթ է` որպէս 

«քաղաքավարութեան քառորդ ժամը»: 

- 4 - Երբ ճաշի սեղանը կը սարքենք, բաժակները կը շարենք մեծէն փոքր, ձախէն դէպի աջ: 

ՃԻՇԴ. գինիի, ջուրի, շամփանիայի բաժակները շարելու կանոնը շատ պարզ է, մեծէն փոքր` 

ձախէն դէպի աջ: 

- 5 - Սեղանը յարդարելու ատեն կտորէ անձեռոցիկները կը զետեղենք պնակին մէջ: 

– Եթէ կէսօրուան ճաշ է, անձեռոցիկը կը զետեղենք պնակին մէջ, իսկ ընթրիքի պարագային` 

պնակի ձախին: 

- 6 - Եթէ տակաւին ճաշը չենք աւարտած, դանակն ու պատառաքաղը զուգահեռ ձեւով կը 

զետեղենք պնակին մէջ: 

ՍԽԱԼ. եթէ ճաշը չենք աւարտած դանակն ու պատառաքաղը պնակին մէջ կը տեղաւորենք 

«ժամը 4:00-ին քսան մնացած»-ի դիրքով… 

- 7 - Ճաշը աւարտելէ ետք դանակն ու պատառաքաղը կը տեղաւորենք պնակին երկու 

ծայրերուն: 

ՍԽԱԼ. ճաշը աւարտելէ ետք դանակն ու պատառաքաղը զուգահեռ կը դնենք «ժամը 4:00-ը 20 

անց»-ի դիրքով: 

- 8 - Եթէ տանտիրուհին առաջարկէ երկրորդ անգամ մը հիւրասիրել մեզ, պէտք է սիրով 

ընդառաջենք: 
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ՍԽԱԼ. քաղաքավարութիւնը կը պահանջէ, որ մերժենք եւ երկրորդ առաջարկին սպասենք: 

- 9 - Հացի կտորը եթէ խոշոր է, դանակով չենք կտրեր: 

ՃԻՇԴ. հացը ձեռքով, մատներուն ծայրով կը կտրենք. երբեք դանակ չենք գործածեր: 

- 10 - Ճաշի սեղանին շուրջ քաղաքականութիւն չենք խօսիր: 

ՃԻՇԴ. բացի քաղաքականութենէն` նաեւ պէտք է խուսափինք դրամական եւ կրօնական 

նիւթերէն: 

Նաեւ Յիշե՛նք 

– Ճաշի սեղանին շուրջ պէտք է նստիլ ուղիղ, առանց աթոռին կռնակին յենելու: 

– Մինչեւ տանտիկինը սեղան չնստի եւ ուտելու չսկսի, հրաւիրեալները ուտելու չեն սկսիր: 

– Ճաշի սեղանին շուրջ բջիջայինով չենք զբաղիր: 

– Կերակուրին աղ չեն աւելցներ համտեսելէ առաջ: 

– Նախքան բաժակը օգտագործելը` անձեռոցիկով բերանը պէտք է մաքրել բաժակին շուրջ 

անախորժ հետքեր չձգելու համար: 

– Դանակը պէտք չէ բերանը տանիլ: 

– Հացի կտորը կերակուրին թացանին մէջ թաթխելով պէտք չէ ուտել: 

– Սփակեթթին դանակով պէտք չէ կտրտել, այլ` պատառաքաղին շուրջ փաթթելով ուտել: 

– Ապուրը փչելով պէտք չէ ուտել, ոչ ալ ամանը տեղէն բարձրացնելով` դէպի բերան տանիլ ու 

խմել: 

– Բերանը լեցուն պէտք չէ խօսիլ: 
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