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Գլխաւոր Էջ 

ՀՀ իշխանութիւն-ընդդիմութիւն երկխօսութիւնը՝ մեկնակէտը նո՞ր 

ժամանակներու, թէ՞... 

 

Հայաստանի ներքաղաքական կեանքի գլխաւոր իրադարձութիւնը ՀՀ երրորդ 

նախագահ Սերժ Սարգսեանի և առաջին նախագահ Լևոն Տէր-Պետրոսեանի 

ղեկավարած արմատական ընդդիմութեան միջև երկխօսութեան կայացումն է: Ի 

հարկէ, քաղաքական ուժերու ղեկավարները բացայայտ չեն մասնակցիր 

բանակցութիւններուն, սակայն երկխօսութիւն կը վարեն իրենց պատուիրակներուն 

միջոցով:  

Այսպէս, կառավարող կոալիցիայի եւ Հայ ազգային Քոնկրեսի 

պատուիրակութիւնները պայմանաւորուած են շաբաթը երկու անգամ հանդիպելու 

շուրջ: Օգոստոս 4-ին, այս մասին յայտներ են լրագրողներուն՝ պատուիրակութեանց 

ղեկավարներ Դաւիթ Յարութիւնեանը (իշխող կոալիցիա) եւ Լեւոն Զուրաբեանը 

(ՀԱԿ), հերթական հանդիպումէն ետք: Դաւիթ Յարութիւնեանը նշեր է սակայն, որ 

ընդդիմութեան հետ երկխօսութիւնը պէտք է կրէ ազատ կամարտայայտման բնոյթ 

եւ չի կրնար տեղաւորւուիլ ծայրայեղ ժամկէտներու մէջ, զորս կը նշէ 

ընդդիմութիւնը: 

Այստեղ մասնաւորապէս ընդգծելու ենք, որ Օգոստոս 2-ին կայացած 

հանրահաւաքին, Քոնկրեսի ղեկավարները յայտնած էին, որ եթէ մինչեւ Սեպտեմբեր 

արտահերթ ընտրութիւններու համաձայնութիւն ձեռք չբերուէր, երկխօսութեան 

բոլոր հնարաւորութիւնները սպառած պիտի համարուէին: Ասոր ի պատասխան, 

կառավարող կոալիցիայի պատուիրակութեան ղեկավարը պիտի ըսէր.« Եթէ 

կողմերից մէկը ծայրայեղ ժամկէտ է դնում, մենք մեր կողմից չենք դնում եւ 

պատրաստ ենք համատեղ աշխատանքի»: 

Պիտի յատկապէս նշել, որ այդ նոյն հանրահաւաքին, Քոնկրեսի ղեկավար, ՀՀ 

առաջին նախագահ Լեւոն Տէր-Պետրոսեան յայտարարեր է իր ելոյթին ընթացքին.« 

Երկխօսութիւնը՝ երկխօսութիւն, սակայն, անտարակոյս, բոլորին հետաքրքրում է ոչ 

թէ սոտկ նրա կայացման փաստը, այլ բուն բովանդակութիւնը: Մենք բացէ ի բաց 
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բազմիցս յայտարարել ենք, որ երկխօսութիւնից ընդամէնը մէկ արդիւնք ենք 

սպասում, այն է՝ արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական 

ընտրութիւնների անցկացում՝ որպէս ներքաղաքական ճգնաժամի յաղթահարման 

եւ երկիրը նորանոր կորուստներից փրկեու միակ միջոց, կարեւորելով մանաւանդ 

ժամանակի գործօնը»: Ապա ան շարունակեր է. «Աւազակապետական 

վարչախումբը, թէեւ զգալիօրէն բարոյալքուած, դեռ ուժեղ է, անշուշտ, որովհետեւ 

շարունակում է օգտուել միջազգային հանրութեան շահախնդիր 

հովանաւորութիւնից, ժողովրդի մի զգալի մասի անտարբերութիւնից, 

մտաւորականութեան կրաւորական կեցուածքից, գործարար աշխարհի 

խոցելիութիւնից, պետական քարոզչութեան հսկայական հնարաւորութիւններից, 

կողքից մեզ հարուածող պատեհապաշտ տարրերի ստորագոյն ծառայութիւնից եւ 

այլն: Հակառակ այս իրողութիւններին եւ հակառակ վերջին երեքուկէս տարիների 

ընթացքում կրած դաժան հալածանքներին, Հայ Ազգային Քոնկրեսը վճռականօրէն է 

տրամադրուած, օրինականութեան շրջանակներում, անելու իրենից կախուած ամէն 

ինչ, աշնան առաւելագոյն համախմբումն ապահովելու եւ զանգուածների ճնշման 

տակ իշխանութեանը արտահերթ ընտրութիւններ պարտադրելու համար»: 

Հայրենի մամուլը տարբեր մեկնաբանութիւններով արձագանգեց երկխօսութեան 

փաստին: ԱԶԳ-ի խմբագիր Յակոբ Աւետիքեան կը յայտնէր, առաջին հանդիպումէն 

ետք.« Երկխօսութիւնը դրական է, քանի որ հանդարտեցնում է ներքին մթնոլորտը, 

բայց այդ հանդարտ մթնոլորտը չի նշանակում տնտեսական ճգնաժամի 

յաղթահարման, արտագաղթի կանխարգելման խնդիրների լուծում»: Թերթի նոյն 

թիւին մէջ, «ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆ» կուսակցութեան անդամ Ռուբէն Յակոբեան կը 

նշէր.« Իշխանութիւնը ՀԱԿ-ի օգնութեամբ վերարտադրուելու է, եւրոպական 

կառոյցներում էլ ՀԱԿ-ի միջոցով կարողացաւ լէգիտիմ եւ ժողովրդավար կերպար 

ձեռքբերել»: ՀԱԿ-ի՝ արտահերթ ընտրութիւններու պահանջը Ռ. Յակոբեանը կը 

համարէր՝ ժողովուրդի զգացմունքները գողանալու ձեւ, ընդդիմադիր դաշտին մէջ 

միակը ըլլալու ապահովման գործօն: 

«ԱՌԱՒՕՏ» թերթը կը գրէր՝ իր 21 Յուլիսի թիւին մէջ.« Ինչպէս եւ սպասւում էր, ՀԱԿ-

կոալիցիա հանդիպումը քաղաքականացուած շրջանակներում առաջացրեց աւելի 

շուտ բացասական, քան դրական արձագանգ:...Անոնք դա գնահատեցին որպէս 

անսկզբունքայնութեան դրսեւորում, անիմաստ շոու, առեւտուր, դաւադրութիւն եւ 

այլն»: Եւ՝ կ'եզրափակէր.« Բայց եթէ նոյնիսկ երկխօսութիւնը ձախողուի, 2011 

թուականի Յուլիսի 18-ը կը յիշուի որպէս առաջին փորձ, եւ յետագայ 

իշխանութիւններն ու ընդդիմութիւնները այն անպայման վկայակոչելու են որպէս 

դրական երեւոյթ»: 

«ՀԵՏՔ»ը՝ իր 30 Յուլիսի համարին մէջ կը գրէր.« Անկախ Քոնկրեսի սուպեկտիւ 
մօտեցումներից, իշխանութեան գալու նկրտումներից, այսօր արտահերթ 

ընտրութիւնների հեռանկարը չբացառող առնուազն երկու քաղաքական 

նախադրեալ կայ: Առաջինը՝ Ղարաբաղեան հարցում ստեղծուած աննախադէպ 

իրավիճակը, երբ միջազգային հանրութիւնն այլեւս չի թաքցնում, որ կարող է 

հիմնարար սկզբունքները ստորագրելու համար կողմերի նկատմամբ անուղղակի 
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հարկադրանք կիրառել: Ընդդիմութեան հետ բանակցութիւններով երաշխաւորուած 

արտահերթ ընտրութիւնները կարող են առնուազն ժամանակ ձգելու եւ այդ 

ճնշումներին դիմակայելու հարց լուծել: Եւ երկրորդ՝ Կառավարութեան 

տնտեսական անարդիւնաւէտ քաղաքականութիւնը, որը յանգեցրել է 

կիսամեակային կտրուածքով պիւտճէի թերակատարման եւ երկրից անվերահսկելի 

դարձող արտագաղթի»: 

Մեր համեստ կարծիքով, պարզ է որ իշխանութիւնը՝ բանակցելով արմատական 

ընդդիմութեան հետ, կը միտի առաջին հերթին կայունացնել Հայաստանի 

Հանրապետութեան ներքաղաքական դաշտը, ինչ որ կը համապատասխանէ ոեւէ 

գործող իշխանութեան շահերուն: Իսկ արմատական ընդիմութիւնն ալ կը միտի 

որոշապէս յետագային եւս գործել որպէս միակ «այլընտրանքային ուժ», այսպիսով 

ամրապնդելով իր դիրքերը: 

Ինչ կը վերաբերի Ղարաբաղեան խնդրի լուծումին, երկու «գլխաւոր քաղաքական 

ուժերը» կը յանգին Մատրիտեան սկզբունքներու հիման վրայ կարգաւորման 

ուղիներու միասնական ընկալման: Հետեւաբար, «քաղաքական դաշտի համատեղ 

սեփականաշնորհումը» եւ «միւս ուժերու մեկուսացումը» կը ձեռքբերեն հրատապ 

իմաստ: 

Այլ խնդիր է, սակայն, եթէ այդ երկխօսութիւնը պիտի կարենայ վճռորոշ լուծում 

բերել մեր երկրին ընկերային-տնտեսական տագնապին, ժողովրդավարութեան եւ 

ազատ ու արդար ընտրութիւններու կայացման հիմնախնդրին: Նմանապէս, պիտի 

կարենա՞յ անիկա յաղթահարել ներհասարակական անվստահութիւնը, քանի 

հնարաւոր գործարքի շուրջ կասկածները շարունակուելու են առկայ մնալ: 

Ինչ որ ալ ըլլայ պարագան, ՀՀ-էն ներս իշխանութիւն-ընդդիմութիւն երկխօսութիւնը 

նոր հանգրուան մըն է, քաղաքական հարցերու քննարկման ուղղուած նոր մշակոյթի 

մը ձեւաւորման: Անիկա կարելի է ըսել կը նշանաւորէ մեկնակէտը նոր 

ժամանակներու, պայմանաւ որ կողմերը պատասխանատուութեամբ մօտենան 

անոր եւ զայն չդարձնեն պարզ ձեւականութիւն եւ քաղաքական show: 

Երան Գույումճեան 
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Համայնքային 

«Արմենիա» նաւի ժամանում եւ հանդիսաւոր դիմաւորում Լիմասոլի 

նաւահանգիստին մօտ 

 

Յայտնի գրող-հրապարակախօս Զօրի Բալայեանի ղեկավարած «Արմենիա» 

առագաստանաւը իր աւարտին հասցուց իր շուրջերկրեայ նաւարկութիւնը, որ իր 

սկիզբն էր առեր 2009 թուականի Մայիս 28-ին: 

 

Հինգշաբթի, 11 Օգոստոս 2011-ին, «Արմենիա» առագաստանաւը խարիսխ նետեց 

Լիմասոլի նաւահանգիստը: Այս ուրախ առիթով, պաշտօնական դիմաւորութեան 

արարողութիւն տեղի ունեցաւ Լիմասոլի նոր նաւահանգիստի քարափին վրայ, նոյն 

օրը երեկոյեան ժամը 7:00-ին: 

Միջոցառումին ներկայ գտնուեցան Կիպրոսի Հանրապետութեան Նախագահ Ն. Վ. 

Տիմիթրիս Խրիստոֆիաս եւ Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ Ն. Վ. Սերժ 

Սարգսեան: Ներկայ էին նմանապէս կիպրահայ համայնքի Պետական Ներկ. Տիար 
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Վարդգէս Մահտեսեան, Կաթ. Փոխ. Վարուժան Արք. Հերկելեան, քահանայ Հայրերը, 

Թեմական եւ Վարչական ժողովներու ներկայացուցիչներ եւ բազմաթիւ 

ազգայիններ:  

 

Նախագահ Խրիստոֆիաս իր ողջոյնի խօսքին մէջ ըսաւ յատկապէս.« Գրեթէ 90 

տարի առաջ, Օսմանեան Թուրքիոյ կողմէ գործադրուած Ցեղասպանութեան 

հետեւանքով՝ հազարաւոր մազապուրծ հայեր եկան Կիպրոս, այստեղ գտնելով 

իրենց ապաստանը: Այդ գաղթականներու ժառանգներն այժմ կը կազմեն Կիպրոսի 

հասարակութեան անբաժանելի մասը»: 

 

Առագաստանաւի դիմաւորման արարողութենէն ետք, գիտարշաւի ղեկավար Զօրի 

Բալայեանը ՀՀ նախագահին զեկուցեց՝ 2009-ի Մայիս 28-ին Վալենսիայէն սկիզբ 

առած եւ ՀՀ անկախութեան հռչակման 20-ամեակի նախաշեմին աւարտող 

շուրջերկրեայ ճանապարհորդութեան մասին: Նշենք որ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի 

անուան գիտարշաւի շրջանակներէն ներս, «Արմենիա» առագաստանաւը, 

մեկնարկելով Միջերկրական ծովի ջուրերէն, կտրեր-անցեր է Ատլանտեան, Խաղաղ 

եւ Հնդկական ովկիանոսները, յաղթահարելով բազմազան դժուարութիւններ եւ 

յաճախ թիավարելով հոսանքն ի վեր: 
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«Դուք անցել էք երկրագնդի ամենատարբեր անկիւններում սփռուած Սփիւռքի 

դժուարին ճանապարհներով՝ Հայրենիքի շունչը հաղորդելով մեր համայնքներին, 

նորովի իմաստաւորելով մեր ինքնութեան բանաձեւը եւ տարբեր 

աշխարհամասերում սփռուած՝ մեր մշակոյթի կոթողները», ընդգծեր է նախագահ 

Սերժ Սարգսեանը եւ աւելցուցեր.«Ցանկանում եմ անուն առ անուն յիշատակել մեր 

բոլոր քաջարի ծովագնացներին՝ Զօրի Բալայեան, Սամուէլ Կարապետեան, Արմէն 

Նազարեան, Հայկ Բադալեան, Սամուէլ Բաբասեան, Մուշեղ Բարսեղեան, Վահագն 

Մաթէոսեան, Սարգիս Կուզանեան, ինչպէս նաեւ լուսահոգի Սամուէլ Սարգսեան: 

Շնորհակալութիւն բոլորիդ այս պատուաւոր առաքելութիւնը յաղթական աւարտին 

հասցնելու համար: Թող ոգու արիութիւնը եւ տոկունութիւնը երբեք չլքեն ձեզ: 

Սիրելիներս, եղէք առողջ ու երջանիկ, եւ յետագայում եւս ձեր բոլոր 

նախաձեռնութիւնները թող լինեն նոյնքան հայրենանուէր: Եւ թող Աստծոյ 

օրհնութիւնը մշտապէս պահապան լինի ձեզ եւ ձեր արդար գործին: Հայրենիքը շատ 

բարձր է գնահատում ձեր սխրանքը»: 

 

Երեկոյեան, Կիպրոսի Հանրապետութեան նախագահը, ի պատիւ ՀՀ նախագահին 

տուեր է ընթրիք: ՀՀ նախագահը Կիպրոսէն մեկներ է Աստանա՝ ՀԱՊԿ անդամ 
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երկիրներու ղեկավարներու ոչ պաշտօնական գագաթաժողովին մասնակցելու 

նպատակով: 

 

 

Հայաստան Համահայկական Հինադրամի Կիպրոսի Մարմինը կը 

ստանձնէ Քարինտակի ջրամատակարարման ծրագիրը 

Ստորեւ կը ներկայացնենք Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Կիպրոսի 

Տեղական Մարմնի զոյգ հաղորդագրութիւնները՝ 11 Յուլիս 2010 թուակիր, որոնք 

մանրամասն պատկերացում մը կու տան ՀՀՀ Կիպրոսի տեղական մարմնի կազմին 

ու գործունէութեան մասին: 

 

 

 

 

 

 

 

Նշենք որ մեր փոքրաթիւ գաղութը՝ յետ 1988-ի հայրենաւեր մեծ երկրաշարժին, 

տենդագին լծուեցաւ դրամահաւաքի աշխատանքին, գէթ դոյզն չափով ամոքելու 

համար մեր հայրենի քոյրերուն ու եղբայրներուն վէրքերն ու ցաւերը, եւ իր 

հոգենուէր նպաստը բերելու Հայրենակերտումի սրբազան գործին: Այդ օրերուն 

պատկառելի գումար մը հանգանակուեցաւ՝ շուրջ կէս միլիոն ԱՄՆ տոլար ի սպաս 

վիրաւոր հայրենիքի կարիքներուն: Բժշկական իրեր, սարքեր ու դեղօրայք, ինչպէս 

նաեւ կենցաղային  
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պիտոյքներ եւս առաքուեցան հայրենիք:  

 

 

 

 

 

 

 

Այնուհետեւ, սկսաւ գործել Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Կիպրոսի 

Տեղական Մարմինը: Վերջին քանի մը տարիներուն, նոր թափով կը շարունակուի 

այդ աշխատանքը, որ մեծապէս ողջունելի է, եւ որուն պարտի մասնակցիլ 

իւրաքանչիւր հայորդի, իր թանկագին լուման ներդնելով Արցախի եւ  

Հայաստանի հզօրացման սուրբ գործին:  

 

 

 

 

 

 

 

Ներկայիս ՀՀՀ Կիպրոսի տեղական մարմինը յանձն առած է մասնակցիլ՝ Շուշիի 

ստորոտը գտնուող, Քարինտակ գիւղի ջրամատակարարման ծրագրին: Առ այդ, 

վերջին երկու տարիներուն հանգանակուած են հետեւեալ գումարները- 

2009-ին՝ 7,275 եւրօ 

2010-ին՝ 22,749 եւրօ 

Ստորեւ՝ երկու հաղորդագրութիւնները.-  



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (5) - Օգոստոս 2011 

 

9/66 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ԹԻՒ 1  

ԿԻՊՐՈՍԸ ԿԸ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՔԱՐԻՆՏԱԿ ԳԻՒՂԻ 

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ 

 
Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Կիպրոսի տեղական մարմինը, 23 

Յունիսին կայացած իր վերջին ժողովի ընթացքին, որոշեց $ 50.000 ամերիկեան 

տոլարի համարժէք գումար մը յատկացնել Արցախի Քարինտակ գիւղի 

ջրամատակարարման ծրագիրին, դառնալով սոյն ծրագիրի հովանաւոր ՝ 

Արժանթինի, Պրազիլիոյ եւ Ուրուկուայի տեղական մարմիններուն կողքին: 

Գումարը արդէն իսկ փոխանցուած է Երեւան եւ շուտով կը սկսին ծրագիրին հետ 

առնչուող աշխատանքները: 

Քարինտակ գիւղը կը գտնուի Շուշիի ստորոտը, դէպի հարաւ: 18րդ դարուն 

հիմնուած այս գիւղին բնակչութիւնը ընդհանրապէս զբաղած է 

անասնապահութեամբ: Արցախեան գոյամարտի առաջին օրերէն սկսեալ, եւ մինչեւ 

Շուշիի ազատագրումը, Քարինտակը ամէնօրեայ թիրախը հանդիսացած է 

ազերիներուն, որոնք Շուշիի բարձունքներէն և իր ուղղութեամբ տեղացուցած են 

ամէն տեսակի կրակոցներ, թաւալող ժայռեր եւ այրող տարբեր առարկաներ: 

Դժուարին և ճգնաժամային այս պայմաններուն տակ, զրկուած հակադարձելու 

միջոցներէ, Քարինտակի բնակիչները, հերոսական ոգի եւ աննկուն կամք 

ցուցաբերելով, յաջողած են գոյատեւել՝ պաշտպանելով իրենց ընտանիքները եւ 

գիւղը: Անոնք յաջողած են նաեւ կասեցնել եւ ետ մղել ազերիներուն յարձակումները՝ 

վիժեցնելով գիւղը գրաւելու անոնց ծրագիրները: 1992-ի Յունուար-ի 25-26-ին 

ազերիները կ'անցնին իրենց վերջին եւ ամենալայնածաւալ յարձակումին՝ որ կը 

ջախջախուի Հայկական ուժերու բուռն եւ կատաղի դիմադրութեան շնորհիւ: 

Ազերիները մարտի դաշտէն կը հեռանան խուճապահար, իրենց ետին ձգելով 

հարիւրէ աւելի դիակներ. Հայկական կողմէն կը զոհուին 22 հոգի, որոնցմէ 12-ը 

Քարինտակի բնակիչներ: Արցախցի պատմաբանը կը գրէ՝ «Այն իրաւամբ մի 

հերոսամարտ էր, որում ի յայտ եկաւ Արցախահայութեան անխորտակ ոգին. 
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Քարինտակը Շուշիի ազատագրման նախատօնակն էր, ազդարարը»: Արցախեան 

գոյամարտի տեւողութեան ամբողջ ընթացքին զոհուած են 33 քարինտակցիներ: 

Ներկայիս Քարինտակը ունի շուրջ 640 բնակիչ: Գիւղի ամենասուր հարցը 

ջրամատակարարումն է. ներքին ցանցի բացակայութեան, քարինտակցիները 

ստիպուած են իրենց բնակարանային բոլոր կարիքներուն համար ջուր ապահովել 

գիւղին մէջ գտնուող երկու աղբիւրներէն եւ այդ ջուրը կրել ո'չ հարթ եւ երբեմն 

երկար հեռաւորութիւններու վրայով: Ձմեռնային ամիսներուն աղբիւրներուն 

հասնող ջուրի քանակն ալ կը սահմանափակուի սառած խողովակներու 

պատճառով: Ջրամատակարարման ծրագիրը կը նախատեսէ լուծել առկայ բոլոր 

հարցերը եւ գիւղի բոլոր բնակարանները ապահովել տեւապէս հոսող բարձրորակ 

ջուրով: 

Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Կիպրոսի Տեղական Մարմին 

11 Յուլիս 2011  

 

Հաղորդագրութիւն թիւ 2 

 
2009-ի Մարտի 7-ին, Կիպրոս ժամանեցին Հայաստան Համահայկական 

Հիմնադրամի (ՀՀՀ) նորանշանակ Գործադիր Տնօրէն Արա Վարդանեանը, Տնօրէնի 

Օգնական Հրաչ Յովհաննիսեանը եւ Հայաստանի Աթէնքի դեսպանատան երկու 

պաշտօնեաներ: Անոնք եկած էին տեղւոյն վրայ ծանօթանալու այն պարագաներուն 

որոնց բերումով ՀՀՀ Կիպրոսի տեղական մարմինը մատնուած էր ամլութեան քանի 

մը տարիներէ ի վեր:  

 

Ազգային Իշխանութեան եւ Պետական Ներկայացուցիչին հետ իրենց ունեցած 

հանդիպումին ընթացքին արծարծուեցան եւ սպառիչ կերպով քննուեցան բոլոր այն 

հարցերը որոնք առնչութիւն ունէին ՀՀՀ Կիպրոսի տեղական մարմինին 

գործունէութեան հետ: Հանդիպումին ներկայ էին նաեւ ՀՀՀ Կիպրոսի տեղական 

մարմինին նախկին անդամներէն անոնք, որոնք փափաքած էին շարունակել իրենց 

ծառայութիւնը: Հանդիպումի աւարտին հիւրերուն տրուեցաւ այն հաւաստիացումը 

թէ Ազգային Իշխանութիւն եւ Պետական Ներկայացուցիչ միասնաբար պիտի 

աշխատին ապահովելու համար ՀՀՀ Կիպրոսի տեղական մարմինի 

վերակազմութիւնը եւ աշխատանքներուն վերաշխուժացումը:  

 

Մարտի 8-ին, Արա Վարդանեանը հանդիպում մը ունեցաւ Կիպրահայութեան հետ, 

«Իւթիւճեան» սրահին մէջ. ան հանգամանօրէն եւ տեսաերիզի օժանդակութեամբ 

ներկայացուց ՀՀՀ-ին առաքելութիւնը, գործելակերպը, ծրագիրները եւ 

իրագործումները, եւ ապա պատասխասխանեց ներկաներու հարցումներուն: Իր 

խօսքի աւարտին Պրն Վարդանեան կոչ ուղղեց Կիպրահայութեան որ սատար 
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հանդիսանան Հայրենիքի վերելքին իրենց նուիրատուութիւնները վստահելով ՀՀՀ-

ին: Գնահատելով ՀՀՀ-ի ազգօգուտ գործունէութիւնը եւ որպէս բարի օրինակ 

ուրիշներու, Պետական Ներկայացուցիչ Վարդգէս Մահտեսեան յայտարարեց $5.000 

ամերիկեան տոլարի նուիրատուութիւն մը Հիմնադրամին: 

 

ՀՀՀ Կիպրոսի տեղական մարմինին գործունէութիւնը Ազգային Իշխանութեան 

հովանիին ներքեւ եւ կառոյցին որպէս մաս, վաւերացուեցաւ Թեմական Ժողովին 

կողմէ եւ անհրաժեշտ լրացումներէն ետք ՀՀՀ Կիպրոսի տեղական մարմինը 

ներկայիս ունի հետեւեալ կազմը –  

Վարուժան Սրբազան, Վարդգէս Մահտեսեան – համանախագահներ 

Սեպուհ Դաւիթեան – ատենապետ 

Եղիա Գայայեան – ատենադպիր 

Հայկ Տէր Նշանեան – գանձապահ  

Յակոբ Գազանճեան, Նազարէթ Դաւիթեան, Գէորգ Զարդարեան, Ճոն Կէվհէրեան, 

Պօղոս Մահտեսեան, Արմանտ Պալթայեան, Աւետիս Փոշօղլեան, Վիգէն 

Քէսթէրլեան – խորհրդականներ 

Զարուհի Ոսկերիչեանը ՀՀՀ Կիպրոսի տեղական մարմինին ներկայացուցիչն է 

Լիմասոլի մէջ:  

Վերակազմութենէն ետք ՀՀՀ Կիպրոսի տեղական մարմինին գլխաւոր 

գործունէութիւնը եղած է telethon-ի առթիւ իրագործուող տարեկան դրամահաւաքը, 

որ վերջին երկու տարիներուն տուած է հետեւեալ արդիւնքները – 

2009 € 7.275 եւրօ 

2010 € 22.749 եւրօ 

ՀՀՀ Կիպրոսի տեղական մարմինին անդամները քաջ կը գիտակցին թէ իրենց 

գործունէութեան յաջողութիւնը ամբողջութեամբ պայմանաւորուած է մեր համայնքի 

անդամներուն սրտաբուխ նուիրատուութիւններով եւ ՀՀՀ-ին նկատմամբ իրենց 

տածած վստահութեամբ. առ այդ որոշած ենք հետեւիլ մեր մայր կազմակերպութեան 

օրինակին եւ հրապարակել մեր տարեկան հաշուետուութիւնը, սկսելով 2009 եւ 2010 

տարիներով:  

Վերջապէս խորին շնորկակալութիւններ ձեզի՝ մեր բոլոր նուիրատուներուն. ձեր 

նուիրատուութիւններուն շնորհիւ, Կիպրոսն ալ իր մասնակցութիւնը կը բերէ 

հայրենի գիւղերու բնակիչներուն կեանքի պայմանները բարելաւելու ճիգին, 

որպէսզի ամրապնդուի անոնց վճռակամութիւնը կառչած մնալու հայրենի հողին: 

Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի Կիպրոսի տեղական մարմին  

11 Յուլիս 2011 
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Կիպրահայ Անցեալէն - Վահրամ Իւթիճեան 

Վահրամ Իւթիճեան, անդրանիկ որդին՝ Աբիսողոմ եւ Վէրքին Իւթիճեաններու, ծնած 

է 8 Յուլիս 1888-ին, ի Նիկոսիա, Կիպրոս: Նախակրթական ուսումը ստացած է 

Վարդանանց Հայկական Վարժարանին մէջ, եւ երկրորդական ուսումը՝ ատենին 

նորաբաց Անգլիական Վարժարանին մէջ: Այնուհետեւ, իր ուսումնառութիւնը 

շարունակած է Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանին մէջ (American Universiry of 

Beirut), ուր ստացած է իր Պսակաւոր Արուեստից (B.A.) վկայականը: 

 
Համաշխարհային Առաջին Պատերազմի նախօրէին, ան կը հաստատուէր 

Կոստանդնուպոլսոյ մէջ, ստանձնելով՝ Socony-Vacuum Company-ի Տնօրէնութեան 

մօտ, անձնական քարտուղարութեան պաշտօնը: Նոյն պաշտօնին վրայ կը մնար 

Մեծ Պատերազմէն ետք ալ, այս անգամ Պէյրութի մէջ: 1931-ին, ընթացաւարտ 

կ'ըլլար իր պաշտօնէն եւ կը վերադառնար Կիպրոս, ուր կը նուիրուէր Արուեստի: 

1938-ին, ան բարերարը կ'ըլլար Սուրբ Ստեփանոսի մատռան, կառուցուած 

Անթիլիասի մէջ ի յիշատակ Հայկական Ցեղասպանութեան նահատակաց: Իսկ 1953-

ին, ան կը նուիրէր 1000 անգլիական ոսկի ի նպաստ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 

Կաթողիկոսութեան կարիքներու բաւարարման: 

Իր կեանքին ընթացքին, ան ոչ մէկ ճիգ պիտի խնայէր բծախնդրութեամբ հաւաքելու 

նկարներ, պաստառներ եւ արուեստի տարբեր հնութիւններ, աստիճանաբար 

կառուցելով թանգարան մը, զոր յետագային պիտի նուիրէր Կիպրոսի Ազգային 

Առաջնորդարանին՝ 1954-ին: «Իւթիճեան Արուեստի Սրահը» նախապէս կը գտնուէր 

Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան Աղջկանց շէնքին մէջ, սակայն 1964-ին՝ 

անիկա կը տեղափոխուէր յարկաբաժնի մը մէջ, Սարիպոլու փողոցին վրայ: 

Կիպրոս կատարած իր կաթողիկոսական այցին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս 
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Խորէն Ա. Բարոյեան, Վահրամին կը շնորհէր «Կիլիկիոյ Իշխան» 

պատուաւոր կոչումը, առ ի գնահատանք Հայ Եկեղեցւոյ, Հայ Մշակոյթին, Հայ ազգին 

եւ Անթիլիասի Թեմին ցուցաբերած իր սիրոյն եւ նուիրումին համար: Երկարատեւ 

հիւանդութենէ մը ետք, Վահրամ Իւթիճեան կը վախճանէր 6 Փետրուար 1973-ին 

Նիկոսիոյ մէջ եւ կը թաղուէր Այիոս Տոմեթիոսի գերեզմանատունը: 

 
1974-ին, արուեստի սրահը կը տեղափոխուէր նորակառոյց Նարեկ Վարժարանի մէկ 

սենեակը, իսկ 1984-ին՝ նորակառոյց Առաջնորդարանի գետնայարկը: Այնուհետեւ, 

Թեմական Խորհուրդը կը հարկադրուէր աճուրդի հանելու թանգարանի 

հաւաքածոն, նկատի ունենալով որ չկային հաւաքածոյին իրերը հանրութեան 

ցուցադրելու դիւրութիւններ, ինչպէս նաեւ՝ անոնց քայքայման եւ ապահովութեան 

մտահոգութիւններէն ելլելով: Աճուրդը տեղի ունեցաւ 1994-ին, եւ շահոյթը դրուեցաւ 

յատուկ ֆոնտի մը մէջ: Երբ Վարուժան Արքեպիսկոպոս Հերկելեան դարձաւ 

Կիպրոսի Թեմի Կաթողիկոսական Փոխանորդը՝ 1997-ի ամրան, ան փափաքեցաւ 

Առաջնորդարանի գետնայարկը վերածել սրահի, որ իրականութիւն դարձաւ 

շնորհիւ Իւթիճեան ֆոնտէն ստացուած տոկոսին: «Իւթիճեան սրահ»ը, որ այսօր 

դարձած է համայնքային տարբեր ձեռնարկներու վայրը, պաշտօնապէս բացուեցաւ 

հանրութեան 3 Փետրուար 1999-ին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Արամ Ա. 

Քեշիշեանի կողմէ: 

 

(Ալեքսանդր Հաճիլիրա- բնագիրը՝ անգլերէն) 
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Նանոր Թաշճեանի Նոր Ցուցահանդէսը՝ շուտով 

 

Բացումը՝ Opus 39 Gallery-ի մէջ, Երկուշաբթի 19 Սեպտեմբեր 2011-ին, երեկոյեան 

ժամը 7:30-ին: 

The Kalaydjian Foundation 

 
Is pleased to announce the launch of a new 

programme of grants to talented students studying full-time towards 

undergraduate degrees at accredited universities. The programme is aimed at 

providing assistance to gifted students in need of financial support for 

their tertiary education and covers all accredited universities in Cyprus, 

Europe, Armenia, Russia and North America which charge for tuition. 

The „University Grants‟ programme will allow up to five eligible applicants 

annually to receive €1,000 (One Thousand Euros) each per academic year for 

the duration of their studies, such duration not to exceed 4 years. This 

amount will be granted to students who fulfill certain criteria including 

academic achievement, financial need, graduation from a Narek school and 

overall positive assessment. Grants will be made based on the decision of 

the members of the Management Committee of the Foundation and will be 

communicated to the applicants before the end of each calendar year. 

The Kalaydjian Foundation appreciates the need for targeted support to 

students aiming at a university education and has therefore taken the lead 

in establishing this project. It is hoped that the „University Grants‟ 

programme will allow a significant number of individuals to receive 
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financial aid and thus continue with their tertiary education. Parallel with 

its „Support for Education‟ programme, whereby an annual grant is provided 

to all Narek graduates studying at private secondary schools in Cyprus, and 

together with the postgraduate scholarship it offers through the American 

University of Armenia, the Kalaydjian Foundation believes that the 

opportunity now exists for successful applicants to receive the level of 

education that is imperative for the 21st century. 

The criteria for granting this aid will be stringent and will follow the 

general guidelines set by various other philanthropic institutions and 

higher education bodies. The Kalaydjian Foundation confirms that any 

information submitted with an application will be kept strictly 

confidential. Interested parties should contact the Kalaydjian Foundation on 

r.kalaydjian@cytanet.com.cy or call Mr. Hagop Kasparian on 22-429306. 

Applications for a university grant must be made by the 15th of October 

2011. 

The „University Grants‟ programme is in memory of Arousiak and Alice 

Rafaelian in recognition of their major contribution to the Kalaydjian 

Foundation. 

The Kalaydjian Foundation, a non-profit philanthropic organisation, was 

founded in 1984 by Bedros and Aram Kalaydjian. The Foundation‟s Grand 

Benefactors are the sisters Arousiak and Alice Rafaelian and Mr. Arto 

Matossian. More information about the Foundation can be found at 

www.kalaydjianfoundation.org 

Խմբագրական 

Հայ Գրատպութեան 500-ամեակին Ընդ Առաջ 

 

2012 թուականին, ըստ արժանւոյն, պիտի նշուի Հայ Գրատպութեան 500-ամեակը: 

UNESCO-ն, այդ առիթով, Երեւանը հռչակած է Գիրքի համաշխարհային 

մայրաքաղաք: Իրադարձութիւններ՝ որոնք մեզ կը մղեն նորովի իմաստաւորելու եւ 

արժեւորելու գիրքի դերը հայ իրականութեան մէջ առ հասարակ: Ի՞նչ եղած է անոր 

դերակատարութիւնը անցեալին եւ ի՞նչ է այն՝ ներկայիս, մեր օրերուն:  

Նշենք, առաջին հերթին, որ մենք ցարդ ունինք Գիրի մշակոյթի երեք 

mailto:r.kalaydjian@cytanet.com.cy
http://www.kalaydjianfoundation.org/
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ժամանակաշրջան.- ա/ Ձեռագիր մշակոյթի դարաշրջան, բ/ Տպագիր մշակոյթի 

դարաշրջան, եւ գ/ ելեկտրոնային գիրի ներկայ դարաշրջանը: 

Ձեռագիր մշակոյթը, սկսեալ Մաշտոցեան օրերէն, եղած է հարուստ ու բեղուն: Մեր 

մատենագիրները, Մաշտոցի աշակերտ Կորիւնի ժրաջանութեամբ, գրեր, 

թարգմաներ ու ծաղկեցուցեր են տասնեակ հազարաւոր մատեաններ՝ ամէնէն 

անբարենպաստ պայմաններու մէջ իսկ, ընդ հուր եւ ընդ սուր, սկզբունք ունենալով 

հայերէնի թարգմանուած առաջին նախադասութեան պատգամը՝ «Ճանաչել 
զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ», եւ պատմութեան մէջ 

յարատեւելու աննկուն տենդը՝ «Ձեռս գնայ դառնայ ի հող, Գիրս մնայ յիշատակող...»: 

Այդ գիրերը՝ ձեռագիր մատեանները, Երեւանի Մաշտոցի անուան 

Մատենադարանին մէջ մէկտեղուած, թէ՝ աշխարհի այլ կեդրոններու մէջ, հիացում 

ու ակնածանք կ'առթեն այսօրուան մարդուն եւ ի մասնաւորի հայ մարդուն: 

Ձեռագիրներ՝ հարուստ իրենց պարփակած հոգիի ու մտքի արգասիքով, եւ 

հիասքանչ իրենց զարդարուեստի գեղագիտական բարձր ճաշակով...: 

Գրատպութեան գիւտը՝ Յովհան Կիւթէնպէրկի կողմէ կատարուած 1439-ին, նոր 

հնարաւորութիւններ կ'ընձեռէր գրական մշակոյթի զարգացման համար: Այդ 

ժամանակաշրջանին, Հայաստանը բաժնուած էր երկու յետադիմական 

կայսրութիւններու միջեւ, մութ ամպեր պատեր էին հայոց երկնակամարը, եւ կը 

թուէր թէ հայկական քաղաքակրթութիւնը կործանման եզրին էր հասեր...: Եւ 

սակայն, հայուն ստեղծագործ ոգին կը թելադրէր անկոտրում կորովով մաքառիլ, 

քայլ պահել քաղաքակրթական նորագոյն իրադարձութեանց հետ, հիմնել 

տպարաններ, տպագրել գիրքեր եւ վերածնունդ մը տալ Մաշտոցեան դպրոցին: Այդ 

էր ազգային գոյութեան ու յարատեւման խորհուրդի հրամայականը: 1512-ին՝ Յակոբ 

Մեղապարտ կը հրատարակէր առաջին հայերէն տպագիր գիրքը՝ «Ուրբաթագիրք»ը 

Վենետիկի մէջ: Այնուհետեւ, կը սկսէր հայ գիրքի տպագրութեան դարաւոր 

պատմութիւնը: 19-րդ դարու շեմին, մենք աշխարհով մէկ տարածուած 

տպագրական ցանց էինք ստեղծեր, ունէինք առաւել քան հազար անուն 

տպագրուած գիրքեր, բազմազան ու բազմաբնոյթ...:  

Պիտի արձանագրել ի մասնաւորի որ հայերս տպարաններ հիմներ էինք Օսմանեան 

կայսրութեան եւ Սեֆեան Պարսկաստանի երկիրներու մէջ՝ այն ժամանակ, երբ 

վերջիններուն սեփական գրատպութիւնը պիտի սկսէր մեզմէ հարիւրամեակներ 

ետք միայն: Սա մտածել տուող երեւոյթ է որոշապէս: 

Հայ գրատպութեան պատմութեան մէջ, պիտի առանձնապէս նշել Մխիթար 

Սեբաստացիի անունը, որ Վենետիկի Ս. Ղազար կղզիին մէջ պիտի ստեղծէր իր 

Միաբանութիւնը, որուն հրատարակչական վիթխարի գործը պիտի հասնէր իր 

գագաթնակէտին 1800-1860 թուականներուն յատկապէս, դառնալով երեւոյթ մը հայ 

իրականութեան մէջ: 

Մեր պատմութեան նորագոյն շրջանը նկատի ունենալով, պիտի արձանագրել որ 20-

րդ դարուն, Սովետական Հայաստանը պիտի դառնար հայ գրատպութեան կեդրոն: 

Հաւաստի աղբիւրներ կը վկայեն որ միայն 1922-1970 ժամանակաշրջանին, 

Հայաստանի մէջ հրատարակուած են շուրջ 45,000 անուն գիրք, իսկ իւրաքանչիւր 

անուն գիրք լոյսին կ'ընծայուէր տասնեակ հազարաւոր տպաքանակով: Զարմանալի 

չէ որ ընթերցանութեան եւ ընթերցասիրութեան բուռն շրջան մը պիտի ապրէր 
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համայն հայութիւնը, քանի որ այդ գիրքերը կը տարածուէին նաեւ Խորհրդային 

Հայաստանի սահմաններէն դուրս՝ սփիւռքահայ գաղթօճախներուն մէջ, հայ Բառ ու 

Բանի նկատմամբ նորոգ սէր ու հետաքրքրութիւն ստեղծելով հայրենակարօտ 

հոգիներուն մօտ...: 

Հայագաղութներուն մէջ ալ, ի մասնաւորի Պէյրութի, Գահիրէի, հեռաւոր Պոսթոնի 

մէջ եւ այլուր՝ հրատարակչատուներ կը հիմնուէին, եւ հայ գիրքը կը տպուէր ու կը 

տարածուէր որպէս հայապահպանումի եւ հայակերտումի հզօրագոյն գործօն եւ 

հոգեմտաւոր սնունդ...: 

Իսկ՝ հիմա՞: Ունի՞նք այդ նոյն սէրը, նախանձախնդրութիւնը գիրքին ու 

գրատպութեան նկատմամբ: Ճիշդ է որ ներկայ ժամանակաշրջանը ելեկտրոնային 

գիրի դարաշրջան է գերազանցօրէն, եւ մեր իրականութեան մէջ եւս՝ օրէ օր 

զգալիօրէն կը շատնայ թիւը ելեկտրոնային հրատարակութիւններու: Այս 

հանգամանքը, սակայն, չի զանցառեր գիրքին նշանակալից դերը մեր կեանքէն ներս:  

Տխուր է նկատել որ այսօր, անկախացած Հայաստանի մէջ, գիրքերը լոյսին 

կ'ընծայուին մեծաւ մասամբ 500 տպաքանակով միայն եւ մեծ դժուարութեամբ: 

Ինչո՞ւ՝ այս զառիթափը: Ինչո՞ւ՝ հայ մարդուն անտարբերութիւնը գիրքին 

նկատմամբ...: Գիտենք անշուշտ որ անկախ Հայաստանի Հանրապետութիւնը կը 

դիմագրաւէ ընկերային-տնտեսական եւ բարոյա-հոգեբանական ծանր, 

ճգնաժամային օրեր: Բայց, արդեօ՞ք աւելի բարենպաստ էին պայմանները՝ 16-րդ 

կամ յաջորդող դարերուն, երբ Հայաստանը կը տրորուէր օտար սմբակներու տակ..., 

կ'ըլլար շնչահեղձ օտար բռնակալութեանց ճնշումներուն տակ...: Ամէնէն դաժան 

ժամանակներուն անգամ, հայ մարդը պահած է իր սէրը գիրքին եւ մանաւանդ հայ 

գիրքին, հայ մշակոյթին նկատմամբ, որպէս վահան ազգային 

ինքնապաշտպանութեան, յառաջդիմութեան ազդակ...: Գիրքը եղած է հատու զէնք 

ազգային դիմադրութեան...: 

Պիտի շարունակե՞նք տէր կանգնիլ հայ գիրքին, հարստացնել անոր 

շտեմարանները՝ տպագիր թէ թուանշանային...: Պիտի շարունակե՞նք 

ինքնակրթութեան, ինքնազարգացումի մեր դարաւոր ազգային աւանդոյթը, 

օգտուելով մանաւանդ արհեստագիտութեան ընձեռած հնարաւորութիւններէն: Թէ՞՝ 

պիտի ապրինք միայն թեթեւ զուարճանքներու, դրամական շահոյթի հետամտող 

բարքերով ու կենսակերպով, եւ մեր հետաքրքրութիւններու առանցքը դարձնենք 

Նիւթը առ հասարակ: 

Հայ Գրատպութեան 500-ամեակին ընդառաջ, ամէնէն կարեւոր հարցումը զոր պէտք 

է հարցնենք, կը խորհիմ, ամենայն անկեղծութեամբ եւ առանց բառերու 

սեթեւեթանքին, հետեւեալն է.- Ունի՞նք այսօր Մաշտոցեան օրերէն մեզի 

փոխանցուած ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ հայ Գիրին, հայ Բառ ու Բանին նկատմամբ...:  

Գրպանային մտածողութեան, շահադիտական մտայնութեան ու մակերեսային 

վայելքներուն անձնատուր՝ չե՞նք հեռանար արդեօք, քայլ առ քայլ, մեր բուն 

էութենէն, որ դրոշմուած է Մաշտոցեան կնիքով... չե՞նք դառնար տակաւ նիւթով ու 

նիւթական արժէքներով, պղպջակային զուարճանքներով ապրող ու սնանող 

հասարակութիւն...:  

Մեր մեծագոյն բանաստեղծներէն Աւետիք Իսահակեան դեռ անցեալ դարուն կը 

զգուշացնէր. «Ես ձեզ ասում եմ՝ կը գայ ոգու սով, Ու դուք կը քաղցէք ճոխ սեղանի 
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մօտ, Կ'ելնէք մուրալու յափրած որկորով, Հրեղէ՛ն խօսքի, վեհ խօսքի կարօտ»: 
Բայց մեր ժողովուրդը դարեր շարունակ ամէնէն շատը գուցէ կեանքի վերածած է 

աւետարանական անհերքելի ճշմարտութիւնը՝ «Ոչ միայն հացիւ կեցցէ մարդ»: 

Երե՞ս պիտի դարձնենք յաւերժախօս այս ճշմարտութեան, մեր օրերուն..., եւ 

դառնանք լոկ սպառողակա՞ն հասարակութիւն...: Եւ արդեօ՞ք հայ գիր ու գիրքէն մեր 

նահանջը չի պայմանաւորեր մեր պարտութիւնները այլ ճակատներու վրայ եւս...: 

Կարեւոր ու ճակատագրական հարցադրումներ՝ ասոնք, որոնք հայ Գրատպութեան 

500-ամեակի նախօրէին, գուցէ զգաստացնեն մեզ ազգովին՝ ի Հայաստան եւ ի 

Սփիւռս: 

Երան Գույումճեան  

 

 

 

Հարցազրոյց 

Հարցազրոյց Վահէ Սարգսեանի հետ. «Ջաւախքը ՀՀ-ի` դէպի ծով ելքի 

ամենակարճ ճանապարհն է» 

 

bnaban.am-ի թղթակիցը հարցազրոյց վարած է «Միտք» վերլուծական կեդրոնի 

փորձագէտ Վահէ Սարգսեանի հետ: Քննարկուեր են Ջաւախքի հիմնահարցը, 

Ջաւախքահայութեան ներկայի վիճակը և շարք մը այլ հրատապ հարցեր: Կը 

ներկայացնենք հարցազրոյցը ամբողջությամբ, նկատի ունենալով այնտեղ 

արծարծուող ազգային կարեւոր խնդիրները.- 
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- Ջաւախքի հարցը գնալով նմանւում է ծեծուող ջրի պատմութեանը, անընդհատ 
խօսւում է, խօսւում, սակայն սայլը տեղից չի շարժւում, ինչպէ՞ս կը բացատրէք այս 
հանգամանքը:  

- Ջաւախքի հիմնահարցը նախևառաջ պահանջում է հայեցակարգային 

մօտեցումներ: Երբ չկայ այդ տեսլականը, բնականաբար, Ջաւախքի հիմնահարցը 

դարձել է մի սայլակ, որը իւրաքանչիւրը ձգտում է քաշել դէպի իր կողմը: 

Արդիւնքում` ունենք այն, ինչ ունենք:  

- Վերջերս Կաթողիկոսը պաշտօնական այցով գտնւում էր Վրաստանում և 
Ջաւախքում: Ինչ- որ դրական տեղաշարժ եղա՞ւ վրացականացուող հայկական 
եկեղեցիների շուրջ, աչքը սարքելու տեղը ունքն էլ հանեցի՞ն մեր հոգևոր հայրերը:  

- Վեհափառի այցը ոչինչ էր տալու մեզ, քանի որ այցի նախապատրաստական 

մասում առկայ էին մի շարք խոցելի կողմեր: Ամենացայտունը, դա այն իրողութիւնն 

էր, որ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին իրեն իրաւատէր չի համարում 

միջնադարեան հայ քաղքեդոնիկ արժեհամակարգին: Իսկ ՀՀ մշակոյթի 

նախարարութիւնը, որը կեանքի է կոչուած պաշտպանելու և զարգացնելու հայ 

ժողովրդի մշակութային արժէքները, ընդհանրապէս գաղափար չունի այս 

ժառանգութեան մասին: Խօսքը վերաբերում է Տայքում, Ջաւախքում և Լոռիում 

գտնուող տասնեակ հայ քաղկեդոնիկ տաճարներին, երբ Ջաւախքում տարիներ 

շարունակ անխնայ բռնազաւթուեցին և վրացականացուեցին այդ արժէքները: Մեր 

եկեղեցին ու մշակոյթի նախարարութիւնը լռեցին այդ կապակցութեամբ, իսկ ահա 

վրացական կողմը, փայլուն օգտուելով այդ «մեծ լռութիւնից», պահանջատիրութիւնը 

շարունակեց` ձգտելով «օրինաչափօրէն» իւրացնել Լոռուայ հայ քաղկեդոնիկ 

տաճարները: Մեր անյաջողութիւնները բխեցին այս հանգամանքից նաև:  

- Վրաստանում ստեղծուած ներքաղաքական խնդիրները որքանո՞վ են վտանգաւոր 
Հայ համայնքի համար, և ի՞նչ դերակատարութիւն, մասնակցութիւն ունեն Հայերը 
դրանում:  

- Վրաստանում և Ջաւախքում հայերն զբաղուած են սեփական հոգսերով ու 

խնդիրներով, պահպանում են չէզոքութիւն, և Վրաստանի ներքաղաքական 

գզուըռտոցներն ընդհանրապէս չեն ազդում վերջիններիս վրայ: Այս իրողութիւնը 

բխում է այն հանգամանքից, որ վրացական և իշխանամէտ, և ընդդիմադիր ուժերը 

բացարձակապէս նոյնն են իրենց գաղափարախօսութիւններով, մանաւանդ, երբ 

խօսքը վերաբերում է այլազգիներին: Վերջիններս տարբեր զգեստներով նոյն 

սատանան են: 

- Վրաստանի իշխանութիւնը ակտիւ ձևով վարում է այնպիսի քաղաքականութիւն, 
որի արդիւնքում Ջաւախքահայութիւնը մեծ տեմպերով գաղթում է իր բնօրրանից, 
ինչպէ՞ս կարելի է դրա դէմը առնել, և ի՞նչ հետևանքների կարող է յանգեցնել այդ 
արտագաղթը:  
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- Ներկայումս Վրաստանը վարում է երկակի քաղաքականութիւն: Առաջնայինը` դա 

ջաւախահայութեան զոմբիացման քաղաքականութիւնն է, որը իրականացւում է 

մտաւորականութեան, մշակութային գործիչների մեկուսացմամբ և վտարմամբ, 

գիրք-գրականութեան արգելմամբ, տեղեկատուական վակուումի ստեղծմամբ և 

այլն: Երկրորդը` դա արհեստական և բնական պայմանների ստեղծումն է, որոնց 

շնորհիւ Ջաւախքն արագօրէն հայազրկւում է: Երկու դէպքում էլ ականատեսն ենք 

Ջաւախքի ոչնչացման: Այս քաղաքականութիւնը նպատակ ունի նախ իւրացնելու 

1921 թ. կոմունիստների կողմից Վրաստանին նուիրաբերուած Ջաւախքի տարածքը, 

միւս կողմից` ջաւախահայութեանը ենթարկել ուծացման, ինչը վրաց էթնիկ 

հանրոյթի աճման հիմնական խթանն է: Ջաւախքի կործանումը դա 

առաջնահերթօրէն խփում է ՀՀ անվտանգութեան հիմքերին, քանի որ Վրաստանն 

ստանում է ձեռքերի ազատութիւն: Ջաւախքի պահպանման և զարգացման համար 

քայլերը պէտք է ձեռք առնի ՀՀ-ն` իր ողջ ինստիտուցիոնալ համակարգով:  

- Ջաւախքը ռազմաքաղաքական տեսանկիւնից տարածաշրջանում ունի 
բարենպաստ դիրք, և դա լաւ գիտակցում են վրացիները, ինչպէս նաև նրա 
զինակիցները և կամաց կամաց սկսում են դա օգտագօրծել: Կարո՞ղ է պատահել 
այնպէս, որ մի օր դա մեր գլխին հերթական պատուհասը դառնայ: 

- Ջաւախքն այսօր փայլուն կերպով օգտագործւում է մեր դէմ, այնինչ այն հզօր և 

անփոխարինելի լծակ է` զսպելու համար Վրաստանի ծայրայեղ, շատ դէպքերում 

հիտլերեան քաղաքականութիւնը ՀՀ-ի կամ հայութեան նկատմամբ: Ջաւախքն 

անտերութեան մատնելու պարագայում այն պատուհաս է դառնալու և մեր, և 

Վրաստանի գլխին, քանի որ այստեղ օրաւուր աւելանում է թուրքական գործօնը, 

որն օղակում է ՀՀ-ն, իսկ Վրաստանն այստեղ զոհ դառնում մեծ թուրանական 

ծրագրին:  

- Այսօր շատ է խոսւում և շօշափւում Համշենահայերի թեման, որը տարիներով 
մոռացութեան էր տրուած, սակայն մոռանում ենք, որ Համշենի հետ ցամաքային 
կապող ուղի կարող է դառնալ Ջաւախքը, ինչը ևս շատ բացառիկ է և կարևոր: Այս 
տեսնակիւնից ինչպէ՞ս կը մեկնաբանէք Ջաւախքի դերը Հայոց հողերի վերատիրման 
գործում:  

- Ջաւախքն, իրօք, ՀՀ-ի` դէպի ծով ելքի ամենակարճ ճանապարհն է: Արդէն քսան 

տարի է, ինչ մենք եօթ հարիւր քմ ճանապարհ ենք անցնում` էքսկուրսիա 

կատարելով ողջ Վրաստանով, մինչ մեր ապրանքները կը հասնեն ծովից ՀՀ: 

Ներկայումս Վրաստանը, 2008 թ. ծայրայեղ իրավիճակից դրդուած, ստիպուած 

այլընտրանքային ճանապարհ կառուցեց Ջաւախքի վրայով` կապելով Թիֆիլսը 

Պաթումի հետ: Մենք օգտուելու փորձեր ենք անում դրանից: Բայց եթէ այս 

ընթացքում վերանայ Ջաւախքի հայկական գործօնը, մեր ձեռբերումներն այս 

ամէնից խիստ կը նուազեն, քանի որ Վրաստանի այն արհեստական տարանցման 

խոչընդոտները, որոնք իրականացուել են մինչ օրս, կը շարունակուեն աւելի 

կատաղի կերպով: Ջաւախքի միջոցով ծով դուրս գալն անհամեմատ կը հզօրացնի 

ինչպէս Ջաւախքը, այնպէս էլ` ՀՀ-ն և հայկական գործօնը տարածաշրջանում: Իսկ 
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այսպիսի իրողութեան պայմաններում հնարաւոր է դառնում կոնկրետ զբաղուել և 

համշենահայերի, և այլ տարբեր համազգային խնդիրներով: Ներկայ պայմաններում, 

երբ ՀՀ-ում հայապահպանութիւնն արդէն դառնում է դժուարին գործ, երբ 

աղանդաւորականները, օտար ու ազգակործան արժէքները, զոմբիացնող ու 

կործանարար հաղորդումներն ամէն օր թակում են մեր դռները, երբ մենք չենք 

գիտակցում մեր ողջ ազգային պոտենցիալի մասին, երբ դեռ պառակտուած ենք ու 

առաջնորդւում ենք հատուածական, նեղ շահերով, դժուար է խօսել համշենահայերի 

կամ Արևմտահայաստանի հիմնահարցերի մօտալուտ լուծման մասին:  

Գերմանահայ Կեանք (յատուկ թղթակցութիւն) 
«Սիլվա Կապուտիկեանի Հետքերով» 

 
Արդէն հինգ տարի է` Սիլվա Կապուտիկեանը մեզ հետ չէ, բայց հայրենիքում թէ 

սփիւռքում հայութիւնը շարունակում է համախմբուել նրա գործի շուրջ, 

կազմակերպել իմաստալից, գեղեցիկ հանդիպումներ: Օրերս Քեոլնի <<Սիլվա 

Կապուտիկեան>> գերմանահայ կանանց միութիւնը հիւրընկալել էր 

բանաստեղծուհու անունը կրող գրական հիմնադրամի տնօրէն, բանասիրական 

գիտութիւնների թեկնածու Արմէնուհի Դեմիրճեանին, ով հանդէս եկաւ 

<<Կապուտիկեանը, սփիւռքը և արցախեան շարժումը>> թեմայով 

բանախօսութեամբ, ցուցադրեց հետաքրքիր տեսանիւթեր:  

Յուզիչ երեկոյից յետոյ դր. Համազ Ղազարեանը զրուցեց նրա հետ: 

 

-Տիկին Դեմիրճեան, խնդրեմ մի քանի խօսքով ներկայացրէք` որն է սոյն այցի 
նպատակը:  

 

-Ես Գերմանիա եմ ժամանել մի ծրագրով, որ կարելի է անուանել <<Կապուտիկեանի 

հետքերով>>: Նախագիծս թէև հիմնականում հայկական շրջանակների հետ էր 

նախատեսւում, հովանավորուեց Հայաստանի հետ գիտակրթական ծրագրեր 

իրականացնող գերմանական DAAD կազմակերպութեան կողմից, իսկ 
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համագործակցութիւնը կազմակերպեց Քեոլնի համալսարանի պրոֆեսոր Իրմելա 

Շնայտերը: Այցիս բուն նպատակը հայրենիք-սփիւռք կապերը ըստ Կապուտիկեանի 

վերարծարծելը ու նաև Սիլվա Կապուտիկեանի տուն-թանգարանը արժանւոյնս 

ներկայացնելն է, թանգարանի զարգացման համար հեռանկարներ որոնելը: 

 

-Կարելի՞ Է ենթադրել, որ Ձեր աշխատանքի հիմքում Դուք դնում էք Սիլվա 
Կապուտիկեանի ուղեգրութիւնները: 

 

-Այո, ճիշդ էք գուշակում: Ընդհանրապէս, հայրենիք-սփիւռք կապը և սփիւռքի 

վերազարթօնքը դժուար է պատկերացնել առանց Կապուտիկեանի 

ուղեգրութիւնների: Նա քաղաքական բացառիկ հոտառութիւն ունեցող մեր այն 

գրող-գործիչներից էր, որ կռահեց ապագան ճիշդ շարունակելու, հայոց 

մասնատուած հատուածները միմեանց կապելու անհրաժեշտութիւնը և կամաւոր 

դարձաւ դէպի սփիւռքի գաղութներ թևածող այն ծիծեռնակը, որ շիւղ առ շիւղ 

հաւաքեց, Հայաստան բերեց սփիւռքահայ կեանքի պատմութիւնը, կամուրջ կապեց 

հայութեան երկու հատուածների միջև: Ժամանակն է գնահատել բանաստեղծուհու 

մեծ վաստակը և շարունակել նրա սկսած գործը, որովհետև սփիւռքը անընդհատ 

փոփոխուող ու շարժուն մարմին է, իսկ թանգարանը հայոց սրբատեղիների 

շարքում մի նորաբաց օղակ է, որ կարող է դառնալ հայոց մեծ երազանքն 

իրականացնող` հայութեանը համախմբող պտուտակներից մէկը: 

 
-Բազմաթիւմարդիկ պիտի ուզենային իմանալ, թէինչպիսի՞ն է տուն-թանգարանը:  

 

-2008 թ. բացուած այս թանգարանը հիմնադրուեց հենց այն տանը, որտեղ կեանքի 
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վերջին երեսուն տարիներն ապրեց ու արարեց բանաստեղծուհին: Ժամանակին 

պատշգամբ դուրս գալիս նա սիրում էր կատակով ասել. <<Տեսնո՞ւմ էք ինչ 

հոգատարութեամբ եմ շրջապատուած. դիմացից Ազգային ժոողովն է, 

ձախից`Գիտութիւնների ակադեմիան, իսկ աջից`Նախագահի նստավայրը>>: 

Այսպիսի միջավայրում` երևանեան նոր ժամանակների հևքն իր մէջ կրող այս 

օազիսում, մարդ ակամայից սուրբ երկիւղածութեամբ է համակւում, որովհետև 

հայութեամբ ապրել-շնչելու մի անիմանալի դող, վարակիչ մի հոսանք է անցնում 

իւրաքանչիւրի մարմնով: Արդեօք դա նկարներից ճառագող նրա մայրական աչքերի 

հոգատար արտայայտութիւնի՞ց է, պատերին թողած նրա ձեռքերի հետքերի՞ց, 

տանը թևածող նրա հոգո՞ւց… Անշուշտ, բոլորը միասին, որովհետև սա պարզապէս 

կոչւում է Կապուտիկեանի յարկ: Թանգարանի տնօրէն Ռաֆլետա Հաջեանը` 

բանաստեղծուհու զարմուհին, առանց յուզմունքի չի կարողանում յիշել, թէ 

երկրային կեանքին հրաժեշտ տալուց առաջ ի~նչ հոգատարութեամբ էր նա 

դասաւորում սփիւռքի տարբեր գաղութներից, Ղարաբաղից, ընդհանրապէս 

աշխարհի տարբեր անկիւններից ստացած յուշանուէրները, մտորում գալիքի 

մասին, որն ինքը, աւաղ, այլևս չէր տեսնելու: Այսօր առանց վարանելու կարող ենք 

ասել, որ տուն-թանգարանը կատարում է այն նոյն աշխատանքը, որ կեանքի օրոք 

անհատնում սիրով իրագործում էր բանաստեղծուհին:  

 
-Ո՞րն է հիմնադրամի դերը: Պետք է ենթադրել, որ դուք խիստ համագործակցուած էք 
աշխատում: 

 

-Միանգամայն ճիշդ է: Մենք գործում ենք միևնոյն յարկի տակ, և նպատակները մեծ 

մասամբ նոյնն են: Թանգարանային ցուցադրութիւնը կազմակերպելուց զատ խնդիր 

ենք դրել վերահրատարակել բանաստեղծուհու գրական ժառանգութիւնը, տպագրել 

յուշեր և գիտական ժողովածուներ: Արդէն իսկ հրատարակել ենք յուշերի առաջին 

գիրքը, գիտական մէկ ժողովածու և մի քառահատորեակ, որում ամփոփել ենք 

Կապուտիկեանի լաւագոյն բանաստեղծութիւնները: Թողարկել ենք նաև նրա 

խօսքերով գրուած լաւագոյն երգերի երկու ձայնասկաւառակ: Այժմ նպատակ ունենք 

գեղեցիկ նկրազարդումներով հրատարակել մանկական բանաստեղծութիւնները, 

ապա նաև` տարբեր լեզուներով մի առանձին ընտրանի, որը խիստ ցանկալի 
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է`բանաստեղծուհու վաստակը միջազգային հանրութեանը պարզելու տեսակէտից: 

Օրուայ թելադրանքով`մենք պիտի շտապենք հայոց բարձր բանաստեղծութիւնը 

ներկայացնել համայն մոլորակի բնակչութեանը, որի իրականացման մէջ, կարծում 

ենք, մեծ պիտի լինի նաև սփիւռքի աջակցութիւնը: 

 

-Ի՞նչ կ'ասէք գերմանահայ համայնքից ստացած Ձեր տպաւորութիւնների մասին: 

 

-Ուղևորութեանս ընթացքում ես հասցրի ծանօթանալ Քեոլնի, Մայնի Ֆրանկֆուրտի 

և Պերլինի հայութեանը, եղայ նաև Վիեննայի Մխիթարեան միաբանութիւնում: 

Ուրախացնողն այն է, որ վերջին հարիւր տարուայ գիտական և մշակութային 

ձեռքբերումները դարձեալ ընթացքի մէջ են, և կան ուժեր, որոնք կայուն զարգացում 

են ուզում ապահովել վաղուայ համար: Կարևորագոյններից են Գերմանահայոց 

կեդրոնական խորհուրդը /Ազատ Օրդուխանեանի ղեկավարությամբ/, Բոխումի 

Ռուր համալսարանում գործող սփիւռքի և ցեղասպանագիտութեան ինստիտուտը 

/Միհրան Տապաղի տնօրինութեամբ /, Հալէի համալսարանում բացուած 

<<Մեսրոպ>> հայագիտական կենտրոնը /Արմէնուհի Դրոստ-Աբգարեանի 

գլխաւորութեամբ/, Գերմանիայի հայ գործարարների միութիւնը /Մուրատ Աքեուզի 

տնօրինութեամբ/, Բոցտամում գործող Լեփսիուսի գիտահետազօտական տուն-

թանգարանը, Հայ ակադեմիականների միութիւնը, որն, ի դէպ, մեծ առաքելութիւն է 

ստանձնել Հայաստանում հիմնելու օտարալեզու գրքերի գրադարան, որում 

ցանկալի կը լինէր տեսնել նաև Կապուտիկեանին վերաբերող բոլոր նիւթերը:  

Առօրեայ դժուարութիւններից, թերևս, ամենաբարդը Թուրքիայից եկած թրքախօս 

սերնդի լեզուական խնդիրն է, որի յաղթահարման հոգսը ստանձնել է ինչպէս 

եկեղեցին`արքեպիսկոպոս Գարեգին Պեկչեանի գլխաւորութեամբ, այնպէս էլ այլ 

միութիւններ: Մշակութային լուրջ աշխատանք է տանում նաև <<Սիլվա 

Կապուտիկեան>> գերմանահայ կանանց միութիւնը /Այլին Խաչատրեանի 

ատենապետութեամբ/, որտեղ հիմնականում ընդգրկուած են պարսկահայ ու 

հայաստանեան ուժեր և ամէն ինչ անում են, որ ասմունքի, երգ-երաժշտութեան, 

թատերական ներկայացումների միջոցով գործուն պահեն հայկական միջավայրը:  

 

-Ի՞նչ կ'ուզենայիք մաղթել մնացողներին: 

 

-ՄԷկ բառով`լաւատեսութիւն, իսկ աւելի ընդարձակ` անխոնջ աշխատելու, շատ 

աւելի մեծ ծրագրեր իրականացնելու ուժ ու եռանդ: Սա, ի հարկէ, միակողմանի 

հնարաւոր չէ: Մենք մեր երազանքներին կը հասնենք հայրենիք-համայնք կապերի 

բոլոր լծակներն աշխատացնելով, մեզ ձեռք մեկնող երկրների ու 

կազմակերպութիւնների հետ առաւել արդիւնաւէտ համագործակցելով: Դրա 

լուծման բանալիները տուել է նաև հայոց սփիւռքի հետ հասակ առած, նրա 

խնդիրները լաւ իմացող Կապուտիկեանը`ամենայն հայոց բանաստեղծուհին: Նրա 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (5) - Օգոստոս 2011 

 

25/66 

գործերը միշտ էլ կը խանդավառեն մեզ և կը ստիպեն ապրել բաց աչքով, գնալ դէպի 

յաղթանակներ: 

Հարցազրոյզը վարեց 

Գերմանահայոց կեդրոնական խորհրդի փոխնախագահ 

ՀԱՄԱԶ ՂԱԶԱՐԵԱՆԸ  

Յօդուածներ 

Միայն 2009-ին ՌԴ քաղաքացիութիւն ստացեր են շուրջ 55 հազար հայ  

 

Ըստ Տնտեսական համագործակցութեան եւ զարգացման կազմակերպութեան 

հրապարակած զեկոյցին, միայն 2009-ին ՌԴ քաղաքացիութիւն ստացեր են աւելի 

քան 54 800 հայ` զբաղեցնելով երկրորդ տեղը ՌԴ-էն ներս քաղաքացիութիւն 

ստացող տասնեակ ազգութիւններու շարքին մէջ, կը հաղորդէ «Ազատութիւն» 

ռատիոկայանը: 

Հետազօտութեան համաձայն, 2005-էն սկսեալ, Ռուսաստանի քաղաքացիութիւն 

ստացող հայերու թիւը սկսեր է կտրուկ աւելնալ: Եթէ 2001-ին, ռուսաստանեան 

անձնագիր ստացեր են 19-էն 267 հայ, ապա 2005-ին այդ թիւը կրկնապատկուեր է, 

եւս 4 տարի անց՝ եռապատկուերֈ 

Ընդհանուր առմամբ, համադրելով 2001-էն մինչեւ 2009-ը ընդգրկող տուեալները, 

կարելի է փաստել, որ 9 տարուայ ընթացքին, 272 հազարէն աւելի հայ ստացեր է 

Ռուսաստանի քաղաքացիութիւնֈ  

Զեկոյցը տուեալներ կը ներկայացնէ նաեւ մինչ այդ Ռուսաստանի մէջ առկայ 

ազգութեամբ հայ բնակչութեան մասին: Ըստ ատոր` 2002 թուականի դրութեամբ, 

Դաշնութեան մէջ ապրեր են 481 հազար հայ, սակայն անոնցմէ ընդամէնը մէկ 

երրորդը՝ 136 հազարն են պահպաներ Հայաստանի քաղաքացիութիւնըֈ  
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Հրապարակուած զեկոյցի համաձայն, Ռուսաստան արտագաղթող տասը 

ազգութիւններու ընդհանուր հաշուեկշիռին մէջ՝ հայերը տոկոսային 

յարաբերութեամբ չորրորդ տեղը կը զբաղեցնենֈ  

ՌԴ-էն զատ, ըստ կազմակերպութեան տուեալներուն, արտագաղթող հայերու 

նախընտրած ուղղութիւններն են նաեւ Ֆրանսան, Լեհաստանը, Աւստրիան, 

Պելճիքան, Չեխիան, Հոլանտիան եւ Յունաստանըֈ  

Յունաստանի մէջ, օրինակ, Հայաստանի քաղաքացիութիւն ունեցող բնակչութեան 

թիւը 2000-2009 թուականներուն ընթացքին աւելցեր է շուրջ չորս անգամ՝ մօտ երեք 

հազարէն հասնելով 12 հազարիֈ  

Զեկոյցին համաձայն, հայերն ընդգրկուած են նաեւ այլ պետութիւններու մէջ ամէնէն 

շատ ապաստան խնդրող աշխարհի 25 ազգութիւններու շարքին մէջֈ Եթէ 2005-ին, 

հայերն այս ցուցակին մէջ 18-րդն էին, ապա 2009-ին արդէն դարձեր են 16-րդը, քանի 

որ ապաստան հայցող հայերու թիւը 4 տարուայ ընթացքին աւելցեր է շուրջ 22 

տոկոսովֈ Անոնց գրեթէ կէսի նախընտրած երկիրը եղեր է Ֆրանսան, ուր ապաստան 

հայցող հայերու թիւը 2003 թուականէն սկսեր է կտրուկ աւելնալ: Այսպէս, եթէ 2000 

թուականին ցուցանիշը եղեր է 405, ապա 2003-ին այն եռապատկուեր է, իսկ 2008-ին՝ 

արդէն հնգապատկուերֈ 

Պատերազմի դրոշմը. Ղարաբաղեան պատերազմի մասնակիցների 

խօսքով` իրենց վաստակն ըստ արժանւոյն չի գնահատւում  

 

Ֆոտոլուր 

Ղարաբաղեան պատերազմին մասնակցած բազմաթիւ ազատամարտիկներ և նրանց 

ընտանիքի անդամներ համարում են, որ պետութիւնն ըստ արժանւոյն չի 

գնահատում իրենց վաստակը: Նրանց շատերի խօսքով՝ իրենք չեն ստանում 

պետական այն հոգածութիւնը, որին արժանի են:  

 

 

«Անահիտ» ջոկատի հրամանատար Անահիտ Մարտիրոսեանը, որն իր երկու 
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տղաներին թողնելով` մեկնել է ռազմաճակատ, չի կարողանում թաքցնել իր 

զայրոյթը:  

 

«Ինչո՞ւ այսօր հայ ազատամարտիկ կինը, ով պատերազմի ժամանակ կորցրել է իր 

երկու ոտքերը, չի կարողանում անվճար բուժօգնութիւն ստանալ: Ինչո՞ւ աղքատ 

վիճակում ապրող ազատամարտիկի լոյսն այսօր անջատում են ու ասում են, որ «դու 

ոչ մի առաւելութիւն չունես միւսների նկատմամբ»: Չէ՞ որ նրանց շնորհիւ է այսօր 

Արցախը կանգուն ու յաղթանակած: Ես զինուոր եմ, հայ զինուոր և յաղթած զինուոր: 

Բայց ես չեմ ուզում առաւօտեան արթնանալ և մտածել, թէ ոնց եմ ոտքի 

կանգնեցնելու իմ տղաներին: Այս պետութիւնը պէտք է ազատամարտիկներին օգնի, 

աջակցի և արտօնութիւններ ու առաւելութիւններ տայ»,- ասում է Անահիտը:  

 

Ընդդիմադիր «Ժառանգութիւն» կուսակցութեան պատգամաւոր Լարիսա 

Ալավերդեանը, ով բազմիցս բարձրաձայնել է այս խնդրի մասին, «ԱրմենիաՆաուի» 

հետ զրոյցում ասում է, որ 20 տարի է անցել, բայց ազատամարտիկների, գերի 

ընկածների, հաշմանդամ ազատամարտիկների, զոհուածների, անյայտ կորածների 

և նրանց ընտանիքների խնդիրները դեռ լուծման կարիք ունեն:  

 

«Ամենակարևորն աշխատանքի խնդիրն է, առաջնահերթ դա պէտք է լուծել: Ու 

բոլորը, չգիտես ինչու, դիմում են պաշտպանութեան նախարարութիւն, բայց դա 

կառավարութեան խնդիրն է: Երբ այդ մարդիկ աշխատանքի են դիմում ու տեսնում, 

որ աշխատանքի են վերցնում մէկին, որ պատերազմի տարիներին թաքնուել է, էլ 

ինչ հոգեբանական վիճակի մասին կարելի է խօսել»,- ասում է պատգամաւորը՝ 

յաւելելով, որ իրականում իւրաքանչիւր չծառայած մարդ պէտք է տեսնէր, թէ ինչ 

յարգանքի է արժանանում ազատամարտիկը:  

 

 

«Մենք պէտք է հասկանանք, որ խօսքը քաղաքականապէս ակտիւ և հայրենասէր 

մարդկանց ընտանիքների մասին է»,- ասում է Ալավերդեանը, որի կարծիքով` 

պատերազմի մասնակիցներին կամ նրանց ընտանիքներին պէտք է տալ կոմունալ 

վարձերի արտօնութիւններ, իսկ խորհրդային տարիներին բանկերին պահ տուած 

աւանդների վերադարձման դէպքում (դրանք սառեցուեցին անկախութիւնից յետոյ, 

երբ շրջանառութեան մէջ մտաւ ազգային արժոյթը) պէտք է առաջնահերթութիւնը 

տալ նաև նրանց: 

 

Ալավերդեանն ասում է, որ իրականում ազատամարտիկների թիւն այնքան էլ մեծ 

չէ, որպէսզի կառավարութիւնը չկարողանայ նրանց այդ արտօնութիւնները շնորհել: 

 

Ընդհանուր առմամբ այսօր Հայաստանում գրանցուած է 1990-1994 թթ. 

Ղարաբաղում Ատրպէյճանի դէմ մարտական գործողութիւնների մասնակցած մօտ 

15.000 ազատամարտիկ:  
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Լեկենտար «Արաբօ» ջոկատի անդամ Համլետ Գալստեանի (որը 1992-ին 

շրջափակման մէջ ընկած 78 այլ ազատամարտիկների հետ անյայտ կորել էր 

Ղարաբաղի Հասան Ղաեա գիւղի մօտակայքում) կինը՝ Անահիտ Գալստեանը, 

ասում է, թէ այն բանից յետոյ, երբ ամուսինը չվերադարձաւ պատերազմից, շատ 

ծանր օրեր է տեսել: Մաթեմատիկայի ուսուցչուհին ստիպուած է եղել թողնել 

դպրոցի իր աշխատանքն ու առևտրով զբաղուել: 

 

«Առևտրից շատ հեռու էի, բայց տարիների ընթացքում առևտրական դարձայ», - 

«ԱրմենիաՆաուին» է պատմում կինը, որ դեռ մի քանի տարի առաջ մտածում էր, որ 

միգուցէ ամուսինը ողջ լինի, մինչև 2008-ին YouTube-ում տեսաւ «Արաբոյի» 

սպանուած անդամների կադրերը և նրանց մէջ ճանաչեց ամուսնուն: Այդ օրը 

Անահիտի և նրա երեք դուստրերի վիշտը նորոգուեց:  

 

Տիկին Անահիտը այսօր էլ յիշում է իր ցուրտ խանութը, որտեղ մթերք էր վաճառում 

երեխաներին ոտքի կանգնեցնելու համար: Անահիտը, որը կարողացել է 

յաղթահարել դժուարութիւնները սեփական ուժերով, ասում է, թե որոշակի 

օգնութիւն ստացել է տարբեր բարեգործական կազմակերպութիւններից:  

 

«Իսկ պետութիւնն էլ օգնել է ինչքանով կարողացել է»,- ժպտում է տիկին Անահիտն 

ու ասում, որ, օրինակ` դուստրերը բուհում սովորելու ընթացքում բարձր 

կրթաթոշակ են ստացել: 

 

Նշենք, որ այս տարուայ Մարտին միլիցիայի յատուկ նշանակութեան ջոկատների 

(ՄՀՆՋ) վետերանների միութիւնը դիմել է Ազգային ժողովին և կառավարութեանը` 

Արցախեան ազատամարտի մասնակիցներին, հաշմանդամներին և զոհուած 

ազատամարտիկների ընտանիքներին արտօնութիւններ սահմանելու մասին օրէնքի 

նախագիծը շրջանառութեան մէջ դնելու համար:  

 

«Օրինագիծը մշակելու և շրջանառութեան մէջ դնելու նպատակն է` կանոնակարգել 

Արցախեան ազատամարտի մասնակիցների, հաշմանդամների և զոհուած 

ազատամարտիկների ընտանիքների յարաբերութիւնները պետական 

իշխանութեան մարմինների հետ: Օրէնքը կը նպաստի ազատամարտիկների 

նկատմամբ բարոյահոգեբանական դրական մթնոլորտի ձևաւորմանը, կը 

բարձրացնի նրանց դերն ու նշանակութիւնը մեր երկրում»,- կարծում են 

վետերանները: 

www.armenianow.com 
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Վանի մէջ հոգեւոր զբօսաշրջութեան զարգացման համար պիտի 

վերանորոգուի հայկական Սուրբ Բարթողիմէոս եկեղեցին 

  

 

 

 

 

 

Վանի նահանագապետ Մունիր Քարաօղլուն յայտարարեր է, թէ Վանի Պաշքալէ 

շրջանին մէջ գտնուող եւ 1915-էն ետք լքուած հայկական Սուրբ Բարթողիմէոս 

եկեղեցին պիտի վերանորոգուի եւ պիտի բացուի հոգեւոր զբօսաշրջութեան համարֈ 

 
Թուրքական Turizmhaberleri կայքի փոխանցմամբ՝ Վանի նահանգապետը այցելեր է 

Պաշքալէի շրջանին մէջ գտնուող Սուրբ Բարթողիմէոսի եկեղեցին եւ տեղւոյն վրայ 

ուսումնասիրեր է զայնֈ Վանի նահանգապետը ուշադրութիւն դարձուցած է այն 

հանգամանքի վրայ, որ եկեղեցւոյ պատերու զարդաքանդակները չեն կորսնցուցած 

իրենց իւրայատկութիւնըֈ 
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Մունիր Քարաօղլուն համապատասխան մարմիններուն հրահանգեր է զբաղիլ 

եկեղեցւոյ վերանորոգման աշխատանքներովֈ Եկեղեցիի վերանորոգման 

աշխատանքներու կազմակերպման համար զեկոյց է կազմուեր, որմէ ետք սկսեր են 

վերանորոգման նախնական աշխատանքներըֈ 

Նշենք, որ այս տեղեկութիւնը հրապարակած բոլոր թուրքական լրատուամիջոցները 

չեն յիշատակած, որ Սուրբ Բարթողիմէոս եկեղեցին հայկական էֈ 

 

 

 

 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (5) - Օգոստոս 2011 

 

31/66 

Կը կարողանայ՞ եկեղեցին նուազեցնել Աճարիայի հայերուն 

սպառնացող ձուլման վտանգը 
Քրիստինէ Աղալարեան 

 

 

 

 

 

 

Կ. Գամսախուրտիա 23: Այս հասցէն ցոյց կու տայ իւրաքանչիւր պաթումցի, երբ կը 

հարցնես, թէ ու՞ր կը գտնուի հայկական եկեղեցին: 

 

Տարուան այս ժամանակահատուածին, Աճարիայի մայրաքաղաք Պաթումի 

հայկական եկեղեցւոյ ելումուտը սովորականէն շատ է: Հայաստանէն ժամանած 

զբօսաշրջիկները պարտադիր կ'այցելեն Սուրբ Փրկիչ: Այն միակ հայկական 

եկեղեցին է Աճարիայի մէջ: Վայրը ոչ միայն հոգևոր, այլ նաև պատմական 

նշանակութիւն ունի: Եկեղեցւոյ բակին մէջ ծովանկարիչ Յովհաննէս Այվազեանի 

1898 թուականին տնկած մակնոլիայի հսկայական ծառն է: 

 

Եկեղեցիին ներսը` խորանի վարագոյրէն անդին, բանուորները կ' աշխատին: 

Վերանորոգման աշխատանքներ կ' ընթանան Սուրբ Փրկիչէն ներս, բայց եկեղեցին 

փակ չէ: Ծովափնեայ հանգիստի թէժ ժամանակ է: Այցելուները շատ են, այդ 

պատճառով եկեղեցւոյ վերանորոգումը «թաքուն» կ'ըլլայ, որպէսզի եկեղեցւոյ տեսքը 

չխաթարուի, զբօսաշրջիկները կարողանան աղօթել, մոմ վառել, եկեղեցին ալ 

զուգահեռաբար բարեկարգուի: 
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Եկեղեցին մասնակի կը վերանորոգուի` խորանը, աւանդատուները և մուտքը: 

Խորանի նորոգումն արդէն աւարտին է հասցուած, մնացածը, ինչպէս Աճարիայի 

հայ համայնքի հոգևոր առաջնորդ, Պաթումի «Սուրբ Փրկիչ» եկեղեցւոյ քահանայ 

Արարատ Գումբալեանը կ'ըսէ, կամաց-կամաց իրենց ուժերով կը կատարուի: 

1887 թուականին կառուցուած եկեղեցին ԽՍՀՄ-ի փլուզումէն ետք, երբ 

վերադարձուեր է Աճարիայի հայ հայամնքին, շուրջ 6 տարի նորոգուեր է: Այժմ 

վերանորոգման կարիք ունի գաւիթը: Տէր Արարատը կ' ըսէ, որ գաւիթը դեռ չեն 

կրնար վերանորոգել, քանի որ բաւականին մեծ գումարի հետ է կապուած` 1500-

2000 տոլարի շուրջ: 

 

Տէր Արարատի խօսքով, տեղի հայ համայնքը մասամբ համարկուած է եկեղեցիին, 

մշտական հաւատացեալներ ունին, գործօն երիտասարդներ, որոնք կը մասնակցին 

եկեղեցական կեանքին հետ առնչուող իրադարձութիւններուն: Աւելին, արդէն երեք 

տարի է` եկեղեիին կից, հայ երախաներու համար կիրակնօրեայ դպրոցներ կը 

գործեն, ուր երկու դասարան կայ` առաջին և բարձր: Մօտ 70 աշակերտ կը յաճախէ 

այդ դպրոցները: Հայերէն խօսք-զրոյց, եկեղեցւոյ և հայ ժողովուրդի պատմութիւն 

երախաներն այստեղ կը սորվին: Երկուքը կը գործեն Պաթումի մէջ, երրորդը` 

Քոպուլէթի մէջ: Քոպուլէթի կիրակնօրեայ դպրոցը այս տարուայ Ապրիլ ամսոյն 

բացուած է: Արդէն շուրջ 25 աշակերտ կը յաճախէ այնտեղ: «Քոպուլէթում հայկական 

ոչ մի կառոյց չկար, բնականաբար, կիրակնօրեայ դպրոցը այդ կառոյցներից մէկն 

էր»,- կ'ըսէ Տէր Արարատը: 

 

 

Բացի կիրակնօրեայ դպրոցներէն, Պաթումի միակ հայկական կրթական կառոյցը կը 

գործէ վրացական միջնակարգ դպրոցին կից: Այս տարի հաստատութիւնը 9 

շրջանաւարտ է տուեր: Սակայն համայնքին և ուսուցիչներուն համար, ամէն տարի 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (5) - Օգոստոս 2011 

 

33/66 

խնդիր կը դառնայ առաջին դասարանի հաւաքագրումը: Մինչդեռ Պաթումի 3 

ռուսական դպրոցներուն մէջ, ուսուցչական անձնակազմի և աշակերտներու շուրջ 

80 տոկոսը հայէ է: 

 

Կիրակնօրեայ դպրոցները այբբենարաններու և մեթոտական այլ ձեռնարկներու 

կարիք ունին: Տէր Արարատ քահանայ Գումբալեանը Պաթումի և Քոպուլէթի 

կիրակնօրեայ դպրոցներուն հայագիտական գրականութեան և տեխնիկական 

միջոցներ տրամադրելու խնդրանքով դիմեր է ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան: 

Եկեղեցւոյ` մոմավաճառի կողքի պատին փակցուած է ՀՀ սփիւռքի փոխնախարար 

Ստեփան Պետրոսեանի նամակը` ուղղուած Աճարիայի հայերու միութեան 

նախագահ Գրիգորի Վարդանեանին: Փոխնախարարը նամակին մէջ կը յայտնէ, որ 

Աճարիայի հայկական կիրակնօրեայ դպրոցներուն անհրաժեշտ գրականութեան 

յայտերն արդէն ներկայացուեր են ՀՀ կրթութեան և գիտութեան նախարարութեան: 

Նշուած գիրքերը, ի թիւս Վրաստանի միւս հայ համայնքներու համար 

նախատեսուած գրականութեան, ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմէ կեդրոնացուած կարգով 

կ'առաքուին Վրաստան, որմէ ետք կիրակնօրեայ դպրոցները կ'ստանան իրենց 

չափաբաժինը: Փոխնախարար Պետրոսեանը նաև տեղեկացուցեր է, որ իրենք 

հնարաւորութիւններ կը փնտռեն Պաթումի և Քոպուլէթի կիրակնօրեայ 

դպրոցներուն յատկացնելու մէկական համակարգիչ և տպիչ:  

Տէր Արարատը Պաթումի մէջ արդէն 2.5 տարի է կը ծառայէ: Ան կ'ըսէ, որ Աճարիայի 

հայ համայնքին կը սպառնան ձուլման և անտարբերութեան վտանգները. 

վտանգներ, որոնք նոյնն են և Վրաստանի ողջ հայ համայնքի, և սփիւռքի հայութեան 

համար: «Եկեղեցին փորձում է ամէն ինչ անել, որ այդ վտանգները նուազեցուեն»,- 

կ'աւելցնէ հոգևոր առաջնորդը: 

 

Գրական-Մշակութային 

«Պատառիկներ Մեծերէն» 
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Մեծերու վարքը ներշնչող օրինակ կրնայ ծառայել ժողովուրդի մը զաւակներուն, 

կամ՝ կազմակերպութեան մը, թէ կուսակցութեան մը նոր սերունդին համար: Այս է 

բուն միտք բանին՝ «Պատառիկներ Մեծերէն» գիրքին, հրատարակուած Պէյրութի 

մէջ, 2010-ին, որուն հեղինակն է խմբագիր, հրապարակագիր, լրագրող, ուսուցիչ-

դասախօս եւ ազգային-հասարակական գործիչ Պարոյր Աղպաշեան: 

Գիրքի յառաջաբանին մէջ, Պարոյր Աղպաշեան իմաստալից կերպով կը գրէ. «Երկար 

ժամանակէ ի վեր, ինծի համար աճող մղձաւանջ դարձած էր այն տխուր 

իրավիճակը, որուն մէջ կը գալարուէր, անցեալի իր հոյակապ իրագործումներով, 

շինիչ ներդրումներով ու հանրանպաստ դերակատարութիւններով Ռամկավար 

Ազատական Կուսակցութիւնը»: Ահա թէ ինչու ան կը նպատակադրէ 

«վերակենդանացնել» ու վերարժեւորել ՌԱԿ-ի այն մեծերը, որոնց կեանքն ու վարքը, 

կը խորհի ան, կրնան ուսանելի ըլլալ՝ այսօր պաշտօնի վրայ գտնուող 

պատասխանատուներուն, այլեւ մանաւանդ զգաստացնել զանոնք՝ հարազատ 

մնալու երախտաւորներու ոգիին եւ ուղիին...: Երախտաւորներ՝ ասոնք, որոնց մօտ 

«չկային կուսակցամոլութիւն, ծայրայեղութիւն եւ յատկապէս անօրինականութեան 

ու անկարգապահութեան նշոյլներ», եւ որոնք «նախանձախնդիր ու սթափ էին, որ 

ՌԱԿը մնայ իր հիմնադրութեան սկզբունքներու անշեղ ուղեգիծին վրայ»: 

Պարոյր Աղպաշեան իր գիրքին մէջ կը ներկայացնէ Մեծերուն դիմաստուերը՝ 

խօսուն վկայութիւններ ու դրուագներ արձանագրելով անոնց կեանքէն, որոնք 

այնքան դիպուկ կերպով կը բնորոշեն անոնց ազգային-քաղաքական, կուսակցական 

դաւանանքը, հայրենասիրական վարքն ու բարքը, ժողովրդանուէր գործելակերպը...: 

Այդ Մեծերէն են՝ 

 

Բարունակ Թովմասեան՝ դասախօս, ՌԱԿ-ի կեդրոնական վարչութեան ղեկավար, 

ԹՄՄ-ի հիմնադիր, ազգային-հասարակական գործիչ,- որուն դիմաստուերին 

կարեւորագոյն գիծը, կը համարէ ան, խօսքը գործի վերածելու անոր 

նախանձախնդրութիւնը, որով պատուիրանի պէս կը հնչէ իր դիպուկ 

արտայայտութիւնը՝ «պտի, պտի, պտի չկայ, այլ՝ գո՛րծ, լծուեցէք ատոնց ու վստահ 

եղէք որ ձեզ լսող պիտի ըլլայ, զօրավիգ կանգնող պիտի ըլլայ...»: Խօսք մը՝ այս, որ կը 

մնայ « անուշ յուշ, որուն խորքը հասկանալու այսօրուան մարդիկը պարզապէս 

ուրուականներ են», կը մատնանշէ հեղինակը խոր ցաւով եւ ուղղադատ 

հայեացքով...: 

Գերսամ Ահարոնեան՝ ՌԱԿ-ի կեդրոնական վարչութեան ղեկավար, ԹՄՄ-ի 

հիմնադիր, ուսուցիչ, խմբագրապետ, պատմաբան եւ ազգային-հասարակական 

գործիչ,- որ «չէր կրնար հանդուրժել, յատկապէս ՌԱԿէն ներս որեւէ դասալքութիւն, 

պարտուողականութիւն եւ անձնատուութիւն, խստօրէն պախարակելով այդ 

երեւոյթները եւ անոնց ետին կանգնող դերակատարները...եւ իր բամբ ձայնով 

զգաստութեան հրաւիրելով այդպիսիները»: Իր սրամտութիւնը բնորոշող խօսքով՝ 

«Ո՞վ է յանցաւորը...անշուշտ Ընկ. Գերսամը», ան կը միտէր սթափեցնել ի 

մասնաւորի փոգրոգիներն ու գաճաճները...: Գերսամ Ահարոնեան իւրայատուկ 

«դպրոց» էր՝ ազգային-հայրենասիրական-գաղափարական կեանքով առլցուն...., որ 

կը ներշնչէր, կ'առաջնորդէր իր շուրջիններն ու աշակերտները հաւասարապէս՝ իր 
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կերպարով, հզօր անհատականութեամբ, յանդուգն ու աներեր կեցուածքով, 

յստակատես ու խորատես դիտումներով ու դատումներով..., Հայ Դատին 

հաւատաւոր ու յանձնառու նուիրումովը, այլեւ իր սրամտութեամբն ու 

խստապահանջութեամբը: Եւ առանց բառերը ծամծմելու, Պարոյր Աղպաշեան կը 

նկատէ, որ անոր հասցուցած սերունդներէն անարժանները չգիտցան հարազատ 

մնալ անոր գաղափարական ոգիին, փնտռելով «փղոսկրեայ դղեակներ», ի հաշիւ... 

ՌԱԿի մէջ ղեկավար մնալու մոլուցքին: 

 

Հրաչեայ Սեդրակեան՝ Փաստաբան-իրաւաբան, ՌԱԿ կեդրոնական վարչութեան 

ղեկավար, ազգային-հասարակական գործիչ,- որ «հազուադէպ զբաղեցաւ իր 

փաստաբանական ասպարէզով, սակայն մնայուն կերպով նուիրուեցաւ իր 

ժողովուրդին, առանց շեփորահարումի ու թմբկահարումի, այլ համեստութեամբ, 

ծառայասիրութեամբ ու զոհողութեամբ, ինչ որ այսօր կը պակսի շատերուն, 

մանաւանդ անոնց որոնք դիրքի ու կիրքի հիւանդագին երկրպագուներ են»: Իր 

յաճախակի կրկնած խօսքն էր՝ «Տղա՛ք, մեր մօտ բաժանում չկայ, այլ՝ միացում»: Իսկ 

երբ կուսակցութիւնը ենթարկուեցաւ աննախընթաց անկումի՝ 1995-էն ետք, Պարոյր 

Աղպաշեան ցաւով կը յարէ որ Մեթրին «բաժանում»ի գործօնը կը յաղթէր 

«միացումին»... եւ «ոմանք կը շարունակեն կրծել ու կլլել Մեթրին «միացում»ի 

կուսակցութիւնը»: 

Յակոբ Դաւիթեան՝ Ճարտարապետ-շինարար, ՌԱԿ դեդրոնական վարչութեան 

ղեկավար, ԹՄՄ-ի հիմնադիր, խմբագիր, ազգային-հասարակական գործիչ,- որ իր 

«Մուսա Լեռցիի մաքրամաքրութիւնը, համոզումներու կառչածութիւնը, հայ 

ժողովուրդի աւանդութիւններուն լաւատեղեակութիւնը, նաեւ հարցերը կշռելու 

գիտականութիւնը, զինք դասած էին ՌԱԿ-ԹՄՄի ղեկավարութեան շարքին մէջ 

մասնայատուկ տեղ մը»: Իր ճարտարապետական հմտութեամբ իրագործուած 

կրթա-մշակութային շէնքերէն բացի, Պարոյր Աղպաշեան կ'ընդգծէ անոր պատգամը 

ուղղուած ի մասնաւորի հայ երիտասարդութեան՝ «Մեզի պէտք է թարմ շունչ, դուք 

կրնաք ըլլալ արժանաւորները»: Արտայայտութիւն մը՝ որ հարցադրել կու տայ 

հեղինակին, թէ այսօր ո՞րքանով շօշափելի է այդ, երբ քիչ մը ամէն տեղ, ամայութիւն 

կը տիրէ...: 

 

Հայկաշէն Ուզունեան՝ Ճարտարապետ-գործարար, ՌԱԿ կեդրոնական վարչութեան 

ղեկավար, ԹՄՄի հիմնադիր, ՀԲԸՄի կեդրոնական վարչութեան փոխ-նախագահ, 

ազգային-հասարակական գործիչ, հրապարակագիր,- որ տնտեսավարական ու 

գործարարութեան մարզերէն ներս հասնելով բարձր դիրքերու, անմնացորդ 

նուիրուեցաւ իր ժողովուրդին, հայրենիքին ու մշակոյթին: Դարձաւ փնտռուած 

ղեկավար մը՝ ՌԱԿ-ԹՄՄ-ՀԲԸՄ առանցքէն ներս: Իսկ՝ իր կո՞չը...: 

«Երիտասարդներու միջեւ ոչ մէկ տարակարծութեան մասին կ'ուզեմ լսել», շեշտելով 

երիտասարդութեան ապագայակերտ առաքելութիւնը: Եւ մատը դնելով վէրքին 

վրայ, Աղպաշեան կ'եզրակացնէ. «Այսօր որքան ցանկալի պիտի ըլլար, որ 

վերոյիշեալ հաստատումը դառնար կենդանի իրականութիւն, որովհետեւ ատիկա է 

շարունակականութեան գրաւականը»: 
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Անդրանիկ Անդրէասեան՝ ՌԱԿ-ի տեսաբան, խմբագիր, հրապարակագիր, 

արձակագիր, քաղաքագէտ, ազգային-հասարակական գործիչ,- որուն խօսք-

պատգամն էր. «ՌԱԿի ուժը իր մտաւորականութեան մէջ է»: Եւ հեղինակին 

սթափեցնող ահազանգը՝ «Բայց հիմա....ՌԱԿի մամուլը զրկուած է այդ 

մտաւորականութենէն, չունի խմբագիրներու փաղանգ ու կը գտնուի իր ցաւալի 

զառիթափին վրայ»: 

 

Վահէ-Վահեան՝ Բանաստեղծ-գրող-թարգմանիչ, հրապարակագիր, ուսուցիչ, 

տեսուչ հայագիտական նիւթերու, ազգային-հասարակական գործիչ,- որ իրաւամբ 

ալ «իր ամբողջ ազգային-հասարակական կեանքին մէջ, մնաց կուռ 

տրամաբանութեան, տոկուն հայրենասիրութեան եւ անշեղ գաղափարախօսութեան 

յառաջամարտիկը»: Առանց կուսակցական ըլլալու, ան ջերմ հաւատացողն էր ՌԱԿի 

ազգային- գաղափարախօսական ուղիին եւ կ'ըսէր. «ՌԱԿին վերապահուած է 

կարեւոր դեր մը Սփիւռքի կազմակերպման աշխատանքին մէջ»: Եւ հեղինակը 

կ'աւաղէ խոր ափսոսանքով՝ «Այդ դերը այսօր շրջուած է, ձեւափոխուած, որովհետեւ 

ոմանք կը շարունակեն զայն բաժնել ու շահագործել»:  

Արա Թոփճեան՝ Մանկավարժ, ուսուցիչ, տնօրէն, միութենական-ազգային գործիչ, 

թարգմանիչ-բանաստեղծ,- որուն գաղափարական պատկանելիութիւնը տեսակ մը 

գաղտնի պահուած էր դպրոցէն ներս: Դիպուկ է անոր խօսքը. «ՌԱԿը միշտ պէտք է 

ինքզինք վերանորոգէ եւ երիտասարդացնէ»: Հեղինակը կը մատնանշէ, որ ան եւս, 

այդ «հսկայ-մեծը», նախքան իր մահը, որքա՛ն ցաւ ու խռովք պիտի ապրէր ի տես 

ՌԱԿի մէջ տիրող կացութեան:  

 

Օննիկ Սարգիսեան՝ Հրապարակագիր-խմբագիր, ԹՄՄ Լիբանանի ատենապետ, 

ուսուցիչ, արուեստի ու մշակոյթի գործիչ,- որուն համար «Զարթօնք»ը կենդանի 

մատեան էր, իսկ «Շիրակ»ը՝ հոգեկան, իմացական ու խոհական տաքուկ օճախ: 

Օննիկ Սարգիսեանի համար, ՌԱԿի մշակութային առաքելութիւնը ամէնէն 

հպարտառիթն էր՝ Թէքէեան Մշակութային Միութիւնով եւ մամուլով: Եւ դարձեալ, 

զգաստացնող ոճով, Պարոյր Աղպաշեան կը հարցնէ, թէ արդեօ՞ք իր խօսքը՝ «ՌԱԿը 

է՛ նաեւ մշակոյթի կուսակցութիւն», բան մը կ'ըսէ բոլոր անոնց, որոնք Օննիկ 

Սարգիսեանի գաղափարախօսական, դաստիարակչական, խմբագրական ու 

մշակութային աշխարհին ծանօթ են կամ...չեն: 

 

Ռոպերթ Ճեպեճեան՝ Ակնաբուժագէտ,գիտնական, հասարակական գործիչ-

հրապարակագիր, արուեստագէտ-արուեստաբան,- որուն «համակ կեանքը եղաւ 

օրինակելիութեան, ազնուութեան ու նուիրուածութեան բուխ ու վեհ գործընթաց մը», 

եւ որուն հաւատամքը մնաց. «Հայաստանը մնալու համար անվտանգ, պէտք է 

գիտնալ զայն պահել. ՌԱԿը ա՛յս արեւելումին մէջ պէտք է մնայ»:  

Յարութիւն Եոզկաթեան՝ ՌԱԿ կեդրոնական վարչութեան անդամ, ԹՄՄ 

հիմնադիրներու մարմնի անդամ-ատենապետ, ՀԲԸՄ Լիբանանի կրթական 
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յանձնախումբի ատենապետ, ազգային-հասարակական գործիչ,- որուն համար 

Թէքէեան Մշակութային Միութիւնը իր «հոգեկան պարտէզ»ն էր, Թէքէեան 

վարժարանը իր «ոգիին բաբախուն սիրտը», իսկ Բարեգործականը՝ իր 

«ծննդավայրը...: Պարտազանցութիւններու, անկարգապահութիւններու եւ 

անիրաւութիւններու պարագային, ան կը պոռթկար. «Enough is enough», սթափեցնող 

շեշտով: Եւ Պարոյր Աղպաշեան հարց կու տայ, թէ այսօր կա՞ն նման 

տրամաբանութեամբ գործողներ, որոնք կրնան բան մը ընել գուցէ՝ մռայլ 

կացութիւնը բարեկարգելու համար: 

 

Յովհաննէս Թապագեան՝ Մանկավարժ, ուսուցիչ, տնօրէն, ԹՄՄ Լիբանանի 

շրջանակի ատենապետ, հրապարակագիր, ազգային-հասարակական գործիչ,- որ 

հաւատաց թէ «հայրենասիրութիւնը գո՛րծ է, մղո՛ւմ է, որ մեզ կ'առաջնորդէ ու մենք 

ստիպուած ենք այդ ոգիով շարժելու, իսկ այդ գործին լծուած է ՌԱԿը, իր բոլոր 

միջոցներով ու կարելիութիւններով»: Անողոք հարցումը սակայն հեղինակին՝ «Կա՞ն, 

մնացի՞ն, Թապագեանի անկեղծութեամբ եւ անձնուիրութեամբ ազգային գործիչներ, 

որոնք գիտեն ըսել, թէ հայրենասիրութիւնը գո՛րծ է, առանց ղեկավար-ղեկավարիկ 

խաղալու»: 

Եւ այսպէս դեռ կ'երկարի շարքը Մեծերու ուրուագծումին, որոնց մէջ են՝ ուսուցիչ-

հրապարակագիր Համբարձում Գումրուեանը, փաստաբան-իրաւաբան, 

հասարակական-միութենական գործիչ Նուպար Թուրսարգիսեանը, ՌԱԿ կեդր. 

Վարչութեան եւ ԹՄՄ հմնադիրներու անդամ Զաւէն Կոստանեանը, ՌԱԿ Եկարեան 

ակումբի հիմնադիրներէն Զոհրապ Քեշիշեանը: 

 

Հուսկ, Պարոյր Աղպաշեան որդիական ակնածանքով կու տայ պատառիկներ՝ 

ազգային գործիչ, հրապարակագիր, գրող, քաղաքագէտ, վերլուծաբան Յովհաննէս 

Աղպաշեանի ազգային-գաղափարական կեանքէն, որ ունեցաւ գերազանցօրէն 

համաժողովրդային ու համամարդկային շեշտադրում: Այդ Մեծ մարդուն վաստակը, 

հարց կու տայ գրողը, ո՞վ պիտի կարենայ գնահատել...: Մարդ՝ որուն ազգային 

հաւատամքը կը խտանար հետեւեալ խօսքին մէջ. «Իմ գաղափարական 

հաւատամքս իմ ժողովուրդս է»: 

 

Այս բոլոր «պատառիկները» Պարոյր Աղպաշեան կը համեմէ իրեն յատուկ 

երգիծական սուր գրիչի հպումներով, ժողովրդական բառ ու բանի համ ու հոտով, 

խօսուն դրուագներով, որոնք ընթերցումը կը դարձնեն հոգեմտաւոր անխառն վայելք 

մը...: Բայց ամէնէն կարեւորը՝ գիրքը սրտացաւ կոչ ու հրաւէր է ոչ միայն ՌԱԿ-ի, 

այլեւ հայ հանրային կեանքի պատասխանատու անձանց հասցէագրուած, որպէսզի 

անոնք գործեն ճշմարիտ ու գիտակից հայրենասիրութեամբ, ազգանուէր վարք ու 

բարքով եւ անսակարկ զոհողութեամբ....: Սթափեցնող ահազանգ՝ նաեւ, ուղղուած 

բոլոր անոնց, որոնք հայ հանրային կեանքին մէջ դարձեր են աթոռի, դիրքի եւ 

փառքի մուրացկաններ, պատեհապաշտ ու անձնապաշտ «ղեկավարիկներ»..., եւ՝ 

ընդհանրապէս զուրկ են իրաւ հայրենասիրութեան, նուիրումի ու վեհանձնութեան 
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ոգիէն ու գիտակցութենէն...: Ազգային գաղափարախօսութենէն: 

Պիտի նշել նմանապէս որ «Պատառիկներ Մեծերէն» գիրքը երախտիքի 

արտայայտութիւն ու հոգիի պարտք մըն է նաեւ բոլոր այն Մեծերուն հանդէպ, որոնք 

սերունդ պատրաստեցին, ազգային-գաղափարական դաստիարակութիւն ջամբեցին 

հայրենիքէն հեռու, օտար ափերու վրայ մեծցող հայ տղոց ու աղջկանց...: 

Վարձքդ կատա՛ր եւ գրիչդ դալա՛ր, սիրելի Պարոյր: 

 

Երան Գույումճեան  

 

Դանիէլ Վարուժանի Հացին Երգը՝ Երգով Ու Դաշնակով 

 

 
«Մարմարա»ի մէջ լոյս տեսած է Ռոպեր Հատտէճեանի վերոյիշեալ խորագիրը կրող 
յօդուածը՝ զոր ամբողջութեամբ կը ներկայացնենք մեր ընթերցողներուն 
ուշադրութեան,: Մենք ալ, մեր կարգին, հպարտ կը զգանք՝ համակ էութեամբ 
Արուեստագէտ Սեպուհ Աբգարեանի մեծ վաստակովը՝ որպէս երաժշտական 
յօրինող, խմբավար, ուսուցիչ-մանկավարժ եւ արուեստագէտ՝ բառին ամենալայն 
ընդգրկումով...: Նմանապէս, բախտաւոր կը զգանք, որ տարիներով վայելած ենք իր 
ոգեշունչ ներկայութիւնը՝ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան յարկին տակ եւ 
Նիկոսիոյ Բարեգործականի մեծ ընտանիքէն ներս: Այս առիթով, «Ազատ Խօսք»ը 
սրտագին կ'ողջունէ Մեծ Վարպետը, իրեն մաղթելով արեւշատ երկար տարիներ եւ 
ստեղծագործական անխոնջ եւ բեղուն եռանդ ու կորով:  
Մեր գրականութեան սիրահարներուն համար գագաթային գրականութիւն կը 

նկատուի Դանիէլ Վարուժանի վերջին ու կիսաւարտ նկատուած «Հացին Երգը» 

բանաստեղծական հաւաքածոնֈ Անզուգական բանաստեղծը իր ամբողջ տաղանդն 

ու հայոց լեզուի բառապաշարը զօրակոչի ենթարկած է երգելու համար հացին երգը, 

մշակի քրտինքով կատարուած առաջին ցանքէն մինչեւ տաք հացին բուրմունքըֈ 

Գրասէրներու համար անյագուրդ հաճոյք է կարդալ այս բանաստեղծութիւններէն 

մէկը կամ միւսը, ոմանք ինքնին արդէն շատ նշանաւոր դարձած, ինչպէս 

«Անդաստան»ը, որ շարքին վերջին բանաստեղծութիւնն էֈ 
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«Հացին Երգը» մինչեւ հիմա միայն բանաստեղծութեամբ երգուած երգ էր, բայց հիմա 

այդ երգը դարձաւ նաեւ իրական երգ՝ ձայնով ու երաժշտութեամբֈ «Գոհար» 

նշանաւոր պարախումբի ու երգչախումբի ղեկավար, երաժշտական մեծ վարպետ 

Սեպուհ Աբգարեանի կը պարտինք բանաստեղծութենէ դէպի երաժշտութիւն այս 

անցքըֈ Սեպուհ Աբգարեան 2009 թուականին Երեւանի մէջ տպեց ու գրասէր-

երաժշտասէրներու տրամադրութեան տակ դրաւ «Հացին Երգը» հաւաքածոյի 

երեսուն բանաստեղծութիւններուն վրայ գրուած երեսուն երգ, բոլորն ալ իր 

յօրինումներըֈ 

Երգերու շարքը կը սկսի «Մուսային»ով, կ՛անցնի արտերու ու ցորեաններու 

դաշտերուն, գարնան անձրեւներու ու հասուն արտերու մէջէն եւ կը վերջանայ 

«Անդաստան»ով, որուն վերջին տողն է «Սիրերգութիւն թող ըլլայ»ֈ Եւ ասիկա իրաւ 

սիրերգութիւն էֈ Թէեւ, երաժշտական նօթաները կարդալ չգիտնալու հետեւանքով, 

մենք ի վիճակի չենք մէկ նայելով անձնապէս իմանալու երգերուն որակն ու 

տեսակը, կամ երեւակայութեան ճամբով մեր ականջներուն մէջ հնչեցնելու նոյնինքն 

երգը, բայց անոնց նայելով իսկ կրնանք ենթադրել որ «Գոհար» երգչախումբին հետ 

երաժշտական գագաթնային բարձունքներ ստեղծող այս սիրելի մարդը, Սեպուհ 

Աբգարեանը կրցած է տալ Դանիէլ Վարուժանին ու սուրբ հացին իրաւունքըֈ 

Սեպուհ Աբգարեան այս երգերուն մէկ մասը գրած է միայն դաշնակի 

ընկերակցութեան համար, մէկ մասը գրած է սօփրանօ, ալթօ, թենոր ու պաս՝ չորս 

ձայնի համար, մէկ մասն ալ երկու թենորի ու մէկ պասի համարֈ Տրուած ըլլալով որ 

այս թանկարժէք յօրինումներու հաւաքածոյին տպագրութեան թուականին վրայէն 

աւելի քան մէկ տարի անցած է, չենք գիտեր թէ անոնցմէ ոմանք գործադրուա՞ծ են 

մինչեւ այսօր, բայց ո՜վ գիտէ երաժշտական ինչ հետաքրքրական ու հաճելի խնջոյք 

մը կ՛ըլլար եթէ անոնց ամբողջական կամ մասնակի մէկ գործադրութիւնը 

իրականանար մեր անմիջական շրջանակին մէջ եւսֈ 

Գիտենք անշուշտ որ «Հացին Երգը» հաւաքածոն Աբգարեանի առաջին յօրիմումը չէֈ 

Ան հեղինակ է արդէն բազմաթիւ երաժշտական ստեղծագործութիւններու ինչպէս 

խմբերգ, սենեակի երաժշտութիւն, օրաթօրիօ, գանթաթ, սէնֆոնիք 

ստեղծագործութիւնֈ Աբգարեան ունի նաեւ երաժշտական երգիծանուագներֈ Իր 

բազմաթիւ ստեղծագործութիւնները արդէն մեկնաբանուած են Փարիզի, Պէյրութի, 

Ամերիկայի մէջֈ Մրցանակներ ալ շահած էֈ Բայց Սեպուհ Աբգարեանը հայ 

երաժշտասէրները միշտ կը ցնցէ «Գոհար» երգչախումբի համերգներով, որոնցմէ 

իւրաքանչիւրը արուեստի դէպք էֈ Այս կարգէն, Երեւանցիները դեռ չեն մոռցած 

վերջին այն համերգը որ սարքուեցաւ Երեւանի Օփէրայի առջեւ, բացօթեայ, 

արտակարգօրէն բարձր գեղարուեստական որակովֈ 

 

Մենք Սեպուհ Աբգարեանը առաջին անգամ ճանչցանք Երեւանի մէջ, Արամ 

Խաչատուրեան Տուն Թանգարանին մէջ սարքուած երգչախումբի կարճ համերգի մը 

առիթովֈ Գիւմրիի «Գոհար» երգչախումբը հրաշք մը իրագործած էր այդ օր եւ մենք 

մեր շուրջիններուն հարց տուած էինք թէ ո՞վ էր այս Սեպուհ Աբգարեանըֈ 

Ի՜նչ լաւ էր որ անկէ վերջ մենք այս հրաշագործ խմբավարը վայելեցինք մեր 

քաղաքին մէջ ալ, երբ «Գոհար» երգչախումբին ու պարախումբին հետ եկաւ մեր 
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քաղաքը ու հոս ալ սարքեց անմոռանալի համերգ մըֈ 

Սեպուհ Աբգարեան ծնած է Կիպրոսի Նիկոսիա քաղաքին մէջ, բայց այսօր կը 

պատկանի ամբողջ հայութեանֈ Երանի թէ հոս՝ մեր բեմերուն վրայ ալ շուտով հնչեն 

«Հացին Երգը» հաւաքածոյէն մեզի հասնող հացին երգերըֈ Վստահ ենք որ այդ 

երգերուն մէջէն մեզի պիտի հասնին հացին բուրմունքին հետ միասին նաեւ հայ 

երաժշտութեան ամէնէն տոհմաշունչ շեշտերն ու ձայներըֈ 

Կը շնորհաւորենք Սեպուհ Աբգարեանը եւ, քիչ մը ուշացած ալ ըլլանք, իրեն կը 

մաղթենք արեւոտ օրեր ու արեւոտ նոր երգերֈ 

 

Հայրենիքէն արտագաղթող կարաւանները կանգնեցնելու միտող 

Յովհաննէս Շիրազի հետեւեալ բանաստեղծութիւնը այնքան 

այժմէական կը հնչէ այսօր՝ Հայաստանը հայաթափող արտագաղթի 

հրատապ հիմնախնդրին դէմ յանդիման… 

ՆՈՅԻ ԱԳՌԱՒՆԵՐԻՆ 

ՅովհաննԷս Շիրազ 

 

Ո՞ւր էք շտապում, ով խաբուած ջրեր, 

Մեզ ծարաւ թողած՝ ո՞ւր էք շտապում, 

...Սևանն է քաշում ծով կարօտը ձեր՝ 

Դուք ո՞ւր էք օտար ծովերը թափւում: 

 

Անուշ է թւում ձեզ կանչող հեռուն, 

Բայց դուք կը կորչէք ծովերում օտար, 

Դարձէք՝ ծովանայ թող հայոց առուն, 

Մի՞թէ մօր գիրկը նեղ է ձեզ համար... 

 

Ախ, մի՞թէ նեղ է, որ դուրս էք փախչում, 

Բայց դուք կը կորչէք ծովերում օտար, 

Ձեր կոյր կորուստով իմ յոյսն է կորչում՝ 

Դառնում ծովասոյզ մի ջաղացաքար: 

 

Դարեր գաղթել ենք, հիմի՞ էլ գաղթենք, 

Երբ որ ծաղկել է մայր Հայաստանը, - 

Մայր լեզուի կռւում էլ ինչո՞վ յաղթենք, 

Երբ մեծ Մաշտոցի զօրքն է նօսրանում: 

 

Ո՞վ է ձեր խելքը հեռուից գողանում, 

Այս ո՞ւր էք չւում մայր հայրենիքից, 

Մեզ Աւարայրում մենակ էք թողնում, 

Մի՞թէ մայր ազգը սուրբ չէ "ճոխ" կեանքից: 
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Այս ո՞ւր էք փախչում, խելագար ջրեր, 

Մեր բուռ հողն էլ ծով ծարաւ թողած, - 

Դարձէք, ետ վազէք, որ դարձնենք անմեռ 

Թէկուզ հայրենի մի խեղճ ջրաղաց: 

 

Օտար ծովերն են ձեզնով քաղցրանում, 

Բայց դառնանում է ծովակն հայրենի, - 

Ո՞ւր էք ձեր ոսկի ջրերը տանում, 

Ո՞ւր էք մեռցնում լեզուն մայրենի: 

 

Մեր ամենասուրբ կռուից էք փախչում, 

Սուրբ Աւարայրից մեր ամենօրեայ, 

Ձեզ հետ մայրենի լեզուն է կորչում, 

Վարդանն է ճչում, ես կոչն եմ նրա: 

 

Ախ, անմիտ ջրեր, ո՞ւր էք շտապում, 

Մի՞թէ կարօտ են ովկէանները ձեզ, - 

Դարձէք... Սևանը ձեզ է պապակում, 

Կանչում՝ Սահարա անապատի պէս: 

 

Մայրենի լեզուն ինչպէ՞ս կարկաչի, 

Երբ որ չխօսես քո հայոց լեզուով, 

Երբ աղբիւրի պէս՝ ծովերում կորչի, 

Էլ ո՞վ քեզ կը տայ Մասիսդ, էլ ո՞վ: 

 

Դուք հայոց ազգի յաւերժն էք թաղում, 

Ձեր օրուայ կեանքում՝ գրկում օտարի, 

Ահա թէ, հայեր, ինչո՞ւ չի շողում 

Մասիսի ձիւնը՝ թագս վիթխարի: 

 

Իմ պանդուխտ ջրեր, զուր էք շտապում, 

Դարձէք, տուն վազէք, մեր մուրազ ջրեր, 

Ինչո՞ւ էք օտար կնոջ գիրկ թափում 

Հայ կոյսի բաժին կեանքն ու գանձը ձեր: 

 

Ինչո՞ւ Գանատա, ի՞նչ Ամերիկա, 

Երբ թէկուզ մի բուռ Հայաստանը կայ, 

Տուն աղաւնացէք, Նոյի ագռաւներ, 

Կը կորչէք, որպէս գայլախեղդ գառներ... 

 

Մեր ամենօրեայ կռուի՞ց էք փախչում՝ 

Սուրբ Աւարայրից մեր ամենօրեայ, 
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Ինչից խռով էք՝ ինձ էլ է տանջում, 

Գէթ Արարատից խռով մի մնաք: 

 

 

Տեսակէտ 

Երբ Մեր Զուլալ Ջրերը Կը Կենդանացնեն Օտարին Պարտէզները  
Դոկտ. Մինաս Գոճայեան, Լոս Անճելըս 

 

 

 

 

 

Եօթը տասնամեակի վրայ երկարող ժամանակահատուածի մը ընթացքին, զոր արդի 

հայ պատմութեան մէջ կ‟անուանենք խորհրդային շրջան, հակառակ Սթալինա-

Պերիական անհատի պաշտամունքի հալածանքներուն եւ աքսորներուն, ապա 

Հայրենական (Բ. Համաշխարհային Պատերազմի) Պատերազմի պատճառած 

ահաւոր զրկանքներուն եւ մարդկային մեծ զոհողութիւններուն, հայրենաբնակ մեր 

իրօք հերոս ժողովուրդի յամառ աշխատանքի շնորհիւ «կտոր մը հայրենիք ու 

ժողովուրդ» գոյութեան իրաւունք կերտեցին՝ ստեղծելով մշակութային, կրթական ու 

տնտեսական բարեյաջող, իսկ երբեմն ալ հրաշքի համազօր կառոյցներ ու 

հաստատութիւններ, գիտնականներ, արուեստագէտներ, մարզիկներ եւ այլ 

բնագաւառներու մէջ հեղինակութիւններ:  

 

Թէեւ ոմանք, սակաւաթիւ բարեբախտաբար, անպայման կ‟ուզեն համոզել, թէ այդ 

յաջողութիւնները «սովետ»ի փառաբանման ծառայած են, բայց իրականութիւնը եւ 

վերլուծումը, այլեւ մանաւանդ անկախակալ դիտարկումը չի հաստատեր այդ «սեւ 

ակնոցաւորներու» պնդումները: Շօշափելի փաստը այն է, որ մեր միջազգային 

կարգի մարզիկները, գիտնականները, երաժիշտները եւ ուրիշներ, հակառակ որ 

միջազգային բեմերու եւ ասպարէզներու վրայ հանդէս կու գային «սովետ»ի դրօշին 

տակ, բայց անոնք 30‚000 քմ. Հայաստանի քաղաքացիներն էին, հոն էր իրենց 

բնօրրանը, տունը, տեղը, կեանքը, ընտաիքն ու առօրեան: Անոնք երկրին մէջն էին ու 

այդ երկիր-հայրենիքի մտաւորական ու մարդկային հարստութիւնը: 
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Ի՞նչ է պատկերը այսօր եւ դէպի ո՞ւր կ‟ընթանայ մեր երթը: Կը պարզուի, թէ մեր 

(ազատ ու անկախ) հայրենիքը իր յաջորդական անհեռատես ու անկազմակերպ 

իշխանութիւններու ապիկարութեան ու շահամոլութեան պատճառով, այսօր գրեթէ 

կորսնցուցած է իր հսկողութիւնը հիւլէակայանին վրայ, երկաթուղագիծին վրայ, 

ընդերքի համեստ բնական աղբիւրներու վրայ, հեռախօսացանցի վրայ եւ այլն: Չենք 

գիտեր՝ ծախելու բան մնա՞ց արդեօք: Պարզուեցաւ որ մեր եօթանասուն տարուան 

հաստատութիւնները, օրինակ՝ Կոմիտասի անուան երաժշտանոցը սքանչելի... 

«հում նիւթ» կ‟արտածէ օտար բեմերու՝ սկսած Նիւ Եորքի Մեթրոպոլիտըն օփերայէն 

մինչեւ հեռաւոր Աւստրալիաները, Լոս Անճելըսի եւ Քալիֆորնիայի Օրէնճ 

Քաունթիի Ֆիլհարմոնիքներն ու օփերաները: 

 

Ի հարկէ մեր հայու հպարտութիւնը կը շոյուի, երբ կը կարդանք մեր երիտասարդ 

արուեստագէտներու եւ մարզիկներու, գիտնականներու եւ ճարտարագէտներու 

անունները յայտագրերու վրայ եւ կամ միջազգային ճանաչումի հասած 

ամսագրերու մէջ: Մենք «ապրի՛ս» մը կ‟ըսենք ու թերեւս աչքերնիս կը խոնաւնայ 

հպարտութեան առթած ներքին հրճուանքէն: 

 

Յետո՞յ: 

Յետոյ ժամանակ կու տանք ու կ‟իյնանք ծանր խորհրդածութիւններու մէջ, որո՞ւն 

ջաղացքին թարմ ջուր կը հասցնենք, մինչ մեր ջրացաքարը չի պտըտիր ցամքած 

գետակին պատճառով: 

 

Յետո՞յ: Յետոյ կը մտածենք ու կը խորհրդածենք, թէ մարդկային մեր տաղանդները 

ինչո՞ւ պիտի չփայլեցնեն մեր ֆիլհարմոնիան, մեր օփերան, մեր մարզաշխարհն ու 

գիտութիւնը: 
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Հայաստան | Հասարակութիւն  

 

Հայաստանի իշխանություններուն կողմէ կ'իրականացուի սպիտակ 

ցեղասպանութիւն  

Տնտեսական համագործակցութեան և զարգացման կազմակերպութեան զեկոյցին 

համաձայն՝ 2009 թուականին Ռուսաստանի քաղաքացիութիւն ստացեր են աւելի 

քան 54,800 հայ` զբաղեցնելով երկրորդ տեղը Ռուսաստանի Դաշնութեան 

քաղաքացիութիւն ստացող բազմազգ ազգութիւններու շարքինֈ  

 

«Այս տուեալները մէկ անգամ ևս փաստում են մեր գնահատականներն այն մասին, 

որ Հայաստանում իշխանութիւնների կողմից իրականացւում է Սպիտակ 

ցեղասպանութիւնֈ Դա պարզապէս կարելի է գնահատել «Հայաստանն առանց 

հայերի» քաղաքականութեանը նպաստող գործունէութիւն»,- «Առաջին 

լրատուականի» հետ զրոյցին ըսաւ «Ժողովրդի իշխանութիւն» հասարակական-

քաղաքական նախաձեռնութեան համակարգող խորհրդի անդամ Մովսէս 

Արիստակեսեանըֈ 

 

Ըստ իրեն՝ հայաստանեան իշխանութիւնները քայլեր չեն ձեռնարկեր արտագաղթի 

նուազեցման ուղղութեամբ, ինչը կը վկայէ, որ «իշխանութիւնները սպառել են իրենց 

և իրենց կոչումն է օլիգարխների գերհարստացմանը նպաստելն ու Հայաստանը 

հայաթափելը»ֈ  

 

Վերլուծելով Հայաստանի մէջ՝ անձի համար սահմանուած նուազագոյն 

աշխատավարձի՝ (32 հազ. դրամ), նուազագոյն պարենային զամբիւղի (37 հազ. 

դրամ) և նուազագոյն սպառողական զամբիւղի (63 հազ. դրամ) պաշտօնական 

ցուցանիշները՝ Մ.Արիստակեսեանը նշեց, որ ըստ միջազգային չափանիշներուն, 

ապահով համարուելու համար, Հայաստանի ներկայ սոցիալ-տնտեսական 

պայմաններու մէջ, անձը պէտք է ստանայ շուրջ 250 հազ.դրամ եկամուտ, ինչը 

մարդուն նորմալ կենսապայմաններ ապահովելու նուազագոյն արժէքն էֈ Սա ալ՝ 

այն պարագային, երբ 4-հոգինոց ընտանիքին մէջ առնուազն երկուքը զբաղած ենֈ  
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Թէ ինչ ազդեցութիւն կարող է ունենալ ահագնացող արտագաղթը Հայաստանի 

բնակչութեան ժողովրդագրական աճի վրայ, Մ.Արիստակեսեանը նշեց, որ այդ 

առումով ծանր վիճակ է. Մենք գիտէինք և սովոր էինք այն փաստին, որ հայկական 

միջին ընտանիքը բաղկացած է 4.1 անձէֈ Սակայն, ըստ անկախ փորձագէտներու 

գնահատակններուն՝ այսօր հայկական ընտանիքը բաղկացած է 3.6 անձէ, իսկ 

երեխաներու թիւը 1.6 է, այսինքն՝ չ'ապահովուիր ընտանիքի նորմալ 

վերարտադրութիւնըֈ 

 

«Այս պարագայում, բացի էմիգրացիոն միտումներից (երբ երկիրը դատարկւում է), 

սպասւում է բնական աճի դանդաղեցումֈ Դրա արդիւնքում ժողովուրդը կը ծերանայ, 

կ'արագանան մահացութեան տեմպերը»,- մտահոգուած ըսաւ մասնագէտը՝ 

շեշտելով, որ ատիկա իր յետադարձ ազդեցութիւնը կ'ունենայ երկրի տնտեսական 

զարգացման հեռանկարի վրայ, քանզի ժողովրդագրական վիճակի վատթարացման 

հետեւանքով կը կրճատուի աշխատունակ մարդկանց թիւըֈ Այսպիսի իրավիճակի 

գլխուոր պատճառներէն, ըստ մասնագետի նաև այն է, որ պետութիւնը չունի որևէ 

ռազմավարական ծրագիր՝ կապուած տնտեսութեան զարգացման հետֈ  

 

«Հետևաբար, գործող իշխանութիւնների կողմից տնտեսական աճ ապահովելու 

հեռանկարը, հաշուի առնելով շրջափակումը, բաւական մռայլ է: Այստեղից էլ 

հետևում է իշխանութեան ղեկից նրանց շութափոյթ հեռացման 

անհրաժեշտութիւնը»,- խօսքը եզրափակեց Մ.Արիստակեսեանըֈ  

Հայաստան | Վերլուծական  

 

Միևնոյն է` կը լինի նոր իրավիճակ  

Արտահերթ ընտրութիւնը Հայաստանում կարծես թէ միս ու արիւն է ստանում կամ 

մօտենում է դրան: Յամենայնդէպս նկատելի է, թէ ինչպէս է այդ գաղափարը 

ճանապարհ անցնում ներքաղաքական կեանքում, և երբ նայում ենք մեկնակէտին, 

ապա տեսնում ենք, որ ընթացքում շատ դանդաղ և թերևս քիչ նշանակալից թուացող 

առաջընթացը, այդուհանդերձ, նկատելի է: 
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Մասնաւորապէս` դեռևս նախորդ գարնանը, երբ Հայ ազգային Քոնկրեսն ի 

պատասխան ԵԽԽՎ-ի ՀՀ իշխանութեանն ուղղուած դիմումի` ներկայացնել 

ռեֆորմների ժամանակացոյց, առաջարկում էր Օգոստոս-Սեպտեմբեր ամիսներին 

արտահերթ ընտրութիւն անցկացնել, այդ գաղափարը այդքան էլ լուրջ չէր 

ընկալւում թէ՛ քաղաքական դաշտում, թէ՛ հասարակութեան մօտ, ու Քոնկրեսն ինքն 

էլ յայտարարում էր, թէ դա ոչ թէ պահանջ է, այլ մօտեցում: Յետոյ արդէն ընթացիկ 

գարնանը սկսեց ձևաւորուել պահանջը, ու թէև այն դեռևս չի հնչել հատու և 

միարժէք, բայց արդէն իսկ յայտնուել է ներքաղաքական երկխօսութեան 

օրակարգում, և անգամ իշխանութիւնը, որ ընդամէնը ամիսներ առաջ մերժում էր 

հարցի նոյնիսկ քննարկումը, այսօր կարծես թէ առանց աւելորդ դժկամութեան 

անգամ համաձայնում է քննարկել Քոնկրեսի ներկայացրած օրակարգային այդ 

հարցը` այն ներառելով ներքաղաքական երկխօսութեան շրջանակում 

պատուիրակութիւնների բանակցութեան օրակարգ: 

 

Եւ երբ, ասենք, նայում ենք իրադարձութիւնների զարգացմանը նախորդ գարնանից 

մինչև ներկայիս ամառ, ապա տեսնում ենք, որ մէկ տարուայ ընթացքում տեղի է 

ունեցել բաւական տինամիկ շարժ, թէև որակեալ շարժի առումով դեռևս, իհարկէ, 

կան վերապահումներ: Ի վերջոյ, որակեալ շարժը պէտք է արտայայտուի կեանքի 

որակի փոփոխութեամբ, ինչը սակայն առայժմ տեղի չի ունենում: Եթէ վերջին 

տարուայ տինամիկան պահպանուի, թէև դրա հիմնական ընթացքը բաժին է 

ընկնում տարուայ կտրուածքով վերջին երեք-չորս ամիսներին, ապա գուցէ նաև մօտ 

ապագայում մենք ականատես լինենք որակական փոփոխութիւնների: 

 

Ինչ խօսք, Հայաստանում միանգամայն հիմնաւոր կերպով դիտարկւում է նաև 

իմիտացիոն զարգացումների, մասնաւորապէս, այսպէս ասած, կազմակերպուած 

արտահերթի գաղափարը: Եւ պէտք է արձանագրել, որ իրավիճակը դեռևս 50/50 է, և 

կարող են լինել թէ՛ իսկապէս լուրջ զարգացումներ, թէ՛ ընդամէնը իմիտացիոն բնոյթ 

կրող ներկայացում` կողմերի փոխշահաւէտ պայմանաւորուածութեամբ:  

 

Բայց, բոլոր դէպքերում, ակնյայտ է, որ արտահերթ ընտրութիւնը, այսպէս թէ 

այնպէս, Հայաստանում որոշակի իրավիճակ է փոխելու և բացելու է 

ներքաղաքական ու պետական ընթացքի նոր փուլ: Միգուցէ դա այն թափը և այն 

արագութիւնը չլինի, ինչ ակնկալում է հասարակութիւնը: Եւ այդ առումով 

հասարակութիւնն, անշուշտ, պէտք է լինի պահանջատէր և խիստ պահանջատէր: 

Բայց աներկբայ է, որ անգամ այդ, այսպէս ասած, կազմակերպուած արտահերթի 

պարագայում մենք գործ ենք ունենալու նոր իրավիճակի, քաղաքական 

զարգացումների նոր մակարդակի հետ, որոնք իրենց հետ բերելու են նաև նոր 

իրողութիւններ, բացելու են գործունէութեան նոր դաշտ հանրային և քաղաքական 

կեանքի ակտիւ ու նախանձախնդիր բոլոր սուպեկտների համար:  

Վերլուծական | | Եղիազար Այնթապցի 
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Ինչ կը լինի, եթէ կրիտիկական զանգուածը չհեռանայ  

 

 

 
Ազգագրագէտ Հրանուշ Խառատեանը չի պատրաստուիր մեղադրելու որեւէ մէկ 

երկիր՝ այսօր հայերուն ընդունելու համար, ներառեալ՝ ՌԴ-ն, որ պետական 

մակարդակով կ'իրականացնէ «Համերկրացիներ» ծրագիրը: «Մեր 

համաքաղաքացիներն առանց այս ծրագրի էլ արտագաղթում են պետական 

մակարդակով: Մինչ այս ծրագիրը մեր քաղաքացիները իրենք էին դիմում, փնտռում 

ուր գնալ, իսկ հիմա ՌԴ-ն է ձեւաւորում իր ներգաղթի քաղաքականութիւնը` 

յայտնել է այն տարածքները, որտեղ մտադիր է բնակեցնել հայերին»,- Յուլիս 15-ին՝ 

«Ա1+»-ին ըսած է տիկին Խառատեանը: 

 

 

Ազգագրագէտը վստահ է, որ հայերը միակը չեն, որոնց ՌԴ-ն մտադիր է բնակեցնել 

իր տարածքներէն ներս. «Այլ խնդիր է, որ թիրախ են դառնում այն երկրները, որտեղ 

մեղմ ասած, ամեն ինչ չէ, որ կարգին է»: Տիկին Խառատեանին կը մտահոգէ այն 

փաստը, որ «Համերկրացիներ» ծրագրով Հայաստանէն ՌԴ կ'երթան աշխատունակ 

մարդիկ. «Այս ծրագրի մէջ չեն ընդգրկւում 60 եւ անց տարեկանները: ԵԱՀԿ 

երկրներն ունեն նման ծրագրեր, որտեղ նշուած են եւ տարիքային ցենզը, աւելին 

նրանք մարդասաիրական էլեմենտ են դնում այնտեղ, ասում են` երիտասարդները 

կը գան մեր երկրներում կ'աշխատեն, գումար կ'ուղարկեն իրենց տարեցներին: Այլ 

խնդիր, թէ ինչու են մեր երկրից բոլորը գլխապատառ փախչում եւ համաձայն են ոչ 

լաւագոյն պայմանների»: 

Եւ ինչո՞ւ գլխապատառ կը փախչին մեր երկրէն` մեր հարցին` տիկին Խառատեանը 

պատասխանեց. «Ասում են արտագաղթում են աշխատանք չլինելու պատճառով, 

սակայն ես գիտեմ մարդկանց, ովքեր խանութ ունեն, արտադրութիւն, աշխատանք 

ունեն, բայց արտագաղթում են, փախչում են, որովհետեւ ուզում են բարոյական 

աշխատել, ուզում են օրէնքի շրջանակներում լինել եւ այդ շանսը նրանց չի տրւում »: 

«Սկզբունքօրէն որեւէ մէկը չի կարող ասել, թէ երկրից քանի մարդ է հեռացել: 

Թուերը շատ մօտաւոր են եւ տատանւում են 50-100 հազարի սահմանները»,- ըսաւ 

տիկին Խառատեանը: 
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Այս տուեալները ազգագրագէտին թոյլ կու տան ըսելու. «Մենք տեսնում ենք 

ժողովրդագրական կառուցուածքի կտրուկ փոփոխութիւն` տարեցների թուի 

աւելացում, քիչ թէ շատ աշխատունակ մարդկանց սոցիալական բեռի աւելացում»: 

Ըստ տիկին Խառատեանի, Հայաստանէն արտագաղթը կը շարունակուի այնքան 

ժամանակ, մինչեւ մարդն ինքզինք զգայ պաշտպանուած: Ան ցաւով նշեց, որ կը 

հաւատայ ՄԱԿ-ի այն հետազօտութեան արդիւնքներուն, որ 2025-2050թթ. 

Հայաստանը պիտի ըլլայ ծերացող երկիրներու շարքին: 

Տիկին Խառատեանը, անդրադառնալով վարչապետ Տիգրան Սարգսեանի այն 

յայտարարութեանը, թէ Հայաստանը կը լքէ այն կրիտիկական զանգուածը, որ 

մնալու պարագային, յեղափոխութիւն պիտի ընէր, ըսաւ. «Ես հաւատում եմ , որ 

վարչապետը փորձել է կատակ անել, եւ անյաջող է ստացուել այդ կատակը: Այո, 

սկզբունքօրէն Հայաստանից հեռանում է այն զանգուածը, որը մնալու դէպքում եթէ 

ոչ յեղափոխութիւն, ապա ռէալ փոփոխութիւն կ'անի»: 

Թուրքիան հայերին ուզում է զրկել անգամ երազելու իրաւունքից  

 
Արա Պապեան  

 

«Մոդուս վիվենդի» կեդրոնի ղեկավար  

Թուրքերն այսօր բացայայտ խօսում են Օսմանյան կայսրութեան վերականգնման 

մասին: Իհարկէ, դա ուզում են անել այլ փաթեթաւորմամբ, սակայն էութիւնը 

դրանից չի փոխւում: Եվ սա պարզապէս խօսակցութիւնների մակարդակով չէ, այլ 

կայ յստակ ձևակերպուած և իրականացուող պետական քաղաքականութիւն: Եթէ 

ժամանակին Լենինը Ռուսաստնեան կայսրութիւնը կոչել է «ժողովուրդների բանտ», 

ապա Օսմանեան կայսրութիւնը հաստատապէս կարող ենք կոչել «ժողովուրդների 

սպանդանոց»: Խօսքը հենց ա՜յդ սպանդանոցի վերականգնման մասին է: 

Աշխարհում չի եղել որևէ այլ պետական միաւորում, գոնէ վերջին հինգը հարիւր 

տարուայ մէջ, որտեղ այլազգիները և այլակրօնները պետական մակարդակով և 
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օրէնսդրօրէն ենթարկուած լինեն բազմաբնոյթ խտրականութեան, դաժան ջարդերի 

և, ի վերջոյ, աննախադէպ ցեղասպանութեան:  

 

 

Պատկերացնո՞ւմ էք՝ ինչ կը լինէր, եթէ գերմանացիները խօսէին Երրորդ ռայխի կամ 

դրա ազդեցութեան վերականգնման մասին: Իսկ մենք լռութեան մատնեցինք և 

լռութեան ենք մատնում թուրքական նման յայտարարութիւնները: Փոխանակ, 

որպէս այդ կայսրութեան և դրա իրաւայաջորդի կողմից ցեղասպանութեան 

ենթարկուած և հայրենազրկուած ազգ ու պետութիւն, ամէն քաղաքական 

խաչմերուկում բողոքէինք դրա դէմ: Թերևս մեր ակնկալիքն այն է, որ թուրքերը 

երախտագիտութեամբ կը փոխադարձեն մեր զուսպ վարքին: Երջանիկ 

միամտութիւն, որը կարող է ունենալ միայն թուրքերին չճանաչողը: Միթէ՞ պարզ չէ, 

որ Օսմանեան կայսրութեան վերականգնումը, անկախ նրա դրսևորման ձևից, 

նշանակում է Հայաստանի Հանրապետութեան վերջը:  

 

 

Օրեր առաջ աշակերտի պարզ հարցին՝ Հայաստանի ապագայ սահմանների 

վերաբերեալ, Սերժ Սարգսեանը տուել է բաւականին մեղմ, խիստ ընդհանուր, ես 

կ'ասէի՝ խուսափողական, պատասխան: Աւելին, նա ըստ էութեան ասել է, որ ինքը 

մտադիր չէ Թուրքիային որևէ պահանջ ներկայացնելու, քանի որ իր սերնդի գործը 

համարել է աւարտուած: Նա չի ասել, որ որպէս Հայաստանի Հանրապետութեան 

նախագահ ամէն ինչ անելու է որպէսզի վերջ դրուի Թուրքիայի կողմից Հայաստանի 

Հանրապետութեան տարածքի, կրկնում եմ՝ Հայաստանի Հանրապետութեան 

տարածքի և ոչ թէ վերացական հայկական հողերի, Թուրքիայի կողմից ապօրինի 

ռազմակալմանը:  

 

Այս միջադէպը երևի աննկատ կը մնար, եթէ չլինէր Թուրքիայի կողմից 

բարձրացուած աղմուկը: Իսկ ո՞րն է Թուրքիայի նպատակը տուեալ դէպքում: 

Կարծում եմ՝ հերթական անգամ Հայաստանից հաւաստիացումներ պոկելն (իսկ դա 

մի անգամ արդէն ամրագրուել է արձանագրութիւնների մէջ) առ այն, որ 

Հայաստանը Թուրքիայից որևէ պահանջ չունի, այսինքն՝ ուրացման 

քաղաքականութեան միջոցով Հայաստանի հերթական ստորացումը միջազգային 

յարաբերութիւններում: Թուրքիայի այսօրուայ վարքի մէջ է դրսևորւում նաև 

տխրահռչակ հայ-թուրքական արձանագրութիւնների գաղտնիքը: Շատերն ասում 

են՝ Թուրքիայի ինչի՞ն էր պէտք ստորագրել տալ արձանագրութիւնները, նախապէս 

իմանալով, որ դրանք չի վաւերացնելու: Ոնց թէ՝ ինչին էր պէտք, բա հայոց 

պետականութեան հրապարակային ստորացումը: Թուրքիան աշխարհին ցոյց 
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տուեց, որ իր հետ յարաբերութիւնների համար հայերը պատրաստ են գնալ գրեթէ 

ամէն ինչի, ամէն ուրացումի:  

 

 

Սա գործնական հարթութեան վրայ, իսկ խորքային առումով Թուրքիայի 

նպատակներն աւելի վտանգաւոր են: Թուրքիան հայերին ուզում է զրկել անգամ 

երազելու իրաւունքից: Թուրքերը մեզ զրկել են գրեթէ ամէն ինչից, իսկ հիմա էլ 

ուզում են զնդանել մեր ոգին և շղթայել մեր միտքը: Զրկէք ցանկացած ազգի 

երազելու ունակութիւնից, և նա ազգից կը դառնայ սպառողական շուկայ: 

 

Երազանքը, անգամ անիրականանալի թուացող երազանքը, ազգի ոգու աղն է, որը 

փրկում է այդ ոգին փչանալուց: 

 

«Ղարաբաղեան կարգաւորման բանալին հասարական կարծիքի մէջ է». 

Փորձագէտ 

 

 

 

 

 

 

«Այսօր Հայաստանն ու Ատրպէյճանը առաջին հերթին պէտք է դժգոհ ըլլան իրենք 

իրենցմէ, այլ` ոչ թէ մեղաւորներ փնտռեն միջնորդներու մէջ, կամ մեղադրեն 

զիրար»: Այդ մասին NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրոյցին յայտարարեց ԱՊՀ 

երկրներու ինստիտուտի Կովկասի բաժնի վարիչ Ֆելիքս Ստանեւսկին` ընդգծելով, 

որ հակամարտութիւնները կը լուծեն ոչ թէ միջնորդները, այլ` հակամարտութեան 

կողմերը:  

«Հիմնական խնդիրն այն է, որ Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի մէջ՝ հասարակական 

կարծիքը պատրաստ չէ փոխզիջման: Չկայ փոխզիջման անհրաժեշտութեան 

գիտակցում: Երկու պետութիւններու մէջ ալ կան քարոզչական ուժեր, որոնք հանդէս 

կու գան չափազանց կոշտ դիրքերէ: Ատիկա կը խանգարէ բանակցային գործընթացի 

յառաջխաղացման», - նշեց փորձագէտը: 
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«Թուղթի վրայ արդէն գոյութիւն ունին կարգաւորման հիմքերը, հարցերու 

սկզբունքային հերթականութեան համաձայնեցումը: Ակվիլայի մէջ եւ անկէ ետք 

եղած լաւատեսական յայտարարութիւնները դատարկախօսութիւն չէին: Անոնք կը 

վկայէին, որ բանակցութիւններուն մէջ կայ յառաջընթաց», - վստահութիւն յայտնեց 

Ստանեւսկին: 

Մեկնաբանելով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեանի սթրազպուրկեան 

յայտարարութիւնը, թէ «մենք մեր ժողովրդին պատրաստում ենք խաղաղութեան, 

իսկ Ատրպէյճանը` պատերազմի»` Ստանեւսկին նկատեց, որ ատիկա ճիշդ 

տեսակէտ է, եթէ նայինք հայկական կողմէն: 

 

«Բայց կայ նաեւ Ատրպէյճանի տեսակէտը, որ շատ յաճախ կը դիմէ պատերազմի 

սպառնալիքին: Սակայն անհրաժեշտ է հասկնալ. Ատրպէյճանի ղեկավարութի՞ւնն է 

որ հասարակական կարծիքը կ'ուղղէ ռազմական գործողութիւններու վերսկսման, 

թէ՞ հասարակական կարծիքն է որ կը դրդէ երկրի առաջին դէմքերը ելոյթ ունենալու 

այդպիսի յայտարարութիւններով»,- եզրափակեց ԱՊՀ երկրներու ինստիտուտի 

Կովկասի բաժնի վարիչը: 

«Ես գործ չունեմ լեռներում գտնուող վանքերի և եկեղեցիների հետ». 

Կաթողիկոսի զգայացունց յայտարարութիւնը Սանահինի խայտառակ 

վիճակի վերաբերեալ 

 

 

 

 

 

 

«Չենք լռելու» երիտասարդական նախաձեռնութիւնը հրապարակեց 1996 

թուականէն UNESCO-ի Համաշխարհային ժառանգութեան ցանկին մէջ գրանցուած 

X դարի Սանահինի վանական համալիրի ներկայիս վիճակի մասին 

տեղեկատուութիւնը, լուսանկարներն ու տեսանիւթերը, որոնք բողոքի մեծ ալիք 

բարձրացուցինն Facebook սոցիալական ցանցին մէջ: 

 

15 ամիս առաջ, ՀՀ վարչապետի խոստումը յուսադրեր էր, թէ ուր որ է` Սանահինը 

կը փրկուի, սակայն սպասումները չարդարացան: Սրբատեղին այսօր կործանման 
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եզրին է, անոր վանքերու ու մատուռներու տանիքներուն աճած թուփերն ու ծառերը 

անտառ կը յիշեցնեն: 

 

Բարձրացուած խնդիրը Հայկական յուշարձաններն ուսումնասիրող 

կազմակերպութեան նախագահ, պատմաբան Սամուէլ Կարապետեանը հասցուցած 

է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին և ստացեր է զգայացունց պատասխան: Ինչպէս 

յայտներ է Կարապետեանը ArmInfo գործակալութեանը տուած հարցազրոյցին, ան 

առաջարկեր է Գարեգին Բ-ին նոր եկեղեցիներու կառուցման համար 

նախատեսուած միջոցներու թէկուզ մի մասը ուղղորդել Սանահինի խնդրի 

լուծմանը: Ի պատասխան`Կաթողիկոսը յայտարարեր է, որ որևէ գործ չունի 

լեռներուն մէջ գտնուող վանքերու և եկեղեցիներու հետ:  

«Պաշտամունքային կառյցները տրամաբանօրէն ամէնէն առաջ պէտք է մտահոգէին 

Եկեղեցուն: Էլ չեմ խօսում պետական կառոյցների մասին, որոնք պէտք է 

շահագրգռուած լինեն, որպէսզի եկեղեցիների տանիքին ծառեր չաճեն»- ըսեր է 

Կարապետեանը իր հարցազրոյցին: 

«Չենք լռելու» երիտասարդական նախաձեռնութիւնը յիրաւի ցաւ կ' ապրի, ընդ 

որուն, աւելի շատ ոչ թէ Սանահինի վանական համալիրի ողբալի վիճակի 

պատճառով, այլ այն բանի գիտակցումէն, թէ որո՞ւն վրայ էր՝ դեռ նախօրէին, յոյս 

դրեր սրբատեղին փրկելու հարցով: 

Յիրաւի, Կաթողիկոսն ի՞նչ գործ ունի սարերուն մէջ հազարամեայ պատմութիւն 

ունեցող, UNESCO-ի կողմէ Համաշխարհային մշակութային ժառանգութիւն 

ճանչցուած եկեղեցիներու հետ: Ան գործ ունի միայն Երևանի կեդրոնին կառուցուող 

իր ապագայ նստավայրի հետ: Եւ թող եկեղեցւոյ սպասաւորներն այլևս չզարմանան 

հասարակութեան մէջ իրենց առաջնորդի վարկանիշի խայտառակ ցած ըլլալու 

հանգամանքէն, ինչպէս նաև թող այլևս երբեք չբողոքեն աղանդներէն, քանզի հենց 

իրե՛նք են պարարտ հող ստեղծեր անոնց ծաղկման համար: Սանահինի փրկութեան 

մասին հարցի պատասխանը ատոր վառ ապացոյցն է: 

 

«Չենք լռելու» երիտասարդական նախաձեռնութիւն 
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Անցուդարձ 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱԿԱՅԱՆԸ ԿՈՎԿԱՍԻ ՄԷՋ 

ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹԵԱՆ ԳՐԱՒԱԿԱՆՆ Է» Կ՛ԸՍԷ 

ՏՄԻԹՐԻ ՄԵՏՎԵՏԵՒ 

 

 
Նախագահ Մետվետեւ  

 

Ազրպէյճանական «1news.az» կայքէջը կը հաղորդէ, որ Ռուսիոյ նախագահ Տմիթրի 

Մետվետեւ Ազրպէյճանի անկախութեան 20-ամեակին առիթով լոյս տեսած «Տը 

Պիզնըս Եիր-Ազրպէյճան 2011» պարբերաթերթի յատուկ թիւին մէջ լոյս տեսած իր 

մեկնաբանութեան մէջ նշած է, որ Հայաստանի մէջ ռուսական ռազմակայանը 

կոչուած է կովկասեան շրջանին մէջ խաղաղութիւնն ու կայունութիւնը 

ապահովելու: 

«Ռուսիոյ համար շատ կարեւոր հարցերէն է նաեւ Կովկասի մէջ կայունութեան 

ապահովումը: Ատիկա հիմնական հայեցակարգն է, որուն վրայ հիմնուելով 

յարաբերութիւններ կը կառուցենք մեր մօտիկ դրացի եւ բարեկամ Ազրպէյճանի հետ, 

որովհետեւ մենք շահագրգռուած ենք շրջանին մէջ խաղաղութեան ապահովումով: 

Եւ ճիշդ այդ շրջագիծին մէջ պէտք է դիտել Հայաստանի մէջ ռուսական 

ռազմակայանի տեղակայման ժամկէտի երկարաձգումը, որուն մասին որոշումը 

տրուեցաւ Երեւան կատարած իմ այցելութեանս ընթացքին: Այդ ռազմակայանը 

կոչուած է խաղաղութիւն եւ կայունութիւն ապահովելու, ինչպէս նաեւ նուազեցնելու 

այն բարդութիւնները, զորս մենք այսօր ունինք», ընդգծած է Մետվետեւ: 
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ԹՈՒՐՔԻԱ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՐՑԻՆ ՄԷՋ ՄԻՇՏ ՊԻՏԻ ՍԱՏԱՐԷ 

ԱԶՐՊԷՅՃԱՆԻՆ» Կ՛ԸՍԷ ՀՈՒԼՈՒՍԻ ՔԸԼԸՃ 

 

Ազրպէյճանական «1news.az» կայքէջը կը հաղորդէ, որ Ազրպէյճանի մէջ Թուրքիոյ 

դեսպան Հուլուսի Քըլըճ Պաքուի մէջ տրուած մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին 

յայտարարած է, որ Թուրքիա Լեռնային Ղարաբաղի հարցին մէջ եղած է եւ կը մնայ 

Ազրպէյճանի կողքին: 

Ըստ անոր, Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան արտայայտած է իր 

յստակ դիրքորոշումը այդ հարցին առնչութեամբ` ըսելով, որ «ղարաբաղեան 

հիմնախնդիրը նոյնքան արիւնածոր վէրք է Թուրքիոյ համար, որքան` 

Ազրպէյճանի»: 

«Թուրքիա կը պահանջէ Ազրպէյճանի բռնագրաւուած տարածքներու ազատում. 

ատիկա ոչ միայն մեր, այլեւ ամբողջ միջազգային հանրութեան պահանջն է», 

յայտարարած է թուրք դիւանագէտը: Ան նաեւ ըսած է, որ Թուրքիա Հայաստանի 

հետ սահմանը փակած է «ազրպէյճանական հողերու բռնագրաւման» պատճառով, 

եւ որովհետեւ տակաւին Թուրքիան այդ քայլին մղած պատճառները չեն վերցուած, 

սահմանները պիտի չբացուին: «Ազրպէյճան միշտ կրնայ Թուրքիոյ վրայ յենիլ», 

հաւաստիացուցած է Թուրքիոյ դեսպանը: 

Դեսպանը նաեւ յայտարարած է, որ կ՛ակնկալուի, որ սեպտեմբերին Թուրքիոյ եւ 

Ազրպէյճանի միջեւ կազի վերաբերող համաձայնագիր ստորագրուի: 

Ըստ Քըլըճի, Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի Պաքու այցելութեան 

ընթացքին երկու երկիրներու ուժանիւթի նախարարութիւններուն միջեւ օգտակար 

բանակցութիւններ տեղի ունեցած են: «Կը կարծեմ` սեպտեմբերին Թուրքիոյ եւ 

Ազրպէյճանի միջեւ այդ համաձայնագիրին ստորագրման ականատեսը պիտի 

դառնանք», ըսած է ան: 
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Էրտողանն ու Ալիեւը զայրացած են ու զարմացած  

 

 
«Սերժ Սարգսեանը պէտք է ներողութիւն խնդրէ, ան պէտք է շտկէ իր թոյլ տուած 

սխալը»: 

Այս մասին Պաքուի մէջ յայտարարեր է Թուրքիոյ վարչապետ Ռէճեպ Թայիպ 

Էրտողանը` մեկնաբանելով օրեր առաջ Ծաղկաձորի մէջ երիտասարդներու հետ 

հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսեանի ըրած յայտարարութինը: 

Յիշեցնեն որ, հայագիտական երիտասարդական մրցոյթի մասնակցի մէկ հարցին 

թէ՝ «արդեօ՞ք մեզ կը վերադարձուի Արեւմտեան Հայաստանը», Սարգսեանը 

պատասխաներ էր, թէ ատիկա նոր սերունդի ջանքերէն է կախեալ: 

«Պետական գործչին յարիր չէ գալիք սերունդին մէջ թշնամանք եւ ատելութիւն 

սերմանել, - ըսեր է Էրտողանը Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ 

հանդիպումէն ետք կայացած ասուլիսի ժամանակ, -« Ի՞նչ կը նշանակէ` մենք կը 

մեռնենք, իսկ դուք կը գրաւէք Արարա՞տը: Ո՞րն է տրամաբանութիւնը: Մենք կը 

մերժենք այդ ամէնը: Սարգսեանը լուրջ սխալ է թոյլ տուեր, ան պէտք է ներողութիւն 

խնդրէ»: 

Իր հերթին, Իլհամ Ալիեւը զարմացեր է, որ հայերը կարող են «տարածքային 

պահանջներ ներկայացնել այնպիսի մեծ երկրին, ինչպիսին Թուրքիան է»: 

«Անոնք (հայերը - խմբ.) կը կարծեն, թէ լուծեր են Ղարաբաղի հարցը: Բայց կու գայ 

ժամանակը, եւ Ատրպէյճանը խաղաղ կամ ռազմական ճանապարհով կը 

վերականգնէ իր ինքնիշխանութիւնը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ: 

Տարածքային պահանջ ներկայացնելով Թուրքիոյ` անոնք կ' ապացուցեն, որ իրենց 

գլխուն մէջ ինչ-որ բան այնպէս չէ: Անոնք պէտք է արթննան իրենց քունէն եւ գոնէ 

համեմատեն զիրենք Թուրքիոյ հետ: Չէ կարելի համեմատել փիղը մրջյիւնի հետ», - 

ըսեր է Ալիեւը: 
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Ամերիկան պատերազմ կը ցանկայ Ատրպէյճանի եւ Հայաստանի միջեւ 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի հարցը կարելի չէ անջատել համաշխարհային քոնթեքստէն: 

Այս մասին ըսեր է ռուս քաղաքագէտ, Միջազգային եւրասիական շարժման 

առաջնորդ Ալեքսանդր Դուգինը «Զերկալօ»-ի հետ հարցազրոյցին: 

«Հակամարտութեան խորացման շահագրգիռ կողմերը երրորդ անձինք են, ոչ թէ 

անոնք, որ ներգրաւուած են ատոր մէջ: Ըստ իս, ատիկա ԱՄՆ-ն է, որը 

շահագրգռուած է, որ Հարաւային Կովկասի մէջ իրավիճակը փոփոխուի եւ Արցախի 

շուրջ լարուածութիւնը խորանայ», ըսեր է նա: « Կը կարծեմ եմ, որ ամերիկեան 

ռազմավարները եւ դիւանագէտները մէկ կողմէն կը դրդեն Ատրպէյճանը որ նոր 

պատերազմ սկսի, միւս կողմէն՝ կը հասկցնեն Հայաստանին, որ դէմ չեն Արցախի 

Հանրապետութեան անկախութեան ճանաչմանը, եթէ նա հրաժարի ռուսամէտ 

քաղաքականութենէն»: 

 

 

«Ամերիկացիներու խնդիրը՝ ատրպէյճանցիներն ու հայերը Արցախի տարածքին մէջ 

բախման հասցնելն է: Ես առաջ ալ կանխատեսեր եմ իրադարձութիւններու 

նմանատիպ զարգացումը եւ հիմա ալ համոզուած եմ ատոր»,- ըսեր է Դուգինը: 
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ԱՄՆ-ը Թուրքիան կը դրդէ արագացնելու հայկական քրիստոնէական 

եկեղեցիներու ոչնչացումը. Յուշարձանագէտ 

 

 

 

 

 

 

 

Քրիստոնէական եկեղեցիներն իրենց տէրերուն վերադարձնելու՝ Թուրքիոյ 

ուղղուած ԱՄՆ Սենատի ներկայացուցիչներու պալատի կոչը կարող է բացասական 

ազդեցութիւն ունենալ տեղի հայկական յուշարձաններու վրայ: Այս մասին 

NEWS.am-ի թղթակցի հետ զրոյցին ըսած է յուշարձանագէտ Սամուէլ 

Կարապետեանը: 

«Այս կոչը կարող է աւելացնել թուրքերի անհանդուրժողական վերաբերմունքը, որը 

նրանք միշտ ունեցել են քրիստոնէական յուշակոթողների նկատմամբ, ինչը կարող է 

նպաստել տեղի արդէն սակաւաթիւ յուշարձանների ոչնչացման արագացմանը»,-

նշած է Կարապետեանը: 

Իր խօսքով՝ միջազգային ուժերը մշտապէս՝ սկսած 19-րդ դարէն կը խառնուէին 

Թուրքիոյ ներքին քաղաքականութեանը՝ օգտագործելով այդտեղ ապրող 

քրիստոնեայ ժողովուրդներու հանգամանքը, թէ պէտք է բարենորոգումներ ընէք, 

չճնշէք ու չկեղեքէք զանոնք եւ այլն: Եւ թուրքերը, որպէսզի ազատուէին միջազգային 

դիւանագիտութեան մշտական միջամտութենէն, գացին կարճ ճանապարհով՝ 

պարզապէս ոչնչացուցին քրիստոնեայ ժողովուրդները՝ հայերը, յոյյները, 

ասորիները: 

«Կրկին տեսնում ենք միջամտութիւն Թուրքիայի ներքին գործերին. այժմ էլ որպէս 

առիթ օգտագործւում է ոչնչացուած քրիստոնեայ ժողովուրդների յիշատակները: 

Թուրքերն իրենց դարաւոր փորձառութիւնը գործի դնելով կը վարուեն նոյն կերպ, եւ 

ինչպէս ժամանակին ոչնչացրին կենդանի «խանգարողներին», այժմ էլ կ'անցնեն 

անկենդան «խանգարողներին»՝ յուշակոթողները ոչնչացնելուն»,-յայտարարած է 

յուշարձանագէտը: 

Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am 
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ԱՄՆ ճնշում կը բանեցնէ Թուրքիոյ վրայ  

 

 

ԱՄՆ ճնշում կը գործադրէ Թուրքիոյ վրայ Հայաստանի հետ յարաբերութիւնները 

կարգաւորելու ուղղութեամբ, այն բանէն յետոյ, երբ Հայաստանն ու Ատրպէյճանը 

ձախողեցան Ղարաբաղի շուրջ բանակցութիւններու մէջ, կը գրէ թուրքական 

Հիւրրիէթ թերթը, յղում կատարելով ԱՄՆ Պետքարտուղարի յայտարարութեանը:  

 

Յուլիսի 16-ին Անգարա այցելած Հիլարի Քլինթոնը մասնաւորապէս յայտարարեր է, 

“Կարգաւորման ճիշդ ժամանակն է: Հրաշալի կ'ըլլար, եթէ գործընթացին թափ 

հաղորդելուն ուղղուած որոշ գործողութիւններ կատարուին”: 

 

Արդէն իսկ սկսեր են վստահութեան կառուցմանն ուղղուած միջոցառումներ: 

Անոնցմէ մէկն ալ Վան-Երեւան չուերթի հնարաւոր մեկնարկն է: Վանի առեւտուրի 

պալատի անդամներէն Ապտուլլահ Թունճտեմիրը յայտներ է հայկական մամուլին, 

որ եթէ Վանի օդակայանը վերակառուցուի միջազգային չափանիշներուն 

համապատասխան, ապա չուերթը կը սկսի Սեպտեմբերի 11-էն: Մէկ այլ ծրագրի 

համաձայն, կը նախատեսուի Թրքական օդուղիներու գրասենեակ բանալ Երեւանի 

մէջ, որը Հայաստան-ԱՄՆ չուերթներ կ'իրականացնէ Ստամպուլով:  

 

Ի դէպ, Վանի եւ Երեւանի միջեւ չուերթի հնարաւորութեան առթիւ յայտարարութիւն 

ըրեր է Ատրպէյճանի ԱԳՆ-ը: Խօսնակ Էլման Ապտուլլաեւը ըսեր է, որ իրենք չեն 

միջամտեր երկու երկիրներու հարցերուն, սակայն իրենց իրաւունք կը վերապահեն 

արձագանգել մի իրադարձութեան, որը ոտնձգութիւն է Ատրպէյճանի ազգային 

շահերու նկատմամբ: Ատրպէյճանի արտգործնախարարութիւնը կը հետեւի 

զարգացումներուն, եւ կ'արձագանգէ ըստ յետագայ բեմականացման, կը գրէ 

Հիւրրիէթը:  
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Արդեօք Ռուսաստանը կը ներքաշուի՞ Երրորդ համաշխարհային 

պատերազմի մէջ` պաշտպանելով Հայաստանը 

 

 

 

 

 

 

 

Ռուսաստանի պետտումայի փոխխօսնակ, Ռուսաստանի ազատ դեմոկրատական 

կուսակցութեան ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին համոզուած է, որ երրորդ 

համաշխարհային պատերազմն արդէն ընթացքի մէջ է, եւ Հարաւային Կովկասի մէջ 

տիրող իրավիճակը ատոր հետ կապուած է: 

 

Այս մասին Ժիրինովսկին ըսեր է Ալթայի բնակիչներու հետ հանդիպման ժամանակ, 

յաւելելով. «Այո, այժմ երրորդ համաշխարհային պատերազմ Եւրոպայի մէջ դեռ 

չկայ, սակայն այն արդէն սկսեր է 1991 թուականի Յունուարին, երբ 33 

պետութիւններ յարձակեցան Իրաքի վրայ:Յետոյ անոնք ռմբակոծեցին 

Հարաւսլավիան, ապա յարձակեցան Աֆղանիստանի վրայ, ապա ռմբակոծեցին 

Իրաքը, այժմ` Հիւսիսային Ափրիկէն: 

Պատերազմը մեզի կը մօտենայ` Սուրիոյ փախստականներն արդէն Թուրքիա են: 

Ինչ-որ իրարանցում Թուրքիոյ մէջ եւ Ատրպէյճանը կը հրահրեն յարձակելու 

Հայաստանի վրայ` Լեռնային Ղարաբաղի վիճարկելի տարածքի համար, այդ 

պարագային Իրանը կը պաշտպանէ Հայաստանը, Թուրքիան` Ատրպէյճանը: Եւ 

այստեղ մենք կը պաշտպանենք Հայաստանը, քանի որ անոր պարտութիւնը մեզի 

ձեռնտու չէ, քանի որ այնտեղ տեղակայուած է մեր պազան»,- ամփոփեր է ան, 

ինչպէս կը հաղորդէ «Կոմսոմոլսկայա պրաւտան»: 
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ԸՍՏ ԼԵՒՈՆ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆԻ ԱՇՈՒՆԸ «ԼՈՒՐՋ ԲԵԿՈՒՄԻ ԿԱՄ 

ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՅՍՏԱԿԱՑՈՒՄԻ» ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆ Է 

 

 

 
Օգոստոս 2-ի հանրահաւաքին մասնակիցներու խումբ մը 

Եթէ յառաջիկայ մէկ-երկու ամսուան ընթացքին իշխանութիւնները 

վերջնականապէս չկողմնորոշուին արտակարգ ընտրութիւններ կատարելու 

հարցին մէջ, ապա ողջամիտ կոչուած ժամկէտը սեպտեմբերին սպառած պիտի 

նկատուի, եւ մեր օրակարգին վրայ պիտի մնայ պարզապէս մէկ պահանջ, որ Սերժ 

Սարգսեանի եւ իշխող համաձայնական կառավարութեան անվերապահ 

հրաժարականն է: Անհրաժեշտ կը նկատեմ շեշտել, որ ասիկա ոչ թէ վերջնագիր է, 

այլ պարզապէս զգուշացում», երէկ Ազատութեան հրապարակին վրայ Հայ ազգային 

քոնկրեսին կազմակերպած հանրահաւաքին ընթացքին յայտարարեց Հայաստանի 

առաջին նախագահ Լեւոն Տէր Պետրոսեան: 

 

«Չեմ կասկածիր, որ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներուն Հայաստանի 

քաղաքական ճգնաժամի յաղթահարման հարցին մէջ լուրջ բեկում կամ վերջնական 

յստակացում տեղի պիտի ունենայ», ընդգծեց Հայ ազգային քոնկրեսի ղեկավարը` 

միաժամանակ զգուշացնելով. «Հայ ազգային քոնկրեսը վճռականօրէն 

տրամադրուած է օրինականութեան շրջանակներուն մէջ ընելու իրմէ կախուած 

ամէն ինչ` աշնան ժողովուրդի առաւելագոյն համախմբումը ապահովելու եւ 

զանգուածներու ճնշումին տակ իշխանութեան արտակարգ ընտրութիւններ 

պարտադրելու համար»: 
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Սմբատ Լպուտեան. «Հայաստանի շախմատի ազգային հաւաքականի 

տղաներն իսկական հերոսներ են» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Հայաստանի Շախմատի ազգային հաւաքականի տղաներն իսկական հերոսներ են, 

նրանք կարողացան աշխարհին պատուով ներկայացնել հայկական շախմատը», 

NEWS.am-ի թղթակցի հետ զոյցին այս մասին յայտարարեց Հայաստանի շախմատի 

ֆետերացիայի փոխնախագահ Սմբատ Լպուտեանը՝ խօսելով ճատրակի 

Հայաստանի ազգային հաւաքականի՝ առաջին անգամ աշխարհի ախոյեանութեան 

տիտղոսը նուաճելու մասին: 

 

«Հայաստանն, իհարկէ, երկու անգամ օլիմպիական չեմպիոն հռչակուել էր, բայց 

աշխարհի չեմպիոն երբեք չէր եղելֈ Այդքան վստահ եւ փայլուն կերպով յաղթել 

աշխարհի առաջնութեանը մասնակցող մի քանի ուժեղագոյն թիմերի իսկապէս 

հեշտ չէր եւ խօսում է հայկական շախմատի՝ աշխարհում առաջիններից մէկը 

լինելու մասինֈ Աշխարհը շատ մեծ է, եւ ես ուղղակի հպարտանում եմ, որ 

Հայաստանը շախմատային հզօր երկիր է համարւում»,- ըսաւ Սմբատ Լպուտեանը՝ 

յաւելելով, որ ճատրակի աշխարհի առաջնութեանը մասնակցող գրեթէ բոլոր 

խումբերը բաւական հզօր էին եւ յաղթելու գրեթէ հաւասար հնարաւորութիւններ 

ունէինֈ «Սակայն մեր թիմը միասնութեան, հաւաքուածութեան եւ ոգու շնորհիւ 

որպէս մէկ միասնական ուժ կարողացաւ փայլուն յաղթանակ տանել»: 

Նշենք, որ ճատրակի Հայաստանի ազգային հաւաքականը Յուլիսի 26-ին առաջին 

անգամ նուաճեց աշխարհի ախոյեանութեան տիտղոսը: Նինպոյի մէջ կայացող 

խմբային առաջնութեան վերջին մրցաշարքին՝ Հայաստանի եւ Ուքրանիայի 

հաւաքականները խաղցան ոչ ոքի` 2:2: Բոլոր պարտիաներու մէջ գրանցուեցաւ ոչ 

ոքի: 
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Հայաստանը 9 մրցաշարքերուն շահեցաւ 14 միաւոր եւ 2 միաւորով առաջ անցաւ 

Ուքրանիայէն: Հայաստանը 1997-ին, 2001-ին եւ 2005-ին դարձեր էր աշխարհի 

առաջնութեան պրոնզէ մետալակիր:  

 

Այս փառահեղ յաղթանակին առիթով, ազգային հպարտութեամբ կը շնորհաւորենք 
ՀՀ ճատրակի ազգային հաւաքականի մեր տղաները անուն առ անուն, իրենց 
մաղթելով նորանոր յաղթանակներ ի փառս Հայաստանին ու հայութեան: 

«Համահայկական Խաղերը դարձան կամուրջ» 

 

Օգոստոս 14-21, 2011-ին, Երեւանի մէջ կայացած Համահայկական 5-րդ խաղերը 

անցան պատմութեան գիրկը: «Միասնութիւնՙ սպորտով» նշանաբանով կայացած 

խաղերուն մասնակցեցան 125 քաղաքներու 3240 մարզիկներ, որոնք 10 

մարզաձեւերով պայքար մղեցին Համահայկական 5-րդ խաղերուն մետալներու ու 

մրցանակներու արժանանալու համար: 

Խաղերու վերջին արարը կայացաւ Ազատութեան հրապարակին վրայ, ուր տեղի 

ունեցաւ փակման հանդիսաւոր արարողութիւնը ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեանի 

մասնակցութեամբ: Ան յատուկ մրցանակներ յանձնեց յաղթանակ տարած 

մարզիկներուն: Համահայկական 5-րդ խաղերու լաւագոյն մարզական 

պատուիրակութիւն ճանչցուեցաւ Պուենոս Այրեսը: «Արդարացի խաղի համար» 

մրցանակը յանձնուեցաւ Իրանին: «Մարզական ոգի եւ համբերութիւն» մրցանակին 

արժանացաւ ՌԴ Չալտիրի պատուիրակութիւնը, իսկ «Համահայկական 5-րդ 

խաղերու յայտնութիւն» ճանչցուեցաւ պատմական Սասունի թիմը: 

Խաղերու ընթացքին, կայացաւ նաեւ գեղեցկութեան մրցոյթ, որուն մասնակցեցան 22 

մարզուհիներ: Համահայկական 5-րդ խաղերու գեղեցկուհիի համար սահմանուած 

մրցանակը Սերժ Սարգսեանը յանձնեց Երուսաղեմի ներկայացուցիչ Քրիսթինէ 

Նաճարեանին: 
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Այնուհետեւ, հանրապետութեան նախագահը ողջոյնի խօսքով դիմեց 

հանդիսութեան մասնակիցներուն, մասնաւորապէս նշելով. «Շնորհաւորում եմ 

բոլորիս այս հիասքանչ միջոցառումը բարձր մակարդակով կազմակերպելու ու 

անցկացնելու համար: Շնորհաւորում եմ բոլոր յաղթողներին, բայց վստահ եմ, որ 

պարտուողներ չեն եղել, որովհետեւ բոլորս հաւաքուել ենք քաղաքամայր 

Երեւանում, որպէսզի նախ մրցենք, նաեւ նոր ծանօթներ ու ընկերներ ձեռք բերենք: 

Ապրելով աշխարհի տարբեր ծայրերում, տարբեր բնակավայրերում, մենք ունենք 

մէկ հզօր ընդհանրութիւնՙ բոլորս հայ ենք: 

Համահայկական խաղերը նորից միաւորեցին Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի 

մեր բազմահազար հայրենակիցներին, նրանց նորանոր ծանօթութիւններ, 

բարեկամութիւն, մարզական հետաքրքրական մրցումներ պարգեւեցին: 

Համահայկական խաղերը դարձան կամուրջ̔ միաւորելով հայութեանը: Բոլորիդ 

բարի ճանապարհ եմ մաղթում, ցանկանում եմ, որպէսզի ձեզ հետ տանէք 

հայրենիքի ջերմութիւնից մի պատառ եւ մինչեւ յաջորդ անգամ Հայաստան գալն այս 

օրերի յիշողութիւնները պահպանէք: Ու միշտ վստահ եղէք, որ ձեզանից 

իւրաքանչիւրը մեզ համար ցանկալի անձ է: Ցանկանում եմ նաեւ, որ դուք 

Հայաստան գաք ոչ միայն Համահայկական խաղերի առիթով, այլ ցանկացած 

հնարաւորութիւնը օգտագործէք դա անելու»: 

Նշենք որ Համահայկական 5-րդ Խաղերուն մասնակցեցաւ նաեւ մեր փոքր գաղութը 

17 մարզիկներէ բաղկացած պատուիրակութեամբ մը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ 

կայք էջ : www.azadkhosk.com 

Խմբագիր - Երան Գույումճեան 

Թիւ (5) - Օգոստոս 2011 

 

64/66 

 

Թուրք ազգայնականներու ղեկավարը շոքի մէջ դրեր է Հիլարի 

Քլինթոնին 

 

Թրքական Milliyet թերթի տեղեկատուութեամբ՝ պաշտօնական այցով Պոլիս 

գտնուող ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը ցանկութիւն յայտներ է 

հանդիպումներ ունենալու Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովին մէջ (ԹԱՄԺ) 

ներկայացուած քաղաքական ուժերու առաջնորդներուն հետֈ  

 

Սակայն «Ազգայնական շարժում» կուսակցութեան (ԱՇԿ) առաջնորդ Տևլէթ 

Պահչելին հրաժարեր է Քլինթոնի հետ հանդիպում ունենալէֈ Ատիկա 

համաշխարհային բազմաթիւ լրատուամիջոցներ Քլինթոնի համար որակեր են 

որպէս «սառը ցնցուղ»ֈ  

 

 

Իր թրքական այցի շրջանակներերէն ներս, Քլինթոնը հանդիպումներ ունեցեր է 

Թուրքիայի վարչապետ Էրտողանի, արտգործնախարար Տաւուտօղլուի, գլխաւոր 

ընդդիմադիր ուժ հանդիսացող «Ժողովրդա-հանրապետական» կուսակցութեան 

(ԺՀԿ) նախագահ Քեմալ Քըլըչտարօղլուի, քրտական «Խաղաղութիւն ու 

ժողովրդավարութիւն» կուսակցութեան (ԽԺԿ) խմբակցութեան ղեկավար 

Սելահատտին Տեմիրթաշի հետֈ  

 

 

Ի դէպ, Էրտողանն ու Քլինթոնը դռնփակ հանդիպում են ունեցեր և որոշ 
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տուեալներով քննարկեր են Թուրքիոյ մէջ ահաբեկչական հռչակուած ու 

«Քրտստանի աշխատաւորական» կուսակցութեան (PKK) դէմ պայքարը, ինչպէս նաև 

Սուրիոյ ու Լիպիայի մէջ տիրող իրավիճակըֈ 

 

 

Յիշեցնենք, որ վերջին շրջանին թուրք ազգայնականները մեծապէս դժգոհ են ԱՄՆ-ի 

տարածաշրջանային քաղաքականութենէն՝ նշելով. «ԱՄՆ-ը Սևրի պայմանագրէն 

(1920 թուականի Օգոստոսի 10) շուրջ 90 տարի անց ողջ ուժով լծուեր է «Մեծ 

Քրտստանի» ծրագրի կենսագործմանը: ԱՄՆ-ը ատիկա սկսաւ Իրաքի 

մասնատումէն, այժմ եկեր է Սուրիայի մասնատման ժամանակը: ԱՄՆ-ը սկսեր է 

ուժեղ ճնշում գործադրել Դամասկոսի վարչակարգի տապալման համար: Յաջորդ 

զոհերն ըլլալու են Թուրքիան ու Իրանը:  

 

 

ԱՄՆ-ը արդէն իսկ քրտական խամաճիկային պետութիւն ստեղծեր է Իրաքի 

հիւսիսային հատուածին մէջ (6 միլիոն քիւրտ) և մնացեր է քրտական ամբողջական 

պետութեան ստեղծման համար տարածքներ խլել քրտական ստուար բնակչութիւն 

ունեցող միւս երեք երկիրներէն` Սուրիայէն (1.4 միլիոն քիւրտ), Թուրքիայէն (15 

միլիոն քիւրտ) ու Իրանէն (7 միլիոն քիւրտ):  

 

 

Սուրիայի հետ հաշիւները վերջացնելէն յետոյ, ԱՄՆ-ի հայեացքը գամուելու է 

Թուրքիայի ու Իրանի վրայ»ֈ  
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Ատրպէյճանի ու Վրաստանի ցանկացած հակառակորդ մեր երկու 

պետութիւններուն թշնամին է. Սահակաշվիլի 

 

Ատրպէյճանի անկախութեան 20–ամեակին նուիրուած «The Business Year»-«The 

Business Year-Azerbaijan 2011» ամսագրի յատուկ համարին մէջ, Վրաստանի և 

Ատրպէյճանի միջև «բազում տարիներու բարեկամութեան» մասին է խոսեր 

Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլին, որ մասնաւորապէս ըսեր է. «Մեր 

երկու պետութիւնները լուրջ խնդիրներ ունին չլուծուած հակամարտութիւններու 

հարցերով, և Ատրպէյճանի ու Վրաստանի ցանկացած հակառակորդ մեր երկու 

պետութիւններու թշնամին էֈ Մեր ուժը միասնութեան մէջ է, և ասոնք ուղղակի 

խօսքեր չեն, սա իրականութիւն է»: 

 

Ան նաև նշեր է, թէ որոնք կը ձգտին խաթարել Ատրպէյճանի և Վրաստանի միջև 

միասնութիւնը, հանդէս կու գան երկու երկիրներու ազգային շահերուն դէմֈ 

Կը տեղեկացնէ ankakh.am-ը  

 


