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Համայնքային
Յիշատակի Ոգեկոչում Մելգոնեան Անմահ Բարերարներու
«Անմահ լուսոյ, ճշմարտութեան, բարիին
Տաճարն է այս, սրբանուէր, թանկագին,
Ան մեզ տուաւ՝ նահատակուած մեր ցեղին
Զաւակներէն լաւագոյնը ու բարին»
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Կիրակի 15 Յունուար 2012-ին, Ս. Յովհաննու Կարապետի Տօնին առիթով, սրբազան
աւանդութեամբ մը, ոգեկոչուեցաւ յիշատակը անմահ բարերարներ՝ աղա
Կարապետ եւ աղա Գրիգոր Մելգոնեաններու:Նիկոսիոյ Մայր եկեղեցին փութացեր
էին Մելգոնեանի մեծ ընտանիքին մաս կազմող անձեր՝ ըլլան անոնք նախկին
հոգաբարձու, տնօրէն, ուսուցիչ թէ աշակերտ, կամ պարզ ազգայիններ: Ներկայ էին
նաեւ Պետ. Ներկ. Տէր եւ Տիկ. Վարդգէս Մահտեսեան, Թեմական եւ Վարչական
Մարմնի անդամներ՝ յարգելու համար յիշատակը ազգանուէր մեծ բարերարներուն:
Է՛ր երբեմն, ոչ վաղ անցեալին, Բարերարներու Տօնին, Ս, Աստուածածին եկեղեցին
կը խայտար կենսալիր ներկայութեամբը հարիւրաւոր մելգոնեանցի աղջկանց եւ
տղոց, որոնք կը ներկայացնէին նոր շառաւիղները մելգոնեանցիներու տակաւ աճող
ընտանիքին...: Այժմ թախիծ մը կայ մթնոլորտին մէջ...կապարի պէս ծանր կը ճնշէ
անոնց բացակայութիւնը...: Խզուած է թելը մելգոնեանցիները օղակ-օղակ իրարու
ագուցող շղթային:
Իմաստալից զուգադիպութեամբ մը կարծէք, Թեմիս Կաթ. Փոխ. Տէր Վարուժան Արք.
կը կարդայ Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսի Կոնդակը,
որով 2012-ը կը հռչակուէր Հայ Գիրքի Տարի: Անվիճելիօրէն, հայ գիրքը էական է
հայակերտումի,
հայապահպանումի
եւ
հայրենակերտումի
սրբազան
նպատակներու կենսագործման համար: Սակայն, առանց Մելգոնեանի նման հայ
դպրոցներու, կարելի՞ է արդեօք հայ գիրքի ընթերցման ճաշակն ու սէրը մշակել հայ
մատղաշ սերունդներուն մօտ...: Նման հայակերտ դպրոցներէն ներս է,
անտարակոյս, որ պիտի «խլեն գիրքը անոնք, կատաղօրէ՛ն, հացի՛ պէս», ինչպէս
այնքան դիպուկ կը գրէ մեծն Վահան Թէքէեան:
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Պատարագէն ու Հոգեհանգիստէն ետք, կը համախմբուինք Մելգոնեան Կրթական
Հաստատութեան սիրտը գտնուող Բարերարներու դամբանին առջեւ: Ամայութիւն եւ
լռութիւն է չորս դին...: Միտքս կը թեւածէ դէպի մէկ-երկու տասնամեակ ետ...: Կը
մտաբերեմ անցեալի այն հին, երանելի օրերը, երբ ամբողջ Մելգոնեանի շրջապատը
կեանք կը բուրէր, մթնոլորտը կը շնչաւորուէր հայերէն ճռուողիւնովը, ուրախ
գոռում-գոչումովը, խինդ ու ծիծաղովը մելգոնեանցի աշակերտներու...:

Դասախօսական Ձեռնարկ
Երեսփոխանական Գրասենեակէն կը տեղեկանանք, որ Դասախօսութիւն մը
կազմակերպուած է, հետեւեալ նիւթով՝ «Ի՞նչի կարիքը ունին երիտասարդները
այսօր գործ ճարելու համար»:Դասախօսութիւնը տեղի պիտի ունենայ Չորեքշաբթի
1 Փետրուար 2012-ին, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, Առաջնորդարանի «Իւթիւճեան»
սրահին մէջ:Դասախօսն է՝ Դոկտ. Թէոտոր Բանայեոտու, Տնօրէնը՝ Կիպրոսի
Միջազգային Վարչութեան Հիմնարկի եւ այցելու Դասախօս Հարուըրտ
Համալսարանին մէջ:Դասախօսութիւնը պիտի ըլլայ անգլերէն լեզուով, որուն պիտի
յաջորդէ հիւրասիրութիւն:
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Խմբագրական
ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐՈՒ ՅՈՒՇԸ՝ ԱՊԱԳԱՅԻ ՅՈ՞ՅՍ, ԹԷ՞՝...

Ամէն տարի, Յունուար ամսուան մէջ՝ Ս. Յովհաննու Կարապետի տօնին առիթով,
Հոգեհանգստեան Պաշտօն կը կատարուի Նիկոսիոյ Մայր եկեղեցւոյ մէջ թէ այլուր՝
ոգեկոչելու համար յիշատակը ազգային անմահ բարերարներ աղա Կարապետ եւ
աղա
Գրիգոր
Մելգոնեաններու:
Նմանապէս՝
վերիմաստաւորելու
եւ
վերարժեւորելու համար անոնց ազգապահպանումի եւ ազգակերտումի վիթխարի
բարեգործութիւնը:
Կարեւորութեամբ ընդգծելու ենք այստեղ, որ լայն իմաստով՝ մեռելներու
ոգեկոչումը. ի մասնաւորի` անոնց որ ազգային-մարդկային անգին կտակ մը
թողուցած են իրենց յետնորդներուն, կարեւոր է, առաջին հերթին, մեզի՝
ապրողներուս համար, հաղորդուելու համար անոնց գործին էութեան ու
գաղափարականին հետ..., որոնք վեր են ժամանակի եւ տարածութեան նեղ
սահմանափակումէն, եւ կ'ապրին ու պէտք է ապրին դարէ դար...:
«Իմ դպրոցս պէտք է մեր վրէժը լուծէ»...այդ որբ ձագուկներէն «պէտք է պատրաստենք մեր նոր
մեծերը»:

Սա ազգային առողջ բնազդն ու տեսլականն էր անմահ բարերար աղա Կարապետ
Մելգոնեանի: Եւ այս՝ այն ժամանակ, երբ Հայոց Ցեղասպանութենէն եւ
հայրենազրկումէն
ետք,
մեծաւ
մասամբ
իր
Մեծերէն
գլխատուած
արեւմտահայութեան մնացորդացը սփռուած էր աշխարհի չորս դին, որպէս
արմատախիլ «փոշի ազգ», դատապարտուած ի սպառ անհետանալու վտանգին,
որպէս ազգային ինքնութեամբ ու գիտակցութեամբ օժտուած ազգ ու
հաւաքականութիւն...:
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Կորսուած էր Արեւմտահայաստանը, այն հողը որ շտեմարանն էր մեր ժողովուրդի
հազարամեակներու յիշողութեան, պարունակը՝ անոր լեզուին ու մշակոյթին,
աւանդութիւններուն ու պատմութեան: Այսինքն՝ անոր հայեցի ինքնութեան
տարրերուն: Թուրքին եաթաղանին զոհ էին գացեր ազգին մեծերէն
հարիւրաւորներ...համարեա բոլորը, հատուկենտ բացառութեամբ: Ստոյգ փաստ էր
որ
Ցեղասպանութեան
եւ
հայրենազրկումին
պիտի
յաջորդէր
մշակութասպանութիւնը..., եւ հուսկ՝ անհետացումը սփիւռքացած մեր ժռղովուրդին,
որպէս ազգային ուրոյն մշակոյթի ու պատմութեան, ազգային իրաւունքներու
պահանջատիրութեան Տէր հաւաքականութիւն:
Ճակատագրական անհրաժեշտութիւն էր պայքարի հատու զէնք գտնել՝ տարագիր
մեր ժողովուրդի ազգային լինելութեան համար: Կենսական խնդիր էր պահելպահպանել հայեցի ինքնութիւնն ու գիտակցութիւնը, զանոնք անխաթար փոխանցել
սերունդէ-սերունդ եւ ազգին համար պատրաստել նոր մարդոյժ, նոր քատրեր, նոր
մեծեր...:
Ո՞ւր կրնային պատրաստուիլ այս նոր քատրերը, ո՞ւր կրնային իրարու շաղկապուիլ
ազգային անցեալը, ներկան ու ապագան, ո՞ւր կրնար երաշխաւորուիլ ցեղին
շարունակականութիւնը, սերունդէ-սերունդ փոխանցումը՝ լեզուի, ի մասնաւորի
արեւմտահայերէնի, մշակոյթի ու պատմութեան, եթէ ոչ հայ դպրոցի հայաշունչ
մթնոլորտին մէջ:
Այս առողջ ողջմտութեամբ ու իմաստնութեամբ օժտուած, Մելգոնեան եղբայրները,
թէեւ՝ անուս, կ'ընծայաբերէին իրենց ամբողջ հարստութիւնը կեանքի կոչելու համար
Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը, որ իր գիշերօթիկի հանգամանքով,
հայերէնի եւ հայերէնով դասանիւթերու երկրորդական մակարդակի բարձրորակ
ուսուցումով՝ սերունդներ պատրաստեց տարագիր մեր ժողովուրդին համար
տասնամեակներ շարունակ: Հայեցի կրթութեամբ պատրաստուած, հայեցի ոգիով
շնչաւորուած
սերունդներ,
յանձնառու
առաքեալներ
հայակերտումի
ու
հայապահպանութեան սուրբ աշխատանքին, զինուորագրեալներ Հայ Դատի
պահանջատիրութեան պայքարին: Անոնք դարձան ուսուցիչ ու տնօրէն,
եկեղեցական ու ազգային գործիչ, գրող ու երաժիշտ, խմբագիր ու մտաւորական..., եւ
իրենց էական ներդրումը բերին սփիւռքը հայ պահելու ճակատագրական
գոյապայքարին:
Արդարեւ, Եղեռնի գեհենէն ետք, եթէ կարելի եղաւ ազգային վերապրում ու
վերածնունդ մը իրականացնել, կենսունակ պահել հայոց լեզուն, մշակոյթն ու
ինքնութիւնը՝ տարագիր հայութեան մօտ, եւ անոնց փոխանցումը ապահովել
սերունդէ-սերունդ, հաւաքական այդ ճիգին մէջ, անփոխարինելի է դերը Մելգոնեան
Կրթական Հաստատութեան:
ՅՈՒՇ եւ ՅՈՅՍ...
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Յիշատակի արարողութիւնները էապէս իմաստ կը զգենուն եւ չեն դառնար միայն
ինչ-որ յաւուր պատշաճի դէպք ու իրադարձութիւն, աւանդաբար կրկնուող ծէս ու
ծիսակարզ, եթէ անոնք ոգեշնչեն ու յուսադրեն մեզ նորանոր խիզախումներու եւ
ոգորումներու՝ ապագային ուղղուած...: Եթէ անցեալի յուշը դառնայ նաեւ յոյս եւ
ուղենիշ ապագայի...:
Ներկայիս, Եղեռնէն շուրջ 100 տարի ետք արդէն, համաշխարհայնացող եւ
համահարթեցնող՝ ազգ ու մշակոյթ, լեզու եւ ինքնութիւն ջնջող աշխարհի մը մէջ, երբ
հետզհետէ կը նահանջեն հայոց լեզուն ու մշակոյթը, կը ջլատուի հայօրէն տեւելու ու
տոկալու կորովը, երբ օտարամոլութիւնը նորանոր զոհեր կը խլէ ազգային մեր
վտիտ մարմնէն, երբ տակաւ կը զգացուի հայեցի կրթութեամբ պատրաստուած հայ
մարդուժի պակասը սփիւռքահայ բոլոր կառոյցներէն ներս՝ դպրոց, մամուլ,
կազմակերպութիւններ, միութիւններ եւ այլք, որքա՛ն էական, կենսական ու
ճակատագրական ԿԱՐԻՔԸ կայ Մելգոնեանին եւ դեռեւս նոր Մելգոնեաններու, եթէ
ճշմարտօրէն չենք ուզեր անհետիլ որպէս հայեցի ինքնութեամբ ու դիմագիծով
հաւաքականութիւն...: Հաւաքականութիւն՝ որ Տէրը ըլլայ իր արեւմտահայ ոգեկան
ժառանգութեան՝ լեզու, գիր-գրականութիւն, մշակոյթ ու պատմութիւն, առանց որոնց
հաստատապէս
պիտի
բովանդակազրկուէր
նոյնինքն
տարագիր
արեւմտահայութեան եւ Արեւմտահայաստանի Դատը...: Քանզի՝ ի՞նչ է հող
հայրենին, եթէ անկէ զեղչենք անոր ուրոյն նկարագիր տուող ազգային լեզուն եւ
անով շնչաւորուած մշակոյթը:
Բարերար Մելգոնեանի յստակ փափաքն էր որ իր դպրոցը տեւէր դարէ դար...:
Պատգամի նման կը հնչէ իր խօսքը.
« Կը փափաքիմ որ Մելգոնեան Կրթական այս Հաստատութիւնները տեւեն դարէ դար, եւ ըլլան
լուսաւորութեան վառարաններ, տալու համար հայ Ազգին, հայ հայրենիքին եւ մարդկութեան
օգտակար եւ պարկեշտ նկարագրով անդամներ»:

Պիտի վերաբանա՞նք լուսոյ տաճար ու վառարան Մելգոնեանը, պիտի բանա՞նք նոր
Մելգոնեաններ, յանձնառո՞ւ ենք հայեցի կրթութեամբ պատրաստելու եւ
վերանորոգելու մեր տակաւ նուազող ու ապազգայնացող մարդուժը...:
Թէ՞՝ պիտի շարունակենք մշակութասպանութեան եւ ձուլման տանող ազգային
ահեղ զառիթափը...: Ահա հարցումներ, որոնց պատասխանը վճռորոշ ու
ճակատագրական է հայութեան աւելի քան կէսը հաշուող սփիւռքի լինելութեան եւ
Հայ Դատի պահանջատիրութեան պայքարին ու անոր յաջող ելքին համար:
Եւ վերջապէս, Յուշը պիտի դառնա՞յ Յոյս՝ շարունակելու անմահ բարերարներու
ազգային Տեսիլքն ու Ոգին: Պիտի դառնա՞յ ան վճռական Ոյժ, այսինքն քաղաքական
նպատակասլաց կամք՝ վերստանձնելու հայ մնալու մեր յանձնառութիւնը...թէ՞՝
պիտի դառնայ լոկ թանգարանուած անցեալի մը յիշատակի ոգեկոչում, յարգանքի
ձեւական տուրք ու արարողակարգ միայն....: Այսինքն՝ մեռեալ տարր:
Երան Գույումճեան
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Հարցազրոյց
«ԵԹԷ ՉՈՒՆԵՆԱՆՔ ՀԶՕՐ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ, ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ
ՄԷԿ-ԵՐԿՈՒ ՍԵՐՈՒՆԴ ՅԵՏՈՅ ՊԻՏԻ ՁՈՒԼՈՒԻ, ԱՆՀԵՏԱՆԱՅ»

Հարցազրոյց Վալերի-Աշխէն Գործունեանի հետ
ԽՄԲ. «Նոր Յառաջ»ի.− Ֆրանսահայ գործարար՝ Վալերի−Աշխէն Գործունեան,
վերջերս Հայաստանի մէջ դարձաւ հարկային տեսչութեան թիրախ, որուն
պատճառով 16 տարի տնտեսական գործունէութիւն վարելէ ետք, Դեկտեմբերի
վերջաւորութեան որոշեց վաճառել Երեւանի հանրածանօթ իր «Փարիզեան սուրճ»
ընկերութիւնը եւ վերադարձաւ Փարիզ։ Նկարագրով՝ յանդուգն եւ ըմբոստ, տիկին
Գործունեան, հոսանքն ի վեր թիավարող է։
Ներդրում կատարած է Հայաստանի մէջ Լեւոն Տէր Պետրոսեանի օրօք՝ տնտեսական
սուր տագնապի պահուն։ Այսօր, կրկին տնտեսական սուր տագնապի պահու մըն է
որ կը լքէ Հայաստանը, հակառակ իշխանութիւններուն կողմէ սփիւռքահայերուն
ներդրումը քաջալերելու ուղղութեամբ տարած քարոզչական աշխատանքին։
Տիրող վարչակարգի հանդէպ Տիկին Գործունեան սուր քննադատութիւններ կը
կատարէ, որոնք կ՚առաջնորդեն հետեւեալ էական հարցադրումին՝ «Կարելի՞ է
Հայաստանի մէջ ըլլալ միաժամանակ ե՛ւ գործարար, ե՛ւ ընդդիմադիր ճակատի
համակիր»։
Ան՝ միակը չէ, իրմէ առաջ ամերիկահայ գործարար Նարեկ Յարութիւնեան եւս
հալածանքի թիրախ դարձաւ իր քաղաքական արդարամէտ եւ ազատատենչ
համոզումներուն
համար,
նոյնիսկ
կարճ
ժամանակ
բանտարկութեան
ենթարկուեցաւ, սակայն ազատ արձակուեցաւ զանազան մակարդակի
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հակազդեցութիւններու տարափին տակ։
Հ. Տիկին Գործունեան, Ամանորին Հայաստանէն վերադարձած էք Ֆրանսա.
յետադարձ հայեացքով երբ կը նայիք վերջին ամիսներու իրադարձութիւններուն,
ի՞նչ կը զգաք:
Պ. Գիտէք, չեմ կրնար հաւատալ, որ պիտի վերջնականօրէն լքեմ Հայաստանը.
անշուշտ, նկատի ունիմ գործի առումով, որովհետեւ Հայաստանը միշտ իմ կեանքին
մէջ կը մնայ: Երբեմն տեսակ մը վախ կը զգամ՝ թէ ինչպէս պիտի ինքզինքս
վերագտնեմ Ֆրանսայի մէջ… Ո՞րքանով իմ տեղը նորէն պիտի գտնեմ հայկական
պայքարին մէջ…
Հ. Հայկական պայքար ըսելով՝ ի՞նչ կը հասկնաք:
Պ. Քաղաքական պայքար, ընկերային պայքար, կանանց պայքար, Հայ Դատ,
հանրային պայքար… Երբ Հայաստան կ՚աշխատիս, անկախ քեզմէ՝ կը ներքաշուիս
պայքարի մէջ, մանաւանդ որ ես, որպէս ֆրանսական մշակոյթը կրող սփիւռքահայ
կին, շատ բաներու մասին կրնայի խօսիլ: Տնտեսական գործունէութեամբ զբաղող
մարդ ըլլալով՝ ես հոն բաւական մեծ լսարան ունէի… Իսկ հոս, ես հին պայքարող եմ
Հայ Դատին համար, բայց հիմա յաճախ կ՚ըսեմ, որ եթէ Հայոց Ցեղասպանութեան
ժխտումը պատժող օրէնքը ընդունուի Ծերակոյտին կողմէ, ազգային շատ մը դէմքեր
անգործ պիտի մնան եւ թոշակի անցնին… Ամեն պարագայի, այս պայքարը ոչ թէ
Հայաստանի, այլ մեր՝ ֆրանսահայ գաղութի երկարամեայ պայքարն է.
բնականաբար ուրախ եմ, հակառակ անոր որ եթէ ան յաջողութեամբ պսակուի,
պարզապէս խորհրդանշական յաղթանակ մը կ՚ըլլայ…
Հ. Հայաստան պիտի շահի՞ այդ յաղթանակէն:
Պ. Ես չեմ ընդունիր, որ Հայաստանի պետութիւնը սեփականացնէ այդ պայքարը, որ
Ֆրանսահայերու պայքարն է, եւ իրենք է որ պիտի շահին… Հայաստանի
իշխանութիւնները աւելի լաւ է՝ զբաղին երկրին ներքին խնդիրները լուծելով, քանի
այդ բնագաւառին մէջ իրենք տակաւին շա՜տ գործ ունին ընելիք… Մէկ դրական բան
կայ այս ամենուն մէջ. եթէ նշուած օրէնքը հաստատուի, սփիւռքահայութիւնը
ստիպուած պիտի շրջուի դէպի Հայաստան, որովհետեւ ուրիշ զբաղում պիտի
չունենայ: Եւ այն ատեն, իմ ընկերներէն շատեր, որ հոս պայքարած են, պիտի
կարենան իրենց ուժն ու եռանդը ներդնել Հայաստանի մէջ մարդկային
իրաւունքներու, ընկերային եւ այլ ազատութիւններու պաշտպանութեան…
Հ. Ո՞րն է, ձեր կարծիքով, Հայաստանի մէջ ամենէն շատ աչքի զարնող՝ աղէտաբեր
թերացումը:
Պ. Կաշառակերութիւնը: Ասոր հետ կապուած՝ մարդոց իրաւունքներու
պաշտպանութիւնը: Անհրաժեշտ է՝ գործարար միջավայրի բարելաւում:
Տնտեսութեան մէջ մենաշնորհներու վերացում:
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Այս բոլոր խնդիրները հրատապ լուծումի կը սպասեն պետութեան կողմէն, որպէսզի
Հայաստան գրաւիչ երկիր դառնայ սփիւռքահայ ներդրողներուն համար:
Հ. Տիկին Գործունեան, եթէ մնայիք Հայաստան եւ փորձէիք մինչեւ վերջ պայքարիլ՝
ներսէն փոխելով իրավիճակը, աւելի արդիւնաւէտ պիտի չ՚ըլլա՞ր:
Պ. Տնտեսութեան մարդը պայքարելու համար պէտք է նիւթական յենարան ունենայ:
Իսկ երբ իմ նիւթականը խեղդեցին, ես պարզապէս միջոց չունէի այլեւս հոն մնալու
եւ ներսէն պայքարելու համար:
Հ. Քիչ մը կը պատմէք՝ ի՞նչպէս սկսաւ ձեր տնտեսական գործունէութիւնը
Հայաստանի մէջ:
Պ. «Փարիզեան սուրճ»ը, նախ եւ առաջ, բովարան էր. 16 տարի առաջ Ֆրանսայէն
մեքենայ մը տարինք եւ կը բովէինք խանութին մէջ, ժողովուրդն ալ կրնար հետեւիլ
այդ ամբողջ գործընթացին: Յետագային՝ քանի մը տարի անց, բացինք սրճարանը՝
Աբովեան փողոցին վրայ, իսկ գործատունն ալ հիմա Ջրվէժի մէջ է. հոն սուրճը կը
բովէինք, կ՚աղայինք, ծրարումը կ՚ընէինք եւ յետոյ կ՚առաքէինք ամբողջ Հայաստանի
տարածքին: Սուրճի գործը մեր մօտ ընտանեկան է. հօրմէս կու գայ. հայրս վանեցի
ընտանիքի զաւակ էր՝ ծնած Երեւան, եւ քանի որ իրենք հակա-խորհրդային
հայեացքներ ունէին (ռամկավար էին), արտագաղթեցին Ֆրանսա: Հայրս միշտ
կ՚ըսէր՝ յաջողելու համար երկու հանգամանք պէտք է. բախտ եւ աշխատասիրութիւն:
Ինք գնաց Գամըրուն, հոն սկսաւ իր գործունէութիւնը, յետոյ Ֆրանսայի մէջ ալ մեծ
յաջողութիւններու հասաւ: Իսկ ես ալ, ահաւասիկ, խորհրդանշական կերպով,
սուրճի գործով նորէն Հայաստան հասայ:
Հ. Եթէ ձեր հայրը հիմա ողջ ըլլար, ի՞նչ հայեացքով պիտի նայէր այս բոլոր
դէպքերուն:
Պ. Ինք թոյլ պիտի չտար, որ հեռանայի Հայաստանէն: Բայց միեւնոյն ժամանակ, ինք
ինծի հաւանաբար նիւթական միջոցները կու տար, որ կարենամ շարունակել… (կը
ծիծաղի): Ես կին եմ, մայր եմ, եւ դժբախտաբար կարելիութիւն չունիմ՝ եսասիրաբար
միայն իմ հաճոյքի, իմ պայքարի մասին մտածելու. ես պատասխանատու մայր եմ,
եւ պէտք է մտածեմ իմ երկու զաւակներուն մասին, որ հոս են: Ատիկա չի նշանակեր,
թէ պայքարս կը դադրեցնեմ: Պարզապէս Հայաստանի իշխանութիւններուն
միջոցները աւելի զօրաւոր էին, եւ նիւթապէս ինծի ճնշեցին:
Հ. Տիկին Գործունեան, թէեւ արդէն շարք մը հարցազրոյցներ տուած էք Հայաստանի
մէջ, բայց մեր ընթերցողներուն համար կրնա՞ք հակիրճ կերպով ներկայացնել, թէ
ո՞րն էր խնդիրը, որ ձեզ ստիպեց հեռանալ երկրէն:
Պ. 2010ին հարկային ծառայութեան աշխատողները սխալներ գտան՝ 3 տարի
առաջուան հաշուապահութեան մէջ. 53 միլիոն դրամի սխալ կար: Իմ հաշուապահը
ինծի ըսաւ՝ տիկին Աշխէն, մի՛ մտահոգուիք, պիտի շտկենք այդ ամէնը: Սակայն այդ
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ամէնը մնաց, եւ ժամանակը գայ՝ պիտի խօսիմ ատոր մասին ալ: Ամէն օր այդ
գումարին կ՚աւելնար 0,15 տոկոս, եւ վերջնական գումարը որ ինձմէ առին՝ մօտ 80
միլիոն դրամ էր: Իմ բոլոր նամակները եւ հանդիպումները՝ ժամանակի ընթացքին
գումարը մաս-մաս, ամսէ ամիս վճարելու խնդրանքով, անպատասխան մնացին:
Հաւանաբար բան մը կար, որ չէի ըներ ըստ իրենց սովորութեան. ինչ որ ալ ըլլայ, ես
չեմ գիտեր կաշառել, եւ ատիկա իմ սկզբունքներուն դէմ է: Երկրի մը
իշխանութիւնները, որուն տնտեսութիւնը այդքան փոքր է, այդքան քիչ ներդրող
ունի, շահագրգռուած պէտք է ըլլային տնտեսվարող մը չկորսնցնելով, որ քիչ թէ
շատ, գոնէ 50 աշխատատեղ կը պահէ…
Հ. Կը մտածէք, որ ձեր ընդդիմադիր ըլլա՞լը դեր խաղաց այս տեսակ վերաբերումին
մէջ:
Պ. Այո՛, ես չեմ ժխտեր, որ քրոնիք ընդդիմադիր եմ եւ ատանկ ալ կը մնամ,
որովհետեւ ընդդիմադիր ըլլալը առողջարար է: Նամանաւանդ, եթէ բազմաթիւ
թերութիւններ կան երկրին մէջ, կառուցողական քննադատութիւնը միշտ ալ
օգտակար է: Հարցը միայն ցոյցերուն երթալը, կամ Մարտ 1ի պատկերները
սրճարանիս մէջ փակցնելը չէր: Երեք տարի առաջ ես Հայաստանի
արդարադատութեան հետ խնդիրներ ունեցայ, եւ հոս՝ Ֆրանսայի մէջ բաց նամակով
մը հանդէս եկայ: Ան թարգմանուեցաւ հայերէն եւ բաւական մեծ արձագանգ
ունեցաւ Հայաստանի մէջ: Այն ատեն նախագահը նոր էր, եւ իրենք ատիկա դիտեցին
իբրեւ քաղաքական քայլ…
Հ. Իսկ գուցէ բացատրութիւնը շատ պարզ է, եւ ուղղակի մէկը կ՚ուզէր տիրանա՞լ
«Փարիզեան սուրճ»ին:
Պ. Ես չեմ գիտեր եւ 100 տոկոսով վստահ չեմ կրնար ըսել… Մեր ընկերութիւնը կը
գրաւէ հայաստանեան սուրճի շուկայի ընդամենը շուրջ 0,5 տոկոսը: Բայց հաստատ
է, որ «Փարիզեան սուրճ»ը, իբրեւ ծանօթ վաճառանիշ, կրնար խանգարել
ուրիշներուն… Ամեն պարագայի, գործատունը արդէն վաճառած եմ, կը մնայ միայն
սրճարանն ալ վաճառելը, եւ վերջ:
Հ. Յաջորդ անգամ ե՞րբ Հայաստան մեկնելու մտադիր էք:
Պ. Երբ իմ փաստաբանս ըսէ, որ արդէն սրճարանի վաճառքի պայմանագիրը
պատրաստ է, պիտի երթամ որ ստորագրեմ: Կարծեմ որ այս գնորդները գոնէ
նորմալ եւ խելացի մարդիկ են: Ինծի ալ առաջարկած են սենեակ մը յատկացնել
վերի յարկը, որ Հայաստան այցերուս հոն բնակիմ, որպէսզի «Փարիզեան սուրճ»ի
«ոգին» հոն մնայ: Ես, ամէն օր, երբ «Փարիզեան»ի մէջ կը նստէի սուրճ կ՚ըմպէի,
շատեր ինծի կը մօտենային, կը զրուցէինք, կը ծանօթանայինք… Յոյս ունիմ, որ
հիմա ալ, գոնէ տարին երկու-երեք անգամ պիտի կարենամ Հայաստան երթալ եւ
որոշ չափով մասնակցիլ այն պայքարներուն ու ջանքերուն, որ պիտի մեր երկիրը
քիչ մը աւելի մօտեցնեն մեր երազած օրինակելի պետութեան տիպարին, որ մեր
բոլորինը պիտի ըլլայ… Եթէ չունենանք հզօր պետութիւն, սփիւռքահայութիւնը մէկ10/61
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երկու սերունդ յետոյ պիտի ձուլուի, վերանայ: Հետեւաբար, ինծի համար ամենէն
կարեւոր, առաջնակարգ պայքարը ա՛յդ է՝ մե՛ր երկիրը շէնցնելը, ոչ թէ
ուրիշներունը:
Հարցազրոյցը վարեց՝
ՏՈՐՔ ԴԱԼԱԼԵԱՆ
Նոր Յառաջ-Փարիզ

«Հայաստանը, կարծես, բաց վէրքերով մարմին լինի»
Ժաննա Սարգսեան
«Հետք»-ի հարցումներուն կը պատասխանէ իրաւաբան Ռուզաննա Ղազարեանը:

Ինչպիսի՞ն է առողջ
հասարակութեան մէջ:

միջավայրում

ապրելու

իրաւունքի

ընկալումը

մեր

Ամբողջ աշխարհի տարողութեամբ արժեւորուելու ենթակայ է մարդու
բնապահպանութեան իրաւունքը, որովհետեւ երկրագնդի վրայ այնպիսի տարածք
չի մնացել, որ բնապահպանութեան խնդիր չունենայ: Կլիմայի փոփոխութիւնները
արդէն իսկ կլոպալ խնդիր են, նաեւ` տարբեր տարածաշրջաններ ունեն իրենց
իւրայատուկ խնդիրները: Ինձ թւում է` Հայաստանում խնդիրները շատ աւելի շատ
են, քան որեւէ այլ տեղ: «Առողջ ապրելու իրաւունք» ասուածը մեզ մօտ դեռեւս չկայ,
ու հեռանկարը, ցաւօք, դեռ չեմ տեսնում:
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Ինչո՞վ է պայմանաւորուած Ձեր համոզմունքը: Չէ՞ որ ՀՀ Սահմանադրութիւնը
հռչակում է, որ իւրաքանչիւր ոք իրաւունք ունի ապրելու իր առողջութեանը և
բարեկեցութեանը նպաստող, առողջ շրջակայ միջավայրում:
Այո, օրէնքը կայ: Սակայն Հայաստանը, կարծես, բաց վէրքերով մարմին լինի:
Աշխարհի քարտէսի վրայ այն դեռատի աղջկայ կիսադէմի է նման, ու այդ դէմքի
բոլոր մասերը հիմա վէրքոտ են: Երբ հողը փորում են` ինչ-որ օգտակար հանածոյ
հանելու համար, ու յետոյ դա էդպէս թողնում, ինձ թւում է, թէ դա վէրք է,
խոշտանգուած մարմնի բաց վէրք: Նոյն կերպ մարդու մարմինը կարող են քչփորել`
աւիշ, արիւն, ոսկոր հանելու համար: Մեր երկրի օրկանիզմը վերից-վար խոցոտում
են հորատող տեխնիկայով, հանում` ինչ ուզում են, ու թողնում բաց վէրքեր:
Դուք հանքարդիւնաբերութիւնը նկատի ունէք: Բայց այն կարևոր ճիւղ է մեր երկրի տնտեսութեան
համար:

Ալաւերտիում դեռ խորհրդային տարիներից սկսած քչփորում են ընդերքը,
մթնոլորտն էլ աղտոտուած է: Վանաձորում ժամանակին քիմիական կոմպինատն էր
թոյն արտանետում: Ասում են` եթէ թռչունը պատահմամբ այդ ծխի միջով անցնէր,
չորացած վայր էր ընկնում: Հիմա գործարանը չի գործում, բայց ծառերը վարակուած
են արդէն: Անտառ էլ գրեթէ չի մնացել` այն մութ ու ցուրտ տարիների հետեւանքով:
Մթնոլորտն աղտոտուած էր ու հիմա էլ մաքրուելու հեռանկար չի երեւում:
Թեղուտն ամբողջութեամբ «ականապատ դաշտ» է, որի գնահատականը կը տան
յաջորդ սերունդները: Սեւանի ամբողջ աւազանը վտանգուած է. ոսկու
հարստացման
գործարանն
ու
հանքանիւթը
մանրացնող-տեսակաւորող
արտադրական համալիրն աղէտ են ոչ միայն Սեւանայ լճի էքոհամակարգի, այլեւ
ողջ Հայաստանի համար: Եթէ Սեւանը Հրազդան գետով ոռոգման ջուր է հասցնում
Արարատեան դաշտավայր, միանշանակ Սեւանից մինչեւ Արտաշատ արդէն
աղտոտուած է ջուրը: Վարակուած ջրով ոռոգուած-սնուած միրգն ու բանջարեղէնն
արդէն իսկ թունաւոր են: Մի կողմից էլ` ջրի բնական շրջապտոյտը. ծառերն այդ
թունաւորուած ջրով ոռոգւում են, թոյնը արտանետում են օդ, յետոյ` մթնոլորտից այդ
նոյն թոյնը անձրեւի, ձեան հետ վերադառնալու է մեզ:
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Հրազդանում կառուցուող մետաղամշակման գործարանի արտանետած նիւթերը
տարիներով կը մնան հողի մէջ և լրջօրէն կը վնասեն տարածքի, և ոչ միայն` այդ
տարածաշրջանի, բնակչութեան առողջութիւնը: Երկրի հարաւում էլ նոյն վէրքերն
են: Սիսիան, Կապան, Քաջարան: Սիսիանում քչփորում են ուրանի հանքը: Ասում
են` արդիւնահանման նպատակով չենք անում, միայն ուսումնասիրման նպատակ
ունենք. ուզում են քնած գազան արթնացնել: Քաջարանի շուրջբոլորն արդէն
պոչամբարներ են: Շուտով ողջ Հայաստանը պոչամբար կը դառնայ: Էսպէս որ գնայ,
շուտով ոչ միայն Կաքաւասարը կը կոչուի Ամուլ-սար, այլեւ ողջ երկիրս կը դառնայ
ամուլ:
Դուք տեսնո՞ւմ էք որեւէ ուղի:

Մարդու բնապահպանման իրաւունքների և պարտաւորութիւնների մասին
գիտելիքների տարածումն է: Գիւղ առ գիւղ, քաղաք առ քաղաք` ցուցադրական
օրինակներով, քարոզչութեամբ, տեղեկատուական բոլոր հնարաւոր միջոցներով
մարդկանց պէտք է հետեւողականօրէն բացատրել բնութեան հետ սխալ վարուելու
անդառնալի հետեւանքները:Ինչպէս մենք ենք վարւում բնութեան հետ, այնպէս նա է
հատուցում մեզ: Մենք պիտի լինենք մեր հողի իսկական տէրը: Իսկ իսկական տէրն
իր ունեցուածքը չի ապականում: Բարենպաստ շրջակայ միջավայրում ապրելը ոչ
միայն իրաւունք է, այլեւ` պարտականութիւն: Պարտականութիւն` բոլորի համար:

Գ.Չուգասըզեան. «Պատասխանատու մարդը ամէն տեղ պիտի
պայքարի»
Ժաննա Սարգսեան
«Հետքի» հարցերուն կը պատասխանէ Տեղեկատուական տեխնոլոկիաներու հիմնադրամի տնօրէն
Գարեգին Չուգասըզեանը
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-Առհասարակ, շատ քիչ մարդիկ կային խորհրդային տարիներին, ովքեր
պատկերացում
ունէին
մարդու
իրաւունքների
մասին:
Հիմնականում
այլախոհական շրջանակներն էին ծանօթ այդ արժէքային համակարգին: Մարդու
իրաւունքը ձեւաւորուեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արհաւիրքներից
յետոյ, չնայած մինչ այդ էլ արդէն բազմաթիւ համաձայնագրեր կային: Պատերազմը
մարդուն դարձրել էր անարժեք մի բան. յաղթող կողմերը փորձեցին իրաւունքի
վերածել դա, և ստեղծուեց Հռչակագիրը: Էքօիրաւունքները 21-րդ դարի սկզբից
սկսեցին դիտարկուել որպէս մարդու իրաւունքների անբաժան մսս:
Մեզ մօտ` Հայասատանում, ինչպիսի՞ն է իրաւագիտակցութիւնը: Որքանո՞վ է մեր ժողովուրդը
տեղեկացուած իր իրաւունքների մասին:

Իրաւունքի ընկալումը առայժմ մնում է ակտիւիստների շրջանակում: Սա նեղ,
սակայն որակեալ շրջանակ է. մարդիկ, ովքեր տեղեակ են իրաւունքներից, մեր
հասարակութեան ամենակիրթ ու պատասխանատու անհատներն են:
Դուք հետեւոմ էք քաղաքացիական նախաձեռնութիւններին: Ո՞ր դէպքում կարող է հասարակութեան
մէջ կրիտիկական զանգուած առաջանալ, որ իրաւագիտակցութիւնը լինի ոչ թէ մի հատուածի, այլ
հասարակութեան գիտակցութեան մաս:

Ես ներգրաւուած եմ եղել մշակութային ժառանգութեան պահպանման տարբեր
նախաձեռնութիւններում, նաեւ` լեզուի մասին օրէնքի փոփոխութեան հետ
կապուած նախաձեռնութեան մէջ: Ինձ համար հասկանալի է, որ բոլոր խմբերը,
որոնք ձեւաւորուել են հասարակութեան մէջ, կարիք ունեն փոխադարձ շփման,
նաեւ` փոխհարստացման և ուժեղացման: Միայն այդ դէպքում կը ծնուի այն
կրիտիկական զանգուածը, որը կարող է շղթայական ռէակցիա առաջացնել
հասարակութեան մէջ:
Իսկ արտագաղթը չի՞ խանգարում: Չէ՞ որ հասարակութեան կրթուած հատուածը հեռանում է
երկրից:

Իհարկէ, խանգարում է: Սակայն գիտակից մաս կայ, որը հասկանում է`
տեկրատացիան ընթանում է ամբողջ աշխարհում, և Հայաստանի տեկրատացիան
մասամբ
պայմանաւորուած
է
տեղական
իշխանիկների
վնասարար
գործունէութեամբ, մասամբ էլ` համաշխարհային իրավիճակով: Արտագաղթողները
գուցէ տնտեսական իմաստով աւելի բարւօք թուացող երկրներ են գնում, սակայն,
ընդհանուր առմամբ, իրավիճակը ողջ երկրագնդում լաւ չէ: Պատասխանատու
մարդը ամէն տեղ պիտի պայքարի:
Տեղական և համաշխարհային բացասական փոփոխութիւնները
հասարակական շարժումների վրայ:

որքանո՞վ

են փոխազդում

Էստեղ համաշխարհային կրիտիկական զանգուածի խնդիր է առաջանում:
Տեղական շարժումը պէտք է գիտակցի, որ կան համաշխարհային բացասական
փոփոխութիւններ, և համագործակցութիւնը շատ կարեւոր է: Այսօրուայ փոքր
թուացող ուժերն են, որ որոշելու են վաղուայ մեծ հաւասարակշռութիւնները: Երբ
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տարբեր
տիպի
փլուզումներ
են
ընթանում,
այդ
փլուզուող
ուժերի
հաւասարակշռութեան համար փոքր ուժերն են կարեւոր դառնում: Երբ
համակարգը մի վիճակից միւսին է անցնում, փոքր ուղղորդումները կարող են
դրական կամ բացասական ազդեցութիւն ունենալ. ինչպէս աղը` ճաշի համի վրայ:
Ըստ Ձեզ` ի՞նչը խթանեց կանաչ ակտիւիստների շարժումները Հայաստանում: Դրանք առաւել
հասուն փուլ են հատում կարծես...

Նիւթապաշտական անյագ մոլուցքը, որը մոլորակը անխնայ շահագործում է, մեր
երկրում իր իւրայատուկ ձեւն ունի: Հրանդ Մաթեւոսեանի վէպերում կարելի է
տեսնել, որ Խորհրդային տարիներին էլ բնութեան հանդէպ անգութ վերաբերմունք
կար: Թուացեալ անկախ զարգացման ընթացքում մենք ժառանգեցինք այդ չլուծուած
խնդիրները` մեր հասարակութեան անխնայ վերաբերմունքը` հանդէպ այն
միջավայրը, որն իրեն սնում է:
Առհասարակ, ամէն ինչի ապրանքայնացումը արժեզրկեց մադու կեանքի որակը:
Ագահութիւնը հասել է այն աստիճանի, որ մարդիկ հողաշերտն են վերածում
ապրանքի. հողը, որ հազարամեակների ընթացքում ձեւաւորուած հարստութիւն է,
որն անընդհատ վերարտադրում և բազմապատկում է տուեալ երկրի
հարստութիւնը: Մենք գոյութեան իմաստներին ենք խփում արդէն. և այն մարդը,
որը զրկում է մեզ այդ իմաստներից, իրեն եւս զրկում է: Պայքարը պիտի լինի ոչ
միայն մարդկանց տեկրատացնող գործունէութեան դէմ, այլեւ այդ մարդկանց բուն
մարդկային էութիւնը վերադարձնելու համար: Այդ բարձր գիտակցութիւնը պէտք է
ակտիւիստներին թոյլ չտայ չարանալ նրանց հանդէպ, այլ առաւել տոգորուել
պայքարի կրքով, որովհետև իրենք առաքելութիւն ունեն: Մինչդեռ մեր բարիքների
մեծ մասը մենք նուէր ենք ստացել. հողը, ջուրը, արեւը... Նուէրի նկատմամբ պիտի
նուիրական վերաբերմունք լինի: Պիտի հաւասարակշռութիւն լինի առեւտրայինի ու
նուիրականի միջև:
Շատ կարևոր է, որպէսզի էքոգիտակցութեան մասին խօսելիս մենք այն յանգեցնենք
ոչ միայն իրաւունքի, այլեւ` գեղագիտութեան, մշակոյթի, սրտի հետ խօսող հոգեւոր
ձեւերի: Համայնական գիտակցութեան մշակոյթ պիտի ձեւաւորուի, երբ դու քեզ
դիտում ես որպէս մի ամբողջի շատ կարեւոր մասը. ամբողջ, որը ներառում է թէ'
համայնքը, թէ' բնութիւնը, թէ' մշակութային ժառանգութիւնը: Տէր լինելու և ծառայ
լինելու պատասխանատուութիւնն է կարեւոր, երբ առեւտուրից զատ կայ նուէր
ընդունելու և նուիրելու բարձր ապրումը: Մեր նուէր ստացած կեանքը որ փչանում է,
նուիրականն է փչանում:
Արդեօ՞ք ամէն բան պիտի նուիրական լինի: Չէ՞ որ կան բաներ, որոնք առեւտրային պիտի լինեն, և
դա մեր բնօգտագործման իրաւունքն է:

Ճիշդ յարաբերութեան և չափի զգացողութիւնն է, որ պիտի վերականգնուի: Դա
կապուած է մշակոյթի և նորմերի հետ` առաւել, քան իրաւունքի: Իրաւունքը յենւում
է նորմերի վրայ` այն կանոնների, որոնք տուեալ հասարակութիւնը կրում է: Ամէն
իրաւունք պիտի յենուի չգրուած օրէնքների վրայ: Գրուած օրէնքները չեն կարող
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ինքնուրոյն
աշխատել,
եթէ
չգրուած
օրէնքներ
չկան:Հասարակութիւնը
պարբերաբար մաքրւում է, ինչպէս բնութիւնն իր ներսում` ծովերը, լճերը... Մարդու
մարմինը աղտոտւում է և կարիք ունի մաքրման. նոյնկերպ և հասարակութիւնը
պիտի մաքրուի աղտոտուածութիւնից:

Յօդուածներ
2011-ի 10 ամենակարեւոր իրադարձութիւնները Հայաստանի մէջ
Կը ներկայացնենք 2011 թուականի 10 ամենանշանակալից իրադարձութիւնները
Հայաստանի մէջ NEWS.am-ի վարկածով.

1. Կառավարող կոալիցիայի անդամները նոր յուշագիր ստորագրեցին.-Կառավարող
կոալիցիայի անդամները` Հանրապետական, «Բարգաւաճ Հայաստան» եւ «Օրինաց
երկիր» կուսակցութիւնները կոալիցիոն նոր յուշագիր ստորագրեցին: Այս կերպով,
հանգուցալուծուեցաւ 2013-ի նախագահական ընտրութիւններու գլխաւոր ինդրիկը.
Կոալիցիայի բոլոր մասնակիցները ընտրութիւններուն պիտի աջակցին գործող
նախագահ Սերժ Սարգսեանին:
2. «Ժառանգութիւն» կուսակցութեան առաջնորդի հացադուլը.- «Ժառանգութիւն»
ընդդիմադիր կուսակցութեան առաջնորդ Ռաֆֆի Յովհաննիսեանը Մարտ 15-ին
հացադուլ սկսաւ Ազատութեան հրապարակին վրայ` 15 օր անցընելով այնտեղ: Ան
15 կէտերէ բաղկացած պահանջներու ցանկ ներկայացուց իշխանութեան:
Իշխանական կուսակցութիւնները նման քայլը անհիմն համարեցին, իսկ
արմատական ընդդիմութիւնը յայտարարեց, որ Յովհաննիսեանը՝ իր այդ քայլով, կը
ցանկայ ընտրազանգուած գրաւել: Հայաստանի առաջին նախագահ Լեւոն ՏէրՊետրոսեանը ոչ միայն չաջակցեցաւ Րաֆֆի Յովհաննիսեանին, այլեւ անգամ
չմօտեցաւ անոր՝ Ազատութեան հրապարակին վրայ կայացած հանրահաւաքի
ժամանակ:
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3. Արտախորհրդարանական ընդդիմութիւնը վերադարձաւ Ազատութեան
հրապարակ.- Մարտ 17-ին տեղի ունեցաւ ընդդիմադիր Հայ ազգային քոնկրեսի
բազմահազարանոց հանրահաւաքը Ազատության հրապարակին վրայ: Առաջին
նախագահը 3 կէտ ներկայացուց, որոնց կատարման պարագային հնարաւոր պիտի
ըլլար երկխօսութիւնը իշխանութիւններու հետ:
4. Յայտարարուեցաւ համաներում.- Մայիս 25-ին, Հայաստանի մէջ համաներում
յայտարարուեցաւ, որ կը տարածուէր նաեւ 2008-ի Մարտ 1-ի գործով
դատապարտուած Սասուն Միքայէլեանի եւ Նիկոլ Փաշինեանի վրայ: Համաներման
հետեւանքով, ազատութեան մէջ յայտնուեցան տարբեր գործերով դատապարտուած
մի քանի հարիւր անձինք:
5. Ղարաբաղեան կարգաւորման գործընթաց.- Ռուսաստանի նախագահ Տիմիթրի
Մետվետեւի միջնորդութեամբ Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի նախագահները երկու
հանդիպում ունեցան` Սոչիի եւ Կազանի մէջ: Յունիսին տարածաշրջան այցելեց ՌԴ
ԱԳ նախարար Սերկէյ Լաւրովը, ով կողմերուն ներկայացուց Ռուսաստանի
նախագահի առաջարկները: Դեկտեմբեր 6-ին Վիլնիւսի մէջ յայտարարութիւն
կատարուեցաւ, ըստ որուն Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի նախագահները
պատրաստ են յառաջիկային հանդիպելու եւ շարունակելու բանակցութիւնները:
6. Իշխանութիւն-Հայ ազգային քոնկրես երկխօսութիւնը.- Իշխանութիւնն ու Հայ
ազգային քոնկրեսը Յուլիս 18-ին երկխօսութիւն սկսան պատուիրակութիւններու
մակարդակով: Հանդիպումները արմատական փոփոխութիւններու չյանգեցան,
սակայն պարպեցին հասարակական լարուածութիւնը: ՀԱԿ-ը արտահերթ
ընտրութիւններու պահանջ էր ներկայացուցած: Օգոստոս 9-ի միջադէպէն ետք, երբ
ձերբակալուեցան ՀԱԿ-ի ակտիւիստները, արմատական ընդդիմութիւնը առկախեց
երկխօսութեան գործընթացը:
7. Բարձրաստիճան պաշտօնեաներու աղմկոտ հրաժարականները.- 2011-ը
առանձնացաւ մի շարք պաշտօնեաներու աղմկոտ հրաժարականներով:
Սեպտեմբեր 9-ին հրաժարական տուաւ նախագահի աշխատակազմի ղեկավար
Կարէն Կարապետեանը, Հոկտեմբերին` Երեւանի քաղաքապետ Կարէն
Կարապետեանը: Նոյեմբերին հրաժարականներու ալիքը հասաւ ոստիկանապետ
Ալիկ Սարգսեանին, խորհրդարանի նախագահ Յովիկ Աբրահամեանին, նախագահի
աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Միքայէլ Մինասեանին: Նախագահի
աշխատակազմը գլխաւորեց Վիգէն Սարգսեանը, քաղաքապետ դարձաւ Տարօն
Մարգարեանը, ոստիկանապետ`Վլատիմիր Գասպարեանը:
8. Հայաստանը նշեց Անկախութեան 20-ամեակը.- Սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանը
նշեց
Անկախութեան
20-ամեակը:
Տօնական
շքերթին
ներկայացուեցան
սպառազինութեան նոր տեսակներ, զենիթային С-300 համալիրներ: Շքերթի
իսկական զգայացունց երեւոյթը դարձաւ հայկական արտադրութեան անօդաչու
«Կռունկ» թռչող սարքը:
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9. Կայացաւ տարածաշրջանի հոգեւոր առաջնորդներու.- հանդիպումը Կովկասի
մահմետական հոգեւոր վարչութեան նախագահ, Շէյխ-ուլ-իսլամ Ալլահշիւքիւր
փաշազատէն Նոյեմբերի վերջին այցելեց Հայաստան` մասնակցելու ԱՊՀ
Միջկրօնական խորհուրդի հանդիպման: Նիստի շրջանակներէն ներս, կայացաւ
Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի, Փաշազատէի եւ Համայն Ռուսիոյ
պատրիարք Կիրիլի եռակողմ հանդիպումը:
10. Ֆրանսայի Ազգային Ժողովն ընդունեց Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը
քրէականացնող օրինագիծը.- Ֆրանսայի Ազգային Ժողովը ընդունեց Հայոց
ցեղասպանութեան
ժխտումը
քրէականացնող
օրինագիծը:
Օրինագիծը
ներկայացուցեր էր Ֆրանսայի ԱԺ պատգամաւոր Վալերի Պուաեէն: Այժմ
օրինագիծը ներկայացուելու է Ծերակոյտի քննարկման: Օրէնքով 45 հազար եւրօ
տուգանք եւ 1 տարուայ ազատազրկում կը սպառնան Հայոց ցեղասպանութեան
փաստը ժխտողներուն:
Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am

Ինչո՞ւ քրիստոնէական եկեղեցիները Քրիստոսի ծննդեան օրը տարբեր
օրեր կը նշեն
Հայ Առաքելական Ս. Եկեղեցին Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան տօնը կը նշէ
Յունուար 6-ին:

Կաթոլիկ եկեղեցին այդ տօնը կը նշէ Դեկտեմբեր 25-ին: Մինչև 4-րդ դար, բոլոր
քրիստոնեաները Ս. Ծնունդը նշեր են Յունուար 6-ին: Սակայն անգամ
քրիստոնէութեան
ընդունումէն
ետք,
հռովմէացիները
կը
շարունակէին
հեթանոսական տօներ նշել:
Բանն այն է, որ Դեկտմեբեր 25-ին, մեծ շուքով կը նշուէր արեւի պաշտամունքին
նուիրուած տօնը: Հեթանոսական աւանդոյթները խափանելու համար, 336-ին՝ Հռոմի
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եկեղեցին Դեկտեմբեր 25-ը պաշտօնապէս հռչակեց Յիսուս Քրիստոսի ծննդեան օր:
Հետագային՝ Ասորիքի և գրեթէ ողջ արեւելքի մէջ, Քրիստոսի Ծննդեան տօնի օրը
փոխադրուեցաւ Դեկտմեբեր 25-ին, իսկ Յունուար 6-ը մնաց որպէս Տիրոջ
Աստվածյայտնութեան,
Մկրտութեան
օր:
Հնագոյն
աւանդութեան
և
աւետարանական հաշուարկներուն հաւատարիմ է մնացեր միայն Հայ
Առաքելական Ս. Եկեղեցին`Յունուար 6-ին միասնաբար նշելով Քրիստոսի Ծննդեան
և Աստուածայայտնութեան տօները:
Աշխարհի կաթոլիկները և բողոքականները Դեկտեմբեր 25-ին կը նշեն Յիսուս
Քրիստոսի
Սուրբ
Ծննդեան
տօնը:
Դեկտ.
24-ի
կէսգիշերին,
տօնակատարութիւնները կը մեկնարկուին Բեթղեհէմի, Վատիկանի և աշխարհի
շուրջ 100 երկիրներու եկեղեցիներուն մէջ: Դեկտեմբեր 24-ի լոյս 25-ի գիշերը՝
ամբողջ աշխարհի կաթոլիկները, ինչպէս նաեւ ուղղափառ յոյները Ռումինիայի,
Պուլկարիայի, Լեհաստանի, Լիբանանի և Եգիպտոսի մէջ կը նշեն Սուրբ Ծնունդը:
Դեկտեմբեր 25-ին, Սուրբ Ծնունդն սկսեր են նշել նաեւ քրիստոնէական գրեթէ բոլոր
ուղղութիւններու ներկայացուցիչները, ներառեալ ուղղափառները:
Բացառութիւն կը կազմեն ռուսական, սերպական, Երուսաղէմի և վրացական
ուղղափառ եկեղեցիները, որոնք Սուրբ Ծնունդը կը նշեն Յունուար 7-ին: Աւանդոյթի
համաձայն` Հռոմի պապի ուղերձը նաեւ մեղքերու թողութիւն կը շնորհէ, ընդ որում`
զայն կը ստանան ոչ միայն Սուրբ Պետրոսի հրապարակին վրայ հաւաքուած
հաւատացեալները, այլեւ հեռուստատեսութեամբ կամ ռատիոյով արարողութեան
հեռարձակմանը հետեւող միլիոնաւոր մարդիկ աշխարհի բոլոր մայրցամաքներու
վրայ:
Նախքան օրհնութեան արարողութիւնը, Պապը աշխարհի աւելի քան 60 լեզուներով
հաւատացեալները կը շնորհաւորէ Քրիստոսի Ծննդեան առթիւ: Կաթոլիկներու
հետ, Սուրբ Ծնունդը Դեկտեմբեր 25-ին կը նշեն նաեւ բողոքականները,
լուտերականները,
անկլիգան
եկեղեցւոյ
հետեւորդները,
պապտիստները,
յիսուսականները: Ուղղափառ եկեղեցին Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան տօնը կը նշէ
Յունուար 7-ին, Հայ Առաքելական եկեղեցին` Յունուար 6-ին:
Կայ նաև մի հետաքրքիր պատմութիւն, ըստ որուն Սուրբ Ծնունդը Յունուար 6-ին է,
բայց կաթոլիկներն այն տեղափոխեր են, որպէսզի մարդիկ մոռնան արեւի տօնը:
Բայց Աստուածաշունչին մէջ գրուած փաստերու վերլուծութեամբ, կը ստացուի, որ
Յիսուս աշնան է ծներ, բայց նոյն արեւի տօնին պատճառով, ծնունդը տեղափոխեր
են Դեկտեմբերին, իսկ մեր մօտ՝ Յունուարին է ստացուեր, այդ օրացուցային
փոփոխութիւններու պատճառով: Կաթոլիկ աշխարհին մէջ, Սուրբ Ծնունդն
ամենահանդիսաւոր տօնը կը համարուի: Ան նուիրուած է Սուրբ կոյս Մարիամի
կողմէ Քրիստոսի ծնունդի խորհուրդին:
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«Ես երջանիկ մարդ եմ` հայրենիքի համար ութ զինուոր եմ մեծացնում»,
կ'ըսէ 9 զաւակներու հայր, գորիսեցի Արմէնը
Լենա Յովսէփեան
Ժողովրդի մէջ ընդունուած բարեմաղթանք է` «Եօթը որդով սեղան նստես»:
Գորիսում մի ընտանիք կայ, որտեղ ոչ թէ 7, այլ 8 որդով են սեղան նստում, ու 8
եղբայրների միակ քույրիկն էլ մայրիկի հետ սեղան է գցում…Այստեղ ռոմանտիկան
կանգնեցնենք:

Իրականութիւնն այն է, որ այս անշուք (չասենք` աղքատ) տան կուշտաչք
երեխաներն ընդամէնը «աշխարհի համար խաղաղութիւն» են ուզում և մեր կպչուն
հարցապնդումից յետոյ միայն` հեծանիւ, բայց աւելի շատ գնդակ են երազում:
Ֆութպոլ խաղացողների խնդիրն էլ լուծուած է. մրցակից թիմերը տնից են` կիսւում
են, ու մնում է ընդամէնը աւելացնել մրցավարի սուլոցը: Այս տան տղեկներից մէկի
երազած ուտելիքները սոուսն ու խորովածն են, հայրիկի փափաքը` գոնէ մի
ապրանք (անասուն) ունենալն ու երեխաներին թացանով եոլա տանելը. «2 տարի
առաջ մի քիչ մեր աշխատած-հաւաքած գումարով ու մի քիչ էլ օգնութեամբ մի քանի
հատ մայր ոչխար ձեռք բերեցի, տնով-տեղով ոգեւորուեցինք, բայց դրանց էլ մի
գիշեր անտէր գելը փրթեց. դէ՛, տեսնում էք` մեր տունը անտառի բերանին է…»:
Իսկ երեխաների մայրը` Էլիկը, երազում է հիմնական աշխատանք ու կենցաղային
ամենատարրական պայմաններ: Այս տանը, որտեղ ապրում է 11 մարդ, կազ ու
լուացքի մեքենայ չկան: Սեփական յարկ ունենալը ողջ ընտանիքի համար
անիրականանալի ցնորք է: Զարմանալի հաւաք ու զուսպ մթնոլորտ է տիրում այդ
ընտանիքում: Աւագ որդին 17 տարեկան է, կրտսերը` 6 ամսական: 37-ամեայ Արմէնի
և 35-ամեայ Էլիկի առաջնեկը` Գէորգը, 13 տարեկանից վաստակում է ցերեկը
աւտոլուացման կէտում, գիշերը` փուռերից մէկում. «Եթե նա չաշխատէր, մենք…–
մի պահ լռում է Էլիկն ու շարունակում:– Ինձ էլ մէկ-մէկ տան գործերի համար են
կանչում:
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Ամուսինս մշտական աշխատանք չունի, երեխեքի հետ մեր փոքրիկ ու անջուր
տնամերձն են մշակում, ցախ-մախ հաւաքում»: Ընտանիքն ընդամէնը 70.000 դրամ ($
181) նպաստ է ստանում: Խանութներում մօտ 400.000 դրամի ($ 1036) վաղուց
կուտակուած պարտք ունեն: «Շատ եմ նեղւում, բայց, ի՛նչ արած, հերթը պարտք
փակելուն չի հասնում: Մարդիկ էլ, երախտապարտ եմ, մեզ շատ նեղը չեն գցում,
մեր դրութեան մէջ են մտնում ու հաւատում մեր` պարտքերը քիչ-քիչ փակելու
խոստմանը,-ասում է Էլիկը:- Ախր վերցրածներս էլ ընդամէնը առաջին
անհրաժեշտութեան բաներ են` հաց, ձէթ, շաքարաւազ, օճառ, կօշիկ, գրենական
պիտոյքներ…Դեռ լաւ է` տղաներիցս 4-ը քաղաքի N1 յատուկ դպրոցում են
սովորում, շաբաթուայ 5 օրն այնտեղ են սնւում, գիշերում, ամէն օր գնալ-գալու,
հագուկապի լուրջ խնդիր չունեն, իսկ Իսկուհին ու Սեւակը հանրակրթական
դպրոցում են»:
Աղջիկը մօրը հաւասար տան հոգսերն է կրում, ու դրանից դպրոց կանոնաւոր գնալսովորելն է տուժում: Սեւակի հարցում նոյնպէս մայրն իրեն շատ մեղաւոր է զգում.
նա չի կարողանում իր առաջին դասարանցի երեխային կարգին հետեւել. ի՞նչ
կարող է անել` կենցաղային զբաղուածութիւնը կլանում է ամբողջ ժամանակը:
Փոքրիկների հագուկապը հասցնելու մասին խօսելն իսկ աւելորդ է: «Երեխաներիս
դասերից շատ բացակայելը նրանց հագուստ, կօշիկ չունենալու պատճառով է
նաեւ»:
Քաղաքի N2 միջնակարգ դպրոցի տնօրէն Ս. Ակլունցն իր մտահոգութիւններն է
կիսում մեզ հետ. «Գիտէ՞ք, բազմազաւակ ծնողներ լինելը` անկախ շատ հասկանալի
հոգսաշատութիւնից, անկախ ահռելի սոցիալական դժուարութիւններից, անկախ
զբաղուածութեան չափից, արդարացում չէ` երեխաների կրթութեան, նրանց
ճակատագրերի նկատմամբ այդչափ անտարբեր լինելու հարցում:
Աստուած պահապան` նրանք ինն են ու դեռեւս մի յարկի տակ են, բայց չէ՞ որ
նրանցից իւրաքանչիւրը վաղը ինքը պիտի իր օրուայ ապրուստը վաստակի, իր
տունը պահի, իսկ այս երեխաների հանրակրթութիւնն իսկ արդէն լրջօրէն
վտանգուած է: Խօսքս մեր դպրոց յաճախող նրանց 2 զաւակների մասին է: Ափսոս
են` ունակ, հետաքրքիր երեխաներ են:
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Դպրոց գալու, երեխաներով հետաքրքրուելու համար նրանց ժամանակը երբեք չի
հերիքում»: «Կարգին երեխաներ են, որպէս այդ տարիքի տղաներ` մեր
հաստատութեան մի քանի դժուար դեռահասների թուին երբեք չէի դասի, սովորում
են` որքան հասցնում են, հաւաք, հասկացող երեխաներ են», – սա էլ քաղաքի N1
յատուկ դպրոցի տնօրէն Վ. Շալունցի կարծիքն է Յարութիւնեան չորս եղբայրների
մասին: Այս երկու կարծիքների հատոյթում գուցէ իրօ՞ք սոցիալական
ամենատարրական կռուաններն են:
Արդէն փոքրիկ օրիորդ, սիրունատես Իսկուհին էլ, անկասկած, կ'ուզենայ մի քիչ
գոնէ վայելուչ հագուկապով յայտնուել իր հասակակիցների շրջապատում: Իսկ
սոցիալական գորդեան այս հանգոյցը միայն այս ընտանիքինն է, միայն մայրը գիտէ,
թէ ինչը և որչափ չի հերիքում, չկայ՜… «Մեզ ձեռք մեկնողն էլի, երբ էլ դիմում ենք,
մարզպետարանն է: Մէկ-մէկ էլ` նոր ուսումնականի շեմին կամ շատ ճարահատ
դեպքերում, դէպի քաղաքապետարան եմ գնում… 2005 թուականից մեզ խոստանում
են, որ կ'օգնեն մեր տան գոնէ մի քիչ բարեկարգման հարցում, բայց…», – ասում է
Էլիկը: «Ոնց բերել են, էնպես էլ թող պահեն»,- կ'ասեն շատերը: Եւ ասում էլ են:
Փա՜ռք Աստծու, անկախ մեր դատողութիւններից` մեզ հետ, մեր կողքին, մեր
նուազող ժողովրդով հայրենիքի հեռաւոր մի անկիւնում, կայ ինն անչափահաս
զաւակներով (Գէորգը, Իսկուհին, զոյգ եղբայրներ Արան ու Արթուրը, Ալէնը,
Գոռը,Սեւակը, Հրանդը, Վահէն) այս ընտանիքը: Ընտանիքի հայրը` Արմէնը,
հրաժեշտին, չգիտես` նեղուա՞ծ, թէ՞ սիւնեցի տղամարդու կոշտ ու չճկուող
արժանապատուութեամբ, համառօտագրում է իր կեանքը. «Հայրս անտառապահ էր,
նրա ու քաղաքում յայտնի մեր մականունն էլ հենց անտառի` «քոլի» հետ է
կապուած:
Ես էլ ուրախ մանկութիւն չեմ ունեցել` 13 տարեկանից որբ ենք մնացել… Մեծացել
ենք, էլի, թող չշարունակեմ, չորսից ոչ մէկս էլ հեշտ չենք ապրում, մի եղբայրս էլ`
Արամը, ազատամարտիկ էր Հորադիզում` պատերազմի համարեա աւարտին
զոհուել է…– երկար դադարից յետոյ շարունակում է: – Ինչ արած, կեանք է, ամէնքն
իրենց բաժինն ունեն… Բայց ես երջանիկ մարդ եմ` հայրենիքի համար 8 զինուոր եմ
մեծացնում…»: Ամէն երկուշաբթի, արդէն աշխատաւոր Գէորգի հետ, այս տնից 6
դպրոցական է դուրս գալիս, իսկ շաբաթ ու կիրակի օրերին 11 մարդ է սեղան
նստում:
Դէ՛, Էլի՛կ, ե՛կ ու զարգացրու՛… երեւակայութիւնդ… …Հին ու լքուած գիւղական
օթեւան յիշեցնող, անտառի պռնկին թառած այդ տան բակից Արմէնի սաստելուց
յետոյ գլուխն առջեւի թաթերի վրայ դրած, ճեփ-ճերմակ Գաբարն էլ տեղից վեր
կացաւ ու մեզ հնազանդ ճանապարհեց… Մենք էլ մտահոգուեցինք, շատ
ապրումներ ունեցանք, մտորեցինք ու դառնացանք, բայց եկանք տուն ու 9
անչափահաս երեխաներով այդ տունն` իր հոգսերով ու խնդիրներով, էլի թողեցինք
անտառի պռնկին… Տուն, որտեղ մէկ անկողնում (տանն ընդամէնը 4 մահճակալ
կար) երեխաներն առնուազն զոյգ-զոյգ են քնում ու հեծանիւ, գնդակ, սոուս ու
խորոված երազում, որտեղ 11 հոգու լուացքը մայրը, բակից ջուր կրելով, ձեռքով է
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անում, հայրը տունը թացանով եոլա տանելու համար մի անասուն ունենալ է
երազում…Բայց մեզ հետ տանում ենք անուշ ու խելացի աչուկներով երեխաների ու
նրանց օճախի տաքութիւնն ու արժանապատուութիւնը:

Մխիթարեան միաբանութեան Սամուէլ-Մուրատեան վարժարանը 175
տարեկան է
Այս տարի նշուեցաւ Մխիթարեան միաբանութեան Սամուէլ-Մուրատեան
վարժարանի 175ամեակը, որու առթիւ տեղի ունեցան շարք մը նշանակալից
մշակութային ձեռնարկներ։

Մխիթարեան միաբանութիւնը առաջին անգամ Մխիթար Սեբաստացիի օրով,
1700ին դպրոց բացած էր Ղալաթիոյ (Պոլիս) մէջ, որ սակայն գոյատեւեց կարճ
ժամանակ մը միայն։ Մխիթարեաններու կրթական գործունէութեան մէջ կարեւոր
անկիւնադարձեր եղան Սամուէլ-Մուրատեան եւ Ռափայէլեան վարժարաններուն
հիմնադրութիւնը։ Սկզբնապէս «Սամուէլ-Մուրատեան»ը հիմնուեցաւ 1832-ին՝
Իտալիոյ Փատովա քաղաքին մէջ, մեծահարուստ Սամուէլ Մուրատեանի կտակով,
որ ծնած էր 1760ին Փոքր Ասիոյ Թոքաթ քաղաքին մէջ։
Միայն տասնչորս տարի յետոյ՝ 1846ին, վարժարանը տեղափոխուեցաւ Փարիզ,
սակայն հոն ան երկար չգոյատեւեց։ 1870ին ան միաւորուեցաւ Վենետիկի մէջ
բացուած Ռափայէլեան վարժարանին հետ (1836)՝ վերակոչուելով ՄուրատՌափայէլեան։ Առժամեայ փոխադրուած վարժարանը տեւեց շուրջ 60 տարի։
Սակայն այն հմայքը, որ ֆրանսական մշակոյթը պատճառած էր հայութեան, կը
վերածնէր
Մխիթարեան
Միաբանութեան
զոհողութիւններով։
Յետագայ
տարիներուն, երբ քաղաքական արգելքները հարթուեցան, Միաբանութիւնը, ինչպէս
որ խօսք տուած էր ֆրանսական կառավարութեան, ուզեց անմիջապէս
վերահաստատել Սամուէլ Մուրատեան վարժարանը Ֆրանսայի մէջ։ 1928 Օգոստոս
27ին, Միաբանութեան ընդհանուր աթոռակալ Հ. Յովհաննէս Վրդ. Թորոսեան
Փարիզ կը ղրկէ երկու լիազօր պատուիրակ միաբաններ՝ պարագաները
ուսումնասիրելու եւ յարմար շէնք մը գնելու։
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Փարիզ հասնելով՝ պատուիրակ Հայրերը իրենց շուրջը համախմբեցին վարժարանի
համակիրներէն ու նախկին սաներէն քանի մը հոգի։ Ամիս մը ամբողջ Փարիզի եւ
արուարձաններու
լաւագոյն
թաղամասերը
այցելելէ ետք՝
պատուիրակ
միաբանները ընտրեցին Մարգիզուհի Փոմփատուրին պատմական պալատը՝
խաղաղ ու դալարագեղ Պրիմպորիոն անտառներուն մէջ, որպէս յարմարագոյն
միջավայր։
Սեւրի ափերուն մօտ, Սէն-Գլուի դարաստանին դիմաց գտնուող այս պալատը 1810
Օգոստոս 17ին Նափոլէոն կայսրը գրչի մէկ շարժումով շնորհած էր Վենետիկի Ս.
Ղազարի մենաստանին, երբ միեւնոյն ժամանակ Իտալիոյ բոլոր կղերական
մենաստանները կը ջնջէր։ Հոս էր դարձեալ, որ 1920 Օգոստոս 10ին, Աւետիս
Ահարոնեան, յանուն Հայաստանի Հանրապետութեան, կը ստորագրէր Սեւրի
դաշնագիրը։ Ահա այս պատմական միջավայրին մէջ է, որ հայ կրթութեան օրրանը
ծնունդ կ՚առնէ երրորդ անգամ՝ ըլլալու լուսաւորութեան նոր վառարան մը եւ
պայքարելու յարաճուն ձուլումին դէմ։ Այսպէսով, 1929ին անջատուելով՝ Սամուէլ
Մուրատեան վարժարանը վերաբացուեցաւ Փարիզի մէջ, իսկ Ռափայէլեանը մնաց
Վենետիկ, բայց պահելով Մուրատ-Ռափայէլեան անունը։ Երկու վարժարաններն ալ
մեծ թիւով պոլսահայ, ինչպէս նաեւ գաւառներէն եւ այլ քաղաքներէ աշակերտներ
ունեցան։
Վերաբացման առաջին տարին իսկ, Սամուէլ Մուրատեան արձանագրուեցան 16
աշակերտներ։ Իսկ արդէն տարի մը վերջ վարժարանը ունէր 60 աշակերտներ՝
համախմբուած զանազան վայրերէ։ Աւելորդ չէ հոս նշել, որ Սամուէլ Մուրատեան
վարժարանի հանդիսաւոր վերաբացումը կատարուեցաւ 1930 Յունիս 8ին՝ նոյն
շքեղութեամբ եւ համակրանքով, զոր ունէր Ֆրանսան հայ ազգին եւ միաբանութեան
հանդէպ առաջին շրջանին։ Քաղաքական, գիտա-ուսումնական, եկեղեցական
բազմաթիւ հեղինակութիւններ ներկայ էին հոն։ Հանդէսին կը նախագահէր
նախարար Ժորժ Լէյկ՝ շրջապատուած շարք մը անձնաւորութիւններով եւ
միաբանութեան նորընտիր Գեր. Աբբահօր՝ Հ. Յովհան Վրդ. Աւգերեանով։
Ան իր խօսքին մէջ կը նշէր, որ ինք «անվարան է Ֆրանսայի ասպետական եւ
դարաւոր հիւրասիրութեան», եւ որ «ազգային այս վարժարանը, եթէ կարելի է
այսպէս ըսել, Հայաստանի ներկայացուցիչը՝ Արեւմուտքի սրտին վրայ, նպատակ
ունի միշտ տանելու Արեւելքի մեր եղբայրներուն այս քաղաքակիրթ դշխոյին լոյսի
կայծերը»։ Հանդէսին փակման խօսք առած նախագահող Ժ. Լէյկ տեսակ մը
ուղերձով կը դիմէր հայ ժողովուրդին. "Այս ազգը կը ճանչնայի պատերազմէն առաջ,
ճանչցայ զայն պատերազմի միջոցին, պատերազմէն վերջ։
Բայց թոյլ տուէք, որ հարցնեմ ձեզի. ո՞վ էք դուք, ո՞ւրկէ կու գաք։ Ո՞ւր են ձեր
ժամանակակից ազգերը՝ Քաղդէացիք, Ասորեստանցիք… Անոնք անյայտացան, իսկ
դուք, հակառակ ձեր դարերու տառապանքներուն, տակաւին ամեն օր կը ձգտիք
բարձրանալու քաղաքակրթութեան ճամբուն վրայ։ Ի՞նչպէս կրնանք չսիրել ձեզ,
չգնահատել ձեր այնքան գովելի ջանքերը։ Ասոր համար խորհուրդ կու տամ ձեզի՝
զարգանալ, յառաջդիմել, հասնելու համար ձեր գաղափարականին՝ բայց պահելով
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միշտ ձեր ինքնութիւնը. մնացէ՛ք ինչ որ էք, մի՛ այլափոխուիք. մենք փափաք չունինք
ձեզ մեր մէջ լուծելու։ Դուք պէտք է պահէք ձեր ինքնութիւնը, որպէսզի արժանի
ըլլաք ձեր հետապնդած նպատակին։ Ա՛յս է մեր այսօրուան ներկայութեան
նպատակը, ապա թէ ոչ վարժարանի մը բացումը ինքնին բան մը չէ, եթէ չի ձգտիր
այդ բարձր նպատակին։ Ձեր վարժարանը պիտի վայելէ այն նոյն ազատութիւնները,
ինչ որ կը վայելէր Լուի-Ֆիլիփ թագաւորին օրով։ Այսինքն՝ Կրթական
նախարարութիւնը պաշտօն ունի միայն օգնելու պաշտպանելու ձեզ, երբ դուք հարկ
տեսնէք անոր օգնութեան եւ պաշտպանութեան»։
Յիրաւի, այս խօսքերը, նոյնիսկ գրէթէ մէկ դար անց, չափազանց արդիական կը
հնչեն… Մխիթարեան հայրերու շունչին տակ հայեցի տոհմիկ կրթութեամբ, լայն
գիտելիքներով, գիտութեամբ եւ եւրոպական նիստ ու կացով դաստիարակուած
շրջանաւարտներէն շատեր կրթական ասպարէզ նետուեցան, հասարակական
բեղուն գործունէութիւն ծաւալեցին եւ իրենց կարեւոր ներդրումը ունեցան
արեւմտահայ մտաւոր զարթօնքին մէջ։ Սակայն երբեմնի ամենօրեայ վարժարանը,
որ աշակերտներ կ՚ընդունէր Ֆրանսայի տարբեր գաւառներէն ու քաղաքներէն,
ինչպէս նաեւ այլ երկիրներէն, ի վերջոյ վերածուեցաւ երկօրեայ վարժարանի մը, որ
մանկապարտէզի եւ դպրոցի՝ իր մօտ հարիւր աշակերտներով կը շարունակէ
գոյատեւել… Վարժարանի տնօրէն Յարութիւն Վարդապետ Պզտիկեան, ինչպէս
նաեւ ուսուցչուհիները ջանք չեն խնայեր, որպէսզի ականատես ըլլանք աւելի լաւ
ժամանակներու, բանիմաց եւ զաւակներու հայեցի դաստիարակմամբ մտահոգ՝
աւելի շատ ծնողներու… Իսկ հիմա ըսենք շնորհաւո՛ր, սիրելի Սամուէլ Մուրատեան
վարժարան։
Տորք Դադալեան

Ծերն Ու Երիտասարդը

Ծերութեան ու երիտասարդութեան միջեւ սահմանը եւ տարբերութիւնը, ամէն բանէ
առաջ, տարիքի հարց է: Դիւրին է ճշդել տարբերութիւնը որ արտաքնապէս կ'երեւի
արդէն, մինչ դժուարը ճշդելն է սահմանը, որ շատ առաձգական է եւ անձէ անձ կը
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տարբերի: Բայց հարցը երեւութապէս աւելի կը դժուարանայ, երբ ծերութեան մէջ
երիտասարդութիւնը կը շարունակէ գոյատեւել:
Այսպէս, տարիքի սահմանումով ծեր նկատուած անձը, երբ կեանքի հաճոյքներէն
դեռ չէ խզուած, ծուլանալով ինզքինք հանգստեան չէ կոչած, ազգային ու
միջազգային կեանքին կը հետեւի, կը կարդայ ու կը գրէ, կամ կը ցանէ ու կը քաղէ եւ
վերջապէս, կ'աշխատի անդադար եւ դեռ կը հմայուի գեղեցիկով՝ անվարան կարելի
է ըսել, թէ ծերութեան տարիքի այդ մարդուն մէջ երիտասարդութիւնը կը գոյատեւէ:
Ընդունուած է, որ յառաջացած տարիքը՝ ծերութիւնը իմաստութեամբ կ'օժտէ
ենթական: Ընդհանրութեան մէջ ճիշդ այն տեսակէտը զանցառութիւններ ալ ունի,
որովհետեւ, կան նաեւ այնպիսիներ, որոնք ֆիզիքական ծերութեան հետ կը
կորսնցնեն նաեւ մտային պայծառութիւնը եւ հոգեկան կորովը: Սակայն քիչեր
կ'ընդունին այս իրականութիւնը եւ փոխանակ հանգստեան կոչուելու, կ'ուզեն դեռ
կառչած մնալ իրենց ունեցած ազգային, միութենական եւ կուսակցական փառքի
աթոռներուն, եւ եթէ օրինական, կամ այլ արգելքներ կան իրենց այդ ցանկութեան
դէմ, այն ատեն կը ջանան իրենց մանկլաւիկները բերել զիրենք փոխարինելու՝ իրենց
անփոխարինելի դերը անոնց միջոցով շարունակելու համար: Ահա հո՛ս է որ
բախումի ճակատը կը բացուի:
Որովհետեւ երիտասարդներէն ոմանց
արժանապատուութիւնը զիրենք կը մղէ ընդվզելու՝ չստանձնելով իրենց հրամցուած
խամաճիկի դերը եւ կամ զայն ստանձնելէ յետոյ, զօրաւոր անհատականութեան
տէրերը մղելով անկախ եւ ինքնագլուխ գործելու, մերժելով զիրենք ի շահ իրենց
գործածել ուզողներուն ծառայել:
Զանց կ'առնենք գրել այն երիտասարդներուն մասին, որոնք «ծեր» ծնած են արդէն,
ծերութեան նկարագիրը իրենց հետ բերած, որոնց համար յանդգնութիւնը,
ընդվզումը եւ հանրային գործունէութիւնը անծանօթ յատկութիւններ են: Դրական եւ
ազգօգուտ գործընթացը այն պիտի ըլլար որ ծեր սերունդը, ենթարկուելով կեանքի
հոլովոյթին եւ գիտակցելով իր ուժերու թուլացումին, իր վրայ հետզհետէ ծանրացող
պաշտօններն ու պարտականութիւնները կամաւոր կերպով փոխանցէր
երիտասարդներուն՝ ընթացք տալով սերնդափոխութեան օրէնքին:
Ինչպէս վերեւ յիշուած տողերուն մէջ տեսանք, պարտադիր չէ որ ծերութիւնը միտքի
եւ կամքի թուլութիւն յառաջ բերէ անպայման: Մտքի պայծառութիւնը եւ կամքի
զօրութիւնը ցմահ պահող ծերեր ալ կան, որոնք իբր խորհրդատու կրնան իրենց
ծառայութիւնը շարունակել: Իսկ երիտասարդները պէտք չէ գինովնան իրենց
յանձնուած ղեկավարի պաշտօններով, այլ համեստօրէն յարգելով իրենց նախորդող
երէցները՝ օգտուին անոնց փորձառութենէն:
Ինչպէս որ հայ բանաստեղծութեան իշխան, անմահ Վահան Թէքէեան գրած է.
«Տղաքներ կան որ կ'ապրին մինչեւ քառասուն տարեկան, մինչեւ յիսուն ու վաթսուն,
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որքան որ մարդը ապրի»: Համերաշխ կ'ըլլայ այն ազգը, որուն հին եւ նոր
սերունդները կը գործակցին իրարու հետ եւ զօրաւոր կ'ըլլայ այն պետութիւնը, որ կը
վայելէ ազգային համերաշխութեան հետ նաեւ սերունդներու յաջորդականութեան
բնական ընթացքը:
Հայկ Նագգաշեան

Գրական-Մշակութային
«ԱԶԳ ՄԸ ՊԱՀՈՂԸ, ԻՐԱՐՈՒ ՄԻԱՑՆՈՂԸ ԼԵԶՈՒՆ Է ՈՒ ՀԱՒԱՏՔԸ»
«Ա՛խ, վաթան, վաթան, քու հողին ղուրբան,
Քո ծխին ղուրբան, քո ջրին ղուրբան,
Է՞ս փառքն ունէիր, է՞ս պատիւն առաջ,
Որ հմիկ աւերուել մնացել ես անջան»:
..

«Էն ի՞նչ շունչ կ'ըլի, որ էս նոր հոգին
Փչի՛, վեր կացնի քնից մեր ազգին
Էն ի՞նչ ձեռք կ'ըլի, որ մեր աշխարքին
Էլ ետ սիրտ տայ ու կանգնացնի՛ կրկին»
27/61

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (10) - Յունուար 2012

Ահաւասիկ հայրենեաց ոգիի եւ հողի վերականգնման այս սուրբ առաքելութեան
լծուած էր մեծանուն Խաչատուր Աբովեանի անմահանուն երկի՝ «Վէրք
Հայաստանի»ի գլխաւոր հերոսը՝ Աղասին...: Եւ անոր ընդմէջէն՝ Խաչատուր
Աբովեանը:
Խաչատուր Աբովեանի այս գլուխ-գործոցը` հայ, ի մասնաւորի արեւմտահայ
ընթերցողին, այսօր կը խօսի մատչելի լեզուով եւ ուղղագրութեամբ, շնորհիւ զայն
արեւմտահայերէնի վերածած Արմենակ Եղիայեանի, շնորհիւ Դոկտ. Փրոֆ.
Երուանդ Տէր-Խաչատրեանի,որ օգնած է իրեն վերծանելու բնագրին մէջ տեղ գտած
բազում խրթնաբանութիւնները եւ, վերջապէս, շնորհիւ գիրքի հրատարակիչ Խաժակ
Գալուստեանի:
Կա՞յ արդեօք հայ գիր ու գրականութեան նոյնիսկ հեռաւոր ծանօթութիւն ունեցող
ոեւէ հայ անհատ, որ գէթ լսած չըլլայ Խաչատուր Աբովեանի մասին եւ մանաւանդ
հաղորդուած չըլլայ անոր յաւերժախօս պատգամին՝ « Ա՛խ, լեզուն, լեզուն. լեզուն որ
չըլլայ, մարդ ինչի՞ նման կ'ըլլայ: Ազգ մը պահողը, իրարու միացնողը լեզուն է ու
հաւատքը: Լեզուդ փոխէ՛, հաւատքդ ուրացի՛ր, ալ ինչո՞վ կրնաս ըսել, թէ ո՛ր ազգէն
ես»: Եւ տակաւին՝ անոր աղերսական խրատին. «Ձեզի՛ կ'ըսեմ, ձեզի՛, հայոց
նորահաս երիտասարդներ, ձեր անունին մեռնիմ, ձեր արեւին մատաղ. տասը լեզու
սորվեցէ՛ք, ձեր լեզուն, ձեր հաւատքը ամո՛ւր բռնեցէք...»:
Ճիշդ է որ արեւմտահայ մարդը քիչ թէ շատ ծանօթ է Խաչատուր Աբովեանի
անունին, անոր անմեռ պատգամին, կեանքի որոշ մանրամասնութիւններուն եւ
մանաւանդ անոր ողբերգական վախճանին, սակայն ան վստահաբար չէ կարդացած
անոր «Վէրք Հայաստանի»ն, որ ունի Քանաքեռի խրթին բարբառը եւ հետեւաբար
անմատչելի կը մնայ անոր: Ներկայիս, սակայն, այդ հոյակապ գիրքը կրնայ դիւրաւ
կարդացուիլ եւ ընթերցողի սեղանին է դրուած՝ մեծն Աբովեանի ծննդեան 200ամեակին առթիւ:
Գիրքի յառաջաբանին մէջ, «Ես զոհ ողջակէզ» խորագրեալ, Դոկտ. Երուանդ ՏէրԽաչատրեան այնքան դիպուկ կը բնութագրէ Աբովեանի ողջ կեանքին ու
գործունէութեան գերագոյն նպատակը՝ «Ապրիլ եւ մեռնիլ հայրենիքի համար...»:
Աբովեան կ'ուսանի Էջմիածնի եւ Հաղբատի մէջ, Տփղիսի Ներսիսեան դպրոցին մէջ,
կ'աշակերտէ երեւելի անձերու...: Ապա պետական թոշակով կրթութիւն կը ստանայ
Դորպատի համալսարանին մէջ՝ 1830-1836 թուականներուն: Վերադարձին
հայրենիք, սակայն, ան դէմ յանդիման կու գայ բազում դժուարութիւններու,
հեղձուցիչ մթնոլորտի, ընդհանուր անբարեացակամութեան:
Այսպէս է որ ան կ'որոշէ գրել վէպ եւ գրականութեամբ արտայայտել այն, ինչ որ
իրեն կը զլացուէր ընել մանկավարժական-լուսաւորչական գործունէութեամբ:
«Պէտք է կրթել ժողովրդին, կրթել նրա միտքը, սիրտը, զգացմունքները, բացել նրա
աչքերը, ժողովրդին ճանաչել տալ իր անցեալն ու ներկան, ներարկել նրան ազգային
ինքնագիտակցութիւն եւ նախապատրաստել ժողովրդին ապագայի համար»:
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Այսպէս պիտի ծնէր «Վէրք Հայաստանի»ն, զոր գրած է Աբովեան ազգային ոգիի
հրաշէկ լաւայի ժայթքումով, քնարական սրտառուչ նրբութեամբ, այլեւ
դիւցազնաշունչ տարերքով, յորդաբուխ հայրենասիրութեան հզօր թափով ու
լիցքով...:
Տող առ տող եւ էջ առ էջ, ընթերցողին կը վարարեն Աբովեանի հայրենասիրական
տագնապներու ամեհի ալեկոծումը, ազգակիցներու
ցաւը, կսկիծն ու
արժանապատուութիւնը իրը համարող ազգասիրութեան վիթխարի շունչը, ազգն ու
հայրենիքը վերականգնած տեսնելու անմանացորդ նուիրումի բոցավառումը...:
Այս բոլորը կը բխին որոշապէս իր անափ սէրէն դէպի հայութիւնն ու Հայաստանը...:
Սէր՝ որ այնքան վարակիչ է եւ կը փոխանցուի ընթերցողին, շնորհիւ Աբովեանի
ոճին հզօր անմիջականութեան, սրտաբուխ անկեղծութեան, հրեղէն շունչին...:
Վէպին առաջին մասը կը սկսի Բարեկենդանի տօնի հարազատ նկարագրութեամբ,
ուր նահապետական վարքն ու բարքը, սերունդէ-սերունդ փոխանցուած
աւանդութիւնները, ժողովրդական նիստուկացը կը ստեղծեն այդ տօնի ազգային
ինքնայատուկ մթնոլորտը: Սակայն, յանկարծ կը պայթի աղէտը, Ֆառաշները կը
ներխուժեն այդ զուարթ ու խաղաղ միջավայրէն ներս՝ սարդարի հարեմը տանելու
համար գիւղին ամէնէն գեղեցիկ աղջիկը՝ Թագուհին: Տօնական ցնծութիւնը
յանկարծօրէն կը դառնայ ողբ ու շիւան...: Եւ միայն Աղասին է որ կը յանդգնի իր
սուրը մերկացնելով դիմակայելու աղէտը եւ յարձակելու Ֆառաշներուն վրայ...ի
պաշտպանութիւն ցեղին պատիւին ու արժանապատուութեան:
Այս դէպքէն ետք, սակայն, Աղասին ստիպուած է փախուստի դիմելու, հեռանալու իր
ընտանիքէն դէպի Հայաստանի հիւսիսային շրջանները, որոնք կը գտնուին
ռուսական գերիշխանութեան տակ: Իր ընտանիքը եւս կը դատապարտուի բանտի,
հալածանքի, տառապանքի...:
Վէպի երկրորդ մասը կը սկսի Երեւանի բերդի հոյակապ նկարագրութեամբ: Ան
կ'աւաղէ աղիողորմ.«Երեւանի բե՛րդը, Երեւանի բե՛րդը, ա՛խ, աչքս դուրս գայ, քանի՛,
քանի՛ ողորմելի հայու միս կերած է ան, քանի՛ անմեղ հոգիներ տարիներով
չարչարուելէ, տանջուելէ, կենդանի նահատակ ըլլալէ, կրակի, բոցի, երկաթէ
շամփուրի, մահակի, տաքցուած աղիւսի դիմանալէ ու համբերելէ ետք կա՛մ
թնդանօթի ռումբի հետ է թռեր, հազար կտոր եղեր, կա՛մ կախաղանի վրայ գոռալով,
երկինք-երկիր աղաչելով, իր միսը սեփական ակռաներովը կրծելով, աչքերը դուրս
տալով...աւանդած է հոգին, երկինք գացած է, որ ա՛լ պրծի այս դառն աշխարհէն եւ
այն կատաղի գազաններու ձեռքէն...»:
Սա էր օտարի բռնութեան դաժան ու անողոք լուծը, որուն եղերական տանջանքը
լիուլի «ճաշակած» է հայը դարերով իր պատմութեան ընթացքին...:
Ահա թէ ինչու Աբովեան բոցաշունչ հայրենասիրական զգացումով կը դիմէ իր
հայրենակիցին. «Այսքան բաները իմացար, սիրելի՛ ընթերցող, ուրեմն ինչպէ՞ս
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սիրտդ չի վառիր, որ դուն այն ազգին որդին ես, թէ այսքան տանջանք քեզի համար
քաշեց ան, ինք նահատակուեցաւ եւ քու կաթդ ու արիւնդ ուրիշ ազգի հետ չխառնեց:
Այնպէս կը կարծես, թէ քի՞չ բան է հազար տարի այս կեանքը քաշել, բայց նորէ՛ն ազգ
պահել, որդի մեծցնել, անուն, լեզու, հաւատք ունենալ: Ա՛խ, այսպէս մտածողը ալ
ի՞նչ սիրտ պէտք է ունենայ, որ իր լեզուն, իր ազգը չսիրէ»:
Աբովեանի միտք բանին է՝ արթնցնել իր ազգը իր դարաւոր գերութեան թմբիրէն,
խթանել անոր ինքնագիտակցութիւնը, ազգային
արժանապատուութիւնը,
հերոսական քաջութիւնն ու նուիրումը, որպէսզի ան թօթափէ իր վրայէն օտարի
ստրկացնող լուծը,տէրը դառնայ իր հայրենական ժառանգութեան, վերակերտէ իր
ազատ ու անկախ կեանքը...:
Աղասիի բուն երազանքն է վերադառնալ Անի մայրաքաղաքը, զայն վերաշէնցնելու
հայրենասիրական սուրբ նպատակով: Սրտակեղեք է իր աղօթք-աղերսանքը՝ կա՛մ
մեռնելու, կա՛մ Անին նորէն շէն տեսնելու.«Եա ա՛ռ իմ սիրտս, եա տո՛ւր ինձ հունար,
Ո՛վ դու երկնային ստեղծող բարերար.
Եա իմ հոգիս էլ հանի՛ր, քեզ մօ՛տ տար,
Եա քո երկնքիցդ արա՛ ինձ մէկ ճար:
Քանի շունչս վրէս ա, քանի ձեռքս՝ գլուխս,
Կրակ էլ որ թափես, խորովես իմ սիրտս,
Էլի իմ հոգիս ուրախ քեզ կը տամ,
Թէ Անու միջումն իմ մարմինս թողամ»:
Եւ այսպէս, «Վէրք Հայաստանի» գլուխ-գործոց պատմավէպով, Խաչատուր Աբովեան
իր մեծագոյն պատգամն ու կտակը կը թողու յաջորդող սերունդներուն՝ անսահման
ազգասիրութեամբ եւ հայրենասիրութեամբ ՏԷՐ ԿԱՆԳՆԻԼ ՀԱՅՐԵՆԵԱՑ ՀՈՂԻՆ,
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻՆ ՈՒ ՀԱՒԱՏՔԻՆ...: Մշտապէս այժմէական ու յաւերժախօս
պատգամ մը՝ արդարեւ, ապրելու համար որպէս ինքնուրոյն ու արժանապատիւ
ազգ ու երկիր:
Անոր արեւմտահայերէնի վերածումը ներկայիս մեծապէս ողջունելի եւ հայաշահ
գործ
է՝
յանուն
սփիւռքահայ
սերունդներու
հայեցի,
հայրենաշունչ
դաստիարակութեան..., ի դիմադրութիւն զանոնք այլասերելու եւ ապահայացնելու
միտող ահեղ պայմաններուն...: Բաղձալի է, հետեւաբար, որ գիրքը դառնայ
պարտադիր ընթերցանութեան գիրքերու շարքին՝ հայ դպրոցներէն ներս, եւ ոգեշնչէ
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հայ մատղաշ հոգիները ազգային-հայրենասիրական խոր ապրումներով ու
գիտակցութեամբ:
Երան Գույումճեան

Նորավանք
Անառիկ, բարձրաբերձ լեռներ, կարմրին տուող քարաժայռեր՝ երկնքին մօտիկմօտիկ, աննկարագրելի, հրաշագեղ: Արեւախանձ ծառեր ու թփեր, խաչքարեր,
որոնք հինաւուրց պատմութեան պատառիկներ են, որոնք մուրճի ու հատիչի
համանուագի արդիւնք են:

Քարի հետ կռիւ, քարի հետ լուռ զրոյց, որոնք արարումն են մտքի ու հոգու: Երկինքն
այստեղ՝ Հայաստանի այս հիասքանչ վայրում` Վայոց ձորում, այնպէս է ձուլուել
երկրին, որ կարծես երկնքի համաձուլուածք լինի: Սիրտդ հպարտութիւնից ուռչում
է, երբ այցելում ես Նորավանք: Այստեղ տիեզերական շշուկներ կան, թափանցիկ
գեղեցկութիւններ, սրաթռիչ խորհուրդներ կան, խորհուրդներ՝ բազմապիսի,
զարմանալի: Ինչպէ՞ս է մարդկային միտքը յղացել դեռ վաղ միջնադարում կերտել
նման հրաշք….ձեռակերտ հրաշք: Նորավանքը եզակի կառոյց է, շատ տարբեր է
միւս տաճարներից ու եկեղեցիներից: Եւ այդ հրաշքի համար սերունդները
պարտական են Մոմիկ ճարտարապետին: Հայկական մի տխուր պատմութիւն կայ
միջնադարեան տաղանդաւոր հայի՝ Մոմիկի մասին: Նա յանուն սիրոյ է կառուցել
այդ եկեղեցին, որպէսզի արժանանայ Սիւնեաց իշխանի դստեր ուշադրութեանը,
սակայն կատարեալ երջանկութիւնն այս աշխարհում դարձեալ կիսատ մնաց….այս
անգամ էլ չդարձաւ մէկ ամբողջութիւն: Եկեղեցու բարձրագագաթ գմբեթի վերջին
քարը արարելիս ոտքը սահեց նկարիչ-ճարտարապետի….Վրիպե՞ց ուշադրութիւնը,
թէ՞ սիրոյ տառապագին սպասումները նրան մոլորեցրին:
Ու կորաւ յաւիտեան տաղանդաւոր մարդը, նրա քանդակած վերջին քարաբեկորը
դարձաւ իր իսկ գերեզմանի շիրմաքարը, որի վրայ աշակերտները քանդակեցին նրա
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իմաստուն մտքերը: Նրա հետ մեռաւ նաև սէրը, բայց մնաց այս պատմութիւնը, մնաց
այս հիասքանչ երկյարկ եկեղեցին… դարերի մէջ աւելի վեր խոյացաւ Նորավանքը:
Որքան գեղեցիկ է այն: Թէ՛ տեղանքը, թէ՛ կառոյցն իր լրացուցիչ մատուռներով
կարծես հպարտօրէն ազդարարում են հայ մարդու հոգու յաւերժութեան գաղտնիքը:
Անթերի ընտրութիւն է՝ ձեւը, ոճը, քարի գոյնը, անմատչելի բարձունքը, երկնքի
մտերմութիւնը, բնութիւնը. բոլորը միասին կարծես քարէ ծիածան լինեն… Ամէնը
վկայութիւնն են մարդկային մտքի, ձիրքի, բնատուր տաղանդի: Պատերի
անկիւններում կարծես դարերի խնկարկում կայ, և աստուածային օրհնութիւն կայ:
Աստծոյ հնօրեայ փառքի վերադարձ, յոյս, հաւատ, սէր… և թող միշտ լոյս լինի….ու
կը լինի այսքան երազած լոյսը մեր հինաւուրց երկրում. ..հոգուս խորքում
հաւատում եմ: Հայ մարդը կարող է հրաշքներ գործել, կարող է ունկնդիր լինել
տիեզերական անլսելի շշուկներին, եթէ միայն վաղուայ օրուայ երաշխիք ունենայ,
եթէ չցնդի արժանապատիւ ապրելակերպի իր դարաւոր երազը… նա ամենուր լոյս
կը սփռի, եթէ միայն թոյլ տան…եթէ.. Նորավանքն իմ հոգու մէջ է, քո հոգու մէջ էլ
կայ , նաեւ ծնուելիք մանկան հոգու մէջ է՝ որպէս անկրկնելի գեղեցկութիւն, որպէս
անկրկնելի միտք և բարձրեալի էութեան մասին անհերքելի մնայուն փաստ, որպէս
բազում- բազում դարերի քարեղէն լուռ վկայութիւն….
Կարինէ Մովսիսեան
Իջեւան
Հեղինակին մասին՝ Կ'ապրի և կ'ստեղծագործէ Հայաստանի հիասքանչ վայրերէն
մէկուն՝Վայոց ձորի մէջ, հայոց լեզուի և գրականութեան մասնագէտ է, կը
դասաւանդէ
դպրոցին
և
Հայաստանի
պետական
տնտեսագիտական
համալսարանին մէջ:
<< /em>Լաւագոյն ուսուցիչ- 2005> հանրապետական մրցոյթի յաղթող է,
համահեղինակ է մի շարք գիրքերու, գրական և հրապարակախօսական
յօդուածներու, որոնք տպագրուեր են և կը շարունակեն տպագրուիլ
հանրապետական և Սփիւռքի տարբեր գաղթօճախներու թերթերուն մէջ, կը
ղեկավարէ <Երիտասարդ սերունդ> հասարակական կազմակերպութիւնը,
բազմաթիւ ծրագիրներ և գաղափարներ կեանքի կը կոչէ՝ ի բարօրութիւն մեր
հայրենիքի ու անոր քաղաքացիներու: Ամուսնացած է, ունի երկու որդի:
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Հրանդ Տինք` Կարմիր մեխակներ բերի քեզի.. Տեսա՞ր
Նոյն դիրքին ես դուն: Մարմնիս դողը հոն երեւցաւ երբ սպաննուած քառակուսիիդ
վրայէն քանի մը անգամ անցայ: Կեանքը կ'եռար շուրջս, աղմուկ կար, գէշ էր
աղմուկը, ականջներս լեցուն էին ու պատկերը որուն առջեւ կը մտմտայի, ահաւոր
… Գէշ էր պատկերը. Ականջիս մէջ քրոջս ձայնն էր որ կը գուժէր մահդ: Հարց
կուտար քոյրս արդեօք ընկերդ է՞ սպաննուողը:

Ինչ ընկեր սակայն, ունէի այն ատեն ուրիշ ընկերներ Իսթանպուլ, բայց դուն քու
հեռուիդ մէջ կը մնայիր տակաւին անյայտ անձնաւորութիւն մը: Ծակ կօշիկդ ու
գետնին պառկած դիրքդ կը մնան ամէնէն տժգոյն իմաժը ուղեղիս ցանցին վրայ
մանուած: Շատեր չէին լսած անունդ, չէին գիտեր քեզ, չէին կարդացած, չէին լսած:
Շտապողի պէս, շատ արագ կը մտնէիր մեր կեանքերուն մէջ ու կը դառնայիր մաս մը
մեզմէ: Ու պարապի չէր որ քու թաղմանդ՝ «ԲՈԼՈՐՍ ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔ ԵՆՔ»
կարգախօսը աւելիով կը դառնար ազդու եւ իրական: Մեր մօտ շատեր, շատ- շատեր
պիտի չուզէին լսել այդ կարգախօսը: Թուրքիոյ մէջ ալ թերեւս այդ կարգախօսին
ետեւէն քալողներուն ալ կրնային խորթ աչքով նայիլ:
Այս ամէնը կար երէկ ու գոյութիւն ունի այսօր ալ: Սակայն քու նահատակուիլդ, կը
ջրէր այս հարցերը որովհետեւ այն բանին որուն դուն հաւատացիր ու նուիրուեցար,
կը դառնար ուղի եւ նոր տեսլական: Դուն երազային բաներու մասին չէիր խօսեր, կը
հաւատայիր որ զրոյցը տեղէ մը պիտ սկսէր, ու գիտէիր որ կրնային թուրք
հայրենակիցները չհասկնալ քեզ: Նաեւ սփիւռքի հայերը պիտի չուզէին հասկնալ քեզ
մինչեւ մահուանդ օրը, այդ տխուր դիրքով, այդ անընդունելի մահով, այդ աւարտով,
այդ նոր սկիզբով: Հրանդ Տինք նոր գարուն էիր դուն:
Ես մեխակները յատուկ կարմիր զատեցի ու փոյթս չէր որ անձրեւը կը լուար գլուխս:
Իմ համար քու շիրիմէդ աւելի վսեմ ուխտատեղի գոյութիւն չէր կրնար ունենալ: Ես
կրնայի հոն ժամերով սառիլ մնալ, հասկնալու համար, լսելու համար այն ներքին
33/61

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (10) - Յունուար 2012

ձայնը, բռնելու այն կարմիր թելը որ կը հոսէր քեզմէ: Մահդ ի վերջոյ ինքնանպատակ
չէր կրնար ըլլալ, ինչպէս եւ կեանքդ եւ կեանքի մեծ պայքարդ, կեանքի մեծ կռիւդ:
Թուրքերուն ըսելիք ունէիր եւ ըսիր ատիկա: Հայերուն ալ ըսիր ու ինչ փոյթ որ
կրնային չհասկնալ քեզ : Այսօր ալ նոյն աղմուկն է մեր շուրջ:
Այսօր ալ ռումբի պայթումի, ականի պայթումի մեծ ձայնն է որ կուգայ, ինչպէս որ
Միհրանը այդ աղմուկը պիտի լսէր իր ականջներուն մէջ ու տանէր այդ աղմուկը,
քաղաքէ -քաղաք ափէ- ափ, գետինէ գետին պոռալու արար աշխարհին որ հէ՜յ
մարդիկ ես ձուկ չեմ, որ մեծ ձուկը փոքր ձուկին կլլէ … Աղմուկի դարն է, ամէն տեղ
արկի պայթումներ եւ աղմուկ: Քու եւ մեր կռիւը այդ աղմուկին դէմ է: Այդ աղմուկը
լռեցնելու, աղմուկը հատելու պայքարն է բարեկամս: Մենք ձուկ չենք ուրեմն,
սակայն մենք Հրանդ Տինք չենք: Մենք առաւելագոյնը քու ներհուն եւ ուժեղ ձայնիդ
հեռաւոր արձագանգներն են, Պէյրութ, Պոստոն, Փարիզ, Համրա, Իսթանպուլ՝
Իսթիքլալ փողոց, Ամանոս թաղ Շահէենց տունը երբ կաթիլ մը գինի պիտի խմենք
քու յիշատակիդ … պուտ մը գինի եւ պատառ մը հաց նորոգելու քու եւ մեր ուխտը:
Բոլոր երկինքները նոյնն են ի վերջոյ ու ցաւը ծանր է: Կապարէ դէմքեր են մեր շուրջ,
որ չեն հասկնար թէ ինչ կը պատահի:

Նոյնն էր երէկ: Այսօր սակայն մենք պոռնիկ աշխարհի լռութեան եւ կեղծ
ողորմութեան առջեւ, տարբեր աչքերով պիտի նայինք, տարբեր լեզուով պիտի
խօսինք: Մենք ատելութեան զոհերը չենք այլեւս: Այդպէս կ'ուզէիր որ ըլլանք,
կ'ուզէիր որ ազատագրուինք: Մենք մերժումին դէմ ենք: Այդպէս էիր դուն, բաց ճեփ –
ճերմակ սիրտ եւ մաքուր ձեռքեր …. Մեր սիրտը այրեցին գիտեմ, իրենք ալ գիտեն:
Բարակ թելը այրել ուզեցին, առանց գիտնալու սակայն որ այդ թելը չայրիր, այլ
կ'աճի, կը մեծնայ, կը դառնայ ճանապարհ …. Մեր տեսակը, քու տեսակդ էր ատիկա:
Ու հիմա հեռացումէդ , տարանցումէդ եւ միւս կողմը անցնելուդ հետ, երբ պատկերդ
եւ աչքերուդ վէրքը բոցի կտորներու պէս իմ ու շատ սիրտերու վրայ կարմիր
մեխակի պէս կը բացուին …. Հիմա պիտի հաւատալ որ երթդ իր նախաշեմին է
տակաւին :
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Մենք Հրանդ Տինք կրնանք ըլլալ միայն եթէ ատելութիւնը վանենք մեր սրտերէն:
Մենք Հրանդ Տինք պիտի ըլլանք միայն եթէ ո՛չ ըսենք աշխարհին: Ո՛չ բոզացած
աշխարհ, ես վառելանիւթ չեմ, ոչ ալ չոր փայտ քու գեղատեսիլ խարոյկիդ ու վերջին
ընթրիքիդ համար: Ես գործիք չեմ, ոչ սլոկան, եւ ոչ Կոյր Խամաճիկ: Ես դերասան
չեմ, պարտեալ զոհ չեմ, վիրաւոր ու առանձինն չեմ: Իմ պայքարս, ատելութեան
պայքար չէ, ես խօսիլ կուզեմ… Հրանդ Տինքն էր որ բացաւ ճամբան, ես պիտի քալեմ
այդ ճամբայէն: Դուն պիտի քալես այդ ճամբայէն: Ուրիշ ելք չկայ:

Ուրիշ ճար չունիմ: Կարմիր ռեհան, ամբողջ վէրքին ու արեան համար, կը բաւէ մեզի
այս արիւնը, կը բաւեն այս արիւնները որ հոսեցան … Անոր համար Հրանդ Տինք,
կարմիր մեխակ բերի այդ օր. Դուն տեսա՞ր: Արիւններէն ելլելու ժամանակն է:
Խօսքին եւ խօսքին բացած ճանապարհին ժամանակն է: Վէրքը որ մեր մէջն է, պիտի
բուժուի օր մը, առանց հոտելու, առանց պալարուելու .. պիտի մաքրուի վէրքը ….
Որպէսզի խօսի այդ ձուկը որ իմ մէջս է, քու մէջդ է եւ շատ ուրիշներու մէջ… Տեսնես
ինչեր պիտ ըսէ…. Պիտի ըսէ՝ Կարմիր մեխակներով կը բուժուի վէրքը: Կարմիր
մեխակներով միայն:
Սագօ Արեան

Երիտասարդական աւանդական հաւաքները Գերմանիայում որպէս
ինքնութեան զօրացման առանձնայատուկ ազդակներ
2011 թուականի Դեկտեմբերի 16-ին՝ Գերմանիայի գողտրիկ քաղաքը` Ախէնը,
վերածուել էր «փոքրիկ Հայաստանի»: Պատճառը կայսերական այս քաղաքում
կազմակերպուած Գերմանիայի հայ երիտասարդների հերթական ձմեռային
հանդիպումն էր: Այսպիսի հնդիպումները կազմակերպւում են աւանդաբար` 1987
թուականից սկսած, տարեկան երկու անգամ: Դա Գերմանահայոց Կենտրոնական
Խորհրդի (ԳԿԽ) հիմնական աշխատանքներից մէկն է:
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Հանդիպման վայրը պատահաբար չէր ընտրուած: Ախէնում եւս հայերը աշխոյժ
գործունէութիւն են ծաւալել. դեռևս 9-րդ դարում հայ վարպետների աջակցութեամբ
կառուցւում է Ախէնի յայտնի տոմի (եկեղեցու) գմբէթը: Ախէնում են օծուել 31
գերմանական թագաւորներ, այդ թւում նաեւ ծագումով հայ կայսրուհի Թէոֆանուի
ամուսինը` կայսր Օթթօ 2-րդը և նրանց որդին` Օթթօ 3-րդը: 19-դարի 80-90ականներին Անտրէաս Արծրունին` հանքաբանութեան ու ֆիզիքական քիմիայի
հռչակաւոր փրոֆեսորը, գիտա-մանկավարժական բեղուն գործունէութիւն է
ծաւալել Ախէնի թագաւորական տեխնիկական համալսարանում:
Իսկ արդէն 1969 թուականին այս քաղաքում գերմանախօս երեք երկրների`
Գերմանիայի, Աւստրիայի և Շուէյցարիայի հայկական միութիւնների համատեղ
գումարած հիմնադիր համագումարը հիմք է դնում Գերմանախօս Երկրների
Կենտրոնական
Կազմակերպութեանը,
որը
հետագայում
վերածւում
է
Գերմանահայոց Կենտրոնական Խորհրդի (ԳԿԽ), որի մերօրեայ ատենապետի`
Ազատ Օրդուխանեանի բնորոշմամբ, որը երիտասարդական հաւաքի գլխաւոր
պատասխանատուն էր, «սոյն հաւաքները ունեն ուսուցողական, ճանաչողական,
դաստիարակչական ու ազգային չափազանց մեծ նշանակութիւն»:
«Սոյն հաւաքների միջոցով մենք փորձում ենք մեր երիտասարդներին փոխանցել
գերմանական պատմութեան ու մշակոյթի հայկական մասը, ծանօթացնել
Գերմանիայի տարբեր քաղաքներին, դրանցում արձանագրուած հայկական
հետքերին, ինչպէս նաև հայկական ներկային»,- Aachener Nachrichten (21.12.2011)
շրջանային թերթից այցելած թղթակցին երիտասարդական հաւաքների
նպատակների մասին հակիրճ ներկայացրեց պր. Ա. Օրդուխանեանը:
Չմոռանանք նշել նաև ԳԿԽ-ի ատենադպրուհի Սոնա Յակոբեանի կատարած
հսկայական աշխատանքը, որը հաւաքի հիմնական համակարգողն էր: ԳԿԽ-ի
վարչութեան երիտասարդական հարցերի պատասխանատու դր. Ասպետ
Անթապեանի, կազմակերպութեան «Երիտասարդ Հայեր» յանձնախմբի (www.Jungearmenier.de) անդամներ ` Եղշա Պագրճեանի, Լուսինէ Կարապետեանի, Արամազդ
Սարգիս36/61

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (10) - Յունուար 2012

Կարապետեանցի, Լեւոն Համբարձումեանի և Մարտին Վայվալակի հետ մշակած
հանդիպման եռօրեայ ծրագիրը ընթանում էր «Հայերը Գերմանիայում,
գերմանացիները Հայաստանում» թեմայով, որը նոյն թուականի ամառային
երիտասարդական հաւաքի թեմատիկ շարունակութիւնն էր:

Տեսակէտ
Ցեղասպանութիւնների ժխտման քրէականացման մասին
Իմ երիտասարդութեան տարիներին մի խօսք կար` դանիական կուտ ուտել,
այսինքն կամաւորապէս ստանձնել ուրիշի համար ձեռնատու դիրքորոշում:

Ճիշդն ասած, առ այսօր չգիտեմ ինչո՞ւ էր կոչւում յատկապէս դանիական: Բայց, որ
այսօր որոշ մարդիկ կերել են թուրքական կուտը դա ակնյայտ է: Իսկ ի՞նչ է
թուրքական կուտը` դա ես արդէն գիտեմ, քանի որ Ֆրանսիայի Ազգային ժողովի
վերջին քննարկումների առիթով ոմանք, մինչեւ իսկ հայեր, գրում էին և գրում են, որ
ցեղասպանութիւնների հանրային ժխտման քրէականացումը սխալ է, քանզի
սահմանափակում է ազատ խօսքը, ինքնուրոյն կարծիք ունենալու իրաւունքը: Այդ
ո՞ր օրուանից յանցագործութեան պաշտպանութիւնը դարձաւ "խօսքի ազատութիւն"
կամ "կարծիք ունենալ":
Գնացէք, օրինակ, Գանատա և հանրայնօրէն "կարծիք արտայայտէք" որ, օրինակ,
սեւամորթները կամ հայերը փնթի են կամ ալարկոտ: Գիտէք չէ՞ ձեզ ինչ կ'անեն`
"ատելութիւն հրահրելու" (hate speech) համար` դուք կը յայտնուէք բանտում կամ կը
կրէք այլ պատիժ: Գերմանիայում ասէք, որ Հիթլերը իր պատճառներն ունէր
հրեաներին կոտորելու համար: Մի ժխտէք Հոլոքոսթը, այլ պարզապէս փորձէք
որոշակի արդարացում-հիմնաւորում բերել դրա համար: Հետեւանքները կարծում
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եմ ինձանից լաւ գիտէք: Բա ու՞ր մնաց "խօսքի ազատութիւնը": Թէ՞ որոշ մարդիկ
կարծում են, որ հայերս աւելի ժողովրդավար ենք, քան գանատացիք կամ
գերմանացիք:
Ընթացիկ երեւոյթները հասկանալու համար անհարաժեշտ է ընդգծել մի շարք
կարեւոր հանգամանքներ` ցեղասպանութիւնը, այդ թւում և յատկապէս հայերի,
զուտ պատմական անցք չէ, անցեալի իրադարձութիւն: Այն ծանրագոյն
յանցագործութիւն
է,
ինչպէս
բնութագրում
են
իրաւագէտները`
"յանցագործութիւնների յանացագործութիւնը" (crime of the crimes), քանզի այն իր մէջ
պարունակում է մի շարք ծանրագոյն յանցագործութիւններ` սպանութիւն,
բռնաբարութիւն, մանկապղծութիւն, ստրկավաճառութիւն, մարդուն ապօրինի
ազատութիւնից զրկում, ուրիշի ունեցուածքի իւրացում կամ փչացում, մշակութային
արժէքների ոչնչացում կամ իւրացում և այլն: Ըստ էութեան, այս յանցագործութիւնն
իր մէջ ներառում է քրէական ողջ օրէնսգիրքը:
Հետեւաբար, ցեղասպանութեան հանրայնօրէն ժխտումը յանցագործութիւնն
արդարացնելու փորձ է, ըստ էութեան յանցագործութեան խրախուսում է, իսկ դա
արդէն ոչ միայն յանցակցութիւն, այլեւ յանցագործութիւն: Կրկնում եմ,
ցեղասպանութիւնը պատմական երեւոյթ չէ, որի մասին լինեն տարբեր կարծիքներ,
այն յանցագործութիւն է, իսկ յանցագործութիւնն ունի միայն մէկ վերաբերմունք` դա
պատիժն է, իսկ պատժի կիրառման անհնարինութեան դէպքում` դատապարտումը,
որոնց նպատակներից է յանցագործութեան կանխարգելումը: Ոչինչ չի խրախուսում
ոճրագործին և դրում նրան նոյն արարքը կրկնելու, որքան անպատիժ մնացած
յանցագործութիւնը: Ես վերը գրել էի "ցեղասպանութիւնը, այդ թւում և յատկապէս
հայերի, զուտ պատմական անցք չէ, անցեալի իրադարձութիւն:" Ինչո՞ւ "յատկապէս
հայերի":
Շատ պարզ պատճառով, որովհետև հայերի ցեղասպանութիւնը միակ
ցեղասպանութիւնն է, որը դեռ շարունակւում է, քանի որ սոյն յանցագործութեան
հետեւանքներն ունեն շարունակական բնոյթ: Բացատրեմ միտքս` բոլոր նախորդ
ցեղասպանութեան մեղաւորները այս կամ այն կերպ պատժուել են, զոհերը
մասնակի կամ ամբողջական հատուցումներ են ստացել և դեռ ստանում են, այսինքն
ցեղասպանութեան հետեւանքները որոշակիօրէն յաղթահարուել են: Հայերի
ցեղասպանութիւնը միակն է, երբ ոչ միայն յանցագործները միջազգայնօրէն
պատժուած կամ գոնէ դատապարտուած չեն (հայերի կողմից իրականացուած
արդարահատոյց գործողութիւնները չեն կարող դիտարկուել որպէս միջազգային),
այլև ցեղասպանութիւնն ընթացքի մէջ է, քանի որ շարունակւում են
ցեղասպանութեան հետեւանքները:
Հայաստանն այսօր շրջափակելի է դարձել ցեղասպանութեան պատճառով,
Հայաստանի Հանրապետութիւնը ցեղասպանութեան հետեւանքով է կորցրել իր
տարածքների զգալի մասը` հետեւաբար կորցրել է զարգացման համար այդքան
անհրաժեշտ ելքը դէպի ծով և կենսատարածքը, ինչպէս նաև դարձել է
ռազմականապէս շատ աւելի խոցելի: Հայաստանի Հանրապետութեան
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քաղաքացիների զգալի մասն այսօր վատ է ապրում: Դրա համար կան բազում
պատճառներ` այդ թւում բազմաթիւ ներքին: Բայց էական են, եթէ ոչ վճռորոշ,
արտաքին պատճառները: Իսկ արտաքին պատճառներից կարեւորագոյնը հայոց
ցեղասպանութեան մնայուն հետեւանքներն են: Հետեւաբար, քանի դեռ
ցեղասպանութեան հետեւանքները վերացուած չեն Հայաստանի Հանրապետութեան
քաղաքացիները չեն կարող ունենալ ապահով և բարեկեցիկ կեանք: Իհարկէ լաւ
կառավարման միջոցով կարելի է հասնել որոշակի բարելաւման, սակայն դա կը
լինի խիստ սահմանափակ, անկայուն և խոցելի:
Մնացած տարաբնոյթ խօսակցութիւնները կամ իշխանութեան գալու խաբեպատիր
քարոզ են կամ ազնիւ ինքնախաբէութիւն: Երկրի հզօրութիւնը, հետեւաբար
քաղաքացիների բարեկեցութիւնը, խիստ նիւթական հասկացութիւն է և այն
խարսխւում է նոյնքան նիւթական հասկացութիւնների վրայ: Իհարկէ կառավարման
ձեւը յոյժ կարեւոր է, անգամ ունի առօրեայ նշանակութիւն` առանց որի հնարաւոր
չէ բնականոն կեանքը: Այն նման է թթխմորի` առանց որի չես կարող որակեալ
հանապազօրեայ հացդ ունենալ: Սակայն եթէ չունես ցորեն կամ այն հողը, որի վրայ
պիտի աճեցնես ցորենը` թթխմորը դառնում է արագ փչացող ճոխութիւն: Պէտք է
հասկանալ, որ հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը, դատապարտումը կամ
ժխտման քրէականացումը Հայոց ցեղասպանութեան հետեւանքների վերացմանը
նպատակաուղղուած քայլեր են: Առաւել եւս տուեալ պարագային, երբ Ֆրանսիայում
առաջին անգամ փորձ է արւում Հայոց ցեղասպանութիւնը դնել Հոլոքոսթի հետ նոյն
հարթութեան վրայ` այդտեղից բխող բոլոր իրաւական հետեւանքներով:
Արա Պապեան
Մոտուս վիվենտի կեդրոնի
ղեկավար 22 դեկտեմբերի 2011թ.
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Ժխտողականութիւնը կը վերարծարծէ ցեղասպանութեան
տառապանքները. Փ.Տէվէճեան.
«Լը Մոնտ» օրաթերթի Դեկտեմբեր 31ի թիւին մէջ վերոնշեալ խորագրով լոյս տեսած
է Փաթրիք Տէվէճեանի հակազդեցութիւն-պատասխանը՝ պատմաբան Փիէր
Նորային:

Այս վերջինը, նոյն թերթին Դեկտեմբեր 28ի թիւին մէջ ժխտողականութեան
պատժելիութեան օրէնքին դէմ յօդուած մը ստորագրած է՝ «Յիշողութեան օրէնքներ.
վերջ տալու համար՝ բացառաբար ֆրանսական այս մարզաձեւին» խորագրով:
Տէվէճեան նախ դիտել կու տայ, թէ Նորայի գրութեան նոյնիսկ խորագիրը սխալ է եւ
թէ կարելի չէ «բացառաբար ֆրանսական մարզաձեւ» եզրը գործածել այս
պարագային, քանի որ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ընդունուած է աւելի քան երեսուն
պետութեան կողմէ. ապա կ՚անցնի պատմաբանին այն եզրակացութեան, ըստ որու՝
«Շոայի պարագային Ֆրանսայի պատասխանատւութիւնը խնդրոյ առարկայ էր,
մինչ Հայոց պարագային Ֆրանսան յանցաւոր չէ»: Այս մասին Տէվէճեան կ՚ըսէ, որ
նախ այդ պիտի նշանակէր, թէ Ֆրանսա կրնայ դատապարտել միայն այն ոճիրները,
որոնց մէջ ինք պատասխանատւութեան բաժին ունի: Ապա կը յիշեցնէ, որ Ա.
Աշխարհամարտին Ֆրանսա եւ Թուրքիա հակամարտութեան մէջ էին, եւ կ՚աւելցնէ,
թէ Հայերու բնաջնջումին գլխաւոր պատրուակն էր՝ այս վերջիններուն
ֆրանսասիրութիւնը: Կը յիշեցնէ, որ Ֆրանսա եւ իր դաշնակիցները 1915 Մայիս
24ին Թուրքիոյ պաշտօնապէս տեղեկացուցին, որ պատերազմի աւարտին պիտի
դատուին մարդկութեան դէմ ոճիրներու հեղինակները: Այս յանձնառութիւնը
չգործադրուեցաւ, կ՚ըսէ Տէվէճեան:
«1916ին, հետեւելով Սայք-Փիքօ համաձայնագրին, Ֆրանսա կը գրաւէ արեւելեան
Թուրքիոյ մէկ մասը, հոն կ՚ընդունի փախուստի դիմած հայ բնակչութիւնները, կը
կազմէ նոյնիսկ անոնցմէ կազմուած բանակ մը, ապա կը հաւաքէ իր զօրքերը ու կը
լքէ այդ գաղթականները իրենց ճակատագրին»,- կը գրէ Տէվէճեան: Կը յիշէ նաեւ
Ֆրանսայի կողմէ ստորագրուած Սեւրի համաձայնագիրը, որ կը նախատեսէր
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անկախ Հայաստանի մը ստեղծումն ու մարդկութեան դէմ ոճիրներու հեղինակներու
դատապարտումը, որ երբեք չգործադրուեցաւ, ինչպէս նաեւ 1923ին ստորագրուած՝
Լօզանի համաձայնագիրը, ըստ որուն՝ Թուրքիոյ փոքրամասնութիւնները պէտք է
վայելէին Դաշնակիցներու պաշտպանութիւնը, որ, սակայն, նոյնպէս երբեք տեղի
չունեցաւ:
Ապա կ՚ակնարկէ Փ. Նորայի այն կարծիքին, ըստ որուն՝ օրէնքին քուէարկութիւնը
միայն կը ծառայէ թրքական ազգայնականութեան հրահրումին եւ անցեալի
ճանաչման ուղղուած քայլերու կասեցման. Տէվէճեան կ՚ըսէ, թէ «ուրեմն պէտք է
ենթարկուի՞նք թրքական ազգայնականութեան, նաեւ երբ ան ի գործ կը դրուի իր
քաղաքացիներուն մէկ մասին կողմէ ֆրանսական հողին վրայ իսկ»:
«Պէ՞տք է եզրակացնեմ, որ գրեթէ հարիւր տարուան սպասումէ ետք, դեռ հարկ է
սպասել»,- հարց կու տայ ան: Կը պատասխանէ նաեւ Նորայի՝ Հայոց ուղղուած այն
դիտողութեան, որ կը վերաբերի պատմաբաններու յանձնախումբ մը կազմելու
գաղափարին մերժման, որ ըստ պատմաբանին՝ կը յենի յատկապէս «իրենց (իմա՝
Հայոց - «ՆՅ») փաստերու հաւաստութեան»:
Տէվէճեան կ՚ըսէ, թէ այդ մերժումի խօսքը հաւանաբար Հայաստանի
կառավարութեան մերժման մասին է, ու կ՚աւելցնէ՝ «Ծագումով հայ Ֆրանսացիները
իրենց իրաւունքներուն պաշտպանութիւնը Հայաստանի՞ կառավարութենէն պէտք է
ակնկալեն»: Կ՚աւելցնէ նաեւ, թէ Հայերը եթէ այդպէս ինքնավստահ են իրենց
փաստերու հաւաստութենէն, անոր համար է, որ անոնք հիմնուած են անհամար
վկայութիւններու, սերունդէ սերունդ փոխանցուած տուեալներու, հազարաւոր
փաստաթուղթերու վրայ, որոնք պատերազմի տարիներուն հաստատուած են օտար
երկիրներու կողմէ, նաեւ Ցեղասպանութեան՝ Գերմանիոյ կողմէ ճանաչման վրայ՝
երկիր, որ Թուրքիոյ դաշնակիցն էր:
Վերջաւորութեան, Տէվէճեան կ՚եզրափէ՝ ըսելով, թէ «քանի որ Նորա
պատմաբաններու ազատութեան համար պայքարող մըն է, կ՚ուզեմ յիշեցնել թուրք
պատմաբան Թ. Աքչամի պարագան, որ կը հալածուի իր երկրին կառավարութեան
կողմէ, անյայտ մնացած թրքական փաստաթուղթերու հիման վրայ՝ Հայոց
Ցեղասպանութեան նուիրուած գիրք մը գրած ըլլալուն պատճառով»:
«Նոր Յառաջ»
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Մենք Ենք՝ Մեր Ցաւերը
Նախագահական «Հեւք»ը Սկսած Է
Պարոյր Աղպաշեան,
Ամիսներ առաջ, աւելի դիպուկ՝ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութեան
ընդարձակեալ նիստին, երբ առաջադրուեցաւ գործող նախագահ Սերժ Սարգսեանի
նախագահական թեկնածութիւնը (երկրորդ շրջանի մը համար), արդէն նախօրօք
գրած էինք՝ «այլ ընտրանք» չկայ, բացի ինքնավերանորոգումի տարբերակէն։Ինչո՞ւ
այդ հաստատումը, օրի՛ն։

Սերժ Սարգսեան, իր նախագահ ընտրուելէն ետք, առաջին իսկ օրէն արդէն ինքզինք
նախագահ կը նկատէր… երկրորդ շրջանի մը համար, իսկ ատիկա յաջողեցնելու
համար, դիմեց հետեւեալ միջոցներուն.
ա) Ամէն տեղ, ի մասնաւորի զգայուն ու պատասխանատու պաշտօններու վրայ
զետեղեց վստահելի իւրայիններ (կուսակիցներ թէ բարեկամներ), չվարանելով, ի
հարկին, զանոնք պաշտօնանկ ընելու կամ պաշտօնանկութեան մղելու, երբ տեսնէր
կամ զգար անոնց շեղումը իր գիծէն կամ խնկարկումը այլոց։
բ) Իրեն մրցակիցներէն շատեր, չէզոքացնելու կամ սիրաշահելու համար,
պաշտօններ, հանգամանքներ ու դիրքեր «բաշխեց» (որոնց մէջ առանձնակի օրինակ
մըն է Օրինաց Երկիր Կուսակցութեան նախագահ Արթիւր Բաղդասարեանը),
ինքզինք աւելի ապահով ու կայուն զգալու համար։
գ) Գրեթէ ամենօրեայ յաճախականութեամբ, այցելութիւններ տուաւ խայտաբղէտ
կեդրոններ, իր ներկայութիւնն ու հոգատարութիւնը զգացնելու միտումով (սակայն,
քիչ արդիւնաւէտութեամբ ու նպաստաւորութեամբ)։
դ) Տարբեր բնագաւառներու ու մարզերու անուանի
անձնաւորութիւններու վրայ տեղացուց շքանշաններու
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(գլխապտոյտ պատճառող) տարափ մը, առ որ անկ է հասկցնելու իր գնահատող եւ
արժեւորող ըլլալու բացառութիւնը։
ե) Արտաքին յարաբերութիւններ հաստատելու կամ վերանորոգելու միտումով,
բոլորին հետ լաւ ըլլալու, բոլորէն կարեւորուելու յատուկ ճիգ մը ցուցաբերեց։ Այս
բոլորէն աւելի, սակայն, Սարգսեանի վերադարձը, ի վաղուց անտի, նշմարելի էր (ու
է), երբ գործեց ու կը գործէ նախագահական բացարձակատիրութեամբ,
խորհրդարանական ու կառավարական կառոյցները շրջանցելով, աւելին՝ իրեն
ենթարկելով կամ իրմէ կախեալ պահելով զանոնք։ Իր առաջադրումէն ասդին,
Սարգսեան նոր հեւքի մը մէջ է, ի լուր, օրինակի համար, Ռոպերթ Քոչարեանի մը
հաւանական թեկնածութեան, որ արդէն «ուրուական»ի դերակատարութեամբ կը
դեգերի ներսն ու դուրսը։
(Ի միջի այլոց, Քոչարեանի նախագահական պալատ հասնելու յաւակնութիւնը,
պէտք է հիմնովին բացառուի, շա՜տ պարզ տրամաբանութեամբ, որ իր չարաբաստիկ
նախագահութեան շրջանին, տեղի ունեցան զոյգ սպանդներ. 29 Հոկտեմբեր 1999ի եւ
1 Մարտ 2008ի, իսկ ասոնց «պատասխանատուութիւն»ը, այս կամ այն ձեւով, կ'իյնայ
իր վզին… Հայրենի ժողովուրդը պէտք չէ մոռնայ այս աննախընթաց ու ցարդ
անպատիժ մնացած յանցագործութիւնները եւ այդ հիմամբ ալ պէտք է վերաբերուի
այս թղթածրարին հետ)։
Սերժ Սարգսեան. լա՛ւ կը ճանչնայ իր երբեմնի բարեկամ՝ Ռոպերթը, որուն հետ
երկա՜ր ճամբայ կտրած է ու գիտէ անոր խորամանկութիւնները, ծանօթ է անոր
մեքենայութիւններուն, հետեւաբար, երբ նախագահական ընտրութիւնները
մօտալուտ են, չի կրնար անտարբեր մնալ, չի կրնար ձեռնածալ նստիլ անոր
«շարժումներուն» նկատմամբ։
Որոշապէ՛ս, այս է տեղի ունեցողը Հայաստանի պետական շրջանակներուն մէջ՝
պաշտօնափոխութեանց, պաշտօնակոչութեանց եւ, զարմանալի պէտք չէ ըլլայ,
պաշտօնանկութեանց (այս մէկը «սովորական» ըլլալով անկախ Հայաստանի մէջ)։
Հերքումները, ուրացումներն ու ժխտումները ո՛չ մէկ արժէք կամ արդարացում
ունին, պատահածները ըլլալով «կենդանի իրականութիւններ»։ Ազգային Ժողովի
նախագահ Յովիկ Աբրահամեանի «բեմադրական յեղաշրջում»ը ուրիշ ի՞նչ ձեւով կը
բացատրուի, երբ կը նշանակուի, Հանրապետական կուսակցութեան կողմէ,
նախընտրական գործընթացի ու քարոզչութեան ղեկավար։
Ասիկա չի՞ նշանակեր, թէ գործող նախագահը, մեղմ ըսած, օգտագործելով իր
նախագահական իրաւասութիւններն ու լիազօրութիւնները, տենդագին լծուած է իր
աթոռը պահելու, «կասկածելի»ները հեռացնելով, իսկ «վստահելի»ները՝
բարձրացնելով։ Յստակ է, որ Սարգսեան, իր այս միջոցառումներով, կը փորձէ «բաց
պատուհաններն ու դռները» ոչ միայն փակել, այլեւ ամրացնել, հեզասահ անցումի
մը հեռանկարով, որուն համար պատրաստ է ամէն մարտահրաւէր դիմագրաւելու։
***
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Այս առիթով, առանց մասնաւորումներու, սակայն որոշակի դիտարկումներու
արձանագրութեամբ, կ'արժէ, գէթ հպանցիկ, անդրադառնալ այն սփիւռքահայերուն
ու սփիւռքահայ հատուածներուն, որոնք հայրենի իրականութեան մասին երբ կը
խօսին, զայն կը շփոթեն նախագահասիրութեան կամ իշխանասիրութեան հետ,
զայն նկատելով անհպելի եւ անմերձենալի։ Այս զգացականութիւնը, որ երբեմն
ոմանց մօտ կը հասնի հիւանդագին ստրկամտութեան, հետաքրքրական է, որո՞ւն՝
ի՛նչ նպաստ կը բերէ կամ որո՞ւն հայրենասիրութիւնը կ'աւելցնէ եւ որո՞ւնը՝ կը
պակսեցնէ։
Այս երեւոյթը աւելի ցուցադրական ու տեսողական է մանաւանդ անոնց մօտ, որոնք
անիրապաշտական եւ մակերեսայնական «թրթիռ»ներով կը մօտենան հայրենի
իրականութեան, մերժելով (կամ չտեսնելով) առարկայական եւ ախտվատական
երեսները տիրող կացութեան, որոնք իր «սեւ ու ճերմակ», «մութ ու լոյս» գոյներով
արդէն իսկ կան։ Փոխադարձաբար, հայրենի որոշ այրեր, գիտնալով սփիւռքէն եկած
ու հնչած այս (դիւրաբեկ) տրամադրութիւնները, ըստ այնմ կը վերաբերուին անոնց
հետ, այնքան ատեն որ «շքանշան»ները կը խօսին, կը յամենան, կը զրնգան, կը
բոցկլտան, կը բոցավառեն ու… կը բոցավառուին։

Թող որ այս տարի չկտրենք այն հենքը, որի վրայ մեր ապագայ
սերունդները պէտք է ապրեն. Կարինէ Դանիէլեան

Թող այս տարի չկտրենք այն հենքը, որի վրայ մեր ապագայ սերունդները պէտք է
ապրեն:
«Առաջին լրատուական»-ին իր ամանօրեայ բարեմաղթանքը յղեց բնապահպան,
Յանուն կայուն զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինէ Դանիէլեանը:
«Ցանկանում եմ, որ մենք մեզ ճանաչենք և գօտեպնդուենք` այն առումով, որ
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բաւականին մեծ առաքելութիւն ենք ունեցել և ունենք այս մոլորակի վրայ:
Չդաւաճանենք ինքներս մեզ և հաւատանք Հայաստանի ապագային:
Պէտք է չլքենք երկիրը, ինչն ամենակարեւորն է: Մնանք և իրօք հասնենք նրան, որ
չամաչենք մեր ապագայ սերունդներից: Չկտրենք այն հենքը, որի վրայ հետագայում
մեր սերունդները պէտք է ապրեն»,- ամփոփեց իր մաղթանքը Կարինէ Դանիէլեանը:
Անդրադառնալով այս տարուայ սպասելիքներուն` ան ըսաւ, որ եթէ բնասէր
հասարակութիւնը կարողանայ համակարգային փոփոխութիւններու հասնիլ,
ուրեմն լուրջ արդիւնքի են հասեր բնապահպանները:
«Քաղաքապետարանը կարծես ցանկանում է էգոլոկիական խորհուրդ ստեղծել.
միգուցէ այս դէպքում մենք կը կարողանանք ազդել այն քաղաքականութեան վրայ,
որը քաղաքում իրականացւում է: Կառավարութեան կայուն զարգացման
խորհուրդը քիչ թէ շատ սկսել է ակտիւ գործել, և յաջողւում է առանձին հարցեր
բարձրացնել և լուծել:Յոյս ունեմ նաեւ, որ կը փորձենք այս տարուայ ընթացքում
համակարգային հարցերը լուծել, որոնցից է հանքարդիւնաբերութիւնը»,- նշեց
բնապահպան Կարինէ Դանիէլեանը:

Անցուդարձ
Սարքոզի Կ'ուզէ Հայկական Ցեղասպանութեան Մերժումը
Քրէականացնող Օրէնքը ի Զօրու Դարձնել Եւրոմիութեան Ողջ
Տարածքին
Ֆրանսայի Ազգային ժողովին կողմէ Ցեղասպանութեան մերժումը քրէականացնող
օրէնքին ընդունումէն ետք՝ 23 Դեկտեմբերին տուն դարձած Թուրքիոյ դեսպան
Թահսին Պուրճուօղլու Ֆրանսա վերադարձին` սպասուելիք զարգացումներուն
մասին պարզաբանումեր ըրաւ:
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Այս մասին կը տեղեկացնէ թրքական «Հուրրիէթ» թերթը: Թահսին Թուրճուօղլու
ըսաւ, թէ Ֆրանսայի նախագահ Սարքոզին այս անգամ աշխատանք կը տանի
Եւրոմիութեան տարածքին ի զօրու ըլլալիք օրէնքի ընդունման վերաբերեալ:
Ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող օրէնքը ՝ 23-31 Յունուարին՝ պիտի
դրուի Ծերակոյտի քննարկման: Սարքոզի՝ նոյնիսկ Ծերակոյտի որոշումին
չսպասելով՝ անձնապէս յանձնարարութիւններ տուած է Եւրոմիութեան տարածքին
ընդունելու օրէնք մը, որ կրնայ Թուրքիոյ Եւրոմիութեան անդամակցութեան վրայ
ազդել, ըսած է Թուրճուօղլու:
Ինչպէս 19 Ապրիլ 2007ին Եւրոմիութեան Արդարադատութեան եւ ներքին գործերու
խորհուրդին կողմէ ընդունուած «պայքար ռասիզմի եւ օտարատիացութեան դէմ»
օրէնքին, որ պատիժ կը սահմանէ Հոլոքոստը մերժողներուն դէմ, նոյն ձեւով
Սարքոզին Հայկական Ցեղասպանութեան մերժումը քրէականացնող Օրէնքը կ'ուզէ
ի զօրու դարձնել ամբողջ Եւրոմիութեան տարածքին: Այս առնչութեամբ
յանձնարարութիւն գացած է Պրիւքսէլի Եւրոմիութեան յանձնաժողովին եւ
Եւրոմիութեան խորհուդին: Եթէ Ֆրանսայի Ծերակոյտը այս օրէնքը վաւերացնէ,
«Հայկական Ցեղասպանութեան ժխտումը» ամբողջական օրէնքի ծիրէն ներս
առնելով՝ մերժողները Եւրոմիութեան տարածքին պատիժի պիտի ենթարկուին:
Ֆրանսայի իշխանութիաններուն կարծիքով, օրէնքը Ծերակոյտէն անցնելու
պարագային Եւրոմիութեան տարածքին իրաւական ենթակառուցուածք պիտի
կազմուի եւ ամբողջական օրէնք պիտի ձեւաւորուի:
Tert.am
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Թուրքիան պէտք է ճանչնայ Հայոց ցեղասպանութիւնը եւ ներողութիւն
խնդրէ. թուրք կուսակցապետ
Թուրքիոյ «Յեղափոխական սոցիալիստական
աշխատաւորական» (DSIP) կուսակցութեան առաջնորդ Տողան Թարքան
յայտարարեր է, թէ 1915-ին հայերու դէմ իրականացուածը կը տեղաւորուի 1948-ի
ՄԱԿ-ի սահմանած «ցեղասպանութիւն» բնութագրումին։

Թուրք կուսակցապետը նշեր է, թէ Ֆրանսայի կողմէ Հայոց ցեղասպանութիւնը
քրէականացնող օրինագծի դէմ ոտքի ելած թուրք ազգայնականները այդպէս ալ
չպատասխանեցին, թէ 1915-ին 1,5 մլն հայերն ի՞նչ եղան։ Տողան Թարքանը պնդեր է,
թէ անկողմնակալ աչքով նայելու պարագային՝ հասկնալի կը դառնայ, որ 1915-ին
հայերու դէմ իրականացուածը կը տեղաւորուի 1948-ի ՄԱԿ-ի սահմանած
«ցեղասպանութիւն» բնութագրմանը՝ յիշեցնելով, որ 20 երկիր ճանչցեր են Հայոց
ցեղասպանութիւնը։ «Մերժողականութիւնը ցեղասպանութեան վերջին էջն է։
Կոչ կ'ընեմ պայքարելու Թուրքիոյ մէջ՝ ռասիզմի, խտրականութեան եւ
ցեղասպանութիւնը ժխտողներու դէմ։ Թուրքիան պէտք է ճանչնայ Հայոց
ցեղասպանութիւնը եւ պէտք է ներողութիւն խնդրէ»,-նշեր է Տողան Թարքանը։

"ՄԵԶԻ ՅՂՈՒՄ ՄԻ ԿԱՏԱՐԷՔ «ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ» ՇՈՒՐՋ ՁԵՐ
ՎԷՃԵՐՈՒՆ ՄԷՋ"
Յունուար 7ի թուրք մամուլը կը հաղորդէր, թէ Ալժերիոյ վարչապետը Ահմատ
Ույահիա Թուրքիայէն խնդրած է, որ վերջ տրուի «ցեղասպանութեան» նիւթով իր
երկրին կատարուած յղումներուն: Ան, լրագրողներու հետ հանդիպման մը
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ընթացքին ըսած է. "Պիտի ուզէի որ Թուրքիոյ իմ բարեկամներս այլեւս դադրին
Ալժերիոյ գաղթատիրացման վաճառականութիւնը ընելէ":

Ույահիա աւելցուցած է, թէ "ոչ ոք իրաւունք ունի Ալժերացիներուն արիւնէն
օգտուելու": Ծանօթ է, որ պատժելիութեան օրէնքին պատճառով Ֆրանսայի եւ
Թուրքիոյ յարաբերութիւնները լարուած են: Թուրքիոյ վարչապետ Էրտողան,
Ֆրանսայի Ազգային Ժողովին կողմէ օրինագծին Դեկտեմբեր 22ին քուէարկումէն
ետք, յայտարարած էր, թէ Ֆրանսա աւելի լաւ պիտի ընէր ի՛ր անցեալով զբաղելով եւ
թէ 132 տարիներու երկայնքին իր կատարած գաղթատիրութեան ընթացքին,
«ցեղասպանութիւն» գործած էր Ալժերացիներուն դէմ:

Զուիցերիայի նախագահը կ'առաջարկէ վերականգնել իր
միջնորդութիւնը Հայաստանի եւ Թուրքիոյ հաշտեցման գործընթացին
մէջ:
Զուիցերիայի նախագահ Միշլին Քալմի-Ռէյը Դեկտեմբեր 26-ին առաջարկեր է
վերականգնել իր միջնորդութիւնը Հայաստանի եւ Թուրքիոյ հաշտեցման
գործընթացին մէջ:Ինչպէս կը հաղորդէ զուիցերիական Tribune de Genève-ը,
ամենամեայ համագումարի ընթացքին՝ Թուրքիայի դեսպաններուն Միշլին Քալմի
Ռէյը յիշեցուցեր է, որ ի տարբերութիւն Ֆրանսայի` Զուիցերիան չունի յատուկ օրէնք
ցեղասպանութիւններու դէմ:
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Համադաշնութեան
նախագահը
նաեւ
հաստատեր
է
Զուիցերիայի
քաղաքականութիւնը` կապուած Հայաստանի իրադարձութիւններու հետ,
յայտարարեր է Արտաքին յարաբերութիւններու դաշնային քարտուղարութեան
ղեկավար Ռաֆայէլ Սապորին: Դաշնային խորհուրդը, որ կը խօսի «ողբերգական
արտաքսման եւ զանգուածային սպանութիւններու մասին», կը կարծէ, որ
պատմաբանները պէտք է լոյս սփռեն այդ իրադարձութիւններու վրայ:

Եթէ Թուրքիան չուզեր 4 ճակատով պատերազմիլ, պէտք է
վերակենդանացնէ արձանագրութիւնները
Թուրքիոյ յայտնի լրագրող, վերլուծաբան Մեհմետ Ալի Պիրանտ իր հերթական
հրապարակման մէջ անդրադարձեր է Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման դէմ
պայքարին մէջ՝ Թուրքիոյ ոչ- արդիւնաւէտ քաղաքականութեան՝ առաջարկելով
ատոր փոխարէն քաղաքացիութիւն տալ Թուրքիա ներգաղթած հայաստանցիներուն
եւ վերակենդանացնել հայ-թրքական գործընթացը։
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Թրքական Hurriyet-ի մէջ հրապարակուած յօդուածին մէջ, Պիրանտ նշեր է, թէ
հայերն այս ընթացքին կրցան աշխարհին ընդունիլ տալ Հայոց ցեղասպանութիւնը,
իսկ Թուրքիան չկարողացաւ անոնց պատասխանել եւ կորսնցուց խաղը։
«Աշխարհի մէջ, ո՛ր խորհրդարանի մօտով անցնինք, մեր դէմքին կը հարուածեն
ցեղասպանութեան յանցագործութեամբ։ Հայերը կը պատրաստուին իրենց
ամենակարեւոր քայլը ընել 2015-ին։ Անոնք ցեղասպանութեան ճանաչումը
կ'անցընեն ԱՄՆ-էն ներս, որմէ ետք միւս երկիրները զայն հեշտութեամբ կ'ընդունին։
Հիմա կը տեսնէք, որ Ֆրանսայի հետ մեր վէճը մի որոշ ժամանակ յետոյ մոռցուելու
է։ Օրակարգի մէջ, լրիւ ուրիշ թեմաներ են յայտնուելու։
Խնդիրները աւելի խելացի կերպով լուծելու փոխարէն, կը փորձենք մեր դիմացի
պատերը քանդել։ Միշտ այդպէս է եղած եւ չենք կրնար ձերբազատուիլ այդ
սովորութենէն։
Եթէ կ'ուզենք լաւ լոպպիինկ ընել, պէտք է Թուրքիոյ մէջ անօրինական կերպով
ապրող հայաստանցիներուն քաղաքացիութիւն եւ աշխատելու իրաւունք տանք։
Միւս քայլը հայ-թրքական ստորագրուած արձանագրութիւններն են։ Մենք մեր
ատրպէյճանցի
բարեկամներուն
համար
ետքայլ
կատարեցինք։
Եթէ
արձանագրութիւնները ուժի մէջ մտած ըլլային, ո՛չ Ֆրանսան նման օրինագիծ
կ'ընդունէր, ո՛չ ալ ԱՄՆ Սենաթին մէջ անիկա կրկին կու գար օրակարգ։ Եթէ
Թուրքիան չուզեր 4 ճակատով պատերազմիլ եւ Արեւմուտքի եւ իր միջեւ սեպ խրել,
ի
վերջոյ
ստորագրուած
հայ-թրքական
արձանագրութիւններու
վերականդանացումէն այլ ուղի չունի»,-գրեր է Մեհմետ Ալի Պիրանտը։
Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am

Ճեմիլ Չիչէկ Նամակով Դիմած է Ֆրանսայի Ծերակոյտի Նախագահին
Թուրքիոյ Մէճլիսի խօսնակ Ճեմիլ Չիչէկ նամակ յղած է Ֆրանսայի Ծերակոյտի
նախագահ Ժան-Փիեռ Պելիին։ Այս մասին կը յայտնէ թրքական «Անատոլու»
գործակալութիւնը:Նամակին մէջ ան կը «զգուշացնէ», որ 1915ի դէպքերուն մասին
օրինագիծին ընդունումը կը վնասէ երկկողմ յարաբերութիւններուն:
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«Այդ օրինագիծը կը վնասէ թուրք-ֆրանսական յարաբերութիւններուն: Անկեղծօրէն
կը հաւատամ, որ Դուք ճիշդ ժամանակին կը կանխէք այս եւ նման այլ փորձեր,
որոնք կը յանգեցնեն արտայայտման իրաւունքի խախտման»,- ըսուած է Չիչէքի
նամակին մէջ: Յիշեցնենք, որ Ֆրանսայի խորհրդարանի վերին պալատը Հայոց
Ցեղասպանութեան հերքումը քրէականացնող օրինագիծը պիտի քննարկէ Յունուար
23ին:
Tert.am

Այլ լուրեր
Ֆիլիփ Կորտըն. ԱՄՆ-ը պիտի շարունակէ խրախուսել հայ-թրքական
յարաբերութիւններու կարգաւորման գործընթացը

ԱՄՆ-ը կը շարունակէ խրախուսել
բնականոնացման գործընթացը:

հայ-թրքական

յարաբերութիւններու

Այդ մասին յայտարարեր է ԱՄՆ պետքարտուղարի Եւրոպայի եւ Եւրասիայի
հարցերով օգնական Ֆիլիփ Կորտընը` Յունուար 11-ին, Պերլինի մէջ
անդրատլանտեան յարաբերութիւններու վերաբերեալ հարցերու մասին ելոյթ
ունենալով Գորպերի հիմնադրամէն ներս:
ԱՄՆ Պետքարտուղարութեան կայքի հաղորդմամբ` Ֆիլիփ Կորտընը նշեր է, որ
Կովկասի հարցով՝ «Եւրոմիութեան եւ այլ միջազգային գործընկերներու հետ մեր
համատեղ ջանքերը բերեր են յառաջըթնաց, թէեւ տարածքային վէճերը,
քաղաքական եւ տնտեսական յետագայ բարեփոխումներու անհրաժեշտութիւնը կը
մնան խոչընդոտ առաւել կայունութեան հասնելու համար»:
Իր խօսքով, Վրաստանի հետ շարունակուող գործակցութիւնը եւ օգնութեան
տրամադրումը նպաստեր են այդ երկրի ժողովրդավարական զարգացմանը. «Ընդ
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որում, մենք առաջուայ նման կը շարունակենք վճռականօրէն հանդէս գալ
Վրաստանի
տարածքային
ամբողջականութեան
եւ
ինքնիշխանութեան
աջակցութեամբ: ԱՄՆ-ը ու Եւրոմիութիւնը ողջուներ են Զուիցերիայի
միջնորդությամբ
Վրաստանի
եւ
Ռուսաստանի
միջեւ
ստորագրուած
համաձայնագիրը, որ շարունակեց Ռուսաստանին ԱՀԿ-ին անդամակցելու հրաւէր
տրամադրելու ընթացքը»: «Տարածաշրջանի միւս հատուածներէն ներս, մենք պիտի
շարունակենք պնդել ժողովրդավարական բարեփոխումներու եւ քաղաքական
տարածքի բացման օգտին, որպէսզի լիովին պաշտպանուին մարդու իրաւունքներն
ու հիմնական ազատութիւնները, խրախուսուին Հայաստանի եւ Թուրքիայի
յարաբարերութիւններու նորմալացումը, ինչպէս նաեւ պիտի շարունակենք
երկխօսութիւնը Մինսքի խումբի շրջանակէն ներս` օգնելու Հայաստանին եւ
Ատրպէյճանին գտնելու ղարաբաղեան հակամարտութեան երկարատեւ խաղաղ
կարգաւորում», -յայտարարեր է Ֆիլիփ Կորտընը:
Լուրեր Հայաստանից - NEWS.am

Թուրքիան Ինքզինքին Միայն Բարոյախօսութեան ու
Ժողովրդավարութեան Դաս Պէտք է Տայ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
Դեկտեմբեր 23-ին՝ լիբանանեան OTV եւ Հայաստանի Երկիր Մետիա
հեռատեսիլներու կայաններուն հետ ունեցած իր հարցազրոյցի ընթացքին,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս խստիւ քննադատեց Թուրքիոյ ժխտողական ոգին
ու սպառնական կեցուածքը թէ՛ Միջին Արեւելքը յուզող հարցերուն ու թէ Հայոց
Ցեղասպանութեան գծով վերջերս Միացեալ Նահանգներու ու Ֆրանսայի կողմէ
առնուած դրական քայլերուն նկատմամբ:

Նախ
անդրադառնալով
Միջին
Արեւելքէն
ներս
տեղի
ունեցող
իրադարձութիւններուն, Վեհափառ Հայրապետը յիշեցուց թէ Թուրքիան փոխանակ
արաբ դրացի երկրի մը սպառնական ոճով թելադրելու թէ՝ «ազգի մը պատմութիւնը
արիւնի ու ջարդի վրայ չի կերտուիր, ան պէտք է նայի իր պատմութեան որ եղած է
արիւնի, հալածանքի, կեղեքումի ու ջարդի պատմութիւն»:
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Վեհափառ Հայրապետը Միջին Արեւելքէն ներս քրիստոնեայ համայնքներուն
դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն գծով հարցումի մը պատասխանելով յիշեց
վերջերս Թուրքիոյ Արտաքին Գործոց նախարարութեան մէկ յայտարարութիւնը,
որուն համաձայն Թուրքիան կը պատրաստուի միջազգային համագումար մը
կազմակերպել՝ ի նպաստ Միջին Արեւելքի քրիստոնեայ փոքրամասնութիւններու
պաշտպանութեան: «Ցաւալի, ծիծաղելի ու վտանգալից նախաձեռնութիւն մըն է այս՝
պետութեան մը կողմէ, որ կը շարունակէ բռնաբարել իր սահմաններէն ներս ապրող
ու համաքաղաքացի փոքրամասնութիւններու իրաւունքները:
Պետութիւն մը, որ տակաւին բռնագրաւուած կը պահէ փոքրամասնութիւններու
շարժուն եւ անշարժ կալուածները, ներառեալ ցեղասպանութեան զոհ հայ
ժողովուրդի պատկանող բազմաթիւ ազգապատկան, եկեղեցապատկան կամ
անհատական շարժուն ու անշարժ կալուածներ» ըսաւ Վեհափառ Հայրապետը,
յիշեցնելով որ «Թուրքիան նման քարոզչական քայլերու կը դիմէ այսօր ցոյց տալու
համար քրիստոնեայ Արեւմուտքին թէ ինք նախանձախնդիր ու պաշտպան է
քրիստոնեայ համայնքներուն»:
Հետեւաբար,
Վեհափառ
Հայրապետը
թելադրեց
«զգոյշ
ըլլալ
նման
նախաձեռնութեան մը դիմաց: Բնականաբար, Կ. Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքութիւնը,
հասկնալի պատճառներով պէտք է մասնակցի նման համագումարի մը: Սակայն,
բացարձակօրէն ճիշդ չենք տեսներ, որ Թուրքիայէն դուրս հայ մը, հոգեւորական
կամ աշխարհական, իր մասնակցութիւնը բերէ նման ձեռնարկներուն»:
Այս առիթով, Վեհափառը նաեւ յիշեցուց, որ Յունուար 26–28 Անթիլիասի
Մայրավանքին մէջ քրիստոնեայ–իսլամ համագումար մը տեղի պիտի ունենայ
կազմակերպութեամբ Եկեղեցիներուն Համաշխարհային Խորհուրդին ու Միջին
Արեւելքի Եկեղեցիներու Խորհուրդին, որուն նպատակը պիտի ըլլայ ընդհանուր
քննարկումի ենթարկել քրիստոնեայ համայնքներուն ներկայ վիճակը Միջին
Արեւելքէն ներս, ու քրիստոնեայ–իսլամ գործակցութիւնը աւելի ծաւալելու
կարելիութիւնները: Իր հարցազրոյցի վերջին բաժնին մէջ, Վեհափառ Հայրապետը
անդրադարձաւ
վերջերս
Ֆրանսայի
Խորհրդարանին
կողմէ
Հայոց
Ցեղասպանութեան ժխտումը քրէականացնող օրինագիծի որդեգրման: Ան ջերմօրէն
ողջունեց այս քաջ քայլը Ֆրանսայի Խորհրդարանին կողմէ, որպէս շօշափելի
արտայայտութիւն մարդկային իրաւունքներու նկատմամբ Ֆրանսայի ունեցած
յանձնառութեան: Վեհափառ Հայրապետը դատապարտեց Թուրքիոյ «տակաւ աճող
ժխտողական ու սպառնական ոգին»:
Ան ըսաւ «Թուրքիան փոխանակ ժողովրդավարութեան դասեր տալու Ֆրանսային,
թող ինք յարգէ մարդկային իրաւունքները իր սահմաններէն ներս»: Վեհափառը
նաեւ յայտնեց որ գնահատանքի ու շնորհակալութեան նամակ մը յղած է Ֆրանսայի
նախագահ Նիքոլա Սարքոզիի:
Աղբիւր՝ Tert.am
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Իսթանպուլի Հայ բողոքական եկեղեցին կը պահանջէ վերադարձնել
ռազմական յեղաշրջման բերումով խլուած մանկատունը
Թրքական Hürriyet թերթի փոխանցմամբ, Իսթանպուլի Հայ բողոքական եկեղեցին կը
պահանջէ վերադարձնել 1980 թուականի ռազմական յեղաշրջման հետեւանքով
իրմէ խլուած մանկատունը։

Վերջինս կը գտնուի Իսթանպուլի Թուզլա շրջանին մէջ։ Զայն վերադարձնելու
նպատակով, Հայ բողոքական եկեղեցին պաշտօնական դիմում է յղեր Թուրքիոյ
գլխաւոր տնօրինութիւններու հիմնադրամին։ Դիմումին մէջ, յիշեցում կը
կատարուի, որ անցեալին այդ մանկատան մէջ ապրեր են որբերը կամ աղքատ
ընտանիքներու երախաները, ապա կը նշուի, որ եթէ պետութիւնը յիրաւի բարի
նպատակներ ունի, ապա պէտք է երախաներուն վերադարձնէ մանկատունը։ Հայ
բողոքական եկեղեցիի հոգեւոր առաջնորդ Գրիգոր Աղապալօղլուն յայտարարեր է,
որ իրենք այդ կապակցութեամբ դատական հայց են ներկայացնելու և անգամ այդ
հայցը հասցնելու են Մարդու իրաւունքներու եւրոպական դատարան (ՄԻԵԴ)։
Աղապալօղլուն ընդգծեր է, որ այդ մանկատան մէջ է կրթուեր նաև Իսթանպուլի
հայկական «Ակօս» թերթի նախկին խմբագրապետ Հրանդ Տինքը։
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Իր Դռները Բացաւ Պոլսոյ Որդուոց Որոտման Եկեղեցին
Ֆրանսայի Ազգային Ժողովի Հայկական Ցեղասպանութեան մասին վերջին
որոշումէն ետք, ուշադրութեան արժանի դէպք մը տեղի ունեցաւ Պոլսոյ մէջ։ Այս
մասին կը գրէ թրքական «Ռատիքալ» թերթը:

Ըստ թերթին՝ մէկ դար ետք՝ իբրեւ եկեղեցի իր դռները բացաւ Պոլսոյ
պատրիարքարանին դիմաց գտնուող Որդուոց Որոտման եկեղեցին։ Ս.
Աստուածածին գլխաւոր եկեղեցւոյ եւ յարակից շինութիւններու կառոյցի այրուելէն
ետք՝ Հռչակաւոր Պալեան գերդաստանի անդամներէն մէկը` ճարտարապետ
Գրիգոր Ամիրա Պալեան՝ 1828ին կը վերակառուցէ Որդուոց Որոտման եկեղեցին։
Համաշխարհային առաջին պատերազմէն ի վեր փակ եղած Որդուոց Որոտման
եկեղեցին՝ Թուրքիոյ մշակոյթի նախարարութեան կողմէ կ'օգտագործուէր իբրեւ
մշակոյթի տուն: Դեկտեմբեր 28-ին, ժամը 4ին՝ Կ. Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքութեան
պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Արամ արք. Աթէշեանի ձեռամբ՝
հանդիսաւոր արարողութեամբ տեղի ունեցաւ Որդուոց Որոտման եկեղեցուոյ
բացումը, որուն մասնակցեցաւ նաեւ Թուրքիոյ առեւտուրի նախարար Հայաթի
Հազըճըն: Նշենք, որ այս եկեղեցին իբրեւ աղօթատեղի օգտագործելը պատրիարք
Մեսրոպ Մութաֆեանի երազն էր:
Որդուոց
Որոտմանի
վերանորոգման
աշխատանքները
կ'իրականացուին
"Սթամպուլը 2010 թուականի Եւրոպայի մշակոյթի մայրաքաղաք" ծրագիրին ծիրէն
ներս: Ծախսերուն 70% յատկացուցած է պետութիւնը, իսկ միւս 30%` Գումգափուի
հայկական եկեղեցւոյ հիմնադրամը: Թուրքիոյ հանրապետութեան պատմութեան
մէջ ասիկա առաջին դէպքն է, որ Կառավարութիւնը կը ֆինանսաւորէ հայկական
համայնքին պատկանող եկեղեցւոյ վերանորոգման աշխատանքները:
Վերանորոգման աշխատանքներուն համար յատկացուած է մօտ 1,5 միլիոն տոլար։
Վերաբացուելէն ետք՝ եկեղեցին պիտի շարունակէ ծառայել իբրեւ մշակութային
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կեդրոն` պահպանելով սրբավայր ըլլալու իր նշանակութիւնը: Այստեղ պիտի
կատարուին եկեղեցական արարողութիւններ, եւ կայ մոմ վառելու յատուկ տեղ:

Թուրքիան ԼՂ–ի պատճառով չի ցանկար, որ Ատրպէյճանը ճանչնայ
ՀԿԹՀ–ի անկախութիւնը. Սինան Օղան
Թուրքիոյ Ազգային մեծ ժողովի պատգամաւոր Սինան Օղանն ըսեր է, թէ ինչու
Թուրքիան չի ցանկար, որ թուրքալեզու երկիրները որպես անկախ պետութիւն
ճանչնան ինքնահռչակ Հիւսիսային Կիպրոսի Թրքական Հանրապետութիւնը
(ՀԿԹՀ)։

«Թուրքիան չի ցանկար, որ Ատրպէյճանը ճանչնայ Հիւսիսային Կիպրոսի Թրքական
Հանրապետութիւնը,–ըսեր է ան ու յաւելեր,– եթէ Ատրպէյճանը ՀԿԹՀ–ն որպէս
անկախ պետութիւն ճանչնայ, Լեռնային Ղարաբաղի մէջ անկախ պետութիւն կը
ձևաւորուի, որն անկախ պետութեան կարգավիճակ ձեռք կը բերէ»։
«Բայց եթէ Թուրքիան խնդրէ ճանչնալ, Ատրպէյճանը կը ճանչնայ։ Իհարկէ, օր մը
Թուրքական միասնական պետութիւն կը ստեղծուի»,– ատրպէյճանական Salamnews
գործակալութեան հաղորդմամբ՝ ըսեր է Օղանը։ 1974-ին՝ կիպրացի յոյներու և
թուրքերի միջեւ բախումներէն յետոյ, Թուրքիան գրաւեց կղզիին մէկ երրորդը և
թուրք-կիպրական կառավարութիւն ստեղծեց կղզիին հիւսիսը ու զայն ճանչցաւ
որպէս անկախ հանրապետութիւն։
Tert.am

56/61

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (10) - Յունուար 2012

Հրանդ Տինքը Սպաննած Եասին Հայալ Ցմահ Բանտարկութեան
Դատապարտուեցաւ
Սթամպուլի առաջին ատեանի 14րդ դատարանը "Ակօս" թերթի խմբագրապետ
Հրանդ Տինքի գործով ցմահ ազատազրկման դատապարտած է գլխաւոր մեղադրեալ
Եասին Հայալը:

Ըստ թրքական Today's Zaman պարբերականի` գործով անցնող միւս մեղադրեալ
Էրհան Թունչելը արդարացուած է սպանութեան գործով, սակայն մեղաւոր է
ճանչցուած է 2004ի Սթամպուլի McDonalds'-ի պայթիւնը կազմակերպելու գործին մէջ
ունեցած դերի համար եւ դատապարտուած 10 տարուան ազատազրկման: Հրանդ
Տինքի ընտանիքի փաստաբան Ֆեթիէ Չեթին քննադատած է դատարանի վճիռը`
ըսելով, որ անիկա կը նշանակէ, որ "քաղաքական սպանութիւններու պետական
աւանդոյթը" միտումնաւոր կերպով անփոփոխ մնաց, քանի որ ան չի առնչուիր
2007ի
Տինքի
սպաննութեան
պետութեան
ներգրաւման
վերաբերեալ
մեղադրանքներուն:
"Հինգ տարի տեւած դատական գործընթացի ընթացքին անոնք հեգնեց՚ի մեզ: Մենք
չէինք սպասեր, որ անոնք ամենամեծ կատակը կը ձգէին վերջին պահուն համար",դատարանի վճիռը յայտարարուելէն ետք ըսած է ան: "Այս վճիռը կը նշանակէ, որ մի
սովորոյթը անփոփոխ մնաց` քաղաքական սպանութիւններու պետական
աւանդոյթը, որ խտրականութիւն կը դնէ իր քաղաքացիներուն միջեւ եւ զիրենք կը
վերածէ թշնամիներու",- աւելցուցած է Չեթին: Տինքի ընտանիքի փաստաբանը նաեւ
խոստացած է օգտագործել դատական բոլոր հնարաւոր միջոցները ընդդէմ
դատարանի վճիռին` վստահեցնելով, որ առաջին ատեանի դատարանի վճիռը
Տինքի գործի միայն սկզբնական փուլն է:
Աղբիւր՝ tert.am
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Այլազան
ՆԱՄԱԿԱՆԻ
Բարեւ Ձեզ, յարգարժան տիկին Գույումճեան,
Գրում եմ Ձեզ հայրենիքից:Ամենաանկեղծ սիրով կարդացի Ձեր ցանցի
նորութիւնները,
հայութեան
ներկայ
ճակատագրին
վերաբերող
Ձեր
մտահոգութիւնները.Ես հիացած եմ Սփիւռքի պայծառ մարդկանցով, որոնք
քաջաբար կարող են ասել Նորին Մեծութիւն Ճշմարտութիւնը՝ ի լուր ամէնքի:

Այսօրուայ շարունակուող արտագաղթը պէտք է համարել համահայկական
ցաւ:Մենք այստեղ շատ յուսահատ ենք, քանզի այս իրավիճակում ապրողներս
օրեցօր ենք զգում հայ ոգու նուաղումը, երբեմն թւում է՝ սին են այն բոլոր երազները,
որոնք այս հողի վրայ տարիներով միահիւսել ենք յանուն հայրենասիրութեան մեր
հայրենիքում ապրելու երբեմնի վեհ գաղափարին:
Արդի հայ կեանքը իւրաքանչիւր հայ քաղաքացու համար աւելի շուտ կոչւում է
գոյատեւում՝ որպէս այս աշխարհում ամենախղճուկ սոցիալական կարգավիճակում
յայտնուած գոյերի:Ես Ձեզ գրում եմ մեծ սիրով, հաճելի սպասումներով և ներքին
յուզմունքով:Այն ամէնը, ինչը կապուած է հայութեան հետ, ինձ համար շատ
նուիրական է, անչափ հոգեհարազատ ու ջերմ: Ինձ համար մեծ պատիւ է
որոնումների արդիւնքում գտնել Ձեր կայքը, շատ շնորհակալ եմ ՅՈՅՍԻ ՄԻ
ԿԱԹԻԼԻ համար: Կարծում եմ՝ կարելի է համագործակցել:Ապրում և
ստեղծագործում եմ Վայոց ձորի մարզում, հայոց լեզու և գրականութիւն եմ
դասաւանդում միաժամանակ և՛ դպրոցում և՛ համալսարանում:
Մեծ ճիգերով փորձում ենք մայրենի լեզուն ՝որպէս ազգի ամենակարեւոր
մշակութային հենք, ըստ պատշաճի մատուցել մեր մանուկներին .... Հայ ծնուելն ու
ամբողջ հոգով հայ մնալն ինձ համար մեծագոյն արժէք է, ուստի պատահական չէ
Սփիւռքի մամուլի հետ շփուելու իմ ցանկութիւնը: Գրում եմ բանաստեղծութիւններ,
փոքրածաւալ արձակ ստեղծագործութիւններ մարդու, բնութեան, հայրենիքի,
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մարդկա յին ազնուագոյն զգացմունքի՝ սիրոյ մասին: Եթէ յարմար էք գտնում դրանք
Ձեր ցանցի էջերում տեղադրել, մեծ սիրով կ'ուղարկեմ: Շատ կը ցանկանայի Ձեզ
հետ հանդիպել, զրուցել, փոխանակել մտքեր, զգացումներ: Անկեղծօրէն ուրախ եմ
մեր կայանալիք ծանօթութեան համար և մեծ անհամբերութեամբ ու սրտի թրթիռ ով
կը սպասեմ Ձեր արձագանգին: Կանխաւ շնորհակալ եմ:
Ամենաբարի ցանկութիւններով՝
Կարինէ Մովսիսեան

«Ետ տուէք մեր հողերը». «Ետ տուէք մեր հողերը». ցոյց Երեւանի մէջ
Դեկտեմբեր 29-ին՝ մօտ 100
Նախագահական նստավայր։

բնապահպաններ

երթով

շարժեցան

դէպի

Անոնք Սերժ Սարգսեանէն կը պահանջէին անվաւեր ճանչնալ Կառավարութեան
627 որոշումը՝ ըստ որուն Սիւնիքի մարզի 6 գիւղերու հողերը, անոնց թուին
Քաջարան համայնքի ամբողջ տարածքը պէտք է օտարուի՝ Զանգեզուրի
պղնձամոլիպտենային
կոմպինատին
յանձնելու
համար։
Մինչ
երթը,
բնապահպանները մօտ մէկ ժամ բողոքի ցոյց անցուցին Կառավարութեան շէնքին
մօտ։
«Փրկենք Սիւնիքը», «Գիւղ կանգնի, բերան կը ջարդի», «Որտեղ հանք, այնտեղ
չկանք», «Էլ ոչ մի հանք» խորագիրներ կրող պաստառներով եւ հայրենասիրական
երգեր երգելով բնապահպանները կառավարութենէն կը պահանջէին լսել իրենց
ձայնը։ Իսկ գործադիրն այդ պահուն նիստ ունէր։ Դեկտեմբեր 29-ի ցոյցին միացեր էր
նաեւ Քաջարանի գիւղապետ Ռաֆիկ Աթայեանը։ Վերջինս տեղեկացուցեր է որ
սահմանամերձ գիւղի ոչ մի բնակիչ կը համաձայնի առաջարկուող փոխհատուցման
հետ եւ չի լքեր գիւղը։
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«Պէտք չէ հանքերը անխնայ շահագործել»,-կ'ըսէին ցոյցի մասնակիցները՝
միաժամանակ շեշտելով, որ այդ կերպով Հայաստանը կը յայտնուի ոչնչացման
եզրին։ Բնապահպանները նաեւ նշեցին, որ իրենց ցոյցը շարունակական պիտի
ըլլայ։ Ցոյցին միացեր էին նաեւ «Սարդարապատ» նախաձեռնութեան անդամները,
«Ժառանգութեան պատգամաւորներ Զարուհի Փոստանջեանը եւ Ստեփան
Սաֆարեանը։
Աղբիւր՝ Ա1+

Սթիւ Ճոպզը հարցուցեր է թուրքերուն. 1,5 մլն հայեր ցեղասպանութեան
էք ենթարկեր, ըսէք, ինչպէ՞ս եղաւ
Թուրք զբօսավար Ասիլ Թունճէրի պատմածները Սթիւ Ճոպզի` Թուրքիա կատարած
այցի մասին, մեծ իրարանցում յառաջացուցեր են Թուրքիոյ մէջ:

Զբօսավարը պնդեր է, թէ Ճոպզը թուրքերուն թշնամի է համարեր եւ, հրաժեշտ
տալու ատեն, նոյնիսկ ձեռք չէ սեղմեր: Թունճէրը նշեր է, թէ այն պահուն երբ իրենք
մօտեցեր են Այեա Սոֆիային եւ ինք սկսեր է պատմել, որ անիկա սկիզբը եկեղեցի է
եղած, այնուհետեւ զայն վերածեր են մզկիթի, Սթիւ Ճոպզը սկսեր է հարցեր
տալ.«Դուք` մուսուլմաններդ, այդքան քրիստոնեաներու ի՞նչ ըրիք»: Զբօսավարը
յաւելեր է, թէ չէ հասցուցած բառ մը ըսելու, երբ Ճոպզը շարունակեր է. «1,5 միլիոն
հայեր ցեղասպանութեան ենթարկեցիք: Պատմեցէք մեզի, այդ ինչպէ՞ս եղաւ»:
Թուրք զբօսավարի ժխտումները աւելի են զայրացուցեր Սթիւ Ճոպզին, որ
նախատեսուածէն մէկ օր առաջ հեռացեր է Թուրքիայէն` առանց բառ մ'իսկ
փոխանակելու զբօսավարին հետ եւ անոր ձեռքը օդին մէջ պարզած ձգելով: Նշենք,
որ Սթիւ Ճոպզի կենսագրական գիրքին մէջ գրուած է, որ զինք որդեգրած մայրը`
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Քլարա Յակոբեանը Ցեղասպանութենէն ետք ներգաղթեր է Մալաթիայէն: Apple-ը
համաշխարհային լեկենտ դարձուցած Սթիւ Ճոպզը քաղցկեղի հետեւանքով
մահացաւ Հոկտեմբեր 5-ին, 56 տարեկան հասակին:

Ստացուած Գիրք
Շնորհակալութեամբ Ստացանք՝ Պէպօ Սիմոնեանի«ԱԿՆԹԱՐԹՆԵՐ Մարդու եւ
Կեանքի Առօրեայէն»Արձակ էջերու հատորը, հրատարակուած Պէյրութի մէջ, 2012ին:
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