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Հայոց Ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցին նւիրւած միջոցառում

«Մենք
կը դիմակայենք,
սակայն
առճակատման չենք
գնալու»

Իրանի
արտգործնախարար
Մոհամմադ Ջաւադ Զարիֆը ընդգծել է. «Մենք պատասխանել ենք
ամերիկացիների գործակցութեան
առաջարկութեանը եւ այժմ սպասում ենք նրանց պատասխանին»:
ԻՌՆԱ-ի համաձայն՝ դոկտ.
Զարիֆը CBS լրատւական ցանցի
հետ ասուլիսի ընթացքում ի
պատասխան այն հարցի, որ
«Դուք արծարծել էք ԱՄՆ-ի հետ
բանտարկեալների փոխանակման
հարցը», նշել է. «Մենք նախապէս
այդ քայլին գնացել ենք: Առիթ
ընձեռնւեց, որ ազատել ԱՄՆ-ում
բանտարկւած կամ պայմանական
ազատութեան մէջ գտնւող որոշ
իրանցիների, մենք նրանց այդ
կարգավիճակից հանեցինք եւ
(Շար. 8-րդ էջում)

Քիշում կայանալիք
համագումարի
հրաւէր՝
Տ. Սեպուհ արք.
Սարգսեանին

Չորեքշաբթի, ապրիլի 24-ի
երեկոյեան, Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ արք.
Սարգսեանը իր գրասենեակում
ընդունեց
Առողջապահութեան
նախարարի խորհրդական եւ
Քիշում կազմակերպւած համագումարի աշխատանքները համադրող դոկտ. Նիքնամին, Ղոմի
Ալ Մուստաֆա համալսարանի
դաստիարակչական, գիտական
եւ հոգեբանական ուսումնասիրութիւնների դասախօս դոկտ.
Աբբաս Ալ Շամելիին եւ տկն.
Սուլէյմանիին։
Հիւրերը եկել էին Սրբազան
Հօր հետ համադրելու Քիշում
29-30 ապրիլին տեղի ունենալիք Համաշխարհային առողջապահութիւն թեմայով համագումարի աշխատանքները։
Իսկ արդէն այսօր, կիրակի՝
ապրիլի 28-ին, Թեհրանի հայոց
թեմի առաջնորդ՝ Տ. Սեպուհ արք.
Սարգսեանը մեկնեց Քիշ կղզի,
մասնակցելու եօթերորդ տարածաշրջանային միջազգային համագումարին: Համագումարի թեման է՝ «Համաշխարհային առողջապահութիւնը եւ կրօնը»:
Սրբազան Հայրը կը դասախօսի սոյն համագումարին, նիւթ
ունենալով
«Համաշխարհային
առողջապահութիւնը եւ սնունդը»:

Ազգային առաջնորդարանի
Հանրային կապ

Զէյթուն քաղաքամասի միասնական
նախաձեռնութեամբ

ԿՐԿՆԱԿԻ ՎՆԱՍՆԵՐԻՑ
ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ԵԼՔԸ...
(1)

«ԱԼԻՔ», Կ. Դ. - Հայոց Մեծ Եղեռնին
նւիրւած միջոցառումների շարանում, երէկ ապրիլի 27-ին Զէյթուն
քաղաքամասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցում, կազմակերպւել էր
միասնական գեղարւեստական-դասախօսական միջոցառում, որին
իրենց մասնակցութիւնն էին բերել
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցու
խորհուրդը, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
եկեղեցու կիրակնօրեայ դպրոցը, Հ. Մ.
Մ. «Նայիրի» միութիւնը, Իրանահայ
ազգային եւ մշակութային միութիւնը, Աշխարհատեսների հայկական

կենտրոնը (Զէյթուն քաղաքամաս) եւ
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցու հոգեւոր եղբայրակցութիւնը:
Օրւայ գեղարւեստական հարուստ
յայտագրին իրենց մասնակցութիւնն
էին բերել նշւած կենտրոններից
երգիչներ, երգչախմբեր, նւագակցողներ եւ ասմունքողներ, իսկ օրւայ հաղորդավար Շարիս Մելքոմ Աբգարը
իւրաքանչիւր կատարումից առաջ
ներկայացնում էր Ցեղասպանութեանը զոհ գնացած մտաւորականներին:
Միջոցառման դասախօսն էր Իսլ.
խորհրդարանում Թեհրանի եւ հիւ-

սիսային իրանահայութեան պատգամաւոր դոկտ. Կարէն Խանլարեանը, ով իր ելոյթը սկսեց հետեւեալ յայտարարութեամբ, որ Պորտուգալիայի խորհրդարանը պաշտօնապէս ճանաչել ու դատապարտել է
Հայոց Ցեղասպանութեան իրողութիւնը եւ ընդգծեց, որ մեր պայքարը
չի աւարտւում նրանով, որ այլ
պետութիւնները միայն ճանաչեն
Հայոց Ցեղասպանութիւնը: Նա նշեց,
որ Եղեռնի 50-ամեակին համայն
հայ ժողովուրդը ի Հայաստան եւ
(Շար. 8-րդ էջում)

104-ամեակի միջոցառումների շարան.

Երբ «ՎԵՐԱՊՐՈՒՄ»-ի ճիչը՝ բողոքի ձայն է
Ռաքային երեկոյ՝ նւիրւած Ցեղասպանութեան զոհերի յիշատակին

«ԱԼԻՔ»- Շաբաթ, ապրիլի 27-ին,
Հ. Մ. «Սիփան» միութեան «Նայիրի»
սրահում Ապրիլեան զոհերի յիշատակի միջոցառումների շարանում
տեղի
ունեցաւ
երաժշտական
«ՎԵՐԱՊՐՈՒՄ» ռաքային երեկոն:
Նախաձեռնութիւնը Հայոց Մեծ
Եղեռնի 104-ամեակի Կենտրոնական յանձնախմբինն էր, որը տեղի
էր ունենում երկու՝ Հ.Մ.Մ. «Նայիրի»
եւ Ի.Ա.Մ.Մ. միութիւնների համագործակցութեամբ:
Համերգին կատարումներով բեմ
բարձրացան «Սթորմ-բորն», «HMP»,
եւ «Աւարայր» խմբերը, որտեղ ռաքային հիթերի կողքին, «HMP»-ին
իր ամբողջ երգացանկով հանդէս
եկաւ «SYSTEM OF A DOWN»- ի
ստեղծագործութիւնների կատարումով: «Սթորմ-բորն»-ը իր երգացանկում ներառել էր
նաեւ
«SYSTEM...»-ի Ցեղասպանութեանը
նւիրւած համարներից մէկը:

Լուսանկարը՝ ՀԱՏԻՍԻ

Զարիֆ.

Համերգը եզրափակող խումբն
«Աւարայր»-ն էր, որն ունենալով բլաքմեթալ ուղղւածութիւն, ինչպէս միշտ,
հանդէս եկաւ ուրոյն երգացանկով՝
հէնց «ԱՒԱՐԱՅՐ»-ի ստեղծագործութիւններով:
Համերգին ներկայ Սասուն քաղաքամասում ապրող մի հանդիսատես նշելով, որ սա առաջին
անգամն է, որ ներկայ է եղել նման
ռաքային
երեկոյի,
կարեւորեց
երիտասարդութեան հետ՝ երիտասարդի լեզւով խօսելու գաղափարը,
միաժամանակ նշելով, որ երբ որեւէ
ռաբիզ ոճով երգիչ է հրաւիրւում

ու համերգ է լինում, ջանք չենք
խնայում՝ գովազդելու համար,
ինչն այս դէպքում, ցաւօք, կարծես
այնքան էլ աչքի չընկաւ՝ ինքներս
մեզ այսպիսի որակեալ լաւութիւն
անելու համար:
Նշենք նաեւ, որ մասնակից
խմբերից՝ «Անդորր»-ը յայտարարեց
որ սգում է իր հարազատ ընկերոջ
կորուստը
եւ չի կարող ելոյթ
ունենալ: Սակայն նրանք նշեցին, որ
խումբը պատրաստւում է միանալ
գործընկերներին՝ «Սուքերեան»-ում
կրկնւող միջոցառմանը:
(Շար. 8-րդ էջում)

Արցախի պատւիրակութիւնը Որուգւայում
շարունակում է քաղաքական հանդիպումները

Ապրիլի 25-ին Մոնտեւիդէոյում
գտնւող Արցախի Հանրապետութեան պատւիրակութիւնը քաղաքական հանդիպումների շարքը
լրացրել է 2019 թ. աշնանը կայանալիք
Ուրուգւայի նախագահական ընտրութիւններում առաջադրւած իշխող եւ ընդդիմադիր առաջատար

քաղաքական ուժերի թեկնածուների
հետ:
Խորհրդարանում սենատոր Լուիս
Լակաժէ Պոյի հետ հանդիպման ժամանակ պատւիրակութեան ղեկավար Մասիս Մայիլեանը ներկայացրել է Արցախում պետականաշինութեան գործընթացում ար-

ձանագրւած ձեռքբերումները: Կողմերը քննարկել են Ուրուգւայի եւ
Արցախի միջխորհրդարանական
կապերի ստեղծման եւ խորացման, ինչպէս նաեւ հումանիտար
եւ այլ ոլորտներում համագործակցութեան հեռանկարները:
Ուրուգւայի
մայրաքաղաքի
նախկին քաղաքապետ Դանիէլ
Մարտինէսի խնդրանքով նախարար Մայիլեանը ներկայացրել է
Արցախի արտաքին քաղաքականութեան գերակայ ուղղութիւնները։
Մասնաւորապէս՝ անդրադարձ է
կատարւել Արցախի միջազգայնօրէն ճանաչման գործընթացին եւ
(Շար. 8-րդ էջում)

Դ. Մ.

Ապրիլեան վերջին տասնօրեակի կրօնա-աւանդական տօներին, ինչպէսեւ համազգային պահանջատիրութեանը նւիրւած ժողովրդական համախմբումներին
իրանահայ երեք թեմերի աւանդապաշտ ու գիտակից հասարակայնութեան բոլոր խաւերի մասնակցութիւնն, ինչ խօսք, դրւատանքի է արժանի: Չէ՞, որ առհասարակ հասարակայնութիւններում (համայնք լինի դա, թէ՝
պետութիւն), միասնականութեան
որեւիցէ երեւոյթ կամ դրսեւորում
տւեալ հաւաքականութեան կենսունակութեան չափանիշն ու
ապացոյցն է հանդիսանում…:
Միաժամանակ, սակայն, խորհելու եւ ինչու չէ նաեւ մտահոգւելու
տեղիք են տալիս նոյն կենսունակ
հանրութեանը արդէն տեւական
ժամանակ սպառնացող բնական
թէ՛ արհեստական այն մարտահըրաւէրները, որոնք, ճիշտ է,
համերկրային մասշտաբում են,
բայցեւայնպէս՝ մեզ նման հանրոյթներին, որպէս «կրօնական փոքրամասնութիւն», կրկնակի վնասներ
կրելու առջեւ է կանգնեցնում:
Բոլորի համար պարզ է ու
ակներեւ համերկրային մակարդակով տնտեսական օրըստօրէ
խորացող ու ահագնացող ճգնաժամի բացասական հետեւանքները, որոնք առաջնահերթաբար
կրում են հէնց հասարակական
լայն խաւերն ու ժողովուրդը:
Ինչ վերաբերում է երկրի
համընդհանուր դժւարութիւններին, պէտք է յուսանք, որ պետութեան այրերն ու կառավարիչները նոյն ժողովրդի նեցուկով՝
խելամտօրէն յաղթահարեն համապատասխանաբար թէ՛ ներքին, եւ թէ՛ արտաքին տնտեսաքաղաքական զգայացունց մարտահըրաւէրները…: Մարտահրաւէրներ, որոնք, ճիշտ է՝ առաջին
հերթին ակնբախ են տարաբնոյթ
պատժամիջոց-սանկցիաների
տեսքով եւ ապա՝ ներքին մասշտաբով, որին համարժէք անհրաժեշտ է ազգային միասնականութեան հիմքի վրայ՝ հասարակա-տնտեսական առողջ միջավայրի շուտափոյթ վերականգնումը՝ բանիմաց, նւիրւած ու ժողովրդական վստահութիւն վայելող սրտցաւ ուժերի ներգրաւմամբ:
Ի վերջոյ, արտաքին վտանգների ու սպառնալիքների դիմագրաւման ու յաղթահարման հիմնաւոր
զէնքն ու գործօնը, ոչ միայն դիւանագիտական-քաղաքական
ու
առաւել եւս՝ զինական հնարքներն են, այլ եւ մանաւանդ ազգային ու ժողովրդային նեցուկը, վստահութիւնն ու համախմբումը՝ պետականութեան անխոցելիութեան
եւ ամրակայման ուղղութեամբ:
Մեր՝ հայկական համայնքի
օրախնդիր հարցերի շուրջ յարգելի ընթերցողի հետ կը փորձենք
կիսւել յաջորդ համարում…:
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ՄԱԿ-ում տարածւել է
Արցախի Հանրապետութեան
առաջին պարբերական
զեկոյցը
«168.am»-Միաւորւած
Ազգերի
Կազմակերպութիւնում (ՄԱԿ), որպէս պաշտօնական փաստաթուղթ,
ապրիլի 18-ին տարածւել է «Քաղաքացիական
եւ
քաղաքական
իրաւունքների
մասին»
միջազգային դաշնագրի դրոյթների իրականացման վերաբերեալ Արցախի
Հանրապետութեան (ԱՀ) առաջին
պարբերական
զեկոյցը:

Ինչպէս տեղեկացրին Արցախի
Հանրապետութեան
Արտգործնախարարութեան տեղեկատւութեան
եւ հասարակայնութեան հետ կապերի վարչութիւնից, զեկոյցը ներառում է 1992-2018 թթ. ընկած ժամանակահատւածում
դաշնագրի
դրոյթների կատարման վերաբերեալ
տեղեկատւութիւն՝ Արցախում մարդու իրաւունքների եւ հիմնարար

ազատութիւնների
պաշտպանութեան, քաղաքացիական հասարակութեան զարգացման եւ ժողովրդավարութեան ամրապնդման ուղղութեամբ ձեռնարկւած քայլերի եւ
արձանագրւած ձեռքբերումների մասին:
ՄԱԿ-ի «Քաղաքացիական եւ
քաղաքական իրաւունքների մասին»
միջազգային դաշնագրին Արցախի

Հանրապետութիւնը միացել է 1992 թ.
նոյեմբերի 26-ին՝ ԼՂՀ Գերագոյն
խորհրդի նախագահութեան որոշման հիման վրայ:
Զեկոյցը պատրաստւել է ԱՀ Ար-

ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խօսնակը Թուրքիայի
ժխտողական մտքի վայրիվերումները
համարում է ճշմարտութեան
դէմ դրանց անզօրութեան վկայութիւն
«168.am»- Թուրքիայի ժխտողական մտքի վայրիվերումները վկայում են ճշմարտութեան դէմ դրանց
անզօրութեան մասին, իսկ Հայոց
Ցեղասպանութեան ճշմարտութիւնը
ճանաչւած իրողութիւն է միջազգային համայնքում։ Այս մասին նշել
է ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խօսնակ Աննա
Նաղդալեանը՝ մեկնաբանելով Հայոց
Ցեղասպանութեան տարելիցին ընդառաջ պաշտօնական Անկարայի
յայտարարութիւնները։
Աննա Նաղդալեանը Հայոց Ցեղասպանութեան տարելիցի ֆոնին մեկնաբանել է Թուրքիայի կառավարութեան յայտարարութիւնն առ այն, որ
«Հայաստանը վախենում է բացել 1915
թ. իր արխիւները, քանի որ դրանից յե-

տոյ աշխարհը ապացոյցներ կը ստանայ, որ 1915 թ. իրադարձութիւնները
«հայերի ցեղասպանութիւն» չեն, այլ
հակառակը՝ հայկական հրոսակախմբերի կողմից Օսմանեան կայսրութիւնում մուսուլման բնակչութեան
ցեղասպանութիւն եւ ոչնչացում»: Բացի այդ, նա անդրադարձել է Թուրքիայի ԱԳ նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուի այն յայտարարութեանը, որ
«իրենց նախնիներով ու պատմութեամբ հպարտանում են, քանի
որ իրենց պատմութեան մէջ ցեղասպանութիւն, գաղութատիրութիւն չի
եղել»:
Աննա Նաղդալեանը Հայոց Ցեղասպանութեան տարելիցին ընդառաջ ցաւով արձանագրել է, որ «մենք

այս ողջ ժամանակահատւածում
ականատես ենք եղել Թուրքիայի
կողմից Հայոց Ցեղասպանութեան
ժխտման տարբեր ձեւերի»: Նրա
ասութեամբ՝ ժխտումը եղել է հետեւողական, իսկ ժխտման ձեւերը
եւ բովանդակութիւնը՝ ոչ։ Դրանք
մշտապէս ենթարկւել են փոփոխութիւնների, եւ Թուրքիան մէկ փորձել է
հաւասարութեան նշան դնել ցեղասպանութեան կատարողների եւ զոհերի միջեւ, իսկ այժմ էլ ցեղասպանութեան մէջ մեղադրում է դրա
զոհերին եւ արդարացնում կատարողներին։ «Յաճախ գործի են դրւում
ուղղակի կեղծիքներ, ինչպէս, օրինակ, մեր արխիւների փակ լինելու
դրոյթը, երբ ցեղասպանութեամբ

Իրանում լոյս է
տեսել կորէական
լեզւով առաջին
օրաթերթը
զբաղւող բոլոր մասնագէտները գիտեն, որ Հայաստանի արխիւները
բաց են։ Ժխտողական մտքի այս
վայրիվերումները վկայում են ճշմարտութեան դէմ դրանց անզօրութեան
մասին, իսկ Հայոց Ցեղասպանութեան ճշմարտութիւնը ճանաչւած
իրողութիւն է միջազգային համայնքում։
Ցեղասպանութիւնը ժխտողականութեան քողի ներքոյ արդարացնելը
ամօթալի եւ վտանգաւոր երեւոյթ է:
Այն խրախուսում է մարդկութեան
եւ քաղաքակրթութեան դէմ նոր յանցագործութիւններ, ինչի դէմ պայքարը
միջազգային համայնքի առաջնային
պարտաւորութիւնն է»,- նշել է Աննա
Նաղդալեանը:

Թուրքիան քննադատել է Մակրոնի կողմից
քրդական պատւիրակութեան ընդունելութիւնը
«yerkir.am»- Թուրքիայի Արտաքին
գործերի նախարարութեան խօսնակ Համի Աքսոյը քննադատել է
Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուէլ
Մակրոնի կողմից Սիրիայի քրդական Դեմոկրատական միութիւն կու-

սակցութեան պատւիրակութեան ընդունելութիւնը. – հաղորդում է «Անադոլու» գործակալութիւնը։
«Մենք քննադատում ենք Ֆրանսիայի նախագահ Էմմանուէլ Մակրոնի կողմից ՔԲԿ-ի Սիրիայի կառոյց

համարւող Դեմոկրատական միութիւն կուսակցութեան պատւիրակութեան ընդունելութիւնը։ Ահաբեկչական կազմակերպութեան կառոյցներին արհեստական օրինականութիւն տալու փորձը, դաշնակցային

յարաբերութիւններ ունեցող երկրի
տեսանկիւնից ծայրայեղ սխալ քայլ է».
– նշել է Աքսոյը։

Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման
գործընթացի մասով Թուրքիայում ոչինչ չի փոխւել
«yerkir.am»- Տիրան Լոքմագեօզեանը, ով օրերս լրագրողների հետ
հանդիպման էր եկել, ասաց, որ 104
տարւայ մէջ Թուրքիայում ոչինչ չի
փոխւել Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման գործընթացի մասով: Նա
նշեց, որ նոյնիսկ ուսանողները, որ
արտասահման են մեկնում ուսանելու, հնարաւոր հարցերի հարցաթերթիկ են ստանում, որ իմանան՝ ինչպէս պատասխանեն դրանց: Եւ այդ
հարցերի մէջ ներառւած են Հայոց
Ցեղասպանութեանը
վերաբերող
հարցեր:
Բանախօսն ասաց նաեւ, որ գուցէ

երբեմն-երբեմն թւացեալ դրական
տարրեր են նկատւում Թուրքիայի
կողմից, բայց դրա արդիւնքում դրական արդիւնքների սպասել պէտք
չէ: Յստակեցրեց՝ Էրդողանի քաղաքականութիւնն է այդպիսին՝ այսօր
սպիտակ ասածին վաղը կարող է սեւ
ասել՝ կախւած քաղաքական իրավիճակից:
«Ժխտման քաղաքականութիւնը
տարածւում է նաեւ այլ երկրների
վրայ. նրանք անմիջապէս հակազդում
են այն գործընթացներին, որոնք
լինում են այլ երկրներում՝ կապւած
ցեղասպանութեան ճանաչման հետ:

Իրենք ոչ մի բան բաց չեն թողնում,
միանգամից կոշտ հակազդեցութիւն
են տալիս»,- ասաց Լոքմագեօզեանը:
Լրագրողներից մէկի հարցին, թէ
ի՞նչ ազդեցութիւն է ունենում տարբեր
երկրների կողմից Ցեղասպանութեան
ճանաչումը, եթէ Թուրքիան պարբերաբար նշում է, որ դրանք իրաւական ուժ չունեն, բանախօսը պատասխանեց. «Թուրքայի համար
ցանկացած նման քայլ յայտարարւում է անօրինական, բայց դա պարզապէս նրա ռէակցիան է: Աշխարհում
Ցեղասպանութիւնը ճանաչւում է,
եւ դա Թուրքիային աւելի դժւար

կացութեան մէջ է դնում: Նախկինում
ասում էր, որ տեսէք՝ աշխարհում ոչ
մի պետութիւն չի ընդունել ցեղասպանութիւնը: Այսօր արդէն Թուրքիան չի կարող ասել, որ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը
աշխարհում
չճանաչւած մի բան է: Այսօր
Թուրքիան գնալով մենակ է մնում:
Դրա համար այսօր ասում է, որ Հայոց Ցեղասպանութիւնը քաղաքական խնդիր չէ, պատմաբանների
խնդիր է»:

Սիրիան Բրիտանիայից, ԱՄՆ-ից,
Թուրքիայից եւ Ֆրանսիայից պահանջում է երկրից
դուրս բերել զօրքերը
«news.am»-Սիրիայում ապօրինի
գտնւող
Բրիտանիայի,
ԱՄՆ-ի,
Թուրքիայի եւ Ֆրանսիայի զօրքերի
դուրսբերումը
երաշխաւորում
է
երկրի տարածքում ռազմական յանցագործութիւնների
դադարեցումը:
Չորեքշաբթի այս մասին ասել է
Արաբական պետութեան պաշտ-

պանութեան փոխնախարար Մահմուդ Շաւան՝ ելոյթ ունենալով 8-րդ
Մոսկւայի միջազգային անվտանգութեան համաժողովին, հաղորդում է «ՏԱՍՍ»-ը:
«Մենք պահանջում ենք դադարեցնել մեր հողում Բրիտանիայի, ԱՄՆ-ի,
Թուրքիայի եւ Ֆրանսիայի զօրքերի

ապօրինի ներկայութիւնը եւ լուծարել միջազգային դաշինքը: Դա
երաշխաւորում է նրանց կողմից
կատարւող ռազմական յանցագործութիւնների եւ մարդկութեան դէմ
յանցագործութիւնների դադարեցումը», - ընդգծել է նա:
Շաւան շեշտել է, որ քաղաքական

տաքին գործերի նախարարութեան
կողմից՝ այլ գերատեսչութիւնների
հետ համագործակցութեամբ, եւ հաստատւել ԱՀ-ի կառավարութեան 2018
թ. դեկտեմբերի 7-ի որոշմամբ:

գործընթացը Սիրիայի ժողովրդի
սեփականութիւնն է:
«Բոլոր քաղաքական հարցերը
պէտք է լուծւեն սիրիացիների կողմից
առանց արտաքին միջամտութեան», ասել է նա:

«ԱԼԻՔ» - Իրանի լրագրողների
արհմիութեան լրահոսում է յայտնւել
«Մետաքսի ճամբայ» անունը կրող
առաջին օրաթերթը:
Լուրի համաձայն, օրաթերթը միաժամանակ առաքւում է նաեւ Հարաւային
Կորէայում:
Օրաթերթն, ինչպէս իր անունից է
երեւում, ունի տնտեսական ուղղւածութիւն, որի արտօնատէրն է կորէագէտ՝ Սէյէդ Ռեզա Էթթեհադին:
Փորձագէտների կարծիքով արեւմըտեան ընկերութիւնների կորցրած
շուկան լաւ ենթահող կարող է լինել
արեւելքի հետ գործընկերութիւնը
ծաւալելու համար:

Թուրք-քրդական
բախման
հետեւանքով՝
Թուրքիան
կորուստներ
ունի

«yerkir.am»- Թուրքիայի Պաշտպանութեան նախարարութիւնը յայտարարութիւն է տարածել, ըստ որի
Թուրքիայի եւ Իրաքի սահմանային
գծում շարունակւող ռազմական գործողութիւնների ընթացքում «Քուրդըստանի Բանւորական» կուսակցութեան զինեալների հետ բախման
արդիւնքում մահացել են 4 թուրք
զինւոր, 6 զինւոր էլ ծանր վիրաւորում է ստացել. – հաղորդում է «Անադոլու» գործակալութիւնը։
Նշւում է, որ քրդերը թուրքերի
վրայ յարձակում են գործել օդային եւ
ցամաքային ճանապարհով։
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Փաշինեան.

«Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգայնօրէն
ճանաչումը կարեւոր է ապագայում
հնարաւոր ցեղասպանութիւնների
կանխարգելման համար»
«168.am»-Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը շեշտում է, որ Հայոց Ցեղասպանութեան
միջազգայնօրէն
ճանաչման գործընթացը Հայաստանի համար շատ կարեւոր է: Նիկոլ Փաշինեանն այդ մասին ասաց
ռուսական «ՌԱՍԻԱ 1» հեռուստաընկերութեան «60 րոպէ» հաղորդման
ուղիղ եթերում:
«Դուք գիտէք, որ այսօր Հայոց
Ցեղասպանութեան զոհերի յիշատակի
օրն է, որը տեղի է ունեցել 19151922
թւականներին
Օսմանեան
կայսրութիւնում: Մեզ համար սա
շատ կարեւոր օր է, եւ ես կարծում
եմ, որ սա շատ կարեւոր օր է ողջ
մարդկութեան համար: Եւ մեզ համար շատ կարեւոր է Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգայնօրէն ճանաչ-

ման գործընթացը, որովհետեւ մենք
կարծում ենք, որ սա շատ կարեւոր
գործընթաց է ապագայում բոլոր
հնարաւոր
ցեղասպանութիւնները
կանխարգելելու համար: Ես կը ցանկանայի ընդգծել, որ դեռեւս 1995

թւականին
Ռուսաստանի
Դաշնութեան Պետական Դուման պաշտօնապէս ճանաչել է Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ մենք, իհարկէ, շատ բարձր
ենք գնահատում Ռուսաստանի այդ
դիրքորոշումը»,- ասաց Փաշինեանը:

Թաներ Աքչամի
նոր գիրքը թուրքական
ժխտողական
պատմագիտութիւնը
դարձնում է
«ֆէյք նիւզ»
«armenpress.am» - Հայաստանում
հայերէն թարգմանութեամբ լոյս է
ընծայւել թուրք պատմաբան, ցեղասպանագետ Թաներ Աքչամի «Սպանութեան հրամաններ. Թալէաթ փաշայի հեռագրերը եւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը» գիրքը, որում ներկայացւած են բացառիկ հեռագրեր,
որոնք հերքում են թուրքական
ժխտողականութեան գլխաւոր թէզը:
Դրանք ապացուցում են, որ եղել են
սպանութեան հրամաններ, որոնք
տւել է Թալէաթը: Հեղինակի հաւաստիացմամբ` փաստաթղթերի ուսումնասիրութիւնն ու հրատարակումն
ամենածանր հարւածն է թուրքական
ժխտողականութեանը:
«Արմէնպրես»-ի
հաղորդմամբ`
գրքի շնորհանդէսն անցկացւեց ապրիլի 22-ին Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութիւնում: Գիրքը
լոյս է ընծայել «Newmag» հրատարակչական
ընկերութիւնը:
«Գիտական շրջանակներում հիմնականում շրջանառւում է այն դրոյթը,
որ Թալէաթ փաշայի հեռագրերը
չհաստատւած փաստաթղթեր են,
եւ շատերը չէին նախաձեռնում նորից սուզւել պատմութեան գիրկն ու
հեռագրերի միջոցով գտնել ճշմարտութիւնը: Թաներ Աքչամը ձեռնամուխ եղաւ այդ գործին»,- նշեց գրքի
թարգմանիչ Անդրանիկ Իսրայէլեանը:
Նա յաւելեց` երբ կարդում էր գիրքն
ու թարգմանում այն, հիանում էր
հեղինակի մասնագիտական որակներով: «Աքչամն ուսումնասիրել է
անգամ այն, թէ այդ տարիներին ինչ
թղթի տեսակներ էին օգտագործում,
կոդաւորման ինչ ձեւեր կային, նա
ճշտել է, թէ հեռագրերում նշւած
մարդիկ գոյութիւն ունեցե՞լ են արդեօք, թէ ոչ»,- ներկայացրեց թարգմանիչը:
Գրքի խմբագիր Արմէն Սարգսեանն
ասաց, որ գրքում շեշտւում է այն, որ
Հայոց Ցեղասպանութիւնը սկսել է
ժխտւել իրականացման առաջին իսկ
վայրկեաններից:
Հրատարակչութեան
գլխաւոր
խմբագիր Գնէլ Նալբանդեանն ասաց,
որ աշխատել են պահպանել հեղինակի
բարեխիղճ
շարադրանքը,

փաստերի համադրումը, ճշգրտումը, յստակեցումը եւ դրանց պատճառահետեւանքային կապերի բացայայտումը: «Փորձել ենք չմիջամտել
որպէս հայեր: Թարգմանելիս կարող
ես բառը փոխարինել հոմանիշով,
գտնել այնպիսի մի բառ, որը կը բխի
քո ցանկութիւններից: Չենք տրւել
այդ գայթակղութեանն ու գիրքը
թարգմանել ենք այնպէս, ինչպէս դա
կանէր նորւեգացին, վիետնամցին
եւ այլք: Աքչամն առաջնորդւել է
հետեւեալ սկզբունքով` փաստերը
համադրել այնպէս, թէզերը կառուցել
այնպէս, որ իւրաքանչիւր թէզ
պարտադիր լինի ապացուցել, եւ եթէ
որեւէ մէկը որոշի հերքել գրւածքը,
ստիպւած լինի թէզ առ թէզ բոլոր
կէտերն ու փաստարկները հերքել եւ
առաջ քաշել հակաթէզեր»,- ընդգծեց
Նալբանդեանը:
«Ինչպէ՞ս որոշեցի գրել այս գիրքը.
ամէն ինչ շատ պարզ է: 2015-ին ինձ
թոյլ տւեցին տեսնել Գրիգոր Գերգերեանին պատկանող մասնաւոր
արխիւը: Այնտեղ գտայ փաստաթըղթերը ու հէնց այդ պահին էլ որոշեցի,
որ պէտք է հրապարակել դրանք:
Ամենադժւարն այս գործում օսմանեան
կոդաւորման
համակարգից
եւ
գաղտնագրւած հեռագրերից գլուխ
հանելն էր: Օսմանեան պաշտօնեաներն օգտագործում էին երկուսից մինչեւ հինգ նիշ ունեցող
կոդաւորման համակարգեր գաղտնի հաղորդակցւելու համար: Վճռական պահն այդ կոդաւորման տրամաբանութիւնը հասկանալն էր: Դրա
համար շատ երկար ժամանակ ու
շատ աշխատանք պէտք եղաւ»,տեսաուղերձի միջոցով պատմեց գրքի
հեղինակ Թաներ Աքչամը:
Նրա ասութեամբ` իրականում
ինքը ծրագրում էր նոր գրքով
ներկայացնել Գերգերեանի արխիւի
այն փաստաթղթերը, որոնք տեղ չեն
գտել այս գրքում: «Խօսքը Ստամբուլի
ռազմական տրիբունալներին առընչւող փաստաթղթերի մասին է, բայց
որոշեցի բոլորովին այլ քայլ անել:
Բոլոր այն նիւթերը, որոնք հասանելի
էին միայն ինձ, ես հասանելի եմ
դարձրել բոլորին: Դրանք կարող էք
գտնել օնլայն: Մենք փաստաթղթերը

դասակարգել, խմբաւորել ու ներկայացրել ենք երեք բաժնով, օսմաներէն նիւթերը թարգմանել ենք
անգլերէն եւ թուրքերէն»,- շեշտեց
նա:
Աքչամն ասաց, որ աշխատում է
Հայոց Ցեղասպանութեան կազմակերպման եւ իրականացման գործում
Ջեմալ փաշայի դերը հասկանալու
նախագծի վրայ: «Յայտնի է, որ նա
Ստամբուլում երիտթուրքերի առաջնորդներից մէկն էր: Խօսակցութիւններ կան, թէ նա փորձել է փրկել հայերի կեանքը: Փորձում եմ հասկանալ,
թէ որն է եղել նրա իրական դերը Հայոց Ցեղասպանութեան տարիներին»,եզրափակեց նա:
Հայոց Ցեղասպանութեան ժըխտման թուրքական գլխաւոր փաստարկն այն է, որ տեղահանութեան
հրամանից բացի այլ հրաման չի եղել,
հետեւաբար հայերը մահացել են,
բայց ոչ սպանւել: Այնինչ Թուրքիայի
ներքին գործերի նախարար Թալէաթն անձամբ է ղեկավարել հայերի տեղահանումն ու ջարդը: Այդ
հրամանները նա հեռագրել է թուրք
պաշտօնեաներին նաեւ Հալէպում
աշխատող Նայիմ բէյին: Նայիմ բէյի
հետ Հալէպում ծանօթանում է Դեր
Զորի անապատով անցած եւ հրաշքով փրկւած Արամ Անտոնեանը: Նա
թուրք պաշտօնեային կաշառելով ձեռք
է բերում պատմական փաստաթղթերը` Թալէաթի հեռագրերը, որոնցում
Թալէաթը հրամայում էր սպանել
հայերին: Արամ Անտոնեանը 70-ից
աւելի փաստաթղթերը Հալէպից տեղափոխում է Փարիզ եւ 1921-ին գիրք
հրատարակում: Անտոնեանը բոլոր
փաստաթղթերը յանձնում է Փարիզի
Պօղոս Նուբար գրադարանին: Փաստաթղթերը գրադարանից անհետանում են, սակայն երջանիկ պատահականութեամբ հայ կաթոլիկ
հոգեւորական Գրիգոր Գերգերեանը
1950-ականներին պատճէնել էր դրանք
ու իր հետ տարել ԱՄՆ: Այդ եզակի
արխիւը ոչ ոք չէր ուսումնասիրել:
Պատմաբան Թաներ Աքչամը 2015
թւականին կապւում է Գերգերեանի
ժառանգների հետ եւ հասնում այդ
արխիւին:

Ժխտելով Հայոց
Ցեղասպանութիւնը՝
թուրք ղեկավարներն
այն աւելի են հանրայնացնում

Հայերի, ասորիների եւ յոյների
դէմ ցեղասպանութեան զանգւածային ոճրագործութիւնից աւելի
քան մէկ դար անց, թուրքերի մեծ
մասը դեռեւս անյարմար է զգում,
երբ մօտենում է Ապրիլի 24-ը եւ
որեւէ մէկը յիշատակում է մարդկութեան դէմ ուղղւած նրանց յանցագործութիւնը…
Թուրք պաշտօնեաներից եւ
լրագրողներից շատերը ստիպւած
են պաշտպանել իրենց երկրի արատաւորւած հեղինակութիւնը՝ փորձելով քողարկել իրենց նախնիների
իրականացրած ցեղասպանութիւնը։
Նրանք այդպիսով ինքնաբերաբար
իրենց կապում են իրենց նախապապերի գործած մեղքերի հետ եւ
իրենք եւս մեղաւոր են դառնում
մարդկութեան պատմութեան մէջ
ամենասարսափելի յանցագործութիւններից մէկի ժխտման համար։
Ինչո՞ւ է Թուրքիայի արտգործնախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուն
2019 թ. ապրիլի 15-ին կեղծօրէն
յայտարարել, որ Թուրքիան «որեւէ
ցեղասպանութիւն չի իրականացրել» իր պատմութեան ընթացքում։
Քանի՞ այլ երկրի ղեկավար է
նման յայտարարութիւն արել։ Չաւուշօղլուն շատ լաւ գիտի, որ օսմանեան թուրքերն իրօք ցեղասպանութիւն են իրականացրել, քանի որ նա յուսահատ կերպով փորձում է թաքցնել նրանց յանցագործութիւնները։ Չաւուշօղլուն եւ
նրա կողմնակից ժխտողականները
կարծես թէ չեն գիտակցում, որ
ինչքան շատ են հռչակում իրենց
անմեղութիւնը,
այնքան
աւելի
շատ են իրենց միաւորում ցեղասպանութեան հետ եւ դառնում այդ
բարբարոսական ոճրագործութեան
մեղսակիցները…
Ամէն անգամ, երբ Թուրքիայի
նախագահ Ռեջեբ Թայիբ Էրդողանը
կամ նրա ենթակաները խօսում են
ցեղասպանութեան մասին, նոյնիսկ
քամահրական տոնով, նրանք իրականում հանրայնացնում են ցեղասպանութեան փաստերը ամբողջ աշխարհում եւ բոլորին տեղեկացնում,
որ թուրքերը մեղադրւում են ցեղասպանութեան իրականացման
մէջ…
Հետաքրքիր է, Չաւուշօղլուն
զգուշացրել է, որ «Թուրքիայի կառավարութիւնը լուռ չի մնայ որոշ
երկրների դէմ, որոնք փորձում են
դասախօսութիւն կարդալ Թուրքիային պատմութեան մասին»։ Դա
հէնց այն է, ինչ հայերը ցանկանում
են, որ նա անի: Որքան շատ է նա
խօսում ցեղասպանութեան մասին,
այնքան աւելի շատ է բացայայտում
թուրքական ոճրագործութիւնը աշխարհին… Չաւուշօղլուն եւ միւս
թուրք ժխտողականները յայտնւում
են ծիծաղելի իրավիճակում, երբ
«բոլոր դէպքերում՝ տուժողի դերում են»։ Այլ կերպ ասած, եթէ
նրանք լռեն Ցեղասպանութեան մեղադրանքների դէմ, ուրեմն ընդունում են դրանք, եթէ ժխտեն, ապա
աշխարհով մէկ կը տարածեն իրենց
պատմական
ոճրագործութեան
մասին լուրերը։ Նրանց համար
դրական լուծում չկայ։ Նրանք
յայտնւել են երկու քարի արանքում…
Ապրիլի սկզբին Անթալիայում
կայացած ՆԱՏՕ-ի ժողովում, Չաւուշօղլուն քննադատութեան ենթարկեց Ֆրանսիայի նախագահ
Էմմանուէլ Մակրոնին՝ Ապրիլի 24-ը
Ֆրանսիայում Հայոց Ցեղասպանութեան յիշատակի ազգային օր
յայտարարելու համար։ Յարձակւելով Մակրոնի վրայ, Թուրքիայի
արտգործնախարարն աւելի վատթարացրեց իրավիճակն իր երկրի
համար։ Որպէս բողոքի նշան,
Ֆրանսիայի խորհրդարանականը
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լքեց ՆԱՏՕ-ի ժողովը, որը լուսաբանւեց համաշխարհային լրատըւամիջոցների կողմից՝ աւելի հանրայնացնելով Հայոց Ցեղասպանութիւնը։
Այս միջադէպը պատճառ դարձաւ, որ որոշ չարագործ թուրքեր
սպառնան ֆրանսիացի խորհրդարանականի կեանքին, որը հետագայում ճշգրիտ փաստեր տարածեց
Հայոց Ցեղասպանութեան մասին։
Թուրքական շփոթմունքի մէկ այլ
օրինակ է մեկնաբան Օզան Ջէյհունի
յօդւածը «Դէյլի սաբահ» (Daily
Sabah) թերթում։ Նա ճիշտ է գրել,
որ «Ապրիլի 24-ը օգտագործւում է
որպէս «պատժի» օր նրանց կողմից,
որոնք տարբեր պատճառներով չեն
ցանկանում Թուրքիային տեսնել
որպէս Եւրոմիութեան անդամ,
նրանց՝ որոնք չեն ցանկանում
նրան աւելի ուժեղ տեսնել տարածաշրջանում, կամ երկրների
կողմից, օրինակ՝ ԱՄՆ-ի, որոնք
ուզում են Թուրքիային տեսնել որպէս կախեալ երկիր»։ Իմ պատասխանը հետեւեալն է՝ ոչ ոք չի
ուզում որեւէ դաժան ու չզղջացող
երկրի տեսնել որպէս միջազգային
ռազմական եւ տնտեսական դաշինքների անդամ: Թուրք ղեկավարներն իրենք են իրենց դուրս մղում
հէնց այդպիսի դաշինքներից՝ իրենց
պահելով անքաղաքակիրթ եւ ոչ
ժողովրդավարական ձեւով։ Նրանք
իրենցից բացի ոչ մէկին չպէտք է
մեղադրեն…
Ջէյհունը զարմանում է, թէ ինչու ոչ մէկին չի հետաքրքրում «Թուրքիայում ապրող հայերի» կարծիքը:
Պատասխանը շատ պարզ է. ցեղասպանութիւնը վերապրած եւ այն
ժամանակից ի վեր բազմաթիւ այլ
ճնշումների ենթարկւած Թուրքիայի
հայերը շատ լաւ գիտեն, որ եթէ
համարձակւեն որեւէ բացասական
բան ասել Թուրքիայի ճնշող վարչակարգի մասին, ապա նրանց կը
բանտարկեն, եթէ չսպանեն…
Այնուհետեւ թուրք մեկնաբանն
անամօթաբար յիշատակում է հայ
լրագրող Հրանտ Դինքին, որին մի
թուրք է սպանել՝ հայ-թուրքական
յարաբերութիւնների մասին արտայայտւելու համար։ Ջէյհունը
ընտրողաբար մէջբերում է Դինքի
ասածներից, որ օտարները չպէտք է
միջամտեն անցեալում տեղի ունեցած «իրադարձութիւններին», որ
այս հարցը պէտք է լուծւի հայերի եւ
թուրքերի միջեւ։ Դինքը բազմաթիւ
յայտարարութիւններ է արել, որոնք
յաճախ հակասական են եղել, կախւած այն բանից, թէ նա որտեղ է
դրանք յայտարարել՝ Թուրքիայում
եղած ժամանակ, թէ Թուրքիայից
դուրս։
Թուրք ժխտողականներին յարմար է մէջբերել յայտարարութիւններ, որ երրորդ կողմերը չպէտք է
միջամտեն հայ-թուրքական հարցին։ Եթէ տասնամեակներ շարունակ հայկական Սփիւռքը քարոզչութիւն չծաւալէր միջազգային հանրութեան շրջանում, ապա Հայոց
Ցեղասպանութիւնը վաղուց մոռացութեան էր մատնւել։ Աւելին, Ջէյհունը գերադասում է, որ օտարները
լսեն Թուրքիայի հայերի կարծիքը,
որոնք ճնշւած են եւ չեն կարող իրենց
անկեղծ կարծիքն արտայայտել
Հայոց Ցեղասպանութեան մասին։
Որպէս Ցեղասպանութեան անմիջական ժառանգներ, նրանք յստակ
գիտեն, թէ ինչ է տեղի ունեցել իրենց
նախնիների հետ, սակայն չեն կարող այդ մասին բացէիբաց խօսել,
վախենալով իրենց կեանքի համար:
Նոյնքան զայրացնող են ադրբեջանական ժխտումները Հայոց Ցեղասպանութեան մասին։ Բարեբախտաբար, ադրբեջանցիների հետ գործ
(Շար. 7-րդ էջում)
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Աթենքի մէջ ոգեկոչւեց Հայոց
Ցեղասպանութեան 104-րդ տարելից

Աթենքի Ռազմական թանգարանին
մէջ հելլէն պետական ու քաղաքական
ներկայացուցիչները իրենց զօրակցութիւնը վերահաստատեցին ի նպաստ
Հայ Դատի եւ Հայաստանի յունահայութիւնը գիտակից ու պահանջատէր՝
իր ազգային իրաւունքներու հատուցման մէջ Ատտիկէի մարզպետարանի
հովանաւորութեամբ եւ ՀՅԴ Յունաստանի Հայ Դատի յանձնախումբին
կազմակերպութեամբ կիրակի, 14 ապրիլ 2019-ին, Աթենքի Ռազմական թանգարանին մէջ, իրականացաւ Ապրիլեան
ոգեկոչման քաղաքական ձեռնարկը, յոյն
քաղաքական անձնաւորութիւններու եւ
հոծ բազմութեան ներկայութեամբ:
Ապրիլ 24-ի այս տարւան քաղաքական կենտրոնական ձեռնարկին յատկանշական էր Աթենքի եւ համայն
Յունաստանի արքեպիսկոպոս Իէրոնիմոս Սրբազանի ներկայութիւնը եւ
տպաւորիչ էր մասնակցութիւնը հելլէն
պետական եւ քաղաքական պաշտօնատար անձնաւորութիւններու, նոյնպէս եւ
Յունաստանի մօտ հաւատարմագրւած
դեսպանութեանց քաղաքական եւ զինւորական ներկայացուցիչներուն։
Հանդիսասրահի մուտքին պատւոյ
ընդունելութեան կարգ կը պահէին
Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաուտները, իսկ պաշտօնական հիւրերուն կը դիմաւորէին
ՀՅԴ Յունաստանի Հայ Դատի յանձնախումբին անդամները։ Խօսքերով
հանդէս եկան օրւան նախագահ ընկ.
Ալիս Ֆարաճեան, Յունաստանի կառավարութեան կողմէ արտաքին գործոց
փոխնախարար Թերենս Նիկոլաոս
Քուիք, հելլէն խորհրդարանի նախագահի ներկայացուցիչ եւ ՅունաստանՀայաստան խորհրդարանական բարեկամութեան խումբի նախագահ Էլենի
Սթամաթաքի, Ատտիկէի փոխմարզպետ Խրիսթոս
Քափաթայիս, Յունաստանի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան Ֆադէյ Չարչօղլեան եւ ՀՅԴ Երիտասարդական Միութեան ներկայացուցիչ ընկ. Արման Գրիգորեան: Օրւան բանախօսն էր յունական մամլոյ հեղինակաւոր ներկայացուցիչներէն «Ռէալ Նիւզ» թերթի հրատարակիչ, ծանօթ լրագրող Նիկոս Խածինիքոլաու, որ խօսեցաւ -Թուրքիոյ
ժխտողական քաղաքականութեան մասին
եւ անոր բանեցուցած ճնշումներուն՝
այն երկիրներուն վրայ, որոնք Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու ճանապարհին վրայ են՝ սպառնալիքներով
եւ վախի մթնոլորտի տարածումով: Ան
մանրամասն անդրադարձաւ Հայոց
Ցեղասպանութենէն ետք հայ վրիժառու
բազուկներու հասցուցած հարւածներուն եւ հայ ազգի դիմադրական ոգիին,
որ կանգուն պահեց հայ ժողովուրդը
ահաւոր իր ճակատագրին առջեւ։ Շատ
հետաքրքրական եւ բովանդակալից իր
ներկայացման մէջ, ծանօթ լրագրողը
պախարակեց Թուրքիոյ վարած քաղաքականութիւնը եւ շեշտը դրաւ Ցեղասպանութեան պատմական փաստը
ճանչնալու եւ անոր հետեւանքները
վերացնելու համայն աշխարհի պարտաւորութեան վրայ:
Հանդիսութեան աւարտին, ներկաները՝ պաշտօնական անձնաւորութեանց առաջնորդութեամբ, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի
սկաուտներու եւ Աթենքի քաղաքապետարանի նւագախումբի ընկերակցութեամբ, սրահէն հաւաքաբար քալեցին
դէպի Սինտաղմայի հրապարակի Անծանօթ Զինւորի յուշադամբանը, ուր
տեղի ունեցաւ ծաղկեպսակներու տեղադրման արարողութիւնը, Հայոց Ցե-

ղասպանութեան 104-րդ տարելիցին
առիթով եւ ի յիշատակ հայոց սրբադասեալ նահատակներուն։
Հայ Դատի յանձնախումբի երկար
տարիներու պահանջատիրական ու
հետեւողական աշխատանքին շնորհիւ,
ապրիլի քաղաքական ձեռնարկի հրաւէրին այս տարի ալ ընդառաջացած
էին մեծ թւով յոյն քաղաքական անձնաւորութիւններ, որոնք իրենց զօրակցութիւնը յայտնեցին ազգային մեր
դատին ու պահանջատիրութեան։
Ռազմական թանգարանի սրահը
կանուխէն լեցուցած մեր հայրենակիցներու եւ յոյն եւ օտար դէմքերու ու
բարեկամներու շատ մեծ թիւ մը
հաւաքւած էր, ոգեկոչելու համար 104րդ տարելիցը թուրքական պետութեան
կողմէ կազմակերպւած ու գործադրւած
Հայոց Ցեղասպանութեան։ Այս տարի,
նախատեսում կատարւած էր, սրահէն
դուրս հսկայ պաստառ մը (video wall)
տեղադրելու մասին, ուր ուղղակի կը
սփռւէր սրահի բեմին վրայ գործադրւող
յայտագիրը եւ հետեւելու առիթը կուտար բոլոր այն հայրենակիցներուն,
որոնց համար կարելի չեղաւ տեղ գրաւել
սրահէն ներս, ժողովուրդի մեծ թիւի
ներկայութեան պատճառով։
Ատտիկէի Մարզպետարանի հովանաւորութեամբ եւ ՀՅԴ Յունաստանի
Հայ Դատի յանձնախումբին կազմակերպութեամբ իրականացած Ապրիլ 24-ի
այս տարւան քաղաքական կենտրոնական ձեռնարկին յատկանշական
էր Աթենքի եւ համայն Յունաստանի
արքեպիսկոպոս Իէրոնիմոս Սրբազանի
ներկայութիւնը եւ տպաւորիչ էր մասնակցութիւնը, ինչպէս հելլէն պետական
եւ քաղաքական պաշտօնատար անձնաւորութիւններու, նոյնպէս եւ Յունաստանի մօտ հաւատարմագրւած դեսպանութեանց քաղաքական եւ զինւորական ներկայացուցիչներուն։ Պատւոյ
հիւրերու առաջին շարքին էին Յունաստանի արքեպիսկոպոս Իէրոնիմոս
Սրբազանը,
կառավարութեան
եւ
խորհրդարանի
ներկայացուցիչները,
Ատտիկէի մարզպետարանի, Յունահայոց թեմակալ առաջնորդը, ՀՅԴ
Յունաստանի Կենտրոնական կոմիտէի,
Ազգային-վարչութեան
ներկայացուցիչը, հելլէն իշխանութեանց նախարարներ ու փոխնախարարներ, խորհրդարանականներ, օտար դեսպաններ ու
զինւորական կցորդներ, քաղաքապետներ եւ քաղաքապետական խորհուրդներու անդամներ, ինչպէս նաեւ՝ հայ
կաթողիկէ ու աւետարանական յարանւանութեանց առաջնորդներն ու յունահայոց ծխատէր հոգեւոր հովիւներ։
Ներկայ էին նաեւ յունահայ գաղութի
միութիւններու
ներկայացուցիչները,
առաջիկայ ընտրապայքարներուն մասնակից թեկնածուներ եւ մեծ թւով
հայրենակիցներ:
Հանդիսութիւնը սկսաւ հայկական
եւ յունական ազգային ոգերգներով՝
«Համազգային»-ի «Յակոբ Փափազեան»
երգչախումբի կատարողութեամբ եւ
ներկաներու յոտնկայս ունկնդրութեամբ։
Օրւան նախագահ եւ հանդիսավար
ընկ. Ալիս Ֆարաճեան, յունարէնով
ներկայացուց հանդիսութեան պաշտօնական բացման խօսքը (որը կը հրատարակենք առանձին)։
Օրւայ նախագահուհին ընդհանուր
կերպով շեշտը դրաւ Հայ Դատի պահանջատիրութեան շարժումի հանգրւաններուն, ապա անդրադարձաւ Ցեղասպանութեան հետեւանքներուն, հայ
ժողովուրդի վերապրումի կամքին ու

շարունակւող պայքարներուն:
Հելլէն կառավարութեան անունով
հանդիսութեան իր ողջոյնի խօսքը
ուղղեց արտաքին գործոց փոխնախարար Թերենս Նիկոլաոս Քուիք, որ
անդրադարձաւ իր պաշտօնական այցելութիւններուն Հայաստան եւ երկու
երկիրներու միջեւ տարածուն ու բազմաբնոյթ համագործակցութեան։
Հելլէն խորհրդարանի նախագահ
Նիքօ Վուցիսի կողմէ խօսք առաւ Էլենի
Սթամաթաքի, որ կը նախագահէ հայյունական միջխորհրդարանական բարեկամութեան խումբին։ Ան ըսաւ, որ
Հայոց Ցեղասպանութիւնը կը մնայ
20-րդ դարու ամենադաժան ոճրագործութիւնը մեր հաւաքական յիշողութեան
մէջ եւ հելլէն խորհրդարանի ու
խորհրդարանական բոլոր ուժերու
զօրակցական կամքը արտայայտեց:
Յաջորդաբար խօսք առաւ Ատտիկէի
մարզպետի՝ Ռենա Տուրուի ներկայացուցիչ Խրիսթոս Քափաթայիս։ Ան շեշտեց երկու ժողովուրդներու եղբայրական կապերը եւ նոյն պատմական
ուղին անցած ըլլալու աւանդը:
Յաջորդաբար, նախագահը բեմ
հրաւիրեց Յունաստանի մօտ ՀՀ
դեսպան Ֆադէյ Չարչօղլեան, որ նշեց
Հայաստանի կառավարութեան նախաձեռնութիւնները ցեղասպանութիւններու
կանխարգիլման նպատակով: Նաեւ
շեշտեց Յունաստանի խորհրդարանի
կարեւոր
նախաձեռնութիւնը,
երբ
1996-ին ճանչցաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ պետական օրէնքով սահմանեց ոգեկոչական ձեռնարկներու կատարումը, ամբողջ երկրի տարածքին:
ՀՅԴ Երիտասարդական միութեան
ողջոյնի խօսքը արտասանեց Արման
Գրիգորեան, որ իր խօսքին մէջ պարզեց
պատմական տւեալները ու ծանրացաւ
Թուրքիոյ այսօրւան ներքին եւ արտաքին քաղաքականութեան վրայ։ Ան
շեշտեց հայ երիտասարդութեան գիտակից ու պատասխանատու կեցւածքը,
որ իր ուսերուն վերցուցած է ազգային
իր ժառանգը եւ պահանջատէր ոգիով
կը շարունակէ հետապնդել հայութեան
արդար դատերը։
Այնուհետեւ
բեմ
հրաւիրւեցաւ
ծանօթ դերասանուհի Խրիսթինա Ալեքսանեան, որ խոր ապրումով ասմունքեց
Շառլ Ազնաւուրի «Ils Sont Tombes»
երգի յունարէն թարգմանութիւնը, մինչ
մեծ պաստառի վրայ կը ցուցադրւէր
Ծիծեռնակաբերդի Անմար Բոցը եւ կը
հնչէր Շառլ Ազնաւուրի ձայնը։
Յաջորդաբար բեմ հրաւիրւեցաւ
օրւայ բանախօս, յունական մամլոյ
հեղինակաւոր
ներկայացուցիչներէն
«Ռէալ Նիուզ» թերթի հրատարակիչ,
ծանօթ լրագրող Նիկոս Խածինիքոլաու։
Ան յայտնեց, թէ ինք Փոքր Ասիական
ծագում ունի ու իր նախահօր ընտանիքը գաղթական հասաւ Յունաստան,
այդպէս լաւապէս կը գիտակցի հայութեան ոդիսականին։ Նիկոս Խածինիքոլաու խօսեցաւ Թուրքիոյ ժխտողական քաղաքականութեան մասին եւ
անոր բանեցուցած ճնշումներուն՝ այն
երկիրներուն վրայ, որոնք Ցեղասպանութիւնը ճանչնալու ճանապարհին
վրայ են՝ սպառնալիքներով եւ վախի
մթնոլորտի տարածումով: Ան մանրամասն անդրադարձաւ Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք հայ վրիժառու բազուկներու հասցուցած հարւածներուն եւ
հայ ազգի դիմադրական ոգիին, որ
կանգուն պահեց հայ ժողովուրդը
ահաւոր իր ճակատագրին առջեւ։ Շատ
հետաքրքրական եւ բովանդակալից իր
ներկայացման մէջ, ծանօթ լրագրողը
պախարակեց Թուրքիոյ վարած քաղաքականութիւնը եւ շեշտը դրաւ
Ցեղասպանութեան պատմական փաստը
ճանչնալու եւ անոր հետեւանքները
վերացնելու համայն աշխարհի պարտաւորութեան վրայ:
Յայտագրի գեղարւեստական բաժնով ամբողջացաւ ձեռնարկը։ «Համազգային»-ի «Յակոբ Փափազեան» երգչախումբը, խմբավար Մկրտիչ Գրիգորեանի ղեկավարութեամբ ու Վարդենի
Սպարթալեանի դաշնամուրի ընկերակցութեամբ, յաջողութեամբ մեկնաբանեց
եւ սրահը ջերմացուց «Գթա Տէ՛ր» եւ
«Իմ Երեւան» խմբերգներով։ Աւարտին «Համազգային»-ի «Նայիրի» պարախումբը, Էդգար Էկեանի պարուսուցչութեամբ, ներկայացուց «Պիտի գայ այդ
օրը» պարը։
(Շար. 7-րդ էջում)

Աւագ հինգշաբթիի հոգեթով
արարողութիւնները՝
Ատրպատականի հայոց թեմում

Ատրպատական, ազգային առաջնորդարան, Թաւրիզ - Եկեղեցական սրտառուչ արարողութիւններով եւ մեղանոյշ
շարականներով հարուստ Աւագ շաբաթում, իւրայատուկ իմաստ եւ նշանակութիւն ունի Աւագ հինգշաբթին
համայն քրիստոնեայ աշխարհի համար: Սոյն օրւայ ընթացքում, աղօթքների միջոցով եւ շարականների երաժըշտական յուզականութեամբ պատմւում
են Քրիստոսի տնօրինական կեանքի
վերջին դէպքերը:
Աւագ հինգշաբթի, ապրիլի 18-ի
առաւօտեան, Թաւրիզում եւ Ուրմիայում
ս. պատարագ մատուցւեց ի յիշատակ Ս.
Հաղորդութեան խորհրդի հաստատման
վերնատան մէջ, Յիսուսի կողմից: Թաւրիզում ս. պատարագը մատուցեց հոգեւոր հովիւ՝ Տ. Մարտիրոս քհնյ. Ղուկասեանը, իսկ Ուրմիայում՝ հոգեւոր
հովիւ՝ Տ. Ներսէս քհնյ. Պասիլեանը:
Լիլաւա հայաշատ թաղամասի Ս.
Սարգիս եկեղեցում մատուցւած ս. պատարագի ընթացքում, ըստ հայ եկեղեցու
աւանդութեան, քարոզի փոխարէն
ընթերցւեց Սուրբ Բարսեղ Հայրապետի

երգչախմբի կողմից, ղեկավարութեամբ
երաժիշտ Վարդան Վահրամեանի, իսկ
կրտսերաց դպրաց դասի անդամները
կատարեցին բուրվառակրութեան, մոմակրութեան եւ դպրութեան բոլոր
պաշտօնները:
Ուրմիայում երգեցողութիւնը կատարւեց «Նարեկացի»
երգչախմբի
կողմից, ղեկավարութեամբ Օֆելիա Սայեադեանի եւ մասնակցութեամբ դպրաց
դասի անդամների: Ուրախալի էր
երեւոյթը, երբ պարմանուհիներ մաս
առ մաս կատարեցին Աւետարանների
ընթերցումը, նոր սերնդի մասնակցութեան գեղեցիկ օրինակ հանդիսանալով:
Իւրաքանչիւր Աւետարանի ընթերցման աւարտին զոյգ մոմեր մարւեցին,
խորհրդանշելով աշակերտների հետըզհետէ հեռանալը Յիսուսի մօտից: Հաւատացեալ ժողովուրդը իւրաքանչիւր
Աւետարանի ընթերցման պահին դաստակի յատուկ թելի վրայ մէկ հանգոյց
կապեց հին աւանդութեան հետեւելով,
որպէսզի մինչեւ Համբարձում իր ձեռքի
վրայ իբրեւ զօրութիւն պահպանի Աւետարանների պատգամները:

յորդորական աղօթքը, ուղղւած բոլոր
ժամանակների քրիստոնեաներին՝ քահանաներին եւ ժողովրդին, մաքուր
խղճմտանքով մօտենալու Սուրբ Հաղորդութեան խորախորհուրդ խորհրդին:
Յորդորականը ընթերցեց Ատրպատականի հայոց թեմի առաջնորդ՝ Տ. Գրիգոր
եպս. Չիֆթճեանը:
Կ. յ. ժամը 4-ին, տեղի ունեցաւ
Ոտնալւայի արարողութիւնը, կատարողութեամբ հոգեւորականաց դասի: Սրբազան Հայրը Ոտնալւայի կարգը Թաւրիզում կատարելով, տւեց իր պատգամը:
Նա շեշտեց Քրիստոսի օրինակի մեծութիւնը: «Ցեխոտ, փոշոտ ու կեղտոտ
ոտքերը, աշխարհի եւ աշխարհայինի,
մեղքի ու յանցանքի մէջ խրւած լինելու
մեր տխուր իրավիճակն են ներկայացնում»,- ասաց Սրբազան Հայրը եւ
հոգեպէս զղջալու եւ մեր կատարած
յանցանքների համար Աստծուց թողութիւն խնդրելու առիթ համարեց սոյն
խորհրդալից արարողութիւնը: Ուրմիայում եւս, Տէր Հայրը իր քարոզում
Քրիստոսի անսահման խոնարհութեան
երեւոյթը շեշտեց, պատւիրելով նմանւել
Նրան մեր բարեպաշտական կեանքում:
Այնուհետեւ կատարւեց Ոտնալւայի
արարողութիւնը: Սրբազան Հայրը եպիսկոպոսական իր հանդերձանքը հանելով,
Քրիստոսի օրինակով մէկ ղենջակ
կապեց, ու սկսեց Քրիստոսի տասներկու
աշակերտները խորհրդանշող տասներկու անձերի ոտքերը լւանալ:
Նոյն օրը, երեկոյեան ժամը 8-ից
մինչեւ կէս գիշեր տեղի ունեցաւ Խաւարման կարգը կամ ժողովրդական
բացատրութեամբ
«Լացի
գիշեր»-ը
Թաւրիզում եւ Ուրմիայում: Կարդացւեցին արարողակարգում նշւած խաչելութեան եօթը աւետարանական հատւածները: Ս. Սարգիս եկեղեցում բոլոր
արարողութեանց երգեցողութիւնները
կատարւեցին «Կոմիտաս» դպրաց դաս

Յատկապէս Արեւմտեան Հայաստանի՝ Կիլիկիոյ քաղաքների եւ գաւառների եկեղեցիներից յիշատակ մեզ հասել է
այս աւանդութիւնը, որը մեր եկեղեցու
բարեպաշտական մէկ արտայայտութիւնը լինելուց բացի, մեր երազի
հայրենիքի պահանջատիրութեան հետապնդումն է, միշտ անձնապէս յիշելու
եւ ուրիշներին էլ յիշեցնելու մեր ազգային
դատը, մեր կորուսեալ հայրենիքի վերադարձը իր իսկական տէրերին:
Տարւայ ամենից խորհրդաւոր պահին,
երբ եկեղեցու բոլոր ճրագները մարւեցին
ու խաւար տիրեց, լսւեց Յիսուսի ողբը
«Ո՞ւր ես մայր իմ» ողոգական ձայնով,
երբ նա Գողգոթայի բարձունքին մենակ
էր մնացել իր տառապանքի մէջ,
մարդկութեան փրկութեան ի խնդիր:
Եկեղեցու խորհրդաւոր մթութեան
մէջ, առաջնորդ Սրբազանը տւեց իր
պատգամը, շեշտելով դաւադրութեան,
դաւաճանութեան ու մատնութեան խաթարիչ երեւոյթները մարդկութեան կեանքում: «Մենք երբեմն դժգոհում ենք երբ
մենակ ենք մնում, մեր ընկերներն ու
բարեկամները հեռանում են մեզանից:
Պիտի յիշենք, թէ Յիսուսի մերձաւորները
եւս հեռացան նրանից եւ մենակ մնաց նա
Գողգոթայի բարձունքին: Միւս կողմից,
դարձեալ դժգոհում ենք ու բողոքում,
երբ մեր կեանքում հանդիպենք դաւադըրութեան, երբեմն առանց իմանալու
թէ ո՞վ է դաւադիրն ու մատնիչը: Պիտի
յիշենք, որ Յիսուսի ամենից վստահելի
տասներկու անձերից մէկը մատնեց
նրան աւագ քահանաներին, որպէսզի
դատապարտւի եւ խաչւի, եւ այն էլ՝ վասն
երեսուն արծաթի»,- ասաց նա:
Մինչեւ ուշ գիշեր տեւած արարողութեան աւարտին, «Խաչի քո Քրիստոս»
փառաբանական երգի երգեցողութիւնը
կատարւեց եւ Կենաց Փայտի օրհնութեամբ արձակւեց բարեպաշտ ժողովուրդը ի խաղաղութիւն:

ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆ
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Թուրքիոյ ցեղասպանական
ոճիրին յետ-Եղեռնեան նահատակ
գաղափարապաշտը
Միքայէլ Վարանդեան (1872-1934)

Ապրիլեան ոգեկոչումներու եւ խորհըրդածութեանց ծանր մթնոլորտը
յատկապէս շեշտելու կու գայ ապրիլ
22-ին զուգադիպող մահւան տարելիցը
Միքայէլ Վարանդեանի։
1915-ի Ապրիլ 24-ին Պոլսոյ մէջ
ձերբակալւած, աքսորւած ու արհաւիրքի ճամբուն վրայ տմարդի խոշտանգւած ու նահատակւած հայոց
մեծերու շարքին չգտնւեցաւ Միքայէլ
Վարանդեան։
Բայց հայկական յեղափոխութեան
անկրկնելի գաղափարախօսն ու Դաշնակցութեան տեսաբանը այլապէս,
թուրքական պետութեան գործադրած
հայասպանական մեծ ոճիրին ոգեղէն
աւերիչ հետեւանքներուն իմաստով,
անպայման կը դասւի հայու հաւատքին
խաչելութիւնը մարմնաւորած յետԵղեռնեան «նահատակներ»-ու շարքին…
Թուրքիոյ պետականօրէն ծրագրած,
կազմակերպած եւ գործադրած հայասպանական ոճիրը միայն միլիոնուկէս անմեղ հայերու մարմինը
չսպանեց… նաեւ՝ խորապէս հարւածեց հայու հոգին ու միտքը։
Իսկ սրբակերպ Կոմիտաս Վարդապետը, որ աշխարհով մէկ հռչակւեցաւ իբրեւ գերագոյն խորհրդանիշը
մեր ազգի ոգեղէն նահատակութեան,
ըստ ամենայնի միակ պարագան չեղաւ
Մեծ Եղեռնի ահաւոր հարւածին եւ
անոր շարունակւող հետեւանքներուն
հոգեպէս զոհ գացած հայ ժողովուրդի
զաւակներուն։
Այդ իմաստով Միքայէլ Վարանդեան խորհրդանշեց նահատակութիւնը հայու գաղափարապաշտութեան. թէեւ թուրքական մահացու
հարւածը չհասաւ անոր մարմնին, բայց
անդառնալիօրէն խոցեց ու զգետնեց
գաղափարապաշտ
հայու
այն
բարձրաթռիչ ոգին, որուն կատարելատիպ մարմնաւորումն էր Վարանդեան, անվիճելիօրէ՛ն։
Իրաւամբ, հայ ժողովուրդի ազգային-ազատագրական շարժումը շատ
բան պիտի կորսնցնէր գաղափարական իր կրակէն եւ ոգեւորիչ շունչէն,
եթէ իր ոգորումին մէջ ու պայքարի
առաջապահ դիրքերու վրայ չունենար Միքայէլ Վարանդեանի անձննւիրումով գաղափարախօս ու տեսաբան
դրօշակիրը՝ գաղափարի անկե՛ղծ զինւորը։
Գաղափարի հուրով համակւած էր
Վարանդեանի ողջ էութիւնը եւ անոր
գրիչէն լոյս աշխարհ եկած էջերը,
ինչ որ ալ ըլլար անոնց բնոյթը, հրապարակագրութիւն թէ պատմագրութիւն, փիլիսոփայութիւն թէ ընկերաբանութիւն, յուշագրութիւն թէ քաղաքական տեսութիւն, ամէն բանէ առաջ եւ
վեր գաղափարական հրաբուխի ժայթք
էին։
Իրենց ջերմութեամբ ու սիրտ եւ
միտք վառող կրակով՝ Վարանդեանի
գրութիւնները կը կլանէին, կոգեւորէին
ու պայքարի կը մղէին ընթերցողը։
Միքայէլ Յովհաննիսեան էր աւազանի անունով։ Ծնած էր 1872-ին

Արցախի Վարանդայ գաւառի Քեաթուկ
գիւղը։ Ծննդավայրի ներշնչումով ալ,
հետագային, որդեգրեց Վարանդեան
գրչանունը, որ փաստօրէն նաեւ իսկական ազգանուն դարձաւ։
Բարեկեցիկ ընտանիքի զաւակ՝
Վարանդեան իր տարրական ու միջնակարգ ուսումը ստացաւ Շուշիի
ռէալական վարժարանին մէջ։ Այդ
ժամանակներուն Շուշի կը հանդիսանար գաղափարական կազմաւորման
հիմնական հնոց մը՝ հայ ժողովուրդի
ազգային-ազատագրական պայքարով
տոգորւած, ինչպէս նաեւ ռուսական
թէ եւրոպական յեղափոխական շարժումներու առաջդիմական գաղափարներով խանդավառ նորահաս սերունդին համար։
Վարանդեան աշակերտական տարիներէն փարեցաւ Երկրի հայութեան
ազգային ազատագրումի դատին եւ,
գաղափարապաշտ իր էութեամբ,
կոչումի ու առաքելութեան վերածեց
հայկական յեղափոխութեան գաղափարախօսական հիմնաւորումը, հունաւորումը եւ ժողովրդականացումը։
Այդ ներշնչումով եւ ուղիով՝ 1880-ականներու վերջերուն գրւած իր առաջին յօդւածները ան լոյս ընծայեց
ժամանակի հայկական ազատախոհ
մամուլի էջերուն. Թիֆլիս լոյս տեսնող
Արասխանեանի «Մուրճ»-ը եւ Գրիգոր
Արծրունիի «Մշակ»-ը հանդիսացան
օրրանը EGO ստորագրութեամբ հայ
ընթերցողին ուշադրութիւնը գրաւած
երիտասարդ մտաւորականին։
Շուշիի Ռէալական վարժարանը
աւարտելէ ետք, Թիֆլիս ապրող իր
մօրեղբօր՝ յայտնի մեծահարուստ Արամեանցի նիւթական հովանաւորութեամբ, Վարանդեան 1890-ին մեկնեցաւ
Շւէյցարիա, Ժնեւի համալսարանին
մէջ բարձրագոյն ուսման հետեւելու
համար։ Շուտով դարձաւ Ժնեւի հայ
ուսանողական շարժումներու աշխոյժ
մասնակիցն ու մղիչ ուժը։ Չբաւարարւեցաւ Ժնեւի համալսարանի հասարակական գիտութեանց անւանի դասախօսներու դասընթացներուն հետեւելով։
Նաեւ Գերմանիոյ համալսարաններուն
ազատ ունկնդիր դարձաւ, մօտէն
հետեւեցաւ գերմանացի մեծանուն փիլիսոփաներու եւ հասարակաբաններու
դասախօսութեանց ու դասաւանդութեանց։
Եւրոպայի մէջ ընկերվարական
մտքի ու ազգային-ազատագրական թէ
հասարակական-քաղաքական շարժումներու զարթօնքի տարիներն էին։
Վարանդեան ոչ միայն ուսանողը եղաւ
շւէյցարացի թէ գերմանացի, բելգիացի
թէ ֆրանսացի, ռուս թէ անգլիացի
ընկերվարական, ազգայնական թէ
անիշխանական դէմքերու դասախօսական ելոյթներուն կամ այցելու
դասաւանդութեանց, այլեւ՝ սերտ կապեր հաստատեց անոնց հետ։ Ընկերվարական Բ Միջազգայնականի կազմութեան եւ արագ ժողովրդականացման տարիներն էին, իսկ Վարանդեան
արդէն գտած էր հայ ընկերվարականի

իր ուղին։
Միքայէլ Վարանդեանի կեանքին
շրջադարձային պահը եղաւ 1892-ին
Դաշնակցութեան հիմնադիր Ռոստոմի
Ժնեւ ժամանումը՝ ՀՅԴ պաշտօնաթերթ
«Դրօշակ»-ի խմբագրական գործը
կազմակերպելու
առաքելութեամբ։
Ռոստոմ Վարանդեանի մէջ գտաւ
գաղափարապաշտ ու տեսականօրէն
լաւագոյնս պատրաստւած այն ուժը,
որ ի վիճակի էր ի կատար ածելու
նորաստեղծ Դաշնակցութեան ազգային-յեղափոխական
առաջադրանքներուն գաղափարաբանական հիմնաւորումին եւ քարոզչութեան զգայուն
գործը։ Իսկ Վարանդեան Ռոստոմի
մէջ գտաւ յեղափոխական կենդանի
պայքարի ու կազմակերպական գործի
մեծ վարպետ մը, որ իր աշխարհայեացքով եւ հասարակական արդարութեան պաշտամունքով այնքան
հոգեհարազատ էր իր համոզումներուն եւ արժէքային համակարգին։
Համալսարանական ուսման զուգահեռ՝ Վարանդեան տենդագին փարեցաւ «Դրօշակ»-ի խմբագրական գործին, իբրեւ Ռոստոմի աջ բազուկը։
Ոչ միայն «Դրօշակ»-ի իւրաքանչիւր
համարին յօդւած հասցուց, այլեւ՝
յաճախ միեւնոյն համարին մէջ տարբեր բաժիններով աշխատակցութիւն
բերաւ։ Գրեց խմբագրական եւ առաջնորդող յօդւած։ Բանավէճի մէջ մտաւ
հայկական յեղափոխութիւնը մրոտելու
ելած աջի թէ ձախի գաղափարախօսներուն հետ։ Բանաստեղծի յուզական շունչով եւ փիլիսոփայի խոհուն վերլուծութեամբ՝ ներկայացուց հայ
ազատագրական շարժման զոհասեղանին ինկած հերոսները։ Մամուլի
տեսութիւններով մնայուն լուսարձակի
տակ պահեց եւրոպական ազատախոհ
մամուլի հայանպաստ հրապարակումները։ Բայց նաեւ միշտ ժամանակը
գտաւ կամ առիթը ստեղծեց, որպէսզի
պատրաստէ եւ յօդւածաշարքի տեսքով
լոյս ընծայէ գիտական աշխատասիրութիւններ՝ պատմական, գաղափարաբանական, քաղաքական ու հասարակագիտական հարցերու եւ նորայայտ զարգացումներու վերաբերեալ,
ի սպաս հայ ժողովուրդի ազգայինգաղափարական գիտակցութեան մշակումին եւ հարստացման։
Միաժամանակ՝ Միքայէլ Վարանդեան արժանաւորապէս դարձաւ պատգամատարը հայոց յեղափոխական
զարթօնքին,
ազգային-ազատագրական պայքարին, Հայկական Հարցի
քաղաքական քարոզչութեան եւ հայ
ազգային գաղափարախօսութեան ընկերվարական հիմնաւորումին ու
հարստացումին։
Իբրեւ այդպիսին՝ Վարանդեան կանոնաւորաբար մաս կազմեց ՀՅԴ
Արեւմտեան Բիւրոյին՝ ստանձնելով
նախ արտասահմանեան քարոզչութեան, ապա՝ Ընկերվար Միջազգայնականի մօտ ՀՅԴ ներկայացուցիչի պատասխանատւութիւնը։ Այդ զոյգ հանգամանքներով՝ Վարանդեան մեծ ներդըրում ունեցաւ ֆրանսերէն «ՊրօԱրմենիա» թերթի հրատարակութիւնը
եւ Ընկերվարական Երկրորդ Միջազգայնականին Դաշնակցութեան լիիրաւ
անդամակցութիւնը իրականացնելու
մարզերուն մէջ։
Առաջին Աշխարհամարտին բռնկումը,
որ ազգային ճակատի վրայ հայոց դէմ
ցեղասպանութեան ահաւոր ոճիրին
գործադրութեան «յարմար» պահը ընձեռեց թուրք պետական ղեկավարութեան, իսկ եւրոպական ճակատի
վրայ ծայրայեղօրէն խորացուց ընկերվարական կուսակցութիւններու միջեւ
ազգային պառակտումը, ծանրագոյն
անդրադարձ ունեցաւ եւ բառին
բուն իմաստով ընկճեց գաղափարա-

Նոր ոտնձգութիւն…
Եւ ահաւասիկ Ազգային Օրհներգը
աղաւաղելու ձգտող Ալէն Սիմոնեանի
արկածախնդրութիւններուն կրնկակոխ
հետեւող մէկ այլ «նորարար», այս
անգամ Բարգաւաճ Հայաստան կուսակցութեան շարքերէն... Պատգամաւոր
Վարդան Ղուկասեան հրապարակ
կիջնէ քրիստոնէական խաչը մեր ազգային դրօշին՝ Եռագոյնին վրայ զետեղելու առաջադրութեամբ։
Ե՞րբ պիտի հասկնան այս մարդիկ,
որ մեր անկախ պետականութեան խորհըրդանիշերը իրենց բարոյական իրաւասութեան
սահմաններէն
դուրս
կիյնան։ Անոնք վաղուց նւիրագործւած
են, որպէս մեր ազգային ինքնութիւնն
ու ինքնիշխանութիւնը մարմնաւորող
անսակարկելի արժէքներ, ինչպէս մեր
այբուբենն է, ինչպէս մեր երկրի
անունն է, ինչպէս մեր քրիստոնէական
հաւատքի «Հայր Մեր»-ն է։ Դուք գործ
չունիք այդ ոլորտին մէջ։ Դուք մեր
պետականութեան
ժամանակաւորներն էք։ Իսկ մեր ազգային խորհրդանիշերը վեր են ձեր ժամանակի հասկացողութիւններէն։ Դուք թիւրիմացութիւնն էք։ Անոնք՝ մեր ճշմարտութեան
մարմնաւորո՛ւմը։
Քրիստոնէական խաչը սրբութիւն է,
բայց անոր տեղը Հայաստանեայց Սուրբ
Եկեղեցին է։ Իսկ Հայոց Եռագոյնը՝ մեր
ամբողջական հայրենիքի խորհրդանի՛շը։ Ան կը պատկանի հայութեան
պաշտութեան դրօշակիր Վարանդեանը ներաշխարհը։ Թէեւ 1915-ին
անցաւ Կովկաս ու որոշ ժամանակ
վարեց Թիֆլիսի «Հորիզոն»-ին խմբագըրութիւնը, բայց երկար չկրցաւ մնալ
եւ վերադարձաւ Եւրոպա, ուր մինչեւ Հայաստանի անկախացումը գործակցեցաւ Պօղոս Նուպարի Ազգային
պատւիրակութեան հետ, իսկ Հայաստանի Հանրապետութեան ստեղծումէն
ետք՝ նշանակւեցաւ Հայաստանի դեսպան Հռոմի մէջ։ Նոյնիսկ իր մասնակցութիւնը բերաւ «Նեմեսիս»-ի իրականացման աշխատանքներուն, յատկապէս Հռոմի մէջ Սայիդ Հալիմ փաշայի ահաբեկումին։
Բայց ծանրօրէն խոցւած էր գաղափարապաշտ Վարանդեանի հոգին,
որ բնաւ չկրցաւ հաշտւիլ նախ թուրք
առաջդիմական շարժման անունով
իշխանութեան հասած Երիտթուրքերու հակահայ, իմա՛ հայասպանական թուրքամոլութեան, ապա՝ Եւրոպայի ազատախոհ ու ընկերվարական իր գաղափարակիցներու եւ
մտերիմներու դրսեւորած ինքնակենտրոն, այլամերժ ու պատեհապաշտ
վարքագծին հետ։ Չկրցաւ տանիլ յատկապէս Հայոց Մեծ Եղեռնին նկատմամբ
Եւրոպայի անտարբերութիւնը, ինչպէս
նաեւ յանուն ընկերվարութեան բոլշեւիկ «յեղափոխական»-ներու գործած
ոճիրները, որոնց ծայրայեղ դրսեւորումը
եղաւ, Լենին-Քեմալ մեղսակցութեամբ,
Հայաստանի անկախութեան եւ հայոց
ազգային պետականութեան խորտակումը։
Այդ պատճառով ալ, իր կեանքին
վերջին քսանամեակը Վարանդեան
անցուց ինքնամփոփ, հոգեպէս ինկած
եւ ծայրաստիճան յուսահատ վիճակի
մէջ։ Անշուշտ շարունակեց գրել, բայց
քաղաքական եւ կազմակերպական
երբեմնի աշխուժութիւնը չունեցաւ
այլեւս։
Եւ 1934-ին, երբ իրեն այնքան հոգեհարազատ ու երկարամեայ գործակիցը՝ Աւետիս Ահարոնեան Վարանդեանի նախաձեռնութեամբ դասախօսական ելոյթի համար հրաւիրւեցաւ
Մարսէյլ, բայց բեմի վրայ կաթւածահար ըլլալով չկրցաւ ամբողջացնել իր
խօսքը, Վարանդեան վերջնականապէս
փուլ եկաւ։
Քանի մը շաբաթ ետք, ապրիլի
22-ին, Վարանդեան սրտի կաթւած
ունեցաւ, որ մահացու եղաւ։
Վարանդեան գաղափարական եւ
քաղաքական ամբողջ հարստութիւն մը
կտակեց մեր սերունդներուն։ Թէեւ

բոլոր ներկայ եւ ապագայ սերունդներուն։
ՀՀ Ազգային ժողովը մեր պետականութեան այսօրւան հրատապ հարցերու լուծման տեղն է։ Կենտրոնացէ՛ք
այդ հարցերուն վրայ եւ հանգիստ
ձգեցէք մեր ազգային խորհրդանիշերը։
Անոնք «բարելաւման» կարիքը չունին։
Անոնք կոփւած են բազում սերունդներու հաւատքով ու հանճարով եւ
ստացած՝ իրենց վերջնական ձեւը։ Ձեր
պարտաւորութիւնն է ապահովել անոնց
մշտական անվտանգութիւնը եւ այդ
գործին համար դուք, որպէս ընտրեալ
օրէնսդիրներ, հաշւետու էք մեր ժողովուրդին առջեւ։
ԿԱՐՕ ԱՐՄԷՆԵԱՆ
Ապրիլ 17, 2019
Վաշինգտոն

հիմնական գործերը լոյս տեսան
առանձին հատորներով, բայց «Դրօշակ»-ի եւ դաշնակցական մամուլի
էջերուն տակաւին ցրւած կը մնան
մեծ թւով աշխատասիրութիւններ եւ
հրապարակագրական էջեր, որոնք
աւելի ամբողջական կընծայեն գաղափարական դիմագիծը այս մեծ հայուն, որ իր մտաւորական ողջ ուժն
ու պատրաստութիւնը ի սպաս դրաւ
հայ ժողովուրդի ամբողջական ազատագրութեան մեծագոյն դատին։
Միքայէլ Վարանդեանի «ՀՅԴ պատմութիւն»-ը, «Հոսանքներ»-ը, «Հայկական շարժման նախապատմութիւն»-ը,
«Վերածնւած հայրենիքը եւ մեր դերը»,
«Բողոքը նորագոյն պատմութեան մէջ»,
«Կրօն եւ գիտութիւն»-ը, «Դաշնակցութիւնը եւ նրա հակառակորդները»,
«Սիմոն Զաւարեան»-ը, «Մուրադ»-ը,
«Համայնավարութիւնը եւ միջազգային յեղափոխութիւնը» եւ բազմաթիւ
միւս գործերը գաղափարական սնունդի
կենսատու աղբիւր կը մնան մեր
սերունդներուն համար։
Միքայէլ Վարանդեանով մեր սերունդները ճանչցան ու պաշտեցին
հայն ու Հայաստանը, Հայ Յեղափոխական շարժումն ու անոր մարտական ուժականութիւնը մարմնաւորող
Հ. Յ. Դաշնակցութիւնը։
Եւ աւելի քան բնական է, որ
Ապրիլեան մեր Նահատակներու ոգեկոչման այս օրերուն, թուրքական պետութեան գործադրած ցեղասպանական ոճիրն անպատիժ թողած մեծապետական աշխարհին մեղսակցութիւնը դատապարտող մեր ելոյթներուն
հետ, հայ քաղաքական միտքը կոգեկոչէ մահւան տարելիցը եւ կը խոնարհի յիշատակին առջեւ Միքայէլ
Վարանդեան անուն մեծ հայուն, որուն
մարմնաւորած հայկական գաղափարապաշտութիւնը հայոց սերունդներուն միշտ պիտի պատգամէ.«Հայաստան կոչւած երկիրը դարձեր
է մեզ համար աւելի քաղցր ու հրապուրիչ։ Որովհետեւ… այդ հողը ծնւել,
պարարտացել է գաղափարով, որ մեր
ըմբոստ նահատակների արիւնն է ու
նրանց աճիւնները։ Սոսկ անկենդան
մի նիւթ չէ այլեւս հայկական հողը, այլ
նա շնչաւորւած է, գաղափարւած։ Նա
այլեւս սոսկ նիւթական քաղաքակըրթութեան մի գործօն չէ, այլ կազմում
է մեր իմացական քաղաքակրթութեան
մի անբաժան մասնիկը, մեր նորագոյն
ազգայնականութեան անկիւնաքարը»։
Ն.
«arfd.am»
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Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերի
յիշատակի օրւայ ձեւաւորումը,
զարգացումները, մերօրեայ վիճակը

Մեծ Եղեռնի զոհերի յիշատակի
օրը նշելու հարցը Հայաստանի
Առաջին Հանրապետութիւնում

Ինչպէ՞ս եւ ե՞րբ առաջարկւեց նշել
Ապրիլ 24-ը Հայաստանում, ե՞րբ այն
հաստատւեց ու ի՞նչ ձեւակերպումներով: 1920 թ. մարտի 25-ին գրող
Վրթանէս Փափազեանը (1866-1920)
դիմում է Ամենայն հայոց կաթողիկոս
Գէորգ Ե Սուրէնեանցին, Հայաստանի
Հանրապետութեան խորհրդարանին
եւ հանրային կրթութեան ու արւեստի մինիստրին՝ ապրիլի 11-ը (նոր
տոմարով՝ ապրիլի 24-ը) յայտարարելու «Համազգային սուգի օր»,
իբրեւ «Յիշատակ հարիւրաւոր հայ
մտաւորական նահատակների, որոնք
ընկան համաշխարհային մեծ պատերազմի օրերին՝ թուրքական վայրագ սրից»: Դիմումի տեքստում նա
յիշեցնում է Վեհափառին ապրիլի
11/24-ի իրադարձութիւնների մասին,
երբ «նախապէս ծրագրւած դիւային
մի մտածութիւնով, թուրք կառավարութիւնը, հայ ազգի բնաջնջմանը իբր
ազդարար, խմբովին ձերբակալեց
հարիւրաւոր հայ մտաւորականների,
տանջեց նրանց բանտից-բանտ եւ
աքսորների ճանապարհներին, յետոյ
գազանօրէն մորթոտել տւաւ եւ անյայտնութեան մատնեց նրանց գերեզմաններն անգամ»: Վ. Փափազեանը
յիշեցնում է, որ «սպանեցին ու մորթոտեցին մօտ 760 մտաւորականների», որոնք նահատակներ էին, որ
«ընկան մեր ազատութեան արիւնալից ուղիների վրայ՝ պատւանդան
դառնալով մեր այժմեան փոքրիկ,
վտիտ անկախութեան համար, որ
պիտի մեծանայ անշուշտ եւ իր լաւ
օրերի մէջ հիացումով պիտի յիշէ
760 լաւագոյն մտաւոր ուժերին»:
Փափազեանն այնուհետեւ առաջարկում է «1- Պատւէր ուղարկել բոլոր
Հայ եկեղեցիներին՝ սգոյ տօն եւ օր
հռչակելու ապրիլի 11-ի օրը, եւ
հետեւապէս հանդիսաւոր հոգեհանգիստներ կատարել ամէն տեղ:
2- Մտցնել մեր Տօնացոյցի մէջ իբր
մշտական սգոյ տօնի օր՝ ապրիլ 11-ի
օրը - «Յիշատակ 760 հայ նահատակ
մտաւորականների, որոնք ընկան
համաշխարհային մեծ պատերազմի
օրերին՝ թուրքական վայրագ սրից»:
Յետգրութեան մէջ Փափազեանը նկատում է. «Ապրիլի 11-ը այս տարի
ընկնում է Զատկական օրը: Ինձ

թւում է, որ յարմար կը լինէր տօնել 12-ին,
որ արդէն «յիշատակ մեռելոց»-ի օրն է»:
Հայաստանի
խորհրդարանին
ուղղւած գրութեան մէջ Փափազեանն
առաջարկում է հնարաւորութիւն
գտնել «յիշեցնելու ամբողջ Հայաստանի ժողովրդին եւ ամէն տեղերի
հայերին, թէ ինչպիսի կսկծալից սգոյ
օրեր են ապրիլի 11-ի, 12-ի եւ 13-ի
օրերը եւ թէ ինչպէս այդ օրերից մէկ
օրը գոնէ, անհրաժեշտ է, որ սգոյ օր
դառնայ ամբողջ հայ ազգի համար
այնպէս, ինչպէս դարերից ի վեր
դարձել է Վարդանանց օրը»: Փափազեանը ներկայացնում է հետեւեալ
երկու առաջարկը. «1- Ապրիլ 12-ի կամ
13-ի օրը հռչակել Համազգային սուգի
օր, կանգ առնել տալ ամէն հաստատութիւն իր գործունէութեան մէջ,
փակել բոլոր խանութները եւ կազմակերպել տալ ամէն տեղ, մանաւանդ
կրթական հաստատութիւնների մէջ՝
սգահանդէսներ, ուր մատաղ սերունդը
լսի եւ իմանայ թէ ինչպիսի զոհերի
գնով է, որ վայելում է այժմեան իր
ազատութիւնը եւ ովքեր են այն
նահատակները, որոնք իրենց վարդագոյն արիւնովը պսակեցին մեր
անկախութիւնը»:
Խորհրդարանին
ուղղւած առաջարկի երկրորդ կէտը
հիմնականում կրկնում էր կաթողիկոսին ուղղւած առաջարկի երկրորդ
կէտը27): Սրան հետեւում է կաթողիկոսական դիւանի՝ 1920 թ. մարտի
26-ի շրջաբերականը, որով հրահանգւում է «առաջիկայ Զատկի
երկուշաբթի մեռելոցին, մարտի 30/
ապրիլի 12-ին՝ հանդիսաւոր հոգեհանգիստ կատարեն ի յիշատակ 1915 թ.
ապրիլի 11-ին Կ. Պոլիս եւ Հայաստանի
բոլոր գաւառներում նահատակւած
թւով մօտ 760 մտաւորականների եւ
հոգեւորականների»: Եղեռնի զոհերի
յիշատակի նշումը կայանում է, այդ
առիթով Ամենայն հայոց կաթողիկոս
Գէորգ Դ Սուրէնեանցը Ս. Էջմիածնում
կատարում է հոգեհանգիստ՝ հայ
կաթողիկէ եւ աւետարանական համայնքների ներկայացուցիչների ներկայութեամբ եւ յայտարարում է
ապրիլի 11/24-ը «Համաշխարհային
Առաջին պատերազմի զոհերու յիշատակման ազգային օր»28): Եւ միայն
մէկուկէս տարի անց՝ 1921 թ. հոկտեմբերի 30-ին, ընդառաջելով Կ.
Պոլսի հայոց պատրիարքի՝ 1921 թ.
սեպտեմբերի 24-ով թւագրւած նա-

մակին՝29) Գէորգ Ե կաթողիկոսն
արձակում է հայրապետական կոնդակ (թիւ 416)՝ յաւերժացնելու համար յիշատակը հայոց Բիւրաւոր
Նահատակների, «սահմանելով առ
այն յատուկ օր, այն է ի 11/24 ամսեանն
ապրիլի»: Այդ օրը կոչւելու էր «Տօն
ազգային -յիշատակ Բիւրաւոր Նահատակաց մերոց համաշխարհային
պատերազմին»: Այդ օրը Հայաստանի
բոլոր եկեղեցիներում պէտք է մատուցւի հանդիսաւոր պատարագ, եւ
կատարւի հոգեհանգիստ: Այս յիշատակի տօնը այդուհետ տեղ էր
գտնելու Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
ամենամեայ
օրացոյցներում
«ի
մշտնջենական
յիշատակ
ապագայի»30):
Եթէ համեմատելու լինենք Օտեանի
եւ Փափազեանի գրութիւնները, ապա
կը նկատենք ինչպէս նմանութիւններ,
նոյնպէս եւ տարբերութիւններ: Միանըշանակ է, որ Վրթանէս Փափազեանի նամակը կրում է Օտեանի
հրապարակման ազդեցութիւնը: Այսպէս՝ երկուսն էլ համեմատութեան
համար յղում են կատարում Վարդանանց նահատակներին ու տօնին:
Սակայն, եթէ Օտեանի համար Վարդանանց տօնը ազգային անկախութեան եւ խղճի ազատութեան ցուցիչ
է, ապա Փափազեանի համար այն լոկ
«սգոյ տօն» է: Օտեանի համար
նահատակներ են մէկուկէս միլիոն
հայ մարդիկ, Փափազեանը շեշտադըրում է անում միայն 760 հայ
մտաւորականներին: Համապատասխանաբար Օտեանն առաջարկում է
«ազգային-կրօնական
մեծ
տօն[ը]
ի յիշատակ մեր նոր ու գերագոյն
մարտիրոսութեան», մինչդեռ Փափազեանի առաջարկութեամբ այն «մշտական սգոյ տօն» է՝ ի յիշատակ հարիւրաւոր
հայ մտաւորականների: Թէ՛ Օտեանը,
թէ՛ Փափազեանը, թերեւս տուրք
տալով ժամանակի մտայնութիւններին, կոտորւած զոհերին եւ մտաւորական նահատակներին դիտում են
որպէս զոհեր «յանուն... ազգային ազատութեան» եւ «պատւանդան... մեր
այժմեան փոքրիկ, վտիտ անկախութեան համար»: Երկուսն էլ գտնում են,
որ յիշատակի օրւայ մասին որոշումը
պէտք է ընդունի Ամենայն հայոց
կաթողիկոսը, երկուսն էլ շեշտում
են դրա համահայկական լինելու
անհրաժեշտութիւնը,
մասնակցութեամբ բոլոր եկեղեցիների, դպրոցների, ընդհանրապէս ազգային հաստատութիւնների: Օտեանը չի սահմանափակւում միայն սգալու առաջարկով, այլ երեւոյթը դիտում է աւելի
լայն հարթութեան՝ յիշողութեան մշակոյթի մէջ՝ նկատելով, որ կորստի յիշողութիւնը պէտք է օգնի վառ պահելու
ոչ միայն տառապանքները, այլեւ
ընդհանրապէս հայոց պատմութեան
տարաբնոյթ էջերը՝ ներառեալ յաղթանակները: Աքսորի տառապանքներն
իր վրայ կրած ու հազարաւոր մարդկանց տանջանքներն ու մահը տեսած
Օտեանը գտնում է, որ կոտորածի
յիշողութեան մէջ հայ ազգը կարող է
գտնել «իր ապագայ կենսականութիւնը
եւ ապրելու զօրութիւնը»: Եթէ Փափազեանը, նոյնպէս եւ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր պաշտօնական
Կոնդակով նահատակներին դիտում
են «համաշխարհային պատերազմի»
համատեքստում, ապա Օտեանը շեշտում է սգատօնի «հայկական մեծ
նահատակութեան յիշատակ» լինելու
անհրաժեշտութիւնը: Այս վերջին նկատառումը մեր կարծիքով էական է
եւ ցուցում է Սփիւռքի հայկական
համայնքներում ապրիլեան սգատօնի
հետագայ տասնամեակների (մինչեւ
1965 թ.) հիմնական ուղղւածութիւնը՝
որպէս զուտ ազգային ողբերգութեան

ընկալում եւ ներկայացում31):

1920 թ. դեկտեմբերի 2-ին Հայաստանի Հանրապետութիւնում, 11-րդ
կարմիր բանակի ակտիւ միջամտութեամբ հաստատւում է խորհրդային
իշխանութիւն: Այն յաջորդում է սեպտեմբերին սկսւած հայ-թուրքական
պատերազմին, որի ժամանակ թուրքական կողմի յաղթանակը մեծապէս
պայմանաւորւած էր Խորհրդային
Ռուսաստանից ոսկու եւ զէնք-զինամթերքի տեսքով ստացւող աջակցութեամբ, ինչպէս նաեւ բոլշեւիկեան
քայքայիչ քարոզչութեամբ: 1921 թ.
մարտի 16-ին Մոսկւայում Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովի եւ Խորհըրդային Ռուսաստանի միջեւ կնքւում է
«Բարեկամութեան եւ եղբայրութեան»
պայմանագիր, որի առաջին եւ երրորդ
յօդւածների համաձայն՝ Թուրքիային
էին անցնում Հայաստանի Հանրապե-

մաձայնում է Մոսկւայի պայմանագըրում ամրագրւած տարածքային
զիջումներին, իսկ Կարսի պայմանագրի 10-րդ յօդւածը նոյնութեամբ
կրկնում է ռուս-թուրքական պայմանագրի ութերորդ յօդւածը:
Մոսկւայի պայմանագրի 8-րդ եւ
Կարսի պայմանագրի 10-րդ յօդւածների դրոյթների գործադրութեանը
լիովին «համապատասխանում» էին
Արեւելեան Հայաստանում ապաստանած արեւմտահայ 300-400 հազ.
գաղթականների, ապա եւ նախկին
արեւմտահայ
հայրենադարձներից
շատ-շատերի գործունէութեան եւ
պահւածքի տարաբնոյթ «դրսեւորումները»: Եւ բնական է, որ դա իր
արտայայտութիւնը ստացաւ խորհըրդային իշխանութեան հաստատմանը յաջորդող բռնութիւններում,
որոնց գագաթնակէտը 1936-38 եւ
1949 թթ. Ստալինեան զանգւածային
բռնութիւններն էին՝ գնդակահարութիւնները, աքսորները, բանտարկութիւնները, քաղաքացիական իրաւունքներից զրկումը եւ այլն: Այս
բռնութիւնների համար որպէս հիմնաւորում յաճախադէպ նշւող մեղա-

տութեան մաս կազմող Կարսի մարզը
եւ Սուրմալուի գաւառը, իսկ Նախիջեւանի մարզը՝ որպէս ինքնավար
տարածք, յանձնւում էր Խորհրդային
Ադրբեջանի խնամակալութեանը, պայմանով, որ Ադրբեջանն այն չզիջի մի
երրորդ պետութեան (այն է՝ Հայաստանին): Ութերորդ յօդւածով պայմանաւորւող կողմերը պարտաւորւում
էին իրենց տարածքներում արգելել
այնպիսի կազմակերպութիւնների եւ
խմբերի առաջացումն ու գոյութիւնը,
որոնք ունեն միւս երկրի կամ նրա
տարածքի մի մասի կառավարութեան
դերն ստանձնելու յաւակնութիւն,
ինչպէս նաեւ պարտաւորւում էին
իրենց տարածքում արգելել այնպիսի
խմբերի գոյութիւնը, որոնց նպատակն
է պայքարը միւս երկրի դէմ: Ռուսաստանն ու Թուրքիան փոխադարձութեան պայմանով ստանձնում էին
նոյնպիսի պարտաւորութիւն նաեւ
Կովկասի խորհրդային հանրապետութիւնների վերաբերեալ:
1921 թ. հոկտեմբերի 13-ին Ռուսաստանի ճնշման ներքոյ (ինչը համապատասխանում էր Մոսկւայի
պայմանագրի 15-րդ յօդւածին) Կարսում նմանատիպ «բարեկամութեան»
պայմանագիր է կնքւում մի կողմից՝
Խորհրդային Հայաստանի, Վրաստանի
ու Ադրբեջանի, միւս կողմից՝ Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովի կառավարութեան միջեւ: Հայաստանը հա-

դըրանքը հակախորհրդային, դաշնակցական, հակայեղափոխական եւ
նացիոնալիստական գործունէութիւնն
էր: Հարցին մի շարք հրապարակումներով հանգամանալից անդրադարձած ազգագրագէտ Հրանուշ Խառատեանի մի դիտարկմամբ, «ինչ
ասէք կարող էր մատուցւել որպէս
«նացիոնալիստական»՝ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին յիշողութիւններից (հակաթուրքական է, ուրեմն
նացիոնալիստական է) մինչեւ «Վարդան Մամիկոնեանին մեծարելը», որով
մարդն ընդգծում է իր «ազգային
հպարտութիւնը», ուրեմն «նացիոնալիստ է»: … Հայաստանում յատկապէս խիստ «նացիոնալիստական» էր
համարւում…
Հայոց
Ցեղասպանութեան եւ Արեւմտեան Հայաստանի
մասին
յիշողութիւնը»32):
Խառատեանը փորձում է մանրամասնել.
«Հայաստանի գրական միջավայրում
«նացիոնալիզմի թեման» քննարկւում
եւ «նացիոնալիզմը» քննադատւում էր
առնւազն 1933-34 թթ.-ից: Քննարկումներում հասկանալի չէր, թէ
ինչու՞մ է արտայայտւել նացիոնալիզմի մէջ մեղադրւած գրողների
նացիոնալիզմը եւ ինչպէ՞ս էր առհասարակ ընկալւում նացիոնալիզմը
հայկական քաղաքական եւ մտաւորական շրջանակներում»33): Յամենայն դէպս, փաստացի արգելւած
(Շար. 7-րդ էջում)

Խորհրդային-թուրքական
պայմանագրերը,
ազգայնականութեան հարցը
եւ յիշատակի օրը նշելու
անհնարինութիւնը ստալինեան
ժամանակաշրջանում
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ԱԼԻՔ ՕՐԱԹԵՐԹ, ԹԻՒ 79 (23276)
Աթենքի մէջ...
(Շար. 4-րդ էջից)

Հանդիսութեան աւարտին, ներկաները՝ պաշտօնական անձնաւորութեանց առաջնորդութեամբ, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի դմբկահարներու, աստիճանաւորներու, սկաուտական եւ գայլիկական
խումբերու, ինչպէս նաեւ Աթենքի քաղաքապետարանի նւագախումբի ընկերակցութեամբ,
սրահէն հաւաքաբար քալեցին դէպի Սինտաղմայի հրապարակի Անծանօթ Զինւորի
յուշադամբանը, ուր տեղի ունեցաւ ծաղկեպըսակներու տեղադրման արարողութիւնը։
Յանուն Յունաստանի հայութեան՝ Հայոց
Ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցին առիթով
եւ ի յիշատակ հայոց սրբացեալ նահատակներուն,
Անծանօթ Զինւորի յուշադամբանին ծաղկեպըսակ տեղադրեց Միհրան Քիւրդօղլեան։
Ծաղկեպսակներ տեղադրեցին նաեւ յունական կառավարութեան, յունական խորհրդարանի, Ատտիկէի մարզպետարանի, Աթենքի
քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները, Յունաստանի մօտ ՀՀ դեսպան Ֆադէյ Չարչօղլեան,
Պոնտոսցիներու եւ Ասորիներու միութեանց
նախագահները: Զինւորական պահակախումբը
հնչեցուց հայկական եւ յունական ազգային
ոգերգները, ապա Հ.Մ.Ը.Մ.-ի դմբակահարները,
սկաուտ-արենուշները եւ գայլիկ-արծւիկները
տողանցեցին Անծանօթ Զինւորի յուշադամբանին առջեւէն։
Ընդհանուր առումով՝ Յունաստանի պետական, կառավարական եւ քաղաքական շրջանակները, ինչպէս նաեւ օտար դիւանագիտական
կառոյցները իրենց ներկայացուցիչներով ներկայ
եղան Հայոց Ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցի ոգեկոչման պաշտօնական կետրոնական
ձեռնարկին, եւ իրենց ելոյթներով ու խօսքերով
աւելիով շեշտադրեցին Հայ Դատի յանձնախումբին փոխանցած օրւան պատգամը, թէ
հայութիւնը պահանջատէր է ու գիտակից՝ իր
ազգային արդար դատի հետապնդման մէջ։
«azator.gr»

Հայոց Ցեղասպանութեան...
(Շար. 6-րդ էջից)

թեմաներն էին Հայոց Ցեղասպանութեան եւ Արեւմըտեան Հայաստանի մասին ցանկացած յիշատակում կամ քննարկում, լինէր դա կորուսեալ
հայրենիքի կարօտը34) կամ այնտեղ վերադառնալու
թաքուն յոյսերը, անցեալի մասին գովեստով արտայայտւելը, թուրքերի կողմից հայերին ջարդելու կամ
թուրքերի դէմ կռւելու, ընդհանրապէս ինքնապաշտպանութեան մասին յիշողութիւնները եւ դրա շուրջ
հիւսւած երգերը եւ այլն35): 1936-37 թթ. ձերբակալւած
բոլոր հայ գրողները մեղադրւում էին «նացիոնալիստ»
լինելու մէջ: Ուշագրաւ է, որ նրանց բացարձակ
մեծամասնութիւնը Արեւմտեան Հայաստանից էին
եւ ցեղասպանութիւնը վերապրած փախստականներ
էին կամ Արեւելեան Հայաստանի այն հատւածներից
էին, որոնք բոլշեւիկները 1921 թ. յանձնեցին Թուրքիային36):
Ահա այս համապատկերն էր առկայ 1920-53 թթ.
Խորհրդային Հայաստանում, ինչն իր ծանրակշիռ
ազդեցութիւնն էր թողնում ցեղասպանութեան
յիշողութեան ընդհանուր վիճակի եւ մասնաւոր
դրսեւորումների վրայ:
-----------------------------------------------------27- Վրթ. Փափազեանի գրութիւններն ի մի են
բերւած հետեւեալ ժողովածուում. Վաւերագրեր հայ
եկեղեցու պատմութեան, գիրք Ե, Մայր Աթոռ Ս.
Էջմիածինը Առաջին Հանրապետութեան տարիներին
(1918-1920 թթ.), կազմեց՝ Սանդրօ Բեհբուդեան,
Երեւան, 1999, փաստաթղթեր 270, 271, 274 (էջ 360-363,
365): Տե՛ս նաեւ Բեհբուդեան Սանդրօ, Ինչպէ՞ս եւ ե՞րբ
հաստատւեց Ապրիլի 24-ը Մեծ Եղեռնի նահատակաց
յիշատակի օր, «Էջմիածին» հանդէս, 2003, թիւ Գ-Դ, էջ
165-167:
28- Տե՛ս Աշըգեան Շողիկ, Մեծ Եղեռնի առաջին
ոգեկոչումները 1919-1920, «Գանձասար. Պաշտօնաթերթ Բերիոյ թեմի ազգային առաջնորդարանի»
(Հալէպ), 2003, ապրիլ (Դ), էջ 7: Տե՛ս նաեւ Փափազեան
Վրթանէս, Թէոդիկ, Ամենուն տարեցոյցը, ԺԵ տարի,
Կ. Պոլիս, 1921, էջ 178: Այստեղ Թէոդիկը նշում է,
որ հոգեհանգիստը կազմակերպել է Վրթանէս
Փափազեանը: Մի քանի օր անց գրողը կնքում է իր
մահկանացուն:
29- Կ. Պոլսի մամուլում դրանից առաջ հնչել
էր քննադատութիւն, որ «Քանի մը անգամներ
կատարւած սգահանդէսներն ալ տպաւորիչ բան մը
չէին կրնար ըլլալ եւ չեղան ալ: Մենք իբր կրօնական
ազգ, անպատճառ պարտինք Եկեղեցիի սրբազան
հովանիին ներքեւ համախմբեր մեր սրբութիւնները:
Կառաջարկեմ հետեւաբար որ մեր Եկեղեցին
ընդունի միլիոն մը զոհւած Հայութեան արեան տօնը՝
իբր եկեղեցական ամենամեծ տօն մը եւ պահքով մըն
ալ բարձրացնելով անոր կարեւորութիւնը, տարագըրութեան սկիզբն եղող Ապրիլ ամսուն մէջ անպատճառ տօնախմբէ անոնց յիշատակը: Հայուն
չարչարանքի եւ ազատագրութեան զոհերուն տօնը
կատարելով, Հայ Եկեղեցին պիտի շարունակէ իր

նւիրական պաշտօնը, որ է ներկայ եւ ապագայ
սերունդներու հոգւոյն մէջ վառ պահել Աստուծոյ
եւ Հայրենիքի հաւատքը»: Էլմայեան M., Ինչո՞ւ մեր
միլիոն մը նահատակներուն յիշատակը մեր եկեղեցին
դեռ չի տօներ, «Ժողովուրդի ձայն» [«Ժամանակ»] (Կ.
Պոլիս), 1921, 25 փետրւար/10 մարտի, թիւ 4030:
30- Տե՛ս Բեհբուդեան Սանդրօ, նշւ. աշխ.:
31- Սա նախնական դիտարկում է եւ, թերեւս,
կարիք ունի աւելի հիմնաւորման՝ աւելի շատ
սկզբնաղբիւրների վերլուծութեան ճանապարհով:
32- Տե՛ս Խառատեան Հրանուշ, ««Նացիոնալիզմի»
դիսկուրսը եւ ցեղասպանութեան յիշողութեան թիրախաւորումը քաղաքական բռնութիւններում». - Հրանուշ Խառատեան, Գայիանէ Շագոյեան, Յարութիւն
Մարութեան, Լեւոն Աբրահամեան, Ստալինեան
բռնաճնշումները Հայաստանում. պատմութիւն, յիշողութիւն, առօրեայ, Երեւան, «Գիտութիւն» հրատ.,
2015 (Յիշողութեան ազգագրութիւն, 5), էջ 45:
33- Նոյն տեղում, էջ 58:
34- Հայաստանում բնակւող արեւմտահայ գաղթականներից մշեցիները եւ սասունցիները գտել էին
իրենց պապենական բնակավայրը յաւերժացնելու
իւրայատուկ եղանակ: Դա հետեւեալն էր. մահացողների տապանաքարերին նշւում էր հանգուցեալի
ծննդավայրի, այն է՝ արեւմտահայկական բնակավայրի անւանումը, որտեղից որ նա գաղթել էր
Արեւելեան Հայաստան: Եւ Թալինի շրջանի (ներկայումս՝ Արագածոտնի մարզի) Ցամաքասար,
Սուսեր, Կաթնաղբիւր գիւղերի գերեզմանոցը
դառնում է Արեւմտեան Հայաստանի մի իւրայատուկ
մանրակերտ՝ Մուշի ու Սասունի տարբեր գաւառների
ու գիւղերի անւանումներով՝ Մանազկերտ, Մշոյ
Ցրոնք, Առինջ, Աներ, Սինամերկ, Փեթակ, Վարդով
գաւառակի Գունդեմիր, Խնուսի, Արոս, Դատւանի/
Մոտկանի Արփի, Սասունի/ Մուշի Գեարմաւ եւ այլն:
Այդ «անմեղ», բայց իւրայատուկ մարտահրաւէրի,
բողոքի երանգներ կրող աւանդոյթը բարեյաջող
շարունակւեց նաեւ Ստալինի մահւանից յետոյ: Միւս
տարածւած ձեւը արեւմտահայկական տեղանունը
կամ դրա մաս պարունակող անունը որպէս նորածին
երեխայի անուն դնելն էր, ինչպէս օրինակ՝ Սասուն,
Մուշեղ, Տարօն, Վասպուր եւ այլն, նաեւ ազգայինազատագրական պայքարի հերոսների անուններ
դնելը, որոնց շարքում ամենատարածւածը Անդրանիկ
անունն էր, ի պատիւ հայ ազգային-ազատագրական
կռիւների հերոս գեներալ Անդրանիկ Օզանեանի:
35- Մանրամասն տե՛ս Խառատեան Հրանուշ, նշւ.
աշխ., էջ 61, 91, 120, 123, 125, 136, 138 եւ այլն: Հեղինակի
համոզմամբ՝ «Բոլշեւիկեան ընկալմամբ հայկական
նացիոնալիզմը կարելի է ձեւակերպել նաեւ որպէս
«թուրքական վտանգի գիտակցութիւն»»: Նոյն տեղում,
էջ 134: Հեղինակն ընդհանրապէս գտնում է, որ
ԽՍՀՄ ստալինեան բռնաճնշումների հայկական եւ
հայաստանեան առանձնայատկութիւնը մեծ չափով
պայմանաւորւած է Մոսկւայի պայմանագրի 8-րդ եւ
Կարսի պայմանագրի 10-րդ յօդւածների դրոյթներով:
Նոյն տեղում, էջ 99: Այս գաղափարը, սակայն, մենք
չենք կիսում:
36- Նոյն տեղում, էջ 68-69:
(Շարունակելի)

Ժխտելով...

(Շար. 3-րդ էջից)

գործ ունենալն աւելի հեշտ է, քանի որ նրանք
այնքան հզօր չեն, որքան Թուրքիան, եւ հայ ժողովուրդը նրանց արդէն ցոյց է տւել իր ուժը՝
վերականգնելով Արցախի իր պատմական տարածքը Ադրբեջանից։ Եթէ ադրբեջանցիներն իրենց
լաւ չպահեն եւ շարունակեն վիրաւորել հայերին
Հայոց Ցեղասպանութեան իրենց ժխտումներով,
Հայաստանիղեկավարներըկարողենդադարեցնել
բանակցութիւնները Ադրբեջանի հետ եւ Արցախը
միացնել Հայաստանի Հանրապետութեանը…
Թարգմանութիւնը՝ ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆԻ
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Մեր ընթերցողների
ուշադրութեան
Այսօրւայ թերթի մաս է կազմում
Կրթական խորհրդի նախաձեռնութեամբ
տպագրւած՝ «Թ. Հ. Թ. Կրթական խորհրդի կողմից 2018-2019 ուսումնական տարեշրջանում կազմակերպւած Մշակութային փառատօնին մասնակցեցին աւելի
քան 300 աշակերտներ»՝ «Ալիք»-ի գունաւոր յաւելւածը:
«ԱԼԻՔ»

«Մենք...
(Շար. 1-ին էջից)

Իրանում ձերբակալւած որոշ ամերիկացիիրանցիների եւս ազատ արձակեցինք: Համոզւած եմ, որ կրկին կարելի է այդ քայլին
գնալ: ԱՄՆ-ի նախկին կառավարութիւնը
փորձում էր այդ հարցով միջամուխ լինել:
Նոր կառավարութիւնը սկզբում այդ մասին
ցանկութիւն յայտնեց: Մենք սեպտեմբերին
առաջարկութիւն ենք ներկայացրել, թէ պատրաստ ենք եւ հիմա եւս պատրաստ ենք»:
Ի պատասխան այն հարցի, թէ դուք
ցանկանում էք, որ ովքեր ազատ արձակւեն
Ամերիկայի բանտերից, դոկտ. Զարիֆը շեշտել է. «Որոշ իրանցիներ ԱՄՆ-ի բանտերում
են պատժամիջոցները շրջանցելու պատճառով եւ որոշ իրանցիներ աշխարհում այդ հարցով բանտարկւած են»:
Ասուլիսի ընթացքում Իրանի արտգործնախարարը յայտարարել է. «Մենք չենք ցանկանում հակամարտութեան ու առճակատման
գնալ, մենք եօթ հազար տարի փախուստով
չէ որ դիմացել ենք: Մենք կը դիմակայենք,
սակայն առճակատման չենք գնալու: Չի

թւում, որ նախագահ Թրամփը ցանկանում է
առճակատում, սակայն գիտենք կան անձինք,
ովքեր ձգտում են առճակատման: Ըստ իս
նման բան չի պատահելու»: Դոկտ. Զարիֆը
անդրադարձել է այն հանգամանքին, որ Իրանի հետ առճակատում են ցանկանում Նաթանիահուն, Ջան Բոլտոնը, Բէն Զաէդը եւ Բէն
Սալմանը եւ համոզմունք յայտնել, որ խելացի անհատները պիտի կանխեն նրանց առճակատման ցանկութիւնը:
Միւս կողմից՝ Իրանի արտգործնախարարութեան խօսնակ Սէյէդ Աբբաս Մուսաւին
անհիմն եւ սխալ է համարել զանգւածային
որոշ լրատւամիջոցների յայտարարութիւնը, թէ
Իրանը ԱՄՆ-ի հետ բանակցութեան դիմում է
ներկայացրել եւ Սաուդական Արաբիայի հետ
բանակցութիւններ սկսել:
Նա յստակեցրել է. «Իրանի տեսակէտը
հետեւեալն է, որ Սաուդական Արաբիան տարածաշրջանում կարեւոր երկիր է, որը վերջին
տարիներին սխալ եւ ոչ-կառուցողական գործընթացով է ընթացել, որի հետեւանքով
տարածաշրջանում բազմաթիւ տագնապներ եւ
դժւարութիւններ են առաջացել»:

Երբ...
(Շար. 1-ին էջից)

Յատկանշական է, որ սրանից երկու
ամիս առաջ բոլոր չորս խմբերը միասնաբար մասնակցել են «Նայիրի-Սողոմոնեան»
դպրոցի կազմակերպած բարեգործական
համերգին, կարգախօս ունենալով՝ «Յանուն
բարեկեցիկ կրթօջախի»:

Զէյթուն...

Արցախի...

(Շար. 1-ին էջից)

(Շար. 1-ին էջից)

ի Սփիւռս աշխարհի, միաբերան հանդէս եկաւ
մէկ լոզունգի շուրջ «Մեր հողերը» եւ ընդգծեց,
որ սա է մեր գլխաւոր պահանջը, որ չպիտի
իր տեղը զիջի միայն Ցեղասպանութեան
ճանաչմամբ եւ նշեց, որ հայ ժողովրդի դէմ
Ցեղասպանութեան նպատակը Հայաստանը
տիրանալն էր:
Միջոցառմանը եզրափակիչ խօսքով հանդէս եկաւ Տ. Մեղրիկ եպս. Բարիքեանը, ով
կարեւորութեամբ անդրադարձաւ Հայոց
Ցեղասպանութեան պահանջատիրական միջոցառումներին երիտասարդութեան ներկայութեանը, դրա անհրաժեշտութեանը եւ նրանց
ազգային ոգով հաղորդ պահելու հանգամանքին ու ընդգծեց, որ երիտասարդները, մեր
ժողովրդի ներկան են որոնց մօտ ամէն ձեւով
պիտի վառ պահել մեր ժողովրդի արժէքները:

ադրբեջանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման ներկայ փուլին:
Ուրուգւայի արդիւնաբերութեան, էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախկին
նախարար Կարոլինա Կոսսէի հետ հանդիպմանը, որը տեղի է ունեցել իշխող «Լայն
ճակատ»
կոալիցիայի
կենտրոնական
գրասենեակում, այլ հարցերի շրջանակում
մտքեր են փոխանակւել Ուրուգւայում Արցախի մասին իրազեկւածութեան մակարդակի բարձրացման հնարաւորութիւնների
մասին:
Անկախ Ուրուգւայում առաջիկայ նախագահական ընտրութիւնների արդիւնքներից,
կողմերը արժեւորել են շփումների շարունակականութիւնը:
«nkr.am»

