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Խմբագրական Ազդ
Քորոնաժահրի հետ պայմանաւորուած արգելափակումներու 
նուազումով, յարմար գտանք վերականգնել ատենէ մը ի վեր կանգ 
առած մեր տպագիրի լոյս ընծայումը: 
Հետեւաբար եւ մինչեւ ամբողջական վերականգնում, ուրախ ենք 
յայտարարելու, որ մեր տպագիրը այսօրուընէ կը վերսկսի լոյս 
տեսնել պարբերաբար:
Յոյսով ենք, որ մեր այս կարգադրութիւնը կ՛արժանանայ մեր 
տպագիրի ընթերցողներուն գնահատանքին, որոնք անհամբեր 
սպասեցին իրենց սիրած օրաթերթին տպագիր ձեւով 
վերահրատարակման: Տեղին է նշել, որ մեր ելեկտրոնային 
տարբերակը, կայքէջն եւ ընկերային համացանցի էջերը, ինչպէս 
միշտ կը շարունակեն հրապարակուիլ անխափան:
Այս առիթով շնորհակալութիւն կը յայտնենք ԶԱՐԹՕՆՔ-ին 
հաւատարիմ բարեկամներուն, որոնք բնաւ չեն զլանար նիւթապէս 
եւ բարոյապէս կանգնելու մեր կողքին:

Խմբագրութիւն

106 տարիներ անցած են այն օրէն 
երբ արիւնարբու թրքական պետու-
թիւնը Հայ ժողովուրդին հանդէպ 
իրականացուց 20-րդ դարու առաջին 
ցեղասպանութիւնը:
Հակառակ պատահածին ահաւորու-
թեան, Հայ ժողովուրդը իր կամքով եւ 

վճռականութեամբ կառչած մնաց կեանքին:
Հարիւր եւ վեց տարիներ անցան սակայն թրքաբարոյ ահաւոր 
ոճիրին պատկերները տակաւին կենդանի են, ցաւոտ ու խորունկ: 
Մեր դատը արդար դատ է, որուն համար ժամանակը ազդակ մը 
չէ: Ան պիտի շարունակէ տրոփել իւրաքանչիւր հայու խիղճին եւ 
հաւաքական յիշողութեան մէջ այնքան ատեն, որ ոճրագործը 
չընդունիր իր արարքը եւ չի փոխհատուցեր պատճառած նիւթական, 
բարոյական եւ հոգեբանական կորուստին համար: Մենք կը 
հաւատանք, որ ճշմարտութիւնը չի մեռնիր, որքան որ փորձուի զայն 
ծածկել կամ մոռացութեան մատնել: Թող, որ մօտիկն ու հեռաւորը 
լաւ հասկնան, թէ մեր դատը անժամանցելի է:
Պատահական չէ, որ Հայոց ցեղասպանութեան 106-րդ տարելիցը 
համընկնի  օսմանցի թուրքերուն եղբայրակից ազերիներու 
կողմէն Արցախեան պատերազմի արդիւնքով բռնագրաւուած 
սրբավայրերուն պղծումին ու հայ գերիներուն հանդէպ բռնա-
րարքներու կիրառումին հետ: Թուրքը թուրք է ամեն տեղ եւ 
ամէն ժամանակներուն ընթացքին: Ազատամիտ ժողովուրդներուն 
համար անկախութիւնն ու ինքնորոշման հարցը մարդկային 
վսեմ իրաւունքներ են,  որուն ձգտեցաւ Արցախի հայութիւնը եւ 
պիտի շարունակէ ձգտիլ հակառակ մեր վրայ պարտադրուած 
պատերազմին մէջ մեր կորսնցուցած մէկ ճակատամարտին: Մեր 
ժողովուրդը իր պատմութեան մէջ աւելի մեծ ալ արհաւիրքներու 
դէմ յանդիման գտնուած է, սակայն գոյատեւած:  Մենք ի վերջոյ 
պիտի յաղթենք, որովհետեւ կարելի չէ արդարութեան մը պարտու-
թիւնը եւ ի վերջոյ հակառակ անցնելիք ժամանակին եւ տրուած 
կորուստներուն` արդարութիւնն է, որ կը յաղթէ:
Մենք այսօր կ՛ոգեկոչենք Հայոց Ցեղասպանութեան 106-րդ 
ամեակը, մինչ տակաւին կը դիմագրաւենք գոյութենական լուրջ 
մարտահրաւէրներ նոյն հայատեաց թշնամիին կողմէ: Ամենուրէք մեզի 
կը սպառնայ նոյն արիւնարբու թշնամին ըլլայ այն թուրքը, թէ ազերին, 
որ ոչ միայն պատրաստ չէ իր արիւնաթաթախ ձեռքերը լուալու ու 
քաղաքակրթուելու, այլ պատրաստ է աւելի եւս արիւն հեղեղելու 
յանուն իր ֆաշիստական՝ փանթուրանական ծրագիրներուն:
Կրնան ոմանք հարց տալ, որ՝  ինչո՞ւ չենք մոռնար 106 տարիներ 
առաջ պատահածը: Ինչո՞ւ պատմութեան այդ էջը չենք դարձներ: 
Մեր պատասխանը անոնց, հետեւեալն է. Կարելի՞ է յիշողութիւնը 
կամովին անջատել մարդկային ուղեղէն: Կարելի՞ է մարդկային 
արժանապատւութեան հասցուած վէրք մը վիրահատութեամբ 
մը հեռացնել: Կարելի՞ է պապենական հողի կորուստը, մեր 
նախնիներուն սպանութիւնը, նուաստացումը եւ խորը զգացած 
տառապանքը մոռացութեան մատնուի: Չէ. մենք չենք կրնար մոռնալ 
պատահածը եւ անցած ժամանակի երկարութիւնը նշանակութիւն 
մը չունի, որովհետեւ ճշմարտութիւնը չի մեռնիր, իսկ ազատութեան, 
հայրենասիրութեան եւ արդարութեան գիները միշտ ալ չափազանց 
թանկարժէք կ՛ըլլան, որուն համար մենք բնաւ չենք սակարկած ու 
պիտի չսակարկենք: 

Խմբագրական

Ճշմարտութիւնը Անժամանցելի Է Հռոմի Պապը Լիբանանի Մասին
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Հռոմի Ֆրանչիսկոս Պապը նշա-
նակուած վարչապետ Սաատ 
Հարիրիին խոստացած է այցելել 
Լիբանան:
Նշենք, որ Հարիրին շուրջ 30 վայրկեան 
տեւողութեամբ Ֆրանչիսկոս Պապին 
տեսութեանը արժանացած է: 
Հարիրի Իտալիա կատարած իր 
կարճատեւ այցի ընթացքին պիտի հանդիպի նաեւ Իտալիոյ ղեկավարներու հետ: 
Վատիկանի մէջ  Հարիրին լիբանանեան հեռուստատեսութեան ըսած է, որ 
Պապը նոր կառավարութեան ձեւաւորումէն ետք պիտի այցելէ երկիր: «Ես 
մեր խնդիրները ներկայացուցի Նորին Սրբութիւն Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապին 
եւ խնդրեցի անոր օգնել Լիբանանին»,-ըսած է վարչապետը:
«Նորին Սրբութիւն Պապը պիտի այցելէ Լիբանան, բայց կառավարութեան 
ձեւաւորումէն ետք: Եւ սա ուղերձ է լիբանանցիներուն, որ մենք պէտք է 
կառավարութիւն շուտով կազմենք»,- ըսած է ան:
Վատիկանի յայտարարութեան մէջ ըսուած է, որ Ֆրանչիսկոս Պապը 
«հաստատած է իր նուիրուածութիւնը լիբանանցի ժողովուրդին, որ շատ 
դժուար եւ անկայուն ժամանակներ կ'ապրի:  Ան յայտարարած է, որ  ի շահ 
ազգին բոլոր քաղաքական ուժերը անյապաղ պարտաւորութիւն պէտք է  
ստանձնեն»:

Ապրիլ 24-ի սեմին, ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու տան հանրապետական 
եւ դեմոկրատ 107 անդամներ Հայոց Ցեղասպանութիւնը «յստակօրէն եւ 
ուղղակիօրէն» ճանչնալու պահանջով դիմեցին նախագահ Ճօ Պայտընին: 
Յստակ նշոյլներ կան, որ այսօր նախագահ Պայտըն իր խօսքին մէջ անցեալ 
դարասկիզբին Հայ ժողովուրդին դիմագրաւածը  արդարօրէն պիտի անուանէ 
Ցեղասպանութիւն, յարգելով նախընտրական իր արշաւին ընթացքին հայ 
ընտրողներուն իր տուած խոստումը:

Պայտըն Ցեղասպանութիւնը Ճանչնալու Սեմի՞ն
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Ամերիկեան Բարքեր

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Ընդունեց ՀԲԸՄ-ի 
Պատուիրակութիւնը
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառը 
ուրբաթ, 23 ապրիլ 2021-ի առաւօ-
տեան, Ապրիլ 24-ի նախօրէին, 
ժամը 11:00 ին ընդունեց ՀԲԸՄ-ի 
Լիբանանի Պատուիրակութիւնը, 
գլխաւորութեամբ Միութեանս Շրջա-
նակային Յանձնաժողովի ատե-
նապետ Տիար Ժէրար Թիւֆէնքճեանի: 
Պատուիրակութեան մաս կը կազմէին 
Շրջանակային Յանձնաժողովի 
անդամ-անդամուհիներ, Միութեան 
Ենթակառոյցներու՝ ՀԵԸ-ի Կեդրո-
նական Վարչութեան, ՀԲԸՄ-ի Կրթա-

կան Յանձնախումբի, Վեթերաններու Համախմբման, Ասպետներու 
Վարչութեան եւ Տիկնանց Համախմբումբի ատենապետներ եւ վարչա-
կան-վարչականուհիներ:

Հանդիպման ընթացքին խօսք առնելով ՀԲԸՄ-ի Շրջ. Յանձնաժողովի 
ատենապետ Ժէրար Թիւֆէնքճեան յայտնեց պատուիրակութեան 
այցելութեան նպատակը՝ Ապրիլ  24-ի նախօրէին, փափաքելով, 
որ ներկայ հանգրուանին երբ հայութիւնը կը բոլորէ տագնապալի 
լուրջ ժամանակաշրջան, եւ ընդհանրապէս ազգային կարեւոր 
թուականներ յիշատակուին միասնական կեցուածքով, գաղութահայ 
մասնակցութեամբ եւ վեհափառ հօր հովանաւորութեան տակ, 
միաժամանակ թուելով Բարեգործականի եկեղեցանուէր ու ազգանուէր 
դերը աշխարհի եւ մասնաւորաբար լիբանանահայ իրականութենէն 
ներս, ի մասնաւորի վերջին հանգրուանին, երբ Միութիւնը հասաւ 
բազմահազար կարօտեալ ընտանիքներուն, սատար հանդիսանալով 
հազարաւորներու կարիքներուն, սննդեղէնով, պարենէղէնով, դեղո-
րայքով եւ շինարարութեամբ:
Վեհափառ Հայրապետը իր խօսքին մէջ անդրադառնալով հայ 
իրականութեան այսօրուան պարզած պատկերին, բարձր գնահատեց 
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան կատարած 
ազգօգուտ ծառայութիւնները եւ այս ուղղութեամբ ալ մատնանշեց 
Միութեան հիմնադիր Պօղոս Նուպար փաշային ունեցած ազգանուէր 
բազմակողմանի հոգատար ծառայութեանց, հիմնադիր նախագահին 
ու անոր յաջորդող նախագահներուն ծառայասիրական անշեղ ուղիին 
ու ոգիին, միշտ առանց խտրականութեան՝ աւելի քան մէկ դարէ ի վեր, 
Հայաստանէ, Արցախէ եւ Սփիւռքէ ներս, մեծ բծախնդրութեամբ: 
Վեհափառ հայրապետը շարունակելով իր անդրադարձը Միութեան 
բազմաբովանդակ գործունէութեանց մասին, ըսաւ, թէ ինք մօտէն 
կը հետեւի ՀԲԸՄ-ի կեանքին, եւ մասնաւորաբար Լիբանանէ ներս 
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան կատարած ծաւա-
լուն աշխատանքներուն, եւ թէ Միութեան մամուլէն վերահասու կը 
դառնայ շատ մը բնագաւառներէ ներս կատարուող ու մեր գաղութի 
զաւակներուն հանդէպ տարուող ծառայութեանց, յայտնելով իր արժանի 
գնահատականը:

Արցախեան վերջին պատերազմի հետեւանքով Հայ 
ժողովուրդի համար յառաջացած ծանրագոյն 
իրավիճակի լոյսին տակ, Հայոց Ցեղասպանու-
թեան 106-րդ տարելիցը այս տարի կը ստանայ 
առանձնայատուկ խորհուրդ՝ մեր ներկան ճիշդ 
ընկալելու, համակողմանի գնահատելու եւ ապա-

գայի մեր պատկերացումները վերաիմաստաւորելու 
առումներով:

Արցախեան պատերազմը, որ սանձազերծուեցաւ թուրք-
ազերիական հակահայ դաշինքի կողմէ, ըստ էութեան, 
Հայոց Ցեղասպանութեան հայաջինջ ծրագիրի անմիջական 
շարունակութիւնն էր, ժամանակակից աշխարհաքաղաքա-
կան իրողութիւններու, մեծապետական ընթացիկ շահերու 
եւ տարածաշրջանի մէջ ուժերու յարաբերակցութեան առկայ 
պայմաններուն մէջ:
Թուրք բարձրաստիճան պաշտօնատարները նոյնիսկ իրենց 
իսկական նպատակները չքօղարկեցին, երբ արար աշխարհի 
առաջ յայտարարեցին, որ արցախեան վերջին պատերազմը, իրենց 
շուրջ մէկ դար առաջ կիսատ թողած գործի շարունակութիւնն է:
Ստեղծուած իրավիճակէն հիմնական հետեւութիւնը, որ Հայութիւնը 
եւ անոր քաղաքական միտքը պէտք է քաղէ, այն է, որ եթէ մեր 
ազգը հզօր, կենսունակ եւ անվտանգ պետականութիւն չյաջողի 
կառուցել, իր գոյութիւնը, գոյատեւումը եւ կայուն զարգացումը 
ըստ ամենայնի վտանգուած պիտի ըլլայ:
Իսկ որպէսզի հայ ժողովուրդը ինքնիշխան եւ հզօր պետականու-
թիւն ունենայ, որ ոչ միայն երաշխաւորէ մեր ազգի յարատեւումը, 
այլեւ արտայայտէ մեր համազգային իղձերու եւ նպատակներու 
իրականացման ձգտումը, առաջին հերթին պէտք է հաւատայ իր 
սեփական ուժին եւ բացառապէս միայն վստահի անոր:
Բայց այդ վստահութիւնը պէտք է բխի համահայկական տեսլա-
կանէ, ծրագիրէ եւ հասարակութեան համար շօշափելի եւ չափելի 
գործնական արդիւնքներէ, եւ ոչ անիմաստ սովորոյթ դարձած 
վերամբարձ ճառերէ, ճոռոմ քարոզներէ եւ յայտարարուած նպա-
տակներուն հակասող գործելաձեւէ:
Հայութիւնը 21-րդ դար մտաւ յաղթանակած ժողովուրդի հոգեբա-
նութեամբ եւ միջազգային հանրոյթի համար արժանապատիւ ու 
հաշուարկելի գործօնի հանգամանքով:
Այսօր, մեր պետութեան (Արցախը ներառեալ) տարածքային 
ամբողջականութիւնը խոցուած է, անվտանգութիւնը դրուած է 
հարցականի տակ, Արցախահայութեան ապագան վտանգուած 
է եւ մեր պետութեան վարկն ու կշիռը, միջազգային քաղաքական 
թատերաբեմի վրայ հասած է նուազագոյն աստիճանի:
Հետեւաբար, Հայոց Ցեղասպանութեան միլիոնաւոր նահա-
տակներու, արցախեան ազատամարտի ու պաշտպանութեան 
մարտերու ընթացքին զոհուած եւ վիրաւորուած տասնեակ 
հազարներու, հարիւրաւոր գերեվարուածներու եւ անորոշ թիւով 
անյայտ կորսուածներու, ազգային ազատագրական պայքարի 
նահատակներու հանդէպ մեր պարտքը կրնայ հատուցուիլ միայն, 
վերակառուցելով մեր հազարամեայ պատմութեան արժանավայել 
եւ ազգային արժեհամակարգի հիմնասիւներու վրայ խարսխուած 
պետութիւն մը:
Պետութիւն, որ հպարտութիւն եւ վստահութիւն առթէ իւրաքանչիւր 
հայուն, եւ իր հմայքի ձգողական ուժով աշխարհի վրայ ցիրուցան 
դարձած իր զաւակները տուն կանչէ տեւաբար:
Հզօր Հայաստան մը միայն, կրնայ դառնալ կռուանը ամբողջական 
Հայաստանի, իսկ ամբողջական Հայաստանի ստեղծումը միակ 
իրական հատուցումն է, որուն արժանի են մեր միլիոնաւոր 
նահատակները:
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յին իրաւունքի մասնագէտներ, ստեղծել Ցեղասպանութեան հետազօտա-
կան կեդրոններ, աշխուժացնել դիւանագիտական յարաբերութիւններ, 
ձեւաւորել ազգային ռազմավարութիւն  մը իրաւական հիմքերով առա-
ջադրուած, ունենալու համար Հայոց ցեղասպանութեան պահանջա-
տիրութեան համապարփակ ու ամբողջական թղթածրար, ամուր իրաւա-
կան հիմքերով։
Իսկ սփիւռքի համայնքներուն տրուած այցելութիւններն ու ունեցած 
ելոյթները կը վկայեն Տիկին Յակոբեանի ընդարձակ ուսումնասիրու-
թիւնները՝ սփիւռքի ստեղծման, կազմաւորման եւ զարգացման մասին,  եւ 
ուրեմն   լաւ ճանաչողութիւնը սփիւռքի համայնքի իւրայատկութիւններուն 
մասին իր աշխատանքներուն կիզակէտը եղած է տիրապետելով սփիւռքի 
պատմութեան, բան մը որ շատերուն կը պակսէր երբ սփիւռքի մէջ 
աշխատելու պաշտօններ ստանձնած էին։ Լաւապէս իւրացուցած է 
Սփիւռքի ստեղծման պայմանները, կազմաւորման փուլերը, ազգային 
պահանջատիրութեան վերազարթօնքի ՝ 50 -ամեակ, 60-ամեակ 90-ամեակ 
եւ Հայ Դատի համար թափուած ճիգերը եւ  «միայնակ» տարած պայքարը 
Ցեղասպանութեան ճանաչման գործընթացին մէջ։ Շատ բարձր կը 
գնահատէ բոլոր փորձերն ու կուտակուած աշխատանքը, վկայակոչելով 
օտար միջազգային մամուլի մէջ արձագանգ գտած կարեւոր յայտա-
րարութիւններ,  քաղաքական, դիւանագիտական պատասխանատու 
անձերու կողմէ։ Կը հասնի թուրք  ազերիական քարոզչամեքենայի համա-
կարգուած  ժխտողական քաղաքականութեան, ուր կեղծարարութիւննե-
րով, պատմութիւնը եղծելով մարդկութիւնը մոլորեցնելու պետականօրէն 
հսկայ աշխատանք կը տարուի եւ  որուն դէմ  պայքարելու համար կը 
թելադրէ անյետաձգելի կերպով  լրագրողական եւ հետազօտական 
աշխատանքներու լծուիլ օգտագործելով թուրք պատմաբաններու վկայու-
թիւնները հակադարձելու եղծումներուն։ Այս աշխատանքին համար 
հրամայական կը նկատէ թէ՛ հայրենի պետութեան եւ թէ՛սփիւռքի 
լրագրողական  քաղաքական պատասխանատուներուն պարտաւորութիւնը։   
Տիկին Յակոբեան, իր բոլոր ելոյթներուն մէջ աշխարհի որ համայնքի մէջ 
ալ որ գտնուած է՝ Պրիւքսէլ, Լիբանան, Ֆրանսա, Ամերիկա, բոլորին մէջ 
անխտիր   կ՚արտայայտեն, խելացի եւ կանխամտածուած կազմակերպուած 
գործունէութիւն ծաւալելու անհրաժեշտութիւնը, մշակելով նորանոր 
կրթական, իրաւական, գեղարուեստական եւ պետական ծրագիրներ 
հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման գործընթացը վերածելու արդիւնա-
ւէտ աշխատանքի։ 
Սփիւռքի ելոյթները համեմուած են վերապրողներու սրտառուչ 
դրուագներով որոնք ելոյթներուն  կու տան  սփիւռքահայու կրած խոցին  
մեծութիւնն ու  խորքը  եւ անոր ցաւը բաժնած ըլլալու հանգամանքը, 
ինչպէս նաեւ թելադրելով Տիկին Յակոբեանին պատասխանատու եւ 
բծախնդիր վերաբերմունքը իր յանձնառութիւններուն մէջ՝ լաւապէս 
ճանչնալու Սփիւռքը։  Արդիւնքը եղաւ՝ արդարամտօրէն եւ ճշմարտապէս 
սփիւռքը ներկայացնել Հայաստանի պետական գործընթացին մէջ։ 
Կը հասնի Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի միջոցառումները 
համակարգող պետական յանձնաժողովի, 2011-2015 տարիները ընգրկող 
վեց նիստերուն։  
Տիկին Յակոբեան համապարփակ ու խտացուած կը ներկայացնէ Հայոց 
ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցին ընդառաջ տարածաշրջանային 
յանձնաժողովներու գործունէութիւնը, անդրադառնալով իւրաքանչիւր 
շրջանի իրագործումներուն, անոնց ունեցած քաղաքական  անդրադարձին 
ու արձանագրած քարոզչական նշանակութեան։
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«Յիշում Ենք Ու Պահանջում» - 
Համազգային Զօրակոչ Համազգային Վտանգին Ընդառաջ

Ամերիկեան Բարքեր
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

ՍԵԴԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ ԽՏԸՇԵԱՆ 

«Յիշում ենք ու Պահանջում», Աւելի քան 800 էջաթիւ  ստուար հրատա-
րակութիւն մը որ կը կրէ Հրանուշ Հրանդի Յակոբեան ստորագրութիւնը։ 
Գիրքը՝ Հայոց Ցեղասպանութեան Համահայկական յանձնաժողովի քաղա-
քական աշխատանքներուն, պետական նիստերուն, միջազգային եւ 
համահայկական գիտաժողովներուն, եւ այլ առիթներով, Սփիւռքի Նախա-
րար Տիկին  Յակոբեանի հրապարակային ելոյթներն են  Հայաստանի  եւ 
Սփիւռքի զանազան գաղութներու մէջ գործադրուած ձեռնարկներուն։  
Տիկին Յակոբեան հարուստ մտաւորական պաշարով, իրաւաբանական 
գիտութիւններու մասնագիտութեամբ, Ազգային ժողովի մէջ բազմաթիւ 
յանձնաժողովներու պետական բարձր պաշտօններ վարած, դիւանա-
գիտական ճկուն յարաբերութիւններով հարստացած, առանձնայատուկ 
դէմք մըն է մեր ազգային քաղաքական բեմին վրայ։ 
 2008-ին հաստատուած ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան առաջին եւ միակ 
նախարարուհին եղաւ որ տասը տարիներու, անստգիւտ վարքով, հմուտ՝ 
հանրային յարաբերութիւններու մէջ, գիտակ՝ կազմակերպչական ռազմա-
վարութիւններով  ու  ճարտասանական տաղանդով հմայեց իր լսարաննե-
րը լծուելով խոհեմութեամբ երկու անջրպետները՝ Հայրենիքն ու Սփիւռքը  
կամրջելու դժուարին գործին։  
Գիրքը կ՚ընդգրկէ չորս ստուար գլուխ, իւրաքանչիւրը՝ 
37, 27, 8 եւ 12 հատուածով։  Առաջին մասը համապարփակ կը ներկայացնէ 
իր ելոյթները, զեկոյցները՝ միջազգային, համահայկական եւ այլ գիտա-
ժողովներու ընթացքին արտասանուած։  Երկրորդ մասով  կ՚անդրադառնայ 
Սփիւռքեան  համայնքներուն մէջ  Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեա-
կը կազմակերպող  յանձնաժողովներուն եւ Հայաստանի Հանրապետու-
թեան մէջ ունեցած ելոյթներուն։  Երրորդ մասով Տիկին Յակոբեանի 
«Հայկական Սփիւռքը Յարափոփոխ Աշխարհում» իր գրքէն առնուած 
հատուածէն «Հայոց Ցեղասպանութիւնից Հարիւր Տարի Անց» մասով, 
կ՚անդրադառնայ Սփիւռքի զանազան համայնքներուն մէջ առկայ հարցե-
րուն եւ դժուարութիւններուն, համապատասխան լուծումներ առաջարկելով։ 
Վերջին եւ չորրորդ  գլուխով Հայոց Ցեղասպանութեան 100-րդ  Տարելիցին 
Նուիրուած Միջոցառումները Համակարգող Պետական Յանձնաժողովի 
վեց նիստերուն ներկայացուցած զեկոյցներն են 2011-2015 տարիներուն։  
Ընթերցողը հեւքով կը հետեւի Տիկին Յակոբեանի սրարշաւ 
այցելութիւններուն՝ Եւրոպական ոստաններէն,  Ամերիկայի՝ արեւելեան 
ափ, արեւմուտք, Միջին Արեւելեան գաղութներ՝ Սուրիա, Լիբանան, 
Արաբական Միացեալ էմիրութիւններ, մինչեւ Հարաւային Ամերիկա,  
հովանաւորելու եւ քաջալերելու հայ համայնքներու կազմակերպած 
ձեռնակները։ Իր բոլոր ելոյթներուն կրկներգն է Հայաստան- Արցախ 
-Սփիւռք, եռեակի ամբողջականութեան համար մղուելիք պայքարի   
միասնականութեան հրաւէրը, խանդավառելով եւ խրախուսելով հայրե-
նակարօտ զանգուածները հայրենիքի բառով ու բոյրով։ Իբրեւ  Սփիւռքի 
նախարար դարձաւ Հայոց Ցեղասպանութեան յանձնաժողովի կազմա-
կերպչական  աշխատանքներու գլխաւոր լծակը, միաւորելով Հայրենի  
պետութիւնն ու հայկական Սփիւռքի եկեղեցական, քաղաքական, 
մշակութային  պատասխանատուները։
Միջազգային եւ Համահայկական գիտաժողովներուն Հայաստանի թէ 
Սփիւռքի մէջ  իր ելոյթները կը կրեն իրաւական բնոյթ։  Ըլլալով իրաւաբան, 
իրաւաբանական  գիտութիւններու տիրապետումը հնարաւորութիւնն ու 
դիւրութիւնը  կուտայ իրեն իրաւական լեզուով խօսելու հայոց 
պահանջատիրութեան թղթածրարը բանաձեւող աշխատանքներուն 
մասին։ Երեւանի մէջ կայացած իրաւաբաններու համահայկական 
միջազգային 3-րդ համաժողովին 2015-ին, իր կատարած հարցադրումներն 
ու ներկայացուցած առաջարկները տարբեր խումբերով եռնահետա-
զօտութիւններ կատարելու  եւ խորանալու առանձին -առանձին Լոզանի 
դաշնագրի, Սեւրի պայմանագրի,  Ուիլսընի իրաւարարի վճռին մէջ  (էջ 
344),  ձեւակերպելու համար հիմնաւորուած իրաւական պահանջներ,  կը 
վկայեն իր հմտութիւնն ու գիտական մօտեցումը հարցերը վերլուծելու եւ 
ըստ այնմ առաջարկներ ներկայացնելու։ 
Իսկ աշխարհի բոլոր  համայնքներուն,  պետական,  միջազգային եւ 
համազգային համագումարներուն, իր ելոյթները մէյ մէկ ուղեցոյց են՝ 
կազմակերպութիւններուն, հայ դատի մարմիններուն, հայոց ցեղասպա-
նութեան ճանաչման, պահանջատիրութեան թղթածրարը պատրաստելու։  
Կը թելադրէ   զիրար լրացնող  աշխատանքներով ՝ պատրաստել  միջազգա-
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հայ ընտանիքներ՝ Քեհէ եւ Աղա, կ’աքսորեն հարաւ-արեւելք: Ասոնք հեռու, 
շատ հեռու հսկայ տարածութեամբ տեղ մը յարմար եւ գեղեցիկ գտնելով 
կ’ըսեն. «պուրասը չոք մերճուման»՝ շատ գեղեցիկ վայր է:
Այդ եօթը ընտանիքները այդ վայրին մէջ իրենց յարմար տուներ կը շինեն, 
ամէն մէկը միւսէն հարիւրյիսուն մեթր հեռաւորութեան վրայ եւ մեծ 
տարածութեամբ պարտէզներ, այգիներ մշակելով կ’աշխատին: Այսպէսով, 
այդտեղը այդուհետեւ կը կոչուի «Չոք մերճուման»:
Ո՞վքեր էին այս եօթը ընտանիքները.- Արթին Քեհէ Քեհէեան, Վասիլ Քեհէ 
Վասիլեան, Մանուկեաններ, Պալեաններ, Գարավարդանեաններ, 
Կէօվօղլանեաններ եւ Գէօրօղլանեաններ: Այս եօթը ընտանիքներուն 
հաստատուելէն բաւական ետք, կը սկսին ուրիշ հայ ընտանիքներ գալ եւ 
կամաց-կամաց, օրըստօրէ շատնալ ու զարգանալ։
Տէօրթ Եոլի գոյառումը կամ հաստատւիլը ութը տարեկանիս այսպէս լսեր 
էի մէծհօրմէս: Մեծհայրս այսպէս կը պատմէր էրզրումցի պէյերուն մասին, 
ու ես միշ կը լսէի մեծհօրս պատմածերը: Իր խօսքերը սորված եմ եւ երբեք 
մտքէս դուրս չեն գար այդ պատմութիւնները:
Վասիլ Քեհէ Վասիլեան իր առաջին զաւակը՝ Լեւոնը ամուսնացուցեր է, իսկ 
Մովսէսը եւ Մարգրիտը մահացեր են: Վասիլ Քեհէ Վասիլեանը մահացեր է 
1830ին: Լեւոնը ունեցեր է երկու զաւակ՝ առաջինը 1835ին, որուն անունը 
դրեր են Սարգիս, երկրորդը՝ Մովսէս: Սարգիսը ունեցեր է երկու զաւակ՝ 
Լեւոն եւ Մովսէս: Անոնք իրենց մեծհօր պարտէզները բաժնուելով, 
կ’ամուսնանան: Սարգիսը Կէօվօղլանեաններուն Գառնիկ էֆենտիին 
հօրաքոյրը կ’առնէ: Սարգիս Վասիլեանէն իմ հայրս - առաջին զաւակը - կը 
ծնի: Ատկէ ետք կ’ունենայ չորս տղայ, երկու աղջիկ։ Լեւոնը՝ իմ հայրս, 
ծնած է 1865ին, ամուսնացած է 1890ին, ունեցած է չորս զաւակ: Հինգե-
րորդը ես ծնած եմ 1903ին:
Հայրս արհեստով կօշկակար եղած է: Մեծհայրս իրեն յարմար տուն շինած 
է պարտէզին մէկ ծայրը եւ հայրս ունեցեր է իր առանձին տունը: Սակայն 
դեռ ես չծնած, Տէյիրմէն Տերեսի կոչուած թուրք գիւղէն թուրք աղա մը կու 
գայ Տէօրթ Եոլ, որ իր գիւղին համար վարպետ կօշկակար մը տանի: Հայրս 
գացած տեսած է գիւղը եւ ընտանեօք գացած է այդ գիւղը, ուր երկու 
ջաղացք եղած է, մէկը աւրուած: Հայրս աւրուած ջաղացքին մէջ 
կօշկակարութիւն ըրած է: Ամռան ութ ամիսները այդտեղ մնալով, մնացած 
չորս ամիսները Տէօրթ Եոլ վերադարձած է ձմռան եղանակին:
Ես, աւաղ, չկրցայ դպրոց յաճախել ու հայերէն գիր-գրականութիւն սորվիլ: 
Պատճա՞ռը: Տէօրթ Եոլ թրքախօս էր մեծամասնութեամբ, իսկ ես մինչեւ 
տասներկու տարեկան մեծցայ ուրիշ թրքախօս գիւղ մը, ատկէ ետք երեք-
չորս տարի մնացի աքսորի մէջ, Սուրիոյ անապատներուն մէջ... ծննդա-
վայրս վերադառնալուս՝ տասնվեց տարեկանիս, արդէն վրիժառու եղայ ու 
մնացի անուս: Եթէ բանտ չիյնայի՝ այս չափն ալ չէի կրնար գրել: Բանտին 
մէջ գիտցած Ա-Բ-Գով սկսայ նամակներ, քառեակներ գրել: Երկրորդ 
բանտարկութեանս՝ Ֆրանսա, ֆրանսերէն գրել-կարդալ սորվեցայ: 
Բանտարկութիւնը մարդուս ամէն ինչ կը սորվեցնէ...:
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Եղեռնի Հետքերով

Տէօրթեոլցի Պենոն Վասիլեանի Յուշերը 
Չոք Մերճուման-Չորք Մարզպան

Ստորեւ մեր ընթերցողներուն կը յանձնենք տէօրթեոլցի Պենոն 
Վասիլեանի եղեռնեան յուշերն ու յետեղեռնեան ոդիսականը:
Յուշագրողը ծնած է 1903ին, մանկութիւնը – եղանակային 
դրութեամբ – անցուցած է Տէօրթ Եոլի եւ դրացի թրքական 
գիւղերուն մէջ, ճաշակած է տեղահանութիւնը եւ կորուստը 
հարազատներուն: Աւելի ետք, ան վերադարձած է ծննդավայր, 
արձանագրուած ֆրանսական բանակ, բանտարկուած Ֆրանսա, 
տասնամեայ բանտարկութենէ ետք եկած Պէյրութ, հուսկ՝ 
1946ին ներգաղթած Խորհրդային Հայաստան: Երեւանի մէջ 
իբրեւ աշխատաւոր ապրելէ ետք, Վասիլեան դերակատարած է 
զօրավար Անդրանիկի նուիրուած կարճամեթրաժ ֆիլմին մէջ, 
իբրեւ հերոսին աջ բազուկը:
Ըստիս այս յուշագրութիւնը կ’առանձնանայ ո՛չ այնքան զուտ 
եղեռնեան դրուագներով, այլ.- ա) գաղթականութեան օրերուն 
փոքրիկն Պենոնին դեգերումներով, իր ինքնութեան հանդէպ իր 
վերաբերումներուն եւ դրսեւորումներուն փոփոխութիւններով, 
բ) փոքրիկին մէջ գաղթականութեան յառաջացուցած 
ենթազգայական-հոգեբանական անհանգստութիւններով, 
որոնք զինք մեծ, երկարատեւ եւ անգիտակից անկայունութեան 
կ’առաջնորդեն, գ) հայ երիտասարդին ընտանեւորման հանդէպ 
հայ եւ ոչ-հայ ծնողքներու ընդառաջումին տարբերութիւնները, 
եւ նոյն այս հարցին վերաբերեալ հայ եւ օտար իգական 
թեկնածուներու վերաբերումներուն տարբերութիւնները, դ) 
հայ եւ թուրք փոխյարաբերութեան մէջ թուրք հոգեբանութեան 
դրսեւորումները եւ անոնց հակադարձելու բնոյթը:
Այս յուշագրութեան մէջ ուշագրաւ են նաեւ գաղթականին 
ընկալումը իր տեղահանութեան, վերադարձը ծննդավայր, 
ֆրանսական իշխանութեան ընթացքները եւ ուրիշ նոյնքան 
կարեւոր կէտեր, զորս ընթերցողը կրնայ նկատել: 
Պենոն Վասիլեան այս յուշագրութիւնը գրած է թրքերէն, եւ իր 
աւարտին հասցուցած 1985-86ին, Երեւանի մէջ ու յանձնած իր 
քեռորդիին՝ պէյրութաբնակ Համբարձում Օհանեանին, 1987ին: 
Օհանեան - շուրջ տասնամեակ մը ամբողջ - հայերէնի 
թարգմանելով զայն դրաւ մեր տրամադրութեան տակ1: Մենք 
փորձեցինք խմբագրել զայն ըստ կարելւոյն, պահպանելով 
ոճական շարք մը առանձնայատկութիւններ, լեզուական 
անցեալի արտայայտութիւններ, մանաւանդ՝ մտադրոյթի 
երեսակները: Պահած եմ պատմական անճշտութիւնները՝ որոնք 
կը խօսին ատենի ընկալումներու եւ պատկերացումներու 
մասին2:
Պէտք է ընդգծել նաեւ որ Պենոն Վասիլեան ներծին շնորհքն 
ունի բանաստեղծելու: Մեր տրամադրութեան տակ են հայատառ 
թրքերէն իր բանաստեղծութիւնները, զորս մեր այս նախա-
ձեռնութեան ծիրէն դուրս նկատելով այստեղ չենք ընդգրկեր:

Անդրանիկ Տագէսեան

1765-1775 թուականներուն Տէօրթ Եոլի հիմնադրութեան մասին ես այսպէս 
լսած եմ պապական մէծհօրմէս: Մեծհօրս մեծհայրը՝ Վասիլ Քեհէ Վասիլեան, 
ունեցեր է երկու մանչ զաւակ եւ մէկ աղջիկ, առաջինը՝ Լեւոն, երկրորդը՝ 
Մովսէս, աղջիկը՝ Մարգրիտ:
Անոնք էրզուրումցի էին: Էրզրումի մէջ շատ հայեր կ’ապրին եղեր: Այդ 
թուականներուն, Էրզրումի թուրքերը եօթը էրզուրումցի յայտնի, հարուստ 

1  Աւելի ետք, թրքերէն ձեռագիր բնօրինակը փոխանցուած է Ծիծեռնակաբերդի 
Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարան Ինստիտուտին, ուր պահ դրուած է 338 եւ 
339 համարանիշերուն տակ, համապատասխանաբար հետեւեալ բնութագրումն-
երով՝ «Ձեռագիր հուշ – Դյորթ Յոլի Վասիլյան ընտանիքի, մատիտով գրված, 
թուղթ, 2 տետրշ 247 էջ, լավ, Ակտ № 8347, թպ 206, ստաց. N 576 Ձեռագիր հուշ 
– Դյորթ Յոլի Վասիլյան ընտանիքի հայատառ թուրքերենով գրված, մատիտով և 
գրիչով, թուղթ 9 տետր, լավ, Ակտ № 8347, թպ 206»:

2  Թրքերէն արտայայտութիւններու ծանօթագրեալ բացատրութիւնները կը 
պատկանին թարգմանիչին:

Տէր եւ տիկին Պենոն Վասիլեաններ
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Եղեռնի Հետքերով

Տէօրթեոլցի Պենոն Վասիլեանի Յուշերը...

ԻՆՉՊԷ՞Ս ՉՈՔ ՄԵՐՃՈՒՄԱՆ ԱՆՈՒՆԸ ԵՂԵՐ Է ՏԷՕՐԹ ԵՈԼ
Մինչեւ 1800ականները Չոք Մերճումանի մէջ եօթհարիւր ընտանիք եղած 
է: Գերեզմանոցէն քիչ անդին եկեղեցի շինած են, մուտքը ցած դուռով, իսկ 
գիւղին վարի կողմը շուկայ մը շինած են, որուն համար ըսած են թէ այս 
շուկան չորս ճամփայ է՝ «չարշըմըզ տէօրթ եոլ օլտու»: Չոք Մերճուման 
անունը կամաց-կամաց մոռցուած է, թէեւ մինչեւ իմ օրերուս, դեռ Չոք 
Մերճուման անունը կը յիշուէր: Ատկէ ետք, յիսուն-վաթսուն տարիներ 
կ’անցնին ու կ’ըլլայ Տէօրթ Եոլ:
Այդ շրջանին երկու-երեքհարիւր ընտանիքներ եկեղեցի մը կը շինեն Տէօրթ 
Եոլի մէջ: Աւելի ետք ժողովուրդը աւելի՛ կը շատնայ ու եկեղեցի մը եւս կը 
շինեն: Դեռ եկեղեցիները չշինուած Կարա Սարգիս անուն մարդ մը Տէօրթ 
Եոլէն դուրս, մեծ ջուրին եզերքին Ալիւրի ջաղացք մը շինել կու տայ: Ատկէ 
ետք Տէօրթ Եոլի մէջ երկու ջաղացքներ եւս կը շնուին, որոնց անունները 
չեմ յիշեր: Երկու հատ տեւլիք3 կը շինեն, մէկը՝ «Հաճի Յակոբ թինկի» 
կ’ըսէին, ջուրով կը դառնար ձաւար կը ծեծէր եւ կ’աղար: Երկրորդը՝ 
«Քեհէեաններու երկանաքար»ը կ’ըսէին: Աս ալ բամպակի կուտերը կը 
հանէր եւ ձաւար կը ծեծէր ու կ’աղար։
Էօզերլի գիւղը Տէօրթ Եոլէն բաժնուած էր: Ունէր խոշոր աղբիւր մը, 
եկեղեցի մը եւ ջաղացք մը: Օճաքլըն զոյգ քարով ջաղացք մը ունէր, որուն 
«Մատէն Օղլու» ջաղացք կ’ըսէին: Օճաքլըի մէջ Կէօղճեանները ջաղացք 
մը շինելու սկսած էին. ջուրին ճամփան ճշտած էին եւ ջաղացքին չորս 
կողմը պատած: Այդպէս ալ մնացած էր: Անպայման 1909 Ատանայի 
կոտորածէն ետք այդպէս մնացեր էր։ 
Տէօրթ Եոլի մէջ շատ նարնջենիներ ըլալով՝ նարինջի չորս-հինգ 
վաճառականներ կային, բոլորն ալ տէօրթեոլցիներ: Մէկը Կէօղճեան, 
երկրորդը Քարայակոբեան, երրորդին անունը չեմ յիշեր, չորորդը՝ 
լիբանանցի հաւճա Պշարան, «րում» էր: Ասոնք Տէօրթ Եոլի նարինջները 
նաւով Մարսէյ կը փոխադրէին։
Տէօրթ Եոլի վերի մասին մէջ անգլիացիները սնտուկ պատրաստելու 
համար փայտի սղոցարան մը հիմնած էին: Այնտեղ մեր տէօրթեոլցիները 
կ’աշխատէին: 

ՏԷՕՐԹ ԵՈԼԷՆ ՏԷՅԻՐՄԷՆ ՏԵՐԵՍԻ
Տէօրթ Եոլ հայրս հինգ եղբայրներ էին: Մեծհայրս՝ Սարգիս Վասիլեան, իր 
առաջին զաւակը իմ հայրս Լեւոնը կ’ամուսնացնէ 1890ին: Հայրս 1892ին 
աղջիկ զաւակ մը կ’ունենայ, անունը՝ Հռիփսիմէ, մէկ տարեկան հասակին 
կը մահանայ: 1894ին տղայ զաւակ մը կ’ունենայ անունը՝ Արտաշէս, 
1897ին աղջիկ մը կ’ունենան անունը Հայկուհի կը դնեն, 1900ին աղջիկ մը 
աշխարհ կու գայ, անունը՝ Զարուհի, 1903ին հինգերորդը՝ ես կը ծնիմ: 
Հօրս պզտիկ եղբայրը՝ Յակոբ հօրեղբայրս, Ենոզանի4 գիրքը կարդացեր է 
բանտին մէջ. երբ տղայ մը ունեցեր է, անունը Պենոն դրեր է: Յակոբ 
հօրեղբայրս իմ անունս ալ Պենոն դրեր է:
Հայրս արհեստով կօշկակար է եղեր: Տէյրիմէն Տերեսի կոչուած թուրք 
գիւղէ մը երկու աղաներ կու գան Տէօրթ Եոլ, իրենց գիւղերուն համար 
վարպետ կօշկակար մը տանելու: Հայրս կ’ըսէ՝ «երթամ մէյ մը տեսնեմ»: 
Հայրս գիւղը կը հաւնի: Տէյիրմէն Տերեսի գիւղը լաւ ամառանոց է եղեր: 
Միւս գիւղը՝ Սարը Սեքի, ծովեզերեայ է եղեր:
Տէյիրմէն Տերեսին Տէօրթ Եոլէն ինը ժամ հեռաւորութիւն ունէր՝ ջորինե-
րով: Տէյիրմէն Տերեսիէն Սարը Սեքի՝ վեց ժամ, Տէօրթ Եոլէն Սարը Սեքի՝ 
երեք ժամ: Թուրք աղաները՝ Մեհմէտ եւ Հաճի Ալի, հօրս կ’ըսեն. «Լեւոն 
աղա, այստեղ աւրուած ջաղացքի մէկ կողմը կօշկակարութիւն կ’ընես, 
դուրսը հողատարծքի վրայ ընտանիքիդ համար տուն մը կը շինենք, 
ամբողջ ամառը հոս կ’ապրիք»: Հայրս խօսք կու տայ, «լաւ, կ’ըլլայ» կ’ըսէ: 
Թուրք աղաները հօրս կ’ըսեն՝ «Լեւոն աղա, հոս մնա, չորս-հինգ օր տունը 
շինենք, մէկ անգամէն կ’երթաս ընտանիքդ կը բերես»:
Հայրս մնացեր է, մէկ շաբաթու ընթացքին հողով տանիք շիներ են, մեծ 
տունը պատեր վերջացուցեր են: Այդ ժամանակի տուներուն տանիքները 
հողով կը շինեն եղեր: Աղաները հօրս հինգ ջորի կու տան, ջորեպանները 
միասին կ’երթան Տէօրթ Եոլ, ինչ որ պէտք է՝ կը բեռցնեն ու կը վերա-
դառնան Տէյիրմէն Տերեսի:

3  Տեւլիք.- խանի/սարայի ախոռ, ուր ուղտերը կը կապեն գիշերելու եւ հանգստա-
նալու համար:

4  Ենոզանի-Էնոզանի.- թրքական աղօթագիրք:

1904ին դարձեալ Տէյիրմէն Տերեսի գացինք: Հայրս իր գործին սկսած է 
արդէն, թուրք գիւղացիներ հօրս շատ հաւնած են եւ սիրած իր աշխա-
տանքը: Այդ տարին աշխատեր եւ ամբողջ ձմռան պաշարը ապահովեր է: 
Գարնան հայրս իջեր է Սարը Սեքի, հոն ալ աղաները հօրս մեծ տուն մը 
տուեր են, այդտեղ ալ հօրս գործը շատ յաջողեր է:
Յաջորդ տարի Ապրիլին, հայրս նորէն Տէյիրմէն Տերէսի գացեր է. շրջակայ 
գիւղերու թուրք ժողովուրդը արդէն վարժուեր է հօրս եւ գործը ա՛լ աւելի 
լաւ եղեր է: Մեր տունը բարձունքի վրայ շնուած էր, ջուրը մեզի շատ մօտ 
էր: Գիւղի ամբողջ կանայք եւ աղջիկներ որոնք ջուր տանելու կու գային, 
ամէն մէկը թոյլ մը թան, մէջը կտոր մը մեծ կարագ-իւղ կը բերէին, մեզի 
ամէն օր երկու օքա կարագ-իւղ կը հաւաքուէր, ամբողջ ձմռան ուտելիք 
իւղերնիս կ’ապահովուէր: 
Ամբողջ գիւղին կիներ ու աղջիկներ մայրս շատ կը սիրէին, ջուրի եկող 
կիներ մօրմէս բաժնուիլ չէին ուզեր, ինծի գիրկերնին առնելով շատ կը 
սիրէին, մօրս կ’ըսէին. «Աննիք տեզզէ5 այս ի՛նչ արիւնը քաղցր երեխայ 
ունիս մաշալլա», եւ ինծի յաճախ իրենց տուները տանելով մեղր ու կարագ 
կը կերցնէին: Գիւղին հարսերը ու աղջիկները կօշիկ կարուելնուն՝ հօրս 
պանիր, սիւրքիք չէօքելիք կը բերէին:
Հայրս սիրուած էր բոլոր թուրք գիւղացիներէն: Աղաները երկու 
ջաղացքներ ունէին՝ վերին ջաղացք եւ վարին ջաղացք: Վերին ջաղացքը 
աշխատցնողը թուրք մըն էր, հոն եկող մարդիկ հօրս ջաղացքը կու 
գային...
Ամառը ամբողջ ուտելիքի դրամ չէինք տար. իւղը, ալիւրը, ձաւարը, բրինձը 
բոլորը նուէր կու գային: Միմիայն սուրճի, շաքարի եւ հագուստի դրամ կու 
տայինք: Աղաները մեզի պարտէզ ալ տուին, պարտէզին մէջ խնձոր, տանձ, 
թուզ, սալոր եւ սերկեւիլ կար: Պարտէզին պարապ տեղերը լոլիկ, սմբուկ, 
լուբիա, պամիա, պղպեղ կը ցանէինք: Տէյիրմէն Տերեսիի բարձունքը 
ամբողջութեամբ պտղատու ծառերով ծածկուած էր՝ ընկոյզ, նուշ, կեռաս, 
տանձ, խնձոր: Հօրեղբայրներս՝ Յակոբը, Վասիլը եւ Գէորգը, Իսկենտէր 
քեռիս, Միհրան հօրեղբայրս (մեծհօրս եղբօր տղան), կու գային ամռան 
եղանակին մէկ ամիս մեր հիւրը կ’ըլլային: Բոլորը միասին չէին գար, 
Պաղտասար հօրեղբայրս պզտիկ էր չէր գար: Գէորգ հօրեղբայրս Արտաշէս 
եղբօրս հետ տարեկից էր, միասին թռչունի որսի կ’երթային:
Հայրս շաբաթը մէկ կամ երկու հորթուկ կը մորթէր, թուրքերը մէկ կամ 
երկուական օքա միս կը գնէին: Մեզի կը մնար երկու օքա միս, գլուխը, 
թոքը եւ մորթը: Հայրս թուրքերու հետ եղնիկի որսի կ’երթար, ամէն անգամ 
մէկ կամ երկու եղնիկ կ’որսար: Եղնիկի միսով մայրս ղըյմալի քէօֆթէ կը 
պատրաստէր:
Մեր տան ետեւի կողմը պատ չկար. հայրս եւ եղբայրս միասին ետեւի 
կողմը պատեցին տանիքին հաւասար, ութը մեթր լայնքով եւ տասներկու 
մեթր երկայնքով երկրորդ յարկ մը շինեցին: Այս երկրորդ յարկի տանիքը 
ծածկեցին փայտով, տուներնիս եղաւ երկու յարկ, մեծ պատշգամով: Ատկէ 
ետք մենք բարձրացանք երկրորդ յարկ, լաւ օդասուն մաքուր օդով:
Թուրք գիւղացիներ տեսնելով մեր տունը կ’ուրախանային կ’ըսէին «կեաւուր 
հայերը խելք ունին եւ սկսան իրենք ալ մեզի նայելով կառուցել իրենց 
տուները»:

ԱՏԱՆԱՅԻ ՋԱՐԴԸ 
Տարին 1909: Ես վեց տարեկան, շատ չարաճիճի, աշխուժ տղայ մըն էի, 
ամէն մարդ զիս կը սիրէր՝ աղջիկներ, կիներ, տղամարդիկ: Մենք դարձեալ 
Տէյիրմէն Տերեսի թրքական գիւղն ենք: Եղբայրս՝ Արտաշէսը, Տէօրթ Եոլ 
մնացեր էր, դպրոց կ’երթար:
Ատանայի կոտորածը սկսաւ. թուրքերը հայերը կը զարնեն, կը մեռցնեն: 
Առաւօտ էր, ես մեր տան դռան առաջ կը խաղայի: Մէկ ալ տեսնեմ՝ թուրք 
խումբ մը զինուած երիտասարդներ արագ-արագ կ’անցնին: Անմիջապէս 
իրենց ձայն տուի՝ «Ալի, Մեհմէտ, ու՛ր կ’երթաք այդպէս արագ»: Ինծի ըսին՝ 
«կեաւուր աւընա կետիյորուխ»: Ես ալ կարծելով որ կեաւուրը որս է, ըսի՝ 
«մէկ հատ ալ ինծի զարկէք բերէք»: Մայրս որ դռան առաջ կայնած էր, ինծի 
ըսաւ. «տղաս, անոնք կեաւուր ըսելով քու հօրեղբայրդ եւ քեռիներդ ըսել 
կ’ուզեն»: Ես որ այս լսեցի՝ անմիջապէս գետնէն քարեր հաւաքելով սկսայ 
իրենց քարկոծել, ըսելով՝ «ուրեմն դուք իմ հօրեղբայրս, եղբայրս, քեռիներս 
պիտի զարնէք»: Անոնք զիս բռնեցին, բերին մօրս գիրկը տուին, ըսելով՝ 
«Աննիք տեզէ շու իթինի տութ»:

5  Տեզզէ.- մօրաքոյր:
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Սկիզբը Էջ 03
Տարածաշրջաններու  գործունէութիւնը բաժնած է եօթը ուղղութիւններու՝ 
քաղաքական,  քարոզչական,  գիտաժողովներ, համաժողովներ, գիտա-
հետազօտական հրատարակչական աշխատանքներ, համայնքային 
ձեռնարկներ, թանգարաններ, հրապարակներու, յուշարձաններու յուշա-
համալիրներու, խաչքարերու, տեղադրում  որոնք բոլորը կը պսակուին  
հայ եկեղեցւոյ սրտառուչ արարողութիւններով։   Երախտագիտութեամբ եւ 
հիացումով կը  գնահատէ տարածաշրջանի յանձնաժողովներու տարած 
աշխատանքը, հայրենասիրական ոգին, անսակարկ նուիրումն ու 
անչափելի ճիգով  ձեռքբերուած իրագործումները անցնող հարիւրամեակի 
ընթացքին եւ այսօր հարիւրամեակի առթիւ։ 
Տիկին Յակոբեան իր այս երկով պատմութեան կը յանձնէ մեր 
ժամանակներու Հայաստան - Սփիւռք համագործակցութեան ոսկեդարը, 
սերունդներուն փաստացի կը հրամցնէ համահայկական գործակցութեան 
հսկայածաւալ եւ անչափելի ձեռքբերումներ ու յաջողութիւնները։ Կը խօսի 
աշխարհի ամենահեռաւոր անկիւններուն մէջ ծուարող հայուն 
մասնակցութեան ու արեան կանչին անսալու պատրաստակամութեան 
մասին։  Մեր ժողովուրդի անսպառ խանդին ու կենսագործելու տենդին, 
կամարուած հայրենիքը կառուցելու տեսիլքով։ 
 Տիկին Յակոբեան ժամանակից պատմութեան մէջ  կ՚անցնի որպէս մեր 
ժամանակի շունչն ու ճշմարտութեան քաջարի խօսնակը, ազգային 
միաւորման հաշտարարը, Հայաստան - Սփիւռք հրասայլի լծակը։   
Կարելի է անվերջ խօսիլ գրքին մէջ արծարծուած նիւթերուն, այնտեղ 
սաւառնող ոգիին, հոգիէն ժայթքող հայրենաշունչ խօսքերուն մասին, 
որոնք կ՚ընդգծեն ինքնութեան պահպանման անարարկելիութիւնը, 
ազգային միասնականութեան ոգիին պահպանումը, հայ ժողովուրդի 
ապագայի հանդէպ անխախտ հաւատքն ու յոյսը անմար պահելու էական 
պայմաններուն մասին։ Ա՛յս է  գրքին կարմիր թելը որ կ՚անցնի բոլոր 
ելոյթներէն հասնելու համար վերջին յաւելուածին ուր այլեւս Սփիւռքի 
նախարարը չէ խօսողը, այլ՝ Հայը, Արցախի դէմ  Թուրք ազերիական 
սանձազերծուած պատերազմին իր  յօդուածներով զայրացած ու խորա-
պէս ընդվզած հայը։ Դարերու խորերէն եկող Հայը որուն մէջ կը փոթորկի 
հայրենիքի սէրն  ու կուտակուած ցասումը, հանդէպ՝ անպատասխանա-
տու պետական անձնաւորութիւններուն որոնք ինչպիսի՜ անհոգութեամբ 
եւ անտարբերութեամբ հայրենիքն ու պետութիւն ղեկավարելու գործը 
ստանձնած են։ 
Եւ հանգիտաբար հասնելու համար  վերնագրին։
Ինչո՞ւ այս վերնագիրը գրքին։  
Նախ անոր համար որ Հարիւր տարուան զրկանքներուն, մաքառումներուն 
եւ ճիգին պոռթկումն է խտացուած «Յիշում եմ ու Պահանջում» լոզունգին 
մէջ։ Նաեւ Հարիւրամեակի համահայկական, համազգային աշխա-
տանքներու համագումարն է պսակուած, Հայոց Ցեղասպանութեան 
մէկուկէս միլիոն նահատակներու սրբադասումովը  Հայ եկեղեցւոյ։
Առաւել, այս կոչը աշխարհով մէկ համախմբեց հայութիւնն ամբողջ՝ 
երկրագունդի բոլոր ոստաններու մէջ, բռունցք դարձած ողողեց պողո-
տաները արդարութիւն եւ իրաւունք պահանջելով ցեղասպան թուրքէն։  
Ահա ա՛յս  միաւորուած ու բնռցքաւորուած զանգուածներն էին,  Հայաստա-
նէն մինչեւ հեռաւոր ափերը երկրագունդի որ ցեղասպան թուրքին  մէջ 
կրկին արթնցուցին  գազանի բնազդը՝ հայը բնաջնջելու .... կը կարծէր 
ճզմած ու ոչնչացուցած ըլլալ հայը, բայց ահա գլխացաւանքը կրկին 
հրապարակ կու գար։
 Ու քանի մը տարի չանցած անցաւ գրոհի կորզելով այս անգամ Արցախը, 
Հայաստանի վահանն ու անառիկ բերդը։ 
Եւ  այստե՛ղ է որ «Յիշում եմ ու Պահանջում» -ը վերածուած է «Յիշում Ենք 
ու Պահանջում ենք»-ի փոխելով սկզբնական կոչը յոգնակի լոզունգի։ 
Որովհետեւ վտանգը համազգային է ու Տիկին Յակոբեանի կանչը այստեղ եւ 
այլեւս հրաւէր մը  չէ հայ անհատին ուղղուած միայն, այլ համազգային զօրա-
կոչ մը հաւաքականօրէն, Հայաստան–Արցախ-Սփիւռք միաւորուած ուժե-
րով, համահայկական մտածողութեամբ եւ մէկ տեսիլքով առաջնորդուած,  
համազգային պահանջատիրութեան պայքար մղելու։ Համայն ազգին 
սպառնացող վտանգը դիմագրաւելու որ յստակ կ՚արտացոլայ  իր  ուղերձին 
մէջ՝ «Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեայ տարելից. Արդարութեան 
հաստատման Սահմանագիծ» միջազգային համաժողով-»ին  ուր կ՚ըսէ՝ 
«Ելնելով այն իրողութիւնից որ՝ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման, 
դատապարտման եւ դրա հետեւանքների յաղթահարման հարցերում 
բեկումնային փոփոխութիւններ հնարաւոր են  միայն համայն հայութեան՝ 
Հայաստանի Հանրապետութեան, Արցախի ու Սփիւռքի հայկական բոլոր 

կազմակերպութիւնների, կուսակցութիւնների ու անհատների  
համախմբման եւ նրանց ջանքերի մէկտեղման  միջոցով», (Էջ 806)։
Եւ կը յանգի «Արցախեան Հերոսամարտի օրերին»  յաւելուած յօդուածնե-
րով (էջ 651)։
Տասնամեակներու  բաժանարար եւ հիւծող պայքարներէն հազիւ յառնած,  
հայութիւնն ամբողջ հոյակապ գործակցութիւն ցուցաբերեց  Հայաստան-
Սփիւռք շղթային ամրապնդման գործնական մարմնաւորում տալով 
նիւթական թէ բարոյական մասնակցութեամբ հայրենիքի վերականգնումի 
ճիգերուն, երբ եկաւ  2018-ի այսպէս կոչուած թաւշեայ յեղափոխութիւնը, 
հին համակարգը տապալելու եւ նորը ստեղծելու կարգախօսով։ Ամէնքս 
համաձայն էինք նորի ստեղծման, առողջ ու մաքուր հիմերու վրայ  
վերսկսելու պետականաշինութեան նոր փուլ մը որ վերջ պիտի տար 
նեխածութեան եւ փտածութեան։ Սակայն պետական կառոյցներու 
կաղացող ու անբան նախարարութիւններուն փոխարէն Սփիւռքի 
նախարարութիւնը՝ պորտալարը Հայաստան-Սփիւռքին, եղաւ առաջինը 
գլխատուելու։ Այսօր դէպքերու տխուր հոլովոյթին հետ կը  հաստատենք թէ 
այդպէս եւ այնքան ալ անմեղ ու կազմակերպչական հեռանկարներով չէ որ  
առնուեցաւ այդ քայլը։  Առաջին հերթին Սփիւռքն էր որ  կ՚անջատուէր ՀՀ 
պետական  գործունէութիւնէն, գործնական դերակատարութիւն ունենալու 
հեռանկարէն։ Այս մասին տակաւին կ՚անդրադառնանք այլ առիթով։ 
Սակայն կարեւոր է ի մտի ունենալ թէ ինչո՞ւ Սփիւռքի նախարարութիւնը 
իր ամբողջական համակարգով կազմաքանդուեցաւ երբ ուրիշ նախա-
րարութիւններ հիմնական փոփոխութիւններու կարիքը ունէին եւ հոն  
տեղի չունեցաւ այն ինչ անյետաձգելի կերպով պէտք էր ըլլար։   
Ահա եւ այստե՛ղ է Տիկին Յակոբեանի կոչին  հրամայական ազդանշան մը 
տալու տողատակի ահազանգը՝  Յիշում Ենք ու Պահանջում, պատահա-
կան կերպով չէ որ յոգնակիի վերածուած է այսօ՛ր երբ մեր կորուսեալ 
հողատարածքներուն կ՚աւելնան նոր տարածքներ Արցախեան պատե-
րազմի տխուր ու ցաւալի աւարտով, բանալով նոր վէրք մը Հայոց 
Ցեղասպանութեան հարիւրամեակին վրայ եւ ուրեմն պահանջատիրու-
թեան պայքարը կը դառնայ աւելի ստիպողական ու անյետաձգելի։ 
Յիշում Ենք ու Պահանջում, գիրքը մարտակոչ մըն է որ սովետական 
ժամանակակարգերու բոլոր արգելքներն ու սահմանափակումները  
շրջանցելէ ետք, համահայկական զօրակոչի կը հրաւիրէ հայութիւնը ի 
հայրենիք եւ  ի սփիւռք։ 
Մարտակոչ որ այսօր հրամայական կերպով կը հնչէ  հայրենիքին 
սպառնացող վտանգը կանխելու, չ՚ընկրկելու մեզի պարտադրուած 
դժուարին պայմաններուն առջեւ այս անհաւասար  մարտին մէջ։  Եթէ իր 
խօսքերը  երէկ համակ սիրոյ յորդորներ էին հասնող սերունդները 
հայրենիքի վերադարձի եւ համախմբումի, «Արի Տուն» կանչը այսօր  
ահազանգ մըն է Արցախի անկախութիւնն ու անվտանգութիւնը հաւա-
քականօրէն ապահովելու, «Ի՞նչ ես անում Արցախի համար»ը՝ բարկու-
թեան ցասում է զգաստութեան հրաւիրելով  անմասն ու անտարբեր 
չմնալու, հայրենիքի փրկութեան մահու կենաց կռիւէն։ 
Բայց երբ հայը միաւորուած մէկ ամբողջութիւն  է,  ինչպէս հարիւրամեակի 
նախաձեռնութիւններուն մէջ, Հայաստանէն Ալասքա Յիշում ենք ու 
Պահանջում ենք-ը  կը դառնայ ազգային միասնականութիւնը ամրապնդող 
պողպատեայ շղթային անքակտելի օղակը, թշնամին պարտութեան 
մատնող  անընկճելի զէնքն ու ինքնապաշտպանութեան վահանը, եւ այն 
ատեն մեր անառիկ լեռներուն նոյնի՛սկ անօդաչու սարքերը չեն 
համարձակիր պղծել հայրենական երկինքը մեր։
Այն ատեն միայն պիտի ունենանք անպարտելի ազգ բանակ, պիտի 
ունենանք անխորտակելի ռազմաարդիւնաբերութիւն, պիտի ունենանք 
պետութիւն որ յաղթահարած է ստրկամտութեան բարդոյթը՝ չզիջելու 
հայրենիքը «տժգոյն» անուանելով ու ցաւ չզգալով կորսնցուցած ըլլալուն 
համար։ Այն ատեն պիտի ունենանք պետութիւն որ իր երկրի բնական 
հարստութիւնները շահագործելով պիտի ստեղծէ անկախ տնտեսութիւն 
չմտածելով  արագ հարստանալու համար զիջումներ կատարել թշնամիին, 
այն ատեն պիտի ունենանք պետութիւն որ իր զաւակներու միջեւ խտիր 
պիտի չդնէ  արդարադատութիւնը գերադասելով  ամէն ինչէ վեր եւ պիտի 
զգետնէ հայրենիքը աճուրդի հանող վարձկանները։ Եւ վերջապէս այն 
ատեն պիտի ունենաք մեր նահատակներուն արժանի զաւակներ որոնք 
հայրենի պետութիւնը պիտի կերտեն՝ հզօր ու նոր, հաւատալով որ 
Աստուծմէ ետք Հայրենիքն է գերագոյնը։  
Ահա՛ տեսիլքը Տիկին Յակոբեանին  երբ կը գրէ՝ «Յիշում ենք ու 
Պահանջում»։

    Պէյրութ 
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Հայաստան ասելիս
Հայաստան ասելիս այտերս այրւում են,
Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալւում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպէս:
Հայաստան ասելիս շրթունքս ճաքում է,
Հայաստան ասելիս հասակս ծաղկում է,
Չգիտեմ ինչու է այդպէս:
Հայաստան ասելիս աչքերս լցւում են,
Հայաստան ասելիս թևերս բացւում են,
Չգիտեմ ինչու է այդպէս:
Հայաստան ասելիս աշխարհը իմ տունն է,
Հայաստան ասելիս էլ մահը ո՞ւմ շունն է…
Կմնամ, կլինեմ այսպէս:

ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 

Յոյսի Պատրոյգներ
Հակառակ տագնապալի օրերուն,

Զուարթնոցը կը շարունակէ 
իր առաքելութիւնը

2019էն այսօր տագնապալի օրեր կ'ապրինք 
բոլորս:
Հակառակ սաստկացող դժուարութեանց, 
Տիրոջը կամքով Զուարթնոց Կեդրոնը 
շարունակեց իր առաքելութիւնը եւ տագնա-
պին պատշաճեցուած միջոցներով մինչեւ օրս 
յաջողեցանք իրականացնել մեզի վստահուած 
աշխատանքը:
Ա) Կրթական
Հետեւելով կրթական նախարարութեան 
ցուցմունքներուն եւ նկատի ունենալով 
Քորոնա ժահրին հետեւանքով պարտադրուած 
կացութեան 2020 Մարտէն սկսեալ նախա-
ձեռնեցինք առցանց դասերու կազմակերպման 
եւ գործադրման: Ամէնօրեայ դրութեամբ եւ 
ուսուցիչ-աշակերտ անհատական կապով 
փոխանցուեցան անհրաժեշտ այն գիտելիքնե-
րը որոնք բնական պայմաններու մէջ կը 
դասաւանդուէին Զուարթնոց Կեդրոնի մէջ 
աշակերտի ներկայութեամբ:
Ուրախ ենք յայտնելու որ անհատական 
կրթական ծրագիրը (IEP) լաւագոյն ձեւով 
կարելի եղաւ կիրարկել, միաժամանակ 
ապահովելով աշակերտներուն հոգեկան 
մտային ու հոգեշարժողական  առողջութիւնը 
եւ հմտութիւնները:
Բ) Աշխատանոցային
Կրթականի կողքին, մեր ուսուցիչները 
յաջողեցան առցանց կապով կազմակերպել 
աշխատանոցային վարժութիւնները, խմբա-
յին դրութեամբ, զարգացնելու համար 
աշխատանքային հմտութիւնները:
Գ) Նախազգուշացման Դաստիարակութիւն
Նկատի ունենալով Քորոնա ժահրի վտանգը, 
Զուարթնոց Կեդրոնը մասնագիտական 
ձեւով եւ առցանց դրութեամբ ծնողներուն 
ներկայացուց ժահրին ստեղծած վտանգը, 
վարակուելու դէմ կանգնելու նախազգուշա-
կան միջոցները եւ կատարեց անհրաժեշտ 
թելադրանքները: Ստեղծելով տեսողալսողական 
կարելիութիւններ, Զուարթնոց Կեդրոնը հասաւ 
իր ծնողներուն, զիրենք տեղեակ եւ արթուն 
պահելով վարակի տարածման դէմ:
Դ) Խորհրդատուական
Մեր մասնագետները շարունակեցին թէ 
առցանց թէ ներկայութեամբ անհրաժեշտ 
խորհրդատուութիւնները փոխանցել մեր 
ծնողներուն դժուարին այս օրերուն ստեղծած 
խնդիրները լուծելու համար:
Բոլոր այս աշխատանքները յաջողութեամբ  
կը շարունակուին շնորհիւ Զուարթնոց, ծնողք 
աշակերտ եւ ուսուցիչ նեցուկային խմբակին:
Ե) Նոր կեդրոն եւ նորոգութիւններ
Զուարթնոց Կեդրոնը Սեպտեմբեր 2019 
թուականին փոխադրուեցաւ նախկին Աքսոր 
Գասարճեան ազգային վարժարանի շէնքը: 
Կատարուեցան շինարարական եւ բարե-
նորոգման աշխատանքներ, որոնց նիւթական 
ծախսերը ապահովուեցան հաստատութեանց, 
կառոյցներու, միութեանց թէ անհատ հայ եւ 
օտար բարերարներու միջոցաւ: Դժբախտաբար 

երկրին մէջ տիրող կացութեան պատճառաւ 
կարելի չեղաւ հանդիսաւոր բացում կատարել, 
սակայն Զուարթնոցը գործեց  իր նոր կեդրոնին 
մէջ: իր յարմարութիւններով այսօր մեր կեդրոնը 
օրինակելի կառոյց մը դարձած է:
Օգոստոս 4-ի նաւահանգիստի պայթումին 
հետեւանքով՝ Զուարթնոցը եւս կրեց մեծ 
վնասներ, որոնք շնորհիւ բարերար ձեռքերու 
նորոգուեցան եւ կեդրոնը վերադարձաւ իր 
նախկին վիճակին:
Զ) Օժանդակութիւններ
Զուարթնոց Կեդրոնը ինք, հասութաբեր 
ձեռնարկ չէ, այլ կը գործէ շնորհիւ ազնիւ 
բարերարներու աջակցութեան: Տարիներու 
վրայ իրենց օժանդակութիւնը շարունակած 
մեր բարերարներուն վրայ եկան աւելնալ 
նորեր, որոնք ստեղծուած նոր տագնապներուն 
դիմաց սիրով ընդառաջեցին մեր դիմումներուն: 
Երախտագիտութիւն կը յայտնենք բոլոր 
բարերարներուն որոնք կը շարունակեն 
կանգուն պահել Զուարթնոցը եւ հասնիլ մեր 
աշակերտներուն:
Անցնող ամիսներուն մեզի հասած օժանդա-
կութիւններէն անմասն չմնացին ծնողները: 
Արդարեւ կարելի եղաւ յատկացնել 51միլիոն լ.ո. 
ընտանեկան պարագաներուն, 350 սննդեղէնի 
ծրար, 50 հականեխիչ դեղերու ծրար, բրդեղէն 
եւ տօնական օրերու նուէրներ ինչպէս նաեւ 
այլ կարիքներ: Զուարթնոց նաեւ ստացաւ մեծ 
քանակութեամբ հականեխիչ դեղեր որոնք կը 
գործածուին ամէնօրեայ դրութեամբ կեդրոնի 
հականեխման համար: 
Զուարթնոցը կ'ապրի հաւաքական ճիգով: 
Բարերարներ, վարչութիւն, ընկերային 
ծառայողներ, ուսուցիչներ, տնօրէնութիւն, 
ծնողք, աշակերտ եւ ազգային կառոյցներ, 
միասնաբար կը սատարեն Զուարթնոցի 
առաքելութեան իրականացման:
Հաւաքական ճիգով նաեւ մենք կը ձգտինք 
տեւաբար ստեղծել դրական եւ յուսատու 
մթնոլորտ:
Մեր ծնողներուն կը մաղթենք յաւելեալ կորով, 
ուժ, համբերութիւն, առողջութիւն եւ անվտանգ 
օրեր:
Շնորհակալութիւն մեր բոլոր բարերարներուն:
Վարձքը կատար բոլորին:
                                    Տնօրէնութիւն
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Հայոց Ցեղասպանութեան Նահատակաց Ոգեկոչում
Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
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Շաբաթ, 24 Ապրիլ 2021-ի առաւօտեան ժամը 09:00-ին, Անթիլիասի 
Մայրավանքին մէջ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագով պիտի ոգեկոչուի 
յիշատակը Հայոց Ցեղասպանութեան մէկուկէս միլիոն սրբացեալ 
նահատակներուն։

Արարողութեան պիտի նախագահէ 
եւ

իր Հայրապետական պատգամը ուղղէ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

Պիտի պատարագէ
ԳԵՐՇ. Տ. ՄԱԿԱՐ ԵՊՍ. ԱՇԳԱՐԵԱՆ

Յայտնենք, որ Ս. Պատարագի աւարտին տեղի պիտի ունենայ 
Բարեխօսական Կարգ եւ ծաղկեպսակներու զետեղում՝ Սրբոց Նահա-
տակաց Յուշարձան-Մատրան առջեւ։
ԾԱՆՕԹ.-
• Մեր անմիջական շրջապատին հանդէպ մեր ունեցած նախանձախնդրու-
թենէն մեկնելով, յանձնարարելի է յարգել թագաժահրէն ապահով մնալու 
նախապայմանները։
• Ս. Պատարագն ու Հայրապետական Պատգամը ուղիղ պիտի սփռուին 
Télé Lumière-էն, Կաթողիկոսարանի Cilicia TV-ի Facebook-ի եւ YouTube-ի 
էջերէն, ինչպէս նաեւ «Վանայ Ձայն» ռատիոկայանէն։

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ
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Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւն

ՄԻԱՑԵԱԼ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ (ԱՌՑԱՆՑ) ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ
ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ

Պատգամաբեր՝
ՎԵՐԱՊԱՏՈՒԵԼԻ ՌԱՖՖԻ ՄՍԸՐԼԵԱՆ

Մասնակցութեամբ՝ Լիբանանի Հայ Աւետ. Վարժարաններու 
Աշակերտներու

Շաբաթ, 24 Ապրիլ 2021, կ.ա. ժամը 10ին
Միացէ՛ք «ՄԱՀԱԵՄ» YouTubeի կայանի միջոցով

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Ընդունեց ՀԲԸՄ-ի 
Պատուիրակութիւնը
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Իսկ ակնարկելով հայ աշխարհի այսօրուան ոչ բաղձալի եւ տխուր 
վիճակին, Վեհափառը յայտնեց իր խոր մտահոգութիւնը մանաւանդ 
Հայաստանի եւ Արցախի մասին,  ու ներկայ իրավիճակէն դուրս գալու 
միակ լուծումը «Ազգային միասնական առողջ կեցուածք որդեգրելու մէջ 
է», -ըսաւ Վեհափառ Տէրը:
Օգտաշատ համդիպման աւարտին, առնուեցաւ յիշատակի նկար մը: 
Ապա ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի սկաուտներու մասնակցութեամբ, Միութեան անունով  
Շրջանակային Յանձնաժողովի ատենապետ Տիար Ժէրար Թիւֆէնքճեան 
եւ ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Տիար Վիգէն Չէրչեան 
ծաղկեպսակ զետեղեցին Մեծ Եղեռնի եւ  Ցեղասպանութեան Յուշարձա-
նին առջեւ, յարգելով Միութեան աւանդական կարգը եւ մատուցելով 
յարգանքի տուրք՝ մեր մէկուկէս միլիոն անմեղ հայրենակիցներուն:

ՀԲԸՄ   ԼՐԱՏՈՒ 
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