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Պատերազմէն Ետք Ազրպէյճանի Կողմէ 69 
Յանցագործութիւն Կատարուած է. 

ԱՀ Դատախազութիւն

Հարիրիի Որոշումը Երկուշաբթի. 
Երեսփոխանական Ընտրութիւններ Առա՞նց 

Մուսթաքպալի

3809 Զոհ, 220 Անհետ Կորսուած. Քննչական 
Կոմիտէն 44-Օրեայ Պատերազմին Վերաբերող 

Նոր Թիւեր Հրապարակեց

2020թ. Նոյեմբեր 9-ի եռակողմ յայտարարութենէն ետք մինչեւ 01.01.2022 
թուականը Արցախի Հանրապետութեան վերահսկողութեան տակ գտնուող 
հայկական բնակավայրերուն հարակից հատուածներուն մէջ տեղա-
կայուած ազրպէյճանական զինուած ուժերուն կողմէ արցախահայութեան 
նկատմամբ կատարուած է 69 յանցագործութիւն, որոնց կապակցութեամբ 
յարուցուած է ընդհանուր 54 քրէական գործ: Այս մասին կը յայտնեն Արցախի 
Հանրապետութեան գլխաւոր դատախազութենէն:
«Ընդհանուր առմամբ արձանագրուած է սպանութեան 5 յանցաւոր դէպք 
(քաղաքացիական անձանց սպանութեան` 3 դէպք), սպանութեան փորձի՝ 28 
(որուն 19-ը` ուղղուած զինուորականներու դէմ), ահաբեկչական գործողու-
թեան՝ 1, հրազենի գործադրմամբ գոյքի ոչնչացման՝ 16 (որուն 10-ը` ռազմական 
գոյքի ոչնչացում կամ վնասում), գոյքի ոչնչացման ու վնասման փորձի՝ 5, 
գողութեան՝ 3, կողոպուտի՝ 2, գերեզմանները ոչնչացնելու՝ 3, խոշտանգման՝ 
4, սպանութեան սպառնալիք տալու եւ մարդու առեւանգման՝ 1-ական դէպքեր:
Սպանուած է 3 քաղաքացիական անձ եւ 10 զինուորական, սպանութեան 
փորձի ենթարկուած՝ 77-ը (50 զինուորական), տարբեր աստիճանի հրազէնային 
վիրաւորում ստացած է 37 անձ (28 զինուորական), մարմնական բռնութեան 
ենթարկուած է 8-ը, սպանութեան սպառնալիքի` 2-ը:
Արցախցիներու սեփականութեան իրաւունքի դէմ ուղղուած յանցաւոր 
ոտնձգութիւններու հետեւանքով յափշտակութեամբ (գաղտնի եւ բացայայտ) 
ֆիզիկական անձերու պատճառուած է 17.710.000 դրամի գոյքային վնաս…
…Ազրպէյճանի ահաբեկչական ու ցեղասպան գործողութիւններու ընդարձա-
կումը զսպող գործօններ կը շարունակեն դարձեալ մնալ հայ զինուորը եւ 
ռուսական խաղաղապահ ուժերը»,- նշուած է հաղորդագրութեան մէջ:
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Հայաստանի Քննչական կոմիտէի զինուորական քննչական գլխաւոր 
վարչութեան յատկապէս կարեւոր գործերու քննութեան վարչութեան մէջ 
կը շարունակուին Ազրպէյճանի Հանրապետութեան ռազմաքաղաքական 
ղեկավարութեան կողմէ Արցախի Հանրապետութեան դէմ պատերազմ 
սանձազերծելու եւ վարելու, զինուորական գործողութիւններու ընթացքին 
նախապէս հաւաքագրուած վարձկաններ օգտագործելու, պատերազմ 
վարելու արգիլուած մեթոտներ եւ միջոցներ կիրարկելու, քաղաքացիական 
բնակիչները զինուորներէն չտարբերակելու եւ Արցախի Հանրապետութեան 
խաղաղ բնակավայրերու քաղաքացիական բնակչութիւնը համակարգուած, 
կանխամտածուած եւ նպատակաուղղուած գրոհներու թիրախ դարձնելու, 
միջազգային մարդասիրական իրաւունքի եզրերու լուրջ խախտումներ 
նկատուող արարքներ կատարելու փաստերուն առիթով յարուցուած քրէական 
գործի նախաքննութիւնը:
Քննչական կոմիտէին փոխանցած տեղեկութիւններով՝ քրէական գործի ծիրին 
մէջ յստակացաւ, որ Ազրպէյճանի կողմէ սանձազերծուած պատերազմին 
պատճառով Արցախի եւ Հայաստանի մէջ զոհուած զինուորներուն եւ 
քաղաքացիներուն ընդհանուր թիւը 3809 է: 19 Յունուար 2022-ի դրութեամբ 
անյայտ է 199 զինուորի եւ 21 քաղաքացիի գտնուած վայրը:
Մինչեւ օրս Ազրպէյճանի Հանրապետութեան կողմէ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան յանձնուած է գերեվարուած ընդհանուր թիւով 141 զինուոր եւ 
քաղաքացի:

Երկար բացակայութենէ ետք, յառաջիկայ Երկուշաբթի առաւօտեան 
նախարարաց խորհուրդը նիստ մը պիտի ունենայ:
Անցեալ Հոկտեմբերէն ի վեր այս պիտի հանդիսանայ առաջին նիստ պիտի 
գումարէ: 
Շուրջ երեք ամիս տեւած քաղաքական փակուղին ալ աւելի սրած էր երկրին 
մէջ տնտեսական ճգնաժամը։ Հըզպալլան եւ Ամալ շարժումը յայտարարեցին 
նիստերու պոյքոթին վերջ տալու պատրաստակամութեան մասին։
Կառավարութեան հաստատման կը սպասէ մասնաւորապէս ազգային 
պիւտճէն, տնտեսական փրկութեան ծրագիրը: Լիբանանը տեւական 
ժամանակ է չի կրցած յաղթահարել ծանր տնտեսական ճգնաժամը, որու 
հետեւանքով երկրի բնակչութեան մօտ 80 տոկոսը կ'ապրի աղքատութեան 
մէջ, ազգային տարադրամը արժեզրկուած է աւելի քան 90 տոկոսով:
Երկու խումբերը կը պոյքոթէին 18 ամսուայ բացակայութենէ ետք դժուա-
րութեամբ կազմուած նախարարաց խորհուրդի նիստերը՝ ի պատասխան 
դատաւորի որոշման, որուն յանձնարարուած է հետաքննել 2020 թուականի 
Օգոստոսի Պէյրութի նաւահանգստին մէջ տեղի ունեցած պայթումը։ Աւելի 
քան 200 մարդու կեանք խլած ողբերգական միջադէպին հանգամանքները 
աւելի քան մէկ տարուայ ընթացքին դեռ չեն բացայայտուած։
Դատաւոր Թարէք Պիթարը կը փորձէր այդ գործով հարցաքննել խումբ 
նախկին պաշտօնեաներ։ Պիթարի ջանքերը, սակայն վիճարկուած են դատա-
կան հայցերով, Հըզպալլան եւ Ամալը զայն կը մեղադրեն հետաքննութիւնը 
քաղաքականացնելու մէջ:
Երկուշաբթի, օրը սակայն նաեւ պիտի յատկանշուի կարեւոր իրադարձու-
թեամբ մը: Ըստ յայտարարուածին, նախկին Վարչապետ Սաատ Հարիրի իր 
որոշումը պիտի յայտարարէ ինչ կը վերաբերի յառաջիկայ երեսփոխանական 
ընտրութիւններուն իր մասնակցութեան մասին:
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Երուանդ Քոչար

Երուանդ Սիմոնի Քոչար 
(Քոչարեան) (15 Յունիս 1899, 
Թիֆլիս – 22 Յունուար 1979, 
Երեւան), հայ խորհրդային 
նկարիչ-արձանագործ։ ԽՍՀՄ 
ժողովրդական նկարիչ 
(1976)։ Երուանդ Քոչար հայ 
քանդակագործութեան եւ 
գեղանկարչութեան ամէնէն նշա-
նաւոր ներկայացուցիչներէն 
է: Անոր ստեղծագործութիւնը՝ 
Ժթ.դարու ամէնէն հետաքրքրա-
կան երեւոյթներէն:
• Երուանդ Քոչար ծնած է 15 
Յունիս 1899-ին, Թիֆլիս: Ծնողքն 
են՝ շուշեցի Սիմէոն Քոչարեանն 
ու Ֆեոկլա Մարտիրոսեանը։ 1906-
1918 թուականներուն աւարտած 
է Թիֆլիսի Ներսիսեան դպրոցը։ 
1915-1918 թուականներուն, 
միաժամանակ, սորված է 
Գեղարուեստը խրախուսող 
կովկասեան ընկերութեան 
նկարչութեան եւ քանդակի 
դպրոցին մէջ (Շմերլինկի դպրոց): 
1918-1919 թուականներուն՝ 
ուսանած է Մոսկուայի Պետա-
կան ազատ գեղարուեստական 
արուեստանոցներուն մէջ` Պ. 
Կոնչալովսկիի դասարանը:
• 1919-ին վերադառնալով 
Թիֆլիս, մասնակցած է «Վրաց 
նկարիչներու աշնանային երկրորդ 
ցուցահանդէսին»։
• 1921-ին Քոչար գեղանկարչու-
թեան ուսուցիչ էր եւ մինչեւ Փարիզ 
մեկնիլը՝ արդէն համբաւաւոր 
նկարիչ։
•1922-ին կը գտնուի Կ. Պոլիս: 
Ուղեւորութիւնը շարունակելու 
համար անհրաժեշտ էին նիւթա-
կան միջոցներ, ուստի Բերայի 
մատենադարանին մէջ կը կազմա-
կերպէ անհատական ցուցա-
հանդէս մը:
Յաջորդ հանգրուանը Վենե-
տիկն էր, ուր երիտասարդ 
արուեստագէտը կ’ուսումնասիրէ 
Ս. Ղազարի մատենադարանի 
մանրանկարչական հարուստ 
հաւաքածոն, կը ծանօթանայ 
հռոմէական եւ Վերածնունդի 
շրջանի արուեստի գանձերուն։ 
Վենետիկի մէջ, ստեղծած դիմա-
քանդակներուն համար կ’արժա-
նանայ արծաթէ շքանշանի:
• 1923-ին Քոչար կը մեկնի Փարիզ։ 
Նոյն տարուան  Սեպտեմբերին 
Ա.Չօպանեանի  աջակցութեամբ  
կը բացուի Փարիզի առաջին 
անհատական  ցուցահանդէսը: 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնում Ընդունեց Մայր Աթոռի Եւ 
Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան 
(ՀԲԸՄ) Հովանու Ներքոյ Գործող Հայորդեաց 

Տների Տնօրէնութեանը
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Քոչարի համար  յատկապէս  
ոգեւորող էին  Էդ. Շահինի  եւ  
Հ.Կիւրճեանի  հիացական կարծիք-
ները:
• Փետրուար 1924-ին կը մաս-
նակցի «Անկախականներու 
սալոնի» ցուցահանդէսին` իր վրայ  
բեւեռելով  ժամանակի յայտնի  
արուեստաբաններու  ուշադրու-
թիւնը: Ֆրանսայի մէջ կը ստեղծէ 
կերպընկալէ-նկարչական նոր 
արտայայտչաձեւ «Տարածական 
նկարչութիւնը» (Peinture dans l’es-
pace), որ կը ներառէ ժամանակը՝ 
որպէս լրացուցիչ չորրորդ չափ[3]։ 
Փարիզի մէջ կը բնակի 13 տարի, 
կը մասնակցի բազմաթիւ նշանաւոր 
ցուցահանդէսներու, կ’ունենայ 5 
անհատական ցուցահանդէս՝ 
կ’արժանանայ արուեստաբաններու 
ամենաբարձր գնահատանքին:
• 1936-ին Քոչար կը ներգաղթէ 
ԽՍՀՄ։ Կ’ընդունուի Հայաստանի 
նկարիչներու միութեան շարքերը 
եւ կը մասնակցի տեղական 
ցուցահանդէսներու։ Պահպանելով 
նորարարական որոշ ձեւամիջոց-
ներ՝ առաջնակարգ նշանակութիւն 
կու տայ բովանդակութեան, նկա-
րուողին ճշգրիտ անհատական 
նկարագիրին ու ներաշխարհին 
բացայայտման։
• 1944-1945 թուականներուն 
նկարչութիւն կը դասաւանդէ 
Երեւանի թատերական եւ 
պոլիտեխնիկական հիմնարկնե-
րուն մէջ։ Քոչար բազմաժանր 
արուեստագէտ էր։
• 1948-ին մոմաներկերու գիւտին 
համար «Գիւտերու եւ յայտան-
գործութիւններ»ու կոմիտէէն կը 
ստանայ հեղինակային վկայագիր։
Մեծ արուեստագէտին ճակատա-
գիրը եղեռական ընթացք կը 
ստանայ։ Հայրենիքի մէջ ան կը 
մեղադրուի ֆորմալիզմի մէջ, որ 
«ժողովուրդի թշնամի»ի հոմա-
նիշն էր։ Բաւական է ըսել, որ 
հայրենիքի մէջ Քոչարի առաջին 
անհատական ցուցահանդէսը կը 
բացուի վերադառնալէն 30 տարի 
ետք միայն՝ 1965-ին։ 

Յունուարի 18-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն 
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնում ընդունեց Մայր 
Աթոռի եւ Հայ Բարեգործական 
Ընդհանուր Միութեան (ՀԲԸՄ) 
հովանու ներքոյ գործող 
Հայորդեաց տների տնօրէններին 
ու փոխտնօրէններին: 
Հանդիպման սկզբում Մայր Աթոռի Վարչատնտեսական բաժնի տնօրէն 
Հոգեշնորհ Տ. Յարութիւն վարդապետ Կիրակոսեանը Հայորդեաց տների 
տնօրինութեան անունից շնորհաւորեց Նորին Սրբութեանը Ամանորի 
եւ Սուրբ Ծննդեան տօների առիթով` մաղթելով քաջառողջութիւն եւ 
երկարամեայ անսասան հովուապետութիւն ի փառս Հայ Եկեղեցու եւ 
Հայրենիքի: 

Հայորդեաց տների տնօրինու-
թեան անունից Ամենայն 
Հայոց Հայրապետին Ամանորի 
եւ Սուրբ Ծննդեան տօների 
կապակցութեամբ իր շնորհա-
ւորանքները յղեց նաեւ Հայոր-
դեաց տների տեսչի ժամանակա-
ւոր պաշտօնակատար տիկին 
Լիաննայ Առաքելեանը:

Նորին Սրբութիւնը, իր օրհնութիւնն ու բարեմաղթանքները փոխանցելով 
Հայորդեաց տների տնօրինութեանը, մեծապէս կարեւորեց Հայորդեաց 
տների առաքելութիւնը հայ ժողովրդի եւ Եկեղեցու կեանքում: Վեհափառ 
Հայրապետն իր գնահատանքը յայտնեց Հայորդեաց տների տնօրինու-
թեանը, մանկավարժներին եւ վարչութեան անդամներին նախանձախնդիր 
ու նուիրեալ աշխատանքի համար` յորդորելով վերջիններիս շարունակել  
իրենց արդիւնաւոր առաքելութիւնը մատաղ սերնդին ճիշտ խնամք ու 
դաստիարակութիւն ապա-
հովելու գործում: 
Հանդիպման ընթացքում 
անդրադարձ կատարուեց 
նաեւ Հայորդեաց տների 
առջեւ ծառացած խնդիրների 
յաղթահարման եւ վերջիննե-
րիս գործունէութիւնն առաւել 
արդիւնաւոր դարձնելու 
ուղիներին:  Շար. Էջ 07
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«Ակօս»ի հիմնադիր Հրանդ Տինքի մահուան 15 ամեակն է։ Այսօր 15-րդ 
անգամ կայացաւ Հրանդի սպանութեան դէմ զանգուածային բողոքի ցոյցը։ 
Միայն նախորդ տարի՝ 2021-ին էր որ, այդ միջոցառումը կայացած էր առցանց 
դրութեամբ։
19 Յունուար 2007 խորհրդանշական թուական մը ըլլալով իր տեղը առաւ 
Թուրքիոյ մօտ անցեալի պատմութեան մէջ։ Այդ թուականէն սկսեալ Թուրքիոյ 
պաշտօնական պատմութեան տեսութիւնը լրջօրէն ցնցուեցաւ եւ զինաթափ 
եղաւ։ Զանգուածներ ոճիրի գործուած պահուն իսկ գիտակցած էին թէ 
այդ մարդասպանութեան ետին գործողը հայատեացութիւնն էր։ Հրանդ 
շանթարգելի մը նման հայատեացութեան բոլոր նետերը յաջողած էր իր վրայ 
կեդրոնացնել։ Այլ խօսքով թուրք ազգայանամոլութիւնը հաշիւ պիտի տեսնէր 
հայու համարձակութեան հետ։ Իսկապէս ալ Հրանդի համարձակութիւնը, 
քաջութիւնը, խիզախութիւնը արդէն իսկ կ՚ազդարարէին այս հետեւանքը։ 
Համազգային հայութիւնը հեռուստաէգրանի դիմաց իր ելոյթները լսելով, թէ 
մեծ գոհացում կ՚ապրէր իրողութեան այսքան յստակ արտայայտուելուն, եւ 
թէ կը մատնուէր խոր մտահոգութեան նոյնինքն Հրանդի անվտանգութեան 
համար։
Ինչպէս բոլորս, նոյնիսկ բոլորէս աւելի Հրանդ ինք ալ շատ լաւ գիտէր ապրած 
երկրի տրամադրութիւնները։ Գիտէր թէ արդարութիւն պահանջելուն, մեծ 
ոճիրի ամօթը ոճրագործին երեսին զարնելուն հետեւանքները ինչ կրնան 
ըլլալ։ Ահա հոս է որ հերոսը կը ձեւաւորուի հաւաքականութեան մէջ։ Երբ 
հասարակ մարդը այս բոլորին դիմաց գիտէ լռելը, գիտէ զգուշանալը, գիտէ 
խորամանկութեամբ վտանգներէ սպրդիլը եւ այդ բոլորը կ՚արդարացնէ 
«շրջահայեաց» եզրով, հերոսը բոլոր հաւանականութիւնները դատելով 
հանդերձ անվարան, աննկուն եւ անզիջող կը շարունակէ իր ուղին։
Այսօր երբ 15-րդ անգամ կը մէկտեղուինք իր ինկած մայթին վրայ «Ակօս»ի 
նախկին խմբագրութեան շէնքին առջեւ, պիտի յիշենք նաեւ բոլոր այն ազնիւ 
հոգիները,որոնք ի գին բոլոր դժուարութեան յամառօրէն հոն կ՚ըլլային եւ 
այսօր այլեւս բացակայ են։
Այս պահուն յատկապէս կը յիշեմ վիպագիր Վետաթ Թիւրքալին, որ այդ 
զանգուածի առաջնագծին կը գտնուէր 90-ը անց տարիքով՞ անիւաւոր աթոռին 
վրայ։ Երբ կու գար յոտնկայս լռութեան պահը, շուրջիններու ջանքերը ի 
զուր կը մնային եւ ան ոտքի կը կանգնէր ձախ բռունցքը վեր բարձրացնելով։ 
Այդպէս կ՚ողջունէր Հրանդին հերոսական վարքը։ Այսօր ան ալ դարձած է 
յաւերժութեան ճամբորդ եւ կը բացակայի այս հաւաքէն։
Իսկ անդին դարձեալ հազարաւորներ ենք, որ երկրի այս սեւ ամպերով 
ծածկուած օրերուն մէկտեղուած ենք յանուն Հրանդին ալ հաւատացած 
վսեմ գաղափարներուն։
Մենք ենք որ պիտի կերտենք ապագան։ Պիտի կերտենք, քանի որ պարտական 
ենք յաջորդ սերունդներուն դիմաց։ Պիտի արդարացնենք մեր այսօրուայ 
գոյութիւնը։ Պիտի դատապարտենք չարը եւ բարձրացնենք ազնիւի, բարիի, 
լուսաւորի յոյսն ու հաւատքը խորհրդանշող դրօշակը։
Յանուն մարդկութեան, յանուն արդարութեան եւ յանուն հայ ինքնութեան, հայ 
պատկանելութեան պարտական ենք Հրանդին եւ 19 Յունուարին «Ակօս»ի 
խմբագրատան առջեւ ներկայ գտնուիլը, այդ պարտքի հատուցման թերեւս 
ամենաչնչին, բայց իմաստալից միջոցն է։

«Ակօս»
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ՌԱԿ-ի Համադրուած Մամուլ

ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԴՈՒԳԵԱՆ 

ՅԱԿՈԲ ԱՒԵՏԻՔԵԱՆ
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Ամերիկեան Բարքեր

Յարգանք Հերոսի 
Յիշատակին

Հեռանկարում՝ Ստրկութեան 
Դարաշրջան

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Պահն է թելադրում օրուայ թեման, իսկ ներկայ պահի թեման խոստա-
նում է լինել ոչ թէ օրուայ, այլ առաջիկայ 50 կամ 100 տարիների 
թեմա, ինչպէս Ալեքսանդրապոլի ամօթալի պայմանագիրը, ինչպէս 

Մոսկուայի (մեր բացակայութեամբ) եւ ապա Կարսի (մեր ներկայութեամբ) 
կայացած ճակատագրական պայմանագիրը։ Ասում են՝ վերջինը ստորագրած 
մեր երկու ներկայացուցիչներից Պօղոս Մակինցեանը Երեւան վերադարձին 
խոստովանել է, որ ճիշտ կլիներ, եթէ տեղում ինքնասպան լիներ, քան 
ստորագրեր փաստաթուղթը… Չգիտեմՙ որեւէ բան կը փոխուէ՞ր նրա 
ինքնասպանութեամբ, բայց նրա, այդ հայ բոլշեւիկի խոստովանութիւնը 
անկասկածելի ապացոյցն է այն բանի, որ հայ բոլշեւիկները ամբողջական 
գիտակցումը ունէին իրենց գործած՝ թէկուզ պարտադրուած արարքի, 
ճակատագրական պատասխանատուութիւնը իրենց մեղսունակ քայլերի։
Մեր թերթի ներկայ համարի վերլուծական բաժինը գրեթէ ամբողջութեամբ 
նուիրուած է, ինչպէս պիտի տեսնի ընթերցողը, ճակատագրական նոյն 
թեմային՝ այսպէս կոչուած Հայաստան-Թուրքիա կամ հայ-թուրքական 
յարաբերութիւններին, աւելի կոնկրետՙ օրերս սկիզբ առած բանակցային 
գործընթացին։ Մեր ձեռնհաս աշխատակիցներըՙ խորաթափանց հրա-
պարակագիր Երուանդ Ազատեանը, դիւանագէտ Գրիգոր Առաքելեանը, 
թուրքագէտ Յակոբ Չաքրեանը, պատմաբան Սուրէն Սարգսեանը, լրագրող 
Մարիեթա Խաչատրեանը, «Զարթօնք» թերթի խմբագիր Սեւակ Յակոբեանը 
եւ սիւնակագիր Յակոբ Միքայէլեանը իրենց մասնագիտական հայեցա-
կէտերից դիտարկում ու վերլուծում են սկսուած այդ գործընթացը, կռահումներ 
եւ ընդհանրացումներ անում պատշաճ թելադրանքներով, ձեռնպահ մնալով 
լրագրական, մանաւանդ ֆէյսպուքային խծբծանքներ անելուց, որով այս 
օրերին դժժում են խնդրով հետաքրքրուող մեր լրատուամիջոցները։ 
Պահը շատ լուրջ է նման բաներով զբաղուելու համար։ Խնդրոյ առարկայ 
է երկրի ճակատագիրը եւ ամբողջովին տարբերՙ վարչապետի ու նրա 
թիմակիցների շեփորած «խաղաղութեան դարաշրջանից»։ Ստրկութեան եւ 
ստրկամտութեան դարաշրջանն է սկսւում նուաստացուցիչ պարտութեան, 
մարդկային, տարածքային ու նիւթական ծանրածանր կորուստներից յետոյ, 
ընդհանուր անապահովութեան պայմաններում։ Իրավիճակն զգալու, 
վերահաս նորանոր վտանգները չէզոքացնելու, օրհասական վիճակից 
երկիրը դուրս բերելու պարտականութիւնը մի կողմ թողածՙ ա՛յս պահին 
հայ-թուրքական յարաբերութիւնները կարգի բերելու գործընթացը, կրկնում 
եմՙ այս պահին, մեզ չի կարող խոստանալ որեւէ լաւ բան, որքան էլ որ 
Ռուսաստանն ու Ամերիկան, Եւրոմիութիւնն ու ՆԱԹՕ-ն դա պահանջեն, 
ստիպեն անգամ։ Հայ կոմունիստները, Կարսից յետոյ, գոնէ մխիթարութիւնն 
ունեցան, որ երկաթեայ վարագոյրից այս կողմ, պարփակուած վիճակում, 
կարողացան գիւղատնտեսութիւն ստեղծել, ապա արդիւնաբերութիւն 
զարգացնել, հաց եւ կրթութիւն տալ մարդկանց, գիտութիւնը, արուեստն 
ու սփորթը բարձր հիմքերի վրայ դնել, ազգաբնակչութեան թուաքանակը, 
հակառակ բռնադատութիւնների եւ պատերազմի զոհերի, աննախադէպ 4 
միլիոնի հասցնել։ Մինչդեռ…
Կարիք չկայ բանագնաց կամ ներկայացուցիչ Ռուբէն Ռուբինեանին մեղադրել-
ու իր երիտասարդութեան համար, որը գուցէ նրա միակ առաւելութիւնն է։ 
Կարիք չկայ նաեւ բորբոքուած ներւերի համար նրան ձեռք առնելու. դա նրա 
երիտասարդութիւնից է։ Սակայն կարիք կա, պէ՛տք է նրան հարց տալ, թէ 
ինչո՞ւ է ստանձնել նման ծանրածանր պատասխանատուութիւն, երբ կարող 
էր իրեն յանձնարարութիւն տուողին առարկել, որպէս օրէնսդիր մարմնի 
նախագահի տեղակալ, որ իր կամ խորհրդարանի որեւէ պատգամաւորի 
ներգրաւումը այդ գործընթացումՙ ոչ միայն նպատակայարմար չէ, այլեւ 
հակաօրինական է, քանի դեռ տուեալ անձը օրէնսդիր է եւ ո՛չ գործադիր։
Ասածիս կարելի է առարկելՙ նա չլիներ, ուրիշին կը յանձնարարուէր այդ 
պարտականութիւնը։ Այո, բայց այստեղ կարեւորը յանձնարարողի անձն է։ 
Այս պարագայում մի անձ, որը յայտնի է իր խարդախութեամբ, ստա-
խօսութեամբ, իր պատասխանատուութիւնը այլոց վրայ գցելու, 
գործընկերներին դաւաճանելու շատ ուրոյն բնաւորութեամբ։
Թեթեւամիտ է այն անձը, որը չի կարողանում մերժել նման յանձնարարու-
թիւնը նման մարդուց։ 
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եւ այլն։ Եթէ մեր հանդէպ նշածս 
թիրախաւորումները չլինէին, այս 
վերը թուարկածս խնդիրները մի 
կերպ կը կարողանայինք կառավա-
րել։ Բայց այս ամբողջը իրար 
գումարուեց եւ թերթը յայտնուեց 
այս ծանր կացութեան մէջ։ 

- Պարոն Գոչունեան, Դուք 
նշեցիք, որ երկար ժամանակ է 
ահազանգում էք թերթի ծանր 
կացութեան մասին։ Աշխարհա-
սփիւռ հայկական համայնքների, 
կառոյցների, անհատների, գործ-
ընկեր լրատուամիջոցների արձա-
գանքը ինչպիսի՞ն է եղել։ 
- Ես ուզում եմ ամենախորին 
երախտագիտութիւնս յայտնել հայ-
կական զանգուածային լրատուա-
միջոցներին, որոնք «Ժամանակ» 
օրաթերթի համար, բառի բուն 
իմաստով, զօրակցութեան մեծ ալիք 
են ստեղծել։ Ցաւօք սրտի, այս ալիքից 
դուրս է մնացել Պոլսոյ հայկական 
լրատուամիջոցները։ Դա, ինչպէս 
ասեցի, ներքին պառակտումների ու 
բեւեռացումների տրամաբանական 
շարունակութիւնն է։ Պոլսից դուրս 
աշխարհի բոլոր մայրցամաքների 
հայկական լրատուամիջոցները 
ամենայն կարեկցանքով ու մտա-
հոգութեամբ արձագանքել են 
թերթի այս տագնապալի վիճակին։ 
Այս ընթացքում շատերն են ինձ 
հետ կապ հաստատել, փորձել 
ինչ-որ բանով օգնել։ Ուզում եմ 
երախտագիտութեամբ նշել, որ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եւս 
իր հայրական զօրակցութիւնն 
է արտայայտել ու մաղթել որ այս 
տագնապը շուտափոյթ յաղթա-
հարենք։ 
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Պոլսոյ «Ժամանակ»-ը՝ Թիրախում. Ինչո՞ւ եւ Ինչպէ՞ս Հայկական Ամենահին 
Թերթը Յայտնուեց Փակուղու Առաջ
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Զօրակցութիւն Պաշտօնակիցին

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Պոլսոյ մէջ հրատարակուող ամենա-
հին հայկական «Ժամանակ» 
օրաթերթն իր 114-ամեակը նշեց 
տխուր խմբագրականով: Թերթը 
ահազանգում է՝ ֆինանսական 
դժուարին կացութեան մէջ է 
եւ փակման վտանգի առաջ է 
կանգնած: Վերջին շրջանում 
Թուրքիայում գնալով խորացող 
տնտեսական ճգնաժամը, ինչպէս 
նաեւ տպագիր մամուլի հանդէպ 
հետաքրքրութեան նուազումը բացա-
սաբար են անդրադարձել թերթի 
գործունէութեան վրայ: 
Վերջին մէկ տարում թերթի 
միջոցները գնալով պակասել 
են։ Նշենք, որ պարբերականի 
ֆինանսական միջոցները ձեւա-
ւորւում են բացառապէս Թուրքիա-
յի հայութեան միջոցներով, եւ հենց 
այդ եկամուտների նուազումն է 
հանգեցրել նման ցաւալի իրավիճակի: 
Թեմայի վերաբերեալ «Զարթօնք» 
զօրակցելով իր պաշտօնակիցին 
զրուցեց  «Ժամանակ»-ի գլխաւոր 
խմբագիր Արա Գոչունեանի հետ։ 

- Պարոն Գոչունեան, խնդրեմ 
կը ներկայացնէ՞ք այն խնդիր-
ները, որոնց պատճառով 
«Ժամանակ» թերթը յայտնուել 
է տագնապալի վիճակում։ Ի՞նչ 
մարտահրաւէրների առաջ 
է այսօր կանգնած ամենահին 
հայկական օրաթերթը։ 
- «Ժամանակ»-ը, թերեւս, հայ 
իրականութիւնում հրատարակուող 
ամենահին հայկական թերթն է։ Մենք 
նախորդ տարի թերթի 114-ամեակը 
նշեցինք ցաւալի խմբագրականով՝ 
ահազանգելով թերթի օրհասական 
վիճակի մասին։ «Ժամանակ» 
օրաթերթը յայտնուել է անդունդի 
եզրին։ Անցած մէկ տարում եղան 
զօրակցական շարժումներ, բայց ի 
վերջոյ որեւէ յստակ լուծում գտնել 
չկարողացանք եւ յայտնուեցինք 
այսօրուայ փակուղային վիճակում։ 
Այսօր գերմարդկային ջանքերով 
փորձում ենք իրավիճակը կառա-
վարել։ 

- Պատճառների մասին կը խօսէ՞ք։ 
Արդեօք կա՞յ քաղաքական որեւէ 
խնդիր, որի հետեւանքով թերթը 
յայտնուել է ծանր կացութեան 
մէջ։ 
- Քաղաքական որեւէ խնդիր չկայ։ 
Հիմնականում երեք պատճառ կայ։ 
Վստահաբար, Դուք գիտէք, որ 
մօտ անցեալում թրքահայ ազգային 

եկեղեցական կեանքը երկարատեւ ու 
մշտական ճգնաժամի մէջ էր գտնւում։ 
Փակուղի մտած պատրիարքական 
ընտրութիւնները բեւեռացումներ ու 
պառակտումներ առաջացրին, որոնց 
հետեւանքով անմիաբանութեան 
մթնոլորտը էլ աւելի խորացաւ։ Որոշ 
ուղղութիւններով, ցաւօք սրտի, 
սկսուել է «Ժամանակ» օրաթերթի 
թիրախաւորման գործողութիւններ։ 
Թերեւս, մենք բազմիցս թերթում զգու-
շացրել ենք, որ նման գործելաոճն 
անընդունելի է, որից յետոյ բոլորը 
սկսեցին արդարացումներ որոնել։ 
Մենք բացատրել ենք, որ այդ 
բեւեռներից ոչ մէկն իրաւունք չունի 
սեփական հայեացքներից ելնելով 
միւսին ծնկի բերել, այդկերպ ինչ-
որ հարցեր լուծելու համար։ Մենք 
բացատրել ենք, որ ցանկացած 
խնդրի լուծումը փոխհամաձայ-
նեցուած քննարկումների մէջ է։ 
Մարդիկ չեն ցանկացել հասկանալ 
դա։ Երբ այդ շրջանակները սկսեցին 
խնդիր ունենալ համայնքի առաջ 
արդարանալու տեսանկիւնից, 
սկսուեց  իրար նկատմամբ պիտա-
կաւորումների եւ թիրախաւորումնե-
րի արատաւոր երեւոյթները։ Դրանից 
անմասն չմնաց նաեւ «Ժամանակ» 
օրաթերթը։ Նրանք տեսան, որ 
բեւեռներից ոչ մեկին չի յաջողւում 
«Ժամանակ» օրաթերթին իր կողմը 
քաշել, դրան զուգահեռ մեր անաչառ 
լրատուամիջոցը մերկացնում է իրենց 
ժողովրդի մօտ, սկսեցին թիրա-
խաւորել թերթը՝ սեղմել կոճակը, 
որպէսզի թերթը դժուարութիւնների 
առաջ կանգնի եւ ի վերջոյ փակուի։ 
Այդկերպ ցանկանալով լռեցնել մեզ։ 
Սա պատճառներից մէկն է, իհարկէ 
եւ հիմնականը։ 
«Ժամանակ»-ն ի տարբերութիւն 
Պոլսում գործող հայկական միւս 
թերթերի վարձակալած տարածքում 
է գործունէութիւն ծաւալում։ Մենք 
համացանցից թեքստեր կրկնօրի-
նակող թերթ չենք։ Մեր թերթում 
ամեն օր հեղինակային յօդուածներ 
են հրապարակւում, որոնք իրենց 
գինն ունեն։ 
Նշեմ եւս երկու խնդիր, որոնք աւելի 
ընդհանրական բնոյթ ունեն։ Դրան-
ցից մէկը Սփիւռքի համատարած 
ուծացումն է, որը Պոլսոյ հայկական 
համայնքի պարագայում ունի աւելի 
առանձնայատուկ դրսեւորում։ Ըստ 
էութեան, այստեղ կայ հայկական 
դպրոցների ցանց, որն ունի մօտ 3000 
աշակերտ։ Հայոց լեզուն ու հայկա-
կան ինքնութիւնը պահպանելու 

տեսակութիւնից այդ դպրոցների 
աշխատանքը անբաւարար է։ Նրանց 
ղեկավարները անտարբեր են այդ 
իրավիճակի նկատմամբ։ Մայրենի 
լեզուի չակերտաւոր ուսուցիչներ 
կան, որոնք հայկական մամուլին 
չեն էլ հետեւում։ Ինչու չէ նաեւ 
այդ մարդկանց տեսանկիւնից է 
«Ժամական» օրաթերթը աչքի փուշ 
դարձել։ Եւ սա այն իմաստով, որ 
ամեն օր մեր թերթի լոյս աշխարհ 
գալը ինչ-որ ձեւով մերկացնում է 
իրենց ցանցային ձախողումը։ 
Օրինակ, որ իրենց ուսանած 
աշակերտները չեն կարողանում 
հայերէնով հաղորդակցուել եւ այլն։ 
Երրորդ խնդիրը պայմանաւորուած 
է քորոնավիրուսային համավարակի 
ժամանակաշրջանով։ Տնտեսական 
ծանր վիճակը անմիջականօրէն 
անդրադարձաւ մեր համայնքային 
կառոյցների եկամուտների վրայ։ 
Իսկ այդ ֆինանսական միջոցնե-
րը հիմնականում գոյանում էր 
պատմական Պոլսոյ փոքր կեդրո-
նում գտնուող եկեղեցապատկան 
անշարժ գոյքի վարձակալութիւնից։ 
Ֆինանսական հոսքերը հիմա 
անհամեմատ կրճատուել են, քանի 
որ նախկինում այդ անշարժ գոյքը 
վարձակալութեան էր տրւում 
զբօսաշրջութեան ոլորտը սպա-
սարկող ձեռներէցներին։ Իսկ 
քանի որ համավարակի շրջանում 
զբօսաշրջութիւնը ամենատուժող 
ոլորտը դարձաւ, այդպիսով մեր 
համայնքային կառոյցների եկա-
մուտները եւս նուազեցին։ Անհա-
տական հարթութիւնում եւս 
անկումներ եղան։ Այժմ համայնքային 
կեանքի ամենակարեւոր ծրագիրը 
դարձել է ընկերային հարցերը, 
մէկը միւսին զօրակցելը, օգնելը 
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Պէտք է նաեւ նշեմ, որ Թուրքիայի 
եւ Հայաստանի պետական շրջա-
նակներից եւս ունենք արձագանքներ։ 
Մարդիկ փորձում են հետաքրքրուել 
ու հասկանալ, թէ ինչո՞ւ է այսքան 
կայացած ու խորը արմատներ 
ունեցող լրատուամիջոցը հասել այս 
վիճակին։ 

- Ո՞րն է Ձեր ուղերձը կամ ահա-
զանգը եւ ու՞մ է այն ուղղուած։ 
Ունէ՞ք իրավիճակից դուրս գալու 
ճանապարհային քարտէզ։ 
- Մեր ուղերձը ուղղուած է համայն 
հայութեանը, յստակ հասցէատէր 
չկայ։ Մինչ մեր ուղերձի մասին 
խօսելը, ուզում եմ շեշտել՝ չնայած 
այս բոլոր դժուարութիւններին ու 
միտումնաւոր թիրախաւորումներին, 
«Ժամանակ» օրաթերթը մինչ այս 
պահը գործունութիւն է ծաւալել 
առանց որեւէ մէկի նկատմամբ 

ֆինանսական պարտաւորութիւն 
կուտակելու։ Նաեւ նշեմ, որ թերթի 
այս իրավիճակը պայմանաւո-
րուած չէ ֆինանսների սխալ կառա-
վարմամբ կամ այլ կառավարչական 
խնդիրներով։ 
Ցանկանում եմ շեշտել մէկ 
հանգամանք եւս։ Մենք չենք 
ասում, որ «Ժամանակ» օրաթերթը 
պէտք է գոյատեւի յանուն իր 
անցեալի, մենք ասում ենք, որ 
«Ժամանակ» օրաթերթը պէտք 
է գոյատեւի յանուն ապագայի։ 
Այս լրատուամիջոցն համայն 
աշխարհի համար սկզբնաղբիւրի 
դեր ունի՝ գտնուելով Պոլսոյ ամբողջ 
արեւմտահայ ժառանգութեան 
զարկերակի վրայ եւ համարուելով 
այդ զարկերակի կենսագործութեան 
խորհրդանիշներից մէկը։
«Ժամանակ» օրաթերթի, չնայած 
նիւթական դժուարութիւններին, 
առաքելութիւնն աւարտած կառոյց չէ։ 

Մեր նպատակը այս ձեւով գոյատեւելը 
չէ։ Մենք ասում ենք, որ ուզում ենք նոր 
ժամանակներին ու մարտահրաւէրին  
համահունչ ճկունութիւն ապահովել 
այս լրատուամիջոցի համար, 
որպէսզի այն կարողանայ գոյատեւել 
այս նոր իրականութիւնում։ Սա է մեր 
պայքարի նպատակը։ Այս թերթը դեռ 
իր ճանապարհն ունի անցնելու, որը 
նաեւ պայմանաւորուած է պոլսա-
հայութեան առանձնայատկու-
թիւններով։ 
Մեզ համար շատ ցաւալի է, որ այս 
ահազանգը համայն հայութեան 
համար նման բարդ իրավիճակում 
ենք հնչեցնում։ Մենք հասկանում 
ենք, որ 44-օրեայ պատերազմի ծանր 
հետեւանքները Հայաստանի ու 
Արցախի համար շատ լուրջ կարիք-
ներ են ստեղծել։ Մենք համամիտ 
ենք, որ հայ իրականութեան մէջ 
համազգային ներուժի առիւծի 
բաժինը պէտք է տրամադրուի այդ 

կարիքներին։ Մենք հասկանում 
ենք Մերձաւոր Արեւելքում մեր 
աւանդական հայկական սփիւռքի 
վիճակը եւս ծանր է։ Մենք ցաւ ենք 
յայտնում այս ահազանգը հնչեցնել 
նման իրավիճակում։ Բայց մենք 
ուզում ենք, որ այս ահազանգը 
գտնի ամենալայն արձագանքը՝ 
փայփայելով յոյս, որ մարդիկ կը 
գտնուեն, ովքեր կը գնահատեն մեր 
այս ահազանգը։ Մենք այս պահին 
ունենք միայն տեսական յենարան։ 
Չունենք որեւէ յստակ հասցէատէր, 
որին կարող ենք ուղղել մեր ուղերձը։ 
Մենք այսօր փակուղու մէջ ենք 
անգամ մեր ցաւը բաժանելու ու 
դարման ակնկալելու հարցում։ 
Պոլսոյ «Ժամանակի» արդեն 
չորրորդ սերնդի խմբագիր Արա 
Գոչունեանը յոյս յայտնեց, որ 
«Ժամանակ»-ը դեռ հարիւրա-
մեակներով շարունակելու է իր 
առաքելութիւնը։ 

2021 թուականի տարեւվերջին Տէնի 
Տօնիկեանը մատուցեց ցեղասպա-
նութեան վերաբերեալ տարիներ 
տեւած աշխատանքին պտուղը։ 
Խօսքը գիրք – իրադարձութեան 
մասին է՝ խմբաւորուած փաստե-
րուն, մարդոց, դերակատարներուն 
նուիրուած բազմաթիւ թերթիկներու 
շուրջ։ Անոնց հասանելի ընթերցումը 
կը ներկայացնէ այն ամէնը, որ 
տեղի ունեցած է առաւել լաւ լսելու 
անասելին։
Հայոց Ցեղասպանութեան Փոքր 
Հանրագիտարանը՝ մօտ 700 էջէ 
բաղկացած գործ, որ կը ներկայացնէ 
վիպասան, բանաստեղծ եւ էսսէյիստ 
Տէնի Տօնիկեանը, պայքարի գիրք է՝ 
սկսեալ իր նախաբանէն, որ գրուած 
է թուրք հրատարակիչ եւ մարդու 
իրաւունքներու պաշտպան Ռաճիպ 
Զարաքոլուի կողմէ, որ պարբերա-
բար բանտարկուած է (ինչպէս իր 
կին Այշէ Նուռը) Թուրքիոյ ազգային 
փոքրամասնութիւններուն հանդէպ 
լաւ վերաբերմունքին եւ հայերու 
ցեղասպանութեան վերաբերեալ 
որոշակի գործեր հրատարակելուն 
համար։ Պատմութեան առումով 
կատարելապէս փաստագրուած 
վերջերս եղած ուսումնասիրու-
թիւններուն շնորհիւ, բայց բարձրու-
թիւն վերցնելով փաստերու յետագայ 
զարգացման համեմատութեամբ` 
հեղինակը, սակայն, մանրակրկիտ 
կը ներկայացնէ համիտեան, 
երիտթուրքերու, «քեմալական» 

դարաշրջաններն ու կ՝աւարտէ գիրքը 
ներկայ դարաշրջանով։
Վատագոյն տանջանքները Տէնի 
Տօնիկեանը կենդանի կը դարձնէ 
հայկական դրաման՝ իր ստեղծա-
գործութեան ընթերցումը դարձնելով 
ցաւօտ, յաճախ ազդեցիկ, երբեմն 
ալ անտանելի։ Օրինակ՝ ան կը 
ներկայացնէ դէպքը մարտինեցի 
գեղեցիկ երիտասարդ հայուհիի 
մը, որ, մերկացուցած, գիրկը 
քնացած երեխայ, պառկեցուցած 
են կոճղի վրայ, որպէսզի գլխա-
տեն։ Երբ երեխան կ՝արթննայ, 
տանջողները կ՝առաջարկեն 
կնոջ՝ խնայել երեխան, եթէ ան 
ընդունի մահմետականութիւնը։ 
Ստանալով վերջինիս մերժումը՝ 
կը խլեն անոր երեխան, իսկ այդ 
ընթացքին կինը, պատուազուրկ 
չըլլալու համար, կը նետուի 
մօտակայ ջրամբարը։ Մարտինի 
կաթոլիկ արքեպիսկոպոս Իկնաս 
Մալոյեանը՝ մերժելով կրօնափոխ 
ըլլալու պահանջը, կ՝ենթարկուի 
վատագոյն տանջանքներու, այնու-
հետեւ իր քահանաներուն հետ կը 
վտարուի՝ հարկադրուած քայլելու 
ոտնամատներու եղունգները պոկելէ 
ետք։ Ի վերջոյ ան կը մահանայ 
ծոծրակի կրակոցով՝ բազմիցս 
հաւաստելով իր անձնուիրութիւնը 
Օսմանեան կայսրութեան ու առաջին 
հերթին իր հաւատարմութիւնը 
քրիստոնէութեան։
Սեռական բռնութիւններ

Հետեւելով Հենրի Պարպիին՝ 
ցեղասպանութեան ժամանա-
կակիցին (Սարսափի երկրին մէջ, 
Նահատակուած Հաայստանը)՝ 
հեղինակը կը յիշատակէ երեխա-
ներուն ճակատագիրը, որոնք կամ 
խեղդուած են Եփրատի ջուրերուն 
մէջ, ուր յուսահատութենէ նետուած 
են իրենց մայրերը, կամ սպաննուած 
են խոշտանգողներու ծունկերուն 
վրայ, կամ ալ վերջիններուս կողմէ 
անդամահատուած են կենդանի 
վիճակով։ Կանայք պարբերաբար 
կ՝ենթարկուէին սեռական բռնու-
թեան, մայրերը իրենց դուստրերուն 
դէմքը մուրով կը պատէին՝ զանոնք 
դարձնելով պակաս ցանկալի։ 
Մեզրէի ճամբարին մօտ, որ հայ 
կանանց դասակարգման կեդրոն 
էր, ստեղծուած էր ստրուկներու 

շուկայ, ուր կու գար Տրապի-
զոնի ոստիկանապետը՝ ընտրելու 
երիտասարդ աղջիկներ, իբրեւ 
նուէր Միութիւն եւ Յառաջընթաց 
խմբակցութեան անդամներուն։
Դաշնագրերու պատմութիւնը
Ինչեւէ, Տէնի Տօնիկեանը կը 
փորձէ այլ կողմէ մօտենալ Հայոց 
Ցեղասպանութեան՝ ներկայացնե-
լով, օրինակ, հայկական ջոկատի 
ստեղծումը ֆրանսական բանակին 
մէջ, որ մասնաւորապէս բաղկա-
ցած էր Մուսա Լերան պայքարէն 
փրկուածներէ, եւ յիշատակելով 
յատկապէս Հայրենական պատե-
րազմի վերջը ստորագրուած 
բազմաթիւ դաշնագրերը՝ Սեւրի 
խոստմնալից պայմանագիրը 
(1920թ.), Անգորայի աղիտալի պայ-
մանագիրը (1921թ.)։ 
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պահպանման հեռանկարով: 
Մեր ժողովուրդը յայտնի է որպէս 
ստեղծագործ ու աշխատասէր: Բայց 
պէտք է յարմարինք համաշխարհային 
հոլովոյթին. որոշ առեւտուրներ անկում 
կ'ապրին, ուրիշներ՝ վերելք: Մենք պէտք 
ունինք ղեկավարութեան՝ առաջնորդե-
լու, ձեռնարկատէրերու՝ աշխատատեղեր 
հիմնելու եւ նոր աշխատատեղերու 
մէջ մարդիկ պատրաստելու: Մեզի 
խորհրդատուներ պէտք են, որպէսզի մեր 
երիտասարդութիւնը յստակ պատկերացում կազմէ հեռավար աշխա-
տանքներու մասին, ինչպիսիք են՝ 100 000 ֆրանսացի ուսանողներու 
առաջարկուող աշխատանքները Side-ի կամ Upwork-ի կողմէ, որ 17 միլիոն 
օգտատէր ունի:     
Ելեկտրականութեան մատակարարումը, որ լուրջ խնդիր է Մերձաւոր 
Արեւելքի մէջ, այստեղ որպէս խոչընդոտ կը ներկայանայ: Մեր դպրոցներուն 
վառելանիւթ գնելու միջոցներ հայթայթելու փոխարէն մենք պէտք է մեր բոլոր 
հաստատութիւնները զինենք արեւային մարտկոցներով, գրադարաններ 
տեղադրենք, ուր մեր երիտասարդները կարենան երթալ եւ աշխատիլ իրենց 
դիւրաթեք համակարգիչներով: 
Բացի այդ՝ մենք կրնանք ծրագրել հողմաշարժիչներ տեղադրել՝ ելեկտրա-
կանութիւն մատակարարելու Այնճարին, Քեսապին եւ անոնց հարեւան 
ոչ-հայկական շրջաններուն՝ այդպիսով քաղաքական յառաջխաղացք մը 
արձանագրելով. մենք կրնանք ծրագրել ու իրականացնել 5 միլիոն եւրոյի 
ներդրում՝ Պուրճ Համուտ կուտակուած թափօնները ճահճագազի վերածելու 
համար: Այստեղ նուիրատուութեան մասին չենք խօսիր, այլ ներդրումի մը, 
որ պիտի վերադարձուի 5-էն 7 տարի ետք:   
Վերոնշեալներէն ամենապարզը՝ մեր դպրոցներուն մէջ արեւային 
մարտկոցներու տեղադրումն է, ինչը, սակայն, կը պահանջէ նախնական 
ուսումնասիրութիւններ, աղբիւրներու հաւաքում եւ գործադրում: Այսպիսի 
նախաձեռնութիւն մը աւելի դիւրին պիտի ըլլար իրականացնել, եթէ 
համախմբուէինք եւ ԱՄԷ հաստատուած ՄԱՍՏԱՐ-ի նման ընկերութեան 
հետ գործակցաբար ընդհանուր նախագիծ կազմէինք՝ 100 շէնք վերա-
զինելու Լիբանանի եւ այլ երկիրներուն մէջ, ուր ելեկտրականութեան 
պակաս կայ:  
Կը վկայակոչեմ պարոն Յարութ Սասունեանի՝ ամերիկահայ վեց խոշոր 
կազմակերպութիւններէ բաղկացած միաւոր կազմելու նախաձեռնութիւնը, 
իր զրոյցը ՀԲԸՄ-ի ատենի նախագահ հանգուցեալ տիկին Լուիզ Սիմոնի 
հետ, որ անմիջապէս համաձայնած էր միանալ, որուն հետ միասին՝ 
միւս բոլոր հինգ խումբերը՝ միեւնոյն ժամուն: 1989-ին էր այդ՝ երբ 
երկրաշարժի հետեւանքով հաւաքական արթնութիւն ստեղծուած էր: 
Այդ միասնական գործողութեան շնորհիւ հիմնուած խումբը յաջողեցաւ 
Հայաստան եւ Արցախ ուղարկել 947 միլիոն տոլարի մարդասիրական 
օգնութիւն՝ աջակցութեամբ պարոն Քըրք Քըրքորեանի, որ գնահատած 
էր այդ միասնութիւնը:   
Մարտահրաւէրը ֆինանսաւորումը չէր, այլ միաւորումը, միասնական ոգին: 
Ես կոչ կ'ընեմ Լիբանանի հայկական գլխաւոր կազմակերպութիւննե-
րուն, որ իրենց մայր կազմակերպութիւններուն աջակցութեամբ հիմնեն 
միացեալ հիմնադրամ մը, ուր իւրաքանչիւրը երկու լուման դնէ՝ մամլոյ 
հաղորդագրութեամբ յայտարարելով իր համագործակցութեան մասին: 
Այն ժամանակ Սփիւռքները պիտի լսեն ու կը փրկեն Սփիւռքի բաբախող 
սիրտը: 
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Լիբանան

Սեդա Ազնաւուր կ'երգէ.
«Իմ դրախտիս մէջ կրակ կայ, իմ դրախտիս՝ Լիբանանի,
Երանի ամբողջ աշխարհը սիրէր իմ դրախտս՝ Լիբանանը,
Բայց շատեր կը նախանձէին քեզի, Լիբանան,
Իմ սիրելի Լիբանան, դուն Սփիւռքի սիրտն էիր»:
Արդարեւ, Լիբանան Սփիւռքի բաբախող սիրտն է: 
Իր դպրոցները՝ Հայ Աւետարանական Գոլէճը, Յովակիմեան-Մանուկեանը, 
Ճեմարանը, Մեսրոպեանը եւ այլն, սերունդներ պատրաստած են, ներառեալ՝ 
Նոպէլեան մրցանակի դափնեկիր մը: 
Իր աստուածաբանական հաստատութիւնները՝ Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 
դպրեվանքը, Մերձաւոր Արեւելքի Աստուածաբանական Դպրոցը եւ Զմմառի 
Պատրիարքական միաբանութիւնը, արեւմտեան Սփիւռքին տուած են 
հոգեւոր հայրեր: 
Հայկազեան համալսարանը,– Սփիւռքի միակ հայկական համալսարանը,– 
պատրաստած է մանկավարժներ: 
Լոյս եւ գիտութիւն տարածած է: Միջին Արեւելքի մէջ առաջին հաստատու-
թիւնը եղած է, ներառեալ՝ Իսրայէլի եւ Իրանի մէջ, որ 1960-ականներու 
սկիզբը հրթիռարձակում իրականացուցած է այն աստիճան, որ ՆԱԹՕ-ի 
անդամ երկիրները միջամտած են՝ կասեցնելու ծրագիրը:       

2019-ին սկիզբ առած լիբանանեան տնտեսական ճգնաժամը, անոր 
յաջորդած պսակաձեւ ժահրը, 4 Օգոստոս 2020-ին տեղի ունեցած պայթումը, 
շրջանային ու քաղաքական ճգնաժամը Լիբանանը ծունկի բերած են՝ 
նուազագոյն ամսավարձը հասցնելով 25 ամերիկեան տոլարի, ինչը աշխարհի 
ամենացածերէն մէկն է, եւ իր բնակչութեան 70 տոկոսը, ներառեալ՝ հայ 
փոքրամասնութիւնը, ծայրայեղ աղքատութեան, որ հերթի կը կանգնի հաց 
գնելու համար:  
Մինչ Եթովպիոյ մէջ քաղաքական վտանգաւոր ապակայունացում կը տիրէր 
1991-ին, Իսրայէլ եւ հրէական կազմակերպութիւնները ի մի եկան, ծրագրեցին, 
ֆինանսաւորեցին եւ իրականացուցին 14 325 եթովպացի հրէաներու 
տեղափոխումը Իսրայէլ՝ 36 ժամ անընդմէջ թռիչքներով:
Մեր ժողովուրդին պարագան տարբեր է ֆալաշաներու պարագայէն, որոնք 
մեծ մասամբ ագարակապաններ էին եթովպական լեռնաշխարհին մէջ, 
մինչդեռ արեւմտեան Սփիւռքի բաբախող սիրտը՝ Լիբանան, ռազմավարական 
նշանակութիւն ունի ազգին համար:   
Դուք ձեզի հարցուցա՞ծ էք, թէ ինչո՛ւ հրէական կազմակերպութիւնները եւ, 
ամենայն հաւանականութեամբ, Իսրայէլի պետութիւնը կը ֆինանսաւորեն 
Հիւսիսային Ամերիկայի մէջ Իտիշ մշակոյթը: Գիտէ՞ք, թէ քանի՛ Իտիշ ֆիլմեր 
կան «Netflix»-ի մէջ: 
Ճիշդ է, որ հայերէն խօսիլը պարտադիր պայման չէ հայ ըլլալու, բայց եթէ 
ժողովուրդ մը զրկես իր մշակոյթէն, ան կը կորսնցնէ ինքնութիւնը, որմէ ետք 
ան լրիւ կը կորսուի: 
Եւ Աստուած մի՛ արասցէ, եթէ յանկարծ մեր երկփեղկուած ծառի ճիւղերէն 
մէկը չորնայ, կը վտանգուի երկրորդ ճիւղը, իսկ յետոյ՝ ամբողջ ծառը: 
Սփիւռքը չէ սպառած: Պէտք է պարզապէս հաւաքական գիտակցու-
թեամբ՝ համախմբուի, օրակարգ սահմանէ եւ գործի անցնի: Օրակարգի 
խնդիրներէն պէտք է ըլլայ լիբանանահայ համայնքին տէր կանգնիլ: 
Մեզի անհրաժեշտ է աշխատանքային խումբ մը կատարելու ռազմավարա-
կան կշռադատուած ուսումնասիրութիւն մը՝ ապահովելու Լիբանանի եւ 
ընդհանրապէս Միջին Արեւելքի մեր համայնքներու բարեկեցութիւնը, 
ամրապնդելու մեր հաստատութիւնները՝ արեւմտահայ ժառանգութեան 

Պատասխանատուութիւն դարերի առաջ։ Անցեալի օրինակները ներկայ 
պայմաններում օրինակելի չեն, բացարձակապէս։ Մանաւանդ որ դրանք 
բոլորն էլ ձախողուել են, հե՛նց Թուրքիայի կողմից։ Եւ ժողովրդային 
ասացուածքը փորձի ու փորձանքի մասինՙ պէտք է փոխելՙ փորձը փորձանք է։
Այս վերջին փորձը մեզ տանելու է ստրկացման։
Այս պահին, այսպիսի վիճակում, այսպիսի իշխանութեամբ եւ այսպիսի 
ընդդիմութեամբ մեզ հակացուցուած է դարաւոր թշնամու հետ բանակցելը, 
առանց նախապայմանի թէ նախապայմանով։

«Ազգ»

ՌԱԿ-ի Համադրուած Մամուլ

Հեռանկարում՝ Ստրկութեան 
Դարաշրջան
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Ես Առանց Քեզ

Սէր եմ տուել, որ սէր առնեմ ես քեզանից,
Բայց դու արդէն շատ հեռու ես ինձանից,
Աչքերիդ մէջ փնտռելով ես թախիծ,
Ամպերի մէջ եմ ես փնտռում իմ արեւին:
Ես առանց քեզ, կ’ապրեմ առանց արեւի,
Ես առանց քեզ, ինչպէս թռչունն առանց թեւի,
Ես առանց քեզ, կ’ապրեմ առանց արեւի,
Ես առանց քեզ, ինչպէս ծաղիկն առանց ջրի:

ԳԱԳԻԿ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ

222022
ÚàՒՆàՒԱՐ

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 
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Արգելքները, բանտը, մեկուսացումը, անտա-
րակոյս, կ’ազդեն Քոչարի ստեղծագործական 
ընթացքին վրայ, բայց այս պարագային կարծես 
կը գործէ հակազդման օրէնքը։ Որոշիչ դեր 
կ’ունենայ նաեւ Խրուշչովեան «ձիւնհալը»։ 
Այս տարիներուն կը ստեղծուին «Էքստազը» 
(1960), «Պատերազմի արհաւիրքը» (1962), 
«Զուարթնոցի արծիւը» (1955), «Կիբեռնետիկի 
մուսան» (1972), «Վարդան Մամիկոնեանը» 
(1972), Հայաստանի ու հայութեան խորհրդանիշ 
դարձած «Սասունցի Դաւիթը» (1959) եւ այլ 
մեծարժէք ստեղծագործութիւններ։

Քոչարի արուեստը իր մէջ կ’ամփոփէ 
համաշխարհային հին ու նոր արուեստի, 
ինչպէս եւ ժամանակակից նորարարական 
ուղղութիւններու շատ գիծեր ու սկզբունքներ:
Երուանդ Քոչար կը մահանայ 1979-ին Երեւան։ 
Անոր անունով կը կոչուի Երեւանի փողոցներէն 
մէկը։
1984-ին Երեւանի մէջ կը բացուի Երուանդ 
Քոչարի թանգարանը, ուր արուեստասէրը 
կրնայ ամբողջական պատկերացում կազմել 
վարպետին ստեղծագործական ուղիին մասին։ 
Միայն Երուանդ Քոչարի թանգարանին մէջ եւ 
Փարիզի Փոմփիտու կեդրոնին մէջ կարելի է 
տեսնել Քոչարի տարածական նկարները։
2015-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրա-
հը Երուանդ Քոչարի թանգարան (Երեւան)ին 
հետ համատեղ ներկայացուցած է «Երուանդ 
Քոչար. սերունդներու երկխօսութիւն» ցուցա-
հանդէսը (գեղանկար, քանդակ եւ տարածական 
նկարչութիւն):

Տասնհինգ տարի առաջ այսօր Փարիզ 
էի։ Քատէի կայարանին մօտ բջիջային 
հեռաձայնիս վրայ յայտնուեցաւ SMS 

մը։ Կեցութեանս վերջին օրն էր... Հրանդը զոհ 
գացած էր մահափորձի մը։ Ցնցումը, անշուշտ, մէկ 
կողմ, առաջին պահուն կարելի չէր պատահածը 
պատկերացնել լիարժէք, ամբողջ խորքով ու 
մանաւանդ՝ անյաղթահարելի հետեւանքներով, 
որոնց ծանրութիւնը հետզհետէ ծանրացաւ ու կը 
ծանրանայ անվերջ։
Վերջին անգամ այդ ճամբորդութենէն օր մը 
առաջ խօսած էինք հեռաձայնով։ Մեր երկուքին 
թերթերն ալ շրջափակման ենթարկուած էին։ 
Բողոքով, ցասումով լեցուն էր։ «Ի՞նչ պիտի ընենք», 
հարցուցած էր։ «Պիտի համբերենք՝ մինչեւ որ 
մարդիկ անդրադառնան այս քայլի անընդունելի 
ըլլալուն եւ փոխուի իրավիճակը», պատասխանած 
էի։ «Ես չեմ սպասեր, գիտեմ ընելիքս...», 
շարունակած էր զայրոյթը։ «Պաղարիւն ըլլանք», 
աւելցուցած էի։ «Գլուխս փորձանքներ կան այս 
շրջանին։ Մէկ հատ անոնք լուծեմ, վերջը կարգը 
այս գործին պիտի գայ, բայց, մենք հանդիպինք 
ու խօսինք», ըսած էր։ «Վաղը առաւօտ պիտի 
ճամբորդեմ», ըսած էի։ «Ուրեմն, վերադարձին կը 
խօսինք», աւելցուցած էր։
Սա մեր վերջին զրոյցն էր, մեր վերջին 
հաղորդակցութիւնը թէ՛ մարդկային անմիջա-
կանութեամբ եւ թէ պաշտօնակցի փոխադարձ 
զօրակցութեամբ։ SMS-ը կարդալու ատեն իր ձայնը 
կ՚արձագանգէր ականջիս մէջ։ Խմբագրատուն 
հեռաձայնեցի՝ խորհրդակցեցանք... Որոշ ժամա-
նակ անց խմբագրատունէն զանգ եկաւ այս 
անգամ։ Պոլիսէն հաղորդեցին, որ պաշտօնապէս 
բաւ համարուած էր ԺԱՄԱՆԱԿ-ի եւ «Ակօս»ի դէմ 
հաստատուած շրջափակումը։ «Ես չեմ սպասեր, 
գիտեմ ընելիքս...», որ ըսած էր, ի՞նչ գիտէր արդեօք։ 
Պատասխանը մնաց իր մօտ՝ մինչ անիծեալ 
փամփուշտը «լուծեց» այդ հարցը, ինչպէս որ 
այդպէսով «լուծուեցան» ուրիշ շատ հարցեր։
Փարիզի փողոցներուն մէջ աննպատակ կը 
քալէի՝ մէկ կողմէ զանգերը կը տեղային ամբողջ 

աշխարհէն։ Կարծես ես էի, որ պիտի գիտնայի 
հարցումին պատասխանը, որ չկար ու չէր ալ 
կրնար ըլլալ իրականութեան մէջ։ Ինչո՞ւ...
Յիշողութիւնս պոռթկաց պահ մը։ Լեցուն բան 
կու գար միտքս. միասին մեր ճնկածները, Սուրբ 
Էջմիածնի մէջ մեր մասնակցած պատարագը, 
1998-ի պատրիարքական ընտրութիւնը, Կեդրոնա-
կան սանուց միութեան «Գրական ակումբ»ը, 
դէպի Երեւան «Արեւելեան խորհրդաժողով» 
կոչուած հարթակի ուղեւորութիւնն ու նախա-
պատրաստական աշխատանքները, մեծ հօրս 
դագաղին շուրջ կերոն բռնելը, Հայաստանի 
1996-ի ընտրութիւններուն հետեւելէ վերջ 
վերադարձին մեր ըրած հարցազրոյցը, մեր 
անթիւ-անհամար հեռախօսազրոյցները, մեր 
վէճերը, սրտնեղութիւնները, իրարմէ յուսախա-
բութիւնները... Իւրաքանչիւրը միտքէս կ՚անցնէր՝ 
նաեւ այն մղումով, թէ ազդանշան մը կամ հետք մը 
կրնայի գտնել այդ հարցումին մասին։ Եւ այդպէս 
ալ անպատասխան մնաց ու կը շարունակէ մնալ 
այդ անիծեալ «ինչո՞ւ»ն, որ տարիէ տարի աւելի 
կ՚արիւնէ սիրտը բոլոր անոնց, որոնք ճանչցած 
էին զինքը, սիրած էին, գիտէին կամ հաղորդ էին 
իրեն...

*
Իւրաքանչիւր մարդու կեանքին մէջ կարգ մը 
զգացումներ կամ անոնց առթածը, կարգ մը 
երեւոյթներու իւրացումը տեսականէ գործնականի 
կը վերածուի զգայացունց, անկիւնադարձային 
դէպքով մը։ Եթէ մահուան ի՛նչ ըլլալը մորթիս 
վրայ զգացած էի մեծ հօրս կորուստով, ապա 
սպանութեան ի՛նչ ըլլալն ալ պատկերացուցի 
Հրանդի դէմ ոճրագործութեամբ։ Յիշատակը 
որքա՛ն քաղցր ըլլայ, վէրքն ալ այնքա՛ն անսպիա-
նալի։ Հակասակա՞ն, զարմանալի՞...
Տարիները կ՚անցնին արագ։ Որքան որ ալ արագ 
անցնին՝ Հրանդը չեն կրնան մեզմէ հեռացնել։ 
Անոնց հոլովոյթին մէջ անկարելի է մոլորուիլ այս 
պարագային։ Հոսանքը մեզ կը ջանայ տանիլ կէտի 
մը, ուր պէտք է ինքնաբերաբար հասկնանք այդ 
«ինչո՞ւ»ին պատասխանը։ Բայց Հրանդին թողած 
աւանդը այդ մոլորութենէն ալ զերծ կը պահէ մեզ, 
յանուն իր անթառամ յիշատակին։

«Ժամանակ» Պոլիս



Շաբաթ / 22.01.2022  08

Սկիզբը Էջ 05

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

Զարմանալի չէ, որ հեղինակը 
յօժարութեամբ կը ներկայացնէ 
ցեղասպանութենէն ծնած գրաւոր 
վկայութիւններ կամ գրական 
գործեր։ Առաջիններէն են 
ճամբորդական պատմուածքները՝ 
Վիկտոր Լանգլուան իր յայտնի 
«Ճամբորդութիւն Կիլիկիոյ մէջ» 
(1861թ.), կոտորածի մասին 
պատմուածքներ՝ Հայր Ժաք 
Ռետորէէն «Քրիստոնեաները՝ որպէս 
անասուն», ուր մասնաւորապէս 
շեշտադրուած է ասորի-քաղդէա-
ցիներու ցեղասպանութիւնը, հայ 
վտարանդիներու բազմաթիւ վկա-
յութիւններ՝ Գրիգոր Բալաքեանի 
«Հայ Գողգոթան»։ Երկրորդներէն 
են Աւստրիոյ հրէայ Ֆրանց Վերֆելի 
«Մուսա Լերան քառասուն օրը» 
վէպը (1933թ.), որ Շոայի (հրեաներու 
ցեղասպանութեան) ժամանակ 
գետտոներու դիմադրութեան 
շարժման մասնակիցները իրար 
կը փոխանցէին, ժամանակակից 
ռումանացի հեղինակ եւ քաղաքա-
կան գործիչ Վարուժան Ոսկանեանի 
«Շշուկներու գիրքը»։ Անջնջելի հետք 
Գիրքին մէջ կը շօշափեն այլ հարցեր 
նոյնպէս, որոնցմէ են ԱՍԱԼԱ-ի 
շարժումը, մերժողականութիւնը, 
ճարտարապետական հարստու-
թեան աւերումը, ծագումով քիւրտ 
(Ֆուատ Դունդար) եւ թուրք 
(Թաներ Աքջամ) պատմաբանները 
աշխատութեան մէջ ներգրաւելը, 
XX դարու ցեղասպանութիւննե-
րը, մասնաւորապէս Շոան, 
Բեթ եւ Սերժ Կլարսֆելտներու 
«Յուշեր»-ը։ Հարկ կը համարենք 
ընդգծել, որ հրատարակիչ Միրա 
Պղենսը՝ յայտնի իրաւաբանի եւ 

փաստաբանի դուստրը («Վարպետ 
Մուսսա Պղենս՝ ցեղասպանութեան 
ճանաչման նախակարապետ»), 
իր խմբակիցներուն հետ միասին 
իր ողջ հանճարը գործի դրած է 
«Հայոց Ցեղասպանութեան Փոքր 
Հանրագիտարան»-ի նիւթական 
ներկայացման մէջ. բազմատեսակ 
տպագրութիւնը նաեւ գունաւոր 
ծրագրով հնարաւորութիւն կու 
տայ անմիջապէս ընկալելու Տէնի 
Տօնիկեանի՝ շատ մանկավարժօրէն 
շարադրուած միտքը։ Գիրքը 
ունի հարուստ նկարազարդում՝ 
ժամանակի սեւ-սպիտակ կամ 
գունաւոր նկարներ, Վեհափառ 
Մալոյեանի, թուրք ընկերաբան 
Պինար Սելեկի (այժմ Ֆրանսայի 
քաղաքացի, որուն բազմիցս 
ձերբակալած են ահաբեկչութեան 
պատճառաբանութեամբ) յուզիչ 
նկարներ, խմբային լուսանկարներ, 
ուր կ՝երեւին Զօրավար Անդրանիկն 
ու իր զինակից ընկերները, 
Երուսաղեմի մէջ հաւաքուած որբեր, 
ծաղրանկարներ՝ Էնվեր Փաշան՝ 
ցեղասպանութեան եռապետու-
թեան անդամներէն մէկը, կամ ալ 
գերմանացի զօրավար Կոլմար վոն 
դեր Գոլցը՝ Սուլթանի խորհրդականը, 
ցեղասպանութեան յանցակիցը։
Իբրեւ եզրափակում կրնանք ըսել, որ 
պահպանուած ժամանակագրութեան 
խոշոր փուլերուն մէջէն ընթերցողը 
յաճախ կը հանդիպի ցնցող 
հատուածներու, որոնք, կանխելով 
շարադրանքի միօրինակութեան 
վտանգը, ընթերցողի յիշողութեան 
մէջ կը ձգեն անջնջելի հետք, ինչպէս 
նաեւ «Հայոց Ցեղասպանութեան» եւ 
անոր հետեւանքներուն ամբողջու-
թեան պատկերացում։

«Առաւօտ»

Հայոց Ցեղասպանութեան 
Մանկավարժութիւնը 

Մշակութային Արձագանգ

Շնորհակալութեամբ Ստացանք

ԶԱՐԹՕՆՔ-ի գրադարանը վերջերս հարստացաւ հետեւեալ նոր 
հրատարակութեամբ.

Սուրբ Էջմիածնի Կրօնասէր Տիկնանց 
Համախմբումը Այցելեց Համայնքային 

Կեդրոններ
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Սուրբ Էջմիածնի Կրօնասէր Տիկնանց Համախմբումի վարչականներ, 
գլխաւորութեամբ ատենապետուհի Տիկ. Անահիտ Տանձիկեանի, 
Հինգշաբթի 20 Յունուար 2022֊ի առաւօտեան, այցելեցին Լիբանանի 
երկու հայ համայնքներու կեդրոններու տնօրէնութիւններուն եւ 
խորհրդակցութիւններ ունեցան այժմէական զանազան նիւթերու շուրջ. 
1. Պուրճ Համուտի Հայ Տարեցներու 
Տուն, ուր կը խնամուին հարիւրէ աւելի 
տարեցներ ամենայն խնամքով։ Ընդու-
նուեցան հաստատութեան տնօրէն՝ 
վերապատուելի Սեպուհ Թերզեանի 
կողմէ:
2. Պուրճ Համուտի Լիբանանի Հայ 
Օգնութեան Խաչի Լ.Օ.Խ. "Արաքսի 
Պուլղուրճեան Ընկերաբժշկական 
Կեդրոն", ուր զիրենք ընդունեց՝ տնօ-
րէնուհի Տիկ. Նազելի Աւագեան:
Այս առիթով անոնք փոխանցեցին 
իրենց նուիրատուութիւնը, ժողո-
վուրդին անսահման կարիքներուն ի 
տես՝ Լիբանանի տնտեսական սուր 
տագնապին իբրեւ օժանդակութիւն եւ 
մաղթեցին բարեբեր օրեր Մայր Հայրենիքին եւ Լիբանանին։
Նշենք, որ Երեքշաբթի 18 Յունուար 2022֊ի առաւօտեան, Համախմբումը 
նաեւ այցելած եւ  խորհրդակցութիւններ ունեցած էր.

1. Պուրճ Համուտի Յատուկ խնամքի 
կարօտ մանուկներու եւ պատա-
նիներու Զուարթնոց կեդրոն, հանդի-
պելով տնօրէն Տիկ. Վարդի Օհանեան 
Գէորգեանի հետ: 
2.Պուրճ Համուտի Հայ կաթողի-
կէ Նարեկ Տիրամօր ընկերային 
բժշկական կեդրոն եւ հանդիպած 
պատասխանատու՝ Տոքթ. Կոստան 
Եափուճեանի հետ: 
Այս առիթով անոնք նոյնպէս 
փոխանցած էին իրենց նուիրա-
տուութիւնը՝ վերոյիշեալ նոյն ազնիւ 
նպատակով:
 


