
Որպէս շարունակութիւն անցեալ 19 Դեկտեմբեր 2021 թուակիր 
մեր կատարած կոչ-ին՝ ուղղուած աշխարհատարած Ռամկավար 
Ազատական Կուսակցութեան անդամակցութեան, գոհունակու-
թեամբ կուզենք տեղեկացնել թէ բացառաբար կառուցողական ոգիով 
կատարուած կոչը, կուսակցութեան տարբեր շրջանակներուն եւ 
նաեւ անհատ կուսակցականներու կողմէ դիմաւորուեցաւ մեծագոյն 
ոգեւորութեամբ եւ խանդավառութեամբ:
-Ինչպէս խոստացած էինք կոչին մէջ, այս տեղեկատուութեան մէջ 
կու գանք ամփոփ կերպով տեղեկացնել թէ անցնող մէկ ամսուան 
ընթացքին շաբթական հերթական ժողովներով, որոնց վերջինը տեղի 
ունեցաւ Շաբաթ 22 Յունուար 2022-ին, նախաձեռնող համախմբումը 
բծախնդրութեամբ կը պատասխանէ աշխարհի չորս ծագերէն իրեն 
ուղղուած զօրակցական արտայայտութեանց, ինչպէս նաեւ բնականօրէն 
իրեն կատարուած հարցադրումներուն:
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«Սահմանք Քաջաց Զէնն Իւրեանց»
«Սահմանք քաջաց զէնն իւրեանց» (քաջերու սահմանները, 
իրենց զէնքի ուժին մէջն են) հաստատած է մեր պատմահայրը՝ 

Խորենացին:
Իսկ մինչ սահմաններն են, որոնք կը բնորոշէն գերիշխան երկիր մը, 
ապա՝ անոր հզօր բանակի առկայութիւնն է, որ ամուր կը պահէ երկիրը:
Յունուար 28-ն Հայոց Բանակի օրն է: Հայ ժողովուրդի դարաւոր 
պատմութեան ընթացքին երբ ունեցած ենք հզօր բանակ, եղած ենք 
աշխարհակալ պետութիւն եւ տարածաշրջանային կարեւոր խաղացող, 
իսկ երբ տկարացած է մեր բանակը՝ կորսնցուցած ենք հողեր ու 
կրճատուած են մեր սահմանները՝ տկարացած է հայրենիքը: 

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Ռ.Ա.Կ.-ի Միասնականութեան
Նախաձեռնող Ղեկավարներու Համախմբում
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Հայաստանի եւ Թուրքիոյ 
միջեւ ընթացք առած են 
առանց պայմանի բանակցու-
թիւններ, մինչ Թուրքիոյ 
պաշտօնակատարներու 
կողմէ, տակաւին առկայ է 
Հայոց Ցեղասպանութեան 
փաստի հերքումը:
Հայ ժողովուրդը, Հայաստա-
նի եւ Սփիւռքի մէջ, իր 
բարեկամ անհատներով եւ 
պետութիւններով մէկտեղ, 
աւելի քան դարէ մը ի վեր կը 
հետապնդէ ու կը պահանջէ 
Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչումը, որուն պատմա-
կան փաստը տակաւին 
կ՛անտեսուի Թուրքիոյ կողմէ:
Հակառակորդ կողմերու 
միջեւ բանակցութիւննե-
րու գաղափարը տեսակա-
նօրէն ողջունելի ըլլալով 
հանդերձ, հերքումի քաղա-
քականութիւնը բանակցու-
թիւններու մեկնարկի նախօ-
րէին եւ անկէ վերջ տակաւին շարունակող Թրքական կողմին 
վերաբերմունքը անընդունելի է: Նոյնքան անընդունելի են 
Հայոց Ցեղասպանութեան փաստին ու անկէ բխելիք պահանջա-
տիրութեան մասին պաշտօնական Հայաստանի կրաւորական 
յայտարարութիւնները: 
Ստորագրեալս, կը հաւատայ, որ համայն հայութիւնը, եւ ոչ 
միայն Հայաստանի իշխանութիւնները, կը մնայ ժառանգորդն 
ու իրաւատէրը Ցեղասպանութեան, մինչ քաղաքակիրթ 
մարդկութիւնը զօրավիգ է ապրելէ ու սերնդագործելէ զրկուած 
ու իր պապենական հողերէն տեղահան եղած հայութեան՝ 
իր հողերուն վրայ ապրելու եւ ստեղծագործելու Մարդու եւ 
Մարդկային տարրական իրաւունքներուն:
Հետեւաբար ամէն հայ անհատ, որ երկրի մէջ որ ալ բնակու-
թիւն հաստատած ըլլայ ան, ինչպէս միջազգային ընտանիքի 
անդամ իւրաքանչիւր քաղաքակիրթ մարդ, իրաւունքն ու 
պարտականութիւնը ունի հետապնդելու Հայկական Ցեղասպա-
նութեան խնդիրը, մինչեւ անոր ամբողջական ճանաչման եւ 
արդար լուծման հանգրուանի իրագործումը:
Հիմնուելով վերոյիշեալներուն վրայ կրկնակի անգամ կը 
հաստատեմ, որ  Հայաստանի Հանրապետութեան իշխանու-
թիւնները չունին համայն հայութեան մանդատը, շրջանցելու 
համար Թուրքիոյ կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան անյապաղ 
ճանաչման եւ մարդկային խիղճին հետ անմիջականօրէն առնչուող 
յոյժ կարեւոր պայմանը:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Տեսանկիւն

ՀՀ Իշխանութիւնները Չունին 
Համայն Հայութեան Մանդատը
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ՌԱԿ-ի Համադրուած Մամուլի Խորհուրդը 
Քննարկեց Հայրենիքի եւ Հայաշխարհի 

Վերջին Իրադարձութիւնները
ՌԱԿ-ի Համադրուած Մամուլի Խորհուրդը կը շարունակէ իր կանոնաւոր 
հանդիպումները, որուն դրական արդիւնքը արդէն իսկ ակնյայտ կերպով 
սկսած է դրսեւորուիլ խմբաւորումի անդամ իւրաքանչիւր թերթին էջերուն 
մէջ:
Խորհուրդի վերջին նիստը կայացաւ Չորեքշաբթի, 26 Յունուար 2022-
ին: Առցանց ժողովին մասնակցեցան ԱԶԳ-ի, ԱՐԵՒ-ի, ԱՊԱԳԱՅ-ի, 
ԶԱՐԹՕՆՔ-ի, ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ-ի, ՊԱՅՔԱՐ-ի, ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏ-ի եւ The 
Armenian MIRROR-SPECTATOR-ի պատասխանատուները: Հանդիպումին 
միացան Ռ.Ա.Կ.-ի Միասնականութեան
Նախաձեռնող Ղեկավարներու Համախմբումի անդամներ:
Այս ընդլայնուած հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան Հայրենիքն ու 
ընդհանրապէս Հայաշխարհը յուզող հարցեր:
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Ամերիկեան Բարքեր
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Աննա Պոյաճեան

Աննա Սուրէնի Պոյաճեան 
(29 Օգոստոս 1954, Երեւան, 
Հայաստանի Խորհրդային Ընկեր-
վարական Հանրապետութիւն, 
Խորհրդային Ընկերվարական 
Հանրապետութիւններու Միութիւն 
- 29 Յունուար 2015, Երեւան, 
Հայաստան), բուսաբան-սնկաբան։ 
Կենսաբանական գիտութիւննե-
րու դոկտոր (1996), դասախօս 
(2001)։ ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ 
(2014)։ Վիեննայի միջազգային 
համալսարանի պատուաւոր 
դասախօս։
Աշխատանքին զուգընթաց 
դասաւանդած է շարք մը 
յառաջատար ուսումնական 
հաստատութիւններու մէջ։ 

1996-2003-ններուն դասաւանդած 
է Մաքս Փլանքի կենսաբնա-
գիտական տարրաբանութեան 
հիմնարկին մէջ (Գերմանիա), 
Թագաւորական քոլէճին մէջ 
(Անգլիա), Մաքս Պլանքի հոգե-
բանութեան հիմնարկին մէջ 
(Գերմանիա), Օքսֆորտի 
համալսարանին մէջ (Անգլիա), 
Միւնխենի արուեստագիտական 
հիմնարկին մէջ (Գերմանիա), Սան-
Ֆրանսիսքոյի համալսարանին 
մէջ (ԱՄՆ), Էսթոնիոյ Կենսաբա-
նութեան կեդրոնին մէջ, Ռուսիոյ 
Կենսարուեստագիտական գիտա-
հետազօտական հիմնարկին մէջ, 
Միջուկային հետազօտութիւննե-
րու միացեալ հիմնարկին մէջ 
(Դուբնա, ՌԴ)։ Աննա Պոյաճեան 
առաջին հայ գիտնականն է, որ 
2014-ին մրցութային հիմունքներով 
դարձած է գիտական խումբի 
ղեկավար Կեմերովոյի արուեստա-
գիտական հիմնարկին:

Սկիզբը Էջ 01
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«Սահմանք Քաջաց Զէնն Իւրեանց»
Սկիզբը Էջ 01

Թշնամին քաջ գիտէ, որ առանց բանակի ժողովուրդը շատ հեշտ 
է ճզմել, սուրէ անցնել ու զաւթել անոր հողերը: Ի զուր չէ, որ 
Հայոց Ցեղասպանութեան նախօրէին թուրքին առաջին գործը եղաւ 
չէզոքացնել հայ երիտասարդութիւնը ու զինաթափ ընել ժողովուրդը: 
Մենք կը հաւատանք Հայոց Բանակի հզօրութեան ու անոր մարտունակ 
ըլլալու գերկարեւորութեան: Մեր պետութեան գոյատեւութեան 
երաշխիքը անոր մէջն է, որ կը տեսնենք:
Զօրավար Անդրանիկի ընտրած ուղին էր ճիշդը: Ան նախորդ 
դարասկիզբին հաւատաց զէնքի ուժին եւ իր սերնդակից քաջերուն 
հետ, անձնական օրինակով մարտնչեցաւ թշնամիին դէմ պահելու 
երկիրը եւ փրկելու հայ ազգը: Փաստն ալ այն է, որ կրաւորական ու 
պարտուողական բանակցութիւնները չեն, որ մեզի այսօր մեր դարաւոր 
Հայրենիքէն մնացած այս վերջին կտորը պահեցին: Այլ՝ անդրանիկներու 
բազուկն ու զէնքը եւ Սարդարապատը...:
Մենք կը հաւատանք, որ 44-օրեայ պատերազմին, 
ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱԿԸ ՉՊԱՐՏՈՒԵՑԱՒ: 44-օրեայով ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ 
ՉԱՒԱՐՏԵՑԱՒ: 
Կեցցէ՛ Հայոց Բանակը:

Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ՃԷՔԻ ՏԷՐՎԻՇԵԱՆ   ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
    Ատենադպիր                                                                                      

                                                               
Ատենապետ

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Ռ.Ա.Կ.-ի Միասնականութեան

Նախաձեռնող Ղեկավարներու Համախմբում

ՌԱԿ-ի Համադրուած Մամուլի Խորհուրդը...

Բանակի Օրուան Առիթով Հաւաք Զօրավար 
Անդրանիկը Արձանին Շուրջ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Օրակարգի վրայ էին ՀՀ Նախագահ Արմէն Սարգիսեանի հրաժարականը, 
ինչպէս նաեւ Հայ-թրքական բանակցութիւններու թեման:
Ժողովականները վերլուծեցին Արմէն Սարգսեանի հրապարակած, 
հրաժարականի նամակին բովանդակութիւնը եւ քննարկեցին 
Հայ ժողովուրդին համար այս ճակատագրական պահուն տեղի 
ունեցած սոյն հրաժարականին տուն տուող անձնական, ներքին, թէ 
աշխարհաքաղաքական հիմք ունեցող հաւանական պատճառները:
Ինչ կը վերաբերի ընթացք տրուած Հայ-թրքական բանակցութիւններուն, 
անոր կայացման գաղափարի սկզբունքին շուրջ ընդհանրապէս դրական 
դրսեւորում ունենալով հանդերձ, անոր «առանց նախապայմաններու» 
դրոյթը եւ կարգ մը կարմիր գիծերու երեւութապէս շրջանցումը լուրջ 
քննարկումներու արժանացաւ: Որոշուեցաւ այս մասին յաջորդող 
օրերուն միացեալ կեցուածք մը որդեգրել եւ զայն դրսեւորել յատուկ 
գործողութիւններով:

Սկիզբը Էջ 01

Ազատագրական շարժման 
նախաձեռնող մարմնի 
անդամները 28 Յունուա-
րին հաւաքուեցան Երևանի 
Զօրավար Անդրանիկի 
արձանին մօտ՝ ծաղիկ 
դնելով և յարգանքի տուրք 
մատուցելով ազատագրա-
կան պայքարի համազգա-
յին խորհրդանիշ հերոսի 
յիշատակին։ 
Ապագայ յաղթանակներու համար նախ պէտք է արժեւորել անցեալն ու 
գնահատել ներկայի իրականութիւնը։ Հայկական բանակի օրը այս բանը 
ընելու համար լաւ առիթ է:
Փառք հայ զինուորին ու զօրավարին։

Լաւատեսութիւն կը ներշնչէ տեսնել թէ բազմաթիւ շրջանակներ իրենց 
պատրաստակամութիւնը կը յայտնեն ոյժերը միացնելով օժանդակելու 
եւ արագացնելու երկար ժամանակէ ի վեր ակնկալուած Ռ.Ա.Կ.-ի 
միասնականութեան իրագործման անհրաժեշտ այս աշխատանք ի ն:
Անցեալի տխուր դրուագները արծարծող ընկերներուն կրկնակի կերպով 
կը յիշեցնենք թէ վերակառուցման այլեւս անկասելի այս աշխատանքին 
նախապայմանն է կեդրոնանալ միայն ապագային պահանջներուն վրայ, 
բացառելով որեւէ ակնարկ անցեալին:
Շուտով, գոհունակութեամբ պիտի հրատարակուին տարբեր 
շրջանակներէ հասած զօրակցական եւ քաջալերական խանդավառ 
արտայայտութիւնները:
Աւելի վերջ եւ աստիճանաբար, աշխարհատարած մեր ընկերներուն 
պիտի տեղեկացնենք ծրագրուող առարկայական նախաձեռնութեանց 
մասին որոնք պիտի առաջնորդեն կուսակցութեան ամբողջ կառոյցին 
օրինականացման վերահաստատումին:

Ռ.Ա.Կ.-ի Միասնականութեան
Նախաձեռնող Ղեկավարներու Համախմբում

27 Յունուար 2022

ԳՐԱՒՈՒԱԾ  ՕՐ

ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

21 Փետրուար 2022
Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հռչակած Սփիւռքի 

Տարուան Առիթով
«Մշակոյթի Դերը Սփիւռքի Հայապահպանման 

Գործին Մէջ»
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ՅԱԿՈԲ ԱՒԵՏԻՔԵԱՆ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

ՌԱԿ-ի Համադրուած Մամուլ    

Ամերիկեան Բարքեր

Ամերիկեան Բարքեր
Օրերի Հետ

Թուրքական 
Ժխտողականութեան Նոր 

Առաջամարտիկը

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Գողութեամբ եւ Մասամբ Նորին . . .
Գողութեան հազարաւոր դէպքերէն՝ պատահած վերջերս ամերիկայի 
տարածքին, երկուքը ակնառու ըլլալով՝ գէթ իմ հայեցողութեամբս, կ՛ուզեմ 
ներկայացնել ընթերցողներու ուշադրութեան։
Անոնցմէ մին պատահած է Շիքակոյի մէջ, իսկ միսը՝ Օհայօ նահանգի Էքրըն 
քաղաքին մէջ։
Շիքակոյի գողութիւնը տեղի կ՛ունենայ քաղաքի 
շոգեկառքի կեդրոնական կայարանին մէջ։ 
Ապրանքատար շոգեկառք մը՝ իր մի քանի 
տասնեակ վակոններով, կ՛սպասէ որ ճամբայ 
ելլէ։ 
Յանկարծ գողերու խուժան մը կը բարձրանայ 
վակոններէն մէկուն մէջ (տես նկարը) եւ կը սկսի 
կողոպուտի բարձրորակ գործողութիւնը . . .
Արդեօք վակոնին դուռը բա՞ց մնացած էր, թէ 
ան ալ խորտակեցին՝ որպէսզի կողոպուտը 
սահուն ընթանայ։ Իսկ այդ հսկայ կայարանին 
մէջ՝ պահակ կամ հսկող ոստիկան չկա՞ր, որ 
գողերը ազատ-համարձակ կողոպուտի իրենց 
գործը կրցան շարունակել։ 
Ասոնք հարցեր են որոնք լուծումի կը կարօտին, 
որպէսզի նման  կողոպուտներ չշարունակուին 
ապագային։ Հասկցողին՝ շատ բարեւներ ու 
վերջ։

Հիմա գալով Օհայոյի մէջ եղած կողոպուտին, 
պէտք է ըսել որ հազուագիւտ է այդ դէպքը եւ 
մեծ զարմանք պատճառող։ Այժմ թոյլ տուէք 
որ բացատրեմ եւ դուք եղէք արդար վճիռը 
արձակողը։
Ուրեմն վերոյիշեալ նահանգի Էքրըն քաղաքի 
Middlebury Run զբօսայգիին մէջէն անցնող 
Cuyahoga գետին վրայ կար կամուրջ մը (տես 
նկարը) որ կը գործածուէր մարդոց երթեւեկին 
համար։ Այդ կամուրջը տեղահանուելով 
զետեղուած էր մօտակայ դաշտի մը վրայ, 
սպասելով իր նոր վայրի գործածութեան։
Բայց երբ պատկան իշխանութիւնները կու 
գան կամուրջը տեղափոխելու, չեն գտներ 
58 ոտք (18 մեթր) երկաթեայ կամուրջը։ 
Ենթադրութիւն՝ 40 հազար տոլար արժող 
այդ կամուրջը գողցուած էր . . . 

Հիմա ոստիկանութիւնը գործի անցած է՝ գողը կամ գողերը փնտռելու եւ 
գտնելու դժուարին պարտականութեան։ Կարելի՞ բան է որ կամուրջ մը 
ամբողջ գողցուի եւ հետքն անգամ չգտնուի, բայց հոս ամերիկա է եւ ամէն 
բան կարելի է, ըստ երեւոյթի ու վերջ։
Հայր ու Զաւակի Համագործակցութիւնը . . .
Ընդհանրապէս հայրերն ու զաւակները մօտիկ կ՛ըլլան իրարու եւ այդ 
մօտիկութիւնը կը յայտնաբերուի մի քանի երեւոյթներով։ Անոնք կրնան 
միասին ձեռնարկել ճամբորդութիւններ եւ կամ զաւակը կ՛աշխատի հօրը 
հետ եւ ի վերջոյ կը  ժառանգէ անոր ասպարէզը եւ այլն։
Հիմա խօսինք օրինակներով։ Ես 
եւ մանչ զաւակս լեւոնը յաճախ 
միասին ճամբորդած ենք; մէյ 
մը Մեքսիքօ, մէյ մը Սպանիա եւ 
մէյ մըն ալ Յորդանան ու անկէ 
ալ՝ ծննդավայրս Երուսաղեմ։ 
Շատ հաճելի անցած են այդ 
ճամբորդութիւնները եւ քաղցր 
յիշատակներով վերադարձած 
ենք տուն։
Մեծն Լոս Անճելըսի շրջանին մէջ կը գործէ՝ մօտաւորապէս քառասուն 
տարիէ ի վեր,  երեք սերունդ է բաղկացած (տես նկարը) իրաւաբանական 
գրասենեակ մը; Լէրի Հ. Բարքըր, անոր զաւակը Ճասթըն եւ թոռնիկը։

Յունուարի 24-ին թուրքական ժխտողականութիւնը (negationism) 
ծանրակշի՜ռ աջակցութիւն ստացաւ, երբ Նիկոլ Փաշինեանը վատ 
բեմադրուած ասուլիսում ի մէջ այլոց յայտարարեց. «Հայաստանի 

Հանրապետութիւնը երբեք Հայ դատի քաղաքականութիւն չի վարել, 
իսկ Ցեղասպանութեան ճանաչման լոքոմոթիֆը միշտ Սփիւռքն է եղել»։ 
Աջակցութիւն՝ որն անսպասելի էր Թուրքիայի ղեկավարութեան համար, որն 
իր ամենապայծառ երազներում անգամ չէր կարող նման բան լսել ու տեսնել։ 
Թուրքական մամուլը ցնծութեան մէջ է, ինչպէս կողքի սիւնակում վկայում 
է մեր թուրքագէտ աշխատակիցը՝ Յակոբ Չաքրեանը։ Եւ իրաւունք ունեն, 
քանզի աւելի քան 100 տարի արդեն ժխտում, ուրանում, յաճախ նաեւ «հայ 
հրոսակների» վրայ են գցում, իրենց բառով՝ «մարդկային ողբերգութիւնը», 
որին զոհ են գնացել, իբր, 1,5 միլիոն հայերի հետ նաեւ թուրքեր։
Ժխտողականութիւնը, ինչպէս բացատրում են Լեմկինն ու նրան յաջորդած 
տեսաբանները, ոճրագործութեան երկրորդ հանգրուանն է, երկրորդ զէնքը, 
որը ուժգնացնում, շարունակական է դարձնում Ցեղասպանութեան արարքը, 
ու եթէ ոճրագործին յաջողւում է մոռացութեան կամ անուշադրութեան մատնել 
իր ոճիրը, ապա անցնում է նոր ոճիրներ ծրագրելուն, կամ օրինակ է դառնում 
ուրիշներին, ինչպէս դեռեւս 1932-ին էր Ատոլֆ Հիթլերը «արդարացնում» 
Հոլոքոսթի իր ապագայ ծրագիրը՝ վկայակոչելով «հայերի կոտորածների» 
մոռացութեան տրուելը… 
Այո, ցեղասպանութեան արարքը սովորութիւն ունի կրկնուելու։ Ահա՛ 
թէ ինչու աւելի քան 30 պետութիւն, ոմանք պետական ամբողջական 
մակարդակով, ինչպէս Մ. Նահանգները, ոմանք՝ խորհրդարանական, 
ինչպէս Շվեյցարիան եւ ուրիշներ, յատկապէս վերջին 30 տարիների 
ընթացքում ճանաչել, դատապարտել, յանցանքը ընդունել են պահանջել 
Թուրքիայից, ոչ որպէս սոսկ ճանաչելու, այլ՝ ժխտողականութեանը վերջ տալու 
ակնկալութեամբ, ցեղասպանական արարքների կրկնութիւնը բացառելու, 
կանխելու մտահոգութեամբ։
Այո, ժխտողականութիւնը, Լեմկինի ու միւսների բացատրութեամբ, 
ծանրագոյն ոճիր է, համազօր՝ ցեղասպանութեան արարքի, որը հայերիս ու 
բախտակից այլ ժողովուրդների պարագայում շարունակութիւնն է 1915թ.ի 
ոճրագործութեան։
Եւ ահա՛, ի դէմս վարչապետի աթոռը գրաւած անձի, Ժխտողականութիւնը 
ձեռք է բերում անսպասելի, աներեւակայելի դաշնակցի, այս պարագայում՝ 
գործակցի, իմա՝ յանցակցի, այսինքն՝ ոճրագործի։
Մէկ նախադասութեան մէջ Նիկոլ Փաշինեանը երկու ձեռնածութիւն 
(մանիպուլացիա) է անում։ Առաջին՝ առանց բացելու եւ բացատրելու «հայ 
դատ» բանաձեւումը, որը տարածքային պահանջատիրութիւնից առաջ 
իր մէջ պարփակում է Ցեղասպանութեան եւ Հայրենազրկումի փաստի 
իրաւական եւ իրաւաբանական հետաքննութեան, բնութագրման, դատավճռի 
կայացման միջազգային պետական, հասարակական ու գիտական տարբեր 
ատեանների կողմից ճանաչման ու վաւերացման ողջ համալիրը։ Իսկ ինչ 
վերաբերում է տարածքային մեր պահանջներին, որի հետեւում փորձում 
է թաքնուել Փաշինեանը «նախկինները նման պահանջ չեն դրել, ապա 
ես ինչո՞ւ դնեմ» տրամաբանութեամբ, բոլորովին հիմնազուրկ է, քանզի 
պետական ու պաշտօնական ոչ մի կառոյց երբեւէ նման պահանջ չի 
ձեւակերպել, բացառութեամբ, հեգնականօրէն, Մ. Նահանգների նախագահ 
Ուտրօ Ուիլսոնի իրաւարար վճռի, մէկ էլ, 1999 թ.ին, ԱՄՆ պետքարտուղարի 
տեղակալ Ստրոբ Թալբոտի, որը թուրքերին թելադրել էր, որպէս բարի 
կամքի արտայայտութիւն, հայերին վերադարձնել Արարատ լեռն ու Անիի 
աւերակները։ Նիկոլ Փաշինեանի սովորութիւնն է թաքնուել չեղած բանի 
հետեւում եւ արդարացնել իրեն եւ իր առնելիք քայլերը։ Գուցէ նա արդեն 
տուե՞լ է նման խոստում՝ ներառեալ Արցախը։
Նախադասութեան երկրորդ մասում Փաշինեանը մատնացոյց է անում 
դրսի հայերին, իբր մոռանալով, որ Հայաստանի Հանրապետութեան 
ազգաբնակչութեան առնուազն կէսը ծագումով Արեւմտահայաստանից ու 
Կիլիկիայից է, Ցեղասպանութիւնից մի կերպ խուսափած եւ բռնագաղթի 
ենթարկուած հայերի ժառանգորդներ։ 
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոս 
շնորհաւորական ուղերձ յղած է Հայոց 
Բանակի օրուան առիթով.
«Այսօր հայոց բանակին օրն է, այլ 
խօսքով՝ մեր ժողովուրդին ու հայրենիքի 
պաշտպանութեան ու անվտանգութեան, 
արժանապատուութեան ու հզօրութեան 
օրը։ Եկէ՛ք, աղօթենք մեր բանակին համար. 
եկէ՛ք, զօրավիգ կանգնինք մեր բանակին։ 
Հայոց բանակին հզօրացումը հայրենիքի՛ն ու մեր ազգի՛ն հզօրացումն է»։

Արամ Ա. Կաթողիկոս

 04

Հայոց Բանակի Օր

Հայոց Բանակին Հզօրացումը 
Հայրենիքի՛ն ու Մեր Ազգի՛ն Հզօրացումն 

է. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Բանակի Օրուայ Առիթով Կատարուեց
Հանրապետական Մաղթանք

Յունուարի 27-ին, հանդիսապետութեամբ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրա-
գոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի, Արմաւիրի թեմի Սուրբ 
Աստուածածին եկեղեցում (ք. Էջմիածին) 
Հայոց բանակի օրուայ կապակցութեամբ 
կատարուեց Հանրապետական մաղթանք: 
Սրբազան արարողութեանը ներկայ էին 

ՀՀ Զու բարձրագոյն սպայական կազմի ներկայացուցիչներ, Մայր Աթոռի 
միաբաններ եւ ՀՀ Զու Հոգեւոր Առաջնորդութեան գնդերէցներ:   
Հոգեւոր դասը եւ արարողութեանը ներկայ զինուորականներն ու ժողովուրդը 
աղօթք բարձրացրեցին առ Աստուած Հայաստանի եւ Արցախի խաղաղու-
թեան, անսասանութեան ու Հայոց բանակի յաղթական ընթացքի համար: 
Այնուհետեւ Ամենայն Հայոց Հայրապետը Հայոց բանակի օրուայ առիթով իր 
խօսքն ուղղեց եկեղեցում ներկայ սպաներին, զինուորներին, գնդերէցներին 
եւ հաւատացեալներին. «Այսօր համախմբուել ենք Սուրբ Էջմիածնում 
Հայոց բանակի ստեղծման 30-ամեակի առիթով` աղօթելու մեր երկրի 
խաղաղութեան համար, եւ հայցելու, որ Տիրոջ օրհնութիւնը, պահպանութիւնն 
ու զօրակցութիւնը միշտ լինեն Հայոց բանակի հետ: 
Մեր հայրենիքի անկախութեանը յաջորդած երեք տասնամեակում մեր 
բանակն անցաւ հնարաւոր ու անհնարին բոլոր փորձութիւններով, անցաւ 
կազմաւորման դժուարին ճանապարհը: Պարտադրուած արցախեան պատե-
րազմում փառաւոր յաղթանակներ կերտեց, նաեւ ապրեց 44-օրեայ վերջին 
պատերազմի արհաւիրքների դառնութիւններն ու ցաւը: Այդ իսկ պատճառով 
բանակի տարեդարձի ակնկալուած ուրախութիւնը չէ, որ պարուրում է մեր 
սրտերն այսօր, այլ սոսկալի մորմոքը մարդկային եւ տարածքային ծանր 
ու վշտագին կորուստների եւ դեռեւս չամոքուած կսկիծը մեր հոգելոյս 
նահատակների:
Այսօր վերստին մեր հաւաքական աղօթքով Աստծոյ արքայութիւնն ենք 
հայցում մեր զոհուած հերոսների անմահ հոգիների համար, իսկ մեր հրամա-
նատարներին ու զինուորներին, ովքեր քաջաբար մաքառեցին ու շարու-
նակում են իրենց նուիրեալ ծառայութիւնը հայրենիքին, մաղթում հայկեան 
ոգի եւ հայկեան բազկի յաղթութիւն, ամրութիւն, կորով եւ իմաստութիւն:
Սիրելիներ, մեր ժողովուրդը պատմութեան ընթացքում յաճախ է յայտնուել 
ամենատարբեր աշխարհաքաղաքական բարդ իրադրութիւններում, երբ 
հարկադրուած է եղել կենաց ու մահու պայքար մղելով պաշտպանել 
հայրենի հողն ու սրբութիւնները` անվարան վկայելով իր աստուածսիրու-
թիւնն ու հայրենասիրութիւնը: Դարէր շարունակ «զի Աստուած ընդ մեզ է 
քրիստոնէական խորը համոզումը եւ «վասն հաւատոյ, վասն հայրենեաց» 
ոգեշունչ կարգախօսը առաջնորդող են եղել հայոց զօրականներին` ուղենշելով 
հայրենեաց պաշտպանների ազգանուէր սրբազան առաքելութիւնը: Այսօր եւս 
մեր կեանքում Աստծոյ ներկայութեան գիտակցութիւնն ու «վասն հաւատոյ 
եւ վասն հայրենեացէ նշանաբանը պէտք է լինեն իւրաքանչիւր բանակայինի 
կեանքի հաւատամքն ու հիմքը: 
Մեր բանակի կազմաւորման 30-ամեայ տարեդարձի հանգրուանը առիթ է 
մեր զաւակների անձնդիր ծառայութեան գնահատանքի եւ արժեւորման, 
առիթ է նաեւ ինքնաքննութեան, գործուած սխալներին եւ թերացումներին 
լուրջ անդրադարձի, որպէսզի ի զօրու լինենք դիմակայելու մեր երկրի առջեւ 
ծառացած մարտահրաւէրներին եւ լաւատեսութեամբ մեր հայեացքը ուղղելու 
դէպի ապագայ: Պարտութիւններն անդառնալի եւ վէրքերն անբուժելի են 
մնում, եթէ մեզանում ուժ չենք գտնում վերյառնումի ու արարման, եթէ 
գլուխ է բարձրացնում մեղաւորներ փնտռելու ու պարտութիւնը իբրեւ 
անխուսափելիութիւն ներկայացնելու մոլուցքը, եթէ հաւատքը չի բխում 
անկեղծ սրտից ու մաքուր մտքից, որ կարող է Աստծուն մասնակից դարձնել 
հայրենիքը շէնացնելու եւ հզօրացնելու առաքելութեանը: Երբ հաւատարիմ 
ենք գտնուել մեր առաքելութեանը, մեր հայրենին ծաղկել է, սահմաններն 
անառիկ են մնացել, երբ անհաւատարմութեան, անարդարութեան որոմ է 
խառնուել մեր արդար ցորեանին, պարտուել ենք, նահանջ ապրել եւ երկիր 
կորցրել: Երբեք չմոռանանք առաքեալի խօսքը` «Եթէ Աստուած մեր կողմն 
է, ո՞վ կը լինի մեզ հակառակ» (Հռ. 8.31): 
Սիրելիներ, Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ ստեղծուած իրավիճակով 
պայմանաւորուած` հրամայական է ժամանակների պահանջներին համար-
ժէք Հայոց բանակի հզօրացումը, որին պիտի նուիրուենք մեր ամէն կարե-
լիութեամբ: Մեր բանակի սրբազան առաքելութիւնը պիտի շարունակի 
մնալ մեր ժողովրդի ազգային ինքնութեան եւ ազատ ու անկախ կեանքի 

պաշտպանութիւնը մեր պատմական, հարազատ բնօրրանում, որտեղ 
մեր նախնիք իրենց հաւատքի եւ հայրենասիրութեան անջնջելի հետքն են 
թողել: Հայոց Եկեղեցին եւ եկեղեցականը զօրաւիգ են Հայոց բանակին, 
ձեզ, սիրելիներ, հայրենիքի խաղաղութեան ու ապահովութեան, մեր արդար 
իրաւունքների պաշտպանութեան կենսական յանձնառութեան մէջ: «Թշնամին 
թող չասի, թէ յաղթեցի, կամ հալածիչներս ցնծան, եթէ սասանուեմ» (Սաղմ. 
12.5)։
Մեր բոլորի հայրենանուէր ծառայութեամբ պիտի բացառենք մեր 
հասցէին արտաբերումը սաղմոսասացի այս խօսքերի: Հաւատում ենք, 
որ փորձութիւններին պիտի դիմագրաւենք ազգային միասնութեամբ եւ 
մեր կեանքը պիտի պայծառացնենք նոր յաղթութիւններով ու հայրենաշէն 
ձեռքբերումներով: 
Վերստին Հայրապետական Մեր սերն ու օրհնութիւնը բերելով ամէնքիդ Հայոց 
բանակի 30-ամեակի առիթով` ի խորոց սրտի հայց ենք բարձրացնում առ 
Աստուած հայրենիքի պաշտպանութեան դիրքերում իրենց կեանքն ընծայած 
մեր զաւակների համար: Աղօթում ենք Հայոց բանակի հրամանատարական 
կազմի ու զինուորների ապահով ու անփորձանք ծառայութեան, յաղթանակնե-
րի եւ հայրենի եզերքների խաղաղութեան ու անսասանութեան համար: Թող 
Տիրոջ ողորմութիւնը, խնամքը եւ Սուրբ Աջի հովանին լինեն հայոց բանակի, 
մեր հայրենիքի, համայն աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդի հետ, այսօր եւ միշտ. 
ամեն»:
Հանրապետական մաղթանքից յետոյ Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի հանդի-
սութիւնների դահլիճում տեղի ունեցաւ պաշտօնական ընդունելութիւն, որի 
ընթացքում կատարուեց պարգեւաբաշխութիւն: 
Ի գնահատութիւն Հայրենիքին մատուցած ծառայութիւնների, Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը, ընդառաջ ՀՀ Զու Հոգեւոր Առաջնորդութեան միջնորդութեանը, 
Հայոց Եկեղեցու «Սուրբ Ներսէս Շնորհալի» պատուոյ բարձր շքանշանի 
արժանացրեց ՀՀ ՊՆ եւ ԱՀ ՊԲ մի շարք զինուորականների` գնդապետներ 
Կարեն Ջալաւեանին, Արթուր Պօղոսեանին, Նորայր Մկրտչեանին, Գագիկ 
Ասլանեանին, Արեն Սարգսեանին եւ Էրիկ Գրիգորեանին: Նորին Սրբութիւնը 
«Սուրբ Ներսէս Շնորհալի» շքանշան յանձնեց նաեւ ՀՀ ՊՆ տեղակալ 
Արման Սարգսեանին եւ ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութեան գլխաւոր 
քարտուղարի տեղակալ Տիգրան Ղարիբեանին:  
Ընդունելութեան ժամանակ ՀՀ Պաշտպանութեան նախարարի հրամանով 
զինծառայողների հոգեւոր եւ հայրենասիրական դաստիարակութեան 
գործում զգալի աւանդի համար մի շարք եկեղեցականներ արժանացան 
նախարարութեան պարգեւների:
«Մարշալ Բաղրամեան» մեդալ շնորհուեց ՀՀ Զու Հոգեւոր առաջնորդ 
Հոգեշնորհ Տ. Մովսէս վարդապետ Սարգսեանին: 
«Անդրանիկ Օզանեան» մեդալով պարգեւատրուեցին Քրէակատարողական 
հիմնարկների հոգեւոր տեսուչ Հոգեշնորհ Տ. Ռուբէն վարդապետ Զարգա-
րեանը, Սուրբ Շողակաթ վանքի վանահայր Հոգեշնորհ Տ. Արիս աբեղայ 
Տօնոյեանը, աւագ գնդերէց Արժանապատիւ Տ. Պսակ քահանայ Մկրտչեանը,  
գնդերէցներ Արժանապատիւ Տ. Մանուկ քահանայ Զեյնալեանը եւ Տ. 
Տրդատ քահանայ Գէորգեանը: «Դրաստամատ Կանաեան» մեդալ շնորհուեց 
գնդերէցներ Գագիկ սարկաւագ Յակոբեանին, Մինաս սարկաւագ Կարա-
պետեանին, Լորիս սարկաւագ Անդրէասեանին, Սիմոն սարկաւագ Իգիթեա-
նին, Գէորգ սարկաւագ Միրզոյեանին, Արթուր սարկաւագ Օհանեանին, 
Արթուր սարկաւագ Արամեանին: 
Պարգեւաբաշխութիւնից յետոյ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն իր հայրական 
օրհնութիւնն ու բարեմաղթանքները փոխանցեց ներկաներին:
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խուզեցին, բժիշկը մեզ քննեց, 
մեզի տուին մէկական շապիկ, մէկ 
ալ վզնոց, քասքէթ, տաբատ, 
ժաքէթ, ոտքերնիս՝ բադիկ մը 
փայտէ փորուած, հագանք քալե-
ցինք թափուր-թուփուր ձայն 
հանելով, բաղնիք տարին տուշի 
տակ պահեցին մեզի, վերջը մեզի 
մէկական դգալ մէկ հատ ալ կէս 
դանակ մը տուին՝ հաց կտրելու 
համար, մէկ ալ բաժակ՝ ջուր եւ 
սուրճ խմելու համար, մէկ պնակ, 
մէկ անձերոց ալ, թիւերնիս մեր 
շապիկներուն թեւերուն վրայ 
կարեցին, բժիշկը մեզի ինչ որ 
գործ գրեր էր հոն տարին: Մեր 
գործը երկաթէ թէլերով պարկ 
հիւսել պիտի ըլլար: Ինծի տուին 
դանակ մը եւ մէկ մեթր լայնքով 
սեղան մը աշխատելու համար: 
Սմբատին՝ փոքր սեղան մը: Մեզի 
գործը սորվեցնելու համար 
մէկական վարպետ ալ բերին 
տասը օրուան համար: Տասը 
օրուան մէջ ինչ որ սորվեցանք-
աշխատեցանք՝ դրամը սորվեցնո-
ղին վճարուեցաւ, մեզի ալ օրական 
հինգական ֆրանք գրեցին: Տասը օր ետք մենք սորված եղանք: Հինգ 
ֆրանք փլան դրին իւրաքանչիւր օրուան համար: Մէկ ամիս աշխատե-
ցանք այդպէս, ետքը ամէն ամիս փլանը աւելցուցին, երեք ամիս ետք 
վարպետ եղանք:
Մեզի ինը ֆրանք յիսուն սանթիմ փլան դրին: Ամսավերջին կը ստուգէին՝ 
եթէ փլանը չես կրցած վերջացնել, հաշուէդ քսանհինգ տոկոս պակաս կու 
տային: Գործի ատեն խօսիլը արգիլուած էր, սիկարէթ ծխելը արգիլուած էր, 
եթէ սիկարէթի մնացորդ գտար եւ առիր ծխեցիր ու տեսան՝ ինիսուն օր 
մութ սենեակ կ’երթաս: Խոհարարները, հաշուապահները եւ լուացա-
րարները բոլորը բանտարկեալներ են: Ամէն շաբաթ հագուստները կը 
փոխենք: բանտը չորս յարկ էր, ամէն յարկ յիսուն հոգիի համար պառկելիք 
տեղով, ամէն մէկ արտէլի1 համար քսան անկողին կար: Ճաշարանը 
առանձին էր, պահակներ ամբողջ գիշերը կը հսկէին կարգով, առաւօտ 
ժամը վեցին կ’արթնցնէին, կէս ժամ ունիս՝ լուացուելու-հագուելու: Վեցը 
երեսուն անց կը տանէին արտէլ. արտէլ տանելու ատեն մէկական 
ֆրանսական սոմուն հաց կու տային, եօթը հարիւրյիսուն կրամ ... շատ 
օրէնքներ կային ես ամէնքը չեմ գրեր։ 
Երբ վարպետ եղայ ու սկսայ աշխատիլ, աշխատավայրիս աշխատողները 
ինծի ըսին՝ «հոս ով որ աշխատի վեց ամիսէն աւելի չի դիմանար, կա՛մ կը 
մեռնի եւ կամ հիւանդ կ’ըլլայ»: Ես մէկ տարի աշխատեցայ՝ ոչ գլուխս, ոչ ալ 
ուրիշ տեղս ցաւեցաւ, բայց գործը շատ ծանր եւ դժուար էր ու վճարումը 
շատ քիչ: Սկսայ վարպետիս բողոքել, ուզեցի որ ինծի ուրիշ, աւելի թեթեւ 
գործ մը տան: Տնօրէնը ինծի ըսաւ. «լաւ, դուն լաւ աշխատող ես, այս ամիս-
գալ ամիս սա գործն ալ ըրէ, վերջացուր», այսպէսով ինծի վեց ամիս 
խոստումներ տուաւ ու իմ գործս չփոխեց: Ես ալ բարկացայ, ամէն պատիժ 
աչքս առի, գործադուլ ըրի, ըսի պիտի չաշխատիմ: Ինծի ըսին՝ «եթէ 
չաշխատիս՝ շահածդ իրաւունքներդ կը կորսնցնես»: Զիս շատ կը սիրէին, 
զիս առաջին կարգի աշխատողի նշաններով պարգեւատրած էին:
1927 Հոկտեմբեր քսանին զիս մութ սենեակը բանտարկեցին գործադուլ 
ընելուս համար: Յաջորդ օր տարին դատավարութեան, հարցուցին թէ 
ինչու չեմ աշխատիր: Ես ալ պատասխանեցի որ ես մէկ տարի է այդ ծանր 
սեղանին վրայ շատ յոգնած եմ, տնօրէնին՝ միւսիէօ Տումէրին ըսած եմ թէ 
ինծի ուրիշ թեթեւ սեղան մը տան, տնօրէնը ինծի խոստացաւ, բայց ահա 
վեց ամիս է զիս կը խաբէ:

1  Արտէլ.- գործարանային փոքր արտադրամաս

 05

«Ժամանակ»/Պոլիս

Պենմոն Վասիլեան, Ֆրանսա 
բանտի նկար

Տէօրթեոլցի Պենոն Վասիլեանի Յուշերը 
Չոք Մերճուման-Չորք Մարզպան

Շար. նախորդ շաբաթէն

Շար.  յաջորդ  թիւով

Եղեռնի Հետքերով - 21

1925 Նոյեմբեր հինգին Պէյրութի զինուորական բանտին մէջ մեզ 
դատավարութեան հանեցին: Զարուհի մօրաքոյրս, մօրաքրոջս աղջիկը՝ 
Կիրակոսին կինը, Սմբատին փեսան՝ Քալանտէրեան Պաղտասարը եկած 
էին դատավարութիւնը լսելու: 
Մօրաքրոջս հարցումներ ըրին, մօրաքոյրս ըսաւ թէ «Պենոնը ճիշտը չ’ըսեր: 
Ես գիտեմ իրականութիւնը: Փեսաս՝ Կիրակոսը, գացեր է Պենոնին ըսեր է, 
մենք Րայաքի մէջ հինգ հայ ընտանիք ենք, մեզի հինգ հատ զէնք տուր որ 
պաշտպանուինք, Պենոնը հաներ տուեր է, Կիրակոսին ընկերը՝ Խորէնը 
խաբեր է զինք, եւ զէնքերը ծախեր են» ըսաւ, զիս պաշտպանեց, բայց 
նորէն ալ ինծի տասը տարի բանտարկութիւն տուին, Սմբատին եօթը 
տարի, Յովհաննէսին՝ երեք տարի, Կիրակոսին եւ Խորէնին՝ երկուական 
տարի: Մեզ տարին ետ բանտարկեցին:
Տասը օր ետք տարին սիւիլ բանտարկութեան: Ես ու Սմբատը մնացինք 
հոն:
1925 Դեկտեմբեր քսանին մօրաքոյրս Սիրանուշը եւ Զպէյտէն եկեր էին զիս 
տեսնելու: Միլիթէրները եկան ինծի ըսին՝
- Քեզի տեսնելու մարդ եկեր է, տասնհինգ վայրկեան ժամանակ ունիս:- 
Զիս տարին սենեակ մը, ուր կը սպասէին: Սկսանք խօսիլ: Մօրաքոյրս 
ըսաւ՝
- Պենոն, ամէն ինչի մէջ խէր մը կայ, ձեր բանտարկուիլը ձեզի մահէն 
ազատեց:
- Ի՞նչպէս:
- Ձեր զինուորները տարին ճակատ տիւրզիներու դէմ մէկ գիշերուան մէջ 
չորսհարիւր զինուոր մեռան, ոչ մէկը ետ վերադարձաւ, դուք գացէք աղօթք 
ըրէք որ բանտարկուած էք եղեր:
Զպէյտէն կու լար, աչքերը ուռած էին, ինծի ըսաւ՝
- Ես քեզի կը սպասեմ, ուրիշը չեմ ուզեր:
Սիրանուշ մօրաքոյրս ըսաւ՝
- Պենոն, դեռ քսան տարեկան ես, հոգ մի՛ ըներ, ետ կու գաս Զպէյտէին կը 
միանաս:
Տասնհինգ վայրկեանը վերջացաւ, Զպէյտէն եւ մօրաքոյրս լալով դուրս 
ելան: Ես խուցս գացի:
Օր մը մեզ տարին զօրանոց, բացօթեայ տեղ մը կանգնեցուցին, շուրջերնիս 
զինուորներ շարուեցան, հազարապետ մը բաներ մը կարդաց ֆրանսերէ-
նով մեր մասին, զինուորները պատուի կեցան, մեր զինուորական ժաքէթնե-
րուն կոճակները քակեցին, գետին նետեցին, վերջը գլխարկնիս հանեցին 
գետին նետեցին, այսպէս մենք զրկուեցանք մէր զինուորական իրաւունքէն: 
Մեզ տարին նոյնտեղը բանտարկեցին: Երեք ամիս հոն մնալէ ետք մեզ - 
եօթը լիբանանցի եւ տասներեք ալճերիացի բանտարկեալ զինուորներ - 
տարին ասեղ զարկին:

1926. բանտ, Ֆրանսա-Մարսէյ
1926 Ապրիլ քսանին մեզ շոգենաւ բարձրացուցին, հասանք Ֆրանսա, 
Մարսէյ քաղաքը: Շոգենաւէն իջանք, չորս ձիերով մեծ կառք եկաւ յատուկ 
բանտարկեալներու, մեզ տարին զօրանոց մը: Ուշ երեկոյ էր, մեզի ուտելիք 
տուին, այդ գիշեր հոն պառկեցանք, առաւօտ ժամը տասին մեզի 
ընկերակցող միլիթէրները եկան մեր եօթը հոգին առին-տարին մեծ բանտի 
մը յանձնեցին: Այնտեղ Սմբատը եւ զիս միասին, միւսները ուրիշ տեղ 
բանտարկեցին: Մեր յանցանքը «թրաւօ քորսէ» է եղեր: Մեր մօտ բաւա-
կանաչափ սիկարէեթ կար, առին՝ ծխելը արգիլուած ըլլալուն: Բանտա-
պահները իրարու հետ կռիւ ըրին մեր սիկարէթները բաժնուելու համար: 
Հոն մնացինք երեք օր: Չորրորդ օրը երկու միլիթէրներ եկան զիս եւ 
Սմբատը կառքով տարին շոգեկառք դրին գոց վակոնի մը մէջ, դուրսը չէր 
երեւեր: Քսանչորս ժամ ետք հասանք Նիս, մեզ յանձնեցին Նիս քաղաքի 
բանտը: Այնտեղ երեք օր մնացինք, նորէն երկու միլիթէրներ եկան մեզ 
դարձեալ շոգեկառք հանեցին, տարին Րիոն Փուի Տոմ քաղաքը, եւ 
յանձնեցին Էրիք Լիզիոն բանտը: Այնտեղ մեզի սենեակ մը տարին, մեր քով 
ինչ որ կար՝ դրամ, մատանի, ժամացոյց, գիրք վերցուցին, իրենց մօտ 
արձանագրեցին: Իմ ունեցածս առանձին մէկ տոպրակի մէջ դրին, Սմբա-
տինն ալ առանձին, տոպրակներուն վրայ անուննիս արձանագրեցին, թիւ 
ալ գրեցին, իմս՝ 8820, Սմբատինը՝ 8821, վերջը տարին բժիշկի մօտ, 
մերկացուցին, հագուստներս տոպրակի մը մէջ դրին, մազերնիս-մօրուքնիս 
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ՌԱԿ-ի Համադրուած Մամուլ

Ի՞նչ Սխալներ Գործեցինք Որ Հոս Հասանք

Շար. նախորդ թիւէն

13 Փետրուարին Դալարագիազ շրջանէն, 14-15 Փետրուարին կը սկսին 
զինեալ ապստամբութիւնները՝ Աշտարակի՝ Գառնիի շրջաններէն բոլշեւիկ 
հայերուն դէմ, 17ին կը յարձակին Երեւանի վրայ, եւ 18 Փետրուար 1921ին 
Հ.Յ.Դ. կը վերադառնայ Երեւան, եւ գլխաւորութեամբ Սիմոն Վրացեանի 
կը կազմուի «Հայրենիքի փրկութեան Կոմիտէն», այս բոլորը կազմակեր-
պուած էր թրքական թելադրութեամբ եւ օժանդակութեամբ, վկայագիրնե-
րը եւ փաստաթուղթերը այսպէս կը վկայեն։
Հետեւողաբար՝ 26 Նոյեմբեր 1920ին, երբ Ալեքսանտրուպոլի-Կիւմրիի մէջ 
սկսած էին բանակցութիւնները թուրքերու հետ, «Մուսթաֆա Քեմալ» 
Աթաթուրքը՝ շնորհաւորական հեռագիր կը յղէ Սիմոն Վրացեանին, նոյն 
աղբիւրը նոյն գիրքը` էջ 111-112։
24 Փետրուար 1921ի կէսօրին թուրքական արեւելեան ճակատի հրամա-
նատար «Պէհաէտտին Շաքիրը», պաշտօնական այցելութիւն կու տայ 
Սիմոն Վրացեանին իր Երեւանի գրասենեակին մէջ, նոյն աղբիւրը էջ 120։ 
12 Մարտ 1921ին Սիմոն Վրացեան կը հեռագրէ Մոսկուա, եւ կը հաղորդէ՝ 
որ Ռուսիա իրաւասութիւնը չունի՝ որպէսզի Հայաստանի խնդիրը քննարկէ, 
նոյն աղբիւրը էջ 121։  15 Մարտ 1921ին Սիմոն Վրացեան կը հեռագրէ 
Անգարայի թուրքական մեծ ժողովին՝ հաղորդելով որ Ալեքսանտրու-
պոլի-Կիւմրիի մէջ կնքուած դաշնագիրը՝ ի զօրու է գործադրութեան, նոյն 
աղբիւրը՝ էջ 123ի վրայ։  18 Մարտ 1921ին՝ հեռագիր կը ղրկուի Անգարա 
հետեւեալ բովանդակութեամբ, «Խորին Յարգանօք, Հայաստանի կառա-
վարութեան նախագահ՝ Սիմոն Վրացեանի ստորագրութեամբ, պատե-
րազմական երեք խնդրանքներ ներկայացնելով, որոնցմէ երկրորդը 
յստակօրէն կը յայտարարէ զինուորական օժանդակութիւն, նոյն աղբիւրը 
էջ 123-124ին վրայ կը յիշատակուի։
Երեւակայեցէք հինգ (5) տարիներ անցած են հայոց ցեղասպանութենէն, 
հայ ժողովուրդը կորսնցուցած է ամէն ինչ՝ եւ աւելի քան երկու (2) միլիոն 
ժողովուրդ, եւ մեր հազարամեակներու հողերը, եւ կրկին ու տակաւին 
դաշնակցութիւնը Թուրքիայէն կը խնդրէ զինուորական օժանդակութիւն՝ 
որպէսզի Թուրքիան վերջնական վերջ մը դնէ հայ ազգի ցեղային գոյու-
թեան, եւ պատմութեան անցընէ զայն, ինչպէս մեր յօդուածին սկիզբը 
յիշեցինք աշխարհի հին ժողովուրդներու պարագան։
Ամսուն 18 Փետրուարին սկսած Փետրուարեան ապստամբութեան՝ որ վերջ 
գտաւ 2 Ապրիլ 1921ին, հայ ժողովուրդը իր մնացորդաց ժողովուրդէն 20.000 
զոհ եւս խլեց երկու կողմերէն՝ դաշնակցութենէն եւ համայնավարներէն 43 
օրերու ընթացքին։
Արդեօ՞ք մեղք չէ այդ զոհերը՝ հազար հազար ափսոս։
Վերեւ յիշեալ բոլոր պաշտօնական վաւերագրերը եւ վկայութիւնները 
մենք մէջբերած ենք Շահան Նաթալիի մեր յիշած «Վերստին Յաւելուած», 
«Պաշտօնական Վաւերագրերու» գիրքէն, որ ամբողջ 144 էջերու մէջ 
տպագրուած են բոլոր փաստաթուղթերը, կարժէ ընթերցողը փնտռէ գտնէ 
եւ վերահասու ըլլայ այս պատմական ճշմարտութիւններուն, եւ մանաւանդ 
այդ հետազօտող սփիւռքի մասնագէտներուն համար, որոնք գիտակցա-
բար լռած են աւելի քան յիսուն (50) տարիներէ ի վեր, եւ այդ պատճառաւ՝ 
հայութիւնը ընդհանրապէս հոս հասաւ, որոնք լռեցին այս սխալներուն 
համար եւ իրենք են պատասխանատուները որ այս պատմական 
ճշմարտութիւնները չյայտարարեցին, եւ այդ պատճառաւ սփիւռքը այսպէս 
պառակտուած մնաց։
Մենք երբ այս յօդուածով կը նշենք մեր գործած սխալները, մեր հիմնական 
նպատակն է, Հ.Յ.Դաշնակցութեան երիտասարդ սերունդին ուշադրութեան 
յանձնել, որ սխալներուն պատճառաւ ոեւէ մէկը վիրաւորել չէ՝ այլ  յիշեցնել 
է որ՝ գործուած սխալները վնասած են հայ սփիւռքի միասնականութեան՝  
եւ  համայն հայ ժողովուրդին՝ որպէս առաջարկ մենք բոլորս կրնանք այդ 
սխալները սրբագրել համագործակցաբար։  Երիտասարդ սերունդին ազգա-
յին պարտականութիւնն է, որպէսզի մենք եւս որպէս ազգ պատմութեան 
աղբանոցը չանցնինք, պէտք է համերաշխութեան լուծում մը գտնուի՝ այս է 
այս օրերու հրամայականը։
Հ.Յ.Դաշնակցութեան՝ թուրքական համագործակցութեան հետ՝ յաւելեալ 
փաստ մը եւս ունինք, որ հրատարակուած է «Վերածնուած Հայաստան» 
գրական հասարակական պատկերազարդ հանդէսին մէջ, որ լոյս տեսած 
է Երեւան Յունիս ամսու 1989ի թիւին մէջ, յօդուած մը՝ որ ստորագրած է՝ 
հայրենի՝ հայագէտ՝ գրագէտ՝ քննադատ Ստեփան Եդ. Թոփճեան, վերնա-
գիր ունենալով «ՀԱՅՈՑ ԼԵՌՆԵՐԻ ԱՌԾԻՒԸ»։
Յօդուածը նուիրուած է ներկայ ժամանակներու հայ ազգի ամենամեծ 
ազգային հերոս՝ Անդրանիկ Օզանեանի պատերազմներուն մասին։ Գիրք 
մը՝ որ հրատարակուած է Պոլիս 1920ին եւ կը կրէ «Զօրավար Անդրանիկ եւ 

իր Պատերազմները» վերնագիրը։  Գիրքը գրի առած են՝ իր մտերիմ զինա-
կիցները՝ «Լեւոն Թիւթիւնճեան» եւ Վահան Թոթովենց», որոնք հանդէս 
եկած են գրական նոր «Արսէն Մարմարեան» անունով։ Հայագէտ ուսումնա-
սէր Ստեփան Թոփճեան, իր յօդուածին մէջ կը քննարկէ գրելով, «Այս գիրքը 
մեծապէս վստահելի ու փաստացի գրութիւն է, ...պատմաբանների գործն 
է, տքնաջան աշխատանք...պարզ անպաճոյճ՝ բնական շարադրանք։ 
...Հրաշալի շարադրանք որից անհնար է պոկուել՝ մեծ բաւականութիւն է 
սպասում ընթերցողին...հիացման զարմանքի՝ բայց եւ զայրոյթի ափսոսանք 
պահեր, ոգեւորութիւն եւ աւաղ՝ նաեւ յուսահատութեան։ ...Կարգախօսը 
կար՝ բայց միասնութիւն չկար, ճառերը կային առաւելապէս՝ իսկ գործերը 
նուազագոյն չափով...թող ինքը Անդրանիկ Օզանեանը խօսի»։
Ստեփան Եդ. Թոփճեան կը շարունակէ գրել՝ իր յօդուածին 42րդ էջին 
երկրորդ եւ երրորդ սիւնակին մէջ, քննելով եւ մեկնաբանելով գիրքին 
բովանդակութիւնը՝ ուր կ՛ըսէ «....Տեսանող էր՝ պայծառատես էր Անդրանիկ, 
«ՀԱՆՃԱՐԵՂ ՀԵՐՈՍ» նա միայն պայծառատես չէր, այդպիսին էր բառիս 
ամենալայն, խոր իմաստով։  Կարօ Փաստրմաջեանը, որը Ուաշինկթընում 
վարել է Հայաստանի Հանրապետութեան ներկայացուցիչի պաշտօնը, 
վերյիշելով օսմանեան սահմանադրութեան շրջանը, պատմում է, թէ 
Անդրանիկը միակ մարդն էր, որ չխաբուեց, խրատում էր բոլորին «...բոլորսի 
համար թուրքերը մեծ եւ խոշոր թակարդ մը լարած են եւ մեզ ամէնքս ալ 
մէջը պիտի ձգեն»...., Ակնունին պատասխանել է, է յոռետես ես, «...այլեւս 
ոչ մէկ հայու քիթը պիտի արիւնի»։  Քառասուն օր յետոյ երիտթուրքերի 
կազմակերպած Ատանային կոտորածի լուրը լսելով՝ Անդրանիկը 
Եգիպտոսից Ակնանուն գրում է, «ԱՀԱ ԻՄ ՅՈՌԵՏԵՍՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՔՈՒ 
ԼԱՒԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆԸ, ԵՐԲ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԳԱՅ, ՁԵՐ ԹԱԼԷԱԹՆ ՈՒ ՁԵՐ 
ԷՆՎԷՐԸ ՁԵԶ ԱԼ ՊԻՏԻ ԿՈՏՈՐԵՆ»։  Ինչքան վնասներ է տուել միամիտ, 
թոյլ տուէք ասել՝ յիմարաւուն օպտիմիզմը եւ դեռ ինչքան պիտի տայ։
Անգամ մը եւս կը կրկնենք 18 Փետրուար 1921ին անխոհեմ անիմաստ 
արկածախնդրութեան մը պատճառաւ՝ հայ ժողովուրդը երկու կողմերէն 
20.000 զոհեր տուաւ, եւ տասնեակ այդ պատասխանատու կուսակցական 
ղեկավարները սկսան անցնիլ Արաքս գետը՝ 3 Ապրիլ 1921ին դէպի 
Պարսկաստան։  Այդ օրերուն արդէն «Պրօմէթէ»ի ծրագիրը գործնականին 
մէջ դրուած էր, եւ դաշնակցութիւնը այդ թուականէն բոլոր հակա-
Հայաստանեան շարժումներուն մասնակցեցաւ, մինչեւ 1934 թուականը՝ 
երբ Գերմանիա սկսան որոշ դաշնակցական պատասխանատու 
ղեկավարներ հաւաքուիլ։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը որ սկսաւ՝ 1 Սեպտեմբեր 1939ին 
Գերմանիոյ ներխուժումովը Լեհաստան-Փոլոնիա՝ եւ առաջնորդութեամբ 
Hitler-ի։
Այդ տարիներուն Գերմանիա հաւաքուած էին տարագիր հայեր՝ 
պարտադիր բանուորներ որոնք կ՛աշխատէին զանազան գործարաններու 
մէջ՝ եւ պատերազմի գերիներէն, ասոնցմէ հայկական մարտական 
զօրամաս մը կազմուեցաւ, որպէսզի ազատագրեն սովետական 
Հայաստանը՝ այսինքն ազատագրեն հայերը՝ հայերէն։ Արդեօ՞ք խորհեցան 
թէ՛ այս արկածախնդրութեան պատճառաւ՝ քանի հազար հայեր պիտի 
զոհուէին։  Այս պարագային պատասխանը փոխանցենք՝ դաշնակցական 
պատմաբանուհի՝ որ ծագումով եղած է Պարսկահայ եւ ներկայիս կապրի 
Մ. Նահանգներ՝ Տիկ. Ռուբինա Փիրումեան, որ Ռուսահայ Փիրումեան 
ընտանիքին հետ ոչ մէկ կապ ունի, որ 2000 թուականին գիրք մը 
հրատարակած է Երեւան, ուր կը պատմուի իր տեսակէտով հայոց հարցը՝ 
վերնագիր ունենալով՝

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ»
Որուն էջ 193ին վրայ հետեւեալ յուշագրութիւնը կը կատարէ 21 տարի-
ներ առաջ, «1941 թ. Դեկտեմբերին, Դրոյի հրամանաատարութեամբ 
կազմուեցաւ հայկական 812րդ զօրամասը, որ մինչեւ 20.000ի հասաւ եւ մեծ 
մասամբ կազմուած էր կարմիր բանակի գերի ինկած հայ զինուորներից»։  
«Հայկական զօրամասը ռազմական գործողութիւնների մէջ մտաւ Ղրիմի 
ու Հիւսիսային Կովկասի ճակատաներին»։
«1941թ. Օգոստոսին հայ մշակոյթի մի շարք գործիչներ ու մտաւորա-
կաններ կոչ էին անում արտասահմանի հայութեանը ֆաշիզմի դէմ 
տարուող պայքարում օգնել հայրենիքին։  Սփիւռքահայութիւնը պատրաստ 
էր օգնելու։  Նրա բերած նիւթական նպաստով 1943թ. կազմակերպուեց 
«Սասունցի Դաւիթ դանկային շարասիւնը՝ որ պատերազմական գործողու-
թեան մտաւ 1944 թուականին»։
Տիկ. Ռ. Փիրումեան՝ իր յուշագրութենէն կը վրիպին երեք կարեւոր կէտեր։  
Առաջինը՝ որ պէտք է յիշեր իր պատմութեան գիրքին մէջ այն է, որ 
Գերմանիա կազմուած հայկական զօրամասը՝ ոչ թէ միայն պատերազմի 
գերիներէն կազմուած էր, այլ կուսակցութիւնը գրեթէ ամբողջ սփիւռքէն 
կամաւոր երիտասարդներ հաւաքեց՝ եւ զիրենք Գերմանիա փոխադրեց 
որպէսզի մաս կազմեն այդ զօրամասին։ Շար.  յաջորդ  թիւով
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ԲԱՆ àՒ ԳԻՐ

ՄՀԵՐ ԱԲԵՂԵԱՆ
(1909 – 1994)

«Քուն»

ՄՇԱԿàՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑàÚՑ

Նինա
( Մեծ հօրաքրոջս յիշատակին)

Ութսուն տարու էր ան
երբ այս երգը կ’երգէր
ու մենք միշտ պատրաստ էինք ծաղրելու
Կը ծաղրէինք
Միշտ պատրաստ էինք ամէն բան մերժելու-
դեռ ոչ մէկ յիշատակ ունէինք պատմելիք-
թէ յիշատակները որքան կը յուզեն
չէինք գիտեր
Մինչդեռ ութսուն տարու էր ան երբ կ’երգէր-
Ձայնին մէջ - երգին մէջ , աճապարանք կար
երթալու դէպի ետ
ուր ինք մանկամարդ աղջիկ տակաւին
-լոյս օրեր ապրելու տենչն աչքերուն մէջ-
Մանտոլինին վրայ մատնահարելէն
կ’երգէր իր մուտքը կեանքի սեմէն ներս
Այս այն տարիքն էր ուր շրթներ կը դողդղան
կը սիրեմ ըսելու անորոշ վախէն-
ուր ամէն աղջիկ հայրն ու մայրը մոռցած
պատրաստ է մեկնելու խոստումի մ’ետեւէն
Իսկ մենք ուրախ էինք ամէն երգ ծաղրելով
Երբ ութսուն տարու էր ու կ’երգէր մեղմօրէն-
դեռ ոչ մէկ անցեալ ունէինք յիշելիք-
թէ ետ չեն դառնար օրերն երբ երթան
չէինք գիտեր
Տարիներ հարկ եղան որ անցնին արագ
Ու երբ այդ երգն այսօր դիպուածաւ լսեմ
Աչքերս բոլորէն անդին դարձուցած
արտասուեմ գաղտնօրէն բոլոր անոնց համար
որոնց կեանքն անցաւ կարօտովն այս երգին
զոր անոնք - ինծի պէս
չկրցան երգել ԶԱՀՐԱՏ

292022
ÚàՒՆàՒԱՐ

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 

Վերոյիշեալ երեւոյթները ընդհանրացած են եւ 
յաճախ հասած յաջողութեան, որովհետեւ նոյն 
ընտանիքի անդամները ըլլալով՝ շահած են իրարու 
վստահութիւնը։
Ասոնց կողքին դժբախտաբար կան նաեւ հայր եւ 
զաւակ համագործութեան ժխտական երեւոյթներ, 
որոնք տխուր պատկեր մը կը ներկայացնեն՝ այդ 

Ամերիկեան Բարքեր

Ազրպէյճան Հայերուն Չարտօներ Դադիվանք Այցելել՝ 
Նոյնիսկ Խաղաղապահներուն Հետ. Միջազգային 

Քրիստոնէական Միութիւն

ընտանիքի կառոյցին մասին։ Հետեւեալը՝ այդ 
տխրահռչակ դէպքերէն մին է, որ ընտանեկան 
դաստիարակութիւնը հարցականի տակ կ՛առնէ։
Դէպքը պատահած է Թեքսաս նահանգի Կարլընտ 
քաղաքին մէջ։ Ոճրագործը՝ 14 ամեայ պատանի 
մըն է (տես նկարը) որ մուտք գործելով ինքնա-
շարժի վառելանիւթ ծախող կայան (gas station) 
մը,  քսան փամփուշտ կրակելով սպանած է երեք 
անմեղ պատանիներ՝ 14, 15 եւ 17 տարեկան։
Իսկ ոճրագործին մեղսա-
կիցն է հայրը (տես նկարը), 
որ դուրսը ինքնաշարժին 
(get away car) մէջ՝ իրեն կը 
սպասէ, որ միասին փախչին 
. . .  Բարեբախտաբար, 
ոստիկանները կը ձերբա-
կալեն ոճրագործ պատանին 
ու իր դաւադիր հայրը ու 
զանոնք կը յանձնեն արդա-
րադատութեան։    
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Ի վերջոյ, Ցեղասպանութիւնից փրկուած՝ չարքաշ 
որբերն են կառուցել այս երկիրը, չէ՞։
Եւ անտեսելով այս եւ այլ հանգամանքները, 
Փաշինեանը, կրկին թաքնուելով «մեզ հետ 
կապ չունեն»ի մեթոդին, Ցեղասպանութեան 
ճանաչման ու դատապարտման աշխատանքների 
«բեռը» բարձում է սփիւռքահայութեան վրայ, 
«մենք չենք, նրա՛նք են» տիպի մատնչութեամբ։ 
Նա շոգեքարշի՝ լոքոմոթիւի դեր է տալիս 
սփիւռքահայութեանը, որը, իբր, իր հետեւից 
քարշ է տալիս հայաստանահայութեանը։ Այսինքն՝ 
դարձեալ կիսում, բաժանում, հակադրում է 
հայութեանը։

Հարցնող լինի՝ ինչպէ՞ս է Ռուսաստանի 
նախագահ Վլատիմիր Փութինը յայտնուել այդ 
«լոքոմոտիւում», երբ 2015 թ. Ապրիլի 24-ին 
Ծիծեռնակաբերդի յուշարձանին, ուրիշ աւելի քան 
20 երկրների պետական ներկայացուցիչների հետ 
ծաղիկներ խոնարհեց Մեծ եղեռնի 100-ամյակի 
անմար կրակին, այն յուշարձանին, որը դեռեւս 
սովետական ժամանակներում, անշուշտ 
սովետահայ ղեկավարների միջամտութեամբ, 
Մոսկուան համաձայնութիւն էր տուել կառուցելու։
Թուրքիան, Ն. Փաշինեանի առկայութեամբ, այլեւս 
կարիք չունի իր ժխտողականութեան մէջ մէկուսի 
մնալու։ Իր փոխարէն, անգամ իրենից լաւ, դա 
կանի Փաշինեանը, որպէս առաջամարտիկ։

«Ազգ»

ՌԱԿ-ի Համադրուած Մամուլ    

Օրերի Հետ
Թուրքական Ժխտողականութեան Նոր 

Առաջամարտիկը

Թրքական Բարքեր

Ազրպէյճան կ՝արգիլէ հայ ուխտաւորներուն՝ 
Դադիվանք այցելել. հինգ հայ հոգեւորականներ 
կը շարունակեն մնալ վանքին մէջ՝ մօտակայ շրջա-
նին հաստատուած հայ ռուս խաղաղապահնե-
րուն հետ։ Այս մասին յայտնած է Միջազգային 
քրիստոնէական միութեան կայքը։
Վանականները ամիսներ շարունակ խաղաղա-
պահներու ներկայութեան կը կատարէին իրենց 
ծէսերն ու աղօթքը։ Արցախի թեմի ներկայացուցիչ 
Վրթանէս եպիսկոպոս Աբրահամեան մեկնաբա-
նած է, որ անհասկնալի է, թէ ինչո՛ւ Ազրպէյճան 
կը շարունակէ արգիլել այցելութիւններուն մուտքը 
վանք, որովհետեւ անիկա արգիլուած տարածքի 
մէջ չէ։ «Ազրպէյճանցիները, առանց պատճառի, 

թոյլ չեն տար այցելել վանք: Անոնք ոչինչ կ’ըսեն։ 
Խաղաղապահները կը գտնուին վանքի տարածքին 
մէջ»,- ըսած է ան:
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Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքը 
ուրախութեամբ կը յայտարարէ որ Vlume-ի հետ իր համագործակցու-
թիւնը կը շարունակուի, ընդլայնելով այս մեծ թուային գրադարանը:
 Vlume թուային գրադարանը ել-գիրքերու եւ ձայնագիրքերու հարուստ 
հաւաքածոյ մը ունի թէ՛ արեւմտահայերէնով եւ թէ՛ արեւելահայերէ-
նով. Vlume միեւնոյն ժամանակ հայ գրականութիւնը ժամանակակից 
ձեւաչափով ըմբոշխնելու հնարաւորութիւնը կ՚ընծայէ ընթերցողին։Այս 
համագործակցութեան շնորհիւ արդէն իսկ հրատարակուած են բազմա-
թիւ ել-գիրքեր ու ձայնագիրքեր, ինչպէս նաեւ մանկապատանեկան 
ամբողջական ֆիլմաշար մը։ Առկայ ծրագիրով նախատեսուած է 
գրադարանը հարստացնել յաւելեալ 180 ել-գիրքերով եւ 125 ձայնա-
գիրքերով յաջորդ երեք տարիներուն ընթացքին:
Vlume-ը բաժանորդներուն հնարաւորութիւն կու տայ կարդալու եւ լսելու 
հայերէն գիրքեր որեւէ արդի գործիքով. հարթակին ծանօթանալու համար 
այցելել՝ https://vlume.com/hye/home-page-new-wa/։
 Հիմնարկութեան ներկայ ինչպէս նաեւ այլ ծրագիրներու մասին կարդալու 
եւ տեղեկանալու համար այցելել՝ https://gulbenkian.pt/armenian-commu-
nities/ կայքէջը եւ արձանագրուիլ լրատուին։
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ՌԱԿ-ի Համադրուած Մամուլը 
 

 

 

              
Կը Ներկայացնէ՝ 

  Այժմէական Հարցերու Բազմաձայն Քննարկումներ 
Առցանց Լսարան - 18 - 

  Նիւթ՝

Արցախի Ներկան եւ Ապագայի Տեսլականը 
 Ելոյթ Կ՛ունենայ՝ 

ԴԱՒԻԹ ՊԱՊԱՅԵԱՆ 
Արցախի Արտաքին Գործոց Նախարար 

Առցանց հարթակը կը վարէ՝ Սեւակ Յակոբեան 
Տեղի կ՛ունենայ Չորեքշաբթի, 2 Փետրուար 2022-ի, ժամը GMT 17:00-ին  

(Արցախի ժամով՝ 21:00ին) 

  Լսարանին Մասնակցելու համար գրանցուիլ՝    
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYvdOuupzMpGt2q37CFRXKk-L3mkZxrnS1Y 

կամ կապուիլ՝ email: zartonkadl@gmail.com Whatsapp: +961 81 306447            
ՀՐԱՒԷՐ 

 

Հայ Գրականութիւնը Ժամանակակից Ձեւաչափով

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Արուեստից վարժարանի տնօրէ-
նութիւնը ուրախութեամբ կը յայտնէ, որ յաջորդաբար երկրորդ 
տարին ըլլալով վարժարանը առանձնաշնորհումը կ՛ունենայ 
արժանանալու լոնտոնաբնակ պրն. Րաֆֆի Մանուկեանի 
նեցուկին եւ աջակցութեան։ Պրն. Մանուկեան երկար տարի-
ներու պատմութիւն ունի` հովանաւորելու հայ աշակերտներն ու դպրոցնե-
րը Լիբանանի մէջ եւ ամբողջ աշխարհի տարածքին:
Արդարեւ, ընթացիկ տարեշրջանին համար, պրն. Մանուկեան 640 միլիոն 
լիբանանեան ոսկի տրամադրեց Մեսրոպեան Արուեստից վարժարանին: 
Այս դրամաշնորհը կը ծածկէ 202 ուսանողներու կրթավճարին երկու 
երրորդը:
Մեսրոպեան Արուեստից վարժարանի տնօրէնութիւնը վարժարանի 
ուսանողներուն հետ միասին խորին շնորհակալութիւն կը յայտնէ 
բարերարին այս օգնութեան համար, որուն նշանակութիւնը մեծ է 
յատկապէս Լիբանանի ներկայ պայմաններուն մէջ։

Տնօրէնութիւն
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Արուեստից Վարժարանի

Բարերար Պարոն Ռաֆֆի Մանուկեան 640 
Միլիոն Լ.Ո. Կը Նուիրէ Մեսրոպեան Արուեստից 

Վարժարանին
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