
Լիբանանահայութեան համար եւ ոչ միայն, դժբախտաբար գաղտնիք 
մը չէ, ՌԱԿ Լիբանանի շրջանակէն ներս ժամանակէ մը ի վեր գոյութիւն 
ունեցող հերձուածի երեւոյթը:
Օգտուելով շրջանէ մի ի վեր նշեալ հերձուածը անտեսելու մեր 
քաղաքականութենէն, անոր ինքնահռչակ «ատենապետը» անցնելով 
ամէն չափ եւ սահման, փորձած է Շաբաթ 29 Յունուար 2022-ին 
«անդամական ժողով» մը կազմակերպել օգտուելով կարգ մը անդամնե-
րու բարեմտութենէն եւ ուրիշներու նիւթական դժուար պայմաններէն: 
Մենք անշուշտ պիտի շարունակէինք կիրառել անտեսումի մեր 
քաղաքականութիւնը, եթէ Շաբաթ օրուայ պառակտիչ հանդիպման 
հանդիսավայրը չըլլար Ազգային Առաջնորդարանի հովանիին ներքոյ 
գործող սրահ մը: Երեւոյթ մը, որ զարմացուց մեզի: Հակառակ ժամանա-
կէն առաջ պատասխանատու անձանց ըրած մեր յուշումներուն, սրահը 
դժբախտաբար շարունակուեցաւ տրամադրուած մնալ նշեալ ժողով-
կատակերգութեան: 
Հիմնուելով վերոյիշեալին վրայ, մենք ստիպուած ենք այսօր շրջանցել 
լիբանանահայ համայնքին համերաշխութեան սիրոյն մինչեւ հիմա մեր 
որդեգրած փափկանկատութիւնը: Այլեւս անհանդուրժելի սոյն երեւոյթին 
ի տես, յետայսու ակամայ կը հրաժարինք մեր կուսակցութեան պատիւին 
հաշուոյն մեր որդեգրած ինքնազուսպ գործելաձեւէն , եւ ստիպուած կը 
բարձրաձայնենք հետեւեալները.
Ա. Ազգային Առաջնորդարանն ու զինք հովանաւորող կուսակցութիւնը 
պատասխանատու են սոյն պառակտիչ երեւոյթին այս ընթացքը 
ստանալուն: Այս կերպով, անոնք ուղղակի կամ անուղղակի կերպով 
միջամուխ են մեր ներքին հարցերուն եւ բացայայտ քաջալերողները 
նշեալ հերձուածին: 
Բ. Յետայսու պիտի չհանդուրժենք նման միջամտութիւն, որ կողմէն 
ալ եկած ըլլայ ան:
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Մխիթարեան Միաբանութեան հանդէսներու թուային գրադարանը եւ 
կայքէջը թողարկուած են. անոնք կը ներկայացնեն 1794-էն 1920-ի միջեւ 
տպուած հայ մամուլէն հաւաքածոներ՝ թուայնացուած ու անվճար։
Առ այժմ, Մխիթարեան Միաբանութեան Վիեննայի Աւագ Մենաստանի 
գրադարանի հարուստ հաւաքածոյէն թուայնացուած է աւելի քան 400.000 
էջ։ Թուայնացումի եւ հանրութեան անվճար տրամադրելի դարձնե-
լու այս ծրագիրը համագործակցութեան արդիւնքն է՝ Մխիթարեան 
Միաբանութեան, Գալուստ Կիւլպէնկեան Հիմնարկութեան Հայկական 
Բաժանմունքին եւ Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւնների 
Ազգային Ակադեմիայի Հիմնարար Գիտական Գրադարանին միջեւ։
Թուային գրադարանի կայքէջը կը ներկայացնէ Միաբանութեան 
գրադարանէն հաւաքածոներ, անոր նպատակն է մէկ հասցէով կամ 
յղումով ընթերցողն ու հետազօտողը առաջնորդել դէպի թուային 
նիւթերը, որոնք ամբարուած են Հիմնարար Գիտական Գրադարանին 
շտեմարաններուն մէջ, եւ ցանկագրուած Ակադեմիային կողմէ։ Թուայնա-
ցումի աշխատանքը շարունակական է, իսկ նիւթերը համապատասխան 
կայքէջերուն եւ շտեմարաններուն մէջ հասանելի պիտի դառնան իրենց 
պատրաստութեան կարգով։
 Այս յոյժ կարեւոր նախաձեռնութեան եւ մեծածաւալ աշխատանքին 
շնորհիւ, հայ ժողովուրդի մշակութային գրաւոր ժառանգութիւնը 
հասանելի պիտի դառնայ հանրութեան՝ առցանց, անվճար ու բաց 
ձեւաչափով։

Մինչ Լիբանանի իրավիճակը կը մնայ անհեռանկարային հակառակ խաբու-
սիկ կիսապայծառ լուրերու, օդերեւութաբանական աղբիւրներ կը յայտնեն, 
որ այսօր եւս մինչեւ կէսօր  եղանակը ցուրտ եւ անկայուն պիտի ըլլայ: Ծովու 
մակերեսէն 1000 մեթր վեր ճամբաները առաւօտուն պիտի ըլլան սառած:
Միւս կողմէ երէկ գումարուած նախարարաց խորհուրդը շարունակեց 
քննարկել 2022-ի պետական պիւտճէն: Ժողովէն բխած յայտարարութիւնը 
դասական արտայայտութիւններէ բացի նորութիւն մը չհաղորդեցին քաղա-
քացիին:
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Գ. Առ ի յիշեցում հասկցողին եւ չհասկցող ձեւացողին, անգամի մը 
համար եւս կը շեշտենք, որ մեր կուսակցութեան դաւանական սկզբունքը 
նշանակովի ատենապետներու եւ վարչութիւններու դրութիւնը չի 
ճանչնար:
Դ. Ամէն պարագայի, նշանակումի կամ այլ տնօրինումներու  նամակներ 
ու թուղթի կտորներ, ստորագրուած՝ անգոյ եւ կուսակցական ոեւէ 
կառոյցի վրայ իշխանութիւն չունեցող մարմնի մը կողմէ, պարզապէս 
կը համարուին առ ոչինչ:
Ե. Համայնքի մը մէջ օրինական կողմ ըլլալու չափանիշը ոչինչ արժող 
թուղթի կտոր մը չէ, այլ՝ նոյն համայնքին մէջ տուեալ կազմակերպութեան 
նիւթական եւ բարոյական կառոյցներուն ու մամուլին տիրութիւնն ու 
տնօրինումն է:  
Յոյսով ենք, որ սոյն յայտարարութիւնը կը գտնէ իր հասցէատէրերը եւ 
սոյն հարցը այսպիսով կը նկատուի փակուած:

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
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Ամերիկեան Բարքեր

Սաթիկ Սեյրանեան Վերընտրուեցաւ Հայաստանի 
Ժուռնալիսթներու Միութեան Նախագահ

Ընկ. Սեւակ Յակոբեան Ընտրուեցաւ Միութեան Վարչութեան Անդամ
Կայացաւ ՀԺՄ 13-րդ Համագումարը

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Սկիզբը Էջ 01

Պիտի Չհանդուրժենք Հերձուած 
Մը Քաջալերելու Երեւոյթը

Յունուարի 29-ին Էրեբունի պիզնես կենտրոնում տեղի ունեցավ ՀՀ 
Ժուռնալիստների միութեան (ՀԺՄ)  13-րդ համագումարը։ ՀԺՄ 13-րդ 
համագումարում քուէարկութեան արդիւնքում Սաթիկ Սեյրանեանը 
միաձայն՝ 92 կողմ ձայնով վերընտրուեց Հայաստանի Ժունալիստների 
միութեան նախագահ, իսկ Մարգարիտ Եսայեանը՝ քարտուղար: 
Մինչ Միութեան վարչութեան անդամների եւ յանձնաժողովի 
անդամների ընտրութիւնը, բացման խօսքով հանդէս եկաւ Սաթիկ 
Սեյրանեանը, ով ներկայացրեց 2017 թուականից ի վեր կառոյցի 
կատարած աշխատանքները, խնդիրները, որոնց առկայ են եւ դրանց 
լուծման ուղիները։ 
Նրա խօսքով՝ միութեան նախագահի պաշտօնը ստանձնելուց կարճ 
ժամանակ անց հասարակութիւնը, ապա նաեւ պետութիւնը յայտնուեցին 
ոչ սովորական, յախուռն ժամանակներում։ 

«Երկրում տեղի ունեցած իրա-
դարձութիւնները դարձան շատ 
ու շատերի արժէքների ու 
սկզբունքների, վարքագծի ու 
վերաբերմունքի փոփոխու-
թեան պատճառ։ Քանդուեցին 
հանրային ու մասնագիտական 
շատ կառուցակարգեր, այդ 
թւում՝ ցաւօք, միախառնուեցին 
նաեւ լրագրութիւնն ու քաղա-
քականութիւնը, ինչը դժուարու-
թիւնների առիթ դարձաւ՝ ինչպէս 

առանձին լրատուամիջոցների ու լրագրողների, այնպէս էլ՝ մամուլի 
հարցերով զբաղուող կազմակերպութիւնների, մասնաւորապէս՝ Ժուռնա-
լիստների միութեան համար։ Բայց դժուարութիւնները մեզ համար 
բազմապատկուել էին ոչ միայն այդ պատճառով: 
Ցաւօք, տարիներ, տասնամեակներ շարունակ, օբյեկտիվ թէ սուբյեկտիվ 
հանգամանքներով պայմանաւորուած, Հայաստանի ժուռնալիստների 
միութիւնը դադարել էր գործել՝ որպէս ինքնուրոյն կառոյց, միաւոր՝ ըստ 
էութեան վերածուելով հանրային դաշտի այլ կազմակերպութիւնների 
կցորդի, որի դերը սահմանափակւում էր, լաւագոյն դէպքում, այլոց 
յայտարարութիւնների տակ ստորագրութեամբ։ Հետեւաբար՝ մեր թիմի եւ 
իմ առաջնային ու գլխաւոր խնդիրը Ժուռնալիստների միութեան՝ որպէս 
կառոյցի ինքնուրոյնութեան ու ինքնաբաւութեան վերականգնումն էր։ 
Յուսամ, այդ խնդիրը, եթէ ոչ՝ ամբողջութեամբ, ապա՝ գոնէ մեծամասամբ 
մենք կարողացել ենք առաւելագոյնս լուծել անցած չորս տարիների 
ընթացքում»,- իր խօսում նշեց Սեյրանեանը։ 
Ժուռնալիստների միութեան նախագահը ցաւով արձանագրեց՝ 2018-ի 
իշխանափոխութեան իրադարձութիւններից յետոյ ոչ միայն գործող 
իշխանութիւնների կողմից թիրախաւորուեցին լրատուամիջոցները, ԶԼՄ 
աշխատակիցները, այլեւ պառակտուեց մասնագիտական համայնքը. 
«Իհարկէ, Հայաստանի Ժուռնալիստների միութիւնը կարողացաւ որոշա-
կիօրէն համախմբել լրատուամիջոցներին մասնագիտական իրաւունքների 
պաշտպանութեան հարցերում, սակայն դեռեւս մեզ չի յաջողուել 
ամբողջովին ապահովել այդ համերաշխութիւնը՝ յատկապէս այս՝ հանրա-
յին տարանջատուածութեան ու բեւեռացման պայմաններում»։ 
Այս ամենով հանդերձ, Միութեան նախագահի վստահեցմամբ՝ այս ծանր 
պայմաններում մամուլը մնացել է այն եզակի համակարգերից մէկը, որն 
իրականացնում է իշխանութեան հակակշռի գործառոյթը. «Իմ խորին 
համոզմամբ՝ հենց այս իրողութեամբ է պայմանաւորուած մամուլի դէմ 
իշխանութիւնների սանձազերծած արշաւը, որով նրանք ցանկանում են 
վերացնել նաեւ այս հակակշիռը»։ 
Այս տարի ԶԼՄ-ներին դժուար ժամանակներ են սպասւում, ցաւօք, 
սկզբունքային լինելը շատերի վրայ ծանր է նստում, համոզուած է Սաթիկ 

Սեյրանեանը։ 
Ժուռնալիստների միութիւնը բացի վերը նշուած խնդիրներից, այս 
տարիների ընթացքում եղել է դատական տարբեր վէճերի մէջ՝ կապուած 
միութեանը պատկանող տարածքների ստորացուցիչ պայմաններով 
վարձակալութեան հետ։ Միութեան  փաստաբանը ներկայացրեց, որ առ 
այսօր դատական գործընթացներ են գնում՝ փորձելով չեղարկել տարիներ 
առաջ կնքուած պայմանագրերը, որոնք աշխատել են ի վնաս միութեան։ 
Այդ աշխատանքները շարունակւում են առ այսօր։ 
Համագումարի ժամանակ ելոյթ ունեցան լրագրողական համայնքի 
վաստակաշատ ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական հասարակութեան 
անդամներ եւ այլք։։ 
«Ազգ» օրաթերթի խմբագիր 
Ընկ. Յակոբ Աւետիքեանն իր 
խօսքում հակիրճ եղաւ, նշելով, 
որ Ժուռնալիստների միութիւնը 
պէտք է երիտասարդացնել ու 
աւելի շատ ներգրաւել երիտա-
սարդ մասնագէտների։ Յակոբ 
Աւետիքեանը առաջարկեց Միու-
թեան համագումարները 
դարձնել ամէնամեայ, ոչ թէ 4 
տարին մէկ անգամ։
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ԶԱՐՄԻՆԷ Գ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ

            
  Մէկն ի պապանց պարոնորդի,

             Մէկն ի հարանց մուրող լինի.
             Մէկին հազար ձի ու ջորի,
            Մէկին ո’չ ուլ մի, ո’չ մաքի:

                                       Մէկին հազար 
կապիճ ոսկի,

  Մէկին ո’չ փող մի պըղընձի.
                                     Մէկին հազար 

հատ մարգարտի,
        Մէկին ո’չ հո’ւլնիկ ապիկի:  

 Ֆրիկ-1230 - 1310 

Այո՛,    
Վերի այս տողերը Ազէզի Սահակեան 
Վարժարանի նախակրթարանի հինգե-
րորդ դասարան էինք սորվեցանք առա-
ջին անգամ, տասնամեակներ առաջ, 
Հայերէն Լեզուի ուսուցիչ Յակոբ Աշա-
կերտեանի դասապահին էր, մեր տնօ-
րէնին միաժամանակ մեր հայերէն 
լեզուի ուսուցիչին սպառիչ բացատրու-
թիւններով եւ օրինակներովը։ 
Նախ անշուշտ ծանօթացանք թէ ո՞վ է 
միջնադարու մեծատաղանդ այս հայ 
բանաստեղծ՝ Ֆրիկը, որ իր գրչանունով ծանօթ է միայն, եւ մանաւանդ 
իր երկարաշունչ բանաստեղծութեամբ «ԳԱՆԳԱՏ» վերնագրով։ «Ֆրիկ 
կամ ֆիրիկ» կը կոչուի այն ցորենը որ տակաւին կանաչ թարմ եղած 
ատեն երբ իր հասկովը խանձուած է։ Կրակի բովէն անցած ցորենն է, որ 
տարբեր համ ունի երբ ձաւարի փիլաւին մէջ կէս ու կէս համեմատութեամբ 
պատրաստուի, կը բացատրէր ուսուցիչը մեր ալ բերնին ջուրերը վազցնելով։ 
Հաւանաբար իր դարաշրջանի միջավայրին մէջ ինքզինք «խանձուած» 
զգացած բանաստեղծն է, որ կը խօսի իր այդ երկարաշունչ ու սրտառուչ 
բանաստեղծութեամբ։
Իսկ մենք՝ նախակրթարանի հինգերորդ դասարանցիներս «գոց սորված 
էինք» այդ ոտանաւորին մեծ մասը, որմէ մանաւանդ վերի երկուքը յաճախ 
կը կրկնուի մտքիս մէջ։
Այդ օրերուն անմիջապէս մտքիս մէջ զուգորդութիւններ յառաջացած 
էին մեր Ազէզի տունէն ոչ շատ հեռու ձէթ արտադրող ջաղացքը եւ անոր 
տէր տիրական եւ ձիթենիներու ծառաստանի տէր հայ ընտանիքը, որուն 
զաւակները ինչ շռայլ կեանք կ՛ապրէին, բաղդատած նոյն շրջանին մեր 
ընտանիքին ծանօթ Աւետիս ամմօյին եւ իր կնոջ Տիգրանուհի պաճիին 
նման խեղճ ծերունիներքուն, որոնց համար մայրս մեզի համար եփած 
ճաշէն յաճախ առատաձեռն բաժին մըն ալ իրենց համար կը հանէր եւ ինծի 
կուտար ըսելով... 
- Շուտ չպաղած հասցուր-  
Տասնամեակներ անցած են այդ օրերէն։ Այդ երկու համարները յաճախ 
տարբեր առիթներով կը տողանցեն յիշողութեանս պաստառին վրայ։ 
1988ի երկրաշարժին յաջորդող օրերուն էր, որ Նիւ Եորքի միութենական 
Հայ կեդրոնները հեռաձայնային ցանցերու վերածուած էին։ Անհամար 
հեռաձայններ կատարած ենք օգնութիւն խնդրելու մեր հարուստ 
ճանչցուած թէ բարեկեցիկ եւ  կամ ոչ շատ հարուստ հայ ընտանիքներէն։ 
Կը յիշեմ ամէնէն առաջին փողգիրը ՈՉ-հայ անհատէ մը հասած էր, 
առանց հեռաձայնային յիշեցումի, ենթական լուրերէն միայն իմանալով 
Հայաստանին պատահած ահաւոր երկրաշարժին մասին  «հայ կեդրոն» մը 
հեռաձայնած էր իր սրտաբուխ նուէրը ղրկելու։  
 Հիմա որ կ՛անդրադառնամ, որքա՜ն խնդրագիրներ գրած եմ, հայ աշակերտի 
մը համար կրթաթոշակ ապահովելու գումար մը եւ կամ դպրոցին պիւտճէն 
հաւասարակշռելու համար բարերարէ մը առատաձեռն նուէր մը ստանալու 
յոյսով։ 
Այս օրերուն դարձեալ զգայացունց լուրերը կը տողանցեն մեր 
համակարգչային  պաստառներուն թէ հեռատեսիլի պաստառին վրայ։
Շատ շատերու ծանօթ Նիւ Եորքի մէջ լոյս տեսնող երկշաբաթօրեայ 

«Ֆօրպս» անունով պարբերականը, որ շտեմարան մըն է ֆինանսական, 
բաժնետոմսերու ելեւէջին, ելեւմտական հարցերու շուրջ լուրերով, 
կարծիքներով հետաքրքրուողներուն համար, հասութաբեր գործի 
ձեռնարկելու ուղղութիւններ փնտռտողներուն համար։ 
Սոյն պարբերաթերթը տարեկան ցանկ մըն ալ կը տեղադրէ աշխարհի 
մեծահարուստներուն անուանացանկը աւետելով։ «Ֆօրպս» -ի մէջ նշուած 
կ՛ըլլան տարեկան մեծամեծ հարստացողներու, միլիարդատէրերու ցանկը, 
- այո՛, ոչ միլիոնատէրերու- այլ՝ նախ Միլիարդ, Թրիլիոն ունեցողներէն 
ակսեալ...եւլն։  
Այս օրերուն աշխարհով մէկ կան եղեր 2755 միլիարդատէրեր։ Միայն Ճէֆ 
Պեսօսը 177 Միլիարդի կարողութիւնը ունի եղեր...
Մեծ մայրս հիմա ողջ ըլլար պիտի ըսէր... «աղջիկս քեզի ի՜նչ .. մեր մեծերը 
պարապ տեղը չէին ըսեր, հարուստին դրամին քանակը, աղքատին ալ 
պարապ չէնէն»... Իմս պարզ «չէնէ» մը չէ, մեծ մամա, այլ՝  լուրջ մտա-
հոգութիւն է, կ՛ուզէի ըսել իրեն հիմա... եթէ ողջ ըլլար։
Անցնող երկու տարիներու ընթացքին երբ աշխարհով մէկ համավարակի 
պատճառով մարդկութեան մեծամասնութիւնը գործազրկութեան, աղքա-
տացումի, սնանկութեան, գողութեան, կողոպուտի վիճակներէն կը 
տառապէր, զարմանալիօրէն կը կարդանք, որ այդ հարուստներուն 86 առ 
հարիւրը ա՛լ աւելի հարստացած է, քան՝ մէկ տարի առաջ։   
Աւելին՝ այդ անհատները ձեւեր կը փնտռեն իրենց հարստութիւնէն յաւելեալ 
եկամուտ մը ծածկելու համար իրենց ապրած երկրէն դուրս «Օֆշորային-
off-shore» հաշիւներ ստեղծելով։
 Գիտնականներ կամ պետական աւագանիներ կը մտածե՞ն արդեօք, 
կամ կա՞յ օրինակ «Սահմանափակումային –Limiterianism» օրէնք մը, 
որպէսզի այդ յաւելեալ «թրիլիօններէն» կարենան օգտուիլ անհրաժեշտ ու 
կարօտեալ հաստատութիւններ, փոխանակ այդ «Օֆշորային» հաշիւներով 
քօղարկելու իրենց եկամուտները։
Չեմ գիտեր ինչ կը զգամ – անզօրութեան կողքին - երբ նամակատուփս 
կը խճողուի նուիրատուութիւն խնդրող անհաշիւ հաստատութիւններէ- 
սկսելով Մանկական հիւանդանոցներէն, հաշմանդամ դարձած վեթերան 
զինուորներու ֆոնտէն, կամ որբանոցներէն մինչեւ քաղցկեղի, ալզայմըրզի 
եւ կամ բարքինսընզի ուսումնասիրութեանց համար խնդրուածներուն 
պատասխանելու։ 
Անզօր կ՛ըսեմ, որովհետեւ եթէ հազարներ կամ հարիւրներ տալու հնարա-
ւորութիւնը չունիմ, ի՜նչ տարբերութիւն պիտի ընէ իմ «ափ մը ջուրս» 
այսինքն՝ մի քանի տոլարս, կարիքաւորներուն համար, տարին բոլոր 
աշխատելու պարտաւոր ջաղացք մը աշխատած պահելու համար։ 
Ֆրիկի նշանաւոր տողերը վերստին կը տողանցեն աչքիս առաջ։  
Մանաւանդ  վերջերս երբ կը կարդամ ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ 
ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ պահերը։  
Կարդացի նաեւ «ՄԱՐՄԱՐԱ» օրաթերթի երակարամեայ խմբագրա-
պետ, Ոսկեայ Գրիչի Մետալակիր բեղուն գրող՝ Ռոպեր Հատտէճեանի 
հարցազրոյցը, ուր 96-ամեայ մեր սիրելի նահապետը իր ցաւն ու 
ափսոսանքը կը բացայայտէր-հայատառ թերթերուն ճգնաժամային 
կացութիւնը բացատրելով եւ հարց տալով թէ՝  
«Ինչո՞ւ պէտք է այսօր այսքան անտեսուի հայերէնն ու հայ մամուլը, 
... կը յիշեմ՝ երկու-երեք տարի առաջ բարեկամ մը հարցուցած էր, թէ 
այսօր ի՞նչ լաւ լուր ունէի։ Պատասխանած էի, որ այսօրուայ լաւ լուրն 
այն է, թէ այսօր ալ թերթը լոյս տեսաւ...»
Ես ալ մեր յարգարժան խմբագրապետին զարմանքը կը կրկնեմ 
հարց տալով թէ – «մեր ժողովուրդը, որ այնքան ազգասէր, այնքան 
մշակութասէր է, ինչո՞ւ անտարբեր է հայատառ թերթի նկատմամբ, 
նոյնիսկ շատ անգամ, լուր անգամ չունի, թէ ի՜՜նչ մեծ բախտաւորութիւն 
է ամէն օր հայատառ թերթ ունենալը»։
Հոս լրատուական կեանքի նոր օրերու պայմանները չեն, որ միայն 
մեզ պէտք է մտահոգեն։ Այո՛, առցանց ամէն լուրերը կրնանք կարդալ, 
տեղեակ ըլլալ։ 
1851-էն ի վեր լոյս տեսնող Նիւ Եորք Թայմզն անգամ դժուարութեան 
մէջ է, շաբաթական մէկ տոլարով տարեկան բաժանորդագրութեամբ 
ընթերցող կը փորձէ հրապուրել։ Նիւ Եորք Թայմզը բազում յայտարարու-
թիւններով, գովազդներով, մահազդներով եւ կամ հիմնադրամներով 
կրնայ ինքզինք կենդանի պահել։ Բայց մեր հայատառ թերթերը եթէ 
փակուին վերակենդանութեան յոյս չի մնար։ 
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Սփիւռքահայ Կեանք

Դոկտ. ԱՐԱ ՍԱՅԵՂ

Հնչեց Եօնշոփինկի Ամանորեայ Տպաւորիչ Համերգը 

Հայրենիքէն դուրս բազմածաւալ 
սփիւռքի իրականութեան մէջ, 
աշխարհացրիւ հայութիւնը՝ մեծերէն 
փոքրեր իրարու անգամ մը եւս 
ամանորեայ ու Ս. Ծնունդի աւետա-
բեր խորհուրդը բարձրաձայնեցին, 
մաղթանքներ ուղղեցին, բարի եւ 
գեղեցիկ բարեմաղթութիւններ  
փոխանակեցին։ 
Իր մակերեսով Շուէտի երկրորդ 
մեծագոյն լիճին Վաթերնի  (Vättern) 
վրայ կառուցուած բազմաթիւ 
քաղաքներէն, լիճին հարաւային 
կողմը գտնուող Եօնշոփինկ քաղաքի 
հայութիւնն ալ առիթը ունեցաւ 
հոգեւոր եւ ծննդեան հայերէն 
երգերու երաժշտական համերգով 
դիմաւորելու նոր տարուայ եւ Ս. 
Ծնունդի բարեբաստիկ առիթնե-
րու խորհուրդը։ Եօնշոփինկի Հայ 
Մշակութային միութեան կազմա-
կերպութեամբ, նոր տարուայ եւ 
Ս. Ծնունդի նուիրուած՝ ալդի եւ 
կիթարի զմայլիչ ձայներով եւ երգե-
ցողութեամբ առինքնող համերգը 
հնչեց   Լեհաստանէն հիւրաբար 
ժամանող, նախկին հալէպահայեր 
Գէորգ եւ Արամ Սայեղ եղբայրներու 
(GOARM band) կատարողութեամբ՝ 
հոգեւոր, ամանորեայ եւ ազգային 
երաժշտական յայտագրի երգա-
ցանկով։ Հայ երաժշտութիւնը հնչեց 
տեղւոյն շուէտական պետական 
եկեղեցիին մէջ սոյն 2 Յունուարի 
երեկոյեան ժամը վեցին։ Բացման 
երկլեզու խօսքը փոխանցեց միու-
թեան երիտասարդ անդամներէն 
Տիկ. Անժելա Շոհմելեան-Գապուս։ 
Այս առիթով եկէ՛ք ծանօթագրական 
լուսամուտ մը բանանք Եօնշօբինկի 
հայկական օճախին։ Շուէտահայ 
գաղութի կեանքը սկսած է ձեւաւորուիլ  
երկրին մէջ հայկական մշակու-
թային միութիւններու ստեղծման 
զուգընթաց: Շուէտի հայ գաղութը 
կազմաւորուած է քսաններոդ 
դարու եօթանասունականներուն, 
մանաւանդ Թուրքիայէն, Լիբանանէն, 
Պաղեստինէն, Սուրիայէն, Իրաքէն, 
Իրանէն եւ Հայաստանէն գաղթած 
հայերու շնորհիւ:  Անոնց  հոսքը 
դէպի Շուէտ եղած է Մերձաւոր 
Արեւելքի երկիրներուն մէջ 
ստեղծուած անկայուն քաղաքական 
եւ տնտեսական իրավիճակներու 
պատճառներով։ Շուէտի մէջ 
ընկերային ապահովութեան 
բարձր մակարդակը, բարգաւաճ եւ 
հանգստաւէտ կեանքի յարմարու-
թիւնները, կեցութեան հնարաւո-
րութիւնները, կենսամակարդակի 
բարենպաստ պայմանները, յարա-
ճուն ցանկութեամբ քաջալերած 

են հայորդիները աւելի արագ 
գաղթելու դէպի այդ երկրի զանազան 
քաղաքներ, ակնառու է գաղթողներու 
աճող թիւին ծաւալը նա մանաւանդ 
2010 թուականէն ետք ծաղկաւէտ, 
գունեղ ու ճշմարիտ գարուններ 
ապրող հիւրընկալ երկիրներ 
փնտռելու նպատակով, փախչելով 
նաեւ այսպէս կոչուած արեւելքի 
մէջ արաբական շինծու գարունի 
կործանարար, անկայուն կեանքի եւ 
անբարենպաստ հետեւանքներէն։ 
Շուէտի հայ գաղութի կեդրոնը 
ներկայիս մայրաքաղաք Սթոքհոլմն 
է։ Զանազան տուեալներով, ներկայիս 
Շուէտի մէջ կը բնակի շուրջ 10 
էն 12 հազար հայ, այդ թիւին մէկ 
երրորդը հայաստանցիներ են: 
Հայեր ընդհանրապէս կը բնակին՝ 
Սթոքհոլմ, Ուփսալայ, Սոտերթելիա,  
Վեսթերոսում, եւ Կաթըմպըրկ, 
Մալմէօ, Լինշոփինկ, Եօնշոփինկ, 
Օրեպրօ եւ այլ քաղաքներու մէջ:
2010 թուականին Եօնշոփինկ քաղա-
քի հայերը գաղափարը ունեցած են 
ունենալու հայկական մշակութային 
միութիւն մը, համախմբելու հոն 
ապրող հայու բեկորները որ պիտի 
կոչուեր «Եօնշօփինկի Հայկական 
Մշակութային Միութիւն» անու-
նով: Միութեան ատենապետ 
նախկին իրաքահայ՝ Սեդրակ 
Սեդրակեանի հետ զրոյցի ընթացքին 
փոխանցեց՝ «Մեր միութիւնը 
կը համախմբէ մշակութային, 
կրթական եւ հայ նորաբնակնե-
րու կենցաղային, քաղաքական 
եւ մտաւոր բազմազանութիւնը: 
Միութիւնը ենթարկուած է 
շուէտական ժողովրդավարական 
օրէնքի փոքրամասնութիւններու 
եւ Եօնշոփինկի տեղական  իշխա-
նութիւններու կանոնակարգին 
եւ սկզբունքներուն։ Միութեան 
գլխաւոր նպատակներն են 
բարձրացնել մշակութային, 
կրթական, հայերէն լեզուի, հայոց 
պատմութեան մակարդակը, 
կազմակերպել դասաւանդութիւններ, 
դասախօսութիւններ ու մշակութային 
ձեռնարկներ: Միութիւնը սկսած է 
հիմնադիր մարմնի 9 անդամներով եւ 
վարչական մարմնի 5 անդամներով 
եւ տիկնանց, մշակութային, եւ 
ընկերային յանձնախումբերու 
կազմաւորումով։ Տեղւոյն քաղա-
քապետարանի կողմէ ստանալով 
նաեւ միութեան կեդրոն, նիւթա-
կան ու բարոյական աջակցութիւն։ 
Մենք կը պատկանինք Շուէտի 
Հայոց ազգային խորհրդին, որը 
կը ներառէ Շուէտի 18 հայկա-
կան կազմակերպութիւններ: Իր 
նախնական շրջանին միութիւնը 
կը կազմեր 25 անդամ, իսկ այսօր 
մասնակցող անդամներուն թիւը 

85 է։ Միութենական մեր ազգային 
նախաձեռնութիւններուն, ընկե-
րային գործունէութեան մէջ, մեր 
հայերու ներգրաւուածութիւնը 
եւ աջակցութիւնը նոյնանման չէ, 
ինչպէս նաեւ տարբեր են անոնց 
ինքնութեան ընկալումները ու 
պատկանելութեան ըմբռնումը, 
նկատի ունենալով որ այս քաղաքին 
մէջ ապրող հայերու մօտաւոր 
թուաքանակը 350 հայ է։ Յիշեցնելու 
համար պէտք է ըսեմ որ միութիւնս 
կը փորձէ տօնախմբել, յիշատակել, 
ոգեկոչել մեր բոլոր ազգային եւ 
կրօնական տօներն ու առիթները» ։
Պէտք է յիշել, որ սոյն տպաւորիչ 
համերգը իր գեղարուեստական 
ներկայացումով, կարողացաւ 
ներթափանցել ներկաներու հոգի-
ներուն խորքը, ունկնդիրները 
վերապրեցնելու հայկական տաքուկ 
շունչով բերկրալի մթնոլորտի մը 
մէջ։ Համերգի արուեստագէտները 
արժանացան ջերմ ծափողջոյններու 
եւ գնահատականներու, համերգի 
աւարտին միութեան վարչութենէն 
նախկին սուրիահայ տիկ. Մարի 
Մարաշլեան փոխանցեց իր սրտի ու 
գնահատանքի խօսքը ու յիշատակի 
նուէրները։  
Բոլորիս համար համոզիչ եւ ընկա-
լելի է Արամ Ա. վեհափառ հայրա-

պետի հռչակած 2022-ը իբրեւ 
«Սփիւռքի տարի» հեռանկարին 
ու փոխանցելիք խորհուրդին 
խորքն ու պատգամը։ Հասկնալի 
են նաեւ հնչող մարտահրաւէրներն 
ու մտահոգութիւնները, մանա-
ւանդ նորաստեղծ եւ սունկի 
պէս բազմացող սփիւռքներու 
դիմագրաւած բազմապիսի հարցե-
րը, դժուարութիւնները ազգային 
պատկանելիութեան ներկայի ու 
ապագայի սպառնալիքները, եւ 
ըստ այնմ  վերակազմակերպումի, 
վերանորոգումի, վերաշխուժացումի 
անյետաձգելի հրամայականները։ Այս 
բոլորը մեզ կը մղեն անգամ մը եւս 
լրջօրէն մտածելու, ըլլայ վերոյիշեալ 
նորաստեղծ հայ համայնքներու 
մասին եւ կամ աւանդական հայ 
համայնքներու դիմաց պարզուող  
բոլոր դժուարութիւններու եւ 
ծառացող նոր մարտահաւէրնե-
րու մասին, որոնք հրաշքներով 
կարելի չէ լուծել։ Վերլուծումներն 
ու ախտաճանաչումները կը մնան 
բառերու տեսական բովանդակու-
թեան մէջ, եթէ անոնք չթարգմա-
նուին միակամ մասնագիտական 
պատրաստակամութեամբ եւ միա-
համուռ գործելաոճի գործնական 
ծրագիրներու հետեւողականու-
թեամբ։

ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱԿ

Կազմ.՝ Պետրոս Թորոսեան եւ Անդրանիկ Տագէսեան
Հրատ.՝ ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 

Հիմնադիրներու Մարմնի եւ
Ամերիկայի եւ Քանատայի Կեդրոնական Վարչութեան
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Եղայ գործաւորներու պատասխանատու վարպետ, դպրոց ալ գացի եւ 
օրական յիսուն ֆրանք կ’աշխատէի: Երեք ամսուան մէջ ֆրանսերէն գրել-
կարդալ եւ խօսիլ սորվեցայ: Մեզի դաս տուող ուսուցիչը ֆրանսացի տղոց 
ըսաւ՝ «նայեցեք սա հայ երիտասարդին, եկաւ ձեզի ալ անցաւ, ձեր 
չգիտցածը իրեն կը հարցնէք, ամօ՛թ ձեզի»։ 
Երեք տարի դպրոց գացի, ամէն ինչ սորվեցայ: Շատ սիրուած էի գործին եւ 
դպրոցին մէջ: Տնօրէնը եկաւ, թէ՝
- Սա գործն ալ դուն պիտի ընես:
- Ի՞նչ գործ,- ըսի
- Աշխատածդ թէլը պիտի փաթթես պահարանին, պահարանէն ալ լողա1 
պիտի քաշես եւ գործաւորներուն պիտի տաս: 
Այդ գործն ալ ըրի, աշխատավարձքը լաւ էր: Արտէլին մէջ երկու պահարան 
կար մէկուն վրայ ֆրանսացի մը կ’աշխատէր: Իր վերջացուցած 
իւրաքանչիւր գործին՝ ես երկուքը կը վերջացնէի:
Օր մը արտէլի մեր պահակներէն մէկը եկաւ այս ֆրանսացիին հետ, որ իր 
համաքաղաքացին է եղեր: Աս ֆրանսացին պահակին ըսեր է թէ «ես 
Պենոնին հետ պիտի կռուիմ»: Պահակն ալ՝ «կռուիր,- ըսեր է,- ես իրեն 
յանցաւոր կը գրեմ ինիսուն օրուան պատիժ կու տամ»: Այս ֆրանսացին 
քովս եկաւ պատճառաբանութիւններ սկսաւ ընել գործին մասին, իրեն ըսի՝ 
«այդպէս չ’ըլլար», ինծի բռունցքով զարկաւ: Զինք բռնեցի ձեռքիս տակ 
առի, ամէն կողմը կոտրտեցի: Ոչ ոք միջամտեց, մեզ կը դիտէին: Պահակը 
եկաւ, զանգը երեք անգամ հնչեցուց որ շուտ գան:
Գլխաւոր պահակը եկաւ, մեզ տարաւ: Այդ միջոցին տնօրէնը լսեր է, 
գլխաւոր պահակին կ’ըսէ՝ 
- Պենոնը գործին ղրկէ, միւսն ալ՝ Տոլասը, մութ սենեակ դիր: 
Յաջորդ օրը զիս դատի տարին: Տոլասը ալ նստած էր: Ես արդէն սահուն 
ֆրանսերէն կը խօսէի: Պահակին գրած տեղեկագիրը կարդացին: Այնպիսի 
տեղեկագիր մը գրուած էր, որ ես ինիսուն օր պատժուիմ: Ինծի հարցուցին՝
- Դուն ինչու՞ կռիւ ըրիր:
- Ես կռիւ ընողը չեմ, ինքը ծոյլ մարդ է, ինքը մինչեւ մէկ գործ վերջացնէ՝ ես 
երկուքը կը վերջացնեմ: Զիս թակարդը ձգել ուզեց: Այդ օրուան պահակը 
իր համագիւղացին է եղեր, գնաց անոր հետ բաներ մը խօսեցան, վերջը 
քովս եկան, ինծի ըսաւ՝ «դուն ալ ինծի չափ աշխատիր»: «Լաւ,- ըսի,- դուն 
ալ աշխատի՛ր»: Ինծի բռունցք մը զարկաւ իր գիւղացի պահակին 
վստահելով: Ես ալ իրեն լաւ մը ծեծեցի: Ամէնքը սկսան խնդալ:
- Ծեծեր ես, լա՛ւ ըրեր ես, բայց շա՛տ ծեծեր ես, անոր համար հինգ ֆրանք 
տուգանք պիտի տաս:
Տոլասին ալ երեսուն օր մութ սենեակ դրին իր ծուլութեան համար, իսկ 
պահակը իր գործէն զրկուեցաւ՝ կռիւը ինքը ընել տուած ըլլալու յանցանքով: 
Վերջը տնօրէնը քովս եկաւ՝
- Ի՞նչու աչքերը չհանեցիր,- ըսաւ, ինծի հինգ ֆրանք տուգանքի փոխարէն 
քսան ֆրանք պարգեւ գրեց...:
Մինչայդ ընկեր Սմբատը որ եօթը տարի բանտարկութեան դատապարտուած 
էր, իր հայրը Փարիզ նամակներ գրեր էր որ իր տղան Սմբատը անմեղ է, 
պէտք է իրեն ներում տան եւ յաջողեր էր: Սմբատին երկու տարի ներում 
տուեր էին: 1930ին Սմբատը եօթը տարուան տեղ հինգ տարի 
աշխատցուցին, ազատ արձակեցին բանտէն: Գացի Սմբատին ըսի՝
- Կ’երթաս ուղղակի Զահլէ, Զպէյտէէն ինծի լուր մը կ’ուղարկես անպայման:
- Շատ լաւ Պենոն,- ըսաւ Սմբատը ու գնաց: Ես մնացի բանտարկուած:
Սմբատին գտնուած արտէլին մէջ մեռելներու վրայ դնելու համար սատաֆ 
կոճակներով ծաղիկ կոթուն2 շինողներ կային: Այնտեղի տնօրէնը՝ միւսիէօ 
Էրվէն զիս շատ կը սիրէր՝ «vous etes Arménien» կ’ըսէր: Սմբատին երթալէն 
երկու ամիս յետոյ մեր աշխատած թէլի գործը դադրեցուցին, միւսիէօ 
Տումէրը գնաց, զիս ալ միւսիէօ Էրվէն իր քով առաւ: Տասնհինգ օրուան մէջ 
այնտեղի գործը սորվեցայ, սկսայ աշխատիլ, ծաղիկի տերեւներ շինել: 
Երկու ամիս յետոյ քուրաններ3 սկսայ շինել, երկու ամիս ալ քուրաններ 
շինեցի, արտէլին մէջ ինչ գործ կայ՝ ամէնը չորս ամսու մէջ սորվեցայ, 
վարպետ եղայ: Զիս արտէլի գործաւորներու պատասխանատու վարպետ 
նշանակեցին: Տնօրէնը իմ գործերս շատ կը հաւնէր: Մէկ տարի ալ հոն 
աշխատեցայ, ինծի արտօնութիւն տուին որ նամակ գրեմ ուր որ պէտք էր 
Փարիզ:

1 Լողա.- տուեալ արհեստին վերաբերող մասնագիտական բառ, անհասկնալի:
2 Կոթուն.- տուեալ արհեստին վերաբերող մասնագիտական բառ, անհասկնալի:
3  Քուրան.- տուեալ արհեստին վերաբերող մասնագիտական բառ, անհասկնալի:
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Զիս ետ աշխատանքի ղրկեցին:
Ես ալ ըսի՝ «չեմ աշխատիր, պատժեցէ՛ք»: Ինծի ութը օր պայմանաժամ 
տուին որ աշխատիմ: Ես իմ խօսքիս վրայ մնացի, չաշխատեցայ, արտէլ 
չելայ: Ինծի տասնհինգ օր սրահը քալելու պատիժ տուին: Սրահը քալելով 
ոտքերս ուռեցան, ա՛լ չկրցայ շարունակել: Այս անգամ՝ քանի որ չեմ քալեր, 
զիս մութ սենեակ տարին: Յաջորդ օր դարձեալ դատավարութիւն, ինծի 
վաթսուն օր մութ սենեակ մնալու վճիռ արձակեցին, հագուստս հանեցին, 
ուրիշ աղտոտ հագուստ մը տուին, մութ սենեակ դրին:
Իրկուան ժամը վեցին յարդով լեցուն անկողին մը տուին եւ հոտած վերմակ 
մը: Դուրսի ձիւնի բարձրութիւնը մէկ մեթր էր: Գտնուած տեղս երեք-չորս 
ամիս կը ձիւնէր, շատ ցուրտ կ’ընէր: Առաւօտ ժամը վեցին պահակ մը 
եկաւ՝ «անկողինդ դուրս բեր» ըսաւ: Ինծի կտոր մը հաց եւ գաւաթ մը ջուր 
տուաւ: Ամէն օր այսպէս: Չորրորդ օրը կէսօրին մէկ քիկօնոց ապուր 
տուին: Ամէն չորս օրը անգամ մը՝ նոյնպէս: Գիշեր-ցերեկ նոյնն էր, կը 
դողդղայի ցուրտէն: Քառասուն օր ետք, 1928ի նոր տարիին առաջին օրը 
ինծի ներում տուին մնացած քսան օրուան համար:
Զիս նորէն նոյն սեղանին վրայ դրին, ինծի տրուած բոլոր նշանները ետ 
առին, ետ եղայ պարզ աշխատող: Ըսին՝ սպասեմ որ տնօրէնը գայ եւ նոր 
գործ տայ: Տնօրէնը միւսիէօ Տումէրը երեք օր ետք եկաւ քովս, «ինչպէ՞ս 
ես» հարցուց: 
- Պատրաստ եմ մութ սենեակ երթալու,- ըսի:
- Մեղք ես նորէն մութ սենեակ երթաս՝ կը մեռնիս դեռ երիտասարդ ես,- 
ըսաւ:
- Հայ մարդ մը մեռեր է՝ ֆրանսացիին համար ի՞նչ պիտի ըլլայ: Թող մեռնիմ: 
- Նայիր Պենոն, հոս երեք ամսուայ համար գործ կայ: Այս գործը քեզմէ զատ 
ուրիշը չի կրնար աշխատիլ: Սա գործը վերջացուր ես քեզի այնպիսի գործ 
մը տամ որ բոլոր դժուարութիւններդ կը մոռնաս:
- Չեմ հաւատար քեզի:
- Հաւատա՛, ես քեզի պատուոյ խօսք կու տամ:
- Լաւ, կ’աշխատիմ բայց վրաս ուժ չկայ, ես փլան չեմ կրնար տալ:
- Շատ լաւ, առանց փլանի աշխատիր, ես քեզի երեք օր եւս հանգիստ կու 
տամ:
- Շնորհակալ եմ,- ըսի, ձգեց գնաց: 
Հիմա ես ութը օր իրաւունք չունիմ եղեր իմ դրամովս նոյնիսկ ուտելու: Տեղի 
գործաւորները կը վախնային ինծի ուտելիք տալու, որովհետեւ եթէ 
պահակները տեսնեն՝ զիրենք կերակուրէ կը զրկեն: Բայց կու տային: 
Ազնիւ պահակ մը կար, լաւ մարդ էր, երբ ան ըլլար գործի վրայ՝ չտեսնելու 
կու տար, բան չէր ըսեր: 
Երեք ամսու գործը երկու ամիսէն վերջացուցի, գործ չմնաց այլեւս, լաւ 
կ’ուտեմ-կը խմեմ, ուժս տեղն է: Ութը օր սպասեցի, տնօրէնը կ’երթայ-կու 
գայ ինծի կ’ըսէ հանգիստ ըրէ, ինծի տրուելիք սեղանին վրան աշխատողին 
միքանի օր մնացեր է որ ձգէ երթայ: 
Ութը օր ետք պահակ մը եկաւ ինծի ըսաւ՝ «հաւաքուէ, հետս եկուր»: Վերի 
յարկի արտէլէն վարի յարկ իջանք: Տնօրէնը միւսիէօ Տումէրը եկաւ: 
- Ի՞նչ է, եկար,- ըսաւ:
- Ես չեկայ, զիս բերին,- ըսի:
- Եկուր նայիր, այս սեղանին վրայ պիտի աշխատիս,- ըսաւ:
Սեղանին նայեցայ լայնքը վաթսուն սանթիմեթր է, չորս ոտքով սեղան մը 
«տեզկահ»:
- Շնորհակալ եմ,- ըսի,- լաւ է: 
Սկսայ գործի: Ինծի համար խաղալիք էր: Մեծ էր եւ վճարումը շատ լաւ, 
փլանը՝ տասներեք ֆրանք հինգ սանթիմ: Ես երեսուն ֆրանքի գործ 
կ’աշխատէի: Տասնհինգ օր ետք տնօրէնը զիս իր գրասենեակը կանչեց, 
ըսաւ՝ գործատեղի գլխաւորը պիտի ըլլաս: 
Ութսուն սեղան էր, որու սեղանը աւրուէր՝ պիտի նորոգէի, եւ որու որ 
գործը լմննար, աւարտելէն երեք օր առաջ պէտք էր արձանագրէի իր 
աշխատած գործը եւ տայի միւսիէօ Տումէրին:
- Օրական տասնութը ֆրանք ասոր համար, եւ ինչ որ աշխատիս սեղանիդ 
վրայ՝ այդ ալ քեզի է: 
- Միւսիէօ Տումէր, ես գրել-կարդալ չեմ գիտեր, այս գործը չեմ կրնար ընել:
- Ինչ որ չես գիտեր՝ գրագիրներուն կը հարցնես, անոնք քեզի կը սորվեցնեն: 
Քեզի դպրոց պիտի ղրկեմ, օրական մէկ ժամ, շաբաթը չորս օր, դուն հայ 
ես, ամէն ինչ՝ գրել կարդալ եւ խօսիլ շուտ կը սորվիս:

Շար. նախորդ թիւէն
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Ի՞նչ Սխալներ Գործեցինք Որ Հոս Հասանք

Շար. նախորդ թիւէն

Երկրորդ կէտը՝ որ պէտք է յիշէր, որ Սասունցի Դաւիթ հրասայլերու 
շարասիւնի կազմակերպութեան՝ դաշնակցութիւնը չի մասնակցեցաւ։
Իսկ երրորդ կէտը, որ այդ 20.000 կամաւորական զօրամասէն՝ քանի՞ 
հազար եւ կամ քանի՞ հարիւր զինուոր ողջ զինուոր վերադարձաւ։
Ճիշդ թիւը եւ պատասխանը իրենք պէտք է ունենան իրենց արխիւներուն 
մէջ, որովհետեւ «ԱՆՉԱ»ն Գերմանիա մնաց մինչեւ 1951 թուականը՝ 
այդպէս կը վկայէ Կարօ Գէորգեան։
Կարօ Գէորգեան՝ իր 1954ի «Ամէնուն Տարեգիրք»ին մէջ, էջ 135- 172րդ 
էջը, 40 էջերու մէջ կը պատմէ՝ իր ականատեսի վկայութիւնները մինչեւ 
պատերազմի վերջը։
Կարօ Գէորգեան ինքն ալ չի յիշեր պատերազմէն վերադարձող հայ երիտա-
սարդներուն թիւը։ Միայն կը յիշէ գերիներու փոխանակումին մասին։
Սովետներու ձեռքը ինկած Գերմանացի զինուորներուն մէջ կային նաեւ 
Դրաստամատ Կանայեան եւ իր ընկերները, որոնք Մ. Նահանգներու 
կողմէ պահանջուեցան որ փոխանակուին գերի ինկած Սովետ գերիներուն 
հանդէպ։  Այս գործին մէջ իրենց օգտակար եղան  Հայկ Շէքերճեան 
եւ Ճորճ Մարտիկեան, որոնք այն ատեն կը ծառայէին Մ.Ն. բանակին  
մէջ, եւ այս ձեւով հայ գերիները իրենց հաւատարմութիւնը յայտնեցին 
Ամերիկեան կառավարութեան՝ եւ ուղղակի Գերմանիայէն Մ. Նահանգներ 
փոխադրուեցան։
      Ինչպէս կը նշմարէ՝ յարգելի ընթերցողը, որ իմ ամբողջ յօդուածս հիմնուած 
է՝ միայն որոշ դաշնակցական մտաւորականներու աղբիւրներուն վրայ, հոս 
աւելցնեմ նաեւ՝ որ օգտագործած եմ Շահան Նաթալիի հետեւեալ գիրքերը 
որպէս աղբիւրներ՝
1. «Ալեքսանդրապօլի դաշնագրէն՝ 1930ի Կովկասեան Ապստամբու-
թիւնները վերագնահատումներ»,
       Ա. հատոր. Ալեքսանդրապոլի Դաշնագրէն Փետր. 18ի  
       Ապստամբութիւնը. Մարսէյլ  1934
       Բ. հատոր. Փետրուար 18ի Ապստամբութենէն՝ Պրօմէթէի   
       հրապարակումը Մարսէյլ 1935
2. «Թիւրքիզմը Անգարայէն Բագու» եւ թրքական Օրիէնդասիօն» Աթէնք. 
Տպագր. Նոր Օր – 1928
3. «Թուրքեր եւ Մենք» վերագնահատումներ, գրեց՝ Նեմեսիս, Աթէնք, 
Տպագր. Նոր Օր – 1928
Հաւանաբար պիտի գտնուին յարգելի ընթերցողներ, որոնք հարց տան՝ թէ 
ո՞վ է այս «Շահան Նաթալի»ն, մենք կրկին անգամ կը վերադառնանք Կարօ 
Գէորգեանի վկայութեան՝ որ հրապարակուած է Շահան Նաթալիի մասին, 
իր 1965ի «Ամէնուն Տարեգիրքին» էջ 248ի վրայ, վերնագիր ունենալով 
«ՇԱՀԱՆ ՆԱԹԱԼԻԻ ԴԵՐԸ» ուր կը գրէ՝
«Թալէաթի, Պէհաէտտին Շաքիրիի եւ Ճէմալ Ազմիի ահաբեկումներուն մէջ 
իբր կազմակերպիչ իր դերը ունեցաւ՝ ամերիկահայ ծանօթ գրող Շահան 
Նաթալին»։
Հոս կ՛ուզենք աւելցնել որ, կուսակցութեան կեդրոնական կոմիտէի մէջ, 
Սիմոն Վրացեանին եւ իր գործակիցներուն դէմ, առաջին քննադատողը 
եղած է՝ Զօրավար Անդրանիկ՝ որ նոյն ժամանակ հրաժարած է կուսակցու-
թենէն, երկրորդը եղած է՝ Յովհաննէս Քաջազնունին՝ Ապրիլ 1923ին 
Պուքրէշի մէջ, որուն հետեւած է Շահան Նաթալին 1925ին։
Մնացեալը կը ձգեմ որ ընթերցողը ինքը փնտռէ եւ կարդայ՝ Շահան Նաթալիի 
եւ մանաւանդ իր բանաստեղծութիւնները՝ որոնց տողերուն եւ նախա-
դասութիւններուն մէջ, կը տրոփէ հայ ժողովուրդի ազգային ազատատենչ՝ 
քաջարի՝ խիզախ՝ յանդուգն քաջասիրտ ոգին՝ եւ իր երակներուն մէջ 
կը հոսէր՝ հայու ազգային բարենախանձ՝ պատուախնդիր «Անարատ 
վրիժառու կանչը, եւ այդ պատճառաւ զինքը կոչած են հայ Նեմեսիսը։
Անպայման թէ, յարգելի ընթերցողին մտքին մէջ կը ծագի հարցում մը, թէ 
ինչո՞ւ այս բոլոր պատմական ճշմարիտ եղելութիւնները կը յիշատակենք 
այստեղ;
Որովհետեւ դաշնակցութեան այս գործունէութիւնը՝ պատճառ եղաւ որ՝ 
սփիւռքը պառակտուած մնայ մինչեւ այսօր։ Որովհետեւ ցեղասպանու-
թեան հետ, երբ մեր ազգը երկու միլիոնէ աւելի ժողովուրդ, եւ դրախտա-
վայր Հայաստանը՝ եւ մեր ստեղծած քաղաքակրթութիւնը կորսնցուցինք 
ու տարագիր դարձանք, եւ այս բոլոր պատուհասները որ կրեցինք որպէս 
ազգ, հազիւ երեք եւ հինգ տարիներ չանցած, ետ սկսանք մտերմանալ 
թուրքերուն հետ, եւ ձեռք երկարեցինք ու գործակցեցանք եւ շարունակե-
ցինք գործակցիլ նոյնիսկ ֆաշիստ գերմանական հիթլերական իշխա-
նութեան հետ, վասն ինչի՞, որպէսզի Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը Հայաստանի 
իշխանութեա՞ն վերադառնայ, եւ ոչ թէ հայ ժողովուրդի բարօրութեան 

կամ ի շահ Հայաստանի հողային ընդարձակման, այլ միայն ու միայն 
իշխանատենչութիւնը զիրենք մղեց այդ բոլոր արկածախնդրութիւններուն։
Երբ Հայաստան նոր դուրս եկած էր Սարտարապատի յաղթական գոյա-
մարտէն, արեւելեան Հայաստան դարձած էր՝ գաղթականներով լեցուն մեծ 
որբանոց մը՝ փոքր հողակոյտի մը վրայ, ուր թուրքը կը փորձէր իր ծրագիրը 
ամբողջացնել՝ վերջ դնելու հայ ժողովուրդի գոյութեան ինչպէս այսօր։
Այդ օրերուն դաշնակցութիւնը խաղաղօրէն իր կառավարութիւնը 
փոխանցեց Բոլշեւիկ հայերուն, եւ դաշնակցութիւնը հազիւ երեք տարի 
անցած հայոց ցեղասպանութենէն, կրկին սկսաւ գործակցիլ թուրքերուն 
հետ, այն ատեն կուսակցութիւնը մոռցաւ հայ ժողովուրդը՝ իր տնտեսա-
կան՝ քաղաքական վիճակը՝ մոռցաւ հայոց ցեղասպանութիւնը՝ մոռցուեցաւ 
հազարամեակներու արեւմտեան Հայաստանը, այս պարագային՝ իրենց կը 
հետաքրքրէր միայն ու միայն Հայաստանի  իշխանութիւնը որ կորսնցուցին, 
եւ սկսան այս արկածախնդրական սխալները գործել, որպէսզի որեւէ գինով 
վերադառնան իրենց իշխանութեան, անտեսելով ազգ՝ հայ ժողովուրդ եւ 
նոյնիսկ հայ ազգի ցեղային գոյութիւնը;
Այս արկածախնդրութիւններուն  ուզեցին վերջ տալ բազմաթիւ եւ իրաւ 
ու ճշմարիտ դաշնակցականներ, որոնց ղեկավարներէն «ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 
ՔԱՋԱԶՆՈՒՆԻ»ն, որ առաջին Հայաստանի Հանրապետութեան՝ առաջին 
վարչապետը եղած էր, որ ուզեց որպէս ճշմարիտ դաշնակցական՝ կեդրո-
նական կոմիտէի մէջ՝ որոշ ղեկավար անդամներուն ուշադրութեան 
յանձնել՝ սրբագրել եւ ճշդել իրենց կուսակցութեան գործունէութեան 
ընթացքը, եւ այդ պատճառաւ իր այս զեկոյցը կարդաց՝ արտասահմա-
նեան մարմիններու խորհրդաժողովին՝ որ տեղի ունեցաւ Ապրիլ 1923ին 
Ռումանիոյ մայրաքաղաք Պուքրէշի մէջ։
Զեկոյցը աւելի ուշ՝ որպէս Գրքոյկ հրատարակուած է՝ կրելով իր անունը՝ 
Յովհաննէս Քաջազնունի՝ վերնագիր ունենալով՝
«Հ.Յ. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԱՆԵԼԻՔ ՉՈՒՆԻ ԱՅԼԵՒՍ»
Գիրքը նոյն օրերուն տպուած է Վիեննա 1923ին, Մխիթարեան Հայրերու 
տպարանին մէջ, որ կը բաղկանայ 108 էջերէ։
Հոս կ՛ուզենք աւելցնել որ, կուսակցութեան կեդրոնական կոմիտէին մէջ, 
Սիմոն Վրացեանի եւ իր գործակիցներուն դէմ, իրենց առաջին քննա-
դատողը՝ ընդվզողը եւ ըմբոստացողը եղաւ՝ Զօրավար Անդրանիկէն ետք, 
Յովհաննէս Քաջազնունին, երբ ան իր զեկոյցը կարդաց Ապրիլ 1923ին 
Պուքրէշի կուսակցական ժողովին։
Այդ զեկոյցէն՝ մեր այդ յօդուածին մէջ կ՛ուզենք որոշ նախադասութիւններ 
մէջբերել, որպէսզի հասկնանք այդ ժամանակաշրջանին քաղաքական 
վիճակը՝ աւելի քան 90 տարիներ առաջ, եւ բաղդատենք այսօրուայ քաղա-
քական վիճակով, եւ տեսնենք
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ու խորհրդածենք եւ հարց տանք մենք մեզի, եթէ հայ ժողովուրդը՝ իր 
հաւաքական քաղաքական մտածողութեան մէջ՝ ոեւէ յառաջդիմութիւն 
ունեցա՞ծ է կամ ոչ՝ բաղդատմամբ1923 թուականին հետ։
Մեր կարծիքով, այսօր ունինք նոյն այդ ժամանակաշրջանի քաղաքական 
մտածողութիւնը, «ԻՇԽԱՆԱՏԵՆՉՈՒԹԻՒՆ»էն բան մը չէ փոխուած՝ այլ 
աւելի վտանգաւոր դարաշրջանի մէջ կը գտնուինք, երբ թշնամին աւելի 
հզօր է եւ գեր աստիճան աւելի ամբարտաւան եւ վճռած է շարունակել իր 
ցեղասպանական քաղաքականութիւնը։
Յովհաննէս Քաջազնունիին մեզի ձգած իր թելադրական եւ տեղե-
կագրական զեկոյցը՝ ուշի ուշով կարդանք՝ լսենք եւ խորհրդածենք, 
որպէսզի չկորսնցընենք մեր «ՑԵՂԱՅԻՆ ԳՈՅՈՒԹԻՒՆԸ» մեր «Ազգային 
Ինքնութիւնը՝ եւ «Պաշտելի մեր փոքր «Հայաստանը եւ Արցախը» ինչպէս 
նաեւ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ԵԿԵՂԵՑԻՆ»՝ 
որ մեր գրաւոր հայոց պատմութեան ծնունդ տուաւ, որպէսզի մենք եւս՝ 
կորսուած հին ժողովուրդներու կարգին չանցնինք։
Ինչ որ պիտի ընդօրինակենք որոշ նախադասութիւններ Յովհաննէս 
Քաջազնունիի զեկոյցէն առնուած են՝ 108 էջերու վրայ երկարած իր 
գրքոյկէն են, ուստի լսենք Յովհաննէս Քաջազնունին։
«....Ինքնաներշնչման հիպտօզի տակ՝ կորցրել էինք իրականութեան 
գիտակցութիւնը ու տարուել երազանքներով – էջ 9։....այսքան միամիտ  
ու անհեռատես ենք եղել...էջ 131...մեր սեփական ապիկարութիւնը՝ 
մի քաղաքական տհասութիւնը եւ պետական կեանքը վարելու 
անպատրաստութիւնը...էջ 35։ ...Պարլամենտ չկար Հայաստանում, 
մի դատարկ ձեւ էր առանց պարունակութեան...էջ 38։...Բօլշեւիկները 
մտան Հայաստան առանց որեւէ ընդդիմադրութեան հանդիպելու։  
Մեր կուսակցութեան որոշումն էր սա։ էջ 45...Պետութիւն կազմելու ու 
պետական կեանքը ղեկավարելու գործը՝ մեր ոյժերից շատ վեր է եղել – էջ 
53։...ապա ուրեմն մենք միանգամայն անպէտք կառավարիչներ ենք եղել, 
որովհետեւ հէնց այդ նախատեսելու ընդունակութիւնն է, որ չենք ունեցել 
բնաւ....էջ 53։

Շար.  յաջորդ  թիւով



Երեքշաբթի / 01.02.2022  07

Սկիզբը Էջ 03

ԲԱՆ àՒ ԳԻՐ

ՍԵՐԿԷՅ ՓԱՐԱՋԱՆՈՎ
(1924 – 1990)

«Ինքնանկար Հաղպատի Ֆոնին Վրայ»

ՄՇԱԿàՒԹԱÚԻՆ
ՕՐԱՑàÚՑ

ԵՐԳ ԽՆՋՈՅՔԻ
Սեղանն է առատ,
Դիմացն Արարատ,
Հնչում են երգեր
Ուրախ ու զուարթ։

Լեցնե՛նք ընկերներ,
Բաժակները լի,
Թող Հայոց գինին
Մեզ անուշ լինի։

Փառք տանք մայր հողին,
Արեւի շողին,
Գինին պարգեւող
Հայոց խաղողին։

Փառք տանք մեր կեանքին,
Հողի մշակին,
Որ միշտ կանաչեն,
Մեր դաշտն ու այգին։

Գովենք դարէ դար,
Աշխատանքն արդար,
Հայոց աշխարհի
Արեւը պայծառ։

Լեցնե՛նք ընկերներ,
Բաժակները լի,
Թող Հայոց գինին
Մեզ անուշ լինի։

012022
ՓºîՐàՒԱՐ

Առանց անուններ թուարկելու օրինակները 
շատ են հանգուցեալ մեր թերթերուն եւ 
ամսաթերթերուն։ 
Դարձեալ տարբեր  առիթով արձանագրուած 
Պարոն Հատտէճեանին տողերուն ապաւինե-
լով պիտի աւելցնեմ... «սփիւռքի տարածքին 
հրդեհ մը կայ...ու հրկիզուողը հայոց 
Արեւմտահայերէնն է։ Համայնքներու մէջ 
ինչ գործիչներ կան որոնք իրենց կապը 
խզած են հայ մամուլի ու հայ լեզուի հետ։ 
...Ամէն վայրկեան մէկ հոգի եւս կը պակսի 
հայատառ թերթ ընթերցողներուն թիւին 
մէջ, ամէն վայրկեան հայատառ թերթ 
մը եւս կրնայ փակուիլ իր տեղը թողլով 
թրքերէն, ֆրանսերէն, կամ անգլերէն 

Ֆրիկի Հետքերով … 
Միջնադարէն Մեզի Հասած Կրկնուող Գանգատը ...

լեզուով «հայկական» թերթի մը»։   
Աշխարհի 2755 միլիարդատէրերու կողքին 
կա՛ն նաեւ ՀԱՅ միլիոնատէրերու շարքը։ Հա՛յ 
Միլիոնատէրեր կա՛ն՝ քիչ մը ամէն տեղ, 
երկրագունդի բոլոր ցամաքամասերուն վրայ, 
որոնք կրնան հիմնադրամներ ստեղծելով ՀԱՅ 
ԹԵՐԹ ՄԸ կանգուն պահելու։  
Ի՞նչ փոխուած է Ֆրիկեան դարաշրջանէն 
---  Մէկին հազար կապիճ ոսկի,
  Մէկին ո’չ փող մի պըղընձի... 

Եթէ մարդ արարածին հոգիէն դուրս հանենք 
մարդկայինը, մարդասիրականը, ԱԶԳԱՅԻՆ 
արժանապատուութիւնը, ԱԶԳՈՎԻՆ զիրար 
բարձրացնելու կամքն ու նախանձախնդրու-
թիւնը... տակաւին կը շարունակենք արտասանել 
ու միմիայն արտասանել Ֆրիկեան ԳԱՆԳԱՏԸ։

Թրքական Բարքեր

Մշակութային Արձագանգ

Ազրպէյճանցիները Հադրութի Մէջ Հանած են Սպիտակ 
Խաչ Եկեղեցւոյ Գմբէթին Խաչը

Պոլսոյ Մէջ Լոյս Կը Տեսնէ Հայկական 
Մանկապատանեկան Նոր Ամսաթերթ Մը

Արցախ Հանրապետութեան գրաւեալ տարածքնե-
րուն մէջ Ազրպէյճանը հետեւողականօրէն կը 
շարունակէ մշակութային արժէքներու եւ հայկա-
կան հետքերու ոչնչացման քաղաքականութիւնը: 
Այս մասին կը գրէ war.karabakhrecords.info կայքը։ 
2020-ի վերջէն Արցախի գրաւեալ տարածքներուն 
մէջ Ազրպէյճանի իրականցուցած մշակութային 
ցեղասպանութեան օրինակներուն աւելցած է 
նաեւ Հադրութի շրջանի Վանք գիւղի Սպիտակ 
Խաչ եկեղեցին:
Հասարակական ցանցերու ազրպէյճանական 
տիրոյթին մէջ տարածուած տեսանիւթէն պարզ 
կը դառնայ, որ ազրպէյճանցիները հանած 
են եկեղեցւոյ խաչը: Ազրպէյճանական կողմը 
վերանորոգման քողի տակ՝ բացի խաչէն՝ քանդած 
է նաեւ եկեղեցւոյ տանիքը՝ այդ կերպով փորձելով 
ամբողջապէս վերացնել հայկական մշակութա-
յին հետքը եւ հերթական հայկական եկեղեցին 
ներկայացնել իբրեւ «ուտիական»:

Նշուածին ապացոյցն է նաեւ այն, որ 2021 
Նոյեմբերի սկիզբը Ազրպէյճանը կազմակերպած 
էր իր ուտիական համայնքի հոգեւոր ներկա-
յացուցիչներու այց տուեալ եկեղեցի։ Այցին 
ընթացքին եկեղեցին ներկայացուծ էր իբրեւ 
«աղուանա-ուտիական մշակութային յուշարձան», 
որ որեւէ աղերս չունի իրականութեան հետ։

ՏՈՔԹ. ՍԱՐԳԻՍ ԱՏԱՄ

Յունուար 2021-էն ի վեր, Պոլսոյ մէջ արեւմտա-
հայերէնի ուսուցման ուղղեալ «Լոյս Մէտիա» 
հրատարակչատան կողմէ լոյս կը տեսնէ «Լոյս 
Քիտզ» անունով մանկապատանեկան նոր 
ամսաթերթ մը, դաստիարակիչ յատուկ նիւթերով, 
խաղերու, գիտելիքներու բովանդակութեամբ եւ 
գունաւոր տպագրութեամբ։ Անիկա նաեւ ունի 
անգլերէնով քանի մը էջ։
Մանկապատանեկան ամսաթերթը, որ կը 
հրատարակուի Պոլսոյ հայկական «Լոյս» 
ամսաթերթին կողմէ եւ կը ցուցադրուի նաեւ 
Պոլսոյ հայոց անդրանիկ պատկերասփիւռի 
LUYS TV ընկերութեան միջոցով։ Թերթը, որ 

իր հրատարակութեան 
առաջին տարեդարձը 
նշեց Դեկտեմբեր 2021-
ին, կը շարունակէ լոյս 
տեսնել ամէն ամիս, հայ 
մանուկներու համար 
հետաքրքրական նոր 
նիւթերով ու օգտաշատ 
գիտելիքներով:
Անոնք, որոնք կը փափա-
քին իրենց ներդրումներով 
ու նուիրատուութեամբ 
ամսաթերթը հովանաւորել եւ արեւմտահայերէնի 
նահանջին դէմ դնել, կրնան դիմել luys@luys.com.
tr հասցէին կամ 0090 212 251 27 80 թիւին։

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 
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Մարզական

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

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

«Միութեան կանոնադրութեան մէջ, որտեղ նշուած է 4 տարին մէկ 
ղեկավար կազմի ընտրութեան մասին, չի նշանակում, որ մենք ամեն տարի 
չենք կարող համագումար անել։ Անպայման չէ ընտրական լինի։ Մենք շատ 
անելիքներ ունենք, բացի դա էլ համագումարները առիթ են հին 
գործընկերներով հանդիպելու։ Մեր ասպարէզում փոփոխութիւններն 
այնքան արագ են, նորանոր խանգարիչ հանգամանքներ են ի յայտ գալիս, 
երկրում այնպիսի վիճակ է տիրում, որը պահանջում է յաճախակի 
հանդիպումներ, համագումարներ, որտեղ կկարողանանք քննարկել 
տարբեր հարցեր ու միասնական կեցուածք ընդունել»,- իր խօսքում 
կարեւորեց Աւետիքեանը։
Նա ներկաների ուշադրութիւնը հրաւիրեց մէկ կարեւոր հանգամանքի 
վրայ եւս. ինչու՞ երիտասարդ լրագրողները չեն անդամագրւում կառոյցին, 
ինչու՞ հետաքրքրութիւն չկայ։
«Տարիներ շարունակ գլխաւոր հարցերից մէկը եղել է այն, թէ ինչո՞ւ են 
երիտասարդ լրագրողները խուսափում կամ չեն կարեւորում այս միու-
թեան անդամ դառնալը։ Այդ հարցին մենք պէտք է պատասխան գտնեն։ 
Սա վտանգաւոր միտում է, որի առաջը պէտք է առնել։ Բազմաթիւ ձեւեր 
կան։ Մեր միութիւնը պէտք է ունենայ իր ազդեցիկ, հզօր իրաւաբանական 
թիմը։ Երիտասարդ լրագրողները պէտք է տեսնեն, որ կը կարողանան 
իրենց շահերը պաշտպանել միութեան միջոցով։ Ճնշումները կարող են 
շատ աւելի խիստ դառնալ։ Մեզ դրա համար պէտք է երիտասարդացած, 
ուժեղ կազմակերպութիւն, որտեղ երիտասարդ մասնագէտները կը զգան 
ապահովութիւն, պաշտպանուածութիւն»,- տեսակէտ յայտնեց թերթի 
խմբագիրը։
Ընկ. Աւետիքեանը համաձայնեց հնչող այն մտքի հետ, որ պէտք է Միու-
թեան ինքնակարգաւորման մեխանիզմը ուժեղացնել։ «90 ականներից 
փորձում ենք անել, բայց չի յաջողւում։ Նման մարմին ունենալը մեր 
անվտանգութեան ու ասպարէզի առողջութեան թիւ մէկ գրաւականն է։ 
Կ՛ուզենայի որ Միութեան ապագայ վարչութիւնը աւելի մեծ ուշադրութիւն 
դարձնի այս հարցերին»,- իր խօսքը եզրափակեց «Ազգ» օրաթերթի 
խմբագիր ընկ. Յակոբ Աւետիքեանը։ 
Իրաւապաշտպան Աւետիք Իշխանեանն իր խօսքում  նշեց՝  մինչեւ 
յեղափոխութեան «վերջնական նպատակը» դժուար օրեր կը լինեն, ուզում 
են՝ իրենց քննադատող ԶԼՄ էլ չլինի։ 

«Լրագրողների միութիւնը հսկա-
յական աշխատանք է կատարել, 
այն պայմաններում երբ խօսքի 
ազատութիւնը ոտնահարւում է, 
ճնշումներ են լրագրողների 
նկատմամբ։ Ես համոզուած եմ, որ 
լիակատար ազատ մամուլ 
աշխարհում չկայ։ Բոլոր լրատուա-
միջոցներն են ինչ-որ չափով 
քաղաքականացուած են, գտնւում 
են այս կամ այն քաղաքական կամ 
պետական ազդեցութեան տակ։ 
Բայց այն ինչ կատարւում է 
Հայաստանում երեւակայութիւնից 

դուրս է։ Յստակ, միակողմանի քարոզչութիւն է տարւում է իշխանութեան 
նկատմամբ, պալանսը խաթարուել է»,- իր խօսքում ասաց Աւետիք 
Իշխանեանը եւ լրագրողներին մաղթեց համախմբուած պայքար այս 
երեւոյթների դէմ. «Եւ վերջում՝ ցաւօք սրտի ձեր համայնքից դարձաւ 
լրագրողի դիմակի տակ թաքնուած ապիկար քաղաքական գործիչ»։ 
Լիբանանի Զարթօնք օրաթերթի խմբագիր Սեւակ Յակոբեանն իր 
ելոյթում «Խմբագիրների համահայկական համաժողովի» համակարգող 
խորհուրդի անունից ողջունեց լրագրողների միութեան 13-րդ համա-
գումարը։ «Մեզ համախմբող իւրաքանչիւր հանդիպում, առիթ, միութիւն 
կենսական նշանակութիւն ունի լրագրողական գործունէութեան 
յաջողութեան համար։ Սրտանց մաղթում ենք, որ հակավարակային 
ներկայ պայմանները յաղթահարելուց յետոյ, մեր համահայկական 
համախմբումները եւ համագումարները կը վերսկսուեն, որտեղ ՀՀ 
ժուռնալիստներին միութիւնը ներգրաւուած է ամբողջութեամբ»,- նշեց 

ընկ. Սեւակ Յակոբեանը։ 
Իսկ Լիբանանի «Զարթօնք» 
օրաթերթի անունից ընկ. Սեւակ 
Յակոբեանը խօսելով շեշտեց՝ 
համագումարի ազատ կայաց-
ման փաստը ինքնին մեր թերթի 
դաւանած ռամկավարական, 
ժողովրդավարական գաղափա-
րախօսութեան հիմքն է կազ-
մում. «Դրա համար մենք աւելի 
քան ուրախ եւ հպարտ ենք»։ 
«Մենք հաւատում ենք, որ 
Միութիւնը մեծ դեր ունի նոյն 
առաքելութեամբ աշխատող մարդկանց համախմբման մէջ եւ ուրախ եմ, 
որ այն իր դերը փորձում է լաւագոյնս կատարել։ Մեզ համար մամուլը ոչ 
միայն անկախ պէտք է լինի, այլեւ մամուլը պէտք է ներկայացնի չորրորդ 
իշխանութիւնը տուեալ երկրում։ Որքան ամուր ու առողջ է իշխանութիւնը, 
այդքան ճիշտ ուղու վրայ կը լինի պետութիւնը։ Մենք չորրորդ իշխանու-
թեան կարեւորութիւնն ու կշիռը զգում ենք մեր հայրենիքի մէջ ու 
հաւատում ենք, որ արժանավայել կերպով կը կատարենք այս առա-
քելութիւնը յանուն ամուր պետութեան»,- իր խօսքը եզրափակեց ընկ. 
Սեւակ Յակոբեանը։ 
Ելոյթներից յետոյ տեղի ունեցաւ Միութեան վարչութեան եւ յանձնաժողովի 
անդամների ընտրութիւնը, ինչպէս նաեւ Միութեան կանոնակարգում 
փոփոխութիւնների փաթեթի ընդունումը։ 
Ինչպէս արդեն նշեցինք նախագահ վերընտրուել էր՝ Սաթիկ Սեյրա-
նեանը, իսկ միութեան քարտուղար՝ Մարգարիտ Եսայեանը։ Վար-
չութեան անդամներ ընտրուեցին՝ Ռոլանդ Շառոյանը, Մարիեթա 
Մակարեանը, Վարդան Ալոյեանը, Զաւէն Խաչիկեանը, Նայիրի 
Հոխիկեանը, Զառա Նազարեանը, Մելիք Պաղտասարեանը, Վրէժ 
Սարուխանեանը եւ Սեւակ Յակոբեանը։ 
Վերստուգիչ մարմնի անդամներ ընտրուեցին՝ լրագրող Փայլակ Ֆահրա-
տեանը, Անի Գէորգեանը եւ Ֆահրատ Ափուջանեանը։ 
Եւ վերջում Միութեան անդամներն ընդունեցին Ժուռնալիստների միու-
թեան  կանոնակարգում կատարուած փոփոխութիւնների փաթեթը։ 

Սաթիկ Սեյրանեան Վերընտրուեցաւ Հայաստանի Ժուռնալիսթներու Միութեան Նախագահ
Ընկ. Սեւակ Յակոբեան Ընտրուեցաւ Միութեան Վարչութեան Անդամ...

Հայաստանի Դահուկավազորդները Փեքին 
Մեկնած Են

Հայաստանի դահուկավազորդներ Միքայէլ Միքայէլեանը, Գաթիա Գալստեանը 
եւ Անկելինա Մուրադեանը այսօր մեկնած են Փեքին, ուր Փետրուար 4-ին սկիզբ 
կ՝առնեն 2022թ ձմեռնային ողիմպիական խաղերը։ Այս մասին կը յայտնեն 
Հայաստանի ազգային ողիմպիական կոմիտէի մամուլի ծառայութենէն:
Այնհուետեւ անոնց պիտի միանան մեր միւս մասնակիցները` ծաղկաձորցի 
լեռնադահուկորդ Յարութիւն Յարութիւնեանը եւ գեղասահքի Թինա 
Կարապետեան-Սիմոն Սենեկալ պարային զոյգը: Վերջինները Փեքին պիտի 
մեկնին Գանատայէն:


