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28 Յունուար - Բանակի Օր

Հայոց Ազգային Բանակի Կազմաւորումը

Առաջնահերթ
նշանակութիւն ստացաւ ազգային
պետութեան
անվտանգութեան պահպանման հարցը, որի
երաշխիքը կարող էր լինել
մարտունակ բանակը: Հայոց
բանակի ակունքներում կանգնած
՝էին դեռեւս
1990
թուականի
Սեպտեմբերին
կազմաւորուած
Երեւանի
յատուկ գունդը եւ Արարատի,
Գորիսի, Վարդենիսի, Իջեւանի ու Մեղրու Ինքնապաշտպանական վաշտերը: 19921993
թթ,
երկրապահ
կամաւորական ջոկատների եւ
բանակ զօրակոչուած զինակոչիկների միաւորումով ստեղծւեց
շարժունակ
եւ
կարգապահ բանակ:
1992
թուականի Յունուարի 28-ին
կառավարութիւնն ընդունեց
«ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութեան մասին» պատմական որոշումը, ազդարարեց
ազգային բանակի ստեղծման
սկիզբը: Նորաստեղծ նախարարութեան ենթակայութեանը
յանձնուեցին
ընդամէնը
զինուորական չորս միաւորներ՝ ՆԳՆ
պարեկապակային
գունդը,
յատուկ
նշանակութեան
օբերատիւ
գունդը,
քաղաքացիական
պաշտպանութեան
գունդը
եւ
հանրապետական
զինկոմիսարիատը:
Պաշտպանութեան նախարարութեան
կեդրոնական
ապարատը՝
գլխաւոր
շտաբը, վարչութիւններն ու առանձին
բաժինները ստեղծուեցին աւելի ուշ:
Դեռեւս
1991թ.
Մայիսին
պաշտպանութեան
նախարարութիւնը
«Զինապարտութեան մասին» օրէնքով
հիմք
դրեց
բանակը
ժամկէտային
զինծառայողներով համալրելու կարգին:
Նոր կազմաւորուած զօրամասերի անձնակազմը
1992թ.
Մայիսի
28-ին
Հանրապետութեան
հրապարակում
հանդիսաւոր
պայմաններում
տուեց
առաջին զինուորական երդումը:
Անկախ Հայաստանի զինուած ոյժերի
կանոնաւոր զօրամիաւորումներն ու
զօրատեսակները,
ինչպէս
նաեւ
սպայական
կազմը
ձեւաւորեցին
գերազանցապէս խորհրդային բանակի
կազմակերպական հիմքի վրայ: Նորաստեղծ Հայկական բանակի սպառազինութիւնը եւ ռազմական տեխնիքան
ժառանգութիւն
էր
մնացել
նոյն
խորհրդային բանակից:

Հայոց բանակին ու
քաջ զինուորին

Դու մեր բանակ աննկուն,
Թշնամու սարսափ,
Սահմանին մեր անկոտրում,
Կանգնած ես միշտ սթափ:
Դու ես մեր պարծանքը միշտ
Մեր զինուոր հզօր,
Թշնամու դէմ չունիս խիղճ,
Բազուկդ է հզօր:
Դու ես մեզ միշտ ապաւէն ...
Պաշտպան մեր բարի,
Դու մեր բանակ աննկուն,
Զինուոր քաջարի:
Միշտ նոր պատմութիւն կերտած,
Պատմութեանն յաղթած,
Պատմութեան ճանապարհին
Միշտ յաղթանակ կերտած:
Աստուած պահի քեզ զինուոր,
Միշտ առողջ լինես,
Քո ամրակուռ ձեռքերով
Երկիրդ պահես:
Աստուած տայ քեզ խաղաղ օր,
Ով դու հայ զինուոր,
Տանիքդ միշտ շէն լինի
Բազուկդ հզօր ...
Շարունակութիւնը էջ 2

Յունահայոց Հայրապետական
Առաջնորդի Տեղապահ
Հայր Խորէն վրդ. Առաքելեան
Հանդիպում Ունեցաւ
Տոքթ. Հրաչ Գույումճեանի Հետ

Յունահայոց՝ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի
հաւատարիմ թեմի, Առաջնորդական տեղապահ,
Հայր Խորէն վրդ. Առաքելեան, հանդիպում ունեցաւ՝
Հայաստանակեդրոն՝ Ռամկավար Ազատական
կուսակցութեան՝ Գերագոյն Խորհուրդի ընդհանուր
քարտուղար, Տոքթ. Հրաչ Գույումճեանի հետ որ
առաքելութեամբ Աթէնք ժամանած էր, ի
ներկայութեան՝ Աթէնքի Ռ.Ա.Կ-եան վարիչ
ներկայացուցիչներու:
Հանդիպման
ընթացքին
արծարծուեցան
գաղութը հետաքրքրող կարեւոր հարցեր, ինչպէս
նաեւ մեր յարաբերութիւնները առնչող հարցերու
շուրջ եւ յատկապէս Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի
վեհապետութեան վերաբերեալ հարցերու շուրջ:
Հանդիպման աւարտին Հայր Խորէն մեծապէս
գնահատեց Ռ.Ա.Կեան Աթէնքի վարչութեան
նախաձեռնութիւնը՝ հանդէպ եկեղեցական եւ
ազգային հարցերու նկատմամբ եւ երկուստեք
վերահաստատեցին՝ իրենց համագործակցութիւնը,
ի փառս՝ Յունահայ գաղութին եւ Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնին:

Ն.Ա.
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Προσωπικές απόψεις για τα κοινά

του Σήφη Κασσεσιάν

Η ΦΩΝΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ

Σπάνιες είναι οι φορές
στην παγκόσμια ιστορία
που
μπορεί
να
λεχθεί για κάποιον ή
κάποιους μεμονωμένους
και
ολιγάριθμους ότι
ενσαρκώνουν τη φωνή
ενός έθνους, ότι εκφράζουν πλήρως και εξ
ολοκλήρου τα συναισθήματα, τις ελπίδες, τις
πικρίες, τους πόθους, το
Στιγμιότυπο από το λαϊκό μνημόσυνο
ίδιο το είναι αυτού του
των μαρτύρων και των ηρώων του ΑΣΑΛΑ
έθνους. Στην περίπτωση
στο Ηρώο του Γεραμπλούρ (Ερεβάν)
του δικού μας έθνους, του
στις 20 Ιανουαρίου 2018.
αρμενικού, μπορούμε να
ισχυριστούμε, χωρίς να σφάλλουμε ή να υπερβάλουμε ότι υπάρχουν στη
νεότερη ιστορία μας τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια ομάδα, ένα μικρό
σύνολο ανθρώπων εξέφρασε το ίδιο το έθνος μας, μέχρι και την τελευταία,
την πιο απόμακρη και απόκρυφη γωνιά της ψυχής του, μέχρι τα ίδια του τα
σωθικά.
Η πρώτη περίπτωση αφορά στους φενταήδες του απελευθερωτικού μας
αγώνα, τις μικρές ομάδες των απλών -και συχνά απλοϊκών- παιδιών της
αρμένικης αγροτιάς που πήραν στα χέρια τους το λιανοτούφεκο για να
προασπιστούν, λίγοι αυτοί ενάντια σε πολλούς, σε πολλαπλάσιους και
καλύτερα εξοπλισμένους και οργανωμένους εχθρούς (τον τακτικό τουρκικό στρατό και τις κουρδικές φυλές), τη ζωή και την περιουσία του
Αρμένη, την τιμή της θυγατέρας και της γυναίκας του. Κι ακόμα, για να
ζητήσουν την απόδοση στον αρμένικο λαό των δικαιωμάτων που κάθε
λαός πρέπει να έχει: το δικαίωμα ν' απολαμβάνει τον καρπό των κόπων
του, να πιστεύει στο δικό του Θεό, ν' ανασαίνει λεύτερα...
Στην τάξη αυτών των φενταήδων, των αφοσιωμένων, δηλαδή, στην
ιδέα της πατρίδας και της λευτεριάς πολλοί ήταν οι επώνυμοι που άφησαν
τ' όνομά τους κληροδότημα στη συλλογική μνήμη του έθνους, εικόνα ιερή
μπροστά στην οποία θα κλίνουν το γόνυ οι μελλοντικές γενιές μας:
Μουράτ, Σερόπ, Αντρανίκ, Χράιρ, Παραμάζ... Και περισσότεροι ήταν οι
ανώνυμοι, τα γενναία παλληκάρια που επάνδρωσαν τα σώματα αντίστασης στο Μουσά Νταγ, στο Βαν, στο Ζεϊτούν ή και στο Σαρνταραμπάτ (που
φέτος θα τιμήσουμε τα 100χρονά του), οι χιντσάκ που πήραν μέρος στην
εξέγερση του Σασούν, οι τασνάκ που κατέλαβαν την Μπανκ Οτομάν, οι
ένοπλες ομάδες των ραμγκαβάρ που πολέμησαν τους κεμαλικούς τσέτες
στην Κιλικία. Είναι κομμάτι της αρμένικης ψυχής όλοι αυτοί, άσχετα αν
ήταν ενταγμένοι σε κάποια κόμματα ή οργανώσεις. Διότι η ζωή τους ήταν
δοσμένη στο έθνος και η θυσία τους γινόταν στο όνομα του έθνους.
Στα νεότερα χρόνια οι μαχητές του ΑΣΑΛΑ (Αρμένικου Μυστικού
Στρατού για την Απελευθέρωση της Αρμενίας) ήρθαν να πάρουν τη δική
τους θέση στο Πάνθεον του αρμενικού έθνους, πλάι στους παλιούς μας
φενταήδες . Κι αυτοί εξέφρασαν με τον αγώνα και τη θυσία τους την αρμένικη ψυχή, μια ψυχή που την έπνιγε η αδικία και την καταπλάκωνε η
αδυναμία να ζητήσει πειστικά την άρση αυτής της αδικίας, την κατάργησή
της, την απόδοση δικαιοσύνης. Απέναντι σε μια Ανθρωπότητα που έχει ως
κινητήριες δυνάμεις της το σύμφερον και το συμφέρον και πάλι το
συμφέρον, απέναντι σε ένα εχθρό, που συμπλήρωσε, επέτεινε και επαύξησε
το έγκλημά του με την προσθήκη της ύβρης της άρνησης, απέναντι στην
αδιαφορία και τη λήθη, τα παλληκάρια του ΑΣΑΛΑ όρθωσαν το
ανάστημά τους, βροντοφώναξαν τα δίκαια του λαού μας και γκρέμισαν το
τείχος της σιωπής.
Την άρνηση αποδοχής των τετελεσμένων οι μαχητές του ΑΣΑΛΑ την
έγραψαν με το πολυτιμότερο και το πιο ανεξίτηλο μελάνι: το ίδιο το αίμα
τους, και την άφησα ν ως παρακαταθήκη στις μελλοντικές γενιές κι ως

Շարունակուած էջ 1-էն

Հայոց Ազգային Բանակի
Կազմաւորումը

Աստիճանաբար աճեց զինուորականների թիւը:
Հաշուի առնելով Հայաստանի տարածքում ձեւաւորուած
ռազմաարդիւնաբերական համալիրի գիտա-տեխնիկական եւ
տեխնոլոգիական բարձր մակարդակը՝ աշխատանքներ ծաւալուեցին
դրա պահպանման ու զարգացման ուղղութեամբ: Առանձնայատուկ
ուշադրութիւն
էր
դարձւում
բանակի
մարտական
պատրաստականութեան
կատարելագործմանը:
Հայաստան
վերադարձան հարիւրաւոր հայազգի սպաներ, որոնք մինչեւ այդ
ծառայում
էին
խորհրդային
բանակի
տարբեր
զօրամիաւորումներում: Նրանք լծուեցին բանակաշինութեան,
հայրենիքի անվտանգութեան ապահովման գործին: Նրանց թւում
էին գեներալներ Գ. Ղալիբալթայեանը, Ա. Յարութիւնեանը, Ն. ՏէրԳրիգորեանցը, Ք. Իվանեանը, Եու. Խաչատուրովը, Ա.
Տէր-Թադէոսեանը (Գոմանտոս) եւ շատ ուրիշներ: Յետագայում
կազմակերպուեց նաեւ սպայական կադրերի պատրաստման
բարձրագոյն դպրոցը, ամրապնդուեց նիւթատեխնիկական բազան:
Հայոց ազգային բանակի ստեղծման գործում մեծ եղաւ
պաշտպանութեան նախարարեր Վ. Սարգսեանի, Վ. Մանուկեանի եւ
Ս. Սարգսեանի դերը:
Բանակը աստիճանաբար զինուեց ժամանակակից ռազմական
տեխնիքայով եւ ամուր պատուար դարձաւ անկախութեան
պաշտպանութեան գործում: Հայոց բանակը կազմաւորուեց անկախ
պետականութեան վերականգնման գործընթացում եւ հանդիսացաւ
նրա ամենամեծ ձեռքբերումը: Լաւ կազմակերպուած Հայոց
բանակում ծառայելը դարձաւ իւրաքանչիւր հայ երիտասարդի
պատուի գործը: 1994 թ զինադադարից յետոյ ատրպէյճանական
իշխանութիւնների անդադար հնչեցրած ռազմատենչ յայտարարութիւնները, ԼՂՀ-ի եւ ՀՀ-ի դէմ ռազմական գործողութիւններ
վերսկսելու սպառնալիքներին ու ակրեսիւ նկրտումներին ՀՀ
զինուած
ոյժերը
հակադրում
էին
մարտական
բարձր
պատրաստուածութիւնը, մարտունակութիւնն ու զգոնութիւնը:

ԵՊՀ Հայագիտական յետազօտութիւններու ինստիտուտ
Հայոց Պատմութիւն

μήνυμα και προειδοποίηση στους ποικιλόμορφους “Μεγάλους” ότι ο
Αρμένης έπαψε να επαιτεί και μπορεί και ν' απαιτεί.
Κι είναι ο ΑΣΑΛΑ ένας κρίκος στην αλυσίδα της αρμένικης λεβεντιάς,
της αρμένικης παλληκαριάς, της αγάπης για το χώμα, το νερό, τον αέρα, τα
βουνά και τα ποτάμια της πατρίδας, ένας κρίκος που συνδέει τους τουρκομάχους και κουρδομάχους φενταήδες μας με τα αζερομάχα νιάτα της
πατρίδας που υπερασπίζουν τις αρμένικες Θερμοπύλες μας στα σύνορα
του Καραμπάχ, τα φτωχά αυτά παιδιά ενός λαού καθημαγμένου από την
εκμετάλλευση της ολιγαρχίας του Ερεβάν.
Πριν λίγες ημέρες ήταν η επέτειος της ίδρυσης του ΑΣΑΛΑ. Τιμώντας
την με αυτό το ταπεινό σημείωμα, θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι μαχητές
του ΑΣΑΛΑ είχαν συνείδηση αυτής της συνέχειας της εθνικής μας αντρειοσύνης και της εθνικής μας ιστορίας και το αποδείκνυαν αυτό δίνοντας
στις επιχειρήσεις τους ονόματα ηρώων φενταήδων μας και τουρκοκρατούμενων πόλεων της Δυτικής Αρμενίας. Πιστεύω πως και τα παλληκάρια
μας στο Καραμπάχ, προασπιστές της δίκαιας εθνικής μας υπόθεσης
απέναντι σε έναν εχθρό πολυαριθμότερο, πολύ πιο ισχυρό σε οικονομικά
μέσα και με ισχυρούς συμμάχους, θα έχουν στις καρδιές και τη σκέψη τους
τη συναίσθηση αυτής της συνέχειας. Εμείς, δεν μπορούμε παρά να έχουμε
ζωντανό μέσα στη δική μας καρδιά των αγώνα αυτών των βγαλμένων από
τα σπλάγχνα του λαού μας παιδιών, αυτών των ταπεινών παιδιών των
λαϊκών αρμενικών τάξεων, που υπήρξαν οι φενταήδες μας και οι μαχητές
του ΑΣΑΛΑ και που είναι τα εικοσάχρονα φανταράκια μας στο Καραμπάχ. Αυτών που υπεράσπισαν και υπερασπίζουν τα δίκαιά του λαού πάνω
από παραταξιακές τοποθετήσεις και ατομικά συμφέροντα, των παλληκαριών που αγωνίζονται υπέρ βωμών και εστιών και όχι υπέρ θυλακίων και
θώκων. Τιμή και δόξα στους φενταήδες μας! Τιμή και δόξα στους μαχητές
του ΑΣΑΛΑ! Τιμή και δόξα στα παλληκάρια μας στο Καραμπάχ!
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Երկուշաբթի 29 Յունուար, 2018
Փայլանի Հայերէն Խօսքերը՝ «Աստուած հոգիդ
լուսաւորէ: Շատ ապրիս, Հրանդ», Խորհրդարանի
Արձանագրութիւններուն Մէջ «X» Նշանը Կրած Են

Տինքը իր ամբողջ
կեանքի
ընթացքին
պաշտպանեց խաղաղութեան եւ արդարութեան մէջ միասին
ապրելու
կամքը:
Սակայն, դժբախտաբար, ասկէ ճիշդ 11
տարի առաջ սպաննւեցաւ պետութեան
հետ առնչութիւն ունեցող
կազմակերպութեան
կողմէ:
Armenpress.
am-ի
տեղեկութիւններով՝ Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ իր ելոյթը այս
խօսքերով
սկսած
է
«Քրտամէտ
Ժողովուրդներու
ժողովրդավարական» կուսակցութեան անդամ հայ երեսփոխան
Կարօ Փայլան:
«Յանցագործութենէն
շուրջ
երեք
տարի
առաջ
իր
պարբերականին մէջ Տինք հարապարակեց տեղեկութիւն այն
մասին, թէ Սապիհա Կէօքչենը` Աթաթուրքի որդեգիր զաւակը, հայ
որբ է: Թուրքիոյ մէջ անձի մը հայ ըլլալուն մասին պնդումը
անմիջապէս ընդունուեցաւ իբրեւ մեծ յանցանք: Թուրքիոյ զինեալ
ուժերու սպայակոյտը հայ ըլլալու մասին այդ պնդումը
յանցագործութիւն
նկատեց:
Սպայակոյտը
յատուկ
յայտարարութեամբ
թիրախաւորեց
Հրանդ
Տինքը,
յայտարարուեցաւ, թէ ան «կը վիրաւորէ թրքականութիւնը»: Ի
հարկէ, ասոր որոշակի զարգացումներ յաջորդեցին»,-նշած է
երեսփոխանը:
Փայլան յիշեցուցած է, որ նոյնիսկ իշխող Արդարութիւն եւ
բարգաւաճում
կուսակցութեան
երեսփոխանները
եւ
ներկայացուցիչները
չխորշեցան
Տինքը
թիրախաւորող
յայտարարութիւններէն:
Օրինակ,
այն
ժամանակուան
արդարադատութեան նախարարը Հրանդ Տինքի համար
յայտարարած էր. «Թիկունքէն մեզ կը դաշունահարեն»:
Նմանօրինակ յայտարարութեամբ հանդէս եկաւ նաեւ այն
ժամանակ երեսփոխան Ճեմիլ Չիչեք: «Այդպիսի դէպքերու մէջ Տինք
նոյնիսկ կանչուեցաւ Պոլսոյ նահանգապետարան, ուր Ազգային
անվտանգութեան
ծառայութեան
աշխատակիցները
անոր
սպառնացին` ըսելով. «Չափդ գիտցի՛ր»: Եւ այդ ամբողջ ընթացքին
Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութիւնը իշխանութեան
ղեկին էր եւ կը հետեւէր կատարուող իրադարձութիւններուն: Եւ այս
բոլորին պատճառով` ամբողջ պետութեան մը հետախուզական
մարմիններու տեղեկացուածութեան պայմաններուն մէջ, անոնց
աչքին առջեւ Տինքը սպաննուեցաւ»,- ընդգծած է Փայլան:
Ան նաեւ նշած է, որ թէեւ բազմիցս իրենք երկրին
ըլլալ
իշխանութիւնները
յորդորած
են
հետամուտ
յանցագործութեան
բացայայտման
գործին
մէջ,
սակայն
Արդարութիւն եւ բարգաւաճում կուսակցութիւնը փոխարէնը
յանցագործութեան մէջ մեղաւոր բոլոր գործիչներուն պաշտօնները
բարձրացուց`
դարձուց
նախարար,
նահանգապետ,
հետախուզական վարչութեան ղեկավար: Փայլանի համոզումով`
այս անհետեւողականութիւնն է պատճառը, որ երկրին մէջ կը
շարունակուին յանցագործութիւնները, հասարակութեան տարբեր
հատուածներ մէկը միւսին դէմ դուրս կու գան, յեղաշրջման փորձեր
տեղի կ՛ունենան:
«Յարգելի՛ գործընկերներ, տակաւին շատ չենք ուշացած: Գիտեմ,
որ հիմա ոտքի պիտի կանգնիք եւ ըսէք` գործին մէջ ներգրաւուած
երկու կիւլենական կայ, անոնք են մեղաւորները: Սակայն ո՛չ, միայն
կիւլենականները չեն, այստեղ ամբողջ պետութեան հաւաքական
պատասխանատուութիւնը կայ: Յիշեցէ՛ք, որեւէ անպատիժ
յանցագործութիւն նոր յանցանքի պատճառ կը դառնայ: Մի՛ մոռնաք,
յանցագործները թաքցնողները եւս մեղսակից են»,- յայտարարած է
Փայլան:
Ան նշած է, որ իրենք` Տինքի ընկերները պիտի շարունակեն
արդարութեան հասնելու իրենց պայքարը: Խօսքի վերջաւորութեան
դիմելով Հրանդ Տինքին, ան հայերէնով ըսած է. «Աստուած հոգիդ
լուսաւորէ: Շատ ապրիս, Հրանդ»:
Ուշագրաւ է, որ խորհրդարանի արձանագրութիւններուն մէջ
Փայլանի կողմէ արտասանուած հայերէն խօսքերուն վրայ «x» նշան
դրուած է:

Յիշատակի Ոգեկոչում
Մելգոնեան Անմահ Բարերարներու
«Անմահ լուսոյ, ճշմարտութեան, բարիին
Տաճարն է այս, սրբանուէր, թանկագին,
Ան մեզ տուաւ՝ նահատակուած մեր ցեղին
Զաւակներէն լաւագոյնը ու բարին»

Կիրակի 14 Յունուար 2018-ին, Ս. Յովհաննու Կարապետի Տօնին
առիթով, սրբազան աւանդութեամբ մը, ոգեկոչուեցաւ յիշատակը
անմահ բարերարներ՝ աղա Կարապետ եւ աղա Գրիգոր
Մելգոնեաններու:Նիկոսիոյ Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցին
փութացեր էին Մելգոնեանի մեծ ընտանիքին մաս կազմող անձեր՝
ըլլան անոնք նախկին հոգաբարձու, տնօրէն, ուսուցիչ թէ աշակերտ,
կամ պարզ ազգայիններ: Ներկայ էին նաեւ Պետ. Ներկ. Տէր եւ Տիկ.
Վարդգէս Մահտեսեան, Թեմական եւ Վարչական Մարմնի
անդամներ, կիպրահայ ազգայիններ եւ հիւրեր՝ յարգելու համար
յիշատակը ազգանուէր մեծ բարերարներուն:
Է՛ր երբեմն, ոչ վաղ անցեալին, Բարերարներու Տօնին, Ս.
Աստուածածին եկեղեցին կը խայտար կենսալիր ներկայութեամբը
հարիւրաւոր մելգոնեանցի աղջկանց եւ տղոց, որոնք կը
ներկայացնէին նոր շառաւիղները մելգոնեանցիներու տակաւ աճող
ընտանիքին…: Այժմ թախիծ մը կայ մթնոլորտին մէջ…կապարի
պէս ծանր կը ճնշէ անոնց բացակայութիւնը…: Խզուած է թելը
մելգոնեանցիները օղակ-օղակ իրարու ագուցող շղթային:
Պատարագէն
ու
Հոգեհանգիստէն
ետք,
ներկաները
համախմբուեցան Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան սիրտը
գտնուող Բարերարներու դամբանին առջեւ: Ամայութիւն եւ
լռութիւն էր չորս դին…: Միտքս կը թեւածէր դէպի մէկ-երկու
տասնամեակ ետ…: Կը մտաբերէի անցեալի այն հին, երանելի
օրերը, երբ ամբողջ Մելգոնեանի շրջապատը կեանք կը բուրէր,
մթնոլորտը կը շնչաւորուէր հայերէն ճռուողիւնովը, ուրախ գոռումգոչումովը, խինդ ու ծիծաղովը մելգոնեանցի աշակերտներու…:
Պաշտամունքի պատշաճ արարողութիւն կատարուեցաւ ի
յիշատակ ազգային անմահ բարերարներուն, ներկաները
միասնաբար երգեցին «Ի վերին Երուսաղէմ»ը եւ «Հայր Մեր»ը, ապա
տարիներու անխախտ աւանդութեամբ՝ Մելգոնեան կրթական
հաստատութեան քայլերգը՝ «Անմահ լուսոյ»ն: Այնուհետեւ,
ներկաները մէկ առ մէկ ծաղկեպսակներ եւ մեխակներ զետեղեցին
բարերարներու դամբանին առջեւ:
Սուրիական «Սաուա» ճաշարանին մէջ, հոգեճաշի սեղաններու
շուրջ, բարերարներու յիշատակի ոգեկոչումը շարունակուեցաւ
հայաբոյր մթնոլորտի մէջ, հայաշունչ երգերու հնչիւններու տակ:
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի:
Երան Գույումճեան
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ԱՐԴԱՐԱՄԻՏ ԹՈՒՐՔ ՓՐՈՖԵՍԷՕՐԸ ԿԸ ԴԱՏԱՊԱՐՏԷ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԿՈՂՄԷ
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ԺԽՏՈՒՄԸ
2017 թուականի դեկտեմբեր 30-ին
հանրածանօթ թուրք քաղաքագէտ,
լրագրող եւ գրող Ճենկիզ Աքթար
հրապարակած է Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ անաչառ եւ
կարեկցական յօդուած մը: «Անցեալի
բռնութեան դիմակայումը աւելի մեծ
բռնութեամբ»
խորագիրը
կրող
Աքթարի յօդուածը տեղադրուած է
Ahvalnews.com արտասահմանեան
կայքին վրայ` թրքական կառավարութեան ճնշող վարչակարգի

հասանելիութենէն դուրս:
Փրոֆ. Աքթար իր յօդուածը կը սկսի թուրք ժխտողականներուն
ուղղուած խիստ զգուշացումով մը. «Եթէ մենք` որպէս
հասարակութիւն, դէմ յանդիման չգանք անցեալին գործած մեր
զանգուածային յանցանքին հետ, ինչպիսին է 1915-ի Հայոց
ցեղասպանութիւնը, եւ եթէ պատշաճ հատուցում չկատարենք
անմեղ զոհերու ժառանգներուն, անպատիժ մնալու իրողութիւնը
պիտի հետապնդէ մեզ, եւ մինչեւ իսկ աւելի մեծ չարիք կրնայ գալ
մեր գլխուն: Սա դարաւոր բարոյական ծանր իրավիճակ է` շատ
խոր արմատներով»: Աքթար ոչ միայն կը պահանջէ Հայոց
ցեղասպանութեան ճանաչում, այլ նաեւ, ինչ որ աւելի կարեւոր է,
«փոխհատուցում»:
Փրոֆ. Աքթար կը գտնէ, որ 1915 թուականէն ի վեր Թուրքիոյ մէջ
տեղի ունեցած բոլոր չարիքներուն արմատը թրքական
կառավարութեան կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումն է.
«Հաշուի առնելով, որ Ցեղասպանութիւնը իր էութեամբ
զանգուածային յանցագործութիւն է, քան` որեւէ հասարակական,
անհատական կամ հաւաքական օրինազանցութիւն, կամ`
այսօրուան չդադարող չարիքները, եւ եթէ հասարակական
գիտակցութիւնը կրնայ մարսել Ցեղասպանութիւնը, ապա եւ
անիկա
կրնայ
դիւրութեամբ
հանդուրժել
որեւէ
անօրինականութիւն: Այսպիսով, չարիքը չարիք կը ծնի: Մենք`
որպէս հասարակութիւն, միշտ մերժած ենք անդրադառնալ 1915
թուականի իրադարձութիւններուն` այդ մեղսագործութեան
հետեւած խախտումներուն պատճառով, որոնք ուղղակիօրէն կապ
ունէին Ցեղասպանութեան անպատժելիութեան, ինչպէս նաեւ
կամաւոր կամ պարտադրուած խելագարութեան հետ»:
Իրականութեան մէջ բռնութիւնը եւ անարդարութիւնը
սովորական երեւոյթ դարձած են Թուրքիոյ մէջ` կապուած Հայոց
ցեղասպանութեան զանգուածային յանցագործութիւններուն.
«… Հաւաքական խելագարութիւնը, հաւաքական բռնութիւնը եւ
հաւաքական անառակութիւնը, զորս պարտադրուած են մեզի
1915-ի յանցանքներէն ետք, դարձած են մեր կենսակերպը: Այժմ
մենք անսահման բռնութիւն եւ անառակութիւն ունինք ամէնուրեք,
մեր տուներուն, զօրանոցներուն, աշխատավայրերուն, հիւանդանոցներուն, բոլոր ասպարէզներուն մէջ, քաղաքականութենէն
մինչեւ լրատուական միջոցներ` մարդոց, անասուններու,
բնութեան, քաղաքներու, մշակոյթի, ամէն բանի դէմ:
Անօրէնութիւնը, անպատժելիութիւնը, անարդարութիւնը եւ
անտարբերութիւնը եւս ամէնուրեք են»:
Աքթար Հայոց ցեղասպանութեան ժխտումը կը նկարագրէ որպէս
Թուրքիոյ վրայ շարունակուող «անէծք», որ պատճառ դարձած է
թրքական հասարակութեան մէջ առկայ բազմաթիւ չարիքներու.
«Որոշակի շիզոֆրենիա (հոգեհերձուածութիւն, «Ա.»), որ կը ստիպէ
անմիջապէս մոռնալ եւ միւսներուն եւս կը ստիպէ մոռնալ
հասցուած բռնութիւնը: Ասիկա ընդհանուր հիւանդութիւն է, որ կը
գերազանցէ սովորական ամէնօրեայ քաղաքականութեան
պատրանքը: Այսուամենայնիւ, անցեալի բռնութիւններու ճնշուած
յիշողութիւնները
կը
պահպանուին
հասարակութեան
ենթագիտակցութեան մէջ` աւելի շատ բռնութիւն ստեղծելով,
փորձելով մեր խելագարութեան սահմանները: Այնպէս որ,

ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ
«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի հրատարակիչ եւ խմբագիր

փորձելով մոռնալ չարիք մը` մենք նորը կը ստեղծենք…Գուցէ սա
հասարակութեան անէծքն է, որ կը ստիպէ հրաժարիլ կամովին դէմ
յանդիման գտնուելէ իր անցեալի բռնութեան հետ, ակամայ
դիմակայելով ամէնօրեայ բռնութիւնը` իր բոլոր աղէտաբեր
հետեւանքներով»:
Իր գթասիրտ, մարդասիրական յօդուածի վերջաւորութեան
Աքթար կը վերատեղադրէ իր մէկ այլ հզօր յօդուածը, զոր ան գրած
էր «Թարաֆ» թերթին մէջ մինչեւ 2015` Հայոց ցեղասպանութեան
հարիւրամեակ. թրքական իշխանութիւնները յօդուածը ջնջած են
կայքէն:
Աւելի կանուխ գրուած իր յօդուածին մէջ փրոֆ. Աքթար նաեւ
կ՛ընդունի, որ այսօր Թուրքիոյ մէջ տեղի ունեցող չարիքները
թրքական հասարակութիւնը պայմանաւորած են Հայոց
ցեղասպանութեան զոհերու անէծքներով. «Ո՛վ գիտէ` մեզ
հետապնդող բոլոր չարիքները, անվերջ զանգուածային
սպանութիւնները եւ այս դժբախտութիւններէն դուրս գալու մեր
անկարողութիւնը գուցէ պայմանաւորուած են դարաւոր անէծքով
եւ դարաւոր սուտով: Ի՞նչ կը կարծէք: Սա թերեւս նզովքն է`
հայերու, մանուկներու, կիներու եւ տղամարդոց, որոնք
նահատակուեցան հառաչանքով եւ թաղուեցան առանց դագաղի:
Սա գուցէ մեր հոգիներուն մէջ յառաջացած փոթորիկներն են,
որոնք ստեղծուած են տակաւին հոգեվարքի մէջ գտնուող
ուրուականներու` մեր բոլոր դժբախտ քաղաքացիներու, ներառեալ
յոյներու եւ սուրիացիներու, իսկ հետագային` ալեւիներու եւ
քիւրտերու կողմէ: Հաւանաբար, 1915 թուականէն ի վեր
կոտորածները, որոնք տակաւին հաշուի չեն առնուած, եւ անոնց
համար մինչեւ այսօր չվճարուած գինը այժմ տարբեր տեղերու մէջ
մեր թոռներն են, որ կը վճարեն: Անիծուած ենք` խլուած, գողցուած
կեանքերու, թալանուած տուներու, աւերուած եկեղեցիներու,
բռնագրաւուած դպրոցներու եւ բռնազաւթուած ունեցուածքի
համար… «Թող Աստուած տայ, որ այս բոլորին համար վճարես քու
գալիք բոլոր սերունդներովդ»… Արդեօք մենք կը վճարե՞նք մինչեւ
օրս կատարուած ամբողջ անարդարութեան գինը: Արդեօք
փոխհատուցումը կը դրսեւորուի այն յօժարակամութեա՞մբ, որ չենք
կրնար առ երես գալ մեր անցեալի մեղքերուն հետ, թէ՞ այնպիսի
անբարեխիղճ ձեւով, որ դարձած է մեր սովորութիւնը`
անարդարութեան նկատմամբ մեր երկարատեւ հանդուրժողականութեան պատճառով: Կը թուի, թէ մեր հասարակութիւնը
մէկ դարու ընթացքին քայքայուած է` թարախակալելով ամբողջ
շրջապատը»:
Երբ թուրք ղեկավարները ընդունին իրենց նախնիներուն
կատարած զանգուածային յանցագործութիւնները եւ հատուցում
կատարեն, ինչպէս կ՛առաջարկէ փրոֆ. Աքթար, ապա միայն այն
ատեն Հայաստան եւ Թուրքիա կրնան դիւանագիտական
բնականոն յարաբերութիւններ հաստատել, եւ միայն ատկէ ետք է,
որ այս երկու երկիրները կրնան անցեալը ետեւ ձգել: Թող Ալլահին
օրհնութիւնը այս արդարամիտ թուրքին եւ անոր աստուածային
արդարութեան հետապնդման վրայ ըլլայ…

Արեւելահայերէնի թարգմանեց`
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆ
Արեւմտահայերէնի վերածեց`
ՍԵԴԱ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
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Անթալիայի նահանգապետ. «Տասնմէկ տարի է
արդարութիւն եւ խիղճ կը փնտռենք,
բայց չենք գտներ»

Թուրքիոյ հայկական «Ակօս»
թերթի
հիմնադիր
եւ
խմբագրապետ Հրանդ Տինքի
սպանութեան 11-րդ տարելիցին
առիթով՝ Անթալիայի նահանգապետ Ֆաթմա Քայաօղլուն
հրապարակած
է
գրաւոր
յայտարարութիւն
մը:
Այս
մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝
վկայակոչելով
թրքական «Birgun» թերթը։
«Հրանդ Տինքի սպանութենէն անցաւ 11 տարի: Մեր եղբայրը ո՛չ
միայն հայ էր, այլեւ՝ քիւրտ, թուրք, լազ, պոսնիացի, վրացի, ասորի,
արաբ, քրիստոնեայ, մահմետական, եզիտի, ալեւի: Ան կը կրէր
ժողովուրդներու
համերաշխութեան
համընդհանուր
բարութիւնը»,- գրած է Քայաօղլուն:
Նահանգապետը նշած է, որ Թուրքիոյ մէջ ազգայնական
դրսեւորումները յաճախ կը հանդիսանան օրինական երեւոյթ, իսկ
ֆաշիստական յարձակումները կ՝որակուին իբրեւ «ժողովուրդի
բնական արձագանգ»: Եւ ահա այդ ազգայնականութեան զոհը
դարձաւ Տինքը:
«11 տարի է արդարութիւն եւ խիղճ կը փնտռենք, բայց չենք
գտներ: 11 տարի է կը դիմենք դատաիրաւական համակարգին,
կառավարութեան, խորհրդարանին, սակայն արդիւնք չկայ: 11
տարի է մենք փողոցի վրայ կը խօսինք ա՛յն մարդասպաններուն
մասին, որոնք կանգնած են սպանութեան ետին, սակայն անոնք
մեզի չեն լսեր: Հրանդը սպանողներուն եւ վերջիններուս
աջակիցներուն մէկ անգամ եւս կը յիշեցնենք. Դուք այլեւս չէք
կրնար իրականացնել նման սպանութիւն: Այս հողերուն մէջ դեռ
կ՝ապրին Հրանդներ եւ անշուշտ պիտի շարունակեն ապրիլ»,ըսած է Անթալիայի նահանգապետը:
Յիշեցնենք, որ Տինքը սպաննուած էր 2007 Յունուար 19-ին: 2012ին, դատարանի որոշումով` Դինքի սպանութեան կազմակերպիչ
Եասին Հայալը ցմահ բանտարկ թեան դատապարտուեցաւ, իսկ
սպանութիւնը իրականացուցած Օկիւն Սամասթը դատապարտուեցաւ 22 տարուան ազատազրկման: 2014-ին Սթամպուլի
ծանր յանցանքներու դատարանը որոշում կայացուց Տինքի
սպանութեան գործը վերստին քննելու:

Հայաստանը Դարձած է Միջազգային
Ծովային Կազմակերպութեան Անդամ

Հայաստանը դարձած է
միջազգային
ծովային
կազմակերպութեան (IMO)
անդամ` միանալով համապատասխան պայմանագիրին: Այս մասին, ըստ
PanArmenian.net-ի, նշուած
է ՄԱԿ-ի կայքէջին մէջ:
Հայաստանը դարձաւ
173-րդ երկիրը, որ կ՝անդամակցի կազմակերպութեան, որ նաեւ
երեք անդամ ունի:
Միջազգային ծովային կազմակերպութիւնը միջազգային ոչ
կառավարական կազմակերպութիւն է, որ կ՝ենթարկուի ՄԱԿ
Գլխաւոր վեհաժողովին, կը մասնագիտանայ միջազգային
առեւտրային
նաւագնացութեան
հետ
կապուած
ճարտարագիտական
հարցերու
շուրջ
գործակցութեան
եւ
տեղեկատւութեան փոխանակման ոլորտին մէջ:
2017 Հոկտեմբերին, ԱԺ-ի մէջ ներկայացնելով Միջազգային
ծովային կազմակերպութեան մասին պայմանագիրը, ՀՀ
փոխադրամիջոցի, կապի եւ տեղեկատուական ճարտարագիտութիւններու
փոխնախարար
Գագիկ
Գրիգորեան
յայտարարած էր, որ Հայաստանը, միանալով պայմանագիրին,
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Վարչապետը Տաւոսի ՄԷջ Հանդիպումներ
Ունեցած Է Միջազգային Խոշոր
Ընկերութիւններու Ղեկավարներու Հետ

Վարչապետ Կարէն Կարապետեան Տաւոսի մէջ ընթացող Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ծիրէն ներս այսօր
հանդիպումներ ունեցած է միջազգային խոշոր ընկերութիւններու
ղեկավարներու հետ: Կարէն Կարապետեանի առաջին հանդիպումը
խորհրդատուութեան
ոլորտին
մէջ
«Մեծ
եռեակ»-ի
ընկերութիւններէն մէկուն` «Պի Սի Ճի» (Boston Consulting Group,
BCG) ընկերութեան նախագահ Հանս-Փոլ Պեորներու հետ էր:
Հանդիպման քննարկուած են «Պի Սի Ճի» ընկերութեան եւ «Պի Սի Ճի
Տիճիթլ Վենչուրս» ընկերութեան հետ համագործակցութեան
հեռանկարները: Կարէն Կարապետեան ընդգծած է, որ Հայաստան
կրնայ հետաքրքիր ըլլալ ընկերութեան համար` ինչպէս որպէս
առանձին երկիր, այնպէս ալ որպէս տարածաշրջանային շուկաներ
մուտք գործելու հարթակ` նշելով, որ ըլլալով ԵԱՏՄ անդամ,
Հայաստան կ’օգտուի նաեւ Եւրոմիութեան GSP+ արտօնեալ կարգէն,
իսկ հարեւան Իրանի հետ սահմանին կը ստեղծուի Մեղրի ազատ
տնտեսական գօտին, որ գործակցութեան նոր հնարաւորութիւններ
կրնայ
ստեղծել:
Զրուցակիցներն
անդրադարձած
են
փոխգործակցութեան հեռանկարային ուղղութիւններուն: «Մեծ
եռեակ»-ին մէջ, բացի «Պի Սի Ճի»-էն, ընդգրկուած են նաեւ McKinsey
եւ Bain & Company ընկերու-թիւնները: Ներկայիս «Պի Սի Ճի»
ընկերութիւնը գրասենեակներ ունի 50 երկրի մէջ:
Վարչապետի
միւս հանդիպումը « ՎԵՈՆ » ( VEON) ընկերութիւններու խումբի
գլխաւոր գործադիր տնօրէն Ժան Իւ Շարլիէի հետ եւ արտաքին
կապերու ղեկավար Մարք Մաքգանի հետ էր: Կարէն Կարապետեան
նշած է, որ Հայաստան կը գնահատէ «ՎԵՈՆ»-ի հետ հաստատուած
համագործակցութիւնը` յոյս յայտնելով, որ ընկերութիւնը կ’ընդլայնէ
իր գործունէութիւնը Հայաստանի մէջ եւ կ’աւելցնէ ներդրումներու
ծաւալը:
Զրուցակիցներն
անդրադարձած
են
նաեւ
ՀՀ
կառավարութեան կողմէ իրականացուող Թուային օրակարգին`
ընդգծելով ատոր կարեւորութիւնը երկրի տնտեսութեան
զարգացման համար: “ՎԵՈՆ “-ի ներկայացուցիչները նշած են, որ
բաւարարուած են 2017 թուականի արդիւնքներով, եւ իրենց
ծրագիրները Հայաստանի մէջ շարունակական պիտի ըլլան: «Մենք
լաւատեսութեամբ կը նայինք Հայաստանին ու տարածաշրջանին, եւ
կը կարծենք, որ այն աւելի գրաւիչ պիտի դառնայ օտաերկրեայ
ներդրողներուն համար», – նշած է Ժան Իւ Շարլիեն` տեղեկացնելով,
որ մօտ ժամանակներս կրկին պիտի այցելէ Հայաստան:

պիտի կարենայ իր դրօշը բարձրացնել նաւերուն վրայ:
Պայմանագիրին միանալու շնորհիւ՝ Հայաստանի ընկերութիւնները կրնան իրենց նաւերու եւ լաստանաւերու վրայ
հայկական դրօշը բարձրացնել: Հանրապետութիւնը կրնայ ընդունիլ
նաեւ արտասահմանեան նաւերու հաշուառումները, քանի որ այդ
հարցով ծովային իրաւունքի սահմանափակումներ չկան: Բացի այդ,
պայմանագիրը պիտի կանոնակարգէ այդպիսի նաւերու ընդունումը
նաւահանգիստներու մէջ:
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Հ.Բ.Ը.Մ.-եան Նոր Տարուայ Կարկանդակի բաշխումը

Հ. Բ. Ը. Միութեան Յունաստանի Կեդրոնական
Յանձնաժողովը, կազմակերպեց Նոր Տարուայ
Կարկանդակի բաշխումը, Կիրակի 14 Յունուար-ին,
երեկոյեան ժամը 6-ին, Հ. Բ. Ը. Միութեան «Հրանդ եւ
Լուիզ Ֆէնէրճեան» հանդիսասրահին մէջ:
Հանդիսութիւնը
իրենց
ներկայութեամբ
պատուեցին Յունահայոց Թեմի առաջնորդական
տեղապահ՝ Տէր Խորէն Վրդ. Առաքելեանը, Պրն.
Ալեքսանտր
Սարգիսեան՝
Հայաստանի
Հանրապետութեան Դեսպանորդ Յունաստանի
մօտ, Տիկ. Վասիլիքի Անտրիքոբուլու՝ Փ. Ֆալիրօ-ի
Փոխ-Քաղաքապետուհի, Տիկ. Լուիզ Ֆէնէրճեանը,
Թեմական
Խորհուրդի
ներկայացուցիչներ,
միութիւններու ներկայացուցիչներ, ինչպէս նաեւ
յունահայ հասարակութիւնը:
Օրուայ հանդիսավարն էր Հ. Բ. Ը. Միութեան «Ա.
Գալփաքեան» վարժարանի ուսուցչուհի՝ Տիկ. Մարի Հաննէեանը: Բարի գալուստեան մաղթանքներէն ետք, խօսք առաւ Հ. Բ. Ը. Միութեան
Յունաստանի Կեդրոնական Յանձնաժողովի Ատենապետ՝ Դոկտ. Համբիկ-Սահակ Մարուքեանը, ուր շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց
որոնք իրենց բարոյական օժանդակութեամբ թիկունք կը կանգնին Միութեան եւ վարժարանին:
Ապա խօսք առաւ Տիկ. Մարիա Էլէնի Պէնարտի՝ Հ. Բ. Ը. Միութեան «Ա. Գալփաքեան» վարժարանի Տնօրէնուհի:
Նաեւ Տիկ. Վասիլիքի Անտրիքոբուլու՝ Փ. Ֆալիրօ-ի Փոխ-Քաղաքապետուհի, ուր յայտնեց իր ոգեւորութիւնը եւ ուրախութիւնը
գործակցութեան համար:
Վերջաւորութեան խօսք առաւ Յունահայոց Թեմի առաջնորդական տեղապահ՝ Տէր Խորէն Վրդ. Առաքելեանը, ուր իր օրհնութիւնը տալէ ետք,
կատարուեցաւ կարկանդակի բաշխումը:

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ Ռ. ՀԱՏՏԷՃԵԱՆԻ
«ՄԱՐԴԻԿ, ՈՐՈՆՔ ԱՆՑԱՆ ԿԵԱՆՔԻՍ ՄԷՋԷՆ»
ԽՈՐԱԳԵԱԼ ՆՈՐ ԳԻՐՔԸ

«Հաճոյքով կը հաղորդենք, որ գիրքի ձեւով
հրատարակուեցաւ
ու
գրասէրներու
տրամադրութեան տակ կը դրուի մեր խմբագրապետ Ռ.
Հատտէճեանի նոր գիրքը, որ «Մարդիկ, որոնք անցան
կեանքիս մէջէն» շարքի երեք հատորներէն առաջինն է:
Ինչպէս ընթերցողները կը յիշեն, այս շարքին մէջ
հեղինակը կարօտալից ու սիրոյ զգացումներով կը
խօսի անձերու մասին, որոնք անցան իր կեանքին
մէջէն ու բանով մը իրենց ազդեցութիւնը թողուցին:
Շարքը պիտի ամբողջանայ երեք հատորներով:
Գիրքին մէջ տեղ տրուած է նաեւ յիշուած անձերէն
ոմանց
լուսանկարներուն»,
կը
տեղեկացնէ
«Մարմարա» օրաթերթը:
Հեղինակը կը գրէ, որ մեռնողները կը շարունակեն
ապրիլ զիրենք յիշողներուն շնորհիւ: Երբ կու տանք
անոնց անունները, կը փոխադրուինք դէպի անցեալ, կարօտով կը յիշենք ապրուած
կամ չապրուած հին օրերը:
Գիրքը կը կազմէ «Յուշատետր» շարքին 88-րդ հատորը: Շարքին յաջորդ երկու
հատորները պիտի հրատարակուին շուտով:

Մխիթարեան «Մանչ. Եունայթըտ»-ի
Մարզաշապիկը Յանձնած Է Հայաստանի
ՄԷջ Քաղցկեղով Հիւանդ Երեխաներուն
Օգնելու Համար

Հայաստանի
ֆութպոլի ազգային հաւաքականի աւագ Հենրիխ
Մխիթարեան պաշտօնապէս
տեղափոխւեցաւ Լոնտոնի «Արսենալ»: Ան իր նախկին
ակումբի` «Մանչեստեր
Եունայթըտ»-ի մարզաշապիկը յանձնած է
բարեգործութեան նպատակով:
«Որպէս
շնորհակալութիւն
«Մանչեստեր
Եունայթըտ»-ի երկրպագուներուն, «Միքի. հայ հերոս»
վաւերագրական ֆիլմի նկարահանման նպաստող
բոլոր մարդոց անունով ես կը յանձնեմ խումբի բոլոր
ֆութպոլիստներուն կողմէ ստորագրուած մարզաշապիկը Հայաստանի մէջ քաղցկեղով հիւանդ
երեխաներուն աջակցելու համար»,-իր ֆէյսպուքեան
էջին վրայ գրած է Հենրիխ Մխիթարեան:
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Կարկանդակի Բաշխում

Արարատ Մ.Մ.Միութիւնը սիրով կը հրաւիրէ Ձեր բոլորին
կարկանդակի բաշխումի որ տեղի պիտի ունենայ՝

Կիրակի, 11 Փետրուար 2018-ին
Երեկոյեան ժամը 6.00-ին

Հ.Բ.Ը.Մ.-ԱՐԱՐԱՏ կեդրոնի §Անանիա եւ Վարդուհի
Խաչատուրեան¦
Խաչատուրեան սրահին մէջ:

ՄԻՋԻՆՔ

Արարատ Մ.Մ.Միութեան Տիկնանց Մարմինը
կազմակերպէ աւանդական Միջինք-երեկոն,

կը

Երկուշաբթի` 12 Մարտ, 2018
երեկոյեան ժամը 6.30-ին

Արարատի "Անանիա եւ Վարդուհի Խաչատուրեան" սրահին
մէջ:
Ներկաները
պիտի
համտեսեն
Պահքի
ճաշեր,
պատրաստուած մեր տիկիններուն դալար ձեռքերով:
Երեկոն պիտի ճոխանայ գեղարուեստական յայտագրով:

ՅՈՒՇԱՏՕՆ

Հովանաւորութեամբ
Յունահայոց Թեմական Խորհուրդի
Եւ Կազմակերպութեամբ
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
Նուիրուած

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ԵՐՋԱՆԿԱՅԻՇԱՏԱԿ
ՎԱԶԳԷՆ ԱՌԱՋԻՆ-ի
ԿՈՒՍԱԿՐՈՆ ՔԱՀԱՆԱՅ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ
75-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ
տեղի պիտի ունենայ Կիրակի, 4 Փետրուար, 2018-ին
Հ. Բ. Ը. Միութեան «Հրանդ եւ Լուիզ Ֆէնէրճեան»
հանդիսասրահին մէջ, երեկոյեան ժամը 7.00-ին

Յուշատօնը
իր
ներկայութեամբ
պիտի
պատուէ
« Β ruxelles »ի Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ, Տէր
Զատիկ Վրդ. Աւետիքեան որ գաւազանակակիրը եղած է,
Ամենայն Հայոց Վազգէն Ա. Հայրապետին, եւ իր անմոռանալի
յուշերով պիտի վերակենդանացնէ անցեալի հետաքրքրական
դրուագներ, որոնք պատահած են Ամենայն Հայոց
Հայրապետի կեանքին մէջ:

Գրաւուած Օրեր

ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ

10/02/2018
Բարեկենդանեան
խրախճանք
04/03/2018
Միօրեայ պտոյտ

Արարատ Մ.Մ.Միութեան
“Ծիածան” թատերախումբը կը ներկայացնէ

Յակոբ Պարոնեանի
“Երկու Տիրոջ Մէկ Ծառան”

Ա Գալփաքեան Վարժարանի
Ծնողաց Մարմին

ԿԱՐԴԱՑԷՔ ՈՒ

կատակերգութիւնը յունարէն լեզուով,

բեմադրութեամբ Հայկ Գասարճեանի:

ՏԱՐԱԾԵՑԷՔ

Շաբաթ 24 եւ Կիրակի 25 Փետրուար 2018-ին
երեկոյեան ժամը 8.00-ին.
Δημαρχείο Ρέντη
Αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλλης
οδός Μπιχάκη 8
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“Ն Ո Ր ԱՇԽԱՐՀ”
ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹԸ

Պազար – վաճառք

Արարատ Մ.Մ.Միութիւնը
սիրով կը հրաւիրէ հայ հասարակութիւնը, առտնին–տնային
ուտեստեղէններու պահածոներու՝ մաքրութեան և այլ տնային իրերու բացառիկ պազարին։
Դուք ձեր այցելութեամբ , մատչելի գիներով ու զեղչով գնումներ կրնաք կատարել քան շուկայի
հանրախանութներու ընդհանուր հասարակաց գիներէն։
Պազար–վաճառքին պիտի գտնէք հանրախանութային ուտեստեղէններու, տունի մաքրութեան
հեղուկներ և փոշիներ և զանազան այլ իրեր։

Վաճառքը տեղի կ'ունենայ Կիրակի 18 Մարտ 2018-ին առաւօտեան ժամը 10:00-էն մինչև
երեկոյան 6:00:
Հ.Բ.Ը.Մ.-Արարատ կեդրոնի ՙԱնանիա եւ Վարդուհի Խաչատուրեան՚
սրահէն ներս:
ԱՐԱՐԱՏ Մ.Մ.Միութեան Վարչութիւն

ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ

ԱԶԳԱՅԻՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ.
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Սեփականութիւն
ԱՐԱՐԱՏ Մ Մ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Սիսթու 33, Նիքէա, Յունաստան
Համակարգչային
շարուածքը եւ էջադրումը`
ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ շաբաթաթերթի
Տնօրէն`
Ընկ. Սարգիս Խաչատուրեան
Արտօնատէր Փաստաբան`
ընկ. Յակոբ Ֆէսճեան

“ΝΟΡ ΑΣΧΑΡ”
Αρμένικη Εβδομαδιαία
Εφημερίδα
Ιδιοκτησία “ΑΡΑΡΑΤ”
Φιλολογικό Αθλητικό Σωματείο
Διευθυντής
Σαρκίς Χατσατουριάν
Εκδότης Ιάκωβος Φετζιάν Δικηγόρος

Σηστού 33 - TK 18450 - Νίκαια
Τηλ: 210-4926085
“NOR ASHKHAR”
Armenian Cultural Social Weekly
33 Sistou Str.
GR 18450 NIKEA GREECE
Tel-Fax: 00+30+210-4926085
Բացի
խմբագրականներէն,
յօդուածագիրներու տեսակէտներն ու գաղափարները անպայմանօրէն չեն արտայայտեր թերթին ուղեգիծը:
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Սուրբ Սարգիս Զօրավարի
Երիտասարդներու Եւ Սիրոյ Տօնին
Հայ Ժողովրդական Սովորութիւնները

Հայ Ժողովուրդը Սբ. Սարգիս
զօրավարի տօնը կը նշէ, ոչ միայն
եկեղեցական արարողութիւններով,
այլ նաեւ ժողովրդական սովորութիւններով, որոնք աւանդութիւն
դարձած են։
Սբ.
Սարգիս
զօրավար
երիտասարդներու եւ սիրահարներու
արագահաս բարեխօսն է, անոր
միջամտութեամբ տեղի կ’ունենայ
հրաշքներ։ Սբ. Սարգիս զօրավարի
տօնին եւ անոր նախորդող օրերուն
երիտասարդները կ’աղօթեն անոր,
որպէսզի իրենց աղօթքները եւ բարի
փափաքներն ու երազանքները իրականացնելու համար ամենակալ, բարձրեալն
Տիրոջ՛ հասցնէ։
Տօնին
կը
նախորդէ
5
օրուայ
առաջաւորաց պահքը։
Սուրբ
Սարգիս Զօրավարի տօնի
նախօրեակին,տան տանիքին եւ կամ պատշգամին վրայ ալիւրով
լեցուն ափսէ մը դնելը
հայ ժողովրդական ամենածանօթ
սովորութիւններէն մին է:Հայ ժողովուրդը համոզուած է թէ,
Սբ.Սարգիս Զօրավար իր սպիտակ ձիով շատ արագ պիտի ցատկի
իրենց տան տանիքին եւ կամ տան պատշգամին վրայէն եւ անոր ձին
պիտի կոխէ ալիւրով լեցուն ափսէին վրայ եւ ձիուն պայտին հետքը
պիտի մնայ ալիւրով լեցուն ափսէին մէջ, որ, ժողովրդական
համազումով կը նշանակէ, թէ հետքը տան եւ տան անդամներուն
բարիք պիտի բերէ եւ ի մասնաւորի,եթէ’ տան մէջ երիտասարդ կայ
անոր բարի երազանքները եւ փափաքները այդ տարի պիտի
իրականանան:
Մուսա լեռցի հայերը,Սբ.Սարգիս զօրավարի տօնին առթիւ կ’եփեն
հաց եւ քաղցրեղէնի նման մէջը մետաղեայ դրամ դրուած յատուկ
խմորեղէն մը,տօնին օրը, այս խմորեղէնը կը բաժնեն տան բոլոր
անդամներուն, ով~ որ, այդ դրամը կը գտնէ,ան կը համարուի
տարուայ բախտաւորը:
Սբ.Սարգիս Զօրավարի տօնի ժողովրդական սովորութիւններէն
մին է նաեւ, առաջաւորած պահք պահող երիտասարդները տօնի
նախօրեակին երեկոյին աղի կրկնեփ (biskuit) կ’ուտեն, որպէսզի
տեսնեն թէ,երազին մէջ ով~, իրենց ջուր պիտի տայ, ինչպիսի գաւաթի
մէջ եւ որքան ջուր պիտի ըլլայ գաւաթին մէջ: Եթէ գաւաթը ոսկեայ
է,իրենց ամուսնութեան թեկնածուն պիտի ըլլայ հարուստ ,իսկ եթէ
գաւաթը փայտէ է թեկնածուն պիտի ըլլայ աղքատ :Եթէ, ջուրի գաւաթը
ամբողջովին լեցուն է,երկար ու ցմահ ամուսնութեան կեանք, իսկ
եթէ,գաւաթը կիսով լեցուն է , կարճ ամուսնութեան կեանք կը
կանխագուշակուէր.
Սուրբ Սարգիս տօնը շարժական տօն է, տօնին կը յաջորդէ
բարեկենդանը եւ ապա քառասունօրեայ մեծ պահքը:
Տոքթ.Սարգիս Ատամ

Հայաստան Զուիցերիայէն Լաւ Է.
«Կոմսոմոլսկայա Փրաւտա»

2016-ի դեկտեմբերէն Վորոնեժի միջազգային օդակայանէն ուղիղ
չուերթներ կ՝իրականացուին դէպի Երեւան: Ինչպէս կը գրէ
«Կոմսոմոլսկայա Փրաւտա. Լիպեցկ»-ը, Վորոնեժի բնակիչները
ընդամէնը 2 ժամուան մէջ կրնան Հայաստան հասնիլ` եզակի երկիր
մը, ուր աշխարհի ամենահիւրընկալ ժողովուրդներէն մէկը կ՝ապրի:
Պարբերականը կը նշէ, որ Հայաստանի մէջ նոյնիսկ Զուիցերիայէն
լաւ է: Երկիրը իտէալական է ինչպէս զանգուածային ընկերական
հանգիստի, այնպէս ալ ընտանեկան հանդիսութեան համար:
Յօդուածի հեղինակը կը
յորդորէ այցելել ծաղկաձոր,
լեռնային
դահուկներով
սահիլ,
օգտուիլ
ճոպանուղիէն:
«Այստեղ սլացող երիտասարդները կը պատմեն, որ այստեղի վայրերն

Տիգրան Մանսուրեանի «Ռեքուիեմ»-ը
Արժանացած է Դասական Երաժշտութեան
Միջազգային Մրցոյթի Գլխաւոր Մրցանակին

Տիգրան Մանսուրեանի Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերուն
նուիրուած «Ռեքուիեմ» ստեղծագործութիւնը արժանացած է
Դասական երաժշտութեան միջազգային մրցոյթի գլխաւոր
մրցանակին
«Ժամանակակից երաժշտութիւն»
դասակարգին մէջ:
Մրցոյթը
տեղի
ունեցած է Յունուար 18-էն
20 Լիւքսեմպուրկի մէջ:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ, այս իրադարձութեան հետ կապւած Տիգրան Մանսուրեան
ըսած է, որ խորապէս
յուզուած
է
մրցոյթի
կազմակերպիչներու` իր երկի նկատմամբ ցուցաբերած
վերաբերմունքէն եւ շնորհակալ:
«Ռեքուիեմ»-ը ներկայացուած է նաեւ Յունուար 28-ին
կայանալիք «Կրեմմի» 60-րդ յոբելենական մրցանակաբաշխութեան
«Լաւագոյն երգչախմբային ներկայացում» եւ «Լաւագոյն
ժամանակակից դասական ստեղծագործութիւն» անուանակարգերուն մէջ: Խօսելով «Կրեմմի»-ի մասին` Մանսուրեան ըսած է,
որ,
անշուշտ,
կը
սպասէ
այդ
կարեւորագոյն
մրցանակաբաշխութեան: «Եթէ մրցանակի արժանանամ, կը
կարծեմ` բոլորս ալ ուրախ կ՛ըլլանք, եթէ ոչ, Դասական
երաժշտութեան միջազգային մրցանակը կայ ու կայ»,- կատակով
ըսած է երաժիշտը:
Դասական
երաժշտութեան
եւրոպական
միջազգային
մրցանակաբաշխութիւնը սկսած է տեղի ունենալ 2011-ի Ապրիլ 6էն Քաննի մէջ: Դատական կազմը բաղկացած է տարբեր
երաժշտական հեղինակաւոր ամսագիրներու երաժշտութեան
քննադատներէ:

ու
դահուկավազքի
ուղիները չեն զիջեր
Շուեյցարիային, իսկ
գիներն աւելի մատչելի են»:
«Հայաստանի մէջ
իրականացուած
իւրքանչիւր
օր
ընդմիշտ կը մնայ
յիշողութեան
մէջ:
Հեքիաթային
վայրերը, աւելի ջերմ եղանակը, տեղական խոհանոցը, բարե-համբոյր
եւ հիւր-ընկալ բնակչութիւնը, որ, կարեւոր է, կը խօսի եւ կը
հասկնայ
ռուսերէն,
անմոռանալի
կը
դարձնէ
այդ
ուղեւորութիւնը»,-կ՝ըսուի յօդուածին մէջ:
Պարբերականը կը նշէ, որ չնայած Հայաստանի մէջ ծով չկայ,
փոխարէնը կայ հիասքանչ Սեւանը: «Սեւանի հարստութիւնը
հանրայայտ իշխան ձուկն է, որ կարելի է համտեսել տեղի
հաստատութիւններուն մէջ: Այդ ձկնատեսակը յատուկ է` այսինքն
չի հանդիպիր այլ ջրաւազաններու մէջ»,- կը գրէ հեղինակը:
Ի թիւս այլ տեսարժան վայրերու նշուած են Գառնին, Գեղարդը,
Խոր Վիրապը, «Մեգերեան Կարպետ» ընկերութիւնը, որուն
արտադրած գորգերէն ունին հոլիւուտեան աստղերն ու ՌԴ
նախագահ Վլատիմիր Փուտինը, ինչպէս նաեւ չիրերու շուկան ու
յուշանուէրներու կրպակները, եւ, անշուշտ, Երեւանը:
«Հայաստանին կը սիրահարուիս: Իւրաքանչիւրն այստեղ կրնայ
իր սրտով զբաղմում մը գտնել` սլանալ ձնապատ լեռներով,
զմայլիլ լիճի ջիրերով եւ լեռներով, ճարտարապետութեամբ,
համտեսել հայկական խոհանոցի ուտեստները եւ վայելել շփումը
բարեհամբոյր եւ հիւրընկալ ժողովուրդի հետ»,-panarmenian.net-ի
փոխանցմամբ` կը գրէ պարբերականը:

