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Խմբագրական

Ցեղասպանութիւն եւ
Հատուցում

Ցեղասպանութիւնը կը շարունակուի՝ ամէն օր
եւ ամէն ժամ այնքան ատեն որ՝ հայ ժողովուրդը,
ի սփիւռս եւ հայրենի աշխարհի մէջ՝ կը մնան,
ան – միաբան եւ
ան – միասնական:
Ինչո՞ւ:
Շատ պարզ է:
Դիտեցէք անգամ մը սփիւռք եւ Հայաստան
աշխարհի՝ ընդհանուր կենդանի ապրող շնչող
համայնապատկերը, եւ պիտի նշմարէք որ, հայ
ժողովուրդը քառասուն հազար կտոր է եւ
գոյութիւն ունի քառասուն հազար կարծիք,
Հայոց ցեղասպանութենէն անցած են 103
թշուառութեան, զրկանքի, նեղութիւններու,
խեղճութեան, դժբախտութեան, չարչարանքի,
տանջանքներու, յուսախաբութիւններու, տագնապներու, պանդխտութեան, տարագրութեան,
եղբայրասպանութեան, արիւնահոսութեան, անՄիաբանութեան,
ան-Միասնականութեան,
խեղճութեան տարիներ, եւ այս 103 տարուայ
փորձութիւններէն՝ փորձանքներէն եւ փորձառութիւններէն՝ մէկ դաս չենք առած մէկ դաս չենք
սորված:
Ի՞նչ է պատճառը:
Որովհետեւ որոշ խմբակցութիւններ 103
տարիներէ ի վերէ կը տառապին, կուսակցամոլութենէ, ծայրայեղ անհանդուրժողութենէ,
խելայեղ աթոռամոլութենէ, իշխանատենչութենէ,
կատաղի նախանձամոլութենէ, օտարամոլութենէ, մեծամոլութենէ, ինքնախաբէութենէ, եւ այլ
ախտերէ, որոնք պատճառ եղած են մեր
տառապեալ ժողովուրդին խաչելութիւններուն:
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Նոր Աշխարհի Արխիւէն 1989

ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏ
ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՄԱՆ
ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ

«Ես կը մնամ Էջմիածնի մէջ, ես կը մնամ իմ
ժողովուրդիս մէջ, կ՛ապրիմ կը մեռնիմ նրա հետ:
Ես իմ նախորդ Հայրապետներու եւ Էջմիածնի
աւանդապահն եմ: Էջմիածնի Միաբանութիւնն ալ
պիտի մասնակցի այս ճակատամարտին, ցոյց
տալով, որ հինգերորդ դարի Վարդանանց
պատերազմի
ժամանակուայ
հայ
հոգեւորականութեան հոգին անմահ է մեր
միաբանութեան մէջ»:

ԳԷՈՐԳ Ե. ՍՈՒՐԷՆԵԱՆ
ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գէորգ Ե.
Սուրէնեանի պատասխանն էր Զօրավար
Սիլիկեանին, երբ Զօրավար Սիլիկեան Վեհափառ
Հայրապետին
ինքնաշարժ
տրամադրեց
Էջմիածնէն հեռանալու համար:
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ԵՍ ԹՈՂՆՈՒՄ ԵՄ
ԵՐԿՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ,
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՊԱՇՏօՆը.
Սերժ Սարգսեանի
Յայտարարութիւնը
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
կը
դիմեմ
Հայաստանի
Հանրապետութեան բոլոր քաղաքացիներուն, մեծերուն ու իմ
սիրելի
երիտասարդներուն,
կանանց ու տղամարդոց,
կը դիմեմ փողոցներուն մէջ
«Մերժիր Սերժին» կոչով օր ու
գիշեր կանգնածներուն եւ փակ
փողոցներով
այս
օրերուն
դժուարութեամբ աշխատավայր
հասնող եւ իրենց պարտքը
անտրտում
իրականացնողներուն,
կը դիմեմ ուղիղ եթերի առաջ
օրերով գամուածներուն եւ օր ու
գիշեր հասարակական անվըտանգութիւնը տղամարդու
պէս ապահովողներուն,
կը դիմեմ սահմանին կանգնած մեր քաջարի զինուորներուն ու սպաներուն, կը դիմեմ
իմ զինակից ընկերներուն,
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Φαντέι Τσαρτσογλιάν:
Η επιθετικότητα της
Τουρκίας έχει ξαφνιάσει
τη διεθνή κοινότητα

Ο πρεσβευτής της Αρμενίας
στην Ελλάδα μιλάει στο «Βήμα»
με αφορμή την επέτειο της γενοκ τονίας αλλά και τις πρόσφατες
τουρκικές προκλήσεις

Είναι διασκορπισμένοι παντού
ανά την υφήλιο. Ομως μεθαύριο,
στις 24 Απριλίου, τα 3 εκατομμύρια
των Αρμενίων που ζουν στη χώρα
τους και τα 10 εκατομμύρια που ζουν
παντού, σε όλες τις γωνιές της γης,
θα «συναντηθούν», όπως κάνουν
κάθε χρόνο, για να τιμήσουν τη θλιβερή επέτειο από τη γενοκτονία του
λαού τους.
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Η “ΕΞΩΔΙΚΗ’’ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ

Ο εκδότης και ο διευθυντής της εφημερίδας αυτής
καθώς και ο Σύλλογος ΑΡΑΡΑΤ, έλαβαν ΕΞΩΔΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ από τους κ.κ. ΧΑΤ.
ΑΤΑΜΙΑΝ, ΣΑΡ. ΚΑΖΑΡΙΑΝ, ΜΑΡΙ ΠΟΝΗΡΟΥ
και ΣΑΡ. ΜΕΝΕΝΤΙΑΝ.
Με αυτό το εξώδικο, οι προαναφερόμενοι, ζητούν
(δεν διαμαρτύρονται) να τους ζητηθεί συγγνώμη,
από εκείνους προς τους οποίους απευθύνεται το
εξώδικο για την κριτική που ασκήθηκε από την
εφημερίδα αυτή κατά των πιο πάνω αναφερομένων,
προς δε να δημοσιευθεί εκ νέου η επίμαχη
φωτογραφία, αλλά χωρίς τους σταυρούς!
Η εφημερίδα αυτή, πιστή στην ιδεολογία και τις
παραδόσεις του R.A.G. δεν θα είχε καμία αντίρρηση
να ζητήσει συγγνώμη, αν κάπου έσφαλε. Έσφαλε
όμως;
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ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ՅՍՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆը

Ստեղծուած ներքաղաքական իրավիճակի
մասին
ՀՀ վարչապետ Սերժ Սարգսեանի հրաժարականից
յետոյ
Հայաստանի
Հանրապետութիւնում ստեղծուել է քաղաքական
աննախադէպ նոր իրավիճակ: Կուսակցութիւնը
ողջունում
է
բոլոր
այն
նախաձեռնութիւնները, միջազգային հարթակներից հնչող կոչերն ու յորդորները`
կառուցողական բանակցութիւնների միջոցով
կարգաւորելու առկայ խնդիրները, ուղեցոյց
ունենալով ՀՀ սահմանադրութիւնը: ՌԱԿ-ը
համոզուած է, որ միայն կառուցողական
բանակցութիւնների միջոցով է հնարաւոր
խուսափելու իրավիճակի հետագայ սրումից,
անդառնալի կորուստներից:
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ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Զուտ ազգային, ապաքաղաքական երթ՝ դեպի
Ծիծեռնակաբերդ
Հայաստանի գերլարված ներքաղաքական
վիճակը բեւեռացրել է ողջ քաղաքացիական
հասարակությանը՝
բեւեռացման
ալիքը
տարածելով աշխարհով մեկ։ Ներքին կացությանը
սպառնացող նոր բարդությունները եւ նրանց
հետեւանքների գիտակցությունը մտահոգում եւ
տագնապեցնում է համայն հայությանը, հայրենիքում թե սփյուռքում։ Մտատանջությունների
այդ վիճակում՝ արդեն գտնվում ենք ապրիլի 24-ի
սեմին, Մեծ եղեռնի նահատակների հիշատակի
օրվա նախօրեին։
Հավերժական արժեքները պետք չէ չափվեն
օրվա քաղաքական կացությամբ ու ներքաղաքական իրավիճակներով, որքան էլ որ
դրանք լինեն դժվարին ու բարդ։
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Շարունակուած էջ 1-էն

Η επιθετικότητα της Τουρκίας

Εφέτος συμπληρώνονται 103 χρόνια από την πρώτη γενοκτονία του 20ού
αιώνα όταν πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι εξοντώθηκαν ή
αναγκάστηκαν να εκπατριστούν.
Στην Ελλάδα ζουν σήμερα 70.000 Αρμένιοι. Οι 20.000 ήρθαν στη χώρα
μας τα πρώτα χρόνια μετά τη γενοκτονία και οι 50.000 είναι οικονομικοί
πρόσφυγες που έφτασαν από διάφορες χώρες μετά την κατάρρευση της
Σοβιετικής Ενωσης.
Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν τη γενοκτονία
και έχει αναπτύξει με την Αρμενία αδερφικές σχέσεις. Τον προσεχή
Οκτώβριο μάλιστα θα συμμετάσχει στο «Επιχειρηματικό Forum» που
διοργανώνουν οι 84 χώρες του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας στην
αρμενική πρωτεύουσα, το Ερεβάν, που έχει εφέτος την προεδρία. Στο
πλαίσιο αυτό θα επισκεφθεί την Αρμενία και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος.
Με αφορμή την επέτειο αυτή, αλλά και τις πρόσφατες τουρκικές
προκλήσεις, «Το Βήμα» συνάντησε τον πρεσβευτή της Αρμενίας στην
Ελλάδα, Φαντέι Τσαρτσογλιάν.
«Με τη συμπεριφορά της Τουρκίας έχει ξαφνιαστεί όλη η διεθνής
κοινότητα» δηλώνει ο κ. Τσαρτσογλιάν. Αναφερόμενος στον πόλεμο στη
Συρία, εκτιμά ότι η Τουρκία θα αναγκαστεί να κάνει πίσω γιατί η επιθετική πολιτική της δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσμα στη χώρα. Οσο για τον
πρόεδρο Ερντογάν και τις επεκτατικές βλέψεις του, δηλώνει με νόημα: «Να
ονειρεύεται κανείς δεν βλάπτει».
Μετά από εχθρότητα ενός αιώνα, το 2009 Αρμενία και Τουρκία
υπέγραψαν ειρηνευτική συμφωνία για το άνοιγμα των συνόρων. Η
Αρμενία πρόσφατα ακύρωσε τη συμφωνία αυτή. Για ποιον λόγο;
«Το 2009, όταν υπογράφηκε το πρωτόκολλο μεταξύ των υπουργείων
Εξωτερικών Αρμενίας και Τουρκίας, ήταν μια προσπάθεια για τη συμφιλίωση ουσιαστικά των σχέσεων των δύο χωρών. Πάντοτε θεωρούσαμε ότι
είναι πιο εύκολο να λυθεί οποιοδήποτε θέμα μέσω της ειρήνης και του
διαλόγου παρά με τη δύναμη της ισχύος και του πολέμου. Αυτό σκεφτήκαμε και για την Τουρκία. Να υπογράψουμε, να εγκαθιδρύσουμε τις διπλωματικές σχέσεις και να ανοίξουμε τα σύνορα. Υπογράψαμε χωρίς καμία
προϋπόθεση πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η Τουρκία
υπέγραψε, αλλά το Κοινοβούλιό της δεν επικύρωσε το πρωτόκολλο.
Ηταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Η Τουρκία το τελευταίο διάστημα έχει
πιο έντονη επιθετική πολιτική απέναντι στην Αρμενία. Ετσι, η ηγεσία της
χώρας μας κατάλαβε ότι δεν υπάρχει λόγος να παραμείνει σε αυτή τη
διαδικασία και ακύρωσε τη συμφωνία.
Δεν είναι μόνο η Αρμενία, αλλά όλη η διεθνής κοινότητα έχει ξαφνιαστεί
με τη συμπεριφορά της Τουρκίας».
Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η συνέχεια με τις δραματικές εξελίξεις
στη Συρία;
«Το μέλλον της Συρίας θα το αποφασίσει ο λαός της. Αυτό που μας
ανησυχεί είναι ότι έχουμε εκεί μεγάλη αρμενική παροικία. Πάνω από
100.000 συμπατριώτες μας. Τώρα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Περίπου 35.000
πρόσφυγες έχει δεχθεί η Αρμενία από τη Συρία».
Η τουρκική επιχείρηση στο Αφρίν έχει χειροτερέψει τις ήδη τετα μένες σχέσεις της Αγκυρας με την Ουάσιγκτον. Τι θα κάνει τώρα η
Τουρκία;
«Δεν ξέρουμε γιατί η Τουρκία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για το αν
θα μείνει ο πρόεδρος της Συρίας στην εξουσία ή όχι. Η Τουρκία δεν μπορεί
να δίνει οδηγίες σε ολόκληρη την περιοχή έχοντας μια τέτοια προσέγγιση.
Είμαι βέβαιος 100% ότι θα κάνει ένα βήμα πίσω. Και αυτό γιατί μέχρι
σήμερα δεν είχε κανένα αποτέλεσμα η πολιτική της για την ίδια τη χώρα.
Δεν ζούμε στον αιώνα που αποφασίζει η ισχύς. Η Τουρκία, δυστυχώς,
προσπαθεί να λύσει όλα τα θέματα μέσω της ισχύος. Και η Συρία είναι μια
απόδειξη. Θέλει να επιβληθεί και εκεί με αυτόν τον τρόπο».
Ο Ερντογάν έχει έναν μεγαλοϊδεατισμό, σαν να θέλει να
υποκαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στο τουρκικό εθνικό υπο συνείδητο. Πώς κρίνετε τις δύο προσωπικότητες;
«Να ονειρεύεται κανείς δεν βλάπτει. Δεν κάνει ζημιά. Ζημιά κάνουν οι
συγκεκριμένες πολιτικές και με αυτές ούτε ο Ερντογάν ούτε η Τουρκία θα
προχωρήσει. Εάν ο Ερντογάν θέλει να υποκαταστήσει τον Ατατούρκ, ας
αφήσουμε τον λαό να αποφασίσει πώς βλέπει το μέλλον της χώρας τους. Η
δική μας ασφάλεια είναι εγγυημένη. Εμείς δεν θέλουμε πόλεμο, ποτέ δεν
θέλαμε, αλλά και δεν φοβόμαστε τον πόλεμο».
Η Τουρκία έχει κρατουμένους επί 45 ημέρες δύο έλληνες
στρατιωτικούς χωρίς κατηγορία και παρά τις αντιδράσεις της ΕΕ.
«Είναι πολύ οδυνηρό γεγονός και το καταδικάζουμε. Στην πρόσφατη
συνάντηση των υπουργών Αμυνας Ελλάδας - Αρμενίας ο δικός μας υπουργός εξέφρασε την άποψη ότι η Τουρκία θα βρει μέσα της τη δίκαιη

Շարունակուած էջ 1-էն

ԵՍ ԹՈՂՆՈՒՄ ԵՄ

կը դիմեմ իմ կուսակից ընկերներուն, քաղաքական բոլոր
ուժերուն եւ գործիչներուն,
Իբրեւ երկրի ղեկավար կը դիմեմ վերջին անգամ:
Նիկոլ Փաշինեանը ճիշդ էր: Ես սխալեցայ: Ստեղծուած իրավիճակը ունի քանի մը լուծում, բայց անոնցմէ ո՛չ մէկուն կը
դիմեմ: Ատիկա իմս չէ: Ես կը յանձնեմ երկրի ղեկավարի,
Հայաստանի վարչապետի պաշտօնը:
Փողոցի շարժումը իմ պաշտօնավարման դէմ է: Ես կը
կատարեմ ձեր պահանջը:
Խաղաղութիւն, ներդաշնակութիւն եւ տրամաբանութիւն մեր
երկրին:
Շնորհակալ եմ»:

Շարունակուած էջ 1-էն

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ...

Բանակցութիւններ` որոնց արդիւնքում հնարաւոր կլինի
ուրուագծելու իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհային
քարտէզ, օրէնքի տառին ու ոգուն համապատասխան,
ընդհուպ` արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւնների
անցկացումը:
ՌԱԿ շատ անդամներ, յատկապէս երիտասարդները, թէ´
Հայաստանում, թէ´ Սփիւռքում, ոգևորուած են Մայր
հայրենիքում կատարուած խաղաղ իշխանափոխութեան
գործընթացով, և յոյս ունեն, որ կողմերը հանդէս կբերեն
համապատասխան
իմաստութիւն
առկայ
խնդիրներին
ողջախոհ լուծումներ տալու համար:
Կուսակցութիւնը յոյս է յայտնում, որ կողմերը պետութեան
և համայն հայութեան շահերը վեր կդասեն հատուածականից և
անձնականից
ու
հարցերը
կլուծեն
փոխզիջումային
տարբերակով, շեշտում ենք ` օրէնքի ու Սահմանադրութեան
շրջանակներում:
ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
ՌԱԿ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Երեւան 25.04. 2014թ

δύναμη ώστε οι δύο αξιωματικοί να γυρίσουν πίσω».
Η σύγκρουση Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν για το Ναγκόρνο Καραμ πάχ μετράει τέσσερις δεκαετίες με θύματα ακόμη και σήμερα.
Υπάρχουν προοπτικές επίλυσης;
«Η Αρμενία ποτέ δεν είχε πόλεμο με το Αζερμπαϊτζάν. Πόλεμο έχει με
το Αζερμπαϊτζάν το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η Αρμενία δεν εμπλέκεται στον
πόλεμο».
Σύμφωνα με έρευνα του « Guardian », το Αζερμπαϊτζάν σε διά στημα δύο ετών πλήρωσε 2,9 δισ. δολάρια σε πολιτικούς και δημο σιογράφους για τη βελτίωση της εικόνας του και την πολιτική του
επιρροή στα ευρωπαϊκά όργανα. Είναι αλήθεια;
«Οχι μόνο είναι αλήθεια, αλλά μπορεί να πλήρωσε και παραπάνω. Είμαστε βέβαιοι ότι όλα τα θέματά του το Αζερμπαϊτζάν τα έχει λύσει αποκλειστικά μέσω δωροδοκιών. Σχετικές αποκαλύψεις για αυτό το θέμα έγιναν
και στην ΕΕ και σε άλλα διεθνή φόρα που είχαν παρόμοιες συναλλαγές με
το Αζερμπαϊτζάν. Μιλούν για αυτό όλοι πλέον ανοιχτά».

Η μαύρη λίστα με αυτούς που επισκέπτονται το Καραμπάχ

Πρόσφατα το Μπακού εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τρεις ευρ ωβουλευτές, μεταξύ αυτών και της Ελένης Θεοχάρους από την
Κύπρο, επειδή μετέβησαν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ ως παρατηρητές
για το δημοψήφισμα που έγινε για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μαύρη λίστα για τους πολιτικούς που
πηγαίνουν στο Καραμπάχ;
«Είναι αλήθεια. Και πρέπει να σας πω ότι η μαύρη λίστα όσο πάει διευρύνεται. Πολλοί έχουν κουραστεί και από αυτή τη στάση του Αζερμπαϊτζάν που φοβίζει τους ανθρώπους που θέλουν να επισκεφθούν το Καραμπάχ. Το Καραμπάχ σήμερα έχει την ηγεσία του, πρόεδρο, κοινοβούλιο, έχει
την ανάπτυξη μιας χώρας που ζει με ευρωπαϊκά στάνταρτ και αυτό θέλουν
να το δουν οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Γι’ αυτό και οι επισκέψεις αυξάνονται».
Ποιες είναι οι συνέπειες για όσους μπαίνουν στη μαύρη λίστα;
«Δεν μπορούν να πάνε στο Μπακού. Είναι και αυτό μια προσπάθεια να
δείξεις την ισχύ σου. Κι αν δεν ήθελαν να προβάλουν αυτή την ισχύ στο
Αζερμπαϊτζάν, θα είχαν κάνει τα πάντα ώστε το Ναγκόρνο Καραμπάχ να
είναι μέρος της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Γιατί τώρα δεν είναι».

Երկուշաբթի 30 Ապրիլ, 2018

Շարունակուած նախորդ թիւէն

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆը
ՀՊԱՐՏՈՒԹԵԱՄԲ Կը ԴԻՄԱՒՈՐԷ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿը
ՅԱՌԱջԻԿԱՅ ՄԱՅԻՍ 2018-ԻՆ

Նորաստեղծ Սփիւռքը առաջին հերթին պէտք
ունէր ձեռնարկելու ինքզինք կազմակերպելու
աշխատանքին: Երբ մէկ կողմէ այդ հսկայական
աշխատանքը կը տարուէր, Սփիւռքը նաեւ պէտք
էր դիրքորոշուէր խորհրդայնացած Հայաստանի
իրականութեան նկատմամբ: Անկախաբար բոլոր
այլ նկատումներէ՝ Հայաստանը անվիճելիօրէն
հայրենիքն էր հայութեան եւ հայ մշակոյթի,
պատմութեան եւ արուեստի գլխաւոր եւ միակ
աղբիւրը կը հանդիսանար ան: Հայաստանը նաեւ
այն երկիրն էր ուր կը գտնուէր հայոց հաւատքի
կեդրոն Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը եւ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութիւնը: Միւս կողմէ
անխուսափելի իրականութիւն էր որ Արեւմուտքը
եւ Միջին Արեւելքը ուր կը գտնուէր Սփիւռքը,
բուռն կերպով թշնամական դիրք որդեգրած էր
համայնավար
ճակատի
երկիրներուն
նկատմամբ:
ընդհանուր այս պատկերը ամբողջացնելու
համար պէտք է աւելցնել թէ իրենց ձախավեր եւ
եղբայրասպան
Փետրուարեան
Ապստամբութենէն ետք, որուն զոհ գացին 20 000 հայեր,
Դաշնակցական ղեկավարութիւնը վտարուելով
Հայաստանէն եւ իր հետ տանելով Հայաստանի
գանձը, եկած եւ հաստատուած էր Սփիւռքի մէջ:
Այդ վարկեանէն սկսեալ Դաշնակցութիւնը որ
անզիջող հակա-խորհրդային քաղաքականութիւն
մը պիտի որդեգրէր, դժբախտաբար նաեւ
ձեռնարկեց հակա-խորհրդային Հայաստան
մահացու պայքարի մը ինչ որ պիտի թունաւորէր
հայ գաղութներու կեանքը յաջորդող եօթանասուն
տարիներուն:
Արդարեւ Սփիւռքի հայ գաղութները այդ
հանգրուանէն սկսեալ պիտի ապրէին դաժան
ժամանակներ: Դաշնակցութիւնը թէեւ մէկ կողմէ
կարեւոր եւ դրական դեր մը կատարեց Սփիւռքին
մէջ կրթական եւ մշակութային կառոյցներ
ստեղծելու գործին մէջ, միւս կողմէ սակայն
բացարձակ
փոքրամասնութիւն
կազմելով
հանդերձ ան ձախորդ կերպով ուզեց հոն խաղալ
«աքսորուած կառավարութեան» մը դերը: Այս
աշխատանքին
մէջ անոնք գործադրեցին
անհանդուրժողութեան եւ բռնութեան այն
միջոցները որոնք դժբախտաբար այլեւս իրենց
համար
բնական
դարձած
էին:
Իրենց
նախաձեռնութեանց
մէջ
որդեգրեցին
սպառնալիքներու
քաղաքականութիւնը
եւ
ուզեցին ամէն կերպով տիրապետողները ըլլալ
հայ գաղութներու կեանքին մէջ:
Ամէնամեծ դժբախտութիւնը այն էր որ այս
պայմաններուն մէջ իրենք հետապնդեցին
հայութիւնը իր հայրենիքէն եւ Ս. Էջմիածնէն
բաժնելու քաղաքականութիւնը: Հայ ժողովուրդի
խոշոր մեծամասնութեան համար, սակայն, այդ
քաղաքականութիւնը ընդվզեցուցիչ կերպով
անընդունելի էր: Պէտք է նկատել թէ որպէս
տարագրուած ժողովուրդի մը բեկորները,
սփիւռքահայութիւնը ստիպուած էր առաջին
հերթին իր օրուան ապրուստի պայմանները
ստեղծելու: Հետեւաբար բարձր սկզբունքներով
օժտուած եւ հայ ժողովուրդի գերագոյն շահերը
հետապնդող
կազմակերպութեան
մը
ներկայութիւնը անհրաժեշտ էր, ղեկավարութիւն
ստանձնելու համար, եւ հակադարձելու եւ
կասեցնելու Դաշնակցութեան այս նկրտումները,
որպէսզի
Սփիւռքը կարենար անաղարտ պահել իր
ազգային նկարագիրը, եւ կարենար զարգացնել

Դոկտ.Արշաւիր Կէօնճեան

իր
բնական
յարաբերութիւնները
մայր
հայրենիքին
եւ
մայր
եկեղեցւոյ
հետ՝
անկախաբար որեւէ քաղաքական գունաւորումէ:

ՀԱՅՐԵՆԻՔ-ՍՓԻՒՌՔ ՀՈԳԵԿԱՆ ԿԱՊը

Ռ.Ա.Կ.-ը յաջողեցաւ ստանձնել ազգային
ղեկավարութեան այդ չափազանց դժուարին դերը
եւ զայն կատարել հաստատ, եւ վստահելի
կերպով,
ամբողջովին
հակահամայնավար
աշխարհի մը տարածքին:
Ռամկավարները
քաջ
կերպով
եւ
յաջողութեամբ կատարեցին այս կենսական դերը
մինչ Դաշնակները անընդհատ եւ տենդոտ
կերպով օգտագործեցին եւ չարաչար գործածեցին
Ցուրտ Պատերազմին ստեղծած պայմանները:
Անոնք չըվարանեցան Հայաստանի եւ Ս.
Էջմիածնայ հետ յարաբերող եւ նախաձեռնութիւն
վերցնող ամէն անձ կամ կազմակերպութիւն
երկրի
ապահովութեան
ոյժերուն
մօտ՝
մատնանշելու
կամ
մատնելու
որպէս
համայնավար
գործակալ:
Այսօր,
Ցուրտ
Պատերազմի վերջանալէն եւ հայ գաղութներու
մէջ ապրուած մղձաւանջներէն քսան եւ վեց
տարիներէ ետք, երեսուն տարեկանէն վար որեւէ
մէկուն համար գրեթէ անկարելի է երեւակայել
կամ պատկերացնել այն ողբերգութիւնները որ
մեր գաղութները ապրեցան ամբողջ եօթանասուն
տարիներու ընթացքին:
Այդ ժամանակներու միայն մի քանի
ամէնացայտուն եղելութիւնները յիշելու համար
պէտք է յիշել բարձրաստիճան եկեղեցական
Եպիսկոպոսի մը դաշունահարումը Ս. Խորանին
առջեւ, եղբայրասպան կռիւներու մղձաւանջը
կարգ
մը
գաղութներուն
մէջ,
նոյնպէս
Դաշնակներու կողմէ եւ գործակցութեամբ
ամերիկեան
CIA-ին
տեղի
ունեցած
Հայաստանեայց եկեղեցւոյ հերձուածը եւ
բաժանումը որ դժբախտաբար կը շարունակուի
մինչեւ այսօր, թէեւ յարաբերաբար աւելի մեղմ
մթնոլորտի մը մէջ:
Այդ օրերու Դաշնակ մամուլը նոյնիսկ այնքան
առաջ գնաց որ համարձակեցաւ ջատագովել
փոխնորդ Հայաստան մը ստեղծելու գաղափարը
«Արիզոնայի հիւրընկալ անապատներուն մէջ...
հեռու համայնավարներէն...»: Այսպիսի ձգտուած
պայմաններու մէջ, Ռամկավարները եւ իրենց
մամուլը կանգնեցան բարձր եւ հաստատ
ազգային ղեկավարութեան իրենց դերին մէջ:
Անոնք
յաջողութեամբ
բանաձեւեցին
եւ
պաշտպանեցին այն սկզբունքը թէ հայ
անհատներ եւ կազմակերպութիւններ հանգիստ
կերպով կրնային իրենց կապը պահել Մայր
Աթոռին եւ համայնավար մայր հայրենիքին հետ,
նոյն ժամանակ մնալով իրենց ապրած երկիրներու հաւատարիմ քաղաքացիները, առանց որ
անոնք որեւէ համակրական դիրք կամ
գործակցութիւն ունենան Հայաստանի մէջ տիրող
կարգերուն նկատմամբ:
Պէտք է կարեւորութեամբ անդրադառնալ թէ
ամբողջ Սփիւռքի տարածքին դաստիարակուած
եւ
պաշտպանուած
այս
նուրբ
քաղաքականութեան շնորհիւ է որ Սփիւռքը
կարողացաւ պահել իր մշակութային եւ
բարոյական կապը իր հայրենիքին հետ եւ
այդպէսով
ան
նախապատրաստուած
էր
անմիջապէս գործակցելու 1991-ին նորանկախ
Հայաստանին հետ: Թէեւ Հնչակեանները եւ կարգ
մը
ուրիշ
հայ
ձախակողմեան
փոքր
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խմբաւորումներ եւս տարին այս սպառեցնող
պայքարը, սակայն Ռամկավարներն էին որ
կրնային լաւագոյնը ձեռք առնել զայն:
Արդարեւ միայն Ռամկավար Կուսակցութեան
ծրագիր Կանոնագիրն է որ կը համապատասխանէ Արեւմտեան ռամկավարական
սկզբունքներուն:
Ռամկավարներու
Արեւմըտամէտ այս գաղափա-րախօսութիւնը այնքան
յստակօրէն շեշտուած է որ անոնք բացայայտ եւ
ոյժգնօրէն կրցան յայտարարել թէ իրենք
հակառակ են համայնավարութեան... Իսկապէս
ալ Հայաստանի համայնավար շրջանակներուն
մէջ,
հեգնականօրէն
Ռամկավարները
կ'որակուէին
որպէս «Պուրժուա
կազմակերպութիւն»...:
Յստակ
կերպով
բանաձեւուած
այս
հասկացողութեան շնորհիւ է որ Սփիւռքի
մեծագոյն կազմակերպութիւններ հանդիսացող
Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցին եւ Հայ
Բարեգործական ընդհանուր Միութիւնը իրենց
կարգին կարողացան իրենց կենսականօրէն
կարեւոր գործունէութիւնը կատարել Սփիւռքին
մէջ՝ նոյն ժամանակ անոնք կարողացան
անվարան պահել իրենց կապը Մայր Աթոռին եւ
մայր հայրենիքին հետ: Այս իրագործուեցաւ
շնորհիւ այդ կազմակերպութեանց նկատմամբ
Ռամկավարներու ուժեղ աջակցութեան եւ անոնց
ղեկավարութեան մէջ առաջին իսկ օրէն իրենց
ունեցած ներկայութեան: Եթէ Դաշնակցութիւնը
ազատ թողուած ըլլար եօթանասուն տարիներ
շարունակ հայութիւնը անջատուած պահելու իր
հայրենիքէն, Հայաստանի նորագոյն Անկախութեան
վաղորդայնին
տեղի
ունեցած
խանդավառ օժանդակութեան հոսքը դէպի
Հայաստան երբեք տեղի պիտի չունենար:
Հաստատ իրականութիւն է թէ մինչ մեր
օրերուն շատ բնական երեւոյթ է հայոց համար
երթալ Հայաստան, փոխանակումներ ընել
այնտեղ եւ օժանդակել անոր, մինչ բոլորովին
տարբեր էր վիճակը ամբողջ եօթանասուն
տարիներու ընթացքին:
Հայաստանի
հետ
յարաբերութեանց
կենսական իրավիճակը պահպանուեցաւ շնորհիւ
Ռամկա-վար Ազատական Կուսակցութեան
յամառ եւ հերոսական գործունէութեան, որուն
այն ժամանակ միացան նաեւ Սփիւռքի ոչռամկավար բազմաթիւ համախմբումներ որոնք
միասնաբար կը կրէին «Հայրենասիրական
Ճակատ» մակդիրը: Սակայն բոլորն ալ այս
բնագաւառին մէջ կը քաջալերուէին ու կը
ներշնչուէին ՌԱԿ-էն:

ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՆԱԿՆԿԱԼը

Վերջապէս կարեւորութեամբ նկատի պէտք է
առնել թէ երբ անակնկալօրէն
1991-ին
Սովետական Միութիւնը քայքայուեցաւ եւ
Հայաստան հռչակեց իր անկախութիւնը, անոնք
որոնք մղեցին Հայաստանի մէջ նախորդող քանի
մը
ամիսներուն
պայքարը
առաւելաբար
Ղարաբաղի Կոմիտէ անուան տակ, բոլորն ալ
առանց բացառութեան, Հայաստանի կամ
Ղարաբաղի բնակիչներ էին, Սփիւռքէն ոչ իսկ մէկ
հայ կար այդ պայքարողներուն մէջ եւ
վստահաբար ոչ մէկ Դաշնակցական: Միւս կողմէ
անկախութենէն
անմիջապէս
վերջ
Ռամկավարներ եւ իրենց համախոհներ առաջիններն էին Հայաստան երթալու եւ իրենց
մասնակցութիւնը եւ օժանդակութիւնը բերելու
նորանկախ Հայաստանի մը անսպասելի
իրականութեան: Մասնաւորաբար նկատի պէտք
է առնուի թէ Սեպտեմբեր 1991-ին Ազգային
Խորհուրդին մէջ ներկայացուած անկախութեան
հռչակագիրը ստորագրող որպէս աւանդական
կուսակցութիւն միայն Ռամկավարներն էին:
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Շարունակուած էջ 1-էն

Η “ΕΞΩΔΙΚΗ’’ ΑΠΑΝΤΗΣΗ...

Κατ’ αρχήν, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε, κάτι που διέφυγε από τα
πρώην στελέχη του R.A.G. Εμείς δεν έχουμε τίποτε εναντίον τους, ως
πρόσωπα. Κρίνουμε τις πράξεις τους, και τις χαρακτηρίζουμε το
λιγότερο ανεπίτρεπτες.
Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
1.Κατ’ αρχήν το εξώδικο δεν περιλαμβάνει όλους όσους εμφανίζονται
στην φωτογραφία, συμφυρόμενοι με ανθρώπους ορκισμένους
αντιπάλους του R.A.G., της παράταξης δηλαδή που αντιμάχεται από
μιας αρχής την πραξικοπηματική ενέργεια των ΤΑΣΝΑΚ να
προσθέσουν το
Թեմական (ΤEΜΑΓΚΑΝ) της Ελλάδος στο
Πατριαρχείο του ΑΝΤΙΛΙΑΣ.
Δεν χρειαζόταν καμία άδεια και από κανέναν για την
ΑΝΑδημοσίευση της φωτογραφίας, από τη στιγμή που αυτή,
δημοσιεύθηκε στο ΑΖΑΤ ΟΡ.
2.Πρέπει να ομολογήσουμε, ότι ο σταυρός στα κεφάλια των
εικονιζόμενων, προκάλεσε σύγχυση (;) στους «σταυρωθέντες», οι οποίοι
το θεώρησαν υβριστικό γι’ αυτούς, ενώ δεν ήταν τίποτα άλλο από το να
διαχωριστούν και να γίνουν συγκεκριμένα τα πρόσωπα της
φωτογραφίας που εμφανίζονται ως στελέχη του R.A.G. Δεν αναφέρεται
στο εξώδικο, τι άλλο μπορεί να σημαίνει από τη διευκόλυνση του
αναγνώστη της εφημερίδας να εντοπίσει ποιους αφορούν τα σχόλια, σε
μια φωτογραφία που περιλαμβάνει υπερδεκάδα προσώπων. Είναι
συνήθης πρακτική στον τύπο άλλωστε. Από πού και ως πού μπορεί να
ερμηνευθεί διαφορετικά ο σταυρός ;
Και πώς διαφορετικά. Δεν μας λένε.
Όπως προαναφέραμε, ζητούν αναδημοσίευση της εν λόγω
φωτογραφίας αν και για το συμφέρον τους δεν έπρεπε να τη ζητήσουν,
αφού έτσι υπενθυμίζουν μια αδιανόητη και αντικομματική ενέργειά τους,
ευθέως αντίθετη προς την επιθυμία του Υπάτου Πατριάρχη Καθολικού
των Αρμενίων ΚΑΡΕΚΙΝ του Β΄, ο οποίος έχει τη σταθερή άποψη, ότι το
εκκλησιαστικό ζήτημα ΔΕΝ έχει λυθεί.
3. Τα τέσσερα πρόσωπα που αναφέρονται στο εξώδικο θεώρησαν
και ζητούν, να τους ζητήσουμε συγγνώμη, διότι κατ’ αυτούς είναι
υβριστικές διάφορες κρίσεις για το μορφωτικό επίπεδο, για την ιστορία
τους σε ό,τι αφορά το Τεμαγκάν και ότι αυτές οι ελλείψεις συνιστούν
κατάπτωση και δεν έχουν τσίπα. Τίποτε το υβριστικό σε όλα αυτά. Ενώ
αντιθέτως, είναι υβριστικές και προσβλητικές οι εκφράσεις που υιοθετούν
στα έντυπά τους χαρακτηρίζοντας μας ως αλήτες και εθνοπροδότες
(ստորին և հայրենադաւ). Τις εν λόγω εκφράσεις δεν τις θεωρούν
αναξιοπρεπείς και υβριστικές;
Κατ’ αρχήν δεν γνωρίζουν ότι το ποιος είναι μορφωμένος και πόσο,
είναι πολύ σχετικό, διότι αναφέρεται στη γνώση τους σε κάποιο θέμα,
και συγκεκριμένα στην ιστορία και τους αγώνες του R.A.G. Να μην
ξεχνούν ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι που δεν ξέρουν σωστά ελληνικά,
ή και απόφοιτοι Πανεπιστημίου, που δε μπορούν να χωρίσουν δύο
γαϊδουριών άχυρα. Η έλλειψη επαρκούς μορφώσεως, αλλά και γνώσεων
και εμπειρίας, έχει ως αποτέλεσμα άγνοια της ιστορίας μας. Αγνοούν
ποιοι είναι πρωταγωνιστές στους αγώνες του R.A.G. και εμφανίζονται
αυθαίρετα ως R.AG. που ζήτησε τη συνεργασία των Τασνάκ. Έτσι
γράφει η εφημερίδα των τελευταίων, στη λεζάντα της φωτογραφίας.
Είναι λοιπόν ντροπιαστική αυτή η ενέργειά τους, δηλαδή δεν
επιδεικνύουν την απαιτούμενη αξιοπρέπεια, αν επιπλέον σκεφτούν ότι
το ένα από τα τρία πρόσωπα που αναφέρονται στο εξώδικο έχει ιστορία
80 ετών! Αυτό αποτελεί κατάπτωση, την οποία ωστόσο για να
αντιληφθείς θα πρέπει να έχεις την αίσθηση της ντροπής.
4. Με εξαίρεση ένα μόνο πρόσωπο, δεν έχουν ιστορία στο
Էջմիածնական համայնք (Ετσμιατζναγκάν Αμάινκ) οι υπόλοιποι, που
κοινοποίησαν το εξώδικο. Μόλις την τελευταία 10ετία έχουν δράση, που
την αμαύρωσαν με την πράξη τους να συμπλεύσουν με τους Τασνάκ.
Με την ευκαιρία που μας δίνουν οι ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ, όπως θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι απομακρυνθέντες από το R.A.G., θα
τους απευθύνουμε τα εξής ερωτήματα που εξηγούν την κριτική για την
οποία μας ζητούν να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Τους υποσχόμαστε να
δημοσιεύσουμε την απάντησή τους, στέλνοντάς την ηλεκτρονικά στην
εφημερίδα, χωρίς εξώδικο, ώστε να μην επιβαρυνθούν και τα σχετικά
έξοδα :
1. Από πού προκύπτει ότι συνιστούν το R.A.G. Ελλάδος οι της
φωτογραφίας;

Շարունակուած էջ 1-էն

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ...

Սրբազան նահատակների կտակը վեր է ու պետք է վեր մնա
քաղաքական բոլոր նկատառումներից։ Հայոց ցեղասպանության
հիշատակի օրը պարտադրաբար պետք է դառնա ազգի համախմբման
եւ վերապրելու կամքի նվիրական հանգրվան։
Կոչ ենք անում մեր ժողովրդի բոլոր հատվածներին, որ ներկա
պահին, հասկանալով հանդերձ խռովությունների ողջ՝ ներքին,
հասարակական ու քաղաքական պատճառները, ապրիլի 24-ը
վերածելու
հակադիր
բեւեռների
միջեւ
փոխադարձ
հանդուրժողականության, միասնաբար՝ մեր կորուստների, մեր
հայրենազրկման,
մեր
միլիոնավոր
նահա-տակների
զոհաբերությունը ըմբռնելու, արժեւորելու, ազգային մեր գերագույն
կեցության՝ պետականությունը պաշտպանելու օրվա։
Միասնաբար պետք է առիթ տանք մեր հարյուր հազարավոր
հայրենակիցներին, որպեսզի այդ օրը դեպի Մեծ եղեռնի հուշարձան՝
Ծիծեռնակաբերդ
բարձրանան
առանց
ատելությունների,
թոթափելով, գեթ մեկ օր, ներքին բոլոր տարա-կարծություններն ու
ատելությունները, զերծ պահելով մեր ժողովրդին իշխանական թե
ընդդիմադրական բոլոր տեսակի ամբիցիաներից, որպես իսկական
հայ մարդիկ, որոնք մտածում են, խորհրդածում եւ կշռադատում մեր
ժողովրդի ու պետության անցյալի ու ապագայի մասին։
Նահատակների հիշատակի ոգեկոչման օրը վերածենք խոկումի ու
խորհրդածության առիթի, հուսալով ու բաղձալով, որ ներկա անել
թվացող կացությանը կգտնվի իմաստուն ելք։
Բողոքի, ցասման եւ ընդվզման ոչ մեկ արտահայտություն չի կարող
ունենալ ազգային ու համամարդկային ավելի մեծ նշանակություն եւ
արժեք, որքան Ցեղասպանության դեմ բողոքի մեր համազգային երթը
դեպի Ծիծեռնակաբերդ։
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Երեւան 23 ապրիլ 2018 թ.

Έκαναν κάποια συνέλευση; Εξήγησαν τη διαφορετικότητα της θέσης
τους, ώστε να πειστούν και άλλα κομματικά στελέχη και να τους
ακολουθήσουν ή να ακούσουν τις δικές μας θέσεις και να παραιτηθούν
από τη διάσπαση του κόμματος; Αυτός ο τύπος που ήλθε από το Λίβανο,
συγκέντρωσε 7-8 πρόσωπα και χωρίς να συναντηθεί με τους αντίθετους
των απόψεών του, ονόμασε R.A.G. το ‘’νέο’’ κόμμα. Πριν πέσουν ικέτες
στην αγκαλιά των ΤΑΣΝΑΚ, ρώτησαν κανέναν ;
2. Θα μπορούσαν να μας απαντήσουν, αν έστω ένας από τους Τασνάκ
της φωτογραφίας, έχει πατήσει το πόδι του, έστω μια φορά, στην
Εκκλησία μας, στο ΑΡΑΡΑΤ ή στο Παρεκορτζαγκάν, ή έχει συμμετάσχει
σε οποιαδήποτε εκδήλωση των παραπάνω θεσμών; Εάν η εφημερίδα τους
έχει αναφέρει ποτέ την ύπαρξη της Εκκλησίας μας; Εάν δοθεί αγγελία
τελετής (γάμος κλπ.) που θα γίνει στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, τη δημοσιεύουν; Δεν
τους διδάσκει τίποτε αυτό; Έχει πατήσει κάποιος ιερωμένος τους (που
ανήκει στο Πατριαρχείο του Αντιλιάς) στην Εκκλησία μας; Γνωρίζουν ότι
στο θάνατο του επισκόπου Αϊβαζιάν πήγαν ιερωμένοι της Εκκλησίας του
Περιστερίου να προσευχηθούν στο λείψανο κατά τα εκκλησιαστικά ισχύοντα,
αλλά στο θάνατο του επί 10ετίες αγωνιστή ιερέα αειμνήστου Ρουστεμιάν, δεν
πάτησε κανείς από όλους αυτούς και τους προκατόχους που άκριτα
εναγκαλίστηκαν, όπως δείχνει η φωτογραφία; Έχουν γνώση το τι έχουμε
υποστεί από τη φασιστική συμπεριφορά των αντιπάλων μας; Γι’ αυτό και
κοινή συμπόρευση σε εκδηλώσεις (24 Απριλίου – 28 Mαϊου κλπ.) ΠΟΤΕ.
Από το 1958 τίποτα δεν έχει αλλάξει στη νοοτροπία τους. Μόνον οι
μέθοδοι, αφού δεν τους ‘’παίρνει’’ πλέον να χρησιμοποιούν φασιστικές
πρακτικές. Είμεθα επισήμως και με τη βούλα, η αποστολική Εκκλησία, η
ΝΟΜΙΜΗ που εκπορεύεται από το Άγιο Ετσμιατζίν και όχι από το
ΑΝΤΙΛΙΑΣ.
Εάν θέλουν να καταφύγουν στα Δικαστήρια να το κάνουν. Δεν
φοβόμαστε. Τους συνιστούμε να δέσουν καλά τις κατηγορίες, ώστε να μην
τους γυρίσει μπούμεραγκ.
Σεβόμενοι τους αγώνες του πραγματικού R.A.G. παροτρύνουμε τους
πρώην συντρόφους μας, να συνέλθουν. Να προκαλέσουν Γενική Συνέλευση
του Κόμματος ώστε να αποφασίσει η πλειοψηφία. Η διάσπαση είναι περιττή
πολυτέλεια, για την οποία χαίρονται οι αντίπαλοι, κι αυτό όσο είναι καιρός
και δεν βαθαίνει το χάσμα.
“ΝΟΡ ΑΣΧΑΡ”
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Հայոց Ցեղասպանութեան
սուրբ նահատակների ոգեկոչման
արարողութիւնները
Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրում եւ
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում

Ապրիլի 24-ին
Ն . Ս . օ . Տ . Տ .
Գարեգին Բ. Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռի
միաբանների
ուղեկցութեամբ
այցելեց
Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր, որտեղ,
նախագահութեամբ Վեհափառ Հայրապետի եւ ներկայութեամբ
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանի,
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակոյ Սահակեանի, ՀՀ
ԱԺ
նախագահ
Արա
Բաբլոյեանի,
ՀՀ
վարչապետի
պաշտօնակատար Կարէն Կարապետեանի կատարուեց Հայոց
Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակների բարեխօսական կարգ:
Նոյն օրը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում մատուցուեց Սուրբ եւ
Անմահ Պատարագ։
Այս առիթով հաւատացելոց խոնարհումի համար դուրս էր
բերուել սուրբ նահատակաց մասունքարանը:
Պատարագիչն էր Մայր Աթոռի միաբան Հոգեշնորհ Տ. Առէն
վարդապետ Շահէնեանը: Սրբազան արարողութեան ընթացքում
Հոգեշնորհ Հայր Սուրբը, անդրադարձաւ օրուայ խորհրդին`
մասնաւորաբար նշելով. «Հայ ժողովուրդն աշխարհի երեսի վրայ
այն ժողովուրդներից է, որ ենթարկուել է ցեղասպանութեան եւ
բնաջնջումի` ապրելով չարիքը անթիւ կոտորածների եւ
մարդասպանութեան:
Գարնանային այս գեղեցիկ օրերին, սիրելի բարեպաշտ
ժողովուրդ, ուր բնութիւնը նոր կեանքով բուրում, մենք դարձեալ
համախմբուել ենք մեր նահատակների յիշատակը ոգեկոչելու:
Հայրուրերեքերորդ
տարելիցն
է
2018
թուականն
ազգաբնակչութեան այդ կոտորածների եւ սպանութեան, սակայն,
որպէս քրիստոնեաներ, ովքեր հաւատարիմ են մեր Տէր Յիսուս
Քրիստոսի հաւատքին, մենք հաւատում ենք, որ մեր
նահատակները հարուցեալ են ի Քրիստոս, որովհետեւ Տէրն
ասաց. «Եւ մի՛ վախեցէք նրանցից, որ մարմինն են սպանում, բայց
հոգին սպանել չեն կարող» (Մատթ. Ժ 28):
…Ինչքան էլ վայրագ եղան ամբողջ պատմութեան ընթացքում
մեր ազգի դէմ գործուած վճիռները, ինչքան էլ չարն ու չարիքը
ուզեցին ոչնչացնել մեր ազգը, մեր Եկեղեցին, հայ ժողովուրդը մեր
Տէր Յիսուսի Քրիստոսի հարուցեալ կեանքով, հարուցեալ լոյսի
հաւատքը ունենալով, գերեզման չիջաւ, որովհետեւ մեր կեանքը
հարուցեալ մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի, կեանքով արդէն իսկ
լեցուն էր:
Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, մենք այսօր մխիթարուած ենք,
որովհետեւ մեր նահատակները արժանացան սրբադասման,
երկնաւոր սրբերի թագերին եւ այսօր երկնքում մեզ համար
բարեխօսներ են»:
Հայր Առէնն ընդգծեց, որ հայ ժողովուրդը պէտք է այսօր
շարունակի յիշել իր նահատակներին եւ պահանջել, որպէսզի
նման չարիք` ցեղասպանութիւն, տեղ չգտնի ոչ մի ազգի կեանքում:
Սուրբ Պատարագի աւարտին Մայր Տաճարի շրջափակում`
Աղօթքի եւ ուխտի խաչքարի առջեւ, հանդիսապետութեամբ Նորին
Սրբութիւն Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի,
կատարուեց բարեխօսական կարգ:
Արարողութեանը ներկայ էին Մայր Աթոռի միաբաններ, Մայր
Աթոռի բարերարներ Գաբրիէլ Չեմբերջեանը եւ Սարգիս
Պետոյեանը, ինչպէս նաեւ Մարսելի համազգային դպրոցի եւ
Փարիզի դպրոցասէր միութեան վարժարանի աշակերտները:

Հաղորդագրություն

Այսօր երեկոյան ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրավերով,
վերջինիս նստավայրում, տեղի ունեցավ հանդիպում Ռամկավար
Ազատական կուսակցության Կենտրոնական վարչության ատենապետ
Հակոբ Ավետիքյանի, վարչության անդամներ Կարեն Կակոյանի, Սուրեն
Սարգսյանի և Արմեն Մանվելյանի հետ: Քննարկաման հիմնական
թեման էր Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակը և
դրանից դուրս գալու ելքերը:
ՌԱԿ Կենտրոնական վարչության անդամները ներկայացրին իրենց
տեսակետները, որոնք հետևյալ հինգն են`
1. Երկու նախագահների` ՀՀ և Արցախի Հանրապետության
նախագահի երաշխավորությամբ միջնորդական բանակցությունների
սկսում:
2. Անցումային-ժամանակավոր կառավարության ձևավորում,
3. ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն (նոր Կենտրոնական
ընտրական հանձնաժողովի ձևավորում):
4.Սուպերվարչապետական
լիազորությունների
նվազեցում`մասնակի բաշխում Ազգային ժողովի և հանրապետության
նախագահի միջև:
5. Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ:
Հանրապետության
նախագահը
ՌԱԿ
ներկայացուցիչների
առաջարկների նկատմամբ հանդես բերեց խորը հասկացողություն եւ
մանրամասնությունների
վերաբերմամբ
արեց
գործնական
հարցադրումներ։
ՌԱԿ ՄԱՄԼՈ ԴԻՎԱՆ
Շարունակուած էջ 1-էն

Ցեղասպանութիւն եւ...

Դիտեցէք այսօր մեր հայրենի ժողովուրդին թշուառութիւնները՝
հայրենի ժողովուրդին ընկերային՝ տնտեսական՝ քաղաքական
տառապալից տխուր վիճակը, միթէ այս բոլորը ջարդեր չեն՞, միթէ այս
բոլորը՝ ցեղասպանութիւն չէ՞:
Երեք միլիոն ժողովուրդ՝ ինչպէս կրնայ ըլլալ որ, իր հայրենի հողին
վրայ հաց չունենայ՝ գործ չգտնէ՝ ընկերային խնամք՝ ապահովութիւն՝
մարդկային ամենատարրական իրաւունքները եւ արդարութիւն
չըտեսնայ եւ այդ պատճառներով արտագաղթէ:
Մենք անկախութիւն փնտռեցինք եւ բախտի բերմամբ եւ հոյլ մը՝
հայրենասէր երիտասարդներու պայքարին շնորհիւ անկախացանք:
Բայց դժբախտաբար՝ մենք ոչ քաղաքական իմաստութիւնը ունեցանք, ոչ
ալ, քիչ մը աւելի ուշ ժամանակ, ճշմարիտ հայրենասիրութիւնը
ունեցանք, որպէսզի վերականգնինք՝ վերածաղկինք եւ հզօրանանք, այլ
անկախութիւնը պատեհութիւնը ստեղծեծ, որպէսզի որոշ դասակարգի
պատեհապաշտներ, իրենց ընծայուած առիթները ի նպաստ իրենց
շահագործեցին եւ այդ պատճառաւ այսօր մենք հոս հասանք:
Աստուած պահէ մեզի՝ ինչ որ կը պատահի այսօր Երեւանի
հրապարակներուն վրայ:
Արաբ Թունիսցի բանաստեղծ՝ «Ապու ԷլԳասէմ ԷլՇէպի» 1933-ին
քերթուած մը կը գրէ որուն վերնագիրը կը կոչէ «Կեանքի
Կամեցողութիւն»:
«Եթէ ժողովուրդը օր մը, ազատ ապրելու կեանք ուզէ, անպայման թէ՝
ճակատագիրը այո պիտի պատասխանէ եւ գիշերը անպայման թէ պիտի
հեռանայ եւ բռնութեան շղթան անպայման թէ պիտի փշրուի»:
Հայ
ժողովուրդը
որոշեց
մարդկային
եւ
ազգային
արժանապատուութեամբ
ապրելու
կամքը
պարտադրել
իշխանութիւններուն: Սակայն բոլոր կողմերը պէտք է չափազանց զգուշ
ըլլան, ինչպէս որ կը կոչեն՝ այս թաւշեայ ըմբոստութիւնը խաղաղութիւն՝
համերաշխութիւն՝ արդարութիւն եւ ցանկացուած կեանք շնորհէ եւ
հաստատէ: Որովհետեւ հայ ժողովուրդի թշնամիները, անպայման թէ՝
իրենց գաղտնի գործակալները ունին՝ որոնք ազատօրէն կը շրջին այդ
ըմբոստացած ամբոխներուն մէջ եւ մեր ժողովուրդին խաղաղ այս
պոռթկումը, չշեղի իր արդար նպատակէն, ինչպէս պատահեցան
«արաբական գարունները» որոնք քանդումներու եւ արեան
նախճիրներու վերածուեցան:
Ժամանակն է՝ որ ամէն հայ՝ ամէն հաւաքականութիւն, ամէն
քաղաքական խմբաւորում, ամէն ղեկավար, ամէն առաջնորդ, ամէն
պետական պաշտօնեայ, պատասխանու անձինք, պէտք է
խորհրդածենք, թէ ինչ՞ կորսնցուցած է հայ ժողովուրդը եւ թէ ինչպէս
պէտք է գործէ, որպէսզի գոյութիւն ունենայ եւ դէպի ապագայ իր
ճանապարհը շարունակէ:
Պէտք չէ մոռնանք որ, հայ ժողովուրդը ամէն օր ցեղասպանութիւն
կ՛ապրի:
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Այսպէս Ռամկավարները Երրորդ
Հանրապետութեան
ստեղծման
առաջին օրէն իսկ ներկայ էին
Հայաստանի մէջ: Այն ժամանակ
հազիւ քանի մը շաբաթ անց յախուռն
որոշումը առինք Երեւանի մէջ
հրատարակելու Ազգ թերթը որպէս
Հայաստանի առաջին մամուլը որուն
մօտեցումը բոլորովին նոր էր:
Լրատուութեան եւ կառավարական
որոշումներ
վերլուծելու
եւ
հաղորդելու իր մօտեցման մէջ ան կը
հետեւէր
Արեւմտեան
հասկացողութեանց: Ազգ-ը անմիջապէս
դարձաւ երկրին ամէնափնտռուած
թերթը: Ազգին իւրաքանչիւր թիւէն
հազարաւոր
օրինակները
կը
սպառէին քանի մը վարկեաններու
մէջ: Մինչեւ այսօր Ազգ-ը կը մնայ
Հայաստանի ամէնահեղինակաւոր
հրատա-րակութիւններէն մէկը:
Ռամկավար
Ազատական
Կուսակցութեան
Կեդրոնական
Վարչութեան
որոշ
անդամներ
օրինակ հանդիսանալով, շտապեցին
Երեւան: Անոնք առաջիններէն
հանդիսացան այնտեղ Արեւմտեան
ազատ շուկայի մօտեցումներով գործ
ստեղծելու: Աւելի վերջ պարզուեցաւ
որ այդ ջանքերը կանխահաս էին:
Ինչ կը վերաբերի Հ.Բ.ը.Մ.ին, ինչպէս
վերեւը յիշուած է Ռամկավարներ
անոր ստեղծման առաջին օրէն իսկ
բացառիկ հաւատքով եւ օրինակելի
կերպով ներշնչող ներկայութիւն եւ
աշխոյժ գործունէութիւն ցուցաբերած են անոր մէջ: Հետեւաբար կը
սպասուէր որ, Հ.Բ.ը.Մ.ը իր կարգին
անմիջապէս
շօշափելի
օժանդակութեան
աշխատանքներու
ձեռնարկէր: Անոր ամէնայախուռն
նախաձեռնութիւնը եղաւ Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանի
ստեղծումը
որ
յաջորդող
տարիներուն՝ մինչեւ այսօր, կը
հանդիսանայ Հայաստանի մէջ
ամէնէն
կենսական
հաստատութիւններէն մէկը:
Այստեղ թուարկումներու այս
շարքը պիտի կասեցնեմ քանի որ այս
յօդուածին նպատակը չէ թուարկել եւ
վերլուծել
վերջին
քսանվեց
տարիներու ընթացքին Հայաստանի
մէջ կատարուած բոլոր զարգացումները,
քաղաքական,
տնտեսական
եւ
ընկերային
վերիվայրումները ինչպէս նաեւ այդ
բոլորին մէջ շատերու կողմէ
կատարուած
աշխատանքը
եւ
յատկապէս Ռ.Ա.Կ.-ի ստանցնած
դերը: Կը բաւէ հաստատել թէ
հակառակ
բազմաթիւ
դժուարութեանց Ռ.Ա.Կ.-ը այսօր ներկայ եւ
գործօն է Հայաստանի մէջ: Ան
վերջերս
ձեռնարկեց
վերակառուցման մեծ աշխատանքի մը եւ
դարձաւ
Հայաստանակեդրոն
Կազմակերպութիւն:
Այսպիսով
Ռ.Ա.Կ.-ը աւելի քան երբեք իր
գործունէութիւնը
եւ
օժանդակութիւնը կրնայ կեդրո-

Այո: Վեհափառ Հայրապետը ոչ թէ մնաց Էջմիածին, այլ Ս.
Էջմիածնի ամբողջ հոգեւորականութիւնը պատերամի ճակատին եւ
ամէն տեղ միացաւ հայ ժողովուրդին, ոգեւորելով եւ եկեղեցիներու
զանգերը հնչեցնելով ըննդէմ մեր ժողովուրդի սպառնացող
վտանգին;
Աւարայրի դիւցազնամարտի ոգին էր, որ կը կրկնուէր. հայ
ժողովուրդը որպէս մէկ հոգի եւ մէկ մարմին որոշած էր յաղթել՝
գոյատեւելու եւ անմահութեան պսակը յաւերժ պահելու Արարատի
գագաթին:
Սարտարապատը հայ ժողովուրդի նոր օրերու լինելիութեան
խորհրդանիշն է, ուր ժողովուրդ մը ամբող իր ուսերուն ունէր 4000
տարուայ պատմութեան ժառանգութիւնը, ունէր նաեւ գոյատեւելու
խոր գիտակցութիւնը, եւ այս բոլորը՝ մղեց զինք խոյանալու մեր
դարաւոր եկուորոսոխին վրայ, եւ յաղթանակի սուրով բանալու մեր
մեծ երազի ճամբան;
Սարտարապատի դիւցազնամարտը, մեր գոյատեւելու կամքին
եւ յաւերժութեան վկայագիրն է, ուր ոսկի տառերով արձանագրուած
է ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ, ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ եւ ՔԱջԱԳՈՐԾՈՒԹԵԱՆ պատգամները:
«ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐ ԴՈՒՔ ՁԵԶ ՃԱՆԱՉԷՔ ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏԻՑ»:
Պարոյր Սեւակ՝ հայ ժողովուրդի անմահ զաւակը, մեզի պատգամեց
որ մենք մեզ ճանչնանք Սարտարապատի ճակատամարտէն:
Սարտարապատէն ետք, ո՞ւր մնաց մեր ազգային ինքնութեան
գիտակցութիւնը, ո՞ւր մնաց մեր հայրենասիրութիւնը, ո՞ւր մնաց
մեր ճշմարիտ միասնականութիւնը, եւ ո՞ւր մնաց բարոյական
քաջութիւնը պարկեշտ ըլլալու, անկեղծ ըլլալու, անբասիր ըլլալու,
իրապաշտ ըլլալու, իրատես ըլլալու:
Դժբախտաբար, ոտնակոխ ըրինք ամէն սրբութիւն, մոռցանք
ազգը, որովհետեւ մեր կուսակցութիւնը կարեւորութեամբ
առաջնահերթ էր քան ազգը, մոռցանք հազար ու մէկ
վէրքերով խոցուած հայրենիքը, փոխանակ օգնելու՛, բուժելու՛,
օժանդակութեան ձե՛ռք երկարելու, հակադրելով ամէն ինչ
Խ.Հայաստանի դէմ պայքարեցանք եւ աւելի քան 60 տարիներ
պայքարեցանք իրեն դէմ բանիւ եւ գործով, գիտակցութեամբ եւ
տգիտութեամբ;
Ո՞ւր
է
Սարտարապատի
ոգիէն
բխած
ճշմարիտ
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆը 70 տաևւբեևոը ընթացքին: Գաղութները
պառակտեցինք,
հայրենասէրները
հալածեցինք,
բանտեր
ճամբեցինք, ընտանիքներ դժբախտացուցինք, եկեղեցիներ
բաժնեցինք, եւ մինչեւ այսօր գաղութիւն մէջ գոյութիւն ունեցող
եկեղեցին կ՛անտեսենք, կ՛անջատուինք Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնէն
եւ նոր եկեղեցի կը հիմնենք եւ կ՛օծենք կեղծ միասնականութեան
քօղին տակ:
Եւ վերջապէս ո՞ւր մնաց Սարտարապատի սրբազան անարատ
ու անբիծ, անվեհեր ու պարկեշտ յաղթահարող քաջութիւնը:
Սրբապղծեցին սրբազան քաջութիւնը եւ հայու բարոյական
քաջութիւնը, մոռցանք ամէն ինչ մեր հատուածական շահերուն եւ
մոլեռանդութեան առջեւ, եւ կարծեցինք որ մենք ենք սկիզբը եւ
վերջը, առանց նկատի առնելու սփիւռքի մէջ օրէ օր ուծացող
գաղութները, անտեսեցինք ամէն սկզբունք, ամէն չափ ու կշիռ, եւ
այս բոլորը «բարձր քաղաքականութիւն խաղալու» մեծ
պետութիւններու հետ, կարծէք մենք մեր հայրենի հողի վրայ մեծ
պետութիւն մը ըլլայինք, եւ ոյժի դիրքերէն խօսէինք մեծ
պետութեան մը հետ որ 70 տարիներ մեր հողը պահեց, եւ ոչ թէ
անոր հետ, որ մեր հայրենի 270.000 ք. ք հողերը եւ մեր դարաւոր
մշակոյթի գանձերը յափշտակեց:
Եւ
այսօր
նաեւ
կը
շարունակենք
խաղալ
բարձր
քաղաքականութիւն տակաւին: Կ՛օգտագործենք Արցախեան
պահանջատիրութիւնը որպէսզի հատուածական փառքեր եւ
պատուանդան բարձրացրացնենք:
Աւաղ, հազար աւաղ, մոռցանք եւ կը մոռնանք Սարտարապատի
սրբազան պատգամները եւ կը քանդենք հայու հոգին եւ միտքը, եւ
այս բոլորը «բարձր քաղաքականութիւն խաղալու» համար:
Սարտարապատի դիւցազնամարտը թող մեր սրտռրուն մէջ
արթնցնէ ճշմարիտ եւ անարատ հայրենասիրութիւնը, միասնականութիւնը եւ բարոյական քաջութիւնը, որպէսզի ճշմարիտ
համագործակցութեամբ վերաշինենք մեր աղիտալի հայրենիքը,
պայքարինք թուրքին դէմ եւ իրականացնենք մեր դարաւոր Մեծ
Երազը:

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆը...

նացնել ի նպաստ Հայաստանին եւ
Հայաստանի պետականութեան:
Եզրակացնելով այս ակնարկը
նետուած մեր ազգի վերջին հարիւր
տարիներու խրթին պատմութեան
վրայ, բացայայտ կը դառնայ թէ
Ռ.Ա.Կ.-ը արդարօրէն խրոխտ եւ
հպարտ կանգնած է Մայիս 2018-ին
Հայոց Պետականութեան Հարիւրամեակի նշման սեմին՝ հիմնուելով
այն ծառայութեան վրայ որ ան
անձնուիրաբար տուած է ի նպաստ
Հայոց Պետականութեան եւ անոր
Գերագոյն
շահերուն,
առանց
խտրականութեան, հարիւր անցնող
տարիներու
բոլոր
տարբեր
շրջաններուն:
Ան ոչ մէկ ժամանակ ջանացած է
օգտուիլ
կացութիւններէն
եւ
ինքզինք հարստացնել որեւէ ձեւով
իբրեւ
հատուցում
իր
բերած
ծառայութեանց: Ոչ մէկ քաղաքական
խումբ
կրնայ
յաւակնիլ
այս
իմաստով գերազանցելու Ռամավար
Ազատական
Կուսակցութիւնը: Հայ ազգը ամբողջ՝ այս
քաղաքական
Կուսակցութեան
հանդէպ
եւ
անոր
սքանչելի
ծառայութեան այս վաստակին
նկատմամբ երախտագիտութեան
պարտք ունի:
Յառաջիկայ՝
Հայաստանի
Պետականութեան Հարիւրամեակի
տօնակատարութեանց ժամանակ
բնականաբար բոլոր քաղաքական
կուսակցութիւնները ինչպէս նաեւ
ոչ-քաղաքական
կազմակերպութիւններ, արդարօրէն պիտի
տօնախմբեն համաձայն իրենց եւս
բերած նպաստներուն: Ռ.Ա.Կ.-ը
իրաւունք ունի հպարտօրէն այդ
առիթով ինք եւս տօնախմբելու.
աւելի եւս , ան նաեւ արդարօրէն
իրաւունք ունի գնահատուելու՝ 2018
Մայիսի Ազգային Տօնակատարութեանց ընթացքին:

Ծանօթ: Հեղինակը եղած է
համազգային
մակարդակով
ղեկավարներէն մէկը բազմաթիւ
հայկական կարեւորագոյն կազմակերպութիւններու:
Անոնց
կարգին է Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը որուն
բազմաթիւ տարիներով Կեդրոնական Վարչութեան Ատենապետը եղած է ան:
Ան բազմաթիւ տարիներով
եղած է նաեւ Հ.Բ.ը.Մ.-ի Կեդրոնական
Վարչական
Ժողովի
Անդամ
եւ
անոր
Փոխ
Նախագահը:
Ան եղած է Հայաստանեայց
Առաքելական Եկեղեցւոյ Գանատայի Թեմին հիմնադրողներէն
գլխաւոր
ղեկավար
անձնաւորութիւնը եւ ապա բազմաթիւ
տարիներ
եղած
է
անոր
Թեմական Խորհուրդին Ատենապետը:
Պայքար

ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏ ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՄԱՆ
ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ
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ԳՐԱՒՈՒԱԾ օՐ

ԿԻՐԱԿԻ 3 ՅՈՒՆԻՍ 2018
24 ԱՊՐԻԼ 1915
ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ

22ԷՆ-26 ՄԱՅԻՍ 1918 ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏԻ
ԴԻՒՑԱԶՆԱՄԱՐՏԻ ՅԱՂԹԱՆԱԿը

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ Տիկ. Կիրակոս Պէրպէրեան եւ զաւակները, Տիկ. Լուսի
Պէրպէրեան եւ զաւակը, Պրն. Բանաեօթի Իքոնոմաքի եւ զաւակները, Մարի
Քէհէեան, Տէր եւ Տիկ. Յովհաննէս Լազեան եւ զաւակները, Գասարճեան,
Քիւփէլեան ընտանիքները եւ համայն ազգականները, կը գուժեն մահը
իրենց մօր, մեծ մօր, քրոջ, մօրաքրոջ եւ հարազատին՝
ՔՐԻՍՏԻՆԷ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԻ

որ պատահեցաւ՝ Ուրբաթ Ապրիլ 20-ին: Յուղարկաւորութիւնը
կատարուեցաւ յաջորդ օր՝ Ապրիլ 21ին, եւ մարմինը ամփոփուեցաւ Աթէնքի
Ա՛ (Առաջին) գերեզմանատան մէջ:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Տէր եւ Տիկ. Կիրակոս Պէրպէրեան եւ զաւակները, Տիկ. Լուսի
Պէրպէրեան եւ զաւակը եւ համայն ազգականները, կը ծանուցանեն թէ՝
Կիրակի 20 Մայիս 2018, Փերիսթէրիի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ մէջ,
յաւարտ Ս. Պատարագի, հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի,
իրենց մօր, մեծ մօր եւ հարազատին՝

ՔՐԻՍՏԻՆԷ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆի

մահուան քառասունքին առթիւ:

Ամավերջի Հանդէս
Հայ Աւետարանական Մանկապարտէզի

Սիրով կը հրաւիրենք Ձեզ, Հայ Աւետարանական Մանկապարտէզի
Ամավերջի հանդէսին, որ տեղի պիտի ունենայ Չորեքշաբթի 6 Յունիս 2018,
կ.ե. ժամը 7-ին Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ ժողովասրահին մէջ:
ՏՆօՐԷՆՈՒԹԻՒՆ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Քրիստինէ Պէրպէրեանի

Աստուածածին եկեղեցւոյ կը նուիրեն՝

28 ՄԱՅԻՍ 1918 ԱՆԿԱԽ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
ՀՌՉԱԿՄԱՆ 100-ԱՄԵԱԿը

... ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ ԵՒ
ՏօՆԱՀԱՆԴԷՍ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

ՑԱՒԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Մեր խորին ցա- ԱԶԳԱՅԻՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ.
ւակցութիւնները կը յայտՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
նենք Կիրակոս եւ Լուսի
ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ
Պէրպէրեան ընտանիքՍեփականութիւն
ներուն եւ համայն պաԱՐԱՐԱՏ Մ Մ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
րագաներուն, իրենց մօր,
մեծ
մօր,
քրոջ
եւ Սիսթու 33, Նիքէա, Յունաստան
հարազատին՝
Համակարգչային
Քրիստինէ
շարուածքը եւ էջադրումը`
Պէրպէրեանի
ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ շաբաթաթերթի
մահուան առթիւ:

«Արարատ»
Մ. Մ. Միութիւն
«Արարատ»ի
Տիկնանց Մարմին
«Նոր Աշխարհ»

մահուան առթիւ, Փերիսթէրիի Ս.

Կիրակոս եւ Լուսի Պէրպէրեան
Լազեան ընտանիք
Արամ եւ Մարօ Լազեան
Մարի Գէհէեան
Պրն. Իքոնոմաքիս Բանաղիօթիս
Տիկ. Խորիկեան Բիցա

300 եւրո
50 եւրո
50 եւրո
50 եւրո
50 եւրո
50 եւրո

(Հ.Բ.ը.Մ. «Ա. Գալփաքեան» վարժարանի երկու
ինքնաշարժները փոխարինելու նպատակով) կը նուիրեն՝
Լուսի Պէրպէրեան 300 եւրո
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Աղաւնի Նալչաճեան 50 եւրո
Տէր եւ Տիկ. Անդրանիկ եւ Ալիս Նալչաճեան 30 եւրո
Տիկ. Սեդա Քիւփէլեան 50 եւրո
Գալփաքեան վարժարանին կը նուիրեն՝
Պետրոս եւ Անուշ Գասարճեան 50 եւրո

“Նոր Աշխարհ” շաբաթաթերթին կը նուիրեն՝
ընկ. եւ ընկերուհի Սարգիս եւ Եղիս Խաչատուրեան 50 եւրո:

ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ

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

դպրոցական
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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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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Αγαπητοί Γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών για τη νέα
σχολική χρονιά 2018-2019, αρχίζουν την 1η Ιουνίου 2018 και θα
ολοκληρωθούν στις 21 Ιουνίου 2018. Πιο συγκεκριμένα, για τους
μαθητές που θα φοιτήσουν στο Νηπιαγωγείο και την Α’ τάξη
Δημοτικού οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Μαΐου 2018.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:
1. Στο Νηπιαγωγείο, τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2013 (νήπια)
και 2014 (προνήπια).
2. Στην Α’ τάξη του Δημοτικού, τα παιδιά που γεννήθηκαν το
2012.
3. Η εγγραφή στις υπόλοιπες τάξεις γίνεται με το συνηθισμένο
τρόπο.
4. Για τις εγγραφές στο Νηπιαγωγείο και στην Α’ τάξη
Δημοτικού, χρειάζονται πιστοποιητικά για τα οποία θα
ενημερωθείτε από τη Διεύθυνση του Σχολείου.
Παρακαλούμε για την έγκαιρη τακτοποίηση των εγγραφών των
παιδιών σας. Η άμεση ανταπόκριση όλων, βοηθά στην ομαλή
λειτουργία του Σχολείου και στην εξασφάλιση των μεταφορικών
μέσων.
Στοιχεία επικοινωνίας
*Τηλ. Σχολείου: 210- 9816679 (πληροφορίες: Μπεναρδή
Μαρία-Ελένη)
*Τηλ. Γραμματείας: 210- 9825685
Η Διευθύντρια
Μαρία-Ελένη Μπεναρδή
χχχχ

ԱՐ
ՁԱ
ԹԻ
ՒՆ
ՐՁ
ԱՆ Ա Գ Ր Ո Ւ
ՒԹ
ԻՒ
ՆՆ Ե Ր
Հ.Բ.ը.Մ.
«Ա. ԳԱԼՓԱՔԵԱՆ» ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ

Սիրելի Ծնողք,
Կը տեղեկացնենք թէ 2018-2019 դպրոցական տարեշրջանի
արձանագրութիւնները, պիտի կատարուին Յունիս 1-էն մինչեւ
21 Յունիս 2018-ին: Յատկապէս Մանկապարտէզի եւ Ա.
դասարանի աշակերտներուն համար, պիտի կատարուին
Մայիս 1-էն:

Արձանագրութեան իրաւունք ունին.1. Մանկապարտէզ, այն երեխաները որ ծնած են 2013-ին
(Ծաղիկ) եւ 2014-ին (Կոկոն):
2. Ա. դասարան, այն երեխաները որ ծնած եւ 2012-ին:
3. Մնացեալ դասարաններու աշակերտներուն համար,
արձանագրութիւնները կ՝ըլլան սովորական ձեւով:
4. Մանկապարտէզի եւ Ա. դասարանի արձանագրութեան,
հարկ եղած հաստատագիրներուն համար, կրնաք իմանալ
տնօրէնութենէն:
Կը խնդրուի արձանագրութիւնները կատարել վերոյիշեալ
ժամանակամիջոցին մէջ:
Ձեր անմիջական կապակցութիւնը Տնօրէնութեան հետ,
անհրաժեշտ է, ապահովելու համար յառաջիկայ դպրոցական
տարեշրջանի դպրոցի հեզասահ գործունէութիւնը, ինչպէս
նաեւ դպրոցական ինքնաշարժերու կարգաւորումը:
Հեռաձայններ.- Տնօրէնութիւն՝ 210-9816679
Հ.Բ.ը.Մ. Քարտուղարութիւն՝ 210-9825685

Տնօրէնութիւն

ՊՏՈՅՏ
ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՏօՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Արարատ Մ.Մ.Միութեան
Տիկնանց Մարմինը Մայրերու
տօնի առթիւ միօրեայ պտոյտ
կը կազմակերպէ 13 Մայիս
2018-ին դէպի ‘Καταρράκτες
του Δρυμώνα’:
Տեղեր
ապահովելու
եւ
յաւելեալ տեղեկութիւններու
համար կրնաք հեռաձայնել հետեւեալ թիւերուն:- Տիկ. Սօնիա
Քաջիկեան հեռ. թիւ 6945333401, Տիկ. Զարուհի Սիմոնեան հեռ.
թիւ 6977126266:

