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Խմբագրական

Երեւանի
Վերջին Խլրտումները
Խաւարին Մէջ Գործող
Օտար Սպասարկութիւններու
Գործն Է

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի եւ անոր
գահակալներուն հանդէպ, անպատշաճ՝
անամօթ՝
անվայել
յերիւրանքները,
զրպարտութիւնները, լիրբ բամբասանքները,
չարախօսութիւնները՝ ամբաստանութիւնները՝ ոտնձգութիւնները՝ խծբծանքները եւ
այլ
խօսքերը
մեզի
համար
բնաւ
նորութիւններ չեն:
Այլ շատ հին են: Երբ 29 Նոյեմբեր 1920-ին՝
վարչապետ Սիմոն Վրացեանի՝ առաջին
հանրապետութեան օրով, եւ երբ ինքը
խաղաղութեամբ եւ համաձայնութեամբ,
երկրորդ համայնավար հանրապետութեան
յանձնեց առաջին հանրապետութիւնը այդ
օրերէն ետք, սկսաւ Մայր Աթոռի եւ իր
Գահակալներուն հանդէպ այս գործարքը:
Այս վիճակը շարունակուեցաւ այդ օրէն,
հասնելով Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսին եւ այն Վեհափառին՝ որ
Սրբութիւն մըն էր, «Լոյսի Մարդ»ուն՝ ինչպէս
որ կը նկարագրէ «Անդրանիկ Ծառուկեան»
իր «Սփիւռքի Տասնամեակները» գիրքին մէջ,
որ հրատարակուած
է Պէյրութ 2000
թուականին էջ 99-101ը զոր նախապէս
հրապարակուած
է
«Նայիրի»
շաբաթաթերթին մէջ 20 Հոկտեմբեր 1963:
Վազգէն Ա. Կաթղիկոսէն ետք Մայր Աթոռի
դէմ շարունակուեցաւ նաեւ Գարեգին Ա.
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Սարգիսեանի
օրով եւ աւելի սաստկացաւ Գարեգին Բ.
Ներսիսեան՝ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
օրով:
Հաւանաբար որոշ կողմեր կատղեցան, երբ
վեհափառը
իր
վերջին
Ամերիկա
այցելութեան առթիւ, յայտարարեց, «Չի
ԿԱրող ԿԵրՏուի ՄիութիւՆը ԱզԳԱյիՆ
ԿԵԱՆքիՆ ՄԷջ, ԵրԲ ԵԿԵղԵցԱԿԱՆ
ԿԵԱՆքը ՊԱռԱԿՏուԱԾ Է»:
Օտար գաղտնի սպասարկութիւնները, երբ
այս
յայտարարութիւնը
լսեցին
եւ
հաւանաբար հայ գործակալները,՝ անմիջապէս գործի անցան եւ գործի լծեցին իրենց
գործակալները Հայաստանի մէջ, որպէսզի
յաջողին, ինչ որ հաւանաբար փորձեցին եւ
չյաջողեցան իրագործել Նիկոլ Փաշինեանի
խաղաղ եւ համերաշխ ժողովրդական
բարեկարգիչ յեղափոխութեան ընթացքին:
Օտար եւ հայ պաշտօնական եւ ոչ
պաշտօնական անձեր, շատ լաւ գիտեն որ,
2014
թուականէն
սկսեալ,
օտար
սպասարկութիւններու սեղաններուն վրայ,
գոյութիւն
ունի,
Հայաստանի
մէջ՝
“Հայաստանեան
Գարուն”
ստեղծելու
ծրագիրը:
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Հայրապետութիւն Ամենայն Հայոցի եւ Եպիսկոպոսաց
Ժողովի եւ Գերագոյն Խորհուրդի դիրքորոշումը
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յիՇԷ ... յԱրԳԷ ... ՊԱյքԱրԷ ... ՊԱՀԱՆջԷ
Մեր ազգային պարտա-

կանութիւնն է, յիշել՝ յարգել՝
Պայքարիլ եւ Պահանջել, հայոց
ցեղասպանութեան
նահատակաց յիշատակը ոգեկոչել եւ
մեր արդար իրաւունքները
պահանջել:
Հովանաւորութեամբ յունահայոց թեմական Խորհուրդի եւ
կազմակերպութեամբ ռ.Ա.Կ.
Հայ իրաւանց Խորհուրդի,
տեղի ունեցաւ Կիրակի 3
յունիս
2018ին
GLORIA
թատրոնին
մէջ,
ցեղասպանութիւն՝ Սարդարապատի՝
Հայաստանի Հանրապետութեան հռչակումը, պատմական
եղելութիւններ են, որոնք հետեւողաբար երեք տարուայ ընթացքին պատահեցան, ուր հայ
ժողովուրդին համար ճակատագրական եղաւ, ըլլալ եւ չըլլալու, գոյատեւման հարցը եւ
տեւողականութիւնը՝ հակառակ բոլոր ողբերգական եւ աղէտալի դժուարութիւններու եւ
ստեղծուած խնդիրներուն:
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Շարունակուած էջ 1-էն

Երեւանի Վերջին Խլրտումները...

Հաւանաբար
Նիկոլ
Փաշինեանի
յեղափոխութեան ընթացքին չյաջողեցան
գործադրել
նախապէս
ծրագրուած
դաւադրութիւնը: ուրեմն պէտք է փորձել
կրօնական-քաղաքական ձեւով յաջողիլ,
այնպէս որ պատահեցաւ արաբական
աշխարհի մէջ, երբ իսլամական կրօնի
պատճառաւ կրցան իրաքը՝ Լիպեան՝
Սուրիան եւ Եգիպտոսը քանդել եւ 4 միլիոնի
մօտ զոհեր պատճառել:
ուրեմն ինչպէս որ կը տեսնենք օտար
գաղտնի սպասարկութիւններուն համար,
կարեւոր չէ երկիր մը աշխարհի քարտէսէն
սրբուի, եւ կամ ամբողջովին քանդուի, ինչ որ
պատահեցաւ Սուրիոյ մէջ:
Երբ օտար
գաղտնի սպասարկութիւնները, բացայայտօրէն կը փորձեն Սուրիան աշխարհի
քարտէսէն վերացնել՝ իր 23 միլիոն ունեցող
բնակչութեամբ եւ կազմակերպուած բանակով:
Անշուշտ այս բոլորը կը պատահին
Սուրիոյ
մէջ,
մեղսակցութեամբ
եւ
մասնակցութեամբ արաբական աշխարհի
որոշ գործակալ երկիրներու:
ինչ՞ է տարբերութիւնը Սուրիոյ մէջ գործող
Աստուծոյ
անունով,
մարդ
գլխատող
ահաբեկիչ գործակալին եւ Հայաստանի մէջ
փողոց իջած հոգիի ահաբեկիչ գործակալին
միջեւ:
Մէկը Սուրիոյ մէջ, Աստուած մեծ է՝ կը
կանչէ եւ մարդոց կը գլխատէ, եւ ամէն մէկ
գլխատումի համար հազարաւոր տոլարներ
կը ստանայ:
Նոյնը Երեւանի մէջ, հոգեւորական սքեմ
հագած կամ չհագած, հայր կորիւններ, հայր
յարութիւններ երեցկիներ, Մխիթարեաններ
եւ Կայէն Աբելներ, խաչը ձեռքերնին բռնած՝
հոգի կահաբեկեն եւ դրամով մարդ կը որսան:
Բոլոր անոնք, որոնք այսօր փողոց իջած են,
առանց խտրութեան վճարուած գործակալներ
են:
Գործակալը Աստուած չունի, ազգ չունի,
կրօնք չունի, ընտանիք չունի, մարդկային
խիղճ
չունի,
մարդկային
արժանապատուութիւն չունի եւ յատկապէս հայրենիք
չունի:
Այլ միայն դրամի համար, ուրիշին ծառայ
եւ ստրուկ ըլլալու մարմաջ ունի:
Պատկերը
շատ յստակ
է, Նիկոլ
Փաշինեանի՝
ժողովրդական
բարեփոխութիւններու յեղափոխութեան ընթացքին,
ըստ երեւոյթին՝ արտաքին մութ ոյժերը՝
փորձեցին եւ չյաջողեցան:
ինչպէս նոյնը փորձեցին քաղաքական
միջոցներով արաբական աշխարհի մէջ եւ
չյաջողեցան:
ուրեմն, փորձեցին իսլամական կրօնը
շահագործել՝ եւ յաջողեցան:
Այս կրօնական ծրագիրներով կրցան չորս
երկիրներ քանդել, Սուրիան՝ իրաքը, Լիպիան
եւ Եգիպտոսը եւ մօտաւորապէս չորս միլիոն
զոհեր խլել այս երկիրներէն, եւ այս բոլորը
ահաբեկիչ գործակալներու միջոցաւ:
Այս է այսօր, մեր հայ ժողովուրդի
գործակալներուն
հայրենասիրութիւնը,
եկեղեցասիրութիւնը եւ գիտակցութիւնը՝
հանդէպ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի, 1700
տարուայ
պատմութիւն
ունեցող
մեր
Սրբութիւն Սրբոցին, որ մեր ազգին

պատմութիւնն է եւ այս բոլորը կ՛ուզեն
ոտնակոխ ընել եւ հպարտանալ իրենց
դաւաճանութեամբ եւ ոճրագործութեամբ:
Սակայն ինչո՞ւ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի
դէմ այս աղտոտ արշաւանքը:
Օտար
սպասարկութիւնները շատ լաւ գիտեն, ինչ՞
նշանակութիւն ունի, Մայր Աթոռ Ս.
Էջմիածինը համայն հայ ժողովուրդին
համար:
Անոնք շատ լաւ գիտեն, որ Մայր Աթոռ Ս.
Էջմիածինը, հայ ժողովուրդին շնչող հոգին եւ
բաբախող սիրտն է, եւ իրենց համար որեւէ
նշանակութիւն եւ իմաստ չունի: իրենք
նոյնիսկ Աստուածային Սրբութիւնը՝ միջոց կը
գործածեն՝ իրենց նպատակը իրականացընելու, որն է այս պարագային, Կովկասի
մէջ՝ ռուսիոյ միակ դաշնակից երկիրը՝
Հայաստանը քանդել, որպէսզի իրենց
ռազմավարական տնտեսական՝ կազային եւ
քարիւղային շահերը ունենան, եւ այս բոլորը
կը պատահի՝ ան-Աստուած՝ ոճրագործ՝
վճառուող եւ գործակից, իրենք զիրենք հայ
կոչած գործակալներու մեղսակցութեամբ:
Պէտք է, մեր յարգելի ընթերցողներուն
ուշադրութեան յանձնենք, որ արեւմտեան
աշխարհի մէջ գործող՝ օտար գաղտնի
սպասարկութիւններու կեդրոններուն թիւը՝
70.000ը կ՛անցնի, ուր դաւադրութիւններ
ծրագրող պատրաստող եւ գործադրող
կեդրոններ են: ուր հազարաւոր աշխատող
պաշտօնեաներ ունի, որոնք հետազօտական
կեդրոններ են, ուր կուսումնասիրուին
մանրամասնօրէն երկիրներ իրենց ընդհանուր պարագաներով, քաղաքագէտներ,
անձնաւորութիւններ, երկիրներու պետական
պաշտօնեաները,
աշխարհի
բոլոր
ընկերութիւնները, դրամատուները եւ այսպէս
շարունակաբար:
Կը պատահի յաճախ որ, պաշտօնեաները
չեն իմանար նոյնիսկ, որ իրենք գաղտնի
սպասարկութիւններու մէջ պաշտօնեաներ
են:
Օրինակ, Երեւանի փողոցին մէջ, «նոր
Հայաստան, նոր Հայրապետ» յայտարարութիւնը, այդ գրասենեակներու հնարքը եւ
յայտնութիւնն է, ինչպէս վերջին տասը
տարիներուն,
իսլամական
արաբական
աշխարհին, ի նպաստ, ծայրայեղ ահաբեկիչ
ան-Աստուած
իսլամ
եղբայրներուն
պարագային երբ այդ գործակալ գրասենեակները
ուզեցին
ահաբեկիչ
իսլամ
եղբայրներու միջոցաւ, որոշ երկիրներու մէջ
իսլամները իշխանութեան հասնին, եւ
արաբական աշխարհին մէջ այս օրերուն
“իսլամը միակ լուծումն է” կարգախօսը կը
շրջէր, որովհետեւ իսլամ ծայրայեղ ահաբեկիչ
եղբայրները, գործակցեցան օտար գաղտնի
սպասարկութիւններու հետ, ինչպէս մինչեւ
այսօր, զօրակցութեամբ ծոցի իսլամ որոշ
իշխանութիւններու հետ:
Ասիկա պատահեցաւ՝ ոչ թէ միայն
արաբական աշխարհի մէջ, այլ նաեւ Hong
Kong-ի
մէջ,
որպէս
«գունաւոր
հովանոցներուն յեղափոխութիւն” ուրիշ երկր
ի մէջ «Մանիշակագոյն յեղափոխութիւն»
ուրիշ «Նարնջագոյն յեղափոխութիւն» ուրիշ
«արաբական գարուններ» եւ ուրիշ ու ուրիշ եւ
ասոնց կարգին «Հայաստանեան Գարունը» եւ
այս վերնագրով յայտարարութիւնները, այդ

գրասենեակներուն հնարքներն են, ուր
երկիրներ քանդելու ծրագիրներ կը մշակեն եւ
կը գործադրեն:
ինչպէս կը տեսնէք Երեւանի փողոցներուն
թափթփուք այս աղբերը, մեր կարծիքով
անպայման թէ՝ իրենց մէջը սպրդած պէտք է
եղած ըլլան, այդ գրասնեակներէն նաեւ հայ
գործակալներ:
Այս պարագային, պէտք է Երեւանի
ապահովութեան ոյժերը, հետապնդեն քննեն
եւ սթափեցնեն զիրենք՝ աւերը չգործած,
ճշմարտութիւնները
եւ
գործակալները
յայտնաբերելով, առաջքը առած պիտի ըլլան
աւելի վտանգաւոր խլրտումներու:
ինչ՞ տարբերութիւն ունին Երեւանի
փողոցին մէջ սլքտացող մտաբոպիկ եւ
հոգեբոպիկ
վարձկան
ահաբեկիչ
գործակալները եւ իրաքի, Սուրիոյ եւ
Եգիպտոսի ահաբեկիչ իսլամ եղբայրները,
որոնք մարդասպան՝ մարդակեր գազաններ
են, Աստուծոյ անունով ոճիրներ կը գործեն,
իսկ Երեւանի փողոցի ահաբեկիչները՝
մարդկային հոգիները կահաբեկեն իրենց
սուտերով՝ զրպարտութիւններով՝ յերիւրանքներով եւ անկրթութեամբ:
Հազար ամօթ՝ այն ամերիկահայերուն,
որոնք առանց ամչնալու, կորսնցուցած են
իրենց ազգային գիտակցութիւնը եւ ազգային
արժանապատուութիւնը:
Տարիներէ ի վեր ամերիկայի մէջ, երկու
հեռատեսիլի կայաններ գոյութիւն ունին,
որոնք ամէն օր, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի դէմ
սուտեր՝ խծբծանքներ կը հնչեցնեն եւ
դժբախտաբար Հայաստանէն արտագաղթած
արեւելահայեր
են
եւ
իրենց
հարց
պատասխանին
մասնակցողները
նաեւ
Հայաստանէն արտագաղթողներ են, որոնք
անպայման թէ կը վճարուին, օտար
գրասենեակներու կողմէ, ինչպէս «George
Soros» ի եւ այդպէս կոչուած մարդասիրական,
օժանդակութիւններ անունին տակ բաշխող եւ
գործող,
բազմաթիւ
ոչ
շահաբեր
ընկերութիւններ, որոնց ետեւը կեցած կ՛ըլլան
օտար սպասարկութիւններ:
Մենք կը կարծենք՝ ինչ որ պատահեցաւ
Երեւանի փողոցին մէջ, Նիկոլ Փաշինեանի
բարեկարգիչ
յեղափոխութենէն
ետք,
պատահական եղելութիւն մը չէր, այլ
ծրագրուած դաւադրութիւն էր՝ օտար սպասարկութիւններու կողմէ, մասնակցութեամբ
տեղացի եւ դրսեցի հայ գործակալներուն եւ
առջեւէն քալող անմիտ զոհերուն:
Բայց արդեօք մեր միտքէն պէտք չէ անցնի,
թէ մեր դրացիները՝ այսքան լուռ մնացին այդ
դէպքերուն առիթով: Երբ անցեալի Ապրիլ
ամսոյն ուզեցին մեզի դէմ Ապրիլ 24ին
ողբերգութիւն մը եւս պատճառել:
Այս պարագային միթէ մենք պէտք չէ
խորհրդածե՞նք, թէ ինչո՞ւ մեր դրացիները լուռ
մնացին եւ առիթները չգործածեցին, երբ
անոնք օր ու գիշեր սահմանին վրայ կ՛ուզեն
հարցեր յարուցանել:
Մենք կը խորհինք որ՝ հիւսիսի արջը՝ պէտք
է գորշ գայլի ականջին խօսք մը մռնչած ըլլայ:
Վերեւ
յիշուած
այս
հեռատեսիլի
կայաններու պատասխանատուները, քիչ մը
խպնիլ չեն գիտէր եւ մտային այդ
կարողութիւնը չունին խորհելու որ, Մայր
Աթոռ Ս. Էջմիածինը յաւիտենական է եւ
անոր գահակալը Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը, արդէն անմահներու ոսկի
ցանկին մէջ արձանագրուած է իր անունը, ով
ողորմելիներ:
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Գացէք եւ ձեր աչքերով դիտեցէք այսօր, թէ
Մայր Աթոռ Ս. էջմիածինը շնորհիւ
իր
վեհութեան՝ ինչ պատկառելի Հայաստանեայց
Առաքելական ուղղափառ եկեղեցւոյ՝ շքեղ
քաղաք մը ստեղծեց, իր նոր գեղեցիկ եւ աչքը
շլացնող կառոյցներով:
Աւելի
քան
70
հայկական
ճարտարապետութեան դրոշմը կրող՝ հին եւ
նոր կառոյցներ իր անունը կը կրեն: իր
հոգիին եւ մտքին ճառագայթունն է այսօր.
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի՝ հոգեւորական՝
ուսումնական՝ կրթական՝ գիտական ծաղկուն
վիճակը եւ այս բոլորը՝ ակադեմական
աստիճանի վաւերականութեամբ:
իսկ եթէ փորձենք իր նկարագրէն
արտացոլող
ուշագրաւ
յատկանիշեր
բնորոշել,
պիտի
տեսնենք
որ,
եկեղեցասիրութիւնը, հայրենասիրութիւնը,
աշխատասիրութիւնը, կարգապահութիւնը,
օրինապահութիւնը, խստութիւնը, քաջասըրտութիւնը,
իր
աշխատանքին
մէջ
նախանձախնդրութիւնը,
համբերութիւնը,
անձնուրացութիւնը, տեսլապաշտութիւնը,
ուղղամտութիւնը, արթնութիւնը, նրբախոհութիւնը եւ այլ մանրամասնութիւններ,
որոնք կը կազմեն իր հեղինակութիւնը:
Եթէ այս բոլորին միացնենք իր տարիներու
փորձառութիւնը, շրջահայեցողութիւնը եւ իր
ունեցած ընդհանրական յարգալից կապերը,
պիտի տեսնենք թէ, իր ժամանակին ճիշդ
ընտրուած անձն էր՝ ճիշդ այդ բարձր
պաշտօնին համար:
Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը,
այս ստեղծուած կացութենէն, աւելի զօրաւոր,
աւելի հեղինակաւոր, աւելի սիրելի, աւելի
յարգելի եւ աւելի հզօր դուրս պիտի գայ, նոր
յաղթանակի էջեր արձանագրելով Հայաստանեայց Առաքելական ուղղափառ Ս.
Եկեղեցւոյ, ժամանակակից պատմութեան
էջերուն մէջ:
Հայոց եկեղեցին եւ Մայր Աթոռ Ս.
Էջմիածինը պիտի մնայ հայ հոգիին՝ մեր
գոյութեան եւ գոյատեւման հզօր ամրոցը:
Այս է մեր դիրքը, այս է մեր խօսքը, այս
պէտք է հասկնայ այն
վոհմակը որոնք
հոգեպէս եւ մտային խանգարուածներ են, եւ
կը փորձեն աղմկել եւ քննադատել մեր
դարաւոր աւանդութիւնները, որքան որ կ՛ուզէ
այդ գործակալներուն թիւը եւ քմահաճոյքը
ըլլայ:
Այս պարագային Վեհափառ Հայրապետը
մէկ է, սակայն իր կողքին ունի համայն հայ
ժողովուրդը,
համայն
հայ
հոգեւորականութիւնը. Եպիսկոպոսաց ժողովը,
Գերագոյն Խորհուրդը, բոլոր եկեղեցական
թեմերը իրենց հոգեւորականութեամբ եւ
աշխարհական հաւատացեալներով, ինչպէս
նաեւ հայոց եկեղեցւոյ կանոնները եւ աւելին
ու
հիմնականը,
հայկական
պետականութիւնը, որ ոչ թէ միայն կը կառավարէ
երկիրը, այլ նաեւ կը պաշտպանէ իր ազգային
եկեղեցիին: Հայաստանեայց Առաքելական
ուղղափառ եկեղեցին՝ իր Մայր Աթոռ Ս.
Էջմիածնով, մեր Ազգի եւ Պետութեան՝
գոյութեան եւ տեւականութեան ողնայարն ու
սիրտն է, ուրեմն հայոց եկեղեցին ունի իր
պաշտպանը՝ հայրենի պետականութիւնը,
ուստի այս գործակալները, պէտք է լաւ
մտածեն, որ իրենք հաշիւ ունին տալիք
հայրենի պետականութեան:
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Հայրապետութիւն Ամենայն Հայոցի...

Æñ»Ýù ³ñ¹»ûù Ï³ñÍÇùÁ ³é³±Í »Ý ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ýáñ Ð³Û³ëï³Ý` Ýáñ Ñ³Ûñ³å»ï
Ïáã»ñáí Ññ³å³ñ³Ï ·³Éáõ` Ýáñ Ð³Û³ëï³Ý... Ýáñ ÏûßÇÏ å³Ñ³Ýç»Éáõ Ó»õáí:
²Ûë ³éÇÃáí ³ñ¹³ñ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ áñ ¾çÙÇ³ÍÇÝÁ ùÝÝÇã Û³ÝÓÝ³ËáõÙբ ÙÁ Ýß³Ý³Ï¿ñ áñ
բáÉáñ բáÕáùáÕÝ»ñÁ ·³ÛÇÝ ³ÛÝï»Õ Çñ»Ýó ËûëùÁ Áë»Éáõ: î»ëÝ»Ýù Ã¿ ³Û¹ ³Ý¹ÇÙ³·ÇÍ
Ù³ñ¹áóÙ¿ ù³±ÝÇ Ñá·ÇÝ ÏÁ Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇ Çñ »ñ»ëÁ óáÛó ï³É: Ü³»õ ³éÇÃÁ ÏÁ ïñáõÇ áñ բáÉáñ
Û»ñÇõñ³ÝùÝ»ñÁ Ù³Õ¿ ³ÝóÝÇÝ, »ñ»õ³Ý բ»ñ»Éáõ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
Æ í»ñçáÛ áñá±õ ß³ÑÇÝ ÏÁ Í³é³Û¿ ³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ ³ÝÏ³ÛáõÝáõÃÇõÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»ÉÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç:
Â³õß»³Û Û»Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ Ï³Ý·ÝÇ ï»Õ ÙÁ` ×³ÑÇ×Ç Ù¿ç ãÙËñ×áõ³Í:
ÊØ´.ՊԱՅՔԱՐ
ÚáõÝÇëÇ 8-ÇÝ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñ բ ¾ çÙÇ³ÍÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ »åÇëÏáåáë³ó ÅáÕáí,
áñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ å³ßïûÝ³í³ñáÕ »åÇëÏáåáëÝ»ñÁ, ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ¶»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ ËáñÑñ¹Ç ³ßË³ñÑ³Ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ:
ÄáÕáíÁ Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ Ñ»ï»õ»³É Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ù բ .
§ ì»ñçÇÝ ûñ»ñÇÝ áñáß ³ÝÓ»ñ Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ù բ ` Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí
բ áÕáùÇ óáÛó»ñ, Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ Ñ³Ù³ó³ÝóáõÙ »õ »ÉáÛÃÝ»ñ Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáõÙ,
áñáÝóáõÙ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝ ¿ÇÝ Û³ÛïÝáõÙ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñ բ
ºÏ»Õ»óáõ ³é³ù»ÉáõÃ»³ÝÝ ³éÝãáõáÕ ÙÇ ß³ñù ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñ³ բ » ñ»³É: ²Ûë
ÁÝÃ³óùáõÙ ÷³ëï³½áõñÏ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñ »õ í»ñ³·ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñáõ»óÇÝ Ý³»õ
Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ñ³ëó¿ÇÝ` í»ñçÝ³·ñ³ÛÇÝ
»Õ³Ý³Ïáí å³Ñ³Ýç»Éáí ÜáñÇÝ êñ բ áõÃ»³Ý Ññ³Å³ñáõÙÁ ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñãÇ
·³ÑÇó:
²ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý áñ¹»·ñáõ³Í í»ñçÝ³·ñ³ÛÇÝ
á×Á, áñ Ý»ñÏ³Û³óõáõÙ ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ` ³é³ç³¹ñáõ³Í å³Ñ³ÝçÇ
ï»ëùáí: ºåÇëÏáåáë³ó ¹³ëÁ, Ç բ ñ»õ ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ñ³ßË³õáñÁ Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ
Ï³ÝáÝ³Ï³Ý
Ï³ñ·Ç
»õ
²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÇ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ
³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇáõÃ»³Ý, Ñ³ëï³ïáõÙ ¿, áñ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÁ` ³ñï³ùÇÝ »õ
բ éÝÇ ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ý ÙÇçáóáí å³ñï³¹ñáõ³Í, Ñ³Ï³Ï³ÝáÝ³Ï³Ý ¿, áõëïÇ »õ
³Ýí³õ»ñ:
Ø»Ýù ·Çï³ÏóáõÙ »Ýù ºÏ»Õ»óáõ ³å³·³ÛÇ Ñ³Ý¹¿å Ù»ñ å³ï³ëË³Ý³ï ո õáõÃÇõÝÁ
»õ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ï»³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ñÅ¿ù` »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ
բ ³ ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ:
Ú³ñ·³Ýù ¹ñë»õáñ»Éáí Ù»ñ ºÏ»Õ»óáõ Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÇ
áÕç³ÙÇï ³ÏÝÏ³ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ áõ ëå³ëáõÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ù բ ` Ð³Û ºÏ»Õ»óáõ
Ï³ÝáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ` ¶»ñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ ËáñÑñ¹Ç, ºåÇëÏáåáë³ó ÅáÕáíÇ,
ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý-Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý
ÅáÕáíÇ,
²½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý
ÅáÕáíÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù ùÝÝ³ñÏ»É »õ ³ñ¹ÇõÝ³õáñ»É »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
բ ³ ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óÁ` Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÇ Ñá·»õáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ
³é³õ»É³·áÛÝë բ ³ õ³ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
²é³çÇÏ³Û ÏÇñ³ÏÇ բ ³ ñ»Ï»Ý¹³ÝÝ ¿ ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñãÇ å³ÑùÇ, áñÇÝ
Û³çáñ¹»Éáõ ¿ Èáõë³õáñãÇ ÝßË³ñÝ»ñÇ ·ÇõïÇ ïûÝÁ: ê³ Ññ³ß³ÉÇ ³éÇÃ ¿, áñå¿ë½Ç
å³Ñ»óáÕáõÃ»³Ý ³Ûë ûñ»ñÇÝ ³Ù¿Ýùë ½ûñ³óÝ»Ýù ³ÕûÃ³Ï³Ý Ù»ñ Ï»³ÝùÁ` Ñá·»õáñ
ËáñÑñ¹³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý á·ÇÝ ³Ùñ³óÝ»Éáõ »õ ëñ բ ³½³Ý
³½³Ý
Ù»ñ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ ³é³õ»É ³ñ·³ë³õáñ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ðñ³õÇñáõÙ »Ýù Ù»ñ ºÏ»Õ»óáõ բ ³ ñ»å³ßï Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÇÝ` ³ÕûÃ³Ï³Ý
Ë³Õ³Õ áõ ËáÝ³ñÑ Ñá·áí ß³ñáõÝ³Ï»É ÙÝ³É ³ëïáõ³Íå³ßïáõÃ»³Ý Ù¿ç »õ Çñ»Ýó
·áñÍáõÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ բ » ñ»É Ù»ñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ` Ç å³ÛÍ³éáõÃÇõÝ Ù»ñ
êáõñ բ ºÏ»Õ»óáõ »õ Ç ÷³éë ²ëïÍáÛ:
î¿ñ ÚÇëáõëÇ øñÇëïáëÇ ßÝáñÑÁ, ²ëïÍáÛ ë¿ñÁ »õ êáõñ բ Ðá·áõ Ñ³Õáñ¹áõÃÇõÝÁ Ó»½
Ñ»ï ÉÇÝ»Ý: ²Ù¿Ý:
î ê»åáõÑ ³ñù»åÇëÏáåáë âáõÉç»³Ý -¶áõ·³ñ³ó Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹
î.Ü³õ³ë³ñ¹ ³ñù»åÇëÏáåáë Î×áÛ»³Ý -²ñ³ñ³ï»³Ý Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ã»ÙÇ
³é³çÝáñ¹³Ï³Ý ÷áË³Ýáñ¹
î.² բ ñ³Ñ³Ù ³ñù»åÇëÏáåáë ØÏñïã»³Ý -ì³Ûáó ÒáñÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹
î.Ü³Ã³Ý
³ñù»åÇëÏáåáë
ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý
-Ø³Ûñ
²ÃáéÇ
²ñï³ùÇÝ
Û³ñ³ բ » ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·Ç բ ³ ÅÝÇ ïÝûñ¿Ý
î.ö³é»Ý ³ñù»åÇëÏáåáë ²õ»ïÇù»³Ý
î.êÇáÝ »åÇëÏáåáë ²¹³Ù»³Ý -²ñÙ³íÇñÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹
î.ØÇù³Û¿É »åÇëÏáåáë ²ç³å³Ñ»³Ý -ÞÇñ³ÏÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹
î.´³·ñ³ï »åÇëÏáåáë ¶³Éëï³Ý»³Ý -î³õáõßÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹
î.²ñß³Ï »åÇëÏáåáë Ê³ã³ïñ»³Ý -Ø³Ûñ ²ÃáéÇ ¹Çõ³Ý³å»ï
î.²ÝáÛß³õ³Ý »åÇëÏáåáë Ä³ÙÏáã»³Ý -ºñ»õ³ÝÇ ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ù³Ûñ »Ï»Õ»óáõ
Ñá·»õáñ ï»ëáõã
î.²ñï³Ï »åÇëÏáåáë îÇ·ñ³Ý»³Ý -Ø³Ûñ ²ÃáéÇ ì³Ýáñ¿Çó ï»ëáõã
î.ØÏñïÇã »åÇëÏáåáë äéáß»³Ý -²ñ³·³ÍáïÝÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹
î.Øáõß»Õ »åÇëÏáåáë ´³բ ³ Û»³Ý -Ø³Ûñ ²ÃáéÇ ì³ñã³-ïÝï»ë³Ï³Ý բ ³ ÅÝÇ ïÝûñ¿Ý
î.ÚáíÝ³Ý »åÇëÏáåáë Ú³Ïáբ »³ Ý -Ø³Ûñ ²ÃáéÇ Éáõë³ñ³ñ³å»ï
î.ì³ñ¹³Ý »åÇëÏáåáë Ü³õ³ë³ñ¹»³Ý -Ø³Ûñ ²ÃáéÇ øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ï»ÝïñáÝÇ ïÝûñ¿Ý
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յիՇԷ ... յԱրԳԷ ... ՊԱյքԱրԷ ... ՊԱՀԱՆջԷ

դէպքեր,
թուականներ,
անուններ,
կարծիքներ, պատմաբաններու եւ կամ
քաղաքագէտներու վկայութիւնները ամբարած է՝ ցեղասպանութեան մասին:
ԱՆ
ծանրացաւ
նաեւ
Գերմանիոյ
կայսերական մասնակցութեանը՝ հայոց
ջարդերուն՝ կոտորածներուն, ինչպէս նաեւ
թուրքական բանակի կազմութեան՝ 800

յունաց ուղղափառ եկեղեցւոյ՝ Նորին
Ամենապատուութիւն՝ Արժանաւոր Արքեպիսկոպոս իերոնիմոս եւ յունահայ թեմի՝
Առաջնորդական տեղապահ Հայր Խորէն Վրդ.
Առաքելեան մուտք կը գործեն Կլորիա
թատրոն
Օրուան հանդիսավար՝ ռ.Ա.Կուսակցութեան ատենապետ՝ իրաւաբան յակոբ
Ֆէսճեան բացումը կատարեց յիշատակի
օրուան,
ողջունելով
ներկաները
եւ
մասնաւորապէս
Աթէնքի
եւ
համայն
յունաստանի՝ յունաց ուղղափառ եկեղեցւոյ՝
Նորին Ամենապատուութիւն՝ Արժանաւոր
Արքեպիսկոպոս իերոնիմոսը, ինչպէս նաեւ

ընկ. յակոբ Ֆէսճեան

յունահայ թեմի՝ Առաջնոր-դական տեղապահ
Հայր Խորէն Վրդ. Առաքելեան եւ բոլոր
ազգային՝
եկեղեցական
կազմակերպութիւնները
եւ
յարգարժան

Պրն. ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

սպաներէ կազմուած խումբի մը մասին, որոնք
հայոց ցեղասպանութեան գործադրութեան
մասնակցած են:
Պրն. Գասթանիտիս յիշատակեց նաեւ
աղբիւրներու անունները՝ յունարէն՝ հայերէն՝
թուրքերէն՝ անգլերէն եւ գերմաներէն
լեզուներով
հրատարակուած
գիրքերը,
ինչպէս նաեւ՝ հայ թուրք՝ յոյն՝ անգլիացի՝
ամերիկացի գերմանացի պատմաբաններու
եւ անձնաւորութիւններու անունները:
որպէս քաղաքագէտ պրն. Գասթանիտիս
շատ յաջող եւ փաստացիօրէն անցեալը
կապեց ներկայի քաղաքականութեան եւ այն
եզրակացութեան հասաւ, որ դժբախտաբար,
հարիւր տարիներու ընթացքին բան մը չէ
փոխուած, արեւմուտքի համար, որոնք մինչեւ
այսօր դիւանագիտական խաղերով եւ
խօսքերով
կ՛արդարացնեն
ցեղասպանութիւնները, ինչպէս որ հաստատած էր
Adolf Hitler երբ հրեաներու ջարդերը
կազմակերպեց:
յունահայոց
թեմի՝
Առաջնորդական
Տեղապահ,
Հոգեշնորհ՝
Խորէն
Վրդ.
Առաքելեան, յարգելի ներկաներուն ընթերցեց,
Գարեգին
Բ.
Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոսի կոնդակը, Սարտարապատի եւ
Հայաստանի առաջին հանրապետութեան
հռչակման առթիւ:
յայտագիրը շարունակուեցաւ ողջոյնի
խօսքերով, յունահայոց թեմական խորհուրդի

Պրն. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
պատշաճ՝
խոհուն՝
իմաստալից
եւ
բովանդակից ելոյթ ունեցաւ, Հ.Բ.ը.Միութեան
Ատենապետուհի Տիկ. ովսաննա Գարայեան,
որուն յաջորդեց Արարատ Մ.Մ.Միութեան
խօսքը, Ս.Հնչակեան կուսակցութեան խօսքը,
հայկական
հարցերու
ուսումնասի-

Տիկ. Օվսաննա Գարայեան

րութիւններու
կեդրոնի
խօսքը
եւ
ռ.Ա.Կուսակցութեան
երիտասարդացի
խօսքը:
Հանդիսութիւնը
վերջ
գտաւ
գեղարուեստական կոկիկ եւ բովանդակալից
յայտագրով, ուր «Աւետիս» պարախումբի
պատանեկան խումբը երկու հայկական
պարեր ներկայացուց եւ Հ.Բ.ը.Միութեան
«Անի» պարախումբի ելոյթներով՝ ղեկա-

“Աւետիս” պատանեկան պարախումբ

Ա. Գալփաքեան վարժարանի աշակերտները

անձնաւորութիւնները:
Հանդիսավարը անդրադարձաւ մասնաւորապէս, օրուան բանախօս, որ թեսաղոնիկէէն
յատկապէս Աթէնք ժամանեց, յունաստանի
նախկին արդարութեան նախարար, պրն.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ, որ իր մտքին
մէջ առլցուն եւ հարուստ տեղեկութիւններ,

Հ.Բ.ը.Միութեան “Անի” պարախումբ

Հայաստանեայց
Առաք.
Եկեղեցւոյ,
յունաստանի
թեմի
երիտասարդաց
միութիւնը, Հ.Բ.ը.Միութեան կողմէ ողջոյնի

վարութեամբ, յակոբեան-Սեմերճեան ամոլի:
Սոյն ելոյթին իրենց մասնակցութիւնը
բերին նաեւ ՀԲըՄիութեան “Ա. Գալփաքեան”
վարժարանի երգչախումբը երկու երգերով
ղեկավարութեամբ տիկ. Գոհար Չիմանեանի,
որոնց
համար
կը
յայտնենք
մեր
գնահատանքը եւ շնորհակալութիւնները:

Հայկական
Հարցերու
ուսումնասիրութիւններու կեդրոնի ողջոյնի խօսքը
յաջորդիւ:
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յիՇԷ ... յԱրԳԷ ... ՊԱյքԱրԷ ... ՊԱՀԱՆջԷ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակը՝ նվիրված
Հայաստանի առաջին Հանրապետության և մայիսյան
հերոսամարտերի 100-ամյակին

(ընթերցում յունահայոց թեմի Առաջնորդական Տեղապահ՝
Տէր Խորէն Վրդ. Առաքելեանի կողմէ)

«Եւ այս է յաղթութիւնն`
աշխարհի, հաւատքն մեր»
(Ա Հովհ. Ե 4):

որ

յաղթէ

Գոհություն և փառք ենք մատուցում
Աստծուն, որ Հայաստանում և Արցախում
վերականգնված պետականությամբ և ի
սփյուռս
աշխարհի
ազգային
կյանքի
ձեռքբերումներով
է
մեր
ժողովուրդը
դիմավորում
100-ամյակը
Հայաստանի
Առաջին Հանրապետության և մայիսյան
հերոսամարտերի:
Նշանակալի
այս
իրադարձությունների մեկդարյա հոբելյանի
առիթով Հայրապետական Մեր խոսքն ենք
ուղղում
սիրեցյալ
մեր
ժողովրդին՝
բարձրաձայնելով առաքելավանդ պատգամը.
«Եվ այս է հաղթությունը, որ հաղթում է
աշխարհին՝ մեր հավատքը»:
Մեկ դար առաջ մեր ժողովուրդը հայտնվել
էր կյանքի և մահվան սահմանագծին:
Օսմանյան թուրքիան՝ օգտվելով Առաջին
համաշխարհային պատերազմի խառնաշփոթ
իրավիճակից,
իրագործում
էր
ցեղասպանության իր հայաջինջ ծրագիրը:
Արևմտյան Հայաստանը և հայկական
բնակավայրերը թուրքիայում ավերակվել ու
հայաթափվել էին, թուրքական զորքերը
ներխուժել էին նաև Արևելյան Հայաստան՝
սպառնալով մեր ժողովրդի գոյությանը:
Այդ օրհասական պահին հույսն առ
Աստված՝
միահամուռ
կամքով
մեր
ժողովուրդը Սարդարապատում, Ապարանում և ղարաքիլիսայում ճակատ կազմեց
թշնամու դեմ: Համախմբվելու խրախույս ու
քաջալերություն դարձավ Գևորգ Ե Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի կոչը՝ ժողովրդի սրտում
առաջ բերելով հաղթանակելու ոգի և
փակելով խուճապի ու նահանջի ուղին:
Ետևում մեր հայրենիքի փոքրիկ մի մասունքն
էր, ետևում քրիստոսահաստատ Սուրբ
Էջմիածինն էր՝ մեր հավատքի օրրանն ու

ինքնության պատվարը: Հայոց Հայրապետը
մերժեց հեռանալ Սուրբ Էջմիածնից և
քաջաշունչ պատգամով մարտի կոչեց
ժողովրդին՝ ասելով. «Ես միշտ էլ հավատացել
եմ իմ ժողովրդի ոգուն: Ես գիտեմ նրա անցած
ճանապարհի
դառնությունները:
Ես
համոզված եմ նաև, որ ազգն իմ հայոց անարգ
թշնամուն դեռ չի ասել իր վերջին խոսքը: Եվ
խոսքն այդ պիտի լինի հաղթական»:
Մեկ ամբողջություն, մեկ կամք ու հոգի
դարձած մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնեց
փրկելու հայրենիքը, իր կյանքը, իր
սրբությունները, պաշտպանելու հայրենի
հողում ազատ ապրելու իր իրավունքը: Սրբոց
Վարդանանց և ղևոնդյանց օրինակով
Ավարայրի ոգին բոցավառվեց մայիսյան
մարտերում: Հաղթանակը ձեռք բերվեց
արիության ու հերոսության շնորհիվ
հայկական փոքրաթիվ զորամիավորումների
ու զորահրամանատարների և նրանց
շարքերը լրացրած հոգևորականների ու
աշխարհազորայինների:
թուրքական
զորքերի առաջխաղացումը կանգնեցվեց և ետ
մղվեց: Ավերումից ու կոտորածից փրկվեց
Արևելյան Հայաստանը, և հինգ և կես դարերի
երկարատև դադարից հետո վերականգնվեց
հայկական պետականությունը:
Եղեռնահար մեր ժողովուրդը վկայեց վեր
հառնելու իր զորությունը, իր հոգու
կենսունակությունը և ուժը հավատքի՝
նեղությունների, ցավ ու տառապանքի մեջ
հաղթանակ
կերտելով:
Առ
Աստված
հավատքի, հայրենասիրության ու նվիրումի
հերոսական ոգին միավորեց ու պաշտպանեց
մեր ժողովրդին, որ գերագույն ճիգով հայոց
պետականության
հովանու
ներքո
հայրենիքում ու սփյուռքում բարձրացրեց իր
կյանքը և քայլեց վերելքի ուղիով:
Այսօր, սիրելի ժողովուրդ հայոց, 100-ամյա
հոբելյանը հրավեր է մեզ՝ նվիրված մնալու
ազգային զարթոնքի մեր իղձերին, հրավեր՝
մեր հայրենի պետականությունը ամուր
պահելու և հայրենիքով համախմբված
մնալու: Նշանակալի այս հոբելյանը նաև մի
նոր հանգրվան է հավատավոր ոգով ու
նվիրյալ գործերով շենացնելու, զորացնելու
մեր
երկիրն
ու
ազգային
կյանքը,
շարունակելու
հետևողական
ջանքերը
հանուն
Արցախի
հիմնախնդրի
կարգավորման, մեր բանակի հզորացման,
որպեսզի խաղաղությունը անվրդով լինի մեր
հայրենյաց սահմաններում:
100-ամյա հոբելյանը պատգամն է բերում
համազգային միասնության, հայրենիքսփյուռք կապերի արդյունավորման, մեր
Եկեղեցու
անդաստանում
ևս
միասնականության վերահաստատման:
Սիրեցյալ հավատավոր ժողովուրդ Մեր,
յուրաքանչյուրս մեր ծառայության մեջ, մեր
կյանքի ընթացքներում միշտ առաջնորդվելով
քրիստոնեական մեր հավատքին, ազգին ու
հայրենիքին
զինվորագրության
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գիտակցությամբ՝ պիտի կարողանանք զերծ
մնալ կորուստներից և քայլենք հաղթանակից
հաղթանակ:
Պետականությունը
ազգի
կազմակերպման հիմքն է, առաջընթացի ուղի,
իր արժեքներով ապրելու, իր հոգևոր ներուժը
դրսևորելու հենարան, իր ձգտումները
իրագործելու
և
իրավունքները
պաշտպանելու
պատվար
ու
ազգի
հարատևության գրավական: Չմոռանանք մեր
կրած զոհողություններն ու տառապանքները
և
միմյանց
աջակից՝
կառուցենք
բարօրությամբ և խնդությամբ լեցուն վաղվա
մեր օրը: Հիշենք մեր Եկեղեցուն ու
հայրենիքին իրենց կյանքը նվիրած մեր
հայրերին և հավատքի ու հայրենյաց սիրո մեջ
ինքներս մեզ գերազանցենք, որպեսզի այսօր
նույնպես մեր ազգային և հայրենական
կյանքի առջև ծառացած դժվարություններին
ու խնդիրներին տրվող մեր վճիռները և մեր
երկրի
խաղաղությանը
սպառնացող
վտանգներին տրվող մեր պատասխանները
լինեն հաղթական:
Անվարան մեր հավատքն ու հայրենյաց
սերը թող մեզ առաջնորդեն իրականություն
դարձնելու Արարատի փեշերին միասնական
մեր հայրենիքի և մեր Սուրբ Եկեղեցու ու
ազգային զարթոնքի տեսիլքները: «Եվ այս է
հաղթությունը, որ հաղթում է…, մեր
հավատքը»:
Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնից՝ համայն
հայության
նվիրական
սրբօրրանից
Հայրապետական Մեր պատգամն ենք բերում
սիրեցյալ մեր ժողովրդին, մեր Եկեղեցու
թեմական, համայնքային մարմիններին,
ազգային, գիտական, կրթական, մշակութային
կառույցներին՝
զանազան
միջոցառումներով տոնախմբելու հոբելյանական տարեդարձը՝ դարձնելով հայրենասիրության
ոգու,
քաղաքացիական
գիտակցության ու պարտքի արթնության,
ազգի ու Եկեղեցու միասնականության ուժ ու
զորություն, նորոգություն հավատքի և
քաջալերություն հայրենաշեն ու ազգաշեն
գործերի:
Աղոթում ենք, որ քրիստոս մեր Տերը
պահպանի
մեր
ժողովրդին
մաքուր
հավատքով և օրհնի ազգիս ջանքերը ի սեր
մեր նվիրական հայրենիքի զորացման, մեր
Սուրբ Եկեղեցու պայծառության և մեր բարօր,
լուսավոր ու երջանիկ գալիքի: թող
Բարձրյալի օրհնության և շնորհների ներքո
մեր երկիրը և ժողովուրդը, աշխարհը համայն
ապրեն խաղաղության մեջ՝ այսօր և միշտ.
ամեն:

Օրհնությամբ՝ ԳԱրԵԳիՆ Բ
ԿԱթողիԿոՍ ԱՄԵՆԱյՆ ՀԱյոց
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յիՇԷ ... յԱրԳԷ ... ՊԱյքԱրԷ ... ՊԱՀԱՆջԷ
ռ.Ա.Կ-ի երիտասարդութեան ողջոյնի խօսքը

Արժանապատիւ Հոգեւոր Հայրեր
յարգարժան պաշտօնական անձնաւորութիւններ եւ
Սիրելի Սարտարապատի ժառանգորդներ
Մանազկերտի
ճակատամարտը
19
Օգոստոս 1071 թուականը, որոշիչ տխուր,
ողբերգական, ճակատագրական թուական մը
եղաւ յատկապէս Բիւզանդիոնի կայսրութեան
եւ մասնաւորապէս հայ ժողովուրդին համար:
Այդ թուականէն ետք, երբ Սելճուքները
վերջնականապէս
Փոքր
Ասիա
հաստատուեցան, այդ թուականէն սկսաւ 2
ժողովուրդներու, յոյներու եւ հայերու
ջարդերը, կոտորածները, քանդումները որուն
պսակն էր 24 Ապրիլ 1915ի հայոց
ցեղասպանութիւնը:
19 Օգոստոս 1071էն Մանազկերտի
ճակատամարտէն նոյնիսկ մինչեւ հայոց
ցեղասպանութիւնը, հազար տարիներու
ընթացքին
հայկական
ջարդերը,
ասպատակումները, իսլամացումները, բռնի
գաղթերը,
կողոպուտները,
հրդեհները,
քանդումները, հայոց զոհերուն թիւը պէտք է
անցած ըլլան աւելի քան 1 միլիոն, բացի
Պոնտացիներէն, Ասորիներէն եւ այլ փոքր
ազգութիւններէն, որոնք այսօր գոյութիւն
չունին նոյնիսկ:
Ատանայի ջարդերը որ սկսան 1 Ապրիլ
1909ին իթթիհատականներու կողմէ, հայ
ազգի ոչնչացման ծրագրի առաջին քայլերն եւ
ահազանգն էին, ուր արդէն պատմական
Հայաստանի գիւղերուն եւ քաղաքներուն մէջ
թուրքերու բնակչութեան թիւը համազօր կը
հաշուէր հայերու թիւերուն:
24
Ապրիլ 1915ին հայ ժողովուրդի
ցեղասպանութիւնը գործադրուեցաւ, սակայն
հոն թուրքերու ախորժակը չկեցաւ:
Այլ
շարունակուեցաւ մինչեւ 22 Մայիս 1918 երբ
թուրքերը որոշած էին 12.000 քառակուսի
քիլոմեթր տարածութեան վրայ մնացած
Երեւանի նահանգը եւ հայ ժողովուրդը
վերջնականապէս լուծարքի ենթարկեն եւ
իրականացնեն
իրենց
Կովկասի
թուրանական ծրագիրը, ոչնչացնելով, վերջ
դնելով հայ ազգի գոյութեան, ինչպէս որ
յաջողած էին ոչնչացնել Ասորիները, Փոքր
Ասիոյ բոլոր միւս պատմական հին

ժողովուրդները, ինչպէս նաեւ Պոնտացիները:
Սակայն, 24 Մայիս 1918ին, համայն հայ
ժողովուրդը,
սկսեալ
բոլոր
գտնուող
զօրախումբերէն, գիւղացիներէն, քաղաքացիներէն, այրերէն, կիներէն, ծերերէն եւ
պատանիներէն,
որոնց
միացան
հոգեւորական
դասը,
սկսեալ
Գէորգ
հինգերորդ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոցէն,
Ալեքսանտրոբոլի,
Բաշ-Ապարանի,
Սարտարապատի,
Դիլիջանի,
Շիրակի
ճակատներուն վրայ, որպէս մէկ բռունցք,
մահուան եւ կեանքի խոյանք կատարեցին: 24
Մայիսին
կէսօրէն
ետք
արդէն,
Սարտարապատը գրաւեցին հայ զօրքերը
Դանիէլ Փէկ Փիւրումեանի հրամանատարութեամբ: Այդ օրերուն, Հայաստանի
բոլոր կողմերուն, 6 օրեր շարունակ
եկեղեցիներուն զանգերը ղօղանչեցին եւ
բոլոր ճակատներուն վրայ յաղթանակի
արշաւանքները շարունակուեցան եւ հայ
ժողովուրդը մինչեւ 27 Մայիս, աւելի քան
20.000 հաշուող Կալիբոլիի օսմանցի բանակը,
որոնք կրցած էին պարտութեան մատնել
անգլիական կազմակերպուած բանակը
Չանաքալէի մէջ, այդ նոյն բանակի թուրք
զինուորները նահանջեցին եւ փախուստ
տալով Արաքս գետը անցան, ուր հայ
զօրագունդերը հալածեցին զիրենք եւ հոն
կեցան, որովհետեւ թուրքերը զինադուլ
պահանջեցին եւ յաջորդ օրը 28 Մայիս 1918ին
ընդունեցին եւ ճանչցան Հայաստանի
Առաջին Հանրապետութիւնը, ինչպէս որ
թուրքերը երկու օրեր առաջ ճանչցած էին
Վրաստանի եւ Ատրպէյճանի անկախ
հանրապետութիւնները:
թուրքերը ստիպուած էին, Կովկասի մէջ
ճանչնալ Հայաստանի, Վրաստանի եւ
Ատրպէյճանի
անկախ պետութիւնները
որովհետեւ կը նշմարէին որ Պոլշէվիկեան
համայնավարական շարժումի հոսանքը
դէպի հարաւ կը խուժէ եւ այս ձեւով
խորհեցան արգիլել այս նոր քաղաքական
շարժումը եւ ռուսերու ազդեցութիւնը եւ կամ
գոյութիւնը դէպի Կովկաս:
Սիրելի հանդիսականներ, մենք այսօր
կ՛ոգեկոչենք
24
Ապրիլ
1915ի
մեր
նահատակաց
Սուրբ
յիշատակը,
կը
փառաւորենք
մեր
Սարտարապատի
հերոսները որոնց նահատակութեամբ եւ
զոհողութեամբ փրկուեցաւ հայ ժողովուրդը,
որուն յաղթանակով մենք տիրացանք մեր
առաջին հանրապետութեան:
յարգելի ներկաներ մենք այսօր կանգ,
պիտի լինենք եւ ոչ թէ միայն պիտի
շատանանք,
այլ
պիտի
հզօրանանք,
մանաւանդ որ այսօր մեր հայրենիքը կը
դառնայ
ճշմարիտ
ժողովրդական,
ռամկավարական
եւ
ազատութեան
հանրապետութիւն
մը
շնորհիւ
մեր
խաղաղասէր շրջահայաց ժողովուրդին:

Կեցցէ՛ մեր հայրենի եւ սփիւռքահայ
ժողովուրդը,
Կեցցէ՛ մեր հայրենի հզօր բանակը որ օր ու
գիշեր կը հսկէ ու կը պաշտպանէ Հայաստանի
սահմանները,
Կեցցէ՛ մեր չքնաղ եւ յաւերժ Հայաստանը,

Կեցցէ՛ մեր բոլոր սիրտերուն մէջը
արմատացած եւ ծաղկած, քաջասիրտ ու
հերոսական Արցախի ժողովուրդը ու
բանակը:

Հունահայոց թեմի Երիտասարդաց
միության ուղերձը նվիրված՝
Հայոց ցեղասպանության 103-րդ
տարելիցին և Հայաստանի առաջին
հանրապետության 100 ամյակին

Սիրելի Հայրենակիցներ մենք այսօր
հավաքվել ենք այս սրահում հիշելու, մեր ազգի
մեր
բոլորիս
հայրենիքի՝
Հայաստանի
Հանրապետության համար շատ կարևոր և
նշանակալի երկու տարբեր իրողություներ,
դրանք են Հայոց ցեղասպանության հիշատակը
և սրա կողքին Հայաստանի առաջին
Հանրապետության 100-րդ տարելիցը: ուղիղ
100 տարի առաջ էր, երբ 1915 թվականին
ցեղասպանության ենթարկված, 1,5 միլիոն
ժողովուրդ կորցրած և դաժան ու անդառնալի
կորուստներ ունեցած, բայց միաժամանակ այդ
ամենից վերապրած ազգն էր, որ նորից ուժ
գտավ իր մեջ իր կամքն հայտնելով
վերամիավորվեց
և
հարյուրամյակներ
պետականություն չունենալուց հետո ոտքի
կանգնելով՝ տեր դարձավ իր երկրին ու իր
հայրենիքի մեկ մասին: Դա այն ժամանակ
շատերի համար երազ էր թվում, բայց արի ու
տես ջաղջախված ու գրեթե ոչնչացման եզրին
հասած այս օրհնյալ ազզգը իր վերջին ուժերը
միավորելով և միևնույն ժամանակ չունենալով
ոչ մի օգնություն արտաքին աշխարհից
ստեղծեց
ՀԱյԱՍՏԱՆի
ԱռԱջիՆ
ՀԱՆրԱՊԵՏություՆը: Սիրելիներ, սակայն
հաջողությունների կողքին, գնահատելով
ձեռքբերումը, անհրաժեշտ է նաև դասեր քաղել
սխալներից,
որոնցից
գլխավորն
ու
ամենավտանգավորը եղել և մնում է ոչ
միասնական լինելը: Ճիշտ գնահատական
տալով
ներկա
վիճակին,
ամենքիս
պարտավորությունն է մի կողմ դնել սեփական
շահերն ու լինել միասնական և ծառայել մի
գաղափարի՝ այն է պահպանել մեր հայրենիքի
ձեռքբերումներն ու աշխատել ամեն կերպ
զորացնել ու զարգացնել այդ ամենը՝ մեր
հետագա սերունդներին փոխանցելով էլ ավելի
հզոր ու կայացած հայրենիք: իսկ այս ամենը
անշուշտ թե անկարելի է իրականություն
դարձնել, եթե մենք իբրև նոր սերունդ, փարված
չլինենք, մեր Մայր Եկեղեցուն իր Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածին կենտրոնով, քանզի Հայոց
Եկեղեցին
էր,
որ
հարյուրամյակներ
պետականության բացակայության շրջանում,
ստանձնել էր ոչ միայն քրիստոնեության
տարածման դժվարին ու հալածանքներով
լեցուն առաքելությունը՝ այլ Հայ տեսակի
պահպանումն ընդհանրապես՝ աշխարհին
տալով
Շնորհալիներ,
Նարեկացիներ,
Կոմիտասներ և այլ հանճարներ: Այսպիսով՝
խոնարհվելով ցեղասպանության զոհերի
հիշատակի առջև իբրև Հունահայոց թեմի
Երիտասարդաց Միության կոչ և հորդոր հարկ
եմ համարում այս ամբիոնից խոսքս ավարտել
բանաստեղծի
խոսքերով.
“ոՎ
ՀԱյ
ԺողոՎուրԴ քո ՓրԿություՆը քո
ՀԱՎքԱԿԱՆ ուԺի ՄԵջ Է”
Շնորհակալություն
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ՀոԳԵՀԱՆԳիՍՏ

Կարպիս եւ Աննա Հազարեան եւ զաւակները եւ
համայն ազգականները հոգեհանգիստ կը խնդրեն
իրենց մօրեղբօր եւ հարազատին`

Վաղինակ Գալայճեանի

մահուան քառասունքին առիթով որ տեղի պիտի
ունենայ 24 յունիս, 2018-ին Փերիսթէրիի Ս.
Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ:

յունաստանի Հայ Կաթողիկէ
Առաջնորդարան

Ձեզ կը հրաւիրէ ներկայ գտնուելու
յատուկ հանդիսութեան մը յիշատակելու համար

Երեւանի 2800 ամեակը

Հովանաւորութեամբ
Հայր յովսէփ թ.Ծ.Վ. Պէզազեանի
Առաքելական Կառավարիչ յունաստանի
Հայ Կաթողիկէ Համայնքին
Գեղարուեստական ղեկավար
Սարօ զաւէն Տէմիրճեան

Տեղի կ՛ունենայ Չորեքշաբթի 27 յունիս 2018,
երեկոյեան ժամը 9ին, Սուրբ Գրիգոր
Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ ներբակին մէջ Նէոս Գոզմոս:
յաւարտ Հանդիսութեան հաճոյք ունի նաեւ
Ձեզ հրաւիրելու
Տաղանդաւոր Գծագրիչ եւ Գանդակագործ

Նազարէթ Խուպեարեանի

անդրանիկ ցուցահանդէսին
որ տեղի կ՛ունենայ Առաջնորդարանիս
հիւրանոցին մէջ։
յ.Գ. Այս համեստ ցուցահանդէսին նպատակն է
մեզ ծանօթացնել մեր պատմական հռչակաւոր
անձնաւորութիւններուն հետ։
ընդհանուր հրաւէր

Շարժավար կը փնտռուի

Հ.Բ.ը.Միութեան
«Ա.
Գալփաքեան»
վարժարանը շարժավար կը փնտռէ,
դպրոցական նոր տարեշրջանին համար:
յաւելեալ տեղեկութիւններու համար՝
փափաքողները կրնան դիմել մինչեւ յունիս
29, 2018-ը, Հ.Բ.ը.Միութեան գրասենեակի
հեռաձայնի թիւին .- 2109825685:

Նոր ԱՇԽԱրՀ

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.
Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας
όσον αφορά τις θέσεις των μαθητών στα σχολικά
λεωφορεία. 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
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σχολείου μας

www.agbuathens-artakikalpakianschool.gr

για περισσότερες πληροφορίες.

Διευθύντρια
Μαρία-Ελένη Μπεναρδή

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: 210-4917636

“NOR ASHKHAR”
Armenian Cultural Social Weekly
33 Sistou Str.
GR 18450 NIKEA GREECE
Tel-Fax: 00+30+210-4917636

Բացի
խմբագրականներէն,
յօդուածագիրներու տեսակէտներն ու գաղափարները անպայմանօրէն չեն արտայայտեր թերթին ուղեգիծը:
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յիՇԷ ... յԱրԳԷ ... ՊԱյքԱրԷ ... ՊԱՀԱՆջԷ

Պրն. Արիս Խաչատուրեանի ողջոյնի խօսքը Արարատ Մ.Մ.Միութեան կողմէ

Μακαριότατε,
Σεβάσμιοι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας,
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, προσκεκλημένοι
και παρευρισκόμενοι σήμερα στην εκδήλωση
αυτή,
Κυρίες και κύριοι

Έχω την τιμή να απευθύνω χαιρετισμό, ως
πρόεδρος του Ελληνοαρμενικού Φιλολογικού
και Αθλητικού Συλλόγου «ΑΡΑΡΑΤ», ο οποίος
προέρχεται και είναι ταυτόσημος ως προς τις
αρχές, αξίες και ιδεολογίες , με το πολιτικό
κόμμα «ΡΑΓΚ» που διοργανώνει την σημερινή
εκδήλωση, το οποίο θερμά χαιρετώ και
συγχαίρω για την πρωτοβουλία του αυτή, αλλά
και για τους ατελεύτητους και άοκνους για δύο
αιώνες τώρα αγώνες του, ως αρωγός της
μητέρας πατρίδας Αρμενίας, πέρα από αντιπαραθέσεις, σημασιολογικές διαφορές και
ανθρώπινες αποκλίσεις.
Γιορτάζουμε σήμερα, όχι μόνο την επέτειο της
Αρμενικής γενοκτονίας, αλλά και τα 100 χρόνια
από την ηρωική μάχη του Σαρνταραμπάτ, μία
ιστορική στιγμή στην οποία πρέπει να σταθούμε
με προσοχή και να αναδείξουμε την σημασία της
στην διαχρονική πορεία του λαού μας.
Εκατομμύρια σελίδες έχουν γραφτεί για την
γενοκτονία των Αρμενίων, χιλιάδες εκφωνήσεις
λόγων, αμέτρητες διπλωματικές και άλλες διαβουλεύσεις για το θέμα. Ζούμε σε μία περίοδο
όπου η αλαζονεία και υπεροψία των γειτόνων
μας δεν έχει αρχή και τέλος. Εμείς; Ούτε πτοούμεθα, ούτε έχουμε έλλειψη αποθεμάτων
ελπίδας. Οι λαοί εξελίσσονται όχι μόνο αστικά,
τεχνολογικά και οικονομικά, ευτυχώς ανατάσσονται και συνειδησιακά και επιχειρούν να εξαλείψουν από το παγκόσμιο κοινωνικό και
ιστορικό υπόβαθρο, πράξεις και ενέργειες που
στιγματίζουν το ανθρώπινο είδος.
Εδώ ανήκει ένα μεγάλο ευχαριστώ στην νέα
μας πατρίδα, την Μητέρα Ελλάδα, που όχι μόνο
μας αγκάλιασε και μας καλοδέχτηκε στην φιλόξενη και στοργική αγκαλιά της, όταν ξεριζωμένοι οι πρόγονοί μας αναζητούσαν νέες πατρίδες,
αλλά μας έδωσε και την ευκαιρία ως ισότιμα
μέλη της να προκόψουμε και να ανθίσουμε οικογενειακά και επαγγελματικά. Αλλά ένα ακόμα
μεγαλύτερο ευχαριστώ δικαιούται η Ελληνική
πολιτεία και το κοινοβούλιο, διότι μαζί με μικρό
αρχικά πυρήνα κρατών, πρωτοστάτησε στην
επισημοποίηση της αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, δημιουργώντας την αναγκαία δυναμική για την χιονοστιβάδα
αναγνωρίσεων που ακολούθησε.
Το ιστορικό γεγονός της Γενοκτονίας, αποτελεί μία μαύρη σελίδα όχι μόνο για τον πονεμένο
αρμενικό λαό, αλλά και για ολόκληρη την
ανθρωπότητα, που επί 110 χρόνια δεν έχει
κατορθώσει να σταθεί στο ύψος της ανθρωπιάς

και της αξιοπρέπειας και να την αναγνωρίσει
καθολικά ως μία καταδικαστέα και στυγνή
πράξη που στηλίτευσε την ανθρωπότητα, αποτελώντας καταλυτικό όνειδος για τους
ενορχηστρωτές και εκτελεστές της.
Προσωπικά θα ήθελα να σταθώ περισσότερο
στην ιστορικής σημασίας μάχη του Σαρνταραμπάτ, όπου πέραν της στρατιωτικής σημασίας
νίκης, αυτή καθαυτή μας αναγκάζει να
κοιτάξουμε βαθιά μέσα στα μηνύματα που εμπεριέχει. Ένα έθνος σακατεμένο από την γενοκτονία του 1915, με νωπή ακόμα τη θύμηση των
χαμένων γονιών, αδελφών και παιδιών,
εξαθλιωμένο από τις συνεχείς κακουχίες, χωρίς
τρόφιμα και πολεμοφόδια, με μόνο όπλο την
αγάπη για την πατρίδα του και την επιβίωση του,
περιέσωσε αυτή την μικρή σπιθαμή γης που απέμενε στην Αρμενία, ενώνοντας τις δυνάμεις του,
με ομοψυχία, θάρρος και πάθος, υψώνοντας
νικηφόρα το ανάστημα του απέναντι στον προαιώνιο εχθρό που γνωστό ήταν τι αισθήματα
μίσους έτρεφε για τους Αρμένιους. Η νίκη, σημάδεψε το μέλλον της χώρας και διασφάλισε την
ύπαρξη αυτής της μικρής, αλλά για όλους εμάς
σημείο αναφοράς, γενέτειρας.
Σήμερα, τα πεδία μαχών έχουν αλλάξει σε
περιπλοκότητα, έχουν καταστεί πολυεπίπεδα
και οι συμμαχίες διαμορφώνονται σε κλίμα
συμφερόντων τόσο πολιτικών όσο και οικονομικών, γεγονός που τις καθιστά ασταθείς, ευμετάβλητες και ευάλωτες. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, δουλεύοντας μέσα από το ίδιο το
σύστημα, δημιουργώντας παράλληλες τακτικές
ώστε να διατηρούμε την ελπίδα να πετύχουμε
τους στόχους μας.
Στην προσπάθεια μας αυτή, ο μεγαλύτερος
σύμμαχος μας θα πρέπει να είναι η δυναμική της
ενότητας. Λαοί ολόκληροι καταστρέφονται από
τις επιδιώξεις μικρο-ηγετών που δεν προσβλέπουν σε τίποτα περισσότερο από ατομικά
οφέλη, αγνοώντας το συμφέρον και τις ανάγκες
των πολλών.
Όμως εμείς δεν μπορούμε να παρασυρθούμε
σε ένα τέτοιο κατήφορο. Οι περισσότεροι, αν όχι
όλοι εδώ μέσα, προσφέρουμε για την παροικία
πέραν των δυνατοτήτων μας, ανιδιοτελώς. Ας
μην ξεχνάμε πως δεν μας χωρίζει τίποτα, ενώ
μας ενώνουν τόσα πολλά.
Οι καιροί άλλαξαν, και κανείς δεν μπορεί να
αλλοιώσει τον χαρακτήρα του αύριο που είναι
μπροστά μας. Νέες τεχνολογίες, μέσα επικοινωνίας που φέρνουν τις ειδήσεις μπροστά μας με
ιλιγγιώδεις ρυθμούς, προπαγάνδες που σαν
τσουνάμι μπορούν να διαστρεβλώσουν την
πραγματικότητα, όλα αυτά αντί να μας
φοβίσουν πρέπει να αποτελέσουν εργαλεία για
να προωθήσουμε τον σκοπό μας. Έχουμε όπλα
μας την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας τους
χιλιάδες διαπρέψαντες Αρμένιους αδελφούς μας,
στις επιστήμες, στις τέχνες, στο ευρύτερο
παγκόσμιο γίγνεσθαι.
Είμαστε ένας λαός μικρός στα νούμερα, μια
χούφτα εκατομμύρια θα έλεγε κανείς, αλλά
μεγάλος σε παρουσία και επιτεύγματα. Χιλιάδες
συμπατριώτες μας έχουν αφήσει το στίγμα τους,
την δική τους υπογραφή στην παγκόσμια πραγματικότητα. Ας θυμηθούμε ονομαστικά μερικούς από αυτούς, με καμία πρόθεση να υποβαθμίσουμε την συνεισφορά και την
σπουδαιότητα των μη αναφερθέντων
Αρμένικο αίμα έφερε στον κόσμο τους:
Ιβάν Αϊβαζόφσκι, Διάσημο ζωγράφο θαλασσών του 19ου αιώνα
Αναστάς
Μιγκογιάν
Πρόεδρο
του
Προεδρείου του ανωτάτου Σοβιέτ της Σοβιετικής

Ένωσης το 1964
Victor Hampartsoumian ιδρυτή της θεωρητικής Αστροφυσικής
Artem Mikoyan αεροναυπηγό σχεδιαστή του
θρύλου των αιθέρων μαχητικού Mig
Aram Chatzatourian Παγκοσμίου φήμης μουσικοσυνθέτη
Charles Aznavour, από τους μεγαλύτερους
ευρωπαίους τραγουδοποιούς, Ιππότη του Τάγματος της Τιμής στην Γαλλία
Dr Raymond Damadian καθηγητή στο
Harvard, εφευρέτη του γνωστού σε όλους μας
Μαγνητικού τομογράφου.
Gary Kasparov ο αήττητος παγκόσμιος πρωταθλητής σκάκι
Andre Agassi και David Nalbadian κορυφαίοι
αθλητές στο τένις
Allan Prost, 4 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή
στην formula 1
Dr. Kazanjian πατέρα της Πλαστικής χειρουργικής και ο
Calouste Gulbekian γνωστό και ως κος 5%,
με συμμετοχές στις μεγαλύτερες πετρελαϊκές
εταιρίες με τεράστιο φιλανθρωπικό έργο.
Πέρα από την αναμφισβήτητη περηφάνεια
που μας δημιουργεί η δράση των προαναφερθέντων, μας φέρνει μπροστά στο ζητούμενο,
ήτοι να σταθούμε αντάξια μπροστά τους και να
υψώσουμε το δικό μας παράστημα μπροστά στις
προκλήσεις των καιρών. Πρώτιστη μέριμνα η
διασφάλιση της εθνικής μας ταυτότητας, ιστορίας, πολιτισμού και γλώσσας, και αυτό
προκύπτει μόνο μέσα από την δύναμη που δίνει
η ενότητα και η εντός της παροικίας ομόνοια.
Είμαστε εκπρόσωποι στα πέρατα της
οικουμένης, ενός πονεμένου, κατατρεγμένου
αλλά ιερού έθνους. Κουβαλάμε βαρύ φορτίο στις
πλάτες μας και αυτό το φορτίο έχει απαιτήσεις
και
υποχρεώσεις.
Κατέχοντας
σωστό
συντονισμό και μόνο όλοι μαζί ενωμένοι
μπορούμε να εστιάσουμε τις προσπάθειες μας
στην τελική καταξίωση.
Η μάχη του Σαρνταραμπάτ κερδήθηκε με την
αυτοθυσία και το αίμα των λεόντειων εκείνων
λίγων μαχητών, οι δικές μας μάχες ας κερδηθούν
πάνω στην δική μας ομοψυχία και θέληση.
Ας μην ξεχνάμε ότι ο εχθρός μας επιδίωκε
μέσα στους αιώνες να μας σβήσει από τον
χάρτη, να μην ακούγεται πουθενά η Αρμένικη
γλώσσα. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε! Η γλώσσα
μας θα υπάρχει παρούσα έως τα πέρατα της
οικουμένης, ηχηρό χαστούκι στους σφετεριστές.
Τελειώνοντας, ας μου επιτρέψουν οι εκλεκτοί
παρευρισκόμενοι να απαγγείλω στην Αρμένικη
ένα μικρό απόσπασμα από το εμβληματικό
ποίημα τη μεγάλης ποιήτριας Σύλβα Γκαμπουντικιάν, στα λόγια του οποίου είναι χαραγμένη η
ανεκτίμητη αξία της Αρμένικης γλώσσας για το
έθνος μας και ο καταλυτικός της ρόλος, ώστε να
διατηρηθεί ζωντανή και αναλλοίωτη η
ταυτότητα του
Պահի’ր նրան բարձր ու վճիտ,
Արարատի սուրբ ձյունի պես,
Պահի’ր նրան սրտիդ մոտիկ,
քո պապերի աճյունի պես,
ու ոսոխի զարկիցը սև
Դու պաշտպանի’ր կրծքով նրան,
ինչպես մո՜րդ կպաշտպանես,
թե սո’ւր քաշեն մորդ վրան,
ու տե’ս, որդիս, ո’ւր էլ լինես,
Այս լուսնի տակ ո՜ւր էլ գնաս,
թե մո’րդ անգամ մտքիցդ հանես,
քո մա՜յր լեզուն չմոռանա’ս:
Σας Ευχαριστώ

