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Սերժ Սարգսեան․«Եթէ ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ ԿԱՐԵՒՈՐ
ԿԸ ՀԱՄԱՐԷ ՌԱԿ-Ի
չըլլար 1918 թուականի
ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ
Մայիս 28-ը, չէր ըլլար
ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ
Խորհրդային
ԿԱՊԵՐՈՒ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ
Հայաստանը եւ չէր
ՄԷՋ
ըլլար ներկայ
Հայաստանի
Հանրապետութիւնը»

Նախագահ Սերժ Սարգսեան 28 Մայիսին Սարտարապատի հերոսամարտի յուշահամալիրին մէջ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, հանրապետութեան բարձրագոյն ղեկավարութեան եւ յուշահամալիր այցելած հիւրերուն հետ
մասնակցեցաւ Հանրապետութեան տօնին
նուիրուած տօնակատարութեան:
Հանրապետութեան նախագահը ծաղկեպսակ
զետեղեց Սարտարապատի ճակատամարտի հերոսներու յիշատակը յաւերժացնող յուշակոթողին եւ
յարգանքի տուրք մատուցեց: Զօրահանդէսին
մասնակիցները ողջունելէ եւ պատուոյ նուագախումբի հանդիսաւոր քայլերթը ընդունելէ ետք,
նախագահը հանդիսութեան մասնակիցներուն հետ
Սարտարապատի յուշահամալիրի Հայոց ազգագրութեան եւ ազատագրական պայքարի պատմութեան
ազգային թանգարանին մէջ դիտեց «Գալեմքեարեաններ պղնձագործ վարպետաց սուրիահայոց
դպրոց. փրկուած եւ հայրենիքին նուիրաբերուած
մշակութային արժէքներ» խորագիրով ցուցահանդէսը:
Նախագահի շնորհաւորական ուղերձը տեսնել էջ 3․

ՌԱԿ Մամուլ.- Հայաստանի մէջ բարեփոխումներ
իրականացնելու գործընթացին մէջ պէտք է ներգըրաւել համայն հայութեան ներուժը։ Այս մասին, ըստ
ՀՀ կառավարութեան մամուլի վարչութեան փոխանցած տեղեկութիւններուն, Մայիս 30-ին նշած է
Հայաստանի վարչապետ Կարէն Կարապետեան,
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան կեդրոնական վարչութեան ատենապետ՝ ընկեր Սերխիօ
Նահապետեանի գլխաւորած ՌԱԿ պատուիրակութեան հետ հանդիպման ընթացքին։
Վարչապետը կարեւոր նկատած է ՌԱԿ-ի գործունէութիւնը Հայաստան-Սփիւռք կապերու ամրապընդման եւ Սփիւռքի մէջ հայապահպանութեան
գործերուն մէջ: Կարէն Կարապետեան նշած է, որ
կառավարութիւնը շահագրգռուած է ներդրումներու
խթանման, գործարարական միջավայրի բարելաւման ուղղութեամբ նախաձեռնուած բարեփոխումներուն մէջ համայն հայութեան ներուժի ներգրաւմամբ, եւ աւելցուցած է, թէ սփիւռքահայութեան
ուղղուած իր կոչը ճիշդ այդ նպատակով կատարած
էր:
Իր կարգին, ընկեր Սերխիօ Նահապետեան ՌԱԿ-ի
անունով պատրաստակամութիւն յայտնած է աջակցելու Հայաստանի կառավարութեան ծրագիրներուն
եւ բարեփոխումներուն կեանքի կոչման, ինչպէս
նաեւ՝ համահայկական նշանակութեան խնդիրներու
լուծման ջանքերուն:
Շարունակութիւնը էջ՝ 5
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ՌԱԿ Մամուլ.- Մայիս 24-ին, Երեւանի ժամով յետմիջօրէի ժամը 5:00-ին
ՀՀ Սփիւռքի Նախարարի պաշտօնակատար Հրանոյշ Յակոբեանը
ընդունեց Ռամկավար Ազատական Կուսացութեան Կեդրոնական
Վարչութեան պատուիրակութիւնը գլխաւորութեամբ Ընկ. Սերխիօ
Նահապետեանին (ատենապետ): Պատուիրակութեան մաս կազմեցին
փոխատենապետ՝ ընկ. Լեւոն Պլըխեանը, խորհրդականներ՝ ընկ.հի
Ճենի Գրիգորեան-Բարսեղեանը եւ ընկերներ Հրայր Հովիւեանը ու
Ալեքսան Գարատանայեանը, ինչպէս նաեւ վարչութեան գործակից
անդամ՝ ընկ. Հայկ Լեփեճեանը (Աւստրալիա):
Ողջունելով ՌԱԿ-ի պատուիրակութիւնը՝ նախարար Հրանոյշ Յակոբեան կարեւորեց որպէս հայկական աւանդական երեք կուսակցութիւններէն մին՝ ՌԱԿ-ի հայանպաստ ու ազգանուէր գործունէութիւնը:
Քննարկուեցան ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան եւ ՌԱԿ-ի միջեւ
համագործակցութեան զարգացման ու ամրապնդման, ՌԱԿ ներքին
խնդիրներու կարգաւորման եւ Հայաստան-Սփիւռք 6-րդ համաժողովի
նախապատրաստական աշխատանքներու իրականացման վերաբերող
հարցեր:
Նշենք, որ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ ընկ. Սերխիօ
Նահապետեան այս օրերուն Հայրենիք կ՛այցելէր մասնակցելու Մայիս
26-ին եւ 27-ին Երեւանի մէջ կայանալիք «Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամի հոգաբարձութեան խորհուրդի նիստին, որպէս ՌԱԿ-ի
ներկայացուցիչ-խորհուրդի անդամ:

Սպանիոյ Սուէքա Քաղաքը
Կը Ճանչնայ Ցեղասպանութիւնը
ԵՐԵՒԱՆ, «ՓանԱրմինիըն».
- Սպանիոյ Սուէքա քաղաքը
պաշտօնապէս ճանչցած
եւ դատապարտած է Հայոց
Ցեղասպանութիւնը, կը
տեղեկացնէ Սպանիոյ մէջ
Հայաստանի դեսպանութիւնը:
Պասքերու շրջանին մէջ
գտնուող Սուէքան դարձած է սպանական 28րդ քաղաքը, որ պաշտօնապէս ճանչցած է Ցեղասպանութիւնը։
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Էջ 3

Նախագահ Սերժ Սարգսեանի
Սարտարապատի մէջ յղած շնորհաւորական
ուղերձը Հանրապետութեան տօնին առիթով
ներուն բերաւ ո՛չ միայն անկախ պետականութիւն,
այլեւ մարդու իրաւունքներ եւ ազատութիւններ,
որոնք արդէն ամրագրուած էին օրէնքներով:
Այսօրուան Հայաստանը նոյնպէս ծնաւ պատերազմի
կրակի բովի մէջ, բայց այս անգամ` արցախեան
ճակատի վրայ: Մենք` ներկայ Հայաստանի քաղաքացիներս, հաւատարիմ ենք Առաջին Հանրապետութեան պատգամներուն:
Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Կրկին կը շնորհաւորեմ բոլորս այս մեծագոյն տօնին
կապակցութեամբ: Կը մաղթեմ խաղաղութիւն եւ
ստեղծագործ աշխատանք` յանուն մեր երկրի
յառաջընթացին եւ բարօրութեան:
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,

Կեցցէ՛ Հայաստանի Հանրապետութիւնը:

Կը շնորհաւորեմ բոլորս Հանրապետութեան տօնի
կապակցութեամբ:

Փա՛ռք հայ ժողովուրդին»:

1918 թուականի մայիսեան յաղթանակները նոր եւ
փառաւոր էջ բացին հայ ժողովուրդի դարաւոր
պատմութեան մէջ: Սարտարապատի, Բաշ-Ապարանի, Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերուն մեր
նախնիները նուաճեցին ապրելու իրաւունքը:
Այդ կռիւները բնաջնջման եզրին յայտնուած ժողովուրդի վերջին եւ օրհասական ճիգերն էին, որոնք
կոչուած էին պաշտպանելու մեր պատմական
հայրենիքի վերջին հողակտորները եւ փրկելու մեր
ժողովուրդին վերջին բեկորները: Այդ անհաւանական թուացող սխրանքը գործեցին մեր ժողովուրդի
բոլոր խաւերը, բոլոր շերտերը: Գործեցին բացառիկ
միասնականութեամբ եւ կազմակերպուածութեամբ,
անձնազոհ խիզախութեամբ եւ աննահանջ կամքով:
Գործեցին ազգային գիտակցութեան եւ պատմական
պատասխանատուութեան բարձր մակարդակով:
Նորանկախ Հայաստանը ծնունդ առաւ Համաշխարհային Ա. պատերազմի համազարկերու տարափին
տակ: Մենք ամէն տարի հաւատարմութեան երդումի
նման կը կրկնենք պարզ ճշմարտութիւն մը. եթէ
չըլլար 1918 թուականի Մայիս 28-ը, չէր ըլլար
Խորհրդային Հայաստանը եւ չէր ըլլար ներկայ
Հայաստանի Հանրապետութիւնը:
Հայ ժողովուրդի ամբողջ պատմութեան ընթացքին
մենք, թերեւս, չենք ունեցած պետականութենէ
զրկուած ըլլալու աւելի մեծ ժամանակահատուած,
քան այն փուլը, որ անմիջականօրէն նախորդած է
Մայիս 28-ին: Եւ, անկասկած, չենք ունեցած աւելի
ծանր եւ ողբերգական ճակատագիր նախորդ որեւէ
դարաշրջանի մէջ: Ահա թէ ինչո՛ւ 99 տարի առաջ
պետականութեան վերականգնումը կրկնակի սուղ
էր եւ նուիրական, եւ այսօր ալ սրբազան է իւրաքանչիւր հայու համար:
Հայաստանի Հանրապետութիւնը իր քաղաքացի-
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«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԵՒ ՏԵՂԱԿԱՆ
ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒ 26-ՐԴ ՀԱՄԱՏԵՂ ՆԻՍՏ

Մայիս 27-ին ՀՀ կառավարութեան ընդունելութիւններու տան մէջ տեղի ունեցաւ «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուներու խորհուրդի եւ տեղական մարմիններու 26-րդ համատեղ
նիստը, որը վարեց խորհուրդի նախագահ, ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսեանը:
Հանրապետութեան Նախագահը իր խօսքին մէջ շնորհաւորեց բոլորին «Հայաստան» համահայկական
հիմնադրամի 25-րդ տարեդարձի կապակցութեամբ՝ այն նշանակալի յոբելեան համարելով ՀայաստանԱրցախ-սփիւռք եռամիասնութեան:

ՆԱԽԱԳԱՀԸ ՆԵՐԿԱՅ ԷՐ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ»
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
25-ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ
ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ԵՐԵԿՈՅԻՆ

Նախագահ Սերժ Սարգսեանը եւ տիկնոջը Ռիթա
Սարգսեանի, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի, Արցախի Հանրապետութեան Նախագահ Բակո Սահակեանի, նախարարներու, «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուներու խորհուրդի անդամներու եւ բազմաթիւ հիւրերու հետ 26 Մայիսին Կամերային երաժշտութեան
ազգային կենդրոնի մէջ ներկայ գտնուեցաւ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի 25-ամեակին
նուիրուած հանդիսաւոր երեկոյին:

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ
սկսաւ Եկեղեցականներկայացուցչական 6-րդ ժողովը
Յունիս 6-ին, բարձր նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին Բ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
մէջ իր քառօրեայ աշխատանքը սկսաւ Եկեղեցական
-ներկայացուցչական վեցերորդ ժողովը, ուր կը մասնակցին Մայր Աթոռի եւ Նուիրապետական Աթոռներու պաշտօնաւարող եպիսկոպոսներ, Հայաստանի
եւ սփիւռքի թեմերու առաջնորդներ, առաջնորդական տեղապահներ, Հայրապետական պատուիրակներ, Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդի անդամներ,
Նուիրապետական Աթոռներէն, Հայրապետական
պատուիրակութիւններէն ու աշխարհասփիւռ թեմերէն ընտրուած հոգեւորական եւ աշխարհական ներկայացուցիչներ:
Մինչ ժողովը Եկեղեցական-ներկայացուցչական
ժողովի առիթով Մայր Աթոռ ժամանած շուրջ 150
պատգամաւորները Ամենայն Հայոց Հայրապետի
գլխաւորութեամբ Միածնաէջ Մայր Տաճարին մէջ
մասնակցեցան Արեւագալի ժամերգութեան:
Այնուհետեւ Գեորգեան հոգեւոր ճեմարանի հանդիսութիւններու դահլիճի մէջ Տէրունական աղօթքով
սկսաւ Եկեղեցական-ներկայացուցչական վեցերորդ
ժողովը: Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Գերագոյն
հոգեւոր խորհուրդի անդամ, Հայաստանի Աստուածաշնչային ընկերութեան գործադիր քարտուղար Տ.
Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսեանը, ապա հրաւիրեց Նորին Սրբութիւն Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը իր հայրապետական օրհնութիւնն ու
պատգամը փոխանցելու ժողովի մասնակիցներուն:
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ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ
ԱՅՑԵԼԵՑ ՀՀ ԱԺ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ
վտանգը, ստեղծում ենք ժողովրդավարութեան
ուղիով ընթացող պետութիւն՝ ի տարբերութիւն
Ատրպէյճանի եւ Թուրքիայի»: Այս շրջանակէն ներս
խօսելով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի մասին՝
ՀՀ ԱԺ նախագահը նշեց, որ խնդիրը ո՛չ թէ
տարածքներուն կը վերաբերի, այլ առաջնահերթ
մարդու ազատ, անկախ ապրելու իրաւունքը
պաշտպանելուն:
Զրոյցի ժամանակ, Արա Բաբլոյեան կարեւորեց
աւանդական կուսակցութիւններու դերը ազգային
շահի շուրջ միաւորուելու գործին մէջ. բոլոր հայերու
նպատակը պիտի ըլլայ Հայաստանի զարգացումն ու
բարգաւաճումը:

ՌԱԿ Մամուլ.- ՀՀ ԱԺ նախագահ Արա Բաբլոյեանը
29 Մայիսին հիւրընկալեց Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութեան կեդրոնական վարչութեան ատենապետ ընկ. Սերխիօ Նահապետեանի գլխաւորած
պատուիրակութիւնը: ՌԱԿ Կեդրոնական վարչութեան մաս կազմեցին ընկերներ՝ Լեւոն Պըլըխեան
(Հալէպ), Հրայր Հովիւեան (Լիբանան), Ճենի Գրիգորեան-Բարսեղեան (Դամասկոս), Հայկ Լէփէճեան
(Աւստրալիա), Ալեքսան Գարատանայեան (Հալէպ):
Արա Բաբլոյեանը ողջունեց ՌԱԿ-ի պատուիրակութեան անդամները ՀՀ Ազգային ժողովէն ներս եւ
ներկայացուց իր գործընկերներ՝ Էտուարտ Շարմազանովին եւ Վահրամ Պաղտասարեանին:
ՀՀ ԱԺ նախագահը նշեց, որ ՌԱԿ-ի՝ Հայաստանի եւ
Սփիւռքի մէջ իրականացուող նախաձեռնութիւններն ու ծրագիրները անուրանալի նշանակութիւն
ունին հայապահպանութեան ոլորտին մէջ: ՀՀ ԱԺ
նախագահի խօսքով՝ Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութիւնը շուրջ 95-ամեայ գործունէութեան
ընթացքին մշտապէս կապուած է ժողովուրդին եւ
հայրենիքին:

Ընկ. Սերխիօ Նահապետեանը ՀՀ ԱԺ նախագահին
ներկայացուց ՌԱԿ-ի կուսակցական մօտեցումները
տարբեր հարցերու վերաբերեալ, ինչպէս նաեւ
Հայաստան-Սփիւռք համագործակցութեան զարգացման ուղիները:
Կարեւորելով հայապահպանութեան դերը Սփիւռքի
մէջ՝ Ընկ. Սերխիօ Նահապետեանը նշեց, որ
արտասահմանի մէջ գործող բոլոր կուսակցութիւնները պիտի միաւորեն ջանքերը՝ ի նպաստ հայրենիքի զարգացման, Հայաստանի եւ Արցախի։

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԸ ԿԱՐԵՒՈՐ
ԿԸ ՀԱՄԱՐԷ ՌԱԿ-Ի
ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ
ԿԱՊԵՐՈՒ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ
ՄԷՋ
Շարունակութիւն էջ՝ 1էն

Արա Բաբլոյեանը նշեց. «Հայաստանում բարձր են
գնահատում ՌԱԿ-ի գործունէութիւնը տարբեր
երկրներում: Այն մօտեցումները, որոնք կիրառում էք
դուք, շատ գնահատելի են. բոլորիս նպատակը
պիտի լինեն հայապահպան գործունէութիւնը եւ
Հայաստանի զարգացումը»:
Անդրադառնալով տարածաշրջանի մէջ տիրող
իրավիճակին եւ հայրենիքի մէջ ապաստան գտած
սուրիահայերուն՝ ՀՀ ԱԺ նախագահը նշեց, որ
անոնք նոր շունչ, նոր մշակոյթ բերած են Հայաստան, եւ ամէն հայ վստահ է, որ հայրենիք գալով՝
ապահով ու անվտանգ կը զգայ իրեն այստեղ, քանի
որ Հայաստանը այսօր օրինակելի է պետականաշինութեան եւ ժողովրդավարութեան առումով:
Արա Բաբլոյեանը ՌԱԿ պատուիրակութեան
յայտնեց, որ Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի մէջ
տարբեր գործընթացներ տեղի կ'ունենան. «Մենք,
աչքի առջեւ ունենալով պատերազմի վերսկսման

Զրուցակիցները կարծիքներ փոխանակած են
Հայաստան-Սփիւռք համագործակցութեան, հայապահպանութեան, հայրենիքի հետ կապի ամրապընդման, ինչպէս նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի
զարգացման հարցերուն շուրջ:

Էջ 6
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Հայաստանի Հանրապետութեան
Պաշտպանութեան Նախարար՝ Վիգէն Սարգսեանի
Պաշտօնական Այցը Կիպրոսի Հանրապետութիւն
Մայիս 29-ին պաշտoնական այցով Կիպրոսի Հանրապետութիւն ժամանեց ՀՀ Պաշտպանութեան
Նախարար Վիգէն Սարգսեանի գլխաւորած
պատուիրակութիւնը:

Նոյն օրը, առաւօտեան, Հայաստանի պաշտպանութեան գերատեսչութեան ղեկավարը այցելեց Կիպրոսի Հանրապետութեան Պաշտպանութեան Նախարարութիւն, որտեղ, դիմաւորման պաշտօնական
արարողութենէն յետոյ, կայացաւ Վիգէն Սարգսեանի հանդիպումը կիպրացի պաշտօնակից՝ Խրիստոֆորոս Ֆոքաիտիսի հետ։
Առանձնազրոյցէն յետոյ հայ-կիպրական բանակցութիւնները շարունակուեցան ընդլայնուած կազմով՝
պատուիրակութիւններու մասնակցութեամբ։
Քննարկուեցան պաշտպանութեան ոլորտի երկու
բարեկամ երկիրներու միջեւ համագործակցութիւն
զարգացնելու հետ կապուած խնդիրներու լայն
օրակարգ։

Կիպրոսի Հանրապետութեան Պաշտպանութեան
Նախարար Խրիստոֆորոս Ֆոքաիտիսը, ողջունելով
հայկական պատուիրակութիւնը, նշեց, որ 2002
թուականէն ի վեր Հայաստանի պաշտպանութեան
նախարարներու առաջին պաշտօնական այցն է
Կիպրոս եւ այն կարեւոր խթան կը հանդիսանայ
երկկողմ յարաբերութիւններուն նոր որակ

հաղորդելու համար։ Նախարար Ֆոքաիտիսի
համոզմամբ, դարաւոր պատմութիւն ունեցող հայկիպրական բարեկամութիւնը, ընդհանուր շահերն
ու մարտահրաւէրները կարեւոր նախադրեալներ են
յարաբերութիւններու խորացման համար։ Կիպրոսի
Պաշտպանութեան Նախարարը իր խօսքի ընթացքին առանձնայատուկ ընդգծեց հայ համայնքի
գործօնը, որը Կիպրոս հաստատուած է դեռեւս 5-րդ
դարէն եւ կամրջող դերակատարութիւն ունի Հայաստանի եւ Կիպրոսի միջեւ։
Շնորհակալութիւն յայտնելով ջերմ հիւրընկալութեան համար, Վիգէն Սարգսեան նշեց, որ հայկիպրական յարաբերութիւնները նաեւ զգացմունքային հիմք ունին։ Վիգէն Սարգսեանը, մասնաւորապէս, երախտագիտութեամբ խօսեցաւ Հայոց
ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի միջոցառումներուն Կիպրոսի Հանրապետութեան բարձրագոյն
իշխանութեան, մասնաւորապէս՝ Նախագահի եւ
Խորհրդարանի խօսնակի մասնակցութեան մասին։
Հայաստանի Պաշտպանութեան Նախարարը նշեց,
որ հայ-կիպրական պաշտպանութեան յարաբերութիւններու խորացման առումով կան ծրագիրներ
որոնք անհրաժեշտ է կեանքի կոչել արդէն յառաջիկայ ամիսներուն։ Կողմերը համոզուած են համագործակցութեան մեծ կարելիութիւններու գոյութեան
համար։

Հանդիպման ընթացքին կողմերն անդրադարձան
նաեւ արցախեան հակամարտութեան կարգաւորման։ Վիգէն Սարգսեանը ներկայացուց արցախաատրպէյճանական սահմանին տիրող իրավիճակը։
Կիպրոսի Պաշտպանութեան Նախարարը ողջունեց
խնդիրը բացառապէս խաղաղ ճանապարհով
լուծելու Հայաստանի պատրաստակամութիւնը՝
չնայած ատրպէյճանական կողմի պարբերական
սադրանքներուն։
Ընդլայնուած կազմով հանդիպման աւարտին
Հայաստանի եւ Կիպրոսի պաշտպանութեան
նախարարները հանդէս եկան համատեղ մամուլի
ասուլիսով։
Շարունակութիւնը էջ՝ 7
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Հայ Կեանք

Էջ 7

Հայաստանի Հանրապետութեան
Պաշտպանութեան Նախարար՝ Վիգէն Սարգսեանի
Պաշտօնական Այցը Կիպրոսի Հանրապետութիւն
Շարունակութիւն էջ՝ 6էն

Վերջաւորութեան տեղի ունեցաւ նաեւ մասնաւոր
փաստաթուղթերու ստորագրման արարողութիւն։

Մայիս 29-ին, Կիպրոսի Հայոց առաջնորդարանի մէջ
կայացաւ ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարար Վիգէն
Սարգսեանի հանդիպումը Կիպրոսի հայ համայնքի
ներկայացուցիչներու հետ։

Նախարարը ծաղկեպսակ զետեղեց նաեւ Հայոց
Ցեղասպանութեան սրբադասուած նահատակներու
յուշարձանին։
Պաշտօնական այցի երկրորդ օրը` Մայիս 30-ին,
տեղի ունեցաւ Հայաստանի պաշտպանութեան
գերատեսչութեան ղեկավարի հանդիպումը
Կիպրոսի Նախագահ՝ Նիքոս Անասթասիատիսի
հետ։
Ողջունելով հայաստանեան պատուիրակութեան
այցը Կիպրոս, Նիքոս Անասթասիատիսը համոզմունք յայտնեց, որ այն նոր խթան կը հանդիսանայ
դարաւոր բարեկամութեան վրայ խարսխուած հայկիպրական համագործակցութիւնը խորացնելու
գործին մէջ։
Շնորհակալութիւն յայտնելով ջերմ ընդունելութեան
համար, ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարարը
Կիպրոսի Նախագահին ներկայացուց կիպրացի իր
պաշտօնակիցին հետ նախօրէին կայացած բանակ-

ցութիւններու մանրամասները, նշելով ուղղութիւնները, որոնց շուրջ կարելի է ծաւալել երկու երկիրներու պաշտպանութեան գերտեսչութիւններու
համագործակցութիւնը։

Կիպրոսի նախագահը իր խօսքին մէջ գնահատեց
հայկական համայնքի դերը, որը ներդաշնակ կերպով
ընդգրկուած է Կիպրոսի հանրային կեանքին,
միեւնոյն ժամանակ` պահպանելով իր մշակոյթը,
լեզուն եւ կրօնական ինքնութիւնը: Վիգէն Սարգսեանի խնդրանքով Նիքոս Անասթասիատիսը
ներկայացուցած է Կիպրոսի խնդրի շուրջ վերջին
զարգացումները։
Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ արցախեան հիմնախնդրին։ ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարարը երախտագիտութիւն յայտնեց Կիպոսի Նախագահին՝ Արցախի հարցի կառուցողական եւ հետեւողական դիրքորոշման համար։
Զրուցակիցները համակարծիք եղան, որ երկու
բարեկամ երկիրներու փոխ-գործակցութեան հանդիպումները ալ աւելի զարգանան։
Նոյն օրը ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարար Վիգէն
Սարգսեանը հանդիպեցաւ նաեւ Կիպրոսի Ներկայացուցիչներու Պալատի Նախագահ Տիմիթրիս
Սիլուրիսի հետ։ Ողջունելով Վիգէն Սարգսեանի
Շարունակութիւնը էջ՝ 8

Էջ 8

Հայ Կեանք

Ուրբաթ, 9 Յունիս 2017

Հայաստանի Հանրապետութեան
Պաշտպանութեան Նախարար՝ Վիգէն Սարգսեանի
Պաշտօնական Այցը Կիպրոսի Հանրապետութիւն
Շարունակութիւն էջ՝ 7էն

գլխաւորած պատուիրակութիւնը, Տիմիթրիս Սիլուրիսը կարեւորեց այցը եւ նշեց, որ պատմական
բարեկամական կապերը պէտք է հարստացնել նաեւ
գործնական քայլերով։ Հայաստանի Պաշտպանութեան Նախարարը, յիշատակելով 2015 թուականի
Հայաստանի Սահմանադրութեան բարեփոխումներու հանրաքուէն, տեղեկացուց, որ Հայաստանը
անցաւ խորհրդարանական կառավարման համակարգ, ուր կը բարձրանայ Ազգային ժողովի դերը եւ
առիթ կըստեղծուի միջխորհրդարանական խումբերու համագործակցութիւնը ու միասնական քաղաքական մարտահրաւէրներու համատեղ ուժերով
դիմակայելը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան նաեւ կիպրոսեան եւ արցախեան հիմնախնդիրներուն առնչուող հարցեր։
Մայիսի 30-ին Վիգէն Սարգսեանը հանդիպեցաւ
նաեւ Կիպրոսի Արտաքին Գործերու Նախարար
Իոաննիս Քասուլիտիսի հետ։ Կիպրոսի արտաքին
քաղաքական գերատեսչութեան ղեկավարը, որպէս
հայ-կիպրական փոխգործակցութիւնը խորացնելու
կարեւոր նախադրեալ, նշեց երկու ժողովուրդներու
բազմադարեայ բարեկամութիւնը։ Կիպրոսի Արտաքին Գործերու Նախարարի համոզմամբ՝ Վիգէն
Սարգսեանի այցը կարող է հզօր ազդակ դառնալ
հայ-կիպրական համագործակցութեան խորացման
համար, մասնաւորապէս՝ պաշտպանութեան ոլորտին։
Հայաստանի Պաշտպանութեան Նախարարը շնորհակալութիւն յայտնեց կիպրական կողմին ջերմ
ընդունելութեան համար եւ ներկայացուց նախօրէին
կայացած բանակցութիւններու մանրամասները։
Վիգէն Սարգսեանը նշեց, որ ժամանակակից մարտահրաւէրները կը պարտադրեն համադրել ուժերը՝
արդիւնաւէտ դիմակայելու համար։
Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան նաեւ
արցախեան եւ կիպրոսեան հիմնախնդիրները։
Կիպրոսի արտգործնախարարի համոզմամբ՝ սխալ է

զուգահեռներ անցկացնել երկու այս խնդիրներու
միջեւ, քանի որ, ի տարբերութիւն Հիւսիսային
Կիպրոսի, որը բռնագրաւուած է Թուրքիայի կողմէ,

Արցախը հայերու պատմական տարածքն է, նրանք
այնտեղ միշտ եղած են, պայքարած են իրենց անվըտանգութեան համար եւ անկախութիւն հռչակած։
Վիգէն Սարգսեանը երախտագիտութիւն յայտնեց
Իոաննիս Քասուլիտիսին՝ Արցախի հարցին յստակ
եւ հետեւողական դիրքորոշման համար, նշելով, որ
այն չափազանց կարեւոր է բարեկամ Հայաստանի
համար։

ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարար Վիգէն Սարգըսեանը Մայիս 30-ին Կիպրոս պաշտօնական այցի
շրջանակներուն յարգանքի տուրք մատուցեց ու
ծաղկեպսակ զետեղեց Նիկոսիոյ կեդրոնական
բանտի տարածքին գտնուող «Ֆիլաքիզմենա
մնիմաթա» յուշարձանին, Կիպրոսի անկախութեան
համար նահատակուած մարտիկներու յիշատակին։
Յուշարձանը նուիրուած է 1955-1959 թուականներուն Բրիտանական գաղութարարութեան դէմ
ծաւալուած ազգային-ազատագրական պայքարի
ընթացքին կղզիի Բրիտանական ղեկավարութեան
կողմէ մահապատիժի դատապարտուած ու բանտին
մէջ կախաղան հանուած կիպրացի հերոսներուն։
Շարունակութիւնը էջ՝ 9
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Հայաստանի Հանրապետութեան
Պաշտպանութեան Նախարար՝ Վիգէն Սարգսեանի
Պաշտօնական Այցը Կիպրոսի Հանրապետութիւն
Շարունակութիւն էջ՝ 8էն

Վիգէն Սարգսեանը գրառում կատարեց նաեւ
պատուաւոր հիւրերու յուշագիրքին մէջ։

ներու դարաւոր բարեկամութեան, եկեղեցիներու
ընդհանրութիւններուն, համամարդկային միեւնոյն
արժէքներու հաւատարմութեան մասին։
Նոյն օրը ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարար Վիգէն
Սարգսեանը ծաղկեպսակ զետեղեց նաեւ Նիկոսիոյ
զինուորական պանթէոնին տեղադրուած յուշարձանին, որը նուիրուած է 1974 թուականին թուրքական բանակի կողմէ Կիպրոս իրականացուած
ներխուժման յաջորդած մարտական գործողութիւններու ընթացքին զոհուած կիպրացի զինուորականներու յիշատակին։
Մայիսի 30-ին ՀՀ Պաշտպանութեան Նախարար
Վիգէն Սարգսեանը հանդիպեցաւ Համայն Կիպրոսի
Արքեպիսկոպոս Խրիսոսթոմոս Երկրորդի հետ։
Հանդիպման ընթացքին Արքեպիսկոպոս Խրիսոսթոմոս Երկրորդը շնորհակալութիւն յայտնեց ՀՀ
Նախարարին՝ Կիպրոսի հոգեւոր կեդրոն այցելելու
համար, ջերմութեամբ խօսեցաւ երկու ժողովուրդ-

Շնորհակալութիւն յայտնելով ՀՀ Պաշտպանութեան
Նախարարը յատուկ ընդգծեց քրիստոնէական
եկեղեցիներու միջեւ երկխօսութեան զարգացման
անհրաժեշտութիւնը, կարեւորելով ժամանակակից
մարտահրաւէրներուն նաեւ ազգային ինքնութեան,
մշակութային ու հոգեւոր արժէքներու պահպանման
միջոցով դիմակայելու անհրաժեշտութիւնը։
Պաշտպանութեան գերատեսչութեան ղեկավարը
ընդգծեց եկեղեցւոյ պատմականօրէն բացառիկ դերը
հայ ժողովուրդի համար, որը, պետականութեան
բացակայութեան պայմաններուն ինքն է ստանձնել
այդ պատասխանատուութիւնը։
Զրուցակիցները համակարծիք եղան, որ երկու
եկեղեցիներու միջեւ ձեւաւորուած ամուր կապերը
կը նպաստեն նաեւ միջպետական կապերու
ամրապնդման ու յարաբերութիւններու խորացման։

Թրամփի Վարչակազմը 67 Տոկոսով Կրճատած Է
Հայաստանի Օժանդակութիւնը
Մայիս 23-ին, Սպիտակ Տունը հրապարակեց Տոնալտ Թրամփի վարչակազմի 2018-ի տարեկան ամավարկի նախագիծը, ուր արձանագրուած
են մեծ կրճատումներ գրեթէ բոլոր բնագաւառներու մէջ, ներառեալ
ընկերային նպաստներու եւ արտաքին օժանդակութիւններու գծով:
Առաջարկուող նախագիծով կրճատումի ենթարկուած է նաեւ Հայաստանին յատկացուող արտաքին օժանդակութիւնը:
Նախորդ տարուայ 20,4-ի փոխարէն, գալիք տարուայ ամավարկով
Հայաստանի պիտի տրամադրուի 6,8 միլիոն, ինչ որ կը նշանակէ 67
տոկոսի կրճատում:
Ատրպէյճանին տրամադրուող օժանդակութիւնը պակսած է 90 տոկոսով եւ նախատեսուած գումարը միայն
մէկ միլիոն տոլար է: Նոյնպէս, 58 տոկոսով կրճատուած է Վրաստանին յատկացուող օգնութիւնը:
Ամավարկի այս նախագիծը, հրապարակումէն անմիջապէս ետք, արժանացաւ քննադատութեան, ե՛ւ
Հանրապետական ե՛ւ Դեմոկրատ գոնկրէսականներու կողմէ, որոնք կրնան փոփոխութիւններու ենթարկելէ եւ վերջնական տեսքի բերելէ ետք վաւերացնել զայն: Այս ընթացքին, հայամէտ գոնկրէսականները
առիթ պիտի ունենան Հայաստանին տրամադրուելիք նպաստները եւս որոշ չափով վերատեսութեան
ենթարկելու:
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Աշխարհի «մեծ տէրութիւնները» ինչո՞ւ չեն կրնար
ձերբազատուիլ Թուրքիայէն եւ անոր «պահանջքներէն»
ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
Հակառակ անոր, որ Թուրքիա միշտ եղած է
խնդրայարոյց պետութիւն արեւմուտքին, արեւելքին
եւ համայն աշխարհին համար, սակայն ո՛չ մէկը
կարողացած է վերջ տալ անոր անհատնում, յարափոփոխ դիրքերով եւ ակներեւ քաղաքական եւ
այլազան տիպարի հետապնդումներով լի պահանջքներուն: Իսկ այդ բոլորը՝ ծայր առած են Օսմանեան
կայսրութեան անկումէն անմիջապէս ետք, Մուսթաֆա Քէմալէն սկսեալ: Թուրքը կարծէք վրէժ կը լուծէր
աշխարհէն, Օսմանեան կայսրութիւնը կործանելուն
համար, ի մասնաւորի՝ դաշնակից պետութիւններէն,
արեւմուտքէն եւ արեւելքէն, զանոնք զբաղ պահելով
իր անվերջ անհանդուրժողական տարակարծութիւններով, եւ ինչպէս ըսինք՝ պահանջքներով:
Բայց ինչպէ՞ս պատահեցան այդ բոլորը եւ ո՞վ
էր յանցաւորը այդ կացութեան ստեղծման մէջ, նկատի ունենալով Թուրքիան որպէս պատերազմ, իշխանութիւն եւ երկիր կորսնցուցած եւ պարտուած պետութիւն:
Համաշխարհային Ա. պատերազմին, Օսմանեան կայսրութիւնը կը տապալէր 600 տարիներու
բռնատիրական իշխանութեան, Միջերկրականի
աւազանի երկիրներու, Եւրոպայի արեւելեան շրջանի եւ արաբական երկիրներու տիրապետութեան
վերջ տալով եւ դաշնակից ոյժերու յաղթանակով:
Եթէ՝ այդ օրերուն, դաշնակից պետութիւններու
իշխանութիւնները, զանց առնելով իրարու մէջ գոյութիւն ունեցող տարակարծութիւնները, կարենային
համաձայնութեան հասարակ յայտարար մը գտնել
իրարու մէջ եւ պահէին 1920-ականներու թրքական
քարտէզը, այժմ աշխարհ պիտի ունենար Սեւ ծովուն
հարաւը ծուարած, Անքարայի շրջանին մէջ, 50-60
հազար քառակուսի քիլոմեթր տարածութեամբ
Թուրքիա մը միայն:
Բայց եւ այնպէս, նկատի առնելով, մէկ կողմէն
այդ պետութիւններու ներքին հակամարտութիւնները եւ մրցակցութիւնները իրարու հանդէպ, իսկ
միւս կողմէն Աթաթիւրքի լարախաղաց եւ խորամանկ քաղաքականութիւնը դաշնակից պետութիւններուն եւ այն ժամանակ նոր քաղաքական ասպարէզ իջած Սովետական Միութեան իշխանութիւններու գլխուն, ոսկայ առիթ ստեղծեցին Աթաթիւրքին
համար հասնելու այսօրուան երազին, ունենալով
այսօրուան Թուրքիան եւ տակաւին երազելով
աւելին:
Երբ անգլիական նաւատորմիղը արդէն կ՚իշխէր Կոստանդնուպոլսոյ եւ արեւմտեան Թուրքիոյ
տարածաշրջանին վրայ, Ֆրանսա կ՚իշխէր Կիլիկիոյ
եւ հարեւան շրջաններուն վրայ, իսկ ռուսը կ՚իշխէր
արեւելեան շրջաններուն վրայ, ինչպիսի՞ կարգադրութեամբ կրնային այս տարածաշրջանները նուիրուիլ Թուրքիոյ Աթաթիւրքին եւ ինչպիսի՞ պայմաններով:
Անգլիա եւ Ֆրանսա յոգնած եւ ուժասպառ,

Ռուսիան իր ներքին հարցերով զբաղած, յարմարագոյնը կը նկատէին համաձայնագիր ստորագրել
արդէն պարտուողական եւ նուաճուած հոգեբանութեամբ Աթաթիւրքին հետ, որ աւելի ընկճուած քան
դաշնակից պետութիւններ, իր զիջողական եւ
տեղատուական քաղաքականութեամբ կը խոստանար աւելիով սատարել թէ՛ դաշնակիցներուն եւ թէ՛
Սովետական Միութեան, փոխարէնը ստանալու
համար այսօրուան Թուրքիան:
Աթաթիւրքի այդ զիջողական քաղաքականութիւնը կը խոստանար առանձնաշնորհումներ նուիրել դաշնակից պետութիւններուն, երկրին մէջ իրենց
ներդրումներու եւ շահագործումներու հոսքով,
անոնք ըլլային ճարտարարուեստական կամ երկրագործական մարզերու մէջ: Եւ այդպէս ալ եղաւ եւ կը
շարունակուի մինչեւ այսօր, իրեն յաջորդող իշխանութիւններուն շարունակութեամբ: Հապա ինչպէ՞ս
կարելի էր բացատրել յաղթական պետութիւններու
առած այս քայլը, որոնք կը տիրէին ներկայ Թուրքիոյ
տարածքներուն մեծ մասին, հանդէպ պարտուողական պետութեան մը, յանձին Թուրքիոյ, որ կղզիացած էր երկրին հիւիսային մասին մէջ:
Անշուշտ պատերազմէն տուժող երկիրները
եւս անբաժին պիտի չմնային այս կարգադրութիւններէն տարբեր պայմաններով:
Երբ Միացեալ Նահանգներ որոշեց մաս կազմել համաշխարհային երկրորդ պատերազմին դաշնակից պետութիւններու կողքին կռուելու, ան
նախապայմաններ դրած էր պատերազմի աւարտէն
եւ դաշնակից պետութիւններու հետ համաձայնագրերու պայմանագրերով, համաշխարհային առաջին
պատերազմի փորձառութիւններէն օգտուելով:
Միացեալ Նահանգներ այսօր կ՚օգտուի Թուրքիայէն
իր ռազմաքաղաքական տարածքին առաւելութիւններուն շնորհիւ, իր առիւծի բաժինը ստանալով:
Բոլոր մեծ տէրութիւնները հսկայական փոխադարձ շահարկումներ ունենալով Թուրքիոյ մէջ,
անկախ բոլոր ռազմական խարիսխներու տեղակայումներէն, որոնք կ՚ընդգրկեն տնտեսական մարզի
բոլոր աղբիւրները, Թուրքիան դասած են աշխարհի
20 հզօր տնտեսութիւն ունեցող երկիրներու կարգին:
Ներկայիս, Միացեալ Նահանգներու, Անգլիոյ,
Ֆրանսայի, Ռուսիոյ, Գերմանիոյ եւ եւրոպական այլ
երկիրներու եւ Թուրքիոյ միջեւ գոյութիւն ունեցող
տարակարծութիւնները բոլորովին անկեղծ չեն
կրնար ըլլալ, որովհետեւ՝ ցայսօր, ո՛չ մէկ քայլ
առնուած է զանոնք կանխելու կամ հաշտեցման
ջանքերու միտումով, միշտ նախադասելով շահը՝
բոլոր իր պարագաներով:
Այստեղ պիտի ջանանք հակիրճ ձեւով ներկայացնել օտար երկիրներուն Թուրքիոյ մէջ ներդրումներու օրինակներէն մաս մը, որոնցմէ գլխաւորներն
են, Եւրոպական Միութեան գրեթէ բոլոր երկիրները,
Պարսից ծոցի արաբական երկիրները եւ Միացեալ
Նահանգները:
Շարունակութիւնը էջ՝ 11
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Հայաստանի Մէջ Ստեղծուած Լազերային Սարքը
Հակառակորդի Դիպուկահարը Կրնայ
Յայտնաբերել Նախքան Կրակոցը
ԵՐԵՒԱՆ.- Հայաստանի մէջ ստեղծուած է լազերային սարք մը, որ նախատեսուած է ռազմական
նշանակութեան տեսողական միջոցներու յայտնաբերման եւ ոչնչացման համար:
Այս մասին «Հայոց Աշխարհ» օրաթերթին տուած
հարցազրոյցին ընթացքին ըսած է Հայաստանի
Հանրապետութեան Զինուած ուժերու գլխաւոր
շտաբի ներկայացուցիչ Արամ Սայադեան:
«Սարքի առաւելութիւնը այն է, որ մինչեւ դիպուկահարին աշխատիլը, նախքան կրակոց արձակելը,
սարքը թոյլ կու տայ յայտնաբերելու զայն, որքան ալ
որ դիպուկահարը քօղարկուած ըլլայ: Որքան ալ ան
թաքնուի, տեսողականը չի փակեր, քանի որ տեսողականը պիտի բաց տեսադաշտ ունենայ, որ
թիրախ որոնէ: Այդ տեսողականէն անդրադարձուող ճառագայթները որսալով՝ մեր սարքը կը յայտնաբերէ
ու կը բացայայտէ դիպուկահարին վայրը: Ինչպէս նաեւ հզօր լազերային ճառագայթի օգնութեամբ՝ շարքէ
կը հանէ տուեալ տեսողական սարքը:
Սարքին ամբողջ հաւաքածոն՝ յարակից սարքերով, կրնայ տեղափոխել երկու հոգի: Շատ դիւրին է զայն
քօղարկել, քանի որ սարքը ինքնին փոքր է», նշած է Սայադեան:

Աշխարհի «մեծ տէրութիւնները» ինչո՞ւ չեն կրնար
ձերբազատուիլ Թուրքիայէն եւ անոր «պահանջքներէն»
Շարունակութիւն էջ՝ 10էն

Ըստ համաշխարհային FDI-ի (Federal Direct
Investment) օրէնքներուն, որեւէ պետութիւն կրնայ
այլ պետութեան մը մէջ, այդ երկրի իշխանութեան
հետ միատեղ համաձայնութեամբ, լիազօրուած
ներդրում մը կատարել որեւէ գործարանի, հաստատութեան կամ այլ տնտեսական մարզի տարողութեամբ եւ իրաւասութիւնը ունենալ իր հակակշռին
տակ պահելու զայն, այնպէս ինչպէս իր սեփական
երկրին մէջ:
Ուրեմն, ըստ այդ օրէնքին, Թուրքիոյ մէջ այդ
ներդրումներու գումարը կը հասնէր 22 միլիառ
տոլարի, 2007-ին, որ տասը տարիներու ընթացքին
անկում կրեց հասնելով 12,1 միլիառ տոլարի, 2017ին: Այս անկումին պատճառները, ըստ վաւերական
աղբիւրներու, կը վերագրուին Թուրքիոյ պետութեան
վարած տաղտկալի դիւանակալութեան, մանաւանդ՝
վերջին 2 տասնամեակներուն, օրինական եւ կանոնագրական յաճախակի փոփոխութիւններուն,
ապրանքներու ներածման եւ ջրածնաբնածխայինի
հսկայ ենթակայութեան, տնտեսական եւ մանաւանդ
տեղի ունեցած քաղաքական վերակազմութեան
յետքայլերուն, դրամանիշերու փոխանակման անորոշութեան, Սուրիոյ եւ Իրաքի մէջ կատարուած
խառնակութիւններուն մասնակցութեան եւ այլ
պարագաներու:
Եւ անշուշտ բոլորս քաջ իմացած ենք Թուր-

քիոյ խաղացած դերը իրաքեան պատերազմի ժամանակ, երբ ան թոյլ չտուաւ Միացեալ Նահանգներու
ռազմական ոյժի գործածութիւնը իր երկրի Ինճիրլիք
խարիսխէն: Միացեալ Նահանգներու համար
աննպաստ կացութիւն մը, որ կ՚արդարացուի Թուրքիոյ ՆԱԹՕ-ի անդամակցութեան պատճառաբանութեանբ:
Այստեղ կարելի չէ թուել այս երկիրներու բազմաթիւ շահարկումներուն ցանկերը Թուրքիոյ մէջ,
որոնք օրին մէկը կրնան երկիրը տնտեսական քայքայումի առաջնորդել, երբ օր մը, անոնք որոշեն
խեցեվճռել (պոյքոթել) Թուրքիան, ինչպէս որ կ՚ընեն
այսօր Իրանին կամ այլ երկիրներու:
Վերջերս Գերմանիոյ մէջ տեղի կ՚ունենան
ժողովրդային ընդվզումի ցոյցեր ուղղուած գերմանական իշխանութիւններուն, որոնք հակառակ իրենց
բոլոր հրապարակային բամբասանքներուն, ամբաստանութիւններուն եւ անհամաձայնութիւններուն,
տակաւին կը ջանան գերմանական հրասայլերու
գործարան մը զետեղել Թուրքիոյ մէջ: Իսկ այսօր,
անդրադառնալով Թուրքիոյ խաղացած դերին,
Եւրոպական Միութեան եւ Միացեալ Նահանգներու
շահերուն հակառակ դիրքաւորումներով, շահարկումները այնտեղ տակաւին կը շարունակուին եւ
Թուրքիան կը պաշտպանուի փոխան պատիժի:
Բայց ինչպէ՞ս չպաշտպանել Թուրքիան, երբ
այնտեղ միլիառաւոր տոլարի արժողութեամբ
շահարկութիւններ կան:
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց
Յունաստանի Ալեքսանտրուփոլի միթրոփոլիտին
աշխոյժ գործունէութեամբ կարեւոր ներդրում ունի
Յունաստանի զարգացման ու բարգաւաճման
գործում: Վերջինս նաեւ խօսեց հայ եւ յոյն ժողովուրդների պատմութեան ծանր ժամանակաշրջանների մասին՝ գոհունակութեամբ արձանագրելով, որ,
հակառակ բոլոր փորձութիւնների, այսօր երկու
ժողովուրդները շարունակում են կերտել իրենց
խաղաղ ու բարօր կեանքը։

Մայիսի 28-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց «Աւրորա»
մրցանակաբաշխութեան առիթով Հայաստան
ժամանած Յունաստանի Ալեքսանտդրուփոլի միտրոփոլիտ Անթիմոս Կուկուրիտիսին եւ առաջնորդարանի դիւանապետ Իրինէոս վարդապետ Լաւցիսին՝
ուղեկցութեամբ Յունաստանի հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ՝ Հոգեշնորհ Տ. Խորէն
վարդապետ Առաքելեանի:
Նորին Սրբութիւնը, ուրախութիւն յայտնելով Յոյն
Ուղղափառ Եկեղեցու բարձրաստիճան հոգեւորականների այցի առիթով, կարեւորեց դարերի ընթացքում հայ եւ յոյն ժողովուրդների, ինչպէս նաեւ երկու
Եկեղեցիների միջեւ ձեւաւորուած ջերմ փոխ-յարաբերութիւններն ու սերտ գործակցութիւնը:
Իր հերթին Ալեքսանտրուփոլի միտրոփոլիտը
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին փոխանցեց Յունաստանի Հերոնիմոս Բ Արքեպիսկոպոսի ջերմ
ողջոյնները։ Անթիմոս միտրոփոլիտն իր խօսքում
ուրախութեամբ ընդգծեց, որ յունահայ համայնքն իր

Հանդիպման վերջում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը,
իր օրնութիւնն ու բարեմաղթանքները բերելով
հոգեւոր այրերին, նաեւ եղբայրական ողջոյններ
փոխանցեց Յունաստանի Արքեպիսկոպոսին:
Հանդիպմանը ներկայ էին Մայր Աթոռի Միջեկեղեցական յարաբերութիւնների բաժնի պատասխանատու Հոգեշնորհ Տ. Շահէ ծայրագոյն վարդապետ
Անանեանը եւ Պուլկարիոյ հայոց թեմի առաջնորդ
Հոգեշնորհ Տ. Իսահակ վարդապետ Պօղոսեանը:
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին,
Տեղեկատուական համակարգ,
28 Մայիս, 2017

Հայաստանի Բնակչութեան 70 Տոկոսը
Կ՛ապրի Երեւանի Եւ Արարատեան Դաշտի Մէջ
2016-ի Յունուար 1-ի պաշտօնական տուեալներով՝
Երեւանի մէջ մէկ քառակուսի քիլոմեթրի վրայ կ՛ապրի
շուրջ 4500 մարդ: Հայաստանի ամբողջ բնակչութեան 70
տոկոսը կ՛ապրի Երեւանի, Արմաւիրի ու Արարատի
մարզերուն մէջ:
Չորեքշաբթի, 10 Մայիսին, ազգագրագէտ Հրանոյշ
Խառատեան հրապարակային քննարկման մը ընթացքին
յայտնեց. «Վայոց Ձորում ընդամէնը 51 հազար մարդ է
ապրում, Սիւնիքի մարզում՝ 39 հազար մարդ: Ինչ վերաբերում է ժողովրդագրական տուեալներին, ապա 2015-ի տուեալներով՝ Հայաստանում գիւղական բնակչութիւնը կազմում է 35,6 տոկոս: Բացի այդ՝ ՀՀ քաղաքային բնակչութեան մէջ 20-29 տարեկանները 320
հազար մարդ են: 30-39 տարեկանները աւելի քիչ են՝ 153 հազար մարդ»:
Խառատեան ընդգծեց, որ ժողովրդագրական անմխիթար այս վիճակին ստեղծման մէջ մեծ դեր ունի
յատկապէս արտագաղթը:
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Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան 99-ամեակ
Անկախութեան պատկանելիութիւնը
ազգային ինքնութիւն կը յայտնաբերէ
ՅՈՎՍԷՓ ՊԱՐԱԶԵԱՆ
Երկու տարի առաջ, համայն հայութիւնը արժանի
շուքով նշեց Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեակը։ Տարի մը վերջ՝ պիտի նշէ հարիւրամեակ մը
եւս՝ Հայաստանի առաջին Ազատ ու Անկախ Հանրապետութեանը։ Երկրորդը յաջողեցաւ առաջինէն
երեք տարի ետք, կամ առաջինը՝ երկրորդէն երեք
տարի առաջ միայն։ Այս երկու տարեթուային
թուկանները միշտ ալ ընթացած են միասնաբար, ե՛ւ
պատմութեան, ե՛ւ հայու կեանքին մէջ, ինչպէս ցաւն
ու ուրախութիւնը, կոտորածն ու յաղթանակը,
անցեալն ու ապագան, ողբն ու յոյսը, ժամանակն ու
վկայութիւնը, աստիճանաբար աճող ու զարգացող
հայրենասիրութիւնն ու խիղճին վրայ պարտք
դրուած գաղափարները։
Հայու առաջին անկախութիւնը ծնունդ առաւ դիցաբանական դարերուն, երբ առասպելային ժամանակներու Նոյեան Տապանէն դուրս՝ իր խուզարկու
թեւերը յանդգնօրէն թափահարող աղաւնին, որոնող
թռիչքէ մը ետք դէպի նոր ու անծանօթ լեռնաշխարհը, խաղաղութիւնը խորհրդանշող ձիթենեաց
կանաչ ճիւղ մը կտուցին սեղմած, վերադարձաւ
տապանի կամրջակին վրայ, նորահնար հայրենիքի
մը՝ օդի, հողի, ջուրի եւ լերան իր թրթռուն պատգամը աւետելով, այդ վայրին մէջ ինքնակոչօրէն ոտք
կոխող առաջին մարդոց հովուերգական հայրենիքի
արենակցական ապագայ կապի հնչեղութեամբ։
Տեսակ մը, այսպէ՛ս ծնունդ առաւ ձիթենիի անմահութեան, հողի ուժին եւ խոստմնալից ապագայի մը
ներշնչող պատգամը, հայրենական խոստումը։
Դարեր ետք՝ մեր ազգը՝ սնուցիչ ձիթենին փոխարինեց հատիկ-հատիկ իրար քով սեղմօրէն գիրկընդխառնուած կարմրագոյն նուռի ժառանգականութեան կենսագործումը տեւականացնող խորհուրդի
կենդանի պատգամի յենարանով։ Այդ օրէն սկսանք
նախատեսել մեր ազգային ապագան։ Որքան մեծցանք՝ Հայաստանը աւելի յայտնաբերեցինք։
Հայոց նուռի խորհուրդը խիղճով ու հաւատքով
մրցեցաւ մեր կեանքի լաւ կամ գէշ դարաշրջաններու
անէծքներուն հետ, ու հասաւ իր պարզունակ
կերպարը նուիրականացնող Սօս Սարգիսեանի
«Նահապետ» ժապաւէնի բորբոքած մարտունակութեան ինքնաթելադրութեան, ուր հնամենի պատգամներ միաձուլուեցան ժամանակակից յուշի ու
յուշագրական պատմութեան հետ ու ձեռքձեռքի
տուած անվրէպօրէն քալեցին դէպի յաւերժական
տափաստաններ, վերանորոգելով մեր պատմախօսական յանձնառութիւնները եւ վերարժեւորելով հայ
ժողովուրդի զարգացող ու բիւրեղացող տեսլականները՝ ապագայ ազգային ժառանգականութեան մը
տագնապահար ժամանակացոյցով։

Նուռը՝ կարմիր թէ արիւնոտ, առաջին յոյսը եղաւ, որ
կենսագործուեցաւ հայոց կեանքի ու անկախութեան
յարատեւման իմաստին հետ։
Քիչ մը խորանալով մեր խորհրդանիշներու ենթահողին մէջ հաստատենք, որ անկախութիւնը ժամանակաւոր ու անցողակի իմաստներու հետ լուրջ կապ
չէ ունեցած, այլ յարատեւման տանող գաղափարի
տեւականացման խորհուրդի անվրէպ թիրախներու
հետ։ Կապ ունեցած է վստահօրէն, ազգային սահման ունենալու ընտրութեան հետ ալ։
Յաճախ հարց տուած եմ, թէ համամարդկային
արժէքները ինչո՞ւ սրբացուած չեն։ Դպրոցներուն
մէջ սրբացումի իմաստը ինչո՞ւ յստակ բացատրած
չեն։ Թերեւս որովհետեւ սրբացումը ինքնին յստակ չի
բացատրուիր։
Եւ այսպէս, դարերու ընթացքին իմացանք, սորվեցանք, իւրացուցինք, թէ անկախութիւնը գիտէ ուղիղ
նայիլ հոն, ուր անկախ մարդիկ նայիլ գիտեն։ Ոմանք՝
տարբեր նայուածքով, տարբեր հեռանկարով կամ
ակնկալութեամբ. այնուամենայնիւ՝ խորքային նոր
որոնումով մը անոր էութեան եւ ոչ թէ աւելցուքին
տիրանալու եւ տիրապետելու անփառունակ հիասթափութեամբ։
Անկախութեան ուժը՝ ուղղակիօրէն թէ անուղղակիօրէն իր ներշնչած օրինակէն իսկ աւելի խորունկ
է։ Հայուն մօտ անոր ներշնչած խանդաղատանքը
որդեգրուցեաւ ու իւրացուեցաւ ո՛չ միայն իր հայրենիքը ազատելու, այլ համամարդկային հայրենիքներու գաղափարը ամբողջական արժէքի խորքային
էութեամբ ինքնարդարացնելու համար։
Անկախութիւնը ինքնաթելադրելի կեանքի դաս է, որ
յաջորդական առիթներ կ’ընձեռէ մեր ազատ ապագան ճշդելու։ Անիկա երկար ժամանակ կ’ուզէ զանազանելու համար աներեւոյթ այն ներդաշնակութիւնը,
որ կը միտի պաշտպանելու մեր կեանքի լրիւ տեւողութիւնը, քան թէ՝ երբեմն միայն բնական համարուող իր իսկ լռակեաց նշանակութեան քողարկուած
արժէքէն անդին տարամերժօրէն թափառող
պատուանդաններ։
Կեանքի կասկածելի, կամ իրենց կիսասկզբունքային
ճանապարհը չաւարտած բաները չեն հետագրքրեր
անկայուն ու խախուտ անկախութեան։ Այս վերջինը
կը սիրէ գործ ունենալ ոչ թէ անշուք ուրուականներու, այլ յստակ ու բացայայտ մարտունակութեան
հետ։ Աւելին՝ մայրենի հողը ծանրօրէն կոխող մարդոց հետ, որոնք ապահովութիւն ու երջանկութիւն
կը զգան՝ քարի կոշկոռներով կարծրացած ու միախառնուած այդ կարծր հողին վրայ կոխող մարդոց
հետ կարծրանալով ու քարանալով։ Այս ձեւով
Շարունակութիւնը էջ՝ 14

Էջ 14
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Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան 99-ամեակ
Շարունակութիւն էջ՝ 13էն

պատշաճէր 1918-ի 28 Մայիսին։

անկախութիւնը իր արժէքը կը տարազաւորէ՝ երբ
քիչ մը հոս է, քիչ մըն ալ հոն է։ Բայց՝ ամէ՜ն տեղ է։
Իսկապէս, անկախութիւնը ամէն տեղ պէտք է ըլլայ,
որպէսզի իր կոշկոռները զգացնէ։ Կ’ուզեմ հաւատալ,
որ հայրենիքը կը կապէ մեզ բոլորս, նոյնիսկ անոնց,
որ Հայաստանէն գաղթեցին նոր պատմութիւն մը
գրելու համար։

«Մահ կամ ազատութիւն». երբ այս պատգամը
առաջին անգամ հնչեց պատմական ազատագրութեան առաջին շաչիւնին հետ, մարդ չէր գիտեր, թէ
որքա՜ն մեծ խորհուրդ մը պիտի ստանար հետագայ
ժամանակներուն մէջ, մեր պարագային՝ Արցախեան
հերոսամարտի դիւցազնամարտերուն։ Այո՛, քու
մահդ՝ իմ կեանքս է։ Կամ՝ իմ կեանքս՝ քու մահդ է։

Մեր դաւանած անկախութիւնը անորոշ սահման
չունի։ Տատանող սահմանով անկախութիւն մը մեր
հասկցած անկախութեան հետ կապ չի կրնար
ունենալ։ Փաստօրէն, բռնագրաւուած սահմանով
անկախութիւն չ’ըլլար, չի սիրուիր, չ’ապրուիր։
Անկախութիւնը՝ քննական ինքնագիտակցութիւն
կ’ուզէ, ինքնամատուցում կ’ուզէ, պատմութեան
խիղճի ճանաչողութիւն կ’ուզէ, բաղդատական
չափանիշներ կ’ուզէ։

Անկախութեան մէջ մնայուն արիւնահեղութիւն կայ։
Ուզենք՝ թէ չուզենք, սիրենք՝ թէ չսիրենք։ Լաւ կամ
գէշ, քիչով բաւարարող ու բաւարարուող, լման կամ
կէս անկախութիւն կարելի չէ երեւակայել։ Ազգի մը
անկախութիւնը իրենց ափին մէջ գրկած ղեկավարութիւնները, անկախութիւնը կը պաշտպանեն
իբրեւ թէզ, երբե՛ք իբրեւ հակաթէզ։ Հակաթէզը
ժամանակաւոր ստրկութիւն է, որ, ձեւով մը
կ’ընդունի իր իրավիճակը անցնող-գացող, մոռցուած
կամ չմոռցուած պատերազմներուն, յաղթանակներուն թէ պարտութիւններուն համար։

Անկախութեան համար՝ հողի տարիքը սահմանն է,
իսկ հայրենիքի սահմանը կը ճշդէ իր իսկ ազգին
պատմութիւնը։ Մեր պարագային՝ այդ պատմութիւնը կ’արտացոլայ անվերջանալի հայրենասիրութեան կարօտով, քանի հայը ծնած է հայրենիքով,
կամ հայութեամբ, եւ այս երկուքն ալ անծայրածիր ու
գրաւիչ իմաստներ եղած են, որ կը յուսամ, արագօրէն չեն վերջանար մօտիկ թէ հեռակայ ապագային
մէջ, այնքան ատեն, որ հայու եւ հայրենիքի հոգեմըտաւոր մտերմութեան ապրումները կը դիմանան
հաւատարմութեան եւ անշահախնդրութեան փորձութիւններուն՝ իմաստութեան մէջ անկախութիւն,
անկախութան մէջ ալ իմաստութիւն որոնելով։
Անկախութեան մէջ պատմութիւն կայ։ Հայու անկախութիւնը՝ նոր, փայլուն ու ողորկ էջերու մէջէն չի
կարդացուիր, այլ հին, մաշած, դեղնոտած, մագաղաթականացած ու փոշեթաթախ էջերէն դուրս կը
ժայթքէ եւ իր սրսկած փոշիի հատիկներու ընդմէջէն
լեզու եւ մշակոյթ կը սորվեցնէ մարդոց։ Կը սորվեցնէ
նաեւ, որ անկախութեան յաղթանակները ափսէի
վրայ չեն հրամցուիր։ Եթէ մենք այդ տեսակի անկախութեան պաշտպաններ չըլլայինք, ոեւէ մէկը պիտի
չուզէր ճանչնալ անոր իսկական առաքելութեան
արժէքը, որ միայն թուային չէ, այլ մանաւանդ զգաստացնող բարոյական ծանրութիւն ունի։
Զանազանենք սակայն. քողարկուած անկախութիւնը կէս արժէք կ’ունենայ։ Զգուշաւոր, երկընտրող
ու համակերպող անկախութիւնը հազիւ թէ կարճ
ժամանակ կրնայ բաւարարել իր պահանջները։ Կը
նմանի կարծես, պարզ ու սովորական խօսքի մը, որ
ժամանակին մէջ պատգամի ու խորհրդանիշի բնոյթ
կը ստանայ, արդարօրէն հարց տալով, թէ ինչպէ՞ս
կ’ընդունինք այսօր անկախութեան մեր ժառանգած
պատգամները։
Եւ այսպէս, «Մահ կամ Ազատութիւն». երբ այս
պատգամը հրապարակ նետուեցաւ, մարդ չէր
կրնար երեւակայել, թէ որքա՜ն մեծ խորհուրդ մը կը
պարունակէր եւ որ այնքան հարազատօրէն պիտի

Գիտենք, որ անկախութիւնը անկանխատեսելի է։
Այս՝ կը հարկադրէ մեզ կարեւորութեամբ վերաբերուելու իր հետ ամէն անգամ, որ կը յայտնաբերենք
զայն, անոր չզլանալով գերագոյն ակնածանքի
արժէք ու չափանիշ։
Անկախութիւնը երբ պողպատեայ բռունցքով կ’որոշէ
հասակ բարձրացնել, այս կը նշանակէ, թէ վճռած է
ձերբազատուիլ իր վրայ բեռնաւորուած աւելորդ
ծանրութենէն, եւ ոչ թէ որովհետեւ չի կրնար խուսափիլ անոր ճնշող յամառութենէն։
Վերջապէս, անկախութիւնը կը նայի դէպի հոն, ուր
անիրաւուած բոլոր ժողովուրդները պէտք է ուղղեն
իրենց նայուածքը։ Աւելին, առհասարակ հոն՝ ուր
պիտի գտնեն նոյնիսկ աննշան համարուող
նշանաւոր այն բանը, որ երբեմն, հայրենասիրական
փոխանցիկ հռետորութեամբ աշակերտները իրենց
արտասանութիւններու ատեն «հողին ուժը»
կ’անուանեն։
Դեռ ճամբայ ունինք կարծես։ Վստահաբար սակայն,
լաւ բան մը դուրս պիտի գայ այս գործէն։
***
Շարունակենք սակայն։
Բոլորիս հետ մեծցող անկախութիւնը հոմանիշ է
հանրապետականացման հետ։ Մանաւանդ հայու
պարագային։ Մանաւանդ 1918-ի Մայիս 28-ին։
Անկախութեան խորհրդանիշը կը գոյատեւէ դրօշով,
քայլերգով, զինանշանով, սահմանադրութեամբ։
Ի հարկին՝ յուշով, պատերազմով, արիւնով, մարտիրոսութեամբ ու միասնականութեամբ։ Կը հաւատանք, որ հայը կը կաշկանդուի իր հայրենասիրական տիպարէն։
Հանրապետականացման համար անկախութիւնը
բարձրագոյն թիրախ է։ Անդիմադրելի իր գաղափարախօսական էութեամբ, որովհետեւ զգացնել
Շարունակութիւնը էջ՝ 15
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Հայ Կեանք

Էջ 15

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան 99-ամեակ
Շարունակութիւն էջ՝ 14էն

կուտայ պատասխանատուութիւն, յանձնառութիւն։
Անիկա պարտադրուած անելներու ելք ու պատասխան կուտայ։ Նկարահանումները չեն հետաքրքրեր
զինք, այլ վարագոյրի ետին խմորուող հարցերուն ու
գործերուն էութիւնը։
Ուսանելի դասեր անպայման որ կան եւ պէտք է
ուսումնասիրուին, ճի՛շդ պատմութիւն ունենալու
սկզբունքով ու ակնկալութեամբ։
Անկախութեան ժամանակը անպայմանօրէն կուգայ,
նոյնիսկ երբ մենք ուղղակի եւ անմիջականօրէն չենք
անդրադառնար։ Անկախութիւնը կը մրցի թուականներուն ու պատմութեան հետ։ Անկախութիւնը
իտէալ-ական ու իտէալականացած ազգային
վարակիչ հաւաքականութիւններ կը ստեղծէ։ Ունի
իր գնահա-տումն ու գնահատականը ամէ՛ն ինչի
համար։ Կ’ընտրէ առանց ոեւէ մէկուն հարցնելու։
Ժողովուր-դը պիտի հետեւի իրեն՝ առա՛նց չափի։
Չափը ի՛նք պիտի ճշդէ։ Հոս՝
կամակատարութիւնները տեղ չունին։ Ան մէկ բան
շատ լաւ կը ճանչնայ՝ Ազատու-թիւն ու Պատերազմ։
Ազատութիւն պատերազմի, աւելին՝ պատերազմ
ազատութեան համար։
Եթէ անկախութեան հետ գործ պիտի ունենաս,
ամէն ինչ յաւելեալ կերպով պիտի ըսես ու ընես իր
հասկցած ոճով։ Միայն այս ձեւով պիտի հասկցուիս
իրեն հետ։ Միայն այդ կերպով ան պիտի ընդունի քու
դաւանած ազատութիւնդ, առանց նուազագոյն
սակարկութեան, առանց դոյզն երկընտրանքի։ Քու
«բարեւդ» ու «մնաս բարովդ» իրեն պիտի ծառայէ։
Բացարձակօրէ՛ն, իբրեւ բացարձակ միակ արժէք։
Վերջնականապէ՜ս, սկիզբէն մինչեւ վերջ։
Ինչ որ մօտէն թէ հեռուէն անկախութեան հետ
առնչուած է, իր սեփական արտայայտութեան մէջ
պիտի ցոլանայ ու դրսեւորուի անոր պատշաճ ոճով։
Հոս՝ ժամանակն ու դրսեւորումը կը ներշնչեն ու կը
ներշնչուին ժամանակի կանոններէն, իրենց պարտադրել ուզած կամաւոր մատուցումի դիմագիծը
պահպանելու համար։ Իրա՜ւ, մենք ո՞ր երկրի անկախութիւնը կ’արտագրենք։
Պատրա՞ստ ենք մեր տան մէջ ընդունելու զայն։
Յարգանք, հիացում ունի՞նք իրեն հանդէպ։ Քաջութիւն ունի՞նք ընտրելու այն, որ թերեւս ենթագիտակցաբար չգիտցանք որ մեր դարերու պատասխանն է։
Արդեօ՞ք երկրորդ փուլի ռազմավարութիւն մը կը
բացուի մեր դիմաց։ Չենք ուզեր, որ մեր պատմութիւնը միայն թանգարաններուն մէջ մնայ։
Չեմ գիտեր, եթէ պետութիւնները պէտք եղած ձեւով
ու չափով մտահոգուած են անկախութեան քաղաքական հորիզոնին ու քաղաքական բաղադրութեան
վրայ բան մը աւելցնելու։ Չեմ գիտեր նաեւ, եթէ
պետութիւններ ու ղեկավարութիւններ բան մը կը
սորվին անկախութեան խորհուրդէն։ Առաջին
մտահոգութենէն մինչեւ երկրորդի դաստիարակու-

թիւնը լաւ է, որ նախընտրենք երկրորդը։ Աւելի շատ
բան չեմ ուզեր ըսել. արդէն՝ այս գործին մասնագէտն
ալ չեմ։ Հարցականներ կան, որոնց պատասխանները կան։ Թերեւս՝ ես չեմ գիտեր պատասխանները.
նաեւ՝ բուն հարցականները։
Վերջին հարիւր տարիներուն մանաւանդ, երբ
ազգային կարեւոր հարցերով հպարտանալու առիթ
կը ստեղծուի, փութկոտ խոստովանութեամբ ու
նախապատրաստուած դրուատիքներով կը վկայակոչենք մեր պատմութեան անցեալի խրոխտ նուաճումները, այս ձեւով կարծես ա՛լ աւելի անապահով
զգալով մեր ներկայով։ Չենք հասկցած, թէ մեր
սխալները շահագործուեցան ճիշդ թէ սխալ մարդոցմով, ճիշդ թէ սխալ պարագաներու, ճիշդ թէ սխալ
ժամանակի մէջ։ Գացող ու եկող սերունդները հին
«թապու»ներ վիժեցնելու ուժը չունեցան, վախնալով
որ որակական արժեւորումի վնասը կը հասնի մեր
կեանքը ղեկավարող ու մնայունականացնող
կառոյցներուն, թէ՝ ռազմավարական զգայուն
կորիզներուն։ Տեղ մը սխալեցանք, բայց չենք խօսիր
այդ մասին։
Նշենք. անկախութիւնը աւելորդ կամ նուազ տարածուած կամ խտացած տիտղոսներու, մոլեգնած
հռետորութիւններու պէտք չունի գոյատեւելու
համար։ Ան հին դարերէն երեւցաւ եւ հին դարերէն
դիմացաւ դարերուն մէջ։ Ժամանակը միշդ սուղ
եղաւ իրեն համար։ Անկախութեան համար արդէն՝
աժան կամ ձրի ժամանակ չկայ։ Ժամանակը անգնահատելի եղած է, որովհետեւ առանձնաբար ոեւէ
մէկուն պատկանած սեփականութիւն եղած չէ։
Սակայն, զգո՜յշ. մէյ մը որ կորսնցնես, ետ առնելը
դժուար է։ Ա՛յս է իր որակական հնչեղութեան յատկանիշը։ Մարտահրաւէրները մեր դիմացն են,
որքան նախատեսելի եւ որքան աննախատեսելի
ժողովուրդ ալ ըլլանք։
Անկախութիւնը իր խտացած խելապատիկ իմաստներով այնքան շատ դաստիարակուած է, որ քաղաքական ճանաչողութեան ու իրապաշտութեան
դասեր տալու տրամադիր է միայն, թէկուզ արուեստական թէ սփինքսեան լռութեամբ։
Հարց տանք. արդեօ՞ք հայրենիքէն հեռու թէ շատ
հեռու կարօտախտի յուզումով ապրողները աւելի
առատ ու մաքուր բաղձանքով ազգային թթուածին
կը շնչեն դո՜ւրսը, քանի հայրենիքէն ներս ապրողները տեսակ մը շնչահեղձ կ’ըլլան։ Այսպիսի հարցականներ կը դնեն մարդիկ որ յստակ կերպով ալ չեն
պարզեր իրենց միտքը՝ երէկ թէ այսօր, այսօր, թէ՝
երէկ։ Հանրային հաղորդակցութեան հնչեղ
լռութեամբ մը։
Բայց լաւ գիտնանք. հակառակ բոլոր տարբերութիւններուն ու տարակարծութիւններուն, ժողովուրդին սիրտը չի բաժնուիր, նոյնիսկ եթէ մեր մէջ
մարդիկ կան, որ որեւէ՛ տեղը հայրենիք կը համարեն, թէ չեն համարեր։
Շարունակութիւնը էջ՝ 16
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Ռուբէն Վարդանեան. Բարեգործութիւնն ու դրամական
փոխանցումները սպաննում են Հայաստանի ապագան
PanARMENIAN.Net.- Բարեգործութիւնն ու դրամական փոխանցումները սպաննում են Հայաստանի
ապագան: Այս մասին Երեւանում Մայիսի 23-24
անցկացուող երկօրեայ գիտաժողովին՝ «Անցումային
շրջանի աւարտը․ Հայաստանը 25 տարի անց․
հիմա՞ ինչ» խորագրով գիտաժողովին ասել է գործարար Ռուբէն Վարդանեանը:
Գործարարը ուշադրութիւն է հրաւիրում թուերին՝ 18
տոկոս գործազրկութիւն եւ արտադրողականութիւն,
որը 2,5 անգամ ցածր է Եւրոպական Միութեան ոչ
առաջատար երկրների՝ Պուլկարիայի եւ Ռումինիայի
ցուցանիշներից։
«Դրամական փոխանցումները սպաննում են
Հայաստանի ապագան, բարեգործութիւնը սպաննում է Հայաստանի ապագան այն ձեւով, որով
արւում է, քանի որ փոփոխութեան չի մղում: Ես
միանգամայն համոզուած եմ՝ բարեգործութիւնը,
դրամական փոխանցումները, միջազգային օգնութիւնը, դրամաշնորհները սպաննում են Հայաստանի
ապագան։ Դրանք նպաստում են «եոլա գնալուն»,
սակայն չեն ստեղծում լաւագոյնը դառնալու հնարաւորութիւն»,- ասել է Վարդանեանը, գրում է
ՍիվիլՆէթը։
Նա յաւելել է. «Այսօր Դիլիջանում սովորում են երեխաներ 75 երկրից՝ Ճափոնիայից մինչեւ Զիմպապուէ, Չիլի, ամբողջ այս տարածաշրջանից, այդ
թւում՝ ութ երեխայ Թուրքիայից»:

Հայերի առանձնայատկութիւնը բարերարը տեսնում
է հենց նրանում, որ աշխարհի տարբեր ծայրերում
յարմարուելով նոր իրականութեանը՝ չեն ձուլուել։
Դիլիջանի դպրոցի առանձնայատկութիւնը համարում է այն, որ ի տարբերութիւն այլ երկրներում՝
ԱՄՆ-ում, Ֆրանսայում, Ռուսաստանում եւ այլուր
սովորող ուսանողների, Հայաստանում սովորողները
ստիպուած չեն փոխել իրենց ինքնութիւնը, քանի որ
Դիլիջանում խրախուսւում է այդ ինքնութեան
պահպանումը։

Կապ Հրատարակութեան հետ:

Նա նշել է, որ ուրախ կը լինէին, եթէ ատրպէյճանցի
երեխաներ նոյնպէս ուսանէին այնտեղ, քանի որ «մի
օր նորից միասին ենք ապրելու»։
Դիլիջանի դպրոցում, ասում է Վարդանեանը, երեխաներին խրախուսում են պահպանել սեփական
ինքնութիւնը՝ սովորելով ապրել նոյն սենեակում այլ
ազգերի ներկայացուցիչների հետ։

hyegyank@gmail.com
Կապ Հրատարակութեան հետ:
hyegyank@gmail.com

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան 99-ամեակ
Շարունակութիւն էջ՝ 15էն

երթալու։

Տեսէ՛ք, սիրելիներ. կարօտը՝ մանաւանդ բռնկող
նկարագիրներու բռնկող հայրենասիրականը՝
խաւարամիտ Միջնադարի հայրենասիրութեան չի
վերաբերիր։ Իսկ մենք, այսօրուաններս, եկէ՛ք մեր
ուսերուն վրայ չշալկենք նախորդներու կաղապարուած մտայնութիւններու՝ մեր յետնորդներուն
փոխանցելիք յեղյեղուկ անորոշութիւնները, որոնք
շատ աւելի են, քան ինչ որ կ’երեւան, կամ մենք
կ’ուզենք տեսնել մեր ռազմավարական ու մարտավարական անելներուն մէջ։

Անկախութեան ժամանակը անկախութեան
իրապաշտութիւն կ’ուզէ։ Նաեւ բաղդատական
չափանիշ, բաղդատական յստակացում հայրենասիրական տարածքներու քարտէսը ձեւաւորելու
համար այսօր ու ասկէ վերջ։

Ինչպէս որ կը հասկնաք, այս հակադրութիւնները ոչ
միայն բաց են, այլ՝ ծայրէ ծայր ալ բաց կը մնան,
յատկապէս մեր երէկուան ներկային եւ ներկայի
ապագային մէջ, առանց քաշքշուած երազներու զոհ

Ի դէպ, անկախութիւնը ի՞նչ է, եթէ ոչ ժողովուրդը,
որ կը մրցի իր իսկ պատմութեան թուականներու
ծաւալներուն հետ։
Կը հասկնանք ինքնին, որ հայը անկախ ըլլալու
գերագոյն պատճառ ունի, ինչպէս զգաստանալու
պատճառ ունի՝ յիշելո՜վ…։
Վերջին առիթն է չձախողելու։
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Celebration of the First Republic of Armenia of 1918
took place at the Sardarabad Memorial
On May 28, at the Sardarpat battle memorial, President Serzh Sargsyan together with His Holiness Catholicos of All Armenians Karekin II, the highest leadership of the Republic, and guests visiting the memorial
participated at the festive event dedicated to the holiday. The President of Armenia laid a wreath at the memorial dedicated to the heroes of Sardarapat battle
and paid tribute to their memory. After saluting the participants of the military parade and observing the solemn march of the military band, the President together
with the participants of the event at the National Museum of the Armenian Ethnography and History of Liberation War observed “The School of Galemkeareans
– the Syrian-Armenian masters of copper: Saved and
Presented to Fatherland Cultural Values” exhibition.

Congratulatory remarks of President Serzh Sargsyan
on the occasion of Republic Day
there would be no Soviet Armenia, and there would
not be the present Republic of Armenia.
Throughout the entire history of the Armenian people,
we actually never had a greater period of statelessness as the period of time immediately preceding the
May 28th. And certainly, we didn’t have a more gruesome and tragic destiny in any other period of time.
That is why the reestablishment of our statehood 99
years ago is of double value and importance for us,
and today it is sacred for every Armenian.
The Republic of Armenia not only brought statehood
to her citizens but also human rights and freedoms,
which were secured by law.
Dear Compatriots,
I congratulate us all on the occasion of Republic Day.
Victories of May, 1918 opened a new and glorious
page in the millennia-long history of the Armenian nation. In the battles of Sardarapat, Bash-Aparan, and
Karakilisa our forefathers had earned our right to live.
Those battles were the last and critical efforts of the
nation, which had stood at the brink of extinction, and
were called to defend the last piece of land of our historical homeland and to save the last remnants of our
nation. That incredible heroic act was made jointly by
our people from every walk of life, all strata of its society. They acted with exceptional unity and solidarity,
with the selfless courage and adamant will. They
acted on the highest level of national conscience and
historic responsibility.
The newly independent Armenia was born in flames of
the First World War. Every year, we repeat as the oath
of allegiance a simple truth: without the May 28, 1918,

Contemporary Armenia was also born in the war
flames, but this time it was the Artsakh battle. We, the
citizens of today’s Armenia, are true to the promise of
the First Republic.
Dear Compatriots,
I once again congratulate us all on the occasion of this
grand holiday. I wish you all peace and creative work,
for the glory of our country’s progression and prosperity.
Long live the Republic of Armenia!
Long live the Armenian nation!
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Armenia, Cyprus sign 2017 Action Plan on defense cooperation
lished in Cyprus back in the 5th century and served a
unique bridge between the two countries.
Armenian Defense Minister Vigen Sargsyan, in turn,
expressed gratitude for the participation of Cyprus’
President and Parliament Speaker for attending
events dedicated to Armenian Genocide centennial in
2015.

Defense Ministers of Armenia and Cyprus Vigen Sargsyan and Christoforos Fokaides discussed ways for
deepening defense ties between the two countries, as
they met in Cyprus.
Christoforos Fokaides voiced hope that the first official
visit for the Armenian Defense Minister since 2002
would give new impetus to bilateral relations.
According to him, the centuries-old Armenian-Cypriot
relations, the common interests and challenges serve
as important prerequisites for the deepening the ties.
He emphasized the role of Armenians, who estab-

Minister Sargsyan said there are two programs for
deepening the defense ties – a minimum program,
which includes the steps that need to be taken in the
coming months, and a maximum program meant for a
longer-term cooperation.
Vigen Sargsyan briefed his counterpart on the situation at the Artsakh-Azerbaijan line of contact. The Defense Minister of Cyprus welcomed the Armenian
side’s commitment to solve the issue exceptionally in
a peaceful way, despite periodic provocations on the
part of Azerbaijan.
Following the meeting the parties signed the Action
Plan for defense cooperation between Armenia and
Cyprus in 2017, as well as an agreement between the
Governments of Armenia and Cyprus on mutual protection of secret information.

Russian Sale of Iskander Missiles to Armenia Worries Baku
TBILISI, Georgia (ArmRadio)—Azerbaijan is
worried by the sale of Russian Iskander missile
systems to Armenia and the provision of other
armaments free of charge or at domestic prices.
Representatives of Azerbaijan raised the issue
at NATO Parliamentary Assembly session in
Tbilisi, Head of the Armenian delegation Koryun
Nahapetyan told reporters on Thursday.
“We made it clear that Armenia is just restoring
the balance of power in the region, and this is
what the purchase of Iskander systems is aimed
at,” he said.
“Baku forgets the millions it spends on the modernization of its arsenal and the fact that Azerbaijan retains a leading role in the world with the level of militarization,” the lawmaker stated.
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Armenia, Azerbaijan Closer to War Over
Nagorno-Karabakh Than at Any Time Since 1994 – ICG

BRUSSELS — Armenia and Azerbaijan are closer to
war over Nagorno-Karabakh region than at any point
since a ceasefire brokered more than 20 years ago,
the International Crisis Group (ICG) said.
Clashes around Karabakh have intensified in the past
three years and turned into a violent flare-up of the
conflict last April, when ICG said at least 200 people
were killed.
It said any descent into all-out war could draw in regional powers, which include Russia and Turkey –
closely allied to Armenia and Azerbaijan respectively.
Since mid-January this year, deadly incidents involving the use of heavy artillery and anti-tank weapons
have occurred and May saw a significant increase,
including reports of self-guided rockets and missiles
used near densely populated areas along the contact
line.
“A year after Nagorno-Karabakh’s April 2016 violent
flare-up, Armenia and Azerbaijan are closer to war
than at any point since the 1994 ceasefire,” the ICG
said in a report titled “Nagorno-Karabakh’s gathering
war clouds”.
“While violence remains at a relatively low boil, any
escalation quickly could spin out of control,” the thinktank, which works to prevent conflict, said.
“These tensions could develop into larger-scale conflict, leading to significant civilian casualties and possibly prompting the main regional powers to intervene,”
the ICG said.
The ICG, which based its report on the findings of
analysts who had talked to residents and observers on
the ground, said the settlement process had stalled,
making the use of force tempting, at least for tactical
purposes, and both sides appeared ready for confrontation.
“Political and security conditions that prompted the
April 2016 escalation have become more acute and
both sides claim a new wave of escalation already has
begun,” the Group said.
According to the report, Armenia – concerned about
Nagorno-Karabakh’s security and angered by Baku’s

increased assertiveness – insists on a lowering of security risks before substantive talks can start.
It said Azerbaijan – frustrated with the longstanding
status quo and concerned that additional security
measures could further cement it – insists substantive
discussions cannot be delayed.
Efforts to secure a permanent settlement of the conflict in the South Caucasus, which is criss-crossed by
oil and gas pipelines, have failed despite mediation led
by France, Russia and the United States, known as
the OSCE Minsk Group.
“In light of growing threats of confrontation, the mediators’ primary task should be to resume regular communication between Armenian and Azerbaijani leaders
and insist that Yerevan and Baku soften positions that
have calcified over the past 23 years as well as tone
down martial rhetoric that fuels their publics’ belligerence,” ICG advises.
According to the reports “the mediators should push
Yerevan and Baku to agree to immediate measures to
restore confidence and security, including: increasing
the number of OSCE personnel to monitor the conflict
zone; establishing an OSCE-led investigative mechanism to hold the two sides accountable, while introducing a degree of transparency regarding their military
arrangements in the conflict zone; and establishing
regular contacts between their respective field-based
militaries.”
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Swiss Historian
Hans-Lukas Kieser –
“Anti-Armenian Sentiment
Was Central Part of Talaat
Pasha’s Life”

YEREVAN (Armenpress) — Swiss historian HansLukas Kieser has finally arrived in Armenia after 35
years of studying and touching upon Armenia and the
Armenian Genocide. He is happy and excited, because during all those years he thought about coming
to Armenia.
“I like Armenia very much, also the hospitality of the
people. I can say that life is blossoming here. Here, I
see culture, I see statues of not only heroes and politicians in the capital, but also writers and musicians –
this is a sign of life, potential”, he told reporters.
The historian, who was bestowed the Armenian Presidential Award for his prominent work on the Armenian
Genocide history, said that Turkey is experiencing a
déjà vu in the sense that history doesn’t repeat, rather
political models do.
“Meaning specific elements are repeating now, which
however aren’t promising and don’t lead to the future.
This is the feeling which I get when I look at Turkey.
The hopes which we had during the democratization
years – 2002-2010 – are shattered, and models are
being repeated. History is never repeated, only models, policy and ideas”, he said.
Although Hans-Lukas Kieser doesn’t see any prospect
for Turkey recognizing the Armenian Genocide anytime soon, nevertheless he finds it positive that the
local politicians raise the issue.
“This is the first time when Parliamentarians openly
speak about the Genocide, the representative of the
Democratic People’s Party even spoke about a proposal of recognition. I believe this is a potential which
is being grossly pressured, but it is impossible to kill
potential – even if it seems hopeless, it can easily be
transformed”, he said.
The Swiss historian said he has completed studying
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THE 26TH JOINT SESSION
OF THE BOARD OF
TRUSTEES AND LOCAL
BODIES OF THE HAYASTAN
FUND

On May 27, at the Government Reception House
there took place the 26th joint session of the Board of
Trustees and local bodies of the Hayastan AllArmenian Fund which was chaired by the President of
the Board, President of Armenia Serzh Sargsyan.
President Sargsyan congratulated all present on the
occasion of the 25th anniversary of the Hayastan AllArmenian Fund, hailing it as a momentous jubilee in
the context of the Armenia-Artsakh-Spyurk triumvirate.

Contact with the publisher:
hyegyank@gmail.com
Talaat Pasha’s biography, which will be published in
Spring of 2018.
“I’ve put forward two points in this study. First of all, I
showed that Talaat was a dominant political figure, he
was definitely the first, not Jemal Pasha, neither Enver. He was the man on whose shoulders Ataturk built
the Turkish Republic. The other important point which
I showed is that Armenia and the Armenian Genocide,
his Armenophobic policy had a central place in his
life”, he said.
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Charles Aznavour’s
Interactive Museum Opens in Yerevan

YEREVAN — Charles Aznavour’s house-museum was
opened in downtown Yerevan today, in a solemn ceremony attended by the legendary singer, his son Nicolas Aznavour, Armenia’s President Serzh Sargsyan
and a number of guests. Minister of Culture Armen
Amiryan handed the symbolic keys to Charles
Aznavour.
The ceremony also marked the launching of the
Aznavour Foundation that will aim to preserve the
maestro’s cultural legacy. It will also work out and implement educational and social programs.
President Sargsyan handed over the symbolic key to
Charles Aznavour. “The presence of Museum brings
an honor to our whole society. Yerevan is rich of beautiful historical-cultural places, cultural centers, but this
House-Museum enriches Yerevan, gives new impetus
to our cultural life. Maestro, we are happy that we are
your contemporaries, that we can regularly enjoy your
art. Today Aznavour is a legend, a walking legend, and
he belongs not only to France, Armenia, but also to all
humanity”, the President said.
He stated that the Armenian-French relations are
linked with thousands of ties, and one of the vivid
proofs of this is that the last three Presidents of France

– Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy and François Hollande, visited Armenia.
“I hope the newly-elected President Mr. Emmanuel
Macron will continue this tradition, and we together
with you will welcome him in this House-Museum.
Maestro, I wish you health, long life so that you will
manage to enjoy your art. I am very thankful that you
agreed to have House-Museum in Yerevan. It’s an
honor for us”, Serzh Sargsyan said.
In his turn Charles Aznavour said it is a great honor
for him today to be in Yerevan and receive the keys of
the House-Museum.
“Thank you for your generous donation. I made this
decision with great confidence and together with my
son established ‘Aznavour Fund’ which must continue
my charitable activity launched since 1988. The first
programs of the Fund will be the establishment of a
museum which is going to be both an interactive multimedia museum and youth center, an important tourism place. I made this decision with great confidence
since I saw how educational, historical-cultural programs are being implemented in Armenia over the
past years”, the renowned singer said.
According to him, Armenians of Armenia and Diaspora must unite their efforts to create
such programs which will enable the
Armenian youth to fulfill their dreams in
Armenia surrounded by their relatives.
“I express my deepest gratitude to
President of Armenia Serzh Sargsyan,
the Ministry of Culture, all people for
the support, the IDeA Foundation, personally the co-founder Ruben Vardanyan who invested all efforts to implement this project. Yes, the name
Charles Aznavour is well-known in the
world, however, the entire culture that
name includes must also come to Armenia. While in Armenia I follow on TV
that we have no regress, we are quite
ahead in terms of colors and presented
programs”, he said.
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“HOKIS”: “Dream · Love · BelIeve”: a teStament
to the vitality of Armenian arts performed in Gyumri

Gyumri, 21 May, 2017– On the 21st of May,
2017 , “Hokis” multi-media musical performance was
staged at Gyumri State Drama Theatre after Vardan
Achemyan. The Gyumri premiere of “Hokis” devoted
to the second anniversary of TUMOxAGBU center in
Gyumri became possible due to cooperation between
Armenian General Benevolent Union (AGBU), Mother
See of Holy Etchmiadzin and AGBU’s Nork Children’s
Center, TUMO Center for Creative Technologies, and
“Pyunik” Human Resources Development Foundation.
The performance was a real collective endeavor to present the concept of One Culture and One
Nation. This exceptional dance and music performance blending traditional Armenian arts, modern acrobatics and technology featured young performers
from of Nork Children’s Center and TUMO’s “Tmbata”
and “Pyramidz” music bands.
On the occasion of AGBU’s 110th anniversary,
“Hokis” premiered in 2016 in New York at the Broadway City Center Theatre and then in Yerevan at the
Opera and Ballet National Academic Theatre after Al.
Spendiaryan. AGBU Armenia is undertaking the presentation of “Hokis” also in Stepanakert.
“Many people were excited with the performances in New York and in Yerevan, while “Pyunik”
charitable foundation on behalf of its Honorary
President Gabriel Djambardjian, supported the presentation of “Hokis” in Gyumri and soon in Stepanakert,”- noted AGBU Armenia President and AGBU
Central Board member Vasken Yacoubian. “It is true
that the goal of AGBU is to uphold Armenian culture
and arts, but we also believe that it is not enough to
retain and to reproduce the old and the traditional, it is
equally important to continue to integrate, create and
bring the Armenian culture to the 21st century. “Hokis”
was created bearing in mind this vision: to transfer the
Armenian spirit and Armenian values to the international audience.”

“I welcome AGBU’s initiative to bring “Hokis”
performance to wider circles. The extremely warm attitude of Gyumri’s theatre-loving community is the real
appreciation that encourages new creations,”- said
“Hokis” performance director Grigor Khachatryan.
“The new saying and the form of expression
created by us was well received in Gyumri. I think that
succeeding in the cultural capital, from where world
famous artists from different fields of art have originated, is a major accomplishment for an Armenian
artist,”- Arman Julhakyan, the choreographer of
“Hokis”, shared his excitement after the performance.
AGBU’s motivation for staging “Hokis” in
Gyumri was to enrich its citizens’ cultural life and to
integrate them into the celebration of the second
anniversary of TUMOxAGBU Center. The third TUMO
Center for Creative Technologies established in
Gyumri in May, 2015, in cooperation of TUMO and
AGBU and by “Shant” TV Company’s initiative, has
had a number of achievements during its two-year lifetime. 1000 students out of a total number of 2000 of
the Center, have joined TUMO during the recent year,
due to the facilities expansion and replenishment of
equipment. Throughout the year the students have
participated in more than 500 permanent courses and
special workshops. Soon the renovation of a new
TUMO building in Gyumri - the city’s first theatre - will
allow to involve more students from Gyumri into the
TUMO program and to enrich their daily routine with
new opportunities.
For many years, AGBU has directed its humanitarian and development projects to the rehabilitation
and development of Gyumri and its population. The
Union is now actively engaged in the project planning
activities aimed at the preservation of the cultural and
urban development environment in Gyumri, as well as
in projects aimed at tourism development.
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2017 Aurora Prize Ceremony in Yerevan

YEREVAN-News.am. – The second annual ceremony
of Aurora Prize for Awakening Humanity was held in
Armenia’s capital city of Yerevan on Sunday, the anniversary day of the First Republic of Armenia.
The host of the ceremony was prominent journalist
David Ignatius.
Aurora Prize for Awakening Humanity was founded in
2015 by Aurora Humanitarian Initiative on behalf of
Armenian Genocide survivors and in gratitude to their
saviors. An Aurora Prize Laureate is honored each
year between 2015 and 2023 (in remembrance of the
eight years of the Armenian Genocide 1915-1923)
with a US$100,000 grant as well as the unique opportunity to continue the cycle of giving by nominating
organizations that inspired their work for a
US$1,000,000 award.
Numerous guests, including Marguerite Barankitse,
the inaugural 2016 Laureate of the Aurora Prize, addressed at the event
Several musical and dance performanceս also were
presented at the ceremony.

The 2017 Aurora Prize finalists were mother and
daughter Fartuun Adan and Ilwad Elman, Founders of
the Elman Peace and Human Rights Centre
(Somalia); Dr. Muhammad Darwish, Medical Doctor at
the Madaya Field Hospital (Syria); Dr. Denis Mukwege, Gynecological Surgeon and Founder of the
Panzi Hospital (The Democratic Republic of the
Congo); Dr. Tom Catena (USA), Surgeon at the
Mother of Mercy Hospital in the Nuba Mountains, in
Sudan; and Jamila Afghani, Chairperson of the Noor
Educational and Capacity Development Organization.
(Afghanistan)
The finalists—except for Dr. Muhammad Darwish who
could not attend—also delivered remarks at the ceremony.
Armenian national football squad captain and Manchester United (England) midfielder Henrikh Mkhitaryan also was on hand at the event.
Renowned French-Armenian singer Charles Aznavour
announced this year’s laureate of the Aurora Prize;
and this person was Dr. Tom Catena.

Armenia to solemnly mark First Republic
anniversary in 2018 – National Archives’ director
YEREVAN-Tert.am:- Armenia will host solemn
celebrations in 2018 to mark the 100th anniversary of the First Republic and the glorious victories held in battles for the country’s liberation.
It is planned particularly to hold an exhibition in
Sardarapat to display all the historic records (as
well as personal items) associated with the heroic
battle, Amatuni Virabyan, the director of the National Archives of Armenia, told reporters on Monday.
“We need to bring as many documents as possible
apart from the items we have in our archives. In a
televised speech in Beirut just a few days ago, I emphasized the fact that our archives are very much

alike our people, who are scattered across the
globe. In the neighboring Georgia, it is practically
possible to find more records on the Armenia of
1920,” he said.
Amatuni also unveiled plans for publishing an edition comprising known records on the First Republic’s history. The National Archive has compiled the
documents (in Armenian, Russian, French and
Turkish) over the past years to put them into circulation on the remarkable anniversary.
A separate collection will be dedicated to the great
heroes who contributed to the May victories. Most
of them were exiled or killed during the 1937 reprisals.
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Armenian Church Representative Assembly
started its work in Etchmiadzin

ETCHMIADZIN-Panorama.am:- The 6th Armenian Church
Representative Assembly started its four-day meeting on Tuesday in the Mother See of Holy Etchmiadzin under the presidency of His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians.
As the Information Department of the Mother See reports, the
meeting is attended by over 150 delegates representing Dioceses around the world; as well as Locum Tenens, Primates,
Bishops of the Mother See and the Hierarchal Sees, Pontifical
Delegations, and members of the Supreme Spiritual Council.
The Assembly was opened at the Gevorgyan Spiritual Lyceum
hall with the Lord’s Prayer by Member of the Supreme Spiritual

Council, Chairman of the Board of Trustees of the Armenian
Bible Society Arch Bishop Yeznik Petrossian. He gave opening
remarks, emphasizing the importance of the works of the Armenian Church Representative Assembly, in continuing the vibrancy and effective mission of the Armenian Church.
Then, the Catholicos of All Armenians offered his Pontifical
blessings and remarks to the delegates of the Armenian
Church Representative Assembly.
Church Representative Assembly is the authorized body of the
National Ecclesiastical Assembly, which is the higher body of
the Armenian Church. The Church Representative Assembly is
held to discuss urgent issues in our Church life, make respective decisions and apple them.

Artsakh Economy on the Rise

Caviar Production to Move Forward
STEPANAKERT—The Artsakh government is anticipating growth in the country’s economy, with Prime
Minister Arayik Hartunyan announcing increase in agriculture production, as well as plans to produce 15 to
20 tons of black caviar slated to be exported.
Harutunyan told a press conference Monday that an
international company is ready to invest and promote
the Made in Artsakh caviar, which will be produced in
Mataghis in the Mardakert Provice of Artakh.
Caviar is expected to hit the shelves in Armenia and
Artsakh in some six years, Harutyunyan said, adding
that the country also seeks to boost dried fruit produc-

tion. The caviar processing plant opened in summer of
2015.
Hartunyan said that Artsakh plans to increase processing of wheat, barley and corn.
“Overall we are satisfied, and the overall agricultural
projects already have their clients. In economic terms,
of course we had issues, quite many investors delayed their activities, but fortunately we also have an
overwhelming number of investors who haven’t delayed, but also resumed their investments during the
previous year’s April war,” Harutunyan told a press
conference. The Stepanakert-based Artsakh Press
reported that the prime minister said the “Four Day”
War caused a minor stoppage of work, as most went
to the frontlines.
According to the prime minister Artsakh’s economy is
expected to register double-digit growth this year. He
attributed that growth to the deployment of turbine
power plants, which allows Artsakh to produce more
energy, which it also shares with Armenia.
He said the two sectors that saw the most investments
in Artsakh were hydropower and mining.
“With the first five months of 2017, we can say that we
have increased construction volumes due to charity,
public and other projects. Fish breeding is also developing,” he said.
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«Նրանց Պէտք Է Ջախջախել,
Քանի Որ Արդէն Մօտենում Են Մեր Տարածքին»
«168 ԺԱՄ»Ի ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԵՐՈՍ
ԳԵՆԵՐԱԼ- ԼԷՅՏԵՆԱՆՏ ՆՈՐԱՏ ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ ՀԵՏ
Վարեց՝ ԳԱՅԻԱՆԷ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների Ազգային հետախուզութեան ամենամեայ զեկոյցում, որում գնահատականներ են տրւում համաշխարհային մարտահրաւէրներին, անդրադարձ է կատարուել նաեւ հայատրպէյճանական յարաբերութիւններին եւ շփման
գծում իրադրութեանը: Զեկոյցում, մասնաւորապէս,
նշւում է, որ 2016թ. Ապրիլին, Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի միջեւ լարուածութիւնն աճել է Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտութեան պատճառով, կողմերը չեն ցանկանում փոխ-զիջման գնալ, ուստի
2017թ. պահպանւում է լայնամասշտաբ ռազմական
գործողութիւնների վերսկսման հնարաւորութիւնը:
ԱՄՆ ազգային հետախուզութեան զեկոյցի եւ այլ
հարցերի շուրջ զրուցել ենք ՀՀ ՊՆ գլխաւոր շտաբի
նախկին պետ, 1993թ. պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնակատար, Արցախեան պատերազմի
հերոս, գեներալ-լէյտենանտ Նորատ Տէր Գրիգորեանցի հետ:
ԳԱՅԻԱՆԷ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ.- Պարոն գեներալ,
ինչպէ՞ս կը մեկնաբանէք ԱՄՆ ազգային հետախուզութեան զեկոյցը, իսկապէս պահպանւո՞ւմ
է լայնամասշտաբ ռազմական գործողութիւնների վերսկսման հնարաւորութիւնը:
ՆՈՐԱՏ ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ.- Ատրպէյճանից՝ այդ
յարձակողապաշտ, ահաբեկչական պետութեան
կողմից, որովհետեւ անցած տարի Ապրիլին՝ կտրելով խաղաղ բնակչութեան ականջներ, գլուխներ եւ
այլն, նրանք ցոյց տուեցին, որ ահաբեկիչներ են,
սպասել կարելի է ամէն ինչ: Առաւել եւս՝ վերջերս
Ատրպէյճանը եւ Թուրքիան լեռնային տեղանքում
զինուած ուժերի կողմից մարտական գործողութիւնների անցկացման գծով համատեղ զօրավարժութիւններ են անցկացրել Ատրպէյճանի տարածքում:
Եւ հենց լեռնային շրջաններում, ոչ թէ հարթավայրային կամ տափաստանային տեղանքում: Իսկ

լեռնայինը Ղարաբաղն է եւ Հայաստանը:
Այդ պատճառով նրանք կարող են ամէն պահի
քայլեր ձեռնարկել: Իսկ հրամանատարաշտաբային
ուսումնավարժանքը նախատեսուած է գործողութիւնների համակարգման, փոխ-գործակցութեան
կազմակերպման եւ ռազմական գործողութիւնների
ծրագրի մշակման կամ հաստատման համար: Այս
պայմաններում մեր խնդիրն է՝ առանց խուճապի,
քանի որ գիտենք, որ այդպէս կարող է լինել,
ամրապնդել, մարտական լիարժէք պատրաստուածութեան բերել մեր ուժերը, սահմանագօտու բնակչութեանը նախապատրաստել, որ նրանք իմանան ու
չվախենան, զինուեն եւ պատրաստ լինեն ամէն ինչի,
այդ թւում՝ թշնամուն ետ շպրտելուն: Եւ այնպէս ետ
շպրտեն, որ վերջնականապէս ջախջախեն նրան
բոլոր ուղղութիւններով: Մենք չենք յարձակւում,
մենք կարիք չունենք յարձակուելու:
Մենք ոչ մի աւելի բան չենք ուզում: Թող նրանք
ազատեն գրաւած հայկական տարածքները՝ Հարթավայրային Ղարաբաղը, Շահումեանը, եւ այլն: Այդ
պատճառով հենց նրանք անցնում են Քուռը, նրանց
պէտք է ջախջախել, քանի որ արդէն մօտենում են
մեր տարածքին, եւ թոյլ չտալ, որ մօտանան մեր
դիրքերին:
ԳԱՅԻԱՆԷ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ.- Իսկ ինչո՞ւ է ամերիկեան հետախուզութիւնը հիմա խօսում լայնամասշտաբ գործողութիւնների հաւանականութեան մասին, սա ի՞նչ է նշանակում:
ՆՈՐԱՏ ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ.- Պարոն Թրամփը երեւի
մեզ՝ հայերիս, զգուշացնում է, որ մենք պատրաստ
լինենք հակազդել թշնամուն: Դա աւելի լաւ, որ
ԱՄՆ-ն է խօսում: Չէ՞ որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ
պետութիւն է, իսկ Ատրպէյճանը թուրքական երկրորդ պետութիւնն է: ԱՄՆ-ը հզօր գերտէրութիւն է,
պէտք է արդար լինի եւ կասեցնի թուրքական
ոտնձգութիւնները: Թուրքիան անկանխատեսելի
կողմ է, այդ պարոն Էրտողանը, որ ամէնուր ինչ-որ
բաներ է անում, աւերեց ամբողջ Սիրիան, եւ անգամ
կարող է ցեղասպանութիւն իրականացնել Եւրոպայում: Նրանից ամէն ինչ կարելի է սպասել: Եւ
ԱՄՆ-ը երեւի յուշում է, որ Թուրքիան նորից սկսել է
խուլիգանութիւն անել:
ԳԱՅԻԱՆԷ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ.– Պաքուի պահանջով
Երեւանում փակուելու է ԵԱՀԿ գրասենեակը:
Դա ի՞նչ հետեւանք կ՛ունենայ:
ՆՈՐԱՏ ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ.- Այո, նրանց ձեռնտու
չէ, որ այստեղ ԵԱՀԿ-ն աշխատի: Պաքւում ԵԱՀԿ
գրասենեակը մի քանի տարի առաջ է փակուել, եւ
հիմա նրանք ուզում են այստեղ փակել ԵԱՀԿ
Շարունակութիւնը էջ՝ 26
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Ուրբաթ, 9 Յունիս 2017

«Նրանց Պէտք Է Ջախջախել,
Քանի Որ Արդէն Մօտենում Են Մեր Տարածքին»
Շարունակութիւն էջ՝ 25էն

գրասենեակը, որովհետեւ ԵԱՀԿ-ն խանգարում է
նրանց եւ թոյլ չի տալիս իրագործել իրենց մտադրութիւնները: Իսկ երբ տարածաշրջանում չլինի ԵԱՀԿն,
դա նոյնպէս պատերազմի պատրաստութիւն է
համարւում: Մենք պէտք է շատ լուրջ դիւանագիտական աշխատանք իրականացնենք, մենք պէտք է
ՄԱԿ-ին, Անվտանգութեան խորհրդին, Եւրոպային,
ամէնուր ապացուցենք, քարտէզներով ցոյց տանք,
որ Ղարաբաղը մեր հողն է: Բանակցութիւններ
պէտք է վարել Ռուսաստանի հետ, ոչ թէ Ատրպէյճանի: Ատրպէյճանի հետ մենք խօսելու ոչ մի բան
չունենք: Եւ, Աստուած մի արասցէ, հող վերադարձընենք:
Եթէ 1 սմ. զիջենք, նրանք 3 կմ. կը գրաւեն: Ես Թուրքիայի նախկին քաղաքացու ժառանգ եմ: Թուրքիայում 1,5 մլն. հայերի ոչնչացրին, հիմա նրանց պէտք է
Թուրքիան եւ Ատրպէյճանն ամբողջութեամբ իրար
կապել ցամաքով, յետոյ շարժուել դէպի Ուրալ,
Եակուտիա, եւ այլն: Դա պանթուրքիզմի գաղափարախօսութիւնն է: Դրա համար նրանք ցանկացած
միջոց օգտագործում են: Իսկ մեզ պէտք է դիմադրել:
ԳԱՅԻԱՆԷ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ.- Հայաստանում
տեսակէտ կայ, որ ԵԱՀԿ Երեւանեան գրասենեակի փակումը Մոսկուայի նախաձեռնութիւնն
է, եւ հենց Մոսկուան է ուզում Պաքուի միջոցով
այստեղ դադարեցնել եւրոպական այդ կառոյցի
աշխատանքը:
ՆՈՐԱՏ ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ.- Ոչ, ոչ: Դա յիմարութիւն է: Ով դա ասում է, ճիշդ կ՛անի՝ լաւ ուսումնասիրի ռազմաքաղաքական իրադրութիւնը եւ քաղաքականութիւնն ընդհանրապէս:
ԳԱՅԻԱՆԷ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ.- Ռուսաստանի
Դաշնութեան արտաքին գործերի նախարար
Սերգէյ Լաւրովն օրերս յայտարարել էր, որ
«Իսլամական պետութիւն» ահաբեկչական
խմբաւորման դէմ պայքարում Ռուսաստանը
կարող է գործի դնել նաեւ Գիւմրու ռազմաբազան: Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչ կարող է անել այդ
ռազմաբազան ծայրահեղականների դէմ
պայքարում:
ՆՈՐԱՏ ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ.- Շատ խելացի բան է
ասել Լաւրովը: Իսկ ահաբեկիչները Թուրքիայի եւ
Ատրպէյճանի ամբողջ բանակներն են: Եթէ դա
այդպէս է, նշանակում է, որ Ռուսաստանն աջակցում է Հայաստանին, որպէսզի այնտեղից ահաբեկիչները չթափանցեն հայկական տարածք: Իսկ
դրանք առանձին ահաբեկիչներ չեն, դրանք ամբողջ
խմբաւորումներ են: Երբ անցած տարի Ապրիլին
յարձակուեցին Արցախի վրայ, հակառակորդի
կողմից կռուողների շարքերում մեծ թիւ էին կազմում
ահաբեկիչները, իսլամիստները: Դրանք թուրքական
զօրքերն էին, թուրք զինուորականներ, աւելի ճիշդ՝

ահաբեկիչներ, որոնք բանակի քօղի տակ էին
գործում: Եւ եթէ Լաւրովը դա ասել է, դա շատ լաւ է:
Մեզ պէտք է աջակցել այդ գործում Ռուսաստանին,
քանի որ դա ուղղուած է Հայաստանի, մեր հայրենիքի պաշտպանութեանը: Վերջերս Ռուսաստանի ԶՈՒ
գլխաւոր շտաբի ղեկավարը յայտարարել էր, որ մի
քանի հազար իսլամիստներ տեղափոխուել են
Աֆղանստան, որտեղ կարող են միաւորուել եւ
հարուածել Տաճիկստանին: Իսկ այդ պետութիւնը
ՀԱՊԿ անդամ է: Այսինքն՝ նրանց նպատակն է, որ
Ռուսաստանն իր զօրքերը հանի Սիրիայից եւ տեղափոխի այստեղ, իսկ այնտեղ թուլացնի իր դիրքերը:
Դա քաղաքականութիւն է: Ուզում են Ռուսաստանը
ետ քաշել Սիրիայից, որպէսզի Սիրիայում էլ կարողանան անել այն, ինչ մտադիր էին, Ասատին
ոչնչացնեն: Իսկ Ռուսաստանին դա ձեռնտու չէ,
Ռուսաստանը պէտք է այնտեղ մնայ ու չվախենայ:
Եւ մեր բանակը՝ ռուսական ռազմաբազայի հետ
միասին, պէտք է պատրաստ լինի հակադարձելու
ցանկացած յարձակում, պաշտպանելու հայկական
տէրութիւնները եւ թոյլ չտալու այստեղ ահաբեկիչների մուտքը: Մենք պէտք է թոյլ չտանք թուլացնել
Ռուսաստանը եւ պէտք է մինչեւ վերջ լինենք
Ռուսաստանի հետ, այլապէս մենք էլ կը կործանուենք:

Քրտամէտ Կուսակցութենէն
Երեսփոխան Մը
Բանտարկութեան Կը
Դատապարտուի

ԵՐԵՒԱՆ, «Էրմենիհապեր».- Թուրքիոյ քրտամէտ
Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան խօսնակ եւ երեսփոխան Պեսիմէ Քոնճա,
Յունիս 1ին 2.5 տարուան բանտարկութեան դատապարտուեցաւ Պաթմանի ծանր յանցագործութեանց
դատարանին կողմէ:
Ըստ թրքական «Սոնտաքիքա» լրատուամիջոցին՝ ան կը մեղադրուի «ահաբեկչական կազմակերպութեան անդամակցելու» եւ «ահաբեկչական
կազմակերպութեան ի նպաստ քարոզչութիւն
կատարելու» յանցանքներով։

Ուրբաթ, 9 Յունիս 2017

Հայ Կեանք

Էջ 27

Սէուտական Նախաձեռնութի՞ւն.
«Չենք Կրնար Մեր Պատեանին Մէջ Ապրիլ Միայն»
ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ
Արաբական ծոցի տարածաշրջանին մէջ Սէուտական Արաբիան կը նկատուի այն եօթը երկիրներէն
մէկը, որ Աստուածաշունչի մեր ընկերութեան
աշխատանքային իմ պատասխանատուութեան
ծիրին մէջ կ՛իյնայ: Բայց նկատի ունենալով, որ երկիրը «գոց» է քրիստոնէական ներկայութեան համար,
կարելի չէ եղած հոն այցելել աշխատանքային իմ
երկար տարիներուս ընթացքին:
Հաւանաբար պէտք էր սպասել պատեհ օրուան եւ
առիթին:
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ն, որ Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան կրթական-գիտական եւ մշակութային
հիմնարկ-յանձնաժողովն է, կազմակերպած էր իր
եօթներորդ համախմբումը 3-4 Մայիս 2017-ին, իսկ
վայրը որոշած էր Ռիատ` Սէուտական Արաբիոյ մայրաքաղաքը: Եւ նկատի ունենալով, որ Աստուածաշունչի ընկերութեան մեր կեդրոնական գրասենեակը
անդամ է ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի, ստացած էր հրաւէր` մասնակցելու այս ժողովին: Այդ հրաւէրին ընդառաջելը
վստահուեցաւ ինծի` ներկայացնելու մեր կազմակերպութիւնը այս «գոց» երկրին մէջ: ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ն
իր այս տարեկան ժողովը կեդրոնացուցած էր երիտասարդական մտահոգութիւններու եւ ներկայի
ընկերային-քաղաքական կեանքին մէջ անոնց դերին
ու ներդրումին վրայ:
Բայց նախ պէտք էր մուտքի արտօնագիրը, ուր կար
իմ անունս եւ անունը այն կազմակերպութեան, զոր
պիտի ներկայացնէի: Եւ իմ պարագայիս` Աստուածաշունչի ընկերութիւնը:
Եւ «մտմտուքը» սկսաւ մէջս, թէ ինչպէ՛ս պէտք էր
պատասխանէի գործիս բովանդակութիւնը եւ անոր
պարունակութիւնը պարզաբանելու վերաբերող
հարցումին, զոր պիտի ուղղուէր դեսպանատան
կողմէ` արտօնագիրը (չ)շնորհելէ առաջ:
Բայց պէտք է հաւատալ ու ակնկալել, որ կրնայ
պատահիլ անսպասելին. այդպէս ալ եղաւ, մուտքի
արտօնագիրը անցագիրիս մէջ զետեղուեցաւ
առանց հարց ու փորձի: Եթէ առաջին «քննութենէն»
ձեւով մը անցած էի, բայց տակաւին կար երկրորդը`
օդակայանը:
Պաշտօնեային դէմքին վրայ ուրուագծուեցաւ ժպիտ:
Մայրիներու մեր երկիրը ունի յատուկ ջերմութիւն
մը` Արաբական ծոցի երկիրներուն համար: Ունեցանք «հաճելի» զրոյց, մինչ պաշտօնեան կը կատարէր կարգ մը սովորական ստուգումները: Եւ
«հաճելի» զրոյցներն ալ արաբական օդակայաններուն եւ անոնց մշակոյթին մէկ մասն են: Այլ օդակայաններու մէջ նման երեւոյթի յաճախ չես հանդիպիր:
Համագումարին սկսայ մասնակցիլ աւելի հանգիստ
եւ ինքնավստահ: Վերջապէս մուտք գործած էի
«գոց» երկիրը, այդ ալ` պաշտօնական

հանգամանքով: Ուզեցի տեսնել, թէ ի՛նչն է իւրայատուկը այս երկրին:
Համաժողովին կը մասնակցէին աւելի քան 1500
ներկայացուցիչներ` 350 կազմակերպութիւններէ:
Բաւական մեծ թիւով ներկայացուցիչներ` նաեւ
Սէուտական Արաբիայէն, կարեւոր մասը` երիտասարդներ: Ժամանակս ու հանդիպումները առաւելաբար կեդրոնացուցի տեղացի սէուտցիներուն հետ
տեսակցելով: Վերջապէս, կ՛ուզէի զգալ տեղական
«բազկերակը», որպէսզի գիտնայի եւ հասկնայի, թէ
ի՛նչ էր այդ «գոց»-ը:
Եւ իւրաքանչիւր երիտասարդ սէուտցիի հետ
հանդիպումին սկսաւ քիչ մը աւելի «բացուիլ» ինծի
համար «գոց» նկատուող այդ երկիրը: Սկսած էի
տեսնել երիտասարդութիւն մը, որ ուսեալ եւ զարգացած է, տիրապետած է մէկ կամ երկու օտար լեզուներու, ստացած է համալսարանական բարձրագոյն
վկայականներ, եւ որ կը խօսին հանգիստ եւ առանց
քաշքշուքի: Իրենց երկրին նկատմամբ տածած
անոնց սէրը` մշակոյթի պահպանումը, բայց նաեւ
օտարին` «ուրիշին» նկատմամբ բացուելու անհրաժեշտութիւնը կարեւոր գրաւական էր բոլորին
համար: Եւ իւրաքանչիւր երիտասարդի հետ հանդիպումին կար հիմնական մտահոգութիւնը` «կարելի
չէ մեր պատեանին մէջ միայն ապրիլ այլեւս»: Կը
զգայի, որ անոնք կ՛ուզէին տեսնել, բայց նաեւ ընդունիլ անոնք, որոնք իրենցմէ չեն եւ իրենց պէս չեն, եւ
որ` պէտք է ապրին «անոնց» հետ նաեւ…
Դոկտ. Նուրա Մանսուրի միջին տարիքի սէուտցի
մտաւորական կին մըն է: Ան պատասխանատու
պաշտօնի վրայ է սէուտական «Գափսարկ» գիտահետազօտական հիմնարկին մէջ: Խօսեցաւ
«դրական» աշխարհին մասին, եւ թէ ինչպէ՛ս ներկայ
օրերուն երիտասարդութիւնը պէտք ունի աւելի
առողջ եւ նպատակասլաց կեանքի: «Պէտք չունինք
հաւատալու, որ անցեալը միշտ աւելի լաւ է,- ըսաւ
ան:- Այս դժուար եւ վտանգաւոր աշխարհին մէջ
կ՛արժէ հաւատալ դաստիարակութեան, որ կ՛օգնէ
քեզի անդրադառնալու, թէ ինչո՛ւ կ՛ապրիս այս
աշխարհին մէջ»: Դասախօսութենէն ետք մօտեցայ
անոր: Թէեւ զգուշ էի ձեռքս երկարելու եւ բարեւելու,
բայց արդէն ան զիս կանխեց եւ ձեռքը երկարեց, ու
արդէն ընթացք առաւ մեր զրոյցը:
Երբ Նուրային կը փորձէի ներկայացնել Աստուածաշունչը եւ անոր կրօնական-մշակութային արժէքները, ան յայտնեց իր հիացմունքը: «Աստուածաշունչը կարդացած եմ, երբ Ամերիկա էի` իբրեւ
ուսանող: Աստուածաշունչին մէջ կան բարձր արժէքներ, որոնց հանդէպ ունիմ յարգանք եւ սքանչացում»:
Նուրային դէմքին վրայ կար ինքնավստահութիւն,
ան շատ հանգիստ կերպով դրսեւորեց իր կեցուածքը` գիտնալով հանդերձ, որ տարբեր կրօնի եւ
Շարունակութիւնը էջ՝ 28
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Հայաստանի Մէջ Արարատին Դիմահայեաց Բարձունքին
Վրայ «Նոյեան Տապան» Համալիր կը Կառուցուի
Հայաստանի մէջ կը նախատեսուի կառուցել «Նոյեան
Տապան» պատմամշակութային, գիտակրթական
համալիր: Այդ նպատակով ստեղծուած է հիմնադրամ,
որ կը կրէ «Կառուցենք ազգովի» խորագիրը:
Հիմնադրամի հասարակայնութեան հետ կապերու
բաժինէն կը յայտնեն, որ կ՛առաջարկուի մէկտեղել
«հայութեան հնարաւորութիւնները համաշխարհային
նշանակութեան այս ձեռնարկը իրականութիւն
դարձնելու համար»:
Տապանը պիտի կառուցուի Արարատին դիմահայեաց
բարձունքին վրայ: Պիտի ունենայ այն տեսքն ու այն
չափերը, ինչ որ նկարագրուած է Աստուածաշունչին
մէջ․ երկարութիւնը 300 կանգուն (132 մեթր), լայնութիւնը 50 կանգուն (22 մեթր), բարձրութիւնը 30
կանգուն (13.2 մեթր): Պիտի կառուցուի երկաթկրաձոյլէ, երեսը պիտի պատուի փայտով:
«Տապանը պիտի յիշեցնէ, որ մարդկութեան նախահայրենիքը Հայաստանն է: Համաշխարհային ջրհեղեղէն ետք հայոց աշխարհէն սկիզբ առաւ անոր փըրկութիւնը: Ուստի պատմամշակութային, գիտակըրթական այս համալիրը պիտի ունենայ համամարդկային նշանակութիւն: Անիկա փաստացի պիտի ըլլայ
մարդկութեան` իր տեսակին մէջ աշխարհի մէջ եղած
միակ սրբավայրը, որ չ՛ենթադրեր կրօնական խտրականութիւն, ուր կ’իշխէ խաղաղութիւնն ու հանդուրժողականութիւնը: Գտնուելով Հայաստան, իբրեւ
համամարդկային արժէք, պիտի պատկանի ամբողջ
մարդկութեան, պիտի դառնայ ուխտատեղի բոլոր
ազգութիւններու համար»,- ըստ «Փանարմինիըն»-ի՝
ըսուած է հաղորդագրութեան մէջ:
Տապանին մէջ պիտի կառուցուի 200 տաղաւարներ,

որոնցմէ իւրաքանչիւրին մէջ պիտի տեղադրուին
առանձին ազգերու, ժողովուրդներու կամ պետութիւններու դրօշներն ու զինանշանները, անոնց
ազգային մշակոյթն արժեւորող տարբեր ցուցանըմուշներ:
Համալիրը պիտի ունենայ նաեւ գործառնական
նշանակութիւն. իր 40 առանձնասենեակը պիտի
առաջարկէ ուխտաւորներուն ու զբօսաշրջիկներուն:
Անոր մէջ պիտի ըլլան թանգարան, պատկերասրահ,
գրադարան: Միաժամանակ պիտի ապահովէ պետական-պաշտօնական գործառոյթ. Պիտի ունենայ
համաժողովներու դահլիճներ, կառավարութեան
ընդունելութիւններու, ինչպէս նաեւ պետական
նշանակութեան հանդիսութիւններու սրահներ:
Արդէն ձեւաւորուած է հիմնադրամի հոգաբարձուներու խորհուրդը:
Ծրագիրը պիտի ներկայացուի կառավարութեան:
Համապատասխան հողատարածքը յատկացուելէ
ետք պիտի սկսին կառոյցի նախագծման եւ շինարարական աշխատանքները:

Սէուտական Նախաձեռնութի՞ւն.
Շարունակութիւն էջ՝ 27էն

մշակոյթի կը պատկանէինք: «Կրօնը ճիշդ պարունակով եւ բովանդակութեամբ պէտք է սորվեցնել,ըսաւ ան:- Մեր` իսլամներուս հարցն ալ այս է ներկայ
օրերուն: Եւ մեր` իսլամներուս ներքին միջյարանուանական տագնապն ու, տակաւին, արտաքին
աշխարհին հետ դժուարութիւնը կը ծագի, քանի
ճիշդ ձեւով չէ, որ կ՛ուսուցանենք մեր հաւատամքները»:
Նուրան մեր երկխօսութեան ընդմէջէն կը փորձէր
ինք ալ «իր պատեանէն դուրս գալ»: Եւ Նուրային
համար «դուրս գալը» սկսաւ ինքնիր անձէն: Եթէ
անդրադարձած էր իր իրավիճակին, իր ինքնութեան, բայց նաեւ «դուրս գալով»` կը փորձէր հասկընալ նաեւ զիս եւ իմ ինքնութիւնս, կրօնս ու պատկանելիութիւնս:
Ռիատի օդակայանէն կը պատրաստուիմ վերադառնալ: Գալու ատեն «մտահոգութեամբ» մտայ նոյն
օդակայանը, բայց հիմա դուրս կու գամ աւելի
խաղաղ: «Խաղաղ», որովհետեւ հանդիպեցայ

մարդոց, որոնք կը տեսնէին, թէ` «կարելի չէ միայն
իրենց պատեանին մէջ ապրիլ»: Անոնք կը փորձէին
դուրս գալ իրենց անձերէն` ճեղքելով «պատերը»,
որպէսզի տեսնեն «ուրիշը»:
Եւ արժէ նայիլ ներկայ օրերու աշխարհին:
Եթէ այսօր կան մարդիկ, որոնք կը փորձեն
«պատեր» հիւսել իրենց եւ իրենց երկիրներուն
համար, երեւի` իրենց ապահովութեա՞ն եւ բարօրութեա՞ն համար: Բայց կան նաեւ անոնք, որոնք
պատերը կը քանդեն, որովհետեւ` «չեն ուզեր իրենց
պատեանին մէջ միայն մնալ»: Եւ երեւի կը փորձեն
ու կ՛ուզեն տեսնել, թէ իրենց ապահովութիւնը նաեւ
կախեալ է «ուրիշին» ապահովութենէն:
Սէուտական Արաբիոյ նախաձեռնութիւնը մէկ լաւ
օրինակ-փորձառութիւնն էր, որ ապրեցայ եւ հասկըցայ, որ կարելի է «ուրիշը» հասկնալ, եթէ փորձես
«քու պատեանիդ մէջ չմնալ»:
Եւ եթէ «դրական աշխարհ» մը շինելու ջատագովը
պիտի ըլլաս, այդ մէկը ունի իր նախապայմանը:
Թէ` «կարելի չէ քու պատեանիդ մէջ միայն մնալ»:
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Թոմ Քաթինան՝
«Օրորա» Երկրորդ Մրցանակաբաշխութեան Դափնեկիր

Կարէն Տեմիրճեանի անուան մարզահամերգային
համալիրին մէջ, Շարլ Ազնաւուր յայտարարեց
«Օրորա» մրցանակաբաշխութեան այս տարուան
դափնեկիրին անունը: Ան Նուպայի լեռներուն վրայ
«Գթութեան Մայր» հիւանդանոցի վիրաբոյժ, կաթողիկէ միսիոնար՝ ամերիկացի Թոմ Քաթինան է, որ
Սուտանի պատերազմական շրջան Նուպա լեռներուն վրայ տարիներ շարունակ աշխատող միակ

վիրաբոյժը հանդիսացած է: Ան տարեկան 1000
վիրահատութիւն կ՛իրականացնէ եւ կը սպասարկէ
օրական աւելի քան 400 հիւանդի:
Այս տարուան մրցանակաբաշխութեան դափնեկիրը
կը ստանայ 100,000 տոլար պարգեւը՝ շարունակելու
համար իր գործունէութիւնը, ինչպէս նաեւ՝ 1 միլիոն
տոլարի դրամաշնորհ, որ բացառիկ հնարաւորութիւն պիտի տայ իրեն, շարունակելու համար իր
նուիրատուութեան շղթան՝ աջակցելով զինք
ոգեշնչած կազմակերպութիւններու։
Յիշեցնենք, որ «Օրորա» մարդասիրական նախաձեռնութիւնը եւ 1 միլիոն տոլարի նուիրատուութեամբ «Օրորա» մրցանակը հիմնուած են Հայոց
Ցեղասպանութենէն վերապրողներու անունով եւ
ի երախտագիտութիւն զանոնք փրկած մարդոց ու
կազմակերպութիւններուն:
2016ի Ապրիլ 24ին, Երեւանի մէջ կայացաւ
«Օրորա»ի անդրանիկ մրցանակաբաշխութիւնը,
որուն դափնեկիրը եղաւ Պուրունտիի REMA
հիւանդանոցի եւ Խաղաղութեան Տան (Maison Shalom) հիմնադիր Մարկարիթ Պարանկիձէն:

Պէյրութ. «Հայ Երուսաղէմը երէկ, այսօր եւ վաղը»
շնորհակալ աշխատանք մը տարած է ուսումնասիրելով Սուրբ վայրերն ու յատկապէս սաղիմահայ
կեանքն ու Սրբոց Յակոբեանց Միաբանութեան մեր
հարստութիւնները։

ՌԱԿ Մամուլ.- «Զարթօնք»ի 80ամեակի ձեռնարկներուն ծիրէն ներս, Մայիս 26, 2017-ի երեկոյեան ժամը
8։00-ին, Թէքէեան Կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ
«Զարթօնք»-եան հանդիպումներու հինգերորդ
մտերմիկ հաւաքը, որուն հիւր բանախօսն էր Ընկ.
Դոկտ. Մինաս Գոճայեան։
Ընկ. Դոկտ. Գոճայեանը իր բազմավաստակ աշխատանքներուն շարքին, երկուքուկէս տարիէ իվեր
Երուսաղէմ հրաւիրուած էր պաշտօնավարելու
որպէս արեւմտահայերէնի դասախօս, «Սիոն»
կրօնա-բանասիրական պարբերաթերթի խմբագիր
եւ Պատրիարքի խորհրդական։
Այս ընթացքին հնարաւորութեան ներած չափով ան

Ան «Հայ Երուսաղէմը երէկ, այսօր եւ վաղը» խորագրին տակ զինք սիրող եւ յարգող իր ընկերներուն եւ
ներկաներուն հրամցուց եւ անոնց հետ բաժնեց իր
աշխատանքներուն արդիւնքն ու տպաւորութիւնները Երուսաղէմ իր կեցութեան մասին, իր բանաւոր
հաճելի ներկայացումով, ինչպէս նաեւ նկարներու
ցուցադրութեամբ։ Հանդիպումը առիթ մըն էր բաց
քննարկումներու, որոնց ընդմէջէն ներկաներուն
հարցումներուն մեծ սիրով գոհացուց մեր յարգելի
հիւրը։
Աւարտին, «Զարթօնք»-ի գլխաւոր խմբագիր Ընկ.
Սեւակ Յակոբեան բեմ հրաւիրեց ՌԱԿ Լիբանանի
Շրջանային Վարչութեան ատենապետ՝ Ընկ. Տոքթ.
Աւետիս Տագէսեանը, որպէսզի ան իր ձեռամբ
«Զարթօնք»-ի անունով յարգելի հիւրին խորհրդանըշական նուէր մը յանձնէ։
Աւարտին կ՚արժէ նշել հեզահամբոյր մեր հիւրին
հետեւեալ խօսքը. «Փառքի ետեւէ կամ աչքի
զարնուելու նպատակ չունիմ, այլ կը փափաքիմ որ
ծննդավայրիս հասարակութիւնը մօտիկէն ծանօթանայ Հայ Երուսաղէմին եւ մեր խնդիրներուն»։

Կապ Հրատարակութեան հետ:

Կապ Հրատարակութեան հետ:

hyegyank@gmail.com

hyegyank@gmail.com
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Մեծաշուք Տօնախմբութիւն Նուիրուած Հայոց Բանակի
Կազմաւորման Եւ Շուշիի Ազատագրման 25-ամեակին
Թադեւոսեանի /Կոմանտոս/ գլխաւորութեամբ:

Լոնտոնում` Թէքէյեան Խնամակալ Մարմնի նախաձեռնութեամբ կայացաւ մեծաշուք տօնախմբութիւն`
նուիրուած Հայոց բանակի կազմաւորման եւ Շուշիի
ազատագրման 25-ամեակին: Միջոցառմանը ներկայ
էին Մեծ Բրիտանիայի եւ Իռլանդայի հայոց թեմի
հայրապետական պատուիրակ եւ առաջնորդ Տ.
Յովակիմ եպիսկոպոս Մանուկեանը, հայ համայնքի
բազմաթիւ ներկայացուցիչներ, այդ թւում Գ. Տահտաեան կիրակնօրեայ դպրոցի սաներ, ինչպէս նաեւ
այլազգի բարեկամներ: Ձեռնարկի պատուաւոր հիւրերն էին Հայաստանից յատուկ այս առիթով հրաւիրուած ազատամարտիկ, գեներալ-մայոր Սերգէյ
Չալեանը, ազատամարտիկ, գնդապետ Ռոմիկ
Մարգարեանը եւ ազատամարտիկ, բեմագրագէտ
Սամվէլ Թադեւոսեանը:
Միջոցառումը սկսուեց Հայաստանի ազգային օրհներգով, որից յետոյ բացման խօսքով հանդէս եկաւ
Լոնտոնի Թէքէյեան Խնամակալ Մարմնի պատուաւոր քարտուղար Վարդան Ուզունեանը: Շնորհաւորելով համայն հայութեանը երկու կարեւորագոյն
իրադարձութիւնների առթիւ, նա կարեւորեց Հայաստանի, Սփիւռքի եւ Արցախի միասնութիւնը, ինչի
շնորհիւ հնարաւոր եղաւ Արցախի ազատագրումն
ու անկախութիւնը, ինչպէս նաեւ Ապրիլեան պատերազմում թշնամուն դիմակայելը: Նրա խօսքով անհըրաժեշտ է շարունակել միաւորուած լինել եւ նորովի
ձեռնամուխ լինել Հայրենիքի զարգացման, ամրապնդման ու բարգավաճման գործին: Վ. Ուզունեանը
կարեւորեց նաեւ հայկական մշակութային արժէքների պահպանման ու տարածման անհրաժեշտութիւնը: Հենց այս առաքելութեամբ էլ տասնամեակներ շարունակ առաջնորդուում են ԼԹԽՄ եւ յարակից կառոյցները:
Հիւրերին ողջունեց նաեւ գնդապետ Ռոմիկ Մարգարեանը, ով անդրադարձ կատարեց Արցախի ազատագրման դժուարին ուղուն՝ լի ձեռքբերումներով,
փորձութիւններով ու մարտահրաւէրներով, եւ մասնաւորապէս 1992թ. ռազմական գործողութիւններին, որոնք յաղթական աւարտ ունեցան Մայիսի 9ին Շուշիի ազատագրումով գեներալ Արկադի Տէր-

Գնդապետը նաեւ
շնորհակալութիւն
յայտնեց բրիտանացի
բարեկամներին եւ
մասնաւորապէս պարոնուհի Քերոլայն
Քոքսին՝ արցախեան
խնդրի քաղաքական
լուծման հարցում մեծ
աւանդ ունենալուն
համար: Գնդապետի
խօսքով, հայերը
պատերազմ չեն
ցանկանում, սակայն
լիարժէք յաղթանակ ունենալու համար պէտք է տալ
վերջին կռիւը. հայոց բանակը մարտունակ է, եւ նրա
ետեւում կանգնած է ողջ հայութիւնը:
Ձեռնարկի ընթացքում ցուցադրուեց Սամվէլ Թադեւոսեանի հեղինակած Շուշիի ազատագրմանը նուիրուած վաւերագրական ֆիլմ:
Տօնական միջոցառումը շարունակուեց մշակութային ծրագրով,
որի երաժշտական
մասն ապահուեց Լոնտոնի «Կոմիտաս»
կամերային երգչախումբը. խմբավար
Գրիգոր Նաճարեանի
գլխաւորութեամբ
երգչախումբը կատարեց Ղ. Ալիշանի «Իմ
Կիլիկիա», Կոմիտասի
«Ծիրանի ծառ», Կ. Զաքարեանի «Շախով շուխով» երգերը եւ «Ձայն մը
հնչեց» ազգային երգը: Այնուհետեւ ասմունքեցին Գ.
Տահտաեան կիրակնօրեայ դպրոցի սաներ Յարութիւն Վարդանեանը /Գուսան Հայկազուն՝ «Պատերազմ ենք գնում»/, Վահէ Աւեճեանը եւ Անտռէ Քարաբէյեքեանը /Յ. Շիրազ՝ «Իմ սուրբ Հայրենիք»/ եւ
ԽՍՀՄ վաստակաւոր արուեստագիտուհի Ժենեա
Ներսիսեանը /Սիամանթոյ՝ «Ես երգելով կուզեմ
մեռնել», Պ. Սեւակ՝ «Մայրենի լեզու»/: Համերգային
մասն եզրափակուեց Լոնտոնի «Ախթամար»
պարային համոյթի ելոյթով /«Յարխուշտա»,
«Եռագոյն», «Մենք ենք մեր սարերը»:
Հանդիսաւոր ձեռնարկն աւարտուեց Տ. Յովակիմ
եպիսկոպոսի շնորհաւորական խօսքով եւ աղօթքով:
Ողջ երեկոն վարեց ազատամարտիկ, Շուշիի ազատագրման մասնակից լոնտոնաբնակ Արա Պետրոսեանը, որին շնորհակալական մետալ յանձնեց
գնդապետ Ռոմիկ Մարգարեանը:

