Հայ Կեանք
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈԻԹԱՅԻՆ ԵԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
Տարի Բ Թիւ 14(27)

Բակօ Սահակեան
Վերընտրուած Է
Արցախի Նախագահի
Պաշտօնին

Ուրբաթ, 21 Յուլիս 2017

Սերժ Սարգսեան Այցելած է
Տաւուշի Սահմանագօտիի
Մարտական Դիրքեր

Հանրապետութեան նախագահ, Զինուած ուժերու
գերագոյն գլխաւոր հրամանատար Սերժ Սարգսեան
աշխատանքային այցով գտնուած է Տաւուշի մարզ:

Յուլիս 19-ին, Արցախի Ազգային ժողովը յատուկ
նիստին ընթացքին 28 կողմ ձայնով Բակօ Սահակեանը ընտրած է հանրապետութեան նախագահի
պաշտօնին:
«Արցախփրէս»-ի թղթակիցին հաղորդմամբ` տեղի
ունեցած փակ գաղտնի քուէարկութեան արդիւնքները ամփոփելէ ետք յայտարարած է հաշուիչ
յանձնաժողովի նախագահ Ռոմելա Դադայեան:
Էդուարդ Աղաբեկեան ստացած է 4 ձայն:
Շնորհակալութիւն յայտնելով վստահութեան համար
հանրապետութեան նորընտիր նախագահը նշած է,
որ պիտի շարունակէ իր աշխատանքը նոր եռանդով
ու նոր ծրագիրներով` յանուն Արցախի զարգացման
եւ բարգաւաճման:
Նշենք որ նիստին 33 պատգամաւորներէն ներկայ
էին 32-ը:
Աւելցնենք, որ Արցախի ԱԺ-ի երեք` «Հայրենիք»,
«Ժողովրդավարութիւն» եւ «Դաշնակցութիւն»
խմբակցութիւնները առաջադրած էին գործող
նախագահ Բակօ Սահակեանի թեկնածութիւնը:
Նշենք, որ Արցախի Սահմանադրութեան 168-րդ
յօդուածին համաձայն, Խորհրդարանի ընտրած
Հանրապետութեան նախագահը պիտի պաշտօնավարէ մինչեւ գործող Աժ-ի լիազօրութիւններու
աւարտը` 2020 թուական, որմէ ետք արդէն տեղի
կ’ունենան Արցախի նախագահի համապետական
ընտրութիւններ:

Ըստ նախագահի պաշտօնական կայքէջին, Սերժ
Սարգսեան այցելած է հիւսիս-արեւելեան սահմանագօտիի մարտական դիրքերէն մէկը, շրջած մարտական յենակէտին մէջ եւ ծանօթացած ծառայութեան իրականացման ու զինուորներու կենցաղային
պայմաններուն, երկրաչափական եւ ամրաշինական
կառոյցներու, մարտական պատրաստակամութեան
վիճակին:
«Հանրապետութեան Նախագահը նուէրներով
խրախուսած է ծառայութեան ընթացքին անձնուիրութեամբ եւ խիզախութեամբ աչքի ինկած խումբ
մը սպաներ եւ զինուորներ: Նախագահը շնորհակալութիւն յայտնած է հայրենիքի պաշտպաններուն,
անոնց յաջողութիւն ու բարի ծառայութիւն մաղթած
եւ ընդգծած, որ անոնց բարեխիղճ ծառայութիւնը
մեծապէս կը գնահատուի եւ անոնց շնորհիւ մեր
ժողովուրդը կը կարողանայ հանգիստ ապրիլ,
աշխատիլ եւ զարգացնել մեր հայրենիքը», – ըսուած
է հաղորդագրութեան մէջ:
Սերժ Սարգսեան այնուհետեւ մասնակցած է
Իջեւանի մէջ տեղակայուած զօրամասի նոր մշտական տեղակայման վայրի բացման հանդիսաւոր
արարողութեան, ուր ելոյթներով հանդէս եկած են
պաշտպանութեան նախարարը, զօրամասի հրամանատարը, ԶՈՒ հոգեւոր առաջնորդը, պարտադիր
ժամկէտային զինծառայողներէն մէկը:
Նորակառոյց զինաւանի բացման նուիրուած հանդիպումէն եւ հանդիսաւոր երթէն ետք նախագահը
շրջայց կատարած է զօրանոցին մէջ, ծանօթացած
պայմաններուն, զրուցած անձնակազմին հետ եւ
զինուորական ճաշարանին մէջ ճաշած զինուորներու եւ հրամանատարներու հետ:
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ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
Ատենապետ Ընկ. Սերխիօ
Նահապետեան Այցելութիւն Տուաւ
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին
Ընկ. Սերխիօ Նահապետեան
ընդունուեցաւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Բ. Վեհափառ Հայրապետին կողմէ:
Շուրջ մէկ ժամ տեւած հանդիպման ընթացքին Ընկ. Նահապետեան Վեհափառին ներկայացուց
կուսակցութենէն ներս տիրող
ընդհանուր իրավիճակը, ինչպէս
նաեւ եկող հանգրուանին Կեդրոնական Վարչութեան որդեգրած
ռազմավարութիւնը եւ յառաջիկայ
ծրագիրները:
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Ան շեշտեց նաեւ, որ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութիւնը ամէն ջանք
ի գործ պիտի դնէ մասնակցելու
համար պետականաշինութեան
ընդհանուր գործին:
Հայաստան իր կեցութեան ընթացքին, Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութեան Կեդրոնական
Վարչութեան ատենապետ ընկ.
Սերխիօ Նահապետեան այցելութիւն մը տուաւ Ս․Էջմիածին,
հանդիպելու համար Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ.
Վեհափառին:

Իր կարգին Վեհափառ Հայրը
բարձր գնահատեց ՌԱԿ-ի նուիրական աշխատանքը եւ իր օրհնութիւնը եւ բարեմաղթութիւնները
տուաւ, մաղթելով քաջ կորով՝
շարունակելու համար իր ազգանուէր առաքելութիւնը:

ՌԱԿ Մամուլ

Շաւարշ Քոչարեան.
«Ռուսիայէն աւելորդ
սպասելիքներ պէտք չէ
ունենանք»
«Անվտանգութեան հարցերով առաջին հերթին մեր յոյսը պէտք է դնենք
մեր ուժին վրայ», -վերջերս Ազգային Ժողովի մէջ լրագրողներուն ըսած է
Արտաքին գործոց փոխ նախարար Շաւարշ Քոչարեան` անդրադառնալով Ռուսիոյ կողմէ Ատրպէյճանին հերթական անգամ զէնք վաճառելու
մասին հարցին, կը հաղորդէ «Փանորամա»-ն:
Քոչարեան ընդգծած է, որ պէտք չէ ունենանք աւելորդ սպասելիքներ:
«Ի հարկ է, Ռուսիան մեր դաշնակիցն է, բայց աւելորդ սպասելիքներ
պէտք չէ ունենալ: Ատիկա իրականութիւն է: Մեր դիրքորոշումը այդ
հարցով շատ յստակ եւ պարզ է: Բազմաթիւ անգամներ ատիկա արտայայտուած է, նաեւ ամենաբարձր մակարդակով: Բայց, այնուամենայնիւ,
ատիկա է իրողութիւնը: Եւ մեկնելով այդ իրողութենէն մենք պէտք է
կառուցենք մեր արտաքին քաղաքականութիւնը թէ Ռուսիոյ, թէ այլ
գործընկերներու նկատմամբ»,- ըսած է ան:
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Էջ 3

Հ.Բ.Ը.Մ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՅԱՅՏԱՐԱՐԵՑ
ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՅԱՏԿԱՑՈՒՄՈՎ
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ
ԿԱՄՈՒՐՋ» ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԵԿՆԱՐԿԸ
Քաղաքացիական հասարակութեան հզօրացումին ուղղուած նոր
ծրագիրը սփիւռքահայ փորձագէտներ պիտի ընդգրկէ, որոնք
Հայաստանի ոչ առեւտրային կազմակերպութիւններուն պիտի օգնեն
որակաւոր ծառայութիւններ մատուցելու շահագրգռուած կողմերուն
Երեւան, Հայաստան, 26 Յունիս 2017։ Հայկական
Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն (Հ.Բ.Ը.Մ.)
Հայաստանը պաշտօնապէս կը ծանուցանէ իր
«Քաղաքացիական Հասարակութեան Կամուրջ»
ծրագրին մեկնարկը, որ կ՛իրականանայ «Եւրասիա
Համագործակցութիւն» Հիմնադրամի (ԵՀՀ) հետ
համատեղ՝ Եւրոպական Միութեան դրամական
յատկացումով: Ընդհանուր առմամբ 2,2 միլիոն Եւրօ
արժողութեամբ այս եռամեայ ծրագիրին նպատակն
է Հայաստանի քաղաքացիական հասարակութեան
կազմակերպութեանց (ՔՀԿ) կարողութիւններուն
հզօրացումը` քաղաքացիներու կարիքները լաւագոյնս բաւարարելու նպատակով:

Վարչական Ժողովի անդամ Պրն. Վազգէն Եագուպեան:

Հայաստանի մէջ Եւրոպական Միութեան
Պատուիրակութեան ղեկավար, դեսպան
Փիոթըր Սվիթալսքի

Հ.Բ.Ը.Մ. Հայաստանի նախագահ եւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի
Կենդրոնական Վարչական Ժողովի անդամ
Վազգէն Եագուպեան
1

Շնորհիւ այս ծրագիրին, հայկական Քաղաքացիական Հասարակութեան Կազմակերպութիւններուն
առիթ պիտի տրուի մասնակցելու վերապատրաստման դասընթացներու եւ մասնաւոր կազմակերպութիւններու կառավարման՝ համալսարանի մէջ գործադրուող հաւաստագրային ծրագրի մը միջոցով,
ինչպէս նաեւ օգտուելու անվճար տրամադրուող
խորհրդատուութիւններէ եւ դիմելու փոքր դրամաշընորհներու:
«Որպէս համընդհանուր հայկական կազմակերպութիւն՝ Հ.Բ.Ը. Միութիւնը ստանձնած է Հայաստանի
եւ Սփիւռքի քաղաքացիական հասարակութեան
հզօրացման նպաստելու գործը, զայն դարձնելով
աւելի ճկուն, կայուն եւ ազդեցիկ», - ըսաւ Հ.Բ.Ը.Մ.
Հայաստանի նախագահ եւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Կեդրոնական

Ծրագրի իրականացման որպէս առաջին եւ հիմնական քայլ, «Քաղաքացիական Հասարակութեան
Կամուրջ» ծրագիրը կատարած է աւելի քան 200
հայկական ոչ առեւտրային կազմակերպութիւններու, ինչպէս նաեւ կրթութեան, առողջապահութեան, արուեստի, մշակոյթի, մարմնամարզանքի եւ
երիտասարդութեան ասպարէզներու մէջ աշխատող
ու սեռային հարցերով զբաղող փորձագէտներու
մասնագիտական ասպարէզներուն առընչուող
կարիքներու գնահատումը: Հետազօտութեան
արդիւնքներուն համաձայն, հայաստանեան ՔՀԿները առաւել արհեստավարժ դառնալու ձգտում
ունին: Անոնք համոզուած են թէ գործընկերներու
միջեւ փոխանակումը, ՔՀԿ-ներու գրասենեակներուն մէջ ընթացող խորհրդատուութիւնները եւ
ուղղորդումը (քոուչինկ) իրենց կարողութիւնները
բարելաւելու ամենէն արդիւնաւէտ ձեւերն են:
Ինքնուրոյն ելեւմտական կայունութիւն ապահովելու
նպատակով ՔՀԿ-ներու մեծամասնութիւնը կարեւոր կը նկատէ նաեւ ընկերային ձեռներէցութիւնը:
Իսկ աւելի շատ կարելիութիւններ ձեւաւորելու
համար, անոնք փորձառութեան փոխանակումի եւ
միեւնոյն ասպարէզին մէջ աշխատող օտարերկրեայ
կազմակերպութիւններու հետ կապեր ստեղծելու
Շարունակութիւնը էջ՝ 4
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Հ.Բ.Ը.Մ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՅԱՅՏԱՐԱՐԵՑ
ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՅԱՏԿԱՑՈՒՄՈՎ
«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ
ԿԱՄՈՒՐՋ» ԾՐԱԳՐԻՆ ՄԵԿՆԱՐԿԸ
Շարունակութիւն էջ՝ 3-էն

նպատակով ցանցեր եւ կոնսորսիումներ կը
փնտռեն:
Ծրագրի իւրայատուկ մասը կը կազմէ Հայաստանի
հանրային հատուածի զարգացման ասպարէզին մէջ
Սփիւռքի տաղանդին եւ ներոյժին ներգրաւումը:

«Քաղաքացիական Հասարակութեան Կամուրջ»
ծրագրի ղեկավար Արսէն Ստեփանեան

«Սփիւռքահայութեան փորձառութիւնը Հայաստանի
ՔՀԿ-ներուն ծառայեցնելու նպատակը փոխշահաւէտ է բոլորին համար», - ըսաւ Հայաստանի մէջ
Եւրոպական Միութեան Պատուիրակութեան
ղեկավար, դեսպան Փիոթըր Սվիթալսքին:
« Որակաւորուած ոեւէ անձ մեր ծրագրին միջոցով
կրնայ անվճար խորհրդատու ըլլալ, տեղական
կազմակերպութեան խորհուրդի անդամ դառնալ եւ
կազմակերպել վերապատրաստման որոշ դասընթացներ կամ աշխատաժողովներ, ինչպէս նաեւ
դառնալ ոչ առեւտրային կազմակերպութեան
ծրագրի մը աջակիցը, նպաստելով հայաստանեան
քաղաքացիական հասարակութեան զարգացման
մէջ Սփիւռքի ներգրաւումին», - ըսաւ «Քաղաքացիական Հասարակութեան Կամուրջ» ծրագրի
ղեկավար Արսէն Ստեփանեանը:
Անվճար համացանցային Together4Armenia.am
հարթակը, որ Հ.Բ.Ը.Մ. Հայաստանի եւ ԵՈՒՆԻՍԵՖ
Հայաստանի կողմէ կը կառավարուի, սփիւռքահայ
մասնագէտներու եւ փորձագէտներու ցանցէն
գիտելիքներ եւ կարողութիւններ ստանալու առիթը
կու տայ:
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր
Միութիւնը (Հ.Բ.Ը.Մ.) աշխարհի խոշորագոյն ոչ
առեւտրային հայկական կազմակերպութիւն է, որը
հիմնադրուած է 1906ին: Կազմակերպութեան
Կեդրոնական Գրասենեակը կը գտնուի Նիւ Եորք:
Հ.Բ.Ը.Միութիւնը իր կրթական, մշակութային ու

մարդասիրական ծրագիրներով կը նպաստէ հայկական ինքնութեան եւ ժառանգութեան պահպանման
եւ զարգացման: Այդ գործունէութեան շնորհիւ
տարեկան շուրջ 500 հազար հայեր կ՛առնչուին
Միութեան ծրագիրներուն: Աւելին՝ www.agbu.am

Եւրասիա Համագործակցութիւն Հիմնադրամը
(ԵՀՀ) շուրջ 20 տարուայ փորձառութիւն ունեցող
«մտագործող» կառոյց մըն է, որ կը մշակէ եւ կ՛իրականացնէ ռազմավարութիւններ, կը միաւորէ ցանցեր եւ կոնսորսիումներ, կ՛աշխատի քաղաքացիական հասարակութեան կարողութեանց հզօրացման
ուղղութեամբ՝ քաղաքականութեան հետազօտութիւններու եւ շահերու պաշտպանութեան, այլընտրանքային բովանդակութիւն ստեղծելու եւ խաղաղարարական գործընթացներու կազմակերպման
ճանապարհներով։ ԵՀՀ-ի առաքելութիւնը մարդոց
հզօրացումն է` ընկերային արդարութեան եւ տնտեսութեան ասպարէզներու մէջ հիմնական փոփոխութիւններու հասնելու նպատակով, եւ յստակ ծրագիրներու իրականացումը, որոնք կ՛օգնեն անոնց
բարելաւելու իրենց համայնքը և կեանքը:
Աւելին՝ www.epfarmenia.am
Եւրոպական Միութիւնը (ԵՄ) ունի 28 անդամ
երկիր, որոնք որոշած են աստիճանաբար շաղկապել իրենց նոու-հաու-ը, ինչպէս նաեւ միջոցները եւ
ուղիները: 50 տարուան ընդարձակումի ընթացքին
անոնք միասին ստեղծած են կայունութեան,
ժողովրդավարութեան ու կայուն զարգացման
տարածք մը՝ պահպանելով մշակութային զանազանութիւնը, հանդուրժողականութիւնը և իւրաքանչիւրին անկախութիւնը: Եւրոպական Միութիւնը
յանձնառու է իր սահմաններէն այն կողմ գտնուող
երկիրներուն ու ժողովուրդներուն հետ կիսել իր
ձեռքբերումները եւ արժէքները:
Լրատուական հարցումներու համար դիմել
Նարինէ Հայրապետեանին, Հ.Բ.Ը.Մ. Հայաստան,
հեռ.՝ +37460 722213 , ել. հասցէ՝ narineh@agbu.am

Ուրբաթ, 21 Յուլիս 2017

Հայ Կեանք

Էջ 5

ԵԱՀԿ Մինսկի Խումբի Միջնորդները
Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի Նախագահներուն
Գագաթնաժողով Առաջարկած են
Էդուարդ Նալպանտեան ընդգծած է շփման գիծին
վրայ իրավիճակի կայունացման անհրաժեշտութիւնը ու այդ նպատակով շեշտած Վիեննայի եւ Ս․
Փեթերզպուրկի գագաթնաժողովներուն ձեռք
բերուած պայմանաւորուածութիւններու իրագործումը:
Եռանախագահներն արտաքին գործոց նախարարներուն խնդրած են նախագահներուն փոխանցել
իրենց առաջարկն այս տարուայ ընթացքին գագաթնաժողովի կազմակերպման վերաբերեալ։

Պրիւքսէլի մէջ կայացած Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներ Էդուարդ
Նալպանտեանի եւ Էլմար Մամատեարովի հանդիպումը՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներ
Իկոր Փոփովի, Սթեֆան Վիսքոնտիի եւ Ռիչըրտ
Հոկլանտի նախաձեռնութեամբ, որուն ներկայ էր
նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ Քասփշիք:
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան
մամլոյ եւ տեղեկատուութեան վարչութեան
փոխանցմամբ, հանդիպման ընթացքին շարունակուած են ղարաբաղեան կարգաւորման բանակցային գործընթացն առաջ մղելու նպատակով համապատասխան պայմաններու ստեղծման շուրջ
քննարկումները:

Պայմանաւորուածութիւն ձեռք բերուած է արտաքին
գործոց նախարարներու յաջորդ հանդիպումը
գումարել ս.թ. Սեպտեմբերին Նիւ Եորքի մէջ՝ ՄԱԿ-ի
Գլխաւոր վեհաժողովի ծիրին մէջ, նշուած է պաշտօնական հաղորդագրութեան մէջ:
Յիշեցնենք, որ 2016-ի Ապրիլեան պատերազմէն
ետք Վիեննայի եւ Ս․Փեթերզպուրկի մէջ Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի նախագահներու հանդիպումներու ժամանակ պայմանաւորուածութիւններ
ձեռք բերուած էին շփման գիծին վրայ խախտումներու քննութեան դրութիւններու ներդրման եւ
ԵԱՀԿ դիտորդներու թիւն աւելցնելու մասին: Այդ
համաձայնութիւններու իրականացման անհրաժեշտութիւնը քանիցս շեշտած են ԵԱՀԿ Մինսկի
խումբի համանախագահները, հայկական կողմը
մշտապէս պատրաստակամութիւն կը յայտնէ
զանոնք կատարելու: Ատրպէյճան, մինչդեռ, կը
խոչընդոտէ նման դրութիւններու ներդրումը:

Նալպանտեան ու Լաւրով քննարկած են
Լեռնային Ղարաբաղի հարցը
գործոց նախարար Էդուարդ Նալպանտեանի եւ
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար Սերկէյ
Լաւրովի հանդիպումը:
Նախարարները անդրադարձած են երկկողմ դաշնակցային փոխգործակցութեան շարք մը հարցերու`
յատուկ ուշադրութիւն դարձնելով Հայաստանի եւ
Ռուսիոյ ղեկավարներու միջեւ ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններու իրականացման:
Զրուցակիցները մտքեր փոխանակած են միջազգային եւ տարածաշրջանային հրատապ խնդիրներու շուրջ:
Հանդիպման օրակարգի վրայ էր ղարաբաղեան
հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւորման գործընթացը:
Յուլիս 11-ին Մաուրպախի մէջ` ԵԱՀԿ արտաքին
գործոց նախարարներու ոչ պաշտօնական հանդիպման ծիրէն ներս, կայացած է Հայաստանի արտաքին

Այս ծիրէն ներս երկու կողմերը շեշտուած են Վիեննայի եւ Ս․Փեթերզպուրկի մէջ ձեռք բերուած պայմանաւորուածութիւններու իրագործման անհրաժեշտութիւնը:

Էջ 6

Հայ Կեանք

Ուրբաթ, 21 Յուլիս 2017

Սերժ Սարգսեան. «Մեր Բանակը Ունի
Բաւարար Զէնք եւ Զինամթերք Որպէսզի
Լուծէ իր Խնդիրները»

«Կասկած չկայ, որ մեր բանակը օր-օրի ուժեղանում
է», – յայտարարած է Հայաստանի նախագահ,
Զինուած ուժերու գերագոյն գլխաւոր հրամանատար
Սերժ Սարգսեան, Պաշտպանութեան նախարարութեան Դիլիջանի «Լեռնային Հայաստան» առողջարանին մէջ մասնակցելով «Դիտակէտ», «Պատիւ
ունեմ» եւ «Ես եմ» ծրագրերու հանրային քննարկումներու ամփոփման:
«Ձեռք են բերուում նոր զէնքեր, նոր զինատեսակներ: Այսօր մեր զինուած ուժերի յագեցուածութիւնը,
կահաւորումն ու հանդերձանքը բաւարար մակարդակի վրայ են եւ բաւարար են լուծելու բոլոր այն
ռազմական խնդիրները, որ կարող են դրուել մեր
բանակի առջեւ», – Հայաստանի նախագահի հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան միջոցներու
հետ կապերու վարչութեան փոխանցմամբ, յայտնած
է Սերժ Սարգսեան:
Պարզաբանելով, թէ ի՞նչ նկատի ունէր, երբ 2016
թուականի ապրիլեան իրադարձութիւններու ժամանակ Գերմանիոյ մէջ յայտնած էր, որ «մեր զինուորները կռուում են 80-ականների զինատեսակներով»,
Հայաստանի նախագահը շեշտած է. – «Նախ կոնտեքստն էր մի փոքր այլ, եւ երկրորդ՝ որովհետեւ
աշխարհում չկայ մի բանակ, որը կ’ունենայ բոլոր
ժամանակակից զինատեսակները: Չկա՛յ այդպիսի
բանակ: Ո՛չ ամերիկեան բանակը, ո՛չ ռուսական եւ
ոչ էլ որեւէ այլ բանակ չի կարող ասել՝ ես ունեմ բոլոր
ժամանակակից զինատեսակները, որովհետեւ որեւէ
բանակ, որեւէ պետութիւն ի վիճակի չէ դա անելու:
Բայց իւրաքանչիւր բանակ պէտք է ունենայ բաւարար զէնք եւ զինատեսակներ, որպէսզի կարողանայ
լուծել իր առջեւ դրուած խնդիրները, եւ դա գնահատուում է ամբողջութեան մէջ՝ գումարած զինուորի
բաւարար չափով մարտական ունակութիւնները:
Այսօր մեր բանակը ունի ոչ թէ ամենաժամանակակից զինատեսակները, ես չեմ կարող այդպէս ձեւակերպել, ունի բաւարար զինատեսակներ, բաւարար
զէնք եւ զինամթերք, որպէսզի լուծի իր առջեւ
դրուած խնդիրները»:
«Մենք, ի հարկէ, չենք մոռանում, որ կռուի դաշտում
գլխաւոր գործող անձը մարդն է, հայ ռազմիկն է՝ իր

մասնագիտական պատրաստուածութեամբ, խելամտութեամբ եւ խիզախութեամբ: Բազմիցս շատ մարդիկ ասել են, եւ հիմա էլ ես կրկնում եմ, որ բոլոր այն
ճակատամարտերում ու պատերազմներում, որտեղ
մենք յաղթել ենք կամ յաջողութիւն ենք ունեցել,
առաջին հերթին յաղթել ենք հենց մարդկային գործօնի շնորհիւ: Այստեղ էլ կան մարդիկ, ովքեր իրենց
փորձով դա կարող են պնդել: Այո՛, նրանք իրենց
անցած ճանապարհով դա ապացուցել են եւ հիմա էլ
կարող են դա պնդել: Բաւականաչափ քանակի եւ
որակի զէնք ու զինամթերք, գումարած խելացի ու
աննահանջ մարտիկներ. ահա յաջողութեան գրաւականը, որին ես չեմ կասկածում», – յայտարարած է
Սերժ Սարգսեան:

Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքի
Ընտրութիւն
Պոլսոյ Հայոց պատրիարքի ընտրութիւնները կրնան
տեղի ունենալ 2017 թուականի Նոյեմբերի վերջը
կամ Դեկտեմբերի սկիզբը: Ինչպէս կը հաղորդէ
«Արմենփրես»-ը, այս մասին «Ակօս»-ին յայտնած է
պատրիարքի ընտրութեան գործընթացի կազմակերպման հարցերով զբաղող Նախաձեռնող խումբի
խօսնակ, իրաւաբան Սեպուհ Ասլանգիլը:
Ան յայտնած է, որ նախ իրենք պիտի կազմեն եւ
պիտի հրապարակեն ընտրողներու ցուցակները,
որմէ ետք հարկաւոր է ժամանակ հնարաւոր բողոքները ուսումնասիրելու համար: Նոյն գործընթացը
տեղի պիտի ունենայ պատրիարքի հաւանական
թեկնածուներու անուններու հրապարակումէն ետք:
«Այս բոլորը, բնականաբար, ժամանակատար գործողութիւններ են: Եթէ այս գործընթացի ընթացքին
մեծ թիւով բողոքարկումներու հետեւանքով որեւէ
արգելք չըլլայ, ապա կը կարծեմ, որ Նոյեմբերի վերջը
կամ Դեկտեմբերի սկիզբը կարելի ըլլայ պատրիարքի ընտրութիւնը իրականացնել»,- յայտնած է ան:
Պոլսոյ Հայոց պատրիարքական Աթոռը Յուլիս 12-ի
առաւօտեան հրապարակած է պաշտօնական
զեկոյց Թուրքիոյ Հայոց 85-րդ պատրիարքի ընտրութեան Նախաձեռնող խումբի դիւանի կազմութեան
մասին: Պատրիարքարանի զեկոյցին մէջ նշուած է
Յուլիս 4-ին տեղի ունեցած նիստի ժամանակ
Նախաձեռնող խումբի կազմութեան փաստը: Բացի
այդ, արձանագրուած է, որ Յուլիս 10-ին Նախաձեռնող խումբը գումարած է անդրանիկ նիստ մը, որուն
ժամանակ ընտրուած է դիւանի կազմը:
Զեկոյցի բովանդակութեան կարեւորագոյն մասը այն
է, որ պատրիարքի ընտրութեան գործընթացի այս
փուլի բոլոր մանրամասնութիւնները Սթամպուլի
նահանգապետարանի միջոցով փոխանցուած են
Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարարութեան:
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Ուղեղներու արտահոսք՝ հայրենիքի արիւնահոսք
«Հայրենիքը մարդուժի կարիք ունի: Ան կը կանչէ իր ցաքուցրիւ զաւակները»:
ԶԵՆՈԲ ՔՀՆՅ. ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ
Վերնագիրը կը վերաբերի Հայոց Աշխարհի աստիճանական ամայացման, որ ի վերջոյ, պիտի իրականացնէ մեր ոսոխին դարաւոր երազը` տիրանալ
հայոց փոքր ածուին եւ մէկանգամընդմիշտ ջնջել
հայ ագզը աշխարհի երեսէն:
Ցաւալի ճշմարտութիւն է վկայել, որ այսօր, արտահոսքը անքանակ է ու արագ` աւելի քան կարելի է
պատկերացնել: Մարդիկ կը լքեն հայրենիքը զանազան պատճառներով, դժգոհութիւններով ու յուսախաբութիւններով: Դուրս ելլելու մարմաջէ կը տառապին շատեր` ուղղակի ազատուելու դժնդակ ու
անբաղձալի կացութենէն: Կը մեկնին Ռուսաստան,
Եւրոպա, Ամերիկա, Արեւելք, Ասիա եւ այլուր` գործի
բերումով, նոր կեանք վարելու վառ յոյսով ու երազով: Կը մեկնին փորձաքարին բախելով իրենց
բախտը` քանդելով իրենց երբեմնի բոյնը: Կը մեկնին
անվերադարձ` յուսալով որ իրենց ընտրած նոր
վայրը պիտի պարգեւէ յաջողութիւն, երջանկութիւն,
բարօրութիւն, ապահովութիւն: Կը մեկնին մայր
հայրենիքէն` իրենց հետ տանելով ոչ միայն իրենց
ընտանիքները, հարազատները եւ բարեկամները,
այլեւ` իրենց գիտելիքներու պաշարը, ճարտար
ուղեղը, աշխատունակութիւնը, մրցունակութիւնը:
Հիւրընկալ երկիրներ, անտարակոյս, գրկաբաց եւ
մեծ ուրախութեամբ կ’ընդունին այս ստեղծագործ
միտքերը, բանուկ ձեռքերը, աշխատունակ հոգիները, եւ անմիջապէս գործի կը լծեն զանոնք` յօգուտ
իրենց երկրի զարգացման ու յառաջացման:
Բարձրագոյն կրթութիւն ստացած մեր նոր սերունդի
զաւակները օտար երկնակամարներու տակ կը
գտնեն իրենց օթեւանը, ուր հեւիհեւ կ’աշխատին
ծանր լուծի տակ` ապահովելու իրենց գոյութիւնը,
կազմելու իրենց ընտանիքը, ու ապրելու բարւոք
կեանք:
Այսպիսով, Հայաստանը կը զրկուի փայլուն ուղեղներէ, որոնք պիտի կերտէին Հայոց ազատ ու
անկախ նոր աշխարհը եւ յատուկ փայլք տային
անոր:
Ուղեղներու արտահոսքին մէջ, դժբախտաբար, կը
գտնուին ներհուն մտաւորականներ, անուանի գիտնականներ, կարող արուեստագէտներ, ատակ ուսուցիչներ, փորձառու դաստիարակներ, մանկավարժներ, գրողներ, երաժիշտներ, բարձրաստիճան
եկեղեցականներ, քաղաքական միտքեր, երիտասարդ մարտիկներ, եւ այնպիսի մշակներ, որոնք
պատրաստ էին շէնցնելու հայրենիքը, ծաղկեցնելու
մատաղ միտքը նոր սերունդի զաւակներուն, սատար
հանդիսանալու հայ մտքի վերելքին ու հզօրացման:
Կատարեալ դժբախտութիւն է տեսնել այս հրաշալի
ուղեղներու մեկնումը: Չի բաւեր ափսոսալ ու
աւաղել շուրջ 37.000 հոգիի կորուստը ամէն տարի
(վերջին վիճակագրութեանց համաձայն), այլ հարկ է

միջոցներ ստեղծել բարձրացնելու կենսամակարդակը` աշխատանք ստեղծելով եւ տանելի պայմաններ հայթայթելով: Հայը չի թողուր իր երկիրը, եթէ
անտեղ կան գէթ հանդուրժելի պայմաններ:
Արդար ըլլալու համար, հոս պէտք է յիշենք նաեւ այն
գեղեցիկ երեւոյթը, ըստ որում, կարգ մը երկիրներէ
հայեր ներգաղթ կը կատարեն: Ամէնքիս յայտնի է, որ
մշտատեւ պատերազմներու պատճառով, հայեր կը
լքեն իրենց բնակավայրերը եւ կ’ուղղուին մայր հայրենիք, ուր կայ խաղաղութիւն եւ ապահովութիւն:
Այս ներհոսքին մէջ անշուշտ կան լաւ ուժեր, միտքեր, արհեստաւորներու ճարտար ձեռքեր, որոնք
իրենց լուման պիտի ընծայաբերեն մայր երկրի
զարգացման ճանապարհին: Սա խիստ քաջալերելի
ու բերկրալի երեւոյթ է, որ հարկ է շարունակել: Այո,
Հայաստանը կարիք ունի զանգուածային ներգաղթերու, որպէսզի զօրանայ եւ ուռճանայ: Մարդուժի
հետզհետէ նուազումը ուժաքամ պիտի դարձնէ մեր
երկիրը եւ անդամալուծէ զայն: Մեր հայրենի իշխանութիւնը լուրջ քայլեր առնելու է այս հրատապ
հարցին դարման գտնելու ուղղութեամբ: Հայաստանի բնակչութեան թիւը սաստիկ նուազած է եւ
վիճակը կը վատթարանայ օրըստօրէ: Սա արդէն
ահազանգիչ է ու ահաբեկիչ:
Մինչ այդ, արտագաղթը մեծ թափով կը շարունակուի` հիւծելով երկիրը եւ տկարացնելով: Մեր վիրաւոր հայրենիքը այսօր օգնութիւն կ’աղաղակէ, վասնզի իրօք հոգեվարքի մէջ է: Այս տագնապալի ճգնաժամը յայտնի է ուր կրնայ առաջնորդել հայութեան:
Հայաթափումը ամէնէն վտանգաւոր վիճակը կը
ներկայացնէ ներկայիս: Մեր հայրենիքի փրկութիւնը
ամէն հայի ճիտին պարտքն է:
Այժմ անդրադառնանք այն հրաշալի ուղեղներուն,
որոնք ի վիճակի էին բարեզարդելու հայոց աշխարհը, նպաստելու անոր բարձրացման, սակայն,
ստիպուած թողեցին երկիրը եւ ընդմիշտ հեռացան:
Հայը ի բնէ հայրենասէր է ու աշխատասէր: Ան իր
հայրենիքը կը սիրէ թէ մօտէն եւ թէ հեռուէն:
Հայրենասիրութեան պակասի խօսք չի կրնար ըլլալ
երբեւիցէ: Արտագաղթողին սէրը իր հայրենիքին
հանդէպ խորունկ է ու անսահման: Ան երբեք չէ լքած
ու չի լքեր իր մայր երկիրը, այլ կը հեռանայ ժամանակաւորապէս` հարկադրուած` տրտմած, տամկացած
աչքերով, հոգեբեկ ու յուսահատ: Պարզապէս
կենսապայմանները ձեռնտու չեն: Մթնոլորտը հեղձուցիչ է: Ապաբարոյականութիւնը քիչ մը ամէն տեղ
տարածուած է: Մենատիրութիւնը ակնյայտ է: Գործազրկութիւնը եւ տնտեսական ահաւոր պայմանները յուսահատութեան մատնած են տեղացի հային,
որ ճարահատ, գաղթի ցուպն ի ձեռին հեռացած է:
Ան չի կրնար ապագային նայիլ վառ յոյսերով, երբ ան
կը գտնուի պանդխտութեան մէջ` օտարի հողին
Շարունակութիւնը էջ՝ 8

Հայ Կեանք

Էջ 8

Ուրբաթ, 21 Յուլիս 2017

Ուղեղներու արտահոսք՝ հայրենիքի արիւնահոսք
Շարունակութիւն էջ՝ 7-էն

վրայ եւ անոր լուծին ներգոյ: Պատմութիւնը ցոյց
կուտայ, որ երբ խնդրոյ առարկան իր մայր երկիրն է,
հայը վանողական ու անտարբեր դիրք չէ բռնած,
ընդհակառակը, հայրենիքի կոչին արձագանգած է
սիրով, խորին գիտակցութեամբ, անսակարկ նուիրումով, մեծագոյն զոհաբերութեամբ:
Աշխարհասփիւռ հային միակ լաստը, ապաւէնը եւ
յոյսը մայր հայրենիքն է: Անոր չգոյութեան պարագային, հային կեանքը խորտակուած է, յոյսը մարած
եւ բոլոր ակնկալութիւնները` ցամքած:
Արտահոսուած ուղեղները լաւ գիտակից են այս
անուրանալի ճշմարտութեան, եւ այդ պատճառով,
խոհեմ կը գտնուին եւ իրենց կապը մայր երակին
հետ չեն կտրեր` յաճախակի այցելութիւններ կատարելով, արուեստի գործեր` գրական, գեղարուեստական, գիտական, եւայլն ուղարկելով մայր հայրենիք:
Անոնք իրենց ներկայութիւնը զգալի կը դարձնեն
ամէն բարեպատեհ առիթով: Պէտք չէ մտահան ընել,
որ այս ուղեղները զարգացան Հայաստանի մէջ, եւ
ըստ այդմ, պէտք է գնահատեն հայրենիքի ջամբած
ուսումը եւ տուած ուղղութիւնը, եւ առ ի երախտագիտութիւն, վերադարձնեն իրենց տաղանդները ի
սպաս հայրենիքին: Բարոյական մեծագոյն մեղքը
երախտամոռացութիւնն է, մանաւանդ ուրացումը`
մայր երկրի բիւրաւոր բարիքներուն: Մեծն Սերվան-

տէս ի զուր չըսաւ` դժոխքը լեցուն է ապերախտներով:
Մեր հովուական այցելութեանց ընթացքին շատ ու
շատ կը հանդիպինք հայրենիքէն ժամանած
հայերու, որոնք յարգանքով եւ երկիւղածութեամբ,
սիրով ու կարօտով կը խօսին հայրենիքի մասին:
Անոնցմէ շատեր չեն մոռնար նաեւ իրենց չունեցածէն բաժին հանելու հայոց հողին վրայ մնացած
իրենց սիրելիներուն եւ բարեկամներուն: Անոնց
միակ գանգատը հայրենիքի մէջ, գործազրկութեան
առընթեր, տիրող միապետական իշխանութիւնն է
ու ազնիւ քաղաքացիին շահագործումը: Անոնք կը
յուսան ու կը մաղթեն, որ ի մօտոյ, ամէն ինչ պիտի
կանոնաւորուի, եւ իրենք վերջ պիտի տան իրենց
գաղթականութեան: Մինչ այդ, սակայն, անվերջ
պայքար մը կայ տանելիք` ինքնագոյութեան,
ազգային, կրօնական, հայրենասիրական վառ հոգիի
պահպանման, եւ ինչու չէ նաեւ` տնտեսական:
Սփիւռքահայ դարձած գաղթականը այս ամբողջը կը
տանի գիտակից յանձնառումով եւ համոզումով`
միշտ յուսալով, որ «ձախորդ օրերը ձմրան նման կու
գան ու կ’երթան, վհատելու չէ, վերջ կ’ունենան»,
ինչպէս պիտի ըսէր աշուղ Ջիւանին, եւ կ’ունենանք
այգաբաց:
Ուղեղներու արտահոսքը, այո, կ’արիւնոտէ հայրենիքին սիրտը. կասեցնելու է ի գին ամէն զոհողութեան:

Ապացոյցներ են յայտնաբերուել, որ Հրատը
մի ժամանակ ծաղկուն մոլորակ է եղել
թիւնից: Նրանք կարծում են, որ մի
ժամանակ Հրատը բարգաւաճող մոլորակ է եղել, սակայն բնական աղետի
հետեւանքով մոլորակը պարզապէս
անշունչ անապատ է դարձել:
Նշւում է նաեւ, որ հողում յայտնաբերուել են մանրակազմեր, որոնք հաստատում են հնում կեանքի գոյութիւնը: Եթէ գիտնականները կարողանան բնորոշել մոլորակի ոչնչացման
պատճառը, ապա դա կլինի իսկական
ցնցիչ վաւերականութիւն:
Panorama.am։ Հրատի մակերեսին քարացած
կոճղ է յայտնաբերուել: Ծառը պահպանուել է
աւելի քան 3 մլն տարի անց: Այս մասին յայտնում
է gogetnews.info-ն:
Ըստ աղբիւրի՝ հրատագնացը նոր լուսանկարներ
է ուղարկել արեգակնային համակարգում չորրորդ
մոլորակ՝ Հրատէն: Լուսանկարներում պարզ
երեւում է քարացած ծառը:
Փորձագէտները ցնցուած են այս յայտնագործու-

Կապ Հրատարակութեան հետ:
hyegyank@gmail.com
Կապ Հրատարակութեան հետ:
hyegyank@gmail.com
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ԷՐՏՈՂԱՆԻ ՍՈՒԼԹԱՆՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ
ՆՈՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՐՈՒԱԾԻ ՆԱԽԵՐԳԱ՞ՆՔ
ԱՍՊԵՏ ՌՈՒԲԻՆԵԱՆ
Մայիսեան Շուշիի ազատագրութեան, Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերու յաղթանականերուն եւ Ա. Հանրապետութեան 99-ամեակին զուգադիպող ու անոնց նուիրուած փառատօներուն ու տօնակատարութիւններուն ընթացքին Հայաստանի եւ Սփիւռքի տարածքին, միջազգային բեմին վրայ Ռուսաստան-ԱՄՆԵւրոմիութիւն-Իրան-Թուրքիա-Ծոցի երկիրներՄիջին Արեւելքի երկիրներ առանցքին ու բեմահարթակին վրայ գերաստիճաններով, գագաթաժողովներով, աշխոյժ եռուզեռ ու տեսակցութիւններ, հանդիպումներ, ասուլիսներ, մկանացուցադրական
parade-ներ (*) արձանագրուեցան գրեթէ միաժամանակ՝ շարունակուող արիւնահեղութիւններու թատերաբեմ նկատուող Սուրիոյ, Իրաքի եւ ասոնց մերձ
արաբական այլ քաղաքներու մէջ, կարծես քիչ
մ'աւելի մերկացնելու միտելով Միջին Արեւելքէն ներս
ռուս եւ ամերիկեան ձեւաչափերով գծուած աշխարհաքաղաքական նոր «քարտէսները»:
«Անդարձ անցան զիջումներ կատարելու ժամանակները»: Այս դիպուկ նախադասութիւնը լայնաժպիտ
դէմքով, այլեւ դիւանագիտական թոնով հնչեցուց 7
Մայիսին Ֆրանսայի նոր նախագահ ընտրուած
Էմմանուէլ Մաքրոն՝ ԱՄՆ-ի նախագահ Տանըլտ
Թրամփի հետ երկար տեւած ու զօրաւոր ձեռքսեղմումի պահուն, Պրիւքսէլի մէջ կայացած ՆԱԹՕ-ի
գերաստիճանին ընթացքին, 25 Մայիսին, մինչ
վերջինը նոր աւարտած էր Սէուտական Արաբիոյ եւ
գրաւեալ Պաղեստինի մէջ իր տեսակցութիւնները
տեղի բարձրաստիճան պաշտօնատարներուն հետ:
Եթէ նկատի առնենք, թէ Մաքրոնի այս ժխտական
կեցուածքը ուղղուած էր առաջին հերթին Տանըլտ
Թրամփին, ապա ԱՄՆ-ի նախագահին Սպիտակ
տան մէջ քանի մը օր ետք կատարած յայտարարութիւնը՝ Կլիմայական փոփոխութիւններուն վերաբերեալ Փարիզեան համաձայնագիրէն դուրս գալու
որոշումը, անյարիր չենք գտներ, այդպիսով ան նոր
«պաղ պատերազմ»-ի պատուհան մը բանալով ԵՄ-ի
դէմ՝ ի դիմաց Սէուտական Արաբիոյ առաջնորդութեամբ Ծոցի մէջ «նոր ՆԱԹՕ» մը ստեղծելու Թրամփեան ձգտումին եւ վերջինին Թուրքիոյ հետ ռազմավարական նոր գործընկերութիւն ստեղծելու քայլին,
առանց հաշուի առնելու ԵՄ-ի հետ հինէն եկող
աւանդական գործընկերութիւնը:
Բայց այս բոլորին անմիջապէս յաջորդող եւ միջազգային լրատուամիջոցներու համար պարարտ նիւթ
հանդիսացող, այլեւ Թուրքիոյ մէջ վարչապետ
Պինալի Եըլտըրըմի խորհրդական եւ 2011-ի Նոյեմբերէն ի վեր երկրի արդարադատութեան նախարարութեան մէջ կարեւոր պաշտօն վարող Պիրոլ
Էրտէմի (վերջինին կնկան՝ Կուլումսէրի հետ) ձերբակալումն էր թրքական իշխանութիւններուն կողմէ՝

Ֆեթհիւլլա Կիւլէնի խմբակին հետ ընդյատակեայ
գործակցութեան յանցանքով:
Մինչ Էրտողանի «Արդարութիւն եւ Բարգաւաճում»
կուսակցութիւնը կը տնտնայ ամբաստանելու երկրին վարչապետը, արեւմտեան թերթեր կասկածի
տակ կ'առնեն Թուրքիոյ մէջ անցեալ Յուլիսի 15-ին
պետական հարուածի վտանգը շրջանցած ըլլալու
Էրտողանի կարողականութիւնը, անոր սուլթանութեան մէջ լսելի գտնելով պետական նոր հարուածի
մը նախերգանքը, երկրի բազմաթիւ շրջաններու մէջ
վարչակարգին դէմ ամէնօրեայ ուռճացող բողոքի
ալիքներուն ի տես:
Արդ, եըլտըրըմեան սա գայթակղութեան լոյսին տակ,
Էրտողան՝ որ կը դիմագրաւէ վարչապետը կա՛մ
հեռացնելու, կա՛մ անոր դէմ սպասուող պատիժը
շրջանցելու, մեղմացնելու երկսայրի սուրը, ինչպիսի՞
«մեղմացուցիչ յանցանաց»-ով պիտի դիմէ իր ընդդիմադիրներուն, քաղաքական հակառակորդներուն,
մանաւանդ աշխարհի երկիրներուն՝ այն պահուն,
երբ «կարգին յեղյեղուկ մը» համարուող Թրամփի
ափյափոյ (**) որոշումներուն ի պատասխան, միեւնոյն ատեն ԱՄՆ-ի դաշնակից Թուրքիոյ ուժեղ պատգամ մը տալու նպատակով, 39-ամեայ Մաքրոնի
Ֆրանսան՝ ըստ արժանահաւատ աղբիւրներու՝ կը
պատրաստուի Կիպրոսէն ետք Արցախի անկախութիւնը ճանչցող երկրորդ կամ երրորդ պետութիւնն
ըլլալու...:
Թէ ի՞նչ կ'ըլլայ ճակատագիրը ԵԱՀԿ Մինսքի խմբակին՝ անոր երեք ներկայացուցիչներէն մին եղող
Ֆրանսայի սա նոր քայլէն ետք՝ կ'որոշուի նոր զարգացումներու լոյսին տակ:
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ «ԾԱՂԻԿ»-Ի
Պէյրութ, Լիբանան
Մայիս 2017
(*) Տողանցքներ:
(**) Աճապարանօք, շուտափոյթ:
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ՂԱՐԱԲԱՂԵԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹԵԱՆ ԻՍՐԱՅԷԼԻ
ՆԵՐԳՐԱՒՈՒՄԸ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐՈՒ
ՊԻՏԻ ՅԱՆԳԵՑՆԷ. ԼԱՐԻՃԱՆԻ
Ղարաբաղեան հակամարտութեան մէջ Իսրայէլի
ներգրաւումը բացասական հետեւանքներու պիտի
յանգեցնէ: Ըստ «Նիուզ»ի՝ այս մասին Հայաստանի
Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյեանի հետ
հանդիպման ընթացքին յայտարարեց Իրանի
խորհրդարանի խօսնակ Ալի Լարիճանի։
Լարիճանի ըսաւ, թէ Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի
միջեւ խնդիրները պէտք է լուծուին առանց արտաքին միջամտութեան։
Հանդիպումը տեղի ունեցաւ Սէուլի մէջ՝ Եւրասիոյ
երկիրներու խորհրդարաններու նախագահներու
խորհրդակցութեան ծիրին մէջ:
Նշենք, որ Իսրայէլ Ատրպէյճանին զէնք մատակարարող հիմնական պետութիւններէն է: Անցեալ
տարուան Դեկտեմբերին, Ատրպէյճանի նախագահ
Իլհամ Ալիեւ յայտարարած էր, որ Ատրպէյճան եւ
Իսրայէլ ռազմաարդիւնաբերական ոլորտին մէջ մէկ

տարուան համագործակցութեան արդիւնքով շուրջ
5 միլիառ տոլարի պայմանագիրներ կնքած են:
Իսրայէլցի փորձագէտներու համաձայն՝ այդ թիւը
բաւական ուռճացուած է:

Թուրք երեսփոխաններուն կ՛արգիլուի Հայոց
Ցեղասպանութեան մասին խօսիլը
նկատուին «անբաղձալի արտայայտութիւններ»:
Արդարեւ, այսուհետեւ Թուրքիոյ Ազգային ժողովին
մէջ այս արտայայտութիւնները գործածող երեսփոխանները պիտի ենթարկուին տուգանքի:

Թուրքիոյ իշխող՝ կրօնամէտ Արդարութիւն եւ
բարգաւաճում, ինչպէս նաեւ ազգայնամոլ Ազգային
շարժում կուսակցութիւնները, կանոնակարգի հետ
կապուած փոփոխութիւններու առնչուող օրինագիծ
մը ներկայացուցած են խորհրդարանին, որ վաւերացուցած է զայն։ Այդ օրինագիծով կը նախատեսուի
երեսփոխաններու կողմէ կարգ մը «անբաղձալի
արտայայտութիւններ»-ու արգիլումը:
Ըստ նշեալ օրինագիծին՝ կ՛արգիլուին աշխարհագրական խորքով «անբաղձալի» անունները եւ
արտայայտութիւնները, ինչպէս՝ «Քիւրտիստան»,
«քրտական քաղաքներ», «Քիւրտիստանի մայրաքաղաք Ամետ», «Լազիստան», «Իոնիա» (այսօրուան
Իզմիր եւ Այտըն քաղաքներու հարաւի ծովափին
տրուած անունը), կամ «Պոնտոս»:
Նաեւ, կ՛արգիլուին «Հայոց Ցեղասպանութիւն» եւ
«Տերսիմի ջարդ» եզրերը, որոնք նոյնպէս կը

Ընդդիմադիր Հանրապետական ժողովրդային
կուսակցութիւնն ու քրտամէտ Ժողովուրդներու
ժողովրդավարական կուսակցութիւնը դէմ արտայայտուած են այս սահմանափակումներուն, սակայն
բանաձեւը պաշտպանողները պնդած են, թէ «ասիկա արտայայտուելու ազատութեան եւ ժողովրդավարութեան հետ մօտէն կամ հեռուէն կապ չունի:
Ասիկա մեր գոյութեան սպառնացող իրավիճակին
կ՛առնչուի»:
Նշենք, որ հայազգի երեսփոխան Կարօ Փայլան,
անցեալ Յունուարին Ցեղասպանութեան մասին
խօսելով՝ իրարանցում մը ստեղծած էր Թուրքիոյ
խորհրդարանին մէջ, որմէ ետք ան զրկուած էր
խորհրդարանի երեք նիստերու մասնակցութեան
իրաւունքէն։
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ՀԱՅԵՐԷՆԻ ԵՒ ՀԱՅԵՑԻ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑՈՎ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Համաշխարհային կրթական եւ դաստիարակչական
ոլորտի մասին կը խօսին եւ կը գրեն շատեր, մեծ,
կազմակերպուած եւ զարգացած երկիրները ունին
ուսումնասիրական կեդրոններ, վարկեր կը ստանան, համագումարներ կը կայացնեն, տեսութիւններ
կը մշակեն, գիրքեր լոյս կ’ընծայեն:
Անոնցմէ կ’օգտուին փոքր երկիրները, գիտնալով
հանդերձ որ մեծ երկիրները նկատի ունին իրենց
ժողովուրդը, որ կը գտնուի աշխարհագրական
տուեալ գօտիի մը մէջ, կ’ապրի տնտեսական իւրայատուկ պայմաններու մէջ, կը կռթնի իր պատմութեան եւ անցեալի փորձին: Երբ «կ’օգտուինք»
ուրիշներու գիտութենէն եւ փորձէն, որոնելով պատշաճեցումներ, յաճախ կը տարուինք անգիտանալու
մեր կացութիւնը, նորութիւն կը կապկենք:
Այլ խօսքով, հռչակաւոր համալսարաններու մեծ
գիտնականներու մանկավարժական տեսութիւնները ներածելով որպէս նորութիւն եւ իմաստութիւն,
զանոնք գործադրելով հայկական կրթական մարզի
մէջ, անպայման ծառայութիւն չենք մատուցաներ
մեր ժողովուրդին, հայ դպրոցին եւ հայ սերունդին:
Ոչ թէ մեծ գիտնական մանկավարժներու տեսութիւնները սխալ են, այլ մեր պայմանները, պատմութիւնը եւ մշակութային ենթահողը տարբեր են:
Տարբեր են նոյնիսկ Հայաստանը եւ սփիւռք(ներ)ը,
երկրորդը՝ նաեւ ներքնապէս:
Ամերիկեան կամ ֆրանսական համալսարանի մեծանուն տնօրէնը հայ դպրոցի կրթական պատասխանատու նշանակելով անպայման չենք երաշխաւորեր
հայ նոր սերունդի որպէս այդպիսին պատրաստութիւնը, քանի որ ապագայակերտ ըմբռնումները բնականաբար տարբեր կ’ըլլան: ԺԶ դարու իմաստուններէն ֆրանսացի Ֆրանսուա Րապըլէի (1494-1553)
մանկավարժութիւնը կը պատգամէր «լաւ լեցուն
գլուխով» մարդ պատրաստել, իսկ նոյն դարու ուրիշ
իմաստուն մը, Միշէլ տը Մոնթէյն (1533-1592) կը
թելադրէր «լաւ պատրաստուած գլուխով» մարդ
պատրաստել:
Հայ դպրոցի պատասխանատուն պէտք է պատասխանէ այն պարզ հարցումին, թէ «ինչպիսի գլուխով
մարդ» պիտի պատրաստէ հայ դպրոցը, Հայաստան,
եւ մանաւանդ սփիւռք(ներ)ի մէջ, գէթ հոն՝ ուր հայ
մարդիկ հաւատքով եւ հեռանկարի մը ծառայելու
համար դպրոց(ներ) ստեղծած են, կամ հայ ծնողներ,
երբ իրենց զաւակները կը բերէին կամ հիմա ալ
ոմանք կը բերեն հայկական վարժարան, ի՞նչ կ’ակնկալեն, «ինչպիսի գլուխով» զաւակի մը պատրաստութիւնը կը սպասեն: Հոն ուր հայ դպրոց չկայ, կամ
նոյնիսկ երբ կայ, եւ հայ տղան հայ դպրոցի մէջ չի
գտնուիր, «ինչպիսի գլուխով» պիտի պատրաստուի:
«Ինչպիսի գլուխով հայ սերունդ» պիտի ունենայ
ազգը:

Հայ մարդը, այսօր, ի՞նչ պիտի ակնկալէ իր զաւակի
կրթութիւն-ուսումէն, երբ զայն կը յանձնէ դպրոցի
մը, երբ դպրոցի ընտրութիւն կը կատարէ. Րապըլէի
«Լեցուն գլուխ»-ով թէ Մոնթէյնի «լաւ պատրաստուած գլուխ»-ով պատրաստուա՞ծ իր զաւակը:
«Հայկական ուսումնական ծրագրում» մը, եթէ նման
առաջադրանք մը կարելի է, ի՞նչ պիտի ըլլայ, ինչպէ՞ս
պիտի մշակուի, ո՞ւր եւ որոնց կողմէ, ո՞ր առաջադրանքներով: Այդ «ծրագրում»-ը պիտի ըլլայ աշխարհագրական-տեղակա՞ն, հատուածակա՞ն, յարանուանակա՞ն: Լաւագոյն ծրագրումն անգամ հող չի
գտներ, եթէ հայ ծնողք պատրաստուած եւ շահագրգռուած չեն անով: Աւելի ճիշդ, ի՞նչ են ակնկալութիւնները հայ ծնողքին: Այդ ծրագրումը հարկատու
պիտի ըլլայ ծնողներու անմիջական յաջողութեան
ձեռքբերմա՞ն, թէ միաժամանակ հայ ազգային
հեռանկարի մը հետապնդման, ինքնութեան եւ
քաղաքական:
Ի՞նչ են պատճառները ցարդ բացակայ համազգային
եւ համապարփակ առաջադրանք ծրագրումի մը:
Նման ծրագրում կարելի՞ է:
Մեծն Սոկրատ կ’ըսէր, որ հարցումները աւելի
կարեւոր են քան անոնց տրուած պատասխանները:
Բայց եթէ չփորձենք պատասխաններու մասին
առնուազն մտածել, առաջարկել, տեղքայլի ճահճացումը կը շարունակուի, ազգի լինելութեան տեսակէտէ ոչ դրական հետեւանքներով: Իսկ կրթական
հարցը ազգին համար էական է եւ ծանրակշիռ սխալ
է զայն հպատակեցնել տեղական, տեղայնական,
ջոջական հետաքրքրութիւններու եւ փառասիրութիւններու, մէկդի դնելով անոր գաղափարական եւ
մասնագիտական հրամայականները:
Քանիցս Հայաստանի մը ահազանգ հնչեցուցին, որ
համալսարանի մուտքի քննութիւններուն, հայերէնի
յստակ անկում կ’արձանագրուէր: Օտար լեզուներու
իւրացման համար, աշակերտ եւ մանաւանդ ծնողք
կանգ չեն առներ զոհողութիւններու առջեւ: Այս
միտումը դրսեւորուեցաւ օտար վարժարաններու
ստեղծումով: Սփիւռք(ներ)ի մէջ հայկական բազմաթիւ վարժարաններ փակուեցան: Միւսները քայլ կը
պահեն ծնողներու «գործնական» ակնկալութիւններուն հետ, հայերէնը երկրորդ կամ երրորդ լեզուի
մակարդակին կ’ուսուցուի ընդհանրապէս եւ հայերէնով աւանդուող առարկաները կ’անհետանան, ինչ
որ մեծապէս կ’ազդէ հայերէնի որպէս կենդանի լեզու
իւրացման: Իսկ գործնական եւ գործնապաշտ հայ
ծնողները իրենց զաւակները կը յանձնեն օտար վարժարանի խնամքին: Սփիւռք(ներ)ի պարագային՝
մեծամասնութիւն են անոնք:
Քանի մը անգամ խօսած եւ գրած եմ այն մասին, որ
նոյնիսկ Լիբանանի մէջ, ուր հայերէնը դեռ կեանքի
լեզու է, նոյնիսկ երբ նահանջողներ կան, հայկական
դպրոցներու ամավերջի տեղեկագիրները կը
Շարունակութիւնը էջ՝ 12
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բարձրախօսեն այն մասին, որ իրենց շրջանաւարտները, այս կամ այն կարեւոր տոկոսով յաջողած են
պետական կամ համալսարանական մուտքի քննութիւններուն: Երբեք չիմացայ, որ այդ տեղեկագիրներուն մէջ յիշուի, թէ այդ շրջանաւարտներու այս կամ
այն տոկոսը հայերէն էջ մը ընդունելի սահմաններուն մէջ կը գրէ: Հայկական վարժարանի գնահատման չափանիշը կը մոռցուի:
Միջինարեւելեան գօտիէն դուրս, հակառակ զոհողութիւններու եւ քարոզչութեան, հայերէնը կեանքի
լեզու չէ, բակը եւ տունը հայերէնը անմիջական
հաղորդակցական լեզու չէ: Համայնքի հայկական
վարժարանի տնօրէնուհին, որ անցեալին գործած էր
տեղական պետական վարժարանի մէջ, զրոյցի մը
ընթացքին, երբ կը խօսուէր հայ դպրոցի նպատակի
մասին, մեքենագրուած քանի մը էջ ցոյց տալով,
ըսաւ, որ հայ դպրոցին նպատակը տեղական պաշտօնական ծրագիրն է, գրուած՝ այդ էջերուն մէջ:
Հայկական դպրոց յաճախող տղաքը պէտք է յաջողին, իւրացնելով պետական ծրագիրը, բայց անոր
համար կարիք չկայ հայ դպրոցի, որ հիմնուած է,
որուն համար հայը զոհողութիւն կ’ընէ, ազգային
նպատակի մը ձգտելով:
Համաշխարհայնացման ճնշումը բացած է դուռը
օտարումի, որուն դէմ յաջողութեամբ պայքարելու
համար, ոչ թէ օտար լեզուներու ուսուցումը պէտք է
մերժել, այլ հայերէնի ուսուցումը իրականացնել
յատուկ մանկավարժութեամբ, կրթական յառաջատուական ծրագրի մը հիման վրայ, եւ իրապէս որակաւոր անձնակազմով: Այս վերջին պարագան
յատուկ ուշադրութեան առարկայ պէտք է ըլլայ:
Հայերէնի ուսուցիչը, մանկապարտէզէն մինչեւ
երկրորդականի աւարտ, բոլոր միւս նիւթերը աւանդողներէն աւելի պատրաստութիւն եւ որակ պէտք է
ունենայ, նաեւ՝ համապատասխան վարձատրութիւն: Հայերէնի եւ հայերէնով աւանդուող առարկաներու ուսուցիչները բոլոր միւսներէն աւելի պէտք է
վարձատրուին, եթէ կ’ուզենք որ անոնք յաջողին եւ
իր իրաւ առաքելութեան մէջ յաջողի հայ դպրոցը:
Այս ըմբռնումը աւելի կարեւոր է քան նախանձ շարժող գեղեցիկ շէնքը:
Իսկ ինչ կը վերաբերի ծրագրումին, մանկավարժութեան սահմանման, համապատասխան դասագիրքերու պատրաստութեան, պետական մակարդակով
նախաձեռնութիւն պէտք է, որուն համար հարկ է
հաստատել Հայաստան-Սփիւռք ոչ-ձեւական եւ
խորքային համագործակցութիւն, առանց տուրք
տալու կրթութեան չառընչուող նախասիրութիւններու: Եթէ արեւմտահայերէնի կ’ըսուի, որ ան
վտանգուած լեզու է, նոյն վտանգին ընդառաջ կրնայ
երթալ նաեւ արեւելահայերէնը, նոյնիսկ Հայաստանի
մէջ:
Ժողովներ գումարուեցան հայերէններու եւ անոնց

մերձեցման հարցերով: Ծրագրումի եւ մանկավարժութեան հարցերը օրակարգ չեղան: Անհատական
եւ մասնակի նախաձեռնութիւններ եղան եւ կան,
որոնք ոչ մէկ հաւանականութիւն ունին «համազգային» կեցուածք դառնալու:
Այս ընդհանրացման հունով, մեծապէս օգտակար
կրնայ ըլլալ հայերէնի վերականգնման եւ միացման
հարցը օրակարգ դարձնել: Յաճախ յիշեցուցած եմ
հրեաներու պարագան, որոնք յանդգնութեամբ եւ
գիտակից կամքով միացուցին եւ վերականգնեցին
իրենց լեզուն, կարենալ ստեղծելու համար ներազգային միութիւն: Այնքա՜ն կը սիրենք հրեաներու
կարողութիւններուն եւ ուժին մասին խօսիլ: Ինչո՞ւ
չենք խօսիր նաեւ լեզուի հարցի մասին:
Երբեմն մենք մեզի հարց պէտք է տանք, թէ ինչպէ՞ս
պիտի միաւորուինք երկու հայերէնով, երկու ուղղագրութեամբ, թաքնուելով հռետորութեան ետին,
ըսելով որ անոնք մեր հարստութիւնն են:
Ինչպէ՞ս հայ ծնողները պիտի ներառնուին հայերէնի
ուսուցման եւ հայկական մանկավարժական ծրագրումի մէջ, քաջ կերպով գիտնալով, որ առանց
անոնց հայկական որակին շուրջ կը սեղմուի օտարումի օղակը:
Եւ ինչպէ՞ս պիտի միաւորուինք երբ հայերէնը այլեւս
կը դադրի ըլլալէ, «աշխարհի չորս ծագերուն» այն
տունը՝ «ուր կը մտնէ ամէն հայ իբրեւ տանտէր
հարազատ», ինչպէս կ’ըսէ օտարագիր եւ օտարաբառբար չեղած հայ բանաստեղծը: Յիշե՛լ Մուշեղ
Իշխանը:
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AGBU Armenia Launches EU-Funded
BRIDGE4CSOs Programme
New civil society strengthening programme will engage diaspora expertise to
help Armenian СSOs provide better services to beneficiaries
June 26, 2017, Yerevan, Armenia – The Armenian
General Benevolent Union (AGBU) Armenia has officially launched its BRIDGE for CSOs programme implemented in partnership with the Eurasia Partnership
Foundation and financed by the European Union. The
three-year programme with a total budget of EUR 2.2
million aims to strengthen the capacity of Armenian
civil society organisations (CSOs) to better respond to
citizens' needs.

A unique component of the programme is engagement
of diaspora talent and potential in the development of
the Armenian non-profit sector.

Through the programme, Armenian CSOs will have
the opportunity to participate in thematic trainings and
university-based non-profit management certificate
program, benefit from pro bono consultations, and apply for small grants.

Ambassador Piotr Świtalski, հead of the EU mission in
Armenia

The Head of the EU mission in Armenia, Ambassador Piotr Świtalski said: ''Bringing diaspora Armenians'
expertise to Armenian CSOs is a win-win situation for
all.''

Vasken Yacoubian, AGBU Armenia President and AGBU
Central Board member

“As a global Armenian organisation, AGBU is committed to strengthening civil society in Armenia through
shaping its resilience, sustainability and impact,” said
Vasken Yacoubian, AGBU Armenia President and
AGBU Central Board member.
As the first and essential step for the programme’s
implementation, BRIDGE for CSOs conducted sectorrelated professional needs assessment of more than
200 Armenian CSOs and experts working in the fields
of education, healthcare, art and culture, sports, youth
and gender issues. The research findings revealed
that Armenian CSOs are willing to become more professional, and believe that peer-to-peer trainings, onsite consultations and coaching are among the most
efficient methods to improve their skills. Most of the
CSOs also consider social entrepreneurship as a key
to self-sustainability and are looking for more opportunities to form networks and consortia for experience
exchange and to build links with overseas organisations working in the same area.

Arsen Stepanyan, the team leader of the BRIDGE for CSOs
programme

“Through our programme, any qualified individual can
be a pro bono consultant, become a board member of
a local organisation, conduct a specific training or
workshop, become a supporter of a non-profit’s project
and thus contribute to diaspora involvement in advancing Armenian civil society,” said Arsen Stepanyan, the team leader of the BRIDGE for CSOs programme.
Cont. Page 14
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Israel involvement in Karabakh conflict
to have adverse results: Ali Larijani
sit and transport, calling for a faster implementation of
agreements between the two sides on power plant
and power line construction.
He also called for the formation of a working group to
implement an agreement on decontamination of the
Aras River which runs along the countries of Turkey,
Armenia, Azerbaijan, and Iran.

TEHRAN, Jun. 28 (MNA) – Iranian Parliament
Speaker Ali Larijani in a meeting with his Armenian
counterpart stressed that Israel’s involvement in the
Nagorno-Karabakh conflict will have negative consequences.
Ali Larijani made the remark in a meeting with President of the National Assembly of the Republic of Armenia, Ara Babloyan, on the sidelines of the second
annual Meeting of Speakers of Eurasian Countries’
Parliaments in Seoul on Tuesday, adding that the issues between Armenia and Republic of Azerbaijan
need to be settled without outside interference.
Larijani also expressed Iran’s readiness to expand
cooperation with Armenia in the fields of energy, tran-

Mr. Babloyan, for his part, voiced keen interest in the
prospect of the implementation of the agreement on
the Aras River, adding “Iran-Armenia Parliamentary
friendship group will soon be approved in Armenia’s
National Assembly which will pave the ground for
closer cooperation between the two countries”.
The 2nd annual Meeting of Speakers of Eurasian
Countries’ Parliaments opened in South Korean capital Seoul on Monday and will wrap up on Wednesday.
Parliamentary leaders from 25 Asian and European
countries will discuss ways for further cooperation for
Eurasian prosperity during the three-day conference.

Contact with the publisher:
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AGBU Armenia Launches EU-Funded
BRIDGE4CSOs Programme
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their own lives. More about EPF: www.epfarmenia.am

A free, web-based Together4Armenia.am platform,
jointly managed by AGBU Armenia and UNICEF in
Armenia, will allow for the transfer of knowledge and
skills from a network of experts based in the diaspora.

European Union (EU) is made up of 28 Member
States who have decided to gradually link together
their know-how, resources and destinies. Together,
during a period of enlargement of 50 years, they have
built a zone of stability, democracy and sustainable
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is
committed to sharing its achievements and its values
with countries and peoples beyond its borders.

Armenian General Benevolent Union (AGBU) is the
world's largest non-profit Armenian organization. Established in 1906 and headquartered in New York
City, AGBU preserves and promotes the Armenian
identity and heritage through educational, cultural and
humanitarian programs, annually touching the lives of
500,000 Armenians around the world. More about
AGBU Armenia: www.agbu.am
Eurasia Partnership Foundation (EPF) is a ‘think
and do’ tank with 20 years of expertise in the nexus of
project design and management, network building and
consortium management, civil society capacity building, policy research and advocacy, alternative content development, and peace building. EPF’s mission
is to empower people to effect change for social justice and economic prosperity through hands-on programs, helping them to improve their communities and

For media inquiries, please contact: Narine Hayrapetyan, AGBU Armenia, Tel: +37460 722213, Email:
narineh@agbu.am

Dear Reader,
Due to summer vacation the next issue of the
“Hye Gyank” electronic publication will be published on August 18, 2017.

Have a nice summer time.
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Deputy Foreign Minister T. Quick visits Armenia (27-28 June 2017)

Deputy Foreign Minister Terens Quick completed the political segment of his visit to Yerevan with
a meeting with Armenian Foreign Minister Edward
Nalbadian.
His conversation with Nalbadian covered issues
of bilateral and international interest, reaffirming the
excellent level of diplomatic and political relations between the two countries that was ascertained during
Foreign Minister Nikos Kotzias' recent trip to Armenia.
Also highlighted were the great usefulness of
worldwide cooperation between the two countries Diasporas, and the need to carry out a Greek business
mission to Armenia in order to bolster Greek-Armenian
economic cooperation, which is at a very low level but
shows significant room for improvement.

T. Quick discussed Diaspora issues and coo
peration based on specific Programmes with Diaspora
Minister Hranush Hakobyan.
It was agreed to hold a trilateral meeting with
Cyprus, which ten days ago signed a memorandum of
cooperation with Armenia on Diaspora issues. This
trilateral meeting will be held in Nicosia, this coming
fall, and will be arranged by the Cypriot Presidential
Commissioner for Humanitarian Issues and Overseas
Cypriots, Fotis Fotiou.
Also productive was T. Quick's meeting with the
Deputy Foreign Minister for European Affairs, Garen
Nazarian, and Deputy Diaspora Minister Vahagn Melikyan.
Finally, T. Quick met with the Vice President of
the National Assembly, Eduard Sharmazanov, who is
of Greek origin.
E. Sharmazanov requested closer cooperation
between the two Parliaments, with more frequent re-

ciprocal visits of delegations. T. Quick conveyed to E.
Sharmazanov a letter from the President of the Hellenic Parliament, Nikos Voutsis, inviting the President
of the Armenian National Assembly to pay an official
visit to Greece.

T. Quick will conclude his official visit to Yerevan with a meeting with representatives of the Greek
community, at the offices of the Greek Embassy, and
with a visit to the Armenian Genocide museum and
monument. On behalf of the Hellenic Republic, he will
lay a wreath at the monument.

The Greek Ambassador to Armenia, N. Vraila,
Embassy Counsellor A. Papathanasi, and the Director
of T. Quick's Diplomatic Cabinet, Maya Solomou, accompanied the Deputy Minister to all of his meetings.
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Armenia’s Air Force Marks
25th Anniversary of Establishment

YEREVAN — Armenia marked the 25th anniversary of
formation of the Air Force with showcase of aviation
equipment and demonstration flights of combat aircrafts, helicopters and Mig-29 jet fighters. Military pilots demonstrated complex aerobatics stunts.
Addressing the event at Erebuni Airport, Defense Minister Vigen Sargsyan underlined that “military aviation
is a source of pride for the Armenian Armed Forces,
as well as a symbol of protection of borders and power
of the army.”
“This is a unique celebration, which is an occasion to
take a look back, re-appreciate the Armenian air
force’s path, which was created in the difficult days of
war, value our achievements and define a new threshold for reaching even more significant achievements.
This holiday also draws the attention of our entire society on the people, due to the daily hard work of whom

the Armenian aviation was forms”, the minister said,
wishing peaceful skies, inexhaustible energy and continuous achievements.
According to the minister, when speaking about the
Armenian Air Force, it is impossible not to remember
the veterans, who are retired but still spare no efforts
in keeping the honor of the force high.
Sargsyan said that it is due to the efforts of these people, their superiors and friends that the vein nourishing
military aviation – the Armenak Khamperyants military
aviation university – was created.
“I am proud that the university can be called a research university, because today the devices designed and created there are equipping the Armed
Forces. We await their fresh ideas with hope and faith,
which will give birth to new achievements of the Air
Force”, he said.

President of Artsakh Congratulates Baroness Caroline Cox on
80th Birthday: You Have Always Stood by the Armenian Nation

STEPANAKERT — President of the Republic of Artsakh (Nagorno-Karabakh), Bako Sahakyan, on Thursday sent a congratulatory letter to the member of the
UK House of Lords, Baroness Caroline Cox,on the
occasion of her 80th birthday.
“Dear Baroness,
“Let me congratulate You on behalf of the Artsakh
people, the authorities and personally myself on Your

glorious jubilee, the 80th birthday anniversary.
“You have always stood by the Armenian nation,
shared their pain and anguish, supported in every possible way our righteous struggle for freedom and independence, voiced against human rights abuses and
violence. Due to Your efforts many people from all corners of the world learned about Artsakh and obtained
credible information on the Karabakh case.
“The life You lead and Your entire activity deserve upper estimate and could be reckoned among the best
manifestations of love for mankind.
“Thank You for Your allegiance and commitment to
panhuman values and democratic principles, for Your
long-standing fundamental and consistent work, for
the heartfelt attitude and tender friendship You nourish
towards Artsakh people.
“I once again congratulate You and wish peace, robust
health, success and all the best to You and all Your
family and relatives,” reads the letter by the NKR
President.
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Returning to Greater Armenia:
Civilizational Path of Armenians
By AREG GALSTYAN

The history of mankind is a constant ideological conflict and struggle of peoples that created mighty empires to achieve world domination. Empires aspired to
have control over resources, seizing new territories
and integrating other peoples in their state system. Small ethnic groups that were able to form their
elite and make a true civilizational choice, entered the
XXI century as independent entities with their own interests and instruments for their implementation. In
turn, some nations with underdeveloped national immune system were dissolved in large supranational
projects, becoming political and civilizational parts of
alien worlds. It is my deep conviction that every nation
that hopes for self-development and great future
should identify itself very clearly. The Armenian people
– one of the oldest in history – stood at the origins of
Indo-European civilization. Numerous studies show
that many empires of the past and present (the AngloSaxon, European and ones of the Middle East) were
subjected to Armenian influence.
For hundreds of centuries, Armenians have fought
wars, creating powerful states, which are still thoroughly studied by historians, analysts and political
scientists around the world. Being founders by their
nature, Armenians were the core of the empire, attracting and dissolving other ethnic groups. In other
words, back in ancient times, the political and civilizational code of Armenians was formed. Thus, it predetermined our destiny. So, who are we – Armenians of
the XXI century? Many answers will be given to this
fundamental question, because its nature is extremely
subjective. Everyone implies his or her ideological elements, trying to explain why one considers him- or
herself a representative of a certain ethnic group.
Based on this, I do not claim to say the objective truth.
Moreover, I am convinced that it does not exist at all. I
was looking for my identity, responding to a huge
number of small questions that brought me to the main

one: “Who are we?”
Our roots go deeply into antiquity. We are taught that
our ancestors created and ruled Greater Armenia –
the powerful empire that stretched from the Mediterranean to the Caspian Sea coast. We are also taught
that our ancestors were brave warriors, gifted speakers, skilled politicians and great scientists. We have
not a single reason to doubt it as only exceptional people could create a historical legacy that would live for
thousands of years. However, there is still one question in my mind: can we consider ourselves a continuation of that Armenian nation? From a purely scientific point of view, we certainly can. Nevertheless,
we have not borrowed the most crucial thing from our
great ancestors. Yet that is our civilizational mission.
The very mission that was supposed to be our guide
and compass on the way to the future. Having lost the
connection between the physical and spiritual nature
of existence, we got puzzled and, finally, surrendered
control over our worlds and destiny. Our mission was
in global creation. However, it was possible, when our
people had the necessary resources that made the
rest of the world reckon with our opinion and respect
our living space.
Do we set the goal to return to our mission today? Unfortunately, we do not. Do we set the tasks that could
contribute to unifying all the different parts of the Armenian world? Unfortunately, we do not. Thus, as for
now, we do not have the full right to consider ourselves the successors of those who knew their mission and truly solved the problems of the entire civilization. However, I have no doubt that we must return
to the path that was chosen by our ancestors thousands of years ago. We mistakenly believe that
Greater Armenia was lost and can never be revived.
Yet, empires are characterized by such a peculiar
quality as universality and continuity in space and
time. The theory of “the transfer of an empire” (translatio imperii) says that an empire is more
about metaphysical and transcendental essence
rather than about the territory only. According to this
theory, an empire may die as a territorial unit, but at
the same time, it may transfer its ideas and unfinished
mission to the new state formation through religion,
culture and philosophy.
For instance, China, Russia and Turkey as territorial
entities are no longer considered classic empires of
the Qing Empire, Tsarist Russia / the USSR and the
Ottoman Empire, respectively. However, these countries are still obsessed with their messianic ideas: Sinocentrism (China is the center of the universe),
“Moscow is the Third Rome” and Ottomanism / PanTurkism. As I mentioned before, we have our own
Cont. Page 18
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mission. Greater Armenia will reborn in the very moment when all of us start to believe in that and realize
our common mission. Moreover, it seems to me that
there is no alternative way. Armenians around the
world are proud of their history and achievements of
their ancestors. The map of Greater Armenia is imprinted in our minds and hearts, and that is why our
sacred mission is still alive. Does not this explain the
reason why young men from different countries returned to their motherland to liberate Artsakh – one of
the scattered parts of our great country. They perceived that war as a chance to return to their roots.
The liberation war awakened various parts of the Armenian world and joined its huge potential, which allowed to win on the battlefield.
For the first time since the period of Tigran the Great,
we won because we believed in our strength and understood our possibilities. We overcame the fears that
were deeply rooted in our minds after the Genocide
and loss of most of the territories of our Empire. That
victory was the most important because it managed to
break through hundreds of psychological barriers
which blocked the way to our unification and revival. Triumph of Armenian spirit in the struggle for
Artsakh was the achievement of the older generation
and was inspired by the liberation movement of Armenian fedayees during the Genocide period. Now the
baton is handed to us. What will we leave behind?
It is too early to say about the final victory. We should
have no illusions: we will be able to close the Artsakh
issue only after the complete capitulation of Azerbaijan. To achieve this, we need to reconsider our political philosophy. Once again we started to think in
terms of fears that lead to wrong decisions. We are
forced to think in object categories, suggesting that we
will be destroyed without any help from others. However, there is no point in denying the fact that Armenia
is in a difficult political and economic situation. For
twenty-five years of independence, we have not managed to build up a national strategy for creation of the
Armenian transnational political nation.
Scientists, politicians and journalists often talk about
the need to unify Armenia and Diaspora. At the same
time, no one asks the question: “Can we actually talk
about a unified Diaspora?” The reality is that we have
different ethnic communities and enclaves in various
parts of the world. As a rule, political, party and business clans worldwide are cut off from ordinary people
and obsessed with their own narrow goals. In addition,
we should not forget that these people are citizens of
the United States, France, Russia, Ukraine, Italy, Iran,
etc. We should not be misled by their ethnic origin and
their claims about patriotic feelings. Many of them may

Tigranes the Great's Armenian Empire: Countries,
composing parts of the Empire.

do great harm to Armenia lobbying the interests of
their countries of residence. Sometimes they even do
it quite consciously.
In most cases, we simply become pawns in the hands
of others. We are constantly convinced that it will be
better for Armenia to be engaged in an alliance with
their state, which implies vassal role for us. Why is it
happening? Other countries have assured us that we
are a small and weak state, that we need their protection. These suggestions are aimed to involve some of
the banal human instincts. It would not be surprising if
I say that everyone tends to be on the side of strength
and greatness. America, Russia and France – these
are great powers, so it is kind of honorable to be an
American, Russian or French citizen. Well, it is so
easy to be a part of a great power, which was not built
by your ancestors. However, it is much more difficult
to accept our existing reality.
Can it be changed? Certainly, it can. However, to
achieve this, we must connect all the Armenian-centric
elements worldwide and direct them to our primary
objective – building a strong and independent Armenia. When Armenians all over the world see the state
capable of defending the interests of its citizens firmly
and consistently, many of us will return. Basically,
there is no need to spend much time trying to attract
everybody and awaken the patriotic feelings of every
single Armenian. We missed the chance to institutionalize the Armenian world, which united around the
struggle for the liberation of Artsakh. Now we have to
work with the new generations that carry the spirit of
Cont. Page 19

Ուրբաթ, 21 Յուլիս 2017

Հայ Կեանք

Էջ 19

Returning to Greater Armenia:
Civilizational Path of Armenians
Cont. From Page 18

the warriors and winners. Greater Armenia is not just
the territory: it is the ideology and basic foundation of
our nation. We will not be able to solve our local problems successfully unless we return to our civilizational
path.
Any civilizational strategy should be based on the philosophy of values. They can help us understand the
meaning of our existence and specify the correct way
of development. It is important to realize that our
search for the guidelines should not be formed solely
on opposing ourselves to local worlds or global conjuncture. We live side by side with such countries as
Turkey and Azerbaijan, which set a clear and precise
goal – to destroy the Armenian heritage once and for
all. It is a mistake to believe that they are going to do
that only by classical methods of physical destruction
as there are numerous objective and subjective constraints against such actions. Moreover, there is no
practical need in that. History has demonstrated quite
clearly that it is pointless to try to conquer or enslave
resistant people. There are more important battles in
the current wars: today rivals struggle for the minds
and hearts of people.
The rulers of the Ottoman Turkey failed to dissolve
Armenians in their civilization and to demolish our legacy by destruction and enslavement of our living
space. We can face our enemies on the battlefield
hundreds of times. However, they know that any war
will only strengthen us spiritually and physically. What
is more, any military conflict will mobilize all our capabilities. Let us ask a simple question: “Are our enemies
going to destroy our world and civilization with the
means of series of wars?” I am deeply convinced that
our rivals have a different purpose – to create conditions in which we would weaken our position and surrender the remains of our precious heritage without a
fight. The great Chinese philosopher Sun Tzu wrote
that the best of the best is to conquer the hostile army
without fighting. And what is the Armenian army today? Actually, it is every Armenian person anywhere
in the world that feels the responsibility to the homeland of his or her ancestors. Armenian army is everyone regardless of what we are: soldiers and officers,
scientists and artists, doctors and engineers, businessmen and builders, etc. We are the defenders of
our civilization, and each of us has his or her front of
struggle.
The person’s intellectual capital is a huge force, which
can be found in our country and people. Creating conditions for potential disclosure and usage of that capital for the benefit of our civilization is the only recipe
for the survival of our nation. The enemy knows that
accumulation of that capital will lead to growth and

strengthening of our statehood. It should be understood that a five thousand immigration from Yerevan
to Istanbul represents a greater threat for us than a
five hundred thousandth Turkish army. We must think
deeply and broadly, assessing the long-term consequences of our own mistakes. Hence, quite a fair
question comes to my mind: «Who should be engaged
in devising of that strategy?» Again and again, the answer is quite simple – everyone.
The next question that comes logically from this response: “How?” It is not that we all will take turns to sit
next to the president and give him advice. I say that
each of us possesses an invaluable tool – the right to
vote. It makes no sense to argue on jurisprudence and
deliberative system of relations between the people
and state. Everything is much simpler: any political
power and elite is a reflection of the society and the
result of our deep attitude to the country. Sometimes it
takes much time to understand this. However, most
often we are just afraid to admit it because it is much
easier to find other excuses.
What is the reason for that? Indecisiveness, inner
fears or external factors? I think it makes sense to talk
about a whole complex of factors and reasons. Nevertheless, the main problem, in my opinion, is psychological. We live in the era of capitalism, and there is no
point in trying to change it. In this regard, it is important to build our civilizational strategy in a pragmatic
way, taking into account all the facts and real conditions. Large states with significant resources can afford to place materialism in the summit of their public
interest. For small nations, such an approach is deadly
dangerous. Unfortunately, we began to convert any
value to the “profit”, either financial or reputational.
Today, our national issues are all used by certain elite
groups for specific dividends.
We often speak scornfully of those countries and
Cont. Page 20
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Lake Sevan listed among 19 incredible
and affordable travel destinations in Europe

news.am: - Lake Sevan is included in the list of 19 incredible and affordable tourist destinations in Europe.
Business Insider published a list of Europe’s top little-known yet affordable travel destinations released by
Mastercard.
“Despite its beauty, tourism in Armenia is still underdeveloped, and prices remain low. It is famed for its monasteries. The Sevanavank monastery, pictured above, is a must see,” the article says.
It is noted that average price of a meal per person at a mid-range restaurant is 10 euro, and price per night, per
person for a double room in a 3-star hotel or guesthouse is under 20 euro.
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nations that do not recognize the Genocide of 19151923 in the Ottoman Turkey. When talking about
others, we use such value terms as justice, humanity,
benevolence, etc. But why don’t we demand these
values from ourselves? I am sure that our main value
reference point is protection of interests of the Armenian statehood and our heritage. Everything is fine
with personal ambitions: they should help us become
the best specialists in our profession. Still, these aspirations should be directed to the common good, when
we talk about our civilization. Fighting against each
other, we help the enemies to divide us and use it to
solve their problems. Strong and small nations that will
be able to bring up the new generations basing on this
concept will survive. On the contrary, those who will
not cope with that mission will perish. I believe that
strong Armenians are the nation that is responsible for
itself, its fate and civilization. In turn, the weak Armenian people will be imprisoned by solely materialistic

and consuming notions. That kind of nation only wants
“to have,” but not “to be.”
Lack of understanding that the “common” is always
more important than “personal” indicates deep spiritual
sickness of society and hinders the formation of civilizational strategy. The term “common” refers to our
millennial heritage, and the only guarantor of its survival is the strong Armenian state. When I say
“personal,” I mean material things that each of us possesses. So, what is more important and what is right:
to risk the “common” heritage for the sake of multiplying personal wealth or to direct the “personal” to
strengthen and increase the “common.” Let everyone
answer this question.
Areg Galstyan, Ph.D., is a contributor to The National Interest, Forbes, The American Thinker and
The Hill. The head of the “American Studies” Research Center. Follow him on Twitter: https://
twitter.com/galstyan_areg.
massispost.com
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ՀՌԱԿ ՀԿ-ի Կազմակերպութեամբ
«Հայաստան-Սփիւռք Համագործակցութեան
Արդիական խնդիրներ» Խորագրով
Դասախօսութիւն Երեւանի Մէջ

Կազմակերպութեամբ Հայկական Ռամկավար Ազատական Կազմակերպութեան (ՀՌԱԿ) ՀԿ-ին, Հինգշաբթի, 29 Յունիս 2017-ին, երեկոյեան ժամը 8-ին,
Թէքէեան կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ «ՀայաստանՍփիւռք համագործակցութեան արդիական խնդիրներ»-ուն նուիրուած դասախօսական երեկոյ:
Երեկոն կ’իրականացուէր ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան համագործակցութեամբ:
Օրուայ բանախօսն էր ԵՊՀ-ի Հայ գրականութեան
ամպիոնի տոցենտ, ՀՀ Սփիւռքի նախարարաի
տեղակալ, գրականագէտ, գրաքննադատ Սերժ
Սրապիոնեանը:

Ան իր խօսքի աւարտին մատնանշեց,
որ «Այսօր, մենք կ’ապրինք բազմերանգ ժամանակներ: Ունինք բաւական բարդ, բաւական ծանր, բայց
այնուամենայնիւ լուծելի հիմնահարցեր: Կը գիտակցինք, որ Սփիւռքը չէ
մնայունը: Մնայունը Հայաստանն է,
մեծ Հայաստանի երազը: Ուրեմն
Հայաստան-Սփիւռք միասնութեան
գաղափարը, անոր էութիւնը եւ այդ
գաղափարին համար գործողները,
որոնցմէ է Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութիւնը, լաւապէս ըմբռնած
են, որ հայութեան բոլոր երազներուն
եւ վախճանական նպատակներուն
միակ ու վերջին հանգրուանը
Հայաստան աշխարհն է:
Այնուհետեւ, ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ Արժանթինէն Երեւան ժամանած ՀՌԱԿ ՀԿ-ի նախագահ,
Արժանթինի մէջ լոյս տեսնող «Սարտարապատ»
հայկական շաբաթաթերթի տնօրէն, Սիրանոյշ եւ
Պօղոս Արզումանեան հիմնադրամի փոխնախագահ
եւ ՌԱԿ Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ
Ընկ. Սերխիօ Նահապետեանը:

Ընկ. Սերխիօ Նահապետեան

Սերժ Սրապիոնեան

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ կազմակերպութեան
քարտուղարուհի Անի Չալեանը: Ան անդրադառնալով Հայաստան-Սփիւռք համագործակցութեան փորձերու անցած պատմական ընթացքին, յիշեցուց, որ
այսօր մենք ազգովին կանգնած ենք գերարդիական
նորարար աշխարհի մը առջեւ, ուստի անհրաժեշտօրէն կարիքը ունինք Հայաստանի եւ Սփիւռքի միջեւ
համագործակցութեան նո՛յնքան արդիական ուղիներու մշակման, շեշտելով օրուայ դասախօսութեան
թեմայի կարեւորութիւնը:

Ան իր խօսքին մէջ ընդգծեց, որ Հայաստանի անկախացումէն շուրջ 26 տարի անց, համոզուած է, որ
Սփիւռքի դերը եւ գործունէութեան ոլորտը պէտք է
փոխուի: « 26 տարի պիտի ըլլայ Հայաստանի անկախացման, բայց Սփիւռքը տակաւին Հայաստանի
մասին իր հին պատկերացումով կը մնայ եւ հին
ոճով կը շարունակէ գործել, մինչ Հայաստանը
ժապաւէնի մը նման է, որ ամէն ժամ կը փոխուի»,ըսաւ ան, մատնանշելով, որ Սփիւռքը պէտք է սկսի
մտածել, թէ հայրենիքի համար ըրած իր գործին մէջ
ինչ կը պակսի:
Անոր համոզմամբ, ժամանակը հասած է, որ
Սփիւռքը, իր ապրած երկիրներուն մէջ քաղաքական
Շարունակութիւնը էջ՝ 22
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ՀՌԱԿ ՀԿ-ի Կազմակերպութեամբ
«Հայաստան-Սփիւռք Համագործակցութեան
Արդիական խնդիրներ» Խորագրով
Դասախօսութիւն Երեւանի Մէջ
Շարունակութիւն էջ՝ 21-էն

գործ սկսի տանիլ, մտնել տեղական կուսակցութիւններու մէջ եւ սկսիլ աշխատիլ յանուն հայութեան
շահերուն: Ընկ. Նահապետեան հաստատեց, որ
հայութեան ունեցած ամենազօրաւոր զէնքը այսօր
Սփիւռքն է, եւ այդ ուժին պէտք է հաւատալ, մանաւանդ որ թուրքերն ու ազերիները արդէն լաւ կը
գիտակցին այդ մէկը եւ այդ ուղղութեամբ հակազդող գործունէութիւններ կը ծաւալեն համայնքներու
մէջ: Ան յոյս յայտնեց, որ նման դասախօսութիւններ
իրականութիւններ ցոյց տալու եւ ճիշդ դատողութիւններ ընելու առիթ կ’ըլլան:
Այնուհետեւ ամպիոն բարձրացաւ, Սփիւռքի նախարարի տեղակալ, օրուայ բանախօս Պրն. Սերժ
Սրապիոնեանը:
Դասախօսը առաջին հերթին նշեց, որ նախքան
Հայրենիք-Սփիւռք համագործակցութեան մասին
խօսիլը, պէտք է նկատի ունենալ երկու կարեւոր
հանգամանք. առաջինը, որ Սփիւռքը մէկ-միասնական հասկացութիւն չէ, ան միատարր զանգուած չէ:
Հայութեան բաժին հասած պատմական խնդիրներու թելադրանքով Սփիւռքը, յաճախ նոյնիսկ հայ
ազգային դիմագիծէն որոշակի տարբերութիւններ
ձեռք բերած է: Անոր զգալի մէկ մասը, ապրելով
տարբեր քաղաքակրթութիւններու, քաղաքական
իրողութիւններու եւ ըմբռնումներու տիրոյթին մէջ
ինքնահաստատման իր ճանապարհին որոշակի
կորուստներ կրած է եւ այդ իսկ պատճառով այսօր
վտանգուած է եւ անհրաժեշտ է այդ վտանգներուն
առաջքը առնել: Երկրորդ, որ կարելի չէ մեղադրել 26
տարուայ պատմութիւն ունեցող երիտասարդ
պետականութիւն մը, որովհետեւ 26 տարին պետութեան մը համար բաւական փոքր ժամանակահատուած է, մանաւանդ, ի մտի ունենալով խորհրդային
միութեան փլուզումէն ետք անոր մնացած ժառանգութիւնը՝ երկրաշարժէն անօթեւան մնացած
500.000 հայութիւն, Ազրպէյճանի մէջ տեղի ունեցած
ցեղասպանութեան հետեւանքով 400.000 գաղթականներ եւայլն:
Փոխնախարարի համոզմամբ, նշեալ հանգամանքէն
ելլելով, առօրեայ հարցերը լուծելու խնդիրները աւելի
առաջնային դարձած էին, քան ապագայի իրագործումը: Այդ օրերուն, Սփիւռքը իր հնարաւոր բոլոր
միջոցներով, մարդկային եւ նիւթական ներուժով,
սատար կանգնեցաւ հայրենիքին, նուիրաբերելով
գրեթէ հնարաւոր ամէն բան: Ինչ կը վերաբերի
քաղաքական համակարգին մէջ կառավարական
կայուն աւանդոյթի բացակայութեան, ան նշեց, որ
իրար ետեւէ փոփոխուող իրադարձութիւնները
հնարաւորութիւն չէին տար, որպէսզի ձեւաւորուէր
կառավարական համակարգ, մշակուէր Սփիւռքի
հետ կապերու կայուն հայեցակարգ եւ սփիւռքի հետ

Անի Չալեան

աշխատանքները տային ցանկալի արդիւնք: Այս
բացն էր, որ զգալի դարձուց Սփիւռքի նախարարութիւն մը ունենալու անհրաժեշտութիւնը, մատնանըշեց Պրն. Սրապիոնեան, աւելցնելով որ «Առաջին
հանրապետութեան դասերը մեզի բաւական իմաստուն դարձուցած էին, մենք շատ լաւ գիտէինք, թէ
եւրոպական երկիրներն ու Ռուսաստանը ինչպէս կը
վերաբերին փոքր երկիրներու ճակատագրին եւ այս
անգամ կարծես թէ որոշակի զգուշաւորութիւն
դրսեւորեցինք եւ այդ էր պատճառը, որ որոշուեցաւ
ստեղծել Սփիւռքի նախարարութիւն, որպէսզի
առաւել համակարգուած կատարուէին ուսումնասիրութիւնները, աշխատանքներ տարուէին Սփիւռքի
տարբեր հատուածներուն հետ»:
Սակայն կապեր ստեղծելու եւ համագործակցութեան եզրեր մշակելու գործընթացը հեզասահ չէր
կրնար ըլլալ, պայմանաւորուած՝ առաւելաբար
Սփիւռքի ինք իր մէջ ունեցած հակասութիւններով:
«Սփիւռքի մէջ նոյնպէս կային հակասութիւններ.
Համահայկական բազմաթիւ կառոյցներու, աւանդական ազգային կուսակցութիւններու միջեւ յարաբերութիւնները բացարձակապէս հարթ համարել
կարելի չէր, սակայն այդ տարակարծութիւնները
բոլորն ալ ազնիւ մղումներու արդիւնք էին, բոլորին
խնդիրը հայկական պետականութեան հզօրացումն
ու հայապահպանութիւնն էր, սակայն որդեգրուած
ուղիները եւ ճանապարհները տարբեր էին եւ
անհրաժեշտ էր այդ ուղիները ի մի բերել»,- ըսաւ
դասախօսը, նշելով որ շօշափելի արդիւնքներու
հասնելու համար, կարեւոր է Սփիւռքի մօտ մէկ ու
միասնական համահայկական նպատակներու
մշակումը, այլապէս արդիւնքները ամբողջական եւ
վերջնական չեն կրնար ըլլալ եւ այդ է պատճառը որ
այսօր, Սփիւռքի նախարարութեան վարած կարեւոր
քաղաքականութիւններէն մէկը Սփիւռք-Սփիւռք
կապերու ամրապնդման քաղաքականութիւնն է:
Շարունակութիւնը էջ՝ 23
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Հայ Կեանք

Էջ 23

ՀՌԱԿ ՀԿ-ի Կազմակերպութեամբ
«Հայաստան-Սփիւռք Համագործակցութեան
Արդիական խնդիրներ» Խորագրով
Դասախօսութիւն Երեւանի Մէջ
Շարունակութիւն էջ՝ 22-էն

Խօսելով Սփիւռքի ներկայացուցած ուժի մասին,
փոխնախարարը շեշտեց, «Մենք այն համոզմունքն
ունինք, որ Սփիւռքը իբրեւ համահայկականութեան
խորհրդանիշ, մօտաւորապէս այն ռազմավարական
նշանակութիւնը ունի մեզի համար, ինչ այլ երկիրներու համար ունի՝ հարստութիւնը կամ զէնքը պահեստները: Մեր թշնամինները կը շարունակեն սարսափով նշել հայկական Սփիւռքի գոյութեան փաստը
իբրեւ հիմնական կռուան, հիմնական ուժ, որ կրնայ
միջազգային հարթակներու վրայ բարձրաձայնել
հայկական հարցը»: Այս գիտակցութենէն մեկնելով
է, որ սփիւռքի նախարարութեան կազմակերպութեամբ, հայ լոպիստներու համագումար տեղի ունեցաւ Հայաստանի մէջ, որ կրցաւ ցոյց տալ, թէ ինչքան ներուժ ունի այդ լոպիստական քարոզչութիւնը
Եւրոպայի եւ Ամերիկայի մէջ:
Փոխնախարարը անդրադառնալով Սփիւռքի ուծացման եւ թուլացման պատճառ հանդիսացող հանգամանքներուն, որպէս հայութեան առջեւ ծառացած
մարտահրաւէրներ, նշեց, որ առաջին հերթին,
սփիւռքահայուն մօտ պէտք է պահպանել սեփական
ինքնութեան գիտակցումը, որու գրաւականը հայկական դպրոցներ ունենալն է: Երկրորդ կարեւորագոյն
խնդիրը, դպրոցէն բացի, այս օրերուն յաճախականացող խառն ամուսնութիւններու խնդիրն է, որոնց
թիւը վեջին 15 տարիներու համեմատութեամբ
կրկնապատկուած է, իսկ երրորդ եւ կարեւորագոյն
խնդիրը՝ Արցախի վտանգուածութեան խնդիրն է:
Արցախի վտանգուածութիւնը Հայաստանի վտանգուածութեան հարցն է:
Հայրենիք-Սփիւռք յարաբերութիւններու մէկ այլ
կարեւոր կողմին անդրադառնալով, դասախօսը
ըսաւ. «Այսօր մենք կը խօսինք Հայաստանի մէջ
ներդրումներ կատարելու մասին, սակայն այս բոլոր
խօսքերը կը մնան պարզ յայտարարութիւններ, եթէ
երկիրը ներդրումներու համար գրաւիչ չդառնայ»,աւելցնելով, որ «եթէ ժամանակին սփիւռքահայու
հայրենասիրութեան չափանիշը մարդոց միտքին մէջ
այն էր, թէ ինքը ինչ կառուցած է հայրենիքի մէջ,
ինչքան բարեգործութիւն ըրած է, ապա այսօր մտայնութիւնը փոխուած է եւ ճիշդ է որ փոխուած է.
որովհետեւ այսօր արդէն պետական այրերու ամենաբարձր մակարդակով կը գիտակցուի, որ Սփիւռքը չի կրնար անընդհատ տալ եւ երկիրը ինքը պէտք
է ունենայ իր հնարաւորութիւնները, որդեգրելով այն
մօտեցումը, թէ սփիւռքահայը այսօր, որպէս հայրենասիրութեան դրսեւորում, ոչ թէ բարեգործութիւն
պիտի ընէ, այլ ներդրում ընէ եւ շահ ստանայ հայրենիքէն»:
Փոխնախարարը, որպէս այս օրերուն տիրող մտայնութիւն, կարեւորեց նաեւ համաշխարհային փոփո-

խութիւններուն եւ անոր դրութիւններուն մէջ
Սփիւռքի մասնակից դառնալը, նշելով որ այս նպատակով, մօտ ապագային նախատեսուած ՍփիւռքՀայաստան համահայկական համաժողովին, խնդիրներու ամբողջ շարք մը առանձնացուած է, նպատակ
ունենալով ապահովել Սփիւռքի մասնակցութիւնը
երկրի մէջ տեղի ունեցող փոփոխութիւններուն: Այս
կապակցութեամբ Սրապիոնեանը ըսաւ. « Սա յաջողութեան հիմնական գրաւականներէն մէկն է, որովհետեւ յենակէտը Հայաստանն է, եթէ չըլլայ Հայաստանը, Սփիւռքը անվերապահօրէն շատ աւելի
արագ կ’ուծացուի, եւ Հայաստանը վերականգնելը
կը դառնայ անհնար», շեշտելով որ Հայաստանը
փրկելու միակ ճանապարհը միակամ, միասնական
համահայկական կամքի դրսեւորումն է:
Եզրափակելով բանախօսութիւնը, փոխնախարարը
ըսաւ. «Մենք հակուած չենք մտածելու, որ Սփիւռքը
ամբողջութեամբ պէտք է տեղափոխուի Հայաստան,
այդ մէկը անհնար է, որովհետեւ այսօր, այս պայմաններուն մէջ այդ կերպով մտածելը «տոնքիշոտութիւն» կը նշանակէ: Վերջին հաշուով լոպիստական
կառոյցներու գոյութիւնը կը վկայէ, որ յաճախ եւրոպաներու, ամերիկաներու մէջ ձեւաւորուած կայուն
հայկական կառոյցները իրենց տեղերուն մէջ շատ
աւելի մեծ ազդեցութիւն ունին, քան Հայաստանի
պետական այրերը, որոնք այսօր չունին այն լծակները, որպէսզի կարենան ստիպել մեզի վերաբերող
քաղաքական խնդիրներուն մէջ դրական որոշումներ
կայացնել»:
Նախքան երեկոյի աւարտը, ներկաները կարճ
տեսանիւթ մը դիտեցին, ուր ամփոփ կերպով
ներկայացուած էր Սփիւռքի նախարարութեան
ծաւալած գործունէութիւնը եւ ձեռքբերուած
արդիւնքները:
Դասախօսական երեկոյին ներկայ էին պատմաբաններ, ակադեմականներ, գրողներ եւ մտաւորականութիւն, որոնցմէ մի քանին խօսքով հանդէս եկան:
Ձեռնարկին աւարտին կատարուեցաւ հիւրասիրութիւն, որուն ընթացքին ներկաներու միջեւ նիւթին
շուրջ մտերմիկ զրոյց ծաւալեցաւ:

ՌԱԿ Մամուլ

Կապ Հրատարակութեան հետ:
hyegyank@gmail.com
Կապ Հրատարակութեան հետ:
hyegyank@gmail.com
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Հ.Բ.Ը.Մ.
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«Արթաքի Գալփաքեան» վարժարան

ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ ԱԹԷՆՔԻ Հ.Բ.Ը.ՄԻՈՒԹԵԱՆ
«Ա. ԳԱԼՓԱՔԵԱՆ» ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ

Աթէնքի Հ.Բ.Ը.Միութեան «Ա. Գալփաքեան» վարժարանը բոլորելով յաջող ու հեզասահ ուսումնական
տարեշրջան՝ հասաւ իր աւարտին:
Չորեքշաբթի, 14 Յունիս 2017-ի, երեկոյան ժամը
7-ին, տեղի ունեցաւ ամավերջի հանդէսը:
Կանուխէն, Հ.Բ.Ը.Միութեան «Հրանդ եւ Լուիզ
Ֆէնէրճեան» հանդիսասրահը ու շրջակայքը ողողուած էր հոծ բազմութեամբ, որուն մեծամասնութիւնը կը բաղկանար աշակերտներուն ծնողներէն,
հարազատներէն ու բարեկամներէն:
Հանդիսութիւնը՝ իրենց ներկայութեամբ պատուեցին, Յունաստանի մէջ ՀՀ արտակարգ ու լիազօր
դեսպան Ֆաթէյ Չարչօղլեան, Փ. Ֆալէրոյի քաղաքապետ Տիոնիսիս Խածիտաքիս, փոխքաղաքապետ Վիքի Անտրիքոփուլու, Յունահայոց Թեմական
Խորհուրդի ատենապետ Ալեքսիս Յակոբեան,
Յունաստանի Կաթողիկէ Հայոց թեմի Առաքելական
կառավարիչ գերապայծառ Տէր Յովսէփ Թ.Ծ.Վ.
Պէզազեան, Յունաստանի Հայ Աւետարանական
համայնքի հովուապետ վերապատուելի Վիգէն
Չոլաքեան, Յունաստանի Հ.Բ.Ը.Միութեան կեդր.
Յանձնաժողովի ատենապետ Դոկտ. ՀամբիկՍահակ Մարուքեան եւ վարչական անդամներ,
բարերարուհի Լուիզ Ֆէնէրճեան, Ազգային Վարչութեան Ուսումնական Խորհուրթի ատենապետ
Թագւոր Յովակիմեան, ԱՄՆ-ի Յոյն-Հայկական
միութեան ատենապետուհի Հռիփսիմէ ՅակոբեանԳուրթնէի, Յունաստանի Հ.Բ.Ը.Միութեան կեդր.
Յանձնաժողովի բազմամեայ նախկին ատենապետ
եւ ներկայիս «Հայ Կեանք» ե-պարբերականի խմբագրապետ Տիգրան Ապասեան, «Ա․ Գալփաքեան»

վարժարանի երկարամեայ նախկին վարիչ տնօրէն
Զաւէն Գրիգորեան, համայնքիս կրթական, մշակութային եւ մարզական կառոյցներու ներկայացուցիչներ:
Տնօրէնուհի՝ Մարիա-Էլլէնի Պէնարտի կատարեց
բացնան խօսքը, որմէ կը մէջբերենք որոշ հատուածներ.- «Շրջանաւարտ աշակերտները ամէն տարի
մեզ կը հպարտացնեն իրենց բարոյականով,
օժտուած ձիրքերով, մշակած խառնուածքով եւ
պանծալի արդիւնքներով: Այս յաջողուած է առհասարակ որովհետեւ դպրոցը եղած է միշտ թէ՛ իրենց
եւ թէ՛ ծնողներու կողքին ու յառաջացած՝ հիմնուելով
փոխադարձ յարգանքի սկզբունքներու վրայ: Մեր
վարժարանը կ'ընթանայ տրամադրելով իւրայատուկ
ու կարեւոր առաքելութիւն մը, այն է պաշտպան
կանգնիլ յունական եւ հայկական հին ու որակաւոր
քաղաքակրթութիւններուն եւ մշակոյթներուն:
Պատահական չէ ուրեմն, երբ ՀՀ Սփիւռքի նախարարութիւնը պարգեւատրեց մեր վարժարանը,
նկատի ունենալով կազմակերպչական գործընթացը,
որակը եւ կրթական մակարդակը: Կարեւոր կը
համարեմ նաեւ նշելու թէ Ե եւ Զ դասարաններու
աշակենտները առաջնութիւններ նշանակեցին
Կրթական նախարարութեան կազմակերպած ուսողութեան տարեկան մրցումներուն: Անոնք ընդհանրապէս համագործակցութեան ոգի եւ ընդունակութիւն ցոյց տուած են»:
Յաջորդաբար, հակիրճ ողջոյնի խօսք ուղղելու առիթ
տրուեցաւ քաղաքապետ Տ. Խածիտաքիսին: Ան ի
միջի այլոց ըսաւ. - «Սիրելի, հայ եղբայրներ եւ
քոյրեր: Ինծի ծանօթ է ձեր բազմաչարչար ժողովուրՇարունակութիւնը էջ՝ 25
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ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ ԱԹԷՆՔԻ Հ.Բ.Ը.ՄԻՈՒԹԵԱՆ
«Ա. ԳԱԼՓԱՔԵԱՆ» ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
Շարունակութիւն էջ՝ 24-էն

այնքան որ սրահը թնթա՛ց ու սիրտեր... փշրուեցան:

դին պատմութիւնը,նոյնպէս ծանօթ եմ սոյն վարժարանի տեսակաւոր դժարութիւններուն: Դուք սակայն
գիտէք տոկալ ու յաղթահարել որեւէ դժուարութիւն:
Այս առթիւ կը հաստատեմ, թէ ձեր կողքին պիտի
ըլլամ միշտ եւ տրամադրել օգտակարութիւնս,
նոյնիսկ գերազարցելով կարողութիւններս: Ունեցէք
սէր ու հաւատք քրիստոնեայ կրօնքին եւ Հայրենիքին»:

Այնուհետեւ, բեմ ներկայացաւ Յունաստանի
Հ.Բ.Ը.Միութեան կեդր. Յանձնաժողովի ատենապետ՝ Դոկտ. Համբիկ-Սահակ Մարուքեան, կատարելու նպատակաւ հանդէսին փակման խօսքը: Ան
մասնաւորաբար կարեւորեց հետեւեալները. «Ուսումնական տարեշրջանի սկզբնաւորութեան
յաւակնեցանք բարձրացնելու վարժարանիս կրթական մակարդակը: Հաւատքով ենք թէ հասանք մեր
այդ նպատակին, որովհետեւ տիրեց համագործակցութեան ոգի՝ անխտիր բոլոր կողմերէն: Նոյն ակընկալութիւններով կը պատրաստուինք դիմաւորելու
գալիք նոր տարեշրջանը եւս, որպէսզի ան ալ ըլլայ
բեղմնաւոր եւ յաջող: Հ.Բ.Ը.Միութեան անունով կը
յղեմ իմ ջերմ ու անկեղծ շնորհակալութիւններս
Յունաստանի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր
դեսպան Ֆաթէյ Չարչօղլեանին, Յունաստանի Կրթ.
Նախարարութեան, Փ. Ֆալէրոյի քաղաքապետ Տ.
Խածիտաքիսին, Հ.Բ.Ը.Միութեան Կ.Վ.Ժողովին,
Կիւլպենքեան Հաստատութեան, Յունաստանի
Հ.Բ.Ը.Միութեան կեդր. Յանձնաժողովի վարչութեան եւ պաշտօնէութեան, աթենահայ բարերարուհի Լուիզ Ֆէնէրճեանին, լիբանանահայ բարերար
Գէորգ Արապեանին, Լոս Անճելըսի Յունահայ
Միութեան ատենապետուհի՝ Հռիփսիմէ Յակոբեանին, «Հայաստան» հիմնադրամի ատենապետ
ակնաբոյժ՝ Տոքթ. Վաչէ Տէր Կարապետեանին, բոլոր
նուիրատուներուն, Ծնողաց մարմինին, «Ա.Գալփաքեան» վարժարանի յոյն եւ հայ կրթական պաշտօնէութեան, բոլոր ծնողներուն եւ ներկայ բոլոր
հիւրերուն»:

Անմիջապէս յետոյ, մուտք գործեց բովանդակ
աշակերտութիւնը եւ ամենայն կարգապահութեամբ
շարուեցաւ բեմին վերի մասը ու երկու կողմերը:
Եռանդով խմբերգեցին Յունաստանի եւ Հայաստանի օրհներգները, ինչպէս նաեւ Հ.Բ.Ը.Միութեան
քայլերգը:
Ասկէ վերջ, ըլլայ մանկապարտէզի կամ նախակրթարանի աշակերտները պարբերաբար հրամցուցին
կարճ զաւեշտներ, հայկական թէ յունական երգեր ու
պարեր, արտասանութիւններ եւ այժմէական իմաստ
ու նշանակութիւն բովանդակող կարգ մը դերակատարումներ: Որոշ էր հանդիսականներուն ուրախութիւնը բայց եւ գրաւչութիւնը: Յայտնի էր որ
ամիսներու հետեւողական փորձերը, պատրաստութիւնները եւ ուսուցչական կազմին ջանքերը՝ ներկայանալի արդիւնքներով օծուած էին: Բայց կար տակաւին հանդիսութեան գագաթնակէտը...:
Ինչպէս հանդէսի սկզբնաւորութեան նոյն շարուածքով դարձեալ բեմ բարձրացաւ աշակերտութիւնը
ամբողջ ու սկսան միաբերան արտասանել Պարոյր
Սեւակի գլուխ գործոց «Քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են
ասում»՝ քերթուածը (Յունուար, 1961): Յանկարծ,
կախարդային կարծէք կերպով, արտացոլաց ներկաներուն հոգիներէն ներս զգանչացման, հրապոյրի
եւ յուզմունքի զգացումներ, որքան կը հետեւէին
անոնց կատարեալ առոգանութեամբ, յստակ ինքնավստահ եւ ապրումով արտասանելու եղանակը:
Նամանաւանդ վերջի երկու տողերու պարագային. ...«Եւ ինչո՞ւ պիտի չհպարտանանք,
ԿԱ՛ՆՔ: ՊԻՏԻ ԼԻՆԵ՛ՆՔ: ՈՒ ԴԵՌ – ՇԱՏԱՆԱ՛ՆՔ»...
երդումի մը նման լսուեցաւ, գոռացո՛ղ ձայնով,

Յաջորդաբար, ատենապետը օգտագործելով սոյն
բարեպատեհ առիթը, յուշատախտակով պարգեւատրեց Լոս Անճելըսի Յունահայ Միութեան ատենապետուհի Հռիփսիմէ Յակոբեանին, ի գնահատանք
իր անսպառ ջանքերուն, որպէսզի նիւթական
յատկացումներու միջոցաւ վերելք, բարելաւում ու
Շարունակութիւնը էջ՝ 26

Էջ 26

Հայ Կեանք

Ուրբաթ, 21 Յուլիս 2017

ԱՄԱՎԵՐՋԻ ՀԱՆԴԷՍ ԱԹԷՆՔԻ Հ.Բ.Ը.ՄԻՈՒԹԵԱՆ
«Ա. ԳԱԼՓԱՔԵԱՆ» ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ

Շարունակութիւն էջ՝ 25-էն

յառաջդիմութիւն նշանակեն Յունաստանի մէջ
գործող հայ վարժարանները:
Ծնողաց մարմինը, իսկապէս կարեւոր եւ դրական
դեր արձանագրած է եւ կ՛արձանագրէ դպրոցական
կեանքէն ներս: Կազմակերպած է զանազան տեսակի ձեռնարկներ, պտոյտներ, տեսարժան վայրերու
այցելութիւններ, Կիրակնօրեայ աշակերտական
հանդիպումներ, եւայլն: Այս ամէնը հարստացուցած
են աշակերտներու արտադասարանային գործունէութիւնը: Իրենց նախաձեռնութեամբ յուշանուէրներ բաժնուեցան շրջանաւարտ աշակերտներուն:
Վերջապէս, ստանձնեցին այս տարի եւս հանդիսութեան աւարտի հիւրասիրութիւնը: Ծնողական
մարմինին կողմէ ելոյթ ունեցան ատենապետուհի
Մարինա Ցիրիղոթի-Մեսրոպեանը եւ գանձապահ
Կիւլա Կարապետեան: Երկուքն ալ անդրադարձան
իրենց գործունէութեան եւ ապագայ ծրագիրներու
մասին եւ վերջաւորութեան յայտնեցին շնորհակալութեան ու մաղթանքներու արտայայտութիւններ:
Քանի ժամանակը կը յառաջանար շրջանաւարտ
աշակերտները կըզգային թէ կ'ապրէին իրենց սիրելի

վարժարանի եւ ուսուցիչներուն հետ միասնաբար
ըլլալու վերջին վայրկեանները: Անզսպելի էր
յուզումը: Անոնցմէ իւրաքանչիւրը պատրաստած
հրաժեշտի խօսքերը ընթերցելէ ետք, սկսաւ վկայականներու բաշխման արարողութիւնը տնօրէնուհիին հրաւէրով եւ յանձնումը՝ ձեռամբ Յունաստանի
մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ֆաթէյ
Չարչօղլեանի:

Հանդիսատես

«Հայ Կեանք» ե-պարբերականի խմբագրակազմը՝ ի սիրտէ կը շնորհաւորէ բոլոր կրթական մշակները որոնք իրենց մտայղացումներով, ծրագիրներով եւ մանաւանդ անխոնջ
աշխատանքով մեծապէս սատարեցին, որպէսզի իրականանայ նախ ուսումնական յաջող
տարեշրջան մը եւ ապա գեղեցիկ ամավերջի դպրոցական հանդէս մը:
Շնորհաւորութիւններ նաեւ շրջանաւարտ աշակերտներուն: Ջերմօրէն կը մաղթենք
ուսումնական նորանոր ու յարատեւ նուաճումներ, բայց զգո՜ւշ չի մոռնա'ք ձեր ՀԱՅ
ԾԱԳՈՒՄԸ եւ ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒՆ...: Ծնողներուն եւս շնորհաւորութիւններ, որովհետեւ
իրենց զաւակը վստահելով հայ վարժարանին, վեր պահած եղան հայ դպրոցին հայկականութիւն սփռող սրբազան աւանդը:
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Երեք ապրուած իրադարձութիւններ.
«Իր անունով պէտք է կոչել»
Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ
«Խոստումը» ժապաւէնը կրցայ դիտել 8 Մայիսին,
Պէյրութ: Մէկ կողմէ ապրեցայ յուզում, բայց նաեւ`
հպարտութիւն: Յուզումը` Ցեղասպանութեան
ահաւորութեան, որ անգամ մը եւս գծուեցաւ մտքիս
ու հոգիիս մէջ` իբրեւ ապրող իրականութիւն: Բայց
«Խոստումը» ժապաւէնին առնչութեամբ յատկանըշականը այն էր, որ չկային սարսափազդու եւ արիւնալի տեսարաններ, ինչպէս որ է պարագան մերօրեայ շարժանկարի շատ մը արտադրութիւններու
մէջ: Կրցած էին Ցեղասպանութեան «ահաւորութիւնը» ներկայացնել ոչ «ահաւոր» տեսարաններու
միջոցով: Եւ նոյն այդ տեսարաններուն միջոցով
կրցած էին Ցեղասպանութեան իրողութիւնը, ֆիզիքական-հոգեկան եւ հոգեբանական ապրուած
սարսափազդու ցաւը դուրս հանել: Եւ այս` հայուն
ցաւը… Եւ իւրաքանչիւր կերպարի հետ` հայ, թուրք,
ամերիկացի կամ այլ, կեանքի իրական ապրուած
փորձառութիւններու եւ զգացումներուն մէջէն
կրցած էին դուրս բերել հայուն ողբերգութիւնը, բայց
նաեւ` ապրելու վճռակամութիւնը:
Բայց կար նաեւ հպարտութիւնը: Նոյն այդ ցաւին
մէջէն դուրս եկած ըլլալու իմ արդար հպարտութիւնս, թէ հայը կրցաւ մէջտեղ հանել նման իրագործում մը` տնտեսական մեծ ներդրումով, ու տակաւին, շատ մը դիւանագիտական հաշուարկումներով,
ուր միջազգային հանրութեան կրցան ներկայացնել
հայուն արդար իրաւունքը` Ցեղասպանութեան
իրողականութիւնը, այդ ալ համաշխարհային բեմահարթակին վրայ` շարժապատկերի արուեստի
միջոցով:
Ժապաւէնը դիտելուս յաջորդ օրը պէտք էր մեկնէի
Ուաշինկթըն` Միացեալ Նահանգներու մայրաքաղաք, ներկայ գտնուելու քրիստոնէական միջազգային մեծ համագումար-համաժողովի մը` նուիրուած կրօնական ազատութիւններու եւ քրիստոնէական եկեղեցիներու ու համայնքներու ներկայ
օրերու ապրած ճգնաժամերուն: Կը մասնակցէին
աւելի քան ութ հարիւր եւ քառասուն ներկայացուցիչներ, որոնք եկած էին հարիւր երեսուն տարբեր
երկիրներէ, բայց համագումարը նոյնքան ներկայացուցչական էր, որովհետեւ կրցած էր ի մի հաւաքել
տարբեր քրիստոնէական համայքներու բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ` կաթողիկէ, ուղղափառ
եւ աւետարանական, ներառեալ` պապական աթոռի
պատուիրակը:
Համաժողովը թէեւ ընթացք առաւ կրօնական ազատութիւններու եւ անոնց իրաւունքի եւ յարգումի
անհրաժեշտութիւններուն վրայ լուսարձակ բանալով, բայց նաեւ` անոր ոչ համահաւասար կիրարկումին: Շեշտը դրուեցաւ քրիստոնէական համայնքներու կրած տագնապներուն եւ ահաբեկումներուն
վրայ, մանաւանդ` միջինարեւելեան տարածաշըրջանին մէջ:

Հայր Տուկլաս Ալպազի կու գայ Իրաքէն: Ան քաղդէական համայնքի հոգեւոր հովիւ է, որ մինչեւ օրս
լծուած է տքնաջան ծառայութեան` իր եկեղեցիին ու
համայնքին համար: Կ՛ապրի ու կը գործէ Պաղտատի
մէջ: «Աւելի քան տասը օր առեւանգուած մնացի»
նախադասութեամբ իր ելոյթը սկսաւ հայր Ալպազի:
Ան ներկայացուց իր տասը օրերու արգելակումը,
ֆիզիքական, հոգեկան ու հոգեբանական այն
ահաւոր չարչարանքները, որոնց ենթարկուած էր:
Ծայրայեղական ու ահաբեկչական խմբաւորումներ
առեւանգած էին զինք: «Այս խմբաւորումները կը
ձգտէին առեւանգել եկեղեցական առաջնորդներ,
որպէսզի աւելիով վախ եւ անորոշութիւն յառաջացընեն հաւաքականութիւններու մէջ»:
Հայր Ալպազի ներկայացուց Իրաքի ներկայ իրավիճակը` իր տարբեր կնճռոտած երեւոյթներով:
Միջհամայնքային տարբեր բախումները` փոքրամասնութիւններուն, քրիստոնեայ թէ այլ, կրած
չարչարանքները եւ տեղահանութիւնները, լուսարձակի տակ առնելով այն, թէ ինչպէ՛ս քրիստոնեայ
համայնքը կը նուազի, եւ մարդիկ ստիպուած կ՛ըլլան
լքելու իրենց տունն եւ երկիրը:
«Եթէ պիտի ընտրեմ սիրելը, թէ լքելը, ես կ՛ընտրեմ
սիրելը», ըսաւ ան: «Կը սիրեմ իմ հայրենիքս` Իրաքը,
եւ կ՛ուզեմ կառչած մնալ անոր, որովհետեւ քրիստոնեայ եկեղեցին այս երկրին ծնունդն է», շարունակեց
ան:
Հայր Ալպազիի մէջ եթէ մէկ կողմէ նշմարելի է նուիրուածութիւնը, բայց նաեւ` ինքնավստահ եւ քաջ
կղերականի նկարագիրը: Ան չվարանեցաւ իր
խօսքը ուղղել ամերիկեան հասարակութեան`
նոյնինքն անոր մայրաքաղաքին մէջ. «Արթնցի՛ր,
Ամերիկա…»: Արթնցիր տեսնելու համար, թէ ի՛նչ
տեղի կ՛ունենայ Իրաքի մէջ, եւ թէ ինչպէ՛ս երկիրը
պառակտուած եւ քաոսային վիճակի մը մէջ յայտնուած է, իսկ փոքրամասնութիւններ, յատկապէս
Շարունակութիւնը էջ՝ 28
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Երեք ապրուած իրադարձութիւններ.
«Իր անունով պէտք է կոչել»
Շարունակութիւն էջ՝ 27-էն

քրիստոնեաններ, ինչպէ՛ս հալածանքի կ՛ենթարկուին…
Համաժողովին կարեւոր անդրադարձներէն մէկն էր
Միացեալ Նահանգներու փոխնախագահ Մայք
Փենսիի ելոյթը. ան ընդգծեց միջինարեւելեան
տարածաշրջանի իրադարձութիւններուն մէջ
կրօնական ազատութիւններու չգոյութիւնն ու
ոտնակոխումը` փոքրամասնութիւններու նկատմամբ հալածանքներն ու անոնց կրած զրկանքները
լուսարձակի տակ առնելով: Փոխնախագահը անդրադարձաւ քրիստոնեայ համայնքներուն իրավիճակին եւ ընդգծեց, որ Ամերիկայի ներկայ վարչակարգը մօտէն կը հետեւի եւ իրազեկ է բոլոր իրականութիւններուն: «Մենք մօտէն կը հետեւինք բոլոր
դժբախտութիւններուն եւ այն զրկանքներուն ու
հալածանք-ջարդերուն, որոնց ենթակայ են համայնքային փոքրամասնութիւններ Միջին Արեւելքի մէջ»,
ըսաւ ան ու շարունակելով. աւելցուց` «Ժամանակն
է, որ Միջին Արեւելքի մէջ տեղի ունեցող այս բոլոր
աղէտները իրենց անունով կոչուին: Եւ այդ անունը
ցեղասպանութիւն է», եզրափակեց փոխնախագահը…:
Եթէ զօրաւոր հաստատում մըն էր այն, որ փոխնախագահը կատարեց, եւ այդ ալ` բաւական ինքնավստահ, բայց չուշացաւ իմ մէջս ծնած հարցումը:
«Բայց արդեօք ե՞րբ Հայոց ցեղասպանութիւնը եւս
պիտի կոչուի իր անունով…»:
Բաւական «յագեցած» էի ժողովներէն: Եթէ մէկ
կողմէ կար շատ տեղեկութիւն,ողբերգութիւն եւ
զգաստութիւն` եկեղեցական մեծ թիւ ներկայացնող
համաշխարհային համակարգի մը կողմէ, բայց
նոյնքան նաեւ սպառիչ էին այդ բոլորը: Սպառիչ, որ
կը յոգնեցնէ մարդուն միտքն ու հոգին:
Բայց կար նաեւ պատեհ առիթը ժողովի ընթացքին
բաժնեկցելու իմ` հայուն ցաւը: Եւ ակնարկելով
շրջանի տագնապներուն ու մտահոգութիւններուն,
նաեւ այն բոլոր «սպանդներուն», որոնք կը շարունակուին տարբեր համայնքներու հաշուոյն, ըսի:
«Եթէ քսաներորդ դարու առաջին ցեղասպանութիւնը` հայ ժողովուրդի հանդէպ, ընդունուէր եւ
դատապարտուէր ըստ պատշաճի, պիտի
կանխուէին եւ հաւանաբար չքաջալերուէին պատմութեան ընթացքին մարդկութեան հանդէպ
կրկնուող իրերայաջորդող դժբախտութիւնները`
տարիներէ ի վեր եւ մինչեւ օրս»:
Ուաշինկթընի օդակայանէն կը վերադառնամ
Պէյրութ` մտորումներուս մէջ սուզուած: Յոգնած,
սպառած եւ երեւի քիչ մըն ալ` զայրոյթով լեցուն
մտորումներ, թէ ինչո՛ւ մինչեւ այսօր կայ
«քաշքշուքը» հայուն ցեղասպանութեան եւ զայն իր
ճշգրիտ «անունով» (չ)կոչելու յանդգնութիւնը:
Եւ կը վերադառնամ «Խոստումը» ժապաւէնին եւ

այն բոլոր կերպարներուն, զորս ժապաւէնը կրցած
էր ստեղծել: Աննան, որ Ֆրանսա ապրած էր,
բայց «զօրաւոր հայ է»… Միքայէլը, որ Ցեղասպանութեան բոլոր դժբախտութիւնները ապրելէ ետք
որբերու խումբին հետ հասած էր Միացեալ Նահանգներ, եւ որ իր վերապրումի նոր կեանքին ընթացքին, Ցեղասպանութենէն ու արհաւիրքէն տարիներ
ետք, արդէն չափահաս դարձած որբերուն դիմաց
վճռականօրէն յայտարարեց. «Բայց մենք այսօր
կա՛նք եւ հո՛ս ենք»:
Օդակայանին մէջ, յոգնած` մտորումներէս, դարձեալ
տեսայ, թէ հայը այսօր տակաւին «կա՛յ ու հո՛ս է», եւ
եթէ «հոս»-ը քիչ մը ամէն տեղ է, բայց հայը կեցած է
«զօրաւոր»: Եւ «հոսկէ» թէ «հոնկէ» կը շարունակէ
«արթնցնել» համաշխարհային համակարգը` գոչելով, թէ հայուն ցաւը պէտք է «կոչել իր անունով»`
Ցեղասպանութիւն:
«Խոստումը», հայր Ալպազին եւ Միացեալ Նահանգներու փոխնախագահը: Երեք իրադարձութիւններ,
զորս ապրեցայ մէկ ամսուան ընթացքին: Երեք իրադարձութիւններ, որոնք իրարու առնչուած են եւ կու
գային դարձեալ յիշեցնելու, իմա` արթնցնելու, թէ
հայուն աղէտը պէտք է կոչել իր անունով`
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ, իսկ հայը միշտ պիտի շարունակէ յիշել եւ պահանջել զայն` Ցեղասպանութիւն
եզրին ճշգրիտ ու լիիրաւ օգտագործումը:

2017թ-ի Յունուար-Մայիս
ամիսներուն Հայաստանի Մէջ
քօնեակի արտադրութիւնը
աճած է 71,1%-ով
ՀՀ ազգային վիճակագըրական ծառայութեան
հրապարակած տուեալներուն համաձայն`
2017-ի Յունուար-Մայիս
ամիսներուն Հայաստանի մէջ արտադրուած է
11.720,5 հազար լիթր
քօնեակ:
Նախորդ տարուան համեմատ այս տարուան հինգ
ամիսներուն քօնեակի արտադրութեան ծաւալներն
աւելցած են 71,1%-ով:
Նշենք, որ նախորդ տարի նոյն ժամանակահատուածին հանրապետութեան մէջ արտադրուած է
6.851,9 հազ, լիթր քօնեակ:
Յիշեցնենք, որ ԱՎԾ-ի տուեալներուն համաձայն՝
2016-ին Հայաստանի մէջ քօնեակի արտադրութեան
ծաւալներն աճած են 27%-ով եւ կազմած 21.529,2
հազար լիթր, իսկ 2015-ին քօնեակի արտադրութեան
ծաւալները նուազած են 9,4%-ով եւ կազմած 16,9 մլն
լիթր:
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Օդային ցուցադրութիւն, որ կը խոստանայ նոր
նախաձեռնութիւններու սկիզբը դառնալ
ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
Արցախը ունի զբօսաշրջութեան ոլորտին մէջ աւելի
լայն հնարաւորութիւններ: Խնդիր դրուած է ունեցածը ներկայացնել եւ ուղիներ որոնել անոնց աւելի
արդիւնաւէտ օգտագործման համար: Յունիս 17-ին
այս ճանապարհին, հերթական նախաձեռնութիւնը
իրականացուեցաւ, այս անգամ արկածային ժանրի
սիրահարներու համար:

Ստեփանակերտի օդակայանին մէջ հաւաքուած էր
քանի մը հարիւր մարդ: Ոչ թէ մեկնելու կամ դիմաւորելու, այլ՝ ժամանցի համար: Արցախի Տնտեսութեան նախարարութիւնը եւ «Եէլլ Էքսդրիմ պարկ»
ընկերութիւնը նախաձեռնած են Ստեփանակերտի
օդակայանին օդային փառատօն կազմակերպումը:
«Մեր նպատակն է յատկապէս ՀՀ զբօսաշրջիկներուն ցոյց տալ, որ մենք ունինք ոչ միայն աւանդական` պատմամշակութեաին զբօսաշրջութիւնը,
այլեւ արկածային զբօսաշրջութեան հնարաւորութիւններ»,- կը մանրամասնէ Արցախի տնտեսութեան փոխնախարար Սերգէյ Շահուերդեան: «Ի
սկզբանէ այս նախաձեռնութեան նպատակն էր ցոյց
տալ Արցախի զբօսաշրջային ներուժը, որ այստեղ
հետաքրքրական է, գեղեցիկ է, որ այստեղ նաեւ
կարելի է աշխատիլ ու վաստակիլ»,- կը լրացնէ
օդային փառատօնի համակազմակերպիչ «Եէլլ
Էքսդրիմ պարկ» ընկերութեան հիմնադիր Տիգրան
Չիբուխչեանը:

Նախաձեռնութեան արձագանգած է քանի մը ընկերութիւն` իւրաքանչիւրը ներկայացնելով իր թռչող
սարքը. օդապարիկ, պարապլան, երկտեղանի ինքնաթիռ: Փառատօնի մասնակիցներէն շատերը
հասցուցած են թռչիլ ու համեմատել երկու, նոյնիսկ`
երեք տարբերակները: Իսկ դիտողներու եւ իրենց
հերթին սպասողներու ատրենալինը ապահոված են
«Շուշուա բենդ», «Nemra» ռոք խումբերը: Քանի մը
տասնեակ մասնակից ժամանած է Երեւանէն:
Բազմակի աւելի շատ էին արցախցի մասնակիցները: «Օդապարիկով կրցայ թռչիլ: Առաջին փորձս
էր: Աննկարագրելի զգացողութիւններ են: Յատուկ
ասոր համար եկած եմ Երեւանէն: 7 ժամ ճանապարհ կտրած եմ ու անմիջապէս այստեղ եկած:
Հիմա իմ կարգիս կը սպասեմ, որ ինքնաթիռով
թռչիմ»,- կը պատմէ փառատօնի մասնակիցներէն
Վահէ Պօղոսեանը: «Յոյսով եմ, որ Արցախի մէջ այս
ուղղութիւնը պիտի զարգանայ եւ աւելի շատ
զբօսաշրջիկներ պիտի կարենան գալ, հիանալ
Արցախի բնութեամբ»,- թռիչքէն ետք լաւատեսութիւնը չէ թաքցուցած Երեւանէն Արցախ հասած այլ
զբօսաշրջիկ մը՝ Աննա Բարսեղեանը:

Այցելուներուն աշխուժութիւնը նախաձեռնութեան
հեղինակներուն համար յետագայ ծրագիրներուն
հիմքն է: Կը խոստանան, որ մինչեւ տարեվերջ`
առնուազն մէկ հանդիպում եւս պիտի ըլլայ` առաջին
փորձէն աւելի մեծ, աւելի ճոխ:

Ստեփանակերտ
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Նոր հրատարակութիւններ

- «Աւետիս Ահարոնեան – 150», կազմող՝
Նարէ Միքայէլեան, խմբագիր՝ Արքմենիկ Նիկողոսեան, Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային
միութեան, Երեւանի պետական համալսարանի եւ Հ.
Հ.ի սփիւռքի նախարարութեան համատեղ հրատարակութիւն, Երեւան, 2017, 392 էջ (14,5 x 21 սմ.) (15
դեկտեմբեր 2016-ին Երեւանի մէջ կայացած միջազգային գիտաժողովին նիւթերը):
- Գրիգոր Նարեկացի, «Մատեան ողբերգութեան», գրաբարէն թարգմանեց հայագէտ Վալտա
Սալմինեան, յառաջաբանը՝ Հրաչեայ Թամրազեանի,
Ռիկա, 2017 (մանրանկարներու լուսանկարներ):
Հրատարակութեան աջակցած է Լաթվիոյ մէջ Հ. Հ.ի
դեսպանութիւնը (լաթվիերէն):
- Թոքմաճեան Հրազդան (հրատարակութեան պատրաստեց), «Անապատի տխուր մեղեդին.
Պետուին հայերը Նուրհան Պալեանի լուսանկարներում», Հ. Բ. Ը. Մ.ի Սուրիոյ Շրջանակային Յանձնաժողովի եւ Հ. Բ. Ը. Մ.ի Երեւանի կեդրոնական գրասենեակի համատեղ հրատարակութիւն, Երեւան,
2017 (ալպոմ):
- Կերկերեան Ժերար, «Լեռնային Ղարաբաղը
անջատման եւ ինքնորոշման միջեւ», հրատարակութիւն «Չօպանեան» հիմնարկի, Փարիզ, 2017
(ֆրանսերէն):
- Կոստիկեան Քրիստինէ (կազմող), «Ցուցակ
Մատենադարանի պարսկերէն ձեռագրերի»,
«Նայիրի» հրատարակչութիւն, Երեւան, 2017, 348
էջ: Պատրաստութեան աշխատանքներուն մասնակցած է Իրանի Ժառանգութեան Հիմնադրամը: Հրատարակուած է Ճէյ. Թի. Այ. Արմենիա փակ բաժնետիրական ընկերութեան նուիրատուութեամբ եւ
«Մատենադարանի բարեկամներ» հիմնադրամի
աջակցութեամբ (անգլերէն):
- Համաստեղ (Համբարձում Կելենեան),
«Աղօթարան», հրատարակութեան պատրաստեցին
Մարգարիտ Խաչատրեան եւ Գէորգ Եազըճեան,
«Գրական Հայրենիք» ՓԲԸ («Հայաստան» հրատարակչութիւն), Երեւան, 2017, 72 էջ (12 x 16,7 սմ.) (23
աղօթքներ, էջ 66-71՝ այս երկին Մարգարիտ
Խաչատրեանի գրականագիտական արժեւորումը):
Գրքոյկը նուիրուած է Մարինէ եւ Գագիկ Խաչատրեաններու յիշատակին:
- (Խումբ մը հեղինակներ), «Հայոց պատմութիւն», 4-րդ հատոր, Բ. գիրք (Նորագոյն ժամանակաշրջան 1945-1991 թթ.), «Զանգակ» հրատարակչութիւն, Երեւան, 2016 [Ապրիլ 2017], 700 էջ + 24 էջ
ներդիր: Բազմահատորեակի միւս գիրքերուն նման,
«հրատարակուած է Հ. Հ.ի Կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութեան Գիտութեան պետական
կոմիտէի պատուէրով՝ պետական դրամատուու-
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թեամբ» (Խորհրդային Հայաստանի, խորհրդահայութեան եւ արտախորհրդային սփիւռքի պատմութիւնը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի
վերջէն մինչեւ Հ.Հ.ի վերանկախութեան հռչակումը,
բազմաթիւ լուսանկարներ, անձնանուններու եւ
տեղանուններու ցանկեր, օգտագործուած աղբիւրներու մատենագիտութիւն):
- Հոֆման Թեսսա եւ Քոչարեան Ժիրայր
(կազմողներ), «Տեղահանութիւն, հալածանք,
բնաջնջում – Հայոց նկատմամբ 1915/16-ի ցեղասպանութեան մասին շարադրանք եւ լուսանկարներ»,
գործակցութեամբ Հելմութ Տոնաթի եւ Վոլֆկանկ
Շլոթի, «Տոնաթ» հրատարակչութիւն, Պրեմէն
(Գերմանիա), 2017, 72 էջ (63 լուսանկար) (գերմաներէն):
- Մսըրլեան Գէորգ, «Իրպիտի եւ Հիւսիսային
Յորդանանի հայերը», Ամման, 2017 (փաստաթուղթեր, լուսանկարներ) (արաբերէն եւ անգլերէն):
- Պօղոսեան Ռուզան (կազմող), «Ցուցակ
Մատենադարանի եբրայերէն ձեռագրերի»,
«Նայիրի» հրատարակչութիւն, Երեւան, 2017, 142
էջ: Հրատարակուած է Ճէյ. Թի. Այ. Արմենիա փակ
բաժնետիրական ընկերութեան նուիրատուութեամբ
եւ «Մատենադարանի բարեկամներ» հիմնադրամի
աջակցութեամբ:
- Սաքայեան Տորա, « «Նրանց քշում են
անապատներ…». Կլարա եւ Ֆրից ԶիկրիստՀիլթիները Հայոց ցեղասպանութեան ականատեսներ (1915-1918)», թարգմանութիւն գերմաներէնէ
հայերէն, Երեւանի պետական համալսարանի
հրատարակչութիւն, Երեւան, 2017, 424 էջ (զուիցերիացի քաղաքաշինարար երկրաչափ եւ հիւանդապահուհի ամոլի՝ գոթական ձեռագիրով արձանագրածներուն վերծանումը, նաեւ հատուած Հայկ
Արամեանի հայերէն գիրքէն, թէ ինչպէս ԶիկրիսթՀիլթի զոյգը 1916-ին օգնած է իրենց պահեստապետ
Արամեանին` իրականացնելու վերջինիս արկածալի
փախուստը եւ փրկութիւնը, 30 լուսանկար ու
վերարտադրութիւն):
- Սիմոնեան Հրաչիկ, «Ինչպէս եղել է…»,
Երեւանի պետական համալսարանի հրատարակչութիւն, Երեւան, 2016, 292 էջ (14,5 x 19,9 սմ.)
(ակադեմիկոս պատմաբանի եւ հասարակականկուսակցական գործիչի յուշերը՝ մանկութենէն
մինչեւ կեանքի վերջին օրերը):
- Տէր Ղեւոնդեան Վահան, Սահակեան
Քնարիկ, Մակարեան Վեներա, Խեչօ Մովսէս եւ
Մինասեան Միհրան (կազմողներ), «Ցուցակ
Մատենադարանի ձեռագիր Ղուրանների», խմբագիրներ՝ Վահան Տէր Ղեւոնդեան, Զ. Սողոմոնեան եւ
Մովսէս Խեչօ, Երեւան, 2016: Հրատարակուած է
Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարանի,
Իսլամական Ձեռագիրներու Ընկերակցութեան եւ
«Թեսաուրուս Իսլամիքուս» հիմնադրամի համատեղ
ծրագիրի ծիրին մէջ:
- Քերովբեան Արամ, «Ձայն յանապատի –
Եկեղեցական երաժշտութեան բարեկարգումը ԺԹ.
Դարու վերջաւորութեան», հրատարակութիւն
«Ակն» ընկերակցութեան, Փարիզ, 2017, 288 էջ
(պատկերազարդ. դիմել info@akn-chant.org):
Պատրաստեց՝ Գէորգ Եազըճեան
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Ի՞նչ Դեր Կատարած է Կայսերական
Գերմանիան Հայոց Ցեղասպանութեան Մէջ

Պերլինի Հենրիխ Պեոլի անուան հիմնադրամի
շէնքին մէջ կայացած է Հայոց ցեղասպանութեան
մէջ կայսերական Գերմանիոյ դերակատարման
նուիրուած գիտական յօդուածներու հաւաքածոյի
շնորհահանդէսը, կը գրէ DW-ը։
Այս նիւթը արդիական դարձած է այն բանէն ետք,
երբ Պունտեսթակը մէկ տարի առաջ ընդունած է
բանաձեւ, ուր առաջին անգամ ու պետական
մակարդակի վրայ ճանչցած է Հայոց ցեղասպանութիւնը։ Այդ բանաձեւը դժգոհութիւն յառաջացուցած
էր Թուրքիոյ մօտ եւ գերմանա-թրքական յարաբերութիւններու կտրուկ սառեցման պատճառներէն մէկը
դարձած էր։
Ի՞նչ գիտէին Պերլինի մէջ 1915-ի ժամանակ
Կը պարզուի, շատ բան գիտէին Օսմանեան կայսրութեան մէջ հայերու զանգուածային սպանութիւններու ու աքսորի մասին։ Պատմաբան Քրիսթին
Պշիխխոլցը Գերմանիոյ ԱԳՆ-ի արխիւին մէջ գտած
է ապացոյց, որ կայսերական Գերմանիոյ կառավարութիւնը ոչ միայն հոյակապ տեղեկացուած էր այդ
իրադարձութիւններու մասին, այլեւ կը հասկանար,
որ Օսմանեան կայսրութենէն հայերու աքսորի ռազմական անհրաժեշտութեան մասին երիտթուրքերու
վստահեցումները անհիմն են։
Հաւաքածոյի շնորհահանդէսի ժամանակ Հայոց
ցեղասպանութեան հետազօտութեան գերմանական
կեդրոնի ղեկավար Ռոլֆ Հոսֆելտը մէջբերած էր
զեկոյց մը, որ 1915-ի 7 Յուլիսին Կոստանդնուպոլսէն Պերլին ուղարկած էր գերմանացի դեսպանը։
Դիւանագէտը գրած էր, որ թրքական իշխանութիւններու նպատակն է հայկական ցեղի ոչնչացումը
Օսմանեան կայսրութենէն ներս։ Նոյնատիպ գնահատականներ կանոնաւոր տրուած են նաեւ յետագայ
զեկոյցներուն մէջ։
Գերմանացի դիւանագէտները, անոր խօսքով,
բաւականին ճշգրիտ նկարագրած են այն, ինչ յետագային կոչուեցաւ ցեղասպանութիւն։
Պերլինը անգործ չէ մնացած
Վերոնշեալ բանաձեւին մէջ գերմանացի խորհրդա-

րանականները ոչ միայն 1915-1916 թուականներուն
Օսմանեան կայսրութեան մէջ տեղի ունեցած զանգուածային կոտորածները Ցեղասպանութիւն կոչած
են, այլեւ նշած անոր համար Գերմանիոյ պատասխանատուութիւնը, որ այն ժամանակ Օսմանեան
կայսրութեան դաշնակիցն էր։
Պատգամաւորները համարած են, որ Պերլինը ոչինչ
ձեռնարկած է, հայերու աքսորն ու սպանութիւնները
դադրեցնելու համար։ Սակայն պատմաբանները
պարզած են, որ այդպէս չէ։ Կամ՝ այդքան ալ այդպէս չէ։
Օրինակ սպաներէն մի քանին կրցած էին խոչընդոտել խումբ մը հայերու աքսորը, իսկ որոշ զինուորներ անոնց օգնած են, գումար փոխանցած եւ օգնած
են փախչիլ։ Եղած են նաեւ սպանութիւնները կանխելու դիւանագիտական փորձեր։
Հայերու հետապնդումներու դէմ Գերմանիոյ կառավարութեան ու դեսպանատան բազմաթիւ բողոքներուն միայն մէկ պատասխան եղած է։ 1915-ի
Դեկտեմբերին, պատմած է Ռոլֆ Հոսֆելտը, Օսմանեան կայսրութեան կառավարութիւնը պաշտօնապէս յայտնած էր Գերմանիոյ՝ իր ներքին գործերուն
միջամտելու անթոյլատրելիութեան մասին։
Հայոց ցեղասպանութիւնն ու Հոլոքոսթը
Առաջին համաշխարհային պատերազմի աւարտէն
ետք Գերմանիոյ մէջ սկսան մոռնալ Հայոց ցեղասպանութեան մասին, բայց յետոյ անոր մասին յիշեցին ուժ հաւաքած ազգայնական ընկերվարականները։ Իրենց թերթերու ու ամսագիրներու էջերուն
անոնք սկսան ոչ թէ հերքել ցեղասպանութեան
փաստը, այլեւ այն ներկայացնել որպէս ազգաբնակչութեան ժամանակակից քաղաքականութեան
թոյլատրելի մեթոտ։ Այս նիւթով յօդուած մը գտած են
նացի ամսագրի մէջ, որ թողարկուած էր դեռ 1923էն ալ առաջ։
Ըստ պատմաբանի՝ հայերու զանգուածային ոչնչացումը Օսմանեան կայսրութեան մէջ Հիթլերին
դրդած էր այն միտքին, որ նման մեթոտը կիրառելի է
նաեւ Գերմանիոյ մէջ՝ հրեաներու նկատմամբ։
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AGBU Focus – Beyrouth, Lebanon
2 August 2017 - 6 August 2017
AGBU FOCUS brings together vibrant Armenians
from around the world to connect and share their
perspectives during a weekend of events. It draws
between 400 and 600 attendees and aims at encouraging networking among young professionals.
Participants must be 21 and over to attend.
The weekend is also designed to highlight AGBU’s
diverse programmes and raise funds for an important cause. This year, FOCUS will be fundraising
for AGBU’s SCHOLARSHIP PROGRAM.
The AGBU Scholarship Program is one of the or-

ganization’s longest running initiatives. For over 100
years, it has helped tens of thousands of university
students pursue higher education at some of the
world’s top-ranked universities. AGBU scholars
have gone on to become leaders in finance, politics,
medicine, the arts, and academia and have initiated
great change within their communities and beyond.
For more information, please
visit: www.agbufocus.org
Contact: focus@agbu.org

