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Հայաստանի եւ Իրանի
Նախագահները
Հանդիպում Ունեցած
Են Թեհրանի Մէջ

Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան նորընտիր
նախագահ Հասան Ռոհանիի երդման պաշտօնական արարողութեան մասնակցելու նպատակով
աշխատանքային այցով Թեհրան գտնուող նախագահ Սերժ Սարգսեանը հանդիպում ունեցած է
նախագահ Ռոհանիին հետ:
Այս մասին յայտնած են ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան կապերու վարչութենէն։
Հանդիպման սկիզբը Իրանի նախագահը շնորհակալութիւն յայտնած է նախագահ Սերժ Սարգսեանին իր հրաւէրը ընդունելու եւ երդման արարողութեան մասնակցելու համար` ընդգծելով որ Իրանը
բարձր կը գնահատէ իր երդմնակալութեան արարողութեան Հայաստանի նախագահին ներկայ
գտնուելու հանգամանքը:
Հասան Ռոհանին յոյս յայտնած է, որ Հայաստանի
նախագահի այցը նոր խթան կը հանդիսանայ երկկողմ յարաբերութիւններու ընդլայնման ու զարգացման` հաշուի առնելով նաեւ հայ-իրանական պատմամշակութային ընդհանրութիւնները:
Երկու երկրներու նախագահները հանդիպման
ընթացքին քննարկած են նաեւ բազմակողմ փոխգործակցութեան վերաբերող հարցերու լայն շրջանակ: Նախագահներու համոզմամբ, ան կը նպաստէ
երկու երկրներու միջեւ առեւտրաշրջանառութեան
աշխուժացման եւ ներդրումներու աւելացման։
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Ս. Աստուածածնի
Վերափոխման Տօնը
Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի Մէջ

Օգոստոս 13-ին Հայաստանեայց Առաքելական Ս.
Եկեղեցին մեծ հանդիսաւորութեամբ նշեց Ս.
Աստուածածնի Վերափոխման տօնը:
Այս բերկրառատ օրուայ առիթով Միածնաէջ Մայր
Տաճարին մէջ, մասնակցութեամբ Մայր Աթոռի
միաբաններու եւ ուխտաւոր հաւատացեալներու,
մատուցուեցաւ Ս. Պատարագ: Պատարագիչն էր
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Քրիստոնէական
դաստիարակութեան կենդրոնի տնօրէն Գերաշընորհ Տ. Վարդան եպիսկոպոս Նաւասարդեանը:
Սրբազան Հայրը անդրադառնալով տօնի խորհուրդին՝ ընդգծեց, որ քրիստոնեայ հաւատացեալներու
համար Սուրբ Տիրամօր վերափոխման յիշատակը
միայն պարզ ու սովորական յիշողութիւն չէ, այլ
նաեւ հաւատքի զօրացման եւ ուխտի վերանորոգման հրաշալի առիթ:
Ս. Պատարագի աւարտին, հանդիսապետութեամբ
Գերաշնորհ Տ. Ոսկան արքեպիսկոպոս
Գալփաքեանի, Ս. Տրդատի բաց խորանին վրայ
կատարուեցաւ «Խաղողօրհնեք»-ի հանդիսաւոր
արարողութիւնը, որի ընթացքին հոգեպարար
շարականի երգեցողութիւնէն յետոյ ընթերցուեցաւ
օրուայ խորհուրդը ամփոփող աւետարանական
հատուածը, ու Ս. Ներսէս Շնորհալիի «Խաղողի
օրհնութեան» աղօթքը:
Վերջաւորութեան օրհնուած խաղողի ողկոյզներ
բաժանուեցաւ հաւատաւոր ժողովուրդին:
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ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
շնորհաւորական ուղերձը Ընկ. Յակոբ
Գասարճեանի «Նուիրում ՌԱԿ-ի
ճամբով» գիրքին շնորհանդէսին առիթով
Յարգելի ընկեր Յակոբ Գասարճեան,

«Հայ Կեանք»

Ատենին ուրախութեամբ իմացած էինք ձեր 50-ամեայ ազգային կուսակցական կեանքը մէկտեղող՝ «ՆՈՒԻՐՈՒՄ ՌԱԿ-ի ՃԱՄԲՈՎ Յիսնամեայ
գործունէութեան արձանագրութիւն» գիրքի լոյս ընծայման լուրը:

Հրատարակման
Պատասխանատուներ

Կասկածէ վեր է, որ Ձեր եօթանասունամեակին զուգադիպող այս գիրքը
իւրաքանչիւր Ռամկավար Ազատականի համար յոյժ ուսանելի աղբիւր
մըն է, որովհետեւ անոր հեղինակը ունի ձեր փորձն ու վաստակը մեր
սիրելի կուսակցութեան մէջ:

Ելեկտրոնային
Պարբերական
Տիգրան Ապասեան
Խաչատուր Ադամեան
Դոկտ․Համբիկ -Սահակ Մարուքեան
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Հաւատալով ազատ խօսքի իրաւունքին եւ բազմակարծութեան,
հրապարակուած գրութիւնները
անպայման չեն արտայայտեր
հրատարակիչներու տեսակէտը։
Հրատարակիչներուն կը վերապահուի յղուած յօդուածներուն
յապաւումներու կամ չի
հրատարակելու իրաւասութիւնը։

Այսօր ձեր գիրքին Շնորհանդէսն է, երկրորդը Ձեր ազգային կեանքի
դարբնոցը հանդիսացող Պէյրութէն ետք, որ այս անգամ «Զարթօնք»-ի
խմբագրութեան նախաձեռնութեամբ յատկանշականօրէն տեղի
կ՚ունենայ Հայրենիքի մէջ, որուն, ինչպէս Ձեր գիրքին բովանդակութիւնն ալ կը վկայէ, գոյատեւման եւ զարգացման համար ոչ մէկ ճիգ
խնայած էք:
Հակառակ յուշագրութեան տեսակին իր պատկանելուն, ձեր գիրքին մէջ
յատկանշական է դէպի ապագայ ձեր հայեացքը: Անցեալէն սորվելու ու
ըստ այնմ ապագան ծրագրելու ձեր պատգամը: Հակառակ բոլոր դժուարութիւններուն տակաւին լուսաւորող՝ Կուսակցութեան ներուժին կիզանիւթով վառող ջահը, երիտասարդ սերունդին փոխանցելու ձեր անվերապահ հաւատքը:
Դարձեալ կը շնորհաւորենք ձեզ եւ այս Շնորհանդէսը կազմակերպող
միշտ պատնէշի վրայ եղող մեր «Զարթօնք» օրաթերթը: Այս առիթով կը
շնորհաւորենք նաեւ գիրքի խմբագիր ընկեր Յովիկ Էօրտեքեանը, որ
բծախնդրօրէն հաւաքագրելով ձեր արժէքաւոր արխիւը սերունդներուն
եւ պատմութեան կը յանձնէ ձեր ճամբով քալել խթանող ազգային եւ
կուսակցական օրինակելի կեանքի մը պատմութիւնը:
Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Սեւակ Յակոբեան
Ատենադպիր

Սերխիօ Նահապետեան
Ատենապետ

(Շնորհանդէսին մանրամասնութիւնները տեսնել էջ 23-26)
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Կայացած է Հայաստանի Հանրապետութեան եւ
Մայիսեան Հերոսամարտերու 100-Ամեակին Նուիրուած
Ձեռնարկներու Նախապատրաստման եւ
Կազմակերպման Պետական Յանձնաժողովի Նիստը
կերպման պետական յանձնաժողովի հերթական
նիստը, որու ընթացքին քննարկուեցան կայանալիք
ձեռնարկներու նախագիծերը եւ հայեցակարգային
մօտեցումները: Ինչպէս «Արմենփրես»-ին տեղեկացուցած են ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու
վարչութենէն, նիստին ներկայացուած են նաեւ
տօնական միջոցառումներու վերաբերեալ տարբեր
առաջարկութիւններ, քննարկուած են գերատեսչութիւններու կողմէ կատարուող աշխատանքները։

Վարչապետ Կարէն Կարապետեանի գլխաւորութեամբ կառավարութեան սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ մայիսեան
հերոսամարտերու 100-ամեակին նուիրուած միջոցառումներու նախապատրաստման եւ կազմա-

Վարչապետ Կարէն Կարապետեանը ըստ ոլորտային պատասխանատուներու տուած է ձեռնարկներու կազմակերպման ուղղութեամբ յանձնարարականներ՝ կարեւորելով Հայաստանի Հանրապետութեան եւ մայիսեան հերոսամարտերու 100ամեակին նուիրուած միջոցառումներու բարձր
մակարդակով իրականացումը:

Արցախի Արտաքին Գործոց Նախարարը Եւ
Փորթուգալի Խորհրդարանի Երեսփոխանը
Քննարկած Են Երկու Երկիրներուն Միջեւ
Գործնական Կապեր Հաստատելու Կարելիութիւնները

12 Օգոստոսին Արցախի Հանրապետութեան
արտաքին գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեան
ընդունած է Փորթուգալի խորհրդարանի երեսփոխան, Ընկերվար-ժողովրդավարական կուսակցութեան անդամ Ռուպինա Պերարտոն:
Արտաքին գործոց նախարարը ողջունած է Ռուպինա Պերարտոյի այցելութիւնը Արցախ եւ յոյս
յայտնած, որ անիկա թոյլ կու տայ լաւագոյնս ծանօթանալու Արցախի իրողութիւններուն եւ երկրին

մէջ տեղի ունեցող զարգացումներուն:
Հանդիպումին ընթացքին Կարէն Միրզոյեան
ներկայացուցած է Արցախի արտաքին քաղաքականութեան առաջնահերթութիւնները,
անդրադարձած Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետութեան միջազգային ճանաչման
եւ Լեռնային Ղարաբաղի տագնապի խաղաղ
լուծման հոլովոյթին մէջ յառաջընթաց արձանագրելու ուղղութեամբ տարուող աշխատանքներուն:
Կողմերը քննարկած են նաեւ երկու երկիրներուն միջեւ գործնական կապեր հաստատելու
կարելիութիւնները: Այս հարցով նախարար
Կարէն Միրզոյեան նշած է, որ Արցախի եւ տարբեր երկիրներու միջեւ համագործակցութեան
ընդլայնումը կարեւոր ներդրում է շրջանին մէջ
կայունութեան ապահովման համար:
Հանդիպումին ներկայ եղած են նաեւ Հայաստանի
Հանրապետութեան Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանով եւ Հայաստանի
Ազգային ժողովի Հայաստան-Փորթուգալ բարեկամական խումբի ղեկավար Գագիկ Մելիքեանը։
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24 Յուլիս 1923. Լօզանի Դաշնագիրին
ամօթալի ուրացումն ու աններելի լռութիւնը…
ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
1923 թուականի Յուլիս 24-ը կը խորհրդանշէ սեւ
էջերէն մէկը Հայ Դատի պատմութեան։ Յուլիս 24-ի
այս օրը, 94 տարի առաջ, Զուիցերիոյ Լօզան քաղաքին մէջ ստորագրուեցաւ հաշտութեան դաշնագիր
մը Թուրքիոյ եւ Յունաստանի միջեւ։
Իբրեւ այդպիսին՝ իբրեւ թուրք եւ յունական խաղաղութեան դաշնագիր, առաջին ակնարկով Հայաստանի, հայ ժողովուրդի եւ Հայ Դատի հետ ուղղակի
աղերս պէտք չէր ունենար, չէր կրնար ունենալ
Լօզանի Դաշնագիրը։ Բայց որովհետեւ Լօզանի
դաշնագիրը եկաւ մոռացութեան մատնելու, աւելի
ճիշդ՝ միջազգային դիւանագիտութեան իրաւական
պարտամուրհակներու փոշեծածկ դարակը նետելու
10 Օգոստոս 1920-ին կնքուած Սեւրի Դաշնագիրը,
հայ քաղաքական միտքը ահա ինը տասնամեակներէ ի վեր Լօզանի Դաշնագիրը կը նկատէ եւ կը
դատապարտէ իբրեւ մեծապետական ամօթալի
ուրացման եւ աններելի լռութեան տխրահռչակ
փաստաթուղթ մը։
Փաստ է, որ Լօզանի Դաշնագիրը իրաւաբանական
դիտանկիւնէ միայն մասնակի ջնջումի եւ փոխարինման ենթարկեց Սեւրի Դաշնագիրը, այդ ալ որոշապէս արեւելեան Թրակիոյ ու յոյն եւ թրքական միջպետական սահմանագծումներու վերաբերեալ նոր
տրամադրութիւններ հաստատագրելով։ Այսուհանդերձ՝ որովհետեւ Հայաստանի հետ Թուրքիոյ սահմանագծումին վերաբերեալ Սեւրի դաշնագրին
ամրագրած Ուիլսընեան իրաւարարութեան վրայէն
«լուռ» անցաւ Լօզանի դաշնագիրը, ո՛չ անոր ջնջումը եւ ոչ ալ վերահաստատումը կատարեց, հայ ժողովուրդի հաշւոյն յաղթական Դաշնակիցներու կողմէ
«մեծ ուրացում»-ի իրաւական քայլը հանդիսացաւ
24 Յուլիս 1923-ին ստորագրուած միջազգային այդ
փաստաթուղթը։
Պատմական ծանրագոյն պայմաններու մէջ տեղի
ունեցաւ Լօզանի հաշտութեան խորհրդաժողովը։
Օսմանեան Կայսրութեան անդամահատումը
կատարած Սեւրի Դաշնագրի ստորագրութենէն
ետք, Մուսթաֆա Քեմալի թուրք ազգայնամոլական
շարժումը բուռն կռիւներ մղեց փլուզուած կայսրութեան թէ՛ արեւմուտքին եւ թէ արեւելքին…:
Լենինի Ռուսաստանին հետ մեղսակցաբար՝ Քեմալ
«յաջողեցաւ» կործանել Հայաստանի Հանրապետութիւնը։ Ֆրանսացիներու հետ գաղտնի գործարքով,
Քեմալ «կրցաւ» հայութենէ վերջնականապէս պարպել եւ իր տիրապետութեան ենթարկել առաւելաբար հայերով, յոյներով, արաբներով եւ ասորիներով
բնակուած Կիլիկիան։ Քեմալական այդ «նուաճումներուն պսակումը» եղաւ Սեպտեմբեր 1922-ի Զմիւռնիայի Աղէտը՝ հարիւր հազարաւոր յոյն եւ հայ
գաղթականներու իրենց հայրենի բնօրրանէն
արտաքսումով…։

Յաղթական Քեմալի պարտադրած դաշնագիրը
հանդիսացաւ Լօզանի մէջ ստորագրուած փաստաթուղթը։ Լօզանի հաշտութեան խորհրդաժողովը
պաշտօնապէս բացուեցաւ 20 Նոյեմբեր 1922-ին եւ
աւելի քան ութ ամիսներ տեւած դժուար բանակցութիւններէ ետք՝ Թուրքիոյ եւ Յունաստանի միջեւ,
Մեծն Բրիտանիոյ եւ Մ. Նահանգներու միջնորդութեամբ ու հովանաւորութեամբ, ի վերջոյ ստորագըրուեցաւ 24 Յուլիս 1923-ին։
Բանակցութեանց մասնակցող թրքական կողմը կը
գլխաւորէր Իսմէթ Ինէօնիւ. յունական կողմի ներկայացուցիչն էր Էլեֆթերիոս Վենիզելոս. անգլիական
պատուիրակութեան նախագահն էր լորտ Քըրզըն.
իսկ ամերիկեան միջնորդութեան ղեկավարն էր
ծովակալ Պրիսթոլ։ Դաշնագիրը ստորագրեցին,
վերոյիշեալ 4-ի կողքին, Ֆրանսա, Իտալիա, Ռումանիա, Եուկոսլաւիա եւ Ճափոն։
Թէեւ Հայ Ազգային Պատուիրակութիւնը, Պօղոս
Նուպարի գլխաւորութեամբ եւ Աւետիս Ահարոնեանի ղեկավարած Հայաստանի Հանրապետութեան
պատուիրակութեան աջակցութեամբ, դիւանագիտական բուռն աշխատանք ծաւալեց, որպէսզի հայ
եւ թուրք հարցի վերաբերեալ Սեւրի Դաշնագրին
տրամադրութիւնները վերահաստատուին, բայց
թրքական կտրուկ մերժումին բախելով՝ դաշնակից
մեծ տէրութիւնները շրջանցեցին հայկական այդ
պահանջը եւ բաւարարուեցան Լօզանի դաշնագրին
մէջ մտցնելով 16-րդ յօդուած մը, ուր Թուրքիա կը
հրաժարի իր բոլոր իրաւունքներէն եւ իրաւատիրութենէն բոլոր այն տարածքներուն վերաբերեալ,
որոնք մաս չեն կազմեր Լօզանի դաշնագիրի քննարկման: Յօդուածը յստակօրէն կ՚ամրագրէ, նաեւ, թէ՝
«Ներկայ յօդուածին տրամադրութիւնները չեն կանխեր դրացիական յարաբերութիւններէ բխող որեւէ
յատուկ կարգաւորումներ, որոնք կատարուած են
կամ կրնան կատարուիլ Թուրքիոյ եւ որեւէ հարեւան
երկիր(ներու) միջեւ»:
Բացայայտ է, որ Դաշնակիցները ուրացան իրենց
խոստումներն ու յանձն առած պարտաւորութիւնները Հայկական Հարցի արդար լուծման նկատմամբ։ Բայց պատմական ճշմարտութեան սիրոյն
պէտք է ընդգծել, որ անոնք նաեւ ընդդիմացան
Հայաստանի եւ հայութեան առնչուող Սեւրի Դաշնագրին յօդուածներն ու տրամադրութիւնները ջնջելու
եւ զանոնք նոր՝ թրքանպաստ յօդուածներով փոխարինելու թրքական կողմի պնդումներուն։
Պատահական չէր, հետեւաբար, որ հայ եւ թուրք
յարաբերութեանց «կարգաւորման» համար քանի մը
տարիներ առաջ ստորագրուած Փրոթոքոլի՝ արձանագրութեանց առիթով, թրքական դիւանագիտութիւնը տենդագին աշխատանք թափեց Լօզանի
դաշնագրին տալու իր նախասիրած մեկնաբանութիւնը եւ պնդելու, որ ժամանակն է վերանայելու
Շարունակութիւնը էջ՝ 5
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Էջ 5

Չինաստան Հայաստանի Մէջ Մեծութեամբ
Երկրորդ Դեսպանատունը Պիտի Կառուցէ

Հայաստանի մէջ պիտի կառուցուի Եւրասիական
տարածաշրջանի մէջ մեծութեամբ երկրորդ չինական դեսպանատունը՝ Ռուսիայէն ետք:
«Արմէնփրէս»ի հաղորդմամբ, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետութեան դեսպանութեան նոր
շէնքի հիմնարկէքի արարողութեան կը մասնակցէին
ՀՀ Արտաքին գործոց նախարար Էտուարտ Նալպանտեան, Արտաքին գործոց նախարարի փոխանորդ Արմէն Պապիկեան, Երեւանի քաղաքապետ
Տարօն Մարգարեան, ՉԺՀ ԱԳ նախարարի օգնա-

կան Լի Հուիլայ, Հայաստանի մէջ Չինաստանի
դեսպան Թիան Էրլուն եւ այլք:
Էտուարտ Նալպանտեան շնորհաւորած է ներկաները նախաձեռնութեան առթիւ եւ յաջողութիւն
մաղթած անոնց, որոնք ներգրաւուած են դեսպանատան կառուցման աշխատանքներուն մէջ:
Դեսպան Թիան Էրլուն ընդգծած է, որ դեսպանատան նոր շէնքի կառուցումը երկու երկիրներու միջեւ
համագործակցութեան եւ բարի դրացիական կապերու արտացոլումն է:
«Այս կարեւոր եւ ուրախալի իրադարձութիւն է մեզի
համար: Չինաստան ալ աւելի լաւ ներկայացուած
պիտի ըլլայ Հայաստանի մէջ: Քանի որ մեր համագործակցութիւնը բաւական արագ կը զարգանայ,
այն, ի հարկէ, կը պահանջէ աւելի մեծ ջանքեր՝
աւելի մեծ թիւով մարդիկ, հետեւաբար աւելի մեծ
տարածք»,-լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին
յայտնած է Չինաստանի դեսպանը:
Հիմնարկէքի արարողութեան աւարտին պաշտօնեաներու կողմէ առաջին քարը զետեղուած է:

24 Յուլիս 1923. Լօզանի Դաշնագիրին
ամօթալի ուրացումն ու աններելի լռութիւնը…
Շարունակութիւն էջ՝ 4-էն

Սեւրի Դաշնագրով նախատեսուած ու Մ. Նահանգներու նախագահ Ուիլսընի իրաւարարութեամբ
ճշդուած սահմանները…։ Բոլորէս առաջ թրքական
պետութիւնը ինք շատ լաւ կը գիտակցի, որ նոյնիսկ
Լօզանի ուրացումով փաստօրէն չփոխարինուեցաւ
Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ Ուիլսընեան սահմանագծումի միջազգային փաստաթուղթը, որ ի սպաս
հայ ժողովուրդի ազգային պահանջատիրութեան՝
հողային իրաւական պարտամուրհակի իր արժէքն
ու այժմէականութիւնը կը շարունակէ պահպանել…։
Կը մնայ, որ մեր ժողովուրդը ի՛նք վերանկախացեալ
Հայաստանի Հանրապետութեան իշխանութիւնները
մղէ՝ ամրօրէն կառչած մնալու Լօզանի ամօթալի
Դաշնագիրէն անդին անցնելու եւ Սեւրի պարտամուրհակը վերարժեւորելու ազգային պահանջատիրական ռազմավարութեան։ Իրաւատէր ու պահանջատէր կանգնելու՝ Սեւրի Դաշնագրով միջազգային
ճանաչումի արժանացած Հայաստանի եւ Թուրքիոյ
միջեւ արդար սահմանագծումին։
Լօզանի Դաշնագիրը նաեւ այլապէս, Թուրքիոյ
Հանրապետութեան վրայ իր պարտք դրած ազգային
փոքրամասնութեանց իրաւունքները յարգելու
յօդուածներով, այժմէական կարեւոր նշանակութիւն
ունի։ Ինչպէս քիւրտերու, յոյներու եւ ասորիներու
կամ ալաուի արաբներու, նոյնպէս եւ հայերու
ազգային, կրօնական, մշակութային ու կրթական
իրաւունքները Թուրքիոյ մէջ ամրագրող Միջազ-

գային Իրաւունքի պարտամուրհակ է նաեւ Լօզանի
Դաշնագիրը։ Մանաւանդ որ Լօզանէն ետք ալ Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը շարունակեց ազգային
փոքրամասնութեանց դէմ թրքացման իր քաղաքականութիւնը, շարունակ ոտնակոխեց նոյնինքն
Լօզանի Դաշնագրով վճռուած ազգային փոքրամասնական իրաւունքները։
Եւ աւելի քան արդարացի էր երջանկայիշատակ
Թուրքիոյ հայոց պատրիարք Շնորհք Արք. Գալուստեան, որ 20-րդ դարու վերջին քառորդին հետեւողականօրէն պահանջատէր ներկայացաւ թրքական
իշխանութիւններուն՝ Լօզանի Դաշնագրին հիման
վրայ հայոց կրթական հաստատութիւնները, ազգապատկան կալուածները եւ կրօնական մշակութային
կոթողները հալածանքի եւ աւերումի դէմ պաշտպանելու մնայուն օրակարգով։
Լօզանի Դաշնագրին ստորագրութեան 94-րդ տարելիցն է այսօր։ Յուշարար օրն է հայոց Ազգային
Պահանջատիրութեան վերանորոգումին՝ նախ Հայ
Դատին շուրջ քառուած ամօթալի ուրացման Լռութեան Պատը քանդելու, ապա եւ զօրակցելու Թուրքիոյ տարածքին ապրող հայ ժողովուրդին ազգային
իրաւունքներուն, «քողարկուած հայեր» ըլլան անոնք
թէ ազգային իրենց պատկանելութիւնը աշխարհին
բաց ճակատով ներկայացնող Թուրքիոյ քաղաքացիներ։
Հայրենիք
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Ռուսիոյ եւ ԱՄՆ-ի Լարուած Յարաբերութիւնները
Բացասաբար Պիտի Անդրադառնան Նաեւ
Հայաստանի Վրայ
ման ժամանակ նշած է Արման Նաւասարդեան:
Անդրադառնալով Ռուսիոյ մէջ մեծ թիւով ամերիկեան դիւանագէտներու կրճատման, արտակարգ եւ
լիազօր դեսպանը նշած է, որ դիւանագիտական
շրջանին այս մէկն աննախադէպ երեւոյթ էր:

Ռուս-ամերիկեան յարաբերութիւններու լարուածութեան խնդիրը կը վերաբերի ոչ միայն երկու երկիրներուն, այլեւ բոլոր հիմնական խաղացողներուն, կը
կարծէ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Արման
Նաւասարդեան:
ԱՄՆ-ի քայլերը, ըստ արտակարգ եւ լիազօր դեսպանին, կը թիրախաւորէ ոչ միայն Ռուսիան, այլեւ
Իրանը: «Ոմանք պնդում են, որ ռուս-ամերիկեան
լարուածութիւնը որոշ ժամանակ անց կը թօթափուի, սակայն որոշ փորձագէտներ էլ գտնում են, որ
լարուածութիւնը կարող է տեւել տասնեակ տարիներ՝ ընդհուպ մինչեւ 2050 թուական: Եթէ սա սառը
պատերազմ չէ, ապա տնտեսական պատերազմ է
Ռուսաստանի դէմ»,- լրագրողներու հետ հանդիպ-

Արման Նաւասարդեանի խօսքերով, երկու գերտէրութիւններու՝ Ռուսիոյ եւ ԱՄՆ-ի յարաբերութիւնները բացասաբար պիտի անդրադառնան նաեւ
Հայաստանի վրայ: «Կը նեղանայ եւ կը փոքրանայ
Հայաստանի դիւանագիտութեան մանեւրելու
հնարաւորութիւնը ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի միջեւ:
Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը պէտք է կարծրացնի
իր դիրքորոշումն անգամ իր դաշնակիցների նկատմամբ: Լաւ բան դրանից չեմ սպասում: Ինչ վերաբերում է տնտեսական խնդիրներին, այստեղ էլ երկու
կարծիք կայ՝ ասում են, որ դա կարող է բացասաբար
անդրադառնալ: Ռուսաստանի դժուարութիւնները
կ’անդրադառնան հայկական տրանսֆերտների
վրայ, միւս կողմից ասում են, որ սա կարող է դրական ազդեցութիւն ունենալ, բայց եթէ մեծ տէրութիւններն առճակատուում են, երբեք եւ երբեք փոքր
պետութիւնները չեն շահում: Նոյնիսկ Թուրքիա եւ
Ռուսաստան յարաբերութիւնները, որ շատ-շատերը
ասում են ինչքան վատ եղաւ յարաբերութիւնները,
մեզ համար լաւ է, ես հակառակ կարծիքի եմ»,եզրափակած է Արման Նաւասարդեան:

Փութինը Ստորագրեց Հայ-ռուսական Միացեալ
Զօրամիաւորում Ստեղծելու Մասին Օրէնքը
հրապարակուած է իրաւական տեղեկատւութեան
էջին մէջ:
«Վաւերացուած է 2016 թուականի Նոյեմբեր 30-ին
Մոսկուայի մէջ Ռուսիոյ Դաշնութեան եւ Հայաստանի Հանրապետութեան միջեւ ՀՀ եւ ՌԴ զինուած
ուժերու միացեալ խմբաւորում ստեղծելու մասին
ստորագրած համաձայնագիրը»,– ըսուած է փաստաթուղթին մէջ:
Համաձայնագիրը նախապէս վաւերացուցած էին
Պետդուման եւ ՌԴ Դաշնային խորհուրդը: 2016
թուականի Յունիսին ՀՀ կառավարութիւնը հաւանութեան արժանացուցած էր օրինագիծը եւ անիկա
ուղարկուած էր ԱԺ` վաւերացման։
Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինը վաւերացուց Հայաստանի հետ միացեալ զօրամիաւորում
ունենալու մասին համաձայնագիրը:
Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինը ստորագրեց
Հայաստանի եւ Ռուսիոյ միացեալ զօրամիաւորում
ունենալու մասին օրէնքը: Ըստ Armeniasputnik.am-ի՝
համապատասխան փաստաթուղթը
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Միացեալ Նահանգներ Եւ Եւրոպա
Պէտք Է Հետապնդեն Ատրպէյճանի՝
Դէպի Ահաբեկիչներ Զինամթերքի Առաքումները
ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ
«Քալիֆորնիա Քուրիըր»
Պուլկարացի լրագրող Տիլեանա Կայթանճիեւայի
ապշեցուցիչ քննութիւնը բացայայտած է, որ Ատրպէյճանի Silk Way օդանաւային պետական ընկերութիւնը դիւանագիտական թռիչքներու քողի տակ,
վերջին երեք տարիներուն ընթացքին 350 թռիչք
իրականացուցած է՝ զինուորական ծանր արհեստագիտութիւն եւ զինամթերք մատակարարելով ահաբեկիչներուն՝ ամբողջ աշխարհի տարածքին…:
Ատրպէյճան դիմած է տարբեր երկիրներու արտաքին գործոց նախարարութիւններուն՝ այդ թռիչքներուն դիւանագիտական բացառութիւն տալու՝ թոյլատրելով քաղաքացիական օդանաւներուն զէնք
տեղափոխել, բան մը, որ իբրեւ կանոն, արգիլուած է
Օդային Երթեւեկութեան Միջազգային Ընկերութեան կողմէ:
Լրագրողին տեղեկութիւնները հիմնուած են անանուն աղբիւրներէ ուղարկուած՝ մեծ թիւով ելեկտրոնային նամակներու վրայ. «Բացայայտուած փաստաթուղթերը կը ներառեն Պուլկարիոյ արտաքին
գործոց նախարարութեան եւ Պուլկարիոյ մէջ Ատրպէյճանի դեսպանատան միջեւ նամակագրութիւնը՝
կցուած այնպիսի փաստաթուղթերով, որոնք կը
վերաբերին զէնքի գործարքներու եւ թռիչքի եւ/կամ
վայրէջքի դիւանագիտական ձեւակերպումներու,
Պուլկարիոյ եւ եւրոպական ուրիշ երկիրներու մէջ»,
ի լրումն Սուրիոյ, Իրաքի, Միացեալ Նահանգներու,
Սէուտական Արաբիոյ, Արաբական Միացեալ
Էմիրութեան, Թուրքիոյ, Իսրայէլի եւ այլ երկիրներու:
Ըստ Կայթանճիեւայի ձեռք բերած փաստաթուղթերուն՝ «Silk Way օդանաւային ընկերութիւնը դիւանագիտական թռիչքներ առաջարկած է մասնաւոր
ընկերութիւններու եւ զէնք արտադրողներու՝
Միացեալ Նահանգներէ, Պալքաններէ, Իսրայէլէ,
ինչպէս նաեւ Սէուտական Արաբիոյ, Արաբական
Միացեալ Էմիրութեան բանակներուն, Միացեալ
Նահանգներու յատուկ գործողութիւններու հրամանատարութեան (USSOCOM) եւ Գերմանիոյ ու
Դանիոյ զինուած ուժերուն՝ Աֆղանիստանի եւ
Շուէտի՝ Իրաքի մէջ: Դիւանագիտական թռիչքները
չեն ենթարկուիր ստուգումներու, ազատ կը կացուցուին ապրանքի արձանագրութենէ եւ հարկերէ,
այսինքն՝ Silk Way-ի օդանաւները ազատօրէն
հարիւրաւոր թոներով զինամթերք կը տեղափոխեն
աշխարհի տարբեր շրջաններ, առանց կարգաւորումներու»:
Բացայայտուած փաստաթուղթերը նաեւ ցոյց կու
տան, որ ամերիկեան զինամթերք արտադրող ընկերութիւնները Silk Wayի միջոցով առաքած են աւելի
քան 1 միլիառ տոլարի զինամթերք: Ասոնք ամերիկեան ոչ սովորական զէնքեր էին, այսինքն՝ արտադ-

րուած չէին Միացեալ Նահանգներու զինուած
ուժերու կողմէ օգտագործուելու նպատակով: Երբ
Silk Way օդանաւային ընկերութիւնը բաւարար
քանակութեամբ օդանաւներ չէ ունեցած, ռազմական բեռերը տեղափոխած են Ատրպէյճանի ռազմական օդային ուժերու օդանաւներ, կը հաղորդէ
Կայթանճիեւա:
Ըստ Միացեալ Նահանգներու դաշնակցային պայմանագրերու արձանագրութեան՝ 2014-ի Դեկտեմբերին Միացեալ Նահանգներու յատուկ գործողութիւններու հրամանատարութիւնը 26.7 միլիոն
տոլարի պայմանագիր կնքած է ամերիկեան Purple
Shovel ընկերութեան հետ: Պուլկարիա նշուած է
իբրեւ առաքուող զինամթերքի բեռնաթափման
երկիր, իսկ Ատրպէյճանի պաշտպանութեան
նախարարութիւնը՝ իբրեւ բեռը ստացողը: Մէկ այլ
ամերիկեան ընկերութիւն՝ Orbital ATK, ստացած է
250 միլիոն տոլարի պայմանագիր՝ ամերիկեան ոչ
սովորական զէնքեր արտադրելու համար:
Զարմանալի է, որ խիզախ պուլկարացի լրագրողը
անցեալ տարուան Դեկտեմբերին մեկնած է Հալէպ,
ուր «յայտնաբերած եւ նկարահանած է՝ ծագումով
պուլկարական, ծանր զինատեսակներով լեցուն
զինամթերքի ինը ստորգետնեայ պահեստներ:
Ասոնք օգտագործուած են «Ալ-Նուսրա Ճակատ»-ի
կողմէ («Ալ Քայիտա»-յի մասնաճիւղը Սուրիոյ մէջ,
որ ՄԱԿ-ի կողմէ որակուած է իբրեւ ահաբեկչական
կազմակերպութիւն)»:
Կայթանճիեւա յայտնաբերած է, որ միայն 2017
Ապրիլին եւ Մայիսին, Ատրպէյճանի օդուժի օդանաւները դիւանագիտական տասը թռիչքներով 282
թոն նռնակներ տեղափոխած են:
Ամերիկեան ոչ սովորական զէնքի մէկ այլ գնորդը
Սէուտական Արաբիան է, որ չի կրնար օգտագործել
այդ զէնքերը իր սեփական պաշտպանութեան
համար, քանի որ ատոնք չեն համապատասխաներ
արեւմտեան զէնքի իր զինանոցի որակին: 2016 եւ
2017 թուականներուն Պուլկարիայէն, Սերպիայէն եւ
Ատրպէյճանէն զէնքեր կրող 23 դիւանագիտական
թռիչքներ իրականացուած են դէպի Ճետտա եւ
Ռիյատ: Այդ զէնքերը Սէուտական Արաբիոյ թագաւորութիւն տեղափոխուած են Silk Way օդանաւային
ընկերութեան միջոցով եւ Սուրիոյ ու Եմէնի մէջ
յայտնուած են ձեռքը զինեալներուն, որոնց, ըստ
Կայթանճիեւայի, Սէուտական Արաբիան կը զօրակցի պաշտօնապէս:
Այս տարուան Ապրիլ 28-ին եւ Մայիս 12-ին Silk Way
օդանաւային ընկերութիւնը Պաքուէն երկու դիւանագիտական թռիչք իրականացուցած է դէպի
Պուրկաս-Ճիտտա-Պրազաւիլ (Քոնկոյի Հանրապետութիւն): Սէուտական Արաբիան վճարած է
Շարունակութիւնը էջ՝ 8
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Արցախին աջակցելու կոչ՝
Եւրոխորհրդարանի պատգամաւորէն
Եւրոխորհրդարանի պատգամաւոր Ֆրանք Էնկել
Եւրոմիութեան ուշադրութիւնը հրաւիրած է այն
փաստին վրայ, թէ Արցախը Եւրոմիութեան մօտակայ շրջաններուն մէջ միակն է, որ պաշտօնապէս
որեւէ աջակցութիւն չի ստանար այդ կառոյցէն. ան
աւելցուցած է, որ այժմ ժամանա՛կն է ապահովելու
Եւրոմիութեան ներկայութիւնը այդ տարածքին մէջ,
որ Պաքուի ջանքերով՝ արդէն 28 տարի է որ մեկուսացման մէջ է: Էնկել այս նպատակով նախաձեռնած
է ստորագրահաւաքի մը, որուն արդէն իսկ միացած
են հարիւրաւոր քաղաքական ու հասարակական
գործիչներ՝ եւրոպական ազդեցիկ շրջանակներէ:
Այս մասին կը հաղորդէ Հայաստանի Հանրային
ձայնասփիւռի կայանը։
Այս մասին Էնկելի պատրաստած պատգամին մէջ
ըսուած է. «Կ՛ուզենք տեսնել Եւրոպայի ներկայութիւնը Ղարաբաղի մէջ, որովհետեւ Ղարաբաղը ա՛յդ
կը փափաքի: Արցախը կ՛ուզէ ազատիլ անցեալին
կատարուած ընտրութենէն եւ նայիլ դէպի Արեւմուտք, դէպի Եւրոպա՛, դէպի ազատութիւն եւ
ժողովրդավարական արժէքներ: Եւրոպան կ՛աջակցի շատ այլ տարածքներու, որոնք ճանչցուած չեն

տակաւին: Ինչո՞ւ նոյնը չ՛ըներ Կովկասի հայախօս
այս տարածքին մէջ: Այս մօտեցումը պէտք է
փոխուի: Այս կը խնդրէ եւ կը պահանջէ Ղարաբաղի
ժողովուրդը, օրինականօրէ՛ն, եւ այդ մէկը պէտք է
մենք ապահովենք»:
Պատգամաւորը այս կոչով կ՛առաջարկէ բոլորին
միանալ իր նախաձեռնութեան՝ դրդելու համար
Եւրոմիութիւնը, որպէսզի աւելի գործնական ըլլայ
Արցախի հարցով: Կոչին կցուած յայտարարութեան
Շարունակութիւնը էջ՝ 9

Միացեալ Նահանգներ Եւ Եւրոպա
Պէտք Է Հետապնդեն Ատրպէյճանի՝
Դէպի Ահաբեկիչներ Զինամթերքի Առաքումները
Շարունակութիւն էջ՝ 7-էն

ռազմական բեռներով այս երկու թռիչքներուն
համար: Օդանաւը բեռցուած եղած է ականանետերով եւ հակահրետանային նռնակներով: Այս նոյն
զինամթերքը մէկ ամիս առաջ Իրաքի բանակի կողմէ
յայտնաբերուած է Մուսուլի իսլամական պահեստի
մը մէջ: Զարմանալի չէ, որ Իսլամական պետութեան
ահաբեկիչները այդ զէնքերը ցուցադրած էին իրենց
քարոզչական տեսանիւթերուն մէջ, ըստ Կայթանճիեւայի:
Նոյն իրավիճակը կը տիրէ Coyote գնդացիրներու
առաքման հետ կապուած: Այդ գնդացիրները
տեսնուած են Սուրիոյ մէջ զինեալ խումբերու կողմէ
տեղադրուած առցանց քարոզչական տեսանիւթերու
մէջ: Քանի մը ամիս առաջ այդ զէնքերը դիւանագիտական թռիչքով տեղափոխուած էին Թուրքիայէն եւ
Սէուտական Արաբիայէն: Առկայ են նման առաքումներու ուրիշ շատ օրինակներ, որոնք ի վերջոյ յայտնուած են ահաբեկիչներու ձեռքը, ներառեալ՝ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու հովանաւորած
կարգ մը առաքումները:
2017 Փետրուարին եւ Մարտին, Սէուտական
Արաբիա 350 թոն զէնք ստացած է Պաքուէն՝ Silk
Way օդանաւային ընկերութեան դիւանագիտական

թռիչքներով: Բեռը կը ներառէր 27 հազար 350 հատ
128 մ.մ. հրթիռներ եւ 10 հազար հատ 122 մ.մ.
«Կրատ» տեսակի հրթիռներ:
Այս առաքումներէն քանի մը հատին համար վճարումը կատարուած է կանխիկ գումարով, ինչ
որ կրնայ բացատրել Ալիեւի եւ անոր ընտանիքին
կուտակած հսկայական հարստութիւնը:
Նոյնքան մտահոգիչ են մեծ քանակութեամբ սպիտակ փոսփորի (շուրջ 200 թոն) առաքումները,
որոնք կրնան մահացու ըլլալ: Ծիծաղելի է, որ սպիտակ փոսփոր ունեցող Ատրպէյճանը կը մեղադրէ
Հայաստանը՝ արցախեան հակամարտութեան մէջ
զայն կիրառելու համար:
Սա հերթական սովորական յօդուած չէ, որ պէտք է
կարդալ եւ մոռնալ…: Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներու քոնկրեսը եւ եւրոպական կառավարութիւնները պէտք է լսումներ իրականացնեն
հսկայածաւալ զինամթերքի այս առաքումներուն
գծով եւ հետապնդեն զանոնք, որոնց մեծ մասը
նախատեսուած է իբրեւ աջակցութիւն ահաբեկիչներուն, Մերձաւոր Արեւելքի մէջ թէ այլուր:

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
Սեդա Գրիգորեան
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Ֆրանսա.Իսրայէլ Պատրաստ Է
Ժորժ Քեփենեկեան`
Հայաստանին Ալ
Լիոնի Նոր Քաղաքապետ
Զէնք Վաճառելու

Արհեստով բժիշկ, 67-ամեայ Ժորժ Քեփենեկեան
ընտրուեցաւ Լիոնի քաղաքապետ: Անոր թեկնածութիւնը առաջադրած էր նախկին քաղաքապետ՝
Ժեռար Քոլոմ, որ Ֆրանսայի նոր կառավարութեան
մէջ, նշանակուած է ներքին գործոց նախարար:
Քեփենեկեան 2014-էն Քոլոմի մշակութային եւ ձեռնարկներու հարցերով առաջին տեղակալն էր:
Ան հետեւողական ներդրում ունեցած է Լիոնի զարգացման գործին մէջ: Քեփենեկեան միշտ ալ ներկայութիւն եղած է Լիոնի մէջ:
Խորհուրդի 72 անդամներէն ի նպաստ Քեփենեկեանի քուէարկեցին 49-ը:

ԵՐԵՒԱՆ, «Նիուզ».- Հինգշաբթի, 27 Յուլիսին,
կառավարութեան նիստէն ետք լրագրողներու հետ
զրոյց ունենալով՝ արտաքին գործոց փոխնախարար
Շաւարշ Քոչարեան, մեկնաբանելով Իսրայէլի
տարածաշրջանային համագործակցութեան նախարար Ցահի Հանեկպիի Երեւան այցը՝ յայտնեց, որ
Իսրայէլ Ատրպէյճանին զէնք չի վաճառեր Հայաստանի նկատմամբ թշնամութեան պատճառով:
Այս հարցին վերաբերեալ Թել Աւիւի դիրքորոշումը
մէկ անգամ չէ, որ հրապարակայնօրէն բարձրաձայնուած է: Անոնք պատրաստ են զէնք վաճառել
բոլոր ցանկացողներուն, նաեւ՝ Հայաստանին:
Քոչարեան աւելցուց, որ ընդհանուր առմամբ,
Հայաստանի եւ Իսրայէլի ժողովուրդներուն միջեւ
մեծ թիւով ընդհանրութիւններ կան, սակայն կան
նաեւ խնդրայարոյց հարցեր:
«Կարեւորը նրանցից չհեռանալն է, այլ բանակցութիւնների ճանապարհով լուծելը», ամփոփեց
փոխնախարարը:

Արցախին աջակցելու կոչ՝
Եւրոխորհրդարանի պատգամաւորէն
Շարունակութիւն էջ՝ 8-էն

մէջ ներկայացուած են թիւեր ու վիճակագրութիւն.
հոն նաեւ կը յիշեցուի, թէ Եւրոմիութիւնը պաշտօնական կամ ոչ-պաշտօնական յարաբերութիւններ
ունի եւրոպական բոլոր երկիրներուն ու յարակից եւ
չճանչցուած տարածքներուն հետ, օրինակ՝ Հիւսիսային Կիպրոսի կամ Աբխազիոյ, եւ աջակցութիւն կը
տրամադրէ անոնց։
Ան կը շարունակէ՝ ըսելով. «Կայ տարածք մը, որուն
Եւրոմիութիւնը բացարձակապէս օգնութիւն չի
տրամադրեր եւ ուր անոր պաշտօնատարները
երբեք չեն այցելեր: Այդ վայրը Լեռնային Ղարաբաղն
է, կամ՝ Արցախը: Այս տարածքը աշխարհի մէջ
ականապայթումներու ամենաբարձր ցուցանիշներէն մէկը ունի: Այս փոքրիկ տարածքին բնակիչները
28 տարիէ ի վեր կ՛ապրին շրջափակման մէջ:
Ատրպէյճանի հանրապետութիւնը, որ կը պնդէ, թէ
տարածքը կը գտնուի ի՛ր իշխանութեան ներքոյ,

հսկայական ջանքեր կը գործադրէ Ղարաբաղի
բնակչութիւնը աշխարհէն մեկուսացած վիճակի մէջ
պահելու համար»:
Պատգամաւորը կ՛ազդարարէ, թէ չօգնելով Արցախին՝ Եւրոմիութիւնը փաստօրէն պիտի գտնուի
Ատրպէյճանի վարած մեկուսացման քաղաքականութեան աջակցելու վիճակին մէջ։
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ԵԱՀԿ Մինսկի Խումբի Համանախագահներու
Առաջնային Խնդիրը՝ Կանխել Հնարաւոր Ռազմական
Գործողութիւնները. Շաւարշ Քոչարեան
ԵԱՀԿ Մինսկի Խումբի համանախագահներն
այսօր առաջնային խնդիր ունին՝ կանխել հնարաւոր ռազմական գործողութիւնները եւ հասնիլ
անոր, որ լարուածութեան աստիճանը նուազի:
Այս մէկը համանախագահներու թիւ մէկ խնդիրն
է:
Այս մասին Կառավարութեան շէնքին մէջ լրագրողներու հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ
յայտնած է ՀՀ Արտաքին գործոց նախարարի
փոխանորդ Շաւարշ Քոչարեան:
«Միջնորդները այդ հարցում շատ հետեւողական
են՝ թէ՛ իրենց յայտարարութիւններով, որոնք մենք
բոլորս տեսնում ենք, թէ՛ քայլերով: Այսօր իրենց
երկու առաքելութիւններն են՝ նպաստել, որ կողմերը գան համաձայնութեան, երկրորդը՝ թոյլ
չտալ, որ սկսուեն ռազմական գործողութիւններ:
Այժմ համանախագահները կեդրոնացած են
երկրորդի վրայ»,- նշած է Քոչարեան:
Ինչ կը վերաբերի սահմանային իրավիճակին,
Շաւարշ Քոչարեան յայտնած է, թէ հակառակ
անոր, որ ղարաբաղեան հատուածին մէջ յարա-

բերական խաղաղութիւն կը տիրէ, հայկական
կողմը միշտ պէտք է ի մտի ունենայ, որ Ատրպէյճանի քաղաքականութիւնը չի փոխուիր։
«Այդ երկրի քաղաքականութիւնը եղել եւ մնում է
ուժային, դրանով փորձում է շանտաժի ենթարկել
միջնորդներին, որը չի յաջողուում: Բայց ես կարծում եմ, որ այդ յարաբերական անդորրը չի նշանակում, որ մեր աչալրջութիւնը պէտք է կորցնենք»,- ըսած է ան:

Հայաստանի բնակչութեան թիւը
այժմ կը կազմէ 2.979.900 անձ
1.431: Քիչ թիւով երեխաներ ծնած են Վայոց Ձորի
մարզ` 275:
2017 թ. Յունուար-Յունիսին 0-1 տարեկան երեխաներու մահուան դէպքերը, 2016 թ. ՅունուարՅունիսի համեմատ, աճած են 2%-ով, իսկ մանկական մահացութեան գործակիցը 1.000 կենդանի
ծնածներու հաշիւով կազմած է 9,9 փրոմիլ՝ 2016 թ.
նոյն ժամանակաշրջանի 9,1 փրոմիլին համեմատ:

Ընթացիկ տարուայ առաջին կիսամեակին Հայաստանի մէջ ծնած է 17.169 երեխայ: Այս ցուցանիշը
նախորդ տարուայ նոյն ժամանակահատուածին
համեմատ նուազած է շուրջ 7 տոկոսով: 2016 թուականի առաջին կիսամեակին ծնած էր 18.393 երեխայ: Այս մասին «Արմէնփրէս»-ի մամլոյ սրահին մէջ
հրաւիրուած ասուլիսի ընթացքին նշած է Հայաստանի Ազգային վիճակագրական ծառայութեան
մարդահամարի եւ ժողովրդագրութեան բաժնի պետ
Կարինէ Գույումճեան:
Ամենաշատ թիւով երեխաներ ծնած են Երեւան` 6
հազար 807, այնուհետեւ Կոտայք` 1.519, Արմաւիր`

Նախորդ տարուայ 1 Յուլիսի համեմատ, ՀՀ բնակչութեան թիւը նուազած է 15.000–ով եւ այժմ կը
կազմէ 2.979.900 անձ։
Բացի անկէ, 2017 թուականի ընթացքին Հայաստանէն հեռացած եւ այլեւս չէ վերադարձած 8.700 անձ։
2017 թ. Յունուար-Յունիսին Հայաստանի Հանրապետութիւն ժամանած է 622.381 զբօսաշրջիկ կամ
2016 թ. նոյն ժամանակաշրջանի նկատմամբ ցուցանիշն աճած է 24,2%-ով: Այս մասին կը վկայեն
Ազգային վիճակագրական ծառայութեան հրապարակած տուեալները:
2017 թ. Յունուար-Յունիսին զբօսաշրջութեան
նպատակով Հայաստանի Հանրապետութենէն
մեկնած է 570.400 անձ կամ 2016 թ. Համապատասխան ժամանակաշրջանի նկատմամբ ցուցանիշն
աճած 21,2%-ով:
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Էջ 11

ՈՐՊԷՍ ՀԱՅ ԱՊՐԻԼ ԿԱՐԵԼԻ՞ Է,
ԹԷ ԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՐԷՊ ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ Է
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Սփիւռք(ներ)ու հայերը մոլորակային տարտըղնումի մէջ են: Աղիտալի հետեւանքներով
նօսրացում: Հրոյ Երկրէն մինչեւ Ալասքա,
Վլատիվոսթոքէն մինչեւ Սպանիա, Հարաւային
Ափրիկէէն մինչեւ Շուէտ եւ Նորվեկիա, հայեր
հասած են: Ապահովաբար որպէս մարդ լաւ
ապրելու նպատակով:
Անոնք պիտի կարենա՞ն, եթէ ուզեն անգամ,
ապրիլ որպէս հայ: Մինչեւ ե՞րբ եւ ինչպէ՞ս:
Նոյնիսկ անցեալ ունեցող բազմանդամ գաղութներու
մէջ, ժամանակակից քաղաքակրթութիւնը, արհեստագիտութիւնը, բարքերու միօրինականացումը,
հեռաւորութիւններու ջնջումը, համաշխարհայնացման հետեւանքով ամերիկերէնի ողողումը իր
բերած արժէքներով եւ կենցաղին ազդեցութեամբ,
ստեղծած են խճըճուած եւ անելանելի կացութիւն:
Հայաստանէն դուրս, միշտ եւ ամենուրեք փոքրամասնութիւն կազմող հայերը ինչպէ՞ս կրնան հայկական նկարագրով գոյութիւն պահել եւ դիմադրել: Եթէ
հրաժարինք Հայաստանի եւ սփիւռք(ներ)ի ղեկավարական շրջանակներէ հնչող զգացական ճառէն,
որպէս հայ ապրիլ անկարելիութիւն կը թուի՝ երկարաժամկէտ դատումով: Գործնապաշտներ կ’ըսեն, որ
Կաղանդ Պապային պէտք չէ հաւատալ:
Մեծ ոստաններու մէջ, ուր աշխատանքի պայմանները եւ հեռաւորութիւնները արգելք են խմբուելու,
լաւագոյն զգացումներն անգամ պատին կը զարնըուին, եթէ ոչ այսօր, վաղը անպայման: Հաւատք եւ
յանձնառութիւն ունեցող հայը, առանձին եւ անհատաբար, պարտաւոր է դիմագրաւելու զինք իր
արմատներէն հեռացնող բազմաթիւ խոչնդոտները,
որոնք կը փոխուին երկրէ երկիր, քաղաքէ քաղաք:
Կամ զէնքերը վար դնելու:
Հարկ է չօրօրուիլ բարոյախօսական ճառով:
Կրնա՞նք գնահատել տոկոսը այն հայերուն, որոնք
օրուան ընթացքին ոչ իսկ մէկ բառ կ’արտասանեն եւ
կամ կը լսեն: Գործնական պատճառներով, հայերէն
բառ ու խօսք չլսելու տխրութիւնը կը շարունակուի
տան մէջ: Ժամանակ մըն ալ կը մնայ յիշատակի եւ
կարգախօսային հայութիւն: Մինչեւ ե՞րբ..։ Անցեալին
միայն քաղքենի եւ քաղքենիացող մարդիկ կ’ըսէին,
որ «հայերէնը փոր չի կշտացներ», գործնապաշտութիւն՝ որ վարակ էր եւ է սփիւռք(ներ)ի պարագային,
նաեւ է Հայաստան: Յիշել ռուսական վարժարան
յաճախողները, որոնք բախտաւոր պարագային,
հայերէնը կը սորվէին օտար լեզուի պէս: Սփիւռք(ներ)ի մէջ, լաւագոյն պարագային, հայերէնը կ’ուսուցուի օտար լեզուի պէս: Առարկութիւն են քննութիւնները եւ համալսարան մուտքի յաջողութիւնը:
Միջին արեւելեան գաղութներէն դուրս, սփիւռքները
ընդհանրապէս չունեցան կրթական-մշակութային
ծրագրում եւ նախաձեռնութիւններ: Միացեալ

Նահանգներու հայկական վարժարանները ունին
միայն կէս դարու անցեալ, Ֆրանսա կային երկու
անցեալ ունեցող վարժարաններ, որոնցմէ մին
փակուեցաւ, միւսները քառորդ դարու պատմութիւն
ունին: Անխուսափելիօրէն, հիւրընկալ երկիրներու
լեզուն կը դառնայ մայրենի լեզու:
Ինչպէս յաճախ կ’ըսեմ, թիւերու լեզուն վիճելի չէ:
Առանց նկատի առնելու հայկական վարժարաններու
հայեցի կրթութեան որակը, հարկ է բաղդատել
անոնց մէջ գտնուող հայ աշակերտներու տոկոսը
սերունդի տոկոսին, մտածելու եւ եզրակացութիւններու յանգելու համար, ոչ միայն Եւրոպա կամ
Ամերիկաներ, այլ նաեւ միջինարեւելեան գօտիներ,
օրինակ՝ Լիբանան:
Ըսել, թէ սփիւռք(ներ)ի հայութիւնը տոկալու, տեւելու
եւ հայացման պայքար ունի, սոսկ բաժակաճառի
պէս կը հնչէ, եթէ հաւատաւորներու եւ յանձնառուներու զանգուած չկայ: Սփիւռք(ներ)ի միլիոնաւոր
հայերը այդ գիտակցութիւնը ունի՞ն, կամ կրնա՞ն
խմբուիլ այդ նպատակին շուրջ: Կրցա՞ծ ենք այդ
գիտակցութիւնը զարգացնել եւ արմատացնել: Պիտի
հասկնանք, որ եթէ այս հայացման պայքարին
չձեռնարկուի եւ եթէ ան չյաջողի, մեր բոլոր փառասիրութիւնները եւ վէճերը կը դառնան փուչիկ: Պարզ
պէսք է ըլլայ. հայմայնքը կղզիացում է, ազգ չէ: Իսկ
հայացման պայքարը բազմերանգ մեկնաբանութիւններ ունի:
Անորոշ դիմագծերով եւ զանազանութեամբ յատկանշուող հայկական խմբաւորումներուն, պիտի
կարենան՞ք տալ, եւ անոնք պիտի ընդունի՞ն, ընթացիկէն, եւ շրջապատէն տեւաբար սրսկուող ՀԱԿՈՒՄՆԵՐ-էն տարբեր ընկերային եւ մշակութային ընտրանքներ ունենալ, թեքուած՝ ինքնութեան
պահպանման, երբ շրջապատի բազմապատիկ
տարբերութիւններով քաղաքացի(ներ) ենք: Այսինքն
հայկական համարուած զանգուածները ունի՞ն
ինքնուրոյն ազգային ՀԱԿՈՒՄ, որ զիրենք զանազանէ շրջապատէն, եթէ ունին անգամ, ի՞նչ տոկոսով:
Ֆրանսացի մեծ գրող, իմաստասէր, ընկերային
մտածող մեծ յեղափոխութեան հայրերէն մին է ԺանԺագ Ռուսօ: Անոր ուշադրութեան առանցքին
գտնուած են մարդը, մանկավարժութիւնը, արդարութիւնը, ժողովուրդը, պետութիւնը: Դասական մը:
Ֆրանսական դպրոցներուն մէջ կ’ուսուցուին անոր
գրութիւնները: Ան ներշնչած է նաեւ այլ ժողովուրդներ: Ան կը համարուի միշտ այժմէական նաեւ իր
երկրի սահմաններէն դուրս:
Թարգմանաբար կ’արտագրեմ էջ մը, խիստ ուշագրաւ միջազգային ներկայ կացութեան համար,
նաեւ՝ հայ ազգային քաղաքական միտքի ճամբան
լուսաւորելու: Երեք դար հեռաւորութենէ ան կ’ըսէ.
Շարունակութիւնը էջ՝ 12
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ՈՐՊԷՍ ՀԱՅ ԱՊՐԻԼ ԿԱՐԵԼԻ՞ Է,
ԹԷ ԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՐԷՊ ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ Է
Շարունակութիւն էջ՝ 11-էն

«Այսօր այլեւս չկան ոչ ֆրանսացիներ, ոչ գերմանացիներ, ոչ սպանացիներ, նոյնիսկ անգլիացիներ, ինչ
որ ալ ըսեն. կան միայն եւրոպացիներ: Բոլորն ալ
ունին նոյն ճաշակները, նոյն բարքերը, քանի անոնցմէ ոչ մէկը յատուկ հաստատութեան մը կողմէ չէ
ստացած ազգային ձեւեր: Բոլորն ալ, նոյն դէպքերու
դիմաց, նոյն բաները պիտի ընեն. բոլորն ալ անտարբեր պիտի ըլլան, եւ բոլորն ալ խայտառակ պիտի
ըլլան, բոլորն ալ պիտի խօսին հանրային բարիքի
մասին եւ պիտի մտածեն իրենք իրենց մասին,
բոլորն ալ պիտի գովաբանեն միջակութիւնը (միջին
պարզութեան իմաստով, Յ.Պ.) եւ պիտի ուզեն
Կրեսոս (հռոմէացի հարուստ, Յ.Պ.) ըլլալ: Անոնց
փառասիրութիւնը սոսկ պերճանքն է, իրենց միակ
կիրքը ոսկիին համար է: Վստահ ըլլալով ունենալ
իրենց համար ինչ որ իրենք կը ցանկան, բոլորն ալ
պատրաստ են ծախուելու առաջինին՝ որ յանձն
կ’առնէ վճարել: Կարեւոր չէ իրենց համար թէ ո՞ր
տիրոջ կը ծառայեն, որ պետութեան օրէնքներուն կը
հետեւին: Կը բաւէ որ գողնալիք դրամ գտնեն եւ
կիներ՝ անբարոյացնելու: Անոնք ամէն տեղ են
երկրին մէջ:
«Լեհերու ցանկութիւններուն ուրիշ հակում մը
տուէք, անոնց հոգիներուն ազգային այլ կերպարանք
մը, որ զիրենք պիտի զատորոշէ միւս ժողովուրդներէն, թոյլ չտալով որ լուծուին, հաճոյանան, միանան
անոնց, ուժականութիւն մը՝ որ պիտի փոխարինէ
դատարկ տարազները, որ զիրենք պիտի մղէ սիրով
եւ խանդավառութեամբ ընելու ինչ որ երբեք բաւարար չափով լաւ չենք ըներ, երբ կ’ընենք միայն պարտականութեան համար եւ շահախնդրութեամբ»*:
Այնքա՜ն այժմէական է ըսուածը, եւ բարացուցական,
ֆրանսացիին, եւրոպացիին եւ բոլոր ժողովուրդներուն համար: Եթէ այսօր «լեհ» բառը փոխարինենք
«հայ»-ով, կրնանք այլապէս լուսաւորել մեր ներկան
եւ ապագան:
Համաշխարհայնացման հետեւանքով տարբերութիւնները կը ջնջուին: Ինքնութիւններու անհետացումը Ժան-Ժագ Ռուսօ տեսած էր երեք դար առաջ:
Այնքա՜ն դիպուկ է մէջբերումի երկրորդ պարբերութիւնը: «Լեհերու ցանկութիւններուն ուրիշ հակում
մը տուէք, անոնց հոգիներուն ազգային այլ կերպարանք մը…»: Այսինքն զանգուածը դուրս բերել մէջբերումի առաջին պարբերութեամբ ներկայացուած միօրինականացման ընթացքէն, ճաշակներու
եւ բարքերու նոյնացում, դուրս բերել կեղծիքէն
(բոլորն ալ պիտի խօսին հանրային բարիքի մասին
եւ պիտի մտածեն իրենք իրենց մասին), «Կրեսոս»
ըլլալ փոխարինած է արժէքները:
Համաշխարհայնացումը եւ քաղաքական կոչուած
համակարգը մարդկայինի եւ բարոյականի աւերման
դաշտ դարձած է: Կրկին լսել ըսուածը. «Վստահ
ըլլալով ունենալ իրենց համար ինչ որ իրենք կը

ցանկան, բոլորն ալ պատրաստ են ծախուելու
առաջինին՝ որ յանձն կ’առնէ վճարել: Կարեւոր չէ
իրենց համար թէ ո՞ր տիրոջ կը ծառայեն, որ պետութեան օրէնքներու կը հետեւին: Կը բաւէ որ գողնալիք դրամ գտնեն»… Այս ընթացքը մկրտուած է
«ապահովութեան» եւ «լաւ ապրելու իրաւունքի»
եսասիրական թութականութեամբ, ընդհանուր է, եւ
հայը եւս մտած է այդ շուրջպարին մէջ:
Ինչպէ՞ս կարելի է շրջել դէպի անկումներ թաւալող
անիւը:
Ժան-Ժագ Ռուսօ կը խօսի ցանկութիւններուն
ուրիշ ՀԱԿՈՒՄ մը տալու մասին, հոգիներուն ազգային այլ կերպարանք մը տալու մասին:
Ի՞նչ է այսօր հայկական համարուած զանգուածներուն հասարակաց ՀԱԿՈՒՄ-ը, երբ կ’արտագաղթենք, երբ ազգային վերականգնում եւ հայրենադարձութիւն իրաւ օրակարգ չեն, փոխարինուած են
բարեսիրութեամբ, զբօսաշրջութեամբ, երգով եւ
պարով, հիմնական կեցուածքներէ հրաժարումները
վարագուրելու համար:
Ժան-Ժագ Ռուսոյի լեհերու համար առաջադրած ՀԱԿՈՒՄ-ը ինչպէ՞ս կրնանք վերասահմանել եւ
գործադրել հայերու համար: Կրկին եւ կրկին լսել
տեսանողը. «Լեհերու ցանկութիւններուն ուրիշ
հակում մը տուէք, անոնց հոգիներուն ազգային այլ
կերպարանք մը, որ զիրենք պիտի զատորոշէ միւս
ժողովուրդներէն…»:
Վերստին կարդալ խօսքը «լեհեր» բառը փոխարինելով «հայեր»-ով: Տնանկի հոգեբանութեամբ, չենք
ուզեր զատորոշուիլ միւս ժողովուրդներէն, եւ այս
անձնատուութիւնը կը համարենք յաջողութիւն եւ
ինքնաիրականացում: Եթէ լսած ըլլայինք Ժան-Ժագ
Ռուսոյի իմաստութիւնը, ի հեճուկս հայերէնի
օտարաբարբառ դառնալու անձնատուութեան
աղէտին մէջ ինկած չէինք ըլլար: Հայկական համարուած «էսթէպլիշմընթ»-ը ինքնագոհութեամբ չէր
յանձնուեր այդ աղէտին, օրինակ չէր հանդիսանար
զանգուածին: Այս բացասական ՀԱԿՈՒՄ-ը կարելի
կ’ըլլա՞յ փոխարինել, կասեցնել: Եւ այդ կրնա՞նք ընել
ոչ միայն սոսկ պարտականութեան համար, կամ՝ շահախնդրութեամբ, այլ՝ սիրով, խանդավառութեամբ, ինչպէս կ’ըսէ Ժան-Ժագ Ռուսօ: Այսօր պիտի
ըսէինք՝ գիտակից հաւաքական յանձնառութեամբ,
փոխանակ տնտեսելու նահանջները, որոնք կ’առաջնորդեն անհետացման:
Այսօր կանգնած ենք ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՍԵԹԵՒԵԹ
ՀԱԿՈՒՄ սահմանելու, փոխանցելու եւ իւրացնել
տալու հիմնահարցին առջեւ: Անսեթեւեթ բառը ոչ
զարդ է ոչ բանգիտութիւն: Նախ բոլոր մակարդակներու ղեկավարութիւնները պիտի ըմբռնեն որ
հայութիւն եւ Հայաստան երկու անջատ յղացքներ
չեն, մէկ են: Ինչպէս չի կրնար Հայաստան գոյութիւն
Շարունակութիւնը էջ՝ 13
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Էջ 13

Արցախի Մէջ Պարոնուհի Քոքսի Հետ Քննարկուած են
Համագործակցութեան Հեռանկարները

Արցախի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի
նախագահ Աշոտ Ղուլեան 10 Օգոստոսին ընդունած
է Բրիտանիոյ եւ Հիւսիսային Իրլանտայի Միացեալ
Թագաւորութեան Լորտերու պալատի անդամ,
պարոնուհի Քարոլայն Քոքսն ու վերջինիս հետ
Արցախ ժամանած «Մարդասիրական օգնութեան
հիմնադրամ» կազմակերպութեան ներկայացուցիչները:

Խորհրդարանի ղեկավարը բարձր գնահատած
պարոնուհի Քոքսի հայանպաստ գործունէութիւնն
ու նշած, որ Քոքս առաջիններէն էր, որ Արցախեան
ազատագրական շարժման մէջ տեսած է մարդու
իրաւունքներու պաշտպանութեան հրամայականը
եւ տարիներ շարունակ հետեւողականօրէն պաշտպանած այն:
Խօսելով Արցախի հետ բարեկամութեան եւ
իրականացուող ծրագիրներուն մասին, պարոնուհին
ընդգծած է, որ թէեւ արդէն 86-րդ անգամ է, որ
Արցախ կ’այցելէ, այնուամենայնիւ, ամէն անգամ
իւրովի կը բացայայտէ Արցախը եւ ականատես
կ’ըլլայ դրական փոփոխութիւններու եւ նոր
ձեռքբերումներու:
Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են նաեւ
խորհրդարանական համագործակցութեան,
ատրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան
ներկայ փուլին եւ տարածաշրջանային զարգացումներուն մասին:

ՈՐՊԷՍ ՀԱՅ ԱՊՐԻԼ ԿԱՐԵԼԻ՞ Է,
ԹԷ ԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՐԷՊ ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆ Է
Շարունակութիւն էջ՝ 12-էն

խնդիրներ կը ստեղծուին:

ունենալ առանց հայութեան, այդպէս ալ հայութիւն
չի կրնար գոյութիւն ունենալ առանց Հայաստանի:
Այս գիտակցուած ՀԱԿՈՒՄ-ը առանցքը պէտք է ըլլայ
«ազգային» համարուած բոլոր նախաձեռնութիւններուն, բանիւ եւ գործով: Ոչ ոք կը կասկածի, որ
յաւերժական հայկական սփիւռք չի կրնար ըլլալ,
նոյնիսկ երբ ճապկումներով այդ խոստովանութիւնը
չենք ըներ, երբ «էսթէպլիշմընթ» այդ հոգեպարար
ինքնարդարցումներու ծխածածկոյթի ետին դիրքապաշտութիւն կը մշակէ:

Պահել լեզուն եւ զայն գործածել, որպէսզի ան ըլլայ
կենդանի, հաղորդակցութեան եւ հաղորդութեան
միջոց: Պահել հայրենիքը, զայն բնակեցնել եւ ըլլալ
տէր:

Անկասկա՛ծ, հայապահպանում եւ սփիւռքի հզօրացում դրական են, պաշտպանելու համար մեր համրանքը եւ անոր ազգային որակը: Բայց ի՞նչ է ի վերջոյ վախճանական նպատակը (finalité) հետապնըդուած հայապահպանման եւ սփիւռքի հզօրացման (դպրոց, թերթ, միութիւններ, ակումբներ,
եկեղեցիներ, համայնքապատկան քարաշէն կառոյցներ, ցեղասպանութեան ճանաչումներ, եւայլն): Այդ
բոլորին խորքային եւ որակական ՀԱԿՈՒՄ-ը ի՞նչ
պիտի ըլլայ, ԱԶԳԻ ԳՈՅԱՏԵՒՄԱՆ համար, որ
նահանջներու եւ պատշաճեցումներու հոլովումով եւ
խոնարհումով չ’իրականանար:
Խորքային եւ որակական ՀԱԿՈՒՄ-ը ինքնութեան
անխաթար պաշտպանութիւնն է, համրանքի, ինքնութեան եւ հողի: Իսկ ինչպէ՞ս անխաթար կը
պահպանուի ինքնութիւնը: Այս հարցումը կը նմանի
Պանտորայի տուփին, որուն կափարիչը չեն ուզեր
բանալ, քանի որ հաւասարկշռութիւններ խախտող

Պահպանուած եւ հզօրացած սփիւռք(ներ)ի վախճանական նպատակը պիտի ըլլայ հայրենատիրութիւնը
եւ հայրենադարձութիւնը, այս հիման վրայ պէտք է
մշակուին կրթական, տնտեսական եւ քաղաքական
ծրագիրները: Առանց այս հիմնական ծրագրին մեր
նախաձեռնութիւնները, տպաւորիչ կառոյցները եւ
յաջողութիւնները պիտի ըլլան յիշատակներ կամ
թանգարանային իրեր:
Կրկին ու կրկին կարդալ Ժան-Ժագ Ռուսոյի խօսքը.
հայոց «…ցանկութիւններուն ուրիշ հակում մը
տուէք, անոնց հոգիներուն ազգային այլ կերպարանք
մը, որ զիրենք պիտի զատորոշէ միւս ժողովուրդներէն, թոյլ չտալով որ լուծուին, հաճոյանան, միանան
անոնց, ուժականութիւն մը՝ որ պիտի փոխարինէ
դատարկ տարազները…»։
Չբաւարարուելով աթոռներով եւ հրավառութիւններով, շահախնդրութիւններով եւ եսերու ցուցադրութեամբ, մերժելով հետեւիլ նահանջի հոսանքին,
տա՛լ այդ ՀԱԿՈՒՄ-ը, քանի թերեւս դեռ կարելի է…:
* ԺԱՆ-ԺԱԳ ՌՈՒՍՕ (1712-1778),
Նկատողութիւններ Լեհաստանի կառավարութեան
եւ անոր ծրագրուած բարեկարգութեան մասին,
1771-1772, Քաղաքական գրութիւններ:
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Սեւան Նշանեան՝ «Բան Մըն ալ Չեն Կրնար Ընել»
կանի շրջակայքին մէջ կարեւոր կեդրոն մը դարձած
է, որ ամէն տարի կ՚ընդունի մեծ թիւով զբօսաշրջիկներ։
Ոմանք այս վերջին փլուզման լուրը կը մեկնաբանեն
իբրեւ պետութեան վրիժառութիւնը ձեռքէն փախած
բանտարկեալին հանդէպ։ Արդարեւ «Հիւրրիյէթ»
թերթը այս մասին կը հաղորդէր պնդելով թէ պետութիւնը արժանի պատասխանը կու տայ Սեւան
Նշանեանի։ Թերթի պնդումին համաձայն փլելու
որոշում կայացած է 129 շինութիւններու համար,
որոնց մէջ է նաեւ Սեւան Նշանեանի եւ Ալի Նեսինի
համատեղ ջանքերով կառուցուած Թուաբանութեան
գիւղը եւ Թուաբանութեան Ակադեմիան։
Ծանօթ լեզուաբան եւ այլախոհ մտաւորական
Սեւան Նշանեանի Ֆոքայի բանտէն փախուստը (եւ
Յունաստան ժամանակաւոր քաղաքական ապաստան գտնելը խմբ.) լայն արձագանգ գտած էր հայկական եւ օտար մամուլի եւ ընկերային ցանձերու
վրայ։ Իսկ Թուրքիոյ յատկապէս իշխանամէտ մամուլը առհասարակ անտեսած էր փախուստի դէպքը։
Այս շաբաթ յանկարծակի կերպով օրակարգի եկաւ
Իզմիրի Սելչուք գաւառի Շիրինճէ գիւղի մէջ Սեւան
Նշանեանի պատկանող շէնքերու փլուզման մասին
լուրը։ Նախկին յունաբնակ այս գիւղը շատ երկար
տարիներ լքուած վիճակ ունէր եւ հազիւ Սեւան
Նշանեանի այդ գիւղին մէջ գնած տուները իր նախկին տեսքով նորոգելէ ետք դարձաւ զբօսաշրջութեան կարեւոր կեդրոն մը։ Այսօր Շիրինճէ Եգէա-

Թերթին այս պնդումին դէմ կը պարզուի թէ միայն
երեք կալուածներու համար փլելու ազդարարութիւն
հասած է, որոնց մէջ Նշանեանի պատկանող որեւէ
շէնք գոյութիւն չունի։
Սեւան Նշանեան Դիմատետրի միջոցաւ բացատրութիւններ տուաւ կատարուածին մասին ու յայտնեց
թէ բոլոր խնդիրը կը ծագի տհաս հարեւանի մը
բողոքէն։ «Իր անճոռնի խրճիթի փլուզման արգելք
ըլլալու համար զիս օրինակ բերելով ըսած է թէ իմ
տունս կը փլէք, Նշանեանի տուներուն բան մը չէք
կրնար ընել։ Խնդիրը այսքան պարզ է, հետեւաբար
չափազանցելու պատճառ չկայ։ Բան մըն ալ չեն
կրնար ընել»։
«Ակօս»

«Անվտանգ Հայաստան» միջազգային
ցուցահանդէսը` շուտով Երեւանի մէջ
ներու միջազգային ցուցահանդէսի համակարգման
խորհուրդին նիստը, որ վարած է արտակարգ իրավիճակներու նախարար Դաւիթ Տօնոյեան:
Խորհրդակցութեան ընթացքին քննարկուած են
ցուցահանդէսի մասնակից երկիրներու եւ միջազգային կազմակերպութիւններու ցանկը, ինչպէս
նաեւ կազմակերպչական այլ հարցեր:
«Անվտանգ Հայաստան» անվտանգութեան բարձր
արհեստագիտութիւններու միջազգային ցուցահանդէսի կազմակերպումը կը նախատեսուի Սեպտեմբեր 2-4, Երեւանի մէջ:

Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ
իրավիճակներու նախարարութեան մէջ, Օգոստոս
1-ին, տեղի ունեցած է «Անվտանգ Հայաստան»
անվտանգութեան բարձր արհեստագիտութիւն-

Ցուցահանդէսին պիտի ցուցադրուին արտակարգ
իրավիճակներու կանխման ու հետեւանքներու
վերացման համակարգեր եւ առնչուող արհեստագիտութիւն, ինչպէս նաեւ փրկարարական եւ հրդեհային անվտանգութեան ծառայութիւններու համար
նախատեսուած յատուկ սարքեր` հիմնական
արտադրողներէ:
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WE WANT EUROPE IN ARTSAKH
AGBU Armenia calls for support on the campaign urging the European Union
to provide aid to the people of Artsakh

On July 14, AGBU Armenia hosted a press briefing
and a public discussion to present AGBU Europe’s
campaign for the European Union to engage in Artsakh (Nagorno Karabakh) Republic. The speakers Artsakh Human Rights Defender Ruben Melikyan,
AGBU Armenia Executive Director Talar Kazanjian,
AGBU Europe Director Nicolas Tavitian (live from
Brussels), and Coordinator of the Federation of Armenian Organizations in Belgium Shahnur Minasyan presented the goals of the campaign and how the support of the relevant institutions and the general public
can help achieve those goals.
For 28 years, the population of Nagorno-Karabakh
have been living under blockade. This is the only territory where EU officials never go and where Europe
provides no aid. Nagorno-Karabakh’s isolation is
unique. The EU provides aid to 150 countries around
the World. It also provides aid to people in many unrecognized territories such as Abkhazia, Transnistria
and Northern Cyprus regardless of their status. This
policy is called “engagement without recognition”.

EU engagement in Artsakh would help respond to the
needs of the civilian population, promote human rights
and contribute to peace and security in the region.
Changing current EU policy regarding NKR is an
achievable goal. On June 7, 2017, AGBU Europe
launched an appeal calling for a change in EU policy.
This appeal has already been supported by more than
1400 people from around Europe, including 60 public
figures from academia, politics, civil society and arts.
AGBU Europe has published a video and information
package aimed at explaining the case for EU engagement in Nagorno-Karabakh.
The appeal can be signed online at change.org
The short video can be viewed at: We want Europe in
Nagorno-Karabakh
For more information, please visit: Campaign for European Union Aid to Nagorno-Karabakh
Learn how you can support this campaign:http://
agbueurope.org/donate-agbu-europe-campaign-foreuropean-union-aid-to-nagorno-karabakh/

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 programs worldwide: www.agbu.org
More about AGBU Armenia: www.agbu.am
AGBU Europe coordinates and develops the pan-European activities of the Armenian General Benevolent
Union (AGBU). AGBU Europe runs numerous programs in fields relating to academic research, preservation and promotion of heritage, education and culture as well as awareness raising, advocacy and leadership training.
More about AGBU Europe www.agbueurope.eu
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2 0 1 8 AUR OR A PRI ZE W EE KEND
Armenia to Host Aurora Humanitarian Initiative’s Annual Weekend
of Humanitarian-Related Events June 8-10, 2018.

(from left to right): Noubar Afeyan, Ernesto Zedillo, Gareth Evans, Hina Jilani, Vartan Gregorian, Leymah
Gbowe, Shirin Ebadi, Ruben Vardanyan.

The Aurora Humanitarian Initiative today announced
that the 2018 Aurora Prize for Awakening Humanity
ceremony, Aurora Dialogues and weekend of inspirational events, will take place June 8-10, 2018 in Armenia. Pre-eminent humanitarians, academics, philanthropists, human rights defenders, government officials, journalists and business leaders from around the
world will gather for the purpose of galvanizing action
to address today’s most pressing humanitarian challenges and to celebrate the best of humanity. The
weekend will culminate with the presentation of the
third annual $1,1 million Aurora Prize, a global humanitarian award given to an individual for the exceptional impact their actions have had on preserving human life and advancing humanitarian causes. The laureate is invited to share $1million with organizations
which inspire their work.
The Aurora Humanitarian Initiative was founded in
memory of the survivors of the Armenian Genocide
and in honor of their saviors by descendants of the
survivors who wish to demonstrate their gratitude by
action.
“We are gratified to be able to do this in their memory,
and raise public consciousness about the humanitarian atrocities occurring around the world by rewarding
those who are working to tackle those struggles in a
substantial manner and at great personal risk,” said
Aurora Humanitarian Initiative Co-Founder Ruben Vardanyan. “As a country that has prospered despite the
atrocities suffered in the past, Armenia is emerging as
a global hub for humanitarian thought, discussion and
action. In hosting this important weekend of events
again next year, the Aurora Humanitarian Initiative
seeks to continue to express Gratitude in Action by

helping those who are most vulnerable today.”
The 2018 Aurora weekend of events will feature the
Aurora Dialogues, an international platform for academics and practitioners who explore and debate humanitarian challenges. The conference will seek to
better understand the issues, analyze lessons learned
from the past, and encourage innovative action in the
present to foster a better future. A schedule of events
and additional information about the 2018 Aurora Dialogues and Aurora Prize weekend will be available in
the coming months at www.auroraprize.org.
Nominations are now open for the 2018 Aurora Prize.
Public nominations will be accepted through September 8, 2017 at https://auroraprize.com/en/prize/detail/
nominatenow.
Singer and songwriter Charles Aznavour announced
the 2017 Aurora Prize Laureate - Dr. Tom Catena –
during the May 28 ceremony in Yerevan, Armenia. As
the second Aurora Prize Laureate, Dr. Catena was
awarded $100.000 in gratitude for his dedicated service as the sole surgeon operating in the war and famine-ravaged Nuba region of Sudan. In addition to the
$100.000 prize awarded to Dr. Catena for his selfless
efforts, $1.000.000 was designated to organizations of
his choosing, which included the African Missionary
Healthcare Foundation (AMHF), Catholic Medical Mission Board (CMMB), and Aktion Canchanabury. These
organizations, in turn, will continue to offer help to vulnerable and victimized populations, thus continuing
the cycle of giving.
The Aurora Prize Selection Committee includes Nobel
Laureates Oscar Arias, Shirin Ebadi and Leymah
Cont. page 17
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French-Armenian
Georges Képénékian
Elected Mayor of Lyon

(A.W.) – Képénékian’s candidacy was proposed by
former mayor Gerard Collomb, who was appointed as
the country’s Interior Minister in May.
Born on Aug. 9, 1949, Képénékian is surgeonurologist and the Director of Strategic Development at
the Saint-Joseph Saint-Luc Hospital Center of Lyon
since 2005. He has served as First Deputy Mayor of
Lyon since 2014, and councilor for culture, major
events, and citizens’ rights since 2008.
Képénékian is an active member of the Armenian
community of France and a board member of the Bullukian Foundation of Lyon.
With a population of half a million, Lyon is the third
largest city in France.

THE ISRAELI MINISTER
PAID TRIBUTE
AT ARMENIAN GENOCIDE
MONUMENT
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Turkish Parliament
passes the bill
that bans the term
“Armenian Genocide”

(Armradio) – The Turkish parliament passed the bill
that stipulates changes in the internal rules of procedure, Diken reports. According to it lawmakers are
banned from mentioning the Armenian Genocide in
the parliament. As could have been expected, the AK
and the Nationalist Movement Party voted in favor of
the bill, while the opposition voted against.
As was reported earlier the bill stipulates a punishment for those lawmakers who break the rule by
“insulting the history and common past of the Turkish
people” that is using the term “Armenian Genocide”
while speaking about the “events of 1915”. The ban
also includes terms like “Kurdistan”, “Kurdish regions”.
Those who refuse to take an oath in the Parliament
after being elected will not be able to enjoy their rights.
Lawmakers are banned from bringing any text posters
or placards to the Parliament.
Those Members of Parliament who break the law will
temporarily be removed from the legislative body, as
well as will pay a penalty in the amount of 1/3 of their
salaries.

2018 AURORA
PRI Z E W E EK END
Cont. From page 17

Within an official visit to Armenia Israeli Regional Cooperation Minister Tzachi Hanegbi and the accompanied delegation visited Armenian Genocide Monument. The delegation was accompanied by RA Deputy
Minister of Foreign Affairs Armen Papikyan, Honorary
Consul of Israel in Armenia Ashot Shahmuradyan, Israeli Ambassador to Armenia Eliezer Yerushalmi and
his wife, as well as Deputy Director of Armenian
Genocide Museum-Institute Suren Manukyan.

Gbowee; former president of Ireland Mary Robinson;
human rights activist Hina Jilani; former foreign minister of Australia and President Emeritus of the International Crisis Group Gareth Evans; former president of
Mexico Ernesto Zedillo; President of the Carnegie
Corporation of New York Vartan Gregorian; and Academy Award-winning actor and humanitarian George
Clooney. The late Nobel Peace Prize Laureate Elie
Wiesel served as the Selection Committee’s inaugural
co-chair.
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Greece Grants Temporary
French-Armenian Director
Residency to Sevan Nisanyan Robert Guédiguian’s Film
to Compete in 74th
Venice Film Festival

YEREVAN—The government of Greece on Thursday
granted a six-month temporary residency permit to
Turkish-Armenian author and intellectual Sevan Nisanyan, who escaped from a Turkish prison earlier
this month after serving three out of a 17-year sentence for violations of a construction code.
In an interview with Armenpress on Tuesday, Nisanyan had indicated that he had sought asylum from
Greece saying, “I have always thought of Greece as
my second or third homeland. It is a very beautiful and
civilized country. I’ll be very happy to spend the new
phase of my life there.”
On July 14, Nisanyan left the minimum security prison
on a furlough and never returned. He took to social
media to say that “bird flew away.”
Nisanyan told the Turkish press at the time that, “I
thought that three and a half years was already
enough. It was time to take a breath. That’s it. And I
made the decision to leave the territory of the state
control by taking advantage of Turkey’s shortcomings.”
“Escape from Turkey is very easy. As you see, all can
escape in case of having good amount of money. If
you give the money to the security in the structures,
you can escape very calmly,”Nisanyan said at the
time.
“I got a lot of support and love from my friends in Armenia when I was in prison. There are many people
whom I’d like to thank,” Nisanyan told Armenpress.
The Turkish authorities have issued a warrant for Nisanyan’s arrest and have listed him as a fugitive from
the law.

YEREVAN (ARKA)–French-Armenian director Robert
Guédiguian’s 2017 film, “La Villa,” will be entered in
the 74th Venice Film Festival, according to the festival’s official website.
“La Villa” (titled “The House by the Sea” in English) is
set in a bay area near Marseille, France. The story
takes place in a picturesque villa owned by an elderly
father of three, according to Variety magazine. His
three children gather by his side for his final days—
Angela, an actress living in Paris; Joseph, who has
just fallen in love with a girl half his age; and Armand,
the only one who stayed behind in Marseille to run the
family’s small restaurant. The characters consider
what they have inherited of their father’s ideals and of
the community spirit that he created in the magical
villa. These moments of reflection are thrown into turmoil after the arrival of a boat of people at a nearby
cove.
Guédiguian is a film director, screenwriter, producer,
and actor. Most of his films—including La Villa—star
actors Ariane Ascaride and Jean-Pierre Darroussin.
Founded in 1932, the Venice Film Festival (known in
Italian as the Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia) is the oldest
film festival in the world, and one of the “Big Three”
film festivals alongside the Cannes Film Festival and
Berlin International Film Festival.
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Garo Paylan joins HDP protest in İstanbul park
“Our elected mayors, members
of municipal councils and
deputies were subjected to a
political crackdown [by the government]. We will insist on
standing in the line of peace
and democracy. We thank all
those who came here to support us. We believe we won’t
give an opportunity to those
who want to provoke people
here. Long live peace and the
people’s brotherhood,” he said.
HDP Co-chair Kemalbay also
held the party’s parliamentary
group meeting in the park.

Pro-Kurdish Peoples’ Democratic Party (HDP) deputies gathered at a park in İstanbul’s Kadıköy district as
part of a series of protests that will continue until Nov.
4, the anniversary of the detention of HDP Co-chair
Selahattin Demirtaş along with eight other party deputies.
HDP deputies Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan, Hüda
Kaya, Ayşe Acar Başaran, Sırrı Süreyya Önder, Mithat
Sancar, Serpil Kemalbay and Nadir Yıldırım went to
Yoğurtçu Park in Kadıköy on Tuesday along with the
heads of several labor confederations and a big
crowd.
Speaking under a heavy police presence, Önder said
the protests would spread from Edirne to Hakkari to
demand justice for the jailed HDP deputies.

Meanwhile, police set up barricades in front of the park
where the HDP deputies had
gathered and prevented people
from joining the protest.
Demirtaş, along with HDP Co-chair Figen Yüksekdağ
and seven other HDP politicians, were detained on
Nov. 4, 2016 and ultimately arrested on charges of
terrorism.
There are currently 11 HDP deputies behind bars in
Turkey after the ruling Justice and Development Party
(AKP) government stepped up a crackdown on Kurdish politicians last fall. Trustees have been appointed
to dozens of municipalities in the country’s predominantly Kurdish Southeast, while hundreds of local
Kurdish politicians have been arrested on terror
charges.
The developments have attracted widespread criticism
from the region and Western countries.

Armenian monastery in Turkey is privatized
News.am reports.
Aziz Dagcı, the head of one of the Armenian associations in Turkey, stated that it is impermissible for the
church to be handed over to residents, according to
the Turkish news website Aktif Haber.
“It turns out that if the Armenian community wants to
perform a Divine Liturgy or other ceremony, it must get
permission from these 16 residents of the village,”
Dagcı said.

The Armenian monastery of Holy Trdat in Tortan village of Turkey’s Erzincan (Yerznka) Province was privatized in name of 16 Muslim residents of this village,

He stressed that by this the Treaty of Lausanne’s provisions on religion and the rights of national minorities
are violated.
To note, the remnants of nine saints were kept in the
churches located in the area of the Holy Trdat monastic complex.
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Armenia’s Geological Information Database Digitized

YEREVAN — About 80 percent of the geological information available at the Republican Geological Fund of
Armenia has already been digitized, the Press Service of the Ministry of Energy Infrastructures and Natural Resources reports.
According to the ministry source, the entire database will be available online by the end of the current year.
“80% of the digitized information is uploaded to the www.geo-fund.am website designed for that purpose and is
available to everyone,” Shushanik Kerobyan, Head of Geology, Normative-Methodological and Analysis Department at the Ministry’s Mineral Agency, said, adding that the rest of the digitized geological information is on
posting process.
In Ms. Kerobyan’s words, all the 1380 ore occurrences and minerals mines available in the fund, as well as
the digitized passports of the minerals mines filed in 2014-2017 are placed at the web page.
Ensuring the access to the reports available in the Republican Geological Fund will make the mining industry
field more attractive for the implementation of investment programs. Investors will be able to acquaint themselves with the necessary data available at the fund without wasting time or resources.

Armenian government creates Digital Armenia Foundation

Armenian Government made a decision today to create Digital Armenia foundation.

The new agency will form a common
digitized environment on the basis of
modern information technologies applied in all areas of governance.
Eduard Nersisyan was appointed Acting CEO of Digital Armenia foundation.
“This is a very important process and
we ought to carry it out. Until the foundation is established, the Center for
Strategic Initiatives should continue
working in the same place. We will
define cooperation between the foundation and the Centre at a later date,”
Armenian PM Karen Karapetyan said.
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Meeting
RA Prime Minister and
of Foreign Minister of Armenia Israeli Minister of Regional
and the Minister of Regional Cooperation Discuss Economic
Cooperation of Israel
Cooperation Prospects

On July 25, Foreign Minister of Armenia Edward Nalbandian met the Minister of Regional Cooperation of
Israel Tzachi Hanegbi, who arrived in Yerevan on an
official visit.
Welcoming the guest, Minister Nalbandian highlighted
the importance of the visit of the Israeli Minister to Armenia, underlining that relations between the Armenian and Jewish peoples have deep historical roots,
which create a good basis for the development of inter
-state cooperation.
Expressing gratitude for the invitation to visit Yerevan
and warm reception, Minister Hanegbi noted that Israel wants to develop friendly relations with Armenia
and this is the main message of his visit.
At the meeting, the interlocutors touched upon in details the various issues of the bilateral agenda, discussed urgent regional and international problems.
The Ministers noted with satisfaction the intensification
of Armenian-Israeli contacts at the public level, underlining that they contribute to the strengthening of interstate relations.
Edward Nalbandian and Tzachi Hanegbi attached an
importance to the expansion of the legal framework,
holding of consultations between the foreign ministries, enhancing of collaboration in international organisations and intensification of inter-parliamentary
exchanges.
The agenda of negotiations included steps to boost
trade and economic ties, both sides highlighted the
importance of the full use of tourism potential.
During the conversation issues related to deepening of
mutually beneficial cooperation in the spheres of culture, science and education were discussed.
Minister Tzachi Hanegbi presented the approaches of
Israel to regional developments.
At the request of the guest, Edward Nalbandian
touched upon the efforts undertaken by Armenia and
the OSCE Minsk Group Co-Chair countries aimed at
creating conducive conditions for the advancement of
the process of peaceful settlement of the NagornoKarabakh conflict.

Prime Minister Karen Karapetyan received today a
delegation led by the Minister of Regional Cooperation
of Israel Zakhi Hanegbi, who is in Armenia on an official visit. Welcoming the delegation to our country,
Prime Minister Karapetyan noted that Armenia is interested in the development of cooperation with Israel,
especially in the activation of economic ties. The head
of the Armenian government considered positive the
recent launch of the Armenia-Israel direct flights.
Assuring Israel’s readiness to deepen relations with
Armenia, Zakhi Hanegbi noted that the purpose of his
visit is to identify the areas of mutually beneficial cooperation in economy, information technologies, tourism,
trade, agriculture as a result of discussions with Armenian partners. The interlocutors exchanged views on
the prospects of economic relations and business contacts between Armenia and Israel.
With reference to the reforms carried out under the
program of the Armenian government, the Prime Minister said that the main goal is to increase effectiveness in all spheres. In this context, Karen Karapetyan
attached importance to the exchange of experience
with Israel and the implementation of investment programs in the fields of information technology, agriculture, public administration, digitization, healthcare and
science. According to the Prime Minister, Armenia can
be an interesting platform for foreign investors both in
terms of bilateral cooperation and in terms of entering
third-party markets.
Zakhi Hanegby agreed that there are many possibilities for developing cooperation between the two countries, and the Israeli government is prepared to work
with the Armenian counterparts with a view to materializing these opportunities.
After the meeting the signing ceremony took place,
during which the Minister of Foreign Affairs of Armenia
and the Minister of Regional Cooperation of Israel
signed the “Agreement Between the Government of
the Republic of Armenia and the Government of the
Cont. Page 22
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AGBU SUPPORTED PUBLICATION OF THE GENERAL
CATALOGUE OF ARMENIAN MANUSCRIPTS
OF THE MASHTOTS MATENADARAN

Matenadaran Scientific Research Institute of Ancient
Manuscripts after Mesrop Mashtots published volume
IX of “The General Catalogue of Armenian Manuscripts of the Mashtots Matenadaran”. The number of
manuscripts described in this volume is 300, including
the group of manuscripts under the ref. 2701-3000.
Manuscripts of the 11-19th centuries of a well-known
“Gevorgian Collection” or “New Collection” are mainly
described in this volume, each having its own scientific
and artistic values. Copies of writings of Catholicosses
of All Armenians, Primates of Dioceses and prominent
clergymen of the 18-19th centuries are summed up in
more than two dozens of manuscripts, which serve as
primary roots of the Armenian history during the same
centuries, therefore they are described with much details.
This volume of “The General Catalogue of Armenian
Manuscripts of the Mashtots Matenadaran”, published

with the essential support and sponsorship of Armenian General Benevolent Union (AGBU), is one of the
monumental publications of Matenadaran, which is of
fundamental importance for Armenologists, specialists
of oriental studies, as well as for specialists of other
fields.
On July 28, 2017, the presentation of “The General
Catalogue of Armenian Manuscripts of the Mashtots
Matenadaran” took place at the virtual hall of Matenadaran, attended by AGBU Armenia President Vasken
Yacoubian, researchers of Matenadaran, philologists
and other guests. Welcome speeches were delivered
by Vahan Ter-Ghevondyan, Acting Director of Matenadaran, Gevorg Ter-Vardanean, Head of the Depositories of Matenadaran and Editor of this publication,
Keren Matevosyan, Doctor of Historical Sciences, as
well as Hovig Eordekian, AGBU Armenia Deputy Director.

Meeting
of Foreign Minister of Armenia
and the Minister of Regional
Cooperation of Israel
Cont. from page 21

State of Israel on Visa Exemption for Holders of Diplomatic Passports”, and the “Convention Between the
Government of the Republic of Armenia and the Government of the State of Israel on the Avoidance of
Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion
With Respect to Taxes on Income and on Capital".
The Minister of Culture Armen Amiryan and Tzachi
Hanegbi signed the “Program of Cultural, Educational

and Scientific, Sports and Youth Cooperation between
the Government of the Republic of Armenia and the
Government of the State of Israel for the years 20172020".
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Յակոբ Գասարճեանի «Նուիրում ՌԱԿ-ի Ճամբով Յիսնամեայ
Գործունէութեան Արձանագրութիւն» Գիրքը Ի Պատուի
Շնորհանդէս եւ Գինեձօն Հատորին Հրատարակութեան Առիթով

5 Յուլիս 2017-ին, Լիբանանի «Զարթօնք» օրաթերթին նախաձեռնութեամբ եւ ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան աջակցութեամբ, Երեւանի Թէքէեան Կեդրոնի մեծ դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան նախկին ատենապետ, Լիբանանի խորհրդարանի նախկին անդամ, Թէքէեան
Մշակութային Միութեան Հիմնադիրներու Մարմինի
ատենապետ ընկ. Յակոբ Գասարճեանի «Նուիրում
ՌԱԿ-ի ճամբով - յիսնամեայ գործունէութեան արձանագրութիւն» գիրքին շնորհանդէսը, որուն կը մասնակցէր ՀՀ Սփիւռքի Նախարար Հրանոյշ Յակոբեանի տեղակալ Սերժ Սրապիոնեան:
Շնորհանդէսը կազմակերպուած էր «Զարթօնք»
օրաթերթի 80-ամեակին առիթով կազմակերպուող
ձեռնարկներու ծիրէն ներս:
Հատորը կ’ընդգրկէ Յակոբ Գասարճեանի` տարբեր
տարիներու արձանագրութիւնները, նոթերը, անձնական արխիւը եւ մամուլի մէջ լոյս տեսած նիւթերը,
հաւաքագրուած եւ խմբագրուած՝ բանասէր Յովիկ
Էօրտէքեանի կողմէ:
Հայաստանի, Լիբանանի եւ ՌԱԿ-ի օրհներգներու
յոտնկայս ունկնդրութենէն ետք, «Զարթօնք»-ի
գլխաւոր խմբագիր ընկ. Սեւակ Յակոբեան մտերմիկ խօսքով մը ողջունեց ներկաները, յիշելով որ
իրենց ներկայութեան կը պարտի «Զարթօնք»-ի
համար Լիբանանի սահմաններէն անդին, թէկուզ
Հայրենիքի մէջ, հեռակայ կարգով ձեռնարկներ
յաջողցնելու փաստը: Ան այս առիթով շնորհակալութիւն յայտնեց ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան
մշտական, անսակարկ եւ անվերապահ աջակցութեան համար:

Բացման խօսքը կատարեց «Զարթօնք» օրաթերթի
երկարամեայ աշխատակից՝ ՌԱԿ Կեդրոնական
Վարչութեան անդամ ընկհի. Ճենի ԳրիգորեանԲարսեղեանը:

Շարունակութիւնը էջ՝ 24

Էջ 24
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Յակոբ Գասարճեանի «Նուիրում ՌԱԿ-ի Ճամբով Յիսնամեայ
Գործունէութեան Արձանագրութիւն» Գիրքը Ի Պատուի
Շարունակութիւն էջ՝ 23-էն

մէջ ամփոփուած է Յակոբ Գասարճեանի շուրջ
կէսդարեայ ազգային-քաղաքական եւ միութենական
-կուսակցական գործունէութիւնը։ Գիրքը իր իւրայատուկ տեղը կը գրաւէ Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութեան պատմութեան մէջ։
Ապա խօսքը տրուեցաւ ՀՀ Սփիւռքի փոխնախարար Սերժ Սրապիոնեանին, որ ՀՀ Սփիւռքի Նախարար Հրանոյշ Յակոբեանի ողջոյնի խօսքը եւ շնորհաւորանքը ներկաներուն եւ մեծարեալին փոխանցելէ ետք անդրադարձաւ գիրքին։

ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան ողջոյնի խօսքը
ընթերցեց ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան անդամ
ընկ. Յակոբ Անդրէասեանը։
Գլխաւոր բանախօսն էր Վիգէն Խաչատրեան։
Հայրենի քաղաքական գործիչ.Հայաստանի խորհըրդարանի ընտրուած անդամ երկու անգամ, 1990-ին,
որպէս ՀՌԱԿ-ի պատգամաւոր եւ 1995-ին։ Եղած է
Հայաստանի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան հիմնադիր անդամներէն: 1994-ին հիմնած է
Ռամկավար Ազատական (լիպերալ-դեմոկրատական) կուսակցութիւնը: Եղած է Լոռիի մարզպետ եւ
Երեւանի փոխքաղաքապետ:
Վիգէն Խաչատրեան խորունկ վերլուծումներով
ներկայացուց գիրքը: Ան նշեց, որ «Նուիրում ՌԱԿ-ի
ճամբով - յիսնամեայ գործունէութեան արձանագրութիւն» գիրքը իւրայատուկ յուշագրութիւն է, որուն

Այնուհետեւ ընկ. Յակոբեան խօսքը տուաւ ՀԲԸՄ-ի
hայաստանեան ներկայացուցչութեան փոխտնօրէն,
ՌԱԿ-ի Լատին Ամերիկայի «Սարտարապատ»
պաշտօնաթերթի յատենի խմբագիր, ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի երբեմնի վարիչ տնօրէն՝ նորատիպ գիրքին խմբագիր բանասէր ընկ. Յովիկ
Էօրտէքեանին:
Ընկ. Էօրտէքեան ներկաներուն պարզեց գիրքին
պատրաստութեան վերաբերող կարգ մը մանրամասնութիւններ, որոնք կատարուած էին գիրքի
պատրաստութեան ամբողջ գործընթացին ընթացքին: Ան դրուատիքով խօսեցաւ ընկ. Գասարճեանի
բծախնդրօրէն պահպանուած արխիւին մասին,
որոնք ի մի բերելով ան յաջողած էր այս գիրքը
պատրաստել: Ընկ. Էօրտէքեան շնորհակալութիւն
յայտնեց գիրքի պատրաստութեան հետ մեծապէս
առնչուած Դոկտ. Վաչէ Ղազարեանին:
Շարունակութիւնը էջ՝ 25
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Յակոբ Գասարճեանի «Նուիրում ՌԱԿ-ի Ճամբով Յիսնամեայ
Գործունէութեան Արձանագրութիւն» Գիրքը Ի Պատուի
Շարունակութիւն էջ՝ 24-էն

Աւարտին ելոյթ ունեցաւ գիրքին հեղինակը ընկ.
Յակոբ Գասարճեան: Ան իր խօսքին մէջ ըսաւ.
«Կ’ուզեմ քանի մը կէտի անդրադառնալ: Պիտի
սկսիմ իմ երիտասարդական տարիներէն, երբ
անդամ էի Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր
Միութեան եւ Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութեան: Այդ տարիներուն, ինծի համար հպարտութիւն էր, որ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր
Միութիւնը, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը եւ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցին միասնական կը գործեն եւ միակամ
ճակատ կը կազմեն: Եւ ես միշտ աշխատած եմ այս
ուղղութեան շուրջ, երբեք չեմ մոռնար պարոն Ալեք
Մանուկեանի խօսքը, երբ կ՚ըսէր. «Ուր Բարեգործականը զօրաւոր է՝ այնտեղ Ռամկավարները զօրաւոր
են եւ ուր Ռամկավարները զօրաւոր են՝ այնտեղ
զօրաւոր է Բարեգործականը»:

Ոմանք հաւանաբար տեղեակ են, որ Ալեք Մանուկեանի ղեկավարութեան շրջանին Բարեգործականի
Կեդրոնական Վարչութեան հիմնական անդամնե-

րուն մեծ մասը Ռամկավար Ազատականներ էին:
Դժբախտաբար՝ Մանուկեանի մահանալէն յետոյ
իրավիճակը փոխուեցաւ:
Պատճառներէն մէկը այն է, որ այդ շրջանի նշեալ
վարչութեան անդամ մեր կարգ մը ընկերները ի
տարբերութիւն իրենց նախորդներէն, ինքզինքնին
չարդարացուցին: Իմ ցանկութիւնս այն է, որ ՀԲԸՄը, ՌԱԿ-ը եւ Ս. Էջմիածինը միակամ տեսնեմ, քանի
որ այս երրորդութիւնը մեզի համար սուրբ երրորդութիւն է»:

Շարունակութիւնը էջ՝ 26
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Տիգրանակերտի Պեղումներուն Ընթացքին
Կարասային Թաղում Գտնուած է
ուլունքներ, խոյակերպ փոքր
սափորներ, ոսկէ զարդեր:

Արցախեան Տիգրանակերտի մէջ, պեղումներու ժամանակ, հիւսիսային պատին մօտ յայտնաբերուած է
կարասային թաղում:
Այս մասին, ըստ «News.am»-ի, ըսած է Տիգրանակերտի հնագիտական գիտարշաւի ղեկավար
Համլէթ Պետրոսեան: Պեղումները իրականացուցած
է Ստեփանակերտի պետական համալսարանի
պատմութեան ամպիոնի վարիչ Վարդգէս Սաֆարեանը:
Համլէթ Պետրոսեանի խօսքով՝ կարասը բացուած է
եւ դատելով անոր մէջ յայտնաբերուած նիւթերէն,
թաղումը կը վերաբերի մեր թուարկութեան 2-3
դարերուն, այսինքն Տիգրանակերտի ամրոցէն 300
տարիով «երիտասարդ» է: Հանգուցեալի աճիւնին
հետ միասին՝ կարասին մէջ դրուած էին նետի ծայր,

Մասնագէտը պարզաբանած է, որ
ատիկա այդ ժամանակաշրջանին
բնորոշ թաղման ձեւ է:
Հետաքրքրական է, որ մինչեւ Քուռ
գետ հասնող տարածքին, նման
թաղումները բաւական տարածուած եղած են (յայտնի են կարասային թաղումներ Գառնիի,
Արտաշատի եւ այլ վայրերու մէջ) ու
նման թաղումներ իրականացուած
են ընդհուպ մինչեւ քրիստոնէութեան ընդունում: Գետէն հիւսիս
նման թաղումները ծայր աստիճան
հազուադէպ են, ու ժամանակին
ներկայացուած է ենթադրութիւն մը
այն մասին, որ կարասային թաղումներու տարածման արէալը կը
համապատասխանէ հայերու տարածման արէալին: «Բայց այս
նիւթով մանրակրկիտ ուսումնա-սիրութիւններ չեն
եղած, ատոր համար ալ Տիգրա-նակերտի մէջ այդ
գտածոները շատ կարեւոր են»,- ըսած է ան`
յիշեցնելով, որ նախապէս Տիգրանա-կերտի մէջ
արդէն յայտնաբերուած են կարասային թաղումներ,
որոնք տարեգրուած էին մեր թուար-կութենէն
առաջ՝ 1-ին դարով:
Առհասարակ, Համլէթ Պետրոսեանի խօսքով,
Արցախի Մարտակերտի շրջանը շատ հարուստ է
հնագիտական գտածոներով: Երեք տարի առաջ
այստեղ, ջրատար անցնելու ժամանակ, յայտնաբերած էին շքեղ թաղումներ: Այսօր այդ նիւթը կը
գտնուի Տիգրանակերտի թանգարանին մէջ, անիկա
կը հետազօտուի ու այդ նիւթով հրապարակում կը
պատրաստուի:

Յակոբ Գասարճեանի «Նուիրում ՌԱԿ-ի Ճամբով Յիսնամեայ
Գործունէութեան Արձանագրութիւն» Գիրքը Ի Պատուի
Շարունակութիւն էջ՝ 25-էն

Այս գիրքին մէջ յուշեր չեն միայն, անոնք որոշ դաս
առնելիք նիւթեր են, որ յետագային նոյն սխալները
չգործենք: Պէտք է՝ գիրքին մէջ գրուածները օրինակ
վերցնելով՝ կուսակցութիւնը միասնականացնենք,
վերամիաւորենք:
Ապա, ընկ. Յակոբեանի առաջարկով, ընկ. Գասարճեանի հետեւողականութեամբ սրահին մէջ կուսակցականները իրենց աջը վեր բռնած սրտանց կրկնեցին կուսակցութեան անդամակցութեան իրենց
երդումը, վերանորոգելով հայութեան ծառայելու
իրենց երդումը հայրենի հողին վրայ։
Պահը հասած էր աւանդական գինեձօնին: Ընկ.

Սեւակ բեմ հրաւիրեց ՀՀ Սփիւռքի փոխնախարար
Սերժ Սրապիոնեանը, օրուայ մեծարեալ ընկ. Յակոբ
Գասարճեանը, ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
փոխատենապետ ընկ. Լեւոն Պլըխեանը, օրուայ
բանախօս Վիգէն Խաչատրեանը, գիրքին խմբագիր
ընկ. Յովիկ Էօրտէքեանը եւ «Զարթօնք»-ի աշխատակից ընկհի. Ճենի Գրիգորեան-Բարսեղեանը,
որպէսզի նոր հատորը օծեն գինիով:
Աւարտին ներկաներուն համար ընկ. Գասարճեան
իր գիրքը մակագրեց, մինչ անոնք տակաւին երկար
զրուցեցին մտերմիկ հիւրասիրութեան մը սեղաններուն շուրջ:
ՌԱԿ Մամուլ
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Էջ 27

ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

Հրանդ Նագգաշեան
1921 Կէմէրէկ – 1991 Երուսաղէմ
ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
Երախտաւոր Հրանդ Նագգաշեան ծնած է 1921-ին
Կէմէրէկ՝ Սեբաստիոյ շրջան, Ճիւան եւ Աննա
Նագգաշեաններու համեստ յարկին տակ։ Եղեռնէն
ճողոպրած ծնողաց երկու մանչերու կրտսերն էր
Հրանդ։ Եղբայրը՝ Սուքիաս, ծնած էր 1915-ին, մեծ
եղեռնի տարին։ Հրանդ ունեցած է նաեւ 4 քոյրեր։
Մանուկ տարիքին կը կորսնցնէ հայրը՝ Ճիւանը ու
մայրը՝ Աննա իր 6 որբացած զաւակներով կը ստիպուի գաղթականութեան ճամբան բռնել ու ապաստանիլ Կեսարիոյ Ս. Կարապետ վանքը, ապաւինելով
վանականներու խնամքին։
Յատուկ կարգադրութեամբ Աննա Նագգաշեանը իր
6 զաւակներով, վանքի որբերուն հետ կը տարուի
Պէյրութի Քէլէկեան որբանոցը։ Որբանոցին մէջ
Հրանդ իրեն հասակակից այլ մանչերու հետ պիտի
ստանար իր նախնական կրթութիւնը, ապա
պատանի տարիքին կ՚ուղարկուի Կիպրոս, իր երկրորդական ուսումը շարունակելու Մելգոնեան
Կրթական Հաստատութեան մէջ՝ աշակերտելով
Վահան Թէքէեանի, Յակոբ Օշականի եւ ՎահէՎահեանի։ Երախտաւոր Նագգաշեան նաեւ այս
շրջանին մաս կը կազմէր հաստատութեան կողովագնդակի խումբին, խաղընկեր ունենալով՝ Գերսամ
Ահարոնեանը, Ասատուր Պետեանը, Հայկաշէն
Ուզունեանը եւ Գրիգոր Կանիմեանը (յետագային
բոլորն ալ պիտի դառնային իր գաղափարի ընկերները), իսկ խումբի մարզիչն էր Լեւոն Այվազեանը։

նեանի մէջ ջութակի դասերու հետեւած էր)։ Աւելի
ուշ Եաֆայի մէջ կը բանայ իր անձնական լուսանըկարչատունը։ Նագգաշեան որպէս արուեստագէտ,
ունէր յատուկ նկարչական ճաշակ, որ զինք տարիներու ընթացքին պիտի դարձնէր ճանաչուած։
Հանրածանօթ անձնաւորութիւններու իր լուսանըկարները գնահատուած էին որպէս տպագրական
լուսանկարներ, որոնց շարքին էին Վահան
Թէքէեանը, Յակոբ Օշականը, Շահան Պէրպէրեանը։

Միջին Արեւելքի քաղաքական անկայուն վիճակը,
1948-ին Պաղեստինի տարածքին վրայ ալ իր
անդրադարձը պիտի ունենար։ Հրանդ այս անգամ
կ՚որոշէ հաստատուիլ Կազա քաղաքը, ուր պիտի
ունենար իր լուսանկարչատունը։ Այս շրջանին նաեւ
Հրանդ պաշտօն կը ստանձնէ Միացեալ Ազգերու՝
Հրանդը հազիւ 16 տարեկան կ՚աւարտէ Հաստատու- UNRWA & UNEF բաժանմունքներուն համար ու
իրեն առիթը կը ներկայանայ որպէս արուեստագէտ
թեան երկրորդական բաժինը ու երկու տարուան
նկարելու Միացեալ Ազգերու ատենոյ յայտնի դէմշրջանի մը համար կը հետեւի Մելգոնեանի վարժաքերը, ներառեալ ընդհանուր քարտուղար Տակ
պետանոցի դասընթացքներուն։ 1939-ին ՀաստաՀամերշոլթը։
տութեան տեսչութիւնը զինք կ՚ուղարկէ Լիբանան,
ուր Հրանդ միանալով իր հարազատներուն, ուսուցԲազմատաղանդ երախտաւորը հետզհետէ դարձած
չութեան պաշտօն պիտի ստանձնէր Բարեգործաէր ճանաչուած արուեստագէտ ու լուսանկարիչ,
կանի համար՝ Թրիփոլիի Նուպարեան վարժարանին ինչպէս նաեւ իր մէջ ունեցած սէրը հանդէպ հնումէջ, դասաւանդելով հայերէն լեզու։ Նուպարեան
թիւններու կը դարձնեն զինք հնագէտ մը Կազայի
վարժարանին մէջ որպէս գործակից կը ծանօթանայ
մէջ։ Իր գործերով ցուցահանդէսներու կը հրաւիրուի
Հալէպէն ժամանած երախտաւոր Երուանդ Պապամիջին արեւելեան զանազան գաղութներ, ինչպէս
յեանին, որուն հետ յետագային պիտի գործակցի
նաեւ մինչեւ Նիւ Եորք, ցուցադրելով երկու տարբեր
երկար տարիներ։ Նագգաշեանի ազգային գաղահաւաքածոներ՝ առաջինը – գաղթականներու
փարական հակումները որպէս երիտասարդ կը
կեանքը Կազայի մէջ, իսկ երկրորդը – եգիպտական
յարին Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան ու
հին քաղաքակրթութենէ տեսարաններ։
Վահան Թէքէեանի կնքահայրութեամբ Հրանդը
Նագգաշեան հետզհետէ կը դառնայ մասնագէտմուտք կը գործէ Ռամկավար կուսակցութեան շարհնագէտ դրամագիտութեան ու կ՚ընդարձակէ
քերը։
հայկական հին դրամներու իր հաւաքածոն։
1941-ին կը հրաւիրուի Պաղեստինի Եաֆա քաղաքը,
1960-ին կեանքի ընկեր կ՚ընտրէ Արփինէ Սարգիուր գոյութիւն ունէր փոքրաթիւ հայկական գաղութ
սեանը, որ Եաֆայի մէջ եղած էր իր աշակերտուհին,
մը, ու հոն կը պաշտօնավարէ Ս. Գլխադիր վարժաու անոնք կը բախտաւորուին մանչով մը՝ Սարօ եւ
րանին մէջ, դասաւանդելով հայերէն լեզու եւ գրադուստրով մը՝ Անոյշ։
կանութիւն, ինչպէս նաեւ երաժշտութիւն (ՄելգոՇարունակութիւնը էջ՝ 28
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Հրանդ Նագգաշեան
1921 Կէմէրէկ – 1991 Երուսաղէմ
Շարունակութիւն էջ՝ 27-էն

1967-ին հրեայ-արաբ բախումներուն որպէս հետեւանք, Հրանդ կ՚որոշէ վերջնականապէս հաստատուիլ Երուսաղէմ հրաւէրովը Պատրիարք Եղիշէ
Արք. Տէրտէրեանի, հակառակ Միացեալ Ազգերու
Կազմակերպութեան կողմէ եղած առաջարկին՝
մեկնելու Վիեննա։ Նագգաշեան կը դառնայ դաստիարակ-ուսուցիչ հայ գրականութեան ու ազգային
պատմութեան Ժառանգաւորաց վարժարանին մէջ,
իսկ կողակիցը Արփինէն ալ հայերէն լեզուի ուսուցչուհի Երուսաղէմի Սրբոց Թարգմանչաց երկրորդական վարժարանին համար։ Երկու տարի ետք՝ 1969ին ամերիկահայ բարերար՝ Տատուր Տատուրեանի
կողմէ բացուած գիշերօթիկ վարժարանի պատասխանատուութիւնը կը յանձնուի Նագգաշեան
ամոլին։ Տատուրեանի բարերարութեան շնորհիւ
բացուած այս կրթարանը առաւելաբար պիտի
ծառայէր Թուրքիայէն ժամանած հայ պատանիներու
հայեցի կրթութեան, որոնք առհասարակ քրտախօս
էին, ու որոնցմէ շատերը դարձան Ժառանգաւորացի
սաներ, ու որոշ մաս մըն ալ ձեռնադրուեցան հոգեւորականներ՝ ծառայելու Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ։
Երախտաւոր Նագգաշեանի արուեստագէտի, հնագէտի, լուսանկարիչի ու մանաւանդ դաստիարակի
կոչումը, որպէս առինքնող նուիրեալ մը գաղութահայ
հասարակական կեանքին, յատկանշական դարձաւ
Սաղիմահայ գաղութին համար։ Իր անվերապահ
մասնակցութիւնը կը բերէր նպաստելու Հայ Երիտասարդաց Միութեան վերելքին ու անոր հրատարակութեան, ինչպէս նաեւ Երուսաղէմի մէջ գործող
Ռամկավար ակումբին (ՌԱԿ Էօժէն Փափազեան
ակումբ), ու յաճախ կը մասնակցէր միջգաղութային
կուսակցական ժողովներու։
Երախտաւորին հայկական հին դրամներու տարիներու հաւաքածոն, իսկապէս իր գնահատականը
ունեցաւ 1975-ին, երբ ՀԲԸՄիութեան նախագահ
Ալեք Մանուկեան եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
Վազգէն Ա. կ՚այցելէին Երուսաղէմ՝ Ժառանգաւորաց
վարժարանի նորակառոյց շէնքի բացման։ Այդ
առիթով Նագգաշեան տարբեր հաւաքածոներ նուիրեց Էջմիածնի թանգարանին ու Տիթրոյթի Մանուկեան թանգարանին։

կան պատասխանատու պաշտօններ Ռամկավար
Ազատական կառոյցին մէջ։ 1982-ին կ՚այցելէ
Ամերիկա ու հիւրաբար կ՚այցելէ ՌԱԿ Արեւմտեան
Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեան (այս տողերուն
հեղինակը որպէս կրտսերագոյն անդամ այդ կազմին, առիթը կ՚ունենայ ծանօթանալու երախտաւորին, որ եղած էր իր հօրը ուսուցիչը Թրիփոլիի
Նուպարեան վարժարանէն ներս)։ Նագգաշեան
բազմիցս այցելած է Խորհրդային Հայաստան
տարբեր առիթներով։
Նագգաշեանի հրատարակած առաջին գործը կ՚ըլլայ
1986-ին լոյս տեսած «Դրաստամատ կ՚երթայ Անյուշ
բերդը» վիպակը, որմէ ետք լոյս կը տեսնէ նոյն
խորագիրով թատրերգութիւնը՝ 1988-ին, իսկ 1989ին լոյս կը տեսնէ «Աքսորեալները» թատրերգութիւնը։ Իսկ 1990-ին ալ Բագրատունեաց հարստութեան անկումի թատրերգութիւնը «Անին ծախուած է
արդէն զաւակս» խորագրով։
Երախտաւորը ունի նաեւ 3 այլ գործեր՝
«Լեւոն Մեծագործ», «Աւարայրի պատերազմը»,
«Շուշան Կամսարական», որոնք ցարդ կը մնան
անտիպ։
1991 Նոյեմբեր 24-ին, 70 տարեկանին, սրտի
կաթուածի հետեւանքով, Երուսաղէմի մէջ իր
աչքերը յաւիտեան պիտի փակէր հայ գիրի ու
գեղարուեստի նուիրեալ երախտաւորը։
***
Հրանդ Նագգաշեանի կազմած ընտանեկան հայատրոփ բոյնի անդամներուն մօտէն ծանօթ եղած է այս
տողերու հեղինակը։ Նագգաշեանի այրիին՝ տասնամեակներու դաստիարակ Արփինէին, որ 2008-ին
միայն կրցաւ հանգստեան կոչուիլ դաստիարակի իր
պաշտօնէն, որդւոյն՝ Սարոյին, որ կը շարունակէ իր
երախտաւոր հօր հասարակական ժառանգը. եղած
է անդամ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան ու
դստեր՝ Անոյշին, որ հօր օրինակին հետեւելով հեղինակած է ու կը հեղինակէ բանաստեղծական
հատորներ, որպէս ժամանակակից արեւմտահայ
բանաստեղծուհի։ 2014-ին յատուկ մեծարանքով
հիւրը եղաւ Հարաւային Քալիֆորնիոյ հայահոծ
գաղութին։ Աւելին, Անոյշը ստացած է Հայաստանի
պետական կարգ մը գնահատագրեր, ինչպէս նաեւ
արժանացած «Մովսէս Խորենացի» շքանշանին։

1976-ին հանգստեան կը կոչուի կրթական ասպարէզէն ու կը շարունակէ իր հնագէտի մասնակցութիւնը
եւ նոյն ատեն կը զբաղի գրական վերլուծումներ
կատարելով սփիւռքահայ մամուլին համար։

Կապ Հրատարակութեան հետ:

1977 Սեպտեմբերին Նագգաշեան կը մասնակցի
ՌԱԿ ԺԵ ընդհանուր պատգամաւորական ժողովին,
որպէս պատգամաւոր ներկայացնելու Երուսաղէմի
ՌԱԿ-ի ակումբը Պէյրութի մէջ։ Երախտաւորին
համար այս հաւաքը պիտի դառնար յիշատակելի,
որովհետեւ պիտի հանդիպէր կարգ մը դպրոցական
դասընկերներու, որոնք ստանձնած էին կուսակցա-

Կապ Հրատարակութեան հետ:

hyegyank@gmail.com

hyegyank@gmail.com
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Ազատ բեմ:

ՏԱԳՆԱՊ
«Ամէն յիմար կը գտնի
էլ աւելի մեծ յիմարի, որը
կը սկսի նրանով զմայլուել»
Բուալո

ՌՈՒԲԷՆ ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ
Ռուս-հայկական յարաբերութիւնների մասին արդէն
դարերից ի վեր է, որ հատորներ են գրուել, որոնք
երբեմն իրարամերժ են եւ երբեմն հակադիր։ Մենք
պիտի չփորձենք գնահատականներ տալ տարբեր
պատմական կամ արդի երեւոյթներին, բայց անվիճելի է այն փաստը, որ Ռուսաստանը, լինի այն
ցարական թէ բոլշեւիկեան, միշտ նպատակ է ունեցել կլանել ու իւրացնել հայերին եւ ինչո՞ւ միայն
հայերին, այլ նաեւ միւս բոլոր մեծ ու փոքր ազգերին
ռուսական «իմպերիան» հզօրացնելու միտումով։
Չմոռանանք, որ նոյնիսկ խորհրդային տարիներին,
մեծառուսական (վելիկոռուսկի) գաղափարը միշտ
ներկայ է եղել թափանցիկ շղարշով ծածկուած։
Նշենք, որ այդ դրոյթը զուտ ռուսական չէ եւ յատուկ
է բոլոր մեծ կամ խոշոր երկրներին, որի հետեւանքով բազմաթիւ են երկրները, ուր պաշտօնական
լեզուն անգլերէն է, ֆրանսերէն կամ արաբերէն։
Կարիք կայ յիշեցնելու, որ պատահականութիւն չէր
մօտ մէկ դար առաջ, նոր խորհրդայնացուած մեր
փոքրիկ երկրում լեզուական խեղաթիւրումներ
անելու փաստը, որի հեղինակներն են համարւում
լեզուաբան՝ Մանուկ Աբեղեանը, ժամանակի կրթութեան նախարար Պօղոս Մակինցեանի նեցուկով։
Մէկ ակնթարթ անգամ կասկած չի կարող լինել, որ
հրամանը եկել էր Մոսկուայից եւ միակ նպատակն
էր՝ մեզ մեր արմատներից կտրել եւ օտարացնել։
Ո՞ւմ նախաձեռնութեամբ, ո՞ւմ ձեռքով եւ ո՞ւմ
քրտնաջան աշխատանքի շնորհիւ էր, որ երեւանեան դպրոցների մեծամասնութիւնը ռուսական էր,
իսկ ռուսախօսութիւնը այնքան յարգուած ու
գնահատելի էր, որ ոմանք իրենց համարում էին
ընտրեալ եւ բարձր կարգի հայեր՝ ամաչելով հայերէնը գործածել։
Ընթերցողը իրաւացիօրէն կարող է հարցնել, թէ
կարիք կա՞յ հին գարշահոտ աղբակոյտը փորփրել։
Մեր պատասխանը կը լինի՝ ո՛չ, կարելի է եւ պէտք է
կարողանանք մոռացութեան տալ մեզ պատիւ
չբերող արարքները, եթէ նրանց վերածնուելու եւ
բարգաւաճելու վտանգը մեր դուռը չթակի։
Երկու տարի առաջ պաշտօնական այցի կապակցութեամբ Ռուսական Դումայի (Ազգային ժողով)
նախագահ Վոլոդինը իր ելոյթում՝ հայկական
խորհրդարանի ամբիոնից, վստահօրէն եւ գրեթէ
պարտադրողաբար յայտարարեց, թէ ժամանակն է,
որ Հայաստանը ընդունի ռուսերէնը՝ որպէս պետական երկրորդ լեզու։ Մեր պատգամաւորներից
ոմանք զարմացան, միւսները զայրացան, իսկ մի

մասը ուղղակի չհասկացաւ խնդրոյ խորութիւնը, ուր
Հայաստանի գաղութայնացման հարցն է դրուած։
Այս դիպուածը եւս կարելի պիտի լինէր մոռանալ,
եթէ վերջերս մեր թշնամի հարեւաններին մեր բարեկամ ռուսները մեծ քանակութեամբ զէնք չառաքէին
մեզ հետ պատերազմելու համար, որի դէմ բողոքելն
ու ընդդիմանալը անմտութիւն է, քանի որ այդ զէնքը,
եթէ ռուսներից չառնեն, մէկ տասնեակից աւելի
երկրներ կան որ պատրաստ են օրը-օրին մատակարարելու եւ դրանով մեր վիճակը, ոչ մէկ փոփոխութիւն է ունենում։ Կարեւորը մեզ համար այդ զէնքերին լռեցնելն է։ Միեւնոյն ժամանակ Մոսկուան
չեղեալ է համարում հայկական վարորդական վկայականների գործածման իրաւունքը, մինչդեռ՝ մօտ
երկու միլիոն հայ է ապրում այդ երկրում եւ ըստ
երեւոյթին մեծամասնութեամբ հայկական վկայականներով։ Այդ օրերին էր, որ դարձեալ հնչեցին
ձայներ տարբեր մակարդակի վրայ, թէ անհրաժեշտ
է, որ ռուսերէնը ճանաչուի որպէս մեր երկրի երկրորդ պաշտօնական լեզու։
Կարծում եմ, որ ընթերցողը մեզ հետ համաձայն
կլինի, որ այդ հարցադրումը պատահական չէ,
անմեղ եւ մեր օգտին հնչեցուած իղձ եւս չէ, այլ
երկար մտածուած ու ծրագրւած մի նպատակ է, որ
ջրի երես է ելնում՝ պատեհ կամ անպատեհ յարմար
առիթով։
Այս պարագային եւս մեր պետական այրերը, ձկան
նման բերանները ջրով լեցուած, ոչ մէկ արձագանգ
են տալիս։
Մեր կարծիքով այս է խնդիրներից ամենակարեւորը։
Աննիբալը հասել է մեր դռանը, եւ մենք ասելիք
չունենք։
Ցաւալի վիճակ։
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ՀԲԸՄ
Աթէնք
Հ. Բ. Ը. Միութեան «Անի» պարախումբի մասնակցութիւնը
Աթէնքի «50th World Congress on Dance Research»-ին

50th World Congress on Dance Research-ի առիթով, Աթէնքի Հ.Բ.Ը.Միութեան «Անի»
պարախումբը երկար փորձերէ ետք Յուլիս 7-ին հանդէս եկաւ իր առաջին ելոյթով, պարուսոյց՝
Անահիտ Սարիպեքեանի ղեկավարութեամբ ու բեմադրութեամբ:
Պարային ծրագիրը՝ ուր իրենց մասնակցութիւնը բերին բազմաթիւ խումբեր, կազմակերպուած էր International Dance Council-ի կողմէ 5-9 Յուլիս 2017 Ակրոփոլիսի դիմացը գտնուող
Փիլլօփափու բլուրի Տորա Սթրաթու պարաթատրոնին մէջ։

Անի այցելողներուն թիւը կրկնապատկուած է
ծանօթ է իբրեւ «1001 եկեղեցիներու քաղաք»,
«աշխարհի քաղաք» կամ «քաղաքակրթութեան
օրրան», տոկալով հազարամեակներու պատմութեան՝ կը շարունակէ իր ճարտարապետական
կոթողներով ու հիասքանչ համայնապատկերով
գրաւել զբօսաշրջիկներն ու մասնագէտները։

Անիի աւերակները, որոնք վերջերս UNESCO-ի
համաշխարհային մշակութային ժառանգութեան
ցանկին մէջ առնուած էին, իրենց վրայ կեդրոնացուցած են թէ՛ մասնագէտներու եւ թէ՛ զբօսաշրջիկներու ուշադրութիւնը։
Ըստ պոլսահայ «Մարմարա» թերթին՝ Անին, որ

Ամենափրկիչ եկեղեցին, Անիի Մայր տաճարը,
Տիգրան Հոնենց եկեղեցին, Պահլաւունի եկեղեցին
եւ ուրիշներ անօրինակ տեսարան մը կը սփռեն
այցելուներու աչքին առաջ։
ԵՈՒՆԵՍՔՕի որոշումէն ետք, Անիի զբօսաշրջիկներուն թիւը կրկնապատկուած է, մինչ երկրի
մշակոյթի ու զբօսաշրջութեան նախարարութիւնը
կը փորձէ արագացնել Անիի աւերակները պահպանութեան տակ առնելու ծրագիրին գործադրութիւնը։
Ըստ մասնագէտներու՝ Անին իսկապէ՛ս համաշխարհային ժառանգութիւն է ու մեծ կարեւորութիւն ունի
Կարսի ու շրջակայքին համար, ուստի՝ կը ծրագրուի
այս վայրը մէկ-երկու տարուան ընթացքին առաւել
բարեկարգ վիճակով դնել այցելուներու տրամադրութեան տակ։
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Չիլիէն Հայրենի Կարօտ.
«Հայաստանը Ինծի Համար Տուն Է»
Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ
Նելսոն Փալոյեանը ծնած է Սանթիակօ, Չիլի: Ան
երկրաչափ է եւ մասնագիտացած` համակարգիչներու մէջ: Ան Ցեղասպանութենէ ճողոպրած երրորդ
սերունդի հայ է: Կը խօսի եւ կը կարդայ հայերէն եւ
ստացած է հայեցի դաստիարակութիւն` իր հայ
ծնողքէն: Նելսոն իր մասնագիտութեան կողքին նաեւ
հետեւած է երաժշտութեան եւ այսօր իր կարեւոր
բաժինը կը բերէ Սանթիակոյի հայկական մշակութային կեանքին մէջ: Կազմած է երգչախումբ մը`
հայկական գաղութին անդամներէն, բոլորն ալ`
սիրողական եւ կոչած է զայն` «Ծիծեռնակ», եւ
թերեւս կը փորձէ ծիծեռնակին շինած բոյնին նման`
հեռաւոր Սանթիակոյի մէջ շինել իր հայկական
բոյնը:
Բայց Նելսոն «հարստացուցած» է իր կեանքը, եւ այս
հարստութիւնը անպայմանօրէն նիւթական չէ: Ան
կոչում զգացած է պայմանաւորուիլ Երեւանի ամերիկեան համալսարանին հետ եւ տարին քանի մը
անգամ կը մեկնի Հայաստան` դասախօսելու: Եւ
ինչպէս ինք ըսաւ, «Երբ որ Հայաստան սկսայ երթալ,
աւելի լաւ սորվեցայ հայերէն, հիմա ինծի համար
աւելի դիւրին է արեւելահայերէն խօսիլը»:
10 Յունիս 2017: Նելսոն բարի գտնուեցաւ` իր տան
մէջ հիւրընկալելու զիս, երբ աշխատանքային այցելութեամբ դարձեալ կը գտնուէի Սանթիակօ: Բայց
կար նաեւ աւելին: Ան նաեւ հրաւիրած էր իր
«Ծիծեռնակ» երգչախումբին կարգ մը անդամները,
որոնք վերջերս Հայաստան այցելած էին եւ վերադարձած` մեծ ոգեւորութեամբ: Եթէ մէկ կողմէ պիտի
վայելէի Սանթիակոյի «Ծիծեռնակ»-ի անդամները,
բայց նաեւ` անոնց հայրենի կարօտի վկայութիւնները…։
Հեռաւոր Սանթիակոյի մէջ հայկական այս փոքրիկ
«բոյնը» կը դիտէի: «Լման» հայ` հայ ծնողներուն
ժառանգութիւնը, «կէս» հայ` խառնածին ամուսնութիւններու արդիւնք, եւ տակաւին` «քառո՞րդ»:
Խառն ամուսնութիւններու յաջորդականութի՞ւն:
Իսկ այս բոլորը հետեւանքն են Հայոց ցեղասպանութեան, որուն պատճառով հայը տեղահան եղաւ իր
բնօրրանէն եւ տարածուեցաւ աշխարհով մէկ: Այս
բոլորին վկայութիւնը Նելսոնին մեծ ծնողներն են,
որոնց նկարները իր տան հիւրասենեակի պատին
վրայ զետեղուած` կը խօսին այդ ապրուած կեանքին
մասին, անոնք Ցեղասպանութենէ ճողոպրած`
հասած էին Սանթիակօ:
«Ցեղասպանութիւնը իմ ընտանիքիս պատմութիւնն
է, ի՛մ պատմութիւնն է: Իմ ժողովուրդիս պատմութիւնն է». Նելսոնն է խօսողը: «Ասիկա շատ անձնական բան մըն է ինծի համար», շարունակեց ան:
Նելսոն ամուսնացած է Անտրէի հետ, որ տեղացի է:
Ունին երկու զաւակներ` Մարալ եւ Գէորգ: Անտրէի
համար յստակ էր հայկականութեան կարեւորու-

թիւնը, երբ ամուսնացած էր Նելսոնին հետ:
«Հայկական ընտանիքի մէջ մտած էի եւ հիմա անոր
մէկ անդամն եմ», ըսաւ ան: Անտրէ Նելսոնին հետ
քանի մը անգամ այցելած է Հայաստան, ապրած է
հայրենիքի գեղեցկութիւնը եւ ջերմութիւնը:
«Փարիզը գեղեցիկ է, բայց Երեւանը աւելի դիւր կու
գայ ինծի», ըսաւ ան:
Էմիլիա Ալմարզա Նազար` հայրը, տեղացի է, իսկ
մայրը` հայ: Այսպէս ըսած ան` «կէս» հայ է, բայց
Հայաստանէն վերադարձին ան արդէն «լման» հայն
է եւ աւելին: «Առաջին իսկ օրէն զգացի, որ Հայաստանի հողը զիս գրկեց», ըսաւ Էմիլիան: Ան շատ
բան ունէր պատմելու եւ կը փորձէր չմոռնալ իր
ըսելիքները: «Շատ հպարտ զգացի, որ հայ էի, երբ
Հայաստան կը գտնուէի», ըսաւ Էմիլիան: «Ուզեցի
Հայաստանէն ամէն ինչ հետս բերել»: Էմիլիան հեւքի
մը մէջ էր` հայրենիքին եւ անոր ջերմութեան հեւքը:
«Ո՛չ միայն արիւնը կը կապէ եղեր, բայց նաեւ`հողը:
Եւ զգացի հողին զօրութիւնը»:
Էմիլիան սկսած էր հայերէն սորվիլ եւ Հայաստանէն
վերադարձին`որոշած է աւելիով զարկ տալ հայերէն
սորվելու: «Կ՛ուզեմ երթալ եւ Հայաստան ապրիլ»,
ըսաւ ան:
Էմիլիային աչքերուն մէջ ակներեւ էր հայուն` իր
վերագտած հպարտութիւնը: «Երբ մէկը ինծի
հարցնէ այսօր, թէ ուրկէ՞ ես, կ՛ըսեմ իրենց` Չիլիէն,
բայց հայ եմ»: Ան այսօր հայը եւ Հայաստանը
կ՛ապրի Սանթիակոյի մէջ: «Երբ Սանթիակոյի լեռներուն կը նայիմ, Արարատը կը տեսնեմ»:
Մարիա Թերեզան Էմիլիային քոյրն է: Առաջին
անգամ էր, որ Հայաստան կ՛այցելէր: «Զգացի, որ
շուրջս ամէն մարդ հայ էր, եւ շատ արագ բոլոր
հայերը իմ ընտանիքս դարձան»: Մարիան կը
փորձէր ներկայացնել իր ապրած հայրենի հողին
ջերմութիւնը: «Բայց նաեւ զգացի, որ ես շատ աւելի
հայ էի, քան ինչ որ կը կարծէի»:
Շաքէ Զիքիի ծնողքը Պոլիսէն հաստատուած են
Սանթիակօ: Ան ծնած է Չիլի: Քիչ-քիչ կը խօսի
հայերէն: «Շատ զգացական էր Հայաստանը:
Շարունակութիւնը էջ՝ 32
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Չիլիէն Հայրենի Կարօտ.
«Հայաստանը Ինծի Համար Տուն Է»
Շարունակութիւն էջ՝ 31-էն

Զգացի, որ ես Հայաստանն եմ, եւ թէ` ես հայ եմ»,
ըսաւ Շաքէն: «Գեղեցիկ է Երեւանը եւ չունի բարդութիւններ: Արուեստը եւ երաժշտութիւնը զիս շատ
կապեցին քաղաքին եւ շատ անգամ լացի…»: Եւ
չ՛ուշացաւ Շաքէին վճռակամութիւնը: «Պէտք է
աւելի շատ բան սորվիմ մեր` հայոց պատմութեան
մասին»:
Խումբին մէջ էին Վիսենթէն, Քրիսթոպալը եւ
Մարթինը: Երեք երիտասարդներ, այսպէս ըսած`
«քառորդ» հայեր, որոնք այցելած էին Հայաստան:
Երեքն ալ` համալսարանական ուսանողներ, բայց
նաեւ երաժշտասէրներ եւ «Ծիծեռնակ»-ի խումբի
անդամ` իբրեւ երգող ու նուագող:
Երեքն ալ այցելած էին Ծիծեռնակաբերդ եւ Ցեղասպանութեան թանգարանը:
«Ծիծեռնակաբերդի մէջ ապրեցայ Ցեղասպանութեան ահաւորութիւնը», Քրիսթոպալն է խօսողը: Ան
հետը տարած է ծառի հունտ եւ ցանած է Հայաստանի մէջ: «Վերապրելու եւ նոր կեանքի նշան է»,
ըսաւ ան:
Վիսենթէն կրցած էր զգալ այն, որ լսած է իր մեծ-մեծ
մօր տեղահանութեան կեանքի պատմութեան
մասին: «Ցեղասպանութեան թանգարանին մէջ
մանուկներու նկարները տեսնելով` կրցայ ապրիլ իմ
մեծ-մեծ մօրս դժբախտ կեանքը», ըսաւ ան:
Մարթինին համար Հայաստանի « տուֆ» քարերը
ինքնութեան նշան դարձած էր: «Զգացի, թէ այն
արիւնը, որ հայկական է իմ մէջս, որ ինչքան կապեց
զիս Հայաստանին»: Բայց Մարթին տակաւին ունէր
պատմելիք: «Ծիծեռնակաբերդի մէջ տեսայ մէկ
կողմէ ցաւը, բայց միւս կողմէ` հայուն կեանքին
զգայնութիւնները: Ցաւը եւ զգայնութիւնները
իրարու միացած են հայու կեանքին մէջ», ըսաւ ան:
Տղաքը Հայաստանէն իրենց հետ բերած էին շուի,
տուտուկ եւ թմբուկ: Անոնք նուագեցին Խաչատուրեանէն մէկ յօրինում ու նաեւ` քոչարի: Եւ նուագէն
ետք ինծի նայելով` ըսին.: «Միայն նուագարան
չբերինք մեզի հետ, այլ նաեւ Հայաստանէն մաս մը
մեր սիրտերուն մէջ դնելով` մեզի հետ բերինք»:
Ու դարձեալ Նելսոնն է: Կը խօսի, թէ ինչո՛ւ որոշած է
ստանձնել Երեւանի մէջ իր մասնագիտութեան
առնչութեամբ իր կատարած գործունէութիւնները:
«Կը սիրեմ Հայաստանը: Այն, ինչ որ կ’ընեմ,
ազգային պարտականութիւն է: Հայաստանը ինծի
համար տուն է»:
Պէտք էր մեկնէի: Կարելի էր տակաւին շատ երկար
խօսիլ: Նելսոնը ուզեց, որ երգչախումբին իր սորվեցուցած «Հայր Մեր»-ով բաժնուէինք: Անոնք երգեցին
«Հայր Մեր»-ը` հայերէնով. աղօթք եւ օրհնութիւն:
Կրցայ տեսնել, թէ ինչպէս Նելսոն հայ երգի միջոցով
կը փորձէր հայկական «բոյներ»` իմա «տուներ»

շինել Սանթիակոյի իւրաքանչիւր հայու սրտին մէջ:
Նելսոն դարձեալ ինծի նայեցաւ: Ան դրական եւ
իրապաշտ հայ է: «Եթէ հայկական զգացումը եւ
ինքնութիւնը զօրաւոր պահենք, այդ մէկը պիտի
քաջալերէ, որ հայեր հայերէն սորվին: Եթէ Չիլիի մէջ
հայերէն խօսող գաղութ պիտի չունենանք, բայց
պիտի ունենանք հայ զօրաւոր գաղութ», ըսաւ ան:
«Եւ այս զօրութիւնը Հայաստանէն պիտի առնենք»:
«Հայաստանը ինծի համար տուն է»: Նելսոնին
տունը, բայց նաեւ` իւրաքանչիւր հայունը: Եւ
Սանթիակոյի հայերը գացին իրենց «տունը» եւ
վերադարձան աւելի «զօրաւոր»: «Զօրաւոր հայեր»:
Եւ սփիւռքի մեր ներկայ օրերու հայկական իրականութեան այս մեծ խճանկարին մէջ հայը ունի մէկ
մեծ առաքելութիւն-պարտականութիւն` հայը
զօրաւոր պահել:
Եթէ իւրաքանչիւր սփիւռքահայ գաղութ ունի իր
տուեալները, անոնցմէ բխող եւ ստեղծուած իրավիճակները` իր յառաջխաղացքներով թէ բացթողումներով, բայց բոլորն ալ ունին մէկ հասարակաց
մարտահրաւէր մը`հայը զօրաւոր պահել:
Զօրաւոր, որպէսզի հայը ապրի եւ ապրեցնէ:
Զօրաւոր, որպէսզի հայը յիշէ եւ պահանջէ:
Զօրաւոր, որպէսզի հայուն պատմութիւնը շարունակուի հորիզոնէն անդին:
Եւ հայը իր այս «զօրութիւնը» պիտի առնէ իր
«տունէն»:
Եւ «տունը» Հայաստանն է…:

