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Սարգսեան - Փութին
Հանդիպում Սոչիի Մէջ

ՍՈՉԻ.- Նախագահ Սերժ Սարգսեան Չորեքշաբթի, 23
Օգոստոսին, Սոչիի մէջ հանդիպեցաւ Ռուսիոյ նախագահ
Վլատիմիր Փութինի հետ:
Ռազմավարական գործընկեր երկու պետութիւններու
ղեկավարները քննարկեցին հայ-ռուսական երկկողմ եւ
բազմակողմ ձեւաչափով յարաբերութիւններու օրակարգին
եւ համագործակցութեան վերաբերող հարցեր, անդրադարձան նախագահ Սերժ Սարգսեանի այս տարուան Մարտին
Ռուսիա կատարած պաշտօնական այցին ժամանակ ձեռք
բերուած պայմանաւորուածութիւններու իրագործման
ընթացքին:
Նախագահները անդրադարձան նաեւ Եւրասիական
տնտեսական միութեան (ԵԱՏՄ) եւ Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագիրի կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ)
ծիրէն ներս զարգացող գործընթացներուն, միտքեր փոխանակեցին միջազգային եւ տարածաշրջանային արդիական
հարցերու, որոնց շարքին՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման շուրջ:
Իր խօսքին մէջ Նախագահ Փութին անդրադարցաւ երկու
պետութիւններու միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատման 25-ամեակին ինչպէն նաեւ Բարեկամութեան, համագործակցութեան եւ փոխադարձ օգնութեան պայմանագրի ստորագրման 20-ամեակին ուր երկու
ինքնիշխան պետութիւններու միջեւ յարաբերութիւնները
շատ լուրջ կերպով ամրապնդուեցան:
Իր կարգին Նախակահ Սարգսեան շնորհակալութիւն յայտնեց հերթական հանդիպման համար ընդգծելով թէ այս
ժամանակամիջոցը դարձաւ միջպետական յարաբերութիւններու զարգացման կարեւոր շրջան ուր Հայ-Ռուսական
ռազմավարական դաշնակցային յարաբերութիւնները
կ՛առանձնանան իրենց բարձր մակարդակի մշտական
երկխօսութեամբ։

Հայաստան-Սփիւռք
Համահայկական
6-րդ Համաժողով
Մայիսեան յաղթական հերոսամարտերու եւ
Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան
հռչակման 100-ամեակի նախաշեմին 2017թ.
Սեպտեմբեր 18-20 Երեւանի մէջ պիտի
իրականացուի «Փոխադարձ վստահութիւն,
միասնականութիւն եւ պատասխանատուութիւն» խորագիրով Հայաստան-Սփիւռք
հերթական 6-րդ համահայկական համաժողովը:
Համաժողովին պիտի մասնակցին պետական, քաղաքական, հասարակական գործիչներու, համահայկական կառոյցներու եւ
համայնքներուն մէջ գործող կազմակերպութիւններու ղեկավարներ եւ անդամներ, լրագրողներ, կրթութեան, մշակոյթի եւ հոգեւոր
ոլորտներու ներկայացուցիչներ Սփիւռքէն,
Հայաստանէն եւ Արցախէն:
Համաժողովին ներկայ պիտի գտնուին
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի
Հանրապետութեան պետական բարձրաստիճան այրեր եւ հոգեւոր առաջնորդներ:
Նախագահ Սարգսեան անդրադարցաւ նաեւ
միջազգային եւ տարածաշրջանային քաղաքական արդիւնաւէտ լայն համագործակցութեան, անվտանգութեան, ռազմական եւ
ռազմատեխնիկական ոլորտներու արգասաբեր համագործակցութեան:
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Հայաստան-Սփիւռք Համաժողովին Ընդառաջ.
Օրակարգին Մէջ Ընդգրկուած Նիւթերու
Բովանդակութիւնը Յոյս Կը Ներշնչէ Ինծի.
Ընկ. Սերխիօ Նահապետեան
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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։

«Հայաստան-Սփիւռք 6-րդ համաժողովի առաջնահերթութիւնները
բազմաթիւ են, որոնք կը վերաբերին Հայաստանի հզօրացման ու
Հայաստան-Սփիւռք սերտ գործակցութեան ու փոխլրացման:
Իմ կարծիքովս Հայաստանի հզօրացումը լաւագոյնս կրնայ արդիւնաւորուիլ սփիւռքի մէջ հայապահպանութեան ուղղուած մեր ճիգերով:
Երիտասարդ սերունդին համար արդիականացող եւ արագ քայլերով
առաջ ընթացող Հայրենիքն ազգային ներշնչումի աղբիւր է:
Այս տեսլականով ալ կ’ուզէի, որ համաժողովը գործնական քայլերով
Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական եւ հասարակական ասպարէզներուն մէջ սփիւռքի մասնակցութեան յստակեցման ուղղութեամբ
ռազմավարութիւն սահմանէ»,-«Հայերն այսօր»-ի հետ զրոյցին ըսաւ
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան
ատենապետ ընկ․Սերխիօ Նահապետեան` աւելցնելով, որ համաժողովի
օրակարգին ընդգրկուած նիւթերու բովանդակութիւնը իրեն յոյս կը
ներշնչէ այն առումով, որ պէտք է լուրջ քննարկումներու ականատես եւ
մասնակից դառնայ:
Ընկ․Սերխիօ Նահապետեան նշեց նաեւ, որ Հայաստանի մէջ առկայ
տարածաշրջանային մարտահրաւէրները եւ սփիւռքի մէջ հայապահպանութեան հարցերը կարեւոր են: Կ’ակնկալէ, որ համաժողովին
Հայաստանի եւ Սփիւռքի կառոյցներու մասնակցութեամբ անոնց
գործունէութեան համար յստակ ուղեգիծ եւ ճանապարհ կ’ուրուագծուի:
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Ուրբաթ, 1 Սեպտեմբեր 2017

Հայ Կեանք

Էջ 3

«Արմենփրես»-ը եւ «ՌԱԿ Մամուլ»-ը
Համագործակցութեան Հարթակ կը Ձեւաւորեն.
«Արմենփրես»-ը Պիտի Ունենայ Արեւմտահայերէն Բովանդակութիւն
նանք օրինական ճանապարհով օգտուիլ մէկս
միւսին արտադրած լուրերէն»,ըսաւ Յակոբեանը։

«Արմենփրես» լրատուական գործակալութիւնը եւ
«ՌԱԿ Մամուլ» համացանցային կայքը կը ձեւաւորեն
համագործակցութեան հետաքրքրական հարթակ,
որ հնարաւորութիւն կու տայ հայկական պետական
լրատուական գործակալութեան տեղեկատուական
նիւթերը հասանելի դարձնել Սփիւռքի շարք մը լրատուական միջոցներու, ինչպէս նաեւ ձեւաւորել
արեւմտահայերէն բովանդակութիւն «Արմենփրես»ի համար: «Արմենփրես» լրատուական գործակալութեան մամուլի սրահին մէջ, գործակալութեան տնօրէն Արամ Անանեան եւ «Զարթօնք» օրաթերթի
գլխաւոր խմբագիր, «ՌԱԿ Մամուլ» (ragmamoul.net)
համացանցային հարթակի պատասխանատու
տնօրէն Սեւակ Յակոբեանը ստորագրեցին համագործակցութեան յուշագիր:
«Արմենփրես»-ի հետ զրոյցի ընթացքին՝ Սեւակ
Յակոբեան նախ անդրադարձաւ լրատուութիւնը
օգտագործելու բարոյագիտութեան եւ հեղինակային
իրաւունքը յարգելու կարեւորութեան: Անոր խօսքով`
լրատուութիւնը, հակառակ իր առանձնայատկութեան, նոյնպէս արտադրութիւն է ինչպէս որեւէ
ապրանքի արտադրութիւնը: «Հետեւաբար, այդ
լուրը կը պատկանի արտադրող հաստատութեան: Հայկական իրականութեան մէջ կամ
ընդհանրապէս նորօրեայ «մշակոյթի» մէջ
դժբախտաբար, սովորական երեւոյթ դարձած
է ուրիշին արտադրած լուրը վերցնել եւ գործածել` առանց մտածելու, թէ ատոր համար որքան
ծախս եղած է, որքան մարդ աշխատած է այդ
բովանդակութեան վրայ: Իմ կարծիքով` ասիկա
բանագողութիւն է, որովհետեւ նոյնն է, եթէ
ոեւէ մէկը ուրիշի արտադրած հագուստը
իւրացնէ եւ վաճառէ: Նախ մենք մեզ յարգելու, ապա՝ ուրիշներուն լաւ օրինակ ծառայելու համար` մենք որոշեցինք համագործակցութեան
նման համաձայնագիր կնքել, որպէսզի կարե-

Ան կարեւոր համարեց նաեւ լուրերու հաւաստիութիւնը, ընդգծելով որ մեր օրերուն, ամէն տեղ, ամէն
տեսակի լուր գոյութիւն ունի: «Ցաւ ի սիրտ, շատ
մը պարագաներու ոչ շատերը ուշադրութիւն կը
դարձնեն լուրի հաւաստիութեան ու լրջութեան
եւ ասոր որպէս հետեւանք, անճիշդ լուրեր
անխնայ կը տարածուին: Մեզի համար շատ
կարեւոր է, որ մեր տարածած լուրը ըլլայ
հաւաստի: Ի տարբերութիւն շատ մը լրատուութիւն օգտագործողներու, որոնք առանց լուրերը
ստուգելու կը տարածեն զանոնք, մեզի համար
կարեւոր է նման համաձայնագիր ունենալ
«Արմենփրես»-ի հետ, որուն արտադրած լուրերուն հաւաստիութեան ու լրջութեան վրայ ոչ ոք
կասկած ունի»,- ընդգծեց Սեւակ Յակոբեանը:
Ան աւելցուց, որ ստորագրուած համաձայնագիրով
«Արմենփրես» լրատուական գործակալութեան
լուրերէն օգտուելու իրաւասութիւն կը ստանան«ՌԱԿ Մամուլ» կայքը, «Զարթօնք» օրաթերթը,«Նոր Օր» շաբաթաթերթը, «Սարտարապատ»շաբաթաթերթը, եւ «Հայ Կեանք» պարբերաթերթը:
Այս առիթով՝ Յակոբեան երախտագիտութեամբ
յիշեց ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ՝
Սերխիօ Նահապետեանն ու Թէքէեան Մշակութային
Միութեան Հիմնադիրներու Մարմնի ատենապետ՝
Յակոբ Գասարճեանը եւ իրենց գլխաւորած վարչութիւնները, նշեալ թերթերը հովանաւորելուն համար
եւ իր հանդէպ ունեցած անվերապահ վստահութեան եւ իր անձին հետ անսակարկ գործակցութեան համար: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց նաեւ
յիշեալ թերթերու խմբագիրներուն՝ իրենց գործակցութեան ազնիւ ոգիին համար:
«Սփիւռքի մէջ գործող այս լրատուամիջոցները
հնարաւորութիւն պիտի ունենան օգտուելու
«Արմենփրես»-ի լրահոսէն եւ զերծ մնալու ոչ
հաւաստի լուրեր հրապարակելու վտանգէն: Այս
առիթով կոչ կ’ընենք Հայրենիքի եւ Սփիւռքի
մեր բոլոր գործընկերներուն եւս օգտուելու
«Արմենփրես» լրատուական գործակալութեան
հաւաստի լրահոսէն»,- եզրափակեց Յակոբեան:
«Արմենփրես» լրատուական գործակալութեան
տնօրէն Արամ Անանեան, իր կարգին, ընդգծեց, որ
կը սկսին որակապէս նոր նախագիծ, որուն հիմքը
ունի երեք հիմնական իմացաբանական կէտ:Շարունակութիւնը էջ՝ 4
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«Արմենփրես»-ը եւ «ՌԱԿ Մամուլ»-ը
Համագործակցութեան Հարթակ կը Ձեւաւորեն.

«Արմենփրես»-ը Պիտի Ունենայ Արեւմտահայերէն Բովանդակութիւն
Շարունակութիւն էջ՝ 3-էն

«Առաջին կէտը այն է, որ Սփիւռքի մեր գործընկերները հասանելիութիւն ունենան որակեալ
լրատուութեան, եւ մենք առաջին քայլը այս
ուղղութեամբ կ՝ընենք սփիւռքահայ մամուլի
ջահակիրներէն մէկուն` «ՌԱԿ Մամուլ»-ին հետ:
Այս համագործակցութիւնը հնարաւորութիւններու դուռ կը բանայ նաեւ բազմաթիւ այլ
նոր գործընկերներու հետ»,նշեց Արամ Անանեանը:
Երկրորդ կէտը բովանդակութեան օրինական
օգտագործումն է: «Մենք համամիտ ենք այն
տեսակէտին, որ լրատուական արտադրանքի
օգտագործումը պէտք է ըլլայ ազնիւ եւ օրինական հիմքերու վրայ եւ այս համաձայնութեամբ
մենք ուղերձ մըն է, որ կը յղենք թէ՛ Հայաստանի
եւ թէ՛ Սփիւռքի մեր բոլոր գործընկերներուն:
Շատ ուրախ ենք, որ համագործակցութիւն կը
սկսինք սփիւռքահայ մամուլի առաջամարտիկներէն մէկուն հետ: Յոյսով ենք, այս օրինակը
վարակիչ կը դառնայ»:
Երրորդ կէտը, որ նոյնքան կարեւոր է, «Արմենփրես»-ի լրահոսի մէկ մասին, «Զարթօնք»-ի հետ
գործակցութեամբ, արեւմտահայերէն տարբերակ
ունենալն է: «Ասիկա մեր համատեղ արտադրանքն է, որ միտուած է մէկ նպատակի` արեւմտահայերէնով բովանդակութեան բազմացման,
եւ արեւմտահայ գրական լեզուի յառաջընթացին: Կը կարծենք, որ ասիկա մեր փոքր ներդրումը պիտի ըլլայ, այս նպատակի իրագործման
մէջ»,- նշեց «Արմենփրես» լրատուական գործակալութեան տնօրէնը:
Արամ Անանեան կարեւոր կը համարէ նաեւ այն
հանգամանքը, որ 80-ամեայ պատմութիւն ունեցող
«Զարթօնք» օրաթերթը մտած է զարգացման նոր
շրջափուլ: «Եւ ընդհանրապէս «ՌԱԿ Մամուլ»
կայքը՝ յառաջադէմ արհեստագիտութեան
օգնութեամբ՝ լրատուութիւնը նոր մակարդակի
բերելու լուրջ քայլեր կը ձեռնարկէ, որ մեծապէս
կ’ողջունենք»,- ըսաւ Անանեան, նշելով, որ «Արմենփրես» լրատուական գործակալութիւնը իր փորձով
եւ հնարաւորութիւններով պատրաստ է օժանդակել
իր գործընկերոջ:
Արամ Անանեան կը կարծէ, որ ստորագրուած
յուշագիրով մեկնարկող համագործակցութիւնը
պիտի տայ ոչ թէ սովորական, այլ համագործակցական (synergic) արդիւնք: «Այսինքն, նորարարական մօտեցումներ պէտք է որդեգրենք, եւ
այդ մօտեցումները բաց են մեր բոլոր գործընկերներուն համար: «Արմենփրես»-ը` իբրեւ
պետական համահայկական լրատուամիջոց՝ իր
գործընկերոջ հետ կ’ազդարարէ նոր ու հետաքըրքրական փուլի մեկնարկը, որ կրնայ շատ

աւելի արդիւնաւէտ ըլլալ եւ ընթացքին ձեւաւորել լրատուական կիրառական եւ շօշափելի
ցանց, որպէսզի տեղեկատուութեան տարածումը եւ փոխանցումը ըլլայ աւելի արդիւնաւէտ»,- ըսաւ ան:
«Արմենփրես» լրատուական գործակալութեան
տնօրէնը յիշեցուց, որ տարիներ առաջ, երբ տակաւին հեռատիպի ժամանակաշրջանն էր, կար
«Արմենփրես-Կռունկ» երեւոյթը, որ հեռատիպով
իրար կը կապէր Երեւանը, Նիւ Եորքը, Փարիզը եւ
Պէյրութը: «Այն ատեն «Զարթօնք»-ը այդ տեղեկատուական հոսքի շահառուներէն մէկն էր, եւ
մեզի կ’ուրախացնէ որ այսօր, «Կռունկ»-էն
տասնամեակներ ետք մենք որոշ չափով կը
վերականգնենք զայն: Մենք վստահաբար
կրնանք ըսել, որ յառաջիկային նոր հետաքըրքրական ձեւաչափեր եւս պիտի կարենանք
իրականացնել` սկսեալ լսատեսողական խորհրդաժողովներէն եւ համատեղ ասուլիսներէն,
հասնելով միասնական, համատեղ լրատուական
արտադրանքի նոր ձեւաչափերու ստեղծումի եւ
տարածումի: Կը քաջալերենք մեր բոլոր գործընկերները հետեւելու մեր օրինակին եւ այդ
ցանցը դարձնելու իրականութիւն` ի շահ Հայ
ժողովուրդի մեր բոլոր լրատուամիջոցներուն»,եզրափակեց Արամ Անանեանը:
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Էջ 5

ՀՀ Նախագահին Մօտ Կայացած
Հայաստանի
Խորհրդակցութեան Քննարկուած
Հանրապետութեան
Են Հայաստան-Սփիւռք
Հռչակագիրը 27 Տարեկան Է
Վեցերորդ Համաժողովի
Նախապատրաստման
Եւ Համահայկական Խորհուրդի
Ձեւաւորման Վերաբերող Հարցեր

ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսեանի հետ տեղի ունեցած է խորհրդակցութիւն` նուիրուած ՀայաստանՍփիւռք վեցերորդ համաժողովին եւ Համահայկական խորհուրդի ձեւաւորման նախապատրաստման
աշխատանքներուն: Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ
նախագահի մամլոյ ծառայութենէն:
Համահայկական խորհուրդի ձեւաւորման վերաբերեալ առկայ հիմնական մօտեցումներուն եւ այդ
մարմնի կազմաւորման դրութիւններուն վերաբերեալ զեկուցած է Սահմանադրական դատարանի
նախագահ, կազմակերպչական յանձնախումբի
աշխատանքներու համակարգման պատասխանատուներէն Գագիկ Յարութիւնեան: Յիշեալ մօտեցումներն ու դրութիւնները, քննարկման առարկայ
կը դառնան ս.թ. Սեպտեմբեր 18-20 կայանալիք
Հայաստան-Սփիւռք 6-րդ համաժողովի նիստերէն
մէկուն ընթացքին:
Հաշուի առնելով համահայկական նոր կառոյցի
վերաբերեալ նախորդ տարիներու քննարկումները`
Հանրապետութեան Նախագահը յանձնարարած է
նախապատրաստել Համահայկական խորհուրդի
ձեւաւորման նպատակներու, անդամակցութեան
չափանիշներու, 2018թ. կայանալիք առաջին նիստի
օրակարգի եւ աշխատակարգի նախագիծերը`
շահագրգիռ բոլոր կողմերու, ներառեալ` սփիւռքի
մէջ գործող կազմակերպութիւններու ու կառոյցներու հետ համապատասխան քննարկումներու
արդիւնքով:
Համահայկական խորհուրդ ձեւաւորելու շուրջ
նախապատրաստական աշխատանք կատարելու
մասին որոշումը միաձայն ընդունուած էր դեռեւս
2015թ. Սեպտեմբերին` Հայոց ցեղասպանութեան
100-րդ տարելիցին նուիրուած ձեռնարկները համա-

Օգոստոս 23-ին ամբողջացաւ Հայաստանի Երրորդ
Հանրապետութեան Անկախութեան հռչակագիրի
27-ամեակը: Արդարեւ, 23 Օգոստոս 1990-ին
Հայկական ԽՍՀ Գերագոյն խորհուրդի առաջին
նստաշրջանին ընդունուեցաւ հռչակագիր Հայաստանի անկախութեան մասին։
Անոր նախաբանին մէջ յիշուեցաւ. Հայկական ԽՍՀ
Գերագոյն խորհուրդը, արտայայտելով Հայաստանի
ժողովուրդի միասնական կամքը, ելլելով Մարդու
Իրաւունքներու Միջազգային Հռչակագիրի
սկզբունքներէն եւ միջազգային իրաւունքի հանրաճանաչ նորմերէն, կենսագործելով ազգերու ազատ
ինքնորոշման իրաւունքը, հիմնուելով 1 Դեկտեմբերի 1989-ի «Հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային
Ղարաբաղի վերամիաւորման մասին» Հայկական
ԽՍՀ Գերագոյն խորհուրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային խորհուրդի համատեղ որոշման վրայ,
զարգացնելով 28 Մայիս 1918-ին ստեղծուած անկախ Հայաստանի Հանրապետութեան ժողովրդավարական աւանդոյթները, խնդիր դնելով ժողովըրդավարական, իրաւական հասարակարգի ստեղծումը, կը հռչակէ անկախ պետականութեան հաստատման գործընթացի սկիզբը:
կարգող պետական յանձնաժողովի 6-րդ նիստին,
ուր Հանրապետութեան Նախագահը, Ցեղասպանութեան 100-րդ տարելիցի ձեռնարկներուն ընթացքին ու յառաջիկայ ընելիքներուն շուրջ կայացած
ծաւալուն քննարկումներն ամփոփելով, նշած էր, որ
կը նկատուի յետագայ աշխատանքի համադրման,
պարբերական շփումներու մշտական հարթակ
ձեւաւորելու ընդհանուր պահանջ: Նոյն նիստին
ձեւաւորուած էր կազմակերպչական յանձնախումբ,
որուն յանձնարարուած էր նախաձեռնել խորհրդատուութիւններու լայն, ներառական գործընթացք:
Աշխատանքներու համակարգման պատասխանատուներ նշանակուած էին ՍԴ նախագահ Գագիկ
Յարութիւնեանը եւ Նախագահի աշխատակազմի
ղեկավար Վիգէն Սարգսեանը:
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Զինուորական Ծառայութիւնը Կը Կոփէ ՀՀ
Քաղաքացիի Նոր Տեսակ. Նախագահը Ողջունած է
Ռազմաուսումնական Հաստատութիւններու
Շրջանաւարտները

ՀՀ Նախագահ, զինուած ուժերու գերագոյն գլխաւոր
հրամանատար Սերժ Սարգսեան, Օգոստոս 25-ին,
երկրի բարձրագոյն ղեկավարութեան հետ, Սարտարապատի յուշահամալիրին մէջ, մասնակցած է
ռազմաուսումնական հաստատութիւններու 2016 -
2017 ուսումնական տարուան շրջանաւարտներու
աւարտական հանդիսաւոր ձեռնարկին:
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան միջոցներու հետ
կապերու վարչութեան փոխանցած տեղեկութիւննրով՝ Նախագահը ողջունած է արարողութեան
մասնակիցները, շնորհաւորած ռազմաուսումնական
հաստատութիւններու 2017-ի շրջանաւարտները

աւարտական արարողութեան առիթով եւ մաղթած
բարի ծառայութիւն ու մեծ յաջողութիւններ:
ՀՀ ՊՆ հրամանով՝ 279 շրջանաւարտներու շնորհուած է առաջին սպայական կոչում: Ձեռնարկին
ծիրէն ներս՝ ռազմաուսումնական հաստատութիւններու շրջանաւարտները ստացած են իրենց աւարտական փաստաթուղթերը եւ դաշոյնները, որոնք
անոնց յանձնած են Հանրապետութեան Նախագահը եւ ԱԱԽ-ի (Ազգային անվտանգութեան խորհուրդ) անդամները:
Հանդիսութիւնը աւարտած է մարտական դրօշներուն շրջանաւարտներու հրաժեշտի արարողութեամբ եւ հանդիսաւոր քայլերթով:

Նախագահ Սարգսեան. «Եւրոպական Միութեան Հետ
Համաձայնագիրը Չըստորագրելու Որեւէ Պատճառ Չունինք»
Հայաստանը աշնան Եւրոպական Միութեան հետ պիտի ստորագրէ Համապարփակ եւ ընդլայնուած
գործընկերութեան համաձայնագիրը: Այս մասին, «Արմենփրես»-ի փոխանցումով, յայտնած է Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեան` «Բազէ» համահայկական երիտասարդական հաւաքի
մասնակիցներուն հետ հանդիպումի ընթացքին` պատասխանելով տրուած հարցումներուն:
«Այո՛, մենք աշնան պիտի ստորագրենք: Ինչո՞ւ այսպիսի համոզուածութեամբ կ՛ըսեմ, որովհետեւ
փաստաթուղթը արդէն նախաստորագրուած է: Մենք, եթէ չեմ սխալիր, Մարտ ամսուն յայտարարեցինք,
որ փաստաթուղթը արդէն, ընդհանուր առմամբ, բանակցուած է, եւ անկէ ետք նախաստորագրեցինք:
Մենք այդ փաստաթուղթը չըստորագրելու որեւէ պատճառ չունինք», նշած է նախագահ Սերժ Սարգսեան:
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Հնդկաստանը Պատրաստ է Աւելի Խորացնելու Հայաստանի
Հետ Դիւանագիտական Յարաբերութիւնները
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար
Էդուարդ Նալպանտեանը ու Հնդկաստանի արտաքին
գործոց նախարար Սուշմա Սուարաճը փոխանակած
են շնորհաւորական ուղերձներ` Հայաստանի եւ
Հնդկաստանի միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատման 25-ամեակին առիթով:
ՀՀ արտաքին գործոց նախարարութեան մամուլի, տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ
կապի վարչութեան փոխանցած տեղեկութիւններով՝
արտաքին գործոց նախարար Նալպանտեանը իր
ուղերձին մէջ արժեւորած է անցած 25 տարիներուն ընթացքին Հայաստանի եւ Հնդկաստանի միջեւ
փոխադարձ յարգանքի եւ վստահութեան վրայ հիմնուած ամուր միջպետական կապերու հաստատումը,
նշելով որ երկու երկիրներուն միջեւ առկայ է բարձր մակարդակով քաղաքական երկխօսութիւն եւ լայն
իրաւապայմանագրային դաշտ:
Արտաքին գործոց նախարար Սուարաճը իր խօսքին մէջ ընդգծած է Հնդկաստանի պատրաստակամութիւնը Հայաստանի հետ յարաբերութիւնները առաւել խորացնելու եւ համագործակցութեան նոր բնագաւառներու մէջ կապեր զարգացնելու ուղղութեամբ:

Էնտրիւ Շէֆըրը Կը Փոխարինէ ԵԱՀԿ Մինսկի
Խումբի Ամերիկացի Համանախագահ Հոգլանտին
ին, յայտնած է Հոգլանտը` Ուաշինկթընի արտերկրեայ լրագրողներու մամուլի ակումբին մէջ կայացած
հանդիպումի մը ընթացքին:

ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ԱՄՆ-ը ներկայացնող նոր
մշտական համանախագահ ունի. ժամանակաւոր
համանախագահ Ռիչըրտ Հոգլանտի առաքելութիւնը
աւարտած է Օգոստոս 28-ին:
Մինսկի խումբին մէջ ԱՄՆ նոր համանախագահն է
Էնտրիւ Շէֆըրը: Այս մասին, ըստ «Ամերկայի ձայն»-

«Նոր համանախագահը շատ փորձառու բարձրաստիճան ամերիկեան դիւանագէտ է, որ ծառայած է
իբրեւ Միջազգային կազմակերպութիւններու մէջ
Միացեալ Նահանգներու առաքելութեան գործերու
ժամանակաւոր հաւատարմատար: Ան ունի իրական
փորձ Կիպրոսի եւ այլ հակամարտութիւններու կարգաւորման գործով: Կը կարծեմ, պետական քարտուղարութիւնը եւ պետական քարտուղարը ընտրած են
փայլուն ԱՄՆ-ի համանախագահ»,- ըսած է
Հոգլանտը:
Նոր համանախագահը կը տիրապետէ Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման
գործընթացին հետ կապուած ամբողջական
տեղեկատուութեան եւ պատրաստ է ստանձնելու
պարտականութիւնները:

Հրդեհ «Նայիրիտ» Գործարանի Տարածքին.
Իրավիճակը Հսկողութեան Տակ Է
28 Օգոստոսի կէսօրուայ ժամերուն, Երեւան քաղաքի
«Նայիրիտ» գործարանի տարածքին պայթումի ձայն լսուած է ու
հրդեհ բռնկած: Դէպքի վայր հասած են հրշէջ մեքենաներ,
մարտական խումբեր եւ Ճգնաժամային կառավարման կեդրոնի
արտակարգ իրավիճակներու արձագանգման խումբերը:
«Նայիրիտ» գործարանի տարածքին մէջ բռնկած հրդեհին
պատճառով մի քանի հրշէջներ վնասուած են: Հրդեհի բռնկումին պահուն դէպքի վայրը աշխատող չէ եղած, վիրաւորներ եւ
զոհեր չի կան: «Արմենփրես»-ի համաձայն, այս մասին ըսած է
արտակարգ իրավիճակներու նախարարութեան փրկարար
ծառայութեան տնօրէն Մուշեղ Ղազարեան:
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ԱՄՆ Այովա Նահանգը
Ճանչցած Է Հայոց
Ցեղասպանութիւնը

Այովայի նահանգապետ Քիմ Ռեյնոլտսը հանդէս
եկած է պաշտօնական յայտարարութեամբ` նշելով,
որ իր ղեկավարած նահանգը կը ճանչնայ Հայոց
ցեղասպանութիւնը եւ 2017-ի Հոկտեմբերը կը
հռչակէ որպէս «Հայոց մշակոյթի եւ պատմութեան
ճանաչման ամիս»: Այս մասին կը տեղեկանանք
ԱՄՆ Հայ դատի գրասենեակէն:
Այսպիսով, Այովան դարձաւ ԱՄՆ 47-րդ նահանգը,
որ Օսմանեան Թուրքիոյ կողմէ կատարուած հայերու
բնաջնջումը պաշտօնապէս կը ճանչնայ որպէս
Ցեղասպանութիւն։

Լոս Անճելըսի ՄԷջ
Հաւատարմագրուած Օտարերկրեայ
Դիւանագէտները Դիտած Են Հայոց
Ցեղասպանութեան Մասին
«Խոստումը» Ֆիլմը
Լոս Անճելըսի մէջ ՀՀ գլխաւոր հիւպատոսութիւնը
Համայնքային խորհուրդի օժանդակութեամբ Քալիֆորնիոյ համալսարանի Լոս Անճելըսի մասնաճիւղին
մէջ Օգոստոս 28-ին կազմակերպած էր «Խոստումը»
ֆիլմի ցուցադրութիւնը` նախատեսուած Լոս Անճելըսի մէջ հաւատարմագրուած օտարերկրեայ դիւանագէտներու համար:
Ցուցադրութեան ներկայ էին բազմաթիւ դիւանագէտներ, մարդու իրաւունքներու հարցերով զբաղուող միջազգային կառոյցներու անդամներ, գիտնականներ, դասախօսներ եւ Քալիֆորնիոյ համալսարանին մէջ հիմնադրուած «The Promise» հիմ-
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Պոլսոյ Հայոց
պատրիարքարանը
Հայ համայնքի
ներկայացուցիչներուն կոչ
կ՝ընէ արձանագրուելու՝
ընտրութիւններուն
մասնակցելու համար

Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարանը, պատրիարքի եւ
հոգաբարձուներու խորհուրդի ընտրութիւններուն
համար, դիմած է հայ համայնքի
ներկայացուցիչներուն: Այս մասին նշուած է Պոլսոյ
Հայոց պատրիարքարանի դիմատետրի էջին:
«Ինչպէս յայտնի է, պատրիարքի եւ հոգաբարձուներու խորհուրդի ընտրութիւններուն քուէարկող
ընտրողներու ցուցակը արդէն երկար ժամանակ է,
ցաւօք, չէ թարմացուած»,- ըսուած է յայտարարութեան մէջ:
Պատրիարքարանը նշած է, որ միայն ցուցակներու
թարմացումով հնարաւոր պիտի ըլլայ իրականացնել
առողջ ընտրութիւններ եւ ապահովել ընտրողներու
մասնակցութեան բարձր մակարդակ:
«Այս փուլով, երբ կը պատրաստուինք 85-րդ
պատրիարքական ընտրութիւններուն, կը խնդրենք
յանուն մեր հասարակութեան եւ հայ եկեղեցւոյ
ապագային՝ անձնագիրերով ներկայանալու ձեր
թաղամասերու եկեղեցիներ եւ արձանագրուելու
ընտրութիւն կատարելու համար»:
նարկի ներկայացուցիչներ:
Ողջունելով հիւրերը` հիւպատոս Արմելլա Շաքարեան նշեց, որ Հայոց ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացին Հայաստանի եւ Սփիւռքի միացեալ ջանքերու
շնորհիւ արձանագրուած է նշանակալից յառաջընթաց, որուն մէջ իր հաստատուն ներդրումն ունի
նաեւ ամերիկահայ համայնքը:
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Հաւատարմութիւն
ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
Հաւատարմութիւնը անտարակոյս առաջին պայմանն է գործակցութեան, ուստի՝ փնտռուած առաքինութիւն՝ ամէնուր, մանաւանդ խմբակցութիւններու, որոնց մէն մի անդամը պէտք է հաւատարիմ
ըլլայ ու մնայ հաւատոյ հանգանակի մը ու առ այդ
մղուի նպատակին: Ան կը սկսի անձէն, յանձնառութեան կապուածութենէն, որ իրն իսկ է. Միաձուլուած
է անոր: Սակայն երկուութիւնը մարդակազմութեան
մէկ յատկանիշն է, կը ներգործէ տուեալ պարագաներու եւ պայմաններու բերումով տատանումներու
կ՛առաջնորդէ, ինչ որ թուլութեան արդիւնք է, տկարութեան, պահուայ մը համար հանդուրժելի, կը
դառնայ խոցելի եթէ առանցքը կորսուի. Քիչ մը
թեքիլ, ապա՝ ամուր կանգնիլ, հաստատ հաւատամքին, այս ալ մարդկային է ըսելէ աւելի՝ կարելի է ըսել
գերմարդկային, քանի որ փորձութեան յաղթահարելով վերադարձած է ինքն իրեն, իր հաւատամքին, ու
կը շարունակէ երթը:
Երբեմն խնդիրներ առաջնահերթ կ՛ըլլան երբեմն՝
յետաձգելի
Երբեմն շնչառութիւնը ծանր, երբեմն դիւրաւ
Երբեմն զօրաւոր կը զգաս, եւ երբեմն՝ տկար
Երբեմն կը բարձրանաս, երբեմն կը ցածնաս:
(Լաօ Ցէ)
Սակայն կաս, ու կ՛ընթանաս ճամբադ եւ եթէ
«երբեմն»-ները չեն ըլլար նոր ուղի, այլ՝ աւելի կը
խթանեն հաւատքդ հանդէպ անձիդ եւ հաւաքականութեանդ, ի՜նչ օրհնութիւն մարդկայնական, երբ
յաղթական կը զգաս փորձութիւններու դիմաց:
Քաջութիւն կ՛ուզէ ինչպէս կեանքի շա՜տ երեւոյթեր:
Իլեա Էրենպուրկ, իր «ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆ»
քերթուածը կ՛աւարտէ այսպէս.-
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Աստուծոյ Յիսուսի համար որ զինք կը զօրացնէ.
Այսինքն՝ Յիսուսի գրաւչութիւնը, մագնիսականութիւնը որով «ամէն բանի կարող եմ Անով՝ որ զիս
զօրացուց» կը յայտնէ:
Արդարեւ ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆԸ առաքինութիւններու գերագոյնն է այս դարուս: Ընտանեկան, ծնողք
-զաւակ: Միութենական՝ անդամներու միջեւ:
Կուսակցական՝ առաջնորդի եւ անդամներու:
Պետութեան՝ Սահմանադրութեան եւ ժողովուրդի
միջեւ…յանուն երկրի կայունութեան եւ յառաջդիմութեան:
«Եւ ժողովուրդները կը հարցնէին իրեն ու կ՛ըսէին:
Ուրեմն ի՞նչ ընենք. տուաւ ու ըսաւ անոնց. -ով որ
երկու հանդերձ ունի, թող մէկը չունեցողին տայ, եւ
ով որ կերակուր ունի նոյնպէս թող ընէ:
Մաքսաւորներն ալ եկան մկրտուելու եւ ըսին անոր,
Վարդապետ, մենք ի՞նչ ընենք: Ան ալ ըսաւ անոնց
ձեզի հրամայուածէն աւելի բան չի պահանջէք:
Զինուորներն ալ կը հարցնէին անոր ու կ՛ըսէին, եւ
մենք ի՞նչ ընենք. Ըսաւ անոնց. Մէ՛կը մի հարստահարէք, եւ մարդու վրայ զրպարտութիւն մի ընէք, եւ
ձեր թոշակովը բաւականացէք:» Ղուկաս Գ. 10-15։

Զարթօնք

Ուսողութեան Միջազգային
Ողիմպիականին
Հայաստանի Ուսանողները
Նուաճած Են 8 Մրցանակ

Թէ դիմանում ես մի՛ գանգատիր,
Թէ հարցնում են, ուղի՛ղ ասա,
Թէ կրակում են, ուղի՛ղ կանգնիր՝
Հաւատարմութեան պատգամն է սա:
Այս՝ մօտիկ անցեալի գաղափարական բանաստեղծի
մէկ դիրքորոշումն է ի հարկէ:
Եւ սակայն, դարերը ինչե՜ր կ՛ըսեն…
Արեւելեան ասոյթ մը կայ.- «միշտ ալ սեւ այծ մը կը
գտնուի հօտին մէջ»:
Յիսուս Յուդայով մատնուեցաւ…Ինտիրա Կանտին
սպանուեցաւ իր թիկնապահներու կողմէ…Պեն
Պելլա եւ Պումէտիէն գաղափարակից եւ զինակից
առաջնորդներ Ալճերիան ազատագրելու ճամբու
վրայ, յաղթանակէն ետք…Պէն Պելլա բանտարկուեցաւ իր իսկ գործակիցին կողմէ…(առանձնատան մը
մէջ): Շարքը երկար է…
Եւ սակայն կեանքը կը քալէ…Պօղոս Առաքեալ ալ
պահ մը տատամսեցաւ բայց ապա փառք տուաւ

Յուլիս 31- Օգոստոս 6, Պուլկարիոյ Պլակոյեւկրատ
քաղաքին մէջ տեղի ունեցաւ ուսողութեան (մաթեմաթիքսի) 24-րդ միջազգային ուսանողական ողիմպիականը (IMC), որուն մասնակցեցան աշխարհի 71
համալսարաններու խումբեր (331 մասնակից):
Մրցոյթին Հայաստանը ներկայացուցին Երեւանի
Պետական, Հայաստանի Ամերիկեան եւ Սլաւոնական համալսարաններու խումբերը:
Հայաստանի խումբերը բարձր արդիւնքներ արձանագրեցին՝ նուաճելով երկու ոսկի, երկու արծաթ եւ
երկու պրոնզ մետալներ: Կը յայտնէ կրթութեան եւ
գիտութեան նախարարութեան հրապարակած
հաղորդագրութիւնը:
Ուսողութեան միջազգային այս մրցոյթին առաջին
տեղը գրաւած է Իսրայէլի ազգային խումբը:
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Ռեքս Թիլերսըն կը խօսի Թուրքիոյ
հայկական եկեղեցիներուն մասին
Զեկոյցին մէջ յիշուած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան դիմումը, որ կը պահանջէ
վերադարձնել 1915ին ապօրինի կերպով գրաւուած Կաթողիկոսի նստավայրը Սիսի մէջ։ Հոն
նշուած է նաեւ, որ դադրեցուած են կրօնական
ծիսակատարութիւնները Ախթամար կղզիի հայկական եկեղեցիին մէջ (Ս. Խաչ)։

Աշխարհի բնակչութեան երկու երրորդէն աւելին
զրկուած է կրօնի ազատութեան իրաւունքէն, յայտարարեց ԱՄՆ պետական քարտուղար Ռեքս
Թիլերսըն, ներկայացնելով Աշխարհի կրօնի ազատութեան նոր զեկոյցը։ Անոր խօսքերով, ծայրայեղ
իսլամականներուն վերահսկողութեան տակ
գտնուող ժողովուրդները՝ քրիստոնեաներն ու
եզիտիները այդ վիճակին մատնուած են, ինչպէս
նաեւ լուրջ խնդիրներ կան Սէուտական Արաբիոյ,
Չինաստանի, Փաքիստանի, Սուտանի, Իրանի եւ
Թուրքիոյ մէջ։

Ատրպէյճանի մէջ 2016-ին ձերբակալուած է 86
կրօնական առաջնորդ։ Հայաստանի պարագային,
զեկոյցին մէջ յիշուած է, որ Հայ Առաքելական
Եկեղեցին Հայաստանի ազգային եկեղեցի է եւ
ազգային ինքնութեան պահապան։ Հայաստանի
պարագաին կրօնի ազատութեան դէմ ուղղուած
դէպքերը հազուադէպ են։ Գալով Իրանին, անցեալ
տարի «Աստուծոյ դէմ պատերազմ վարելու մեղադրանքով», մահապատիժի ենթարկուած է 20
հոգի։
ԱՄՆ պետական քարտուղարին խօսքերով, կրօնի
ազատութեան սահմանափակումը ծայրայեղութիւն եւ կրօնական արմատականութիւն ծնող
հիմնական պատճառներէն մէկն է։

Իրան 370.000 տոլար կը տրամադրէ հայկական
եկեղեցիներու վերանորոգման ծրագիրներուն
կեդրոնացնել` կրօնական արարողութիւններ կազմակերպելով ու վերանորոգման նախագիծեր իրականացնելով»:
Պաշտօնատարը այս յայտարարութիւնը կատարած
է Ս. Թադէի վանք այցելութեան ընթացքին:
Նշենք, որ 2008-ին, Ս. Թադէի վանքը, Ս. Ստեփանոս
վանքն ու Ձորձոր մատուռը ընդգրկուած էին
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Համաշխարհային ժառանգութեան
ցանկին մէջ` «Իրանի հայկական եկեղեցիները»
ընդհանուր անուան տակ: ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ն շեշտած
էր, թէ այս կառոյցները կ՛ընդգծեն հայկական աւանդութիւններուն հզօրութիւնն ու ուժը:
Իրանի զբօսաշրջութեան զարգացման ծրագիրին
ծիրին մէջ, Թեհրանի կառավարութիւնը 370.000
տոլար յատկացուցած է ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Համաշխարհային ժառանգութեան ցանկին մէջ ընդգրկուած
հայկական եկեղեցիները վերանորոգելու ջանքերուն:
Իրանի Մշակութային ժառանգութեան, արհեստներու եւ զբօսաշրջութեան կազմակերպութեան
փոխղեկավար Մոհամետ Հասան Թալեպեան ըսած
է. «Անհրաժեշտ է պահպանել պատմական եկեղեցիներուն տեսքը, եւ այդ իսկ պատճառով, Մշակութային ժառանգութեան կազմակերպութիւնը կը փորձէ
հասարակութեան ուշադրութիւնը անոնց վրայ
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ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ,
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹԻՒՆ
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Հայ ժողովուրդը ազգային իրաւունքի վերականգնումի խնդիր ունի: Շեշտուած կերպով 1915-էն ի
վեր, երբ տեղի ունեցաւ հայրենահանումը:
Իրաւունք՝ որ կ’ընդգրկէ իր հայրենիքի ամբողջացումը, հոն համախումբ ապրելու կարելիութիւնը եւ
իր ինքնութեան պահպանումը, որ կ’ըլլայ լեզուով եւ
մշակոյթով:
Խնդիր ունենալ տեսութիւն է, եթէ ան չյանգի գործի:
Հայը, ուր որ կը գտնուի այսօր, կ’ուզէ՞ վերականգնել
իր իրաւունքը: Սառցալերան տեսնուող մասը անգիտացումը պէտք չէ ըլլայ թաքնուած մասին:
Հայը վերականգնումի իրագործման ձգտող համազգային-համախոհական մշակուած քաղաքականութիւն ունի՞: Անոր ծառայող համակարգուած քարոզչութիւն ունի՞:
Երբ չկայ համազգային-համախոհական մշակուած
հարազատութեամբ յատկանշուող քաղաքականութիւն, զայն իրականացնելու ձգտող ռազմավարութիւն եւ մարտավարութիւն, քարոզչութիւնը կը
նուաղի զուարճացնող աղմկարարութեան անջրդի
աւազներու վրայ, այսինքն կ’ըլլայ շատախօսութիւն
եւ աղմկարարութիւն:
Քաղաքականութիւն եւ քարոզչութիւն կ’ենթադրեն
իրենց ետին կանգնող յանձնառու զանգուած եւ
կազմակերպութիւն:
Ողջմտութիւնը կը պահանջէ, որ մենք մեզի հարց
տանք, թէ ո՞ր հարցերը կան վերականգնումի գլխուն
տակ: Միթէ՞ վերականգնումը հասարակաց կոճղ մը
կը ներկայացնէ հայկական զանգուածներուն համար, թէ ան ենթակայական վարկածներու միգամած
մըն է, ըստ անհատական, աշխարհագրական, մշակութային, ընկերային եւ տնտեսական կացութիւններու, որ աստ եւ անդ կը զբաղեցնէ փոքրամասնութիւն(ներ) մը:
Իրենք զիրենք այս հարցերով զբաղեցնող հայերը
ի՞նչ տոկոս կը ներկայացնեն յաճախ յիշեցուող եօթը
կամ տասը միլիոնին բաղդատած: Գնահատումը
ընել՝ առանց իրականութիւնը դիտելու մատներու
արանքէն:
Վերականգնումը մարմին եւ հաստութիւն կը ստանայ հետապնդուած նպատակի յստակութեամբ,
գիտակցութեամբ, յանձնառութեամբ, հիմնաւորումով: Ապա միայն կարելի կ’ըլլայ խօսիլ քաղաքականութեան մասին, որ արտաքին ըլլալէ առաջ ներազգային է, այսինքն կարիք ունի հաւաքական կամքի,
կամեցողութեան եւ մասնակցութեան:
Այսինքն եօթը կամ տասը միլիոնը ազգային նպատակներու իրականացման նեցո՞ւկ է, թէ սոսկ
ենթադրութիւն:
Անմիջականի եւ ինքնագոհութեան զեղումները

նպատակի ձգտող ոչ մէկ դրական քայլ են:
Վերականգնումի ներազգային իրաւ քաղաքականութիւնը առատ նիւթ չի կրնար տրամադրել սովորական ամբոխավարութեան, քանի որ ան առաջին
հերթին ինքնաքննադատութիւն է: Եւ «էսթէպլիշմընթ»ը կը խրտչի ինքնաքննադատութենէ:
Միջազգային դարպասներու առջեւ կանգնելէ առաջ,
հարկ է խօսիլ ներազգային վերականգնումի մասին,
այսինքն յաճախ յիշուող մեր եօթը կամ տասը միլիոն
համրանքի ազգային որակի եւ անոր յանձնառութիւն
-մասնակցութեան մասին, որ վերականգնումի ճիգի
իրականացնողը պիտի ըլլայ եւ ազգային քաղաքականութեան պատուանդանը: Զանգուածային
ներկայութի՞ւն է յիշեցուող եօթը կամ տասը միլիոնը:
Պարզ հարցում մը. ի՞նչ է մեր տեւաբար կրկնած
եօթը կամ տասը միլիոնի ազգային տեսակարար
արժէքը: Այս հարցումը հարկ է լայն բանալ ազգի
գոյացման, միացման, հաւաքական կամքի, յանձնառութեան եւ մասնակցութեան բազմերես խնդրին
վրայ: Փոքրամասնութիւններու տօնական օրերու
խանդավառութիւնները եւ անոնց արձագանգը
բաւարար չեն եզրակացնելու, որ մեծամասնութիւնը
կը գտնուի նոյն ալիքներուն վրայ: Աւելի պարզ
խօսելով, նոյն տօնական խանդավառութիւնները,
հանդէս, ուխտագնացութիւն, բանակում, երգիչի մը
համար յորդող սրահ բաւարա՞ր են մոռցնելու այդ
բոլորէն հեռու գտնուող զանգուածները, որոնց
համար անվարան կարելի է ըսել՝ մեծամասնութիւն:
Հարցում պէտք է ուղղել յստակութեամբ. ինչո՞ւ
անոնք մասնակից չեն, ինչո՞ւ անտարբեր են կամ
ազգային աւազանէ կը հեռանայ եօթը կամ տասը
միլիոնի կարեւոր տոկոսը:
Ի՞նչ կարելի էր ընել, չենք ըրած եւ չենք ըներ:
Զանազան առիթներով կը սիրենք կրկնել Շահան
Շահնուրի «Նահանջը առանց երգի» տարազը, բայց
ի՞նչ կ’ընենք ընթացիկ համայնքայինէ անդին չնահանջելու համար, զանգուածներուն, իւրաքանչիւրին
իր յարկին տակ կը հասնի՞ այն բարոյական, գիտակցական, ազգային եւ մարդկային հեռանկարային
իմաստութիւնը, թէ ինչո՞ւ պէտք չէ նահանջել,
երգելով կամ առանց երգի: Այս անհանգստացնող
զրոյցը պէտք է փոխադրել իւրաքանչիւր հայու տուն,
որպէսզի լուսաւոր գիտակցութիւն ստեղծուի այն
մասին, որ սփիւռքը ակամայ կացութիւն է, մեր
ընտրածը չէ: Եթէ այս պարզ ճշմարտութիւնը
համոզում չըլլայ, սփիւռք(ներ)ի անհետացումը
իրերու բնական ընթացք կ’ըլլայ:
Հարկ է մտածել նաեւ այն մասին, որ եթէ «սփիւռքկացութիւն»ը մեր ընտրութիւնը չէ, այս կամ այն
ձեւով ան պարտադրուած է, ի՞նչ պիտի ըլլայ (պիտի
ըլլար) մեր ընտրածը: Հայ ազգային մտածողութիւնը
ինչո՞ւ այս զրոյցը չէ ունեցած եւ չ’ունենար իւրաքանՇարունակութիւնը էջ՝ 12
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Զաւեշտալի է, Երբ Հայ-Թրքական Սահմանը Միակողմանի
Փակած Թուրքիան Կը Խօսի ԵԱՏՄ Մաքսային Տարածքին
Միանալու Մասին. Շաւարշ Քոչարեան
ՀՀ Արտաքին Գործերու փոխ նախարար Շաւարշ
Քոչարեանը մեկնաբանած է յայտարարութիւնը, որ
Թուրքիան կը ցանկանայ միանալ Եւրասիական
տնտեսական միութեան մաքսային տարածքին: «Արմէնփրէս»-ի հարցին ի պատասխան՝ փոխ
նախարարը պատասխանած է. —
«Նախ, ԵԱՏՄ մաքսային տարածքին միանալու հնարաւորութիւն նախատեսուած չէ ԵԱՏՄ պայմանագրով: Աւելին, զաւեշտալի է, երբ ԵԱՏՄ մաքսային
տարածքին միանալու մասին կը խօսի Թուրքիան, որ
միակողմանի փակած է հայ-թրքական սահմանը`
միակ ցամաքային սահմանը Թուրքիոյ եւ ԵԱՏՄ մաքսային տարածքի միջեւ»:

Թրքական Իշխանութիւնները Գրաւած Են Սեւան Նշանեանի
Դրամատնային Միջոցները
Թրքական իշխանութիւնները գրաւած են պոլսահայ
լեզուաբան Սեւան Նշանեանի դրամատնային միջոցները: Այս մասին դիմատետրի իր էջին մէջ գրած է
Նշանեան:
«Դրամատնային հաշիւիս մէջ սեւ օրուան համար 12
հազար լիրա ունէի: Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը
չգտաւ այլ բան, քան ատիկա գրաւելը: Պետութիւն չէ,
աւազակախումբ է», գրած է ան:

ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ,
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹԻՒՆ
Շարունակութիւն էջ՝ 11-էն

կամքին:

չիւրին հետ իր յարկին տակ:

Մեզի սպառնացող վտանգները կը նմանին ցուլի,
զոր զգետնելու համար ֆրանսացին կ’ըսէ, թէ պէտք
է զայն բռնել կոտօշներէն:

Ապագայակերտ պիտի ըլլար այս զրոյցը սկսելու եւ
տարածելու նախաձեռնութիւնը: Ան չի կրնար ըլլալ
անհատի մը կամ անհատներու նախաձեռնութիւն,
այլ ազգային պայծառ միտքով եւ հեռանկար ունեցող ղեկավարութեան մը ծրագրում եւ հետեւողական աշխատանք, որ կը սահմանուի պարզօրէն. միացում ազգապատկան հայրենիքի, միացում մասնատուած հայկական հաւաքականութիւններու՝
սեփական մշակութային ենթահողի վրայ:
Այս աշխատանքը պէտք է ընել ոչ յաւելեալ դիրքի, ոչ
յաւելեալ փառքի կամ շահի համար, այլ տոկալու եւ
տեւելու համար որպէս իր բոլոր ստորոգելիներով
ինքնուրոյն ազգ:
Նահանջ, պատշաճեցում եւ «էսթէպլիշմընթ»ային
փառասիրութիւններ ոչ երէկ, ոչ այսօր եւ ոչ ալ
վաղը ազգապահպան են, չեն ծառայեր մեր գոյութեան, շարունակութիւն ըլլալու իրաւունքին եւ

Հզօր ղեկավարութեան եւ զայն առաջնորդող գաղափարի կարիք կայ, մեզ ամէն օր քիչ մը աւելի աւերող
ցուլերը զգետնելու համար: Ղեկավարութիւն՝ որ
սրահ լեցնելու համար փողի, թմբուկի եւ գոռացող
բարձրախօսներու կարիք չզգայ:
Պէտք է մեծ լրջութեամբ, մասնագիտական աշխատանքով եւ ներդրումով, կազմակերպել մեր ներազգային քարոզչութիւնը, հասնելով իւրաքանչիւրին, որ
այսօր աւելի կարեւոր է մեր համրանքի փրկութեան
համար, քան արտաքին քարոզչութեան պղպջակային իրարանցումը:
Թերեւս այսօր դեռ կարելի է հոսանքին դէմ կանգնիլ:
Վա՞ղը…

Հայրենիք
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cooperation platform

ARMENPRESS and RAG Mamoul
establish cooperation platform:
ARMENPRESS to have Western- Armenian content
ARMENPRESS news agency and RAG Mamoul internet portal create a new platform for cooperation which
enables to make the information materials of the Armenian state news agency available for a number of
Diaspora media, as well as to form Western-Armenian
content.
Director of ARMENPRESS news agency Aram Ananyan and Zartonk newspaper’s editor-in-chief, representative of RAG Mamoul internet portal Sevak
Hagopian signed a memorandum of cooperation at
ARMENPRESS press hall.
In an interview with ARMENPRESS, Sevak Hagopian
attached importance to the ethics of using the news
and respecting the copyright. He said despite the
field’s features, media is also a production like production of any good. “Thus, that news belongs to the producing structure. Unfortunately, it is a common phenomenon in the Armenian reality or just in today’s culture to take the news prepared by someone else and
use it without thinking about how much did it cost, how
many people have worked on its content. I think it’s a
steal since it is the same when someone takes the
clothes made by another and sells. Firstly, for respecting us, serving others as example, we decided to sign
such cooperation agreement so that we can legally
use the news from one another”, Hagopian said.
He also attaches importance to the reliability of the
news, stating that today there is every kind of news
everywhere. “Unfortunately, in many cases not many
people pay attention to the reliability, seriousness of
the news and they are being disseminated spontaneously. For us it is very important that the news is reliable. Unlike many media users who disseminate the
news without checking them, it is important for us to
have such an agreement with Armenpress since no
one doubts on the reliability of the news spread by it”,
Sevak Hagopian said.
He added that under this agreement,
RAG Mamoul (ՌԱԿ Մամուլ) portal,
ZARTONK (ԶԱՐԹՕՆՔ) daily,
Nor Οr (Նոր Օր) weekly,
SARDARABAD (ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏ) weekly and
Hye Gyank (Հայ Կեանք) periodical
receive a right to use the news of ARMENPRESS
news agency.
On this occasion Hagopian expressed gratitude to the
Chairman of the Central Board of Ramgavar Azatakan/Democratic Liberal Party Sergio Nahabedian and

Chairman of Tekeyan Cultural Association Founders’
Body Hagop Kasardjian, as well as the departments
led by them for sponsoring the above mentioned
newspapers and the unconditional trust towards him.
Hagopian also thanked the aforementioned newspapers and editors for their honest cooperation spirit.
“Those media operating in Diaspora will have a
chance to use the ARMENPRESS news and will refrain from the danger to release unreliable news. We
call on all our partners also to use the reliable news of
ARMENPRESS news agency”, he stated.
Director of ARMENPRESS news agency Aram Ananyan said they launch a qualitatively new project
which is based on three cognitive points. “The first
point is that our Diaspora partners will have an access
to quality news, and we take the first step on this path
with RAG Mamoul. The cooperation opens opportunities also for numerous new partners”, Aram Ananyan
said.
The second key point is the legal use of the content.
“We agree with the viewpoit that the use of media
product should be honest and on legal basis, and by
this agreement we address a message to all our partners both in Armenia and Diaspora. We are very
happy that we launch cooperation with one of the pioneers of the Diaspora-Armenian media. We hope this
example will be contagious”.
The third point, which is also important, is to have a
Western-Armenian version of some of Armenpress’
newsletters. “This is our joint product that has one
goal - to multiply news in Western-Armenian and the
progress of the Western-Armenian literary language.
We believe this will be our small contribution to this
process”, he said.
Aram Ananyan also attached importance to the fact
that 80-year-old ZARTONK daily
Cont. on page 14
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Official welcoming ceremony of Turkmenistan’s
held in Armenian Presidential Palace
eve of the 25th anniversary of establishment of diplomatic relations between our countries. This is a very
good chance to somehow summarize the results and
outline our further work. Turkmenistan is a reliable
partner, and we are interested in to actively develop
the relations between our states, and all opportunities
exist for that. We hold active ties, and I am very happy
that today we have a chance to talk about our future
plans. Welcome to Armenia. I am very happy to see
you, and of course, my friendly greetings to the people
of Turkmenistan”, President Serzh Sargsyan said.
President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow arrived in Armenia on official visit in the evening
of August 23 at the invitation of President Serzh Sargsyan, press service of the President’s Office told Armenpress.
The official welcoming ceremony of Turkmenistan’s
President was held in the Presidential Palace on August 24 which was followed by a private meeting of the
two Presidents.
President Sargsyan welcomed the guest in Armenia
and said the Armenian-Turkmen relations are friendly
and multilayer.
“I am very happy that today you are in Armenia. Your
visit is a significant event, and it takes place on the

The President of Turkmenistan thanked the Armenian
President for the warm words and the invitation to arrive in Armenia on official visit.
“On behalf of the delegation of Turkmenistan I would
like to thank you for the warm reception, and as you
said, this year, and more precisely on October 9,
marks the 25th anniversary of the establishment of
diplomatic relations. I would like to state that over
these years many works have been carried out between Turkmenistan and Armenia in terms of developing political, commercial and cultural-humanitarian
ties. The most important, which you mentioned, is that
this visit gives new impetus to our mutual partnership
and reveals new opportunities and prospect for the
development of mutual ties”.

ARMENPRESS and RAG Mamoul
establish cooperation platform:
ARMENPRESS to have Western- Armenian content
Cont. from page 13

development stage. “RAG Mamoul as well takes serious steps to promote the media to a new level through
the help of advanced technologies, and we definitely
welcome this”, Aram Ananyan said, adding that ARMENPRESS news agency with its experience and opportunities is ready to assist its partner.
According to Ananyan, under the signed agreement
the cooperation will give not a usual, but a synergistic
outcome. “In other words, we need to adopt innovative
approaches, and those approaches are open for all
our partners. ARMENPRESS as a state pan-Armenian
news agency together with its partner announces the
launch of new and interesting stage which can be
much more productive and will form a practical and
tangible media network to make the dissemination and
transfer of information more effective”, he said.
Aram Ananyan recalled that during teletype period
there was Armenpress-Krunk that connected Yerevan,
New York, Paris and Beirut. “At that time, ZARTONK
was one of the beneficiaries of that information flow,
and we are happy that decades after the Krunk we

somehow restore it. We can confidently state that we
will be able to implement new interesting formats in
near future, starting from video conferences, joint
press conferences up to creating and disseminating
new formats of joint media products. We call on all our
partners to follow our example and make that network
a reality for the benefit of the Armenian people and all
our news agencies”, Aram Ananyan concluded.
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Armenia to Set Up “Pan-Armenian Council
YEREVAN (RFE/RL) — President Serzh Sargsyan is
pressing ahead with plans to form an advisory “PanArmenian Council” that will consist of senior officials
from Armenia and representatives of its worldwide Diaspora.
Sargsyan met with the chairman of the Armenian Constitutional Court, Gagik Harutiunyan, and other state
officials on Friday to discuss ongoing preparations for
the inaugural session of the council which his office
said will take place next year.
Plans for creating such a body were first announced in
2015 by a high-level commission that organized official commemorations of the 100th anniversary of the
Armenian genocide in Ottoman Turkey. The commission was headed by Sargsyan and comprised other
senior Armenian state officials as well as the top clerics of the Armenian Apostolic Church and leaders of
some Diaspora organizations.
It was agreed that the council will seek greater international recognition of the genocide, examine “conditions
of Armenians around the world” and coordinate “PanArmenian activities”. Practical modalities of its creation
were supposed to be worked out by a task force
headed by Harutiunyan and Vigen Sargsyan, the then
chief of the presidential staff who became Armenia’s
defense minister last October.
A statement by the presidential press service said Harutiunian presented “approaches and mechanisms” for
the council’s formation during Friday’s meeting chaired
by Sargsyan. It said the head of state instructed offi-

cials to draft a package of corresponding decisions
that will be discussed at an Armenia-Diaspora conference slated for next month. One of those documents
will relate to “the agenda of the first council meeting to
be held in 2018”.
The statement did not specify whether the PanArmenian Council will hold its first meeting before or
after Sargsyan completes his final presidential term in
April 2018. The president has still not publicly clarified
whether he plans to stay in government in another capacity.
There are an estimated 8 million to 9 million ethnic
Armenians around the world. Only up to 3 million of
them live in Armenia. Most of the others reside in Russia, the United States, Europe and the Middle East.

ANC: Drone scandal proves that Israel
is involved in hostile actions against Karabakh
If Israel wants to have friendly relations with Armenia,
it should disclose the truth and those responsible.
Chairman of the Armenian National Committee of Jerusalem, Hakob Sevan, told the aforementioned to
Armenian News - NEWS.am, referring to the information disseminated by the Israeli media on that Azerbaijan asked the Israeli company to demonstrate the
capacities of drones on Armenian targets.
“We should consider that during the days of April
War, the Armenian community of Israel staged rallies
and delivered a protest to the Israeli MFA, protesting
Israeli culpability, sale of weapons and the fact that
Israeli specialists were in Azerbaijan to help their
army. And this scandal proves that this is to some
extent true and that Israel takes part in the policy and
hostile actions carried out by Azerbaijan against Artsakh”, Hakob Sevan noted.
According to him, if Israel indeed wants to have goodneighborly relations with Armenia, it should find the
criminals by all means. It is yet unknown who submit-

ted the complaint to the Israeli Defense Ministry.
Earlier, Israeli periodical Maariv reported that the team
of Israeli Aeronautics Defense Systems specialists arrived in Azerbaijan to complete the deal on the sale of
Orbiter 1K drone. There the company representatives
were asked to strike the positions. According to the
periodical, two Israelis operating the drone refused to
do that. Afterwards the high-ranking representatives of
the company started flying the drone but did not
achieve their goal. The Israeli Defense Ministry stated
that although “The Defense Ministry, as a rule, doesn’t
comment on issues related to the military export, but
the respective parties are considering the complaint.”
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RA Prime Minister Attends
Eurasian Intergovernmental Council Meeting
Before the session had started, President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev received
the heads of government delegations.

The Prime Minister Karen Karapetyan led government
delegation attended today the session of the Eurasian
Intergovernmental Council, held in narrow and expanded formats in Astana.

The heads of EAEU-member States’ governments
discussed issues related to the deepening of integration cooperation in the fields of economy, customs administration, energy, transport and other areas. Reference was made to the digital agenda, the integration
of member countries’ energy markets and cooperation
in the aviation industry. In addition, the meeting discussed issues related to the ongoing EAEU-Iran talks
process, the provision of retirement pensions, as well
as the mutual recognition of national and international
driving licenses and a number of other issues.
The next session of the Eurasian Intergovernmental
Council will be held in Armenia.

It’s ironic that Turkey which unilaterally closed Armenian-Turkish
border talks of joining EAEU customs territory – deputy FM
Armenian deputy foreign minister Shavarsh Kocharyan commented on the statement that Turkey intends to join the customs territory of the Eurasian Economic Union (EAEU).
In response to ARMENPRESS inquiry, the deputy FM said:
“First, the Agreement on the Eurasian Economic Union
doesn’t foresee an opportunity to join the customs territory of
the EAEU. Moreover, it’s ironic, that it is Turkey who talks of
joining the customs territory of the EAEU; a country which
unilaterally closed the Armenian-Turkish border – the only
land border between Turkey and the EAEU customs territory”.

Any settlement impossible without
Artsakh’s participation – NKR Foreign Minister
(Armradio) – The elements voiced by US Co-Chair Richard
Hoagland do not contain anything new and are a paraphrase
of the Madrid principles that have been repeatedly published, Artsakh’s Foreign Minister Karen Mirzoyan has said.
“Our position with respect to such proposals is known and
remains unchanged. Any model of settlement of the Azerbaijani-Karabakh conflict aimed at ensuring a stable and longterm peace is impossible without the full participation of the
Artsakh party at all stages of the negotiation process and
cannot ignore the existing realities,” the Minister Mirzoyan
told Artsakh Public TV. “The April war of 2016 clearly demonstrated that approaches, disconnected with reality, are dangerous and can pave the way for unpredictable
developments”, he added.
“Today, first of all, it is necessary to take consistent steps to ensure the irreversibility of the peace process and
the implementation of the agreements reached, in particular, on the implementation of mechanisms for investigating cease-fire violations,” the Minister said.
“Unrealized agreements become ballast and prevent the possibility of positive change in the negotiations”,
Karen Mirzoyan stated.
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AGBU Spearheads The Promise to Educate
Movement to Foster Armenian Genocide Education
NEW YORK — On August 14, the Armenian General
Benevolent Union (AGBU), in partnership with Survival
Pictures, the production company behind The Promise, and major Armenian organizations in North
America, launched The Promise to Educate campaign
to raise funds for the advancement of Armenian Genocide education across the United States.
Expanding on the social impact mission of The Promise and recognizing the gaps in genocide education
in the U.S., AGBU and its partners have initiated a
campaign to send copies of the film and relevant curriculum resources to public educational institutions
across the country. While human rights issues and
related history are included in the social studies curricula of the vast majority of public schools, the Armenian
Genocide goes largely ignored. Currently, the Armenian Genocide is not a required subject in history
courses in most schools and lack of awareness and
teaching materials leaves it on the sidelines.
“The primary goal of the filmmakers of The Promise
was not only to bring our history to light, but to encourage a dialogue among middle school and high school
students and their teachers”, said AGBU Central
Board Member Ani Manoukian. “The AGBU Alternative Education Department works to provide a diverse
range of resources on various topics of Armenian language, history and culture for classrooms. The distribution of The Promise DVDs, along with tailored study
materials, provides access to trustworthy information
about the Armenian Genocide, challenging the powerful forces of denial”.
Donations will allow AGBU to supply Keep The Promise Educational Packages to American public middle
and high schools, higher educational institutions and
libraries. Each package includes a copy of The Promise DVD, a letter from filmmaker Terry George, a
tailored The Promise Study Guide and a reference of
Armenian Genocide curriculum resources and contacts. The package is developed in cooperation with
well-known genocide education organizations, such as
the Armenian National Institute (ANI), The Genocide
Education Project and the Zoryan Institute.
Following the successful grassroots outreach campaign for the movie, AGBU and major Armenian organizations in North America, including the Armenian
Assembly of America, the Armenian National Committee of America (ANCA), Children of Armenia Fund
(COAF), the Dioceses and Prelacies of the Armenian
Church of the United States and Canada, as well as
other religious and cultural institutions, are again joining efforts to bring Keep The Promise Educational
Packages to classrooms.
“Tell the world about the Armenian Genocide, and
every genocide taking place across the globe. We

owe it not only to the descendants of the Armenian
Genocide, but all people who are vulnerable, to learn
about and learn from our history so that it is never repeated again,” said filmmaker Terry George in his letter addressed to educators. “Together, through education we can raise awareness so that future generations will never forget and never stay silent.”
A minimum donation of $100 distributes Keep The
Promise Educational Packages to five public institutions in the United States. AGBU encourages all members and friends to support the campaign by making
online donations at www.thepromisetoeducate.org.
Educators and administrators are welcome to sign up
online to receive the packages.
Established in 1906, AGBU (www.agbu.org) is the
world's largest non-profit Armenian organization.
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 some
500,000 Armenians around the world.
For more information about AGBU and its worldwide programs, please visit www.agbu.org
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Legendary French Armenian Singer Charles Aznavour
Honored with Hollywood Walk of Fame Star
LOS ANGELES (Reuters) – Legendary French Armenian
singer Charles Aznavour finally got a star on the Hollywood
Walk of Fame on Thursday, capping a more than 70-year career as one of his country’s most popular entertainers.
Aznavour, 93, who was born Shahnour Varinag Aznavourian
in Paris to Armenian parents, has sold more than 100 million
records in 80 countries. He has been described as France’s
equivalent to Frank Sinatra.
The singer on Thursday described himself as happy at the
honor – with reservations.
“The word I can say is happy, and with a part of emotion, of
course, because we are far away from my country, from my
way of living, from my way of being received by the people,”
he said at the Hollywood ceremony.
Aznavour began his career peddling his words and music to
the Paris boulevardiers of the 40s and 50s – Edith Piaf, Maurice Chevalier and Charles Trenet.
He soon became adept himself at interpreting emotional love songs, recording hits like “She,” “Hier Encore” (Yesterday When I Was Young), “Apres l’Amour” (After Love) and “La Boheme”.
Aznavour is also known for his humanitarian work in Armenia, especially after the 1988 earthquake that killed
tens of thousands of people. He was granted Armenian citizenship in 2008 and was appointed in 2009 to be
that country’s ambassador to Switzerland, a position he still holds.
The star located at 6225 Hollywood Boulevard next to the historic Pantages Theatre.

Film about Aram Khachaturian to be shot in Russia
One of the film production companies in Russia is preparing
to shoot a feature film about renowned Armenian composer
Aram Khachaturian, Rusarminfo told Panorama.am.
The screenwriter and director of the film titled “Sabre Dance”
is Russian filmmaker Yusup Razikov. The film will be produced by Mars Media company of Ruben Dishdishyan, with
the shootings scheduled be held in the territory of Armenia
and Russia starting from 2018.
The first feature film about the Armenian composer is expected to hit the screen at the end of 2018 or in early 2019.
Armenian and Russian Ministries of Culture provide financial
support to the film production.
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Voskan Yerevantsi: the Epic First Printing
of the Armenian Bible
LONDON — Thousands of Armenian manuscripts
were written prior to the 15th century, when Gutenberg’s invention of the printing-press provided a technological breakthrough for the future progress of mankind. Armenians at that time were not free, but they
were able to harness the new technology to print
books thousands of miles away in Europe. In 1512,
Hakob Meghabard set up the first Armenian press in
Venice. Half a century later, Abgar Dbir, who came to
Rome to seek support for the liberation of his homeland, developed the notion of “book – homeland” – a
national identity sustained through print. Printing became a means of Armenian national rejuvenation.
The film, Voskan Yerevantsi, is about this epic struggle to produce Armenian books in the 16th-17th centuries. The central character of the film is Voskan Yerevantsi, who became the first Armenian publisher of the
Bible. He set on his mission at Saint Sarkis Monastery
of Ushi in Aragats (in present-day Armenia) and ended
up in Rome, Amsterdam and Marseilles.
One of the results of these endeveavours was the
spread of Armenian presses into Ottoman Turkey and
Persia, predating those of Turks and Persians.
The printing of the Bible in Armenian, between 1666

and 1668, raised the standing of Armenians to that of
other powerful nations in the world. A magnificent illustrated copy of the book was sent as a gift to the Sun
King, Louis XIV of France.
DETAILS: Voskan Yerevantsi will premiere at The
Soho Hotel, Screening Room 1, London, W1D 3DH, 5
Sept. 2017. For tickets please contact:info@agbu.org.uk

Turkish website selling
antique Armenian belt

Antique Armenian silver belt is offered for sale in one
of the largest Turkish shopping websites.
The announcement says that the precious antique belt
was made by Armenians. The belt was estimated at $
120,000.
news.am
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Byurakan Observatory
Armenia's premier center of astrophysical research
was established during the Soviet era.
In the small Armenian village of Byurakan, against the
backdrop of Mount Aragats, one of the country’s highest spots, several silver domes can be seen shining
in the sun. These domes cover the Byurakan Observatory, a premier astronomical center which was established during the Soviet era.
The man behind the observatory’s establishment is an
Armenian hero, who led many advancements in astrophysics, both in the country and globally: Victor Ambartsumian (also styled Victor Hambardzumyan). He
was one of the earliest to work in the field of theoretical astrophysics and one of its pioneers.
The observatory was founded in 1946 and is home to
what was for several years the largest telescope in the
USSR, a 2.6m Cassegrain reflector. Under Ambartsumian’s leadership, studies at the observatory related
to instability phenomena around the universe, which
remains the cornerstone of their research program
today. Ambartsumian himself lived near the facility and
conducted experiments till he passed away in 1996.
Armenia has a long history of astronomical study dating back several thousand years and the observatory
played a crucial part bringing it into the realm of modern science and study. The campus, owned by the
Armenian National Academy of Sciences, was de-

signed by the famous Soviet architect Samvel Safaryan and now houses five large observational instruments.
The grounds are beautifully landscaped and maintained, and the observatory hosts guided tours in several
languages and accepts proposals to use its powerful
telescopes.

atlasobscura.com

Number of people visiting Armenia for medical tourism increases
The number of people visiting Armenia for medical
tourism has increased this summer compared to previous years, Hayk Yenokyan – Head of plastic and maxillofacial surgery service in Mikaelyan Institute of Surgery, told a press conference on August 19, reports
Armenpress.
“Medical tourism is an established field in Armenia and
the tourism flow for this purpose is increasing every
year. Many tourists arrive in Armenia to receive medical service, and they are not only people with Armenian origin, but also with different nationalities. Compared to previous years when only DiasporaArmenians were visiting for this purpose, now tourists
of different nationalities also arrive in Armenia. The
geography is quite big, people from Sweden, Denmark, other European countries, Iran, the UAE arrive
in Armenia for medical tourism”, he said.
He informed that tourists in Armenia are mainly interested in nose surgery among plastic surgeries. According to him, foreign partners already accept that
Armenian doctors exceeded everyone in terms of
nose surgery. “If you do a surgery for many times, you
become more skilled”, Yenokyan said.
He added that Armenia manages to keep competitive

price for plastic surgeries. Hayk Yenokyan said compared to Europe and the US the plastic surgeries in
Armenia are much more affordable.
Psychologist Lilit Khachatryan said people visit Armenia not only for dentistry and plastic surgeries, but also
for psychological consulting. Armenians mainly from
Israel, Belgium, England and Russia arrive for psychological consulting.
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Ազգային Պատուիրակութեան Գործունէութիւնը
1915-1916 (վաւերագիրներ)
ԹՈՐՈՍ ԹՈՐԱՆԵԱՆ
Դժուարութիւնները անգոսնել գիտցող վաւերական
մտաւորական դոկտ. Վաչէ Ղազարեանը դժուարին
գործի մը ձեռնարկած է հայ ընթերցողին ներկայացնելով պատկառելի ծաւալով եւ 484 էջերու վրայ
տարածուող հիանալի հատոր մը՝ գլխաւորագոյն
հերոս ունենալով ողջ հայութեան կողմէ սիրուած
Պօղոս Նուպար Փաշան:
Բարեբախտաբար հոս Վաչէն մինակուկ չէ: Ունի
աջակիցներ:
Ահա կը կարդանք.
-«Հրատարակութիւն Հ.Բ.Ը. Միութեան Վահրամ
Ապտալեան Մշակութային Հիմնարկի - Գնահատիչ
յանձնախումբէ՝ Գերապայծառ Լեւոն Արք. Զէքիեան
(Պատուոյ անդամ), Վիգէն Լեւոն Ադդարեան, Արծուի
Բախչինեան, Յովիկ Էօրտէքեան, դոկտ. Անդրանիկ
Տագէսեան, համադրող՝ Ցոլակ Ապտալեան, կողք եւ
ենթախորագրեր՝ Համօ Ապտալեան»:
Այս խումբին «Նորեր, անունը չենք կրնար տալ:
Բոլորն ալ սփիւռքի բեմերուն վրայ վաստակ ունեցող
գործիչներ են:
Ինչ կը վերաբերի հատորը կազմողին՝ ան տասնէ
աւելի լոյս տեսած գիրքերու հեղինակ է, հաստատած
ըլլալով խոհեմ մտածողի, պրպտողի իր հանգամանքը: Արդէն հատորի վերդիր կողքին կայ իր կենսագրականը:
Ինչ իմանար արկածահար Վահրամ Ապտալեանը,
որ իր բանաստեղծ հայրը՝ Վահէ Վահեան, իր
որդւոյն անունով հիմնադրամ մը պիտի ստեղծէր
վասն հայ գիրի գնահատումին եւ այդ հիմնադրամի
պատասխանատուն պիտի ըլլար՝ բանաստեղծի
աւագ որդին, Ցոլակ Ապտալեանը: Անշուշտ այս հիմնադրամը արդարօրէն պիտի վայելէր Հ.Բ.Ը. Միութեան հովանաւորութիւնը, եւ ուրեմն՝ ահա գործը,
որ ոչ առաջինն է եւ ոչ ալ վերջինը: Գործ՝ զոր կը
գտնենք շնորհաւորելի:
Դոկտ. Վաչէ Ղազարեանը փորձառու խմբագիր ու
հասարակական գործիչ՝ այստեղ այս նիւթին տէրն է,
տրուած ըլլալով, որ ան այլ նմանատիպ գրքեր եւս
հրատարակած է:
Դոկտ. Ղազարեանը այս հատորը հարստացուցած է
յառաջաբանով մը, զոր կոչած է Ներածական, որուն
հետեւած են հատորի ծանօթագրութիւնները:
Ինչպէս այս մեծղի հատորը կը ներկայացնէ՝ գիրքը
ամբողջութեամբ վաւերագրերու հոյլ մըն է, ուր
աշխարհի մեծերը կը ներկայանան իրենց ողջ գործունէութեամբ, ըսել կ՛ուզենք խարդաւանանքներով,
մե՜՜րթ բարեմտութեամբ, յաճախ սուտերով ու
խաբէութեամբ:
Ու այս բոլորին մէջ տարօրէն բարի հայ մը՝ Պօղոս
Նուպար Փաշան, որ հայոց Գէորգ Ե. կաթողիկոսի

խնդրանքին անսալով՝ եղած է Եւրոպայի մէջ Հայոց
Ազգային Պատուիրակութեան նախագահ:
Աղուէսներու բազմութեան մէջ՝ մարդ կոչուած արարածի խոստումներուն հաւատալ ուզող հայ մը,
Պօղոս Նուպար Փաշան, որ իր ուսման մակարդակով եւ անցեալի գործունէութեամբ քաղաքականութենէ հեռու չէ եղած, եւ ունեցած է նաեւ ազդեցութիւն:
Կարդացէք վաւերագրերը՝ բազմահարիւր են
խաբէութեան, նենգութեան օրինակները:
Պօղոս Նուպար Փաշան կ՛ուզէ հաւատալ մարդ
էակին, փոխուած կ՛ուզէ տեսնել մարդ էակը: Ահա
թէ ինչու որպէս մարդասէր՝ ան գլխաւորած էր
Հ.Բ.Ը. Միութիւնը:
Անկախ վերը ըսուածներէն՝ ուրիշ մեծապատիւ
հայու մը հանդիպած ենք յեղափոխական ու գեղանկարիչ, Փանոս Թերլեմեզեանին, որ իր կենսագրութիւնը ներկայացնող գիրքին մէջ հաստատած է.
-«Օր մը 1903-ին հանդպեցայ Քրիսթափոր Միքայէլեանին, եւ ըսի անոր. «Բարեկամ, ես յոյսս լրիւ
կտրած եմ Արեւմտուտքէն: Ոչ միայն յոսս կտրած եմ
Արեւմուտքէն՝ այլ այդ յոյսը թաղած եմ» »:
Այս Վանեցին եղած է հեռատես: Երանի ազգը ազատագրել ուզող մեր գործիչներէն գէթ ոմանք ունենային պայծառատեսութիւնն ու հեռատեսութիւնը
Փանոս Թերլեմեզեանի, որ թէեւ մարտնչող յեղափոխական՝ չէ պատկանած որեւէ կուսակցութեան:
Ուրեմն վերադառնանք 1915-1916 թուականներու
այն երկու տարիներուն՝ երբ հայ մտաւորականութեան մեծագոյն տոկոսը խողխողուած էր արդէն, եւ
համատարած ջարդերով մեր ժողովուրդին մէկ
կարեւոր մասը մանգաղած էին երիտթիւրքերը:
Եւ ահա յուսահատիլ չգիտցող Պօղոս Նուպար
Փաշան իր ընկերներով՝ կը ջանայ փրկել մեր ժողովուրդը, որ գէթ ցեղասպանութեան չենթարկուի:
Մեր ժողովուրդէն գէթ մաս մը հայրենի երկրին
կառչած մնայ:
Շարունակութիւնը էջ՝ 22
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Ազգային Պատուիրակութեան Գործունէութիւնը
1915-1916 (վաւերագիրներ)
Շարունակութիւն էջ՝ 21-էն

Խօսիլ տանք դոկտ. Վաչէ Ղազարեանին, որ ոչ
միայն իր ստացած ուսումով, տասնամեակներու
ընթացքին իր բլրացուցած գիտելիքներով՝ այլ
նոյնիսկ իր հօրմէն լսած խօսքերով «Արեւմուտքին
այսօ՛ր հաւատացող մը չէր կրնար ըլլալ»:
Շեշտեցինք «այսօր» բառը: Բայց դոկտ. Ղազարեանը պատմութեան մասին է որ կը գրէ: Լսենք զինք
ա՛յդ ժամանակի մասին՝ այս հատորի ներածականին
ընդմէջէն.
-«Ներածական - Այս հրատարակութեամբ լոյսին
բերուող բանակցային արձանագրութիւնները,
թղթակցութիւնները եւ յուշագրերը կը վերաբերին
պայմանական բնորոշումով մը՝ Ազգային Պատուիրակութեան գործունէութեան, անոր երկրորդ
շրջանի միայն առաջին երկու տարիներուն՝ 1915 եւ
1916, եւ պատուիրակութեան ճիգերուն միայն մէկ
մասը ներկայացնելով հանդերձ՝ յստակօրէն լուսարձակի տակ կը բերեն Հայկական Հարցի տուեալ
ժամանակահատուածի զարգացումներն իրենց
գլխաւոր գիծերով»:
Ինչ ալ ըլլային այդ գիծերը՝ ուշացած չէի՞նք, երբ
ջարդերը կը շարունակուէին երկու տարիներէ ի վեր՝
1915 եւ 1916:
Մեր 600 տարիներու փորձը (փորձառութիւնը…),
թելադրանք մը չէ՞ր ուղղուած մեզի՝ որպէսզի
չհաւատայինք թիւրքին, եւ կանուխէն իմանայինք՝
որ օսմանցին պիտի չընդունէր Հոֆ եւ Վեստենենկ
Պէյերը, որպէսզի հսկէին օսմանցիին կատարելիք
փոփոխութեան վրայ:

մէն յաղթական դուրս գան դաշնակից Անգլիան,
Ֆրանսան եւ Ռուսաստանը: Այդ յոյսը արծարծող
դեր կը կատարէին ոգեշունչ ելոյթներ՝ ինչպէս
օրինակ Անգլիոյ վարչապետ Ասքուիթի 28 Հոկտեմբեր 1914-ի ճառը, ուր ան կը յայտարարէր. «Անգլիան իր սուրը պատեան չի դնիլ՝ մինչեւ որ չհնչուին
թաղման զանգերը Տաճկաստանի տիրապետութեան, ո՛չ միայն Եւրոպայում՝ այլ նոյնիսկ Տաճկաստանի Ասիական երկիրներուն մէջ, որովհետեւ
Տաճկական կառավարութիւնն ինքնասպանութիւն է
կատարել»:
Խաբեբաներու ճառերով ո՞վ կրնայ յոյսի շէնքեր
կառուցել՝ բացի հայ ղեկավարներէ, որոնցմէ շատեր
նոյնիսկ Թալէաթին հաւատացին մինչեւ անոր եւ
իրենց մահը:
Այո՛, 1918 թ.-ին դաշնակից երկիրները յաղթեցին:
Թիւրքիան իր պարտութիւնը ստորագրեց՝ եւ նոյն
դաշնակիցները պարտեալ Թիւրքիան յաղթական
Թիւրքիոյ վերածեցին: Ո՞ւր մնաց հայոց յոյսը:
Հատորը կազմողը կը հաստատէ.
-«Պօղոս Նուպար Գէորգ Ե,.-ի ցանկութեան ընդառաջելով՝ Գահիրէէն Փարիզ կը մեկնէր անտեղեակ
Փեթրոկրատի Ծրագիրէն, առանց ստացած ըլլալու
իր ընելիքը սահմանաւորող որեւէ ծրագիր»:
Եւ Երուանդ Օտեան իրապէս խելամիտ մարդը՝ մեր
սիրելի Պօղոս Նուպարը կը կոչէ «Հայոց փրկութեան
փարոս»:
Այդ օրերուն Թերլեմեզեան մը եւս չկա՞ր հայութեան
մէջ:

Հաւատալու պատճառ մը կար.
-«Պատուիրակութեան առաջին շրջանի գործունէութիւնը իր աւարտին հասած էր 26 Յունուար 1914ին՝ Ռուսաստանի եւ Թիւրքիոյ միջեւ Հայկական
Բարենորոգումներու Ծրագրի ստորագրութեամբ:
Այդ ծրագիրով կը նախատեսնուէր երկու եւրոպացի
քննիչներու հսկողութեամբ եւ բարենորոգումներու
ճամբով բարելաւել արեւմտահայերու կենսորակը»:
Ինչպէ՞ս հաւատալ այդ պայմանագիրին՝ երբ հայը
ապրած էր Կարմիր Սուլթանի կազմակերպած 189596-ի ջարդերը, երբ 1909 թ.-ի Ատանայի ջարդերը
դարեր առաջ չէ որ տեղի ունեցած էին: Ինչպէս
որեւէ հայկական պատուիրակութիւն՝ մինչեւ 26
Յունուար 1914 թուական տակաւին չէր իմացած, որ
Օսմանցին որոշած էր ողջ Արեւմտեան Հայաստանը
մաքրել բնիկ հայ բնակչութենէն: Ու մեր զանգուածային ջարդերու օրերուն անգամ՝ յոյսեր ունէինք, որ
Ռուսիան, Ֆրանսան, աղուէս Անգլիան – եռարմատ
աղուէս՝ պիտի լուծէին հայկական հարցը:

Պաղեստինի մէջ Արարայի ճակատամարտը յաղթանակով պսակողները հայոց կամաւորական գունդը
եղաւ: Թիւրք-Գերման բանակը պարտութեան մատնողը հայ կամաւորները եղան՝ Ֆրանսական եւ Անգլիական ղեկավար բանակայիններուն կողմէ արժանանալով «Փոքր դաշնակից» կոչումին, որոնք սուտ
երդումով մը կ՛աւելցնէին՝ «Կիլիկիան հայերուն
պիտի տրուի»:
Տուի՞ն: Այո, տուին՝ պարտեալ Թիւրքիոյ տուին։ Եւ
Կիլիկիայէն 1937-38 թուականին՝ նոր արտագաղթ
մը սկսաւ հայոց համար:
Մեծ պետութիւններու մե՜ծ գործերով Կովկասի մէջ
եւս վերջ տուին հայ կամաւորական շարժումին,
կամաւորներ՝ որոնք հեռաւոր Ամերիկայէն եւ
աշխարհի բոլոր կողմերէն վրէժի զգացուով մղուած
եկած էին հայրենիքը փրկելու սրբազան գործին:

Նոր յոյսի պատճառ.
-«Միաժամանակ պատերազմը հայոց կը բերէր (կը
յուշէ ներածականին հեղինակը) Հայկական Հարցի
լուծման նոր յոյս մը: Կը յուսացուէր, որ պատերազ-

Բայց… Դաշնակից յաղթական պետութիւններու
հակամարտութենէն՝ ծնաւ Մուստաֆա Քեմալ մը, որ
կրցաւ նոր Թիւրքիա մը հիմնել որպէս հանրապե-

Յաղթական Դաշնակից երկիրները՝ արդէն Օսմանեան աշխարհակալ պետութիւնը կանխօրէն բաժնած էին իրարու մէջ:
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ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
«ՎԱՀՐԱՄ ԱՊՏԱԼԵԱՆ» ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ
ՆԻՒ ԵՈՐՔ – Հ.Բ.Ը.Մ.ի «Վահրամ Ապտալեան» Մշակութային Հիմնադրամը շարունակելով 1984-1994ին
իրագործուած եւ 2015ին վերսկսած ամենամեայ հրատարակչական իր գործունէութիւնը, ընթացիկ
տարուան Յունիսին, Պէյրութի մէջ հրատարակեց «Ազգային Պատուիրակութեան Գործունէութիւնը 19151916» (Վաւերագրեր) խորագրով գեղատիպ եւ ծաւալուն հատոր մը: Հատորին մէջ ամփոփուած են
Պատուիրակութիւնը Նախագահող Պօղոս Նուպարի այդ տարիներու դիւանագիտական գործունէութեան
վերաբերեալ նամակներու եւ խորհրդածութիւններու հարուստ հաւաքածոյ մը, Դոկտ. Վաչէ Ղազարեանի
խմբագրութեամբ համադրուած, խմբագրին կողմէ գրուած շահեկան ներածականով, բծախնդրօրէն
պատրաստուած ծանօթագրութիւններու եւ վերլուծութեան ըմդարձակ բաժինով ու անձնանուններու եւ
տեղանուններու ցանկով:
Ներկայ հատորը իններորդն է Հ.Բ.Ը.Մ.-ի «Վահրամ Ապտալեան» Մշակութային Հիմնադրամի միջոցներով
անցնող տարիներուն հրատարակուած աշխատութիւններու շարքին, որ գրականութեան, պատմութեան,
մշակոյթի, ազգագրութեան եւ հոգեւոր-եկեղեցական ստեղծագործութեան մարզերու մէջ ակադեմական
մակարդակով քննարկումներ մատչելի դարձուցած է հանրութեան:
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Վահրամ Ապտալեան Մշակութային Հիմնադրամի նորագոյն հրատարակութիւններն են՝
«Վան Վասպուրականի Ազգային Բնորոշ Երգային Նմուշներ» (2015) Հեղինակ՝ Պետրոս Յ. Ալահայտոյեան
«Գրիգոր Նարեկացու Գանձարանը – Վերծանութիւն եւ Քննութիւն (2016) Հեղինակ՝ Հենրիկ Բախչինեան։

Ազգային Պատուիրակութեան Գործունէութիւնը
1915-1916 (վաւերագիրներ)
Շարունակութիւն էջ՝ 22-էն

տութիւն, նոր դիմագիծ մը տալով իր երկրին՝ չարափոխելով մե՜ր, հայութեան դիմագիծը:
Այս թատրերգութիւնը կը բեմադրուէր «հայասէր»
դաշնակիցներու աչքերուն առջեւ, եւ անոնց իսկ
օժանդակութեամբ:
Ռուսական ցարիզմը որոշած էր ո՛չ թէ օգնել հայութեան՝ այլ հասնիլ Միջերկրական ծով: Բայց Թիւրքիոյ պահակները պիտի թոյլ տայի՞ն, որ ռուսը
հասնէր իր վաղեմի երազին: Նոյն միջոցին կը շարունակուէր հայոց վրայ գործադրուող ցեղասպանութիւնը՝ գերման զօրավարներու իսկ մասնակցութեամբ: Մինչ բարեմիտ Պօղոս Նուպար Փաշայի
մաքուր ձեռքով՝ կը կրկնուէր Խրիմեան Հայրիկի
երկաթէ դգալին պատմութիւնը:
Ո՞վ պիտի զբաղէր հայկական հարցով: Որո՞ւն հոգը՝
որ մենք ենթարկուեցանք ցեղասպանութեան, ու
կորսնցուցինք մեր դարաւոր Արեւմտեան Հայաստանն իր հարիւրաւոր մշակոյթի կեդրոններով:
Հայերը դարձան Սփիւռք՝ ուր մինչեւ այսօր կը
շարունակուի մեր ցեղասպանութիւնը, մեր ֆիզիկա-

կան կորուստին թիւը ամէն օր մագլցումի ենթարկելով:
Այսօր ունեցանք դոկտ. Վաչէ Ղազարեանի կազմած
հրաշալի մատեանը: Ուրեմն ա՛յսօր՝ պահել գիտնանք, զօրացնել գիտնանք մեր ունեցած փոքրածաւալ դարձած Հայաստանը:
Դոկտ. Վաչէ Ղազարեանը հոյակապ գիրք մը կազմած է, վաւերագրերու հատոր մը՝ ճշգրիտ թուական
տուեալներով, ուր մեծ պետութիւններու խարդաւանքները ամրագրուած են:
Այդ վաւերագրերը ամբաստանագիր են՝ ուղղուած
մեծ պետութիւններու ամբարտաւանութեան ու
սուտ երդումներուն դէմ:
Դոկտ. Վաչէ Ղազարեանին համար այս վաւերագրերը նորութիւն չէին: Ան ունի՛ կարծր պատասխանը
«Մեծերու» կատարած ոճիրներուն, բայց չէ տուած
իր շեշտակի պատասխանը:
Ես ջանացի պարզել հարցը: Վերջին խօսքս ես ալ
չեմ ըսած դոկտ. Վաչէին պէս: Ով լսելու ականջ ունի՝
թող այս գրուածը լսէ…

Երեւան

Էջ 24

Հայ Կեանք

Ուրբաթ, 1 Սեպտեմբեր 2017

Ռումանիոյ Պուխարեստ Եւ Սուչաւա Քաղաքին ՄԷջ
Տեղի Ունեցաւ Հայ Եկեղեցւոյ Համաշխարհային
Երիտասարդական Միաւորման Հնգօրեայ Համախմբումը
Օգոստոս 10-14 հոգեւոր ապրումներու եւ ուխտի
նորոգութեան օրեր էին Ռումանիոյ Հայոց թեմէն
ներս: Դեռեւս Օգոստոս 9-էն ՀԵՀԵՄ (Հայ Եկեղեցւոյ
համաշխարհային երիտասարդական միաւորում)
համախմբման մասնակցելու համար Ռումանիոյ
մայրաքաղաք Պուխարեստ սկսան ժամանել Եւրոպայի, Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջեւանի, Հարաւային Ռուսաստանի, Վրաստանի, Մերձաւոր Արեւելքի եւ Ափրիկէի 30-է աւելի երկիրներու Հայոց թեմերու 18-30 տարեկան շուրջ 100 երիտասարդներ`
ղեկավարութեամբ իրենց թեմակալ առաջնորդներու
եւ հոգեւոր հայրերու: Ինչպէս կը յայտնեն Ռումանիոյ
Հայոց թեմի մամլոյ դիւանէն, համախմբման համար
որպէս նիւթ ընտրուած էր «Եկեղեցի եւ ընտանիք»
կարգախօսը` նկատի ունենալով եկեղեցին իբրեւ
մեծ ընտանիք, իսկ ընտանիքը որպէս փոքր
եկեղեցի:
Օգոստոս 10-ին Պուխարեստի առաջնորդանիստ
Սրբոց Հրեշտակապետաց Մայր Տաճարին մէջ տեղի
ունեցաւ համախմբման պաշտօնական բացման
արարողութիւնը, որուն ներկայ էին Հիւսիսային
Ամերիկայի Հայոց Արեւմտեան թեմի առաջնորդ,
ՀԵՀԵՄ պատասխանատու գերշ․ Տ․ Յովնան արք․
Տէրտէրեան, Եգիպտոսի Հայոց թեմի առաջնորդ
գերշ. Տ․ Աշոտ եպս․ Մնացականեան, Դամասկոսի
Հայոց թեմի առաջնորդ գերշ. Տ․ Արմաշ եպս․
Նալպանտեան, Ուքրանիոյ Հայոց թեմի առաջնորդ
գերշ. Տ. Մարկոս եպս. Յովհաննիսեան, Մեծ Բրիտանիոյ եւ Իռլանտայի Հայոց թեմի առաջնորդ գերշ.
Տ. Յովակիմ եպս. Մանուկեան, Ֆրանսայի Հայոց
թեմի առաջնորդ, Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական Պատուիրակ գերշ. Տ. Վահան եպս.

Յովհաննիսեան, Ռումանիոյ Հայոց թեմի առաջնորդ
գերշ. Տ. Տաթեւ եպս. Յակոբեան, Չեխիոյ, Սլովաքիոյ եւ Հունգարիոյ հայ համայնքներու պատասխանատու հոգշ. Տ. Բարսեղ վրդ. Փիլաւչեան, Կեդրոնական Եւրոպայի եւ Շուէտի Հայրապետական
պատուիրակ հոգշ. Տ. Տիրան վրդ. Պետրոսեան,
Զուիցերիոյ Հայոց թեմի առաջնորդական փոխանորդ հոգշ. Տ. Գուսան վրդ. Ալճանեան, Լեհաստանի
հոգեւոր հովուութեան պատասխանատու հոգշ. Տ․
Տաճատ վրդ. Ծատուրեան, Պուլկարիոյ Հայոց թեմի
առաջնորդ հոգշ. Տ. Իսահակ վրդ. Պօղոսեան,
Յունաստանի Հայոց թեմի առաջնորդական փոխանորդ հոգշ. Տ. Խորէն վրդ. Առաքելեան, Իտալիոյ հայ
համայնքի պատասխանատու հոգշ. Տ. Թովմա
վարդապետ Խաչատրեան, Ս. Փեթերզպուրկի եւ
Հիւսիսային տարածաշրջանի հոգեւոր հովիւ հոգշ.
Տ. Պօղոս աբեղայ Վարդանեան, Գրասնոտարի
հոգեւոր հովիւ արժ. Տ. Գէորգ քահանայ Միրզոյեան,
Պաթումի հոգեւոր հովիւ արժ. Տ. Արարատ քահանայ Գումբալեան, Պոթոշան եւ Եաշ քաղաքներու
հոգեւոր հովիւ արժ. Տ. Գրիգոր քահանայ Հոլկան,
Կոնստանցայի հոգեւոր հովիւ արժ. Տ. Օշական
քահանայ Խաչատրեան, Ռումանիոյ Կրօններու
նախարար Վիքթոր Օպասկին, Ռումանիոյ Օրթոտոքս եկեղեցւոյ Դանիէլ Պատրիարքի ներկայացուցիչ` փոխպատրիարք Իերոնիմ եպիսկոպոս
Սինաիտուլը, Ռումանիոյ խորհրդարանի մէջ ազգային փոքրամասնութիւնները ներկայացնող Վարուժան Փամբուկչեան, Ռումանիոյ շարք մը քաղաքներէ եւ 33 երկիրներէ ժամանած հայ երիտասարդներ` Հիւսիսային Ամերիկա, Դանիա, Լեհաստան,
Իտալիա, Անգլիա, Գերմանիա, Յունաստան, Շուէտ,
Շարունակութիւնը էջ՝ 25
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Էջ 25

Ռումանիոյ Պուխարեստ Եւ Սուչաւա Քաղաքին ՄԷջ
Տեղի Ունեցաւ Հայ Եկեղեցւոյ Համաշխարհային
Երիտասարդական Միաւորման Հնգօրեայ Համախմբումը

Շարունակութիւն էջ՝ 24-էն

Աւստրիա, Չեխիա, Հունգարիա, Հոլանտա, Ֆրանսա, Ուքրանիա, Ռուսաստան, Պուլկարիա, Վրաստան, Սուրիա, Հայաստան եւ այլն:
Պաշտօնական բացման արարողութիւնը սկսաւ
Տէրունական աղօթքով եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ
Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետի օրհնութեան խօսքի ընթերցումով: Ռումանիոյ Օրթոտոքս
եկեղեցւոյ ղեկավար Դանիէլ պատրիարքի խօսքն
ընթերցեց փոխպատրիարք Իերոնիմ եպիսկոպոս
Սինաիտուլը, որմէ ետք խօսքով հանդէս եկան
Ռումանիոյ Կրօնից նախարար Վիքթոր Օպասկին`
խօսելով հայ եւ ռումանական եկեղեցիներու բարեկամութեան մասին, ՀԵՀԵՄ պատասխանատու
գերշ. Տ. Յովնան արք. Տէրտէրեան` որ իր երախտագիտութիւնը յայտնեց բոլոր կազմակերպիչներուն եւ
ողջունեց հայ երիտասարդութիւնը, Ռումանիոյ
Հայոց թեմի առաջնորդ գերշ. Տ. Տաթեւ եպս. Յակոբեանը, որ իր խօսքին մէջ մէկ անգամ եւս իր երախտիքի խօսքը յայտնեց Վեհափառ Հայրապետին`
նման տեսլական ունենալու եւ նմանատիպ կարեւոր
նախաձեռնութիւնը օրհնելու համար, Ռումանիոյ
կառավարութեան` ի դէմս Կրօններու նախարարութեան, որ մշտապէս կ´աջակցին եւ կը ֆինանսաւորէ
Ռումանահայոց Թեմի ծրագիրներն ու նախաձեռնութիւնները, Ռումանիոյ պատրիարքութեան, ՀԵՀԵՄ
պատասխանատու գերշ. Տ. Յովնան արք. Տէրտէրեանին, Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր
Միութեան, բոլոր կազմակերպիչներուն ու աջակիցներուն եւ, ի հարկէ, հայ երիտասարդութեան:
Ռումանիոյ Հայոց Թեմի առաջնորդ գերշ. Տ. Տաթեւ
եպս. Յակոբեանի կողմէ բոլոր առաջնորդներն ու
հոգեւոր հայրերը որպէս նուէր եւ յիշատակ ստացան

սրբապատկերներ եւ առաջնորդանիստ Սրբոց
Հրեշտակապետաց եկեղեցւոյ 100 ամեակին նուիրուած պատկերազարդ ալբպոմներ:
Համախմբում-հաւաքը կազմակերպուած էր օրհնութեամբ ՆՍՕՏՏ Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց
Հայրապետի, նախաձեռնութեամբ Ռումանիոյ Հայոց
Թեմի, աջակցութեամբ ու նախագահութեամբ
ՀԵՀԵՄ պատասխանատու գերշ․ Տ․ Յովնան արք․
Տէրտէրեանի, բարերարութեամբ ու հովանաւորութեամբ Ռումանիոյ պետութեան, Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան եւ Ռումանիոյ
Հայոց թեմի ծխական համայնքներու:
Պաշտօնական բացման արարողութենէն յետոյ Հայ
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ ներկայ հոգեւոր
դասին պատրիարքարանին մէջ ընդունեց Ռումանիոյ Օրթոտոքս եկեղեցւոյ առաջնորդ Դանիէլ
Պատրիարքը, որ խօսեցաւ Հայ եւ Ռումանացի եկեղեցիներու, ինչպէս նաեւ երկու ժողովուրդներու
նմանութիւններու եւ բարեկամական յարաբերութիւններու մասին` ողջունելով նման նախաձեռնութիւնը եւ շեշտելով ընտրուած նիւթի կարեւորութիւնը: Հանդիպման աւարտին Տաթեւ եպս. Յակոբեան Ռումանիոյ Պատրիարքին նուիրաբերեց Ս.
Ծննդեան դրուագը ներկայացնող հայկական սրբապատկեր, իսկ Պատրիարքին կողմէ պատուիրակութեան անդամները ստացան ուխտագնացութեան
խորհուրդը ներկայացնող գրքոյկներ:
Հանդիպումէն ետք հայ երիտասարդները, հոգեւոր
հայրերու եւ առաջնորդներու ուղեկցութեամբ, մեկնեցան դէպի հայկական վանքերով ու եկեղեցիներով
հարուստ Սուչաւա քաղաք, ուր գալիք օրերուն տեղի
պիտի ունենային շարք մը ձեռնարկներ:
Շարունակութիւնը էջ՝ 26

Էջ 26

Հայ Կեանք

Ուրբաթ, 1 Սեպտեմբեր 2017

Ռումանիոյ Պուխարեստ Եւ Սուչաւա Քաղաքին ՄԷջ
Տեղի Ունեցաւ Հայ Եկեղեցւոյ Համաշխարհային
Երիտասարդական Միաւորման Հնգօրեայ Համախմբումը
սրբութեան: Ս. Հաճկատար
վանքին մէջ հայ երիտասարդներուն ու պատուիրակութեան
անդամներուն այցելեց Սուչաւայի փոխառաջնորդ Դամասկին եպս. Տորմէանուն, որ իր
օրհնութիւնը բերաւ բոլոր ներկաներուն եւ ուխտաւորներուն:

Շարունակութիւն էջ՝ 25-էն

Օգոստոս 11-ին, հրաշագործ Ս. Հաճկատար վանքին մէջ միասնական աղօթքէն եւ առաւօտեան
ժամերգութենէն անմիջապէս յետոյ, «Իմպերիում»
համալիրի ժողովներու սրահին մէջ մեկնարկեցին
երիտասարդներու հետ հանդիպումներն ու նիստերը, որուն ընթացքին բանախօսութիւններով հանդէս
եկան հոգշ. Տ. Թովմա վրդ. Խաչատրեան` «Սահմանումներ. Աստուածաշունչ, եկեղեցի, պաշտամունք,
Սաղմոս, պատարագ» նիւթով, հոգշ. Տ. Տիրան վրդ.
Պետրոսեան` «Ս. Պատարագի Աստուածաշնչային
հիմքերը» նիւթով, գերշ. Տ. Վահան եպս. Յովհաննիսեան` «Ս. Պատարագը ծիսական աստուածաբանութեան ծիրէն ներս» նիւթով: Նիստերուն յաջորդեցին երիտասարդներու բազմաբնոյթ հարցերը եւ
բանախօսներու լիարժէք պատասխանները:
Օգոստոս 11-ին հայ երիտասարդներն այցելեցին
նաեւ Սուչաւայի Ս. Սիմէոն հայկական եկեղեցին եւ
միասնական աղօթք բարձրացուցին առ Աստուած,
իսկ երեկոյեան` Սուչաւայի երկրորդ հայկական
վանք` Ս. Զամկա, ուր տեղի ունեցաւ նաեւ երեկոյեան ժամերգութիւն: Ժամերգութեան աւարտէն
յետոյ վանքի պարտէզին մէջ վառուեցաւ երեկոյեան
խարոյկը, հնչեց հայ ժողովրդական երգն ու պարը,
կազմակերպուեցան խաղեր, ապա հայ երիտասարդներն առիթ ունեցան իրար հետ շփուելու եւ
փորձի փոխանակման:
Օգոստոս 12-ին, առաւօտեան ժամերգութենէն
յետոյ, Ս. Հաճկատար վանքի պարտէզին մէջ տեղի
ունեցաւ հերթական հանդիպումը եւ նիստը:
Բանախօսութեամբ հանդէս եկաւ գերշ. Տ. Արմաշ
եպս. Նալպանտեան` խօսելով «Ընտանիքի դերը Ս.
Պատարագի մասնակցութեան մէջ» նիւթով` մանրակրկիտ անդրադառնալով ընտանիքի գաղափարի

Այնուհետեւ նիստերը շարունակուեցան «Իմպերիում»
համալիրի ժողովներու սրահին
մէջ: Բանախօսութեամբ հանդէս եկաւ գերշ. Տ. Տաթեւ եպս.
Յակոբեան` «Հայերը Ռումանիոյ մէջ» նիւթով: Կէսօրէ ետք
երիտասարդները բաժնուեցան
7 խումբերու: Հոգեւոր հայրերու ղեկավարութեամբ տեղի
ունեցան խմբային քննարկումներ հետեւեալ նիւթերու շուրջ`
«Եթէ Աստուած ամենուրէք է, ապա ինչո՞ւ եկեղեցի
կ´երթանք», «Ինչո՞ւ հաղորդութիւն կը ստանանք եւ
ի՞նչ յաճախականութեամբ», «Պատարագը ինչպէ՞ս
մեզի կը մերձեցէ Տիրոջը եւ ինչպէ՞ս կը զգանք
Տիրոջ ներկայութիւնը մեր մէջ», «Ս. Պատարագի
իմաստը հասկնալէ յետոյ ինչպէ՞ս կարելի է հայ
երիտասարդներուն ներգրաւել այս սրբարար արարողութեան մասնակցութեան»:
Օգոստոս 12-ի երեկոյեան, Տիրամօր Վերափոխման
տօնին ընդառաջ, հայ երիտասարդները, Ռումանիոյ շարք մը քաղաքներէ ժամանած ուխտաւորներու հետ միասնաբար, Ս. Խաչ հայկական եկեղեցւոյ մէջ մասնակցեցան երեկոյեան ժամերգութեան եւ նախատօնակին, այնուհետեւ եկեղեցւոյ
բակին մէջ օրհնուեցան մատաղի աղը եւ պատրաստուող ականջապուրը, որն աւանդոյթի ուժով ամէն
տարի կը պատրաստուի ուխտաւորներու ձեռքով:
Օգոստոս 13-ին, Կիրակի օրը, սուրբ Մարիամ
Աստուածածինի Վերափոխման տօնին, հանդիսաւոր թափօրով հայ եւ ռումանացի հարիւրաւոր
ուխտաւորներ եւ ՀԵՀԵՄ-ի երիտասարդներ, հոգեւոր հայրերու հանդիսապետութեամբ, ճանապարհուեցան դէպի հռչակաւոր Հաճկատարի վանքը, որ
սուրբ Մարիամ Աստուածածինի անունը կը կրէ:
Վանքը հիմնադրուած է 1512 թուականին Տօնաւագ
եղբայրներու բարերարութեամբ եւ հռչակուած է իր
հրաշագործ զօրութեամբ: Բազում հրաշքներու եւ
բժշկութիւններու վկայութիւններ կան կապուած
վանքի անուան հետ: Հաճկատար, այսինքն` հաճոյակատար, կամակատար: Այսօր ալ այն ուխտաւորի
պակաս չզգար: Տօնական սուրբ պատարագը
մատուցուեցաւ ձեռամբ գերշ. Տ. Տաթեւ եպիսկոպոս
Յակոբեանի: Պատարագին ներկայ էին Ռումանիոյ
Շարունակութիւնը էջ՝ 27
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Հայ Կեանք

Էջ 27

Ռումանիոյ Պուխարեստ Եւ Սուչաւա Քաղաքին ՄԷջ
Տեղի Ունեցաւ Հայ Եկեղեցւոյ Համաշխարհային
Երիտասարդական Միաւորման Հնգօրեայ Համախմբումը
Շարունակութիւն էջ՝ 26-էն

մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Համլէտ
Գասպարեան, Ռումանիոյ Հայերու Միութեան նախագահ Վարուժան Ոսկանեան, Ռումանիոյ խորհրդարանի մէջ ազգային փոքրամասնութիւնները
ներկայացնող Վարուժան Փամբուկչեան, Հայ Եկեղեցւոյ տարբեր թեմերէ ժամանած հիւր հոգեւորականները, Ռումանահայոց թեմի հոգեւոր դասը,
ՀԵՀԵՄ-ի երիտասարդները, ուխտաւորներ` ժամանած Ռումանիոյ հայաշատ քաղաքներէ` Պուխարեստ, Կոնստանցա, Կալաց, Պոտոշան, Պիտեշտ եւ
այլն: Պատարագի աւարտին կատարուեցաւ խաղողօրհնութեան կարգ, ապա օրհնուած խաղողը բաժնուեցաւ ուխտաւոր ժողովուրդին: Աւարտին վանքի
պարտէզին մէջ տրուեցաւ սիրոյ ճաշ բոլոր ուխտաւորներուն համար:
Օգոստոս 13-ին, կէսօրէ յետոյ, հայ երիտասարդներն
այցելեցին նաեւ տարածաշրջանի ռումանական
նշանաւոր վանքեր ու եկեղեցիներ, ծանօթացան
ռումանական եկեղեցւոյ պատմութեան, մշակոյթին,
արուեստին եւ ճարտարապետական առանձնայատկութիւններուն, իսկ երեկոյեան Զամկա հայոց վանքին մէջ մասնակցեցան երեկոյեան ժամերգութեան:
Նշեալ օրերուն ընթացքին, ամէն օր, առաւօտեան եւ
երեկոյեան ժամերգութիւններու աւարտին հայ երիտասարդներն առիթ ունեցան ունկնդրել նաեւ Հայ
Եկեղեցւոյ տարբեր Թեմերու առաջնորդներու հոգեշահ քարոզները հետեւեալ նիւթերով` «Ուր երկու
կամ երեք հոգի հաւաքուած են Իմ անունով, Ես
այնտեղ, անոնց մէջ եմ», «Բազումք են կոչեցեալք,
սակաւք են ընտրեալք», «Այս կատարեցէք ի յիշատակի իմում», «Ուր Ես եմ, անդ եւ պաշտօնեայն Իմ
եղիցի», «Ուխտագնացութիւնը հայ հաւատացեալի
կեանքէն ներս»:

Օգոստոս 13-ի երեկոյեան, Զամկա վանքի պարտէզին մէջ վառուեցաւ աւանդական խարոյկը, կազմակերպուեցան ժողովրդական պարեր, երգեր, խաղեր:
Մեկնումէն առաջ հայ երիտասարդները հնարաւորութիւն ստացան եւս մէկ անգամ շփուելու, ընկե-

րանալու եւ կիսուելու իրենց տպաւորութիւններով:
Փակման խօսքով հանդէս եկան գերշ. Տ. Արմաշ
եպս. Նալպանտեան, գերշ. Տ. Աշոտ եպս. Մնացականեան եւ գերշ. Տ. Տաթեւ եպս. Յակոբեան` եւս
մէկ անգամ կարեւոր համարելով երիտասարդներու
դերը եւ նշանակութիւնը համայնքային կեանքէն
ներս, կոչ ընելով առաւել աշխոյժ ներգրաւուածութիւն ունենալու բոլոր ձեռնարկներուն եւ ուխտագընացութիւններուն:
Օգոստոս 14-ին, Զամկայի հայոց վանքին մէջ Տաթեւ
Սրբազանի հանդիսապետութեամբ կատարուեցաւ
հոգեհանգստեան պաշտօն եւ աղօթք բարձրացուեցաւ առ Աստուած ննջեցեալ հոգիներու հանգստութեան եւ փրկութեան համար: Աւարտին Սրբազան
հայրն իր հայրական օրհնութիւնները բերաւ ուխտաւոր ժողովուրդին եւ մաղթեց, որ Աստուած
ընդունելի ընէ ամէնքի ուխտը եւ կատարէ բոլորի
բարի խնդրանքները:
Հոգեհանգստեան կարգէն ետք հայ երիտասարդներն իրենց առաջնորդներու ու հոգեւոր հովիւներու
հետ Սուչաւայէն ճանապարհուեցան դէպի Պուխարեստ, ուրկէ ալ վերադարձան իրենց Թեմերն ու
ծառայութեան վայրերը` տանելով բուռն տպաւորութիւններ, նորանոր գիտելիքներ, եկեղեցւոյ եւ ընտանիքի հանդէպ բարձր պատասխանատուութեան
զգացում եւ 2018թ. Յուլիս 6-10 նորից հանդիպելու
ակնկալիքներ, բայց այս անգամ արդէն համահայկական երիտասարդական հաւաքին, Մայր Աթոռ Ս.
Էջմիածինի մէջ` օրհնութեամբ եւ հրաւէրով
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, որուն տեսլականով 2018թ. հռչակուած է
երիտասարդութեան տարի:
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Առաքելական շունչ մը Սիտնիի մէջ
ՍԱՐԳԻՍ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
2 Յուլիս 2017 թուականը Աստուածաշնչական էր
ՀԲԸՄ-ի Սիտնիի Մասնաճիւղի Ա. Մանուկեան
Մշակութային կեդրոնէն ներս, ուր կազմակերպութեամբ ՀԲԸՄ-ի եւ Աւստրալիոյ Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան միասնական ջանքերով
դասախօսութեամբ հանդէս եկաւ Դոկտ. Հրայր
Ճէպէճեան, մեր օրերու ՝՝Պօղոս առաքեալը՝՝, որ
գործի առաքելութեամբ հասած էր այս հեռաւոր
ովկիանոսի ափերը, իր պաշտօնին բերումով, որպէս
Աստուածաշունչի Ընկերութեան Ծոցի երկիրներու
ընդհանուր քարտուղար:
Հրայր Ճէպէճեանի աշխատանքը իր ասպարէզին
մէջ, ինչպէս նաեւ հայրենական, ազգային ճակատին
վրայ քաջ ծանօթ է եւ անկասկած սիրուած, յարգուած, փնտռուած եւ մանաւանդ գնահատուած: Իր
այցելութիւնը հաճելի անակնկալ մըն էր շատերուն,
մանաւանդ անոնց համար, որոնք առիթը ունեցած
են զինք մօտէն ճանչնալու եւ երկար տարիներու
թաւալումէն վերջ կրկին հանդիպելու: Լեռը՝ լերան
ոչ, բայց մարդը՝ մարդուն վաղ թէ ուշ անպայման կը
հանդիպի: Հրայր Ճէպէճեան մեր օրերու իսկական
ծիծեռնակը, արագիլը, կռունկը դարձած է անոնց
փոխանցուած ազգային-ժողովրդական արժանիքներով եւ դարձած Սփիւռք-Հայաստան կամուրջ:
Հակառակ իր բազմազբաղ վիճակին, բայց հաւատարիմ իր անհատնում պատրաստակամութեան եւ
ազգային նուիրումին, առիթ ստեղծեց դասախօսական այս երեկոյին եւ հանդէս եկաւ ՝՝ Սփիւռքահայ
իրականութիւններ-տարբերութիւններ եւ հասարակաց հիմնահարցեր՝՝ լայնածաւալ նիւթով:
Երեկոյի հանդիսութեան բացումը, պատշաճ բարի
գալուստով, կատարեց ՀԲԸՄ-ի Սիտնիի Մասնաճիւղի Վարիչ Տնօրէն Սարգիս Մանուկեան, ապա
հրաւիրուեցաւ վերապատուելի Գրիգոր Եումուշագեան ներկայացնելու օրուայ բանախօսը որոշ
կենսագրական գիծերով: Ճէպէճեանի եւ Եումուշագեանի ծանօթութիւնը, բարեկամութիւնը սկսած է
վաղ պատանեկան տարիներէն եւ ապա վերածուած
մտերմութեան, համագործակցութեան եւ բնականաբար ՝՝Եղբայր ի Քրիստոս՝՝ նոյն առաքելութեան
ծիրէն ներս:
Միջին Արեւելքը կրակ ժայթքող խառնարան մըն է,
սակայն հոսող լաւային տակ չեն ծածկուիր բոլոր
երեւելի եւ աներեւոյթ հարցերը, այլ ընդհակառակը
կը բազմապատկուին առ երես գալով եւ շատ
հաւանաբար, մանաւանդ հայորդիներ, տարբեր
երկրամասերու մէջ եւ պայմաններու տակ, ունին
որոշակի եւ շատ յաճախ իւրայատուկ մեկնաբանութիւն եւ նոյնիսկ ակնյայտ հետեւանք ու վճիռ: Դոկտ.
Հ. Ճէպէճեան բառին բուն իմաստով լաւատես է։
Բայց առանց իր իրապաշտութիւնը կորսնցնելու
նուազագոյն նշոյլով իսկ եւ ամբողջ դասախօսութիւնը ընթացաւ այդպէս:
Յետ ցեղասպանութեան 100-ամեայ գողգոթայի

խաչմերուկին շատերը յուսահատած են եւ ունին
արդէն վճիռներ: Ճէպէճեան կը թելադրէ չաճապարել
եւ մանաւանդ Հալէպը կամ Սիրիահայութիւնը
որպէս անդէնականի գրանցում չկատարել, բայց
համբերել եւ մտածել օգնութեան եւ վերակերտումի
միջոցներու եւ դրական լուծումներու մասին: Որպէս
Աստուածավախ, հայրենասէր կը հաւատայ
նախախնամութեան եւ Ճէպէճեանի համոզումը,
մտածելակերպը, գործելակերպը փոխանցիկ է եւ
ներշնչումի աղբիւր:
Սփիւռք հասկացողութիւնը պէտք չէ սահմանափակուի Միջին Արեւելքի տարածաշրջանի սահմաններով հասկցուց Ճէպէճեան: Սփիւռքը այսօր
միջազգային է եւ ունի ոչ միայն քաղաքականտնտեսական առաւելութիւններ, թերութիւններ այլ
նաեւ լեզուական, մշակութային, սկսած Կեդրոնական Ասիայէն մինչեւ Հարաւային Ամերիկա տարբեր
ժողովուրդներու համար եւս:
Շրջանի տագնապը քաղաքական-տնտեսական եւ
զինուորական ըլլալով հանդերձ ունի նաեւ անհատական բնոյթ, ինքնագիտակցութեան ուղիով
պայքար, պոռթկում, ընդվզում եւ ազատութեան
ձգտում եւ նոյնիսկ հեղաշրջելու եւ տիրապետելու
մղում ոչ անպայման փոփոխութիւն դէպի դրական,
կենսական եւ շինիչ նպատակներով եւ հետեւաբար
Ճէպէճեանի համար այս կրօնա-ազգային եւ
քաղաքա-գաղափարական բախումը, մանաւանդ
նոր սերունդին մօտ՝ անխուսափելի, նկատի առնելով նաեւ գիտական, ընկերային եւ հաղորդակցութեան, լրատուական մատչելի բոլոր հնարաւորութիւնները: Բնականաբար այս ամէնը ծնունդ տուած
են նաեւ զօրաւոր ազգայնականութեան որ զգալի
կերպով կարելի է տեսնել հեռաւոր ափերու վրայ
հաստատուած, ոչ անպայման հայախօս հայորդիներու մօտ, որ իր փորձառութեամբ եւ վկայութեամբ
Շարունակութիւնը էջ՝ 29
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Հաուըրտ Գազանճեանի Ֆիլմերը 10 «Օսքար»
Մրցանակ Շահած են
Իբրեւ Հոլիվուտի արդիւնաբեր շարժապատկերներու եւ պատկերասփիւռի յայտագիրներու արտադրող, Հաուըրտ Գազանճեան
դերակատարութիւն ունեցած է յատկանշական յաջողութիւններ
արձանագրած ֆիլմերու պատրաստութեան մէջ։ Այդ ֆիլմերուն
շարքին են՝ «Raiders of the Lost Ark» (1981), «Return of the
Jedi» (1983) եւ «The Empire Strikes Back»։ Այս վերջին երկուքը
մաս կը կազմեն «Star Wars» ֆիլմերու շարքին։ Այս մասին կը
հաղորդէ Slaq.am-ը։
Հաուըրտ աւարտած է Հարաւային Քալիֆորնիոյ համալսարանի
շարժապատկերի բաժանմունքը, որմէ ետք աւելի քան 40 տարիներ աշխատած է շարժապատկերի աշխարհէն ներս՝ շփուելով
Ալֆրետ Հիչքոքի, Պիլի Ուայլտըրի, Էլիա Գազանի, Քլինթ Իսթուուտի, Ֆրանսիս Ֆորտ Քոփոլայի եւ Սթիվըն
Սփիլպըրկի հետ։
Գազանճեանի արտադրած ֆիլմերը արժանացած են 10 «Օսքար» մրցանակներու։ Ան նաեւ շահած է
«Էմի» մրցանակ մը՝ վաւերագրական ֆիլմի մը համար, եւ «Փի.Պի.Էս.»ի համար արտադրած է
երեխաներու յատուկ դաստիարակչական յայտագիրներ։
Ան նաեւ հեղինակած է շարք մը հատորներ եւ եղած է Քալիֆորնիոյ շարժապատկերի յանձնաժողովին եւ
շարժապատկերի աշխարհի շարք մը մարմիններու անդամ։
Հակառակ անոր որ իր ընտանիքի անցեալին մասին արտայայտուիլ չի սիրեր, յայտնի է, որ Գազանճեանի
մօրենական մեծ հայրը՝ Ալպերթ Խազոյեան, թրքական բանակին կողմէ ձերբակալուած ու բանտարկուած
է, իր ֆետայական գործունէութեան համար։ Ան հայոց ցեղասպանութիւնը միշտ յիշելու ջատագով է,
միաժամանակ կոչ ընելով՝ անկէ անդին անցնելու։
Ներկայիս, ան Ալթատինա կ՛ապրի իր կնոջ եւ երեք զաւակներուն հետ։

Առաքելական շունչ մը Սիտնիի մէջ
Շարունակութիւն էջ՝ 28-էն

մատնանշեց: Պահանջքը անսպառ է, սակայն պայմանները եւ միջոցները հաւասարապէս տրամադրելի են, մեր մտասեւեռումը պէտք չէ շեղի եւ հայակերտումը, հայապահպանումը պէտք է շարունակուի:
Ճէպէճեան կը հաւատայ որ կրնաս լաւ, հոյակապ
հայ ըլլալ առանց լեզուն խօսելու, բայց միեւնոյն
ժամանակ կը նախընտրէ անշուտ եթէ հայախօս
մնաս այս խառնարանին մէջ:
Դոկտ․Ճէպէճեան հարց պատասխանի ընթացքին,
կրկին անդրադառնալով տարածաշրջանին մասին
ընդգծեց որ Սուրիոյ պարագային եւ ընդհանրապէս,
թշնամին այսօր աներեւոյթ է կամ նման չէ Լիբանանեան մօտիկ անցեալի քաղաքացիական պատերազմին եւ կամ այլ մղուած ճակատներու: Հակամարտութիւնները առկայ են նաեւ ոչ միայն քաղաքական
հոսանքներու, այլ նաեւ կրօնական համանման
դաւանանքներու միջեւ:
Սփիւռքահայ իրականութիւները, հիմնահարցերը
երիտասարդ հայրենիքի կողքին ինչպէս նաեւ
Արցախի, Ճէպէճեանի համար զուգահեռ կ՛ընթանան, որոնք կարիք ունին (մեր մեկնաբանութեանբ)
ոչ կացինահար լուծումներու այլ սղոցային՝ առնելով
եւ տալով միշտ հայրենիքը եւ Արցախը ի մտի ունենալով եւ ի վեր դասելով: Այս ուղղութեամբ հաճելի էր
լսել նաեւ Ճէպէճեանի ներդրումը մանաւանդ
Աստուածաշունչի Ընկերակցութեան եւ անհատա-

կան աշխատանքով տարուած օժանդակութիւններուն մասին եւ անոնց կողքին Աստուածաշունչի
թարգմանութեան եւ տպագրութեան տարբեր
ծրագիրները, մանաւանդ մանկական Աստուածաշունչի մօտալուտ պատրաստութիւնը եւ հրատարակութիւնը 5000 տպաքանակով որ պիտի բաշխուի
դպրոցներու եւ պատանիներու: Լուր մը որ բնականաբար ընդունուեցաւ ծափողջոյններով եւ նկատի
առնելով Աստուածաշունչի առաջին տպագրութեան
350-ամեակի տօնակատարութիւնները Սիտնիի մէջ,
տրուեցան նմանութիւններ Ոսկան Երեւանցիի հետ:
Վասն Յիսուսի եւ վասն հայրենեայց սէրը, օգնութիւնը մեծ է եւ կը շարունակուի: Զարմանալի չէ որ
Առաջնորդ սրբազան հայրը՝ Գերշ. Տէր Հայկազուն
եպս. Նաճարեան իր եզրափակիչ խօսքին մէջ,
անդրադառնալով օրուայ հրատապ՝ կրօնականազգային հարցերու մասին որպէս հետեւանք դասախօսութեան ընթացքին արծարծուած կէտերուն,
Ճէպէճեանը որակեց, Վարդանանց ոգիով ներշընչուած Ղեւոնդ Երէց: Վարձքդ կատար եղբայր
Ճէպէճեան:
Թեթեւ հիւրասիրութեան ընթացքին, տրամադրուած
ՀԲԸՄ-ի կողմէ, ներկաներ առիթ ունեցան աւելի
մօտէն ծանօթանալու եւ զրուցելու Դոկտ. Հրայր
Ճէպէճեանի հետ:
Եւ եղեւ երեկոյ եւ եղեւ լրումն .... եւ տեսին
հայորդիք զի բարի է եւ տուն Թորգոմեան ցեղի
կայ ի վերայ ժայռի:
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Ուրբաթ, 1 Սեպտեմբեր 2017

ՀՐԱՒԷՐ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՕՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒ`
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ԿՈՂՄԷ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ
Այսու կոչ կ'ուղղենք գիտահետազօտողներու, որ
մինչեւ 15 Դեկտեմբեր 2017 Հիմնադրամին հասցէին ղրկեն անտիպ ուսումնասիրութիւններու օրինակ մը, որպէսզի Միութեան կողմէ նշանակուած
Խորհրդատու Գնահատիչ Յանձնախումբը՝ յետ
քննութեան եւ ընտրութեան՝ տուեալ գիտաշխատութիւնը ներկայացնէ հրատարակման:
Յայտերը պէտք է ելեկտրոնային (word կամ pdf)
տարբերակով ուղարկել Հիմնադրամին՝
agbu.vafund@yahoo.com հասցէով:
Մասնակցութեան պայմաններ.Ա) Ներկայացուած նիւթերը պէտք է վերաբերին
հայագիտութեան, ըլլան՝ քննական, բանասիրական,
պատմաբանասիրական, եւ կամ առնչուին հայ իրականութեան՝ ընկերաբանական, մարդաբանական,
հոգեբանական, երաժշտագիտական, կերպարուեստի, գրականութեան, պատմութեան, գաղութներու,
Սփիւռքի, ձեռարուեստի, նրբարուեստներու վերլուծման կամ տեսաբանական բնոյթով:
Բ) Ներկայացուած նիւթերը կրնան առնչուիլ Հայաստանը եւ կամ Սփիւռքը տագնապեցնող որեւէ
հարցի՝ լեզուական, ժողովրդագրական, քաղաքական, հայոց ցեղասպանութեան, հայ-թուրք յարաբերութիւններու, հայկական համարկումի, ինքնութեան եւն:
Գ) Ներկայացուած նիւթերը կրնան ըլլալ գիտատեսական, քննավերլուծական բնոյթի, պարտին
ըլլալ ամբողջական, անտիպ, եւ ունենալ գիտական
հիմնաւորում:
Դ) Հրատարակութեան կրնան արժանանալ հայերէն
կամ անգլերէն լեզուով աշխատանքներ, թէեւ՝ մէկէ
աւելի թեկնածու գործերու պարագային, ընթացիկ

տարուան համար նախապատուութիւն կրնայ
տրուիլ արեւմտահայերէնով ներկայացուած աշխատանքներու:
Ե) Մէկէ աւելի արժանի գործերու պարագային՝
Յանձնախումբը կը յանձնարարէ յաւելեալ գործերու
հրատարակումը յաջորդական տարիներու ընթացքին, նոր ստացուած եւ հրատարակման արժանի այլ
ձեռագրերու հետ զուգահեռաբար:
Այլ մանրամասնութիւններ.Ա) Հրատարակութեան արժանացած աշխատասիրութեան հեղինակը կը ստանայ հրատարակուած
գիրքերու քանակին 50%ը: Տպաքանակ՝ 500
օրինակ:
Բ) Նիւթերը պէտք է ներկայացուին համակարգչային
շարուածքով, 12 չափի տառատեսակով (size 12 font)
եւ կրկնակ տողանջատումով (double space):
Գ) Ներկայացուած աշխատասիրութեան հեղինակային իրաւունքը կը պատկանի նոյնինքն հեղինակին:
Դ) Մրցանքին արդիւնքը, ըստ Գնահատիչ Յանձնախումբի որոշումին, հրապարակաւ կ'իմացուի հանրութեան՝ յայտնելով հրատարակութեան արժանացած գիրքին անունը:
Ե) Գնահատիչ Յանձնախումբը կրնայ հրատարակութեան մրցանակին արժանացած ուսումնասիրութեան հեղինակին առաջարկել ձեռագրի բովանդակութեան իր նկատողութիւնները:
Զ) Հրատարակելի որեւէ գիրքի ծաւալը պէտք է բաղկացած ըլլայ նուազագոյնը 144 էջէ՝
13 * 24 սմ, 36 տողի հաշիւով:

Հ.Բ.Ը.Մ. ՎԱՀՐԱՄ ԱՊՏԱԼԵԱՆ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Ս. Փեթերզպուրկի մէջ պիտի կայանայ
«Երեւանի Օրեր» ծրագիրը
կազմի արտաքին կապերու եւ մշակոյթի
վարչութիւններուն յանձնարարած է նախապատրաստուիլ այս տարուան Սեպտեմբեր
6-8 նախատեսուող «Երեւանի օրերը Ս.
Փեթերզպուրկի մէջ» ձեռնարներու ծրագիրի
պատշաճ իրականացման:

Երեւանի քաղաքապետարանին մէջ տեղի ունեցած
աշխատանքային խորհրդակցութեան ժամանակ՝
քաղաքապետ Տարօն Մարգարեանը, աշխատա-

Երեւանի քաղաքապետարանի տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ
կապերու վարչութենէն փոխանցուած
տեղեկութիւններով՝ ձեռնարկին ընթացքին
կը նախատեսուին պաշտօնական հանդիպումներ, կլոր սեղաններ` զբօսաշրջութեան,
հանրակրթութեան, առողջապահութեան,
ներդրումային նիւթերով, ինչպէս նաեւ Երեւանը
ներկայացընող շարք մը մշակութային ձեռնարկներ:

