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Նիկոլ Փաշինեանը եւ
Սերժիո Մատարելլան
քննարկած են
փոխգործակցութեան
զարգացման ուղղուած
հարցեր

Աթէնքի շրջակայքի
անտառային ահաւոր
հրդեհներու զոհերու թիւը
կը հատէ 100-ի սահմանը

26 օր անցած է, Յուլիս 23-ի Աթէնքի շրջակայքի
անտառներու ահաւոր հրդեհներու շարանէն եւ դեռ
կորուստներու վերջնական պատկերը յստակ չէ։
Հազարաւոր տուներ, հարիւրաւոր ինքնաշարժեր, հրոյ ճարակ գացին՝ մասնաւորաբար Քինէթա
եւ Մաթի շրջաններուն մէջ։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանն ընդունած է
պետական այցով Հայաստան գտնուող Իտալիոյ
նախագահ Սերժիո Մատարելլայի գլխաւորած
պատուիրակութիւնը:
Վարչապետը ողջունած է Իտալիոյ նախագահի այցը եւ համոզմունք յայտնած, որ այն կնպաստէ
հայ-իտալական յարաբերութիւններու նոր՝ աւելի
բարձր մակարդակի բարձրացման: «Ուրախ եմ Ձեզ
ողջունել, ինչպէս հիմա ընդունուած է ասել, նոր
Հայաստանում: Մենք այսօր իրականացնում ենք
կարեւոր, պատմական ժողովրդավարական փոփոխութիւններ, յոյս ունեմ, որ Ձեր այցի ընթացքում
զգացել եք այդ փոփոխութիւնների ու լաւատեսութեան շունչը: Բարձր ենք գնահատում Հայաստանի
եւ Իտալիայի միջեւ առկայ բարեկամութիւնը եւ
պատրաստ ենք ջանքեր գործադրել երկկողմ կապերի յետագայ զարգացման ու ամրապնդման ուղղութեամբ»,- ըսած է Նիկոլ Փաշինեանը:
Սերժիո Մատարելլան շնորհակալութիւն յայտնած է ջերմ ընդունելութեան համար եւ կարեւորած
երկու երկրներու համագործակցութեան ընդլայնումը տարբեր ոլորտներում: «Մեր ժողովուրդներուն
իրար կը կապէ ամուր բարեկամութիւնը եւ մենք
անհրաժեշտ կը համարենք Իտալիոյ եւ Հայաստանի
գործընկերութեան ալ աւելի զարգացումը»,- ըսած է
Շարունակութիւնը էջ 2

Ողբերգութեան գագաթնակէտը սակայն, Մաթի
շրջանի մարդկային անսպասելի զոհերն էին, որոնց
թիւը հասած է 96-ի որոնց մէկ մասը անչափահաս
երեխաներ են, կան նաեւ մի քանի տասնեակ վիրաւորներ եւ անյայտներ։
Շատեր այրեցան իրեց տուներու եւ կամ ինքնաշարժերու մէջ փախուստի ճամբուն վրայ եւ կամ
խեղդուեցան երբ ծով նետուեցան։
Կառավարութեան եռրօրեայ սուգի յայտարարութիւնը, որեւէ սփոփանք չի նկատուեցաւ տուժածներու եւ կորստեալներու հարազատներուն համար,
որոնք կը մեղադրեն պատկան մարմինները թէ
Մաթիի պարագային ժողովուրդի հեռացումը կազմակերպուած չէր եւ խուճապ ստեղծուեցաւ, երբ
կրակը անտառով ու ծառաստանով շրջապատուած
բնակելի շրջանները հասաւ։
ՀՀ վարչապետը, նախագահը եւ Ամենայն հայոց
վեհափառ հայրապետը, յղեցին իրենց ցաւակցական
հեռագիրները։
Յունահայ համայնքի կառոյցներն ալ ուրիշներու
կողքին՝ կամաւորաբար իրենց օժանդակութիւնը եւ
օգնութիւնը տրամադրեցին որպէսզի օգտակար
ըլլան շրջանի անօթեւան մարդկանց որոնք ապաստան գտան հիւրանոցներու եւ տարբեր հաւաքավայրերու մէջ։
Համայնքիս կառոյցներու նուիրումը մեծապէս
գնահատուեցաւ Յունաստանի նահագահին եւ
Ատիկէի մարզպետին կողմէ։

Հայ Կեանք

Էջ 2

Ուրբաթ, 17 Օգոստոս 2018

Նիկոլ Փաշինեանը եւ
Սերժիո Մատարելլան քննարկած
են փոխգործակցութեան
զարգացման ուղղուած հարցեր

News in
Pages 15-22
“Հայ Կեանք”

Ելեկտրոնային
Պարբերական
Հրատարակման
Պատասխանատուներ

Տիգրան Ապասեան
Խաչատուր Ադամեան
Դոկտ․ Համբիկ-Սահակ Մարուքեան

Աթէնք - Յունաստան

“Χάι Γκιάνκ”

Ηλεκτρονική Περιοδική
Ενημερωτική Έκδοση
Υπεύθυνοι Έκδοσης

Δικράν Αμπασιάν
Χατσαδούρ Αταμιάν
Δρ. Χαμπίκ-Σαχάκ Μαρουκιάν

Αποστέλλεται
ηλεκτρονικώς & ατελώς

“Hye Gyank”
Electronic
Periodical Publication
Athens - Greece
E-mail: hyegyank@gmail.com
Հաւատալով ազատ խօսքի իրաւունքին եւ բազմակարծութեան`
կ՛ընդունինք, որ հրապարակուած
գրութիւնները անպայման
չարտայայտեն հրատարակիչներուս տեսակէտը։ Հրատարակիչներուն կը վերապահուի յղուած
յօդուածները յապաւելու կամ
չհրատարակելու իրաւասութիւնը։

Շարունակութիւն էջ 1-էն

Իտալիոյ նախագահը՝ աւելցնելով, որ հայ եւ իտալացի ժողովուրդները
կը համարուին հնագոյն քաղաքակրթութեան ներկայացուցիչներ, ինչը
կը հանդիսանայ երկկողմ կապերու խթանման լաւ հիմք:
Զրուցակիցները քննարկած են երկուստեք հետաքրքրութիւն ներկայացնող տարբեր ոլորտներու փոխգործակցութեան վերաբերող հարցեր, ինչպէս՝ տնտեսութեան, պաշտպանութեան եւ հումանիտար:
Կողմերը ընդգծած են յատկապէս պաշտպանութեան ոլորտի
արդիւնաւետ փոխգործակցութիւնը, մասնաւորապէս Լիբանանի մէջ
համատեղ խաղաղապահ առաքելութեան շրջանակներէն ներս:
Անդրադառնալով ղարաբաղեան հակամարտութեանը՝ վարչապետ Փաշինեանը շնորհակալութիւն յայտնած է Իտալիոյ այդ հարցին
հաւասարակշիռ դիրքորոշում ցուցաբերելու եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի
համանախագահներու ջանքերուն աջակցութիւն ցուցաբերելու համար:
ՀՀ կառավարութեան ղեկավարը ընդգծած է, որ Հայաստանը
շահագրգռուած է հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւորմամբ եւ պատրաստ
է շարունակել ջանքերը բանակցային գործընթացին:
Սերժիո Մատարելլան նշած է, որ այսուհետեւ Իտալիան պիտի
շարունակէ իր հաւասարակշռուած քաղաքականութիւնը ԼՂ հակամարտութեան հարցի վերաբերեալ: Իտալիոյ նախագահը վստահեցուցած է, որ իր երկիրը կը կատարէ հնարաւոր ջանքերը ԵԱՀԿ Մինսկի
խումբի համանախագահութեան շրջանակին մէջ հիմնախնդրի բացառապէս խաղաղ կարգաւորման հասնելու համար: Նա ընդգծած է, որ ԼՂ
հակամարտութիւնը կարելի չէ ռազմական լուծում ունենալ այլ միայն
քաղաքական:
Այս առումով, Նիկոլ Փաշինեանը եւ Սերժիո Մատարելլան կարեւորած են տարածաշրջանի կայունութեան ամրապնդումը ու ԼՂ հակամարտութեան կողմերու միջեւ ակտիւ երկխօսութիւնը ու խաղաղութեան մթնոլորտի ձեւաւորումը:
Հայաստանի վարչապետը եւ Իտալիոյ նախագահը միտքեր փոխանակած են նաեւ ՀՀ-ԵՄ յարաբերութիւններու յետագայ զարգացման
շուրջ: Սերժիո Մատարելլան վստահեցուցած է, որ կներդնի բոլոր ջանքերը, որպէսզի Իտալիոյ խորհրդարանը հնարաւորինս շուտ վաւերացնէ Հայաստանի ու Եւրամիութեան միջեւ Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրը:
Հանդիպումէն յետոյ Նիկոլ Փաշինեանը եւ Սերժիո Մատարելլան
շարունակած են քննարկումները աշխատանքային ճաշի ընթացքին:
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Փաշինեան պատրաստ է Թուրքիոյ հետ
դիւանագիտական յարաբերութիւններ հաստատելու

Ս. ՓԵԹԵՐՍՊՈՒՐԿ, «Թերթ».- Վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան Ուրբաթ, 27 Յուլիսին, այցելեց Ս.
Փեթերսպուրկի «Կամսկի» պուրակը, ուր ծաղիկներ
խոնարհեց Կոմիտասի յուշարձանին եւ Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած խաչքարին:
Այնուհետեւ, վարչապետը այցելեց «Էրմիթաժ»,
ուր հանդիպում ունեցաւ մշակոյթի գործիչներու
հետ: Փաշինեան պատասխանեց մշակութային գոր-

Արցախի Հանրապետութիւն
Ազգային Ժողովի ընտրութիւններ

ծիչներու բազմաթիւ հարցերուն, որոնք կը վերաբերէին հայ-ռուսական յարաբերութիւններուն, մշակութային փոխգործակցութեան, հայ-թրքական յարաբերութիւններուն եւ արուեստի հետ առնչուող
շարք մը երեւոյթներու:
Ըստ վարչապետին, հայ-թրքական յարաբերութիւնները Թուրքիան կը կապէ Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտութեան հետ, եւ ինք տարօրինակ կը
համարէ այն երեւոյթը, որ թրքական կողմը Հայաստանի հետ յարաբերութիւնները կը պայմանաւորէ
երրորդ երկրի մը հետ յարաբերութիւններով:
«Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ սահմանը
փակել է Թուրքիա՛ն. Հայաստանի կողմից այն կարելի է համարել ո՛չ փակ: Մեզ համար շատ կարեւոր է
Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչումը,
եւ Հայաստանն այժմ ցեղասպանութիւնների դէմ
պայքարում առաջամարտիկներից է: Ցեղասպանութեան հարցը մեր երկրի համար՝ ոչ այնքան հայթուրքական յարաբերութիւնների, որքան ցեղասպանութեանց դէմ գլոբալ պայքարի հարց է: Մենք պատրաստ ենք Թուրքիայի հետ հաստատել դիւանագիտական յարաբերութիւններ՝ առանց որեւէ՛ նախապայմանի», յայտնեց վարչապետը:
2018-ի Յուլիս 3-ին Արցախի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի երկու պատգամաւորներու
հրաժարականի պատճառով Արցախի կեդրոնական
յանձնաժողովը երկու ընտրատարածքներու մէջ
/թիւ 10 եւ 11/ պիտի անցկացնէ արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններ:
2018-ի Յուլիս 12-ին Արցախի Լիբերալ Դեմոկրատական (Ռամկավար Ազատական) կուսակցութեան հերթական ժողովի մէջ որոշում կայացաւ
Բարդուղ Սարիբեկի Գալստեանին կուսակցութեան
կողմէն առաջադրել ԱԺ պատգամաւորի թեկնածու
թիւ 11 ընտրատարածքի համար:
Յուլիս 16-ին կուսակցութիւնը առաջադրեց
Բարդուղ Գալստեանին պատգամաւորի թեկնածու
թիւ 11 ընտրատարածքի, որն կ’ընդգրկէ Շահումեանի շրջանը, մասամբ Ասկերանի եւ Մարտակերտի
շրջանները /Ակնա/ ընդհանուր թիւով 44 համայնք:
Ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 2018ի Սեպտեմբեր 9-ին:
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ՀՀ Սփիւռքի նախարար Մխիթար Հայրապետեանի
աշխատանքային այցը ԱՄՆ
Յուլիսի վերջաւորութեան եւ Օգոստոսի սկիզբը ՀՀ Սփիւռքի նախարար Մխիթար Հայրապետեան աշխատանքային այցով գտնուեցաւ ԱՄՆ-ի արեւելեան եւ արեւմտեան ափի հայահոծ շրջանները ինչպէս Նիւ Եորք, Նիւ Ճըրսի, Պոստոն, Լոս Անճըլես, Կլենտել ուր կազմակերպուած եւ նախադասաւորուած շարք մը հանդիպումներ ունեցաւ համայնքի կրօնական, քաղաքական, բարեսիրական,
մշակութային, լրատուական եւ այլ կազմակերպութիւններու, միութիւններու ու կառոյցներու ներկայացուցիչներուն ինչպէս նաեւ հանրութեան հետ։

Հանդիպումներու ընթացքին նախարար Հայրապետեան ներկայացուցած է նախարարութեան
ապագայ ծրագիրները, անդրադառնալով համահայկական մասնագիտական ներուժի ներգրաւման
անհրաժեշտութեան ընդգծելով որ այսօր Սփիւռքի աջակցութիւնը եւ սատարումը հայրենիքի մէջ կատարուող փոփոխութիւններուն շատ կարեւոր են: Անդրադառնալով նախարարութեան նոր ու երիտասարդ անձնակազմին նախարարը աւելցուցած է․ «Մենք կը փորձենք համադրել երիտասարդական
եռանդը, ստեղծարարութիւնն ու այն փորձը, որ արդէն առկայ է նախարարութեան մէջ: Պիտի նշեմ, որ
վերջին 10 տարիներուն ընթացքին նախարարութիւնն ըրած է աշխատանք եւ գնահատելու շատ բան
կայ, պարզապէս հարկաւոր էր նոր, երիտասարդական շունչ»: Նախարարը պատասխանած է նաեւ
առաջադրուած հարցումներուն մանաւանդ Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան նոր տեսլականին,
հայրենադարձութեան, հայապահպանութեան, տնտեսական ներդրումներու կարելիութեան։
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Ռոպերթ Քոչարեանը
ազատ արձակուած է.
Վերաքննիչ դատարանը
բաւարարած է
պաշտպաններու բողոքը

ՀՀ վերաքննիչ քրէական դատարանին կողմէ
բաւարարուած է ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոպերթ
Քոչարեանի նկատմամբ կալանքը որպէս խափանման միջոց կիրարկելու առաջին ատեանի դատարանի որոշման դէմ պաշտպաններու բողոքը:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»-ը, Ռոպերթ
Քոչարեանի խափանման միջոցը փոխելու համար
ստորագրահաւաք իրականացուցած էին ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամաւորները: Ստորագրահաւաքին միացած էր 45 պատգամաւոր, սակայն գլխաւոր
դատախազութիւնը մերժած էր Քոչարեանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերեալ պատգամաւորներու ստորագրութիւններով երաշխաւորագիրը:
Վերաքննիչ քրէական դատարանը Ռոպերթ
Քոչարեանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերեալ պաշտպաններու բողոքը քննեց երկու օր, որմէ
ետք յայտարարուեցաւ, որ դատարանի վճիռը պիտի
հրապարակուի Օգոստոս 13-ին՝ ժամը 16:00-ին:

Մեծ քանակութեամբ
զէնք եւ ռազմամթերք
Յովիկ Աբրահամեանի
գործարանին մէջ
Յատուկ քննչական ծառայութեան վարոյթին
մէջ գտնուող, 2008 թուականի Մարտի 1-2 ինկած
ժամանակահատուածին Երեւան քաղաքի մէջ տեղի
ունեցած դէպքերու վերաբերեալ քրէական գործի
շրջանակներէն ներս ՀՀ ազգային անվտանգութեան
ծառայութեան աշխատակիցներու կողմէն իրականացուած հետախուզական միջոցառումներու ար-

Էջ 5

Ուաշինկթըն Մարտ 1-ի
դէպքերուն հետապնդումը
միջազգային
չափանիշներով
կատարելու կոչ կ՛ընէ

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ, «Ամերիկայի Ձայն».- «Միացեալ Նահանգներ հետեւողական կոչ ըրած է Հայաստանի իշխանութիւններուն, որ վերջիններս Մարտ
1-ի իրադարձութիւններուն շուրջ վստահելի, լուրջ եւ
անկախ հետաքննութիւն իրականացնեն», յայտնած
է Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան պաշտօնական ներկայացուցիչը, ի
պատասխան Հայաստանի երկրորդ նախագահին
դէմ առաջադրուած՝ սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքին մասին հարցումին:
«Մենք կը շարունակենք շեշտել մեր հայաստանեան գործընկերներուն, որ արդարադատութեան իրականացման ընթացքին կարեւոր է յարգել
միջազգայնօրէն ճանչցուած չափանիշները», աւելցուցած է նախարարութեան պաշտօնական ներկայացուցիչը:
Յիշեցնենք, որ 2008-ի Մարտ 1-2 գիշերը տեղի
ունեցած իրադարձութիւններուն անմիջապէս յաջորդած զեկոյցին մէջ, Ամերիկայի արտաքին գործոց
նախարարութիւնը գրած էր. «Կառավարութիւնն ու
անոր ներկայացուցիչները իրականացուցած են կամայական եւ ապօրինի սպանութիւններ»:
«Բողոքարարներու, կողոպտիչներու եւ ապահովական ուժերուն միջեւ բախումներուն իբրեւ հետեւանք սպաննուած է առնուազն 10 հոգի՝ 8 քաղաքացի ու երկու ոստիկան: Տասնեակ ուրիշներ վիրաւորուած են: Այդ 10 սպանութիւններուն հանգամանքները կը մնան չբացայայտուած», ըսուած էր
նախարարութեան զեկոյցին մէջ:
դիւնքով տուեալներ ստացուած են, որ ՀՀ նախկին
վարչապետ Յովիկ Աբրահամեանին փաստացի
պատկանող, Ամբիկ Գէորգեանի անուամբ ձեւակերպուած` ՀՀ Արարատի մարզի Մխչեանի նախկին
մեքանիք-վերանորոգման գործարանին մէջ ապօրինի կը պահուի մեծ քանակութեամբ զէնք եւ ռազմաՇարունակութիւնը էջ 6
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ՀՀ Վարչապետը եւ Նախագահը ներկայ
գտնուեցան ՀՄԸՄ-ի հիմնադրման 100-ամեակին
նուիրուած տօնակատարութեան

ԵՐԵՒԱՆ․- Յուլիս 24-ի յետմիջօրէին վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը եւ նախագահ Արմէն Սարգսեանը
ներկայ գտնուած են Հ․Մ․Ը․Մ․-ի հիմնադրման 100-ամեակին նուիրուած պաշտօնական հանդիսութեան,
Երեւանի Ալեքսանդր Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի
մէջ։ Ներկայ էին նաեւ Միութեան ղեկավարութիւնը, շրջանակներու ներկայացուցիչները հայրենի հիւրեր եւ
սփիւռքէն բազմաթիւ մասնակիցներ
Հանդիսութիւնը կը նախագահէր ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան ու կը հովանաւորուէր Ամենայն
Հայոց Գարեգին Բ. եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. կաթողիկոսներուն կողմէ, որոնց օրհնութեան գիրերը
կարդացուեցան տօնակատարութեան սկզբնաւորութեան:
Իր խօսքի ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ջերմօրէն շնորհաւորեց Հ․Մ․Ը․Մ․-ի
հիմնադրութեան 100-ամեակը ու նշելով «Բարձրացի՛ր-Բարձրացուր» նշանաբանը զուգահերներ կատարեց
Հայաստանի թաւշեայ յեղափոխութեան հետ։

Մեծ քանակութեամբ զէնք եւ ռազմամթերք
Յովիկ Աբրահամեանի գործարանին մէջ
Շարունակութիւն էջ 5-էն

մթերք: Այս մասին կը հաղորդէ ԱԱԾ լրատուական
ծառայութիւնը:
«Ստացուած տուեալների հիման վրայ 2018 թ.
Օգոստոսի 6-ին եւ 7-ին ՀՀ ԱԱԾ աշխատակիցների
եւ ՅՔԾ քննիչների կողմից նշուած վայրում իրականացուած խուզարկութեան արդիւնքում յայտնաբերուել է ապօրինի պահուող զէնք եւ ռազմամթերք,
այդ թուում` 3 հատ ձեռքի գնդացիր, 7 հատ ԱԿ-74
տեսակի ինքնաձիգ, 2 հատ ՍՎԴ տեսակի դիպուկահար հրացան, 3 հատ տարբեր տեսակի հրացաններ,
2 հատ ատրճանակ եւ ռազմամթերք հանդիսացող

տարբեր տրամաչափի մեծ քանակութեամբ փամփուշտներ:
Ապօրինի կերպով հրազէն եւ ռազմամթերք
ձեռք բերելու եւ պահելու կասկածանքով ձերբակալուել են Ամբիկ Գէորգեանն ու Յովիկ Աբրահամեանի
եղբայրը` Հենրիկ Աբրահամեանը: ՀՀ ազգային
անվտանգութեան ծառայութիւնը եւ ՀՀ յատուկ
քննչական ծառայութիւնը համատեղ իրականացնում են անյետաձգելի հետախուզական միջոցառումներ եւ քննչական գործողութիւններ` ստուգելու
համար խուզարկութեամբ յայտնաբերուած զէնքերի
ձեռքբերման աղբիւրները եւ դրանց` 2008 թուականի Մարտի 1-ին եւ 2-ին գործադրուած լինելու հանգամանքը»,- նշուած է ԱԱԾ հաղորդագրութեան մէջ:
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Էջ 7

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ՍՓԻՒՌՔԻ ՓՈԽ-ԸՆԴԳՐԿՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ
ՍԱՏԱՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ԱԶԱՏ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ ՄԸ ԿԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԷ

Ձախէն աջ – Հ.Հ. Փոխադրութեան, Հաղորդակցութեան եւ Տեղեկատուական Ճարտարագիտութիւններու Առաջին Փոխ-նախարար՝ Յակոբ Արշակեան, Հ.Բ.Ը.Միութեան Կեդրոնական Վարչական Ժողովի Անդամ եւ երեկոյի
զրուցավար՝ Արտա Յարութիւնեան, Հ.Բ.Ը.Մ.ի Նախագահ՝ Պերճ Սեդրակեան, Հ.Հ. Առաջին Փոխ-վարչապետ՝
Արարատ Միրզոյեան, Հ.Հ. Սփիւռքի Փոխ-նախարար՝ Բաբկէն Տէր Գրիգորեան եւ Հ.Բ.Ը.Մ. ի Հայաստանի Յարաբերութիւններու Տնօրէն Լիլիա Փլանճեան:

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան հրաւէրով, Նիկոլ Փաշինեանի գխաւորած նորանշանակ կառավարութեան երէց պաշտօնատարներու խումբ մը, որոնք պաշտօնական առաջին այցելութեամբ Միացեալ Նահանգներ կը գտնուէին,
հանդիպեցան Հ.Բ.Ը.Մ.ի Նիւ Եորքի եւ շրջակայ համայնքի անդամներու եւ բարեկամներու խումբի մը
հետ, միտքերու ազատ փոխանակումի համար Մէնհէթընի մէջ կայացած յատուկ նախաձեռնութեան մը
ընթացքին:
Ընթրիքին խօսք առնողներուն մաս կը կազմէին կառավարութեան երեք ներկայացուցիչներ,
Արարատ Միրզոյեան՝ առաջին Փոխ-վարչապետ,
Բաբկէն Տէր Գրիգորեան՝ Սփիւռքի Փոխ-նախարար
եւ Յակոբ Արշակեան՝ Փոխադրութեան, Հաղորդակցութեան եւ Տեղեկատուական Ճարտարագիտութիւններու առաջին Փոխ-նախարար, որոնք Նիւ
Եորք կը գտնուէին մասնակցելու համար Միացեալ
Ազգերու Կազմակերպութեան հովանաւորած Բարձր
Մակարդակի Քաղաքական Համաժողովին, որ տեղի
կ'ունենար 16 եւ 17 Յուլիսին, երկրի Կայուն զարգացման նպատակերուն (ԿԶՆ) ուղղութեամբ, Հայաստանի արձանագրած յառաջընթացին մասին զե-

կոյցով հանդէս գալու համար:
Նկատի ունենալով Փաշինեանի կառավարութեան կողմէ Սփիւռք-Հայրենիք կապերու վերաշխուժացման ուղղութեամբ առաջ տարուող ճիգերը,
Հ.Բ.Ը.Մ.ի կազմակերպած ընթրիք-հանդիպումը
գործնական քայլ մը կը հանդիսանար երկիրը տնտեսական եւ ընկերային զարգացման ճամբու մէջ դնելու նպատակով Հայաստանի կառավարութեան կողմէ մշակուող յամարձակ եւ յառաջադէմ ծրագիրներուն ի նպաստ՝ գաղափարներու, յղացքներու եւ
ռազմավարութեան ձեւաւորումի աշխատանքին մէջ
Սփիւռքը մասնակից դարձնելու ուղղութեամբ: Բոլորը կը բաժնէին այն կարծիքը, թէ սփիւռքի հայութեան հետ յարաբերութիւններու զարգացման եւ
Հայաստանի ի նպաստ անոր մասնակցութեան
ապահովումին համար գործելատիպի մը մշակումը
անյետաձգելի անհրաժեշտութիւն մըն էր այլեւս:
Ազատ եւ անկաշկանդ երկխօսութիւն ապահովելու նպատակով, որդեգրուած էր բրիտանական
«Չէթըմ Հաուզ Րուլ» մօտեցումը, ստեղծելու համար
քննարկումներու եւ տեսակէտներու արտայայտման
այնպիսի մթնոլորտ, ուր արծարծուած առաջարկՇարունակութիւնը էջ 8
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ՍՓԻՒՌՔԻ ՓՈԽ-ԸՆԴԳՐԿՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ
ՍԱՏԱՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ԱԶԱՏ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ ՄԸ ԿԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԷ
Շարունակութիւն էջ 8-էն

ները եւ փոխանակուած տեղեկութիւնները ոչ մէկ
մասնակից կողմի սեփականութիւնը չեն կազմեր:
Հիւրերը առիթը ունեցան խորանալու նիւթերու սերտողութեան մէջ, պաշտօնական ներկայացուցիչներուն հետ կլոր սեղանի շուրջ քննարկումներով:
Մասնակիցի մը արժեւորումով, բարձրաստիճան պաշտօնատարներու հետ այս տարբերակով
հանդիպումը շատ աւելի արդիւնաւոր էր եւ «սքանչելի առիթ հանդիսացաւ իմ տեսակէտներս եւ տեսանկիւնս բաժնելու, նաեւ խորանալու արծարծուած
նիւթերուն վերաբերեալ տրուած լուսաբանութիւններուն մէջ»։ Այլ մասնակից հիւրի մը վկայութեամբ,
«նման քննարկումներ կենսական են ՀայաստանՍփիւռք հետագայ յարաբերութիւններուն համար:
Այս առթիւ ծանօթացանք կառավարութեան կողմէ
տրամադրուած ծառայութիւններու վերաբերեալ
նախապէս չհրապարակուած բազմաթիւ տեղեկութիւններու»:
Իրիկուան քննարկումներուն կեդրոնական
խնդիրը Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններու
կապակցութեամբ լուրջ գործակցութեան ոգիով նոր
պատկերացումներ ստեղծելու անհրաժեշտութիւնն
էր, անցեալի բարեսիրական մօտեցումներու հարացոյցէն տարբեր եւ զերծ անոր պարտադրած ճնշումներէն եւ նպաստողի եւ նպաստընկալի փոխ-յարաբերութեան սահմանափակումներէն: Ընդհակառակն, յարաբերութիւնները պէտք է հիմնուած ըլլան
երկու կողմերու միջեւ իրարահաւասար գործակցական սկզբունքներու վրայ, որոնք կ'ընդգրկեն ոչ
միայն դրամական ներդրումներ, այլ նաեւ գիտելիքներու եւ փորձառութեան փոխանակումներ: Ներկայացուած հարցադրումներէն մէկն այն էր, թէ ինչպէս
Սփիւռքը «կրնայ որպէս իրաւատէր նպաստել երկրի
զարգացման, իբր ներդրող, ճարտարագէտ, խորհըրդատու եւ ճարտարարուեստի մասնագէտ, միաժամանակ գիտակցելով համաշխարհայնական Հայու
իր էութեան, որուն ինքնութիւնը աւելի ծաւալուն կը
դառնայ քաղաքացիական ծառայութիւններու մէջ իր
ընդգրկուածութեամբ»։ Ինչպէս մասնակիցներէն
մին ըսաւ, «Սփիւռքը իրաւահաւասար խաղացողի
դերով պէտք է ընկալուի խաղին մէջ»։
Խորհրդակցութիւններուն իբր արդիւնք, գործնական առաջարկներ ձեւաւորուեցան, քաջալերելու
համար սփիւռքի մասնակցութիւնը Հայաստանի մէջ
գործարարական նախաձեռնութիւններու, մասնաւորաբար շեշտելով բարձր մակարդակի ճարտարագիտական նորարարութեան մարզը: Քննարկումներէն
բխող թելադրութիւններու համադրուած եզրակացութիւնները փոխանցուեցան Հ.Բ.Ը.Մ.ի Հայաստանի Կեդրոնին, իբր հիմք օգտագործուելու համար
հայրենի պետական համապատասխան կառոյցնե-

րու հետ համագործակցական ծրագիրներու մշակումին մէջ:
Երկու կողմերուն միջեւ աշխատանքային
հանդիպումին ընթացքին, անգամ մը եւս ակնյայտ
դարձաւ, որ Հ.Բ.Ը.Մ.ը իր համաշխարհային հասողութեամբ եւ ազգակերտումի, կրթական, տնտեսական եւ ընկերային զարգացման ծրագիրներու երկարամեայ փորձառութեամբ, Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններու գործընթացին մէջ կենսական
դեր կրնար կատարել:
Հ.Բ.Ը.Մ.ի Հայաստանի մէջ արդէն գործող
ծրագիրներէն կարելի է նշել կանանց գործարարական նախաձեռնութիւնները քաջալերող ծրագիրը,
որ կ'օգնէ անոնց, սկսելու եւ կամ ընդարձակելու
տարբեր տեսակի առեւտրական փոքր գործարքներ:
Նաեւ, Եւրոպական Միութեան եւ Միացեալ Ազգերու
Կազմակերպութեան Արտակարգ Իրավիճակներու
Հիմնադրամին հետ գործակցութեամբ ստեղծուած
«Ընկերային Ծառայութեանց Կազմակերպութիւններու Կամուրջ» առցանց միջոցառումը, որ «Համախումբ Հայաստանի Համար» ծրագրին միջոցաւ
կապեր կը ստեղծէ սփիւռքի մասնագէտներու եւ
Հայաստանի մէջ գործող՝ քաղաքացիական համայնքներու զարգացման օժանդակող կազմակերպութիւններու միջեւ, աւելի արդիւնաւորութեամբ յառաջ
տանելու համար այդ աշխատանքները:
Հ.Բ.Ը.Մ.ը նաեւ գործընկեր է Կայուն Զարգացման Նպատակներու Մշակման Հայաստանի Ազգային Նորարարական Գիտաշխատանոցին, ուր քաղաքացիական ներգրաւուածութեան, փորձառական,
համագործակցական եւ սերտողական աշխատանքներ կը տարուին, խթանելու համար Հայաստանի
զագացման ներուժը եւ արագացնելու համար 2050
Կայուն Զարգացման Նպատակներու իրագործումը:
Հայաստանի համար ճարտարարուեստի կենսական
մարզերն են՝ զբօսաշրջիկութիւնը, տեղեկատուական ճարտարագիտութիւնը եւ հողամշակումը:
Հայրենի պատուիրակութեան համար այս
հանդիպումը առիթ եղաւ իրենց պատկերացումներուն կապակցութեամբ իրատեսական արժեւորումներ կատարելու, նաեւ յստակացնելու այն հարթակը,
ուր կարելի է իրաւահաւասար համագործակցութեամբ իրականացնել ազգակերտումի աշխատանքները, ազատ եւ բաց համայնքային կառոյցներով:
Միջոցառման աւարտին, Հ.Բ.Ը.Մ.ի նախագահ Պերճ Սեդրակեան իր գոհունակութիւնը յայտնեց երեք ժամերու կարճ ժամանակամիջոցի ընթացքին աշխատանքային փոքր սակայն խիտ կազմով
իրականացած ձեռքբերումներուն համար: Ան ըսաւ,
«Հ.Բ.Ը.Մ.ը հետեւողականօրէն շեշտած է այն համոՇարունակութիւնը էջ 9
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Փաշինեանը բացառեց ԼՂ խնդրի լուծումն
առանց Արցախի ժողովուրդի մասնակցութեան

ԵՐԵՒԱՆ, ԱՐՄԷՆՓՐԵՍ: «Առանց Արցախի
ժողովուրդի մասնակցութեան արցախեան հարցի
լուծում չի լինելու»: «Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝
այս մասին ՀՀ կառավարութեան հրաւիրուած մամուլի ասուլիսի ժամանակ յայտարարած է Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը:
«Բոլոր աշխատանքային փաստաթղթերում
արձանագրուած է, որ արցախեան հարցի կարգաւորման վերջնական փուլում գործընթացում
պէտք է լիարժէք ներգրաւուած լինի Արցախը»,ըսած է վարչապետը:
Ան ընդգծած է սակայն, որ մինչ այդ կարելի
է հարցի շուրջ քննարկումներ տեղի ունենալ:
«Ես յայտարարել եմ, որ պատրաստ եմ բանակցել
Ատրպէյճանի նախագահի հետ եւ հիմա էլ դա
կրկնում եմ: Բանակցային նիւթ կայ, պէտք է ծանօթանանք դրանց, վերլուծենք եւ բանակցենք:
Բանակցութիւնները եւս օգտակար են, որովհե-

տեւ պէտք է որոշակի վստահութեան մթնոլորտ
ստեղծուի հարցի կարգաւորման համար: Առանց
դրա հարցի կարգաւորում հնարաւոր չէ»,- ըսած է
Փաշինեանը՝ հերթական անգամ ընդգծելով, որ
հայկական կողմը պատրաստ է ջանքեր գործադրել խնդրի կարգաւորման մթնոլորտի ձեւաւորման
համար:
Կառավարութեան ղեկավարը նշած է, որ
Հայաստանի համար անընդունելի է այն ռազմաշունչ եւ ագրեսիւ հռետորաբանութիւնը, որը շարունակաբար վարում է Ատրպէյճանը: «Մենք
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին ու
միջազգային հանրութեանն ասում ենք, որ պատրաստ ենք անկեղծ ջանքեր գործադրել Արցախի
հարցի կարգաւորման համար: Բոլորս պէտք է
արձանագրենք, սակայն, որ դրա համար անհրաժեշտ է կարգաւորման մթնոլորտ: Դուք չեք տեսնի
Հայաստանի ու հայ ժողովրդի կողմից որեւէ գործողութիւն, որը խաթարում է այդ մթնոլորտը»,յայտարարած է Փաշինեանը:
Ան կրկնած է նաեւ այն արտայայտուած
միտք, թէ յեղափոխութէնէն յետոյ Ատրպէյճանական կեցուածքի ագրեսիւութեան մեծացումը կապուած է Ատրպէյճանի իշխանութիւններու ունեցած մտավախութեան հետ, թէ այդ երկրի ժողովուրդը կարող է ոգեւորուած ըլլալ Հայաստանի
մէջ տեղի ունեցած ժողովրդավարական փոփոխութիւններով, ընդգծելով, որ Հայաստանի մէջ
տեղի ունեցածը մաքուր ներքաղաքական գործընթաց էր:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՒ ՍՓԻՒՌՔԻ ՓՈԽ-ԸՆԴԳՐԿՈՒԱԾՈՒԹԵԱՆ
ՍԱՏԱՐԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ ԱԶԱՏ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ ՄԸ ԿԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԷ
Շարունակութիւն էջ 8-էն

զումը, թէ որպէսզի Հայաստանը կարենայ դառնալ
ազգային յաջող պետականութիւն եւ Սփիւռքը կարենայ ըլլալ ծաղկուն, անհրաժեշտ է որ բոլորս խորհինք եւ գործենք իբր համընդհանուր մէկ ժողովուրդ:
Մինչ Հայրենի ժողովուրդը վերանորոգած է իր յոյսերը թաւշեայ յեղափոխութեան արդիւնքով, Սփիւռքը
նոյնպէս պէտք է ապագայի նոր տեսլականով, բաց
մտքով եւ լայնասրտութեամբ ընկալէ իր առջեւ պարզուած աշխատանքի ուղին: Մենք բարձր կը գնահատենք ստեղծուած ծաւալուն համագործակցութեան
մթնոլորտը եւ յանձնառու ենք կարեւոր դեր կատարելու հայրենի ժողովուրդի բարօրութեան եւ բարգաւաճումին ի նպաստ, այնպիսի ծրագիրներով, որոնք

կը քաջալերեն սփիւռքի ուղղակի ներգրաւումը եւ
աջակցութիւնը»։
Հիմնուած 1906 - ին, Հ.Բ.Ը.Մ.ը (www.agbu.org),
աշխարհի մեծագոյն ոչ-շահամէտ հայկական կազմակերպութիւնն է: Միութեան կեդրոնը կը գտնուի
Նիւ Եորք, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ:
Հ.Բ.Ը.Մ.ը կը սատարէ հայեցի ինքնութեան եւ
ժառանգութեան պահպանումին եւ մշակումին՝
կրթական, մշակութային եւ մարդասիրական ծրագիրներով: Միութեան գործունէութիւնները կ'ընդգրկեն տարեկան աւելի քան 500․ 000 հայեր, աշխարհի
տարածքին:
Հ.Բ.Ը.Մ.ի եւ անոր համաշխարհային ծրագիրներուն մասին տեղեկութիւններու համար այցելեցէք
www.agbu.org կայքէջը:
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը իր օրհնութիւնը բաշխեց
«Անդրանիկ» սկաուտական ճամբարի մասնակիցներուն

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի, Տեղեկատուական համակարգը կը յաղորդէ թէ Յուլիս 20-ին Ն.Ս.
Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ․ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ընդունեց ՀԲԸՄ-ի «Անդրանիկ» սկաուտական ճամբարի մասնակցողները,
որոնք Հայաստան ժամանած էին Իրանէն, Իրաքէն,
Սուրիայէն, Լիբանանէն եւ Վրաստանէն:
Յայցելով Նորին Սրբութեան օրհնութիւնը՝
ճամբարի ղեկավար Ռայմոնդ Յարութիւնեան անդրադարձաւ ճամբարի հայրենանուէր գործունէութեան ու առաքելութեան ու ներկայացուց ճամբարը
Հայաստանի մէջ կազմակերպելու նպատակը:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, իր հայրական
օրհնութիւնը բերելով ճամբարի մասնակիցներուն,
այս առիթով իր գնահատանքը յայտնեց ՀԲԸՄ-ին
նման ազգօգուտ նախաձեռնութիւն կեանքի կոչելու
համար:
Վեհափառ Հայրապետը կարեւորեց սկաուտական ճամբարային հաւաքի անցկացումը Հայաս-

տանի մէջ, որով տարբեր երկիրներէ ժամանած պատանի հայորդիներուն լաւագոյն հնարաւորութիւնը կ’ընձեռնուի իրար
ճանչնալու եւ հայրենիքի սրբութիւններուն հետ հաղորդակցելու:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը յոյս յայտնեց, որ այս մէկտեղումը հայրենիքի մէջ աւելի
կզօրացնէ հայրենասիրութեան
զգացումը եւ նախանձախնդրութեան ոգին, ինչպէս նաեւ
կամրապնդէ հզօր ու լուսաւոր
Հայաստան կերտելու իրենց
գիտակցութիւնը:
Նորին Սրբութիւնը յորդորեց պատանի սկաուտներուն խանդավառուած ու
ոգեշնչուած բիբլիական Արարատով եւ հայրենեաց
սրբութիւներով իրենց վերադարձին նորանոր գիտելիքներ ամբարել եւ ի սպաս դնել համայնքային
կեանքի զօրացման ու հայրենաշինութեան սրբազան գործին:
Նորին Սրբութիւնը պատասխանեց նաեւ
սկաուտներու հարցերուն, Աստուածաշունչի, Հայոց
եկեղեցւոյ պատմութեան ու դաւանաբանութեան
վերաբերեալ:
Հանդիպման ներկայ էր Մայր Աթոռի վարչատընտեսական բաժնի տնօրեն Գերաշնորհ Տ. Մուշէղ
եպիսկոպոս Բաբայեանը:

Կապ
Հրատարակութեան հետ:
hyegyank@gmail.com
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ԱՅՍ ՏԱՐԻ ՕԳՈՍՏՈՍ 10-ԻՆ ԱՒԵՏԻՍ
ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ ՄԻՆՈՒՃԱՐ ՇԻՐԻՄԻՆ
ԾԱՂԻԿ ՊԻՏԻ ՉՏԱՆԻՄ
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Յանցաւորի զգացումով: Յանցաւոր՝ ես,
մենք, հոլովուած «համաշխարհային ազգ»…
Օգոստոսին, Ֆրանսան, եւ մասնաւորաբար
Փարիզը, արձակուրդի տենդով վարակուած կ’ըլլան:
Օգոստոսին յաճախ Փարիզ կը մնամ: Այս տարի
Հայաստան պիտի գտնուիմ եւ ինքզինքս ու Աւետիս
Ահարոնեանը (1866-1949) պիտի զրկեմ մեր միշտ
ներկայ անդենականի հետ զրոյցէ:
Կ’ուզեմ հաւատալ, որ բազմամբոխ Փարիզէն,
աշխարհի չորս կողմերէն եւ Հայաստանէն եկող հայ
զբօսաշրջիկներէն գէթ մէկ հոգի վարդ մը առած Փէր
Լաշէզի գերեզմանատունը կ’երթայ, յիշելու եւ յիշեցնելու համար, որ Սեւրի դաշնագիրը ստորագրած
Առաջին Հանրապետութեան պատուիրակութեան
նախագահը չէ մոռցուած:
Կրնա՞մ յուշել, որ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանատունը ինք պարտք պէտք է համարէ
յիշել եւ Աւետիս Ահարոնեանի շիրիմին ծաղկեփունջ
մը տանիլ, մեր ժողովուրդին եւ աշխարհին յիշեցնելով, որ շարունակութիւն ենք: Բիզնեսէն եւ տուրիզմէն առաջ եւ վերջ:
Եթէ միջոց ունենայի, եւ եթէ հնարաւոր ըլլար,
հարցախոյզ մը կը կազմակերպէի, գիտնալու համար, թէ գէթ Oգոստոս 10-ին Փարիզ գտնուող հայերէն քանի հոգի պիտի յիշեն, կը յիշեն, որ այդ օրը
98-րդ տարեդարձն է Սեւրի դաշնագրի ստորագրութեան, Հայաստանի անկախութեան եւ Հայաստան
հայրենիքի տարածքներու միջազգային ճանաչման:
Հայրենիքը հողով կ’ըլլայ:
Այդ դաշնագրով Հայաստան կը դադրէր սոսկ
աշխարհագրական բացատրութիւն մը ըլլալէ:
Առանց սեփական ժողովուրդի պատմութեան
գիտակցութեան եւ անոր իրաւունքներու որպէս սեփականութիւն ճանաչման, ազգ չի պահուիր, ժամանակ մըն ալ կը տեւեն հիւրընկալ երկիրներու հաճոյք
պատճառող ծագումով հայերու համայնքներ, հիւրեր՝ մինչեւ որ մոռնան որ հիւր են: Մոռացումները
գումարուելով կ’ըլլան անհետացում, եւ երբեմն ասդին-անդին փայլող խօսքի մարզանքները եւ ճամարտակումները չեն կրնար ընել այնպէս, որ, օրինակ,
հրաշիւք իմն՝ Անիի աւերակները դառնան վաճառաշահ եւ բնակուած հայու քաղաք:
Օգոստոսի սպասուած արձակուրդը կարելի չէ
խանգարել (՜ ՜ ՜), Էյֆէլի աշտարակի վարը եւ վերը
լուսանկարուելու հայ զբօսաշրջիկներու երջանկութիւնը, կամ իրենք զիրենք կրկնող դաշտահանդէսները տեղ չունին ոչ 10 Օգոստոսին ստորագրուած
դաշնագրին եւ ոչ ալ վաթսուն տարի առաջ աշխարհէն հեռացած ազգին ծառայած մարդուն հետ,- որ

նաեւ գրող էր,- անոր յիշատակին համար արձակուրդ չի խանգարուիր:
Թէեւ կը սիրենք խօսիլ «Ուիլսընեան սահմաններ»ու մասին: Այդ «սահմաններ»ը Սեւրի միջազգային յանձնառութեամբ ընդունուած դաշնագրին
հետեւանք էին: Ամերիկայի նախագահը պիտի գործադրէր դաշնագրի որոշումը՝ գծելով սահմանները:
Պիտի գործադրէր, նոր որոշում պիտի չկայացուէր:
Բայց նոյնինքն Ամերիկան չհետեւցաւ իր նախագահի յանձնառութեան:
Երբեմն պէտք է յիշել եւ յիշեցնել: Կոշտութեամբ:
Ազգի իրաւունքի ճանաչման տեսանկիւնէ
աւելի կարեւոր չէ՞ միթէ միջագային դաշնագիրը, որ
կարծէք կը մոռցուի, քան՝ բարոյական մխիթարութեան սահմաններուն վրայ թափառող ցեղասպանութեան ճանաչումները:
Սեւրի դաշնագրով օսմանեան կայսրութեան
տիրապետութեան տակ գտնուող բազմաթիւ երկիրներ անջատուեցան եւ անկախացան: Հակառակ
միջազգային յանձնառութեան, հայկական բռնագրաւուած տարածքները չվերադարձուեցան Հայաստանին: Մեծերը տէր չկանգնեցան իրենց խօսքին եւ
ստորագրութեան:
Պարզ խօսելով, դաշնագիրը ստորագրած
երկիրները չյարգեցին իրենց յանձնառութիւնը: Այդպէս է միջազգային քաղաքականութիւնը եւ անոր
բորոյականը:
Հայաստան եւ սփիւռքներու քաղաքական
նախաձեռնութիւնները, ինչ կը վերաբերի ցեղասպանութեան եւ հայկական ինչքի վերադարձին,
մասնակի երեւոյթներ են՝ բաղդատած Հայաստանի
ամբողջացման, որ երազ-ցանկութիւն չէ, ան միջազգային որոշում է, ստորագրուած նաեւ Թուրքիոյ
կողմէ:
Շարունակութիւնը էջ 12
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Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձի պահանջքը մինչեւ
Հոկտեմբեր Թրքական դատարան պիտի ներկայացուի
մերժած էր ընդունիլ դատը ու թելադրած՝ դիմել թըրքական դատարան:
Իրաւական յանձնախումբին հայեցողութեամբ
դատին քննութիւնը մերժող յիշեալ մօտեցումները
ըստ էութեան առաւելաբար քաղաքական բնոյթ
ունին: Ամէն պարագայի, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը որոշած է շարունակել իրաւական
այս գործընթացքը մինչեւ արդարութեան յաղթանակը եւ Սիսի կաթողիկոսարանին վերադարձը իր
իրաւատիրոջ՝ հայ ժողովուրդին:
Յուլիս 31-ին, Ս. Աստուածածին վանքին մէջ,
Արամ Ա. կաթողիկոսին նախագահութեամբ տեղի
ունեցաւ Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձի պահանջքի իրաւական յանձնախումբին աշխատանքային հանդիպումը:
Յիշեալ դատին թղթածրարը գրեթէ իր վերջնական ձեւը ստացաւ եւ մանր յստակացումներէ ու
յաւելումներէ ետք, առաւելագոյնը Հոկտեմբերին
պիտի ներկայացուի թրքական դատարան:
Յիշեցնենք, որ նոյն դատին թղթածրարը շուրջ
երեք տարիներ առաջ ներկայացուած էր Թուրքիոյ
Սահմանադրական դատարան, որ մերժած էր անոր
քննութիւնը՝ ընդառաջելով արդարութեան նախարարութեան թելադրանքին: Ապա, նոյն թղթածրարը,
շուրջ տարի մը ետք ներկայացուած էր Եւրոպայի
մարդկային իրաւանց դատարան: Այս վերջինը եւս

Ախթալայի վանքը

ԱՅՍ ՏԱՐԻ ՕԳՈՍՏՈՍ 10-ԻՆ ԱՒԵՏԻՍ
ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ ՄԻՆՈՒՃԱՐ ՇԻՐԻՄԻՆ
ԾԱՂԻԿ ՊԻՏԻ ՉՏԱՆԻՄ
Շարունակութիւն էջ 11-էն

Սկսելու համար, մենք պէտք է յիշենք եւ սեփականացնենք մեր պատմութիւնը, որպէսզի ազգը
հասնի գիտակից յանձնառութեան: Աւետիս Ահարոնեանի շիրիմը երբ կը դադրի խորհրդանիշ ըլլալէ, կը
մոռցուի, անոր հետ հնուքներու ձեղնայարկը կը նետուի իրաւունքի գիտակցութիւնը, եւ անկարելի
կ’ըլլայ կանգուն պահել տոկալու եւ տեւելու կամքը,
այսինքն՝ հայրենատիրութիւնը:
Մեծերու շիրիմները խնամքով կը պահուին,
կ’ըլլան յուշարձան, ուխտատեղի: Այդ կը տեսնէք երբ
կը թափառիք թանգարանի նմանող Փէր Լաշէզ գերեզմանատան մէջ: Եթէ օր մը Աւետիս Ահարոնեանի
դամբանի յուշաքարը եւ տապանաքարը վերցուին
ամբարիշտներու կողմէ, ինչպէ՞ս պիտի իմանանք,
ո՞վ տիրութիւն պիտի ընէ:
Հաւաքականութիւնները խորհրդանիշներու
պէտք ունին իրենք զիրենք ճանչնալու համար: Միացեալ Հայաստանի խորհրդանիշ է Սեւրի դաշնագի-

րը, որուն տակ ստորագրած են երէկի եւ այսօրուան
հզօրները, որոնցմէ չենք պահանջեր յարգել իրենց
ստորագրութիւնը, որ յարգեն իրենք զիրենք:
Բայց, ի հարկէ, նախ պէտք է յիշենք եւ ապրեցնենք խորհրդանիշը: Սկսելու համար տէր ըլլալով
Սեւրի դաշնագիրը ստորագրած Հայաստանի պետութեան պատուիրակութեան նախագահի շիրիմին, որպէսզի ան չըլլայ սոսկ քար: Քար՝ քար սրտերու պէս:
Անդրանիկ Հանրապետութեան 100–ամեակ
տօնախմբեցինք:
Օտարութեան մէջ քար յիշատակ դարձած
քաղաքական գործիչի եւ հայու ցաւի երգիչի դամբանը այցելու չունի:
Ժլատ ենք: Նոյնիսկ ծաղիկ մը եւ խունկի գուլայ մը չենք տանիր, ըսելու համար՝ որ երախտաւորները չեն մոռցուիր:
Ինչպէ՞ս կարելի է, տեւել երբ երախտաւորներէն կը խորթանանք:
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Ատրպէյճան կը կազմակերպէ իր սեփական սփիւռքը՝
Հայկական սփիւռքին հետ մրցելու համար
ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ
«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի
հրատարակիչ եւ խմբագիր

Տ

ասնամեակներ շարունակ թրքական կառավարութիւնը չափազանցուած պատկերացում
ունեցած է Հայկական Սփիւռքին մասին, զայն ներկայացնելով իբրեւ համաշխարհային հսկայական
ուժ: Վերջին տարիներուն Ատրպէյճան վարակուած
է Հայկական Սփիւռքին նկատմամբ նոյն վախով:
Նախագահ Ալիեւ «հայկական սփիւռք»ը ներկայացուցած է իբրեւ Ատրպէյճանի ամէնէն մեծ թշնամին:
Հետեւաբար, Ատրպէյճանի ղեկավարները սկսած են
հսկայական միջոցներ վատնելու՝ զանազան երկիրներու մէջ իրենց սեփական սփիւռքը ձեւաւորելու
նպատակով՝ իբրեւ «հայկական հզօր լոպի»ի հակառակորդ։
Զարմանալիօրէն, մինչ Հայաստանի կառավարութիւնը ծրագիրներ կը մշակէ երկրէն դուրս գըտնուող հայերու հայրենադարձութեան համար, Ատըրպէյճան կը փորձէ ճիշդ հակառակը ընել՝ խրախուսելով ատրպէյճանցիներու տեղափոխութիւնը նախկին խորհրդային երկիրներ, Եւրոպա եւ Միացեալ
Նահանգներ՝ իր սփիւռքը ընդլայնելու համար…
Ատրպէյճանի սփիւռքին հետ աշխատանքի
պետական կոմիտէի նախագահ Նազիմ Իպրահիմով
վերջերս յայտարարեց. «Համակարգող կեդրոններու
ստեղծումը աշխարհի ատրպէյճանցիներու համար
կը շարունակուի եւ այդ մէկը Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի առաջնահերթութիւններէն մէկն
է…: Ատրպէյճանի պետութիւնը նիւթական հսկայական պայմաններ ստեղծած է այս մէկը գործադրելու
համար: Նախագահին հրահանգով, մենք կ՛աջակցինք մեր սփիւռքեան կազմակերպութիւններուն,
ամբողջ աշխարհի տարածքին: Այս գործունէութեան
շնորհիւ, ատրպէյճանական սփիւռքը ոչ միայն պատշաճ կերպով կը պատասխանէ հայկական լոպիին,
այլեւ երբեմն կը յաղթէ անոր»։
Անցեալ տարի Պաքուի պետական համալսարանի շրջանաւարտ Սերգէյ Ռումեանցեւ յօդուած մը
հրապարակեց OpenDemocracy.net կայքին վրայ,
«Կեցցէ ատրպէյճանական սփիւռքը» վերնագիրով‘
նշելով, որ «Բաքուն ամէն բան կ՛ընէ, որպէսզի զօրաշարժի ենթարկէ կամ նոյնիսկ ստեղծէ համաշխարհային ատրպէյճանական սփիւռք»: Ատրպէյճանական սփիւռքի հիմնական նպատակն է՝ հակազդել
հայերուն Արցախեան հակամարտութեան մէջ:
Ատրպէյճանի ղեկավարները Հայկական Սփիւռքը կը
դիտեն «որպէս չափազանց ազդեցիկ եւ խիստ համախմբուած», ուրեմն «Ատրպէյճանի մէջ Իլհամ
Ալիեւի իշխող վարչակարգին համար արտասահմանի մէջ սփիւռքը կը հանդիսանայ քաղաքական
լոպիի հոմանիշ»։

Ատրպէյճանցիները Հայկական Սփիւռքի մասին այնպիսի չափազանցուած տեսակէտ ունին, որ
երբ անցեալ տարի Ռուսիոյ Գերագոյն դատարանը
որոշեց չեղեալ համարել համառուսական ատրպէյճանական համագումարի արձանագրութիւնը,
«շատ (ատրպէյճանցի) մեկնաբաններ շտապեցին
եզրակացութիւններ կատարել հայկական դաւադրութիւններու եւ խարդաւանանքներու մասին», կը
գրէ Ռումեանցեւ: Ճշմարտութիւնը այն է, որ ատըրպէյճանական կազմակերպութիւնը խախտած էր
ռուսական օրէնքները: Հայերը ոչ մէկ կապ ունէին
անոր փակման հետ։
Ատրպէյճանի իշխանութիւնները այնքան
տպաւորուած էին Հայկական Սփիւռքի քաղաքական ազդեցութեամբ, որ 2000-ականներու սկիզբը
անոնք «այս նախագիծին մէջ ներդրած էին մեծ
թիւով նիւթական եւ խորհրդանշական դրամագլուխ:
Անոնք փորձած էին կարելի եղածին չափ արագ
հնարել իրենց երեւակայած սփիւռքը», կ՛ըսէ Ռումեանցեւ։
Ամէն բան սկսաւ, երբ, 1970-80-ականներուն,
Հէյտար Ալիեւ՝ ներկայ նախագահին հայրը, Խորհըրդային Ատրպէյճանի ղեկավարն էր: Ան կազմակերպեց ատրպէյճանցի բազմաթիւ ուսանողներու կըրթութիւնը Խորհրդային Միութեան զանազան համալսարաններուն մէջ եւ խրախուսեց ատրպէյճանցիներու տեղափոխութիւնը դէպի խորհրդային զանազան հանրապետութիւններ…
Մինչեւ 16 Մարտ 2016՝ ատրպէյճանցիներու
Երկրորդ համաշխարհային քոնկրեսի կայացումը.
«Արտասահմանի ատրպէյճանցիներու հետ աշխատանքի պետական կոմիտէն պատրաստած էր վաւերագրական ժապաւէն մը՝ «Մենք 50 Միլիոննոց Ազգ
Ենք» վերնագիրով», կը գրէ Ռումեանցեւ: Կոմիտէն
յայտարարած է, որ 10 միլիոն ատրպէյճանցիներ
կ՛ապրին աշխարհի մօտաւորապէս 70 երկիրներու
մէջ։
Ռումեանցեւ համոզուած է, որ երկրէն դուրս
ապրող ատրպէյճանցիները ամրակուռ խումբ չեն.
զգալի տարբերութիւն կայ ատրպէյճանցի գաղթականներու գտնուած շրջաններուն մէջ. «ատրպէյճանական սփիւռքի աշխուժութիւնը հիմնականին
մէջ կը սահմանափակուի ատրպէյճանցի գործարարներու եւ անոնց ընտանիքի անդամներով կազմուած նեղ շրջանակով»։
Ռումեանցեւ կը պատմէ արտերկրի մէջ ատըրպէյճանցիներու կազմակերպչական ջանքերու
սկզբնաւորման մասին. «Նոյեմբեր 2001-ին, Պաքուի
մէջ Հէյտար Ալիեւի նախաձեռնութեամբ տեղի ունեցաւ ատրպէյճանցիներու համաշխարհային հիմնադիր համագումարը: Յաջորդ տարի ստեղծուեցաւ
արտասահմանի մէջ ատրպէյճանցիներու հետ աշխատանքի պետական կոմիտէն, որուն մնայուն ղեՇարունակութիւնը էջ 14
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Ատրպէյճան կը կազմակերպէ իր սեփական սփիւռքը՝
Հայկական սփիւռքին հետ մրցելու համար
Շարունակութիւն էջ 13-էն

կավար նշանակուեցաւ Նազիմ Իպրահիմովը: Անոր
գլխաւորած առաջին ժողովը յանգեցաւ յաւելեալ
մարմինի մը ստեղծման՝ «Աշխարհի ատրպէյճանցիները համակարգող խորհուրդ» անունով, անշուշտ
համաատրպէյճանական նախագահ Հէյտար Ալիեւի
գլխաւորութեամբ: Հետագային սփիւռքի կառուցման
յաջողութիւնը կը չափուէր անով, թէ քանի՛ կազմակերպութիւն գոյութիւն ունի եւ թէ ինչպէ՛ս միացնել
այդ բոլորը մէկ կառոյցի մէջ»։
Ատրպէյճանցիներու Համաշխարհային քոնկրեսը բաղկացած է տեղական-տարածաշրջանային
մարմիններէ, այնուհետեւ ատրպէյճանական կազմակերպութիւնները տարբեր երկիրներու մէջ եւ,
վերջապէս, Համաշխարհային քոնկրեսը, որ իր հրամանները անմիջականօրէն կը ստանայ Ատրպէյճանի կառավարութենէն։
«Եթէ հինգ տարի առաջ մենք ունէինք 336
սփիւռքեան կազմակերպութիւններ, ապա այժմ

Պաքուն կը մերժէ Լեռնային
Ղարաբաղի հետ բանակցելու
Երեւանի առաջարկը

անոնց թիւը կը հասնի 416ի», հպարտութեամբ յայտարարած է նախագահ Իլհամ Ալիեւ ատրպէյճանցիներու համաշխարհային քոնկրեսի վերջին համաժողովի մասնակիցներուն:
2015-ին կայացած Չորրորդ համաշխարհային
քոնկրեսին ընթացքին պատուիրակները յայտարարեցին, որ գոյութիւն ունին նման 462 կազմակերպութիւններ։
Ատրպէյճանի պաշտօնական լրատուական
միջոցները ատրպէյճանցիներու մասնակցութեամբ
տեղի ունեցած թիւով քանի մը միջոցառումներ ամբողջ աշխարհին կը ներկայացնեն չափազանցուած
ձեւով, կարծես թէ մեծ թիւով ատրպէյճանցիներ
ընդգրկուած են ատրպէյճանամէտ գործունէութեան
մէջ, Եւրոպայի կամ Միացեալ Նահանգներու մէջ՝
իբրեւ աջակցութիւն Ալիեւի վարչակարգին: Օրինակ, երբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսեան
2006-ին այցելեց Պերլին, փոքր թիւով ատրպէյճանցիներ բողոքի ցոյց մը կազմակերպեցին եւ հետեւեալ
ուղերձը յղեցին նախագահ Ալիեւի. «Պարոն նախագահ, դուք կը վայելէք ամբողջ աշխարհի ատրպէյճանցիներուն աջակցութիւնը…»։
Ռումեանցեւ իր յօդուածը կ՛աւարտէ՝ նշելով,
որ ատրպէյճանական սփիւռքը չի կրնար համեմատուիլ հայերու, հրեաներու եւ յոյներու դասական
սփիւռքներուն հետ: Երկրէն դուրս գտնուող ատըրպէյճանական կազմակերպութիւններուն մեծ մասը
«գոյութիւն ունի միայն թուղթի վրայ»։

Արեւելահայերէնի թարգմանեց՝
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆ
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՍԵԴԱ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ

«Ազատութիւն»ը կը հաղորդէ, որ Ատրպէյճանի
նախագահ Իլհամ Ալիեւ յայտարարած է, որ Պաքու
կը մերժէ Լեռնային Ղարաբաղի հետ բանակցելու
Երեւանի առաջարկը:
«Ատիկա ընդհանրապէս անընդունելի է, եւ
այդպիսի առաջարկ ներկայացնող երկիրը անկասկած գիտէ, որ անիկա պիտի չընդունուի: Միւս կողմէ, այդ առաջարկը երբեք պիտի չընդունուի միջնորդներուն կողմէ», պնդած է ան՝ աւելցնելով, որ
Ատրպէյճանի մէջ կը լսեն Հայաստանէն հնչող խաղաղութեան կոչերը եւ Ատրպէյճանի մէջ եւս խաղաղութիւն կ՛ուզեն:
«Անշուշտ, մենք ալ խաղաղութիւն կ՛ուզենք,
սակայն մենք մեր հողերը կ՛ուզենք: Մինչեւ որ մեր
հողերը չվերադարձուին, խաղաղութիւն պիտի չըլլայ, եւ Հայաստանի նոր ղեկավարութիւնը պէտք է

ատիկա լաւ հասկնայ», յայտարարած է ան եւ աւելցուցած. «Եթէ Հայաստանի ղեկավարութիւնը շարունակէ զբաղիլ բանակցութիւններու ձգձգումով,
մենք պիտի շարունակենք մեր մեկուսացնող քաղաքականութիւնը՝ օգտագործելով բոլոր միջոցները՝ ալ
աւելի ցնցելու համար Հայաստանը»:
Ատրպէյճանական «Թրենտ» լրատու գործակալութիւնը, իր կարգին կը հաղորդէ, որ Ալիեւ նաեւ
պնդած է, թէ Ատրպէյճան նկատառելի դեր խաղցած
է Հայաստանի մէջ իշխանափոխութեան մէջ:
«Առաջին հարուածը, որ առաջնորդեց անոր
տապալման եւ քաոսի մատնուելուն, տրուեցաւ երկու տարի առաջ: Ապրիլի ճակատամարտները ամբողջովին ականահարեցին անոր փտած հիմերը,
ապա, ոճրագործ խունթայի վարչակարգը սկսաւ
ուղղուելու դէպի քաոս: Ոչ ոք պէտք է մոռնայ
ատիկա»:
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Armenia ready to establish
diplomatic relations with
Turkey without any
preconditions

Էջ 15

Italian president pays
tribute to Armenian
Genocide victims
in Yerevan

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan deems as
strange Turkey’s stance to link the relations with Armenia with those of a third country.
Pashinyan’s comments came at a meeting with number of culture representatives and artists in St. Petersburg, when asked to comment on Turkey’s refusal to
normalise relations with Armenia unless the conflict
around Nagorno Karabakh is solved.
“Turkey was the one who closed the border with Armenia. We can say the border is not closed on the
Armenia side. We attach high importance to the international recognition of the Armenian Genocide, and
our country is one of the frontrunners in the struggle
against the crime of genocide,” Pashinyan stressed,
pointing the issue [genocide recognition] should not be
viewed in the context of the Armenian-Turkish relations but rather in the global struggle against genocides.
“We are ready to establish diplomatic relations with
Turkey without any preconditions,” concluded the PM.

PanARMENIAN – Italian President Sergio Mattarella on Tuesday, July 31 visited the Armenian Genocide
memorial in Yerevan.
Mattarella and his daughter, Laura Mattarella, are currently in Armenia on a two-day state visit. The Italian
leader has already met his Armenian counterpart Armen Sarkissian.
While in Tsitsernakaberd – the hill on which the memorial was built more than 50 years ago – Mattarella
laid flowers at the eternal fire and paid tribute to the
memory of the victims of the Genocide with a moment
of silence.
On April 24, Armenians worldwide commemorated the
103rd anniversary of the Genocide which began in the
Ottoman Empire in 1915 and continued until 1923.
Some three dozen countries, hundreds of local government bodies and international organizations have
so far recognized the killings of 1.5 million Armenians
in the Ottoman Empire as Genocide. Turkey denies to
this day.
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230 Officers Graduate Armenia’s Ministry of Defense
Military Education Institutions

ARMENPRESS – 230 students of the Vazgen Sargsyan Military University, the Marshal Armenak Khamperyants Military Aviation University and the Yerevan
State Medical University’s military-medical faculty
graduated on July 25 and were awarded the titles of
Lieutenant.
Galina Karapetyan, a young woman who completed
her 4-year studies in the military aviation university,
says she will serve in the military as platoon commander. “We are the first women to study for 4 years
and get enlisted to service as platoon commanders,”
she said.
Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan visited the
graduation ceremony to personally congratulate the
new officers. Pashinyan highlighted particularly the
role of female officers.
The Premier said in his remarks that being an Armenian military officer means to be responsible not only
before the soldiers, but also for the very soldiers.

“Tomorrow the Armenian army will not be the way it
was yesterday, because it will have you. I am sure that
each and everyone of you realizes that your presence
will change something in the army and that the future
of it depends on you,” Pashinyan said.

Armenian Government to Start Process of Returning
Property Plundered and Taken Overseas

YEREVAN- First Vice Prime Minister of Armenia Ararat Mirzoyan has sent a letter to the leadership of the
World Bank for getting consulting and technical support for the identification and return of the property of
Armenia that has been plundered and taken overseas,
according to a note posted by him on his Facebook

page.
“It’s not a secret that in corrupted societies sums accumulated through corruption, embezzlement of public
resources, and other illicit ways are often taken out
from the given country to another for finding a relatevly
calm and safe shelter.
For putting an end to this vicious practice and restoring the plundered public property, there is a tool created by the initiative of the World Bank and UNODC
called Stolen Asset recovery Initiative.
I have written a letter today to the leadership of the
World Bank for receiving consulting and technical suport from the Stolen Asset recovery Initiative with the
expectation to launch the process of identification and
return of the property plundered from our country and
taken overseas”, First Vice PM wrote.
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AGBU Facilitates a New Engagement
Between Armenia and Diaspora
Rule, which creates a safe
space for speakers and participants to share ideas, ask
questions and impart information with the understanding
that nothing expressed is attributed to any individual or
organization. Guests had the
opportunity to explore issues
in greater depth in round table
discussions with the official
representatives.
Based on participant feedback, this seemed to be a welcome and refreshing approach. As one guest reLeft to Right: Republic of Armenia (RA) First Deputy Minister of Transport, Communications and marked at the end of the eveIT Hakob Arshakyan; AGBU Central Board Member and the evening’s moderator Arda Harutu- ning, “This was an amazing
opportunity to have an audinian; AGBU President Berge Setrakian; RA First Deputy Prime Minister Ararat Mirzoyan; RA
ence with a senior Armenian
Deputy Minister of the Diaspora Babken DerGrigorian; and AGBU-Armenia Outreach Director
government official for several
Lilia Planjyan.
hours, to express my views
and
perspectives
and
probe
the responses. It was a
On July 15, at the invitation of AGBU, a delegation of
deep
dive
into
so
many
areas
of mutual relevance and
senior officials of Armenia’s Pashinyan administration,
concern.”
Another
guest
said
this
exercise was
during its first official visit to the United States, met
“extremely
important
to
the
future
of Armenia-diaspora
with AGBU community members for an open dialogue
relations.
Much
was
learned
about
government serin Manhattan. Speakers included three government
vices
and
opportunities
for
diaspora
involvement that
representatives who had traveled to New York to atwere
previously
not
accentuated.”
tend the High-Level Political Forum at the United Nations on July 16 and 17 to present Armenia’s progress The evening’s key theme was how Armenia-diaspora
on the United Nation’s Sustainable Development
relations can be reimagined in a spirit of true collaboGoals (SDG): First Deputy Prime Minister Ararat Mirration and partnership versus the charity-driven parazoyan; Deputy Minister of the Diaspora Babken Derdigm of the past. The relationship should be defined
Grigorian; and First Deputy Minister of Transport,
Communications, and Information Technologies HaCont. on page 18
kob Arshakyan.
Given the Pashinyan government’s stated intentions to
reinvigorate diaspora-homeland relations, AGBU
structured the dinner as the first step in giving the diaspora a seat at the table of ideas and strategies, as
the new government formulates a bold agenda for putting the country on a new track to economic and social
development. Both AGBU and Armenia’s leadership
agreed that creating a new model for engaging with
and leveraging the Armenian diaspora is long overdue.
In setting the tone for the evening, AGBU reinforced
the importance of embracing the idea of one global
Armenian nation, which incorporates Armenia, the
Church and the diaspora, each needing the other to
complete the whole.
To encourage an open and candid dialogue, AGBU
decided to follow the British-derived Chatham House

Left to Right: Deputy Minister of the Diaspora Babken DerGrigorian; Advisor to the First Deputy Prime Minister Syuzanna Avetisyan; AGBU Central Board Member Sarkis Jebejian; and First
Deputy Minister of Transport, Communications and IT Hakob Arshakyan.
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AGBU Facilitates a New Engagement
Between Armenia and Diaspora
Cont. from page 17

as an equal partnership,
characterized not only
by financial engagement
but also knowledge
transfer and expertise
sharing. Another question addressed was how
diasporans can “take
ownership for the country’s development as investors, technical advisors and industry specialists while also seeing
themselves as global Armenian citizens whose
identity takes on an
added dimension
through civic engagement.” As one participant put it, “Diasporans
should have skin in the
game.”

aspirations for the next phase of co-equal nationbuilding in a free and open society.

Hakob Arshakyan, first deputy
minister of Transport, Communications and IT, presents the new
government's vision for innovative
technologies as a key driver of
Armenia's economic growth.

As the evening progressed, concrete proposals to encourage diasporans to do business in Armenia were
offered with special emphasis on the tremendous potential in high tech innovation. Recommendations
were summarized and provided to AGBU Armenia as
input for crafting the partnership and presenting it to
the appropriate decision-makers in Yerevan.
Throughout the evening, AGBU, with its global reach
and long experience in nation building programs in
education and socio-economic development, was recognized as essential to the new engagement between
Armenia and diaspora. Among its current initiatives
are a women’s empowerment program that supports
women who are starting or scaling up a small business, and its BRIDGE for CSOs, which provides opportunities for mentors from the diaspora to register
with the Together4Armenia online platform and match
their skills with local civil society organizations looking
to increase capacity. AGBU is also a partner of the
Armenia National SDG Innovation Lab—a space for
citizen engagement, experimentation, collaboration
and analytics to help unlock Armenia’s development
potential and accelerate the implementation of the
2050 sustainable development goals. Three industry
sectors critical to Armenia’s economic development
were identified—Tourism, Information Technologies
and Agriculture.
For the Armenia delegation, the evening was conducive for open discussion as well gauging the immediate feedback to the ideas presented, allowing them to
return to Yerevan with a clearer understanding of the

After the event, Berge Setrakian, president of AGBU,
expressed his satisfaction with the progress made in
the three hours of meaningful conversation in the
small group setting. “AGBU has time and again
stressed the idea that for both Armenia to succeed as
a nation and for the diaspora to flourish as a community, we must think and act as one global nation. With
the hopes of Armenia’s citizens raised since the Velvet
Revolution’s peaceful transition of power, the diaspora
must also look toward the future with fresh eyes, open
minds and a full heart for the important work that lies
ahead. AGBU applauds this new climate of inclusion
and is committed to playing its vital role in improving
the lives of Armenia’s citizens through programs that
encourage direct diasporan involvement and support.”
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.

Do you have the right moves? Innovative artists
across all creative fields are invited to apply for the
Creative Armenia - AGBU Fellowships. Learn more
and apply at
http://creativearmenia.org/fellowships
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AGBU Extends Scholarships to Applicants
Impacted by Closure of Luys Foundation
ble for AGBU to extend the needed financial support.”
Hakobyan expressed her thanks to AGBU for
stepping up. “Partnering with AGBU was a natural
choice, given that it has awarded thousands of scholarships to Armenian students over many decades. We
unanimously recognized the potential of this extraordinary pool of students to contribute their knowledge
and skills to help transform Armenia into the competitive nation it aspires to be in the world economy. We
are truly grateful that AGBU, among our other partners, was so quick to affirm its longstanding commitment to higher education in this unexpected way.”
On August 7, 2018, AGBU announced its decision, in coordination with My Step Foundation, to extend scholarships to select students recently accepted
to some of the top universities in the world. Many of
these high achievers had been counting on receiving
scholarships offered by the Luys Foundation, a nonprofit established by key figures of the previous administration to help ensure that top-performing Armenian
students from around the world could fulfill their dream
of graduating from an elite learning institution and help
strengthen Armenia’s competitive standing in the process. Luys announced its dissolution soon after the
new government was installed, leaving the applicants’
academic futures uncertain.
My Step Foundation was launched by journalist,
activist and spouse of the new prime minister Anna
Hakobyan with the mission of finding solutions for issues that cannot be fully addressed by government.
The charity was set up to serve as a connector, matching funds to projects either internally or externallygenerated. Hakobyan could not have anticipated that
the first test of the new model would be coming to the
aid of these students who had little time left to meet
their financial obligations for the 2018-2019 academic
year. She promptly reached out to the international
community and, shortly thereafter, AGBU responded
with $200.000 in scholarship funding. It also agreed to
assume responsibility for administering the scholarships directly with the universities involved—Oxford
University, Cambridge University and University of
Chicago among them.
Berge Setrakian, president of AGBU, noted that
AGBU’s decision to make such an exceptional contribution this year was based on the reality that the academic fates of these exemplary scholars were on the
line. “We cannot let the goals of these hardworking
and intellectually gifted students be impeded because
of circumstances beyond their control. We applaud My
Step for reaching out so promptly and we are grateful
to all our education-minded donors who make it possi-

While My Step Foundation found a quick way to
support some Armenian students, a more sustainable
solution is sought to streamline young people’s access
to scholarships.
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Armenian American Iran to restore 13-th century
Armenian church
Museum Welcomes
Minister of Diaspora
Mkhitar Hayrapetyan

GLENDALE – Armenian American Museum officials
welcomed Republic of Armenia Minister of Diaspora
Mkhitar Hayrapetyan to the City of Glendale on his
first official visit to the Los Angeles community.
The momentous meeting began with a presentation on
the Armenian American Museum’s mission, program,
and design by Museum Executive Chairman Berdj
Karapetian and Architect Aram Alajajian. Karapetian
discussed the Governing Board’s vision for a cultural
and educational center that will be a community asset
honoring the past, recognizing the present, and building the future. Alajajian discussed the inspiration for
the Museum’s iconic design and its message of unity
for the global Armenian community.
“We are honored to welcome the Minister of Diaspora
to the City of Glendale and have an opportunity to present the Armenian American Museum project,” stated
Executive Chairman Karapetian. “The Museum is going to play a vital role in empowering our next generation, building our community’s future, and strengthening our Diaspora.”
Museum officials and Minister of Diaspora Mkhitar
Hayrapetyan discussed opportunities for collaboration
and how the Museum and Ministry can work together

TEHRAN TIMES – A new round of restoration project
has recently started on the centuries-old Saint George
church, which is located in Haftvan village, northwestern West Azarbaijan province of Iran.
Flooring, landscaping, fresco paintings, perimeter
walls, and its indoor amphitheater are being rehabilitated, ISNA news agency reported.
The church dates from the late Safavid era (15011736) and is inscribed on the National Heritage List.
In 2008, UNESCO registered Monastery of Saint
Thaddeus (Qareh Klise), St. Stepanos Monastery and
the Chapel of Dzordzor, altogether under the title
“Armenian Monastic Ensembles of Iran”.
The church of Saint George is a 13th-century Armenian Apostolic church in Haftvan, Salmas County. It
was renovated in 1652 and also after 1930 Salmasd
earthquake. There is a half-ruined auditorium nearby
which was built in early 20th century.
to strengthen ties between the Diaspora and Armenia.
The Minister expressed his excitement and support for
the project and recognized the cultural and educationnal center’s importance for the community.
“It makes me truly proud to see such a beautiful project and vision for the community with the Armenian
American Museum,” stated Minister Hayrapetyan.
“The Ministry is excited and looking forward to collaborating and working together with the Museum to
strengthen ties between the Diaspora and Armenia.”
The meeting concluded with a tour of the future site of
the Armenian American Museum in Glendale Central
Park.
The Minister’s visit comes on the eve of a major milestone for the historic project. The Glendale City Council is scheduled to consider the Museum’s design, environmental, and entitlements on July 31st and is anticipated to take its final vote on the Ground Lease
Agreement in August.
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French Resistance Fighter Arsene Tchakarian
Dies At Age 101, Last Of Famed Manouchian Group
against Armenians, the family settled in France in
1930. He was conscripted into the French army in
1937, but was demobilized in 1940 once France surrendered to the Nazis.
He eventually became a member of a small group of
foreign Resistance members led by Missak
Manouchian, an Armenian poet and fellow communist.
The fighters carried out attacks on German forces and
conducted sabotage in Nazi-occupied France in 1943.

PARIS — Arsene Tchakarian, the last surviving member of a famed group of immigrant Resistance fighters
in France during World War II, has died at age 101,
his family said on August 5.
Tchakarian, who was born to Armenian parents in Turkey in 1916, died on August 4 at a hospital at his home in the Paris suburb of Vitry-sur-Seine. After fleeing
from Turkey to Bulgaria to escape Ottoman violence

An Interesting book
by Arman Seref

“They were immigrants who had come from countries
that were becoming fascist, like Hungary, Romania,
Poland, Bulgaria,” Tchakarian said, according to German News Agency Deutsche Welle. “From all those
countries, there were immigrants who were kind of
hunted out.”
The group, which also included several Jewish members, was broken up in 1944 when 23 of its fighters
were captured by German forces and sentenced to
death by a military court.
Tchakarian managed to avoid the roundup and escaped to Bordeaux, where he remained active in the
Resistance until the end of the war.
The Vichy government, which collaborated with the
Nazis, attempted to discredit the group after anger
surfaced over the executions, denouncing the fighters
as “the army of crime.”
The government’s “Affiche Rouge” or “red poster” focused on the foreign and Jewish origins of the group
as part of efforts to turn the populace against the Resistance. A film, titled Army Of Crime, was made about
the group in 2009.
Tchakarian, who received multiple medals for his bravery after the war, was granted French citizenship in
1958. He received the Legion of Honor, France’s highest distinction, in 2012.
President Emmanuel Macron wrote on Twitter that
Tchakarian was “a hero of the resistance and an indefatigable witness whose voice sounded strongly right
to the end.”
After fighting in the legendary resistance group,
Tchakarian’s historical and memorial tasks occupied
him for the rest of his long life. He turned his home to
an archival center, spoke at colleges and schools
about the Nazi occupation of France, and campaigned
for the recognition of the Armenians Genocide.

"Armenian culture must be promulgated across
the world, and it is through a book I wanted to
broadcast it" Arman Seref.
Visit the site!
https://www.lesamisdevahantekeyan.com/

As recently June 18, the former resistance fighter attended a ceremony commemorating the French Resistance, Le Parisien reported.
“I’m sort of the last of the Mohicans, as they say,”
Tchakarian said, according to French newspaper Le
Figaro.
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Dear Armenians of the world,
With this letter we would like to introduce the “Neruzh”
programme.
“Neruzh” is initiated and organised by the Ministry of
Diaspora of the Republic of Armenia in close cooperation with the Foundation for Armenian Science and
Technology (FAST) and with the support of the Initiatives for Development of Armenia (IDeA) foundation,
the United World Colleges (UWC) Dilijan, the Impact
Hub Yerevan, and the Russian-Armenian University.
What is “Neruzh”?
It is a Diaspora Youth Startup Programme for young
entrepreneurs of Armenian descent who wish to bring
their startup ideas and projects to Armenia.
To apply:
You should be an Armenian living abroad or an
Armenian from the Diaspora residing in Armenia within
a period of 6 months maximum before submitting your
application.
At least one (co)founder should be of Armenian
descent.
You should be 18-35 years old.
You should be ready to reside and build your
startup in Armenia or Artsakh.
Your startup field should fit into one or more of the
following target sectors and their subsectors:
Agriculture
Tourism Innovative
Technologies
What happens next?
The screening committee will choose up to 100
best applications according to the eligibility requirements and selection criteria listed on the programme
website.
The participants will be introduced to Armenia and
its business environment.
2 members from each selected startup/team will
be invited to participate in the startup programme
which will take place from 16 to the 21 of December
2018 at the UWC, Dilijan.
At the end of the startup programme a pitching
event will be held, where up to 10 best teams will receive Innovation Grants and Ecosystem Awards once
they settle in Armenia or Artsakh.
Innovation Grants and Ecosystem Awards include
the following:
Each winning team will receive a grant of up to 15
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million AMD after settling in Armenia or Artsakh.
At the same time Innovation Grants winners will
receive the Ecosystem Awards that cover:
Free legal and taxation consulting.
Membership in FAST Startup Studio for 4 months
with full coaching programme and coworking space.
8 months Fellowship programme at Impact Hub
Yerevan including incubation, mentorship and access
to a professional workspace.
Mentorship and coaching by field experts.
Support of partner organisations.
Why Armenia?
Opportunity to come live in the homeland
Unique opportunities for Diaspora Armenians to
do business in Armenia
Possibility to receive strong support from the Government of Armenia
Assistance in relocation and settlement in Armenia
Capacity to create employment opportunities in
Armenia
Support Armenia to enhance its startup ecosystem
If you have a startup and are a Diaspora Armenian, do
not miss this opportunity, apply for “Neruzh” before
September 13, 2018.
For further details on how to apply visit the official
website of the programme following this link
www.neruzh.am and listen to our promo video.
Sincerely,
Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia

Contact with the publisher:
hyegyank@gmail.com

Contact with the publisher:
hyegyank@gmail.com
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ՌԱԿ-ի երախտաւորները

ՂԵՒՈՆԴ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ
Մարաշ, 1897 – Պէյրութ, 1966
ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ

Ե

րախտաւոր Ղեւոնդ Տէր Պետրոսեան ծնած
է Մարաշ՝ Մայիս 1897-ին։ Հայրը՝ Տէր Պետրոս քահանայ Տէր Պետրոսեան տեղափոխուած է Ամանոսէն որպէս ծիսական հովիւ ծառայելու Մարաշի
հայկական համայնքին։
Փոքր տարիքին ծնողքին հետ կը տեղափոխուի Ամանոս, ուր Տէր Պետրոսեան կը ստանայ իր
նախնական ուսումը տեղւոյն ազգային վարժարանէն ներս։ Երկրորդական ուսման համար յաճախած
է նախ կեդրոնական Թուրքիոյ Այնթապի քոլէճը ու
ապա Տարսոնի Սէնթ Փօլ հաստատութիւնը, ծանօթանալով անգլերէն եւ ֆրանսերէն լեզուներուն։
Համաշխարհային Ա. Պատերազմի տարիներուն ու մանաւանդ Մեծ Եղեռնի արհաւիրքէն փըրկուած է Պոլիս հաստատուելով, դասաւանդելու Ուայ
Էմ Սի Էյ-ի (YMCA) համար։
1916-ին Պոլսոյ մէջ կը յաճախէ Պաուն քոլէճը,
երկու տարուայ դասընթացքին հետեւելով, կատարելագործելու իր ուսումը։
Համաշխարհային Ա. Պատերազմէն ետք,
1919-ին մուտք կը գործէ Սահմանադրական Ռամկավար Կուսակցութեան շարքերը՝ Պոլսոյ մէջ ու
որպէս գործիչ կուսակցական պաշտօնով կ՚ուղարկուի Կիլիկիա։ Իրեն կը վստահուի ղեկավարելու
զինեալ խումբեր՝ մասնակցելով թուրքերու դէմ
մղուած կռիւներուն Կիլիկիոյ տարածքին։ Իրեն կը
վստահուի նաեւ բազմաթիւ առիթներով զէնքի փոխադրութիւնը դէպի Ատանա, ուր կը գտնուէր այդ
օրերուն Միհրան Տամատեանը։ Կիլիկիոյ միօրեայ
անկախութենէն ետք (4 Օգոստոս 1920), Տէր Պետրոսեան կը մնայ Տէօրթ-Եոլ կուսակցական պաշտօնով ու նոյն տարուայ աւարտէն առաջ կը մասնակցի
Պոլսոյ մէջ Ռամկավար Կուսակցութեան Գ. Ընդհանուր պատգամաւորական ժողովին, ներկայացնելով
Կիլիկիոյ շրջանակը որպէս պատգամաւոր։
1921-ի աւարտէն առաջ դարձեալ կու գայ
Պոլիս, ու որպէս գործիչ կը ծառայէ ՌԱԿ-ի Պոլսոյ
շրջանակին։ 1923-ին Թուրքիոյ Հանրապետութեան
հռչակումէն ետք, քաղաքական աննպաստ պայմաններու հետեւանքով կը հեռանայ Պոլիսէն ու կ՚երթայ
Պէյրութ, ուր հաստատուած էին իր հարազատները,
գալով Ամանոսէն։
Լիբանանի մէջ կը նուիրուի կրթական գործի,
հրաւէր ստանալով Նիր Իսթ Ռիլիֆ ընկերութեան
կողմէ, դասաւանդելու Լիբանանի երեք որբանոցներէն ներս (Սայտա, Ճիպէյլ եւ Անթիլիաս)։ Պէյրութի
մէջ ան մաս կը կազմէ հասարակական կեանքին, իր
շուրջ հաւաքելով Կիլիկիայէն գաղթած իր հայրենակիցները ու հիմնելով Ամանոսի եւ շրջակայ գիւղերու

հայրենակցական միութիւնը, դառնալով միութեան
ատենապետը. պաշտօն մը, որ ան ձեռնհասօրէն
պիտի վարէր երեք տասնամեակներ։ Պէտք է ըսել,
որ իր միջոցաւ այս միութիւնը կրցաւ յաջողութեամբ
պսակել Պէյրութի Նոր Ամանոս հայաբնակ թաղին
հողին գնումը։
Հայաբոյր ընտանիք մը կազմած է Տէր Պետրոսեան, կեանքի ընկեր ընտրելով Սառա Տէր Մարկոսեանը,բախտաւորուելով երեք զաւակներով՝
Ալպերթ, Մարի եւ Հրաչ։
1928-ին կ՚անդամագրուի Հ.Բ.Ը. Միութեան
Պէյրութի մասնաճիւղին, ու կը դառնայ գործօն
անդամ միութեան Լիբանանի շրջանակէն ներս։
1930-ին կը դառնայ վարիչ քարտուղարը Նիր
Իսթ Ռիլիֆ ընկերութեան. պաշտօն մը, որ չորս յաջորդական տարիներ պիտի վարէր ձեռնհասօրէն։
Ղեւոնդ Տէր Պետրոսեանի միութենական խանդավառ մասնակցութիւնը պիտի դրսեւորուէր նաեւ Հայ
Երիտասարդաց Ընկերակցութեան կազմութեան
մէջ, որպէս Բարեգործականի երիտասարդական
կառոյցը, ու ան կը դառնայ ատենապետը ՀԵԸ-ի
նախկին Անդրանիկ ակումբի տեղական գործադիր
վարչութեան, որ երկար տարիներ Արեւելեան Պէյրութի մէջ դարձաւ երիտասարդական հաւաքավայր,
մանաւանդ ծանօթ իր ֆութպոլի եւ սկաուտական
խումբերով։
1934-ին իրեն կ՚առաջարկուի Լիբանանի թեմի
Շարունակութիւնը էջ 24
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ՂԵՒՈՆԴ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ
Մարաշ, 1897 – Պէյրութ, 1966
Շարունակութիւն էջ 23-էն

կրթական յանձնախումբին կողմէ դառնալու տնօրէնը ազգային Մեսրոպեան վարժարանին, որ վարեց
յաջորդ 21 տարիներուն, բարւոք վիճակի հասցնելով
համեստ այդ վարժարանը։
Մեսրոպեան վարժարանէն ներս իր ջանքերով
կը կազմակերպուի Մշակոյթի օրուայ հանգանակութիւնը, որ կը հովանաւորուի յետագային Բարեգործականի Շրջանակային յանձնաժողովին կողմէ ու
կ՚որդեգրուի տարեկան որպէս ծրագիր հանգանակութեան, միութեան Պէյրութի վարժարաններուն
կողմէ։
Տէր Պետրոսեանի մասնակցութիւնը նաեւ կարեւոր կը դառնայ Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ թեմական կեանքէն ներս, երբ կը դառնայ Լիբանանի
թեմի գաւառական ժողովի երեսփոխան Նոր Ամանոս շրջանէն, ուր ինք հաստատուած էր Պոլսէն գալէն ետք։ 1929-31 կը վարէ ատենապետութիւնը Էշրէֆիէի Սրբ. Աստուածածին եկեղեցւոյ, որ յետագային պիտի դառնար Սրբ. Յակոբ եկեղեցի՝ կեդրոնական Պէյրութէն ներս։ Որպէս ծուխի ատենապետ, իր
անխոնջ ջանքերուն շնորհիւ կ՚իրականանայ գնումը
եկեղեցւոյ ազգապատկան կալուածին։
1940-ին կը մասնակցի երջանկայիշատակ
Սարաճեան կաթողիկոսի ընտրութեան, որպէս գաւառական ժողովի երեսփոխան, այս անգամ ընտրուած Էշրէֆիէի շրջանէն։
Պէտք է ըսել որ երախտաւորը վեց յաջորդական տարիներ վարեց թեմական գաւառական ժողովի ատենադպրութիւնը։
1930-ական թուականներուն Բարեգործականի Պէյրութի շրջանին մէջ խանդավառ եռուզեռ մը
գոյութիւն ունէր, ուր զանազան նոր մասնաճիւղեր
կեանքի կը կոչուէին նպաստելու միութեան ծրագիրներուն։ Տէր Պետրոսեանի վստահուած էր որպէս
գործիչ նախաձեռնելու այդ աշխատանքին։ Նախ իր
ջանքերով կը կազմուի Նոր Ամանոսի մասնաճիւղը,
ու ապա գաղթականներով բնակուած Պուրճ Համուտի շրջանը երկու նոր մասնաճիւղեր կեանքի կը կոչուին (Տորա եւ Թիրօ Քեմփ), իսկ աւելի ուշ ծովեզերեայ Քարանթինայի շրջանը եւ Էշրէֆիէն կ՚ունենան
նոր մասնաճիւղեր։ Կազմութեան սկզբնաւորութեան
Տէր Պետրոսեան կը ստանձնէ դիւանային պաշտօններ, ու կը ձեռնարկէ անդամարշաւ իւրաքանչիւր
մասնաճիւղին համար։ Կ՚արժէ հոս նշել նաեւ, որ այս
նորակազմ մասնաճիւղերու նպաստը կարեւոր կը
դառնայ Բարեգործականի «Մշակոյթի օրուան հանգանակութիւն» ծրագրին։
Որպէս գործիչ իր ունեցած ժողովրդականութեան համար, յաճախ Տէր Պետրոսեան կը հրաւիրուէր Բարեգործականի տարեդարձներուն բանախօսելու այլ հեռաւոր մասնաճիւղեր Պէյրութէն դուրս, ինչպէս Հալէպ, Դամասկոս, Թրիփոլի եւ Զահլէ։
«Որբին գիրքը» հատորը հրատարակած է

1932-ին, որ համառօտ պատմութիւնն է Նիր Իսթ
Ռիլիֆ ընկերութեան որբանոցային կեանքին, ուր
ինք դասաւանդած էր եւ ապա վարած վարիչ քարտուղարի պաշտօնը։
Գաղափարական աննկուն հաւատքի զինուորագրեալը հասարակական կեանքի հարուստ վաստակ մը կուտակեց, երբ 1935-ին մաս կազմեց ՌԱԿ
Լիբանանի Շրջանային վարչութեան կազմութեան,
երկար տարիներ ծառայելով շրջանակէն ներս եւ
ստանձնելով պատասխանատու պաշտօններ։ Տէր
Պետրոսեան յաճախ իր մասնակցութիւնը կը բերէր
ռամկավար մամուլին, ստորագրելով դրուագներ իր
կիլիկեան յուշերէն։
Երախտաւորին նպաստը մեծ եղաւ նաեւ
1946-ին, ազգահաւաքի աշխատանքներուն Պէյրութի մէջ։ 1947-ին ան կ՚արժանանայ ՀԲԸ Միութեան
վեթերանի վկայականին, իսկ 1961-ին կը գնահատուի որպէս ՌԱԿ-ի վաստակաւոր։ 1955-ին կը հեռանայ Մեսրոպեան վարժարանի պաշտօնէն, ու կը
դառնայ աւագ ուսուցիչ Վահան Թէքէեան վարժարանէն ներս, տնօրէն Երուանդ Պապայեանի կողքին.
պաշտօն մը, որ պիտի վարէր մինչեւ իր մահը՝ Օգոստոս 1966, 69 տարեկան հասակին, Պէյրութի մէջ
աչքերը փակելով յաւիտեան։
Երախտաւորէն մնացած իր երկրորդ հրատարակութիւնը կարելի դարձաւ հրատարակել իր մահուընէ ետք միայն, որպէս երկար տարիներու աշխատանք «Յուշամատեան» խորագրով, նուիրուած
Ամանոսի եւ շրջակայքի հայրենակցական միութեան։

Արարատը` Արտաշատի մայրուղիէն
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Հայ Կեանք

Էջ 25

Երեւանի 2800-ամեակին նուիրուած
գեղարուեստական երեկոյ

Յունաստանի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ
լիազօր դեսպան Ֆադէյ Չարչօղլեան

Հայկականութիւնը հետաքրքրող եւ հայոց միասնականութիւնը ամրապնդող ամեակներու շարքին,
Յունիս 27-ի երեկոյեան, Յունաստանի Հայ Կաթողիկէ Առաջնորդարանը՝ հովանաւորութեամբ Յունաստանի Հայ Կաթողիկէ համայնքի առաքելական կառավարիչ Հայր Յովսէփ Թ.Ծ.Վ. Պէզազեանի եւ գեղարուեստական ղեկավար՝ Սարօ Զաւէն Տէմիրճեանի, Երեւանի 2800-ամեակը յիշատակելու նպատակաւ՝ կազմակերպեց համապատասխան յուշարժան
գեղարուեստական ձեռնարկ՝ Հայ կաթողիկէ Սրբ.

Շուշանիկ Սեմերճեան
Բացման խօսք

Գրիգոր Լուսաւորիչ (Ն. Գոզմոս) եկեղեցւոյ կից
թատրոնին մէջ:
Տօնական սոյն ձեռնարկին, յատուկ հրաւիրուած
էր՝ Յունաստանի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր
դեսպան Ֆադէյ Չարչօղլեան եւ դեսպանութեան
անձնակազմի պաշտօնատարներ, հրաւէր ուղարկուած էր նաեւ համայնքիս կրօնական, կուսակցական, կրթական, մշակութային եւ բարեսիրական
միութիւններուն: Բոլորը՝ առաւել ժողովուրդը ընդառաջած էին հրաւէրին:
Շարունակութիւնը էջ 26

Հայ Կեանք

Էջ 26
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Երեւանի 2800-ամեակին նուիրուած
գեղարուեստական երեկոյ

Emily Downs, George Vratsalis, Armine Mkrtchyan, Nikos Ilias Koenig, Eos Antonopoulou

Արմինէ Մկրտիչեան, փոքրիկն Լեւոն

Թամարիկ Տէհերեան, Արմինէ Մկրտիչեան,
Fay Liarostathi, Կարինէ Գաւլաքեան
Շարունակութիւն էջ 25-էն

Յունաստանի եւ Հայաստանի ոգերգներուն՝
յաջորդեց հանդիսութեան բացումը: Ապա՝ պարբերաբար իրենց ողջոյնի խօսքը եւ օրուայ իմաստը
ուղղեցին նախ՝ Գերապայծառ Հայրը եւ յաջորդաբար ՀՀ դեսպանը: Անոնցմէ իւրաքանչիւրը, կարեւորեցին քաղաքամայր Երեւանի 28 դարերու ընդմէ-

ջէն արձանագրած պանծալի յառաջդիմութիւնը եւ
բարձր դերը ի նպաստ հայութեան ու մարդկութեան։
Աւելցնելով ներկայիս, մերօրեայ ՀՀ պետականութեան՝ նոր ուժողականութեամբ, եռանդով, վճռակամութեամբ ու հաստատամտութեամբ յառաջխաղացքը դէպի նորանոր նուաճումներ:
Շարունակութիւնը էջ 30
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Հայ Կեանք

Էջ 27

10 Հայ կանայք, որոնք փոխեցին
համաշխարհային պատմութեան ընթացքը
Պատրաստեց ՀԱՅԿ ՍԱՄՍՈՆԵԱՆ

Համաշխարհային պատմութիւնը կերտուած
է ոչ միայն կարեւոր նշանակութիւն ունեցող դէպքերով, այլեւ տարբեր ազգերու ներկայացուցիչներու
հանրայայտ դէմքերով, որոնց դերակատարութիւնն,
ուղղակի, անհնար է անտեսել կամ չգնահատել:
Ի պատիւ հայ ժողովուրդի, համաշխարհային
ճանաչում ունեցող գիտնականներու, հերոսներու,
արուեստագէտներու ու քաղաքական գործիչներու
պակաս երբեք չէ եղած: Աւելին` այս հարցով կանայք
ամենեւին ալ չեն զիջեր տղամարդոց: Իսկ որպէս
ապացոյց` Հարաւային Կովկասի երիտասարդ լրագրողներու նախաձեռնութեամբ ստեղծուած Dalma
News-ն առանձնացուցած է անոնցմէ 10-ին, որոնք
ունին հայկական արմատներ, թէպէտ ապրած ու
գործած են երկրագունդի տարբեր հատուածներու
մէջ:
1․ Սրբուհի Շուշան-Վարդենի (409-475 թթ.)
Շուշան-Վարդենին`
հայոց սպարապետ Վարդան Մամիկոնեանի դուստրը, որուն աճիւնն ամփոփուած է Վրաստանի մէջ,
հայ եւ վրաց եկեղեցիներուն կողմէ ճանչցուած է որպէս ընդհանրական սուրբ:
451 թուականի Աւարայրի ճակատամարտէն
յետոյ` յաջորդ տասնամեակին, Շուշանն ամուսնացած
էր վրացի Աշուշայի որդի`Վազգէնի հետ, որ փոխարինած էր հօրը եւ «Բդեշխի»
կոչում ստացած: Սակայն,
քաղաքական նկատառումներով Վազգէն կ’ուրանայ
քրիստոնէութիւնը ու կ’ամուսնանայ պարսկուհիի
հետ: Քրիստոնէական դաստիարակութիւն ստացած
Շուշանիկը ատկէ յետոյ կը մերժէ հաւատուրաց
ամուսնուն եւ կը զրկէ նոյնիսկ իր երեխաներուն
տեսնելու հնարաւորութենէն: Իսկ ինք կը փակուի
Ցուրտաւի եկեղեցւոյ մէջ կից մութ ու խոնաւ խուցի
մը մէջ:
Ի հարկէ, ամուսինն ամէն ինչ կ’ընէ, որպէսզի
Շուշանը եւս ուրանայ քրիստոնէութիւնը` ընդհուպ
դիմելով ծեծի ու չարչարանքներու ենթարկելով
անոր, բայց փորձերն ապարդիւն կ’անցնին, Շուշանը կը մնայ անդրդուելի: Անոր չարչարանքները կը
տեւեն վեց տարի, եօթերորդի տարուան սկիզբը`
Շուշանը կը մահանայ: Ան պատմութեան մէջ կը յիշատակուի ոչ միայն որպէս սրբադասուած հայուհի,
այլեւ` գաղափարական կնոջ միջնադարեան իտէալ:

2․ Մումթազ Մահալ (Արճումանատ Պանու
Պէկամ) (1593-1631 թթ.)
Վրաստանէն ուղեւորուինք դէպի Հնդկաստան
եւ դարերու խորքէն նոր
փաստեր ի յայտ բերենք: Եւ
այսպէս` շատերու համար
երազանք է այցելել հնդկական Ակրա քաղաք եւ տեսնել Հնդկաստանի մարգարիտը` Թաճ Մահալը: Բայց
հազուագիւտ մարդիկ հետաքրքրուած են, թէ ինչու այն կը կոչուի Թաճ Մահալ:
Կը պարզուի` այն կը կոչուիշահ Ճահանի սիրելի կնոջ`Մումթազ Մահալի անունով:
Յատկանշական է
այն, որ Մումթազ Մահալին
եւս արմատներով հայուհի է` եղած է հնդկական
արքունիքի հայազգի պաշտօնեայ Ասաֆ խանի
դուստրը: Սակայն, հաշուի առնելով, որ ընտանիքը
կը դաւանէր շիա իսլամական կրօնը, օրիորդական
անունը եղած է Արջումանատ Պանու Պէգամ:
Այնուհետեւ շահ Ճահանի հայրը` Ջահանգիրը,
հարսին վերանուանած է Մահալ, որ կը նշանակէ«Պալատի զարդ: 1612 թուականին 19 տարեկանին
կայսեր հետ ամուսնացած Մումթազ Մահալը Շահ
Ճահանէն կ’ունենայ 13 երեխայ: Բայց, 14-րդ զաւկի
ծննդաբերութեան ժամանակ` կը մահանայ ամուսնուն ռազմական ճամբարին մէջ: Մահամերձ վիճակի մէջ ան ամուսինէն կը խնդրէ իր գերեզմանին
կառուցել տաճար, որ արժանի ըլլայ իրենց սիրոյն:
Սիրասուն կնոջ մահէն յետոյ` շահ Ճահան
երկու տարիով երկրին մէջ սուգ կը յայտարարէ,
որուն ընթացքին արգիլուած էին հնդկական տօները
նշել, պարել ու երաժշտութիւն լսել: Ապա կը հրամայէ Ակրա տեղափոխուած կնոջ գերեզմանին վրայ
կառուցել մարմարէ մեծ դամբարան, որուն շինարարութիւնը կը տեւէ 22 տարի, եւ Մումթազ Մահալիի պատուին ալ այն կը կոչուի Թաճ Մահալ` «Թագի
պալատ»:
3․ Ալենուշ Տէրեան (1920-2011 թթ.)
Ալենուշ Տէրեան ծնած է
Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանի մէջ: Հայրը Նոր Ջուղայի
հայերէն էր եւ թէպէտ գրող էր,
բայց կեանքի վերջին 20 տարիներուն ծառայած է որպէս
Իրանի «Սեփահ դրամատան»
տնօրէն: Իսկ երիտասարդ
Ալենուշը կը խորանայ աստՇարունակութիւնը էջ 28
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10 Հայ կանայք, որոնք փոխեցին
համաշխարհային պատմութեան ընթացքը
Շարունակութիւն էջ 27-էն

ղագիտութեան մէջ եւ կը դառնայ Թեհրանի համալսարանի Երկրաբնագիտական հիմնարկի արեգակնային աստղադիտարանի հիմնադիրներէն մէկը:
Անոր Թեհրանի մէջ իրաւացիօրէն կը կոչէին «Իրանական աստղագիտութեան մայրը»: Չէ՞ որ Ալենուշ
Տէրեան Իրանի առաջին կին փրոֆէսորն էր` Իրանի
առաջին կին աստղագէտն ու աստղաբնագէտը:
Ի դէպ, Ա. Տէրեան երբեք ամուսնացած չըլլալով` իր ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած է գերազանցապէս հետազօտութիւններու եւ դասաւանդման
վրայ: Անոր ուսանողներն ու ժամանակակիցներն
այսօր ալ կը յիշեն Ալենուշ Տէրեանը` որպէս հոգատար ուսուցիչ, որ կը վայելէր բոլոր ուսանողներու
սէրն ու յարգանքը: Ուշագրաւ է այն, որ Ալենուշ
Տէրեան իր տունը կտակած է Նոր Ջուղայի հայ համայնքին, որպէսզի այնտեղ կարենան բնակիլ կացարան չունեցող ուսանողները: Իսկ ինք վախճանած է
ծերանոցի մէջ:
4․ Տիանա Աբգար (Անահիտ Աղաբեկեան)
(1859-1937 թթ.)
Գրող, հրապարակախօս, հասարակական գործիչ, ազգութեամբ հայ Տիանա Աբգարը, որուն նախնիները եղած են Նոր Ջուղայէն, ծնած է Արեւելեան Հընդկաստանի բրիտանական
գաղութ Պիրմայի մայրաքաղաք Ռանկունի մէջ (այժմ`
Եանկոն):
Ան համաշխարհային
պատմութեան մէջ իր տեղը
գտաւ` ըլլալով աշխարհի մէջ առաջին կին հիւպատոսը: Տ. Աբգարը Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան դեսպան նշանակուած է Ճափոնի եւ Հեռաւոր Արեւելքի մէջ` 1919-1920: Տիկին դեսպանի
ժամանակակիցները կը պնդեն, որ ան այնքան
տպաւորիչ արտաքին ու հմայք ունեցած է, որ երբ
մտած է պաշտօնական վայրեր եւ դահիճներ, բոլորը միանգամէն ոտքի կանգնած են:
Տիանա Աբգարի օրիորդական անուն-ազգանունը Անահիտ Աղաբեկեան եղած է, սակայն 1890ին Հոնկքոնկի մէջ ամուսնանալով ծնունդով Նոր
Ջուղայեցի Միքայէլ Աբգարեանի (Մայքլ Աբգար) հետ` ան այլեւս ներկայացած է որպէս Տիանա Աբգար:
Աւելցնենք, որ Տ. Աբգարը ձգած է գրական մեծ
ժառանգութիւն, ներառեալ` գիրքեր, բանաստեղծութիւններ եւ նամակներ: Ան իր գրիչը ծառայեցուցած
է իր ազգակիցներուն բաժին ինկած անարդարութիւնն ու դժբախտութիւնը ներկայացնելուն: Ուշագրաւ է այն, որ Տիանա Աբգար իր ստեղծագործու-

թիւններուն մէջ խօսած է մարդու իրաւունքներու
մասին եւ պետական պաշտօն զբաղեցուցած է
շրջանին մէջ, երբ անգամ աւելի զարգացած երկիրներու մեծ մասին մէջ կանայք նոյնիսկ քուէարկելու
իրաւունք դեռեւս չունէին:
5․ Զապէլ Եսայեան (1878-1943 թթ.)
Մարդկութեան պատմութեան ամենախիզախ
կանանց հնգեակին մէջ իր
պատուաւոր տեղը ունի հայ
գրող, թարգմանիչ, հրապարակախօս Զապէլ Եսայեան`
կանանց իրաւունքներու
պաշտպանութեան իսկական առաջամարտիկը: Ասիկա անհերքելի փաստ է ոչ
միայն Հայաստանի մէջ,
այլեւ անոր սահմաններէն
դուրս:
Ամերիկեան յայտնի պարբերականներէն մէկը
անոր մասին գրած է հետեւեալը. «Զապէլ Եսայեան
փայլուն կնոջ օրինակ է, որն ապրած է այնպիսի
ժամանակներու մէջ, երբ խելացի ու հաստատակամ
ըլլալը ամենավտանգաւոր յատկանիշներէն էր»:
Զապէլ Եսայեան ըլլալով ծնունդով Կոստանդնուպոլսէն` Սկիւտարի Սուրբ Խաչ վարժարանը
աւարտելէ յետոյ` մեկնած է Փարիզ եւ հետեւած
Սորպոնի ու Կոլեջ տը Ֆրանսի գրականութեան եւ
փիլիսոփայութեան դասընթացներուն: Այնուհետեւ
վերադարձած է Կ. Պոլիս, գացած է Կիլիկիա եւ գրիառած այդ տարիներուն տեղի ունեցող իրավիճակի
ողջ ճշմարտութիւնը:
Սակայն, երբեք անարդարութեան մասին
չլռելն ու ճշմարտութեան մասին բարձրաձայնելը
բաւական թանկ կը նստի անոր վրայ: Թէպէտ 1915ին ան կը կարենայ խուսափիլ ձերբակալութենէն ու
ապաստանիլ Պուլկարիոյ, ապա Թիֆլիսի մէջ, բայց
յետոյ` 1936 թուականին արդէն Խորհրդային Հայաստանի մէջ կը դառնայ ստալինեան ճնշումներու զոհը: Այդուհանդերձ, ան անգամ ստալինեան բանտէն
նամակներ կը գրէր` նոյնպիսի խիզախութեամբ: Առ
այսօր անոր մահուան հանգամանքներն անյայտ են:
6․ Անիթա Գոնտի (Անիթա Գարակոշեան)
(1899-1997 թթ.)
Չնայած, որ Հայաստան ելք չունի դէպի
ովկիանոս, բայց ովկիանոսագիտութեան մէջ առաջինն է: Այո՛, դուք կռահեցիք, աշխարհի մէջ առաջին
կին ովկիանոսագէտը ազգութեամբ հայ է` ֆրանսացի բնախոյզ, լուսանկարիչ Անիթա Կոնտին, նոյն
ինքը` Անիթա Գարակոշեան: 1939 թուականին ան 3
ամիս ժամանակով` ձողաձուկ որսալու համար
Շարունակութիւնը էջ 29
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10 Հայ կանայք, որոնք փոխեցին
համաշխարհային պատմութեան ընթացքը
Շարունակութիւն էջ 28-էն

«Վիքինկ ձկնորսանաւով
կ’ուղեւորուի Արկտիկա: Եւ
այդ ուղեւորութեան ընթացքին ալ կու գայ այն եզրահանգման, որ ովկիանոսին
մէջ ձկնորսութեան չարաշահումը կրնայ չափազանց
ծանր հետեւանքներու յանգեցնել:
1941-1943 թուականներուն ձկնորսանաւով կ’երթեւեկէ Ափրիկէի մէջ`
ֆրանսական ծովակալութեան յանձնարարութեամբ
կատարելագործելով ձկնորսութեան մեթոտները, կը
կազմէ քարտէզներ, կը նկարագրէ ձկներու նոր տեսակները:
Ա. Կոնտիի ուսումնասիրութիւններու հիմնական նպատակը եղած է գտնել ձկներու վտառներու
պաշարներ եւ ուտելիքի սղութեան պայմաններուն
մէջ ապահովել զօրքն ու խաղաղ բնակչութիւնը:
Անիթա Կոնտին մահացած է կեանքի 99-րդ
տարին` Քրիստոսի ծննդեան օրը, Ֆրանսայի Տուարնէ քաղաքին մէջ: Անոր աճիւնը, կտակին համաձայն,
սփռած են Միջերկրական ծովին մէջ:
7․ Զարուհի Քաւալջեան (1877-1969 թթ.)
Թուրքիոյ առաջին կին
բժիշկը եղած է ծագումով
հայ Զարուհի Քաւալջեան:Ան ծնած է Թուրքիոյ Ատափազար քաղաքին մէջ: Անոր
հայրը` Սերոբ Քաւալջեանը,
1875-ին աւարտած էր Պոսթընի բժշկական համալսարանը եւ Ատափազարի ու
Իզմիթի մէջ կ’աշխատէր
որպէս բժիշկ:
Զարուհին 1898-ին կ’աւարտէ Ատափազարի
Ամերիկեան իգական քոլեջը եւ նոյն թուականին կը
մեկնի ԱՄՆ, քանի որ Օսմանեան պետութեան մէջ
կանաց արգիլուած էր բժշկութիւն ուսումնասիրել:
Շիքակոյի մէջ Քաւալջեան կ’ընդունուի եւ 1903-ին
կ’աւարտէ Իլինոյսի համալսարանի բժշկական բաժանմունքը: Այնուհետեւ կը վերադառնայ Ատափազար եւ որոշ ժամանակ հօրը հետ կ’աշխատի որպէս
բժիշկ: Միաժամանակ ան նաեւ Ամերիկեան քոլէճին
մէջ կենսաբանութիւն կը դասաւանդէր:
Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներուն Քաւալջեան աշխուժօրէն կը մասնակցի
վիրաւորներուն եւ տուժածներուն օգնութիւն ցոյց
տուող հաստատութիւններու աշխատանքներուն,
իսկ աւելի ուշ կը տեղափոխուի Սթամպուլ: Բացի
բժշկութենէն, Զարուհին զուգահեռաբար շարունա-

կած է դասաւանդել Ուսկիւտարի Ամերիկեան իգական քոլէճին մէջ, ուր յայտնի կը դառնայ դոկտոր
Քաւալ անուամբ:
8․ Աննա Տէր-Վարդանեան (1920-2011 թթ.)
Համաշխարհային
պատմութիւնը կ’ապացուցէ,
որ ինչ-ինչ, բայց ռազմական
գործի մէջ կանայք տղամարդոց մրցակից չեն կրնար
ըլլալ: Բայց, եկուր ու տես, որ
այստեղ եւս կան բացառութիւններ:
Աննա Տէր-Վարդանեան ԱՄՆ ռազմածովային
ուժերու առաջին կին գերագոյն գլխաւոր աւագը եղած
է: Ան այս կոչումը ստացած
է 1959 թուականին Նիւփորթի (Ռոտ Այլենտ) ռազմածովային քոլէճին մէջ եւ դարձած է զինուած ուժերու մէջ ծառայող առաջին կինը, որ արժանացած է
E-9 կոչման:
Ի դէպ, Տէր-Վարդանեաններն ընտանիքով
ներգրաւուած էին ռազմական գործին մէջ: Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմը սկսելէ կարճ ժամանակ անց Աննան կամաւոր կը զինուորագրուի, քոյրը` Չին Օլիւերը, կը ծառայէ ԱՄՆ նաւատորմին մէջ,
եղբայրը` Էնտրիւն, ԱՄՆ զինուած ուժերու Խաղաղ
ովկիանոսեան հատուածին մէջ: Աւելին` մայրը նոյնպէս կը ցանկար միանալ նաւատորմին, սակայն
տունը մնալով` կը ծառայէ կարմիր խաչին:
9․ Գոհար Վարդանեան (1926 թ.)
Պատմութեան մէջ
արդէն իսկ իր անունը կերտած է նաեւ ականաւոր
խորհրդային ընդյատակեայ
հետախոյզ, Ռուսաստանի
արտաքին հետախուզութեան ծառայութեան վետերան Գոհար Վարդանեան:
Դեռեւս 16 տարեկան
հասակին ան մտած Է իր
ապագայ ամուսին եւ զինակից Գէորգ Վարդանեանի
հակաֆաշիստական խումբը, որուն հետ մէկտեղ
աշխոյժ հետախուզական աշխատանք կատարած
է: Ի դէպ, 1943 թուականին այդ խումբի կազմին մէջ
մասնակցած Է Թեհրանի համագումարի ընթացքին
«Մեծ եռեակի» ղեկավարներու անվտանգութեան
ապահով գործողութեան:
Այդ ժամանակ կանխուած Է «Մեծ եռեակի»
ղեկավարներու` Ստալինի, Ռուզուելտի եւ Չըրչիլի
Շարունակութիւնը էջ 33
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Երեւանի 2800-ամեակին նուիրուած
գեղարուեստական երեկոյ

Ցուցահանդէսի բացումը

Սարօ Զաւէն Տէմիրճեան
Շարունակութիւն էջ 26-էն

Այսուհետեւ՝ ընթացք առաւ Սարօ Զաւէն Տէմիրճեանի կողմէ գեղարուեստական հարուստ յայտագրումով պատրաստուած իր արդի պարային խումբին
կատարումներու շարքը իր իսկ յօրինած ու մշակած
երաժշտութեան հնչումներուն տակ։ «Աւետիս» պարային դպրոցի սաները նոյնպէս բերին իրենց մասնակցութիւնը ազգագրական պարերով ու երգերով։

Տօնահանդէսի վերջաւորութեան, հանդիսականները առաջնորդուեցան դէպի եկեղեցւոյ Առաջնորդարանի հիւրանոցը ուր առիթ ունեցան հիացումով
տեսնելու տաղանդաւոր գեղանկարիչ եւ քանդակագործ՝ Նազարէթ Խուպեարեանի անդրանիկ ցուցահանդէսը: Երիտասարդ արուեստագետը իր արժանի
ստեղծագործութիւններուն միջոցաւ՝ կը միտի ծանօթացնել կամ վերյիշեցնել, նոր թէ հին սերունդներուն, հայ ժողովուրդի պատմական անժամանցելի ու
անմահ դէմքերը:

Հայկական մշակոյթի ցուցադրութիւն Նիւ Եորքի մէջ

Հայաստանի մէջ ԱՄՆ դեսպանատան ֆէյսպուքեան էջը կը տեղեկացնէ. «Նախորդ ամսուան
շատ յաջող Սմիթսոնեան ֆոլքլայֆ փառատօնին,
երբ Ուաշինկթընի մէջ ներկայացուեցաւ հայկական
ժառանգութիւնը, աւանդոյթներն ու մշակոյթը, ան-

միջապէս կը հետեւի մէկ այլ խոշոր ցուցահանդէս,
որուն բացումը պիտի ըլլայ շուտով` Նիւ Եորքի
Մեթրոփոլիթան թանգարանին մէջ՝ ներկայացնելու
Հայաստանի 14 դարերու պատմութիւնն ու մշակոյթը։
23 Սեպտեմբերէն այցելուները պիտի կարենան ուսումնասիրել Հայաստանի մշակութային
նուաճումները` սկսած 4-րդ դարէն, երբ հայերն ընդունեցին քրիստոնէութիւնը, մինչեւ 17-րդ դար, երբ
համաշխարհային առեւտուրի ուղիներուն հայերու
ծաւալած գործունէութեան արդիւնքով հայերէն
տպագիր գիրքեր յայտնուեցան ամբողջ տարածաշըրջանին մէջ»:
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Գրախօսական

Բարեբեր դեգերումներ
ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Ե

րկու տարի առաջ, երբ Լեւոն Շառոյեան
լոյս կ’ընծայէր իր «Դեգերումներեր»-ուն առաջին
հատորը, հայ ընթերցողը,– քիչ մը դժուար հաւատալով աչքերուն,– աշխարհի չորս ծագերուն զայն ընկալեց իբրեւ ձիթենիի այն դալար ոստը, թէ ամէն
բան կորսուած չէ Մայր գաղութի ծիրէն ներս եւ իրեն
կը տրուի այն պաշտօնական ու գրաւոր երաշխիքը,
թէ սուրիահայութիւնը պիտի վերայառնէ իր մոխիրներէն, վերականգնի ու վերստանձնէ իր փրկարար
դերակատարութիւնը, այն, որ իրերու բնական բերումով վերապահուած էր իրեն մեր պատմութեան
յետեղեռնեան փուլին. այդ երաշխիքը տուող քիչերէն
մէկն ալ Լեւոն Շառոյեանն էր: Իսկ հիմա «Դեգերումներ Բ.» հատորին լոյս ընծայումը՝ իբրեւ հրատարակութիւն Բերիոյ թեմի,– որ տեղի կ’ունենայ հրամանաւ Գերշ. տէր Շահան արք. Սարգիսեանի, ի յիշատակ Ծաղիկ Ճիէրճեանի,– իր մօտաւորապէս 325
պատկառելի էջերով, հաստատումն է այդ ազնիւ
խոստումին, որ կու գայ վերանորոգ հրճուանքով համակելու մեր հոգիները:
Եւ համոզելու մեզ, թէ մեր գրաւին մէջ, ուրեմն,
սխալած չէինք:
***
Ինչպէս անունը ցոյց կու տայ, այս աշխատութիւնը իր կարգին դեգերումներու երկար շարք մըն է
հայ մշակոյթի լուսաւոր պատմութեան քառուղիներուն վրայ, որ կը սկսի մօտաւորապէս 18-րդ դարու
առաջին տարիներէն՝ Մխիթար Սեբաստացիի բարեմիտ սխրանքով ու կը հասնի մինչեւ մեր օրերը:
Այս աշխատութեան առաջին բաժինը, ծաւալով մօտաւորպէս մէկ երրորդը անոր, յաջողապէս կը նշէ
քաղաքակրթական այն յանդուգն ոստումը, որ մեծ
սեբաստացին Արեւմտեան Հայաստանի մութ գռիհներէն դուրս բերաւ ու հասցուց մինչեւ Եւրոպայի
սիրտը՝ Ադրիականի պսպղուն ափերը, իմա՝ Սուրբ
Ղազար, ուր անոր վառած ջահը պիտի լուսաւորէր
Հայաստան աշխարհը՝ վանելով անկէ դարերէ ի վեր
այնտեղ ծանրացած ու զայն պատող թանձր խաւարը: Հեղինակին այս ճիշդ ընտրութիւնը ունի էապէս
խորհրդանշական, վերականգնողական իմաստ մը՝
ընթերցողին իր ներշնչած լաւատեսութեամբ:
Եւ ահա Մխիթարի այդ բարեբաստիկ արկածախնդրութեան երեքհարիւրամեակն ալ սքանչելի
առիթ մը կ’ըլլայ, որ Շառոյեանի անխոնջ միտքը
մանրակրկիտ սերտէ հսկայական գրականութիւն
մը, անհամար աղբիւրներ, մանրամասնութիւններ,
փաստաթուղթեր ու նկարներ եւ իրեն յատուկ պայծառ շարադրանքովը թոյլ տայ, որ մեր աչքերուն առջեւ կարգապահօրէն տողանցեն Մխիթարեան ուխտի աւելի քան երկու տասնեակ երախտաշատ ու
առասպելական գործիչները, իրենց նուիրական

անունին կապուած իրագործումներով, սկսած «Հին
հայկազեան» բառարանէն՝ անցնելու համար «Նոր
հայկազեան» կոչեցեալ իմացական պայծառ կոթողին, որոնք գլխապտոյտ կը պատճառեն արդի հայուն: Այդ նոյն ուխտին արգասիքն են տակաւին Միքայէլ Չամչեանի եռահատոր «Հայոց պատմութիւն»ն ու «Հայերէնի քերականութիւնը», Բագրատունիի
«Հայկ դիւցազն»-ն ու «Ի պէտս զարգացելոց»-ը,
Ալիշանի «Նուագք»-ները, Ինճիճեանի ու Ագոնցի
բազմահատոր աշխատութիւնները եւ հարիւրաւոր
ուրիշներ, որոնք հակերով առաքուեցան աշխարհի
այն բոլոր անկիւնները՝ Պոլիս, Արեւմտեան ու Արեւելեան Հայաստան, Վրաստան, Հնդկաստան եւ
այլուր, ուր հայեր կ’ապրէին եւ ծարաւի էին հայեցի
բառ ու բանի կենարար ու կազդուրիչ զօրութեան:
Այս լուսաւոր աւանդին վերահասու դառնալէ
ետք չես կրնար զսպել հոգեկան ներքին կծկում մը,
փղձկում մը՝ մտածելով այն հսկայական զրկանքներուն ու զոհողութիւններուն, որ յանձն առած են մեր
մշակոյթի այս նորագոյն առաքեալները,– որոնք գործած են իբրեւ հարազատ հետեւորդներն ու նմանակները Սահակի ու Մեսրոպի, եւ անոնց հասցուցած մատենագիրներուն ու թարգմանիչներուն,–
համակուած ըլլալով նոյն ոգիով ու նոյն տեսլականով, որ յատուկ էր Ոսկեդարու գործիչներուն:
Այս բոլորը, ճիշդ է, առաջին անգամը չէ, որ կը
հրամցուին հայ ընթերցողներուն եւ կամ հաւանաբար այլապէս ալ կարելի ըլլար հաղորդուիլ անոնց,
սակայն Շարոյեան կրցած է զանազան անկիւններ
տարտղնուած, ցրուած, կորսուած աղբիւրները համբերութեամբ, բծախնդրութեամբ ու ձեռնհասօրէն
հաւաքել, համադրել ու իր աշխատութեան առաջին
100-125 էջերով դնել զանոնք արդի ընթերցողի
տրամադրութեան տակ: Իւրաքանչիւր գլուխ ճոխացած է համապատասխան նկարներով՝ դէմքերու թէ
յիշատակելի աչքառու աշխատութեանց, ինչ որ աւելի գրաւիչ կը դարձնէ այս գործը եւ կը հրապուրէ
ընթերցողը, որ երբեք պիտի չզղջայ զայն ձեռքերուն
մէջ ունենալուն, ընդհակառակը, պիտի յափշտակութեամբ ու երախտագիտութեամբ կարդայ անոր էջերը՝ աւելի կապուելով իր պատմութեան, իր մշակոյՇարունակութիւնը էջ 32

Էջ 32

Հայ Կեանք

Բարեբեր դեգերումներ
Շարունակութիւն էջ 31-էն

թին, իր ազգային երախտաւորներու յիշատակին,
ընդհուպ՝ իր սեփական ինքնութեան:
***
Յաջորդ գլուխը՝ մօտաւորապէս 65 էջ, կը կրէ
«Բառերու աշխարհին մէջ» խորագիրը, եւ նուիրուած է զիրար թելադրող, իրարմով շփոթուող, բայց
իրարմէ տարբեր նշանակութիւն եւ առհասարակ
տարբեր ուղղագրութիւն ալ ունեցող բառախումբերու, որոնք մեր դպրոցականներուն, բայց նաեւ չափահասներուն՝ գրողին, խմբագիրին, ուսուցիչին
մնայուն մղձաւանջն են: Երկարամեայ փորձառու
ուսուցիչ ըլլալով՝ հեղինակը խորապէս անդրադարձած է երեւոյթին եւ ըստ այնմ ալ խնամքով հաւաքած է այնպիսիները, որոնք աւելի խնդրայարոյց են
ու այժմէական:
Ուրեմն հարցը չի վերաբերիր «նմանաձայն»
կոչուած զոյգերուն կամ եռեակներուն, ինչպէս՝
հարթ-յարդ կամ թուր-դուր-դուռ, այլ աւելի բարդ
պարագաներու, ինչպէս օրինակ՝ խոզ-խոզակխոզանակ կամ ծուծ-ծիծ-ծիծաղ եւ այլն: Շառոյեան յաջողած է այսպիսիներու քննութեան տալ
մանկավարժական-ուսուցողական լիցք ու բովանդակութիւն՝ իւրաքանչիւր հատուածը վերածելով
հայերէնագիտական շինիչ դասընթացքի մը, որ շատ
օգտակար է թէ՛ դպրոցականնրուն, թէ՛ անոնց ուսուցիչներուն եւ թէ՛ ոեւէ ընթերցողի. այսպէս՝ խոզին
առթիւ աշակերտը կամ առհասարակ ընթերցողը
կ’իմանայ, որ շատ համով ու գնահատուած է անոր
միսը, սակայն ասի արգելք մը չէ, որ այդ անասունը
արհամարհուի, անունն ալ վիրաւորանքի վերածուի,
թէ առ այս՝ ան արգիլուած է հրեաներուն եւ մահմետականներուն, անոր կը կապուի աստուածաշնչական ասոյթի մըն ալ, որ կ’ըսէ «ձեր մարգարիտները
խոզերու առջեւ մի՛ նետէք», քանի անոր արժէքը չի
գիտեր խոզը ու կը կոխկռտէ այդ մարգրիտը,-- կարծես ուրիշ անասուն մի պիտի գիտնար այդ արժէքը...: Ապա կը սորվինք, որ խոզը արածողը կը կոչուի
խոզարած, զայն բուծանողը՝ խոզաբոյծ: Կայ անոր
վայրի տեսակը, որ կը կոչուի վարազ: Ան կճղակաւոր (զոյգ եղունգով օժտուած) անասուն մըն է ի
տարբերութիւն սմբակաւոր-ներուն (միակի եղունգով օժտուած): Եւ ապա խոզէն կը յառաջանայ խոզանակը, որուն մէկ տեսակը սկզբնապէս պատրաստուած է խոզի ստեւներէն: Եւ վերջապէս բոլորովին տարբեր է խոզակը, որ ոչ մէկ առնչութիւն
ունի խոզին հետ. ան կը պատրաստուի շերամ
թրթրուրին կողմէ, որ կը մտնէ անոր մէջ ու կը հիւսէ
իր առագաստը՝ այն մետաքսաթելը, որ երբեմն կը
հասնի մինչեւ 1500 մեթրի,– գիտէի՞ք այս բոլորը եւ...
շարունակե՞նք. նկատեցի՞ք, թէ որքան բան սորվեցանք մեկնելով խոզէն ու հասնելով խոզակին: Պիտանի գիտելեաց ամբողջ շտեմարան մը, որ այսպէս
առատաձեռն բաշխուած է «Դեգերումներ»-ու յիշեալ
բաժինին մէջ:
***

Ուրբաթ, 17 Օգոստոս 2018

Շառոյեան, սակայն, էապէս կը մնայ այն սրտցաւ գրականագէտը, որ կը սիրէ լոյսին բերել ու նոր
սերունդնեդուն գուրգուրանքին յանձնել Հայ դպրութեան մասնաւորաբար այն երախտաւորները, որոնք
մոռացութեան զոհ դառնալու ընթացքին մէջ են, եթէ
ոչ արդէն իսկ մոռցուած են: Այս պատճառով ալ ան
իր սերտողութեան սկսելէ առաջ ունի հարցում մը,
որ կսկծագին կը կրկնէ իբրեւ մուտք՝ «Այսօր ո՞վ կը
ճանչնայ...կամ կը կարդայ...»,– եւ այս ցաւագին
հարցումէն ետք, որ հասնող սերունդներուն հասցէին ուղղուած նախատինքէ մը աւելի անձնական
դառնութեան ու տագնապի ազնիւ ու վարակիչ
դրսեւորում մըն է, ան կը բանայ իր տեղեկութիւններուն զարմանալիօրէն ճոխ մախաղին բերանը,
ուրկէ կը հոսին ու լոյսին կու գան մեր ժամանակներուն ու մեր ժամանակակիցներուն՝ գրեթէ ոչինչ
թելադրող «վաստակեալք եւ ծանրաբեռնեալք»
անուններն ու գործերը, ինչպէս՝ Վարդ Շիկահերը,
որ եղած է բեղմնաւոր բժիշկ, ուսուցիչ եւ ասոնց
կողքին նաեւ տաղանդաւոր բանաստեղծ, եւ ապա
բանաստեղծ Զարեհ Պլպուլը եւ անոր վաստակաշատ որդին Զարեհ Վ. Պարոնեանը, Յարութիւններ
Մրմրեանն ու Կոստանդեանը ու տակաւին քանիքանի այսպիսիներ, առանց մոռնալու հայ մամուլի
երախտաւորներէն վաստակաշատ Ռոպեր Հատտէճեանն ու Գերսամ Ահարոնեանը՝ յիշելու համար
անոնցմէ մէկ քանին միայն:
Շառոյեանի յամառ թափառումները զինք կը
հասցնեն մինչեւ 1960-ական թուականներուն Լեռնալիբանանի մէջ ծնած ու մեծցած, դաւանանքով
քրիստոնեայ, հայասէր պայծառ անունի մը՝ Moussa
Prince-ին, որ իր ուժերուն ու եռանդին ամբողջ տարողութեամբ ծառայեց Հայոց ցեղասպանութեան
ծանօթացումին օտար շրջանակներուն. առ այս ան
գրեց եռահատոր աշխատութիւն մըն ալ՝ Arménocide
-ը, որ թարգմանի «հայասպանութիւն». ի՛նք հնարած
է այս եզրըը: Այս ազնուական անձնաւորութիւնը, որ
փայլուն իրաւաբան ալ էր, չգոհացաւ միայն գիրքերով, ան կազմակերպեց նաեւ ֆրանսերէն լեզուով
տրուած դասախօսութիւններ, որոնք տեղի կ’ունենային Յիսուսեաններու Իրաւաբանական համալսարանի ամփիթատրոնին մէջ, ներկայութեամբ
ունկնդիրներու խուռն բազմութեան, որոնց շարքին
էին լիբանանցի արաբ մեծաթիւ հայրենակիցներ,
ինչպէս նաեւ Լիբանան հաւատարմագրուած օտար
դիւանագէտներ, կցորդներ ու դէտեր: Չհաշուած
տակաւին անոր լուսաբանական կրակոտ յօդուածները տեղական թէ եւրոպական մամուլին մէջ: Ան
մեր դատին ծանր հրետանին էր, մերօրեայ իսկական Raphael Lemkin մը, որ սակայն այսօր այլեւս...
մոռցուած է:
Եւ այս հերթական մոռացումներու խոր ափսոսանքը ներկայ է ամէն անունի հետ:
Այս բոլորէն վեր Շառոյեան սքանչելի պատմող
մըն է: Ամենասովորական անցքերը, երեւոյթները,
իրերն ու առարկաները, անցնելով իր գրիչին պրիսմակէն, տարբեր ջերմութեամբ, թելադրութեամբ,
ներգործութեամբ եւ իմացական շահեկանութեամբ
կը համակեն ընթերցողը: Եւ այս բնատուր շնորհքը
Շարունակութիւնը էջ 33

Ուրբաթ, 17 Օգոստոս 2018

Հայ Կեանք

Էջ 33

10 Հայ կանայք, որոնք փոխեցին
համաշխարհային պատմութեան ընթացքը
Շարունակութիւն էջ 29-էն

դեմ հիթլերեան յատուկ ծառայութիւններու մահափորձը:
Գոհար եւ Գէորգ Վարդանեաններն «Անիթա»
եւ «Անրի» կեղծանուններով ընդյատակեայ վիճակի
մէջ յաջողութեամբ աշխատած են աշխարհի շատ
երկիրներու մէջ:
Մասնագէտներու կարծիքով` անոնց աշխատանքի արդիւնքներն այնքան նշանակալից են, որ
երբեք չեն գաղտնազերծուի:
Գոհար Վարդանեան արժանացած է կարմիր
դրօշի, Երկորդ աստիճանի Հայրենական պատերազմի շքանշաններով եւ բազմաթիւ մետալներով:
10․ Տէյմ Սայեան Սրբուհի Իլայաս (1949 թ.)
Առաջինը ըլլալ, իսկապէս, հայուհիներուն
խիստ բնորոշ է եւ այդպիսի օրինակներ կան նաեւ
մեր օրերուն: Այսպիսով` գերագոյն դատարանի
առաջին կին նախագահը նոյնպէս հայուհի է:
Նոր Զելանտիան որոշեց, որ արքայական
փաստաբանի պաշտօնին ընտրուած առաջին երկու
կիներէն մէկը` Տէյմ Սայեան Սրբուհի Իլայասը, որ

տեղաբնիկ մաորի ժողովուրդի իրաւունքներու
պաշտպանութեան ջերմեռանդ կողմնակից էր, պէտք
է դառնայ գերագոյն դատաւոր: Ընդ որում` Նոր Զելանտայի Գերագոյն դատաւորի
պաշտօնի իւրայատկութիւնն այն է, որ անոր պարտականութիւններուն մէջ
կը մտնէ երկրի զօրավարնահանգապետին փոխարինելը (ան կը նշանակուի Մեծ
Բրիտանիոյ թագուհի Էլիզապէթ 2-րդի կողմէ)` անոր հիւանդութեան կամ
անհրաժեշտ պահին բացակայելու պարագային:
Տէյմ Սայեան Սրբուհի Իլայաս մասին New
Zealand Herald-ը կը գրէ. «Եթէ կայ բնաւորութեան
գիծ մը, որ անոր ճանչցողներէն ոչ մէկը կը վիճարկէ,
այն է, որ ան բարեհամբոյր է բոլոր պարագաներուն
մէջ, անգամ երբ խիստ կը քննադատուի»:

http://hayernaysor.am/archives/272058

Բարեբեր դեգերումներ
Շարունակութիւն էջ 32-էն

կը թեւածէ, ինչպէս իր բոլոր գիրքերուն ու գրութիւններուն, այնպէս ալ ներկայ «Դեգերումներ»-ու երկրորդ հատորի էջերուն, որ կը մնայ էապէս յանձնարարելի ընթերցում մը, որուն տրուողը պիտի մեծապէս վարձատրուի հոգեկան ու մտաւորական անխառն վայելքով:

Էջ 34
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ժիշտներու ներդրումը թրքական երգարուեստին,
բազմաթիւ լուսանկարներ) (թրքերէն):
– Թաշճեան Լոռի, «Ցեղասպանութիւնը վերապրածների ծննդավայրերը Լիբանանի տապանագրերում»,
Հայկական ճարտարապետութիւնն ուսումնասիրող
հիմնադրամի գիտական ուսումնասիրութիւններ
մատենաշար թիւ 18, Հ. Ճ. Ու. հրատարակչութիւն,
Երեւան, 2018, 164 էջ (20,8 x 29,4 սմ.) (Լիբանանի
հայկական գերեզմանատուներուն մէջ մինչեւ 1916
թուականը ծնածներու տապանաքարերու լուսանըկարներ, տապանագիրներու շարադրանքներ,
քարտէսներ, անձնանուններու եւ տեղանուններու
ցանկեր):

Յարգելի հայրենակիցներ,
Հայկական կեանքը ալեկոծած վերջին ամիսներու իրադարձութեանց պատճառով, գրեթէ ամսական կանոնաւոր պարբերականութեամբ Ձեզի
առաքուող` հայագիտական բնոյթ ունեցող նոր
հրատարակութիւններու հերթական ցանկին ամբողջացումը ամիսներով ուշացաւ: Ներող եղէք,
զի այս էր իմ հնարաւորութիւնը:
Կից կը գտնէք վերջին չորս ամիսներու միացեալ ցանկը:
– «Արամ Մանուկեան – Նամականի», ժողովածուի
կազմութիւն, խմբագրութիւն եւ ծանօթագրութիւններ` Երուանդ Փամպուքեան, հրատարակութիւն
Երեւանի Պետական Համալսարանի Հայկական
Հետազօտութիւնների Հիմնարկի, Երեւանի Պետական Համալսարանի հրատարակչութիւն, Երեւան,
2018:
– Արիսեան Նորա, «Հայոց տարագրութիւնը Տէր Զօրի մէջ` 19-րդ դարու վերջին եւ 20-րդ դարու սկիզբին», յառաջաբանը` Նեպիլ Թոհմէի, Տամասկոս, «ալ
-Շարք» հրատարակչութիւն, 135 էջ (արաբերէն):
– Եորկի Հայկ Ժան, «Հայոց այբուբենի պատմութիւնը եւ ծագումը», Քլերմոն-Ֆերրան քաղաք, Ֆրանսա,
2017, 180 էջ (մաշտոցեան գիրերու համեմատումը
յունական ու եբրայական այբուբեններու գիրերուն
հետ, Աստուածաշունչ Մատեանի ազդեցութիւնը
հայոց գիրերուն վրայ) (ֆրանսերէն):
– Եսայեան Զապէլ, «Շնորհքով մարդիկ» եւ «Հլուները եւ ըմբոստները» (մէկ կողքի տակ), «Երկու վէպ»
վերջաբանը` Գրիգոր Պըլտեանի, «Արաս» հրատարակչութիւն, Սթամպուլ, 2018 (գիրքի վերջաւորութեան` Սեւան Տէյիրմենճեանի բանասիրական
ուսումնասիրութիւնը) (երկու վէպ):
– Եօթնեղբարեան Լեւոն, «Անապատի ագռաւներ –
Լեւոն Եօթնեղբարեանի յուշերը», անգլերէնէ արեւելահայերէն թարգմանեցին Արամ Գույումճեանը եւ
Հայկ Մովսիսեանը, խմբագիրներ` Լեւոն Փարեան եւ
Մարօ Փարեան, «Հայաստան» հրատարակչութիւն,
Երեւան, 2017, 152 էջ (14,2 x 21,4 սմ.) (առաջին աշխարհամարտին օսմանեան բանակ զօրակոչուած
եդեսացիի յուշերը, բազմաթիւ լուսանկարներ):
– Էօքեր Ահմէտ Ֆեւզի, «Մեր երաժշտութեան երանգ
տուողներ (Հայ երաժիշտներ)», Էմ. Ճէ. Հրատարակչութիւն, Սթամպուլ, 2018, 150 էջ (հայազգի երա-

– Հատտէճեան Ռոպեր, «Մարդիկ, որոնք անցան
կեանքիս մէջէն», Ա. հատոր, «Յուշատետր» մատենաշար թիւ 88, Սթամպուլ, 2018 (յուշեր, լուսանկարներ):
– Ճպրան Խալիլ Ճպրան, «Մարգարէն», Բ. հրատարակութիւն, անգլերէնէ թարգմանողներ` Վազգէն
Էթիեմէզեան, Անուշաւան Վրդ. Դանիէլեան, Խաչիկ
Տէտէեան եւ Հրաչ Սարգիսեան, հրատարակութիւն
Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ համալսարանական
ուսանողներու միութեան, տպարան կաթողիկոսութեան հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, Անթիլիաս-Լիբանան, 2018:
– «Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը առաջին աշխարհամարտի եւ Հայաստանի առաջին հանրապետութեան տարիներին (1914-1920թթ.)», Ա. եւ Բ. հատորներ, կազմող` Գոհար Աւագեան, գլխաւոր խըմբագիր` Ամատունի Վիրապեան, Մայր Աթոռ Ս.
Էջմիածին, Վաղարշապատ, 2018, 678 + 648 էջ (393
+ 456 փաստաթուղթ, հրապարակուած փաստաթուղթերու, անձնանուններու եւ տեղանուններու
ցանկեր): Երկհատորեակը լոյս տեսած է Փառէն
արք. Աւետիքեանի մեկենասութեամբ:
– Մելքոնեան Մարգար, «Եղբօրս Ճանապարհը»,
«Թատէ» հրատարակչութիւն, Փարիզ, 2018 (ֆրանսերէն) (Մոնթէ Մելքոնեանի կեանքի եւ գործունէութեան մասին):
– Մինասեան Էտուըրտ, «Անոնք Արարատէն եկան»,
Գալիֆորնիա, 2018, 372 էջ (հայոց պատմութեան,
հայոց ցեղասպանութեան եւ ամերիկահայ գաղութի
կազմաւորման պատմութեան մասին) (անգլերէն):
– Մխճեան-Յովակիմեան Շաքէ, «Իմաստուն խօսքեր, ժողովրդական ասոյթներ, մտածումներ, խորհուրդներ եւ առածներ», տպագրութիւն «Նուպար
տիճիթըլ», Գահիրէ, 2017:
– Յարութիւնեան Աւետիս, «Վան-Վասպուրականի
կրօնա-մշակութային կեանքը եւ պետականութեան
ստեղծման փորձը (1908-1918)», հրատարակութիւն
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինի հրատարակչական
մարմինի, Վաղարշապատ, 2018: Լոյս տեսած է
«Սարգիս Գաբրիէլեան» հիմնադրամի
մեկենասութեամբ:
– Պապեան Մհեր, «Սուրբ Յովհան Իմաստասէր
Օձնեցի – Կեանքը եւ գործունէութիւնը», Բ. հրատաՇարունակութիւնը էջ 35
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Էջ 35

Աւստրալահայերը ցանկութիւն յայտնած են թաղամաս
կառուցելու Արցախի Քարվաճառ քաղաքին մԷջ

Աւստրալիոյ մեր հայրենակիցները ցանկութիւն յայտնած են յիսուն բնակելի տուներով թաղամաս մը կառուցելու Քարվաճառ քաղաքին մէջ:
«Արցախփրես»-ի թղթակիցի հաղորդմամբ`
այս մասին հրաւիրուած մամլոյ ասուլիսին յայտնած
է ԱՀ քաղաքաշինութեան նախարար Կարէն Շահրամանեան:
«Սակայն այս հարցին շուրջ դեռեւս քննարկումներ կ՛ընթանան, քանի որ մեր կողմէ բնակելի
տուներու կառուցման նախապատուութիւնը կը
տրուի ոչ թէ միայն Քարվաճառ քաղաքին, այլեւ ողջ

Մրցոյթ` «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամի
գործադիր վարչութեան տնօրէնի
թափուր պաշտօնին համար

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի
հոգաբարձուներու խորհուրդը կը յայտարարէ մըրցոյթ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի
գործադիր վարչութեան տնօրէնի թափուր պաշտօնին համար:
Հիմնադրամէն կը յայտնեն, որ մրցոյթի պայմանները եւ մրցութային յանձնաժողովի կազմը
հաստատուած է Հանրապետութեան Նախագահ,
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուներու խորհուրդի նախագահին կողմէ:
Բոլոր յայտերը պէտք է ներկայացուին Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի բաժին` մինչեւ ս.թ. Օգոստոս 31:
Պայմաններուն մասին աւելի մանրամասն
այստեղ: GT pashtoni mrcuyt

Շահումեանի շրջանի տարբեր համայնքներու մէջ»,նշած է Կ. Շահրամանեան:
Նախարարի նման մօտեցումը պայմանաւորուած է Շահումեանի շրջանի շարք մը համայնքներու դպրոցներուն մէջ անհրաժեշտ մասնագէտներու
պակասով, քանի որ ատիկա ալ իր երթին կապուած
է նշուած համայնքներուն մէջ բնակարանային պայմաններու բացակայութեամբ: «Ցանկալի է, որ բնակելի տուները կառուցուին շրջանի տարբեր համայնքներու մէջ, որոնք օգտագործման իրաւունքով կը
տրամադրուին այդ համայնքներուն մէջ դասաւանդելու եկած մասնագէտներուն, որպէս պետական
սեփականութիւն»,- պարզաբանած է նախարարը:
Կ. Շահրամանեան ընդգծած է, որ Շահումեանի շրջանի դպրոցներուն մէջ դասաւանդելու համար
մասնագէտներուն բնակարանային պայմաններով
ապահովելը կը խթանէ մեծ թիւով մասնագէտներու
ներգրաւման եւ շրջանին մէջ կրթական կեանքի
աշխուժացման:

Նոր հրատարակութիւններ
Շարունակութիւն էջ 34-էն

րակութիւն, պատասխանատու խմբագիր` Սերկօ
Երիցեան, «Էտիթ փրինթ» հրատարակչութիւն,
Երեւան, 2018, 172 էջ (14,5 x 20 սմ.): Գիրքը տպագրութեան պատրաստած է «Լոռուայ ձոր» հայրենակցական միութիւնը եւ նուիրուած է «Ս. Յովհան Գ.
Օձնեցի հայրապետի գահակալութեան 1300-ամեակին (717-728)»: Մեկենասն է Լոռիի մարզպետ Արթուր Նալպանտեանը (ռուսերէն ամփոփում, գունաւոր լուսանկարներ, օգտագործուած գրականութեան
ցանկ, բնագիրներ):
– Պուռնութեան Ճորճ, «Հայաստանը եւ կայսրութեան փլուզումը. Երեւանի նահանգը, 1900-1917»,
«Ռութլեճ» հրատարակչութիւն, Լոնտոն, 2018 (20-րդ
դարի առաջին երկու տասնամեակներուն ցարական
Ռուսիոյ Երեւանի նահանգի ժողովրդագրութիւնը,
տնտեսութիւնը եւ հասարակական յարաբերութիւնները) (անգլերէն):
– «Սփիւռքահայ պատմուածք», կազմեց եւ խմբագրեց Յովսէփ Նալպանտեան, Լոս Անճելոս – Երեւան,
2018, 434 էջ (43 հեղինակի 44 պատմուածքներու
ընտրանի):
– Րաֆֆի, «Խենթը», Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» տպարան, Պէյրութ, 2018:
– «Քեամարա գաւառը եւ նրա հայ ազգաբնակչութիւնը», հրատարակութիւն Քեամարա հայրենակցական յանձնախումբի, Լոս Անճելոս, 2017, 284 էջ
(Իրանի Քեամարա գաւառի 20 հայաբնակ գիւղերուն
մասին):

Պատրաստեց Գէորգ Եազըճեան

Էջ 36
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ՀԲԸՄ-ի Վաչէ Եւ Թամար Մանուկեան երկրորդական
վարժարանի հայերէնի դասատու Նորայր Տատուրեան
արժանացած է Հայաստանի կառավարութեան
երկու մրցանակներու

ՀԲԸՄ-ի Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան երկրորդական վարժարանի հայերէնի դասատու Նորայր
Տատուրեան մրցանակներու արժանացած է Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան երկու
նախարարութիւններէ։ Այս մասին կը հաղորդէ «Ասպարէզ»-ը։
Արդարեւ, Սփիւռքի նախարարութիւնը Տատուրեանին շնորհած է իր «Պատուոյ մրցանակ»-ը,

հայերէնի պահպանութեան եւ զարգացման, ինչպէս
նաեւ հայերէնի դասաւանդման մէջ անոր աւանդին
համար։
Նաեւ, Հայաստանի Կրթութեան եւ գիտութիւններու նախարարութիւնը Տատուրեանին շնորհած է «Երախտագիտութեան վկայագիր», Համահայկական երիտասարդական արուեստի մրցանքփառատօնին ընթացքին իր աշակերտներուն ապահոված տպաւորիչ արդիւնքներուն համար։ 2014-էն
ի վեր, Տատուրեան կը քաջալերէ իր աշակերտները,
որ մասնակցին Երեւանի մէջ կայացող սոյն մրցանքին։
Նորայր Տատուրեան ծնած է Պոլիս եւ շրջանաւարտ է տեղւոյն Մխիթարեան երկրորդական
վարժարանէն. ան պսակաւոր արուեստից վկայական ունի իմաստասիրութեան ճիւղին մէջ։ Հեղինակն է «Բառերու Խորհրդաւոր Աշխարհը» յօդուածաշարին, որ 2012-էն ի վեր լոյս կը տեսնէ «Ակօս»
շաբաթաթերթին, ինչպէս նաեւ «Ասպարէզ» օրաթերթի Շաբաթ օրուան թիւերուն մէջ։ Ներկայիս, ան
կ՛աշխատի հայերէն 20 բանաստեղծութիւններու
յունարէն թարգմանութեանց վրայ։

Թրքական լրատուամիջոցները ամէնէն շատ
կը քարկոծեն հայերը
Ըստ Ermenihaber.am-ի՝ 2018 Յունուար-Ապրիլ
ամիսներուն, թրքական մամուլին մէջ 76 տարբեր
խումբերու նկատմամբ ատելութիւն ու թշնամանք
ընդգրկող 3076 յայտարարութիւն արձանագրուած է:
Նշուած ժամանակահատուածին հրապարակուած է
ազգային եւ կրօնական խումբերը թիրախ ունեցող
2265 յօդուած եւ լուր: Թրքական լրատուամիջոցներու թիրախ դարձած են առաւելաբար հայերը, յոյները, հրեաները:

Հայերը խիստ քննադատութեան կ’ենթարկուին
Արցախեան հակամարտութեան պարունակին մէջ,
կը մեղադրուին «բռնութիւններու հակամէտ» ըլլալու
եւ Թուրքիոյ թշնամիներուն աջակցելու մէջ:
Թուրքիոյ այլ փոքրամասնութիւններու շարքին,
լրատուամիջոցներու կողմէ ամէնէն շատ քննադատութեան արժանացած են հայերը: Այս մասին
նշուած է «Հրանդ Տինք» հիմնարկի հրապարակած
զեկոյցին մէջ:

Նշուած չորս ամիսներուն ընթացքին, թրքական
մամուլին մէջ հայերը գլխաւորաբար քննադատուած
են հայ-ատրպէյճանական հակամարտութեան վերաբերեալ հրապարակումներու մէջ, պիտակաւորուած են իբրեւ բռնութիւններու հակամէտ ազգային
խումբ, մեղադրուած են Թուրքիոյ համար «թշնամի»
հռչակուած խումբերուն կամ անհատներուն թիկունքէն աջակցութիւն ցուցաբերելու մէջ։

Կապ
Հրատարակութեան հետ:
hyegyank@gmail.com

