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Գերմանիոյ վարչապետ
Անկելա Մերքելի
պաշտօնական այցը
Հայաստան

Օգոստոս 24-ին պաշտօնական այցով Հայաստան ժամանած է Գերմանիոյ Դաշնային Հանրապետութեան վարչապետ (կանցլեր) Անկելա Մերքելը:
Սա Հայաստանի անկախութենէն ի վեր Գերմանիոյ
վարչապետի առաջին այցն է Հայաստան:
«Զուարթնոց» օդակայանին մէջ Անկելա Մերքելը դիմաւորած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
Դիմաւորման պաշտօնական արարողութենէն ետք ԳԴՀ վարչապետը ուղեւորուած է Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր՝ յարգանքի տուրք մատուցելու Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին:
Կանցլեր Անկելա Մերքելին կ’ուղեկցէին ՀՀ
Արտգործ նախարար Զոհրապ Մնացականեանը,
Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-ինստիտուտի փոխտնօրէն Սուրէն Մանուկեանը, Երեւանի
քաղաքապետի ժամանակաւոր պաշտօնակատար
Կամո Արէեանը, պաշտօնատար այլ անձեր։
Այնուհետեւ գերմանացի բարձրաստիճան
պաշտօնեան եղեւնի տնկած է Ծիծեռնակաբերդի
յուշահամալիրի տարածքը գտնուող յիշատակի
ծառուղիին մէջ:
Նշենք, թէ Գերմանիան 2016-ին ճանչցած է
Հայոց ցեղասպանութիւնը ու 1915-ի իրադարձուՇարունակութիւնը էջ 5

Հայաստանի եւ Գերմանիոյ
միջեւ յարաբերութիւնները
խարսխուած են
փոխըմբռնման եւ խորը
վստահութեան վրայ.
Արմէն Սարգսեան

Հանրապետութեան նախագահի նստավայրի
մէջ Օգոստոս 24-ին տեղի ունեցած է նախագահ
Արմէն Սարգսեանի եւ պաշտօնական այցով Հայաստան գտնուող Գերմանիոյ Դաշնային Հանրապետութեան վարչապետ (կանցլեր) Անկելա Մերքելի հանդիպումը, որին մասնակցած են երկու երկիրներու
պատուիրակութիւնները: Այս մասին տեղեկացուցած են ՀՀ նախագահի մամուլի գրասենեակէն:
Ողջունելով կանցլեր Անկելա Մերքելին ու գերմանական պատուիրակութեանը՝ նախագահ Արմէն
Սարգսեան վստահութիւն յայտնած է, որ այս պատմական այցը նոր հորիզոններ կը բանայ հայ-գերմանական յարաբերութիւններու զարգացման համար:
«Ուզում եմ գոհունակութեամբ նշել, որ Հայաստանի եւ Գերմանիոյ միջեւ յարաբերութիւնները
խարսխուած են փոխըմբռնման եւ խորը վըստահութեան վրայ: Գերմանիան Հայաստանի համար շատ
կարեւոր գործընկեր է, բայց մեր համագործակցութիւնը հնարաւորութիւն ունի շատ աւելի ընդլայնուելու տարբեր ոլոտներում եւ ի հարկէ, չեմ կարող
իմ գոհունակութիւնս չյայտնել Ձեր երկրի կողմից
Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման եւ նաեւ այն
քաղաքական աջակցութեան համար, որ զգում ենք
Եւրամիութեան հետ մեր համագործակցութեան
ընթացքում, քանի որ Հայաստան-Եւրամիութիւն
Շարունակութիւնը էջ 7
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Հաւատալով ազատ խօսքի իրաւունքին եւ բազմակարծութեան`
կ՛ընդունինք, որ հրապարակուած
գրութիւնները անպայման
չարտայայտեն հրատարակիչներուս տեսակէտը։ Հրատարակիչներուն կը վերապահուի յղուած
յօդուածները յապաւելու կամ
չհրատարակելու իրաւասութիւնը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 17-ին,
Երեւանի Հանրապետութեան հրապարակին վրայ հարիւր հազարաւորներու ներկայութեան տեղի
ունեցած հանրահաւաքի ընթացքին, Հայաստանի վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան յայտարարեց
ժողովրդային յեղափոխութեան
երկրորդ փուլի սկիզբը՝ զգուշացընելով նախկին իշխանութիւններուն, որ իրենց առջեւ պիտի փակուին հակայեղափոխութեան բոլոր
ճանապարհները, այս նպատակով նախաձեռնելով նաեւ սահմանադրական փոփոխութիւններ:
Փաշինեան նաեւ առաջարկեց անցումային դատական մարմիններու ստեղծումը, որպէսզի
կարելի ըլլայ շրջանցել նախկին
կոռումպացուած դատական համակարգը, որ արգելք կը հանդիսանայ բարեփոխումներու իրականացման:
Նիկոլ Փաշինեան իր գլխաւորած կառավարութեան 100
օրուայ գործունէութեան առթիւ
հրաւիրուած հանրահաւաքի ընթացքին ըսաւ.- «Հարիւր օր առաջ
ես եկայ եւ ասացի, որ դուք յաղթեցիք եւ ձեր յաղթանակն այն չէ, որ ես
ՀՀ վարչապետ եմ ընտրուել, այլ այն, որ դուք էք որոշել, թէ ով լինի ՀՀ
վարչապետ, եւ սրանից յետոյ դուք էք որոշելու, թէ ով է լինելու ՀՀ վարչապետ: Ձեր հզօր եւ միասնական կամքը յաղթանակեց»:
Փաշինեան իր ելոյթին մէջ մասնաւորաբար անդրադարցաւ տընտեսական աշխոյժութեան ցուցանիշի բարձրացման, երբ սովորաբար
յեղափոխութիւններէն յետոյ տեղի կ’ունենան տնտեսական անկումներ,
արտագաղթի հոսանքի կասեցման, մենաշնորհներու դադրեցման, գողցուած գումարներու վերադարձման, դատական համակարգի մագրման,
կաշառակերութեան վերացման, կոչ ընելով ներդրողներուն գալ Հայաստան եւ աքթիւ ներդրումներ իրականացնել։
Վարչապետը անդրադարնալով Ղարաբաղեան հարցին ընդգծեց
թէ ինք պատրաստ է բանակցիլ Հայաստանի Հանրապետութեան անունով, բայց Արցախի անունով պէտք է բանակցի Արցախի Հանրապետութեան իշխանութիւնը: Իսկ քաղաքացիական պատերազմի մասին շրջագայած լուրերուն՝ նշեց, որ քաղաքացիական պատերազմով սպառնացող անձերով պիտի զբաղուի Ազգային անվտանգութեան ծառայութիւնը:
Իսկ հայ-ռուսական յարաբերութիւններու վատացման մասին
վարչապէտ Փաշինեան յայտնեց, որ իր պաշտօնավարման ընթացքին
երկու անգամ հանդիպում ունեցած է ՌԴ նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ եւ երեք անգամ ալ հեռախօսազրոյց, ու կրնայ միանշանակ ըսել՝
հայ-ռուսական յարաբերութիւնները ոչ միայն վատ չեն, այլեւ լաւ են եւ
երթալով աւելի ու աւելի պիտի լաւանան յիշեցնելով թէ նոր իշխանութիւններուն նպատակներէն մէկը հայ-ռուսական բարեկամութիւնը
խորացնել եւ նոր մակարդակի բարձրացնելն է:
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ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Արցախի ԱԺ մասնակի ընտրութիւններուն
ՌԱԿ ունի իր թեկնածուն
Արցախի Հանրապետութեան Ազգային
Ժողովի երկու պատգամաւորի հրաժարականի
պատճառով Արցախի ընտրական կեդրոնական
յանձնաժողովը երկու ընտրատարածքներու/թիւ 10 եւ 11/ պիտի անցնէ արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններ: Ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 9 Սեպտեմբեր 2018ին:
Այս ընտրութիւններուն համար, Արցախի
Լիպերալ Դեմոկրատական (Ռամկավար Ազատական) կուսակցութիւնը առաջադրած է ընկ.
ԲԱՐԹՈՂ ՍԱՐԻԲԵԿԻ ԳԱԼՍՏԵԱՆին անունը,
որպէս ԱԺ պատգամաւորի թեկնածու թիւ 11
ընտրատարածքին համար, որ կ՛ընդգրկէ Շահումեանի շրջանը, մասամբ Ասկերանի եւ Մարտակերտի շրջանները ընդհանուր թիւով 44
համայնք:
Արցախի Լիպերալ Դեմոկրատական
(Ռամկավար Ազատական) կուսակցութիւնը, որ
պարագաներու բերմամբ Արցախի մէջ արձանագրուած է նշեալ անուամբ, Ռամկավար Ազա-

տական Կուսակցութեան 27-րդ Ընդհանուր
Պատգամաւորական ժողովին կողմէ ընդունուած է, որպէս աշխարհասփիւռ ՌԱԿի փաստացի լիիրաւ մարմինը Արցախի մէջ եւ մասնիկը մայր կուսակցութեան եւ կը համարուի Արցախի Հանրապետութեան մէջ ՌԱԿի գաղափարախօսութիւնը կրողը եւ տարածողը, նոյն
ժամանակ վերոյիշեալ գերագոյն ժողովէն արտօնութիւն ստանալով օգտագործել աւանդական կուսակցութեան խորհրդանիշերը (դրօշ եւ
զինանշան):
Նշենք, որ Արցախի Հանրապետութեան
ԱԺ մեծամասնական ընտրակարգով պատգամաւորի լրացուցիչ ընտրութիւններուն առաջադրուած թեկնածու՝ ընկ. Բարթող Գալստեան,
նախագահն է Արցախի Լիպերալ Դեմոկրատական (Ռամկավար Ազատական) կուսակցութեան հանրապետական վարչութեան միեւնոյն
ժամանակ գործակից անդամի հանգամանք
ունի աշխարհասփիւռ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան մէջ:
Հիմնուելով վերոյիշեալներուն վրայ, ՌԱԿ
Կեդրոնական Վարչութիւնը իր աշխարհասփիւռ
կառոյցներով եւ անդամակցութեամբ զօրավիգ
կը կանգնի ընկեր Գալստեանի թեկնածութեան,
յաջողութիւն մաղթելով յարգելի ընկերոջ իսկ
Արցախի քաջարի ժողովուրդին ու ազատ
Արցախին՝ յաւերժութիւն։
Ի Դիմաց՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Սեւակ Յակոբեան
Ատենադպիր

Սերխիօ Նահապետեան
Ատենապետ
13-08-2018

Էջ 4

Հայ Կեանք

23 Օգոստոս 1990-էն
28 տարի ետք

Ուրբաթ, 31 Օգոստոս 2018

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
կաթողիկոս ընդունեց
ՀԲԸՄ-ի նախագահ
Պերճ Սեդրակեանը

Ժողովրդավարութեան հաստատումը
անշրջելի իրականութիւն է Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքին։ Քսանութ տարի առաջ
այսօր՝ Օգոստոս 23-ին, Հայկական Խորհրդային
Սոցիալիստական Հանրապետութեան Գերագոյն
խորհուրդը ընդունեց Հայաստանի անկախութեան հռչակագիրը, որ հիմնուած էր 1 Դեկտեմբեր 1989-ի «Հայկական ԽՍՀ-ի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիաւորման մասին» համատեղ
որոշումին վրայ։
Լեռնային Ղարաբաղը 3 Ապրիլ 1990-ին
Խորհրդային Միութեան կազմէն դուրս գալու
հարցը բարձրացնելէն տարի մը ետք՝ 2 Սեպտեմբեր 1991-ին հռչակեց իր անկախութիւնը։ Իսկ
Հայաստանին հետ միաւորուելու գործընթացը
ժամանակաւորապէս սառեցուած է մինչ օրս։
Արդարեւ, 23 Օգոստոս 1990-ը ոչ միայն
հայկական անկախ պետութիւնը վերականգնելու
«Մեծ երազ»ն է մեր ժողովուրդին, այլ՝ փորձ մըն է
Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը միաւորելու։
Անկախութեան հռչակագիրը բաղկացած է
տասներկու կէտերէ, ուր դրուած է հիմքը մեր պետականութեան, ժողովրդավարակա՛ն Հայաստանին։
Այսօր՝ 2018-ին, երբ կ՚ապրինք Նոր Հայաստանի մը նոր երազներով, աւելի՛ արդար, աւելի՛
ազատ եւ աւելի՛ ժողովրդավար հայրենիքի մը հեռանկարով, Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնն է՛ ու կը մնայ պահակը այդ ժողովրդավարութեան, կամքի ազատ արտայայտութեան, այլ
խօսքով՝ ՔՈՒԷին ուժին, իւրաքանչիւր անհատի
կամարտայայտութեան եթէ ոչ գերազանց, սակայն ամէնէն ընդունուած վարչաձեւին ներկայ
դարու իրականութեան մէջ։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանին 100-րդ օրուան նուիրուած ելոյթը նոր երազ-

Շաբաթ, 25 Օգոստոս 2018-ի առաւօտուն,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոսը, Ս. Աստուածածին վանքի վեհարանին մէջ ընդունեց այցելութիւնը Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան նախագահ Պերճ Սեդրակեանի։
Երկար հանդիպումին ընթացքին արծարծուեցան Հայաստանի ներքին կացութեան եւ
Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութեան առնչուած
շարք մը հարցեր։

ներ եւ նոր ճամբաներ կը բանայ մեր սիրելի հայրենիքին եւ ժողովուրդին դիմաց, եւ անհրաժեշտ է
որ նո՛յն խանդավառութեամբ, նոյն ոգիո՛վ (դուխով), նոյն եռանդով Հայաստանի մէջ ունենանք
տեմոքրասի՝ օրէնքի գերակայութիւն եւ արդար
համակարգ, որուն հաւատաց եւ կը հաւատայ
ռամկավար-ազատական մտածողութիւնը երեք
Մկրտիչներէն՝ Խրիմեան Հայրիկէն, Փորթուգալեանէն եւ Աւետիսեանէն մինչեւ այսօր եւ վաղը՝
աներկբայօրէն։
Թող Անկախութեան հռչակագիրին տարեդարձը ինքնամփոփումի, անցնող 28 տարիները
վերարժեւորելու եւ նոր ու թարմ մտածողութեամբ, մեր սխալներէն դասեր քաղելու պահ մը
հանդիսանայ բոլորիս համար՝ անխտիր։
Թող միշտ կեցցէ՛, ապրի՛, մեր հին ու նոր
Հայաստանը։
Խմբագրական «Նոր Օր»ի
23․ 08.2018
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Հայ Կեանք

Էջ 5

Գերմանիոյ վարչապետ
Անկելա Մերքելի
պաշտօնական այցը
Հայաստան
Շարունակութիւն էջ 1-էն

թիւնները 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանութիւն
որակող բանաձեւը։ Որոշումը ընդունած էր Պունտեսթակէն գրեթէ միաձայնութեամբ։
Այցի շրջանակներուն կայացած է հայ-գերմանական բարձր մակարդակի բանակցութիւններ ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ ԳԴՀ կանցլեր
Անկելա Մերքելի գլխաւորութեամբ: Հայաստանի
վարչապետը եւ Գերմանիոյ կանցլերը բանակցութիւններու արդիւնքները ամփոփած են համատեղ
մամուլի ասուլիսով:
Նախ յայտարարութեամբ հանդէս եկած է
վարչապետ Փաշինեան՝ ըսելով, որ այս Գերմանիոյ
վարչապետի մը կողմէ Հայաստան կատարուած
առաջին այցն է, որուն համար կարելի է այցը պատմական համարել: Ան նաեւ ըսած է, որ կողմերուն միջեւ կայացած
են բովանդակալից քննարկումներ եւ բանակցութիւններ, որոնք կը
վերաբերին
ՀայաստանԳերմանիա,
ՀայաստանԵւրոմիութիւն
յարաբերութիւններուն,
ինչպէս նաեւ
միջազգային եւ
տարածաշրջանային շարք մը
հարցերու:

«Ուրախ եմ, որ շատ հարցերի վերաբերեալ
մեր տեսակէտները համընկնում են, ինչը եւս մէկ
անգամ ցոյց է տալիս, թէ մեր երկրների միջեւ յարաբերութիւնները հսկայական պոտենցիալ ունեն: Գերմանիան առեւտրատնտեսական շրջանառութեան
ծաւալով աշխարհում երրորդ գործընկեր երկիրն է
հանդիսանում Հայաստանի համար, իսկ Եւրոպայում՝ առաջին երկիրը: Այս այցի արդիւնքներով մենք
կ՛ունենանք համատեղ կոնկրետ գործողութիւնների
օրակարգ, որոնք կը վերաբերեն ամենատարբեր
ոլորտներին», յայտնեց Նիկոլ Փաշինեան:
Իր կարգին, Մերքել յայտարարած է, որ ուրախ
է իրեն ցուցաբերուած ջերմ վերաբերմունքին համար եւ նշած, թէ այցելած է Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր:
«Մենք կը գիտակցինք, թէ 1915-ին ի՛նչ սարսափելի իրադարձութիւն տեղի ունեցած է հայ ժողովուրդին հանդէպ։ Այս փաստը պէտք չէ մոռացուի,
եւ մենք մեր ներդրումը պէտք է ունենանք՝ այս յիշողութեան պահպանման մէջ», ըսած է Մերքել: Ան
նշած է նաեւ, որ անցած ամիսներուն հետեւած է
Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող խաղաղ ցոյցերուն
ու Թաւշեայ յեղափոխութեան, եւ աւելցուցած, թէ
քննարկուած են հայ-գերմանական յարաբերութիւններու սերտացման կարելիութիւնները՝ պատրաստակամութիւն յայտնելով համագործակցելու շարք
մը ոլորտներու մէջ։ Մերքել յայտնած է, որ քննարկուած է նաեւ Հայաստանի քաղաքացիներու կողմէ
Շարունակութիւնը էջ 6

Էջ 6

Հայ Կեանք

Գերմանիոյ վարչապետ
Անկելա Մերքելի
պաշտօնական այցը
Հայաստան
Շարունակութիւն էջ 5-էն
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Հայազգի երեսփոխան
Կարօ Փայլան եւ
Արաթ Տինք յարձակման
ենթարկուեցան թուրք
ոստիկանութեան կողմէ

Գերմանիայէն ապաստան խնդրողներու հարցը:
«Ուրախ եմ, որ Հայաստան յաջողեցաւ Եւրոմիութեան հետ կնքել խոր եւ համապարփակ համաձայնագիր եւ ցանկութիւն ունի խորացնելու յարաբերութիւնները: Գերմանիա իր ներդրումը պիտի ունենայ
այդ համաձայնագիրի իրագործման մէջ», ըսած է
վարչապետ Մերքել։

Պոլսոյ Կալաթասարա շրջանին մէջ տեղի
ունեցած «Շաբաթ օրուան մայրեր» անունով նախաձեռնութեան հերթական հաւաքի ընթացքին Տիարպէքիր շրջանի հայ երեսփոխան Կարօ Փայլան եւ
պոլսահայ լրագրող Արաթ Տինք՝ Հրանդ Տինքի որդին, յարձակման ենթարկուած են Թուրք ոստիկանութեան կողմէ:

Մերքել անդրադարձած է նաեւ Արցախի հակամարտութեան կարգաւորման հարցին՝ ըսելով, որ
Գերմանիա պատրաստ է ջանքեր ներդնելու հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման համար։
«Խօսած ենք այն մասին, թէ շատ կարեւոր է հակամարտութիւնը լուծել դրական մթնոլորտի մէջ։ Գերմանիան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբակի անդամ է եւ պատրաստ է այդ ծիրէն ներս աջակցելու Հայաստանին»,
աւելցուցած է Մերքել:

Փայլան, որ տարբեր առիթներով ալ կը մասնակցի այդ հաւաքներուն ուղղակի թիրախ դարձած
է ոստիկաններու յարձակման։

Նոյն օրը երեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի կողմէ` ի պատիւ պաշտօնական այցով Հայաստանի Հանրապետութիւն ժամանած Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետութեան կանցլեր
Անկելա Մերքելի, պաշտօնական ընթրիք տրուած է

«Տոքուզ հապերի» փոխանցմամբ, հերթական
բողոք-նստացոյցի ժամանակ ոստիկանները կանանց բռնութեամբ հեռացուցած են տարածքէն,
ոմանք ձերբակալուած են: «Շաբաթ օրուայ մայրեր» շարժման 700-րդ հաւաքի ժամանակ հրապարակի վրայ եղած են նաեւ Կարօ Փայլանը, ընդդիմադիր այլ պատգամաւորներ, ինչպէս նաեւ լրագրողներ: Ոստիկանութիւնը ոլորած է անոնց ձեռքերը եւ
միայն Կարօ Փայլանի յայտարարութենէն ետք
ազատ արձակած են պատգամաւորները:

Տեղի ունեցած է պոռչտուք, իսկ ինք Կարօ
Փայլան բարձր ձայնով եւ պոռալով ըսած է․ «Այսօր
դուք ամէն տեղ անզէն մարդոց վրայ ձեռք կը բարձրացնէք, կը հարուածէք ու կը բռնադատէք, բայց
վստահ եղէք, որ օր մը այս վիճակն ալ պիտի փոխուի Թուրքիոյ մէջ, վստահ եղէք …»:

Շարունակութիւնը էջ 10

վարչապետի նստավայրի մէջ:
Արարողակարգի համաձայն, երկու երկիրներու կառավարութիւններու ղեկավարները հանդէս
եկած են փոխադարձ բաժակաճառերով, անդրադառնալով հայ-գերմանական յարաբերութիւններուն ու զարգացման հեռանկարներուն:
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Հայ Կեանք

Գերմանիոյ Դաշնային
Հանրապետութեան
կանցլերն այցելեց Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածին

Էջ 7

Հայաստանի եւ Գերմանիոյ
միջեւ յարաբերութիւնները
խարսխուած են
փոխըմբռնման եւ խորը
վստահութեան վրայ.
Արմէն Սարգսեան
Շարունակութիւն էջ 1-էն

Օգոստոսի 25-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ․ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ հանդիպում ունեցաւ Գերմանիոյ Դաշնային Հանրապետութեան
կանցլեր Անկելա Մերքելի հետ:
Ողջունելով բարձրաստիճան հիւրին՝ Նորին
Սրբութիւնը ընդգծեց, որ Գերմանիոյ կանցլերի այցը
Հայաստան նոր խթան կհանդիսանայ երկու երկիրներու գործակցային յարաբերութիւններու զարգացման եւ արդիւնաւորման համար:
Վեհափառ հայրապետը անդրադարձաւ Հայաստանի առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներուն եւ
քաղաքական կեանքի մէջ տեղ գտած փոփոխութիւններուն` նշելով, որ իբրեւ Քրիստոսին հաւատացող ժողովուրդ մեր ժողովուրդը յոյսով ու լաւատեսութեամբ ջանքեր կը ներդրէ կերտելու իր խաղաղ,
ապահով եւ բարօր կեանքը, պատրաստակամ` յաղթահարելու բոլոր դժուարութիւնները: Հայոց հայրապետը հաստատեց, որ Հայոց եկեղեցին եւս, պիտի
շարունակէ ըստ ամենայնի ջանքեր գործադրել այս
ուղղութեամբ` զօրակից ըլլալով նաեւ ՀՀ իշխանութիւններուն:
Կանցլեր Անկելա Մերքելը իր հերթին ուրախութիւն արտայայտեց Մայր Աթոռ` հայ ժողովրդի
հոգեւոր կեդրոն այցի հնարաւորութեան համար`
լինելով Սուրբ Էջմիածին եւ Հայաստան այցելող
Գերմանիոյ առաջին կանցլերը։ Անկելա Մերքելը
Նորին Սրբութեանը ներկայացուց նաեւ այցէն եւ
հանդիպումներէն ստացած իր տպաւորութիւնները:
Զրոյցի ընթացքին քննարկուած շարք մը նիւթերու մէջ առանձնացուեցաւ Հայաստանեաց
Առաքելական եկեղեցւոյ եւ Գերմանիոյ Կաթոլիկ եւ
Աւետարանական եկեղեցիներու հետ գործակցութիւնը:
Հանդիպման ընթացքին նաեւ մտահոգութիւն
արտայայտուեցաւ Թուրքիոյ քրիստոնեայ փոքրամասնութիւններու իրաւունքներու սահմանափակ-

յարաբերութիւնները շատ կարեւոր նշանակութիւն
ունեն մեզ համար»,- նշած է նախագահ Արմէն
Սարգսեանը:
Կանցլեր Անկելա Մերքելը իր գոհունակութիւնը ու շնորհակալութիւնը յայտնած է Հայաստանի
մէջ հիւրընկալուելու համար. «Սիրելի պարոն Սարգըսեան, ուրախ եմ հիւրընկալուելու Ձեր երկրում եւ
ուրախ եմ մեր հանդիպման համար: Անցեալ տարի
մեր երկրները կը նշէին դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատման 25-ամեակը, եւ մենք
այսօր արդէն կարող ենք ամփոփել, որ մեր յարաբերութիւնները դրական են: Համամիտ եմ Ձեզ հետ
այն առումով, որ մեր յարաբերութիւններն ունին
չօգտագործուած ներուժ, եւ այն պէտք է օգտագործել ինչպէս քաղաքական ու տնտեսական, այնպէս
ալ գիտահետազօտական եւ տեխնոլոկիաներու
ոլորտներէն ներս: Մենք կը ցանկանանք մեր մասնակցութիւնը ունենալ Հայաստանի կողմէ յայտարարուած բարեփոխումներուն, ուշադրութեամբ կը
հետեւինք ձեր երկրի մէջ գարնան տեղի ունեցած
փոփոխութիւններուն եւ գործընթացներուն:
Պատրաստ ենք շարունակել համագործակցիլ այս
թերեւս դժուարին, բայց կարեւոր ճանապարհին»:
Հանդիպմանը զրուցակիցները անդրադարձած են Հայաստան-ԵՄ համագործակցութեանը,
ինչպէս նաեւ երկկողմ յարաբերութիւնները տարբեր՝
մշակութային, կրթական եւ գիտական ուղղութիւններով խորացնելու հնարաւորութիւններուն:
ման վերաբերեալ:
Գերմանիոյ կանցլերը, կիսելով ներկայացուած
մտահոգութիւնները, հաստատեց, որ Գերմանիոյ
կողմէն եւս ջանքեր կ’ըլլան նպաստելու համար արծարծուած խնդիրներու հանգուցալուծմանը:

Էջ 8

Հայ Կեանք

Անկելա Մերքելը այցելած է
«Թումո» ստեղծարար
տեխնոլոկիաներու կեդրոն

Օգոստոս 24-ին «Թումո» Երեւան այցելած է
Գերմանիոյ Դաշնային Հանրապետութեան կանցլեր
Անկելա Մերքելը՝ Գերմանիոյ խորհրդարանական եւ
տնտեսական պատուիրակութիւններու ուղեկցութեամբ։
«Թումո»-ի տնօրէն Մարի Լու Փափազեանը
կանցլերին ներկայացուցած է արտադպրոցական
կրթութեան «Թումո»-ի նորարարական ծրագիրը:
Հանդիպման ներկայ էին նաեւ Հայաստանի մէջ
Գերմանիոյ դեսպան Մաթիաս Քիսլերը եւ ՀՀ
կրթութեան եւ գիտութեան նախարար Արայիկ
Յարութիւնեանը:
Շրջայցի ընթացքին կանցլերը ու պատուիրակութեան անդամները ծանօթացած են «Թումո»-ի
կրթական ծրագրին։ Մերքելը հանդիպած է ուսանողներու, որոնք կը մասնակցին զանազան դասընթացներու, ինչպէս խաղերու ստեղծում, ռոպոտաշինութիւն, ծրագրաւորմում եւայլն։ Պատուիրակութիւնը նաեւ այցելած է «Թումո»-ի անիմացիոն
ստարտափ Yelling Animation Studio-ն:
Մերքելը նշած է. «Ես դրականօրէն ցնցուած
եմ: «Թումո»-ն միայն Հայաստանի համար չէ: Այն
միջազգային է: Այն փիլիսոփայութիւն է»:
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Պելճիքայի
թագաւորական
ընտանիքը
Հայաստան կ’այցելէ

Պելճիքայի թագաւոր Ֆիլիփը եւ իր ընտանիքի
անդամները մասնաւոր այցով գտնուեցան Հայաստան:
Այդ մասին «Արմէնփրես»-ին տեղեկացուցած
է Հայաստանի Արտաքին գործերու նախարարութեան մամուլի քարտուղարի ժամանակաւոր պաշտօնակատար Աննա Նաղդալեանը:
«Կարող եմ հաստատել, որ Պելճիքայի թագաւորական ընտանիքը մասնաւոր այցով Հայաստան
կը գտնուի»- ըսած է Նաղդալեանը առանց ուրիշ
մանրամասնութիւններ յաղորդելու։
Նշենք թէ Ֆիլիփը գահ բարձրացած է 2013-ի
Յուլիսին փոխարինելով իր հօրը Ալպերթ Բ․-ին։

Գերմանիոյ կանցլերն ու «Թումո»-ի գործադիր
տնօրէն Մարի Լու Փափազեանը քննարկած են
իրենց տեսլականները կրթութեան վերաբերեալ,
ինչպէս նաեւ անդրադարձած «Թումո»-ի բացառիկ
կրթական մոտելին ու Փարիզի, Պէյրութի եւ Թիրանայի գալիք կեդրոններուն:
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ԲԱԿՕ ՍԱՀԱԿԵԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԲԸՄ-Ի ՆԱԽԱԳԱՀ
ՎԱԶԳԷՆ ԵԱԳՈՒՊԵԱՆԸ ԵՒ
ՀԱՀ ՓՈԽՆԱԽԱԳԱՀ ԱՇՈՏ ՂԱԶԱՐԵԱՆԸ
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեան, Օգոստոս 13-ին, ընդունած է Հայկական
Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան (ՀԲԸՄ)
Հայաստանի նախագահ Վազգէն Եագուպեանը եւ
Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանի (ՀԱՀ) փոխնախագահ Աշոտ Ղազարեանը:
Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութեան փոխանցած տեղեկութիւններով՝ հանդիպման
ընթացքին քննարկուած են հանրապետութեան մէջ
տարբեր ծրագիրներու իրականացման հետ առնչուող
հարցեր: Առանձնակի ուշադրութիւն դարձուած է Արցախի պետական համալսարանի նոր գլխաւոր
մասնաշէնքի կառուցման գործընթացին:
Նախագահ Սահակեան կարեւոր համարած է նախագիծին իրականացումը՝ ընդգծելով, որ ժամանակակից պայմաններուն համապատասխանող ենթակառուցուածքները կարեւոր ներդրում պիտի ունենան
մայր համալսարանի գիտակրթական մակարդակի բարձրացման գործին մէջ:

UNESCO-ն համշէնահայերէնը ներառած է
անհետացող լեզուներու ցանկին մէջ
ԵՐԵՒԱՆ, «Էրմենիհապեր».- ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի
հրապարակած «Անհետացող լեզուներու քարտէս»ին
համաձայն՝ Թուրքիոյ մէջ 11 լեզուներ անհետացման
եզրին են, իսկ 3 լեզուներ՝ շատոնց արդէն անհետացած են:
Անհետացող լեզուներու ցանկին մէջ են՝ Տրապիզոնի մէջ միայն տարեցներու կողմէ խօսուող պոնտոսեան յունարէնը, Արթուինի Խոփա շրջանին մէջ խօսուող հայերէնի իւրայատուկ բարբառներէն մէկը՝
համշէնահայերէնը, Չամլըհեմշինի մէջ առաւելապէս տարեցներու կողմէ օգտագործուող լազերէնը, Էտիրնէի տարածաշրջանին մէջ տարեցներու մէջ խօսուող գնչուական լեզուն, դարձեալ Էտիրնէի մէջ խօսուող
կակաուզերէնը եւ Թուրքիոյ մէջ մօտաւորապէս շուրջ 5-6 հազար անձերու կողմէ գործածուող սեֆարտերէնը:
Թրքական «Հիւրրիյէթ» թերթը առանձին-առանձին խօսած է անհետացման եզրին գտնուող գրեթէ
բոլոր այս լեզուներու ներկայացուցիչներու հետ:
Համշէնահայերէն խօսողները հիմնականօրէն կը բնակին Արթուինի Խոփա շրջանին մէջ:

Գնեցէ՛ք
Հայաստանէն

Քուէյթահայ գործարար, հրապարակագիր Կիրակոս Գույումճեան Հայաստանի եւ Արցախի տնտեսութիւնը աւելի բարգաւաճ դարձնելու նպատակով
հանդիպումներու շարք մը ունեցաւ Սփիւռքի նախարարին, հայրենի պատասխանատուներու, գործարարներու եւ մամուլի ներկայացուցիչներու հետ:
Կիրակոս Գույումճեան քննարկումներուն ընթացքին ներկայացուց նախաձեռնութիւն մը՝ զբօսաշրջիկներուն, Հայաստան եւ Արցախ ժամանակաւոր
կեցութեամբ այցելողներուն թելադրելով տեղական շուկայէն կատարել իրենց
անմիջական գնումները, նկատի ունենալով հայրենի շուկային մրցունակ գիները եւ ապրանքներուն բարձր որակը:
Կիրակոս Գույումճեան համոզուած է, որ առեւտուրի զարգացման ճանապարհով պիտի ձեւաւորուին փոքր տնտեսութիւններ եւ զարկ պիտի տրուի
հայրենական արտադրութեան: Կոչ կ’ընենք իւրացնելու Կիրակոս Գույումճեանի «Գնեցէ՛ք Հայաստանէն – Shop in Armenia» նախաձեռնութիւնը՝ սատարելու համար հայրենիքի տնտեսական վերելքին եւ հայրենաշինութեան:
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ՀԲԸՄ-ի Ասպետները 50 հազար տոլար
նուիրատուութեամբ կը միանան Հայաստանի
Ամերիկեան համալսարանի հովանաւորներուն
խոստանալով նուիրել համալսարանին։
ՀԲԸՄ-ը առաջին անգամ չէ, որ կ՚օժանդակէ
Երեւանի լաւագոյն համալսարաններէն՝ Ամերիկեան
համալսարանին։ Ընդհակառակը. ՀԲԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութիւնն ու անոր նախագահներ՝ Լուիզ
Սիմոնն ու Պերճ Սեդրակեանը կը հանդիսանան
անոր հիմնադիրներէն ու մնայուն զօրակիցներէն։

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան Ասպետներու համախմբումի վարչութիւնը
անցնող շուրջ քսան տարիներուն ընթացքին, մշակութային, քաղաքական թէ պատմագիտական միջոցառումներով արթուն կը պահէ Լոս Անճելըսի հայ
համայնքը։
Ասպետները նիւթապէս եւ բարոյապէս զօրակցած են եւ կը զօրակցին նաեւ ՀԲԸՄ-ի զոյգ վարժարաններուն՝ Քանոկա Փարքի եւ Փասատինայի մէջ։
Այս անգամ, ՀԲԸՄ-ի Ասպետներուն հետաքըրքրութիւնը դուրս գալով Միացեալ Նահանգներու
սահմանէն, պայծառ գաղափարը ունեցած է օժանդակելու Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանին,
դառնալով անոր հովանաւորներէն մէկը։ Եւ այսպէս,
հրաւիրելով համալսարանին նախագահ Դոկտ. եւ
տիկին Արմէն Տէր Կիւրեղեանները, Շաբաթ, 11
Օգոստոս 2018-ին, Լոս Անճելըսի Շըրմըն Օքս քաղաքի «Փանզանելլա» ճաշարանին մէջ տեղի ունեցաւ ջերմիկ հանդիպում, ուր պաշտօնապէս ՀԲԸՄ-ի
Լոս Անճելըսի Ասպետներու համախմբումը կատարեց 50,000 տոլարի իր խոստումը եւ դարձաւ Ամերիկեան համալսարանի «սիւն»երէն (Pillars) մէկը, հինգ
յաջորդական տարիներ տասը հազարական տոլար

Ասպետներու վարչութեան ատենապետ Համբիկ Հերրի Սինանեան իր խօսքին մէջ բարձրօրէն
գնահատեց Ամերիկեան համալսարանին կատարած
հսկայական դերը Երեւանի մէջ, որ կը պատրաստէ
վաղուան ղեկավար սերունդը Հայաստանի։ Ան յայտարարեց Ասպետներուն 50 հազար տոլարի խոստումը, որ արժանացաւ ներկաներուն գնահատանքին։ Ապա, խօսք առաւ Ասպետներու նախկին ատենապետ Տոքթ. Յարութ Եաղսըզեան, որ նոյնպէս
կարեւորեց Ամերիկեան համալսարանին ներկայութիւնը Հայաստանի մէջ։ Համալսարանին նախագահ
Դոկտ. Արմէն Տէր Կիւրեղեան, շնորհակալութիւն
յայտնեց ՀԲԸՄ-ի Ասպետներուն, որոնք ծանր պարտաւորութեան մը տակ դնելով իրենք զիրենք, հայրենաշէն եւ կրթանուէր որոշում մը տուած են։
Այստեղ հարկ է նշել, թէ Ամերիկեան համալսարանի Pillar-ներու այս ծրագիրը կը պարփակէ
ԱՄՆ-էն, Հայաստանէն թէ աշխարհի տարբեր կողմերէն 100 հոգի կամ կազմակերպութիւն, եւ այդ
սիւներէն մէկը հանդիսացան ՀԲԸՄ-ի ԱսպետԱսպետուհիները։

ՆՈՐ ՕՐ

Հայազգի երեսփոխան
Կարօ Փայլան եւ
Արաթ Տինք յարձակման
ենթարկուեցան թուրք․ ․ ․
Շարունակութիւն էջ 6-էն

«Շաբաթ օրուան մայրեր» նախաձեռնութիւնը
հիմնուած է այն մայրերուն կողմէ, որոնք վաղ 70ականներուն տարբեր պայմաններու տակ կորսնցուցած են իրենց քիւրտ եւ ալեւի զաւակներն ու թոռները։ Տարիներու ընթացքին անոնց միացած են նաեւ
տղամարդիկ: Անոնց նստացոյցը վերածուած է
շարժման, որ ոստիկանութիւնը ամէն կերպ փորձած
է ճնշել:
Անոնք եղած դէպքերուն գլխաւոր պատասխանատուն կը համարեն Թուրքիոյ քէմալիստական
կարգերը։
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Սեւր. Դաշնագիր մը որ մնաց թուղթի վրայ
Համադրեց՝ ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ

Յունաստանի վարչապետ Ելեվթերիոս Վենիզէլոս
կըստորագրէ դաշնագիրը

10 Օգոստոս 1920-ին Սեւրի մէջ (Փարիզի
մօտ) Թուրքիոյ սուլթանական կառավարութեա
ն եւ 1914-1918 թուականներուն Համաշխարհային առաջին պատերազմի յաղթած դաշնակիցպետութիւններուն (Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսա,
Իտալիա, Ճափոն, Պելճիքա, Յունաստան, Լեհա
ստան, Փորթուկալ, Ռումինիա, Հայաստան, Չեխ
ոսլովաքիա, սերպերու, խրուաթներու եւ սլովեն
ներու թագաւորութիւն, Հիժազ) միջեւ կնքուած
է Սեւրի հաշտութեան պայմանագիրը:
Հայաստանի Հանրապետութեան անունով
պայմանագիրը ստորագրած է Աւետիս Ահարոնեանը: Ան եւ արեւմտահայութեան ներկայացուցիչ, ազգային պատուիրակութեան ղեկավար Պօղոս Նուպարը գլխաւոր դաշնակից պետութիւններուն հետ
կնքած են լրացուցիչ պայմանագիր` ազգային փոքրամասնութիւններու իրաւունքներու, դիւանագիտական եւ առեւտրական յարաբերութիւններու
վերաբերեալ:
Միջազգային իրաւունքի տեսակէտէն՝ Հայաստանի Հանրապետութիւնը՝ որպէս պայմանագիրի
մասնակից, փաստօրէն կը ճանչցուէր պայմանագիր
ստորագրած միւս բոլոր պետութիւններուն կողմէ:
Սեւրի հաշտութեան պայմանագիրի «Հայաստան» բաժինը կ’ընդգրկէր 88-93-րդ յօդուածները:
Ստորեւ իւրաքանչիւր յօդուածի
բովանդակութիւնը
Յօդուած 88. Թուրքիան կը յայտարարէ, որ կը
ճանչնայ Հայաստանը, ինչպէս այդ բանը արդէն
ըրած են դաշնակից տէրութիւնները՝ որպէս ազատ
եւ անկախ պետութիւն:
Յօդուած 89. Թուրքիան եւ Հայաստանը, ինչպէս
նաեւ պայմանաւորուող կողմերը կը համաձայնին
Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի եւ Պիթլիսի վիլայէթներուն մէջ Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ սահմանատումը ձգել ԱՄՆ-ի որոշումին: Բացի անոր որոշումը ընդունելէ՝ պիտի ընդունէին նաեւ այն բոլոր

առաջարկները, զորս ան պիտի ներկայացնէր՝
Հայաստանին դէպի ծով ելք տալու եւ յիշեալ սահմանագիծին յարող օսմանեան բոլոր տարածքներու
ապառազմականացման վերաբերեալ:
Յօդուած 90. Եթէ 89-րդ յօդուածին համաձայն
սահմանագիծը որոշելու ժամանակ յիշեալ վիլայէթներու ամբողջ տարածքը կամ անոր մէկ մասը յանձնուի Հայաստանին, Թուրքիան այսօր արդէն կը
յայտարարէ, որ որոշումի օրէն սկսեալ ինքը կը հրաժարի յանձնուած տարածքի նկատմամբ բոլոր իրաւունքներէն եւ իրաւահիմունքներէն: Սոյն պայմանագիրի որոշումները, որոնք պիտի կիրարկուին Թուրքիայէն անջատուող տարածքներուն նկատմամբ,
այս պահէն սկսեալ կը գործադրուին նաեւ այդ տարածքին նկատմամբ: Հայաստանի գերիշխանութեան յանձնուող տարածքին կապակցութեամբ՝ իր
վրայ դրուող Թուրքիոյ ֆինանսական պարտաւորութիւններու բաժինը եւ անոնց բնոյթն ու այն իրաւունքները, որոնցմով ան կրնայ փաստարկել, կը
սահմանուին սոյն պայմանագիրի 8-րդ մասի (ֆինանսական դրոյթներ) 241-244-րդ յօդուածներուն
համաձայն: Յաջորդ համաձայնագիրերը կը կարգաւորեն, եթէ անշուշտ այդ մէկը անհրաժեշտ ըլլայ,
այն բոլոր հարցերը, զորս չեն կարգաւորուած սոյն
պայմանագիրով եւ որոնք կրնան սնունդ առնել
յիշեալ տարածքի փոխանցման կապակցութեամբ:
Յօդուած 91. Եթէ 89-րդ յօդուածին մէջ նշուած
տարածքի մէկ մասը յանձնուի Հայաստանին, ապա
սահմանագծման յանձնաժողովը, որուն կազմը
կ’որոշուի հետագային, կը ստեղծուի երեք ամսուան
ընթացքին, երբ արդէն ընդունուած կ’ըլլայ Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ սահմանագիծ նշանակելու
վերաբերեալ յիշեալ յօդուածին մէջ նախատեսուող
որոշումը:
Յօդուած 92. Ատրպէյճանի եւ Վրաստանի հետ
Հայաստանի սահմանները ըստ պատկանելոյն
կ’որոշուին շահագրգիռ պետութիւններու ընդհանուր համաձայնութեամբ: Երբ 89-րդ յօդուածին մէջ
Շարունակութիւնը էջ 12
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նախատեսուած որոշումը արդէն ընդունուած կ’ըլլայ,
եւ եթէ անկէ ետք այս կամ այն շահագրգիռ պետութիւնները չկարենան ընդհանուր համաձայնութեամբ որոշել իրենց սահմանագիծը, վերջինս կ’որոշեն գլխաւոր դաշնակից տէրութիւնները, որոնք
անոր հետ միասին պէտք է հոգ տանին սահմանազատումը գծանշելու:
Յօդուած 93. Հայաստանը կ’ընդունի` համաձայնելով այդ պայմանագիրերուն մէջ մտցնել այն որոշումները, զորս գլխաւոր տէրութիւնները անհրաժեշտ կը
համարեն Հայաստանի մէջ այն բնակիչներու շահերը պաշտպանելու համար, որոնք ցեղի, լեզուի եւ
կրօնի առումով կը տարբերին ազգաբնակչութեան

Սկսած է Հալէպի
վերականգնման պետական
ծրագրի իրականացումը

մեծամասնութենէն: Հայաստանը նմանապէս կը
համաձայնի գլխաւոր տէրութիւններուն հետ պայմանագիրին մէջ մտցնել այն որոշումները, զորս այդ
տէրութիւնները անհրաժեշտ կը համարեն տարանցումի ազատութիւնը եւ այլ ազգերու առեւտուրին
համար արդարացի պայմանակարգը պաշտպանելու
համար:
****
Թուրքիան Հայաստանը կը ճանչնար որպէս
ազատ ու անկախ պետութիւն: Թուրքիան ու Հայաստանը կը համաձայնէին Էրզրումի, Տրապիզոնի,
Վանի ու Պիթլիսի նահանգներուն մէջ (վիլայէթներ)
երկու պետութիւններուն միջեւ սահմանազատումը
ձգել Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու որոշումին
եւ ընդունիլ անոր բոլոր առաջարկները` Հայաստանին դէպի ծով ելք տալու եւ յիշեալ սահմանագիծին
յարող օսմանեան բոլոր տարածքներու ապառազմականացման վերաբերեալ:
Ատրպէյճանի եւ Վրաստանի հետ Հայաստանի
սահմանները պիտի որոշուէին այդ պետութիւններուն հետ ուղղակի բանակցութիւններու միջոցով:
Եթէ այդ պետութիւններուն չյաջողուէր համաձայնութեան գալ, ապա գլխաւոր դաշնակից տէրութիւնները խնդիրը պէտք է լուծէին յատուկ յանձնաժողովի օգնութեամբ:
Սեւրի Ոդիսականը
Սեւրի հաշտութեան դաշնագիրը կրնար
նպաստել Հայկական հարցի լուծման եւ հայ ժողովուրդին տրամադրել անոր ազգային համախմբումի
համար բաւարար տարածք։ Սակայն Սեւրի հաշտութեան դաշնագիրը մնաց թուղթի վրայ։ Զայն չվաւերացուց նոյնիսկ սուլթանական կառավարութիւնը։

Սուրիական իշխանութիւնները սկսած են
իրականացնելու գրոհայիններէն ազատագրուած
Հալէպի բնակավայրերու վերականգնման պետական ծրագիրները: Ռիա Նովոսթիի հաղորդմամբ,
յայտարարած է նահանգապետի տեղակալ Համիտ
Քինօ:
Ան տեղեկացուցած է, որ վերականգնման
ծրագիրը երեք փուլով պիտի իրականացուի. «Առաջին` պատրաստել ենթակառուցուածքներ, քանի որ
մարդիկ չեն կրնար ապրիլ առանց ջուրի եւ ելեկտրականութեան: Երկրորդ` հասցէական օգնութիւն․
պիտի պարզենք իւրաքանչիւր ընտանիքի կարիքները: Երրորդ` վերադարձնել բնակիչները իրենց տուները, անհրաժեշտ է բացատրել անոնց, որ այստեղ
անվտանգ է»:
Սուրիոյ տարբեր շրջաններէ, նաեւ տարբեր
երկիրներէ արդէն Հալէպ վերադարձած է աւելի քան
մէկ միլիոն մարդ: Ահաբեկիչներու պատճառով աւելի
քան 6 միլիոն խաղաղ բնակիչ ստիպուած լքած է
Հալէպը: Գրոհայիններէն այս նահանգի ամբողջական ազատագրման մասին յայտարարուած էր 2017ի Օգոստոսին:

Քեմալականները դիմեցին անոր հաստատումը կանխող բոլոր միջոցներուն եւ որպէս առաջին
քայլ նոր արշաւանք սկսան Հայաստանի Հանրապետութեան դէմ՝ զայն ոչնչացնելու մտադրութեամբ։
Յաջորդ տարուան ընթացքին քեմալականները, օգտուելով միջազգային նոր իրադրութիւններէն,
որ ստեղծուած էր Խորհրդային Ռուսաստանի եւ
քեմալական Թուրքիոյ մերձեցման հետեւանքով,
հասան Սեւրի հաշտութեան դաշնագիրի վերանայման եւ, փաստօրէն, անոր վերացման։ Ան իր արտայայտութիւնը գտաւ 1923-ին Լոզանի դաշնագիրին
(Լոզանի խորհրդաժողով, 1922-23): Դաշնակիցները
ճանչցան Մուսթաֆա Քեմալի Անգարայի կառավարութիւնը եւ անոր իրաւունքը Արեւելեան Թուրքիոյ,
Իզմիրի, Կիլիկիոյ նկատմամբ, բոլոր այն տարածքներուն, որոնք անցած էին Հայաստանին, Սեւրի հաշտութեան դաշնագիրով։

Կապ
Հրատարակութեան հետ:
hyegyank@gmail.com
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Հայ-ռուսական առաջին համաձայնագիրը
(10 Օգոստոս 1920)
ԹԱԹՈՒԼ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Իւրաքանչիւր Օգոստոսի 10-ին հայ պատմաբանները, ուսումնասիրողները յիշում ու յիշեցնում
են, որ 1920 թուականի այդ օրը հայկական պատուիրակութիւնը Աւետիս Ահարոնեանի գլխաւորութեամբ ստորագրել է Սեւրի դաշնագիրը, որի իրագործման դեպքում Հայաստանը կունենար 160 հազար քառակուսի քիլոմեթր տարածքով հանրապետութիւն:
Դիւանագիտական յաղթանակ համարուող
Սեւրից շաբաթներ անց թուրք քեմալականները ներխուժեցին Հայաստան, գրաւեցին Կարսի մարզն ու
Սուրմալուն, Ալեքսանդրապոլը եւ Շիրակի դաշտավայրը: Դեկտեմբերի 2-ին Սիմոն Վրացեանի կառավարութիւնը առանց դիմադրութեան իշխանութիւնը
փոխանցեց Պաքուում ձեւաւորուած եւ Երեւան հասած պոլշեւիկեան Հայհեղկոմին՝ Սարգիս Կասեանի
գլխաւորութեամբ:
1920-ի Օգոստոսի 10-ին Հայաստանի կեանքում տեղի ունեցաւ մէկ այլ իրադարձութիւն, որը
յիշելը կարծէս այնքան էլ ձեռնտու չէ: Խօսքը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի կառավարութիւնների միջեւ
համաձայնագրի մասին է, որը Թիֆլիսում ստորագրեցին, մի կողմից՝ Արտաշէս Բաբալեանը եւ Արշակ
Ջամալեանը, միւս կողմից՝ Պորիս Լեգրանը:
Այս համաձայնագրի ամենից կարեւոր կէտը
հետեւեալն էր՝ «Ռուսաստանի զօրքերի կողմից

գրաւուում են վիճելի մարզերը՝ Ղարաբաղը, Զանգեզուրն ու Նախիջեւանը»:
Փաստաթղթում, որը հայ-ռուսական առաջին
համաձայնագիրն է, ասուում էր նաեւ, որ «խորհըրդային զօրքերի կողմից վիճելի տարածքների գրաւումը չի կանխալուծում այդ տարածքների հանդէպ
Հայաստանի կամ Ատրպէյճանի իրաւունքի հարցը։
Ռուսաստանը ժամանակաւոր գրաւումով մտադիր
էր բարենպաստ պայմաններ ստեղծել Հայաստանի
եւ Ատրպէյճանի միջեւ առկայ տարածքային վէճերը
խաղաղ լուծելու համար այն հիմքերով, որոնք սահմանուելու են Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջեւ
ամենամօտ ապագայում ստորագրուելիք խաղաղութեան պայմանագրով»:
Յետագայ տարիների իրադարձութիւնները
ցոյց տուեցին, թէ ինչպէս Մոսկուան լուծեց Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի միջեւ վիճելի երեք շրջանների պատկանելութեան հարցը. Նախիջեւանը եւ Արցախը՝ Խորհրդային Ատրպէյճանին, Զանգեզուրը՝
Խորհրդային Հայաստանին: Ընդ որում, դժուար է
ասել, թէ ինչ ճակատագիր կ’ունենար Զանգեզուրը,
եթէ չլինէին պոլշեւիկների դէմ կռիւները 1920-1921
թթ․՝ Գարեգին Նժդեհի գլխաւորութեամբ, եթէ չլիներ
Ալեքսանդր Մեասնիկեանը:
Ինչո՞ւ հայ-ռուսական համաձայնագիրը
ստորագրուեց Թիֆլիսում
Ինչո՞ւ հայ-ռուսական առաջին համաձայնագիրը ստորագրուեց Թիֆլիսում՝ Վրաստանում, որը
Շարունակութիւնը էջ 14

Հայաստանի առաջին հանրապետութիւնը 1918-1920

Էջ 14
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Հայ-ռուսական առաջին համաձայնագիրը
(10 Օգոստոս 1920)
Շարունակութիւն էջ 13էն

անկախ էր եւ դեռ չէր խորհրդայնացուել, ինչպէս
Հայաստանը:
1920 թ. Մայիսի սկզբին հայկական պատուիրակութիւնը մեկնել էր Մոսկուա` խորհրդային իշխանութիւնների հետ բանակցութիւններ վարելու եւ
բարեկամական դաշինք կնքելու նպատակով:

Հայաստան յաւելեալ
աջակցութիւն կը ստանայ
կլիմայի փոփոխութեան դէմ
պայքարելու համար

ԵՐԵՒԱՆ, «Արմէնփրես».- Կլիմայի փոփոխութեան դէմ մղուող համաշխարհային ընդհանուր
պայքարի ծրագիրով նախատեսուած գործունէութեան արդիւնաւէտութիւնը բարձրացնելու նպատակով, Հայաստանի բնապահպանութեան նախարարութիւնը միացած է «Ազգային մակարդակով սահմանուած գործողութիւններու» գործընկերութեան
(NDC partnership):
Գործընկերութիւնը կ’աջակցի երկիրներու
«Ազգային մակարդակով սահմանուած գործողութիւններու» մշակման եւ արդիւնաւէտօրէն իրականացման: Գործընկերութեան արդէն միացած են
առաւել քան եօթանասուն երկիրներ:
Գործընկերութեան անդամ երկիրը կը ստանայ
նպատակային եւ համակարգուած աջակցութիւն՝
կլիմայի փոփոխութեան ազգային եւ ոլորտային
զարգացման քաղաքականութեան մշակման, իրականացման եւ մշտադիտարկման նպատակներով:
Գործընկերութեան անդամագրուիլը հնարաւորութիւն կու տայ նաեւ ստանալու երկկողմ եւ բազմակողմ ձեւաչափերով նիւթական աջակցութիւն՝
«Ազգային մակարդակով սահմանուած գործողութիւններու» իրականացման համար:

Պատուիրակութեանը, որի ղեկավարը խորհրդարանի փոխնախագահ Լեւոն Շանթն էր, տրուեցին
մի քանի հրահանգներ. Խորհրդային Ռուսաստանը
պէտք է ճանաչի Հայաստանի անկախութիւնը`
ընդունելով ՀՀ-ի սահմաններում Ղարաբաղն ու
Գիւլիստանը, գոնէ սկզբունքով ընդունի թուրքահայ
հողերի կցումը Հայաստանին, չմիջամտի Հայաստանի ներքին գործերին:
Շանթի պատուիրակութեանը տրուել էին
հրահանգներ, որոնց իրագործումը, կարելի է ասել,
անհնար էր: Նաեւ այն պատճառով, որ 1920-ի
Ապրիլի 28-ին Ատրպէյճանը խորհրդայնացուել էր եւ
դարձել Ռուսաստանի դաշնակիցը: Ռուսաստանի
միւս դաշնակիցը Մուստաֆա Քեմալն էր:
Հայ-ռուսական բանակցութիւնները Մոսկուայում ընթանում էին շատ դանդաղ: Պատճառները
տարբեր էին: Ռուսները այդ նոյն ժամանակահատուածում բանակցում էին իրենց դաշնակիցներ
Ատրպէյճանի եւ քեմալականների հետ: Հայաստանը
տարածքային խնդիրներ ուներ Ռուսաստանի այս
երկու դաշնակիցների հետ: Շանթի պատուիրակութիւնը Մոսկուայում ռուսական կողմի հետ որեւէ
պայմանագիր չստորագրեց եւ Օգոստոսի կէսերին
վերադարձաւ Հայաստան: Այս նոյն ժամանակահատուածում՝ Յուլիսի կէսերից յետոյ, Կովկասում
Ռուսաստանի լիազօր Պորիս Լեգրանի պատուիրակութիւնը շարժուեց դէպի Երեւան:
Հայաստանի Պիւրո-կառավարութիւնը, սակայն, արգիլեց Լեգրանի պատուիրակութեան մուտքը` առարկելով, որ տիրող պայմաններում նա իր
խմբով Ռուսաստանի պաշտօնական պատուիրակութիւն չի կարող համարուել: Լեգրանին ցոյց
տուած վերաբերմունքից անհանգստացած` Թիֆլիսում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բեկզադեանը
դիմում է Վրաստանի կառավարութեանը` Լեգրանին
Թիֆլիս հրաւիրելու:
Յուլիսի 29-ին Լեգրանը Թիֆլիսից հեռագրել
էր Երեւան եւ խորհուրդ տուել` չսպասելով Շանթի
վերադարձին` բանակցութիւնները վերսկսել: Ահա
այսպէս որոշուում է Լեգրանի հետ հանդիպել Թիֆլիսում: Հայաստանի կառավարութիւնը, ռուսական
կողմի՝ Չիչերինի առաջարկած համեմատաբար
նպաստաւոր պայմաններով չբաւարարուած, ստիպուած էր շուտափոյթ կնքել աւելի նուաստացուցիչ
համաձայնագիր, ինչպիսին էր Օգոստոսի 10-ի հայռուսական համաձայնագիրը:
Հետագայում Հայաստանի Հանրապետութեան բազմաթիւ բարձրաստիճան գործիչներ գրեցին, որ չպէտք էր տարուել Սեւրի շլացնող խոստումներով եւ փորձել ցաւալի փոխզիջումներով լեզու
գտնել պոլշեւիկների ու քեմալականների հետ, որոնց
համատեղ հարուածների ու սպառնալիքների տակ
Հայաստանը կորցրեց տարածքներ, իսկ 1920-ի
Դեկտեմբերի 2-ին՝ խորհրդայանցուեց:
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ՔԱՂՈՒԱԾՔՆԵՐ՝
ՕՐԷՆՔԻ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ
Քաղուածներ, խօսքեր, միտքեր եւ հաստատումներ, զորս ես չեմ հնարած:
Օրէնքի պետութեան մասին կը խօսին, պետական մարդիկ, լրագրողներ, հրապարակախօսներ,
ըստ հայեցողութեան եւ շահերու կը մեկնաբանեն
Օրէնքի պետութիւնը, անգլերէն Rule of Law, որուն
սահմանումը փնտռեցի, հասկնալու համար Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած եւ ունեցող խարխափումները, խախտումները, որոնց մասին կը խօսուի
վերանկախացումէն ի վեր, բայց կարծէք տեղքայլ
կ’ընենք:
Օրէնքի պետութեան ըմբռնումն է, որ կառավարող իշխանութիւնները ենթակայ են օրէնքի, իրաւականութեան: Այսինքն պէտք է յարգուին իրաւական
չափանիշները, օրէնքի գերակայութիւնը՝ իշխանաւորին եւ իշխանութեան դիմաց: Նոյն օրէնքին ենթակայ են անհատները եւ պետութիւնը, իշխանութիւնները, կառավարողները, անհատ մը իրաւունք ունի
բողոքարկելու իշխանաւորին եւ իշխանութիւններուն դէմ, օրէնքի սահմանած կարգով: Պարզ. անհատ մը, կարեւոր անձնաւորութիւն թէ շարքային,
իրաւունք ունի բողոքարկելու Պետութեան կամ քաղաքական ղեկավարի մը դէմ, ինչ ալ ըլլայ անոր դիրքը, երբ կը խորհի որ օրէնքի խախտում կայ:
Աւստրիացի օրէնսգէտ Հանս Քելսէն, (18811973), սահմանած է Օրէնքի պետութիւնը, Rule of
law-ն, «Պետութիւն մը, ուր օրինականութեան չափանիշները դասակարգուած են այնպէս, որ անոր
ուժը սահմանափակուած կ’ըլլայ», չափանիշներու
դասակարգում, ուր կանոնները իրենց օրինաւորութիւնը կը գտնեն վերին կանոններու իրենց պատշաճեցումով: Ծանօթ է Օրէնքի պետութեան հիմնական
սկզբունքը.իշխանութիւններու բաժանումը, ճշդուած
Սահմանադրութեամբ: Պէտք է նշել Դատական
Իշխանութեան անկախութիւնը Գործադիրէն եւ
Օրէնսդիրէն, բոլորի հաւասարութիւնը օրէնքի կանոններուն առջեւ, անոնք ըլլան ֆիզիքական թէ բարոյական անձեր: Պետութիւնը նաեւ կը նկատուի
բարոյական անձ, հետեւաբար ենթակայ օրէնքի կանոններուն: Իշխանաւորները պատասխանատու են
իրենց արարքներուն եւ որոշումներուն համար:
Օրէնքի պետութիւնը տեսական բնորդ մըն է
քաղաքական դրոյթներու կազմակերպման, որ կը
նկատուի գլխաւոր յատկանիշը ժողովրդավարական
վարչակարգի, կը հակադրուի բռնակալական կամ
ոստիկանական վարչաձեւերուն, ուր կը տիրապետէ
կամայականութիւնը, առանց բողոքարկելու կարելիութեան: Պէտք է գիտնալ, որ Օրէնքի պետութիւնը

անպայման ժողովրդավարական վարչաձեւ մը չէ եւ
զայն պէտք չէ շփոթել Պետական տրամաբանութեան (Raison d’Etat) հետ:

ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄՆԵՐ՝
ՕՐԷՆՔԻ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հայաստան, 17 Օգոստոսին, Երեւանի Հանրապետութեան հրապարակին վրայ, տեղի ունեցաւ
տպաւորիչ հանրահաւաք մը, լսելու համար վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի խօսքը, իր 100 օրերու իշխանութեան գնահատման մասին: Կը յուսամ, որ
Հայաստանի դրական առաջադրանքներով յեղափոխութիւնը, հարիւր օրերու խանդավառութենէն եւ
յոյսերէն ետք, կը դրուի Օրէնքի պետութեան (Rule of
Law) ուղիղ երկաթ գիծերուն վրայ, առանց խրելու
ամբոխային խանդավառութիւններու ծայրայեղութիւններուն եւ օր մըն ալ թեւաթափ ըլլալու կոչուած
յոյսերուն մէջ:
Արդարեւ, Նիկոլ Փաշինեան իշխանութեան կոչուեցաւ համաժողովրդական ինքնամաքրման ալիքի
վրայ, որուն պէտք ունէր Հայաստանը: Քիչ մը ողջախոհութեամբ եւ իմաստութեամբ, կրնանք ըսել
պէտք ունի մոլորակի երկիրներու կէսէն աւելին:
Կրնանք հիանալի գտնել, եւ ուրիշներ ալ գնահատեցին, ոչ միայն յեղափոխական ալիքին կեցուածքը,
այլ նաեւ կեցուածքը անոնց որոնց դէմ ուղղուած էր
ան: Ոչ մէկ ապակի ջարդուեցաւ, ոչ ոքի քիթը արիւնեցաւ:
Բայց լսելէ ետք Նիկոլ Փաշինեանի հարիւրհազարաւորներ խանադավառած շուրջ մէկուկէս ժամ
տեւած ճառը, ինքզինքս գտայ կարգ մը հարցականներու առջեւ:
Ինչ որ ալ ըլլայ կացութիւնը, երբեք մտահան
պէտք չէ ընել Պետական ըմբռնումը: Պետութեան մը
առաջին դէմքը երկրին նախագահն է, ինչ ալ երկրի
արտաքին եւ ներքին կացութիւնը: Հայաստանի
Շարունակութիւնը էջ 16
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նախագահը եւ իր անունը բացակայեցան, նոյնիսկ
ձեւական յիշեցում մը չեղաւ, ինչ որ ըստ ինծի, գէթ
արարողական կարգի կոպիտ թերացում էր: Յեղափոխութիւնը եւ Նիկոլ Փաշինեան քաղաքական բարենիշ կ’ապահովէին, եթէ երկրի նախագահի բարձր
հեղինակութեան մասին ակնարկէին: Այդ կ’ըլլար
նաեւ զանգուածներուն համար քաղաքական դաստիարակութիւն, յարգելու համար Պետական կարգը
եւ Պետականութեան ըմբռնումը:
Մեր ժողովուրդը տարիներէ ի վեր հոլովուող
բացասականութիւններէ դուրս գալու, յաճախ
կրկնուած եւ սովորութիւն դարձած փտախտէն,
կոռուպցիայէն մաքրուելու կարիք ունէր: Բայց այդ
ընելու համար, ղեկավարութիւնը պիտի գիտնայ
դրական յեղափոխութեան ուղիղ գիծին վրայ մնալ,
եւ ծնունդ չտալ ամբոխային վրէժխնդրութեան, խօսքով եւ բանիւ: Այսինքն մաքրման, catharsis-ի ընթացքը Օրէնքի պետութեան սահմանած անշեղ
կարգով, որ առաջին հերթին ամբաստանեալին իրաւունքն է, անմեղութեան կանխավարկածը:
Միլիոնաւոր քաղաքացիներ կրնան համոզուած
ըլլալ որ անհատ մը յանցաւոր է, այդ երբեք չի կրնան
դառնալ դատապարտութեան որոշում, զոր կրնայ
կայացնել միայն օրէնսդիր եւ գործադիր իշխանութենէն իրապէս անկախ արդարադատութիւնը: Այս
վերաբերումով կ’ամրանայ պետութիւնը եւ քաղաքական հասունութիւն ձեռք կը բերեն քաղաքացիները:
Զիս այլապէս մտահոգեց Նիկոլ Փաշինեանի
հանրահաւաքային ժողովրդավարական ըմբռնումը:
Լաւ բան է ժողովուրդին հաշիւ տալ, բայց այդ հաշուետուութիւնը պէտք է ըլլայ ոչ-յուզական մթնոլորտի մէջ, (եթէ հայերէնը ուզէի աղարտել՝ պիտի ըսէի
ոչ-էմոցիոնալ): Հանրապետութեան հրապարակը
բաղդատել, եւ հոն հաւաքուած ժողովուրդը՝ հին
Աթէնքի Ակորային եւ Ակորայի ժողովրդավարական
վէճերուն, քիչ մը շատ թափանցիկ ամբոխավարութիւն էր: Պէտք է գիտնալ, որ Ակորա կը հաւաքուէին,
կը վիճէին եւ որոշումներ կը կայացնէին միայն Ընտանիքներու պետերը, ինչ որ ոչ մէկ ձեւով կը բաղդատուի ժամանակակից հաւասարներու ժողովրդավարութեան: Նոյնիսկ այդ պայմաններուն մէջ, Ակորա հաւաքուածները կը խօսէին, կը վիճէին, թեր եւ
դէմ կարծիքներ կը յայտնէին, իսկ հանրահաւաքի մը
ընթացքին տեղի կ’ունենայ մենախօսութիւն, առանց
ոեւէ այլակարծութեան կարելիութեան, ինչ որ
քաղաքացիական կրթութիւնը եւ հասունացումը կը
խոչընդոտէ:
Այսօր Ակորան պատմական գեղեցիկ եւ գեղեցկացուած յիշատակ մըն է, անակրելի՝ մեծ ոստաններու եւ միլիոնաւոր բնակիչներով քաղաքներու եւ

երկիրներու համար: Ճիշդ է, ականջներու համար
հաճելի է լսել Ակորայի երազ դարձած օրերու մասին:
Այս երեւոյթը պէտք է մտահոգէ իշխանաւորը, եւ
մանաւանդ՝ քաղաքացին՝ որուն անունով կը կայացուին որոշումները:

ՀԱՇՈՒԵՏՈՒՈՒԹԻՒՆ,
ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀԱՆՐԱՔՈՒԷ
Ժողովուրդին ներկայանալու եւ տեւաբար ժողովուրդին հաշիւ տալու միտումը ինքնին դրական է,
քանի որ կը հաստատուի թափանցիկութիւն: Բայց
երկրի մը ժողովուրդը չի բաղկանար միայն հանրահաւաքի մասնակիցներէն, կան բացակաները, կայ,
ինչպէս քիչ մը ամէն տեղ, լուռ մեծամասնութիւնը:
Այս պատճառով ալ, հանրահաւաքի մը առջեւ հաշուետուութիւն կատարելէ աւելի կարեւոր է ժողովուրդը լուսաբանել եւ հրաւիրել հանրաքուէի:
Իսկ եթէ իշխանութիւնը տեւաբար հաշուետուութիւն պիտի կատարէ հանրահաւաքներու
առջեւ, ամրացնելու համար իր օրինականութիւնը
(légitmité), ի՞նչ բանի պիտի ծառայէ Ազգային
Ժողովը, երբ անոր անդամները ընտրուած կ’ըլլան
ժողովրդավարական ընդունուած կարգով: Ի՞նչ պիտի ըլլան եթէ ոչ այսօրուան, բայց յաջորդ Ազգային
ժողովի դերը, իրաւունքը, իրաւասութիւնները, եթէ
հանրահաւաքի առջեւ հաշուետուութիւն պիտի
ըլլայ, ինչպէս կարգն է, առանց քննարկումներու:
Հանրահաւաքները կրնա՞ն փոխարինել Օրէնսդիր
իշխանութիւնը: Այդ պայմաններուն մէջ կարելի՞ է
խօսիլ Օրէնքի պետութեան եւ ժողովրդավարութեան մասին: Քիչ մը իրատեսութեամբ եւ քիչ մը
քաջութեամբ կրնանք երեւակայել հետեւանքները:
(Թէեւ օրերը նոյնը չեն, բայց միշտ տպաւորուած եմ
Հայաստանի խորհրդայնացման առաջին օրերուն
Կոմունիստ թերթին մէջ լոյս տեսած գրութեամբ մը,
ուր ըսուած էր, որ յեղափոխութիւնը կարելի չէր
յաջողած եւ ամբողջական համարել, մինչեւ այն
ատեն որ չէր հոսած հայ բուրժուայի արիւնը:)
Ինչ կը վերաբերի կողոպուտին եւ կողոպտողներուն, կարելի է նուազ ամբոխավար ըլլալ եւ չգործածել թալանչի բառը, մանաւանդ որ Կրթութեան եւ
գիտութեան նախարարը առաջադրած է առաջքը
առնել մայրենի հայերէնի աղարտման, եւ օրինակը
տալ սկսելով իշխանութեան բարձրագոյն մակարդակէն: Իսկ այդ կողոպուտին համար յաճախ գրած եւ
խօսած եմ, աւելի քան քսան տարիէ ի վեր, պէտք է
կատարել իսկական հաշուեքննութիւն, ինչպէս սովորաբար կ’ըսուի աուտիթ, հայկական ընկերութեան բոլոր մակարդակներուն, նոյնիսկ դուրս գալով
Հայաստանի սահմաններէն, մեկնելով այն պարզ
ողջախոհութենէն, թէ ինչպէ՞ս, խորհրդային հաւասարութեան պայմաններէն ետք, ծնունդ առին պարզ
Շարունակութիւնը էջ 34
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Angela Merkel Praises Armenia. Pledges to Help
Yerevan Implement CEPA Agreement with EU

YEREVAN, August 24 — German Chancellor Angela
Merkel praised Armenia on Friday for developing relations with the European Union while remaining allied
to Russia during her first-ever official visit to the South
Caucasus country. “Armenia is a good example of
how one can simultaneously cooperate with Russia
and the European Union,” she said after talks with
Prime Minister Nikol Pashinyan.
Merkel arrived in Yerevan as part of a regional tour
four months after Pashinyian-led mass protests
brought down Armenia’s previous government.
Pashinyan’s press office quoted her as saying at the
start of the talks that the “big changes” were unexpected to the German government and “positive” for
Armenia. “Our relations are very good but can deepen
further,” Merkel told an ensuing joint news conference
with the Armenian premier. She said Germany would
specifically welcome closer commercial and cultural
ties with Armenia.
Merkel also pledged to help Yerevan implement its
landmark Comprehensive and Enhanced Partnership
Agreement (CEPA) with the EU signed last November.
Pashinyan said that just like the former Armenian government his administration is committed to stepping up
cooperation with the EU while remaining part of the
Russian-led alliances and the Eurasian Economic Union (EEU) in particular. The Armenian foreign policy
strategy is “totally understandable” to Berlin, he said.
At his meeting with Merkel, Pashinian was reported to
renew his calls for the EU to reward the new Armenian
government’s ambitious reform agenda and anti-corrupttion efforts with greater financial assistance. Earlier this summer he criticized the EU for not rushing to
do that.
Merkel said she discussed with Pashinyan domestic
Armenian politics and “anti-corruption issues.” But in
her public remarks she said nothing about the possibility of greater EU or German aid to Yerevan.
Germany has already been Armenia’s number one EU
donor. Pashinyan emphasized the fact that it is also
his country’s third largest trading partner. Armenians,
he said, have “great respect for Germany, the German

people and Angela Merkel personally.”
The German leader, who also met with President Armen Sarkissyan on Friday, was noncommittal on the
lifting of the EU’s visa requirements for Armenian nationals sought by both the current and former authorities in Yerevan. She noted that she spoke with Pashinyan about scores of Armenians seeking asylum in
Germany. “We cooperate in this area quite well but
more can be done,” she said without elaborating.
Chancellor Merkel also remarked on her Genocide
memorial visit. Choosing her words carefully, she
came a step closer but stopped short of using the
word Genocide.
Merkel said she had visited the Tsitsernakaberd memorial “in the spirit of the Bundestag 2016 resolution.
We understand what atrocities were committed
against countless Armenians,” Merkel said. “This suffering should not and will not be forgotten.” Saying it
was an “important step in the culture of remembrance”
but clarified that the language used was a political, not
a legal classification.
The Nagorno-Karabakh conflict was also on the
agenda of the talks, with both leaders calling for its
peaceful resolution.
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Pashinyan and Sahakyan
Discuss Strengthening
Karabakh Army
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Turkish Police Assault
Garo Paylan and
Arat Dink During
“The Saturday Mothers”
Weekly Protest

STEPANAKERT (RFE/RL) — Prime Minister Nikol
Pashinyan has visited Nagorno-Karabakh and met
with its leaders for a third time since taking office
more than three months ago.
Pashinyan was accompanied by Armenia’s Defense
Minister Davit Tonoyan and the chief of the Armenian army’s General Staff, General Artak Davtyan,
during the low-key visit. The three men met twice on
Sunday with Bako Sahakyan, the Karabakh president, and General Levon Mnatsakanyan, the commander of Karabakh Defense army.
Pashinyan’s press service issued no statements on
the trip.
According to Sahakyan’s office, the first meeting
focused on “various issues relating to cooperation
between the two Armenian republics.”
The second meeting was held at the Karabakh
army headquarters in Stepanakert. A short statement by Sahakyan’s office said the two sides discussed military affairs and, in particular, ways of
strengthening the army. Also, Mnatsakanyan was
reported to brief Pashinyan on the current situation
along the Armenian-Azerbaijani “line of contact.”
The authorities in Stepanakert said in May and June
that Azerbaijan is massing troops there in possible
preparation for large-scale hostilities. The conflicting
parties have reported few major ceasefire violations
on the Karabakh frontlines since then, however.
Azerbaijan’s Foreign Minister Elmar Mammadyarov
and his recently appointed Armenian counterpart,
Zohrab Mnatsakanyan, held their first face-to-face
talks in Brussels on July 11.
The U.S., Russian and French mediators co-chairing the OSCE Mins Group, who were present at
the talks, expect them to meet again in September.

ISTANBUL (Civilnet.com) — On Saturday, August
25, several protesters, including some notable Armenians, were detained by police in Istanbul.
The event took place near the Galatasaray Lise, on
Istiklal Avenue in Istanbul’s Beyoglu District.
The site has been the venue for weekly gatherings
by a group called “The Saturday Mothers.” Their 30minute gathering every Saturday, at noon, has been
in remembrance of their family members who disappeared 20-30 years ago as a result of police action.
This week was the 700th such gathering. Perhaps
coincidentally, perhaps not wanting larger crowds to
gather, the authorities had indicated that the gathering would no longer be allowed. In response, an
even larger number of protesters appeared, among
them Member of Parliament Garo Paylan, Arat
Dink, an architect and the son of slain journalist and
activist Hrant Dink, and Rober Koptas, Editor in
Chief of the Aras Publishing House, and formerly
editor of the Agos daily newspaper.
Nearly four dozen people — mostly relatives of
those who had disappeared — were detained then
released after several hours. Among those detained
was Rober Koptas. In Turkey’s current political climate of increased authoritarianism, social media
was full of comments and photos including this one
by Vedat Arik, which captures the visceral response
of the crowd in trying to protect Arat Dink, and prevent his detention. Dink was not detained. Neither
was Garo Paylan, because of his parliamentary
status.
Cont. on page 22
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Armenian-Chinese
Friendship School
opens in Yerevan

school will become a channel through which the Armenian people will be more informed about the great influence China and the Chinese civilization had on the
development of humanity”, the PM said.
YEREVAN — Armenian-Chinese friendship school
constructed by the government of China opened in
Yerevan on August 22. The opening ceremony was
attended by Prime Minister Nikol Pashinyan, Ambassador of China, Armenia’s Minister of education and
dignitaries.

Teachers from China will be invited to the school for
organizing the study process.
China’s Ambassador to Armenia Tian Erlong said the
school is an evidence of the Armenian-Chinese good
relations. “Despite the distance between China and
Armenia, both countries have ancient history and rich
culture. The number of people learning Chinese in Armenia is over 1000”, the Ambassador said.
Armenia’s minister of education and science Arayik
Harutyunyan said the names of children who will have
an opportunity to study at this school will be announced soon. “There are a lot of applicants, but the opportunities are limited. This curriculum is the same as that
of our general school. I call on parents, if their kids
were not accepted to this school, to send them to
other schools which teach Chinese. If I am not mistaken, there are 6 similar schools at present”, the minister said.
The school is designed for 405 children. It is equipped
with laboratories, language teaching classrooms, library, computer labs, dance room and cultural center.

After the ribbon cutting of the school Armenian Prime
Minister Pashinyan said the teaching of Chinese will
create great opportunities for the school children.
“The knowledge of Chinese opens an opportunity to
access to a large layer of the history of humanity and
civilization and huge information. I hope that this

Contact with the publisher:
hyegyank@gmail.com
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AGBU Asbeds Join 100 Pillars of AUA Program
members, as well as close supporters and friends of the AUA and
Asbeds.
“AGBU as an organization has
been instrumental for the success
of AUA from the early days, dating
back to Louise Simone. The AGBU
Asbeds would like to continue that
tradition and we want to become
one of the exclusive supporters of
the 100 Pillars” announced AGBU
Asbeds Chair, Harry Sinanian.

LOS ANGELES — On Saturday, August 11, 2018, the
AGBU Asbeds and American University of Armenia
(AUA) representatives came together for a celebratory
evening at Panzanella Ristorante in Sherman Oaks,
CA. The dinner was organized by the AGBU Asbeds
in order to make a special announcement to the AUA.
As a long time AUA supporter, the AGBU Asbeds expressed their commitment to the AUA and officially
announced that they will be joining the 100 Pillars of
AUA Program. In attendance were President of AUA,
Armen Der Kiureghian, AUA Assistant Director of Development, Marianna Achemian, AGBU Asbeds Chair,
Harry Sinanian, and all AGBU Asbeds committee

The 100 Pillars of the AUA was
launched in 2015 as a unified effort
to further the university’s mission of
providing quality education to Armenia’s students. With the AGBU
Asbeds joining the program, the AUA has now
reached a milestone of 75 Pillars that have dedicated
themselves to the program. The AUA is the only U.S.
accredited university in all of the Caucasus, paving the
path for education in Armenia. The AUA Pillars play a
very significant role by investing in the future and realizing dreams. By investing in education, the AUA Pillars are ultimately investing in the future of Armenia.

Creative Armenia and AGBU have recently created a
partnership to discover and develop innovative creative talent! They launched Creative Armenia-AGBU
Fellowships, open to artists from all creative fields who
are either of Armenian origin or who have a demonstrated interest in Armenian culture. APPLY NOW!
Deadline: September 15
https://www.creativearmenia.org/fellowships
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Secret Nation: The Hidden Armenians of Turkey
There may be two million Armenians in Turkey today –
citizens of a state that, having sought to annihilate them,
refuses even to acknowledge the crime
By KAPIL KOMIREDDI - The National

Photo: Armenian Christian women pray at St. Giragos
Church in southeastern Turkey. The restored church,
reopened in 2011, is the largest Armenian church in the
Middle East. (Sertac Kayar/Reuters/Landov )

Central Powers, they conveniently pinned the blame
for their total rout at Russia’s hands on Turkey’s Armenians, triggering what has been called the century’s
first genocide – comprising ethnic cleansing, deportation, and murder – in which more than a million Armenians were killed.
Turkey annexed Armenian lands, but it could not extinguish Armenian life. There may be two million Armenians in Turkey today – citizens of a state that, having
sought to annihilate them, refuses even to acknowledge the crime. Hadjian, a journalist of Armenian descent who was born in Syria and grew up in Argentina,
first heard about the “secret Armenians” living in the
Anatolian mountains as a boy in the 1980s. In 2011,
he made his journey to Turkey to discover them. Nothing – no corner, no village, no people – seems to have
escaped his eye. Every custom, nuance of language
and nationalist longing is captured in this lively book of
reportage.
Cont. on page 22

“They lie to themselves every day and try to invent a
sort of cosmic mythology … genocide is their history.”
To read Avedis Hadjian’s Secret Nation: The Hidden
Armenians of Turkey is to appreciate how completely
applicable V S Naipaul’s trenchant appraisal of Argentina, uttered with appropriate revulsion in 1979, is to
modern Turkey.
Eastern Anatolia was the home of Armenians for centuries before Ottoman Turks penetrated and overran
the mountain plateau in the 16th century.
The survival of the Armenian way of life under the Ottomans is often cited as evidence of the relative liberality of their regime; the Armenians themselves are
erased from such apologetics for Ottoman imperialism. In reality, Armenians – an overwhelming majority
of them peasants – endured tremendous hardships
after becoming subjects of foreign rulers.
The Ottoman Empire was as brutal as – and in many
instances infinitely more brutal than – any imperialism
that ever emanated from Europe. If Armenians survived – and some among them flourished in Istanbul –
it is because of their own pluck and tenacity, and not
the kindness or enlightened governance of their overlords.
Armenians’ successes did not, however, insure them
against violence: they were viewed with suspicion, as
foreign agents in their own land, and hundreds of
thousands were massacred between 1894 and 1908.
The Young Turks who rose to power in the early 20th
century were worse still. Having decided to join the

Are you ready to take off your mask? 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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Secret Nation: The Hidden Armenians of Turkey
Cont. from page 21

Hadjian’s sympathetic portraits of people who, unlike
him, have been compelled to shed their Armenian
identity is deeply moving. “With pain upon pain, tear
upon tear, our elders became Muslim,” a man in Hemsin tells him. “They butchered Armenians because
they were Armenian, so why would we say we are Armenian?” he asks Hadjian.
This is an existential dilemma for even those citizens
of Turkey who self-identify as Armenian. What is their
place in Turkey?

Turkish Police Assault
Garo Paylan and
Arat Dink During
“The Saturday Mothers”
Weekly Protest
Cont. from page 18

How can they be full citizens of a state that exalts the
imperium that uprooted their ancestors from their own
lands?
Turkish President Recep Tayyip Erdogan has encouraged Turkey to see itself simultaneously as a victim of
Europe and as a modern avatar of the Ottoman Empire. His insistent reminders of Turkey’s past greatness intensify the resentments bred among his supporters by the perceived condescension of Europe to
today’s Turkey. The result of this combined use of inferiority and superiority to electrify the masses is a
concerning ethno-religious nationalism frozen in a
seemingly permanent state of self-pity.
Erdogan’s critics say that he contemptuously stamps
on international law, persecutes Turkey’s Kurdish minority, casually threatens Arab states who don’t genuflect to him and tirelessly vilifies the European Union –
all the while claiming that Turkey is the wronged party.
This book demonstrates why other nations should not
indulge Turkey by refusing to examine the events of
1915-1916 for what they were. Until then, Secret Nation is likely to be the final word on this subject.

Horizon weekly

Contact with the publisher:
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According to one of the protesters, the gathering,
which has been mostly peaceful for more than a
decade, turned violent when the police attempted to
arrest some of the participants. They announced
that around midnight the night before, the Istanbul
Governor had, at the request of the Ministry of the
Interior, banned the gathering. When the crowd refused to move, the police used water cannons and
tear gas. It is unclear whether the ban will extend to
next week, and how the public will react to such a
ban for something so deeply-rooted and symbolic.
Rober Koptas, upon his release, observed that “it’s
not a coincidence that there were Armenians
among the protesters. The Saturday Mothers are
the oldest, longest civil disobedience tradition in
Turkey. This has been a place to demonstrate for
people killed by the state but criminals were never
put on trial. Obviously, it reminds us of everything
that has happened to our people.”

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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44 years ago, the Turkish army invaded the
Armenian Monastery of Saint Makarios in Cyprus

Before the turkish invasion

Today

14 August 2018 marks the 44th anniversary of the
capture of the Armenian Monastery of Saint Makarios
(Sourp Magar or Magaravank) by the Turkish invading
Army.

there in March 1975. During this period, UN peacekeepers would regularly provide him with food and
medicine. However, Rosa Bakalian from Neokhorio
has been missing since 14 August 1974 and was last
seen that day at the neighbouring village of Trakhoni,
to the south of Kythrea.

The monastery’s keeper, Garabed Toukhtarian from
Everek chose to stay at the monastery and also died

Double-digit figure recorded
in Armenia’s economic
activity in July

The consequences of the invasion have been devastating: killed, missing, captured, tortured and/or displaced Cypriots, illegal Turkish and Kurdish settlers
and also destruction and plundering of our cultural
heritage.
Lest we forget…
Alexander Michael Hadjilyra
Nicosia – 14 August 2018

Double-digit figure, 11,1%, has been registered in Armenia’s economic activity in July, the Statistical Committee of Armenia told Armenpress.
The economic activity rate of 7 months of 2018 has
also increased reaching 9,3%.
Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan also touched upon this topic, stating: “As I said on August 17,
changing the composition of the economic growth is
one of our political priorities. We need an economic
growth so that people will feel each percent of it in
their lives. But what is important is that the government carries out balanced and cautious policy in order
to avoid economic shocks. I am happy that this policy
gives concrete results. Invest in Armenia, do business
in Armenia! This is a country where one can act, gain,
develop in a legal and equal field”.

Do you see what others don't? Visionary arists across
all creative fields are invited to apply for the Creative
Armenia - AGBU Fellowships. Learn more and apply
at www.creativearmenia.org/fellowships
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Gateway to Armenia:
One Diasporan’s Journey
Into the Past and Present

Haig Bedrossian, an American-Armenian journalist,
has lived outside his ethnic community virtually all his
life. It is not until he is in his thirties that he realizes his
true self lacks Armenian identity, for which he feels a
sudden twinge of guilt.
Shortly after a slow integration into his community and
gaining a general understanding of Armenian history
from the internet, he finds himself caught between two
worlds, two different realities, and two conflicting sets
of values: mainstream American and ethnic Armenian.
His first assignment is to visit the independent Armenia, where the private guided tours of historic sites and
the discovery of the country’s art treasures significantly increase Haig’s knowledge of its rich culture, and
engage him in a riveting conversation with his local
guide about Armenia’s turbulent past, its challenging
present and the evolving, complex relationship between homeland and diaspora.

Ուրբաթ, 31 Օգոստոս 2018

New Zealand’s Greens
urge to recognize
Armenian Genocide

The Greens have urged New Zealand’s parliament to
recognize the Armenian Genocide.
“The Turkish government for decades has been trying
to downplay it,” Green MP Gareth Hughes told Newshub.
“It’s important we don’t forget these crimes and atrocities have occurred in the past.”
Mr Hughes said if Parliament voted to recognise the
genocide, Turkey could backlash.
“There could be some backlash from Turkey. I would
point out, though, that in the last 10 years, the subject
has become liberalised in Turkey itself. There’s a lot
more discussion.”

About the Author
Serge Momjian was born in Beirut in 1946. He moved
to London in the 1970s and studied journalism then
took a degree course in creative writing.
He has worked as a reporter, covering arts and culture
for major publications, including Beirut’s Daily Star
(the Middle East’s leading English-language newspaper) and London’s Events magazine. His feature articles have been translated and published in the Armenian press. By the time he reached his forties, he was
devoting his time to writing novels. His works, all published in the United Kingdom, include Conflicting Motives, The Invisible Line, The Singer of the Opera,
Memories of the Past, and Komitas, The Artist and
The Martyr. The latter, in which he included dialogue
for the first time, was written in commemoration of the
centenary of the Armenian Genocide.
In recognition of his biographical work, he was awarded the William Saroyan medal in 2015 by the Ministry
of Diaspora of the Republic of Armenia (RA). During
his literary career his innovative writings have brought
him praise and a good reputation.

Can you play the secret chord? 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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Հ.Բ.Ը.Մ.-Ը ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ ԿԸ
ՏՐԱՄԱԴՐԷ ԼՈՅՍ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ
ՊԱՏՃԱՌՈՎ ՏՈՒԺԱԾ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՈՒ
ջանը սկսելու պայմանաժամը կը դիմագրաւէին: Ան
անմիջապէս աջակցութեան կոչ ուղղեց միջազգային
շրջանակներուն: Հ.Բ.Ը.Մ-ը չուշացաւ ընդառաջելու
կոչին, կրթաթոշակներու համար տրամադրելով
200․000 ամերիկեան տոլարի գումար մը, ստանձնելով նաեւ ուղղակի կերպով վարչական ձեւակերպութիւնները դասաւորելու պատասխանատուութիւնը
համապատասխան համալսարաններու հետ, որոնց
շարքին՝ Օքսֆորտի, Քէմպրիճի եւ Շիքակոյի համալսարանները:

7

Օգոստոս 2018 - Երեքշաբթի օր Հ.Բ.Ը.Մ.-ը
յայտարարեց, թէ վարչապետի տիկնոջ՝ լրագրող,
քաղաքական գործիչ Աննա Յակոբեանի նախաձեռնած «Իմ Քայլը» բարեսիրական հիմնադրամին հետ
համախորհուրդ, ուսումնական դրամաշնորհներ պիտի տրամադրէ այն ուսանողներուն, որոնք տուժած
էին «Լոյս» հիմնադրամի լուծարման պատճառով:
Աշխարհի լաւագոյն տասի շարքին դասակարգուած
համալսարաններու կողմէ ընդունուած այդ ուսանողները, իրենց ուսման ընթացքը շարունակելու համար
վստահած էին «Լոյս» հիմնադրամին կողմէ իրենց
խոստացուած դրամաշնորհներուն:
«Լոյս» հիմնադրամը, որ ստեղծուած էր Հայաստանի նախկին ղեկավարութեան բանալի դէմքերու կողմէ, նոր կառավարութեան կազմութենէն
ետք լուծարած էր ինքզինք: Իբր ոչ-շահամէտ կազմակերպութիւն գործող այդ հիմնադրամը ատենին
ստեղծուած էր սատարելու համար աշխարհի լաւագոյն համալսարաններու մէջ բարձրագոյն ուսման
ձեռքբերումին ձգտող հայ յառաջադէմ ուսանողներու, որոնք հետագային, իրենց կարգին պիտի
նպաստէին Հայաստանի մրցունակութեան զարգացման՝ տարբեր բնագաւառներու մէջ իրենց ներգրաւումով:
Վարչապետի տիկնոջ հովանաւորած «Իմ Քայլը» հիմնադրամին առաքելութիւնն է սատարել այն
խնդիրներու լուծման որոնց կառավարութիւնը չի
կրնար անմիջականօրէն հասնիլ: Անոր որդեգրած
գործելաձեւը հասարակական ծրագիրներու համար
տրամադրելի նիւթական տարբեր աղբիւրներու
յայտնաբերումը եւ համապատասխան ծրագիրներու
հետ անոնց կամրջումը եւ համակարգումն է: Անշուշտ տիկին Յակոբեանի համար նախատեսելի չէր,
որ հիմնադրամին դիմաց ծառացող առաջին խնդիրը
«Լոյս» հիմնադրամի լուծարման պատճառով դժուարութեան մատնուած ուսանողներու պարագան պիտի հանդիսանար, որոնք իրենց 2018-2019 տարեշր-

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի նախագահ Պերճ Սեդրակեան
նշեց, թէ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի այս յատուկ եւ բացառիկ աջակցութիւնը կը բխէր այն համոզումէն, որ յառաջադէմ
ուսանողներ պէտք չէ զրկուէին իրենց երազներու
իրականացման պատեհութենէն, իրենցմէ անկախ
պայմաններու դժբախտ դասաւորումին պատճառով: Ան գնահատեց «Իմ Քայլը» հիմնադրամի կոչը՝
որով ան դիմած էր համապատասխան կազմակերպութիւններու աջակցութեան, նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց Միութեան ուսումնասէր բարերարներու առատաձեռնութեան համար, որուն շնորհիւ
կարելի եղած էր ապահովել անհրաժեշտ գումարներու ապահովումը:
Տիկին Յակոբեան շնորհակալութիւն յայտնեց
Հ.Բ.Ը.Մ.-ին, անոր արագ եւ ազդու արձագանգումին
համար: «Հ.Բ.Ը.Մ.-ի կողմէ տրամադրուած աջակցութիւնը, պարագաներու բնական դասաւորում մըն
է անկասկած» ըսաւ ան, «տրուած ըլլալով որ Միութիւնը տասնամեակներու ընթացքին հազարաւոր
կրթաթոշակներ տրամադրած է հայ ուսանողներու:
Անշուշտ Հ.Բ.Ը.Մ.-ը գիտակից է նաեւ, որ փայլուն
ուսանողներու այս խումբը՝ տնտեսական զարգացման մարզերու մէջ Հայաստանի մրցունակ դիրքի
ապահովումին ուղղութեամբ կարեւոր ներդրում մը
կը հանդիսանայ: Մենք երախտապարտ ենք Միութեան, որ իր արագ արձագանգումով կրկին անգամ
հաստատեց կրթութեան նկատմամբ իր լուրջ յանձնառութիւնը»։
Մինչ «Իմ Քայլը» հիմնադրամի նախաձեռնութեան շնորհիւ այս պարագային կարելի եղաւ ստեղծուած կացութեան համար արագ եւ նպաստաւոր
լուծումի մը յանգիլ, սակայն հետագային արժանաւոր ուսանողներու բարձրագոյն ուսման կրթաթոշակներու ապահովումին համար անհրաժեշտ է
ստեղծել համապատասխան կայուն ծրագիր:
Լուսանկար։ Աննա Յակոբեան Երեւանի մէջ
կայացած մամլոյ ասուլիսի ընթացքին կը յայտարարէ կրթաթոշակներու կապակցութեամբ «Իմ Քայլը»
հիմնադրամի նախաձեռնութիւնը:
Photo Credit: panorama.am
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Shadow Government, կամ՝
քատրային քաղաքականութեան ուղի մը
Դոկտ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ

Հայաստանի Հանրապետութեան «թաւշեայ
յեղափոխութեան» հարիւր օրը անցաւ: Դեռ նորելուկ
մանուկ է: Ակնկալիքները մեծ են. թերեւս այդ ակնկալիքներէն միքանին կամ շատերը՝ անիրատես:
Ես այդ մասին պիտի չգրեմ: Շատ բան կայ
գրուելիք եւ ըսուելիք: Բայց, համոզուած եմ որ աւելի
շատ պատճառներ կան լուռ մնալու:
Այդուհանդերձ, կացութեան դրական եւ բացասական զարգացումները այնքան բազմաբնոյթ եւ
տարատեսակ են, որ մարդ կը մղուի գրելու փորձութեան, կացութիւնն ու ընթացքը ածականաւորելու,
բնորոշելու, նկարագրելու եւ գնահատելու փորձութեան:
Սակայն երկու պատճառ կայ որուն բերմամբ
պիտի չգրեմ կացութեան մասին: Մէկը՝ իմ սահմանափակ տեսածս, լսածս, կարդացածս ու գիտցածս է
հայրենի պետականութեան ընթացքին ու վիճակին
մասին: Երկրորդը՝ մտահոգութիւնս որ որեւէ խօսք,
կարծիք կամ տեսակէտ կրնայ քաղաքականացուիլ
եւ այս կամ այն ուղղութեան ջաղացքին ջուր հոսեցնել: Յստակօրէն պէտք է ըսեմ, որ գրութիւնս տեսական մտածումներու արդիւնք է եւ պէտք չէ յուշէ
որեւէ տեսակի նոյնիսկ ստուերային ակնարկութիւն:
Եւ սակայն, չես ալ կրնար այսպէս թէ այնպէս
անհաղորդ մնալ հայաստանեան զարգացումներուն
եւ չարտայայտուիլ:
Ինծի համար, Հայաստանի Հանրապետութեան անցնող քսանհինգ տարիներու գլխաւոր
մտասեւեռումներէն էին Արցախեան հիմնախնդիրը,
Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետութեանց աճն
ու զարգացումը, բայց մանաւանդ այս երկուքին պետականակերտումը: Պիտի շեշտեմ պետականակերտումը՝ կայացումը իբրեւ լիարժէք պետութիւն(ներ).
յարատեւող, իր(ենց) պայծառ ապագային հանդէպ
ապահովութիւն, վստահութիւն, լաւատեսութիւն եւ
հաւատք ներշնչող համակարգուած կառոյց-հաստատութիւն(ներ), էութիւն(ներ):
Այն համոզումին եմ, որ հայկական եւ հայութեան խնդիրներուն մեծագոյն մասի լուծման կարեւորագոյն գրաւականները երկու հատ են.- հայ մարդը եւ հայ պետականութիւնը:
Հայ մարդուն մասին պիտի չգրեմ: Հայութեան,
հայկական ամէն ինչի հիմքն է Հայ Մարդը: Հայ
պետականութեան կ’ուզեմ անդրադառնալ: Ինծի
համար հայ պետականութիւնը շարունակականութիւն կ’ենթադրէ (ուրիշ շատ բաներու կողքին): Այդ
շարունակականութիւնը կը նշանակէ որ իշխանափոխութեան ատեն, կամ ինչ որ տագնապի, մեծ
ցնցումի, պաշտօնափոխութեան ատեն երաշխաւորուած ըլլայ պետութեան եւ պետական գործառոյթներու լիարժէք եւ առաւել յաջող շարունակումը եւ

չձգուի վտանգաւոր պատահականութեանց:
Այս շարունակումը կ’ենթադրէ առնուազն երկու բան. ա) ունենալ աշխատանքային պաշտօնէութեան համապատասխան ատակութեամբ անձնակազմ, որ նախարարի մեկնում-ժամանումէն, անոր
կարճ կամ երկար բացակայութենէն, երկրի քաղաքական ընթացքի վերադասաւորումէն, ընկերայինպատերազմական-տնտեսական աղէտէ չազդուի, այլ
շարունակէ գործել՝ business as usual տրամաբանութեամբ, կայունութիւն ապահովելով եւ երաշխաւորելով՝ պետութեան հանդէպ հարցադրումներ
յառաջացնող կացութեան դիմաց:
Որեւէ երկրի պարագային ընտրութիւններու
կամ այլապէս (պետական հարուած, զինուրական
խունթա, թաւշեայ յեղափոխութիւն եւն.) յառաջացած իշխանափոխութեան հետեւանքով պետութեան որոշմնառու համակարգի անձնակազմն է որ
կը փոխուի, հիմնականին մէջ՝ պետական կառոյցներու քաղաքական թեւի աւագանին կ’երթայ եւ
տեղը նորը կու գայ:
Եւ քանի որ հարցը բարեփոխուած որակի
շարունակումն է, ապա կարեւոր է ուշք դարձնել նոր
եկողին վրայ: Հո՛ս է որ իր գլուխը կը ցցէ քատրային
քաղաքականութիւն հասկացութիւնը:
Քատրային քաղաքականութիւնը մա՛նաւանդ
հաստատութիւններու՛, կառոյցներու՛ պարտականութիւնն է. պետութեա՛ն, կուսակցութիւններու՛ն
պարտականութիւնն է:
Պետութեան՝ այն իմաստով որ ան իր օրէնքներու համակարգին մէջ պէտք է երաշխաւորէ եւ
քաջալերէ նոր ուժերու ներգրաւումը, պաշտօնէութեան մագլցումը՝ տարիներու փորձառութեան եւ
անձնական ճիգի ու քաղաքական հակումներու
չափորոշիչներով: Շատ հաւանաբար, պետութիւն
այս առումով այլ ընելիքներ ալ ունի՝ տեսականօրէն
եւ գործնապէս:
Իսկ կուսակցութիւնները, բոլո՛ր կուսակցութիւնները – եթէ իշխանութեան հասնելու ձգտում
ունին (որ անոնց գոյութեան պատճառն է) – պարտին նո՛յնպէս իրենց շարքերը ներգրաւել ատակ
ուժեր, եւ երաշխաւորել – ժողովրդավարական հիմունքներով – անոնց յառաջընթացը, վերելքը:
Կուսակցութեանց մէջ քատրեր մշակելու,
զարգացնելու լաւագոյն եղանակ է ստուերային կառավարութիւնը: Այսինքն, երբ տուեալ կուսակցութիւնը ընտրութիւններու հետեւանքով կը դառնայ
քաղաքական ընդդիմութիւն՝ իր կառոյցին մէջ յառաջացնէ գործադիր իշխանութեան համապատասխան ի՛ր կառավարութիւնը: Այսինքն, դահլիճի իւրաքանչիւր նախարարին եւ նախարարութեան գործունէութեան, քաղաքականութեան ի պաշտօնէ – իբրեւ
ընդդիմադիր – նշանակէ իր դահլիճը: Այս (ընդդիմադիր) դահլիճի իւրաքանչիւր անդամ, ըստ իր ստանձՇարունակութիւնը էջ 32
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ՄԵԾ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ԵՒ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐՈՒ
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ ՎԱՀԷ ՎԱՀԵԱՆԸ՝ ԻՐ ԲԻՒՐԱՒՈՐ
ԱՇԱԿԵՐՏ - ԱՇԱԿԵՐՏՈՒՀԻՆԵՐՈՒ
ՅԻՇՈՂՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ
ՅԱԿՈԲ ՏԻՒՆԵԱՅԵԱՆ

20 տարի առաջ, 20 Օգոստոս 1998-ին,
արեւմտեան Պէյրութի իր բնակարանին մէջ, իր ողջ
գիտակցութեամբ ու արթնութեամբ դեռ տրոփուն
միտք ու սիրտ, այլեւ յառաջացեալ տարիքի մէջ՝ 90
տարեկանին կը շիջէր (թաղումը կատարուեցաւ 22
Օգոստոսին, արեւմտեան Պէյրութի Ս. Նշան Մայր
եկեղեցիէն) բանաստեղծ եւ Հայ գրականութեան
բազմավաստակ, բազմարդիւն ուսուցիչ, գրականագէտ ու ներհուն մտաւորական, խմբագիր եւ գրադատ, արձակագիր եւ թարգմանիչ, ազգային-հասարակական գործիչ, մեծ Մարդասէր եւ Հայրենասէր
Վահէ-Վահեանը, բուն անունով՝ Սարգիս Ապտալեան (Կիւրին, 1908 – Պէյրութ,1998):
Յետեղեռնեան գրական առաջին սերունդի
մեր ամէնէն յառաջապահ ուժերէն մին՝ 30-ական
թուականներու սկիզբը – Սփիւռքի ամայացած անդաստանին վրայ Մեծ Եղեռնէն հրաշքով փրկուած
ոտաբոպիկ գաղթական մանուկ մ'ալ ինք, յետագային սակայն՝ 1925-ին, բախտը կ'ունենայ ընդունուելու եւ յաճախելու Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարան, ուր իր ուսման ընթացքը կ'աւարտէ Պսակաւոր

Գիտութեանց ճարտարագիտութեան մէջ (B.S. in
Engineering) տիտղոսով – առաջինն եղաւ ՎահէՎահեանի «Արեւ-Անձրեւ» քերթուածներու երախայրիքը (1933), որ ճամբայ հարթեց իր սերունդի միւս
տաղանդաւոր երկու դէմքերուն՝ Անդրանիկ Ծառուկեանին եւ Մուշեղ Իշխանին, որպէսզի Միջին Արեւելքէն ներս մտնեն գրականութեան ասպարէզ, երբ
արեւմտահայ գրական սերուցքին խողխողումէն
ետք, Սփիւռքի մէջ ապրող Թէքէեանի, Չօպանեանի
եւ Օշականի սերմերէն պէտք էր պայթէին նորերը,
հայ ժողովուրդի որբացած զաւակներուն դաստիարակութեան վսեմ գործը շարունակելու Միջին Արեւելքի ազգային կառոյցներու, կրթօճախներու մէջ...:
Լիբանանեան Պռումմանա գիւղին մէջ կարճատեւ շրջան մը գիշերօթիկ վարժարանի մը մէջ
ուսուցչութեամբ զբաղելէ ետք, 1935-1936 կրթականուսումնական տարեշրջանին Վահէ-Վահեան երիտասարդ բանաստեղծը կը հրաւիրուէր Կիպրոսի
մէջ Հ.Բ.Ը.Մ.ի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւն (ուր կը մնայ մինչեւ 1946)՝ իբրեւ Հայ գրականութեան եւ հայերէն լեզուի ուսուցիչ յաջորդելու
Վահան Թէքէեանին, որ միամեայ ուսուցչական
առաքելութիւնը հազիւ աւարտած կը վերադառնար
Գահիրէ՝ ստանձնելու տեղի «Արեւ» օրաթերթին
խմբագրապետութիւնը:
1946 թուականը բարեբեր կ’ըլլայ Վահէ-Վահեանի համար, որ նոյն տարին լոյս կ'ընծայէ իր
երկրորդ քերթողագիրքը՝ «Ոսկի Կամուրջ»ը, կը
սկսի հրատարակել իր հիմնադրած եւ բարձրարուեստ «Անի» Գրականութեան եւ Արուեստի ամսագիրը, եւ Սեպտեմբերին կը հրաւիրուի Հայաստան,
իբրեւ արտասահմանեան գրող՝ մասնակցելու Սովետահայ Գրողներու Բ. համագումարին, ուրկէ վերադարձին «Անի»ի մէջ կը հրատարակէ իր հայրենական յուշերն ու տպաւորութիւնները, որոնք կազմելով ստուարածաւալ յուշագրութիւն մը, յետագային՝
1953-ին, պիտի մտնէին առանձին հատորի մէջ՝
«Յարալէզներու Հաշտութիւնը» խորագիրի տակ:
Վերադառնալով Կիպրոսէն, 1947-էն սկսեալ
Վահէ-Վահեան կը դասաւանդէ Հայոց լեզու եւ գրականութիւն՝ Պէյրութի Հ.Բ.Ը.Միութեան աղջկանց
Դարուհի-Յակոբեան եւ մանչերու ՅովակիմեանՄանուկեան երկրորդական վարժարաններու մէջ,
մինչեւ 80-ական թուականներու կէսերը, վարելով
նաեւ տեսչութիւնը Պէյրութի Երուանդ Հիւսիսեան
Հայագիտական Հիմնարկին՝ 1964-էն մինչեւ 1986:
Այսպէս, Միջին Արեւելքի հայահոծ գաղութներու (իմա՝ համայնքներու) մէջ Վահէ-Վահեան հասցուց գրականութեան ասպարէզէ ներս զինուորեալներու, սպասարկուներու հարուստ բանակ մը, գրաՇարունակութիւնը էջ 33
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Ազատ բեմ:
ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ - ՑԱՒԵՑՆՈՂ ՆՈԹԵՐ
«Առանց հաւատի հեշտ է մեռնելը,
Բայց ապրելն արդէն անկարել է»:
Պարոյր Սեւակ
Կրթութեան եւ գիտութեան նախարար՝ Արայիկ Յարութիւնեանին, մշակոյթի նախարարուհի՝
Լիլիթ Մակունցին, սփիւռքի նախարար՝ Մխիթար
Հայրապետեանին եւ անշուշտ անխուսափելիօրէն
վարչապետին ու գործող կառավարութեան բոլոր
անդամներին, եթէ յարմար գտնէք եւ բարի լինէք
փոխանցել:
Յարգելինե՛ր,
Ներքոյ գրութիւնը ձեզ եմ հասցէագրում՝ յուսալով, որ իրար կը հասկանանք եւ առաւել եւս, որ
յարուցած խնդիրներին դուք ծանօթ էք եւ ըստ էութեան ձեզ եւս պիտի անհանգստացնեն:
Պիտի խուսափեմ Մայիս 8-ին եղածը գովերգելու կամ փառաբանելու. եղաւ ինչին շատերն էին
սպասում, նաեւ երազում եւ հայութեան մի զգալի
մասը ի սփիւռս աշխարհի բաւարարուած եւ գոհ է։
Այժմ հասել է ժամը շտկումներ անելու, եւ դուք
ուղղակի մասնակիցներն էք։ Պիտի փորձեմ որակում
եւ գնահատականներ չտալ քանզի դեռ ճամբայ կայ
անցնելիք եւ «Ճտերը աշնանը հաշուել»-ը շատ աւելի ճիշդ է:
Մենք նախընտրեցինք սպասել երեւոյթների
զարգացմանը։
Թարմօրէն նորընտիր վարչապետի (Սերժ)
ակնթարթային հրաժարականը մեզ ենթադրել է տալիս, որ դրսից կարեւոր եւ ազդեցիկ ուժերի միջամըտութիւնը առկայ է, եթէ ոչ (մեր կարծիքով) այդքան
փորձ եւ խարդախամոլութիւն ունեցող մէկը ի՞նչ
տրամաբանութեամբ պիտի լքէր իր տաքուկ տեղը
հանրօրէն յայտարարելով, թէ «Նիկոլը ճիշդ էր, ես
սխալուել եմ»,– նրան ազատելով կալանաքից:
Աննախադէպ ելք:
Բազում են ծափահարողները ընթացիկ մաքրագործումների առիթով, այդ գործը թողնենք պատկան մարմիններին, բայց ցուցարարութիւնը եւ մատնութիւնները դարձել են հայկական արուեստ. Աստուած չանի, որ եթէ զգոյշ չլինենք, երեսունական
թուականները կարող են կրկնուել, երբ մարդակերութիւնը «Փեշակ» էր (կարիք կա՞յ յիշեցնել Չարենցին եւ Բակունցին, Զապէլ Եսայեանի հետ միասին):
Ներկայիս բողոքների ծաւալները եւ հետեւողականութիւնը, ապացոյց են, թէ ատելութիւնը եւ նողկանքը կլանային տիրող համակարգի նկատմամբ որքան
խորն է ներծծուած բնակիչների ուղեղներում:
Աննախադէպ երեւոյթ էր, երբ մէկ մարդու
նման փողոց ելան շատ-շատերը՝ ուսանող եւ գործաւոր, դպրոցական ու երաժիշտ, ուսուցիչ ու երկրագործ, այն աստիճան, որ ոմանք հրապարակը

անուանում էին քաղաքական հասարակութիւն:
Այս տողերին անդրադառնալը գրելու շատ
ցանկութիւն կամ կամք ունենալը չէ, այլ, լռելու
բաւարար կամք չունենալը եւ այն յոյսը թէ տարիներ
շարունակ լուծումի սպասող հարցեր կան, որ թերեւս այժմ ճիշդ ժամանակը կարելի է համարել
նրանց ջրի երես հանելը:
Այո՛, յարգելինե՛ր:
Անփութութեան ու կատարեալ անտարբերութեան հետեւանքով հսկայական կորուստներ ենք
ունեցել մշակոյթի եւ ազգային արուեստի բարոյական նկարագրի բնագաւառներում: Առաջին հերթին
կարելի է նշել մեր հիասքանչ մայրենին, որի մասին
ձեզ աւելի փաստարկելու կարիք չկայ, քանի բոլորդ
բանասիրական գիտելիքներով յագեցած էք, միայն
թէ երբեմն չէք նկատում կամ վարժութեան պատճառով կարեւորութեան չէք արժանացնում: Դուք
ներկայ էք լինում ըստ պաշտօնի եւ ստոյգ վկաներն
էք, թէ ի՞նչ լեզուասպանութիւն է կատարւում ազգային ժողովի ամբիոնից խօսք առնողների մեծամասնութեան ելոյթներում: Ո՞վ է թոյլ տուել երկրի գործադիրի փոխնախագահին իր հետ բազմաթիւ պատգամաւորներով մէկտեղ արտայայտուել շուկայական
հայերէնով: Աշխարհասփիւռ հայերից նրանք, որոնք
հայկական դպրոց են յաճախել, չեն կարողանում
մարսել հայերէնի այն տեսակը, որ մեզ են մատուցում մեզ հասանելի հայրենի հեռատեսիլային ալիքները: Ո՞վ է իրաւունք տուել «Կենտրոն» կայանի
հիմնական հարցազրոյցները վարողներին՝ այր թէ
կին, իրենց յաճախ հետաքրքիր նիւթերը մատուցել
կատարեալ «Ա»-յախօսութեամբ։ Ո՞վ կամ ե՞րբ պիտի գտնուի մէկը՝ նրանց յիշեցնելու, թէ մեր պետական լեզուն գրական հայերէնն է եւ պաշտպանուած
է օրէնքով: Ձանձրալի չլինելու համար միայն ասեմ,
որ նման օրինակները անսահման են ամէն օր, ամէն
ժամ եւ բոլոր բնագաւառներում՝ ամենուրեք: Անելիք
շատ գործ կայ, ում բերանը կարելի է փակել առանց
վնասի:
Յաջորդ խնդիրը, որ ձեր ուշադրութեան կ’ուզեմ արժանացնել երկու հայերէնի եւ երկու ուղղագրութեան համակեցութիւնն է:
Հռետորաբանութիւնից դուրս ելլելու համար
եւ եթէ իրականում ցանկանում ենք սփիւռք–հայրենիք կապը լինի առողջ եւ հաւասար փոխըմբռնման
մակարդակի, ապա անհրաժեշտ է, որ վերը նշուած
նախարարութիւնները ձեռնարկեն լուրջ հանդիպում
հայրենի եւ արտերկրի լեզուի մասնագէտներին, որ
տեղի չունեցաւ աբեղեանական փոփոխութիւնների
ընթացքին, ապա սեղանին դնեն եւ քննարկեն
ԱԶԳԱՅԻՆ միակ եւ մատչելի նոր գրելաձեւ ունենալու գաղափարը՝ նպատակ ունենալով պարզեցնել
դասականը եւ լրացնել ներկայ հայաստանեանը,
Շարունակութիւնը էջ 32

Ուրբաթ, 31 Օգոստոս 2018

Հայ Կեանք

Էջ 29

«Մենք խոնարհ ժողովուրդ ենք»
Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

«Կը

սիրեմ իմ երկիրս, ժողովուրդը, եկեղեցին եւ մեր երաժշտութիւնը»: Խոէլ Օրթեկան երիտասարդ հոգեւորական-կղերական մըն է եւ Քուպայի եկեղեցիներու խորհուրդի քարտուղարն է: Այս
խորհուրդն է, որ միեւնոյն ժամանակ կը դասաւորէ
եւ կը տնօրինէ աստուածաշունչի բաժանումը ամբողջ Քուպայի տարածքին: Այս իմաստով, որպէս
Աստուածաշունչի ընկերութիւններ, կը գործակցինք
Եկեղեցիներու խորհուրդին հետ, որպէսզի, ըստ
պատշաճի, աստուածաշունչերը բաժնուին ամբողջ
երկրի տարածքին իրենց մայրենիով` սպաներէն
լեզուով:
Խոէլը հանգիստ եւ հաղորդական մարդ է: Այս
ներաշխարհային բնագիծը քիչ մը ամէն քուպացիի
մէջ կը տեսնես` անկախ այն երեւոյթէն, որ Քուպան
միջազգային ընտանիքին կողմէ մեկուսացուած
երկիր մըն է… Ասիկա արդէն զարմանալի հակասական իրականութիւն մըն է, նկատի ունենալով, որ
երկիրը բաւական ողողուած է զբօսաշրջիկներով`
քիչ մը ամէն ցամաքամասերէ եւ ի մասնաւորի
Հիւսիսային Ամերիկայէն…
1-11 Յունիս 2018, Հաւանա-Քուպա: Եթէ մէկ
կողմէն պիտի մասնակցէինք միջազգային մեր ընկերութեան համագումարին, բայց նաեւ պիտի տօնախըմբէինք աւելի քան մէկ միլիոն աստուածաշունչի
բաժանմունքի յաջող գործընթացը` վերջին քանի մը
տարիներուն վրայ երկարած: Յարմար առիթ էր
նաեւ մասնակցելու այլ յայտագիրներու եւ տեսնելու
երկիրը իր հարազատութեամբ: Պէտք էր փորձէինք
«ընկալել» Քուպան` ապրելով տեղական իրավիճակին մէջ, հասկնալու համար զայն իր իրականութեան մէջ, եւ ոչ թէ այնպէս, ինչպէս որ կը գծուի
միջազգային քաղաքական խճանկարին մէջ: Պէտք է
տեսնել եւ ապրիլ Քուպան «Ֆիտէլ Քասթրոյէն առաջ
եւ վերջ», ինչպէս որ կարգախօսները կը նշեն:
«Մեր երկրին մէջ համայնավար-ընկերվար վարչակարգը չի նմանիր Խորհրդային Միութեան եւ արեւելեան Եւրոպայի նման օրինակներուն: Պէտք չէ մոռնալ, որ մենք լատինամերիկեան երկիր ենք եւ պետական վարչամեքենան չի կրնար խափանել մեր
մշակոյթը եւ կենցաղը», Խոէլն է խօսողը: «Այս
իմաստով, մենք կը տարբերինք եւ լաւ կ՛ըլլայ, որ
կրնաս տեսնել այս իրավիճակը»: Խոէլ ոչ թէ կը
ներկայացնէր իր երկիրը ինծի, բայց նաեւ որոշ
ձեւով կը փորձէր օգնել, որպէսզի տեսնէի Քուպան
իր հարազատութեամբ եւ ոչ թէ` այն պատկերը, որ
կազմուած է արտաքին տպաւորութիւններուն մէջ:
Խոէլ կը հաւատայ, որ եկեղեցին կարեւոր դերակատարութիւն ունի իր երկրի ընկերային-քաղաքական արժեչափերու զարգացման եւ բարօրութեան
մէջ: «Ռաուլ Քասթրոն եկեղեցական առաջնորդները
հրաւիրելով խնդրեց ու նաեւ պահանջեց, որ եկեղեցին աշխուժ ներդրում ունենայ մեր ազգին մէջ ար-

ժէքներ կերտելու իրականութեան համար», ըսաւ
ան: Խոէլ կ՛աշխատի այս արժէքին համար եւ կը
հաւատայ, որ աստուածաշունչի դաստիարակութիւնը կարեւոր դեր ունի այս արժէքի համակարգը
ստեղծելու երկրին մէջ:
Քուպան ունի շատ գեղեցիկ բնութիւն: Կեդրոնական Ամերիկային պէս երկիրը կանաչ է, եւ ովկիանոսը` գեղեցիկ, թէեւ երկիրը տնտեսական տագնապի մէջ է, որ ծանր կը ճնշէ ժողովուրդին վրայ:
«Միջին հաշուով, աշխատողի մը օրապահիկը
տասնհինգ ամերիկեան տոլար է», ըսաւ Ճոանտրան, որ միջին տարիքի ընկերային ծառայող կին մըն
է: «Մեր ընկերային ծառայութիւնը կը հիմնենք
աստուածաշունչի բաժանումին եւ դաստիարակութեան հետ,- ըսաւ ան,- որովհետեւ աստուածաշունչը
մարդոց սրտերը կը փոխէ, եւ մենք կ՛ուզենք մեր
երկիրը կերտել նոր հոգիով»: Եւ չուշացաւ Ճոանտրայի հաստատումը. «Մենք մեր երկիրը կը սիրենք եւ
կ՛ուզենք անոր համար ապրիլ»:
Բայց այդ «սիրելուն» մէջ կայ երկրին ազգային
մշակոյթը, որ ճամբայ կը հարթէ սիրոյ զգացումին:
Եւ սէրը կու գայ իրենց երաժշտութեան միջոցով…
Երաժշտութիւնը, որ քիչ մը ամէն տեղ է եւ քուպացին կը մղէ ըլլալու լաւատես եւ սիրելու իր իսկ ապրած կեանքը իր երկրին մէջ, նոյնիսկ երբ այդ այդքան ալ դիւրին չէ… Եւ երաժշտութիւնը ոչ միայն
հանրային կեանքին մէջ է, այլ նաեւ` եկեղեցական:
Հոն, ուր կը տեսնես, թէ ինչպէ՛ս անոնք իրենց սէրը
կը յայտնեն Աստուծոյ իրենց երաժշտութեան ընդմէջէն: Պատանիներ, որոնք պաշտամունքի ընթացքին երգեցին եւ պարեցին… Երեւի քիչ մը տարօրինակ էր ինծի-մեզի համար, բայց անոնք կ՛արտայայտէին իրենց սէրը… Եւ սէրը Աստուծոյ, իրենց
կեանքերուն, բայց նաեւ` իրենց երկրին: Այն երկիրը,
որ անոնք կ՛ապրին եւ կ՛ուզեն ապրիլ… Ես ալ ապրեցայ այդ օր զգացումը: Երաժշտութիւնը որքան կը
հարստացնէ մարդու հոգին, եւ ան` նոյն մարդը,
կ՛ապրի այդ հարստութիւնը` սիրելով կեանքը եւ
հողը… Եւ վերջապէս, որքա՛ն ճիշդ է եղեր հայ
բանաստեղծը, որ սիրած է երաժշտութիւնը այն
աստիճան, որ ուզած է նոյնիսկ «երգելով մեռնիլ»…
Շարունակութիւնը էջ 30
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«Մենք խոնարհ ժողովուրդ ենք»
Շարունակութիւն էջ 29-էն

Քուպան խաղաղ երկիր է ու նաեւ` ապահով: «Մենք
խոնարհ ժողովուրդ ենք,- ըսաւ Խոէլ:- Քուպացին կը
սիրէ ընտանիքը, բարեկամը եւ հաղորդակցութիւնը»: «Եւ ասոր համար ալ կը բաւարարուի իր
ունեցածովը», եզրափակեց ան:
Եւ այս արդէն զգայացունց այն իրականութիւնն
էր, որուն հանդիպեցայ եւ, աւելի ճիշդ, ընտելացայ
իմ կեցութեանս ընթացքին: Բայց նաեւ այս երեւոյթը
տեսայ մանուկներուն եւ անոնց ուրախութեան
մէջէն…
Կիրակի, 10 Յունիս: Քուպայի արեւմտեան շըրջանի մէկ գեղեցիկ հովիտ-ձորի մը փոքր քաղաքի մը
մէջ աւելի քան երեք հարիւր մանուկներու պատանիներ հաւաքուած էին եկեղեցիի մը շրջափակին մէջ,
որովհետեւ ունէին յատուկ յայտագիր: Եւ այդ յայտագիրի ընթացքին տեղի ունեցաւ աստուածաշունչի
բաժանումը, յատուկ` իրենց տարիքին: Մանուկներ,
որոնք առաւելաբար կու գային բարեկեցիկ ընտանիքներէ եւ այդ շրջանի տարբեր գիւղերէն: Բայց
իրենց այդ բարեկեցիկ վիճակին մէջ մանուկներ էին,
որոնք ունէին գոհունակութիւն մը: Բայց արդեօք
պիտի համարձակէի ըսելու բաւարարութի՞ւն…
Իմ-մեր իրականութեան մէջ, չեմ գիտեր, թէ ո՞ւր է
սահմանը բաւարարութեան: Բայց հոս` Քուպա, իմ
չորս կողմս հաւաքուած էին մանուկներ: «Մանկութիւն (չ)ունեցող մանուկնե՞ր»… Թերեւս… Բայց`
ուրախ եւ բաւարարուած: Եւ եթէ իրենց ուրախութիւնը ապրեցայ իրենց հետ եւ իրենց երկրին մէջ,
բայց նաեւ կիսեցին ինծի հետ կեանքի իրենց համոզմունք-տուեալները: Բաւարարուած են… Եւ այդ
բաւարարութիւնը քուպացին դարձուցած է խոնարհ
ժողովուրդ:
Պէտք էր բաժնուէի ուրախ մանուկներէն, բայց
կային իմ մտորումներս: Ինչո՞ւ աշխարհը չ՛ուզեր
հանգիստ ձգել այս «խոնարհ» ժողովուրդն ու երկիրը եւ` ձգել այս մարդիկը, որ ապրին կեանքը, ինչպէս
որ կ՛ուզեն: Իրենք իրենց վիճակներուն մէջ, ինչպէս
որ հանգիստ կը զգան:
Բայց նաեւ կայ ուսանելի կեանքի արժէք մը այս
երկրէն…

Թէ՛ ընչաքաղցութիւնը սահման չունի եւ թէ՛ ան
կը քանդէ, եթէ հաշուարկուած չըլլայ: Եւ թէ` բաւարարութիւնը կը կերտէ գոհունակութիւն ու նաեւ
ուրախութիւն: Նոյնիսկ երբ բաւարար չունիս…
«Ցոյց տուր ինծի երկիր մը, որ հարցեր չունի»,
Խոէլն է դարձեալ: «Մենք ալ հարցեր ունինք, բայց
այդ բոլորին մէջէն կը հաւատանք, որ մեր երկիրը
պիտի շինենք», եզրափակեց ան: Եւ չուշացաւ իմ`
հայո՛ւ գիտակցութիւնը: Հայն ալ այս օրերուն սկսած
է շինել եւ վերաշինել իր հայրենիքը…
Եւ երկիր շինելու համար արժէ հաւատալ արժէքի համաչափին: Այն արժէքի համաչափին, որ մեզի
կրնայ դարձնել խոնարհ… Եւ խոնարհութիւնը կը
սանձէ ընչաքաղցութիւնը եւ կը ստեղծէ բաւարարութիւն: Եւ բաւարարութիւնը հոգեւոր գիտակցութիւն է: Հոն, ուր կրնաս բաւականանալ քու ունեցածովդ, բայց նաեւ` գիտակցիլ դիմացինին պէտքին
եւ անոր անհրաժեշտութեանը… Բայց նաեւ` բաժնեկցիլ… Եւ այս բաւարարութիւնը անպայմանօրէն
կը շինէ… Կը շինէ բոլորս… Քեզ եւ զիս: Եւ կը շինէ
մեր` հայուն երկիրը…
«Մենք խոնարհ ժողովուրդ ենք»: Քուպայի օրինակը, բայց նաեւ ըլլայ հայունը…
Իմ եւ իւրաքանչիւրիս…
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Տիգրանակերտի մէջ մեկնարկած պեղումներուն
վերաբերեալ՝ Համլէթ Պետրոսեան կը ներկայացնէ
նախատեսուող աշխատանքները

Տիգրանակերտի մէջ Յուլիս 10-ին մեկնարկած
է պեղումներու հերթական փուլը:
Ըստ «Artsakhpress.am»-ի՝ ՀՀ գիտութիւններու ազգային ակադեմիայի հնագիտութեան եւ ազգագրութեան ուսումնարանի Արցախի հնագիտական արշաւախումբի ղեկավար Համլէթ Պետրոսեան
ըսած է, որ մինչ այս հնաւայրի 70 հեքթար տարածքէն պեղուած է մօտ 1,8-2 հեքթար հատուած:
«Հետազօտութեան աշխատանքները կազմակերպելու համար այս տարի ԱՀ կառավարութիւնը
յատկացուցած է 10 միլիոն դրամ: Ատիկա պեղումներ իրականացնելու համար մօտաւորապէս կը
բաւարարէ քսան օր՝ երեսուն հոգի կազմող արշաւախումբի մասնակցութեամբ: Ասիկա Տիգրանակերտի հետազօտութեան համար մինչ այժմ եղած ամենաքիչ նիւթական յատկացումն է: Ամէն տարի կը
յաջողէի պետական նախկին նախարար Արայիկ
Յարութիւնեանի աջակցութեամբ որոշ յաւելում կատարել: Եւ եթէ այս տարի որեւէ նոր գումար չաւելցուի, պիտի ունենանք Տիգրանակերտի պատմութեան ամենափոքր ծաւալի պեղումները»,- նշած է
արշաւախումբին ղեկավարը:
Բացի այս բոլորը, ըստ անոր, հնարաւոր է
միայն փոքրիկ ծրագիր մը հաստատել բարերարներու օգնութեամբ, որ հաւանաբար տրամադրուի
անտիկ դամբարանադաշտի հետազօտութեան:

Պատասխանելով այն հարցին, թէ այս տարի
հնաւայրի ո՞ր հատուածներուն վրայ պիտի իրականացուին հնագիտական հետազօտման աշխատանքները, Պետրոսեան նշած է, թէ աշխատանքները նախ պիտի շարունակուին ամրացուած թաղամասի հիւսիսային պարսպապատի շարունակութիւնը բանալուն ուղղութեամբ: «Մենք քանի մը
շաբաթ առաջ ինֆրակարմիր լուսանկարներ ըրած
ենք, եւ կարծես թէ կրնանք ակնկալել, որ ապագային
պիտի բանանք նաեւ պարսպապատի մուտքը, հակառակ անոր, որ ատիկա մեծ ծաւալի աշխատանք կը պահանջէ: Բացի այդ, վաղ քրիստոնէական հրապարակին վրայ քանի մը անհարթութիւն կայ, այս
տարի պիտի փորձենք նաեւ անոնք հարթել»,ընդգծած է ան:
Համլէթ Պետրոսեան նշած է, թէ նախապէս
իրենք պեղած են մէկ անտիկ թաղամաս: «Նմանատիպ առնուազն երեք-չորս անտիկ թաղամասերու
հետքեր եւս կան: Մենք այս տարի պէտք է փորձենք
պեղումներ իրականացնել նոր անտիկ թաղամասի
տարածքին մէջ: Կախուած ժամանակի սղութենէն՝
հնարաւոր է միայն հետախուզական պեղումներ կատարուին»,- նշած է արշաւախումբի ղեկավարը:
Ըստ անոր՝ նաեւ նախատեսուած են պեղումներ իրականացնել անտիկ դամբարանադաշտին
մէջ, սակայն անիկա ունի ճարտարագիտական հետազօտութեան կարիք, եւ եթէ իրենք չյաջողին իրականացնել ատիկա, կամ որեւէ արդիւնք չստանան,
հաւանական է, որ փորձեն պեղել Խաչենագէտէն
Տիգրանակերտ հասնող ջրանցքը, որ նաեւ փապուղիի հատուածներ ունի: «Ատիկա ժայռափոր ջրանցք
է, եւ եզակի իր տեսակով, քանի որ Արարատեան
դաշտէն դէպի այս կողմ նման կառոյց գոյութիւն
չունի»,- ընդգծած է Համլէթ Պետրոսեան:
Թէ ի՞նչ սպասումներ ունին պեղումներու այս
փուլէն՝ հնագէտը նշած է, թէ նոր բացայայտումներ
հնարաւոր են, յատկապէս եթէ յաջողին անտիկ
դամբարանադաշտի մէջ գոնէ քանի մը թաղում
վաւերացնել: «Մեր ունեցած փորձով Տիգրանակերտի իւրաքանչիւր անտիկ թաղման վաւերացում կու
տայ հնագիտական կարեւոր գտածոներ՝ խեցեղէն,զարդեր եւ դրամներ»,- նշած է ան:
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Shadow Government, կամ՝
քատրային քաղաքականութեան ուղի մը
Շարունակութիւն էջ 26-էն

նած թղթածրարին՝ կը դառնայ գործող կառավարութեան տուեալ նախարարի մը գործունէութեան մօտէն հետեւող անձը: Ընդդիմադիր «նախարարին»
քաղաքական պարտականութիւնն է քննականօրէն
եւ արհեստավարժօրէն հետեւիլ գործող նախարարին գործունէութեան, արժեւորել այդ քաղաքականութիւնը, միաժամանակ մշակելով իր՝ ընդդիմադիր
կուսակցութեան տուեալ նախարարութեան այլընտրանքային քաղաքականութիւնը:
Քատրային քաղաքականութեան արդիւնաւորման նպաստող աշխատանքի կարեւոր դաշտ մըն է

ասիկա, որ կ’երաշխաւորէ – ի միջի այլոց – թէ՛
ատակ ուժերու մշակում-յառաջացում-առկայութիւնը, թէ՛ փորձառու եւ քաջատեղեակ փոխարինողի
գոյութիւնը եւ զերծ կը պահէ թափուրութենէ, պատասխանատութեան կը դնէ նիւթին եւ նախարարական տուեալ թղթածրարին համապատասխան
պատրաստուածութեամբ (գիտելիք-ուսումնական,
տեսական եւ փորձառական առումներով) անձ,
կ’ապահովէ եւ կ’երաշխաւորէ առողջ շարունակումը
պետական մեքենային գոյատեւման՝ ժողովրդավարական հիմունքներով:
ՅԳ. Յաջորդիւ՝ watchdogերու մասին:

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ - ՑԱՒԵՑՆՈՂ ՆՈԹԵՐ
Շարունակութիւն էջ 28-էն

անշուշտ միշտ հարազատ մնալով մեսրոպեան
սկզբունքներին: Գաղտնիք չէ, որ այդպիսի մի քայլ
անելու համար պէտք կը լինի պատնէշներ գրոհել եւ
յամառօրէն պայքարել, բայց դժուարութիւնները
միշտ յաղթահարելի են:
Հնարաւոր է որ ոմանք այս մտքերը ցնորքի
տեղ առնեն, բայց ի՞նչ հոգ։ Ո՞վ «Ցնորամիտ» որակման պիտի չարժանանար, եթէ երեք ամիս առաջ
ազդարարէր, թէ Սերժը, հաստատելով իր սխալը,
աթոռը փոխանցելու էր Նիկոլին։
Տիրոջ ճամբաները անգուշակելի եւ անտեսա-

նելի են։
Կարծում եմ վերը նշուած երեք նախարարները կ’անմահանան, եթէ այս «Ցնորքի» գէթ մեկնարկը իրականացնեն։
Յարգանօք՝
Ռուբէն Յովակիմեան
08-07-2018
(Փարիզ)
Յ. Գ. Կը բաժնեմ հեղինակի բոլոր տեսակէտները եւ
խոնարհաբար կը ստորագրեմ իր անունին կից –
Արմենակ Եղիայեան
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ՄԵԾ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ԵՒ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐՈՒ
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ ՎԱՀԷ ՎԱՀԵԱՆԸ՝ ԻՐ ԲԻՒՐԱՒՈՐ
ԱՇԱԿԵՐՏ - ԱՇԱԿԵՐՏՈՒՀԻՆԵՐՈՒ
ՅԻՇՈՂՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ
Շարունակութիւն էջ 27-էն

սէր ու մշակութասէր պատկառելի հայ սերունդ մը,
որոնք միշտ երախտագիտութեամբ կը յիշեն զինք եւ
իւրաքանչիւր իրեն երբեմնի աշակերտ-աշակերտուհի հպարտութեամբ կ'ըսէ. «Ես Վահէ-Վահեան մեծ
բանաստեղծին աշակերտներէն եմ եղած»: Յիրաւի,
Սփիւռքը Հայրենիքին կամրջող խորհրդանիշ մը ան,
Հայրենիքի ջատագովներէն մին, որ նշանաւոր դարձաւ յատկապէս իր «Ոսկի Կամուրջ» բանաստեղծութեանց հատորով:
Բացի նշուած երեք երկերէն՝ Վահէ-Վահեանէն
լոյս տեսած են «Մատեան Սիրոյ Եւ Մորմոքի» (1968,
քերթուածներ), «Յուշարձան Վահրամիս» (1977,
պոէմ), «Հատընտիր» (1986), «Ղօղանջ Եւ Մրմունջ
Վերջալուսային» (1990): Երեք հատորներով լոյսի
բարիքին եկած են իր արձակ, գրադատական էջերը
կազմող «Բերքահաւաք»ները՝ 1978-ին, 1987-ին եւ
1993-ին:
Բեղուն է նաեւ Վահէ-Վահեանի թարգմանական գործերը, որոնցմէ յիշատակելի են յատկապէս
Ժըպրան Խալիլ Ժըպրանի «Մարգարէն»ի անգլերէն
բնագիրէն հայերէնի թարգմանութիւնը 1984-ին,
Օսքար Ուայլտի «Տորիըն Կրէյի Պատկերը» վէպը՝
1992-ին, ինչպէս նաեւ կատարուած թարգմանութիւններ Վ. Հիւկոյի, Վ. Մայաքովսքիի, Փ. Էլիւարի,
Վ. Ալֆիէռիի, Ուոլտ (Հ)Ուիթմընի եւ այլ դէմքերու
գործերէն: Վահեանի քերթուածները ամփոփող
հատորներ լոյս տեսած են նաեւ Հայաստանի եւ
Սփիւռքի մէջ:
Կ'արժէ այս առիթով կրկին արձանագրել
արեւմտահայ ու խորհրդահայ գրական խոշոր գէթ
հինգ դէմքերու գրաւոր արտայայտութեան եկած
ուշագրաւ տպաւորութիւնները Վահէ-Վահեանի
մասին, հակիրճ տողերու մէջ.- «...Ձեր քերթուածները, սիրելի բանաստեղծ, կարդացի ամենամեծ հաճոյքով, հիացումով ու տրտմութեամբ: ... Կարդալէ
ետք Ձեր քերթուածները՝ կ'ուզէի հոս յիշել անոնցմէ
մէկ քանին, զիս ամէնէն աւելի տպաւորողները.
բայց, կը մտածեմ հիմա, թէ ատով անարդար պիտի
ըլլայի միւսներուն հանդէպ, ու կը հրաժարիմ: Առհասարակ, ամէնքն ալ ունին վարակիչ յուզում, ներդաշնակութիւն երգի ու պատկերի: ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ,
1933»: «Ձեր բանաստեղծութեանց հատորը ստացայ
եւ կարդացի: Իրական բանաստեղծ մըն է որ կ'աւելնայ մեր քերթողական հոյլին: ԱՐՇԱԿ ՉՕՊԱՆԵԱՆ,
1933»: «Իրական ուրախութեամբ մըն է որ կարդացի ձեր գիրքը: Այս գէշ օրերուն, երբ... դասալքութիւնը քաղաքացիական իրաւունք է ստացած՝ առողջ ու
աղուոր ուրախութիւն մը կը զգայ մարդ, տեսնելով,
թէ այսուհանդերձ, կան ձեզի պէս տղաք՝ որ կը
սիրեն հայոց ջերմ ու անոյշ լեզուն: ՎԱԶԳԷՆ ՇՈՒՇԱ-

ՆԵԱՆ, 1933»: «Վահէ-Վահեանը շնորհալի՝ նորոգողն է արեւմտահայ բանաստեղծութեան:
ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃԵԱՆ, 1946»: «Մատեան Սիրոյ
Եւ Մորմոքի» հատորդ ստացայ եւ սիրով ըմբոշխնեցի: Շատ հաւնեցայ «Սիրտի Պատուէր» բաժինը
եւ «Քերթողական»ը: Ընդհանրապէս «Մատեան»դ
լեցուն է, ծա՛նր, լեցուն ու ծանր հասկի նման:
ԳՈՒՐԳԷՆ ՄԱՀԱՐԻ, 1969»:
Արդարեւ, Վահէ-Վահեան շարքին է արեւմտահայ-սփիւռքահայ մեծատաղանդ գրողներու, որոնք
ուսուցչական ասպարէզը չընդունեցին սոսկ իրենց
եկամուտի աղբիւր մը, առեւտրականի մտածողութեամբ շահառութեան կեդրոն մը, այլ զայն վերածեցին ազգափրկութեան առաքելութեան, սրբազան
գաղափարախօսութեան՝ Հայ դպրոցի պահպանման
նպատակասլաց երթին վրայ իբրեւ Հայ սերունդներու հայեցի՛ դաստիրակութեան ի խնդիր պայքարի
կռուան:
Վահէ-Վահեանը՝ ինչպէս որ յաւերժ կ'ապրի ու
պիտի իր հարուստ գրական բերքով, այնպէս ալ
յաւերժ պիտի ապրի իր բիւրաւոր աշակերտ-աշակերտուհիներու յիշողութեան մէջ:
Խունկ ու աղօթք՝ իր անմեռ հոգիին համար:
Երախտագիտական զգացումներով խոնարհում՝ իր
մեծ ու անկշռելի վաստակին առաջ:
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Հանրահաւաքի վաղորդայնի մտորումներ.ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՆՔՆԱՄԱՔՐՄԱՆ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆԸ,
ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՕՐԷՆՔԻ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ*
Շարունակութիւն էջ 16-էն

աչքով տեսանելի մեծ եւ նուազ հարուստներ, որոնք
թաքնուած չէին երէկ, այսօր ալ թաքնուած չեն: Բայց
արդարութիւնը պարտաւոր է ցորենը զատել որոմէն:

ՎԱՂՈՒԱՆ ՀԱՄԱՐ
Ի հարկէ քիչէն շատէն նուազ յուզական մտաւորականներ եւ քաղաքական վերլուծողներ պիտի
անդրադառնան Նիկոլ Փաշինեան հաշուետուական
ճառին: Լաւ պիտի ըլլայ, որ երեւոյթը եւ անոր
բովանդակութիւնը քննուին, վաղուան լաւ օրերը
պատրաստելու եւ մեծ կամ մանր սխալներէ խուսափելու համար: Այդ քննարկումները, ինչպէս այս էջերը պէտք է դիտել դրականութեան ձգտումով:
Նիկոլ Փաշինեան ժողովուրդին առջեւ հաշուետուութիւն ընելու թափանցիկութեան միտումին
կարելի օգտակար բովանդակութիւն տալ եւ լրացնել
մասնակցութեան վիճարկումի ժողովրդավարական
մասնակցութեամբ, լսելու եւ լսուելու մշակոյթ ստեղծելով: Լսել՝ անմիջական համախոհներու եւ ծափահարողներու շրջանակէն դուրս գալով: Նման
ընթացք վաղուան արդար եւ համագործակցութեամբ կազմակերպութիւն եւ իշխանութիւն կը
յառաջացնէ: Միշտ պէտք է մտածել, որ իշխանութիւնները եւ զանոնք կրող թիմեր, ինչպէս նորոյթ է
ըսել, կը փոխուին, կարեւորը օգտակար եւ ապագայակերտ գործն է:
Իսկ թող ներուի ինծի անդրադառնալ սիրտ
ճմլող պատկերներու: Ինչպէ՞ս Հայաստանէն արտագաղթածներ, չես գիտեր մղուած ո՞ր հայրենասիրական գիտակցութենէ, ինչպէս երէկ, նաեւ այսօր, զօրավիգ կը կանգնին իշխանութեան իշխանաւորներու: Եթէ ունէին այնքա՜ն քաղաքական-ազգային
գիտակցութիւն Լոսի եւ այլ երկինքներու տակ
ապաստան գտած պիտի չըլլային վասն լաւ ապրելու
իրաւունքի: Այսքանը ըսել հերետիկոսութիւն պէտք
չէ համարել: Դիւրին է ուրիշներու յաղթանակը ծափահարել եւ հպարտանալ, առանց զոհոշութեան եւ
մասնակցութեան: Հայաստանի յեղափոխութիւնը
ծափահարելէ առաջ, պէտք է ըսեն, թէ իրենք դասալիք եղած են, ձգելով որ ուրիշներ զոհողութիւն ընեն,
երկիր պահեն եւ յեղափոխութիւն ընեն: Եւ տիրացուական մտահոգութիւն մըն ալ: Կրնա՞նք ընել
այնպէս, որ մանկան լոգանքի օճառոտ ջուրին հետ
չթափենք մանուկն ալ: Կրկնե՞նք բուրժուայի արիւնը
թափելու չարացման իմաստութիւնը… Այսինքն, պետական վարչամեքենային մէջ ամէնքն ալ փտած,
կոռումպացուած չեն:
Իսկ քաղաքական կեանքի մէջ, երբ ղեկավարութիւնը կը վերածուի մենաթատրոնի, one man showի, կը դառնայ անհակակշռելի, որ ժխտումն իսկ է
ժողովրդավարութեան եւ Օրինական պետութեան:

Երբեմն պէտք է մտածել ԺԸ դարու ֆրանսացի
իմաստասէր Վոլթէրին պէս: Ան կ’ըսէ. «Կը սիրեմ
ճշմարտութիւնը: Կը խորհիմ որ մարդկութիւնը
անոր պէտք ունի: Բայց ան աւելի մեծ կարիք ունի
սուտին, որ զինք կը շոյէ, կը մխիթարէ, իրեն կու տայ
անհուն յոյսեր: Առանց սուտի ան պիտի փճանար
յուսահատութենէ եւ ձանձրոյթէ»:
* Օրէնքի պետութիւն, Etat de droit, Rule of law.

«Քրիստոնեայ Հայաստան»
երկշաբաթաթերթի
բացառիկը՝

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ․ Ծայրագոյն Պատրիարք
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեամբ Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Քրիստոնեայ Հայաստան»
երկշաբաթաթերթի լոյս տեսած բացառիկը` նուիրուած է Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան
եւ Սարդարապատի հերոսամարտերու 100-ամեակներուն:
Բացառիկի մէջ տեղ գտած է յոբելեանական
տարուայ առիթով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
սրբատառ կոնդակը, ինչպէս նաեւ բազմապիսի
յօդուածներ։ Շարք մը յօդուածներ նուիրուած են
100-ամեակի տօնակատարութիւններուն եւ Մայր
Աթոռի ու Սարդարապատի յուշահամալիրի մէջ
կազմակերպուած միջոցառումներուն:
Վերլուծական յօդուածներով ներկայացուած է
Հայոց Եկեղեցւոյ դերակատարութիւնը յիշեալ տարիներուն եւ մասնակցութիւնը Հանրապետութեան
կայացման գործի մէջ, կատարելով պատմական
զուգահեռներ Աւարայրի եւ Սարդարապատի միջեւ:
Յօդուածներուն մէջ մասնաւորաբար ուշադրութիւն
տրուած է պատմական իրադաձութիւններուն, նոր
ձեւով ներկայացման եւ լուսաբանման: Առանձին
յօդուածով ներկայացուած է 1918-1920 շրջանի
պատմական իրադարձութիւններու անդրադարձը
ժամանակի հայ գրականութեան մէջ:
Բացառիկի մէջ ներկայացուած են նաեւ 100ամեակի առիթով Մայր Աթոռի հրատարակչական
բաժնի կողմէ հրապարակուած աշխատութիւնները:
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«Բաբելոնէն վերջ
պիտի ապրինք»․
Արա Կիւլէր

Գիրքը, որ ի մի կը բերէ ստեղծագործ լուսանըկարչութեան ոլորտին մէջ Թուրքիոյ միջազգային
գետնի վրայ հռչակուած առաջատար արուեստագէտներէն մէկուն՝ Արա Կիւլերի, վաղ շրջանին գրառած պատմուածքներն ու յետագայի լուսանկարները, բովանդակալից կերպով կը բացայայտէ անոր
նուազ ծանօթ՝ գրողի ու պատմուածագիրի ինքնութիւնը։
Թրքերէն, հայերէն եւ անգլերէն համաժամանակեայ, եռահատոր այս նոր հրատարակութիւնը կը
վերածուի «լուսա-պատմուածքի պատկերագիրք»ի
մը՝ հետապնդելով հաւանական զուգորդումները
ընդմէջ Արա Կիւլէրի գրութիւններուն ու երեւակայական աշխարհին։
Կիւլէրի կարծիքով, իր պատմուածքները
կարեւոր դեր ունեցած են լուսանկարներուն մէջ
իմաստալից պահը որսալու ու անոնցմով համադրութիւն մը ստեղծել կարենալու ուղղութեամբ։ Արուեստագէտը իր այս տասներեք պատմուածքը կը բնութագրէ որպէս լուսանկար։ «Բաբելոնէն վերջ պիտի
ապրինք» կ՚ապացուցէ, որ Արա Կիւլէր ո՛չ միայն իր
լուսանկարներով, այլ նաեւ պատմուածքներով ալ կը
պատկանի «պատկերաւոր աշխարհին»։

Արա Կիւլէր
1928-ին ծնած է Պոլիս։ Յայտնի է որպէս Թուրքիոյ մէջ ստեղծագործ լուսանկարչութեան համաշխարհային ասպարէզին վրայ հռչակուած կարեւորագոյն ներկայացուցիչը։ Լիսէի ուսման տարիներուն աշխատած է շարժանկարի սթիւտիօներուն ու
շարժարուեստի բոլոր ճիւղերուն վրայ։ 1951-ին
աւարտած է Կեդրոնական վարժարանը։ Թատրոնի

ու դերասանութեան դասընթացքներու հետեւած է
Մուհսին Էրթուղրուլի մօտ։ Այդ տարիներուն է որ
գրական հանդէսներու եւ հայալեզու թերթերուն մէջ
հրատարակուեցան իր պատմուածքներն ու հարցազրոյցները։ Բարձրագոյն կրթութիւնը կը ստանար
Ստանպուլի համալսարանի տնտեսագիտութեան
բաժնէն, զոր կիսաւարտ թողեց՝ որոշելով դառնալ
ֆոթօ-լրագրող։
Լրագրական ասպարէզ մուտք գործեց 1950ին, «Ենի Ստանպուլ» թերթով։ Ստանձնեց Time Life,
Paris Match եւ Stern հանդէսներու Մերձաւոր Արեւելքի ֆոթօ-թղթակիցի պաշտօնը։ Մաս կազմեց
Magnum Photos-ի։ Նոյեան տապանին վերաբերեալ
իր թղթակցութիւնն ու լուսանկարները Magnum Photos-ի կողմէ տարածուեցան աւելի քան հարիւր հրատարակութեան։ Նոյնպէս այդ տարիներուն կատարեց Նեմրութ լերան մասին իր թղթակցութիւնը։ Մէկ
այլ յայտնի թղթակցութիւնը կը վերաբերէր Ափրոտիսիասին, որու շնորհիւ մոռացութեան մատնուած
այդ բնակավայրը վերստին յայտնաբերուեցաւ եւ
աշխարհ զայն ճանչցաւ Կիւլէրի լուսանկարներով։
Մինչեւ 1961-ը որպէս լուսանկարի բաժնի վարիչ աշխատեցաւ «Հայաթ» հանդէսին մէջ։ 1961-ին
Անգլիա հրատարակուող British Journal of Photography Year Book զինքը հռչակեց աշխարհի լաւագոյն
եօթը լուսանկարիչներէն մէկը։ Նոյն տարին որպէս
անդամ ընդունուեցաւ Հանդէսի լուսանկարիչներու
ամերիկեան միութեան (ASMP)։ 1962-ին Գերմանիոյ
մէջ նուաճեց Master of Leica տիտղոսը։ Նոյն տարուան ընթացքին ժամանակաշրջանի կարեւորագոյն հրատարակութիւններէն Camera հանդէսը բացառիկ թիւ մը հրատարակեց Կիւլէրի մասին։ Լորտ
Քինրոսի 1971-ին հրատարակուած Այա Սոփիայի
գիրքին լուսանկարները իր հեղինակութիւններն են։
1974-ին հրաւիրուեցաւ Միացեալ Նահանգներ, ուր բազմաթիւ յայտնի ամերիկացիներ լուսանըկարելէ ետք աշխարհի բազմաթիւ քաղաքներուն մէջ
սարքեց «Ստեղծագործ ամերիկացիներ» ցուցահանդէսը։ Երկար տարիներու աշխատանքէ մը վերջ,
Միմար Սինանի ստեղծագործութեանց լուսանկարները հրատարակեց 1992-ին։ Հարիւրաւոր ցուցահանդէսներ սարքած է աշխարհի չորս ծագերուն։
Իրմէ հրատարակուած է տասնեակ հատորներ։ Հարցազրոյցներ կատարած ու լուսանկարած է
աշխարհահռչակ բազմաթիւ անուններ՝ Պերթրանտ
Ռասըլէն մինչեւ Ուինսթըն Չէօրչիլ, Առնոլթ Տոնպիէն
Փիքասօ, Ուիլիամ Սարոյեանէ Սալվատոր Տալի, ինչպէս նաեւ Թուրքիոյ առաջատար արուեստագէտները։
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