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Փաշինեան - Փութին
հանդիպում
Մոսկուայի մէջ

Սեպտեմբեր 8-ին, Քրեմլինի մէջ Հայաստանի
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի հետ կայացած հանդիպումէն ետք, Ռուսաստանի նախագահ Վլատիմիր Փութին ըսած է որ, այսօրուայ դրութեամբ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ յարաբերութիւնները կայուն կը զարգանան բոլոր ուղղութիւններով:
Այդ կը վերաբերի քաղաքական յարաբերութիւններու ոլորտին, ռազմական ոլորտին, անվտանգութեան հարցերուն եւ տնտեսական համագործակցութեան:
Փաշինեան իր կարգին ըսած է. – «Մենք, թէեւ,
ունենք փայլուն յարաբերութիւններ, բայց, կարծում
եմ, պէտք չէ դրա վրայ կանգ առնել. յատկապէս մեծ
ներուժ ունենք քաղաքական, տնտեսական, ռազմատեխնիկական համագործակցութեան ոլորտներում
եւ ընդհանրապէս հումանիտար կապերի ամրապնդման առումով: Ի հարկէ, մենք շահագրգռուած ենք
մեր յարաբերութիւնների յետագայ զարգացմամբ եւ
սերտացմամբ. նկատի ունեմ ոչ միայն երկկողմ յարաբերութիւնները, այլեւ համագործակցութիւնը եւ
Եւրասիական Տնտեսական Միութեան, եւ Հաւաքական Անվտանգութեան Պայմանագրի Կազմակերպութեան շրջանակում, եւ ընդհանրապէս միւս
ոլորտներում»:
Լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին Փաշինեան նաեւ տեղեկացուցած է, թէ Ռուսաստանի նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ չէ քննարկուածՀաւաքական Անվտանգութեան Պայմանագրի Կազմակերպութեան (ՀԱՊԿ) Ատրպէյճանի անդամակցութեան հարցը:
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Աշխարհասփիւռ հայութիւնը
հպարտութեամբ տօնեց
Արցախի Հանրապետութեան
անկախութեան 27-ամեակը

Արցախի Հանրապետութիւնը 27 տարեկան
դարձաւ. 1991-ի Սեպտեմբեր 2-ին ժողովրդական
պատգամաւորներու Լեռնային Ղարաբաղի մարզային եւ Շահումեանի շրջանային խորհուրդներու համատեղ նստաշրջանը հռչակեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը (ԼՂՀ) նախկին ԼՂԻՄ եւ
Շահումեանի շրջանի սահմաններուն մէջ: Այդպիսով
իրականացուեցաւ իրաւունք մը, որ արտացոլուած
էր այն ժամանակ գործող օրէնսդրութեան մէջ, մասնաւորապէս 1990-ի Ապրիլ 3-ին ընդունուած օրէնքը,
որ կը նախատեսէր ազգային ինքնավարութիւններուն իրաւունք տրամադրել ինքնուրոյն կերպով որոշելու սեփական պետաիրաւական կարգավիճակը՝
ԽՍՀՄ կազմէն միութենական հանրապետութեան
դուրս գալու պարագային:
1991-ի Դեկտեմբեր 10-ին՝ Խորհրդային միութեան պաշտօնական անկումէն ընդամէնը մի քանի
օր առաջ, Լեռնային Ղարաբաղի մէջ տեղի ունեցաւ
հանրաքուէ, որուն ընթացքին ազգաբնակչութեան
ճնշող մեծամասնութիւնը՝ 99,89 տոկոսը, արտայայտուեցաւ Ազրպէյճանէն լրիւ անկախանալու օգտին:
Անոր հետեւած խորհրդարանական ընտրութիւններուն ընտրուեցաւ ԼՂՀ խորհրդարան, որ կազմեց
առաջին կառավարութիւնը: Անկախ ԼՂՀ կառավարութիւնը իր պարտականութիւններու իրականացՇարունակութիւնը էջ 2

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Ռուսաստան
կատարած աշխատանքային այցի ընթացքին Մոսկուայի մէջ հանդիպում, ունեցած է ռուսաստանաբընակ հայազգի գործարարներու հետ:
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Աշխարհասփիւռ հայութիւնը կը տօնէ
Արցախի Հանրապետութեան
անկախութեան 27-ամեակը
ման անցաւ բացարձակ շրջափակման
եւ իրեն հետեւած
Ազրպէյճանի ռազմական զաւթողականութեան պայմաններուն մէջ:
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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։

Ստեղծուած
իրավիճակին մէջ
Պաքուի պատասխան գործողութիւնները չուշացան։
1991-ի Սեպտեմբեր 25-ին Շուշիէն
առաջին անգամ «Ալազան» տիպի հրթիռներով ռմբակոծուեցաւ Ստեփանակերտը: Մեկնարկեց արցախեան ազատամարտը։ Պատերազմի
յորձանուտին մէջ ձեւաւորուեցաւ հայկական բանակը, որ կարողացաւ
ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդի անվտանգութիւնը։ Ատրպէյճանի խնդրանքով 1994-ի Մայիս 12-ին կը ստորագրուի հրադադարի
մասին փաստաթուղթը Ատըրպէյճանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչութիւններու ղեկավարներուն կողմէ:
Անկախութենէն 15 տարի անց, դարձեալ Սեպտեմբեր 2-ին համաժողովրդական հանրաքուէի միջոցով արցախցիները ընդունեցին պետութեան ու հասարակութեան հիմնական օրէնքը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան սահմանադրութիւնը:
Իւրաքանչիւր տարի Սեպտեմբեր 2-ին Արցախի մէջ տօնական
միջոցառումներ տեղի կ’ունենան տօնին առիթով:

Երեւանի հիմնադրութեան 2800-ամեակին
նուիրուած ձեռնարկները տեղի
պիտի ունենան Հոկտեմբեր 20-21
ՀՀ կառավարութեան որոշումով` Երեւանի
հիմնադրութեան 2800-ամեակին նուիրուած «էրեբունի-Երեւան» տօնակատարութիւնները տեղի պիտի ունենան 20 եւ 21 Հոկտեմբերին` 29-30 Սեպտեմբերի փոխարէն:
Տարածքային կառավարման եւ զարգացման
նախարար Սուրէն Պապիկեան նշած է, որ այս փոփոխութիւնը պայմանաւորուած է Հոկտեմբերին
Երեւանի մէջ տեղի ունենալիք Ֆրանսախօս երկիրներու գագաթնաժողովին:
«Խնդիրը հետեւեալն է` Ֆրանսախօս երկիրներու գագաթնաժողովը տեղի պիտի ունենայ 7-12 Հոկտեմբեր, որմէ ետք պէտք է տեղի ունենային Երեւանին նուիրուած տօնակատարութիւնները, եւ հաշուի առնելով ձեռնարկներու մեծ ցանկը եւ այն, որ ատոր կազմակերպիչներէն
մէկը կը հանդիսանայ Երեւանի քաղաքապետարանը, ինչպէս նաեւ այն,
որ ատոր կը նախորդեն Երեւանի աւագանիի ընտրութիւնները, ապա
այդ ձեռնարկներու պատշաճ կազմակերպման համար կ՛առաջարկուի
կատարել այս փոփոխութիւնը»,- կառավարութեան նիստին ըսած է
Պապիկեան:
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Էջ 3

Հայաստանի եւ Արցախի նախագահները
Ստեփանակերտի յուշահամալիրի առաջ յարգանքի
տուրք մատուցեցին հերոսներու յիշատակին եւ
մասնակցեցան ԼՂՀ հռչակման 27-րդ տարեդարձին
նուիրուած տօնական միջոցառումներուն

Աշխատանքային այցով Արցախի Հանրապետութիւն գտնուող Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեանը, Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի հետ Սեպտեմբեր 2-ին մասնակցեցան ԼՂՀ հռչակման 27-րդ
տարեդարձին նուիրուած տօնական միջոցառումներուն:
Նախագահները այցելեցին Ստեփանակերտի
յուշահամալիր ու յարգանքի տուրք մատուցեցին
Արցախեան ազատամարտի ու ազատութեան հա-

մար զոհուած ազատամարտիկների եւ, Արցախի
Գերագոյն խորհուրդի առաջին նախագահ Արթիւր
Մկրտչեանի շիրիմներուն։
Միջոցառումներուն կը մասնակցէին ԱՀ երկրորդ Նախագահ Արկադի Ղուկասեանը, Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանը, ԱՀ ԱԺ նախագահ Աշոտ Ղուլեանը, պետնախարար Գրիգորի
Շարունակութիւնը էջ 4

Էջ 4
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Հայաստանի եւ Արցախի նախագահները
Ստեփանակերտի յուշահամալիրի առաջ յարգանքի
տուրք մատուցեցին հերոսներու յիշատակին եւ
մասնակցեցան ԼՂՀ հռչակման 27-րդ տարեդարձին
նուիրուած տօնական միջոցառումներուն
Շարունակութիւն էջ 3-էն

Մարտիրոսեանը, Արցախի եւ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտօնատար անձեր, ներկայացուցիչներ Սփիւռքէն եւ հիւրեր արտերկրէն:
Պատասխանելով լրագրողներու հարցումներուն՝ Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգըսեանը նշեց․
«Սա ոչ միայն անկախութեան, այլեւ յաղթանակի ու ապագայի նկատմամբ վստահութեան օր է։
Սա այն օրն է, երբ մեր ողջ հայ ժողովուրդը վերադարձրեց հպարտութիւնը, յաղթանակի քաղցր
զգացողութիւնը, վստահութիւնն իր ուժերի եւ ապագայի նկատմամբ։
Մեր ողջ ժողովրդի համար ինչ-որ իմաստով
սա առաքելութեան եւ ազգային ինքնութեան օր է։
Հոգիս լցուած է հպարտութեամբ, ուրախութեամբ, սակայն այս պահին այստեղ, այս յուշահամալիրում գտնուելով, չեմ կարող չմտածել, թէ յաղթանակը, հպարտութիւնը, ապագայի նկատմամբ
վստահութիւնը ինչ թանկ գնով են ձեռք բերուել՝
մարդկային լաւագոյն կեանքերի։

Մեր տղաներն իրենց կեանքն ի զուր չեն
տուել․ տուել են նրա համար, որպէսզի այս երկիրը
դառնայ աւելի հզօր, որպէսզի ամբողջ աշխարհում
սփռուած հայութիւնը, մեր ողջ հայ ժողովուրդը՝ Հայաստանում, Սփիւռքում եւ Արցախում կարողանայ
կառուցել իր հպարտ, ուժեղ ու հզօր հայրենիքը»։
ԼՂՀ հռչակման 27-րդ տարեդարձին առիթով,
շնորհաւորական ուղերձներ յղած են ՀՀ նախագահ
Արմէն Սարգսեան, ԱՀ նախագահ Բակօ Սահակեան, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, ՀՀ ԱԺ
նախագահ Արա Պապլոյեան, Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ․, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ Ա․, ՀԲԸՄ նախագահ Պերճ Սեդրակեան։
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Էջ 5

Նախագահ Արմէն Սարգսեանը հանդիպած է
Բակօ Սահակեանի հետ

Արցախի Հանրապետութեան օրուան եւ անկախութեան հռչակման 27-րդ տարեդարձին նուիրուած տօնական միջոցառումներուն մասնակցելու
նպատակով, աշխատանքային այցով Արցախի Հանրապետութիւն գտնուող նախագահ Արմէն Սարգ-

սեանը Սեպտեմբեր 2-ի առաւօտեան, Արցախի նախագահի նստավայրի մէջ, հանդիպում ունեցած է
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեանի հետ։
Հանդիպման ժամանակ քննարկուած են հայկական երկու հանրապետութիւններու համագործակցութեանն առնչուող հարցեր:

Դաւիթ Տօնոյեան նոր կործանիչ-ռմբակոծիչ
օդանաւ ունենալու անհրաժեշտութիւն կը տեսնէ
«Շանթ-2018» ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զօրավարժութեան իբրեւ պատրաստութիւն՝ պաշտպանութեան նախարարութեան
(ՊՆ) վարչական համալիրին մէջ ընթացող «հաւաքպարապմունքներ»ու ծիրին մէջ, Օգոստոս 28-ին
դասախօսութեամբ հանդէս եկաւ պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեան: Այս մասին կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը։
Նախարարը պաշտօնատար անձերուն ներկայացուց իր տեսլականը պաշտպանութեան ոլորտի
գործունէութեան զարգացման առաջնահերթութիւններուն եւ անոնցմէ բխող գերակայ խնդիրներու վերաբերեալ:
Անդրադառնալով զինուած ուժերու զարգացման նախադրեալներուն՝ Տօնոյեան ընդգծեց անընդհատ սորվելու, բարեփոխուելու եւ բանակը աւելի
տարաշարժուն դարձնելու անհրաժեշտութիւնը:
«Հորիզոնական հաղորդակցութիւնը, առանց
բիւրոկրատական քաշքշուկներու, պէտք է դառնայ
օրէնք, ոչ թէ բացառութիւն: Պիտի վերացնենք փոխգործակցութիւնը արգելակող կամ լրջօրէն բարդացնող արհեստական արգելքները՝ բացառելով այն աշխատաոճը, երբ առանձին օղակներ յառաջ կը տանին իրենց օրակարգերը՝ չիմանալով ատոնց միաւորող ընդհանուր մտայղացումը»,- նշեց պաշտպանութեան նախարարը:
Չափազանց կարեւոր համարելով բանակի
սպառազինման, կառավարման համակարգի արդիականացման եւ անձնակազմի մարտունակութեան ամրապնդման միտուած քայլերը՝ նախարար

Տօնոյեան վստահեցուց, որ այս պահուն ընթացքի
մէջ են սպառազինութեան ծրագիրներու թարմացման աշխատանքները, որոնց շրջագիծին մէջ կը
ծրագրուի ձեռք բերել նաեւ ռազմական ինքնաթիռներ:
«Մինչեւ այժմ հայկական զինուած ուժերը
ունեցած են յստակ արտայայտուած ցամաքային
ուժի կերպար, օդային գերակայութեան համար պայքարին ապաւինելով միայն ՀՕՊ եւ ցամաքային հըրթիռային միջոցներուն: Ժամանակները, սակայն, փոխուած են: Զինուած ուժերուն հաղորդուելիք տարաշարժուն կերպարը կը պահանջէ նաեւ կործանիչռմբակոծիչ օդուժի առկայութիւն, քանի որ ոչ մէկ
հրթիռային համակարգ չի փոխարիներ այս կարողութեան օգտագործման ճկունութեան եւ դիմակայունութեան առումով»,- շեշտեց Դաւիթ Տօնոյեան:
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Նախագահը հիւրընկալած է Մեկնարկած է Փաշինեանի
պարոնուհի Քերոլայն Քոքսին
այցը Ֆրանսա.
վարչապետը ծաղկեպսակ դրած է
Կոմիտասի յուշարձանին եւ
հանդիպած հայ համայնքի
ներկայացուցիչներուն

Նախագահ Արմէն Սարգսեանը Սեպտեմբեր
13-ին հիւրընկալած է Մեծն Բրիտանիոյ եւ Հիւսիսային Իրլանտայի Միացեալ Թագաւորութեան լորտերու պալատի անդամ, պարոնուհի Քերոլայն Քոքսին
եւ իր ղեկավարած HART բարեգործական կազմակերպութեան անդամներուն: Հանդիպմանը ներկայ
էր նաեւ գրող, հրապարակախօս, ՀՀ մշակոյթի վաստակաւոր գործիչ Զորի Բալայեանը:
Նախագահը ջերմօրէն ողջունած է պարոնուհին եւ իր գործընկերները՝ նշելով, որ ուրախ է ընդունիլ հայ ժողովուրդի լաւագոյն բարեկամները:
Պարոնուհին ներկայացուցած է օրերս Արցախ
կատարած այցի տպաւորութիւնները, պատմած
այնտեղ ունեցած հանդիպումներու մասին:
Նախագահ Սարգսեանը բարձր գնահատած է
պարոնուհիի աջակցութիւնը արցախցիներուն, ինչպէս նաեւ միջազգային հանրութեան շրջանակներուն Արցախի մասին իրազեկուածութեան բարձրացմանն ուղղուած ջանքերը:

Սկիզբ Երեւանի աւագանիի
արտահերթ ընտրութիւններուն
նախընտրական քարոզարշաւին
Երկուշաբթի՝ 10
Սեպտեմբեր 2018-ին,
մեկնարկեց Երեւանի
աւագանու արտահերթ
ընտրութիւններուն քարոզարշաւը, որ պիտի
շարունակուի մինչեւ
Սեպտեմբեր 21: Անցնող օրերու ընթացքին Երեւանի
աւագանիի ընտրութիւններուն մասնակից քաղաքական ուժերը երեւանցիներուն կը ներկայացնեն
իրենց նախընտրական ծրագիրները, հանդէս կու
գան Երեւանի խնդիրներուն լուծում տալու սեփական տեսլականով:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Panorama»-ն Երեւանի
աւագանիի արտահերթ ընտրութիւններուն կը մաս-

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորած
կառավարական պատուիրակութիւնը աշխատանքային այցով ժամանած է Ֆրանսա:
Վարչապետը օդանաւակայանէն ուղեւորուած
է Փարիզի «Երեւան» պուրակ, ուր ծաղկեպսակ
դրած է Կոմիտասի յուշարձանին` յարգանքի տուրք
մատուցելով Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու
յիշատակին:
Այնուհետեւ վարչապետ Փաշինեան ընթրիք
ունեցած է Ֆրանսայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ, որոնց մէջ եղած են Ֆրանսայի Ազգային ժողովի հայազգի պատգամաւորներ, քաղաքական, հասարակական գործիչներ, գործարարներ,
արուեստագետներ, մասնաւորապէս, Լիոնի քաղաքապետ Ժորժ Կեպենեկեանը, Փարիզի 9-րդ թաղամասի փոխքաղաքապետ Ալեքսի Կէովճեանը, Ֆրանսայի կառավարութեան նախկին անդամ Պատրիկ
Տեւեճեանը, Ֆրանսահայ կազմակերպութիւններու
համակարգող խորհուրդի համանախագահներ Արա
Թորանեանը եւ Մուրատ Փափազեանը, գործարարներ` Դանիէլ Քիւրքչեանը, Սերժ Չուրուկը, Վարդան
Սրմաքեշը, Արմէն Պետրոսեանը, Ալէն Միկլին,
Ֆրանսայի կինոգործիչներու միութեան նախագահ
Ալէն Թերզեանը, աշխարհահռչակ ֆուտպոլիստ
Իւրի Ճորկաէֆը եւ ուրիշներ:
նակցի 12 քաղաքական ուժ: Երեւանի աւագանիի
ընտրութիւններուն մասնակցելու համար Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովին մէջ արձանագըրուած են` «Բարգաւաճ Հայաստան», «Ժառանգութիւն», ՀՅԴ, «Հայք», «Երկիր ծիրանի», «Ռեֆորմիստներ», «Ժողովրդավարական ուղի», «Օրինաց
երկիր» կուսակցութիւնները, «Իմ քայլը», «Երեւանցիներ», «Երեւանի հանրութիւն», «Լոյս» դաշինքները։
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եւ
ՀԲԸՄ նախագահը քննարկեցին հայրենական
կեանքին եւ Սփիւռքին վերաբերող հարցեր
րուին Հայոց եկեղեցւոյ կողմէն դարերով պահպանուած` 4 - 18-րդ դարերու հոգեւոր-մշակութային
գանձեր եւ սրբութիւններ:
Գարեգին Բ․ Վեհափառն անդրադարձաւ ցուցահանդէսի բացառիկութեանը` ընդգծելով, որ այն
հպարտութեամբ կը լեցնէ հայորդիներու սիրտերը եւ
աշխարհին հերթական անգամ կը վկայէ համաշխարհային հոգեւոր-մշակութային ժառանգութեան
մէջ հայ ժողովուրդի իւրայատուկ ներդրման մասին:

Սեպտեմբեր 10-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ․
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ ընդունեց
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
նախագահ Պերճ Սեդրակեանին` ուղեկցութեամբ
ՀԲԸՄ-Հայաստանի նախագահ Վազգէն Եագուպեանի:
Ողջունելով ՀԲԸՄ նախագահի այցը Հայաստան եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին` Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը գնահատանքով անդրադարձաւ
ՀԲԸՄ-ի բազմաբնոյթ ծրագիրներու իրագործումին
Հայաստանի եւ Սփիւռքի համայնքներու մէջ, ինչպէս
նաեւ Մայր Աթոռի հետ արդիւնաշատ գործակցութեան:

Հանդիպման աւարտին Վեհափառ Հայրապետն իր օրհնութիւնը բերաւ Պերճ Սեդրակեանին
ու Վազգէն Եագուպեանին Մայր Աթոռին ու Հայոց
եկեղեցւոյ աշխարհասփիւռ թեմերուն ՀԲԸՄ-ի
շարունակական աջակցութեան համար։

Նախարար Զէյնալեանը
ընդունած է
ՀԲԸՄ-ի նախագահը

ՀԲԸՄ նախագահը Վեհափառ Հայրապետին
ներկայացուց ՀԲԸՄ-ի կողմէ աշխարհի տարբեր
երկիրներու հայապահպանութեանը եւ հայկական
մշակոյթի զարգացմանն ուղղուած ծրագրերը:
Հանդիպմանն անդրադարձ կատարուեցաւ
համահայկական շարք մը խնդիրներու, ներառեալ
Հայաստանի եւ Սփիւռքի Հայոց Եկեղեցւոյ առջեւ
ծառացած մարտահրաւէրներուն: Մասնաւորապէս
խօսուեցաւ Սփիւռքի համայնքներու կեանքի մէջ
հայոց լեզուի գործածութեան հետ կապուած մարտահրաւէրներու եւ հայ ինքնութեան պահպանման
վրայ իրենց ազդեցութեան մասին։ Կարեւորուեցաւ
եկեղեցւոյ դերակատարութիւնը յատկապէս երիտասարդ սերունդի՝ համայնքային կեանքի գործօն ներգըրաւման հարցը: Այս կապակցութեամբ յատկապէս ընդգծուեցաւ ժամանակակից տեխնոլոգիաներու արդիւնաւէտ գործածութիւնը Հայաստանի եւ
Սփիւռքի թեմերուն Հայաստանեաց Առաքելական
Սուրբ եկեղեցւոյ առաքելութեան իրականացման
գործին:
Պերճ Սեդրակեանը Նորին Սրբութեանը տեղեկութիւններ փոխանցեց Նիւ Եորքի «Մեթրոփոլիթըն» թանգարանի մէջ օրերս բացուելիք «Հայաստան» ցուցահանդէսի մասին, ուր պիտի ցուցադ-

Հայաստանի Հանրապետութեան Արդարադատութեան նախարար Արտակ Զէյնալեանն Սեպտեմբեր 6-ին, ընդունած է Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան նախագահ Պերճ Սեդրակեանին եւ ՀԲԸՄ-Հայաստանի նախագահ Վազգէն Եագուպեանին:
Նախարարը բարձր գնահատած է կառոյցի
հայանպաստ գործունէութիւնն ու կարեւորած հայկական Սփիւռքի ներգրաւուածութիւնը Հայաստանի
մէջ տեղի ունեցող բարեփոխումներուն:
ՀԲԸՄ-ի նախագահ Պերճ Սեդրակեանը շնորհակալութիւն յայտնած է հանդիպման համար, ներկայացուցած է Միութեան՝ տարբեր ոլորտներու
Շարունակութիւնը էջ 12
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ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ
REPUBLIC OF WESTERN ARMENIA

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի
(Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամաւորների
ընտրութիւնները կայացան
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 2-րդ գումարման պատգամաւորների
ընտրութիւնները կայացան եւ աւարտուեցին: Դրանց մասնակցեցին 51.505 ընտրող, 45 երկրից, որոնք
միասնական ցուցակով ընտրեցին 101 պատգամաւոր: Ընտրութիւնների մասին վերջնական եւ պաշտօնական տուեալները հրապարակուելու են մինչեւ Սեպտեմբերի 15-ը, հետեւեալ պաշտօնական կայքերում՝
www.elections-western-armenia.info, www.parliament-wa.info, www.gov-wa.info:
Յիշեցնենք, որ խորհրդարանի 1-ին գումարման ընտրութիւններին՝ 2013 թուականի վերջին, մասնակցել
էին 17.837 ընտրող, 41 երկրից, որոնք ընտրել էին 64 պատգամաւոր:
Շնորհաւորում ենք խորհրդարանի նորընտիր պատգամաւորներին, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան (Հայաստան) պետական կառոյցի պաշտօնեաներին, պատասխանատուներին, 51 հազարից աւելի քաղաքացիներին՝ աննախադէպ արդիւնքով ընտրութիւններ կազմակերպելու ու անցկացնելու
կապակցութեամբ:
Մաղթում ենք ամենայն բարիք եւ գործունէութեան յաջող ու յաղթական շարունակութիւն՝ հայերի
իրաւունքների պաշտպանութեան եւ իրականացման ոլորտում:
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի)
Մամլոյ Ծառայութիւն
06.09.2018 թ.

Թուրքիա կը հերքէ Նախիջեւանի մէջ ռազմական
խարիսխ մը հաստատելու մասին լուրը
Ատրպէյճանի զինեալ ուժերու զօրախումբ մը, եւ
Թուրքիան արդէն իսկ անհրաժեշտ աջակցութիւնը
ցոյց կու տայ այդ զօրախումբին։ «Հոն կը գտնուին
մեր զինուորական խորհրդատուները, եւ Թուրքիա
սերտօրէն կը համագործակցի Նախիջեւանի սահմանապահ զօրքերուն եւ մասնայատուկ ուժերուն
հետ։ Երբ Ատրպէյճանէն անկարելի ըլլայ վառելանիւթ ուղարկել Նախիջեւանի զօրքին համար, Թուրքիան, երբեմն ալ Իրանը, վառելանիւթ կ՛ապահովեն
ինքնավար մարզի զինուորական ուժերուն», ըսաւ
Փեքին։

ՊՈԼԻՍ, «Մարմարա».- Թուրքիոյ զինեալ ուժերու սպայակոյտի նախագահութեան բարձրաստիճան դէմքերէն Իսմայիլ Հաքքը Փեքին, անդրադառնալով Նախիջեւանի մէջ ռազմական խարիսխ մը
հաստատելու մասին «Սէօզճիւ» թերթի լրատուութեան՝ յայտարարեց, թէ Նախիջեւանի մէջ թրքական
ռազմակայան մը հաստատելու անհրաժեշտութիւն
չկայ։
Ըստ իրեն, Նախիջեւանի մէջ արդէն կը գտնուի

Ան այս յայտարարութիւնները ըրաւ ատրպէյճանական «Թուրան» գործակալութեան թղթակիցին՝ ուշադրութիւն հրաւիրելով այն հանգամանքին
վրայ, որ Նախիջեւանի մէջ թրքական ռազմախարիսխի մը հաստատումը կրնայ կասկածներ յառաջացնել Իրանի մօտ։ «Նախիջեւանը մէկ կողմէ սահմանակից է Հայաստանին, իսկ միւս կողմէ՝ Թուրքիոյ։ ՆԱԹՕ-ի անդամ երկիրի մը՝ ռազմակայանին
դրացութեամբ յայտնուիլը կրնայ Իրանի մօտ լարուած կացութիւն ստեղծել։ Այժմ, օրակարգի վրայ է
հիւսիսային Կիպրոսի մէջ ծովային ռազմակայան մը
ստեղծելու հարցը։ Մենք պէտք է մեր ամբողջ ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք այդ հարցին վրայ», ըսաւ
ան։
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Փայլան կոչ ըրած է Թուրքիոյ խորհրդարանին
ուսումնասիրելու 1955-ին Թուրքիոյ մէջ
քրիստոնեաներու դէմ զանգուածային յարձակումները

Թուրքիոյ ընդդիմադիր ժողովուրդներու Ժողովըրդավարական կուսակցութեան անդամ, խորհըրդարանի հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլան կոչ ըրած
է խորհրդարանին քննելու 1955-ի Սեպտեմբեր 6-7 Թուրքիոյ մէջ քրիստոնեաներու դէմ զանգուածային յարձակումներու, կողոպուտի ու սպանութեան դէպքերը:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Թերթ»-ը՝ վկայակոչելով
Demokrathaber.org կայքը, հայ պատգամաւորը շեշտած է, որ թէեւ Սեպտեմբեր 6-7 դէպքերէն անցած է
63 տարի` պետութիւնը մինչեւ այսօր ո՛չ դատապարտած է կատարուածը, ո՛չ ներողութիւն խնդրած, ո՛չ
ալ փոխհատուցած տուժածներուն:
Փայլան ընդգծած է, որ անպատժելիութեան
մթնոլորտի պատճառով հայերու, յոյներու, հրէաներու ու ասորիներու դէմ յանցանքները Թուրքիոյ մէջ

շարունակական բնոյթ կը կրեն, եւ ատոր վերջին
վառ օրինակներէն է պոլսահայ լրագրող, մտաւորական ու «Ակօս» թերթի խմբագիր Հրանդ Տինքի
սպանութիւնը:
«19-րդ դարու վերջէն պետութեան հալածանքներուն բազմիցս ենթարկուած ժողովուրդները Սեպտեմբեր 6-7 եւս մէկ աւերածութիւն ապրեցան»,ըսած է ան` պահանջելով դէպքերը ուսումնասիրել`
գտնելով մեղաւորներն ու հաշուարկելով քրիստոնեայ համայնքներուն կրած վնասները:
Յիշեցնենք, որ 1955-ի Սեպտեմբեր 6-ի առաւօտեան Պոլսոյ թրքական մամուլը կեղծ լուր տարածած էր Սալոնիքի մէջ Թուրքիոյ Հանրապետութեան
հիմնադիր ու առաջին նախագահ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի տան պայթեցման մասին: Թէեւ
աւելի ուշ պարզ դարձաւ, որ տեղեկութիւնը չի համապատասխաներ իրականութեան, սակայն Պոլսոյ,
Իզմիրի, Անգարայի ու շարք մը այլ քաղաքներու
քրիստոնէաբնակ թաղամասերուն վրայ թուրք ազգայնականներու զանգուածային յարձակումները
չկանխուեցան:
Ըստ թրքական մամուլի` դէպքերուն ժամանակ մահացած է 11 հոգի: Մինչդեռ հայ եւ յոյն համայնքներու պնդումով` մահացածներուն թիւը աւելի
շատ է: Դէպքերու ընթացքին աւերուած են բազմաթիւ տուներ, քրիստոնեաներու պատկանող խանութներ եւ գործարաններ: Այս յարձակումները
պատճառ դարձան բազմաթիւ հայերու եւ յոյներու`
Թուրքիայէն արտագաղթելուն, նօսրացան հայ եւ
յոյն համայնքները:

Հայոց Ցեղասպանութիւնը
ճանչցող մտաւորականին
Թուրքիան ներառած է
վտանգաւոր յանցագործներու
ցուցակին մէջ
Թրքական «Belge» հրատարակչութեան հիմնադիր-տնօրէն, «Özgür Gündem» լրատուամիջոցի
սիւնակագիր յայտնի իրաւապաշտպան, մտաւորական Ռագըփ Զարաքօլու Թուրքիոյ իշխանութիւններուն կողմէ ներառուած է հետախուզման մէջ գըտնուող առաւել վտանգաւոր յանցագործներու ցանկին` «կարմիր ցուցակ»-ին մէջ:
Այս որոշումը առնուած է Զարաքօլուի` 7 տարի առաջ ունեցած ելոյթի մը պատճառով յարուցուած քրէական գործի ծիրէն ներս: Ան կը մեղադրուի ահաբեկչական կազմակերպութեան սատարելու մէջ, կը փոխանցէ «Էրմենիհապեր»-ը:
Թուրքիա պահանջած է արտայանձնել այժմ

Շուէտ բնակող մտաւորականը:
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող եւ դատապարտող Զարաքօլու 2011-ի Հոկտեմբերին կալանաւորուած է վերոնշեալ մեղադրանքով, սակայն 2012-ի
Ապրիլին ազատ արձակուած է, իսկ 2013-ին տեղափոխուած է Շուէտ:
Յիշեցնենք, որ թուրք հրատարակիչ, մարդու
Շարունակութիւնը էջ 12
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«Նոր Հայաստան, նոր Սփիւռք»
նշանաբանով խորհրդաժողով

Սեպտեմբեր 2-ին Գերմանիոյ Քյոլն քաղաքի
մէջ տեղի ունեցաւ Եւրոպայի հայերու համագումարի (ԵՀՀ) «Նոր Հայաստան, նոր Սփիւռք» խորագրով կազմակերպած միօրեայ խորհրդաժողովը, որը
նուիրուած էր հայութեան ներկայ հիմնահարցերուն:
Խորհրդաժողովին կը մասնակցէին պատուիրակութիւններ եւ հիւրեր Գերմանիայէն, Ֆրանսայէն, Պելճիքայէն, Շուէտէն, Չեխիայէն, Հոլանտայէն,
Յունաստանէն եւ Հայաստանէն։
ՀՀ Սփիւռքի նախարար Մխիթար Հայրապետեանը, որը ծանրաբեռնուածութեան պատճառով
չմասնակցեցաւ խորհրդաժողովին, իր ողջոյնի խօսքին մէջ բարձր գնահատած է նման նախաձեռնութիւնը։

Համաժողովը քննարկեց ոչ միայն Հայաստանի
նկատմամբ Սփիւռքի որդեգրած նոր մօտեցումներն
ու ծրագիրերու իրականացման հնարաւորութիւնները, այլեւ Եւրոպայի հայութեան դերը՝ Հայաստանի
Հանրապետութիւն-Եւրոպական Միութիւն համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագրի (ՀԸԳՀ) իրագործման թաւշեայ յեղափոխութեան պայմաներու տակ։
Եւրոպայի հայերու համագումարը ստեղծուած
է 2003-ի Սեպտեմբերին Պրիւքսել կայացած հիմնադիր ժողովին։ Համագումարի հիմնական անդամները եւրոպական 16 երկիրներու հայ համայնքներու
ներկայացուցիչներ եւ հայկական կազմակերպութիւններ են։

ՀՀ ԱԳՆ. «ՀԱՊԿ-ին եւ ԵԱՏՄ-ին Ատրպէյճանի
անդամակցութեան հարց դիտարկելու պարագային
Հայաստան պիտի օգտագործէ վեթոյի իր իրաւունքը»

Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագրի
կազմակերպութեան եւ Եւրասիական տնտեսական
միութեան Ատրպէյճանի անդամակցութեան հարցը
դիտարկելու պարագային՝ Հայաստան պիտի օգտագործէ վեթոյի իր իրաւունքը:
Օգոստոս 28-ին կայացած ճեպազրոյցի ընթացքին այս մասին ըսաւ ՀՀ Արտաքին գործոց նախարարութեան մամուլի խօսնակի ժամանակաւոր

պաշտօնակատար Աննա Նաղդալեան` անդրադառնալով այն դիտարկման, թէ տարբեր շրջանակներու
մէջ խօսակցութիւններ կը շրջանառուի ՀԱՊԿ-ին եւ
ԵԱՏՄ-ին Ատրպէյճանի հնարաւոր անդամակցութեան մասին:
«Վերլուծական շրջանակներու մէջ այդպիսի
քննարկումներ իսկապէս տեղի կ՛ունենան, բայց այդ
շրջանակներու մէջ քննարկումները կ՛իրականացուին ենթադրեալ տեղեկատւութեան հիման վրայ:
Ես բարձրաձայնեմ Հայաստանի արտաքին գործոց
նախարարութեան պաշտօնական դիրքորոշումը․
եթէ նման հարց դիտարկուի, Հայաստան պիտի
օգտագործէ վեթոյի իր իրաւունքը»,- ընդգծեց ան:
Նաղդալեան յստակեցուց, որ ՀԱՊՀի եւ ԵԱՀԿի
մէջ որոշումները կը կայացուին համաձայնութեան
հիման վրայ: «Մենք այս առումով մեր դիրքորոշումը
յայտնած ենք, եւ այդ դիրքորոշումը երկակի մեկնաբանութիւններու տեղիք չի տար: Այդ դիրքորոշումը
յստակ բարձրաձայնուած է արտաքին գործոց նախարար Մնացականեանի կողմից»,- եզրափակեց
Աննա Նաղդալեան:
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Հակառակ Հայաստան կատարած յուսադրող այցելութեան՝
Մերքել չարտասանեց «Ցեղասպանութիւն» բառը
ՅԱՐՈՒԹ ՍԱՍՈՒՆԵԱՆ
«Քալիֆորնիա Քուրիըր» թերթի
հրատարակիչ եւ խմբագիր

Անցեալ շաբաթ Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքել այցելեց Վրաստան, Հայաստան եւ
Ատրպէյճան: Ըստ լրատուական միջոցներու՝ անոր
Հայաստան այցելութիւնը եւ հանդիպումները Հայաստանի ղեկավարութեան հետ շատ կառուցողական էին: Կ՛ակնկալուի ընդլայնել հայ-գերմանական
քաղաքական, մշակութային եւ առեւտրական յարաբերութիւնները: Մերքելի այցելութիւնը անհրաժեշտ
խթան էր Հայաստանի նոր ժողովրդավարական
կառավարութեան համար։
Զգայուն հարցերէն մէկը, որուն ուշադիր կը
հետեւէին հայերը եւ միջազգային հանրութիւնը՝
վարչապետ Մերքելի մեկնաբանութիւններն էին Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ: Գերմանիոյ
խորհրդարանը (Պունտեսթակ) 2016-ին գրեթէ միաձայնութեամբ ընդունեց Հայոց Ցեղասպանութիւնը
ճանչցող բանաձեւ մը եւ յայտարարեց, որ «Գերմանական կայսրութիւնը մասնակի մեղսակցութիւն
ունի այդ իրադարձութիւններուն մէջ»։
Ցեղասպանութեան մասին բանաձեւի ընդունումէն անմիջապէս ետք Թուրքիա իր դեսպանը
Պերլինէն ետ կանչեց եւ սպառնաց խզել կապերը
Գերմանիոյ հետ: Թէեւ Գերմանիոյ եւ Թուրքիոյ միջեւ
յարաբերութիւնները տարբեր պատճառներով կը
շարունակեն մնալ լարուած, սակայն կը սպասուի, որ
անոնք կը բարելաւուին Սեպտեմբերի վերջաւորութեան Թուրքիոյ նախագահ Ռեչեփ Թայիփ Էրտողանի՝ Գերմանիա կատարելիք այցելութենէն ետք։
Երեւանի մէջ Մերքել այցելեց Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յուշահամալիրը, ծաղկեպսակ
զետեղեց 1,5 միլիոն հայ զոհերու յիշատակին եւ ծառ
տնկեց յուշահամալիրի տարածքը գտնուող ծառուղիին վրայ: Մերքել սակայն Երեւանի մէջ խուսափեցաւ օգտագործելէ «ցեղասպանութիւն» եզրը՝ Թուրքիոյ կողմէ զանգուածային սպանութիւնները որակելով իբրեւ «հայ ժողովուրդին դէմ գործադրուած հրէշային ոճրագործութիւն», որ «կարելի չէ եւ պէտք չէ
մոռցուի»: Ան նաեւ յայտարարեց, որ այցելեց Ցեղասպանութեան յուշահամալիր՝ «Պունտեսթակի
2016-ի բանաձեւին ոգիին համահունչ»: Ան բացատրեց, որ կիրառուած լեզուն «քաղաքական գնահատական էր, այլ ոչ թէ իրաւական»։
Հակառակ Հայաստանի նկատմամբ Մերքելի
բարեացակամութեան եւ անոր շատ դրական յայտարարութիւններուն, յոյսով եմ, որ Հայաստանի
ղեկավարները անոր յիշեցուցին, որ 1,5 միլիոն հայերու ծրագրուած ոչնչացումը նկարագրելու համար
իսկական եզրը «ցեղասպանութիւն» բառն է, եւ ոչ
թէ պարզապէս «հրէշային ոճրագործութիւն» բառե-

րը։
Հայաստանի ղեկավարները կրնային Գերմանիոյ վարչապետին տեղեկացնել գերմանական
«Տոյչէ Վելէ» թերթի (Deutsche Welle) լրագրող Պեն
Նայթի վերջին գրութեան մասին՝ Գերմանիոյ Ռէյխի
կողմէ՝ Հայոց Ցեղասպանութիւնը իրականացնելու
նպատակով օսմանեան զօրքերուն տրամադրուած
զինամթերքին վերաբերեալ։
Ըստ «Տոյչէ Վելէ»ի՝ «Մաուզեր»-ը, որ Գերմանիոյ հրաձգային զէնքերու հիմնական արտադրողն էր, երկու Համաշխարհային Պատերազմներուն
մէջ միլիոնաւոր հրացաններ եւ ատրճանակներ մատակարարած է Օսմանեան կայսրութեան, զէնքերը
օգտագործուած են Ցեղասպանութեան ընթացքին՝
գերմանացի սպաներու աշխոյժ աջակցութեամբ:
Բացի այդ, մէջբերելով «Կլոպըլ Նեթ»ի (Global Net)
«Դադրեցուցէք զէնքի առեւտուրը» յօդուածէն,
«Տոյչէ Վելէ» յայտարարեց, որ «թրքական բանակը
նաեւ յագեցած էր Էսսէն գտնուող «Քրուփ» (Krupp)
ընկերութեան արտադրած հարիւրաւոր թնդանօթներով, զորս Թուրքիա օգտագործած է ընդդէմ Մուսա լերան դիմադրութիւնը իրականացուցած հայ
մարտիկներու, 1915-ին»։
«Կլոպըլ Նեթ»ի յօդուածի հեղինակ Վոլֆկանկ
Լենտկրեպեր կը գրէ, որ «Օսմանեան կայսրութեան
համար «Մաուզեր»-ը իսկապէս հրացանի մենաշնորհ ունէր»։
«Յօդուածին մէջ առաջին գերմանական զեկոյցներէն շատերը վերցուած են նամակներէն կոմս
մէյըր (հազարապետ) Էպերհարտ Վոլֆըսքեհլի, որ
Հոկտեմբեր 1915-ին կը գտնուէր Ուրֆա՝ թրքական
հարաւ-արեւելեան քաղաքը: Ուրֆան բնօրանն էր
մեծ թիւով հայերու, որոնք պատուարներ ստեղծած
էին իրենց տուներուն մէջ, ընդդէմ թրքական հետեւակի: Վոլֆըսքեհլ կը ծառայէր որպէս պետ Օսմանեան կայսրութեան 4-րդ բանակի հրամանատարի
տեղակալ Ֆախրի Փաշայի վաշտին, եւ կոչուած էր
վաշտը ամրապնդելու», կը բացայայտէ «Տոյչէ
Վելէ»ն։
Մէյըր Վոլֆըսքեհլ իր կնոջ գրած նամակին մէջ
Շարունակութիւնը էջ 12

Էջ 12

Հայ Կեանք

Ուրբաթ, 14 Սեպտեմբեր 2018

Հակառակ Հայաստան կատարած յուսադրող այցելութեան՝
Մերքել չարտասանեց «Ցեղասպանութիւն» բառը
Շարունակութիւն էջ 11-էն

անամօթաբար պարծանք կ՛արտայայտէ գերմանական զօրքերուն կողմէ Ուրֆայի մէջ հայերու սպանութիւններով. «Անոնք (հայերը) կ՛ապրէին եկեղեցւոյ հարաւը գտնուող բազմաթիւ տուներու մէջ: Երբ
մեր հրետանին հարուածեց տուներուն վրայ, ներսը
գտնուող շատ մարդիկ փորձեցին պատսպարուիլ
եկեղեցւոյ մէջ: Սակայն… անոնք ստիպուած էին
եկեղեցին շրջանցել եկեղեցւոյ բակով: Մեր հետեւակը բակին ձախ կողմէն արդէն հասած էր տուները եւ
սպաննեց եկեղեցւոյ բակի ճամբով փախչող մարդիկը: Ընդհանուր առմամբ, հետեւակը, զոր օգտագործեցի հիմնական յարձակման ընթացքին… հոյակապ կերպով արդարացուց ինքզինք»։
Լենտկրեպեր նաեւ կը տեղեկացնէ, որ «մինչ
գերմանական ընկերութիւնները զէնք կը մատակարարէին, իսկ գերմանացի զինուորները զէնքերը
օգտագործելու մասին փորձագիտական խորհրդատուութիւն կու տային, գերմանացի սպաները նաեւ

Նախարար Զէյնալեանը
ընդունած է
ՀԲԸՄ-ի նախագահը
Շարունակութիւն էջ 7-էն

իրականացուող ծրագիրները եւ նախարարի հետ
քննարկած արդարադատութեան ոլորտի համագործակցութեան հեռանկարները:
Արտակ Զէյնալեանը գործընկերոջ հետ անդրադարձած է նաեւ Հայկական Բարեգործական
Ընդհանուր Միութեան մասնագիտական շրջանակը
ներգրաւուելու հնարաւորութիւններուն Արդարադատութեան նախարարութեան աշխատանքներուն։

գաղափարական հիմքեր կը դնէին» Հայոց Ցեղասպանութեան առնչութեամբ։
Գերմանական ռազմածովային կցորդ, գերմանաթրքական սպայական բաժանմունքի անդամ եւ
Օսմանեան կայսրութեան ռազմական նախարար
Էնվեր փաշայի մտերիմ Հանս Հիւմեն գրած է. «Հայերը, ռուսերու հետ իրենց ունեցած դաւադրութեան
պատճառով, պէտք է, քիչ թէ շատ, ոչնչացուին: Այդ
թէեւ դժուար է, բայց օգտակար»։
«Փրուսական հրամանատար-մէյըր Քոլմար
Ֆրիհեր Վոն Տեր Կոլցի մասին, որ 1883-ին Օսմանեան պալատին համար ռազմական կարեւոր խորհըրդական դարձած էր եւ ինքնիրեն իբրեւ լոպիիստ
կը տեսնէր գերմանական ռազմական արդիւնաբերութեան գծով, նաեւ կ՛աջակցէր թէ՛ «Մաուզեր» եւ
թէ «Քրուփ» ընկերութիւններուն հետ՝ թրքական
գնումները ապահովելու անոնց ջանքերուն մէջ:
(Անգամ մը ան հպարտացած էր իր օրագիրին մէջ՝
այսպէս. «Կրնամ պնդել, որ առանց ինծի, [թրքական] բանակի վերազինումը գերմանական մոտելներով տեղի չէր ունենար»): Կոլց «օգնեց համոզել
Սուլթանին՝ փորձել եւ միանգամընդմիշտ վերջ դնել
Հայկական Հարցին…», իր զեկոյցին մէջ գրած է
Լենտկրեպեր։
Վերոնշեալ մէջբերումները կը հաստատեն
ընդունումը Պունտեսթակի 2016-ի բանաձեւին՝ ըստ
որուն Գերմանիա մեղսակից է Հայոց Ցեղասպանութեան, ինչպէս նաեւ 2015-ին Գերմանիոյ նախագահ
Եոհաքիմ Կաուքի կողմէ Գերմանիոյ «համատեղ
պատասխանատուութեան» ճանաչումը՝ Հայոց
Ցեղասպանութեան: Գերմանիոյ վարչապետ Մերքել,
քաջատեղեակ ըլլալով այս փաստերէն, պէտք է Հայոց Ցեղասպանութիւնը անուանէր իր իսկական
անունով՝ «Ցեղասպանութիւն»…

Արեւելահայերէնի թարգմանեց՝
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՒԱԳԵԱՆ
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՍԵԴԱ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ

Հայոց Ցեղասպանութիւնը
ճանչցող մտաւորականին
Թուրքիան ներառած է
վտանգաւոր յանցագործներու
ցուցակին մէջ
Շարունակութիւն էջ 9-էն

իրաւունքներու պաշտպան Ռագըփ Զարաքօլու
2011-ին Հայաստանի Ազգային գրադարանին կողմէ
պարգեւատրուած է Յակոբ Մեղապարտի անուան
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Ի՞ՆՉ ԸՆԵԼ ԵՐԲ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՉԵՆ
ՅԱՐԳԵՐ ԻՐԵՆՑ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Դ

աշնագրի մը տրամադրութիւններուն յարգումը սովորական բարոյական խնդիր մը պէտք էր
որ ըլլար: Բայց իրականութիւնը այն է, որ դաշնագիրները իմաստ եւ արժէք ունին ըստ անոնց ետին
գտնուող շահերու ուժին:
Ինչո՞ւ դաշնագիր ստորագրել, եթէ պետութիւններ պիտի դրժեն իրենց խօսքը:
Կը սիրենք ամեակներ տօնել: Երեք տարի
վերջ կրկին ամեակներու մասին պիտի խօսինք, մելան հոսեցնենք եւ բարձրախօսները յոգնեցնենք.
Սեւրի դաշնագրի 100-ամեակ եւ Մոսկուայի դաշնագրի 100-ամեակ: Կրկին գիտաժողովներ պիտի
գումարուին, հեղինակաւոր անձեր պիտի երթեւեկեն: Հաւանօրէն գիրքեր ալ լոյս պիտի տեսնեն:
Պետութիւններ, եթէ փափաքին, եթէ իրենց
շահերը պահանջեն, կղպուած դարակներէ կը հանեն մոռցուած համարուած թուղթեր: Յիշողութիւններու աշխուժացումը կապ չունի բարոյական արժէքներու եւ ճշմարտութեան հետ: Անոնցմով կը
հետաքրքրուին, անոնցմով իրենք զիրենք կը զբաղեցնենք տկարները եւ իրաւազրկուածները, չմոռնալու եւ մխիթարուելու համար: Երբեմն ալ յուշագիր
կը ներկայացնեն ներքին ճակատի յոյսի յուզումները
վառ պահելու համար:
Սեւրի դաշնագիրը պետութիւններու ստորագրութիւնը կրող յանձնառութեան թուղթ մըն է, երբեմըն կ’ըսուի՝ մուրհակ: Գրողի կամ պատմաբանի
մրոտած չէ: Մուրհակը չյարգողը անպարկեշտ առեւտրական կ’ըլլայ, զինք կը տանին դատարան, իր
ինչքը կը գրաւեն հատուցում տալու համար: Երբ կը
տիրէ անտառի օրէնքը, մուրհակ եւ դատարան
պէտք չէ փնտռել: Բայց քանի որ միջազգային համայնքը կը սիրէ խօսիլ արդարութեան, իրաւունքի եւ
բարոյականի մասին, մենք ալ այդ ըմբռնումով հրապարակ պէտք է գանք, առանց դիւանագիտական
ծեքծեքումներու եւ սպիտակ ձեռնոցներու:
Մեր դրամագլուխը պատմութիւնը, ճշմարտութիւնը մեր իրաւունքն են:
Սեւրի դաշնագիրը ՈՐՈՇՈՒՄ էր, ստորագրած
էին դաշնակիցները եւ Թուրքիան, Խաղաղութեան
խորհրդաժողովէն ստացուած լիազօրութեամբ:
Ստորագրողները փերեզակներ չէին, պետութիւններու լիազօր ներկայացուցիչներ էին, դաշնագիր
ստորագրած էին ՅԱՆՈՒՆ ԻՐԵՆՑ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ: Այդ ստորագրութիւնները սկզբունքային կերպով ՅԱՆՁՆԱՌՈՒ դարձուցած էին այդ պետութիւնները: Իսկ միամիտ պէտք է ըլլալ հաւատալու համար, որ քաղաքականութիւնը սկզբունքներով կ’առաջնորդուի: Հայաստանի սահմաններու սկզբունքը
որդեգրուած էր, նոր քննութեան եւ ժողովի կարիք

պիտի չըլլար, Ամերիկայի նախագահը ՈՐՈՇՈՒՄ
ՊԻՏԻ ԳՈՐԾԱԴՐԷՐ, յանուն Խաղաղութեան Վեհաժողովին պիտի կատարէր ԹԷՔՆԻՔ աշխատանք
մը: Եւ կատարեց: Հետեւաբար այն ինչ որ կը կոչուի
ՈՒԻԼՍԸՆԵԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ նոր որոշում չէր, նոր
բանակցութիւններու կարիք չունէր, ՎՃԻՌ էր, վաւերացման կարիք չունէր:
Այս պիտի ըսե՞նք որոշումը կայացնողներուն
եւ անոնց իրաւայաջորդներուն, կոչ պիտի ընե՞նք
յարգելու իրենք զիրենք եւ իրենց որոշումները: Ցեղասպանութեան ճանաչման ակնկալութիւններէն եւ
այրած սրտերը զովացնող որոշումներէն անդին,
ԱԶԳԻ ԻՐԱՒՈՒՆՔ պիտի հետապնդե՞նք, առանց
բարբաջանքի եւ բարբաջանքներ լսելու, որ արդէն
դար անցած է: Իրենց ստորագրութիւնը չյարգած եւ
չյարգող պետութիւններուն իրենց խօսքին եւ պատասխանատուութեան տէր կանգնելու հրաւէր
պիտի ուղղե՞նք, անհանգստացնելով եւ քաղքենիի
մեր հանգիստը խանգարելով:
Հայաստանի պետութիւնը այս պահանջով
հրապարակ պիտի գա՞յ, պիտի ուզէ գալ: Պատահած
է, որ խորհրդային շրջանին քաղաքական ղեկավար մը ըսէ, թէ Հայաստանի կառավարութիւնը
ամենայն հայոց կառավարութիւն չէ: Այսօր, Հայաստանի կառավարութիւնը պիտի ստանձնէ
ամենայն հայոց կառավարութիւն ըլլալու պատասխանատուութիւնը, այժմէականացնելով
Սեւրի դաշնագիրը եւ անոր գործադրութիւնը
ըլլալ հանդիսացող Ուիլսընեան սահմանները,
նոյնիսկ եթէ նման նախաձեռնութիւն ոչ մէկ ձեւով
«պիզնես»-ային է: Իսկ սփիւռքները հիւրընկալ երկիրները չանհանգստացնելու համար լո՞ւռ պիտի
մնան, թէ հրապարակ պիտի գան, Սեւրի ստորագիր
պետութիւնները յարգելի ըլլալու համար պէտք է
յարգեն իրենց ստորագրութիւնը: Այս պիտի ընե՞ն
առանց երախտագիտական զեղումներու մէջ խեղդուելու:
Թուրքիան ալ ստորագիր պետութիւն էր, եւ
միջազգային վարկ ունենալու համար, փոխանակ
շարունակելու անարդարութիւնները եւ ամէն տեսակի խախտումները, մեծնալու եւ ազնուանալու
համար, պիտի յարգէ իր ստորագրութիւնը եւ ինք
նախաձեռնէ Ուիլսընեան սահմաններու ստեղծման
գծով պարկեշտ բանակցութիւններու:
Նոյնհետայն պէտք է խօսիլ 1921-ի ռուս-թրքական դաշնագրի եւ ըստ անոր տրամադրութիւններուն ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ՅԱՆՁ-ՆՈՒԱԾ ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԻ ՄԱՍԻՆ: Այդ խնամակալութիւնը, ստորագիր պետութիւններու վերահսկողութեամբ, վերջ պիտի գտնէր 1946–ին: Այսինքն, այդ
խնամակալութիւնը ժամանակաւոր էր եւ ԿՑՈՒՄ
ՉԷՐ: Թէեւ այսօր ցեղապաշտական վերաբերումներով, պատմութեան եւ մշակութային իրաւունքՇարունակութիւնը էջ 14

Էջ 14

Հայ Կեանք

Ուրբաթ, 14 Սեպտեմբեր 2018

Ի՞ՆՉ ԸՆԵԼ ԵՐԲ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՉԵՆ
ՅԱՐԳԵՐ ԻՐԵՆՑ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
Շարունակութիւն էջ 13-էն

ներու խախտումներով, Նախիջեւանը կը համարուի
Ատրպէյճանի մաս: Ռուսիան եւ Թուրքիան միջազգային իրաւունքի առջեւ պարտք ունին ըսելու, որ
խնամակալութեան շրջանը աւարտած է եւ բնաւեր
ժողովուրդի մը իրաւունքը իր պատմական հողերուն
վրայ ապրելու պէտք է վերականգնել, յարգելով դաշնագրի ոգին եւ տառը:
Քանի տարի առաջ կազմուած էր Նախիջեւանցիներու միութիւնը: Ան պիտի դառնայ իրաւունքի հետապնդման քաղաքական ազդակ:

հրապարակել, հասցնել բոլորին, հարցերը դուրս
բերել մոռացման, շահակցական եւ երկչոտութեան
մշուշներէն: Չբաւարարուիլ յիշեցումներով, այլ՝ պահանջել:
Այսօր ինչպէս կարելի է բնորոշել ստեղծուած
կացութիւնը: Խնամատարը իւրացուցած է իրեն
տրուած աւանդը: Գիտենք թէ ի՞նչ կը մտածեն Թուրքիան եւ Ատրպէյճանը: Բայց ի՞նչ կը մտածէ եւ ի՞նչ
պիտի ընէ Ռուսիան, որուն մենաշնորհեալ դաշնակիցը կը համարեն մեզ եւ մենք ալ այդպէս կը մտածենք:

Եթէ յառաջիկայ երեք տարիներուն չյաջողինք
այժմէակացնել Սեւրի եւ Մոսկուայի դաշնագիրներու
օրինական տրամադրութիւնները, ամեակներ տօնել
պիտի նմանի մանուկներու պղպջակներու խաղին:

Երեք տարի վերջ զոյգ ամեակներ: Լուսնի
խաւարման գիշերներու թիթեղի թմբկահարման
աղմուկէն աւելին պիտի ընծայուի՞ մեր ժողովուրդին,
գլխագիր հայրենիքին եւ հայոց պատմութեան…

Այս զոյգ ամեակները ոչ մխիթարութեան ակնկալութիւն են եւ ոչ սուգ-սրբացումի հանդիսութիւններ: Անոնց հետապնդումը եւ անոնցմով նախատեսուած իրաւունքներու ձեռքբերումը ազգի եւ հայրենիքի գոյատեւման երաշխիք են:

Այս աշխատանքը ընթացիկ եւ զանազան հոգեպարար մխիթարութիւններու տուրիզմէն աւելին
կը պահանջէ:

Հարկ է բանալ թղթածրարները, բանալ էջերը,

Մանրամասնել՝ սրտաճմլիկ ճառի պիտի նմանի… եթէ ձեռնածալ մնանք կամ իսկական խնդիրը
դիտենք մատներու արանքէն:

Լոնտոնաբնակ Դոկտ. Վրէժ Ներսէսեան
Մատենադարանին ձեռագիրներ նուիրաբերած է

ՀՀ ԳԱԱ պատուաւոր դոկտոր, լոնտոնաբնակ
Վրէժ (Տէր Ներսէս աւագ քահանայ) Ներսէսեան,
Մեսրոպ Մաշտոցի անուան Մատենադարանին
նուիրաբերած է 17-18-րդ դարերու եթովպական 4
ձեռագիր (Աւետարան, ճառեր, քարոզներ): Այս մասին կը տեղեկանանք Մատենադարանի դիմատետրի էջէն։
Մատենադարանի տնօրէն Վահան Տէր-Ղեւոնդեան երախտագիտութիւն յայտնած է վաստակաշատ հայագէտին՝ Մատենադարանի ձեռագրական
հաւաքածոն համալրելու համար:
Տէր Ներսէս աւագ քահանայ Ներսէսեանին
Լոնտոնի համալսարանի «Հէյտրոպ»-ի գոլէճը 2017ին շնորհած է աստուածաբանութեան դոկտորի կո-

չում: Վրէժ Ներսէսեան երկար տարիներ (1975-2012)
եղած է Բրիտանական գրադարանի Քրիստոնէական Մերձաւոր Արեւելքի բաժինի պատասխանատուն:
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Putin and Pashinian Meet Presidents of Artsakh and
in Moscow, Stresses the
Armenia take part in
Special Nature of
Independence Day event
Armenian Russian
in Stepanakert
Relations

MOSCOW (RFE/RL) — Russian President Vladimir
Putin and Armenian Prime Minister Nikol Pashinian
praised the current level of relations between the two
countries as they met for talks in Moscow on Saturday.
The Kremlin said the negotiations between the two
leaders focused on “key questions of developing allied
Russian-Armenian relations as well as cooperation in
Eurasian territory, in particular, within the Eurasian
Economic Union and the Collective Security Treaty
Organization (CSTO).”
In his remarks before the meeting Putin said that relations between Moscow and Yerevan “Today the relations between Armenia and Russia are steadily developing in all directions. This concerns the sphere of
political relations, the military sphere, issues of security and economic cooperation,” the Russian leader
said.
Putin singled out Russian energy supplies to Armenia,
stressing that Yerevan receives Russian natural gas
“at the lowest prices Gazprom sells gas in the world –
$150 per 1.000 cubic meters.”
Pashinian, for his part, stressed the fact that he was
having his third meeting with Putin within a space of
just four months. “I think that such frequency emphasizes the special nature of relations between our countries, let me say also the special nature of our personal relations,” the Armenian leader said.
“Despite certain pessimism that is present both in the
Armenian and Russian press and in social media, I
think that our relations develop in a fairly dynamic
way, very naturally. And I think our top objective is to
try to use the whole potential in developing our relations.”
Still, Pashinian acknowledged the existence of ‘some
questions’ that need to be discussed by the two coun-

ARMENPRESS. President of Artsakh Bako Sahakyan
participated today at the Independence Day celebrations.
Sahakyan’s office said that the President, together
with Armenian counterpart Armen Sarkissian, visited
the Stepanakert Memorial to honor fallen soldiers and
first Speaker of Parliament Arthur Mkrtchyan.
Former President of Artsakh Arkadi Ghukasyan, Primate of the Diocese of Artsakh of the Mother See of
Holy Etchmiatsin Pargev Martirosyan, Speaker of Parliament Ashot Ghulyan, State Minister Grigory Martirosyan, other officials and foreign guests also attended
the events.

tries. “God save us from a situation where we would
have no questions in our relations, because that would
mean we have no relations at all. I can say with certainty that we have no issues in our relations that can’t
be solved, and today, of course, we are going to discuss a wide range of issues,” he said.
“I am sure that these issues will be solved, and we will
be guided by respect of interests in our allied relations,
respect for the interests of our countries, respect for
the sovereignty of our countries and the principle of
non-interference in each other’s internal affairs,”
Pashinian underscored.
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Investigation on official misconduct launched over
phone conversation of security heads
The investigative committee has launched proceedings over the criminal case launched on official misconduct by the Prosecutor General’s
Office, involving the phone conversation between National Security
Service director Arthur Vanetsyan and Special Investigative Committee
director Sasun Khachatyan, which was wiretapped and leaked online.
“Taking into account that the audio recording and the reports contain
information indicating abuse of power, the Prosecutor General’s office
has launched a criminal case on paragraph 1, Article 309 of the criminal
code,” the investigative committee said in a statement.

SHANT 2018: Prime Minister briefs on process of ongoing exercises
Actions of the leadership and the military of Artsakh are also calculated
in the SHANT 2018 drills scenario, Prime Minister Nikol Pashinyan
said at a press conference today in the defense ministry headquarters.
“The Republic of Armenia is the guarantor of security of Artsakh, and
the simulative war situation is obviously linked to the Karabakh issue.
The actions of the Republic of Artsakh and the armed forces are also
calculated in the drills scenario,” the PM said.
According to the PM, the purpose of the drills is to ensure the smooth
functioning of the state system in the event of wartime.
“There is always work to be done to reach perfection. We are analyzing the work of all chains, including the legislative content, as to what
problems exist which can cause practical problems. The scenario envisages that everything happens unexpectedly. This scenario must be developed, and as a result of the drills we want to improve the state administration
system to such a degree that even in the most unexpected and most difficult scenarios it is able to maintain
workability, combat readiness of the state and necessary activities,” he said.
Defense minister David Tonoyan said that under the scenario the PM’s work has been divided into two phases:
pre-declaration of war and post-declaration of war.
“The PM has assumed the position of Commander in Chief yesterday evening,” he said.
The PM said that the results of the exercises will be analyzed, discussed and conclusions will be made.

OSCE conducts ceasefire monitoring on border of
Artsakh and Azerbaijan
In accordance with the arrangement reached with the authorities of
the Republic of Artsakh (Nagorno Karabakh) Republic, the OSCE
mission conducted a planned monitoring of the ceasefire regime on
the border of Artsakh and Azerbaijan, to the east from the settlement of Akna on September 12.
As ARMENPRESS was informed from the press service of MFA
Artsakh, from the positions of the Defense Army of the Republic of
Artsakh, the monitoring was conducted by Personal Representative
of the OSCE Chairperson-in-Office (CiO) Ambassador Andrzej
Kasprzyk and his Field Assistant Mihail Olaru (Moldova).
From the opposite side of the border, the monitoring was conducted by Field Assistant to the Personal Representative of the OSCE Chairperson in Office (CiO) Ognjen Jovic (Bosnia and Herzegovina) and Personal Assistant to the CiO Personal Representative Simon Tiller (Great Britain).
The monitoring passed in accordance with the agreed schedule.
From the Artsakh side, the monitoring mission was accompanied by representatives of the Republic of Artsakh
Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Defense.
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11th Forum of Francophone Organizations
Opens in Yerevan

YEREVAN — The 11th Forum of Francophone Organizations opened in Yerevan on September 12 attended by RA Prime Minister Nikol Pashinian and Secretary General of the International Organization of La
Francophonie Michaëlle Jean.

In his remarks, Prime Minister Pashinyan congratulated Michaëlle Jean on the opening of the forum and
noted that her presence in Yerevan is both emblematic and important, since Armenia is going to host the
17th Summit of La Francophonie in a month. Welcoming the representatives of those non-governmental
organizations attending the forum, Nikol Pashinyan
said the recent events in Armenia characterized the
real power of the civil rights movement.
“The participation of youth, women and men in these
events showed how important civil society is and how
important democratic values are in our country that we
share with all our Francophone friends.
I can state proudly that our country is assuming an
important task and position by hosting the Francophone Summit. I want to assure you that our government and the whole country have mobilized all forces
to host the Summit participants with the best traditions
of Armenian hospitality.

I hope the Summit will promote the development of
Francophonie all over the world, and Armenia will become one of the centers of Francophonie’s diplomatic
activity: the participation of delegations and observers
from 84 member countries and organizations will give
a new force to the Summit. The participants will be
able to discover Armenia and its cultural values that
make up part of the Francophone space. I am convinced that we are in for an unforgettable summit
which will be a great success,” the Prime Minister
said, wishing the forum fruitful proceedings.

Secretary General of the International Organization of
La Francophonie Michaëlle Jean noted that the people
of Armenia is preparing for the 17th Francophone
Summit with their usual hospitality.
“It is a great honor for us to hold the Summit in a country where a velvet revolution, a peaceful change of
power has taken place,” Michaëlle Jean said, adding
that she had the opportunity to meet young people
who took on civic responsibility to advance the achievements of the velvet revolution.
About 200 NGO representatives from Francophone
countries and almost all continents are participating in
the Forum of Francophone Organizations.
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Before the Holocaust, Ottoman Jews supported
the Armenian genocide’s ‘architect’
By JP O’ MALLEY
The Times of Israel

tanbul) were rounded up on April 24, 1915, followed
by the systematic extermination of 1.5 million people,
primarily because of their Armenian ethnicity.
The ideologically motivated genocide took place under
the supervision of the Committee of Union and Progress (CUP), led by three de facto leaders of the Ottoman Empire at the time: Ismail Enver, Ahmed Djemal,
and Talaat. Collectively all three were known by their
military titles as the “Three Pashas.”
Even though Turkey continues to officially deny the
Armenian genocide, historians unanimously agree that
it is a historical reality.
Laying foundations for a Turkish state

Mehmed Talaat Pasha, left, with Ismail Enver Pasha and
Turkish colonel Halil Sami Bey. (Courtesy University of
Princeton Press)

This past June, a scheduled Knesset vote to recognize the World War I killings of Armenians as genocide
was canceled due to a lack of government support.
Because of Israel’s complicated on-again, off-again
diplomatic relations with regional powerhouse Turkey,
“it hasn’t been able to do what many Israelis have ethically wanted to do — publicly recognize the Armenian
genocide in the Knesset,” Prof. Hans-Lukas Kieser
tells The Times of Israel from his office at the University of Newcastle, Australia.
Last year Kieser was awarded the President of the
Republic of Armenia Prize for his significant contribution to the history of the Armenian genocide. He has
also recently published the book, “Talaat Pasha: Father of Modern Turkey, Architect of Genocide.”
The political biography explores how Mehmed Talaat,
more commonly known as Talaat Pasha, almost single
-handedly masterminded the Armenian genocide.
Armenian intellectuals in Constantinople (today’s Is-

Kieser’s book claims Talaat operated a new messianic
form of nationalism that sought to “dilute” non-Muslim
identities in his attempt at new nation building in Turkey in 1915. Talaat was the “mastermind of his genocidal universe,” Kieser claims.
The historian also says it was Talaat — rather than
Kemal Ataturk — who laid the foundations for the modern Turkish nation state, which began in 1923.
“Of course the Turkish Republic [itself] came about
under Kemal Ataturk,” Kieser says. “Talaat did not
plan a republic — he was a son of the empire, after all.
But he made a number of important steps so that Ataturk could then establish the Turkish nation state.”
Talaat led the Ottoman Empire into World War I “in
jihad,” says the historian, transforming Asia Minor into
a Turkish national home and creating a “Turkey for the
Turks,” as per the slogan at the time.
Kieser’s book, over 400 pages long, makes for tough
reading at points — especially as the historian recollects the systematic murder of Armenian Christians.
He notes, for example, that the “removal of Armenians
from Eastern Asia Minor mainly took place from May
to September 1915, where women and children endured starvation, mass rape, and enslavement on their
marches [towards death].”
Kieser says a great number of villages in northern
Syria became an “arena of mass crimes” in 1915,
where Armenian civilians — who were considered “fair
prey” — “were raped, abducted, and murdered en
masse without any protection, or punishment for the
offenders.”
In the eyes of his admirers, however, Talaat is still
seen as a great statesman, skillful revolutionary, and
far-sighted founding father of the modern Turkish
state, Kieser points out.

Mehmed Talaat Pasha, along with Ismail Enver Pasha and
Ahmed Djemal Pasha, in 1912. (Courtesy University of
Princeton Press)

This narrative is especially pertinent in Turkey today,
as it increasingly takes a more authoritarian and
Cont. on page 19
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Before the Holocaust, Ottoman Jews supported
the Armenian genocide’s ‘architect’
Cont. from page 18

Prof. Hans-Lukas Kieser, author of ‘Talaat Pasha: Father of
Modern Turkey, Architect of Genocide.’ (Courtesy)

Islamist approach to its political identity. This is particularly notable, Kieser stresses, when it comes to the
fundamentalist ideology of Turkey’s Justice and Development Party (AKP) and its authoritarian leader, Recep Tayyip Erdoğan.
“Talaat really is the elephant in the room [in Turkish
politics] today,” Kieser says. “Erdoğan is the master of
a party, so in that sense his [ideas] fall in line with Talaat — even if it’s not acknowledged very much in AKP
circles in an explicit way.”
“But implicitly, Erdoğan and Talaat share a number of
similarities where a democratic start eventually moves
to a very authoritarian end,” he says.
Kieser says that like Talaat, Erdoğan is “far from a real
democrat,” and shows a very “vague notion of what
constitutionalism really means.”
Moreover, like the CUP leader, Erdoğan places all his
efforts “on how to achieve and keep power.”
Ripples of shame
Israel’s recent decision to continue to remain silent on
the 103-year-old genocide has garnered its share of
criticism from historians, academics, writers and human rights activists — many from within Israel itself.
Prof. Yehuda Bauer, a leading Israeli historian and an
academic adviser to the Yad Vashem Holocaust museum in Jerusalem, said in a June radio interview that
the Israeli parliament’s failure to recognize the Armenian genocide was a “betrayal.”
Benjamin Abtan, the president of the European Grassroots Antiracist Movement (EGAM) and the coordinator of the Elie Wiesel Network of Parliamentarians of
Europe, in an article published in Haaretz in June
claimed that Israel had “a particular responsibility in
recognizing the Armenian genocide [to] ensure mass
atrocities [were prevented] in the future.”

A pro-Talaat Pasha article in the Zionist newsletter, the
Deutsche Levante-Zeitung. (Courtesy University of Princeton Press)

According to Kieser, recognizing the Armenian genocide holds a relevance for Israelis today beyond the
usual discussion of Israel-Turkey relations. Jews, he
says, historically played a key role in promoting propaganda from the Ottoman side as Armenians continued
to be slaughtered.
The historian says that Talaat enjoyed “particularly
good Jewish press” in Istanbul and abroad” during the
period surrounding the genocide — notably in Germany, where newspapers like Deutsche LevanteZeitung praised Talaat as “an outstanding leader” and
the “savior of imperial Turkey.”
Although this glorification smacked of propaganda and
lies, Kieser claims many Germans bought into the
words of the Jewish press at the time and were affected by its corrosive logic.
Currying favor?
The historian recalls how many Jews loyal to the Ottomans largely looked the other way where the suffering
of Armenians was concerned. This included figures
such as Alfred Nossig, who helped found both the
General Jewish Colonization Organization (AJK) and
the Zionist Organization (ZO).
Both were set up for the purpose of Jewish lobbying
across the Middle East and elsewhere, and subsequently encouraged intimate relations between Jews
and Ottomans.
However, Kieser is keen to emphasize that some historical context is needed. This was a crucial turning
point in Jewish history — before the Balfour Declaration was announced in 1917. Jews were looking for
diplomatic favors — from a myriad of countries —
wherever they could find them, in the hopes of securing Zionism’s ultimate end goal: a Jewish state in Palestine.
Cont. on page 20

Էջ 20

Հայ Կեանք

Ուրբաթ, 14 Սեպտեմբեր 2018

Before the Holocaust, Ottoman Jews supported
the Armenian genocide’s ‘architect’
Cont. from page 19

Mehmed Talaat Pasha, pre-1921. (Public domain)

Consequently, a number of Jewish newspapers purposely tried to promote relations between Talaat and
Jewish politicos and diplomats within the dying Ottoman Empire. They even grossly exaggerated these
relations for propaganda purposes, Kieser says.
The German Jewish newspaper Die Welt — the
mouthpiece of the Zionist Organization — for instance,
wrote in 1913 of Talaat’s “friendly relations with many
Jewish personalities.”
Still, even for all of the positive Jewish press Talaat
received during this period, his attitudes to Zionism
were complex. On the one hand, Talaat did not want
to be associated much with Jews and Zionism. But on
the other, there were potential benefits in publicly
courting Jewish political interests.
In 1913, an article published in the Istanbul-based
L’Aurore, a Jewish newspaper financed by Zionists,
praised the benefits of Jewish-Turkish relations, even
hinting that an alliance between Pan-Judaism and Pan
Islamism in Turkey could be a viable political option —
something Kieser says Talaat was seduced by.
But the historian is keen to stress that Talaat in no
way sympathized with Zionism, despite claims from
both observers of the time and a number of historians
since.
“We know from what he said and what he wrote that
he was in no way sympathetic with Zionism. It’s also
clear from the negotiations that he only needed the
Jews to a certain extent in order to survive internationally. And he was successful in this regard,” he says.
“The Jewish Question” involved Jews jostling for political favors from the Ottomans, who still held considerable sway in the Middle East. But the power dynamics
also worked the other way too, the historian explains.
“Talaat’s relationship with Jews during this time gave
him considerable international leverage that he successfully used to deflect attention from Armenia,” Kie-

Sara Aaronsohn, one of the founders of the pre-British
Mandate Palestine espionage ring NILI. (Public domain)

ser says.
“In spring 1915 — which was a honeymoon for the
Zionists in Istanbul — Talaat made sure there were no
conflicting issues internationally because he wanted to
strike the Armenians,” says Kieser. “Jews feared they
would suffer the same fate as the Armenians, so they
in no way welcomed any pro-Armenian or pro-victim
activity [reporting] because they feared for themselves.”
Upstart Zionist youth take a stance
There were, however, some exceptions — notably, a
group of young Zionists called Netzah Yisrael Lo Yeshaker (NILI), or, The Eternal One of Israel Will Not
Lie, a pro-British espionage group in Palestine at the
time.
NILI felt a strong sense of solidarity with the Armenian
victims, even writing reports which they sent out to the
international community in the hope of waking them up
to the atrocities.
“The NILI group — which contained people
like Aaaron Aronson and others — saw the Armenian
genocide, and even wrote long reports about it,” Kieser says. “They saw that this total stigmatization and
finally extermination was a process that could also
happen with the Jews.”
“So they were deeply sympathetic not just emotionally,
but also in a Biblical and prophetic approach,” he
adds. “But they were a small minority.”
“Unfortunately, the silence carried on many decades
after the war. So you had Jews in Israel and the Jews
in Turkey who continued to help Turkey deny the Armenian genocide,” Kieser says.
Kieser makes a point in the book of comparing the
Armenian genocide with the Holocaust, and finds
some similarities.
Cont. on page 21
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William Saroyan House-Museum opens in Fresno

William Saroyan house-museum has opened in the
city of Fresno, CA, USA, in commemoration of playwright’s 110th birthday on Friday, August 31st.
It may look like an ordinary house in the district but
Saroyan’s house is now completely renovated to contain a big digital archive of his photos and works.
The museum features Saroyan’s hologram with a
setup of his desk and part of the house in its original
way as Saroyan lived there, says Ashley Panoo on
Fresno Bee website. The rest of the house is filled
with photos, videos and interviews taken of Saroyan
throughout the years, posters of his work and his
drawings.
The grand opening of the house-museum welcomed
City Councilmember Esmeralda Soria, founder of Renaissance Cultural and Intellectual foundation Artur
Janibekyan and Fresno Mayor Lee Brand.

Before the Holocaust,
Ottoman Jews
supported the Armenian
genocide’s ‘architect’

Soria said Saroyan grew up in what is now downtown
Fresno because of a city law that blocked immigrants
from owning or living in certain areas.
“Despite all of this, Saroyan still felt and left his heart
here in Fresno,” she said.
Saroyan purchased the house 17 years before he died
of cancer at Veterans Hospital. The Armenia-based
Renaissance Cultural and Intellectual foundation purchased Saroyan’s house in 2015 and set on to renovate it in honor of Saroyan and the Armenian community.
The architect from the project MeroujanMinssian told
Atcion News they wanted to design a museum that
kids of all ages would like, ABC30 reported.
“Hologram is usually something that is fun for kids to
see an actual character in actual space so that’s why
we came up with the hologram thing,”said MeroujanMinssian.
Talaat “certainly wasn’t Hitler,” says the
historian, admitting
that he is reluctant to
make direct comparisons between both far
-right demagogues.

Cont. from page 20

“Imperial cataclysm and a particular combination of
circumstances in the first months of WWI made the
Armenians an obvious target,” he writes.
He goes on to state, “Actors from the top and below,
extremist ideas, entrenched prejudices, and material
incentives colluded in the brute destruction [of the Armenians].”
A little more than two decades later, Europe’s Jews
were to experience “an analogous situation,” he observes.
“Who, after all, speaks today of the annihilation of the
Armenians?” Hitler asked his generals in his infamous Obersalzberg speech on August 22, 1939 —
just days before Germany’s invasion of Poland.

Nevertheless, both
leaders share a number of similarities, Kieser says — they represented societies, states and political parties
that embraced radical
domestic violence to
‘Talaat Pasha: Father of Modern overcome what they
believed were crisis
Turkey, Architect of Genocide,’
by Hans-Lukas Kieser. (Courtesy and defeat.
Princeton University Press)

“Talaat was the mastermind of a single party regime,” Kieser concludes. “It
was a single party rule that very strongly stigmatized
one particular group.”
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Belgium's largest French-speaking university
introduces AVC's online courses into its curriculum.

Prof. Bernard Coulie and Dr. Yervant Zorian signed a Memorandum formalizing the partnership between
the Université Catholique de Louvain (UCL) and the Armenian Virtual College (AVC). Starting this academic year, graduate students in Oriental Studies will be able to learn the Armenian language, history and
culture with the Armenian Virtual College - AGBU...

Enroll
Now
The AGBU Armenian Virtual College (AVC) is
pleased to announce the opening of its enrollment
period for Fall Term 2018. The following courses
are offered in multiple languages (including Eastern
Armenian, Western Armenian, English, French,
Russian, Spanish and Turkish) and on multiple levels:







Eastern Armenian;
Western Armenian;
History of Armenia;
Introduction to Armenian Architecture;
Introduction to Armenian Music;
Chess Program.
The classes start on October 15, and end on December 18.
Students gain lifetime access to the course(s) they
complete.
The enrollment closes on September 30, 2018.
For enrollment, please visit the AVC portal
at www.avc-agbu.org, create your log-in and submit your enrollment application.

Contact with the publisher:
hyegyank@gmail.com
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Ուիլիըմ Սարոյեան (1908-1981). Ամերիկեան
գրականութեան հայատրոփ մեծ սիրտը
ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Օ

գոստոս 31-ին հայ ժողովուրդը կը տօնէ
ծննդեան 110-ամեակը իր մեծատաղանդ զաւակներէն եւ աշխարհահռչակ արժէքներէն Ուիլիըմ Սարոյեանի։
Հայերէն լեզուով չգրեց Սարոյեան, ստեղծագործեց ամերիկեան գրականութեան աւանդներուն
համահունչ, նաեւ՝ ամէն գոյնի եւ սեռի մարդ էակի
հանդէպ անհուն սիրոյ պարզութեամբ եւ երգիծանքով փարեցաւ կեանքին ու աշխարհին, բայց հանուր
մարդկութեան ժառանգութիւն ձգեց գեղարուեստական բարձրորակ գրականոււթիւն մը, ուր միշտ տիրական եղաւ ինքը՝ անվիճելիօրէն հայ Սարոյեանը,
անվիճելիօրէն հայաշունչ իր աշխարհայեացքով։
Ուիլիըմ Սարոյեան միշտ հպարտութեամբ
շեշտեց, որ անգլերէն գրելով եւ ամերիկեան միջավայրէն իր նիւթերը քաղելով հանդերձ՝ խորապէս
ամերիկահայ գրող է ինք եւ անպայման մաս կը կազմէ հայ գրողներու տաղանդաշատ ընտանիքին։
Ծնած էր 1908-ին, Ֆրեզնօ (Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Քալիֆորնիա նահանգին մէջ),
Բիթլիսէն գաղթած հայ ընտանիքի մը յարկին տակ։
Հայրը՝ Արմենակ Սարոյեան 1905-ին, 30 տարեկանին եւ առանձինն, պանդուխտ եկած էր Նիւ Եորք,
բաւարար դրամ շահելու եւ նորակազմ ընտանիքը
իր մօտ բերելու յոյսերով։ Այդպէս ալ եղաւ, շուտով
կինը՝ Թագուհին ու երեք զաւակները հասան Նիւ
Եորք, բայց չսիրեցին Նիւ Եորքի կլիման եւ Արմենակ
իր ընտանիքով անցաւ Քալիֆորնիա, որուն օդն ու
բնութիւնը աւելի հարազատ էին։ 1908-ին ծնաւ ընտանիքի չորրորդ զաւակն ու երկրորդ տղան՝ Ուիլիըմը։ Բայց անակնկալ եւ անողոք հիւանդութիւն մը,
երեք տարի ետք, պատճառ դարձաւ Արմենակի
մահուան։
Իր Հենրի եղբօր եւ Զապէլ ու Կոզէթ քոյրերուն
հետ Ուիլիըմ որբացաւ հօրմէ։ Մայրը ստիպուեցաւ
իր դեռատի զաւակները յանձնել Fred Finch Orphanage անունով Օքլէնտ գտնուող որբանոցի խնամ-

քին, իսկ ինք աշխատանք գտաւ մերձակայ Սան
Ֆրանսիսքօ քաղաքին մէջ։ Քանի մը տարի ետք ընտանիքը վերամիացաւ Ֆրեզնոյի մէջ, Սան Եովաքիմ
Հովիտի շրջանը։ Անոնց միացաւ նաեւ Թագուհիի
մայրը՝ նոր այրիացած Լիւսին, որ խոր ազդեցութիւն
պիտի գործէր մանուկ Ուիլիըմի կազմաւորման վրայ։
Որբ մանկութեան կեանքի դաժան պայմանները, որբանոցային կեանքը, Ֆրեզնոյի գեղեցիկ բընութիւնը եւ սովորական մարդոց պարզութիւնը շաղախեցին Ուլիեըմի անսահման մարդկայնապաշտութիւնը։ Պատանի տարիքէն, ապրուստի հոգերով,
ստիպուեցաւ կեանքի ասպարէզ նետուիլ, սիրեց եւ
փարեցաւ թերթ բաշխելու գործին, բայց միաժամանակ՝ կանոնաւոր ուսման բացակայութեան, կլանուեցաւ ինքնադաստիարակութեամբ ու ինքնազարգացումով. անյագօրէն նուիրուեցաւ ամերիկեան եւ
համաշխարհային գրականութեան անկորնչելի գոհարներու ընթերցանութեան, յատկապէս սեփական՝
հայ ժողովուրդի հոգեմտաւոր մշակութային հարըստութեան, աւանդոյթներուն, պատմութեան եւ շրջապատի հայկական կեանքի խուզարկու ուսանողը
դարձաւ։
Այդպէ՛ս սկսաւ գրել եւ առաջին անգամ 1933ին, «Հայրենիք»-ի էջերուն, Սիրակ Կորեան ստորագրութեամբ լոյս ընծայեց իր առաջին պատմուածքը։ Տարի մը ետք արդէն, 1934-ին, լոյս ընծայեց «Խիզախ պատանին թռչող ճօճաձողի վրայ եւ այլ պատմուածքներ» խորագրով իր առաջին անգլերէն գիրքը, որ անմիջապէս լայն ժողովրդականութիւն գտաւ
եւ մեծ հռչակ ապահովեց 26-ամեայ արձակագիրին։
Այդ առթիւ ամերիկեան ծանօթ քննադատ Պ. Ռասքոն գրեց.- «Ի՞նչն է յատկանշական Սարոյեանի պարագային իբրեւ գրողի: Սարոյեան բուռն է, պոռթկուն եւ խելացի. ան թախծոտ է, քնքոյշ ու մարդկային. ան միամիտ կը ձեւանայ, սակայն բնաւ միամիտ
չէ…։ Սարոյեան կ’ատէ դաժանութիւնն իր բոլոր
դրսեւորումներով. ան կը յարգէ մարդկային արժանապատուութիւնն ու հպարտութիւնը»:
Շարունակութիւնը էջ 24
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Ուիլիըմ Սարոյեան (1908-1981). Ամերիկեան
գրականութեան հայատրոփ մեծ սիրտը
Շարունակութիւն էջ 23-էն

Այսպիսի՛ ողջերթի խօսքերով Սարոյեան
մուտք գործեց ամերիկեան գրականութեան լայն
ասպարէզը։ Յաջորդ տարի իսկ, 1935-ին, Սարոյեան
այցելութեան գնաց հայրենի հողին, եղաւ Արեւմտահայաստան, նաեւ՝ Խորհրդային Հայաստան, ուր
շուտով մտերմութիւն հաստատեց Չարենցի եւ
Մարտիրոս Սարեանի նման հայոց մեծերուն հետ։
Այդ տարիներուն երկար ժամանակով Սարոյեան
ապրեցաւ ու ստեղծագործեց Փարիզի մէջ։ Իր գրական կեանքի առաջին տասնամեակին, ան գրեց եւ
իրերայաջորդ աւելի քան տասը հատորներով լոյս
ընծայեց մի քանի հարիւր պատմուածք։
Քննադատներու վկայութեամբ՝ «յատկապէս
կարճ պատմուածքի ու նորավէպի ժանրին մէջ, ներմուծած է տեղի ու ժամանակի իրողութեան հետ
սերտօրէն կապուած ընկերային-հոգեբանական
թարմ խնդիրներ, արդիական հնչեղութիւն ունեցող
մարդասիրական-բարոյական հարցեր, պատումի
նոր ձեւեր, քնարականութեամբ ու հիւմորով լի հնչերանգներ, բնականութիւն եւ ճշմարտացիութիւն,
պատկերներու եւ կերպարներու գունագեղութիւն»:
Սարոյեանի գրական կերպարներէն շատեր
կը ներկայացնեն հայկական միջավայրը՝ ազգային
ավանդոյթներով ու բարքերով: Յատկապէս «Իմ
անունս Արամ է» (Սարոյեանի որդին՝ Արամ, նոյն-

պէս տաղանդաւոր արձակագիր եղաւ) հաւաքածոյին մէջ, Հայրենիքի թեման, ինչպէս նաեւ հայկական
դարաւոր աւանդոյթները պահպանող մարդոց կերպարները կը հակադրուին ամերիկեան ապրելակերպի համահարթեցնող չափանիշներուն:
Իրականութեան հետ նոյնպիսի յարաբերութեան մէջ են «տարօրինակ» ու ձախորդ մարդոց
սարոյեանական կերպարները ու մանաւանդ մանուկներու եւ պատանիներու տպաւորիչ հերոսները:
Անոնք համաշխարհային գրականութեան մէջ մտան
իբրեւ մարդկային հոգիի մաքրութեան խորհրդանիշ:
Իրականութեան եւ երազանքի հակադրութեան, անհատի ներքին ազատութեան եւ հոգեմտաւոր գեղեցկութեան, սիրոյ եւ բարիի հաստատման հարցերն են
մարմնաւորուած Սարոյեանի արձակ էջերուն, որոնք
հետաքրքրական լուծում ստացած են նաեւ անոր
թատրերգութեանց մէջ («Իմ սիրտը լեռներում է»,
«Կեանքիդ ժամանակը», «Քարանձաւի մարդիկ»,
«Հէ՜յ, ո՞վ կայ այդտեղ», «Կոտորածն մանկանց»,
«Խաղողի այգին» եւայլն)»։
Շարունակութիւնը էջ 29
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Էջ 25

Առողջապահական

Արիւն եւ արիւնահոսութիւն
Բժիշկ ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ

Ա

րիւնահոսութեան մասին խօսելէ առաջ,
ամփոփ ձեւով պիտի անդրադառնանք արեան
ծննդոցին, կազմութեան եւ պարտականութիւններուն:
Արիւնը կարեւոր է մեր մարմինի բոլոր օրկաններու աշխատանքին եւ կեանքի գոյատեւման համար: Արիւնը կը փոխադրէ թթուածին եւ սննդանիւթեր, որոնք կը սնուցանեն մարմինին բոլոր օրկանները, հիւսկէնները եւ բջիջները: Այս բոլորին մէջ արտադրուած թափօնները (waste products) եւ ածխածինի երկթթուակը (CՕ2) կը փոխադրուի արեան միջոցաւ թոքեր, լեարդ եւ սիրտ:
Բնական պայմաններու մէջ միջին ծանրութեամբ անձ մը կ՛ունենայ 5-6 լիթր արիւն:
Արիւնը կազմուած է երկու բաժիններէ.
Ա. Արիւնահեղուկ (plasma), որ կը կազմէ
արեան 55 տոկոսը.
Բ. Երեք տեսակ բջիջներ՝
ա. Կարմիր գնդիկներ-բջիջներ.
բ. Ճերմակ գնդիկներ-բջիջներ՝ հատիկաւոր
եւ բազմակորիզ գնդիկ (նիւթրոֆիլ, neutrophil), ոչ
հատիկաւոր գնդիկ (լիմֆոսայթ, lymphocyte), միակորիզ մեծ գնդիկ (մոնոսայթ, monocyte). հիմնասէր
գնդիկ (պեսոֆիլ, basophil), հատիկաւոր գնդիկ (իօսինոֆիլ, eosinophil).
գ. Խցաբջիջներ-թիթեղիկներ (platelets)։
Այս երեք տեսակ բջիջները կը կազմուին ոսկրածուծին մէջ եւ շուտով կը մտնեն արեան շրջանառութեան մէջ, հասնելու համար մարմինին բոլոր
բջիջներուն:
Կարմիր գնդիկները կը պարունակեն երկաթով հարուստ բնասպիտ (protein) մը՝ արեան ներկանիւթը (hemoglobin), որ կը փոխադրէ թթուածինը
մարմինի բոլոր բջիջներուն: Առողջ կարմիր գնդիկները կ՛ապրին մօտաւորապէս 120 օրեր: Մէկ կաթիլ
արիւնը կը պարունակէ մօտաւորապէս 5 միլիոն
կարմիր գնդիկներ:
Ճերմակ գնդիկները կը պաշտպանեն մարմինը
զանազան տեսակի մանրէներէ: Վարակի մը պարագային անոնք շուտով գործի կը լծուին եւ կը պայքարին յարձակող մանրէներուն դէմ:
Խցաբջիջները աւելի պզտիկ են քան կարմիր
գնդիկները: Անոնց պարտականութիւնն է՝ արեան
մէջ արիւնակոյտեր (blood clots) կազմել եւ արգելք
հանդիսանալ արիւնահոսութեան:
Արիւնահեղուկը բնասպիտներով հարուստ
դեղնորակ հեղուկ մըն է: Այս բնասպիտներէն են՝

Արեան ճերմակ հիմնասէր
գնդիկ (basophil) եւ
կարմիր գնդիկներ

Արեան ճերմակ հատիկաւոր գնդիկ (eosinophil)
եւ կարմիր գնդիկներ

albumin-ը, immunoglobulin-ը եւ արիւնագունդ
կազմող բնասպիտները:
Արիւնահոսութիւն ըսելով՝ կը հասկնանք
արեան կորուստ, որ տեղի կ՛ունենայ զանազան
ձեւերով.
1) Ներքին արիւնահոսութիւն, որ տեղի
կ՛ունենայ մարմինի ներքին օրկաններու
զարկերակներէն, երակներէն, քաղցկեղային
վէրքերէն եւ օրկաններու հիւսկէններէն.
2) Արտաքին արիւնահոսութիւն, որ տեղի
կ՛ունենայ մորթի մակերեսային զարկերակներէն եւ
երակներէն ինչպէս նաեւ մկաններէն ու մորթային
հիւսկէններէն.
3) Ենթամորթային արիւնահոսութիւն, որ
տեղի կ՛ունենայ ենթամորթին մէջ գտնուող
զարկերակներէն եւ երակներէն ինչպէս նաեւ
ենթամորթային հիւսկէններէն.
4) Ենթա-ակնազօդային (subcunjunctival)
արիւնահոսութիւն, որ տեղի կ՛ունենայ ենթաակնազօդային երակներէն:
Արտաքին եւ ակնազօդային արիւնահոսութիւնը բացայայտ (visible) կ՛ըլլայ, իսկ ներքին եւ
ենթամորթային արիւնահոսութիւնը թաքուն (invisible) կ՛ըլլայ:
Արիւնահոսութիւն կը յառաջանայ հետեւեալ
հիւանդութիւններէն եւ ախտաբանական երեւոյթներէն.
Ա. Հարուած-վիրաւորում, որ կրնայ ըլլալ ներքին եւ արտաքին: Ներքին վնաս-հարուածը հետեւանքն է արտաքին հարուածի կամ վիրաբուժական
գործողութեան մը:
Բ. Արիւնային հիւանդութիւններ.
ա. Արիւնահոսութեան հիւանդութիւններ՝
1) K կենսանիւթի անբաւարարութիւն.
2) Արեան մակարդումի (coagulation)
խանգարում.
3) Արեան թիթեղիկներու նուազում.
Շարունակութիւնը էջ 26
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Արիւն եւ արիւնահոսութիւն
Շարունակութիւն էջ 25-էն

4) Որոշ դեղերու գործածութիւն, օրինակ՝
Aspirine, cortisone.
5) C կենսանիւթի անբաւարարութիւն, որ
կը յառաջացնէ լնտախտ (scurvy) եւ լինտի արիւնահոսութիւն.
6) Մանգաղաձեւ կարմիր գնդիկներու սակաւարիւնութիւն (sickle cell anemia).
7) Ծովարիւնութիւն (thalacemia), որ ժառանգական արիւնային հիւանդութիւն մըն է։
բ. Արիւնային քաղցկեղ, օրինակ՝ սպիտակարիւնութիւն (leukemia) եւ Hemo-philia, որ ժառանգական արիւնահոսային հիւանդութիւն մըն է:
Գ. Անօթային (vascular) ախտաբանական
փոփոխութիւններ՝ անօթներու պատերու տկարութիւն եւ կարծրացում, անօթներու պատախաւերու
(wall layers) բաժանում-ճեղք (dissection), զարկերակներու լայնացում եւ նեղացում եւ անօթային
բորբոքում (vasculitis).
Դ. Արեան յառաջացած գերճնշում, որուն
պատճառով անօթապատերը կը տկարանան, կը
բարակնան եւ ակամայ կը բացուին։
Ե. Մարմնական հիւանդութիւններ, օրինակ՝
ընդերային տենդ ժանտատենդ (typhoid fever), ստամոքսային խոց (ulcer), հաստ աղիքի մնայուն բորբոքում, բարակ աղիքներու սուր բորբոքում եւ ծոցաբորբ (diverticulitis), աղիքային ցցունքներ (polyps),
ակռայի արտահանում, լնդաբորբ (gingivitis), Dengue, որ արիւնահոսութեան ժահրային հիւանդութիւն մըն է եւ կը յառաջանայ մժեղի խայթուածքով։
Զ. Մարմնական զանազան տեսակի քաղցկեղ:
Արիւնահոսութիւն տեղի կ՛ունենայ մարմինի
որեւէ մէկ օրկանին կամ բաժանմունքին մէջ: Հետեւաբար, արիւնահոսութիւնը կարելի է դասակարգել
ըստ անոր սկզբնաղբիւրին.
Ա. Ստամոքսա-աղիքային համակարգի արիւնահոսութիւն, որ սկիզբ կ՛առնէ բերնի խոռոչի խլնաթաղանթէն, լինտերէն, լեզուէն, ակռաներէն, նշիկներէն (tonsils), ըմբանէն (pharynx), ենթաըմբանէն
(հypopharynx), որկորէն, ստամոքսէն, բարակ եւ
հաստ աղիքներէն ու թութքէն (hemorrhoids)։
Բ. Ուղեղային արիւնահոսութիւն, որ կրնայ
ըլլալ ներուղեղային եւ ենթա-ուղեղապատեանային
(subarachnoid)։
Գ. Շնչառական համակարգի արիւնահոսութիւն, որ տեղի կ՛ունենայ հետեւեալ վայրերուն մէջ՝
քիթ եւ քթաըմբան (nasopharynx), խռչափող եւ շնչափող, թոքեր, ցնցուղներ (bronchi) եւ ցնցղիկներ
(bronchioles)։
Դ. Միզային համակարգի արիւնահոսութիւն,
որ սկիզբ կ՛առնէ հետեւեալ մասերէն.
ա. Երիկամներ, ուր կը պատահին երիկամային կծիկաբորբ. (glomeru-lonephritis), քարերու կազ-

Արեան ճերմակ հատիկաւոր եւ բազմակորիզ գնդիկ
(neutrophil)

Արեան ճերմակ ոչհատիկաւոր գնդիկ,
(lymphocyte)

մութիւն եւ քաղցկեղ.
բ. Միզապարկ, ուր կը պատահին քաղցկեղ,
բորբոքումներ, ցցունքներու (polyps) եւ քարերու
կազմութիւն.
գ. Շագանակագեղձ, ուր կը տեսնուին բորբոքում, ծաւալում, քաղցկեղ եւ քարեր.
դ. Զարկերակային անբնական երեւոյթներ:
Ե. Հեշտոցային արիւնահոսութիւն, որ կը
զարգանայ հետեւեալ ախտերով եւ վիճակներու բերումով՝ բազմապարկ ձուարան (polycystic ovary),
դաշտանային ներծորոյթներու (hormonal) խանգարումներ, վիժում, արտա-արգանդային յղութիւն
(ectopic pregnancy), արգանդի բորբոքումներ,
արգանդի եւ արգանդավիզի (cervix) քաղցկեղ եւ
ծննդաբերութիւն ու յետ-ծննդաբերութիւն:
Զ. Ակնային արիւնահոսութիւն.
ա. Աչքի ցանցենիի (retinal) արիւնահոսութիւն,
որ կը պատահի ծերութեամբ, շաքարախտի եւ
արեան ճնշումի բարձրացումով.
բ. Ակնազօդային արիւնահոսութիւն։
Է. Արտաքին եւ միջին ականջի արիւնահոսութիւն.
Բացայայտ արիւնահոսութիւնը ունի
զանազան անուանումներ եւ յատկութիւններ.
Ա. Բերանային արիւնահոսութիւն.
ա. Որկորային եւ ստամոքսային արիւնահոսութիւն, ուր արիւնը դուրս կու գայ փսխելով: Անիկա
կը կոչուի արնափսխունք (hema-temesis): Իսկ փսխունքը կ՛ըլլայ կարմիր նոր-թարմ արիւն:
բ. Բերանախոռոչային արիւնահոսութիւն, ուր
արիւնը կը յայտնուի կարմիր նոր-թարմ արիւնով.
Բ. Թոքային, շնչափողային եւ խռչափողային
արիւնահոսութիւն, ուր արիւնը դուրս կու գայ ընդհանրապէս հազալով եւ երբեմն ինքնաբերաբար:
Անիկա կը կոչուի (hemoptysis): Իսկ հոսած արիւնը
կ՛ըլլայ ընդհանրապէս կարմիր նոր-թարմ արիւն:
Գ. Սրբանային արիւնահոսութիւն, որուն
սկզբնաղբիւրներն (origins) են.
ա. Հաստ եւ բարակ աղիքները: Արիւնահոսութիւնը կ՛արտահանուի կղկղանցումով: Անիկա կը
Շարունակութիւնը էջ 30
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Նոր հրատարակութիւններ
Պատրաստեց ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ
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գմանիչ` Նազըմ Տիքպաշ, թրքերէնի թարգմանիչ`
Սիրվարդ Մալխասեան, «Արաս» հրատարակչութիւն, Սթամպուլ, Օգոստոս 2018, 144 էջ (22,5 x 28 սմ.) (լուսանկարչական ալպոմ` կարճ պատմուածքներով ուղեկցուած) (հայերէն, անգլերէն եւ
թրքերէն առանձին հրատարակութիւններ):
 Հաճեան Աւետիս, «Գաղտնի ազգ մը –
Թուրքիոյ ծպտեալ հայերը», I. B. Tauris հրատարակչութիւն, Լոնտոն, 2018, 570 էջ (Արեւմտեան Հայաստանի ու Կիլիկիոյ մէջ իսլամացուած հայոց ներկայ
վիճակին մասին, բազմաթիւ լուսանկարներ) (անգլերէն):

 Այվազեան Արգամ, «Գողթն - Ազգագրական մասունքներ», հեղինակային հրատարակութիւն, Երեւան, 2018, 324 էջ (20 x 28 սմ.) (Նախիջեւանի Գողթն գաւառի ազգագրութեան եւ բանահիւսութեան նմոյշներ` տեղի բարբառով, գունաւոր ու
սեւ-ճերմակ բազմաթիւ լուսանկարներ):
 Աւետիքեան Սերժ, Եկաւեան Տիգրան, «Սփիւռքեան երկխօսութիւն», Փարիզ, 2018, 200
էջ (12 x 19 սմ.) (ֆրանսահայութեան ինքնութեան
տագնապն ու հարցերը երկու տարբեր սերունդներու երկխօսութեան ընդմէջէն) (ֆրանսերէն):
 «Գրիգոր Պըլտեանի յեղաշրջումը», հայերէնէ թարգմանեց Սոնիա Պեմեզեան, «Քլասիք Կարնիէ» հրատարակչութիւն, Փարիզ, 2018, 250 էջ (գրականագէտ-փիլիսոփայ Գ. Պըլտեանի հայեացքները) (ֆրանսերէն):
 Թովմասեան Պետրոս, «Վարագավանքը
պատմութեան քառուղիներուն», հեղինակային հրատարակութիւն, Երեւան, 2018, 182 էջ (17 x 24 սմ.) (Տարօնի շրջանի հայկական սրբավայրի մասին
հանրագիտարանային ուսումնասիրութիւն, ցուցակներ, լուսանկարներ, գծացուցակներ, օժանդակ այլ
նիւթեր):
 Խատիսեան Ալեքսանդր, «Հայաստանի
Հանրապետութեան ծագումն ու զարգացումը»,
Հայկական ուսումնասիրութիւնների «Անի» կեդրոնի
հրատարակութիւն, Երեւան, 2018, 480 էջ -(17 x 24սմ.) (1968-ին Պէյրութի մէջ լոյս տեսած գիրքին վերահրատարակութիւնը` արեւելահայերէնով ու աբեղեանական գրելաձեւով):
 Տը Թոմասսի-Վիշինսքի Էմիլիա Աշխէն, «Նոր Արաքս – Պարիի հայկական գիւղին պատմութիւնը», յառաջաբանը` Լեւոն-Պօղոս արք. Զէքիեանի, վերջաբանը` Ռուբէն Թիմուրեանի, LB հրատարակչութիւն, Իտալիա, 2017 (Մեծ Եղեռնէն վերապրողներու` 1924-ին Իտալիոյ հարաւային Պարի քաղաքին մօտերը հիմնած Նոր Արաքս գիւղին պատմութիւնը) (իտալերէն): Հեղինակը գիրքը նուիրած է
իր ծնողներուն` Տիրանի եւ Աշխէնի, նաեւ` Հայոց
Ցեղասպանութեան բոլոր զոհերու յիշատակին:
 Կիւլեր Արա, «Բաբելոնէն ետք պիտի ապրինք», խմբագիր` Ռոպեր Գոփթաշ, անգլերէնի թար-

 Մութաֆեան Քլոտ, «Արարատէն Քարփաթներ` հայկական զրուցավէպը», «Պել Լեթր» հրատարակչութիւն, Փարիզ, 2018, 448 էջ (Արեւելեան Եւրոպայի հայկական գաղութներու պատկերազարդ
պատմութիւնը, ծանօթագրութիւններ, օգտագործուած գրականութեան, յապաւումներու եւ յատուկ
անուններու ցանկեր, 9 քարտէս, 850 գունաւոր
լուսանկար) (ֆրանսերէն):
 Շառոյեան Լեւոն, «Դեգերումներ հայ գիրի
եւ պատմութեան գետեզերքին», Բ. հատոր, յառաջաբանը` տոքթոր Արմենակ Եղիայեանի, Բերիոյ
թեմի «Այգ» մատենաշար թիւ 22, տպարան «Ոսկետառ», Հալէպ, 2018, 320 էջ: Գիրքին մեկենասն է
Ֆրանսայէն Տիգրան Ճիյէրճեանը:
 Չիֆթճեան Գրիգոր եպս., «Ուղեւորութիւն
Ատրպատականի հայոց թեմում –Հայկական յուշարձանների հետքերով», Ա. հատոր, Իրան, 2018, 546
էջ (Ատրպատականի թեմի առաջնորդը կը նկարագրէ թեմի տարածքի հայկական 238 եկեղեցիներէն
95-ին այժմու վիճակը` ականատեսի վկայութիւններով, բազմաթիւ լուսանկարներ):
 «Ստորագրութիւն` Գրիգոր Պըլտեան»,
հայերէնէ թարգմանեց Սոնիա Պեմեզեան, «Քլասիք
Կարնիէ» հրատարակչութիւն, Փարիզ, 2018, 235 էջ
(գրականագէտ-փիլիսոփայ Գ. Պըլտեանի գիտական
վաստակը) (ֆրանսերէն):
 «Վահան Թէքէեան վարժարան – Վաթսունհինգամեակ (1951-2016)», Պէյրութ, 2018 (Պէյրութի
մէջ Թէքէեան մշակութային միութեան դպրոցին
յուշամատեանը, յուշեր, լուսանկարներ, տնօրէններու, ուսուցիչներու, հոգաբարձական կազմերու եւ
այլ ցուցակներ):
 Ֆիշենկճեան Անի Աւետիսի, «Սուրիոյ հայ
համայնքի պատմութիւնը 1946-1970 թթ.», հրատարակութիւն Հ. Հ. Գ. Ա. Ա. Պատմութեան Հիմնարկի,
Երեւան, 2018, 344 էջ (Ա-5) (արաբերէն եւ անգլերէն
ամփոփումներ, լուսանկարներ, քարտէսներ, փաստաթուղթեր, օգտագործուած գրականութեան
ցանկ): Տպագրուած է Հ. Հ. Գ. Ա. Ա. Պատմութեան
Հիմնարկի Գիտական Խորհուրդի որոշումով, Ֆիշենկճեան ընտանիքի եւ Հերմինէ Պարսումեանի ու
անոր որդիին` Տիգրանի միջոցներով եւ նուիրուած է
հեղինակին հօր` Աւետիս Ֆիշենկճեանի յիշատակին:
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Թէքէեանցի 69 աշակերտ իրենց ամառնային հանգիստը
վայելեցին Հանքաւանի գեղատեսիլ բնութեան գիրկը
«Թէքէեան Կեդրոն» հիմնադրամի «Աջակցութիւն հայ դպրոցին» ծրագիրի ծիրէն ներս Հայաստանի եւ Արցախի թէքէեանցի 69 աշակերտ իրենց
ամառնային հանգիստը վայելեցին Հանքաւանի գեղատեսիլ բնութեան գիրկը: Հիմնադրամի այս ծրագիրը կ’իրականացուի արդէն ինը տարի անընդմէջ
եւ կը նպաստէ մեր երկրի տարբեր անկիւններ բնակող երեխաներու մերձեցման, անոնց մտաւոր, ֆիզիքական, անհատական զարգացման: Առ այսօր
ճամբարի ծրագիրին մէջ ընդգրկուած է 614 մասնակից, մասնաւորապէս գերազանց առաջադիմութիւն
ունեցող, հասարակականօրէն անապահով եւ բազմազաւակ ընտանիքներու երեխաներ Երեւանէն,
Կիւմրիէն, Ստեփանաւանէն, Կարբիէն եւ Բերձորէն:
Այս տարի նոյնպէս «Արագած» ճամբարը մեծ
սիրով ու ջերմութեամբ հիւրընկալեց թէքէեանցիները, որոնք իրենց մանկավարժներուն եւ ճամբարի
ջոկատավարներուն համատեղ աշխատանքին շնորհիւ ունեցան հետաքրքրական ու բովանդակային

առօրեայ՝ յագեցած մարզական եւ մշակութային
միջոցառումներով:
Թէքէեանցիները ամենաաշխոյժ մասնակցութիւնը ունեցան ուսուցանող խաղերուն, գիտակներու մրցոյթներուն, դաստիարակչական տարբեր
նիւթերով զրոյցներուն եւ պարգեւատրուեցան գաւաթներով ու շնորհակալագիրերով: Երեխաներուն
ուսուցանեցին նաեւ ազգային երգ ու պար, այցելեցին յիշարժան վայրեր:
Հանգիստի վերջին օրը վառուեցաւ հրաժեշտի
աւանդական խարոյկը: Բաժանումը յուզիչ էր` լի արցունքներով եւ ջերմ խօսքերով: Դժուար էր հեռանալ մտերիմ ընկերներէ, հարազատ դարձած «Արագած»-էն, որ իրենց պարգեւեց անկրկնելի, անմոռանալի տպաւորութիւններ ու նոր գիտելիքներ:
Թէքէեանցիները հրաժեշտ տուին ճամբարին
դարձեալ վերադառնալու ակնկալիքով:
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Ուիլիըմ Սարոյեան (1908-1981). Ամերիկեան
գրականութեան հայատրոփ մեծ սիրտը
Շարունակութիւն էջ 24-էն

1942-ին Սարոյեան զօրակոչուեցաւ բանակ,
ուր աշխատեցաւ զինուորական բեմագրութեանց
ստեղծման վրայ: Ան պատերազմը ընկալեց իբրեւ
աղէտի եւ այդ նիւթը արտացոլուած է իր «Մարդկային կատակերգութիւն» վիպակին եւ «Ուեսլի Ճէքսընի արկածները» վէպին մէջ: 1950-1960-ական թուականներուն Սարոյեան դարձեալ ապրեցաւ Եւրոպա,
ապա վերջնականապէս հաստատուեցաւ Միացեալ
Նահանգներ։ Այդ տարիներուն, ինքնակենսագրական նիւթի օգտագործումով՝ Սարոյեան ստեղծեց
հոգեբանական վիպակներու արժէքաւոր շարք մը:
1960-ականներէն, Սարոյեան նուիրուեցաւ
յուշագրական գործերու ստեղծման: Յատկապէս
ուշագրաւ են Պեռնարտ Շոյի, Չարլի Չափլինի,
Թոմաս Էլիոթի, Եղիշէ Չարենցի նուիրուած էջերը,
ինչպէս նաեւ՝ Սարոյեանի մտորումները գրականութեան կոչման վերաբերեալ:
Ուիլիըմ Սարոյեան մահացաւ 16 Մայիս 1981ին, իր ծննդավայր Ֆրեզնոյի մէջ։ Հայ մեծ գրողին
աճիւնին մէկ մասը թաղուած է Երեւանի Կոմիտասի
անուան զբօսայգիի պանթէոնը:
Սարոյեանի
ծննդեան տարեդարձին նուիրուած յուշատետրի այս հակիրճ
վկայութիւնը կ’արժէ
եզրափակել նախ
Հայու իր հանրածանօթ պոռթկումով՝
«Կ’ուզէի տեսնել այս
աշխարհի վրայ որեւէ
ուժ, որ բնաջնջէ այս
սերունդը. այս փոքր
ցեղին անկարեւոր
ժողովուրդը, որուն
բոլոր պատերազմները մղուած են եւ
յաղթուած, կառոյցները՝ փշրուած, գրականութիւնը՝ չէ կարդացուած,
երաժշտութիւնը՝ չէ լսուած եւ աղօթքներն ալ չեն
պատասխանուած: Համարձակեցէ՛ք բնաջընջել
Հայաստանը: Տեսէ՛ք, թէ կրնա՞ք։ Աքսորեցէ՛ք դէպի
անապատները՝ առանց հացի եւ ջուրի: Այրեցէ՛ք
անոնց տուներն ու եկեղեցիները: Յետոյ տեսէ՛ք, թէ

անոնք արդեօք կրկին չե՞ն խնդար, երգեր կամ աղօթեր: Որովհետեւ երբ անոնց երկուքը աշխարհի
որեւէ մասին մէջ իրարու հանդիպին, տեսէ՛ք, թէ
անոնք արդեօք Նոր Հայաստան մը չե՞ն ստեղծեր»։
Ապա՝ հայատրոփ խոհերու հետեւեալ փունջով.— Հայերէնը հայուն խորհուրդն է։
— Բարին երբեք չի մահանում։ Եթէ մահանար՝
աշխարհում մարդիկ գոյութիւն չէին ունենայ, ոչ մի
տեղ կեանք չէր լինի։
— Թէեւ անգլերէն կը գրեմ ու հակառակ անոր, որ
ծնունդով ամերիկացի մըն եմ, ինքզինքս կը նկատեմ
հայ գրող։ Գործածած բառերս անգլերէն են։ Միջավայրը, որու մասին կը գրեմ, ամերիկեան է։ Ոգին, որ
կը ստիպէ ինձ գրել, սակայն, հա՛յ է։ Ուրեմն՝ հայ
գրող մըն եմ։ Խորապէս կը սիրեմ հայ գրողներու մեծ
ընտանիքին պատկանելու պատիւը։
— Ուր որ կ’երթաս՝ պոռա՛ Հայաստան։
— Ես հայերէն գիտեմ, ատի ինձ կ’օգնի անգլերէն
գրելու։
— Նա հայ կեանքի եւ մշակոյթի խորհրդանիշն էր,
ինչ երկնքի տակ էլ որ գտնուէր։ Ես զգացի, որ
Չարենցն իմ եղբայրն է։ Ես սիրեցի նրան, հիացայ
նրանով։ Ես հպարտ էի, որ հայրենակիցն եմ, նրա
արուեստակիցը։ Ես առյաւէտ հաւատարիմ կը մնամ
Չարենցի յիշատակին։
— Ես գրում եմ, որ յիշեցնեմ։ Իսկ դուք կարդում էք,
որ չմոռանաք։
— Ես հայերէն չեմ գրում, բայց աշխարհին նայում եմ
հայերէն։
— Ամէն ճիշդ բան անմահ է։
— Պատերազմը ամենասարսափելի բանն է, ինքնապաշտպանութեանն հաւասար չարիք, դրա համար
բոլորը եւ, ի հարկէ, այդ թւում նաեւ մենք՝ գրողներս,
ամէն ինչ պիտի անենք պատերազմը կանխելու
համար։
— Ես Ամերիկայի ամենամեծ թերթերից մէկի թըղթակցին ասացի, որ մենք բոլորս էլ հայ ենք, որ աշխարհում ամէն մարդ մի քիչ հայ է, այսինքն՝ ուզում
էի ասել, որ մենք բոլորս նոյն ընտանիքին ենք պատկանում։ Ես իմ անձը չեմ կարող ուրանալ, իմ ընտանիքը չեմ կարող ուրանալ։ Եթէ ուրանամ՝ չեմ կարողանայ գրել, իմ գրածը կեղծ կը լինի։
— Կարդալը մարդուն գիտակ է դարձնում, գրելը՝
շիտակ։
— Իրականութիւնը շատ է անցողիկ, եւ նրա
անշտապ ակնթարթի իմաստը պահպանող նկարագրութիւնն արդէն մեծ բան է. որոշ նուաճում է
գրականութեան համար։
— Միայն քնի մէջ է մարդ իրեն ապրելիս զգում։
Միայն քնի մէջ են դարերը դառնում ակնթարթ,
անհունը վերածւում է յաւերժի մանրիկի, շօշափելի
մասնիկի։
— Չքաւորութիւնը գուցէ եւ լաւ բան է, սակայն
սովածութիւնն անտանելի է…
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Արիւն եւ արիւնահոսութիւն
Շարունակութիւն էջ 26-էն

յայտնուի երկու երեւոյթներով.
1) Կղկղանքին հետ որպէս նոր կարմիր
արիւն, որ կը կոչուի hematochezia.
2) Կղկղանքին հետ հին սեւ արիւն՝ կուպրային կղկղանք (melena).
բ. Արտաքին եւ ներքին թութք, ուր արիւնահոսութիւնը կը յայտնուի կարմիր նոր-թարմ արիւնով։
Դ. Հեշտոցային (vaginal) արիւնահոսութիւն,
որուն սկզբնաղբիւրներն են՝ հեշտոցը, արգանդավիզը, արգանդը եւ ձուարանները (ovary): Արտահանուած արիւնը ընդհանրապէս կ՛ըլլայ կարմիր եւ նորթարմ, շատ քիչ պարագաներու մակարդուած եւ
թուխ-կարմիր:
Ե. Միզային արիւնահոսութիւն (hematuria),
որուն սկզբնաղբիւրներն են՝ երիկամները, միզապարկը (urinary bladder) եւ շագանակագեղձը (prostate gland): Արտահանուած արիւնը կ՛ըլլայ ընդհանրապէս տեսանելի՝ մէզին մէջ լուծուած: Երիկամային
կծիկաբորբի պարագային արիւնահոսութիւնը
անտեսանելի է եւ կը փաստուի միայն մէզի մանրադիտակային (microscopic) քննութեամբ:
Որեւէ տեսակի արիւնահոսութիւն կրնայ ըլլալ
մեծածաւալ (massive) կամ փոքրածաւալ:
Առողջ անձ մը իր արեան 10 տոկոսը կորսնցընելով կամ ուրիշի մը նուիրելով կրնայ բնականոն
կեանք ունենալ առանց վատ հետեւանքներու:
Արեան մեծածաւալ կորուստով կը յառաջանան զանազան բարդութիւններ եւ ախտանշաններ:

Արեան ճերմակ միակորիզ մեծ գնդիկ (monocyte)

նաեւ զանազան տեսակի նկարահանումներ եւ դիտակումներ (oscopy), օրինակ՝ ստամոքսի, որկորի,
միզապարկի, շագանակագեղձի, հաստ եւ բարակ
աղիքներու դիտումներ:
Արիւնահոսութիւնը կը դարմանուի անմիջական եւ ուշ-հիմնական դարմանամիջոցներով: Անմիջական դարմանամիջոցն է՝ կասեցնել արիւնահոսումը: Իսկ ուշ-հիմնական դարմանամիջոցները
կը կիրարկուին համաձայն արիւնահոսութեան ախտաճանաչուած ախտապատճառներուն:

Հայկական գորգերու
արտադրութիւնը այս
տարուան առաջին
կիսամեակին 72,2
տոկոսով աճած է

Արեան 10-30 տոկոս կորուստով տեղի կ՛ունենան սիրտի բաբախում, թեթեւ արեան ենթաճնշում
(hypotension), սիրտի արագ բաբախում, մորթի տժգունութիւն եւ ենթաջերմութիւն: Այս պարագային
ենթական կրնայ պէտք ունենալ արեան փոխներարկման (blood transfusion):
Արեան 30-40 տոկոս կորուստով տեղի կ՛ունենան արեան զգալի ենթաճնշում, սիրտի արագ
զարկ, մարմնական ընդհանուր հեղուկի նուազում,
մթագնութիւն-նուաղում (syncope) եւ մարմինի բոլոր
օրկաններու փլուզում-փլանք (shock): Այս պարագային, արեան փոխներարկումը կը դառնայ պարտաւորիչ:
Արեան 40 տոկոսէն աւելի կորուստով տեղի
կ՛ունենան նուաղում, մթագնութիւն, մարմնական
փլանք եւ գիտակցութեան կորուստ (coma): Այս
պարագային շտապ օգնութիւնը պարտաւորիչ է:
Արեան փոխներարկումին հետ կը կատարուին նաեւ
շնչառական օժանդակ միջոցառումներ:
Արիւնահոսութեան ախտաճանաչման կարեւորագոյն քննութիւնը արեան կարմիր գնդիկներու
եւ արեան ներկանիւթի քանակական քննութիւնն է:
Ասոնց կողքին կը կատարուին արեան այլ քննութիւններ, մէզի եւ կղկղանքի քննութիւններ ինչպէս

Հայկական գորգերու արտադրութիւնը այս
տարի զգալի աճած է: Ըստ Panorama.am-ի՝ կը տեղեկացնեն ՀՀ վիճակագրական կոմիտէէն:
Կոմիտէի հրապարակած տուեալներուն համաձայն` 2018 թուականի առաջին կիսամեակին
հանրապետութեան մէջ արտադրուած է 12,4 թոն
գորգեր եւ գորգեղէն, ինչ որ 2017-ի նոյն ժամանակահատուածի համեմատ աճած է 72,2 տոկոսով:
Նշենք, որ նախորդ տարուան ՅունուարՅունիսին Հանրապետութեան մէջ արտադրուած է
7,2 թոն գորգ:
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«Հայկական ուղեւորութիւն մը…»
Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ
«Ես իմ հայ ժողովուրդիս համար
կ՛ուզեմ երգել»:

Օգոստոս 2018, Սիտնի, Աւստրալիա: Քաղաքի կեդրոնական մասին մէջ կը շրջագայիմ` վայելելով անոր ու բնութեան արտասաւոր գեղեցկութիւնը:
Բայց այդ գեղեցկութեանը մէջ կար նշանաւոր
երաժիշտ-յօրինող Վերտիի «Այտա» օփերայի ներկայացումին նկար-յայտարարութիւնը, որ ողողած էր
ամբողջ փողոցները: Յայտարարութիւնը կ՛ընդգրկէր
երիտասարդ երգչուհիի մը նկարը, որ պիտի մարմնաւորէր Այտան ու ներկայացումի թուականները:
Բայց երիտասարդ երգչուհիին նկա՞րը: Ծանօթ
էր ու, տակաւին, անոր աչքերը ունէին խօսող հաղորդականութիւն մը: Եւ ինչպէ՞ս չխօսէին, երբ այդ
աչքերը «հայու աչքեր» էին, ու իմ գուշակած «ծանօթ»ի նկարը դարձաւ իրական:
Նաթալի Արոյեանին առաջին անգամ հանդիպած էի Օգոստոս 1999-ին, երբ ես առաջին անգամ
ըլլալով Սիտնի այցելած էի: Անոր ծնողքին` Սեմին եւ
Լուսինին հետ մտերիմ ու ընտանեկան բարեկամներ
ենք. այս իմաստով ալ նաեւ ծանօթացած` իրեն: Այդ
օրերուն պարմանուհի Նաթալին երգարուեստի մէջ
իր առաջին փորձերը կը կատարէր: Հայ աւետարանական եկեղեցիին մէկ յայտագիրին ան իր մասնակցութիւնը եթէ բերաւ այն ժամանակ` թէկուզ պատանեկան այդ առաջին փորձին երկչոտութեամբ, բայց
կարելի էր տեսնել իր տաղանդն ու ապագայի նկատմամբ իր տեսլականները:
Այդ տեսլականը այսօր դարձած էր իրական:
Երկար տարիներ ետք արդէն կը խօսէի երիտասարդ
ու վաստակ շահած երգչուհի-արուեստագէտին հետ,
որ արդէն իր հաստատ դիրքը ունի Աւստրալիոյ օփերայի ծրագրաշարին մէջ: Եւ ի՛նչ խօսք, որ Նաթալիին մասին շատ բան կը խօսուի…Իսկ խօսուա՞ծը…
Եթէ իր երաժշտական տաղանդն է, որ զինք հասցուցած է Աւստրալիոյ օփերայի մէկ նշանաւոր մեներգող-մենակատարի դիրքին, բայց նաեւ` որպէս հայ
երգչուհիի:
«Իմ ծնողքիս քաջալերանքը մեծ եղաւ իմ
երաժշտական ասպարէզիս մէջ», ըսաւ Նաթալին:
Ան երախտապարտ զաւակ է, որ շատ բան կը պարտի իր ծնողաց, որոնք զինք քաջալերած են երաժըշտական բարձրորակ այս ձգտումին հասնելու:
Նաթալին իր երաժշտական ուսումը ստացած
է Սիտնիի, Իտալիոյ Թասքանի քաղաքին եւ Նիւ
Եորքի մէջ: Ան տիրացած է շատ մը մրցանակներու,
Աւստրալիոյ եւ այլ երկիրներու շատ մը մրցոյթներու
ընթացքին:
Բայց Նաթալիին մէջ կայ հայ երգչուհիի տիպարը: Եթէ Սիտնի ծնած է, բայց ան հայեցի ու քրիստոնէական դաստիարակութիւն ստացած է իր ծնող-

քէն եւ եկեղեցիէն: Հայրը` Սեմը, Կիպրոսի Մելգոնեանին մէջ ստացած է իր դաստիարակութիւնը,
իսկ մայրը Լուսինը` Գահիրէի Գալուստեան վարժարանին մէջ: Այս երկու սփիւռքահայ կրթական «ամրոցներէն» կայ մէկ խօսող արդիւնք-վկայութիւն մը.
հայուն շարունակականութիւնը… Նաթալին` հայ
երգչուհին…
«Ես իմ հայ ժողովուրդիս համար կ՛ուզեմ երգել», կ՛ըսէ Նաթալին: Այս իմաստով, ան Մեծ եղեռնի
հարիւրամեակին առիթով կրցած է բեմականացնել
երաժշտական յօրինում-մտայղացում մը` «Հայկական ուղեւորութիւն մը» նիւթով: Ան կը ներկայացնէ
հայ որբի մը` Պայծառին կեանքը, թէ ինչպէ՛ս Ցեղասպանութենէն ետք, եթէ վերապրեցաւ, բայց մնաց
միշտ հայուն «Յոյսին» կառչող անհատը, որ ամուր
պահեց իր հայկական եւ քրիստոնէական ինքնութիւնը եւ… վերապրեցաւ: Եթէ Պայծառը Նաթալիին
մեծ ծնողն էր, բայց նաեւ` ան ամբողջ հայ ժողովուրդին իրական կեանքի տիպարները… Տիպարներ,
որոնք վերապրեցան…
Նաթալին իր օփերայի ներկայացումներուն
մէջ իր ստանձնած դերերը կ՛ապրի իրենց հարազատութեամբ: Ան այնքան կը նոյնանայ իր ստանձնած
կերպարին, «որ կու լամ իրական, երբ պարտադըրուած եմ լալու», կ՛ըսէ ան: Եւ այս իմաստով իր
«Հայկական ուղեւորութիւն մը» երաժշտական բեմականացումը յաջողութեան հասաւ` մեկնելով իր
դերին ստանձնած հարազատութեան գիտակցութենէն: Այնքան հարազատ եղած է, որ ոչ հայ հանդիսատեսը կրցած է նոյնանալ Ցեղասպանութեան
ահաւորութեան մէջ, երբ նոյնիսկ առաջին անգամ է,
որ կը լսէր այս ահաւորութեան մասին: Նաթալին
յաջողած է պատմել իր` հայուն պատմութիւնը իր
երաժշտութեան միջոցով…
«Ես հպարտ հայ եմ,- ըսաւ Նաթալին,- եւ այս
իմաստով, կ՛ուզեմ իմ բաժինս բերել իմ ժողովուրդիս
կեանքին համար»: «Հայկական ուղեւորութիւն մը»
ձեռնարկին ամբողջ հասոյթը տրամադրուած է Սուրիահայութեան օգնութեան ֆոնտին: Ու տակաւին,
ան չի զլանար առանց ակնկալութեան իր բաժինը
Շարունակութիւնը էջ 31
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«Հայկական ուղեւորութիւն մը…»
Շարունակութիւն էջ 31-էն

բերելու որեւէ հայկական-բարեսիրական ձեռնարկի… Նոյնիսկ իր ճանապարհորդութեան ծախսերը
ինք կը հոգայ, երբ կը հրաւիրուի ուրիշ երկրէ մը`
հայկական ձեռնարկի մը իր բաժինը բերելու համար:
2012-ին Երեւանի մէջ կու տայ իր հայաստանեան առաջին երգահանդէսը Արամ Խաչատուրեանի տուն-թանգարանի սրահին մէջ: «Երբ «Զուարթնոց» օդակայան ոտք դրի, աչքերէս արցունք հոսեցան», ըսաւ Նաթալին: «Ամէն տեղ հայերէն էր»,
շարունակեց ան: Բայց Ծիծեռնակաբերդի այցելութիւնը եղած էր Նաթալիի կեանքին համար մեծ ազդեցութիւն-անկիւնադարձ: «Ծիծեռնակաբերդ այցելութենէս ետք որոշեցի բեմականացնել «Հայկական
ուղեւորութիւն մը» երաժշտական մտայղացումը»,
ըսաւ Նաթալի:
«Այտա» օփերայի` Նաթալիի Սիտնիի ելոյթին
չկրցայ ներկայ ըլլալ: Պէտք էր ճամբորդէի, բայց
իմացայ, որ Նաթալին գերազանցած է Այտայի կերպարին մէջ իր ձայնովը ու նաեւ դերակատարութեամբ:
Նաթալին պատանեկան օրերէն աստիճան առ
աստիճան սկսաւ բարձրանալ` մինչեւ իր երիտասարդական ու չափահասութեան տարիքին ամրապընդելով իր դիրքն ու տաղանդը երաժշտութեան եւ
օփերային արուեստին մէջ: Այս իմաստով, Նաթալին
մէկ լաւագոյն ապրող վկայութիւնն է «Հայկական
ուղեւորութեան մը»: Ա՛յն հայկական ուղեւորութեանը, որ Ցեղասպանութեան ահաւորութենէն ետք շարունակուեցաւ վերապրելու տեսլականով… Այս վերապրիլն է, որ դրսեւորեց հայուն հպարտութիւնը:
Նաթալին փաստեց, որ կ՛ըլլայ եղեր… Վերապրիլը…
Նաթալի Արոյեանը իր ստացած բեմական կերպարները իրենց սոսկ հարազատութեան մէջ չի ներկայացներ միայն, այլ ան իր իսկական կեանքով եւ իր
հարազատութեան մէջ կ՛ապրի հպարտութեամբ:
Հայը իր հայկական «ահաւոր» ուղեւորութեան
մէջէն եթէ դուրս եկաւ որպէս վերապրող ժողովուրդ,
որովհետեւ կառչեցաւ իր հարազատ ինքնութեան եւ
անոր հպարտութեան: Հարազատ ինքնութիւնը` իր
հայկական ու մշակութային բոլոր լծակներով: Այս
ինքնութեան վրայ ու անոր համար հայը իր հպարտութիւնը դրաւ որպէս վերապրելու միակ գրաւական:
Նաթալիին հայկական ուղեւորութիւնը: Հոն,
ուր ան մինչեւ այսօր կ՛ապրի իր հայկականութիւնը`
իր հարազատութեամբ եւ հպարտութեամբ:
Բայց չուշացան իմ մտորումներս: Այս որքա՞ն
տաղանդ եւ կարողականութիւն կայ մեր հայկական
սփիւռքեան իրականութիւններուն մէջ: Նաթալին ու
տակաւին` ուրիշներ… Տաղանդներ, որոնք եթէ քովքովի գան, կրնան կազմել հայկական մեծ միտք,
բայց մանաւանդ` ուժ… Միտքն ու ուժը որքա՜ն
կարեւոր են մեր ուղեւորութեան շարունակականու-

թեան գործընթացքին համար: Բայց այս միտքը եւ
ուժը ո՞ւր եւ որո՞նք պիտի կարենան համախմբել
իրարու հետ…
Եթէ պիտի շնորհաւորենք Նաթալին իր ասպարէզային նուաճումին եւ անոր երիտասարդ հայկական կեանքին մէջ ու կերտած հարազատութեան
եւ հպարտութեան համար, բայց մեր բոլորին համար
կայ մէկ իրագործելիք մարտահրաւէր, որ` հայկական հարազատութեամբ եւ հպարտութեամբ է, որ
մեր «հայկական ուղեւորութիւնը» իր ամբողջութեան մէջ պիտի տանինք դէպի լուսաւոր ապագայ…
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Դամասկոսի Բարսեղեան ընտանիքին կողմէ Հայոց
Ցեղասպանութեան թանգարանին նուիրաբերուած է Այնթապի
հերոսամարտի ընթացքին օգտագործուած ատրճանակ մը

Օգոստոս 29-ին Սփիւռքի նախարար Մխիթար
Հայրապետեան ու փոխնախարար Դաւիթ Սարգըսեանը, Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի գիտաժողովներու սրահին մէջ մասնակցեցան նուիրատուութեան միջոցառումին: Սուրիահայ
հայրենադարձ Բժիշկ Ճորճ Բարսեղեանը, Բարսեղեան ընտանիքի անունով թանգարանին նուիրաբերեց ընտանեկան մասունք՝ Այնթապի հերոսամարտի
ընթացքին օգտագործուած 1877-ի արտադրութիւն
եղող smith and wesson մակնիշի ատրճանակ մը:
Արարողութեան կը մասնակցէին նաեւ Սուրիոյ մէջ
ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Արշակ Փոլատեանը, ՀՀ-ի մէջ Սուրիոյ արտակարգ եւ լիազօր
դեսպան Մուհամմետ Հաժ Իպրահիմը:
Սփիւռքի նախարար Մխիթար Հայրապետեանը, ողջունելով հիւրերը, շնորհակալութիւն յայտնեց
բոլոր այն մարդոց, որոնք նպաստեցին այս նախաձեռնութեան իրականացման: «Երբ մենք պարոն
Բարսեղեանէն տեղեկութիւն ստացանք, որ իր ազնիւ ընտանիքին կողմէ նման ցանկութիւն կայ, անմիջապէս կապ հաստատեցինք Ցեղասպանութեան
թանգարան-հիմնարկի, կրթութեան եւ գիտութեան
նախարարութեան համապատասխան վարչութեան

հետ, եւ խնդիրը շատ արագ լուծուեցաւ»:
Նախարարը նաեւ ընդգծեց, որ այս մասունքը
ուղղակի ատրճանակ չէ, անիկա հայ ժողովուրդի
ուժին եւ կամքին իրեղէն ապացոյցն է. «Չնայած մեր
պատմութեան ծանր էջերուն՝ կան մի քանի լուսաւոր կէտեր, երբ ամենածանր իրավիճակի մէջ
գտնուող մեր հայրենակիցները կարողացած են
համախմբուիլ ու ինքնապաշտպանական մարտեր
մղել: Սա հայ ժողովուրդի հոգիին, կամքի ուժին,
միասնականութեան ու մինչեւ վերջ յանուն հայրենիքի, յանուն հայութեան պայքար մղելու պատրաստակամութեան ապացոյցն է»:
Սուրիոյ մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Արշակ Փոլատեանը նշեց, որ ատրճանակի
տեղափոխումը Հայաստան, տեւած է մօտ 4 տարի:
«Դժբախտաբար, պատերազմական պայմաններու
պատճառով ալ դժուարութիւններ յառաջացան
տեղափոխման համար: Միայն վերջերս սուրիացի
պաշտօնեաներուն դիմելէ ետք յաջողեցանք զայն
Հայաստան փոխադրել»:
Նախքան ատրճանակի յանձնումը, Տոքթ.
Ճորճ Բարսեղեան պատմեց անոր պատմութիւնը եւ
թէ ինչո՛ւ իր ընտանիքը կ’ուզէր, որ անիկա հանգըրուանէր նոյն Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկին մէջ: «Ատրճանակը եղած է իմ մեծ
հօրս՝ Գրիգոր Բարսեղեանինը: Զայն օգտագործած
է Այնթապի հերոսամարտի ընթացքին, անկէ ետք,
Սուրիա գաղթելու ժամանակ իրեն հետ տարած է:
Մեծ հայրս ու հայրս անոր մասին շատ պատմութիւններ պատմած են մեզի: Եղբայրներս ու ես,
հասակ առինք այս պատմութիւններուն շունչով:
Վերջին տարիներուն հօրս մահանալէն ետք ընտանեկան ժողով մը գումարեցինք մօրս Էլիզին գլխաւորութեամբ, որուն իմ կողքին մասնակցեցան անշուշտ երկու եղբայրներս՝ Պերճն ու Ռաֆֆին,
քննարկելու համար հօրս ժառանգ ձգած յատկապէս
այս ատրճանակին ճակատագիրը: Բոլորիս համոզմունքը այն էր, թէ այս ատրճանակին տեղը Հայաստանն է, յատկապէս Հայոց Ցեղասպանութեան
թանգարան-հիմնարկը»:
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