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«Մեծարգո՛յ պարոն Նախագահ, 
 

Ջերմօրէն շնորհաւորում եմ Ձեզ Ֆրանսայի Հանրա-
պետութեան Նախագահի ընտրութիւններում համո-
զիչ յաղթանակի եւ երկրի ղեկավարի բարձրագոյն 
պաշտօնում ընտրուելու կապակցութեամբ։ 
 

Համոզուած եմ, որ Ձեր պաշտօնավարութեան 
ընթացքում հայ-ֆրանսական դարաւոր բարեկամու-
թեան վրայ խարսխուած՝ մեր երկրների միջեւ 
առանձնաշնորհեալ յարաբերութիւնները, բարձր 
մակարդակի քաղաքական սերտ երկխօսութիւնը, 
տնտեսական բազմոլորտ համագործակցութիւնը եւ 
մշակութային գործուն կապերը կշարունակեն առա-
ւել զարգանալ եւ խորանալ: 
 

Հայաստանը բարձր է գնահատում Ֆրանսայի կա-
րեւոր եւ շարունակական ջանքերը Մինսկի խմբի 
համանախագահող միւս երկրների՝ Միացեալ Նա-
հանգների եւ Ռուսաստանի հետ միասին՝ ուղղուած 
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան խաղաղ 
կարգաւորմանը եւ մեր տարածաշրջանում տեւա-
կան խաղաղութեան հաստատմանը։ 
 

Մեծապէս կարեւորում եմ Ֆրանսայի աջակցութիւնը 
եւրոպական ընտանիքին Հայաստանի մերձեցմանը,  

Շարունակութիւնը  էջ՝  2        

25-ամեակ 
Շուշիի ազատագրման 

Տօնակատարութիւններ 
Ստեփանակերտի մէջ 

       25 տարի առաջ Շուշիի ազատագրումը հայկա-
կան ռազմական ուժերու առաջին նշանակալից 
յաղթանակն էր Արցախեան ազատամարտի 
ընթացքին։   
       Ճակատամարտը սկսաւ 1992-ի մայիս 8-ի գիշե-
րը միաժամանակ  չորս ուղղութիւններով վերջնա-
կան նպատակ ունենալով ամբողջովին ազատագրել 
ռազմավարական մեծ կարեւորութիւն ունեցող 
Շուշի լեռնաքաղաքը։  
       Մարտական գործողութիւնները ճշգրիտ 
հաշուարկուած էին եւ արդէն միւս օրը մայիս 9-ին 
Շուշին լիովին ազատագրուած էր ատրպէյճանցի-
ներէն, որոնք հակամարտութեան ամբողջ ընթաց-
քին Շուշիի բարձրունքներէն կը ռմբակոծէին 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան մայրա-
քաղաք Ստեփանակերտը եւ շրջակայ տարածք-
ները։  
       Շուշիի ազատագրումը պատմական անհրաժեշ-
տութիւն էր՝ վերականգնելու հայկական հինաւուրց 
հողին վրայ հայերու ազատ ապրելու անկապտելի 
իրաւունքը, ինչպէս նաեւ ամրապընդելու մարտերու 
ընթացքին կոփուած հայոց յաղթական ոգին։  
       Ռազմական գործողութիւնը կը ղեկավարէր 
Ինքնապաշտպանութեան ուժերու (ԻՊՈւ) հրամա-
նատար Արկադի Տէր-Թադեւոսեանը (Քոմանտոս): 
       Շուշիի ազատագրման ծրագիրը օրհնած եւ 
ԻՊՈւ անդամներուն ու մարտիկներուն յաջողութիւն 
մաղթած էր Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ 
արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանը։  

               Տօնակատարութենէն նկարներ  էջ՝  7        
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Հաւատալով ազատ խօսքի 
իրաւունքին եւ 

բազմակարծութեան, 
հրապարակուած գրութիւնները 

անպայման չեն արտայայտեր 
հրատարակիչներու տեսակէտը։             
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Ստեղծուած Է Հայաստանի 

Հանրապետութեան Եւ Մայիսեան 

Հերոսամարտերու 100-ամեակին 

Նուիրուած Ձեռնարկներու 

Կազմակերպման Յանձնաժողով 

Նախագահ Սերժ Սարգսեան հրամանագիր ստորագրած է Հայաստանի 
Հանրապետութեան եւ Մայիսեան հերոսամարտերու 100-ամեակին 
նուիրուած ձեռնարկներու կազմակերպման պետական յանձնաժողով 
ստեղծելու մասին: Յանձնաժողովի նախագահը Հայաստանի Հանրա-
պետութեան վարչապետն է: 

Յանձնաժողովին յանձնարարուած է` երկամսեայ ժամկէտին մէջ մշակել 
եւ Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահի հաւանութեան ներ-
կայացնել Հայաստանի Հանրապետութեան եւ մայիսեան հերոսամար-
տերու 100-ամեակին նուիրուած ձեռնարկներու ծրագիրը: 

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ 
ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁԸ 

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 
ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՆԱԽԱԳԱՀ  

ԷՄՄԱՆՈՒԷԼ ՄԱՔՐՈՆԻՆ 

ինչպէս նաեւ միջազգային ասպարէզում, այդ թուում՝ Ֆրանկոֆոնիայի 
միջազգային կազմակերպութեան շրջանակներում, մեր երկրների միջեւ 
հաստատուած սերտ համագործակցութեանը: 
 

Վերստին Ձեզ յղելով իմ անկեղծ շնորհաւորանքը՝ մաղթում եմ յաջո-
ղութիւններ եւ ձեռքբերումներ Ձեր բարձր առաքելութեան մէջ՝ ի 
նպաստ բարեկամ Ֆրանսայի առաջընթացի եւ բարօրութեան:  
 

Ընդունէք խնդրեմ, Ձերդ Գերազանցութիւն, խորին յարգանքներիս 
հաւաստիքը»:   

Շարունակութիւն  էջ՝  1էն        
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Յաղթանակի տօնի, Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի կազմաւորման եւ 
Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձին նուիրուած տօնական միջոցառումներուն մասնակցելու 
նպատակով Արցախի Հանրապետութիւն գտնուող Նախագահ Սերժ Սարգսեանը Մայիս 8-ի երե-
կոյեան ներկայ գտնուած է տօներու առիթով Արցախի Հանրապետութեան մշակոյթի եւ երիտասար-
դութեան պալատի մէջ կազմակերպուած հանդիսաւոր երեկոյին: 

Աշխատանքային այցով Արցախի Հանրապետու-
թիւն գտնուող ՀՀ Նախագահ, Զինուած ուժերու 
գերագոյն գլխաւոր հրամանատար Սերժ 
Սարգսեանը Շուշիի մէջ հանդիպում ունեցած է 
2017 թուականին զօրացրուած, ինչպէս նաեւ 
ներկայիս ժամկէտային զինծառայութեան մէջ 
գտնուող եւ ծառայութեան ընթացքին անձնուի-
րութեան ու խիզախութեան համար խրախուսման 
արժանացած  խումբ մը զինծառայողներու եւ 
զօրացրուած սպաներու հետ: Հանդիպման 
մասնակցած են ՀՀ պաշտպանութեան նախարար 
Վիգէն Սարգսեանը, ինչպէս նաեւ լեգենդար 
զինուորականներ` գեներալ լեյտենանտ Նորատ 

Տէր-Գրիգորեանցը եւ գեներալ մայոր Արկադի Տէր-Թադեւոսեանը, որոնց անցած ուղին օրինակ է 
ներկայիս զինծառայողների համար: 

Նախագահը Արցախի մէջ հանդիպում ունեցաւ զօրացրուած 

եւ դեռեւս ծառայութեան մէջ գտնուող զինծառայողներու հետ  

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆԸ ԱՐՑԱԽԻ ՄԷՋ 

ՆԵՐԿԱՅ ԳՏՆՈՒԱԾ Է ՏՕՆԵՐՈՒ ԱՌԻԹՈՎ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ԵՐԵԿՈՅԻՆ 
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յացուցած է միութեան կողմէ Հայաստանի, Լեռնային 
Ղարաբաղի ու Սփիւռքի տարբեր համայնքներու մէջ 
կատարուող աշխատանքները։ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը այս կապակցութեամբ 
իր գնահատանքը փոխանցած է Հայկական Բարե-
գործական Ընդհանուր Միութեան, անոր ազգօգուտ 
եւ հայրենանուէր գործունէութեան եւ Հայոց Եկեղե-
ցւոյ առաքելութեան ցուցաբերուող զօրակցութեան 
համար։ 

Զրոյցի ընթացքին խոր մտահոգութիւն յայտնուած է 
Մերձաւոր Արեւելքի երկիրներուն մէջ տիրող իրավի-
ճակի հետեւանքով հայկական համայնքներու 
արտագաղթի առնչութեամբ, յատկապէս խօսուած է 
Սուրիոյ հայ համայնքին եւ Հայաստանի մէջ հաս-
տատուած սուրիահայ ընտանիքներուն Մայր Աթոռի 
եւ ՀԲԸՄ-ի կողմէ ցուցաբերուող օժանդակութեան 
եւ այս ուղղութեամբ ծրագրուող յետագայ քայլերու 
մասին։ Այս կապակցութեամբ ընդգծուած է, որ 
սուրիահայութեան ցոյց տրուող զօրակցութիւնը 
շարունակական պիտի ըլլայ, նաեւ կարեւորուած է 
պետական, հասարակական եւ ազգային բարեսի-
րական բոլոր կառոյցներու ուժերու մէկտեղումն ու 
համակարգուած աշխատանքը։ 

Գարեգին Բ Հայրապետ եւ տիար Պերճ Սեդրակեան 
անդրադարձած են ազգային-եկեղեցական կեանքին 
եւ հայապահպանութեան առնչուող նաեւ այլ հար-
ցերու: 

Հանդիպման աւարտին Պերճ Սեդրակեան Մայր 
Տաճարին մէջ նաեւ ներկայ գտնուած է Սուրբ եւ 
Անմահ Պատարագին։ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 30 Ապրիլին Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ ընդունած է Հայկական 
Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան (ՀԲԸՄ) 
նախագահ տիար Պերճ Սեդրակեանը։ 

Հանդիպման Վեհափառ Հայրապետը եւ ՀԲԸՄ 
նախագահը գոհունակութեամբ անդրադարձած են 
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի եւ ՀԲԸՄ արդիւնաշատ 
համագործակցութեան եւ քննարկելով համատեղ 
իրականացուող կրթական եւ ընկերային ծրագիր-
ներու ընթացքը, նախանշած են ապագայ ընելիք-
ները։ 

Նորին Սրբութիւնը եւ տիար Պերճ Սեդրակեանը 
մասնաւորապէս կարեւորած են երիտասարդներու 
հայեցի ու քրիստոնէական դաստիարակութեան, 
ինչպէս նաեւ հոգեւորականներու նոր սերունդի 
կրթութեան ուղղուած ծրագիրները։ 

ՀԲԸՄ նախագահը Վեհափառ Հայրապետին ներկա-

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ու ՀԲԸՄ Նախագահը 
Քննարկած են Սուրիահայերու Խնդիրները  

գեներալ-լեյտենանտ Լեւոն Մնացականեանը: 

Արցախի ՊԲ-էն NEWS.am-ին յայտնած են, որ 
մայիսեան եռատօնի նախաշեմին կազմակերպուած 
մամլոյ ասուլիսի մեկնարկին ողջունելով ներկաները, 
բանակի հրամանատարը համառօտ ներկայացու-
ցած է պաշտպանութեան բանակի 25-ամեայ 
պատմութեան կազմաւորման եւ անցած մարտա-
կան ուղիի փառաւոր պատմութիւնը: 

Այնուհետեւ Լեւոն Մնացականեան անդրադարձած է 
նախորդ տարուայ ապրիլին Արցախի Հանրապե-
տութեան դէմ հակառակորդի կողմէ ձեռնարկուած 
յարձակումին՝ նշելով, որ հակառակ անոր, որ հակա-
ռակորդը գործողութեան մէջ դրած էր իր ողջ զինա-
նոցը, պաշտպանութեան բանակը յաջողած էր 
տապալել ատրպէյճանական կողմի բոլոր ծրագիրնե-
րը, եւ ինչպէս 1994-ի մայիսին, այնպէս ալ 2016-ի  

Հակառակորդի՝ արցախեան հիմնահարցը ուժի 
դիրքերէ լուծելու բոլոր փորձերը դատապարտուած 
են ձախողման: Այս մասին Մայիս 5-ին, լրագրողնե-
րու հետ հանդիպման ժամանակ նշած է Արցախի 
Հանրապետութեան ՊՆ, ՊԲ հրամանատար, 

Ինչպէս 1994-ին, Այնպէս Ալ 2016-ի Ապրիլին Պաքուն 
Ստիպուած էր Դիմել Մոսկուայի Միջնորդութեան. 
Լեւոն Մնացականեան 

Շարունակութիւնը  էջ՝  5        
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            Էջ  5 Հայ Կեանք 

 ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ  
 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ 

Ինչպէս ամէն տեղ, նաեւ հայկական իրականութեան մէջ դժբախտաբար անհակակշռելի երեւոյթ 
դարձած է համացանցի միջոցաւ սուտեր եւ անճիշդ տեղեկութիւններ տարածել ամէն կողմ: 
 

Վերջերս աշխարհասփիւռ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութիւնն ու 
անոր կարգ մը անդամները, որոնց շարքին նաեւ Վարչութեանս ատենադպիր՝ Ընկ. Սեւակ Յակո-
բեանը վարկաբեկող նողկալի գրութիւններ, ծաղրանկարներ ու «հաղորդագրութիւններ» շրջագայու-
թեան մէջ դրուած են կասկածելի եւ շինծու հասցէներու միջոցաւ: 
 

Բարոյականութեան եւ մարդկային պարկեշտութեան ամէն սահման անցած նման «հաղորդագրու-
թիւններու» եւ գրութիւններու հեղինակները, կուսակցութիւնս ջլատել փորձող եւ character assassina-
tion-ի ոճրային միտումով, իրենց տարածած բազմաթիւ սուտերն եւ ցեխարձակումները կը կատարեն 
մերթ իրական թուացող ու շփոթեցուցիչ, յաճախ ալ կուսակցական երեւակայական մարմիններու 
անունով: 
 

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութիւնս, մինչ իրաւական պատկան 
իշխանութիւններու միջոցաւ պէտք եղած հետաքննութիւններուն ձեռնարկած է յայտնաբերելու նման 
գրութիւններու ոչ այնքան անյայտնի հեղինակները, սոյն յայտարարութեամբ ի պաշտօնէ բացարձա-
կապէս կը հերքենք անոնց բովանդակութեան մէջ տեղ գտած յերիւրածոյ լուրերը: 
 

Վարչութեանս անդամները՝ իւրաքանչիւրը իր դիրքէն, իր աշխատանքներն ու ստանձնած պատաս-
խանատուութիւնները ամենայն նուիրումով ու անսասան կամքով կը շարունակեն իրենց ազգանուէր 
աշխատանքները, ի փառս եւ ի պատիւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան: 
 

Յոյսով ենք, որ վերոյիշեալ յստակացումը առաջքը կ՚առնէ ամէն տեսակի թիւրիմացութեան եւ մոլո-
րեցնող լուրերու պատճառած կամ պատճառելիք շփոթին: 
 

Այս առիթով, հայրենի թէ սփիւռքահայ մամուլին ուշադրութեան կը յանձնենք իրենց առած լուրերուն 
հաւաստիութիւնն ու աղբիւրին վստահելիութիւնը լաւապէս ստուգելու պարագան՝ առաջքը առնելու 
համար անհիմն, պառակտող եւ խնդրայարոյց լուրերու ակամայ հրապարակումին ու տարածման՝ մեր 
կուսակցութեան վերաբերող լուրերու որպէս աղբիւր որդեգրելով վարչութեանս անունով հանդէս գալու 
իրաւասութիւնը ունեցող անձերուն ստորագրութիւնը կրող մեր պաշտօնական յայտարարութիւններն 
ու հաղորդագրութիւնները: 
 

ՍԵՐԽԻՕ ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ 
Ատենապետ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան 

Պուէնոս Այրէս, 30 Ապրիլ 2017 

հակառակորդի՝ արցախեան հիմնահարցը ուժի 
դիրքերէ լուծելու բոլոր փորձերը դատապարտուած 
են ձախողման: 

Հանդիպման աւարտին բանակի հրամանատարը 
պատասխանած է լրագրողներուն հետաքրքրող 
բազմաբնոյթ հարցերուն, որոնք հիմնական 
վերաբերած էին մօտ ապագային պատերազմի 
վերսկսման հաւանականութեան, 
բանակի  ապահովման, նոր սպառազինութեան եւ 
զինամթերքի  ձեռքբերման, սահմանին 
տեսադիտարկման սարքերու ներդրման ու անոնց 
շահագործման, զինծառայողներու սոցիալ-
կենցաղային պայմաններու բարելաւման: 

ապրիլին Ատրպէյճանը հարկադրուած էր դիմել 
պաշտօնական Մոսկուայի միջնորդութեան՝ 
հրադադար հաստատելու խնդրանքով: 

Իր խօսքին մէջ բանակի հրամանատարը նշած է 
նաեւ 2016-ի Ապրիլէն ետք  առաջնագիծին 
կատարուած հսկայածաւալ կահաւորման, 
ամրաշինական աշխատանքներու եւ ներդրուած 
նորագոյն  արհեստագիտութեան ՝ վստահեցնելով, 
որ պաշտպանութեան բանակը այսուհետ եւս ի 
զօրու է պատուով կատարել իր առջեւ դրուած 
մարտական խնդիրը եւ ապահովել մեր ժողովուրդի 
անվտանգութիւնն ու խաղաղ գոյակցութիւնը: Իսկ 

Ինչպէս 1994-ին, Այնպէս Ալ 2016-ի Ապրիլին Պաքուն 
Ստիպուած էր Դիմել Մոսկուայի Միջնորդութեան. 
Լեւոն Մնացականեան 
Շարունակութիւն  էջ՝  4էն        
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   Էջ  6 Հայ Կեանք 

IDeA-ն Վարչապետին Կը Ներկայացնէ                     
1.3 Միլիառ Տոլարի Ներդրումներու Իր Ծրագիրը 

յառաջիկայ 15 տարիներուն շուրջ 1.3 միլիառ տոլա-
րի յաւելեալ ներդրումներ ներգրաւել: 

IDeA-ի հիմնադիրը ներկայացուց Հայաստանի 
զարգացման նոր նախագիծերու առաջարկներու 
փաթեթը, որ կը ներառէ գործող ծրագիրներու 
շարունակականութիւնը եւ նոր ուղղութիւններ: 

Ռուբէն Վարդանեան մանրամասնեց առաջարկուած 
ծրագիրները՝ տեղեկատուական արհեստագիտու-
թեան, կրթութեան, զբօսաշրջութեան, առողջապա-
հութեան, գիւղատնտեսութեան, հանքարդիւնաբե-
րութեան, հեռահաղորդակցութեան, ենթակառու-
ցուածքներու զարգացման, մշակութային ժառան-
գութեան պահպանման եւ տնտեսադրամատնային 
համակարգի հզօրացման ուղղութիւններով, ինչպէս 
նաեւ Արցախի զարգացման ուղղուած ներդրումային 
ծրագիրները: 

«Ես ուզում եմ շնորհակալութիւն յայտնել Ռուբէն 
Վարդանեանին եւ իր գործընկերներին, որ մտահոգ 
են Հայաստանի համար, կանոնաւոր աշխատանք-
ներ են իրականացնում մեր երկրում, եւ մենք մեր 
վերաբերմունքով, համարժէք արձագանգով պէտք է 
ոգեւորենք նրանց: Կառավարութիւնը շահագրգը-
ռուած է, որպէսզի իւրաքանչիւր ներդրող Հայաստա-
նում իրեն պաշտպանուած ու յարմարաւէտ զգայ: 
Այդ իսկ պատճառով, պետութիւն-մասնաւոր 
հատուած համագործակցութիւնը պէտք է լինի 
հասկանալի եւ ձեռնտու: Մենք պատրաստ ենք 
քննարկել բոլոր առաջարկութիւնները», հանդիպ-
ման աւարտին ըսաւ վարչապետ Կարապետեան:  

ԵՐԵՒԱՆ, «Մեդիամաքս».-  Վարչապետ Կարէն 
Կարապետեան Երեքշաբթի, 25 Ապրիլին հանդիպե-
ցաւ «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնութիւն-
ներ» (IDeA) հիմնադրամի ներկայացուցիչներուն 
հետ։ Ներկայացուցիչներու խումբը կը գլխաւորէր 
IDeA-ի համահիմնադիր Ռուբէն Վարդանեան։ 

Հանդիպման ընթացքին ներկայացուեցան հիմնադը-
րամին կողմէ Հայաստանի մէջ տարբեր ոլորտներէ 
ներս իրականացուող զարգացման ծրագիրները եւ 
նոր նախաձեռնութիւնները: 

Ըստ Ռուբէն Վարդանեանի՝ 2007էն ցայսօր IDeA 
հիմնադրամը գործընկերներու, նուիրատուներու 
հետ միասին Հայաստանի մէջ զանազան ծրագիր-
ներու իրականացման համար արդէն ներդրած է 
աւելի քան 550 միլիոն տոլար եւ կը նախատեսէ 

Արցախի Հանրապետութեան մարդու իրաւունք-
ներու պաշտպան Ռուբէն Մելիքեանին խօսքով, 
2016 թուականի ապրիլեան քառօրեայ պատերազ-
մէն ետք ալ Ատրպէյճան շարունակաբար կը 
խախտէ հրադադարի համաձայնութիւնը. «2016 
թուականի Մայիսի 1-էն մինչեւ 2017 թուականի 
Փետրուարի 28-ը մենք ունինք հակառակորդին 
կողմէ արձակուած կրակոցներու հետեւանքով 20 
զոհ, որ շատ մեծ թիւ կը համարենք»: 

Ըստ Մելիքեանին, մենք պէտք է կարողանանք 
միջազգային հանրութեան համար հասկնալի 
լեզուով մատուցել, ստեղծել տեղեկատուութիւն 
այդ խախտումներուն մասին, բան մը, որ արդէն կ’ընենք: 

20 զոհ ապրիլեան պատերազմէն ետք 
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25-ամեակ Շուշիի ազատագրման 
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   Էջ  8 Հայ Կեանք 

Ո՞ՒՐ ՊԻՏԻ ՀԱՍՑՆԵՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 

«ՃԱՆԱՉՈՒՄ»ՆԵՐԸ 

  ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ  մը, կրկնութեան վարժութիւն, տեղքայլ, ինքնախա-
բէութեան համար կը խօսուի «հզօր սփիւռք»ի 
մասին: 

Հզօրութիւն՝ ի՞նչ ընելու, ո՞ր ծրագրի իրականացման 
եւ ո՞ւր հասնելու համար: 

Աղմուկի խորքի պաստառը պաշտօնապէս չյայտա-
րարուող «յաւերժական սփիւռք»ն է: Յանձնառու-
թեամբ չենք խօսիր «հայրենահանում-ցեղասպա-
նութեան» տրուելիք ազգային-քաղաքական 
պատասխանի մասին, որ կախում չունի արտաքին 
ուժերէն, այլ՝ մեզմէ, ըլլանք անհատներ թէ կազմա-
կերպութիւններ: 

Այդ պատասխանը հայրենատիրութիւնն է, զոր 
պէտք չէ շփոթել բարեսիրութիւն-օգնութեան կամ 
հայրենասիրական-զբօսաշրջութեան հետ: 

Այնքա՜ն հեռացած ենք հայրենատիրական վերաբե-
րումէ: 

Խորհրդաժողովի մը ընթացքին, կազմակերպու-
թեան մը ներկայացուցիչը, սփիւռք(ներ)ի երիտա-
սարդներու  Հայաստան վերադարձը եւ հոն նախա-
ձեռնութիւններ ունենալու կարելիութիւնը դիւրացը-
նելու համար, առաջարկեց, որ անոնք զերծ կացու-
ցուին զինուորական ծառայութենէ: 

Առաջարկը մեզ պէտք է մղէ մտածելու, նոյնիսկ 
լաւագոյններու պարագային, ազգային-քաղաքական 
խորքի եւ որակի մասին, առանց որոնց հայրենիքը-
կը վերածուի «սիւփերմարքէթ»ի կամ «սիլիքոն 
վէլլի»ի: 

Ինչ որ լսեցի այդ խորհրդաժողովին, սփիւռքներու 
հոգեկան նահանջի արտայայտութիւնն է: Միակը չէ: 

Այդ նահանջի արտայայտութիւնն է հայկական 
վարժարաններու փակումը: Հաստատումին պէտք է 
ընկերացնել «հզօր սփիւռք»ի անկարողութիւնը իր 
դպրոցներուն տէր կանգնելու: Յաճախ կը կրկնեմ, 
որ նորհաս սերունդի չնչին տոկոսը միայն կը գտնուի 
հայկական վարժարանի մէջ: Այս վիճակագրութիւնը 
պէտք է ընել յուզիչ «հզօր սփիւռք»ի մասին երբ կը 
խօսինք: 

Քաղաքական դէմքեր, նախարարներ եւ նախագահ-
ներ, երբ ներկայ կ’ըլլան ցեղասպանութեան ոգեկոչ-
ման նախաձեռնութիւններու, կը պատահի՞ որ 
անոնցմէ նահանջուի «հայկական հարց»ին միջազ-
գայնացումը, այնպէս ինչպէս որ ան կար ԺԹ դարուն 
եւ Ի դարուն սկիզբը: 

Հայաստանի պետութիւնը եւս, իր կարգին, մշա-
կուած քաղաքականութիւն ունի՞ «հայկական 
հարց»ի միջազգայնացման համար: 

Այդ միջազգայնացումն է որ պիտի բանայ դուռը 
բանակցութիւններու, պատմական սխալներու 
սրբագրութեան համար: 

«Ֆեթիշ» թուական. «ԱՊՐԻԼ 24»: Եկաւ եւ անցաւ, 
ինչպէս ամէն տարի: 

Մեր եւ մեր «բարեկամ»ներուն հոգեպարար 
ճառերը: Ոչ ոք հարց կու տայ, թէ ի՞նչ 
յառաջդիմութիւն արձա-նագրուած է իրաւունքի 
վերականգնման ճամբուն վրայ: 

Այդ իրաւունքի վերականգնումը աշխատանքային 
օրակա՞րգ է: 

Նոյնիսկ եթէ միայն մազի հաստութեամբ թելով մը 
կապուած ենք ազգին, պահ մը կը մտածե՞նք մեզի 
պարտադրուած մեծ ոճիրին եւ անոր հետեւանքնե-
րուն մասին, երբեմն այլ կ’ընդվզի՞նք տեւող եւ 
տիրող անտարբերութեան դէմ: 

Ընդվզիլ, այո՛: Բայց ինչպէ՞ս արմատական ձեւով կը 
հակազդենք «հետեւանքներ»ուն: 

Կ’երջանկանանք, երբ «քաղաքական» դէմք մը, 
յանկարծ յիշեցում կ’ընէ «ցեղասպանութեան» 
մասին: Օտարը երբեք հայոց խլուած իրաւունքներու 
մասին չի խօսիր, մնալով ցեղասպանութեան ճանաչ-
ման բարոյամխիթարական ալիքներուն վրայ: Այդ 
«յիշեցման» եւ «ճանաչման» համար կը պայքարինք, 
բարձրագոյն մակարդակներէն մինչեւ թաղապետու-
թիւններ: 

Հայաստան եւ սփիւռք(ներ) կը կայացուին խորհրդա
-ժողովներ, կը տեղադրուին խաչքարեր, կը գումա-
րենք ցոյց-տողանցքները, հրատարակութիւնները, 
ասդին-անդին եղած «ճանաչումներ»ը, պետութիւն-
ներէն վերջ քաղաքապետութիւնները, եւ անոնց 
առթած գոհունակութեան գինովութեամբ, կարծէք 
մարդիկ հետզհետէ կը հաշտուին «կատարուած 
իրողութեան» հետ: 

Կարծէք յիշեցումները կը սահմանափակուին 
«ցուցադրական»ի մէջ, Հայաստան կ’ըսեն «շաու», 
որ մեր գիտցած show-ն է: 

Այս բոլորը խորքային քաղաքական զբաղո՞ւմ է, թէ 
«համայնքային երեւելիութեան» որոնում, դեռ հայրե-
նահանուած համայնքներու պարագային հասկնալի, 
«հայրենալքածներու համայնքներ»ու պարագային 
ի՞նչ ազգային քաղաքական հեռանկար կարելի է 
ենթադրել: 

Հայաստան առեւտրական, տնտեսական աճման եւ 
բարօրութեան հեռանկարներով, միտուած եղած է, 
եւ է, «բարի դրացիական» յարաբերութիւններու 
մշակման, ակնկալելով որ վերջ կը տրուի շրջափակ-
ման: 

Սփիւռք(ներ)ը ինքնահաստատման համար ցեղաս-
պանութեան «ճանաչում»ներ կը հետապնդէ, ներազ
-գային եւ միջազգային հրապարակի վրայ: Ազգային 
իրաւ յանձնառութիւններէ,- ինքնութեան պահպա-
նում եւ հայրենատիրութիւն,- խուսափումի եղանակ 
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Ինչպէ՞ս: 

Խորհրդաժողով մը ինչո՞ւ օրակարգ պիտի չդարձնէ 
«հայկական հարց»ի եւ բախտակից «տուժածներ»ու 
հարցը: 

Ապրիլ  24-ին, հանդիսաւոր ոգեկոչման մը ընթաց-
քին, բանախօսներու քառեակի մը ունկնդիրն էի: 

Ես ինծի հարց տուի, թէ օտար եւ հայ խօսողները 
ի՞նչ ըսին որ ըսուած չըլլար: Աստ եւ անդ: Կարծէք 
«հոլակրամ»ներով հանդէսներ էին: 

Ի վերջոյ «հայկական հարց»ը շարական կամ 
«նէյնիմ» չէ: Ան քաղաքական ներկայութեամբ եւ 
արձանագրուած յաջողութեամբ կամ ձախողու-
թեամբ ինքզինք պէտք է հաստատէ, հաստատէր: 

Ծէսերը ոչ յաջողութիւն են եւ ոչ ձախողութիւն: 

Պատմական սխալներ՝ որոնցմէ տուժողը միայն 
հայութիւնը չէ եղած: Իսկ կը պատահի՞ որ նախա-
ձեռնութիւններ ըլլան տուժողներու միացեալ ճակատ 
կազմելու: 

«Ոգեկոչում»ներու եւ «ճանաչում»ներու ծէսերը դեռ 
յիշողներուն մխիթարական պարգեւ են, բայց ոչ 
իրաւունքի վերականգնում: 

Այդ ծէսերը կը ծառայեն ներքին սպառման եւ հզօ-
րութեան խաբկանք կը ստեղծեն: 

Եթէ ուժերու լարումով չմիջազգայնացուի «հայկա-
կան հարց»ը, նոյն ծէսերը պիտի շարունակուին 
գումարուող ամեակներու ընթացքին: 

Շարունակութիւն  էջ՝  8էն        

Ո՞ՒՐ ՊԻՏԻ ՀԱՍՑՆԵՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 
«ՃԱՆԱՉՈՒՄ»ՆԵՐԸ 

Եօթ Հայ Գործարար՝ Forbes-ի ՌԴ 200 
Ամենահարուստ Մարդոց Ցանկին Մէջ 
Forbes-ի ռուսաստանեան խմբագրու-
թիւնը Ապրիլին հրապարակած է ՌԴ 
ամենահարուստ ձեռնարկատէրերու      
14-րդ վարկանիշը, ուր եօթ հայազգի 
գործարարներ կան: Ցանկին մէջ ներա-
ռուած եօթ հայ գործարարներու ընդհա-
նուր կարողութիւնը կազմած է 15 միլիառ 
350 միլիոն  ԱՄՆ տոլար: 

ՌԴ ամենահարուստ մարդոց վարկանի-
շային աղիւսակին մէջ 18-րդն է «Մակ-
նիթ» մանրածախ ցանցի գլխաւոր տնօ-
րէն եւ հիմնական բաժնետէր Սերկէյ 
Կալիցքին (Յարութիւնեան): Անոր կարո-
ղութիւնը կը գնահատուի 6,8 միլիառ 
ԱՄՆ տոլար: 

«Տաշիր» ընկերութիւններու խումբի նախագահ եւ հիմնադիր Սամուէլ Կարապետեան 32-րդ հորիզոնակա-
նին վրայ է՝ 3,4 միլիառ ԱՄՆ տոլար կարողութեամբ: 

Վարկանիշի 48-րդ հորիզոնականին է «Ռոսկոսստրախի» նախագահ Տանիիլ Խաչատուրովը` 2 միլիառ 
ԱՄՆ տոլարով: 

ՌԴ սոցիալական ձեռներէցութեան առաջատարներէն մէկը` ներդրող եւ բարերար Ռուբէն Վարդանեան     

99-րդ տեղը գրաւած է` 950 միլիոն ԱՄՆ տոլար կարողութեամբ: 

Վարկանիշի 123-րդ տեղն է Wooden Fish Agency-ի դիտորդական խորհուրդի ղեկավար Ալպերթ Աւտա-
լեանը` 800 միլիոն ԱՄՆ տոլարով: 

«ՌԵՍՕ-Կարանթիա» ընկերութեան ղեկավարներ Նիկոլայ եւ Սերկէյ Սարգիսովները  700-ական միլիոն 
ԱՄՆ տոլարով կը զբաղեցնեն համապատասխանաբար 146 եւ 147-րդ տեղերը: 

200 ամենահարուստ գործարարներու համախումբ կարողութիւնը մէկ տարուան մէջ աճած է $100 
միլիառով՝ հասնելով $460 միլիառի: 

Տոլարային միլիառատէրերու քանակը աւելցած է՝ 77-էն հասնելով 96-ի: Ցուցակին մէջ կրնան ընդգրկուիլ 
այն գործարարները, որոնց կարողութիւնը առնուազն 500 միլիոն ԱՄՆ տոլար է: 

Ցուցակը երկրորդ տարին անընդմէջ կը գլխաւորէ ՌԴ խոշորագոյն մասնաւոր կազ արդիւնահանող 
«Նովաթէք» ընկերութեան համասեփականատէր Լեոնիտ Միխէլսոնը: Անոր կարողութիւնը Forbes-ը 
գնահատած է 18,4 միլիառ ԱՄՆ տոլար: 

   Ուրբաթ,  12  Մայիս  2017     



   Էջ  10 Հայ Կեանք 

 24 Ապրիլ 2017 - 100+2 Պերլին-Berlin 

Պերլին-Շարլոթենպուրկի պանթէոնի մօտ 23 Ապրիլին տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան պատարագ՝ հայ, 
յոյն եւ գերմանացի հոգեւոր հայրերու մասնակցութեամբ եւ ծաղկեպսակ տեղադրուեցաւ միասնական 
ցեղասպանութեան յուշահամալիրին, նուիրուած հայ, յոյն եւ ասորի/արամերէն խօսող քրիստոնեայ 
ժողովուրդներու ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին։ 

 24 Ապրիլ 2017 - 100+2 Սթրազպուրկ-Strasbourg 
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 24 Ապրիլ 2017 - 100+2 Նոր Ջուղա-Սպահան 

  New Julfa-Isfahan 

 24 Ապրիլ 2017 - 100+2 Երուսաղէմ-Jerusalem 

 24 Ապրիլ 2017 - 100+2 Պրուքսել-Brussels 
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Ցեղասպանութենէն ետք՝ սփիւռքի եւ սփիւռքահայութեան                 

ժամանակի ու վայրի հոլովոյթին արժեւորումը 

  ՅՈՎՍԷՓ ՊԱՐԱԶԵԱՆ փոփոխութեան պէտք ունի։ Հրամայականօրէ՛ն։   
Ցեղասպանութիւնը արդէն տուեալ վիճակը պար-
տադրեց՝, մեզի սորվեցնելով, թէ որո՞նք են հայուն ու 
հայութեան ժամանակն ու վայրը։ Աւելին՝ ո՞րն է 
հայուն նախընտրած իմաստը, նախընտրած արժէ-
քը, սահմանը, նոր արժէքներու ընկալուած օգտա-
գործումը։ Սորվեցուց նաեւ, թէ ո՞րն է հայու գոյու-
թեան ու գոյատեւման իմաստը, իրականութեամբ թէ 
առանց անոր, խիղճով թէ պարտքով, առանձնապէս 
շահախնդիր թէ անշահախնդիր միտումներով։ 
       Փաստուած է, որ մեծ թէ փոքր հաւաքականու-
թիւնները անցեալ ունին եւ իրենց անցեալը կ՚արժե-
ւորեն ներկային ու ապագային մէջ։ Տեսնենք 
սակայն, թէ հիմա այդ հաւաքականութիւնները 
ինչպէ՞ս կ՚արժեւորեն իրենց գործնական ժամանա-
կը՝ Հայաստանի, արտերկրի, ընդհանրապէս հայու-
թեան համար, հայութեան հաշւոյն, մաղթանքներով 
թէ անէծքներով։ 
       Մեր եւ ձեր ժամանակը կ՚արտացոլայ հայուն 
միտքը, զգացական աշխարհը, հոգեմտաւոր 
ապրումները, մեծաղմուկ միասնականութեան 
լոզունքային բորբոքումներով ու մոլեգին հակազդե-
ցութիւններով։ 
       Մտածող հայը զարգացող մտածումով կ՚ապրի։ 
Հայու հասարակաց մտածումը, իր փիլիսոփայու-
թիւնը, իր մշակոյթն ու դաստիարակութիւնը հիմքը 
կը կազմեն իր քաղաքակրթութեան։ Ժամանակն ու 
վայրը մեր հասարակաց կեանքի իմաստասիրական 
նորագոյն զարգացումը կը կազմեն՝ մեր գիտցած 
ժամանակին եւ մեր (չ)ընկալած ժամանակին մէջ 
տագնապալի ու անախորժ դժուարահաճութիւն մը 
ստեղծելով։ 
       Հիմա, ըսէ՛ք, ինչպէ՞ս կը կազմաւորուի հայու 
միտքը իր ապրած ժամանակին մէջ, յատկապէս իր 
կազմաւորուած նկարագրային բնորոշումներով։ 
Ցեղասպանութեան գերճնշող ազդեցութեան հետ-
քերուն վրայ, կը թուի թէ՝ նոր զարգացող հոգեբա-
նական մտածումը նոր հայրենասիրական ներշնչում 
մը պիտի ստեղծէ, որովհետեւ հայրենասիրութիւնը 
կ՚ապահովէ ե՛ւ ազատութիւն, ե՛ւ անկախութիւն, եւ 
շատ մը այլ բաներ, քանի ինչպէս բնականօրէն կ՚ըն-
կալուի, կ՚ակնկալուի՝ ժամանակը կ՚արտացոլայ մեր 
մտքերուն ու մտածումներու ներաշխարհին մէջ։ 
       Արդեօ՞ք չենք հասկցած, թէ ժամանակը զու-
գակշիռօրէն կը նոյնանայ ու կը միաձուլուի զան-
գուածներու հոլովոյթի զարգացման ընդմէջէն, 
օգտագործելով մանաւանդ անիրաւուած մասսանե-
րուն խիղճը։ 
       Վերջ ի վերջոյ՝ ժամանակը Աստուծոյ, կամ 
գերբնական ուժի մը ցուցանիշը չէ, այլ ամէն բանէ 
առաջ՝ հայու գերբնական հարցն է։    
       Եկէ՛ք, քիչ մը աւելիով կանգ առնենք հայու 
ժամանակին վրայ, իր յարափոփոխ կեանքի զար-
տուղի հանգրուաններով ու աստիճանաբար անփու-
թութեան առաջնորդուող ինքնարդարացմամբ։ 
 

       Հայկական սփիւռքը կը գտնուի շարժուն աւազի 
տատանող մակերեսի մը վրայ։ Ըսածս՝ հնագիտա-
կան բարդ հարցի մը յայտնութիւնը չէ անշուշտ։ 
Շատ մը բաներ ինքնի՛ն շատ հին են արդէն նախըն-
թաց (չ)ունեցող բազմամեայ մատուցումներով։ 
       Ի դէպ, Հայոց Ցեղասպանութենէն տասնա-
մեակներ յետոյ՝ սփիւռքի եւ սփիւռքահայութեան 
ապագան կապուած է իր ամէնօրեայ ժամանակին, 
իր նախընտրած վայրին եւ իր գոյութեան շարունա-
կականութիւնը էականօրէն ու արմատականօրէն 
ձեւաւորուող՝ իր իսկ ընտրած նոր հայրենիքի(նե-
րու) (չ)քարտիսագրուած ուղղահայեաց թէ հորիզո-
նական սահմաններու բովով։ 
       Կաղապարուած մտայնութիւններ քայքայելու 
միտող այսպիսի յստակ թէ անյստակ շրջագիծի մը 
մէջ, հայու ժամանակի ու ժամանակագրութեան 
բնորոշումը կրցա՞ծ ենք վերլուծել։ Հայուն ժամանա-
կը ի՞նչ ձեւով, ի՞նչ չափով կը ստուգաբանէ իւրա-
քանչիւրին կեանքը, իր հեռանկարային հետեւանք-
ները, անհատապէս՝ տարբեր ձեւով, հաւաքաբար՝ 
տարբերակուած իւրայատկութեանց արժեւորում-
ներով։ Ժամանակը ինքնիշխա՞ն է, թէ՞ պատահա-
կան բան մը եղած է, քանի մեր ապրած ժամանակը 
երեւան կը բերէ մարդու իրական դիմագիծն ու 
նկարագիրը, իսկ իւրաքանչիւր մարդու նկարագիրն 
ալ այլեւս կը ձեւաւորուի իր ժամանակներու արհես-
տագիտական հոլովոյթի զարգացումներու ազդեցու-
թեան ենթակայ, անոր ընդմէջէն բխող խանդավա-
ռութեամբ, կամ ալ՝ իր իսկ ներաշխարհին մէջ ընդե-
լուզուող խանդավառութեան զեղուն յորդումներով։ 
       Ժամանակակից հայերը, ընդհանրապէս, 
գիտակցականօրէն հայրենասէր են։ Բայց անոնք 
իրենց հայրենասիրութիւնը ինչպէ՞ս կը զգացնեն 
ներկայ ժամանակներուն մէջ։ Վստահաբար, ո՛չ 
երէկուան պէս անպայմանօրէն, ո՛չ ալ երէկուան 
չափ բացայայտօրէն, մաքուր հայրենասիրութեան 
մը արտայայտութեամբ։ 
       Մասսայաբար հաւանական ձուլումի առաջնոր-
դող առիթները վերջ չեն գտներ միայն օտարացու-
մով եւ ազգային ինքնութեան նկարագրի աղաւաղու-
մով։ Օտարանալու ամէնէն գէշ ու ազդու երեւոյթը 
ազգայնօրէն հաւաքական անտարբերութիւնն է, 
յորձանուտի մը պէս ազդող ու ճնշող։ 
       Գիտենք թէ՝ այս իրողութեան մասին սփիւռքի 
հայը հետզհետէ աւելի քիչ կը խօսի, զայն համարե-
լով անիրականանալի տեսութիւններու շաղակրա-
տութիւն։ 
       Բայց սփիւռքի հայը ե՞րբ պիտի խօսի, լաւապէս 
հասկնալէ ետք, թէ ան աշխարհի միակ բեւեռային 
կեդրոնը չէ։ Իրօ՛ք, աշխարհի կեդրոնը միայն հայը 
չէ։ Աշխարհը միայն հայու, հայութեան ապահովու-
թեան գօտին չէ, արենակցական կապերով թէ անկէ 
անկախ թրթռացումներով։ 
       Կասկած չկայ բնաւ, թէ սփիւռքը կառուցային 
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հայ, իբրեւ սփիւռքահայ։ Պարզապէս, բան մըն ենք 
բոլորին պէս եւ տարբեր դասակարգ մը չենք բոլորի 
ժամանակին մէջ, որովհետեւ աշխարհի բոլոր 
դասակարգերը որքան անհակակշռելի, նոյնքան մըն 
ալ հաւասարազօրօրէն հակակշռելի են չարաչար 
շահագործողներուն ու շահագործուողներուն 
համար։ Քաւ լիցի՜։ 
       Հարց տուա՞ծ ենք երբեք, թէ հայը ինչպէ՞ս «կը 
շինուի» ժամանակի շաղախին մէջ, առանց խտրա-
կանութեան մէջ որեւէ առաւելութիւն ունենալու՝ 
Ցեղասպանութեան ժամանակէն առաջ, ժամանա-
կէն վերջ, նոյն տարբեր ժամանակի ու վայրի մը մէջ՝ 
կարգը յարգելով թէ կարգը խանգարելով։ Այդ կարգը 
նոր թիրախներու կարելիութիւն ունի՞։ 
       Հայաստանէն արտագաղթողներուն համար 
կարծեմ, որ Հայաստանը անցեալ է։ Նոյնպէս 
անցեալ է՝ Միջին Արեւելքի հայագաղութներէն գաղ-
թող հայերուն համար, իրենց նախկին երկրորդ 
հայրենիքը։ Դեռ չեմ խօսիր անոնց համար, որ 
Հայաստան ապաստանեցան եւ հայուն յոյսը՝ երազի, 
հայու երազն ալ՝ յոյսի վերածեցին, բաւարար թէ 
անբաւարար ակնկալութիւններով, ապրելով իրենց 
վիպապաշտ հնչեղութեան նախընթաց չունեցող 
պարզամտութիւնը։ 
       Գաղթելէ ետք սակայն, անցեալը նոր ներկայի 
վերածելէ յետոյ ալ, կա՞յ, կը մնա՞յ ներքին խիղճով 
հաւասարակշռուած հայրենասիրական տիպար։ 
Կրնա՞նք նկարագրել անոր նմոյշը, անոր զուգահեռ 
բիւրեղացող պատկերացումը, ինքնութեան տարա-
զը եւ դեռ շատ մը այլ յարակից բաներ ու բաներ, 
ինքնակոչ, խանդաղատալից, հոգեկան մտերմու-
թեամբ թէ քիթ-բերան ծամածռելով։ 
       Հիմա որ սփիւռքահայութեան քարտէսը նոր 
կաղապարի մը մէջ կը կազմաւորուի, կրնա՞նք 
հասկնալ, թէ ինչպէ՞ս կը հասուննայ մեծ, թէ աւելի 
մեծ հայկական զանգուածներու ներկայի ու ապա-
գայի ժամանակը։ Ի՞նչ համեմատութեամբ ժամա-
նակը կ’ազդէ անոր սուր, բայց տատանող պահանջ-
ներուն վրայ։ Բաց պատուհան կա՞յ։ 
       Զգոյշ ըլլանք. հարցը նուրբ եւ միաժամանակ 
տագնապալի է, եթէ ոչ՝ որեւէ՛ բան պիտի չհասկը-
նանք ժամանակէն, ո՛չ ալ ժամանակը բան պիտի 
հասկնայ մեզմէ։ Այս հռետորականութիւնը արագօ-
րէն պէտք է փոխուի ու պարզօրէն համընկնի իր իսկ 
ստեղծած իրապաշտ տարազին հետ։ 
       Պիտի կարենայի երկու տողով ամբողջացնել 
մտահոգութիւնս, բայց դժուար է այդ մէկը ընել, երբ 
յատկապէս կը խօսինք էական ու արմատական 
ժամանակի մը մասին, որ խորապէս քանդակեց 
հայութիւնը Ցեղասպանութենէ մը ետք, որ մինչեւ 
օրս կը շարունակուի հազարումէկ յարձակողական 
երեսներով։ 
       Եկէք հաստատենք, թէ ժամանակը շարունակու-
թիւն ունի։ Նաեւ ու մանաւանդ աւանդական 
ժառանգականութիւն, որ ենթակայ է մեր ժամանա- 

       Ինչպէս բոլոր մարդոց պարագային՝ ժամանակը 
անխուսափելիօրէն կ’ապրի իր անփոխարինելի 
հոլովոյթին զանազանող իւրայատկութիւնները։ 
Զգո՜յշ սակայն, ժամանակը միահեծան չէ, ինքնիշ-
խան չէ, երբեմն կը յաղթէ պատահականութեան, 
երբեմն ալ կը պարտուի անկէ։ Թերեւս, քիչ մը աճա-
պարենք կարգի դնելու մեր շրջապատը, միջավայրը, 
որոշ ու տարբերակուած հայերու սնոտիապաշտ 
մեծամտութիւնը, յաւակնոտ ու գոռոզ այլամերժու-
թիւնը։ Այս տիպի կառոյցներ անծանօթ են ինծի եւ կը 
ցանկամ, որ անծանօթ մնան մինչեւ կեանքիս վերջը։ 
Մտքի ու հոգիի մսխումի ժամանակը չէ… 
*** 
       Վայր ու ժամանակ. որքա՞ն զբաղուած ենք 
տարօրինակ այս երկու գործօններով։ Որքանո՞վ 
պեղած ենք անոնց մէջ սուզուած ենթահողը՝ լպըր-
ծուն, անտեսանելի, անվերջօրէն երթեւեկող, գացող-
եկող մարդոց հետ։ 
       Ազգային թէ հասարակական գործօններուն 
հետ, թէ գործօններէն անկախ՝ հայերը ո՞ւր, ինչպէ՞ս 
կը կազմակերպեն՝ երբեմն ծաղրանկարի նմանող 
սփիւռքահայ իրենց կեանքը։ Ո՞ր վայրին մէջ, ո՞ր 
ժամանակով. ռուսակա՞ն, ուքրանակա՞ն, միջինա-
րեւելեա՞ն, պարսկակա՞ն, եւրոպակա՞ն։  Ասոնց 
յենարանները անուն ունի՞ն, քաղաքական հաղոր-
դակցութեան մէջ անուն կը փոխե՞ն։ 
       Ժամանակը կենդանի շարժում ու տարածուած 
գործունէութիւն է, ճշդուած կամ չճշդուած վայրին 
մէջ։ Վայրը՝ ժամանակին մէջ։ Կ՚ուզե՞նք փլել, անհե-
տացնել վայրը։ Կ՚ուզե՞նք քանդել ժամանակը։ 
       Ըսէ՛ք, խնդրեմ, հիմա մենք ի՞նչ կ՚ընենք ժամա-
նակին համար եւ ժամանակը ի՞նչ կ՚ընէ մեզի 
համար։ Ի՞նչ պիտի ըլլայ մեր շարունակականու-
թիւնը։ 
       Ազգային մեր երկու անկախութիւններէն ետք 
(1918 եւ 1991) հայութիւնը կ՚ապրի՞, թէ՞ չ՚ապրիր 
մահուկենաց ճակատագրական հոլովոյթի մը մէջ, 
մեր պատմագրութիւնը յարմարեցնելով իր ինքնա-
կենսագրութեան։ 
       Ընդունինք, թէ հայու պատմական բոլոր փոր-
ձառութիւնները սահմանագծուած են Հայոց Ցեղաս-
պանութեան ժամանակին եւ անոր հետեւանքներու 
ուրուագիծին մէջ։ Կը հասկնանք արդէն, թէ մեր 
պարագային, ժամանակը մեր հետ քիչ մը ինքնիշ-
խան ձեւով կը վարուի, կարծես Աստուածային ուժ 
մը ըլլար ինքնաթելադրութեան սկզբունքներով։ 
       Բայց ժամանակը՝ հոս եւս Աստուծոյ հարց չէ, այլ 
մարդու մտքի, հոգիի ողջմտութեան ու հեռանկարի 
հարց է, երբ իրեն համար տրամաբանելի ելք մը կը 
փնտռէ։ 
       Բայց ի՞նչ են հայու ժամանակն ու վայրը։ Հարց 
կուտանք խիղճին վրայ պարտք դնելով։ 
       Մարդ արարածը, որպէս գոյապաշտական ու 
բանաւոր էակ կը դիմանայ միայն ժամանակին մէջ։  
Իսկ մենք՝ ժամանակին մէջ կը տարուբերինք իբրեւ 

Ցեղասպանութենէն ետք՝ սփիւռքի եւ սփիւռքահայութեան                 

ժամանակի ու վայրի հոլովոյթին արժեւորումը 
Շարունակութիւն  էջ՝  12էն        

Շարունակութիւնը  էջ՝  25       
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          Շուշիի ազատագրումի 25-ամեակի եւ 
Հայրենական մեծ պատերազմին տարուած յաղ-
թանակի 72-րդ տարեդարձի տօնը նշուեցաւ  
Երեւանի «Յաղթանակ» զբօսայգիի տարածքին: 
Յաղթանակի եւ խաղաղութեան տօնի առիթով 
կազմակերպուած միջոցառման մասնակցելու 
նպատակով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը եւ վարչապետ 
Կարէն Կարապետեանը, օրէնսդիր ու գործադիր 
մարմնի անդամներու, հոգեւոր դասի ներկայա-
ցուցիչներու ուղեկցութեամբ այցելեցին «Յաղ-
թանակ» զբօսայգի: 
          Ծաղիկներ զետեղուեցան Անյայտ 
զինուորի յուշարձանին ու յարգանքի տուրք 
մատուցուեցաւ Հայրենական մեծ պատերազմի 
եւ Շուշիի ազատագրման պայքարին զոհուած 
հերոսներու յիշատակին: Այնուհետեւ կազմա-
կերպուած էր զինուորական շքերթ, որմէ յետոյ 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը եւ ՀՀ վարչապետը 
մասնակցեցան վէթերաններու համար կազմա-
կերպուած զինուորական վրանային ճաշին:  
          Կարէն Կարապետեանը շնորհաւորեց 
բոլոր վէթերաններուն եւ ազատամարտիկնե-
րուն տօնական օրուայ առթով: «Պետութեան 
կառուցման ընթացքում իւրաքանչիւր 
յաղթանակ շատ կարեւոր է: Ես՝ որպէս 
քաղաքացիական անձ, այս պահին որպէս 
ՀՀ վարչապետ, ցանկանում եմ արձանա-
գրել, որ բոլորս՝ քաղաքացիական կեանքով 
ապրող մարդիկ, պարտք ունենք մեր 
զինուած ուժերու նկատմամբ, որը վերա-
դարձնել անհնար է: Առաւելագոյնն ինչ 
կարող ենք անել, պէտք է մաքսիմալ յաջո-
ղենք տնտեսական ոլորտներում, որպէսզի 
կերտուած յաղթանակներն արժանա-
պատիւ տանենք առաջ»,- ընդգծեց վարչա-
պետ Կարապետեանը: 

Բոլորս պարտք ունինք մեր Զինեալ Ուժերու նկատմամբ. 

Վարչապետը մասնակցեցաւ յաղթանակի եւ 

խաղաղութեան տօնին նուիրուած միջոցառման 
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գնաց շուրջ 30 հազար հայ: Ցեղասպանութեան 
փաստին առընչութեամբ երիտթուրքերը դատավա-
րութիւն կազմակերպեցին, որ սակայն ձեւական 
բնոյթ կրեց: Աւելին, արհեստական կազմակեր-
պուած հրդեհի միջոցով դատավարութեան նիւթերը 
փորձեցին կրակի մատնել ու ոչնչացնել, թէեւ շատ 
նիւթեր փրկուեցան եւ կը պահպանուին առ այսօր:  
 

1915 Մայիս 24-ին Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսան եւ 
Ռուսիան հանդէս եկան երիտթրքական կառավա-
րութեան սանձազերծած հայերու կոտորածներն ու 
ցեղասպանութիւնը դատապարտող յատուկ յայտա-
րարութեամբ, ուր 1915 Ապրիլեան կոտորածները 
որակեցին, իբրեւ Թուրքիոյ նոր ոճիրը մարդկութեան 
եւ քաղաքակրթութեան դէմ: Արձանագրութեան մէջ 
մասնաւորապէս ըսուած էր. «Գրեթէ մէկ ամիսէ ի 
վեր, Հայաստանի թուրք եւ քիւրտ բնակիչները 
օսմանեան հեղինակութիւններու թոյլտւութեամբ ու 
յաճախ անոնց նեցուկը ունենալով ջարդեր կը գոր-
ծադրեն հայերու դէմ: Նման ջարդեր տեղի ունեցան 
Ապրիլի կիսուն Էրզրումի մէջ (Կարին), Թերճան, 
Եղինէ, Պիթլիս, Մուշ, Սասուն, Զէյթուն եւ ամբողջ 
Կիլիկիոյ մէջ: Վանի շրջակայ գրեթէ հարիւր գիւղե-
րու հայերը բոլորն ալ սպաննուեցան եւ Վանի 
հայկական թաղամասը շրջապատուած էր քիւրտե-
րու կողմէ: Միեւնոյն ժամանակ Օսմանեան կառա-
վարութիւնը չարչրկեցին Կոստանդնուպոլսոյ 
անպաշտպան հայ բնակչութիւնը: Մարդկութեան եւ 
քաղաքակրթութեան դէմ գործուած Թուրքիոյ այս 
նոր ոճիրներու հանդէպ դաշնակից կառավարու-
թիւնները հանրօրէն կը տեղեկացնեն Մեծ Դռան, որ 
թուրք կառավարութեան բոլոր անդամները անհա-
տապէս պատասխանատու պիտի համարուին, 
ինչպէս նաեւ բոլոր այն պաշտօնեաները, որոնք 
մասնակից դարձան այս ջարդերուն»: 
 

1919-ին Կոստանդնուպոլսոյ Ռազմական յատուկ 
ատեանը իրականացուց երիտթուրք պարագլուխ-
ներու դատավարութիւնը անոնց ներկայացնելով 
երկու մեղադրանք. Օսմանեան կայսրութիւնը 
պատերազմի մէջ ներքաշելու եւ կայսրութեան 
հպատակ հայերու կոտորածները, ցեղասպանու-
թիւնը ու բռնագաղթը իրականացնելու, որուն հիման 
վրայ երիտթուրք պարագլուխներէն Թալէաթը, 
Էնվէրը, Ճեմալը, Նազիմը, Քեմալ պէյը, Ճեմալ Ազմին 
եւ Նայիմ պէյը, Պեհաետտին Շաքիրը հեռակայ 
կարգով դատապարտուեցան մահուան, որ 
յետագային ի կատար ածեցին Նեմեսիսի հայ վրիժա-
ռուները:  

1919-ին կատարուեցաւ Արեւմտեան Հայաստանին  

Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման, դատա-
պարտման եւ հատուցման խնդիրներուն վերաբե-
րեալ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան 
ռազմավարութիւնը կառուցուած է հետեւեալ հար-
ցադրումներուն տրուած ճշգրիտ պատասխաննե-
րուն վրայ.  

-Հայոց Ցեղասպանութիւնը դատապարտուած է 
1896, 1909, 1915, 1919 թթ., ուրկէ՞ ծագեցաւ Հայոց 
Ցեղասպանութեան ճանաչման խնդիրը եւ Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը մէկ անգամ եւս կրկին դատա-
պարտելու խնդիրը:  

-Ե՞րբ իրականացած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը, 
ո՞ր տարիներուն, որո՞ւն կողմէ եւ ո՞րն է Հայոց 
Ցեղասպանութեան ժամանակագրութիւնը, 1915-
1923, թէ՞ 1894-1923 թթ.:  

-Ո՞րն է Հայոց Ցեղասպանութեան հետեւանքով 
հայութեան ու Հայաստանին հասցուած վնասը եւ 
իրականացուա՞ծ է, արդեօք այդ վնասի գնահա-
տումը, հաշուարկը, այլ խօսքով, գոյութիւն ունի՞, 
արդեօք վնասի հատուցման հաշուարկի ամբողջա-
կան փաթեթը:  
 

1. Հայոց Ցեղասպանութիւնը իրականացուած է 
1894-1923 թթ. ընթացքին թրքական երեք իրար 
յաջորդած կառավարութիւններու կողմէ` սուլ-

թանական, երիտթրքական, քեմալական:  

Հայոց Ցեղասպանութիւնը դատապարտուած է 

1896, 1909, 1915, 1919 թթ.:  
 

1894-96 թթ. Սուլթան Ապտուլ Համիտ 2-րդի կազմա-
կերպած կոտորածներուն զոհ գնաց շուրջ 300 
հազար, բռնի կրօնափոխութեան ենթարկուեցաւ 
200 հազար, տարագրուեցաւ 100 հազար հայ: 
Հայկական կոտորածները իրականացուցին թրքա-
կան կանոնաւոր զօրամասերը, «համիտիէ» գուն-
դերը, ոստիկանութիւնը եւ մահմետական խուժանը:  

Համիտեան կոտորածներու ժամանակ տեղի ունե-
ցած հայերու բռնի կրօնափոխութիւնը հիմք հանդի-
սացաւ իսլամացման ու թրքացման քաղաքականու-
թեան սկզբնաւորման եւ ալ աւելի բիրտ եղանակնե-
րով շարունակութեան համար:  

1894-96-ի Համիտեան կոտորածները դատապար-
տած են ժամանակի առաջադէմ գործիչներ Ժան 
Ժորեսը, Վիքթոր Պերարը, Անատոլ Ֆրանսը, Եոհան-
նէս Լեփսիուսը, Լինչը եւ ուրիշներ:  
 

1909-ին Ատանայի ջարդերու ձեռագիրը նոյնն էր, 
անիկա կազմակերպեց թրքական իշխանութիւնը, 
իրականացուց ազգայնամոլ խուժանը, մասնակցե-
ցաւ թրքական բանակը: Ատանայի ջարդերուն զոհ 

«Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման, դատապարտման 
եւ հատուցման հարցերու շուրջ Արեւմտեան Հայաստանի 

Հանրապետութեան ռազմավարութեան մասին» 
 (Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի 

(Խորհրդարանի) յայտարարութիւնը) 

Շարունակութիւնը  էջ՝  16        

   Ուրբաթ,  12  Մայիս  2017     



   Էջ  16 Հայ Կեանք 

«Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման, դատապարտման 
եւ հատուցման հարցերու շուրջ Արեւմտեան Հայաստանի 

Հանրապետութեան ռազմավարութեան մասին» 
ման տարեթիւերն են, որոնց անմիջապէս յաջորդած 
են Սումգայիթի, Պաքուի, Գանձակի եւ այլ վայրերու 
մէջ բնակող հայ քաղաքացիներուն կոտորածը, 
բռնագաղթը եւ ԼՂՀ-ի ու ՀՀ-ի դէմ Ատրպէյճանի 
Հանրապետութեան սանձազերծած յարձակումը:  
 

Նոր ժամանակներու հայ ազգային ազատագրական 
պայքարի երկրորդ փուլը Արցախեան ազատա-
մարտն է` 1988-1994-ին, որուն յաղթական աւարտէն 
ետք, իսկապէս, որ պէտք է գար Հայոց Ցեղասպա-
նութեան դատապարտման եւ հատուցման ժամա-
նակը` մանաւանդ որ, ազգովին դիմակայած էինք 
հայերու նոր ցեղասպանութիւն կազմակերպելու 
դաւադրութեան:  
 

Ու թէեւ թանկարժէք ժամանակը կորսուած է, 
սակայն ամէն ինչ չէ, որ կորսուած է:  
 

Պարզապէս, պէտք է ընդունիլ, որ Հայոց Ցեղասպա-
նութեան ճանաչման պարտադրուած գործընթացը 
աւարտած է եւ պէտք է անցում կատարել Հայոց 
Ցեղասպանութեան միջազգային դատապարտման 
եւ հատուցման գործընթացին:  
 

3. Հայոց Ցեղասպանութեան ժամանակագրու-

թեան հարցը` 1915-1923-ին, թէ՞ 1894-1923-ին:  

Այս հարցով, իրաւական դիրքորոշման տեսակէտէ, 
կարեւոր է, թէ ի՞նչ ժամանակահատուածի եւ որո՞ւն 
կողմէ իրականացուած է Հայոց Ցեղասպանութիւնը: 
Այդ իմաստով մերժելի է 1915-1923-ի ձեւակերպումը: 
Ճիշդ է եւ պատմականօրէն փաստարկուած` 1894-
1923 ձեւակերպումն ու ժամանակագրութիւնը, 
որովհետեւ երեք եւ աւելի իրար յաջորդող թրքական 
կառավարութիւններ` օսմանեան, երիտթրքական, 
քեմալական, նոյնատիպ բնաջնջման գործողու-
թիւններ իրականացուցած են հայութեան նկատ-
մամբ: Համեմատելու համար կրնաք նայիլ Արեւմը-
տեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի 2011 
թուականի Ապրիլ 24-ի դիմումը` ուղղուած Թուրքոյ 
Հանրապետութեան Նախագահ Ապտուլլահ Կիւլին:  
  

Անպայման պէտք է յիշատակել նաեւ 1894-96-ին 
Ապտուլ Համիտ 2-ի կազմակերպած Համիտեան 
կոտորածները, 1909-ի Երիտթուրքերու կազմա-
կերպած Ատանայի հայութեան կոտորածը, որոնք 
նոյնպէս Հայոց Ցեղասպանութեան դրուագներէն են: 
Մենք ոչ իրաւական, ոչ քաղաքական, եւ ոչ ալ  
բարոյական իրաւունք ունինք անոնք անտեսելու եւ 
մոռացութեան մատնելու, առաւել եւս, որ անոնք 
Հայերու պահանջատիրութեան ապագայ քայլերու  

իմաստով խիստ կարեւոր նշանակութիւն ունին 
ընդհանուր շղթայի մէջ:  
 

հասցուած վնասի գնահատումը:  
 

1920-ին ստորագրուեցաւ Սեւրի խաղաղութեան 
պայմանագիրը, որուն 88-93-րդ յօդուածները կը 
վերաբերէին Հայաստանին եւ 1920 Նոյեմբեր 22-ին 
ԱՄՆ 28-րդ Նախագահ Վուտրօ Ուիլսընը վաւերա-
ցուց Իրաւարար վճիռը Թուրքիոյ եւ Հայաստանի 
սահմանին վերաբերեալ:  
 

Վերոնշեալ փաստերը ցոյց կու տան, որ Հայոց 
Ցեղասպանութեան հետեւանքով հայութեան ու 
Հայաստանի հասցուած վնասի հատուցումը, որ 
պիտի իրականացուէր Սեւրի խաղաղութեան 
դաշնագրի եւ Ուիլսընի Իրաւարար վճիռի դրոյթ-
ներու գործադրումով, ինչպէս նաեւ պատճառուած 
նիւթական վնասի հատուցումով` որոշուած էր, 
ստորագրուած էր, վաւերացուած էր, սակայն չէր 
իրականացուած:  
 

Աւելին, 1923-էն ետք այդ ամէնը միտումնաւոր կեր-
պով մոռացութեան մատնուած է:  
 

2. Հայոց Ցեղասպանութեան դատապարտման 

ժամանակը։ 

Միջազգային ընկերակցութիւնը Լոզանի խորհրդա-
ժողովէն ետք` 1923-1965, Հայոց Ցեղասպանութեան 
խնդիրը վարպետօրէն շրջանցեց եւ մոռացութեան 
մատնեց:  
 

Մոռացութեան պատը հնարաւոր եղաւ քանդել  
1965-ի Մեծ եղեռնի 50-ամեայ տարելիցի օրերուն 
Խորհրդային Հայաստանի մէջ բռնկած պահանջա-
տիրութեան ցոյցերով, շարժումով եւ, մանաւանդ, 
1973-1975-ին Արտերկրի մէջ ձեւաւորուած ազգային 
ազատագրական պայքարի` Գուրգէն Եանիկեանի, 
Գէորգ Աճէմեանի, Սիմոն Սիմոնեանի, Հայաստանի 
Ազատագրութեան Հայ Գաղտնի Բանակի, Հայոց 
Ցեղասպանութեան Արդարութեան Մարտիկներու 
եւ այլ կազմակերպութիւններու եւ անհատներու մեծ 
ջանքերուն եւ զոհողութիւններուն գնով:  
 

1965-1985 թուականները Հայոց Ցեղասպանութեան 
ճանաչման տարիներն են: Այդ ժամանակ է, որ 
ազատագրական պայքարի ծաւալման զուգընթաց` 
համաշխարհային լրատուամիջոցները բառացիօրէն 
ողողուեցան հայութեան եւ Հայաստանի, ինչպէս 
նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ բազ-
մահատոր տեղեկութիւններով, հարցազրոյցներով, 
յօդուածներով, գիրքերով, հաղորդաշարերով ու 
ֆիլմերով…  

1985-ը` Գորբաչովեան փերեսդրոյքայի եւ 1987-ը 
Եւրոպական խորհրդարանի «Հայկական հարցի 
քաղաքական լուծման մասին» բանաձեւի ընդուն-

Շարունակութիւն  էջ՝  15էն        

Շարունակութիւնը  էջ՝  28        

Ուրբաթ,  12  Մայիս  2017     



           Էջ  17 Հայ Կեանք 

It added that after their trilateral session Lavrov, Ed-
ward Nalbandian and Elmar Mammadyarov were 
joined by the American, Russian and French diplo-
mats co-chairing the OSCE Minsk Group. It gave no 
details of the ensuing “exchange of views on the state 
of affairs in the Nagorno-Karabakh settlement.” 

The Minsk Group’s U.S. co-chair, Richard Hoagland, 
expressed hope late last month that Mammadyarov 
and Nalbandian will “prepare the ground” for a fresh 
meeting of their presidents. The Russian statement 
said nothing about the possibility of such a summit. 

Nalbandian’s press office released a virtually identical 
statement on the meeting, while a spokesman for the 
Azerbaijani Foreign Ministry said only that the foreign 
ministers will brief the presidents on its results. 

In separate written comments made later in the day, 
the Armenian Foreign Ministry spokesman, Tigran Ba-
layan, condemned Baku for a fresh ceasefire violation 
in Karabakh that left an Armenian soldier dead on Fri-
day morning. 

“Baku is again demonstrating that the negotiation 
process is not important to it,” Balayan told the official 
Armenpress news agency. “Otherwise, it would not 
have endangered the process on the day of the fo-
reign ministers’ meeting by blatantly violating the 
ceasefire again.” 

“By resorting to such a provocation at a time when 
everyone awaits the results of the Moscow meeting, 
Baku is making it clear that it does not care about 
those results,” he charged. 

MOSCOW (RFE/RL) — Armenia accused Azerbaijan 
of obstructing the Nagorno-Karabakh peace process 
after the foreign ministers of the two states met in 
Moscow on Friday for fresh talks hosted by their Rus-
sian counterpart, Sergey Lavrov. 

Lavrov initiated the trilateral meeting in an attempt to 
get the conflicting parties to narrow their differences 
on a peace plan drafted by Russia, the United States 
and France. 

In a statement on the meeting, the Russian Foreign 
Ministry said its participants “stressed the need to ful-
fill” confidence-building agreements that were reached 
by Armenia’s and Azerbaijan’s president at their last 
meetings held in Vienna and Saint Petersburg last 
year. 

“The ministers agreed to continue contacts on all dis-
cussed issues,” said the statement. 

Armenia Slams Azerbaijan After Fresh Peace Talks 

PRESIDENT SERZH SARGSYAN TOOK PART IN FESTIVE 
EVENTS IN ARTSAKH ON THE OCCASION OF HOLIDAYS 

The President of the Republic of Armenia Serzh Sargsyan, who was presently in Artsakh on a working visit, in 
the evening of 8 May, 2017 took part in festive events on the occasion of holidays held in the palace of culture 
and youth of the Republic of Arstakh, dedicated to the Victory Day, as well as to the formation of the NKR De-
fense Army and the 25th anniversary of Shushi liberation.  
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MOSCOW — Defense Minister of Armenia Vigen 
Sargsian and his Iranian counterpart Hossein 
Dehqan discussed the Nagorno-Karabakh conflict 
late on Wednesday at a meeting held on the side-
lines of an international security conference in 
Moscow. 

“The heads of the defense agencies of Armenia 
and Iran once again emphasized that the problem 
has no military solution,” the Armenian Defense 
Ministry said in a statement. 

The statement gave no other details of the talks, 
saying only that they also touched upon other, un-

specified “issues of mutual interest.” 

Sargsian already met Dehqan as well as other Iranian leaders when he paid an official visit to Tehran 
in late January. “It is not acceptable to resort to force to solve regional problems,” the Iranian defense 
chief said after their talks. 

Vigen Sargsian met with the Minister of Defense of Serbia on the same day. Highlighting the similari-
ties between the Armenian and Serbian peoples, the sides expressed confidence that these similari-
ties will be great precedents in deepening Armenian-Serbian relations. It was noted that a large scope 
of cooperation exists in military industrial, research, military medical, military educational and other 
areas. 

Cooperation in peacekeeping operations was mentioned as an example of effective cooperation. The 
Ministers of Defense of Armenia and Serbia agreed to communicate more intensively, in order to ren-
der the discussions concerning bilateral cooperation more practical. 

Defense Ministers of Armenia, Iran Meet in Moscow 

GYUMRI (RFE/RL) — Around a hundred Armenian 
civilians working for a Russian military base in Gyumri 
went on strike on Wednesday to demand their wages 
which they said have not been paid for the last three 
months. 

The workers involved in housing maintenance and uti-
lity services marched to the local headquarters of the 
base, protesting against the wage arrears. 

“We haven’t been paid for February and March,” one of 
them told RFE/RL’s Armenian service (Azatutyun.am). 
“The April wages are supposed to be paid by May 15 
but nobody will tell us if this will happen.” 

The recently appointed commander of the base, Vladi-
mir Yelkanov, claimed to be unaware of the wage ar-

rears when he met with the protesters at the entrance to his headquarters. He said he will meet later in the day 
with senior executives of a Russian company maintaining the housing infrastructure of Russian military person-
nel stationed in Armenia. 

Some protesters cited rumors that the company went bankrupt recently. 

The Russian base is thought to number up to 4,000 soldiers mostly deployed in Gyumri. A Russian-Armenian 
agreement signed in 2010 extended the Russian military presence in the country by 25 years, until 2044. 

Armenian Workers Demand Back Wages                           
From Russian Base 

 Contact with the publisher: 

hyegyank@gmail.com 

 Contact with the publisher: 

hyegyank@gmail.com 

Ուրբաթ,  12  Մայիս  2017     



Հայ Կեանք           Էջ  19 

education of the youth, as well as programs aimed at 
the education of the new generation of priests. 

The AGBU President presented to His Holiness the 
AGBU projects being implemented in Artsakh 
(Nagorno-Karabagh) and different communities in the 
Diaspora. 

The Catholicos of All Armenians expressed his appre-
ciation for the AGBU's pro-national and patriotic activi-
ties and support to the mission of the Church. 

During the course of the conversation, they discussed 
the issues and expressed deep concern in connection 
with the migration of communities due to the situation 
in the Middle East, especially in Syria and the Syrian-
Armenian community. They talked of the proposed 
next steps by the Mother See and assistance provided 
by the AGBU. It was stressed that the support to Syri-
ans will be ongoing, and noted the importance that the 
political, social and national charitable organizations 
combine and coordinate their efforts. 

The Catholicos of All Armenians and Mr. Setrakian 
reflected on national-religious life and other issues 
related to preservation of Armenian identity. 

Following the conclusion of the meeting, Mr. Setrakian 
attended the Sunday Divine Liturgy in the Mother Ca-
thedral.  

On April 30, in the Mother See of Holy Etchmiadzin, 
His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Ca-
tholicos of All Armenians; received Mr. Berge Se-
trakian, President of the Armenian General Benevolent 
Union (ABGU). 

During the meeting, His Holiness and the AGBU Presi-
dent reflected on the effective cooperation between 
Holy Etchmiadzin and the AGBU, and discussed the 
joint educational and social programs, and future 
plans. 

His Holiness and Mr. Berge Setrakian particularly 
stressed the importance of the patriotic and Christian 

CATHOLICOS OF ALL ARMENIANS RECEIVED           

AGBU PRESIDENT BERGE SETRAKIAN 

local communities and civil society organizations in 
Armenia. 

“While the platform was primarily designed to target 
areas of concern to children and youth, from the start 
it had the potential to expand to other areas, such as 
art and culture, information technologies, agriculture or 
other, with the same logic of engagement,” noted UNI-
CEF Representative in Armenia Tanja Radocaj. 
“Nurturing these links between Armenia and its dias-
pora is important not only for the children, youth and 
families living in local communities who need our sup-
port but also for building trust and initiation of more 
complex partnership initiatives in the future.” 

The platform was originally developed within the 
framework of the “Social Response to Labour Migra-
tion in Armenia” project (2014-2016) funded by the 
European Union and implemented by UNICEF in Ar-
menia. Joining the initiative, AGBU Armenia intro-
duces its new “BRIDGE for CSOs” project, also 
funded by the EU, aiming to improve the capacities of 
local civil society organizations to better respond to 
citizens’ needs, which is also at the heart of the To-
gether4Armenia platform. 

Yerevan, 26 April 2017 – United Nations Children’s 
Fund (UNICEF) country office in Armenia and Arme-
nian General Benevolent Union (AGBU) Armenia 
signed a memorandum of understanding in Yerevan 
today, whereby the two organizations joined hands to 
promote diaspora engagement for local community 
and civil society development in Armenia through the 
free web-based Together4Armenia.am platform. This 
innovative platform allows for transfer of knowledge 
and skills from a network of diaspora-based experts to 

AGBU AND UNICEF PARTNER TO PROMOTE DIASPORA                 

ENGAGEMENT FOR COMMUNITY DEVELOPMENT IN ARMENIA 
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focusing on projects relevant to children’s needs. 
AGBU will focus on projects of broader scope and 
reach with the goal to build the professional capacity 
of local civil society organizations in Armenia through 
matching with relevant experts from the Diaspora and 
establishing a sustainable educational mechanism for 
non-profit management with a local university. 

Together4Armenia is a web-platform for the transfer 
of knowledge and skills from members of the diaspora 
to local communities and civil society organizations in 
Armenia. Please visit www.together4armenia.am to 
become part of the community!  

“Institutionalizing our partnership with UNICEF around 
an important “skill transfer” online tool will allow AGBU 
to catalyze diaspora potential. Diaspora’s meaningful 
engagement is a strategic priority for AGBU. It will help 
us advance our mission to serve as a trusted connec-
ting platform for shaping viable solutions for a stronger 
Armenia,” said AGBU Armenia President and AGBU 
Central Board member Vasken Yacoubian. 

In the future, UNICEF will continue its work in the four 
target regions (Lori, Tavush, Shirak, and Gegharkunik) 

Cont.  from  page  19        
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contemporary, liturgical to jazz, classical to blues – 
through specialized lectures, individual master 
classes and unique networking and performing op-
portunities. 

As prominent Armenian composer Tigran Mansuryan 
put in, The Naghash Ensemblereconciles “the sound 
of ancient Armenia reinvented for the 21st century.” 
Three brilliant female vocalists and some of Arme-
nia’s finest instrumentalists on duduk, oud, dhol and 
piano came together to play an intriguing, yet very 
accessible music where, as described by National 
Public Radio (NPR), East meets West and antiquity 
meets modernity. 

Armenian General Benevolent Union continues its 
mission of upholding Armenian cultural heritage by 
connecting young Armenian artists with their musical 
and artistic background, creating educational and 
performance opportunities for the talented artists and 
providing the international community with access to 
a talented pool of top Armenian performers. 

A series of celebratory events marked AGBU’s 111th 
anniversary in Armenia. On April 11th, an evening of 
incredible sounds of Armenian folk songs combined 
with the energy of rock and jazz, and based on the 
sacred texts by the medieval Armenian mystic poet 
and priest, Mkrtich Naghash, opened the week of 
AGBU’s cultural manifestation. Armenian-American 
composer John Hodian’s The Naghash Ensemblede-
buted in Armenia with the “Songs of Exile”. The al-
bum represents a profound meditation on man's rela-
tionship to God from the perspective of a monk 
forced to live in exile for many years. 

John Hodian, a participant of AGBU Performing Art’s 
“Musical Armenia” program (2015), believes that ex-
ploring Armenia’s rich musical traditions with real 
masters is the true inspiration that allows to reach the 
depth and eternity of the Armenian spiritual music. 

Since 2012, the program has been inviting musicians 
of all backgrounds, levels, and nationalities to come 
together and explore Armenian music - from folk to 

AGBU 111th ANNIVERSARY CELEBRATORY WEEK 

KICKED OFF WITH “MUSICAL ARMENIA”          

ALUMNUS JOHN HODIAN’S                                                         

THE NAGASH ENSEMBLE’S CONCERT 
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bit.ly/2qwQbyO. The volume is introduced by Profes-
sor Robert F. Melson and includes six articles pub-
lished over the span of the past ten years on several 
aspects of the Armenian Genocide. The authors in-
clude Peter Balakian, Shaun O’Dwyer, Taner Akçam, 
Donald Bloxham, Jonathan Markovitz, and Katharine 
Derderian. 

Per USHMM, “Between the onset of World War I and 
the founding of the Turkish Republic in 1923 approxi-
mately 1.5 million Armenians, or more than half of the 
Ottoman Empire’s Armenian population, died as a re-
sult of deportations, starvation, serial massacres, and 
mass executions. With the intent of informing, Holo-
caust and Genocide Studies offer this special edition 
reflecting on the Armenian Genocide, featuring se-
lected articles from past issues. The six articles in-
cluded in this virtual issue examine various aspects of 
the genocide, including its denial, and are available to 
read online for a limited time.” 

Available online: http://bit.ly/2q486xa 

USHMM Special On-Line Issue                                     
on the Armenian Genocide 

WASHINGTON, DC — The Armenian National Insti-
tute is pleased is to bring to your attention that for a 
limited time – until July 15 – the United States Holo-
caust Memorial Museum (USHMM) is providing free 
access to a special online issue on the Armenian 
Genocide of its academic journal, Holocaust and 
Genocide Studies, printed by Oxford University Press. 

The special issue may be accessed here: http://

After seizing the books, police also briefly detained 
Mehmet Ali Varis, an employee of the publishing 
house and released him later. 

The publishing house was founded by Ragip and Ayse 
Zarakolu in 1977 and published books mostly about 
politics, economics, philosophy and human rights. 
Belge is also known for publishing several dozens of 
books on the Armenian Genocide and the Armenian 
Cause. 

Ayse Nur Zarakolu received the International Publi-
shers Association (IPA) Freedom of Thought prize in 
1998, while Ragip Zarakolu received the IPA Freedom 
to Publish Award in 2008. 

Ragip Zarakolu was arrested in 2011 as part of an  
operation on Kurdistan Communities Union (KCK), the 
umbrella organization of the Kurdistan Workers’ Party 
(PKK), before being released in April 2012. 

Ragip Zarakolu has visited Armenia and Diaspora 
communities on numerous occasions, condemned the 
Armenian Genocide and urged the Turkish govern-
ment to face the reality. 

Zarakolu is currently residing in Europe. 

ISTANBUL — Turkish police raided on May 7 the 
Belge Publishing House in Istanbul, founded by Tur-
kish human rights activist Ragip Zarakolu and his wife 
Ayse Nur Zarakolu, seizing 2,000 books, daily Cum-
huriyet has reported. 

Belge was raided due to alleged links to the outlawed 
Revolutionary People’s Liberation Party-Front (DHKP-
C) in the Fatih district’s Cagaloglu neighborhood, ac-
cording to Cumhuriyet. Police searched the publishing 
house after receiving a complaint that some books did 
not have a banderole, it said. 

Police reportedly said they had an order to seize the 
books “Stateless Kurds” and “Decisions Tougher than 
Death” off the shelf. Officers additionally seized hun-
dreds of more books from the 1980s and 1990s de-
spite the lack of any order to do so, the newspaper 
said. 

Turkish Police Raid Ragip Zarakolu’s Belge Publishing 

House in Istanbul, Seize 2,000 Books 
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tices within the framework of the project; twenty Euro-
pean experts presented effective business tools, ap-
proved by Business France, for attracting investment, 
to specialists from the Ministry of Economic Develop-
ment and Investments and DFA. Emphasis was 
placed on the promotion of investments to Armenia, 
the establishment of foreign company branches, job 
creation and economic development – a model cur-
rently followed by investment promotion agencies in 
developed countries. 

The following progress was made: 
– Sectoral investment strategies were created and 
developed; certain investment sectors were targeted, 
SWOT analyses were carried out, as well as compara-
tive analyses with other countries. 
– Promotional materials about Armenia were created. 
– A database of potential investors was established. 
– As a result of the campaign to promote Armenia’s 
investment environment in France, organized by DFA 
in partnership with Business France, DFA established 
connections with 136 companies, and 9 new opportu-
nities and 11 investment projects emerged. 

The project was implemented in order to develop the 
foreign investment policy of Armenia, and contribute to 
economic growth, job creation, and the potential of the 
government (Ministry of Economic Development and 
Investments, and the Development Foundation of Ar-
menia), by increasing foreign direct investment. The 
project budget was around €810,000, fully funded by 
the European Union. 

YEREVAN — The foreign direct investment confe 
rence today marked the official closing ceremony of 
the EU’s Twinning Project “Strengthening the Invest-
ment Promotion and Investment Policy Institutional 
Framework of Armenia.” The project implementer, 
Business France, is the French government agency 
for foreign investment and export development. Also 
involved in the project were the RA Ministry of Eco-
nomic Development and Investments and the Deve- 
lopment Foundation of Armenia (DFA). 

Foreign investment companies, officials from the EU 
delegation to Armenia, international institutions and 
the country’s economic sector discussed the invest-
ment environment, opportunities, and government 
support programs at the conference. 

Over the course of sixteen months, Armenian profes-
sionals were introduced to the best European prac-

EU Twinning Project:                                 
“Strengthening the Investment Promotion and            
Investment Policy Institutional Framework of Armenia”  

Vartan Gharpetian will serve his third year on the Glendale City 
Council as the city’s mayor thanks to a unanimous vote by 
council members Monday. 

Gharpetian was elected to the Glendale City Council in April of 
2015 and has been involved with the City of Glendale directly 
as the past Commissioner on the Design Review Board, Com-
missioner on the Parks, Recreation, & Community Services 
Commission, Commissioner on the Historic Preservation Com-
mission, and Chair of the Glendale Housing Authority. Other 
positions held include Civic Advisory Boardmember of the 
Glendale Adventist Medical Foundation, Boardmember of the 
Glendale Police Foundation, Member of the Glendale Historical 
Society, Member of the Glendale Chamber of Commerce, 

Board Vice President of the D&M Educational Foundation, and Member of the Glendale Association of Real-
tors. Mayor Gharpetian and his wife Dr. Armina Gharpetian have been married for 21 years. They have 3 chil-
dren, all of whom attend Glendale public schools. 

City Council incumbents Ara Najarian and Zareh Sinanyan took their oath of office for another four years of ser-
vice alongside first-time Councilman Vrej Agajanian. Unopposed candidates Ardy Kassakhian and Rafi Manou-
kian will continue their roles as city clerk and city treasurer, respectively. 

Vartan Gharpetian elected Glendale mayor 
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not really know yet whether we should cede lands or 
give them water to accept proposals. Nothing is under-
standable at the moment. Azerbaijan alone is not to 
blame for this uncertainty; we have our faults too, as 
we negotiate over different things time and again,” he 
added. 
          The commander said he feels that the Artsakh 
war also had a sobering effect on the Armenians. 
“The positive thing is that we now see process of 
strengthening defense in the border regions. Thanks 
to our young officers and soldiers, we were able to win 
the April war, yet this isn’t the victory we would need in 
case the scenario repeated itself. What we need is a 
different kind of victory, which is why we are now 
strengthening [the defense] along the Line of Contact,” 
he added.  

          May carries a special message for the Armenian 
people whose heroic battles were fought and victories 
won at this time of the year, says Major-General 
Arkady Ter-Tadevosyan (aka Komandos), a legendary 
hero of the Nagorno-Karabakh (Artsakh) liberation bat-
tle. 
          Speaking to Tert.am, the veteran commander, 
who has many recollections from the historic war 
(especially the liberation of Shushi), preferred to focus 
more on the unsettled Armenian-Azerbaijani conflict. 
He said he is strongly opposed to any mutual conces-
sion which would “now imply a return of Armenian 
lands”. 
“We will undermine our positions by returning regions.  
That’s our problem at the moment. I initially thought 
we could negotiate over a small [land’s] handover in 
return for something else, but now we understand that 
the adversary has territorial claims for not only Artsakh 
but also Zangezur (Armenia’s southern regions of 
Syunik and Vayots Dzor). Azerbaijan is governed by a 
pan-Turkist ideology; should we hand over something 
today, they will demand something else tomorrow and 
so on and so forth.” 
          The major-general said he knows also of Azer-
baijan’s diplomatic culture allowing the country to find 
“an easy way out” in absolutely any circumstances. He 
said he really regrets that the Armenians aren’t skilled 
enough in diplomacy to highlight their position of a 
winner. 
          “With our continuing defeat in diplomacy, we do 

May is month of our national pride, says Artsakh war veteran 

YEREVAN.- News.am.– On Tuesday, May 9, Armenia celebrates Victory and Peace Day. 
Since early morning, students, children and their parents, war veterans, guests of capital city Yerevan, and rep-
resentatives of various government departments are visiting the Eternal Flame before the Tomb of the Un-
known Soldier at Victory Park, to pay their respects.   
Wreaths have been laid at the Eternal Flame, on behalf of the President as well the Catholicos of All Armeni-
ans.  
There are wreaths also from the National Assembly, Ministry of Defense, and several other government depart-
ments.  
The government delegation was led by Prime Minister Karen Karapetyan. 

Armenia celebrates Victory and Peace Day   
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participated in the “Diaspora” Summer School 

courses can take part in the courses tuition-free; at-

tending all the classes; however, they will not be pro-

vided with accommodation. The participants should 

cover their airfare to and from Yerevan and expenses 

of transportation during the whole program. 

       The online registration of the applicants is open 

until June 2, 2017. It is necessary to visit the official 

website of the program www.dss.am/en/, then enter 

“School” and choose one of the five courses, after 

that, select the sub-section “Register”. 

 

To contribute in the preservation and reinforce-

ment of the Armenian identity within communities of 

the Armenian Diaspora, to raise the level of Armenian 

language proficiency among young Armenians and the 

qualification of teachers of Armenian community 

schools, organizers of education and the directors of 

cultural groups, the activities of Armenian multimedia 

and youth organizations of the Armenian Diaspora and 

to provide assistance for the self-organization of Arme-

nian communities, the RA Ministry of Diaspora, in as-

sociation with Yerevan State University, continues the 

“Diaspora” Summer School Program in 2017. 

“Diaspora” Summer School Program will include the 

following 5 courses: 

1. “Intensive Armenian Language Education”,          

July 2-29, 

2. “Training course of Armenian Language and History 

Teachers and Educational Mission Organizers”,      

July 2-29, 

3. “Young Leaders and Community Activities Organi-

zers course”, July 2-15, 

4. “Training course for Journalists”, July 2-15, 

5. "National Music and Dance course", July 2-15. 

All the courses of the “Diaspora” Summer School 2017 

are conducted in Armenian. 

The participants will receive certificates, if they 

carry out the practical work and receive the positive 

assessment of the Commission. Also they should not 

be absent from classes more than 3 days (or 9 hours 

of lectures). 

Cultural events, visits to historical and cultural 

sites of Armenia, meetings with state, public, cultural 

figures and religious leaders will be organized, in addi-

tion to the planned theoretical and practical lessons. 

Only Armenians from Diaspora, above 16 

years, can take part in the Program. Participants must 

not be citizens of Republic of Armenia (except the 

ones who have double citizenship) or must not have 

lived in the Republic of Armenia in the previous 10 

years. Those Diaspora Armenians who are participat-

ing for the first time will be provided by accommodation 

(lodging for the night, it is possible to ensure a hotel 

room for 2-6 people). 

Those Armenians of Diaspora who have previously 

RA MINISTRY OF DIASPORA 

YEREVAN STATE UNIVERSITY 

“DIASPORA” SUMMER SCHOOL 2017  

Karen Avanesyan 
 

Head of Department 
Armenian Communities of Europe, 
Ministry of Diaspora RA 
 

Tel. 0037410 58 56 01 (608) 
E-mail. europedep@yahoo.fr 
            europedep@gmail.com 
            europedep@mindiaspora.am 

Opening up production in Armenia will make it easier 
to export to the US and Europe, Darshan Shah, direc-
tor of Indian Gopaldaas Jewellers (based in Dubai), 
told Armenian News – NEWS.am. 

Armenia has GSP+ trade agreements both with US 
and EU, which allows exporting at zero or low rate 
customs duties. Those agreements apply to a number 
of goods, including jewelry. 

When it comes to production, artisanal skills of Arme-
nian jewelers are high and comparable to their peers 
in India, he said. 

“There is a huge potential of fantastic handcraft. And 
the cost of production is similar, if not the same, as in 
India”, the director noted. 

Now Shah is in the middle of talks with Armenian je-
welers on whether to set up a joint venture or to set 
up his own factory. “We’ll make our decision in 2-3 
months”, he added. 

The company has production in India and is about to 
open retail outlets in the US. Looking for cost-
effective ways to reach out to the American market is 
therefore a priority, Shah stressed. 

“Then we think about perhaps exploring the market in 
Europe,” he said. 

Indian jeweler wants       
to produce in Armenia    
to export in US 
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Շարունակութիւնը  էջ՝  26        

Ցեղասպանութենէն ետք՝ սփիւռքի եւ սփիւռքահայութեան                 

ժամանակի ու վայրի հոլովոյթին արժեւորումը 
Շարունակութիւն  էջ՝  13էն               Մեր սերունդը Ցեղասպանութիւն չճանչցաւ, 

բայց այն սերունդը, որ ճանչցաւ՝ չէր գիտեր, թէ ի՛նչ 
է անկախութիւնը։ Իսկ երբ մեր սերունդը անկախու-
թիւնը ճանչցաւ, չկրցաւ մոռնալ Ցեղասպանութիւնը։  
Այս երկուքի (ան)ներդաշնակ բաղադրութեամբ 
լողալ սկսաւ սփիւռքեան խորունկ ջուրերուն մէջ։ 
       Ժամանակի ու վայրի որոշ թէ անորոշ դերակա-
տարութիւնը ամէն ինչի առաջին պատճառն է, 
երբեմն նաեւ անընդհատ վկայակոչուող պատճառա-
բանութիւնը. վերջաւորութեան սկիզբը, եթէ կ՚ուզէք՝ 
սկիզբին վերջաւորութիւնը։ 
       Ատենօք՝ անցեալին մէջ ապագայ կար. հիմա՝ 
անցեալը կը վախցնէ հայը։ Բայց ապագան ալ կը 
վախցնէ։ Ապագան առիթ մը եւս պիտի տա՞յ մեզի։ 
       Հայերը հին ատենէն կ՚երազէին հայերու, 
հայութեան, հայրենիքին մասին։ Կ՚երազէին ուրիշ 
բաներու համար ալ, ուրիշ ձեւով, ուրիշ ժամանակի 
ու վայրի մէջ։ Հիմա երազը ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ. ի՞նչ 
կերպարանք ունի…։ 
       Մեր ազգային ողորկ մտածումներու գագաթնա-
կէտին հասանք անհատական թէ հաւաքական 
գաղափարներու մղձաւանջային (ան)հետեւողակա-
նութեամբ, քանի երկուքն ալ հարազատօրէն կը 
մարմնաւորեն ու կ’ամբողջացնեն իրենց իսկ 
շարժառիթի բնութեան ներքին թէ արտաքին 
պատճառը։ Բայց պատճառներ ալ կան, որ մինչեւ 
օրս չենք կրցած հասկնալ։ 
       Ժամանակը միշտ ալ (շարժ)առիթը չէ, ընդու-
նուած կամ ոչ (ան)պատճառաբանութիւններու։ Մեր 
ժողովուրդը մենաշնորհեալ պատճառաբանու-
թիւններու պէտք չունի այլեւս։ Ալ կը բաւէ։ 
       Ո՞վ զգացած չէ, թէ ժամանակը ունի քանակի ու 
որակի յարափոփոխ «դասակարգումներ»։ 1915-ը, 
1918-ն, 1991-ը ունէին իրենց ժամանակի «դասա-
կարգումները»։ Նոյնպէս եւ տարբեր համեմատու-
թիւնները։ Ժամանակը կը ներգրաւուի իր իսկ վայրի 
հարկադրանքին մէջ, որպէսզի անով մեծնայ եւ 
անով հասունցնէ հայու կեանքն ու ապագան։ 
       Այսպիսի տատանող ժամանակներու մէջ հայը 
ինչպէ՞ս պիտի նախաձեռնէ ազգային երկարաշունչ 
ճանապարհորդութեան մը նպատակասլաց ուղեւո-
րութեան։ Եթէ մէկը հայ չըլլայ, հայ չզգայ, ինչպէ՞ս 
պիտի հասկնայ, որ իր ժամանակը կը յառաջանայ։  
Գիտե՞նք ժամանակը ճիշդ գործածել։ Հաստատուած 
փաստեր ունի՞նք օրացոյցային ժամանակին համար, 
քանի ժամանակը՝ ժամանակի փոփոխութեան կ՚են-
թարկուի ամէն առիթով ու ամէն երեւոյթի համար, 
իր փորագրուած վկայութիւնը արձանագրելով։ 
       Հայրենիքը հայրենասէրին ու նուազ հայրենասէ-
րին համար բաւարար տեղ ամբարած ունի։  Հայրե-
նասիրութիւնը հակակշռելի է։ Հայրենասիրութեան 
«առասպելէն» ձերբազատուելու երաշխիքներ կան։  
Չմտահոգուինք բնաւ, հայրենիքները կը ստեղծուին 
անկախութեան պակասէն, որպէսզի անկախութիւն 
ապահովեն։ Եւ վստահ եղէք, անկախութիւնը չի  
  

կակից կեանքի մրցակցութեան ու վերիվայրումնե-
րուն։ Մարդը համակարգիչ չէ, համակարգիչն ալ 
մարդ չէ։ 
       Անցնող տասնամեակներու հոլովոյթին մէջ, 
հայերուն համար ժամանակը տարօրինակօրէն 
ներկայ է, ու միաժամանակ՝ տարօրինակօրէն 
բացակայ, սպառող, հիւծող, կարծրացած, կոշկոռ 
կապած։ Պիտի յաջողի՞նք մեկնաբանել զայն զգաս-
տացնող մեղանչումով, ազդեցիկ փոփոխութիւննե-
րով։ 
       Մտածենք քիչ մը. եթէ աւելի կը պատշաճի ըսել՝ 
Ցեղասպանութեան ժամանակը առաջին պատճառ 
մըն է, տեսակ մը՝ առաջին «դասակարգում» մը։  
Վերջինը բան մը կ՚աւելցնէ՞, բան մը կը նուազեցնէ՞ 
հայու գոյութեան ու յարատեւման պատճառին վրայ։    
«Դասակարգումները» նոյնինքն պատճառին 
իմաստն են, եթէ հարկ կը զգանք պատճառ մը 
վկայակոչելու եւ ժամանակը դատելու մարդու եւ 
մարդկային կառոյցներու մէջ հոգեկան խզումէ 
անդին, դէպի ողջակիզում տանող ծաւալներով։ 
       Այս բաները այնքան լաւ վերլուծողներ կան, որ 
այլեւս նոր վերլուծողներու կարիքը չենք զգար։ Որոշ 
ղեկավարութիւններ կան, որ շինծու հիացողներ կը 
ստեղծեն իրենց շուրջ։ 
       Յայտնաբերա՞ծ ենք երբեք, եթէ հայ կեանքի 
հասարակաց օրինականութեան թէ ապօրինակա-
նութեան մէջ ժամանակի տարբերութիւններ կան։ 
       Ինչպէ՞ս է ժամանակը թրքահայերու, վիրահա-
յերու, կիպրահայերու, յունահայերու, պուլկարահա-
յերու թէ ռումանահայերու համար։ Ինչպէ՞ս է պելճի-
քահայերու, չեխահայերու, լեհահայերու եւ գերմա-
նահայերու հեռաւորութիւնը իրենց միջեւ, իրենց ու 
հայրենիքի միջեւ, Արցախին հետ, Նախիջեւանին 
հետ, Կարս-Արտահանին հետ։ 
       Դիտեցէ՛ք. 1915-էն հասանք 1918-ին եւ 1991-էն 
2017-ին։ Ցեղասպանութենէն 102 տարի յետոյ, 
Առաջին Անկախութենէն 99 տարի ետք եւ մեր 
նորագոյն անկախութենէն 26 տարի վերջ։ Այս կլոր 
տարեթիւերէն ասդին ու անդին, ի՞նչ բնոյթի հոլո-
վոյթ կ՚ապրինք։ Որո՛շ, անորո՛շ։ Որոշն ու անորոշը 
կրնա՞նք վերասահմանել, վերարժեւորել։ Հարց 
տանք. ժամանակի հեռաւորութիւնները մօտեցա՞ն, 
թէ՞ հեռացան մեզմէ։ Այս շրջագիծին մէջ գործող 
ղեկավարութիւնները ազդեցութիւն ունի՞ն ժողո-
վուրդին վրայ։ 
       Իմանանք. հայրենիքները կը ստեղծուին անկա-
խութեան պակասէն, որովհետեւ անկախութիւնը 
վերահաստատող ենթահողը ազատութիւնն է. 
ուզե՛նք թէ չուզե՛նք։ Մեր ղեկավարութիւնները այդ 
անկախութեան մասին ի՞նչ ձեւով կը խօսին մեր 
ժողովուրդի տարբեր տարիքներուն հետ։ 
       Մեր հարցը, մեր հարցերը, կը քննարկենք 
պարտադիր իրապաշտութեան մը բաղդատական 
համեմատութիւններու վիճակագրական անխուսա-
փելի ու անփոխարինելի հետքերու վրայ քալելէ ետք։ 

   Ուրբաթ,  12  Մայիս  2017     



Հայ Կեանք    Էջ  26 

Շարունակութիւնը  էջ՝  27        

Ցեղասպանութենէն ետք՝ սփիւռքի եւ սփիւռքահայութեան                 

ժամանակի ու վայրի հոլովոյթին արժեւորումը 
Շարունակութիւն  էջ՝  25էն        մտքին մէջ։ 

       Յստակ թո՛ղ ըլլայ. մեր պատմական վայրերը 
միայն աշխարհագրական չեն կրնար ըլլար։  Աշխար-
հագրութեան համար ժամանակը միշտ ալ պատճառ 
մը կրնայ ըլլալ, թէ չըլլալ։ 
       Մեր պատմութեան ժամերը միայն ժամանա-
կագրական չեն, եթէ այդ ժամանակը քանակի ու 
որակի տարբերութիւնը կարենայ զանազանել եւ 
զայն իր մէջ ներառնել անոր տալով դեր, դերակա-
տարութիւն, ժամանակագրութիւն եւ բնոյթի պատ-
ճառ ու էութիւն։ 
       Հայոց պատմութեան եղելութիւնները տարի-
քային չեն, որ տարիք ունենան։ Պարունակութիւնը 
բովանդակային է, ճակատագրական է, գոյութենա-
կան է, եւ այս բոլորով միայն կը բնորոշեն ու կը 
բնորոշուին։ Փոփոխութիւնները առնչուած են 
ժամանակին հետ, իսկ եթէ հայելի չըլլար, պիտի 
չհասկնայինք նոյնիսկ, որ ժամանակը կը յառաջա-
նայ։ Հայու հայելին դէմք շպարելու չի ծառայեր։ Հայը 
իր հայելիին մէջ իր ազգին ճակատագիրը կը տեսնէ 
եւ շատ մը այլ բաներ։ 
       Մեր պատմութիւնը միշտ ալ տեղ մը չի յանգիր, 
կամ՝ առնուազն մեր ուզած տեղը չի յանգիր, քանի 
ան իրապաշտ տարիք մը չունի, մենք ալ վարժուած 
ենք զայն ընկալելու իրեն յատուկ իմաստը պարզող 
թուականային իրապաշտութեան մը թերահաւա-
տութեամբ։ 
       Ժամանակը կամայական նախաձեռնութիւններ 
առած է մեր պատմութեան մէջ, եւ մենք մեր 
ազգային ինքնութիւնը ձեւաւորած ենք այդ կամայա-
կանութեան սահմանուած կամ չսահմանուած 
ոլորտներուն մէջ։ Այդ իմաստով ալ, մեր ժամանակը 
մեզի հանդէպ ե՛ւ քաջալերող եղած է, ե՛ւ պաշտպա-
նող, որովհետեւ ժամանակը հայու կեանքի խիղճն է։ 
*** 
       Վերջացնելէ առաջ, ուշադրութեան կեդրոնը 
կ’ուզեմ այլ տեղ փոխադրել եւ հարց տալ. 20րդ եւ 
21րդ դարերու ցեղասպանութիւնները ի՞նչ նմանու-
թիւններ ունին մեր ազգի պատմական հոլովոյթին 
մէջ։ 
       Նպատակս կորուստի ու նահանջի նմանութիւն-
ներ յայտնաբերել չէ, պատմական ախտաճանաչում-
ներու քովնտի ոճով։ 
       Պատմութենէն բան մը կը սորվի՞նք, թէ անտե-
ղեակօրէն կը կրկնենք ժամանակին մէջ հետք ձգած 
սխալները։ Սփիւռքահայը արդէն պատմութեան 
բարդոյթ կը կրէ իր մէջ։ 
       Սփիւռքեան իրականութեան մէջ հանդիսատես-
ներ չկան, չմնացին։ Դերակատարներու պէտք 
ունինք։ Պատասխանատուութիւնները այսօր-վաղը 
դարձեալ մեր դուռը պիտի զարնեն։ Հայ ըլլալ եւ 
անտարբեր հայ ըլլալը երկու անջատ ու միաժամա-
նակ նոյն տեղը առաջնորդող բաներ են։ Ի՛նչ որ 
ըսենք եւ ի՛նչ որ ընենք՝ կախում ունի լսողներէն եւ 
չլսողներէն։ 
  

յոգնեցներ հայրենիքները, այլ կը սնուցանէ զանոնք։ 
       Հայուն համար բնական ժամանակը ինչպէ՞ս կը 
ձեւաւորուի։ Իրական թէ գերբնական ժամանակ 
կա՞յ Սփիւռքներու, Սփիւռքահայերու համար։  
Ցեղասպանութիւնը անգութօրէն կը ճնշէ մեր ժամա-
նակին վրայ։ 
       Յաջորդող սերունդները ուսումնասիրա՞ծ են 
հայու ժամանակի այլօրինակ հանգրուանները 
Ցեղասպանութենէն յետոյ։ Վերլուծա՞ծ են անոր 
տեսաբանական թէ իրապաշտական բնոյթը իրար 
յաջորդող ժամանակներուն մէջ։ Սփիւռքահայ ղեկա-
վարներ, մեր ժամանակներուն մէջ տարբեր ու 
տարբերակուած ոճով բնորոշած են բնական թէ 
անբնական հանգրուանային բնոյթի ժամանակին՝ 
ժամանակը, որպէս խնդիր, որպէս ծրագիր, հեռանը-
կար, տեսլական, վայր, պատճառ, նոյնիսկ տեղիան-
տեղի պատեհապաշտութիւն։ 
       Հասկնանք այլեւս. հիմա 19-րդ կամ 20-րդ դարը 
չէ։ 17 տարի անցած է արդէն 21-րդ դարէն։ Մինչեւ 
մեր աչքերը բանանք-գոցենք՝ մեր ապրած նոր իրա-
կանութեան դիմաց մարդ արարածը նոր ու տարբեր 
ժամանակ պիտի ստեղծէ հայուն ու հայութեան 
համար։ 
       1915-ի Ցեղասպանութիւնը մեզի չ’արտօներ 
այլեւս, որ մեր անցեալ ժամանակը փոխենք, թէկուզ 
բաժնենք, անջատենք յարակից այլ իրականութեան 
մը հետ, քանի որեւէ փոփոխութիւն առնչուած է 
բոլոր ժամանակներու պատմական անհերքելի 
եղելութեանց արիւնալի էութեան հետ։ 
       Ցեղասպանութիւնը արիւն հոսեցուց։ Արիւնը չի 
մոռցուիր։ Արեան գետերու անսակարկելի պարտք 
կայ, արեան պարտամուրհակ կայ։ Արիւնը հայրե-
նասէր դարձուց հայերը. յեղափոխականացուց երի-
տասարդութիւնը, քաղաքականացուց մեր զան-
գուածները։ 
       1915-ի ժամանակն ու վայրը այսօր ալ ի զօրու 
են հայու հոգեվիճակին ու կեանքին մէջ։ Ժամանակի 
ու վայրի բնորոշումը կատարա՞ծ ենք։ 
       1915-ը թոյլ չի տար մեզի, որ մեր ժամանակը 
կամայականօրէն փոխենք, թէ փոխարինենք։ Հայը 
իր կեանքը պարուրած է իր պատմական թուա-
կաններուն հետ, պիտակներ դրած է անոնց՝ 
Վարդանանց, Գիրերու գիւտ, Կիլիկիա, Ատանայի 
ջարդ, Մուսա Տաղ, Սասուն, 1975-1985 հայոց 
նորագոյն ցուցական պայքար, Արցախի հերոսապա-
տում։ Կը ճշդենք մեր պատմութիւնը գունաւոր 
պիտակներու վրայ արձանագրուած ցուցատախ-
տակներով, եւ նոյնիսկ պատմութեան սահմանագը-
ծումներուն մէջ կը ճշդենք մեր անցեալը, ներկան ու 
ապագան։ Այս թուականները քանդակուած են մեր 
սրտին մէջ առասպելային մանկութեան թուական-
ներէն մինչեւ այսօր, քանի անոնց վայրը միայն 
ժամանակը չէ, այլ մանաւանդ խիղճն ու ազգային 
գիտակցութիւնն է։ Ժամանակը կը դաստիարակէ 
անցեալն ու ներկան ու ատով իսկ կ՚արտացոլայ մեր 
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          Էջ  27 Հայ Կեանք 

Շարունակութիւն  էջ՝  26էն        

Ցեղասպանութենէն ետք՝ 

սփիւռքի եւ 

սփիւռքահայութեան                 

ժամանակի ու վայրի 

հոլովոյթին արժեւորումը 

       Շատոնց է, որ հայու լուծումները իր ուզած 
ձեւով չեն իրականանար։ 
       Հայու եւ հայրենասիրութեան կապը պիտի 
տոկա՞յ, պիտի յարատեւէ՞։ Կրնա՞յ բազմապատկուիլ, 
քանի հայրենասիրութիւնը միայն Հայաստանի 
կառավարութեան եւ կուսակցութիւններու խնդիրը 
կամ մենաշնորհը չէ։ 
       Թերեւս մինչեւ հիմա համոզուած էինք, թէ 
հայրենիքը եւ հայրենասիրութիւնը բնական բաներ 
են։ Այնքան ատեն, որ կը կարծենք, թէ բնական 
բաներ են, այնքան կը վտանգուին մեր վիճակը եւ 
մեր ապագայ յոյսի հանգրուանները։ 
       Յառաջանամ, որ նոյն բաները չկրկնեմ։ 
       Փիքասօ կ՚ըսէր. «չեմ փնտռեր, կը գտնե՛մ»։ 
       Այս փնտռտուքը ռազմավարական տեսլականի 
կրնայ վերածուիլ։ Նաեւ, մխիթարական յանձնառու-
թեան։ 
       Ժամանակն ու վայրը ո՞ր տիտղոսներուն կ’ուզեն 
արժանանալ։ Կը սորվին արդէն քաղաքականապէս 
մտածել ու զգալ երրորդ մրցակիցին հետ, որ դեռ 
աներեւոյթ կը մնայ։ 
       Հայու ժամանակը՝ հայու շղթայի տկար օղակն 
է…։ 

Հ. Բ. Ը. Միութեան 
Յունաստանի Կեդրոնական 

Յանձնաժողովը,  

սիրով կը հրաւիրէ ձեզ 

«ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ 
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾԱԾՈՒԹԵԱՆ, 
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՒ ՍԵՐՈՒՆԴԷ 

ՍԵՐՈՒՆԴ ՏԱՐԱԾՄԱՆ 
ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ» 

նիւթով դասախօսութեան,  

Հիւր բանախօս՝ 

ՅԱԿՈԲ  ՏԻՒՆԵԱՅԵԱՆ 

(Բանաստեղծ, Հրապարակախօս,  
Պէյրութի «Ծաղիկ» Գրական 

Ազգային Հանդէսի Խմբագրապետ),  
յատուկ հրաւիրուած Լիբանանէն 

Տեղի կ'ունենայ                           
Չորեքշաբթի, 17 Մայիս 2017-ին, 
երեկոյեան ժամը 6:00-ին,                           
Հ. Բ. Ը. Միութեան                                        
«Հրանդ եւ Լուիզ Ֆէնէրճեան» 
հանդիսասրահին մէջ                       
(Նաֆփլիու 11, Փ. Ֆալիրօ):  

արդիւնք՝ Հայաստան անցաւ մրցոյթի եզրափակիչ 
փուլ: 

Հայաստանէն բացի, եզրափակիչ փուլ անցան 

նաեւ Շուէտի, Աւստրալիոյ, Պելճիքայի, Ատրպէյճա-
նի, Փորթուկալի, Յունաստանի, Լեհաստանի,  
Կիպրոսի (հայազգի Յովիկին կատարումով),  
Մոլտովայի, ներկայացուցիչները: 

Մրցոյթին երկրորդ կիսաեզրափակիչը տեղի պիտի 
ունենայ Մայիս 11-ին, իսկ եզրափակիչ համերգը` 
Մայիս 13-ին։ 

«Եւրոտեսիլ 2017» երգի մրցոյթի առաջին կիսաեզ-
րափակիչ համերգը կայացաւ Մայիսի 9-ի երեկո-
յեան, որուն ընթացքին 16-րդը հանդէս եկաւ Հայաս-
տանը ներկայացնող Արծուիկը: 

Ան շատ գեղեցիկ կերպով կատարեց իր Fly With Me 
երգը` արժանանալով դատակազմի եւ հանդիսա-
տեսի դրական գնահատականին, որուն իբրեւ 

Հայաստանը Ներկայացնող 

Արծուիկը «Եւրոտեսիլ 2017»-ի 

Եզրափակիչ Հասաւ 
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   Էջ  28 Հայ Կեանք 

«Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման, դատապարտման 
եւ հատուցման հարցերու շուրջ Արեւմտեան Հայաստանի 

Հանրապետութեան ռազմավարութեան մասին» 
Շարունակութիւն  էջ՝  16էն        մաճարտարապետական յուշարձաններու եւ եկեղե-

ցիներու եւ խաչքարերու աւերում, ոչնչացում:  

-Հայոց եւ տարածաշրջանի այլ ժողովուրդներու 
պատմութեան, մշակոյթի եւ քաղաքակրթական այլ 
արժէքներու կեղծարարութիւն:  

-Հայոց Ցեղասպանութեան պատմական փաստի եւ 
իրողութեան ժխտում, ուրացում, մերժում` ցեղաս-
պանութեան ժխտողականութիւն: Այս հարցով 
Ժամանակ շահելու եւ հատուցումը յետաձգելու 
անիրատեսական ակնկալիքով` պատմաբաններու 
յանձնաժողովի ստեղծման առաջարկներ:  

-Վուտրօ Ուիլսընի 1920 Նոյեմբեր 22-ի Իրաւարար 
վճիռով Հայաստանին յատկացուած տարածքի 97-
ամեայ բռնագրաւում:  

-1993-էն Հայաստանի Հանրապետութեան անօրի-
նական շրջափակում:  

Այս է ոչ ամբողջական ցանկը մարդկութեան եւ 
հայութեան դէմ թրքական իրարայաջորդ կառավա-
րութիւններու իրականացուցած յանցագործութիւն-
ներու: Ատրպէյճանի իրականացուցած յանցագոր-
ծութիւնները Թուրքիոյ ձեռագրի ու ծրագրի 
պատճէնահանուած տարբերակներն են: Սակայն, 
անոնց մասին կը խօսինք այլ առիթով, այլ տեղ:  
 

Առ այսօր չէ իրականացուած Արեւելեան Հայաստա-
նին հասցուած վնասի չափը եւ 1923-ին յաջորդող 
ժամանակահատուածին այլ յանցագործութիւններու 
միջոցով հայութեան ու Հայաստանին հասցուած ողջ 
վնասին չափը: Սակայն այստեղ թուարկուած 
յանցագործութիւնները` ուղիղ կը մատնանշեն 
վնասները, որոնք կարելի է եւ պէտք է հաշուարկել եւ 
այդպէս պատրաստել Հայոց Ցեղասպանութեան 
հետեւանքով հայութեան ու Հայաստանին հասցուած 
վնասի իրական չափը, վնասներու հատուցման 
ամբողջական փաթեթը:  
 

Կրնանք փաստել, որ Հայոց Ցեղասպանութիւնը 
մինչեւ այսօր կը շարունակուի եւ պիտի շարունա-
կուի, քանի դեռ չէ իրականացուած յանցագործու-
թեան դատապարտումը եւ պատճառուած վնասի 
ամբողջական հատուցումը: Եւ քանի դեռ հայութիւ-
նը չէ վերագտած` ապրելու, զարգանալու եւ 
առաջընթացի իրաւական - քաղաքական, ազգային - 
պետական ամուր եւ անսասան հիմքերը:  

4. Հայոց Ցեղասպանութեան հետեւանքով 
հասցուած վնասի հատուցման ամբողջական 

փաթեթը:  

Որպէսզի պատկերացում կազմենք Հայոց Ցեղաս-
պանութեան հետեւանքով հայերուն հասցուած 
վնասի հատուցման ամբողջական փաթեթին վերա-
բերեալ, հարկաւոր է պարզապէս յիշել թրքական 
իրար յաջորդող կառավարութիւններու` սուլթանա-
կան, երիտթրքական, քեմալական, հանրապետա-
կան կողմէն իրականացուած բոլոր յանցագործու-
թիւնները մարդկութեան եւ հայութեան նկատմամբ:  
 

Պարզապէս թուարկենք զանոնք.  

-Այլատեացութեան, ազգային գերազանցութեան ու 
սնապարծութեան, ռասիզմի գաղափարախօսու-
թեան` Փանթուրքիզմի ձեւաւորում, տարածում եւ 
քարոզչութիւն թրքական շրջանակներու մէջ:  

-Հայերու տարհանման եւ Հայոց Ցեղասպանութեան 
ծրագրերու եւ գաղափարներու մշակում, տարածում, 
քարոզչութիւն:  

-1894-23-ի ընթացքին հայութեան բնօրրանին` Հայ-
կական լեռնաշխարհի մէջ, եւ Օսմանեան կայսրու-
թեան տարածքին` Հայոց Ցեղասպանութեան 
ծրագրին մէջ, քարոզչութիւն, նախապատրաստում, 
հրահրում եւ իրականացում, անոր ունեցուածքի 
յափշտակում եւ իւրացում: Երկու միլիոնէն աւելի 
հայերու ոչնչացում, կէս միլիոնէն աւելի հայերու 
բռնագաղթի կազմակերպում անոնց Բնօրրան 
Հայրենիքէն:  

-1915-ին եւ անոր յաջորդող տարիներուն, հայերէն 
զատ` ասորիներու, յոյներու, արաբներու (յետա-
գային` 1920-ականի կէսերէն սկսեալ, նաեւ քիւրտե-
րու) կոտորածներու եւ ցեղասպանութեան իրակա-
նացում, անոնց ունեցուածքի յափշտակում եւ 
իւրացում:  

-1918-ին, յարձակման ձեռնարկում Արեւելեան 
Հայաստանի հայութեան նկատմամբ, ապօրինի 
պայմանագրի պարտադրում նորաստեղծ Հայաստա-
նի Հանրապետութեան:  

-1918-ին Պաքուի հայերու ցեղասպանութեան 
իրականացում:  

-1920-ին, յարձակման ձեռնարկում Հայաստանի 
Հանրապետութեան նկատմամբ, այնուհետեւ 
անօրինական եւ ապօրինի պայմանագրերու (1920-
ին, Ալեքսանդրապոլի եւ 1921-ին, Մոսկուայի) 
պարտադրում յարձակման ենթարկուած կողմին:  

-1937-ին Տերսիմի հայութեան կոտորածներու եւ 
ցեղասպանութեան իրականացում:  

-1894-1923, 1923-2014 թուականներուն Հայոց 
քաղաքակրթական արժէքներու, ներառեալ` պատ-

Արմէն Տէր-Սարգսեան՝  
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի 

(Խորհրդարանի) Նախագահ 

 Կապ Հրատարակութեան հետ:  

hyegyank@gmail.com 

Ուրբաթ,  12  Մայիս  2017     



Հայ Կեանք           Էջ  29 

Շարունակութիւնը  էջ՝  30        

 Հ.Բ.Ը.Մ.                            Աթէնք «AGBU Massis» 

          Հ.Բ.Ը.Միութեան Աթէնքի «AGBU Massis» 
խումբը, փոխ-այցելութիւն կատարեց Փլովտիւի 
խումբի 10 Փետրուար 2017-ի Աթէնք այցելութեան 
դիմաց։ Խումբերը առաջնորդուած հայահոծ երկու 
քաղաքներուն մէջ Հ.Բ.Ը.Միութեան մասնաճիւ-
ղերու կապերը հզօրացման վեհ նպատակէն, 17 
Մարտ 2017-ին Փլովտիւ գեղեցիկ քաղաքը ժամա-
նեց, մասնակցելու համար  երեք խումբերու միջեւ 
կազմակերպուած “mini” ֆութպոլի մրցաշարքին: 
          Թռիչքը կատարուեցաւ կանոնաւորութեամբ 
ու հաճելի ճամբորդութենէ մը ետք,առաւօտեան 
ժամը 10-ին ապահով հասան Սոֆիոյ օդակայանը: 
          Խումբի անդամները արժանացան ջերմ 
ընդունելութեան տեղւոյն Հ.Բ.Ը.Միութեան Մասնա-
ճիւղի Young Professional պատասխանատուներէն: 
Յաջորդաբար, իրենց ընկերակցութեամբ առաջնոր-
դուեցան Պուլկարիոյ Հ.Բ.Ը.Միութեան մասնաճիւղի 
կեդր. գրասենեակը, ուր իրենց մասնաւոր ջերմու-
թեամբ դիմաւորեց ատենապետ՝ Սոնիա Աւագեան 
եւ Պուլկարիոյ Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ Առաջ-
նորդ՝ Տէր Իսահակ վրդ. Պօղոսեանը: Ինքնաբերա-
բար ստեղծուած էր ուրախութեան, մտերմութեան 
ու շէնութեան հիւրասէր մթնոլորտ: Ատենապետ՝ 
Սոնիա Աւագեանի եւ Պուլկարահայոց թեմի Առաջ-
նորդ Տէր Իսահակ վրդ. Պօղոսեանի սրտի խօսքերէն 
վերջ, առիթ տրուեցաւ բոլորին շահաբեր ու կերտիչ 
զրոյց զարգացնելու գաղութային, միութենական եւ 
երիտասարդական հարցերու շուրջ: Վերջաւորու-
թեան կատարուեցան մաղթանքներու եւ յուշանուէր-
ներու փոխանակութիւն: 
          Թէպէտեւ ժամանակը սեղմ էր սակայն Աթէն-
քի «AGBU Massis» խումբին անդամները առիթ 
ունեցան այցելելու Սոֆիա մայրաքաղաքին տեսար-
ժան գլխաւոր վայրերը, միշտ AGBU YP յանձնա-
խումբի պատասխանատուներու ընկերակցու-
թեամբ: 
          Կէսօրէ ետք, Աթէնքի «AGBU Massis» խումբը 
մեկնեցաւ դէպի Փլովտիւ քաղաքը:  Հոս եւս իրենց 
կըսպասէր ջերմ ընդունելութիւն, տեղւոյն AGBU YP 
յարձնախումբի ատենապետ՝ Հայկ Կարապետեանի, 
անդամ՝ Ահարոն Քոջեանի եւ թիւով բաւական 
երիտասարդներու կողմէ: Հիւրանոցային կարգադ-
րութիւններէն վերջ, դարձիալ ժամանակ ստեղծեցին 
իրար ծանօթանալու եւ զուարճալի խօսակցութիւն-
ներ յառաջացնելու: 
          Շաբաթ, 18 Մարտ 2017-ի առաւօտեան 
դարձիալ AGBU YP պատրաստակամ անդամներու 
ընկերակցութեամբ, լայնօրէն շրջակայեցան 
Փլովտիւ (Պուլկարիոյ 2-րդ մեծագոյն քաղաքը) որու 
ընթացքին բացայայտ էր խումբի անդամներուն 
հետաքրքրութիւնը դիտելով իսկապէ'ս տեսարժան 
վայրերուն գեղեկցութիւնները: Մասնաւոր երկիւղա-
ծութեամբ խումբը կանք առաւ հայկական Սրբ. 
Գէորգ հրաշալի եկեղեցիին առջեւ:  Իրենց սերտ 
տրամադրութեամբ դիմաւորեց Տէր Հրաչ քհն. Մու-
րատեանը:  

“Mini” ֆութպոլի մրցաշարք Փլովտիւի մէջ 

   Ուրբաթ,  12  Մայիս  2017     



Հայ Կեանք    Էջ  30 

 Հ.Բ.Ը.Մ.                            Աթէնք «AGBU Massis» 

          Եկեղեցիէն զատ, Տէր հօր առաջնորդութեամբ 
խումբը այցելեց եկեղեցւոյ թանգարանը, որու 
ներսդին կը պահուին, բայց եւ կը ցուցադրուին 
հայութեան հետ կապակցութիւն եւ բարձր նշանա-
կութիւն ունեցող արժէքաւոր իրեր: Տրուած բացատ-
րութիւնները եւս հետաքրքրական էին, քանի 
խումբին բոլոր անդամները զմայլած եւ ուշադրու-
թեամբ կը հետեւէին: Յաջորդաբար խումբը անցաւ 
մօտակայ հայկական վարժարանի բակը ուր 
փառահեղ կանքնած է գեղեցիկ խաչքարը (փոխադ-
րուած Մայր Հայրենիքէն) եւ կը խորհրդանշէ 
արեւմտահայութեան Ցեղասպանութեանց անմար 
յիշատակը: Բիւրաւոր անմեղ զոհեր որոնք վայրա-
գօրէն տեղահանուեցան իրենց բնօրրաններէն ու 
պարբերաբար կոտորուեցան 1894-էն մինջեւ 1923, 
թրքական պետութիւններու ծրագրումներով: 
          Կէսօրէ ետք, ժամը հասած էր որպէսզի երեք 
խումբերը mini ֆութպոլի դաշտը նետուին: Մարզիչ՝ 
Համբիկ Աղազարեան կարգաւորեց վերջին դասաւո-
րումները որպէսզի ձեռք ցգուին բաղձալի արդիւնք-
ները:  Ուրեմն նշենք վերջնական արդիւնքները . - 
Աթէնք «AGBU Massis» - Սոֆիա «AGBU YP» 6 - 1 
Սոֆիա «AGBU YP» - Փլովտիւ «AGBU YP» 8 - 2 
Աթէնք «AGBU Massis» - Փլովտիւ «AGBU YP» 1 - 4 
Խաղերու վերջաւորութեան Փլովտիւի «AGBU YP» 
Յանձնախումբը ի պատիւ սոյն փոքր մրցաշարքին 
մասնակցած խումբերուն, երեկոյթ/ճաշկերոյթ 
կազմակերպած էր, հայկական երաժեշտութեամբ: 
Ներկայ գտնուեցան նաեւ գաղութի յայտնի անձ-
նաւորութիւններ եւս: 
          Օգտուելով յիշատակելի ձեռնարկէն «AGBU 
Massis» խումբի պատասխանատու՝ Լեւոն Աղազա-
րեան իր սրտաբուխ շնորհակալական զգացումնե-
րուն խօսք արտայայտեց եղած գուրգուրալի ընդու-
նելութեան եւ ճոխ հիւրասիրութեան համար: 
Մաղթեց նաեւ բոլորին քաջառողջութիւն ու նորա-
նոր յաջողութիւններու եւ նուաճումներու բեղուն 
գործունէութիւն: Հետեւեցաւ յուշանուէրներու 
փոխանակութիւն: 
          Յաջորդ օր Կիրակի, 19 Մարտ 2017-ին խում-
բը Փլովտիւ քաղաքին մէջ վերջին պտոյտ մը եւս 
կատարելու առիթը ունեցաւ եւ ուրախ տրամադրու-
թեամբ դէպի Աթէնք վերադարձի ճամբան առաւ: 
Նախապէս, երկուստեք պայմանաւորուեցան որ 
կարճ ժամանակէն դարձեալ հանդիպելու հնարաւո-
րութիւն ստեղծէն: 
          Միջգաղութային մերձերցման նպատակը 
հաւատով ենք թէ լիուլի յաջողեցաւ:       

Մարզասէր  

Շարունակութիւն  էջ՝  29էն        

 Կապ Հրատարակութեան հետ:  

hyegyank@gmail.com 

“Mini” ֆութպոլի մրցաշարք Փլովտիւի մէջ 
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          Էջ  31 Հայ Կեանք 

 Հ.Բ.Ը.Մ.  Աթէնք «Ա. Գալփաքեան» վարժարան 

 Դպրոցական կեանք 

Հանդիսութիւն նուիրուած հայոց եղեռնի 102-րդ տարելիցին։ Այցելութիւն եւ դափնեպսակի զետեղում Նէա Զմիռնի-ի 
քաղաքապետարանի Ապրիլեան նահատակներու հայկական յուշակոթողին։    

Արցախի Հանրապետութեան Արտագին Գործոց նախարար Կարէն Միրզոյեանի այցելութիւնը։ 

Յունական 25 Մարտի ազգային տօնի նուիրուած հանդիսութիւն եւ Փալէօ Ֆալիրօ-ի քաղաքապետարանի տողանցքի 
մասնակցութիւն։ 

Այցելութիւն Աթէնքի ազգային աստղադիտարան։ 
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դրական արդիւնքի մը չյանգին, ապա ես կրնամ իմ 
հրաժարականս տալ, սակայն նման բան չկայ»։ 

Սրբազան Հայրը անդրադարձած է Թուրքիոյ նախա-
գահ Էրտողանի` Ապրիլ 24-ին ըրած ուղերձին ու 
ատոր մէջ պատրիարքական ընտրութեան մասին 
ակնարկին` նշելով. «Լաւ է, որ նման պատգամ 
հրապարակած է: Անցեալ տարի ալ հրապարակած 
էր, այս տարի ալ: Ինչ կը վերաբերի պատրիարքա-
կան ընտրութեան հարցին անոր անդրադարձին` 
ատիկա լաւ է, տեսնենք արդիւնքը ինչ պիտի ըլլայ»: 

Տեղապահը յայտնած է, որ յառաջիկայ օրերուն 
պիտի ժամանէ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 
այնուհետեւ պիտի մեկնի Մոսկուա` մասնակցելու 
Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդի (ԳՀԽ) ժողովներուն: 
Հաւանական է, որ Էջմիածինի մէջ Պեքճեան 
Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ կաթողիկոսին հետ 
քննարկէ պատրիարքական աթոռի շուրջ ստեղ-
ծուած հարցը: 

Պեքճեան Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդի անդամ է 
իբրեւ Գերմանիոյ Հայոց թեմի առաջնորդ, սակայն 
Մոսկուայի մէջ կայանալիք նիստին պիտի մասնակ-
ցի իբրեւ Պոլսոյ պատրիարքական աթոռի ընտրեալ 
տեղապահ: 

Պոլսոյ Հայոց պատրիարքական տեղապահ ընտը-
րուած Գարեգին արքեպիսկոպոս Պեքճեան հերքած 
է հայկական կարգ մը լրատուամիջոցներով տարա-
ծուած այն տեղեկութիւնը, թէ կը պատրաստուի 
հրաժարական տալու, կը հաղորդէ Պոլսոյ հայկա-
կան «Ժամանակ» օրաթերթը: 

Անդրադառնալով լրատուամիջոցներէն մէկուն 
տուած մեկնաբանութեան` Պեքճեան պարզաբանած 
է. «Խօսքի մէջ ըսի` եթէ պէտք ըլլայ, եթէ որոշ կողմե
րու կառավարական մարմիններու հետ շփումները 

Գարեգին Արք. Պեքճեան չի պատրաստուիր 
հրաժարական տալու Պոլսոյ պատրիարքական 
տեղապահի պաշտօնէն 

Մայիս 3-ին, Իզապէլ Մոթա իր նոր պաշտօնը ստանձնեց իբրեւ «Գալուստ 
Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան նախագահ յառաջիկայ հինգ տարինե-
րուն համար` յաջորդելով Արթուր Սանթոս Սիլվային, որ այդ պաշտօնը 
վարած էր 2012-2017 ժամանակաշրջանին: 

Իզապէլ Մոթա հիմնարկութեան հոգաբարձու մարմինի անդամ է 1999-էն ի 
վեր. Նախագահ ընտրուեցաւ միաձայնութեամբ` անցեալ Դեկտեմբեր 7-ին 
տեղի ունեցած լիագումար ժողովին: 

Մոթա ծնած է Լիզպոն, 1951-ին, եւ Լիզպոնի համալսարանի շրջանաւարտ 
է` տնտեսագէտի մասնագիտութեամբ: 1973-էն ի վեր աշխատանքային 
ընդարձակ փորձառութիւն ունեցած է` պետական, համալսարանական եւ 
այլ մարզերու մէջ ղեկավար դիրքեր վարելով: 

Անոնց շարքին պէտք է յիշել, թէ 1978-1986-ին ելեւմուտքի նախարարու-
թեան արտաքին յարաբերութիւններու բաժանմունքի ընդհանուր փոխտը-
նօրէն եղած է, իսկ 1987-1995-ին` Շրջանային ծրագրաւորման եւ զարգաց-
ման պետական քարտուղար, պատասխանատու ըլլալով Եւրոպական 

Միութեան հետ բանակցութիւններու` ի նպաստ Փորթուկալի զարգացման ծրագիրներուն: 

Իզապէլ Մոթա կը ստանձնէ                                           
«Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնարկութեան 
նախագահի պաշտօնը 
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