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Համայնքային
Հայ Գաղութի Բողոքի Ցոյցը Հունգարական Դեսպանատան Առջեւ
Նիկոսիոյ հունգարական դեսպանատան առջեւ Չորեքշաբթի, 5 Սեպտեմբերի կէսօրին տեղի
ունեցաւ բազմամարդ բողոքի ցոյց, կազմակերպուած կիպրահայ երիտասարդութեան
կողմէ:
Բողոքողները
պաստառներով
եւ
յունարէն,
անգլերէն,
հունգարերէն
վանկարկումներով ամբողջ ժամ մը իրենց
ցասումը
յայտնեցին
մարդասպան
Սաֆարովի ազատ արձակման համար,
որուն
պատասխանատու
նկատեցին
հունգարական կառավարութիւնը:
Բողոքի
ցոյցի
ընթացքին
երեք
աւանդական
կուսակցութիւններու
Կիպրոսի
մարմիններուն
ներկայացուցիչները բողոքի նամակ մը յանձնեցին դեսպան Պալաշ Պոթոսին, որ անձամբ
դուրս եկաւ դիմաւորելու ցուցարարները: Ան ցաւ յայտնեց պատահածին համար եւ
խոստացաւ բողոքի նամակը անմիջապէս փոխանցել իր կառավարութեան:

Դեսպանին յայնձնուած նամակին պարունակութիւնը հետեւեալն էր.
Նորին Վսեմութիւն
Տիար Պալաշ ՊՈԹՈՍ
Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան
Հունգարիոյ Հանրապետութեան
ՆԻԿՈՍԻԱ, Կիպրոս

Ձերդ Վսեմութիւն,
Մենք, օրինաւոր ներկայացուցիչներս հայկական աւանդական երեք կուսակցութիւններուն
եւ Կիպրոսի Հանրապետութեան մէջ գործող հայկական բոլոր կառոյցներուն, - իբրեւ
անքակտելի մէկ մասը հայ ժողովուրդին – բուռն կերպով կը դատապարտենք ամօթալի
գործարքը՝ Եւրոպական Միութեան անդամ Հունգարիոյ Հանրապետութեան եւ Ազրպէյճանի
միջեւ, որ յանգեցաւ ազատ արձակումին ազերի Ռամիլ Սաֆորովին, որ ձեր երկրին մէջ,
կացինահարելով սպաննած էր հայկական բանակի սպայ Գուրգէն Մարգարեանը, ձեր
երկրին կողմէ հիւրընկալուած ՆԱԹՕ-ի պաշտօնական հաւաքի մը ընթացքին, երբ
բացարձակապէս Հունգարիոյ պարտականութիւնն էր ապահովել եւ երաշխաւորել
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բարօրութիւնն ու կեանքը հաւաքի բոլոր մասնակիցներուն: Սակայն, խայտառակ այս
գործարքին իբրեւ հետեւանք, կանխամտածուած, նենգալի ոճիրին յանցագործը ներկայիս
բոլորովին ազատ է: Հունգարիոյ կառավարութեան խիղճը հանգի՞ստ է այս
անարդարութեան նկատմամբ: Հունգարական Հանրապետութեան անբարոյ այս ընթացքը
եւ Ազրպէյճանի կողմէ աղաղակող ոտնահարումը միջազգային եւ Եւրոպական Միութեան
օրէնքներու, պատճառ դարձած են որ հայ ժողովուրդի իւրաքանչիւր անդամ, Հայաստանի
մէջ թէ Սփիւռքի, յստակ ու մեկին կերպով ոտքի ելլէ՝ ուժգնօրէն բողոքելու Հունգարիոյ
կառավարութեան դէմ, պահանջելով անկէ որ ճնշում բանեցնէ Ազրպէյճանի վրայ, յետս
կոչելու համար անարգ ներումը, որպէսզի ոճրագործը վերադառնայ բանտի այն խուցը, ուր
ինք պարտի ըլլալ:
Յարգանքներով,

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Կիպրոսի Վարչութիւն
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Կիպրոսի Կոմիտէ
Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան Կիպրոսի Վարիչ Մարմին
Ցոյցին յաջորդ օրը՝ 6 Սեպտեմբերին, բողոքի նամակին պատճէնը յանձնուեցաւ
Եւրոպական Միութեան յանձնաժողովի Կիպրոսի ներկայացուցչութեան ղեկավարին
պահանջելով, որ հարցը քննուի նաեւ ԵՄ Յանձնաժողովին կողմէ:

Կիպրահայ երիտասարդութեան բողոքի ցոյցին լայնօրէն անդրադարձան տեղական
թերթերն ու հեռատեսիլի կայանները:

Ցոյցէն մէկ օր առաջ, 4 Սեպտեմբերին, Հունգարիոյ ներկայացուցիչին նմանօրինակ բողոքի
նամակ մը յանձնած էր նաեւ հայ համայնքի պետական ներկայացուցիչը՝ Վարդգէս
Մահտեսեան: Իսկ 5 Սեպտեմբերին Պրն. Մահտեսեան նամակով մը հարցը Կիպրոսի
Ներկայացուցիչներու Տան նախագահ Եաննակիս Օմիրուի ուշադրութեան յանձնեց
պահանջելով, որ ան, որպէս ԵՄ նախագահող երկրի խորհրդարանի նախագահ,
անհրաժեշտ քայլերուն դիմէ հունգարիոյ առած ամօթալի քայլին կապակցութեամբ:

ԹՂԹԱԿԻՑ

ՎԵՐԱԲԱՑՈՒՄ ՆԱՐԵԿ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ
Կրթական վերամուտ է դարձեալ...ամառնային երկար արձակուրդէն ետք՝ սպասուած օր, որ
տօնական տրամադրութեամբ կը լեցնէ՝ ուսուցիչ-աշակերտ-ծնողք եռանկիւնին...:
Սեպտեմբեր 10-ի առաւօտեան կանուխ ժամերէն՝ սրտայոյզ մթնոլորտ մը կը տիրէ
Նիկոսիոյ Նարեկի շրջաբակին, դասարաններուն ու խաղավայրին մէջ: Աշակերտներ եւ
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ուսուցիչներ կարօտով կը ողջագուրուին իրարու երկար արձակուրդէ մը ետք, մտերիմ
հարազատներու նման...: Յայտնապէս, նոր աւիւնով ու աւիշով նորոգուած, ամէն ոք
պատրաստ է դիմաւորելու ուսումնական նոր տարին....: Բազմաթիւ են նորեկ փոքրիկները,
որոնք դեռ տատամսոտ քայլերով կ'ուղղուին դպրոց, անվարժ ըլլալով անոր ներքին
կեանքին: Մեսրոպահունչ մեր քաղցր լեզուն կը կարկաչէ ամենուր, ինչ որ մթնոլորտը
կ'ընծայէ այնքան հայատրոփ ու հայաշունչ...: Խանդավառութիւն եւ ոգեւորութիւն....ուրախ
բացագանչութիւններ իրենց ոլորտին մէջ կ'առնեն բոլորը....: Մեծ ընտանիք մըն է Նարեկը,
սիրաջերմ, գորովալից, որ իր մայրական գիրկին մէջ կ'առնէ փոքր թէ մեծ
աշակերտները....մեր նորահաս սերունդի դեռ մատղաշ հոգիները, որոնք մեր գալիքն են,
մեր վաղուան յոյսն ու լոյսը...:
Քիչ ետք, մեծով-պզտիկով կ'ուղղուինք
Ս. Աստուածածին Մայր եկեղեցի,
աղօթքով
սկսելու
2012-2013
ուսումնական
տարեշրջանը:
Իմաստալից աւանդոյթ մը՝ արդարեւ,
որ կը կրկնուի ամէն տարեմուտին եւ
կը դառնայ ուսման եւ հայեցի
կրթութեան
խորհուրդը
զգալու
արարողութիւն....:
Իսկ
մեր
ժողովուրդը՝ դեռ հի՛ն- հի՛ն օրերէն
սէր ու պաշտամունք ունեցած է
իմացութեան
ու
կրթութեան
նկատմամբ:
Ապացոյց՝
հայերէնի
թարգմանուած
առաջին
նախադասութիւնը՝ «Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ»:
Այստեղ, եկեղեցւոյ խնկաբոյր կամարներուն տակ, Տէր Մոմիկ քահանայ Հապէշեան բարի
գալուստ կը մաղթէ աշակերտութեան եւ
ուսուցչական կազմին, շեշտելով որ հայ
աշակերտը պարտի ձգտիլ լաւագոյնին, իր
սորվելու
ընդունակութեամբ
եւ
գիտակցութեամբ, քանզի մենք փոքրաթիւ ազգ
ենք, եւ մեզմէ իւրաքանչիւրը պէտք է արժէք մը
ներկայացնէ իր ազգային հաւաքականութեան
մէջ, կ'ըսէ ան: Ապա՝ բոլորին կը մաղթէ բարի եւ
արդիւնաւէտ ուսումնական տարի:
Տէրունական
Աղօթքի
հաւաքական
երգեցողութենէն ետք, աշակերտութեան կը
փոխանցուի
Կիպրոսի
Կրթական
Նախարարութեան խօսքը, ուր յատկապէս կ'ընդգծուի այն հանգամանքը, որ՝ Կիպրոսի
Եւրոխորհուրդի նախագահութեան ստանձնումովը՝ 2012-ին, դպրոցները առաւել կը
պարտաւորուին աշակերտութեան մօտ կերտելու մարդկայնական եւ ժողովրդավարական
արժէքներ, միաժամանակ՝ քայլ պահելու կրթական-ուսումնական նոր յառաջընթացին հետ
...:
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Հուսկ, խօսք կ'առնէ Տնօրէնուհի Տիկ.
Վերա
Թահմազեան,
որ
իր
բարեգալուստի խօսքին մէջ, կ'ըսէ ի
մասնաւորի. «Առանց հայ դպրոցին,
կարելի չէ պահել մեր ազգային ու
մշակութային
ինքնութիւնը
եւ
ապահովել մեր ազգի գոյատեւումը»: Ան՝
իր խօսքը ուղղելով աշակերտութեան, կը
պատգամէ. «Նարեկ վարժարաններու
առանձնաշնորհեալ
պայմաններուն
տակ, դուք պիտի սորվիք մեր լեզուն,
պիտի ծանօթանաք մեր կրօնքին,
պատմութեան եւ մշակոյթին: Հայերէնի
կողքին, հմուտ պիտի դառնաք Յունարէն
եւ Անգլերէն լեզուներուն, որոնցմով կարելի պիտի ըլլայ ապահովել ապագայի ձեր
ուսումնական եւ աշխատանքային ասպարէզներու յաջողութիւնը, որովհետեւ ինչպէս
առածը կ'ըսէ. «Քանի լեզու գիտես՝ այնքան մարդ ես»: Ընկերային գետնի վրայ, պիտի
դառնաք ինքնավստահ: Մեր վարժարանները, յառաջադէմ միջոցառումներով, պիտի
յաջողին քայլ պահելու այս դարուս արագընթաց յառաջդիմութեան հետ, եւ հետեւելով
Կրթական Նախարարութեան նպատակներուն՝ ձեր մէջ պիտի մշակեն ստեղծագործական
ոգին»: Տնօրէնուհին իր խօսքը կ'աւարտէ, բոլորին մաղթելով ոյժ, կորով, յաջող եւ
արդիւնաւէտ կրթական նոր տարի:
Ուսումնական նոր տարուան բարեբաստիկ առիթով, ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ-ը կը միանայ բոլոր բարի
ցանկութիւններուն, սրտանց մաղթելով Նարեկի մեծ ընտանիքին՝ ուսումնա-կրթական
մշտական վերելք, նորանոր յաջողութիւններ, ինչպէտ նաեւ՝ օրհնաբեր, արդիւնաբեր եւ
բարի տարեշրջան:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ
ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ21-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ԱՌԻԹՈՎ
Միացեալ կազմակերպութեամբ՝ ՀՀ Յունաստանի եւ Կիպրոսի Դեսպանութեան եւ
Կիպրահայ Համայնքի Պետական Ներկայացուցիչի Գրասենեակին, Ընդունելութիւն մը
տեղի ունեցաւ՝ Հինգշաբթի 13 Սեպտեմբեր 2012-ի երեկոյեան, Hilton Park պանդոկին մէջ,
Նիկոսիա, պաշտօնապէս նշելու համար Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան
21-րդ տարեդարձը: Ընդունելութիւնը կը վայելէր բարձր հովանաւորութիւնն ու
ներկայութիւնը՝ ՀՀ Արտաքին Գործոց Նախարար Ն. Վ. Տիար Էդուարդ Նալբանդեանի:
Ընդունելութիւնը իրենց ներկայութեամբ պատուեցին նաեւ՝ Կիպրոսի Հանրապետութեան
Նախագահ Ն. Վ. Տիար Տիմիթրիս Խրիսթոֆիաս, Խորհրդարանի Նախագահը, Կիպրոսի
Արտաքին Գործոց Նախարարը, դեսպաններ եւ այլ բարձրաստիճան հիւրեր, ինչպէս նաեւ
կիպրահայ համայնքի ազգային կառոյցներու ներկայացուցիչներ եւ հոծ թիւով ազգայիններ:
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Ընդունելութեան
ընթացքին,
խօսք
առաւ Տիար Էդուարդ Նալբանդեան, որ
շեշտեց
յատկապէս
ՀայաստանԿիպրոս
բարեկամական
պաշտօնական կապերը, որոնք քսան
տարուան պատմութիւն ունին, մինչ
Հայաստանի
Հանրապետութեան
անկախութիւնը՝ 21 տարուայ: Ան նշեց,
որ Հայաստանը շատ կը կարեւորէ
Կիպրոսի հետ ունեցած սերտ կապերը,
որոնք արտայայտութիւն գտած են
բազմաթիւ
առեւտրական,
տնտեսական, մշակութային, կրթական եւ այլ ոլորտներէ ներս ստորագրուած երկկողմ
համաձայնագրերու մէջ...: Այդ կարեւորութեան ապացոյցներէն էր, աւելցուց ան, ՀՀ
նախագահ Սերժ Սարգսեանի պաշտօնական այցը Կիպրոս 2011-ին: Երկու ժողովուրդներու
բարեկամական կապերը, սակայն, շատ աւելի վաղուց են սկիզբ առեր, ըսաւ Պրն
Նալբանդեան, հին-հին դարերէն, ի մասնաւորի երբ տարագիր հայեր հիւրընկալուեր են
Կիպրոս կղզիին վրայ՝ յետ-Եղեռնեան օրերուն....: Ան յոյս յայտնեց որ յետագային եւս այդ
կապերը աւելի պիտի սերտանան եւ արդիւնաւորուին ի շահ երկու երկիրներուն ու
ժողովուրդներուն:
Խօսք առաւ նաեւ Նախագահ Տիմիթրիս Խրիսթոֆիաս, որ արժեւորեց երկու երկիրներու
սերտ կապերը, յատկապէս նշելով որ երկու ժողովուրդները ունին հասարակաց
ճակատագիր մը: Ապա ան անդրադարձաւ նաեւ այն փաստին, որ հայեր Կիպրոսի մէջ
էական մէկ մասն են երկրին քաղաքացիական հասարակութեան եւ իրենց կարեւոր
ներդրումը կը բերեն Կիպրոսի զարգացման ու վերելքին: Ան նաեւ աւելցուց որ Կիպրոս
ամէն ջանք կը թափէ, արդիւնաւորելու համար Հայաստանի Հանրապետութեան կապերը
Եւրոպական Միութեան հետ:
Ընդունելութիւնը անցաւ ջերմ մթնոլորտի մը մէջ, որ առիթ ալ ընծայեց որ կիպրահայ
համայնքի անդամներ հանդիպին իրարու, շփում ունենան իրար հետ, ինչ որ այնքան
կարեւոր է համայնքի համախմբուածութեան, միասնականութեան ոգիի կերտումին
ուղղութեամբ: Նման ձեռնարկներն են որ առաւելաբար քով-քովի կրնան բերել գաղութիս
անդամները առանց խտրականութեան, անշուշտ եթէ հաշուի չառնենք այն տխուր երեւոյթը,
որ կան անձինք, որ դեռ կը յամառին ներկայ ըլլալ միայն ու միայն «իրենց կողմ»ը
ներկայացնող ձեռնարկներուն...:
Այս ուրախ տօնակատարութեան առիթով, սրտագին կ'ողջունենք Հայաստանի
Հանրապետութեան Անկախութեան 21-րդ տարեդարձը, մաղթելով որ անիկա քայլ առ քայլ
դառնայ մեր բոլորին դարերով երազած ու մտատեսած Ազգային Պետականութիւնն ու
Երկիրը:
ԱԶԱՏ ԽՕՍՔ
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ԶՈՅԳ ՄԱՍԻՍՆԵՐՈՒ ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ ՍՊԱՍՈՒՄԸ
Կարօտով կը թերթեմ յուշերուս էջերը... անկրկնելի էջեր, որոնց վրայ անմահացած
իւրաքանչիւր դէպք յուզում կ'արթնցնէ մէջս:
Ճիշդ երկու շաբաթ առաջ էր, երբ երկու
ուսուցիչներ՝ Պարոն Նազարէթն ու Տիկին Մակին,
հինգ աշակերտներու ընկերակցելով, հասանք մեր
առաջին կանգառը՝ Վիեննայի օդակայանը, մի
քանի ժամ ետք շարունակելու մեր ուղեւորութիւնը
դէպի Հայրենիք: Այնտեղ մեզի պիտի միանային
մեր երեք աշակերտները, որոնք նախապէս
մեկնած էին իրենց պարգաներուն հետ:
Ճամբան երկար կը թուէր փոքրիկներուն համար,
որոնց աշխուժ ճիչերն ու ծիծաղը դժուար կարելի
էր
զսպել.
ամբողջ
ճանապարհորդութեան
ընթացքին, նկատելի էր Հայաստան հասնելու
իրենց ցանկութիւնը, որ կ'արտայայտուէր հարցումներով կամ բարձրաձայն արտասանուող
խանդավառ ծրագիրներու անվերջանալի ցուցակով մը:
8 Յուլիսին, Կիրակի օր, արեւածագին, վերջապէս ինքնաթիռը վայրէջք կատարեց
ծափահարութիւններով եւ երջանիկ ճիչերով... աւելորդ է ըսել, որ մեր Նարեկ վարժարանի
աշակերտներն էին գերերջանիկ վիճակի մէջ Հայաստան հասնողները:
Հիացումով դիտելէ ետք «Զուարթնոց» օդակայանի կառոյցն ու անոր իւրաքանչիւր անկիւնը
ողողուած հայկական ծանուցումները, բոլորս ուղղուեցանք դէպի հանրակառք՝ մեկնելու
դէպի հայկական հիւրընկալ օճախները:
Երեւանեան
արեւածագի
հմայքով
օծուն
Մասիսները «բարի գալուստ» մաղթեցին մեզի,
պարզ ու ջինջ ճակատները պարզած երկինք...:
«Արարա՛տը...», լսուեցաւ յանկարծ...: Բոլորիս
գլուխները դարձան եւ ողջունեցին անոր շքեղ եւ
վեհ կեցուածքը...: Ապա մեզ բարեւեցին բարի
արագիլները, որոնք իրենց մեղմ թռիչքները կը
կատարէին հայոց երկինքին տակ, ազատութիւն եւ
խաղաղութիւն յուշելով մեզի...: Ապահովութեան
զգացում մը համակած էր մեր սրտերը...:
Տարօրինակ ոչինչ կար... կը գտնուէինք մեր Մայր
Հողին վրայ, ուր մեր պապերը մաքառած էին...:
Ծանօթանալէ ետք մեր աշակերտները հիւրընկալող ազնիւ ընտանիքներուն, հայրենի
կարօտը մեզ առաջնորդեց դէպի հայկական անուն կրող ճամբաները, դէպի սառնորակ
աղբիւրները մայրաքաղաքի... ըմպելու անմահական... հայրենիքիս ջուրը, շնչելու
Հայաստանի օդը, հայ զգալու դարձեալ...:
Յաջորդ առաւօտ «Արի Տուն» ծրագիրի պաշտօնական բացման արարողութիւնն էր
«Էրեբունի Պլազա» սրահը, ուր հանդիսաւոր մուտք գործեց Սփիւռքի Նախարարուհի՝
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Տիկին Հրանուշ Յակոբեանը եւ իր ոգեւորիչ խօսքերով խանդավառեց բոլորս: Իր
առաջարկով արտասանեցին մեր աշակերտները եւ իրենց անունները կրող պաստառը
նուիրելէ ետք սիրելի Նախարարուհիին, արդէն յստակացաւ իրենց համար «Հայաստանը
Դու Ես» նշանաբանին իմաստը...: Հասկցան, նաեւ, թէ արդէն հասած էին իրենց հարազատ
«Տուն»ը, որն երազած էին փոքրուց, բեմերէն գովաբանած անոր կարօտը, իրենց սեփական
գրիչով գովերգած անոր փառքը...: Հիմա, արդէն դարձած պատանիներ, քաջ կը գիտակցէին
Մայր Հողի արժէքին, մեր ոսկեղնիկ լեզուի կարեւորութեան... վերջապէս Հողի հրաշագործ
ուժին...:
Սփիւռքի Նախարարութեան անխոնջ ջանքերով կազմակերպուած Հայաստանի
ճանաչողական այցելութիւններու ծրագիրը սկիզբ առաւ հետեւող հարուստ շարքով՝
Երեւանի պատմութեան թանգարան, Օշական, Մեսրոպ Մաշտոցի Սուրբ գերեզմանը,
Մուղնիի Սուրբ Գէորգ եկեղեցին, յաջորդ օրը Սարդարապատի յուշարձանը,
Ազգագրութեան պետական թանգարան, Զուարթնոց, «Իմ Հայաստան» պարի փառատօնի
փակում՝ պարային համոյթ Սունդուկեան թատերասրահին մէջ:
Օգտակար հանդիպում էր յատկապէս Հ.Բ.Ը.Միութեան կեդրոնի կազմակերպած
«Հայկական Վիրտուալ Համալսարան»ի հայագիտական դասընթացքներու վերաբերեալ
բացատրութիւնը, նկատի ունենալով հայախօսութեան եւ գրաճանաչութեան նահանջը,
յատկապէս աչքի զարնող վրացահայ եւ ռուսահայ պատանիներու պարագային: Տիկին
Նուշիկ Միքայէլեան իր թանկագին ժամանակը տրամադրեց, պատանիներու
հետաքրքրութիւնը արթնցնելով մեր մշակոյթին եւ գրական արժէքներուն հանդէպ,
ներկայացնելով համացանցի վրայ գործող հայագիտական դասընթացքը, որուն յաջորդեց
հայկական նիւթերու վերաբերող մրցոյթ-խաղ մը, որ մեծ խանդավառութիւն առաջացուց
սրահէն ներս:
Հերթական այցելութիւնները շարունակուեցան դէպի Մատենադարան, Գառնիի
հեթանոսական տաճարը, Գեղարդ, կեդրոնական դրամատուն, Էրեբունի թանգարան,
Վահագնի թաղամասի լողաւազանը, Եռաբլուր... այն հիանալի ուխտավայրը, ուր
իւրաքանչիւր հայ պարտի այցելել, հայանալու եւ Հայրենիքի սրբութեամբ մկրտուելու
համար: Այդ խորհրդաւոր լռութեան մէջ
մարմնաւորուած
են
հայրենանուէր
սխրագործութիւնը, աննկուն կամքը հայուն,
դարաւոր
երազը,
ազատատենչ
եւ
անկաշկանդ ոգին, որ չ'ուզեր ա՛լ շղթայուիլ
կամ ապրիլ օտար լուծի տակ: Արցունքով եւ
խորապէս յուզուած հեռացանք, յարգանքով
խոնարհելով մեր ապրող թէ նահատակ ՀԱՅ
ՀԵՐՈՍՆԵՐՈՒՆ առաջ...: Անմիջապէս ետք,
Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր գլուխ
խոնարհելէ
ետք
մեր
բիւրաւոր
նահատակներու գիտակցութեան առաջ,
մեկնեցանք
զօրամաս,
ծանօթանալու
Հայկական Բանակի առօրեային... ճաշելով հայկական բանակավայրի ճաշարանը... նոյն
ինքն հայ զինուորի ամանէն եւ բաժակէն օգտուելով...: Եզակի պատիւ էր այս եւս,
ընծայուած բոլորիս...: Քիչ ետք, Սեւանի ափին հիւսած կապոյտ երազները մեր
հայրենաբաղձ պատանիներու, իրենց խանդավառ ծիծաղն ու խմբային լուսանկարները, նոր
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հմայքով եւ փայքով օծեցին Լիճը վճիտ՝ Հայաստանի կրծքին հանգչող տարօրինակօրէն
ամպամած, բայց նոյնքան պայծառ Շափիւղան...: Հաճելի պտոյտներու գեղեցիկ շարքը
աւարտեցաւ Խոր Վիրապ այցելութեամբ, ուր մշուշի մէջ թաղուած Արարատի գագաթը
հազիւ տեսանելի էր. ապա ուղեւորութիւնը շարունակեցինք դէպի Նորավանքի հրաշակերտ
եկեղեցին: Վերադարձի ճանապարհին, հանրակառքի ետեւի լայն պատուհանէն, յանկարծ
մեր աշակերտներուն հայեացքները դարձեալ հանգչեցան վսեմաշուք Մասիսերուն վրայ,
որոնք
հեռուն
կանգած,
կը
հետեւէին
հայրենիք
ժամանած
հայորդիներու
խանդավառութեան...: Լուսանկարչական գործիքները անցան գործի... անմահացնելու
ալեւոր վկաները մեր ազգի գոյութեան...:
Մեր կեցութեան վերջին չորս օրերը անցուցինք «Աղաւնաձոր«ի ճամբարը, մեծ թէ փոքր
ամրացնելով մեր նորաստեղծ կապերը եւ վայելելով հայրենիքի գեղեցիկ բնութիւնը: Օրերը
յատուկ իմաստ եւ գոյն ստացան հայերէնագիտութեան, պարի, երգի, նկարչութեան եւ
ձեռային աշխատանքներու դասերով, որոնք լաւագոյնս հրամցուեցան սիրելի Աննայի,
Անիի, Քրիսթինէի, Անահիտի եւ Տիրուհիի բծախնդիր ջանքերով: Ուշագրաւ էր Տիկին Ռիմա
Կիրակոսեանի օրհնաբեր ներկայութիւնը, որ նոր շունչ կը ներշնչէր, գունաւորելով
Աղաւնաձորի օրերը:
...Իսկ ի՞նչ տարինք մե՛նք մեր հետ «Արի
Տուն»էն...:
Յիշատակներ,
հիանալի
տպաւորութիւններ,
Սփիւռքի
Նախարարութեան
հիւրընկալ
յարկի
կարօտը, ուր ժպտադէմ Արմինէն միշտ
պատաստ է օգտակար դառնալու, ժրաջան
Տիկին
Սիրվարդը
իր
բազմաբեղուն
ծրագիրներով
զբաղած
է,
Պարոն
Ներսիսեանը իր գործերով զբաղած, կը
խորհրդակցի աշխատակիցներուն հետ:
Ուրիշ
գրասենեակի
մը
մէջ...
հաճոյակատար
երիտասարդուհիներ
անխոնջ կ'աշխատին: Պարոն Հրաչեան,
Պարոն Արթուրը... պատրաստ են միշտ
օգտակար դառնալու ամէն գնով: Պարոն Լեւոն Լաջիկեանը՝ ամերիկահայոց հոգերով
բեռնաւորուած, կ'աշխատի...: Անմոռանալի է Նախարարութեան բոլոր աշխատակիցներու
ջերմ վերաբերմունքը, յատկապէս օրն ի բուն հանրակառքին մէջ մեզի ուղեկցող
երիտասարդներուն՝ Մարատին, Նարեկին, Միքայէլին, Տիգրանին, երկու գեղանի
Լիլիթներուն,
աշխուժ
Տաթեւին,
Արուսին
թանկագին
ընկերութիւնը
եւ
ծառայասիրութիւնը... առաւելագոյնս օգտակար դառնալու եւ ուրախ մթնոլորտ ստեղծելու
իրենց շարունակական փորձերը, հեւք ու վազքով...:
Ապա «Աղաւնաձոր»ի ճամբարի ջոկատավարներու՝ Ռուբէնին, երկու Յովիկներուն,
Սերոբին, Մարինէին.... ճամբարի պատասխանատու՝ Պրն. Արարատին, ամբողջ ճամբարի
աշխատակազմին բարեացակամ վերաբերմունքը, Պարոն Գագիկ Լալայեանի աչալուրջ
հսկողութեան տակ արագօրէն սահող անկրկնելի օրերը...: Անթիւ- անհամար
ծանօթութիւններ... ո՞ր մէկը թուես...: Լուսինէ՞ն, Յասմի՞կը, Սիրանո՞ւշը, որոնք
արտասուաթոր աչքերով հարցազրոյց կ'ընէին հետս...: Երկու շաբթուան ընթացքին
հարազատներու ցուցակը յորդեցաւ...:
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Մեծապէս յարգելի եւ սիրելի Նախարարուհիին՝ Տիկին Հրանուշ Յակոբեանին կը մաղթենք,
որ նորանոր ծրագիրներով ճոխացնէ Սփիւռք եւ Հայրենիք կամրջող օգտակար կապը, միշտ
զգաստ պահելով օտար հողի վրայ գոյութիւն պահպանող սփիւռքհայը, գիտակ՝ իր
պարտականութեանց: Շնորհակալ ենք յատկապէս մեզի եւ մեր նման հազարաւոր
հայորդիներու ընձեռուած գեղեցիկ առիթին համար, այցելելու Մայր Հայրենիք. վերջապէս,
մեծապէս շնորհակալ ենք հայկական
ջերմ հիւրասիրութեան համար...:
Խօսքերն արդէն աւելորդ են...: Նորանոր
յաջողութիւններ կը մաղթենք «Արի Տուն»
ծրագիրին, ցանկալով, որ իւրաքանչիւր
տարի կռունկներու երամակներ գան,
հայանան ու չուեն մօտիկ թէ հեռաւոր
երկիրներ, մեր «Տան» շունչը սփռելու
համայն աշխարհի հայութեան, եւ...
երկար տարիներ շարունակ այդ տաք
շունչով ապրելու օտար ափերուն վրայ...
գեղեցիկ
օր
մը
ՀԱՅՐԵՆԻՔ
վերադառնալով
անուրանալի
երդումով...:
Չորս տարուայ կեանք ունեցող «Արի Տուն» ծրագիրը լիուլի կը ծառայէ իր նպատակին... :
Յաջողած է արդէն...: Բարի երթ կը մաղթենք դէպի պայծառ ապագայ...:
Մակի Հալաճեան
Կիպրոս

Խմբագրական
ՈՒ՞Ր Է ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԻՒԱՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԸ....
Հերթական դիւանագիտական ճգնաժամի առաջ յայտնուեցաւ վերջերս
Հայաստանի Հանրապետութիւնը, ներգրաւելով համայն հայկական
աշխարհի
բուռն
հակազդեցութիւնը,
վրդովմունքը
եւ
նախանձախնդրութիւնը՝ պատուով դուրս գալու ճգնաժամէն: Արդարեւ,
Պաքու –Պուտափեշտ բանակցութիւններուն թէ գործարքին որպէս արդիւնք,
Օգոստոս 31-ին՝ Ատրպէյճանին արտայանձնուեցաւ հայասպան Ռամիլ
Սաֆարովը, որ 2004-ին դաժանօրէն կացինասպան ըրած էր հայ սպայ
Գուրգէն Մարգարեանը՝ քնացած պահուն, Պուտափեշտի մէջ, ՆԱԹՕ-ի
կազմակերպած ուսումնական ծրագրի շրջագիծէն ներս, եւ ցմահ
ազատատազրկման էր դատապարտուած նոյն Հունգարական արդարադատութեան կողմէ
2006-ին:
Յետ
ամիսներ
տեւող,
Պաքուի
դիւանագիտական
հետեւողական
աշխատանքներուն եւ անոնց որպէս արդիւնք, Օգոստոսի վերջը՝ արիւնարբու եւ
հայատեաց ազերի մարդասպանը կը վերադարձուէր Ատրպէյճան, այն հաւաստիացումով,
որ ան պիտի շարունակէր իր պատիժը ամբողջացնել այնտեղ՝ Ատրպէյճանի մէջ, ուր
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սակայն ազատ կ'արձակուէր ան Իլհամ Ալիեւի կողմէ, բարձր պատիւի ու պարգեւներու ալ
արժանանալով...:
Ինչպէս կ'ակնկալուէր, ամբողջ հայաշխարհը՝ միակամ ու միասիրտ, ցասումի եւ ընդվզումի
հրապարակային բողոք-ցոյցեր կազմակերպեց ամենուր, Հայաստան խզեց իր
դիւանագիտական կապերը Հունգարիոյ հետ, այս սահմռկեցուցիչ ազրպէճանահունգարական յանցաւոր «գործարք»ին որպէս հակազդեցութիւն...., որով կ'արհամարհուէր
եւ կը կոխկռտուէր հայ զոհեալ սպայի յիշատակը, Հայաստանի եւ հայութեան ազգային
արժանապատւութիւնը եւ նոյնինքն արդարադատութիւնը...:
Հիմա սակայն պահն է զգաստանալու եւ քննարկելու կարելի սառնասրտութեամբ, թէ ու՞ր
էր նաեւ մեր՝ Հայաստանի իշխանութեանց, դիւանագիտական սխալը թէ թերացումը այս
հարցով: Առաջին հերթին, կարելի է հարց տալ, թէ Հայաստանի Հանրապետութեան
իշխանութիւնները ի՞նչ քայլերու դիմեցին, երբ Հունգարիոյ մէջ Ատրպէյճանը
դեսպանատուն հիմնեց, ուղղակի յայտարարելով որ իր հետապնդած նպատակը
Սաֆարովը վերադարձնել էր Ատրպէյճան: Ոչ մէկ արդիւնաւէտ քայլի՝ ակնյայտօրէն, երբ
կարելի էր զգուշացնել հունգարական պատկան մարմինները, որ Հայաստանը կոշտօրէն
պիտի արձագանգէր նման իրադարձութեան: Այնուհետեւ, ըստ հունգարահայ համայնքի
ղեկավարութեան տարածած լուրերուն, Սաֆարովի արտայանձնումէն շուրջ ամիս մը
առաջ, արդէն կար տեղեկութեան արտահոսք այդ մասին, եւ հունգարական հայ համայնքը՝
Օգոստոս 23 թուակիր նամակով, դժգոհութիւն կը յայտնէր ՀՀ դեսպանատան
աշխատանքէն՝ Հայաստանի պատկան մարմիններուն: Եւ ի՞նչ....դարձեալ անգործութիւն
Հայաստանի կողմէ զանազան պատռուակներով ....: Ոչինչ կատարուեցաւ յայտնապէս
կանխելու համար դէպքերու նման զարգացումը: Իսկ այդ հնարաւորութիւնը կար
վստահաբար: Մենք դեռ ա՛յն ժամանակ պէտք էր որ հակադարձէինք, աղմուկ
բարձրացնէինք, ցոյցեր կազմակերպէինք եւրոպական մայրաքաղաքներուն մէջ եւ
հունգարական դեսպանատուներուն դիմաց....: Հիմա, ուշացած չե՞նք, հերթական անգամ....
Հարցադրել կարելի է, որ նման գործելակերպը շարունակութիւնը չի՞ թուիր ըլլալ այն
ֆութպոլային քաղաքականութեան եւ Զիւրիխեան արձանագրութիւններու Ոգիին, որով
Հայաստան կը մերձենար ցեղասպան Թուրքիոյ, իբր առանց նախապայմանի, ՀայաստանԹուրքիա սահմանի բացման եւ դիւանագիտական կապերու հաստատման համար....:
Մինչդեռ այդ մերձեցման գինը պիտի ըլլար՝ յօժարիլ պատմաբաններու միջ-պետական
յանձնաժողովի
ստեղծման,
որով
հարցականի
տակ
կ'առնուէր
Հայոց
Ցեղասպանութիւնը...եւ այլ ստորացուցիչ, հայութեան արդարութիւնը ոտնահարող
նախապայմաններու....: Այդ նոյն անձնատուական ոգին չէ՞ր, որ կ'արտայայտուէր
Մատրիտեան սկզբունքներու մէջ ալ, ուր յաղթանակած Հայաստանը իր գլուխը կը ծռէր
պարտուած
կողմին,
Արցախեան
ազատագրուած
տարածքներ
զիջելու
պատրաստակամութեամբ: Նոյն այդ ոգիով չէ՞ր, որ ըստ հունգարահայ համայնքի
աղբիւրներուն, ՀՀ արտաքին գործոց նախարարութիւնն ու ՀՀ դեսպանութիւնը լիարժէք
դիւանագիտական աշխատանքը չտարին նման հակահայ խայտառակութեան առաջքը
առնելու համար...:
Ի՞նչ անուն տալու ենք արդեօք հայկական այս դիւանագիտութեան, որ շարունակ
հայկական շահերը պաշտպանելու փոխան, կա՛մ անգործութեան, անփութութեան ու
անտարբերութեան է մատնուած, կա՛մ ալ կարծէք ուղղակի թէ անուղղակի կը ծառայէ
օտարին շահերուն, համակերպողական քաղաքականութեամբ կ'ըլլայ անձնատուր օտարին
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լարած որոգայթներուն...: Հարց կը ծագի վերջապէս, թէ մենք ունի՞նք ԱԶԳԱՅԻՆ
ԾՐԱԳԻՐ...ԱԶԳԱՅԻՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ....ԱԶԳԱՅԻՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ
ՀԻՄՆԱԴՐՈՅԹ..., թէ՞՝ պիտի խարխափենք աջ ու ձախ, չկարենալով մեր ճամբան գտնել եւ
մենք մեզ գտնենք օտարին լարած ծուղակին մէջ...., զոհելով մեր ազգային
անվտանգութիւնը, ազգային մեր շահերն ու արժանապատւութիւնը: Եւ միայն
մետասաներորդ ժամուն, ոտքի ելլենք ի պաշտպանութիւն մեր ոտնահարուած ազգային
արժանապատւութեան...:
Ինչեւէ...: Նման չարաբաստիկ իրադարձութիւնը, ի մխիթարութիւն մեզ, դեռ կրնայ ծառայել
մեր օգտին, քաղաքական առաւելութիւններ ձեռք ձգելու առումով, եթէ կարենանք ի նպաստ
մեզ օգտագործել անոր ընձեռած հնարաւորութիւնները: Ներկայիս Հայաստանը պիտի
բաւարարուի՞ լոկ իր դիւանագիտական յարաբերութիւնները խզելով Հունգարիոյ հետ....:
Ասոր պէտք չէ՞ յաջորդէ արդեօք Հայաստանի պաշտօնական յայտարարութիւնը այն մասին,
որ Հայաստանը կը դադրեցնէ իր անարդիւնաւէտ բանակցութիւնները Արցախի
կարգավիճակին շուրջ, Մինսքի խումբի շրջանակներէն ներս եւ պաշտօնապէս կը ճանչնայ
Արցախի անկախութիւնը, կամ աւելի ճիշդ՝ անոր վերամիաւորումը մայր հայրենիքին:
Անհրաժեշտօրէն պէտք է ընդգծել մանաւանդ այն պարզորոշ իրականութիւնը, որ
հայասպանը արդարացնող եւ հերոսացնող Ատրպէյճանի նախագահ Ալիեւի հետ ա՛լ
բանակցելու ոչինչ կը մնայ որոշապէս: Եւ՝ ա՛յն բացայայտ փաստը, որ Արցախը
Ատրպէյճանի կազմին մէջ թողուլը հաւասարազօր պիտի ըլլար՝ զայն վստահելուն
հայատեաց մարդասպաններուն...:
Ֆրանսական Յեղափոխութեան ականաւոր դէմքերէն՝ Տանթոն, պատմութեան անցաւ իր
մէկ կարեւոր յատկանշական նախադասութեամբ.- ՅԱՂԹԱՆԱԿ ՏԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՐԿ
Է
ՈՒՆԵՆԱԼ
ՅԱՆԴԳՆՈՒԹԻՒՆ,
ԴԱՐՁԵԱԼ՝
ՅԱՆԴԳՆՈՒԹԻՒՆ
ԵՒ
ՄԻՇՏ՝
ՅԱՆԴԳՆՈՒԹԻՒՆ...: Պիտի կարենա՞նք, դիւանագիտական ճգնաժամային այս օրերուն,
պարտուողական եւ յարմարուողական քաղաքականութեան փոխարէն եւ շարունակելով
մեր ներկայիս դրսեւորուող հրապարակային համահայկական ընդվզումը՝ քաղաքական
յանդգնութիւն ցուցաբերել եւ նոր էջ մը արձանագրել հայկական դիւանագիտութեան
պատմութեան
մէջ...:
Ի
վերջոյ,
ՊԱՐՏՈՒՈՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
կամ
ՅԱՐՄԱՐՈՒՈՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵԶ ՈՉ ՄԷԿ ՏԵՂ ԿՐՆԱՅ ՀԱՍՑՆԵԼ ՀԱՍՏԱՏԱՊԷՍ...:
ԵՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

Հարցազրոյց
«Տանը նստած՝ հետաքրքիր չենք աշխարհին»
ասում է Միչիկանի համալսարանի (University of Michigan-Dearborn) Հայագիտական
հետազօտութիւնների կենտրոնի վարիչ, դոկտոր Արա Սանճեանը
Արա Սանճեանը ծնուել է Լիբանանում, համալսարանական առաջին դիպլոմը ստացել է
Երեւանի պետական համալսարանում` աւարտելով Պատմութեան ֆակուլտետը, որից յետոյ
դոկտորական կոչումը պաշտպանել է Լոնտոնի համալսարանում: Մինչեւ 2006թ. նա
դասաւանդել է Պէյրութի «Հայկազեան» համալսարանում: Այսօր արդէն դոկտոր Արա
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Սանճեանը Դիրբորնում գտնուող Միչիկանի համալսարանի մասնաճիւղում պատմութիւն է
դասաւանդում`միաժամանակ ղեկավարելով համալսարանի մէջ գործող Հայագիտական
հետազօտութիւնների կենտրոնը: Այս օրերին դոկտոր Արա Սանճեանը պատմագիտութեան
թեմաներով դասախօսութիւններ կարդալու նպատակով գտնւում էր Հայաստանում:
- Կը պատմէ՞ք Ձեր ընտանիքի պատմութիւնը:

- Հայրական կողմից մեծ հայրս Ցեղասպանութեան ժամանակ
կորցրել է իր ողջ ընտանիքը` կնոջը եւ երեխաներին, տարագրուել
հարաւ` այսօրուայ Յորդանան պետութեան ուղղութեամբ,
զինադադարից յետոյ վերադարձել է իր բնիկ, Կիլիկիոյ Մարաշ
քաղաքը եւ նորից ամուսնացել է: Մենք` բոլոր Սանճեաններս, իմ
մեծ հօր` Գրիգոր Սանճեանի ժառանգներն ենք նրա երկրորդ
ամուսնութիւնից: Իմ մեծ հայրս Ցեղասպանութիւնն իր մաշկի վրայ
կրած մարդ է: Մօրս ընտանիքն Ատանայից է, նրանք աւելի քիչ են
տառապել, քանի որ մօրս մօր կողմը թուրք ծանօթներ ունէին,
որոնք ինչ-որ ձեւով նախ կարողացել են կախաղանից փրկել մօրս
մեծ հօրը եւ ապա օգնել են նրանց, որպէսզի Կիպրոս փախչեն:
Այնուհետեւ, պատերազմից յետոյ, նրանք եւս վերադարձել են Կիլիկիա, յետոյ` Քեմալից
փախչելով, տեղափոխուել Պէյրութ: Եղեռնի մասին մեր տան մէջ այս երկու
պատմութիւնները կան, մէկը` հօրս հօր եւ նրա առաջին ընտանիքի կորստի պատմութիւնն
է, միւսը` մօրս մեծ հօր պատմութիւնն է, ով դատապարտուած էր մահուան, բայց թուրք
ծանօթների միջոցով կարողացաւ փրկուել ու փրկել իր ընտանիքը: Այս իմաստով, Եղեռնը
նոյնպէս մեր ընտանիքի պատմութեան մի մասն է:

- Հայաստանում, յատկապէս վերջին շրջանում, գիտութեան զարգացման վերաբերեալ թեմատիկ
տարբեր մրցոյթներ են յայտարարւում: Մի քանի օր առաջ, օրինակ, «Պահանջում ենք գիտութեան
ֆինանսաւորման աւելացում» ֆեյսպուքեան նախաձեռնութեան կողմից յայտարարուած վերջին
մրցոյթը Ցեղասպանութեան մասին գիտական նիւթերի հրապարակմանն է վերաբերում: Ինչպէ՞ս եք
վերաբերւում այս մրցոյթներին, որքանո՞վ են դրանք նպաստելու Ցեղասպանութեան ճանաչմանը:
Դուք մասնակցութիւն ունենալո՞ւ էք այդ մրցոյթներին:

- Ես Ցեղասպանութեան մասին հրապարակել եմ գրախօսականներ, ունեցել եմ
հրապարակային ելոյթներ, մասնակցել եմ գիտաժողովների, սակայն ես ցեղասպանագէտ
չեմ, եւ իմ ուսումնասիրութիւններն, առաջին հերթին, յետցեղասպանական շրջանին են
վերաբերում` 1930-50-ական թուականներին: Չեմ կարծում, որ առաջիկայում յօդուած կը
գրեմ, որը կը կարողանայ մասնակցել այդ մրցոյթին, քանի որ աշխատում եմ
հայագիտական այլ նիւթերի վրայ, որոնք նոյնպէս կարեւոր եմ համարում: Գալով
Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման խնդրին, ես գիտական աշխարհի մէջ այդպիսի
խնդիր չեմ տեսնում: Թուրքիան այսօր ժխտում է Ցեղասպանութիւնը ոչ թէ` որովհետեւ
թուրք ղեկավարները մի քանի փաստի տեղեակ չեն, եւ եթէ յանկարծ տեղեակ լինեն` իրենց
որոշումը պիտի փոխեն, այլեւ` որովհետեւ Թուրքիայում Ցեղասպանութեան ժխտումը
դարձել է թուրք վերնախաւի ինքնութեան հարց: Այնպիսի վիճակ է ստեղծուած, որ շատ
թուրքեր կարծում են, որ եթէ յանկարծ ընդունեն, որ իրենց երկրի մէջ իրենց նախնիները
կատարել են ցեղասպանութիւն, ինչ-որ մեծ բան պիտի պակասի իրենց արժանիքներից, եւ
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իրենց վայելած ինքնայարգանքը կը պակասի: Կարծում եմ, որ եթէ օրերից մի օր Թուրքիան
ճանաչի Հայոց ցեղասպանութիւնը, մասնագէտները չեն դադարի Ցեղասպանութեան
մանրամասներն ուսումնասիրել: Այսօր Հոլոքոսթը ուսումնասիրում են ոչ թէ նրա համար,
որ կայ պետութիւն, որը ժխտում է դա, այլ` որովհետեւ ցեղասպանութիւնը մարդու կողմից
գործուած մի մեծ ոճիր է, որը որքան լաւ հասկանանք, գուցէ այդքան էլ հնարաւոր կը լինի
ապագայում կանխել նման երեւոյթների կրկնութիւնը: Այդ ամէնին, սակայն, դեռեւս չենք
հասել, եւ աշխարհում դեռ շարունակւում են ցեղասպանութիւնները: Ինչ վերաբերում է
մրցոյթին`ուրախ եմ, որ կայ նման մրցոյթ, որը նպատակ ունի խրախուսել կարողունակ
երիտասարդներին: Թէեւ գումարները չեն յայտարարել, սակայն լսել եմ, թէ դրանք
բաւական բարձրարժէք են լինելու եւ նիւթական առումով գրաւիչ կը լինեն ոչ միայն
Հայաստանի, այլեւ ողջ աշխարհի ցեղասպանագէտների համար: Այդ մրցոյթը նաեւ առիթ է
Հայաստանի երիտասարդ մասնագէտների համար` փորձել յօդուածներ գրել եւ
հրապարակել դրանք օտարալեզու ամսագրերում: Ես պատրաստ եմ աջակցել նրանց
նախքան
յօդուածը
յանձնելը,
որպէսզի
այն
եւրոպական
չափանիշներին
համապատասխանեցուի` դրսում հրապարակելու համար: Նման մրցոյթներում յաղթելը
կարող է նաեւ թեթեւացնել Հայաստանում գիտականօրէն կարողունակ անձանց նիւթական
ու սոցիալական խնդիրները: Ողջունելի է, որ մտահոգ բազմաթիւ գիտնականներ վերջին
տարիներին ձայն են բարձրացնում եւ իրենց կարողութիւնների սահմանում կարողանում
են այդ խնդիրներին փոքրիկ-փոքրիկ լուծումներ գտնել: Ուրախ եմ նաեւ, որ հայ
նորահարուստ դասակարգը սկսել է նաեւ գիտութեան մասին մտածել: Յոյսով եմ`
Հայաստանի օրէնսդրութիւնը փոփոխութեան կ'ենթարկուի, ինչպէս Ամերիկայում եւ
եւրոպական երկրներում է, որպէսզի խոշոր հարկատուներին հնարաւորութիւն տրուի
ազատ լինել` իրենց հարկերի որոշակի տոկոսը բարեգործական իրենց նախընտրած
ծրագրերին (ներառեալ` գիտութեան) ուղղել:

- Ինչպէ՞ս եք գնահատում հայագիտութեան վիճակը Հայաստանում եւ արտերկրում:

- Եկէք նախ դրսից խօսենք` հայագիտութիւնն առանձնացնելով հայապահպան
աշխատանքներից` դպրոցներ եւ այլն: Եթէ խօսենք բուն հայագիտական աշխատանքների
մասին, ապա վերջին տասնամեակների ընթացքում արտասահմանում հայագիտական
լաւագոյն կենտրոնները ԱՄՆ-ում են եւ Ֆրանսիայում։ Հայագիտական բարձրորակ
աշխատանքներ կան նաեւ Իտալիայի մէջ: Դրսում գործող հայագիտական կենտրոններին
աջակցում
են
հայկական
գաղութները:
Օրինակ,
Ամերիկայի
10-ից
աւելի
համալսարաններում հայագիտական կենտրոններ ու ծրագրեր են գործում, որոնք գրեթէ
ամբողջութեամբ հայ մեծահարուստների նուիրատւութիւնների շնորհիւ են ստեղծուել: Եթէ
Ամերիկայի մէջ հայկական մեծ գաղութ չլինէր, վստահաբար հայագիտութիւնն, իբրեւ
առանձին մասնագիտութիւն, Ամերիկայի բուհական համակարգում առանձին տեղ չէր
ունենայ: Oրինակ` վրացագիտական կամ ատրպէյճանագիտական կենտրոն կամ
դասախօսի ամրագրուած աթոռ կամ ուսումնական ծրագիր ԱՄՆ-ում դեռեւս չկայ: Այժմ
ԱՄՆ-ում հայագէտների սերնդափոխութիւն կայ. այն անձինք, որոնք 1950-ականներին
սկսեցին ստեղծել առաջին կենտրոնները, նրանք բոլորը արդէն կամ մահացել են, կամ
արդէն հանգստի են անցել: Նրանց կողքին կայ միջին եւ երիտասարդ սերունդ, որոնք այսօր
շարունակում են աշխատել, սակայն նրանց թիւը քիչ է: Հայագէտների թուի քիչ լինելու
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հիմնական պատճառը շրջանաւարտներին բարձրորակ աշխատանքի տեղաւորելու խնդիրն
է: Զուտ հայագիտական աշխատատեղերի սակաւութեան հետեւանքով շրջանաւարտները
պիտի պատրաստ լինեն աւելի լայն շրջանակների մէջ աշխատելու եւ այնպիսի գիտական
աշխատանքներ գրելու, որպէսզի հետագայում կարողանան ավելի հեշտութեամբ
աշխատանք գտնել հայագիտութիւնից աւելի տարողունակ (բայց հայագիտութիւնն իբրեւ
բաղադրամաս ներառող) բնագաւառներում:
- Որքա՞ն հայագէտներ են մեզ պէտք ընդհանրապէս:

- Դժուարանում եմ կոնկրետ թիւ նշել, սակայն տեսականօրէն մի տարբերակ էլ կայ.
Շահագրգռուած անձինք եւ կազմակերպութիւններ կարող են համոզել հայ
մեծահարուստներին, որպէսզի նրանք դիմեն տարբեր համալսարանների` իւրաքանչիւր
պարագայում խոստանալով 1-2 մլն դոլար, եւ այդ ձեւով հայագիտութեան նոր աթոռներ
կամ ծրագրեր ստեղծուեն:

- Ինչպէ՞ս էք գնահատում հայագիտութեան վիճակը Հայաստանում:

- Անելիքներ, իհարկէ, շատ կան: Բայց տեսնում եմ, որ կամաց-կամաց դրական փոքրիկ
տեղաշարժեր են կատարւում, որոնց հիմնական շարժիչը յետխորհրդային տարիներին
առաջ եկած սերունդն է` 25-35 տարեկան մագիստրոսներ, ասպիրանտներ եւ երիտասարդ
դասախօսներ, որոնք գիտակցում են կամ առնուազն պատկերացում ունեն, թէ ինչ
ուղղութեամբ պէտք է զարգացուեն հումանիտար ու սոցիալական գիտութիւնները
Հայաստանում: Այժմ կայ ինտերնետը, որ լայն հնարաւորութիւններ է տալիս
համաշխարհային գիտական մտքի հետ քայլ պահելու համար: Այժմ համեմատաբար աւելի
հեշտ է գտնել գիտական նորութիւնների վերաբերեալ անհրաժեշտ տեղեկատուութիւնը:
Կարծում եմ, այդ հնարաւորութիւնները այսօր բաւարար չեն օգտագործւում եւ պէտք է
աւելի շատ աշխատանք կատարուի հումանիտար ու սոցիալական գիտութիւնների
(ներառեալ` հայ լեզուագիտութեան, գրականագիտութեան եւ պատմութեան) տեսական
մասը զարգացնելու համար: Առնուազն պէտք է տեղեակ լինել աշխարհում կատարուող
նորարարութիւններին
հասարակագիտական

եւ

ըստ

այդմ`

թարմացնել

բուհերում

հումանիտար

ու

մասնագիտութիւնների բակալաւրիատի եւ
մագիստրատուրայի ուսումնական ծրագրերը: Պէտք է նաեւ պարտադիր ծրագրեր մշակել
հայրենաբնակ գիտնականների կողմից օտար լեզուների սահուն տիրապետման եւ այդ
լեզուներով սահուն շարադրման համար: Օրինակ, լսել եմ, թէ Գերմանիայում նման փորձ
կայ. կառավարութեան ֆինանսաւորմամբ գիտնականներին յատուկ կարճ դասընթացների
միջոցով սովորեցնում են` ինչպէս գրել միջազգային ամսագրերի համար, ինչպէս ընդլայնել
հնարաւորութիւնները, որպէսզի գերմանացի գիտնականի գրած յօդուածը ընդունուի
միջազգային ամսագրերում հրապարակման համար: Միաժամանակ, պէտք է մտածել նոր
մեխանիզմների մասին` երիտասարդ հայաստանաբնակ գիտնականին մասնագիտական
հմտութիւնների զարգացման բնագաւառում աջակցելու համար: Ես եւ, վստահ եմ,
արտասահմանում ապրող հայազգի բազմաթիւ այլ գիտնականներ պատրաստ ենք մեր
ժամանակից ինչ-որ հատուած տրամադրել այս գործին: Այլեւս ճամբորդելու կարիք էլ չկայ,
նոր տեխնոլոգիաները կարելի է օգտագործել, եւ skype-ի ու ինտերնետի միջոցով
հայագէտները կարող են կապ հաստատել միմեանց հետ, պատմել իրենց մասնագիտական
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փորձառութեան մասին: Հաղորդակցութեան միջոցները պէտք է առաւելագոյնս
օգտագործել փորձի փոխանակման համար: Պէտք է կապեր հաստատել միմեանց միջեւ.
այս պարագայում հայերի ցրուածութիւնը լացի դրդապատճառ լինելուց` կը փոխուի
տարբեր երկրների փորձը միատեղելու, մէկը միւսից սովորելու առաւելութեան: Մենք մեր
տանը նստած` հետաքրքիր չենք աշխարհին: Մենք մեր նկատմամբ օտարի մօտ
հետաքրքրութիւն պիտի ստեղծենք մեր աշխատանքով: Եթէ մենք աւելի շատ գրենք մեր
մասին եւ գրենք օտար լեզուներով եւ գրենք արտասահմանեան ամսագրերի համար`
մարդիկ աւելի շատ կը հետաքրքրուեն մեզնով: Այդ իմաստով մենք դեռ շատ անելիք ունենք:
Լուսինէ ՄՈՎՍԻՍԵԱՆ

«Հայեացք». աշխարհագրական ի՞նչ սահմանների մէջ է մեր երկրի
անվտանգութեան երաշխիքը
Մեր հիւրն է «Սարդարապատ» շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ, Շուշիի առանձնակի
գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլեանը

- Պարոն Սեֆիլեան, Դուք այսօր ինչպէ՞ս եք գնահատում մեր երկրի արտաքին քաղաքականութիւնը:
Անվերջ խուսանաւում ենք աշխարհի ուժային երկու կենտրոնների միջեւ: Մինչեւ ե՞րբ:

- Չեմ կարծում, որ խուսանաւում ենք: Կ'ասէի, որ առհասարակ այսօր այս պետութիւն
կոչեցեալը չունի արտաքին քաղաքականութիւն: Եւ եթէ խուսանաւում կայ, ապա ոչ թէ
յանուն
երկրի
շահերի,
այլ
իշխանութիւնը
պահպանելու համար ընդամէնը: Աւելին ասեմ. այսօր
Հայաստանի ու հայ ժողովրդի գործօնն աւելի շատ
կարողանում են օտարներն օգտագործել, քան դա
յաջողւում է մեզ:

- Մենք պատերազմ վարեցինք, յաղթեցինք պատերազմում:
Մեր դիւանագիտութիւնը համարժէք քայլեր անո՞ւմ է,
որպէսզի ամրագրուի այդ յաղթանակը:

- Դժբախտաբար, պատերազմի ընթացքում եւս
համարժէք չէր մեր դիւանագիտական կորպուսի բովանդակութիւնն ու աշխատանքը:
Չնայած մենք յաղթում էինք պատերազմական գործողութիւններում, բայց
քաղաքացիական իշխանութեան մեծ մասը պարտուողական տրամադրութեամբ գործիչներ
էին: Նման իրավիճակում մեր յաղթանակը պարզապէս հրաշք էր, առեղծուած էր:
Պատերազմից յետոյ, քաղաքական այդ գործիչներն էլ աւելի ստրկամիտ դարձան: Մեր
ռազմական յաջողութիւնները դիւանագիտական ճակատում տարեցտարի վերածուեցին
պարտութիւնների:
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- Բայց եթէ մեծ հայեացքով նայենք, սա այն պատերազմն էր, որ մենք յաղթեցինք, երբ յոյսներս
դրեցինք մե՛զ վրայ: Ասացինք' մեզ Ռուսաստանը չի օգնի, մեզ Արեւմուտքը չի օգնի: Մենք ենք' մեր
բազուկը:

- Ձեր ասած միտքն արտայայտուեց հիմնականում նուիրեալների կողմից, և ո՛չ թէ այդ
օրերի քաղաքական ու ռազմական ղեկավարների: Եթէ այս վերջինները եւս այդպէս
մտածեին, ապա, կարծում եմ, մեր նուաճումները շատ աւելի մեծ կը լինէին, վնասներն էլ'
աւելի քիչ:
- Յամենայն դէպս, մենք այդ պատերազմում կարողացա՞նք մեր վախը յաղթահարել: Մեր' դարերով
եկած վախը: Ի վերջոյ, ցեղասպանութիւն էինք ապրել նաեւ:

- Շատ կարեւոր էր Արցախեան պատերազմի յաղթանակը: Բայց չմոռանանք, որ
ցեղասպանութիւնից յետոյ մենք յաղթանակներ եւս ունեցել ենք. Սարդարապատի
ճակատամարտ ենք ունեցել: Իսկ այդ օրերին շատ աւելի յուսահատ էր մեր ժողովուրդը,
բայց իր մէջ ուժ գտաւ ու նման յաղթանակ տարաւ: Նշանակում է' հայ ժողովուրդն իր մէջ
պահպանում է այդ ներուժը: Այսօր էլ մենք ունենք հրաշքներ գործելու ներուժը:
- Բայց այդ հրաշքը երեւան է
ժամանակներում այն տեղի է տալիս:

գալիս

ծայրայեղ

իրավիճակներում:

Հանգիստ,

խաղաղ

- Այդպէս է, և պատճառը պետութեան բացակայութիւնն է. մեզ չի յաջողուել պետութիւն
ստեղծել: Եւ հայ ժողովրդի գլխաւոր օրակարգը պէտք է լինի պետութեան օր առաջ
ստեղծումը: Որովհետեւ եթէ չկայ պետութիւն, ապա յոռի, բացասական որակները, որ
հարիւրաւոր տարիների ընթացքում մեզ ներարկուել են օտար կայսրութիւնների
տիրապետութիւնների օրօք, մենք տանում ենք մեզ հետ: Այսօր էլ դրանք մեզ հետ են:
Բացասական այդ որակներից, նաեւ հոգեբանական կարծրատիպերից հնարաւար կը լինի
ձերբազատուել միայն ու միայն յստակ պետական քաղաքականութեան շնորհիւ: Հայոց
պետութիւնը պէտք է իր առջեւ դնի ժողովրդին հոգեպէս, բարոյապէս մաքրելու, նրան
վերարթնացնելու, ենթագիտակցական մակարդակներում ինքն իրեն մօտեցնելու, նաեւ
անցած ուղին իմաստաւորելու խնդիրները: Իսկ մեր ներկայ ունեցածը պետութիւն չէ.
ընդամէնը նստած են վարչարարական խմբակներ' կուսակցութիւններով, թայֆաներով,
որոնք վարչական ռեսուրսների օգտագործմամբ կառավարում են երկիրն իրենց անձնական
շահերի համար:
- Յամենայն դէպս, կարծես պատերազմից յետոյ տեղի ենք տուել. կրկին մեր մէջ շատացել է վախը,
ազգային ոգին այլեւս նախկինը չէ:

- Յուսահատութիւն, այո, կայ: Բայց ասեմ, որ 1992-ին էլ վիճակը բարւօք չէր (պատերազմի
սկիզբը պէտք է հաշուել այդ թուից' Շուշիի ազատագրումից յետոյ): Ճիշդ է, ազգային
զարթօնք կար, բայց ժամանակի ապիկար իշխանութիւնների մեղքով սկսուեց
ոգեղէնութեան սրընթաց անկում: Մենք ականատես եղանք հայ մարդու կողմից մէկ այլ հայ
մարդու հանդէպ բռնութիւնների, կեղեքումների, հաշուեյարդարների: Բայց անքան մեծ էր
ոգեղէնութիւնը, որ այդքան անիրաւութիւնների մէջ անգամ ինչ-որ չափով այն
պահպանուեց: Դրա շնորհիւ էլ մենք յաղթեցինք:Ինչ վերաբերում է այսօրուան, ապա, այո,
բարոյահոգեբանական առումով ներկայումս աւելի վատ է: Բայց կայ մի բան, որը
հակակշռում է այս իրողութեանը. մենք ունենք նոր սերունդ: Եւ ես չեմ կասկածում, որ
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ազգային-բարոյական յաջողութիւնների հասնելու առումով այս սերունդը գերազանցելու է
նախորդին:

- Եթէ նոր պատերազմ լինի, իսկ, իրատես լինենք, այն բոլորովին էլ բացառուած չէ, մենք այս անգամ
ինչպէ՞ս կը կռուենք:

- Ներկայ ռեժիմի օրօք պատերազմի վերսկսումը կը լինի ի վնաս մեզ: Ուստի պէտք է
արագացնենք պետութիւն ստեղծելու գործը:
- Ի՞նչ նկատի ունէք' պետութիւն ստեղծել ասելով:

- Պէտք է երկիրը կառավարի մի համակարգ, որի դաւանած արժէքները համահունչ լինեն
մեր ժողովրդի իղձերին: Նաեւ' նրա էութեանը: Պէտք է կտրուկ բարելաւուի
բարոյահոգեբանական վիճակը երկրում: Հակառակ դէպքում, կրկին ասեմ, նոր
պատերազմը տանուլ ենք տալու: Այս գեներալիտետով հնարաւոր չի լինի յաղթանակ
տանել: Չնայած, նոյն այդ գեներալներին ես չեմ մեղադրում, որովհետեւ ամէն ինչ գալիս է
քաղաքական ղեկավարութիւնից: Իսկ քաղաքական իշխանութիւնն ասես լինի
արտադրական մեքենայ, որն անխտիր բոլորին պէտք է փչացնի:
- Իսկ էպոսագէտ Վարդան Սեդրակեանը, ով նաեւ առաջիկայ նախագահական ընտրութիւններին
մտադիր է իր թեկնածութիւնն առաջադրել, ռուսական Геополитика ինֆորմացիոն- վերլուծական
կայքին տուած հարցազրոյցում ասում է' որպէսզի Ռուսաստանի հետ սահման ունենանք, պէտք է
ազատագրենք հայկական Գանձակ քաղաքը' Կիրովապատը: Ինչպիսի՞ն է Ձեր վերաբերմունքը:

- Ինձ համար միանշանակ է, որ մեր այսօրուայ 42 հազար քառակուսի կիլոմետրանոց
հայրենիքը առանց Նախիջեւանի հեռանկար չունի: Այս հարցի ամբողջական լուծումը
հեռանկարային իմաստով ես տեսնում եմ Արաքսից Քուռ բնական սահմանների
վերականգնման մէջ: Այդ տարածքում ներառւում է նաեւ Գանձակը:
Եւ ես Ձեզ ասեմ. եթէ Արցախեան պատերազմի ժամանակ մենք ունենայինք աւելի ազգային
քաղաքական և ռազմական ղեկավարութիւն, ապա կարող էինք նաեւ այդ տարածքների
ազատագրման ականատեսը լինել: Քանզի Քուռ հասնելու մասին խոսակցութիւնը արդէն
1994-ի Մայիսին այլեւս ուտոպիա չէր: Ճիշդ է, այդ ժամանակ հայկական ուժերը ևս
հիւծուած էին, սակայն դիմացը լուրջ ուժեր չկային կանգնած այլեւս: Ատրպէյճանցիները
չէին կարողանում սեփական ուժերը մոպիլիզացնել: Կռւում էին վարձկանները: Իսկ երբ
վարձկանների քիթը եւս ջարդեցինք, արդէն մեր առաջ դատարկ էր: Այնպէս որ, եթէ երկու
ամիս եւս չհամաձայնէինք զինադադարին, պատերազմի աւարտական պատկերն այլ կը
լինէր: Ես յիշում եմ, որ արդէն նախապատրաստւում էինք շարժուել դեպի Բարդա, որից
յետոյ' Եւլախ: Եւլախ դուրս գալով' դատարկւում էր Քուռի աջ ափը: Իսկ Եւլախը, գիտէք,
երկաթգծային, նաւթա-գազային հանգոյց է նաեւ: Այն էլ ասեմ, որ դա կարող էինք անել շատ
կարճ ժամանակում. ընդամէնը օրերի հարց էր: Բայց մենք չարեցինք: Այնպէս որ Վարդան
Սեդրակեանի այդ յայտարարութիւնը բնաւ երեւակայական ծրագիր չէ, այն իրականանալի
հարց է:
- Դա ի՞նչ իրավիճակում կարող է տեղի ունենալ:
- Այսօր տարածաշրջանը կրկին խառնակ վիճակում է: Եւ եթէ խառնակ վիճակը յանգեցնի
պատերազմի, մենք պէտք է օգտուենք առիթից ու վերջնականապէս լուծենք խնդիրը:
Որովհետեւ մենք չենք կարող երկար տարիներ պահել և՛ արեւելեան, և՛ արեւմտեան
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հսկայական սահմաններ: Նաեւ այնքանով ուտոպիա չէ հարցը, քանզի գործ ունենք
Ատրպէյճան անունով արհեստական պետութեան հետ, որն ըստ էութեան մի փոքրիկ
կայսրութիւն է, որը մասնատելն այդքան էլ դժուար չէ: Բայց միտումը միայն մասնատելը չէ.
միւս ժողովուրդները' լեզգիները, թալիշները եւս ունեն ազատ ապրելու իրաւունք:
ԳՈՀԱՐ ՍԱՐԴԱՐԵԱՆ

Կարօտ ենք լայնածիր ծրագրաւորման
Մեր զրուցակիցն է «Ազատ խօսք» համացանցային թերթի խմբագիր Երան Գույումճեանը
(Նիկոսիա,Կիպրոս)

Տիկին
Գույումճեան,
այս
օրերին
անընդհատ
անդրադառնում էք սիրիահայերի խնդրին: Մինչև Սփիւռքի
նախարարութիւնը շարունակում է իր ամենամեայյ «Արի
տուն» ծրագիրը, սիրիահայերի ներգաղթը կազմակերպելու
լուրջ խնդիր կայ: Ըստ Ձեզ՝ ինչպէ՞ս պէտք է կազմակերպել
ներգաղթը, ի՞նչ պէտք է անել, որ սիրիահայերը ոչ թէ
Հայաստանից արագ տեղափոխուեն այլ երկրներ, այլ
ցանկութիւն ունենան ապրել Հայաստանում: Օրեցօր
ահագնացող արտագաղթի պայմաններում, ինչպէ՞ս կարելի
է Հայաստանը դարձնել գրաւիչ ցանկացած սփիւռքահայի
համար:

Հայաստանը պէտք է գրաւիչ դարձնել ոչ միայն սփիւռքահայութեան, այլ յատկապէս ՀՀ
քաղաքացիներուն համար՝ երկրէն ներս օրէնքի գերակայութիւն հաստատելով, հաւասար
հնարաւորութիւններ ստեղծելով՝ կրթութեան, աշխատանքի, առողջապահութեան և բոլոր
բնագաւառներու մէջ, առանց խտրականութեան, առանց նեպոտիզմի: Առանց նման
իրավիճակի ձեւաւորման, մենք չենք կրնար ունենալ ազատ և արդար հասարակարգ,
իրաւահաւասար պայմաններ բոլորին համար:
Իսկ ինչ կը վերաբերի «Արի տուն» ծրագրին, անիկա շատ անբաւարար և նոյնիսկ ձեւական
ձեռնարկ է սփիւռքահայութիւնը Հայաստանին մօտեցնելու համար: Այս ուղղութեամբ շատ
աւելի լուրջ ձեռնարկներ պէտք է իրականացնել:
Ինչ կը վերաբերի սուրիահայութեան հարցին, սա շատ լուրջ խնդիր է. Մէկ կողմէն
սուրիահայութիւնը Սփիւռքի Մայր գաղութն է, տասնամեակներ պահեր- պահպաներ է
արեւմտահայութեան տարագիրի ինքնութեան գիտակցութիւնը, կենսունակ է պահեր
արեւմտահայերէնը, Բառն ու Բանը, ազգային-մշակութային-բարոյական արժէքներու
համակարգը: Անիկա նաև Սփիւռքի համար հայթայթեր է հոգեւորականներ,
մտաւորականներ, ուսուցիչներ, խմբագիրներ: Առանց սուրիահայ գաղութին, սփիւռքը
մեծապէս կը կորսնցնէ իր հայկականութիւնը, իր ազգային դիմագիծը, Հայ Դատի
Պահանջատիրութեան կամքը և կը բռնէ ազգային ձուլման ճանապարհը: Բայց եթէ
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պայմանները շատ վատթարանան Սուրիոյ մէջ և ֆիզիքական գոյութեան լուրջ վտանգ
սպառնայ հայ համայնքին, այդ ժամանակ պէտք է Հայաստան ներգաղթ կազմակերպել,
գուցէ լաւագոյն տարբերակը պիտի ըլլար այն, որ Արցախը ծրագրաւորուած ձեւով
վերաբնակեցնեն: Պէտք է նշեմ, որ Լիբանանի քաղաքացիական տասնըհինգամեայ
պատերազմին, լիբանանահայութեան նկատառելի մասը մնաց այնտեղ, տոկաց և
կարողացաւ պահել-պահպանել մեր ազգային կառոյցները՝ եկեղեցի, դպրոց, միութիւններ,
մամուլ: Հայրենամերձ այս գաղութները սփիւռքի շնչերակներն են, առանց որոնց սփիւռքը
շատ շուտ կը կորսնցնէ իր ուժականութիւնը:
Ներկայիս, արդեօ՞ք Հայաստանի Հանրապետութիւնը ի վիճակի է կազմակերպելու
սուրիահայութեան ներգաղթը, երբ ՀՀ-էն ներս, օրէցօր կ'ահագնանայ արտագաղթը, անկախ
պաշտօնական մարմիններուն ունեցած կամ չունեցած ցանկութիւններէն... սա եւս
ծանրակշիռ հարց է: Այս օրերուն, երբ Հալէպի մէջ տագնապը տակաւ կը սրի, ըստ իս,
անհրաժեշտ է առաւելագոյն հանդարտամտութիւն պահպանել, խուճապի չմատնուիլ և
խուճապ չյառաջացնել: Բարեբախտաբար, գաղութը ինքնակազմակերպուած է,
ճգնաժամային իրավիճակներու համար կը գործէ Շտապ օգնութեան մարմինը: Սա չի
նշանակեր, որ հայագաղութները և մասնաւորապէս Հայաստանի Հանրապետութիւնը թեւ
ու թիկունք պիտի չըլլան սուրիահայ մեր հայրենակիցներուն: Նոյնիսկ բարոյական
աջակցութիւնը մեծ նշանակութիւն ունի այս տագնապալից օրերուն: Ի վերջոյ, հայութիւնը
ամբողջ մէկ հոգի և մէկ մարմին է, և անոր մէկ անդամին հասցուած հարուածը հարուած է
ամբողջ հայութեան համար:
Ըստ Ձեզ՝ սիրահայերը Հայաստանում արդեօք կը կարողանա՞ն ռէալիզացնել իրենց ուժերը: Ինչպէ՞ս
էք
պատկերացնում
Արցախի
վերաբնակեցումը:Բացի
այդ,
մէկ
անգամ
ներգաղթ,
հայրենադարձութիւն 46- 49 թուականներին կազմակերպուեց, սակայն շատերը յուսախաբ եղան, ի՞նչ
երաշխիքներ, որ այս անգամ յուսախաբ չեն լինի: Եւ ինչպէ՞ս ի վերջոյ կարելի է Հայաստանը գրաւիչ
դարձնել:

Սուրիահայերը լավ կազմակերպուած գաղութ են, ունին տուն-տեղ, աշխատանք: Եթէ
Հայաստան գան, թերեւս հարուստ կամ քիչ թէ շատ բարօր կեանքով ապրող դասակարգը
կարող է ինչ-որ գործ սկսիլ, սակայն կարիքաւոր անհատներն ու ընտանիքները դժուար թէ
կարողանան իրենց կեանքը դասաւորել Հայաստանի մէջ, եթէ կեցութեան, աշխատանքի
պայմաններ չստեղծուին իրենց համար: Ինչպէս նշեցիք, մէկ անգամ արդէն
յուսախաբութիւն ապրեցան այդ թուականներուն: Իսկ հիմա՞...: Վատ կամ ոչ-բարենպաստ
պայմանները կրնան յուսալքութիւն յառաջացնել իրենց մօտ: Հայաստանը կրնայ գրաւիչ
դառնալ, եթէ այդտեղ տիրէ օրէնքը՝ բոլորին համար համահաւասար, եթէ ըլլան
հնարաւորութիւններ իրագործելու անհատի կարողականուիւնը, գիտելիքներն ու
հոգեմտաւոր ներուժը և նման բարենպաստ պայմաններ: Միայն հայրենասիրական
զգացումներով չես կրնար ապրիլ գործնականօրէն: Արցախի վերաբնակեցումը լաւագոյն
լուծումը կրնայ ըլլալ, սակայն կարօտ ենք լայնածիր ծրագրաւորման:
Իսկ ի՞նչ էք կարծում, գուցէ իշխանութիւններին ընդհանրապէս ձեռնտո՞ւ չէ Հայաստանի
բնակչութեան թուի աւելացումը:

Բնակչութեան թիւի աւելացումը կը զօրացնէ մեր երկիրը և՛ քանակով, և՛ որակով, սակայն
համապատասխան աշխատատեղեր պէտք է ստեղծել: Ներկայ պայմաններով, ինծի կը
թուի, որ իշխանութեան համար յաւելեալ գլխացաւանք կը դառնայ բնակչութեան թիւին
աւելացումը: Մանաւանդ եթէ նկատի ունենանք ա՛յն, որ բնակչութեան ներկայ թիւը նոյնիսկ
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ՀՀ իշխանութիւնները ի վիճակի չեն բաւարարելու աշխատանքով եւ ապրուստի
տարրական միջոցներով:
Հայաստանը անհեռանկա՞ր երկիր է, անապագայ՞:

Եթէ համակարգային արմատական փոփոխութիւններ ըլլան՝ մտայնութեան, գործելաոճի,
ազգային-պետականմշակութային-բարոյական արժեհամակարգի, այն ժամանակ կարելի է յուսալ, որ մեր
երկիրը կը դառնայ հեռանկար և ապագայ ունեցող երկիր:
Սիրանոյշ Պապեան
Lragir.am
(արեւելահայերէնով հրատարակուած, բնագիրը՝
արեւմտահայերէն)
1 Օգոստոս 2012

Յօդուածներ
Ամերիկայի Կեդրոնական
(CIA) Գործունէութիւնները

Հետախուզութեան

Կազմակերպութեան

Յակոբ Նազարեան, Լոս Անճելըս
Այս կազմակերպութիւնը Ամերիկայի Գաղտնի բազուկն է արտաքին քաղաքականութեան
ուղղութիւն տուող եւ երկրին շահերը պաշտպանող: Յաճախ կը լսենք այս
կազմակերպութեան անունը, երբ Ամերիկա կը ձեռնարկէ պատերազմական
գործողութիւններու տարբեր երկիրներու մէջ, կամ ոյժի գործածութեամբ կը դիմէ
կառավարական յեղաշրջումներու:
Վերջերս քաղաքական լուրերու անբաժան մասը կը կազմեն
Աֆղանիստանի մէջ տեղի ունեցած պատերազմը, ինչպէս նաեւ
ներկայ քաղաքական անկայուն վիճակը Սուրիոյ, ուր տենդագին
աշխատանք կը տարուի Ասատի կառավարութիւնը փոխարինելու
Արեւմուտքին աւելի բարեկամ վարչակարգով մը:
Միտքերնուս մէջ տակաւին թարմ է Իրաքի պատերազմը, երբ
նախագահ Պուշ կը խոստանար Սատտամ Հիւսէյնի բռնակալական
կառավարութիւնը փոխարինել ռամկավարական վարչաձեւով մը,
այսպիսով ազատութիւն շնորհելով Իրաքի ժողովուրդին: Անշուշտ
գիտենք թէ որքան սուղի նայեցան Իրաքի ժողովուրդին տրուած այս
խոստումները:
Այս պարագաներուն ինչպէս եղած էր անցեալին, նոյն նշանակութեամբ լոզունգներ կը
գործածուին արդարացնելու համար եղած միջամտութիւնները: Գալով ներկայ Սուրիոյ
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պարագային, գրեթէ ամէն օր ականջալուր կ’ըլլանք ժխտական լուրերու տեղատարափին,
ուր սուրիական կառավարութեան առած խիստ միջոցները երկրի քաղաքացիները
պաշտպանելու եւ խաղաղութիւն հաստատելու համար կը դատապարտուին եւ դուրսէն
եկած ահաբեկիչներու գործած ոճիրները կ’անտեսուին եւ կը քաջալերուին իբրեւ
ազատագրական բանակի մը պայքարին մարտերը: Բայց ինչո՞ւ այս քանդիչ քայերը
կ’առնուին, երբ միայն երկու տարիներ առաջ Սուրիոյ վիճակը շատ բարգաւաճ էր եւ
ժողովուրդին մեծամասնութիւնը խաղաղ կեանք մը կ’ապրէր: Ըստ կարգ մը գաղտնի
փաստաթուղթերու, որոնք գրաւուած էին Սուրիոյ ամերիկեան դեսպանատունէն, կը
պարզուէր թէ արդէն մանրամասնօրէն ծրագրուած էին ահաբեկչական այս
գործողութիւնները, քայլ առ քայլ, Սուրիոյ կրօնական համայնքներ իրարու դէմ հանելու
առաջադրանքով: Լոյս տեսած կարգ մը տեղեկութիւններու համաձայն, Սուրիոյ
ժողովուրդին մեծամասնութիւնը ներկայ կառավարութեան կողքին կը կենայ եւ կ’ուզէ որ
ահաբեկիչները
խստօրէն
պատժուին:
Եթէ
ծրագրուած
ահաբեկչական
այս
գործողութիւնները յաջողին եւ Սուրիոյ մէջ ստեղծուի նոր վարչակարգ մը, ուր իսլամական
ծայրայեղականները մեծ բաժին ստանձնեն, այս նոր կացութիւնը վտանգաւոր պիտի ըլլայ
Սուրիոյ բոլոր փոքրամասնութիւններուն համար:

Նկատի առնելով այս իրականութիւնները, պէտք է մօտէն
ծանօթանալ ամերիկեան կարեւոր այս կազմակերպութեան
որդեգրած գործունէութեանց, ջանալով պաշտպանուիլ անոր
ոտնձգութիւններուն դէմ:
Դժբախտաբար կան թիւով շատ քիչ հրատարակութիւններ,
որոնք կը բնութագրեն այս գաղտնի կազմակերպութիւնը:
Անոնցմէ կարեւոր հրատարակութիւն մըն է Վիքթոր Մարչեթիի
1975-ին գրած գրքոյկը, որ կը կոչուի «CIA and the Cult of Intelligence», ուր հեղինակը առաջին
անգամ ըլլալով կը յայտնաբերէ CIA-ի գործունէութիւնները, քննադատական ոգիով, իբրեւ
վշտացած մէկ զինուորագրեալ անդամը գաղտնի այս կազմակերպութեան: Այս գրութեան
մէջ շատ մը պատմական եղելութիւններու մէջբերումները առնուած են այս հեղինակին
գրութիւններէն:
Եթէ Փըրլ Հարպըրը եղած է սկզբնաղբիւր հայրը եւ անկիւնադարձ մը ամերիկեան գաղտնի
սպասարկութեան կեանքին մէջ, Թրումանեան վարդապետութիւնը եղած է CIA-ի ծնունդ
տուող մայրը: Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմի յաջորդող տարիներուն ստեղծուած
է ազգային ապահովութեան խորհուրդը, որուն մէկ մասը կազմած է CIA-ը: Այս խորհուրդին
պաշտօնը եղած է հաւաքել գաղտնի տեղեկութիւններ, վերլուծել եւ զանոնք ներկայացնել
նախագահին, որ իր կարգին կարենայ առնել երկրին արտաքին քաղաքականութեան
յատուկ կարեւոր որոշումներ: Այսպիսի թղթածրարներ կը պատրաստուին նաեւ ներկայիս,
ամէն օր, երկրին նախագահին, որպէսզի տեղեակ պահուի այժմէական հայցերու շուրջ եւ
կարենայ, ըստ այնմ, առնել որոշումներ: Ըստ Վիքթոր Մարչեթիի, CIA-ի բարձրագոյն
նպատակը եղած է աշխարհի մէջ ստեղծել այնպիսի կացութիւն մը, ուր Միացեալ
Նահանգներ պիտի կարենայ իշխել առանց դիմադրութեան: Այս գերագոյն նպատակին
յաջողութեան նպաստելու նպատակով անոր գործակալները ջանացած են ծածուկ եւ
ապօրինի միջոցներ գործածել թէ՛ Ամերիկայի արտաքին քաղաքականութեան
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գործադրութեան համար եւ թէ՛ ալ՝ զուտ անձնական շահեր ապահովելու համար CIA-ի
գործակալներուն:
Լրտեսութիւնը կամ թշնամիին ոյժը որոնելու գաղտագողի
միջոցները շատ հին ատենէն ի վեր գոյութիւն ունեցած են եւ
գործածուած զանազան ազգերու կողմէ:
Առնելով Մովսէսի պարագան, ան անապատ մեկնած է լրտեսելու եւ
յարմար հող մը գտնելու իր ժողովուրդին համար. յաջողած է իր այս
առաքելութեան մէջ, գտնելով Իսրայէլը որպէս հրեաներուն
հայրենիքը եւ որոշած է որ այդ հողը, ոյժ գործածելով, պէտք է
առնուէր տեղւոյն բնակիչներէն:
Վեցերորդ դարու նշանաւոր ռազմագէտ Սան Ցու կ’ըսէ, թէ այն
կարեւոր ազդակը որ հնարաւոր կը դարձնէ զօրավարի մը
յաղթանակը, հիմնուած է իր ունեցած գաղտնի տեղեկութիւններուն
վրայ պատերազմը չսկսած: Անշուշտ այդպիսի գաղտնի
տեղեկութիւններ միայն կարելի է ունենալ լրտեսներու միջոցաւ:
Պատմութիւնը ցոյց կու տայ, թէ այն ազգերը, որոնք յաճախ յարձակած են ուրիշ ազգերու
վրայ, տարածելու համար իրենց տիրապետութիւնը, միշտ պահած եւ գործածած են
լրտեսական հսկայ կազմակերպութիւններ: Ճենկիզ Խան ունէր իր ժամանակաշրջանի
ամէնէն արդիական լրտեսական ցանցը: Իսկ ներկայիս, գրեթէ ամէն ազգ ունի փոքր կամ
ընդարձակ իր լրտեսական ցանցերը: Հիմնուած այս տուեալներուն վրայ, կրնանք
եզրակացնել, թէ մանաւանդ գերհզօր պետութիւններու գաղտնի կազմակերպութիւնները
դարձած են մարդկութեան ապագան որոշող կարեւոր ազդակներ:
Անցնող տասնամեակներու ընթացքին տեղեկութիւններ քաղելու միջոցները դարձած են
աւելի ճշգրիտ եւ արդիական, շնորհիւ գիտութեան ասպարէզին մէջ կատարուած
յառաջդիմութիւններուն: Երբ տեղեկութիւններ հաւաքելու մասին կը խօսուի, միայն
ռազմական գաղտնիքներու մասին չէ որ կ'ակնարկուի, այլ՝ գիտական, տնտեսական,
առեւտրական, արդիւնաբերական, հոգեբանական եւ երկրի մը բնական հարստութիւններու
մասին բազմաթիւ տուեալներու:
Մեծ մասը այս տեղեկութիւններուն կը քաղուի կարդալով
հրատարակուած նիւթերը: Հաւաքուած այս տեղեկութիւնները
CIA-ի կողմէ կը գործածուին իր ծրագրած նպատակները
իրագործելու համար: Իսկ արուեստական արբանեակներու
միջոցաւ տեղեկութիւններ քաղելու ձեւը ծնունդ առած է 1960-ին եւ
կը շարնուակուի մինչեւ օրերս: Հետաքրքրական է քննել 1947-էն
մինչեւ 1967 ժամանակաշրջանին CIA-ի գործածած միջոցները
տեղեկութիւններ քաղելու համար: Այսպէս, մէկ հինգերորդը՝
լրտեսներ եւ ուրիշ ծածուկ աղբիւրներ գործածելով, մէկ չորորդը՝
մամուլէ,
գիրքերէ
եւ
զբօսաշրջիկներէ,
մէկ
չորորդը՝
դեսպանատուներէ եւ մնացեալը՝ զինուորական կցորդներէ եւ
զինուորական այլ աղբիւրներէ:
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Պաղ Պատերազմի ընթացքին, CIA եւ քոյր կազմակերպութիւնները ընդլայնուած են եւ
դարձած շատ աւելի արդիական: Այժմ կը շարունակեն իրենց գործունէութիւնները նոր
«վտանգաւոր ազգեր»ը եւ ծայրայեղ իսլամական շարժումները իբրեւ թիրախ ունենալով:
Գրուած տեղեկութիւններու համաձայն, CIA-ի գլխաւոր մարդկային ոյժի աղբիւրներ եղած
են եւ կը շարունակեն ըլլալ համալսարաններէ վկայեալ մասնագէտներ, օտար
խմբակցութիւններու անդամները եւ համալսարաններէ ներս ուսանող օտար
աշակերտները, Ամերիկա հաստատուած նոր գաղթականները,
վաճառականները,
թղթակիցները,
գիտնականները,
դիւանագէտները, զբօսաշրջիկները եւ ուրիշներ: Երբ այս
թեկնածուները միանան CIA-ին, իրենց առաջին քայլը կ’ըլլայ
ստորագրել երդումնագիր մը, որով կը խոստանան ըլլալ խիստ
գաղտնապահ
եւ
հաւատարիմ
անդամները
այս
կազմակերպութեան: Ապա անոնք կ’անցնին վարժութեան եւ
ուսուցման շրջանէ մը մինչեւ որ դառնան գաղափարականով
համոզուած գործիչներ: Անոնք պարտաւոր են միշտ ծածուկ պահել
իրենց
ինքնութիւնը,
նոյնիսկ
եթէ
հրաժարին
այս
կազմակերպութենէն - զանազան պատճառներով:
Ամերիկայի մէջ CIA-ը թափանցած է գրեթէ ամէն անուանի
համալսարանէ ներս, ապահովելով շատ մը փրոֆեսէօրներու եւ
ուսանողական միութիւններու վարիչներու գործակցութիւնը: Տելաուէր նահանգին մէջ ան
ստեղծած է շատ մը անձնական ընկերութիւններ եւ տուրքէ զերծ տնտեսական,
եկեղեցական, մշակութային եւ ուսումնական հաստատութիւններ:
Իր հիմնադրութեան թուականէն սկսեալ CIA-ը կազմակերպած է շատ մը գործողութիւններ,
աշխարհի զանազան երկիրներու մէջ: Ասոնց կարգին՝ 1954-ի Կուաթեմալայի
կառավարութեան
տապալումը
եւ
քաղաքական
յեղաշրջումը,
1958-ի
Պարսկաստանի
պետական
հարուածը, որուն զոհ գացած է Մուհամմէտ Մուսատտեղ:
Ապա CIA-ի գործակալները յաջողած են տապալել տալ
Սուքարնոյի
կառավարութիւնը
Ինտոնեզիոյ
մէջ:
Հարաւային Ամերիկայի մէջ, օգտուելով զանազան
դաշինքներու իրաւասութիւններէն, միջամտած են
տարբեր երկիրներու ներքին գործերուն: Փերուի մէջ
օժանդակած են տեղւոյն կառվարութեան՛ ոչնչացնելու
համար հոն գոյութիւն ունեցող հրոսակային խումբերը:
Իսկ Պոլիվիոյ մէջ, իրենց օժանդակութեամբ, տեղւոյն
կառավարութիւնը կրցած է սպաննել Չէ Կեվարան: 1970ին մեծ դեր կատարած են Չիլիի կառավարութեան
յեղաշրջման մէջ: Ասիոյ ցամաքամասին մէջ CIA-ը «ստեղծած» է գլխաւոր
դրդապատճառները Հնդկաստանի եւ Փաքիստանի միջեւ պատերազմին սկսելուն: Իսկ
Ամերիկայի մէջ, ըստ Մարչեթիի, CIA մաս կազմած է նախագահ Քենետիի սպանութեան:
Յաճախ երբ գաշտնապահութեան քօղը վերցուած է եւ երեւան հանուած են CIA-ի ապօրինի
գործողութիւնները, նախագահներ, տեղի տալով ժողովրդային ճնշումներուն, ջանացած են

23/66

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (17) - Սեպտեմբեր 2012

արդարացնել
այդ
գործողութիւնները:
Իրենց
առաջին
հրապարակային
արտայայտութիւններով ջանացած են քօղարկել իսկական եղելութիւնները, բայց երբ
փաստերը եղած են անքօղարկելի, արդարացուցած են CIA-ի անյաջող միջամտութիւնները,
յենելով ազգային շահերու պատճառաբանութեան վրայ: Հոս յիշելու ենք, որ նախ
նախագահներ միշտ տեղեակ եղած են CIA-ի գործողութիւններէն, ապա առանց
նախագահին հաւանութեան CIA-ը որեւէ քայլ չէ առած: Կարգ մը կառավարական
անձանւորութիւններ մտավախութիւն յայտնած են CIA-ի զօրացման նկատմամբ, եւ երբեմն
ալ, ինքնագլուխ գործունէութեան վրայ այն հաւանականութեամբ, թէ կրնայ CIA-ը
կառավարական հսկողութենէ անկախ գործել եւ դառնալ սպառնալիք մը ռամկավարական
վարչաձեւին: Կրնանք եզրակացնել թէ CIA-ի նման կազմակերպութիւն մը անհրաժեշտ է
Ամերիկայի նման գերհզօր պետութեան:
Եթէ քննենք CIA-ի մասին կաատրուող արտայայտութիւնները, անոնք մեծամասնութեամբ
կը ծանրանան այս կազմակերպութեան գործած ապօրինի միջոցներուն վրայ, եւ չեն
դատապարտեր անոնց ծնունդ տուող դրդապատճառները կամ կազմակերպութեան
վստահուած առաքելութիւնները: Հոս պէտք է անդրադառնանք նաեւ սփիւռքահայ
գաղութներէ ներս CIA-ի գործողութիւններուն ժխտական ազդեցութեան, ըլլայ
Պարսկաստանի, Լիբանանի, Սուրիոյ կամ այլ գաղութներէ ներս, անմիջականօրէն ազդելով
Հայկական Ցեղասպանութեան, Հայ Դատի եւ Հայաստանի կառավարութեան կառոյցներուն
վրայ եւ գործելով ի նպաստ Ամերիկայի դաշնակից Թուրքիոյ կառավարութեան հակահայ
քաղաքականութեան:
Ուրեմն, իբրեւ սփիւռքահայ ժառանգորդները ցեղասպանութենէն ազատած սերունդին,
զգոյշ ըլլանք որեւէ ձեւով գործակցելէ այսպիսի կազմակերպութիւններու հետ, մանաւանդ
երբ մեզի կը հրամցուին կեղծ բայց երբեմն հրապուրիչ առաջարկներ, մոռնալու համար Հայ
Դատի հետ կապուած մեր պահանջնքները եւ Հայկական Ցեղասպանութեան ընդունման
համար տարուած աշխատանքները:

Ինձ, միեւնոյն է, սպանելու են
ՀԵՂԻՆԱԿ՝ Հրապարակ
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ
Երէկ ինձ նուիրեցին Կարէն Դեմիրճեանի այրու՝ Ռիմա Դեմիրճեանի հեղինակած
«Յիշատակ» գիրքը: Այն սկսւում է Կարէն Դեմիրճեանի ծննդեան եւ աւարտւում 1999թ.
հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործութեանը հետեւած իրադարձութիւններով: Չենք փորձի
վերապատմել գրքի բովանդակութիւնը, բայց կը ներկայացնենք մի քանի հատուած՝ Կարէն
Դեմիրճեանի կեանքի վերջին մէկուկէս տարուան վերաբերող:
«Վերադարձ քաղաքականութիւն» բաժնում նա նկարագրում է այն իրավիճակը, որը կար
մինչեւ Լեւոն Տեր-Պետրոսեանի հրաժարականը. երբ իրենց տուն այցելողները համոզում,
խնդրում էին ամուսնուն՝ զբաղուել քաղաքականութեամբ, քանի որ համարում էին, որ
երկիրն ունի իր կարիքը: Ապա յիշում է, թէ ինչպէս Տէր-Պետրոսեանի հրաժարականից
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յետոյ Սոցիալիստական կուսակցութիւնն առաջադրեց
Դեմիրճեանին որպէս նախագահի թեկնածու, եւ ինչպիսի
ոգեւորութիւն դա առաջացրեց հարիւր հազարաւոր
քաղաքացիների մօտ: Ի տարբերութիւն շարքային
քաղաքացիների, մամուլի որոշ միջոցներ եւ քաղաքական
դաշտը
թշնամաբար
ընդունեցին
Դեմիրճեանի
առաջադրումը:
Տիկին Ռիման յիշում է, որ Դեմիրճեանին ներկայացւում
էին ամենատարբեր մեղադրանքներ՝ սկսած հիւանդ
լինելուց, ռազմական փորձ եւ գիտելիքներ չունենալուց,
վերջացրած նրանով, որ չի եղել Ղարաբաղում: Այն դէպքում, երբ նրա մրցակիցը՝ Ռոպերթ
Քոչարեանը, իրաւունք չունէր առաջադրուելու, քանի որ նրա առաջադրումը
հակասահմանադրական էր: «Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի հրաժարականից յետոյ, մինչեւ
նախընտրական արշաւի սկսուելը, Ռ. Քոչարեանն առաջին իսկ հեռուստատեսային
հարցազրոյցի ժամանակ յայտարարեց, որ չի դնի իր թեկնածութիւնը, որովհետեւ ինքը
Հայաստանի քաղաքացի չէ, 10 տարուայ գրանցում չունի: Սակայն տառացիօրէն 2-3 օր
յետոյ, Սահմանադրութեան համապատասխան դրոյթը խախտելով, նրա թեկնածութիւնն
առաջադրուեց:
Այդ փաստը, ինչպէս եւ ընտրութիւնների ամբողջ ընթացքը եւ արդիւնքների կեղծումը
կարելի է բացատրել միայն այն բանով, որ որոշակի ուժեր գերխնդիր էին դրել իրենց առջեւ՝
ապահովել Ռ. Քոչարեանի ընտրութիւնն ամէն գնով, հաշուի չառնելով ոչինչ եւ ոչ մէկին:
Վարչական բոլոր միջոցները, ֆինանսները, ուժային բոլոր կառոյցները, այդ թւում
Հայաստանի եւ ԼՂՀ պաշտպանութեան նախարարների, պետական անվտանգութեան եւ
ներքին գործերի գերատեսչութեան ղեկավարութեան ջանքերն այնուամենայնիւ բաւարար
չեղան, որպէսզի վճռեն այդ խնդիրը ազնիւ ընտրութիւններում: Յաղթել մրցակից
թեկնածուին, որն ունէր ժողովրդի բացարձակ մեծամասնութեան աջակցութիւնը, որի
յաղթանակն ակնյայտ էր արդէն նախընտրական քարոզարշաւի ժամանակ եւ
ընտրութիւնների ընթացքում, հնարաւոր եղաւ միայն ընտրութիւնների արդիւնքները
կեղծելու միջոցով:
Համաձայն ընտրութիւնների պաշտօնական տուեալների՝ Կարէնն ստացել էր ձայների 40,52
տոկոսը, իսկ իրականում, ըստ իրենց արձանագրութիւնների՝ մօտաւորապէս 75 տոկոսը:
ԿԸՀ նախագահ Բեզիրճեանը, որի միջոցով անմիջականօրէն կատարուել էին կեղծիքները,
Հայաստանից տեղափոխուելով ԱՄՆ՝ մշտական բնակութեան, ըստ երեւոյթին, որոշելով
մաքրել իրեն պատմութեան առջեւ, հրապարակեց մի պրոշիւր, որի տուեալներով՝ Կարէն
Դեմիրճեանը ստացել էր ձայների 73 տոկոսը»:
Տիկին Դեմիրճեանը յիշում է նաեւ, որ ամուսնուն կարող էին գոնէ վարչապետ նշանակել,
ինչպէս խոստացել էին, բայց դա եւս տեղի չունեցաւ: «Վազգէն Սարգսեանն
ընտրութիւնների ժամանակ իր ելոյթներում մի քանի անգամ ընդգծեց, որ Քոչարեանի՝
նախագահ դառնալու դէպքում կը ցանկանար տեսնել Կարէն Սերոբովիչին վարչապետի
պաշտօնում: Քոչարեանը խոստացաւ Վազգէնին, սակայն ընտրութիւններից յետոյ իր
խոստումը չկատարեց, թէեւ բոլորն արդէն համարեա համոզուած էին, որ նշանակումը
տեղի կ'ունենայ: Պատասխանելով լրագրողի հարցին՝ Քոչարեանն իր մերժումը բացատրեց
շատ մտացածին ու անհամոզիչ: «Նա իմ մրցակիցն էր, եւ այժմ անխուսափելի կը լինեն
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ամէն տեսակի անյարմարութիւնները, կարող է քաղաքական խանդ ծագել»: Դեմիրճեանին
բացարձակապէս չճանաչելու դէպքում միայն կարելի էր նրան վերագրել խանդի եւ
նախանձի զգացումներ, այն էլ պետական հարցերում»,- գրում է տիկին Ռիման:
Բայց ամենաուշագրաւը հոկտեմբերի 27-ի ողբերգութեանը նախորդած մի քանի օրերի
նկարագրութիւնն է: Տիկին Ռիման յիշում է, որ ամուսինը, որ սովորութիւն չունէր տանը
պետական գործերից խօսել, կանչել է իրեն ու որդուն՝ Ստեփանին, եւ պատմել, որ Ազգային
անվտանգութեան խորհրդում քննարկուել է Մեղրիով Ատրպէյճանը Նախիջեւանին
կապելու ծրագիրը, որին ինքը դէմ է, քանի որ, ինչպէս գրում է տիկին Ռիման, 1980թ. Կարէն
Դեմիրճեանն ինքն է կանխել այդ ճանապարհի կառուցումը: «Ոչ մէկին չասէք, բայց դուք
իմացէք»,- ընտանիքի անդամներին ասել է Կարէն Դեմիրճեանը եւ բացատրել, թէ ինչ
վտանգներով է յղի տարածքների փոխանակումը, որոնցից ամենակարեւորը Հայաստանի
մեկուսացումն է Իրանից:
Մի քանի օր յետոյ տեղի է ունեցել Ազգային անվտանգութեան խորհրդի նիստը, որի մասին
տիկին Ռիման գրում է. «Յաջորդ նիստի ժամանակ, որը տեղի ունեցաւ Մոսկուայից Կարէնի
վերադառնալուց յետոյ՝ հոկտեմբերի 23-ին, շաբաթ օրը, ԱԽ 8 անդամներից 5-ը համաձայնել
էին պլանի հետ, Կարէն Դեմիրճեանը եւ Վազգէն Սարգսեանը դէմ էին, մէկը՝ ձեռնպահ
(մինչ օրս չգիտեմ ով, թէեւ կռահում եմ): Ըստ մեր վարորդի պատմածի, Կարէնը եւ Վազգէնը
նիստից դուրս եկան յուզուած եւ փոխուած: Վազգէնը՝ քաթանի նման գունատ, մօտեցաւ իր
մեքենային, նստեց եւ քշեց կատաղի արագութեամբ: Կարէնը, ընդհակառակը,
կարմրատակած, ըստ երեւոյթին՝ բարձր ճնշման հետեւանքով, նստեց մեքենան եւ
վարորդին ասաց. «Միշա, ամէն ինչ վատ է, քշի Աշտարակ»: Նա երբ առանձնապէս վատ էր
լինում, հնարաւորութեան դէպքում գնում էր դէպի բնութիւն, որպէսզի հանգստանար,
հաւասարակշռութիւնը վերականգնէր»:
Ըստ Ռիմա Դեմիրճեանի, ԱԱԽ նիստից յետոյ Կարէն Դեմիրճեանը կանխազգում կամ,
աւելի շուտ՝ գիտակցում էր վերահաս ոճրագործութեան հնարաւորութիւնը: «Այն, ինչը նա
խնամքով ինձնից թաքցնում էր, Մոսկուայում ասել էր եղբօրը: Կամոյի խօսքերով, նա բաց
տեքստով ասել է. «Կամօ, իմացիր, ինձ սպանելու են»: Այդ նոյնը նա ասել էր իրեն ուղեկցող
Հրաչիկ Կարապետեանին: Նրա յամառ խորհուրդներին՝ թիկնապահներ վերցնել իր հետ,
Կարէնը պատասխանել է. «Եթէ որոշեն սպանել, ոչ մի թիկնազօր չի օգնի: Եվ յետոյ, ինձ,
միեւնոյն է, սպանելու են»: Յետոյ ես իմացայ, որ նա երեկոյեան զբօսանքների դուրս գալիս
ընկերներին խնդրել է իրենից հեռու քայլել»:
«Չնայած տառապանքների խորութեանը եւ կորստի անանց ցաւին, որոնք կը մնան ինձ հետ
մինչեւ վերջին շունչս, այնուամենայնիւ ինձ երջանիկ կին եմ համարում, որովհետեւ երկար
տարիներ ապրել եմ բացառիկ, վառ, անկրկնելի անհատականութեան հետ, որովհետեւ նրա
հետ հաղորդակցուելու ամէն մի ժամը հարստացնում էր հոգիդ, սովորեցնում էր հասկանալ
եւ գնահատել կեանքում գեղեցիկը, հոգիդ պարուրում էր լոյսով եւ երջանկութեամբ,
որովհետեւ նա ինձ համար ոչ միայն ամուսին էր, բարեկամ, ընկեր, ամենաթանկ մարդը, այլ
նաեւ ուսուցիչ էր, դաստիարակ, Մարդու օրինակ, որովհետեւ եւ իմ տղաները, եւ թոռները,
թոռներիս թոռները միշտ կը յիշեն, կը սիրեն եւ կը հպարտանան նրանով, որովհետեւ նա
բարի հետք է թողել երկրի վրայ, պայծառ յիշատակ…»,- այս տողերով է աւարտում իր
պատումը Կարէն Դեմիրճեանի այրին՝ Ռիմա Դեմիրճեանը:
Աւետիս ԲԱԲԱՋԱՆԵԱՆ
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«Մտաւորական-Մտաւորականութիւ՞ն…»Պարոյր Աղպաշեան, Պէյրութ
Մտաւորակա՜ն: Մտաւորականութի՜ւն:
Ո՞վ է մտաւորականը: Ի՞նչ է մտաւորականութիւնը:
Կար ժամանակ, հեռու թէ մօտիկ, երբ մտաւորականը՝ իր իսկական
կոչումին մէջ էր, իսկ մտաւորականութիւնը՝ իր առաքելութեան, հոգ
չէ թէ պայմանները ըլլային անձեռնտու կամ վիճակները՝
անմխիթարական:
Սակայն, ո՞վ էր գնահատողը մտաւորականը եւ ո՞վ էր
մտաւորականութիւնը արժեւորողը:
Քիչեր:
Այդուհանդերձ, մտաւորականը կը մնար (մնաց) իր կոչումին կրողը,
իսկ մտաւորականութիւնը՝ իր առաքելութեան:
Ինչո՞ւ:
Շա՛տ պարզ:
Որովհետեւ մտաւորականը հաւատք ունէր, ամբողջական հաւատք իր կոչումին եւ այդ
մեկնարկով կը գործէր, կը նուիրուէր ու կը զոհաբերուէր, իսկ մտաւորականութիւնը՝
գիտակցութեամբ, ամբողջական գիտակցութեամբ կը մնար պատնէշի վրայ:
Հակառակ մտաւորականին կամ մտաւորականութեան նկատմամբ, մասամբ թէ այլապէս,
սնուցուող անտարբերութեան եւ անփութութեան, անտեսութեան եւ անհոգութեան, այդ
“խաւ”ը շարունակեց մնալ ազգային կիզակէտին վրայ, նոյնիսկ ի հեճուկս ծառացող
արուեստական դժուարութիւններուն, դիտաւորութիւններուն եւ ոտնձգութիւններուն:
Այսօր, շատ բան կը պարտինք այն մտաւորականներուն կամ մտաւորականութեան, որոնք,
անկախաբար իրենց ստեղծագործական անգնահատելի ներդրումէն, ազգային կեանքին մէջ
մնացին
ուղեցուցային
կամ
կողմնորոշային,
իրենց
խոհեմ
ու
հեռատես
դերակատարութիւններով:
Այսօրուան
դիտանկիւնով,
երբ
կը
խորաչափենք
հայ
մտաւորականին
ու
մտաւորականութեան դերն ու տեղը, նպաստն ու դիրքը, ո՞ւր կարելի է զիրենք գտնել (կամ՝
“նետե՞լ”), ո՞ւր կարելի է զիրենք զետեղել (կամ՝ “անկիւնաւորե՞լ”):
Միամիտ (թերեւս ոմանց համար ալ… անմիտ) հարցում մը, որ կը չարչրկէ (պէ՛տք է
չարչրկէ) իւրաքանչիւր ազգային միաւոր կամ շրջանակ, եթէ կայ անոնց նկատմամբ
յարգելիութեան եւ արժանաւորելիութեան համապատասխան վերաբերմունք:
Տխուր փաստ է, այլեւ՝ խոցող, որ հայ իրականութեան մէջ, քիչ մը ամէն տեղ (ու շա՜տ), հայ
մտաւորականներուն ու մտաւորականութեան ազդեցութեան գօտիները սկսած են
զգալապէս պակսիլ (խամրի՞լ), եւ ասիկա ոչ թէ անոր համար որ (տակաւին) արժանաւոր
մտաւորական ու մտաւորականութիւն չկան, այլ՝ գերազանցապէ՛ս, եղածներն ալ
արհամարհելու, նուաստացնելու եւ անշքացնելու ահաւոր դաւադրութիւն մը կայ:
Ո՞վ կրնայ ուրանալ այս դառն իրականութիւնը:
Ո՞վ կրնայ ջրել այս տիրող հոգեբանութիւնը:
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Ո՞վ կրնայ հակառակիլ այս ճնշող մտայնութեան:
Ո՞վ կրնայ չհամաձայնիլ այս տխուր գործընթացութեան:
Երբ՝
- Հայ մտաւորականն ու մտաւորականութիւնը
շերտաւորում են (շատերու համար)

առիթէ՝

առիթի

դասակարգային

- Հայ մտաւորականն ու մտաւորականութիւնը երեւոյթէ՝ երեւոյթի ներկայութիւն են
(ստուար թիւի մը համար)
- Հայ մտաւորականն ու մտաւորականութիւնը գործէ՝ գործի անհրաժեշտութիւն են (կարգ
մը հատուածներու համար)
- Հայ մտաւորականն ու մտաւորականութիւնը ձեռնարկէ՝ ձեռնարկի մասնակցութիւն են
(որոշ խմբաւորումներու համար)
Ասիկա է այն մռայլ իրադրութիւնը, զոր հայ մտաւորականն ու մտաւորականութիւնը
պարտաւոր (՞) են դիմագրաւելու, մանաւանդ ներկայ հանգրուաններուն, տարտամ
ներկայէն մինչեւ անորոշ ապագայ, երբ վերնախաւերը, միջնախաւերը եւ կողմնախաւերը,
կը փորձեն ամէն ձեւով “խեղդել” մտաւորականին ու մտաւորականութեան
հեղինակութիւնը, վա՛րկը, ապիկար եւ ստորնամիտ միջոցներով, միջամտութիւններով կամ
միջամուխութիւններով:
Որոշապէս այս բոլորը պատճառ դարձան կամ կը դառնան, որ հայ մտաւորականն ու
մտաւորականութիւնը, որքան ալ ըլլան համեստ կամ սակաւաթիւ (այս ալ ուրիշ տագնապ
մը, որուն պէտք է անդրադառնալ աւելի հանգամանօրէն), այսօր կը գտնուին, մեղմ ըսած,
լուսանցքի վրայ:
Եթէ այս հաստատումին դէմ կայ հակաճառութիւն կամ առարկութիւն, պէտք է
յանդգնութիւնը ունենալ նայելու տիրող իրականութեան, ուր պատկերը աւելի քան
պերճախօս է, յատկապէս երբ կը լսուին կոչեր, կարգախօսներ ու մաղթանքներ՝ ի նպաստ…
հայ մտաւորականին ու մտաւորականութեան:
Բայց, ատոնք ո՞րքանով ճշմարտութիւն են, այնքան ատեն որ հայ մտաւորականն ու
մտաւորականութիւնը, իրենց էութեամբ ու գոյութեամբ, կը մնան “անտէր-անտիրական”ի
կարգավիճակին մէջ:
Հաւանաբար ըսուի թէ՝ մտաւորական-մտաւորականութիւնը լայն հասկացողութիւն է:
Թերեւս, ինչ-որ տեղ ճիշդ է, բայց ո՞վ ըսաւ եւ ո՞վ իրաւունք տուաւ, որ հայ ժողովուրդը, իր
տարբեր գունաւորումներով կամ խայտաբղէտ կազմաւորումներով, հայ մտաւորականին ու
մտաւորականութեան նկատմամբ պիտի վերաբերուի անկումայնութեան ու սայթաքութեան
տրամաբանութեամբ:
Բնական է, խօսքը, այս պարագային, կը վերաբերի այն “թունաւոր” մթնոլորտին, որ այսօր
կը նշմարուի ու կը զգացուի մեր գաղութային կեանքին մէջ, իր զանազան դրսեւորումներով
ու վերիվայրումներով, ուր մտաւորականն ու մտաւորականութիւնը սկսած են խամրիլ:
Վերջին տարիներուն, ո՞վ չի տեսներ (կամ չ’ուզէր տեսնել), թէ ազգային գերխնդիրներու
մէջ, մտաւորականն ու մտաւորականութիւնը կամայ թէ ակամայ կը բացակայուին…:
Ինչպէ՞ս պէտք է բացատրել եւ ինչո՞վ պէտք է արդարացնել այս “ափալ-թափալ”ի թաւալքը:
28/66

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (17) - Սեպտեմբեր 2012

Ազգային իշխանութիւններ, իրենց զանազան պատկանելիութիւններով, ոմանք լրջօրէն,
ուրիշներ՝ մակերեսայնօրէն, կ’ահազանգեն այս մասին, բայց կը բաւե՞ն ատոնք, որոնք
“բարիկամեցողութեամբ” սահմաններէն անդին չեն անցնիր, մինչ հայ մտաւորականն ու
մտաւորականութիւնը մեր իրականութենէն ներս կը պակսին (կը շահագործուին),
անմիջական յաջորդներու ալ անգտանելիութեամբ:
Քանի մը տասնամեակ առաջ ալ կար այս մտահոգութիւն-տագնապը, հիմա աւելիով սրած
է, վաղը ի՞նչ կ’ըլլայ, չենք գիտեր, բայց “սթափ” բարեկամ մը ըսաւ.
- Մտաւորական-մտաւորականութի՞ւն մը ըսիր, այդ ի՜նչ պարապ կատակ է ըրածդ…:
Հիմա որո՞ւն կը հաւատաք. “սթա՞փ”ին թէ՞՝ անսթափներուն, որոնք կը շարունակեն հայ
մտաւորականն ու մտաւորականութիւն “փրոփականտ”ել, զանոնք “փորփորել” ու գնով:

Ցեղասպանութեան
Մոնթրէալ

100-ամեակին

Ընդառաջ

Հայկ

Նագգաշեան,

Ոեւէ սփիւռքահայու համար իր ենթարկուած ցեղասպանութիւնը
անմոռանալի, տանջող իրականութիւն է: Այդ ահաւոր տանջանքին
ենթարկուած դժբախտ սերունդը անհետանալու վրայ է, սակայն
անոնց յաջորդող սերունդները սփիւռքը կը կազմեն՝ իրենք-զիրենք
նկատելով Վանեցի, Սասունցի, Էրզրումցի, Սեբաստացի, Մարաշցի,
Այնթապցի, Հաճնցի, Ատանացի, կամ Սսեցի ծնողներու զաւակներ:
Անկախաբար
ողբերգական
պատմութեան
իրականութենէն,
սփիւռքահայութեան գոյութիւնը անհերքելի ապացոյցն է թրքական
հրեշային ծրագրին՝ ջարդելով, սքսորելով եւ տարագրութեան
տաժանակիր պայմաններու տակ ցեղասպանութեան ենթարկելու
համար այժմ Արեւելեան Թուրքիա կոչուած նահանգներուն մէջ
հազարաւոր տարիներ ապրած շուրջ երեք միլիոն հայութիւնը:
Իրականութիւնը այսքան պարզ ու թափանցիկ ըլլալով մէկտեղ,
գոյութիւն
ունին
մեծ
ոճիրը
ուրացողներ
եւ
զանազան
պատճառաբանութիւններով
ու
մեկնաբանութիւններով
աղաւաղողներ եւ ուրացողներ, մասնաւորաբար՝ համաշխարհային
պատերազմի արիւնոտ մթնոլորտը վկայակոչելով: Ուրացողները
անշուշտ թուրքերն են, թէեւ իբր նմոյշ բացառութիւններ ալ կան,
որոնք թրքական օրէնքով ենթակայ են պատիժի եւ հանրային
կարծիքէն անարգուելու:
Մեծ եղեռնի մօտալուտ հարիւրամեակին առթիւ մտահոգ է թուրք
կառավարութիւնը, որ այժմէն իսկ ծրագրուած կերպով իրականութեան խեղաթիւրումի
աշխատանքին լծուած է, օգտագործելով վերոյիշեալ պատերազմական վիճակը եւ
ապաւինելով չքմեղանքի մը՝ լալու չափ յուզուած շեշտով ըսելու համար. «աչքը կուրնայ այդ
եւրոպացիներուն որ մեզ իրարու դէմ լարեցին»:
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Գործի լծուած է թուրք արտաքին գործոց նախարարութիւնը՝ անձամբ նախարարով եւ
դեսպաններով, որոնք կը ջանան սիրաշահիլ հանրայայտ հայ անհատներ եւ
կազմակերպութիւններ: Այս ծուղակը ինկող առաջիններէն եղաւ Շարլ Ազնաւուր, որուն՝
ցեղասպանութեան զոհերուն ձօնուած երգը.- «Իլ Սոն Թոմպէ»- կը հակասէր իր ներկայ
ընթացքին այն աստիճան, որ ցեղասպանութիւն բառը կը նեղէ եղեր զինք: Ազնաւուրին
օրինակով թրքական թակարդը ինկան մեծ ու պզտիկ փառասէրներ, որոնցմէ վերջինը՝
Գերմանիայէն: Գործածուած խայծը փառասիրութիւնն է, որ գործածողին համար փարա
չ’արժեր, բայց ստացողը կը շլանայ, կը գինովնայ:
Սոյն գրութիւնը հիմնուած է Հայաստանի հեղինակաւոր թերթերէն՝ «Ազգ»ի Յունիս 19-ի
համարին մէջ հրատարակուած Յակոբ Չագրեանի յօդուածին տեղեկութիւններուն վրայ,
որոնց վստահելիութեան վրայ չենք կրնար կասկածիլ, մանաւանդ մօտէն ճանչցած ըլլալով
թերթին տերն ու խմբագրապետ Յակոբ Աւետիքեանը:
Ուրեմն, ըստ «Ազգ»ին, գերմանաբնակ գիտնական Միհրան
Դաբաղը, որ կը ղեկավարէ Պոխումի համալսարանին Սփիւռքի
եւ ցեղասպանութեան հիմնարկը, վերջերս Հայաստան
այցելութեան առիթով «Ազգ»ին հետ ունեցած հարցազրոյցին մէջ
մտահոգութիւն առթող արտայայտութիւններ ունեցած է
հանգամանաւոր հայերու մասին: Այսպէս, Գերմանիոյ թուրք
դեսպանը իր շքախումբով այցելած է Գերմանիոյ Հայոց
Առաջնորդ Գարեգին Եպս. Բեկչեանին, արժանանալով ջերմ
ընդունելութեան: Ասիկա պարզապէս քաղաքավարական
այցելութիւն մը չէր, այլ մէկ օղակն էր ծրագրուած
այցելութիւններու, որոնք համակարգուած կերպով տեղի
կ’ունենան
սիրաշահելու
համար
սփիւռքահայութիւնը՝
զուգահեռաբար
Հայաստանի
հետ
բարեկամական
յարաբերութեան: Ուշագրաւ են թուրք արտաքին գործոց
նախարար Ահմէտ Տաւուտօղլուի խօսքերը՝ թէ Սփիւռքի հայ
համայնքները իրե՛նց համայնքներն են, քանի որ, անոնք
Թուրքիայէն գաղթած են, կամ անոնց զաւակներն են: Այս այցելութենէն այնքան շլացած է
Գարեգին Եպիսկոպոս, որ դեսպանին թոյլատրած է տեսագրել եւ իր տպաւորութիւնները
գրել արձանագրութեան տոմարին մէջ, ջերմ համբոյրով մըն ալ ճամբու դնելով զայն:
Արեւմուտքի, յատկապէս Ամերիկայի կողմէ քաջալերուած այս այցելութիւններուն յետին
նպատակը բեկում յառաջացնելն է ցեղասպանութեան մասին հայոց պնդումներուն մէջ,
որոնք աւելի բուռն կրնան ըլլալ Թուրքիոյ գործած մեծ ոճիրին մօտալուտ 100-ամեակին
առթիւ:
Գարեգին Եպիսկոպոսի սայթաքումը առիթ մը պէտք է ըլլայ ոչ միայն իրեն եւ նմաններուն
որ մտածեն, թէ ինչի՞ կը ձգտին այս այցելութիւնները եւ ըստ այնմ վարուին ու
պատասխանեն, այլ մանաւանդ, հայ եկեղեցւոյ իշխանութիւնները պէտք է մղեն յատուկ
ցուցմունքներ տալու իրենց ստորադասներուն:
Կրօնականի
կողքին,
աշխարհական
կազմակերպութիւնները՝
մասնաւորաբար
կուսակցութիւնները եւս պէտք է մտածեն համակարգուած կեցուածք մը մշակելու եւ
որդեգրելու: Տարիներէ ի վեր պարբերաբար եւ զանազաններու, բայց գլխաւորաբար
լիբանանաբնակ Մեթր Գասպար Տէրտէրեանի կողմէ առաջարկուած համասփիւռքեան
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հայկական քոնկրէսի կազմութեան ժամանակը հասած է՝ միացեալ կերպով դիմակալելու
համար թրքական ժխտումի եւ ուրացումի քաղաքականութիւնը եւ միաձայն կերպով
արտայայտելու համար հայութեան պահանջքները:
Հայկական մամուլը պարտի այժմէականացնել եւ հետապնդել հիմնահարցը, որուն
առնչուած շատ առիթներ պիտի ներկայանան մինչեւ հարիւրամեակ եւ միայն
համահայկական քոնկրէսն է որ իրաւասու պէտք է ըլլայ խօսելու համայն հայութեան
անունով:

Հայաստանի Սահմանային Գիւղերը Գտնւում Են Չքաւոր Վիճակում Եւ
Ամայանում Են, Իսկ Բարերարներն Այդ Գիւղերում Եկեղեցիներ Են
Կառուցում
Արա Յովհաննէսեան
Տաւուշի մարզի Բերքաբեր (Ջողազ) գիւղը գտնւում է
Հայաստանի Հանրապետութեան հիւսիս-աեւելեան
սահմանային գօտում, այն Ատրպէյճանից բաժանւում է
Ջողազի ջրամբարով: Անկախութեան գործնթացի
սկզբից մինչեւ այսօր գիւղը կրել ու կրում է
սահմանային, ինչպէս նաև ռազմաճակատի առաջին
գծին
բնորոշ
ողջ
դաժանութիւններն
ու
դժուարութիւնները:
Գիւղում ոչ մի տուն չկայ որ տուժած չլինի
ատրպէյճանական ռմբակոծումներից: Բացի բազմաթիւ
մարդկային զոհերից գիւղը կրել է մեծ նիւթական
վնասներ: Այժմ այս գիւղը ճանաչուել է Հայաստանի
Հանրապետութեան
ամենաչքաւոր
գիւղական
համայնքը:
Չնայած նշուած դաժան պայմաններին, գիւղում պահպանուել է 186 ծուխ (528 բնակիչ),
որոնք առ այժմ դիմանում են իրենց բաժին հասած ողջ ծանր կացութեանը: Նրանք
կապուած են իրենց հայրենական հողին ու ջրին եւ հաւատում են, որ շուտով իրենց համար
տանելի պայմաններ կը ստեղծուեն:
Յայտնի է, թէ ինչ դժուարություններ է յաղթահարել մեր ժողովուրդը, սակայն առաւել ծանր
է սահմանային գիւղերի վիճակը: Այս գիւղերում կարծես պատերազմն աւարտուած չէ,
դիվերսիա-ներն եւ դիպուկահարների կրակոցները սովորական երեւոյթներ են: Հասկանալի
լինելու համար ասենք, որ այդ գիւղերը ինչ որ չափով կարելի է համեմատել
ռազմաճակատի առաջին գծի հետ, որտեղ տեղի են ունեցել մարտեր պատերազմի բոլոր
օրէնքներով: Պէտք է ասել, որ անգամ պատերազմի թէժ օրերին Բերքաբեր գիւղը չի
տեղահանուել: Այս գիւղի բնակիչը իր հողը մշակում է գրեթէ թաքուն, որպէսզի շատ աչքի
չընկնի եւ զոհ չդառնայ սահմանային դիպուկահարների գնդակին եւ չի կարողանում
օգտուել իր իսկ հողատարածքում կառուցուած եւ իր գիւղին յարող ջրամբարի ջրից: Այս
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գիւղի բնակիչներն յաճախ զոհ են դառնում նաեւ սահմանային դիվերսիա-ներին, եւ նոյնիսկ
իրենց հանգուցեալին գիւղացիները աշխատում են յուղարկաւորել արագ ու աննկատ,
այսինքն մշտական վտանգի տակ են ապրում:
Թւում է, թէ հաշուի առնելով այս բոլորը, մեր նորանկախ պետութիւնը պէտք է որ գոնէ
որոշակի արտօնութիւններ յատկացնի սահմանային գօտու գիւղերին, սակայն այս
բնակավայրերը ոչ միայն չեն օգտւում արտօնութիւններից, այլ տառապում են պետական
չինովնիկ-ների բիւրոկրատիզմ-ից: Որպէս օրինակ նշեմ, որ Բերքաբեր գիւղը կորցրել է իր
վարելահողերի 75%-ը, որովհետեւ այդ հողերը գտնւում են ճիշդ առաջին գծում եւ անհնար է
այն օգտագործել, ու պատկերացնում է՞ք, մարզի ղեկավարութիւնը նույնիսկ այդ հողերի
համար փորձում էր գիւղացիներից հողի հարկ
հաւաքել: Բազմաթիւ բողոքներից եւ պայքարից
յետոյ կարծես թէ հիմա ցանկանում են ուղղել այդ
սխալը:
Ակամայ յիշում եմ սովետական ժամանակներում
այս նոյն գիւղի եւ հարեւան սահմանակից
ատրպէյճանական գիւղի տարբերութիւնները:
Նախ ատրպէյճանական գիւղի բնակիչները
ստանում էին 2-3 անգամ աւելի շատ տնամերձ
հողամաս, քան հայկական գիւղի բնակիչները:
Բացի այդ, ատրպէյճանական սահմանային
գիւղերի համար գործում էր ներքին մի օրէնք՝ ոչ մի ոստիկանութիւն այս տարածքներում
իրաւունք չունէր հարցնել որեւէ կառուցուող տան շինանիւթերի ձեռք բերման
փաստաթղթերի առկայութեան մասին, այդ այն դէպքում, երբ հարեւան հայկական
գիւղերում հայկական ոստիկանութիւնը առիթ էր փնտռում յայտնաբերելու անօրինական
ձերք բերուած որեւէ շինանիւթ եւ պատժելու: Եթէ յիշում էք, այն տխրահռչակ
ժամանակներում օրինական վաճառուող շինանիւթ համարեա չէր վաճառւում (օրինակ
հնարաւոր չէր ցեմենտ գնել, որովհետեւ չկար), եղածները հիմնականում գողացուած էին
պետական կառոյցներից: Արդիւնքում հայկական սահմանամերձ տարածքներում
պետական շինարարութիւններից գողացուած շինանիւթի մեծ մասը վաճառւում էր
սահմանակից Ատրպէյճանի գիւղերում, որովհետեւ այնտեղ ոչ ոք դա չէր արգելում եւ ոչ ոքի
չէին դատապարտում, ու մեր հաշուին կառուցւում էր ատրպէյճանական գիւղերը:
Այսօր ես ոչ մի տեղեկութիւն չունեմ հարեւան ատրպէյճանական գիւղերի վիճակից, բայց
հին փորձից ելնելով համոզուած եմ, որ նրանք իրենց սահմանային գիւղերին անպայման
տուել են հնարաւորութիւններ զարգանալու եւ ամրանալու իրենց տեղում, գոնէ այդ
գիւղերի բնակիչները պէտք է որ ազատուած լինեն հարկերից:
Բոլորը գիտեն սահմանային բնակավայրերի կարեւորութիւնը եւ նաեւ այն, որ այդ գօտու
գիւղերի դատարկուելը գրեթէ նշանակում է այդ հողերի յանձնումը թշնամուն, իսկ ապրելով
այդպիսի անօգնական պայմաններում այդ գիւղերը օրեց օր դատարկւում են:
Հանրապետութեան «ազգային ժողով» կոչուող օլիգարխա-գողական կազմակերպութիւնում
երբեմն լսւում են առաջարկներ սահմանային գիւղերում բնակուող բնակիչներին ազատելու
որոշակի հարկային պարտաւորութիւններից , սակայն դրանք առ այժմ մնում են միայն
դատարկ առաջարկներ:
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Մեր ժողովրդին եւ յատկապէս կարիքի մէջ գտնուող սահմանային գիւղերի բնակիչների
համար երբեմն ծագում են օգնութեան որոշ աղբիւրներ: Դրանք բարերարներն են, որոնց
բարեգործութիւնները տարբեր ժամանակներում երբեմն փրկել են ամբողջ բնակավայրեր:
Պէտք է ասել, որ բարերարների մեծ մասը արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցներն
են, որոնք ցանկանում են օգնել իրենց կարիքաւոր հայրենակիցներին: Ժամանակակից
բարերարութեան լաւագոյն տարբերակը աշխատանքային տեղերի ստեղծումն է, որի
շնորհիւ ժողովուրդը կարողանում է աշխատանք ունենալ եւ վաստակել այն մինիմումը, որը
անհրաժեշտ է գոյատեւելու համար: Սակայն գնալով աւելի ու աւելի են քչանում այս տիպի
բարերարութիւնները: Կան բարեգործութեան բազմատեսակ դէպքեր, սակայն ես
ցանկանում եմ մանրամասնել մի տեսակը, որին առնչուեցի Բերքաբեր գիւղում:
Բարերարները ցանկանալով օգնել իրենց չքաւոր հայրենակիցներին եւ ապրելով երկրից
դուրս, չեն կարողանում կողմնորոշուել եւ կարիք ունեն խորհրդատուութեան: Այս
բարերարները որոշակի տեղեկացուած լինելով նորանկախ Հայաստանի կոռումպ-ացուած
չինովնիկ-ների մասին, դիմում են եկեղեցու սպասաւորներին, որոնք էլ կարողանում են այդ
բարերարներին «ճիշդ» ուղղութիւն ցոյց տալ եւ որի հետևանքով Հայաստանի ամբողջ
տարածքում սկսեցին կառուցուել հարիւրաւոր եկեղեցիներ եւ նոյնիսկ՝ շքեղ վանքեր:
Եկեղեցիների կառուցումը կարծես թէ աւելի ընդունելի են դառնում բարերարների համար,
որովհետեւ նրանց համոզում են, որ եկեղեցի կառուցելը.
- Աստուածահաճոյ գործ է.
- Եկեղեցին հոգեւոր անկիւն է հաւատացեալների համար.
- Աստուած եւ եկեղեցին կ'օրհնեն բարերարին.
- Բարերարը եկեղեցի կառուցելով ուղիղ երկնքի արքայութիւն կը գնայ եւ կը փրկուի
դժոխքից.
Իսկ եկեղեցու համար նոյնպէս խիստ
շահաւէտ է մի նոր եկեղեցի ունենալը, նախ
նոր քահանաների եւ այլ սպասաւորների
տեղ կը բացուի, բացի այդ կ'աւելանան նոր
տարածքներ,
բնականաբար
նաեւ
շահոյթները:
Դժբախտաբար եկեղեցիներ են կառուցւում
նաեւ այնպիսի գիւղերում, որոնք չունեն
անգամ
գոյատեւելու
տարրական
պայմաններ, այն դէպքում, երբ այդ
եկեղեցիների կառուցման վրայ ծախսուած
գումարով հնարաւոր կը լինէր ապահովել
այդ գիւղերի ջրամատակարարումը, գազ-ամատակարարումը եւ լուծել ճանապարհների
խնդիրը:
Ահա նման պատկեր է առաջացել նկարագրուող Բերքաբեր գիւղում, որը ինչպէս ասուեց,
ճանաչուել է հանրապետութեան ամենաչքաւոր գիւղական համայնքը, որը չունի
ճանապարհ, գազ-ամատակարարում եւ վերջապէս ջուր, որի շնորհիւ գոնէ կը կարողանայ
օգտագործել իր տնամերձ հողը: Պարզ է, որ այսպիսի պայմաններում անհնար է գոյատեւել
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եւ դժբախտաբար բնակավայրում առաջացել է բնակչութեան արտահոսք, որի հետեւանքով,
գիւղը շուտով հաւանաբար կ'ամայանայ:
Եւ ահա այս պայմաններում Հայ Առաքելական եկեղեցու միջնորդութեամբ բարերարներ
Պրն. Ժիրայրը եւ Տիկին Սիրանոյշը (Ստամբուլից) պարտաւորւում են Բերքաբեր գիւղում
եկեղեցի կառուցել:
Եկեղեցական գործիչներ եւ յարգելի բարերարներ Պրն. Ժիրայր եւ Տիկին Սիրանոյշ.
Բերքաբեր գիւղում ապրելու տարրական պայմաններ չկան եւ գիւղը տարեց-տարի
դատարկւում է, խիստ կարեւորելով հոգեւոր սննունդը, կարծում եմ որ այդ գիւղին ոչ թէ
եկեղեցի է պէտք, այլ տարրական կենցաղային պայմաններ ու աշխատանք, որպէսզի
գիւղացին չլքի իր պապական տունը ու հայրենի հողը: Չէ որ այդ եկեղեցին մարդկանց
համար է, եւ ոչ թէ միայն ձեր հոգու փրկութեան: Լաւ կե լինի յիշենք, որ Արևմտեան
Հայաստանում հազարաւոր եկեղեցիներ քանդուեցին ու ոչնչացան հայ մարդու
բացակայութեան պատճառով: Ինչո՞ւ կրկնել ողբերգական սխալը:
Եւ ես կարծում եմ, Աստուած ձեզ աւելի կ'օրհնի, եթէ այդ դրամը, որ նախատեսել էք
եկեղեցու համար, տրամադրէք գիւղի նորմալ ջրամատակարարման կառուցման համար,
որի շնորհիւ չքաւոր գիւղացին գոնէ հնարաւորութիւն կ'ունենայ օգտագործել իր տնամերձ
այգին, հողը, եւ գոյատեւել: Համոզուած եղէք, երբ այդ գիւղացին ունեւոր դառնայ, նա ինքը
կը կառուցի իր հոգեւոր տունը:
Յարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի գրեթէ բոլոր գիւղերը ծանր դրութեան մէջ են,
ինչքան հեռանում ենք մայրաքաղաքից, այնքան տիրապետում է համատարած
չքաւորութիւնը, իսկ սահմանային գիւղերը ամենակարեւորն են, որոնց ձեռք մեկնելը
իւրաքանչիւրիս պարտքն է: Եթէ ցանկանում էք բարեգործութիւն անել, պէտք չէ
խորհրդակցել ինչ որ մարդկանց, առաւել եւս պետական չինովնիկ-ների կամ եկեղեցու
սպասաւորների հետ: Համոզուած եղէք, որ իւրաքանչիւր հեռաւոր գիւղ, իսկ սահմանային
գիւղերն առանձնապէս, կարիք ունեն ամենատարրական օգնութեան՝ ջրամատակարարում
(թէկուզ մի աղբիւր), ճանապարհ, գազ-ամատակարարում եւ աշխատանք, ահա սրանք են
որ գիւղացուն կը կապեն իր հողին եւ չի հայաթափուի մեր հայրենիքը:
Ըստ որում, բարեգործութիւնը պէտք է անել խիստ վերահսկողութեամբ, միայն թէ ոչ
պետական կառոյցների կամ հիմնադրամների միջոցով, հակառակ դէպքում, ձեր
յատկացրած դրամի մի մասը կը կլանեն այդ կառոյցներն ու պետական չինովնիկ-ները:
Հայաստանի ամենաչքաւոր գիւղի (Տաւուշի մարզի Բերքաբեր գիւղ) եւ սահմանային
գիւղերի բնակիչները սպասում են ձեր օգնութեանը, համոզուած եղէք, որ մեր ժողովրդի
օրհնանքը աւելի շուտ կը հասնի Աստծոյ, եւ ձեր բարեգործութիւնը կը փրկի մեր հայրենիքը
հայաթափուելուց:
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Գրական-Մշակութային
ԱՆԱՀԻՏ ԹՈՓՉԵԱՆԻ «ՏԱԳՆԱՊ» ՎԷՊԸ
Հերթական անգամ, տաղանդաւոր արուեստագէտն ու դերասանուհին, վիպագիրն ու
մտաւորականը՝ ԱՆԱՀԻՏ ԹՈՓՉԵԱՆ, ընթերցողին կը մատուցէ իր նոր վիպակը,
«ՏԱԳՆԱՊ»ը, հրատարակուած Երեւանի մէջ, 2012-ին, «Գասպրինտ» ընկերութեան կողմէ:
Յափշտակութեամբ, մէկ շունչով կարդացուող գիրք մը՝ այս, որ եթէ մէկ-երկու բառով
բնութագրելու ըլլանք, Սիրոյ Պանծացումն իսկ է, Ցնծութիւնը եւ իրա՛ւ վայելքը անոր: Սէր՝
ուր հոգին ու մարմինը միաձոյլ, կնոջ եւ այր մարդու գերագոյն ներդաշնակութիւնը արարող
ստեղծագործութիւն ըլլայ կարծէք...: Սէր, որ ինչպէս ինք կը գրէ իր վիպակին մէջ,
«ձերբազատում է կեղծ ամօթխածութիւնից, սեթեւեթանքից, եւ այդժամ այնպիսի մի հզօր
ոյժ, այնպիսի մի յոյզ է պոռթկում, որ ինքդ ես
զարմանում, թէ որտեղից....Այդ զգացմունքն անխառն է,
անհաշուենկատ, դա բացարձակ զգացմունք է»:
Անբարդոյթ, անկաշկանդ եւ ամբողջանուէր սիրոյ այդ
յորձանքը քեզ կ'առնէ իր ոլորապտոյտին մէջ առաջին
իսկ տողերէն եւ կը յամենայ ենթագիտակցութեանդ մէջ
դեռ երկար ժամանակ...: Անահիտ Թոփչեան գիտէ
ելեկտրականացնել սիրոյ այդ մթնոլորտը, բացայայտելով
սիրոյ մտերմիկ պահերու գաղտնածածուկ ծալքերը,
առանց գռեհկանալու, առանց կորսնցնելու սիրոյ
խորհուրդի եւ խորհրդաւորութեան զգացումը....:
Զուգահեռաբար, սիրող կինն ու տղամարդը՝ Անահիտի
ստեղծած կերպարներուն մէջ, հաւասարապէս ուժեղ
անհատականութիւններ են...: Մեր գրականութեան մէջ, շատ հազուագիւտ, գրեթէ անգոյ է,
այն պարագան, երբ կինը չի զիջիր իր դիրքերը, չի խեղճանար, գիտէ յաղթահարել իր
անարդարուածի հոգեվիճակը...եւ չի զգենուր զոհի կերպարանք՝ ողորմութեան միայն
արժանի....: Անահիտ Թոփչեանի կնոջ կերպարը բուռն է, գեղեցիկ, որ աստուածուհի
կարծէք կը դառնայ խենթացնող սիրոյ մէջ....: Ունի ան շատ սուր եւ զգայուն
արժանապատւութիւն եւ իր սրտի բանականութեամբ կրնայ զգալ իր կողակցին դոյզն
դաւաճանութիւնն
անգամ
եւ՝
հակադարձել
անոր...:
Միաժամանակ,
սրտի
բանականութեան ան գիտէ զուգորդել իմաստնութիւնը եւ արժեւորել ճշմարիտ սէրը,
գուրգուրալ անոր, զգօն ըլլալ անոր նկատմամբ եւ աշխատիլ որ այդ սէրը չխամրի
ժամանակի ու հանգամանքներու բերումով:
Վիպակի թեման, շատ սեղմ գիծերով, հետեւեալն է. վէպի հերոսուհիին պատած է անանուն
տագնապ մը....: Համատեղ կեանքի քսան եւ հինգ տարիներ ետք, իր կանացի բնազդով ան
կը զգայ որ իր ամուսինը դաւաճանած է իրեն՝ ամուսնական կեանքի առաջին իսկ օրերուն:
Այդ տագնապը կը դառնայ հետզհետէ խանդի տեսակ մը մտագարութիւն, որ հանգիստ չի
տար իրեն...: Ի վերջոյ, ան կը յայտնաբերէ իրեղէն շօշափելի ապացոյցներ՝ ամուսնոյն
նամակագրութեանց մէջ...: Կը փոթորկի իր ներաշխարհը, վրէժի անհուն ցանկութեամբ կը
համակուի ան....չուշանար առիթը յագեցում տալու վրէժխնդրութեան այդ այրող տենդին: Իր
ամուսնոյն երկրէն բացակայութեան օրերուն, քազինոյի մը մէջ, կը հանդիպի երիտասարդ
35/66

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (17) - Սեպտեմբեր 2012

տղու մը, որ կը նուագէր այնտեղ, եւ կը հմայուի անոր «արտիստիզմով», անոր
երաժշտութեամբ...: Խելայեղ սիրոյ իր ծարաւին մէջ, կը զուգադիպին վրէժի ցանկութիւնն ու
հրապուրանքը...եւ ահա, իր հերթին, ինք եւս կը դաւաճանէ ամուսնոյն: Սակայն իր
դաւաճանութեան տառապանքը շուտով կը դառնայ մղձաւանջ եւ լուրջ փորձութեան առջեւ
կը դնէ՝ զիրար մեծ ու անկեղծ սիրով սիրած զոյգը...:
Բարեբախտաբար, վիպակի աւարտին, կը յաղթէ առողջ բանականութիւնը...:
Յատկանշական են հեղինակի տողերը, ուր ան կը խօսի իր ամուսնոյն հոգեվիճակին եւ
պահուածքին մասին, իր կնոջ դաւաճանութեան իրազեկ դառնալէ ետք. «Նա, անշուշտ,
հասկանում էր, որ այս պատմութիւնը իւրատեսակ հետեւանքն էր քսանչորս տարի առաջ
տեղի ունեցած իր սիրարկածի եւ ջանում էր ամէն կերպ ինձ հաճոյանալ: Ես էլ չէի կարող
ինձ ներել, որ անփորձ աղջկայ պէս տրուեցի պատահական հրապոյրներին, եւ հիմա
դժուարանում եմ ասել՝ արկածին նախորդած ապրումներն էին աւելի ծանր, թէ՞ յաջորդած:
Եւ եթէ այժմ կանայք ինձնից խորհուրդ հարցնեն, ապա կ'ասեմ. Մի շտապէք վրէժխնդիր
լինել, քանի որ յետոյ աւելի էք տառապելու, մանաւանդ եթէ զգայուն հոգի ունէք»:
Իր տուած հարցազրոյցին մէջ, Անահիտ Թոփչեան իր վէպը կը բնութագրէ որպէս
հոգեբանական վէպ՝ կին-տղամարդ յարաբերութիւններու մասին, սիրոյ, դաւաճանութեան
մասին...: «Ես պարզապէս ձգտել եմ խորանալ կնոջ ներաշխարհի մէջ, արդիական, գեղեցիկ
եւ հոգեւոր լուրջ պահանջներ ունեցող մի կնոջ, ով սիրուած է ու սիրում է նաեւ մարմնական
առողջ սիրով...»:
Ճիշդ է, որ ընթերցողները կրնան տարբեր ընկալումներ ունենալ, տարբեր
մեկնաբանութիւններ տալ այս գիրքին: Նոյնը չէ՞ր պատահած Դանիէլ Վարուժանի «Օ՛
Տալիթա» բանաստեղծութեան մասին, կամ Շահան Շահնուրի «Նահանջը Առանց Երգի»
վէպին մասին...:
Խոնարհաբար, ես զայն պիտի արժեւորէի որպէս Սիրոյ փառաբանումի վէպ, որ անթաքոյց
կը բանայ զիրար սիրող կնոջ եւ այր մարդու սիրոյ մտերմութեան գաղտնարանները, կը
բացայայտէ սիրոյ վայելքի պահերու ցնծութիւնն ու արբեցումը, առանց սակայն անցնելու
սահմանագիծը, առանց գռեհկանալու...:
Անահիտ Թոփչեան՝ իր այս վէպին, ինչպէս եւ այլ վէպերուն ու պատմուածքներուն մէջ, կը
ցուցաբերէ կեանքի խոր իմացութիւն, խորաթափանց ու խորազննին հոգեբանական
հայեացք, յանդգնութիւն ընթանալու հայ գրական արձակի դեռեւս անկոխ ուղիներէ....եւ
անշուշտ գեղարուեստական բարձր ճաշակ: Ան արուեստագէտ է իր համակ էութեամբ...այդ
բառին ամբողջական եւ խորագոյն իմաստով:
Սրտագին եւ ամենաջերմ զգացումներով կը շնորհաւորենք զինք, իր այս գիրքի լոյս
ընծայման առիթով, իրեն մաղթելով քաջառողջութիւն, անսպառ եռանդ եւ
ստեղծագործական նորանոր բռնկումներ: ՎԱՐՁՔԴ ԿԱՏԱՐ ԵՒ ԳՐԻՉԴ ԴԱԼԱՐ, սիրելի
Անահիտ:
Երան Գույումճեան
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Խոհեր քեզ հետ
Վաղուց չեմ գրել քնքոյշ բառեր... Կարծես հոգուս բոլոր ծալքերը թելադրում են ինձ հենց
հիմա՝ գիշերուայ այս ուշ ժամին, կիսուել քո եթերային գոյութեան հետ, թէկուզ այդքան
հեռու-հեռուից: Գիշերուայ խաւարն ինձ բերում է խորհրդաւոր բառեր,
որոնք կ'ուզէի շշնջալ քեզ համար այնքան նուրբ, որ ոչ ոք չկարողանար
լսել....բառեր միայն քեզ համար...
Ինչքան շատ բան փոխուեց իմ մէջ, երբ կապոյտ երազների ցոլքերում
եղրագծուեց քո կերպարը: Իմ հոգին դարձաւ աւելի տարողունակ, քան
կար այսքան ժամանակ: Դու կաս իմ մէջ այնքան, որ երբեմն ինձ թւում
է՝ մենք ձուլուած ենք մէկ էութեան մէջ, ոչ-նիւթեղէն, ցնորային: Դու
կարո՞ղ ես խլել բնութիւնից նրա գոյները, ծաղկից՝ նրա բոյրը, արծուից՝
նրա խրոխտ ճախրը, ժամանակից ՝ նրա խելագար ընթացքը: Իհարկէ,
ոչ, հազար անգամ ոչ: Այդպես էլ չես կարող իմ էութիւնից տարանջատել
ու մկրատել քեզ: Հմայիչ հրէուհի Սուլամիթային խենթի պէս սիրող իմ
սիրելի բանաստեղծ Սեւակը կ'ասէր. <Քո անունը փշատենու փշի նման
խրուել է լեզուիս վրայ ու սրտիս մէջ>:
Ես ....առանց քե՞զ....նոյնն է, թէ առանց ինձ: Իսկ առանց ինձ ինչպէ՞ս ապրեմ: Ամենից շատ
չեմ սիրել կեանքի կանգառները, անիմաստ, ժամանակ վատնող կանգառները: Ինչքան
անյարիր են իմ էութեանը օրերի անիմաստ կորուստը, հրաշալի վայրկեանների
անդառնալի վատնումը: Չզգալ հալչող օրերի մէջ քեզ, դա նոյնն է ինձ համար, ինչ
չծնուելը...Քո հեռաւոր ներկայութիւնն ինձ ստիպեց ապրել ու կեանքին նայել <քո հոգու
պատուհանից>,այլ աչքերով, այլ հորիզոններից, վատի մէջ անգամ լաւը փնտռելով:
Քո հոգու ներկայութիւնն ինձ աջակից է, և կարողանում եմ անուղղելի լաւատեսի նման
կեանքի յորձանուտում շարունակ պայքարել ու երբեք չընկրկել, պարտութեան համը
չճաշակել: Ես այնքան շատ եմ յոգնել անցեալի մշուշով պատուած պարտութիւններից:
Այնպէս եմ ուզում իմ երկրորդ աստեղային ժամը յաղթական լինի, փառահեղ
լինի...բարձրութեան վրայ...

Ես չեմ սիրում հողին հաւասար վիճակը, դա ոչնչացումն է, վերջն է: Որքան էլ բարդ լինի,
բայց սիրում եմ, երբ <Ծառերը կանգնած են մեռնում>՝ կայծակ-փայլակից, թէ փոթորկից, ինչ
կապ ունի, միեւնոյն է, բարձունքի վրայ են մեռնում, այնտեղ՝ վերեւում՝ մարդկանց ճղճիմ,
հաշուարկային աշխարհից վերեւ: Հենց այդ անարատ, մաքուր, անպարտելի բարձունքի
մատոյցներին եմ ես ձգտել հասնել, բայց միայն քեզ հետ կարողացայ՝ հեռու-հեռուից,
առանց նոյնիսկ ձեռքի մի փոքրիկ հպման:
Ես շատ եմ ուզում, որ մարդու մէջ արեւ լինի ու լոյս տայ՝ ջերմացնող, գգուող, ճառագող
լոյս: Ուզում եմ, որ մարդիկ, իրար ուս ուսի տուած, ապրեն ու լոյս տալով հասնեն
տենչանքների անհաս մատոյցներին:
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Դու կաս, ու կարծես կեանքը դարձել է աւելի խորիմաստ: Դու՝ քո հարուստ
կերպարով....դու, որ դժուարանում ես որոշել, թէ ինչ է հարկաւոր քեզ, որ հոգուդ փոթորիկը
մեղմանայ, ու վերստին գտնես քո կորուսեալ անդորրը: Գուցէ մենք միայն միասին կարող
ենք գտնել այդ անդորրը: Ու միայն այնժամ մեր օրը կը թեթեւանայ, երկինքն ամպերից
կ'ազատուի, կեանքն էլ կը գեղեցկանայ:
Միայն սէրը կը փրկի մեր մոլորակը աղէտներից ու բոլոր ախտածին երեւոյթներից, իսկ
գիտակցուած սիրել կարող է միայն մարդ-էակը: Սէր ցանենք, որ սէր հնձենք: Սա տիեզերքի
և մարդու յետադարձ կապի օրէնքն է, որ ոչ մի օրէնսգրքում չկայ: Այդ դեպքում,
վերափոխուած աշխարհի կը նմանուի վերջալոյսի գոյներին ու մեղմ, հանգչող իրկնամուտի
մարմրող շողերին, երբ մութը պատրաստւում է ձուլուել աշխարհին, որ սպասուող
արշալոյսն աւելի պայծառ լինի:
Կարինէ Մովսիսեան
Հայաստան, Օգոստոս

ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒԹԻՒՆ
Սահման չի տրուած ինքնաճանաչ անհատի հոգեկան ոյժերին:
Կ’ուզէի, որ դո՛ւ, հա՛յ երիտասարդ, որ դու իւրացնէիր ինքնաճանաչութիւնը` որպէս ոյժի,
յաղթանակի եւ բարձր երջանկութեան ամենակարճ եւ ամենաստոյգ ճամբան:
Ծանի՛ր զքեզ:
Գիտցի՛ր - ասում է դելփեան այդ պատգամը, գիտցի՛ր, որ մարդս
գաճաճ է իր ներքին հսկայի բաղդատմամբ:
Ծանի՛ր զքեզ:
Կ’ուզէի, որ իմաստասիրական այդ հրամայականը քանդակուած
լինէր մեր դպրոցական շէնքերի ճակտին, ապա եւ մեր
աշակերտութեան ուղեղի մէջ: Այն ողորմելիօրէն տկար էակը չէ
մարդը, որպիսին ճգնում է զայն ներկայացնել նիւթապաշտական
կարճատես գիտութիւնը: Նա գրեթէ ամենակարող է, երբ
գիտակցում է, թէ իր մէջ թաքուն ոյժերի մի ամբողջ ծով կայ, որից
ազատօրէն օգտւում է ինքնաճանաչ անհատը: Դու աւելի ուժեղ ես,
քան կարող ես երեւակայել եւ զգալ քեզ: Դու օժտուած ես անսպառ
հոգեկան ոյժով, որուն մեծագոյն մասը անինքնաճանաչութեան
պատճառով շարունակում է մնալ քնած վիճակի մէջ եւ
անօգտագործելի: Քեզ տրուած ներքին ոյժերի բերումով դու գրեթէ ամենակարող ես,
հրաշագործ, եթէ վստահելով քո ներքին մարդուն, նրա ոյժերից օգտուես միայն բարձր
նպատակների համար:
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«Ձեր մէջ ապրում է մի աստւածութիւն, որի միակ փափաքն է ծառայել ձեզ, որ սրտառուչ
համբերութեամբ սպասում է, որ կանչէք իրեն»: ցանկացած վայրկեանիգործի դնել այն բոլոր
ոյժերը,
որոնց
տէրն
ես
իմաստութիւն,
սէր,
աշխատունակութիւն
եւ
այլն:Ինքնաճանաչութեամբ կարելի է դառնալ մագնիսական մի ամպ, որչի խորտակւում եւ
ո՛չ մի ոյժից:Անյուսօրէն տգէտները միայն չգիտեն այսօր, որ չօգտագործուողոյժերի մի
հսկայական պահեստ է մարդս, որից դժբախտաբար կարողանում են օգտուել քչերը
միայն:Մեր ոյժերի մեծագոյն մասը շարունակում է մնալ թմրած վիճակի մէջ,երբ նրանց
մասին գաղափար չունենք:Բայց երբ ձգտել սկսեցինք որեւէ բարձր նպատակի եւ նոր
ոյժերիկարիքն զգացինք - մեր մէջ անմիջապէս զգում ենք ներկայութիւնը մերթաքուն
ոյժերի:
Ո՞վ չի զգացել երբեմն իր մէջ կորովի յանկարծական ծովացում: Ո՞վչի ունեցել երբեմն
հանճարեղ ներշնչումներ, յայտնութիւն, պարզատեսութիւն:
Ո՞ւմ յաճախ չի թուացել, որ ինքը որոշ արտասովոր վայրկեաններոն ընդունակ է
զարգացնելու իր մէջ շատ աւելի մեծ ոյժ, քան այն, որ զգումէ իր մէջ սովորական վիճակում:
Մարդս այն է, ինչ որ կամ ինչպէս որ մտածում է իր մասին: Անինքնաճանաչը, որ իրեն
կենդանի մեքենայ է համարում, եւ ոչ աւելին - դատապարտւած է ապրելու եւ գործելու իր
տկար «ես»-ի աղքատիկ միջոցներով:
Նմանի համար չեն աշխարհ զարմացնող մեծագործութիւնները: Նմանը,անինքնաճանաչ եւ
անընդունակ վերանորոգումի, կուրօրէն մասնակցումէ իր ամենօրեայ թաղման:
Աստիճանական անձնասպանութիւն է նմանիկեանքը:Իսկ նա, որ գերագոյն երջանկութեան
հասնելու համար ձգտում էտիպար կատարելութեան, նա, որ գիտի, թէ բոլոր մարդիկ
կատարելութեան կարելիութիւններ են - նա կ’ասի ձեզ` ընդունեցի՞ր մի բանի
անհրաժեշտութիւնը, նշանակում է որ այդ բանը ոչ միայն կարելի է, այլ եւ կիսովչափ արդէն
կատարւած:
Ուրեմն, եղի՛ր ինքնաճանաչ, երիտասա՛րդ բարեկամ, հաւատա՛ թաքուն ոյժերիդ,
օգնութեան կանչի՛ր քո ներքին մարդուն, որ աւելի Աստուածէ, քան տկար արարած,
որպէսզի աշխարհը չկարողանայ սահման դնել քոհոգու աւիւնի թափին, թռիչքին:
Եղի՛ր անկախ` հոգեպէս:
Եւ ո՛չ մի տուրք այնպիսիների ազդեցութեան, որոնք աւելի բարի չեն,արի չեն, անձնուէր չեն
քեզնից:
Հեռո՜ւ բանուկ ուղիներից: Նրանցից` որոնք անընդունակ են խանդավառութեան: Աշխարհն
առաջ հրող լծակն է խանդավառութիւնը: Եւ նրանցից` որոնք յաճախ ենգործածում դժուար
եւ անկարելի բառերը:Աշխարհը եւ երեւոյթները մի՛ դիտեր ուրիշի աչքերով: Յիմարութիւն
էթութակօրէն կրկնել ուրիշի խօսքերը: Աւելի մեծ յիմարութիւն` կուրօրէնբաժանել այլոց
կարծիքը:Մի՛ լինիր ուրիշի ստուերը, արձագանգը, եթէ այդ ուրիշը անգամ՛
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աշխարհածանօթ համբաւ լինի: Ստեղծագործո՛ղ եւ ո՛չ ընդօրինակող: Անձնասպանութիւն է
նմանուելը:
Ունեցիր քո՛նը - խօսք, խօսելու եղանակ: Եւ երբեք քեզկատարեալ մի՛համարիր, որ
չդանդաղի վերելքդ: Կատարելութեան չես ձգտում, եթէ մտահոգեպէս նոյնն ես այսօր, ինչ որ
էիր երէկ: Սիրի՛ր վեհը, գեղեցիկը եւ հերոսականը նոյնիսկ թշնամիներիդ մէջ:
Մի՛ նախանձիր, քանզի աշխարհը ոչինչ ունի, որ չունենար քո հոգին: Թուլութիւնէ
չարութիւնը: Մեզանում քիչերն են ուժեղ: Դրա համար էլ չար են շատերը, չար,
պարսաւասէր, աններող: Մի՛ գարշիր հասարակութիւնից,բայց յաճախ գերադասիր
իմաստուն մենութիւնը: Ասուած է` «արծիւը թռչում է մենակ, ագռաւները` խմբով»:
Գոռոզութիւնը ոյժ չէ, այլ` տկարութիւն: Մարդկանց մի՛ նայիր վերեւից - դա հեղինակութիւն
չէ՛: Տկարն էձգտում հաճոյանալ ամբոխի, արժանանալ փողոցի ուշադրութեան:Ասպետ
եղիր նա՛խ անձիդ նկատմամբ: Դժւարանո՞ւմ ես յարգել քեզ - բարոյապէս կորած ես արդէն:
Զո՞ւրկ ես ինքնայարգանքի եւ ինքնատիրապետումի զօրեղ զգացումներից - աշխարհն էլ
ոչինչ ունի քեզ ուժեղդարձնելու: Հեռո՛ւ ունայնամտութիւնից, գռեհկութիւնից եւ
ունակութիւնից(հնց`.սովորականութիւն,
շաբլոն
խմբ.)`
երրեակ
թշնամին
բարձրնկարագրի: Մեռելութիւն է ունակութիւնը: Դու խոկմամբ եւ փորձով հարազատի՛ր
ճշմարտութիւնները:Հեռո՛ւ եւ հոգով ծոյլերից, որոնք ճշմարտութիւնները, սկզբունքներըեւ
սրբութիւնները սրբապղծօրէն կ’իջեցնեն մինչեւ իրենց տափակ հասկացողութեանց
աստիճանը: Դու բարձրացի՛ր, ձգտի՛ր հասնելու նրանցբարձրութեան, այլապէս զուրկ պիտ
մնաս հոգեկան մշակոյթից:
Ինքնաճանաչութեամբ մարդ դառնում է ներքնապէս խաղաղ, ինքնավստահ եւ
աներկիւղ:Նրա կեանքի նաւը, որ առաջ խաղալիք էր գոյութեան ալիքների ձեռքին,
ստանում է հաստատ եւ անշեղ ընթացք:

Ծանի՛ր զքեզ, հա՛յ երիտասարդ:
Քո մէջ մի գանձարկղ կայ, անբաւ ու անհաշիւ հարստութեամբ, բայցդու չես օգտւում
նրանից, որովհետեւ քեզ պակասում է այդ արկղի ոսկէբանալին - ինքնաճանաչութիւնը:
Ծանի՛ր զքեզ ... Նոյնացիր քո ներքին մարդու հետ, եւ դու պիտ զգասքո մէջ ծովացումը
հոգեկան նորանոր ոյժերի. դու պիտ դառնաս աւելիքան զօրեղ եւ ապա պիտ կարողանաս
կապել բախտի անիւը եւ քաշ տալ ցանկացածդ ուղղութեամբ:
Եղի՛ր պարզակեաց:
Բազում կարիքների տէր անհատներն ու ժողովուրդները կլանուած են լինում ներկայով եւ
մոռանում իրենց անցեալն ու ապագան: Ունայնամտանում եւ տկարանում են նմանները:
Դո՛ւ, հա՛յ երիտասարդութիւն, ուխտիդ բերումով, դու պիտ լինես ուժեղ`
ամենակարողութեան աստիճան:Իսկ ուժեղ եւ կարող դառնալու իմաստուն միջոցներից
մէկն էլ պարզակեացութիւննէ:
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Եղի՛ր պարզ, պարզակեաց, որպէս Սպարտացի, քանզի որքան նուազ կարիքներ ունենաս,
այնքան աւելի օգտակար կը լինես ժողովրդիդ:Կարիքներ կան, որոնց բաւարարումը
ստրկացնում է մեզ, դարձնելով մեզ գերի` մեր կրքերի եւ ցանկութեանց: Իսկ չկայ աւելի
աղիտալի բան,քան կրքերի եւ անիմաստ կարիքների լուծը: Կան աւելորդ կարիքներ,զորս
ապրեցնում, սնուցում ենք որպէս մակաբոյծներ, որոնց բաւարարումը սպանում է մարդու
հոգեւոր ազատութիւնն ու կարողութիւնները: Հազար յիմարութիւններ փնտռողը միշտ էլ
կ’ունենայ հազարումէկ կարիք:Իսկ նմանը չի կարող չզգալ իրեն դժբախտ ու տկար:Նա, որի
ամէնօրեայ մտահոգութեան առարկան իր հագուստի եւ կաշուի մեռեալ գեղեցկութիւնն է եւ
ոչ թէ սրտի եւ մտքի մշակումը - նա կըմնայ աղքատ հոգով, ասել է` եւ տկար: Նա, որ սովոր է
ականջ տալ ունայնամիտ հասարակութեան եւ ոչ իր ներքին բարոյական օրէնքի ձայնին, դժբախտ է երիցս եւ տկար:
Նա, որ իր ժամանակն ու միջոցները վատնում է գեղեցկացնելու իրէութեան շրջանակը եւ ոչ
պատկերը, արտաքին երեւոյթը եւ ոչ բովանդակութիւնը, նա, որ շարունակելով մնալ
յիմարական արձագանգը սնոտիասէր ամբոխի, դժուարանում է իր հանապազօրեայ հացին
չաւելացնել եւ«կրկէսը» - նման բարոյապէս թեթեւամիտը դառնում է մեռեալ թիւ եւ
ոչստեղծագործ անհատ իր ժողովրդի համար:
Վայելչասէրների շրջանը - ահա՛ անբարոյականը ու անբարոյացուցիչը, թշնամին
մաքրութեան ու պարզակեացութեան: Հեռո՛ւ այդ շրջանից ,որ նեխութիւն կը հոտի: Գիտես,
Դիոգենէսն իրեն աւելի երջանիկ կը զգար`քան իրեն այցի եկած աշխարհակալը: Զգո՛յշ
հրապուրիչ երեւոյթներից: Դալարների տակ յաճախ մահաթոյն օձ է թաքնուած լինում: Թող
քո հաճոյքները լինեն մաքուր, ողջապահիկ, բարոյական: Կրքերն ու կարիքները ծառաներ
պիտ լինեն եւ ոչ թէ տէր ու բռնակալ: Եղի՛ր Սպարտացի, եւ բնաւորութեամբ անձնդիր ու
մեղկ երիտասարդներին համարիր անգոյ, նետուած` Էվրոտ գետը, ուր Սպարտան կը
թափէր իր հեղգ եւ երկչոտ զաւակները: «Երբ երիտասարդները, սանձարձակ կեանքից
յոգնած` քնքշօրէն կըքնանան փափուկ բարձերի վրայ` հաւատո՞ւմ էք, որ եթէ
երթանքարթնացնելու որ ելնեն ու քշեն թշնամուն, հաւատո՞ւմ էք, թէ նրանք վերկը թռչեն
տեղերից եւ իրենց մէջ կը զգան ոյժն ու կորովը այն դասական Աթենացիների, որոնք սովոր
էին պառկել իրենց զէնքերի կողքին, մերկգետնի վրայ, եւ գիտէին արհամարհել զգայական
հաճոյքները»: Եթէ վաղը, վերստին, արտաքին վտանգը պայթեց հայ ժողովրդի գլխին - դու
վստա՞հ ես, որ հազարաւորները քո շարքերից իրենց վահաննու դրօշակը չեն խոնարհի
թշնամու ոտների առջեւ:Ես ազատ եմ խոստովանելու, թէ հայ երիտասարդութիւնը եթէ
չհոգեփոխուեց, մեր Եռագոյնի առջեւ ծունկի չի բերի թրքութեանը:
Պարզակեացութեամբ եւ մշտատեւ ջանասիրութեամբ էին հզօր եւ անպարտ Հին Հելլադան,
Սպարտան եւ Հռոմը: Զինուոր թէ զօրավար, խաղաղութեան օրերին կը մշակէին դաշտերը
եւ առաջին ահակոչը լսելուպէս, կը թողնէին արօրը ու կը կապէին սուրը: Ցինցինատին
գտան դաշտում արօրելիս, երբ կը փնտռէին իրեն որպէս զօրագլուխ հռոմէական
լեգէոնների: Բայց, երբ մի օր Յոյնի եւ Հռոմէացու մէջ տկարացաւ պարզակեացութեան ոգին,
երբ այդ առնական եւ խրոխտ ժողովուրդները մեղկացան ճոխութեան եւ քնքշանքի մէջ`
ընկան, կորան բարբարոսների կրունկի տակ: Ահա թէ ինչո՛ւ քո սերունդը, հա՛յ
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երիտասարդ, պիտ լինի պարզակեաց, ազատ` կարիքների ու կրքերի լծից - ուժե՛ղ լինելու
համար:
Գարեգին Նժդեհ
Որդիների Պայքարը Հայրերի դէմ

Նկարչուհի Սիրուն Երէցեանի Գործերու Ցուցահանդէսը
Արա Ահարոնեան
Լոս անճելըսահայ արուեստասէր հասարակութեան համար
անծանօթ մը չէ Սիրուն Երէցեանը: Կլենտէյլ քաղաքի
կեդրոնական շրջանէն ներս, երկու տասնամեակ առաջ
Ռոսլինի անուան ցուցասրահը իր դուռները բանալով,
նկարչուհին իր արուեստի գործերը տրամադրեց հանրութեան,
իւրայատուկ ոճի նկարչական մօտեցում մըն ալ տալով իր
գործերուն: Աւելին, Ռոսլինի ներկայութիւնը Կլենտէյլի մէջ,
առիթ մը եւս կը ստեղծէ ընդհանրապէս հայ նկարիչներուն,
հանրութեան հետ կապը սերտ պահելով եւ գործերու վաճառքը
դիւրացնելով:
Գաղութէս ներս, երեք տասնամեակներու ընթացքին, իր
ամուսինին՝ Յարութ Երէցեանի կողքին, Սիրուն Երէցեան եղած
է եւ տակաւին կը մնայ գործօն անդամը՝ Լոս Անճելըսի
Թէքէեան Մշակութային Միութեան վարչութեան:
Սիրուն Երէցեան-Վասիլեան հասակ առած է Պէյրութի մէջ ու յաճախած՝ Վահան Թէքէեան
վարժարանը, ապա՝ Հ. Բ. Ը. Միութեան Դարուհի Յակոբեան
աղջկանց երկրորդական վարժարանը: Լոս Անճելըս
հաստատուելէ ետք, 1976-ին, Սիրուն իր նախասիրած
արուեստի ճիւղին մէջ խորացաւ՝ հետեւելով Otis Parsons
արուեստի հիմնարկի դասընթացքներուն, ստանալով
համապատասխան վկայական:
Թ.Մ.Միութեան
Լոս
Անճելըսի
վարչութեան
կազմակերպութեամբ, ատենապետ Վաչէ Սեմերճեան,
Հայոց Առաջնորդարանի Պըրպէնքի համալիրի Զօրայեան
թանգարանին մէջ տեղի ունեցաւ Սիրուն Երէցեանի
նկարչական
գործերու
նորագոյն
հաւաքածոյին
ներկայացումն ու ցուցահանդէսը:
Ցուցահանդէսին բացումը կատարեց նկարչուհիի որդին՝ Արնօ Երէցեանը, որ զուարթ
տրամադրութիւն մը ստեղծելով, ներկայացուց իր ճանչցած նկարիչ մայրը, անոր ոճն ու
նկարելու իւրայատուկ ձեւը, մտահոգութիւններուն եւ ուրախութիւններուն ազդեցութիւնը
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մօրը գոյներուն եւ գիծերուն վրայ: Առաջին խօսք առնողն էր Լոս Անճելըսի Նահանգային
Համալսարանի դասախօս Դոկտ. Արփի Սարաֆեան:
Դոկտ. Սարաֆեան համապարփակ կերպով ներկայացուց
նկարչուհիին գործերու նոր հրատարակուած հաւաքածոն, որ կը
բաղկանայ
200
ծաւալուն
էջերէ
եւ
որուն
մամուլի
մեկնաբանութիւնը կատարուած էր Դոկտ. Սարաֆեանի կողմէ: Ան
շեշտեց Սիրունին հետեւողական եւ դրական ծրագրումն ու
որդերգրած իւրայատուկ աշխատանքի ոճը՝ բազմաբեղուն
արուեստագէտ:
Երկրորդ խօսք առնողը եղաւ Սիրունին երկար տարիներու
գործակիցը՝ Հերրի Մեսրոպեանը: Մեսրոպեան որպէս graphic artist
եւ Երէցեանի արուեստին մօտէն ծանօթ, անդրադարձաւ Սիրունի
կտրած
ճանապարհի
իրագործումներուն՝
արուեստի
եւ
նկարչութեան ասպարէզէն ներս: Մեսրոպեան մատնանշեց
սիրամարգներու տիպական ներկայութիւնը նկարչուհիին գործերուն մէջ: Յիշելէ ետք
Սիրունին առնչութիւնը ցեղասպանութենէն վերապրած սերունդի իր հօր եւ մօր հետ,
Մեսրոպեան՝ Սիրունի արուեստը նկատեց յոյսի արուեստ: Մեսրոպեան մասնաւոր
գնահատանքով
անդրադարձաւ
Երէցեանի
իւրայատուկ
ոճի
հայկական
մանրանկարչութեամբ ներկայացուող հայերէն այբուբենի 12 տարբեր տեսակի
ստեղծագործութիւնները, որոնք Սփիւռքի մէջ ամէնէն տարածուած գործերէն են: Երէցեան
ոչ միայն հայերէնի, այլ արաբերէնի, եբրայերէնի եւ յունարէնի իւրայատուկ ոճերով գծուած
տառատեսակներու շնորհալի ստեղծողն է:
Յայտագիրի աւարտին, հանդիսավար Արնօ Երէցեան իր փակման խօսքին ընթացքին
կարդաց մօրը՝ Սիրունին շնորհակալութեան յուզիչ խօսքը՝ ուղղուած խուռներամ
հաւաքուած
ներկաներուն,
կազմակերպիչներուն
եւ
Հայոց
Առաջնորդարանի
պատասխանատուներուն:
Առաջնորդ Սրբազան Տէր Յովնան Արք. Տէրտէրեան իր շնորհաւորութիւններն ու
օրհնութիւնը բաշխեց բոլոր ներկաներուն, յատկապէս նկարչուհիին եւ ուրախութիւնը
յայտնեց ցուցահանդէսին՝ Զօրայեան թանգարանին մէջ կազմակերպուած ըլլալուն համար:
Ներկայ արուեստասէրները մեծ թիւով նկարներ եւ գիրքի օրինակներ գնեցին: Յաջողած
ցուցահանդէս մըն էր կազմակերպուածը, մանաւանդ տնտեսական դժուար ժամանակ մը
ապրող արուեստասէրներուն շնորհիւ:
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Տեսակէտ
Մնա՞լ, թէ երթա՞լ
Սուրիոյ ներքին տագնապային եւ իրերայաջորդ տաղտկայարոյց խնդիրները պատճառ
դարձան որ զանազան գաղութներու հայեացքները կեդրոնանան Սուրիահայութեան վրայ:
Վերլուծական կամ քննադատական դիտարկումները կամ մտորումները, ցայսօր թերեւս ի
զօրու չեղան սուրիահայութեան ողբալի ճակատագիրը կասեցնելու կամ վերջնական
լուծումի մը յանգելու:
Մեծ Եղեռնի օրերուն մազապուրծ փախած եւ իրենց կամքէն անկախ Հալէպ հասած
գաղթական հայեր, Սուրիական քաղաքացիութիւն ստանալէ ու Հայրենիք վերադառնալու
յոյսը կորսնցնելէ ետք՝Սուրիական հողին
ամուր կառչելով իրենց կեանքն ու ապագան
անբաժանելի մէկ մասնիկը դարձուցին
Սուրիական իրականութենէն: Տոգորուած
ըլլալով երախտագիտութեան զգացումներով՝
անոնք
իրենց
էութիւնը,
անմասն
չհամարեցին Սուրիական հայրենիքէն եւ
շտապեցին
իրենց
ունեցած
կարողութիւնները ի գործ դնել եւ երկրի
բարելաւումի համար ջանք ներգործել:
Սակայն միշտ հեռաւոր հայրենիքի մը
կարօտը իրենց հոգիին մէկ ակիւնը ձգելով:
Սուրիոյ մէջ անընդհատ աշխատելով նախ
զարկ տուին արհեստներու զարգացման,ապա իրենց աշխատանքի ոլորտը ընդարձակելով
ներդրում ունեցան բազմաթիւ այլ բնագաւառներու մէջ:Այսպիսով երախտագիտութեան
տուրք մատուցեցին եւ լիիրաւ քաղաքացիի կոչում ստացան:Յետագային երբ Սփիւռք
հասկացողութիւնը առաջացաւ՝իրատեսներ Սփիւռք հասկացողութիւնը ընդունեցին, որպէս
հայ կեանքի իրական պատկեր, եւ սուրիահայ գաղութը դարձաւ Սփիւռքի կարեւոր մէկ
տարրը, նոյնիսկ Հալէպի կարգ մը մտաւորականներ առաջարկեցին Սփիւռքի
կառավարութիւն մը հիմնել, իսկ Սփիւռք բառը, որ ցիրուցան կը նշանակէ, դադրեցաւ
վիրաւորական նշանակութիւն ունենալէ:
Սակայն Սուրիոյ վերջին տագնապալից իրադարձութիւնները կը սպառնան Սուրիահայ
գաղութի գոյութեան ու ապագայի լաւատեսական պատկերացումներուն:
Հալէպի մէջ օրէ օր աւելի վատթարացող վիճակը, պատերազմական մթնոլորտը եւ
հայկական թաղամասեր վտանգուած տեսնելու հնարաւորութիւնը Սուրիահայուն մտքին
մէջ կ'աւելցնեն հարցադրումներու թիւը:Մօտաւորապէս դարէ մը ի վեր Սուրիահայ
բնակչութիւնը որ ցարդ կ'ապրէր խաղաղ պայմաններու մէջ, թերեւս չէր կանգնած «մնա՞լ
թէ՞ երթալ»ու հարցականին առաջ: 20 տարիէ ի վեր անկախացած Հայաստանը տակաւին
այնքան գրաւիչ չէր դարձած Միջին Արեւելքի գաղութներուն համար, որպէսզի
զանգուածային ներգաղթի մասին մտածէին, իսկ 1940ական թուականներէն մնացած
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«ներգաղթ» արտայայտութիւնը, թէեւ յիշողութիւններէ վերացած, սակայն լիովին դրական
տարազում չէր ստացած, այս իմաստով ալ Հայաստանը Սուրիահայու մտքին մէջ կը մնար
ազգային գիտակցութեան մէկ յիշողութիւնը կամ երազը, ուր ներգաղթելը բացարձակ
հարկաւորութիւն չէր նկատուեր:Իսկ Ասատեան պետութիւնը հայերուն որոշակի
իրաւունքներ վերապահած ըլլալուն պատճառով , ինչպիսին է հայերէնը օգտագործել,
որպէս կրօնքի լեզու, եւ ազգային այլ ելոյթներով հանդէս գալով կամ այլ հայապահպանման
գործօններով՝ նեգաղթելու մտայնութիւնը բացարձակ պահանջ ըլլալէ դուրս կը ձգէր: 2011ի
Մարտին, Սուրիոյ մէջ կը ծագէր որոշակի ընդվզումի մեծ ալիք մը, ու աստիճանաբար
հայկական
շրջաններ
ներթափանցումով՝
գաղութին
խաղաղ
դրուածքը
կը
տատանուէր::Անորոշ վիճակի մատնուածներ ստիպուեցան վերաքաղել պատմութեան
էջերը, որպէսզի առողջ ելք մը գտնելը դառնար կարելի բան եւ այդպիսով գաղութի
զաւակներուն արտահոսքը դառնար կանխարգիլելի: Պատամութեան յետադարձ
ակնարկով մը, ոմանք փորձեցին Հայեր- Սուրիա անխզելի մէկ մաս ըլլալը փաստել՝ թէ
Հալէպը Մեծն Տիգրանի օրերէն հայերուն համար նշանակալից վայր եղած է, ուրիշներ ցոյց
կ'ուզէին տալ թէ Հալէպը Կիլիկիոյ շրջանի մաս կը կազէր, ուր գրիչներ ձեռագրութիւն կը
զարգացնէին, ոմանք ալ կը պնդէին որ Հալէպը ռազմավարական նշանակութիւն ունէր
Հայաստանի անվտանգութիւնը ապահովելու համար:
Գալով ազգային իշխանութիւներուն, անոնք անպատշաճ կը նկատէին տարիներ շարունակ
արաբ ժողովուրդի հետ կեանք բաժնեկցելէ ետք դժնդակային մէկ պահուն զանգուածային
գաղթ կազմակերպելը դէպի Հայաստան, հակառակ որ արտագաղթը դէպի Արեւմուտք կամ
Ամերիկա եւ այլուր անյիշելի ժամանակներէն սկսած էր նօսրացնել Միջին Արեւելքի
հայկական գաղութները, սակայն այդ գաղթերը պարբերական եւ անհատական
դրդապատճառներէ մեկնած ըլլալով ՝ գաղութի ղեկավարները այնքան ալ ուշադրութիւն
չէին կեդրոնացուցած այդ ուղղութեամբ:Արտագաղթի երեւոյթը ընդհանրապէս
հրապարակաւ չէր արծարծուեր մինչ օրս: Իշխանութիւններուն համար ահաւորը
զանգուածային վերացումն է:

Ներկայի իրավիճակը կը պարտադրէ «երթալ» կողմորոշումը:«Քանի մը օր մնաց, բոլոր
խնդիրները հարթուելու են» մտայնութիւնը արդէն իսկ սկսած է հեքիաթանման հնչել ու
ապագայի լաւատեսական հեռանկարները՝ նպատակազերծ են արդէն: Իսկ ֆիզիքական
վտանգին առաջ դէմ յանդիման ըլլալու վտանգը ,ամէնօրեայ հրացանաձգութիւնները,
ռմբակոծումներու ձայները, հեռուէն լսուելով հանդերձ՝ ահարկու սարսափ սկսած են
առաջացնել:Թէեւ հայերը կրակոցներու թիրախ չեն, սակայն կռուողները չափազանց
դրական տրամադրութիւններ չունին հայերուն նկատմամբ: Այս իմաստով ալ
պատահական կրակոցի մը զոհ երթալը ակնթարթային դրոյթով մը պայմանաւորուած է:

Ներգաղթելու հնարաւորութիւն ունեցողներ որոշակի քայլերու կը ձեռնարկեն, սակայն այս
մէկը այնքան ալ ընդունելի չի նկատուիր Հալէպահայ աւանդապաշտ հասարակութեան
կողմէն: Անմիջապէս մէջտեղ եկաւ «դաւաճան» պիտակումը, թէ ճգնաժամի պահուն
«գաղութ լքելը խելօքի գործ չէ» եւ կամ խօսք կ'երթար որ Հայաստան մեկնած հայեր պիտի
չկարենային Սուրիա հայրենիքէն դուրս իրենք զիրենք զգալ ապահով ու հանգիստ: Ոմանց
համար ալ «Հայաստանը այն տեղը չէ ուր Հալէպահայեր կրնան յարմարուիլ եւ
վերջնականապէս հաստատուիլ», այս բոլորը պայմանաւորուած է այն բանին հետ, որ
45/66

Ազատ Խօսք - Ելեկտրոնային Անկախ Պարբերաթերթ
կայք էջ : www.azadkhosk.com
Խմբագիր - Երան Գույումճեան
Թիւ (17) - Սեպտեմբեր 2012

Հայաստանցիներ լսելով Սուրիոյ ահազանգային վիճակը Սուրիահայերը վտանգէ փրկելու
համար հայրենադարձութեան ծրագիրներով հանդէս եկան՝ պետութենէն խնդրելով որ
աջակցի Սուրիահայերուն եւ զանոնք- Սուրիահայերը- հայրենիք տեղափոխելով զբաղի,
նոյնիսկ ֆպ-ի սոցիալական ցանցերուն վրայ խումբեր կազմուեցան, որպէսզի կամաւոր
աշխատողներուն համար կարելի ըլլար օգնել ներգաղթող Հայերուն, բայց այս մէկը հաշտ
աչքով չդիտուեցաւ Հալէպահայ հասարակութեան կողմէ, որովհետեւ ներգաղթ
կազմակերպելով պիտի «պարպուի գաղութը», որ «դարերու» պատմութիւն ունի, շատ
չանցած «ներգաղթը» ստացաւ «հայաթափում» յորջորջում, իսկ աւելի խաղաղ
պայմաններու
մէջ
արտասանուած
«ազատ
անկախ
հայրենիք»ի
երազը,
«հայրենադարձութիւն» գաղափարները մէկընդմիշտ շոգիացան ու անոնց փոխարինեց
«Երազային ու պատմական Հալէպ»ը, որմէ կարելի չէ խուսափիլ ոչ մէկ գնով:

Արդարեւ, վրայ հասնող տնտեսութեան քայքայումն ու կենսական տարրական
պահանջներու պակասը Սուրիահայերուն հայեացքը սեւեռել կու տան Սուրիոյ
սահմաններէն անդին: «Երթալ»ու պահանջը,ստիպողական պարտադրանքի մը պէս, օրէ օր
ինքզինք աւելի կը շեշտէ: Հետզհետէ ուռճացող տնտեսական տագնապը, բնակարաններու
արժէքի սրընթաց նուազումն ու դրամական արժոյթի զառիթափումը լուրջ
մարտահրաւէրներու առջեւ կը դնեն ներգաղթել ուզող Սուրիահայերը: Միջին դասակարգի
անձանց համար- որ կը կազմէ մեծ տոկոս- ճակատագրական մեծ քայլերու դիմելն
անհարկի կը նկատուի: Մէկ կողմէ տնտեսական աւելի ծանր վիճակի մատնուելու վախը եւ
միւս կողմէ «Հայաստան աշխատանք չկայ, նոյնիսկ բնակիչները կը մտածեն արտագաղթել»
մտայղացումը, կը ստիպեն պահ մը մտածել գործելէ առաջ...Իսկ զոհեր եւ մեծ կորուստներ
ունենալու գնով, Սուրիական հայրենիքի վրայ պինդ մնացողները այսօր, կը դառնան
արիւնալի պատերազմի մը պաղարիւն դիտորդները միայն ....
Ի վերջոյ՝ Սուրիահայուն իրավիճակը Սուրիոյ տարածքին վրայ դեռ եւս վճռուած չէ:
Հուրի Քէշիշեան

Տիկին "Look"ը Եւ...Մարդասիրութիւնը
Պարոյր Աղպաշեան, Պէյրութ,
Անոնք որոնք կը հետեւին Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու
արտաքին քաղաքականութեան, յատկապէս Միջին Արեւելքի,
աւելի
ճիշդ՝
Լիբանան-Սուրիա
առանցքին,
անմիջապէս
անդրադառնալու են անոր ոլորապտոյտ կամ դարձդարձիկ
ըլլալու տխրահռչակութեան:

փորձէ

Սուրիան

Լիբանանի համայնքային տարանջատումները խորացնելէ եւ
քաղաքական սուր բեւեռացումներու առաջնորդելէ ետք, ան կը
բզքտել, կտրատել եւ յօշոտել, առաջինի պարագային (ցա՞րդ)
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օգտագործելով տեղայնական ռազմավարութեան խաղաթուղթերը, երկրորդի պարագային՝
զինուորական ներքին եւ արտաքին լծակները:
Ո՞վ չի յիշեր, թէ սուրիական ուժերը ինչպէ՞ս եւ որո՞ւ պնդումով մտան Լիբանան:
Ամերիկան չէ՞ր ատոր հեղինակը, երբ յատենի նախագահ Հաֆէզ Ասատէն պահանջեց
մուտք գործել ու փրկել քրիստոնեաները, մինչ այս վերջինը, շուրջ հինգ ամիս յամեցաւ
նախքան մուտք գործելը, մինչեւ միջազգային կողմերէ ունենայ անվերապահ
համաձայնութիւն:
Նոյն Ամերիկան չէ՞ր, որ փորձեց Սուրիան իր կառքին լծել, սակայն, երբ չյաջողեցաւ,
սպասեց “յարմար” պահուն, Սուրիան զոռով հանելու Լիբանանէն, մանաւանդ որ պէտք էր
“հատուցում” մը տալ Իսրայէլին, ի դէմս անոր պարտութեան Լիբանանի մէջ, 2000ի
ազատագրութեան օրերուն:
14 Փետրուար 2005. Ռաֆիք Հարիրիի նահատակութիւնը եղաւ ազդանշանը Ուաշինկթըն իր
“վրէժ”ը լուծելու՝ նախ, ապա՝ զայն ծունկի բերելու միջոցները փնտռելու, մանաւանդ որ՝
այսպէս ըսած, “գարնանային յեղափոխութեան” հովերը սկսած էին փչել՝ Թունուզէն
սկսեալ:
Ամերիկեան վարչակարգը հակառակ իր հարուստ (՞) փորձառութեան, անսահման
նիւթական միջոցներուն ու ռազմական կարելիութիւններուն, չկրցաւ տարրական հաշիւը
ընելու, թէ Սուրիան արաբական այլ երկիրներու չի նմանիր:
Սակայն, նիւթը այս չէ, այլ՝ ամերիկեան վարչակարգին անընդունելի ու դատապարտելի
վարքագիծն է, երբ, առանց խպնելու, հազարումէկ միջոցներով կը հրահրէ միջ-սուրիական
հակամարտութիւններ, կը գրգռէ յարանուանական տրամադրութիւններ, իբր թէ յանո՜ ւն
Սուրիոյ ու սուրիացիներուն, մինչդեռ ըրածը բացարձակ վանտալիզմ ու ֆաշիզմ է:
Ուշագրաւ է, որ ան այս բոլորը կը կատարէ խիստ թափանցիկութեամբ ու
բացխօսիկութեամբ, մինչ հանրային կարծիքը, միջ-պետական ու միջ-մարդկայնական
մակարդակներով, կը զօրակցի անոր, իսկ ուրիշներ՝ կը մնան լուռ:
Եթէ ամերիկեան կողմը, իրօք, նախանձախնդիր է Սուրիոյ մէջ տեղի ունեցածով, ի տես
մարդկային զոհերուն, ապա, ինչո՞ւ նոյն տրամադրուածութիւնը չցուցաբերեց (ու չի
ցուցաբերեր) այն սպանդներուն, զորս ի°նք գործադրեց Աֆղանիստանի եւ Իրաքի մէջ,
ինչո՞ւ նոյն կեցուածքը չորդեգրեց (ու չորդեգրեր) պաղեստինցիներուն եւ քիւրտերուն
նկատմամբ, ինչո՞ւ չպոռթկաց (ու չի պոռթկար) Լիբանանի մէջ իսրայէլեան ոճիրներուն եւ
ոտնձգութիւններուն դէմ:
Ամօթի մեծ մասը, այնուամենայնիւ, կ’երթայ նաեւ եւրոպական եւ արաբական այն
պետութիւններուն, որոնք ստորաբար ու ստրկաբար կը համակերպին ամերիկեան
“տիքթէ”ներուն, մէկը իր աններելի խնկարկութիեամբ, միւսը՝ իր անարտօնելի
դաւաճանութեամբ, պղծելով այն սկզբունքները, որոնց կը յաւակնին կառչիլ կամ կը փորձեն
արդարանալ անոնցմով:
Զարմանալի է, որ այդպիսիներ չեն ճանչնար (կամ չեն ուզեր հասկնալ), թէ ամերիկեան
քաղաքականութիւնը ինչպէ՞ս կը գործէ, կը շահարկէ°, առիթներն ու պայմանները, յետոյ
“ծախել”ով իր բարեկամներն ու դաշնակիցները:
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Կը պատմուի, թէ՝ Լիբանանի Հանրապետութեան նախկին նախագահ՝ Քամիլ Շամուն, որ
ծանօթ էր իր արեւմտամէտութեամբ, եւրոպամէտութեամբ եւ ամերիկամէտութեամբ,
1958ին, ամերիկեան ռազմանաւային “մարինզ”ները Լիբանան հրաւիրեց, իր
նախագահական պաշտօնաշրջանը երկարելու, պատճառ դառնալով ներքաղաքացիական
կռիւներու, ամերիկացիներուն մասին հետեւեալ դիպուկ, այլապէս պատկերաւոր
վկայութիւնը տուած է.
- Ամերիկացիներուն հետ նոյն վերելակը կ’ելլես, նոյն յարկը իջնելու համար, սակայն,
մետասաներորդ պահուն, ուրիշ կոճակ մը կոխելով, քեզ կը լքեն քու բախտիդ:
Արդարեւ, պերճախօս պատկեր մը:
Ամերիկեան վարչակարգերը այդպէս եղած են, այդպէս ալ կը մնան:
Լաւագոյն վերջին ու թարմ օրինակը՝ Եգիպտոսի ամերիկապաշտ-բռնապաշտ նախագահը՝
Հիւսնի Մուպարաք, իր մահուան սնարին մօտ, արդեօք կը զգա՞յ, կ’ըմբռնէ՞, թէ յանուն իր
մեծղի “ծառայութիւններուն” ամերիկացիք ի՞նչ տուին իրեն, բացի… աքացիէ մը:
Այսօրուան իրավիճակը, հոս կամ հոն, ասոր կամ անոր հանդէպ, տարբեր կրնա՞յ ըլլալ, երբ
Ամերիկա՝ իր գերագոյն շահերէն անդին ոչի՜ նչ կը տեսնէ, ոչի՜ նչ կ’ուզէ տեսնել, մինչ
շատեր, ոմանք կոյրզկուրայն, ուրիշներ՝ դաւադրաբար, տակաւին կը փարին անոր, կը
փռուին անոր առջեւ…:
Ամերիկայի արտաքին գործոց նախարարուհի Հիլարի Քլինթըն, որ բացարձակ անգէտ եւ
անտեղեակ մըն է համաշխարհային բարդ ու խճճուած քաղաքականութենէն, բայց հլուհնազանդն է ամերիկեան վարչակազմին, կը կարծէ թէ իր անհաճելի “look”երով (իմա՝
վարսայարդարումներով) կրնայ տպաւորել աշխարհը, երբ ըրածը պարզապէս, թութակային
յանկերգներով, ոճրագործութիւն է:
Հետաքրքրական է, եթէ Տիկ. “look”ը այսքան ազդեցիկ եւ իրազեկ մըն է, նաեւ մարդասէր (՞),
անգամի մը համար, թող դատապարտէ հրեան, որ մնայուն բռնաբարող ու բռնատէր է,
ազերին՝ որ մնայուն նախայարձակ ու գողական է, թուրքը՝ որ մնայուն նուաճող ու զաւթող
է:
Կրնա՞յ:
Ինչպէ՞ս պիտի կարենայ, երբ՝ իրեն համար “look”ութիւնը աւելի կարեւոր է, քան
մարդկութիւնը՝ իր զանազան պատկանելիութիւններով:
Երանի (՞) չէր Քոնտոյին (Քոնտոլիսա Ռայսին, թէեւ ան ալ ուրիշ տեսակի “թոյն” մըն էր), որ
գիտէր ինչ կ’ընէր (դաշնամուր նուագելու կողքին), մինչ ասիկա՞՝ “Look-look” կը խաղայ:
Keghart.com
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Սուրիահայ Համայնքի Ռազմավարական Կարեւորութիւնը ՀՀ-ի Ու
Հայութեան Համար
Սուրիահայ գրող Տիգրան Կապոյեան կը գրէ.
Սուրիահայ գաղութը յատուկ նշանակութիւն ունի հայ ռազմավարական համակարգին
համար եւ այդ մէկը պայմանաւորուած է
շատ մը հանգամանքներով՝
1.-Իբրեւ
առաջին
կեդրոնատեղի
ու
կազմակերպուած
հայկական
գաղութ
Ցեղասպանութենէն վերապրած սերունդի
ջանքերով
,Սուրիահայ
գաղութը
պատմական առաքելութիւն ունի հայ դատի
արդարացի լուծման հետապնդման առումով
եւ ունի այսպէս կոչուած՝բացառիկութեան ու
առաջնութեան կոչում, իբրեւ արեւմտահայ
մշակոյթի իւրովի ջահակիր ու եղափոխող
(հայկական
դիմագիծ
պահելու
ու
վերանորոգելու առաւելութիւններով,մեկնած
շատ մը աշխարհագրական ու քաղաքա-մշակութային տուեալներէ) :
2.-ՀՀ-ի ազգային անվտանգութեան բաղադրիչներէն մէկն է,ամուր կանգնած «Թուրքիոյ
հարաւային շրջանին» մօտ (արեւմտահայաստանեան կերտուածքով) ու միւս միջին
արեւելեան հայ գաղութներուն հետ կը կազմէ մարդկային ու մտաւորա- քաղաքական այն
ներուժը ,որ հայկական գործօնի ու հայ դատի համար մեծ միաւոր կապահովէ:
3.-Կը հանդիսանայ համադրողն ու կամուրջը իր սերտ համագործակցական ենթահողով (թէ
իր քոյր միջին-արեւելեան գաղութներուն հետ ,թէ մայր Հայաստանի հետ) արաբական
աշխարհի ու Հայաստանի ու հայ իրականութեան մերձեցումին ու փոխ շահաւէտ
անջրպետի յառաջացման գործին մէջ (մշակութային ու քաղաքական ու տնտեսական
ճիւղաւորումներով):
Մեկնած
այս
բոլորէն
մշտապէս
կանխատեսելի
է
Թուրքիոյ
անմիջական
ներգրաւուածութիւնը տկարացնելու Սուրիահայ գաղութը ,որ կը հանդիսանայ խորքային
պատնէշը աւելի ազատ անջրպետով գործող Լիբանանահայ ու միւս գաղութներուն ու հզօր
կամուրջը Հայաստանի հետ:
Մեկնած այս բոլորէն անհրաժեշտ է ՀՀ-ի գերատեսչութիւններուն գերակայ խնդիրներու
օրակարգին վրայ ունենալ առաջնահերթաբար միահամուռ ու կանգուն պահելու
աշխատանքը՝ Սուրիահայ գաղութը իր ամբողջական կառոյցով անկախ քաղաքական
անցուդարձներէն ու հաւանական փոփոխութիւններէն:
Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am
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Սուրիահայերուն Ողբերգութիւնը Կրնայ Միաւորել Ամբողջ Հայութիւնը.
Նեզավիսիմայա Կազեթա
Սուրիոյ Հալէպ քաղաքին մէջ մարտական գործողութիւնները սրած են հայ համայնքին
գաղթելու տրամադրութիւնները: Թէեւ սուրիահայերուն հոսքը զանգուածային բնոյթ չի
կրեր, սակայն աճած է պատմական հայրենիք վերադառնալ ուզողներուն թիւը, կը գրէ
«Նեզավիսիմայա Կազեթա»-ն` աւելցնելով, որ լարուած իրավիճակով պայմանաւորուած
Հայաստանի
օդանաւային
«Արմավիա»
ընկերութիւնը յայտարարած է լրացուցիչ
չուերթներ կատարելու մասին:
Թերթը կը նշէ, որ ընթացիկ տարուան առաջին
կիսամեակին Հայաստանի Հանրապետութեան
քաղաքացիութիւն ստանալու համար դիմած է
Սուրիոյ 3.248 քաղաքացի, քանի մը տասնեակ
մարդ ալ խնդրած է իրեն տրամադրել
փախստականի
կարգավիճակ:
Ըստ
Հայաստանի գաղթականութեան պետական
ծառայութեան`
բոլոր
դիմումները
բաւարարուած են: Բացի այդ, այս օրերուն
իշխանութիւնները
դիւրացուցած
են
սուրիահայերու համար երկիր մուտք գործելու կանոնները: Այժմ անոնք կրնան
այցագիրներ ստանալ Հայաստանի սահմանէն կամ օդակայաններէն:
Ըստ յօդուածագիր Եուրի Սիմոնեանի` Հայաստանի համար, ուր առկայ են ընկերատնտեսական խնդիրներ եւ բարձր է գործազրկութեան մակարդակը, դեռ անկանխատեսելի
է, թէ որքան սուրիահայ ցանկութիւն կը յայտնէ տեղափոխուիլ պատմական հայրենիք:
«Հայաստան եկած սուրիահայերէն ոմանք կը խոստովանին, որ Հայաստանը իրենց համար
անվտանգ թաքստոց է, ուր կարելի է սպասել ճգնաժամի աւարտին ու ըստ այդ ալ որոշել `
ինչպէս վարուիլ յետագային: Իսկ ոմանք ալ յայտարարած են Հայաստանի մէջ մշտական
բնակութիւն
հաստատելու
մտադրութեան
մասին»,կը
գրէ
յօդուածագիրը:
Պարբերականը կը նշէ, որ Սուրիոյ մէջ հայերը հաստատուած են 19-20-րդ դարերուն,
Օսմանեան կայսրութեան իրականացուցած Ատանայի կոտորածներէն ետք: Մինչեւ
մարտերուն սկսիլը (2011 Մարտ), Սուրիոյ մէջ հայերուն թիւը եղած է մօտ 100.000
(«Լուքլեքս» հանրագիտարանի տուեալներով` մօտ 200.000, ներառեալ այն հայերը, որոնք
ընդունած են կաթոլիկութիւն-НГ): Անոնց մեծ մասը կը բնակի Հալէպի մէջ:
Armenian Weekly-ն, իր հերթին, հրապարակած է Սուրիոյ մէջ հայկական սփիւռքի
իրավիճակին մասին ուսումնասիրութիւն մը: «Հայաստան ներգաղթի խնդիրի այդքան ալ
դիւրին չէ, որքան կարելի է պատկերացնել: Բազմաթիւ հայեր պատրաստ չեն լքելու
Սուրիան, որ կը համարեն իրենց տունը»,- կը գրէ Armenian Weekly-ն` աւելցնելով, որ
փափաքողները ալ մէկ այլ խոչընդոտի առջեւ կը կանգնին` ինչպէս ձգել տունն ու
ունեցուածքը, քանի որ անոնք չեն կրնար վաճառել` հասկանալի պատճառներով, իսկ
առանց գումար Հայաստան գալը կ'ուղեկցուի այլ խնդիրներով:
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Միշիկընի համալսարանէն պատմաբան Արա Սանճեան պարբերականին հետ զրոյցի
ընթացքին կարծիք յայտնած է, որ միայն Հայաստանի իշխանութիւններու ջանքերը
բաւարար չեն խնդրի լուծման համար, եթէ սուրիահայերուն հոսքը զանգուածային բնոյթ
ստանայ: Անոր կարծիքով` ժամանակն է աշխարհով մէկ սփռուած հայութեան միաւորման:
«Բոլորը պէտք է բարոյական եւ նիւթական աջակցութիւն ցուցաբերեն սուրիահայերուն»,ըսած է պատմաբանը:
Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am

Անցուդարձ
Հարկ է Զօրավիգ Կանգնիլ Սուրիոյ Հայութեան. Արամ Ա. Կաթողիկոս
Վեհափառ Հայրապետը մնայուն կապի մէջ է Սուրիոյ հայութեան հոգեւոր թէ համայնքային
պատասխանատուներուն հետ եւ յատուկ հոգածութեամբ ու գնահատանքով կը հետեւի
անոնց աշխատանքներուն:
Այս մասին կը հաղորդէ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան տեղեկատուականը։
Իմանալով կարգ մը ընտանիքներու տնտեսական
դժուարութիւնները,
Վեհափառ
Հայրապետը
անմիջապէս
Մեծի
Տանն
Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան կողմէ գումար մը տրամադրեց
Ազգ. Առաջնորդարանին, յատկացուելու համար
սննդեղէնի եւ այլանհրաժեշտ կարիքներու: Այս
առիթով, Վեհափառ Հայրապետը կարեւորութեամբ
շեշտեց Սուրիոյ հայութեան գործնապէս նեցուկ
կանգնելու հրամայականը: «Միջին Արեւելքի գաղութներու կենսունակ ու կազմակերպ
պահպանումը առաջնահերթութիւն է՝ մեկնելով մեր ազգի ընդհանրական եւ գերագոյն
շահերէն: Լիբանանի հայութիւնը
մնաց
կանգուն
լիբանանեան
ահաւոր պատերազմի օրերուն,
շնորհիւ իր հաւաքական կամքին,
հաւատքին ու միասնականութեան:
Նոյնը կոչուած է կատարելու
Սուրիոյ
հայութիւնը:
Արդ,
զգացական արտայայտութիւններ
ունենալու կամ թելադրութիւններ
կատարելու ժամանակը չէ:
Հարկ է գործնապէս զօրավիգ
կանգնիլ
Սուրիոյ
հայութեան,
որպէսզի
ան
կարենայ
յաղթահարելներկայ
դժուարութիւնները»,- ըսաւ Վեհափառ Հայրապետը:
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Յայտնենք, որ Վեհափառ Հայրապետը՝ թելադրած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան թեմերուն՝ նիւթական աջակցութիւն ապահովելու Սուրիոյ ազգային
վարժարաններուն համար, յատկապէս նախկին սուրիահայերէն:
Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am

Ատրպէյճանը խաբեր է Հունգարիային. հրապարակուեր է Ատրպէյճանի
արդարադատութեան նախարարութեան նամակը
Հունգարական առցանց MNO հրատարակութիւնը
հրապարակեր է Ատրպէյճանի արդարադատութեան
նախարարութեան` Հունգարիայի արդարադատութեան
նախարարութեան ուղղուած պաշտօնական նամակը,
ուր պարզ է դարձեր, որ Ատրպէյճանը, փաստօրէն,
խաբեր է Հունգարիային և չէ կատարած իր տուած
հաւաստիացումները:
Օգոստոսի 15 թուակիր նամակին մէջ, Ատրպէյճանի
արդարադատութեան
փոխնախարար
Վիլաեաթ
Զահիրովը նշեր է, որ համաձայն իր երկրի քրէական
օրէնսգիրքի 57.3 յօդուածին, ցմահ ազատազրկուածին կարելի է ներում շնորհել միայն այն
պարագային, եթէ նա իր պատիժը կրեր է առնուազն 25 տարի:

«Խելամիտ կը լինի ճանաչել ԼՂՀ–ն, եթէ Սաֆարովի արտայանձնմանը
միջազգային արձագանգը համարժէք չլինի». քաղաքագէտ
Քաղաքագէտ Հրանդ Մելիք-Շահնազարեանի համոզումով, հայ սպայ Գուրգէն
Մարգարեանին կացնահարելով սպաննած ատրպէյճանցի սպայ Ռամիլ Սաֆարովին
Ատրպէյճան արտայանձնելու վերաբերեալ՝ Հայաստանի յառաջիկայ ընելիքները
պայմանաւորուած պիտի ըլլան միմիայն այս
իրադարձութեան
նկատմամբ
միջազգային
հանրութեան
գնահատականով,
իսկ
ոչ
համարժէք արձագանգի պարագային, ըստ իրեն,
Հայաստանը ճիշդ կ'ընէ, եթէ ճանչնայ ԼՂՀ
անկախութիւնը։
«Եթէ միջազգային հանրութեան արձագանգը
Ռամիլ
Սաֆարովի
արտայանձնման
վերաբերեալ
համապատասխան
չեղաւ
և
պատժամիջոցներ չկիրառուեցին Հունգարիայի և
Ատրպէյճանի իշխանութիւններու նկատմամբ,
ապա Հայաստանի ամենախելամիտ քայլը կը լինի Արցախի հանրապետութեան ճանաչումը
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ներկայիս սահմաններով»,- Tert.am-ի հետ զրոյցի ընթացքին ըսած է քաղաքագէտը:
Իր գնահատմամբ՝ Սաֆարովի ատրայանձնման հարցը անմիջական ազդեցութիւն
կ'ունենայ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման վրայ, ուստի նա
կարեւոր կը համարէ ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահներու հետ Հայաստանի
արտգործնախարարի հանդիպումը և Ազգային Ժողովի կողմէ նախատեսուած արտակարգ
նիստը:
«Նման քայլի դիմելով Ատրպէյճանը փաստացի հնարաւորութիւն ստեղծեց Հայաստանի
Հանրապետութեան համար բանակցային գործընթացում խստացնել իր դիրքորոշումը։
Անգամ կարող է հրաժարուել այդ գործընթացից, այնքան ժամանակ, քանի դեռ Սաֆարովն
ազատութեան մէջ է»,- նշեց քաղաքագէտը։
Ըստ իրեն՝ կայ եւս մէկ տարբերակ. «Կարող է նաեւ դադարեցնել բանակցային գործընթացը
Ատրպէյճանի հետ և սկսել ԼՂՀ-ի միջազգային ճանաչման գործընթացը»:
Հրանդ Մելիք-Շահնազարեանի դիտարկումով՝ Ատրպէյճանի այսպիսի պահուածքը
հետեւանք է ինչպէս Արեւմուտքի, այնպէս ալ Ռուսաստանի մեղմ դիրքորոշման։
«Ատրպէյճանը տարիներ շարունակ հանդիսացել է տարածաշրջանի անվտանգութեան
հիմնական սպառնալիքներից մէկը, սակայն համապատասխան գնահատականների այդ
գործողութիւները ո՛չ Արեւմուտքի և ո՛չ էլ Ռուսաստանի կողմից չեն արժանացել: Սա էլ
պաշտօնական Պաքուին առիթ է տուել ենթադրելու, որ եթէ շարունակեն նման իրավիճակը
սրող քաղաքականութիւն իրականացնել, դարձեալ անպատիժ կը մնան»,– ընդգծեց նա:

Քաղաքագէտի կարծիքով՝ այս հարցին մէջ, Ռուսաստանը յանցաւոր լռութիւն կը
պահպանէ։ «Ռուսաստանի ներկայիս լռութիւնը կարելի է գնահատել որպէս յանցաւոր
համաձայնութիւն, մանաւանդ, որ Ատրպէյճանի նման վարքը կախուած է նաեւ
Ռուսաստանի չափազանց մեղմ դիրքորոշումից նրանց ակրեսիւ քաղաքականութեան
նկատմամբ»:
Հրանդ Մելիք-Շահնազարեանը՝ Հունգարիայի հետ դիւանագիատկան յարաբերութիւններ
սառեցնելը, միայն առաջին քայլը կը համարէ՝ միջազգային քննադատական մեծ ալիք
բարձրացնելու համար:
«Այս պարագայում ակնյայտ է, որ Հունգարիայի իշխանութիւնները գործարքի մէջ են մտել
Ատրպէյճանի ղեկավարների հետ, որոնք նոյն Արեւմուտքում բացասական վարկանիշ
ունեն»,– ըսած է ան:
«Միանշանակ է, որ Սաֆարովին չեն յանձնի, բայց այն, որ որոշակի պատժամիջոցներ
պէտք է կիրառել թէ՛ Ատրպէյճանի, և թէ՛ Հունգարիայի նկատմամբ, դա ակնյայտ է»,–
ընդգծեց ան:
Քաղաքագէտի համոզմամբ՝ Հայաստանի դիւանագիտութիւնը այժմ պէտք է միջազգային
ատեաններէն ներս, դատապարտէ այդ արարքը և քայլ ձեռնարկէ, որպէսզի հնարաւորինս
արագ պատասխանատւութեան կանչուին ինչպէս Հունգարիան, այնպէս ալ Ատրպէյճանը։
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«Երկրորդ խնդիրը Հայաստանի համար զուտ քարոզչական ոլորտում պէտք է լինի՝
Ատրպէյճանի կերպարը միջազգային ընկալման մէջ վատացնելու և նման ճանապարհով
հնարաւորինս աւելի շատ կողմնակիցներ ձեռք բերելու համար»,– բացատրեց ան:
Լուրեր Հայաստանից - Թերթ.am

ՎԵՐՋԱՊԷՍ… ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒՄՆԵՐ ԿԸ ՀՆՉԵՆ...
Արեւմտեան պետութիւններու եւ մարմիններու գաղջ յայտարարութիւններէն ետք՝
Եւրոպայի Խորհուրդի ընդհ. քարտուղարը՝ Թորնպորն Ժակլանտ աւելի խիստ լեզուով
դատապարտած է Սաֆարովի շնորհուած ներումը:
Ժակլանտ «անընդունելի» որակած է ցկեանս բանտարկութեան
դատապարտուած մէկուն՝ հերոսի ընդունելութիւն վերապահելու
երեւոյթը: "Կը մերժեմ գաղափարը այնպիտի աշխարհի մը, ուր
բարոյականը տեղի կու տայ, ուր իրաւական պետութեան եւ
մարդկային արժանապատւութեան վրայ հիմնուած սկզբունքները
կը ժխտուին: Ա՛յս Եւրոպան չէ, որ կը փափաքինք թողուլ մեր
ապագայ սերունդներուն:
Կը դատապարտեմ ոճիրին փառաբանումը, կոչ կ՚ուղղեմ բոլորին՝
յարգանք ցուցաբերելու կեանքին եւ մեր արժէքներուն նկատմամբ՝
այնպէս, ինչպէս կը պաշտպանէ Եւրոպայի Խորհուրդը",
յայտարարած է ան: Եւրոպական խորհրդարանի նախագահ
Մարթին Շուլցի յայտարարութեան մէջ ալ մասնաւորաբար կ՚ըսուի.
"Դատապարտուած մարդոց մասին համաձայնագիրը պէտք չէ
կիրարկուի քաղաքական նպատակներով:
Ես մտահոգուած եմ Սաֆարովին ներում շնորհելու՝ Ազէրպայճանի նախագահի
քաղաքական շարժառիթներով": Միեւնոյն ժամանակ, Շուլց կը զգուշացնէ Ազէրպայճանը եւ
Հայաստանը, որ "խուսափին իրավիճակը սրող որեւէ քայլէ եւ յայտարարութենէ":
Եւրոպական խորհրդարանի արտաքին յարաբերութեանց յանձնաժողովի նախագահ Էլմար
Պրոք ալ քննադատած է Ազէրպայճանի նախագահին որոշումը եւ մտահոգութիւն
արտայայտած՝ Սաֆարովը հրապարակայնօրէն փառաւորելու, անոր զինուորական
կոչումը բարձրացնելու, բնակարան եւ 8 տարուան աշխատավարձ տրամադրելու
կապակցութեամբ։
Եւրոպայի Խորհուրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Ժան-Գլօտ Մինիոն
յայտարարութեամբ մը միացած է միջազգային քննադատութեան եւ մտահոգութիւն
յայտնած՝ Հայաստան-Ազէրպայճան յարաբերութեանց լուրջ վատթարացման առթիւ։
Մինիոն կոչ կ՚ընէ Ազէրպայճանի իշխանութեանց՝ վերանայիլ իրենց դիրքորոշումը եւ զայն
պատշաճեցնել Եւրոպայի Խորհուրդի չափանիշներուն։
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Այդ ահաւոր եւ ողբերգական միջադէպը ոճրագործութիւն է, որ պէտք չէ
փառաբանուի
ՆԱԹՕ -ի ընդհանուր քարտուղար Անտերս Ֆոկ Ռասմուսենի հետ միացեալ մամլոյ
ասուլիսին ընթացքին, Սեպտեմբեր 5-ին՝ նախագահ Սերժ Սարգսեան յայտարարեց, որ
Հայաստան ականատես եղաւ «Գործընկերութիւն յանուն խաղաղութեան» ծրագիրի
հիմնական`
արդարութեան,
մարդկային
իրաւունքներու
պաշտպանութեան,
ժողովրդավարութեան միջոցով խաղաղութեան
հաստատման եւ այլ սկզբունքներու կոպիտ
ոտնահարման: Ատիկա, սակայն, ըստ Սերժ
Սարգսեանի, պէտք չէ ազդէ Հայաստան – ՆԱԹՕ
յարաբերութիւններուն վրայ:
Ոճրագործը
դատապարտուած
էր
ցմահ
բանտարկութեան եւ կը թուէր, թէ արդարութեան
սկզբունքին արժանին մատուցուած է, սակայն
քանի մը օր առաջ տեղի ունեցածը մարտահրաւէր
է առողջ տրամաբանութիւն ունեցող մարդոց
համար, յայտարարեց հանրապետութեան նախագահը` ընդգծելով, որ Սաֆարովին ներում
շնորհելու հրամանագիրը զայն արդարացնելու բովանդակութիւն կը պարունակէր:
«Աշխարհի որեւէ երկրի մէջ ներում շնորհելուն չի յաջորդեր խրախուսանք, ներում
շնորհուածին չեն պարգեւատրեր: Աշխարհի որեւէ երկրի մէջ ոճրագործութեան համար
պատիժ կրելը չի նկատուիր աշխատանք կամ ծառայութիւն: Բայց զայն վարձատրեցին
աշխատանքի համար, աշխատավարձ վճարեցին եւ կոչում շնորհեցին: Ասիկա է խնդիրը»,
ըսաւ նախագահը:
Ըստ Սերժ Սարգսեանի, Սաֆարովի հերոսացումը Ազրպէյճանի մէջ տեղի կ՛ունենար
ապշեցուցիչ բացայայտ շնականութեամբ եւ միջազգային չափանիշերու ոտնահարումով:
«Ազրպէյճան իր իսկ ձեռքով ինքն իրեն վերածեց ոճրագործութեան հովանաւորի: Ասիկա
անընդունելի, մերժելի եւ դատապարտելի երեւոյթ մըն է, որ մեծ հարուած կը հասցնէ
«Գործընկերութիւն յանուն խաղաղութեան» ծրագիրի նպատակներուն, լրջօրէն կը վտանգէ
Հարաւային Կովկասի շրջանային ապահովութիւնը: Այս իրավիճակին մէջ ոչ ոք
բարոյական իրաւունք ունի լռելու, անտեսելու կատարուածը: Ատիկա միանշանակ եւ
աներկբայօրէն պէտք է արժանանայ համընդհանուր դատապարտման` ուղերձ յղելով
արդարութեան հաստատման եւ անպատժելիութեան բացառման», ըսաւ նախագահ Սերժ
Սարգսեան:
Անտերս Ֆոկ Ռասմուսեն վերահաստատեց իր խոր մտահոգութիւնը Ազրպէյճանի որոշման
հետ կապուած` ներում շնորհել ոճրագործին: Պատասխանելով այն հարցումին, թէ ինչպէ՞ս
վաղը Պաքուի մէջ պիտի սեղմէ ներման հրամանագիրը ստորագրած նախագահին ձեռքը,
Ռասմուսեն նշեց, որ Ալիեւին պիտի փոխանցէ պարզ ուղերձ մը, որ այդ ահաւոր եւ
ողբերգական միջադէպը ոճրագործութիւն է, որ պէտք չէ փառաբանուի:
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ՆԱԹՕ-ի ընդհանուր քարտուղարը Հայաստան-ՆԱԹՕ յարաբերութիւնները բարձր
գնահատեց, մատնացոյց ընելով Աֆղանիստանի եւ Քոսովոյի մէջ Հայաստանի
առաքելութիւնները:

Այլ լուրեր
Ատրպէյճանի Անհետեւողական Քաղաքականութիւնը Կը Վտանգէ
Հայաստանի Տարածաշրջանային Ջանքերը. ՄԱԿ-ի Զեկոյց
Հրապարակուած է ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղար Պան Քի Մունի` «Սովորական
սպառազինութիւններու վերահսկումը տարածաշրջանային ու ենթատարածաշրջանային
մակարդակներուն» զեկոյցը, ուր ներկայացուած է Հարաւային Կովկասի մէջ
սպառազինութիւններու հետ կապուած իրավիճակը:
«Եւրոպայի մէջ սովորական սպառազինութիւններու
մասին
պայմանագիրի
հիմնական
դերն
ու
կարեւորութիւնը,
յատկապէս
մեծցնել
Հարաւային
Կովկասի
տարածաշրջանին,
ուր
Ատրպէյճանը
սպառազինութիւններու
վտանգաւոր
մրցավազք
սանձազերծած
է:
Եւրոպայի
մէջ
սովորական
սպառազինութիւններու
մասին
պայմանագրի
իրագործման մասին պաշտօնական տեղեկատուութեան
համաձայն` Ատրպէյճանը գերազանցած է պայմանագիրով
սահմանափակուած երեք տեսակի սպառազինութիւններու քանակը:
Ատրպէյճանցիները ունին 381 մարտական հրասայլ` 220 թոյլատրելիի պարագային,
հրետանային սպառազինութեան 518 միաւոր` 285 թոյլատրելիի պարագային եւ 287
մարտական զրահամեքենայ` 220 թոյլատրելիի պարագային:
Անցեալ տարի Ատրպէյճան իր հրետանային զինատեսակներուն քանակը աւելցուցած է 47ով, հարաւածային ուղղաթիռներունը` 2-ով, իսկ զրահամեքենաներունը` 106-ով:
Ատրպէյճանի ռազմական պիւտճէի զգալի աւելացումը վերջին տարիներուն (այս տարի
ռազմական ծախսերու համար Պաքուն նախատեսած է 3,47 միլիառ տոլար), ինչպէս նաեւ
ատրպէճյանական ղեկավարութեան մշտական թշնամական եւ կոշտ ռազմական
հռետորաբանութիւնը կը մեծցնեն երկու ազգերու միջեւ անդունդը, կ'աւելցնէ
լարուածութիւնը եւ կը վտանգէ առկայ խնդիրներու, մասնաւորապէս ղարաբաղեան
հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման ուղղուած բանակցային գործընթացը:
Այս առումով, Ատրպէյճանի անհետեւողական քաղաքականութիւնը բացասական մեծ
ազդեցութիւն կ'ունենայ ՝տարածաշրջանին մէջ վստահութեան ու համագործակցութեան
մթնոլորտի ձեւաւորման` Հայաստանի ջանքերուն վրայ»,- մասնաւորապէս ըսուած է
զեկոյցին մէջ:
Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am
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ԱՄՆ Մասաչուսէթսի Ներկայացուցիչներու Պալատը Ընդունած է
Արցախի Անկախութիւնը Սատարող Բանաձեւ
ԱՄՆ Մասաչուսէթ նահանգի Ներկայացուցիչներու պալատը 2012-ի Օգոստոս 6-ին
ընդունած է Ներկայացուցիչներու պալատի անդամ Ճոնաթան Հեչթի հեղինակած
բանաձեւը, ուր ԱՄՆ նախագահին եւ Քոնկրէսին կոչ կը կ’ուղղուի սատարելու Լեռնային
Ղարաբաղի ինքնորոշման ու ժողովրդավար անկախութեան:
Այս

մասին

կը

տեղեկանանք

ԱՄՆ-ի մէջ ԼՂՀ ներկայացուցչութեան
հաղորդագրութենէն:

տարածած

Կը տեղեկացուի, որ բանաձեւը կը դատապարտէ
հայերու
կոտորածները
Սումգայիթի
մէջ,
Կիրովապատի,
Պաքուի,
ինչպէս
նաեւ
բռնարարքները, որ Ատրպէյճանը կիրառած է
Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշումը պահանջող
խաղաղ ցուցարարներուն հանդէպ:
Փաստաթուղթը կը շեշտէ, որ Ատրպէյճանն իր
թշնամական քայլերով ներկայիս նոյնպէս կը
շարունակէ
սպառնալ
Լեռնային
Ղարաբաղի
անվտանգութեան:
Բանաձեւը բարձր կը գնահատէ, որ Լեռնային
Ղարաբաղի ժողովուրդը, հակառակ շարունակական բռնութիւններուն, 1991-ի Դեկտեմբեր
10-ին համաժողովրդական հանրաքուէի միջոցով քուէարկեց յօգուտ անկախութեան,
ազատութեան եւ ժողովրդավարութեան:
Բանաձեւը
կ’ողջունէ
Լեռնային
Ղարաբաղի
արձանագրած
յաջողութիւնները
ժողովրդավարութեան կառուցման ասպարէզի մէջ եւ այդ առումով մեծապէս կը գնահատէ
2012ի Յուլիս 19-ին կայացած նախագահական ընտրութիւնները:
Բանաձեւի Ընդունման առնչութեամբ ԱՄՆ-ի մէջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան
մշտական ներկայացուցիչ Ռոպերթ Աւետիսեան ըսած է.
«Շնորհակալ ենք Մասաչուսէթի Ներկայացուցիչների պալատին Արցախի ազատութիւնը
սատարող բանաձեւ ընդունելու համար: Ընդունելով այս բանաձեւը` Մասաչուսէթի
օրէնսդիրները խրախուսել են մարդու իրաւունքների եւ ազատութիւնների համընդհանուր
արժէքները: Մեր երախտագիտութիւնն ենք յայտնում գոնկրէսական Հեչթին այս հարցում
իր ցուցաբերած վճռական առաջնորդութեան համար: Բարձր ենք գնահատում մեր
հայրենակիցներ եւ երկարամեայ աջակիցներ՝ Ճէյմս Գալուստեանի եւ Միդլեսեքսի շրջանի
Շէրիֆ Փիթեր Կուտուճեանի մեծ նուիրուածութիւնը ու շարունակական ջանքերը` ուղղուած
ԱՄՆ-ի մէջ Արցախի շահերու հետապանդման»:
Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am
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Ատրպէյճանի Մէջ Թշնամանքը Մեծ Թափ Կ'առնէ եւ Ո'չ Միայն Հայերու
Նկատմամբ. Փորձագէտ
Ատրպէյճանի մէջ մեծ թափ կը ստանայ կռուազանութիւնը, այնտեղ շատ է
ոճրագործութիւնը։ Այսօր հրաւիրուած ասուլիսին ըսաւ յանցագործութիւններու փորձագէտ
Կալիա Երեմեան:
Փորձագէտը նշեց, որ իրենք այդ եզրակացութեան
եկած են` 2004-էն ի վեր առանձնակի վերլուծութիւն
կատարելով տեղի լրատւութիւնը ատրպէյճանական
պաշտօնական
կայքերուն
մէջ
ներկայացուած
մասնակի դէպքերը:
«Հասարակութիւնը թշնամանում է ոչ միայն հայերի
նկատմամբ, այլ իրենք իրենց նկատմամբ»,- ըսաւ ան եւ
նշեց, որ Ատրպէյճանի մէջ ամենատարածուածը
թմրանիւթերու տարածումն է, սպանութիւնները եւ
սեռական բնոյթի յանցագործութիւնները:
Ըստ անոր` բաւական մեծ է անձնասպանութիւններուն
թիւը` օրական կ’արձանագրուի երեք-հինգ
անձնասպանութիւն:
Փորձագէտը տեղեկացուց, որ criminalazerbaijan.com ռուսերէն կայքին մէջ, որ կը գործէ 2004էն, ներկայացուած է տեղի յանցագործութիւններու իրական պատկերը:
«Եթէ որոնողական ցանցում փնտռէք ռուսերէնով` ոճրագործութիւնը Ատրպէյճանում,
առաջինը մեր կայքն է բերում, որտեղ ոչ թէ յօրինուած տեղեկութիւններ են, այլ
իրականութիւնը` վերցրած նրանց պաշտօնական յայտարարութիւններից»,- ըսաւ ան:
Կայքին մէջ նաեւ, ըստ փորձագէտին, տեղ գտած են այն յանցագործութիւնները, որոնք
ատրպէյճանցիները կը կատարեն Ռուսաստանի մէջ:
«Ռուսաստանում ատրպէյճանցիների կողմից ամենատարածուած յանցագործութիւնն
անչափահասների բռնաբարութիւնն է եւ թմրանիւթերի վաճառքը»,- ըսաւ ան:
Կալիա Երեմեանի խօսքով` Ատրպէյճանի մէջ բռնաբարութիւնը դարձած է պատժամիջոց,
առանց
հաշուի
առնելու
անձը
անչափահաս
է,
թէ՝
ոչ:
«Օրինակ, ներկայացւում է յանցագործութիւն, ըստ որի, բռնաբարել են անչափահաս
երեխայ, որին մասնակից է դարձել նաեւ մի պատահական անցորդ: Դրանով սակայն չի
սահմանափակուել, երեխայի հայրը եւ հօրեղբայրը նոյն ձեւով են վրէժ լուծել»,մանրամասնեց փորձագէտը:
Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am
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Վահէ Աւետեանի սպաննութեան իրագործողները նոյն մարդիկ են,
ովքեր Մարտի մէկին են սպաննութիւն արել.
Լարիսա Ալավերդեան
ՀՀ նախկին Մարդկային Իրաւանց Պաշտպան Լարիսա Ալավերդեանը լրագրողներու հետ
հանդիպման «Հարսնաքարի մէջ» տեղի ունեցածը և Մարտի մէկի դէպքերը դիտարկեց նոյն
հարթութեան վրայ.
«Այս սպաննութեան իրագործողներն այն նոյն մարդիկ
են, ովքեր Մարտի մէկին են սպաննութիւն արել։ Չէ՞ որ
Մարտի մէկի մեղաւորներն ազատութեան մէջ են
մնացել,եթէ մեղաւորները դեռ ազատութեան մէջ են`
նշանակում է, կատարողներն իշխանութեան մարդիկ
են:
«Հարսնաքար»-ի
միջադէպը
սատիսթներին
խրախուսելու մի տարբերակ էր, կազմակերպուած,
խմբակային
անպատժելիութեան
մթնոլորտում
կատարուած մի սպաննութիւն»:
Նախկին
Մարդկային
Իրաւանց
Պաշտպանի
պնդումով, Հայաստանի մէջ չկայ մի մարդ, որ վստահի
Հայաստանի դատաիրաւական համակարգին, ուստի
նախկին օրէնսդիրը կոչ ըրած է հասարակութեան
աջակցելու «Վահէ Աւետեան» շարժման Հանրային
արդարադատութեան տրիպունալ ստեղծելու գաղափարին և ըլլալ պահանջատէր:
HayNews.am

Սաֆարովի վերադարձը ա՛լ աւելի բորբոքեց Կովկասի մէջ տիրող
լարուածութիւնը. Reuters
Բրիտանական
հեղինակաւոր
Reuters
լրատուական
գործակալութիւնը
անդրադարձեր է Հարաւային Կովկասի մէջ
տեղի ունեցող վերջին զարգացումներուն,
մասնաւորապէս՝ ատրպէյճանցի մարդասպան
Ռամիլ Սաֆարովի՝ Պաքու արտայանձնման ու
ներում
շնորհելու
փաստին
և
ատոր
հետեւանքով Հայաստանի ու Ատրպէյճանի
յարաբերութիւններու
մէջ
առկայ
լարուածութեան կտրուկ աճին:
Իր
յօդուածին
մէջ,
գործակալութիւնը
ներկայացուցեր է երկու կողմերու` ցնծացող
ատրպէյճանցիներու և զայրոյթ ու ցաւ ապրող
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հայերու կարծիքները:
«Ռամիլ Սաֆարովը ցմահ դատապարտուած մարդասպան է, սակայն ատրպէյճանցի
ուսանող Էլնուր Գասիմովի համար նա հերոս է»,- այսպէս կը սկսի իր յօդուածը
յօդուածագիր Սթիւ Կուտերմէնը:
«Նա սպաներ է մեր թշնամիի սպան: Ան միշտ ալ ինծի համար հերոս պիտի ըլլայ»,- ըսեր է
Գասիմովը:
Յօդուածագիրը կը նշէ, որ հայազգի սպայ Գուրգէն Մարգարեանը կացինահարելու համար
ցմահ դատապարտուած Սաֆարովը Օգոստոս 31-ին արտայանձնուեր է Ատրպէյճանին:
Սակայն Սաֆարովին բանտ ուղարկելու փոխարէն, կը գրէ Կուտերմէնը, երկրի նախագահ
Իլհամ Ալիեւը ներում է շնորհեր անոր` առաջացնելով Հայաստանի զայրոյթն ու շարք մը
երկիրներու և ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահներու մտահոգութիւնը:
35-ամեայ Սաֆարովին, ներումէն բացի, շնորհուեր է նաեւ մաեորի կոչում և 56 հազար
տոլար՝ բանտին մէջ անցուցած տարիներուն դիմաց:
«Ալիեւը շատ վատ օրինակ է, թէ ինչպէս կարելի է հերոս դառնալ Ատրպէյճանի մէջ.
պարզապէս կացինահարէք քնացած հայ սպան, և դուք արդէն հերոս էք»,- ըսեր է 32-ամեայ
տնային տնտեսուհի Լուսինէ Աւդալեանը:
Ըստ մէկ այլ հայազգի կնոջ ` Էմմա Վարդանեանի կարծիքին, «միջազգային հանրութիւնը
արդէն տեսաւ Ատրպէյճանի իրական դէմքը, ուստի՝ պէտք է որոշէ հետագայ ընելիքները»:
Ըստ գործակալութեան, երկու երկիրներու միջեւ յարաբերութիւնները միշտ ալ լարուած են
եղեր, սակայն Սաֆարովի վերադարձէն յետոյ, Եւրոպայի և Ասիոյ խաչմերուկին գտնուոող,
ռազմավարական կարեւոր նշանակութիւն ունեցող տարածաշրջանին մէջ՝ պատերազմի
վերսկսման հաւանականութիւն է յառաջացեր:
«Ատրպէյճանի մէջ ընդունուելով որպէս արդարութեան յաղթանակ, իսկ Հայաստանի մէջ՝
որպէս անընդունելի սադրանք, Սաֆարովի ներման փաստը լրջօրէն վնասեց
Ռուսաստանի, Ֆրանսայի և ԱՄՆ-ի միջնորդութեամբ վիճելի տարածքներու շուրջ առկայ
խնդրի կարգաւորմանն ուղղուած բոլոր ջանքերուն»,- կ'եզրափակէ յօդուածագիրը:
Լուրեր Հայաստանից - Թերթ.am
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Այլազան
Հայաստանէն Դուրս Հայկական Յուշարձաններու Վիճակը Մռայլէն Ալ
Անդին է. Սամուէլ Կարապետեան
Հայկական ճարտարապետութիւնը ուսումնասիրող հիմնադրամի նախագահ Սամուէլ
Կարապետեանը լրագրողներու հետ հանդիպման
ժամանակ
ներկայացուց
2012-ի
ընթացքին
հիմնադրամի կատարած աշխատանքները` նշելով,
որ Հայաստանէն դուրս հայկական յուշարձաններու
վիճակը անմխիթար է:
«Հայաստանից այն կողմ հայկական յուշարձանների
վիճակը մռայլից էլ անդին է»,– ըսաւ ան`
աւելցնելով, որ օրինակ` Ատրպէյճանի տարածքին
գտնուող
Նախիջեւանի
Ագուլիսի
բոլոր
եկեղեցիները տիեզերքէն նկարած են, ապա զայն
համադրած Ատրպէյճանի քարտէզի հետ, իբրեւ
արդիւնք պարզուած է, որ տարածքի խորքերուն
գտնուող հայկական յուշարձաններու վիճակը
արժանացած են նոյն ճակատագրին, որուն
արժանացան Ջուղայի խաչքարերը:
Ըստ անոր, հայկական յուշարձանները վտանգուած են նաեւ Թուրքիոյ եւ այժմ Վանի
Աղթամար եկեղեցւոյ նման ցուցադրական վերականգնմանը զուգահեռ ոչնչացուած է 7-րդ
դարու հայկական Արենի տաճարը:
Վրաստանի մէջ եւս, ըստ անոր, շատ բան ոչնչացուած է, իսկ Ս. Նշան եկեղեցւոյ հարցով ան
վստահեցուց, որ Վրաստանի իշխանութիւնները, իրօք, իրենց խոստումը կը կատարեն` ըստ
պատշաճի իրականացնելով վերականգնման աշխատանքները:
Անդրադառնալով ապագայ ծրագրերուն, Սամուէլ Կարապետեան նշեց, որ շարունակական
կ’ըլլայ հանդէսի հրատարակութիւնը, կը շարունակեն հրատարակել նաեւ գիտական
ուսումնասիրութիւններու գրքաշարը, կը հրապարակուի նաեւ Արեւմտեան Հայաստանի
բոլոր գաւառները ներկայացնող մատենաշար, որուն հրատարակումը նախատեսուած է
2015-ին:
«Վերջին երեք տարիներին մեր գործունէութիւնը մեծ ծաւալներ է ստացել, շնորհիւ
Մշակոյթի նախարարութեան հետ կնքուած պայմանագրի, ինչը վերաբերում է ՀՀ
տարածքից դուրս գտնուող յուշարձանների վաւերագրման»,- ըսաւ Սամուէլ
Կարապետեանը եւ տեղեկացուց, որ հիմնադրամը մշտապէս ցանկացած է ունենալ
գիտական հանդէս, զոր այս տարի արդէն, ի վերջոյ, սկսած են հրատարակել:
«Հանդէսն անհրաժեշտ էր, քանի որ ուսումնասիրութիւններ կան, որոնք գիրք չեն դառնայ,
դրանք փոքր են, իսկ մեր նիւթերը տարբեր հանդէսներում ցրել չէինք ցանկանում»,–
ընդգծեց ան:
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«Ի վերջոյ, այս տարուանից արդէն սկսեցինք լոյս ընծայել հանդէսը, որոնք արդէն թուով
երեքն են եւ նաեւ մէկն էլ կը հրատարակուի տարեվերջին: Հանդէսի անունը «Վարձք» է, որ
արեւմտահայ իրականութեան մէջ հասկցւում է «վարձքդ ի կատար», նշանակում է
նպատակիդ հասնես: Ես այլ իմաստ եմ տուել, դա նախնիների յիշատակի առաջ ունեցած
մեր պարտքն է, որը մենք պէտք է մատուցենք եւ մարենք մեր կեանքի ընթացքում»,- ըսաւ
Սամուէլ Կարապետեանը:
Յուշարձանագէտը նշեց, որ հիմնադրամը այս տարի ուսումնասիրուած յուշարձաններու
մասին գիտական աշխատութիւններու 15-րդ հատորը հրատարակելէն բացի,
հրապարակած է նաեւ Արտազի երեք վանքերու մասին աշխատութիւնը եւ Անի քաղաքի
յուշարձաններու մասին եռալեզու գիրքը:
Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am

Իսթանպուլի մէջ ծածանուեցաւ հայկական Եռագոյնը եւ լսուեցաւ
Հայաստանի Օրհներգը
Կիրակի 9 Սեպտեմբերին, Իսթանպուլի մէջ, Հայաստանի Հանրապետութեան ճատրակի
հաւաքականը դարձաւ եռակի աշխարհի ախոյեան:
Այդ
առիթով,
յաղթականօրէն
ծածանուեցաւ
հայկական եռագոյն դրօշը եւ հնչեց Հայաստանի
օրհներգը:
ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյան Սեպտեմբեր 10-ին,
հրամանագրեր ստորագրեց՝ 2012 թուականին
Իսթանպուլի մէջ տեղի ունեցած ճատրակի
համաշխարհային մրցոյթին թիմային փայլուն
յաղթանակի,
միջազգային
ասպարէզին
մէջ
հայրենիքի պատիւը բարձր պահելու և Հայաստանը
աշխարհին ըստ արժանւոյն ներկայացնելու համար, Հայաստանի տղամարդկանց
հավաքական թիմի անդամներուն՝ ՀՀ պետական բարձր պարգեւներ շնորհելու մասին:
Մասնաւորապէս, Հայաստանի ճատրակի տղամարդկանց հաւաքական թիմի մարզիչ,
միջազգային գրոսմայստեր Արշակ Բագրատի Պետրոսեանը և միջազգային գրոսմայստեր
Լեւոն Գրիգորի Արոնեանը պարգեւատրուեր են Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանով:
Պատուոյ շքանշանով են պարգեւատրուեր միջազգային գրոսմայստեր Վլադիմիր Էդուարդի
Յակոբեանը, միջազգային գրոսմայստեր Սերգէյ Մուշեղի Մովսիսեանը, միջազգային
գրոսմայստեր Տիգրան Լեւոնի Պետրոսեանը, միջազգային գրոսմայստեր Գաբրիէլ
Էդուարդի Սարգսեանը:
Նախագահի այլ հրամանագրերով, 2012 թուականին Իսթանպուլի մէջ տեղի ունեցած
ճատրակի համաշխարհային մրցոյթին Հայաստանի ճատրակի տղամարդկանց
հաւաքական թիմի տարած փայլուն յաղթանակին մեծապէս նպաստելու, ինչպէս նաև
Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ ճատրակի զարգացումը խթանելու համար Տ.
Պետրոսեանի անուան ճատրակի տան տնօրէն Հրաչիկ Գրիգորի Թաւադեանը
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պարգեւատրուեր է «Հայրենիքին
աստիճանի մէտալով:

մատուցած

ծառայութիւններուն

համար

առաջին

2012 թուականին Իսթանպուլի մէջ տեղի ունեցած ճատրակի համաշխարհային մրցոյթին
Հայաստանի ճատրակի տղամարդկանց հաւաքական թիմի տարած փայլուն յաղթանակին
մեծապէս նպաստելու համար՝ Արմէն Ռուբէնի Աղուզումցեանը պարգեւատրուեր է
«Հայրենիքին մատուցած ծառայութիւնների համար» երկրորդ աստիճանի մէտալով:

Ատրպէյճանը կէս միլիոն եւրօ օժանդակութիւն է յատկացուցեր Սուրիոյ
ապստամբներուն
«Արաքս» շաբաթաթերթ, Թեհրան, 29.08.2012:
Իրանական «Առան» լրատուական գործակալութիւնը, Օգոստոս
27-ին, յենուելով թուրքական աղբիւրներուն վրայ, կը տեղեկացնէ,
որ «Ատրպէյճանը, ընդառաջելով Անգարայի առաջարկին, 500
հազար եւրօ է օժանդակեր Սուրիոյ ապստամբներուն»:
«Առան-նեուզ»-ի
համաձայն.
Թուրք
պետական
այրերը
«սուրիահայերը Ղարաբաղ տեղափոխելու ենթադրեալ հայկական
ծրագրին» ի պատասխան Պաքուի իշխանաւորներուն համոզեր են
ֆինանսապէս օժանդակել Պաշար Ասատի հակառակորդներուն:
Ըստ աղբիւրին, Պաքուի նախապայմանը եղեր է օժանդակութեան
գաղտնի մնալը, որուն պատճառով ալ ատիկա փոխանցուեր է
Թուրքիոյ միջնորդութեամբ:
Յիշեցնենք, որ ատրպէյճանական մամուլը վերջին շաբաթներուն, անընդհատ կը խօսէր
«Հայաստանի կողմէ սուրիահայերը Ղարաբաղ տեղափոխելու» ենթադրեալ ծրագրին
մասին:

Հայաստանի 2700 Հոգեւորականներուն «Բաժին Կ'իյնայ» 50 Հազար
Աղանդաւորական Քարոզիչ. «Ժողովուրդ»
Թերթը կ’անդրադառնայ Հայաստանի մէջ աղանդներու
տարածման
ու
Առաքելական
եկեղեցւոյ
սպասաւորներու պակասի խնդիրին: Կը ներկայացնենք
յօդուածէն հատուածներ.
«Ըստ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի մամլոյ դիւանի` ՀՀի մէջ եկեղեցական սպասաւորներու պակաս կայ: ՀՀ
Ազգային վիճակագրական ծառայութեան տուեալներով`
Հայաստանի մէջ կայ 792 հազար 600 ընտանիք: Եթէ
նկատի առնենք այն հանգամանքը, որ 1000 ընտանիքին
պէտք է սպասարկէ մէկ եկեղեցական, ապա մեր երկրի
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մէջ պէտք է ըլլայ շուրջ 7 հազար 900 հոգեւորական:
Այնինչ, պաշտօնական տուեալներով անոնց թիւը ՀՀ-ի մէջ չի գերազանցեր 2700-ը: Անոր
հակառակ, ինչպէս «Ժողովուրդ»ին յայտնեցին ՀՀ արդարադատութեան նախարարութենէն,
Հայաստանի մէջ պաշտօնապէս գրանցուած են 47 կրօնական կազմակերպութիւններ, եւս
14-ն օրէնսդրական փոփոխութեան հետեւանքով պէտք է վերագրանցուին: Ոչ
պաշտօնական տուեալներով` աղանդաւորներու թիւը մեր երկրի մէջ շուրջ 350 հազար է,
որմէ 50 հազարը կը զբաղի ակտիւ քարոզչութեամբ:
Մայր Աթոռ Ս. էջմիածինի տեղեկատուական համակարգի տնօրէն տէր Վահրամ քահանայ
Մելիքեանի կարծիքով` անիկա պայմանաւորուած է սոցիալական պայմաններով եւ
կրօնաւորներու սակաւութեամբ. «անկախութեան հռչակումէն ետք, պայմանաւորուած
տնտեսական եւ սոցիալական վիճակով, երկիր ներթափանցեցին աղանդները:
Եկեղեցական կեանքին, հոգեւոր արժէքներուն անհաղորդ ըլլալով, սակայն ունենալով
հոգեւոր ծարաւ, ապակողմնորոշուելով աղանդաւորական եկեղեցւոյ քարոզիչներու կողմէ,
մարդիկ յայտնուեցան այդ փոսի մէջ: Անով սկիզբ դրուեցաւ քայքայիչ, կործանարար
պաշտամունքներու խմորման»:
«Մենք ունինք սպասաւորներու պակաս: Անիկա առաւել պայմանաւորուած է մեր
հասարակութեան մէջ հոգեւորականի դերի նշանակութեան անկարեւորութեամբ: Հոգեւոր
ճեմարանները տարեկան կու տան շուրջ 40 եկեղեցականներ, վանականներու ստոյգ թիւ
չեմ կրնար նշել, բայց յստակ է մէկ բան. մեր երկրի մէջ հոգեւորականներու թիւը պէտք է 10
անգամ աւելցնել, որպէսզի պահանջուած քարոզչութիւնը նպատակին հասնի»,–մեզի հետ
զրոյցին կը նշէ տէր Վահրամը»:
Լրատւութիւն Հայաստանէն - Թերթ.am

iPad-ով Հայերէն Սորվելու Համալիր Ծրագիր Ստեղծուած է Լոս
Անճելըսի Մէջ (լուսանկարներ)
Zyabs

ստեղծագործական

խումբը,

ձեւաւորող Դաւիթ Մարգարեանի եւ Սամուէլ
Յովհաննիսեանի մտայղացմամբ, Learn Armenian
(«սորվիր հայերէն») անուանումով համալիր
ծրագիր ստեղծած է iPad-ի համար, որուն
օգնութեամբ կարելի է սորվիլ հայոց այբուբենի
տառերը, ինչպէս նաեւ` աւելի քան 230 բառ եւ 38
բանաստեղծութիւն:

Ծրագիրը ունի 3 բաժին: Առաջինը տարողունակ է
եւ բազմագործառոյթային: Անոր օգնութեամբ
կարելի սորվիլ, կարդալ, գրել եւ արտասանել
հայոց այբուբենի տառերը, ինչպէս նաեւ` սորվիլ
230 բառ եւ 38 բանաստեղծութիւն: Առաջին բաժին
մուտք գործելով որեւէ տառի ենթաբաժին` կարելի է տեսնել եւ/կամ լսել տուեալ տառն ու
համապատասխան առարկայի նկարազարդումը, գրել կամ նկարել տուեալ տառը, սորվիլ 5
բառ, որոնք կ'օգնեն զարգացնելու տուեալ տառը լսելու, արտասանելու, կարդալու
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հմտութիւնները: Ինչպէս նաեւ` լսել եւ կարդալ իւրաքանչիւր տառին ու բառին
համապատասխան բանաստեղծութիւնը:
Ծրագրի վերջին երկու բաժինները աւելի պարզ են` նախատեսուած թերթելու տառերը,
կենդանիներու ու առարկաներու նկարները:
Մասնագէտները յատուկ ուշադրութիւն դարձուցած են նաեւ նկարներու ձեւաւորման`
ստեղծելով բարի ու գունեղ կերպարներ:
«Learn Armenian»ը իր համարժէքը չունեցող ուսուցողական համալիր ծրագիր է, որ
երեխային կ'օգնէ հեշտութեամբ իւրացնելու հայոց այբուբենի տառերը եւ լաւ հիմք կը
հանդիսանայ ճիշտ լեզուամտածողութեան համար»,- կ’ըսէ Սամուէլ Յովհաննիսեան:

Վանի նահանգապետարանը սկսեր է Չարփանաքի ( Կտուց) հայկական
եկեղեցւոյ վերանորոգումը
Աղթամար
եկեղեցւոյ
վերակառուցումէն
ետք,
թրքական կառավարութիւնը այժմ սկսեր է Վանի
Կտուց
կղզիի
եկեղեցւոյ
վերանորոգման
աշխատանքներ իրականացնել:
Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Ջիհան» գործակալութիւնը,
վերակառուցումը կ'ընթանայ Վանի մէջ տեղի ունեցած
երկու
աւերիչ
երկրաշարժներէն
յետոյ՝
զբօսաշրջութիւնը զարգացնելու նպատակով:
Մինչև
1915
-ը
գործած
Կտուց
եկեղեցւոյ
վերականգնման
ուղղուած
նախնական
աշխատանքները արդէն սկսեր են: Կ'ընթանան նաեւ
Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, երրորդ
պատարագը մատուցելու ուղղուած աշխատանքները:
Թուրք ճարտարապետները կը նշեն, որ 1720-ին տեղի ունեցած երկրաշարժէն եկեղեցին
էական վնաս է կրեր, սակայն կանգուն է եղեր մինչեւ 1915 -ը:
Ուսումնասիրութիւնները ցոյց են տուեր, որ 2011 -ի երկրաշարժէն անիկա լուրջ վնաս չէ
կրեր: «Իւզընճը եըլ» համալսարանի ճարտարապետաշինարարական
համալսարանի դոցենտ Սահապետտին Օզթիւրքը նշեր է, որ վերակառուցման նախագիծն
արդէն կայ և շուտով աշխատանքները սկսելու են:
«Նախ եկեղեցւոյ հիւսիսն ու արեւմուտքը պեղումներ պէտք է կատարել: Սակայն փորելուն
զուգահեռ, վերակառուցման աշխատանքներն ալ պէտք է րոպէ առաջ սկսիլ, որպէսզի
անիկա շուտով նախկին գործառոյթներուն վերադարձուի: Վանի նահանգապետարանն ու
Մշակոյթի և զբօսաշրջութեան վարչութիւնը արդէն այդ ուղղութեամբ քայլեր կը
ձեռնարկեն»,-ըսեր է ան:
Լուրեր Հայաստանից - Թերթ.am
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ ՍՏԱՑԱՆՔ՝
-Անահիտ Թոփչեանի «Տագնապ» վէպը, հրատարակուած Երեւանի մէջ՝ 2012-ին,
«Գասպրինտ» ընկերութեան կողմէ:
-Երուանդ Հ. Քասունիի «Քննական Ակնարկ»ը՝ Միշըների Հերըլտ»ի 1915-1918 թթ.
Հայ ժողովուրդի Ցեղասպանութեան եւ Վերածնունդի մասին Արձանագրած
Վկայագրութիւններուն - հրատարակուած Պէյրութի մէջ, 2012-ին:
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