ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐ

àôð´²Â

Անգարայի ղեկավարութիւնը այսօր
կը հիւրընկալէ արտասահմանէն շարք
մը բարձրաստիճան այցելուներ։ Ճաբոնի Վարչապետ Շինզօ Ապէ շփումներ կ՚ունենայ Թուրքիոյ մէջ՝ ընդունուելով Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի կողմէ։
Այսպէս, Էրտողան եւ Ապէ կ՚ունենան
առանձնազրոյց մը, կը գլխաւորեն
պատուիրակութիւններու բանակցութիւնները ու կը սարքեն համատեղ
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1 ԼԻՐԱ

մամլոյ ասուլիս մը։ Էրտողան պաշտօնական ընթրիքի սեղանով մըն ալ կը
պատուէ հիւր վարչապետը։ Կը քըննարկուին երկկողմանի օրակարգին
վերաբերեալ հարցեր։
Բաց աստի, այսօր Անգարայի մէջ
շփումներ կ՚ունենայ նաեւ Անգլիոյ
Պաշտպանութեան նախարար Մայքըլ
Ֆալոն։ Չանքայայի ապարանքին մէջ
հիւր նախարարը կ՚ընդունուի Վարչապետ Ահմէտ Տավուտօղլուի կողմէ։

ՀԱՄԱԽՄԲԵԼ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆԸ

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան կեդրոնական վարչութեան անդամներէն Երուանդ Զօրեան կ՚անդրադառնայ Համացանցային համալսարանի գործունէութեան

«Այսօր ունինք անկախ Հայաստան մը, որ կը հանդիսանայ սփիւռքի երիտասարդները մօտեցնող կեդրոն մը, ուր կ՚իրականացնենք նոր սերունդին ուղղեալ ծրագրեր»

Հայկական բարեգործական
ընդհանուր միութեան (ՀԲԸՄ)
հետեւողական ջանքերով վերջին տարիներուն յառաջ կը
տարուի Հայկական համացանցային
համալսարանի
(ՀՀՀ) գործունէութիւնը։ Այս
ծրագիրը հայ իրականութեան
տեսակէտէ ունի էական նշանակութիւն՝ ինքնութեան վերաբերեալ արդի մարտահրաւէրներու դիմագրաւման տեսանկիւնէն։ ՀԲԸՄ-ի կողմէ
ՀՀՀ-ին ընդհանուր վերահըսկողութիւնը կը կատարուի ամերիկահայ յայտնի գործիչ Երուանդ Զօրեանի նուիրեալ
ջանքերով։ Վերջերս, Պուտափեշտի մէջ կայացած «Եւրոպայի սփիւռքներ»ու «Ժառանգութիւն եւ յիշողութիւն»
նիւթով գիտաժողովին կը
մասնակցէր նաեւ ՀՀՀ-ի հիմնադիր ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական
վարչութեան անդամ Երուանդ
Զօրեան, որ հանգամանօրէն
մասնակիցներուն ներկայացուց ՀՀՀ-ի ծրագիրն ու առաքելութիւնը։ Նկատի ունենալով այն հետաքրքրութիւնը,
որ յառաջացուց անոր ներկայացումը օտար եւ հայ միջավայրի մէջ, եւ աւելի մօտէն
ծանօթանալու համար այս ծըրագրի
բովանդակութեան՝
Փարիզի «Նոր Յառաջ» թերթի գլխաւոր խմբագիր Ժիրայր Չոլաքեան շահեկան տեսակցութիւն մը ունեցած է Երուանդ Զօրեանի հետ։ Ստորեւ կը ներկայացնենք այս
հարցազրոյցը։
-Դուք բաւական կարեւոր

պատասխանատուութիւններ ստանձնած էք որպէս
ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական վարչութեան անդամ։ Նաեւ
հիմնադիրն էք ՀՀՀ-ին։
Նախքան ՀՀՀ-ի վերաբերող
կալուածին անցնիլը, կարելի՞ է հակիրճ գիծերու
մէջ ներկայացնել վերջին
շրջանին ՀԲԸՄ-ի ընդհանուր ուղեգիծը եւ գործունէութեան դաշտը։
-Հարիւրամեայ Բարեգործականի աշխատանքի ծիրին մէջ
կ՚իյնան գլխաւորապէս հայ
մշակոյթի զարգացումը եւ նոր
սերունդի հայեցի դաստիարակութիւնը։ Այսօր սակայն
ժամանակի պահանջները փոխւած են, հետեւաբար կամայ
թէ ակամայ մեր միութիւնն ալ
ինքզինք վերանորոգելու ընթացքի մէջ կը գտնուի, որպէսզի կարելի ըլլայ նոր եւ
արդիական միջոցներով հոգալ
մանաւանդ երիտասարդներուն կարիքները։ Ներկայիս
երկրորդ հարիւրամեակի աշխատանքները
յատկապէս
կեդրոնացած են կրթական
ծրագիրներու պատրաստութեան եւ նոր սերունդի հայեցի դաստիարակութիւնը ապահովելու
գործընթացին
վրայ՝ թէ՛ Հայաստանի մէջ եւ
թէ ի սփիւռս աշխարհի։ Երբ
մենք երիտասարդ էինք, ունէինք մարզական, մշակութային միութիւններ, միօրեայ
կամ ամէնօրեայ դպրոցներ,
ուր դասաւանդութիւնները կը
կատարուէին աւանդական մեթոտներով։ Այսօր ունինք ան-

ԱՀԱՒՈՐ ՊԱՅԹՈՒՄ
ՄԸ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ
Հակառակ ԻՇԻՊ-ի արիւնալի ահաբեկչութեան,
պէյրութցիք պիտի պահեն երկրին անդորրը

Պէյրութի մէջ պայթումի վայրը
Սագօ Արեան կը տեղեկացնէ մեզի.Երէկ յետմիջօրէին երկու ահաբեկչական պայթումներ գրանցուեցան Պէյրութի մէջ: Անձնասպանական
պայթումներու միջոցաւ եղած ահաբեկչութեան զոհ
գացին 43 քաղաքացիներ, մինչ վիրաւորեալներուն
թիւը անցաւ 230-ը: Զոհերու կարգին էր նաեւ շրջանին մէջ շեշտուած ներկայութիւն ունեցող «Հիզպուլլահ»ի մէկ պատասխանատուն: Մինչ լիբանանեան եւ
միջազգային վաւերական պատասխանատուներ կը
դատապարտէին եղած պայթումները, «Իրաք-Շամի
lշար. Դ. էջ

ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆԻ ՀԱՄԵՐԳԸ

Վահան Մարտիրոսեան ելոյթի ընթացքին

Աննա Գէորգեան կը տեղեկացնէ մեզի.Հայաստանի սենեկային նուագախումբի գեղարւեստական ղեկավար, գլխաւոր խմբավար եւ դաշնակահար Վահան Մարտիրոսեան երէկ երեկոյեան ելոյթ
lշար. Դ. էջ

Երուանդ Զօրեան

կախ Հայրենիք մը, որ Սփիւռքի երիտասարդները իրարու
մօտեցնելու կեդրոնը կը հանդիսանայ, ուր կ՚իրագործենք
մանկական եւ երիտասարդական ամառնային ծրագիրներ։
-ՀՀՀ-ի ծրագիրն ալ այս
կամ այն ձեւով կապուա՞ծ
է Հայաստանին։
-Այդպէս է, բայց այս անգամ մեր համայնքները առցանց միջոցով կը կապենք Հայաստանին։
-Չէ՞ք կարծեր, որ այսօր
ձեր գործունէութեան կալւածը Հայաստան փոխադրելով սփիւռքեան կառոյցները իրենք զիրենք ձեւով
մը լքուած կը զգան, նկատի
ունենալով արտասահմանի հայութեան ծով կարիքները։ Չմոռնանք, որ հոս ալ
հայկական
հաստատութիւնները վերանորոգման
կը կարօտին։
-Բարեգործականի պարագային կրնամ ըսել թէ այսօր
35 երկիրներու մէջ գործող

միութիւններ ունինք, որոնցմէ
իւրաքանչիւրը իր խումբերով
ու վարչութիւններով մեծ աշխատանք կը տանի թէ՛ տեղական եւ թէ միջհամայնքային
մակարդակով։
-Բարեգործականի Ֆրանսայի մասնաճիւղին օրինակը բերելով՝ կարելի է ըսել, թէ մշակութային գետնի վրայ ձեռնարկներ կ՚իրագործուին, բայց նոյնը
չենք կրնար ըսել կրթական
մարզի պարագային։ Բացի
շաբաթօրեայ դասընթացքներէ, ոչ մէկ ներդրում կայ
ամէնօրեայ դպրոցի մէջ։
-Անմիջապէս նշեմ, թէ անձնապէս ինծի համար կրթութիւնը չի սահմանափակուիր
միայն դպրոցով, այլ՝ մշակութային ձեռնարկներով, թերթով կամ գրադարանով, որոնք մեր հայեցի գիտելիքները զարգացնելու գործին կը
ծառայեն։ Մեր կարծիքով՝
ներկայ դարուս համացանցը
իրապէս նուէր մըն է հանրութեան եւ մանաւանդ մեզի համար որպէս հայ, որ կ՚ապրինք
աշխարհի 150 երկիրներու մէջ
եւ նոյն այդ համացանցի միջոցաւ է, որ իրարու հետ կապ
կը ստեղծենք, իրարու կը ծանօթանանք եւ տեղեկութիւններ կը փոխանցենք։ Մենք
պէտք է կարենանք առաւելագոյնս օգտուիլ անոր բարիքներէն եւ հայկական իրադարձութիւնները սփռել աշխարհով մէկ մեր հայրենակիցներուն։ Ինչպէս եղաւ Սրբադասման արարողութեան պա-

րագային, երբ աշխարհի հայկական թէ օտար եկեղեցիները
միաժամանակ սփռեցին այդ
իրադարձութիւնը, որ -ի մէջ
այլոց- իրականացաւ ՀԲԸՄ-ի
համացանցային մէկ ծրագրին
միջոցաւ։
-Երբ կ՚ըսենք, թէ Հայաստանը կարեւոր քառուղի
մըն է մեզի համար, ատիկա կը նշանակէ, որ համացանցէն անդին ֆիզիքական ներկայութիւնն ալ իր
նշանակութիւնը ունի եւ
այս պարագան խօսուն է
նաեւ Սփիւռքի մէջ մեր գոյատեւման առումով, ըՍփիւռքի մէջ ալ համայնքներու անդամներ պէտք է իրարու հանդիպին…։
-Համաձայն եմ ձեզի հետ եւ
կրնամ ըսել, որ համացանցը
եւ ֆիզիքական շփումը զիրար
կ՚ամբողջացնեն։ Քիչ առաջ
երբ ակնարկեցիք մեր ուժերը
միայն դէպի Հայաստան կեդրոնացնելու հարցին, կ՚ուզէի
այդ առընչութեամբ յայտնել,
թէ ատիկա մեր գործունէութեան թերեւս ցայտուն եւ երեւցող կողմն է, բայց իրականութեան մէջ այդպէս չէ, որովհետեւ Բարեգործականը
ամէնուր կը փորձէ զանազան
ձեռնարկներով երիտասարդութիւնը իրարու մօտեցնել,
իրարու շուրջ հաւաքել։ Վերջերս Թորոնթոյի մէջ համախըմբուեցան 25-էն 40 տարեկան շուրջ 400 հայ երիտասարդ համալսարանաւարտ
մասնագէտներ, աշխարհի զանազան կողմերէն, որոնց հա-

մար կազմակերպած էինք դասախօսական երեկոյթներ, այցելութիւններ, եւայլն։ Ասիկա
ՀԲԸՄ-ի միջգաղութային ծըրագիրներուն մաս կը կազմէ։
Նախապէս ալ նման ձեռնարկներ կազմակերպած ենք Փարիզի, Սան Ֆրանսիսքոյի մէջ։
Ընդհանուր առմամբ ՀԲԸՄ-ը
30 տարբեր քաղաքներու մէջ
հայ երիտասարդ մասնագէտներու խումբեր ունի, որոնք
նաեւ Հայաստանի մէջ ծրագիրներ կ՚իրագործեն։
-Լաւ է, որ ՀԲԸՄ-ի գործունէութեան հիմնական
թիրախը երիտասարդութիւնն է. նկատի ունենալով
որ աւանդական առումով
Սփիւռքի կարեւոր հաստատութիւններն են՝ եկեղեցին,
միութիւնները,
դպրոցը եւ մամուլը, ձեր
կարծիքով ի՞նչ քայլերու
պէտք է դիմել, որպէսզի երիտասարդութիւնը համախմբուի այդ կառոյցներուն շուրջ եւ նոր շունչով
վերանորոգէ զանոնք։
-Նախ հարկ է երիտասարդներուն առիթ տալ, որպէսզի
իրենք զիրենք ղեկավարեն։ Երիտասարդին որոշ անկախութիւն տալը շատ կարեւոր ազդակ մըն է, որովհետեւ ան
պէտք է կարենայ կառավարել
սորվիլ իր ձեւերով, իր ոճով,
որպէսզի հետագային ալ ի վիճակի ըլլայ իրմէ փոքրերը
դաստիարակել, անոնց ուղղութիւն տալ։ Իսկ վերոնշեալ
երիտասարդ մասնագէտներու
lշար. Դ. էջ

Երեւանի մօտ ԱՄՆ-ի դեսպանը մեկնաբանեց Հայաստանի տնտեսութեան ընդհանուր վիճակը

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ՀՆԱՐԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Ռիչըլտ Միլս խօսեցաւ նաեւ Թուրքիոյ հետ սահմանի փակ մնալու հանգամանքի հետեւանքներուն մասին

Երեւանի մօտ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու դեսպան Ռիչըրտ Միլս յայտարարեց, որ Հայաստանի տնտեսութիւնը կ՚ընձեռէ ներդրումային նշանակալի հնարաւորութիւններ։ «Արմէնփրէս»ի հաղորդումներով, ան ըսաւ, թէ ԱՄՆ-ի եւ Հայաստանի
միջեւ առաջին գերակայութիւնը գործարար
ու առեւտրային յարաբերութիւններու խորացումն է։
Հայ-ամերիկեան առեւտրաարդիւնաբերական պալատին կողմէ կազմակերպուած հաւաքոյթի մը ընթացքին Ռիչըրտ Միլս անդրադարձաւ առեւտուրի եւ տնտեսական աճի խթանման հարցերուն։ Ան համոզուած է,
թէ այս ուղղութեամբ դժուար թէ կարելի ըլլայ աւելի լաւ գործընկեր մը գտնել, քան վերոյիշեալ պալատը։ «Ես չեմ խօսիր օժանդակութեան նոր ծրագրերու մասին, այլ նկատի
ունիմ առեւտուրը՝ համատեղ առեւտրային
կապերու ամրապնդումը, ինչ որ երկուստեք
օգտակար պիտի ըլլայ մեր տնտեսութիւններուն համար։ Սա նոր ուղղութիւն մը չէ. մեր
երկիրները միշտ ալ հետաքրքրուած են առեւտուրի եւ ներդրումային յարաբերութիւններու ընդլայնմամբ։ Նորութիւնը, սակայն, այն է, որ ԱՄՆ-ի դեսպանութեան
գնահատմամբ՝ Հայաստանի տնտեսութիւնը
անպիսի մակարդակի մը հասած է, որ առեւտրաարդիւնաբերական յարաբերութիւններու ու շարք մը ոլորտներէ ներս ներդըրումներու մասով նշանակալի հնարաւորութիւններ գոյութիւն ունի», ըսաւ Միլս։
Բաղդատմամբ 1990-ական թուականներու
սկիզբին՝ կեանքի որակը փոխուած է նշանակալիօրէն։ Հայաստան ունի կայուն կառավարութիւն մը, որ կը ձգտի բարելաւել ծառայութիւններու մատուցումը, աշխոյժ քաղաքացիական հասարակութիւն, կիրթ աշխատուժ, ամբողջ աշխարհի մէջ պատուիրատուներու տէր տեղեկատուութեան փորձագիտութիւններու կենսունակ ոլորտ եւ ծաղկուն ապրող գիւղատնտեսութիւն։ Դեսպանը յիշեցուց, որ վերջին երկու տասնամեակներուն ընթացքին հայ-ամերիկեան յարաբերութիւնները ապրած են շարունակական վե-

Ռիչըրտ Միլս
րելք։ Իր խօսքերով, երկկողմանի գործարար
կապերու ընդլայնման հիմնական ուղղութիւններէն մին է՝ ամերիկեան ուղղակի ներդըրումները աւելցնելու հեռանկարը։ «Մենք
հպարտ ենք, որ ԱՄՆ Հայաստանի մէջ խոշորագոյն ուղղակի ներդրումներ ունեցողներէն մին է։ Ամերիկեան ներդրումները շեշտակի աւելցան «Քոնթուր կլոպալ»ի կողմէ
որոտանի ջրաելեկտրակայանի ձեռքբերումով. 250 միլիոն ամերիկեան տոլար արժողութեամբ գործարք մը, որով Հայաստան
մուտք գործեց ԱՄՆ-ի ուժանիւթի ոլորտի
առաւել նորարարական ընկերութիւններէն
մին՝ իր փորձառութեամբ ու կառավարման
միջնոցներով։ Ամերիկեան դեսպանատունը
չի կրնար պարտադրել, որպէսզի ամերիկեան
ձեռնարկութիւնները ներդրումներ ընեն Հայաստանի մէջ։ Հայաստանն է, որ պէտք է
գրաւիչ ըլլայ ներդրողներու համար», ըսաւ
ան եւ աւելցուց, թէ դեսպանատունը մեծ ուշադրութիւն կը ցուցաբերէ այն միջոցներուն
նկատմամբ, որոնք պիտի օգնեն ձեւաւորման
վստահելի, ազնիւ եւ մրցունակ միջավայր մը
բոլոր ընկերութիւններուն համար՝ հայկա-

կան, ամերիկեան կամ ռուսական։ Ի լրումն
այս բոլորին Միլս տեղեկացուց, թէ ներկայ
ամսուան տեւողութեան ԱՄՆ-ի դեսպանատունը պիտի ձեռնարկէ Հայաստանի գիւղական բնակավայրերու տնտեսութեան զարգացման ուղղեալ նոր ծրագրի մը։
Իր ելոյթին ընթացքին դեսպանը խօսեցաւ
նաեւ կաշառակերութեան հարցին շուրջ։ Ան
շեշտեց, որ Հայաստանի քաղաքացիներու
շարքին կաշառակերութեան բեռը կը կրեն
փոքր գործարարութեան սեփականատէրերը։
«Երբ գործարարութեան ոլորտին մէջ մըրցակցութիւնը արդար չէ ու չի հիմնուիր առարկայական առեւտրական չափանիշներու
վրայ, երբ կան հզօր շահեր, որոնք անհամաչափ տնտեսական եւ քաղաքական հետեւանքներու տեղի կու տան, ապա սա կը սահմանափակէ տնտեսական աճը։ Այդ պարագային կը տուժէ ամբողջ տնտեսութիւնը, կը
տուժէ ամբողջ երկիրը», ըսաւ դեսպանը եւ
աւելցուց, թէ իրենք պիտի շարունակեն օգնել քաղաքացիական հասարակութեան՝ ուշադրութիւնը դէպի կաշառակերութեան դէմ
պայքարի հարցին վրայ լարելու ուղղութեամբ։ «Համաձայն եմ Հայաստանի մէջ մենաշնորհայնացման վերաբերեալ հնչող մտահոգութեան», ըսաւ Միլս եւ աւելցուց, թէ
մենաշնորհներու տէրերը հնարաւորութիւն
ունին մրցակցութեան վերջ տալու եւ շուկան
փակելու, ինչ որ մտահոգիչ է։ Ըստ դեսպանին, դժբախտաբար, սա նաեւ պայմանաւորուած է այն հանգամանքով, որ Թուրքիոյ
հետ սահմանը փակ է ու փակ սահմանը կը
դիւրացնէ շուկան փակ պահելը։
Ամերկացի դեսպանը շեշտեց, որ կաշառակերութիւնը կը խաթարէ ժողովրդավարութիւնը եւ իրաւունքի գերակայութիւնը։ Ըստ
իրեն, ան կայունութիւն ու անվստահութիւն
կը ծնի հաստատութիւններուն մէջ ու կրնայ
վտանգել երկրի ազգային անվտանգութիւնը։
Դեսպան Միլս խօսեցաւ նաեւ Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ ԱՄՆ-ի յարաբերութիւններուն եւ անոնց Հայաստանի վրայ հաւանական ազդեցութեան շուրջ։ Ըստ իրեն,

lշար. Բ. էջ
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Փայլուն
օրինակ

Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութիւնը (ՀԲԸՄ) վերջին
տարիներուն համացանցի
վրայ ստեղծած է հայկական համալսարան մը՝
www.avc-agbu.org։ Երբ
հայոց ամբողջ Սփիւռքը
ձուլման լուրջ վտանգի
մը դէմ յանդիման կը
գտնուի, այս համացանցային համալսարանը մեծ
կարեւորութիւն կը ներկայացնէ այդ հոսանքին
դէմ պայքարելու եւ հայոց նոր սերունդին համար իր արմատներուն,
ժառանգուազգային
թեան հետ շփման հնարաւորութիւններ ընձեռելու տեսանկիւնէն։
Սփիւռքի մէջ հայ դըպրոցին գոյութիւնը ներկայիս լուրջ հարցականներու դէմ յանդիման կը
գտնուի։ Աշխարհի բազմաթիւ երկիրներուն մէջ
կը փակուին հայկական
դպրոցներ, իսկ շատ մը
տեղերու մէջ ալ՝ մնացեալներուն
յաճախող
աշակերտութեան թիւը
կը նուազի։ Այս հանգամանքը, բնականաբար,
կրաւորական դիրքերէ
պէտք չէ դիտարկել։ Անկախ
պատճառներուն
արդարացած ըլլալէն կամ
ոչ, հայկական բազմաթիւ
հաս տա տու թիւննե րուն
պատասխանատուութիւն
կը վիճակի սոյն խնդրին
շրջագծով։ Հայ իրականութեան
խոշորագոյն
կառոյցները, աշխարհատարած կազմակերպութիւնները կը պարտաւորւին կասեցնել իրենց կողմէ հովանաւորուած կըրթօճախներու
գործունէութիւնը։ Թէեւ Սփիւռքի կարգ մը միջավայրերուն մէջ նոր դպրոցներ
բանալու ուղղեալ հոսանք մըն ալ կայ, սակայն չանտեսելով հանդերձ՝ պէտք է խոստովանիլ, որ առայժմ այդ մէկը
բաւական հեռու է հայ
դպրոցի պարագային առկայ
յոռետեսութիւնը
յաղթահարելու առումով։
Այսօր նոյնիսկ ՀԲԸՄ
քննա դա տու թիւննե րու
կ՚ենթարկուի իր կրթական քաղաքականութեան
զանազան երեսակներուն
բերումով, մասնաւորապէս վարժարաններ փակելու կտրուածքով։
Խնդրին լուծումը, բնականաբար, մեղաւորներ
փնտռելու կամ գտնելու
մէջ չէ։ Բուն խնդիրը աւանդական եւ արդի միջոցներու համատեղումով,
համադրումով՝ նոր ապագայ մը կերտելն է հայ
դպրոցին համար։ Անցեալի մէջ հայոց մօտ
կրթական շարժումը գագաթնային նուաճումներու հասած է՝ երբ աշխարհի ընդհանուր հոսանքներուն համահունչ
կրթական ծրագրեր որդեգրուած են հայկական
կրթօճախներուն կողմէ։
lշար. Դ. էջ
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Կեանքը ունի երեք երեսակներ՝ անցեալը,
ներկան եւ ապագան։ Բայց մարդ կ՚ապրի
միշտ ներկան, քանի որ անցեալը այլեւս իրը չէ՛, անցեալի վրայ որեւէ ազդեցութիւն
չի կրնար գործել, չի կրնար ապրիլ զայն,
քանի որ անցած է ան։ Իսկ ապագան՝ ան ալ
իրը չէ՜, քանի որ ապագան անորոշ է՝ անծանօթ եւ անստո՛յգ։
Ուրեմն մարդուն կը մնայ միայն ներկան՝
այն պահը, երբ կրնայ «պահ» մը միայն ազդեցութիւն գործել, իր կամքը գործածել,
փոխել կամ նորոգել։ Բայց ան ալ միայն
«պահ» մըն է. ներկան անցեալ ըլլալու դատապարտուած է, քանի որ ապագան անմիջապէս կու գայ ու կը տիրէ անոր։ Այս ալ
կը նշանակէ՝ որ մարդ իրական իմաստով
կ՚ապրի միայն պահը, թերեւս ակնթարթ մը
լոկ, եւ ի՛նչ որ ընել կ՚ուզէ կրնայ ընել
միա՛յն այդ կարճ ժամանակամիջոցին մէջ։
Այս պատճառով, ներկան կարեւոր է, քանի որ ան կ՚որոշէ յաջորդ պահը՝ ապագան։
Արդարեւ ներկան՝ շլացուցիչ եւ հոգեցունց խոստումներ ունի մարդուն, բայց ան
կը խոստանայ միա՛յն՝ առանց տալու։ Ուստի ներկան ի՞նչ կարող է տալ մարդուն,
երբ ինք կախում ունի անցեալէն եւ վարժըւած է ամբողջովին վերիվայրումներով եւ
թերեւս ախտերով, տկարութիւններով,
սխալանքներով։
Ներկայ դարը, դժբախտաբար ինքնակեդրոն եւ եսամոլ զգացումներով տարուած՝
«անձնազոհ նուիրում» ի՛նչ է, չի գիտեր՝ ատելութիւն, նախատինք եւ նախանձ կը
սերմանէ ու կը տարածէ ամէնուրեք։
Եւ շատ անգամ եղբայր եղբօր թշնամի
կ՚երեւի՝ չարամտութեամբ կը նայի եղբօր,
մանաւանդ թէ գաղափար իսկ չունի առաքինութեան ու ազնուութեան մոգական ուժին մասին։ Եւ այս պայմաններուն ներքեւ
ան ի՜նչ կրնայ տալ մարդուն։ Հոն՝ ուր զգացում չկայ, հոն՝ ուր սրտի խռովք, յոյզ եւ
ապրում չկայ, ապա հոն կարելի՞ է փնտռել
երջանկութիւն, ուրախութիւն։
Տեսաբաններ կը պարծին՝ թէ գիտութիւնը
կ՚երջանկացնէ մարդը, կը կատարելագործէ։
Եւ ոմանք պատգամ կ՚արձակեն, ըսելով.
«Բանականութեան ուժը պիտի կերտէ ճըշմարիտ մարդը՝ ինքնաստեղծ՝ ինքնատիպ
մարդը՝ ինքնակաց ու ինքնաբաւ, որ խոս-
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տացուած երջանիկ մարդը պիտի ըլլայ…»։
Եւ այս կէտին է, որ չարաչար կը սխալին
տեսաբաններ եւ գաղափարախօսներ, քանի
որ գիտութիւն եւ փիլիսոփայութիւն՝ ինքնին բաւարար չեն մարդուս կարիքները կատարելապէս եւ անթերի յագեցնելու։ Կեանքի ընդհանուր փորձառութիւնը եւ զանազան պատմական վկայութիւններ բացայայտ
կերպով ցոյց կու տան, թէ կարելի է, որ գիտութիւնը եւ տեսութիւնները շատ դիւրաւ
չարի գործիք դառնան, շեղիլ իրենց նպատակէն։ Գիտակցելու է մարդ, թէ ինքնին
բանականութիւնը, գիտութիւնը բարիք չի
բերեր, այլ ուրիշ գործօններու, ազդակներու հետ միանալով եւ միասին շարժելով է,
որ մարդս կը հասնի մտադրուած ու ծրագրըւած երջանկութեան։
Զոր օրինակ՝ յաճախ լուսած է, թէ առողջութիւնը առաջնակարգ պայմանն է երջանկութեան։ Կը հարցնեմ, սիրելիներ, առանց
ներքին խաղաղութեան, անդորրութեան՝ առողջութիւնը ինքնին կրնա՞յ երջանկացնել
մարդը։ Ուրեմն առողջութեան համընթաց
ըլլալու է ներքին խաղաղութիւնը, հոգեպէս
ու մտապէս հանդարտութիւնը, որպէսզի
մարմնական առողջութիւնը արժէք մը ունենայ, եւ սատարէ ու նպաստէ երջանկութեան։ Արդարեւ առողջ մարդ մը եթէ մտապէս անհանդարտ է, անտրամադիր է, ապա
ուրեմն կարելի՞ է «առողջ» մնայ այդ մէկը։
Հոգեպէս եւ մտապէս անտրամադիր մէկը՝
որքան ալ մարմնապէս առողջ ըլլայ, անպայման «պակաս» մը, թերութիւն մը ունի
եւ այդ թերութիւնը արգելք կը հանդիսանայ անոր երջանկութեան՝ որքան ալ երեւութապէս այդպէս երեւի կամ կարծուի։ Եւ
բոլոր այս խորհրդածութիւնները մեզ կը
տանին սա իրականութեան, թէ գիտութիւնը ինքնին բաւարար չէ մարդուս երջանկութեան տիրանալուն համար։ Արդարեւ մարդ
կրնայ մեծ գիտնական, ուսումնական,
հմուտ ըլլալ, բայց միանգամայն բարիին մէջ
յետադէմ չարագո՛րծ մը ըլլալ։
«Լոկ իմացականութիւնը առանց նկարագրի բարոյական ուժի՝ մէտ է, այսինքն
հակում եւ յարմարութիւն ունի ծայրայեղ
վատասերումի», կ՚ըսէ Արիստոտել։ Ուրեմն
ուսում, գիտութիւն, զարգացում, այս բոլորը երջանկութեան բանալիներն են, բայց

երջանկութեան փականքը բանալու համար
անզօր՝ առանց ուրիշ բանալիներու՝ առաքինութիւն, ազնուութիւն, անկեղծութիւն, բարեմտութիւն, խաղաղութիւն, համերաշխութիւն, եւ անպայման սէ՛ր։ Անշուշտ երբեք
ստորագնահատել չէ մեր նպատակը՝ գիտութեան եւ ուսման նկատմամբ, այլապէս
դրժած կ՚ըլլանք, ուրացած կ՚ըլլանք ճշմարտութիւնը, բայց պէտք է գիտակցինք, թէ
ուսումը եւ գիտութիւնը կ՚ամբողջանան եւ
կը լիանան բարոյական արժէքներու մասնակցութեամբ։ Արդարեւ միտքը եւ հոգին
զիրար կ՚ամբողջացնեն՝ ստեղծելով հոգեմտաւոր աշխարհ մը՝ ուր մարմնաւոր-ֆիզիքական մարդը կը պատրաստուի երջանկութեան՝ որուն կոչուած է…։
Թէեւ կրկնութիւն պիտի ըլլայ, բայց յաճախ մեր հարցուցած մէկ հարցումը կ՚ուզեմ
կրկնել, թէ՝ մարդ մը եթէ ամենագէտ է, գիտուն, գիտնական, բայց բարոյապէս տկար
նկարագրի տէր մէկն է, ի՞նչ է անոր իսկական արժէքը որպէս «մարդ»։ Անշուշտ այս
մասին տարբեր կարծիքներ, համոզումներ
կրնան ըլլալ, բայց կ՚արժէ անգամ մը եւս
լրջօրէն խորհիլ, խորհրդածել այս մասին։
Այս հարցը ընկերային կեանքը հետաքրքրող հարց մըն է՝ վստահելի, արժանահաւատ, անկասկածելի, անկեղծ անդամներով՝
պարկեշտ ու ազնիւ անհատներով կազմըւած ընկերութիւն մը միայն մարդս կրնայ
առաջնորդել երջանկութեան։ Ուստի պարկեշտ, ազնիւ ե՛ւ գիտուն մարդն է, որ կըրկնապատիկ արժէք կը ստանայ կեանքի մէջ…։
Գիտութիւնը պէ՛տք է ապագայի կռուանը ըլլայ՝ առողջ սերունդին, որ այսօր միայն
մարմնոյ հրահանգներով եւ ժամանակաւոր
զբաղումներով կը փորձէ փայփայէ իր
«Ես»ը եւ հաճոյքով եւ արտաքին գոհունակութեամբ գոհացնել իր աննիւթական հոգին։ Յետագային տխուր փորձառութիւններուն պէտք չէ սպասէ մարդ՝ հոգեկան
արժէքներու անհրաժեշտութիւնը հասկնալու համար կեանքին մէջ։
Գիտութիւն եւ բարոյականութիւն միասին կրնան առաջնորդել մարդը՝ երջանկութեան, որ վերջնական նպատա՛կն է ամէն
բանաւոր էակի…։
Նոյեմբեր 12, 2015, Իսթանպուլ

Մխիթար Հերացի (1118-1173).Հայկական Բժշկագիտութեան Մեծարժէք ՀիՄնադիրը
Հանրագիտական աղբիւրի մը
համաձայն՝ «Մխիթար Հերացիի
նախորդները, անյայտ ու անանուն հայ բժիշկները անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանք կատարած էին՝ թարգմանելով յոյն, հռոմէացի եւ արաբ բժիշկներու գիտական ժառանգութիւնը, ստեղծելով նաեւ
շարք մը սեփական գործեր գըլխաւորապէս դեղագիտութեան
եւ բժշկադարմանումի (թերափիա) վերաբերեալ: Սակայն այդ
ամէնը չէր կրնար բաւարարել
այնպիսի լուրջ ու պահանջկոտ
գիտնականը, ինչպիսին էր Մեծն
Մխիթարը: Ան իր ամբողջ կեանքն
ու գիտական կարողութիւնները
նուիրեց բժշկութեան եւ հայ
բժշկագիտական մտքի զարգացման ու ժողովրդականացման։
Հերացի ծնած էր որոշ աղբիւրներու համաձայն 1118-ին, կամ՝
ըստ այլոց՝ 1120-ին, հայաշէն
Հեր (այժմու Խոյ, Պարսկաստան)
քաղաքին մէջ։ Պատանի տարիքին տեղափոխուած է Կիլիկեան
Հայաստան, ուր հետեւած է
բժշկութեան եւ արժանացած է
բժշկապետի պատուոյ կոչման։
Բնաւորութեամբ անսպառ եռանդի տէր, փորձարար եւ հետազօտող գիտնական մը ըլլալով՝ ան յաճախ ճամբորդած է
մերձակայ թէ հեռաւոր երկիրներ, որոնելով դեղաբոյսեր եւ
վարելով շրջուն բժիշկի կեանք։
Հարուստ իր փորձառութեամբ՝
ան ձեռնարկած է հետազօտական աշխատանքի ինչպէս գիտնականի իր փորձասենեակէն
ներս, նոյնպէս եւ հիւանդներու
սնարին մօտ՝ արդիւնքը տեսականօրէն ընդհանրացնելով եւ իր
աշխատասիրութեանց ճամբով
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գրաւոր ժառանգութեան վերածելով։
Այդ շրջանին ստեղծուած են
մարդակազմութեան, կենսաբանութեան, ախտաբանութեան եւ
դեղագիտութեան վերաբերեալ
իր մեծահռչակ աշխատութիւնները, որոնց մեծ մասը, դժբախտաբար, հայ ժողովուրդի ողբերգական ճակատագրին բերումով՝
անդարձ կորսուած է: Միայն բեկորներ մնացած են այս կամ այն
ժողովածոյին մէջ, հետագայ ժամանակներու բժիշկներու երկերուն մէջ: Մխիթար Հերացիի
բժշկական եւ բնախուզական
լայն հետաքրքրասիրութեանց
մասին կարելի է գաղափար մը
կազմել՝ հիմնուելով նոյնիսկ այդ
պահպանուած փոքրիկ հատւածներուն վրայ, որոնք վերնագրըւած են «Վասն շինուածոյ եւ
յօրինուածոյ աչացն», «Վասն
փոշտանկի, որ է ձուանքն»,
«Վասն քարանց», «Որոտացոյց
եւ շարժացոյց» եւայլն:
Հայոց բժշկապետին գիտական
եւ բժշկական այսպիսի բեղմնաւոր գործունէութեան արդիւնքը
եղաւ այն, որ 12-րդ դարու 60ականներուն Հերացի արդէն մեծ
համբաւ ձեռք բերած էր բժշկութեան մէջ եւ դարձած էր Ներսէս
Շնորհալի Կաթողիկոսի մտերիմ
բարեկամը։ Շնորհալի իր բնափիլիսոփայական բնոյթի երկարաշունչ բանաստեղծութիւնը՝
«Երկնքի եւ նրա լուսատուների
մասին» վերնագրով՝ նուիրած է
Մխիթար Հերացիին։
Իր կեանքի վերջալոյսին, Մխիթար Հերացի ձեռնամուխ եղաւ
իր գլխաւոր աշխատութեան՝
«Ջերմանց
մխիթարութիւն»
գլուխ գործոցի գրառման, որուն

համար ան երկար ժամանակ
համբերատարութեամբ նիւթեր
հաւաքած էր՝ ոչ միայն ուսումնասիրելով հին աշխարհի եւ արաբ բժիշկներու աշխատութիւնները, այլեւ շրջելով Կիլիկեան
Հայաստանի ճախճոտ վայրերը
եւ ուսումնասիրելով անոնց յատուկ դողէրոցքը (մալարիա) ու
այլ վարակիչ հիւանդութիւններ:
Բնական էր, հետեւաբար, որ
Հերացիի այդ աշխատանքը օրին
իսկ արժանացաւ քաջալերանքին
եւ մնաց ուշադրութեան առարկան բոլոր անոնց, որոնք մտահոգ էին մեր երկրի ու ժողովուրդի բարօրութեամբ: Այդ առումով անպայման պէտք է յիշատակել փիլիսոփայ եւ բանաստեղծ Գրիգոր Տղայ Կաթողիկոսի անունը, որ ամէն ձեւով խրախուսեց եւ օժանդակեց բժշկապետին եւ որուն մասին Մխիթար Հերացին, իր գրքի նախաբանին մէջ, գրած է հետեւեալը.
«Ես կը կամենայի, որքան ուժերս ներեն, այս գիրքը գրել
համառօտ, միայն երեք տեսակ
ջերմերու վերաբերեալ, նախագիտութեամբ եւ ստածմամբ…
Ես կը վայելէի հայոց սրբազան
կաթողիկոս Գրիգորի (Տղայ մականունով) սէրն ու հովանաւորութիւնը, ինչը եւ պատճառ եղաւ այս աշխատութիւնը գրելու… Այս պատճառով ալ ես
համաձայնեցայ գրել այս գիրքը
յանուն անհրաժեշտութեան եւ
օգտակարութեան… Մենք գրեցինք այս գիրքը եւ անուանեցինք զայն «Ջերմանց մխիթարութիւն», որպէսզի անիկա մխիթարէ բժիշկին՝ ուսմամբ, իսկ
հիւանդին՝ առողջութեամբ»:

lշար. Դ. էջ
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Երախաներ ելոյթի ժամանակ
հայկական շունչն ու տրամադրութիւնը: Մանկավարժ Լուսինէ Ներսիսեան,
չնայած երիտասարդ տարիքին, հասցուցած է հիմնադրել եւ զարգացնել Եսենտուկի Ս. Հռիփսիմէ եկեղեցւոյ «Զարթօնք» կիրակնօրեայ դպրոցը, իր խումբ
մը սաներուն հետ ողջունելու եկած էր
ձեռնարկը: Պայծառ ու խորունկ աչքերով այս պատանիներն ու երախաները
Կրասնոտարի հանդիսատեսին անակնըկալի բերին իրենց անափ խանդավառութեամբ, նուիրուածութեամբ եւ
շնորհքով:
Չնաշխարհիկ Երեւանին նուիրուած
անկրկնելի երգերն ու բանաստեղծական
խոստովանութիւնները բազմաթիւ յուզիչ եւ լուսաւոր պահեր պարգեւեցին
ունկնդիրներուն եւ համոզեցին, որ այն
հեռաւոր, փոքրիկ գեղազարդ երկիրը՝
իր գունագեղ մայրաքաղաքով, կը սպասէ բոլորին, կարօտ ունի բոլորին, կը
ցաւի ամէն հեռացողի համար եւ կը
հրճուի ամէն վերադարձով:

ԵՐԱԶԻԿ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ՀՆԱՐԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

lշար. Ա. էջէն
ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի միջեւ գոյութիւն ունին սուր տարաձայնութիւններ։ «Հայաստանի անդամակցութիւնը Եւրոասիոյ տնտեսական միութեան եւ Հաւաքական
անվտանգութեան պայմանագրի կազմակերպութեան, պէտք չէ բացառեն ու չեն
բացառեր Հայաստանի ամուր ու փոխշահաւէտ յարաբերութիւնները ԱՄՆ-ի, Եւրոմիութեան եւ այլ հաւանական գործընկերներու, ինչպէս նաեւ ՆԱԹՕ-ի եւ Եւրոխորհուրդի նման կազմակերպութիւններուն հետ։
Իրանի պարագային անդրադառնալով՝ ան յիշեցուց անցեալ ամսուան մէջ ստորագրուած համատեղ գործողութիւններու համալիր ծրագիրը, որու իրականացումէն վերջ ԱՄՆ եւ միջազգային հանրութիւնը պարտաւոր պիտի ըլլան դադրեցնելու միջուկային ծրագրին բերումով հաստատուած պատժամիջոցները։
Ռիչըրտ Միլս շեշտեց, թէ նախկին Խորհրդային Միութեան երկիրներու շարքին,
մերձպալթեան պետութիւններէն վերջ Հայաստանն է, որ ունի ամենակենսունակ
աշխոյժ քաղաքացիական հասարակութիւնը։ Ըստ իրեն, քաղաքացիական հասարակութեան անդամները պէտք է առաջնորդող դեր ստանձնեն՝ փափաքելի բարեփոխումները երկրէն ներս շինիչ ձեւով յառաջ մղելու հարցին մէջ։ Ան քաղաքացիական հասարակութեան յանձնարարեց՝ կատարելագործել կազմակերպչական ու
շահապաշտական կարողութիւնները ու գտնել համակիրներ երկրի զանազան
շրջաններէն ներս։
Ռիչըրտ Միլս համոզուած է նաեւ, թէ Հայաստանի կառավարութիւնը կը գիտակցի, որ ընդգրկուն բանավէճի մը անհրաժեշտութիւնը գոյութիւն ունի՝ սահմանադրութեան փոփոխութեան նիւթին շուրջ։
1-Բիէս, 2-Միջին Արեւելքի մէջ աղանդ մը- 1
հարաւի մէջ նահանգ մը,
3-Ձայնանիշ մը- չորցած 2
թրիք, 4-Արեւ- ընտանի
կենդանի մը, 5-Էվէրէս- 3
թի գագաթը մագլցող
4
լեռնագնացը- մահակ, 6Երեք բաղաձայն- մա- 5
նուկին սնունդը, 7-Չինաստանի նախկին ղե- 6
կավարներէն- տեսակ մը
բանաստեղծութիւն, 8- 7
Գրիգոր
Լուսաւորչի
հայրը- անձաւ- միջատ 8
մը, 9-Արաբական քաղաք մը- մարտիկ, 10- 9
Ինքնաշարժի տեսակ մը
արշաւեգիպտական 10
չաստուած, 11-Քանդէ
11
կամ լուծէ- ջրի մածունցուցական ածական մը։
ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1-Հաւատքին մէջ տկար, 2-Կովկասեան ժողովուրդ մը- իգական անուն մը, 3Տարիք- բայակերտ մասնիկ մը- գաւազան, 4-Հակառակ ուղղութեամբ- գահ
բարձրանայ, 5-Լատին արական անուն մը, 6-Ճանկ- պատեհութիւն, 7-Տհաս- հկ՝
դէմքին մասերէն, 8-Սիամանթոյի անունը- Հարաւ Արեւելեան-Անատոլուի մէջ
նաւթահորերովը ծանօթ շրջան մը, 9-Կովկասի մէջ Հայերը յուզող հարցը, 10Հինգ զգայարանքներէն- թրքական դրամանիշը, 11-Արջառի խումբ- արական
անուն մը։
ՈՒՂՂԱՀԱՅԵԱՑ

ՆԱԽԿԻՆԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄԸ Հորիզոնական 1-Մառանապետ, 2-Իշամեղու- Ալի, 3Ջութ- հկ՝ կամար, 4-Ուղ- հողաթափ, 5-Կածան- Կի- ամ, 6-Կին- Լիլա, 7-Բարակչարիք, 8-Բնածին- ասա, 9-Ու- նորելուկ, 10-Կը- յաճախակի, 11-Թօ- Կօ(կօ)- հկ՝
լէնտ։ Ուղղահայեաց 1-Միջուկ- բբուկ, 2-Աշուղական- ԸԹ, 3-Հկ՝ թառ- ծիրան,
4-Ամ- հանածոյ, 5-Ներոն- Կիրակ, 6-Աղ- Նեճօ, 7-Պուրակ- լա, 8-Աթիլա- ուխտ,
9-Տամա- իրական, 10-Լափալիս- կէ(ս), 11-Տիկ- մաքառիլ։

108-ՐԴ ՏԱՐԻ (13.11.2015)
ՀԻՄՆՈՒԱԾ 1908-ԻՆ
ՄԻՍԱՔ ԵՒ ՍԱՐԳԻՍ Գ0ՉՈՒՆԵԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐՈՒ ԿՈՂՄԷ
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Հայ ժողովուրդի հանճարեղ
ծնունդներու համաստեղութեան
մէջ իր ճառագայթող տեղն ու
արժէքը ունի բժշկագիտական
մտքի հայ հսկան՝ Մխիթար Հերացին, որուն ծննդեան տարեդարձը կը նշուի Նոյեմբեր 11-ին։
Մեծանուն բժշկապետը եղաւ
հիմնադիրը հայ միջնադարեան,
այլեւ դասական բժշկագիտութեան, որ ծաղկումի իր գագաթնակէտին հասաւ 12-րդ դարուն,
Կիլիկեան Հայաստանի մէջ։
Մխիթար Հերացի հայ բժշկութեան համար ունի այն արժէքն
ու կարեւորութիւնը, ինչ որ Հիփոքրաթը ունի յունական, Գաղիանոսը՝ հռոմէական եւ Իպնի Սինան՝ արաբական բժշկութեան մէջ։
Իր ժամանակակիցներուն կողմէ արդարացիօրէն «Մեծն Մխիթար» անուանուեցաւ հայոց
բժշկապետը։ Մասնագէտներու
վկայութեամբ՝ Հերացի հաւաքեց, ուսումնասիրեց եւ ընդհանրացուց իր ժամանակաշրջանը կանխած դարերու փորձառութիւնը. ինչպէս դասական,
նոյնպէս եւ ժողովրդային բժըշկութեան մարզերէն ներս։ Հերացի ստեղծեց այնպիսի աշխատութիւններ, որոնք այսօր եւս կը
պահպանեն իրենց արժէքը։
Իմաստուն բժիշկի համբաւը
միշտ հետեւեցաւ «Ջերմանց
մխիթարութիւն» անունով դասականացած բժշկագիտական
գլուխ գործոց աշխասիրութեան
հեղինակին։ Մխիթար Հերացիի
կը պատկանի բժշկական հոգատարութեան իմաստուն խորհուրդը. «Որքան կարելի է, հիւանդը թող շատ լսէ գուսաններու երգը, լարերու հնչիւնը եւ
հաճելի մեղեդիներ»։

Կրասնոտարի հայկական կեանքը տարուէ տարի կ՚աշխուժանայ եւ կ՚որակաւորուի՝ ի հեճուկս աշխարհաքաղաքական ոչ այնքան բարենպաստ միտումներու: Մերթ ցաւ կը զգաս, գիտակցելով, որ ատիկա մասամբ Մայր հայրենիքէն շարունակուող արտագաղթի հաշուին է, մերթ ալ կը մխիթարուիս, որ
հայրենասիրական տրամադրութիւնները անվիճելի վերելք կ՚ապրին, եւ վերադարձներու բերքառատ ժամը երբեւէ
կ՚այցելէ Աւետեաց երկիր:
«Վարդանեան» կրթամշակութային
կեդրոնի հիմնադրմամբ Հարաւային
Ռուսաստանի Հայոց Թեմը խթանեց ոչ
միայն հայկական կրթութեան եւ մշակոյթի զարգացումը, այլեւ նոր լիցքեր
հաղորդեց երիտասարդական կազմակերպութեան այլեւայլ ծրագրերու: Իրենց գոյութեան 12-րդ եւ 9-րդ տարին
ապրող «Նարեկ» երգի-պարի խումբը
եւ «Արմատ» դպրոցը այս կամարներուն տակ միահիւսեցին երկու հայկական պատմութիւն, որոնք հարստացան
երիտասարդներու համարձակ նախաձեռնութիւններու երանգներով ու բոյրերով:
Հոկտեմբեր ամսուան ողջ ընթացքին
«Վարդանեան» կեդրոնին մէջ գործող
երեք կառոյցները կազմակերպեցին
տարբեր ձեռնարկներ՝ քաղաքամայր Երեւանի 2797-ամեակին նուիրուած, որոնք ամփոփուեցան մեծ տօնական համերգով:
Կեդրոնի համբաւը արդէն տարածւած է Ռուսաստանի Հայոց Թեմի ողջ
տարածքին մէջ եւ տարբեր բնակավայրերէ ցանկութիւն կը յայտնեն այցելելու եւ ըմբոշխնելու այստեղ թեւածող
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Ֆէրիգիւղի ՄէրաՄէթճեան Վարժարանին Մէջ այսՕր՝ազնուութեան Միջազգային Օրն է
սրԲոց թարգՄանչաց տՕնակատարութիւն
Բոլոր ուսումնասիրութիւնները ցոյց տուած են, որ
ազնիւ մարդիկ կեանքի մէջ աւելի առողջ են, հանգիստ եւ խաղաղ, քանի որ ազնուութիւնը կը բարձրացնէ տրամադրութիւնը եւ աւելի լաւատես կը
դարձնէ խնդրոյ առարկայ անձը: Դժբախտաբար
պարագան նոյնը չէ շրջապատին հետ անհաշտ, կռուազան եւ անազնիւ մարդուն համար:
Ազնուութեան միջազգային օրուան գաղափարը
ծնունդ առաւ 2000 թուականին, Սինկափուրի մէջ,
եւ շատ չանցած՝ որդեգրեցին զայն:
«Ազնուութիւնը խելացութեան մէկ յատկանիշն է»
գրած է Վոլթէր, իսկ Ժան Փոլ Սարթր՝ «Ազնիւ են
միայն խելացի մարդիկ»…։ Կ՚արժէ մտածել…

ՀոյաՄողէզներու Օրերուն…

Ð³ñó³ñ³Ý

Մէրամէթճեան վարժարանի փոքրիկները ելոյթի ընթացքին

Դրուագ մը հանդէսէն (Լուսանկարները՝ դպրոցէն)

Ֆէրիգիւղի Մէրամէթճեան վարժարանին մէջ վերջերս տեղի ունեցաւ Ս. Թարգմանչաց տօնակատարութիւն մը։ Մշակոյթի շաբթուան շարժառիթով կազմակերպուած հանդէսը մեծ ոգեւորութիւն ստեղծեց
դպրոցէն ներս։ Յայտագրին շրջագծով տղաքը ներկայացուցին թատերակ մը, որով բացատրեցին Թարգմանչաց տօնին իմաստը։ Կատարուեցան արտասանու-

թիւններ ու ներկայացուեցան զանազան պարեր։ Մանկապարտէզի փոքրիկներն ալ հանդէս եկան խմբերգներով։
Պաստառի ցուցադրութեան մը միջոցաւ ներկայացուեցան՝ Թարգմանչաց տօնին ու Մշակոյթի շաբթուան առթիւ տարուած դասարանային աշխատանքներուն արդիւնքները։

արդի Փիղը

Այժմ ափրիկեան փիղը աշխարհի ցամաքի վրայի
ամենէն մեծ անասունն է:
- Ան կրնայ ապրիլ մինչեւ 70 տարի:
- Ան կրնայ կշռել 6350 քիլօ:
- Անոր հասակը 4 մեթրի կը հասնի:
- Ան օրական կ՚ուտէ մօտաւորապէս 136 քիլօ ուտելիք:
- Անոր մորթը 3.8 սմ. հաստութիւն ունի:
- Անոր սիրտը կը կշռէ 21 քիլօ:
- Անոր ուղեղը կը կշռէ 5.4 քիլօ:
- Անոր ականջներէն իւրաքանչիւրը կը կշռէ 45
քիլօ:
- Անոր իւրաքանչիւր փղոսկրը կը կշռէ 45 քիլօ:
- Անոր կնճիթը ունի 100 հազար մկաններ:

ուինին իսկապէս գոյութիւն ունեցա՞ծ է

Մեր բոլորին ծանօթ է Ուինի արջուկը: Այս պատմութիւններու կերպարը 1926 թուականէն ի վեր մանուկներուն երազել կու տայ իր արկածախնդրութիւններով:
Սակայն գիտէի՞ք, թէ այս արջուկը իսկապէս գոյութիւն ունեցած է:
Ուինի արջուկին եւ անոր արկածախնդրութիւններուն հեղինակը, Ալէն Ալեքսանտր Միլն այս կերպարին անունը դրած է ներշնչուելով այն արջէն, որուն

ինք սովորութիւն ունէր այցելելու իր
տղուն հետ Լոնտոնի կենդանաբանական պարտէզին մէջ:
Այս արջը ծագումով Գանատայէն
էր եւ անոր անունն էր «Ուինի փէկ»:
Այս անունը անոր տուած էր անասունը ընտելացնող անասնաբոյժը
Հերի Քոլպըին. այս գանատական
քաղաքը անոր ծննդավայրն էր:

260Միլիոն տարիներ առաջ…

… Հոյամողէզները կ՚իշխէին երկրագունդին:
Երկրագունդին բոլոր ցամաքամասերը իրարու
միացած էին, եւ կը կազմէին միակ մեծ ցամաքամաս
մը, որ ճանչցուած է Փանժէա անունով: Անոր ներսի
շրջանները տաք եւ չոր էին: Այս օդը շատ կը սիրէին
սողունները, որոնք սկսան հասակով մեծնալ:
Առաջին հոյամողէզը, որ ագեվազէ մը քիչ մը աւելի մեծ բուսակեր անասուն մըն էր, երեւցաւ 240
միլիոն տարիներ առաջ, ըստ բրածոներու ուսումնասիրութեան: Հոյամողէզները աճեցան, զարգացան եւ
բազմաթիւ տեսակներ յառաջացան:
Երբ Փանժէան սկսաւ կտրտուիլ մօտաւորապէս
220 միլիոն տարիներ առաջ, հոյամողէզները ցրուեցան երկրագունդի բոլոր ցամաքամասերուն վրայ:

Անոնք երկրագունդին վրայ իշխեցին մօտաւորապէս
150 միլիոն տարիներ:

1- Ինչո՞ւ կը գործածէր Անքիլոսարուս հոյամողէզը իր գունդով
օժտուած պոչը՝
ա- Ծառեր մաքլցելու համար,
բ- Իր թշնամիներուն դէմ կռուելու համար,
գ- Ձուկ որսալու համար,
դ- Փոսեր փորելու համար:
2- Արդի ո՞ր ցամաքամասին
կամ վայրին վրայ կը շրջէր փրոթոսէրաթոփը՝
ա- Աւստրալիա,
բ- Անթարքթիքա,
գ- Ասիա,
դ- Լուսինին վրայ:
3- Երբ հոյամողէզները կ՚իշխէին աշխարհին, երկնքին մէջ
թռչող թռչուններ չկային՝
ա- Ճիշդ
բ- Սխալ
4- Մեծ ճերմակ շանաձուկը
շատ աւելի զօրաւոր կը խածնէ,
քան՝ թիրանոսորուս րէքսը՝
ա- Ճիշդ
բ- Սխալ
5- Ո՞ր անասունին նախապատմական հսկայ զարմիկն էր մեկալոտոնը՝
ա- Շանաձուկին,
բ- Մարդակապիկին,
գ- Կովուն,
դ- Փենկուէնին:
6- Ալամոսորուսը ունէր մօտաւորապէս փիղի մը չափը՝
ա- Ճիշդ
բ- Սխալ
7- Հոյամողէզներ կաշիի նմանող կեղեւ մը ունեցող հաւկիթներ
կ՚ածէին: Որքա՞ն է տրամաչափը
ցարդ գտնուած հոյամողէզի ամենէն մեծ բրածոյ հաւկիթին՝
ա- 15 սմ.,
բ- 40.6 սմ.,
գ- 66 սմ.,
դ- 127 սմ.:
8- Եթէ կարենայիք նախապատմական ժամանակաշրջաններ ճամբորդել, ո՞ւր եւ ի՞նչ վիճակի մէջ
պիտի տեսնէիք փթէրոտաքթիլը՝
ա- Ովկիանոսին մէջ կը լողայ,
բ- Օդին մէջ կը թռչի,

գ- Գետնին մէջ փոսի մը մէջ,
դ- Նախապատմական մարդիկ
կ՚որսայ:
9- Ինչո՞ւ գիտնականները կը
մտածեն, թէ թրուտոնը շատ խելացի էր՝
ա- Շարժապատկերներուն մէջ
շատ խելացի կ՚երեւի,
բ- Քարերուն վրայ փորագրուած
հետքեր ձգած է,
գ-Շատ արագ կրնայ վազել,
դ- Իր մարմնին համեմատ մեծ
ուղեղ մը ունի:
10- Հաւանաբար, որ Արժանթինոսորուսը երկրագունդին վրայ
գոյութիւն ունեցած ամենէն մեծ անասունը եղած է։ Այս հսկան ո՞ւր
կ՚ապրէր՝
ա- Գանատա,
բ- Հարաւային Ամերիկա,
գ- Չինաստան,
դ- Հիւսիսային բեւեռ:

10- Բազմաթիւ հոյամողէզներ
փետուրներ ունէին՝
ա-ճիշդ,
բ-սխալ:

Պա
տաս
խան
ներ

1- բ: 2- գ: 3- Սխալ: Թռչունները յայտնուեցան 150 միլիոն
տարիներ առաջ, հոյամողէզներուն
անհետացումէն մօտաւորապէս 80
միլիոն տարիներ ետք: 4- Սխալ:
Թիրանոսորուս րէքսին խածուածքը մեծ ճերմակ շանաձուկին
խածուածքէն երկու անգամ աւելի
զօրաւոր էր: 5- ա: 6- Սխալ: Ալմոսորուսը մօտաւորապէս 21 մեթր
երկայնք ունէր, այսինքն՝ մօտաւորապէս 3 անգամ փիղին մեծութիւնը: 7- գ: 8- բ- 9- դ: 10- բ- 11Ճիշդ: Փետուրներով թռչունները
յառաջացած են փետուրներով հոյամողէզներէն:

ՄաՄութի Մը կՄախքը գտնուած էդաշտի Մը Մէջ
Մամութի գրեթէ լման կմախք մը գտնուած է Լայմա Թաունշիփի մէջ, Միշիկըն, Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներ: Ան մինչեւ այսօր գտնուած այս նախապատմական հսկայ փիղերու ամենէն ամբողջական
կմախքն է:
Իրենց դաշտին մէջ կազի խողովակներ դնելու համար փոս մը փորելու ընթացքին, երկու երկրագործներ այս արտասովոր երեւոյթին հանդիպած են: Անոնք գտած են աւելի քան 60 սմ. երկարութեամբ,
շատ լաւ պահուած, մամութի ոսկոր մը: Տասնհինգ
հնագէտներէ կազմուած խմբակ մը գացած է հետախուզելու այդ շրջանը: Մասնագէտները գտած են
գանկը, կոնքը, երկու փղոսկրները, երկու ուսոսկըրները, բազմաթիւ ողներ եւ անասունին կողերը: Ան
ցարդ գտնուած մամութի ամենէն ամբողջական
կմախքներէն մէկն է:

***
Մամութները նախապատմական անասուններ են,
անոնք փիղին հեռաւոր զարմիկներն են: Անոնք ունէին կոր փղոսկրներ, որոնց երկարութիւնը կրնար
հասնիլ 3 մեթրի, եւ հաստ բուրդի խաւ մը կամ մուշտակ: Բրդոտ մամութի տեսակը ոչխարներու նման
բուրդ ունէր: Անոնց հասակը կը հասնէր մօտաւորապէս 4 մեթրի եւ չափահաս տարիքին կը կշռէին 6-էն

8 թոն: Անհաւատալի…
Անոնք անհետացած են 12 հազարէն 15 հազար
տարիներ առաջ՝ կլիմայական փոփոխութեան մը
պատճառով: Ամերիկեան դաշտին մէջ գտնուած մամութը որսացած էին մարդիկ զայն ուտելու համար
եւ ապա զայն թաղած էին գետնին մէջ, զայն պահելու համար 11 հազարէն 15 հազար տարիներ առաջ:
Այն շրջանը, ուր կմախքը գտնուած է, հարուստ է
նախապատմական բրածոներով: Մօտաւորապէս երեսուն մամութի կմախքներ արդէն գտնուած են հոն:

4

ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ

ԹԱՔՍԻՄԻ

Ս. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Տիար Ժիլպէռ Բարունակեանի,
Տիար Նուրհան Բարունակեանի
փափաքին համաձայն, իրենց յոյժ սիրեցեալ եւ անմոռանալի կնոջ եւ մօր՝
ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ

ԺԱՄԱՆԱԿ

Ժ. ԿԻՐԱԿԻ ԶԿՆԻ ՍՐԲՈՅ ԽԱՉԻ ԵՒ
ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ ՅԻՍՆԱԿԻ ՊԱՀՈՑ

ԵՆԻԳԻՒՂԻ ԳԻՒՏ ՏՓՈՅ

Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ
15 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2015 ԿԻՐԱԿԻ
ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆՑ ԿԸ ՆԱԽԱԳԱՀԷ ԵՒ
ԿԸ ՔԱՐՈԶԷ
ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱՆՈՐԴ

ԲԱՐՁՐ. Տ. ԱՐԱՄ
Ս. ԱՐՔ ԱԹԷՇԵԱՆ
ՆԵՐԿԱՅ ԿԸ ԳՏՆՈՒԻ ՆԱԵՒ

ՀՈԳՇ. Տ. ԶԱՏԻԿ
ՎԱՐԴԱՊԵՏ ՊԱՊԻԿԵԱՆ
Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԸ ԿԸ ՄԱՏՈՒՑԱՆԷ
ԱՐԺ. Տ. ՊԵՏՐՈՍ ՔՀՆՅ. ՊՈՒԼՏՈՒՔԵԱՆ

ԱԼԻՍ ԲԱՐՈՒՆԱԿԵԱՆԻ
(ԲԱՆԿԱԼԹԸԻ ԱՆԱՐԱՏ ՅՂՈՒԹԻՒՆ ՎՐԺ.Ի
ՎԱՍՏԱԿԱՇԱՏ ՆԱԽԿԻՆ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ)

մահուան քառասնից լրման առթիւ, Կիրակի, 15 Նոյեմբեր 2015, Թաքսիմի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ
յաւարտ Ս. Պատարագի հոգեհանգստեան պաշտօն
պիտի կատարուի։
Նոյն օրը, ժամը 14.00-ին, Շիշլիի գերեզմանատան
մէջ, հանգուցեալի դամբարանին վրայ պիտի կատարուի մասնաւոր հոգեհանգստեան պաշտօն։
Զայս ի գիտութիւն կը ծանուցուի մեր յարգարժան
ազգականներուն եւ բարեկամներուն։

ԾԱՆՕԹ՝ Եկեղեցիէն դէպի գերեզմանատուն փոխադրամիջոց ապահովուած է։
www.berckac.com

Սկիզբ Ժամերգ.
Ս. Պատարագ

09.00
10.30

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՆԻԳԻՒՂԻ
ԳԻՒՏ ՏՓՈՅ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆԻ ՀԱՄԵՐԳԸ

lշար. Ա. էջէն
մը ունեցաւ Հարպիէի Նոթրը Տամ Տը Սիոն ֆրանսական լիսէի համերգասրահին մէջ: Համերգի ընթացքին
ան կատարեց Ֆ. Շոփէնի եւ Ֆ. Շուպերթի դաշնամուրային ստեղծագործութիւնները:
Նոյեմբերի 16-22-ին դարձեալ Նոթրը Տամ Տը Սիոնի համերգասրահին մէջ պիտի կայանայ դաշնակահարներու միջազգային մրցոյթ մը, որուն դատական
կազմը կը գլխաւորէ Վահան Մարտիրոսեան: Մրցանքի աւարտական հանգրուանին մասնակիցներուն պիտի միանայ Սիոնի նուագախումբը, որուն խմբավարը
նոյնպէս Վահան Մարտիրոսեանն է:

ՀԱՄԱԽՄԲԵԼ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆԸ

lշար. Ա. էջէն
շարքին անշուշտ կան նաեւ լրագրողներ, որոնք կրնան
օգտակար ըլլալ հայ մամուլին, բայց նաեւ Հայ Եկեղեցիին, որ հայկական կարեւոր հաստատութիւն մըն
է եւ կազմակերպութիւնները առանց եկեղեցիի ամբողջական չեն ըլլար։ Անմիջապէս ըսեմ, թէ նշեալ երիտասարդական խումբերը անկախ են, բայց ատով
հանդերձ կը համագործակցին հայկական սփիւռքին
մաս կազմող մարմիններուն հետ։ Հետեւաբար ՀԲԸՄը կը պահէ աւանդական կապերը, բայց կը փորձէ արդիական միջոցներով զարգացնել հայ կեանքը։
-Ի՞նչ կը մտածէք լեզուի հարցին կապակցութեամբ։ Ինչպէ՞ս կը մեկնաբանէք երկլեզուութեան պարագան։
-Լեզուի հարցը ցաւալի է, բայց միաժամանակ բնական։ Սփիւռքի մէջ կարելի չէ մէկ սերունդէն միւսը
զօրաւոր պահել լեզուն, որովհետեւ բնականաբար ան
կրնայ տկարանալ, մանաւանդ այն շրջաններուն մէջ,
ուր լեզուն գործածելու դիւրութիւնը չկայ եւ մենք
պէտք է ձեւով մը ստեղծենք այդ միջավայրը։ Համացանցային համալսարանը առիթ կու տայ, որ մեկուսացած եւ կղզիացած համայնքները դուրս ելլեն այդ
մթնոլորտէն եւ կարելիութիւնը ունենան ուրիշներու
հետ յարաբերուելու։ Միւս կողմէ, լեզուն իր բարձր
մակարդակին պահելը այդքան ալ դիւրին հարց մը չէ։
-Կարեւոր նորութիւն է ՀՀՀ-ի ստեղծումը, ուր
հայերէնը ուղղակի սորվողին կ՚աւանդուի, անհատական կապով, անոր սփիւռքեան հողէն,
ապրած միջավայրէն կտրուած։ Յատկապէս մանուկներուն պարագային, երբ դպրոցներուն մէջ
կ՚ուզենք հայերէնի դասաւանդումը հաստատել,
ընդհանրապէս կրթական ծրագրի հարցը կը ծագի, որովհետեւ երախաներուն համար հայկական կրթութիւնը պէտք է զուգահեռ զարգանայ
տեղական պետական կրթական համակարգին
հետ։ Եւ նկատի ունենալով, որ տեղական կրթական համակարգերը եւ մշակութային միջավայրը նոյնը չեն, կրթական ծրագիրները մէկ երկրէն
միւսը կը տարբերին։ Օրինակի համար, Ամերիկայի մէջ երախան չունի նոյն խորհրդանիշները,
նոյն կրթական ծրագրային զարգացումը, ինչ որ
ունի Ֆրանսա ապրող երախան։ Տեղական մշա-

կոյթին, մտայնութիւններուն եւ սովորութիւններուն յղումները նոյնը չեն եւ հայ աշակերտը անոնցմէ զերծ մնացած է։ Տեղական պայմաններէն
կտրուած, հոս է որ հարց կը ծագի, թէ ինչո՞ւ
պէտք է հայերէն սորվիլ, հայերէն խօսիլ, եթէ ընկերային յարաբերութեան մէջ պիտի չկարենայ
զայն օգտագործել։ Հետեւաբար կ՚ենթադրեմ, թէ
ՀՀՀ-ն ալ իր սահմանները ունի։
-Ես քիչ մը ուրիշ անկիւնէ կը դիտեմ հարցը։ Հայեցի կրթութիւնը անկախ է որեւէ երկրի կրթական եւ
մշակութային համակարգէն։ Մենք ՀՀՀ-ի միջոցաւ
Սփիւռքի զանազան երկիրներու երախաներուն միատեսակ հայեցի դաստիարակութիւն կու տանք եւ այս
պարագային կարելի է նոյն դասագիրքը ամէնուր գործածել։
-Հոս նաեւ տարիքի հարցը կը դրուի։ 6 տարեկան մանուկին երբ հայերէնի տառաճանաչումը
կը սորվեցնես, ան դիւրութեամբ կ՚ըմբռնէ, որովհետեւ միաժամանակ սկսած է նաեւ տեղական լեզուին տառաճանաչումը։ Իսկ օրինակ՝ 12
տարեկան աշակերտին համար սահուն ընթերցումի շրջան է։ Ան արդէն լեզուամշակութային
հսկայ զարգացում ապրած է, տեղական լեզուն
սորված է եւ հետեւաբար եթէ նոր պիտի սկսի
սորվիլ հայկական այբուբենը 12 տարեկանին,
այնքան ալ հետաքրքրական չէ իրեն համար։ Հոս
է որ երկու լեզուներու միջեւ կամուրջներ հաստատելու եւ մշակոյթը իւրացնելու լուրջ խնդիր
կը ստեղծուի եւ երկլեզուութեան սկզբունքային
հարցերը մէջտեղ կը բերուին։ Այստեղ է որ կարեւոր կը դառնայ ուսուցչի մը բովէն անցնելու
պահանջը։ Բայց կայ նաեւ հայերէնէ այլ լեզուներու թարգմանութեան հարցը եւ փոխադարձաբար։ Այսինքն երբ պզտիկին հայերէն նախադասութիւն մը կու տաս եւ կ՚ուզես, որ օրինակ՝ նոյնը ֆրանսերէնով կամ անգլերէնով արտայայտէ,
այն ատեն ան կը դժուարանայ։
-Ըստ իս, ուսուցչէն աւելի կարեւոր է հայերէնն ալ
իբրեւ առաջին լեզու սորվիլը, որովհետեւ այն ատեն
հայերէն կը մտածես, հայերէն կը հաշուես եւ հայերէնով խնդիրներ կը լուծես։ Անշուշտ այս ձեւը յարմար
է կարելիութեան սահմաններուն մէջ։ Մենք ՀՀՀ-ի մի-

Հայկական Համացանցային Համալսարան

Միջազգային կրթական արժէքի
զուգահեռ, ՀՀՀ կը ձգտի հայագիտական մարզին մէջ առցանց կըրթութեան յառաջատար բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւն դառնալու։ Ան կարելիութիւն կ՚ընձեռէ աշխարհասփիւռ
հայութեան՝ անկախ իր տարիքի,
բնակութեան վայրի կամ գիտելիքներու մակարդակէն, հայագիտական համապարփակ կրթութիւն
ստանալու։ ՀՀՀ-ի ծրագիրը ծնունդ
առած է 2004-ին, ՀԲԸՄ-ի Սիլիքոն Վելիի մասնաճիւղին կողմէ,
Երուանդ Զօրեանի նախագահութեամբ։ Իսկ առաջին ուսումնական շրջանին սկսած է 2009-ին։
Հայոց լեզուի եւ պատմութեան
կողքին, ան այսօր ունի նաեւ նոր
բաժիններ՝ մշակոյթ եւ ճատրակ,
ինչպէս նաեւ դասաւանդում եօթ
լեզուներով՝ արեւելահայերէն, արեւմտահայերէն, անգլերէն, ֆրանսերէն, ռուսերէն, սպաներէն եւ
թրքերէն։ Անոր արժէքներուն մաս
կը կազմեն՝ ակադեմական եւ ճարտարագիտական կատարելութիւն,

առցանց միջավայրի ստեղծում,
ստեղծագործական միտքի եւ նորարարութեան ընձեռում, ընկերային կապերու խթանում եւ վերջապէս՝ հայկական մշակոյթի պահպանում եւ վերակենդանացում։
ՏԱՐԱՏԻՊ (HYBRIDE) ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ
Հետաքրքրական է ՀՀՀ-ի ծրագրին մաս կազմող տարատիպ (հիպրիտ) կրթութիւնը, որ աւանդական
եւ առցանց կրթութեան զուգորդումն է։ Պատրաստուած է այն
դպրոցներուն համար, որոնք կը
փափաքին նորանոր եւ գրաւիչ
կրթական ոճեր ներառել իրենց ուսումնական ծրագիրներուն մէջ։
Կրթական այս ոճը այսօր յաջողութեամբ կը կիրարկուի հայկական
զանազան համայնքներու մէջ՝ Ամերիկայէն Վրաստան, Գանատայէն Ռուսաստան եւ արդէն 18 մասնակից դպրոց եւ համայնք կ՚ընդգըրկէ։ Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար դիմել հետեւեալ հասցէին՝ hybrideducation@avc-agbu.org
ՀԵՌՈՒՍՏԱԴՐՈՑ
ՀՀՀ-ն Հայաստանի Սփիւռքի

նախարարութեան հետ՝ միասնաբար ունի նաեւ հեռուստադպրոցի
ծրագիրը, որ կը հեռարձակուի
Հայաստանի Հանրային հեռատեսիլի արբանեակային կապով։ Ուսանողները իրենց ազատ ժամերուն կրնան հետեւիլ ծրագրին եւ
հաղորդակցիլ առցանց ուսուցիչներուն եւ աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ ապրող իրենց հասակակիցներուն հետ։
ԱՌՑԱՆՑ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐՈՒ ՇԱՐՔ
Առցանց սեմինարներու (webinaire) շարքի միջոցով կարելի է
շրջանցել աշխարհագրական սահմաններն ու ժամային գօտիները եւ
առցանց մասնակցիլ տարբեր գիտաժողովներու, համաժողովներու,
որոնք կը ներկայացնեն նորագոյն
հետազօտութիւնները, խթանելով՝
հայոց պատմութեան եւ մշակոյթի
քննարկումները։
Վերջերս ՀՀՀ-ն իր ծրագիրները
արդի միջոցներով ամբողջացուցած է (Ծրագիրներ Smartphone-ի
եւ iPad-ի համար, միւլթիմետիա
Podcast-ներու շարք)։

ՓԱՅԼՈՒՆ ՕՐԻՆԱԿ

lշար. Ա. էջէն
Այսօր ալ անխուսափելի է հաշուի առնել այս իրականութիւնը։
ՀԲԸՄ-ի նախաձեռնութեամբ ստեղծուած համացանցային համալսարանը փայլուն օրինակ մըն է այս
առումով։ Ժամանակակից մտայնութեան եւ մօտեցումներուն համահունչ նախաձեռնութիւն մըն է այս
մէկը, որու հիմքին կը գտնուի անհատի կամքը։ Եթէ
անձը ունի կամք, պատրաստակամ է հետեւողական
ջանք գործադրելու, ապա Հայկական համացանցային
համալսարանին միջոցաւ կրնայ ինքզինք զարգացնել՝
հաղորդ դառնալով հայոց լեզուին, պատմութեան,
մշակոյթին եւ ընդհանրապէս արժէքներուն ու երթին։
Սա քիչ բան չէ։ Արդարեւ, հայ իրականութեան մօտ
այսօր մէկ կողմէ լուրջ անհանգստութիւն կայ հայոց
լեզուին նկատմամբ անտարբերութեան իմաստով, իսկ
միւս կողմէ կազմակերպուած գրեթէ որեւէ կանոնաւոր հնարաւորութիւն գոյութիւն չունի այն բացառութիւններու պարագային, երբ սակաւաթիւ մարդիկ կը
փափաքին սորվիլ հայերէն։ Համացանցային այս համալսարանը նախ եւ առաջ միջոց մըն է սոյն հակասութիւնը յաղթահարելու ճանապարհին։ Անշուշտ, որ
այս կարեւոր նախաձեռնութեան նշանակութիւնը
այսքանով սահմանափակուած չէ։ Բազմաթիւ լեզուներով ուսուցում կը կատարուի այնտեղ եւ ան մէկ
հարուածով կրնայ լուծել քանի մը հարցեր՝ սկսելով
լեզուի իմացութենէն մինչեւ միջմշակութային յարաբերութիւնները։ ՀԲԸՄ-ի նախաձեռնութիւնը ուշադրութիւն կը գրաւէ նաեւ այն տեսանկիւնէն, որ կը
փորձէ հասնիլ հայաշխարհի ընդհանուր ներուժին, առանց մասնակի մօտեցումներու։
Աւելի քան հարիւր տարիէ ի վեր, հայ ժողովուրդի
պատմութեան ամենաբախտորոշ հանգրուաններուն
ՀԲԸՄ առած է շատ տեղին քայլեր, որոնք արդարացած են ժամանակներու հոլովոյթին մէջ։ Վստահաբար
այս համացանցային համալսարանի ծրագիրն ալ ունենայ նման հեռանկար մը։
Հետեւաբար, աշխարհի ամէն կողմը հայերը պէտք է
օգտուին այս եզակի հնարաւորութենէն եւ իրենց
ցուցմունքներով ու նոր պահանջներու արտայայտութեամբ նպաստեն այդ համալսարանի զարգացման։

Ա. Գ.

ջոցաւ հայերէնը կը սորվեցնենք հայերէնով եւ ոչ թէ
ուրիշ լեզուով մը։ Այս պարագային երախան միա՛յն
հայերէնի վրայ կը կեդրոնանայ եւ ատոր համար պէտք
է պայմաններ ստեղծել, որպէսզի աշակերտը լեզուն
օգտագործէ, որովհետեւ տեսականօրէն սորվիլը բաւարար չէ։ Մենք դասերէն դուրս ունինք լսարաններ,
ուր մասնակիցները կը խօսակցին իրարու հետ։ Ճիշդ
է որ դպրոցը եւ առցանց համալսարանը զիրար կ՚ամբողջացնեն եւ երկուքն ալ կարեւոր են։ Բայց հոն՝ ուր
դպրոց չկայ կամ աշակերտները հայկական դպրոց չեն
յաճախեր, անհրաժեշտ է առցանց ուսուցումը։
-ՀՀՀ-ի զարգացման առումով մեծ նորութիւն է
տարատիպ (հիպրիտ) կրթութիւնը, որ արդէն
ձեր մշակած ծրագրին մաս կը կազմէ։ Որո՞նք են
անոր իւրայատկութիւնները։
-Տարատիպը առցանց դասընթացքի եւ աւանդական
կրթութեան զուգորդումն է։ Այս ծրագրին առաջին
անգամ սկսանք Տուպայիի մէջ։ Տեղեկացնեմ, թէ Շարժայի մեր հայկական եկեղեցին ունի ուրբաթօրեայ
դպրոց մը, ուր աշակերտները մինչեւ 6-րդ դասարան
հայերէն կը սորվին։ Դպրոցին տնօրէնը մեզի դիմելով
հարցուց, թէ ի՞նչ պէտք է ընել, որպէսզի 6-րդ դասարանը աւարտելէ ետք աշակերտները չցրուին։ Առ այդ
մենք իրենց համար մէկ տարուան դասեր պատրաստեցինք եւ այդպէսով անոնք նախկինին պէս Ուրբաթ
օրերը կը հաւաքուին եւ այս անգամ առցանց միջոցով հայերէն կը սորվին։ Այնտեղի յաջողութենէն
խրախուսուելով նոյն ծրագիրը կիրարկեցինք նաեւ
այլ շրջաններու՝ Տիթրոյթի, Պուէնոս Այրէսի, Մոնթէվիտէոյի, Լոս Անճելըսի մէջ եւ այլուր։ Եւ ասիկա կը
վերաբերի ո՛չ միայն հայերէն լեզուին, այլ նաեւ՝ հայկական երաժշտութեան, հայոց պատմութեան եւ զանազան այլ նիւթերու։ Ընդհանուր առմամբ ներկայիս
շուրջ 15 դպրոցներ հիպրիտ ծրագիրը որդեգրած են։
-ՀՀՀ-ն ունի մասնագիտական, դաստիարակչական, կրթական բաժիններ, ուր մեծ է մասնագէտներու ներդրումը։ Բայց մեզ աւելի կը հետաքըրքրէ, թէ որո՞նք են դաստիարակչական բաժնին հեղինակները եւ անոնք ի՞նչ մեթոտներու կամ
դասագրքերու հիման վրայ ծրագրեր կը մշակեն։
-Իւրաքանչիւր առարկայի կամ նիւթի համար ունինք մասնագէտ մը։ Օրինակ՝ երաժշտական բաժնին
պատասխանատուները Երեւանի «Կոմիտաս» երաժըշտանոցի երեք դասախօսներն են, որոնք հրաշալի դասընթացք մը պատրաստած են երկու եռամսեայի համար։ Անշուշտ մենք կ՚օգտուինք նաեւ այլ աղբիւրներէ,
ինչպէս՝ Հայաստանի Պետական հեռատեսիլը, եւայլն։
-Իսկ արեւմտահայերէնի ուսուցման ծրագրին
համար ի՞նչ աղբիւրներէ օգտուած էք, որո՞նք են
հեղինակները։
-Ունինք խմբային հեղինակներ։ Ըսեմ, թէ մենք որպէս սկզբունք ընտրած ենք արեւմտեան երկիրներու
մէջ երկրորդ լեզուի մը ուսուցման մեթոտը եւ զայն
միջազգային մակարդակով մշակելով պատրաստած
ենք թէ՛ արեւելահայերէնի եւ թէ արեւմտահայերէնի
ուսուցման ծրագիրը։ ՀՀՀ-ի ակադեմական բաժնի ղեկավարը Հայաստանի մէջ Յասմիկ Խալափեանն է, որ
կը հսկէ աշխատանքներուն։ Աւելցնեմ, թէ Հայաստան
պատրաստուած ծրագիրը անշուշտ կը սրբագրուի, կը
խմբագրուի եւ կը վերանայուի Սփիւռքի մեր մասնագէտներուն կողմէ։
Միւս կողմէ մեր կայքէջը եօթ լեզուներով ներկայացուած է։ Այսինքն անկէ կրնան օգտուիլ թէ՛ հայ եւ
թէ օտար փափաքողներ։ Ըսել է, թէ հոն տեղ գտած
բոլոր նիւթերը կամ դասընթացքները եօթ լեզուներով
պատրաստուած են։
-Որո՞նք են ՀՀՀ-ի զարգացման հեռանկարները։
-Նկատի ունենալով, որ մեր ծրագրին թիրախը յատկապէս երիտասարդներն են, բնականաբար միշտ աւելի լաւին ձգտելով պէտք է օրուան պայմաններուն եւ
պահանջներուն հետ քայլ պահել։ Մենք արդէն երկրորդ հանգրուանին մէջ կը գտնուինք, քանի որ վեց
տարի առաջ պատրաստուածը արդէն հինցած է… Օրինակ՝ լեզուի բաժնին երբ սկսանք՝ կ՚օգտագործէինք
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lշար. Ա. էջէն
իսլամական պետութիւն» (ԻՇԻՊ) ահաբեկչեան խմբաւորումը, իր թուիթըրեան էջին վրայ գրառումով մը
կը ստանձնէր ոճրային պայթումներուն պատասխանատուութիւնը: Լիբանանեան «Ալ Ժատիտ» կայանը
աւելի ուշ յայտարարեց, որ պայթումներէն զատ կար
նաեւ երրորդ անձնասպան մը, որ պայթումներուն հետեւանքով մահացած էր եւ չէր կրցած իր ականուած
գօտին պայթեցնել: Տակաւին կը խօսուի չորրորդ ահաբեկիչի մը մասին, սակայն այդ լուրը մինչեւ այս
պահը ստոյգ չէ: Շիի քաղաքացիներով բնակեցուած
Պըրժ Ալ Պարաժնէ շրջանին մէջ եղած ահաբեկչութիւնը ուղղուած էր ոչ միայն երկրի շիի համայնքի զաւակներուն կամ «Հիզպուլլահ»ին դէմ, այլ՝ ամբողջ
Լիբանանին: Եւ իբր այդ եւս այսօր երեւելի է, որ տեղի ունեցած պայթումը աւելիով ամրացուց նոր ծիլ
տուած քաղաքական համաձայնութեան մը ընդհանուր ուղղութիւնը: Լիբանանցիներ լաւ գիտեն, որ
Սուրիոյ մէջ ուռճացած ԻՇԻՊ-ն ու անոր քոյր կազմակերպութիւններուն հիմնական թիրախը Լիբանանն է
եւ անոր կայունութիւնն ու ապահովութիւնը: Այս
պատկերին դիմաց երեւելի է նաեւ, որ միջազգային ամենաբարձր շրջանակներ սկսեալ ՄԱԿ-էն, Եւրոպական միութենէն, անցնելով Միացեալ Նահանգներ,
Ռուսաստան, Իրան ու Սէուտական Արաբիա, բոլորը
համամիտ են, որ Լիբանան հեռու պէտք է պահուի
Սուրիոյ մէջ տարածուած հրդեհներէն: Հակառակ անոր, որ այս մօտեցումը իր բնական պատճառները ունի, սակայն յստակ է, որ շրջանին մէջ քաղաքական
համաձայնութիւններու խմորման այս հանգրուանին
Պէյրութ կը ներկայանայ որպէս ահաբեկչութեան համար ամենէն թափանցիկ եւ հասանելի թիրախ: Երկրի
կրօնական եւ համայնքային դրուածքին հետեւանքով
Լիբանան կը շարունակէ մնալ խոցելի: Այս բոլորէն
անդին սակայն, երկրի քաղաքական ուժերուն միակամութիւնը, որ նաեւ շեշտակիօրէն երեւելի դարձաւ երէկ, ցոյց տուաւ, որ Լիբանանը նոր արիւնահոսութիւններէ հեռու պահելու քաղաքական կամք մը գոյութիւն ունի: Ամէն պարագային գաղտնիք ալ չէ, որ
Միջին Արեւելեան ջուրերը չեն կրնար խաղաղիլ այնքան ատեն, երբ Սուրիոյ տագնապը լուծման հունին
մէջ չէ կամ առնուազն այդ տագնապին համար լուծումներ որոնելու ընդհանուր մթնոլորտ մը չկայ:
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lշար. Բ. էջէն
Համոզուած ըլլալով, որ իր գիրքը պիտանի պիտի
ըլլար ոչ միայն մասնագէտներու, այլեւ մեր ժողովուրդի լայն խաւերուն համար, Մխիթար Հերացին իր գիրքը գրեց ոչ թէ գրաբարով, որ այդ ժամանակաշրջանի
գիտութեան լեզուն էր, այլ Կիլիկեան Հայաստանի խօսակցական լեզուով, այսինքն՝ միջին հայերէնով: Հերացիի այդ համարձակ քայլը կը վկայէ մեծ բժշկապետին գիտական տեսակէտներուն եւ հայեացքներուն
ժողովրդական բնոյթին մասին, որ իր ազդու դրոշմը
դրաւ հայ բժշկութեան եւ բժշկագիտութեան հետագայ զարգացումին վրայ:
Հերացի մեծ աշխատանք կատարած է նաեւ հայերէն
բժշկական բառեր ու եզրեր ստեղծելու ուղղութեամբ.
այդ առումով ան ընտրեց ճիշդ ուղին՝ օգտագործելով
բնիկ հայկական բառարմատները։ Հերացիի ստեղծած
բազմաթիւ բառեզրեր պահպանուած են եւ այսօր ալ կը
կիրարկուին արդի հայ բժշկական գրականութեան մէջ:
«Ջերմանց մխիթարութիւն» գիրքին հնագոյն գըրչագիրը (1279 թուականէն եկած) այսօր կը պահուի
Երեւանի Մաշտոցի անուան Ազգային Մատենադարանին մէջ։ Հայաստանի Պետական բժշկական համալսարանը կը կրէ Մխիթար Հերացիի անունը, նաեւ
Պետական բարձրագոյն շքանշան կայ հայոց մեծ
բժշկապետին անունով։
1173 թուականին վախճանած Հերացին իրաւամբ կը
հանդիսանայ Հայկեան Հանճարին բժշկագիտական
գագաթը։
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ձայնը, նկարը եւ բնագիրը, իսկ այսօր աւելցուցած
ենք նաեւ տեսերիզը, քանի որ երկխօսութիւնները այլեւս տեսերիզով կը կատարուին։
Մեր ծրագրին մէջ նաեւ նիւթեր աւելցուցած ենք,
ինչպէս՝ ճատրակը եւ ելեկտրոնային գիրքերը։ Այս
վերջիններուն միջոցով մարդիկ կրնան պատմութիւն
սորվիլ կամ տարբեր մշակոյթներու ծանօթանալ։
-Ընդհանուր առմամբ ՀՀՀ-ի ուսումնական բաժինը պատրաստելու համար քանի՞ հոգի աշխատած է։
-Շուրջ 15 մնայուն պաշտօնեայ ունինք։ Կան նաեւ
պայմանագրով աշխատողներ։ Իսկ եօթ լեզուներով ուսուցիչներն ալ մնայուն աշխատակիցներ են։ Բացի
ատկէ, մօտ 20 հոգի ալ թեքնիկ բաժիններով կը զբաղին։
-Արդեօք կարելի՞ է ընկերային ցանցերու միջոցաւ ձեզի հետ բաժնել դաստիարակչական նիւթեր։
-Ո՛չ միայն կարելի է, այլ ողջունելի է։ Ըսեմ, թէ
մենք դասերու կողքին ունինք նաեւ յաւելեալ նիւթերու բաժին մը, որու ընթացքին ուսանողները տարբեր
գրութիւններ կը կարդան, երաժշտութիւն մտիկ կ՚ընեն կամ ժապաւէն կը դիտեն։ Անոնք նաեւ հաւաքաբար կամ անհատաբար ծրագիրներ կը պատրաստեն։
Հետեւաբար ձեր առաջարկը օգտակար է անոնց համար։ Չմոռնամ ըսելու, որ առցանց համալսարանին
հետեւող ուսանողները երբ կ՚աւարտեն դասընթացքները, «Masters» վկայական կը ստանան՝ լեզուի եւ
մշակոյթի մարզերուն մէջ։
-Որքա՞ն են ՀՀՀ-ի ծրագիրներու տարեկան
ծախսերը։
-Յստակ թիւ մը չեմ կրնար նշել, պարզապէս ըսեմ,
թէ մեր առաջին տարուան հաշուեցոյցը շուրջ 200 հազար տոլար էր, զոր ամբողջութեամբ ՀԲԸՄ-ը վճարեց
եւ ընդհանրապէս մեր միութիւնը կը հոգայ ՀՀՀ-ի 95
առ հարիւր ծախսերը։ Ներկայիս «Կիւլպէնկեան»
հաստատութիւնն ալ կ՚օժանդակէ մեզի։ Աւելցնեմ, թէ
մենք զանազան համալսարաններէ ունինք մեծ թիւով
կամաւոր մասնագէտներ, որոնք առանց վարձատրութեան ակնկալիքի իրենց գիտելիքն ու ժամանակը սիրով կը տրամադրեն այս գործին։ Իսկ Հայաստանի մէջ
Սփիւռքի, Կրթութեան եւ Մշակոյթի նախարարութիւնները եւ վարչապետարանը կը քաջալերեն մեր
աշխատանքը։

