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ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆԵԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԱԾ Է 
ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ԿԱՐԵՒՈՐԱԳՈՅՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Վարչապետ Փա շինեան հա կահա մաճա րակա յին քա ղաքա կանու թեան 
կարևորա գոյն խնդիր նե րէն կը հա մարէ՝ Հա յաս տա նի տնտե սական և 
ըն կե րա-տնտե սական ոլորտնե րուն հնա րաւոր չա փով լաւ վի ճակի մէջ 
գտնուիլը։ «Ար մէնփրէս»-ի հա մաձայն՝ այս մա սին Փա շինեան յայտնած է 
Յու նիս 8-ին պա րէտա տան նիս տին յա ջոր դած ասու լի սին։

“Մեր հա կահա մաճա րակա յին քա ղաքա կանու թեան սկզբունքնե րից է այն, 
որ կա յաց նում ենք այնպի սի որո շումներ, որոնք բխում են ՀՀ-ի անվտան-
գութեան, տնտե-
սու թեան, առող ջա-
պահա կան շա հերից։ 
Մեր խնդի րը ոչ 
միայն յաղ թա հարելն 
է այս հա կահա-
մաճա րակա յին իրա-
վիճա կը, այլեւ այդ 
յաղ թա հար ման պա-
հին Հա յաս տա նի 
տնտե սական, սո
ցիալ-տնտե սական ոլորտնե րը առա ւել լաւ վի ճակում տես նելն է։ Ու զում 
եմ ընդգծել, որ այս գոր ծընթա ցում, բա ցի ըն թա ցիկ սո ցիալ-տնտե սական 
խնդիր նե րից, մենք դնում ենք նաեւ քա ղաքակրթա կան խնդիր ներ”, նշած 
է Փա շինեան ու աւել ցուցած, թէ այդ խնդիր նե րէն են՝ կար գի սպա սելու 
մշա կոյ թը, ինչպէս նաև օրէն քի, կար գի, հա մակե ցու թեան կա նոն նե րու, ու-
րիշնե րու իրա ւունքնե րու նկատ մամբ վե րաբե րու մի փո փոխու թիւնը։

Այս առու մով, ՀՀ վար չա պետը վստա հեցու ցած է, թէ պե տու թիւնը կ՚ըն-
թա նայ ճիշդ ճամ բով։ Ան նշած է, թէ հա կահա մաճա րակա յին կա նոն նե րու 
պահ պանման կո չերը հան րութեան կող մէ պէտք է ա՛լ աւե լի լսե լի դառ նան։ 
Վար չա պետը մեծ գո հու նա կու թեամբ ընդգծած է, որ հա կահա մաճա րակա յին 
շար ժում սկսե լու իրենց կո չերը նոյնպէս որո շակի ար ձա գանգ ստա ցած են։

“Յոյս ու նեմ, որ կը ձևաւո րուեն կա մաւոր նե րի առա ւելա գոյ նը 2 հո գանոց 
խմբեր, ով քեր հա կահա մաճա րակա յին կա նոն նե րը պահ պա նելով՝ մեր միւս 
քա ղաքա ցինե րին կ՚իրա զեկեն դրանք պահ պա նելու մա սին։ Նրանք կը 
մտնեն տար բեր բա կեր, փո ղոց ներ, շու կա ներ և մեր քա ղաքա ցինե րին, 
առանց որևէ կոնֆլիկ տա յին իրա վիճակ հրահ րե լու, առանց յան դի մանե լու 
կը յոր դո րեն պա հել կա նոն նե րը”, նշած է ՀՀ վար չապետը։ ■

ՕՆԻԿ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ ԿԸ ՆՇԱՆԱԿՈՒԻ ԶՈՒ ԳՇ ՊԵՏ, 
ԱՐԳԻՇՏԻ ՔԵԱՐԱՄԵԱՆ՝ ԱԱԾ-Ի ՏՆՕՐԷՆ, 
ՎԱՀԷ ՂԱԶԱՐԵԱՆ՝ ՈՍՏԻԿԱՆԱՊԵՏ

Վարչա պետ Փա շինեան 
Յու նիս 8-ին յայ տա րարած 
է, թէ պաշ տօ նանկ կ՚ըլ լան 
Սպա յակոյ տի պետ Ար տակ 
Դաւ թեան, ԱԱԾ-ի տնօ րէն 
Էդուարդ Մար տի րոսեան 
եւ ոս տի կանա պետ Ար ման 
Սարգսեան։

Պա րէտա տան նիս-
տէն ետք տե ղի ու նե ցած 
ասու լի սին Փա շինեան՝ 
անդրա դառ նա լով այս 
պաշ տօ նան կութեանց, յայ-
տա րարած է. “Ես ցա ւում եմ նման զար գացման հա մար, բայց, կար ծում 
եմ, որ այս իրա վիճա կում մեր երկրի անվտան գութեան շա հը, պե տական 
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Օնիկ Գասպարեան (ձախին), Արգիշտի 
Քեարամեան (աջին՝ վերը) եւ Վահէ Ղազարեան

Մէկ օրուան մէջ Հա յաս տա նի 
ու ժա յին երեք կա ռոյցնե րու պե-
տերը փո խարի նուե ցան։ Փո փոխու-
թիւննե րը տե ղի ու նե ցան պսա կաձեւ 
ժահ րի դէմ Փա շինեանի կա ռա-
վա րու թեան որ դեգրած քա ղա-
քա կանու թեան անար դիւ նաւէտու-
թեան պայ մաննե րուն մէջ, բայց 
նաեւ՝ նախ կին վար չա կար գին հետ 
հա մախո հ խորհրդա րանա կան եւ 
ար տա խորհրդա րանա կան ընդդի-
մադիր կարգ մը ու ժե րու կող մէ 
կա ռավա րու թեան հրա ժարա կանի 
պա հան ջի ենթախորքին վրայ։ 
Ան կասկած այս փո փոխու թիւննե-
րով Փա շինեան կը պա տաս խանէ 
կա ռավա րու թեան հրա ժարա կանը 
պա հան ջողնե րուն։ Վստահաբար, 
ոս տի կանա պետին հրա ժարա կանը 
ուղղա կի կապ ու նէր հան րա յին տա-
րած քին մէջ հա մաճա րակի տա րած-
ման նախազգուշական միջոցնե րը 
խստօ րէն չկի րար կող ոս տի կանու-
թեան անար դիւնա ւէտ աշ խա տան-
քին հետ։

Ազ գա յին անվտան գութեան ծա-
ռայու թեան (ԱԱԾ) պե տի փո փոխու-
թիւնը եր կար ժա մանա կէ ի վեր 
նա խատե սուած ծրա գիր էր, որուն 
հա մար 29-ամեայ Ար գիշտի Քեա-
րամեան գրե թէ մէկ ամ սուան մէջ 
Պե տական վե րահսկո ղական ծա-
ռայութեան ղե կավա րի տե ղակա լի 
պաշ տօ նէն ան ցաւ ԱԱԾ-ի տնօ-
րէնի տե ղակալ եւ հի մա՝ ԱԱԾ-ի 
պետ։ Հա յաս տա նի նման սո վետա-
կան ան ցեալ ու նե ցող եւ ռազ մա-
կան ու տնտե սական գետնի վրայ 
Ռուսաստանին են թա կայ երկրի մը 
հա մար Ազ գա յին ապա հովու թեան 
ծա ռայու թեան գլխուն վստա հելի 
պաշ տօ նեայի մը նշա նակու մը պե-
տական հա մակար գը կա յուն պա-
հելու կա րեւո րագոյն երաշ խիքնե րէն 
է։ Մա՛ նաւանդ երբ վար չա պետը 
անձնա պէս կը խոս տո վանի որ պե-
տական պաշ տօ նէու թեան շօ շափե լի 
մա սը կ՚աշ խա տի կա ռավա րու թեան 
դէմ։ Դա տական հա մակար գին հետ 
իրա ւապահ մար միննե րը եւս բա-
րեփո խու մի խիստ կա րիքը ու նին։

Ամէնէն անսպա սելին Զի նուած 
ու ժե րու գլխա ւոր շտա պի, այ սինքն՝ 
բա նակի հրա մանա տար՝ Ար տակ 
Դաւ թեանի պաշ տօ նան կութիւնն 
էր, որուն գլխա ւոր դրդա պատ ճա-
ռը անոր զա ւկին ամուսնու թիւնն էր, 
որ տե ղի ու նե ցած էր պսա կաձեւ 
ժահ րի դէմ պայ քա րի կա ռավա րու-
թեան հրա պարա կած կան խարգիլ-
ման կա նոն նե րու ան տե սու մով։ Կայ 

ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ
նաեւ հան րութեան մէջ շրջող այլ 
տե ղեկու թիւն մը՝ իբր թէ զօ րավար 
Դաւ թեանին պատ կա նող ապա րան-
քը անոր ու նե ւորու թեան յայ տա-
րարագ րին մէջ չէ ար ձա նագ րուած։

Պսա կաձեւ ժահ րին դէմ պայ քա-
րելու ան հրաժեշ տութեան դի մաց՝ 
կա ռավա րու թեան հրա ժարա կանի 
պա հան ջը քա ղաքա կանա պէս պե-
տու թիւնը կա թուա ծահար ընե լու 
քայլ է, քա նի դեռ չկայ ընդդի-
մադիր ու ժե րը հա մախմբող կեդ րո-
նական քա ղաքա կան ուժ մը որ ու-
նե նայ նաեւ ժո ղովուրդին նե ցու կը։ 
Կայ նաեւ ար տա քին ու ժե րու ճնշու-
մը՝ ազէ րա-թրքական ռազ մա փոր-
ձե րը, ռու սա կան կա զի գինի թան-
կա ցու մին ստեղ ծած տնտե սական 
մեծ բե ռը։ Այս բո լորը ցոյց կու տան 
Փա շինեանի կա ռավա րու թեան դէմ 
հա մակար գուած յար ձա կու մի տրա-
մադ րութիւն՝ ներ քին եւ ար տա քին 
ու ժե րու կող մէ։ Ասոր դի մաց, վար-
չա պետը ու ժա յին կա ռոյցնե րու մէջ 
պաշ տօ նական փո փոխու թիւննե րով՝ 
պե տական հա մակար գի անվտա գու-
թիւնը ապա հովե լու կող քին, կ՚ուզէ 
նաեւ ձեռք ձգել այն ան սա կարկ 
հաւատարմութիւնը, որ իրեն թոյլ 
պիտի տայ անխափան կիրարկել  
վեր ջին շրջա նին Ազ գա յին ժո ղովի 
քուէար կած՝ անօ րէն կեր պով ձեռք 
բե րուած գոյ քե րու ու նեզրկու մի օրէն-
քը։

2016-ի Ապ րի լեան պա տերազ-
մի ու սումնա սիրու թեան խորհրդա-
րա նա կան յանձնա խումբի աշ-
խա տանքնե րուն աւար տը եւս 
լա րուա ծու թիւն ստեղ ծող ազ դակ 
է։ Առա ջին ան գամ ըլ լա լով պե-
տական յանձնա ժողով մը կազ-
մուած՝ ընդդի մադիր եւ մե ծամաս-
նա կան խորհրդա րանա կան նե րէ, 
իր զե կոյ ցը պի տի յանձնէ ռազ մա-
կան էական նշա նակու թիւն ու նե ցող 
Ար ցա խեան պա տերազ մին մութ 
մնա ցած պա րագա ներուն մա սին, 
որ Հա յոց բա նակին պատճառեց 
հա րիւ րա ւոր զո հեր եւ հա րիւ րա ւոր 
հեկ տար հո ղի կո րուստի պատ ճառ 
դար ձաւ։

Բա րեբախ տա բար հա մաճա րակին 
ստեղ ծած տնտե սական դժուարին 
պայ մաննե րուն մէջ, ինչպէս նաեւ 
անոր դէմ պայ քա րելու ըն կե րային 
գի տակ ցութեան պա կասին կող քին, 
Ար ցա խի կա ռավա րու թեան հետ 
հա մերաշխ գոր ծակցու թիւնը կը մնայ 
ներ քին լա րուա ծու թիւնը նուազեց նող 
կա րեւո րագոյն ազ դակ։

Ժ.Չ. ■
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ԻՐԱՆ

ԲՈՂՈՔԻ ՑՈՅՑ՝ ԹԵՀՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ԴԵՍՊԱՆԱՏԱՆ ԴԻՄԱՑ

Թեհրա նի «Արաքս» շա բաթա թեր թը Յու նիս 9-ին կը տե ղեկաց նէր, թէ 
նոյն օրը խումբ մը ցու ցա րար ներ որոնք հա ւաքուած են Թեհ րա նի մէջ 
Հա յաս տա նի դես պա-
նատան դի մաց՝ հրկի-
զելով Իս րա յէլի դրօ շը՝ 
ՀՀ-էն պա հան ջած են 
խզել այդ երկրին հետ 
դի ւանա գիտա կան յա-
րաբե րու թիւննե րը։

Երեւան նա խապէս 
յստա կացու ցած էր 
Թեհ րա նին, որ Հա յաս-
տան եր րորդ եր կիրնե-
րու հետ իր յա րաբե-
րու թիւննե րը կը ճշդէ 
ել լե լով իր ազ գա յին շա հերէն, եւ միաժա մանակ ընդգծած՝ որ ՀՀ յա րաբե-
րու թիւննե րը այլ եր կիրնե րու հետ եր բեք չեն կրնար բա ցասա կան ազ դե-
ցու թիւն ու նե նալ Հա յաս տան-Իրան բա րեկա մական յա րաբե րու թիւննե-
րուն վրայ: ■

(D
R)

ՈՒՔՐԱԻՆԱ

ՄԱՀԱՑԱԾ Է ՓԱՐԱՃԱՆՈՎԻ ԱՅՐԻՆ
Հայաս տա նի Հան րա յին 

ձայ նա սփիւ ռը Յու նիս 6-ին 
հա ղոր դած է, թէ Քիեւի մէջ 82 
տա րեկա նին մա հացած է Փա-
րաճա նովի այ րին՝ Սվեթ լա նա 
Շեր պա թիուք-Փա րաճա նով։ 
Ան բա նասէր էր եւ վեր-
ջին տա րինե րուն իր տղուն՝ 
Սու րէն Փա րաճա նովի հետ 
կ՚ապ րէր Քիեւի կեդրոնը։ ■ (D

R)

ՀԱՅԱՍՏԱՆ - ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆԵԱՆ  
ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԷՋ ՆԵՐԿԱՅ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՅ 
ՅԱՂԹԱՆԱԿԻ ԶՕՐԱՀԱՆԴԷՍԻՆ

Վարչապետ Փաշինեան Մոսկուա պիտի մեկնի՝ Յունիս 24-ին ներկայ 
գտնուելու Հայրենական մեծ պատերազմի յաղթանակի 75-ամեակին 
նուիրուած զօրահանդէսին։ «Արմէնփրէս»-ի համաձայն այս մասին 
տեղեկացուցած է ՀՀ վարչապետի մամլոյ բանբեր Մանէ Գէորգեան։

Պսակաձեւ ժահրի պատճառով յաղթանակի 75-ամեակին նուիրուած 
զօրահանդէսը Մայիս 9-ին տեղի չունեցաւ եւ յետաձգուեցաւ Յունիս 24-
ին։

Յաղթանակի շքերթին Հայաստանէն պիտի մասնակցի 75 հոգիէ 
բաղկացած շարասիւն մը։ Անոնք պիտի ծածանեն Թամանեան զօրաբաժնի 
մարտական եւ ՀՀ դրօշները: ■

ԹՈՒՐՔԻԱ

ԱՅԱ ՍՈՖԻԱՅԻ ՀԱՐՑՈՎ  
ԿՈՉ ՈՒՂՂՈՒԱԾ Է ԻՒՆԷՍՔՕ-ԻՆ
«ՓՐԿԵԼ ԱՅԱ ՍՈՖԻԱՆ ԵՒ ՉԹՈՂՈՒԼ ՈՐ ՄԶԿԻԹԻ ՎԵՐԱԾՈՒԻ»

«Մարմա րա».- Նա խագահ Էր տո ղանի հրա հան գով գոր ծընթաց մը 
սկսած է Այա Սո ֆիա պատ մա կան տա ճարը մզկի թի վե րածե լու հա մար: 
Այա Սո ֆիան, որ ան փո խարի նելի սրբա վայր մըն է Յու նաց ուղղա փառ 
եկե ղեց ւոյ հա մար եւ հա մաշ խարհա յին քրիս տո նէու թեան ժա ռան գութեան 
կա րեւոր ուխտա տեղի ներէն մէ կը կը հան դի սանայ, 1936-ին վե րածուած 
էր թան գա րանի: Տա ճարը 
ու նի հա մաշ խարհա յին մշա-
կու թա յին ժա ռան գութեան 
կար գա վիճակ, ուստի կարգ 
մը կա ռոյցներ ստո րագ րա-
հաւա քի ար շաւ սկսած են ու 
կը պա հան ջեն որ ԻՒ ՆԷՔՍՕ 
քայ լեր առ նէ Թուրքիոյ դէմ:

Լու րը կա րեւոր է անով որ 
ստո րագ րա հաւա քի ար շա-
ւին մաս նակցող նե րուն մէջ 
են ամե րիկա հայ կա ռոյցներ եւս, որոնք իրենց ձայ նը միացու ցած են յու-
նա կան կազ մա կեր պութիւննե րուն: Յու նաստա նի Ար տա քին գոր ծոց նա-
խարա րու թիւնը յայ տա րարեց, որ Թուրքիոյ իշ խա նու թիւննե րու այս քայ-
լը անար գանք է մի ջազ գա յին հան րութեան դէմ, պա հան ջեց որ ԻՒ ՆԷՍՔՕ, 
որու ան դամ է նաեւ Թուրքիա, իր խօս քը ըսէ ու այսպի սի որո շու մէ ետ 
պա հէ զայն: ■

(D
R)

ԹՈՒՐՔԻԱ

ԳԱՆՁԱԽՈՅԶԵՐ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆ ՔԱՆԴԵԼ ՎԱՆԻ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ս. ԿՈՅՍԵՐ ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ 
ՄՆԱՑՈՐԴԱՑԸ

Վանի Կիւրփը նար շրջա նի Աք պո յու թա ղամա սին մէջ կը գտնուի հայ-
կա կան Ս. Կոյ սեր (Սէնթ Մա րինոս) մե նաս տա նը, որ կը շա րու նա կէ աւե-
րածու թիւննե րու են թարկուիլ 
բնա կան աղէտ նե րու ու գան-
ձա գողե րու յար ձա կումնե րու 
հե տեւան քով:

Վա նի «Եիւ զիւնճիւ Եըլ» 
հա մալ սա րանի դա սախօս 
Մէհ մէտ Թօ փի հա մաձայն՝ վա-
նական հա մալի րը յատ կա պէս 
լուրջ վնաս ներ կրած է 1648-
ի Վա նի երկրա շար ժէն: Թուրք 
դա սախօ սին վկա յու թեամբ՝ 
այս հա մալի րը Վա նի քրիս-
տո նէական ու յատ կա պէս հայ կա կան ճար տա րապե տու թեան բազ մա թիւ 
օրի նակ նե րէն մէկն է: Իր գո յու թեան ըն թացքին կա ռոյ ցը ծա ռայած է մեծ 
մա սամբ որ պէս կու սա նոց, ուրկէ ծա գած է վա նական հա մալի րին անու նը:

Յայտնի է, որ մին չեւ 1915-ի դէպ քե րը, այ սինքն մին չեւ որ մե նաս տա նը 
վերջնա պէս լքուի բախ տի քմա հաճոյ քին՝ հա մալի րին մէջ կ՚ապ րէին 200-
300 կոյ սեր:

Մե նաս տանի տե ղը այնպէս մը ընտրուած էր, որ ան մի ջապէս շրջա կայ-
քը բնա կավայ րեր չըլ լա յին: Համալիրը կա ռու ցուած էր եր կու ձո րերու մի-
ջեւ, հար թա վայ րին նա յող բլու րի լան ջին։ Ներկայիս ան կը գտնուի Վանի 
Կիւրփընար շրջանէն 7 քիլոմեթր հեռաւորութեան վրայ:

Եկեղեցիէն մնացած կիսաւեր գմբէթն ու պատերը, որոնք գլխաւորաբար 
կառուցուած են կաւէ աղիւսէ, թոյլ կու տան պատկերացում մը կազմել 
վանական համալիրին ներսը՝ եկեղեցւոյ եւ օժանդակ քանի մը կառոյցներու 
գտնուելու վայրերուն մասին: ■

(D
R)

ՎՐԱՍՏԱՆ - ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԽՈՒՄԲ ՄԸ ՎԻՐԱՀԱՅԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ  
ՆՈՒԻՐԱԾ ԵՆ 27 ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՍԱՐՔ

Պսակաձեւ ժահ րին դէմ պայ քա րի 
ծի րին մէջ Վրաս տան բնա կող խումբ 
մը Հա յեր Հա յաս տա նին նո ւիրած են 
27 շնչա ռական սարք։

Վրաս տա նի մէջ ՀՀ դես պա նու թիւնը 
կազ մա կեր պած է շնչա ռական սար քե-
րու Հա յաս տան փո խադ րութիւ նը:

ՀՀ Առող ջա պահու թեան նա խարար 
Ար սէն Թո րոսեան այս կա պակ-
ցութեամբ գրած է Դի մագիր քի իր 
պաշ տօ նական էջին վրայ եւ շնոր-
հա կալու թիւն յայտնած Վրաս տա նի մեր հայ րե նակից նե րուն։ «Իրօք, 
այս սար քե րով մեր հի ւանդնե րը շնչում են` բա ռի բուն եւ փո խաբե րական 
իմաստնե րով», ընդգծած է ան: ■

(D
R)
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Պսակաձեւ ժահ րը պար տադրեց ինքնա
մեկու սա ցու մը տու նե րէն ներս, ըն կե րային եւ 
աշ խա տան քա յին հան դի պումնե րու բա ցառու
մը։ Ար հեստա գիտու թեամբ յա գեցած հա
մացան ցա յին հա ղոր դակցու թեան բո լոր հնա
րաւո րու թիւննե րը գոր ծա ծուե ցան մարդկա յին 
շփումնե րը հե ռակապ մի ջոց նե րով ապա հովե
լու հա մար։ 

«Նոր Յա ռաջ»ի էջե րուն մէջ քա նի մը ան
գամ անդրա դար ձանք հա յերէն լե զուի զար
գացման մի տող գրա կան եւ մշա կու թա յին բո
վան դա կու թեամբ նո րարար փոր ձարկումնե րու 
եւ կայ քե րու։ 

Թուային եւ ար հեստա գիտա կան հա յերէ նի 

ՓԱՐԻԶ – ԼԻԶՊՈՆ – ՊԷՅՐՈՒԹ – ՊՐԻՒՍԷԼ

ՊՍԱԿԱՁԵՒ ԺԱՀՐԸ ԵՒ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ 
ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԵԱՆ ԼԵԶՈՒԱՅԻՆ ՆՈՐԱՐԱՐ 
ԾՐԱԳՐԵՐՈՒ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

կա լուա ծէն ներս՝ Կիւլպէն կեան հիմ նարկու
թիւնը աւե լի քան հինգ տա րի է լրջա գոյն աշ խա
տանք կը տա նի,– կրթու թեան, ման կա վար
ժութեան, թարգմա նական գրա կանու թեան, 
ըն կե րաբա նական ու սումնա սիրու թիւննե րու, 
հա մագու մարնե րու, տե սանիւ թե րու, լե զուա
կան ծրագ րե րու, ինչպէս՝ ուղղագ րիչ, բա
ռարան, փո խադ րիչ…,– ար հեստա գիտու
թեամբ եւ ար հեստա վար ժութեամբ մօ տենա լու 
այս մարզերուն։

Մե կու սացման շրջա նը աւե լի ընդգծեց այս 
լե զուա կան ծրագ րե րու անհրա ժեշ տութիւ նը։ 
Աւե լի ման րա մաս նօ րէն ծա նօթա նալու հա
մար տա րուած աշ խա տանքնե րուն, ստո րեւ 

կը ներ կա յաց նենք քա ռաձայն հար ցազրոյց 
մը Կիւլպէն կեան հիմ նարկու թեան Հայ կա կան 
բա ժան մունքի կրթա կան բաժ նի ծրագ րե
րու պա տաս խա նատու նե րուն հետ, որոնցմէ 
իւ րա քան չիւրը՝ Անի Կար մի րեան, Շո ղեր 
Մար կո սեան եւ Գա յիանէ Մա ծու նեան, իրեն 
վե րապա հուած յա տուկ ծրագ րին պա տաս
խա նատ ւութեան սահ մա նին մէջ կը ներ կա
յաց նէ տա րուած աշ խա տանքնե րը, ձեռք 
բե րուած ար դիւնքնե րը եւ հե տապնդուած 
նպա տակ նե րը։ Կը սկսինք Բա ժան մունքի 
տնօ րէնին՝ Ռազ միկ Փա նոսեանի հետ, 
աւե լի ընդհա նուր նիւ թե րու մա սին խօ սակ
ցութեամբ մը: 

կա ռավար ման որա կի և կար գա պահու թեան շա հը պա հան ջում էր կա յաց-
նել այսպի սի որո շումներ։ … Պե տական կա ռավար ման բո լոր մար միննե րը 
պէտք է սե փական օրի նակով ի ցոյց դնեն ծայր աս տի ճան և ան վե րապահ 
կար գա պահու թիւն”։

ՀՀ վար չա պետը յա ջորդ օր՝ Յու նիս 9-ին նոր նշա նակումներ կա տարե-
լու որո շում կա յացու ցած է։ Փա շինեան այս մա սին գրա ռում կա տարած է 
Դի մագիր քի իր էջին։

«Սի րելի հայ րե նակից ներ, մի շարք կա րեւոր որո շումներ եմ կա յաց րել: 
Ըստ այդմ՝

Գե ներել-լեյ տե նանտ Օնիկ Գաս պա րեանը նշա նակ ւում է ԶՈւ Գլխա ւոր 
շտա բի (Սպա յակոյ տի - «ՆՅ») պետ:

Գնդա պետ Ար գիշտի Քեարա մեանը նշա նակ ւում է ԱԱԾ տնօ րէն:
Գնդա պետ Վա հէ Ղա զարեանը նշա նակ ւում է Ոս տի կանու թեան պետ:
Գե ներալ-լեյ տե նանտ Ար տակ Դաւ թեանին, գնդա պետ Էդուարդ Մար-

տի րոսեանին, գնդա պետ Ար ման Սարգսեանին շնոր հա կալու թիւն եմ 
յայտնում այս ըն թացքում կա տարած աշ խա տան քի եւ ներդրած ջան քե րի 
հա մար», գրած է Փա շինեան:

Հան րա պետու թեան նա խագահ Ար մէն Սարգսեան ար դէն ստո րագ րած 
է հա մապա տաս խան հրա մանագ րերը։ ■

ԳԱԳԻԿ ԾԱՌՈՒԿԵԱՆ. “ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՈՉ ԹԷ 
97, ԱՅԼ 100 ԱՌ 100-Ը ՊԷՏՔ Է ՓՈԽՈՒԻ”

Յունիս 5-ին տե ղի ու նե ցած է Բար գա ւաճ Հա յաս տան կու սակցու թեան 
(ԲՀԿ) քա ղաքա կան խոր հուրդի հրա տապ նիս տը, զոր վա րած է կու-
սակցու թեան նա խագահ Գա գիկ Ծա ռու կեան:

Իր ելոյ թին սկիզ բը Ծա ռու կեան նշած է, որ երկրին մէջ ստեղ ծուած 
իրա վիճա կը պար-
տադրած է այ սօր 
հան դէս գալ սթափ 
գնա հատա կան նե-
րով եւ ներ կա յաց նել 
ել քեր ժո ղովուրդին 
առ ջեւ ծա ռացած 
խնդիր նե րու լուծման 
վե րաբե րեալ:

“Կա  ռավա  ր ո ւ -
թեանը հնա րաւո րու-
թիւն էր տրուած, լիար ժէք ժա մանակ, որ իրենք կա րողա նային ժո ղովրդի 
սպա սելիք ներն իրա կանաց նէին, իրենց խոս տումնե րը, որ տուել էին ժո-
ղովրդին, եւ ին չի հի ման վրայ իրենք իշ խա նու թիւն դար ձան։ Մենք նոյնպէս 
աջա կից ենք եղել այդ փո փոխու թիւննե րին, որ կա րողա նանք դա իրա կանու-
թիւն դարձնել եւ, իհար կէ, հնա րաւո րու թիւն կար ժո ղովրդի սպա սելիքն իրա-
կանու թիւն դարձնել։ Բայց երբ ստեղ ծուեց իրենց կա ռու ցուած քը, ծրա գիրը, 
կազ մը, ես ասա ցի, որ այդ կազ մով հնա րաւոր չէ այս խոս տումներն ու սպա-
սելիք ներն իրա կանաց նել։ Հիմ նա կան խնդիրն այն է, որ այդ կազ մի մէջ կան 
մար դիկ, պա տաս խա նատու ներ, կա ռավա րիչ ներ, որ իրա կան կեան քում քա-
րը-քա րին չեն դրել, ոչ մի ոլորտ չեն ղե կավա րել, կայ փոր ձի պա կաս, եւ դա 
հաս կա նալի էր, որ դա իրա կանու թիւն չէր դառ նայ”, նշած է Ծա ռու կեան։ 
Ան յի շեցու ցած է, որ դեռ մէկ-մէ կու կէս տա րի առաջ ըսած էր, որ ժո ղովուրդը 
փոր ձա դաշտ չէ, պե տու թիւնը փոր ձա դաշտ չէ, ու րեմն՝ պէտք է ըլ լան փոր-

ձա ռու, ար հեստա վարժ, ար դիւնք ցոյց տուած մար դիկ, եւ «կապ չու նի կու-
սակցա կան պատ կա նելու թիւնը կամ իրար հետ քայ լե լու խնդիր չկայ»։ “Ես 
այն ժա մանակ ասել եմ, որ անհնար է այդ սպա սումներն իրա կանաց նել, եւ 
որ պէտք է 97 տո կոսին փո խել։ Այ սօր տես նե լով այս ձա խողումնե րը՝ լիար-
ժէք կա րող եմ ասել՝ ոչ թէ 97, այլ 100 տո կոսը պէտք է փո խուի, որով հե տեւ 
բո լոր ոլորտնե րը ձա խողուած են”, ըսած է ԲՀԿ-ի ղե կավա րը։

Ծա ռու կեան հա մախմբուելու կոչ ուղղած է Հա յաս տա նի, Սփիւռքի եւ 
Ար ցա խի բո լոր առողջ քա ղաքա կան ու ժերուն: ■

ՄԱՆՈՒԷԼ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆԻ ՎԻՃԱԿԸ  
ԾԱՅՐ ԱՍՏԻՃԱՆ ԾԱՆՐ Է

Ազգային ժո ղովի նախ կին երես փո խան, զօր. Մա նուէլ Գրի գորեան 
«Նա յիրի» բժշկա կան կեդ րո նի վե րակեն դա նաց ման բա ժան մունք փո-
խադ րուած է:

“Գի տակ ցութեան կո րուստ է ու նե ցել, հի մա գտնւում է «Նա յիրի» 
բժշկա կան կենտրո նի վե րակեն դա նաց ման բա ժան մունքում: Վի ճակը ծայ-
րա յեղ ծանր է”, ըսած է անոր փաս տա բանը՝ Ար սէն Մկրտչեան:

Մա նուէլ Գրի գորեան 2018 Յու նիս 16-ին ձեր բա կալուած էր, ապա՝ Յու-
նիս 19-ին Ազ գա յին ժո ղովի քուէար կութեամբ զրկուած էր երես փո խանա-
կան ան ձեռնմխե լիու թե նէն ու դա տարա նի որո շու մով բան տարկուած էր:

Անոր դէմ յա րու ցուած մե ղադ րանքներն էին ապօ րինի կեր պով ռազ-
մամթերք ձեռք ձգել և զայն պա հել, ինչպէս նաեւ իրեն վստա հուած՝ ու րի-
շին պատ կա նող գոյք իւ րացնել, յափշտակել։ ■

(D
R)

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ

ԱԶԱՏՈՒՀԻ ՍԻՄՈՆԵԱՆ՝ ՍՓԻՒՌՔԻ ՀԱՐՑԵՐՈՒ 
ԱՐՑԱԽԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆ

Ազատու հի Սի մոնեան Յու նիս 8-ին նշա նակուած 
է Սփիւռքի հար ցե րու Ար ցա խի նա խագա հի 
խորհրդա կան։

Ան ծնած է 1991-ին Սպա հանի (Իրան) հայ կա կան 
Նոր Ջու ղա հա մայնքին մէջ։ 2003-ին, իր ըն տա-
նիքին հետ հաս տա տուած է Հա յաս տան։ 2014-ին 
աւար տած է ՀՀ Պե տական կա ռավար ման ակա-
դեմիայի Քա ղաքա գիտու թեան բա ժինը, քա ղաքա-
կան կա ռավար ման և քա ղաքա կան վեր լուծու թեան 
մաս նա գիտու թեամբ:

Այ նուհե տեւ եղած է ՀՀ ԱԺ-ի երես փո խանի օգ նա-
կան, «Օգ նիր եղ բօրդ» բա րեսի րական հիմ նադրա-
մի գրա սենեակի վար չա կան պա տաս խա նատու, 
Ար ցա խի Հան րա պետու թեան կա ռավա րու թեան աշ խա տակազ մին մէջ՝ 
փոխ վարչա պետի իրա ւական հար ցե րու խորհրդա կան, Ար ցա խի Հան-
րա պետու թեան նա խագա հի աշխատակազմի իրաւական հարցերու 
խորհրդական, 2016-էն ցայ սօր՝ ՀՀ Տա րած քա յին կա ռավա րաման եւ 
զար գացման, ՀՀ կրթու թեան եւ գի տու թեան նա խարա րու թիւննե րուն 
կից՝ հա սարա կական խոր հուրդի ան դամ (ԱՀ կա ռավա րու թեան ներ կա-
յացու ցիչ)։

Ան նաեւ Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի մէջ գոր ծող հա սարա կական շարք մը 
կազ մա կեր պութիւննե րու հիմ նա դիր ան դամ է:

Ամուսնա ցած է, ու նի աղ ջիկ մը: ■
(D
R)

ՕՆԻԿ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ ԿԸ ՆՇԱՆԱԿՈՒԻ ԶՈՒ ԳՇ ՊԵՏ…
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ՀԵՌԱԿԱՅ ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑ՝ 
«ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ» ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԵԱՆ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ՏՆՕՐԷՆ 
ՌԱԶՄԻԿ ՓԱՆՈՍԵԱՆԻ ՀԵՏ

«ՍՓԻՒՌՔԸ ՊԷՏՔ Է ՍՏԱՆՁՆԷ ԻՐ ՀԱՐՑԵՐԸ ԼՈՒԾԵԼՈՒ 
ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՒՈՒԹԻՒՆԸ»

«Նոր Յառաջ» - Մե կու սա ցու մի շրջա նին Կիւլպէն կեան հիմ նարկու թիւնը 
երեք նոր ծրագ րե րով աս պա րէզ իջաւ։ Ար դէն այսպի սի ծրագ րեր նա-
խատե սա՞ծ էիք եւ մե կու սա ցու մը ճիշդ ատե նի՞ն եկաւ, այ սինքն՝ զու գա-
դիպու թի՞ւն է, թէ՞ մաս նա ւոր մտա ծուած ծրա գիր է, որ պսա կաձեւ ժահ րի 
յայտնուելէն ետք պատ րաստե ցիք։

Ռազ միկ Փա նոսեան - Հայ կա կան բա ժան մունքը ժահ րին պատ ճա ռով 
չորս նոր ծրագ րեր պատ րաստեց։ Եր կուքը մրցա նակ ներ են. 

– «Խօսք առ»-ը առիթ կու տայ մա՛նա ւանդ երի տասարդնե րուն՝ հա յերէ-
նով ար տա յայ տուելու եւ անդրա դառ նա լու մարդկու թիւնն ու աշ խարհը յու-
զող հիմ նա հար ցե րուն։ 

– Երկրոր դը՝ ու սուցիչ նե րու քա ջալե րական մրցա նակն է։ Այս եր կուքը 
պսա կաձեւ ժահ րին շրջա ծիրին մէջ կեան քի կո չուե ցան։ 

Աս կէ զատ, կրկին ժահ րին պատ ճա ռով, Հա յաս տա նին օժան դա կելու 
հար ցը հրա մայա կան դար ձաւ, յատ կա պէս սկզբնա կան շրջա նին, երբ ժահ-
րէն պաշտպա նուող սար քե րու, դի մակ նե րու եւ բժշկա կան գոր ծիքնե րու 
կա րիքը զգա լի էր։ Առ այդ ան մի ջապէս օգ նութեան հա սանք, գոր ծակցե լով 
Սփիւռքի յանձնա կատա րի գրա սենեակին հետ։ 

Իսկ եր կու շա բաթ առաջ մար դա սիրա կան օժան դա կու թիւն յատ կա ցու-
ցինք լի բանա նահայ գա ղու թին։

Ու րիշ ծրա գիր մը նոյնպէս կը վե րաբե րի Լի բանա նի. նո րարար մշա կոյթ 
ստեղ ծե լու նա խաձեռ նութիւն մըն է, որ ար դէն ամիս նե րէ ի վեր նա խատե-
սած էինք: Այնպէս մը զու գա դիպե ցաւ, որ Փետ րուար ամ սուն այդ մա սին 
յայ տա րարե ցինք։ Ան Լի բանա նի մեր 2019-ին պատ րաստած ռազ մա վարու-
թեան սիւ նե րէն մէ կը կը հան դի սանայ։

Հե տեւա բար այս ամիս նե րուն մեկ նարկած հինգ ծրագ րե րէն չոր սը հա-
մաճա րակի պայ մաննե րուն մէջ նա խաձեռ նուեցան։

Պէտք է աւելցնեմ, թէ այս ան նա խըն թաց կա ցու թեան մէջ ստի պուած 
եղանք ջնջե լու, յե տաձ գե լու կամ ձե ւափո խելու նա խատե սուած կարգ մը 
այլ ձեռ նարկներ։ Օրի նակի հա մար Լոն տո նի Գիր քի մի ջազ գա յին տօ նավա-
ճառին առ թիւ նա խատե սուած դա սախօ սու թիւննե րու շար քը չկրցանք իրա-
գոր ծել։ Կամ՝ Գա լուստ Կիւլպէն կեանի ծննդեան 150-ամեակին առի թով 
Հա յաս տա նի մէջ ծրագ րուած հա մեր գը եւ ու րիշ ձեռ նարկներ հար կադրա-
բար յե տաձ գուեցան։ Իսկ Զար մա նազա նի ամառ նա յին ճամ բա րը որո շեցինք 
պա հել, սա կայն զայն ձե ւափո խելով առ ցանց հար թա կի մը վրայ։ 

«ՆՅ» - Վեր ջին հա շուով ժահ րը, ցոյց կու տայ, որ տագ նապնե րը որ-
քան որ վնա սակար են, նոյնքան ալ շա հեկան կողմ մը ու նին։ Ասանկ 
կամ անանկ, անոնք դրա կան ազ դե ցու թիւն ու նե ցան կրթա կան, դաս-
տիարակ չա կան, ու սուցո ղական նոր եղա նակ ներ փոր ձարկե լու եւ առիթ 
հան դի սացան հա ւաքա կան կեան քին ստեղ ծա գոր ծա կան լիցք հա ղոր դե լու։ 
Պսա կաձեւ ժահ րը ընդհան րա պէս մտա ծելու առիթ տուաւ կեան քի մա սին, 
կեան քի իմաս տը փնտռե լու մա սին, առող ջութիւ նը գնա հատե լու, առող ջա-
պահու թեան, բնու թեան հան դէպ ու շա դիր եւ պա տաս խա նատու ըլ լա լու։ 
Նշեալ հար ցե րու վե րաբե րեալ Կիւլպէն կեանը ի՞նչ մօ տեցում կը ցու ցա բերէ։

Ռ.Փ. - Ներ կայ ար տա սովոր վի ճակը առիթ կու տայ խորհրդա ծելու հա-
մամարդկա յին հար ցե րուն շուրջ եւ «Խօսք առ» մրցա նակին նպա տակն ալ 
ճիշդ այդ է՝ մար դիկ քա ջալե րել, որ հա յերէ նով ար տա յայ տուին զա նազան 
կեն սա կան նիւ թե րու մա սին, տար բեր-տար բեր ձե ւերով։

Մենք՝ որ պէս հիմ նարկու թիւն, տա րինե րէ ի վեր կ՚աշ խա տինք հա յերէ-
նի առ ցանց ներ կա յու թիւնը ապա հովե լու եւ զար գացնե լու հա մար՝ գիր քեր 
թուայ նացնե լով, կայ քէ ջերը քա ջալե րելով, ար հեստա գիտա կան գոր ծիքներ 
հո վանա ւորե լով…։ Ժահ րին պատ ճա ռով, մէկ ան գա մէն, ման կա վար-
ժութիւնն ալ առ ցանց գոր ծադրու թեան հար կադրան քի տակ գտնուեցաւ։ 
Այս փո փոխու թիւնը շատ արագ եղաւ եւ բնա կանա բար շատ մը ու սուցիչ-
ներ պատ րաստ չէին ար հեստա գիտա կան նոր գոր ծիքնե րով տու նէն աշ խա-
տելու այս նո՛ր ըն թացքին: 

Ու րիշ հե տաքրքրա կան կէտ մըն ալ կը նշմա րենք եր կու ամի սէ ի վեր. 
ըն կե րային ցան ցե րու մէջ արեւմտա հայե րէնի գոր ծա ծու թիւնը կար ծէք 
մէկ ան գա մէն բարձրա ցած է եւ աշ խուժու թիւն մը նկա տելի է այս ուղղու-
թեամբ։ Օրի նակ՝ Լի բանա նի մեր ներ կա յացու ցի չէն իմա ցայ, որ խումբ մը 
երի տասարդներ «Ի՞նչ կայ չկայ» անու նով նոր ծրա գիր մը մշա կած են։ 
«Աղուոր բա ներ» կայ քը եւ «Ափ»-ը ար դէն իսկ իրենց հե տեւորդնե րը ու նին: 
Նոյ նանման ու րիշ շատ անձնա կան նա խաձեռ նութիւններ կան:

Կա րելի է ըսել, թէ անցնող եր կու ամ սուան ըն թացքին ար հեստա գիտու-
թիւնը եւ լե զուն միաս նա բար մուտք գոր ծե ցին տու նե րէ ներս, ինչ որ շատ 
ու շագրաւ նոր երե ւոյթ մըն է։ Այ սինքն այն ընդհա նուր նիւ թե րու մա սին որ 
դուրսը կը խօ սէինք, սկսանք ներ սը, մեր տու նե րուն մէջ խօ սիլ՝ հա յերէ նով, 
եւ նոր առ ցանց գոր ծիքնե րով։ Այժմ հար ցը հե տեւեալն է՝ ի՞նչ կա րելի է 

ընել, ի՞նչ ար դիւնա ւէտ մի ջոց ներ գտնել, որ դրա կան այս քայ լը աւե լի խո-
րունկ ար մատներ նե տէ ըն տա նիք նե րու մէջ եւ երի տասարդնե րու մօտ։

Թող ան հա մեստ չթուայ, բայց մենք ար դէն 5-6 տա րի է որ այս նպա-
տակին հաս նե լու հո ղը կը պատ րաստէինք՝ եր բեմն լուռ ու մունջ, եր բեմն 
բարձրա ձայն. այդ ուղղու թեամբ կա րեւոր ներդրումներ ըրած ենք (որոնց 
մի քա նիին մա սին գոր ծընկեր ներս քիչ ետք պի տի անդրա դառ նան)։ Ճիշդ 
է, որ տա կաւին բո լոր գոր ծիքնե րը պատ րաստ չեն: Հինգ-վեց ամի սէն աւե-
լի զի նուած պի տի ըլ լանք, շա րու նա կելով փոր ձարկումնե րը։ Ահա ւասի՛կ 
հա մաճա րակի չա րիքէն դուրս եկած բա րիք մը՝ մար դիկ մե կու սա ցու մի 
պայ մաննե րուն, իրենց տու նե րուն մէջ, սկսան աւե լի յա ճախ (արեւմտա)
հա յերէ նով հա ղոր դակցիլ եւ հե տաքրքրա կան նո րու թիւններ ստեղ ծել, օգ-
տա գոր ծե լով ար հեստա գիտա կան մի ջոց ներ։

«ՆՅ» - Ար դեօք ար հեստա գիտա կան նոր գոր ծիքնե րով հա յերէ նի ու-
սուցու մը՝ գոր ծիքնե րուն տի րապե տելու առու մով ձե ւով մը ճեղք մը չի ստեղ-
ծե՞ր ու սուցիչ նե րուն 
մի ջեւ, աւան դա կան 
դա սաւան դութեամբ 
սահ մա նափա կուող-
նե րու եւ ար դիական 
մի ջոց նե րուն տի-
րապե տող նե րու մի ջեւ 
եւ նոյնպէս ընդհան-
րա պէս հա յերէն սոր-
վիլ փա փաքող մար-
դոց մի ջեւ։ Պէտք է 
նկա տի ու նե նալ որ 
հա յերէ նի պա րագա-
յին ամէն մարդ չէ, 
որ այդ գոր ծիքնե րէն օգ տուելու կա րելիու թիւնը եւ զա նոնք գոր ծա ծելու 
ու նա կու թիւնը ու նի։ Ի վեր ջոյ այս իրա վիճա կին յար մա րելու խնդիր կը 
ստեղ ծուի։

Ռ.Փ. - Շի տակ էք: Գի տէք Սփիւռքի մէջ ցա ւալի հա կասու թիւն մը կայ, 
մա նաւանդ կրթա կան ծի րէն ներս՝ ուր որ ար հեստա գիտու թիւնը կամ նո-
րարա րու թիւնը զօ րաւոր է, հոն լե զուն ընդհան րա պէս տկար է, թէ՛ աշ-
խարհագ րա կան եւ թէ՛ տա րիքա յին գետ նի վրայ՝ սե րունդնե րու մի ջեւ։ Ուր որ 
լե զուն զօ րաւոր է, հոն ար հեստա գիտա կան ոլոր տը շատ ան գամ տկար է: Եւ 
ասի կա հա կասու թիւն մըն է, որ մեր իրա կանու թեան մաս կը կազ մէ։ Ժահ րը 
արա գացուց ըն թացքը ար հեստա գիտա կան գոր ծիքնե րու օգ տա գործման, 
ներմղում մը տուաւ, ինչպէս նշե ցինք: Պէտք է նաեւ նկա տի ու նե նանք, որ 
յա ջորդ 10-20 տա րինե րու ըն թացքին մար դուժի որոշ փո փոխու թիւն մը տե-
ղի պի տի ու նե նայ սերնդա փոխու թեան պատ ճա ռով. նո րարա րու թեան եւ 
ման կա վար ժա կան նոր մե թոտ նե րուն տի րապե տելու առու մով աւե լի ար-
հեստա վարժ ու սուցիչ ներ կը պատ րաստուին ներ կա յիս։ 

Բա ցի աս կէ, որոշ շրջան ներ զրկուած են հա մացան ցի մնա յուն կապ ու-
նե նալէ։ Կա րելի է Սու րիոյ կամ Լի բանա նի օրի նակը բե րել, ուր ելեկտրա կան 
հո սան քի ան ջա տումնե րուն հե տեւան քով յա ճախ հա մացան ցի կա պը կը 
կտրուի եւ կա րելի է երե ւակա յել, թէ որ քան դժուար կա ցու թիւն կը ստեղ-
ծուի ու սուցիչ նե րուն հա մար։

Բայց միւս կող մէ, կա րելի չէ ան տե սել, թէ 21-րդ դա րուն կ՚ապ րինք եւ իւ-
րա քան չիւր ու սուցիչ պար տա ւոր է գո նէ նուազա գոյն չա փով ծա նօթ ըլ լա լու 
ար հեստա գիտա կան աշ խարհին։ Ինչպէս վե րը նշե ցի, ու սուցիչ նե րուն յատ-
կա ցուած մրցա նակը ճիշդ այս նպա տակին կը ծա ռայէ։ Կ՚ու զենք քա ջալե-
րել ու սուցիչ նե րը, գի տակից ըլ լա լով որ ամէն ոք կա րելիու թիւնը չու նի մաս-
նակցե լու այս ար շա ւին, քա նի որ կան ու սուցիչ ներ, որոնք դժբախ տա բար 
անձնա կան հա մակար գիչ նոյ նիսկ չու նին, մա նաւանդ տնտե սապէս աւե լի 
նուազ զար գա ցած եր կիրնե րու մէջ:

«ՆՅ» - Աշ խարհը արա գօրէն կ՚ըն թա նայ դէ պի թուայ նա ցում, տե-
ղեկա տուա կան ար հեստա գիտա կանա ցում։ Այս ըն թացքը կը պա հան ջէ 
խո շոր ներդրումներ։ Հա յու թեան հա մագա ղու թա յին կա ռոյցնե րը նման 
մար տահրա ւէր ներ դի մագ րա ւելու մի ջոց նե րը ու նի՞ն։ Յա ջողու թեան ի՞նչ 
երաշ խիքներ ու նիք։

Ռ.Փ. - Կը խոր հիմ թէ մի ջոց նե րը կան։ Հայ կա կան Սփիւռքը աղ քատ 
սփիւռք մը չէ, բայց միայն մի ջոց նե րը չեն բա ւեր, ծրագ րե րը իրա գոր ծե լու 
տես լա կանը եւ փա փաքն ալ պէտք են։ Իսկ յա ջողու թեան առա ջին երաշ խի-
քը այն է, որ ու նե նանք ղե կավար ներ որոնք հա յերէն լե զուին եւ լե զուն փո-
խան ցե լու դպրո ցական առա քելու թեան կա րեւո րու թիւն կու տան։ Այս գոր-
ծին հան դէպ հա ւատք ու նե նալն ալ հրա մայա կան է։ Եւ ան շուշտ հա ւատ քը 
կամ տես լա կանը իրա կանաց նե լու մի ջոց նե րը տրա մադ րե լը անհրա ժեշտ է. 
այ լա պէս միայն լո զունգի մա կար դա կին կը մնանք,– ինչպէս շատ ան գամ 
կ՚ըլ լայ,– եւ ատ կէ ար դիւնա ւէտ ոչինչ դուրս կու գայ:

Սփիւռքի կրթա կան «վէճ»-երը դպրոց բա նալու կամ գո ցելու վրայ կը 
կեդ րո նանան: Ե՞րբ լսած էք շի նիչ բա նավէճ մը դպրո ցին կրթա կան առա-
քելու թեան կամ ման կա վար ժա կան լուրջ նիւ թե րու եւ հար ցե րու շուրջ: Այ-
սինքն՝ խօ սակ ցութիւն՝ դպրո ցի շէն քին «մի ջուկ»-ին մա սին, եւ ոչ թէ շէն քը 
բաց կամ գոց պա հելուն մա սին: Կար ծէք ման կա վար ժութեան որա կը կապ 
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չու նի դպրո ցի մը յա ջողու թեան հետ: Որ պէս հա մայնք կ՚ող բանք որ ծնող-
ներ իրենց զա ւակ նե րը հայ կա կան դպրոց չեն ղրկեր,– ուր որ գո յու թիւն 
ու նին,– բայց քա ջու թիւնը չու նինք հար ցադրե լու թէ ին չո՞ւ: Ատոր պա տաս-
խա նը որոշ ձա խողու թիւննե րու հե տեւանքն է այ լա զան մա կար դակնե րու 
վրայ, ղե կավա րու թե նէ մին չեւ ման կա վար ժա կան ըմբռնում:

Սփիւռքը պէտք է ստանձնէ իր հար ցե րը լու ծե լու ղե կավա րի պա տաս-
խա նատ ւութիւ նը: Արեւմտա հայե րէնը Սփիւռքի հարցն է եւ Սփիւռքն է, որ 
պէտք է լու ծէ իր հար ցե րը, իր ղե կավար դա սակար գի առաջ նորդու թեամբ։ 
Կիւլպէն կեան հիմ նարկու թիւնը իր մի ջոց նե րով եւ կա րելիու թեան սահ-
մաննե րուն մէջ այս աշ խա տան քին մէկ բա ժինը կ՚իրա գոր ծէ, բայց Սփիւռքի 
մէջ մեր Բա ժան մունքէն շատ աւե լի մեծ կազ մա կեր պութիւններ կան: 

Ի դէպ, Հա յաս տա նի մէջ ար հեստա գիտու թեան զար գացման շատ յստակ 
տես լա կան մը գո յու թիւն ու նի երկրին ղե կավա րու թեան մօտ, բայց ան ոչ 
թէ լե զուի, այլ տնտե սու թեան բար գա ւաճ ման առնչուած է, ինչ որ շատ 
հասկնա լի է։

«ՆՅ» - Ճիշդ է որ Սփիւռքը աղ քատ չէ, բայց ցարդ այդ տես լա կանը չէ 
ու նե ցած։ Ան նաեւ կա  ռավար  ման այլ եղա  նակով մը շեշ  տը ազ  գա   յին այլ 
խնդիր  նե   րու վրայ դրած է, այդ ձե  ւով ալ աղ  քա   տաց  նե   լով Արեւմտա  հայու -
թեան մշա  կու  թա   յին ժա  ռան  գութիւ  նը, որուն ան  բա   ժան մաս  նիկն է լե  զուն։ 
Ընդհան  րա   պէս, հա  յերէ  նի պա  րագա  յին, կ՚անդրա  դառ  նանք, ի վեր  ջոյ, որ 
ար  հեստա  գիտու  թեան կա  լուա  ծէն ներս, հա  յերէ  նով կրթա  կան ծրագ  րեր, 
լե զուա գիտա կան դաս տիարակ չա կան խա ղեր, գի տական բնոյ թի տե սանիւ-
թեր մշա  կելու 20-30 տա  րուան բաց մը կայ։ Այս ուղղու  թեամբ ի՞նչ լու  ծում 
կ՚առա  ջար կէք։

Ռ.Փ. - Շի տակ է, որ Սփիւռքի կրթա կան մար զին մէջ հսկա յական բաց 
մը կայ։ Սփիւռքի մէջ հայ կա կան ինքնու թիւն եւ լե զու պա հելը իրա պէս շատ 
պահ պա նողա կան ըն թացք առած է եւ ա՛յդ է վտան գա ւորը։ Պահ պա նողա-
կան այն իմաս տով որ՝ ինչ որ ու նինք սա ռեց նենք որ պէսզի չկորսնցնենք։ 
Այսպէ սով նո րը ստեղ ծե լու բա ւարար առիթ չենք տուած երի տասարդնե-
րուն։ Պատ մա կան օրի նակ մը տամ՝ 1920-ական թուական նե րուն տե ղի ու-
նե ցածը այս երե ւոյ թին հա կապատ կերն էր. դաշ նակցա կան, հնչա կեան եւ 
ռամ կա վար շրջա նակ նե րուն մէջ սփիւռքա ցած եւ հա յախօս ժո ղովուրդ մը 
կեր տե լու շատ յստակ տես լա կանը կար, հիմ նուելով երի տասար դութեան 
վրայ։ 50-60-ական թուական նե րուն երի տասար դութեան մէջ եւս աշ խուժ 
շար ժում մը ստեղ ծուեցաւ, որ 70-ական նե րուն կար ծէք թէ աւե լի պահ պա-
նողա կան երանգ ստա ցաւ. լե զուն սկսաւ կտրուիլ ներ կա յէն եւ կառ չե ցաւ 
միայն ան ցեալին ու միայն հայ կա կանին։ Եւ րո պայի կամ Հիւ սի սային Ամե-
րիկա յի մէջ մշա կու թա յին նո րարա րու թիւնը քիչ թէ շատ հող գտաւ, բայց հոն 
ալ դպրոց նե րու բա ցակա յու թեան պատ ճա ռով լե զուն չբար գա ւաճե ցաւ…։

«ՄՇԱ ԿՈՅ ԹԸ ՓՈ ԽԱՆ ՑԵ ԼԻՔ ԾՐԱՐ ՄԸ ՉԷ, 
ԿԵՐ ՏՈՒԵԼԻՔ ԸՆ ԹԱՑՔ ՄԸՆ Է»

Այ սօր կա րելի է մի ջոց ներ հայ թայթել, որ պէսզի երի տասարդ սե րունդը 
իր ձե ւերով սփիւռքեան մշա կոյթ մը ստեղ ծէ: Ձեր հար ցումին պա տաս խա-
նը ասոր մէջն է. մի ջոց ներ տրա մադ րել որ հա յերէ նով ստեղ ծա գոր ծութիւն 
տե ղի ու նե նայ եւ ոչ թէ յա ջորդ սե րունդին ըսել, քա րոզել կամ նոյ նիսկ պար-
տադրել թէ իր մշա կոյ թը ի՛նչ պէտք է ըլ լայ: Մշա կոյ թը փո խան ցե լիք ծրար 
մը չէ, կեր տուելիք ըն թացք մըն է:

Ան շուշտ Սփիւռքը կղզիացուած չէ: Առնչու թիւն ու նի Օտա րին հետ, եւ 
ան պատճառ Հա յաս տա նի հետ: Սա կայն պէտք է ի մտի ու նե նալ, որ ամէն 
ին չին սկիզ բը եւ վեր ջը Հա յաս տա նը չէ, մա նաւանդ 4-րդ, 5-րդ սե րունդի 
Սփիւռքա հայուն հա մար։ Բայց թող սխալ չհասկցուի, Սփիւռքա հայը ան-
շուշտ որ իր կա պը պի տի պա հէ Հա յաս տա նի հետ, ու ան կէ ներշնչուի։ Բայց 
միւս կող մէ Հա յաս տանն ալ առ հա սարակ մշա կու թա յին-ըն կե րային հո ղին 
վրայ պահ պա նողա կան կե ցուածք մը ու նի եւ այդ մար զե րուն մէջ իբ րեւ 
դուրսէն եկած գա ղափար ներ կը քննա դատէ ամէն տե սակի նո րարա րու-
թիւն (ան շուշտ բա ցառու թիւններ կան)։ Նո րէն կրկնեմ, Սփիւռքը պէտք է 
ստանձնէ իր հար ցե րը լու ծե լու պա տաս խա նատ ւութիւ նը. ու րիշ խօս քով՝ իր 
ապա գան դրսե ւորե լու ղե կավա րու թիւնը ստանձնէ։ Ես լա ւատես եմ, որով-
հե տեւ երի տասար դութեան մէջ կը տես նեմ արեւմտա հայե րէնը պաշտպա-
նող եւ գոր ծա ծող սե րունդ մը, որ աշ խուժա ցած է։ Կիւլպէն կեան հիմ-
նարկու թիւնը անոր թի կունք կանգնե լու եւ զայն քա ջալե րելու իր հա մեստ 
նե ցու կը կը տրա մադ րէ։

«ՆՅ» - Պսա կաձեւ ժահ րը ձե ւով մը առիթ ստեղ ծեց նման հար ցեր հա-
մապար փակ ձե ւով քննար կե լու։ Բայց տա կաւին սկիզբն ենք եւ հա ւանա-
բար մեր առօ րեայ կեն ցա ղին մէջ շատ բա ներ պի տի փո խուին…։

Ռ.Փ. - Գի տէք, առ ցանց, հե ռակա պով ժո ղով նե րը, հան դի պումնե րը, 
դա սախօ սու թիւննե րը հո յակապ առիթ կու տան բազ մա խօսակ ցութիւննե-
րու, որոնք կը դի տուին ու կ՚ունկնդրուին աշ խարհի չորս ծա գերը գտնուող 
հա զարա ւոր Հա յերու կող մէ, առանց կազ մա կերպչա կան սահ մա նափա-
կումնե րու: Նման առիթ նե րը պէտք է օգ տա գոր ծենք՝ էական հար ցե րու 
շուրջ գա ղափար ներ փո խանա կելու հա մար։

«ՆՅ» - Ամէն պա րագա յի, «Նոր Յա ռաջ» փոր ձեց հա յերէ նի դա-

սաւանդման եւ հա յերէն լե զուի հետ առնչուած ան հա տական կամ հաս-
տա տու թե նական տար բեր նա խաձեռ նութիւննե րը ցան կագրել ու տա րածել, 
որ պէսզի աւե լի լայն շրջա նակ նե րու կող մէ փոր ձարկուին։ Պէտք է ըսել, թէ 
բա ւական հե տաքրքրա կան ան հա տական նա խաձեռ նութիւններ գտանք զա-
նազան կայ քէ ջերու վրայ։ Անոնցմէ վեր ջի նը Ար ցա խի մէջ հաս տա տուած 
«Գրքա սէր» կայքն է, որուն անդրա դար ձանք Մա յիս 21-ի մեր ֆրան սե րէն 
յա ւելուածին մէջ։ Հոն զե տեղուած է արե ւելա հայե րէն եւ արեւմտա հայե րէն 
ըն թերցուած գրա կանու թիւն։ Օրի նակ՝ արեւմտա հայե րէնով նշա նաւոր հե-
ղինակ նե րէ շուրջ 70 ըն թերցումներ կան՝ Անդրա նիկ Ծա ռու կեան, Յա կոբ 
Պա րոնեան…, զորս կա րելի է անվճար ունկնդրել…։

Ռ.Փ. - Այո՛, հայ կա կան աշ խարհին մէջ նման կայ քէ ջեր գո յու թիւն ու-
նին։ Որ քան շատ, այդքան լաւ:

«ՆՅ» - Անդրա դառ նանք նաեւ մի ջազ գա յին հա սարա կու թիւնը յու զող 
էական խնդրի մը. «Google»-ի կամ «Microsoft»-ի նման մեծ ըն կե րու-
թիւննե րը, որոնք հան դի պումնե րը կազ մա կեր պող ու տե ղեկու թիւննե րը փո-
խանա կելու գլխա ւոր հար թակներն են, անոնք են նաեւ գլխա ւոր շա հաւոր-
նե րը, եւ մենք ու զենք կամ չու զենք անոնց հսկա յական մի ջոց նե րէն կա խեալ 
ենք։ Այս մար զէն ներս ալ նոր դե րակա տար ներ կան, որոնք միք րօ-հար-
թակներ կը ստեղ ծեն, որոնք նաեւ տեղ մը կ՚ապա հովեն տե ղեկու թիւննե րու 
անվտան գութիւ նը։ Պէտք է մտա ծել այդպի սի հար թակնե րուն ուժ տա լու, 
զա նոնք քա ջալե րելու, անոնց նե ցուկ կանգնե լու մա սին, որ պէսզի կա րելի 
ըլ լայ ամ բողջա կան ցանց մը ու նե նալով՝ այդ «մե ծերէն» կա խեալ չըլ լալ։ 
Այսպի սի կա րեւոր նա խաձեռ նութիւն ստանձնած է Հա յաս տա նի մէջ Իրա-
կան դպրո ցի հո վանա ւոր Ինսթի կէյթ ըն կե րու թիւննե րու ցան ցը։ 

Ռ.Փ. - Ան շուշտ որ կա րելիու թեան սահ մաննե րուն մէջ պէտք է քա-
ջալե րել նշեալ միք րօ-հար թակնե րը, սա կայն իրա կանու թիւնը այն է, որ տեղ 
մը ստի պուած պէտք է անցնիլ այդ մեծ ցան ցե րէն։ Կա րելի է հար թակներ 
ստեղ ծել, որ օրի նակ՝ միայն «Amazon»-էն կա խեալ չըլ լանք։ Բայց հե տազօ-
տու թեանց պա րագա յին քիչ մը դժուար է «Google»-էն ան կա խանա լը։ Լաւ 
գա ղափար է։ Պէտք է մտա ծել այդ մա սին։

«ՀԱ ՄԱՄԱՐԴԿԱ ՅԻՆ ՀԻՄ ՆԱ ՀԱՐ ՑԵ ՐԸ 
ՄԵՐ ՀԱ ՄԱՅՆՔԱ ՅԻՆ ԿԵԱՆ ՔԻՆ ՄԷՋ 
ՆԵ ՐԱՌԵ ԼՈՒ ԿԱ ՐԵՒՈ ՐՈՒ ԹԻՒՆԸ»

ՇՈ ՂԵՐ ՄԱՐ ԿՈ ՍԵԱՆ
(Գա լուստ Կիւլպէն կեան հիմ նարկու թեան Հայ կա կան բա ժան մունքին միացած 
է 2018ին, կը գոր ծակցի որ պէս խորհրդա տու եւ կարգ մը ծրագ րե րու պա
տաս խա նատու, մա նաւանդ լե զուի եւ ար հեստա գիտու թան ծի րէն ներս)

«ՆՅ» - Պսա կաձեւ ժահ-
րի երե ւան գա լով Կիւլպէն-
կեան հիմ նարկու թիւնն 
ալ նոր ծրագ րե րով աս-
պա րէզ իջաւ, նոր դռներ 
բա ցաւ լե զուի գոր ծա ծու-
թեան, երի տասար դութեան 
ներգրա ւու մին՝ հա մայնքա-
յին կեան քէն ներս, մտա-
ւորա կան եւ արու սե տագի-
տական ստեղ ծա գոր ծա կան 
ու ժե րը գոր ծի լծե լու նպա-
տակով։ Դի մող ներ եղած 
են ար դէն, ար ձա գանգներ 
կան։

Շո ղեր Մար կո սեան - Կը 
հա ւատանք որ լե զուն եր-
բեք ալ ինքնան պա տակ 
մի ջարկ մը չէ, այլ սեր տօ-
րէն կա պուած է մտա ծու մի 
կա լուա ծին հետ. այ սինքն 
լե զուի կեն սունա կու թիւնը կ՚ապա հովուի նաեւ մտա ծողա կան աշ խա տանք 
մը խթա նելով. ճիշդ այս է նպա տակը «Խօսք առ» մրցա նակին եւ Լի բանա նի 
«Նո րարար մշա կոյթ» ծրագ րին։ 

«Խօսք առ» մրցա նակը կը վե րաբե րի հա մամարդկա յին հիմ նա հարցնե-
րը մեր հա մայնքա յին կեան քին մէջ նե րառե լու կա րեւո րու թեան, առիթ տա-
լով որ երի տասարդ,– եւ ին չու չէ նաեւ փոր ձա ռու,– միտ քեր փո խանա կեն, 
խորհրդակ ցին եւ ար տա յայ տուին այս ուղղու թեամբ։ Հա մաճա րակի պայ-
մաննե րուն տակ ծնած այս մրցա նակը եզա կի է իր տե սակին մէջ, եւ շատ 
հե տաքրքրա կան պի տի ըլ լայ տես նել թէ այս առա ջին հնա րաւո րու թիւնը 
ինչպէ՞ս պի տի օգ տա գոր ծուի, եւ թէ ի՞նչ պի տի ըլ լայ աշ խարհաս փիւռ մեր 
հա մայնքնե րու արագ հա կազ դե ցու թիւնը, հաս տա տելով այս մրցա նակին 
ընդմէ ջէն՝ Հա յուն հա մար կումը որ պէս աշ խարհի քա ղաքա ցի, ըլ լայ այդ՝ 
Սփիւռքի կամ Հա յաս տա նի մէջ։ 

(D
R)



6 2020 Յունիս 11

Հարկ է նշել որ այս մրցա նակին նպա տակն է առա ջին առիթ մը տալ որ 
մար դիկ, յատ կա պէս երի տասարդնե րը, իրենց կար ծիքնե րը յայտնեն կա-
րեւոր նիւ թե րու շուրջ, որոնք հա մամարդկա յին են եւ ան խուսա փելիօրէն կը 
վե րաբե րին նաեւ հա մայնքա յինին. հոս էակա նը առա ջին քայլ մը առ նելն 
է, եւ ո՛չ թէ նշա ձողը ան հա սանե լի տեղ մը դնե լը՝ լե զուի իմա ցու թեան կամ 
նիւ թե րու հա սու նութեան առու մով։ 

Ինչ կը վե րաբե րի Լի բանա նի «Նո րարար մշա կոյթ» ծրագ րին, Հիմ-
նարկու թիւնը այս մի ջոցով կը վե րահաս տա տէ իր յանձնա ռու թիւնը լե զուի 
կեն սունա կու թեան հան դէպ։ Այս նպաս տին հիմ նա կան նպա տակն է խթա-
նել ստեղ ծա գործ միտ քե րը՝ մշա կելու արեւմտա հայե րէնով յղա ցուած եւ 
կի րար կուած նո րաշունչ նա խաձեռ նութիւններ։ Ու րեմն, այս ծրա գիրը կը 
մի տի առա ջին հեր թին երի տասարդնե րուն մէջ արեւմտա հայե րէնով ստեղ-
ծա գոր ծե լու փա փաք մը յա ռաջաց նե լու, ինչպէս նաեւ որոշ չա փով մշա կու-
թա յին ար դիակա նու թիւն մը գո յաց նե լու։ 

Այս նպաս տի ծրագ րին հիմ նա կան նպա տակ նե րէն է հնա րաւո րու թիւններ 
ստեղ ծել որ հա յախօս ներ, նա մանա ւանդ երի տասարդներ, այս ուղղու թեամբ 
սկսին աշ խա տիլ եւ զգան որ իրենց մօ տեցումնե րը, մտա հոգու թիւննե րը եւ 
ստեղ ծա գոր ծութիւննե րը կա րեւոր տեղ մը ու նին մեր իրա կանու թեան մէջ։ 

Այս եր կու ծրագ րերն ալ կը հե տապնդեն քննար կումի եւ մաս նակցու թեան 
մշա կոյ թի մը ստեղ ծումը, ուր երի տասարդնե րուն հար թակ մը կը տրուի ար-
տա յայ տուելու, գոր ծա ծելով այն մի ջոց նե րը որոնք իրենց տրա մադ րութեան 
տակ են այ սօր, եւ որոնք «հա րազատ» են իրենց ար տա յայ տուելու եղա-
նակին՝ հա յերէ նը գոր ծա ծելով որ պէս բնա կան մի ջարկ։ 

«Խօսք առ» մրցա նակը փոքր պար գե ւով կը վե րաբե րի լայն թի ւով դի-
մող նե րու, այ սինքն յի սուն մրցա նակ պի տի յատ կա ցուի (25 Սփիւռքէն եւ 25 
Հա յաս տա նէն), իսկ Լի բանա նի «Նո րարար մշա կոյթ» ծրա գիրը աւե լի մեծ 
պար գե ւով կը վե րաբե րի հինգ մեծ մրցա նակ նե րու։

Հե տաքրքրա կան դի մումներ ար դէն կա տարուած են եր կու ծրագ րե րու 
պա րագա յին ալ։ Կ՚ու զեմ նշել որ դի մող նե րը յա ճախ կ՚ու զեն խորհրդակ-
ցիլ Հիմ նարկու թեան հետ՝ ճիշդ ըմբռնե լու հա մար ծրագ րին պա րու նա կը, 
տրուած ըլ լա լով որ այս եր կու ան նա խըն թաց մրցա նակ նե րը ստեղ ծա գոր-
ծե լու նո՛ր պայ մաններ կը ստեղ ծեն երի տասարդ շրջա նակ նե րուն մէջ։ 

 
«ՆՅ» - Աշ խարհը արա գըն թաց կ՚ըն թա նայ դէ պի թուայ նա ցում, տե-

ղեկա տուա կան ար հեստա գիտա կանա ցում։ Այս ըն թացքը կը պա հան ջէ 
ներդրումներ։ Հա յու թիւնը մի ջոց նե րը ու նի՞ դի մագ րա ւելու նման մար-
տահրա ւէր։ Ի՞նչ է ասոր յա ջողու թեան երաշ խի քը։

Շ.Մ. - Այս ոլոր տին մէջ ալ Հիմ նարկու թիւնը իր ներդրու մը ու նի, որ լե-
զուն, արե ւելա հայե րէն թէ արեւմտա հայե րէն, քայլ պա հէ ար դի ար հեստա-
գիտա կան նուաճումնե րուն հետ։ Ամէ նէն կա րեւոր նա խաձեռ նութիւննե րէն 
թուենք՝ 

ա) Ուղղագ րիչնե րու ծրա գիրը՝ հա մացան ցա յին, հե ռաձայ նա յին եւ հա-
մակարգչա յին բո լոր հար թակնե րուն հա մար, ինչ որ պի տի խթա նէ ամէ-
նօրեայ մեր հա ղոր դակցու թիւննե րուն մէջ վեր ջա պէս հա յատառ գրել։ Այս 
ըն թացքին, Նա յիրի բա ռարան նե րու կայ քէ ջը կը հա մալ րուի զա նազան նոր 
եւ հա զուա գիւտ բա ռարան նե րով։ 

բ) Մխի թարեան միաբա նու թեան թեր թե րու եւ պար բե րաթեր թե րու 
թուայ նա ցու մը, հա մագոր ծակցու թեամբ՝ Հա յաս տա նի Գի տու թիւննե րու 
ակա դեմիային հետ. այ սօր հա րիւր հա զար էջէ աւե լի թուայ նա ցուած նիւթ 
ար դէն գո յու թիւն ու նի, որոնց մօտ կէ սը ցան կագրուած է։ Շու տով պի տի 
ստեղ ծուի յա տուկ կայ քէջ մը՝ նուիրուած այս հա րուստ հա ւաքա ծոյին։ 

գ) Հիմ նարկու թիւնը կ՚օժան դա կէ նաեւ Հա յաս տա նի մէջ եր կու ծրագ րե-
րու. մէ կը կը վե րաբե րի արեւմտա հայե րէնի «ծա ռադա րանին» (Treebank) 
որուն շնոր հիւ կը կա տարուի քե րակա նական եւ լե զուա կան մե քենա կան վեր-
լուծու թիւններ, ինչ որ ուղղա կի կ՚օգ նէ լե զուն հա մար կե լու հա մակարգչա-
յին մտա ծողու թեան մէջ։ Միւս ծրա գիրը կը վե րաբե րի բա ռակազ մա կան 
առ ցանց հար թա կի մը ստեղ ծումին, որուն նպա տակն է բա ռերու խոր քա յին 
քե րակա նական եւ լե զուա բանա կան վեր լուծու մը։ 

Հիմ նուելով Հիմ նարկու թեան սկզբունքնե րուն վրայ, նշենք որ վե րոն շեալ 
բո լոր ծրագ րե րը հա սանե լի են անվճար, եւ բո լորին։ 

«ՊՍԱ ԿԱՁԵՒ ԺԱՀ ՐԸ ՄԵՐ ԿՐԹԱ ԿԱՆ 
ՓՈՐ ՁԱ ՌՈՒ ԹԵԱՆ ՄԷՋ ՈՒ ՆԵ ՑԱՒ  
ՆԱԵՒ ԴՐԱ ԿԱՆ ԴՐՍԵ ՒՈՐՈՒՄ ՄԸ»

ԳԱ ՅԻԱՆԷ ՄԱ ԾՈՒ ՆԵԱՆ
(Գա լուստ Կիւլպէն կեան հիմ նարկու թեան Հայ կա կան հա մայնքնե րու բա
ժան մունքի Լի բանա նի ներ կա յացու ցիչ եւ ծրագ րե րու պա տաս խա նատու)

«ՆՅ» - Ու սուցիչ նե րուն հա մար ալ նոր աս պա րէզ մը կը բա ցուի՝ առ-
ցանց ու սուցու մը։ Նաեւ տագ նա պի պահ մը, բո լոր անոնց հա մար որոնք 
կա րելիու թիւն պի տի չու նե նան յար մա րելու, ար դիական գոր ծիքներ գոր-
ծա ծելու։ Յա տուկ մրցա նակ մը յայ տա րարած էք նաեւ ուղղուած ու սուցիչ-
նե րուն՝ դա սաւանդման նոր եղա նակ ներ հնա րող նե րուն։ Ինչպէ՞ս են ու-

սուցիչ նե րուն հա կազ դե ցու թիւնը, մաս նակցու թիւնը, սպա սումնե րը։
Գա յիանէ Մա ծու նեան - Պսա կաձեւ ժահ րին պար տադրած մե կու սա-

ցու մին պատ ճա ռով, բո լորիս առօ րեայ աշ խա տանքնե րը են թարկուեցան 
փո փոխու թեան: Կրթա կան հա մակար գին հա մար այս մե կու սա ցու մը եւ 
ան կէ յա ռաջա ցած 
հե ռավար ու սուցու-
մի փոր ձա ռու թիւնը 
առիթ մը եղաւ, 
կրթու թեան ոլոր տէն 
ներս, վե րանա յելու 
եւ վե րար ժե ւորե-
լու շատ մը հար ցեր: 
Հայ կա կան դպրոց-
նե րուն մեծ մա սը, 
որոնք մինչ այդ կը 
տա տամ սէին ար-
հեստա գիտու թեան 
ըն ձեռնած հնա րաւո րու թիւննե րէն օգ տուելու, իրենք զի րենք դէմ յան դի ման 
գտան իրա վիճա կի մը, ուր պէտք էր շատ արագ ձե ւով յար մա րիլ: Մե կու սա-
ցու մի առա ջին իսկ օրե րուն, ըն կե րային ցան ցե րուն վրայ սկսան յայտնուիլ 
հայ կա կան վար ժա րան նե րու ու սուցիչ նե րուն կող մէ պատ րաստուած ու-
սուցո ղական նիւ թեր, որոնց հան դէպ հե տաքրքրու թիւնը կար ծէք դա սարա-
նային պա րու նա կէն դուրս ելաւ: Ինչպէս առա ծը կ՚ըսէ «Չկայ չա րիք՝ առանց 
բա րիքի». պսա կաձեւ ժահ րը մեր կրթա կան փոր ձա ռու թեան մէջ ու նե ցաւ 
նաեւ դրա կան դրսե ւորում մը: 

Հիմ նարկու թիւնը նկա տեց այս շար ժը եւ չէր կրնար ան տարբեր մնալ 
սահ մա նափակ պայ մաննե րու մէջ, եւ խիստ անձնա կան մի ջոց նե րով իրա-
կանա ցուած այս մեծ աշ խա տանքնե րուն նկատ մամբ: Մեր իրա կանու թեան 
մէջ, ու սուցիչ նե րը գնա հատե լու սո վորու թիւնը մշտա կան բնոյթ մը չու նի: 
Տա րին մէկ ան գամ, ու սուցիչ նե րու տօ նին՝ լո զունգներ եւ հռե տորա կան գո-
վասանքներ կը թա փին անոնց գլխուն, առանց անդրա դառ նա լու խոր քա յին 
շատ մը հար ցե րու: Նկա տի առ նե լով որ Կիւլպէն կեան հիմ նարկու թեան Հայ-
կա կան բա ժան մունքի ընդհա նուր ծրագ րե րուն առանցքը արեւմտա հայե-
րէնի ար դիակա նացու մին ուղղուած աշ խա տանքներն են, ու զե ցինք մենք 
մեր ձե ւերով քա ջալե րել հա յերէ նով դա սաւան դող այն ու սուցիչ նե րը, որոնք 
կամ քէ ան կախ պատ ճառնե րով իրենց ու սուցու մը տե ղափո խեցին առ ցանց 
հար թակներ: Մրցա նակը յայ տա րարե ցինք Ապ րի լի կի սուն եւ ան շատ արագ 
տա րածուեցաւ ըն կե րային ցան ցե րուն վրայ: Աշ խարհի տար բեր եր կիրնե րէ, 
հա յերէ նով տար բեր նիւ թեր դա սաւան դող ու սուցիչ նե րէ դի մումներ կը ստա-
նանք (լե զու, պատ մութիւն, գի տու թիւն, թուաբա նու թիւն, կրօն, արուեստ): 

Ու սուցիչ նե րուն հետ մեր նա մակագ րութիւ նը դրա կան պատ կեր մը կը 
սփռէ: Գրե թէ բո լոր մաս նա կից նե րուն հա մար Հիմ նարկու թեան այս գնա-
հատա կան մրցա նակը կը հան դի սանայ մեծ քա ջալե րանք մը: Յաղ թեն կամ 
ոչ, առի թը ստեղ ծուեցաւ որ մեր դպրոց նե րուն մէջ աշ խա տող ու սուցիչ նե րը 
(որոնց ջախ ջա խիչ մե ծամաս նութիւ նը կի ներ են) քիչ մը աւե լի հա մար ձակ 
դառ նան եւ առա ջին հեր թին գնա հատեն իրենց իսկ աշ խա տան քը: Բնա կան 
է որ մեր ստա ցած նիւ թե րը բազ մա զան են ե՛ւ իրենց բո վան դա կու թեամբ, 
ե՛ւ երե ւոյ թով: Նոյ նիսկ հա մացան ցի ստեղ ծած պայ մաննե րուն մէջ կը տես-
նենք դա սական մտա ծողու թեան եւ մե թոտա բանու թեան հետ քե րը: Հա-
մեմա տաբար երի տասարդ ու սուցիչ նե րը աւե լի հա մար ձակ են եւ կար ծես 
ներ կայ պայ մաննե րը իրենց հա մար՝ ձեռնտու: Դա սարան նե րէն ներս ար-
հեստա գիտա կան սար քա ւորումներ չու նե նալով՝ անոնք յա ճախ չէին կրնար 
իրենց ու սուցու մը զար գացնել եւ գրա ւիչ դարձնել: Այ սօր, անոնք ազատ են 
ընտրե լու մի ջոց ներ, որոնք կը բա րելա ւեն երա խանե րուն սոր վե լու փոր ձա-
ռու թիւնը: 

Այս առի թով նաեւ նա մակ ներ կը ստա նանք շատ ու սուցիչ նե րէ, որոնք 
մե զի հետ կը կի սեն իրենց դի մագ րա ւած դժուարու թիւննե րը: Ան շուշտ մենք 
բո լոր նա մակ նե րուն կը պա տաս խա նենք, բայց միշտ չենք կրնար օգ տա կար 
դառ նալ բո լորին: Շա տերու հա մար Հիմ նարկու թիւնը փրկա րարի բնոյթ 
ու նի, բայց մենք այ սօր կը փա փաքինք որ հայ իրա կանու թեան մէջ (մա-
նաւանդ Սփիւռքի) անօգ նա կանու թեան եւ ճնշուածու թեան երե ւոյթնե րը 
վե րանան եւ մար դիկ մեզ դի մեն որ պէս գոր ծա կից եւ ոչ՝ փրկա րար: 

Պէտք է նշենք, որ այս մրցա նակը քա ջալե րական բնոյթ ու նի: Մրցա նակին 
նպա տակը մե զի դի մող նե րուն ջան քե րը գնա հատելն է, բնա կանա բար որոշ 
չա փանի շերու սահ մաննե րուն մէջ: Եր կու հանգրուան նե րով ար դէն 16 
մրցա նակ ներ տրուեցան աշ խարհի տար բեր եր կիրնե րէն մե զի դի մած ու-
սուցիչ նե րու: Մրցա նակին պայ մա նաժա մը Մա յիս 31-ն էր եւ յանձնա խումբը 
տա կաւին կը կա տարէ եր րորդ փու լին 80-է աւե լի դի մումնե րու ար ժե ւորու-
մը: Դի մումնե րը աշ խարհի տար բեր կող մե րէն են, ինչպէս՝ Ար ժանթի նէն, 
Յու նաստա նէն, Ռու սաստա նէն, Լի բանա նէն, Թուրքիայէն, Եգիպ տո սէն, 
ԱՄՆ-էն եւ այլ եր կիրնե րէ: Ընդհա նուր առու մով ստա ցած ենք 101 դի մում: 
Նա խապէս յայ տա րարած էինք որ 30 նպաստ պի տի տրա մադ րենք, սա կայն 
պի տի փոր ձենք այս թի ւը բարձրաց նել՝ հաս նե լու հա մար աւե լի մեծ թի ւով 
ու սուցիչ նե րու: 

Նշենք նաեւ, որ այս մրցա նակը նպա տակ չու նի ու սուցիչ նե րը դա սակար-
գե լու կամ կրթա կան ոլոր տէն ներս անոնց ու նե ցած վաս տա կը դա տելու: 
Բնա կան է որ մե զի կը դի մեն անոնք որոնք կը լսեն մրցա նակին մա սին եւ 

(D
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կ՚ու զեն: Վստահ ենք որ շատ լաւ ու սուցիչ ներ կան, որոնք չեն մաս նակցած 
մրցա նակին: 

«ՆՅ» - Քիչ մը Լի բանա նի մա սին։
Գ.Մ. - Ան ցեալ տա րուան ըն թացքին մա մու լի տար բեր հար թակնե րուն 

վրայ բազ միցս անդրա դար ձանք Լի բանա նին ուղղուած մեր ռազ մա վարու-
թեան մէջ տեղ գտած ծրագ րե րուն: Արագ յի շեցու մի կար գով ըսեմ, որ ան 
բաղ կա ցած է հինգ հիմ նա սիւ նե րէ եւ յա տուկ ծրագ րեր ու նի ուղղուած՝ 
դպրոց նե րուն, ու սուցիչ նե րուն, յա տուկ կրթու թեան, ման կա վար ժութիւն ու-
սա նող աշա կերտնե րուն եւ նո րարար մշա կոյ թի խթա նու մին: Ան ցեալ տա-
րուան Հոկ տեմբե րէն ի վեր, Լի բանա նը ան գամ մը եւս յայտնուած է անո-
րոշու թեան մէջ: Ժո ղովրդա յին ցոյ ցե րուն պատ ճա ռաւ, դպրոց նե րը քա նի 
մը շա բաթ փակ մնա ցին, մինչ վրայ հա սաւ պսա կաձեւ ժահ րի պար տա դիր 
մե կու սա ցու մը: Այ սօր Լի բանա նը կը գտնուի բա ւական ծանր տնտե սական 
ճգնա ժամի մը մէջ, որ մէ ան պա կաս կը մնան հայ կա կան գա ղու թի հաս տա-
տու թիւննե րը: 

Դպրոց նե րուն հա մար մշա կուե ցաւ նպաս տի ծրա գիր մը, որուն դի մեցին 
13 դպրոց ներ, իսկ անոնցմէ վե ցը ան ցան երկրորդ փուլ: Ել լե լով երկրին 
տագ նա պալից վի ճակէն, նա խապէս Մա յիսին նշա նակուած պայ մա նաժա մը 
յե տաձ գե ցինք եր կու ամ սով: 

Լի բանա նեան հա մալ սա րանի մը հետ կը ծրագ րէինք նաեւ ու սուցիչ նե րու 
վե րաորա կաւո րու մի դա սըն թացքներ, որոնք պի տի սկսէին 2020-2021 տա-
րեշրջա նի վե րամու տին, սա կայն նոյն մտա հոգու թիւննե րէն ել լե լով, անոնք 
ալ յե տաձ գե ցինք տա րի մը:

Ներ կա յիս, Լի բանա նի ամէ նէն աշ խուժ ծրա գիրը «Նո րարար մշա կոյ թի 
ծրա գիր»-ն է, որ ուղղուած է 18-35 տա րեկան երի տասարդնե րուն, որոնք 
կ՚ու զեն արեւմտա հայե րէնով մտա ծուած իրենց ստեղ ծա րար գա ղափար-
նե րը իրա գոր ծել: Կը շա րու նա կենք դի մումներ ստա նալ մին չեւ Յու նիս 19, 
որ մէ ետք անոնք պի տի ար ժե ւորուին եւ զտուին երկրորդ փու լին հա մար: 
Ծրագ րած ենք 5000 ԱՄՆ տո լարի ար ժո ղու թեամբ հինգ մրցա նակ տալ, 
հինգ ծրագ րե րու: 

Այս բո լորին հետ զու գա հեռ եւ ան շուշտ չնա խատե սուած մեր ռազ մա-
վարու թեան մէջ, 2020-ին Հիմ նարկու թիւնը եր կու ան գամ օժան դա կու թիւն 
ղրկեց Լի բանան: Առա ջինը՝ 170.000 ԱՄՆ տո լարի գու մար մը, որ տա րուան 
սկիզ բը ղրկուեցաւ Լի բանա նի 18 գոր ծող դպրոց նե րուն, իսկ ան ցեալ շաբ-
թուան մէջ ալ 30.000 ԱՄՆ տո լարի մար դա սիրա կան օգ նութիւն ղրկե ցինք 
Լի բանա նի մէջ ըն կե րային եւ բժշկա կան ծա ռայու թիւններ մա տու ցող երեք 
կազ մա կեր պութիւննե րու՝ Լի բանա նահայ օգ նութեան խա չին, Հայ կա կան 
կրթա կան բա րեսի րական միու թեան եւ Հաուըրտ Գա րակէօզեան հաս տա-
տու թեան:

Ու րախ ենք նաեւ որ ու սուցիչ նե րու առ ցանց դա սաւան դումի մրցա նակին 
շա տերը կը մաս նակցին Լի բանա նէն եւ կը ստա նան մրցա նակ ներ: Անուղղա-
կիօրէն այս մրցա նակը նաեւ օգ տա կար կը դառ նայ Լի բանա նին: 

«ՆՅ» - Հա յերէ նի առ ցանց ու սուցում գո յու թիւն ու նի՞։ Եղած գոր ծի-
քակազ մը գո հացու ցի՞չ է, թէ՞ ամէն ինչ սկիզ բէն պէտք է յղա նալ։ Կը 
մրցակ ցի՞ այլ լե զու նե րու ու սուցո ղական մե թոտ նե րուն հետ։ Կը բա ւարա-
րէ՞ այ սօ րուան մա նու կին, պա տանիին, երի տասար դին պա հանջնե րը։ 
Հար ցումներ են որոնք բնա կանա բար կը գրգռեն մեր մտքե րը։

Գ.Մ. - Ինչպէս դա սարան նե րուն մէջ տե ղի ու նե ցող, այնպէս ալ առ-
ցանց/հե ռավար ու սուցու մը միատարր երե ւոյթ մը չէ: Սոր վողնե րուն հետ 
առ ցանց հա ղոր դակցե լու եւ գի տելիք ներ, հմտու թիւններ եւ նոյ նիսկ ար-
ժէքներ փո խան ցե լու եւ զա նոնք այս ըն թացքին հետ հա ղոր դա կից դարձնե-
լու հնա րաւո րու թիւննե րը բազ մա զան են, իսկ հար թակնե րը՝ գրե թէ ան-
սահման:

Ո՛չ միայն հա յերէ նի, այ լեւ դպրո ցական բո լոր նիւ թե րուն հա մար ալ 
պսա կաձեւ ժահ րին պար տադրած ձե ւաչա փերը հե ռու են իս կա կան առ-
ցանց ու սուցում հա մարուելէն: Ակա մայ ստեղ ծուեցաւ ո՛չ միայն հան րա յին 
առող ջա պահու թեան տագ նապ, այլ նաեւ՝ ու սումնա կան տագ նապ: Հայ-
կա կան վար ժա րան նե րը մեծ մա սամբ իրենք զի րենք գտան ան յայտու-
թեան առ ջեւ, իսկ հա յերէ նի կամ աւե լի ճիշդ հա յերէ նով դա սաւան դող 
ու սուցիչ նե րը, ա՛լ աւե լի: Բո լորս ալ կը հա մաձայ նինք որ մեր դպրոց-
նե րէն ներս հա յերէ նի ու սուցիչ նե րուն մի ջին տա րիքը չի գտնուիր երի-
տասար դութեան սահ մաննե րուն մէջ եւ անոնցմէ քի չերն են որ ստա ցած 
են ման կա վար ժա կան ու սում կամ իրենց մաս նա գիտու թեան ար դիակա-
նացումնե րուն հե տեւե լու մէջ ու նին շա րու նա կական ներդրում: Հե ռավար 
ու սուցու մի մէջ նե րառուող առ ցանց հար թակնե րը ճկուն են, այ սինքն՝ չեն 
սահ մա նափա կուիր լե զուով մը: Ու րեմն, զա նոնք գոր ծա ծելը աւե լի շատ 
ար հեստա գիտա կան հմտու թիւն կ՚են թադրէ բայց անոնց հա մար նիւ թեր 
պատ րաստե լը՝ շատ լուրջ եւ բծախնդիր ման կա վար ժա կան աշ խա տանք: 

Պէտք է ըսել, որ առ ցանց ու սուցում չի նշա նակեր նո րարար կամ ժա մանա-
կակից ու սուցում, որով հե տեւ հա մացան ցը միայն կը ստեղ ծէ այ լընտրան-
քա յին հար թակներ, բայց ոչ այ լընտրան քա յին մտա ծողու թիւն կամ ման կա-
վար ժա կան մօ տեցումներ: Ու րեմն շատ դիւ րին է աւան դա կան եւ ար դէն 
ոչ ար դիւնա ւէտ մե թոտ նե րուն աւելցնել աչ քա ռու գոյ ներ եւ շար ժումներ 
եւ կար ծել որ անոնք կը գո հաց նեն ման կա վար ժա կան ժա մանա կակից չա-
փանի շերը, կամ ալ մեր աշա կերտնե րուն սոր վե լու հե տաքրքրու թիւնը:

Հա յերէ նի դա սաւան դումին մէջ աշ խարհով մէկ տա րածուած մօ տեցու մը 
շատ դիւ րին է բնո րոշե լը: Ու սուցի չէն դէ պի աշա կերտ ուղղուող դա սախօ-
սու թիւններ (կամ քա րոզ ներ), լե զուի կա ռոյ ցին վրայ շեշ տուած մօ տեցում 
(քե րակա նու թեան դա սաւան դումի գե րակշռու թիւն) եւ լե զուն ազ գա յին 
պա րու նա կէն դուրս չտես նող բո վան դա կու թեան փո խան ցում: Այս բո լորը 
կը մղեն լե զուին կեն սունա կու թեան վտան գումին եւ զայն միայն ազ գա-
յին ինքնու թիւնը ապա հովող եւ ոչ՝ ան ձի ինքնա բացա յայ տումին ուղղուած 
գոր ծիք նկա տելուն: 

Չկայ այ սօ րուան մա նուկ, երէ կուան մա նուկ. կայ միշտ ի ծնէ հե-
տաքրքրուած եւ իր շրջա պատը բա ցայայ տե լու մղու մով օժ տուած մա նուկ, 
որուն նա խատ րա մադ րութիւննե րը շրջա պատին կող մէն կա՛մ կը քա ջալե-
րուին, կա՛մ ալ կը խեղ դուին: Հա յերէ նի ու սուցու մը բնա կանա բար կաշ-
կանդուած է եւ իր հեր թին կը կաշ կանդէ զայն սոր վողնե րը: 

Հիմ նարկու թեան վեր ջին տա րինե րու բազ մա զան նա խաձեռ նութիւննե րը 
կը մի տին լե զուին եւ զայն սոր վողնե րուն մի ջեւ գո յացած ոչ շատ բա րե- 
ն պաստ մի ջավայ րը փո խելու, հա յերէ նը որ պէս աշ խարհին բա ցուե լու լե զու 
որ դեգրե լու եւ ան կէ մեկ նե լով ապա հովե լու անոր ոչ միայն պահ պա նու մը, 
այլ նաեւ զար գա ցու մը: 

«ՆՅ» - Նոյն հար ցումը՝ նաեւ ձե զի։ Աշ խարհը արա գըն թաց կ՚ըն թա նայ 
դէ պի թուայ նա ցում, տե ղեկա տուա կան ար հեստա գիտա կանա ցում։ Այս 
ըն թացքը կը պա հաջ նէ ներդրումներ։ Հա յու թիւնը մի ջոց նե րը ու նի՞ դի-
մագ րա ւելու նման մար տահրա ւէր։ Ի՞նչ է ասոր յա ջողու թեան երաշ խի քը։

Գ.Մ. - Հա յերէ նը, մա նաւանդ արեւմտա հայե րէնը չու նի անգլե րէնին, 
ֆրան սե րէնին կամ այլ տա րածուած լե զու նե րուն տրա մադ րած որա կաւոր 
եւ վստա հելի նիւ թե րու առա տու թիւնը: Դիւ րին չէ սո վորա կան որո նում 
մը կա տարե լով գտնել նիւ թին, տա րիքին եւ դա սին նպա տակա կէտե րուն 
պատ շա ճող հա յերէ նով նիւ թեր: Ու րեմն այս պայ մաննե րուն մէջ, հա յերէ նի 
ու սուցի չը, ո՛չ միայն իր ար հեստա գիտա կան հմտու թիւննե րը պէտք էր զար-
գացնէր շատ արագ ձե ւով, այլ նաեւ՝ այդ հար թակնե րուն վրայ աշ խա տելու 
հա մար, իր գոր ծին հա մապա տաս խան գոր ծիքնե րը պէտք էր ստեղ ծէր:

ԶԱՐ ՑԱՆՑ 2.0. 
«ՄԱՍ ՆԱ ԿԻՑ ՆԵ՛Ր ԱՄ ԲՈՂՋ ԱՇ ԽԱՐՀԻ, 
ՀԵ ՌՈՒԷՆ ՊԻ ՏԻ ՄՕ ՏԵՆԱՆՔ»

ԱՆԻ ԿԱՐ ՄԻ ՐԵԱՆ
(Գա լուստ Կիւլպէն կեան հիմ նարկու թեան Հայ կա կան հա մայնքնե րու բա
ժան մունքի արեւմտա հայե րէնի տա րած ման աշ խա տան քի պա տաս խա
նատու)

«Նոր Յա ռաջ» 
- Զար մա նազա նի 
ընդհա նուր ծրա- 
գ րին մէջ նե ր- 
առուած էր նաեւ 
ու սուցիչ նե րու վե-
րապատ րաստու-
թեան յայ տա գիրը, 
հա մագոր ծակցու-
թեամբ՝ Փա րիզի Ա- 
րե ւելեան լե զու նե- 
 րու եւ քա ղաքա-
կրթո ւ  թի ւ ն ն ե  ր ո ւ 
Ազ գա յին հիմ նար- 
կին (Ինալ քօ)։ Ի 
վեր ջոյ անց նող ե- 
րեք տա րի նե րու ըն- 
 թացքին ման կա-
վար ժա կան եւ նո-
րա րար ար հես տա- 
 գիտու թեան մե թոտ - 
նե րով անոնք որոշ 
հմտու թիւններ ձեռք 
ձգե ցին։ Այ սօ րուան 
հա մա ճա րակի ստեղ ծած պայ մաննե րուն մէջ, այդ ծրագ րին մաս նակցած 
ու սու ցիչ նե րը որ քա նո՞վ յա ջողե ցան կի րառել իրենց փոր ձա ռու թիւ նը հե-
ռակայ դա սաւան դութեան ժա մանակ։

Անի Կար մի րեան - Նա խորդ տա րինե րուն՝ Զար մա նազա նի յայ տագրի 
ըն թացքին շեշ տը մաս նա ւորա պէս հե ռակայ դա սաւան դութեան վրայ չէր 
դրուած եւ ամէն պա րագա յի՝ միշտ չէ որ նո րարար ար հեստա գիտու թիւնը 
կը զու գա դիպի նո րարար ման կա վար ժութեան հետ։ Բայց այս փո փոխու-
թիւննե րու գծով՝ ու սուցիչ նե րէն բազ մա թիւ ար ձա գանգներ ստա ցանք։ 
Հա մաճա րակի պատ ճա ռով ստեղ ծուած կա ցու թիւնը անսպա սելի էր բո-
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լորին հա մար, երբ մէկ օրէն միւ սը դպրոց նե րը փա կուե ցան եւ կրթու թիւնը 
ընդհան րա պէս առ ցանց դա սաւան դութեան վրայ հիմ նուեցաւ։ Ամէ՛ն մէկ 
դպրոց եւ ամէ՛ն մէկ մի ջավայր կրցած չա փով յար մա րեցաւ պայ մաննե րուն, 
տեղ-տեղ՝ շատ գործնա կան կեր պով, նոր լու ծումներ բե րելով։ 

«ՆՅ» - Այս պայ մաննե րուն մէջ, Սփիւռքի դպրոց նե րուն պա րագա յին, 
տուեալ երկրի պե տական կրթա կան ծրագ րին առ ցանց ան ցումին զու գա-
հեռ, հա յերէ նին ալ ժա մանակ ու մի ջոց հայ թայթե լու հար ցը կը ծա գի…

Ա.Կ. - Ան շո՛ւշտ։ Այդ մէ կը կա խեալ է դպրոց նե րու մէջ հա յերէ նի 
ծրա գիրը ղե կավա րող նե րու ան վե րապահ ներդրու մէն։ Օրի նակ՝ վեր ջերս 
Աթէն քի դպրոց նե րէն մէ կուն մէջ՝ տնօ րէնու թեան եւ հա յերէ նի ու սուցիչ-
նե րուն մի ջեւ հա մագոր ծակցու թե նէն գո յացած ար դիւնքը այնպի սի ձե ւով 
ներշնչած էր միւս ու սուցիչ նե րը, որ անոնք կրթա կան մնա ցեալ ծրագ րե րը 
փոր ձեր էին հա մապա տաս խա նեց նել հա յերէ նի հա մար որ դեգրուած եղա-
նակին։ Այսպի սի դրա կան երե ւոյթնե րու կը հան դի պինք սա կայն աւե լի յա-
ճախ հո՛ն ուր ար դէն իսկ ման կա վար ժա կան առու մով փո փոխու թիւն գո-
յացած է։ Մարդկա յին հա ղոր դակցու թեան առ ցանց պայ մաննե րը ինքնին 
ար դէն կը փո խեն ու սուցիչ-աշա կերտ կա պերուն բնոյ թը։ Եթէ դա սարա նը 
ու սուցչին շուրջ կեդ րո նացած ու սո վորա կան մե թոտ նե րու վրայ հիմ նուած 
էր, հի մա պէտք է մի ջոց ներ որո նել աշա կեր տին հետ նոր տե սակի կա պեր 
հաս տա տելու հա մար։ Իսկ հո՛ն ուր ար դէն աշա կեր տա կեդ րոն էր, ու սուցի-
չը ու ղե կիցի դեր ստանձնած ըլ լա լով՝ շատ աւե լի հան գիստ կրնայ առ ցանց 
շա րու նա կել հա ղոր դակցու թիւնը։ Ա՛յս կե ցուածքն է, որ Զար մա նազա նը որ-
դեգրած է որ պէս սկզբունք, փոր ձած է իրա գոր ծել ճամ բա րի ըն թացքին եւ 
սոր վեցնել ու սուցիչ նե րուն ուղղուած դա սըն թացքի ծի րէն ներս։

«ՆՅ» - Կ՚են թադրեմ, որ մին չեւ հի մա տար բեր եր կիրնե րու մէջ գոր-
ծող հայ կա կան դպրոց նե րու մա սին վի ճակագ րա կան տուեալ ներ չու նինք 
իմա նալու հա մար, թէ այդ կրթօ ճախ նե րը իրենք ընդհան րա պէս հե ռակապ 
աշ խա տան քի հա մակար գը ստեղ ծա՞ծ են, թէ՞ ոչ, որ պէսզի ի պա հան ջել 
հար կին օգ տա գոր ծեն զայն։ Օրի նակ՝ Ֆրան սա յի պա րագա յին կարգ մը 
դպրոց նե րու մէջ իբ րեւ պե տական կրթա կան ծրա գիր այդ դրու թիւնը ար-
դէն հաս տա տուած ըլ լա լով՝ հա մաճա րակի օրե րուն աշա կերտնե րը շատ 
արագ կրցան առ ցանց ստա նալ իրենց օրուան դա սը եւ փո խադար ձա բար 
իրենց կա տարած վար ժութիւննե րը ղրկել ու սուցիչ նե րուն։ Ասոր կող քին, 
շա բաթը մէկ կամ եր կու ան գամ ալ դա սըն թացքը ուղղա կի առ ցանց տե ղի 
կ՚ու նե նար։ Այ սինքն այս եր կու դրու թիւննե րը՝ դա սերու ամէ նօրեայ առա-
քու մը յա տուկ հա մացան ցա յին նա մակա տու փով եւ առ ցանց դա սարան նե րու 
հաս տա տու մը, զու գա հեռա բար կ՚աշ խա տէին, ինչ որ ծնող նե րուն հա մար 
մեծ անակնկալ մըն էր։ Հար ցումը հե տեւեալն է. հայ կա կան դպրոց նե րը 
ար դեօք հե ռակայ աշ խա տան քի հա մակար գը հաս տա տա՞ծ են, թէ՞ ոչ։ 
Իսկ եթէ այդ հա մակար գը ար դէն գո յու թիւն ու նի, որ քա նո՞վ հա յերէ նի 
դա սաւան դութեան պա հերը նե րառուած են ծրագ րին մէջ։

Ա.Կ. -  Սփիւռքի դպրոց նե րը Մի ջին Արե ւել քէն մին չեւ Ֆրան սա, Ար-
ժանթի նէն մին չեւ Գա նատա տե ղական եւ տնտե սական պայ մաննե րուն 
են թարկուած են։ Հե ռակայ աշ խա տան քի հա մակար գի մը հաս տա տու մը եւ 
յա ջող կի րար կումը կա խեալ են տուեալ պայ մաննե րէն։ Եթէ ձեր ըսա ծը հա-
յերէն լե զուով հե ռակայ տուն-դպրոց կա յուն հար թակներ ստեղ ծե լու մա սին 
է, հա ւանա բար քի չերը պատ րաստ էին այդ հրուան դա նը անցնե լու։ Բայց 
կը վստա հեց նեմ ձե զի. ամէն կողմ՝ հա յերէ նով շատ մը դա սաւան դողներ 
արագ եւ աշ խուժ ձե ւով յար մա րեցան նոր կա ցու թեան, եւ յա ճախ կա րողա-
ցան ծնող նե րուն հետ իրենց հա ղոր դակցու թիւնը զօ րաց նել ու խմբա յին 
աշ խա տան քին ուժ տալ, հե ռակայ դա սաւանդման դրա կան ձե ւեր ստեղ-
ծե լով կամ որ դեգրե լով։ Գա լուստ Կիւլպէն կեան հիմ նարկու թեան Հայ կա-
կան բա ժան մունքին կող մէ հաս տա տուած «Հա յերէ նով դա սաւան դողնե րու 
առ ցանց ու սուցու մի մրցա նակ»-ին ցոյց տուած ար դիւնքը փաստն է ա՛յդ 
անե րեւա կայե լի աշ խուժու թեան։ Մէկ ու կէս ամ սուան ըն թացքին հա րիւ րէ 
աւե լի ու սուցիչ ներ մաս նակցե ցան մրցա նակին։ Փա փաքը, կա րողու թիւնը, 
ձիր քը՝ բո լորը կա՛ն ու կա՛ն։ Ու րեմն այս նոր փոր ձա ռու թե նէն ան դին է որ 
պի տի ստեղ ծուի թե րեւս աւե լի մնա յուն ցան ցա յին հա մակարգ մը, շնոր հիւ 
նոր յայտնուած այս եռան դին։

«ՆՅ» - Յա ռաջի կայ Օգոս տո սին պի տի կա յանար Զար մա նազա նի չոր-
րորդ ճամ բա րը, որ հա մաճա րակի պատ ճա ռով պի տի վե րափո խուի առ-
ցանց հար թա կի։ Կրնա յի՞ք ման րա մաս նութիւններ հա ղոր դել։ Ինչպէ՞ս 
պի տի վե րակազ մա կեր պէք այդ հսկա յական աշ խա տան քը։

Ա.Կ. - Պայ մաննե րու բե րու մով Զար մա նազա նը ձեւ ու կեր պա րանք 
փո խեց եւ դար ձաւ «Զար ցանց 2.0»։ Այս ծրա գիրը Գա լուստ Կիւլպէն կեան 
հիմ նարկու թեան եւ Հա զար ու մէկ աշ խարհ ըն կե րակ ցութեան հա մար ան-
նա խըն թաց մար տահրա ւէր մըն է։ Ինչպէս ըսի՝ առ ցանց աշ խա տիլը ձե ւով 
մը Զար մա նազա նի ծրագ րէն դուրս կ՚իյ նար։ Մին չեւ իսկ տեղ ւոյն վրայ 
հե ռաձայննե րու եւ հա մակար գիչնե րու գոր ծա ծու թիւնը սահ մա նափակ 
էր։ Խոր քին մէջ Զար մա նազա նը կապ մըն էր որ սկսած էր տա րիէ-տա րի 
ամ րապնդուիլ ու զար գա նալ երի տասարդնե րու եւ ու ղե կից նե րու մի ջեւ եւ 
այդ կա պը ձե ւով մը շա րու նա կական էր։ Չու զե ցինք որ ստեղ ծուած կա-
պը փրթի։ Ճիշդ է՝ «Զար ցանց 2.0»-ը որոշ չա փով ան կախ պի տի ըլ լայ 
Զար մա նազա նէն, բայց կ՚ու զէ հա ւատա րիմ մնալ նոյն ման կա վար ժա կան 

սկզբունքնե րուն, գի տակից ըլ լա լով հան դերձ որ խա ղին օրէնքնե րը բո-
լորո վին տար բեր են։ Պէտք է կա րենանք ապա ւինիլ Զար մա նազա նի փոր-
ձա ռու թեան, հոն ստեղ ծուած կա պերուն. խոր հիլ, թէ ինչպէ՞ս կա րելի է 
անոնց հի ման վրայ ծրագ րեր մշա կել։ Կեդ րո նական սկզբունքը նոյնն է. 
մաս նա կից նե րուն մօտ ստեղ ծա գոր ծա կան կա րողու թիւննե րը զար գացնել 
եւ այդ նպա տակով անոնց մի ջեւ կա պերը ամ րացնել։ Կը խոր հինք որ այս 
նոր փոր ձա ռու թիւնը անսպա սելի դրա կան հե տեւու թիւններ պի տի ու նե-
նայ մօտ ապա գային։ Զար ցանցի նոր ստեղ ծած առ ցանց հա յախօս վայ-
րը մուտք պի տի գոր ծէ տու նե րէն ներս եւ այդպէ սով լե զուի գոր ծա ծու-
թիւնը պի տի ամ րապնդուի մտե րիմ մի ջավայ րի մէջ։ Լե զուն նաեւ պի տի 
դառ նայ ան ձե րու մի ջեւ առ ցանց լե զու մը։ Օրի նակ՝ Զար մա նազա նի ձայ-
նասփիւռ՝ «Զար մա նաձայն»-ը պի տի փո խադ րուի նոր հար թա կի վրայ եւ 
պի տի ընդգրկէ զա նազան վայ րե րու մէջ գտնուող մաս նա կից նե րը։ «Զար-
ցանց»-ը նաեւ կրնայ տա րուան ըն թացքին առ ցանց առօ րեայ լե զու մը 
ունկնդրե լու առիթ հան դի սանալ։ Այս բո լորը խմբա յին լուրջ աշ խա տանք 
կը պա հան ջէ։ «Զար ցանց»-ը կ՚ու զէ վայր մը ըլ լալ, ուր պա տանի ներ եւ 
երի տասարդներ ծա նօթա նան, մտեր մա նան եւ կա րենան միաս նա բար 
մտա ծել, խա ղալ, երե ւակա յել, հար ցադրել, փոր ձարկել, ստեղ ծել։ Այս գի-
ծով ար դէն իսկ բո լոր մաս նա կից նե րը, մեծ ու պզտիկ, ու ղե կից նե րուն հետ 
միասին կա նոնա ւոր եւ կազ մա կեր պուած ձե ւով առ ցանց հան դի պումներ 
(«մտեր մուկ»-ներ) սկսած են ու նե նալ, որ պէսզի իրա րու ծա նօթա նան 
Զար ցանցին սկսե լէն առաջ։

«ՆՅ» - Քա նի՞ հո գի կը մաս նակցի «Զար ցանց»-ին։
Ա.Կ. -  Ուղեկիցները 25 հոգի են եւ պաշտօնապէս մասնակցող 

աշխատակիցներու կորիզը 30-է աւելի է։ 18-էն վեր երիտասարդներու 
թիւը 23 է՝ Պէյրութէն, Պոլիսէն, Գանատայէն, Միացեալ Նահանգներէն, 
Արժանթինէն, Ֆրանսայէն…։ Իսկ պզտիկներուն խումբը 40-ի շուրջ է, 
որուն կէսէն աւելին նորեր են։

«ՆՅ» - Ծնողներն ալ ձեւով մը մասնակից են այս առցանց ճամբարին։ 
Անոնք պէտք է տան մէջ յարմարութիւններ ստեղծեն իրենց զաւակներուն 
համար…։

Ա.Կ. -  Այո՛, ճիշդ այդպէս է։ Ծնողք, պատանի եւ երիտասարդ բոլորն 
ալ խանդավառ են եւ չեն ուզեր որ իրենց միջեւ ստեղծուած շղթան փրթի…։ 
Պէտք է ըսել, թէ Զարցանցի կազմը կարողացաւ շատ կարճ ժամանակի մէջ 
վերստեղծել եւ վերակազմակերպել ճամբարի եղանակը։ Զարմանազանին 
մասնակցող ուղեկիցներու եւ երիտասարդներու հետ տեսերիզ մը 
պատրաստուեցաւ (https://zarmanazan.org) ուր կը բացատրուի 
«Զարցանց»-ին նպատակը։ Այնուհետեւ՝ ինչպէս մասնակիցները, այնպէս 
ալ ծնողները օրը-օրին տեղեակ կը պահուին ծրագրի ընթացքի մասին։ 

«ՆՅ» - Մէկ խօսքով կարելի է ըսել, թէ «Զարցանց»-ը նորութիւններով 
եւ անակնկալներով լեցուն փորձառութիւն մը պիտի ըլլայ...։

Ա.Կ. -  Այո՛։ Բայց որպէսզի «Զարցանց»-ը յաջողի՝ պէտք է ո՛չ միայն 
մտերմութիւն ստեղծել, այլեւ համացանցային ժամանակը լաւապէս 
օգտագործել։ Նուազագոյնի իջեցնել զայն, որպէսզի մասնակցողները 
իրենց կեանքը համակարգիչներու առջեւ չանցընեն։ Նաեւ՝ խմբային 
պայմաններէ ներս պէտք է անհատական ստեղծագործութիւնը կարելի 
դարձնել, ատոր համար պէտք է նաեւ խմբային յիշողութիւն մը գոյացնել։ 
Իսկ այս բոլորը բնականաբար միշտ հայերէն լեզուի ընդմէջէն։

«ՆՅ» - Խորքին մէջ «Զարցանց»-ը մարտահրաւէր մը պիտի ըլլայ 
ամառնային ճամբար կազմակերպող բոլոր այն տեղական ու հայ 
կազմակերպութիւններուն համար, որոնք կ՚ուզեն այս փորձառութիւնը 
ապրիլ։ Անոնք ձեր գծած նոյն ճանապարհէն պիտի անցնին։ Այս 
առումով հետաքրքրական պիտի ըլլայ տարբեր կազմակերպութիւններու 
կողմէ զանազան լուծումներու ուսումնասիրութիւնը…։

Ա.Կ. -  Անշուշտ կարելի է ձեր ըսածը։ Ի դէպ, կ՚ուզէի երկու բառով 
անդրադառնալ նաեւ մեր կողմէ ծրագրուած, բայց ժահրին պատճառով 
յետաձգուած կամ ջնջուած նախաձեռնութիւններուն։ Անոնցմէ էր՝ 
Զարմանազանի Ինալքոյին հետ միասին կազմակերպած Սփիւռքի հայերէնի 
ուսուցիչներու դասաւանդման ծրագիրը, որուն մասին ակնարկեցիք դուք 
մեր խօսակցութեան սկիզբը։ Ան հիմնուած ըլլալով միեւնոյն ժամանակ 
Զարմանազանի մասնակցողներուն հետ փոխներգործութեան վրայ, 
կարելի չէր իրագործել։ Յիշենք նաեւ որ Զարմանազան 2019-ի մասնակցող 
երիտասարդներուն համար նախատեսուած երկու աշխատանոցներ 
եւս (մէկը՝ խմբովին թատերական տեսերիզներ պատրաստելու, միւսը՝ 
Ինալքոյի հետ միասնաբար խմբովին գրական աշխատանք տանելու 
համար յղացուած), որոնք Փարիզի մէջ տեղի պիտի ունենային Մարտ 19-
էն Ապրիլ 1, ջնջուեցան։ Սակայն այս երկուքը առցանց աշխատանոցներու 
վերածուեցան եւ մինչ օրս՝ մեծ խանդավառութեամբ կը գործեն։ 
Արդիւնքները պիտի տեսնէք ի մօտոյ։ Այդ մասին ալ յոյսով եմ՝ կը 
զրուցենք ուրիշ առիթով։ Խորքին մէջ՝ «Զարցանց»ը արդէն իսկ ընթացքի 
մէջ է շնորհիւ այդ ծրագրերուն։

Հարցազրոյցները վարեց՝
ԺԻՐԱՅՐ ՉՈԼԱՔԵԱՆ ■


