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Հայեացք Դէպի Ապագայ
2020 թուականը աշխարհի ժողովուրդին համար ընդհանրապէս եւ հայ
ժողովուրդին համար մասնաւորապէս, եղաւ դժուար եւ ծանր տարի մը, պսակաձեւ
ժահրին եւ Արցախի աղէտալի պատերազմին պատճառով:
Ազերիները 27 տարիներէ ի վեր նախապատրաստուած, ժամանակակից եւ
ներածուած զինուժով, թուրքերու եւ վարձկան զինուորներու օգնութեամբ անօրէն
պատերազմ մղեցին Արցախի դէմ: Անոնք յաղթեցին պատերազմը, հակառակ անոր, որ
մեր քաջարի զինուորները հերոսաբար կռուեցան եւ փորձեցին ետ մղել թշնամին:
Դժբախտաբար կորսնցուցինք Արցախի մեր հողերուն մեծ մասը, սգացինք հայ
զաւակներու ցաւալի կորուստը, ունեցանք մեծ թիւով վիրաւորներ, անհետ կորած
հայորդիներ եւ գերիներ (որոնց մեծ մասը ազերիները տակաւին կը մերժեն վերադարձնել),
ինչպէս նաեւ քանդուած եւ կիսաւեր տուներ, բազմաթիւ պատմական եւ մշակութային
յուշարձաններ, եկեղեցիներ ու դպրոցներ:
Արցախի դէմ ազերիներու եւ թուրքերու գործած անօրէն եւ անմարդկային
ոճիրներուն աշխարհի զարգացած պետութիւններն ու խաղաղապահութեան
պատասխանատու եւ հսկող կազմակերպութիւնները ականատես եղան, բայց ցաւօք
սիրտի լուռ մնացին եւ չփորձեցին գործնական միջամտութիւն ցուցաբերել:
Աշխարհի պետութիւններուն լռութիւնն ու անտարբերութիւնը մեզի համար յստակ
ապացոյցներ եղան, որ մենք պէտք է մեր կարելիութիւններն ու կարողութիւնները ի գործ
դնենք, նախ միաւորուինք եւ համագործակցինք, որ ներկայ դժուար ճգնաժամը

յաղթահարենք, որպէսզի անվտանգ ապագայ եւ ծաղկած հայրենիք կերտենք, ինչպէս նաեւ
փորձենք եւ ջանանք սիրաշահիլ օտար երկիրներու կառավարիչները:
Հայրենիքը ներկայիս, աւելի քան երբեք, կարիք ունի սփիւռքահայերուն
օժանդակութեան, աջակցութեան եւ դրական ներդրումին: Անոնք շարունակելով եւ աւելի
զարգացնելով իրենց ազգին եւ հայրենքին ծառայելու հետեւողական գործընթացը, մեր
պահանջքի ձայնը կրնան առաւել լսելի դարձնել եւ ապահովել ցեղասպանութեան ու
Արցախի պետութեան ճանաչումը: Անշուշտ ցեղասպանութեան ճանաչումին հետ
զուգահեռ կու գայ նաեւ հայ ազգին կրած վնասներու հատուցումը՝ մարդկային կորուստի,
քանդուած մշակութային հարստութեան, կալուածներու, ինչքի եւայլն:
Սփիւռքի հայը իր ապրած երկիրին ու միջավայրին տարածքին գտնուող զանազան
գործարաններու եւ ընկերութիւններու ծանօթանալով ու կապեր մշակելով, հայրենիքին
հետ համագործակցութեամբ կրնայ արդիւնաբեր գործարաններ հիմնել եւ
ընկերութիւններու մասնաճիղեր հաստատել Հայաստանի ու Արցախի մէջ: Այս ձեւով թէ՛
ժողովուրդին համար աշխատելու հնարաւորութիւններ կը ստեղծուին եւ թէ՛ երկիրին
տնտեսական վիճակը կը բարգաւաճի:
Արցախեան պատերազմին հետեւանքով, շէնքերու, բնակավայրերու եւ
դպրոցներու ահռելի վնասներ կրեցինք: Սփիւռքահայերուն միջոցով, շինարարական
կազմակերպութիւններու հետ ծանօթանալով եւ գործակցելով, մեր երկիրին
կառուցողական ծրագիրներու յաջողութիւնը աւելի հնարաւոր կը դառնայ:
Կ՛արժէ նշել որ տարբեր մասնագիտութիւններու մէջ բարձրագոյն ուսում ստանալը
Արցախի գրաւուած հողերու ազատագրման եւ հայրենիքի յառաջդիմութեան մէջ կարեւոր
դեր կը կատարէ: Քաջալերենք եւ աջակցինք, որ հայրենիքը կարենայ պատրաստել աւելի
մեծ թիւով բարձրագոյն ուսման արժանացած, վկայեալ հայորդիներ, որոնք իրենց

գիտական, դիւանագիտական, արդիական ռազմամթերքի մասնագիտութեամբ եւ այլ
գիտելիքներու պաշարով ներդրեն Արցախի եւ Հայաստանի բարգաւաճման ու
պաշտպանման գործընթացին:
Հայաստանի մէջ «Information Technology and Communications»-ի ոլորտը կը
շարունակէ ծաղկիլ ու զարգանալ: Սփիւռքը կրնայ մշակել երեք մեծ ծրագիրներ, որոնք
պիտի կարենան մեծապէս օգնել այս ոլորտին յառաջդիմութիւնը արագացնելու եւ աւելի
արդիւնաբեր դարձնելու:
Առաջին՝ «Information Technology and Communications»-ի ոլորտին մէջ զբաղող
մասնագէտները, իրենց փորձառութեամբ եւ գիտելիքներով աջակցին Հայաստանի մէջ
նորակազմ ընկերութիւններուն:
Երկրորդ՝ սփիւռքէն ներդրողներ քաջալերել, որ հայրենինքին մէջ ներդրումներ
կատարեն, թէ՛ արդէն գոյութիւն ունեցող ընկերութիւններու, որպէսզի աւելի մեծնան եւ
թէ՛ ձեռնարկեն նոր ընկերութիւններ հիմնելու:
Երրորդ՝ սփիւռքահայ գործատէրեր քաջալերել, որ Հայաստանի մէջ գտնուող
ընկերութիւններ վարձեն, իրենց ծառայութիւններուն կարիքները գոհացնելու համար:
Երեւակայենք յաջողութիւններ եւ նուաճումներ, ինչպէս արդիական «Expper
Technologies» ընկերութիւնը, որուն ստեղծագործները հայեր են եւ որուն կեդրոնը
մայրաքաղաք Երեւանի մէջ է: «Expper Technologies» ընկերութիւնը ստեղծեց «Robin»
մարդ-մեքենան, որ ընկերոջ նման կը խօսակցի ու զգացումներ կը փոխանակէ այն
երախաներուն հետ, որոնք բժշկական ծառայութիւններ կը ստանան զանազան բուժական
հիմնարկներու մէջ: Վերջերս, «Robin»ը ընդունուած է «UCLA Mattel Children’s Hospital»ին
մէջ, բժշկական կազմին հետ գործակցելով, հիւանդ երախաներու հոգեկան վիճակը
բարելաւելու համար:

Մեր հայեացքը ուղղենք դէպի լուսաւոր ապագայ, միաւորենք մեր ուժերը, համագործակցինք եւ մեր հայրենակիցներուն աջակցինք, որպէսզի կարենանք վերակառուցել եւ
վերականգնել մեր հայրենիքը:
«Ո՛վ հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկութիւնը քո հաւաքական ուժի մէջ է»: Եղիշէ
Չարենց:
Վառ հաւատքով եւ յոյսով շարունակենք մեր երթը:

