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Բակօ Սահակեան Պաշտօնապէս Ստանձնած է
ԱՀ Նախագահի Պաշտօնը

Հինգշաբթի՝ 7 Սեպտեմբեր
2017-ին,
Արցախի
Հանրապետութեան Ազգային
ժողովին մէջ կայացած է
յատուկ նիստ` նուիրուած
Արցախի Հանրապետութեան
նախագահի
պաշտօնի
ստանձման: Այս մասին կը
հաղորդէ Artsakhpress.am-ը։
Բացման խօսքով հանդէս
եկած է ԱԺ նախագահ Աշոտ
Ղուլեան:
ԱՀ նախագահի երդման
համար
ԱԺ-ի
դահլիճ
բերուած
է
Արցախի
Սահմանադրութիւնը եւ 17-րդ
դարու Աւետարան:
ԱՀ նախագահի պաշտօնը ստանձնելու համար, երդման իր խօսքին մէջ,
Բակօ Սահակեան ըսած է. «Ստանձնելով ԱՀ նախագահի պաշտօնը`
կ՝երդնում անվերապահօրէն կատարել Սահմանադրութեան պահանջները,
յարգել մարդու եւ քաղաքացիի իրաւունքներն ու ազատութիւնները,
ապահովել հանրապետութեան ինքնիշխանութիւնը, անկախութիւնը,
տարածքային ամբողջականութիւնը եւ անվտանգութիւնը` ի փառս Արցախի
Հանրապետութեան եւ ի բարօրութիւն Արցախի ժողովուրդի»:
Երդմնակալութեան արարողութեան օրհնութեան կարգ կատարած է
Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեան,
այնուհետեւ` շնորհաւորանքի խօսք յղած Բակօ Սահակեանին:
Երդման հանդիսաւոր խօսքէն ետք՝ Բ. Սահակեան Խորհրդարանին մէջ
հանդէս եկած է ելոյթով, որուն ընթացքին մասնաւորապէս ըսած է, որ Յուլիս
19-ին ԱԺ կողմէ հրաւիրուած յատուկ նիստին ժամանակ ինքը ելոյթ ունեցած
է` իբրեւ նախագահի թեկնածու, ուր ներկայացուցած է իր եւ իր
թեկնածութիւնը պաշտպանած քաղաքական ուժերուն տեսակէտները,
մօտեցումները` Արցախի անվտանգութեան ապահովման, քաղաքացիներու
բարեկեցութեան աստիճանի բարձրացման ուղղութեամբ:
«Այդ ելոյթին մէջ մանրամասն անդրադարձած եմ բանակաշինութեան, մեր
զինուած ուժերու մարտական ոգիի եւ պատրաստուածութեան հետեւողական
բարձրացման, զինծառայողներու հասարակական խնդիրներու լուծման:
Յատուկ ուշադրութեան արժանացուցած եմ ժողովրդավարական
գործընթացներու եւ մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան ուղղուած մեր
կողմէ ապագային իրականացուելիք աշխատանքները: Մատնանշած եմ այն
աշխատանքները, որոնք մենք ձեր հետ միասին պէտք է իրականացնենք
տնտեսութեան
տարբեր
ճիւղերու
մէջ`
ուժանիւթի,
հանքաարդիւնաբերութեան, գիւղատնտեսութեան, քաղաքաշինութեան
ոլորտներուն մէջ: Ներկայացուցած եմ, թէ ապագային ինչպիսին պիտի ըլլայ
պետութեան քաղաքականութիւնը: Առանձնայատուկ նշած եմ մեր երկրի
համար ռազմավարական նշանակութիւն ունեցող կրթական համակարգի,
մշակութային
ոլորտի,
զբօսաշրջութեան,
մարմնակրթութեան,
ժամանակակից արհեստագիտութիւններու զարգացման եւ հասարակական
կեանքի ձեւաւորման ուղղուած ձեռնարկուելիք քայլերը: Այսօր ձեր
ներկայութեամբ ես կ՝ուզեմ համոզում յայտնել, որ մենք ձեր հետ միասին
ունակ ենք գիտակցուած, հետեւողական աշխատանքներ իրականացնելու`
նշուած ծրագիրները եւ առաջադրանքները կեանքի կոչելու ուղղութեամբ»,ըսած է Բակօ Սահակեան: Իսկ ԱԺ նախագահ Աշոտ Ղուլեան, ըսած է, որ ԱՀ
նախագահի կողմէ պաշտօնին ստանձնումը իւրատեսակ ամփոփումն է այն
գործընթացներուն, որոնք սկիզբ առած են ԱՀ նոր Սահմանադրութեան
ընդունումով:
«Այսօրուան հանդիսաւոր ձեռնարկով միաժամանակ քաղաքական նոր
փուլի մեկնարկ կը տրուի մեր երկրին մէջ, որուն գլխաւոր նպատակը
պետական կառավարման համակարգի արդիւնաւէտութեան բարձրացումն
է` առկայ իրողութիւններու հաշուառումով»,- նշած է Ա. Ղուլեան:
ԱԺ յատուկ նիստին ներկայ եղած է ԱՀ վարչապետ Արայիկ
Յարութիւնեան, ԱՀ անվտանգութեան խորհուրդի եւ կառավարութեան
անդամներ, պետական այլ բարձրաստիճան պաշտօնեաներ, Արցախեան
շարժման մասնակիցներ, հանրային գործիչներ:

Շրջանի երեք հոգեւոր առաջնորդներ
հանդէս եկած են միացեալ
յայտարարութեամբ

Ուրբաթ՝ 8 Սեպտեմբեր 2017-ին, Մոսկուայի մէջ տեղի
ունեցած շրջանի հոգեւոր առաջնորդներու եռակողմանի
հանդիպումին Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսը,
Մոսկուայի եւ Համայն Ռուսիոյ Քիրիլ պատրիարքը եւ
Կովկասի
իսլամներու
վարչութեան
նախագահ
շէյխուլիսլամ Ալլահշուքիւր Փաշա Զատէն հանդէս եկան
յայտարարութեամբ, որուն մէջ նշուած էր. «Այսօր մենք`
ազրպէյճանցի
եւ
հայ
ժողովուրդներու
հոգեւոր
առաջնորդներս, կրկին հանդիպեցանք Մոսկուայի մէջ Քիրիլ
պատրիարքի հրաւէրով` քննարկելու ղարաբաղեան
տագնապի խաղաղ լուծման ուղիները, առանց որոնց կարելի
չէ հասնիլ Կովկասի մէջ հաշտութեան եւ անվտանգութեան:
Մենք
յատուկ
նշանակութիւն
կ՛ընծայենք
խաղաղարարական
երկխօսութեան
հետեւողական
զարգացման, բանակցութիւններու շարունակութեան եւ
միջազգային հանրութեան միջնորդական ջանքերուն, որոնք
կ՛օգնեն հասնելու տագնապի համապարփակ լուծման:
Շարունակութիւնը էջ 6

Պոլսոյ Նահանգի Իշխանութիւնները Դարձեալ
Կը Միջամտեն
Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքի Ընտրութեան

ՊՈԼԻՍ, «Ակօս».- Պոլսոյ նահանգապետարանը
դարձեալ կը միջամտէ Պոլսոյ Հայոց պատրիարքի
ընտրութեան հոլովոյթին, այս անգամ պնդելով, որ գոհ չէ
ընտրութիւններու
կազմակերպչական
հոլովոյթը
գործադրող խումբի կարգ մը անդամներէն:
Ըստ համայնքին մէջ տարածուած լուրերուն՝ պատկան
մարմինները նշած են, որ առարկութիւն ունին
նախաձեռնող խումբի որոշ անդամներուն առնչութեամբ
եւ պնդած են, որ այդ անդամներուն մասնակցութեամբ
ընտրութիւն չի կրնար կազմակերպուիլ:
Նահանգապետարանին
հետ
համաձայնութիւն
գոյացնելու եւ որոշ սրբագրութիւններ կատարելու
համար, նախաձեռնող խումբի անդամները նոր ժողով
պիտի գումարեն:
Միւս կողմէ, Թուրքիոյ մէջ հայոց պատրիարքի
ընտրութեան կայացման ջատագով՝ «Տեսակէտներու
հարթակ»ը, համայնքին մէջ նախաձեռնած է հարցախոյզի
մը, որ պիտի սկսի Սեպտեմբերի կիսուն: Անոր նպատակն
է պարզել հայ համայնքին, տեսակէտը՝ պատրիարքի,
պատրիարքութեան եւ համայնքին համար կարեւոր
հարցերուն շուրջ, ինչպէս նաեւ ակնկալիքները՝ ապագայ
պատրիարքէն:
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Αντσούκ-Μορτσούκ…
Μια σειρά άρθρων υπέρ της ενότητας
της αρμενικής κοινότητας στην Ελλάδα

του Σήφη Κασσεσιάν

ΠΟΣΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΤΑΝ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΤΟΥ 1918-1920;
ΜΕΡΟΣ Β’

Η ΑΡΜΕΝΙΑ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ

Στο προηγούμενο φύλλο επισημάναμε ότι η Δημοκρατία της Αρμενίας
του 1918-1920 όχι μόνο δεν ήταν ανεξάρτητη αλλά και ήταν εξαρτημένη
από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της. Ως πρόχειρα επιχειρήματα της
εξάρτησης του αρμενικού κρατικού μορφώματος από εξωαρμενικούς
παράγοντες και ιδίως από το ισοζύγιο δυνάμεων στην περιοχή, αναφέραμε την επί ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα υποταγή της
“ανεξάρτητης” Αρμενίας στα κελεύσματα της Συνθήκης του Μπατούμ, την
οποία της είχε επιβάλει η Τουρκία και την αδυναμία της να επιδιώξει
στηριζόμενη στις δικές της δυνάμεις την επίλυση του αρμενικού εθνικού
ζητήματος, δηλαδή την εδαφική της ολοκλήρωση με τη ενσωμάτωση στην
επικράτειά της των κατεχόμενων από Τούρκους, Αζέρους και Γεωργιανούς αρμενικών εθνικών εδαφών. Βεβαίως η σύναψη συμμαχιών, η
στήριξη στη συνεργασία φιλικών ξένων δυνάμεων για την προώθηση των
συμφερόντων ενός κράτους είναι μια πολύ συνήθης τακτική στη διεθνή
πολιτική πρακτική και κανείς δεν μπορεί να την καταδικάσει. Το ζήτημα,
ωστόσο, είναι ότι στο πλαίσιο της “συμμαχίας” της με τις Δυνάμεις της
Αντάντ, η Δημοκρατία της Αρμενίας δεν ήταν ένας ισότιμος ή έστω και
ελάσσων εταίρος, τα συμφέροντα του οποίου λαμβάνονταν σε κάποιον
βαθμό υπ’ όψιν. Η “συμμαχία” της Δημοκρατίας της Αρμενίας με τους
Αγγλο-Γάλλους ήταν απόλυτα ετεροβαρής. Οι “Μεγάλοι” σύμμαχοι της
Δημοκρατίας δεν επιζητούσαν μέσα από την ψευδεπίγραφη, ανειλικρινή
και επίπλαστη συμμαχία τους με το αρμενικό κράτος παρά μόνο και
αποκλειστικά την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων. Και το
“ανεξάρτητο” αρμενικό κράτος ήταν αναγκασμένο, ακριβώς επειδή δεν
ήταν ανεξάρτητο, να αποδέχεται υπάκουα τις αποφάσεις τους και να
συμβιβάζεται με αυτές. Ακόμα και η ίδια η ιδέα ενός ανεξάρτητου
αρμενικού κράτους συνδέονταν αναπόσπαστα στο νου των Μεγάλων
Δυνάμεων της Δύσης με την προώθηση των δικών τους στόχων. Έτσι, οι
Δυτικοί δεν αναγνώρισαν καν το αρμενικό κράτος παρά μόνο όταν το
εγχείρημα των Λευκών στρατηγών κατά των μπολσεβίκων κατέρρευσε.
Τότε μόνο η Δύση αποφάσισε ότι μια ανεξάρτητη Αρμενία θα μπορούσε να
αποβεί ένα είδος αναχώματος κατά της Σοβιετικής Ρωσίας και τότε μόνο
(τον Ιανουάριο του 1920, 19 μήνες μετά την εγκαθίδρυσή της και 11 μήνες
πριν από την πτώση της!- αναγνώρισαν οι Δυτικοί τη Δημοκρατία της
Αρμενίας ως ανεξάρτητο κράτος.
Ωστόσο, ακόμα και μετά την αναγνώριση της “ανεξαρτησίας” της
Αρμενίας οι Δυτικοί δεν έδειξαν σοβαρό ενδιαφέρον για την τύχη της. Οι
Δυνάμεις της Αντάντ δεν βοήθησαν το αρμενικό κράτος να αμυνθεί κατά
των ισχυρών γειτόνων του. Η Δύση, στην οποία έμελλε να αποβλέπει στις
επόμενες επτά δεκαετίες το μπιρό του Τασνακτσουτιούν προκειμένου να
αντιταχθεί στη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Αρμενίας, επέδειξε
μια κραυγαλέα αδιαφορία για την τύχη του αρμενικού λαού. Και η
αδιαφορία αυτή είναι πιο κραυγαλέα από οπουδήποτε αλλού στη Συνθήκη
των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920) η οποία επισφράγισε την πολιτική των
Δυτικών Δυνάμεων επί του Ανατολικού (συμπεριλαμβανομένου του
Αρμενικού) Ζητήματος.
Πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι η Συνθήκη των Σεβρών προσφέρεται
για πολυεπίπεδη ανάγνωση και έτσι ακριβώς πρέπει να αναγνωσθεί και να
αποτιμηθεί. Η λεπτομερής ανάλυσή της, ωστόσο, είναι έξω από τα όρια
του άρθρου μας. Αρκούμαστε να σημειώσουμε ότι εμπεριείχε κάποιες
θετικές για τους Αρμενίους πτυχές και αποτελεί έναν ιστορικό/ηθικό τίτλο
υπέρ αυτών. Εδώ, όμως, μας ενδιαφέρει η πολιτική διάστασή της. Στο
συγκεκριμένο, λοιπόν, θέμα, η Συνθήκη των Σεβρών συνιστά μια
ουσιαστική και πραγματική ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ “ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ” ΤΗΣ. Οι Δυτικοί αποδέχονταν τη δημιουργία ενός
αρμενικού κράτους, αλλά απεκδύονταν κάθε ευθύνης για την επιβίωσή
του. Δεν χρειάζεται να πονοκεφαλιάσει κανείς αναρωτώμενος αν αυτός ο
ισχυρισμός είναι αληθής. Αρκεί να δούμε ότι οι Δυτικοί απέσυραν τις
στρατιωτικές τους δυνάμεις από τον Καύκασο το φθινόπωρο του 1919,
αφήνοντας την Αρμενία να αντιμετωπίσει μόνη της τους κεμαλικούς.

Γιατί η Ψυχοθεραπεία Δεν Είναι Μία Μαγική Λύση

Επιμέλεια:- Λωράνς Μενεντιάν

Πηγαίνοντας σε ψυχοθεραπεία δεν περιμένουμε να μας λύσει τα προβλήματα ο θεραπευτής. Ειναι μια διαρκή διαδικασία διεργασίας, ένα τετ-α-τετ
με τον εαυτό μας με συνοδοιπόρο τον θεραπευτή. Σκοπός ειναι μετά απο
κάποιο διάστημα θεραπείας να μπορούμε να προχωραμε, χωρίς μπαστουνάκια κ την διαρκή βοήθεια του θεραπευτή.
Λ.Μ.

Γιατί δεν μπορεί η ψυχοθεραπεία να είναι ένα
«κουτί πρώτων βοηθειών» όπως και οτιδήποτε άλλο εκεί έξω;

Ζούμε σε πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θέλουμε τα πάντα να γίνονται
γρήγορα, με άμεσα αποτελέσματα. Θέλουμε εύκολες λύσεις που έρχονται
σε μορφή χαπιού. Και όταν κάτι μας πονά, θέλουμε απλώς να
σταματήσει ή να μουδιάσει, μέχρι να εξαφανιστεί. Αλλά δεν είναι αυτός ο
τρόπος λειτουργίας της ψυχοθεραπείας. Γιατί να μην μπορεί η ψυχοθεραπεία να είναι ένα «κουτί πρώτων βοηθειών» όπως και οτιδήποτε άλλο εκεί
έξω; Η απάντηση: Μερικές φορές, μπορείς να «σταματήσεις τον πόνο»
και να διορθώσεις τα προφανή προβλήματα σε μόλις δύο συνεδρίες, αλλά
δεν θα διαρκέσει. Δε μπορείς να κρύψεις τη βρωμιά κάτω από το χαλί και
να μην περιμένεις μία ημέρα να τιναχθεί στο πρόσωπό σου.
Τις περισσότερες φορές, η ψυχοθεραπεία πρόκειται να πονέσει το
θεραπευόμενο λίγο περισσότερο, πριν να αρχίσει να αισθάνεται καλύτερα. Υπάρχουν ασθενείς που «κατηγορούν» τους ψυχολόγους ότι τους
κάνουν να αισθάνονται χειρότερα από ό,τι όταν πρωτομπήκαν στο
γραφείο τους. Και τότε είναι που τους λένε ότι θα πονέσει λίγο
παραπάνω, πριν να αρχίσει η θεραπεία. Όμως αυτή τη φορά, το τραύμα
πρόκειται να επουλωθεί μία και καλή.
Τότε είναι που αρχίζουν να κοιτούν εξαιρετικά καχύποπτα τον
ψυχολόγο με αυτό το ύφος του Δεν θα επιστρέψω ποτέ σε αυτό το
πρόβλημα; Η απάντηση είναι, ναι. Αλλά τότε τους δίνεται και η εξήγηση.
Σκεφτείτε μια βαθιά πληγή στο σώμα σας. Είναι μια ανοικτή πληγή και
είναι μολυσμένη. Θα κλείνατε τη πληγή σας πριν από τον καθαρισμό του
τραύματος; Πριν να βεβαιωθείτε ότι έχετε απαλλαγεί από το νεκρό ιστό;
Πονάει όταν καθαρίζετε μια πληγή; Σίγουρα. Αλλά αυτός είναι ο μόνος
τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι θα θεραπευτεί σωστά και δεν θα
προχωρήσει βαθύτερα, για να κάνει χειρότερη ζημιά.
Μήπως τώρα αρχίζετε να βγάζετε λίγο περισσότερο νόημα;
Φυσικά οι ψυχολόγοι πάντα στοχεύουν πρώτα προς την ανακούφιση
των συμπτωμάτων. Αυτό επιτρέπει να δουλεύουμε πάνω στα προβλήματά σας. Είναι πρακτικά αδύνατο να φτάσει ο ψυχολόγος στη ρίζα του
άγχους κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού. Η συνέχεια στη σελίδα 6

Αντίθετα, εκεί όπου είχαν δικά τους, άμεσα συμφέροντα, όπως π.χ.
στις αραβικές χώρες των οποίων είχαν αναλέβει την εντολή (Παλαιστίνη,
Λίβανος, Συρία, Ιράκ) οι Άγγλοι και οι Γάλλοι διατήρησαν στρατιωτικές
δυνάμεις (για να διατηρήσουν τον έλεγχό τους επί των γηγενών λαών)
για αρκετά χρόνια (μέχρι και μερικές δεκαετίες).
Αλλά οι Δυτικοί διέπραξαν και ένα ακόμα βαρύτερο ατόπημα: Δεν
μπήκαν καν στον κόπο και δεν ανέλαβαν την ευθύνη της χάραξης των
αρμενο-τουρκικών συνόρων. Έτσι, την εποχή της κεμαλικής επίθεσης
κατά της Δημοκρατίας της Αρμενίας, το φθινόπωρο του 1920, οι κεμαλικές δυνάμεις δεν παραβίαζαν ένα διεθνώς αναγωρισμένο σύνορο, αλλά
απλώς εισέβαλλαν σε μια terra nulis (γη χωρίς ιδιοκτήτη). Για να
αποφύγουν την ευθύνη της χάραξης της αρμενο-τουρκικής μεθορίου, οι
Αγγλο-Γάλλοι ανέθεσαν με ειδικό άρθρο της Συνθήκης των Σεβρών αυτό
το εγχείρημα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Γιούντρο Γουίλσον. Και εδώ ήταν,
αν το προσέξουμε καλά, το αποκορύφωμα του εξευτελισμού της
αρμενικής “ανεξαρτησίας”. Πόσο “ανεξάρτητη” είναι μια χώρα που δίνει
σε ένα πρόσωπο λευκή επιταγή για τη χάραξη των συνόρων της; Ο
Γουίλσον βέβαια εκπροσωπούσε τον θεσμό της προεδρίας των ΗΠΑ,
αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ενεργούσε με βάση την πολιτική
της χώρας του και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έφεραν καμία ευθύνη
για την απόφασή του ούτε θα δεσμεύονταν από αυτήν. Ο Γουίλσον
υπήρξε ίσως ο μόνος ιδιώτης στην παγκόσμια ιστορία από την κρίση του
οποίου εξαρτήθηκαν ποτέ τα σύνορα ενός κράτους. Και η “ανεξάρτητη”
Δημοκρατία της Αρμενίας είχε αναλάβει εκ προοιμίου, προσυπογράφοντας τη Συνθήκη των Σεβρών, την υποχρέωση να αποδεχτεί την απόφασή
του, όποια κι αν ήταν. Αν αυτό δεν είναι εκχώρηση των εθνικών
κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους, μια καταλυτική της
ανεξαρτησίας του πρακτική, τότε τι είναι;
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Պատմութեան Հետքերով

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆրԱՊԵՏՈւԹԵԱՆ
ՀԱրԻւրԱՄԵԱԿԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ
1918 ՄԱՅԻՍ 28

«Բոլշեւիկների դաւադրութիւնը չէր մեր պարտութեան պատճառը, ոչ իսկ թուրքերի ուժը որ
շատ էլ մեծ չէր այն ժամանակ, այլ մեր սեփական ապիկարութիւնը եւ մեր պետական
գործեր վարելու անձեռնհասութիւնը» Յովհաննէս Քաջազնունի Վարչապետ
ԴՈԿՏ. ԶԱւէՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱրԶՈւՄԱՆԵԱՆ
ՆՈր Օր-ԻՆ ՅԱՏՈւԿ
ՀՌչԱԿՈւՄԸ

Հայաստանի
Առաջին
Հանրապետութիւնը որ հռչակուեցաւ 1918
Մայիս 28-ին, վերջացաւ երեսուն ամսուայ
գոյութենէ ետք՝ 1920 Նոյեմբեր 29-ին:
Առանց հայ ժողովուրդի ակնկալութեան
արտաքին փոթորիկներ բերին զայն, եւ
արտաքին ու ներքին փոթորիկներ բռնի
տարին
զայն:
Հանրապետութեան
գոյառման առաջին հինգ ամիսներու
շրջանը փակուեցաւ զինադադարով՝ 1918
Հոկտեմբեր
30-ին՝
դաշնակից
պետութեանց յաղթանակով:
Թէեւ կարճ եւ բռնի պայմաններու մէջ մնաց Հայաստանի
Հանրապետութիւնը, սակայն անոր պետական կազմը, Նախագահ
Աւետիս Ահարոնեանի եւ Վարչապետ Յովհաննէս Քաջազնունիի
ներքեւ, եղաւ լրիւ եւ ուղիղ նախագահներով ու վարչապետներով
որոնք հայ ժողովուրդի երախտագիտութեան պիտի արժանանային
եթէ արդէն իսկ դժբախտ կացութեան վրայ չդիմադրէին գալիք
ահարկու Խորհրդային ուժին եւ չտային փետրուարեան
ապստամբութեան եղբայրասպան զոհերը Հայաստանի հողին վրայ
1921 Փետրուար 13-ին:
Այսու հանդերձ, արդար ըլլալու ենք ընդունելով որ Դաշնակցական
ղեկավարութիւնը իր նախորդող Ազգային Խորհուրդի 205
անդամներուն հետ միասին, հայրենասիրաբար յանդգնեցան լծուիլ
անկախութեան եւ հայրենիքի պատուաւոր գործին: չյաջողեցան, այդ
տարբեր, սակայն ըրին իրենց կարելին համոզումով եւ նուիրումով:
Եթէ պարագաներու դժուարութիւններէն յուսահատելով անոնք
երկիրը անտէր ձգէին, շատ աւելի վատ պիտի ըլլար Հայաստանի
վիճակը թուրքերու, վրացիներու եւ ազէրիներու անընդհատ
յարձակումներուն դէմ:

ԱՆՀԵՌԱՏԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹԻւՆ

Առ նուազն կրնանք ըսել թէ Հայաստանի Հանրապետութեան
վարիչները, չուզելով եւ նոյնիսկ բուռն ընդդիմութեամբ,
անուղղակիօրէն, ճամբայ տուին որ Հայաստան դառնար Խորհրդային
Հանրապետութիւն: Մեր առաջին Հանրապետութիւնը դժբախտ երկու
եւ կէս տարիներ անցուց երբ հայ ժողովուրդը ո’չ խաղաղութիւն
վայելեց եւ ո’չ ալ ապագայի որեւէ յոյս ակնկալեց: Հանրապետութեան
շուրջ դարանակալ կեցած էին վրացիք եւ ատրպէյ-ճանցիք, իսկ
հեռուէն սպառնագին կը դիտէին անգլիացիք, թուրքեր եւ ռուս
պոլշեւիկներ, իւրաքանչիւրը իր քաղաքական անմիջական
հաշիւներով:
Դժբախտաբար քաղաքագէտներ չեղան մեր Հանրապետութեան
Դաշնակցական ղեկավարները, որոնք հակառակելով դրացի ռուս
պետութեան, ընտրեցին հեռաւոր արեւմուտքի պետութեանց կողմը
հակելու քաղաքականութիւնը: Այս թերութիւնը փաստուեցաւ երբ
ռուսեր յաղթեցին, Խորհրդային իշխանութիւններ իրենց տիրոյթները

հաստատեցին, եւ արեւմուտքը բոլորովին մերժեց օգնութեան հասնիլ
Հայաստանի Հանրապետութեան երբ վերջապէս Անգլիա իր
արտաքին գործոց նախարարի ազդարարութեամբ ըսաւ հայոց թէ
ռուսերուն հետ համաձայնին: Այս բոլորով մէկտեղ անոնք տակաւին
կառչաց մնացին իրենց արեւմտասէր քաղաքականութեան մինչեւ
վերջ, Հայաստանէն հեռանալէն ետքն ալ:
Վարչապետ Յովհաննէս Քաջազնունիի համոզումով
«մեր
պարտութեան պատճառը մեր սեփական ապիկարութիւնը եւ մեր
պետական գործերը վարելու անձեռնահասութիւնն էր»:
Սակայն երբ Հանրապետութեան վարիչները կը մեղադրուին իրենց
կողմնորոշման համար, միւս կողմէ չմոռնանք որ անոնք կը կռթնէին
Փարիզի Խորհրդաժողովին վրայ իրենց պատուիրակներէն յարատեւ
յոյս ստանալով թէ համաձայնական պետութիւններ ընդարձակ եւ
ապահով Հայաստան մը պիտի տային Ամերիկայի հոգատարութեան
ներքեւ: Նոյնիսկ անգլիացի երկու դիւանագէտներ, գլխաւորութեամբ
զօրավար Հըրպըրթի, յանուն արեւմտեան դաշնակիցներուն
Հայաստան գացած էին յատուկ առաքելութեամբ, յոյս ներշնչելու
համար Հանրապետութեան վարիչներուն՝ մնալու պատնէշին վրայ եւ
չյանձնուիլ պոլշեւիկներուն:

ՄԵծ ՊԵՏՈւԹԵԱՆց ԽԱրԴԱԽՈւԹԻւՆԸ

Հարց կը ծագէր թէ ո’րքան վստահելի էին այդ մեծ պետութիւնները,
որոնք իրենց քաղաքական եւ տնտեսական շահերը գերադասած,
միայն
կ’օգտագործէին փոքրիկ եւ դիւրաբեկ Հայաստանը: Հայեր չկրցան
համոզուիլ որ Անգլիա իբր բարեկամ Թուրքիոյ եւ մրցակից
Ռուսաստանի, մեզի հանդէպ միշտ աննպաստ քաղաքականութիւն
վարած էր: Արդար ըլլալու համար շեշտենք որ մեր
Հանրապետութեան վարիչները, ի պատիւ իրենց, կը զգուշանային
ենթարկուելէ Խորհրդային վարչաձեւին որ, ինչպէս ապագան ցոյց
տուաւ, կրնար ստրկացնել զիրենք սահմանափակելով իրենց
ազգային եւ մշակութային անկախութիւնը:
Վերջին հաշուով պայմանները այնքան աննպաստ էին, ինչպէս
սովն ու
համաճարակը, գիւղացիին աղքատութիւնն
ու
թշուառութիւնը, հողերու անմշակ թողուիլն ու արդիւնաբերութեան
բոլորովին անկեալ վիճակը, որ ժողովուրդը յուսալքուած էր եւ
կորսնցուցած ամէն վստահութիւն եւ համակրանք կառավարութեան
հանդէպ: Ինչպէս կը գրէին Երեւանի 1919 թուի լրագիրները,
Հայաստանի Հանրապետութեան վերջին շրջանին Երեւանի եւ
գիւղերուն մէջ անօթութենէ մեռնողներուն թիւը տասնեակ
հազարներու կը հասնէր, «որոնց դիակները սայլերով կը ժողվէին
ամէն առտու»:
Այս բոլոր պայմանները նկատի առած, նոյնիսկ համայնավար
իշխանութեան սպառնալիքին ներքեւ, ուրիշ միջոց չէր մնացած բայց
միայն ենթարկուիլ օրուան քաղաքական հոսանքին եւ ընդունիլ
դրացի
մեծ
պետութեան
Խորհրդային
Ռուսաստանի
հովանաւորութիւնը, ազատիլ կարենալու համար կործանարար եւ
մահասփիւռ վիճակէն որուն ենթարկուած էր Հայաստան:
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100-ամեակին ընդառաջ

Զօր. Անդրանիկ եւ Դաշնակցական Մամուլը
Ազգային Հերոսի Մահուան 90-ամեակին առթիւ.
Յակոբ Վարդիվառեան

Ահա՛
այսպէս
վերաբերեցան
դաշնակցականները Ազգային մեր հերոսին`
Զօր. Անդրանիկի նկատմամբ իր մահուան
առթիւ: Օգոստոս 31, 1927ին Գալիֆորնիոյ
չիկօ աւանին մէջ ան կ'աւանդէր իր հոգին
հեռու Շապին Գարահիսարէն եւ Հայկական
Լեռնաշխարհէն, ուր ան որպէս արծիւ
սաւառնած էր քանի մը տասնամեակ
տարիներ:
Դաշնակցութեան Յունաստանի ՙՆոր Օր՚
(Սեպտեմբեր 8, 1927ի 1207ի թուակիր)
պաշտօնաթերթէն կ'արտատպենք հետեւեալ
խմբագրականը:
Մեր տրամադրութեան տակ ունինք ուրիշ
արխիւային նիւթեր եւս Անդրանիկի դէմ
Դաշնակցութեան կատարած սեւացրէքեան
աշխատանքին վերաբերող եւ հանրային
կարծիքը պղտորող այլ նիւթեր:
Հասկնալի է որ, երբ Հայաստանի առաջին
հանրապետութեան
դարադարձի
տօնակատարութեան այս օրերուն, Երեւանի
կեդրոնական հրապարակին վրայ հայրենիքի
թէ սփիւռքի ժողովուրդը կ'ուզէ միահամուռ
կերպով, կանգնեցնել Զօր. Անդրանիկի
արձանը, մինչ ՀՅԴ յառաջ կը քշէ Արամ
Մանուկեանին անունը. կուսակցական դէմք
մը որ կարելի չէ համեմատել Անդրանիկի
կատարած հերոսական գործին հետ:
ԶՕր. ԱՆԴրԱՆԻԿ

1917ին բարոյապէս մեռաւ ան, ոտնատակ
ընելով այն արժէքները, որոնք իր մէջ մարդը
եւ հայրենասէրը կը բնոյթագծէին:
Այսօր կը թաղենք անոր մարմինը, մարդուն այն մասը, որ փոշիանալու եւ
անհետ կորսուելու դատապարտուած է:
Մարդու մը հողեղէն կազմը չէ որ անոր
դիրք ու համբաւ կու տայ ընկերութեան մէջ,
այլ այդ հողեղէն կառուցուածքին մէջ
պահուած
բարոյական
թաքուն
հարստութիւնները, որոնցմէ առաւել կամ
նուազ
ՙք անակութեամբ՚
ունի
ամէն
մահկանացու:
Երանի անոր որ իր կեանքը կը յատկացնէ
բարոյական
հարստութիւններու
շահագործման, յօգուտ ընկերութեան:
Բայց
բաւական
չէ
բարոյական
հարստութիւն ունենալը, պէտք է գիտնալ
զայն արժէքաւորելը եւ ունենալ կարողութիւն
ու միջոցը զայն ծառայեցնելու բարձր
նպատակներու:
Զօր. Անդրանիկ ունէր թէ ՙհարստութիւն՚ եւ
թէ միջոց. իրեն կը պակսէր սակայն
գիտակցութիւնը: Իր ՙհարստութիւնը՚ արժէքի
վերածելու համար, ան պէտք ունէր միշտ
արտաքին
օժանդակութեան
եւ
այդ
օժանդակութիւնը չպակսեցաւ իրեն կեանքին
մէջ:
Դեռ համեստ զինուոր, կրթուած ու
մարզուած
Դաշնակցութեան
գաղափարներով, շուտով կը տիրանայ
համբաւի: Անոր քաջագործութիւնները կը
տարածուին
մինչեւ
ամենամութ
եւ
տիեզերքէն
կտրուած
աւանները
հայ
աշխարհին: Ժողովրդական երգիչները կը
փութան
բանահիւսել
անոր
դէմքը:
Անդրանիկը կը դառնայ ՙքաջ՚, առասպելական
կերպարանք կը ստանան անոր գործերուն

պատմութիւնները:
Դաշնակցութիւնը, որ համբաւներ եւ
տաճարներ կերտելու մէջ այնքան ժլատ է,
շռայլ գտնուեցաւ Անդրանիկի հանդէպ, անոր
համեստութիւնը վիրաւորելու աստիճան:
Դաշնակցական գրիչը անոր չըրած
հերոսութիւնները
անոր
վերագրեց.
դաշնակցական ճառախօսը աստուածացուց
անոր քաջութիւնը, յանդգնութիւնը եւ
թշնամիին վրայ անոր ունեցած ազդեցութիւնը
մեծ ու անիրական չափերու հասցուց:
Հասկնալի է թէ ինչո՞ւ այսպէս եղաւ:
Ժողովուրդներու կեանքին մէջ շրջաններ
կան,
երբ
հաւաքականութենէ
աւելի
անհատներ դեր կը կատարեն: Անդրանիկի
գործած օրերուն ֆէտիշները այսօրուան չափ
վնասակար չէին: Ընդհանուրին շահին
համար, մէկին աստուածացուիլը, յանցանք
չէր նկատուեր երկոտասնեակ տարիներ
առաջ:
Դաշնակցութեան ղեկավարները չէին
կրնար չնախատեսել յօգուտ հայութեան, բայց
ի վնաս կուսակցութեան պատրաստուող
խմորը:
Գերազանցապէս
հայրենանուէր
եւ
ժողովուրդին համար ապրող կուսակցութիւն,
Դաշնակցութիւնը
առաջինին
զոհեց
երկրորդը`
Անդրանիկ հռչակուեցաւ ազգային հերոս:
Երբոր տիրացաւ այդ հռչակին, ան քիչ
դաշնակցական
էր
արդէն:
Քիչ
դաշնակցական ըլլալը, քիչ հայ ըլլալուն
հաւասար էր: Եւ Անդրանիկ, ժամանակի
ընթացքին, կորսնցուց նաեւ իր հայու
յատկանիշները, քանի որ կորսնցուցած էր
հայութեան ծառայելու ու իր անձը անոր
շահերուն ստորադասելու առաքինութիւնը:
Անոր մէջ առաքինութիւն եւ բարոյական
հարստութիւնը հում նիւթեր էին, որոնց
մասին գաղափար անգամ չունէր ինք:
Դաշնակցութիւնը օգտագործեց, լոյսին հանեց
այդ արժէքները:
Ու երբ դժբախտ օր մը, իրեն յենարան
դարձած
ուժին
վրայ
թքնելու
չափ
ամբարտաւան եղաւ ան, րոպէի մը մէջ
վերածուեցաւ այն ածուխին, որ իր մէջ
ադամանդի
անտեսանելի
փշուրներ
պարունակելով հանդերձ, կը մնայ խոնաւ ու
մգլոտած անկիւններուն մէջ. կամ հողի
շերտերու տակ, լքուած ճարտար եւ
գիտութեամբ մարզուած ձեռքերէ:

Արդ,
Դաշնակցութեան
Ամերիկայի
թերթերուն` ՙՀայրենիք՚ին ու ՙԱսպարէզ՚ին
այսօրուան յարգելի խմբագիրներուն եւ
մերօրեայ ՀՅԴի վարիչներուն կը մնայ
Ազգային Հերոսին մահուընէ 90 տարիներ
ետք, բացատրելու թէ ի՞նչ է արժէքն ու
նպատակը` Անդրանիկին, Դաշնակցական
ՙՆոր Օր՚ի համեմատ, այդ ՙբարոյապէս մեռած՚,
ՙՀայութեան յատկանիշները կորուսած՚ եւ
ՙրոպէի մը մէջ ածուխի վերածուած՚ մարդուն
դագաղին վրայ, իրենց երկոտասներորդ
ժամուն
արտայայտած
սուգին
ու
ցաւակցութեան:
Արդեօք, երբ ներքնապէս այսպէս կը
խորհին, քանի որ այս խնդրին մէջ
Դաշնակցութեան անկեղծ արտայայտիչը
ապահովաբար Աթէնքի ՙՆոր Օր՚ն է եւ ոչ թէ
անցեալ դարու սկիզբի Պոստոնի ՙՀայրենիք՚ը,
կամ Ֆրէզնոյի ՙԱսպարէզ՚ը:
Ու այս օրերուն հաւանաբար լուռ կ'ուզեն
մնալ ու չվրդովեցնել հանգիստը, Ազգին
ողբացեալ Հերոսին, որուն մարմինը ...
վերջապէս հանգչեցաւ Եռաբլուրին վրայ:
Շատ բան կայ գրելիք Անդրանիկի մասին:
Աւելի՛ քան` վստահաբար ... Արամ
Մանուկեանին:
Նիւ Ճըրզի
«Պայքար» շաբաթաթերթ

«Աշխարհն Առանց
ցեղասպանութեան»
Կազմակերպութիւնը Մրցանակ
Շնորհած է Թուրք Պատմաբանին

ԱՄՆ-ի
Քլարքի
համալսարանի
պատմութեան փրոֆէսըր, վտարանդի թուրք
յայտնի պատմաբան Թաներ Աքչամին՝
«Աշխարհն առանց ցեղասպանութեան»
կազմակերպութեան
կողմէ՝
մրցանակ
շնորհուած է:
Պոլսահայ «Ակօս» թերթին համաձայն,
կազմակերպութեան
նպատակներէն
է
«Պաշտպանել անմեղ մարդոց, կանխել
այլատեացութեան եւ նախապաշարմունքի
հիման
վրայ
իրականացուող
ցեղասպանութիւնը, աշխատանքներ տանիլ,
որպէսզի
յանցանք
գործած
մարդիկ
պատասխանատւութեան
ենթարկուին
դատական
կարգով,
ինչպէս
նաեւ
յիշատակել անոնց, որոնց կեանքն ու
մշակոյթը ոչնչացուած է»:
Կազմակերպութեան ղեկավար էլլեն
Քէնետի՝ Աքչամին շնորհուած մրցանակին
առիթով՝ յղած է նամակ, ուր մասնաւորապէս
նշուած է. «Մենք երկար ժամանակ է, որ կը
հիանանք Ձեր խիզախ աշխատանքով, որուն
նպատակն
է
փաստել
Օսմանեան
կայսրութեան կողմէ հայ ժողովուրդին դէմ
գործած վայրագութիւնները: Հակառատկ
թուրք ծայրայեղականներուն կողմէ եղած
մահուան
սպառնալիքներուն`
Դուք
ցեղասպանութեան վերաբերեալ ձեր խօսքին
մէջ
ցուցաբերած
էք
հետեւողական
յամառութիւն»

Երկուշաբթի 18 Սեպտեմբեր, 2017

Դաւի թ Բ աբ այեան. « Ատր պէյ ճ անա կան
կաշառ ակե րու թե ան գործ արք նե րը
լո ւրջ մար տահր աւէ ր ե ն` նե տ ուած
ողջ ք աղաքակ իրթ աշխ արհի ն»

Ա տ ր պ է յ ճ ա ն ի
կաշառակերութեան
վ ե ր ա բ ե ր ե ա լ
բ ա ր ձ ր ա ձ ա յ ն ո ւ ա ծ
աղմուկներուն
մասին
միջազգային
մամուլին
անդրադարձերը
ինչպիսի
հետեւանքներ պիտի ունենան՝
պարզ պիտի դառնայ աւելի ուշ,
սակայն, ակնյայտ է, որ
ատրպէյճանական
կաշառակերութեան
գործարքները
լուրջ
մարտահրաւէր են` նետուած Եւրոպային եւ ողջ քաղաքակիրթ
աշխարհին:
Ըստ Panorama.am-ի՝ նման համոզում յայտնած է Արցախի
նախագահի
մամուլի
քարտուղար
Դաւիթ
Բաբայեանը`
անդրադառնալով Ատրպէյճանի ղեկավարութեան կողմէ եւրոպացի
գործիչները կաշառելու վերաբերեալ վերջին բացայայտումներուն:
Ան շեշտած է, թէ կաշառակերութիւնը ուրիշ բան չէ, քան՝
ահաբեկչութեան ձեւ:
«Հետաքրքրական է` ինչպիսի դիրքորոշում պիտի ցուցաբերէ այս
ամբողջ պատմութեան միջազգային հանրութիւնը` հիմնուած
արժէքներու, թէ՝ գինի վրայ: Միայն որոշ ժամանակ ետք պիտի պարզ
դառնայ` ընտրութիւնը կանգ առած է դրամի՞, թէ՝ գաղափարի վրայ:
Ասիկա իսկապէս լուրջ մարտահրաւէր է: Ատրպէյճանը իր այս
դատապարտելի
քաղաքականութեամբ
ուղղակի
կ՝ոչնչացնէ
ժողովրդավարական արժեհամակարգերը, կը ստիպէ, որ Արցախեան
հակամարտութեան կարգաւորման շուրջ ըլլայ ո՛չ թէ առարկայական,
այլ՝ ենթակայական մօտեցում»,- ըսած է Բաբայեանը:
Ան տարակուսանք յայտնած է, թէ ինչու եւրոպական մամուլը ա՛յս
օրերուն անդրադարձած է ատրպէյճանական կաշառակերութեան
հերթական դէպքին: Վերջինս չէ բացառած, որ գործընթացը կրնայ
կապուած ըլլալ Ատրպէյճանէն յաւելեալ տնտեսական շահ ստանալու
հանգամանքով:
«Բայց այն, որ հերթական դէմքին բացայայտումը մեծ հարուած է
Ատրպէյճանին, կասկածէ վեր է: Կասկածէ վեր է նաեւ, որ
Ատրպէյճանը պէտք է որոշ քայլերու դիմղ` ինքզինք որոշ ձեւով
խայտառակութենէն փրկելու համար: Ան պիտի սկսի նորէն
հակահայկական գաղափարներով սեփական ատրպէյճանական
հասարակութեան ուշադրութիւնը եւ վախի մթնոլորտ տարածել»,նշած է արցախցի պաշտօնեան:
Դաւիթ Բաբայեանի խօսքով, աշխարհը պէտք է տեսնէ, որ
Արցախեան հակամարտութիւնը զուտ ղարաբաղա-ատրպէյճանական
հակամարտութիւն չէ, այլ՝ մարտահրաւէր ողջ քաղաքակիրթ
աշխարհին;

Կարօ Փայլան Նստացոյցի Սկսած է Թուրքիոյ
Սահմանադրական Ատեանի Շէնքին Մէջ

Թ ո ւ ր ք ի ո յ
ք ր տ ա մ է տ
Ժողովուրդներու
ժողովրդավարական
կուսակցութեան հայ
պատգամաւոր Կարօ
Փայլան, քանի մը
կուսակիցներու հետ,
Սեպտեմբեր
7-ին
սկսած է «Խիղճ եւ
արդարութիւն» կարգախօսով բողոքի նստացոյցի մը՝ Թուրքիոյ
Սահմանադրական ատեանի շէնքին մէջ:
Այս մասին «Թուիթըր»ի իր էջին վրայ Փայլան յայտնած է, որ այս
քայլին կը դիմեն իր կուսակիցներուն, ներառեալ կուսակցութեան
համանախագահ
Սալահետտին
Տեմիրթաշի
ապօրինի
բանտարկութեան դէմ բողոքելու նպատակով: Նստացոյցին
մասնակիցները կը պահանջեն ազատ արձակել իրենց կուսակից
ընկերները: Նստացոյցը սկսած խումբը հանդիպում խնդրած է
Սահմանադրական ատեանի նախագահին հետ, սակայն դիմումը
մերժուած է:

¾ç 5
Միջազգային Համագումար Պոսէի Վանքին Մէջ

Սեպտեմբեր 6-9 Իտալիոյ Պոսէի վանքին մէջ տեղի ունեցաւ
25-րդ Միջազգային էկումենիկ համաժողովը: Քառօրեայ
համաժողովը կը կրէր «Հիւրընկալութիւնը որպէս պարգեւ»
խորագիրը եւ նուիրուած էր հիւրընկալութեան քրիստոնէական
հասկացողութեան ու ատոր սուրբգրային, հայրախօսական,
աստուածաբանական, վանական ու կանոնական ըմբռնումներուն:
Այս մասին «Հայերն այսօր»-ին կը յայտնեն Մայր Աթոռ Ս.
էջմիածինի տեղեկատուական համակարգէն:
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեամբ, համաժողովին
Հայոց
Եկեղեցին ներկայացուց Իտալիոյ հայոց հոգեւոր հովիւ եւ
Արեւմտեան
Եւրոպայի
Հայրապետական
պատուիրակի
փոխանորդ Հոգեշնորհ Տ. Թովմա վարդապետ Խաչատրեան:
Համաժողովը բացուեցաւ Տիեզերական Պատրիարք Նորին
Սրբութիւն Բարդուղիմէոս Ա-ի բանախօսութեամբ: Ժողովական
օրերուն նաեւ ընթերցուեցան տարբեր Աւանդական Եկեղեցիներու
հոգեւոր պետերու շնորհաւորական ուղերձները:
Հոգեշնորհ Հայր Սուրբը եւս ներկաներուն փոխանցեց Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոսի
հայրապետական
պատգամն
ու
շնորհաւորութիւնները` շնորհակալութիւն յայտնելով Մայր Աթոռ
Սուրբ էջմիածինի ու Նորին Սրբութիւն Գարեգին Բ Հայրապետի
նկատմամբ դրսեւորած ջերմ վերաբերմունքին համար:

Սփիւռքի Շնորհիւ Հայաստանը Առաւել
Մրցունակ եւ Համաշխարհային Պետութիւն է.
Արմէն Աշոտեան

ՀՀ
ԱԺ
արտաքին
յարաբերութիւններու
մշտական
յանձնաժողովի նախագահ Արմէն
Աշոտեան,
Սեպտեմբեր
8-ին,
Փորթուկալի
խորհրդարանին
հրաւէրով՝ Լիզպոնի մէջ մասնակցած է
ԵԽԽՎ
(Եւրոպական
խորհուրդի
խորհրդարանական
վեհաժողովի)
նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած
խորհրդաժողովին, ուր հանդէս եկած է
ելոյթով` Սփիւռքի հետ կապուած
քաղաքականութեան
ծիրէն
ներս
խորհրդարանական
փոխգործակցութեան մեքենականութիւններուն վերաբերեալ: Այս
մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ ԱԺ հասարակայնութեան եւ
տեղեկատուութեան միջոցներու հետ կապերու վարչութենէն:
Անդրադառնալով Սփիւռքի հետ կապուած պետական
քաղաքականութեան առաջնահերթութիւններուն` ՀՀ ԱԺ
արտաքին յարաբերութիւններու մշտական յանձնաժողովի
նախագահը ներկայացուցած է ոլորտին մէջ առկայ հիմնական
գործընթացները,
կատարուած
աշխատանքը,
համագործակցութեան հիմնական
մեքենականութիւնները,
կարեւոր
համարած
Հայրենիք-Սփիւռք
արդիւնաւէտ
փոխգործակցային հասարակութեան ձեւաւորման եւ զարգացման
դերն ու նշանակութիւնը, այս ծիրէն ներս Սփիւռքի հետ կայուն եւ
արդիւնաւէտ գործակցային հարթակներու ստեղծումը:
Արմէն Աշոտեան ընդգծած է Սփիւռքի հետ գործակցութեան
ոլորտին մէջ ինքնակազմակերպման իրական եւ գործուն
մեքենականութիւններու
ներդրման
եւ
իրականացման
կարեւորութիւնը, Սփիւռքի հետ տարուող աշխատանքներուն մէջ
համաշխարհային հարթակի ստեղծման դերը` նորարարական
կրթական ցանցերու, տնտեսական շուկաներու, հասարակական
եւ քաղաքական նախապայմաններու առկայութեան հետ
կապուած,
ինչպէս
նաեւ
նշուած
ոլորտներուն
մէջ
փոխգործակցութեան արդիւնաւէտութեան բարձրացման համար
արդիւնաւէտ մեքենականութիւններու ներդրման նշանակութիւնը:
Այս ծիրէն ներս անդրադարձ եղած է նաեւ Հայաստանի
Հանրապետութեան եւ Սփիւռքի միջեւ առկայ փորձին ու
իրականացուած ծրագիրներուն:
Արմէն Աշոտեան Սփիւռքի հետ յարաբերութիւններու
կառուցման գործին մէջ կարեւոր համարած է նաեւ ցանցային
համագործակցութեան
ձեւաւորումը`
ներառեալ
խորհրդարանական
համագործակցութեան
արդիւնաւէտ
հարթակի ստեղծումը: Իր ելոյթին մէջ, Արմէն Աշոտեան նաեւ
կոչով
դիմած
է
ԵԽԽՎ
պատգամաւորներուն,
իրենց
պետութիւններուն մէջ, ինչպէս նաեւ ԵԽԽՎ մակարդակով,
հետամուտ ըլլալու ազրպէյճանական կաշառակերութեան
խայտառակութեան
շուրջ
լիարժէք
հետաքննութեան
իրականացման` այդ կառոյցին ժողովրդավարական համբաւն ու
հեղինակութիւնը վերականգնելու համար:
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Հ.Բ.Ը.Միութեան Աթէնքի «Անի» Պարախումբը սիրով կը հրաւիրէ ձեզ մասնակցելու
Հայկական Պարերու ուսուցման, ամէն չորեքշաբթի երեկոյեան ժամը 7.15 – 9.15,
Հ.Բ.Ը.Միութեան «Հրանդ եւ Լուիզ Ֆէնէրճեան» հանդիսասրահին մէջ (Նաֆփլիու 11,
Փ. Ֆալիրօ):
Արձանագրութիւնները սկսած են եւ պիտի տեւեն մինչեւ չորեքշաբթի 25 Հոկտեմբեր
2017-ին:
Մասնակցելու համար կրնաք կապ հաստատել Հ.Բ.Ը.Միութեան գրասենեակին, հետեւեալ
հեռ. 210-9825685, 8.00- 3.00:

Μετά την δημιουργία της αρμενικής χορευτικής ομάδας της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας
«Ανί», σας προσκαλούμε να λάβετε και εσείς μέρος στην χορευτική εμπειρία και να γνωρίσετε από
κοντά τους αρμενικούς παραδοσιακούς χορούς μας, κάθε Τετάρτη 7.15-9.15 μ. μ. στην αίθουσα
εκδηλώσεων «Χράντ και Λουίζ Φενερτζιάν» της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας,
οδός Ναυπλίου 11, Παλαιό Φάληρο.
Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και θα διαρκέσουνε έως την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017.
Για να δηλώσετε συμμετοχή τηλεφωνήστε στο 210-9825685 από 8.00 π. μ. έως 3.00 μ. μ.

Շրջանի երեք հոգեւոր առաջնորդներ

Շարունակուած էջ 1-էն

Γιατί η Ψυχοθεραπεία

Συνέχεια από τη σελίδα 2

Համոզուած ենք, որ տարակարծութիւնները կարելի
է յաղթահարել` յենելով բարի դրացնութեան սկզբունքներու եւ աւանդական
Πρώτα χρειάζεται να ανακουφιστούν τα συμπτώματα και
կրօններու
կողմէ քարոզուող բարոյական արժէքներու` բարութեան, στη συνέχεια να δουλέψουν ψυχολόγος και θεραπευόμενος προς
մերձաւորին նկատմամբ սիրոյ, փոխադարձ ներողամտութեան եւ την αιτία του προβλήματος.
բարեգթութեան վրայ:
Γιατί να κάνει κανείς ψυχοθεραπεία;
Հայ եւ ազրպէյճանցի ժողովուրդները միշտ պիտի ապրին կողք-կողքի, այդ
Οι λύσεις δεν έρχονται εύκολα και θα πονέσουν, δεν υπάρχει
պատճառով չկայ այլընտրանք, քան խաղաղութիւնն ու համագործակցութիւնը: ένα χάπι για να κάνει τον πόνο να περάσει, ούτε λύσεις που
Բազմաթիւ մարտահրաւէրներու առջեւ մենք` մեր ժողովուրդներու հոգեւոր εμφανίζονται μαγικά... Γιατί να επενδύσετε το χρόνο και τα
առաջնորդներս, պարտաւոր ենք փնտռելու միացեալ պատասխաններ:
χρήματά σας σε ψυχοθεραπεία;
Կ՛աղօթենք խաղաղութեան պահպանման եւ տագնապին հետ առնչուած
Για 3 λόγους:
բոլոր մարդասիրական հարցերու շուտափոյթ լուծման համար եւ առ այդ կը
1. Είναι αποτελεσματική. Η έρευνα στη ψυχοθεραπεία έχει
յորդորենք մեր ժողովուրդներու քաղաքական եւ հասարակական գործիչները:
περισσότερα από αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Και σε μερικές
Կոչ կ՛ուղղենք համապատասխան անձերուն` նպաստելու բոլոր այն μελέτες, παρουσιάζει παρόμοια αποτελέσματα με τη
խաղաղ բնակիչներու ազատ արձակման, որոնք չեն մասնակցած φαρμακευτική θεραπεία.
զինուորական գործողութիւններուն եւ յայտնուած են գերութեան մէջ:
2. Αποκτάτε συναίσθηση. Το πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί
Իբրեւ հոգեւոր առաջնորդներ` մենք կոչուած ենք պաշտպանելու ξανά αλλά θα ξέρετε πώς να το αντιμετωπίσετε, μέχρι στο
եկեղեցիները, մզկիթներն ու այլ սրբավայրեր: Հետեւաբար խիստ կարեւոր է σημείο που να μην συμβεί ξανά, οπότε θα μπορείτε να σπάσετε
ապահովել
կրօնական
նշանակութեան
յուշարձաններու το φαύλο κύκλο της συμπεριφοράς σας. Θα θέλατε να
անձեռնմխելիութիւնն ու յարգալից վերաբերմունքը անոնց նկատմամբ:
κολλήσετε επαναλαμβάνοντας το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά,
Մենք` իբրեւ հոգեւոր առաջնորդներ, մեր կողմէ պատրաստակամութիւն կը έχοντας τα ίδια αποτελέσματα αλλά περιμένοντας βαθιά μέσα
յայտնենք պաշտպանելու ղարաբաղեան տագնապի հանգուցալուծման σας να γίνει κάτι διαφορετικό; Δε νομίζετε ότι αυτό είναι λίγο
ուղղուած խաղաղարարական նախաձեռնութիւնները: Մենք մեծ յոյսեր ունինք παράλογο;
բանակցային հոլովոյթին առնչութեամբ:
3. Οι αλλαγές είναι μόνιμες. Μόλις έχετε εισέλθει σε αυτή την
Մեր համայնքներու բոլոր զաւակներուն կ՛ուղղենք խաղաղութեան, πορεία, δεν μπορείτε να πάτε πίσω. Μπορείτε να βρείτε νέους
բարօրութեան եւ բարի ձեռնարկումներու մէջ յաջողութիւններու τρόπους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νέα εργαλεία και να
բարեմաղթանքներ»:
αλλάζετε τις συνήθειές σας... Οπότε, γιατί να πάτε πίσω;
Նշենք, թէ Ամենայն հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսը եռակողմանի
Εδώ είναι μια μικρή εξομολόγηση από έναν ψυχολόγο:
հանդիպումին արտասանած է խօսք մը, որուն մէջ անդրադարձած է երկու
Στη θεραπευτική διεργασία δεν μπαίνετε για να κάνει ο
ժողովուրդներու
խաղաղութեան
հաստատման
սպասումներուն,
ψυχολόγος τη δουλειά για εσάς, στη θεραπεία πηγαίνετε , ώστε
ղարաբաղեան-ազրպէյճանական
սահմանին
տիրող
իրավիճակին,
ο ψυχολόγος να μπορέσει να σας κάνει να δουλέψετε και να
Ազրպէյճանի քաղաքական ղեկավարութեան ռազմատենչ կոչերուն եւ
ασχοληθείτε με τα προβλήματα σας.
ապրիլեան քառօրեայ պատերազմին` հաստատելով, որ շրջանին մէջ
Η πιο ενδιαφέρουσα συμβουλή που πήρα από ένα κλινικό
խաղաղութիւնը այլընտրանք չունի, ինչպէս նաեւ ղարաբաղեան տագնապի
επόπτη μου ήταν: θα ξέρεις ότι δεν κάνεις καλή δουλειά, όταν
բացառապէս խաղաղ միջոցներով լուծումը այլընտրանք չունի:
δουλεύεις σκληρότερα από τους ασθενείς σου. Και ένας άλλος
Վեհափառ հայրապետը ըսած է նաեւ. «Այսօր հրամայական է, որ կամք եւ
յանձնառութիւն դրսեւորուի` ղարաբաղեան տագնապի լուծումը փնտռելու μου είπε ότι προκειμένου να βοηθήσεις πραγματικά τους
միմիայն բանակցային հարթութեան մէջ եւ կասեցնելու զինադադարի ανθρώπους, πρέπει να σκεφτώ τον εαυτό μου ως «μηχανή
խախտման դրսեւորումները, սահմաններէն հեռացնելու արձակազէնները, σκέψης», να βοηθήσω τους ανθρώπους να σκέφτονται και να
դադրեցնելու անդադար գնդակոծումները եւ այլեւս պատճառ չդառնալու απαντούν οι ίδιοι στις ερωτήσεις τους, όχι να τις δίνω εγώ σε
զինադադարի պայմաններու մէջ ընտանիքներու դժբախտացման` անվտանգ αυτούς.
պահելով մեր զինուորագրուած զաւակներու
կեանքը: Իւրաքանչիւր Είναι η ψυχοθεραπεία μία δύσκολη διεργασία; Οπωσδήποτε.
Αλλά είναι μία διαδικασία που θα αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή
փամփուշտ, որ կ՛արձակուի Աստուծոյ արարածի դէմ, նաեւ Աստուծոյ դէմ է»:
σας.
Πηγή: new york psychotherapy network
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ԴրԱԽՏԻ ՃԱՄԲԱՆ
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ՇՆՈրՀԱւՈրՈւԹԻւՆ

Ամբողջ աշխարհով տարածուած ԻՊ-ի անդամները նոր
մարտավարութիւն մը որդեգրած են` անոնք սկսած են ինքնաշարժներով մարդիկ կոխկռտել Եւրոպայի եւ Ամերիկայի
քաղաքներու խճողուած փողոցներուն մէջ եւ նոյնիսկ
դանակներով յարձակում գործել խաղաղ անցորդներուն
վրայ, առանց նկատի առնելու զոհերուն ինքնութիւնը, կամ
կրօնը, կ՛երեւի իրենց գլխաւոր նպատակը մարդ սպաննելն է
եւ որքան շատ, այնքան լաւ, քանի Դրախտի ճամբան
այդտեղերէն կ՛անցնի ու Դրախտը այդ ձեւով կը նուաճուի:
Գրեթէ ամէն շաբաթ նոր վայրի մը մէջ կատարուած
ահաբեկչական արարքի մը լուրը կ՛առնենք ու կը զարմանանք որ այս մարդիկը տեղ չեն ձգած ուր չեն թափանցած:
Անմեղ անցորդներ կ՛իյնան, սպանուած կամ վիրաւոր ու
տուեալ երկիրը իր պետական մարդոցմով ու ժողովրդային
զանգուածներով կը ցնցուի, դատապարտումի խօսքեր կը
յղեն խուլ ականջներու, կը վստահեցնեն որ այս արարքներով
երկիրը չեն կրնար տկարացնել, զիրենք չեն կրնար
սարսափեցնել, կոչ կ՛ընեն զսպուածութեան եւ վրէժխնդրական արարքներու չդիմելու, յետոյ սուգ կը յայտարարուի,
յարձակման վայրը մոմերով, ծաղիկներով ու խաղալիքներով
կ՛ողողուի եւ շրջան մը ետք, կը մոռցուի, յաջորդ տարին
եղելութեան տարեդարձը տօնելու խոստումով…:
Անկարողութեան ու մեղկութեան տխուր ցուցադրում:
Եթէ Սուրիոյ մէջ պատահածներուն առիթով ալ ծաղիկներով ու մոմերով պիտի սգային, ապա, աշխարհի բոլոր
մոմերն ու ծաղիկները բաւարար պիտի չըլլային:
Երկիրներ, որոնք իրենց զինեալ ոյժով, իրենց կազմակերպուած բարձրամակարդակ ապահովական ձեռնարկներով, իրենց գերարդիական ճարտարարուեստով ու
ճարտարագիտութեամբ երկիրներ, որոնք դանակը սրած
«ինկած եզան» վրայ կը յարձակին, իրենք իրենց ժողովուրդը
պաշտպանելու անկարող են:
Երբ ամէն ինչի մէջ առաջնային ես, գերզարգացած,
գերզինուած,
գերարդիական
ճարտարագիտութեամբ,
սակայն անկարող ես ժողովուրդդ պաշտպանելու եւ երկրէդ
չարը արմատախիլ ընելու, ալ որո՞ւն պէտք է քու գերզօրութիւնդ: Յուսամ պատերազմը հրահրող ու զէնք ու զինամթերք
մատակարարող կողմերը խելամիտ կը գտնուին ու կը
դադրեցնեն իրենց «օժանդակութիւն»ը, որ տեղ չի հասցներ
զիրենք:
Իսկ ԻՊ-ը որ սկսած է իրար ետեւէ կորսնցնել իր գրաւած
շրջանները Իրաքի եւ Սուրիոյ մէջ, արդեօք ա՞յս ձեւով պիտի
շարունակէ իր պայքարը յանուն իր երազած նպատակին:
Անոր ղեկավարութիւնը պէտք չէ՞ մտածէ արեան ճամբով
իր վարդապետութեան տարածումը վերատեսութեան
ենթարկելու մասին: Ժամանակը չէ՞ եկած սա բազմաչարչար
Երկիր մոլորակը փրկելու, թէ մարդիկ պիտի շարունակեն
սղոցել իրենց նստած ծառին ճիւղը:
Ապագայ

Ջերմապէս կը շնորհաւորենք հայ ուսանողները որոնք յաջողեցան
յունական համալսարաններու մուտքի քննութիւններուն:

«Թուրսթաթ» գործակալութիւնը վերլուծած է 2017
թուականի առաջին 6 ամիսներուն Ռուսիայէն արտագնայ
զբօսաշրջութեան վիճակագրութիւնը:
Ռուսիայէն Հայաստան արտագնայ ուղեւորութիւններուն
թիւը, 2017 թուականի առաջին 6 ամիսներուն, աճած է 37
տոկոսով` մինչեւ 171 հազար, իսկ Ռուսիայէն արտագնայ
զբօսաշրջական ուղեւորութիւններուն թիւը կազմած է 17
միլիոն։ Այս մասին կը հաղորդէ News.am-ը:
Ռուսիայէն
արտասահմանեան
զբօսաշրջական
ուղեւորութիւններուն թիւով Հայաստանը մտած է առաջին 30
երկիրներուն մէջ:
2017 թուականին Ռուսիայէն ամենահանրաճանաչ
լողափերու եւ հանգստավայրերու ուղղութիւնները եղած են
Թուրքիան, Թայլանտը, Իտալիան, Սպանիան, Վրաստանը,
ԱՄէ-ն, Կիպրոսը, Յունաստանը եւ Վիեթնամը:
Ամենատարածուած երկիրներու առաջին 30-ը կը
գլխաւորեն Աբխազիան, Թուրքիան եւ Ֆինլանտան:

Διευθυντής
Σαρκίς Χατσατουριάν
Εκδότης Ιάκωβος Φετζιάν Δικηγόρος
Σηστού 33 - TK 18450 - Νίκαια
Τηλ: 210-4926085
“NOR ASHKHAR”
Armenian Cultural Social Weekly
33 Sistou Str.
GR 18450 NIKEA GREECE
Tel-Fax: 00+30+210-4926085

Գրիգոր Ճէվահիրեան - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Αθήνα
Գրիսթին Ադամեան - Συντήρηση Αρχαιοτήτων και ‘Εργων Τέχνης - Αθήνα
Միքայէլ չաքմաք - Ψηφιακά Συστήματα - Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Մեր հայրենակիցներէն կը խնդրուի յաւելեալ յաջողած ուսանողներու
անունները յայտնել “Նոր Աշխարհ”ի խմբագրութեան եւ 6932418716 թիւին:

Յետմիջօրեայ Պտոյտ

Արարատ Մ.Մ.Միութեան Տիկնանց Մարմինը կը
կազմակերպէ յետմիջօրեայ պտոյտ դէպի Մարաթհոնա եւ
Տրոսիա ճաշակելու աւանդական բէյնիրլին:
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Մեկնում - Intercontinental-էն ժամը 4.00-ին
Պէլոյեանիյէն ժամը 4.30-ին:

Տեղ ապահովելու համար հաճեցէք հեռաձայնել 6977126266
թիւին:
Աշխարհի Բաժակ. Լեւոն
Արոնեան Անցաւ 1/8 Եզրափակիչ
Թիֆլիսի
մէջ
տեղի
ո ւն եց ող
ճատրակի
աշխարհի
բ ա ժ ա կ ի
մրցաշարին
Լեւոն
Արոնեան
անցաւ
1/8
եզրափակիչ:
Հայաստանցի շախմատիստը՝ 5-3
արդիւնքով պարտութեան մատնեց
Ռուսիոյ ներկայացուցիչ Մաքսիմ
Մաթլաքովը:
1/8 եզրափակիչին Լեւոն Արոնեան
պիտի մրցի ռուս Դանիիլ Տուպովի դէմ:

Ռուսիայէն Հայաստան Զբօսաշրջական Ուղեւորութիւններուն Թիւը
37 Տոկոսով Աճած է

Üàð ²ÞÊ²ðÐ

²¼¶²ÚÆÜ« ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ«
Ð²ê²ð²Î²Î²Ü Þ²´²Â²ÂºðÂ

ê»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝ
²ð²ð²î Ø Ø ØÆàôÂÆôÜ
êÇëÃáõ 33« ÜÇù¿³« ÚáõÝ³ëï³Ý
Համակարգչային
շարուածքը եւ էջադրումը`
ՆՈր ԱՇԽԱրՀ շաբաթաթերթի
îÝûñ¿Ý
ÀÝÏ. ê³ñ·Çë Ê³ã³ïáõñ»³Ý
²ñïûÝ³ï¿ñ ö³ëï³բ³Ý`
ÁÝÏ. Ú³Ïáբ ü¿ë×»³Ý
“ΝΟΡ ΑΣΧΑΡ”
Αρμένικη Εβδομαδιαία
Εφημερίδα
Ιδιοκτησία “ΑΡΑΡΑΤ”
Φιλολογικό Αθλητικό Σωματείο

Բացի
խմբագրականներէն,
յ օ դ ո ւ ա ծ ա գ ի ր ն ե ր ո ւ
տեսակէտներն ու գաղափարները
անպայմանօրէն չեն արտայայտեր
թերթին ուղեգիծը:
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Վենետիկի Շարժանկարի Փառատօնին ծիրէն Ներս
ցուցադրուած է Ջիվան Աւետիսեանի
«Վերջին Բնակիչը» Ֆիլմը

Վենետիկի
74-րդ
միջազգային
շարժանկարի
փառատօնին ծիրէն ներս,
Իտալիոյ մէջ ՀՀ դեսպան
Վիքթորիա Պաղտասարեանը,
Սեպտեմբեր 7-ին, հանդիպած
է Վենեթօ նահանգի` մշակոյթի
գծով
տարածաշրջանային
խորհրդական
Քրիստիանօ
Գորացցիին: Այս մասին կը
հաղորդեն
ՀՀ
արտաքին
գործոց
նախարարութեան
մամուլի,
տեղեկատուութեան
եւ
հասարակայնութեան հետ կապի վարչութենէն:
Հանդիպման ներկայ եղած են Վենետիկի փառատօնին ներկայացուած
«Վերջին բնակիչը» ֆիլմի բեմադրիչ Ջիվան Աւետիսեանը, ֆիլմի
արտադրողներ Գէսդուդիս Տրազտաուսգասը եւ Ատրինէ Միրզայեանը,
Իտալիոյ հայերու միութեան նախագահ Մինաս Լուրեանը, դերասանուհի
Սանտրա Տաուգշայդէն:
Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատարուած է Վենեթոյի եւ հայ
ժողովուրդի միջեւ գոյութիւն ունեցող պատմական ամուր կապերուն եւ
անոնց համագործակցութեան ամրապնդման կարեւորութեան:
Քրիստիանօ Գորացցին նշած է, որ Վենետիկեան փառատօնը, որուն կը
հետեւի ամբողջ աշխարհը, լաւ առիթ է` ընդգծելու հայ ժողովուրդին
հանդէպ բարեկամութիւնը եւ այս բարդ ժամանակներուն մէջ
ներկայացնելու հիմնարար արժէքները, ինչպէս` միջմշակութային
երկխօսութիւնը եւ խաղաղութիւնը պաշտպանելու անհրաժեշտութիւնը:
Օրուան երկրորդ կիսուն, փառատօնի ծիրէն ներս, տեղի ունեցած է
«Վերջին բնակիչը» ֆիլմին նուիրուած մամուլի ասուլիս, որուն ընթացքին
ելոյթով հանդէս եկած են Իտալիոյ մէջ ՀՀ դեսպան Վիքթորիա
Պաղտասարեանը եւ գրող Անթոնիա Արսլանը:

ArmPhone-ի նոր տարբերակ պիտի թողարկուի
2 ամիսէն

ArmPhone
հեռաձայներու
արտադրութեամբ
զբաղող
Technology and Science Dynamics
(TSD) ընկերութիւնը շուտով
հանրութեան
պիտի
ներկայացնէ
հայկական
բջջային հեռախօսի եւս մէկ
տարբերակ: Այս մասին՝ ըստ
PanARMENIAN.Net- ի՝ ըսած է
TSD ընկերութեան մամուլի
խօսնակ
Անահիտ
Բաղդասարեան:
«Մեր ընկերութիւնը այժմ կ՛աշխատի նոր տեսականիի վրայ, որ
հանրութեան պիտի ներկայացնենք 1-2 ամսուան ընթացքին: Դեռեւս չեմ
կրնար մանրամասնել, միայն կրնամ ըսել, որ խօսքը սմարթֆոնի 1 նոր
տարբերակի մասին է»,- նշած է Բաղդասարեան:
Ան աւելցուցած է, որ բջջային նախագծումէն մինչեւ իրագործում
բաւական երկար ժամանակ կը պահանջուի: Այդ է պատճառը, որ
ընկերութիւնը չի կրնար ամէն ամիս նոր տարբերակ մը ներկայացնել:
Պլանշեթներու հետ կապուած եւս ընկերութիւնը հեռահար ծրագիրներ
կը մշակէ, սակայն նոր տարբերակի թողարկման մասին պիտի
յայտարարուի սմարթֆոնի ներկայացումէն ետք միայն:
2016-ի Յունիսին Technology and Science Dynamics (TSD) ընկերութիւնը
վաճառքի հանեց ArmPhone բջջային հեռաձայներու առաջին
տարբերակները: Սպառողին ներկայացուած էր 5 տարբեր տեսակ`
իւրաքանչիւրը իր առանձնայատկութիւններով: Սմարթֆոններու
առանձին տեսակները մինչեւ 32 ԿՊ ներքին յիշողութիւն ունին, Android
6.0 կամ Android 5.1 գործարկուող համակարգ եւ 4G կապ:

Հա յ Ոս կե ր ի չ ին Պա տր ա ստա ծ
Ո սկ եա յ Սկ ո ւտեղ ը ցո ւցա դ ր ո ւա ծ է
Պա ք ի նկ համ Պա լ ա տի ն Մ է ջ

Հայ ոսկերիչ Պետրոս Սեւաճեանի պատրաստած ոսկեայ
սկուտեղը ցուցադրուած է Պաքինկհամ պալատին մէջ:
ցուցահանդէսին
ներկայացուած
են
երկարամեայ
կառավարման տարիներուն ամբողջ աշխարհէն թագուհի
Եղիսաբէթ երկրորդի ստացած նուէրները , կը յայտնէ «Armenian
Weekly»–ն:
Եթովպիոյ վեջին կայսր Հայլէ Սելասիէ առաջինը 1965-ին
թագուհիին Եթովպիա այցելութեան ժամանակ անոր նուիրած
էր այս սկուտեղը:
Ոսկերիչ Պետրոս Սեւաճեան եղած է Հայլէ Սելասիէ կայսրի
պալատին մէջ ոսկերչական իրերու մատակարարը մինչեւ
1974-ը, երբ երկրին մէջ պետական յեղաշրջում տեղի ունեցաւ:

«Ապրիլեան Քառօրեայ Պատերազմի
Նահատակները» Խորագիրով Գիրք Պիտի Տպագրուի
ՀՀ-ի
մէջ
գործող
«Ղարաբաղեան
պատերազմի
վեթերաններ» հասարակական
կազմակերպութեան
կողմէ
շուտով լոյս պիտի տեսնէ
«Ապրիլեան
Քառօրեայ
պատերազմի նահատակները»
գիրքը:
Այս
մասին,
ըստ
«artsakhpress.am»-ի,
յայտնած
է
կազմակերպութեան
լրատուական բաժինի պետ Հայկ Կիսեբլեան:
«Ապրիլեան պատերազմի օրերուն մեր կազմակերպութեան
նախագահ Եուրի Միքայէլեանի գլխաւորած ջոկատը կը
գտնուէր Արցախ: Ռազմական գործողութիւններու աւարտէն
ետք՝ մեր ծրագիրին ծիրէն ներս, այցելած ենք ապրիլեան
մարտագործողութիւններու ժամանակ զոհուած շուրջ 101
զինուորականներու եւ կամաւորականներու ընտանիքներուն
ու հաւաքագրած մերօրեայ հերոսները ներկայացնող
կենսագրական տուեալները, անցած մարտական ուղին,
յուշերը, որոնք թէեւ կարճ, բայց բովանդակալից եւ ուսանելի են
մեր սերունդներուն համար»,- ըսած է Հ. Կիսեբլեան:
Անոր խօսքով, գիրքը կազմած է ազատամարտիկ-գրող
Թորգոմ Նալպանտեանը, որուն համար հիմք ծառայած են, թէ՛
իր կողմէ գրի առնուած տեղեկութիւնները եւ թէ՛ անոր
լուսանկարները,
նիւթերն
ու
տեսանիւթերը:
Պատմութիւններուն ստուար մէկ մասն ալ գրի առած են եւ
լուսանկարներ տրամադրած Վազգէն Սարգսեանի անուան եւ
Մարշալ Արմէնակ Խանփերեանցի անուան ռազմական
թռիչքներու ուսումնարաններու ուսանողները, որոնք «Դուք
մինակ չէք» ծրագիրին ծիրէն ներս կ’ընկերանային մեր
հերոսներու ընտանիքներուն հետ: Գիրքին հետ կապուած
աշխատանքները կը գտնուին զօրավար-հրամանատար
Վարդան Աւետիսեանի եւ ՂՊՎ ներկայ նախագահ Ստեփան
Թարոյեանի վերահսկողութեան տակ:
Գիրքի նմոյշ-օրինակները արդէն տպագրուած են եւ այժմ կը
գտնուին
քննարկման
փուլի
մէջ:
Հնարաւորութեան
սահմաններուն մէջ, գիրքը պիտի տրամադրուի դպրոցներուն եւ
համայնքային գրադարաններուն:

