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Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 96ամեակին
նուիրուած հանդիսութիւն

Օրուայ բանախօս Տոքթ` Հրաչ Գույումճեանի խօսքը

Յարգելի
Նախագահ, Ատենապետ եւ անդամներ ՌԱԿ Աթէնքի
մասնաճիւղին
Թեմական Խորհուրդի անդամներ
ՀԲԸՄիութեան վարչական անդամներ
Արարատ ՄՄՄիութեան անդամներ եւ Տիկնանց Յանձնախումբ
Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան կուսակցութեան անդամներ
Ռուս յունական միութեան անդամներ
Էջմիածնասէր Տիկնանց Միութիւն
Ներկայացուցիչներ Հայկական կազմակերպութիւններու

Սիրելի ներկաներ,
Ամէն բանէ առաջ կ՛ուզեմ
փոխանցել
ձեր
բոլորին
Գերագոյն Խորհուրդին բարեմաղթութիւնները այս տօնակատարութեան առիթով:
Այսօր
ինչպէս
նախորդ
տարիներուն հաւաքուած ենք
Աթէնքի այս շքեղ սրահին մէջ
միասնաբար տօնելու Ռամկավար
Ազատական
Կուսակցութեան հիմնադրման 96-րդ
տարեդարձը:
Արդարեւ 1921 Հոկտեմբեր
1-ին,Պոլսոյ Մեծ կղզիին մէջ
հաւաքուած
էին
ՌԱԿ-ի
բաղկացուցիչ բոլոր կազմակերպութիւններու
ներկայացուցիչները, միասնաբար հիմք
դնելու մեր կուսակցութեան
որուն ժառանգորդներն ենք մենք
այսօր:
Այս հիմնադիր կուսակցութիւնները հետեւեալներն էին:
-Արմենական կազմակերպութիւն հիմնուած Վան 1885-ին
-Վերակազմեալ Հնչակեան կուսակցութիւն հիմնուած Գահիրէ
1898-ին
-Միացեալ Հայ Յեղափոխական Միութիւն, վերանուանուած իբրեւ
Ազատական հիմնուած Գահիրէ 1908-ին
-Հայ Սահմանադրական Ռամկավար Կուսակցութիւն հիմնուած
Գահիրէ 1908-ին
-Հայ Ժողովրդական Կուսակցութիւն հիմնուած Թիֆլիս 1917-ին
-Հայ Ազգային Ազատական Միութիւն, Փարիզ 1919
-Հայ Ազգային Ռամկավարական Միութիւն, Պոսթոն 1919
Արդարեւ, 3 Մկրտիչներու շունչով թռծուած Արմենականները կը
վերամկրտուէին իբրեւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն:
Վայրկեանի մը համար հոտնկայս յարգենք յիշատակը այն անձերուն
որոնց անունները մեր պանթէօնին մէջ արձանագրուած են ոսկէ
տառերով:
1 վայրկեան
Սիրելի ներկաներ,
Եթէ պատմական ակնարկ մը նետենք 1921-էն մինչեւ այսօր պիտի
նկատենք որ ՌԱԿ-ը մնացած է անփոփոխ իր քաղաքական, Ռամկավար
ու ազատական սկզբունքներուն մէջ մնալով միշտ հայրենիքի կողքին,
սատարելով անոր բարգաւաճման եւ ապահովութեան անկախաբար
անոր վարչակարգէն եւ կամ քաղաքական գոյնէն:
Արդարեւ արդէն իսկ 1921-ին ՌԱԿ-ը մեծ ջանքերով գնած էր 20
պատերազմական օդանաւեր Անգլիական կառավարութենէն, արագելու
համար Հայաստանի նորաստեղծ բանակին, սակայն դժբախտաբար
վերջին վայրկեանին Անգլիական կառավարութիւնը խախտեց
համաձայնագիրը եւ ջեղեալ նկատեց զայն:
Շարունակութիւնը էջ 3

Յունաստանի ՌԱԿ Շրջանային Վարչութեան
ատենապետ՝. ընկ Յակոբ Ֆէսճեանի խօսքը

Κυρίες και Κύριοι,

Το ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ και στην Αρμενική R.A.G. χαιρετίζει την ευγενή
παρουσία σας στη σημερινή
εκδήλωση για τα 96 χρόνια από
την ίδρυσή του. Οφείλουμε μια
εξήγηση: ήταν προγραμματισμένο κύρια ομιλήτρια να είναι η
κυρία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ.
Διάφορες πιέσεις ανεπίτρεπτες,
έφεραν μια παρεξήγηση, δηλαδή
η Κα πρώην Υπουργός των Εξωτερικών, νόμισε ότι αποδεσμεύτηκε και διέθεσε αλλού τον
χρόνο της. Τα υπόλοιπα εν καιρώ.
Φίλοι συμπολίτες μας, ελληνικής και αρμενικής καταγωγής,
όπως διαπιστώνετε, η ΑΡΜΕΝΙΚΗ διασπορά δρά με τα πρότυπα που ακολουθεί και η ελληνική. Με τα σχολεία, τις Εκκλησίες και τα κόμματα, αναγκαία στοιχεία για τη διατήρησή της.
Κυρίες και κύριοι, Οι Αρμένιοι, ιστορικός λαός, όταν μέγιστο μέρος του
εδιώκετο από τον κακή τη μοίρα, όμορο γείτονα, ένας αριθμός
αρμενίων, συμμεριζόμενος την τύχη του Μικρασιατικού Ελληνισμού,
κατέφθασε στην Ελλάδα, ανέστιο και απελπισμένο.
Շարունակութիւնը էջ 4

ՌԱԿ -ի 96-ամեակի Հանդիսութիւնը

Յաղթանակի
փառատօն
էր,
նուիրուած
Յունաստանի
Ռ.Ա.Կուսակցութեան 96 ամեակին հանդիսութիւնը, որ տեղի ունեցաւ
12 Նոյեմբեր 2017-ին Աթէնքի Intercontinental պանդոկին սրահին մէջ, ի
ներկայութեան հոծ եւ ստուար բազմութեան:

Հանդիսութիւնը սկսաւ Յունական եւ Հայկական հանրապետութիւններու ոգերգներով, ինչպէս նաեւ ՌԱԿուսակցութեան
քայլերգով:
Ռ.Ա.Կուսակցութեան 96 ամեակին հանդիսութեան բացման խօսքը
կատարեց հանդիսավար ընկ. Զաւէն Գ. Գրիգորեան եւ իր խօսքին մէջ,
ան շեշտեց որ, 26 Մայիս 1885-ին հիմնուած Արմենական
կազմակերպութեան կուսակցութիւնը, այդ օրէն մինչեւ այսօր եղած է եւ
կը մնայ հայ ժողովուրդէն՝ հայ ժողովուրդին, Հայաստան հայրենիքին եւ
հայ ժողովուրդին հետ, առանց շեղելու իր գաղափարախօսական
սկզբունքներէն, միշտ մնալով հաւատարիմ Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնին եւ անոր օրինական Գերակայութեան:
Շարունակութիւնը էջ 4
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Αντσούκ-Μορτσούκ…
Μια σειρά άρθρων υπέρ της ενότητας
της αρμενικής κοινότητας στην Ελλάδα

του Σήφη Κασσεσιάν

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΠΟΚΤΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.....

Στην προσπάθεια χάλκευσης μιας δικής του άποψης της νεότερης
αρμενικής ιστορίας, παραγραφής των πολλών και μεγάλων σφαλμάτων
του και επιβολής του ελέγχου του στο σύνολο της κοινοτικής ζωής των
Αρμενίων της διασποράς το μπιρό του Τασνακτσουτιούν δεν μπορούσε
να μείνει αδιάφορο απέναντι στον μεγάλο πειρασμό που συνιστούσε το
ενδεχόμενο επιβολής κομματικού ελέγχου επί της Αρμενικής Εκκλησίας
στη διασπορά. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η εκκλησιαστική
περιφέρεια (τεμ/θέμα),της οποίας υπαγόταν από της ίδρυσής της στο
Ύπατο Πατριαρχείο του Ετσμιατζίν, στην τότε Σοβιετική Αρμενία, η
επιβολή του κομματικού ελέγχου προϋπέθετε μεταβολή αυτού του
καθεστώτος.
Οι συνθήκες που είχε δημιουργήσει ο Ψυχρός Πόλεμος θεωρήθηκαν
από το μπιρό ως κατάλληλες για το εγχείρημα της ανατροπής του νόμιμου καθεστώτος της Αρμενικής Εκκλησίας στην Ελλάδα (που μας
ενδιαφέρει κυρίως εδώ) αλλά και αλλού. Το Τασνακτσουτιούν κατηγορήθηκε αμέσως μετά τον πόλεμο ως εχθρική προς τις ΗΠΑ και συνεργαζόμενη με τον Άξονα οργάνωση. Σχετικά έγγραφα υπάρχουν στα
Πρακτικά του Κογκρέσου. Ωστόσο, στις συνθήκες που είχαν
δημιουργηθεί με τον Ψυχρό Πόλεμο η ηγέτιδα του Δυτικού κόσμου, οι
ΗΠΑ, έπαυσε να δίνει σημασία στο παρελθόν ποικίλων πολιτικών
δυνάμεων και αναζητούσε στην αντιπαράθεσή της με τη Σοβιετική
Ένωση συμμάχους όπου μπορούσε να τους βρει. Σε μια θεαματική
στροφή 180 μοιρών, το μπιρό ταύτισε το μέλλον του με τις νικήτριες
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δυνάμεις. (Βέβαια, όταν λέμε νικήτριες,
εξαιρούμε πάντοτε τη Σοβιετική Ένωση, ο αγώνας ενάντια στην οποία
αποτελούσε από τη δεκαετία του 1920 τον κύριο πολιτικό στόχο του
μπιρό.) Η στροφή αυτή διευκολύνθηκε από το γέγονος ότι το τμήμα του
μπιρό που δρούσε στην Αίγυπτο είχε επαφές με τους Άγγλους στη
διάρκεια του πολέμου. Το καταπληκτικό είναι ότι η στροφή έγινε χωρίς
να καταδικαστούν ή να αποπεμφθούν από την ηγεσία όσοι ηγέτες του
κόμματος είχαν στενή (όσο στενότερη μπορεί να γίνει) συνεργασία με
τον Άξονα. Εκμεταλλευόμενο τον Ψυχρό Πόλεμο, το μπιρό μπόρεσε να
διαβεί αβρόχοις ποσίν τον Ρουβίκωνα της μετάπτωσής του σε
“προαγωγό των δυτικών συμφερόντων” στους κόλπους της αρμενικής
διασποράς.
Το εγχείρημα του πολιτικού γραφείου του Τασνακτσουτιούν να θέσει
υπό τον έλεγχό του την Αρμενική Εκκλησία στην Ελλάδα στηρίχτηκε
στη δημιουργία ενός κλίματος τρομοκράτησης των μελών της αρμενικής κοινότητας που δεν ήταν ενταγμένα στο κόμμα με τη διαβολή και
τη δυσφήμιση στις ελληνικές αρχές της πιστής στο Ετσμιατζίν πλειοψηφίας ως δήθεν κομμουνιστών. Αυτό, μάλιστα, γινόταν την εποχή
που οι πραγματικά κομμουνιστές Αρμένιοι είχαν επαναπατριστεί στη
Σοβιετική Αρμενία το 1946-47. Οι οπαδοί του Δημοκρατικού Φιλελεύθερου Κόμματος (Ραμγκαβάρ Αζανταγκάν Γκουσακτσουτιούν), που
ήταν πλέον το μοναδικό εμπόδιο στην πραγμάτωση των σχεδίων του
μπιρό, αυτοί που ήταν οι “δεξιότεροι” των Αρμενίων, διαβάλλονταν ως
κομμουνιστές. Σε μια εποχή που απείχε ελάχιστα χρόνια από τον
Ελληνικό Εμφύλιο, με κάποια νησιά του Αιγαίου να λειτουργούν ακόμα
ως αναμορφωτήρια συνειδήσεων, η κατηγορία αυτή δεν μπορούσε
παρά να έχει συνέπειες. Όπως συνέπειες είχε η άσκηση φυσικής βίας
που είχε σαν αποτέλεσμα να ονομαστεί η εποχή εκείνη, εποχή του
“μπαϊκάρ”. Με τον αδελφοκτόνο αυτό αγώνα το μπιρό πέτυχε να επιβάλει πρόσωπο που είχε επιλέξει το ίδιο ως αρχιεπίσκοπο των Αρμενίων
της Ελλάδας και να υπαγάγει την αρχιεπισκοπή στο ελεγχόμενο από το
ίδιο πατριαρχείο του Λιβάνου (Αντιλιάς). Το μπιρό είχε αποκτήσει στην
Ελλάδα μια ιδιωτική Εκκλησία. Οι νομιμόφρονες Αρμένιοι εξώστηκαν
από τις εκκλησίες που είχαν χτίσει με το υστέρημα και τον ιδρώτα τους
και αναγκάστηκαν να χτίσουν ένα παράπηγμα στο Περιστέρι ως
λατρευτική τους εστία. Στη συνέχεια, μέσα στο ίδιο πάντα ψυχροπολεμικό, κομμουνιστοφοβικό κλίμα, η αλλαγή “επικυρώθηκε” με ευνοϊκές
για το Τασνακτσουτιούν εκλογές στους κόλπους της αρμενικής
κοινότητας της Ελλάδας. Αλλά και ο Σαντάμ Χουσεΐν πήρε στις
εκλογές που διοργάνωσε το 1995 ποσοστό 99,96%...

Մամուլի հաղորդագրություն

ԵԱՀԿ-ում ՀՀ մշտական ներկայացուցիչ
Արման Կիրակոսյանի ելույթը
ԵԱՀԿ Մշտական խորհրդի նիստին

Նոյեմբերի 9-ին ԵԱՀԿ Մշտական խորհրդի
1163-րդ
նիստին
ԵԱՀԿ-ում
Հայաստանի
առաքելության ղեկավար, դեսպան Արման
Կիրակոսյանը հանդես եկավ ելույթով՝ ի
պատասխան
ԵԱՀԿ
Մինսկի
խմբի
համանախագահների զեկույցի։
Բարձր գնահատելով համա-նախագահների
ջանքերը՝
դեսպան
Կիրակոսյանը
վերահաստատեց հայկական կողմի անվերապահ
աջակցությունը
ԵԱՀԿ
Մինսկի
խմբի
համանախագահների համաձայնեցված ձևաչափին և ղարաբաղյան
հակամարտության խաղաղ լուծման հանձնառությունը։
Դեսպան Կիրակոսյանն ընդգծեց, որ Ժնևյան գագաթաժողովն ու դրա
ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որի համաձայն
բանակցությունները պետք է ակտիվացվեն և շփման գծում պետք է ձեռնարկվեն
հավելյալ միջոցներ լարվածության թուլացման նպատակով, հանդիսանում է
համանախագահների հետևողական ջանքերի արդյունքը։
Հայկական կողմն արձանագրեց, որ վերջին շրջանում համանախագահները
ստիպված են եղել հասցեական հայտար-արություններով նախանշել
զինադադարը խախտող կողմին, ինչն անհրաժեշտ է շփման գծում
լարվածության նվազեցման համապատասխան մեխանիզմների բացակայության պայմաններում։
ՀՀ առաքելության ղեկավարը վերահաստատեց հայկական կողմի
անվերապահ աջակցությունը Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի գագաթաժողովների ընթացքում ձեռք բերված պայմանա-վորվածություններին, որոնք
ենթադրում են ԵԱՀԿ հետաքննության մեխանիզմների ստեղծում և ԵԱՀԿ
գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի ընդլայնում։
Միաժամանակ դեսպան Կիրակոսյանը փաստեց, որ ադրբեջանական կողմը
մինչ այժմ խոչընդոտում է այս համաձայնությունների իրականացմանը և
շարունակաբար խախտում հրադադարի ռեժիմը:
Դեսպանի խոսքով, ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման հետագա
կանխումը կենսական նշանակություն ունի հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման
և բանակցությունների առաջմղման համար։
Հայկական կողմն ընդգծեց, որ հակամարտության գոտում բնակվող
մարդկանց նկատմամբ իրականացված վայրագությունները պետք է
անվերապահորեն դատապարտվեն:
Հայաստանի դեսպանը շեշտեց, որ Արցախի բնակչությունը, նրանց
անվտանգությունը, ինքնորոշման իրավունքն ու ազատությունն այսօր և
ապագայում այլընտրանք չունեն:
Դեսպան Կիրակոսյանը շնորհակալություն հայտնեց նաև ԵԱՀԿ գործող
նախագահի անձնական ներկայացուցչին և նրա թիմին՝ հակամարտության
գոտում նրանց գործունեության համար, և վերահաստատեց հայկական կողմի
համոզմունքը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ԵԱՀԿ-ն իր
մշտական ներկայությամբ պետք է ակտիվորեն ներգրավվի շփման գծում
լարվածության թուլացման գործընթացին:
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Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Թաներ Աքչամի Գիրքը
Լոյս Պիտի Տեսնէ Յունուարին

«Արմէնփրէս»ը կը հաղորդէ, թէ Թուրք պատմաբան Թաներ Աքչամի
«Սպանութեան Հրամանները. Թալէաթ Փաշայի Հեռագիրներն Ու Հայոց
Ցեղասպանութիւնը» խորագիրով անգլերէն նոր գիրքը Յունուար 2018ին
հասանելի պիտի ըլլայ ընթերցողներուն,:
Հեղինակը կը յայտնէ, որ այս գիրքին մէջ ներառուած են երկու գլուխներ,
որոնք չկան նախապէս թրքերէնով հրատարակուած «Նայիմ Էֆենտիի
Յուշագրութիւնները Եւ Թալէաթ Փաշայի Հեռագիրները» գիրքին մէջ:
«Շատ ոգեւորուած եմ: Գիրքս լոյս պիտի տեսնէ Յունուար 2018ին: Անոր մէջ
կան երկու նոր գլուխներ, որոնք ներառնուած չէին թրքերէն Նայիմ Էֆենտիի
յուշագրութիւններու մասին գիրքին մէջ: Այստեղ ոչ միայն կը ներկայացնեմ նոր
փաստաթուղթեր, այլ նաեւ կը քննարկեմ «կեղծ ստորագրութիւններու» եւ «կեղծ
ժամանակագրութեան» հարցը: Մեծ փափաք ունիմ այս նոր փաստերը
ներկայացնելու թուրք ընթերցողներուն», կը յայտնէ հեղինակը:
2016ին, թրքերէնով հրատարակուած «Նայիմ էֆենտիի Յուշագրութիւնները
Եւ Թալէաթ Փաշայի Հեռագիրները» գործին մէջ ներառուած Թալէաթ փաշայի
հեռագիրներուն մէջ բացյայտօրէն կ՛երեւին հայերը ջարդելու հրամանները:
Օրինակ‘ 22 Սեպտեմբեր 1915ի հեռագիրներէն մէկուն մէջ, Թալէաթ փաշան
այսպիսի հրաման մը տուած է. «Հայերը Թուրքիոյ տարածքին ապրելու,
աշխատելու իրաւունքներէն ամբողջութեամբ զրկուած են. պետութիւնը, իր
վրայ վերցնելով ամբողջ պատասխանատուութիւնը՝ կը հրամայէ ողջ չձգել
նոյնիսկ օրօրոցի երեխաները»:
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Շարունակուած էջ 1-էն

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 96ամեակին
նուիրուած հանդիսութիւն

Օրուայ բանախօս Տոքթ` Հրաչ Գույումճեանի խօսքը

Ետ դարձ ակնարկ մը նետելով պատմութեան վրայ կը տեսնենք որ
ՌԱԿ-ը իր մեծ դերը ունեցաւ 1946-47 տարիներուն կազմակերպուած
ներգաղթի աշխատանքներուն մէջ: Ան ջատագովը եղաւ համագոյութեան
Հայաստանի արուեստներու ներկայացուցիչներուն հետ վառ պահելով
հոգեկան կապը Սփիւռքի եւ Հայրենիքի միջեւ բերելով լայնածաւալ
նիւթական եւ բարոյական աջակցութիւնը ազգային զարթօնքին
հայրենիքին մէջ:
ՌԱԿ-ը ներկայ էր Հայաստանի մէջ երկրաշարժի այդ սեւ օրերուն
կազմակերպելով հանգանակութիւններ ու բերելով իր բարերար նպաստը
այդ աշխատանքներուն մէջ:
Իսկ 1991-ին ՌԱԿ-ը արդէն իսկ մաս կը կազմէր առաջին
խորհրդարանական
ընտրութիւններուն
ունենալով
իր
20 երեսփոխանները խորհրդարանէն ներս:
Այսօր սակայն անցեալին մասին չէ որ կ՛ուզեմ խօսիլ, այլ ապագային
մասին ձեզ տեղեակ պահելու ու բաժնեկից ընելու այն աշխատանքներուն
որոնք վերապահուած են ՌԱԿ-ին ներկայ դարուս պայմաններուն տակ:
Ի՞նչ պիտի ըլլայ մեր դերը Ուրարտացիներէ, Երուանդեաններէ,
Արտաշէսեաններէ,
Արշակունիներէ,
Բարգատունիներէ
եւ
Ռուբինեաններէ աւանդ մնացած այդ հայրենիքին մէջ ուր 2 ամիս առաջ
տօնուեցաւ անկախութեան 26րդ տարեդարձը:
Արդարեւ
Սարդարապատի
յաղթանակով
սկսած
արշաւը
շարունակուեցաւ հայ ժողովուրդի բոլոր հատուածներու ջանքերով եւ
զոհողութիւններով հասնելու համար մինչեւ Մայիս 28, ծնունդովը
անկախ Հայաստանի որը եղաւ գրաւականը ցեղասպանութենէ փրկուած
բեկորներու երազին, հիմը դնելով առաջին կառավարութեան որուն մէջ
ՌԱԿ-ը ունեցաւ իր 4 նախարարները որոնք այս հաւաքական աշխատանքին մէջ բերին իրենց բաժինը մինչեւ իրենց հրաժարականները:
Այսօր դժբախտաբար ՌԱԿ-ը ունի ներքին վէրք մը որ տակաւին կը
կոտտայ 20 տարիէ ի վեր: Իբրեւ այս դժբախտ կացութեան հետեւանք
ՌԱԿ-ը կրնայ ժամանակավրէպ ըլլալու վտանգին առջեւ գտնուիլ եթէ
չկարենայ համակերպիլ նոր դարուս եւ հայրենիքի ու սփիւռքի նոր
իրականութիւններուն: Անհրաժեշտ է ունենալ նոր մտածելակերպ ու նոր
աշխարհայեացք դիմագրաւելու համար մեր առջեւ ծառացած այս
դժուարութիւնները:
Հետեւաբար, Հոկտեմբեր 2016-էն սկսեալ ՌԱԿ-ը կը ներկայանայ իբրեւ
մէկ Հայաստանակեդրոն կուսակցութիւն իր բաղկացեալ 4 մասերով:
Հայաստան ու Արցախ, Միջին Արեւելք, Եւրոպա եւ Ամերիկաներ: Այս
բոլորը համադրելու համար պէտք էր ունենալ գերագոյն մարմին մը
զօրացնելու համար այս կապը շղթային 4 մասերուն միջեւ: Սակայն,
դժբախտաբար ունինք խմբակ մը որոնք տակաւին կառչած կը մնան հին
մտածելակերպին անտեսելով մեր տարիներու երազը 1921-էն ի վեր
ունենալու համար հայաստանակեդրոն կուսակցութիւն մը:
Այսօր 1991-էն ի վեր ՌԱԿ-ը կը գործէ Հայաստանի մէջ իբրեւ
գրանցուած պաշտօնական կուսակցութիւն որուն կը պատկանին մեր
զինանշանն ու դրօշը:
Մեր նոր տեսլականը որմով ճամբայ ելած ենք հետեւեալ ձեւով
կ՛ամփոփուի:
Մաս կազմել Հայաստանի քաղաքական, ընկերային եւ մշակութային
հիւսուածքին տարածելով մեր ազատական եւ տեմոքրադական
սկզբունքները եւ ջատագովելով արդար կառավարման գաղափարներու
տարածմանը: Սատարել Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի
անվտանգութեան ապահովման եւ բարգաւաճման, պաշտպանել Մայր
Աթոռն
ու
Ցեղասպանութեան
ենթարկուած
ժողովուրդներու
իրաւունքները կեդրոնանալով Հայկական ցեղասպանութեան վրայ:
Այս տեսլականի իրագործման համար ՌԱԿ-ը կը հետապնդէ
հետեւեալ գլխաւոր նպատակները եւ աշխատանքային ծրագիրները:
1. Կիրարկել ժողովրդային կամքի գերիշխանութիւնը եւ ռամկավար
ազատական սկզբունքները Հայ հանրային կեանքի մէջ ջատագովելով
ազատ եւ անկաշկանդ քուէարկութիւն, արդար ու թափանցիկ
կառավարութիւն, կազմակերպելով դասախօսութիւններ, վերակազմակերպման դասընթացքներ եւ սեմինարներ ու տարածել այս
նպատակներն ու ծրագիրները մամուլի եւ հրատարակութիւններու
միջոցաւ:
2. Մասնաւոր ուշադրութեան առարկայ դարձնել ՌԱԿ-ը
Հայաստանի մէջ եւ անոր միջոցաւ սատարել Հայաստանի եւ Արցախի
ապահովմանը եւ բարգաւաճումին առանց անտեսելու սփիւռքը:
Քաջալերելով
նիւթական
ներդրումներ
ու
գործարարնային
աշխատանքներ միշտ ի մտի ունենալով այս աշխատանքներուն

հետեւողականութիւնը, հանրային առողջապահութիւնը եւ կենսոլորտի
պաշտպանումը.
3. Սատարել Հայ մշակոյթի եւ պատմութեան պահպանման ու
տարածման,
կազմակերպելով
մշակութային
ձեռնարկներ
,
դասախօսութիւններ եւ դասընթացքներ, օժանդակել Հայ ուսուցչին եւ
ուսանողին,
պաշտպանել
Մայր
Եկեղեցին
եւ
միւս
հարանուանութիւնները հիմնելով մշակութային եւ հասարակական
կազմակերպութիւններ ամրապնդելու կապն ու յարաբերութիւնները
Հայաստանի, Արցախի եւ սփիւռքի միջեւ գործակցութեամբ համակիր
բոլոր կազմակերպութիւններու հետ ինչպէս ՀԲԸՄ եւ ԹՄՄ-ը:
4. Հաւատալով Հայ դատին անժամանցելիութեան, հետապնդել
Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչումը ինչպէս նաեւ տարածքային
եւ գույքային պահանջատիրութիւնը բոլոր ատեաններու մէջ: Սատարել
Արցախի Հանրապետութեան, որպէս ազգերու ազատ ինքնորոշման
իրաւունքով ստեղծուած անկախ պետականութիւն:
Իբրեւ գործնական աշխատանք այս բոլորին, ՌԱԿ-ը այսօր կը գործէ
Հայաստանի մէջ իր 2 գլխաւոր կեդրոններով Երեւանի եւ Վարդենիսի մէջ,
ու երկու մասնաճիւղերով Արմաւիր, Սիսեանի, Կոտայքի, Վարդենիսի եւ
Նոր Նորքի մէջ:
ՌԱԿ-ը կը շարունակէ իր երթը ըլլայ սփիւռքի եւ ըլլայ հայրենիքի մէջ
նշանաբան ունենալով «Բարգաւաճ Հայաստան» Անկախ Արցախ եւ
միակամ Սփիւռք:
Առանց ՌԱԿ-ի,կարելի չէ երեւակայել սփիւռքահայութիւն եւ
հայապահպանում:
Բարի երթ 96 ամեայ տակաւին երիտասարդ Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութեան:

ՀՀ ԱԺ-ն Ամբողջութեամբ Ընդունեց
«Զինուորական Ծառայութեան եւ Զինծառայողի
Կարգավիճակի Մասին» Օրէնքը

ՀՀ ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցումով եւ ամբողջութեամբ
ընդունեց «Զինուորական ծառայութեան եւ զինծառայողի կարգավիճակի
մասին» օրէնքի նախագիծը:
«Armenpress.am»-ի
տեղեկութիւններով՝
նախագիծին՝
իբրեւ
կողմնակից, քուէարկեց 86 հոգի, անոր դէմ` 6 պատգամաւոր:
Քուէարկութենէն առաջ դէմ քուէարկելու մասին յայտարարեց «Ելք»
խմբակցութեան պատգամաւոր Արարատ Միրզոյեանը: ՀՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն ու
«Ծառուկեան» դաշինքը կողմ քուէարկեցին նախագծին:
Պարտադիր զինուորական ծառայութենէն տարկէտման հիմքերու
ցանկէն հանուած են գիտական աստիճան ունենալու հիմքով պարտադիր
զինուորական ծառայութենէն ազատուելու իրաւունքը միաժամանակ
մինչեւ օրէնքի ուժի մէջ մտնելը ասպիրանդուրայի մէջ ուսանելու
կապակցութեամբ արդէն իսկ տարկէտում ստացած անձերուն համար կը
պահպանուի նշուած իրաւունքը մինչեւ 31 Դեկտեմբեր 2020:
Տարկէտման հիմքերու ցանկէն հանուած է ուսումը շարունակելու
համար տարկէտման իրաւունքը, որ փոխարինուած է նպատակային
ուսման համար տարկէտման իրաւունքով` ի դէմս պաքալորիայի,
վկայական ստացած մասնագէտի կամ ընդելուզուած կրթական
ծրագիրով առկայ ուսուցումով ուսանող եւ պաշտպանութեան
նախարարութեան հետ պայմանագիր կնքած այն անձերուն, որոնք
ցանկութիւն կ’ունենան ուսումնառութեան ընթացքին անցնելու
ռազմական պատրաստութիւն, իսկ ուսման աւարտէն ետք
պաշտպանութեան նախարարութեան հետ կը կնքեն պայմանագրային
սպայական ծառայութեան անցնելու պայմանագիր` երեք տարի
ժամկէտով պաշտպանութեան նախարարութեան կողմէ նշուած վայրին
մէջ
եւ
պայմաններով:
«Մանրամասները
կը
սահմանուին
կառավարութեան
կողմէ
սահմանուած
ենթաօրէնսդրական
աշխատանքով:
Թափանցիկութեան, արդարութեան ապահովման եւ հնարաւոր
վտանգէ խուսափելու նպատակով՝ ծաւալուն փոփոխութիւններ
նախատեսուած են զօրակոչի ենթակայ անձերու եւ զինծառայողներու
առողջական վիճակի հետազօտման եւ բժշկական փորձաքննութեան
գործընթացին մէջ, որուն ծիրէն ներս հետազօտութեան եւ
փորձաքննութեան կարգերը, զինուորական ծառայութեան հետ կապուած
խնդիրներ յառաջացնող հիւանդութիւններու ցանկը պիտի սահմանէ
կառավարութեան որոշումով:
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Շարունակուած էջ 1-էն

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 96ամեակին
նուիրուած հանդիսութիւն

ՌԱԿ -ի 96-ամեակի
Հանդիսութիւնը

կիթառահար
Լ.
Խավուցաս,
արուեստագէտի ճարտարութեամբ եւ
ներդաշնակութեամբ
հայ
երաժշտահաններէ երեք ստեղծագոր-

Ան անդրադարձաւ
նաեւ
ներկաներու
հայրենասիրական եւ
եկեղեցասիրական
նուիրեալ
աշխատանքներուն եւ գնահատանքով խօսեցաւ
իրենց
մասնակցութեան, գաղութային ձեռնարկներուն մէջ
որպէս հաւատարիմ եւ
պարկեշտ Յունահայ
քաղաքացիներ, հակառակ
կեանքին
դժուարին
պայմաններուն:
Ռ . Ա . Կ ե ա ն
96ամեակին
առթիւ,
Յունարէն
լեզուով
ելոյթ ունեցաւ, Ռ.Ա.Կ
ՌԱԿ Յունաստանի Շրջանային վարչութեան անդամներ, ձախէն աջ
՝
շրջանակի
վարչուընկ. Զաւէն Գ. Գրիգորեան, ընկ. Յովհաննէս Առաքելեան, ատենապետ
թեան
ատենապետ, ընկ. Յակոբ Ֆէսճեան, պատուոյ ատենապետ՝ ընկ. Սարգիս Խաչատուրեան,
իրաւաբան՝ ընկ. Յակոբ
Տոքթ. Հրաչ Գույումճեան, ընկ . Յովհաննէս Չուլեան
Ֆէսճեան, որուն խօսքը՝
յարգելի ընթերցողները կրնան կարդալ ծութիւններ նուագեցին, Կոմիտասէն՝ «Սարերի
հովին մեռնեմ», Գուսան Հայկազունէն «Հռով
հետեւող էջերուն մէջ:
Ռ.Ա.Կ. 96 ամեակի տօնակատարութեան լինի՝ սրով լինի», եւ Առնո Բաբջանեանի
առթիւ, Աթէնք յատկապէս հրաւիրուած էր նոքթիւնը։
Գեղարուեստական բաժնի երկրորդ մասը
Ռ.Ա.Կեան Գերագոյն Խորհուրդի վարչութեան
ատենադպիր, քաղաքական գիտութիւններու եւ
Միացեալ
Ազգերու
կազմակերպութեան
արտաքին յարաբերութիւններու խորհրդատու
եւ
որոշ
երկիրներու
նախագահական
պալատներու խորհրդատու՝ Տոքթ` Հրաչ
Գույումճեան։
Յարգելի
բանախօսը
անդրադարձաւ
Ռ.Ա.Կուսակցութեան կազմաւորման շրջաններուն եւ մասնաւորապէս կուսակցութեան
ներկայ
ժամանակի
դիրքորոշումին
եւ
գործունէութեան մասին։ Յարգելի ընթերցողները կրնան ամբողջութեամբ կարդալ
բանախօսին խօսքը հետեւեալ էջերուն մէջ։
Յայտագիրը
կը
պարունակէր
նաեւ
Վահան Գալստեան, Քրիստինա Էլամիրեան,
գեղարուեստական բաժին մը, որուն մէկ մասը,
Լեֆթէրիս Խավուցաս
կենդանի հայկական երգ եւ նուագ էր։

Երգչուհի Տիկ. Քրիստինա Էլամիրեան երգեց
երկու երգեր, «Սիրեցի Եարս Տարան» եւ
«Խռոված էր», պրն. Վահան Գալստեանի
տուտուկի ընկերակցութեամբ եւ կիթառի
ընկերակցութեամբ
պրն.
Լեֆթէրիս
Խավուցասի։
Տուտուկահար
Վ.
Գալստեան
եւ

տեսա-լսողական DVD-ի ցուցադրութիւն էր,
որուն բովանդակութիւնը կը ներկայացնէր,
Հոկտեմբեր 2016-ին Ռ,Ա.Կ. համագումարին
առթիւ կազմակերպուած տօնախմբութիւնը,
Երեւանի Օփերայի թատրոնին մէջ։
Յայտագիրը կազմուած էր երկու մասերէ,
սկիզբը
Կուսակցութեան
համառօտ
պատմութիւնը շարժանկարներէ հաւաքուած,
իսկ երկրորդ մասը Հայաստանի նշանաւոր
վաստակաշատ երգի ու պարի խումբերը։
Հանդիսութեան աւարտին՝ ներկաները
իրենց
գոհունակութիւնը
շարունակեցին
հիւրասիրութեամբ։

Կարդացէք ու տարածեցէք
"Նոր Աշխարհ"
շաբաթաթերթը

Յունաստանի ՌԱԿ Շրջանային
Վարչութեան ատենապետ`
ընկ. Յակոբ Ֆէսճեանի խօսքը

Βρήκε όμως αμέριστη συμπαράσταση της
Ελληνικής πολιτείας, η οποία χειμαζόμενη από
την απρόοπτη μετεγκατάσταση από τα εδάφη
της Ιωνίας, 1.500.000 Ελλήνων, δεν έκανε
διάκριση Αρμενίων και Ελλήνων. Έκτοτε, βήμα
βήμα, ενσωματώθηκε το αρμενικό στοιχείο
πλήρως. Να είναι βέβαιοι οι Έλληνες πολίτες την
καταγωγή ότι ψυχικά είναι απόλυτα όμοιοι με
τους Έλληνες πολίτες αρμενικής καταγωγής.
Όταν υψώνεται η ελληνική σημαία με τον
Έλληνα αθλητή στο βάθρο, ακριβώς την ίδια
συγκίνηση νοιώθουν όλοι. Βεβαίως δεν έχει επέλθει αφομοίωση, με την έννοια ότι ο αρμενικής
καταγωγής Έλληνας πολίτης δεν έχει αποξενωθεί από τις παραδόσεις του, την ιστορική
καταγωγή του, διατηρεί τις Εκκλησίες του με την
ελαφρά διαφοροποίηση του ορθοδόξου χριστιανικού δόγματος, διατηρεί τα σχολεία του, τις
λέσχες και τα Φιλαθλητικού ή Φιλολογικού αντικειμένου Σωματεία του, όπου συναθροίζονται
Αρμενικής καταγωγής Έλληνες πολίτες, ερχόμενοι σε επαφή για τη διατήρηση της αρμενικής
καταγωγής των.
Όλα αυτά τα χρόνια, από το 1922 μέχρι σήμερα, το Αρμενικό Δημοκρατικό Φιλελεύθερο
Κόμμα R.A.G. στάθηκε στο πλευρό των συμπατριωτών μας, ενισχύοντάς το ηθικά, νομικά αλλά
και οικονομικά, αφού τα μέλη του στελέχωναν το
σπουδαιότερο αγαθοεργό Σωματείο της Διασποράς
της
Γενικής
Αρμενικής
Ένωσης
Αγαθοεργίας.
Όλα αυτά τα χρόνια το R.A.G. έδινε τα πάντα
για την αναγνώριση της Γενοκτονίας. Ακόμη
καθοδήγησε την παλινόστηση σε αντίθεση με
άλλο κόμμα, που την τορπίλιζε, γεγονός υψίστης
σημασίας, αφού ο αρμενικός πληθυσμός μόλις
υπερέβαινε το 1.000.000.
Το R.A.G. ιδρύθηκε το 1921 συγχρόνως με
την σπουδαίας σημασίας πολιτειακή μεταβολή,
αφού η Αρμενία αποτέλεσε μία από τις
Δημοκρατίες της μόλις συσταθείσας ένωσης
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, γνωστής ως ΕΣΣΔ.
Αυτό το καθεστώς έμελλε να κρατηθεί μέχρι
το 1990, οπότε η Αρμενία αποσχίστηκε και
δημιουργήθηκε η σημερινή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΑΡΜΕΝΙΑΣ. Όλο αυτό το διάστημα, το R.A.G
στήριξε τους πολίτες της Αρμενίας και κυρίως
την ΑΓΙΑ ΕΔΡΑ, το γνωστό ΕΤΣΜΙΑΤΖΙΝ, όταν
άλλα κόμματα πολεμούσαν και τα δύο. Ακόμη και
τώρα δεν ενισχύουν τον ΚΑΘΟΛΙΚΟ, όχι με την
δογματική έννοια Καθολικό αλλά αυτόν της
εκπροσώπησης του ΣΥΝΟΛΟΥ των Αρμενίων.
Σήμερα το R.A.G ενισχύει υλικά την μητέρα
πατρίδα στον αγώνα στον πόλεμο με τους
Αζέρους. Αγώνας σκληρός και συνεχής. Οι
Αζέροι ηττήθηκαν το 1994 και ζήτησαν ανακωχή,
την οποία όμως τορπιλίζουν με κάθε πρόσφορο
τρόπο. Η σημασία του αγώνα δε θα υποσταλεί
ποτέ. Το ορεινό ΚΑΡΑΜΠΑΓ επί 7 δεκαετίες
παραμένει αρμενικό παρά τη λυσσαλέα αντίδραση των Αζέρων.
Κυρίες και Κύριοι, ευχαριστούμε και πάλι για
την παρουσία σας στη σημερινή επετειακή εκδήλωση και βεβαιώνουμε ότι το R.A.G θα είναι
πάντα ενεργό στην εξυπηρέτηση των αρμενικών
δικαίων και πάντα στο πλευρό της
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ.
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Վարչապետ Կարապետեան. «Պէտք Է Ամփոփել
2018-ին Հայաստանի Մէջ Տեղի Ունենալիք
3 Մեծ Իրադարձութիւններուն Առնչուող
Առաջարկները»

Շաբաթ, 11 նոյեմբերին
վարչապետ Կարէն Կարապետեանի գրասենեակին
մէջ տեղի ունեցած է 2018-ին
Հայաստանի մէջ տեղի
ունենալիք 3 մեծ իրադարձութիւններուն` Ֆրանսախօս երկիրներու վեհաժողովի,
Հայաստանի
Հանրապետութեան
եւ
մայիսեան
հերոսամարտերու 100-ամեակի եւ
Երեւանի
հիմնադրման
2800-ամեակի
նախապատրաստական
աշխատանքներու վերաբերեալ խորհրդակցութիւն:
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդեան
զեկուցում ներկայացուցած է Ֆրանսախօս երկիրներու միջազգային
կազմակերպութեան 17-րդ վեհաժողովի նախապատրաստման եւ
կազմակերպման վերաբերեալ: Երեւանի քաղաքապետի տեղակալ Արամ
Սուքիասեանը ներկայացուցած է մայրաքաղաքի հիմնադրման 2800ամեակի շրջագիծին մէջ նախատեսուող ձեռնարկները եւ նախապատրաստական աշխատանքներու ընթացքը: Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան աշխատակազմի ղեկավար Վահէ
Ստեփանեանն
ալ,
իր
կարգին,
զեկուցած
է
Հայաստանի
Հանրապետութեան եւ մայիսեան հերոսամարտերու 100-ամեակին
նուիրուած ձեռնարկներու նախապատրաստական աշխատանքներուն
մասին: Քննարկուած են տարբեր կազմակերպչական հարցեր եւ
առաջարկներ:
Վարչապետը, ընդգծելով 2018-ին Հայաստանի մէջ տեղի ունենալիք այս
երեք մեծ իրադարձութիւններուն կարեւորութիւնը, շեշտած է, որ անոնք
պէտք է կազմակերպուին բարձր մակարդակով եւ պատշաճ:
Անդրադառնալով Ֆրանսախօս երկիրներու վեհաժողովին` վարչապետ
Կարէն Կարապետեան յանձնարարած է շահագրգիռ նախարարութիւններուն ըլլալ աշխուժ եւ պատասխանատու ընդհանուր
կազմակերպչական աշխատանքներով: «Իւրաքանչիւրը իր գործով պէտք է
ներգրաւուած ըլլայ կազմակերպչական բոլոր հոլովոյթներուն մէջ, եւ
համապատասխան աշխատանքային խումբերը պէտք է կանոնաւոր,
առարկայական եւ համակարգուած աշխատին այդ ուղղութեամբ», նշած է
կառավարութեան ղեկավարը:
Վարչապետը յանձնարարած է մէկ շաբթուան ընթացքին ամփոփել 3
իրադարձութիւններուն վերաբերեալ առաջարկները, յստակեցնել
նախատեսուող աշխատանքները եւ ներկայացնել յստակ ծրագիրներ:

Ձևավորվեց ՌԱԿ «Փանոս Թերլեմեզյան»
երիտասարդական ակումբի վարչությունը
Ինչպես արդեն տեղեկացրել
էինք,
2017թ.
հոկտեմբերի 24-ին Շիրակի
ՌԱԿ
գրասենյակում
Գյումրու և մարզի այլ
բնակավայրերի
երիտասարդները, ոգևորված ս.թ.
սեպտեմբերի 17-ին Երեւանում կայացած ՌԱԿ
Երիտասարդական Շարժման համաժողովի գաղափարներով, ուսանող և
աշխատող տարբեր մասնագիտություններ ունեցող երիտասարդներով հիմնադրեցին «Փանոս
Թերլեմեզյան» երիտասարդական ակումբը:
2017թ. նոյեմբերի 11-ին Շիրակի ՌԱԿ մարզային գրասենյակում տեղի
ունեցավ «Փանոս Թերլեմեզյան» երիտասարդական ակումբի ժողովը, որին
մասնակցում էր նաև ՌԱԿ Կենտրոնական վարչության փոխատենապետ
Կարեն Կակոյանը:
Ակումբի անդամները քննարկեցին իրենց ծրագրերը, աշխատանքյին
պլանը:

Պաշտպանութեան նախարարութեան ու «Արար»
հիմնադրամի ջանքերով դիրքերը պիտի դառնան
աւելի անվտանգ

Հայաստանի
Հանրապետութեան
պաշտպանութեան
նախարարութիւնն ու «Արար»
հիմնադրամը իրականացուցած
են
համատեղ
փորձնական
ծրագիր` մարտական դիրքերէն
մէկը լիարժէք կահաւորելով եւ
ամրացնելով,
կը
հասորդէ
“Մեդիամասք”-ը:
Ծրագրի
ծիրէն
ներս
տեղադրուած է արեւային կայան,
բնական
կազի
մասնաւոր
համակարգ, ինչպէս նաեւ դիրքի
տարբեր հատուածներու մէջ
կիրառուած են նոր գիտարւեստական լուծումներ:
ՀՀ պաշտպանութեան նախարար Վիգէն Սարգսեան Նոյեմբեր
8-ին ծանօթացած է նշուած
մարտական
յենակէտին
եւ
խրամախորշերու մէջ իրականացուած
լրակահաւորման
եւ
վերամրակցման աշխատանք-ներուն:
Հիմնադրամը նշած է, որ ծրագրի նպատակն է դիրքին մէջ
իրականացուած լուծումները կիրառել տարբեր մարտական
դիրքերու
մէջ՝
զինծառայողներու
անվտանգութիւնը
եւ
մարտունակութիւնը բարձրացնելու նպատակով:

Սեւան Նշանեան. «Թուրքիոյ մէջ
1914 թուականի իրավիճակն է,
վերջն ալ 1918–ի պէս պիտի ըլլայ»

Պոլսահայ յայտնի լեզուաբան
Սեւան
Նշանեան
Twitter–ի իր էջին մէջ Թուրքիոյ
այսօրուան վիճակի մասին
գրառում
կատարած
է.
«Թուրքիոյ մէջ վիճակը 1914-ի
իրավիճակն է, վերջն ալ 1918–ի
պէս պիտի ըլլայ: Յուսով եմ, որ
այս
անգամ
հանդուրժողականութիւն չեն ցուցաբերեր»:
Նշենք, որ 1914–ը Առաջին համաշխարհային պատերազմը սկսելու
տարին էր: Թուրքիան միացաւ պատերազմին: Իսկ 1918–ին
պատերազմը աւարտեցաւ, Օսմանեան կայսրութիւնը անձնատուր
եղաւ, եւ տարածքները բաժանուեցան յաղթող երկիրներու միջեւ:
Սակայն յետագային, պոլշեւիկներու օգնութեամբ, Մուսթաֆայ
Քեմալը կրցաւ փլատակներու տակէն ստեղծել Թուրքիոյ
Հանրապետութիւնը:
Սեւան Նշանեանի գրառումը այն մասին է, որ այս անգամ որեւէ
պետութիւն հանդուրժողականութիւն պիտի չցուցաբերէ, եւ
Թուրքիան այս տեքսով այլեւս պիտի չըլլայ:

Որոշվեց պատշաճ կերպով մասնակցություն ցուցաբերել 1988
թվականի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժի 30-ամյակին նվիրված
միջոցառումներին, ինչպես նաեւ դեկտեմբերի 23-ին, Ամանորին
ընդառաջ,
անցկացնել
արվեստագետ
երիտասարդների
ստեղծագործությունների ցուցահանդես:
Տեղի ունեցավ նաև ակումբի վարչականների ընտրություն:
Ակումբի վարչության կազմում ընտրվեցին ՌԱԿ անդամներ.
Ատենապետ - Ռոզա Արտոյան, Ատենադպիր - Շուշանիկ Զառաֆյան,
Գանձապահ - ժասմենա Մկրտչյան

Հովիկ Կարապետյան

ՌԱԿ Շիրակի մարզային կառույցի համակարգող

Երկուշաբթի 20 Նոյեմբեր, 2017
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öàôÂÆÜÆ Ø²î²ÔÀ`²ÈÆºôÆ ¼àÐ²êºÔ²ÜÆÜ
(¶àðÌ²ð²ð ºô ´²ðºð²ð ÈºôàÜ Ð²Úð²äºîº²ÜÆ
²ÜÆØ²êî Ø²ÐÀ)

ÐáÏï»Ùբ»ñ 18ÇÝ ØáëÏáõ³ÛÇ բ³Ýï»ñ¿Ý
Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç Ù³Ñ³ó³õ գáñÍ³ñ³ñ áõ բ³ñ»ñ³ñ
È»õáÝ Ð³Ûñ³å»ï»³Ý: Ð³Ûñ³å»ï»³Ý 68
ï³ñ»Ï³Ý
¿ñ
áõ
ãáñë
ï³ñáõ³Ý
բ³Ýï³ñÏáõÃ»³Ý ¹³ï³å³ñïáõ³Í ¿ñ£ ²Ý
ï»Õ³÷áËáõ³Í ¿ñ ØáëÏáõ³ÛÇ բ³Ýï, áñ ÏÁ
ÝÏ³ïáõÇ èáõë³ëï³ÝÇ ³Ù»Ý³ë³ñë³÷»ÉÇ
բ³Ýï»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ
²ñï³ùÇÝ
¶áñÍáó
ËûëÝ³Ï
îÇգñ³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
´³É³Û»³ÝÁ twitter-Ç Çñ ¿çÇÝ íñ³Û գñ³Í ¿.
§²Ûëûñ ³é³õûï»³Ý Ù³Ñ³ó»É ¿ Ñ³Û
ÅáÕáíñ¹Ç Ù»Í³գáÛÝ áñ¹ÇÝ, ûñÇÝ³Ï»ÉÇ
³ñáõ»ëïÇ
Ñáí³Ý³õáñáÕ
È»õáÝ
Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÁ: ÐáÕÁ Ã»Ã»õ ÉÇÝÇ: ºñբ»ù
ã»Ýù Ùáé³Ý³Û È»õáÝ ¶áõñգ¿ÝáíÇãÇÝ »õ Ýñ³
Å³é³ÝգáõÃÇõÝÁ¦:
Îþ³ñÅ¿ Ýß»É áñ Ð³Ûñ³å»ï»³Ý ³õ³ñï³Í
¿ñ ØáëÏáõ³ÛÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃ»³Ý բ³ÅÇÝÁ. ³å³ áñå¿ë
Éñ³գñáÕ ³ßË³ï³Í ¿ñ §ÎáÙëáÙáÉëÏ³Û³
öñ³õï³¦ÇÝ: Ð³Ûñ³å»ï»³Ý ï³ñÇÝ»ñ
³é³ç Íñ³գÇñ ÛÕ³ó³Í ¿ñ Ñ³Ûñ»ÝÇ ²ñó³ËÇ
Ù¿ç
ÑÇÙÝ»É
é³½Ù³Ï³Ý
ÇÝëïÇïáõï`
բ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ëå³Û³Ï³½Ù å³ïñ³ëï»Éáõ:
È»õáÝ Ð³Ûñ³å»ï»³Ý ÏÁ Ù»Õ³¹ñáõ¿ñ
Ë³ñ¹³ËáõÃ»³Ý Ï³ëÏ³Í³Ýùáí, ë³Ï³ÛÝ ã¿ñ
ÁÝ¹áõÝ³Í Çñ»Ý ¹¿Ù áõÕÕáõ³Í Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ:
Àëï Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇÝ, Ð³Ûñ³å»ï»³Ý »õ
Çñ³õ³գ¿ï ê¿ñÏ¿Û ²ÝïáÝáí 700 Ñ³½³ñ
ïáÉ³ñ ëï³ó³Í ¿ÇÝ îáõÙ³ÛÇ Ý³ËÏÇÝ
³Ý¹³Ù- ä³ßùÇñÇ³Û¿Ý ÆÏáñ Æ½Ù¿ëÃ¿»õÇ
ÙûñÙ¿Ý,
Æ½Ù¿ëÃÇ
»õÇ
¹³ï³í×ÇéÁ
Ù»ÕÙ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Àëï ùÝÝáõÃ»³Ý, Ð³Ûñ³å»ï»³Ý գáõÙ³ñÁ
í»ñóÝ»É¿ »ïù ¿³å¿ë ã¿ñ Ïñó³Í ³½¹»É
¹³ï³í×ÇéÇ Ù»ÕÙ³Ý³ÉáõÝ íñ³Û áõ áñå¿ë
³ñ¹ÇõÝù, Æ½Ù¿ëÃ¿»õ ¹³ï³å³ñïáõ³Í ¿ñ
óÙ³Ñ բ³Ýï³ñÏáõÃ»³Ý, Ï³ñգ ÙÁ Í³Ýñ
Û³Ýó³գáñÍáõÃÇõÝÝ»ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
³Ùբ³ëï³ÝáõÃ»³Ùբ:
Ð³Ûñ³å»ï»³Ý
Ó»ñբ³Ï³Éáõ³Í ¿ñ 2014ÇÝ, Æ½Ù¿ëÃÇ»õÇ
Ëáëïáí³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý »ïù:
Ð³Ï³é³Ï áñ ù³ÝÇóë ÙÇçÝáñ¹áõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³ï³ñáõ³Í ¿ÇÝ Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÁ ³½³ï
³ñÓ³Ï»Éáõ
å³Ñ³Ýçáí,
èáõë³ëï³ÝÇ
¹³ï³Ë³½áõÃÇõÝÁ ã¿ñ ÁÝ¹³é³ç³Í ³Ûë
¹ÇÙáõÙÝ»ñáõÝ áõ ã¿ñ ÷áË³Í Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÇ
¹³ï³í×ÇéÁ áõ ½³ÛÝ í³Õ³Å³ÙÏ¿ï ³½³ï
ã¿ñ ³ñÓ³Ï³Í, Ã¿»õ բ³ñ»ñ³ñÁ ÏÁ ï³é³å¿ñ
բ³½Ù³ÃÇõ ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñ¿:
êï»ÕÍáõ³Í
¿ñ
ý¿Ûëåáõù»³Ý
¿ç`

²ðºôØîº²Ü ÂºØÆ Üàð²¶àÚÜ
Ðð²î²ð²ÎàôÂÆôÜÀ §ÚÆÞ²ðÄ²Ü
²Ü¸ð²¸²ðÒ¦
§REFLECTIONS IN RETROSPECT¦ - 2017

¼³õ¿Ý ². øÑÝÛ. ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý, Ð»ÕÇÝ³Ï

§²½³ïáõÃÇõÝ È»õáÝ Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÇ¦.
ÙÇÝã»õ ³Ýգ³Ù óáÛó»ñ Ï³ï³ñáõ»ó³Ý ÜÇõ
ºáñùÇ Ù¿ç, ë³-Ï³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ²ñó³ËÇ
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýï³ñբ»ñ ÙÝ³óÇÝ ³Ýáñ
×³Ï³ï³գñÇÝ, áñáíÑ»ï»õ ³ï»ÝÇÝ Ññ³å³ñ³Ï³õ
Ð³Ûñ³å»ï»³Ý
½³ÝáÝù
բÝáñáß³Í ¿ñ Çբñ»õ §áñ³Ï ãáõÝ»óáÕ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¦:
Ì³գáõÙáí
³ñó³ËóÇ
È»õáÝ
Ð³Ûñ³å»ï»³Ý ²ñó³ËÇ ³Ù»Ý¿Ý Ù»Í
Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ñ: 16 ï³ñÇ ³é³ç
Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÇ ÝÇõÃ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí
í»ñ³Ï³éáõóáõ³Í
¿ñ
13ñ¹
¹³ñáõ
¶³ÝÓ³ë³ñÇ í³Ý³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÁ: Æñ
ûգÝáõÃ»³Ùբ ²ñó³ËÇ Ù¿ç Ï³éáõóáõ³Í ¿ÇÝ
÷³Ûï³Ùß³ÏÙ³Ý գáñÍ³ñ³Ý, Ñ³Ýգëï³ïáõÝ»ñ »õ ¹åñáó ÙÁ:
È»õáÝ
Ð³Ûñ³å»ï»³ÝÇ
Ýáõ¿ñÝ»ñáí
Ï³éáõóáõ³Í ¿ñ ÐÇõëÇëÐ³ñ³õ Ù³ÛñáõÕÇÇ Ù¿Ï
Ñ³ïáõ³ÍÁ, áñ Ïþ³ÝóÝ¿ñ ¶³ÝÓ³ë³ñÇ í³ÝùÇ
ßñç³Ï³Ûùáí: ²Ý Ý³»õ 7 ÙÇÉÇáÝ ïáÉ³ñ
ïñ³Ù³¹ñ³Í ¿ñ Ø³ñï³Ï»ñïÇ Ù¿ç çñ³Ùբ³ñ
ÙÁ Ï³éáõóáõ»Éáõ Íñ³գñÇÝ: ²Ûë çñ³Ùբ³ñÁ
áõÝÇ
2.5
ÙÇÉÇáÝ
Ëáñ³Ý³ñ¹
Ù»Ãñ
ï³ñáÕáõÃÇõÝ
»õ
ÙÇ³ÛÝ
26
Ù»Ãñ
բ³ñÓñáõÃ»³Ùբ ³Ùբ³ñï³ÏÇ ßÇÝáõÃÇõÝÁ
³ñÅ³Í ¿ 7 ÙÇÉÇáÝ ïáÉ³ñ:
ÐáÏï»Ùբ»ñ 16, 2008ÇÝ, ÞáõßÇÇ áõ
¶³ÝÓ³ë³ñÇ Ù¿ç բ³ñ»ñ³ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í
¿ñ
Ýáñ³åë³ÏÝ»ñáõ
Ñ³ñëÝÇù
700
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùբ, Çñ
ï»ë³Ïáí »Õ³Í ¿ñ ³é³çÇÝÁ á°ã ÙÇ³ÛÝ
²ñó³ËÇ, ³ÛÉ Ý³»õ ³ÙբáÕç Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ: Ø»Í Ñ³ñëÝÇùÇ ûñÁ 200 ½áÛգ»ñ
åë³Ïáõ³Í ¿ÇÝ ¶³ÝÓ³ë³ñÇ í³ÝùÇÝ Ù¿ç, ÇëÏ
Û»ïáÛ ù³ÝÇ ÙÁ Å³Ù í»ñç ³É 500
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ åë³Ïáõ³Í ¿ÇÝ ÞáõßÇÇ
Ô³½³Ýã»Éáó »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç:

Գերմանիոյ Մէջ Կը Պահանջեն Հայոց Ցեղասպանութեան
Զոհերու Յիշատակին Յուշարձաններ Կանգնեցնել

Գերմանիոյ մէջ գործող «Վտանգուած ժողովուրդներ» իրաւապաշտպան
կազմակերպութիւնը կը պահանջէ գերմանական քաղաքներու մէջ Հայոց
Ցեղասպանութեան եւ այլ քրիստոնեայ փոքրամանսութիւններու զոհերու
յիշատակին նուիրուած յուշարձաններ կանգնեցնել:
«Էրմենիհապեր»-ի փոխանցմամբ, իրաւապաշտպան կազմակերպութիւնը
պահանջ ներկայացուցած է Գերմանիոյ քաղաքներու աւագաժողովին: Պահանջնամակը փոխանցուած է Քոնկրեսի նախագահ Եւա Լոհսէին:
«Վտանգուած ժողովուրդներ» կազմակերպութեան ներկայացուցիչ Քեմալ
Սիտոն նշած է, որ Գերմանիա տեղեակ եղած է Օսմանեան Կայսրութեան կողմէ
իրագործուող կոտորածներու մասին:
«Այդ իսկ պատճառով շատ կարեւոր է ջանքեր գործադրէ, որպէսզի այստեղ
ապրող հայերուն եւ միւս տուժած ժողովուրդներու ներկայացուցիչներուն թոյլ
չտանք, որ մոռնան կատարուածը եւ վայր մը յատկացնենք, ուր յարգանքի տուրք
պիտի մատուցեն զոհերուն»:
Կազմակերպութեան յայտարարութեան մէջ կը նշուի, որ Օսմանեան
Կայսրութիւնը, բացի հայերու ցեղասպանութենէն, իրականացուցած է նաեւ այլ
քրիստոնեայ փոքրամասնութիւններու կոտորածներ, որոնց զոհ դարձած են մօտ
1.5 միլիոն մարդ:

¼³õ¿Ý
².
øÑÝÛ.
²ñ½áõÙ³Ý»³Ý, Ð»ÕÇÝ³Ï
ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·³ó
²ñ»õ»É»³Ý »õ ²ñ»õÙï»³Ý
Â»Ù»ñáõ í³ëï³Ï³õáñ
Ñá·»õáñ³Ï³Ý
¸áÏï.
¼³õ¿Ý ². øÑÝÛ. ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý 2017 ï³ñõáÛë,
Â»ÙÇë
ûñÑÝáõÃ»³Ùբ
²é³çÝáñ¹
¶»ñß.
î.
ÚáíÝ³Ý
²ñù»åÇëÏáåáë
î¿ñï¿ñ»³ÝÇ, Ññ³ï³ñ³Ï»ó Çñ ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý
³ëå³ñ¿½ÇÝ ÝáõÇñ³Í 60 ï³ñÇÝ»ñáõ Ûáõß»ñÁ ³Ý·É»ñ¿Ý
»õ Ñ³Û»ñ¿Ý բÝ³·ÇñÝ»ñáí£ ¶ÇñùÁ ÏÁ բ³ÕÏ³Ý³Û 266
å³ïÏ»ñ³½³ñ¹ ¿ç»ñ¿ »õ ÏÁ բáí³Ý¹³Ï¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ
³õ»ÉÇ
ù³Ý
í»ó
ï³ëÝ³Ù»³Û
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇÝÁ, 1954-2017, ï³ñ³ÍáõÝ ·³ÕáõÃÝ»ñ¿
Ý»ñë, ºÃáíåÇ³Û¿Ý ÈáÝïáÝ, ºõñáå³Ï³Ý Ñ³Û³ß³ï
Ï»¹ñáÝÝ»ñ, »õ ³å³ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ ½áÛ·
Ã»Ù»ñ¿Ý Ý»ñë£ ¶ÇñùÁ Ï°ÁÝ¹·ñÏ¿ í³õ»ñ³·ñ³Ï³Ý
Ï³ñ»õáñ ïáõ»³ÉÝ»ñ Çñ Ù³ÝÏáõÃ»Ý¿Ý ÙÇÝã»õ
Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇ Ý»ñÏ³Û ï³ñÇÝ»ñÁ£
¶ÇñùÇ Û³é³ç³բ³ÝÇÝ Ù¿ç Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Çñ Ï»³ÝùÇ
Ûáõß»ñÁ Ï»³ÝùÇ Ïáã»Éáõ ÷³÷³ùÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ ¹¿åù»ñáõ »õ
¹¿Ùù»ñáõ Ñ³Ý¹Çë³ñ³Ý ÙÁ ÁÝÍ³Û»Éáí ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ£
¶Ý³Ñ³ï³Ýùáí Ï°á·»Ïáã¿ Çñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñáõ
բ³ñÇùÁª
áñ³Ï³õáñ
áõëáõóÇãÝ»ñáõ
բ³ñ»ñ³ñ
³½¹»óáõÃ»³Ùբ, »õ ÇÝãå¿ë ÇÝù ÏÁ ·ñ¿, §àõëáõÙÝ³Ï³Ý »õ
áõëáõóã³Ï³Ý Ý³ËÝ³Ï³Ý ÇÙ å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
÷áñÓÁ »Õ³Ý Û³çáÕáõÃ»³Ýóª ÙÇ³õáñ»Éáí Ñáíáõ³Ï³Ý »õ
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ½áõ·³Ñ»é ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ¦£
¶ñùÇÝ 17 Ñ³Ù³éûï ·ÉáõËÝ»ñÁ Ñ»½³ë³Ñ
Ï°³é³çÝáñ¹»Ý ÁÝÃ»ñóáÕÁ ï»ëÝ »Éáõ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ
Ñáíáõ³Ï³Ý »õ áõëáõóã³Ï³Ý ·áñÍ»ñáõÝ ³éÁÝÃ»ñ
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý
áõëÙ³Ý
Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ
áõ
Û³çáÕáõÃÇõÝÁ áñáÝù Çñ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÇ »õ å³ïÙ³բ³ÝÇ
Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ñ¹ÇõÝ³ÉÇó ¹³ñÓáõó³Í »Ý, ó³ñ¹ Çñ
Ññ³ï³ñ³Ï³Í
20
Í³õ³ÉáõÝ
»õ
÷áùñ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí, áñáÝó Ù¿ç ³ÏÝ³éáõ »Ý
úñÙ³Ý»³Ý Ø³Õ³ùÇ³ ä³ïñÇ³ñùÇ §²½·³å³ïáõÙ¦
Ù»Í³ñÅ¿ù »ñ»ù Ñ³ïáñÝ»ñáõ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ »ñ»ù
Û³õ»É»³É Ñ³ïáñÝ»ñáí, ÁÝ¹·ñÏ»Éáí 20-ñ¹ ¹³ñáõ Ð³Û
ºÏ»Õ»óõáÛ »õ ³½·ÇÝ ùÝÝ³Ï³Ý »õ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ
ï»ëáõÃÇõÝÁ£
¶Ý³Ñ³ï³ÝùÇ Çñ ÐáÏï»Ùբ»ñ 24, 2017 Ãáõ³ÏÇñ
Ý³Ù³Ïáí, ²ñ»õ»É»³Ý Â»ÙÇ ²é³çÝáñ¹ ¶»ñ³ßÝáñÑ î.
Ê³Å³Ï ²ñù»åÇëÏáåáë ä³ñë³Ù»³Ý ÏÁ ·ñ¿. §²Ý·É»ñ¿Ý
»õ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáí Ó»ñ ³Ûë ·ÇñùÁ Ó»ñ
§ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝÝ¦ ¿, Ù³ÝÏáõÃ»³Ý ßñç³Ý¿Ý
ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ£ ÆÝùÝ³Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝÁ ß³ï ë»ÕÙ
ë³ÑÙ³Ý áõÝÇ, ë³Ï³ÛÝ Ó»ñÁ ·ñ»Ã¿ ³Ýë³ÑÙ³Ý ¿£ Ò»ñ
ÁÝï³ÝÇùÇ å³ïÙáõÃ»Ý¿Ý ëÏë»³É Ó»ñ Ñá·»õáñ
Í³é³ÛáõÃ»³Ý
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÝ»ñÁ,
ÙÇç³í³ÛñÁ,
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ, ¹¿åù»ñÝ áõ ¹¿Ùù»ñÁ ÏÁ ïáÕ³Ýó»Ý Ó»ñ
Ûáõß³·ñáõÃ»³Ý ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý£ ÆÝùÝ³Ï»Ýë³ñ·áõÃ»Ý¿Ý ³õ»ÉÇ
å³ïÙ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñáõ ×áË »õ Çõñ³Û³ïáõÏ
ÛÇß³ï³ÏáõÙ ÙÁÝ ¿, ½áñ ¹Åáõ³ñ ¿ ·ïÝ»É ·ñáõÃ»³Ýó Ù¿ç£
ÆëÏ ³Ý·É»ñ¿Ý բ³ÅÝÇÝ Ù¿ç ïå³·ñáõ³Í ·áõÝ³õáñ
Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ íÏ³Ý»ñÝ »Ý Ó»ñ Ï»³ÝùÇ áõÕÇÇÝ¦£
Æñ §ÚÇß³ñÅ³Ý ²Ý¹ñ³¹³ñÓ¦¬áí î. ¼³õ¿Ý ².
ø³Ñ³Ý³Ý Çñ »ñ³ËïÇùÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ Ý³»õ ³ÛÝ ùë³Ý
բ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Ñ³Û Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ, Ï³ÃáÕÇÏáë,
å³ïñÇ³ñù »õ ³ñù»åÇëÏáåáë, բáÉáñÝ ³É í³Ë×³Ý»³É,
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùբ î.î. ì³½·¿Ý ². ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ, áñáÝó ßáõÝãÇÝ »õ ßáõùÇÝ Ý»ñù»õ
Ñáíáõ³Ï³Ý Çñ í³ÃëáõÝ³Ù»³Û Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ Ç ëå³ë
¹ñ³õ Ñ³Ý¹¿å Ø³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ, Ñ³Û ³½·ÇÝ »õ Ùß³ÏáÛÃÇÝ£
¶ÇñùÇÝ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ
ÏÁ
½áõ·³¹åÇ
²ñ»õÙï»³Ý Â»ÙÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý 90-³Ù»³ÏÇ »ñç³ÝÇÏ
Ûáբ»É»³ÝÇÝ£ î¿ñ ¼³õ¿Ý »õ ºñ¿óÏÇÝ ÖáÛë ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý
ëáÛÝ Ñ³ïáñÁ ÏÁ ÓûÝ»Ý Çñ»Ýó բ³ñ»ÛÇß³ï³Ï ÍÝáÕ³ó£
úñÇÝ³ÏÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³å³Ñáí»É ²ñ»õÙï»³Ý Â»ÙÇ
·ñ³Ë³ÝáõÃ¿Ý£
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Կ Ո Չ PHONETON-ի

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ «ΑΡΤΑΚΙ ΚΑΛΠΑΚΙΑΝ» ΣΕ ΑΓΩΝΑ
ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Οι μαθητές των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού του Ιδιωτικού Δημοτικού
Σχολείου της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας «Αρτάκι Καλπακιάν»
διαγωνίστηκαν σε αγώνα δρόμου ανώμαλου εδάφους που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου στο Άλσος της Ν. Σμύρνης για
τα Δημοτικά Σχολεία της Δ΄ Διεύθυνσης Αθηνών. Με τη συμμετοχή τους αυτή
τα παιδιά διακρίθηκαν για το γνήσιο αθλητικό τους πνεύμα και
χειροκροτήθηκαν ο καθένας ξεχωριστά για την προσπάθεια που κατέβαλλε.

Յարգելի Հայրենակիցներ,
«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի
վարչութիւնը, կոչ կ'ընէ բոլոր սրտցաւ հայրենակիցներուն,
խնդրելով որ այս տարի եւս իրենց սիրայօժար
մասնակցութիւնը բերեն տարեկան Ֆօնէթոնին:
Այս տարի ֆոնէթօնը տեղի պիտի ունենայ Կիրակի,
19 Նոյեմբեր 2017-ի առաւօտեան ժամը 10-էն մինչեւ
երեկոյեան ժամը 8:
Կամաւոր հայորդիներ հեռաձայնային կապով պիտի դիմեն
ձեզի, Ձեր նուիրատուութիւններու խոստումները խնդրելով:
Վստահ ենք Ձեր սրտին հետ պիտի բանաք նաեւ ձեր
քսակները, մասամբ սպիացնելու մեր հայրենի ժողովուրդի
վէրքերը:
Այս տարուայ ֆոնէթոնէն հաւաքուած գումարը պիտի
տրամադրուի՝ Արցախի «Խորգային Հորերու Հորոտման»
ծրագրին համար, նշանաբան ունենալով՝«ԲԵՐՔԱՌԱՏ
ԱՐՑԱԽ»

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ Տիկ Գալուստ եւ Երջան Ռուստէմեան եւ զաւակները,
Տէր եւ Տիկ Նիքօ եւ Անի Բալա (Ռուստէմեան) եւ զաւակները եւ
համայն ազգականները կը գուժեն մահը իրենց մօր, մեծ մօր եւ
հարազատին`

Երիցուհի Ազատուհի Ռուստէմեանի

որ պատահեցաւ 10 Նոյեմբեր 2017ին,
ամփոփուեցաւ Սխիսթոյի գերեզմանատունը:

Ցաւակցութիւն

Նուիրատուութիւն

Տոքթ. Հրաչ Գույումճեան առ ի քաջալերանք Ռ. Ա. Կուսակցութեան
Յունաստանի Շրջանային վարչութեան կը նուիրէ 150$ :
Ընկ.

եւ

Նուիրատուութիւն

Ընկերուհի

Սարգիս
եւ
Եղիս
Խաչատուրեան
Ազատուհի Ռուստէմեանի մահուան տխուր առթիւ 50 եւրո կը
նուիրեն “Նոր Աշխարհ” շաբաթաթերթին:

Նուիրատուութիւն

Հ.Բ.Ը.Մ. «Ա. Գալփաքեան» վարժարանի երկու դպրոցական
ինքնաշարժները փոխարինելու նպատակով իրենց մօր՝ Ազատուհի

Ռուստէմեանի մահուան տխուր առթիւ կը նուիրեն՝

Տէր եւ Տիկ. Գալուստ եւ Երջան Ռուստէմեան 100 եւրո,
Տէր եւ Տիկ. Նիքο եւ Անի Բալա Ռուստէմեան 100 եւրո:

նոյնպէս՝

Գալուստ եւ Երջան Ռուստէմեան, Նիքօ եւ Անի Բալա (Ռուստէմեան)
ընտանիքներ կը նուիրեն՝ 100 եւրո Փերիսթէրիի Ս. Աստուածածին
եկեղեցւոյ եւ 100 եւրո Արարատի Տիկնանց Մարմնին:

ø³ç³É»ñ»ó¿ù Ñ³Û Ù³ÙáõÉÁ

Մեր
խորին
ցաւակցութիւնները եւ վշտակցութիւնը կը յայտնենք Տէր եւ
Տիկ Գալուստ եւ Երջան
Ռուստէմեան ընտանիքին,
Տէր եւ Տիկ. Նիքօ եւ Անի
Բալա (Ռուստէմեան) ընտանիքին եւ ընտանեկան բոլոր
պարագաներուն իրենց մօր,
մեծ մօր եւ հարազատին`

Երիցուհի Ազատուհի
Ռուստէմեանի

մահուան տխուր առթիւ:

Շնորհաւորութիւն
Մանուկ (Մանօ)
Գասապեան
եւ
Քոստանտինա
Էքսարխօբուլու
ամուսնացած:

Մեր լաւագոյն բարեմաղթանքները նորապսակ ամոլին:

Գրաւուած Օրեր

4 Փետրուար 2018,
11 Փետրուար 2018
(Պազար)
24-25 Փետրուար 2018
(Թատերական)
Արարատ
Մ.Մ.Միութիւն

եւ

մարմինը

ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ

ԱԶԳԱՅԻՆ, ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ.
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Սեփականութիւն
ԱՐԱՐԱՏ Մ Մ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Սիսթու 33, Նիքէա, Յունաստան
Համակարգչային
շարուածքը եւ էջադրումը`
ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ շաբաթաթերթի
Տնօրէն`
Ընկ. Սարգիս Խաչատուրեան
Արտօնատէր Փաստաբան`
ընկ. Յակոբ Ֆէսճեան
“ΝΟΡ ΑΣΧΑΡ”
Αρμένικη Εβδομαδιαία
Εφημερίδα
Ιδιοκτησία “ΑΡΑΡΑΤ”
Φιλολογικό Αθλητικό Σωματείο
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
Բացի
խմբագրականներէն,
յօդուածագիրներու տեսակէտներն ու գաղափարները անպայմանօրէն չեն արտայայտեր թերթին ուղեգիծը:
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Վանայ Լիճի Յատակին Յայտնաբերուած է
Ուրարտական Ժամանակաշրջանի Հնագոյն ամրոց
Թուրքիոյ «Yüzüncü
Yıl»
համալսարանի
ջրային
հետազօտութիւններու
բաժանմունքի դասախօս, փրոֆէսոր
Մուսթաֆա
Ակքուշը յայտարարած
է, որ Վանայ լիճի
յատակին
յայտնաբերուած է 3000-ամեայ
պատմութիւն ունեցող
ամրոց: Ամենայն հաւանականութեամբ ամրոցը կը պատկանի
Ուրարտական թագաւորութեան ժամանակաշրջանին:
Ըստ «Էրմէնիհապեր»-ի՝ վկայակոչելով թուրքական «Anadolu»
լրատուական գործակալութեան, թուրք փրոֆէսորը յայտնած է, որ
ամրոցը ջուրի տակ մնացած է, քանի որ լիճի մակարդակը վերջին 100ամեակի ընթացքին բարձրացած է շուրջ 150 մեթրով:
Ըստ անոր` բարեբախտաբար ամրոցի պատերը լաւ պահպանուած են
եւ բոլորովին չեն վնասուած: Ատոր նպաստած է մասնաւորապէս լիճի
ջուրին աղիութիւնը:
Թուրք փրոֆէսորին կարծիքով լիճը, որ իր մէջ բազմաթիւ
առեղծուածներ կը թաքցնէ, կրնայ հետաքրքրել սուզորդներն ու
հնագէտները:
Յիշեցնենք, որ Ուրարտուն, կամ Վանի թագաւորութիւնը գոյութիւն
ունեցած է Ք.ա. 9–6–րդ դարերուն:

Թալինի մէջ բացուեցաւ Հայաստանի մեծագոյն
արեւային կայանը

Նոյեմբեր 7 -ին Արագածոտնի
մարզի Թալին քաղաքին մէջ
բացումը կատարուեցաւ Հայաստանի ամէնէն մեծ՝ 1 մեկաուաթ
հզօրութեամբ «Թալին-1» արեւային
կայանը, կը հաղորդէ “Նիւզ”-ը:
նախագիծը
եզակի
Այս
եւ
ծաւալով
արտադրական
կարեւոր
հնարաւորութիւններով
ուժանիւթի,
արեւային
Հայաստանի
ունի
նշանակութիւն
բնապահպանութեան եւ տնտեսական զարգացման ոլորտներուն համար:
Նախագիծը իրականացուած է հայաստանցի ներդրողներու խումբի
(Էդուարդ Մարութեան, Արայիկ Կարապետեան, Զաւէն Սարգսեան եւ
Հայկ Չօբանեան) միջոցներով եւ համաֆինանսաւորուած է
Գերմանահայկական հիմնադրամի եւ KFW դրամատան կողմէ:
Արեւային կայանի բացման արարողութեան ներկայ էր նաեւ
վարչապետ Կարէն Կարապետեան:

Հայ երեխաները աւելի ներդաշնակ կը զարգանան`
դպրոցի մէջ ճատրակ ուսանելով

Հայաստանի մէջ նոր սերունդի
ձեւաւորման
եւ
բնաւորութեան
զարգացման մէջ շատ կարեւոր կը
համարուի դպրոցներու մէջ ճատրակի
դասաւանդումը: Այդ մասին յօդուած
հրապարակած է Ֆինլանտիոյ ամենամեծ Hufvudstadsbladet (HBL) թերթը, կը
հաղորդէ «Փանարմինիըն»-ը:
«Հայ երեխաները ատոր շնորհիւ
աւելի ներդաշնակ կը զարգանան, ինչ
որ կը հաստատեն Դանիոյ եւ Վենզուելայի հետազօտութիւնները
երեխայի կեդրոնացման եւ մտաւոր կարողութիւններու վրայ ճատրակի
ազդեցութեան մասին»,- կ՛ըսուի յօդուածին մէջ։
Պարբերականը կը նշէ, որ 2011-ին Հայաստանը առաջինը աշխարհի
մէջ ճատրակը իբրեւ պարտադիր առարկայ ներդրեց դպրոցներուն`
տարրական դպրոցի 2-4-րդ դասարաններուն մէջ: «Սակայն երեխաներէն
շատերը աւելի վաղ կը ծանօթանան այս մտախաղին, քանի որ ծնողները
զանոնք մասնգիտական դպրոցներ կը տանին: Երեւանի այդպիսի
դպրոցներէն մէկուն մէջ 5-16 տարեկան 200 աշակերտ կայ: Այդպիսի
մասնագիտական դպրոցները Երեւանի մէջ 12-ն են, բոլորը կը
ֆինանսաւորուին քաղաքապետարանին կողմէ»,- կը գրէ թերթը:
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Թանքեան Հայաստանէն կը խնդրէ “Հեռու Մնալ”
ամերիկեան Monsanto ընկերութենէն
System of a Down ռոք-խումբի
երգիչ, հասարակական գործիչ
Սերժ Թանքեան Հայաստանին կոչ
կ՛ընէ «հեռու մնալու» ամերիկեան
ընկերութենէն,
որը
Monsanto
բոյսերու biotechnology համաշառաջատար
կը
խարհային
համարուի:
Թանքեան
այսպէս
արձագանգած է Երեւանի մէջ ԱՄՆ
դեսպանութեան կողմէ կազմակերպուած Valmont եւ Monsanto ընկերութիւններու շնորհանդէսին:
Ելոյթ ունենալով միջոցառման, ԱՊՀ-ի մէջ Monsanto-ի ներկայացուցիչ
Ալեքսանդր Զուեագինցեւը հաւաստիացուցած էր, որ ընկերութիւնը
Հայաստանի մէջ ծննդականօրէն փոխակերպուած (genetically modified)
արտադրանք պիտի չզարգացնէ:
Իր ֆէյսպուքեան էջին մէջ Թանքեան, մասնաւորապէս, նշած է.
«Monsanto-ն թունաւորած է մեր շրջակայ միջավայրը` մեծապէս
նպաստելով մեղուներու ոչնչացման: Անոնց կողմէ մշակուած
ծննդականօրէն փոխակերպուած մթերքները բնական սնունդի վերջը
կը նախանշեն: Միացեալ Նահանգներու եւ Եւրոպայի մէջ Monsanto-ն
յայտնի է որպէս չարիքի ընկերութիւն` իր վարուելակերպին համար:
Երբ ես Հայաստան կ՛այցելեմ եւ այնտեղ խնձոր կ՛ուտեմ, անիկա
իրական է, խռթխռթան եւ համեղ, քանի որ կը հանդիսայ հազարաւոր
տարիներու գիւղատնտեսական աշխատանքի արգասիք: Թող ամէն
ինչ այդպէս ալ մնայ: Monsanto-ի «շնորհիւ» ես ԱՄՆ-ի մէջ նման խնձոր
չեմ կրնար գտնել: Կը խնդրեմ տարածել այս գրառումս»:

Թուրքիոյ Մէջ Առաջին Գրախանութները
Հայերը Բացած են

Պոլսոյ
Պապըալի
պողոտայի առաջին գրավաճառը եղած է հայ
Առաքել Թոզլուեանը: Այս
մասին՝ ըստ «Էրմէնիհապեր»-ի՝
կը
գրէ
թրքական «Birgün» թերթի
կայքի սիւնակագիր Ռեֆիք Տուրպաշը` «Պապըալիի առաջին գրավաճառը» խորագիրով իր
յօդուածին մէջ:
Առաքել Թոզլուեան էֆենտին Պապըալիի մէջ իր գրախանութը հիմնած
է 1875-ին եւ ժամանակի հետ սկսած է զբաղուիլ նաեւ
հրատարակչութեամբ: 1884-ին հրատարակուած է «Առաքելի գրադարան»ի գրացուցակը, որ առաջինն էր իր տեսակին մէջ: Գրքոյկի նպատակն էր`
ընթարցասէր հասարակութեան համար հեշտացնել իրեն անհրաժեշտ
գիրքերու որոնումը:
Աղբիւրին համաձայն` Պապըալիի մէջ ընդհանրապէս սկզբնական
շրջանի բոլոր գրավաճառները հայերն եղած են: Հայերու շնորհիւ է, որ
գիրքը դարձած է առուծախի առարկայ, վաճառուած սրճարաններու,
խանութներու եւ այլ մարդաշատ վայրերու մէջ:
Առաքել էֆենտին հրատարակած է օսմանեան շրջանի գրողներէն
Ահմեթ Ռասիմի, Հալիթ Զիայի շարք մը ստեղծագործութիւնները: Աւելի
ուշ Մուալլիմ Նաճիի հետ ձեռնամուխ եղած է դասագիրքերու
հրատարակման, որոնք տպագրուած են 100-աւոր օրինակներով: 1891-94
թուականներուն Առաքել Թօզլուեանը «Գրպանի գիրք» ձեւաչափով շարք
մը վէպեր հրատարակած է:
Որոշ աղբիւրներու համաձայն` դեռ Առաքել Թօզլույեանէն առաջ
Թորոս անունով մարդ մը Պապըալիի մէջ գրախանութ բացած է, սակայն
գործերը այնքան ալ յաջող չեն ընթացած, ան ստիպուած եղած է գիրքերը
պարկերը լցնելով վաճառել ու հեռանալ: Այնուամենայնիւ, որպէս
Պապըալիի առաջին գրավաճառ յայտնի է Առաքել Թօզլուեանը: Վերջինիս
մասին կենսագրական տուեալները քիչ են: Յայտնի է, որ Առաքել էֆնդին
ծագումով Կեսարիայէն եղած է:

