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Յովհաննէս Առաքելեան
Ապրեցաւ Նուիրումով
Մեկնեցաւ
Պատուով եւ Փառքով

Նուիրում էր ամբողջ
կեանքը եւ աշխատանք եւ
իր գործունէութիւնը՝ ընդհանրական
բովանդակ
Յունահայ գաղութը կը
պարփակէր իր ընդհանուր
պարոյրին մէջ:
Ծնունդով՝
իր
մէջ
անթեղուած էր զօրաւորապէս հայու հոգին եւ այն
ընտանեկան եւ ընկերային
շրջապատը ուր որ աճեցաւ,
հիմնուած էր հայրենասիրական՝
գաղափարական՝ եկեղեցասիրական՝ Աստուծոյ երկիւղի ազդակներուն
վրայ:
Կանուխ տարիքէն՝ ինչպէս իր հայրը՝ Առաքել եւ
հօրեղբայրը Յակոբ Առաքելեանները, որոնք Արարատ
Մշակութային
Մարզական
Միութեան՝
հիմնադիր
անդամներէն եղած են եւ ինքն ալ հասակ առաւ Արարատի
հայրենասիրական՝ գաղափարական հաւատարիմ շունչին
մէջ:
Կանուխ տարիքէն եղած է վարչական անդամ Արարատ
Մշակ. Մարզ. Միութեան եւ աւելի քան 17 տարիներ
ատենապետ: Իր ատենապետութեան շրջանին տարիներու
ընթացքին՝ աւելի քան հարիւր ձեռնարկներով ոգեւորած է
գաղութը մշակութային ձեռնարկներով:
Կարեւոր անդամներէն մէկը եղած է Արարատի ակումբի
սեփական ակումբ ունենալու համար եւ այդ ուղղութեամբ
ոեւէ ջանք չէ խնայած որպէսզի իրականանայ այդ երազը:
Տարիներով
իր
ծառայութիւնը
մատուցած
է
Հ.Բ.Ը.Միութենէն ներս, որպէս անդամ եւ որպէս վարչական
եւ մասնաւորապէս հետքրքրուած է Ա. Գալփաքեան
վարժարանով, որպէսզի դպրոցը միշտ ծաղկած մնայ՝
ծառայելով իր գաղութիւն:
“Նոր Աշխարհ” շաբաթաթերթը եղած է իր որդեգրեալ
աշխատանքի զաւակը, միշտ օգտակար ըլլալով բարոյապէս
եւ նիւթապէս: Աւելի քան 35 տարիներ շարունակաբար ի գին
բոլոր դժուարութիւններուն ամէն շաբաթ հրատարակած է
թերթը՝ ի սէր գաղութին եւ հայրենիքին:
Մեծ էր իր նուիրումի աշխատանքը Արցախի
ազատագրման պատերազմի տարիներուն, երբ շարունակաբար մօտէն կը հետեւէր եւ ամիսներով դեղորայք կը
հայթայթէր Արցախ:
Նմանապէս 1988ին Հայաստանի աղէտաբեր երկրաշարժի
օրերուն, ամիսներով ընկերութիւններու կը դիմէր, որպէսզի
աղէտեալներուն օգտակար կարենար ըլլալ:
Ինչպէս հայկական շրջանակին, նմանապէս յունական
շրջանակին մէջ, իր ծառայութիւնը մեծ եղած է
մասնաւորապէս
Աթէնքի
ΕΘΝΙΚΟΣ
մարզական
համախումբերու ակումբի աշխատանքներուն նուիրուած,
մաս կազմելով մինչեւ վերջերս միութեան կեդրոնական
վարչութեան եւ յաճախ փոխ-ատենապետի պաշտօնով:
Յովհաննէս Առաքելեան՝ իր գործունէութեամբ եւ
ծառայութեամբ, վերջին յիսուն տարիներուն ընթացքին
եղաւ
մեր
գաղութի
պատմութիւնը
կերտողներէն
մէկը, իր նուիրումով, զոհողութիւններով, իր մարդավայել եւ
Շարունակութիւնը էջ 6

Ցաւակցագիր
Ընկեր Յովհաննէս Առաքելեանի մահուան առթիւ

Սիրելի Ընկեր Սարգիս Խաչատուրեան
Պատուոյ Ատենապետ՝ ՌԱԿ Յունաստանի Շրջանային Վարչութեան

Խորագոյն ցաւով իմացանք Յունաստանի մեր շրջանակի նուիրեալ եւ
վաստակաւոր Ընկեր Յովհաննէս Առաքելեանի մահուան տխուր լուրը:
Ընկեր Առաքելեանը այն փոքր թիւով գաղութի եւ կազմակերպութեան
անփոխարինելի անդամներէն մէկն էր որ իր ամբողջ կեանքը
անձնուիրաբար տրամադրած էր իր ազգին եւ անոր կարեւորագոյն
կազմակերպութիւններուն ծառայութեան՝ բազմատասնեակ տարիներու
ընթացքին:
Ընկ. Յովհաննէս Առաքելեան խոր սիրով եւ հաւատքով կապուած էր
Մայր Հայաստանին, Արցախին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնին՝ եւ որպէս
անոնց լաւագոյնս ծառայելու միջոց որդեգրած էր յատկապէս
Յունաստանի մէջ գործող Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ,
Հ.Բ.Ը.Միութեան, Արարատ Մշակութային Միութեան եւ Ռ.Ա.Կ.եան՝
անդամակցութիւնը անսակարկ ծառայելով որպէս վարչական եւ
գիտակից ղեկավար:
Հեռաւոր այս ափերէն մշտապէս լսած եւ հետեւած ենք մեծ
գնահատանքով ընկեր Առաքելեանի նուիրեալ աշխատանքին: Իր
կորուստով ոչ միայն իր հարազատ ընտանիքը այլեւ նաեւ Յունահայ
գաղութը եւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան մեծ ընտանիքը
կը կորսնցնեն իրենց թանկագին անդամներէն մէկը:
Մեր խորազգած ցաւակցութիւնները կը յայտնենք հանգուցեալ Ընկեր
Յովհաննէս Առաքելեանի ընտանիքին, ինչպէս նաեւ Յունաստանի
Ռ.Ա.Կ.եան մեր ամբողջ Շրջանակին:
Անկեղծ վշտակցութեամբ
Ի դիմաց ՌԱԿ Գերագոյն Խորհռւրդին՝

Ատենապետ՝
Վարդան Նազիրեան

Ատենադպիր՝
Դոկտ. Հրաչ Գույումճեան

Երկուշաբթի 2 Յուլիս, 2018

¾ç 2

Թուրքիա. Ընտրութիւններու
աւարտին AKP- ն ինկաւ
«մարդ-կուսակցութիւն»
թակարդին մէջ

Հեղինակ` Սագօ Արեան

Անցեալ կիրակի օր Թուրքիոյ մէջ կայացած ընտրութիւններուն
արդիւնքները անակնակալ էին շարք մը վերլուծաբաններու համար։
Հաւանականութիւնը մեծ էր, որ Թուրքիոյ գործող նախագահ
Ռէճէփ Թայէպ Էրտողանը վերընտրուէր նախագահ։ Բայց խնդիրն
այն էր, որ Թուրքիոյ զարգացումներուն հետեւողները կը
յայտարարէին, որ Էրտողան ընտրական առաջին փուլին պիտի
չկարողանայ անցնիլ յիսուն տոկոսի շէմը եւ այդպիսով Թուրքիան
պիտի երթար ընտրութիւններու երկրորդ փուլի մը, որուն
հետեւանքով ալ Էրտողանի գործը պիտի դժուարանար։
Վերջերս Թուրքիոյ քաղաքական հարթակին վրայ երեւցած
աշխուժութիւնը եւ յատկապէս «Ժողովրդահանրապետական»
կուսակցութեան կողմէ նոր «ուժեղ» թեկնածուի մը առաջադրումը
բնականաբար կը փոխէր խաղի բոլոր կանոնները։ Աւելին Մուհարրէմ
Ինճէյի ելոյթները եւ անոր «քաղաքական կամք»ի վճռակամութիւնը
մտածել կու տային, որ բոլոր անոնք, որոնք դէմ են Էրտողանին մէկդի
պիտի
դնեն
իրենց
գաղափարական
բոլոր
տեսակի
տարակարծութիւնները եւ իրենց քուէն տան Ինճէյին։ Այս մօտեցումն
անշուշտ իրականութիւն պիտի դառնար, եթէ Թուրքիոյ մէջ տեղի
ունենար ընտրական երկրորդ փուլ մը, որ այդպէս ալ տեղի չունեցաւ։
Ուշագրաւ է նաեւ, որ էրտողանի կառավարութեան արտաքին
ճակատին վրայ ունեցած բազմապիսի խնդիրները, որոնք կրնային
ազդել ընտրական գործընթացներուն վրայ ի չիք դարձան, որովհետեւ
Թուրքիոյ նախագահը կը վայելէր ու դեռ ալ կը վայելէ Միացեալ
Նահանգներու, բայց մանաւանդ Ռուսաստանի անմիջական նեցուկը։
էրտողան այդ նեցուկը քաղաքական միաւորի վերածելով ու աւելի
հեռուն երթալով Սուրիոյ եւ Իրաքի «աշխոյժ» գործողութիւններ
կատարելով կը փորձէր յայտարարել, որ Թուրքիան շրջանին մէջ
միայն ռազմավարական դիրք ունեցող երկիր մը չէ, այլ կարեւոր
խաղացող է։ Արտաքին ճակատի իր «վայելած» նեցուկէն բացի
Էրտողան «գրաւած» էր սիրտը այն քաղաքացիներուն, որոնք
յատկապէս իր անձին մէջ տեսած էին «միակ փրկիչ»ի մը կերպարը
անշուշտ յենուելով անոր համա-իսլամական եւ նէօ-օսմանեան
մօտեցումներուն վրայ, որոնք Էրտողանը դուրս կը բերէին սոսկական
թուրք առաջնորդ մը ըլլալու հանգամանքներէն ու զինք կը դնէին այլ
հարթակի վրայ։
Երկրի իսլամական հատուածներուն մօտ Էրտողանի անձին
հանդէպ առկայ համակրանքը մասնաւորապէս երեւելի կը դառնար
նոյն էրտողանի առաջնորդած «Արդարութիւն եւ զարգացում»
կուսակցութեան «ստացած» հարուածով...
Խօսքը խորհրդարանին մէջ ընտրութեանց արդիւնքով սոյն
կուսակցութեան «տապալման» մասին է, որ մինչեւ 24 յունիսը կը
հանդիսանար մեծամասնական կուսակցութիւն մը եւ այսօր արդէն
իսկ դադրած է այդ մակարդակի կուսակցութիւն մը ըլլալ ստանալով
քուէներուն 42.49 առ հարիւրը եւ ունենալով 293 երեսփոխաններ
( 600-ի վրայ)։ Թուրքիոյ ընտրողները այդկերպ «պատգամած» են , որ
իրենց համար կուսակցութիւնը չէ, որ կարեւոր է այլ «առաջնորդ

Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչման
Վերաբերեալ Օրինագիծը Հանուած Է
Իսրայէլի Խորհրդարանին Օրակարգէն

Ինչպէս կը կանխատեսուէր, Թուրքիոյ մէջ տեղի ունեցած
նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրութիւններուն
արդիւնքով՝ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի եւ անոր գլխաւորած
դաշինքին
արձանագրած
յաղթանակէն
ետք
Իսրայէլի
խորհրդարանին մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչման
օրինագիծի՝
Յունիս
25-ին
նախանշուած
քննարկումը,
քուէարկութեան նախօրէին ուշ երեկոյեան օրակարգէն հանուած է:
Այս մասին դիմատետրի իր էջին վրայ գրած է արաբագէտ,
տարածաշրջանային հարցերով փորձագէտ Արմէն Պետրոսեան:
Ըստ փորձագէտին` պատճառը այն է, որ իշխող համախառն
կառավարութիւնը հրաժարած է աջակցելու նախագիծին, իսկ
փաստաթուղթը հեղինակած ընդդիմադիր «Մերեց» կուսակցութեան
ղեկավար Թամար Զանտպըրկը ետ կանչած է զայն:
Իշխող համախառն կառավարութիւնը յայտարարած է, որ
յառաջիկային պիտի ներկայացնէ խնդիրին վերաբերեալ սեփական
«այլընտրանքային»
օրինագիծը, որուն
մէջ,
ըստ
որոշ
տեղեկութիւններու, Հայոց Մեծ եղեռնը պիտի բնութագրուի
«ողբերգութիւն» եզրով, ի տարբերութիւն նախորդ օրինագիծերուն
մէջ կիրառուած «ցեղասպանութիւն» եզրին:
«Ի դէպ, հարկ է յիշեցնել, որ դեռ Յունիս 11-ին խորհրդարանին մէջ
«Մերեց» կուսակցութեան կողմէ ներկայացուած օրինագիծին
քննարկումը Իսրայէլի ԱԳՆ-ին խնդրանքով յետաձգուած էր՝
Թուրքիոյ մէջ իրականացուելիք ընտրութիւններուն «Էրտողանի
յաղթանակին չաջակցելու» հիմնաւորումով, մինչդեռ իրական
պատճառը, որ տրամագծօրէն հակառակ նպատակը կը հետապնդէր,
դարձեալ «ջուրի երես» եկաւ:
Կասկածէ վեր է, որ տարածաշրջանին մէջ կանխատեսուող յոյժ
կարեւոր զարգացումները հիմք ընդունելով՝ Իսրայէլ-Թուրքիա
«գաղտնի սիրախաղ»-ը պիտի շարունակուի նոր թափով ու
դրսեւորումներով»,- նկատած է փորձագէտը:

ÜàðàôÂÆôÜÜºð ²ðØ²ìÆðÆ è²Î
ºðÆî²ê²ð¸²Î²Ü ²ÎàôØ´Æ ²îºÜ²äºîàôÐàô
Ìð²¶ðºðÆ Ø²êÆÜ

²é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÑÇÙÝ³¹ñõáõÙ ¿ §ºñÇï³ë³ñ¹
Ï³Ý³Ýó ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ý ³ÏáõÙբ¦ (ºÎ²²): ÐÇÙÝ³¹Çñ, Ý³Ë³·³Ñ
úÅ»ÝÇ ²õ»ïÇë»³Ý:
ºÎ²²-Ç Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ½ûñ³óÝ»É ²ñÙ³íÇñÇ »õ Ðñ³½¹³ÝÇ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ bÝ³ÏáõáÕ »ñÇï³ë³ñ¹ Ï³Ý³Ýó »õ ï³É Ýñ³Ýó
·Çï»ÉÇùÝ»ñ Çñ»Ýó Çñ³õáõÝùÝ»ñÇ »õ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ`
¹³éÝ³Éáõ ³å³·³Û ³é³çÝáñ¹Ý»ñ:
Ìñ³·ÇñÝ Çñ³Ï³Ý³óõáõÙ ¿ ÆÝï¿·ÁñÙ³Ý ¥Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý¤ ²ÏáõÙբ
ÐÎ-Ç ÏáÕÙÇó, »õñáå³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ýÇÝ³Ýë³õáñÙ³Ùբ:
Ìñ³·ÇñÁ Ï'Çñ³Ï³Ý³óáõÇ ²ñÙ³íÇñ, ºñ»õ³Ý »õ Ðñ³½¹³Ý
ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ` ãáñë ³ÙÇë ï»õáÕáõÃ»³Ùբ, áñÁ Çñ Ù¿ç Ý»ñ³éáõÙ ¿
å³ñբ»ñ³բ³ñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ-ùÝÝ³ÏáõÙÝ»ñ, ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ý »õ
Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝù»ñÇ ¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñ, ýÇÉÙ ¹ÇïáõÙÝ»ñ, áõëáõóáÕ³Ï³Ý ³Ûó»ñ: ´³óÇ ³Û¹ ³õ»ÉÇ ÷áñÓ³éáõ Ï³Ý³Ûù, áíù»ñ Ñ³ë»É »Ý
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ½·³ÉÇ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ, Çñ»Ýó ÷áñÓáí ÏÁ
ÏÇëáõ»Ý »ñÇï³ë³ñ¹ Ï³Ý³Ýó Ñ»ï:
Ìñ³·ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý 17-35 ï³ñ»Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹ Ï³Ý³Ûù,
áíù»ñ բÝ³ÏõáõÙ »Ý ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½áõÙ »õ áõÝ»Ý Ù»Í ó³ÝÏáõÃÇõÝ
÷áË»Éáõ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ:
ºñ»õ³Ý

էրտողան»ը։
Պարզ ասած Թուրքիոյ մէջ մարդ- կուսակցութեան սահմանագծին
մօտեցող այսօրուան ընդհանուր դրոյթները մտածել կու տան, որ եթէ
էրտողանը որեւէ ձեւով եւ որեւէ պայմաններու տակ դուրս գայ, կամ
դուրս բերուի խաղէն, ապա վերջին տարիներուն Թուրքիան
առաջնորդած կուսակցութիւնը ընդամէնը օրերու ընթացքին կրնայ
«ոտքի տակ» երթալ եւ փլուզուիլ։
24 յունիսին տեղի ունեցած ընտրութիւններու գլխաւոր դասը այս
է, ու նաեւ չի բացառուիր, որ արտաքին ճակատին վրայ յենած
էրտողան
կրնայ
արագօրէն
գահավիժիլ,
եթէ
շրջանի
աշխարհաքաղաքական պայմանները նոր զարգացումներ ապրին։
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ԱՀԱԶԱՆԳ
ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ

Լիբանանահայ կրթական վիճակն այսօր բաւական մտահոգիչ
պատկեր մը կը ներկայացնէ: Անցեալ տարի հայ եկեղեցւոյ
լիբանանահայոց թեմին ենթակայ ազգային վարժարանները
փակուեցան ու մէկ վարժարանի վերածուեցան: Այս տարի
ՀԲԸՄիութեան վարժարաններն ալ կը ծրագրեն միացնել իրենց երեք
վարժարանները եւ մէկ վարժարանի մէջ ամփոփուիլ: Ըստ մեր
տեղեկութիւններուն, երեք վարժարաններու աշակերտութեանց
ընդհանուր թիւը 350-ի շուրջ է, եւ հաւանական է, որ այս
վերամուտին այդ թիւն ալ նուազի:
Այսօր, լիբանանահայ վարժարաններու աշակերտութեան թիւը
4000-ի շուրջ է, երբ տասը տարի առաջ այդ թիւը կրկնապատիկ էր,
ըստ յայտնի մատենագէտ, խմբագիր եւ կրթական գործիչ Ժիրայր
Դանիէլեանի
ատենին
կատարած
եւ
հրատարակած
ուսումնասիրութեան:
Տասը
տարուան
ընթացքին
8000
աշակերտութեան թիւը ինչպէ՞ս եւ ինչո՞ւ կէսի իջած է, երբ նոյն այդ
տասը տարիներուն լիբանանահայութեան թիւը կէսի չէ իջած:
Հայ դպրոցը հայապահպանութեան միջնաբերդն է Սփիւռքի մէջ,
եւ անցնող մէկ դարու ընթացքին, Եղեռնէն ու բռնագաղթէն հազիւ
ճիղոպրած, նուիրեալ ազգայիններ եւ կազմակերպություններ, ինչինչ զրկանքներու գնով հոս ու հոն դպրոցներ կառուցեցին. ո՛ւր
հայկական համայնք մը գոյացեր էր, հոն եկեղեցի ու դպրոց
կառուցեցին եւ սերունդներ հասցուցին, հոգ չէ թէ ոտաբոպիկ ու
լաթէ պայուսակներով, սակայն Սփիւռքի ապագան իրենց ձեռքին
մէջ առնող յանձնառու ղեկավարներ եղան անոնք:
Հարիւր տարի ետք, այսօր, եթէ ոչ հոգեվարքի մէջ, գոնէ
ընդունելու է, որ հիւանդագին կացութեան մը մատնուած են մեր
աշխարհատարած վարժարանները, որոնք տարուէ տարի, մին
միւսին ետեւէն փակուելով, 140-է աւելիի մասին կը խօսուի:
Ինչ պատկեր ալ ներկայացնէ այսօրուան գաղթաշխարհի
քարտէսը, Լիբանանն ու Սուրիան կը մնան կրթական
ամենակարեւոր աւանդապահները, որոնք հասցուցած են ու
տակաւին կ՛ակնկալուի որ հասցնեն Սփիւռքի հասարակական,
մշակութային եւ այլ ասպարէզներու պահանջքները գոհացնող
գիտակից ու նուիրեալ ղեկավարներ ու գործիչներ:
Թէեւ ճիշդ է որ պատերազմները կացնահարեցին հայ կեանքը թէ՛
Լիբանանի եւ թէ՛ Սուրիոյ մէջ, սակայն լիբանանեան պատերազմի
աւարտէն աւելի քան քառորդ դար ետք, հայ աշակերտութեան թիւի
նուազումին յանցանքը այլեւս պատերազմին վրայ նետելու չէ,
տեղական
կրօնական,
կուսակցական
եւ
միութենական
հաստատութիւններ հարցը իրենք իրենց վրայ առնելու են ու
պատճառները լոյսին բերելով, դարմանի մասին մտածելու են:
Կը լսենք, որ միութիւն մը մեծ թիւով աշակերտներ մերժած է
ընդունիլ, նիւթական պատճառներով: Այդ աշակերտներուն
ծնողները ի վիճակի չեն եղած հայկական դպրոցի մը կողմէ
պահանջուած արձանագրութեան ու կրթաթոշակի բաւական մեծ
գումարները հայթայթել: Այստեղ անհրաժեշտ է փակագիծ մը բանալ
եւ ըսել, որ Սուրիոյ ութամեայ պատերազմի ընթացքին, ի պատիւ
Սուրիոյ
հայկական
վարժարաններուն
ու
զանոնք
հովանաւորողներուն, ՈՉ ՄԷԿ աշակերտ դպրոցէ զրկուած է
նիւթական պատճառներով:
Լիբանանահայ համայնքին ուսանելու տարիք ունեցողներուն
թիւը, շատ մակերեսայն հաշուարկումով, գոնէ 15.000 մը ըլլալու է,
ուրեմն ո՞ւր կերթան միւս աշակերտները. կա՛մ օտար
վարժարաններ, ըստ նիւթական կարողութեան, կա՛մ ալ պետական
անվճար դպրոցներ: Իսկ, այս մտահոգիչ եւ վտանգաւոր կացութիւնը
դարմանելու մասին ի՞նչ կը մտածեն լիբանանահայութեան
աշխարհիկ թէ կրօնական կառոյցները:
Հարիւրերորդ անգամ ըլլալով չհարցնենք, թէ ինչո՞ւ ունեւորներէն
շատեր, իրնց զաւակներուն համար օտար դպրոցները կը
նախընտրեն, իսկ չունեւորներուն համար անվճար ուսում
հայթայթելը անկարելի՞ է, ո՞ւր են բարեսիրական միութիւնները, ո՞ւր
են լիբանանի հարուստ բարերարները:
Այս ընթացքով տասը տարի ետք Լիբանանի հայկական
վարժարաններուն մէջ ոչ աշակերտ կը մնայ, ոչ ալ դպրոց այդ երկրի
տարածքին: ԱՀԱԶԱ՛ՆԳ...
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Ռուսիա, Ամերիկա Եւ Ֆրանսա
Կը Շարունակեն Արցախի Հակամարտութեան
Կարգաւորման Համար Աշխատիլ. Լաւրով
ԵՐԵՒԱՆ,
«Արմէնփրէս».21
Յունիսին,
ՄԱԿի
ընդհանուր
քարտուղար Անթոնիօ Կիւթիէրեշի
հետ հանդիպումէն ետք տրուած
միացեալ ասուլիսին ընթացքին,
Ռուսիոյ արտաքին գործոց նախարար
Սերկէյ Լաւրով յայտարարեց, թէ
Ռուսիա եւ ԵԱՀԿի Մինսկի խմբակի
միւս համանախագահները՝ Միացեալ
Նահանգներ
եւ
Ֆրանսա,
կը
շարունակեն աշխատիլ Արցախի
հակամարտութեան
քաղաքական
կարգաւորման հասնելու համար։
«Կարգաւորման ուղղութեամբ մենք Միացեալ Նահանգներու եւ
Ֆրանսայի հետ կը շարունակենք մեր ջանքերը: Պաքուի ու Երեւանի
լիարժէք համաձայնութեամբ, մենք կ՛աշխատինք, որպէսզի լուծենք
այն խնդիրները, որոնք բոլորիս առջեւ կանգնած են: Որպէսզի այդ
տեղի ունենայ, անհրաժեշտ է հակամարտութեան բոլոր կողմերու
համախոհութիւնը», ըսաւ նախարարը:
Լաւրով նաեւ ընդգծեց, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբակը կազմուած է
հակամարտութեան բոլոր կողմերուն համաձայնութեամբ եւ պիտի
շարունակէ
զբաղուիլ Լեռնային Ղարաբաղի
վերջնական
կարգավիճակի որոշման ուղղութեամբ:

ՄԱՐԳԱՐ ԷՍԱԵԱՆ ԵՒ ԿԱՐՕ ՓԱՅԼԱՆ
ԸՆՏՐՈՒԵՑԱՆ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆ

24/6/2018-ի Թուրքիոյ խորհրդարանական ընտրութիւններուն
արդիւնքով Ազգային մեծ ժողով մուտք գործել յաջողեցան Մարգար
Էսաեան եւ Կարօ Փայլան։ Այս վերջիններու վերընտրութիւնով կը
շարունակուի խորհրդարանէ ներս հայազգի երեսփոխաններու
գոյութեան նախընթացը։ Մարգար Էսաեան Իսթանպուլի Բ.
ընտրաշրջանէն թեկնածու առաջադրուած էր ԱՔ կուսակցութեան
կողմէ։ Կարօ Փայլանն ալ ՀՏՓ-ի կողմէ թեկնածու ցոյց տրուած էր
Տիարպաքըրէն։ Այսպէսով անոնք յառաջիկայ շրջանին պիտի
շարունակեն զբաղեցնել երեսփոխանական պաշտօն։

ՀԱՄԱՅՆՔԷՆ ԱՐՁԱԳԱՆԳ

Ընտրութիւններու արդիւնքի յայտնի դառնալուն զուգահեռ մեր
համայնքն ալ անմիջապէս արձագանգեց։ Պատրիարքական Աթոռին
անունով Ընդհանուր փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան գրաւոր
շնորհաւորական մը ուղարկեց Հանրապետութեան նախագահ
Էրտողանին։ Յարակից սիւնակին մէջ տեսնել այդ շնորհաւորականը։
Բաց
աստի,
Սուրբ
Փրկիչ
Ազգային
հիւանդանոցի
հոգաբարձութեան ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլուն ալ
հեռախօսազրոյց մը ունեցաւ Հանրապետութեան նախագահ
Էրտողանի հետ ու շնորհաւորեց անոր վերընտրութիւնը։
Շիրինօղլուի շնորհաւորականը լայն արձագանգ ստեղծեց նաեւ
զանգուածային լրատուութեան միջոցներուն մօտ։
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«Հայոց Ցեղասպանութիւնը՝
Իբրեւ Ուրուական Պիտի Հալածէ
Թուրք Ժողովուրդը». Թաներ Աքչամ

ՆԱՆԷ ՀԱՅՐԱՊԵՏԵԱՆ

Թուրք յայտնի ցեղասպանագէտ Թաներ Աքչամի «Հայերու Բռնի
Իսլամացումը. Լռութիւն, ժխտում Եւ Ուծացում» գիրքը հայերէնի
թարգմանուեցաւ երկու տարի առաջ:
19
Յունիսին,
գիրքի
հեղինակին
մասնակցութեամբ,
Արեւմտահայոց հարցերու ուսումնասիրութեան կեդրոնին մէջ տեղի
ունեցաւ հայերէնի թարգմանուած գիրքի շնորհանդէսը:
«Որքան ալ փորձեն ժխտել Հայոց Ցեղասպանութիւնը, անիկա՝
իբրեւ ուրուական պիտի շարունակէ հալածել թուրք ժողովուրդը»,
ըսաւ Թաներ Աքչամ:
Պատմաբանին գիրքը բաղկացած է երեք մասերէ։
Առաջին մասին մէջ հեղինակը կը խօսի Թուրքիոյ մէջ Հայոց
Ցեղասպանութեան հարցը անաչառ կերպով հետապնդելու
անկարելիութեան,
այդ
ուղղութեամբ
իր
իսկ
կրած
դժուարութիւններուն եւ պետութեան կողմէ իր դէմ կազմակերպուած
հալածանքներուն մասին:
Երկրորդ մասին մէջ կը ներկայացուի Համաշխարհային Առաջին
պատերազմին ընթացքին Օսմանեան բանակին ծառայած հայազգի
սպայ Սարգիս Թորոսեանի յուշերու թրքերէն հրատարակութեան
շուրջ ծաւալած խտրական ու կողմնակալ քննարկումներուն
պատմութիւնը, որուն ընթացքին Թաներ Աքչամի նկատմամբ
դարձեալ
սկիզբ
կ՛առնէ
զրպարտութիւններու,
անհիմն
մեղադրանքներու եւ հալածանքներու մեծ արշաւ մը:
Երրորդ մասով հեղինակը հարուստ փաստացի հիմքի վրայ կը
ներկայացնէ հայերուն բռնի իսլամացման եւ ուծացման
քաղաքականութիւնը՝ 1915-1918 տարիներուն:
Աքչամ քիչ ուսումնասիրուած պատմական այս երեւոյթները կը
գնահատէ իբրեւ Հայոց Ցեղասպանութեան կառուցուածքային
տարրեր:
Պատմաբանը Թուրքիոյ ժողովրդավարական եւ ներքին հարցերը
կը կապէ Հայոց Ցեղասպանութեան հետ:
Ըստ Աքչամի՝ Թուրքիոյ միայն ներողութիւն խնդրելը բաւարար չէ:
Պէտք է փոխհատուցումի միջոցներու մասին մտածել, սակայն այդ
մասին ան կը դժուարանայ որեւէ յստակ պատկերացում տալ:
«Ոչնչացուցածը նոյնութեամբ վերադարձնելը անկարելի է: Ես չեմ
կրնար պատասխանել, թէ որքան պէտք է ըլլայ փոխհատուցումին
չափանիշը: Այս հարցը պիտի քննարկուի երկու պետութիւններուն
միջեւ: Երանի թէ արդէն այդ մակարդակին հասած ըլլայինք եւ
քննարկումի առարկան այդ մէկը ըլլար», ըսաւ Աքչամ:
Գիրքը թարգմանուած եւ հրատարակութեան պատրաստուած է
Արեւմտահայոց հարցերու ուսումնասիրութեան կեդրոնին կողմէ:
Թարգմանիչը թրքագէտ Մելինէ Անումեանն է, իսկ պատասխանատու
խմբագիրը՝ հայագէտ Հայկազուն Ալվրցեանը:
«Երկու տարի առաջ հրատարակեցի իմ հեղինակած «Կրօնափոխ
Հայերու Խնդիրները Թուրքիոյ Հանրապետութեան Մէջ» գիրքը, որմէ
ետք տեղեկացայ Աքչամի այս գիրքին մասին, որ փաստերով հարուստ
է: Անկէ ետք ես եւ թարգմանիչը անմիջապէս ձեռնամուխ եղանք
գիրքի թարգմանութեան», ըսաւ Հայկազուն Ալվրցեան:

Աւստրալիոյ Մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան
Առնչուող Բանաձեւը Քննարկման Դրուած է

Աւստրալիոյ
դաշնային խորհըրդարանին
մէջ,
առաջին
անգամ
տեղի ունեցած են
Հայոց
Ցեղասպանութեան առնչուող
բանաձեւի
քննարկումներ:
Քննարկման դըրւած բանաձեւը կը
ճանչնայ
«մարդասիրական յատուկ ջանքերը, որ Աւստրալիան գործադրած է՝ յանուն
Հայոց Ցեղասպանութեան վերապրածներու եւ որբերու, ինչպէս
նաեւ
Օսմանեան
կայսրութեան
միւս
քրիստոնեայ
փոքրամասնութիւններու, ներառեալ յոյներու եւ ասորիներու»:
Խորհրդարանի երկու կուսակցութիւններու կողմէ բանաձեւին
ցուցաբերուող աջակցութիւնը կը վկայէ, թէ Ներկայացուցիչներու
պալատը կարեւոր քայլ ձեռնարկած է Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման ուղղութեամբ:
Բանաձեւը ներկայացուցած պատգամաւոր Թրենթ Ցիմերման
նշած է. «Ի յիշատակ Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու եւ անոնց
օգնութեան եկած աւստրալացիներու՝ մենք ուղերձ կը յղենք, որ
1915-ին սկսած իրադարձութիւնները պատմութեան ընթացքին
տեղի ունեցած սովորական դէպքեր չեն: Եթէ մենք ձախողինք
հայերու դէմ իրականացուած չարիքին ճանաչման հարցով, մենք
պիտի աջակցինք անոնց, որոնք կը կարծեն, թէ կրնան մերժել
մարդու ամենակարեւոր իրաւունքներէն մէկը՝ կեանքի իրաւունքը»:

Գիրքը վաճառքի դրուած չէ, այլ՝ բաժանուած անվճար: Ըստ
Ալվրցեանի՝ 1000 օրինակ տպաքանակը մեծ արագութեամբ
սպառած է: Հեղինակը անձամբ Հայաստանի մէջ չէին սպասեր,
սակայն որովհետեւ պատմաբանը Հայաստանի Ամերիկեան
Համալսարանի հրաւէրով Հայաստան կը գտնուէր, Արեւմտահայոց
հարցերու ուսումնասիրութեան կեդրոնը, օգտուելով առիթէն՝
կազմակերպեց գիրքի շնորհանդէսը:
«Որոշ թուրք պատմաբաններ, յատկապէս պաշտօնական
պատմագրութեան ներկայացուցիչներ, կը փորձէին շահարկել
իսլամացուած հայութեան հարցը, լուսարձակի տակ առնելով այն
թիւր վարկածը, թէ եթէ կան այդքան մեծ թիւով իսլամացուած
հայեր, ապա ցեղասպանութիւն չէ իրականացած», յայտնեց Մելինէ
Անումեան: Ըստ անոր՝ թէ՛ հայ պատմաբաններու, եւ թէ Թաներ
Աքչամի գիրքերը վերջնականապէս կը ժխտեն այդ սխալ թէզը եւ
ցոյց կու տան, որ իսլամացուած հայերը եւս ցեղասպանութեան
հետեւանք են, եւ անոαնց պէտք է նայիլ ցեղասպանութեան
շրջագիծին մէջ:
Գիրքը թարգմանուած եւ տպագրուած է «Ժիրայր Նշանեան»
հիմնադրամի հովանաւորութեամբ՝ ի յիշատակ 1915ի Հայոց
Ցեղասպանութեան
անմեղ
նահատակներուն:
Գիրքին
թարգմանութեան
եւ
հրատարակութեան
գաղափարը
իրականացած է Վիգէն արք. Այքազեանի ջանքերուն շնորհիւ:
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Սփիւռքի Նախարարն Ընդունեց
Յունաստանի Արտաքին Գործոց
Նախարարի Տեղակալը

Յունիս 26-ին Սփիւռքի նախարար Մխիթար Հայրապետեան
ընդունեց Յունաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց
նախարարի տեղակալ Թէրենս-Նիկոլաոս Քուիքը:
Շնորհաւորելով
նախարար
Մխիթար
Հայրապետեանը
պատասխանատու պաշտօն ստանձնելու առթիւ` ԹէրենսՆիկոլաոս Քուիքը նշեց, որ Հայաստանի սփիւռքի եւ Յունաստանի
արտաքին գործոց նախարարութիւններու միջեւ ստորագրուած
Սփիւռքի
հարցերու
շուրջ
փոխըմբռնման
յուշագիրը
համագործակցութեան լայն հնարաւորութիւններ կ՛ընձեռէ:
Յունաստանի արտաքին գործոց նախարարի տեղակալն ընդգծեց,
որ երկու երկիրներն ունին պատմականօրէն ձեւաւորուած
բարեկամական կապեր, եւ հայ ու յոյն սփիւռքերու
համագործակցութիւնը կը նպաստէ այդ կապերու առաւել
սերտացման:
«Մենք լիայոյս ենք, որ այս համագործակցութիւնը կ’ընդլայնուի
նոր, երիտասարդական գաղափարներով»,-շեշտեց ԹէրենսՆիկոլաոս Քուիքը:
Շնորհակալութիւն յայտնելով այցի համար` նախարար Մխիթար
Հայրապետեան նշեց, որ առկայ է կամք, ոգեւորութիւն եւ դրական
եռանդ
փոխճանաչողութիւնն
ու
փոխգործակցութիւնը
շարունակելու համար:
Նախարարը
կարեւոր
համարեց
նաեւ
Սփիւռքի
նախարարութեան եւ Կիպրոսի Հանրապետութեան նախագահի
արտերկրեայ եւ հումանիտար հարցերով յանձնակատարի
գրասենեակի միջեւ փոխըմբռնման յուշագիրի առկայութիւնը եւ
յոյս յայտնեց, որ երեք պետութիւններու սփիւռքները աշխոյժ կը
համագործակցին, կը ստեղծուին նոր կամուրջներ, ընդհանուր
հարթակներ:
Հանդիպման հեռախօսազանգով միացաւ Կիպրոսի նախագահի
հումանիտար եւ արտերկրեայ հարցերով յանձնակատար Ֆոտիս
Ֆոտիուն:
Ան ընդգծեց, որ կիպրահայերն աչքի կ՛իյնան իրենց
աշխուժութեամբ եւ ազգային դիմագիծով: Կողմերը հանդէս եկան
յետագայ սերտ եւ ընդգրկուն համագործակցութեան պատրաստակամութեամբ:

¾ç 5

Նիկոլ Փաշինեան Կը Հիմնաւորէ
Արտահերթ Ընտրութիւնները Մէկ Տարիէն
Իրականացնելու Որոշումը

ԵՐԵՒԱՆ,
«Արմէնփրէս».Հայաստանի
Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
«Միր» պատկերասփիւռի
ընկերութեան
տուած
հարցազրոյցի ընթացքին
անդրադարձաւ
արտահերթ խորհրդարանական
ընտրութիւնները
մէկ
տարիէն իրականացնելու
որոշման:
Վարչապետը ընդգծեց,
որ այդ քայլին գացած են
միւս քաղաքական ուժերուն ժամանակ տալու համար:
«Մեր գլխաւոր նպատակն է եղել հաւասար պայմաններ ստեղծել
բոլոր քաղաքական ուժերի համար, քանի որ քաղաքական ուժերի
մեծ մասը ընդհանրապէս չէին սպասում, որ նման բան տեղի
կ՛ունենայ Հայաստանում:
Մենք, իհարկէ, ցանկանում ենք յաղթել ընտրութիւններում, եւ
մենք կ՛աշխատենք այդ ուղղութեամբ, պարզապէս մենք ցանկանում
ենք նաեւ ժամանակ տալ միւս կուսակցութիւններին, որպէսզի նրանք
հնարաւորութիւն ունենան պատրաստուել ընտրութիւններին», ըսաւ
Փաշինեան:
Վարչապետը նաեւ անդրադարձաւ կաշառակերութեան հարցին՝
նշելով, որ անիկա գլխաւոր դժբախտութիւններէն եւ հարցերէն մէկն
է, որ թոյլ չէ տուած Հայաստանին զարգանալու այնպէս, ինչպէս
հնարաւոր էր:
«Իհարկէ, մենք կը շարունակենք այդ պայքարը, եւ իհարկէ,
համոզուած եմ, որ մենք մեծ արդիւնքներ կ՛ունենանք: Այս ամբողջ
ընթացքում դրական եւ մեծ փոփոխութիւնների յաղթանակը
մարդկանց գիտակցութեան մէջ է: Կարծում եմ, որ այս գործընթացն
արդէն անդառնալի է», ըսաւ Փաշինեան:

Հայաստանը Ստանձնած Է
ՍԾՏՀ Խորհրդարանական Վեհաժողովի
Նախագահութիւնը

Ալպանիոյ մայրաքաղաք Տիրանայի մէջ
աւարտած
է
Սեւծովեան տնտեսական
համագործակցութեան
խորհրդարանական
վեհաժողովի
51-րդ
նստաշըրջանի աշխատանքը, որուն մասնակցած
է
ՀՀ
ԱԺ
նախագահի տեղակալ
Էդուարդ Շարմազանովի
գլխաւորած
պատուիրակութիւնը:
Այս մասին, ինչպէս
կը փոխանցէ «Արմէնփրես»-ը, կը տեղեկացնեն ՀՀ ԱԺ լրատուութեան եւ հանրային
կապերու վարչութենէն:
Նստաշրջանի աւարտին Ալպանիայէն կառոյցի նախագահութիւնը
փոխանցուած է Հայաստանի Հանրապետութեան:
Խորհրդանշական մուրճը յանձնուած է պատուիրակութեան
ղեկավարին:
Յիշեցնենք, որ ՀՀ ԱԺ պատուիրակութեան կը կազմեն ՍԾՏՀ ԽՎ-ի
մէջ ՀՀ ԱԺ պատուիրակութեան ղեկավար Գագիկ Մինասեանը,
Գէորգ Գորգիսեանը եւ Վահէ Էնֆիաճեանը:
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Հայաստանի Մասին Ծանօթագրական
Հարուստ Բովանդակութեամբ Ելեկտրոնային
Գիրքեր եւ Ծրագիրներ Որոնք Պատրաստուած
են Հ.Բ.Ը.Մ.ի Նախաձեռնութեամբ եւ Անվճար
Ներբեռնելի են Միութեան Կայքէջէն

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը մշակած եւ
հրապարակած է շարք մը գրաւիչ եւ գործնական ելեկտրոնային
գիրքեր եւ բոլոր տարիքի համապատասխան ընտանեկան
ծրագիրներ՝ Հայաստանի վերաբերեալ նիւթերով: Ասոնցմէ
նորագոյնը, «Վայոց Ձոր» խորագրով ելեկտորնային գիրքն է, որ
պատրաստուած է Սմիթհսոնիըն Հաստատութեան «Իմ
Հայաստան» ծրագրին հետ համագործակցութեամբ եւ Միացեակ
Նահանգներու Միջազգային Զարգացման Ծրագրին նիւթական
աջակցութեամբ:
Հայաստանի Վայոց Ձորի Մարզին մէջ կը գտնուին մեծ թիւով
պատմական հնութիւններ եւ զբօսաշրջիկներու համար գրաւիչ
տեսարժան վայրեր:
Կարելի է յիշել Արենի 1 ժայռափոր քառանձաւներու
համալիրը, ուր կը գտնուի աշխարհի հնագոյն գինիի գործարանը՝
Արենի 1-ը: Նաեւ 8-րդ դարու Թանահատի Վանքը, 10-րդ դարու
Սմբատաբերդ ամրոցը եւ Նորավանքի վանական կառոյցը: Նոյն
մարզին մէջ են նաեւ Ջերմուկի բուժական ձայտաղբիւրները եւ
հանքային ջրաւազանները:
Ելեկտրոնային գիրքին մաս կը կազմեն շարժուն քարտէսներ,
տեսահոլովակներ, 360 աստիճան տեսադաշտով լուսանկարներ
եւ պատմողական ձայներիզներ, որոնք կը ներկայացնեն Վայոց
Ձորի ճարտարագիտութեան, երկրաբանութեան, արկածախընդիրները շահագրգռող գործունէութիւններու, խոհանոցային,
տօնավաճառներու եւ մշակութային յայտագիրներու վերաբերեալ
տեղեկութիւններ, ճամբորդութեան ծրագրումի օժանդակ
ցուցմունքներ, նաեւ պանդոկներու եւ ճաշարաններու մասին
տեղեկութիւններ եւ հայերէն գործածական նախադասութիւններ:
Մէկ խօսքով, իտէալ հանրագիտարան մըն է ասիկա,
պատմասէրներու, բնութեան սիրահարներու եւ ճամբորդողներու
համար:
«Վայոց Ձոր»ը երրորդն է ճամբորդական օժանդակ
ելեկտրոնային գիրքերու շարքին, որուն մաս կը կազմեն
«Յայտնաբերէ Երեւանը» եւ «Հայկական Բարձրավանդակը»: Այս
գիրքերը տրամադրելի են անվճար եւ զանոնք կարելի է ներբեռնել
ելեկտրոնային բոլոր համակարգերու համար, www.agbu.org/armenia/travel կայքէջէն:
«Մենք ուրախ ենք որ Սմիթհսոնիըն հաստատութեան
համագործակցութիւնը կը վայելենք, հայկական ժառանգութեան
հարստութիւնները աշխարհին ծանօթացնելու մեր աշխատանքին
մէջ» կ’ըսէ Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական Վարչական Ժողովի անդամ
Երուանդ Զօրեան. «Ելեկտրոնային նոր գիրքը ստեղծագործական
ճարտարարուեստի նորագոյն միջոցառումները կ’օգտագործէ
ծանօթացնելու համար Վայոց Ձորի պատմական եւ բնական
իւրայատուկ եւ բազմապիսի հարստութիւնները, սատարելով
նաեւ շրջանին մէջ զբօսաշրջիկութեան զարգացման:
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Կլենտէյլի քաղաքապետ.
“Հայաստանի իշխանափոխութենէն ետք՝
շատ մը ամերիկահայեր կը մտածեն ներգաղթել”
Յունիս 22-ին Երեւանի
«Մեդիա Կեդրոն»-ին մէջ,
հարցազրոյցի մը ընթացքին, Կլենտէյլի քաղաքապետ Զարեհ Սինանեան
յայտարարեց, որ Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած
իշխանութեան
փոփոխութենէն ետք Միացեալ
Նահանգներ բնակութիւն
հաստատած հայեր սկսած
են տուն վերադառնալու
մասին մտածել։
Սինանեան վերադառնալու փափաք ունեցողները
բաժնեց
երկու
խումբի՝ մարդիկ, որոնք
հոգեբանօրէն շատ կապուած մնացած են հայրենիքին, բայց զանազան
պատճառներով գաղթած են Ամերիկա, եւ մարդիկ, որոնք անապահով
են, օրինակ՝ Հարաւային Քալիֆորնիոյ մէջ ապրող հայերը, ուր կեանքը
շատ սուղցած է:
«Ամերիկայի հայերը ամէն օր կը հետեւին նորութիւններուն,
հասկնալու համար, թէ ինչ կը կատարուի հայրենիքի մէջ, ինչպէս նաեւ
ակնկալելով նոր բացայայտումներ»,- ըսաւ Սինանեան:
Ըստ անոր՝ կան մարդիկ, որոնք արդէն վերադարձած են հայրենիք
եւ որոշած են հաստատուիլ այստեղ:
«Գործարար միջավայրը եւս հետաքրքրուած է Հայաստանի մէջ
ներդրումներ կատարելու պահանջարկով»,- ըսաւ Սինանեան:
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Շարունակուած էջ 1-էն

Յովհաննէս Առաքելեան...

քրիստոնէբարոյ բարութեամբ եւ գաղափարական հաւատարմութեամբ՝
հանդէպ Յունաստանին՝ Յունահայ գաղութին, Հայաստան եւ Արցախ
աշխարհին, Մայր Աթոռ Ս. էջմիածնին, Հ.Բ.Ը.Միութեան, Արարատ
Մշակ. Մարզ. Միութեան, Աթէնքի
EΘΝΙΚΟΣ
մարզական
համախմբումին եւ մասնաւորապէս հոգատար` խնամատար՝ գթառատ
հայր եւ ամուսին իր ընտանիքին հանդէպ, ինչպէս նաեւ յարգալից՝
ուշադիր՝ պարզ՝ համեստ՝ սիրալիր հանդէպ իր յոյն եւ հայ բարեկամաց
եւ գաղափարի ընկեր եւ ընկերուհիներուն հանդէպ:
Իր յիշատակը անմոռաց կը մնայ իր հարազատներուն՝ բարեկամաց
եւ ընկերներուն յիշողութեան մէջ, որպէս ազնիւ, բարի եւ ճշմարիտ
մարդ մը:
Յունաստանի Ռ.Ա.Կ. վարչութիւն
Ելեկտրոնային գիրքերուն առընթեր, Հ.Բ.Ը.Մ.ը պատրաստած է
ամէն տարիքի փոքրիկներու համար ճամբորդական համակարգչային
դիւրընկալելի ծրագիր մը: Ծրագիրը կը քաջալերէ մանուկները
յայտնաբերելու հետաքրքրական ծանօթութիւններ, Երեւանի եւ
շրջակայ տարածքներու վերաբերեալ, ներառելով Գեղարքունիքի եւ
Վայոց Ձորի շրջանները: Իր տեսակին մէջ առաջինը հանդիսացող «Իմ
Հայաստան» թուայնական ճամբորդական այս ուղեցոյցը, որ
մանուկները կը ծանօթացնէ երկրին՝ հաճելի եւ մասնակցային
միջոցառումներով, կը գործէ նաեւ Անգլերէն, Փորթուկալերէն եւ
Ֆրանսերէն լեզուներով, գործածողները ծանօթացնելով հայերէն
գործածական բառերու: Ներբեռնելու համար ծրագիրը, այցելեցէք
www.agbu.org/Armenia/travel կայքէջը:
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Նուիրատուութիւններ

Յովհաննէս Առաքելեանի

մահուան տխուր
առթիւ եղած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները:-

Ռ.Ա.Կ-ին

Ընկ.Յակոբ եւ տիկ.Պէա Ֆէսճեան
Ընկ. եւ Ընկերուհի Սարգիս եւ Եղիս
Խաչատուրեան
Ընկ. Ռուբէն Խաչատուրեան

Արարատ Մ.Մ.Միութեան`

100 եւրո

100 եւրո
50 եւրո

Διευθύντρια Μαριλένα Μπεναρδη και το Διδακτικό
προσωπικό του σχολείου Αρτακι Καλπακιαν της ΓΑΕΑ
75 ευρώ
ΤΖΟΡΤΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
50 ”
ΑΜΠΑΤΖΗΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΣΙΣΣΥ
50 ”
ΟΙΚ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
50 ”
Տէր եւ Տիկ. Ղազարոս եւ Սեդա Ղազարեան
50 ”
Տէր եւ Տիկ. Սփիրոս եւ Հնազանդ Մավրուտի
50 ”
ΟΙΚ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
30 ”
ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
10 ”
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
10 ”

“Նոր Աշխարհ” Շաբաթաթերթին՝

Տէր եւ Տիկ. Թագի եւ Լուսի Խաչատուրեան՝
Գանէլօբուլօս
100 եւրո
Ընկ. Խաչիկ եւ տիկ. Վիքի Չաքալեան
100 եւրո
ΟΙΚ. ΦΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗ
50 ”
ΟΙΚ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗ
50 ”
ΟΙΚ. ΙΜΙΡΙΑΝ ΧΑΓΚΟΠ
50 ”
Տէր եւ Տիկ. Վազգէն եւ Փառանձ Էյլէնճէ
50 ”

Փերիսթէրիի Ս.Աստուածածին
եկեղեցւոյ՝

Էջմիածնասէր տիկիններ
100 եւրո
Տէր եւ Տիկ. Ղազարոս եւ Սեդա Ղազարեան 50 եւրո
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«Եթէ Խաղաղ Բնակավայրերի Վրայ Մի Կրակոց Լինի, Իրենց
Համար Շատ Վատ Վերջաբան Է Ունենալու». Լ. Մնացականեան
ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ, «Երկիր Մեդիա».- «Եթէ խաղաղ բնակավայրերի վրայ մի
կրակոց լինի, իրենց համար շատ վատ վերջաբան է ունենալու», յայտարարեց
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար, պաշտպանութեան
բանակի հրամանատար զօրավար Լեւոն Մնացականեան:
«Հետք»ի հետ իր ունեցած հարցազրոյցին ընթացքին, անդրադառնալով սահմանի
իրավիճակին՝ Լեւոն Մնացականեան յայտնեց, որ հակառակորդը գործնական
վարժութիւններ կ՛իրականացնէ:
«Վարժում են անձնակազմը, փորձարկում են տեխնիկան, մշակում
մարտավարութիւնը: Այս ամէնը յուշում է, որ պէտք է պատրաստ լինել ցանկացած
զարգացման», ըսաւ Լեւոն Մնացականեան՝ աւելցնելով, որ ատրպէյճանական
ուժերը սկսած են նաեւ ճարտարագիտական ստորաբաժանումներու
զօրավարժութիւններու, ինչ որ կը թելադրէ, թէ անոնք կը նախապատրաստուին
գործողութիւններու:
Կատարուած են նաեւ հրասայլային, ճարտարագիտական եւ պահուստային
ստորաբաժանումներու զօրավարժութիւններ:
Արցախի պաշտպանութեան նախարարը նշեց, որ անընդհատ կը հետեւին
ատրպէյճանական զինեալ ուժերու քայլերուն, սակայն հակառակորդի
նախայարձակ մտադրութեան մասին կրնան իմանալ ժամերու, այլ ոչ թէ օրերու
ընթացքին:
Քանի մը ժամուան տարբերութեամբ Արցախի ԱԱԾի արդէն նախկին պետ՝ հիմա
նախագահի յատուկ յանձնարարութիւններու գծով ներկայացուցիչ Արշաւիր
Ղարամեան նոյն նիւթին առնչուող իր «Ֆէյսպուքի» էջին վրայ, կրկնելով Լեւոն
Մնացականեանի միտքը՝ գրած է. «Եթէ խաղաղ բնակավայրերի վրայ մի կրակոց
լինի, իրենց համար շատ վատ է լինելու»:

Նուիրատուութիւն

Վաղինակ Գալայճեանի

մահուան
քառասունքին առթիւ Տէր եւ Տիկ. Կարպիս
Հազարեան 200 եւրո կը նուիրեն Փերիսթէրիի
Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ:

Օփերայի Երգիչ Գէորգ Դաւիթեան՝
Թուրքիոյ
Տարուան Լաւագոյն Արուեստագէտը

10 ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՆԿԵԼԻԿԱ ԴԵՐԶԵԱՆ
ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՀԻՒՐՆ ԷՐ

Հունիս
21-ին
10-ամեայ Անկելիկա
Դերզեանը ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի հիւրն էր:
Տաս օր առաջ
աղջնակը հեռաձայնած է ՀՀ վարչապետին.
-Բարեւ ձեզ, վարչապե՞տն է խoսողը
=Այո:
-Ես 10-ամեայ Անկելիկան եմ, կ’ուզեմ ձեզի հետ
հանդիպել:
=Յարմար պահու մը ետ կը հեռաձայնեմ եւ կը
հրաւիրեմ:
Հանդիպումը կայացաւ: Անկելիկան Վարչապետի
համար իր նկարած նկարներէն երկու նկար բերած
էր, խաչ ու աղօթագիրք:
Ան Վարչապետէն միայն մէկ խնդրանք ունէր. որ
մեր զինուորները անօթի չմնան, առողջ ըլլան եւ
առողջ տուն վերադառնան:
Վարչապետը ըսած է, որ ամէն ինչ կ’ընէ այդպէս
ըլլալու համար:

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

Ինչպէս ծանօթ է համայնքիս, երգիչ Գէորգ
Դաւիթեան թէ՛ որպէս օփերայի երգիչ եւ թէ
որպէս ձայնամարզութեան ուսուցիչ, շատ
ծանօթ անուն մը դարձած է հայ թէ թուրք
արուեստի շրջանակներէ ներս՝ կարեւոր
դերեր ստանձնելով պետական բեմերու վրայ
եւ արձանագրելով մեծ յաջողութիւններ։
Գէորգ Դաւիթեանի արձանագրած այս
յաջողութիւններուն գրաւականը դարձաւ այն
մրցանակը, զոր ան ստացաւ վերջերս։ Այս
մասին կը հաղորդէ «Մարմարա» օրաթերը։
Այսպէս, 19 Յունիսին «Սեմիհա Պերկսոյ»
օփերայի
հիմնարկը
կազմակերպեց
մրցանակաբաշխութեան հանդիսութիւն մը,
որուն ընթացքին օփերայի երգիչ Գէորգ
Դաւիթեանը պարգեւատրեց որպէս տարուան
արական սեռի ամենալաւ արուեստագէտը։
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Διευθυντής
Σαρκίς Χατσατουριάν
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¾ç 8
Կիւմրիի Մէջ Քըրք Քըրքորեանի
Յուշարձանը Տեղադրուեցաւ

Կիւմրիի
Աբովեան
փողոցին վրայ Յունիս
24-ին տեղի ունեցաւ
Հայաստանի
ազգային
հերոս Քըրք Քըրքորեանի
յուշարձանի
բացման
հանդիսաւոր
արարողութիւնը, որուն ներկայ
էր արձանի տեղադրման
նախաձեռնութեան հեղինակ, ծնունդով կիւմրեցի
ամերիկաբնակ գործարար Գրիգոր Պետիրեան:
Արձանի բացման պատիւը տրուեցաւ Սամուէլ Բալասանեանին եւ
նախաձեռնութեան հեղինակին: Ի դէպ, Կիւմրիի քաղաքային
իշխանութիւնները նպատակ ունին Աբովեան փողոցը հետագային
անուանակոչել Քըրք Քըրքորեանի անունով: Այս մասին կը հաղորդէ
«Armenpress.am»-ը։
Քաղաքապետ Սամուէլ Բալասանեան խօսեցաւ արձանի, անոր
տեղադրման նախաձեռնութեան մասին, ապա անդրադարձաւ
Հայաստանի ազգային հերոս Քըրք Քըրքորեանի գործունէութեան,
Կիւմրիի մէջ ունեցած ներդրումին. «2800 բնակարան կառուցուած է Լինսի
հիմնադրամին միջոցներով, ճանապարհներ, մշակութային օճախներ,
տարբեր ձեռնարկներ, որ իրականացուած են Լինսի հիմնադրամին
միջոցներով: Այս բոլորին համար կիւմրեցին իր երախտիքի խօսքը պէտք է
ըսէր եւ ըսաւ»,- նշած է Սամուէլ Բալասանեան:
Քաղաքապետը իր խօսքին մէջ շնորհակալութիւն յայտնեց
ամերիկաբնակ
Գրիգոր
Պետիրեանին՝
արձանի
տեղադրման
նախաձեռնութեան համար:
Ողջունելով հայրենակիցները՝ Գրիգոր Պետիրեան շնորհակալութիւն
յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք իրենց լուման ներդրած են արձանի
տեղադրման գործին:
Արձանի հեղինակը կիւմրեցի քանդակագործ Արտուշ Պապոյեանն է, որ
իր խօսքին մէջ նշեց. «Մեր բոլորին նպատակը եղած է երախտապարտ
ըլլալ մեր բարերարներուն, յատկապէս Քըրք Քըրքորեանին, որ այդքան
միջոցներ տրամադրեց Կիւմրի վերականգնման»,- նշեց քանդակագործը:
Նշենք, որ Սպիտակի երկրաշարժէն տուժածներուն օգնութիւն
տրամադրելու նպատակով՝ ամերիկահայ միլիառատէրը ստեղծեց «Լինսի»
հիմնադրամը՝ Հայաստանի տնտեսութեան մէջ ներդնելով 220 միլիոն
տոլարի
նուիրատուութիւն։
Միայն
73
միլիոն
ծախսած
է
ճանապարհաշինութեան վրայ՝ վերանորոգելով 435 քիլոմեթր պետական
նշանակութեան ճանապարհներ։ 45 միլիոն տոլար ալ յատկացուցած է
երկրաշարժէն աւերուած բնակարանային ֆոնտի վերականգման համար,
որով Շիրակի ու Լոռիի մարզերուն մէջ կառուցուած է 149 շէնք՝ 3674
բնակարանով:

Տեղադրուած Են Ստեփանակերտի
Աստուածամօր Սուրբ Յովանի Մայր
Տաճարի Խաչերն ու Զանգերը

Ստեփանակերտի Աստուածամօր Սուրբ Յովանի Մայր
տաճարի կառուցման աշխատանքները թեւակոխած են
աւարտական փուլ:
Յունիս 24-ին հանդիսաւորութեամբ տեղադրուեցան
եկեղեցւոյ եւ զանգակատան գմբէթներու խաչերն ու զանգերը:
«Արցախփրես»-ի թղթակիցի հաղորդմամբ` Արցախի թեմի
առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանի
հանդիսապետութեամբ տեղի ունեցաւ խաչերու եւ զանգերու
օծման արարողութիւնը, որուն ներկայ էին Արցախի
Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան, ԱԺ
նախագահ
Աշոտ
Ղուլեան,
գերատեսչութիւններու
ղեկավարներ,
ՊԲ
զօրամասի
զինծառայողներ,
ստեփանակերտցիներ եւ այլք:
Նուիրատուութիւններու
շնորհիւ
կառուցուող
Աստուածամօր Սուրբ Յովանի Մայր տաճարի հիմնարկէքը
տեղի ունեցած է 2006 թուականի Յուլիս 19-ին Ամենայն հայոց
կաթողիկոս Գարեգին Բ.-ի ձեռամբ: Շուրջ 12 տարի տեւող
շինարարութեան աւարտը կը նախատեսուի այս տարուան
Հոկտեմբեր 1-ին, երբ տեղի կ’ունենայ եկեղեցւոյ օծման
հանդիսաւոր արարողութիւնը:

Մակատանի Մէջ Կը Կանգնեցուի
Հայկական Խաչքար

Ֆրեզնոյի ՄԷջ Օգոստոս 31-ին Կը Բացուի
Ուիլեամ Սարոյեանի Տուն-Թանգարանը

Ֆրեզնոյի մէջ Ուիլեամ
Սարոյեանի
տունթանգարանէն
ներս
վերջին
նախապատրաստական աշխատանքները կը տարուին:
Տուն-թանգարանի
պաշտօնական բացումը
նախանշուած է օգոստոս
31-ին`
Սարոյեանի
ծննդեան 110-րդ տարեդարձին օրը:
Աւանդական տուն-թանգարան ըլլալէ բացի` այստեղ կ’ամփոփուի
ամերիկահայ յայտնի գրողի ստեղծագործութիւններու եւ լուսանկարներու
թուայնացուած մեծագոյն արխիւը:

ՌԴ Մակատան քաղաքին մէջ «Հայկական համայնք»
մարզային հասարակական կազմակերպութիւնը քաղաքի
տօնի կապակցութեամբ նուէր մը կատարած է:
«Հայերն այսօր»-ը, յղում կատարելով քաղաքապետարանի
կայքէջին, կը յայտնէ, որ քաղաքի Մակատանեան պողոտային
վրայ հայկական համայնքի ջանքերով տեղադրուած է
խաչքար: Յուշակոթողի բացումը տեղի ունեցած է Յուլիս 17ին քաղաքի տօնին նուիրուած ձեռնարկներու շաբթուան
ընթացքին:
Քաղաքապետ Եւրի Գրիշան դրական համարած է
նախաձեռնութիւնը եւ նշած, որ խաչքարը պիտի դառնայ
քաղաքի ճարտարապետական կոթողներէն մէկը:

