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Հաւանական Է, Որ Պըրրի Խորհրդարանը Հրաւիրէ Օրէնսդրական Մենք Մեր Յեղափոխութիւնը Ընկերային
Նիստի, Եթէ Կառավարութեան Կազմաւորումը Շարունակէ Յամենալ Լրատուադաշտին Միջոցով Իրականացուցինք.
Վարչապետը Տաւոսի Մէջ Մասնակցած Է
«Ձեւաւորելով Ժողովրդավարութեան Ապագան»
Քննարկումին

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի
ամենայն հաւանականութեամբ օրէնսդրական
նիստի պիտի հրաւիրէ խորհրդարանը՝ նպատակ
ունենալով հաստատել 2019 թուականի պետական
պիւտճէն, եթէ կառավարութեան կազմաւորումը
շարունակէ յամենալ: Այս մասին երէկ հաղորդեց
երեսփոխան Ալի Պազի:
Մասնակցելէ ետք խորհրդարանի նախագահի
եւ օրէնսդիրներու ամէնշաբաթեայ հանդիպումին,
Ամալ շարժումի երեսփոխան Ալի Պազի անդրադարձաւ Նապիհ Պըրրիի՝ խորհրդարանը յաջորդական նիստերու հրաւիրելու մտադրութեան, եթէ
չյաջողուի կառավարութեան կազմաւորումը վերջնականապէս դուրս բերել 9-ամսեայ փակուղիէն՝
առանց ստոյգ ժամանակացոյց նշանակելու հաւանական նիստին համար:
Պազիի հաղորդմամբ՝ Պըրրի մասնաւորաբար
շեշտեց ժամանակաւորապէս գործող կառավարութեան՝ խորհրդարանին պետական պիւտճէ մը
ներկայացնելու անհրաժեշտութիւնը՝ աւելցնելով,
որ եթէ վերջինս տեղի չունենայ մինչեւ 31 Յունուար,
ապա պայման պիտի դառնայ նոր օրէնքի մը գործարկումը՝ պետական կառոյցները ֆինանսաւորելու նպատակով:

Հարիրի Բանակցութիւններ Կը Վարէ
Ժոմպլաթի
Հետ
Կառավարութեան
Կազմաւորման Շուրջ

Երէկ երեկոյեան վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի բանակցութիւններ վարեց
Ընկերվար-յառաջդիմական կուսակցութեան առաջնորդ Ուալիտ Ժոմպլաթի հետ՝ կառավարութեան
կազմաւորումի գործընթացին մէջ անկիւնադարձ
մը արձանագրելու միտումով ընթացող խորհըրդակցութիւններու ծիրէն ներս:
Ի միջի այլոց, նշենք, որ Երեքշաբթի հանդիպում

մը տեղի ունեցաւ Հարիրիի եւ խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրիի միջեւ, որմէ ետք վերջինս յայտնեց, թէ վարչապետի պաշտօնակատարը
լաւատես է, որ կառավարութիւնը պիտի կազմաւորուի յառաջիկայ մէկ շաբթուան ընթացքին:

Պասիլ Կոչ Կ'ընէ Երկիրներուն, Որ
Ներդրումներ Կատարեն Լիբանանի Մէջ

Քաթարի Պետութեան՝ Լիբանանի կառավարութենէն 500 մլն տոլարի պարտատոմս գնելու յայտարարութենէն ետք արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար Ժպրան Պասիլ կոչ ըրաւ
այլ երկիրներու ալ, որ ներդրումներ կատարեն
Լիբանանի մէջ:
Զուիցերիոյ Տաւոս քաղաքին մէջ 2019 թուականի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ծիրէն ներս Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու «CNN» առաջատար գործակալութեան հետ
Երեքշաբթի երեկոյեան հարցազրոյցին արտաքին
գործոց նախարարը ըսաւ. «Քաթարցիները իրաւամբ լաւ ներդրողներ են: Անոնք այժմ կը գտնուին
լիբանանեան պարտատոմսեր գնելու գործընթացին մէջ: Այս առումով կը հրաւիրեմ նաեւ ուրիշներ,
որ նման ներդրումներ կատարեն Լիբանանի մէջ՝
ըստ ամենայնի հաւաստելով, որ այդ գործընթացը
ապահով ու շահաբեր պիտի ըլլայ:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշիեան Տաւոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ծիրէն
ներս որպէս բանախօս մասնակցած է «Ձեւաւորելով
ժողովրդավարութեան ապագան» խորագրով
քննարկումին:
Քննարկումին որպէս բանախօս հանդէս եկած
են նաեւ Գոլոմպիայի նախագահ Իվան Տուգէ
Մարգեսը, Նեփալի վարչապետ Շարմա Օլին, «The
Financial Times» ամսագիրի փոխխմբագիր եւ
գլխաւոր տնտեսական մեկնաբան Մարթին Ուոլֆը,
«New York Times»-ի հրատարակիչ Արթուր Կրեկ
Զալցպըրկըրը եւ «Ղեկավարութիւնը այսօր» նախագիծի գլխաւոր տնօրէն Տանիէլա Պալոու Աարեսը: Քննարկումը վարած է «The Financial Times»
ամսագիրի խմբագրի տեղակալ եւ տնտեսական
գլխաւոր մեկնաբան Մարթին Ուոլֆը:
ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն, որ ի պատասխան քննարկումը
վարող Մարթին Ուոլֆի հարցին` Նիկոլ Փաշինեան
նշած է, որ Հայաստանի մէջ մէկ ամիս առաջ տեղի
ունեցած են խորհրդարանական ընտրութիւններ,
որոնք գնահատուած են ազատ, ժողովրդավարական եւ թափանցիկ։ «Եւ հիմա մենք մեծ յաջողութիւն ենք գրանցել ժողովրդավարութեան հարցում, բայց մենք նաեւ մեծ մարտահրաւէրներ
ունենք, ու ամենամեծ մարտահրաւէրը մեր ժողովըրդավարութիւնը տնտեսապէս ամրապնդելն է։
Գիտէք, որ մենք երկար ժամանակ մեծ խնդիր
ունէինք՝ կապուած ընտակաշառքի հետ։ Երբ մարդիկ իրենց աղքատութեան պատճառով ստիպուած
էին ընտրակաշառք վերցնել։ Ի հարկէ, յեղափոխութիւնը մարդկանց ազատեց այդ պարտաւորութիւնից։ Բայց հիմա մենք պէտք է մեր քաղաքացիներին աւելի ուժեղ եւ անկախ դարձնենք
տնտեսական առումով։ Գիտէք, որ կայ փոքր,
միջին պիզնես, բայց մենք պատրաստուում ենք
ստեղծել նոր կատեգորիա, ինչպիսին միկրոպիզնեսն է եւ ազատել նրանց հարկերից՝ յոյսով, որ կը
կարողանանք խրախուսել մեր ժողովրդին, բացատրել մարդկանց, որ ոչ միայն կառավարութիւնն
է պատասխանատու աղքատութեան յաղթահարման համար, այլ նաեւ իրենք պէտք է ինչ-որ բան
անեն։ Մենք ցանկանում ենք խրախուսել մեր
ժողովրդին, բայց, ի հարկէ, նաեւ ստեղծել իրական
հնարաւորութիւններ՝
պայքարելու
սեփական
աղքատութեան դէմ։ Այսպիսով, իմ պատասխանն
է, որ մեր գլխաւոր մարտահրաւէրը մեր ժողովրդավարութիւնը տնտեսապէս ամրակայելն է, եւ մենք

¾ç 02

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 24.1.2019

¾ç 02

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Քրիստոնէական Միութեան Աղօթքի Շաբթուան Փակում Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
Երկար տարիներու աւանդութեան համաձայն՝
Յունուար ամսուան երրորդ շաբաթը կը նուիրուի
քրիստոնէական միութեան՝ «Աղօթքի շաբաթ Քրիստոնէական միութեան» անունին տակ: Այս շաբթըւան ընթացքին, ընդհանրապէս առօրեայ դրութեամբ, աշխարհի բոլոր կողմերը եւ զանազան
եկեղեցիներէ ներս յատուկ եկեղեցական արարողութիւններ տեղի կ'ունենան՝ աղօթքներու,
մաղթանքներու, շարականներու ու քարոզներու
ճամբով լուսարձակի տակ բերելով եկեղեցւոյ
միութեան հրամայականը:
Լիբանանի մէջ եւս ներկայ շաբթուան ընթացքին տարբեր եկեղեցիներու մէջ տեղի կ'ունենան
եկեղեցական արարողութիւններ: Այս ծիրէն ներս,
աղօթքի շաբթուան փակումը տեղի պիտի ունենայ
Անթիլիասի մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
մայր տաճարին մէջ՝ նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. կաթողիկոսին եւ ներկայութեամբ քրիստոնեայ համայնքներու պետերու:

Փակման արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ
Կիրակի, 27 Յունուար 2019-ին՝ երեկոյեան ժամը
6:00-ին:

Կոչ կ'ուղղենք մեր ժողովուրդի զաւակներուն
իրենց ներկայութեամբ մասնակից դառնալու եկեղեցիներու միութեան նուիրուած արարողութեան:
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Մենք Մեր Յեղափոխութիւնը Ընկերային Լրատուադաշտին Միջոցով Իրականացուցինք. Վարչապետը
Տաւոսի Մէջ Մասնակցած Է «Ձեւաւորելով Ժողովրդավարութեան Ապագան» Քննարկումին
յոյս ունենք ներգրաւել նոր օտարերկրեայ ներդրումներ, որովհետեւ մենք կարողացանք պայքարել
կոռուպցիայի դէմ, կարողացանք հիմնել իրական
օրէնքի պահանջներ, եւ մենք պատրաստուում ենք
պարբերաբար պարզեցումներ կատարել աւելի
շատ ներդրումներ գրաւելու նպատակով»,- նշած է
Նիկոլ Փաշինեան։
Անդրադառնալով Հայաստանի մէջ լրատուամիջոցներու գործունէութեան ու մամուլի ազատութեան` Նիկոլ Փաշինեան նշած է. «Գիտէ՞ք, ես
իրականում լրագրող եմ, գլխաւոր խմբագիր եւ
նախկին քաղբանտարկեալ։ Բայց հիմա կարող եմ
ասել, որ Հայաստանում լրատուութիւնն այժմ ազատ
է, քան երբեւէ։ Բայց ոչ բոլոր լրագրողներն են
համաձայն ինձ հետ, որովհետեւ կարծում են, որ
չափազանցութիւն է այն միտքը, որ Հայաստանում
լրատուութիւնը լիովին ազատ է, բայց ես կարող եմ
պնդել դա։ Եւ գիտէք՝ ես կարծում եմ նորմալ է, որ
լրատուամիջոցների եւ կառավարութեան կապը
պէտք է որոշակիօրէն լարուած լինի, որովհետեւ
տեսնում ենք, որ այժմ ամբողջ աշխարհում ցածր
վստահութիւն կայ կառավարութեան կարողութիւնների հանդէպ, եւ դա կարող է կապուած լինել այն
հանգամանքի հետ, որ այժմ հասարակութեան
բոլոր անդամներն աւելի շատ բան գիտեն բարձրաստիճան պաշտօնեաների մասին, քան նախկինում։ Որովհետեւ ամէն մանրուք կարող է ազդել
մարդկանց հաւատի վրայ՝ քաղաքական գործիչ-

ների, նախարարների հանդէպ եւ այլն, եւ այլն»:
Նիկոլ Փաշինեան համոզում յայտնած է, որ միայն
կառավարութիւններու լիակատար թափանցիկութիւնը կը բարձրացնէ կառավարութեան նկատմամբ վստահութեան մակարդակը:
Նիկոլ Փաշինեան խօսած է նաեւ ժամանակակից
աշխարհին մէջ ընկերային լրատուադաշտի դերին
մասին. «Իրականում մենք մեր յեղափոխութիւնը
սոցիալական մետիայի միջոցով իրականացրինք,
որովհետեւ մենք մետիա շրջափակման մէջ էինք
եւ կարողացանք բեկում մտցնել սոցիալական
մետիայի կիրառմամբ։ Այժմ ես շարունակում եմ
ունենալ ուղիղ հեռարձակումներ իմ ֆէյսպուքեան
էջով: Ինչ վերաբերում է մետիայի եւ ազատ, անաչառ ընտրութիւնների կապին, պէտք է ստուգել, թէ
ինչ գործօններ են ազդել ընտրութիւնների արդիւնքների վրայ, քանի որ մէկ կամ երկու կեղծ
նիւթերի թողարկումը կարող է ազդել ընտրութիւնների արդիւնքների վրայ, ինչը, ի հարկէ,
արդէն մեծ խնդիր է։ Բայց ի՞նչ կարելի է անել այս
դէպքում, դա մեծ հարց է: Ես հպարտ եմ նշելու, որ
մեր երկիրը ճանաչուել է ազատ համացանցի
երկիր, այդ ազատութիւնը բերում է նորութիւնների
փոխանակման հնարաւորութիւններ կամ թափանցիկութիւն: Ի հարկէ, այն բացում է նաեւ հսկայական դաշտ սխալ, կեղծ նորութիւնների համար,
որն, ի հարկէ, ազդում է մեր երկրի իրականութեան
ներկայացման վրայ ամբողջ աշխարհում։ Ես
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Վարդան Աճեմեան
Վարդան Աճեմեան (15 Սեպտեմբեր 1905, Վան
- 24 Յունուար 1977, Երեւան), հայ անուանի թատերական խմբավար, թատերական գործիչ, ԽՍՀՄ
ժողովրդական արուեստագէտ (1965), ընկերաբանական աշխատանքի հերոս (1975), Ստալինեան

անկեղծ կը լինեմ՝ չգիտեմ ինչ անել այս իրավիճակում։ Եթէ որեւէ մէկը գիտի, ապա դա բոլորիս
համար ուրախալի է»։

Արցախա-ատրպէյճանական Ատրպէյճանական
Սահմանին Հրադադարի Խախտումներուն
Քանակը Կտրուկ Նուազած է. Դաւիթ Բաբայեան
Արցախի եւ Ատրպէյճանի սահմանին վերջին
շրջանին կտրուկ նուազած է հրադադարի խախտումներուն քանակը, ըսած է Արցախի նախագահի
մամուլի խօսնակ Դաւիթ Բաբայեան:
«Խախտումներու քանակը կտրուկ նուազած է
Ատրպէյճանի կողմէ: Սահմանային վիճակը ընդհանուր առմամբ կայուն է: Սա մենք կ՛ողջունենք,
բայց միւս կողմէն հակառակորդը չէ վերանայած
իր քաղաքականութիւնը, որ հիմնուած է թշնամանքի վրայ: Ան կը շարունակէ իր հակահայկական
քաղաքականութիւնը բոլոր ոլորտներու մէջ: 2018ի ամենալայնածաւալ զօրավարժութիւնները ըրած
ե իրենց պատմութեան ընթացքին: Մենք գործ
ունինք պետութեան մը հետ, որ ահաբեկչական է,
չի ալ թաքցներ Արցախի կործանման իր երազանքները, Սեւանի, Երեւանի գրաւումը եւայլն»,- ըսած է
Բաբայեան:
Հարցումին, թէ արդեօք կարելի՞ է սահմանին
լարուածութեան նուազումը կապել Հայաստանի եւ

¾ç 07
3-րդ աստիճանի մրցանակակիր (1951)։
Ան սորված է Երեւանի եւ Մոսկուայի մէջ։ 1928ին հայկական երկրորդ պետութեան թատրոնը
հիմնած է (Կիւմրի պետական թատրոն), 1939-ին
եղած է Երեւանի Սունդուկեան անուան թատրոնի
գեղարուեստական ղեկավարը։ Ան ղեկավարած է
Ալեքսանդր Շիրվանզադէի «Պատուոյ համար»-ը
(1939), Ուիլիըմ Սարոյեանի «Իմ սիրտը լեռներուն
վրայ է»-ն (1961), Փափազեանի «Ժայռ»-ը (1944),
Նայիրի Զարեանի «Արա Գեղեցիկ»-ը (1946) եւ
քանի մը երաժշտական ներկայացումներ։
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Գործարարական Համաժողով Վանաձորի Մէջ
ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Փետրուար 23-ին Լոռիի մարզային կեդրոն
Վանաձորի մէջ տեղի պիտի ունենայ «Իմ քայլը՝
յանուն Լոռի մարզի» ներդրումային գործարարական ժողովը: Հայաստանէն եւ արտասահմանէն
հայ եւ օտարազգի մեծ թիւով գործարարներ ու
ներդրողներ հրաւիրուած են մասնակցելու այս
ներկայացուցչական ժողովին: Ժողովին պիտի
մասնակցի նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
կառավարութեան այլ ներկայացուցիչներու հետ:
Ժողովին պիտի ներկայացուին Լոռիի համար
առաջնային կարեւորութիւն ունեցող չորս բնագաւառներու` տեղեկատուական արհեստագիտութեան, գիւղատնտեսութեան, զբօսաշրջութեան եւ
ճարտարարուեստի
զարգացումին
ուղղուած
բազմաթիւ ծրագիրներ, այն ակնկալութեամբ, որ
այդ ծրագիրները կրնան դառնալ շահութաբեր

ձեռնարկներ ներդնողներու համար: Լոռի մարզին
կողմէ գործարարներուն պիտի ներկայացուին
մօտաւորապէս յիսուն մեծ ու փոքր գործարարական
ծրագիրներ:
Գործարարներու ներկայացուցչական ժողովին
առընթեր պիտի կազմակերպուի նաեւ լաւագոյն
ձեռնարկութիւններու արտադրանքներու ցուցահանդէս մը՝ նպատակ ունենալով ձեռք բերել նոր
գործընկերներ, ապրանքը արտահանելու համար
նոր շուկաներ ապահովել: Մասնակից կազմակերպութիւնները հնարաւորութիւն կ'ունենան իրենց
սեփական փորձը բաժնեկցելու եւ մատուցուող
ծառայութիւններուն մասին իրենց կարծիքը
յայտնելու:
Գործարարներու ներկայացուցչական ժողովը
պիտի վարէ Լոռիի մարզպետ Անտրեյ Ղուկասեանը, որ իր պատրաստակամութիւնը կը յայտնէ
օժանդակելու, որպէսզի ներկայացուած ծրագիրները շահաւէտ պայմաններով իրականութիւն

դառնան: Լոռի մարզին մէջ կայանալիք այս ժողովը առաջինն է Հանրապետութեան մէջ: Հետագային միւս մարզերուն մէջ նոյնպէս նմանօրինակ
գործարարական ժողովներ պիտի կազմակերպըւին:

Արհեստագիտութեան Աշխարհ
ՆԱՐԷ ԳԱԼԵՄՔԵՐԵԱՆ
Նոր «Այֆոն»ը Կը Ստանայ Ամենէն Արագ «Ուայ-Ֆայ»ը
«Էփըլ» ընկերութեան ներկայացուցիչները տեղեկացուցած են 2019 թուականին նոր «ԱյՖոն» սմարթֆոնի հրապարակման մասին: Գործիքին արհեստագիտական կարելիութիւնները կ՚ընդարձակուին ի
հաշիւ «Ուայ-Ֆայ»ի նոր սերունդի աջակցութեան, որ
անլար ցանցի ամենէն արագ տեսակն է աշխարհի
մէջ:
Բացի ատկէ՝ նոյնպէս կը սպասուի «Ֆէյս ԱյՏ»ի
ինտիքէյտըրի բարելաւուած տեսակի:
«Ուայ-Ֆայ 5» հաղորդակցութիւնը գրեթէ երկու
անգամ դանդաղ է նորէն. բացի ատկէ՝ ընկերութիւնը
կը խոստանայ աւելցնել ինքնավար դրութեան մէջ
աշխատանքի ժամանակը, որ սմարթֆոնի աշխատանքը աւելի արդիւնաւէտ կը դարձնէ:
Ընկերութեան մասնագէտները կը տեղեկացնեն,
որ հաղորդումին արագութիւնը պիտի քառապատկըւի: Նոր արհեստագիտութեան անունն է՝ «ՈւայՖայ 6802. 11 էյէքս»: Ցարդ ընկերութեան բոլոր կաճեթները օգտագործած են «Ուայ-Ֆայ 5 802.11էյսի»,
իսկ ատոր նախորդը մինչեւ 2011 թուական եղած է
«Ուայ-Ֆայ 4:802.11»ը:
Արդիականացած «ՖէյսԱյՏի»ն ունի փրոյէքթըրի
աշխատանքի աւելի բարձր արդիւնաւէտութիւն եւ
աւելի զգայուն սքենըր, որ կը բացառէ խանգարումի
կարելիութիւնը: Անիկա նոյնպէս ունի եռեակ խցիկ,
որ կրնայ էապէս ազդել գործիքի արտաքին տեսքը
վերատեսութեան ենթարկելու հարցին վրայ:
Նոր սմարթֆոնը դիւրին կը մտնէ առօրեային մէջ
այն գործածողներուն, որոնց բնակարանը յագեցած
է «խելացի տուն» շարքի գործիքներով, որոնք կը
գործածուին համացանցին միանալու համար:
Ճաբոնական Խելացի Սառնարանը Գարեջուր Կը Գնէ
Ճաբոնի մէջ ընդունուած է շատ աշխատիլ եւ
նոյնքան շատ հանգստանալ:
Տեղական «ՏրինքՇիֆտ» ընկերութեան ներկայացուցիչները խմել սիրողներու համար նորարարական
գործիք մը արտադրած են: Խելացի սառնարանը
ինքն իրեն գարեջուր կը պատուիրէ:
Սառնարանին տէրը կրնայ բջիջային յաւելուածի
միջոցով ընտրել, թէ յատկապէս ի՛նչ տեսակի գարեջուր կ՚ուզէ իր տան մէջ տեսնել: Բացի ատկէ՝ սառնարանը կ՚արձանագրէ, որ տէրը ե՛րբ եւ որքա՛ն շատ

կը խմէ:
«Այն պահուն, երբ մտածէք գարեջուրի շիշը
բանալ, ան արդէն ձեզի կը սպասէ», կը նշեն արտադրողները:
Խելացի սառնարանը ներկայացուցած են Լաս
Վեկասի մէջ «Սպառողական էլեկտրոնիք»ի միջազգային ցուցահանդէսին (CES): Առայժմ յայտնի չէ, թէ
սառնարանը ե՛րբ կը սկսին վաճառել:
«Էփըլ Փաուր» Անլար Լիցքաւորման Գործիք
«Էփըլ» ընկերութիւնը 2017 թուականին հրապարակած է «ԷրՓաուր» անլար լիցքաւորման գործիքիՆ
նմոյշը: Սակայն երկու տարուան ընթացքին նոր
գործիքի վաճառքին մասին լուրերը չեն թարմացած:
Լիցքաւորման սարքի արտադրութեան սկսելու մասին թուիթըրեան արձանագրութիւն կատարուած էր
արդէն անցեալ տարի՝ յղում կատարելով ընկերութեան պաշտօնական մատակարարներէն մէկուն:
Առայժմ «ԷրՓաուր» լիցքաւորման գործիքի արտադրութիւնը կը յետաձգուի զանազան պատճառներով:
Կարճ ժամանակ «Էփըլ»ի պաշտօնական կայքին
մէջ տեղադրուած էր տեղեկութիւն «ԷրՓաուըր»ի արտադրութեան մասին, սակայն որոշ ժամանակ ետք
զայն վերցուցած են:
Ըստ վերջին լուրերու, բոլոր խոչընդոտները արդէն հարթուած են եւ մարտկոցներու լիցքաւորման
գործիքի արտադրութիւնը շուտով կը սկսի:
Նորոյթի արտադրութեամբ կը զբաղի «Լաքշէյր
փրէսիշըն» ընկերութիւնը, որ արտադրած էր «ԷրՓոտս» ականջակալներն ու «ԵուԷսՊի»ները:
Այսօրուան դրութեամբ չկան հաւաստի տուեալներ
լիցքաւորման գործիքի վաճառքի թուականներուն եւ
արժէքին մասին: Կ՚ենթադրուի, որ ընկերութիւնը
շուտով կը հրապարակէ այդ մասին ճշգրիտ տեղեկութիւնը: Նախապէս հրապարակումը կը խոչընդոտէր ծրագրային ապահովման խանգարումներն ու
գործիքին չափազանց տաքնալը:
Անլար Ականջակալներու Վարկանիշը
«Ռոսքաչեսթվօ» ընկերութիւնը Սպառողական
փորձարկումներու կազմակերպութիւններու միջազգային խորհուրդին հետ զանազան տեսակի եւ սակերու ականջակալներու ուսումնասիրութիւն կատարած
է: Առաջինը փորձարկուած է «Պլութութ» անլար
ականջակալներու 84 զոյգ: Յառաջիկային կը հրապարակուի ուսումնասիրութեան երկրորդ մասը, որ
յատկացուած կ՚ըլլայ լարով տեսակներուն», կը նշուի
«Ռոսքաչեսթվօ»
ընկերութեան
հրապարակած

հաղորդագրութեան մէջ:
Ուսումնասիրութեան ժամանակ գնահատուած
են՝ ձայնի որակը, անոր փոխանցման որակը, ականջակալներու կարողականութիւնը, անոնց յարմարաւէտութիւնը եւ ամրութիւնը, նոյնպէս՝ մարտկոցին
որակը:
Տասնեակին մէջ ներառուած են՝ են Sony WH1000XM2, Sony WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC,
Sony MDR-100ABN, Sennheiser RS175, Sennheiser RS
165, AKG N60NC Wireless, Sony WI-1000X, AKG
K845BT, Sennheiser CX 7.00BT ? Sennheiser PXC 550:
Փորձարկումները կատարուած են Լոնտոնի
որակաւոր գիտական աշխատանոցին մէջ, որ կը
գործէ ԻՍՕ 17025 չափանիշով (միջազգայնօրէն
ընդունուած չափանիշ):
Տիթրոյիթի Ինքնաշարժներու Միջազգային Շոու
14 յունուարին, Միացեալ Նահանգներու մէջ
սկսաւ Տիթրոյիթի ինքնաշարժներու միջազգային
շոուն, որուն ծիրին մէջ ինքնաշարժ արտադրող
բազմաթիւ յայտնի ընկերութիւններ ներկայացուցին
իրենց տպաւորիչ նորոյթները:
Միջազգային հեղինակաւոր լրատու կայքէջերը
նկարներու շարքով անդրադարձան բացայայտուած
ամենէն ուշագրաւ մոտելներուն, որոնց շարքին են՝
«Ֆորտ», «Լեքսուս», «Թոյոթա», «Հիւնտայ» ընկերութիւններու ստեղծած նորութիւնները:
Ինքնաշարժներու միջազգային շոուն պիտի տեւէ
մինչեւ 27 յունուար:
«Քատիլաք»ի Առաջին Ելեկտրոնային Ինքնաշարժը
Ամերիկեան «Քատիլաք» ինքնաշարժի ընկերութիւնը վերջերս հրապարակեց իր առաջին ելեկտըրոնային ինքնաշարժին լուսանկարը:
Նոր ինքնաշարժը ստեղծուած է Tesla Model X-ի եւ
Audi e-tron-ի հետ մրցակցութիւն ապահովելու համար:
Ինքնաշարժը ապագայապաշտական տեսքով
մեծ քրոսովըր մըն է, որ ունի նստարաններու երեք
շարք:
Մոտելին անունն ու հրապարակման թուականը
ընկերութիւնը տակաւին չէ յայտարարած:
«Քատիլաք» ընկերութեան նոր նախագահ
Սթիվըն Քարլայլ կը մտադրէ բարձրացնել մակնիշին
վարկը աշխարհի մէջ եւ նոր ելեկտրոնային
ինքնաշարժը կրնայ կարեւոր դեր խաղալ այս
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
Ռոստովի Մարզին ՄԷջ «Հայկական Զբօսայգի» Կը Կառուցուի
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Մշակութային
Արձագանգ
Տեղի Ունեցաւ Սիլվա Կապուտիկեանի
«Մեղուները» եւ «Սիլվա Կապուտիկեան
100» Գիրքերու Շնորհանդէսը

Ռուսիոյ Ռոստովի մարզի Եգորլիք շրջանի
Շահումեանովսկի աւանի կեդրոնին մէջ պիտի
բացուի մեծ զբօսայգի մը:
Զբօսայգիի կառուցման համար յատկացուած է
4 հեկտար տարածք։ Նկատի ունենալով, որ աւանի
բնակչութեան մեծամասնութիւնը հայ է, հանգիստի
գօտին նախագծուած է՝ նկատի առնելով հայ
ժողովուրդի ազգային եւ մշակութային առանձնայատկութիւնները:

«Հայերն Այսօր»-ը, յղում կատարելով «PrivetRostov»-ին՝ կը յայտնէ, որ այգիի կեդրոնական
ճեմուղին պիտի տանի դէպի հայկական եկեղեցի:
Տարածքին մէջ պիտի տեղադրուի նաեւ հայկական
յաւերժութեան նշանով շատրուան:
Հայկական ազգային զարդանախշերը պիտի
օգտագործուին նաեւ տարածքի սալիկապատման
ատեն: Գարնան այգիին մէջ պիտի տնկուին ծառեր:
Կը նշուի, որ կառուցման առաջին փուլը պիտի
աւարտի 2019-ի վերջաւորութեան:

2020-ին Ֆրանսայի Մէջ Իր Դռները Պիտի Բանայ Վալանսի
Ամէնօրեայ Վարժարանը

Վալանսը, որ յաճախ համարուած է Ֆրանսայի
ամենէն հայկական քաղաքը, պիտի օժտուի հայկական ամէնօրեայ դպրոցով: Այս մասին կը հաղորդէ «Նոր Յառաջ»-ը։ Շինարարական աշխատանքներու պաշտօնական սկիզբը տրուած է
Երեքշաբթի, Յունուար 9-ին, ձեռամբ Վալանսի
Ֆրանքեւհայկական մշակոյթի կեդրոնի (CCAV)
համանախագահ Անտրէ Հացպանեանի: Այս դպրոցը, որուն կը սպասուէր երկար ատենէ ի վեր, թոյլ
պիտի տայ հաստատել ակադեմական շրջանակ
մը հայերէնի դասաւանդման համար, զայն ներառելով ֆրանսական կրթական ծրագիրին մէջ:
Շինարարական աշխատանքները
Դպրոցը պիտի հաստատուի Վալանսի Հայ
առաքելական եկեղեցւոյ մերձաւորութեամբ: Աշխատանքները, որոնց տեւողութիւնը կը նախատեսուի
տասնըվեց ամիս, պիտի սկսին փլուզումի փուլով,
ապա պիտի ձեռնարկուի շէնքի գետնայարկի եւ
առաջին յարկի ընդարձակմամբ, վերակազմակերպելու համար տարածքները: Այս կարգաւորումը
աշխատանքի եւ ուսման լաւագոյն պայմաններ
պիտի ապահովէ ապագայ աշակերտութեան, որ
պիտի ունենայ նաեւ ճաշարան մը եւ ընդարձակ
բակ մը: Առաջին երախաները պիտի ընդունուին
2020 Սեպտեմբերի վերամուտին:
Կենսական կարեւորութիւն ներկայացնող
ծրագիր մը

Այս ծրագիրը անկասկած Վալանսի հայ
համայնքի պատմութեան կարեւորագոյնն է, որքան իր ծաւալով, նո՛յնքան ալ այն դերով, որ հաստատութիւնը պիտի ունենայ ապագային: Շինարարութիւնը, որուն ծախսերը կը գնահատուին
1.860.000 եւրօ, կարելի դարձաւ շնորհիւ լիբանանահայ բարերար պարոն Գէորգ Արապեանի
700.000 եւրոյի բացառիկ նուիրատւութեան: Նորվան արք. Զաքարեան, պարոն Անտրէ Հացպանեան եւ իրենց խումբը յաջողեցան 2017 Հոկտեմբերին սկսած հանգանակութեամբ հաւաքել աւելի
քան 1 միլիոն եւրօ, ներառեալ վերոնշեալ նուէրը: Ի
դէպ, CCAV-ի համանախագահ Նորվան սրբազան
2018 Սեպտեմբերին արդէն կը յայտարարէր, որ
“երբեք հանգանակութիւն մը այսքան բերրի չէր
եղած աշխատանքներու սկիզբէն առաջ”։ Արդարեւ, կոչ եղաւ ֆրանսահայ գաղութի առատաձեռնութեան: Բարեսիրական երեկոյթներ տեղի ունեցան,
կազմակերպուեցաւ հեռաձայնով հանգանակութեան օր մը, որոնք թոյլ տուին դրամ հաւաքել.
եղան նաեւ ինքնաբուխ նուիրատւութիւններ:
Հարկ է հանգանակել 860.000 եւրօ եւս
Կը մնայ ապահովել 860.000 եւրօ եւս՝ ծրագիրը
առանց պարտքի իր աւարտին հասցնել կարենալու
համար: Կ՚ակնկալուի, որ շինարարական աշխատանքներու սկսիլը 2019-ին պիտի խրախուսէ
նուիրատուները, բայց նաեւ պիտի ներգրաւուին
նոր բարերարներ (նկատի ունենալով, որ նուիրատւութիւնները թոյլ կու տան 66%-ի հարկային
զեղչ մը):
Հիմնադրելով Ֆրանսայի ամէնօրեայ ութերերդ
վարժարանը՝ Վալանս աստիճանաբար կը հասնի
Լիոնի, Մարսիլիոյ, Նիսի եւ Փարիզեան շրջանի
մակարդակին: Դպրոցական այս բոլոր հաստատութիւնները կը բերեն իրենց նպաստը երիտասարդութեան կրթութեան, ինչպէս նաեւ Սփիւռքի
մէջ հայերէնի աշխուժացման:

Գրող, բանաստեղծ եւ հասարակական գործիչ
Սիլվա Կապուտիկեանի յոբելեանին նուիրուած
ձեռնարկին ընթացքին հնչեցին երգեր հեղինակի
բանաստեղծութիւններոու հիման վրայ, ընթերցըւեցան Կապուտիկեանի հանրայայտ գործերը,
տեղի ունեցան գիրքերու շնորհանդէսներ
եւ
իրենց ելոյթներով Կապուտիկեանին շնորհաւորեցին ականաւոր գործիչները:
Գրական-գեղարուեստական հանդիսութիւնը
տեղի ունեցաւ Յունուար 22-ին Հայաստանի գրողներու միութեան մէջ:
Ցերեկոյթին ընթերցուեցաւ Կապուտիկեանի
յոբելեանին ուղղուած ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի շնորհաւորական ուղերձը:
Գրողներու միութեան նախագահ էտուարդ
Միլիտօնեան ընդգծեց, որ Կապուտիկեան անցած
է գրական մեծ ճանապարհ: «Շուրջ 25 գիրքերու,
բազմաթիւ թարգմանուած ժողովածուներու եւ
հատորներու հեղինակ է` լայնօրէն ճանչցուած եւ
սիրուած է նաեւ սփիւռքի մէջ: Ես տեսած եմ, թէ
Մոսկուայի մէջ ինչ սիրով կ՛արտասանէին անոր
բանաստեղծութիւնները: Անոր գիրը ընդգրկուն է`
լայն թեմատիկայով»,-ներկայացուց Միլիտօնեան:
Միութեան նախագահը աւելցուց, որ Կապուտիկեան խիզախ հայ կնոջ կերպար էր եւ խիզախ էր
նաեւ իր նկատմամբ:
Ձեռնարկին երաժշտական կտորներով հանդէս
եկան Ռուբէն Սահակեան, Մարիաննա Աւետիսեան, Արմէն Դանիէլեան:
Տեղի ունեցան «Մեղուները», որ նկարազարդած
են Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի մէջ ապրող
երեխաները, եւ «Սիլվա Կապուտիկեան 100» գիրքերու շնորհանդէսները:
Սիլվա Կապուտիկեանի ծննդեան 100-ամեակին
նուիրուած ձեռնարկներու ծիրէն ներս տեղի ունեցաւ նաեւ «Հայփոստ»-ի կողմէ շրջանառութեան
մէջ դրուեցաւ մեծանուն գրողի նամականիշը:
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Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն
Շուշիի Մէջ Գործող «Եզնիկ Մոզեան» Ուսումնարանի Առաջընթացը Ակնառու է.
Ֆրանսական Ռատիոկայանի Անդրադարձը
Շուշիի «Եզնիկ Մոզեան» արհեստագործական
ուսումնարանը սկսած է գործել 6 տարի առաջ։
Անոր նպատակը Արցախի մէջ շինարարութեան
աշխատողներու համար ուսումնական կեդրոնի
ստեղծումն էր՝ ֆրանսական Սէնէ-Էթիէն քաղաքին
մէջ գործող նմանատիպ ուսումնարանին օրինակով:
«RCF» ֆրանսիական ռատիոկայանի «Ուղեւորութիւն դէպի Հայաստան» («Voyage en Armռnie»)
հաղորդման ժամանակ, այս մասին, ըստ
Artsakhpress.am-ի, ըսած է Շուշիի «Եզնիկ Մոզեան
արհեստագործական ուսումնարան» հիմնադրամի
հոգաբարձուներու խորհուրդի անդամ Ռոպերթ
Այտապիրեան:
«Այս նախագիծը կեանքի կոչուած է բարի
կամքի տէր մարդոց հաստատակամութեան շնորհիւ: Ուսումնարանի առաջընթացը այսօր ակնառու

Ցեղասպանութիւն
100 + 3
«Հայ-Թրքական Յարաբերութիւններու
Կարգաւորումը Անհնար է, Քանի
Դեռ Պաշտօնական Անգարան Չէ
Ճանչցած Հայոց Ցեղասպանութիւնը».
Պաղտասարով

է, եւ մենք մեծ յոյսեր ունինք, որ ընկերային-տնտեսական առումով անիկա կարեւոր փոփոխութիւններ
պիտի արձանագրէ Արցախի մէջ»,- նշած է Ռոպերթ Այտապիրեան՝ աւելցնելով, որ այս առումով
առաջին հերթին կ՝օգտագործուի ֆրանսական
առաջատար փորձը:

Ցեղասպանութեան Մասին Վկայող Կէրկէրեան Արխիւը
Արդէն Հասանելի է Հետազօտողներուն

ԱՄՆ-ի «Քլարք» համալսարանի խումբ մը հայ
եւ թուրք հետազօտողներ՝ փրոֆէսըր Թաներ Աքչամի ղեկավարութեամբ ուսումնասիրած եւ դասակարգած են հայր Գրիգոր Կէրկէրեանի (Գրիկըր)
արխիւը։ Անթիւ փաստաթուղթերէն ու անգնահատելի վկայութիւններէն կազմուած այդ արխիւը
հայր Կէրկէրեանը հաւաքած է 1930-ական թուականներէն մինչեւ իր կեանքի վերջը՝ 1988։ Փաստաթուղթերը կը վերաբերին Հայոց Ցեղաս-պանութեան, անոր նախորդող եւ յաջորդող
ժա-մանակաշրջանին։ Այս մասին կը հաղորդէ
Ermenihaber.am-ը՝ վկայակոչելով t24.com.tr-ը։
Մինչ օրս թէեւ ցեղասպանագէտներու եւ
պատմաբաններու մեծ մասին յայտնի էր
Կէրկէրեանի արխիւին գոյութեան փաստը,
սակայն անիկա գրեթէ չէր օգտագործուած
հետազօտողներու կողմէ։ Պատճառը այն էր, որ
բոլոր
փաստաթուղթերը
այստեղ
ուղղակի
թուղթերու կոյտ կը յիշեցնէին, չկար որեւէ
դասակարգում, խմբաւորում, հետեւաբար յստակ
իրադարձութեան վերաբերեալ այդ արխիւին մէջ
փաստեր գտնելը անասելի դժուար էր։
Իսկ փրոֆէսըր Աքչամի եւ 11 հոգինոց խումբի
աշխատանքներուն իբրեւ արդիւնք՝ արխիւին
նիւթերը խմբաւորուած ու դասակարգուած են,
ըստ բովանդակութեան առանձնացուած է երեք
բաժին, փաստաթուղթերուն մեծ մասը արդէն
թարգմանուած է անգլերէն եւ թրքերէն, անոնց
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վերաբերեալ կազմած են ցուցակներ։
Ներկայիս Կէրկէրեան արխիւի առաջին բաժինին մէջ տեղ գտած են բացառապէս օսմանեան
փաստաթուղթեր։ Անոնք, մեծ մասամբ, Ցեղասպանութեան համար պատասխանատու «Միութիւն
եւ առաջադիմութիւն» (“İttihat ve Terakki”) կազմակերպութեան ներկայացուցիչներու դէմ 192021թթ. Պոլսոյ մէջ իրականացուած դատավարութիւններուն ընթացքին եղած վկայութիւններու եւ
ցուցմունքներու արձանագրութիւններն են։
Կը նշուի, որ այդ փաստաթուղթերուն բնօրինակները կը գտնուին Թուրքիոյ ԶՈւ գլխաւոր
շտաբի արխիւին մէջ եւ հասանելի չեն ուսումնասիրութեան համար։ Սակայն, այն ժամանակ
նշուած դատավարութիւններուն մէջ, իբրեւ կողմ
հանդէս եկող Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարանը
իրաւունք ունեցած է ստանալու բոլոր փաստաթուղթերուն կրկնօրինակները, որոնք եւ այնուհետեւ փոխանցուած են Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքարանին եւ այդ կերպով պահպանուած։
Արխիւի երկրորդ բաժինին մէջ տեղ գտած են
Կէրկէրեանի անձնական հետազօտութիւնները։
Անիկա կը ներառէ մասնաւորապէս Եոզկաթի եւ
Կեսարիոյ մէջ իրականացուած դատավարութիւններուն վերաբերեալ վկայութիւններ, ինչպէս նաեւ
«Միութիւն եւ առաջադիմութիւն» կազմակերպութեան պատասխանատուներու վկայութիւնները։
Երրորդ բաժինով ընդգրկուած են Կէրկէրեանի
կողմէ այլ երկիրներէ ձեռք բերուած արժէքաւոր
փաստաթուղթերու բնօրինակներ։ Պոլսոյ Հայոց
պատրիարքարանին պատկանող ֆրանսերէն եւ
հայերէն փաստաթուղթերն ալ կը կազմեն այս
բաժինի կարեւոր մասը։ Կան նաեւ Աւստրիոյ,
Գերմանիոյ, Անգլիոյ եւ ԱՄՆ-ի արխիւներէն ձեռք
բերուած նիւթեր։Փրոֆէսըր Աքչամ եւ իր խումբը
Կէրկէրեան արխիւին վերաբերեալ արժէքաւոր
տեղեկութիւններ հրապարակած է նաեւ համացանցի մէջ՝ PDF ֆորմաթով։ Անոնց շարքին տեղ
գտած է նաեւ 1911-ին Սիւասի (Սեբաստիա)
Կիւրուն նահանգին մէջ ծնած Գրիգոր Կէրկէրեանի
կեանքի պատմութիւնը, որուն 16 քոյր–եղբայրներէն
10-ը եւ ծնողները 1915-ին սպաննուած են իր իսկ
աչքին առջեւ։

Մերձաւոր Արեւելքի եւ կեդրոնական Ասիոյ
ուսումնասիրութեան կեդրոնի տնօրէն Սեմեոն
Պաղտասարով կը կարծէ, որ Հայաստանի եւ
Թուրքիոյ միջեւ յարաբերութիւններու կարգաւորումը ու երկու ժողովուրդներու միջեւ երկխօսութեան ստեղծումը անհնար է, քանի դեռ պաշտօնական Անգարան չէ ճանչցած Հայոց
Ցեղասպանութիւնը, կը հաղորդէ “Թերթ։-ը։
«Թող նախ Թուրքիա ճանչնայ հայ ժողովուրդի
ցեղասպանութիւնը: Թող վերադարձնէ այն հայերու գոյքը, զորս սպաննած են: Չի կրնար ըլլալ
որեւէ հաշտեցում, մինչեւ ցեղասպանութեան ճանչումը»,– ըսած է Պաղտասարով` rusarminfo-ի հետ
զրոյցի ընթացքին մեկնաբանելով Եւրոմիութեան
աջակցութեամբ հայ եւ թուրք ժողովուրդներու
միջեւ յարաբերութիւններու հաստատման ուղղւած որոշ ծրագիրներու աշխուժացման, որ նկատելի է վերջերս:
Յայտնի է, որ վերջերս ԵՄ աջակցութեամբ
Թուրքիոյ մէջ լոյս տեսած է Հայաստանի մասին
առաջին թրքերէն ճանապարհորդական ուղեցոյցը, բացի այդ, օրերս մամուլին մէջ տարածուած է
տեղեկութիւն այն մասին, որ եւրոպացի որոշ
գործիչներ ճանաչողական նախագիծ մշակած են
հայերու եւ թուրքերու համար Գերմանիոյ եւ
Լեհաստանի սահմանին` ցոյց տալու համար, թէ
ինչի կրնան հասնիլ նախապէս թշնամի երկու
ժողովուրդները:
Պաղտասարով կը կիսէ որոշ հայ փորձագէտներու այն կարծիքը, որ սա փաստացի Թուրքիոյ հետ յարաբերութիւններու կարգաւորման նոր
գործընթացի մեկնարկ է, ըստ անոր՝ ասոր մէջ
դեր ունի նաեւ Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած
իշխանափոխութիւնը:
«Այնպիսի տպաւորութիւն ունիմ, որ իշխանութեան եկած են մարդիկ, որոնք չեն գիտեր, թէ
ինչ կ՛ընեն: Կաշառակերներու փոխարէն եկած են
շատախօսներ: Եթէ ժամանակին ոչինչ փոխուի`
անոնք հայ ժողովուրդին ծայրայեղութեան կը
հասցնեն: Որեւէ հաշտեցում չի կրնար ըլլալ, քանի
դեռ թրքական իշխանութիւնը չէ ճանչցած Հայոց
Ցեղասպանութիւնը», – ըսած է ռուս փորձագէտը:
Ան աւելցուցած է, որ նման հաշտեցումը կրնայ
ձեռնտու ըլլալ Անգարային, որ, այդպիսով, «կուլ
կու տայ» նաեւ Արեւելեան Հայաստանը:
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Պէյրութ...
ԱՐՄԵՆԱԿ ԹՈՔՄԱՃԵԱՆ*
- Ալ-սալամու ալէյքոմ
- Ուա ալէյքոմ ալ-սալամ
- Շատ հանգիստ չէ այս աթոռը: Բարեբախտաբար
մեր ճանապարհը կարճ է:
- Ո՞ւր կ'երթաք. Պէյրո՞ւթ:
- Այո։ Իսկ դո՞ւք:
- Սայտա:
- Այնտեղ կը բնակի՞ք, թէ՞ գործով կ'երթաք:
- Այնտեղ ծնած, մեծցած են: Բայց արդէն 35
տարի է Դանիայի մէջ կ'ապրիմ կնոջս եւ երեխաներուս հետ: Կ'երթամ Սայտա երկրորդ կնոջս մօտ:
- Ահա...
- 17 թոռնիկ ունիմ: 18-րդն ալ ճանապարհին է։
- Աստուած պահէ եւ շատացնէ:
Միջին Արեւելքին բնորոշ եւ բաւական հետաքըրքրական հանդիպումով սկսաւ իմ գործուղումը
դէպի Լիբանան: Մենք զուգադիպօրէն նստած էինք
կողք-կողքի «Թրքական Աւիաուղիներ»ուն պատկանող A330-300 հսկայական օդանաւին մէջ, որ ամէն
օր հարիւրաւոր բազմազգ ուղեւորներ կը փոխադրէ
Լիբանան: Ամէն անգամ, երբ այս թռիչքով կը մեկնիմ
Պէյրութ, կը մտածեմ, թէ ուրկէ՞ այսքան մարդ։ Ուրկէ՞
այսքան հետաքրքրութիւն այս փոքրիկ երկրի նկատմամբ, որուն միակ օդակայանը 2017-ին սպասարկած
է մօտ 8.2 միլիոն մարդ։
Լիբանանը եւ յատկապէս Պէյրութը իւրայատուկ
վայր է Միջին Արեւելքի մէջ։ Պէյրութ քաղաքը բազմաշերտ հակասութիւններու մեծ թնճուկ մըն է: Այդ
իրողութիւնը ինքնին հետաքրքրական է շատ մարդոց համար: Այս ծովեզերեայ քաղաքին շատ բացասական կողմեր ակնառու են նոյնիսկ հասարակ
ճամբորդի համար։ Բայց առաւելութիւնները եւ իւրայատկութիւնները նոյնպէս յայտնի են: Ես դեռ չեմ
գիտեր որմէկն է գերակշռողը։
Անպատեհութիւններու կրնաք հանդիպիլ վայրէջքէն անմիջապէս ետք։ Երբ քանի մը օդանաւ միաժամանակ կ'իջնէ, passport control-ի մօտ կը հաւաքուի մարդոց մեծ բազմութիւն։ Այս անգամ բախտը
ինձ չժպտաց՝ մէկ ժամ 20 վայրկեան սպասեցի։ Բայց
այդ երկար սպասումը, ինչպէս օդանաւին մէջ պա-

տահական ծանօթութիւնը, կրնայ հետաքրքիր ըլլալ։
- ի՞նչ կը կարդաք,- կողքս կանգնած մարդ մը
հարցուց ձանձրոյթը մեղմելու համար:
- 2006-ի Հըզպալլա-Իսրայէլ պատերազմի մասիմ,- պատասխանեցի։
- Օհ հետաքրքիր է։ Իսկ դուք ուրկէ՞ էք,- հարցուց։
- Հայաստանէն, - ըսի, - Դուք երեւի իտալացի՞ էք։
- Այո, այո ... Գիտէք, ես միայն հայկական քոնեակ
կը խմէի, 2006-ին, երբ Երեւան էի ...։
Հակառակ որ հաճելի էր իտալացիի գովաբանութիւնը, սակայն կարելի չէր բազմազգ մարդոց
շարքին մէջ չնկատել մտահոգ դէմքեր։ Սուրիացիներ,
որոնց համար սահման հատելը ոչ թէ ձանձրալի,
այլ մտահոգիչ հարց էր։ Սուրիացիները պատերազմէն առաջ հեշտութեամբ կրնային իրենց ID-ով
անարգել մտնել Լիբանան։ Իսկ հիմա անոնք պէտք
է ներկայացնեն կամ կեցութեան կամ «թրանզիթ»ի
կամ ուրիշ հիմքեր, որպէսզի կարողանան երկիր
մտնել։
Passport control-ը անցնելէ ետք, ամէն անգամ կը
յիշեմ Պէյրութը լաւ բնութագրող միտք մը, որ լսած
եմ Միջին Արեւելքին քաջածանօթ անձէ մը . «Պէյրութի մէջ օդէն բացի ամէն ինչ փողով է»։ Համաձայնելով՝
կ'աւելցնեմ, որ այդ «անվճար» օդն ալ
չափազանց ապականած է։ Այդ մասին կարելի է

համոզուիլ օդակայանէն դուրս գալուն պէս։ Յիշեալ
խօսքը լաւագոյնս կ'ապացուցեն դուրսը կանգնած
թաքսիսթները վարորդները։ Անոնք կը յարձակին եւ
կը փորձեն համոզել, որ շատ «մատչելի», քառասունյիսուն տոլարով կրնան տանիլ քաղաք, երբ իսկական
ուղեվարձը մօտ տասնհինգ տոլար է։
Աստիճանաբար Պէյրութի բացասական կողմերը
մէկ առ մէկ ի յայտ կու գան։ Սղաճ, ընկերային
անհաւասարութիւն, կեղտոտ եւ գերխճողուած ճանապարհներ, եւ այլն։ Հարկաւ կարելի է նաեւ թուարկել
շատ առաւելութիւններ ինչպէս. համեղ ուտեստեղէն,
գեղեցիկ բնութիւն, հարուստ արեւելեան շուկաներ
եւ այլն։ Բայց այս քաղաքը ունի նաեւ ուրիշ
իւրայատկութիւն մը, որ իմ այնտեղ յաճախ այցելելու
հիմնական պատճառն է։ Պէյրութը կը մնայ Միջին
Արեւելքի հասարակական գիտութիւններու եւ
յատկապէս Միջին Արեւելքի ուսումնասիրութիւններու
կեդրոն։
Այն ունի հրատարակչատուներ, ինչպէս նաեւ
գրադարաններ, ամենակարեւոր արաբերէն հրատարակութիւններով։ Ի տարբերութիւն շատ մը արաբական մայրաքաղաքներու, Պոլսոյ եւ Թեհրանի,
Պէյրութը համեմատաբար աւելի հիւրընկալ է, բաց է
եւ հասանելի շատ գիտնական հետազօտողներու,
լրագրողներու եւ Միջին Արեւելքի հակամարտութիւններով հետաքրքրուած մասնագէտներու համար։

*Արմենակ Թոքմաճեանը «Միջազգային Ճգնաժամային Խումբ»ի՝ Միջին Արեւելքի բաժնի մէջ վերլուծաբան է։ Ան միաժամանակ կը «Ֆրեդրիխ Էպերտ Շտիֆտունգ» հիմնարկին մէջ
ունի կրտսեր գիտաշխատողի պաշտօն։

Արհեստագիտութեան Աշխարհ
¾ç 03
հարցին մէջ:
Նոպէլեան Դափնեկիրը Խտրական Արտայայտութիւններու Պատճառով Զրկուեցաւ Կոչումներէն
Ամերիկեան «Քոլտ սփրինկ կարպըր» գիտական
աշխատանոցը Նոպէլեան մրցանակի դափնեկիր
Ճէյմս Ուոթսընը զրկեց պատուոյ կոչումներէն:
Պատճառը այն է, որ գիտնականը զանազան ցեղերու ներկայացուցիչներու անհաւասար մտային կարողութիւններու մասին արտայայտութիւններ ըրած է:
90-ամեայ Ուոթսըն խտրական արտայայտութիւններ ունեցած է «Փի.Պի.Էս» պատկերասփիւռի կայանի պատրաստած եւ սփռած վաւերագրական շարժապատկերներէն մէկուն մէջ:
«Տքթ. Ուոթսընի արտայայտութիւնները քննադատութեան արժանի են, հաստատուած չեն գիտութեան
կողմէ եւ ոչ մէկ ձեւով կ՚արտայայտեն գիտական
աշխատանոցին, անոր հոգաբարձուներուն, դասա-

խօսներուն, աշխատակիցներուն եւ ուսանողներուն
հայեացքները», յայտարարած է «Քոլտ սփրինկ
կարպըր» գիտական աշխատանոցը:
Այժմ գիտնականը զրկուած է պատուոյ հոգաբարձուի, Օլիվըր Կրէյսի անուան վաստակաւոր փրոֆեսէօրի կոչումներէն:
Կը նշուի, որ 2007 թուականին Ուոթսըն նոյնպէս
խնդիրներ ունեցած էր գիտական աշխատանոցին
հետ՝ յայտարարելով, որ Ափրիկէի բնակիչներու
մտային կարողութիւնները չեն համապատասխաներ
իրենց մտային կարողութիւններուն:
Ճէյմս Ուոթսըն կը նկատուի ժամանակակից կենսաբանութեան եւ ծննդաբանութեան հիմնադիրներէն:
1962 թուականին Ուոթսըն իր գործընկերներուն հետ
Նոպէլեան մրցանակի արժանացած էր ՏՆԹ մասնիկի կառոյցի բացայայտման համար:
Պառնարտ Բ. Մոլորակին Վրայ Կրնար Կեանք
Ըլլալ
Համեմատաբար վերջերս յայտնաբերուած հսկայ

«Գերերկիր»՝ Պառնարտ Բ. կամ GJ 699 b մոլորակը
կրնար ըլլալ Երկրէն դուրս կեանքի օրրանը՝ 6 լուսային տարի առաջ:
Այս մոլորակը կը մտնէ Երկրին դրացի աստղային
համակարգին մէջ:
Մոլորակին մէջ կը տիրէ ցուրտը, օդի ջերմաստիճանը շուրջ -150՛C (-238՛F) է:
Այդուհանդերձ, հետազօտողները կը կարծեն, որ
ժամանակին «Գերերկիր»ի բաղադրիչ մասերէն մէկը
եղած է տաք մետաղական կեղեւը, որ ապահոված է
նախնական կեանք մոլորակին վրայ:
Վիլանովայիի համալսարանի աստղագէտ Էտուըրտ
Կինանի ըսած է, որ մոլորակին երկրաջերմական
(ժէոթերմալ) տաքացումը կրնար յանգեցնել անոր
մակերեսին «կենդանի գօտիներու» յառաջացման,
որոնք նման եղած են հիւսիսային բեւեռի սառոյցներուն տակ յայտնաբերուած լիճերուն:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Փաշինեան Ոչ-Պաշտօնական Հանդիպում
Արցախա-ատրպէյճանական Ատրպէյճանական Սահմանին Հրադադարի Ունեցաւ Ալիեւի Հետ
Խախտումներուն Քանակը Կտրուկ Նուազած է. Դաւիթ Բաբայեան
¾ç 02

Ատրպէյճանի միջեւ գործող կապի հաստատման
հետ, Բաբայեան պատասխանեց, որ պատճառները
տարբեր կրնան ըլլալ:
«Տարբեր բաներու հետ կարելի է կապել, բայց
էութիւնը չէ փոխուած: Փաստը կայ, բայց անոր
նպատակները չեն փոխուած: Մենք միշտ ըսած
ենք, որ Ատրպէյճան այն երկիրն է, որ ամենանյարմար եւ անսպասելի պահուն, ամենանենգ ձեւով կրնայ դիմել ամենաանկանխատեսելի քայլի»,նշած Բաբայեան:

Երբ Հայ Զինուորին Գլուխը Կտրողը Հերոս Կ՛ըլլայ, Ի՞նչ Համերաշխութեան
Մասին է Խօսքը. Արցախի ԱԺ Փոխնախագահը` Փաշինեան-Ալիեւ Հանդիպումին Մասին
Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի ղեկավարներուն
հանդիպումը անսպասելի չէր: Tert.am-ին ըսած է
Արցախի խորհրդարանի փոխնախագահ Վահրամ
Բալայեան` նշելով, որ հանդիպումը կը նախապատրաստուէր:
Խօսելով 1.5 ժամ տեւած հանդիպման մասին`
Վահրամ Բալայեան ըսած է, որ Ատրպէյճանի
դիրքորոշումը` Արցախը ամէն գնով մտցնել իրենց
կազմ, չէ փոխուած, ուստի դժուար թէ շօշափելի
արդիւնքներ ըլլան:

Նիկոլ Փաշինեան Տաւոսի մէջ ոչ-պաշտօնական
հանդիպում մը ունեցաւ Իլհամ Ալիեւի հետ:
«Մտքեր փոխանակեցինք բանակցային գործընթացի ընթացիկ իրավիճակի եւ յետագայ քննարկումներու մասին: Հանդիպումը տեւեց մօտ ժամուկէս»,- գրած է վարչապետը «Ֆէյսպուք»-ի իր
էջին վրայ:

«Չեմ կարծեր, որ Պաքուի դիրքորոշումը թոյլ
կու տայ կառուցողական քննարկում իրականացընելու, բանակցութիւններուն ընթացք տալու,
որովհետեւ անոնց պահանջքը անհնար է իրականացնել»,- ըսած է ան:
Դիտարկման, թէ մինչեւ նախագահներուն
հանդիպումը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի յայտարարութեան մէջ խօսուած էր «ժողովուրդները խաղաղութեան պատրաստելու» մասին, Վահրամ Բալայեան ըսած է, որ այդ թէզը առաջ քաշողներուն
համար «տարածքներ խաղաղութեան դիմաց»
բանաձեւն է:
«Այլապէս ինչպէ՞ս կը պատկերացնեն: Երբ
Ատրպէյճան վերջին տասնամեակներուն ամէն ինչ
ըրած է, որ հայատեացութեան մակարդակը բարձրանայ` սկսած մանկապարտէզներէն, դպրոցներէն, հակայկական քարոզչութիւն տարուած է,
այդպիսով Ատրպէյճանի հանրութեան հնարաւո՞ր
է պատրաստել խաղաղութեան:

Սա շատ երկարատեւ գործընթաց է: Երբ հայ
զինուորին գլուխը կտրողը հերոս կ՛ըլլայ, ի՞նչ
բարեկամութեան կամ հաշտութեան մասին է
խօսքը: Լաւ գաղափար է, որ պէտք է ըլլայ
համերաշխութիւն, բայց սա չաշխատող գաղափար
է»,- ըսած է Բալայեան:
Հարցումին` ԵԱՀԿ Մինսկի խու՞մբն է՝ առաջ կը
քաշէ «խաղաղութիւն տարածքներու դիմաց»
թեզը, պատգամաւորը պատասխանած է, որ բանակցային սեղանին չկայ նոյնիսկ փաստաթուղթ,
ուր կը բացատրուի, թէ ինչ կը նշանակէ «խաղաղութեան պատրաստել» ժողովուրդները:
«Ի՞նչ կը նշանակէ պատրաստել խաղաղութեան:

Ես կը կարծեմ, որ խօսքը միակողմանի զիջումներու
մասին է: Սա լաւ տեղ չի տանիր: Հայ ժողովուրդը
պայքարած, արիւն թափած է իր ազատութեան
համար եւ պատրաստ չէ իր հայրենիքը զիջելու
ուրիշին»,- աւելցուցած է ան։
Յիշեցնենք, որ երէկ հանդիպած էին ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ու Ատրպէյճանի
նախագահ Իլհամ Ալիեւ: «Մտքեր փոխանակեցինք
բանակցային գործընթացի ընթացիկ իրավիճակի
եւ յետագայ քննարկումներու մասին»,-հանդիպումը այսպէս մեկնաբանած էր Փաշինեան, ինչպէս
նաեւ յայտնած, որ հանդիպումը ոչ պաշտօնական
էր:

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
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ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՇԱՀՆԱԶԱՐ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ
(1897 – 1978)
«Թանգարանի Ներքնամաս»

Շահնազար Գույումճեանը ուսանած է
Փարիզի Ժիւլեան ակադեմեային մէջ, ուր
աշակերտած է Ժ. ՞. Լորանսին:

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 24.1.2019

¾ç 08

Մ
¾ç 07

Եւրա
Ընդո

Հովանաւորութեամբ

ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովին
Կազմակերպութեամբ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ –ի Կեդրոնական Վարչութեան

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ
«ՄԵԹՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ »
Կազմեց Եւ Խմբագրեց՝ ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ
Հատորը Կը Ներկայացնէ՝ ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ ՄՍԸՐԼԵԱՆ

Խօսք Կ'առնեն
ՀԲԸՄ-ի Նախագահ ՊԵՐՃ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ
Հատորին Խմբագիր ՊԱՐՈՅՐ ԱՂՊԱՇԵԱՆ

Հրատարակուած Գիրքի Մակագրութիւն Եւ Հիւրասիրութիւն
Տեղի Կ'ունենայ Ուրբաթ, 1 Փետրուար 2019, Երեկոյեան Ժամը 8-Ին,
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան Կեդրոնին Մէջ
ՀՐԱՒԷՐ
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