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ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ
ՆՈՐ ՏԱՐԻ ԵՒ
ՍԲ. ԾՆՈՒՆԴ
ՆՈՐ ՕՐ կը շնորհաւորէ իր ընթերցողները
Նոր տարուան եւ Ս.
Ծննդեան զոյգ տօներուն առիթով, մաղթելով որ գալիք տարին
իւրաքանչիւրին բնակարանէն ներս բերէ
երջանկութիւն, առողջութիւն, արեւշատութիւն եւ փափաքներու
իրականացում։
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

ԷՄՄԱՆՈՒԷԼ՝ ԱՍՏՈՒԱԾ ԸՆԴ ՄԵԶ
Էմմանուէլ՝ Աստուած ընդ մեզ․
այս է ողջ խորհուրդը Ս. Ծննդեան,
տօնախմբութիւնը մեր կեանքէն
ներս Աստուծոյ ներկայութեան՝ մանուկ Յիսուսի Ս. Ծննդեան հրաշքին
ի տես։ Յիսուս մանուկին ծնունդով
Աստուած Ինք կ՚այցելէ մարդկութեան՝ մեկնարկը տալով Իր երկրային փրկչագործ առաքելութեան։
Աստուած կը մարդանայ մեզի հետ
ըլլալու, մեր մէջ բնակելու, Իր հրաշալի ծնունդով մեզ վերստին ծնունդ
պարգեւելու, որպէսզի մեր կեանքը
ուղեգծենք Իր կեանքին կենդանի
օրինակով ու Աստուծոյ պատուիրաններուն համահունչ։
Ամէն անգամ, երբ կը տօնախմբենք
մեր Տիրոջ և Փրկչին Յիսուս Քրիստոսի Ծնունդը, մեր կեանքէն ներս
Իր մշտամնայ եւ մշտանորոգ ներկայութիւնը եւ ներգործութիւնը կը
խոստովանինք նախեւառաջ, կը
վկայենք, թէ «Աստուած ընդ մեզ» է
եւ այդ գիտակցութեամբ մեր կեանքին ընթացքը կ’ուղղենք դէպի բարին և գեղեցիկը, դէպի աստուածային կատարելութիւն ու ստեղծագործ կեանք։
Երբ կ՚անդրադառնանք մեր կեանքէն ներս Աստուծոյ ներկայութեան,
յայտնութեան պահ մըն է, որ կ՚արձանագրենք, որով եւ հոգեւոր վերածնունդ կ՚ապրինք՝ նոր խոստումներով, նոր տեսիլքներով եւ նոր
յանձնառութիւններով զարդարելով
մեր կեանքը։
Ս. Ծննդեան եւ Ամանորի հոգեզմայլ տրամադրութիւններով խանդավառ, որպէս հոգևոր սպասաւոր
Հայց. Առաքելական մեր մայր սուրբ

եկեղեցւոյ, մենք մեր աղօթքը կը
բարձրացնենք առ Աստուած, որպէսզի Տէրը մեր սրտերը վերածէ
բեթղեհէմեան մսուրի՝ մանուկ Յիսուսը հոն պատսպարելու համար։
Եւ անշուշտ մեր աղօթքին մէջ կը
յիշենք Խաղաղական Ժամերգութենէ Ս․ Ներսէս Շնորհալիին «Շնորհեա՛ մեզ Տէր» երգը ուր կ՚ըսէ․ «Եւ
քանզի մանուկ ծնաւ, Որդի եւ
տուաւ մեզ, զի Աստուած ընդ մեզ է:
Եւ որոյ իշխանութիւն իւր ի վերայ
ուսոց իւրոց, զի Աստուած ընդ մեզ
է: Եւ որ կոչի անուն նորա մեծի
խորհրդոյ հրեշտակ, զի Աստուած
ընդ մեզ է: Եւ սքանչելի խորհրդակից, զի Աստուած ընդ մեզ է: Եւ Աստուած հզօր իշխան, զի Աստուած
ընդ մեզ է: Եւ իշխան խաղաղութեան, Հայր հանդերձելոյ յաւիտենին Տէր Աստուած ընդ մեզ է»։
Մեր նախնիք Աստուծոյ մշտական ներկայութեան գիտակցութեամբ եւ հաստատումով առաջնորդած են իրենց կեանքի ճամբան՝
կերտելով հայրենիք ու եկեղեցի,
հոգևոր առաքելութիւն եւ արժէքներ, բարոյականութեան բարձր
չափանիշներ եւ մշակոյթ, գիտութիւն եւ արուեստ։ Առանց երկնչելու,
ընկրկելու կամ վարանելու մեր
նախնիք կերտած են ապագայ գալիք սերունդներուն համար, որովհետեւ համոզումն ունէին, թէ «Տէր
Աստուած ընդ մեզ է»։
Աստուած ընդ մեզ․ քրիստոնեայ
հաւատացեալը երբ բարձրաձայն
կ’արտասանէ այս բառերը, անկասկածօրէն անդրադարձումի պահ մը
կ՚ունենայ, հոգեւոր պայծառակեր-

պութիւն մը, որ իր մէջ կ՚արթնցնէ
շարժումը նոր կեանքին։ Հոգեւոր
բարձր ինքնագիտակցութեան կամ,
եթէ կ՚ուզէք՝ ինքնավստահութեան
այդ զգացողութեամբ կարելի կ՚ըլլայ
պատասխանել Աստուծոյ կոչին՝
մեզի տրուած կեանքը Իրմով արժևորելու համար։
Այսօրուայ աշխարհի նոր պայմաններու բերումով յաճախ կը թերանանք աղօթքով համեմել մեր
կեանքը, որուն որպէս արդիւնք
ինքնըստինքեան կը հեռանանք
Աստուծմէ՝ նմանելով այն ծառին,
որու արմատները հողին մէջ չեն և
բնականօրէն՝ կեանքը սահմանափակուած է ժամանակի մը մէջ։ Մարդու պարագային ժամանակի մը մէջ
սահմանափակուած կեանքը հոգեւոր բոպիկութիւն է, այն ալ՝ չափազանց վտանգաւոր։ Մարդը իր բնութեամբ անքակտելիօրէն կապուած
պիտի մնայ Աստուծոյ հետ՝ առանց
մոռնալու, որ Աստուծոյ պատկերին
համաձայն ստեղծուած է։ Այլապէս՝
ան կը դադրի կենսագործելէ եւ
ծառին նման կը չորնայ։
Սիրելինե՛ր ի Քրիստոս,
Յիսուսի Ծննդեան պատկերին
մէջ գտէք Ձեր կեանքին նոր ուղին։
Ապրեցէ՛ք հաւատքով, կեանքը
մշակեցէք հոգևոր ու բարոյական
արժէքներով, Ձեր հոգիին սլաքը
միշտ ուղղէք դէպի Աստուած, զեղուն պահէք Ձեր սէրն ու եռանդը
հայրենիքի ու Ս. Էջմիածնի հանդէպ։ Մի զլանաք Ձեր զաւակաց որպէս ժառանգ աւանդել մեր ազգի ու
եկեղեցւոյ սրբութիւնները, որպէսզի
հոգեւորապէս զինած ըլլաք զանոնք

դիմակայելու ժամանակի
մարտահրաւէրները։

բոլոր

Քրիստոս ծնաւ և յայտնեցաւ.
Օրհնեա՜լ է յայտնութիւնն
Քրիստոսի։
Թող Աստուած աշխարհին պարգեւէ խաղաղութիւն ու բարգաւաճ
կեանք, մեր երկրին՝ Հայաստանին
մնայուն վերելք, մեր Ս. Եկեղեցւոյ՝
անսասանութիւն, ազգիս Վեհափառ Հայրապետ Նորին Սուրբ Օծութիւն Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսին՝ կենաց արեւշատ օրեր, որպէսզի շարունակէ
առաջնորդել մեր ազգն ու եկեղեցին
դէպի նորանոր բարձունքներ։
Էմմանուէլ՝ Աստուած ընդ մեզ,
Աստուած մեր ժողովուրդին հետ
այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս. ամէն։
Տ. ՅՈվՆԱՆ ԱՐք. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
Առաջնորդ Հիւսիսային Ամերիկայի
Արեւմտեան Թեմի

6 Յունուար 2020
Պրպենք, քալիֆորնիա
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Խմբագրական

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻ՛ՒՆ...
Երկու հազար տասնինը թուականը ամբողջացաւ
մեծ ակնկալիքի մը անակնկալով։ Արդարեւ, Միացեալ
Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան եւ անոր
յաջորդող Ծերակոյտին կողմէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող զոյգ բանաձեւերը բարոյական հսկայական յաղթանակ բերին Ցեղասպանութեան արդէն
երրորդ ու չորրորդ սերունդները համարուող ամերիկահայութեան, աշխարհի հայութեան, մարդկութեան,
թէ՝ աշխարհի վրայ կա՛յ արդարութիւն, արդարադատութիւն, խիղճ եւ յարգանք։
Բարոյական յաղթանակին զուգահեռ, քաղաքական
յաղթանակ մըն է ամերիկեան այս քայլը, թէկուզ եւ
օրուան իշխանութեան՝ նախագահ Տանըլտ Թրամփին
վարչակազմին կողմէ տակաւին ընդունելի չեղաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը կոչել իր անունով՝ Genocide։
Ցեղի մը մասամբ կամ լրիւ սպանութիւնը ցեղասպանութիւն է եւ անմարդկային ոճիր, որուն դիմաց
կայ պատասխանատուութեան լրջագոյն պահը եւ
ապա՝ անոր հետեւանքը։ Միացեալ Նահանգներու
վճռական այս քայլը անպայման բան մը կու գայ
ըսելու ժամանակակից Թուրքիոյ Հանրապետութեան
ղեկավարութեան։ Միջազգային քաղաքական խաղերու զո՞հ է դարձեալ Հայ Դատը, մեր իրաւունքները
կ՚ոտնակոխուի՞ն, կ՚արհամարհուի՞ն... Այո, այդպէս
եղած է անցեալին, եւ հնարաւոր է նաեւ այսօր ու վաղը։ Սակայն, մե՛նք եւս ունինք մեր պարտաւորութիւնները, եւ ինչպէս անցեալին, այսօր նոյնպէս ձեռնածալ
պիտի չնստինք։
Ամէն բանէ առաջ՝ «հացը՝ հացագործին»։ Հայրենիքի մէջ թէ Սփիւռքի՝ հացը տանք հացագործին. թող քաղաքական դէմքերը, ժողովուրդին կողմէ ընտրուածներ աշխատին օրնիբուն՝ խորհրդարան եւ կառավարութիւն, արտախորհրդարանական կազմակերպութիւններ՝ նոյնպէս։ Թող մեզմէ իւրաքանչիւրը իր գործը կատարէ՝ ազգովին. եկեղեցիները, մշակութային
միութիւններ, մարզական-երիտասարդական, կրթութեան ոլորտի մարդիկ, մտաւորականներ, լրատուական միջոցներ, կառավարական եւ ոչ-կառավարական կառոյցներ, գործարարներ, տարբեր մասնագիտութիւններու տէր մարդիկ, բարեգործական միութիւններ, այլ խօսքով՝ մեզմէ իւրաքանչիւրը երբ կատարէ ի՛ր պարտականութիւնը, մեր համահայկական
դիմագիծը նոյնպէս պիտի փոխուի, բարելաւուի թէ՛
ներազգային կեանքէ ներս եւ թէ՛ միջազգային հարթակներու վրայ։
Մենք, որպէս միասնական մէկ ժողովուրդ, հարուստ ենք մեր նմանութիւններով ու տարբերութիւններով։ Տարբերութիւններու գոյութիւնը շատ անհրաժեշտ է զիրար աւելի՛ լաւ հասկնալու համար։ Այդ
տարբերութիւնները մենք բոլորս շատ լաւ գիտենք, կը
գիտակցինք։ Մենք «կը սիրենք» բաժնել մեզ արեւելահայու եւ արեւմտահայու, ատանացիի եւ այնթապցիի, գիւմրեցիի եւ երեւանցիի, արցախցիի եւ ջաւախահայու, ռուսահայու եւ ամերիկահայու, պարսկահայու ու լիբանանահայու... եւ երեսուն ու աւելի տարիներ Ամերիկա ապրելէ ետք, տակաւին... այս երկրին
մէջ, Լոս Անճելըսի մէջ՝ մեզ կը բաժնենք պոլսահայու,
պէյրութցիի, սուրիահայու եւ հայաստանցիի...
Սիրելինե՛ր, մեր տարբերութիւնները մեր ուժականութիւնն են, մեր ներքին ՀԱՅ-ն է որ կը խօսի, կը
պոռթկայ։ Չունենալով անկախ պետականութիւն...
աւելի քան 500 տարի, հրաշքի համազօր է Մայիս 28 եւ

Սեպտեմբեր 21 կերտած մեր պատմութիւնը՝ հայոց պատմութեան վերջին հարիւր տարին։ Այսօր ունինք Հայաստան եւ
Արցախեան հերոսամարտ, այսօր ունինք
պե-տա-կա-նու-թիւն,
որ մեր հպարտութիւնն է, մեր հաւաքական ուժին արտայայտութիւնն է։
Տարեփակի մեր խոհերուն մէջ կը ծանրանանք ՄԷԿ
բառի վրայ՝ ՊԱՀԵԼ մեր այսօրուան Հայաստանը, Արցախը, Ախալքալաքն ու Ախլցխան, ՊԱՀԵԼ հայագաղութները որպէս մէկական արբանեակներ մեր հայրենիքին շուրջ, հայրենիքին հետ, հայրենիքին փոխկապակցուած։ ՊԱՀԵԼ երեսնամեայ քրտինքով, նիւթական հսկայական միջոցներով, հազարաւոր հայրենասէր մեր նուիրեալներուն արիւնով կերտուած Արցախը, ՊԱՀԵԼ Հայաստանի սահմանները անսասան։
Մեր պարտաւորութիւններուն ցանկին գլուխն է
Հայաստանի զարգացումը. սխալներու, թերիներու,
անարդարութիւններու քայլ առ քայլ նուազումը։
***
Փակելով 2019 թուականը,
u Շնորհակալութիւն՝ մեր ընթերցողներուն, աշխատակիցներուն, նուիրատուներուն եւ վարչական կազմին. ձեզմէ իւրաքանչիւրը արժանի է ամենաբարձր
գնահատանքի, որովհետեւ դուք էք որ կը շարունակէ՛ք հաւատալ հայատառ մամուլին, անոր անհրաժեշտութեան։
u Շնորհակալութիւն՝ Ամերիկահայութեան, որ ո՛չ
միայն Ապրիլէ Ապրիլ, այլ, առիթ չփախցուց, որպէսզի
Կլենտէյլի, Պրպենքի, Փասատինայի, Լոս Անճելըսի,
Սաքրամենթոյի եւ Ուաշինկթընի մէջ բարձրաձայնէ
Հայ Դատի մեր անկորնչելի իրաւունքները։
u Շնորհակալութիւն՝ բոլոր անոնց,– կազմակերպութիւններ, ամերիկացի քոնկրէսականներ, ծերակուտականներ, հայ թէ օտար պետական կառոյցներու
մէջ գործող տարրեր,– որոնց անհատական ջանքերուն շնորհիւ ԱՄՆ Քոնկրէսն ու Սենաթը ընդունեցին
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող երկու բանաձեւերը։
u Շնորհակալութիւն՝ Հայաստանի ժողովուրդին,
որ այսօր, այս անցումային ամենադժուար տարիներուն, կը մնայ կառչած հողին, երկրին։
u Շնորհակալութիւն՝ Հայաստանի այսօրուան իշխանութեան, որ արիութիւնը ունի բացայայտելու
անցնող երեսուն տարիներու թալանը եւ միաժամանակ՝ տնտեսապէս ու անվտանգութեան տեսակէտէն
ոտքի կը փորձէ պահել Հայաստանն ու Արցախը։
u Շնորհակալութիւն՝ Արցախի մէջ բնակող մեր
քաջարի ժողովուրդին, ներկայի թէ գալիք իշխանութիւններուն, սահմանապահ հայ զինուորին...
u Եւ վերջապէս, շնորհակալութիւն ամենակարող
Նախախնամութեան, որուն պարգեւած կեանքը,– այս
երկրին վրայ ապրելու գերագոյն երջանկութիւնը,–
գագաթնակէտն է մեր լինելութեան։
Բարի Ամանոր եւ աւետաբեր տօնն Աստուածայայտնութեան Յիսուս Քրիստոսի։

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ
ՏՈՔԹ. ԵՒ ՏԻԿ. ՌԱՖՖԻ ԵՒ ՓԷԹԻ ՊԱԼԵԱՆՆԵՐ
Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօներուն բարեբաստիկ
առիթներով կ՚ողջունեն իրենց հարազատներն ու
բարեկամները, մաղթելով համերաշխութիւն եւ
խաղաղութիւն՝ աշխարհի ժողովուրդներուն,
Հայաստանին եւ Արցախին, ինչպէս նաեւ ճանաչում՝
հայ ժողովուրդի արդար իրաւունքներուն եւ անոր
սրբազան դատին. եւ այդ առթիւ 1,000 տոլար կը
նուիրեն թերթին։

ÐÇÙÝáõ³Í 1922-ÇÝ (üñ»½Ýû)
Established 1922 (in Fresno)
ä²ÞîúÜ²ÂºðÂ
è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü
Îàôê²ÎòàôÂº²Ü
ØÆ²òº²È Ü²Ð²Ü¶Üºðàô
²ðºôØîº²Ü Þðæ²ÜÆ
An ADLP Publication
ÊØ´²¶Æð
Ðñ³ã ê»÷»Ã×»³Ý
¶ÈÊ²ôàð ²ÞÊ²î²ÎÆòÜºð
¸áÏï© ØÇÝ³ë ¶á×³Û»³Ý
Ê³ãÇÏ Ö³ÝáÛ»³Ý
Ú³Ïáµ Ø³ñïÇñáë»³Ý
ê³ñ·Çë Ú© ØÇÝ³ë»³Ý
Ø²ð¼²Î²Ü ´²ÄÆÜ
²õ»ïÇë ´³Ûñ³Ù»³Ý
ì²ðâ²Î²Ü ä²î²êÊ²Ü²îàôÜºð
¶¿áñ· ¶ñÇ·áñ»³Ý
ê»ñ·û ø³ջÇÏ»³Ý
Î³ñû øÇõ÷»É»³Ý
Ð²Ø²Î²ð¶â²ÚÆÜ Æð²¶àðÌàôØ
Ø³ïÉ¿Ý Â³å³·»³Ý
Ð»é³Ó³ÛÝ (626) 296-2921
Ð»é³ïÇå (626) 296-2922
e-mail:
ÊÙµ³·Çñ` editor@noror.org
²Ý·É»ñ¿Ý ´³ÅÇÝ` english@noror.org
ø³ñïáõÕ³ñáõÃÇõÝ` info@noror©org
´³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÇõÝ`
subscription@noror.org
²é»õïñ³Ï³Ý ´³ÅÇÝ`
advertising@noror.org

www©noror©org
¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ³Ï³Ý ëÏÁ½µáõÝùÝ»ñáõ« ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇÝ© Ñ»ï»õ³µ³ñ« Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ£
ÊÙµ³·ñáõÃ»³Ý
ÏÁ
í»ñ³å³ÑáõÇ
ÛÕáõ³Í Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõÝ Û³å³õáõÙÝ»ñáõ
Ï³Ù ãÑñ³ï³ñ³Ï»Éáõ Çñ³õ³ëáõÃÇõÝÁ£

Nor Or Weekly
Nor Or Publishing Association,
Inc.
1901 N. Allen Ave.,
Altadena, CA 91001
U.S.A.
2nd Class: West Coast $75
2nd Class: East Coast $85
1st Class:West Coast, East Coast $120
Canada Air Mail: $130
All Other Countries
Air Mail: $250
© 1922-2019 Nor Or Weekly
Mail Postage Paid at Altadena, CA.
& Additional office,
USPS: 391-380 - ISSN: 0029-1161
POSTMASTER:
Send address changes to
Nor Or Publishing Association, Inc.

Nor Or Special December 26, 2019 Part 1_N.O. Blank 12/26/19 4:51 PM Page 3

Üáñ úñ
ÐÇÝ·ß³µÃÇ« 26 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2019

Ծնունդ՝ տօն ցնծութեան եւ
նուիրատուութեան
Յիսուս Քրիստոսի Ծնունդը աշխարհի մեծագոյն հրաշքն է, քանի
որ իր ծննդեան օրը երկրագունդի
վրայ աննման դէպք մը կը պատահէր եւ մարդկային կեանքի մէջ
եզակի եւ անկրկնելի իրադարձութիւն մը տեղի կ՚ունենար: Այդ օր երկինքի փառքը երկրի վրայ կ՚իջնէր
եւ երկինք երկրի հետ կ՚ողջագուրուէր: Այդ օր Աստուած Քրիստոսի
մէջ կը մարդանար եւ մարմին կ՚առնէր, որպէս զի Իր ստեղծած մարդ
արարածները յաւիտենապէս իրեն
եւ իրարու հետ մէկ ըլլան:
Աւելի քան քսան դարեր առաջ,
Աստուած աննախընթաց ձեւով մը
կու գար իր ստեղծած մարդ արարածները իրենց մեղսալի կեանքէն
փրկելու: Կու գար Իր Միածին Որդիին միջոցաւ, որ կը ծնէր ամենահամեստ պայմաններու մէջ,– աշխարհածաւալ Հռովմէական կայսրութեան պատկանող աննշան երկրի մը՝ Պաղեստինի փոքրիկ աւանի
մը՝ Բեթղեհէմի անշուք այրի մը մէջ:
Պարզ ու խոնարհ ծնունդ մը...
պարզ երեխայ մը որ արտաքնապէս ոչ մէկ տարբերութիւն ունէր
ուրիշ երեխաներէ: Պարզ բայց վեհ
ծնունդ մը, շատ լռիկ բայց աշխարհը դղրդացնող ծնունդ մը: Պարզ
մանկիկ մը, որուն գալուստը հրեշտակները աւետեցին, երկրին Թագաւորը խռովեց, Արեւելքի իմաստուն մոգերը ոտքի հանեց եւ բերաւ
մինչեւ Բեթղեհէմ: Այդ պարզ մանկիկին տարեդարձն է, որ կը տօնէ
քրիստոնեայ աշխարհը. տարեդարձ մը, որ ցնծութեան եւ նուիրատուութեան առիթ կ՚ընծայէ մարդոց:
Արդարեւ, Յիսուսի Ծննդեան
տարեդարձը տօն է ցնծութեան: Տօն
է ցնծութեան որովհետեւ Յիսուս՝
Աստուծոյ Գերագոյն Նուէրն է մարդկութեան: Ան Աստուծոյ անհուն սիրոյն տեսանելի եւ շօշափելի մարմնացումն է:
Բեթղեհէմի դաշտերուն մէջ գիշերուան իրենց հօտերուն պահպանութիւն ընող հովիւներուն Աստուծոյ հրեշտակը կ՚աւետէր. «Ձեզի
աւետիս մը պիտի տամ, որ ամբողջ
ժողովուրդին ուրախութիւն պիտի
պատճառէ» (Ղուկ. 2.10): Բեթղեհէմի մէջ ծնող Մանուկը «Յիսուս»
կ՚անուանուէր, որ կը նշանակէ
Փրկիչ, որուն կոչումն ու առաքելութիւնը պիտի ըլլար մեղքի պատճառով Աստուծոյ եւ Իր արարածներուն միջեւ ստեղծուած անջրպետը
կամրջել եւ մեղքի ճիրաններուն
մէջ գերի դարձած մարդկութիւնը
ազատագրել իր մարմնի, մտքի ու
հոգիի ներքին կապանքներէն:
Յիսուս Քրիստոսի Ծնունդը տիե-
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զերական տարողութեամբ ուրախութիւն եւ ցնծութիւն պատճառող
մեծ աւետիս մըն էր, չնաշխարհիկ
դէպք մը, որովհետեւ Ան «Էմմանուէլ» էր, այսինքն «Աստուած մեզի
հետ»: Ան կու գար ըլլալու մարմնացումը մարդկային ցեղի ազնուագոյն բաղձանքներուն եւ շքեղագոյն
իտէալներուն: Ան կու գար ըլլալու
արդարութեան Արեգակը, ճշմարտութեան եւ սիրոյ Աղբիւրը:
Յիսուսի Ծննդեան Տարեդարձը
Տօն է նաեւ Նուիրատուութեան: Յիսուսի Ծնունդը գուշակող Արեւելքէն Պաղեստին ճամբորդող իմաստուն մոգեր երբ Բեթղեհէմ հասան,
զիրենք առաջնորդող աստղը եկաւ
ու կեցաւ այն վայրին վրայ ուր Յիսուս Մանուկը կը գտնուէր: Մատթէոս Աւետարանիչը այսպէս կը
գրէ. «Երբ տուն մտան, տեսան երեխան իր մօրը Մարիամի հետ, եւ
մինչեւ գետին խոնարհելով երկրպագեցին մանուկին: Ապա բացին
իրենց արկղները եւ Յիսուսի ընծայեցին իրենց նուէրները՝ ոսկի, կնդրուկ եւ զմուռս» (Մատթ. 2.11):
Արեւելքի մոգերը իմաստութիւնն
ունեցան գիտակցելու, որ Բեթղեհէմի «նորածին մանկիկը» Աստուծոյ
մասնաւոր Պարգեւն էր մարդկութեան: Առ ի երախտագիտութիւն Աստուծոյ այս մեծ Պարգեւին՝ անոնք
ընծայեցին իրենց լաւագոյն նուէրները: Մոգերու նման, մենք ալ մեր
նիւթական, բարոյական եւ հոգեւոր
նուէրները ընծայելու ենք Աստուծոյ
փառքին ու մարդոց ծառայութեան
համար:
Այս ծննդեան եղանակին որչա՜փ
նպատակայարմար պիտի ըլլայ, որ
մեր ընծայելիք նուէրներուն հետ՝
յիշենք նաեւ Լիբանանահայ մեր
հայրենակիցները, որոնք նիւթական տագնապալի օրեր կ՚անցընեն
ընթացիկ տարուան Հոկտեմբեր 17էն իվեր, որպէս հետեւանք տիրող
տնտեսական անկայուն վիճակին:
Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան
տօնը խորապէս իմաստալի տօնակատարութիւն մը կը դառնայ մեզի
համար, երբ մեր սրտերը կը նուիրենք Իրեն որպէս կենդանի պատարագ եւ ցնծութեամբ կը պատգամենք Անոր աշխարհ գալուն նպատակը բանիւ, գործով եւ կեանքի
վկայութեամբ:
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ.
Ձեզի մեզի մեծ աւետիս:
ՎԵՐ. ԴՈԿՏ. ՎԱՀԱՆ Յ.
ԹՈՒԹԻԿԵԱՆ
Գործադիր տնօրէն,
Հայ Աւետարանական
համաշխարհային խորհուրդի

Գերյարգելի եւ գերապատիւ
վարդապետներ, առաքինազարդ
քոյրեր,
Յոյժ սիրելի հաւատացեալներ,
Անգամ մը եւս կը տօնենք Մեր
Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի Ծնունդը:
Տօն մը՝ որ շատերու համար սովորական դարձած է իր արտագին
երեւոյթներով ու զարդարանքներով: Ուրիշներու համար տարբերութիւն չ՚ըներ՝ այս տօնը կամ միւս
տօները արձակուրդի շրջան մըն
են... Ի՞նչ տարբերութիւն՝ արդէն
2000 տարիներ անցած են եւ իրավիճակը միշտ նոյնն է՝ աշխարհը չէ
փոխուած, մարդիկ չեն փոխուած:
Տարուած առօրեայ զբաղումներով
ժամանակ չունինք լաւագոյն կերպով պատրաստուելու Զինք ընդունելու համար: Եկեղեցիներուն, տուներուն եւ գրասենեակներուն մէջ
պատրաստուած եւ զարդարուած
մսուրներուն մէջ, մեր աչքերուն
առջեւ ունինք Բեթղեհէմի Յիսուսի
առաջին ծնունդը ներկայացնող
յուշապատկերը. երիտասարդ զոյգը՝ Յովսէփն ու Մարիամը դռնէ
դուռ կ’երթան ապաստարան մը
գտնելու համար եւ ստիպուած կ՚ըլլան ապաւինելու ախորի մը վերածուած քարայրի մը մէջ գիշերելու
«որովհետեւ իրենց համար տեղ
չկար իջեւանին մէջ...» (Ղուկ. 2, 7):
Հոն՝ մսուրին մէջ կը ծնի աշխարհի
Փրկիչը: Այո՛ աշխարհի Փրկիչը որ
այսօր կու գայ մեր դռները բախելու:
Պատրա՞ստ ենք Զինքը ընդունելու
մեր այս ժամանակներուն հակասական աշխարհի իրադարձութիւններուն եւ իրավիճակին մէջ: Եթէ
ակնարկ մը նետենք մեզ շրջապատող աշխարհի պատմութեան, որը
անհիւրընկալ է ամէն տեսանկիւնէ՝
դարձեալ պատերազմներ, դարձեալ արիւնահոսութիւն, տակաւին
կը շարունակուի անմեղներու կոտորածը... մէկ խօսքով իրավիճակը
նոյնն է առաջին Ծնունդէն ի վեր:
Հակառակ այս բոլորին՝ Աստուած կը սիրէ այս աշխարհը ինչպէս կ՚ըսէ Յովհաննէս աւետարանիչը. «Աստուած այնքան սիրեց աշխարհը որ մինչեւ իսկ իր Միածին
Որդին տուաւ, որպէսզի ան որ հաւատայ անոր չկորսուի, այլ ընդունի
յաւիտենական կեանքը» (Յովհ. 3,
16): Աստուծոյ սէրը մարդ արարածի նկատմամբ, մե՛ր նկատմամբ
այնքան մեծ ու անսահման է որ՝ Ան
անվարան կերպով ոչ թէ մէկ անգամ, այլ 2000 տարիներէ ի վեր եւ
ամէն տարի կը շարունակէ փաստել իր սէրը մեզմէ իւրաքանչիւրին
նկատմամբ նուիրելով մեզի իր

Միածին Որդին:
Որպէս մարդ արարածներ,
Մարիամի նման մենք ալ ունինք
մեր տարակոյսները, խնդիրներն ու
հարցումները: Երբ Գաբրիէլ հրեշտակապետը աւետեց իրեն թէ Յիսուսի մայրը պիտի ըլլար, Մարիամ
հարցուց անոր. «Ասիկա ինչպէ՞ս
կարելի է»: Հրեշտակը պատասխանեց. «Աստուծոյ համար անկարելի
բան չկայ» (Ղուկ. 1, 34-37): Այսօր
հրեշտակին այս նոյն պատասխանը ուղղուած է մեզմէ իւրաքանչիւրին. «Եթէ բան մը անկարելի է
աշխարհի համար, մարդոց համար,
մեզի՛ համար... Աստուծոյ համար
անկարելի բան չէ եղած, ոչ կայ, ոչ
ալ պիտի ըլլայ»: Ասոր համար Ս.
Ծննդեան տօնը՝ յոյսի տօն մըն է:
Յոյսի տօն է մանաւանդ մեր դժուարութիւններուն, տառապանքներուն
ու տարակոյսներուն մէջ, ուր միշտ
այս հարցումները ունինք. «ինչո՞ւ...»,
«ինչպէ՞ս...», «ո՞ւր է Աստուած...»:
Յիսուսի Ծնունդը ճի՛շդ այդ հարցերուն ու տարակոյսներուն մէջն է
որ կ՚իրականանայ: Յիսուսի Ծնունդը չ՚ըլլար գեղեցիկ ու գոյնզգոյն
լոյսերով ու պսպղացող զարդարանքներով: Յիսուսի Ծնունդը կ՚իրականանայ ամէն հաւատացեալի
հոգիին մէջ՝ երբ Աստուծոյ սիրոյն
կը պատասխանենք սիրով եւ խոնարհութեամբ ինչպէս ըրաւ Մարիամը
պատասխանելով հրեշտակին ողջոյնին. «Ահաւասիկ ես Տիրոջ աղախինն եմ թող ըլլայ ինծի քու խօսքիդ
համաձայն» (Ղուկ. 1, 38): Յիսուսի
Ծնունդը կը դառնայ յոյս մեզմէ
իւրաքանչիւրին համար երբ մենք
ալ կ՚ըսենք. «Օրհնեալ ըլլայ Աստուծոյ կամքը իմ կեանքիս մէջ»:
Սիրելիներս ի Քրիստոս, Յիսուսի Ծնունդը մէկ է եւ անփոփոխ: Յիսուսի Ծնունդը մեզմէ ամէն մէկուն
համար կ՚իրականանայ, երբ որպէս
մարդ արարածներ կը հետեւինք
Իրեն՝ Աստուծոյ օրինակին, որ
ինքզինք խոնարհեցուց եւ մարդ
եղաւ մեզի նման որ մեզ բարձրացնէ եւ դարձնէ որդիներ Աստուծոյ:
Կը մաղթեմ բոլորիդ որ այս
Ծննդեան տօնին բանաք ձեր սիրտերը խոնարհութեամբ ընդունելու
Աստուածորդին, որ ինքզինք բոլորանուէր կ’ընծայէ մեզի, որպէսզի
Իրեն հետ ալ ապրինք ու մեծնանք
որպէս Աստուծոյ որդիներ:
Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ.
Ձեզի մեզի մեծ աւետիս:

ՄԻՔԱՅԷԼ ԵՊՍ. ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ
Առաջնորդ Հիւս. Ամերիկայի
Հայ Կաթողիկէ թեմին

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ
ԸՆԿԵՐՈՒՀԻ ԱՆԻ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
ԵՒ ԸՆՏԱՆԻք՝
ԺԱՆԻՆ, ՀԱՐՄԻք, ԱԼԵքՍ, ՄԱՐԼԷՆ, ՆԱՐԵԿ,
ՍԵՒԱՆԱ, ԱՆԱՅԻՍ ԵՒ ԼՈՐԵՆԻ
Ի յիշատակ
ԸՆԿ. ԷՏՄՈՆ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻՆ
«Նոր Օր» շաբաթաթերթին կը նուիրեն 1,000 տոլար։
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2020- Ի ՏԱՐԵԴԱՐՁԱՅԻՆ
ԿԱՐԵՒՈՐ ԹՈՒԱԿԱՆՆԵՐ

125-ամեակ (1895-1956)
– ԳՐԻԳՈՐ-ՊԵՏՐՈՍ ԺԵ. ԱՂԱՃԱՆԵԱՆ, Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցւոյ հայազգի գործիչ, քարտինալ, 125-ամեակ (1895-1971)
– ԴԱՆԻԷԼ ԴԶՆՈՒՆԻ (ՈՒԶՈՒՆԲԱՋԱՂԵԱՆ), հայ ֆիլմարուեստի
հիմնադիրներէն, 125-ամեակ (1895-1967)
– ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԺԱՄԿՈՉԵԱՆ, կրթական գործիչ, 125-ամեակ (18951984)

900
– ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑԻ, հայկական դասական բժշկութեան հիմնադիր, 900-ամեակ (1120-1200)
– ՄԽԻԹԱՐ ԳՕՇ, առակագիր, օրէնսդիր, 900-ամեակ (1120-1213)

120
– ԱՐԻՍ ՇԱՔԼԵԱՆ, «Եփրատ» թերթի խմբագիր, 120-ամեակ (19001959)

275
– ՅԱԿՈԲ ՇԱՀԱՄԻՐԵԱՆ, իրաւագէտ, առեւտրական, հայկական
առաջին Սահմանադրութեան հեղինակ, 275-ամեակ (1745-1774)

110
– ԲԱՐՈՒՆԱԿ ԹՈՎՄԱՍԵԱՆ, ՌԱԿ-ի ղեկավարներէն, ԹՄՄ-ի
հիմնադիրներէն, 110-ամեակ (1910-1991)

250
– ՆԵՐՍԷՍ Ե. ԱՇՏԱՐԱԿԵՑԻ, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս, 250-ամեակ (1770-1857)

100
– ԺԱՆՍԵՄ (Յովհաննէս Սեմերճեան), ֆրանսահայ նկարիչ, 100-ամեակ (1920-2013)
– ԱՆՐԻ ՎԵՐՆՈՅ (ԱՇՈՏ ՄԱԼԱՔԵԱՆ), ֆրանսահայ բեմադրիչ,
գրող, 100-ամեակ (1920-2002)
– ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ, լեզուաբան, մանկարժ, 100-ամեակ
(1920-2014)
– ԷՄՄԱ ԾԱՏՈՒՐԵԱՆ, խմբավար, մանկավարժ, 100-ամեակ
(1920-1996)
– ԱՐՄԷՆ ՏԱՏՈՒՐ (Տատուրեան), գրող, թարգմանիչ, 100-ամեակ
(1920-2008)
– ԳԷՈՐԳ ՋԱՀՈՒԿԵԱՆ, լեզուաբան, 100-ամեակ (1920-2005)
– ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ, երգահան, մանկավարժ, 100-ամեակ (1920-2012)
– ՂԱԶԱՐՈՍ (ԼԱԶՐ) ՍԱՐԵԱՆ, երգահան, մանկավարժ, 100-ամեակ
– ԱԼԵՆՈՒՇ ՏԷՐԵԱՆ, Իրանի առաջին կին ֆիզիկոսը, աստղաֆիզիկոս, 100-ամեակ (1920-2011)

200
– ԽՐԻՄԵԱՆ ՀԱՅՐԻԿ (Մկրտիչ Խրիմեան), Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս, 200-ամեակ (1820-1907)
– ՂԵՒՈՆԴ ԱԼԻՇԱՆ (Քերովբէ Ալիշանեան), պատմաբան, բանասէր, 200-ամեակ (1820-1901)
– ԻՒԱՆ (ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ) ԼԱԶԱՐԵՒ, ռուսական բանակի հայազգի
ռազմական գործիչ, 200-ամեակ (1820-1879)
– ՄԿՐՏԻՉ ԱՂԱԹՕՆ, խմբագիր, Վանի փոխքաղաքապետ, 200-ամեակ (1820-1890)
175
– ՄԱՏԹԷՈՍ Բ. ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍԵՑԻ (Սիմէոն Իզմիրլեան),
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս, 175-ամեակ (1845-1910)
– ԳՐԻԳՈՐ ԱՐԾՐՈՒՆԻ, «Մշակ» թերթի հիմնադիր-խմբագիր,
175-ամեակ (1845-1892)
– ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԹԻՐԻԱՔԵԱՆ, բանասէր, արեւելագէտ, 175-ամեակ (1845-1919)
150
– ԱՐՄԵՆԱԿ ԵԿԱՐԵԱՆ, Արմենական կուսակցութեան առաջնորդ, 150-ամեակ (1870-1925)
– ՄԱՐԻԱՄ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ (Մարիա Թումանովնա, Դոլուխանեան), մշակութային գործիչ, բարերար, 150-ամեակ (1870-1947)
– ՍԱՐԳԻՍ ՍՈՒԻՆ (Սիւնկիւլեան), բժիշկ, երեսփոխան, Ատանայի
առաջին որբանոցի հիմնադիր, Մեծ եղեռնի զոհերէն, 150-ամեակ
(1870-1915)
– ԽՆԿՕ ԱՊԵՐ (ԱԹԱԲԵԿ ԽՆԿՈՅԵԱՆ) մանկագիր, մանկավարժ,
150-ամեակ (1870-1935)
– ԵՐՈՒԽԱՆ (ԵՐՈՒԱՆԴ ՍՐՄԱՔԷՇԽԱՆԼԵԱՆ), գրող, մանկավարժ, ծննդեան 150-ամեակ (1870-1915)

90

– ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐԵԱՆ, նկարիչ, 140-ամեակ (1880-1972)

75

– ՄՀԵՐ (ՖՐՈՒՆԶԻԿ) ՄԿՐՏՉԵԱՆ, դերասան, 90-ամեակ (19301993)
– ԷԴԳԱՐ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ, երգահան, 90-ամեակ (1930-1998)
ՍԵՊՈՒՀ ԱԲԳԱՐԵԱՆ, երգահան, խմբավար, 90-ամեակ (19302014)
– ՀՐԱՅՐ ՅՈՎՆԱՆԵԱՆ, ճարտարագէտ, ձեռնարկատէր, բարերար,
90-ամեակ
– ԽՈՐԷՆ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ, դերասան, բեմադրիչ, 90-ամեակ (19302004)
80
– ԼԵՒՈՆ ԳԱԹԸՐՃԵԱՆ, երգիչ, 80-ամեակ

140
130
– ՄԻՀՐԱՆ ԹՈՒՄԱՃԱՆ, երաժիշտ-ազգագրագէտ, 130-ամեակ
(1890-1973)
125
– ՀՐԱՉԵԱՅ ՆԵՐՍԻՍԵԱՆ, դերասան, 125-ամեակ (1895-1961)
– ԱՆԱՍՏԱՍ ՄԻԿՈՅԵԱՆ, ԽՍՀՄ քաղաքական գործիչ, 125-ամեակ (1895-1978)
– ՄԱՅՔԸԼ ԱՌԼԷՆ (ՏԻԳՐԱՆ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ), անգլիագիր գրող,

ՆՇԱՆԱՒՈՐ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
25 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ... 1995-ԻՆ
– Կազմակերպուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան ինստիտուտթանգարանը, Երեւան
– Ընդունուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութիւնը
– Արամ Ա. ընտրուեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս, Անթիլիաս
75 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ... 1945-ԻՆ
– Աւարտեցաւ Համաշխարհային երկրորդ պատերազմը
90 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ... 1930-ԻՆ
– Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը հաստատուած է
Անթիլիասի մէջ

– ԼԵՒՈՆ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ, Հայաստանի առաջին նախագահ, 75-ամեակ
– ՍԱՄՈՒԷԼ ՄՈՒՐԱԴԵԱՆ, գրականագէտ, 75-ամեակ
– Հ. ՏԱՃԱՏ ԵԱՐՏԸՄԵԱՆ, հոգեւոր եւ կրթական գործիչ, 75-ամեակ
– ՍԵՒԴԱ ՍԵՒԱՆ (ՖՐԱՆՍՈՒՀԻ ՊԱՀՉԷՃԵԱՆ), պուլկարագիր
գրող, հասարակական-քաղաքական գործիչ, 75-ամեակ (1945-2009)
– ՌՈՒԲԷՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆՑ, շարժանկարներու բեմադրիչ, 75-ամեակ
(1945-2017)
100 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ... 1920-ԻՆ
– Կնքուած է Սեւրի պայմանագիրը
– Թրքական բանակը արշաւած է Արեւելեան Հայաստան, գրաւած
Սարիղամիշը, Կարսը, Ալեքսանդրապոլը...
– Կնքուած է Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը եւ Հայաստանի
մէջ հաստատուած է Խորհրդային իշխանութիւն
130 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ... 1890-ԻՆ
Թիֆլիսի մէջ կազմաւորուած է Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն կուսակցութիւնը
160 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ... 1860-ԻՆ
– Պոլսոյ մէջ մշակուած է Արեւմտահայերու Ազգային Սահմանադրութիւնը
200 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ... 1820-ԻՆ
– Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքին մէջ տպագրուած է «Հայելի
Կալկաթեան» պարբերականը

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ
ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ՍԻՆԱՆ ԵՒ ԱՆԺԷԼ ՍԻՆԱՆԵԱՆՆԵՐ
Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօներուն բարեբաստիկ առիթներով,
կ՚ողջունեն իրենց հարազատներն ու բարեկամները,
մաղթելով բոլորին յաջողութիւն.

եւ այդ առթիւ 1,000 տոլար կը նուիրեն «Նոր Օր»ին։
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2018 ՏԱՐԻՆ «ՆՈՐ ՕՐ»
ՕՐ -Ի վԵՐՆԱԳԻՐՆԵՐՈվ
Յունուար
v Նիկոլ Փաշինեան. «2019 տարին պէտք է
դառնայ անհատական ջանքի յաղթանակի
տարի»
v Նիկոլ Փաշինեան՝ վարչապետ, Արարատ
Միրզոյեան՝ Խորհրդարանի նախագահ

1915-1923 թթ. հարկադիր տեղահանուած հայերի ճակատագրի եւ նրանց
վախճանի մասին

Յուլիս
v Մահ դեսպան Արման Կիրակոսեանի
v Լաւրով. «Հայաստանը հարաւային Կովկասի մէջ Ռուսիոյ առանցքային գործընկերն է»

Փետրուար
v Փարիզ Ապրիլ 24-ը յայտարարեց Հայոց
Ցեղասպանութեան յիշատակի օր
v Արցախը պէտք է լիարժէքօրէն մասնակցի բանակցային գործընթացին
v Ոչ եւս է Լուիզ Մանուկեան-Սիմոնը
v Հայ-ամերիկեան Թանգարանի
Թելեթոնին հանգանակուեցաւ եւ խոստացուեցաւ 8 միլիոն 138 հազար 986
տոլար
Մարտ
v Փաշինեան. «Հակասութիւններ
չկան եւ չեն կրնար ըլլալ Ռուսիոյ եւ
Եւրոպական միութեան հետ մեր յարաբերութիւններուն մէջ»
v Հիլըրի Քլինթըն թեկնածու չէ 2020-ի ընտրութիւններուն
v Ի տէր հանգեց Կ.Պոլսոյ Հայոց Պատրիարք Տ. Մեսրոպ Արք. Մութաֆեանը
v ՆԱԹՕ Ղարաբաղի կարգաւորումը կը տեսնէ խաղաղ ճամբով միայն
v Ալապամա նահանգը ճանչցաւ Հայոց Ցեղասպանութիւնը
v Կլատիս Պերէճիքլեան յաղթեց եւ դարձաւ Նոր Հարաւային Ուէյլզի առաջին կին
վարչապետը
v Քենզըսի նահանգապետը Մարտ 27-ն
յայտարարեց Հայաստանի հետ գործակցութեան օր
Ապրիլ
v Իտալիոյ Պատգամաւորներու պալատը
ընդունեց Հայոց Ցեղասպանութեան բանաձեւ
v Քոլորատօ. Ապրիլը՝ «Ցեղասպանութեան ամիս»
v Լոս Անճելըսի ՀՀ Գլխաւոր հիւպատոսութեան 25-ամեակ
v Աննա Յակոբեան ջերմ ընդունելութեան արժանացաւ Միացեալ Նահանգներու մէջ
v Հայաստանի Արտաքին գործոց նախարարութեան գլխաւոր քարտուղարը՝ ՌԱԿ-ի հիւր
v Ծիծեռնակաբերդէն Մոնթէպելլօ հայ
ժողովուրդը կը մնայ պահանջատէր
v Մոնթրէալ. Բանաձեւ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցին առիթով
Մայիս
v Մայիսեան փառաւոր փառատօն
v Մայիս 28-ին Հայաստան նշեց Հանրապետութեան տօնը. կոչ՝ համախմբուելու հայրենի հողին վրայ
v ՌԱԿ 28-րդ Ընդհանուր Պատգամաւորական ժողով՝ Երեւանի մէջ
Յունիս
v Համահայկական խաղերի ջահը վառուել է
Մուսալեռան գագաթին
v Զարեհ Սինանեան. «Սփիւռքը ուզում է
մասնակցել Հայաստանի կեանքին. պիտի
գտնենք ճիշդ, արդիւնաւէտ ճանապարհը»
v ՄԱԿ-ը հարցապնդում է յղել Թուրքիային

Օգոստոս
v ՀՀ արտաքին քաղաքականութիւնը՝ հայակեդրոն
v
Ստեփանակերտի
մէջ
բացումը
կատարուեցաւ Համահայկական 7-րդ խաղերուն
v Բակօ Սահակեան. «Մեր ընտրած ուղին անշրջելի է»
v Մահ՝ պատմաբան, ցեղասպանագէտ Վահագն
Տատրեանի
Սեպտեմբեր
v Տօնական Արցախը նշեց անկախութեան 28-րդ
տարեդարձը
v Ամուլսարի հանքին ապագան... մշուշոտ
v Մահ Ատիս Հարմանտեանի
v Թրամփ պաշտօնանկ ըրաւ Ճոն Պոլթընը...
v Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի
պատմական այցելութիւնը Լոս Անճելըս
Հոկտեմբեր
v Հոկտեմբեր 6-9 Հայաստանի մէջ տեղի ունեցաւ Տեղեկատուական
արհեստագիտութեան համաշխարհային
համաժողովը
v Լիբանան. Ժողովրդային ալիքները
կը շարունակուին
Նոյեմբեր
v Մահ եւ թաղում 102-ամեայ
բանաստեղծ Ժագ Ս. Յակոբեանի
v Առանց փոխզիջումի Արցախի հարցը չի լուծուիր. վարչապետ
Փաշինեան
v Ինը միլիոն 856 հազար 100 տոլար խոստում եւ նուիրատուութիւն
«Հայաստան» հիմնադրամին
Դեկտեմբեր
v Թուրքիոյ վարած քաղաքականութեան
մէջ սպառնալիք կայ. ՀՀ Արտաքին գործոց
նախարար Զ. Մնացականեան
v Ծերակոյտին յաղթական քայլը եւ
թրամփեան պատնէշը
v Թրամփի վարչակազմը կը շարունակէ
մերժել «Մեծ եղեռնը» որպէս Ցեղասպանութիւն
v Մեղադրանք՝ նախագահ Թրամփի
նկատմամբ
v Աւելի քան 2,2 միլիոն տոլար գոյացաւ
Հայ-ամերիկեան Թանգարանի ձեռնարկին
v «Հայաստան» հիմնադրամը 150,000
տոլար կը նուիրէ լիբանանահայութեան
v Պոլսոյ Հայոց 85-րդ Պատրիարք
ընտրուեցաւ Տ. Սահակ Եպս. Մաշալեան

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ

ՏԻԿ. ՆԵԼԼԻ ՔԻՒԹՆԵՐԵԱՆ
Ի յիշատակ
ԸՆԿ. ՄԻՀՐԱՆ ՔԻՒԹՆԵՐԵԱՆԻՆ

եւ «Նոր Օր» շաբաթաթերթին կը նուիրէ 1,000 տոլար։
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Երբ տարեվերջը մօտենայ, կը
տարուինք վերաքաղը ընելու մեր
կեանքին, անցած ժամանակաշրջանին։ Այս անգամ տարուեցանք լայն
բանալու կարկինը, յետադարձ
ակնարկ մը նետելու համար Միջին
Արեւելեան հայկական կարգ մը
կարեւոր գաղթօճախներու գոյավիճակին վրայ։

ՄԻՋԻՆ ԱՐԵՒԵԼքԻ
ՀԱՅԱԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
ՍԱՐԳԻՍ Յ. ՄԻՆԱՍԵԱՆ

ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆ
Հայկական Բարձրաւանդակին
հարաւ-արեւելեան անմիջական
հարեւանութեան գտնուող Պարսկաստանի մէջ, գոյացած է ամէնէն
հնամեայ հայկական գաղութը։ Դարեհ Մեծի արձանագրութիւնը Պեհիստունի ժայռաբեկորին վրայ,
Ք.Ա. 515 թուականին, ամէնէն շօշափելի ու խօսուն վկայութիւնն է
այդ իրողութեան։
Սելճուք-թուրքերու ասպատակութիւնները 11-րդ դարուն, ու մոնկոլեան արշաւները 13-րդ դարուն,
աւելի շեշտած են հայերու արտագաղթը դէպի Պարսկաստանի Խոյ,
Սալմաստ, Մակու, Մարագեղ, Ուրմիա ու Թաւրիզ քաղաքները։
Հայերը 14-րդ դարուն մեծամասնութիւն կը կազմէին (80 առ հարիւր) Արեւելեան Հայաստանի մէջ,
մինչ մնացեալ 20 առ հարիւրը վրացիներ, տաղստանցիներ եւ ազարիներ էին։
16-էն 19-րդ դարերու ընթացքին,
Հայաստան երկուքի բաժնուած էր,
Սաֆաւիտեան Պարսկական եւ Օսմանեան տիրապետութեանց ենթարկուելով։
Շահ Աբաս (1587-1629) Պարսկաստան տեղափոխած է (1604-ին)
շուրջ 50,000 հայեր, որոնցմէ մեծ
մասը հաստատուած է Իսֆահան
(Նոր Ջուղա)։ Հայկական եկեղեցիներ ու շարք մը նոր գիւղեր ալ
կազմուած են Խոմէյն եւ Հորեստան
նահանգներուն մէջ։ Նշանաւոր
դարձած են Նոր Ջուղայի վաճառականները։ Անոնք ջահակիրները
եղած են արեւմտեան մշակոյթըթեքնոլոճին Ասիա փոխադրողներուն։ Նոր Ջուղան դարձած է հայկական մշակութային կեդրոն մը։
Նատիր Շահի իշխանութեան (173647) օրով, Խամսայի մելիքութիւնները ինքնավար դարձան Լեռնային
Ղարաբաղի ու Զանգեզուրի մէջ։
Կիւլիստանի (1813) ու Թիւրքմենչայի (1828) դաշինքներով, Պարսկաստան իր հիւսիսային շրջանէն
հողեր զիջեցաւ Ռուսաստանին։
Լրացուցիչ կերպով, Խրիմի ու ռուսթրքական պատերազմներու (187778) հետեւանքով ալ, կարեւոր թիւով
հայեր տեղափոխուած էին արեւելեան Հայաստան։ Այսպէս, Իրանէն
եւ Օսմանեան Թուրքիայէն 57,000
հայեր հաստատուած են Արեւելեան
Հայաստան։
20-րդ դարու ընթացքին, հայերը

աչքառու դեր ունեցան Պարսկաստանի զարգացման մէջ, յատկապէս
երկրին սահմանադրութեան պատրաստութեան, լրագրութեան, նկարչութեան, ֆիլմարուեստի եւ քաղաքական ասպարէզի մէջ։
1914-ին, շուրջ 230,000 կը հաշուէր հայերու ընդհանուր թիւը
Իրանի մէջ։
Ռըզա (1924-41) ու Մոհամմէտ
Ռըզա (1941-1979) շահերու իշխանութեանց օրով, առաւելագոյն շարժառիթներ տրուեցան Թեհրանի,
Թաւրիզի եւ Իսֆահանի հայաբնակչութեանց։
1940-49-ին, 20,000 հայեր գաղթեցին Խորհրդային Հայաստան։ Հակառակ վիրոյիշեալ տեղափոխութեան, 1979-ին շուրջ 250,000-ի
բարձրացած էր հայութեան թիւը
Պարսկաստանի մէջ։ Հայկական
եկեղեցիներու թիւը 300 էր, իսկ
դպրոցներուն ու գրադարաններուն
թիւը՝ 500։ Պարսկահայութիւնը կը
վայելէր տնտեսական բարգաւաճ
գոյավիճակ։
Հակառակ ցեղային ու կրօնական
տարբերութեանց, Պարսկաստանի
եւ Հայաստանի միջեւ դրացիական
փոխյարաբերութիւնները բարեկամական եղած են։ 1979-էն ետք ալ, եւ
յատկապէս վերջին քսանամեակին,
աւելի զարգացած են պարսիկ-հայ
փոխյարաբերութիւնները,
ելեկտրակայաններու ու ճամբաներու
շինութեամբ, երկրագործական արտադրութեանց փոխանակումներով, յատկապէս՝ զբօսաշրջութեան
ալ զարգացումով։
***
Վերջին շահի անկումով (1979) եւ
անկէ ետք, պարսկահայերը շօշափելի թիւով Լոս Անճելըս ալ հաստատուած են։
Աղբիւրի մը համաձայն, 1991-ին,
83,400 հայեր կ՚ապրէին Պարսկաս-

տանի մէջ։
1990-ի մէկ վիճակագրութեան
համաձայն, 7,700 պարսկահայեր
հաստատուած են Լոս Անճելըս,
գլխաւորաբար Փասատինա ու
Կլենտէյլ։ Թուաքանակով, յաջորդաբար մեծամասնութիւն կը կազմէին Հայաստանէն (1988-ի երկրաշարժին ալ հետեւանքով), Իրանէն
ու Լիբանանէն գաղթողները։ Պարսկահայերը որակաւոր բանուորներ,
արհեստաւորներ ու կոչում ունեցող
քաղաքացիներ են։ Իրենց առօրեայ
կեանքին մէջ, սերտօրէն կը գործակցէին իրարու հետ, եւ հասարակութեան մէջ դիւրաւ ձուլուող
համայնք մը չէին։ Հայաստանցիներէն ետք, թուական երկրորդ մեծամասնութիւնը կը կազմեն Լոս
Անճելըսի մէջ։
Ունեւոր դասակարգի կողքին,
մեր հայրենակիցները բարելաւած
եւ ապահոված են իրենց ընդհանուր
գոյավիճակը։ Զուգահեռաբար, անոնք Լոս Անճելըսի մէջ ծաւալած են
ազգային-միութենական, մշակութային աշխոյժ գործունէութիւններու կողքին, մարզական ալ (յատկապէս՝ պասքէթպոլի մէջ) շարժումներ։ Այլազան շրջաններու ընթացքին, ներքաղաքական լուրջ վերիվայրումներու ընթացքին, պարսկահայերը գաղթած են Հայաստան,
ու մանաւանդ արտասահմանեանն
այլ երկիրներ ալ, յատկապէս Քանատա։ Ուր որ ալ մեկնեցան, յարմարեցան տեղւոյն պայմաններուն։
Ներկայիս, կ՚ենթադրուի, որ շուրջ
60,000 կը հաշուէ հայութեան թիւը
Պարսկաստանի մէջ։
Պարսկահայ համայնքները կը
շարունակեն իրենց գոյատեւումը
այլազան երկիրներու մէջ, պատուաբեր աշխատասիրութեամբ ու
հայրենասիրութեամբ։
(Շար. 1)

Մէկ պարբերութեամբ...
ՌՈՒՍԻԱ. Ռուսիա կը ծրագրէ
կրկնապատկել 102-րդ ռազմախարիսխի (Գիւմրիի) ներուժը,
առանց աւելցնելու զինուորներուն թիւը, յայտնած է Հայաստանի մէջ Ռուսիոյ դեսպան
Սերկէյ Քոփիրքինը։
ՍԷՈՒՏ. ԱՐԱԲԻԱ. Երկրին
դատարանը 5 հոգի մահապատիժի դատապարտած է եւ երեք
ուրիշներ ձերբակալած՝ անցեալ
տարի Թուրքիոյ մէջ լրագրող
Ճամալ Խաշոկճիի սպանութեան
առթիւ։
ՍՈՒՐԻԱ. Մէկ կողմէ սուրիական պետական բանակը կը
հարուածէ Իտլիպի մէջ գտնուող
ահաբեկիչներու ուղղութեամբ,
միւս կողմէ Ռուսիա Թուրքիոյ կը
խոստանայ կանգնեցնել Ասատին զօրքին յարձակումները քաղաքին վրայ։
ԱՄՆ. Նախագահ Տ. Թրամփ
Սուրբ Ծնունդը դիմաւորեց Փալմ
Պիչ, Ֆլորիտայի իր սեփական
կոլֆ-ակումբին մէջ, իր տիկնոջ,
մերձաւորներուն եւ հարազատներուն հետ։
ԱՐԺԱՆԹԻՆ. Դեկտեմբեր 24ին դատարանը բեկանած է երկրի նախկին նախագահ Ֆերնանտէս տէ Քիրշնըրը ձերբակալելու
որոշումը։ Ան կը մեղադրուի
փտածութեան մէջ։
ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ. Նիւ Տելհիի մէջ
կը շարունակուին բողոքները
քաղաքացիութեան մասին օրէնքին դէմ։ 139 եւ աւելի մարդ ձերբակալուած է մէկ օրուայ մէջ,
որոնց կէսը կին է։ Բողոքի ցոյցեր
տեղի կ՚ունենան նաեւ տարբեր
քաղաքներու մէջ։ Նոր օրէնքով,
դիւրութիւն պիտի տրուի դրացի
երկիրներէ փախչողներու, որպէսզի քաղաքացի դառնան։ Այս
օրէնքը յարուցած է Հնդկաստանի իսլամներուն դժգոհութիւնը։
ՀԻՒՍ. ՔՈՐԷԱ. Դեկտեմբեր
23-24-ին, Չինաստանի մէջ, Հարաւային Քորէայի, Չինաստանի
եւ Ճափոնի ղեկավարները եռակողմ գագաթաժողովի ընթացքին
հաստատած են իրենց մտադրութիւնը Քորէական թերակղզին
զերծ պահելու միջուկային զէնքէ։
Բնականաբար թիրախը Հիւսիսային Քորէան է։
ՎԵՆԵՏԻԿ. Դեկտեմբեր 23-ին,
Սուրբ Ծննդեան նախօրէին, Վենետիկի մէջ, ջուրին մակարդակը
դարձեալ բարձրացած է (շուրջ
4,5 ոտք), որուն հետեւանքով
ջուրով ծածկուած է փողոցներուն մեծ մասը։

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ՍԱՐԳԻՍ ԵՒ ՍԻԼՎԱ ՔԱՋԻԿԵԱՆՆԵՐ

Նոր Տարուան սեմին,
կը մաղթեն աշխարհին խաղաղութիւն, հայ ազգին սէր,
միութիւն. եւ այդ առթիւ 1,000 տոլար կը նուիրեն թերթին։
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ՄԿՐՏԻՉ ԽՐԻՄԵԱՆ ՀԱՅՐԻԿԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 200-ԱՄԵԱԿԸ
Հայ ժողովուրդին. «Իսպառ թօթափեն սրտերից ատելութիւնը, մեծամտութիւնը եւ
լինեն ընդմիշտ մի սիրտ եւ մի հոգի»
ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

Այս տարի, 2020-ին, հայ ժողովուրդը ի Հայաստան եւ ի սփիւռս
աշխարհի, արժանավայել շուքով եւ
արդար հպարտութեամբ պիտի նշէ
հայ ժողովուրդի հոգեւոր, կրթական, քաղաքական-հասարակական ականաւոր գործիչներէն՝
Մկրտիչ Խրիմեան Հայրիկ Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսի ծննդեան երկու
հարիւրամեակը։
Հայ ժողովուրդին համար, քրիստոնէութիւնը ընդունելէ իվեր, հոգեւոր եւ ազգային փոքրաթիւ գործիչներ ունեցած է, որոնք իրենց
հիասքանչ գործերով մեր հոգեւոր
եւ մշակութային կեանքի լուսաշող
աստղերը եղած են։ Անոնց անունները ոսկէ տառերով գրուած են հայ
ժողովուրդի պատմութեան էջերուն մէջ։
Անոնցմէ մին է Ամենայն Հայոց
շնորհազարդ, կորովի կաթողիկոս՝
Մկրտիչ Խրիմեան Հայրիկը։ Ան իր
ծաւալած վիթխարի ծառայութիւններով, մեր ժողովուրդի վերջին
երկու դարերուն յաւերժութեան
ճամբան բացաւ, իսկ իր օրինակելի
կեանքով՝ ջահաւորեց մեր ողջ
հայութեան կեանքը։
Խրիմեան Հայրիկ եղած է ուսուցիչ, հրապարակագիր, վարդապետ,
եպիսկոպոս Վանի Վարագայ վանքի եւ Տարօնի Ս. Կարապետ վանքի
վանահայր, եղած է Պոլսոյ Պատրիարք, ծառայած է Երուսաղէմի
Սուրբ Աթոռէն ներս, եւ ի վերջոյ Ս.
Էջմիածնի Ամենայն Հայոց Հայրապետ։

Խրիմեան Հայրիկ ծնած է Վանի
Այգեստան քաղաքը 4 Ապրիլ 1820ին։ Փոքր տարիքէն կը կորսնցնէ իր
հայրը։ Մեծցած է իր հօրեղբօր
խնամքին տակ։
27 տարեկան հասակին, երբ
ամուսնացած էր Մարիամ Սիվիքեանի հետ եւ մէկ զաւակ ունէր,
Վանէն անցած էր Պոլիս, Եւրոպա
մեկնելու եւ բարձրագոյն ուսումը
ստանալու համար։ Նիւթական
պատճառներով չկրցաւ այս երազը
իրականացնել եւ Պոլսոյ մէջ գործեց
որպէս ուսուցիչ։ Պոլիս կը գտնուէր,
երբ կը կորսնցնէր իր մայրը, կինը եւ
մէկ հատիկ աղջիկ զաւակը։
Խրիմեան Հայրիկի վրայ շատ ծանր
կը ճնշէին այս կորուստները։
1853-ին կը վերադառնայ իր ծննդավայրը՝ Վան եւ կ՚որոշէ վանական
դառնալ։ Աղթամարի վանքին մէջ կը
ձեռնադրուի կուսակրօն քահանայ՝
վարդապետ։
Խրիմեան վարդապետ շատ արթուն եւ պայծառ մտքի տէր էր, խանդավառ, ուսումնատենչ եւ սրախօս
հոգեւորական էր։
1854-ին, հոգեւորական իր լայնածաւալ աշխատանքի կողքին, կը
սկսի գրական եւ հասարակական
գործունէութեան։
1855-ին Վանի մէջ կը ձեռնարկէ
«Արծուի Վասպուրականի» ամսաթերթը, որ գաւառի հայութեան համար նորութիւն մըն էր իր բովանդակութեամբ եւ հայկական ոգիի
դրսեւորումով։ Թերթը շատ սիրուեցաւ ժողովուրդին կողմէ։
1862-ին կ՚ընտրուի վանահայր
Տարօնի Ս. Կարապետ վանքի։ Այդ
տարիներուն թերթին անունը կը
փոխէ՝ «Արծուիկ Տարօնոյ»։ Թէ՛ Վարագայ եւ թէ՛ Ս. Կարապետ վանքերու վանահայրութեան շրջանին,
բազմաթիւ դպրոցներ բացաւ, եկեղեցիներ կառուցեց եւ գիրքեր հրատարակեց։
1869-ին կ՚ընտրուի Պոլսոյ Պատրիարք։ Հոն եղած շրջանին, իր
մշտատեւ քննադատութիւններուն,
յանդուգն եւ կորովի գործելակերպին պատճառաւ, թրքական
իշխանութիւնները զինք կ՚աքսորեն
Երուսաղէմ։
1878-ին Պոլսոյ Պատրիարք Ներսէս Վարժապետեանի կարգադրու-

թեամբ, Խրիմեան Հայրիկ, Մինաս
Չերազի եւ Նարպէյի ընկերակցութեամբ կը մեկնի Պերլին, իբրեւ
հայկական պատուիրակութեան
նախագահ։
Այդ պատուիրակութեան նպատակն էր Պերլին երթալ, հոն տեղի
ունեցած մեծ տէրութեանց ժողովին
ներկայանալ եւ անոնցմէ խնդրել,
որ գործադրութեան դրուի հայկական նահանգներու բարեկարգութիւնները՝ Սան Ստեֆանոյի մեծ
տէրութեանց ժողովի 16-րդ յօդուածով առնուած որոշումին գործադրութիւնը։ Բայց հայկական պատուիրակութիւնը, ինչպէս յայտնի է
համայն հայութեան, մեծ պետութիւններ քաղաքական մութ հաշիւներով եւ Ռուսիոյ դէմ քայլ մը
առնելով Պերլինի մէջ 16-րդ յօդուածը փոխարինեցին 61-րդ յօդուածով,
որուն հիման վրայ եւրոպական վեց
պետութիւններ պիտի հսկէին հայկական գաւառներու բարենորոգման աշխատանքները, փոխան
Ռուսիոյ։
Պոլիս վերադարձին Խրիմեան
Հայրիկ ժողովուրդին կը պատմէ
ժողովին մանրամասնութիւնները,
պատահած խեղկատակերգութիւնը
եւ «Երկաթեայ շերեփ»-ի հանրածանօթ կոչը։ Մէկ կողմէ, Խրիմեան
Հայրիկ կը յայտնէ այդ ժողովէն իր
կրած յուսախաբութիւնը, միւս կողմէ հայ ժողովուրդին կը յորդորէ, որ
հոգեփոխուի եւ գիտնայ արժէքը
զէնքի ուժին եւ ինքնապաշտպանութեան։
Խրիմեան Հայրիկի անձին, հոգեւորականին, հայրենասէրին եւ ազգասէրին մասին հիացմունքով արտայայտուած են իրեն ժամանակակից մտաւորականները եւ գործիչները, մանաւանդ ժողովուրդը պաշտամունքի հասնող սէր եւ յարգանք
ունէր «Հայրիկին» հանդէպ։ Այսպէս,
Աւետիս Ահարոնեան կը գրէ.
«Խրիմեան այս օրինական հոգեւորականը մէն մինակ մի խորունկ
խորհուրդ է։ Անոր կեանքը, նիստ ու
կացը, հագուելու եղանակը, նրա
կերակուրները անգամ (հռչակաւոր
թանի ապուրը) անսահման սէր եւ
հետաքրքրութիւն կը ստեղծէր ժողովուրդին մօտ։ Նրա ամէն մի խօսքը անքննադատելի եւ վսեմ պատ-

գամ է»։
26 Սեպտեմբեր 1893-ին Էջմիածնի մէջ ձայներու միաձայնութեամբ
զինք Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
կ՚ընտրեն։ Իսկ հայ ազատագրական
շարժման ձեւաւորման եւ գաւառի
հայութեան զարթօնքի գործին մէջ
իր անփոխարինելի դերը կատարած է Խրիմեան Հայրիկը, որուն
որպէս հետեւանք Վանի մէջ ծնունդ
առաւ «Սեւ Խաչ», «Պաշտպան Հայրենեաց» եւ «Արմենական Կուսակցութիւն» ինքնապաշտպանական
ջոկատները։
Կարելի չէ գրել ՆՍՕՏՏ Խրիմեան
Հայրիկ Կաթողիկոսին մասին,
առանց յիշելու, թէ Ան հակառակ իր
արտակարգօրէն զբաղ վիճակին,
բազմաթիւ գրութիւններ եւ հատորներ ունի, որոնց մէջ կ՚անդրադառնայ հողին սիրոյն, հայ ընտանիքի
գաղափարին, հայկական աւանդութութիւններու պահպանման, հօր եւ
զաւակի յարաբերութեան եւ հոգեւոր խորհուրդներու։
Խրիմեան Հայրիկ կը հաւատար,
թէ «Աշխարհի մեծագոյն մարգրիտը
Աւետարանն է», «Առանց Աւետարանի առաջնորդութեան ուրիշ
ուղիղ ճանապարհ չկայ»։
Ունի նաեւ «Հայ գոյժ» եւ «Վան
գոյժ» երկու նշանաւոր գործերը,
որոնք կը պատկերացնեն թրքահայ
եւ Վանի հայութեան աղէտները։
Խրիմեան Հայրիկի գլուխ գործոցը կը նկատուի «Պապիկ եւ թոռնիկ»
գործը, ուր պապիկը իր թոռնիկին
կը փոխանցէ հայոց հողին սէրը,
ընտանեկան սրբութիւններուն եւ
աւանդութեանց պաշտամունքը։
***
1929-ին Նիւ Եորքի մէջ հրատարակուած է հսկայածաւալ հատոր

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ

CENTRAL DIAGNOSTIC
IMAGING NET
Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան զոյգ տօներուն առթիւ,
կը շնորհաւորէ իր բարեկամները, մաղթելով առողջութիւն եւ
յաջողութիւն. եւ այս առթիւ 1,000 տոլար կը նուիրէ թերթին։
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ԼՈՆՏՈՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈվԻՆ ԱՌԻԹՈվ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԱԾ ՊԱՏՄԱԿԱՆ վԱՒԵՐԱԳԻՐ ՄԸ
ԴՈԿՏ. վԱՉԷ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
Ստորեւ ներկայացուող վաւերաթուղթը ստորագրողները զայն պատրաստած են այնպիսի շրջանի մը, երբ մէկէ աւելի քաղաքական զարգացումներ ճակատագրական վիճակ մը ստեղծած էին մեր ժողովուրդին
համար:
1920-ի Հոկտեմբեր 30-ին Կարսի անկումը թուրք ազգայնական (միլլի)
շարժումը դարձուցած էր աւելի յանդուգն իր հակահայկական ծրագիրներուն գործադրութեան մէջ եւ թրքական աճող վտանգին առջեւ,– յանուն
Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան վարիչներուն եւ հակառակ Նոյեմբեր 29-ին Հայաստանի մէջ խորհրդային կարգերու հաստատման իրողութեան,– Ալեքսանդր Խատիսեան Դեկտեմբեր 2/3-ին ստորագրած էր
Ալեքսանդրապոլի նուաստացուցիչ պայմանագիրը՝ ազգայնական Թուրքիոյ զիջելով Պատմական Հայաստանի տարածքներէն ոմանք:
Կիլիկիոյ մէջ, արդէն 1920-ի Նոյեմբերին նոյն ազգայնական շարժումը
յաջողած էր վերջ դնել Հաճնոյ հերոսական դիմադրութեան՝ անզսպելի
ախորժակներով հայեացքը ուղղելու համար սրոյ եւ հրոյ ճարակ դարձած
Հաճընէն անդին եւ Ֆրանսայէն կորզելու համար 9 Մարտ-ի խաղաղութեան դաշինքը, որ աւելի ուշ՝ 20 Հոկտեմբերին, պիտի յանգեցնէր Անքարայի մէջ կնքուած նոր դաշինքին, ուր Ֆրանսա Թուրքիոյ մէջ տնտեսական
զիջումներու եւ Սուրիոյ վրայ Թուրքիոյ կողմէ իր տիրակալութիւնը ճանչնալու դիմաց պիտի համաձայնէր ամբողջովին լքել Կիլիկիան ու ծայր
պիտի առնէր Կիլիկիոյ պարպումը հայութենէ:
Հայաստանի Հանրապետութիւնը, իր հերթին, կը պարզէր անորոշ եւ
պայթուցիկ իրավիճակ՝ 13 Փետրուար 1921-ին համայնավար մեծամասնականներու դէմ սկսած ապստամբութեան հետեւանքով Երեւանի եւ Հայաստանի կարգ մը այլ շրջաններու մէջ վերահաստատուած տեսնելով
դաշնակցականներու իշխանութիւնը, որ, սակայն, պիտի տեւէր միայն
մինչեւ Ապրիլ 2:1
Եւ այս խառնաշփոթ կացութեան մէջ 21 Փետրուարին պիտի սկսէր Լոնտոնի Խորհրդաժողովը, որ փորձ մըն էր, ի շարս այլ հարցերու, ընդունելի
ելք մը գտնելու գործադրութեանը համար Սեւրի Պայմանագրին2, զոր
թուրքեր չէին ուզեր ճանչնալ: Խորհրդաժողովը 12 Մարտին պիտի աւարտէր դէմ առնելով իրենց ռազմական յաջողութիւններով արբեցած թուրք
պատուիրակներու անզիջող կեցուածքին:
***
Այս կարեւոր վաւերաթուղթը կը ներկայացնենք հակիրճ ծանօթագրութիւններով եւ առանց զայն մեկնաբանելու, առաւելաբար տարուելով զայն
շրջանառութեան մէջ դրած ըլլալու մտածումէն:
Հասցէատէրը՝ Զաւէն Պատրիարք Տէր-Եղիայեան3, նախագահն էր Պոլսոյ Համազգային Ժողովին, որ կազմուած էր Առաջին Աշխարհամարտի
աւարտէն ետք Թուրքիոյ հայոց առաքելական, կաթողիկէ եւ աւետարանական համայնքներու հոգեւոր պետերուն եւ անոնց վարչական գործադիր
մարմիններէն ներկայացուցիչներու մասնակցութեամբ:
Թէեւ այդ շրջանին կար եւ կը գործէր Ազգային Երեսփոխանական
Ժողովը, բայց անոր որոշումները կը տարածուէին միայն առաքելական
հայերու վրայ եւ համազգային բնոյթի հարցերու շուրջ Համազգային
Ժողովին մէջ միաձայնութեամբ տրուած որոշումները պարտաւորիչ կը
դառնային հայ առաքելական եւ կաթողիկէ պատրիարքութիւններուն եւ
աւետարանական ազգապետութեան իրաւասութիւններուն ծիրին մէջ
գտնուող բոլոր հայերուն համար, Պոլիս թէ Թուրքիոյ սահմաններէն դուրս:
Փաստաթուղթն ստորագրելէ նուազ քան տաս ամիս ետք, 1921-ի
Հոկտեմբեր 1-ին, ռամկավար եւ ազատական բանագնացները Պոլսոյ մէջ
պիտի ստորագրէին Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան ստեղծման
փաստաթուղթը Հայ Սահմանադրական-Ռամկավար եւ Ազատական
կուսակցութիւններու միաձուլումով:
Արտերկրի ժողովրդականները պաշտօնապէս ՌԱԿ-ի միացած պիտի
նկատուէին Խորհրդային Հայաստանի մէջ կուսակցութեան ամբողջական
լուծարումէն ետք:
Փաստաթուղթը մաս կը կազմէ Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց
միաբանութեան պահպանութեան վստահուած Պոլսոյ պատրիարքական
դիւանաթուղթերուն եւ կը կրէ Թ843-Թ845 էջահամարները:
Նոյն դիւանաթուղթերուն մաս կը կազմեն սովորաբար Զաւէն Պա-

տրիարքի բնակարանին մէջ կայացած Համազգային Ժողովի նիստերու
ատենագրութիւնները, որոնցմէ 24 Փետրուար 1921 թուակիրին մէջ կը
նշուի. «Կարդացուեցաւ երեք կուսակցութեանց – Ռամկավար, Ազատական եւ Ժողովրդական – թուղթը եւ անոնց ներկայացուցիչներէն պ.պ.
Ա[ւետիս] Թէրզիպաշեան4 եւ Հրաչ Երուանդ5 լսուեցան եւ որոշուեցաւ
հեռագրել Պօղոս փաշա Նուպարի6 Կարսի շրջանակին մէջ թուրքերու
գործած խժդժութեանց մասին, ինչպէս նաեւ շնորհաւորել [Ազգային եւ
Հայաստանի Հանրապետութեան պատուիրակութիւններուն] Համաձայնութիւնը եւ յոյս յայտնել թէ աւելի ազդուութեամբ պիտի պաշտպանէ
Ազգային Դատը ըստ իր տուեալներուն»:
Ներկայացուող բնագրին մէջ կատարած ենք լեզուական անհրաժեշտ
նկատուած հազուադէպ հպումներ:
***

Կ. Պոլիս, 22 Փետր. 1921
Ամենապատիւ
Տէր Զաւէն Ս. Պատրիարք
Նախագահ Համազգային Ժողովի
Բարձրաշնորհ Տէ՛ր,
Հայ Ժողովրդական, Ազատական եւ Հայ Ռամկավար կուսակցութիւնները, որպէս ներկայացուցիչները հայ իրականութեան, այս գերագոյն
րոպէին, երբ դեռ հնարաւորութիւն կայ հայութեան օր ըստ օրէ հալուող
գոյութիւնէն մաս մը փրկել, իրենց պարտք համարեցին Համազգային
Ժողովին ներկայացնել հետեւեալ գրաւոր յայտարարութիւնը:
Յայտնի է որ Ազգ[ային] Պատուիրակութիւնը, ընտրուած Բարիզի համագումարէն, անկէ ստացած էր գործունէութեան որոշ ուղեգիծ մը: Ի չգոյէ
յիշեալ համագումարին, ամսոյս սկիզբը Պոլսոյ Համագումարը` նկատի
ունենալով թէ Ազգ. Պատուիրակութիւնը կազմալուծուած եւ հրաժարած է,
ինքզինքը իրաւասու նկատեց, նոր լիազօրութիւններով Պ. Պօղոս Նուպարին տալ Պատուիրակութիւնը կազմելու եւ Հայկ. Հարցը պաշտպանելու
պաշտօնը:7 Արդ, սոյն նախաձեռնութեամբ Համազգային Ժողովը ստանձնած լինելով Հայ դատին պաշտպանութեան պատասխանատուութիւնը,
պարտաւոր էր այդ պատասխանատուութեան համաձայն գործունէութեամբ մը արդարացնել հայ ժողովրդական ակնկալութիւնները:
Համազգային Ժողովը պարտաւոր էր պատուիրակ մը ղրկել Հայաստան
եւ օրն օրին տեղեկագրել պատուիրակութեան այն ահաւոր եղեր[եր]գութիւնը, որ կը կատարուի այս րոպէին Հայաստանի մէջ, ուրկէ ստացած
մեր պաշտօնական տեղեկութեանց համաձայն թիւրքերու գրաւած մասին
մէջ հայ ժողովրդեան 85 առ հարիւր սպանուած, առեւանգուած, կամ
տարապարհակ աշխատութեան անունով դէպի ստոյգ մահ ղրկուած է:
Համազգային Ժողովը պարտաւոր էր իւր պատուիրակին միջոցով
տեղեկանալ եւ տեղեկացնել [Ազգային]Պատուիրակութեան Հայաստանի
իսկական դրութիւնը, ուր սովը, համաճարակը եւ քաղաքացիական կռուի
մղձաւանջը ոչ նուազ անմխիթար եւ ճգնաժամային դրութիւն մը կը
ներկայացնեն:
Համազգային Ժողովը պարտաւոր էր, Հայաստանի դէպքերու եւ դրութեան մասին լրիւ եւ ճշգրիտ գաղափար կազմելէ վերջ, որոշել իւր քաղաքական ուղեգիծը, եւ համապատասխան հրահանգներ տալ իւր
ընտրած լիազօրին, հասցնելով անոր միաժամանակ վիճակագրական եւ
փաստացի այնպիսի տեղեկութիւններ, որոնք օգնէին անոր պահանջներու
իրագործումին:
Թոյլ տուէք, Սրբազան Տէ՛ր, նկատել որ այս միջոցներէն եւ ոչ մէկը
գործադրուած է: Մենք Համազգային Ժողովին թողլով բովանդակ
պատասխանատուութիւնը, իւր մէկ կողմէ միս մինակ ստանձնած, իսկ
միւս կողմէ համապատասխան կանխահոգութեամբ չհետապնդած Հայկ.
Հարցի ամէն աննպաստ պատահականութեան համար, մեզ պարտք
համարեցինք բարձր ժողովիդ ուշադրութիւնը հրաւիրել այն հանգամանքի
վրայ, որ այս րոպէին կը կրկնուին դիւանագիտական այն խաղերը`
որուն անցեալ տարի զոհուեցաւ Հայ դատը, շնորհիւ Դաշնակցական
կառավարութեան անհեռատեսութեան: Դեռ թարմ է ամէնուս
յիշողութեան մէջ որ, Դաշնակիցներու` Հայաստանի հոգատարութեան
Շար. էջ 29

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ

ԴԱՒԻԹ ՍԱՄՈՒԷԼԵԱՆ
Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան զոյգ տօներուն առթիւ,
կը շնորհաւորէ իր բարեկամները, ինչպէս նաեւ Երուսաղէմի
գաղափարի ընկերները, մաղթելով առողջութիւն եւ յաջողութիւն.
եւ այդ առթիւ 1,000 տոլար կը նուիրէ «Նոր Օր»ին։
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100-ԱՄԵԱԿԻՆ

ԸՆԴԱՌԱՋ

ՌԱԿ-Ը

9

ԿԸ ՄՆԱՅ ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ ԻՐ քԱՂԱքԱԿԱՆ,

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՒ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՍԿԶԲՈՒՆքՆԵՐՈՒՆ՝

ՅԱՆՈՒՆ ԻՐԱՒԱԿԱՆ ԵՒ ԺՈՂՈվՐԴԱվԱՐ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԳԷՈՐԳ ՀԱԼԷՊԼԵԱՆ
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը 98 տարեկան է: Հարիւրամեակին պատրաստուող մեր
կազմակերպութիւնը թէեւ Սփիւռքի
իրականութեան ծնունդ է, սակայն
զինք բաղկացնող երկու կազմակերպութիւններէն
Արմենական
կուսակցութիւնը, որ հայ առաջին
քաղաքական կազմակերպութիւնն
է, հիմնուած է Վանի, իսկ Ժողովրդական կուսակցութիւնը՝ Թիֆլիսի մէջ: Հետեւաբար, ազգային
միասնութիւնը արտայայտուած է
նաեւ մեր կուսակցութեան հիմնադրումի ընթացքին՝ արեւելահայ թէ
արեւմտահայ հատուածներու միաւորումով՝ պատմական Վանի, Թիֆլիսի թէ Պոլսոյ մէջ:
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան միութեան մաս կազմած քաղաքական ուժերը իրենց
կարեւոր դերակատարութիւնը ունեցած են հայութեան կեանքին մէջ.
Արմենականները եւ Սահմանադիր
Ռամկավարներ՝ հայ ազատագրական պայքարի, Ժողովրդական կուսակցութիւնը՝ Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան, իսկ ՌԱԿ-ը՝
Հայաստանի անկախութեան հռչակման առաջին տարիներուն:
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը միակ ոչ ընկերվարական քաղաքական հոսանքը
եղած է հայ իրականութեան մէջ,
մինչեւ Հայաստանի անկախութեան
հռչակումը, 1991-ին: Կուսակցութիւնը դաւանած եւ տարածած է
ազատական ռամկավարութեան
(ժողովրդավարութեան)
գաղափարախօսութիւնը: Գաղափարական այդ հաւատարմութեան շնորհիւ եղած է զուսպ, հաւասարակշռուած, ողջախոհ եւ իրատես ուժ
մը: Ծայրայեղականութիւնը, արկածախնդրութիւնը եւ անիրատես
գործելաոճը հեռու եղած են մեր
կուսակցութենէն: Ան զօրաւոր եղած
է մանաւանդ իր մտաւորական
ուժով, ինչպէս Արշակ Չօպանեան,
Վահան Թէքէեան, Միհրան Տամատեան, Անդրանիկ Անդրէասեան, Գերսամ Ահարոնեան եւ
սփիւռքահայ հասարակական եւ
քաղաքական միտքի ականաւոր այլ
դէմքեր, որոնք անգնահատելի դերակատարութիւն ունեցած են
Սփիւռքի ազգային-քաղաքական
կեանքի կազմակերպումին եւ
առաջնորդութեան մէջ:
Գաղափարական սկզբունքնե-

րուն եւ դաւանանքին հաւատարիմ
մնալով, կուսակցութեան համար
հայրենասիրութիւնը վեր եղած է
բոլոր տեսակի նկատառումներէն,
մանաւանդ Սփիւռքի տարածքին,
ուր գաղափարական մօտեցումներէն անդին եւ աւելին, առաջնահերթ
եղած են հայութեան ազգային դիմագիծի պահպանումը եւ Հայ Դատի հետապնդումը:
Սփիւռքահայ զանգուածներուն
հայեացքը մի՛շտ դէպի հայրենիք
ուղղելու եւ զիրենք հայրենիքով
խանդավառելու մնայուն վարքագիծին մէջ կուսակցութիւնը որդեգրած
է «Վարչաձեւերը գնայուն են, հայրենիքը յաւերժական է» կարգախօսը: Գաղափարական տարակարծութիւններ ունենալով հանդերձ,
ՌԱԿ-ը յարաբերութիւններ եւ գործակցութիւններ ունեցած է Առաջին
Հանրապետութեան, Խորհրդային
Հայաստանի եւ Երրորդ Հանրապետութեան հետ:
ՌԱԿ-ը առաջիններէն էր որ ողջունած էր Անկախութեան գործընթացի սկիզբը ազդարարող Հայաստանի Հանրապետութեան Հռչակագիրը, 23 Օգոստոս 1990-ին, գործուն
մասնակցութիւն բերելով նաեւ
հանրաքուէի Այո-ի քարոզարշաւին:
Կուսակցութիւնը աշխոյժ գործունէութեան լծուած էր այդ տարիներուն, մանաւանդ իր պատգամաւորական խումբին միջոցով, որ
պետականութեան հիմերը զօրացնող օրէնսդիր կարեւոր գործունէութիւն կ՚ունենար 1990 թուականի
Գերագոյն խորհուրդի կազմին մէջ:
***
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան քաղաքական նպատակներէն կարեւորագոյն խնդիրն
է պետականաշինութիւնը՝ որտեղ
պիտի հետապնդուի այնպիսի արդար եւ իրաւական համակարգի
հիմնում որ կ՚ապահովէ անհատի եւ
քաղաքացիական
հասարակութեան առաւելագոյն ազատութիւն
եւ հաւասար իրաւունքներ բոլորին:
Իրաւունքի սկիզբը ինքնավար
մարդն է, իսկ ինքնավարութիւնն ալ
իր կարգին կը դրսեւորուի որպէս
նախաձեռնութեան եւ պատասխանատուութեան միատեղ գործընթաց:
Օրէնսդրութիւնը պէտք է ամրագրէ անհատի բարոյական եւ մտաւոր անկախութիւնը ինչպէս նաեւ

արժէքներու, հայեցակարգի ինքնուրոյն ընտրելու ունակութիւնը:
Հետեւաբար իրաւունքի ազատական գաղափարախօսութիւնը կը
կայանայ այն համագործակցութեամբ որ պետութիւնը պէտք է
ենթադրէ որ քաղաքացիները իրենց
շահերուն գիտակից են:
Օրէնքը կը մնայ ցանկութեան
սահմաններուն մէջ, եթէ պետութիւնը տակաւին չէ վերածուած
իրաւական պետութեան, այսինքն
չէ կազմաւորուած այնպիսի քաղաքական իշխանութիւն՝ որ կը ճանչնայ ու կ՚երաշխաւորէ օրէնքի գերակայութիւնը: Ազգի եւ իւրաքանչիւր
անհատի բնական իրաւունքներն ու
ազատութիւնները ամրագրող եւ
երաշխաւորող օրէնքը: Այս գործընթացները նախադրեալ են կայունացնելու պետութեան ժողովրդավարական կարգավիճակը, որ
պէտք է ապահովուի ներկայացուցչական եւ ժողովրդավարութեան
համակցութեամբ:
Այս կարգավիճակի գործունէութեան հիմնական սկզբունքներն են.
ա) Ներկայացուցչական (իշխանական մարմիններու ընտրութիւններ) եւ անմիջական ժողովրդավարական (հանրաքուէ, ժողովրդավարական քննարկումներ) կը գործեն համապատասխան օրէնքներով:
բ) Ներկայացուցչական եւ անմիջական ժողովրդավարութեան
ձեւերը իրար փոխլրացնող եւ միմեանց օրինականութիւն կ՚ապահովեն:
գ) Սահմանադրութեան մէջ ձեւակերպուած մարդու իրաւունքներն ու ազատութիւնները անբեկանելի են թէ՛ ներկայացուցչական եւ
թէ՛ անմիջական ժողովրդավարութեան եղանակներով:
Որպէս ժողովրդավարական գերիշխանութեան սկզբունքի հիման
վրայ կառուցուած պետական իշխանութեան ձեւ՝ ռամկավարական
վարչակարգը կը յենուի երեք սահմանազատուած իշխանութիւններու հաւասարակշիռ գործունէութեան վրայ.
- Օրէնսդիր իշխանութիւն, որ
կ՚ընտրուի ժողովուրդի կողմէ եւ
օրէնքի կը վերածէ ժողովուրդի
կամքը:
- Գործադիր իշխանութիւն, որ կը
կենսագործէ օրէնքները:
- Դատական իշխանութիւն, որ

կ՚ապահովէ օրէնքներու ճշգրիտ կիրառումը եւ քաղաքացիներու հաւասարութիւնը օրէնքի առաջ:
Իշխանութեան
մարմիններու
կազմաւորման ժողովրդավարական ձեւերը երաշխիքներ պէտք է
ստեղծեն անհնար դարձնելու իշխանութեան բռնազաւթումը, իրաւասութիւններու չարաշահումը եւ
օրինականութեան խախտումները:
ՌԱԿ-ը կը հաւատայ որ դատաիրաւական համակարգը արմատական բարեփոխումներու կարիքը ունի: Այդ բարեփոխումները
պէտք է իրականանան դատական
իշխանութիւններու լիարժէք անկախութեան, արդարութեան եւ օրինականութեան պահպանումով եւ
անկողմնակալ դատավարութեան
սկզբունքներով: Այս հիմնարար
նպատակներու
իրականացման
համար ՌԱԿ-ը առաջնահերթ կը
համարէ հասարակական-քաղաքական կեանքի ժողովրդավարացումը, իշխանութեան գործունէութեան արդիւնաւէտութիւնը, անհատի իրաւունքներու եւ ազատութիւններու երաշխիքներու ապահովումը Սահմանադրութեամբ:
***
Այժմ ընկերային քաղաքականութեան մասին:
Հասարակական
ընկերային
կեանքի բեւեռացումը մեղմելու
նպատակով, ՌԱԿ-ի քաղաքականութիւնը կը հիմնուի չափաւորութեան եւ հաւասարակշռութեան
սկզբունքներու վրայ: Ազատական
ռամկավարութիւնը կը պաշտպանէ
մասնաւոր սեփականութեան իրաւունքը, սակայն միեւնոյն ժամանակ
կը ձգտի ընկերային արդարութեան
եւ կը մերժէ սեփականութեան որեւէ մենաշնորհում: Հասարակական
բաշխումը եւ բռնի արգելքներու
յարուցումը քաղաքացիներու անհատականութեան դրսեւորման մէջ
չեն կրնար երաշխաւորել ընկերային արդարութիւն:

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ

ՏՈՔԹ. ԶԱՒԷՆ ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ
Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօներուն բարեբաստիկ
առիթներով, կ՚ողջունէ իր հարազատներն ու բարեկամները,
մաղթելով բոլորին յաջողութիւն. եւ այդ առթիւ
1,000 տոլար կը նուիրէ թերթին։
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Տարիներու հեզասահ թաւալգլորումը դարձած է արագընթաց`
մեզի համար: Տակաւին երէկ էր, երբ
կը տօնէինք Նոր տարին եւ Սուրբ
Ծնունդը, բարեկամներու, ծանօթներու եւ հարազատներու հետ,
որոնցմէ մի քանին չկան այսօր: Ի՞նչ
պատահեցաւ որ. ինչո՞ւ անոնք
շուտ հեռացան մեզմէ։ Աւելի յարմար վա՞յր էր իրենց ճամբորդութիւնը, թէ՝ կեանքի գնացքը չսպասեց եւ մեկնեցաւ առանց անոնց:
Անոնք որոնք կարողացան կառչիլ
այդ կեանքի գնացքին, արդէն այսօր
մեզի հետ են: Անոնք մենք ենք
մինչեւ այսօր, մեր երիտասարդ սերունդը եւ անոնց յաջորդող մատղաշ սերունդն է, որ աչքերը բացած
է այս երկինքի տակ, հայրենիքի եւ
հայրենական դոյզն իսկ զգացումէ
անտեղեակ, հոգ չէ թէ մի քանի բառ
հայերէն կրնան խօսիլ, բայց հասակ
առած են օտար շունչով, կրթութեամբ եւ դաստիարակութեամբ,
հայ ծնողքին պարտականութիւնները առաւել եւս թէժացնելով ու
ծանրաբեռնելով:
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանի խօսքով՝ մենք «երկրի
հակառակ կողմ»-ը կ՚ապրինք, այդ է
պատճառը կարծեմ:
Տարին արդէն հասած է իր աւարտին, զիրար հրմշտկող տօնական
օրերով: Ժողովուրդը մոլորած ամբոխի նման, շուարած կ՚աճապարէ
մէկ տօնի պատրաստութենէն միւսին հասնելու համար: Հազիւ հազ
պրծած էինք սա «Հալովին» կոչուած
տօնէն, ուր իմ կարծիքով (այս «իմ
կարծիքով» խօսքն ալ սորվեցայ
իրաւաբան բարեկամէ մը, մեղադրանքէ, զրպարտումէ կամ իրաւական հետապնդումէ զերծ մնալու
համար), այլանդակութիւններու
տօն մըն է, ուր ժողովուրդը փողոց
կը թափի անճոռնի հագուստներով,
տարազներով եւ ձեւակերպութիւններով: Իսկ այն խեղճ մանուկները
որոնք իրենց ծնողներուն թելադրանքով եւ մեղսակցութեամբ ճամբայ ելած են, կը կարծեն թէ այդ օր
իրենք հուրի-բերիներ են կամ
վհուկներ եւ կամ այլ հեքիաթային,
երեւակայական, ֆիլմերու հերոսներու կամ զանազան այլ մարմնաւորումներ: Իսկ այդ բոլորը... մի
քանի կտոր շաքարեղէնի կամ
քաղցրեղէնի համար: Խուճապի մէջ
ուրախութիւն ստեղծելու առիթ:
Հեռաձայնիս մէջ ունէի բազմաթիւ տեղւոյս պետական տօներու
ցուցակներ, որոնց մէկ մասէն տեղեակ չէի, պետական էին թէ ոչ, կամ
ինչո՞ւ պետական տօն պէտք էր
ըլլար այդ: Օրինակ՝ «Ռոշ հաշանա», «Քաուանզա», «Հանուքա», Լուսնի նոր տարի, «Հոլի», «Ռամատան»

ՏՕՆԵՐՈՒ ԿԱՂԱՆԴՉԷք
ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
եւ այլ տօներ, որոնք «ամերիկեան»
չէին մի քանի տարի առաջ: Իսկ
ինչպէ՞ս տեղ գտան Ամերիկայի պետական տարեցուցակներուն վրայ,
չեմ գիտեր: Երեւակայեցէք ամերիկեան 7 պաշտօնական եւ մի քանի
կրօնական տօներուն վրայ աւելցած
հրէական, իսլամական, ափրիկեան, չինական եւ դուք շարունակեցէք այլազան այլ տօներ, որոնցմէ
«խապար» չէինք նոյնիսկ: Իսկ այս
բոլորին անյարմարութի՞ւնը: Երեւակայեցէք համարեա շաբաթը մի
քանի անգամ, հանգիստիդ, աշխատանքի մէջ խորասուզուած կամ
զբաղած մէկ պահուն, յանկարծ
հեռախօսդ սկսի բարձրաձայն քեզ
ազդարարել յաջորդ օրուան այդ
նշուած տօնին մասին: Շատ յաճախ
պատահած է որ հեռաձայնը ձեռքէս
թռչէր դէպի պատուհան կամ դուռ,
բայց նկատի ունենալով անոր
փոխարժէքը, կամացուկ մը լռեցնել
ջանացած էի զայն... մինչեւ որ անոր
դարմանը վերջապէս գտայ զանոնք
մշտապէս անհետացման դատապարտելով: Այժմ, հանդարտօրէն կը
ներդրեմ ի՛մ տօներս իրենց ազդով,
ի՛մ տօներս: Այդ արհեստագիտութիւնը գոնէ՛ այս առիթը ընծայած է
մեզի:
Յաջորդ տօնը “Thanksgiving”-ն է,
«Գոհաբանութեան» տօնը, որ նոյնպէս հայկական բնոյթ չունի, ըլլալով զուտ ամերիկեան տօն, փառաբանելու եւ շնորհակալութիւն յայտնելու երկրին պարգեւած բարիքներուն «նորագաղթ» անգլիացներուն եւ եւրոպացիներուն համար
ընդհանրապէս, որոնք ժամանակին
«ապաստանեցան» այս երկրի ափերը, մին՝ ոճրագործութեան, աւազակութեան յանցանքներով դատապարտուած եւ աքսորուած այս ափերը, իսկ միւսը՝ ոսկիի փնտռտուքի տենչով մոլորած, հասնելով
այստեղ: Անշուշտ թէ փառք պէտք է
տային այդպիսի բարիքներու համար: Բայց հայերս, ինչպէս միշտ,
փնտռած ենք կերուխում, ու այս
տօնը յարմար առիթ նկատելով,
մենք եւս մասնակից դարձած ենք
անոր տօնակատարութեան, հազարաւոր հնդկահաւեր զոհաբերելով
մեր քիմքերու հաճոյքին համար:
Գոհաբանութեան տօնին յաջորդ
օրը եւ յաջորդ Երկուշաբթի օրը
անշուշտ զիրար հրմշտկելու, կոխկռտելու եւ մեր քսակները պարպելու օրեր են: Անոնք Black Friday,
Cyber Monday կը կոչուին: Մարդիկ,
տիկնայք եւ երիտասարդներ, արե-

ւածագէն առաջ շարքի կը կանգնին
վաճառատուներու առաջ, անոնց
փեղկերը ճանկռտելով, նոյնիսկ՝
այդ անյարմար եղանակին, վրաններու տակ ծուարած, կը սպասեն
վաճառատուներու բացման, որպէսզի... “Sale”-ի մէջ եղած լման վաճառատան ապրանքները գնեն,
անոնց պէտքը կամ կարիքը ունին
թէ ո՛չ: Կարեւորը սակայն... “Sale”-ի
մէջ է այդ: Այդ վաճառատուները
յաճախ կը վերածուին «խելագարուած ամբոխներու» վոհմակներու, ուր աներեւակայելի բախումներ, հրմշտուքներ եւ ծեծկռտուքներ եւս տեղի կ՚ունենան:
Յաջորդ տօնը Դեկտեմբերի 25-ն
է, “Christmas”:
Դարեր առաջ, այդ օրը ընդունուած էր որպէս հեթանոսական
տօն եւ սակայն քրիստոնէութեան
կրօնքի ընկալումով, այդ տօնը
վերածուեցաւ Քրիստոսի ծննդեան
տօնակատարութեան, անհետացնելու համար հեթանոսական պաշտամունքի յամառ հետեւողականութիւնը այդ տօնին:
Հայ ժողովուրդի կաթողիկէ եւ
բողոքական
յարանուանութիւնները այդ օրը ընդունած են եւ կը
տօնեն որպէս Քրիստոսի ծննդեան
օր: Սակայն Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցին կ՚ընդունի Յունուար-ի 6-ը աշխարհով մէկ, իսկ
Երուսաղէմը՝ Յունուարի 13-ը:
Քրիստոսի ծննդեան տօնակատարութիւնները վերջին մի քանի
տարիներուն, 2008-2016, շղարշուած
էին “Happy Holidays”-ի անուանումին ներքոյ, համաշխարհայնացումի զոհ դարձնելու նպատակով:
Սակայն, վերջին մի քանի տարիներուն արդէն կը լսուին ու կը տեսնուին “Merry Christmas” մաղթանքներն ու խանութներու փեղկերուն
վրայ զետեղուած վերտառութիւնները, հեռատեսիլի եւ այլ հաղորդակցութեան աղբիւրներէն սփռուած
հաղորդումներն ու տեսաժապաւէնները, որոնք քրիստոնէութիւն կը
բուրեն: Կարծէք «կլոպալիզմը» մէկ
քայլ ետ գնաց այս իշխանութեան
օրով:
***
Հազիւ մէկ շաբաթ անց, արդէն
տարեգլուխ է եւ Նոր տարի:
Մարդիկ կը ճամբորդեն քաղաքէ
քաղաք, Լաս Վեկասը կը վխտայ
ժողովուրդներու տեսականիներով,
նաեւ... հայերով: Մարդիկ ամէնուրեք կը խայտան, կ՚ուտեն, կը խմեն
ու կը պարեն հին տարին ճամբելու

եւ նորը դիմակալելու բարի մաղթանքներով, ցանկութիւններով եւ
աղօթքներով: Բոլորս, այո՛ բոլորս,
իրարու կը մաղթենք բարին ու
բարիքը, խաղաղութիւնն ու արեւշատութիւնը, երջանկութիւնն ու
առողջութիւնը, յուսալով որ գոնէ՛,
գոնէ՛ այդ մաղթանքներուն մէկ մասը իրականային: Կը հաւաքուինք
ընտանիքներով ասոր կամ անոր
տունը, պարզապէս զիրար տեսնելու եւ մի քանի ժամ անցկացնելու
համար հարազատի մը հետ, որ
հաւանաբար մէկ տարի է արդէն չես
տեսած, պատառի մը բաժնեկից
ըլլալու, գաւաթի մը ումպին մասնակից դառնալու եւ անոր «հալը,
քէֆը» հարցնելու համար: Որովհետեւ, տարուան մնացեալ օրերու
ընթացքին հաւանաբար պիտի
չկարենանք տեսնել զիրար այլ պարագաներով:
2019 տարին եղաւ արկածախնդիր ու փոթորկոտ աշխարհի զանազան ծայրամասերուն մէջ, իր
քաղաքական յեղափոխութիւններով, բնական պատուհասներով եւ
մարդկային ստեղծած աւերներով,
պատերազմներով ու կոտորածներով, որտեղ հայ ժողովուրդի մասնիկներ ունեցան իրենց տխուր բաժինը այդ բոլորին մէջ: Միակ վայրը
որ զերծ մնաց նման աղէտներէ, ի
փառս Աստուծոյ, մեր հայրենիքն էր,
արարատեան սուրբ հովանիին
ներքեւ ծուարած իր ժողովուրդով:
Մեր մաղթանքն է, որպէսզի մեր
հայրենիքը մնայ այդպէս անսասան
ու անվթար: Մտածեն՛ք մեր հայրենիքի անդորր յառաջխաղացքը
չապականացնելու մասին: Իսկ Նո՛ր
տարին, 2020-ը արդէն մեր սեմին է:
Այս Կաղանդը ինչպիսի՞ նորութիւններ բերելու հաւանականութիւններ ունի արդեօք այս տարի
մեր հայրենիքին, ազգին, ընտանիքներուն, հարազատներուն եւ
վերջապէս... աշխարհին:
Ցանկանք բարին աշխարհին:
Շնորհաւոր Նոր տարի եւ Սուրբ
Ծնունդ սիրելի հայ ժողովուրդ:

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ
ԴՈԿՏ. ՍԻԼՎԱ Ս. ԳԱՐԱՅԵԱՆ
ՏՈՔԹ. ԽԱՉԻԿ ԵՒ ՏԻԿ. ԶԵԼԱ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ
ԴՈՒՍՏՐԵՐԸ՝ ԹԱՄԱՐ ԵՒ ՓԱԹԻԼ
Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան տօներուն առիթով, սրտանց կը
շնորհաւորեն իրենց ազգականները եւ ծանօթները, մաղթելով բոլորին
քաջառողջ եւ բարեբեր տարի մը, ինչպէս նաեւ «Նոր Օր»ին կը մաղթեն
յարատեւ յաջողութիւն. եւ այս առթիւ 500 տոլար կը նուիրեն թերթին։
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ՄՏՈՐՈՒՄ ՆԵՐ 2020 ՏԱՐՈՒԱՆ ՍԵՄԻՆ
ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
Անտարակոյս կը գտնուինք հայ
ժողովուրդի ժամանակակից պատմութեան հանգրուանի մը առջեւ,
արժեւորելու մեր ժողովուրդի
միասնական պահանջատիրական
պայքարը։
Այլընտրանք չկայ այլեւս, հայութիւնը իր գոյամարտը միացեալ
ուժերով պիտի յառաջ տանի ու
պահանջէ իր ամբողջական յաղթանակը եւ կամ՝ պիտի հրաժարի իբր
ինքնուրոյն ազգ արեւին տակ գոյութիւն ունենալէ։
Այսօր, վերանկախացած Հայաստանի Հանրապետութիւնը, որ
միշտ պէտք է մնայ իրաւատէրը Հայ
Դատին, ժամանակն է, որ ձգտի ու
գործակցի, միասնաբար աշխատելու հայութեան «Մեծ երազի» ճամբուն վրայ իրանանացնելու Հայ Դատի հետապնդման ու ռազմավարական նոր մտածելակերպը ու
գործելակերպը
հեռանկարային
պատրաստութեամբ։
Հայ ժողովուրդի ջախջախիչ մեծամասնութիւնը՝ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի տարածքէն դուրս կ՚ապրի. ան կը ներկայացնէ մեծ ներուժ ո՛չ միայն
տնտեսական առումով, այլ՝ բարոյական քան նիւթական առումով։
Հայ ժողովուրդը իր հաւաքական
ու մանաւանդ հայրենի պետական
ընդվզումն ու կամքը արտայայտեց
Հայոց Ցեղասպանութեան դարադարձին, որոնք կրցան միջազգային
համայնքի ուշադրութիւնը գրաւել
ու հայ ժողովուրդի անժամանցելի
դատին նկատմամբ համակրանք
ստեղծել։
Հայոց Ցեղասպանութեան դարադարձի կիզակէտը դարձաւ Հայ Դատի արդար պահանջատիրութիւնը։
Բնականաբար Ցեղասպանութեան
ճանաչումը պէտք է շարունակուի
վերանորոգ վճռակամութեամբ, ու
ժամանակն է որ մեր ազգային
դատի հետապնդման աշխատանքներուն մէջ դրուի շեշտը՝ Ցեղասպանութեան հատուցման վրայ անտարակոյս, որուն հասցէն ու թիրախը պէտք է դառնայ ցեղասպանը
ու այդ շրջագիծէն ներս մասնակից
դարձնելով միջազգային համայնքը։
Միացեալ Նահանգներու տարածքին Հայոց Ցեղասպանութեան
յիսուներորդ տարելիցէն ետք թափուած աշխատանքները նահանգային մակարդակով ու մանաւանդ
Ցեղասպանութեան դարադարձէն
ետք, պաշտօնական նահանգային
որոշումով 49 նահանգներ հայ ժողովուրդին դէմ գործադրուած Ցեղասպանութիւնը ճանչցան որպէս

ոճիր մարդկութեան դէմ, միանալով
ՄԱԿ-ի անդամ 31 երկիրներուն,
որոնց առաջինը դարձաւ Ուրուկուէյը 1965-ին։
Միացեալ Նահանգներու Ներկայացուցիչներու տան օրակարգի
վրայ դրուած Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ բանաձեւը,
բազմիցս անգամ կարելի չեղաւ
վաւերացման արժանացնել, բայց
մնայուն ու ամբողջական յաջողութեամբ պատմական յաղթանակ
արձանագրեց 2019 Հոկտեմբերին,
երբ Ներկայացուցիչներու տան 296րդ բանաձեւը վաւերացուեցաւ
ստանալով 405 քուէ, որպէս ջախջախիչ մեծամասնութիւն։ Իսկ 2019
Դեկտեմբեր 12-ը պէտք է նկատել
21-րդ դարու հայ ժողովուրդի արդար դատի պահանջատիրութեան
համար կարեւոր թուական մը,
Միացեալ Նահանգներու ծերակոյտը ամբողջութեամբ իր 100 անդամներով վաւերացուց 150-րդ բանաձեւը Հայոց Ցեղասպանութեան
վերաբերեալ, ճանչցնելով եղածը
որպէս ոճիր մարդկութեան դէմ,
միանալով 1916-ի նոյն կառոյցի
առած որոշման Օսմանեան կայսրութեան դէմ, Միացեալ Նահանգներու 28-րդ նախագահ Ուուտրօ
Ուիլսընի օրերուն։
2020 թուականը հայ ժողովուրդի
ժամանակակից պատմութեան մէջ
սովորական թուական մը պէտք չէ
դառնայ։ Այդ թուականը պէտք է
արժեւորուի այնպիսի նախաձեռնութիւններով ու մանաւանդ իրագործումներով, որոնք ո՛չ միայն
մնայուն հետք կը ձգեն մեր հաւաքական կեանքէն ներս, այլ նաեւ նոր
մղում կու տան մեր ժողովուրդի
պահանջատիրական պայքարին։
Հայ ժողովուրդի պահանջատիրական պայքարը հանգրուանային
եւ ուսումնասիրուած կերպով պէտք
է փոխադրուի նաեւ Թուրքիա։
Ցեղասպանութեան հետեւանքով
ազգապատկան եւ եկեղեցապատկան կալուածները, ինչպէս նաեւ
անհատական կալուածներու եւ
ինչքերու ցանկագրումը պէտք է կատարուի համահայկական չափանիշով ու մասնագիտական մօտեցումով։ 2020 թուականը դարադարձը կը հանդիսանայ պահանջատիրական պայքարի։
20-րդ դարու հայ ժողովուրդի
ազատագրական պայքարի ամենափայլուն էջերէն մէկը կը հանդիսանայ Չորք Մարզպանի երրորդ
ապստամբութիւնը՝ Յուլիս 22-23
օրերուն (1920), որուն յաջորդեց Կիլիկիոյ միօրեայ անկախութիւնը

Օգոստոս 45
(1920),
գլխաւորու թեամբ հայ
ժողովուրդի
անզուգական հերոս՝
Միհրան Տամատեանի։
Աւելին, նոյն
տարուայ Օգոստոս 10-ին Սեւրի
մէջ ստորագրուեցաւ պատմական
դաշնագիր մը, որուն հիման վրայ
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Ուիլսընը առաջադրեց որպէս
իրաւարար վճիռ Հայաստանի Հանրապետութեան կցուելիք Արեւմտահայաստանի 4 նահանգները։
Այսօր, 100 տարի ետք, վերապրող ու պահանջատէր սերունդին
պարտքն է ու պարտականութիւնը
անմիջապէս ձեռնարկել մօտիկ
անցեալին մաս կազմող մեզի վիճակուած պապենական հողին վերադարձը իր իրաւատիրոջ։ 21-րդ
դարու այս կարեւոր հանգրուանին
հայ ժողովուրդը պէտք է ներկայանայ միաձայն, մէկ կեցուածքով ու
մէկ պահանջատիրութեամբ, հանդիսանալով մեր հզօրութեան աղբիւրը որպէս տեսլական ու յանձնառութիւն մեր պահանջատիրութեան։ Անհրաժեշտ է կարեւորել
համահայկական նկարագիրն ու
տարողութիւնը, լուսարձակի տակ
բերելով Հայաստանի եւ սփիւռքի
ընդհանրական երեւոյթները շեշտելով, ինչպէս նաեւ ներդաշնակելով ու համադրելով՝ հզօրացնելու
համար որպէս մէկ ամբողջական
համակարգ։
Այլ խօսքով, որպէս իրաւատէրը
ու պահանջատէրը մեր արդար դատին, մեր պահանջքը պէտք է միասնաբար լսելի դարձնենք միջազգային համայնքին, որուն համար
անհրաժեշտ են շիտակ ու անաղմուկ օգտագործել արդիական տեղեկատուական ու հաղորդակցական բոլոր ազդու միջոցները։
Ժամանակն է գիտակցելու մեր
հաւաքական պարտաւորութեանց։
Ստեղծագործ ժողովուրդի մը
արդար դատին ու հատուցման պահանջատիրութիւնը, պէտք է գիտնանք վառ պահել դարադարձային
այս կարեւոր հանգրուանին, քանի
այդ ժողովուրդը գիտցաւ գոյատեւել, ունենալ անկախ պետականութիւն, ու հիմա ալ պիտի շարունակէ մնալ ՊԱՀԱՆՋԱՏԷՐԸ իրեն
վիճակուած իրաւունքներուն, մինչեւ իրականացումը հայ ժողովուրդի «Մեծ երազին»։
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Խօսք ամանորի
ԲԱԺԱԿՍ՝
Առաջինը՝ բոլոր նրանց,
Որոնք չկան մեզ հետ այսօր։
Եւ երկրորդը՝ վշտիդ անանց
Ով մարդկային սիրտ վիրաւոր։
ԲԱԺԱԿՍ՝
Բոլոր նրանց, որոնց հոգին
Եղաւ բացուած հացի սեղան,
Եւ ուշացած զինուորներին՝
Ծխանի ծուխ, տո՛ւն հայրական։
ԲԱԺԱԿՍ՝
Եւ ձե՛զ համար, իմ հեռաւոր
Իրար թիկնած բիւր երդիկներ,
Որ ձեր սրտում ունէր հզօր
Սլացումներ երկինքն ի վեր։
ԲԱԺԱԿՍ՝
Ահա եւ քե՛զ, մայր ալեհեր,
Որ կրծքիդ տակ գշիեր ու տիւ,
Զսպել ես միշտ ինչ կսկիծներ,
Եւ շանթերի տարափ անթիւ։
ԲԱԺԱԿՍ՝
Եւ քե՛զ, եւ քե՛զ ով դու իմ սէր,
Որ օրերիս իմ դժուարին
Վառեցիր ինձ յոյսի լոյսեր
Եւ ցնծութեան այս նոր տարին։

Շնորհակալութիւն
ԱՄՆ Սենատին
Ոտքի՛, դատարանն է գալիս։
Բանակները բռունցք դարձած,
Նահատակաց միլիոն ու կէս,
Որոնք եղան սուրբերի պէս,
Հրոյ ճարակներ ողջակէզ։
Ոտքի՛, դատարանն է գալիս։
Տէյր էլ Զօրի անապատից,
Եւ Եփրատի արնափրփուր
Ալիքների ընդերքներից,
Որպէս անշէջ կրակ ու բոց։
Ոտքի՛, ոտքի՛, դատարանն է
գալիս։
Ահա՛ նրանք, բանակ առ բանակ
Վարուժաններ, Սիամանթօ,
Զոհրապներ ու Ռուբէն Սեւակ,
Եւ մանուկներ շանթ ու կայծակ։
Ոտքի՛, ոտքի՛։
Ահա կարդում ենք Գերագոյն,
Արդար վճիռը մեր դատի,
Թէ, քանի մեր սուրբ հողերում
Դեռ թուրքն է նստած հացի...։
Լինելու ենք անզիջելի
Ուխտեալները մեր Հայ Դատի։

ԱԼԲԵՐՏ ԳՐՔԱՇԱՐԵԱՆ

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ՅԱԿՈԲ ՆԱԶԱՐԵԱՆՆԵՐ

Նոր Տարուան սեմին, կը մաղթեն աշխարհին խաղաղութիւն,
հայ ազգին սէր, միութիւն. եւ այդ առթիւ 500 տոլար կը
նուիրեն թերթին։
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ՄԵՐ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐԸ
ՃՐՏԳ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱՂՊԱՇԵԱՆ
Երբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան մեր հայրենիքի ղեկը
ստանձնեց եւ բոլոր վարչակարգը
փոփոխութեան ենթարկեց, մեր
արդի պատմութեան մէջ նոր էջ մը
բացուեցաւ։ Բոլորս ալ կը յուսանք,
որ միշտ փայլուն պիտի ըլլայ ու
այդպէս ալ մնայ։ Հայ ժողովուրդը,
ըլլայ հայրենիքի կամ սփիւռքի մէջ
մեծամասնութեամբ մեծ խանդավառութեամբ եւ ուրախութեամբ դիմաւորեց այդ հրապարակային բողոքներով եւ խաղաղօրէն տեղի ունեցած յեղափոխութիւնը, որ Թաւշեայ յեղափոխութիւն անունը կրեց։
Թէեւ երբեք համաձայն չեմ որեւէ
գոյն կամ ածական տալ անոր,
որովհետեւ Ուքրանիոյ Նարնջագոյն, Վրաստանի Կարմիր, Ղրղզստանի Կակաչեայ եւ Պուրմայի Դեղին յեղափոխութիւնները, նմանապէս Արաբիոյ Գարուն կոչուած
յեղափոխութիւնները երբեք այդ
երկիրներու մէջ յաջողութիւն կամ
բարգաւաճում չարձանագրեցին, եւ
կը թուի թէ օտարներու մատն ալ
կար անոնց մէջ: Հայաստանի յեղափոխութիւնը ժողովուրդին արգանդէն ծնունդ առաւ անարատութեամբ,
թէեւ ակնարկութիւններ կան որ օգնութիւններ ստացած են արտերկրէն, եւ անոնցմէ արդէն վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան յիշեց թէ
Ռուսաստանի հայերէն նիւթական
օգնութիւն ստացած են, այսուհանդերձ հարկ է որ յեղափոխութիւնը
անարատ պահուի ու շարունակուի:
Ներկայիս մենք նոր պետութիւն
մը ունինք երիտասարդ ուժերով.
թէեւ անոնցմէ մաս մը անփորձ է,
բայց եւ այնպէս կը յուսանք որ աշխատանքները յստակ եւ ուղիղ քայլերով ու յաջողութեամբ պիտի ընթանան, որովհետեւ սխալ որոշումները կրնան աւերներ գործել: Պէտք
չէ առիթ տալ հին եւ նոր Ճորճ Սորոսներուն որեւէ միջոցներով պղծել
այս յեղափոխութիւնը, թէեւ անոնցմէ մաս մը ներկայիս արմատներ
ունին Հայաստանի մէջ. մենք ծախու
հայրենիք չունինք ոչ ալ ծախու դիրքորոշում։ Ինչ որ ժողովուրդին եւ
հայրենիքին հարկաւոր է եւ անոր
շահին կը նայի, ան պիտի ըլլայ մեր
դիրքորոշումը. անոնք որ կը ցանկանան հայ ժողովուրդին նեցուկ
կանգնիլ եւ օգտակար ըլլալ, թող
պետութեան խողովակներով աշխատին եւ թափանցիկ կերպով։
Պէտք է վերջ տալ գիշերային չղջիկներու, անոնց շարքին ալ հին կառ-

քերու գործակալներու աշխատանքներուն, որոնք մութին մէջ կը
գործեն. պէտք է արմատախիլ ընել
այն կողմերը որոնք կը շահագործեն
ժողովուրդին տնտեսական վիճակը
եւ կը ներթափանցին ընդհանրապէս չքաւոր եւ խեղճ խաւերու մէջ,
եւ ինչու չէ մաս մըն ալ խորամանկ
եւ մերօրեայ ազգը դաւաճաններու
շարքերուն մէջ: Ներկայիս քանի մը
քաղաքացիներ, երբ կամայ ակամայ, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար կը գործակցին օտար կազմակերպութիւններու հետ, մերթ
մարդու իրաւունքները պաշտպանելու դրօշին տակ, մերթ ազատ
խիղճի, մերթ ազատ խօսքի, ազատ
մամուլի եւ այլ անուններու տակ,
արդեօ՞ք անոնք տեղեակ են թէ ինչ
ուղղութեամբ կ՚երթան. միթէ անգամ
մը հարց տուա՞ծ են թէ ովքեր են, որ
այդ կազմակերպութիւններուն ծախսերը կ՚ապահովեն եւ ինչո՞ւ, կամ
ո՞ր մայր միութիւններու կը պատկանին եւ անոնց արմատները ուրկէ
են, ո՞ր երկիրներու կամ ազգերու
կը պատկանին:
Մարդու իրաւունքները պաշտպանելը, ազատ խիղճի, ազատ խօսքի, ազատ մամուլի եւ նման հարցերը կիրարկելը մեր բոլորին նպատակն է եւ արդէն աշխատանք կը
տարուի այդ առումով. սակայն ի՞նչ
կարելի է ըսել այն աղանդաւորներուն, որոնք 301 թիւէն քրիստոնէութիւնը իբր պետական կրօնք ընդունող Հայաստանը կ՚ուզեն քրիստոնեայ դարձնել իրենց հասկացողութեամբ. կամ ի՞նչ կարելի է ըսել
անոնց, որոնք ցոյցեր կը կազմակերպեն միասեռականներու ազատութեան իրաւունքները պաշտպանելու համար: Ներկայիս երկրի աղքատներու թիւը մէկ միլիոնի մօտ է,
արդեօ՞ք միասեռականներու իրաւունքները պաշտպանելէ առաջ
մենք յաջողած ենք մեր չքաւորներուն իրաւունքները պաշտպանել.
արդեօ՞ք կարողացած ենք մինչեւ
հիմա մեր գիւղացիին հացը եւ ապրուստը ապահովել, անոր զաւակներուն ուսում եւ կրթութիւն ջամբել,
անոր համար առողջապահութեան
միջոցառումներ ձեռք ձքել. մ՞իթէ
մենք կարողացած ենք մեր ժողովուրդին բաւարար աշխատանք
հայթայթել կամ թէ արտագաղթը
կասեցնել: Հարկ է նախ մեր այս
բոլոր կենսական հարցերը լուծենք
եւ նոյն ատեն դուրսէն եկող քանդիչ
եւ մեր երկիրը, ազգը ու կրօնքը կոր-

ծանել ուզող մտքերը կասեցնենք.
դուրսէն եկած անարդար վճարումներու հոսանքին եւ Արեւմուտքէն ներառուած քանդիչ սկզբունքներուն վերջ տանք, այլապէս մեծ
վտանգի մէջ պիտի գտնուինք:
Նոր Հայաստան կառուցելու համար, ազգային գիտակցութեամբ
տոգորուած, ուսեալ եւ զարգացած
նոր սերունդ պէտք է պատրաստել.
ներկայ սերունդը զարգացնել իսկ
պատանիները որոնք ապագայի
երիտասարդները եւ ղեկավարները
պիտի ըլլան անոնց հետ Ա. ու Բ.-էն
ուղիղ ճամբով սկսիլ. հայ երիտասարդին համար հայրենիքը եւ
հայութիւնը սրբութիւններու սրբութիւնը պէտք է ըլլայ, ան լաւ գիտակից պէտք է ըլլայ որ անոնք անսակարկելի են, հոն երբեք զիջում չկայ,
հոն միայն վեհութիւն կայ. սակայն
այդպէս սերունդ մը պատրաստելու
համար նիւթական մեծ աղբիւրներու կարիք ունինք, որոնք պետութեան կարողութեան սահմաններէն
դուրս են, եւ հարկ է որ ազգովին
աշխոյժ աշխատանք տարուի եւ բոլորը մասնակցին զանոնք ապահովելու համար, ի մասնաւորի հարուստ դասակարգը: Քանի՞ համալսարանական հայ ուսանողներ
ունինք ներկայիս, որոնք նպաստ
կը ստանան իրենց բարձր ուսումը
շարունակելու համար. Ալեքսանդր
Մանթաշեանց (Մանթաշով), 19-րդ
դարու վերջերը եւ 20-րդ դարու
սկիզբը 200 աշակերտներու ուսման
ծախսերը կ՚ապահովէր. մենք հիմա
21-րդ դարու մէջ ենք եւ փառք Տիրոջ
Մանթաշեաններ ունինք: Մենք
յաջողեցանք Երեւանի Ամերիկեան
համալսարանի համար հարիւր
բարերարներ (սիւներ) ապահովել,
որոնցմէ իւրաքանչիւրը տարեկան
տասը հազար տոլար պիտի նուիրէ,
որ ամէն տարի մէկ միլիոն պիտի
գումարէ եւ հինգ տարուայ ընթացքին հինգ միլիոն տոլար պիտի ըլլայ
օժանդակութեան գումարը, այդպէս
նախատեսուած է։ Մեզի համար
մեծ յաղթանակ մըն է այս, ուրեմն
ինչո՞ւ նոյնը չենք ըներ կրթական
միւս բարձրագոյն հաստատութիւններուն համար, սկսեալ Երեւանի
Պետական համալսարանէն եւ
կրթական միւս հաստատութիւններու համար, եւ ինչու չէ արդիական ժամանակակից նոր հաստատութիւններ կառուցելու համար:
***
Ֆինլանտայի մէջ տեղի ունեցած

տնտեսական համաժողովի մը
ընթացքին, երկրի վարչապետուհին
իր ելոյթի ընթացքին յիշեց, թէ
Ֆինլանտայի տարեկան եկամուտը
փայտի եւ թուղթի վաճառքէն աւելի
շատ է Սէուտական Արաբիոյ նաւթի
տարեկան եկամուտէն, եւ բոլորին
ուշադրութիւնը գրաւելով, ան թիւերով փաստեց, թէ շատ մը տնտեսական եկամուտներու ուրիշ միջոցներ ալ կան նաւթէն անդին: Հայաստանը տնտեսական զարգացումի
խիստ կարիք ունի, արդի գործարաններու, ելեկտրոնային, IT, եւ այլ
մարզերու մէջ եւ այս բոլորը դրամագլուխի կը կարօտի: Երկիրը այդ
կարողութիւնը չունի, սակայն մենք
սփիւռք մը ունինք որ հարիւրաւոր
նաւթի հանքերու համազօր է եւ
պէտք է փոխադարձ շահերով օգտուիլ այդ կարելիութիւներէն.
սփիւռքի ներդրումով Հայաստանի
մէջ գործարաններ հիմնուին, հայը
գործ ճարէ, ճակտի քրտինքով ապրուստը ապահովէ եւ գործատէրն
ալ օգտուի. եթէ Synopsys, Credence,
VMware եւ շատ մը ուրիշ ընկերութիւններ յաջողած են այդ ընելու,
վստահ ենք որ բոլորն ալ պիտի
կարենան յաջողիլ: Սփիւռք-Հայրենիք կապերու մասին կը խօսուի,
ի՞նչ կապերու մասին է ան. ելոյթներով, արտայայտութիւններով,
նկարներով եւ թերթերուն մէջ տեղ
գտնելով չէ որ Սփիւռք-Հայրենիք
կապերը կը զարգանան, իսկական
աշխատանք պէտք է այդ կապերը
ամրապնդելու համար:
Մենք ողորմութիւն չենք ուզեր,
այլ փոխադարձ շահեր: Ցեղասպանութենէն 105 տարիներ ետք,
եթէ մեր ազգը ողորմութիւնով պիտի ապրի, վա՛յ է եկեր մեր գլխուն։

Լոս Անճելըս, Դեկտեմբեր 2019

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ

ՏԻԿ. ՌԻԹԱ ՊԱԼԵԱՆ
Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան զոյգ տօներուն առթիւ,
կը շնորհաւորէ իր բարեկամները, մաղթելով առողջութիւն եւ
յաջողութիւն. եւ այս առթիւ 500 տոլար կը նուիրէ թերթին։
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ԱՄԱՆՈՐԵԱՆ ՄՏՈՐՈՒՄ ՆԵՐ
ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ
Ամանորի սեմին կը գտնուինք եւ անթիւանհամար հարցեր կը խուժեն դէպի մեր ՄԻՏՔը:
Մեր աշխարհը յղի է բազմապիսի անակնկալներով, որոնք ծնունդ պիտի տան մեզի ծանօթ եւ
անծանօթ անհաշիւ եղելութեանց: Մենք՝ իբրեւ
մարդ արարած, ենթակայ ենք երբեմն թէ՛ բնութեան պատահական քմայքներուն ու «պատիժ»ներուն եւ թէ՛ մարդ արարածներու մտածուած
«անմարդկային» վերաբերմունքներուն:
Ամէն տարեվերջին, մեր հոգիի աչքերը կը յառենք Յոյսի եւ Լոյսի Ամանորին, որուն զուգահեռ
կ՚ընթանան քրիստոնեայ աշխարհի մարդկութեան Հաւատոյ հանգանակը եղող Աստուածայայտնութեան զոյգ տօնախմբութիւնները:
Արդարեւ, 2019-2020-ի Աստուածայայտնութեան եւ Ամանորի սեմին, տօնական օրերու
Յոյսի եւ Լոյսի ճառագագայթումներով, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու Ծերակոյտը 12
Դեկտեմբեր 2019-ին պաշտօնապէս ընդունեց
ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆը եւ յայտնեց արար աշխարհին 1915-1923 թուականներուն յատենի Օսմանեան պետութեան կողմէ արեւմտահայ ժողովուրդին Ցեղասպանութեան ենթարկուած ըլլալու անքաւելի արարքն ու իր բնօրրանէն բռնագաղթի հետեւանքով կատարուած՝ հարիւրամեայ տարագիր սփիւռքահայութեան պարտադիր
գոյավիճակը:
Ահաւասիկ, միջազգային դիւանագիտութեան
գործադրած խաղի կանոններուն հետեւութիւնները,– երբեմնի մեր տառապալից համակերպումները, սպասումները, ակնկալութիւնները,–
որոնց կը յաջորդեն այսօր՝ մերօրեայ ոգեւորութիւններն ու յուսավառ հայեացքները:
Ամէն տարեվերջին, մենք զմեզ հաշուետու կը
համարենք ներկայանալ պատմութեան դատաստանին՝ բարոյապէս տէր կանգնելու մեր
իրաւունքներուն ու կատարելու նաեւ մեր անաւարտ պարտաւորութիւնները: Ա՛յս եղաւ մեր
հայրերէն ժառանգուած դաստիարակութիւնը,
զոր աւելիով՝ փոխանցեցինք մեր յետնորդ սերունդներուն: Մինչ կողմն արեւելեան հայոց աշխարհի՝ ունեցանք հայրենի հող ու ժողովուրդ,
արտերկրի անծայրածիր սփիւռքին տուինք
«մշակութային հայրենիք» անունը կրող հսկայածաւալ տարածք մը: Կէս միլիոն տարագիր
հայութեան թուաքանակը տասնապատկուեցաւ: Կանգնեցինք Հաւատքի խորաններ, դպրոց
ու մամուլ, ստեղծեցինք գիր ու գրականութիւն,
արուեստ ու մշակոյթ, մասնակից եղանք մարդկային միտքին ստեղծագործական սլացքին եւ
անոր հանճարեղ գիւտերուն, միշտ այն բաղձանքով, որ ԲԱՐԻի եւ ՃՇՄԱՐԻՏի յաղթերգութիւնն ըլլայ իբրեւ մշտարթուն խիղճ համամարդկային տեսիլքներու, բանականութեան եւ
ապրումներու:
Այլապէս, որո՞ւ համար պիտի ղօղանջեն
ամանորի տօնական զանգերը:
Հայ ժողովուրդին վերջին հարիւրամեակը ի
Հայաստան եւ ի սփիւռս աշխարհի, տուաւ
մարդկութեան կենդանի օրինակը վերածնունդի

ու վերապրումի: Այսպէս ճանչցան մեզ՝ մեր
հիւրընկալ երկիրներն
ու ժողովուրդները, ու
մենք արժանացանք
իրենց գնահատանքին:
Վերջին
իրաւական
փաստը եկաւ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու պետական
աւագանիէն: Արժան
եւ արդար որոշում:
Մեր ազգային ու
մարդկային նկարագիրին մաս կը կազմէ
նաեւ անկէ անբաժան
ու համատեղ զարգացող մեր ազգին հոգեմտաւոր Հաւատոյ հանգանակը:
Իւրաքանչիւր Ամանորին՝ կ՚ըլլանք ականջալուր Աստուածայայտնութեան տօնի զանգերու
ղօղանջին, որ կ՚աւետէ մեզի Աստուածայայտնութեան մեծ եւ սքանչելի այն խորհուրդը, որ
երկու հազարամեակ ամբողջ եղաւ լուսատու
փարոս ու յարացոյց՝մարդկային բազում ազգերու մօտ ամրապնդելու բարոյագիտական սկզբունքներու նոյնութիւն մը, իսկ անոնց մասնաւորներուն մօտ յառաջացուց հոգեկան եւ իմացական այնպիսի վիճակ մը, որուն կատարելագործումը ինքնին ապացոյցն էր Աստուածայայտնութեան խորհուրդին:
Ասկէ թերեւս, որ ամէն ազգ իր մէջ ունեցաւ
ընտրեալներ, որոնց հոգին եղաւ բնակավայրը
աստուածամերձ խորհուրդներու, եւ անոնց բանաւոր ու գրաւոր խօսքը, մինչեւ այսօր կը
ղեկավարէ մեր առաջնորդներուն գործընթացը:
Իրօք, տարբեր է հմայքը, տեղն ու դերը Եկեղեցիին, երբ իւրաքանչիւր նոր տարեմուտին,
Անմահ Բանին մարդեղինացումը կ՚օրհներգէ ան
իր կամարներուն ներքեւ, Աստուածորդւոյն թաղումին կը հակադրէ հրաշափառ Յարութեան
խորհուրդը՝ որքա՛ն իր կրօնական իմաստով,
նոյնքան եւ՝ համազգային եւ համամարդկային:
Մեր ազգին պատմութիւնը վկայ՝ իր հաւատոյ
հանգանակը վերածած է իր ցեղին պատմագիրքին, նոյնացնելով եկեղեցին՝ Ազգային մեր
իտէալներուն հետ: Կարծէք՝ մեր ժողովուրդի
պատմութեան մէջ է, որ աւելի լաւ կը հնչէ
Սուրբգրային այն խօսքը, թէ՝ ...«Բանը մարմին
եղեւ, եւ բնակեաց ի մեզ»:
Ապացոյց՝ աւելի քան 1700-ամեայ Եկեղեցին
Հայկական:
Ահաւասիկ, այս մտածումներով կ’ողջունենք
Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան միախորհուրդ զոյգ
տօնախմբութիւնները:
Ամանորը՝ իբրեւ խորհրդանիշ մեր երկրաւոր
ու բանաւոր կեանքի ամէնամեայ շարունակականութեան, իսկ Ս. Ծնունդը՝ մեր գոյատեւումին մշտատեւ պահպանութեամբը մեր ազգային բարոյական ու հոգեւոր ժառանգութեան:
n
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ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐՈՒ
ԻՇԽԱՆԸ ՆՈՐ
ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹԵԱՄԲ
վԱՀԱՆ ԹԷքԷԵԱՆ.
«ՀԱՅՈՒ ՀՈԳԻՆ»
Հայաստանի
Թէքէեան Մշակութային Միութիւնը հովանաւորութեամբ
Մ ի ա ց ե ա լ
Նահանգներու եւ
Քանատայի Թէքէեան Մշակութային Միութեան
Կեդրոնական
վարչութեան
տպագրեց «Հայու
հոգին» բանաստեղծութիւնների
ժողովածուն։ Բացառութեան կարգով այս ժողովածուն հրատարակւում է
աբեղեանական
ուղղագրութեամբ՝
բանաստեղծի տողերը Հայաստանի հասարակութեան լայն շերտերի համար աւելի
ընկալելի դարձնելու նպատակով։
Գիրքը կազմել է Բանասիրական գիտութիւնների դոկտոր, փրոֆեսոր Սուրէն Դանիէլեանը,
խմբագրմամբ Բանասիրական գիտութիւնների
թեկնածու Քնարիկ Աբրահամեանի։
Հայկական պոեզիայի հարուստ աշխարհում
իր ուրոյն տեղն ունի Վ. Թէքէեանի ստեղծագործական ժառանգութիւնը։ Նա իր ստեղծագործութիւններում բացայայտեց իր ապրած ժամանակաշրջանը, եւ բնութագրեց քաղաքական ու
պատմական այն տեղաշարժերը, որոնց վկան է եղել։
Թէքէեանը արեւմտահայ գրական սերուցքի՝
Մեծարենցի, Վարուժանի, Սիամանթոյի, Ռուբէն
Սեւակի ժամանակակիցներից էր։ Նա ստեղծեց
մի գրականութիւն, որը յաւէտ խօսելու է գալիք
սերունդների հետ, նրան մղելու է գնահատելու
գեղեցիկը եւ արժեւորելու արդարութիւնը։ Նա
Հայոց եղեռնից պատահաբար փրկուած այն
ստեղծագործողն է, որը բարձր պահեց ապագայի հաւատը եւ իր երկրում խօսեց հերոսութեան
գաղափարների մասին։
Բացի սոնետներից, նա նաեւ գրել է պատմուածքներ գաղութահայ կեանքի ու ազգայինազատագրական շարժումների մասին։ Նա նաեւ
ճամբորդական նոթերի, բազմաթեմա յօդուածների ու գրական արժէքաւոր նամակների հեղինակ է։ Թէքէեանի երկերում քիչ չեն նաեւ հայ
ժողովրդի պատմութիւնից եւ աւանդութիւններից քաղուած զրոյցների մշակումները։ Թէքէեանի թարգմանութիւնների շնորհիւ հայ ընթերցողները ծանօթացել են եւրոպական գրողներից
շատերի՝ Շեքսպիրի, Վիկտոր Հիւգոյի, Շառլ Պոտլերի, Օսկար Ուայլդի արժէքաւոր գործերին։
Գրքի տպագրութիւնը նուիրուած էր Վահան
Թէքէեանի 140-ամեակին։ Գրքի շնորհանդէսը
իւրայատուկ էր, ժողովածուն հրատարակելուց
Շար. էջ 31

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ
ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ԱՐԱ ԵՒ ՍՕՆԻԱ ՊԱՊԱՅԵԱՆՆԵՐ
Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան տօներուն առիթով, սրտանց կը
շնորհաւորեն իրենց ազգականները, գաղափարի ընկերները
եւ ծանօթները, մաղթելով բոլորին քաջառողջ եւ բարեբեր տարի
մը եւ. այս առթիւ 500 տոլար կը նուիրեն թերթին։
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ԽՈՀԵՐ՝ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ՍԵՄԻՆ
ԳԷՈՐԳ քԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
Այս առթիւ յարմար կը դատեմ մէջբերում մը
կատարել Միացեալ Նահանգներու 16-րդ նախագահ Աբրահամ Լինքընի (1861-65) նշանաւոր
խօսքերէն. “You can fool all of the people some of
the time and some of the people all of the time, but
you cannot fool all the people all the time”։ Թարգմանաբար՝ «Դուն կրնաս խաբել բոլոր մարդիկը
ժամանակ մը եւ մարդոց մէկ մասը՝ բոլոր ժամանակ, սակայն չես կրնար խաբել բոլոր մարդիկը
բոլոր ժամանակ»։
Այս խօսքը ի զօրու կը դառնայ այսօր, երբ
դիտենք աշխարհի բոլոր կողմերը բնակող ժողովուրդներու դժգոհութիւնը իրենց իրավիճակէն ու անոր հետ առընթեր բարձրացող բողոքի
ցոյցերը, հանդէպ իրենց կարավառութեանց։
Եկէք նկատի առնենք Չիլիի բնակչութեան
բողոքի ցոյցերը, որովհետեւ իրենց կառավարութիւնը որոշած է բարձրացնել հանրային երթեւեկի սակերը։ Երբ ժողովուրդը անգործ է եւ կամ
դոյզն ամսականով մը կը ջանայ իր ընտանիքին
ապրուստը ապահովել՝ սակերու որեւէ բարձրացում կրնայ խախտել ծայրը-ծայրին հազիւ բերող
աշխատողի մը կարգի դրած դրութիւնը։
Հարաւային Ամերիկայի երկիրներէն Վենեզուելլայի ժողովուրդն ալ դժգոհ է իր կառավարութեան վարած քաղաքականութենէն։ Բողոքի
մեծածաւալ ցոյցերը՝ սղաճի, անգործութեան եւ
ուտեստեղէնի ու դեղօրայքի պակասի դէմ
ապարդիւն մնալով, անոնք ստիպուած արտագաղթելով ապաստան գտան դրացի Քոլոմպիայի մէջ։ Հիմա երեւակայական թռիչքով մը
կտրենք Խաղաղական ովկիանոսը եւ կանգ
առնենք Մեծն Բրիտանիոյ վրայ։ Հոն ալ պիտի
տեսնէք ժողովրդային բողոքի բարձրաձայն
ցոյցեր՝ հանդէպ Brexit-ի։
Թէեւ հանրային քուէարկութեամբ՝ Բրիտանացիներու մեծամասնութիւնը համաձայն
գտնուած էր որ Բրիտանիան բաժնուի Եւրոպական միութենէն, սակայն կարծես վերջին
պահուն անոնք փոխած են իրենց միտքը եւ
կ՚ուզեն տակաւին մաս կազմել այդ Միութեան։
Եւրոպական ցամաքամասէն՝ Սպանիոյ երկրորդ մեծագոյն քաղաքի՝ Պարսելոնայի բնակչութիւնն ալ բողոքի ցոյցերով հրապարակ իջած
է եւ կը պահանջէ բաժանում Սպանիայէն։ Անոնք
յառաջ կը մղեն իրենց երբեմնի երազի՝ Քաթալոնիայի ստեղծումը։ Անջատողական այդ շարժումի գլխաւոր դերակատարները նոյնիսկ դատապարտուելով՝ դատական իշխանութեանց
յանձնուեցան...
Ասիական ցամաքամասէն նկատի առէք Հոնկ
Քոնկի բնակչութեան բողոքի ցոյցերը հանդէպ
Չինաստանի կառավարութեան։
Մենք գիտենք որ Բրիտանական կառավարութեան 99 տարուան հոգատարութեան տակ
գտնուող Հոնկ Քոնկը, 1997-ին յանձնուեցաւ Չինաստանին։ Սակայն ըստ համաձայնութեան՝
Հոնկ Քոնկը պէտք էր ինքնավար (one country,
two systems) մնար 50 տարի, այսինքն մինչեւ
2047 թուականը։ Բայց երբ այդ համաձայնութիւ-

Ազգ միաբան
ՄԻքԱՅԷԼ ՄԻՆԱՍԵԱՆ
Աշխոյժ ընտանիք ու մեծ պատմութիւն,
Անունով պայծառ մնում է յաղթական,
Ազգը միաբան հզօր է կայուն,
Առողջ մտքով է՝ վերելք, բարձրութիւն:
Միաբան գործով կառուցւում է տուն,
Միացեալ ազգը կեանք է յաղթական,
Միութեան համար լաւ է դուրեկան,
Մայրական անունով կոչւում է Հայաստան:
Բռունցք դարձած ազգը հայկական,
Բերդեր են զաւթել նրանք յաղթական,
Բարբարոս ազգեր կ՚ուզեն յօշոտեն,
Բայց մեր միութեամբ նրանք կը փախչեն:

նը խախտուեցաւ՝ ժողովուրդը սաստիկ կերպով
բողոքեց։
Իսկ Միջին Արեւելեան երկիրներէն ո՞ր մէկը
հանդարտ է եւ կեանքը բնականոն կերպով
կ՚ընթանայ հոն... Իրաքի մէջ՝ օր չկայ որ բախումներ չկատարուին ժողովուրդի եւ պետական
ուժերու միջեւ, որոնց որպէս հետեւանք՝ հարիւրաւոր մարդիկ զոհ կ՚երթան եղած զինեալ
ընդհարումներուն։
Գալով Լիբանանին, ժողովրդական բուռն ցոյցերը պատճառ դարձան որ կառավարութիւնը
տապալի։ Անոնք կը բողոքէին յատկապէս կաշառակերութեան դէմ, որ անիշխանութեան դատապարտած էր երկիրը։ Ֆորպսի 2019-ի միլիառատէրերու ցանկին մէջ տեղ գտած են 20 լիբանանցիներ, որոնք բնակութիւն հաստատած
են աշխարհի չորս կողմերը։ Իսկ Լիբանանի մէջ
ապրողներէն կարելի է յիշել Նաճիպ Միքաթին
(2,5 միլիար), Իսամ Ֆարէսը (2,3 միլիար) եւ
Պահայ Հարիրին (2,1 միլիար)։ Անդին՝ լիբանանցիներու մեծամասնութիւնը աղքատ է եւ անգործ...
Վերջապէս, չմոռնանք մեր նորանկախ երկիրը՝ Հայաստանը։ Թաւշեայ յեղափոխութենէն
ետք՝ յարաբերաբար կառավարութեան դէմ ըմբոստութիւնը նուազած է, սակայն տակաւին
կան խմբաւորումներ որոնք հաւկիթին մէջէն
մազ կը փնտռեն։ Օրինակ՝ Կրթութեան նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի դէմ, պահանջելով
անոր հրաժարականը...
Միթէ կացութիւնը նոյնը չէ՞ Միացեալ Նահանգներու մէջ, ուր ժողովուրդը դժգոհ է Թրամփէն եւ օրէնսդիր մարմինը կը ջանայ հեռացնել
զինք իր պաշտօնէն։
Որպէս եզրակացութիւն, պէտք է ըսել որ կառավարութիւն մը որքան ալ ռամկավարական
սկզբունքներով ղեկավարուի, միշտ ալ պիտի ըլլան դժգոհներ։
Մեկնաբանելով Լինքընի վերոյիշեալ խօսքը,
դժուար է գոհացնել ժողովուրդի մը բոլոր պահանջքները եւ վերջ։

Կեանքը որ կայ, սէր է ու պայքար,
Կարգապահ մնանք, հպարտ ու պայծառ,
Կարևոր է շատ մեր միութեան համար,
Կ՚ապրենք փառքով մեր ազգի համար:
Սէրը սրտագին, մարդն իր շրջապատին,
Սիրով ենք ծնուել և այդպէս մերուել,
Սրտանց ազգութեան զինուոր ենք գրուել,
Սէրը ազգութեան մեզ պահ են տուել:
14 Յունուար 2017

Ամանոր եւ Ս. Ծնունդ
Ողջոյն Ամանոր, որ տալիս ես մեզ յոյսեր
նորանոր,
Նոր է այսօր, նոր կեանքի սկիզբ,
Նորոգուենք նորով, հաւատանք սրտով,
Որ կանք, կը մնանք ու կը բազմանանք:
Այսօր ամէն տուն ծիծաղն է թնդում,
Այսօր ոչ մի դուռ փակուած չէք գտնի,
Թող բաց դռներով այսօր ամէն տուն,
Նորեկ տարուայ հետ բախտը ներս մտնի:
Բաժակներ պարզենք, ջերմ խօսքեր ասենք,
Մեր անգին հիւրին նոր տարուայ կենաց,
Մեր բախտի ճամբան մեր սրտի նման,
Թող լինի միշտ լայն, թող լինի միշտ բաց:
Աշխատանքի շնորհիւ ծաղկուն լուսաւոր,
Աշխարհը խաղաղ, յոյսեր նորանոր,
Ամանոր ողջոյն, մեզ ուրախ օր,
Ամանորը մարդկանց լինի ամէն օր:
1 Յունուար 2018

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ
ՏՈՔԹ. ՄԱՐԱԼ ՏԱՊԱՂԵԱՆ-ԱՆՃԱՐԿՕԼԵԱՆ
(Նախագահ Իրաքահայերու Ընտանեկան Միութեան,
Շաբաթօրեայ վարժարան եւ համակիր մարմիններ)

Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Ս. Ծնունդ, ամենալաւ մաղթանքներով մեր
սիրելի հայ ազգին եւ հայրենիքին, յարատեւ յաջողութիւն, փայլուն
ապագայ. եւ կանաչ ճանապարհ
Այս առթիւ «Նոր Օր»-ին կը նուիրէ 500 տոլար։
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՚ ՊՐԻ ՈՒ ՏԱԿԱՒԻՆ ԿԵ
՚ ՐԳԷ
ԱՏԻՍ ՀԱՐՄԱՆՏԵԱՆ ԿԱ
ԴՈԿՏ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ
Ա.- Պատմական ակնարկ մը
Անցեալ դարու 1950-ական թուականները Լիբանանի եւ լիբանանցիներուս համար իւրայատուկ
շրջանի սկիզբը կը խոստանար ըլլալ եւ ահեղ թափով ընթանալ, եթէ
չարաբաստիկ քաղացիական կամ
եղբայրասպան կռիւները չսկսէին
Լիբանանի մէջ։ Բարեբախտաբար
կարճ տեւեցին այդ ինքնաոչնչացնող կռիւները: «Այն կողմիններն ու
այս կողմինները», «քաթայիպ-շամունական» ընդ մահմետականյառաջդիմական կոչուած խմբակներն ու կուսակցութիւնները ու
տակաւին կրօնական յարանուանութեանց պատկանող քաղաքացիները միանգամընդմիշտ դարձան
կասկածամիտ մինեանց հանդէպ։
Հայկական միջավայրն ալ հեռու
չմնաց այդ երբեմն թաքուն երբեմն
ալ բացայայտ վերաբերմունքներէն։
Բարեբախտաբար քանի մը տարին բաւարար եղաւ որ լիբանանցին
վերագտնէ ինքզինք, մասամբ վերադառնայ իր նախկին հանդուրժող
վիճակին։ Հայ կեանքը շատ աւելի
արագօրէն
վերականգնուեցաւ,
եկաւ խաղաղութեան շրջան մը։
Հայ կեանքէն ներս աչքի զարնող
երեւոյթներ կային ամէն բնագաւառի մէջ։ Նախ երիտասարդութիւն
մը մէջտեղ եկած եւ սկսած էր հարցումներ հարցնել աւագ սերունդի
ազգային եւ քաղաքական ղեկավարներուն անցեալի դէպքերը եւ
ներկայի մեր վիճակը ճիշդ գնահատելու մտքով։ Բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւններէ ներս
զգալիօրէն շատցած էր երկսեռ
ուսանողութեան թիւը, ուսանողուսանողուհիներ, որոնք արեւմտաեւրոպական շարժումներուն տեղեակ ըլլալով կ՚արտայայտուէին
հայկական կառոյցներէն ներս
անհրաժեշտ բարեփոխութիւններու
մասին։
Հայահոծ Պուրճ Համուտն ու միւս
հայկական թաղերը արտաքին վերանորոգումներով սկսեր էին աչքի
զարնել։ Թրքախօսութիւնը թէեւ
կար, բայց նոր սերունդը տհաճութեամբ կ՚ընդունէր այդ սովորութիւնը, ֆրանսական, անգլիական,
իտալական եւ ամերիկեան ժողովրդական երգերու հանդէպ ոչ
միայն մեծ համակրանք մը զգալի էր
ամէն առիթներով, այլեւ՝ կենցաղի
մէջ թէ հաւաքոյթներու ընթացքին։
Այս օրերուն դժգոհութիւններ կ՚ատայայտուէին հայ մամուլին էջերէն, բայց ի մասնաւորի դժգհութեան ալիքը կը բարձրանար յատ-

կապէս թրքախօսութեան հանդէպ։
Կը մօտենար Ցեղասպանութեան
յիսնամեայ տարելիցը եւ յստակօրէն կ՚ուրուագծուէր նոր սերունդին
պահանջատիրութիւնը։ Յիսուներորդ տարելիցի աննախադէպ ոգեկոչումը իր զգալի դերը կատարեց
մեր սերունդի երիտասարդութեան
հոգեբարոյական կեանքին վրայ։
Դպրոցերն ու ակումբները, ազգային տօներու առիթով կազմակերպուած ոգեկոչումներուն մեր սրահներէն կը հնչէին այնպիսի լոզունգներ, ինչպէս «Թրքերէն խօսողին
հայերէն պատասխանէ», «Հայերէն
երգերով ուրախանանք», «Դատապարտել թուրքը եւ մեր խօսքը
հասցնել օտարներուն» եւ այլն։
Այս նոր մթնոլորտի ալիքներուն
վրայ երեւցան ազգային ղեկավարներէն աւելի պահպանողական ղեկավարութեան հանդէպ քննադատական ու դժգոհութեան արտայայտութիւններ։ Այս նոր հովը իրեն
հետ բերաւ նաեւ հայկական ժամանակակից երգերու անհրաժեշտութիւնը, որովհետեւ թէ՛ լիբանանեան, յատկապէս պէյրութեան ժամանցի ու հաճոյասիրութեան տեսակներուն մէջ արեւմտաեւրոպական երգերն ու եղանակները կը
խոստանային համատարած դառնալ եւ սպառնալ հայ ինքնութեան։
Ակումբային ու երիտասարդական
ընկերային հաւաքոյթներու կամ
պարանցիկ երեկոներու ընթացքին
հայերէն երգերը գրեթէ տեղ չունէին։
Հայրենիքէն
բարեբախտաբար
սկսեր էին մեր ականջներուն հաս-

նիլ «էստրադային» երգեր՝ «Առաջին
սիրոյ երգը» ֆիլմը իր երգերով կը
սկսէր գրաւել մեր սիրտերը, Կոստանդին Օրբելեանի նուագախումբը նոր շունչ կը ղրկէր Երեւանի
ռատիոկայանէն։ Ժամանակը պատրաստ էր ընդունելու սփիւռքահայութեան ծոցէն ծնած հայ երգիչներու զգուշաւոր փորձերը, որոնց
համար բարեբեր հող պատրաստեր
էին Ազնաւուրը, Մարգ Արեանը,
Սիլվի Վարդանը, Վիգէնը (Իրան),
Մանուէլ Մէնէնկիչեանը՝ նախ
ֆրանսերէն, ապա հատուկենտ հայերէն լեզուով եւ եւրոպական երաժշտական մոտիւներով երգերը։
Եւ յանկարծ հայկական թաղերու
պատերուն վրայ կը յայտնուէին
ծանուցումներ ու գովազդներ (ռեկլամ, աֆիշ), որոնք Պուրճ Համուտի
եւ մերձակայ հայկական թաղերու
հայաբնակիչները կը հրաւիրէին
համերգի՝ Տորա թաղամասի մէջ նորակառոյց շարժապատկերի սրահ։

Բ.- Առաջին համերգները «մեր
տղային»՝ Ատիսին
Լուրը ցնցող էր ու անակնկալ.
նոյնը նաեւ ինծի համար, որպէս այդ
տարիներու նոր-նոր ոտքի ելած
թմբկահարս ընկերներով կազմած
էինք “The Planets” նուագախումբը։
Մենք՝ չորս ընկերներով, մեր դպրոցի միեւնոյն դասարանցիներ, երեք
կիթար մէկ թմբկահար խումբ մը
հիմներ էինք եւ գաղտնաբար փորձեր կ՚ընէինք մեր ընկերներուն տուներուն մէջ։
Ահաւասիկ այս կացութեան մէջ

յանկարծ համերգ մը՝ Ատիս Հարմանտեանի եւ իր նուագախումբին
կողմէ։ Հաւասարապէս կողք-կողքի
կը հնչէին գոհունակութեան ու
կասկածամիտ արտայայտութիւններ՝ նուրբ քմծիծաղի շղարշով
պարուրուած։ Թերահաւատները եւ
ազգային բարդոյթներէ բռնուած
երիտասարդներ չէին վարաներ
թաքցնել իրենց կասկածամտութիւնը։
Հետաքրքրութիւնը, նորութիւնը,
հայկական նոր կատարումներ լսելու գայթակղութիւնը մեզ անմիջապէս առաջնորդեց համերգասրահ։
Բոլոր հանդիսականները հայեր
էին. մէկ հատ ոչ-հայ հանդիսատես
չկար։ Համերգը սկսաւ բացման
կարճ խօսքով մը, ապա բեմ հրաւիրուեցան նուագողները, վերջինը
հրաւիրուեցաւ Ատիսը։ Շատ խանդավառ չէին ծափողջոյնները։ Զարմանալի բան չկար ատոր մէջ։ Ինծի
թուաց թէ կասկածամտութիւնն էր
պատճառը։
Բեմը զարդարուած չէր, ինչպէս
մենք վարժուած էինք դիտել հեռատեսիլներու հաղորդումներէն։
Սկսաւ առաջին երգը (դժբախտաբար չեմ յիշեր)։ Ներկաները նոր
սկսան տեսնել, թէ իրենց դիմաց
միքրոֆոնը բռնած էր գեղադէմ երիտասարդ հայ երգիչ մը՝ «եւրոպացիի»ի արտաքինով ու յատկապէս
դիմագծերով։ Որքան իրարու կը
յաջորդէին երգերը այնքան խանդավառ կը դառնային ծափահարութիւնները, մա՛նաւանդ այն երգերու
կատարումները, որոնք հրապարակի վրայ էին, մեր սիրտերուն մէջ
եւ ամէնուր Լիբանանի ու ֆրանքոֆոն աշխարհի տարածքին։ Ատամօ,
Մարգ Արեան, Փեփփինօ տը Քափրի եւ Շարլ Ազնաւուր մեզի կու գային Ատիսի կատարմամբ։ Նորութիւնը սակայն հայերէն լեզուով
երգերն էին՝ հայաստանեան թէ
սփիւռքեան միջավայրերէ ծնած։
Սիրեցինք «Գիշերն անո՜յշ է»ն,
«Ծաղիկներ, ծաղիկներ», «Բարտիների պուրակում» եւ այլ կատարումները։
Շար. էջ 31

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ
ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍԻ ՄԱՅՐ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ

Կը շնորհաւորէ համայն անդամակցութեան Նոր Տարին եւ
Ս. Ծնունդը, մաղթելով բոլորին երջանիկ եւ բարգաւաճ
ժամանակներ. եւ այս առթիւ 500 տոլար կը նուիրէ թերթին։
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ՀՈվԱՆԱՒՈՐԵԱԼ, ՀՈվԱՆԱՒՈՐՈՒԱԾ ՈՒ ՀՈվԱՆԱՒՈՐՈՂ
ՓՏԱԾՈՒԹԻՒՆԸ. Ի վԵՐՋՈՅ ԿԸ ՓՏԻ՞, ԹԷ՞՝ ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԷ ՓՏԵՑՆԵԼ
ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ
Ո՛չ նորութիւն է, ո՛չ ալ գաղտնիք։
Աշխարհը կը տապլտկի փտածութեան նեխած ոլորտներուն եւ
եռացող «կաթսա»ներուն մէջ, իր
զանազան տեսակներով, տարբեր
չափերով, խայտաբղէտ արդիւնքներով ու բազմագոյն հետքերով,
դառնալով համատարած… «ՄԱՆՐԷԱՍՏԱՆ» մը։
Ճիշդ է, փտածութիւնը ԱՄԵՆՈՒՐ է, սակայն, հարցը այն է, որ
բոլոր պետութիւններու մօտ, նոյն
քանդողութեամբ եւ ընդհանրութեամբ չէ կամ ալ նոյն գահավիժութեամբ ու վնասաբերութեամբ չէ,
որովհետեւ իւրաքանչիւր երկիր եւ
պետութիւն ունին իրենց յատուկ
կարգավիճակը ու դրուածքը։
Հետեւաբար, փտածութիւնը «համապետական ու համաժողովրդային» պարունակութիւն մըն է, որ
ունի իր արմատները, գոյավիճակն
ու գործընթացը, աշխատաոճը եւ
ուղղակողմը, գործելով մերթ ընդյատակեայ, մերթ երեւելի թափանցիկութեամբ։ Կարգ մը երկիրներու
պարագային, եթէ փտածութիւնը
«կը հովանաւորուի» պետականկազմակերպչական հզօր ուժերու
կողմէ, ինչ որ, որոշապէս, իրականութիւն ըլլալու չափ ճիշդ է, ուրիշներու համար, «ուրուական»ի վարպետութեամբ ու խորհրդաւորութեամբ խլրտող քանդիչ ուժ մըն է։
Փտածութիւնը տիրող (՞) իշխանութիւն մըն է, որուն շուրջ որեւէ
կասկած պէտք չէ ունենալ, այնքան
ատեն որ՝ անիկա խոր «հիմք»եր
դրած է ժողովուրդներու կեանքին
մէջ, ամէնէն անմարդկային, ստորնային ու սատանայական միջոցներով, գիտակցաբար թէ ոչ, բացայայտօրէն թէ ոչ եւ կը ճնշէ հասարակութիւնը, արիւնաքամ կ’ընէ ու
կը խեղդէ զայն, որովհետեւ, փտածութեան քաղաքականութիւնը ա՛յս
է, փտածութիւնը ա՛յս ոճով կը
գործէ եւ փտածութիւնը միշտ կը
մնայ… կանգուն։
***
Վերանորոգեալ փտածութիւնը,
ինքզինք վերանորոգող փտածութիւնը կամ շարունակուող փտածութեան աւերուածութիւնը, այսօր,
աւելի քան երէկ (կամ վա՞ղը), կը
քանդեն, կ’աւերեն ու կը փշրեն
մարդկային, համայնքային, կենցաղային եւ ապրուստային ամբողջ
կառոյցներ, իրենց պետական ու
կառավարական, իշխանական եւ
վարչակարգային լծակներով։
Ո՞ւր զգալի չեն այս սայթաքումները ու սահանքները, երբ փտածութիւնը կը սողոսկի ամէն խաւէ ու
դասակարգէ, շրջանակէ ու միջավայրէ ներս, իր ահաւոր ու բզկտելի
ազդակներով, ստեղծելով խոցե-

լիութիւններու թունաւոր սրսկումներ, իրենց ամէնէն վտանգաւոր եւ
աղիտաբեր դրոշմներով։ Հասկնալի
է (պէ՛տք է ըլլայ), որ փտածութիւնը,
իր ժանիքներով ու մագիլներով, կը
թեւածէ ամենուրէ՛ք, իր ամէնէն այլանդակութեամբ եւ այլախոցութեամբ, չխնայելով ո՛չ ոք, ո՛չ մէ՛կ կողմ։
Աշխարհը կը յաւակնի յայտարարել, թէ կը պայքարի փտածութեան
դէմ, ատիկա ԲԱՑԱՐՁԱԿ ու ԲԱՑԱՅԱՅՏ ստախօսութիւն է, իր խորքով
ու տեսքով, որովհետեւ մեծ մասին
մօտ, ան «գործող մեքենայ» է, «արտադրող մեքենայ», «տարածուող
մեքենայ»։ Իսկ համոզուելու համար
այդ կրծող իրականութեան, պէտք
կա՞յ բացատրութիւններու, երբ իւրաքանչիւր փտացող երկրի մէջ ապրող կը տեսնէ ու կը զգայ զայն իր
կեանքին եւ միջավայրին մէջ, իր մորթին վրայ։ Փտածութիւնը «սողոսկող
վիշապ» մըն է, որ կը ծուարի պետական-կառավարական ծալքերէն
ներս, համագործակցութեամբ մաֆիական զօրասիւներու, որոնք
կրնան ըլլալ ներքաղաքական եւ
նաեւ միջ-պետական մակարդակներու վրայ, անոնց մէջ ընդգրկելով
մեծ անձնաւորութիւններ ու նշանաւոր դէմքեր, իրենց դիմակային
գործունէութեամբ ու գործօն մասնակցութեամբ։ Դժբախտաբար, մեր
անմիջական ոլորտներուն մէջ, ուր
կ’ապրին բազմամիլիոններ, որոնց
մէջ նաեւ հայութիւն, տարբեր գաղութներու ու Հայաստանի մէջ,
իրենց մորթին վրայ կը զգան փտածութեան գարշանքն ու խորշանքը,
որովհետեւ անիկա.
– Հզօ՞ր ուժ է
– Անձեռնմխելի՞ ամրոց
– Հովանաւորուա՞ծ կալուած
– Անհպելի՞ շրջանակ
– Անհասանելի՞ մարդակոյտ
Ժամանակներն եւ օրինակները
ցոյց տուին, որ փտածութիւնը, իրօք,
իշխողական է, իր գոյութեամբ,
գործընթացով, մարդուժով եւ նիւթականութեամբ, որովհետեւ հովանաւորեալ է ու զօրացեալ, միանգամա՛յն։
Եթէ «Ալ Քալփոնի»ական օրերուն, համափտածութեան արարքները, ներուժերը ու ներթափանցութիւնները դարձան պողպատեայ
ամբողջութիւն մը, տապալելով իշխանութիւններ ու սպառնալով իշխանապետերու, այսօր, տարբեր
տարազումներով, բայց նոյն բովանդակութեամբ, անոնք՝ ընդյատակեայ թէ հրապարակային գործողութիւններով, ինքզինքնին… պարտադրող ու զգացնող իժեր են։
Նախկինին եւ ներկային միջեւ
տարբերութիւնը այն է, որ այսօրուանը ԳԵՐԱԶԱՆՑԱՊԷՍ պե-

տական է, իր իշխանական եւ աւագանիական շերտերով, ինչ որ շատ
աւելի վտանգաւոր ու վնասաբեր է
մարդկութեան համար։
Հեգնականը այն է, որ ինքզինք
ժողովրդավարական յաւակնող երկիրներ, ինչպէ՞ս կը փորձեն աշխարհը համոզել, թէ իրենք այդպիսին են, երբ անոնք ոչ միայն կը
թունաւորեն իրենց պետութիւնը եւ
ժողովուրդը, այլեւ՝ ուրիշներ եւս
կ’առնեն իրենց շուքին տակ ու կը
պահեն այդ մաղձոտ եւ ապականող
մթնոլորտին մէջ, իբր թէ քաղաքակրթութեան ու բարեկրթութեան
հաւատացող ու զանոնք քարոզող
ու գործադրող կողմեր…։
Սակայն, հոս հարց է, տեղի՛ն
հարց, թէ «փտածութիւն-վիշապ»ը
կարելի՞ է խեղդել, ճզմել կամ զսպել,
երբ անիկա բազմակողմանիօրէն կը
հարուածէ ու կը մտրակէ, կը խայթէ
ու կը կծէ, իսկ զայն խնամողները,
հովանաւորողներն ու զօրակցողները, կարծուածէն աւելի շա՜տ են։
Որեւէ երկրի մէջ, «փտածութիւնվիշապ»ը որեւէ ձեւով չզսպուեցաւ,
ոչ ալ՝ չքացաւ, ընդհակառակը՝ աւելի զօրացաւ եւ ամրացաւ, որովհետեւ կրցաւ հասնիլ գագաթնային
բարձունքներու, ոտնակոխելով պետականութիւն եւ ժողովրդականութիւն հասկացողութիւնները։
Հայաստանի մէջ, «փտածութիւնվիշապ»ները, երկտասնեակ մը
իշխելով, ցնցեցին անկախութեան
ամբողջ հիմքերը, թշուառացնելով,
խրտչեցնելով, աղքատացնելով ու
զզուեցնելով ժողովուրդը, որուն
կարեւոր մէկ մասը չուեց… այլուր։
Ինչո՞ւ. շա՛տ պարզ. փտածութիւնը զինք կը հալածէր, կը խոցոտէր,
կ’արիւնահոսէր ու կը զգետնէր,
մինչ ո՛չ ոք առաջքը առաւ այդ
զանցառումներուն կամ շրջանցումներուն, իսկ ինք՝ ժողովուրդը, իր
վստահութիւնը կորսնցուցած էր
եկող-գացող իշխանութիւններէն։
Այսօր, Հայաստանը, հակառակ
Նիկոլիզմի անդադրում ու շարունակական ճիգերուն, տակաւին կը
խարխափի փտածութեան խաչմերուկներուն վրայ, քանի անոր բացայայտուող կողմերը, ցոյց կու
տան, որ ան կը յամենայ իր պարունակներուն մէջ, մինչեւ որ կարենայ
լրիւ ձերբազատուիլ խանգարիչ
տարրերէն։
Պատահական չէ, որ նոյն «փտածութիւն-վիշապ»ի ուրուականը կը
թեւածէ ամենուրէք, տեսանելի կամ
անտեսանելի թռիչքներով, որմէ
հրաժարիլը չի կրնար ըլլալ արագօրէն, բայց, անպայմանօրէն, մօտալուտ զարգացումներով եւ յառաջխաղացքներով, որոնց իրականացման համար, անհրաժեշտ է, պետա-

կան վերնախաւէն ու դասակարգայնութենէն, ի սպառ վերացնել
զայն, թէկուզ, քայլ առ քայլի քաղաքականութեամբ։
***
Փտածութիւնը, նեխածութիւնը
կամ ապականացումը, որպէս երեւոյթ եւ իրականութիւն, ախտ ու
թունալիութիւն, յայտնի է, մուտք
գործած են մէկէ աւելի պետութիւններու առօրեայէն ներս, իրենց աչք
ծակող ու ժահրոտ ձեռքերով։ Սակայն, ինչպէ՞ս կարելի է սահմանել
կամ բնորոշել փտածութիւնը, որ
ուժգնօրէն եւ ամրօրէն թափանցած
ու ծուարած է պետութիւններու
գրասենեակներէն ներս թէ դուրս։
Ասկէ կ’առաջանան հետեւեալ
հարցերը, փտածութիւնը.
– Սովորութի՞ւն է
– Բնաւորութի՞ւն
– Յատկութի՞ւն
– Աւանդութի՞ւն
– Հոգեբանութի՞ւն
Այո՛, թերեւս այս բոլորը՝ համահանգուցուած, սակայն, ՆՈՐՕՐԵԱՅ պատկերով ու գործընթացով,
քանի փտածութիւնը ի «պատուի» է,
նկատի առնելով որ հոն կը գործեն.
– Պետական վարչամեքենաները
– Քաղաքական հոսանքները
– Վերնախաւային դասակարգերը
– Հովանաւորեալ կազմակերպութիւնները
– Անձեռնմխելիական անձնաւորութիւնները
Ա՛յս է փտածութիւնը, իր ճիրաններով ու փուշերով, որ դարձած է
«տիրական» ներկայութիւն մը,
միայն մարդկութիւնը անկիւնաւորելով, մարդկութեան իրաւունքները խլելով, մարդկութեան անունով գործելու ու շեփորելու, սակայն,
ոչ թէ հասարակութեան ի նպաստ,
այլ պետական հովանիով, պետական ցանցով, պետական գիտակցութեամբ եւ պետական… օրհնութեամբ, ժողովուրդներ մորթելով ու
զինելով։ Այս հպումներուն անդրադարձանք, ընդհանրականէն մինչեւ
մասնաւորական
արձանագրութիւն, ցոյց տալու համար, որ փտածութիւնը, իր մեծագոյն բազմագլխութենէն՝ փոքրագոյնը, ամէն
տեղ է, յարձակելու եւ յօշոտելու
դիտաւորութիւններով։
Հայաստանը եւ Լիբանանը, ամէն
մէկը իր տեսակով եւ ոճով, դժբախտաբար, նոյն փտածութենէն անցան
ու կ’անցնին, նոյն աւերումներով ու
կործանումներով, սակայն, հիմնականը այն է, որ՝ կարելի պիտի ըլլա՞յ
փտածութիւնը շանսատակել եւ
ոչնչացնել, իսկ փտածները՝ մաքրագործել ու մաքրազտել։

Պէյրութ

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԷ
Վ. ԹՈՐԻԿԵԱՆ

Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօներուն առիթով, կ՚ողջունէ իր
հարազատներն ու բարեկամները, մաղթելով բոլորին
յաջողութիւն. եւ այդ առթիւ 500 տոլար կը նուիրէ թերթին։
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ՇՆՈՐՀԻՒ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆԵԱՆԻ ԿԱՌԱվԱՐՈՒԹԵԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՐԵԼԱՒՈՒՄԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ Է

17

քանի մը տողով...

ՓՐՈՖ. ՕՇԻՆ քԷՇԻՇԵԱՆ
Տարեվերջի մտածումները պարզ
բնոյթ ստացած են եւ գրեթէ ամէն
մարդ կը մտածէ նախորդ տարուան
ընթացքին պատահած դէպքերուն
մասին ու կը ծրագրէ բարեփոխումներ կատարել յաջորդ տարուան
համար։ Բնականաբար մէկը իր
կեանքը բարելաւելու համար ամէն
օր կրնայ աշխատիլ այդ ուղղութեամբ։
Հայաստանի մէջ կատարուած
հիմնական բարեփոխումները մեծապէս լաւ տրամադրութիւն արձանագրած են ժողովուրդին մէջ եւ
յոյս կը ներշնչեն ապագայի նկատմամբ։ Հարցախոյզերու արդիւնքներուն համաձայն ժողովուրդին 70
տոկոսը գոհ է եւ լաւատես։
Անոնք որոնք պարտուեցան թաւշեայ յեղափոխութեան պատճառով,
բնականաբար պիտի չուզէին բարելաւում տեսնել, մանաւանդ երբ
անոնք տարիներով գողութեամբ
ապրեցան բարձր մակարդակով,
կողոպուտով հարստացան, ապօրինի միջոցներով տեղ հասան։
Բարեբախտաբար Նիկոլ Փաշինեան կրցաւ յեղաշրջել երկիրը եւ
յոյս ներշնչել ապագայ սերունդին
սիրտերուն եւ միտքերուն մէջ,
շնորհիւ տարիներու ընթացքին տեղի ունեցող եղծումի, կաշառակերութեան, մենատիրութեան, գողութեան եւ ընդհանրապէս փտածութեան մթնոլորտը քանդելու իր կառավարութեան ջանքերուն։
Բազմաթիւ ղեկավարներ բանտարկուեցան եւ նոյնիսկ Փաշինեան ձերբակալեց փոխնախարար
մը, որ ինք վերջերս նշանակած էր։
Վստահ եմ բարելաւելու այս շարժումը պիտի շարունակուի նաեւ
բարեփոխութեան ենթարկելու արդարատութեան ոլորտը՝ նոր օրէնքներ հաստատելով։ Բնականաբար
քանի մը ամիսէն կարելի չէ արդիւնքի հասնիլ։ Համբերութիւն պէտք է
ունենալ, երբ նկատի առնենք որ
Պերլինի պատը բարձրացաւ եւ 28
տարի ետք վերցուեցաւ։
Այս բոլորին կողքին կ՚ուզէի Փաշինեան կառավարութեան իրագործումներուն մէկ մասին գնահատականով անդրադառնալ՝ առանց
մոռնալու որ այս կառավարութիւնն
ալ կատարեալ չէ եւ սխալներ կը
գործէ՝ նայելով թէ որ անկիւնէն կը
դիտենք։ Աշխարհի վրայ կատարեալ բան չկայ եւ ամէն տեղ թերութիւններ կը պատահին։
Կ՚ուզեմ հակիրճ կերպով ներկայացնել ներքին հարցերը, ժողովուրդին կեանքը եւ համաշխարհային
ղեկավարութեան կարծիքը։ Մեծ

մասը քաղուած է ամերիկեան եւ
եւրոպական կազմակերպութիւններու պատրաստած ուսումնասիրութիւններէն։
v Վերջին վեց ամիսներուն 81
հազար նոր աշխատատեղեր ստեղծուեցան Հայաստանի մէջ, առաւելաբար համակարգչային ճիւղին
մէջ՝ աշխատավարձքերը բարձրացան 30 տոկոսով։
v Հայաստանի միջազգային առեւտուրի ընդհանուր գումարը 19
տոկոսով աւելցաւ այս տարի։
v Համաշխարհային դրամատունը (World Bank) դրական կեցուածք
ունի Հայաստանի տնտեսական
աճի վերաբերեալ՝ գնահատելով
պետութեան ծրագիրներն ու անոնց
իրագործումը։
v Հայաստանի Միացեալ Նահանգներու դեսպան Լին Թրէյսի
յայտնեց, որ Ամերիկան զօրավիգ
պիտի կանգնի Հայաստանի կառավարութեան՝ ժողովրդավարական
եւ տնտեսական բարենորոգումներուն, նաեւ մանաւանդ զեղծարարութեան, խաբէութեան եւ գողութեան պայքարին մէջ։ Ամերիկան
Հայաստանի իր օժանդակութիւնը
պիտի բարձրացնէ 40 տոկոսով։
v Եւրոպայի Տնտեսական յանձնաժողովին ուսումնասիրութեան
համաձայն Հայաստան Կովկասի
շրջանին մէջ ամէնէն շատ տնտեսական աճ արձանագրած է. ապա
կու գայ Ղրղզստան։
v Այս տարի աւելի քան 30,000
անհատներ եւ ընկերութիւններ պետական տուրք վճարեցին։
v Ամէնէն ցած աշխատավարձքը
պիտի կրկնապատկուի եւ պիտի
ըլլայ 68,000 դրամ։
v Շուրջ 5,000 երեւանցիներու
աշխատավարձքը պիտի բարձրանայ եկող տարի. ի մասնաւորի
արուեստի, երաժշտութեան, ստեղծագործական բնագաւառներու եւ
մարզական դպրոցներու մէջ աշխատողներունը՝ 25-էն 50 տոկոսով։
v Աղքատութեան մակարդակը
2010-էն ետք պակսեցաւ հասնելով
23,5 տոկոսի, որ բնականաբար քիչ
է։ Շիրակի շրջանի բնակչութիւնը
ամէնէն աղքատն է, ապա Լոռին եւ
Տաւուշը։ Պետութիւնը լուրջ ծրագիրներ կը մշակէ այդ կարեւոր
շրջաններու կացութիւնը բարելաւելու համար։ Ընդհանուր բնակչութեան ծախսած դրամը 10-էն 13
տոկոս բարձրացաւ։
v Աւելի քան 300 որբերու համար
պետութիւնը բնակարան պիտի
հայթայթէ:
v Հայաստանի ամէնէն բարձր

եկամտատուրք տուողներէն շուրջ
1,000 հարկատուներ այս տարի 14
տոկոս աւելի վճարեցին շնորհիւ
պետութեան ջանքերուն եւ հետախուզական աշխատանքներուն։
v Կարեւոր երեւոյթներէն մէկն
ալ այն է, որ մանաւանդ զինուորներու ամսականները բարձրացուց
կառավարութիւնը. նաեւ ուսուցիչներու, բժիշկներու, ոստիկաններու
եւ հանգստեան կոչուած անհատներու։
v Հայաստանի կառավարութեան
պիւտճէին եկամուտը 24 տոկոսի
բարձրացաւ։
Կան նաեւ այլ ծրագիրներ, որոնք
պիտի ներկայացուին կառավարութեան կողմէ։ Աւելի քան 400 քիլոմեթր ճամբաներ եւ մայրուղիներ
պիտի վերանորոգուին, գրեթէ հնամաշ բոլոր վերելակները փոխուին
կամ նորոգուին, ծերանոցները բարելաւուին, զբօսայգիները մաքրուին, հանրակառքերը աւելի կազմակերպուին եւ այլ բազմաթիւ փոփոխութիւններ մտցուին Հայաստանի առօրեայ կեանքին մէջ։ Բնականաբար ժամանակ պիտի առնէ,
մէկ օրէն միւսը բարեփոխումներ
չեն կրնար ըլլալ։
Մեր երկիրը բաւական բարելաւուեցաւ եւ լաւագոյն ապացոյցը
այն է, որ այս տարի զբօսաշրջիկներու թիւը 14 տոկոսով բարձրացաւ։ Աւելի քան 1,5 միլիոն զբօսաշրջիկ այցելած է Հայաստան եւ
անցնող տարուան առաջին վեց
ամիսներուն միայն՝ զբօսաշրջիկները ծախսած են 120 միլիոն տոլար, աւելի քան նախորդ տարի։
Եթէ մեր երկիրը բարելաւուած չէ,
ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ որ զբօսաշրջիկներու թիւը այսքան կը բարձրանայ
եւ մարդիկ կ՚ուզեն Հայաստան այցելել՝ հայեր եւ մանաւանդ օտարներ։ Լուրջ պէտք է մտածել եւ ամէն
ձեւով օգտակար ըլլալ մեր Հայաստանին, որ մեր մշտնջենական երկիրն է։

v Երկուշաբթի օր, ՀՀ Փաշինեանի եւ Արցախի նախագահ
Սահակեանի համանախագահութեամբ, Երեւանի մէջ տեղի
ունեցած է երկու երկիրներու
Անվտանգութեան
խորհուրդներու համատեղ նիստը։ Ներկայ
գնտուած է նաեւ ՀՀ նախագահ
Արմէն Սարգսեան։ Երեք ղեկավարներն ալ ունեցած են կարեւոր ելոյթներ, մինչեւ օրակարգին
անցնիլը։
v “Gallup”-ի համաձայն, հայաստանցիներուն 85,1 տոկոսը
կը վստահի Ն. Փաշինեանին։
v Նարեկ Սարգսեանը՝ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսեանի եղբօրորդին, Դեկտեմբեր 21-ին
ոստիկաններու ուղեկցութեամբ
Չեխիայէն տեղափոխուած է Հայաստան եւ պիտի դատուի ապօրինի կերպով զէնք-զինամթերք
եւ թմրադեղեր պահելու յանցանքներով։
v Հայաստանի Ֆութպոլի դաշնութեան նախագահ ընտրուեցաւ Արմէն Մելիքբեկեանը, իսկ
փոխնախագահ՝ Արմէն Նիկողոսեան։ Ընտրուած է 14 հոգինոց
գործադիր կոմիտէ։
v Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը
50 հազար տոլար փոխանցած է
Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդարանին, օժանդակելու նիւթական ծանր օրեր ապրող լիբանանահայութեան։
v Դեկտեմբեր 24-ին Հայց.
Առաքելական եկեղեցին նշեց Ս.
Ստեփանոս Նախավկայի օրը,
որ նաեւ սարկաւագներուն տօնն
է։ Ս. Էջմիածնի մէջ Գէորգեան
Հոգեւոր ճեմարանի 26 սաներ
ձեռնադրուած են սարկաւագ։
n

ՏԱՐՈՒԱՆ ԹԻՒԸ
313 ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐ
2019-ին Հայաստանի մէջ
տնտեսութեան վերադարձուած է մօտ 313 միլիոն տոլար եկամտահարկ։ Նախատեսուածէն 185 միլիոն տոլար աւելի...

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ
ՏՈՔԹ. ԵՒ ՏԻԿ. ԿԻՐԱԿՈՍ ՄԻՆԱՍԵԱՆՆԵՐ

Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան տօնին առիթով, կ՚ողջունեն իրենց
հարազատներն ու բարեկամները, մաղթելով բոլորին յաջողութիւն.
եւ այդ առթիւ 500 տոլար կը նուիրեն «Նոր Օր»ին։
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԱՂԱՍԱՑՈՒԹԻՒՆ
1100-1722
Ա. մաս
ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ
դասաւանդէր վարագոյրի ետեւէն: Անոր հեղինակած «Սրբուհի Մարիամ» երգը ունի Ս, Ա, Հ, Ա,
Կ, Դ, Ո, Ւ, Խ եւ Տ տառերով սկսող ինը տուն:
Մեր բանաստեղծին ծանօթ էր նաեւ դիմառնութիւնը: Գրական արտայայտութեան ձեւ մըն է
ասիկա, ուր անշունչ առարկան (ինչպէս՝ քաղաք
մը) կը ներկայանայ, կը խօսի, կ’ողբայ կամ
կ’ուրախանայ որպէս մարդ: Մեր գրականութեան ամենայայտնի դիմառնութիւններէն մէկն է
Ներսէս Շնորհալիի «Ողբ Եդեսիոյ» ստեղծագործութիւնը: Այդ երկարաշունչ քերթուածի մէջ
Եդեսիա քաղաքը կը ներկայանայ որպէս վշտահար որդեկորոյս մայր. «...Ես մայր էի բազմորդի,
/ Անթիւ ծնայ դուստր եւ որդի / Զորս մայրաբար
Հայ ընթերցողի հորիզոնի վրայ երեւելի են
հայկական գրականութեան փայլուն շրջաններ,
ինչպէս՝ Ոսկեդարը, Զարթօնքի շրջանը եւ Գեղապաշտ շրջանը: Անոնք կ’արժանանան գրասէրի ուշադրութեան ու անոնց լաւագոյն օրինակները կը վերահրատարակուին նորատիպ
գիրքերու շապիկի տակ: Դժբախտաբար, յարգելի
ընթերցող, յաճախ անտես եւ անտիպ կը մնայ
հայկական միջնադարեան տաղասացութիւնը,
աշխարհիկ բնոյթ ունեցող հեղինակային ստեղծագործութիւններու 600 տարուայ հարստութիւն
մը: Այսօր կը փափաքիմ ձեզի հետ բաժնեկցիլ ու
ճաշակել այդ գանձարանէն պատառիկներ:
Նախ կ’ուզեմ յետադարձ ակնարկ մը կատարել ու տեսնել, թէ հայ տաղասացը, աշխարհիկ
թէ հոգեւորական, իր մատենադարանին մէջ ի՞նչ
գանձեր ունէր, իր նախորդները ի՞նչ ժառանգած
էին անոր ու եթէ ան ուզէր տաղ, գանձ, առակ,
ողբ, ներբող, վարք կամ խրատ հեղինակել՝ իր
ձեռքին տակ ի՞նչ պաշար ունէր: Կարճ պատասխան. գրական հարուստ անցեալ մը: Մանրամասնօրէն՝ հետեւեալները...
Հայկական Լեռնաշխարհի կամ Կիլիկիոյ մէջ
գործող հայ բանաստեղծին ծանօթ էր Դաւթակ
Քերթողը եւ անոր ներբող-ողբը՝ «Ողբ ի մահն Ջեւանշերի մեծի իշխանին»: Ան գրուած էր Աղուանից աշխարհի իշխանի մահուան կապակցութեամբ ու կը համարուի հայկական աշխարհիկ
քերթողութեան հնագոյն օրինակը: Հետաքրքրական է գիտնալ նաեւ, թէ «այբբենական» բանաստեղծութիւն է ան, որու առաջին ութը տուները
կը սկսին այսպէս. Աստուածածին, Բեկումն,
Գլորեցաւ, Դարձաւ, Երկին, Զանգիւտ, Էր նստեալ, Ընդ ամենայն…, ու այսպէս մինչեւ «Քէ»:
Հայ տաղասացին ծանօթ էր նաեւ ծայրակապ
բանաստեղծութիւնը, այսինքն այն ստեղծագործութիւնը, որու տուներու սկզբնատառերը եթէ
վերէն վար հաւաքէք՝ կը յայտնաբերէք հեղինակի անունը կամ այլ բառ մը: Ծայրակապ բանաստեղծութեան գեղեցկագոյն նմոյշներէն մէկը
մեզի տուեր է Սահակդուխտ երաժշտուհին: 8-րդ
դարու մենակեաց երգահան էր ան, որ կ՚ապրէր
Գառնիի ձորի քարանձաւներէն մէկուն մէջ ու կը

դիեցուցի, / Գեղեցկատիպ յօրինեցի, / Վայելչապէս զարդարեցի»:
Բանաստեղծութիւններու վերջին բաղադրիչներն են յանգը, բաղաձայնոյթը եւ առձայնոյթը:
Առաջինի համար ամենայայտնի օրինակն է
Գրիգոր Պահլաւունի Մագիստրոսի «Հազարտողեան առ Մանուչէ» ստեղծագործութիւնը:
Անոր 1016 տողերը յօրինուած են միեւնոյն
յանգով («-ին»), ինչպէս՝ «...պատկերին», «...հրեշտակային», «...չարին»: Իսկ բաղաձայններու եւ
ձայնաւորներու կրկնութեամբ գրաւոր միտքը
շեշտաւորելու ընտիր գիւտն ու արուեստը կը
պատկանի Գրիգոր Նարեկացիին: Ականջ տանք
«ծ» եւ «շ» ձայներուն. «Ծաւալէր ծաղիկ ծովային»,
«Շուշանն շողէր հովտին, շողշողէր դէմ արեգականն»:
Ահա այս պատուանդանի վրայ կառուցուեցաւ
նոր գրականութիւն մը, որ լի էր երկրային
կեանքը եւ անոր շնորհները լիովին ապրելու
տրամադրութեամբ: Անոր լայնօրէն նպաստեցին
արեւելեան Հայաստանի մէջ Զաքարեաններու
իշխանութիւնը, իսկ Կիլիկիոյ մէջ՝ Ռուբինեան եւ

Հեթումեան թագաւորութիւններու գոյութիւնը:
Այդ շրջանը «Հայկական գրական վերածնունդ»
մըն էր, որ ունէր աշխարհիկ ուղղութիւն, մարդասիրութեան եւ հայրենասիրութեան ընդհանուր գաղափարներու ներքոյ փառաբանեց սէրը,
ծաղիկը, գարունը եւ գեղեցկուհին, խորապէս
թափանցեցաւ նաեւ իմաստասիրական հարցերու, ինչպէս՝ «կեանք-մահ», «հոգի-մարմին»: Իսկ,
երբ երկիրը օտարներու ասպատակութեան եւ
իշխանութեան ենթակայ կ՚ըլլար, հայ տաղասացը կ՚երգէր ազգի վիշտը եւ կը ստեղծէր պանդխտութեան սրտաճմլիկ տաղեր: Ժամանակի գրական լեզուն միջին հայերէնն էր, կամ՝ ռամկօրէնը,
պարզ, անմիջական, բոլորին համար հասկնալի:
Այդ շրջանի երեւելի բանաստեղծներէն Ֆրիկը
ըսեր է. «Ֆրիկը հանցեղ պարզ է խօսել, որ ամենայն մարդ իմանայ»: Իսկ հիմա, յարգելի ընթերցող, վայելենք հեղինակներու փունջ մը՝
ժամանակագրական կարգով:
Նախ յիշենք ինքնատիպ բանաստեղծ Գրիգոր
Տղայ Դ. կաթողիկոսը (1133-1193): Ան դասական
սերունդի եւ նորերու մէջ կամուրջ մը եղաւ: Որպէս կաթողիկոս յաջորդեց Ներսէս Շնորհալիին:
(Շնորհալիի աւագ եղբօր Վասիլին տղան էր):
Բացի դաւանաբանական եւ միջեկեղեցական
բազմաթիւ գործերէ, Գրիգոր Տղան ազգը դաստիարակելու համար գրի առաւ նաեւ խրատական բանաստեղծութիւններ: Կարդանք նմոյշ մը.
«Մի՛ շարժել զքո լեզուդ, որ քեզ օգուտ չէ, / Եւ մի՛
խօսիր բանս որ քեզ կօրուստ է: / Լեզու, լցեալ
հրով, նա սուր սրեալ է, / Անիրաւ գորոյ պարծանք եւ զարդարանք է»: Յաջորդ քառեակի մէջ
հեղինակը կ՚ապրի մարդկային տենչերու եւ
իրականութեան ստեղծած հակասութեան խոր

տառապանքը. «Կայ եւ հուր սիրոյ, բայց սառուցեալ է, / Եւ հողմն քաղցրաձիգ՝ խորշակահար է:

ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ԳԷՈՐԳ ՀԱԼԷՊԼԵԱՆՆԵՐ
Կը շնորհաւորեն Նոր Տարին եւ Ս. Ծնունդը իրենց
հարազատներուն ու բարեկամներուն, մաղթելով բոլորին
յաջողութիւն. եւ այդ առթիւ «Նոր Օր»ին կը նուիրեն 300 տոլար։
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Գանձարաններ
/ Ջերմ եմ առ Աստուած, այլ ցուրտն
մերձ է, / Կամիմ բուսացանել, բայց
տօթն չար է»:
Յովհաննէս Պլուզ Երզնկացին
(մօտ. 1220-93) խոհա-խրատական
քառեակներու ռահվիրան է: Ծնած
եւ ապրած է Եկեղեաց գաւառի
Երզնկա քաղաքի մէջ: Հոգեւոր
գրականութեան առընթեր, ան
մշակեց նաեւ տիեզերագիտական,
քերականական
եւ
իմաստասիրական աշխատութիւններ, Երզնկայի հայ արհեստաւորներու
«Եղբայրութիւն» կազմակերպութեան կանոնագրութիւնը: Յ. Երզնկացին կ՚ուզեմ յիշել իր հայրեններով (քառեակներ՝ որոնք իւրաքանչիւր տողի վրայ ունին տասնհինգ
վանկ):
Անոնց մէջ կը տեսնենք կեանքի
եւ մահուան իմաստասիրութիւնը՝
աշխարհիկ
գեղեցկութիւններու
ենթապատկերի վրայ... «Աշխարհս
է ի ծով նման, ով որ գայ՝ անթաց
չմնայ, / Յայս ծովս ես ի նաւ մտայ,
գնաց նաւս եւ ես չիմացայ, / Յեզեր
մօտեցել եմ ես, վախեմ թէ քարի
դիպենայ, / Քակտի իմ աղուոր
շինուածս, ու տախտակս մէկմէկանայ»: Բանաստեղծին ակնարկած
«աղուոր շինուած»ը մեր աշխարհիկ կեանքի ձեռքբերումներն են,
գործ, տուն եւ այդ տան կողքին
փոքրիկ պարտէզ մը, զոր կը մշակենք, եւ որու պտուղը կ՚ուզենք վայելել:
Սակայն մահն է, որ կու գայ եւ
այդ պարտէզը արմատախիլ կ՚ընէ:
Իսկ «տախտակս մէկմէկանայ» արտայայտութիւնը, սարսափելի բան,
մեզի կը յիշեցնէ կեանքի անխուսափելի վախճանը, այն իրականութիւնը, թէ աշխարհը եւ անոր
փայլը անցաւոր են: Մէկ այլ քառեակի մէջ Յ. Երզնկացին մեզ կը
զգուշացնէ որ մարդը չնմանի օձին,
այսինքն չունենայ երկճիւղ լեզու.
«Լեզուն է գործիք բանի / եւ արդարոյն զերդ խալաս ոսկի, / զՄարդոյն
է մէկ փերթ արել եւ օձին է երկու
ճըղի, / Էնց մարդն որ երկու խօսի`
զմէկն քաղցր ու մէկն լեղի, / Եղբայր
է օձին եղել ու զնորա անէծքն ընդունի»:
Ֆրիկը (13րդ դար) հասարակական նիւթերու առաջին բանաս-

տեղծն է: Ապրած է մոնղոլական
ասպատակութիւններու եւ տիրապետութեան օրերուն: Ֆրիկը հայրենասէր է, ժողովրդասէր, արդարամիտ: Երկրի քաղաքական անկայունութեան եւ ընկերային քայքայման խնդիրներով այրող, դառնացած անհատ է ան: Ֆրիկը կ’ենթարկուի հարստահարութեան եւ
գերեվարութեան: Ընդվզելով՝ հասարակութեան անունով եւ անոնց
լեզուով կը պոռթկայ, հանդէս կու
գայ Աստուծոյ առջեւ ու արդարութիւն կը պահանջէ: Ահա այսպէս
են Ֆրիկի խօսքերը. «Աստուած
արդար եւ յիրաւի... / Հանդէս ունիմ
բան մի վիճի, / Թէ դու լսել քո ծառայի... / Որքա՞ն տանջեն զմեզ յաշխարհի, / Եւ կեղեքեն զկեանս մեր
յայտնի, / Եւ դու ներես յամենայնի /
Անտես առնես զմեզ ի վշտի /
Գիտես, մարմին ենք մսեղի, / Գէմ
արձան չեմք ինչ երկաթի»: «Գանգատ» բանաստեղծութիւնը կ՚օգտագործէ հակադրութեան հնարքը ու
կը նկարագրէ երկրի բեւեռացուած
վիճակը. «Մէկին հազար ձի եւ ջորի,
մէկին ոչ ուլ մի, ոչ մաքի.../ Մէկին
հազար դեկան ոսկի, / մէկին ոչ փող
մի պղնձի»: Այդպէս էր եղած
ընկերութեան վիճակը, որովհետեւ՝
«...Որ թաթարն եղաւ թագաւոր, / Ու
գողերն եդիր (դրաւ) մեծաւոր»:
Բայց, յարգելի ընթերցող, պիտի
անցնին տասնամեակներ, գարունը
դարձեալ պիտի գայ, հայկական
տաղասացութիւնը իր պայծառ գոյներով եւ պատկերներով դարձեալ
պիտի ծաղկի Հայկական լեռնաշխարհի մէջ ու այս անգամ պիտի
յայտնուին վարդի եւ սոխակի այլաբան երգիչը՝ Կոստանդին Երզնկացին, երազի եւ իրականութեան հակադրութեան մէջ տառապող Խաչատուր Կեչառեցին, Յովհաննէս
Թլկուրանցին, որ սէրը պիտի երգէ
անկաշկանդ պոռթկումերով, այրի
նկարիչ Մկրտիչ Նաղաշը, որ պիտի
դառնայ պանդուխտի ձայնը, բաժանման եւ կարօտի երգիչ տարագիր կաթողիկոս մը՝ Գրիգորիս Աղթամարցին եւ ուրիշներ: Այն ժամանակ սէրը պիտի յաղթահարէ չարին
եւ մահուան:
Այդ բոլորը կը կարդանք յաջորդ
յօդուածին մէջ:

ԵՐԱՆՈՒՀԻ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
Ամէն անգամ որ ծննդավայրս՝
Աթէնք կ’երթամ, կը փորձեմ այցելել
գոնէ մէկ թանգարան, ծանօթանալու
այնտեղ պահ դրուած համաշխարհային մշակոյթի արժէքներուն:
Փառք Աստուծոյ, թանգարաններու
կամ այլ տեսարժան վայրերու պակաս չկայ Յունաստանի մէջ: Նախորդող տարիներուն այցելած եմ
Հնագիտական թանգարանը, Ազգային Պատմական թանգարանը (18751935 Յունաստանի Խորհրդարան),
Բիւզանդական եւ Քրիստոնէական
թանգարան: Անցնող երկու ամառներն ալ այցելեցի Յունական մշակոյթի Պէնաքի թանգարանը (Benaki
Museum of Greek Culture): Նախակրթարանի տարիներուն դպրոցէն
կը տանէին մեզ այնտեղ, հաւանաբար մէկ յարկի տակ ամբողջ յունական մշակոյթը ամփոփ ներկայացուած ըլլալուն համար:
Թանգարանի հաւաքածոյին եւ
շէնքին նուիրատուն է վաճառական,
քաղաքագէտ, ազգային բարերար՝
Անտոնիս Պէնաքիս (1873-1954), որդին վաճառական, քաղաքագէտ,
խորհրդարանի անդամ, նախարար,
1914-1919 Աթէնքի քաղաքապետ,
ազգային բարերար՝ Էմմանուիլ Պէնաքիսի (1843-1929) եւ եղբայրը ծանօթ գրող Փինելոփի Տելթայի: Անտոնիս Պէնաքիս 1930-ին իր անձնական հաւաքածոները կը նուիրէ պետութեան: Ան կ’որոշէ նաեւ հօրենական ապարանքը վերածել թանգարանի, որուն դռները կը բացուին
22/4/1931-ին:
Թանգարանը դասաւորուած է
այնպէս՝ որ սկսելով նախապատմական Յունաստանէն, թուագրուած,
իրար յաջորդող ցուցասրահներու
միջով կ’անցնի բիւզանդական-քրիստոնէական, 400-ամեայ օսմանեան
տիրապետութեան շրջաններէն մինչեւ 1821-ի ապստամբութիւն եւ ազատագրում: Ինչ ըսես չկայ այնտեղ.
նուագարաններ, գործիքներ, արօր,
մետաղադրամներ, զէնքեր, մանրանկարներ, զարդաքանդակ խորան,
օսմանեան շրջանի կահաւորումով
սենեակներ, ասեղնագործութեան եւ
գորգագործութեան նմուշներ, գոհարեղէն, դրօշներ, հերոսներու նկար-

ներ եւ կիսանդրիներ: 1821-1826 ազատագրական պայքարին նուիրուած
բաժինին պատերը հսկայ որմնանկար մըն են, ուր կը ներկայացուին
զանազան ճակատամարտեր: Կան
նաեւ առաջին թագաւոր Օթոնի տարազն ու անձնական իրերը, թագուհի
Ամալիայի եւ շքախումբին տարազները, 1844-ի սահմանադրութիւնը,
եւ այլ պատմական արժէք ներկայացնող իրեր:Գեղեցիկ է թանգարանին շէնքը, գեղեցիկ են ցուցադրուած
իրերը, որ հարազատօրէն կը ներկայացնեն համապատասխան ժամանակաշրջանները: Ի՞նչն էր, սակայն, որ զիս երկու տարուան մէջ
երկու անգամ տարաւ այնտեղ:
Սրահներէն մէկուն պատին ուշադրութիւնս գրաւեց ցուցափեղկի մը
ետին յախճապակեայ պնակներու
հաւաքածոյ մը: Արդեօ՞ք …մտածեցի: Կարդացի ամբողջ գրութիւնը:
«Քէօթահիայի հայերու յախճապակի,– 18-րդ դարու 2-րդ կէս,– կը փոխարինեն Իզնիկի յախճապակին:
Նիւթ՝ մարդկային կերպարներ,
առօրեայ կեանքի տեսարաններ»։
Անոնց մէջ կար աման մը, Քրիստոսի գերեզմանը եւ 12 առաքեալները ներկայացնող, գործ՝ հայ վարպետ Թորոսի: «Դրդող ազդակ հանդիսացաւ Երուսաղէմի Յարութեան
տաճարին 1718-19 ծրագրուող վերանորոգումը, որուն համար պատրաստուեցան սալիկներ եւ քրիստոնէական նիւթով իրեր», կը շարունակէ գրութիւնը: Տարբեր ցուցափեղկի մէջ տեսայ հաւկիթ մը՝ Գողգոթան պատկերող, խնկամաններ եւ
ցօղաման՝ գոյնզգոյն ծաղկաւոր
զարդարումով:Հայ ժողովուրդը չէ
միայն որ տարածուած է աշխարհով
մէկ: Լաւ թէ վատ, տարածուած են
նաեւ անոր մշակոյթին բեկորները:

ԲԱՐԻ ՏԱՐԵԴԱՐՁ
Կը շնորհաւորենք մեր շատ սիրելի նանիին՝
ՄԱՐԻԱ ՖԱՐԱՀ-ԵՈՂՈՒՐԹՃԵԱՆի
ծննդեան 80-րդ տարեդարձը,
մաղթելով քաջառողջութիւն, արեւշատութիւն եւ երկար կեանք։
Յարութ եւ Լորի Եողուրթճեաններ, Այտա եւ Լարա Ամիրեաններ,
Մարիա, Կարին եւ Արեգ Պչաքճեաններ, Լորի եւ Փաթիլ Սեփեթճեաններ
***
Այս առիթով, Մարիա Եողուրթճեանին թոռնիկները 500 տոլար կը նուիրեն
«Նոր Օր»-ին։
ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՆՈՐ ՏԱՐԻ ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ
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ԱՅՍ ԷՋԸ ԿԸ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵՆ

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ԽԱՉԻԿ ԵՒ ՌՈԶՄԷՐԻ ՃԱՆՈՅԵԱՆՆԵՐ
Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան տօներուն առիթով, սրտանց կը
շնորհաւորեն իրենց ազգականները եւ ծանօթները, մաղթելով բոլորին
քաջառողջ եւ բարեբեր տարի մը. եւ այս առթիւ
250 տոլար կը նուիրեն թերթին։
JANOYAN INSURANCE AGENCY, SINCE 1977
TEL: (818)241-8277

ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ. ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆՆԵՐ
Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան զոյգ տօներուն առթիւ, կը մաղթեն
ամենայն բարին ու բարիքը իրենց հարազատներուն եւ համայն հայ
ազգին։ Թող 2020 տարին բերէ իսկական միասնականութիւն,
համերաշխութիւն ու խաղաղութիւն մեր ազգի բոլոր մասնիկներուն,
հայրենիքի ամենախորը անկիւնէն մինչեւ սփիւռքի ամենաանյայտ անկիւնին.
եւ այդ առթիւ «Նոր Օր»ին կը նուիրեն 250 տոլար։

ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ՓԱՍԱՏԻՆԱ-ԿԼԵՆՏԷՅԼ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԸ
Կը շնորհաւորէ համայն անդամակցութեան Նոր Տարին եւ Ս. Ծնունդը,
մաղթելով բոլորին երջանիկ եւ բարգաւաճ ժամանակներ. եւ այս առթիւ
250 տոլար կը նուիրէ թերթին։

ՌԱԿ Մ. ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ ԱԿՈՒՄԲ, ՖՐԵԶՆՕ
Կը շնորհաւորէ համայն անդամակցութեան Նոր Տարին եւ Ս.
Ծնունդը, մաղթելով բոլորին երջանիկ եւ բարգաւաճ ժամանակներ. եւ
այս առթիւ 250 տոլար կը նուիրէ թերթին։

ՌԱԿ Գ. ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ ԱԿՈՒՄԲ, ԿԼԵՆՏԷՅԼ-ՓԱՍԱՏԻՆԱ
Կը շնորհաւորէ համայն անդամակցութեան Նոր Տարին եւ Ս. Ծնունդը,
մաղթելով բոլորին երջանիկ եւ բարգաւաճ ժամանակներ. եւ այս
առթիւ 250 տոլար կը նուիրէ թերթին։

ՌԱԿ Ռ. ՀԵՐԵԱՆ ԱԿՈՒՄԲ, ՍԱՆ ՖԵՐՆԱՆՏՕ ՀՈՎԻՏ
Կը շնորհաւորէ համայն անդամակցութեան Նոր Տարին եւ Ս.
Ծնունդը, մաղթելով բոլորին երջանիկ եւ բարգաւաճ ժամանակներ. եւ
այս առթիւ 250 տոլար կը նուիրէ թերթին։
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PRIMATE’S MESSAGE
ON THE FEAST OF THE NATIVITY AND
THEOPHANY
JANUARY 6, 2020

EMMANUEL – GOD IS WITH US!
The significance of Christmas is embedded in this simple affirmation. As we
celebrate the miraculous birth of Christ, we become more cognizant of God’s
perpetual presence in our lives. With the birth of Baby Jesus, God himself visits
the human race, embarking on His earthly redemptive mission. God becomes incarnate to dwell with us, to give us spiritual birth so that we may align our paths
and live according to His commandments and personal examples.
When we celebrate the Nativity and Theophany of our Lord and Savior Jesus
Christ, first and foremost, we confess His divine intervention and lasting presence in our lives. We proclaim that God is with us and therefore, with that conviction, we direct our lives toward the good and the beautiful, toward divine
perfection and creativity.
When we reflect on God’s presence in our lives, we experience a revelation
and a spiritual rebirth, which in turn fill our lives with new resolutions, commitments and visions.
Engulfed in the spirit of New Year and Christmas, as a spiritual servant of the
Holy Armenian Apostolic Mother Church, I pray to God, beseeching that He
transforms our hearts and makes them a warm manger for the newborn King to
abide. In our prayer, we recall the words of St. Nersess the Graceful found in the
Service of Peace Hour, where he says, “And a child is born, a son has been given
to us, for God is with us. And his authority is upon his shoulders, for God is
with us. And his name is called messenger of great counsel, for God is with us.
And wonderful counselor, for God is with us. And God the mighty prince, for
God is with us. And prince of peace Father of the One to come, the Lord God is
with us.”
Our ancestors lived their lives with that strong conviction that God was with
them. That notion gave them strength and confidence to build the Fatherland
and the Church, to create spiritual values and missions, high moral standards
and culture, science and arts. They have created a great future for the generations
to come, for they knew that God was with them.
Emmanuel – God is with us. When we declare this affirmation out loud, we
experience a moment of self-reflection, spiritual transformation and a beginning
of a new life. In addition, we acquire a higher level of spiritual self-awareness or
self-confidence, if you will, to answer God’s call and re-evaluate our lives with
His presence.
It is unfortunate that due to today’s life circumstances, we often times fail to
season our lives with prayer. As a result, we distance ourselves from God and reject His presence, resembling an uprooted tree doomed to die in a short period
of time. In our case, having time-limited lives means being deprived from spirituality, which is truly fatal. It is part of the human nature to be inseparably
united with God, without forgetting that we have been created in His image and
likeness. Otherwise, we will cease to live and will wither like the uprooted tree.
Beloved in Christ,
In the Nativity and Theophany of our Lord and Savor Jesus Christ, try to discover new life perspectives. Abide in faith, uphold spiritual and moral values,
open up your souls to God and keep your hearts warm for the Fatherland and
the Holy Church. Do not hesitate to pass on the sacred values and traditions of
our church and nation to your children, so that they may be spiritually armored
to withstand any and all challenges of the time.
CHRIST IS BORN AND REVEALED!
BLESSED IS THE REVELATION OF CHRIST!
May God grant peace and prosperity to the world, continued success to Armenia, strength to the church and longevity to our Pontiff, His Holiness Karekin
II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians.
Emmanuel –God is with us. May God be with our nation today, tomorrow
and unto the ages of ages. Amen.
Archbishop Hovnan Derderian, Primate

Western Diocese of the Armenian Church
North America
Feast of the Nativity and Theophany 2020

Mass media helps Government to be
transparent – PM Pashinyan
YEREVAN, DECEMBER 25, ARMENPRESS. Prime
Minister of Armenia
NIkol
Pashinyan
met with th representatives of mass
media on the eve of
the New Year. As
ARMENPRESS was
informed from the
Office of the Prime
Minister of Armenia,
Nikol
Pashinyan congratulated them on the occasion of the coming holidays and wished
them health, happiness and success.
“Following the non violent, velvet, popular revolution of 2018 I have had a number of opportunities to announce that following the revolution media in Armenia has
been more free than ever”, PM Pashinyan said, adding that. Of course, there are some
problems, including the fact that sometimes journalists fall victim to hate speech in social media. “In this sense the Government and personally me face the same problem
and of course, I agree and I am ready and invite you to deal together with that issue”,
he said.
PM Pashinyan also referred to the cases of attacks against media outlets and cases
of impeding their activities. “Unfortunately, such cases have also been recorded. Investigation is underway and I am confident that all the cases will be properly investigated”, Pashinyan said.
Speaking about the role of mass media, Pashinyan noted that it helps the Government to achieve one of the key goals of the Government – total transparency. Nikol
Pashinyan also highlighted the fact that the activities of mass media help the Government and all its members to be more professional and responsible.
PM Pashinyan one again congratulated the representatives of mass media, their
families and friends on coming New Year and Easter.

GLENDALE TEACHERS ASSOCIATION
ENDORSES ARDY KASSAKHIAN FOR
GLENDALE CITY COUNCIL
GLENDALE – Glendale
Teachers Association (GTA)
announced that it has endorsed Ardy Kassakhian’s
Glendale City Council campaign. With more than 1,250
members, GTA is Glendale’s
local voice for public education, and has led the charge
in protecting and promoting the wellbeing of Glendale teachers and students.
“Our schools are one of the most important reasons why people decide to
move to Glendale and set down their
roots here. It’s why my family moved to
Glendale over 30 years ago,” said Ardy
Kassakhian. “Our city needs to support
our schools - including our teachers,
staff, and administrators who help make
GUSD the great district it is. I’m proud to
stand with our teachers who work hard
every day on behalf of our community
and its most vital resource - our children.”
GTA President Taline Arsenian states,
“Ardy Kassakhian is a long time community and labor activist who has spent
many years working to serve our city in
a multitude of roles. He has a clear and

unique understanding of
the issues facing Glendale,
and a plan to address these
issues with new and innovative ideas, including
shared uses for both city
and school properties. We
are excited to have him
serve as our next city council member.”
About Ardy Kassakhian
Ardy Kassakhian grew up and attended public schools in Glendale. He
was first elected Glendale City Clerk in
2005. As Clerk, he has reduced government waste by introducing environmentally sound practices, made election
information easier to access and worked
to increase voter participation. Ardy
graduated from UCLA and the Executive
Program at Harvard University’s
Kennedy School of Government. He lives
with his wife Courtney and their young
son in Glendale.
Ardy Kassakhian is running for Glendale City Council. The election will be
held on March 3, 2020. To learn more
about Ardy Kassakhian, visit his website
at www.ArdyKassakhian.com.
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Soul of Gomidas Shines Through a Glorious Christmas Concert at St. Vartan Cathedral
By Florence Avakian
“The voice of Gomidas is the
undisguised heartbeat of the Armenian people.”
Those are the words of one of
the most ardent students of the
beloved priest-musician, who preserved, shaped, and defined our
ancient musical history.
New York's St. Vartan Armenian Cathedral was aglow on Friday,
December 6, with festive spiritual
and folk music by the revered master, during a concert by the Gomidas Choir.
The evening went forward
under the auspices of Bishop
Daniel, Primate of the Eastern Diocese of the Armenian Church of
America.
The Gomidas Choir celebrated
its 61st anniversary with a memorable
concert dedicated to the 150th anniversary of Gomidas’ birth. Before a packed
audience, artistic director Kris Kalfayan
(who has conducted the choir for 38
years) led the current roster of dedicated
volunteer choir singers in a program of
Gomidas masterpieces.
Solemnity and Joy
Following the Hayr Mer, the concert
of Gomidas settings and compositions
began with the youngest member of the
choir, Andrew Varujan Yenicag, singing
the Hymn of the "Washing of the Feet"
service (Aysor Ganknetzav). Yenicag is
the grandson of longtime Gomidas Choir
member Varoujan Arslanian.
Several meditative Christmas hymns
followed, including the heart-breaking
“Lament Over Judas” (Sird Im Sasani),
the soulful “O Amazing Mystery” (Ov
Zarmanali), and the majestic “Sanctus”
(Sourp Sourp).
In a contrasting mood, the program
shifted to songs of joy and celebration,
including “King of Goodness” (Takavor
Parov), and “En Teezan.”
The New Docta Ensemble took the
crowd into the vibrant atmosphere of the
Armenian villages with such standards
as “Song of the Partridge” (Gakavi
Yerkuh), the soulful “The Crane”
(Groong) dedicated to the national bird
of Armenia, and “It’s Spring” (Karoun

Eh).
The ensemble, co-founded in 2013 by
singer Solange Merdinian, violinist Sami
Merdinian, and cellist Yves Dharamraj,
features a group of classical musicians
who perform in live concerts to “inspire
children of all backgrounds to nurture
the next generation of musical talent, and
to build cultural bridges.” Past members
Suliman Tekalli (on violin) and Angela
Pickett (on viola) joined in this performance.
The song of farm labor and its accomplishments “Song of Threshing”
(Gali Yerk) was sung with joyous understanding by Samuel White. Solange Merdinian offered a lilting “Oror”: a tender
song to lull an infant to sleep.
Zevart Balikjian, with heartfelt passion, shared Baruyr Sevag’s “Unsilenceable Belfry,” a powerful poetic tribute to
Gomidas which she had translated. She
brought many in the audience to tears as
she recited the verse:
“You are the sacred pool that purified
our souls, a priest of our lyrical poems,
magus of our Armenian notes: Our constantly and permanently awake belfry
that will never cease to ring.”
A “Jazzical” Revelation
Two of the most renowned Armenian composers, Aram Khachaturian and
Alan Hovhaness, stated that the “foundation of Armenian music rests with Gomidas.” Indeed, no one has evoked the

raw beauty of Armenian village life like
Gomidas, whose legacy will live on for
the ages.
His adaptability to all styles of music
was exemplified in an amazing segment
of the concert featuring acclaimed pianist, producer, and arranger Joel A.
Martin.
Martin, who has collaborated with
such luminaries as Broadway’s Alan
Menken and the Metropolitan Opera’s
Kathleen Battle, presented a pianistic
evocation of Gomidas’ folk music, titled
“Jazzical Gomidas: Fire of Passion.” The
December 6 concert marked its world
premiere.
In a nuanced performance which garnered a standing ovation, Martin seamlessly connected several Gomidas folk
melodies with superb artistry and understanding. His innovative blending of
traditional and jazz styles is certain to attract a wider audience to the incomparable genius of Gomidas.
One of Gomidas most soul-searing
and universal songs, “Homeless” (Andouni), was sung by Alvard Mayilyan
with raw powerful emotion. Ruthann
Turekian softly sang “Come Breeze”
(Hov Arek)—with both singers accompanied by Martin.
An Awesome Power of Music
Among the concert soloists were
Alyne Corrigan, Milagros Albrecht,
Anoush Givelekian, Berdj Feredjian,

AMBASSADOR BAIBOUTIAN HAD A WORKING VISIT
TO SACRAMENTO
On December 18, Ambassador Armen Baibourtian Consul
General of Armenia in Los Angeles and Counselor Varazdat
Pahlavuni met with Evan G. Reade, International Affairs Advisor of California's Lieutenant Governor and Emily Desai, Special Advisor for International Affairs and Investment, Office of
Governor Gavin Newsom. The purpose of the meeting was to
draft a plan of actions for the implementation of the provisions
of the Framework Agreement on Cooperation between the Republic of Armenia and the State of California. The Framework
Agreement was signed On September 24, 2019, in New York,
by Minister of Foreign Affairs of Armenia Z. Mnatsakanyan and
Governor of California Gavin Newsom in the presence of Prime
Minister of Armenia N. Pashinyan. The Framework Agreement
is the first one during Governor G. Newsom's tenure, and Armenia is one of the dozens of countries with which California
has signed a Framework Agreement. The Consul General emphasized the importance of implementing the provisions of the
Framework Agreement in the context of developing bilateral
cooperation. In particular, Ambassador Baibourtian highlighted
the importance of developing a comprehensive action plan in
the fields of information and high technologies, tourism, agri-

cultural technologies, alternative energy and related clean technologies. It was agreed that at the next meeting the officials of
California's Government would present proposals for a Framework Agreement implementation plan, based on the priorities
outlined by the Armenian side. At the end of the meeting, Consul General Baibourtian had a discussion with Lieutenant Governor Eleni Kounalakis.

Garabed Koroglu, and Talar Minoyan.
A joyous “Hoy Nazanim,” accompanied by Joel Martin and
the New Docta Ensemble, concluded the inspirational Christmas concert, compelling the
listeners to rise in a sustained
ovation for the Gomidas Choir,
its talented and hard-working director Kris Kalfayan, and all the
participants.
In his message, Bishop Daniel
called the concert “exuberant,”
expressing his appreciation to all
the who took part in the special
event.
“Tonight,” he stated enthusiastically, “we have experienced
an awesome power of music,
stirring us at the deepest level, just as the
church lifts us to our highest level. Gomidas, the unsurpassed priest, has given
us the possibility to be agents of that
power.”
The concert was also a time to recall
the devoted founders of the choir, including Isahag Aprahamian, Dr. Ara Bohcalian, and Onnig Hepshen—all of
whom were members of the Gomidas
Choir in its birthplace of Istanbul.
During a splendid post-concert reception in Haik and Alice Kavookjian
Auditorium, 99-year-old Dikran Cherchian—who has sung with the Gomidas
Choir for 64 years—declared that Samuel
White’s rendition of “Gali Yerk” was
“heavenly.” Mr. Cherchian noted that “it
is a very difficult piece, and one that I
have always loved.”
Jazz impresario Joel Martin—who is
planning a world tour for his “Jazzical
Gomidas” project—revealed to this
writer that “the pain and joy of Gomidas’
earthiness” spoke powerfully to him as
an African-American. “It tethered me to
the ground, calming me, and giving me
joy and the simplicity of life.”
“The music of Gomidas is for everybody,” he added. “If it touched me so
deeply, then it will touch someone else.
It’s not just a music thing: it’s a life thing.
And it’s a joy to bring it to the world.”


Time Magazine calls
Armenia the
“Caucasian Tiger”
The Time Magazine has presented
Armenia’s economic performance of
2019. In its final issue of 2019 Time has
published a lengthy article about Armenia, calling the country the “Caucasian
Tiger,” taking into consideration the
changes in the country after the revolution and the rate of economic growth.
The magazine gave that description
to the country taking into account the
changes made in the country after the
2018 Revolution and the economic
growth rate. The article also touched
upon Moody’s recent raising of Armenia’s sovereign rating.
On august 27, 2019, Moody's International Rating Organization has raised Armenia's sovereign rating making it ''Ba3''
from ''B1'.
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The Silver Belt: Armenia and the Moral Economy of Genocide Recognition
Why such reluctance worldwide to call something by its name?
by MATTHEW OMOLESKY
When the British diplomat Robert Ker Porter arrived in the Persian city of Ispahan, having ventured
there from St. Petersburg in 1817 to explore the vestiges
of ancient Babylonia, and then to follow the route of
Xenophon’s Katabasis, he could not help but marvel at
the “sylvan pre-eminence” of the region. So welltended were the green spaces that “if an old tree chance
to fall from age or accident, the governor instantly has
its place filled up with a new plant.” Yet not every district was so thriving. Upon entering Julfa, the historically Armenian suburb founded in 1606 by Shah Abbas,
Porter found that “its ten thousand inhabitants have diminished to three hundred wretched families; dwindling
every year, both in respectability and numbers.” The 13
Armenian Orthodox churches that spiritually nourished
the community had “excited the envy, and thence, the destroying arm of their Mahomedan neighbors,” resulting
in the destruction of 11 of them. A “general air of squalid
misery” prevailed over the once-proud colony. Hardpressed under the Persian thumb, the Armenians of Julfa
seemed to be destined for extinction:
The persons of the present Armenians of Persia, neither in male nor female possess any thing of the dignity, or
sweetness, which marks their Persian neighbours. Neither
do they show the open brightness of countenance, which
attracts in the Circassian; nor the brave, thoughtful air, that
interests in the Georgian. So lamentably has neglect
quenched their spirit, and their consequent self-debasement degraded the aspect of their forms and features, they
could not be known for the same race whose ancestors sat
at the same board with Shah Abbas.
Amidst all of the degradation Porter witnessed, however, the attire of the women of the quarter still managed
to stand out. The silken handkerchiefs, the head-mantles,
and the velvet trousers all impressed, but nothing could
have been finer than the “ancient national girdle” that the
British diplomat saw around the waists of Armenian
women of all ages, that “broad belt ornamented with
knobs and buttons, and clasped in front by an oval piece
of silver, of great size and weight, and heavily embossed.”
The silver belt had, from time immemorial, played a
prominent role in Armenian costume. Portable, and of immense monetary and aesthetic value, it was afforded talismanic properties and believed capable of warding off
illness and harm. Engraved in minute detail, coated in
sawat (a mixture of silver, copper, tin, and sulfur), and
carefully polished, these belts represented the pinnacle of
the ancient art of silver-craft, thought to date back to the
Iron Age Urartu period, when the enigmatic Kingdom of
Van dominated the Armenian highlands.
These were the types of belts encountered roughly a
century later by Dr. Mabel Evelyn Elliott, a physician with
the American Women’s Hospitals who served with the
Near East Relief organization between 1919 and 1923, in
the immediate aftermath of the Medz Yeghern, the “great
crime” that was the Armenian Genocide. During her stint
she witnessed enormities on an apocalyptic scale, like the
humanitarian disaster that befell the Armenian, Greek,
Kurdish, and Turkish refugees besieged by the nationalists in Marash, as well as more intimate tragedies, like the
young girl who visited her clinic, her “eyeball swung outward in its socket so grotesquely that one thought of a gargoyle.” The patient informed Dr. Elliott, “My eyes were
perfectly straight then, but they [the Turks] took me to a
hospital and had this done to me.” Upon further examination, the girl’s story checked out, given that “the microscopic scars were there, in the minute muscles of the eye.
Some finely trained and skilful Turkish surgeon had used
his training at the operating table to make this girl
hideous. He had done this, while hundreds of Turkish soldiers, wounded in fighting for their country, were dying
for lack of surgical help.” Later Dr. Elliott would encounter
another Armenian woman, this time “hale and hearty”;
her “bright eyes looked humorously at us from beneath
her black kerchief.” Most remarkable, though, was her silver belt, “the most beautifully wrought one that we had
seen.” An offer was made to buy it, one which was quickly
rejected. “We women are not like you,” the woman responded, for “we work hard. We bring all our water from
the spring down there,” gesturing over the edge of a cliff.
“We bring it up in jars on our backs, and often we are very
tired. But we have silver belts. When you make the spring

run up the cliffs into our fort-world, then I will sell my
belt.” Many women, alas, had evidently done so, for as Dr.
Elliott noted, “the Near East Relief has chests upon chests
of them, taken in pledge for loans of food and seeds.”
This was the very sort of silver belt described by the
journalist Christopher de Bellaigue in the haunting anecdote which concludes his masterful 2009 account Rebel
Land: Unraveling the Riddle of History in a Turkish Town.
While interviewing an Armenian philologist in Yerevan,
de Bellaigue is told of an encounter the scholar previously
had with a Kurd in a German tea café: “There was a big
Kurdish fellow sitting there; he was wearing a belt, and it
glinted like silver,” so eventually the Armenian “summoned up the courage to ask to see the man’s belt. He took
it off and handed it over. It was composed of embossed
detachable sections and had leather on the back. It was inscribed in Armenian, and there was a date, 1902. I was
sweating and trembling, but, in the end, I managed to buy
the belt from the Kurd.” Such items, de Bellaigue’s interlocutor explained, “were given to Armenian girls when
they got married. They were meant to last their whole
married life; that’s why they were made up of removable
sections. During pregnancy, they added sections. After
giving birth, when they were getting slim again, they took
the sections away.” Months later, de Bellaigue still found
himself obsessing over this silver belt, imagining it being
wrenched from its owner, who has been destroyed along
with her family — a woman of substance turned casually
into a lump. I imagine it held aloft as a trophy, and then
corrupted, a woman’s belt around the waist of a man. I
imagine it passing, along with the dogs and a horse, from
father to son, re-entering the moral economy. And I wonder how many generations must elapse before we judge
this belt no longer to be stolen property, evidence in a case
of murder, but to belong rightfully to the man who holds
it.
The question de Bellaigue posed is a thorny one. It is
certainly tempting to answer it along the lines of Y. L.
Peretz, who in his 1905 poem “Don’t Think” assured his
readers that “all will be measured, all will be weighed,”
and that “no tear, no drop of blood ever vanishes” — “Oh,
don’t think, that there is no Judge and no Judgement!” But
such a judgment may not take place in this life, and earthly
statutes of limitations are designed to run out. What are
we to make of all the land taken by right of conquest, all
of the lives snuffed out, all of the artworks plundered?
What of the principle of uti possidetis, and of the presumption that “possession is eleven points in the law, and
they say there are but twelve”? Is it even possible, as
Shakespeare’s Don John wondered, “to apply a moral
medicine to a mortifying mischief”?
We know, at the very least, that the first step in recovery is recognizing that we have a problem. In the case of
the Armenian Genocide, recognition has always been
something of an issue. It was Hitler who in 1939 notoriously asked, “Who, after all, speaks today of the annihilation of the Armenians?” (He did ban Franz Werfel’s The
Forty Days of Musa Dagh just to be sure, of course.) Even
after the jurist Raphael Lemkin invented the word “genocide” and applied it to two specific cases — the Shoah and
the Medz Yeghern — formal acceptance of the facts on the
ground proceeded at a glacial pace. The British government, for all its resources, had apparently been unable to
unearth historical evidence “sufficiently unequivocal to
persuade us that these events should be categorised as
genocide as defined by the 1948 UN Convention on Genocide, a convention which is, in any event, not retrospective in application.” (Most all genocides, it bears noting,
are dealt with retroactively.) The United States, under administrations as dissimilar as those of presidents Bush,
Obama, and Trump, has taken care to use the phrase
“mass atrocities” rather than “genocide” in Armenian Re-

membrance Day statements and the like, in a bid to
avoid alienating the Turks. Congressional attempts to
force the issue in October and December 2019 have
come to naught, with the State Department reiterating
on December 17, 2019, that “the position of the administration has not changed.” Meanwhile in Israel,
the Knesset’s Education, Culture, and Sports Committee managed to recognize the Armenian Genocide in
2016, but the Netanyahu administration has studiously
ignored the resolution, again in order to keep Turkey
and to a somewhat lesser extent Azerbaijan on-side.
(Benjamin Netanyahu’s son Yair did write in a private capacity in 2018 that Turkey was “responsible for incredible
atrocities and sufferings in Cyprus, actions against Greeks
and Kurds, as well as the Armenian Genocide,” while suggesting that the Turks were illegally occupying Anatolia,
making him a rare voice for Byzantine revanchism.) The
incomparable tile-work of the Armenian refugee David
Ohannessian may grace the streets and structures of
Jerusalem, but recognition of the true nature of the massacres he barely escaped has been quashed by sitting Israeli governments on an annual basis for the last 30 years.
There is a certain grim logic to this approach. Realpolitik invariably outweighs gesture-based Symbolpolitik. Sen. Ted Cruz may proudly proclaim that the U.S.
Senate at last “spoke the truth to darkness, spoke truth to
evil, spoke truth to murder, spoke truth to genocide — and
finally honored the 1.5 million innocent lives lost,” but
Foggy Bottom has precious little interest in historical
truths. There have been consequences to this reluctance.
Azerbaijan felt emboldened enough to engage in what
Simon Maghakyan and Sarah Pickman have called the
“the greatest cultural genocide of the 21st century,” the
systematic destruction of Armenian cultural heritage,
much of it UNESCO-protected, in Nakhichevan and elsewhere. It seems that although the supply of human victims was exhausted long ago, the remaining necropolises,
khachkars, and churches have been obliged to stand in
their stead. When the Azerbaijani writer Akram Aylisli
protested against his nation’s campaign of cultural cleansing, warning that “such senseless action will be perceived
by the world community as a manifestation of disrespect
for religious and moral values,” he was doubly punished,
first by being placed under house arrest and then by being
proven wrong. Aside from the occasional report in Hyperallergic, the Los Angeles Times, and the Guardian, few
in the international community have been able to work up
any interest in the fact that, a century on, the Armenian
Genocide was still in a very real sense being perpetrated.
This should not be surprising, particularly in a world
where one may have a Sirius radio show called “The
Young Turks.” (Try calling your program “The Cheka,” or
“The Squadristi,” and see how far that takes you.)
Thirty-odd countries have managed to recognize the
Medz Yeghern, and it is not clear what price they paid.
After the Holy See’s 2016 formal recognition, the Turkish
government feebly accused Pope Francis of having a “crusader mentality,” as if acknowledging a historical truth is
equivalent to strapping on the chain mail and setting off to
cross swords with the Sultan of Rûm. When it seemed as
if the United States might recognize the Armenian Genocide in December 2019, the Turkish government threatened to “recognize the killings of Native Americans as
genocide,” a menace, even if carried out, that one imagines few Americans would even have heard about, and
about which even fewer would have been overly exercised. It would be a rather small price to pay, in any event,
for a proper acknowledgment of what might be considered the ur-genocide that paved the way for a century of
untold horrors.
“I must tell you what I saw, so people will understand
the crimes men do to men,” wrote the poet Atom Yarjanian, better known as Siamanto, in his poem “The Dance.”
But after witnessing the stabbings, the beatings, the burning of corpses, the German narrator despairs: “How can I
dig out my eyes?” The survivors of the Armenian Genocide, and the Armenian diaspora, did not themselves dig
out their own eyes. We were the ones who did so. No
doubt there will be future opportunities to call a fig a fig
and a trough a trough, and I live in hope that such an opportunity will eventually be grasped, however little store
I set by the moral economy of our age.
spectator.org
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Zarmanazan 2020
Applications are now open!
Zarmanazan 2020, the Western Armenian summer programme, will take place high up in the mountains in the
French-Swiss Alps Region of France, from 12 July to 7 August.
It will combine three interconnecting initiatives:
· A summer programme for children ages 10 to 17;
· A summer creative programme for young adults ages 19
to 24;
· An intensive university diploma programme designed
for Western Armenian teachers in the Armenian Diaspora, certified by the National Institute of Oriental Languages and
Civilisations (INALCO), Paris.
Children and young adults will participate in various age
appropriate activities. These will include music, performing
arts, self-expression, visual and audiovisual arts, crafts sessions, creative writing and literature reading workshops, outdoor games, field trips and much more! All activities will be
conducted in Armenian and led by a team of talented expert
facilitators.
Zarmanazan is open to all children and young adults in
the Armenian Diaspora. The number of spaces is limited.
Please note that an intermediate level of Armenian proficiency is required for the young adults’ group.
The intensive university diploma programme is limited to
15 teachers and it will combine expert direction with practical
training, interactive lectures, the latest pedagogic approaches
and materials.
For more information visit: www.gulbenkian.pt/armenian-communities
Deadline for all applications: 19 January 2020, 23:00 GMT.
All applicants will be contacted by 6 February 2020.
The Armenian Communities Department of the Calouste Gulbenkian Foundation launched the educational project “Zarmanazan”
in 2017 as part of its Western Armenian revitalisation programme.
It is organised in partnership with L’association Mille et un Mondes (Lyon, France) and Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO, Paris, France). The Zarmanazan
summer programme is certified by the French Ministry of Youth and
Sports.

Dialogue in Armenia-US relations raised to new level in 2019
YEREVAN, DECEMBER 25,
ARMENPRESS. In 2019 activeness was registered in the Armenian-American relations, a
number of important developments took place between the
two sides, Expert on international
studies Liana Hovhannisyan told
a press conference in Armenpress, stating that new activity directions
opened
between
Armenia and the United States.
“During the year a number of
bilateral meetings at the level of
top officials were held. When we
look at the dynamics of the meetings and compare them with the
course of the previous years, it
becomes clear that this year the
number of meetings has been
higher. This shows that the two

sides are willing to clarify and expand the cooperation areas”,
Liana Hovhannisyan said.
She highlighted the fact that
this year the dialogue in the Armenia-US relations was raised to
a new level. Armenia and the US
launched a strategic dialogue. It
enables the sides to clarify the cooperation spheres and carry out a
targeted work on this direction.
The clarified spheres have both
commercial direction and energetic, innovative direction. This
year the two sides launched the
format of a strategic dialogue. At
the first session it was stated that
the USAID has already started a
2-year program. In addition, the
US Embassy made a statement
informing that in 2018 the US

funding increased by 40%.
The next important event during 2019 was the visit of the Armenian Prime Minister to the
United States. According to Liana
Hovhannisyan, although this
visit took place on the sidelines of
the UN summit, but very important meetings were held which
can contribute to the development of the Armenian-US ties.
The expert highlighted the meeting with the businessmen which
allowed getting first-hand information about the ongoing reforms in Armenia. The PM’s visit
to the Silicon Valley was also important as a major result was
recorded during this visit.
Edited and translated
by Aneta Harutyunyan

Russian-Armenian climate activist inspired by Thunberg is jailed
Arshak Makichyan had held a solo demonstration in Moscow for over 40 weeks before arrest
A Russian climate youth activist has been sentenced to six days in prison for taking part in a demonstration in Moscow. Supporters said the punishment of
Arshak Makichyan was disproportionately severe, and
was one of the harshest crackdowns on student campaigners anywhere in the world.
Makichyan, a 25-year-old violinist, was inspired by
Greta Thunberg to join the Fridays for Future movement, which urges governments to listen to scientists
and meet the commitments they made in the Paris
agreement. He had recently returned from international climate talks in Madrid but was summoned by
the Russian authorities on Friday to face charges that
he participated in a protest without permission.
Earlier, he tweeted thanks to his lawyer and supporters. “We are waiting for the judge’s decision,” he
wrote, then later updated with the verdict: “Six days
of arrest.” Climate activists from dozens of other countries expressed solidarity on social networks. “Hang in
there. You are doing the right thing,” said the Fri-

days4Future Twitter account, which described the activist as an inspiration.
Makichyan had been staging a solo school strike in
Pushkin Square, Moscow, for more than 40 weeks.
Under Russia’s tight restrictions on gatherings, individual protests are lawful but anything bigger requires
police permission.
“In Moscow it is almost impossible to get permission for a mass demonstration so we protest in a queue.
One person holds a poster for five minutes, then hands
over to the next person who is waiting nearby. That
way, we don’t have any problems because it is a series
of solo strikes rather than a group gathering,” said the
graduate of the Moscow Conservatory.
He had applied unsuccessfully more than 10 times
for approval for a bigger protest in the hope of building momentum for the climate movement in Russia, a
major gas-producing nation that has one of the world’s
worst records in tackling emissions.
theguardian.com
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