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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Խմբագրական
Մութ Ամպե՞ր
Թաւշեայ յեղափոխութեան առաջին շաբաթներու ցնցումներէն եւ համաժողովրդական խանդավառութիւններէն քիչ ետք, Հայաստանի
եւ սփիւռքի կարգ մը հոսանքներու եւ «սեւ
ակնոցներ» կրողներու կողմէ օրըստօրէ սկսան
սաստկանալ աթոռներէն վար ինկած կամ
գլորուած անձերու եւ կարգ մը հոսանքներու
կողմէ կատարուած եւ կամ դրդուած ապականիչ
եւ ապակողմնորոշիչ յարձակումները։ Տարօրինակօրէն յաճախակի դարձան նորերը
ցեխի մէջ կոխելու ճիգերը։ Բնակա՞ն էր այս
երեւոյթը, մի գուցէ այո, բայց ոչ այսքան թոյնով
ու ատելութեամբ։
Յաճախակիօրէն սկսան լսուիլ անհիմն ժըխտական ու սեւացրէքեան արտայայտութիւններ։ Դեղին մամուլի էջերէն եւ ծախուած
հեռուստակայաններէն ու թերթերէն յաճախակիօրէն ժողովուրդին սկսաւ մատուցուիլ իր շունչը փչելու վրայ գտնուող նախկին վարչակազմի
անդամներէն շատերուն վայրահաջոցներն ու
ցեխարձակումներ, եղան նաեւ բարեմիտ ու շինիչ
քննադատութիւններ, ինչ որ ողջունելի է հարկաւ։
Հայրենիքի մէջ թէ մանաւանդ սփիւռքի տարածքին երթալով սկսաւ թերահաւատութիւն մը
ձեւաւորուիլ, կասկածամտութիւն մը յառաջանալ շփոթուած կարգ մը շրջանակներու մէջ։
Ժողովրդական առածը կ՚ըսէ՝ ով առաջինը բարձր
կը գոռայ՝ իրաւունքը իրն է։ Նկատեցինք, որ
քանի ժամանակները կ՚անցնին եւ նոր ու երիտասարդ իշխանութիւնները իրենց առաջնորդներով
միասին օրը օրին եւ կարողութիւնները ներած
չափով բարեփոխութիւններ կը մտցնեն, այդքան
աւելի զօրաւոր կը դառնան «նախկիններու»
յարձակումները եւ նոր իշխանութեան դէմ
ժխտական ու խիստ ապակայունացնող արտայայտութիւնները։ Արդիւնքը այն կ՚ըլլայ որ սփիւռքի եւ հայրենիքի կարգ մը անձեր կամ շրջանակներ հաւատքի կորուստ կ՚ունենան։ Կը նկատենք,
որ զգալի ջանք կը թափուի նսեմացնելու,
սեւցնելու եւ ժողովուրդին աչքէն վար ձգելու
քաղաքականութիւնը։ Այսպիսիները ազատ
խօսքի կամ բազմակարծութեան պիտակին
տակ պարզապէս «գայլի ծառայութիւն» է, որ կը
մատուցեն մեր թշնամիներուն։
Արդար, տեղին եւ կառուցողական քննադատութիւնը ժողովրդավար հասարակութեան
մը առաւելութիւններէն մէկն է։ Դէմ չենք
(բարեմիտ) քննադատութիւններու եւ իրական
ընդդիմադիրներու, եթէ շարժին խաղի օրէնքներով։
Կը հաւատանք, որ քննադատութիւններուն
սլաքները եթէ պիտի չկառուցեն բան մը, ապա
անոնք պիտի զգալի վնաս հասցնեն մեր երկրին,
մեր պետութեան եւ անոր բազմաթիւ ազնիւ
պաշտօնավարներու վարկին՝ համաշխարհային
կարծիքին առջեւ։ Նման վարկաբեկիչ մօտեցումները լուրջ դժուարութեան պիտի մատնեն մեր
պետութեան այրերը միջազգային ատեաններու
մէջ, ուր օտարներ քմծիծաղով պիտի վարուին
մեր ազգի ներկայացուցիչներուն հետ։
Շար. Էջ 02

ՀՀ Բարձրագոյն Ղեկավարութիւնը
Այցելեց Եռաբլուր

Նիկոլ Փաշինեան Իլհամ Ալիեւ
Հանդիպո՞ւմ

Հ

Հ

անրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան
, վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, Գարեգին Բ.
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս, Ազգային ժողովի
նախագահ Արարատ Միրզոյեան եւ Ազգային
անվտանգութեան խորհուրդի անդամներ, պաշտպանութեան նախարարութեան եւ զինուած ուժերու
ղեկավար կազմի ուղեկցութեամբ այսօր այցելեցին
«Եռաբլուր» զինուորական պանթէոն` յարգանքի
տուրք մատուցելու իրենց կեանքը Հայրենիքի
անկախութեան համար զոհաբերած հայորդիներու
յիշատակին:
Շար. Էջ 02

այաստանի Արտաքին գործոց նախարար
Զօհրապ Մնացականեան եւ Ատրպէյճանի
Արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամետեարով
ներկայ շաբթուան տեւողութեան հանդիպում մը
պիտի ունենան Ժընեւի մէջ։ Մնացականեան 29-30
յունուարին պիտի գտնուի Ժընեւի մէջ, ուր նախ
պիտի տեսակցի ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի
համանախագահներուն հետ։ Այս վերջիններուն
միջնորդութեամբ ու մասնակցութեամբ տեղի
պիտի ունենայ նաեւ իր տեսակցութիւնը Էլմար
Մամետեարովի հետ։ Հայաստանի Արտաքին գործոց
նախարարութեան բանբեր Աննա Նաղդալեան
տեղեկացուց, որ անդրադարձ պիտի կատարուի
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ
կարգաւորման վերաբերեալ հարցերու լայն
շրջանակին։
Շար. Էջ 10

Բանակի Օրուան Առիթով
Հայաստանի Նախագահին Ձեռամբ
Մետալներու Եւ Շքանշաններու
Յանձնում

Լուրեր Աշխարհէն
Քոպի Պրայընդ Զոհ Ուղղաթիռի
Վթարի

Ու
Հ

այաստանի նախագահ Արմէն Սարգսեան
բանակի օրուան առիթով 27 յունուարին
նախագահական նստավայրին մէջ կայացած հանդիսութեան ընթացքին մետալներ եւ շքանշաններ
յանձնեց հայրենիքի պաշտպանութեան գործին
նուիրուած զինուորներուն` զանոնք շնորհաւորելով
Հայաստանի զինուած ուժերու կազմաւորման 28-րդ
տարեդարձին առիթով:
«Բանակի օրը առանձնայատուկ է բոլորիս համար:
Այդ առիթով կ՛ուզեմ շնորհաւորել բոլոր պարգեւատրւած ազատամարտիկները, զինուորները, սպաները,
բժիշկները: Բանակի օրուան ընթացքին չենք կրնար
անգամ մը եւս չյիշել հազարաւոր հայորդիները,
որոնք իրենց կեանքը տուին այսօր հզօր ազգային
բանակ ունենալու երազանքին, իրենց կեանքը տուին
Համաշխարհային Բ. պատերազմին, Արցախեան
ազատամարտին ընթացքին», ըսաւ նախագահ
Սարգսեան:
Շար. Էջ 02

ղղաթիռի վթարի պատճառով ողբերգական մահ
ունեցաւ աշխարհահռչակ պասքէթպոլիստ,
մարզական աշխարհի աստղ Քոպի Պրայընդ։ Դէպքը
տեղի ունեցաւ Կիրակի առաւօտուն Լոս Անճելըսի
հիւսիս-արեւմտեան շրջանին մէջ, ուր կը տիրէր
աննպաստ մառախուղ։ Մահացողներուն մէջ կը
գտնուէր նաեւ դեռատի 12 տարեկան դուստրը։
Ոչ միայն Լոս Անճելըսի աշխարհահռչակ «Լէյքըրզ»ը (Lakers) կորսնցուց իր ամէնափայլուն եւ
առասպելական մարզիկներէն մէկը այլեւ՝ համայն
մարզական աշխարհը։Քոպի Պրայըն կը հովանաւորէր նաեւ բարեսիրական կազմակերպութիւններ։

Ազգային Գաղափարախօսութիւն
եւ Պետութիւն

Pakistan-Turkey-Azerbaijan Triangle: Emerging
New Partnership in the Greater Middle East

Յուշահանդէս Փայլակ Ահարոնեանի
Մահուան Ա. Տարելիցին Առիթով

Ազգային գաղափարախօսութիւնը բաղկացած
է՝ ազգի գոյապահպանման, ամբողջական Հայրենիքի, անկախ պետականութեան, կրօնի եւ
ազգային մշակոյթի հիմնադրոյթներէն:
Էջ 03

In recent years Pakistan has intensified its strategic partnership with both Turkey and Azerbaijan. Simultaneously,
the process of the establishment of trilateral cooperation
was launched in 2017.
Էջ 13

Կիրակի 19 Յունուարին, ողբացեալին Ա. Տարելիցի հոգեհանգստեան արարողութենէն ետք,
միութենական բարեկամներ եւ ընտանեկան
հարազատներ եկած էին...
Էջ 15
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Ժողովրդավարութիւն
Երբ կը խօսուի ժողովրդավարութեան մասին, մարդիկ ընդհանրապէս զայն կը կապեն քաղաքական ղեկավարման համակարգի հետ, մինչ ժողովրդավարութիւնը գաղափար է, մշակոյթի հետ
անմիջապէս առնչուած երեւոյթ է,
որ ծնունդ կ՛առնէ ընտանիքին մէջ,
ապա դուրս գալու համար դէպի
հասարակութեան այլ շերտեր։
Երբ մանուկը իր ընտանիքին մէջ
կը տեսնէ կարծիք յայտնելու եւ
կարծիք յարգելու սովորութիւնը,
կը սկսի արժեւորել առհասարակ
կարծիք արտայայտելու հնարաւորութիւն ունենալը։ Այս բանը
դաստիարակութեան կերպ է,
որ ժամանակի ընթացքին պիտի
վերարտադրուի բոլոր այն ոլորտներուն եւ գործառոյթներուն մէջ,
որուն հետ այդ մանկիկը պիտի
առընչուի ապագային՝ ըլլայ ան
իր ընկերային կեանքին մէջ,
դասընկերային, թէ աշխատանքային։
Ցաւ ի սիրտ աշխարհի ոչ բոլոր
մշակոյթները իրենց մէջ կը կրեն
ժողովրդավարութեան գաղափարը։ Անոնց մշակոյթները այլ
պայմաններով կազմաւորուած են։
Իւրաքանչիւր հասարակութիւն
ծնելով եւ մեծնալով տուեալ
մշակոյթի ազատ կամ ոչ ազատ
բարքերու մէջ, իր դաստիարակութեան ձեւերուն մէջ տարբեր
դրսեւորումներ կ՛ունենայ։
Մենք՝ հայերս, պէտք է ուրախութեամբ խոստովանինք, որ
տարուէ տարի ժողովրդավարութեան գաղափարի իրական
արժէքը ծիլեր տուաւ ու ծաղկեցաւ
Հայաստանի մէջ, բան մը, որ աւելի
եւս ակնյայտօրէն կ՛երեւի վերջին տարիներուն։ Երկարամեայ
լռակեացութիւնը Խորհրդային
Հայաստանի տարիներուն, մի
քանի սերունդներու մէջ ձեւաւորած էր լռելու, կարծիքը սեղմել-չարտայայտելու եւ անտարբերութեան ակնյայտ սովորութիւններ։
Փոխուեցան
ժամանակները,
փոխուեցան իշխանութիւնները,
փոխուեցան սովորութիւնները,
եւ այն ինչ, որ ամենակարեւորն
է, փոխուեցան ու եկան նոր
սերունդներ, որոնք իրապէս
կը գիտակցին, կը հասկնան եւ
կարժեւորե՛ն անկախ կարծիք
ձեւաւորելու, կարծիքը ազատ
արտայայտելու եւ ժողովրդավար
ըլլալու գաղափարներու իրական,
խորքային արժէքն ու ուժը ։
Լիարժէք եւ իրապէս առողջ է այն
ընտանիքը, ուր հօրմէն մինչեւ
ամենամանուկը ժողովրդավար
են։ Լիարժէք եւ իրապէս առողջ
է այն հասարակութիւնը, ուր
բոլորը կը գիտակցին եւ իրենց
մէջ կը կրեն ժողովրդավարութեան գաղափարը։ Եւ վերջապէս,
իրապէս առողջ, ամուր ու ծաղկողզարգացող է այն պետութիւնը,
որուն գլխուն կանգնած ղեկավարութիւնը լիարժէք եւ ազնիւ
ժողովրդավար է։
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

ՀՀ Բարձրագոյն Ղեկավարութիւնը Այցելեց Եռաբլուր
Սկիզբը Էջ 01
Անոնք ծաղիկներ դրին 2016 թուականի ապրիլեան քառօրեայ պատերազմի հերոսներու, սպարապետ Վազգէն

Սարգսեանի, Անդրանիկ Օզանեանի
շիրիմներուն եւ ծաղկեպսակ` զոհւած ազատամարտիկներու յիշատակը
յաւերժացնող յուշահամալիրին:
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Բանակի Օրուան Առիթով Հայաստանի Նախագահին
Ձեռամբ Մետալներու Եւ Շքանշաններու Յանձնում
Սկիզբը Էջ 01
Հայաստանի նախագահը խնդրեց մէկ
վայրկեան լռութեամբ յարգել իրենց
կեանքը յանուն հայրենիքին զոհած
անձերուն յիշատակը:
«Ընդամէնը 28 տարի առաջ Հայաստանի նախագահի հրամանագիրով
ստեղծուեցաւ օրէնք Հայաստանի
պաշտպանութեան նախարարութեան
մասին: Այսօր ունինք հզօր բանակ,
եւ այդ պատմական շրջադարձային
իրադարձութեան փայլուն վկայութիւններն են Սարդարապատի,
Ղարաքիլիսէի փայլուն յաղթանակները, 75 տարի անցած է, եւ

չենք կրնար չյիշել Համաշխարհային
Բ. պատերազմին հայ ժողովուրդի
հսկայ ներդրումը, հայերը պայքարած են ֆաշականութենէ ազատելու,
Ֆրանսան, Եւրոպան ազատագրելու
համար: Հայ ազգը տուած է Խորհրդային Միութեան հերոսներ, 60-է աւելի
զօրավար, հինգ մարաջախտ: Մեզմէ
իւրաքանչիւրը պէտք է հպարտ ըլլայ
այս առնչութեամբ», նշեց նախագահ
Արմէն Սարգսեան:
Հայաստանի նախագահը շեշտեց
նաեւ արցախեան ազատամարտին
հայ ժողովուրդին տարած յաղթանակն
ու պայքարը, որ հիմք դրաւ հայոց
բանակի ստեղծման:

Հաղորդագրութիւն
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Յարգելի’ հայրենակիցներ,
Սոյն թուականի Յունուարի 26-ին կայացաւ Արցախի Ռամկավար
Ազատական կուսակցութեան արտահերթ համագումարը, որի արդիւնքում
միասնական որոշումներ են կայացուել օրակարգում ամրագրուած 2
հիմնահարցերի վերաբերեալ։
Համագումարի ընթացքում վերհանուել են ներկուսակցական մի շարք
հիմնահարցեր, ճշգրտուել եւ յստակացուել է կուսակցութեան՝ գալիք
համապետական ընտրութիւններին մասնակցութեան ձեւաչափը:
• Համագումարը հաւանութեան է արժանացրել եւ երաշխաւորել ՌԱԿ
կենտրոնական վարչութեան ` «Վաղուայ Արցախ» եւ « Ինքնութիւն եւ
միասնութիւն» կուսակցութիւնների հետ դաշինք կազմելու վերաբերեալ
առաջարկը
• Միաձայն հաստատել է գալիք նախագահական ընտրութիւններում
Արցախի նախագահի թեկնածու Մասիս Մայիլեանին աջակցելու մասին
որոշումը։
• Երաշխաւորել եւ հաստատել է Ազգային ժողովի՝ գարնանը կայանալիք
ընտրութիւնների մասնակցութեան համամասնական ցուցակը:
Արցախի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն

Խմբագրական
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Մութ Ամպե՞ր
Սկիզբը Էջ 01
Սփիւռքի հայութիւնը նոյնպէս պիտի
գտնուի անյարմար կացութիւններու մէջ, երբ տեղը պիտի գայ
պաշտպանելու հայութեան եւ հայրենիքին շահերը տեղական եւ
նահանգային ատեաններու մէջ։

Ժամանակն է զգաստանալու,
ատե՛նն է հրաժարելու շուտիկութիւններէ եւ անպայման յաջորդ
օրը արեւուն ծագելուն պէս մեծ
մեծ փոփոխութիւններ ակնկալելու
անհեռանկար պնդումներէ։
Մ.Գ.
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Ազգային Գաղափարախօսութիւն եւ Պետութիւն
ԳԷՈՐԳ ՀԱԼԷՊԼԵԱՆ

Ա

զգային գաղափարախօսութիւնը
բաղկացած
է՝
ազգի
գոյապահպանման,
ամբողջական Հայրենիքի, անկախ
պետականութեան,
կրօնի
եւ
ազգային մշակոյթի հիմնադրոյթներէն: Վերոյիշեալ գաղափարները այն հենասիւներն են որոնց
վրայ կը կառուցուի Ազգային
գաղափարախօսութեան ամբողջ
հայեցակարգը: Նաեւ Ազգային
գաղափարախօսութեան հայեցակարգին մէջ իւրաքանչիւր ազգ իր
պատմական զարգացման առանձնայատկութիւններով դրսեւորուած՝
ունի ինքնայատուկ խնդիրներ
Ազգային գաղափարախօսութեան ռազմավարական ծրագիրը բաղկացած
է վերը նշուած հիմնադրոյթներէն:
Այդ ծրագրին մէջ պարտադրաբար
տեղ կը գրաւեն իւրաքանչիւր ազգի
պատմական իւրայատկութիւններէն
բխող հիմնախնդիրներ:
Ազգային գաղափարախօսութիւնը
յաղթանակի հասնելու համար
անհրաժեշտ է հաշուի առնել մարտավարական բծախնդրօրէն եւ
գիտականօրէն մշակուած ծրագիր:
Մարտավարական ծրագիրը ազգի
պատմութեան տարբեր ժամանակահատուածներուն, տարբեր
պատմական պայմաններով դրսեւորուած ռազմավարական ծրագիրի հիմնախնդիրներու լուծման
ձեւերու հայեցակարգն է: Եթէ
մարտավարական
ծրագիրը
չ’ընդգրկեր պատմական բոլոր գործօններու պատմա-քաղաքական
եւ գիտնական վերլուծութիւն,
ապա անիկա կը ձախողի: Հետեւապէս, մարտավարական ծրագրի ձախողումով կը ձախո-ղի
նաեւ ռազմավարական ծրագիրը: Ռազմավարական ծրագիրը
երկարաժամկէտ է, իսկ մարտավարականը՝ կարճ ժամանակահատուածի:
Ազգային գաղափարախօսութեան
հիմնական նպատակը ժողովուրդի
գոյապահպանումն է, որուն իրականացման համար անհրաժեշտ են
հետեւեալ ազգային գործօնները.
Լեզու, մշակոյթ, պատմական յիշողութիւն, ինքնագիտակցութիւն,
բնաւորութիւն, հոգեկան կերտուածք,
նկարագիր,
ազգասիրութիւն,
հայրենիքի սէր, ընտանիք, կրօն,
ժողովրդական աւանդոյթ եւայլն:
Անարարկելի է, որ առանց այդ
գործօններու իւրաքանչիւրին ուսումնասիրութեան կարելի չէ ազգային
էութիւնը, ազգի տեղն ու դերը տալ
Ազգային գաղափարախօսութեան
հայեցակարգին մէջ: Մասնագիտական ուսումնասիրութիւնները Ազգային
գաղափարախօսութեան մէջ վճռորոշ
կը համարեն ազգային բնաւորութիւնը,
հոգեկան կերտուածքը եւ ազգային
հոգեբանութիւնը: Պատմութեան
ճակատագրական փորձութիւնները
դիմագրաւելու եւ յաղթական դուրս
գալու համար ազգը կարեւոր է, որ
ունենայ հզօր ազգային բնաւորութիւն, զօրեղ հոգեկան կերտուածքը եւ
ազգային դիմագիծ: Որպէս ազգային
բնաւորութեան կարեւոր յատկանիշներ կարելի է նշել՝ քաջութիւնը,
կամքը,
ինքնատիրապետումը,
համառութիւնը, նախանձելու ոգին
եւ բարոյականութիւնը: Ազգային

բնաւորութիւնն ու հոգեկան կերտուածքն է, որ կ՛որոշէ ազգի մը ճակատագիրը:
Ինչպէս Լը Պոնը կը գրէ. «Ժողովուրդները կ՛անհետանան իրենց
ազգային բնաւորութիւններու որակի
կորուստով»:
Ազգային գաղափարախօսութեան
բոլոր գործօններու պահպանման
եւ զարգացման գլխաւոր միջոցը
մշակոյթն է: Մշակոյթի, կրթութեան
եւ գիտութեան համակարգերը
իրենց էութեամբ պէտք է ըլլան
ազգային եւ գտնուին պետութեան
հոգատարութեան ներքոյ: Ազգի
գոյապահպանման ամենակարեւոր
գործօններէն է պատմական յիշողութիւնը, առանց որուն ազգի գաղափարը կը կորսուի, այդ պատճառով
ալ լեզուն եւ պատմութիւնը ազգի
գոյապահպանման կարեւորագոյն
գործօններն են: Ո՞րն է հայրենիքի
գաղափարը: Ազգը գոյապահպանուելու եւ զարգանալու համար նախ
եւ առաջ պէտք է ունենայ ազատ
եւ անկախ հայրենիք: Հայրենիքը
ժողովուրդի պատմական ապրելատարածքն է: Հողը հայրենիքի կը
վերածուի դարերու ընթացքին, երբ
անիկա կը համարուի ժողովուրդի
պատմամշակութային, ազգագրական, ճարտարապետական կոթողներով, երբ անիկա կը սրբագործուի
թշնամիներու դէմ տարած յաղթանակներով եւ հերոսներու թափւած արիւնով, երբ կը կերտուի
ազգային բնաւորութիւնը, ազգային
նկարագիրը, աւանդոյթները, բարքերը, լեզուական իւրայատկութիւնները,
ազգային ինքնագիտակցութիւնը,
հերոսապատումներով, հեքիաթներով
եւ այլն: Հայրենիքը պէտք է ըլլայ ազատ
եւ անկախ: Անկախ հայրենիքը այն հզօր
կռուանն է որ կ՛ապահովէ ժողովուրդի
գոյապահպանումը եւ զարգացումը:
Այդ է պատճառը, որ բոլոր ժողովուրդներն ալ ազատագրական պայքարի դժուարին ճանապարհ կ՛անցնին,
անթիւ անհամար զոհեր կու տան
ազատ ու անկախ հայրենիք ունենալու
համար: Հետեւաբար ժողովուրդի մը
Ազգային գաղափարախօսութեան հետ
մէկտեղ կ’առնչուի նաեւ ամբողջական
Հայրենիքի գաղափարը: Հայրենիքի
գաղափարը կը մտնէ ժողովուրդի
ինքնութեան պահպանման բնազդի
մէջ եւ պատմական ճակատագրական պահերուն կը դառնայ հզօր
գործօն: Եթէ պատմաքաղաքական
իրադարձութիւններու բերումով Հայ
ժողովուրդի հայրենիքը կիսուած
է, ապա այդ երբեք չի նշանակեր,
որ մեր հայրենիքը ամբողջական
չէ: Հայրենիքը ամբողջական պատմական հասկացողութիւն է: Հայրենասիրութիւնը կը սնուի հարազատ
հողէն, ազգային մշակոյթէն, մայրենի
լեզուէն, պատմական յիշողութենէն:
Հայրենասիրութեան քարոզչութիւնը
եւ ժողովուրդին այդ ոգիով դաստիարակելը կը հանդիսանայ Ազգային գաղափարախօսութեան կարեւոր հիմնադրոյթներէն: Հայրենիքը
ժողովուրդի բոլոր ժամանակներու
եւ բոլոր սերունդներու դարաւոր,
հերոսական պայքարի արդիւնք է:
Հերոսներու արիւնով ներծծուած
հայրենի հողը քաջերու նոր
սերունդներ կեանքի կը կոչէ: Հետեւաբար, Հայրենիքի գաղափարի
քարոզչութիւնը մշտապէս պէտք է
Հայոց Պետականութեան, ազգային,

հասարակական, քաղաքական միտքի, ազգային կուսակցութիւններու
հոգատարութեան տակ գտնուի:
Ինչպէս որ Ժիւլ Միշլըն՝ կը գրէ.
«Հայրենիքի գոյատեւման միակ
միջոցը բոլորին այնպիսի ներդաշնակ
կրթութիւն տալն է, որ երեխաներու
սրտին մէջ ստեղծուի Հայրենիքի
կերպարը: Փրկութեան ուրիշ ճամբայ չկայ, ազգային դպրոցի եւ
կրթութեան միջոցով»: Այնուհետեւ
Ժիւլ կը շարունակէ. «Հայրենիքի
գոյատեւման եւ զարգացման համար
անհրաժեշտ է ուսումնասիրել անոր
անցեալը, թափանցել անոր ազգային
ոգիին մէջ, գործել անկէ բխած եւ
արդի պատմութեան թելադրող ծրագիրներով: Այսօրուայ եւ ապագայի
խնդիրներու արմատները յաճախ
կը գտնուին անցեալի պատմութեան
ծալքերուն մէջ»:
Օրինակ, Ճափոնի մէջ կրթական
համակարգը կը համարուի Ազգային գաղափարախօսութեան հայեցակարգի կարեւոր հիմնադրոյթ:
Իսկ Թոմա Քարէյլ հետեւեալը կ’ըսէ.
«Ապագայի կանխագուշակումը,
ներկայի ղեկավարումը այդքան
անհնար չէր ըլլար, եթէ անցեալին
չվերաբերուէինք այդքան անպատասխանատու, այդքան չմերժէինք
եւ չխեղաթիւրէինք:
Հայրենիքի պարագային զիջումներ թոյլատրելի չեն: Հայրենիքին
համահաւասար
փոխարժէքներ
գոյութիւն չունին: Ոչ մէկ գործիչ,
ոչ մէկ քաղաքական իշխանութիւն
իրաւունք չունի ոչ մէկ թիզ հող
նուիրաբերելու կամ յանձնելու, Ազգային գաղափարախօսութիւնը այսպիսի
արարքը կ’որակէ որպէս ազգային
դաւաճանութիւն:
Իւրաքանչիւր ժողովուրդ գոյապահպանման եւ զարգացման համար պէտք
է ունենայ անկախ Ազգային Պետութիւն: Պետութիւնը կը կենսագործէ
Ազգային գաղափարախօսութեան
հիմնադրոյթները: Ազգային Պետութիւնը ժողովուրդի գոյապահպանման բնազդի արտայայտութեան
բարձրագոյն ձեւն է: Ազգային
Պետութիւնը պէտք է ղեկավարուի
Ազգային գաղափարախօսութեան
հիմնադրոյթներով: Ազգային գաղափարախօսութիւնը
տեսութիւն
է, որու իրականացման համար
դարերու ընթացքին կեանքի կոչւած են իշխանութիւններու եւ
պետականութիւններու տարբեր
ձեւեր: Հետեւաբար անհեթեթութիւն
է Ազգային եւ Պետական գաղափարախօսութիւնները
իրար
հակադրելը:
Իշխանութիւնները
պարտաւոր են իրականացնել
Ազգային Գաղափարախօսութեան
հիմնադրոյթները: Պետական գաղափարախօսութիւնը կը դրսեւորուի
ազգի գերագոյն շահերէն, որոնք
ամբողջութեամբ ամփոփուած են
Ազգային գաղափարախօսութեան

մէջ: Ազգային գաղափարախօսութիւնը
ռազմավարական եւ մարտավարական ծրագիրներու համակարգը կը
կոչուի Ազգային Ծրագիր: Իւրաքանչիւր Ազգային Պետութեան
հիմնական խնդիրը Ազգային Ծրագիրի իրականացումն է: Հետեւաբար, ազգային եւ պետական
գաղափարախօսութիւններու միջեւ
հակասութիւն չի կրնար ըլլալ:
Ազգային Պետութիւնը, հիմնուելով
ազգային գաղափարախօսութեան
հիմնադրոյթներուն վրայ, կը մշակէ
ազգային անվտանգութեան, արտաքին եւ ռազմական քաղաքականութեան
հայեցակարգերը, ազգային մշակոյթի
եւ կրթական համակարգի զարգացման ծրագիրները: Պետութեան կայացումը եւ հզօրացումը, որ պետական
գաղափարախօսութեան առանցքն
է, նոյնպէս կը ներկայանայ որպէս
ազգային գաղափարախօսութեան
հիմնադրոյթներէն մէկը: Պետական
գաղափարախօսութիւնը ըլլալով
ազգային գաղափարախօսութեան
բաղկացուցիչ մաս, չի կրնար իր
էութեամբ ազգային չըլլալ:
Առողջ պետութեան մէջ բնական է
տարբեր կուսակցութիւններու եւ
դասակարգերու առկայութիւնը, նաեւ
բնական է իշխանութեան հասնելու
պայքարը: Բայց, քաղաքական պայքարը պէտք չէ անցնի թոյլատրելի
սահմանը կամ տկարացնէ պետականութեան հիմքերը: Բոլոր քաղաքական կուսակցութիւնները պէտք
է առաջնորդուին պետութեան հզօրացման գիտակցութենէն: Պետութիւնը
վերկուսակցական կազմակերպութիւն
է: Պետականութիւնը կը պատկանի
ժողովուրդին: Պետութիւնը պէտք
է ունենայ ժամանակակից հզօր
ռազմական արդիւնաբերութիւն,
ազգային աւանդոյթներով թրծուած,
ազգային կրթութիւն անցած մարտունակ բանակ: Պետութեան
վտանգ սպառնալու պարագային,
ժողովուրդը մէկ մարդու պէս պէտք է
ոտքի ելլէ եւ պաշտպանէ Հայրենիքը
եւ պետականութիւնը:
Ազգային գաղափարախօսութիւնը
պետութեան
չի
խրախուսեր
որեւէ տնտեսական կամ քաղաքական հասարակարգ, օրինակ
դրամատիրական կամ ընկերվարական, ժողովուրդը ինքը պէտք է
ընտրէ այն հասարակարգը, որ կը
համապատասխանէ իր ազգային
կերտուածքին, պատմական իւրայատկութիւններուն, որոնք կ՛ապահովեն երկրի անկախութիւնը եւ
ժողովրդավարութիւնը:
Ազգային գաղափարախօսութեան
բոլոր հիմնադրոյթները, ռազմավարական եւ մարտավարական ծրագիրները միշտ պէտք է գտնուին
պետութեան, ժողովուրդի, ազգային
կուսակցութիւններու, հասարակական
կազմակերպութիւններու ուշադրութեան ներքոյ:

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Ամրդոլէն Արմաշ

15-րդ Դարու Եւրոպայի Վերածնունդը Բաղեշի Ամրդոլի
Համալսարանը եւ Չորս Մեծերը
ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ Ա. ՔՀՆՅ. ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ
Վերածնունդը

Եւրոպայի մէջ տպագրութեան գիւտով 15րդ դարուն վերածնունդ տեղի
ունեցաւ որուն արձագանգը Հայ Եկեղեցւոյ եւ ազգի մտաւոր եւ իմացական
կեանքին վրայ անջնջելի հետք թողուց։ Գերմանիոյ մէջ Եոհան Կիւթեմպերկ
1450 թուին կատարեց տպագրութեան գիւտը, եւ վաթսունամեակ մը ետք,
Յակոբ Մեղապարտ անուն, այլապէս բոլորովին անծանօթ հայորդին, որպէս
ռահվիրայ նախակարապետ հայ տպագրիչը, Վենետիկի մէջ հիմնեց առաջին հայ
տպարանը։ Տպագրեց առաջին վեց հայերէն գիրքերը 1513 թուականէն սկսեալ,
ու 150 տարիներ ետք Ոսկան Վարդապետ Երեւանցի Ամսդերտամի մէջ առաջին
Աստուածաշունչ Մատեանը տպագրեց 1666 թուականին։
Յատկանշական
պարագան այն էր որ Հայաստան եւ Ս. Էջմիածին չէին կրցած գլուխն անցնիլ
վերածնունդի այդ մեծ շարժումին, եւ սակայն հայորդիք անձամբ, ինչպէս
Յակոբ, նոյնպէս Աբգար Դպիր Եւդոկիացին ու որդին Սուլթանշահ, Խաչատուր
Կեսարացին եւ Գրիգոր Մարզուանցին յաջորդաբար, թէեւ դանդաղ եւ սակայն
յառաջընթաց քայլ պահեցին որպէս հետեւորդները Յակոբ Մեղապարտին,
ու հայ գրականութեան մեծագոյն երաշխիքը եղող անցեալի մատեանները
հետզհետէ տպագրեցին։
Դարակազմիկ անցման այդ շրջանին Բաղեշի (այժմ Պիթլիս) Ամրդոլի Համալսարանը եղաւ հայ գրչագրութեան ամենավերջին եւ ամենէն բեղուն կեդրոնը
երբ այլեւս կարիքը չկար գրչագիր հատորներ ընդօրինակելու Հայաստանի եւ
Կիլիկիոյ վանքերուն մէջ, քանի որ տպագրութեան հրաշալի գիւտը անցեալի
մատեանները կարգաւ տպագրութեամբ պիտի յաւերժացնէր։ Մաղաքիա
Պատրիարք Օրմանեանի գնահատումով «Հայ տպագրութեան գիւտը հայ
միտքի զարգացման նպաստաւոր փաստ մը եղաւ արեւելքի ազգերուն մէջ ուր
Հայք յառաջընթաց գտնուեցան»։

Հորիզոնական Գիծը

Անվարան սկիզբէն կրնամ հաստատել որ Ամրդոլէն Արմաշ եւ Արմաշէն
Երուսաղէմ, ու ապա Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Դպրեվանք
փոխանցումի հորիզոնական գիծը հետեւողական եղաւ, երբ նկատի ունենանք Արմաշական սերունդի պատկառելի դէմքերէն բարձրաստիճան
հոգեւորականներ Մաղաքիա Օրմանեանն ու Եղիշէ Դուրեանը, Կիւլէսէրեան
Բաբգէնն ու Գուշակեան Թորգոմը, բոլորն ալ նուիրապետական Աթոռներու
նուիրեալ գահակալներ, որոնց շունչին տակ ուսանած Փառէն Մելքոնեան
եւ Շահէ Գասպարեան արմաշական եպիսկոպոսները, կարգաւ Երուսաղէմն
ու Անթիլիասը արժանաւորապէս կնքեցին Ամրդոլի եւ իրենց ուսումնարան
Արմաշի անկրկնելի աւանդով։ Երբ այս տողերը կը գրեմ կը հաստատեմ վերեւի
ընթացքը որպէս Անթիլիասի Դպրեվանքի միջին սերունդի աւարտականներէն
մին թէ անցեալի կամուրջն ու ներկայի արգասիքը որքան հարազատ գնացքով
զարգացան ու հասցուցին հոգեւորականներու ընտիր փաղանգ մը։

Կ. Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքութիւնը

Մինչդեռ արեւմտահայութիւնը մշակութային մարզէն ներս հերոսական գործ կը
կատարէր տպագիր գիրքերու եւ ուսումնարաններու բարձր մակարդակով, Կ.
Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքութիւնը նոյն շրջանին առաջնորդողի դեր կատարելու
իր առաքելութեան մէջ կը ձախողէր 17-րդ դարու սկիզբէն սկսեալ մինչեւ
յաջորդող ամբողջ 100 տարիները։ Պատրիարքութիւնը 1600 թուականէն
սկսեալ յաջորդող մէկ դարու ընթացքին անկումի մատնուած էր, որովհետեւ
Պատրիարքական Աթոռ ելած եւ իջած էին 55 պատրիարքներ, իւրաքանչիւրը
միայն երկու կամ երեք տարի պատրիարքութիւն վարելով։ Յոռի եւ քանդիչ
սովորութիւն մըն էր եղածը երբ հոգեւոր եւ ազգային իշխանութիւնը, մէկը միւսին
ձեռքէն խլելու մոլուցքով, Աթոռին գահավէժ անկումին պատճառ կը դառնար։

Ամրդոլի Համալսարանը

Այդ միջոցին փրկարար լոյս մը կը ծագէր Բաղեշի Ամրդոլի Վանքէն ուր մեծ
Վարդապետ Վարդան Բաղիշեցիի ուսուցչապետութեան տակ Չորս Մեծերը կը
գրաւէին Հայ Եկեղեցւոյ կեդրոնները ու ձեռք կ՛առնէին անոր ղեկավարութիւնը,
նոյն ինքն Վարդան Բաղիշեցին եւ իր երեք աշակերտները՝ Յովհաննէս Կոլոտ,
Յակոբ Նալեան եւ Գրիգոր Շղթայակիր պատրիարքները։ Դպրանոցին բուն
անունը «Ամլորդի» եղած է Զաքարիա քահանայի կնոջ Եղիսաբէթի ամուլ
որովայնէն ծնած իր որդւոյն Ս. Յովհաննէս Մկրտչի անունով որուն մասին
Աւետարաններուն մէջ կը կարդանք։ Ամրդոլ աղաւաղուած անունն է Ամլորդիին։
Ամրդոլի վանքը 15-րդ դարուն հայ գրչութեան յատուկ դպրոց մըն էր հիմնուած Գրիգոր Տաթեւացիի աշակերտ Դանիէլ վարդապետին կողմէ ուր
դասաւանդած է աստուածաբանութիւն, կրօնագիտութիւն եւ գրչագրական
արուեստը։ Դպրոցը համբաւի տիրացաւ Ներսէս Մոկացի եւ ապա Վարդան
Բաղիշեցի վարդապետներու ուսուցչապետութեան տակ, երբ արդէն Ամրդոլ
Համալսարանի կոչում ստացաւ իր «45 միաբաններով, 40 կարդացողներով,
եւ 5 մշակներով»։ Վարդան Բաղիշեցի վերանորոգեց դպրանոցը, հարստացուց
մատենադարանը, եւ բարձր աստիճանի հասցուց գրչութեան արուեստը։
Ձեռագիր մատեաններու հարուստ եւ հաւաստի օրինակներ հոնկէ հասած են
մեզի որոնց լիակատար գրացուցակը Վարդան Բաղիշեցի ինք կազմած է որպէս
«Ամրդոլու Մատենադարանի Գրացուցակ»։

Վարդան Վարդապետ Բաղիշեցի

Վարդան Բաղիշեցիի սկսած մտաւորական եւ ուսումնական տեսչութեան ներքեւ

իր ամենէն յայտնի երեք աշակերտները, Յովհաննէս Կոլոտ, Յակոբ Նալեան, եւ
Գրիգոր Շղթայակիր պատրիարքներ, միասին զարգացան ու կազմեցին 18րդ
դարու արեւմտահայ մտաւորական սերունդին առաջատար փաղանգը, տասնեակ մը եւ աւելի աստուածաբանական եւ կրօնագիտական ծաւալուն հատորներ
հրատարակելով, այս անգամ տպագիր անշուշտ, որոնց տիտղոսաթերթ էջերը
կը վկայեն հնադարեան մեր ձեռագիրներու մանրանկարներուն տպագրեալ
առաջին ձեռնարկները։
Վարդան Վարդապետի ձեռքով շարք մը պատմագիրներու ձեռագիր վերջին
օրինակները գրուեցան, Փաւստոս Բիւզանդ պատմիչէն մինչեւ Թովմա Մեծոփեցի
պատմիչ, որոնք այսօր Երեւանի Մատենադարանին մնայուն եւ ամենահաւաստի
աղբիւրները կը ներկայացնեն։
Երեսնամեակ մը առաջ երբ 8-րդ դարու Ղեւոնդ Երէց հայ պատմիչի Արաբներու
արշաւանքի երկը անգլերէնի կը թարգմանէի որպէս աւարտաճառ, գոյութիւն
ունեցող լաւագոյն թիւ 3070 ձեռագիր օրինակը տեսայ եւ օգտագործեցի Երեւանի
Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի Անուան Մատենադարանին մէջ, ուր հասած էր Ամրդոլի
Համալսարանէն՝ Էջմիածնի ճամբով։ Յիշատակարանին մէջ գրուած է թէ
մատեանը վերստին նորոգուած էր Վարդան Բաղիշեցիի ձեռքով, նոյն ձեռագրին
գրիչներէն մին ինք ըլլալով 1669 թուին։ Այլ օրինակ մը եւս տեսայ, թիւ 1902
մատեանը, որ նոյնպէս կը գտնուէր Ամրդոլի Վանքի ձեռագրատան մէջ Վարդան
Բաղիշեցիի հոգածութեան ներքեւ մինչեւ 1690, երբ Վարդան զայն յանձնած
է Ս. Էջմիածնի ձեռագրատան։ Ահա հռչականուն մտքի վառարան մը եւս որ
մինչեւ հարիւր տարի առաջ կանգուն էր եւ զոհ կ՛երթար ցեղասպանութեան։
Վարդան Բաղիշեցի վախճանած է 1704 թուին։

Ամրդոլի Գրական Արգասիքը

Յովհաննէս Կոլոտ Պատրիարք պիտի փրկէր արեւմտահայոց կացութիւնը իր
26 տարիներու նուիրեալ եւ երկարատեւ գահակալութեան ընթացքին (17151741) հրատարակելով նաեւ Հայ Եկեղեցւոյ աստուածաբանութեան վերաբերեալ
հիմնական վեց գիրքեր, որոնք են «Սուրբ Գիրքս որ կոչի Մաշտոց», «Գիրք
Պարապմանց Սրբոյն Կիւրղի Աղեքսանդրացւոյ յաղագս մարդանալոյ Միածնին»,
«Տօնացոյց եւ Աւետարանացոյց», «Պարզաբանութիւն քերականութեան
կարճարօտ եւ դիւրիմաց», «Գիրք որ կոչի Հարանց Վարք», եւ «Մեկնութիւն
Սրբոյ Աւետարանին որ ըստ Յովհաննու»։
Այդ երկերէն մին Աղեքսանդրիոյ Կիւրեղ Պատրիարքի (+444 թ.) «Գիրք
Պարապմանց»ն է որուն յունարէն բնագրէն լատիներէնի թարգմանութիւնը
ծանօթ է որպէս Scholia de incarnatione unigeniti, որուն բնագիրներն ալ լրիւ չեն
հասած, բացի հայերէն թարգմանութենէն որ յունարէն բնագրէն թարգմանուած է
Դաւիթ Հիւպատոս անուն գրիչին կողմէ, որ ցայսօր կը մնայ միակ ամբողջական
բնագիրը բանասիրութեան առջեւ։ Զայն գրաբարէն անգլերէնի թարգմանած
է անգլիացի հայագէտ Գոնիբեր 1907 թուին Լոնտոնի մէջ։ Տարիներ առաջ
իմ մագիստրոսի աւարտաճառի նիւթը եղաւ սոյն «Գիրք Պարապմանց»ը, որ
պարզապէս կը նշանակէ «ուսումնասիրութիւն» եւ կը վերաբերի Քրիստոսի
երկու բնութեանց մէկ անձի մէջ միաւորման։ Գիրքին հեղինակ Աղեքսանդրիոյ
Կիւրեղ Պատրիարքը ներկայ եղած է Եփեսոսի 431 թուի Տիեզերական Գ Ժողովին
եւ տիրապետած անոր։

Ամրդոլէն Արմաշ
Արմաշէն Երուսաղէմ եւ Անթիլիաս

Կ. Պոլսոյ Պատրիարքութեան յետագայ դարերը երջանկաբեր եւ արդիւնաւէտ
եղան շնորհիւ այդ օրինակելի եւ նուիրեալ երեք պատրիարքներուն՝ Կոլոտի,
Նալեանի, եւ Շղթայակիրի, առաջին երկուքը Կ. Պոլսոյ, եւ Շղթայակիրն ալ
Երուսաղէմի պատրիարքութեանց համար, որոնք իրաւամբ ստացած են
«ամենիմաստ եւ աստուածաբան վարդապետք» տիտղոսը։ Գրիգոր Շղթայակիր
(1715-1749) փրկեց Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութիւնը իր ծանրածանր
պարտքերէն, իսկ Յովհաննէս Կոլոտն (1715-1741), ու Յակոբ Նալեան (17411749) Պատրիարքները իրենց վարչական ու մանաւանդ գրական վաստակով
հիմնովին շրջեցին Կ. Պոլսոյ Պատրիարքութեան դիմագիծն ու գնացքը, որոնց
յաջորդեցին արժանաւոր գահակալներ, միշտ պահելով Ամրդոլի գերազանց
վաստակն ու աւանդը, ինչպէս Գէորգ Քերեստէճեան, Մկրտիչ Խրիմեան,
Ներսէս Վարժապետեան, Խորէն Աշըգեան, Մատթէոս Իզմիրլեան եւ Մաղաքիա
Օրմանեան Պատրիարքները։
Անկասկած անոնք եղան Ամրդոլէն Արմաշ կամրջող պատրիարքները, յատկապէս
Գէորգ Պատրիարք որ իսկոյն եղաւ Գէորգ Դ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց ու
հիմնեց Մայր Աթոռի Գէորգեան Ճեմարանը, իսկ Աշըգեան Պատրիարքի օրով ալ
Օրմանեան Մաղաքիա եպիսկոպոսի աննահանջ ջանքերով բացուեցաւ Արմաշու
Դպրեվանքը, երկուքն ալ որպէս Ամրդոլի Համալսարանին հարազատ հետեւորդ
ուսման կեդրոնները։ Ամրդոլէն Արմաշ անցքը յիրաւի Օսմանեան պետութեան
հովանաւորութիւնն ալ ինքնաբերաբար ապահովեց 1863 թուի Ազգային
Սահմանադրութեամբ, դարձնելով զայն օրինական, ճշդուած եւ հաստատ։
Կ Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքութիւնը Ազգային Սահմանադրութեան ուժով
առաջնորդողի ընդհանուր դերը վերցուց իր վրայ Հայ Եկեղեցւոյ հեղինակութիւնը
բարձր պահելով եւ լրիւ ստանձնելով Օսմանեան պետութեան ենթակայ
նուիրապետական եւ Առաջնորդական բոլոր հայ կեդրոններու ղեկը, ներառեալ
Երուսաղէմի Պատրիարքութիւնը, Սիսի եւ Աղթամարի Կաթողիկոսութիւնները,
Եգիպտոսի, Իրաքի եւ Միջին Արեւելքի թեմական հաստատութիւնները։
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Հայկական Տաղասացութիւն - Ե. -

Ազնուափայլ Մրմունջներ
ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ
Հայկական տաղասացութեան
նուիրուած քառամասն յօդուածաշարս անցեալ շաբաթ յայտարարած էի աւարտած: Սակայն,
անկատար պիտի մնար ան, եթէ
մեր ականջէն բացակայէր հայկական տաղասացութեան կարեւոր մէկ ձայնը, շնորհալի երաժիշտ-բանաստեղծ հայուհիներու
ստեղծած մեղեդիները: Այսօր,
յարգելի ընթերցող, իրենց ձայնով՝ միջնադարեան մագաղաթներէն
հայկական ժամանակակից մամուլի էջերը կ’ուզեմ փոխադրել չորս
հայուհիներու մրմունջը, պատմական անհրաժեշտ բացատրութիւններով եւ կենսագրական հակիրճ տուեալներով:
§
Խոսրովիդուխտ Գողթնացիի պատմութիւնը, 8րդ դար
Քսանհինգ տարի առաջ, 706 թուականին հարաւայինները յարձակեցան հօրս
տիրութիւններու վրայ: Ասպատակութիւն էր արիւնալի: Նահատակուեցաւ
հայրս, Գողթն գաւառի Խոսրով Մեծ իշխանը: Իսկ մանուկ եղբայրս՝ Վահանը
գերեկալուեցաւ: Զայն տարեր են Ասորիք, պարտադրեր են կրօնափոխ ըլլալ:
Վերանուաներ են Վահապ: Եղբայրս իր հոգիով եւ սրտով երբեք չդաւաճանեց
իր նախնիներու հաւատքին, մնաց բարեպաշտ՝ հայրենի հող վերադառնալու
եւ իր իրաւունքին վերատիրանալու ուխտը իր մէջ լուռ պահելով: Իսկ այժմ, ի՜նչ
երջանկութիւն ինծի համար, կը դիտեմ անոր քնացող դէմքը քաղցր: Եղբա՛յր իմ,
ինչպէ՞ս դիմացար աննկարագրելի վարկաբեկումներու, ինչպէ՞ս վերականգնեցիր
քու ազատութիւնդ ու վերադարձար տուն, իսկոյն ծնրադրելով Սուրբ Խաչի
առջեւ, վերադարձար նաեւ քրիստոնէական հաւատքին:
§
Դարձեալ եկան, ժանտ ու ժպիրհ հարաւայինները եկան ու Վահանին տարին:
«Դուն եկեղեցի մտար, հնարամիտ ու խորամանկ քայլ, որպէսզի հարկադըրուած ըլլանք կոտորել քեզ, ու խայտառակուինք աշխարհի առջեւ, որպէս
մարդասպաններ, ասիկա էր քու յետին նպատակդ», ըսին ու ձերբակալեցին:
Դիմադրութիւն ցոյց չտուաւ եղբայրս, երբ կրկին գերեվարեցին զինք... Ճակատը
լուսաւոր էր ու վեհ: Ապա խումբ մը քաջարի ասպետներ ապահովութեանս
համար զիս հեռացուցին հայրենիքէն շատ հեռու, Անի-Կամախ: Իսկ Վահա՞նը...
Պահանջեր են, որ հրաժարի քրիստոնէութենէ: Մերժեր է: Ծանրագոյն չարչարանքներու ենթարկեր են եղբօրս եւ սպաներ են: Վահա’ն, երանելի եղբայր
իմ, ահա շարականս, որ յօրինեցի քու ողբերուդ ձայնը հեռուէն լսելով: Այդ
հնչիւններդ աւելի հրաշալի էին ինծի համար, քան հրեշտակներու երգը.
«Զարմանալի է ինձ,
Քան զերգս երաժշտականաց,
Ձայնս ողբոց քոց հնչմունք,
Ո՜վ երանելի տէր Վահան, ընտրեալ յաստուծոյ...»:
Վահան, ես պիտի չգրեմ ողբագին երգեր, այլ՝ ուրախարար եւ հոգեւոր
մեղեդիներ եւ ներբողականներ: Քու նահատակութիւնդ այդպէս կը թելադրէ
հոգւոյս մասունքներուն.
«Առաւել յորդորէ այս զհոգւոյս մասունըս,
Յօրինել քեզ երգս ո՛չ զղջականըս,
Այլ հոգեւորըս, եւ ուրախարարըս,
Յորդորականըս, և ներբողեանըս,
Ո՜վ երանելի տէր Վահան, ծառայ Քրիստոսի...»:
Արիաբար դուն պատրաստուեցար պատերազմիլ հարաւայիններու դէմ եւ
նահատակուիլ ու դասուիլ անմարմնականներու հետ.
«Որպէս քաջ նահատակ,
Պատրաստեալ ի պատերազմ,
Կատարեցեր զընթացըս քոյ,
Արիաբար՝ յազգացն հարաւայնոյ,
Դասաւորեալ ընդ անմարմնականսն.
Ո՜վ երանելի տէր Վահան, Գողթնեացն իշխեցող»:
§
Սահակդուխտ Սիւնեցիի պատմութիւնը, 8րդ դար
Մեր ծննդավայր Դուինէն տարբեր աշխարհ է Գառնին: Անոր ուղղահայեաց
ժայռապատերը եւ ատրաշէկ կիրճը կը հոգեշնչեն զիս ու կը մղեն շարականներ,
մեղեդիներ յօրինել: Ես զանոնք կը ձօնեմ Մարիամ Աստուածածնին: Եղբայրս,
Ստեփանոս Սիւնեցին, որ ինծի նման երաժիշտ է եւ բազմաթիւ շարականներու հեղինակ, կը քաջալերէ, որ այդ արուեստը ուսուցանեմ տաղանդաւոր
աշակերտներուն: Սիրով կը կատարեմ այդ ծառայութիւնը, քարանձաւիս
մէջ, վարագոյրի ետեւէն, քանզի մանուկ հասակէս ընդունած եմ կուսութեան

ուխտը եւ որոշած եմ ցմահ ճգնիլ այս խորհրդաւոր կիրճին մէջ: Իսկ այժմ,
քաղցրեղանակ մեղեդի մը երկնատուր՝ զիս կը մղէ Ծննդեան կցուրդ մը յօրինելու
ու կրկին փառաբանելու Աստուածամօր: Ծայրակապ կառուցուածք ունենայ ան՝
տուներու սկզբնատառերը կազմեն անունս, ահա այսպէս. «Ս-րբուհի Մարիամ,
Ա-նդաստան հոգեւոր, Հ-աստատութիւն երկնի, Ա-ստանօր երկինք, Կ-ենացն
փայտիւն, Դ-ո՛ւռն երկնից, Ո-ւրա՛խ լեր, Ւ-իւթական, եղական, Խ-որհուրդ
կենաց, Տ-ո՛ւք զփառս»:
§
Ալիծ Տարսոնացիի պատմութիւնը, 14րդ դար
«Սքանչելի գեղագրուհի», «գրագիր յոյժ հմուտ»:
Այդպէս կը կոչեն զիս պալատին մէջ...: Իրաւունք
ունիք, հազուադէպ է, որ 1288 թուականին
ծնած միջնադարեան աղջնակ մը ուսեալ ըլլայ:
Սակայն, ես ունիմ արքունի ուսուցիչներ: Սիրելի
հայրս, Լեւոն երրորդը, միշտ կը փափաքէր, որ ես
բազմաթիւ արուեստներու տիրանամ, ընդ որում
գեղագրութեան: Այժմ, այդ «սքանչելի» գրիչովս կը
յօրինեմ վեց տող հրաւէր մը՝ փեսացուներուն: Իսկ
ի՞նչ պէտք է, որ ունենայ թեկնածուն, որպէսզի
արժանանայ իմ տեսոյն...: Գեղեցիկ ձեռագիր,
ինչպէս՝ իմ հրաւէրս. «Ով ոք որ սմա նմանեցնէ,
նա է իմ տեսոյն արժանի»:
Ահա եկաւ երկու թեկնածու: Չհաւնեցայ. «Ծայրն
Ձա-ին, ծակն Ծա-ին՝ չի նմանիր գիրն Ալիծին»:
Դարձեալ յայտարարեցի ուզողներուն. «Ով որ
գրէ զծայրն Ձա-ին, զծակն Ծա-ին՝ նա կու լինայ
փեսայ Ալծին»: Ահա եկաւ մէկ այլը: Ի՜նչ շնորհալի ձեւով կը բռնէ փետրագրիչը:
Հաւնեցայ. «Ծայրն Ձա-ին, ծակն Ծա-ին՝ կու նմանի գիրն Ալիծին»:
§
Անանուն տաղասացի պատմութիւնը, 15րդ դար
«Անունս այնքան չէ կարեւոր, ոչ ալ ծննդեան թուականս եւ կեանքի պարագաներս: Այդ բոլորը իմաստազուրկ դարձան, երբ սիրելիս զիս լքեց ու որոշեց ըլլալ...
աբեղայ: Որոշեր է վալայ հագնիլ ու վարդապետի բակլայ ուտել: Զարմանքը
զիս պատեց: Ան չէ՞ր, որ իմ մեղրս կը խմէր, իմ լուսին երեսիս կը զմայլէր ու
վարդի վրայ թառած սոխակի նման գիշեր ու ցերեկ կը դայլայլէր: Պատմեմ
ձեզի պատմութիւնս, քոյրե’ր ու եղբայրնե’ր, կարդացէք, ինծի իրաւունք տուէք
ու վշտակից եղէք.
Եկին ու խաբար բերին,
թէ «Քո եարն եղեր հաբեղայ»:
Փուշ արմատցքն զիս պատեց,
թէ նա ո՞նց եղաւ հաբեղայ:
Բերնիկն էր շաքար սովոր,
աճապ ո՞նց կերաւ նա բակլայ,
Անձիկն էր շապկի սովոր,
աճապ ո՞նց հագաւ նա վալայ:»
Ահա հայկական տաղսացութեան իգական ձայնը: Յոյժ սակաւ էին այդ
փափկասուն բանաստեղծ-երաժշտուհիներու կենսագրական տուեալները:
Ցաւօք սրտի, մեր պատմիչները այսքանն են մեզի աւանդած: Բայց աւելի կարեւոր
չէ՞ր անոնց պատմութիւնն ու երգը լսել, անոնց քաղցր ձայնով հարստանալ:
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Հանճարները Եւ Սէրը

Պարոյր Սեւակ Եւ Սուլամիթա
ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Եւ Նորէն Պարոյր... Եւ Կրկին Սեւակ...
Եւ Դարձեալ Սէր Ու Յաւերժութիւն...
Չբարձրաձայնուած սէր... Թաքուն սէր...
Մեծութիւնները, հանճարները պէտք է անպայման ունենան այդ «թաքուն»ը՝
իրենց մուսան, իրենց թեւեր պարգեւողն ու սիրտի թրթիռ ներշնչողը, որպէսզի
երկնեն իրենց գլուխգործոցները:
Սակայն, ինչո՞ւ՝ թաքուն..., որովհետեւ որքան խոր ու անկեղծ, որքան մաքուր
ու իրական է «սէր» կոչուած զգացումը, այնքան այդ սէրը իր սիրտին մէջ կրողը
չ՚ուզեր հանրութեան առջեւ բարձրաձայնել իր սիրելի էակին անունը...
Այսօր պիտի խօսինք բոլորիս անչափ սիրելի բանաստեղծ, 20-րդ դարու Բ.
կէսի հայ գրականութեան մէջ իր փիլիսոփայական, սիրային, նորարարականմարդագիտական ստեղծագործութիւններով զանազանուող Պարոյր Սեւակի
թաքուն ու մեծ սիրոյ մասին՝ իր ծննդեան տարեդարձին առիթով:
Սեւակի բոլոր փաստաթուղթերու եւ քանի մը նշումներու մէջ իբրեւ ծննդեան
օր նշուած է 26 Յունուարը: «... Իմ պապերի ... երկյարկանի տնից մնացել
էր ... գետնափոր նկուղը: Այնտեղ եմ ծնուել ես 1924 թ. Յունուարի 26-ին»,իր ինքնակենսագրականին մէջ գրած է ան: Իսկ «Սայեաթ-Նովան Եւ
Միջնադարեան Տաղերգութիւնը»՝ իր ամենավերջին, անաւարտ ձեռագիրի՝
1971թ. Յունուար 24-ի նշումին քով, Սեւակը աւելցուցած է՝ «ծննդեանս օրը»:
* * *
Երբ Պարոյր Սեւակը ընթերցողներու ուշադրութեան ներկայացուց իր «Երգ
Երգոց» (1957-1960, Մոսկուա) պոէմը, շատեր համոզուած էին, թէ բանաստեղծը՝
տպաւորուած եւ ոգեշնչուած Սողոմոն թագաւորի եւ գեղեցկուհի Սուլամիթի
սիրոյ պատմութենէն, երկնած է այդ գլուխգործոցը՝ անյոյս փնտռելով իր
Սուլամիթին.
...Ես քեզ սիրում եմ քո նախապապի՝ Սողոմոնի՛ պէս,
Գիտե՛մ, որ չկա՜ս, Ու չե՜մ գտնի քեզ՝ որքա՛ն էլ փնտռեմ:
Եւ միայն իր կեանքին վարագոյրը գոցուելէ՝ իր եղեռնական մահէն տարիներ
անց, նամակներու շնորհիւ պիտի բացայայտուէր որ պոէմի Սուլամիթան
իրականին գոյութիւն ունեցած է, եւ ունի... Եւ որուն՝ «Օ Սո՛ւլ...Սուլամի՛...Օ
Սուլամի՜թա. Քո բիբլիական անունն եմ սիրում, Սիրում եմ, այն էլ բիբլիակա՛ն
սիրով...» կը դիմէր Սեւակը, եւ որ ան եղած է ՄԵՐ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻՆ իրական
սէրն ու ոգեշնչման աղբիւրը...
Գարունն այս անգամ ձմռանը եկաւ, Այն էլ հիւսիսում.
Ես բոլորովի՜ն չէի սպասում, Ձմեռն այս վկայ:
Քեզ չըփնտռեցի՛, չըորոնեցի՛ Եւ... գտայ յանկա՜րծ,
Ինչպէս դու մի օր անունդ ես գտել, Օ Սուլամի՜թա:
Բանաստեղծը չէր ուզած հանրութեան սեփականութիւնը դարձնել իր իրական
սիրոյ պատմութիւնը: Սակայն, անոր երկնած գլուխգործոցներէն՝ «Երգ Երգոց»,
«Նահանջ Երգով» պոէմները, «Նոյն Հասցէով» բանաստեղծական շարքը իրենց
հասցէատէրն ու նախատիպը ունէին:
Այո՛, ներկայիս քանի մը սերունդներու, եւ դեռեւս՝ վստահաբար, գալիք սերունդներու սիրելի բանաստեղծը, մեր նրբամիտ, բուռն ու փոթորկոտ, զգացումներովմտքերով հարուստ ու թարմ, անմիջական ու անկեղծ եւ բոլորիս սիրտէն խօսող,
իւրաքանչիւրիս անձնականը դարձած Սեւակը ունեցաւ իր Սուլամիթան... Իր
թաքուն, մեծ, անփոխարինելի եւ անդաւաճան ՍԷՐԸ, որուն նուիրուած եւ
սիրահարուած մնաց մինչեւ իր կեանքին վերջին վայրկեանը...
Սուլամիթան (տարիքով բաւական փոքր բանաստեղծէն եւ անփորձ աղջնակ
մը, սակայն անչափ՝ խելացի)՝ Սեւակի ուշացումով ժամանած սէրն էր, որ
անոր հոգւոյն ու սիրտին մէջ իր մնայուն տեղը գրաւելով եւ զայն երբեք չլքելու
տիրական իրաւունքով մուտք գործեց տաղանդաւոր բանաստեղծին կեանքէն
ներս ու անոր պարգեւեց բանաստեղծական հրաշալի ներշնչանքներ...: Անոր
պիտի ձօնէր բանաստեղծը իր հետեւեալ զգայուն տողերը՝
Դու իմ վերջի՜նը՝ թիւրիմացաբար, Եւ իմ միա՜կը՝ ճակատագրով....
Եւ համարձակօրէն պիտի ըսէր՝ «Ես չեմ ամաչում իմ սիրոյ համար»...
Այսօր այդ թաքուն սիրոյն՝ հրէուհի Սուլամիթա Ֆրիտպէրկ Ռուտնիգին
պարտական ենք մենք՝ Սեւակի սիրային քնարերգութեան կէսէն աւելի
գլուխգործոցները ունենալու եւ վայելելու համար, որոնք մեր հանճարը երկնած
է անոր հանդէպ տածած անսահման սիրոյ զգացումէն տոգորուած: Կարդալով
Սեւակին ուղղուած Սուլամիթայի նամակները, կը տեսնենք որ անոր խորիմաստ
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ու գեղեցիկ միտքերէն, նախադասութիւններէն շատերը, յաճախ Սեւակը
որդեգրած եւ բանաստեղծութեան վերածած է:
Հրեայ իմաստուն Սողոմոն թագաւորը Սուլամիթային հանդիպեցաւ Երուսաղէմի,
իսկ Սեւակը իր Սուլային՝ Մոսկուայի մէջ: Պարոյրի ու Սուլամիթայի առաջին
հանդիպումը տեղի ունեցաւ Մ. Կորքիի Անուան Գրականութեան ինստիտուտի
մէջ (2-ն ալ հոն կ’ուսանէին, 1950-ականներու կէսերուն)՝ այլազգի ուսանողներու
համար կազմակերպուած հաւաքի ժամանակ: Ապա անոնք կրկին հանդիպեցան
իրենց ընդհանուր ընկերներէն մէկու տարեդարձին ժամանակ... եւ սկիզբ առաւ
մեծ ու անդաւաճան սէրը... Սեւակը՝ Սուլամիթայի առաջին սէրն էր, մինչդեռ
բանաստեղծն արդէն ամուսնացած էր եւ զաւակներ ունէր:
Նշենք որ, Սուլամիթան Սեւակի օգնութեամբ սորված էր հայերէն այբուբէնը
եւ որոշ նամակներ անոր հայերէնով գրած է:
Սեւակը փաղաքշօրէն իր սիրոյն կ’անուանէր՝ «Սուլա», «Բալիկ Սուլա»,
«Սուլկա», իսկ Սուլամիթան Սեւակին՝ «Սատանի Ճուտ»:
Ազգութեամբ հրեայ, բայց Լիթուանիա ապրած ու մեծցած Սուլամիթան այսօր
Իսրայէլ կ’ապրի եւ բաւական ճանչցուած դէմք մըն է հոն. երկու զաւակ ունի,
տղային անունը Ռաֆայէլ է: Տարիներ առաջ ան այցելեց Սեւակի շիրիմին՝ իր
հետ բերելով եւ գերեզմանին վրայ շաղ տալով իր հայրենիքի հողէն: Սակայն երբ
ոեւէ մէկը կը փորձէ թափանցել Սուլամիթայի հոգւոյն խորխորատները եւ նորէն
թերթատել անոնց մեծ սիրավէպին էջերը, վերջինս՝ հմտօրէն քօղարկելով իր
անձնական նուրբ զգացումները, կը պատասխանէ.«Այդ աղջիկը վաղուց չկայ:
Ես արդէն ուրիշ մարդ եմ, որ երբեւէ ճանչցած է անոնց երկուքին՝ Պարոյրին
եւ Սուլային: Ես քընքշութեամբ կը յիշեմ անոնց: Այդ սիրոյ մէջ նաեւ ուրիշներ
կը ջերմանային»:
Սեւակի եւ Սուլամիթայի թաքուն սէրը՝ անոնց խորաթափանց հոգիներու
սրբութիւնը, այսօր նամակ-նշխարներու տեսքով հանրութեան փոխանցուած է:
Նորից չեն սիրում, սիրո՜ւմ են՝ կրկի՜ն....
Այո՛, Սիրելի Պարոյր Սեւակ, Մեր Մշտահունչ Անլռելի Զանգակատուն,
Մենք Կը Սիրենք Եւ Կը Յիշենք Քեզ՝ Նորէն, Կրկին, Դարձեալ Եւ Յաւերժ...
Հապաւումներով ձեր ուշադրութեան կը ներկայացնեմ Սեւակի եւ Սուլամիթայի
քանի մը նամակներէն՝ որոշ հատուածներ:

Սեւակ – Սուլամիթա

* * *

---19.1.1959, Երեւան
…Իմ մխիթարանք: Բոլոր բառերն
անհետացել են... Մի բան է միայն պարզ.
ես սիրում եմ քեզ… Ես էլ քեզ նման,
անընդհատ ու ամէնուր քեզ հետ եմ, իմ
Ուրախութիւն:
Ինձ համար հիմա կրկնակի ծանր է:
Մխիթարիր ու օգնիր հեռուից: Ես նրանցից եմ, ովքեր պարտքի տակ չեն
մնում:… Գրկիր ինձ՝ անհանգստացածին, յոգնածին, կիսահիւանդին, որն
այնուհանդերձ քոնն է եւ զգում է քո բոյրը:
Պ.
---24. 6. 1959, Մոսկուա
Խնդութիւն ու ցաւ: Ի՞նչ գրել: Դեռ ուշքի չեմ եկել: Վաղուց ~ վաղուց
~ վաղուց… (չեմ յիշում, թէ երբուանից) ինձ համար այսքան ծանր չի
եղել… Ինչպէ՞ս ես քեզ կորցրեցի: Չէ՞ որ կողքիս էիր: Կարողանայի շուտ
վարժուել քո բացակայութեանը… Մինչեւ ցաւ քոնն եմ...
Պ.
---Աղաչում եմ, մի՛ եղիր այդպէս հարազատ: Եղիր ընդամէնը կին, ու ես կը
կարողանամ մոռանալ քեզ: Եղիր մարդ, ու ես այդքան չեմ կարօտի քեզ...
Անձրեւը դադարեց: Իսկ դու ինչու՞ ես շարունակւում: Չեմ ու-զու-մ:
Հասկանում՞ ես: Լսում՞ ես: Չեմ ու-զու-մ: Էլ չեմ կարող... Միշտ քո Ծուռ:
Յ.Գ.- Լաց լինել եմ ուզում: Կը հարբեմ...
Պ.Սեւակ, 20.04.1960, Երեւան
---Լսո՞ւմ ես...Ձայնում եմ քեզ.Սիրելիս, հարազա՜տս, իմ Մեծ սէր: Իմ
ուրախութիւն եւ իմ ցաւ: Ամէն րոպէի իմ յիշողութիւն: Էութիւն իմ եւ
իմ գոյութիւն: Իմ կին եւ դստրիկ իմ: Իմ բարեկամ եւ իմ թշնամի: Լսո՞ւմ
ես ինձ: Այս համատարած ցաւի մէջ ես ամէն դէպքում երջանիկ եմ,
որովհետեւ սիրել եմ եւ սիրելու եմ քեզ: ...Հիմա ես արտասւում եմ: ... Ու
ես չեմ ամաչում այն բանի համար, որ լալիս եմ:
Սուլա ջան, բալիկս, ինչ քնքշանքով կը շոյէի քեզ, եթէ քո թանկագին
գլուխը մօտիկ լինէր: Կը սիրէի հիմա միայն մատներով՝ առանց բառերի,
առանց գրկախառնութեան, առանց համբոյրների: Պարզապէս կը շոյէի
իմ թռչնակին, իմ աղջնակին....:
28.11.1960, Չանախչի.
---Երեւան, 3.5.1961
Ես համատարած վէրք եմ: Եւ սրանք բառեր չեն, այլ փաստ: Ես
ամբողջութեամբ ճիչ եմ. “Սուլաաաա”: Ես անդիմադրելի լաց եմ: Իմ
հոգում թախիծ է: Դէ օգնիր ինձ, ախր ես քո հարազատն եմ: Ես չգիտեմ,
թէ ինչ կը լինի ինձ հետ, եթէ այսպէս շարունակուի: Ինձ համար այնպէս
ծանր է, որ ուզում, ամբողջ սրտով միայն մի բան եմ ուզում. մեռնել:… Դու
ինքդ էլ չգիտես, թէ որքան թանկ ես ինձ համար, թէ որ-քան եմ սիրում
ես քեզ:
Ինչո՞ւ եկար: Պէտք չէր…Եւ լալիս եմ...Աստուած մի արասցէ, որ քեզ
համար էլ այսքան անմարդկային տխուր լինի: ...Այդպէս չի կարելի.-նստել
ծառուղում եւ օրը ցերեկով լաց լինել: Ինչո՞ւ դու կողքս չես, որպէսզի ինձ
նայես թախծոտ-թախծոտ:
Շար. Էջ 07
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Հանճարները Եւ Սէրը

Պարոյր Սեւակ Եւ Սուլամիթա
Սկիզբը Էջ 06
---17.7.1961, Սոչի:
Իմ երէկուայ ուրախութիւն: Իմ մշտական ցաւ, Ս-ու-լ-ա: Ի՞նչ գրեմ քեզ:
Որտեղի՞ց բառեր գտնեմ: Գնացքն ընթանում է եւ տանում է մարդկանց,
նրանց թւում մի դիակ` այն միակ տարբերութեամբ, որ նա` այդ դիակը,
դեռ ընդունակ է տառապել այդպէս անմարդկայնօրէն…
Ես այնպիսի զգացողութիւն ունեմ, կարծես իմ մարմինը չի գտել սեփական
կաղապարը: Իմ ամբողջ կաղապարը քո կաղապարի դրոշմն է, իմ
ոտքերը ոչ թէ ինձ, այլ քեզ են տանում…Ազատիր ինձ այս սարսափելի
զգացողութիւնից …Չգիտեմ դու ինչպէս, բայց ես վերջնականապէս
հասկացայ, որ դու իմ կէսն ես: Կեանքն ինձ երկու կէս է արել: Ու ես ...չեմ
կարողանում ապրել առանց իմ կէսի:...Աչքերս դարձել են անշարժ, ինպէս
դիակինը: Նրանք նայում են մի կէտի: Այդ կէտը դու ես: Եւ հորիզոնն ես
դու: Բայց ախր ես հէնց դա չունեմ.- չկայ հորիզոնը: Այն վերջանում է
այնտեղ, որտեղ սկսւում է քո ձայնը, քո ժպիտը, քո «սիրում եմ քեզ»-ը…
Գնացքը ուժեղ ցնցում է, եւ ձեռքս դողում է: Ու դրանից ես ինձ լավ եմ
զգում. ինչ-որ հաւասարակշռութիւն է ստացւում իմ ներքին մշտական
դողի ու արտաքինի միջեւ: Իսկ այդպէս ախր կարելի է խենթանալ:
...Եթէ դու հիմա ինձ տեսնէիր, կը գուրգուրէիր քնքուշ-քնքուշ, քանզի
դէմքիս սառել է ցաւի ճիչը. «Սուլա, Սու-լա, Ս-ու-լ-ա»: ... Շնորհակալութիւն
քեզ, իմ Կին, իմ յա-ւերժ Հարսնացու: Իսկ առայժմ…շնչում եմ քո մազերի
բոյրը…:
---Իմ վերջին սէր: ...Ես սիրում եմ քեզ Մեծ սիրով: Եթէ դու Այն ես, ում
անուանում եմ Ինքը, ապա իմ սիրոյ համար ոչինչ չի նշանակում, թէ
դու ում կը սիրես,... ում հետ եւ ինչպէս կ’ամուսնանաս, քանի երեխայ
կ’ունենաս եւ այլն: Միայն թէ մնա՛ այն, ում ես սիրեցի եւ սիրում եմ,
...ես քեզ հետ եմ լինելու, թէկուզ հեռուից, թէկուզ անջատուած: Դու
գիտես, որ մեզ վիճակուած չէ ապրել միասին: ...Ահա այս դիլեման (յուն.երկսայրաբանութիւն, երկընտրանք-Շ.Մ.) է հէնց մեր ճակատագիրը:
Ընդունիր նրան` այդ ճակատագրին ու ապրիր այդպէս` դժուարին, բայց
լուսաւոր, սարսափելի, բայց հարուստ, խեղճ, բայց նախանձելի կեանքով:
... Քանզի երկու երնէկ միաժամանակ չի լինում` կա՛մ միասին, կա՛մ
Մեծ սէր` բաժանման մէջ… Բոլոր դէպքերում, չնայած այս ամէնին, ես
երջանիկ եմ, քանի որ ունեմ ամենամեծը, ամենակարեւորն ինձ համար`
Սէր: Ես պատրաստ եմ ցանկացած տառապանքի, միայն թէ չլինի մի բան`
հիասթափութիւն: Եթէ հարկ է, խաբիր ինձ, միայն թէ մի արա այնպէս,
որ ես կորցնեմ քեզ` հիասթափուեմ…
---...Հէնց նոր ստացայ հեռագիրդ: Անհանգիստ եմ քեզ համար: Թող նա
չտանջի քեզ, թող չհամարձակուի,թէ չէ ես նրան կը սպանեմ:Թող նա
շատ սիրի քեզ, շ-ա-տ, թէ չէ... Ինքս էլ չգիտեմ:…Սուլաաա: Ես սիրում
եմ քեզ, սիրում եմ խելագարի պէս, գազանի նման, ինչպէս հիւանդ: ...Եւ
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լալիս եմ: Եւ լալիս եմ: ...Սիրելիս: Սիրելիս: Սիրելիս: …Դու ինձ շատ ես
պէտք: Մի՛ կորչիր: Ես միշտ քոնն եմ լինելու…:
Յ.Գ.- Այս նամակը, որ Սևակը գրած է Սուլամիթային, վերջինս այդ
ընթացքին արդէն ուրիշ մէկուն հետ եղած է, բայց անոնք շարունակած
են հանդիպիլ եւ սիրել միմեանց:

Սուլամիթա - Սեւակ
---ՍԻՐԵԼԻՍ,
Ես սիրում, սիրում եմ քեզ … Ես
քեզ համբուրում եմ… Ես ուժ
չունեմ եւ այն չափազանց շատ
է… ...Ես գնում են անձրեւի տակ,
որովհետեւ շնչել եմ ուզում…
Համբուրում եմ քեզ ամէնեւին
ոչ քնքուշ… Ի՞նչ իմաստ ունի
քնքուշ: Դրանից անգամ ձեռքերը չեն տաքանա՛…
---23.6.1959թ.
Իմ լուսաւոր, լուսաւոր-լուսաւոր հեքիաթ, իմ սիրտ, բարի գիշեր,- լաւ
երազներ, իմ հարազատ կրակ, հանգստացիր իմ անկշտութիւնից։ ...
… Իսկ դու չե՞ս նկատել, թէ որ ոտքից ես սկսում քայլել, աջի՞ց։ Բայց ախր
նա առանց այդ էլ ուժեղ ճկւում է։ Ճանապարհը սկսիր ձախից, սիրտն
աւելի ճիշտ կ’ուղեկցի… Ախ, ուր չի տանի սիրտը…
Սուլամիթա
---Թանկագին իմ Սատանի Ճուտ. Բոլորն աշխատանքից գնացել են, եւ
լուռ գրում եմ քեզ...
Արդեօք ե՞րբ եմ քեզ տեսնելու: Ձմեռ եւ ամառ, գարուն եւ աշուն ... Իսկ
որտե՞ղ է տարուայ հինգերորդ եղանակը: Շատ կարեւորը, մեր եղանակը...
Մենք յուզմունքից թաքցնում ենք ձեռքներս, անյարմարութիւնից՝ ոտներս,
ինչո՞ւ մարդիկ երբեք չեն թաքցնում դէմքերը... միայն յուզմունքից՝ եւ
այն էլ մի րոպէով...
Շատ ցաւալի է... Ցաւալի է, որ քեզ ներկայացրել են մրցանակի... Նրանք,
ովքեր կը կարդան գիրքը, կ’ասեն՝ ոչինչ, բա՜յց... Իսկ ովքեր կը կարողանան
կարդալ եւ հասկանալ «քեզաւարի», նրանց մրցանակներ չեն շնորհում:
...Գիրքդ չեմ կարողանում ձեռք բերել, մեզ մօտ խանութներում այն չի
եղել, իսկ բազայի մի քանի օրինակները թռցրել են, այնպէս որ սպասում
եմ քո «հաւատարմութեանը»:
...Վերջերս քիչ մնաց խելքս թռցնէի... Դա, երբ դու ինձ հետ խօսում էիր
սթուտիայից, քո՝ բոլորին անհասկանալի լեզուով, այն հազարաւոր
առաւօտներից մէկն էր, երբ ես միացնում եմ ռատիօն եւ,... այնուամենայնիւ,
լինում են հեքիաթներ...
Իսկ ես լսում ու լալիս էի. յետոյ իմ աշխատակիցներն ասացին՝
բանաստեղծութիւնից չեն լալիս ... Ո՞վ գիտի, ինչից են լալիս: Լաց են
լինում արցունքներից – ահա այն, ահա՜ այն ձայնը, իսկ ռատիօն գրկե՞լ...
Քո եւս մի Նոր Տարին շնորհաւոր, իմ առաջին ու վերջին...
Քո՝ Ս.
Դեկտեմբեր 20, 1962

Հայկական Դասագիրքեր
ՅԱԿՈԲ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

Թ

ոռս կը հարցնէր ինչպէ՞ս պատասխանել այն հարցումին, ուր այսպէս
հարցադրուած էր ուսուցիչին կողմէ. «Սարոյեան ինչո՞ւ հայերէն գրել
չկրցաւ սորվիլ»: Պատասխանը շատ յստակ է մեր սերունդին համար:
Սակայն դժբախտաբար եւ ցաւալի է պարագան, երբ թոռանս նման նոր սերունդի
ծնողներ, իրենք արդէն ողորմելի վիճակի մէջ են, երբ հարց կը ծագի հայերէն
լեզուով գրել-կարդալու մէջ: Ուստի՝ այդ մատղաշ սերունդը, որ կը պայքարի եւ
կը տենչայ հայերէն սորվելու, ստիպուած՝ կը դիմէ մեծ ծնողներուն, եթէ անոնք
կարենան օգնութեան փութալ:
Ներկայիս, շարք մը ծնողներ, կը գանգատին վարժարաններու հայերէն դասընթացքներու խստապահանջութեան, դժուարութեան եւ անհասանելիութեան
կամ՝ անհրաժեշտութեան համար: Նկարագրումը ուղղուած է Գալիֆորնիոյ
մեծամասն շրջաններուն:
Կը գանգատին թէ՝ «սա գիրքերը շատ դժուար են, աւելի բարձր դասարաններու
համար պէտք է ըլլան անոնք»:
Կը թերթատեմ նշուած այդ գիրքերը: Կը զարմանամ թէ՝ արդեօք Լիբանանի կամ
Սուրիոյ հայ վարժարաններու երկրորդ կամ երրորդ դասարանի մակարդակի՞
ալ հաւասար չէ այստեղի 8-րդ կամ 9-րդ դասարանի հայեցի ուսումը: Ուրեմն՝
շատ հաւանաբար այո՛:
Կ՝ըսեն թէ՝ դասագիրքերու հայերէնի մակարդակը պէտք է հեշտանայ, դիւրին
ըլլայ, որպէսզի աշակերտը դիւրաւ ըմբռնէ եւ հասկնայ հայերէն լեզուն: Բայց
մինչեւ ո՞ւր, մինչեւ ո՞ւր:
Հայերէնի դասագիրքերը այստեղ, արդէն հասած են իրենց տարրագոյն մակարդակին, հազիւ հազ հայերէն մը սորվեցնելու աստիճանի: Եթէ ոչ՛ համարեա
ամբողջ համայնքը այսօր, գրեթէ մեծամասնութիւնը խելակորոյս վիճակով,
հեւ ի հեւ, կը հալածէ այն անիծեալ ստեպղինը, առանց անդրադառնալու դէպի

ո՞ւր, դէպի ո՞ւր: Չմոռնալով նաեւ մեր ճաշկերոյթները, պարահանդէսները,
հարսանիքները եւ մնացեալը ձեր դատողութեան յանձնելով, որոնք «անհրաժեշտ» սխրագործումներ են մեր հայեցիութեան պահպանման համար:
Հապա մնաց որ հայերէն լեզուի՞ ետեւէն պիտի իյնային:
Սփիւռքը այսօր կը տառապի, կը տքնի հայ լեզուի ուսուցիչի մը որոնման հարցով:
Հայկական վարժարանները միշտ պարէնաւորուած են միջինարեւելեան կամ
հայրենի ուսուցիչներու հոյլով մը: Բնաւ տեսա՞ծ էք հայերէնի ուսուցիչ մը, որ
աւարտած է Միացեալ Նահանգներու որեւէ մէկ հայագիտական վարժարանը
(եթէ գոյութիւն ունին անշուշտ): Ուստի՝ այն ուսուցիչը, որ կը ջանայ հայերէնի
պճեղ մը լեզու սորվեցնել տեղւոյն վարժարաններու աշակերտներուն, շատ
հաւանաբար պիտի հանդիպի մեծ դժուարութիւններու, քննադատութիւններու
եւ յուսախաբութիւններու:
Ինչպէ՞ս ընել ուրեմն: Հայերէն լեզուի մակարդա՞կը նուազեցնել նոր դասագիրքերով, հաճոյալի դառնալու համար ծնողներուն եւ ուրախացնելու համար
անոնց զաւակները, որոնք շատ հաւանաբար աւելի ժամանակ պիտի ունենան
սպառելու այդ այ փէտերուն, հեռախօսներուն եւ այլ զանազան համակարգչային
սարքերուն վրայ: Կամ՝ պահել հայեցիութեան դարերու ընդմէջէն մեզի հասած
պատգամը, հայ մնալու եւ հայեցի դաստիարակութիւն ստանալու, անկախ
շրջապատի հրապուրիչ գեղգեղանքներէն, որոնք պատուհաս պիտի դառնան
հայ ժողովուրդի նորահաս սերունդին համար:
Պահե՛նք այն ինչ որ ունինք: Այն հայերէ՛ն լեզուի դասընթացքը, որուն համար
կը գանգատինք, մեր ազգի պահպանման միակ ապաստանարանն է, ուր ի
պահանջեալ հարկին, խոյս կու տանք այնտեղ, զիրար ողջունելու եւ երկու բառ
հայերէն խօսելու համար...իրար հետ:

Գաղափարական
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Մահագրական

Մահ Եւ Թաղում Սոնա Մենակ Արսլանեանի
(Մատամ Արսլանեան)
ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ

զաւակներուն դաս կու տար եւ
այդ ընտանիքները մեծագոյն
հպարտութեամբ կը յիշէին
Երեքշաբթի, Յունուար 7, 2020-ին, 92 տարեկանին,
որ «Մատամ Արսլանեան»ը
մեզմէ յաւէտ բաժնուեցաւ թանկագին հայուհի մը,
իրենց զաւակներուն դաշնահամեստութեան եւ խոնարհութեան մարմնացում հանդիսացող արուեստագիտուհի մը, տիպար կողակից,
Պետրոս Դուրեան կի ուսուցչուհին էր։
Մատամ Արսլանեան լիբամայր եւ մեծ մայր՝ Սոնա Լուիզ Մենակ Արսլանեան, մեծ
նանցի Ֆէյրուզի պէս աշխարցաւ պատճառելով իր զաւակներուն՝ Տոքթ. Զաւէն եւ
հահռչակ երգչուհիի հետ
ճարտարագէտ՝ Հայկ Արսլանեանի, անոր տիկնոջը՝
Թամարին, թոռնիկներուն, ինչպէս նաեւ համայն Արսլանեան եւ Մենակ նուագած է եւ Ալ Ռահպանի մեծանուն երգահաններուն հետ գործակցած է, Ուատի Ալ
ընտանիքի անդամներուն եւ հանգուցեալին մօտէն ծանօթներուն։
Տան կարգը տեղի ունեցաւ Երեքշաբթի, Յունուար 14-ին, Հալիվուտ Հիլզ Սաֆիին մօտէն ծանօթ էր, այս բոլորին մօտ
Ֆորեսթ Լոն գերեզմանատան եկեղեցիին մէջ, իսկ յաջորդ օրը Յունուար մեծ յարգանք կը վայելէր։
15-ին, Թեմիս Բարեջան Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի Ողբ. Սոնա Արսլանեան Պէյրութի կամ Լոս
նախագահութեամբ եւ քահանայ հայրերու մասնակցութեամբ տեղի ունեցաւ Անճելըսի մէջ միշտ ալ ՀԲԸՄիութեան մաս
հանգուցեալի թաղման կարգը, որմէ ետք սգակիրներու բազմութիւնը մեկնեցաւ կազմած էր եւ մեծագոյն ուրախութեամբ կը ծառայէր հայ ժողովուրդին ազգաՊըրպէնքի հանրածանօթ Արբաթ ճաշարան, հոն հոգեճաշ մը տրուեցաւ պարծան այս միութեան միջոցաւ։
Կարելի չէ ողբ. Սոնա Արսլանեանի մասին գրել, առանց յիշելու իր թանկագին
հանգուցեալի հոգիին խաղաղութեան համար։
Հոգեճաշին խօսք առին հանգուցեալի եւ ընտանիքի անդամներու մօտիկ ամուսինը ՀԲԸՄիութեան Լիբանանի Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանի
բարեկամները, մխիթարական իրենց խօսքերով բաժնեկից եղան ընտանիքի բնագիտութեան եւ ուսողութեան մեծանուն ուսուցիչը, բառին խորագոյն
իմաստով մանկավարժ՝ Մելքոն Արսլանեանի անունը։
սուգին։
Տան կարգի գիշերը հոյակապ քառեակի մը կատարողութեամբ հնչեցին 1970-ին Լիբանան հրաւիրուած էին հայրենիքի աշխարհահռչակ արուեստագէտներ, Ռուբէն Ահարոնեան, Սարեան, Յարութիւնեան, Ռուբէն Մաթեւոարուեստագէտ՝ Սոնա Արսլանեանի սիրած հոգեթով նուագները։
սեան, Ռայիսա Մկրտիչեան գլխաւորութեամբ երգահաններու միութեան
***
նախագահ Էտուարտ Միրզոյեանի։ Այս խումբի ձեռնարկները կազմակերպող
Ողբացեալ Սոնա Արսլանեան ծնած է Իսքէնտէրուն 2 Սեպտեմբեր 1928-ին։ յանձնախումբին մաս կը կազմէին ողբ. Մելքոն եւ Սոնա Արսլանեանները։
Ան ընտանիքի կրտսերագոյն զաւակն էր։ Ծնողքը՝ Գասպար եւ Աստրիտ Այս զոյգը իրենց տունը, գործը, ընտանեկան պարտաւորութիւններ ձգած
Մենակ, լիբանանահայ բարօր եւ մեծահարուստ ընտանիքներէն էին, գործով արուեստագէտներուն հոյակապ ձեռնարկները կը կազմակերպէին եւ ազգալումայափոխութեամբ կը զբաղէին։ Հանգուցեալ Գասպար Մենակ Ամերիկա յին դպրոցներու այցելութիւններ, Լիբանանի տեսարժան վայրեր կը տանէին։
կ՚ապրէր եւ 1920-ական տարիներու միացաւ դաշնակիցներու կողմէ կազմուած Ողբ. Մելքոնը ստանձնած էր յայտագրի պատրաստութիւնը եւ մամուլի
հայկական ջոկատին, թուրքերու դէմ կռուելու համար։ Գասպար Մենակ հետ յարաբերութեան գործը, իսկ ողբ. Սոնան զբաղած էր հայ եւ օտար
որպէս խումբի զօրավարներէն մին մաս կազմած է այդ խումբին եւ Արարայի հիւրերու հրաւէրներու գործով, բարձրաստիճան պետական արուեստի
ճակատամարտին, ուր հայկական կամաւորներու խումբը գրաւեց Օսմանեան գործիչներ, բարերարներ այս բոլորը հրաւիրելու պարտականութիւնը տուած էին
կայսրութեան գլխաւոր զօրաբաժնի կեդրոնական շէնքը, մեծ հարուած քաղցրախօս, բարեկիրթ Սոնա Արսլանեանին, որ մեծ յաջողութեամբ կատարեց
հասցնելով Օսմանեան կայսրութեան բանակին։ Ահա այսպիսի հայու մը զաւակն եւ այդ ձեռնարկները մեծ յաջողութեամբ պսակուեցան, լիբանանահայութեան
մօտ մեծ խանդավառութիւն ստեղծելով։
էր ողբ. Սոնա Արսլանեան։
Ողբ. Սոնա Իսքէնտէրունի մէջ կը յաճախէ Նուպարեան վարժարան, իսկ Մեր յարաբերութիւնները աւելի սերտացան, երբ Արսլանեան ամոլը Լոս Անճելըս
Պէյրութ անցնելէ ետք իր ուսումը կը շարունակէ ՀԲԸՄիութեան Դարուհի տեղափոխուեցաւ, երբ ողբ. Մելքոն Արսլանեան «Նոր Կեանք»ին թղթակից էր,
Յակոբեան երկրորդական վարժարանը, ապա կը յաճախէ Պէյրութի պետական զինք յաճախ կը տեսնէի եւ ձեռնարկներու սեղանակից կ՚ըլլայինք։
երաժշտանոցը մասնագիտանալով դաշնակի մէջ։ Արդէն հանգուցեալ Սոնա Ողբ. Սոնա Արսլանեան եւ իր ամուսինը իրապէս տիպար ծնողներ էին, իրենց
զաւակներուն վրայ գուրգուրացող, այնքան լաւ կեանք մը տուած են իրենց
Արսլանեան չորս տարեկանէն դաշնակ կը նուագէր։
Յետագային Լոս Անճելըս փոխադրուելէ ետք միշտ ալ դաշնակի մեծ հռչակ հանած զաւակներուն, որոնք արժանացան անոնց սիրոյ եւ մեծագոյն յարգանքին։
ուսուցչուհի մըն էր, հայ եւ լիբանանցի օտար մեծանուն ոչ-հայ ընտանիքներու «Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի»։ Ամէն։
«Իսկ աննշան եթէ մնայ,
Երկի մէջ խորշն հողակոյտն եմ,
Եւ յիշատակս ալ թառամի
Ո՜հ, այն ատեն ես կը մեռնիմ»։

Հայաստանեայց
Առաքելական Եկեղեցուոյ
Նախնական Շրջանի Առաջին
Քարոզիչները

Ը

ստ աւանդութեան Հայկական լեռնաշխարհում
քրիստոնէութիւն են
քարոզել Քրիստոսի անմիջական
առաքեալներից
երկուսը՝ Թադէոսը, որը
կոչուել է նաեւ Յուդա եւ
Ղեբէոս։ Նա նահատակուել
է մօտ 50 թուականին, իսկ
Բարթողոմէոսը նահատակուել
է մօտ 68 թուականին։
Այնուհետեւ Զաքարիա քարոզիչը նահատակուել է 76
թուականին։ Զեմենտոս քարոզիչը վախճանուել է մօտ 81
թուականին։ Ատրներսեհ քարոզիչը նահատակուել է մօտ 97
թուականին։ Մուշէ քարոզիչը
վախճանուել է մօտ 128
թուականին։ Շահէն քարոզիչը վախճանուել է մօտ 154 թուականին։ Շաւարշ
քարոզիչը վախճանուել է 175 թուականին։ Ղեւոնդիոս քարոզիչը նահատակուել
է մօտ 193 թուականին։ Մեհրուժան եպիսկոպոսը պաշտօնավարել է 230-260
թուականներին։
Հաւաքեց՝ Ժ. Հ.

«Նոր Օր»ի Յայտարարութիւն
«Նոր Օր»ը ՌԱԿ Արեւմտեան ԱՄՆի Շրջանային Վարչութեան
պաշտօնաթերթն ըլլալով կը յարգէ բազմակարծութիւնը եւ խօսքի
ազատութիւնը:
«Նոր Օր»ը միաժամանակ իրեն իրաւունք կը վերապահէ կարգ
մը գրութիւններու տեղ չտալ, եթէ անոնք չեն համապատասխաներ լրագրութեան միջազգայնօրէն ընդունուած հիմնական
օրէնքներուն եւ խիստ հակասութեան մէջ կը գտնուին ՌԱԿ-ի
գաղափարախօսութեան հետ:
Կը յիշեցնենք նաեւ թէ՝ թերթիս մէջ տպուած կարգ մը յօդուածներու արտայայտած միտքերն ու գաղափարները անպայմանօրէն
չեն արտայայտեր ՌԱԿի տեսակէտը:

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու
համար կարելի է այցելել՝

noror.org
Կամ գտնել մեզի մեր ֆէյսպուքի էջին վրայ՝

www.facebook.com/norornews/

Գաղափարական

ՉորեքշաբÃÇ, 29 Յունուար 2020

Անդրադարձ «Նոր Օր»ի Անցեալէն
Խմբագրականներու Շարք «Նոր Օր»ի

23 Հոկտ. 1951 – 15 Յունուար 1952

Մեր Գաղափարն Ու Գործը
Դ.- ՀԱՅ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Ռամկ. Ազատական Կուսակցութիւնը
բաղկացնող երրորդ հոսանքը՝ միւս
երկուքին հիմնական իտէալներուն
ու յատկութեանց հետ հայ ժողովուրդի կեանքին եւ ըմբռնումներուն մէջ
ներմուծեց գաղափարական նոր
դաւանանք մը եւ բացաւ ազգային
յառաջդիմութեան նոր ու լուսաւոր
ճամբայ մը: Անոր ալ երկուքին գալարումները՝ թրքական մահաբեր, գիշատիչ բռնակալութեան լուծին տակ տըւայտող արեւմտահայութեան մշտատեւ հալածանքիn ու սպառնացող
ջարդերուն սարսափէն կը բխէին:
Ստրկութեան կապանքներուն մէջ
տառապող ու հիւծող այդ զանգւածները մեր անարգ թշնամիին մէկ
եղեռնական ու մահացու հարուածին
դէմ պաշտպանելու համար էր, որ
1908, Սեպտեմբեր 15-ին, Եգիպտոսի
մէջ իրագործուեցաւ համաձուլումը
Արմենական, Միութեան ու Վերակազմեալ Հնչակեան մէկ հատուածին,
ծնունդ տալով Միացեալ Հայ Յեղափոխական կազմակերպութեան:

Արմենակ Եկարեան
Անոր նպատակը՝ ռազմական նախապատրաստութեամբ՝ յեղափոխական կռիւն էր ինքնապաշտպանութեան որոշ մարզերու վրայ, որոնք
կ՛ընդգրկէին թրքահայ գաւառներն ու
Կիլիկիան: Եւ մարտական հոսանքներու այդ համադրումը, որ իրականացաւ անոնց վարիչներուն
անշահախնդիր հայրենասիրութեան, անխառն անձնուիրութեան եւ
հեռատես իմաստութեան շնորհիւ՝
առաջին յաջողած միութիւնն էր
հայ քաղաքական կազմակերպութեանց, մինչ ուրիշներ կը շարունակէին իրար մաշեցնող պայքարի
աղէտալի մարզանքը: Բայց տարւան յեղափոխական նոր կազմակերպութիւնը՝ շուտով վերափոխութեան մը հարկադրանքը դիմագրաւեց, 1908-ի թրքական սահմանադրութեան հռչակումին եւ Ապտիւլ
Համիտի արիւնազանգ գահին կործանման հետեւանքով:
Եւ նոյն տարուան Հոկտ. 31-ին՝ ան
վերակոչուեցաւ Հայ Սահմանադրական Ռամկավար Կուսակցութիւն,
իբրեւ օրինակ հոսանք, ձեռնարկելով

Արշակ Ալպոյաճեան
իր նպատակներու հետապնդումին:
Երիտասարդ Թուրքերու իշխանութիւնը ճանչցեր ու արտօներ էր
իրաւունքը հայ քաղաքական կազմակերպութեանց գոյութեան ու
գործունէութեան. եւ ցուցասէր,
ամբոխավար հատուածներ փորձեցին սանձարձակ ինքնալքումով
շահագործել այդ պատեհութիւնը, որ
խաբուսիկ պատրանք մը ու նենգահիւս ծուղակ մըն էր, պատռելու հայ
յեղափոխական շարժումը պարուրող խորհրդաւորութեան քօղը եւ
յայտնաբերելու մեր ազատագրական պայքարին ու անոր ուժերուն
տարողութիւնը:
Սահմանադրական Ռամկավար Կուսակցութիւնը, իր հիմնադրման պահուն
իսկ՝ համազգային չափանիշով ու
կարեւորութեամբ կազմակերպութիւն
մը կը հանդիսանար: Ան արտայայտիչը կը դառնար ազգային-քաղաքական հեռահաս տեսիլիքի մը, որուն
մարմնացումը իրագործելու տենչով՝
իրենց ձգտումներն ու ջանքերը կը
միաձուլէին համախոհ հոսանքներ
ու խմբակցութիւններ, Վանէն մինչեւ
Կովկաս, Պոլսէն մինչեւ Պալքաններն
ու Ամերիկա: Անոր առաջնորդներուն
լուսաւոր փաղանգը կը պարունակէ
անունները հմայքի, անձնուրացութեան ու տաղանդի խորհրդանիշ
դէմքերու, որոնք հայ յեղափոխական
մարտնչումներու, ազատագրական

Միքայէլ Նաթանեան

գաղափարախօսութեան, գրական ու
հրապարակագրական զարգացման
ու հանրային ծառայութեան ասպարէզներուն վրայ՝ փառքի կոթողներ
կանգնեցին կամ բարերար ներգործութիւն մը արձանագրեցին: Մ.
Տամատեան ու Արմենակ Եկարեան,
Միք. Նաթանեան ու Արտակ Դարբինեան, Գ. Պէօզիկեան, Սեպուհ
ու Շ. Հովիւեան- Վահան Թէքէեան,
Ս. Պարթեւեան ու Վահան Մալէզեան, Համբ. Առաքելեան ու Միք.
Պապածանեան, Վահան Քիւրքճեան
ու Ա. Նազար, Արշակ Ալպոյաճեան
ու Յովհ. Ասպետ, Տիրան Քէլէկեան
ու Ռ. Հերեան, Տոքթ. Ա. Էնֆիէճեան
ու Պարոյր Քէչեան եւ անոնց բազմաթիւ զինակիցներն ու գաղափարները՝ իրենց խոր հայրենասիրութեամբ,
քաղաքական հեռատեսութեամբ ու
կորովի լայնախոհութեամբ յղացան
ու երկնեցին Սահմ. Ռամկավար Կուսակցութիւնը եւ վարեցին անոր 13
տարուան անկախ գործունէութիւնը
(1908-1921):

Ռուբէն Հերեան
Իր անջատ գոյութեան կարճատեւ
շրջանին իսկ՝ Ռամկավար կուսակցութիւնը կրցաւ կենսաւորել իր գլխաւոր նպատակները, իր կազմակերպական առաքինութեանց մարմնացեալ ցուցաբերումով: Ազգային
ինքնապաշտպանութեան պայքարին մէջ, ան իր մարտիկներով, որոնց
ղեկավարն էր անվեհեր յեղափոխական ու ռազմիկ Արմենակ Եկարեան՝ Վանի 1915-ի հերոսամարտը
գլխաւորեց,- Վասպուրականի Հայութեան փրկութիւնը ապահովելով
թրքական բնաջնջման սպառնալիքէն: Պատերազմի ընթացքին՝ ան իր
կամաւորները ունեցաւ, մինչեւ հեռաւոր Ամերիկայէն, հասարակաց թշնամիին դէմ ինքնապաշտպանութեան
կռիւներուն մէջ, Կովկասէն մինչեւ
Կիլիկիա, ուր Միհրան Տա մատեան,
իր
գործակիցներով
յանդուգն
փորձ մը կը կատարէր, հայկական
ինքնավարութեան ծրագիրը իրականացնելու եւ զոր կը փշրէին դաշնակից պետութեանց հակամարտ
շահերն ու դաւերը:
Բայց Ռամկավարներ, իրենց քաջ,
հերոսատիպ ռազմիկներով ոչ միայն
հաւասարեցան հայ ազատագրական
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պայքարի ու մարտական ոգիի ամենէն
պանծալի ու շքեղ արտայայտութեանց:
Այլ նաեւ անոնք, Եգիպտոսի մէջ,
յղացան, ծրագրեցին ու հետզհետէ
զօրաշարժի հանեցին նոր բանակ մը,
նուիրուած՝ խաղախ անխտրական
ծառայութեանը հայ ժողովուրդին,
անոր լուսաւորումին, բարօրութեան,
ու միասնականութեան եւ նոր կոչուեցաւ Հայկական Բարեգործական
Ընդհանուր Միութիւն: Անոնց ձգտումներն ու տենչերը, իրենց համազգային
ու համապարփակ տարողութեամբ,
կը թանձրանային ու կը խորանային
«բարեգործական» բառին մէջ, անոր
ընծայելով անսահման նշանակութիւն մը: Պօղոս Նուպար ինք իսկ
ճանչցաւ հեռահաս իմաստութիւնն
ու արժանիքը այդ նպատակներուն
ու որդեգրեց զանոնք իր իրապաշտ
հայրենասիրութեամբը: Եւ հակառակ
յետագայ սահմանափակիչ ազդեցութեանց, որոնք անտեսիլ մտքերէ ու
տխեղծ համոզումներէ կը բղխէին՝
Բարեգործականը մնաց հաւատարիմ
իր հիմնական առաքելութեան եւ իր
ծառայութիւնը սփռեց հայ ժողովուրդի բոլո՜ր կարիքներուն վրայ,- որբէն
ու աղէտեալէն մինչեւ դպրոցն ու
դպրոցն ու դարմանատունը, մինչեւ
հայրենաշինութիւնն ու ներգաղթը:
Սահմանադիր Ռամկավար Կուսակցութեան ուրիշ մէկ բարերար պարգեւը կեանքին՝ ռամկավարական
սկզբունքներու ներմուծումն ու
ջատագովումը եղաւ հայ քաղաքական
ըմբռնումին մէջ, իբրեւ ազնուագոյն
եղանակը գաղափարներու բախումին եւ տարբեր տեսակէտներու,
հակամարտ համոզումներու խաղաղ
մրցակցութեամբ՝ հանրային գիտակցութեան զարթնումին ու ազգային տենչանքներու բիւրեղացման:
Յեղափոխութեան շրջանի շարքերէն գաղտնի որոշումներուն, եւ
կուսակցութեանց միջեւ պայքարի
որպէս միջոց՝ հրազէնի ու դաշոյնի, խարազանի ու աթոռի ժամանակավրէպ ու վնասակար զէնքերուն կը հակադրուէին ամենէն
առաջադէմ ու հզօր սկզբունքները:
Ռամկավարական գաղափարականը, որ մեծամասնութեան ձայնին
տիրապետումը կը դաւանէր իբրեւ
ճամբայ եւ ժողովրդային կամքի
գերիշխանութիւնը՝ իբրեւ նշանակէտ՝
իր պաշտօնական, կազմակերպուած
մուտքը կը գործէր Հայ ազգայինքաղաքական փոխ-յարաբերութեանց
ու կեանքին մէջ, Սահմանադրական
Ռամկավար Կուսակցութեան ծրագրով ու գործելակերպով:

Վահան Թէքէեան
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Նիկոլ Փաշինեան Իլհամ Ալիեւ Հանդիպո՞ւմ
Սկիզբը Էջ 01
Միւս կողմէ, Հայաստանի վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանն ալ յառաջիկայ ամիս
Միւնիխի մէջ կրնայ հանդիպում մը
ունենալ Ատրպէյճանի նախագահ
Իլհամ Ալիեւի հետ։ «Արմէնփրես»ի
հաղորդումներով, Փաշինեան կը
պատրաստուի մասնակցիլ Միւնիխի
Անվտանգութեան համաժողովին,
որուն ներկայ պիտի գտնուի նաեւ
Ալիեւ։ Նիկոլ Փաշինեան շաբաթավերջին սարքեց մամլոյ ասուլիս մը,
որու ընթացքին անդրադարձաւ
նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման գործընթացին։ Ըստ իրեն, Իլհամ
Ալիեւի հետ հանդիպման մը համար
համաձայնութիւն չունի, սակայն այդ
հնարաւորութիւնը չի բացառուիր։
«Քննարկումներու փուլի մէջ ենք։ Եւ
ընդհանրապէս, եթէ սխալ չեմ յիշեր,
չեմ ըսած, որ դեկտեմբերի 20-ին,
Սեն Փեթերսպուրկի մէջ, երբ ԱՊՀ-ի
հաւաքը տեղի կ՚ունենար, այնտեղ
շփուած ենք։ Ես այդ կարգի շփումները
օգտակար կը համարեմ։ Այսինքն՝ եթէ
առիթ ըլլայ խօսելու, քննարկելու, կը
կարծեմ, թէ վնասակար չէ, օգտակար
է», ըսաւ Փաշինեան։
Հարկ է նշել, որ Միւնիխի Անվըտանգութեան համաժողովը նախատեսուած է 14-16 փետրուարին։
Շաբաթավերջի իր յայտարարութիւններուն մէջ Փաշինեան ընդգըծեց, որ տարածքաշրջանէ ներս
խաղաղութեան եւ կայունութեան
պատասխանատուութիւնը անձամբ
կը կրեն Ատրպէյճանի նախագահը,
Արցախի նախագահը եւ Հայաստանի
վարչապետը։ «Մենք պատրաստ ենք
շինիչ, բնականոն աշխատանքի՝
ինչքան որ ալ կը հասկնանք, թէ սա
որքան բարդ աշխատանք մըն է։ Բայց
սա մեր պատասխանատուութիւնն
է տարածքաշրջանէն ներս։ Սա
անձնաւորուած պատասխանատուութիւն մըն է եւ ինչ որ առումով
ընդհանուր պատասխանատուութիւն
մըն է եւ այդ պատասխանատուութիւնը կրելն ու անոր տակէն պատուով
դուրս գալը չափազանց դժուար գործ
մըն է», ըսաւ Փաշինեան եւ աւելցուց, որ
արդէն վարչապետի կամ նախագահի

գործը երբեք դիւրին չէ եղած։ Թէ՛ ինչի՞
շուրջ կ՚ընթանան բանակցութիւնները
եւ ի՞նչ փուլի մէջ կը գտնուին անոնք։
Փաշինեան շատ կարեւոր համարեց
արձանագրել, որ բոլորը գիտեն, թէ
ինք փակ սենեակի մէջ Իլհամ Ալիեւի
հետ ինչի մասին կը խօսի։ «Սա
նկարագրուած, ձեւակերպուած է 2019
թուականի մարտին Ստեփանակերտի մէջ տեղի ունեցած Արցախի եւ
Հայաստանի անվտանգութեան խորհուրդներու համատեղ նիստին ժամանակ իմ ունեցած ելոյթով։ Ես կ՚ուղենշէի յառաջիկայի բանակցային գործընթացէ ներս մեր քննարկումներու
շրջանակը։ Մենք հիմա կը խօսինք
այդ շրջանակի մասին։ Այս պահուն
սեղանի վրայ քննարկման ենթակայ
որեւէ թուղթ գոյութիւն չունի։ Եւ պէտք
է միասին աշխատինք աւելի յստակ,
աւելի առարկայական քննարկումներու
փուլին մօտենալու համար։ Այս շրջանը
պէտք է արդիւնաւէտ օգտագործուի
այդ փուլին մօտենալու համար», ըսաւ
Փաշինեան։
Իր յայտարարութիւններու տեւողութեան Փաշինեան մատնանշեց, որ
այս փուլը այդքան ալ արդիւնաւէտ
չէ օգտագործուած՝ շարք մը առարկայական ու ենթակայական պատճառներով։ «Ամենակարեւոր պատճառներէն մին է, որ դժբախտաբար
ատրպէյճանական կողմէն համարժէք յայտարարութիւն մը չի հնչեր իմ
այն յայտարարութեան համար, թէ
հիմնախնդրի կարգաւորման որեւէ
տարբերակ պէտք է ընդունելի ըլլայ
Հայաստանի ժողովուրդի, Արցախի
ժողովուրդի եւ Ատրպէյճանի ժողովուրդի համար։ Սա, եթէ այսօր
հայեցակարգային մակարդակով
արտայայտուինք, կարգաւորման
գործընթացի ամենամեծ խոչընդոտն
է։ Բայց մեր դիրքորոշումը շինիչ է։
Համոզուած ենք, թէ պէտք է կարգաւորել
Ղարաբաղի հարցը. կարգաւորել այն
հայեցակարգի եւ այն սկզբունքներու
շրջանակներէն ներս, որոնք ես ըսի
Ստեփանակերտի մէջ, ՄԱԿ-է ներս իմ
ելոյթներու տրամաբանական շրջանակին մէջ եւ մեր նախապէս հռչակած
սկզբունքներու շրջանակին մէջ», ըսաւ
Փաշինեան։

Հայաստան ԱՊՀ Երկիրներու Մէջ Ամէնէն Տարածուած
Հեղինակային Շրջագայութիւններու Լաւագոյն
Հնգեակին Մէջ

TourStar զբօսաշրջութեան ընկերութիւնը պատրաստած է ԱՊՀ-ի
ամէնէն տարածուած ուղղութիւններու
եւ երթուղիներու վարկանշային ցանկը՝ ռուս զբօսաշրջիկներու հեղինակային շրջագայութիւններուն համար, կը
հաղորդէ “Փանորամա”-ն:
Երեւանը, Սեւանը եւ Ջերմուկը
Հայաստանի մէջ, Ալմաթին, Ալմաթիի
մարզը եւ Պուրապայն ու Աքտաուն
Ղազախստանի մէջ, Մինսկը, Մինսկի մարզը եւ Վիթեպսքը Պելոռուսի

մէջ, Պաքուն, Շեքին ու Կապալան
Ատրպէյճանի մէջ, Պուխարան ու
Սամարկանտը
Իւզպեքիստանի
մէջ ներառուած են ամէնէն աւելի
տարածուած ուղղութիւններուն կարգին՝ ԱՊՀ երկիրներուն մէջ՝ հեղինակային շրջագայութիւններու համար:
Վարկանիշը կազմուած է հեղինակային շրջագայութիւններու պահանջքի
եւ հանգիստի առաջարկներու շուկայի
վերլուծութեան հիման վրայ:

ՀՀ Նախագահը Բարձրացուցած է Իսրայէլի
Խորհրդարանին Կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան
Ճանաչման Հարցը

Աշխատանքային այցով Իսրայէլի
Պետութիւն գտնուող Հայաստանի
Հանրապետութեան
նախագահ
Արմէն Սարգսեան եւ տիկին Նունէ
Սարգսեան այցելած են Իսրայէլի
խորհրդարան, ուր անոնց հիւրընկալած են խորհրդարանի նախագահ
Եուլի Էտըլշթէյնը եւ տիկին Իրինա
Նեւզլինը: Այս մասին կը յայտնեն
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի
հասարակայնութեան հետ կապերու
վարչութենէն:
Ողջունելով Հայաստանի նախագահը` Խորհրդարանի նախագահը,
մասնաւորապէս, նշած է. «Մեզի
համար մեծ պատիւ է ձեզ ընդունիլ
մեր երկրին մէջ: Ուրախ ենք ձեր
այցելութեան համար` նոյնիսկ եթէ
անիկա տեղի կ՝ունենայ ոչ այդքան
ուրախ իրադարձութեան մը ծիրէն
ներս»: Եուլի Էտըլշթէյն վստահութիւն
յայտնած է, որ նախագահ Սարգսեանի այցը, ինչպէս նաեւ Իսրայէլի մէջ
դեսպանութիւն բանալու Հայաստանի
որոշումը կարեւոր անկիւնաքար
պիտի ըլլան երկկողմ յարաբերութիւններու յետագայ զարգացման
համար: «Կը կարծեմ, որ այս այցը
շատ դրական փոփոխութիւն պիտի
բերէ մեր յարաբերութիւններուն
մէջ: Մեր գործակցութեան ներուժը
շատ աւելին է, քան մենք ներկայիս
կ՝օգտագործենք»,- ըսած է Իսրայէլի
խորհրդարանի նախագահը:
Նախագահ Սարգսեան, իր հերթին, նշած է, որ եղած է Իսրայէլի
հետ դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատման ակունքներուն մէջ: «Անկեղծ ըսեմ, տարիներ շարունակ կ՝ուզէի վերադառնալ Իսրայէլ, քանի որ յիշողութիւններ ունիմ այս երկրի հետ
կապուած»,- ըսած է Հայաստանի
նախագահը` կարեւոր համարելով
Իսրայէլի փորձը տարբեր, ինչպէս`
բարձր ճարտարարուեստներու,
նորարարութիւններու ոլորտներուն
մէջ, ինչպէս նաեւ փորձի փոխանակումը:
Անդրադառնալով պատմութեան
նման էջերուն` նախագահ Սարգսեան
ըսած է, որ երկու ժողովուրդներու
ճակատագրերու նմանութիւնները
տպաւորիչ են, եւ անոնք կը յուշեն, որ
պէտք է մտածել ապագայի մասին.

«Կրնանք համատեղ ստեղծել այդ
ապագան ե՛ւ իբրեւ երկու պետութիւն,
ե՛ւ իբրեւ երկու ժողովուրդ: Հայաստանը
փոքր երկիր է, բայց համաշխարհային
ազգ, նոյնն է նաեւ Իսրայէլը: Ես այստեղ եմ նաեւ համագործակցութեան
ոլորտներու նախանշման համար:
Հայաստանը կարեւոր կը համարէ
շատ ոլորտներու զարգացումը` կրթութիւն, գիտութիւն, անվտանգութիւն,
գիւղատնտեսութիւն,
նորագոյն
ճարտարագիտութիւններ: Ես, իբրեւ
նախագահ, նախաձեռնութիւն ունիմ
Հայաստանը դարձնելու նոր ճարտարագիտական հանգոյց, քանի որ
մենք ունինք շարք մը առաւելութիւններ ատիկա ընելու համար: Մեր երկրին
մէջ կան բարձրակարգ բնագէտներ,
մաթեմաթիքոսներ, ծրագրաւորման
ոլորտէն ներս ունինք լաւ կրթական
ծրագիրներ»:
Նշելով, որ պատմութեան շատ
էջեր ողբերգական են հայ եւ հրեայ
ժողովուրդի համար` նախագահ
Սարգսեան ըսած է, որ պէտք է
համատեղել ջանքերը, որպէսզի նման
մարդկային աղէտներ այլեւս երբեք
չըլլան եւ երբեւէ չկրկնուին: Հայաստանի նախագահը բարձրացուցած
է Իսրայէլի խորհրդարանին կողմէ
Հայոց
Ցեղասպանութեան
ճանաչման հարցը` ընդգծելով, որ
պատմութեան այս ամօթալի էջին
ճանաչումն ու դատապարտումը
պէտք չէ պայմանաւորուած ըլլայ
այսօրուան քաղաքական շահերով ու իրողութիւններով: «Հայոց
Ցեղասպանութեան
ճանաչումը
առաջին
հերթին
բարոյական
պատասխանատւութիւն
է
եւ
յարգանքի տուրք անմեղ զոհերու
յիշատակին, միաժամանակ կարեւոր
ներդրում է ցեղասպանութիւններու
եւ մարդկութեան դէմ յանցագործութիւններու կանխարգիլման միջազգային ջանքերուն մէջ»,- շեշտած է
Հայաստանի նախագահը:
Այցին աւարտին Հայաստանի
նախագահը գրառում կատարած է
պատուաւոր հիւրերու գիրքին մէջ:
Այնուհետեւ նախագահ Սարգսեան
եւ տիկին Նունէ Սարգսեան շրջայց
կատարած են խորհրդարանի շէնքին
մէջ:
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

News from Armenia & Artsakh

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR

The 2nd Annual Armenian American
Museum Gala is sold out heading into the
Glendale,
signature event of the year on Sunday,
CA (NovemDecember 8, 2019 at The Beverly Hilton
ber 26, 2019) –
in Beverly Hills, California. Hundreds of
supporters, community leaders, and pubThe Armenian
lic officials are expected to attend the
American Murmenian Prime Minister Nikol year from economic perspective comGala. The event will celebrate and supseum and CulPashinyan expects that 2020 will pared to 2019. And I am confident that
port the landmark project as it aptural Center of
DISTRICT OF
the corrupted officials will not succeed
proaches its historic groundbreaking
California has be a better year for the economy than
year.
announced the 2019.
in breakingCOLUMBIA
our economicCOUNCIL
revolution’s
“We are excited to join our supporters
selection
of
PASSES
ARMENIAN
“Today
from
early
morning
I
am
working
pace
with
their
actions
because
the
and friends for a memorable evening in
award-winon
several
economic
topics.
And
I
want
Armenian
people
and
government
are
support of the Armenian American MuGENOCIDE
ning and inseum and we look forward to celebrating
dustry-leading to state that we have very good news
united and will jointly
move on the legal
RESOLUTION
our distinguished honorees for the
MATT Con- about the economy and also very good
path”,
the
PM
said
live
on Facebook.
evening who inspire us through their
struction
as
Broad, Petersen Automotive Museum,
WASHINGTON, D.C. – Following
preconditions
that
2020
will
be
a
better
work and contributions,” stated Executhe project’s pre-construction general Music Center Plaza, Skirball Cultural
the historic and overwhelming bipartitive Chairman Berdj Karapetian. “The
contractor.
Center, LACMA, Natural History Musan passage of the Armenian Genocide
2nd Annual Gala will mark a special oc“We are truly inspired by the vision seum of Los Angeles County, Museum
casion as we approach our historic
resolution in the U.S. House of Reprefor the Armenian American Museum of Tolerance, Academy Museum of Mogroundbreaking year.”
sentatives, the District of Columbia
and we are proud to be part of the team tion Pictures, Kidspace Museum,
The distinguished honorees of the
Council approved a resolution affirming
that will help bring this incredibly im- Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
2nd Annual Gala include former U.S. Secthe Armenian Genocide, reported the
portant, valuable, and timely cultural and more.
retary of Navy and Assistant Secretary of
Armenian Assembly of America.
and educational center to fruition,”
“MATT
Construction’s
unparalleled
Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles
The resolution is “to recognize and
stated
MATT
Construction
Vice
Presiexperience with iconic museum and cul- reflect on the 104th anniversary of the
County Supervisor Kathryn Barger, and
dent Joeof
Healy.
tural centers makes them an invaluable 1915 Armenian Genocide and on the imof a national
army.Schreck
The Senior
Declaration
Brownstein
Hyatt Farber
MATT Construction is a family and partner for the Armenian American MuPartner
Kenneth L. Khachigian.
portance of educating District of ColumIndependence
of 1990, however,employee-owned
played
general contractor seum as we prepare the project for our
Award-winning television personality
bia residents on the Armenian
a
decisive
role
in
the
creation
of
the
that has built some of the most memo- historic groundbreaking year,” stated
and Emmy nominated travel host Laura
daughter Genocide.”
Gianna, was Ara Zobayan of
rable buildings in California. The firm Executive Chairman Berdj Karapetian.
Armenian
McKenzie
will Army.
serve as the Master of Cer“The Armenian Assembly of Ameran Armenian
descent, CBS Los Angeles
prides itself on helping museums build
The Armenian American Museum
is ica welcomes
emonies
for the evening.
On January
28, 1992, the Government
the passage of this resoluon-budget and on-schedule structures currently in the pre-construction
Major sponsors include Bank of
phase tion, and especially applauds the
reported.
adopted
the
historic
decision
titled
“On
that align with their missions and cele- of the project with plans to begin conAmerica, Mr. & Mrs. Vartan and Janet
on the importance
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Kobe of
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the Defense
MinistryFoundation,
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Barsoumian,
Dickranian
tion,” Executive
Director
Bryan
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GASKA
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alding the formation of the Armenian
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JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.
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including AIA Los Angeles’ Building museum leadership on construction
flames.
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Ministry
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out the
first
Kabob,
Mgrublian
Center
for Human
Team of the Year Award and Presidenplanning, estimating, constructability, recognizing the Armenian Genocide,
The LA county sheriff said there were
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drafting.
value engineering, and project schedul- visit the Armenian National Institute’s
nophase.
survivors.
nia, Mr. & Mrs. Bedros and Anna OrunMATT
Construction’s
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muing during the pre-construction
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website at www.armenian-genocide.org.
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Armenian Armed Forces Celebrate 28th
Anniversary of Foundation

Armenian PM Sees Good Preconditions for
Economic Progress in 2020

A

News from the World

T

he Republic of Armenia and
Armenians around the world celebrate the 28th anniversary of foundation of the Armenian Armed Forces on
January 28.
The formation of the Armenian Armed
Forces coincides with 1992-1994,
when the newly independent Republic
of Armenia, along with the Nagorno
Karabakh Republic, being in undeclared
but de facto war with Azerbaijan, simultaneously embarked on the creation

Pilot of Helicopter That Crashed in US
Killing Basketball Legend Kobe Bryant was
of Armenian Descent

P

in the city of Calabasas, California,

out his career and is considered one
of the greatest players in the game’s
Goar Vartanian worked with her husband to expose
German
agentsKobe
duringBryant
secondand
world
basketball
legend
hiswarhistory.

Situation in Frontline in 2019 Was Quite Calm,
Says Armenian Defense Minister

Soviet spy who foiled Nazi plot tokilling
kill allied
leaders
dies
aged US
93
9 people
on board,
including

longed to his beloved Goar,”
An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to asIvanov said.
sassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
In June 2017, Vladimir Putin
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on nu– himself a former KGB agent –
merous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
visited SVR headquarters and
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intellipraised secret agents including
gence service.
the Vartanians. “They are modVartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.
est people, they don’t like to be
Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved
called heroes,” said the Russian
with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist
group at thetours,
age
president.
oncerts,
meetings, new
of 16 and worked with Gevork to expose German agents.
Goar retired in 1986 but
works:
Armenian
renowned comcontinued to train young
When Hitler ordered the plot to kill the “Big Three” at a conference in Tehran, their
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
poser Tigran Mansurian’s
agents. creative life
group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had
longof
career
as secret
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
isafull
events.
Mikhail Lyubimov said he
agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
Today,
on
January
27,
Maestro
doubted that Russia would rewere involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”
Mansurian is celebrating
his 81st
veal further
detailsbirthof the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
but did not provide further details.
the countries
they worked”.
Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union
2012 doesn’t
day,award,
but died
hisinage
hinder
the
www.theguardian.com
aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

Art & Entertainment

Maestro Tigran Mansurian Celebrates 81st
Anniversary of Birth

C

T

he session of the Board adjacent
to the defense minister of Armenia
was held on January 27 dedicated to the
combat readiness of the Armed Forces
in 2019, the results of combat service
and the actions taken to further improve
the moral-psychological condition within
the troops, the defense ministry told
Armenpress.
The session was also attended by the
representatives of the commanding staff
of Artsakh’s Defense Army.
In his opening remarks Defense Minister
of Armenia Davit Tonoyan said the
situation in the frontline in 2019 has
been quite calm thanks to the efforts of
the military-political leadership and the
concrete strategy and actions of the
armed forces. But he added that this is
not enough and additional efforts are
needed to further strengthen the combat

preparedness of the troops and ensure
the inviolability of borders.
Chief of General Staff of the Armenian
Armed Forces, Lieutenant-General
Artak Davtyan delivered a report at the
session introducing the works done so
far, the achievements and shortcomings.
He informed that the upgrading works of
new armament and military equipment
continued with a large scale. The Armed
Forces fulfilled their tasks at the highest level and managed to give counter
response to the provocative actions of
the adversary.
Defense Minister Tonoyan gave certain
instructions and tasks on the upcoming
activities.
At the end of the session several subdivisions and officers were awarded for
their service.

composer to continue actively working.
From early morning Mansurian receives
congratulations and birthday wishes.
He says he will spend his day with family
members and friends, but before that
he gave a press conference today in
ARMENPRESS to present his upcoming programs. He has just returned
from abroad, this time his works were
performed at a concert in the Czech
Republic.
“My Requiem was performed for two
days at the city of Brno. An amazing
orchestra and choir were participating.
Requiem has been performed in many
countries of the world. But these two
concerts received a particular welcome
by the audience. I received a warm welcome by Armenian Ambassador Ashot
Hovakimyan”, Mansurian said, adding
that he also met with the Armenian
community representatives and the
Czech reporters.
Tigran Mansurian continues creating
and performing his works in different

stages of the world. As he describes,
today he is engaged in a very heavy
work which will be performed in Italy
in autumn.
“It’s a great work for the orchestra, choir
and soloist. This year the world’s cultural reality is celebrating the jubilee of
Dante Alighieri. Proposals were made to
three composers so that each of them
will write one part of an overall work.
The work consists of three parts – hell,
purgatory and heaven. Purgatory part
was proposed to me, and I agreed. I
must complete my work by the end of
March”, he said, adding that this work
will be performed in three Italian citizens.
The composer informed that he also
has other proposals, but still is thinking
about them. Mansurian is going to pay
much more place to the Armenian poetry
in his works.
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR

News from Armenia & Artsakh

The 2nd Annual Armenian American
Museum Gala is sold out heading into the
signature event of the year on Sunday,
December 8, 2019 at The Beverly Hilton
in Beverly Hills, California. Hundreds of
supporters, community leaders, and public officials are expected to attend the
Gala. The event will celebrate and support the landmark project as it approaches its historic groundbreaking
year.
“We are excited to join our supporters
and friends for a memorable evening in
support of the Armenian American Museum and we look forward to celebrating
our distinguished honorees for the
evening who inspire us through their
work and contributions,” stated Executive Chairman Berdj Karapetian. “The
2nd Annual Gala will mark a special occasion as we approach our historic
groundbreaking year.”
The distinguished honorees of the
2nd Annual Gala include former U.S. Secretary of Navy and Assistant Secretary of
Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles
County Supervisor Kathryn Barger, and
Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior
Partner Kenneth L. Khachigian.
Award-winning television personality
and Emmy nominated travel host Laura
McKenzie will serve as the Master of Ceremonies for the evening.
Major sponsors include Bank of
America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet
Barsoumian, Dickranian Foundation,
GASKA Alliance Foundation, Glumac,
JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.
Timmy and Seda Mardirossian, Massis
Kabob, Mgrublian Center for Human
Rights, New York Life Southern California, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel, and Mr. Chris Pogosyan.

Glendale,
CA (November 26, 2019) –
The Armenian
American Museum and Cultural Center of
California has
announced the
selection
of
award-winning and industry-leading
MATT Construction
as
the project’s pre-construction general
contractor.
“We are truly inspired by the vision
for the Armenian American Museum
and we are proud to be part of the team
that will help bring this incredibly important, valuable, and timely cultural
and educational center to fruition,”
stated MATT Construction Vice President Joe Healy.
MATT Construction is a family and
employee-owned general contractor
that has built some of the most memorable buildings in California. The firm
prides itself on helping museums build
on-budget and on-schedule structures
that align with their missions and celebrate their collections and programs.
The award-winning firm has received
numerous recognitions in the industry
including AIA Los Angeles’ Building
Team of the Year Award and Presidential Award.
MATT Construction’s notable museum and cultural projects include The

Armenian Armed Forces Celebrate 28th
Anniversary of Foundation
DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION

Broad, Petersen Automotive Museum,
Music Center Plaza, Skirball Cultural
Center, LACMA, Natural History Museum of Los Angeles County, Museum
of Tolerance, Academy Museum of Motion Pictures, Kidspace Museum,
Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
and more.
“MATT Construction’s unparalleled
experience with iconic museum and cultural centers makes them an invaluable
partner for the Armenian American Museum as we prepare the project for our
historic groundbreaking year,” stated
Executive Chairman Berdj Karapetian.
The Armenian American Museum is
currently in the pre-construction phase
of the project with plans to begin construction in 2020.
MATT Construction will be guiding
and supporting the design team and
museum leadership on construction
planning, estimating, constructability,
value engineering, and project scheduling during the pre-construction phase.


WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, the District of Columbia
Council approved a resolution affirming
the Armenian Genocide, reported the
Armenian Assembly of America.
The resolution is “to recognize and
reflect on the 104th anniversary of the
1915 Armenian Genocide and on the importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” Executive Director Bryan Ardouny
stated.
For a complete list of U.S. states that
issued resolutions and proclamations
recognizing the Armenian Genocide,
visit the Armenian National Institute’s
website at www.armenian-genocide.org.
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The establishment of the Armenian
Armed Forces passed through several stages. The first stage lasted from
February 1988 to May 1992. In this period, ensuring the safety and security of
Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
the populations of Armenia and Nagorno
Karabakh was more than pressing, as
the Karabakh Movement became active
and the Armenian-Azerbaijani relations
escalated.
The second stage, June 1992 – May
1994, when the Republic of Armenia
and the Republic of Nagorno Karabakh
were in the crosshairs of the Azerbaijani
aggression.
The third stage began since June 1994
and continues to present day. During
this period, significant works were carried out in the direction of improving
the combat readiness of the troops,
strengthening discipline, training of
officers, Army-public relations etc.
In September of 1990, the special regiment of Yerevan was formed, while five
companies were established in Ararat,
Goris, Vardenis, Ijevan and Meghri. In
1991, the Government approved the
formation of the State Committee of
Defense.
Men aged 18-27 are subject to compulsory military service in Armenia for a
two year period. Drafting is carried out
twice a year – in winters and summers.
In 2017 the Defense Ministry introduced
“I am”, “I have honor” and “Outlook”
service options.
Since its establishment, the Armenian
Armed Forces have cooperated and
continue cooperating with international
organizations.
On May 15, 1992, Armenia became a
member of the Collective Security Treaty
Organization (CSTO).
Military cooperation with Russia has a
great role in the international cooperation field of the Armenian Armed Forces.
Russia is Armenia’s strategic partner
and the defense cooperation between
the states is on a high level.
Cooperation with NATO is also expandGoar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war

An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to assassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on numerous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelligence service.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.
Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved
with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist group at the age
of 16 and worked with Gevork to expose German agents.
When Hitler ordered the plot to kill the “Big Three” at a conference in Tehran, their
group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.
The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had a long career as secret
agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they
were involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”
but did not provide further details.
Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union award, died in 2012
aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

ing year by year.
The Armenian Armed Forces greatly
focus on training and educating highly
skilled personnel. With this purpose, the
Military aviation college was formed,
which later transformed into the MilitaryAviation institute, the Defense Ministry’s
Command College was established –
currently the Vazgen Sargsyan Military
Institute, and the military-medical faculty
of the Yerevan State Medical University.
Graduates of the abovementioned
institutions have continued trainings in
foreign educational facilities. Namely,
more than 1500 officers and cadets have
trained and continue training in Russia
and Greece.
Armenian peacekeepers have a significant role in the history of the Armenian
Armed Forces. Due to the peacekeepers, various countries around the world
saw and appreciated the highly skilled
and professional Armenian soldiers.
On February 12, 2004, Armenia
deployed a platoon-sized unit (three
squads) to Kosovo to join the NATO
peacekeeping mission as part of the
Greek peacekeeping contingent.
In 2005, Armenia deployed peacekeeping forces consisting of sappers, engineers and doctors to Iraq. The mission
was on duty until 2009.
Armenian servicemen are carrying
out peacekeeping missions also in
Afghanistan since 2010.
Since November 26, 2014, Armenian
peacekeepers are deployed in Lebanon,
within the UNIFIL.
In 2015, one peacekeeper was dispatched to Mali on a monitoring-peacekeeping mission.
The Armenian Army is also the guarantor
of security in the region. Imposed peace
– this is a statement which in the recent
period has started to be used more
frequently due to frequent ceasefire
violations.
Being in favor of overcoming problems
through dialogue, the Armenian Armed
Forces are at the same time announcing
that they are ready for any scenario.

Armenian and Azerbaijani FMs to Meet
in Geneva

longed to his beloved Goar,”
Ivanov said.
In June 2017, Vladimir Putin
– himself a former KGB agent –
visited SVR headquarters and
praised secret agents including
the Vartanians. “They are modest people, they don’t like to be
called heroes,” said the Russian
president.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

Changes Expected in Police of Armenia,
Says Acting Police Chief

Changes are expected in the Police of
Armenia, Acting Police Chief Arman
Sargsyan told reporters at a briefing.
“We are going to have a new-quality
police. On the sidelines of the judicial
reforms the issue of making changes in
the Police is also being discussed. The
concept already exists, and I think that
the changes will be visible”, he said.
The Acting Police Chief said these

changes firstly relate to the formation
of a new image of a police officer. The
police officer should be more educated
and be well aware of his duties and
rights.
“Police is a living organism and is changing which is positive. I assure you that
the work done with the citizen is going
to be of new quality”, he said.

Foreign minister of Armenia Zohrab
Mnatsakanyan and foreign minister of
Azerbaijan Elmar Mammadyarov will
hold a meeting in Geneva, Armenian
foreign ministry spokeswoman Anna
Naghdalyan said on Facebook.
“On January 29 and 30 in Geneva,
Armenia’s Foreign Minister Zohrab
Mnatsakanyan will hold a meeting with
the OSCE Minsk Group Co-Chairs
and the Foreign Minister of Azerbaijan,
with mediation and participation of the

Co-Chairs. A wide range of issues
related to the peaceful settlement of
the Nagorno Karabakh conflict will be
touched upon”, the MFA spokeswoman
said.
The last meeting of the Armenian and
Azerbaijani FMs was held on December
4, 2019, in Bratislava, on the sidelines of
the 26th OSCE ministerial conference,
under the mediation and participation
of the OSCE Minsk Group Co-Chairs.

Armenia Issues China Travel Warning Amid
Coronavirus Outbreak

The Ministry of Foreign Affairs of
Armenia has urged Armenian citizens
to avoid all but essential travel to China
amid the coronavirus outbreak.
The foreign ministry said they are monitoring the developments together with

the Embassy of Armenia in China, the
Armenian Healthcare Ministry and other
specialized bodies and are in touch with
international organizations, the Chinese
authorities and other countries.
“Necessary information exchange is
being carried out. Based on the current situation regarding the coronavirus
infection, we urge Armenian citizens to
temporarily avoid all but essential travel to China”, the foreign ministry said
January 27. “We call on our citizens
who are currently in China to maintain
constant contact with the Armenian
embassy and the Armenian foreign
ministry”.

Top Figures of Armenian Sport Offer
Condolences Over Kobe Bryant’s Death
Top figures of the Armenian sport offered
condolences over the death of US basketball legend Kobe Bryant.
Captain of the Armenian national football team Henrikh Mkhitaryan wrote on
Facebook: “Saddening moment for the
world of sports. An inspiration, an icon,
an everlasting winner you have been
for so many athletes. We will miss you
Kobe”.
Greco-Roman wrestler, world and
Europe champion Arsen Julfalakyan
said he once saw Kobe Bryant in a
cafeteria and thought how many people
would like to be like him. “An athlete
who has created a history of sports,
was sitting calmly like the remaining
athletes. This is very exemplary for the
youth”, he said.
“Rest in Peace”, Olympic Games, world
and Europe champion Artur Alexanyan
said on Instagram posting Bryant’s
photo.
US basketball legend, five-time MBA

champion Kobe Bryant and his daughter Gianna are among nine people
killed in a helicopter crash in the city
of Calabasas, California, reports BBC.
Bryant, 41, was travelling in a private
helicopter when it came down and burst
into flames.
The LA county sheriff said there were
no survivors.
Bryant played for the LA Lakers throughout his career and is considered one
of the greatest players in the game’s
history.
Moments of silence have been observed
at basketball games across the US.
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Pakistan-Turkey-Azerbaijan Triangle: Emerging New Partnership in
the Greater Middle East
2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American
Museum Gala is sold out heading into the
signature event of the year on Sunday,
December 8, 2019 at The Beverly Hilton
in Beverly Hills, California. Hundreds of
supporters, community leaders, and public officials are expected to attend the
Gala. The event will celebrate and support the landmark project as it approaches its historic groundbreaking
year.
“We are excited to join our supporters
and friends for a memorable evening in
support of the Armenian American Museum and we look forward to celebrating
our distinguished honorees for the
evening who inspire us through their
work and contributions,” stated Executive Chairman Berdj Karapetian. “The
2nd Annual Gala will mark a special occasion as we approach our historic
groundbreaking year.”
The distinguished honorees of the
2nd Annual Gala include former U.S. Secretary of Navy and Assistant Secretary of
Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles
County Supervisor Kathryn Barger, and
Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior
Partner Kenneth L. Khachigian.
Award-winning television personality
and Emmy nominated travel host Laura
McKenzie will serve as the Master of Ceremonies for the evening.
Major sponsors include Bank of
America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet
Barsoumian, Dickranian Foundation,
GASKA Alliance Foundation, Glumac,
JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.
Timmy and Seda Mardirossian, Massis
Kabob, Mgrublian Center for Human
Rights, New York Life Southern California, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel, and Mr. Chris Pogosyan.

ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR

Glendale,
CA (November 26, 2019) –
The Armenian
American Museum and Cultural Center of
California has
announced the
selection
of
award-winning and industry-leading
MATT Construction
as
the project’s pre-construction general
contractor.
“We are truly inspired by the vision
for the Armenian American Museum
and we are proud to be part of the team
that will help bring this incredibly important, valuable, and timely cultural
and educational center to fruition,”
stated MATT Construction Vice President Joe Healy.
MATT Construction is a family and
employee-owned general contractor
that has built some of the most memorable buildings in California. The firm
prides itself on helping museums build
on-budget and on-schedule structures
that align with their missions and celebrate their collections and programs.
The award-winning firm has received
numerous recognitions in the industry
including AIA Los Angeles’ Building
Team of the Year Award and Presidential Award.
MATT Construction’s notable museum and cultural projects include The
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Broad, Petersen Automotive Museum,
Music Center Plaza, Skirball Cultural
Center, LACMA, Natural History Museum of Los Angeles County, Museum
of Tolerance, Academy Museum of Motion Pictures, Kidspace Museum,
Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
and more.
“MATT Construction’s unparalleled
experience with iconic museum and cultural centers makes them an invaluable
partner for the Armenian American Museum as we prepare the project for our
historic groundbreaking year,” stated
Executive Chairman Berdj Karapetian.
The Armenian American Museum is
currently in the pre-construction phase
of the project with plans to begin construction in 2020.
MATT Construction will be guiding
and supporting the design team and
museum leadership on construction
planning, estimating, constructability,
value engineering, and project scheduling during the pre-construction phase.


WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, the District of Columbia
Council approved a resolution affirming
the Armenian Genocide, reported the
Armenian Assembly of America.
The resolution is “to recognize and
reflect on the 104th anniversary of the
1915 Armenian Genocide and on the importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” Executive Director Bryan Ardouny
stated.
For a complete list of U.S. states that
issued resolutions and proclamations
recognizing the Armenian Genocide,
visit the Armenian National Institute’s
website at www.armenian-genocide.org.


By Dr. BENYAMIN POGHOSYAN

Chairman, Center for Political and
Economic Strategic Studies,
Yerevan, Armenia

I

n recent years Pakistan has intensified its strategic partnership
with both Turkey and Azerbaijan.
Simultaneously, the process of the
establishment of trilateral cooperation was launched in 2017. This brief
assesses Pakistan–Turkey, Pakistan–
Azerbaijan and Pakistan–Turkey–
Azerbaijan cooperation and the possible impact of that partnership on the
Karabakh conflict settlement process.
Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93

Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war

An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to assassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on numerous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelligence service.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.
Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved
with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist group at the age
of 16 and worked with Gevork to expose German agents.
When Hitler ordered the plot to kill the “Big Three” at a conference in Tehran, their
group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.
The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had a long career as secret
agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they
were involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”
but did not provide further details.
Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union award, died in 2012
aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

Pakistan – Turkey

longed to his beloved Goar,”
Ivanov said.
In June 2017, Vladimir Putin
– himself a former KGB agent –
visited SVR headquarters and
praised secret agents including
the Vartanians. “They are modest people, they don’t like to be
called heroes,” said the Russian
president.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

Pakistan and Turkey established a
high-level military dialogue mechanism in 2003. Adding a fresh chapter
to their relations, in May 2019, they
upgraded their military and strategic
relationship. And since Pakistani Prime
Minister Imran Khan’s visit to Ankara
in January 2019, the two countries’
defense relations have been getting
stronger and are now on a decidedly
upward trajectory. Facing constraints
in updating the F-16s provided by the
US for its air force, Pakistan asked
Turkey for help. Filling the vacuum left
by Washington, Istanbul came to the
rescue and helped upgrade a batch of
41 F-16 fighter jets for the Pakistan Air
Force and has become Pakistan’s second-biggest arms supplier after China.
Up until now, the most important
defense deal between Islamabad and
Ankara has been the procurement of
four MILGEM Ada Corvettes for the
Pakistani navy, while the largest-ever
defense contract has been the sale
of 30 Turkish T129 ATAK helicopters
to Pakistan for $1.5 billion. In 2017,
Turkey had purchased 52 MFI-17
Super Mushshak training planes from
Pakistan.
From being Islamabad’s only supporter when Pakistan was being put
on the “grey list” by the Financial
Action Task Force (FATF) in 2018,
to being one of the main and most
regular participants in Pakistan’s
International Defense Exhibition and
Seminar (IDEAS), Ankara remains one
of Islamabad’s most dependable ally.
With efforts from both sides, Turkey’s
export to Pakistan increased from US$
155 million in 2008 to US$ 352 million in
2017. Turkey has always stood beside
Pakistan on the issue of Kashmir on all
possible forums. Pakistan has supported the Turkish stance on tensions with
Greece and Cyprus.
Not limited to products and defense
capabilities, Turkey and Pakistan
are also training their troops to meet
any unforeseen challenge together.
In this connection, six-day exercises between Turkish, Pakistani
and Uzbek armies were held in the
last week of April 2019 in eastern
Uzbekistan. Named the Partnership
Shield 2019, these drills simulated
terrorist infiltrations in a country.
After the 2016 military coup attempt in
Turkey, one of the most pressing issues
faced by Pakistani-Turkish relations was

PakTurk schools which were set up as
part of a global network by Fetullah
Gülen. In early 2019, the Supreme Court
of Pakistan declared the Gülenists a
terrorist organization and ordered that
PakTurk schools be handed over to
the Maarif Foundation – an Islamic
school organization established by the
Turkish government to counter Gülenist
influence.

Pakistan – Azerbaijan

Pakistan was one of the first countries
to recognize Azerbaijan as an independent state in December 1991. The
bilateral strategic cooperation between
two states embraces the economic,
cultural, political, and especially defense
fields. The two countries have signed a
defense agreement in May 2003. As a
part of the agreement, Azerbaijan’s
naval personnel have participated in
the biggest Pakistan-led multinational
exercise, AMAN-2013, held in March
2013 in the Arabian Sea. Beyond joint
exercises, military and defense cooperation between Azerbaijan-Pakistan have
taken the form of continuous dialogue
in high-level meetings.
Pakistan is the only state in the world
that does not recognize Armenia as
an independent state because of the
Karabakh conflict and fully supports
the Azerbaijani position. Meanwhile,
Baku “fully supports the settlement
of the Kashmir problem based on
the relevant resolutions of the UN
Security Council,” as President Ilham
Aliyev stated during his meeting
with Pakistani former Prime Minister
Nawaz Sharif in Azerbaijan in October
2016.
In October 2018, a delegation of
Pakistani Armed Forces visited
Azerbaijan to discuss bilateral military cooperation. This growing military
cooperation between the two states is
premised on a protocol on bi-lateral
military cooperation signed on March
31st, 2015, which subsequently led
to the signing of the “Book of Honour”
on November 24th, 2017. Azerbaijan
is interested in the growing expansion of military ties with Pakistan.
Pakistan can offer Azerbaijan Anza-II
anti-aircraft missiles, anti-tank missiles, Mushak aircraft, and related
hardware. Azerbaijan is actively discussing the possibilities of buying
the JF-17 Thunder (also known as
the FC-1 Xiaolong), a multi-functional
aircraft that was jointly developed by
Pakistan and China.
The mutual defense ties were discussed during March 2019 Azerbaijani

defense minister Colonel-General Zakir
Hasanov’s visit to Pakistan. The parties
focused on the development of cooperation in the field of security, as well as
military, military-technical, military-educational and other spheres.

The launch of trilateral cooperation

Pakistan – Turkey – Azerbaijan trilateral cooperation officially has been
launched in November 2017 when
Azerbaijan’s Foreign Minister Elmar
Mammadyarov held meeting with
his counterparts from Turkey and
Pakistan, Mevlut Cavusoglu and
Muhammad Asif, in Baku. According to
Mammadyarov, sides agreed to increase
trade turnover, support each other in
international organizations and intended
to intensify cooperation in the defense
sphere. The three countries have all
had defense-related agreements in the
past with each other, and now looking
towards creating a trilateral format of
defense cooperation.
In the declaration adopted after the
meeting, the ministers expressed their
satisfaction with the existing bilateral cooperation among their countries
based on the strategic partnership,
mutual respect, and trust and reconfirmed their mutual respect and strong
support for independence, sovereignty,
territorial integrity and inviolability of
international borders of states. The
declaration also emphasized the significance of trilateral cooperation in energy
and trade among three countries, as well
as the development of transport infrastructure highlighting the importance of
trilateral cooperation to enhance rail,
road and air connectivity.

Implications for Armenia

Since the end of the hostilities in Nagorno
Karabakh in May 1994 Armenian strategy on Karabakh conflict has been
based on two key pillars – Armenia
and the Nagorno Karabakh Republic
should be able to deter Azerbaijan
himself, and in the case of deterrence
failure, should defeat Azerbaijan militarily. Simultaneously, Armenia should
develop a strategic alliance, including
guarantees on mutual defense, with
Russia to prevent Turkey from any direct
involvement in the possible new war
over the Karabakh.
The deployment of the Russian military
base in Armenia, Armenia’s membership into the Collective Security Treaty
Organization and later into the Eurasian
Economic Union is based on this logic.
This policy justified itself in 1993,

during the active phase of hostilities in
Karabakh when Turkey made a public
threat to attack Armenia. However, there
was a strong warning from Russia that
this might trigger World War III.
However, the defense partnership
between Azerbaijan and Turkey including the procurement of military hardware and the education and training of
Azerbaijani officers in Turkish military
universities is the source of permanent
concern for Armenia. During their education, Azerbaijani officers participate
in the operations against Kurdish PKK
forces which gave them combat experience.
Armenia seeks to counterbalance it
through membership into the Collective
Security Treaty Organization (CSTO)
which gives Armenia the advantage to
buy Russian weapons by “significantly
reduced prices”. Meanwhile, it should
be mentioned that in recent years the
key provider of modern assault armament to Azerbaijan was not Turkey, but
Israel and Russia. Israel has provided
approximately US$ 1.5-2 billion weapons to Azerbaijan including drones and
anti-tank guided missiles, while Russia
sold Azerbaijan multiple launch rocket
systems such as Smerch and Hurricane
(Uragan), modern T-90 tanks, S–300 air
defense systems worth of US$ 5 billion.
However, the key task for Armenia is not
to prevent the sales of weapons from
Turkey, Israel or Russia to Azerbaijan
but to keep military balance with Baku,
simultaneously using its strategic alliance with Russia as an effective tool to
deter Turkey’s direct military involvement
in case of a new wave of hostilities in
Karabakh.
There is no widespread debate in
Armenia at both state and expert levels
regarding the possible direct or indirect
participation of Pakistan in the resumption of hostilities in Karabakh or in general concerning Pakistan’s negative influence. Nor Azerbaijan–Turkey–Pakistan
trilateral neither Azerbaijan–Pakistan
bilateral defense cooperation is among
the key topics discussed in Armenia.
The fact that Pakistan is the only state
which does not recognize Armenia as
an independent state definitely creates
antipathy towards Pakistan. However,
in Armenian strategic thinking, Pakistan
is not perceived as a significant threat
worthy of deterrence. There can be no
comparison between the perception of
the threat level of Turkey and Pakistan.
Islamabad is not viewed as an actor
involved in the South Caucasus geopolitics. Pakistan is perceived as a hostile
state but with a little real capacity to
harm Armenia.
About the author:

Dr. Benyamin Poghosyan is Founder
and Chairman, Center for Political and
Economic Strategic Studies and also,
Executive Director, Political Science
Association of Armenia since 2011.
He was Vice President for Research
– Head of the Institute for National
Strategic Studies at the National
Defense Research University in Armenia
in August 2016 – February 2019.
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the Greater Middle East
2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

The 2nd Annual Armenian American
Museum Gala is sold out heading into the
signature event of the year on Sunday,
December 8, 2019 at The Beverly Hilton
in Beverly Hills, California. Hundreds of
supporters, community leaders, and public officials are expected to attend the
Gala. The event will celebrate and support the landmark project as it approaches its historic groundbreaking
year.
“We are excited to join our supporters
and friends for a memorable evening in
support of the Armenian American Museum and we look forward to celebrating
our distinguished honorees for the
evening who inspire us through their
work and contributions,” stated Executive Chairman Berdj Karapetian. “The
2nd Annual Gala will mark a special occasion as we approach our historic
groundbreaking year.”
The distinguished honorees of the
2nd Annual Gala include former U.S. Secretary of Navy and Assistant Secretary of
Defense Paul R. Ignatius, Los Angeles
County Supervisor Kathryn Barger, and
Brownstein Hyatt Farber Schreck Senior
Partner Kenneth L. Khachigian.
Award-winning television personality
and Emmy nominated travel host Laura
McKenzie will serve as the Master of Ceremonies for the evening.
Major sponsors include Bank of
America, Mr. & Mrs. Vartan and Janet
Barsoumian, Dickranian Foundation,
GASKA Alliance Foundation, Glumac,
JHM Charitable Foundation, Mr. & Mrs.
Timmy and Seda Mardirossian, Massis
Kabob, Mgrublian Center for Human
Rights, New York Life Southern California, Mr. & Mrs. Bedros and Anna Oruncakciel, and Mr. Chris Pogosyan.
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ARMENIAN AMERICAN MUSEUM
SELECTS MATT CONSTRUCTION
AS PRE-CONSTRUCTION
GENERAL CONTRACTOR

Glendale,
CA (November 26, 2019) –
The Armenian
American Museum and Cultural Center of
California has
announced the
selection
of
award-winning and industry-leading
MATT Construction
as
the project’s pre-construction general
contractor.
“We are truly inspired by the vision
for the Armenian American Museum
and we are proud to be part of the team
that will help bring this incredibly important, valuable, and timely cultural
and educational center to fruition,”
stated MATT Construction Vice President Joe Healy.
MATT Construction is a family and
employee-owned general contractor
that has built some of the most memorable buildings in California. The firm
prides itself on helping museums build
on-budget and on-schedule structures
that align with their missions and celebrate their collections and programs.
The award-winning firm has received
numerous recognitions in the industry
including AIA Los Angeles’ Building
Team of the Year Award and Presidential Award.
MATT Construction’s notable museum and cultural projects include The

DISTRICT OF
COLUMBIA COUNCIL
PASSES ARMENIAN
GENOCIDE
RESOLUTION

Broad, Petersen Automotive Museum,
Music Center Plaza, Skirball Cultural
Center, LACMA, Natural History Museum of Los Angeles County, Museum
of Tolerance, Academy Museum of Motion Pictures, Kidspace Museum,
Gagosian Gallery, Ahmanson Theatre,
and more.
“MATT Construction’s unparalleled
experience with iconic museum and cultural centers makes them an invaluable
partner for the Armenian American Museum as we prepare the project for our
historic groundbreaking year,” stated
Executive Chairman Berdj Karapetian.
The Armenian American Museum is
currently in the pre-construction phase
of the project with plans to begin construction in 2020.
MATT Construction will be guiding
and supporting the design team and
museum leadership on construction
planning, estimating, constructability,
value engineering, and project scheduling during the pre-construction phase.


He joined Institute for National Strategic
Studies (predecessor of NDRU) in
March 2009 as a Research Fellow and
was appointed as INSS Deputy Director
for research in November 2010. Before
this,
hefoiled
was
the
Foreign
Policy
Adviser
Soviet
spy who
Nazi plot
to kill
allied leaders dies
aged 93
of the Speaker of the National Assembly
of Armenia. Dr. Poghosyan has also
served as a Senior Research Fellow
Goar Vartanian worked with her husband to expose German agents during second world war

An Armenian woman who became a Soviet spy and helped foil a Nazi plot to assassinate Stalin, Churchill and Roosevelt in 1943 has died aged 93.
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on numerous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesman for Russia’s SVR intelligence service.
Vartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the allied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.
Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet Armenia, she moved
with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist group at the age
of 16 and worked with Gevork to expose German agents.
When Hitler ordered the plot to kill the “Big Three” at a conference in Tehran, their
group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.
The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had a long career as secret
agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they
were involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”
but did not provide further details.
Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union award, died in 2012
aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

at the Institute of History of the National
Academy of Sciences and was an
adjunct professor at Yerevan State
University and in the European Regional
Educational Academy.
His primary research areas are the
geopolitics of the South Caucasus and
the Middle East, US – Russian relations
and their implications for the region. He
is the author of more than 70 Academic
papers and OP-EDs in different leading

WASHINGTON, D.C. – Following
the historic and overwhelming bipartisan passage of the Armenian Genocide
resolution in the U.S. House of Representatives, the District of Columbia
Council approved a resolution affirming
the Armenian Genocide, reported the
Armenian Assembly of America.
The resolution is “to recognize and
reflect on the 104th anniversary of the
1915 Armenian Genocide and on the importance of educating District of Columbia residents on the Armenian
Genocide.”
“The Armenian Assembly of America welcomes the passage of this resolution, and especially applauds the
emphasis on the importance of education,” Executive Director Bryan Ardouny
stated.
For a complete list of U.S. states that
issued resolutions and proclamations
recognizing the Armenian Genocide,
visit the Armenian National Institute’s
website at www.armenian-genocide.org.


longed to his beloved Goar,”
Ivanov said.
In June 2017, Vladimir Putin
– himself a former KGB agent –
visited SVR headquarters and
praised secret agents including
the Vartanians. “They are modest people, they don’t like to be
called heroes,” said the Russian
president.
Goar retired in 1986 but
continued to train young
The Russian president, Vladimir Putin, congratulates
agents.
Goar Vartanian in Moscow in 2005. He said of her and
The former Soviet spy
her husband: ‘They are modest people, they don’t like to
Mikhail Lyubimov said he
be called heroes.’ Photograph: Itar-Tass/AP
doubted that Russia would reveal further details of the couple’s operations “so as not to cause political scandals in
the countries they worked”.
www.theguardian.com

Armenian and international journals. In
2013, Dr. Poghosyan was appointed
as a Distinguished Research Fellow”
at the US National Defense University College of International Security Affairs
and also, he is a graduate from the US
State Department’s Study of the US
Institutes for Scholars 2012 Program on
US National Security policymaking. He
holds a Ph.D. in History and is a graduate from the 2006 Tavitian Program

on International Relations at Fletcher
School of Law and Diplomacy.
Poghosyan, B., “Pakistan-TurkeyAzerbaijan Triangle:
Emerging New Partnership in the
Greater Middle East”,
IndraStra Global Vol. 06, Issue No:
01 (2020)

Communique

Armenian Patriarchate of Jerusalem
According to the Status Quo, on
January 18-19, the Armenian Apostolic
Church has the right to celebrate the
feast of Nativity and Revelation of
our Lord Jesus Christ in the Nativity
Church of Bethlehem.
Before the Christmas season, the
Status Quo communities of Armenians,
Greeks and Latins prepare a program of “Religious Ceremonies in
Bethlehem”. According to the program, on January 18 at 11:00, the St.
James Brotherhood, presided by His
Beatitude the Armenian Patriarch of
Jerusalem, together with the pilgrims
and faithful, makes a solemn entry to
the Nativity Church. From there, they
proceed to the Armenian Convent
adjacent to the Nativity Church. From
14:00-18:00 another solemn entry is
held in the Basilica and then entry
to the Grotto. Thereafter Vespers
and Divine Liturgy is celebrated in

the Grotto. The ceremonies resume at
22:00. At midnight special ceremony
is held in the Grotto from where His
Beatitude delivers his Christmas
message to the Armenian nation.
On January 19, at 1:00-6:00 solemn
Divine Liturgies and “Blessing of Water”
is held.
On the feast of the Armenian Christmas
and Revelation, the Grotto belongs
to the Armenian Church for 24 hours.
Armenian icon, Gospel and two candles are put on the Altar of the Star in
the Grotto.
On January 18, after the Armenian
Divine Liturgy at 18:00, the Greeks have
right to incense in the Grotto. This year
however, the Greeks demanded from
the Armenians to move the icon,
Gospel, and candles from the Altar of the
Star in order to put their icon. This was
rejected by the Armenians because
the Greeks don’t have any right to do

so. A quarrel was followed between the
two sides.
After the negotiations and especially taking into consideration the
personal request of His Excellency
Mr. Mahhmoud Abbas, the president of
Palestine, His Beatitude the Armenian
Patriarch of Jerusalem decided for
only this year 2020, allow the Greeks,
to hold their icon in front of the Altar of
the Star without moving the Armenian
icon, Gospel and candles from the Altar
of the Star.
During the Greek incense this year, the
policemen held their icon. Right after
the incense, the icon was taken out of
the Grotto.
It is worth mentioning that on January
18, 2020, violation of the rights of the
Armenian Apostolic Church was not
recorded, and the temporary agreement,
was only for the year 2020.
After the feasts, the two communities,

Announcement

Laura Mosqueda, MD, Dean, Keck
School of Medicine of USC has recently
announced the following:
It is with great pleasure that I announce
that Joseph Ouzounian, MD, MBA,
has been appointed as Chair of
the Department of Obstetrics and
Gynecology at the Keck School of
Medicine, effective December 1, 2019.
Dr. Ouzounian has been a committed and effective Interim Chair of the
department since November 1, 2018,
and the faculty fully and enthusiastically
supported this appointment.
Dr. Ouzounian, Professor of Obstetrics
and Gynecology (Clinical Scholar), is
a graduate of the USC/Keck School
of Medicine and the Obstetrics &
Gynecology Residency and MaternalFetal Medicine Fellowship programs at
the LAC+USC Medical Center. Following
completion of his training he joined a
large perinatology group practice in the
San Gabriel Valley. Shortly thereafter,
he was recruited to the Department of
Obstetrics & Gynecology at the Kaiser
Permanente Medical Group, where

he served as Department Chair and
Maternal-Fetal Medicine Director. His
national and international recognition
in maternal-fetal medicine led to his
recruitment back to USC in 2008.
In 2011, he was appointed Director
of Obstetrical Services at LAC+USC
Medical Center and Chief of the Division
of Maternal-Fetal Medicine. Since 2012,
he has served on the Medical Executive
committee at LAC+USC Medical Center.
In 2013, he was named Vice-Chair
of the Department. Most recently, he
has continued his higher education
by obtaining a Master of Business
Administration (MBA) from the Marshall
School of Business of USC in May, 2019.
Dr. Ouzounian has also served as an
instructor in the residency programs for
affiliate hospitals, including Hollywood
Presbyterian, California Hospital Medical
Center, Good Samaritan Hospital, and
Huntington Memorial Hospital. Dr.
Ouzounian has been named as a leading obstetrics and gynecology physician
by “America’s Top Ob/Gyn’s,” a “Top
Doctor” by Pasadena Magazine, one

of the “Best Doctors in America,” and a
“SuperDoctor” of Los Angeles.
During his service as Division Chief and
Vice Chair, Dr. Ouzounian was heavily
involved in development of the clinical
enterprise. He oversaw the growth of
his division from a relatively small clinical practice, to a full service, full time
practice providing perinatology services
at nine hospitals throughout the greater
Los Angeles area. He has continued to
be an effective and efficient recruiter of
faculty and department-wide practice
expansion during his term as Interim
Chair.
Dr. Ouzounian has actively maintained
a vibrant multidisciplinary approach to
clinical research. Of particular note are
a series of clinical studies he led on
shoulder dystocia and brachial plexus
injury that have helped define the management of that particular obstetrical
problem. He has conducted additional
studies on fetal macrosomia, vaginal
birth after cesarean section, and endo-

together with government officials, will
meet to solve the problem relying on
the submitted documents.
The Armenian Patriarchate of
Jerusalem and Saint James
Brotherhood effectively carry out
the mission of protecting the rights
of the Armenian Apostolic Church in
the Holy Places of the Holy Land.
That mission was entrusted to the
Armenian Patriarchate of Jerusalem
for centuries.
Armenian Patriarchate of Jerusalem
19 January, 2020
thelial cell markers in women with gestational diabetes. He is an author on nearly
70 peer reviewed research articles, as
well as numerous chapters, reviews,
and other professional communications.
Dr. Ouzounian has been active in the
teaching of medical students, residents
and post-doctoral fellows. His ability
as a lecturer and his recognition as an
expert in the field are demonstrated by
his frequent invitations to speak at major
post-graduate courses and scientific
meetings in both the United States and
Europe. Dr. Ouzounian’s service record
includes major activities at both the local
and national level, and he has been an
Invited Examiner for both the written
and oral examinations of the American
Board of Obstetrics and Gynecology
since 2013. A member of Phi Beta
Kappa National Honor Society, he is also
a fellow in the Pacific Coast Obstetrical
and Gynecological Society and the
American College of Obstetricians and
Gynecologists.
We are confident that Dr. Ouzounian
will serve his department, the Keck
School of Medicine and the University
of Southern California well in the coming
years. Please join me in welcoming Dr.
Ouzounian to his new role.
***
On this occasion The ADLP West
Coast District Committee and
NOR OR congratulates Dr. Joseph
Ouzounian for this well deserved
appointment, wishing him the best
in his career endeavors.
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Թէքէեան Մշակութային Միութիւն

Գրական Երեկոյ Գրականագէտ-Հրապարագիր
Երուանդ Ազատեանի
ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
Գրասէր հասարակութեան ու միութենական անդամներու ժամադրավայրն էր Կլէնտէյլի Կեդրոնական
գրադարանի հանդիսասրահը՝ Ուրբաթ, 17 Յունուարի երեկոյեան:
ԹՄՄ Միացեալ Նահանգներու եւ
Գանատայի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Երուանդ Ազատեանի 2018-19-ին լոյս ընծայած
զոյգ՝ «ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԵՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑՆԵՐՈՒ ՀԵՏ» եւ «ԷՋԵՐ
ԿՈՐՈՒՍԵԱԼ ԵՒ ԱՆԿՈՐՈՒՍՏ»
հատորներուն ներկայացման գրական երեկոն, կազմակերպուած Հարաւային Գալիֆորնիոյ ԹՄՄ-ի երեք մասնաճիւղերուն եւ մասնակցութեամբ
«Ապրիլ» գրատան:
Երեկոն ընթացք առաւ Լոս Անճելըսի ԹՄՄ-ի վարչութեան ժրաջան
անդամ՝ գրականագէտ Լիլիթ Քէհէեանի բացման խօսքով, որ իր կարգին առաջին հերթին հրաւիրեց
Լոս Անճելըսի ԹՄՄ-ի վարչութեան
ատենապետ՝ Բարսեղ Գարթալեանը,
ողջոյնի խօսքով բարի գալուստ մաղթելու Տիթրոյթէն ժամանած հեղինակին:
Գրող ու բանասէր Գառնիկ Գալստեան
խօսք առնելով դրուատեց Ազատեանի երկար տարիներու վաստակը,
որուն ծանօթը եղած է անցնող տաս-

նամեակներուն:
Երեկոյի գեղարուեստական յայտագրին մասնակցութիւն բերին՝ թէնոր
Սուրէն Մկրտիչեանը ու դաշնակահար Արմինէ Ղազարեանը, որոնք
յայտագիրը ճոխացուցին հայկական ու
մանաւանդ նաբոլիթանական ծանօթ
երգերով:
Հանդիսավար Լիլիթ Քէհէեան, որպէս
հմուտ գրականագէտ համառօտ ներկայացուց 2018-ին հրատարակուած
Ազատեանի «ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԵՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑՆԵՐՈՒ ՀԵՏ» հատորը,
ներկաներուն ծանօթացնելով հեղինակին հասարակական կեանքի
հանգրուանները: Որմէ ետք հրաւիրեց
յատկապէս այս առիթով Հայաստանէն ժամանած Գիւմրիի լրագրողներու «Ասպարէզ» ակումբի հիմնադիր
նախագահ, գրող ու հրապարակախօս՝
Լեւոն Բարսեղեանը:
Գիւմրեցի հասարակական գործիչը
որ ծանօթ մը եղած էր հեղինակի
գրական վաստակին, համապարփակ պատրաստած ներկայացումով անդրադարձաւ Ազատեանի
երկարամեայ գրական ու հրապարակագրական վաստակին, տեղ
տալով 2019-ին Երեւանի մէջ հրատարակուած «ԷՋԵՐ ԿՈՐՈՒՍԵԱԼ
ԵՒ
ԱՆԿՈՐՈՒՍՏ»
հատորին,
դրուատելով հատորին գրական
իւրայատկութիւնները:

Յայտագրի աւարտին հեղինակը
ներկայացնելու հրաւիրուեցաւ Լոս
Անճելըսի ԹՄՄ-ի պատուակալ ատենապետ՝ հրապարակագիր Վաչէ
Սեմերճեանը, որ հանգամանօրէն ներկայացուց հեղինակը, որուն ծանօթ մը
եղած էր ու գործակիցը անցնող վեց
տասնամեակներուն:
Հատորներու հեղինակ Երուանդ
Ազատեանը շնորհակալութեան իր
խօսքը արտասանեց՝ զոյգ հատորներու գրական երեկոյին կազմակերպութեան առիթով, եւ որ առիթ

մը եւս ընծայեց այլապէս ԹՄՄ-ի
կողմէ նախաձեռնուած գրական ու
գեղարուեստական որակաւոր ձեռնարկներուն:
Երեկոյի աւարտին տեղի ունեցաւ
աւանդական դարձած գինեձօնը,
յայտագրի մասնակիցներուն եւ
միութենական պատասխանատուներուն մասնակցութեամբ, որուն
աւարտին տեղի ունեցաւ պատշաճ
հիւրասիրութիւն, ինչպէս նաեւ
հատորներու մակագրում՝ հեղինակին
կողմէ:

Թէքէեան Մշակութային Միութիւն

Յուշահանդէս Փայլակ Ահարոնեանի
Մահուան Ա. Տարելիցին Առիթով
Կիրակի 19 Յունուարին, ողբացեալին
Ա. Տարելիցի հոգեհանգստեան արարողութենէն ետք, միութենական
բարեկամներ եւ ընտանեկան հարազատներ եկած էին ներկայ գտնուելու
Թէքէեան Մշակութային Միութեան
կազմակերպած Յուշահանդէսին՝
Փայլակ Ահարոնեանի մահուան Ա.
Տարելիցին նուիրուած:

Հակիրճ ներկայացում կատարելէ ետք
ողբացեալի կեանքի հանգրուաններուն,
Մարտիրոսեան անդրադարձաւ Փայլակ
Ահարոնեանի երկարամեայ ազգայինհասարակական ու կրթական, ինչպէս
նաեւ հրապարակագրական բեղուն

Արմինէ Շաքլեան
Յուշահանդէսը իր աւարտին հասաւ
ծանօթ եւ արհեստավարժ սրնգահար Սալբի Քերքոնեանի «Կռունկ»ի,

Գէորգ Քէօշկէրեան

Բարսեղ Գարթալեան
Յակոբ Մարտիրոսեան
Ձեռնարկի կոկիկ պատրաստուած
յայտագրին բացումը կատարեց ԹՄՄ
Փասատինա-Կլէնտէյլի վարչական
նախկին անդամ եւ «Նոր Օր» շաբաթաթերթի խմբագրական կազմի
անդամ Յակոբ Մարտիրոսեանը:

գործունէութեան շուրջ:
Ապա հերթով բեմ հրաւիրուեցան
Յուշահանդէսին իրենց սրտի խօսքը ըսելու՝ Լոս Անճելըսի ԹՄՄ-ի
ատենապետ Բարսեղ Գարթալեանը,
ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ՝
Տոքթ. Ռաֆֆի Պալեանը եւ ԹՄՄ Միացեալ Նահանգներու եւ Գանատայի

Կեդրոնական Վարչութեան անդամ՝
Գէորգ Քէօշկէրեանը:
Բոլոր խօսք առնողները անդրադարձան Փայլակ Ահարոնեանի
հետ իրենց ունեցած միութենական
սերտութեան մասին, դրուատելով
Ահարոնեանի հրապարակագրական
բեղուն մասնակցութիւնը, ինչպէս
նաեւ իր անվերապահ նպաստը՝
ԹՄՄ Պէշկէօթիւրեան Կեդրոնէն ներս
ծաւալած գործունէութեան:
Յայտագրին ասմունքով հանդէս եկաւ
Արմինէ Շաքլեանը, որ ապրումով
մեկնաբանեց հանգուցեալի նախընտրած երկու քերթուածները:

Սալբի Քերքոնեան
«Երազ»ի եւ «Զինուորի Երգ»ի ճարտար
մեկնաբանութեամբ: Յուշահանդէսի
աւարտին տեղի ունեցաւ աւանդական
հոգեճաշի սպասարկութիւնը:
Թղթակից

Ամերիկահայ Կեանք
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Գիտական Ժողովածուն՝ Շուտով
Ընթերցասէր մեր հայորդիներին եւ
գիտական շրջանակներին շտապենք
տեղեկացնել, որ աւարտին է հասել
«20-ՐԴ ԴԱՐԻ ԱԿԱՆԱՒՈՐ ՀԱՅ
ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐ» ժողովածուի
նախապատրաստումը, այն շուտով
կը տպագրուի եւ հասանելի կը լինի
բոլոր ցանկացողների եւ նիւթերի հեղինակների համար։
Այս առիթով պէտք է յիշեցնենք, որ
2019 թ. հոկտեմբերի 8-ին Արեւմտեան թեմի Առաջնորդարանում, թեմիս
Բարեխնամ Առաջնորդ Տ. Յովնան
Արք. Տէրտէրեանի օրհնութեամբ եւ
գլխաւորութեամբ, կայացաւ մէկօրեայ գիտաժողով՝ նուիրուած 20-րդ
դարի նշանաւոր հայ հոգեւորականներին։ Արմէն Համբար սրահում հոծ
ունկնդիրների ներկայութեամբ ելոյթ
ունեցան եւ մեր անուանի հոգեւորականներին ներկայացրին 10 բանախօսներ։ 30 եւ աւելի հեռակայ մաս-

նակիցներ ներկայացրել էին իրենց
զեկուցումները գրաւոր։
Գիտաժողովի բնաբանն էր Մաղաքիա Արք. Օրմանեանի խօսքը՝ «Մեր
եկեղեցին մեր հոգեւոր մայրն է»։
Թէ՛ ելոյթները, թէ՛ հրատարակուող
ժողովածուն գալիս են ապացուցելու,
որ մեր եկեղեցին, մեր պետութիւնը
կենսունակ ու բաբախող են նոր օրերի
մէջ՝ իրենց սնուցող եւ միաւորող
յատկանիշներով։ 250 էջ ընդգրկող
Ժողովածուի բազմակողմ նիւթերը
ընթերցելիս, յիրաւի, ամրութեան
զգացողութիւն ես ապրում, թէ ինչպիսի ամուր հոգեւոր, գիտական,
մանկավարժական հիմքերի վրայ են
կանգուն մեր եկեղեցին, ժողովուրդն
ու պետութիւնը։
Այստեղ յաւելենք, որ Արեւմտեան թեմի
Առաջնորդարանի օրակարգում են այլ
գիտաժողովներ նոյնպէս։
Դիւան Առաջնորդարանի

Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Թուրքիոյ Հետ Յարաբերութիւններու Բացակայութիւնը Մարտահրաւէր Է Հայաստանի Համար.
Մնացականեան
Հայաստանի արտաքին գործոց
նախարար Զօհրապ Մնացականեան յայտնեց, թէ Թուրքիոյ հետ
յարաբերութիւններու բացակայութիւնը այսօր, լայն իմաստով, մարտահրաւէր է Հայաստանի համար:
Մնացականեան վերոնշեալ տեսակէտը յայտնեց Ազգային ժողովին մէջ
կառավարութեան հետ հարցումպատասխան նիստի ընթացքին՝
պատասխանելով «Լուսաւոր Հայաստան» խմբակցութեան անդամ

Տարօն Սիմոնեանի այն դիտարկման, թէ միջազգային իրաւունքը
կը պարտաւորեցնէ, որ Թուրքիա
չխոչընդոտէ Հայաստանի մուտքը
դէպի ծով:
«Սա չափազանց սուր հարց է մեր
արտաքին քաղաքականութեան
օրակարգին վրայ: ՄԱԿ-ի շրջանակներու մէջ գոյութիւն ունի
յատուկ խումբ դէպի ծով ելք չունեցող երկիրներու, եւ մենք այդ
շրջանակներու մէջ եւս կ՛աշխատինք:

Յստակ ձեր բարձրացուցած հարցը կը վերաբերի Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւններուն, եւ այդ
յարաբերութիւններու բացակայութիւնը այսօր աւելի լայն իմաստով
մարտահրաւէր է Հայաստանի համար,
Հայաստանի անվտանգութեան համար:
Մենք այս հարցը կը դիտարկենք,
որպէս ազգային անվտանգութեան
ամենասուր մարտահրաւէրներէն մէկը:
Մեզի անհրաժեշտ է աւելի մանրամասն հաշուարկ, թէ ինչպէս մենք

այս գործընթացը կը շարունակենք
իրաւական դաշտի մէջ»,- յայտնեց
նախարարը:

Հաղորդագրութիւն
Հայրապետական Սրբատառ
Կոնդակով Հռչակուեց Պալթեան
Երկրների Հայոց Թեմը
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի՝ Յունուարի 24-ի Հայրապետական սրբատառ կոնդակով
Լաթուիայի, Լիթուայի եւ Էսթոնիայի Հանրապետութիւնների հայկական
եկեղեցական համայնքների՝ Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջեւանի հայոց
թեմից առանձնացումով ստեղծուեց Պալթեան երկրների հայոց թեմը:
Նորաստեղծ թեմի առաջնորդ նշանակուեց Գերաշնորհ Տ. Վարդան եպիսկոպոս
Նաւասարդեանը:
Հայրապետական կոնդակում մասնաւորապէս ասուած է.
«ՔՐԻՍՏՈՍԱՒԱՆԴ ՍԻՐՈՅ ՈՂՋՈՅՆ ԵՒ ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ, ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹԵԱՆՑ
ՀԱՅՈՑ
ՍՐԲՈՅ ԵՐՈՒՍԱՂԻՄԱՅ ԵՒ ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՈԼՍՈՅ,
ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ, ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՑ, ՎԱՐԴԱՊԵՏԱՑ,
ՔԱՀԱՆԱՅԻՑ ԵՒ ՍԱՐԿԱՒԱԳԱՑ,
ԹԵՄԱԿԱՆ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՈՑ, ԹԵՄԱԿԱՆ ԵՒ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴՈՑ ԵՒ ՊԱՇՏՕՆԷԻՑ ԵՒ ՍԻՐԵՑԵԱԼ ՀԱՄԱՅՆ
ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼ ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆ ՀԱՅՈՑ
Գոհութիւն ենք յայտնում Ամենակալն Աստծուն, որ մեր Սուրբ Եկեղեցին իր
դարաւոր առաքելութեան արդիւնաւորմամբ այսօր նոր ձեռքբերումներով է
զարդարում իր սպասաւորութիւնը հաւատաւոր մեր ժողովրդին ի հայրենիս
և ի սփիւռս՝ առաջնորդելով իր զաւակներին փրկութեան Տէրունաշնորհ
ճանապարհով:
Ուրախութիւն է Հայրապետիս համար, որ աշխարհի տարբեր երկրներում
հաստատուած մեր համայնքներում հիմնադրուում են նաև նոր ծուխեր, որոնք
նպաստում են հոգևոր-եկեղեցական կեանքի զօրացմանն ու առաջընթացին:
Գոհունակութեամբ ենք անդրադառնում, որ Պալթեան երկրների հայկական

ծուխերն ու համայնքները տարիներ շարունակ եղել են Ռուսաստանի և
Նոր Նախիջևանի Հայոց թեմի հոգևոր խնամքի ու հոգածութեան ներքոյ,
և շնորհիւ թեմակալ առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Եզրաս արքեպիսկոպոս
Ներսիսեանի ներդրած գովելի ջանքերի՝ բարեզարդուել է տեղի հայութեան
հոգևոր-եկեղեցական կեանքը։ Հայրապետական այսու Կոնդակով գոհունակ
սրտով Լաթուիայի, Լիթուայի և Էսթոնիայի Հանրապետութեանց հայկական
եկեղեցական համայնքների միաւորումով հաստատում ենք Պալթեան
երկրների հայոց թեմը՝ առաջնորդանիստ կենտրոն ունենալով Ռիգա քաղաքը:
Պալթեան երկրների հայոց թեմի առաջնորդի պաշտօնում ծառայութեան ենք
կոչում Գերաշնորհ Տ. Վարդան եպիսկոպոս Նաւասարդեանին։ Հայրաբար
յորդորում ենք Տիրախնամ թեմի հաւատաւոր Մեր զաւակներին, որ ըստ
ամենայնի սիրով աջակից լինեն Թեմակալ Առաջնորդին` ի շինութիւն
և ի պայծառութիւն նորաստեղծ թեմի: Վստահ ենք, որ միասնական
իրագործումներով, նոր յաջողութիւններով, եկեղեցականաց և նրանց
լծակից Մեր եկեղեցանուէր հայորդեաց եռանդուն գործունէութեամբ պիտի
բարգաւաճի նորահաստատ թեմը, զօրանայ հոգևոր խնամքը Մեր սիրելի
զաւակների և պայծառանայ նրանց ազգային ու եկեղեցական կեանքը:
Թեմի հաստատման այս ուրախ առիթով շնորհաւորում և Հայրապետական
Մեր օրհնութիւնն ենք բերում թեմի հոգևոր դասին, եկեղեցական վարչութեանց
բարեջան անդամներին և բարեպաշտ հաւատացեալներին:
Աղoթում ենք առ Ամենակալն Աստուած, որ միշտ շէն ու բարօր պահի Պալթեան
երկրների Հայոց թեմը և յաւէտ պայծառ ու անսասան՝ Հայաստանեայց
Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցին:
«Շնո՛րհք Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եւ սէրն Աստուծոյ ընդ ձեզ
ամենեսին»:
Օրհնութեամբ`
ԳԱՐԵԳԻՆ Բ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ
Տուաւ Կոնդակս ի 24-ն Յունուարի
յամի Տեառն 2020 և ի թուին հայոց ՌՆԿԹ
ի Մայրավանս Սրբոյ Էջմիածնի
ընդ համարաւ 1001»:

ՉորեքշաբÃÇ, 29 Յունուար 2020

Սփիւռքահայ Կեանք

17

Լիբանան

«Հակառակ Լիբանանի Տխուր Իրավիճակին ՌԱԿի Լիբանանի Շրջանակը
Լաւատեսութեամբ Կը Նայի Ապագային. Վկայ՝ Մեր Այսօրուայ Նորագիրները».
Սեւակ Յակոբեան
Նկատի ունենալով երկրին ներկայ
կացութիւնը, որ բնականաբար իր
խոր ազդեցութիւնը ունի Լիբանանահայութեան վրայ, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնս
իր վերջին ժողովին, որոշած էր
շրջանակիս գործունեայ կուսակցական քատրերուն մասնակցութեամբ,
խորհրդակցական հանդիպում մը
կազմակերպել:
Արդարեւ, որոշուած հանդիպումը
տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, 22
Յունուար 2020ի երեկոյեան ժամը
7:30ին, Թէքէեան Կեդրոնին մէջ
հակառակ նոյն պահուն մեր կերոնին
մերձակայ Պէյրութի կեդրոնական
շրջանի մէջ տիրող ապահովական
լուրջ իրավիճակին:
Լիբանանի ներկայ ճգնաժամին
լոյսին տակ խորհրդակցական այս
սեղմ հանդիպումը առիթ մը էր
միասնաբար, բազմախօսութեամբ,
որոշ բիւրեղացումի մը բերել մասնակիցներուն մտածումներն ու
ընկալումները տեղական, շրջանային
եւ ազգային քաղաքական թէ ընկերատնտեսական այլեւայլ խնդիրներու

շուրջ:
Մեր սիրելի Լիբանանին դիմագրաւած այս աննախընթաց իրավիճակը
նաեւ կ՛ենթադրէր, որ գաղափարական ընկերներ միասնաբար արծարծեն ու քննարկեն իրենց պատկանած կազմակերպութեան Լիբանանի
կառոյցներուն վերաբերող ներկայ
հրատապ հարցերը: Բան մը, որ առիթ
կրնայ ըլլալ նուազեցնելու կարգ մը
խարխափումներ եւ անորոշութիւններ:
Հանդիպման գլխաւոր զեկուցաբերները եղան ընկերներ Յակոբ
Գասարճեան եւ Սեւակ Յակոբեան:
Ընկեր Գասարճեան հիմնուելով
իր փորձառութեան վրայ, նկարագրականը տուաւ Լիբանանի ներկայ իրավիճակին եւ ներկայ ընկերուհիներուն եւ ընկերներուն տուաւ
կարեւոր ցուցմունքներ ներկայ
դժուար օրերը կարելի եղածին չափ
ապահով եւ անվնաս շրջանցելու
նախ անձնապէս, միեւնոյն ժամանակ միասնաբար տէր կանգնելու
Լիբանանի մեր կուսակցական եւ
միութենական կառոյցներուն եւ հաստատութիւններուն:

Ընկեր Արա Թերզեան, ի պաշտօնէ, որպէս կալուածոց տնօրէն,
տեղեկութիւններ տուաւ միութենապատկան եւ կուսակցապատկան

տեսութեամբ կը նայի ապագային.
վկայ՝ մեր այսօրուայ նորագիրները»
խօսքով ան իր զեկոյցը աւարտին
հասցուց:

կալուածներու իրավիճակին մասին:
Ընկերուհի Կալինա ՇեմեմեանՆաճարեան իր կարգին Վահան
Թէքէեանի Վարժարանի մասին
մանրամասնութիւններ փոխանցեց:
Այլ պատասխանատու ընկերներ
իրենց պատասխանատուութեան
դաշտին վերաբերող զեկոյցները
գրաւոր փոխանցեցին ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան
դիւանին: Ներկայ ընկերներ աշխոյժ
կերպով հարցեր դրին միասնաբար
քննարկման:
Ընկեր Սեւակ Յակոբեան իր ելոյթին
մէջ ամփոփեց Լիբանանի քաղաքական իրավիճակը ապա անդրադարձաւ ներկուսակցական եւ ազգային
այլ կարեւոր կէտերու: «Հակառակ
Լիբանանի տխուր իրավիճակին
ՌԱԿի Լիբանանի շրջանակը լաւա-

Արդարեւ, 15 երիտասարդ նորագիրներ
այս հանդիպման առիթով իրենց
կուսակցական երդումը տուին՝
ուխտելով ծառայել Լիբանանին,
Հայաստանին եւ Հայ ժողովուրդին՝
ՌԱԿի միջոցաւ: Երիտասարդ նորագիրներուն երդումը առաւ ընկեր
Գասարճեան: Աւարտին նորագիրները ընկեր Յակոբեանէն ստացան իրենց
կուսակցական անդամաքարտերը:
Հակառակ, որ այս հանդիպման զուգահեռ անկարգութեան կը տիրէր
փողոցը, որուն ձայները կը հասնէին
ժողովասրահ, հանդիպումին մասնակիցներէն իւրաքանչիւրը դրական
լիցքով եւ այս հաւաքէն գոյացուցած
յարաբերական յստակատեսութեամբ,
մեկնեցան Թէքէեան Կեդրոնէն իրենց
անմիջական միջավայրին փոխանցելու իրենց լաւ տրամադրութիւնները:

Սուրիա

Քեսապի Մէջ Յովհաննէս Թումանեանի Նուիրուած Ձեռնարկ
Հայ ժողովուրդը ի սփիւռս աշխարհի
տօնեց Ամենայն Հայոց Բանաստեղծ
Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան
150 ամեակը:
Անսահման բարութեամբ եւ լաւատեսութեամբ, անհուն ժպիտով կեանքին նայող մարդ էր Թումանեան:
Սեփական ազգի բազմաչարչար
պատմութեամբ տառապող, հայու
սեփական սխալները սրտացաւօրէն
քննադատող, ինքնաքննադատութեան եւ ինքնամաքրման յառաջապահ
դիրքերու վրայ կանգնող եւ մանաւանդ հայ ժողովուրդին ու Հայաստանի
վաղուան պայծառ օրուան հաւատացող, անոր իրագործման համար
պայքարող հաստատակամ հայն էր
ան:
Քեսապի Համազգայինի «Հ. Օհանջանեան» Մասնաճիւղը կազմակերպեց Յ. Թումանեանի նուիրուած
գեղարուեստական ձեռնարկ մը:
Կիրակի, 19 Յունուար 2020-ին,
յետմիջօրէի ժամը 5:00-ին, «Սահակեան» սրահէն ներս հաւաքուած էր
Քեսապի մշակութասէր ժողովուրդը:
Հանդիսութեան ներկայ էին նաեւ
գիւղի հոգեւոր հայրերը, պատկան

մարմինի եւ քոյր միութիւններու ներկայացուցիչներ:
Հանդիսութեան բացման խօսքը
արտասանեց Լուսին Քիւրքճեան, որ
ըսաւ.
«Հակառակ անոր, որ երկար տարիներ անցած են Յ. Թումանեանի
ստեղծագործութիւններու ծնունդէն, սակայն ան կը մնայ ամէն
ժամանակներու հեքիաթագիրն ու
բանաստեղծը: Անոր գործերը կ’արտացոլան նորահաս սերունդներու
դասագիրքերուն մէջ մինչեւ այսօր:
Մշակութասէր քեսապցիին համար ալ
հարազատ եղած են Յ. Թումանեանի
գործերը, յատկապէս «Անուշ»ը, որ
քանի մը անգամ բեմանակացուած
ու ներկայացուած է քեսապցիներու
կողմէ»:
Գեղարուեստական յայտագիրով
նախ ցուցադրուեցաւ Ամենայն Հայոց
Բանաստեղծին կեանքը, գործերը,
ինչպէս նաեւ տուն թանգարանը
ներկայացնող տեսերիզ մը: Սարին
Հանէշեան-Կարպուշեան տպաւորիչ
առոգանութեամբ ասմունքեց Թումանեանի «Հայրենիքիս Հետ» քերթուածը, «Բարձր Սարեր»ը երգեց

Լենա Պէտուրեան-Էյրայենճի,Լիլա
Լիւսի Չիւրիւքեան «Ամպի Տակից
Ջուր Է Գալիս» երգին մեղեդիներուն
հետ հեզաճկուն պար մը պարեց,
Ազգային Ուսումնասիրաց Միացեալ
Ճեմարանի աշակերտներէն խումբ
մը ներկայացուցին «Մի Կաթիլ Մեղր»
աշակերտական թատրոնը:
Բծախնդրօրէն պատրաստուած
գեղարուեստական յայտագիրին
ընդմէջէն հանդիսատեսը ծանօթացաւ Թումանեան մարդուն, հայասէ-

րին, բարի նկարագրի տէր, վճռակամ
ու անձնազոհ գրողին՝ փիլիսոփայ
բանաստեղծին:
Աւարտին բեմ հրաւիրուեցաւ Հայր
Մանուկ Պերախանեան, որ վեր առնելով մշակութային նման ձեռնարկներու կազմակերպման կարեւորութիւնը
շնորհաւորեց կազմակերպիչ մարմինը,
ապա «Պահպանիչ» աղօթքով փակեց
հանդիսութիւնը:
«Գանձասար»

Սփիւռքահայ Կեանք
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Ֆրանսա

Նախագահ Մաքրոն Պիտի
Մասնակցի Ֆրանսայի Հայկական
Կազմակերպութիւնները Համակարգող
Խորհուրդի Տարեկան Ընթրիքին

Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել Մաքրոն պիտի մասնակցի Ֆրանսայի
հայկական կազմակերպութիւնները
համակարգող խորհուրդի տարեկան
ընթրիքին: Այս մասին կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»:
Այս տարի հայ համայնքի տարեկան ընթրիքը տեղի պիտի ունենայ
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Երուսաղեմ

Արքայազն Չարլզ Այցելեց Բեթղեհէմի
Սուրբ Ծննդեան Տաճարի Հայկական
Եկեղեցի
Յունուար 24-ին Մեծ Բրիտանիոյ
Արքայազն Չարլզ այցելած է Բեթղեհէմի Սուրբ Ծննդեան տաճարի հայկական եկեղեցի։ Զայն
դիմաւորած է Երուսաղէմի Հայոց
Պատրիարքութեան լուսարարապետ
Գերշ. Տ. Սեւան արք. Ղարիպեան:
Այս մասին ֆէյսպուքեան էջին վրայ
կը յայտնէ Երուսաղէմի հայոց պատրիարքարանի դիւանապետ Յովնան
Պաղտասարեան:
Այցին առթիւ Երուսաղէմի Հայոց
պատրիարքութեան անունէն Արքա-

յազն Չարլզին լուսարարապետ
սրբազանը նուիրած է հայկական
ճենապակեայ ափսէ: Սրբազան Հայրը նաեւ խօսած է Սուրբ Երկրին
մէջ հայկական ներկայութեան եւ
իրականացուող առաքելութեան
մասին:
Խօսքի աւարտին Սրբազանը Հայրը յիշած է նաեւ Հիթլերի յայտնի խօսքը. «Ո՞վ կը յիշէ հայերու
ցեղասպանութիւնը» եւ յոյս յայտնած,
որ արդարութիւնը կը յարգուի:

Յունուար 29-ին: Մուրատ Փափազեան
տեղեկացուց, որ ձեռնարկին պատուոյ
հիւրն է թուրք յայտնի պատմաբան
Թաներ Աքչամ:
Ընթրիքը նախատեսուած է Փարիզի l’Hotel du Collectionneur-ի մէջ:
Ընթրիքի ժամանակ կ՛ակնկալուի
Ֆրանսայի նախագահին ելոյթը:

Չեխիա

Տիգրան Մանսուրեան Հանդիպած է Բռնոյի Հայ Համայնքին Հետ.
«Ռեքւիեմ»-ը Հնչեց Չեխիոյ Մէջ
Յունուար 22-ին չեխական Բռնօ
քաղաքի ֆիլհարմոնիայի սրահներէն
մէկուն մէջ տեղի ունեցաւ մեծանուն
հայ երաժիշտ Տիգրան Մանսուրեանի
հանդիպումը տեղի հայութեան հետ, կը
հաղորդէ «Օրեր» թերթի կայքը։
Հանդիպումը կազմակերպած էր
Չեխիոյ մէջ Հայաստանի դեսպան
Աշոտ Յովակիմեան:
Մաէսթրօ Մանսուրեան ներկաներուն պատմած է իր կեանքի ու
ստեղծագործական ուղիին` մասնաւորապէս Գերմանիոյ մէջ ունեցած յաջողութիւններուն եւ ձայնագրութիւններուն մասին, պատասխանած է ներկաներու հարցումներուն:
Այնուհետեւ դեսպան Յովակիմեան
ներկայացուցած է չեխահայ շնորհալի

երիտասարդ երաժիշտներուն:
Վերջաւորութեան
ներկաներու
խնդրանքով Մանսուրեան նուագած
է «Կտոր մը երկինք» ֆիլմին համար
իր գրած երաժշտութենէն հատուած
մը, նուիրած է իր գիրքերէն: Համերգին
կազմակերպիչները ներկայացուցած
են «Պախ եւ Մանսուրեան» ծրագիրը:
Իսկ երեկոյեան եւ յաջորդ օրը Բռնոյի
ֆիլհարմոնիկի կատարումով հնչած
է Մանսուրեանի «Ռեքվիեմ»-ը, որուն
ներկայ եղած են Հայաստանի դեսպան Աշոտ Յովակիմեանը, չեխական
մշակոյթի գործիչներ, հայ համայնքի
ներկայացուցիչներ: Յաջորդ համերգը տեղի ունենած է յաջորդ օրը երեկոյեան:
Լուսանկարները`
Յակոբ Խոճայեանի

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
Մեր բոլոր աշխատակիցներէն, ազգային-եկեղեցական
հաստատութիւններէն եւ ծանուցողներէն կը խնդրենք իրենց գրութիւնները, հաղորդագրութիւնները, թղթակցութիւններն ու ծանուցումները յետայսու
ուղղարկել մեր Ել-Նամակի նոր հասցէին՝
noror2020@gmail.com
Ծանօթ. Նկատի ունենալ, որ տուեալ շաբթուայ մը
թիւին մէջ լոյս ընծայելու համար, նիւթերը մեզի պէտք
է հասած ըլլան, ոչ աւելի ուշ քան մեր թերթին հրատարակութիւնը նախորդող Շաբաթ օր, Լոս Անճելըսի
ժամով առաւօտեան ժամը 10:00:
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Կոնդը Պիտի Ներկայանայ Մշակութային Ձեռնարկներով.
Ֆրանսայի եւ Գերմանիոյ Դեսպանատուներու Նոր Ծրագիրը
Երեւանի ամենահին թաղամասերէն մէկը` Կոնդը, պիտի ներկայանայ
մշակութային բազմապիսի ձեռնարկներով: Այս մասին կը հաղորդէ
Armenpress.am-ը։
Հայաստանի մէջ Ֆրանսայի դեսպանատունը՝ Գերմանիոյ դեսպանատան հետ համատեղ պիտի իրականցնեն ծրագիր, որուն ծիրէն ներս
մէկ ամիս շարունակ Կոնդի մէջ պիտի
իրականացուին մշակութային տարբեր ձեռնարկներ: Նախատեսուած
են երաժշտական ծրագիրներ, փողոցային արուեստի, ֆիլմերու ցուցադրութիւններ:
Նախաձեռնութեան նպատակն է
արժեւորել Երեւանի ամենահին
թաղամասի ճարտարապետութեան
ժառանգութիւնը: Ծրագիրը պիտի
իրականացուի ամրան, եւ պիտի տեւէ

մէկ ամիս: Ձեռնարկներուն վերաբերեալ մանրամասնութիւնները պիտի
ներկայացուին աւելի ուշ:
Նշենք, որ Կոնդը հին թաղամաս է
Երեւանի արեւելեան բարձրադիր
մասին վրայ: Կը գտնուի ժամանակակից Կեդրոն վարչական շրջանի
սահմաններուն մէջ: Անուանումը
տրուած է իր բարձր դիրքին պատճառով: Կոնդի տարածքին մէջ կը
գտնուի սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ
եկեղեցին:

Պեռլինի Մէջ «Թումօ» Կեդրոն Պիտի Բացուի
Յունուարի 21-ին, Թումօ Երեւանի եւ
KfW դրամատան Պեռլինի կեդրոնին
մէջ զուգահեռաբար, տեղի ունեցաւ
Պեռլինի մէջ Թումօ կեդրոնի հիմնելու վերաբերեալ պայմանագրի
ստորագրման արարողութիւնը: Կեդրոնը պիտի գործէ Պեռլինի արեւմըտեան հատուածին` պատմական
Շառլոթենպուրգ թաղամասին մէջ:
Անոր բացումը նախատեսուած է այս
տարուան Հոկտեմբերին։ Կեդրոնին
մէջ անվճար սորվելու հնարաւորութիւն պիտի ունենայ 1200 ուսանող:
Արարողութեան
ներկայ
էին
Հայաստանի եւ Գերմանիոյ կառավարութիւններու անդամներ, երկու
երկիրներու մէջ հաւատարմագրուած

դեսպաններ, միջազգային կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ,
ինչպէս նաեւ Թումօ կեդրոնի եւ KfW
դրամատան ղեկավարներ:
Թումօ Պեռլինի հիմնադրման ծրագիրը կ՛իրականացուի Թումոյի եւ
KfW գերմանական զարգացման դրամատան համագործակցութեամբ:
Թումօ Պեռլինի ուսանողները պիտի
մասնագիտանան ծրագրի 10 ոլորտներու մէջ. Ծրագրաւորում, animation,
ֆիլմերու ստեղծում, graffic design,
3D ձեւաւորում, խաղերու ստեղծում,
երաժշտութիւն, նկարչութիւն, լուսանկարչութիւն եւ մարդ-մեքենայի
շինութիւն:

Կեսարիոյ Ս. Աստուածածին
Եկեղեցին Գրադարանի
Վերածուեցաւ

Լուրեր Աշխարհէն

Հայաստանը Ներկայացուած է Տարուան
Առաջին Միջազգային Զբօսաշրջային
Ցուցահանդէսին
«Տուրիզմ Արմէնիա» ընկերութեան
աջակցութեամբ մեծ ու միասնական տաղաւարով Հայաստանը
ներկայացուած է տարուան առաջին` «Fitur2020» միջազգային
զբօսաշրջային ցուցահանդէսին,
որ տեղի կ՝ունենայ Սպանիոյ
մայրաքաղաք Մատրիտի մէջ:
Մեր երկրի զբօսաշրջային գրաւչութիւնները կը ներկայացնեն
ներգնայ զբօսաշրջութեան ոլորտէն
ներս տարիներու փորձ ունեցող 9
ընկերութիւն:

Կեսարիոյ քաղաքապետարանին
նախաձեռնած վերանորոգութեան
աշխատանքներէն ետք, Կեսարիոյ Ս.
Աստուածածին հայկական եկեղեցին
իբրեւ գրադարան վերաբացուեցաւ
Յունուար 15-ին։
Յիշեցնենք, որ 1800-ականներուն
կառուցուած եկեղեցին Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք ծառայած էր իբրեւ

ոստիկանական բաժին եւ մարզասրահ:
Նախապէս եկեղեցին իրենց յանձնելու
խնդրանքով իշխանութեանց դիմած էր
Կեսարիոյ բողոքական համայնքը, հոն
իրենց կրօնական արարողութիւնները
կատարելու համար, նկատի ունենալով, որ համայնքը աղօթատեղի չունի:
Սակայն, այդ դիմումը մերժուած էր:

Armradio.am-ի տեղեկութիւններով՝ «Fitur2020»-ը մէկ հարթակի
վրայ հաւաքած է 10 հազարէն աւելի
զբօսավարներ` 160 երկրէ: Կ՝ակընկալուի, որ ոլորտի մասնագէտներու
եւ ցուցահանդէսի այցելուներու թիւը
գերազանցէ 250,000-ը:
«Fitur2020» միջազգային ցուցահանդէսին Հայաստանը լաւագոյնս
ներկայացնելու աշխատանքներուն
աջակցած է ՀՀ արտաքին գործոց
նախարարութիւնը, Սպանիոյ մէջ
մեր երկրի դեսպանութիւնը եւ հայ
համայնքը:
«Fitur2020»-ը մեկնարկած է Յունուար
22-ին եւ տեւած 5 օր:
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Նոր Հրատարակութիւն
Օրհնութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
Հրատարակչական բաժինը լոյս
է ընծայել 2016 թ. յունիսի 22-24-ը
Երեւանի Մեսրոպ Մաշտոցի անուան
Մատենադարանում տեղի ունեցած
«Պատմական Տայք. Պատմութիւն,
մշակոյթ, դաւանանք» խորագրով
միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածուն:
Ժողովածուում ընդգրկուած են Մեծ
Հայքի Տայք նահանգին նուիրուած
առաջին միջազգային գիտաժողովի նիւթերը, որոնք լուսաբանում
են երկրամասի պատմութեան,
դաւանանքի, արուեստի ու մշակոյթի մի շարք կարեւոր հարցեր:
Ուսումնասիրութիւնները ներկա-

յացնում են պատմական Տայքը
հնագոյն շրջանից մինչեւ նոր ժամանակները: Գիտական յօդուածներում
բազմակողմանի անդրադարձեր
կան նահանգի ճարտարապետական, որմնանկարչական եւ քանդակագործական յուշարձաններին,
ձեռագրագիտական նիւթին:
Յօդուածների ժողովածուի պատասխանատու
խմբագիրներն
են
արուեստագ. թեկնածու, դոցենտ
Զարուհի Յակոբեանը, արուեստագ.
դոկտոր, դոցենտ Նազէնի Ղարիբեանը եւ արուեստաբան Արփինէ
Ասրեանը։ Ժողովածուում տեղ գտած
ռուսերէն յօդուածների խմբագիրն
է Յասմիկ Շաթիրեանը, անգլերէն
յօդուածներինը՝ Աննա ՀաՃի Յակոբեանը։

Գրական-Մշակութային
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Փայլան «Սանասարեան Տան»
Հարցով Դիմեց Թուրքիոյ
Մշակոյթի Նախարարին

Հակառակ 2018-ին ապահովուած
դատական նպաստաւոր որոշումին՝
Պոլսոյ հայկական «Սանասարեան
տան» («Սանասարեան խան»)
սեփականութեան իրաւունքը հայութեան վերադարձնելու գծով, 2019ին Թուրքիոյ վճռաբեկ դատարանը
որոշած էր շէնքը «նուիրել» Թուրքիոյ
Հիմնադրամներու գլխաւոր վարչութեան:
Ermenihaber.am-ը կը կը հաղորդէ,
թէ վերջերս թրքական մամուլին մէջ
շրջանառուող լուրերուն համաձայն՝
հայկական պատմական այդ կառոյցը
շուտով պիտի շահագործուի իբրեւ
5 աստղանի պանդոկ: Կը նշուի,
որ շէնքին վերականգնման համար
յայտարարուած մրցոյթը շահած կազմակերպութիւնը շէնքը 35 տարիով
օգտագործելու իրաւունք ստացած է։
Այս հարցին անդրադառնալով, Թուրքիոյ քրտամէտ Ժողովուրդներու
ժողովրդավարական կուսակցութեան
հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլան
խորհրդարանին միջոցաւ հարցումներ
յղեց Թուրքիոյ մշակոյթի եւ զբօսաշըրջութեան նախարար Մեհմետ Նուրի
Էրսոյին, յստակացումներ պահանջելով։
Փայլան նշեց, որ «Սանասարեան
տուն»ը վարձակալութեան յանձնելը
կը վիրաւորէ հանրային խիղճը եւ
կ՛անտեսէ դատական գործընթացները:
Ստորեւ՝ Փայլանի հարցումները.
1. Որովհետեւ տակաւին չէ աւար-

տած «Սանասարեան տան» կարգավիճակին վերաբերեալ դատական
գործընթացը, ի՞նչ կարծիք ունիք
զայն 35 տարիով վարձակալութեան
յանձնելու որոշումին մասին:
2. Կարիքաւոր հայ աշակերտներու
ուսման համար կառուցուած եւ հայ
համայնքին պատկանող գոյք մը
պետութեան կողմէ վարձակալութեան
յանձնելը չի՞ վիրաւորեր հանրութեան
խիղճը:
3. Կարեւոր մշակութային կառոյց
հանդիսացող այս շէնքը ինչո՞ւ չի
վերանորոգուիր պետութեան կողմէ:
4. Արդեօք «Սանասարեան տուն»ը,
իր կառուցման նպատակի տրամաբանութենէն ելլելով՝ պէտք չէ՞ վերադարձուի հայկական համայնքին:
Յիշեցնենք, որ «Սանասարեան
տուն»ը կառուցուած է 1881ին, կարինցի հայ վաճառական եւ
բարերար Մկրտիչ Սանսարեանի
կողմէ, նպատակ ունենալով Կարին
գտնուող նոյնանուն դպրոցին համար
եկամուտ ապահովել: Շէնքին կառավարման իրաւունքը յանձնուած է
«Սանասարեան» հիմնարկին, իսկ
հիմնարկին ղեկավարութիւնը՝ Պոլսոյ Հայոց պատրիարքին: Անգարա
շէնքը բռնագրաւեց 1930-ականներու երկրորդ կիսուն եւ սկսաւ զայն
օգտագործել իբրեւ ոստիկանութեան
շէնք, իսկ այնուհետեւ հոն հաստատուեցաւ տնտեսական դատարանը:

Լուրեր Աշխարհէն
Իտալացի Պատգամաւորը Անդրադարձած է Պաքուի Մէջ Իրագործուած Հայերու Ջարդերուն
Պաքուի մէջ հայերու ջարդերու
30-ամեակին առիթով՝ Իտալիոյ Պատգամաւորներու պալատին մէջ ելոյթ
ունեցած է պատգամաւոր Ճուլիօ
Չենդեմերոն: Այս մասին կը հաղորդէ
Armenpress.am-ը։
«Ուղիղ 30 տարի առաջ` 1990
Յունուար 13-19, Պաքուի մէջ իրականացուեցան այնտեղ բնակող հայերու կոտորած եւ տեղահանութիւն`
ազգային պատկանելիութեան հիմքով: Ջարդերը կազմակերպուած էին
Ատրպէյճանի ժողովրդական ճակատին կողմէ եւ հովանաւորուած` տեղի
իշխանութիւններուն կողմէ:
Թէեւ 1988 Սումգայիթի իրադարձութիւններէն ետք այդ նախկին
խորհրդային հանրապետութեան
տարածքին մէջ բնակող հայերուն

մեծ մասը որոշած էր լքել իրենց
տուները, այնուամենայնիւ, 1990-ի
սկիզբը այնտեղ դեռ կը բնակէին 35-40
հազար հայեր` շատ աւելի քիչ, քան
80-ականներու վերջը արձանագրուած
300,000 հայ բնակչութիւնը:
Ջարդերու զոհերու ստոյգ թիւը
հնարաւոր չէ եղած հաշուել, որովհետեւ տեղի իշխանութիւնները կը
փորձէին կոծկել փաստերը: Ըստ
որոշ միջազգային իրաւապաշտպան
կազմակերպութիւններու` բռնութիւններու զոհ դարձած է աւելի քան
450 մարդ: Հազարաւոր բնակիչներ
կորսնցուցած են իրենց ողջ գոյքը,
որոշ ականատեսներու վկայութեամբ
այդ բռնարարքներու զոհ դարձած են
նաեւ բազմաթիւ հրեաներ, ռուսեր
եւ այլ ազգերու ներկայացուցիչներ

միայն այն պատճառով, որ արտաքնապէս նման եղած են հայերու:
Ջարդերէն փրկուածները, իբրեւ
փախստականներ, ապաստանած են
աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ`
համալրելով Սփիւռքը:
Պատմութեան ընթացքին Պաքուի
մէջ հայերու ջարդեր տեղի ունեցած
են առնուազն 3 անգամ` 1905, 1918,
1990 թթ.: Եւրոպական խորհրդարանը
1988, 1990 եւ 1991թթ. ընդունած
բանաձեւերով դատապարտած է
հայերու նկատմամբ իրականացուած ջարդերը: Ջարդերը եւ անոնց
հետեւանքները 2002-ին արձանագրած է ԱՄՆ փախստականներու հարցերով յանձնաժողովի նախագահ Պիլ
Ֆրելիքը: 1990 թ. Յուլիս 27-ին «New
York Times»-ի մէջ հրապարակուած է

բաց նամակ` ուղղուած միջազգային
հանրութեան, որ ստորագրուած էր
Եւրոպայի, Գանատայի եւ ԱՄՆ-ի
133 նշանաւոր գիտնականներու եւ
իրաւապաշտպաններու կողմէ, որոնք
բողոքի ձայն կը բարձրացնէին Պաքուի
մէջ հայերու սպանութիւններուն եւ
ջարդերուն դէմ:
Նշուած յանցագործութիւնները, ինչպէս նաեւ պատմութեան միւս բոլոր
յանցագործութիւնները անհրաժեշտ
է յիշել եւ երբեւէ չթաքցնել որեւէ
քարոզչութեան միջոցով, որպէսզի
մարդկութիւնը յիշի անոնց մասին,
եւ նման իրադարձութիւնները այլեւս
չկրկնուին:
Շնորհակալութիւն, պարոն նախագահ»:
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Սպանիոյ Քոփա Տէլ Ռէյ

Աթլեթիքօ Մատրիտ Դուրս Մնաց

Սպանիոյ ֆութպոլի բաժակի՝ Քոփա Տէ Ռէյի վերջին 32 խումբերու հանգրուանի
մրցումները սկսան: Արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Ռեքրեաթիվօ Հուելվա (Գ.Դաս.) – Օսասունա 2-3 յետ երկրձգ.
- Ռէալ Զարակոզա (Բ.Դաս.) – Մայորքա 3-1
- Սեւիյա – Լեւանթէ 3-1
- Իպիզա (Գ.Դաս.) – Պարսելոնա 1-2
- Ունիոնիսթաս Տէ Սալամանքա (Գ.) – Ռէալ Մատրիտ 1-3
- Թեներիֆ (Բ.Դաս.) – Ռէալ Վայատոլիտ 2-1
- Քուլթուրալ Լէոնեզա (Գ.) – Աթլեթիքօ Մատրիտ 2-1 յետ երկրձգ.
- Ռայօ Վայեքանօ (Բ.Դաս.) – Ռէալ Պեթիս 2-2 տուգ.4-2
- Պատախոզ (Գ.Դաս.) – էյպար 3-1

Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Ռէալ Մատրիտ՝ Առաջատար

- Մանչեսթըր Եուն. – Պըրնլի 0-2
- Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ – Լիվըրփուլ 1-2
Դասաւորում. 1)Լիվըրփուլ 67 կէտ 54-15, 2)Մանչեսթըր Սիթի 51 կէտ 65-27,
3)Լեյսթըր Սիթի 48 կէտ 52-24, 4)Չելսի 40 կէտ 41-32, 5)Մանչեսթըր Եուն. 34
կէտ 36-29:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Ադամեան Կոլի Հեղինակ

Գերմանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան դարձի երկրորդ՝ 19-րդ
հանգրուանի մրցումներուն, 16-րդ
դիրքը գրաւող «Վերտէր Պրեմըն»ը
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 8-րդ
դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ի
դէմ եւ զիջեցաւ: Հայաստանի
հաւաքականի յարձակող Սարգիս Ադամեան դաշտ մտաւ 60-րդ
վայրկեանին եւ դարձաւ հիւրերուն երրորդ կոլին հեղինակը 82-րդ
վայրկեանին, խրուաթ Քրամարիչի փոխանցումէն օգտուելով: Ստորեւ տեսնել
արձանագրուած արդիւնքները.
- Պորուսիա Տորթմունտ – Քէօլն 5-1
- Պոր.Մէօնշընկլատպախ – Մայնց05 3-1
- Այնթրախթ Ֆրանք. – ՌՊ Լայփցիկ 2-0
- Պայըրն Միւնիխ – Շալքէ04 5-0
Վերտէր Պրեմըն – Հոֆընհայմ 0-3
Դասաւորում. 1)Լայփցիկ 40 կէտ +28, 2)Պայըրն 39 կէտ +33, 3)Պոր.
Մէօնշընկլատպախ 38 կէտ +15, 4)Պորուսիա Տորթ. 36 կէտ +23, 8)Հոֆընհայմ
30 կէտ -1:

Իտալիոյ Բաժակ

Նափոլի Եւ Եուվենթիւս Յաղթեցին
Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան դարձի երկրորդ՝ 21-րդ հանգրուանի
մրցումներո ամենահետաքրքրականն էր «Վալենսիա» - «Պարսելոնա» մրցումը:
7-րդ դիրքը գրաւող «Վալենսիա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար
«Պարսելոնա»ի դէմ: «Պարսելոնա» իր ունեցած առաւելութիւնը չկրցաւ
օգտագործել: «Վալենսիա»ի ուրուկուէյցի յարձակող Մաքսիմիլիանօ Կոմէզ
նշանակեց 48-րդ եւ 77-րդ վայրկեաններուն ու յաղթանակ պարգեւեց իր խումբին:
Ֆերրան Թորրէս կատարեց մէկ փոխանցում: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Վալենսիա – Պարսելոնա 2-0
- Սեւիյա – Կրանատա 2-0
- Աթլեթիքօ Մատրիտ – Լեկանէս 0-0
- Ռէալ Վայատոլիտ – Ռէալ Մատրիտ 0-1
Դասաւորում. 1)Ռէալ Մատրիտ 46 կէտ +26, 2)Պարսելոնա 43 կէտ +25, 3)Սեւիյա
38 կէտ +7, 4)Խեթաֆէ 36 կէտ +10, 5)Աթլեթիքօ Մատրիտ 36 կէտ +8:

Անգլիոյ Բաժակ

Շաբթուան ընթացքին սկսան Իտալիոյ ֆութպոլի բաժակի քառորդ աւարտական
հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին,
առաջատար «Եուվենթիւս»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող
«Ռոմա»ի դէմ: Մխիթարեան բացակայեցաւ «Ռոմա»ի կազմէն վնասուածքի պատճառով: Հաւասարակշռուած ընթացք ունեցող մրցումին, Քրիսթիանօ Ռոնալտօ բացաւ մրցումին հաշիւը 26-րդ վայրկեանին, Հիկուայինի փոխանցումով:
38-րդ վայրկեանին ուրուկուէյցի Պեթանքուր հաշիւը դարձուց 2-0: Իսկ 45+2-րդ
վայրկեանին, Պոնուչչի նշանակեց «Եուվենթիւս»ի երրորդ կոլը, Տուկլաս Քոսթայի
փոխանցումէն օգտուելով: Միայն 50-րդ վայրկեանին «Ռոմա» կրցաւ նշանակել,
«Եուվենթիւս»ի բերդապահ Պուֆոնի սխալով: «Եուվենթիւս» յաղթեց եւ հասաւ
կիսաւարտական հանգրուան: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Նափոլի – Լացիօ Ռոմա 1-0, կոլ.Ինսինիէ 2, փոխ.Զիլինյսքի
- Եուվենթիւս – Ռոմա 3-1

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Նափոլի Յաղթեց Եուվենթիւսին

Լիվըրփուլ Հաւասարեցաւ

Անգլիոյ ֆութպոլի բաժակի մրցաշարքի վերջին 32 խումբերու հանգրուանին,
«Մանչեսթըր Սիթի» եւ «Մանչեսթըր Եունայթըտ» յաղթանակ տարին եւ անցան
վերջին 16-ի հանգրուան, մինչ առաջատար «Լիվըրփուլ»ը իր դաշտէն դուրս
հաւասարեցաւ երրորդ դասակարգի «Շրուզպըրի Թաուն»ին հետ եւ պիտի մրցի
երկրորդ անգամ իր դաշտին վրայ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Մանչեսթըր Սիթի – Ֆուլհէմ (Բ.Դաս.) 4-0
- Թրենմիր Ռովըրզ (Գ.Դաս.) – Մանչեսթըր Եուն. 0-6
- Շրուզպըրի Թաուն (Գ.Դաս.) – Լիվըրփուլ 2-2
- Նիւքեսըլ Եուն. – Օքսֆորտ Եուն. (Գ.Դաս.) 0-0
- Պրենթֆըրտ (Բ.Դաս.) – Լեյսթըր Սիթի 0-1
- Հալ Սիթի (Բ.Դաս.) – Չելսի 1-2
- Սաութհեմփթըն – Թոթընհէմ Հոցփըր 1-1

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Եունայթըտ Զիջեցաւ

Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 24-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին
մէջ, 5-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Եունայթըտ» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ
14-րդ դիրքը գրաւող «Պըրնլի»ի դէմ: Թէեւ դաշտին տէրը ունէր տարածքային
եւ դիպուկ հարուածներու առաւելութիւն, սակայն հիւրերն էին որ նշանակեցին
39-րդ եւ 56-րդ վայրկեաններուն, Վուտի եւ Ռոտրիկէզի միջոցով: Մայ եւ Վուտ
կատարեցին փոխանցումները: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Շեֆիլտ Եուն. – Մանչեսթըր Սիթի 0-1
- Չելսի – Արսենալ 2-2, - Էվըրթըն – Նիւքեսըլ Եուն. 2-2
- Լեյսթըր Սիթի – Ուեսթ Հէմ Եուն. 4-1
- Թոթընհէմ Հոցփըր – Նորիչ Սիթի 2-1

Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 21-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին
մէջ տեղի ունեցաւ «Նափոլի» - «Եուվենթիւս» մրցումը: 11-րդ դիրքը գրաւող
«Նափոլի»ն իր դաշտին վրայ կրցաւ յաղթել առաջատար «Եուվենթիւս»ին:
Հաւասարակշռուած մրցումին, «Նափոլի»ի Զիլինյսքին 63-րդ եւ Ինսինիէն 86-րդ
վայրկեաններուն նշանակեցին: Քայեխոն կատարեց մէկ փոխանցում: Միայն 90-րդ
վայրկեանին, Քրիսթիանօ Ռոնալտօ նշանակեց «Եուվենթիւս»ի կոլը, Պեթանքուրի
փոխանցումով: Այս մէկը առաջատարին երկրորդ պարտութիւնն էր: Միլան»
Շար. Էջ 22
շարունակեց իր վերադարձը եւ 31 կէտով գրաւեց 8-րդ դիրքը:
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Սկիզբը Էջ 21
Իսկ Հռոմ քաղաքի տերպիին, «4-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն իր դաշտին
վրայ հաւասարեցաւ 3-րդ դիրքը գրաւող դրացի «Լացիօ»ին հետ: 26-րդ
վայրկեանին, Ծեքօ նշանակեց «Ռոմա»ի կոլը, Քրիսթաթնթէի փոխանցումով,
իսկ 34-րդ վայրկեանին, Աքերպի նշանակեց հաւասարութեան կոլը: Մխիթարեան
բացակայեցաւ «Ռոմա»ի կազմէն: Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Պրեշիա – Միլան 0-1, կոլ.Ա.Ռեպիչ 71
- Թորինօ – Աթալանթա 0-7
- Ինթէր Միլան – Քալիարի 1-1
- Ռոմա – Լացիօ Ռոմա 1-1
- Նափոլի – Եուվենթիւս 2-1
Դասաւորում. 1)Եուվենթիւս 51 կէտ +19, 2)Ինթէր Միլան 48 կէտ +24, 3)Լացիօ
20 մ 46 կէտ +28, 4)Ռոմա 39 կէտ +15:

Ֆրանսայի Լիկայի Բաժակ

Լիոն Եւ Փարի Սէն Ժերմէն Հասան
Աւարտական
Ֆրանսայի ֆութպոլի Լիկայի Բաժակի կիսաւարտական հանգրուանի
մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-Օլիմփիք Լիոնէ – Լիլ 2-2 տուգ.4-3
- Ռեմս – Փարի Սէն Ժերմէն 0-3
Կոլեր.Մարքինիոս 9, Քոնան սխալ. 31, Քուասսի 77

Փորթուկալի Լիկայի Բաժակ

Սփորթինկ Պրակա Շահեցաւ Իր 2-րդ
Տիտղոսը

ախոյեանութեան մրցումները, որոնք պիտի ապահովեն նաեւ Ողիմպիական
Խաղերու տոմսերը: Երկրորդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ
արդիւնքները.
Ա.խմբակ.- Արժանթին – Էքուատոր 1-0
- Գոլոմպիա – Վենեզուելա 2-1
Դասաւորում. 1)Արժանթին 3 մ 9 կէտ +4, 2)Գոլոմպիա 3 մ 6 կէտ +4, 3)Չիլի 3 մ
6 կէտ +2, 4)Վենեզուելա 3 մ 3 կէտ -1, 5)Էքուատոր 4 մ 0 կէտ -9:
Բ.խմբակ. - Փարակուէյ – Պոլիվիա 2-0
- Պրազիլ – Ուրուկուէյ 3-1, - Պոլիվիա – Ուրուկուէյ 3-2
- Փարակուէյ – Փերու 2-3
Դասաւորում. 1)Պրազիլ 6 կէտ, 2)Փարակուէյ 3 կէտ 0, 3)Փերու 3 կէտ 0:

Ասիոյ Մինչեւ 23 Տարեկան Ախոյեանութիւն

Հար.Քորէա Շահեցաւ Տիտղոսը

Ասիոյ ֆութպոլի մինչեւ 23 տարեկաններու ախոյեանութիւնը հասաւ իր աւարտին:
Աւարտական մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Հար.Քորէա – Սէուտ.Արաբիա 1-0 յետ երկարաձգումի
Երրորդ դիրքի մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Աւստրալիա – Իւզպէքիստան 1-0
Այս արդիւնքին հիման վրայ, Հարաւային Քորէա շահեցաւ իր առաջին տիտղոսը:
Հար.Քորէա, Սէուտական Արաբիա, Աւստրալիա եւ Ողիմպիական Խաղերու
կազմակերպիչ Ճաբոնը պիտի ներկայացնեն Ասիան Ողիմպիական Խաղերուն:

Ասիոյ Չեմփիընզ Լիկ

Լոքոմոթիւ Դուրս Մնաց

Ասիոյ ֆութպոլի ակումբներու առաջին բաժակի՝ Չեմփիընզ Լիկի զտումի
մրցումները շարունակուեցան: Խմբակներուն մէջ տեղ ապահովելու համար
երկրորդ նախապատրաստական հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ
արդիւնքները
- Լոքոմոթիւ Թաշքէնտ (Իւզպ.) – Իսթիքլոլ Տուշամպէ (Թաճ.) 0-1
- Փորթ (Թայ.) – Սերէս (Ֆիլիփ.) 0-1

Քոպի Պրայընթի Արկածը

Փորթուկալի ֆութպոլի Լիկայի Բաժակի կիսաւարտական հանգրուանի
մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Սփորթինկ Պրակա – Սփորթինկ Լիզպոն 2-1
- Վիթորիա Կիմարայէշ – Փորթօ 1-2
Իսկ աւարտական մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Սփորթինկ Պրակա – Փորթօ 1-0
Մրցաշարքին կը մասնակցին առաջին եւ 2-րդ դասակարգերու 34 խումբեր:
2007 թուականէն ի վեր այս տիտղոսը շահած են ՝ «Պենֆիքա» 7 անգամ,
«Սփորթինկ Լիզպոն» եւ «Սփորթինկ Պրակա» 2 անգամ, «Վիթորիա Սեթուպալ»
եւ «Մորեյրենսէ» 1 անգամ: «Փորթօ» 4 անգամ հասած է աւարտական:

Կիպրոսի Ախոյեանութիւն

Համբարձումեան Կոլ Նշանակեց

Կիպրոսի ֆութպոլի ախոյեանութեան 17-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին
մէջ, Հայաստանի հաւաքականի պաշտպան Յովհաննէս Համբարձումեանի մաս
կազմած 11-րդ դիրքը գրաւող Փարալիմնիի «Էնոսիս»ը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ
5-րդ դիրքը գրաւող Լառնաքայի «Նէա Սալամիս»ին դէմ եւ հաւասարեցաւ:
Խումբին միակ կոլը նշանակեց Համբարձումեանը, որ մասնակցեցաւ ամբողջ
մրցումին: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- ԱԷՔ Լառնաքա – ԱԷԼ Լիմասոլ 3-1
- Նէա Սալամիս – Էնոսիս Փարալիմնի 1-1

Հարաւային Ամերիկայի Մինչեւ 23 Տարեկան
Ախոյեանութիւն

Արժանթին Հասաւ Կիսաւարտական

Հարաւային Ամերիկայի մէջ շարունակուեցան մինչեւ 23 տարեկան ֆութպոլի

Երէկ պասքեթպոլի աշխարհը մեծ սուգի մատնուեցաւ, երբ լսեց պասքեթպոլի
ամերիկացի աստղ Քոպի Պրայընթը մահուան գոյժը, ուղղաթիռի արկածի
հետեւանքով: Ուղղաթիռին մէջ կը գտնուէին նաեւ Քոպիի տաղանդաւոր 13
տարեկան դուստրը: Ուղղաթիռին օդաչուն հայ մըն էր Արա Զոպոյեան անունով:
Ուղղաթիռին մէջ կային նաեւ երկու այլ անձեր:
41 տարեկան Պրայընթ կը համարուէր պասքեթպոլի Էն Պի Էյ-ի ամենափայլուն
աստղերէն մէկը: Ան 2016 թուականին հրաժեշտ տուած էր մրցումներուն:
Իր մարզական կեանքի քսան տարիներու ընթացքին հինգ անգամ շահած
է Էն Պի Էյ-ի ախոյեանութեան տիտղոսը «Լոս Անճելըս Լէյքըրզ» խումբին
հետ: 2008 թուականին ճանչցուած էր ամենաարժէքաւոր պասքեթպոլիսթ:
ԱՄՆ-ի պասքեթպոլի հաւաքականին հետ 2008 եւ 2012 տարիներուն շահած է
պասքեթպոլի Ողիմպիականի ոսկէ մետալը: իր մարզական կեանքի ընթացքին
նշանակած է 33643 կէտ, դառնալով բոլոր ժամանակներու չորրորդ ամենալաւ
նշանակողը: 2018 թուականին կարճամեթրաժ ժապաւէնի մը համար շահած
է «օսքար»:

Պասքեթպոլ
Էն Պի Էյ¬ի Ախոյեանութիւն

Լէյքըրզ Կրեց Իր 10-րդ Պարտութիւնը

ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պասքեթպոլի ախոյեանութեան մրցումներու ծիրին
մէջ, Արեւմտեան շրջանի առաջատար «Լոս Անճելըս Լէյքըրզ»ը կրեց իր 10-րդ
պարտութիւնը, երբ զիջեցաւ Արեւելեան շրջանի 6-րդ դիրքը գրաւող Ֆիլատելֆիա
76րզ» ի դաշտին վրայ:
Շար. Էջ 23
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Շար. Էջ 22-էն
Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Շարլոթ Հորնէց – Միլուոքի Պաքս 103-116
- Մայամի Հիթ – ԼԱ Քլիփըրզ 117-122
- Եութա Ճազ – Տալաս Մեվրիքս 112-107
- Ֆիլատելֆիա 76րզ – ԼԱ Լէյքըրզ 108-91

Գեղասահք
Եւրոպայի Ախոյեանութիւն

Հայաստանի Զոյգը Գրաւեց 17-րդ Դիրքը

Պասքեթպոլ
Եուրոլիկ

Ռէալ Մատրիտ Պարտուեցաւ
Առաջատարէն

Եւրոպայի պասքեթպոլի ակումբներու ախոյեանութեան 21-րդ հանգրուանի
ամենահետաքրարկան մրցումին, 2-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ Մատրիտ»ը իր
դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատար «Անատոլու Էֆէս»ին դէմ եւ կրեց իր 6-րդ
պարտութիւնը: Այս հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ
արդիւնքները.
- ԲԿՄԱ Մոսկուա – Վալենսիա Պասքեթ 81-70
- Պայըրն Միւնիխ – Մաքապի ԹԱ 80-68
- Պարսելոնա – Ցրվենա Զվեզտա 86-82
- Ռէալ Մատրիտ – Անատոլու Էֆէս 75-80
Դասաւորում. 1)Անատոլու Էֆէս 18 յաղթ - 3 պարտ, +204, 2)ԲԿՄԱ 15-6 +144,
3) Ռէալ Մատրիտ 15-6 +134, 4)Պարսելոնա 15-6 +121:

Թենիս
Աւստրալիոյ Բաց Մրցաշարք

Խաչանով Պայքարեցաւ

Աւստրալիոյ Մելպորն քաղաքի մարզադաշտերուն վրայ շարունակուեցան այս
տարուան «Մեծ Սաղաւարտ»ի առաջին մրցաշարքին մրցումները:
Վերջին 64 մարզիկներու հանգրուանին, հայազգի Կարէն Խաչանով յաղթեց
շուէտացի Իմէրին 3-2 սեթերու հաշիւով: Վերջին սեթը՝ թայ պրէյքի 10-8
հաշիւով: Սակայն հայ մարզիկին բախտը չժպտաց վերջին 32-ի հանգրուանին,
ուր ան զիջեցաւ 23-րդ դասուած աւստրալիացի Նիք Քիրկիոսին, դարձեալ 2-3
սեթերու հաշիւով ու վերջին սեթը թայ պրէյքի 8-10 հաշիւով: Մրցաշարքէն
դուրս մնացին նաեւ 6-րդ դասուած յոյոն Ցիցիփասը, 9-րդ դասուած սպանացի
Պաութիսթա Ակութը: Կիներու մրցաշարքէն դուրս մնացին 5-րդ դասուած
ուքրանացի Սվիթոլինան, 6-րդ դասուած զուիցերիացի Պենչիչը, 2-րդ դասուած
չեխ Փլիշքովան, 3-րդ դասուած ճաբոնցի Օզաքան եւ 8-րդ դասուած ամերիկացի
Սերենա Ուիլիըմզը:

Աւստրիոյ Կրաց քաղաքին մէջ աւարտեցան գեղասահքի Եւրոպայի ախոյեանութեան մրցումները: Զոյգերու պարի մրցումին, Հայաստանի Թինա Կարապետեան-Սիմոն Սենեկալ զոյգը ազատ ծրագրին մէջ շահեցաւ 95,39 կէտ եւ
ընդհանուր հաշիւով գրաւեց 17-րդ դիրքը: Կիներու անհատական մրցումին,
Անասթազիա Գալուստեան կարճ ծրագրին մէջ բաւարար կէտեր չշահեցաւ
անցնելու համար երկրորդ փուլ: Իսկ տղոց անհատական մրցումին, Սլավիկ
Հայրապետեան 24 մասնակցողներու մէջ գրաւեց 18-րդ դիրքը:

Ձմեռնային Պատանեկան Ողիմպիական Խաղեր

Ոսկանեան Աւարտեց Մրցումները

Ճիւտօ
Կրան Փրի

Կարապետեան Շահեցաւ Արծաթէ
Մետալ

Ձմեռնային պատանեկան Ողիմպիական Խաղերը տեղի ունեցան Զուիցերիոյ
Լոզան քաղաքին մէջ, 15-էն 18 տարեկան, 70 երկիրներէ 1880 մարզիկներու
մասնակցութեամբ: Հայաստանի միակ ներկայացուցիչ Սպարտակ Ոսկանեան
արձանագրեց հետեւեալ արդիւնքները.
-1,5 քմ. դահուկարշաւի սփրինթի մրցումին, Ոսկանեան գրաւեց 78-րդ դիրքը:
-10 քմ.դասական ոճի դահուկարշաւի մրցումին, Ոսկանեան 68-րդ դիրքը գրաւեց
79 մարզիկներու մէջ:

Դահուկարշաւ
Հայաստանի Ախոյեանութիւն

Միքայէլեան Եւ Գալստեան
Ախոյեաններ
Ճիւտոյի Կրան փրիի իր վերջին մրցումներուն, Հայաստանի ճիւտոյի մարզիկ
Ֆերտինանտ Կարապետեան 73 քկ.դասակարգին մէջ, յաղթանակ տարաւ
վեց մրցումներու ընթացքին եւ հասաւ աւարտական, ուր ձեռքի վնասուածքի
պատճառով չմրցեցաւ եւ բաւարարուեցաւ արծաթէ մետալով: Պայքարը սուր է
Թոքիոյի Ողիմպիական Խաղերուն համար: Իւրաքանչիւր դասակարգի առաջին
25 դիրքերը գրաւած մարզիկները, 25 Մայիսին, տեղ կը գրաւեն Ողիմպիական
խաղերուն մէջ:

Հայաստանի Աշոցք գիւղաքաղաքաին մէջ աւարտեցան Հայաստանի դահուկարշաւի ախոյեանութեան առաջին հանգրուանի մրցումները 30 մարզիկներու
մասնակցութեամբ: Արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-10 քմ.ազատ ոճ տղաք. Առաջին՝ Միքայէլ Միքայէլեան 28:30,8 վյրկ., Երկրորդ՝
Թադեւոս Պռղոսեան 29:57,9, Երրորդ՝ զուիցերիացի Ատրին Շելընպըրկ
-5 քմ. Ազատ ոճ կիներ. Առաջին՝ Կայտա Գալստեան 16:56,5 վյրկ., երկրորդ՝
Անժելինա Մուրատեան 21:57,4, երրորդ՝ Վարսենիկ Աւետիսեան 22:04,7
Տղոց եւ կիներու 1,5 քմ. Արագավազքի մրցումներուն, անգերազանց էին Միքայէլ
Միքայէլեանը եւ Կայտա Գալստեանը:
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