
Հրաժարեալ վարչապետ Սաատ Հարիրի երէկ յայտարարեց, որ իր գլխա-
ւորած կառավարութիւնը լիովին կը կատարէ իր սահմանադրական պար-
տականութիւնները, սպասելով նոր կառավարութեան մը կազմութեան:
Հարիրի իր այս յայտարարութիւնը կատարեց Մուսթաքպալ հոսանքի երես-
փոխանական պլոքի ընդլայնուած ժողովին ընթացքին, որուն ներկայ եղան 
հոսանքին նախկին նախարարներն ու երեսփոխանները:
Հարիրիի յայտարարութիւնը անուղղակի պատասխանն էր բոլոր անոնց, 
որոնք զինք կը մեղադրէին կառավարութիւնը անգործութեան մատնած 
ըլլալու մեղադրանքով: 
«Մենք աւելի եւս պիտի աշխատինք, սակայն կարեւորը նոր կառավարութեան 
մը կազմութիւնն է». ըսաւ Հարիրի: Ան աւելցուց, որ նորանշանակ վարչապետ 
Հասսան Տիապին պարտականութիւնն է շուտով կառավարութիւն մը կազմել 
զինք անուանողներուն գործակցութեամբ:
Նախագահ Աուն իր կարգին հեռասփռուած խօսքով մը հանդէս եկաւ, 
որուն մէջ ան շեշտեց, որ անցնող 30 տարիներուն ընթացքին կուտակուած 
սխալներն են, որ պատճառ հանդիսացան այս վիճակին: Ան տնտեսական 
տագնապին պատասխանատու նկատեց շարք մը արտաքին եւ ներքին 
ազդակներ, յոյս յայտնելով, որ Լիբանան պիտի կարենայ շրջանցել այս 
տագնապը:
Կառավարութեան կազմութեան ուշացումը արդարացնելով ան ըսաւ, որ 
շարք մը արգելքներ պատճառ հանդիսացան անոր ուշացումին սակայն 
նաեւ կարեւոր է ճիշդ անձերը նշանակել նախարարի պաշտօնին վրայ ինչ, 
որ ժամանակ կը խլէ:

Մինչ երկրին մէջ նոր կառավարութիւն կազմելու տագնապը կը շարունակուի 
Լիբանանի տարածքին բողոքի ցոյցեր կատարուեցան երէկ ամբողջ օրուան 
ընթացքին: Ցոյցերուն զուգահեռ հարիւրաւոր երիտասարդներ առաւօտեան 
կանուխ ժամերէն սկսեալ փակեցին տասնեակ ճանապարհներ։ Փակուեցան 
Հազմիէի, Ժէիթայի, Զուք Մոսպէհի, Զահլէի, Ժալ էլ Տիպի, Նահր էլ Մոթի, 
Ռինկի եւ Պէյրութի գլխաւոր մարզակայան տանող ճանապարհները։ Կարգ 
մը շրջաններու մէջ ցուցարարները անիւներ վառելով փորձեցին փակ պահել 
ճանապարհները: Այս միջոցառումը, անդամալուծեց երկիրը:
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Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Շար. Էջ 06

Շար. Էջ 02

Հասսան Տիապն է Նշանակեալ Վարչապետը 
եւ Իր Դերն է Նոր Կառավարութիւն մը Կազմել 
Զինք Անուանողներուն Հետ. Սաատ Հարիրի 

Լիբանանեան Èáõñ»ñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Նախագահ Սարգսեան ԱՄԷ-ի Մէջ Մասնակցած Է 
«Ապու Տապիի Կայունութեան Շաբաթ» 

Միջազգային Հեղինակաւոր Ֆորումի Բացումին

Սեւակ Պալըքչըն Սպաննած Թուրք Զինուորը 
17 Տարուան Բանտարկութեան 

Դատապարտուեցաւ

Աշխատանքային այցելութեամբ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ 
գտնուող` Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան 
մայրաքաղաք Ապու Տապիի մէջ մասնակցած է «Ապու Տապիի կայունու-
թեան շաբաթ» միջազգային հեղինակաւոր ֆորումի բացման հանդիսաւոր 
արարողութեան, որուն ներկայ եղած են Ապու Տապիի թագաժառանգ, Էմի-
րութիւններու զինուած ուժերու ընդհանուր  հրամանատարի տեղակալ շէյխ 
Մոհամետ պըն Զայետ ալ Նահեան, Ինտոնեզիոյ նախագահ Ճոկօ Վիտոտօ, 
Ռուանտայի նախագահ Փոլ Քակամէ, Սերպիոյ վարչապետ Աննա Պրնապիչ, 
այլ պետութիւններու եւ կառավարութիւններու ղեկավարներ, դիւանագէտներ, 
քաղաքական ու հասարակական գործիչներ, ձեռնարկատէրեր, շուրջ 4000 
պատուիրակներ աւելի քան 175 երկիրներէ:
«Ապու Տապիի կայունութեան շաբաթը» տեղի կ՛ունենայ 2008-էն ի վեր: 
Անիկա միջազգային հարթակ է, որ կը միաւորէ պետութիւններու եւ կառա-
վարութիւններու ղեկավարներ, քաղաքական գործիչներ, հեղինակաւոր 
փորձագէտներ, գիտնականներ, գործարարներ` աշխարհի կայուն զարգաց-
ման ընդհանուր մարտահրաւէրներն ու հրատապ խնդիրները քննարկելու 
նպատակով:
Ֆորումի բացման շրջագիծին մէջ տեղի ունեցած է «Զայետ կայունութեան 
մրցանակ»-ի շնորհման արարողութիւնը:
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան մրցանակ 
յանձնած է «Ալ Ամալի» դպրոցին:
«Զայետ կայունութեան մրցանակ»-ը կը շնորհուի 2008-էն` նպատակ ունե-
նալով խրախուսել առողջապահութեան, սնունդի, ուժանիւթի, կրթութեան 
եւ ջրային տնտեսութեան ոլորտներու այն կազմակերպութիւնները, որոնք 
հանդէս կու գան կայուն զարգացման նպաստող նորարար եւ ոգեշնչող 
լուծումներով:

Թուրքիոյ մէջ զինուորական պարտադիր ծառայութիւն կատարելու ընթացքին 
2011-ի Ապրիլ 24-ին սպաննուած հայ քաղաքացի Սեւակ Պալըքչըի գործով 
դատարանը նոր որոշում տուաւ: Այս մասին կը հաղորդէ “Էրմէնիհապեր’’-ը։
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Մարթին Լութըր Քինկ

Մարթին Լութըր Քինկ, (15 
Յունուար 1929, Աթլանթա, 
Ճորճիա – 4 Ապրիլ 1968 Մեմ-
ֆիս, Թենըսի), ամերիկա-
ցի ճարտասան քարոզիչ, որ 
առաջնորդած է ԱՄ Նահանգ-
ներու մէջ քաղաքացիական 
իրաւունքներու զանգուածա-
յին շարժումը, 1950-ականնե-
րէն սկսեալ։ 1964-ին արժանա-
ցած է Նոպէլեան Մրցանակին 
(խաղաղութեան բնագաւառին 
մէջ), ոչ բռնի դիմադրութեան 
ձեւերով ցեղային հաւասարու-
թիւն հաստատելու իր սկզբունք-
ներուն համար։
Մ.Լ. Քինկը իր կրթութիւնը ստա-
ցած է Աթլանթայի Մորհաուս 
քոլէճին մէջ եւ զայն աւարտած 
1948 թուականին, ապա (1951-
ին) աստուածաբանութեան մէջ 
աստիճան ստացած է Փենսիլ-
վանիոյ Չեսթըր քաղաքի Քրո-
զեր կրթօճախէն։ 1955-ին 
ստացած է փիլիսոփայութեան 
դոկտորի աստիճան Պոստո-
նի համալսարանէն։ 1954 ան 
դարձաւ Ալապամայի Մոնթկո-
մերի քաղաքի հոգեւորական, 
ուր ան գլխաւորեց ցեղային 
խտրականութեամբ ղեկա-
վարուող հանրային փոխադ-
րամիջոցներու զանգուածային 
պոյքոթը։ Մ.Լ. Քինգը համա-
ամերիկեան հռչակ ձեռք 
բերաւ՝ կազմակերպելով եւ 
ղեկավարելով «Քրիստոնէա-
կան ղեկավարման հարաւա-
յին խորհրդաժողովը», խրա-
խուսելով քաղաքական գոր-
ծունէութեան ոչ բռնի ռազ-
մավարութիւն, ինչպիսին էր 
1963. «Դէպի Ուաշինկթըն 
Երթը»՝ սեւամորթներուն քաղա-
քացիական իրաւունքներ շնոր-
հելու պահանջով։ 1965-էն 
սկսած Մ.Լ. Քինկի փորձերը՝ 
քաղաքական պայքարին մէջ 
ներառելու բոլոր ցեղերու ներ-
կայացուցիչներուն ձախողե-
ցան, եւ ան սպաննուեցաւ 
(ենթադրաբար՝ ծայրահեղա-
կաններու կողմէ) 1968 ապրիլի 
4-ին, Մեմֆիսի մէջ։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Այցելեց 
Զուարթնոց Կեդրոնը

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Երեքշաբթի, 14 Յունուար 2020-
ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետը այցելեց յատուկ 
խնամքի կարօտ մանուկներու եւ 
պատանիներու Զուարթնոց կեդ-
րոնը, Պուրճ Համուտի մէջ: 
33 տարիներ առաջ Վեհափառ 
Հայրապետի Լիբանանի Հայոց 
Թեմի առաջնորդութեան օրերէն 
սկիզբ առած յիշեալ կեդրոնը, 
վերջին տարիներուն օժտուած 
է ներկայ ժամանակներու մաս-
նագիտական բոլոր կարելիութիւն-
ներով: Կեդրոնին տնօրէնուհին 
է Տիկին Վարդի Գէորգեանը: 
Ան ունի իր խնամակալութիւնը 
եւ մասնագէտներէ բաղկացած 
ուսուցչական կազմը: Այս տարի 
կեդրոնէն ներս յատուկ դաս-
ընթացքի ու հոգածութեան կը 
հետեւին 38 հոգիներ: 
Վեհափառ Հայրապետը շուրջ 
երկու ժամ մնաց Զուարթնոց 
կեդրոնին մէջ, շրջեցաւ զանա-
զան բաժանմունքները, աշա-

կերտներուն հետ զրուցեց, մօտէն 
տեղեակ դարձաւ հոն կատարուող 
աշխատանքին եւ իր բարձր գնա-
հատանքը յայտնեց: Նորին Սրբու-
թիւնը նաեւ կոչ ուղղեց, որ մեր 
կառոյցները ու ազգայինները նիւթա-
պէս սատար հանդիսանան յատուկ 
խնամքի կարօտ մեր զաւակներուն 
հոգածութիւն ու դաստիարակութիւն 
ջամբող այս կեդրոնին:
Նորին Սրբութեան այցելութեան 
ներկայ էր Պուրճ Համուտի քաղա-
քապետ՝ Մարտիկ Պօղոսեանը եւ 
կեդրոնին խնամակալութիւնը:
Վեհափառ Հայրապետը ներկայ 
տարին հռչակեց «ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄ-
ՔԻ ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ 

ՏԱՐԻ» թելադրելով մեր ժողո-
վուրդի զաւակներուն, որ զանա-
զան ծրագիրներու եւ աշխա-
տանքներու իրագործումով, իրենց 
մտածումներուն ու հոգածութեան 
լուսարձակին տակ բերեն յատուկ 
խնամքի կարօտ մեր ժողովուրդի 
զաւակները:   

Տնտեսական Տագնապը Աւելի Եւս Կը Շեշտէ Ընկերային 
Հարցերու Նախարարութեան Կարեւորութիւնը.

Սեւակ Յակոբեան
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Տօնական օրերու շնորհաւորանքի 
ինչպէս նաեւ Լիբանանի ընկե-
րային դժուարին կացութեան 
մասին քննարկումներու առումով 
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային 
Վարչութեան ատենապետ՝ ընկ. 
Սեւակ Յակոբեան այցելեց Լիբա-
նանի Ընկերային Հարցերու 
Նախարարութիւն ուր հանդի-
պում մը ունեցաւ նախարար Տոքթ. 
Ռիշար Գույումճեանի հետ:
Հանդիպումը առիթ մըն էր 
քննարկելու Լիբանանի ներկայ 
կացութիւնը եւ Լիբանանի ժողո-
վուրդը յուզող հարցեր: 
Տոքթ. Գույումճեան ընկ. Յակո-
բեանին մօտէն ծանօթացուց իր 
գլխաւորած նախարարութեան 
աշխատանքային դաշտը եւ 
դիմագրաւած խնդիրները: Ան 
տեղեկացուց, որ վերջին շրջանին 
կարելի եղած է պէտքերը հոգալ 
Լիբանանի տարածքին գործող 
ընկերային եւ մարդասիրական 
հաստատութիւններուն անոնց 
հասցնելով բաւական ատենէ ի վեր 

սառեցուած ընկերային հարցերու 
նախարարութեան կողմէ տուեալ 
հաստատութիւններուն բաժին ինկող 
նիւթական յատկացումներուն մեծ 
մասը: 
Ընկ. Յակոբեան դրուատիքով խօսե-
ցաւ Պրն. Նախարարին կենսու-
նակ աշխատելաոճին մասին, 
որուն միջոցաւ ան կարողացաւ 
կարճ ժամանակամիջոցի մը մէջ՝  
իր գլխաւորած նախարարութեան 
պիւտճէական նուազագոյն պայ-

մաններով,  առաւելագոյնս աշխա-
տանք տանիլ հասնելու երկրին 
ընկերային հարցերուն առնչուող 
իւրաքանչիւր մանրամասնութե-
ան եւ խնդրին: Ընկ. Յակոբեան 
շեշտեց, որ Լիբանանի ներկայ 
իրավիճակին մէջ, ուր  տնտե-
սական տագնապը աւելի եւս կը 
շեշտուի ամէն օր, Ընկերային 
Հարցերու Նախարարութեան 
կարեւորութիւնը շատ մեծ է ու 
աւելի քան կենսական:
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ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ

Հաճնոյ Հերոսամարտի Հարիւրամեակ

2020ը Հաճնոյ Հերոսամարտին, ինչպէս նաեւ շարք մը կիլիկեան 
քաղաքներու հերոսական ինքնապաշտպանութեան, հարիւրա-
մեակն է:
Վառ պահելու համար յիշատակը հերոսական Հաճընին, վերստին 
ուխտագրուելու համար մեր պապերուն եւ մեր դատին, դարձեալ 
նշխարուելու համար Հաճընէն մեզի աւանդուած ժառանգին, 
լիցքաւորուելու եւ զօրանալու համար յանուն հայութեան մեծ 
երազին իրականացման, Հաճնոյ Հայրենակցական Միութեան 
Պէյրութի մասնաճիւղը ծրագրած է ձեռնարկներու շարք մը, որ 
պիտի գործադրուի 2020ի ամբողջ ընթացքին: Այդ ձեռնարկները 
պիտի ծանուցուին, անոնց մէկ մասը պիտի իրագործուի լիբանա-
հայ մամուլին աջակցութեամբ:
Այս գրութեամբ կը սկսինք ձեռնարկներուն շարքին:

Հաճնոյ Հայրենակցական Միութիւն

Զինադադար, Որբահաւաք, Տունդարձ եւ Կազմակերպում
Առաջին Համաշխարհային վերջալոյսին, Դաշնակիցներու արեւելեան Միջերկ-
րականի ազատագրումով արաբական արեւելքի անապատային եւ ներքին 
այլ շրջաններէ մեծաթիւ հայ տարագիրներու տունդարձի նախասկիզբը կը 
դրուի: Կարճ ժամանակ ետք, 11 Նոյեմբեր 1918ին, Զինադադարի կնքումը 
նոր յոյսեր կը ներշնչէ տունդարձի, մինչ Դաշնակից ուժերը կը հասնին Կիլիկիոյ 
սահմաններուն:
1919ի սկիզբները ֆրանսացիք կը գրաւեն Ատանան ու Սիսը: Ասով ազդանշանը 
կը տրուի զանգուածային տունդարձին, մանաւանդ քաջալերանքովն ու 
աջակցութեամբը հայկական կազմակերպութիւններու, առաւել եւս՝ գրաւող 
իշխանութեանց քաղաքական եւ նիւթաբարոյական աջակցութեամբ: Պէյրութ 
եւ Հալէպ կը դառնան վերադարձի գլխաւոր կայաններէն:

Վերադարձ. Նաեւ՝ Հաճըն
Սակայն, որբերու, կարիքաւորներու, այրիներու եւ կարողազուրկերու ազա-
տագրում-վերադարձը ապահովելու աշխատանքէն անկախ, գաղթականնե-
րու զանգուած մը սկսեր էր տարերայնօրէն, անկազմակերպ վերադառնալ 
պապենական ծննդավայր:
25 Մարտ 1919ին կ’արձանագրուի հաճընցիներու առաջին վերամուտը իրենց 
ծննդավայր, շուրջ չորսուկէս տարիներու բացակայութենէ ետք: Վերադարձողնե-
րը - շուրջ 300 ընտանիք - կը տեղաւորուին Ս. Յակոբայ վանքը եւ դպրոցը: 
Անոնք Հաճընի մէջ կը գտնեն 850-1000ի մօտ հայ ծերեր, կիներ, հաշմանդամներ, 
կոյրեր, մանուկներ, բանակին մէջ գտնուող հայերու ընտանիքներ, թուրք 
գաղթականներ, իսկ քաղաքը կը նմանէր ամփիթատրոնի՝ աւերակուած, 
«մոխրակոյտ դարձած» կեդրոնաշրջան մը, շրջապատուած կիսաւեր տուներով, 
մինչ թրքաց թաղը կանգուն կը մնար: Անհրաժեշտօրէն զգալի պէտքեր էին 
հաց, զգեստ, անկողին, տուն, դպրոց, հիւանդանոց: Արհեստաւորներ չեն 
կրնար աշխատանքի լծուիլ՝ գործիքներու չգոյութեան պատճառով: Հաճընի 
վերահայացումով շրջակայ գիւղեր եւ այլ տեղեր թաքնուած Հաճընի եւ շրջակայ 
հայագիւղերու որբեր կ’ապաստանին Հաճըն՝ բարդացնելով ուտեստի եւ 
ընկերատնտեսական տագնապը, մինչ Յուլիս 1919ի սկիզբները քաղաքին 
բնակչութեան թիւը հասեր էր 6000ի: Երկրագործական աշխատանքներու 
լծուելով՝ ձմռան մթերք ապահովելու ժամանակը անցեր էր արդէն, որով 
սննդաւորման եւ պատսպարման տագնապը առաւել կը սրի: Գաղթականներուն 
հետ Հաճըն կ’անցնին նաեւ հայ կամաւորներ, որոնց շարքին՝ Հաճընի 
ինքնապաշտպանութեան յետագայ հրամանատար, Անդրանիկի զինուոր 
Սարգիս Ճեպէճեան (1919 Դեկտեմբերի վերջը):

Կեանքի Վերընձիւղումը Հաճընի Մէջ
Հակառակ ներքին այս դժուարութեանց, հաճընցիք կը լծուին վերակազմակերպ-
ման աշխատանքի. Մարտ 29ին կը կազմուի Հայ Ազգային Միութիւնը, 
Մարտ 30ին՝ Հաճընի Օգնութեան Յանձնախումբը, Ապրիլ 2ին՝ Հաշտարար 
Դատարանը: Ապրիլ 27ին Հաճնոյ թուրք քայմաքամը կը փոխարինուի Արմենակ 
Քիրէճեանով: Մայիս 22ին վանք բնակեցուած հաճընցիք կ’անցնին իրենց 
կիսանորոգուած տուները, մինչ վանքը կը պատրաստուի ընդունիլ Հաճըն 
գալիք ՀԲԸՄ Դամասկոսի որբանոցն ու որբերը: 15 Յունիս 1919ին Կիլիկիոյ 
գրաւման ուժերու վերին հրամանատար զօրավար Մէչ, Սիսի ֆրանսական 
կառավարութեան ներկայացուցիչ Զօր. Թայարտա եւ գնդապետ Փիէփափ 

եռօրեայ այցելութիւն կու տան Հաճըն, 8 Օգոստոս 1919ին գնդապետ Նորման 
կ’այցելէ Հաճընի լեռները՝ սահմանները քննելու յառաջադրութեամբ, իսկ 
1920 Յունուարին՝ Սիսի ֆրանսական ներկայացուցիչ Թայարտայի օգնական 
Սիւպհի, որ Հաճըն կը մնայ 3 օր: Փետրուար 19ին Հաճըն կը հասնի տեղակալ 
Կարապետ Չալեան, որ կը փոխարինէ Քիրէճեանը:
29 Օգոստոս 1919ին Հաճըն կը հասնին ՀԲԸՄ Դամասկոսի 60 որբանոցային-
ները, հիւանդանոցը եւ պաշտօնէութիւնը: Զոյգ հաստատութիւնները 5 
Սեպտեմբերին հասցուած էին Տարսոն, ապա Ատանայի եւ Սիսի վրայով՝ Հաճըն: 
Ատանայի եւ Սիսի մէջ կարաւանը կը հարկադրուի մնալ «բաւական օրեր»՝ 
հաստատութեան զանազան պիտոյքները ապահովելու, «մանաւանդ ձմեռնային 
եղանակին համար կարեւոր քանակութեամբ պաշար հայթայթելու համար»: 
Սիսէն Հաճըն ճամփաները «յոյժ վտանգաւոր» ըլլալուն՝ փոխադրութիւնը կը 
կատարուի ոստիկաններու ընկերակցութեամբ:
Որբանոցին համար ընտրուած էր Հաճընի հարաւ արեւմուտքը, քաղաքէն կէս 
ժամ հեռաւորութեամբ, 5000 ոտք բարձրութեամբ Ս. Յակոբայ լեռան ստորոտը 
կառուցուած Ս. Յակոբայ վանքի նախկին որբանոցին վայրը, իսկ հիւանդանոցին 
համար՝ միսիոնարներուն Քրտէտի աղջկանց վարժարանին շէնքը: Երկուքն ալ 
բաւարար չափով կը վերանորոգուին: ...19 Սեպտեմբեր 1919ին սգահանդէս 
կը սարքուի Հաճընի նահատակներուն յիշատակին: Սեպտեմբեր 26ին 
որբանոց կ’ընդգրկուին Ազիզիյէէն բերուած 50 որբեր: Նոյն օրը հաճընցիք 
կը դիտեն տեղական ֆութպոլի խաղ մը, աշխուժ գործունէութիւն կը ծաւալէ 
Երիտասարդաց Երկսեռ Միութիւնը, որ կը պատրաստուի ներկայացում 
տալու, որուն հասոյթով՝ կօշիկ բաժնելու յառաջապահներուն: Հաճընի նախկին 
առաջնորդ եւ ՀԲԸՄ զոյգ հաստատութեանց «վերատեսուչ» Պետրոս Եպս. 
Սարաճեան Հաճըն կը հասնի Դեկտեմբեր 1ին, ընկերակցութեամբ ՀԲԸՄ 
պատուիրակ Հմայեակ Ուղուրլեանի:
 Կիրակի, 14 Դեկտեմբեր 1919ին պաշտօնապէս բացումը կը կատարուի ՀԲԸՄ 
որբանոցին եւ հիւանդանոցին: Հիւրերուն շարքին են Արմենակ Քիրէճեան 
ամոլը, ամերիկեան որբանոցի պատասխանատուներ՝ Միս Քոլտ եւ Իպի 
ամոլը, Հաճնոյ հայ աւետարանականներու հովիւ Պատ. Խաչատուրեան, 
ոստիկանութեան հրամանատար Յովհաննէս Ժամկոչեան, ՀԲԸՄ պատուոյ 
անդամ Յ. Գրգեաշարեան: Որբերը կ’արտասանեն ու կ’երգեն «խինդ ու խնծիղ 
ճառագայթելով ներկաներու դէմքին»: Խօսք կ’առնեն Սարաճեան սրբազան, 
Պատ. Խաչատուրեան, Մր. Իպի եւ Ուղուրլեան:
Այնուհետեւ, որբերը «անբաժան մասը … [կը դառնան] Հաճընի ընկերամ-
շակութային կեանքին: Անոնց կողմէ խմբովին հնչեցուած ազգային երգերը ... 
կատարած տողանցքներն ու ներկայացուցած թատրերգութիւնները նոր փայլք 
[կու տան] Հաճընի մէջ վերստին ծայր առած հայկական կեանքին»: Աւելի ետք, 
որբերու չափահասները «արիաբար» կը մասնակցին ինքնապաշտպանութեան 
կռիւին, եւ մեծ ծառայութիւն կը մատուցեն իբրեւ սուրհանդակ կամ պարէն եւ 
ռազմամթերք փոխադրողներ, որբանոցի ուսուցիչներէն Գէորգ Պաղտոյեան 
կը մարզէ չափահաս որբերը, կը սորվեցնէ դրօշակի գաղտնալեզու: Յիրաւի, 
Հաճընի ՀԲԸՄի այս որբանոցն ու հիւանդանոց-դեղարանը «կը լրացնեն խիստ 
էական պակասներ»:
29 Յունուար 1920ին կը կատարուի Հաճնոյ աւանդական ջրօրհնէքը, Մարտին 
կը խմբագրուի Նոր Հաճըն թերթի առաջին թիւը, բայց Թայարտա չ’արտօներ 
անոր տպագրումը: ՀԲԸՄ որբանոցը կը գործէ իր ուժերուն համարժէք. 
ոչ մէկ մահացութեան պարագայ կ’արձանագրուի հոն մինչեւ 15 Մարտ 
1920, իսկ եօթ ամիսներու ընթացքին Հաճընի մէջ կ’արձանագրուին աւելի 
քան 100 ամուսնութիւն եւ 200է աւելի ծնունդ: Սակայն, ի տես զարգացող 
վտանգաւոր կացութեան եւ շեշտուող անորոշութեան Հաճընէն բարձրաստիճան 
պատուիրակութիւն մը (Սարաճեան Եպս., Պատ. Խաչատուրեան, Շմաւոն 
Փոստոյեան եւ թիկնապահներ) Փետրուար 22ին կ’ուղղուի Սիս ու Ատանա՝ 
բարձրաձայնելու Հաճընի կարիքները եւ ճշտելու յետագայ քայլերը: Կարճ 
ժամանակ ետք, Մարաշի աղէտը բաւական բան կը յստակացնէ. ծաւալելու 
եւ առաւել աճելու ՀԲԸՄի ծրագրերը կը կասեցուին աղէտին, Կիլիկիոյ 
անապահովութեան եւ «պաշարման վիճակին հետեւանքով, Հաճընի որբանոցին 
մասին նորագոյն տեղեկութիւն ունենալ կարելի եղած» չըլլալուն պատճառով: 

Հաճընի Պաշարումը եւ Ութամսեայ Հերոսամարտը
Յիրաւի, վերադարձի, տեղաւորումի, վերաշինութեան եւ խաղաղ կեանքի 
վերսկսումի դժուարին միամեայ շրջանը (Մարտ 1919-Մարտ 1920) կը կասի 
Մարաշի աղէտին լուրով: Մարտ 1920ին Հաճըն կ’անցնի զինուորական 
կարգապահութեան: Շատոնց արդէն, Էրզրումի մէջ, 23 Յուլիս 1919ի ժողո-
վին, Քեմալի ազգայնական շարժումը ոչնչացնող որոշում առեր էր փոք-
րամասնութիւններուն եւ տասանորդուած հայութեան դէմ:
3 Մարտ 1920ին քաղաքը կը վերածուի դժուարանցանելի տարածքի, կ’ընդ-
հատի երթեւեկը Սիսի հետ, Մարտ 15ին հեռագրաթէլերը կը խզուին: 
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Սպանիոյ Սիւփըր Բաժակ

Ռէալ Մատրիտ Շահեցաւ Տիտղոսը
Սպանիոյ ֆութպոլի Սիւփըր բաժա-
կի տեղի կ'ունենայ նոր ձեւով: 
Անցեալ տարուան ախոյեանութեան 
առաջին երեք դիրքերը գրաւած 
«Պարսելոնա»ն, «Ռէալ Մատրիտ»ը 
եւ «Աթլեթիքօ Մատրիտ»ը ու 
բաժակակիր «Վալենսիա»ն պիտի 
մրցին իրարու դէմ որոշելու համար 
տիտղոսակիրը: Կիսաւարտական 
հանգրուանի առաջին մրցումին, 
բաժակակիր «Վալենսիա»ն մրցե-
ցաւ «Ռէալ Մատրիտ»ի դէմ, 

Սէուտական Արաբիոյ Ժետտա քաղաքի մարզադաշտին վրայ, 40 հազար 
մարզասէրներու ներկայութեան: Հաւասարակշռուած մրցումը աւարտեցաւ 
«Ռէալ Մատրիտ»ի 3-1 հաշիւով յաղթանակով: Քրուս 15-րդ վայրկեանին, 
Իսքօ 39-րդ վայրկեանին եւ Մոտրիչ 65-րդ վայրկեանին, Եովիչի փոխանցումով 
նշանակեցին խումբին կոլերը, մինչ Տանի Փարեխօ 90+2-րդ վայրկեանին 
նշանակեց «Վալենսիա»ի տուգանային հարուածով:
Երկրորդ մրցումին, առաջատար «Պարսելոնա»ն մրցեցաւ 3-րդ դիրքը գրա-
ւող «Աթլեթիքօ Մատրիտ»ի դէմ, Սէուտական Արաբիոյ Ժետտա քաղաքի 
մարզադաշտին վրայ, 58 հազար մարզասէրներու ներկայութեան: Թէեւ 
«Պարսելոնա» ունէր որոշ առաւելութիւն, սակայն «Աթլեթիքօ»ն է որ նշանակեց 
առաջին կոլը Քոքէի միջոցով 46-րդ վայրկեանին, քորրէայի փոխանցումով: 
51-րդ վայրկեանին, Մեսսի հաւասարեցուց հաշիւը, սուարէզի փոխանցումով: 
Իսկ 62-րդ վայրկեանին, Կրիզման յառաջ տարաւ «Պարսելոնա»ն: Սակայն 
«Աթլեթիքօ»ն այլ կարծիք ունէր: 81-րդ վայրկեանին, Մորաթա տուգանային 
հարուածէն հաւասարեցուց հաշիւը, իսկ 86-րդ վայրկեանին, Քորրէա նշանակեց 
«Աթլեթիքօ»ի երրորդ կոլը, Մորաթայի փոխանցումէն օգտուելով: «Աթլեթիքօ» 
յաղթանակ տարաւ եւ հասաւ սպանիոյ Սիւփըր բաժակի աւարտական, ուր 
պիտի մրցի «Ռէալ մատրիտ»ի դէմ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը. 
- Պարսելոնա  – Աթլեթիքօ Մատրիտ 2-3
Սպանիոյ ֆութպոլի Սիւփըր բաժակի աւարտական մրցումը տեղի ունեցաւ 
Սէուտական Արաբիոյ Ժետտա քաղաքի մարզադաշտին վրայ, 59 հազար 
մարզասէրներու ներկայութեան, «Ռէալ Մատրիտ»ի եւ «Աթլեթիքօ Մատ-
րիտ»ի միջեւ: Մրցումը ունէր հաւասարակշռուած ընթացք: Խումբերու միջեւ 
հաւասարակշռութիւնը փոխել կարելի չէր: Հիմնական ժամանակին կոլ 
չնշանակուեցաւ: Երկարաձգումի 115-րդ վայրկեանին, «Ռէալ Մատրիտ»ի 
ուրուկուէյցի Վալվերտէն ստացաւ իր երկրորդ դեղին քարտը: Մրցումի 
երկարաձգուած ժամանակին ալ կոլ չնշանակուեցաւ եւ տուգանային հարու-
ածներով յաղթեց «Ռէալ Մատրիտ»ը 4-1 հաշիւով ու շահեցաւ Սպանիոյ Սիւփըր 
բաժակի իր 11-րդ տիտղոսը: 1982-էն ի վեր տեղի ունեցող մրցաշարքին 
տիտղոսը «Պարսելոնա» շահած է 13 անգամ, «Տեփորթիվօ Լա Քորունիա»՝ 3 
անգամ, «Աթլեթիքօ Մատրիտ» եւ «Աթլեթիք պիլպաօ»՝ 2-ական անգամ եւ 5 
այլ խումբեր մէկական անգամ: 

Սպանիոյ Քոփա Տէլ Ռէյ

Խեթաֆէ Պարտուեցաւ
Սպանիոյ ֆութպոլի բաժակի՝ Քոփա Տէլ Ռէյի վերջին 64 խումբերու հանգրո-
ւանին, առաջին դասակարգի խումբերէն մաս մը մտաւ պայքարի մէջ: Այս 
հանգրուանի ամենամեծ անակնկալն էր 6-րդ դիրքը գրաւող «Խեթաֆէ»ի 
պարտութիւնը երրորդ դասակարգի Պատալոնայի դաշտին վրայ: Ստորեւ 
տեսնել ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
- Սեսթաօ Ռիվըր (Դ.Դաս.) – Աթլեթիք Պիլպաօ 0-4
- Պատալոնա (Գ.Դաս.) – Խեթաֆէ 2-0
- Օրիհուելա (Գ.Դաս.) – Վիյարէալ 1-2 յետ երկարաձգ.

Անգլիոյ Բաժակ

Լիվըրփուլ, Չելսի Եւ Արսենալ Յաղթական
Անգլիոյ ֆութպոլի բաժակի վերջին 64 խումբերու հանգրուանի մրցումներուն, 
«Լիվըրփուլ», «Չելսի» եւ «Արսենալ» յաղթեցին իրենց դաշտերուն վրայ: Այս 
հանգրուանին, առաջին դասակարգի խումբերը կը միանան վարի դասակարգե-
րէն զտուած խումբերուն: Հաւասարութեամբ աւարտած մրցումները պիտի 
կրկնուին հիւր խումբի դաշտին վրայ: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 
արդիւնքները.
-Չելսի – Նոթինկհէմ Ֆորեսթ (Բ.Դաս.) 2-0

-Միտըլզպարա (Բ.Դաս.) – Թոթընհէմ Հոցփըր 1-1
-Քրիսթըլ Փալաս – Տերպի Քաունթի (Բ.Դաս.) 0-1
-Շեֆիլտ Եուն.  - Ֆլայտ (Ազգ.Լիկա) 2-1
-Լիվըրփուլ  - Էվըրթըն 1-0
-Ճիլինկհէմ (Գ.Դաս.) – Ուեսթ Հէմ Եուն. 0-2
-Արսենալ – Լիծ Եունայթըտ (Բ.Դաս.) 1-0

Անգլիոյ Լիկայի Բաժակ

Սիթի Մեծ Քայլ Առաւ
Անգլիոյ ֆութպոլի Լիկայի բաժակի 
մրցումները մտան վճռական փուլ: 
Կիսաւարտական հանգրուանի 
երթի մրցումին, 5-րդ դիրքը գրա-
ւող «Մանչեսթըր Եունայթըտ» 
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 3-րդ 
դիրքը գրաւող համաքաղաքացի 
«Մանչեսթըր Սիթի»ի դէմ: Մրցումը 
թէեւ ունէր հաւասարակշռուած 
ընթացք, սակայն «Սիթի»ն աւելի արդիւնաւէտ ձեւով գործող կազմն էր: 
Պերնարտօ Սիլվա 17-րդ վայրկեանին, Մահրէզ 33-րդ վայրկեանին եւ Անտրէաս 
Փերեյրա սխալմամբ 38-րդ վայրկեանին, նշանակեցին «Սիթի»ի կոլերը: Ուոքըր 
եւ Պերնարտօ Սիլվա կատարեցին մէկական փոխանցում: Մինչ «Եունայթըտ»ի 
միակ կոլը նշանակեց Ռեշֆըրտ 70-րդ վայրկեանին, Կրինվուտի փոխանցումով: 
Երկրորդ մրցումին, 2-րդ դիրքը գրաւող «Լեյսթըր Սիթի»ն իր դաշտին վրայ 
մրցեցաւ 17-րդ դիրքը գրաւող «Ասթըն Վիլլա»ի դէմ: Թէեւ «Լեյսթըր Սիթի» 
տիրապետեց մրացումին, սակայն հիւրերն էին, որոնք նշանակեցին 28-րդ 
վայրկեանին Կիլպըրթի միջոցով եւ Ալ Ղազիի փոխանցումով: Միայն 74-րդ 
վայրկեանին, նիկերիացի Իհէանաչօ հաւասարեցուց մրցումին հաշիւը, Վարտիի 
փոխանցումով: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Մանչեսթըր Եունայթըտ  – Մանչեսթըր Սիթի 1-3
- Լեյսթըր Սիթի – Ասթըն Վիլլա 1-1

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Լիվըրփուլ, Եունայթըտ Եւ Չելսի Յաղթական
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 22-րդ 
հանգրուանի մրցումները: «Թոթընհէմ Հոցփըր» - «Լիվըրփուլ» մրցումը այս 
հանգրուանի ամենահետաքրքրականն էր: 6-րդ դիրքը գրաւող «Հոցփըր» իր 
դաշտին վրայ մրցեցաւ առաջատարին դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումին, 
«Լիվըրփուլ»ի առաւելութիւնը պրազիլցի Ռոպերթօ Ֆիրմինօն էր, որ 37-րդ 
վայրկեանին նշանակեց մրցումին միակ կոլը, Մոհամմատ Սալահի փոխանցումէն 
օգտուելով: Այս մէկը առաջատարին 20-րդ յաղթանակն էր: 5-րդ դիրքը 
գրաւող «Մանչեսթըր Եունայթըտ» իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 20-րդ դիրքը 
գրաւող «Նորիչ Սիթի»ի դէմ եւ յաղթանակ տարաւ Ռեշֆըրտի մէկ կոլով եւ 
տուգանայինով, Մարսիալի եւ Կրինվուտի նշանակած կոլերով: մաթա կատարեց 
երկու փոխանցում: Այս հանգրուանի ամենամեծ անակնկալն էր 2-րդ դիրքը 
գրաւող «Լեյսթըր Սիթի»ի պարտութիւնը իր դաշտին վրայ 12-րդ դիրքը գրաւող 
«Սաութհեմփթըն»էն: Արմսթրոնկ եւ Ինկզ նշանակեցին յաղթողին կոլերը: Իսկ 
4-րդ դիրքը գրաւող «Չելսի»ն իր դաշտին վրայ յաղթեց 15-րդ դիրքը գրաւող 
«Պըրնլի»ին, Ժորժինիոյի տուգանայինով եւ Ապրահամի ու Հատսըն-Օտոյի 
կոլերով: Ճէյմզ եւ Ազփիլիքուեթա կատարեցին փոխանցումները: Ստորեւ տեսնել 
ցարդ արձանագրուած արդիւքները.
- Քրիսթըլ Փալաս  – Արսենալ  1-1
- Չելսի  – Պըրնլի  3-0
- Լեյսթըր Սիթի  – Սաութհեմփթըն   1-2
- Մանչեսթըր Եուն. – Նորիչ Սիթի  4-0
- Թոթընհէմ Հոցփըր – Լիվըրփուլ  0-1
- Ասթըն Վիլլա  – Մանչեսթըր Սիթի 1-6
Դասաւորում.1)Լիվըրփուլ 61 կէտ 50-14,  2)Մանչեսթըր Սիթի 47 կէտ 62-25,  
3)Լեյսթըր Սիթի 45 կէտ 47-21, 4)Չելսի  39 կէտ 39-29, 5)Մանչեսթըր Եուն. 
34 կէտ 36-25:

Իտալիոյ Բաժակ

Թորինոյի Դժուար Յաղթանակը
Շաբթուան ընթացքին սկսան Իտալիոյ ֆութպոլի բաժակի վերջին 16 խումբերու 
հանգրուանի մրցումները: առաջին մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ 
արդիւնքը.
- Թորինօ  - Ճենովա 1-1 տուգանային՝ 5-3
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Եուվենթիւս Գրաւեց Առաջատարի Դիրքը
Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան երթի վերջին՝ 19-րդ հանգրուանի 
մրցումները սկսան: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, 
առաջատար «Ինթէր Միլան»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող 
Պերկամօ քաղաքի «Աթալանթա»ին դէմ: Հիւրերը որոշ առաւելութիւն մը 
պահեցին: սակայն «Ինթէր»ն էր որ բացաւ մրցումին հաշիւը 4-րդ վայրկեանին 
արժանթինցի Լաութարօ Մարթինէզի միջոցով եւ Լուքաքուի փոխանցումով: Իսկ 
75-րդ վայրկեանին, գերմանացի Կոսենս նշանակեց հիւրերուն հաւասարութեան 
կոլը: 88-րդ վայրկեանին, գոլոմպիացի Մուրիէլ «Աթալանթա»ն չկրցաւ յառաջ 
տանիլ տուգանային հարուածէն: Իսկ 12-րդ դիրքը գրաւող «Միլան»ը իր դաշտէն 
դուրս կրցաւ յաղթել 6-րդ դիրքը գրաւող «Քալիարի»ին, Ռաֆաէլ Լէաոյի եւ 
Իպրահիմովիչի կոլերով: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, 
4-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող 
Թորինօ քաղաքի «Եուվենթիւս»ին դէմ: Հիւրերը որոշ առաւելութիւն ունեցան 
մրցումին սկիզբը եւ թուրք Տեմիրալ 3-րդ վայրկեանին նշանակեց «Եուվենթիւս»ի 
առաջին կոլը:: Ապա, 10-րդ վայրկեանին, Քրիսթիանօ Ռոնալտօ տուգանային 
հարուածէն նշանակեց խումբին 2-րդ կոլը: Միայն 68-րդ վայրկեանին է որ 
Փերրոթթի տուգանային հարուածէն կրճատեց հաշիւին տարբերութիւնը 
«Ռոմա»ի համար: Մխիթարեան բացակայեցաւ այս մրցումէն վնասուածքի 
պատճառով: Այս արդիւնքին հիման վրայ, «Եուվենթիւս» գրաւեց առաջատարի 
դիրքը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Քալիարի – Միլան 0-2
- Լացիօ Ռոմա  – Նափոլի  1-0, կոլ.Իմմոպիլէ 82
- Ինթէր Միլան  – Աթալանթա  1-1
- Թորինօ  – Պոլոնիա 1-0, - Հելլաս Վերոնա – Ճենովա 2-1
- Ռոմա  – Եուվենթիւս  1-2
Դասաւորում.1)Եուվենթիւս 48 կէտ 37-18,  2)Ինթէր Միլան 46 կէտ 40-16,  3)
Լացիօ 42 կէտ 41-17, 4)Աթալանթա 35 կէտ 49-26, 5)Ռոմա  35 կէտ 34-21:

Ֆրանսայի Բաժակ

Մոնփելիէ Եւ Մարսէյ Յաղթեցին
Շաբաթավերջին շարունակուեցան ֆրանսայի ֆութպոլի բաժակի վերջին 64 
խումբերու հանգրուանի մրցումները: Այս հանգրուանին, առաջին դասակարգի 
խումբերը կը միանան վարի դասակարգերէն զտուած խումբերուն: Ստորեւ 
տեսնել  արձանագրուած արդիւնքները.
-Ռեմս-Սենթ Ան (Շրջ.Լիկա) - Մոնփելիէ 0-1
-Թրելիսաք (Դ.Դաս.) – Օլիմփիք Մարսէյ 1-1 տուգ.2-4
-Ռաօն Լ'Էթափ (Ե.Դաս.) - Լիլ 2-3
-Տիէփ (Ե.Դաս.) - Անժէ 1-3, - Լօրիան (Բ.) – Պրեսթ 2-1 յ.երկ.
-Լինաս-Մոնթլերի (Շրջ.Լիկա) – Փարի Սէն Ժերմէն 0-6
-Ռուան (Դ.Դաս.) - Մէց 3-0

Ֆրանսայի Լիկայի Բաժակ

Ռեմս Եւ Փարի Սէն Ժերմէն Յաղթական
Ֆրանսայի ֆութպոլի Լիկայի բաժակի քառորդ աւարտական հանգրուանին, 
առաջատար «Փարի Սէն Ժերմէն» յաղթեց Իքարտիի՝ երեք, Նեյմարի՝ մէկ եւ 
Մպափփէի՝ մէկ ու Մուլէնի սխալմամբ նշանակած կոլերով: Քապայէ նշանակեց 
հիւրերուն միակ կոլը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Ռեմս  - Սթրասպուրկ  0-0 տուգ.4-2
- Օլիմփիք Լիոնէ  - Պրեսթ 3-1
- Լիլ - Ամիան 2-0, - Փարի Սէն Ժերմէն – Սենթ Էթիէն 6-1

Ֆրանսայի Ախոյեանութիւն

Մոնաքօ Հաւասարեցաւ Առաջատարին Հետ
Ֆրանսայի ֆութպոլի ախոյեանութեան դարձի առաջին՝ 20-րդ հանգրուանի 
ամենահետաքրքրական մրցումն էր «Փարի Սէն Ժերմէն» - «Մոնաքօ» մրցումը: 
Առաջատար «Փարի Սէն Ժերմէն»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 7-րդ դիրքը գրաւող 
«Մոնաքօ»ի դէմ:  Հաւասարակշռուած մրցումին հաշիւը բացաւ Նեյմարը 3-րդ 
վայրկեանին, Վերրաթթիի փոխանցումով: Ապա, 7-րդ եւ 13-րդ վայրկեաններուն, 
Խելսոն Մարթինզ եւ Պէն Ետտէր «Մոնաքօ»ն յառաջ տարին, Պէն Ետտէրի եւ 
Պալտէի փոխանցումներով: 24-րդ վայրկեանին, Պալլօ սխալմամբ նշանակեց 
«Մոնաքօ»ի դարպասին մէջ: 42-րդ վայրկեանին, Նեյմար հաշիւը դարձուց 3-2, 
տուգանային հարուածէն կոլ նշանակելով: Ապա, 65-րդ վայրկեանին դաշտ 
մտած ալճերիացի Սլիմանին, 70-րդ վայրկեանին հաշիւը դարձուց 3-3: Այս մէկը 
առաջատարին առաջին հաւասարութիւնն էր: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած 

արդիւնքները.
- Սենթ Էթիէն – Նանթ 0-2, - Տիժոն – Լիլ 1-0
- Փարի Սէն Ժերմէն – Մոնաքօ 3-3
Դասաւորում.1)Փարի Սէն Ժերմէն 46 կէտ 46-13,  2)Օլիմփիք Մարսէյ 41 կէտ 
30-21,  3)Ռէն 33 կէտ 24-18, 6)Մոնփելիէ  30 կէտ 28-20, 7)Լիոն 29 կէտ 31-19:

Ճատրակ
Հայաստանի Ախոյեանութիւն

Փաշիկեան Եւ Կապոյեան Յաղթական
Երեւանի Տիգրան Պետրոսեանի 
անուան ճատրակի տան մէջ սկսան 
Հայաստանի տղոց եւ կիներու անհա-
տական ախոյեանութեան մրցում-
ները: Տղոց յոբելինական 80-րդ 
ախոյեանութեան մրցումներուն կը 
մասնակցին 10 մեծ վարպետներ:  
2-րդ հանգրուանին արձանագրուե-
ցան հետեւեալ արդիւնքները.
-Ա.Փաշիկեան – Հ.Մարտիրոսեան 1-0 
-Շ.Սարգսեան – Ռ.Յովհաննիսեան 0,5-0,5
-Յ.Գաբուզեան – Ս.Տէր Սահակեան 0,5-0,5
Դասաւորում. 1)Արման Փաշիկեան 2 կէտ, 2)Սամուէլ Տէր Սահակեան 1,5 կէտ,  
3)Ռոպերթ Յովհաննիսեան 1 կէտ:
Իսկ կիներու 75-րդ ախոյեանութեան մրցումներուն կը մասնակցին 10 մեծ 
վարպետներ: 2-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
-Ն.Առաքելեան – Ս.Կապոյեան 0-1 
-Ա.Յակոբեան – Ա.Խաչատրեան 0-1
-Ս.Ղուկասեան – Թ.Ամպարճեան 0,5-0,5
Դասաւորում. 1)Սուսաննա Կապոյեան 2 կէտ, 2)Աննա Խաչատրեան 1,5 կէտ,  
3)Սիրանուշ Ղուկասեան 1 կէտ:

Պասքեթպոլ
Էն Պի Էյի Ախոյեանութիւն

Պաքսի Եւ Լէյքըրզի Յաղթարշաւը
ԱՄՆի արհեստավարժ պասքեթպոլի ախոյեանութեան մրցումներու ծիրին մէջ,  
Արեւմտեան շրջանի առաջատար «Լոս Անճելըս Լէյքըրզ»ը, եւ Արեւելեան շրջանի 
առաջատար «Միլուոքի Պաքս»ը շարունակեցին իրենց յաղթանակներու շարքը: 
Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Ֆիլատելֆիա 76րզ – Պոսթըն Սելթիքս 109-98
- Օքլ.Սիթի Թանտըր – Հիւսթըն Ռոքէց 113-92
- Պրուքլին Նէց – Մայամի Հիթ 117-113
- Օքլ.Սիթի Թանտըր  – ԼԱ Լէյքըրզ 110-125
Ամենալաւ նշանակողներ.Ս.Ալեքսանտր 24 կէտ 8 ռիպ – Ք.Քուզմա 36 կէտ 7 ռիպ
- Փորթլէնտ Թրեյլ Պլեյզըրզ  – Միլուոքի Պաքս  101-122
Արեւ.շրջան.1)Պաքս 35 յաղթ  6 պարտ, 2)Հիթ 2711, 3)Սելթիքս 2611, 4)
Ռեփթըրզ 2513
Արեւմտ.շրջան.1)Լէյքըրզ 32 յաղթ  7 պարտ, 2) Քլիփըրզ 2712, 3)Նակէց 2612, 
4) Ռոքէց 2612:

Պասքեթպոլ
Եուրոլիկ

Պարսելոնայի 5-րդ Պարտութիւնը 
Եւրոպայի պասքեթպոլի ակումբներու ախոյեանութեան 18-րդ հանգրուանի 
ամենահետաքրարկան մրցումին, 3-րդպ դիրքը գրաւող «պարսելոնա»ն իր 
դաշտին վրայ զիջեցաւ առաջատար «Անատոլու Էֆէս»ին, որու ամենալաւ 
նշանակողն էր ամերիկացի Շէյն Լարքինը՝ 26 կէտ 5 ռիպ եւ 5 փոխ, իսկ 
«Պարսելոնա»ի ամենալաւ նշանակողն էր Պրենտըն Տէյվիսը՝ 20 կէտ 1 ռիպ: 
Այս հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Ալպա Պերլին – Մաքապի ԹԱ 89-95
- Արմանի Միլան – Փանաթինայքոս  96-87
- Ռէալ Մատրիտ  – Ժալկիրիս Քաունաս 88-82
 - Խիմքի Մոսկուա  – Զենիթ Ս.Փեթեր. 81-83
- Պայըրն Միւնիխ  – ԲԿՄԱ Մոսկուա 77-84
- Պարսելոնա  – Անատոլու էֆէս 82-86
Դասաւորում.1)Անատոլու Էֆէս 15 յաղթ  3 պարտ, +152, 2)Ռէալ Մատրիտ 153 
+152» 3) Պարսելոնա  135 +118, 5)ԲԿՄԱ 126 +124:
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Արդարեւ, Սեւակի ծառայակից Քըւանճ Աղաօղլուն 
դիտաւորեալ սպանութեան մեղադրանքով դատապար-
տուեցաւ 16 տարի եւ 8 ամիս բանտարկութեան: Աղաօղ-
լու կալանաւորուեցաւ դատական նիստին ընթացքին:
Սեւակի դատական գործը վերաբացուեցաւ 2018-ին: 
2013-ին, ռազմական դատարան մը որոշած էր Աղա-
օղլուի ոճիրը որակել «ոչ-դիտաւորեալ» եւ «զէնքի 
հետ անփոյթ վարուելու հետեւանք», որուն համար 
ենթական դատապարտուած էր միայն 4.5 տարուան 
բանտարկութեան: Սակայն, Պալըքճըի ընտանիքը բողո-
քարկած էր վերոնշեալ որոշումը:

 06

Սկիզբը Էջ 01

Սկիզբը Էջ 03

Շար. Էջ 07

Շար.  յաջորդ  թիւով

Հաճնոյ Հերոսամարտը

Հաճնոյ Հերոսամարտի Հարիւրամեակ

Կը կազմուին Հաճընի Ինքնապաշտպանութեան Բարձրագոյն Ժողովը եւ 
Վերին Հրամանատարութիւնը. վերջինիս կեդրոնը կը հաստատուի Հաճնոյ 
կեդրոնական Ս. Աստուածածին եկեղեցիին եւ կից Ս. Մեսրոպեան վարժարանին 
մէջ, ուր կը ծածանի ֆրանսական դրօշակը: Վարժարանի վարի յարկի նախկին 
թատերասրահը կը փոխադրուին ՀԲԸՄ հիւանդանոց-դեղարանը: Մարտ 8ին 
կը կատարուի զինուորական տողանցք: Ինքնապաշտպանութեան Կոմիտէն 
Հաճընը կը բաժնէ լեռնային 4 գլխաւոր դիրքերու.- ա) Տոլամաճ/Իժ (Քիրազ) 
Օլուք (հիւսիս-արեւելեան), Ա. վաշտ, բ) Տոնուզ-Սեքի (հիւսիս-արեւմտեան), 
Գ. Վաշտ, գ) Ղորչուղազ/Չայըր Պելէն/Կէօյնիկ (հարաւ-արեւելեան), Գ. վաշտ 
դ) Չալղան (հարաւ-արեւմտեան), Դ. վաշտ: Կը կազմուին պարենաւորման եւ 
գրաւման յանձնախումբեր, կը հաստատուի կրակմարի դրութիւն: Քաղաքի 
բնակչութիւնը կը բաժնուի երեք խումբի.- ա) երիտասարդութիւնը՝ 16-50 
տարեկան տղամարդիկ (շուրջ 600 հոգի), զօրակոչի կ’ենթարկուին եւ կը լծուին 
ինքնապաշտպանութեան, կը կազմուին յառաջապահ եւ պահեստի խումբեր, 
բ) երկրորդ խումբը՝ 8-12 տարեկան փոքրեր, զինամթերք փոխադրողներն 
եւ սուրհանդակներն էին, գ) երրորդ խումբը երէցներն էին, որոնք խրամներ 
կը փորէին եւ յարձակումներու ատեն «հուռռա՜, հոռռա՜» կը պոռային, իրենց 
կ’ընկերանային նաեւ զէնք չունեցող պատանիներ: Իգական սեռը կը բաժնուի 
չորս խումբի.- ա) դիրքերուն վրայ մարտնչողներ, բ) դեռատի հարսեր եւ 
օրիորդներ, որոնք կիւկիմներով ջուր կը մատակարէին դիրքերուն, գ) երրորդ 
խումբը հիւանդանոցին կը ծառայէր, դ) չորրորդ խումբը երէցներն էին, որոնք 
արցունքոտ աղօթքներով հաց կը թխէին:
Հրամանատարական կեդրոնատեղիին խուցերէն մին կը վերածուի դերձակա-
տան, ուրիշ մը՝ զինարանի, ուր կը նորոգուէին զէնքերը, չպայթած ռումբերուն 
նիւթերը կ’օգտագործուէին եւ օրական 5-600 փամփուշտ կը պատրաստուէր: 
Կը պատրաստուէր նաեւ վառօդ: Զինարանի մարդիկ՝ գլխաւորութեամբ ՀԲԸՄ 
որբանոցի ուսուցիչ խարբերդցի քիմագէտ Գէորգ Պաղտոյեանի, Համարձում 
Ապտեանի եւ Տիգրան Աճէմեանի, թնդանօթ շինելու անյաջող փորձ մը կը 
կատարեն, բայց կը յաջողին ականներ ու պայթուցիկներ սարքել (Թերզեան, 
էջ 301-3): 
Մարտ 16ին Հաճնոյ երկնակամարին կ’երեւի ֆրանսական առաջին սաւառնակը, 
իսկ յաջորդ օրը թուրքեր վերջնագիր կու տան Հաճընի: Ֆրանսական երկրորդ 
սաւառնակը Հաճնոյ երկնակամարին կ’երեւի Մարտ 28ին, որուն կը յաջորդեն 
ծանր մարտերը: Ապրիլ 6-7ին ծանր յարձակումի կ’ենթարկուի Հաճընը, որուն 
հետեւանքով կը լքուին լեռնային դիրքերը: Ամերիկեան որբանոցին շրջանը՝ 
Քրտէտ եւ շրջակայքը, կ’անցնին թրքական հակակշռի տակ: Չափահաս 
20-40 որբանոցայիններ, իրենց ուսուցիչ Գէորգ (Չաւուշ) Պաղտոյեանի 
հրամանատարութեամբ ամիս մը պաշտպանուելէ ետք, Քիրազ լեռան վրայ 
զետեղուած թնդանօթին ռմբակոծումներուն եւ զօրքի յարձակումներուն 
դիմաց Ապրիլի կէսերուն կը լքեն լեռնային դիրքերէն վերջինը՝ Ս. Յակոբայ 
վանքը, ՀԲԸՄի իրենց որբանոցը ու կ’անցնին քաղաքամէջ, մինչ կրտսեր 
որբանոցայինները արդէն հեռացուած էին անկէ: 
Դիմադրականները կը խրամատաւորուին քաղաքի մերձակայ դիրքերուն: 
Ղանլը Փազարի հրամանատար կ’անուանուի կամաւոր Վահան Ալթունեան, 
Կելիկի՝ Արշակ Սահակեան, Քոփուշ թաղի՝ Կարապետ Օղլուգեան, Եազը թաղի՝ 
Մկրտիչ (Մկր) Մանասէեան, Ս. Յակոբայ կամուրջի՝ Կիրակոս Տէր Կիրակոսեան, 
Մանսխանէի՝ Մեսրոպ Շխրտըմեան: Պաշարման շղթան հազիւ 20 քայլ հեռու 
էր հայկական կարգ մը դիրքերէն:
Ապրիլ 15ին՝ թուրքեր հաշտութեան առաջարկ կը ներկայացնեն, իսկ Ապրիլ 30ին 
ծանր կը ռմբակոծուի Կելիկ թաղը: Մայիս 8ին հաճընցիք կը կազմակերպեն 
առաջին հակայարձակումը՝ 300 դիմադրականներով: Թուրքերը նոր թարմ 
ուժեր բերելով Մայիս 10ին մեծ թնդանօթով (105մլ) կը սկսին աւերել արդէն 
իսկ աւերակուած Հաճընը: Սակայն Մայիսի աւարտին թուրքերու 16 ծանր 
յարձակումները ապարդիւն կ’անցնին:
25 Մայիսին Սիսէն Հաճըն հասած լրաբեր Ասատուր Սաչեան, Սիս վերադար-
ձին ականատես կ’ըլլայ քաղաքի հայութեան պարպումին: 1 Յունիսին կը 
ջարդուի Վահկայի հայութիւնը: 8-9 Յունիսին դիմադրականները մասնակի 
յարձակողականով կը գրաւեն  Քրտէտի որբանոցը, եւ որբանոցայիններն ու 
տեղի ուտեստի պաշարը կը փոխադրեն Հաճըն: 18 Յունիսին Ճեպէճեան կը 
վիրաւորուի եւ այնուհետեւ կը գամուի անկողնին: Յուլիս 1920ի սկիզբները 
միլլի չեթէական խումբեր կը սկսին երեւիլ Հաճընի լեռները, մինչ Յուլիս 3ին 
ինկած էր  Շարը: Ասոր կը յաջորդէ Հաճընի վրայ ամէնաբուռն յարձակումը 
որ կը ձախողի: Յուլիսի վերջաւորութեան անհամերաշխութիւնը կը շեշտուի 
Հաճնոյ քաղաքական եւ զինուորական հրամանատարութեանց միջեւ. Չալեան 
իզուր կը ջանայ տարհամոզել զինուորական հրամանատարութիւնը՝ Հաճընի 
բնակչութիւնը տեղափոխելու Ատանա: Օգոստոս 5-6ին տեղի կ’ունենայ 

դիմադրականներու երրորդ հակայարձակողականը: Օգոստոս 20ին Հաճըն 
կը հասնին 3 սուրհանդակներ որոնք կ’աւետեն շուրջ 1500 կամաւորներու 
Ախարճայի (Ատանայի մօտ) մէջ հաւաքուիլը՝ Հաճընի օգնութեան հասնելու: 
Օգոստոսի երրորդ տասնօրեակին Չալեան դարձեալ կ’առաջարկէ նահանջել 
Ատանա, մինչ զինուորական թեւը կը հակառակի: Սեպտեմբեր 18ի գիշերը՝ 
դիմադրականներու չորրորդ կահայարձակողականը՝ Րումլու եւ Կիւզելլիմ 
գիւղերուն վրայ, դարձեալ կ’արդիւնաւորուի ուտեստի պաշարի ապահովումով, 
որ նոյնպէս կը սպառի: Ճիշտ է, որ պաշարուածները ջուրի տագնապ չունէին, 
բայց Յուլիսին արդէն մորթուած էին Հաճընի բոլոր կենդանիները. գրաստներ, 
ձիեր-էշեր-ջորիներ, շուն ու կատուներ, նոյնիսկ հիւանդներուն կաթ հայթայթելու 
վերապահուած միքանի կովերը...:

Հաճընէն Փախուստը եւ Կոտորածը. Վերապրողներ, Սգահանդէսներ, 
Վերաշինութիւն
15 Հոկտեմբեր 1920ին կը լքուի Հաճընը: Յաջորդող օրերուն կը կատարուի 
անզէն զանգուածին ջարդը, լեռներու վրայ փախստականներու հայորսութիւնը: 
Կը ջարդուին նաեւ ՀԲԸՄի Հաճընի որբանոցայինները (ըստ ականատեսի 
վկայութեան, թուրքերը «բոլոր որբերը ... բերդէն վար կրակին մէջ նետեցին»), 
հիւանդանոցին պաշտօնէութիւնը:
Պաշարման օղակը ճեղքած շուրջ 400 դիմադրականներու մեծամասնութիւն 
մը կը հասնի Ճիհան:  Ասոնք վերապրողներն են հերոսական Հաճընի:
Պապենական Հաճընի յիշատակը վառ պահելու մտասեւեռումով, վերապրող 
հաճընցիներ եւ անոնք, որոնք զինադադարին չէին վերադարձած ծննդավայր, 
1928ին Մարսէյի մէջ կը հիմնեն Հաճըն պարբերաթերթը,  1931ին՝ Պէյրութի 
հիւիսիսային մուտքին Նոր Հաճըն բնակավայրը, Երեւանի կից Նուպարաշէնի 
մէջ Նոր Հաճըն թաղամասը, իսկ Նոյեմբեր 1958ին հայրենի պետութիւնը Նոր 
Հաճըն կը վերանուանէ Արզնի Գէսի թիւ 3 տեղամասը:
Հաճընի նահատակութեան յիշատակը վառ կը պահուի նաեւ այսօր, Հաճըն ծնած 
եւ այնուհետեւ նորահաս յետնորդներուն կողմէ՝ ամէնամեայ մատաղով, որ կը 
կատարուի Հաճնոյ Հայրենակցական Միութեան զանազան մասնաճիւղերու 
ջանքերով, Հայրենի Նոր Հաճընի մէջ կանգնեցուած յուշարձան թանգարանով 
եւ այնտեղ կատարուող ճիտապուր-մատաղով1:
Վերապրող հաճընցիք մեզի՝ յետնորդներուս ոգեկան թելադրանք մը ունեցան եւ 
կը շարունակեն ունենալ.- Սիրուն Հաճընը իր պատմութեամբ եւ ութամսեայ 
հերոսամարտով անջնջելի թեպէյուկ (աւանդ) մըն է: Աղայլօ (յումպէտս) 
պէտք չէ՛ երթայ:

1 Հաճընի ճիտապուրի պատրաստութիւնը կը կատարուի հետեւեալ ձեւով՝ ըստ երէց 
հաճընցիներու հաւաստիացումին.- մէկ քիլօ ոչխարի վիզի միսը լաւապէս խաշելէ 
ետք, մսաջուրը առանձնացնել, իսկ միսը փետտել-վերածել շատ փոքր կտորներու: 
Խաշել կովի ոսկոր եւ ջուրը խառնել մէկ քիլօ կորկոտին: Նուազ քան մէկ քիլօ սոխ 
մանրել փոքրագոյն չափի եւ զայն ու փետտուած միսն ու մէկ քիլօ կորկոտը շաղել 
իրարու: Ապա զանոնք դնել կաթսային մէջ, աւելցնել մսաջուրը եւ սկսիլ խառնել: 
Մսաջուրի սպառումէն ետք, եփող մատաղին տաքութեան համապատասխան 
տաքութեամբ քիչ-քիչ ջուր աւելցնել ու շարունակել անընդհատ խառնել: Երբ 
նկատուի ճաշին թանձրացումը՝ աւելցնել տաք ջուր, մինչեւ որ նկատուի որ այլեւս 
կորկոտը նոր ջուր չի ներծծէր: Խառնելը պէտք է տեւէ առնուազն երեք ժամ: 
Մատաղը եփած կ’ըլլայ երբ ոչ միայն  սոխը եւ միսը հալած կ’ըլլան, այլեւ կորկոտը 
գրեթէ լրիւ խաշած գետնախնձորի պէս թուլցած:

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Սեւակ Պալըքչըն Սպաննած Թուրք Զինուորը 
17 Տարուան Բանտարկութեան 

Դատապարտուեցաւ
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Շար. էջ 06-էն

Շար.  յաջորդ  թիւով

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ
(1918 – 1992)
«Կոմունիստական համալսարանի 
ուսանողուհիներ...»

15 2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

Մեր Լեզուն

Մեր լեզուն մեր խիղճն է դա,
Սուրբ հացը մեր սեղանի,
Մեր հոգու կանչն է արդար
Ու համը մեր բերանի:

Մեր լեզուն ծուխն է մեր տան,
Մեր կշիռն աշխարհի մէջ,
Նա աղն է մեր ինքնութեան,
Էութեան խորհուրդը մեր:

Մեր լեզուն արիւնն է մեր,
Արիւնից աւելի թանկ,
Մեր բուրմունքն ու գոյնն է մեր,
Մեր լեզուն մենք ենք որ կանք:

Նա պիտի մեր առաջին
Ու վերջին սերը լինի,
Ի՞նչ ունենք էլ աշխարհում,
Որ այսքան մերը լինի:

ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Սեւակ Պալըքչըն Սպաննած Թուրք Զինուորը 
17 Տարուան Բանտարկութեան Դատապարտուեցաւ

Հակառակ Դատարանի Որոշման՝ Թուրքիոյ Մէջ Կը 
Շարունակուի Պահպանուիլ Ատելութեան Մթնոլորտը. Փայլան

Քանի որ Թուրքոյ մէջ 2016-ի Յուլիս 15-ին տեղի 
ունեցած ռազմական յեղաշրջման փորձէն ետք 
փակուած էին բոլոր ռազմական դատարանները, 
Սեւակի գործը յանձնուեցաւ քաղաքացիական 
դատարանի մը:
Հակազդելով նոր որոշումին, Թուրքիոյ խորհր-
դարանի հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլան նշեց, որ 
հակառակ թրքական դատարանի վճիռին, երկրին 
մէջ կը շարունակուի պահպանուիլ ատելութեան 
մթնոլորտը:
«Սեւակ Պալըքչըն սպաննուած է 9 տարի առաջ, 
Ապրիլ 24-ին, որ Հայոց Ցեղասպանութեան զոհե-
րու յիշատակի օրն է: Ոճիրին այդ օրը կատարու-
ած ըլլալուն իրողութիւնը արդէն մեծցուցած է 
անոր ատելութեան հողի վրայ կատարուած ըլլա-
լուն հաւանականութիւնը: Վերջապէս, 9 տարի 
անց, դատարանին կողմէ հաստատուեցաւ, որ 

Սեւակը սպաննուած է դիտումնաւոր կերպով, եւ 
ամբաստանեալը դատապարտուեցաւ 16 տարի 
8 ամիս բանտարկութեան»,- գրեց հայ պատ-
գամաւորը:
Փայլան նկատել տուաւ, որ Թուրքիոյ մէջ ցարդ 
չէ ապահովուած այնպիսի միջավայր, ուր տեղի 
պիտի չունենան ատելութեան հողի վրայ յան-
ցագործութիւններ:
«Ուստի անհրաժեշտ է, որ Թուրքիոյ մէջ ատե-
լութեան հողի վրայ կատարուած յանցագոր-
ծութիւնները վերացնելու համար քաղաքական 
նախաձեռնութիւններ կեանքի կոչուին: Պէտք 
է ստեղծենք այնպիսի մթնոլորտ, որ ոչ մէկը 
նման յանցագործութիւններու թիրախ դառնայ», 
ընդգծեց ան, աւելցնելով. «13 տարի է ի վեր կը 
շարունակուի Հրանդ Տինքի դատական գործը: 
Այս շաբաթ պիտի շարունակենք Հրանդ Տինքի 
համար պայքարը»:

Թուրքիոյ խորհրդարանի հայ պատգամաւոր 
Կարօ Փայլան անդրադարձած է Թուրքիոյ 
զինուած ուժերուն մէջ պարտադիր ժամկէտային  
զինծառայութեան ժամանակ սպաննուած հայ 
քաղաքացի Սեւակ Պալըքչըի գործով դատարանի 
կայացուցած նոր որոշման: Այս մասին կը հաղորդէ 
Ermenihaber.am-ը՝ վկայակոչելով  bianet.org-ը։
Նշենք, որ Պալըքչըն սպաննուած էր 2011 Ապրիլ 
24-ին` Հայոց Ցեղասպանութեան 96-րդ տարելիցին 
Թուրքիոյ Պաթման նահանգի Քոզլուք շրջանին 
մէջ, թուրք զինուոր Քըւանչ Աղաօղլուի արձակած 
գնդակով:
Փայլան նշած է, որ հակառակ թրքական դատա-
րանին կայացուցած որոշման, այնուամենայնիւ, 
երկրին մէջ դեռ կը շարունակուի պահպանուիլ 
ատելութեան մթնոլորտը:
«Սեւակ Պալըքչըն սպաննուած է 9 տարի առաջ՝ 
Ապրիլ 24-ին, որ Հայոց Ցեղասպանութեան զոհե-
րու յիշատակի օրն է: Այդ օրը անոր սպանութիւնը 
մեծցուցած էր ատելութեան հողի վրայ կատարու-
ած յանցագործութեան կասկածները: Վերջապէս, 
9 տարի անց, դատարանին կողմէ հաստատուե-
ցաւ, որ Սեւակը սպաննուած է դիտաւորու-
թեամբ եւ ամբաստանեալը դատապարտուեցաւ 
16 տարի 8 ամիս ազատազրկման»,- ըսած է հայ 
պատգամաւորը:
Անոր խօսքով` վերջապէս Թուրքիոյ մէջ իրենք 

ականատես եղան, որ դատարանը հայերուն 
դէմ ատելութեան հողի վրայ յանցագործութիւն 
կատարած անձը կը պատժէ ազատազրկմամբ:
Փայլան նկատած է, որ Թուրքիոյ մէջ անոնք դեռ 
չեն ապահոված այնպիսի միջավայր, շնորհիւ 
որուն տեղի չունենան ատելութեան հողի վրայ 
կատարուող նոր յանցագործութիւններ:
«Ուստի անհրաժեշտ է, որ Թուրքիոյ օրակարգին 
մէջ կեանքի կոչուին ատելութեան հողի վրայ 
կատարուած յանցագործութիւնները վերացնելու 
համար քաղաքական նախաձեռնութիւններ: Պէտք 
է ստեղծենք այնպիսի մթնոլորտ, որ ոչ մէկ այդ 
յանցագործութիւններու թիրախին յայտնուի»,- 
ընդգծած է ան:
Պատգամաւորը յոյս յայտնած է, որ դատարա-
նին վերոնշեալ որոշումը նախադէպ պիտի դառ-
նայ միւս յանցագործութիւններուն վերաբերեալ 
դատական գործերուն:
«13 տարի է, որ կը շարունակուի Հրանդ Տինքի 
դատական գործը: Այս շաբաթ պիտի շարունակենք 
Հրանդ Տինքի համար պայքարը»,- ըսած է Կարօ 
Փայլան:
Յիշեցնենք, որ Սեւակ Պալըքչըի դատական 
գործը բողոքարկուած եւ կրկին քննութեան 
դրուած էր 2018-ին: Նոր դատավճիռին իբրեւ 
արդիւնք՝ մեղադրեալ Աղաօղլուն կալանաւորած 
են դատական նիստին ժամանակ:
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ԳՈՅԺ

Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք ՌԱԿի երէց ընկեր՝  
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՉԱՏՐՃԵԱՆի 

մահը, որ պատահած է Յունուար 9, 2020ին, Մոնթ-
րէալի մէջ: Թաղման կարգը պիտի կատարուի այսօր՝ 
Յունուար 15ին տեղւոյն Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր 
Տաճարին մէջ:
Այս տխուր առիթով, «Զարթօնք» իր խորազգաց 
ցաւակցութիւնները կը յայտնէ ողբացեալին հարա-
զատներուն եւ գաղափարի ընկերներուն: 

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ

Սոնա Մենակ-Արսլանեանի մահուան տխուր առիթով, 
որուն թաղմանական կարգը կատարուեցաւ երէկ՝ 
Յունուար 14ին Լոս Անճելըսի մէջ, ԱՄՆ, «Զարթօնք» 
իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ հան-
գուցեալին զաւակներուն եւ ընտանեկան պարա-
գաներուն ու հարազատներուն, ի մասնաւորի Ընկ. 
Յակոբ եւ Տիկ. Անի Գասարճեաններուն:

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄ
 «2020 – ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ 

ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ»

Կիրակի, 19 յունուար 2020, սուրբ պատարագի ընթացքին, 
Լիբանանի Հայոց թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ պիտի 
ընթերցուի Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոսի  «2020 – 
ՅԱՏՈՒԿ ԽՆԱՄՔԻ ԿԱՐՕՏ ՀԱՅՈՐԴԻՆԵՐՈՒ ՏԱՐԻ» 
հայրապետական պատգամը։

Կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը ականջալուր 
դառնալու վեհափառ հայրապետի մտածումներուն եւ 
անդրադառնալու յատուկ խնամքի կարօտ հայորդինե-
րուն հանդէպ բոլորիս ցուցաբերելիք ուշադրութեան եւ 
հոգածութեան։ 

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
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Լրատուութեան Գործընկեր

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Հանգուցեալ Փայլակ Ահարոնեանի մահուան 
Ա. Տարելիցին առիթով, հոգեհանգստեան 
պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 19 
3ունուար  2020-ին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
եկեղեցւոյ մէջ (2215 E. Colorado Blvd., 
Pasadena),  յաւարտ Ս. Պատարագի։

Սգակիրներ՝
Որդին եւ տիկինը՝ Արա եւ Տիանա Ահարոնեան
Դուստրը եւ ամուսինը՝ Արփի եւ Շահէ Կանիմեան
Թոռնիկը՝ Թամար Կանիմեան
Թոռնիկը եւ ամուսինը՝ Ռիթա եւ Անտրէ Սարուխանեան եւ 
զաւակունք
Թոռնիկը եւ տիկինը՝ Զոհրապ եւ Գարինէ Կանիմեան
Թոռնիկը՝  Տոքթ. Շիրազ Կանիմեան
Թոռնիկը՝  Ալեքս Ահարոնեան
եւ համայն Ահարոնեան, Յովսէփեան, Պիլեմճեան, Քէշիշեան, 
Կանիմեան, Տեփանեան, Տարեան եւ  Սարուխանեան 
ընտանիքներն ու հարազատները։


