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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն

Խմբագրական
Հայուն Տունը՝
Հայոց Լեզուն

Հայաստանի Եւ Արցախի Պատգամաւորները Պաքուի Մէջ Հայերու Ջարդերը
Դատապարտող Յայտարարութիւն Ընդունած Են

Հայոց «աշխարհակալ» Արտաշէս արքան (189160 Ք.Ա.)` հիմնադիրը Արտաշիսեան հարստութեան, իր թագաւորութեան տարածքին կարգ մը
բարեփոխութիւններ կատարեց եւ սահմանեց
օրէնքներ, որոնց մէջ ամէնէն կարեւորն ու
հայրենասիրականը կը նկատենք այն հրամանը,
որով իր թագաւորութեան մէջ Հայերէնը պէտք է
ըլլայ պարտադիր բոլորին համար։ Ան նպատակ
ունէր գործադրել միասնականութեան ամէնէն
վաւերական միջոցառումը։
Աշխարհահռչակ աստղաֆիզիքոս Վիկթոր
Համբարձումեան իր «Կտակ»ին մէջ խօսքը
կ՚ուղղէ իրեն յաջորդող սերունդներուն, թոռներուն, ծոռներուն «տիրապետել Հայոց լեզուին
եւ կը պատգամէ. «Ամէն մէկը պէտք է իր
պարտքը համարի ուսումնասիրել Հայոց
լեզուն, գրագէտ լինի Հայերէնից՝ անկախ
այն բանից, թէ քանի՞ տոկոս է նրա մէջ
հայկական արիւնը...։ Մենք փոխանցում
ենք մեր սերունդներին ոչ թէ արիւն, այլ
գաղափարներ եւ գաղափարների մէջ
ինձ համար ամենաթանկը Հայոց լեզուն
է։...Գիտցէք, որ իմ կեանքի ամենամեծ
երջանկութիւնը եղել է ու կը մնայ Հայոց
լեզուն»։
Արդէն 102 տարիներէ ի վեր Հայոց լեզուն
բարձրացած է պետական լեզուի մակարդակի
մեր հայրենիքի իրարայաջորդ երեք հանրապետութիւններու մէջ, իսկ սփիւռքի տարածքին
անիկա կը մնայ Հայաստանեայց Առաքելական,
Հայ Կաթողիկէ եւ Հայ Աւետարանական եկեղեցիներու եւ հայկական դպրոցներու լեզուն։ Թէեւ
սփիւռքի մէջ Հայերէնը զգալի նահանջ ապրեցաւ
ու կ՚ապրի դժբախտաբար, սակայն ան տակաւին
կը դիմանայ ժամանակի փորձութիւններուն, թէեւ
ան հովանաւոր կամ խիստ պահապան չունի։
Եթէ վերջինիս պարագային կարելի է բերել
«փաստեր, փաստարկներ կամ բացատրութիւններ» (նրբացուցիչներ...), նոյնը չենք կրնար ընել
Հայաստանի պարագային, ուր կայ պետութիւն, նախարարութիւն, համալսարան, լեզուի
կաճառ, Մատենադարան եւ այլն։ Առաւել եւս
բացարձակապէս հակաօրինական եւ յանցաւորի կարգավիճակի մէջ կը գտնուին այն
անհատներն ու հաստատութիւնները, որոնք չեն
յարգեր Հայաստանի Հանրապետութեան (ՀՀ)
սահմանադրութիւնը, ուր յստակօրէն նշուած է,
թէ Հայոց լեզուն ՀՀ-ի պետական լեզուն է։
Առաջինը չենք, որ կ՚արծարծենք այս հարցը եւ
կը պահանջենք երկիւղածութեամբ եւ պատասխանատւութեամբ մօտենանք մեր լեզուի
անաղարտութեան մանաւանդ երբ ելոյթներ
կ՚ունենանք հանրութեան առջեւ, ձայնասփիւռէն,
հեռատեսիլէն, պաշտօնական ու անպաշտօն
բեմերէն, մամուլով եւ մասամբ նորին։ Հայոց
լեզուն մինչեւ «մեզ է հասել» անթիւ ու անհամար
«ճարտարապետներ աշխատեր են անոր վրայ»,
աչքի լոյս են սպառել՝ քաջ հաւատալով, որ
մեր ամբողջ ցեղի ինքնութեան պահպանման
գլխաւոր սուրն ու վահանն է անիկա։
Շար. Էջ 02

Հ

այաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի
Հանրապետութեան
խորհրդարաններու
պատգամաւորները ընդունած են միացեալ յայտարարութիւն, որուն մէջ դատապարտած են 30
տարի առաջ Ազրպէյճանի մայրաքաղաք Պաքուի
մէջ կազմակերպուած եւ իրականացած հայերու
ջարդերը: 18 յունուարին յայտարարութիւնը
միաձայնութեամբ ընդունուած է Հայաստանի Ազգային ժողովին մէջ կազմակերպուած` Հայաստանի
Հանրապետութեան եւ Արցախի Հանրապետութեան
Ազգային ժողովներուն միջեւ համագործակցութեան
միջխորհրդարանական յանձնախումբի` Պաքուի
ջարդերու 30-րդ տարելիցին նուիրուած միացեալ
յատուկ նիստի աւարտին:
Շար. Էջ 09

Լուրեր Սփիւռքէն

Լուրեր Աշխարհէն

Պոլսոյ Պատրիարքարանը Տինքի Եւ
Պալըքճըի Սպանութեան Գործերով
Դատավարութիւններու Մասին
Յայտարարութիւն Հրապարակած Է

Աշխարհի Մէջ Լրագրողներու Դէմ
Կատարուած Յանցագործութիւններուն
Գրեթէ 90 Տոկոսը Անպատիժ Կը Մնայ.
ԵՈՒՆԵՍՔՕ

Պ

Մ

ոլսոյ հայոց պատրիարքարանը յայտարարութիւն
հրապարակած է` անդրադառնալով Թուրքիոյ
մէջ սպաննուած զինուոր Սեւակ Պալըքճըի եւ Հրանդ
Տինքի գործերով դատավարութիւններուն մասին:
Այս մասին կը հաղորդէ «Ակօս»-ը:
Պատրիարքարանը իր գոհունակութիւնը յայտնած
է Սեւակ Պալըքճըի գործով կայացած դատավճիռին
առնչութեամբ` միեւնոյն ատեն նշելով, որ Տինքի
սպանութեան գործին մէջ արդարութեան
փնտռտուքները կը շարունակեն մնալ ապարդիւն:
«2011 թուականի ապրիլի 24-ին զինուորական
ծառայութեան ժամանակ դաժանաբար սպաննուած
Սեւակ Պալըքճըի գործով կայացած դատավճիռը
մասամբ յագեցուցած է մեր արդարութեան ծարաւը:
Հակառակ անոր որ դատավճիռը ի վիճակի չէ
ետ բերել Սեւակը, այնուամենայնիւ, յանցանքի
արձանագրումն ու յանցագործին արժանի պատիժ
տալը յուսադրող են մեր երկրի արդարադատութեան
համակարգին համար:
«(…) Արդիւնքը կարեւոր է այնքանով, որ
Թուրքիոյ մէջ այն անձերը կամ խումբերը, որոնք
ցեղապաշտութեան հողի վրայ սպանութիւններ կը
գործեն` կարծելով, թէ անպատիժ պիտի մնան, այժմ
պիտի փոխեն իրենց կարծիքը:
Շար. Էջ 10

ԱԿ-ի կրթութեան, գիտութեան եւ մշակոյթի
հարցերով կազմակերպութիւնը (ԵՈՒՆԵՍՔՕ)
մտահոգուած է, որ աշխարհի մէջ լրագրողներու
դէմ իրագործուող յանցագործութիւններու գրեթէ
90 տոկոսը անպատիժ կը մնայ:
Այս մասին նշուած է Երկուշաբթի երեկոյեան
տարածուած ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի լրագրողներու սպանութիւններու հարցերով կազմակերպութեան յայտարարութեան մէջ, կը փոխանցէ news.am-ը:
«Մոլորակի վրայ սպաննուած լրագրողներուն թիւը
2019-ին գրեթէ կրկնակի նուազած է եւ վերջին 10
տարուան մէջ ամենացածն է: Անիկա կը կազմէ
մահուան 56 դէպք` 2018-ի 99-ի համեմատութեամբ»,նշուած է յայտարարութեան մէջ: ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ն 20102019 թուականներուն մէջ, ընդհանուր առմամբ,
արձանագրած է լրագրողներու 894 սպանութիւն, որ
կը կազմէ տարեկան միջինը գրեթէ 90 սպանութիւն:
Ամենաբարձր ցուցանիշը արձանագրուած է Լատինական Ամերիկայի եւ Քարիպեան աւազանի
երկիրներու մէջ, ուր զոհուած է 22 լրագրող:
Երկրորդ եւ երրորդ տեղերուն վրայ են Ասիախաղաղովկիանոսեան տարածաշրջանի երկիրները եւ արաբական պետութիւնները` համապատասխանաբար 15 եւ 10 սպանութեամբ:
Շար. Էջ 10

130ամեակ
Արմենական Կուսակցութեան

The Titanic Wreck Will Now Be Protected
Under a ‘Momentous Agreement’ With the U.S.

Հայ Բժշկական Հիմնադրամի
Կրթաթոշակներ Հայաստանի Մէջ

Վերջերս յաճախակիօրէն կը հանդիպինք տարակարծիք անհատներու, որոնց ունեցած պաշարը
երբեմն ալ պատմական անհիմն հարցադրումներու դուռ կը բանայ...
Էջ 03

The world’s most famous shipwreck, the RMS Titanic,
will be more rigorously protected under an international
agreement, the U.K.’s Maritime Minister Nusrat Ghani
confirmed ahead of a Tuesday visit to Belfast, where
the ship was built.
Էջ 13

Ուրախութեամբ կը տեղեկացնենք, որ համագործակցաբար Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանին
հետ, երկու կրթաթոշակ հաստատեցինք Հայաստանի ուսանողներուն՝ ուսում ստանալու Հայաստանի
Ամերիկեան Համալսարանին մէջ։
Էջ 15
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Ազատութիւն
Ազատութիւն կը նշանակէ ըլլալ
անկախ եւ անկաշկանդ, ունենալ կամքն ու հնարաւորութիւնը
ազատ արտայայտուելու, ըլլալ
ուրիշին իշխանութենէն զերծ։
Ժողովուրդի պարագային՝ իրաւունք՝ տնօրինելու իր քաղաքական, պետական, հասարակական ու մշակութային կեանքը։
Այս հանգամանքը աւելի եւս շեշտադրուած եւ սուր է մեր՝ հազարամեայ պետականութեան պատմութեան ընթացքին դարերով
անազատ ու կախեալ կեանք
ապրած ազգիս համար։
Վերջին հարիւր տարուայ հայաստանեան անկախութեան պատմութեան ընթացքը ազատութեան
տարբեր դրսեւորումներ ունեցաւ։
Իւրաքանչիւր հանգրուան, որուն
անցաւ Հայաստանը, իր հետ բերաւ
իրեն բնորոշ դժուարութիւնները։ Առաջին, կարճ հանրապետութիւնը կարելի է կարծել սկիզբ
պէտք է դներ ազատութեան գաղափարին։ Անոր յաջորդ կարծեցեալ ազատութեան 70 տարիները,
այնուհետեւ ներկայիս հանրապետութիւնը, անկախութեան
սերունդը եւ ազատութիւն տենչացնող հայ ազգը։
Ազատութեան գաղափարը մօր
կաթի հետ եկող շարժիչ հսկայ ուժ
է, որ եթէ ներարկուած է հոգիի
բջիջներուն մէջ ծննդեան առաջին
օրէն, ուրեմն անհնար է այդ մէկը
արմատախիլ ընել մարդուն մէջէն։
Հոգիով ազատութիւն ունեցող
մարդը քաղաքական ազատութիւն պիտի ակնկալէ։ Պիտի գործէ,
պիտի պահանջէ եւ պիտի պահպանէ ուրիշներուն ազատութեան
իրաւունքը։ Ազատութիւնը նաեւ
մարդկային իրաւունք է հաստատուած միջազգային ընտանիքին կողմէ:
Եթէ պահ մը հեռանանք վերամբարձ բառերով վեհ գաղափարներու մասին խօսելու տեսանկիւնէն, պէտք է նշենք հետեւեալը. այն ազգը, որուն դաստիարակութեան ու մշակոյթին մէջ
է ազատութեան գաղափարը իր
նորածինէն ամենատարէցը իր
ներսը կը կրէ զայն, հետեւաբար
անկոտրում է այդ ազգին ոգին,
անսասան է անոր կամքը, անբեկանելի է անոր որոշումը։
Հայաստան իր պատմութեան
տարբեր հանգրուաններուն պարբերաբար ճաշակած է անազատ կեանքի դառնութիւնը ու
իր ուսերուն վրայ կրած է անոր
ծանր բեռը։ Բայց Հայ մարտնչող
ոգին, Հայ միասնականութեան
գաղափարն ու ուժը դրդած են
հայ որդիներուն եւ դուստրերուն
կողք կողքի կանգնիլ, ուս ուսի
տալ ու զէնք բռնել յանուն ազատութեան, որ պիտի գայ, որ ունինք
եւ իւրաքանչիւրս հայս մեր մէջ
կրելով յաջորդ սերունդին կը
փոխանցենք։
Ազատ է այն պետութիւնը, երբ
ազատ է անոր ժողովուրդին
առաջնորդող ղեկավարին միտքն
ու ղեկավարման ոգին։ Ազատ
է այն պետութիւնը, երբ իւրաքանչիւր քաղաքացի վստահ է,
որ իր խօսքին, միտքին, խիղճին
ու դաւանանքին ազատութիւնը
պաշտպանուած է իր երկրին մէջ։
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Հաղորդագրութիւն
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
Պատուիրակութեան Հանդիպումը Գերապայծառ
Միքայէլ Եպս. Մուրատեանի Հետ
Ուրբաթ 10 Յունուարի
երեկոյեան, նախապէս
առնուած ժամադրութեամբ՝ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան
անդամներ՝ Ընկերներ
Արա Ահարոնեան եւ
Գէորգ Հալէպլեան հանդիպեցան
Հիւսիսային ԱՄՆ-ի Հայ Կաթողիկէ
համայնքի Առաջնորդ՝ Արհիապատիւ
Միքայէլ Եպս. Մուրատեանին, Կլէնտէյլի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ առաջնորդանիստ տաճարի
համալիրին մէջ։
Շուրջ ժամ մը տեւող հանդիսութեան
ընթացքին, պատուիրակութեան
ընկերները տեղեկացան Կաթողիկէ
համայնքի ընթացիկ ծրագիրներուն,
ինչպէս նաեւ տեղեակ պահուեցան
անցեալ տարուայ աւարտէն առաջ
Սուրիոյ Քամիշլի քաղաքի հոգեւոր

հովիւի սպանութեան ծալքերուն։
Ըստ Մուրատեան Գերապայծառին,
տակաւին Հայ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ
փոքրաթիւ կաթողիկէ գաղութներ
գոյութիւն ունին Սուրիոյ Հիւսիսարեւելեան շրջանէն ներս։
Հիւսիսային ԱՄՆ-ի
առաջնորդի
պաշտօնը ստանձնելէն առաջ Գերապայծառը եղած է Հռոմի Կաթողիկէ
Լեւոնեան վարժարանի տեսուչը,
ու մօտէն ծանօթացած Եւրոպայի
համայնքներու գործունէութեան։
Աւարտին պատուիրակութիւնը տեղեկացաւ նաեւ այն ծրագիրներուն,
որոնք կը սատարեն Հայ Կաթողիկէ
համայնքի գործունէութեան Հայաստանի Հանրապետութենէն ներս՝
առաջնորդանիստ կեդրոն ունենալով
Կիւմրի քաղաքը։
ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
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Պոլսահայ ներհուն մտաւորական,
«Ակօս» օրաթերթի հայերէն բաժնի Գլխաւոր խմբագիր, յայտնի
լրագրող, վիպասան-հեղինակ Տիար
ԲԱԳՐԱՏ ԷՍԹՈՒՔԵԱՆի վաստակաւոր ծառայութեան համար
յանձնուեցան գնահատագիրներ
ԱՄՆի ծերակուտականներ Ատամ

Շիֆի եւ Պրատ Շըրմէնի կողմէ,
ապա հանդիսաւոր կերպով շնորհուեցաւ 2020-ի «Հրանդ Տինքի Հոգիի
Ազատութեան եւ Արդարութեան»
տարեկան շքանշանը՝ Քալիֆորնիայի
Պոլսահայ Միութեան Մշակութային
Յանձնախումբին կողմէ։
Մանրամասնութիւնները յաջորթիւ։

Խմբագրական
Հայուն Տունը՝ Հայոց Լեզուն
Սկիզբը Էջ 01
Ինչո՞ւ տակաւին մեր ազգի ղեկավարութենէն բռնած մինչեւ հասարակ մարդիկ տակաւին կը շարունակեն բարբառային լեզուով
հաղորդակցիլ հանրութեան հետ,
դեռ աւելին՝ յանցագործ անտարբերութեամբ եւ նախատելի
յամառութեամբ մեր ականջին կը
հասցնեն «թազա»ներ, «սաղ»եր,
«փոշմանել»ներ, «ճահելներ», «ռենտա»ներ, «լեգիտիմ»ներ, «պարլամենտ»ներ եւ այլ օտար բառեր։
Այս ի՜նչ սիրահարութիւն է անգլերէնի հանդէպ. Ռուսերէնը մոռցանք, հրեցինք, բայց անոր տեղը
անգլերէնը կը տեղաւորենք առօք-

փառօք։ Հաստատութիւններու
եւ հիմնարկներու մուտքերուն եւ
նախամուտքերուն սունկի պէս կը
բուսնին անգլերէն ծանուցումներ...
Տակաւին կը զսպենք մեր լեզուն
եւ չենք յիշեցներ մեր մայրենի
լեզուամտածողութեան խորթ օտարաբանութիւններու մասին...։
Ե՞րբ պիտի յարգենք մեր լեզուի
ճարտարապետները՝ Մաշտոցն
ու Խորենացին, Եզնիկն ու Նարեկացին, Ներսէս Շնորհալին եւ
նոր օրերէն Աճառեանն ու Մալխասեանցը, Մխիթար Սեբաստացին ու Մանուկ Աբեղեանը։
Զգաստանա՛նք այլեւս։
Մ. Գ.
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Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Պատմութեան Համար

130ամեակ Արմենական Կուսակցութեան
ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ

Վ

երջերս յաճախակիօրէն կը հանդիպինք տարակարծիք անհատներու, որոնց ունեցած պաշարը երբեմն ալ պատմական անհիմն հարցադրումներու դուռ կը բանայ՝ հայ ազգային ազատագրական պայքարի
գաղափարախօսութեան ժողովրդական սկզբունքներու ջատագով՝ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան հիմքերուն, երբեմն ալ այդ կուսակցութեան
կազմաւորման արմատներուն կարեւորագոյնին՝ Արմենական Կուսակցութեան
շուրջ, որ ծնունդ առաւ 1885-ի Օգոստոսին, Վասպուրականի սրտին՝ Վանի մէջ
ու գործեց զանազան շրջանակներէ ներս, կեդրոն ունենալով Վան քաղաքը։
Կուսակցութեան կանոնագրութեան համաձայն Վանը կը կոչուէր Ա. Շրջանակ։
Որպէս իրողութիւն անգամ մը եւս կ՚ուզենք հաստատել որ Արմենական
Կուսակցութիւնը եղաւ ու գործեց որպէս հայ իրականութեան մէջ անդրանիկը
քաղաքական հոսանքներուն ու միակը, որ ծնունդ առաւ հայ ժողովուրդի պատմական հողին՝ Արեւմտահայաստանի սրտին մէջ, Օսմանեան կայսրութեան
դժուար օրերուն, պատրաստելու համար արեւմտահայութիւնը իր պապենական
հողի պահանջատիրութեան։
Թերեւս կարճ տեւեց արմենականներու կազմակերպչական կեանքը, բայց որպէս
հաստատում պէտք է ըսել, որ Արմենական Կուսակցութեան խորհրդանիշը
մնաց «Ազատութիւն կամ մահ» լոզունգը։
Դժբախտաբար հատուածական վարկի ու շահախնդրութեան մունետիկները
ջանացին ստորագնահատել ու յաճախ արհամարհել արմենականներու ոյժն
ու դերը, զայն անծրագիր միութեան մը մակարդակին իջեցնել փորձելով։
Պատմական ճշմարտութիւնը կը յուշէ մեզի, թէ հայ ազգային վերազարթնումի
այդ դաժան շրջանին, Արմենական ծրագիրը կը յայտարարէր կուսակցութեան
նպատակը՝ բացայայտ ու յստակ զօրութեամբ.
«Արմենական կազմակերպութեանս նպատակն է յեղափոխութեամբ հայ
ժողովուրդին համար իրաւունք ձեռք բերել ինքզինք ազատօրէն կառավարելու,
որով միայն կարող կը լինի իբրեւ մարդ ապրելու միջոցներ գտնել եւ զանոնք
գործադրել ժամանակի պահանջաց համեմատ»։
Նոյնքան ազատական եւ յանդուգն էին նաեւ արմենականներու քաղաքական
ընկերային ըմբռնումները։ Անոնք գաւառային յետամնաց, պահպանողական
ու նախապաշարումներէ կաշկանդուած մտքերով մարդիկ չէին, ինչպէս կը
փորձեն զանոնք պատկերացնել պատմութեան խեղաթիւրողները։
Աւելի քան 110 տարիներ առաջ, Ռուս Սոցիալ-Դեմոկրատներու 1905-ի յեղափոխութեան վաղորդայնին, Արմենական շրջաբերական մը կը պարզաբանէր
կուսակցութեան տեսակէտը այդ մասին.
«Ընկերային, սոցիալիստական յեղափոխութիւնը մեր իրականութեան հետ կապ
ունեցող հեռաւոր գաղափարն է, որուն պէտք է ձգտինք ապագային, երբ որ
քաղաքական կարգերու ու տնտեսական պայմաններու շնորհիւ առաջ կու գայ
մեր մէջ նոր հասարակութիւն՝ նման եւրոպական հասարակութեան, այսինքն
երբ սկսի աշխատանքի ու կապիտալի պայքարը մեր մէջ»։
Արմենականներու 1885-ի հիմնադիր կազմի անդամ Գրիգոր Աճեմեան (հայրը
ականաւոր վիպասան Գուրգէն Մահարիի) 1907-ի Ընդհանուր Ժողովին դարձաւ
Ա. Շրջանակի գործադիր վարչութեան վերջին ատենապետը։
Կուսակցութեան գործունէութիւնը ծաւալած էր զանազան շրջանակներէ ներս՝
Սալմաստ, Ուրմիա, Բաղէշ, Թիֆլիս եւ Փլովտիւ (Պուլկարիա)։ 1908-ին Արմենական ականաւոր գործիչ Սեպուհի սպանութենէն ետք է որ կուսակցութիւնը
աւելի եւս սկսած էր հետապնդումի առարկայ դառնալ ու տկարանալ Վանի մէջ։
Նոյն տարուայ 1908-ի Հոկտեմբեր 31-ին, Աղեքսանդրիոյ մէջ ծնունդ կ՚առնէր
Հայ Սահմանադրական Կուսակցութիւնը, որ ապագային պիտի միաձուլէր
Արմենական Կուսակցութիւնն ու Լոնտոնի մէջ 1898-ին ծնունդ առած Վերակազմեալ Հնչակեան Կուսակցութիւնը մէկ
անուան տակ։ Վերակազմեալները,
գլխաւորութեամբ Միհրան Տամատեանին, Արփիար Արփիարեանին, Միհրան
Սվազլեանին ու Վահան Թէքէեանին, կը
գործէին որպէս շրջանակ ունենալով
Եգիպտոսը, Յունաստանը, Ֆրանսան,
Անգլիան եւ Միացեալ Նահանգները։
Որոշ շրջանակներէ ներս վերակազմեալները սկիզբը մաս չկազմեցին Հայ
Սահմանադրական Ռամկավար Կուսակցութեան, անոնք գործեցին որպէս
Ազգային Ազատական Կուսակցութիւն
մինչեւ 1921 Հոկտեմբեր 1, ու անոնց
միացումով գոյութիւն առաւ Ռամկավար
Ազատական Կուսակցութիւնը Պոլսոյ
Գնալը կղզիին վրայ։ Հոս կ՚արժէ աւելցնել
որ Ազգային Ազատական Կուսակցութեան ղեկավարներն էին Արշակ Չոպանեանն ու Հրաչ Երուանդը։
Վերեւը նշուած պատմական իրողութեանց դժբախտաբար յաջորդեց մտահոգիչ
երեւոյթ մը, որ վտանգաւոր պէտք է նկատել
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան որդեգրած առաքելութեան ու անոր
հանգրուանային յաջողութեանց, որոնք
Արմենակ Եկարեան
միայն նպատակ ունեցան ծառայելու հայ

ժողովուրդին ու անոր յաւերժական
Մեծ Երազի Ճամբու վրայ մարտնչող
հայրենասիրութեան։
Հայաստանի երրորդ հանրապետութեան հռչակումէն ետք՝ 1991ին,
նախագահ Լ. Տէր Պետրոսեանի
իշխանութեան շրջանին, երբ Կտրիճ
Սարդարեանի կողմէ պատրաստուած «Կուսակցութիւններու համար»
օրէնքը որդեգրուեցաւ, յաճախ լսեցինք ու կրկնուեցաւ հայ աւանդական կուսակցութիւններու վերադարձը Մայր հայրենիք լարուած
ձայնապնակը։
Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք
հիմնուած Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութիւնը 70 տարի գործեց
Սփիւռքի մէջ որպէս սփիւռքածին
իրողութիւն, բայց պէտք չէ մոռնալ որ
սահմանադրականները Հայաստանի
Առաջին Հանրապետութեան շրջանին գործեցին որպէս Հայաստանի
Ռամկավար Կուսակցութիւն (ՀՌԿ)։ Այս կուսակցութեան շարքերու մէջ էին
բազմահազար վանեցիներ, որոնք Արմենական իրենց շառաւիղով դարձեր
էին այլեւս «ռամկավարներ»։ Հայաստանի Ռամկավար Կուսակցութիւնը
Հանրապետութեան խորհրդարանէն ներս գործող 80 երեսփոխաններու շարքին
ունէր 11 աթոռ։ Իսկ Հայաստանի շրջանային վարչութեան ատենապետն էր
վանեցի երախտաւոր ու Վանի նախկին քաղաքապետ Արտակ Դարբինեանը,
որ ձերբակալուեցաւ 1920 թուականի Հոկտեմբերին, Խատիսեանի գլխաւորած
իշխանութեան կողմէ, իրեն հետ էր նաեւ վանեցի ռամկավար Վերապատուելի
Արսէն Կէօրկիւզեանը, երկուքն ալ այդ օրերուն աքսորուեցան Պոլիս։ Մնացին
այլ վանեցի ռամկավարներ՝ Ղեւոնդ Խանճեան, Գրիգոր Աճեմեան եւ ուրիշներ,
որոնք 1922-ին ողջունեցին Արտակ Դարբինեանը՝ այս անգամ որպէս պատուիրակ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան, որ եկած էր հանդիպելու Ալեքսանդր
Միասնիկեանին։
Հայրենադարձութեան տարիներուն 1946-1948, սփիւռքահայ Ռամկավար
Ազատականներ պահեցին իրենց ուխտը՝ միշտ ծառայել հայրենիքին։
Տասնամեակներ ետք, Հայաստան ժամանած Ռամկավար Ազատական ուսանողները, հայրենիքէն ներս գործեցին հաւատարիմ իրենց ուխտին՝ «Հայրենիքի
հետ ու Հայրենիքի համար» լոզունգի սկզբունքով։ Աւելին, անոնք կազմեցին
Երեւանի ՌԱԿ-ի Արշակ Չոպանեան ակումբը, որ հպարտութեամբ գործեց
հայրենիքի մէջ։ Այլ խօսքով ՌԱԿ-ը հայրենիքի մէջ էր արդէն ու վերադառնալու
պէտք չունէր։
ՌԱԿ-ի հարազատ շառաւիղը կազմող Արմենականութիւնն ալ իր պատուանդանին վրայ մնաց, երբ ՌԱԿ-ի Արեւմտեան Ամերիկայի շրջանակէն ներս
կուսակցութեան երիտասարդական միաւորը անուանուեցաւ Արմենական
Երիտասարդական Շարժում՝ 1982-ին։
Ամրացնելով իր տեղը այդ պատուանդանին վրայ, օրուան ՌԱԿ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը ողջունելով այդ իրողութիւնը, 1985-ին Արմենական
կազմակերպութեան հիմնադրութեան 100-ամեակին, տարբեր շրջանակներու մէջ ալ կիրարկեց Արմենական Երիտասարդական Շարժումի ծրագիրը։
Վերանկախացած հայրենիքէն ներս Արմենականներու հիմնադրութեան 120
ամեակին առիթով, 2005 թուականին, որպէս հասարակական-երիտասարդական կազմակերպութիւն գրանցուեցաւ Արմենական անունը։
Ահա թէ ինչպէս կարելի եղաւ սերունդէ սերունդ վառ պահել Արմենական անունը,
որպէս ծնունդը ռամկավարութեան ու անոր անշեղ գաղափարախօսութեան։
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան միաւորման աշխատանքին մաս
կազմեցին նաեւ անոր միաձոյլ ծրագիրը ու ժողովրդավարութիւն տարածող
կանոնագիրը։ Հայրենիքի հետ ու հայրենիքի համար գործող ժողովրդավարական
գաղափարախօսութիւնը միաձոյլ երեւոյթ պէտք է առնէ ու մնայ որպէս ՌԱԿ՝ իր
Արմենական, Վերակազմեալ ու Սահմանադրական անցեալի շառաւիղներով։
Վերանկախացած հայրենիքէն ներս ու աշխարհացրիւ ՌԱԿ-ի շարքերուն համար
էական է կառչիլ հայ ժողովուրդին գերագոյն շահերուն եւ թոյլ չտալ որ քայքայիչ
արարքներով քանդուի հայ ժողովուրդի ծառայութեան գերագոյն նպատակը։
Յաւերժական հայրենիքի երազով գործող եւ Հայաստանի Հանրապետութեան
վերելքը ցանկացող քաղաքական ու աւանդական կազմակերպութեան համար
տեղատւութիւն չկայ, մանաւանդ, երբ ընդունինք որ երկրին որդեգրած երկքաղաքացիութեան օրէնքն ալ կրնայ նպաստել Հայրենիք-Սփիւռք միաձոյլ ու
միանպատակ սրբազան առաքելութեան։

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը
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Ազատ Բեմ

Տարագրութեան Մէջ՝
Հայկական Ինքնատիպ Խորհրդարան Մը
«Լիբանանահայ Գրական Շրջանակ»-ի երկարամեայ պատասխանատուներէն, յարգուած եւ քաջարի իրաւաբան Գասպար
Տէրտէրեան անծանօթ անուն մը չէ ՆՈՐ ՕՐ-ի ընթերցողներուն
եւ շրջանակին համար։ Հիմնուելով խօսքի ազատութեան եւ
բազմակարծութեան ջատագով մեր դաւանանքին վրայ, մեր թերթին ազատ բեմ բաժնով տեղ կու տանք յարգելի Մեթրին սոյն
տեսակէտին, առանց անպայմանօրէն համաձայն գտնուելու այնտեղ
արտայայտուած բոլոր միտքերուն:
ՆՈՐ ՕՐ

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Ն

երկայի Հայ Սփիւռքին փոքրամասնութիւնը՝ ՏԱՐԱԲՆԱԿ Արեւելահայերն
են (յետ-անկախութեան) եւ Արեւմտահայերը (նախաեղեռնեան), իսկ
մեծամասնութիւնը՝ ՏԱՐԱԳՐԵԱԼ Արեւմտահայերը (յետ-եղեռնեան)։
Մենք ունինք երեք սփիւռքներ՝ նախաեղեռնեան, յետ-եղեռնեան եւ յետանկախութեան։
Տարագիր Արեւմտահայութեան մեծամասնութիւնը մոռցած է (կամ՝ մոռացութեան տուած) իր ՏԱՐԱԳՐԵԱԼի վիճակը եւ կը գործէ ՏԱՐԱԲՆԱԿի գիտակցութեամբ…։ Իսկ փոքրամասնութիւնն է, որ կը գիտակցի իր ՏԱՐԱԳՐԵԱԼի
վիճակին, եւ՝ հետեւաբար չէ մոռցած Արեւմտահայաստանի եւ Կիլիկիոյ ազատագրութեան դատը։ Այս փոքրամասնութիւնը՝ Հայ Սփիւռքի «Յառաջապահ
ջոկատ»ն է, Աւանգարդը (յառաջամարտիկը, յառաջապահ, Avant-Garde)։
Ներկայ գրութիւնը հասցէագրուած է՝ Տարագիր Արեւմտահայութեան այն
մեծամասնութեան, որ այսօր կը գործէ ՏԱՐԱԲՆԱԿի գիտակցութեամբ, յուսալով՝
որ այս գրութիւնը կարդալով, անոնք կ՚անդրադառնան իրենց ՏԱՐԱԳՐԵԱԼի
իրական վիճակին…, որպէսզի սկսին գործել ՏԱՐԱԳՐԵԱԼի գիտակցութեամբ,
եւ զգան իրենցմէ սպասուած դերակատարութեան անհրաժեշտութիւնն ու
պարտականութիւնը… Արեւմտահայաստանի եւ Կիլիկիոյ ազատագրութեան
սրբազան գործին մէջ։ Այսինքն, որպէսզի միանան Տարագիր Արեւմտահայութեան այն փոքրամասնութեան, որ արդէն 2004 թուականէն ի վեր կը գործէ
Տարագրեալի գիտակցութեամբ, հասնելու համար Արեւմտահայաստանի եւ
Կիլիկիոյ ազատագրութեան վսեմագոյն նպատակին։
Այսինքն՝ միանան կամ հետեւին Աւանգարդին։ Արեւելահայաստանի եւ Կիլիկիոյ
ազատագրումը պահանջելու իրաւատէր կողմը համաձայն Միջազգային
Հանրային Իրաւունքին՝ Արեւմտահայութիւնն է, որուն մեծամասնութիւնը
ՏԱՐԱԳԻՐ է, հայրենազուրկ, աշխարհացրիւ ու բազմահպատակ բեկորներէ
կը բաղկանայ, որոնք զուրկ են՝ զիրենք իրաւականօրէն ներկայացնողի
կարգավիճակ ունեցող կեդրոնական, ներկայացուցչական (այսինքն՝ ընտրեալ)
եւ միակ լիազօր կառոյցէ մը, որ ունենայ իրաւական անձնաւորութիւն (personne
juridique), որուն շնորհիւ միայն այդ կառոյցը ընդունելի եւ լսելի կրնայ ըլլալ
միջազգային ատեաններու առջեւ։
Ուրեմն, այդպիսի կառոյցին ստեղծումը նախապայման մըն է՝ առաջին
կարեւորագոյն քայլը առնելու համար։ Այդ կառոյցի ստեղծումին համար երեք
տասնամեակներու երկայնքին (1985-2015) քարոզչական ու լուսաբանական
լայնածաւալ աշխատանքին տարին հոյլ մը մտաւորականներ, իրաւագիտական
առաջնորդութեամբը՝ Մեթր Ռուբէն Պօղոսեանի եւ Մեթր Գասպար Տէրտէրեանի, տասնեակ հատորներով ու յօդուածներով, դասախօսութիւններով ու
բազմաձայն լսարաններով, սպասելով՝ բոլոր հոսանքներու համախոհութեան,
որպէսզի՝ համահայկականօրէն ձեռնարկուի Տարագիր Արեւմտահայութեան
Համասփիւռքեան Քոնկրէսին (ՏԱՀՔ), որ պահանջուած կառոյցն է՝ կեդրոնական,
ներկայացուցչական (ընտրովի) եւ միակ լիազօր։ Ասոնք նոյնիսկ նախաձեռնող
մարմինի հանգամանք չտուին իրենցմէ կազմուած խումբի մը, որպէսզի՝ իրենց
«ՁԱԽ» դիմագիծին պատճառով, «ԱՋ»երը պոյքոթի չենթարկեն ՏԱՀՔ-ի
Ծրագիրը։ Այսպէս, մեր անմիաբան հոսանքները պոյքոթեցին ՏԱՀՔ-ի Ծրագիրը։
Այս «Ձախ»երը նոյնիսկ գրեցին մամուլին մէջ, որ եթէ հոսանքներէն մին, որ
ունի ամենալայն համասփիւռքեան կազմակերպութիւնը, ինքը ձեռք առնէ այս
Ծրագրի իրականացման առաջնորդութիւնը, իրենք պատրաստ են գործակցելու
այդ հոսանքին հետ, ըլլալով՝ Ծրագրի պարզ հետեւորդներ…։ Բայց, անօգուտ։
Կ՚երեւի թէ համահայկական ոգին կը պահանջէ մտային չափահասութիւն, որմէ
զուրկ է աւանդական Հայ Սփիւռքը…։
Սակայն, ուրիշ՝ աւելի գործնապաշտ խումբ մը, եւ՝ հայ իրականութեան
նկատմամբ աւելի իրատես, որոշեց սկսիլ մասնաւորէն՝ հասնելու համար
ընդհանուրին. 2004 թուականին Արցախի մէջ կազմեց՝ Արեւմտեան Հայաստանի
Հայութեան Ազգային Խորհուրդը, որ 2007 թուին անդամակցեցաւ ՄԱԿ-ի
Բնիկ Ժողովուրդներու Իրաւանց Փորձագիտական Յանձնաժողովին, գործօն
մասնակցութիւն բերելով այդ Յանձնաժողովի բոլոր նստաշրջաններուն, եւ մինչեւ
2018 թուի Դեկտեմբեր ամիսը յաջորդաբար ստեղծեց՝ Արեւմտեան Հայաստանի
անկախ ճանչցուած պետութեան իրաւական շարունակութիւնը հանդիսացող
պետութեան կառոյցներու սաղմերը, 28,000 արձանագրեալ քաղաքացիներով,
որոնց շարքերուն մաս կը կազմէ տողերուս հեղինակը, կառավարութեամբ
եւ խորհրդարանով, որուն Բ. շրջանի կազմը ներկայ խորհրդարանն է, որ
ընտրուեցաւ 2018 թուի Դեկտեմբերին (հինգ տարիներու համար), մինչեւ՝
31 Դեկտեմբեր 2023։ Ասիկա իրականացնող տարագրեալ Արեւմտահայերու

ջոկատը՝ ուրեմն, նոր Սփիւռքն է (Տարագիր Արեւմտահայութեան բեկորներու
«Յառաջապահ ջոկատ»ը…)։
Այս խորհրդարանը, Տարագրութեան մէջ, այն միակ մարմինն է, որ ընտրուած է
20,000 արձանագրուած եւ քաղաքացիութեան ինքնաթուղթ ունեցող Տարագիր
եւ Հայրենաբնակ (Արեւմտահայաստանի բնակիչ) Արեւմտահայերու ձայնով…։
28,000 քաղաքացիներուն 20,000-ը կրցած է մասնակցիլ Բ. ընտրութեան
(այսինքն՝ քուէարկելու իրաւունք ունեցող քաղաքացիներուն 71%-ը)։
Այս քաղաքացիները այժմ կը բնակին 27 երկիրներու մէջ՝ Արեւմտահայաստան,
Արեւելահայաստան, Թուրքիա, Սուրիա, Լիբանան, ԱՄՆ, Ֆրանսա, Ռուսաստան,
Գերմանիա, Զուիցերիա, Գանատա, Հոլանտա, Անգլիա, Պելճիքա, Յունաստան,
Կիպրոս, Շուէտ, Վրաստան (Ջաւախք), Աւստրիա, Աւստրալիա, Սպանիա,
Լեհաստան, Արժանթին, Պուլկարիա, Իտալիա, Իրաք եւ Քաթար։
Խորհրդարանի պատգամաւորներուն թիւ 77-ն է, որոնց 73-ը հայեր, 3-ը
յոյներ եւ 1-ը ասորի-քաղդեացի։ Անոնք ընտրուած են 16 տարբեր երկիրներէ՝
Արեւմտեան Հայաստան, Արեւելեան Հայաստան, Ռուսաստան, Զուիցերիա,
Ֆրանսա, Գերմանիա, Հոլանտա, Լիբանան, Սուրիա, Վրաստան (Ջաւախք),
Շուէտ, Արժանթին, Գանատա, ԱՄՆ, Յունաստան եւ Կիպրոս։
Հայ պատգամաւորները ծագումով կը պատկանին հայկական 13 շրջաններու՝
Կարս, Պիթլիս, Վան, Տիգրանակերտ, Համշէն, Տրապիզոն, Կարին, Իգդիր, Մուշ,
Սեբաստիա, Սասուն, Ջաւախք եւ Կիլիկիա։
Պատգամաւորներու ամէնէն երիտասարդը 18 տարեկան է, իսկ ամէնէն տարեցը՝
82։ Երեք յոյն պատգամաւորներն են՝ Շածիլէֆթէրիու Իոաննիս, Ստամպոլիդու
Կիրա եւ Ծածամպա Վասիլիկի։ Իսկ ասորի-քաղդէացին՝ Պասսամ Թահհան։
Պատգամաւորներու 13-ը կանայք են, 60-ը այրեր։
Այս խորհրդարանը կը ներկայացնէ՝ միայն 20,000 Արեւմտահայեր, ոչ միայն
Սփիւռքէն, այլեւ՝ Արեւմտահայաստանէն։ Եւ ուրեմն, ներկայիս ան կը հանդիսանայ Արեւմտահայութեան այն միակ ընտրեալ ներկայացուցչական կառոյցը, որուն
պարտի միանալ ամէն գիտակից եւ յանձնառու արեւմտահայ՝ Տարագրեալ թէ
Հայրենաբնակ, որպէսզի՝ յառաջիկայ ընտրութիւններուն, մասնակցին աւելի
մեծ թիւով Արեւմտահայեր, որոնք ստացած են քաղաքացիութեան ինքնաթուղթ,
զօրացնելու համար այս կառոյցի ներկայացուցչական հանգամանքը, զայն
դարձնելու համար նաեւ՝ կեդրոնական ու միակ լիազօր կառոյց։ Այսպիսով,
լրացնելու համար Միջազգային Հանրային Իրաւունքին պահանջած նախապայմանները, որպէսզի՝ այս խորհրդարանը ստանայ իրաւական անձնաւորութեան կարգավիճակ՝ ներկայացնելու Արեւմտահայութիւնը, եւ անոր անունով
պահանջելու միջազգային ճանաչում, եւ՝ Արեւմտահայաստանի ու Կիլիկիոյ
ազատագրում՝ թրքական բռնագրաւումէն։
Տատամսելու եւ դանդաղելու ժամանակ չունինք, եւ իրաւունք ալ չունինք,
երբ ներկայ անցումային ժամանակներու միջազգային զարգացումները՝
որեւէ ժամանակէ աւելի, նպաստաւոր են մեր հողային դատին համար, եւ կը
զուգադիպին՝ Սեւրի դաշնագրի եւ Ուիլսոնեան Իրաւարար Վճիռի դարադարձերուն…։
Միջազգային գետնի վրայ առաջին նպաստաւոր զարգացումը այն է, որ Արեւմուտքի եւ Արեւելքի միջեւ Գ. Աշխարհամարտ մը անհաւանական է, քանի որ
Արեւելքի մեծերը, որոնք յառաջխաղացքի մէջ են, դէմ են ատոր, իսկ Արեւմուտքի
մեծերը, որոնք նահանջի մէջ են, անկարող են ատոր։ Եւ արդէն՝ ազդանշաններ
ալ կան, որ Փութին-Թրամփ գաղտնի համաձայնութիւն մը կնքուած է՝ Գ.
Աշխարհամարտը բացառելու նպատակին շուրջ։ Իսկ Մեծ Եղեռնը կարելի
դարձնող մեծագոյն առիթը Ա. Աշխարհամարտն էր, որուն ժամանակ Օսմանեան
Կայսրութիւնը Գայզերական Գերմանիոյ դաշնակիցն էր, իսկ Գերմանիա կը
հովանաւորէր Փանթուրքիզմի Ծրագիրը, քանի որ ինք եւս դարձեր էր նորագոյն
իմփերիալիստական (կայսերապաշտական) տէրութիւնը, որ դէպի Արեւելք
ծաւալելու ախորժակներ ունէր…։
Ասոր իբր հետեւանք, երկրորդ նպաստաւոր իրականութիւնը այն է, որ Միջին
Արեւելքի կայունութիւնը խանգարող երկու տարատնկեալ պետութիւնները՝
Փանթուրքական_Նոր-Օսմանական Թուրքիան եւ Սիոնական Իսրայէլը… որոնք
ցարդ եղած են ամերիկեան իմփերիալիզմի օֆֆշոր ռազմախարիսխները,
դադրած են այսօր ներկայացնելէ երէկի իրենց սպառնալիքը։ Անոնք մեծ
մասամբ չէզոքացուած են Փութինի վարած զօրեղ եւ ինքնավստահ դիրքերէ
մեկնած՝ խաղաղասիրական համբերատար ու զգաստութեան հրաւիրող նոր,
արտասովոր քաղաքականութեան շնորհիւ։ Եւ արդէն Գ. Աշխարհամարտի
բացառումով, Սիոնիզմն ու Փանթուրքիզմը կը կորսնցնեն իրենց նախկին
ծաւալողապաշտ դերակատարութիւնը։ Այսինքն՝ գրեթէ կը կորսնցնեն իրենց
«գոյութեան իրաւունքը», քանի որ Թուրքիան եւ Իսրայէլը անկարող են վարելու
ծաւալապաշտական քաղաքականութիւն, առանց իմփերիալիստ Արեւմուտքի
նեցուկին ու հովանաւորութեան։
Երրորդ նպաստաւոր զարգացումը. Սովետ Միութեան ինքնալուծարումին
հետեւանքով ստեղծուած միաբեւեռ աշխարհակարգի,– ամերիկեան իմփերիալիզմի միահեծան ոստիկանապետութեամբ, որ Փանթուրքիզմի եւ Սիոնիզմի ծրագրերուն հովանաւորն էր…–, վախճանն է, եւ նոր բազմաբեւեռ
հաւասարակշռեալ աշխարհակարգի ծնունդն է, որուն կորիզը՝ BRICS-ի
(Պրազիլ, Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան եւ Հարաւային Ափրիկէ)
հակաիմփերիալիստական համագործակցութեան երեք-ցամաքամասային
ճակատն է, որուն շոգեշարժը (լոքոմոթիվը) Հենրի Քիսինճըրի իսկ վկայութեամբ՝
Փութինեան Ռուսաստանն է, եւ որուն երկու մեծագոյնները Ռուսաստանն ու
Ժողովրդային Չինաստանն են, որոնք դէմ են Փանթուրքիզմին, իրենց ալ ազգային
գոյութենական շահերուն պատճառով, որոնք կը համընկնին մեր շահերուն հետ։
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Տարագրութեան Մէջ՝
Հայկական Ինքնատիպ Խորհրդարան Մը
Սկիզբը Էջ 04
Միջազգային գետնի վրայ, այս երեք հայանպաստ զարգացումները ոսկի առիթ
մըն են մեր հողային դատին համար. աննախընթաց առիթ մը.
Եթէ՝ մենք գիտնանք եւ կարենանք ճիշդ գործել, օգտուելու համար մեզի տրուած
այս բացառիկ առիթէն…։ Տատամսումն ու դանդաղումը, ձեռնպահութիւնն ու
դուրսին ապաւինումը աններելի ոճիրներ են այսօր… մեր հողային դատին դէմ։
Ոչ մէկ չքմեղանք եւ ոչ մէկ ինքնարդարացում մնացած է մեզի այսօր, այս
տարիներուն, եթէ՝ չգիտնանք ու չկարողանանք օգտուիլ այս (հաւանաբար
անկրկնելի) ոսկի առիթէն։
Պատմութեան առջեւ՝ բոլորս պատասխանատու ենք՝ քանի որ ապաւինելու
կարօտ անչափահասները չենք այսօր..., եթէ՝ չցուցաբերենք ճշմարիտ համահայկականութեան ոգին։
Եթէ՝ շարունակենք քնանալ մեր անցեալի իրագործումներուն վրայ։
Եթէ՝ կրկնենք Մեծ Եղեռնի դարադարձի մեր ձեռնպահութիւնը։
Եթէ՝ Սեւրի դաշնագրի եւ Ուիլսոնեան Իրաւարար Վճիռի դարադարձերն անգամ
վատնենք՝ մեր անտարբերութեամբ եւ անմիաբանութեամբ (իբր հետեւանք մեր

մտային յետամնացութեան եւ անչափահասութեան), ինչ որ կրնայ ըլլալ… մեր
վերջին անձնասպանութիւնը։՚
Եթէ՝ մենք ուրանանք կամ անգիտանանք մեր ապրելու իրաւունքը… եւ ուրիշները
նկատենք պատասխանատու։
Իրաւունք մը չի կրնար ապրիլ ու յաղթանակել, եթէ անոր իրաւատէրը տէր
չկանգնի իր իրաւունքին։ Ուրիշի մը սպասող իրաւատէրը՝ արժանի չէ այդ
իրաւունքին։ Արժանի չէ ապրելու եւ յաղթանակելու, քանի որ գիտակցութիւնը
չունի իր հայրենազրկեալի վիճակին, եւ՝ կամքը չունի ազատագրուելու այդ
վիճակէն…։
Եպիկիւրոս (Ն.Ք. 341-270) ըսած է. «Յիմարութիւն է մարդուն համար, Աստուծմէ
խնդրել բան մը, զոր ինք կրնայ իր ուժերով ձեռք բերել»։
Իսկ Արիստոտէլ ըսած է. «Ինքնաճանաչումը՝ իմաստութեան սկիզբն է»։
Ուրեմն, թող բոլոր իմաստուն Արեւմտահայերը ինքնաճանաչումով գիտակցին
իրենց հայրենազրկեալի եւ տարագրեալի վիճակին, եւ՝ դադրին Աստուծոյ կամ
ուրիշին ապաւինելու յիմարութիւնը գործելէ եւ իրենք մասնակից ըլլան՝ իրենց
իսկ ազատագրութեան պայքարին, իրենց հայրենազրկեալի վիճակէն։

Թուրքիան Եւ Ազգային Փոքրամասնութիւններու Բնաջնջումը
Ճրտգ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱՂՊԱՇԵԱՆ

Է

րտողանի ներխուժումը Սուրիոյ հիւսիսային շրջան՝ քիւրտ բնակիչները եւ
մարտիկները սահմանէն հեռու մղելու համար, անպայման ցոյց կու տայ
Թուրքիոյ հեռաւոր նպատակները եւ ծրագիրները այդ շրջանին հանդէպ.
անկասկա՛ծ, Սուրիոյ քիւրտ մարտիկներուն վտարումը սահմանէն տասնեակ
քիլոմեթրեր հեռու պիտի արգիլէ անոնց շփումը Թուրքիոյ մէջ Քիւրտիստանի
Աշխատաւորական կուսակցութեան (PKK) քիւրտերուն հետ, պիտի խզէ
կապերը եւ դադրեցնէ յարաբերութիւնները անոնց միջեւ, ինչպէս նաեւ պիտի
սաստկացնէ շրջափակումը Թուրքիոյ քիւրտերուն դէմ։ Սակայն, Էրտողանի
վերջնական նպատակը այդ տարածաշրջանը ամբողջութեամբ եւ ընդմիշտ
քիւրտերէ դատարկել է եւ տարածաշրջանի ցեղային քարտէսը փոխել. թէեւ
հոն արաբներ, քրիստոնեաներ եւ բնիկ ազգեր ալ կ՛ապրին, սակայն բոլորն ալ
Թուրքիոյ համար դաւաճաններ են։
Թուրքերը սուրով ու թուրով կը հալածեն երկրի փոքրամասնութիւնները.
միաժամանակ, համայն աշխարհը կը դիտէ այդ իրադարձութիւնները, Թուրքիոյ
դէմ կ՛արտայայտուի, անոր կը սպառնայ, սակայն ոչ մէկ գործնական քայլ կ՛առնէ
զայն սանձելու համար։ Թուրքերը շատ երկիրներ ու տարածքներ գրաւած են,
ի միջի այլոց նաեւ Արեւմտեան Հայաստանը, արաբական եւ այլ երկիրներ,
ամէն տեղ միջնադարեան մութ խաւարի մէջ ձգելով։ Օսմանեան Թուրքիան
այդ վայրերու բնակիչներուն վրայ իշխեցին թրքական ազգայնամոլութեամբ
եւ բոլորը թրքացնել ուզեցին, ու պէտք ըսել՝ մասամբ յաջողեցան... Պոլիսը, որ
Արեւելեան Հռոմէական կայսրութեան մայրաքաղաքն էր մինչեւ 1453 թուական,
օսմանցիները զայն գրաւելէ ետք իրենց մայրաքաղաքը դարձուցին (1453-1923)
մինչեւ Աթաթուրքի իշխանութեան գլուխ գալը, երբ ան Թուրքիոյ մայրաքաղաք
ըրաւ Անգարան։ Ներկայիս, Պոլիսը Թուրքիոյ ամենամեծ քաղաքն է՝ 15 միլիոն
բնակչութեամբ, իսկ հոն յոյներուն թիւը միայն երեք հազար է։
Պալքաններու մէջ Պոսնիան մէկ այլ օրինակ է. հոն թուրքերը իսլամութիւն
տարածեցին եւ երկրի մշակութային ու ընկերային աշխարհահայեացքը
փոխեցին. իսկ Արեւմտեան Հայաստանի կացութիւնը աղէտ մըն է, մե՜ծ
դժբախտութիւն մը, կորուստ մը, զոր կը յուսանք վաղ թէ ուշ ետ կը դառնայ
տէրերուն՝ մեզի, հայութեան։ Արդարեւ, երկիրը դատարկուած է իր բնիկ հայ
բնակչութենէն, իսկ հոն մնացած հայերը, որոնք արդէն իսկ իսլամացած են,
այժմ իրենց արմատները կը փնտռեն։ Միայն տասնեակ մը հազարով հայ
մնացած է Պոլիս եւ այլուր։ Եկեղեցիներուն մեծ մասը մզկիթներու վերածուած
է եւ տակաւին կը վերածուի. մնացածն ալ անմխիթար վիճակի մէջ՝ կիսափուլ
կամ բոլորովին խոնարհած։ Բոլորը պղծուած եւ մաս մըն ալ ախոռներու
վերածուած են. իսկ մշակութային կոթողները արդէն իսկ անհետացած են,
մնացածն ալ օրէ օր կա՛մ կ՛անհետանայ, կա՛մ թրքական դրոշմ կը ստանայ։
Պոլսոյ հայութիւնը, սակայն, դեռ կը գոյատեւէ իր եկեղեցական, մշակութային
եւ կրթական հաստատութիւններով: Պութանի եւ Ճազիրէի քրիստոնեաներն
ալ ունեցան հայերուն նոյն ճակատագիրը։
Հիմա հերթը քիւրտերունն է. որոնց թիւը Թուրքիոյ մէջ քսան միլիոն կը
նկատուի. անոնք մեծամասնութեամբ երկրի արեւելեան եւ հարաւ-արեւելեան
մասերը կը բնակին. անոնցմէ երեք միլիոն ալ Պոլիս կը գտնուի եւ բաւական
լաւ կազմակերպուած գաղութ ունի։ Պոլսոյ քիւրտերը յաջողեցան խումբ
մը քիւրտ եւ համակիր թեկնածուներ, ի միջի այլոց նաեւ հայ ազգի զաւակ
Կարօ Փայլանը, քրտամէտ Ընկերվար Ժողովրդական Կուսակցութեան կողմէ
Թուրքիոյ խորհրդարանի անդամ ընտրել. անոնք նաեւ մեծ դեր ունեցան Պոլսոյ
նոր քաղաքապետ Աքրամ Իմամ Օղլուի ընտրութեան մէջ, սակայն ասոնց
ազդեցութիւնը միայն քաղաքական է, մինչդեռ զէնքը գիւղացիներուն ձեռքն է։
Ներկայիս, Էրտողանի համար ներքին ամենամեծ մարտահրաւէրը քրտա-

կան ազգային ազատագրական շարժման վերջ տալ է։ Քիւրտիստանի Աշխատաւորական Կուսակցութիւնը (PKK), որ հիմնուած է 1978ին Տիգրանակերտի
Ֆիս գիւղը՝ Ապտուլլահ Օճալանի ղեկավարութեամբ, հիմնումէն տարիներ
ետք զէնքի դիմեց։ 1984էն ի վեր այդ կուսակցութիւնը կը պայքարի Թուրքիոյ
պետութեան դէմ. մերթ ընդ մերթ զինադադարներ եղած են (1999-2004 եւ
2013–2015), իսկ 1999էն ի վեր անոր ղեկավար Օճալանը բանտարկուած կը
մնայ, սակայն պայքարը կը շարունակուի:
Ըստ Սեւրի դաշնագիրին, որ ստորագրուած է 10 Օգոստոս 1920ին, Թուրքիոյ
հարաւ-արեւելեան շրջաններէն մաս մը՝ Արեւմտեան Հայաստանի հարաւի
սահմանէն դէպի Իրաք, քիւրտերու ինքնավար շրջան իբրեւ որոշուած էր,
սակայն Լօզանի դաշնագիրով՝ 1923ին, այդ որոշումը վերջ գտաւ։ Քիւրտերը
իրենց երազած մեծ հայրենիքի քարտէսը գծեցին ըստ իրենց ցանկութեան,
«Մեծն Քիւրտիստան»ի քարտէսը, որուն մեծ մասը Թուրքիա կը գտնուի:
Աթաթուրք քիւրտերը «լերան թուրքերը» անուանեց. անոնց արգիլեց գրական եւ
կրթական մշակութային ասպարէզի մէջ իրենց ազգային լեզուն գործածել կամ
թերթեր հրատարակել քրտերէնով։ Ան նաեւ արգիլեց քրտական քաղաքական
կուսակցութիւններ հիմնել: 1925ի Շէյխ Սայիտ Փիրանի յեղափոխութիւնը`
ընդդէմ Աթաթուրքի, առաջինը եղաւ քիւրտերուն կողմէ, բայց չյաջողեցա՛ւ.
Շէյխ Սայիտ իր զինակիցներով մահապատիժի ենթարկուեցաւ, հարիւրաւոր
քրտական գիւղեր հրկիզուեցան, բնակչութիւնը հեռացուեցաւ, ինչպէս նաեւ
քիւրտերու ունեցուածքները թալանուեցան թուրք զինուորներու կողմէ: Պատմութիւնը կրկնուեցաւ. այս անգամ, սակայն, զոհերը քիւրտերն էին, որոնք
1915թ., այդ դէպքերէն միայն 10 տարիներ առաջ, թուրքերուն հետ միասին
կոտորեցին մեր ազգը, այրեցին մեր գիւղերը, թալանեցին հայուն ունեցուածքը
եւ բռնաբարեցին հայ կիներն ու աղջիկները:
1927-1930 թուականներուն, Արարատ լերան մօտակայ գիւղերուն մէջ ծայր
առաւ «Ագրի»ի յեղափոխութիւնը՝ քիւրտ զօրավար Իհսան Նուրի փաշայի
գլխաւորութեամբ, երբ «Պատրախանները» մեծ դեր խաղացին իրենց «Խոյպուն»
կուսակցութեամբ եւ օգնութիւն ալ ստացան ՀՅԴէն՝ Կոմսի միջոցով. Նուրի
փաշա այդ շրջանը անկախ Քրտական պետութիւն հռչակեց: Սակայն Աթաթուրք,
օդուժով օժանդակուած հզօր ջոկատներով յաջողեցաւ անոր ալ վերջ տալ:
Թրքական զօրքը այնուհետեւ այրեց այդ շրջանի քրտական գիւղերը եւս եւ
տեղահան ըրաւ ժողովուրդը:
1935ին, Թուրքիոյ պետութիւնը որոշեց Տերսիմի (ներկայիս՝ Թունճելի) քիւրտերը
տեղահան ընել եւ այդ շրջանները բնակեցնել թուրքերով, երկու ազգերով
խառն շրջան մը ստեղծելու նպատակով, որպէսզի քիւրտերը զսպէ. այդ քայլը
պատճառ եղաւ Տերսիմի ապստամբութեան (1937-1939), Սայիտ Ռիզայի
ղեկավարութեամբ. տասնեակ հազարներով քիւրտեր սպաննուեցան եւ 10,000է
աւելի տեղահան եղան. կրկին թալան եւ գիւղերու հրկիզում...
Այս բոլորով հանդերձ, քիւրտերը կը շարունակեն իրենց պայքարը. անոնք
Խրիմեան Հայրիկին «երկաթէ շերեփ»ը ունին իրենց ձեռքերուն մէջ, եւ Էրտողան
կը ջանայ վերջ տալ անոնց պայքարին. սակայն այժմ ժամանակները փոխուած
են։ Այո՛, համայն աշխարհը այդ իրադարձութիւնները կը դիտէ, բայց մինչեւ ե՞րբ:
Կը թուի, թէ յոյները ամէն ինչ կորսնցնելէ եւ զիջելէ ետք, նոյնիսկ իրենց
պապենական իրաւունքներուն մասին շատ բան չունին ըսելիք, բացի անկէ,
որ ժամանակ առ ժամանակ խնդիրներ կը ծագին իրենց Պատրիարքական
աթոռին մասին: Իսկ ինչ կը վերաբերի մեզի՝ հայերուս, ապա Թուրքիա մնացած
փոքր հայկական համայնքը կաշկանդուած է ամէն տեսակէտով եւ նոյնիսկ
իր կրօնական հարցերը չի կրնար ազատօրէն լուծել։ Այնուհանդերձ, մենք կը
մնանք եւ պիտի մնանք պահանջատէր մեր իրաւունքներուն եւ մեր արդար
Դատի լուծման:

ՉորեքշաբÃÇ, 22 Յունուար 2020

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ

Հայկական Բարքեր

Անուն Մը

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
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Հոգեճա՞շ Թէ Կերուխում . . .

Դարձեալ վերյիշումներով պիտի երթամ դէպի Սուրիոյ հայահոծ Հալէպ քաղաքը,
որու ընկերային կեանքի սովորութիւնները վերաքաղ ընելով պիտի բաղդատեմ
զանոնք՝ այժմու Լոս Անճելըսահայ ընկերային կեանքի սովորութեանց, որոնք
դժբախտաբար չափազանցեալ ձեւ եւ նկարագիր առած են։
Տուներէ հեռու, երբ մէկը մահանար, թաղումէն ետք կը հաւաքուէին հանգուցեալի
տունը եւ սուրճով մը հիւրասիրուելէ ետք՝ իրենց ցաւակցութիւնները կը
յայտնէին մահացողի հարազատներուն եւ կը մեկնէին տուն։ Պարզ եւ համեստ
սովորութիւն մըն էր այդ։
Բայց ոմանք՝ որոնք նիւթապէս բարեկեցիկ էին, գառնուկ մը կը մորթէին եւ
եփելէ ետք՝ որպէս մատաղ կը տանէին զայն Ազգային Ծերանոց, հանգուցեալի
յիշատակի օրհնութեան համար։ Այս ալ ընդունելի եւ օգտաշատ սովորութիւն
մըն էր։
Իսկ հոս, պատկերը բոլորովին յեղաշրջուած է։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ։
Եկեղեցական կարգէն եւ թաղման արարողութենէն ետք՝ անպայմանօրէն
տեղի կ՛ունենայ հոգեճաշ, գեղազարդ ճաշարանի մը մէջ։ Հոն՝ ախորժաբեր
ուտեստեղէններով եւ համադամ ճաշերով զարդարուած սեղաններու շուրջ
կը հաւաքուին 200-է աւելի «սգաւոր»ներ, որոնց համար աւելի կարեւոր
է կերակուրին որակն ու քանակը, քան հանգուցեալի հարազատներուն
հոգեկան կամ առողջական իրավիճակը... Հիմա եկուր եւ դիմացիր . . .
Արդեօք աւելի յարմար չէ՞ ճաշարանին տրուած գումարները՝ բարեսիրական
հաստատութեան մը նուիրելը, որոնց թիւը բաւական շատ է մեր գաղութին
մէջ։ Աւելին՝ ինչո՞ւ հսկայական գումարներ տրամադրել ծաղկեպսակներու,
երբ այդ ալ կրնայ նպատակադրուիլ ազգային մեր բազմաթիւ կարիքաւոր
կազմակերպութիւններուն։ Եղածը առաջնահերթութեան հարց է լոկ։ Թերեւս
հանգուցեալի հարազատներուն եսն է, որ պիտի փառաբանուի, երբ ճաշարանի
մը մէջ ճաշ սպասարկուի անոնց բոլոր ծանօթներուն թէ անծանօթներուն, չէ՞ք
խորհիր։
Դժբախտաբար նոյն յանկերգը կը շարունակուի, քառասունքի հոգեհանգստեան
պաշտօնի կատարման արարողութենէն ետք ալ . . .

Ծննդեան Տարեդարձներու Աղաւաղում . . .

Շատ կը ներէք, բայց նորէն պիտի վերադառնամ Հալէպ եւ դարձեալ պիտի
ներկայացնեմ ձեզի բաղդատական մը, սակայն այս անգամ տարեդարձներու
տօնակատարութեանց հարցով։
Ուրեմն, Հալէպի մէջ, տարեդարձներու տօնակատարութիւնները տեղի կ՛ունենային երեխաներու համար։ Անոնք կ՛ըլլային պարզ եւ ընտանիքի անմիջական
պարագաներու ներկայութեամբ, ընտանեկան յարկին տակ։ Եղած-չեղածը
կարկանդակ մըն էր, երեխային տարիքը բնութագրող մոմերով զարդարուած
եւ վերջ . . .
Իսկ հոս, ոչ միայն երեխաներուն համար կը տօնուի ծննդեան տարեդարձը,
այլ մեծահասակներու համար ալ եւ այդ ալ՝ շքեղ ճաշարաններու մէջ։ Եղբա՛յր,
ի՞նչ պէտք կայ մարդու մը 80-ամեակը տօնախմբելու եւ կամ ծերուկ մեծ մօր
90-ամեակը տօնախմբելու։ Զարմանալի չէ՞, երբ մարդիկ իրենց տարիքը
յայտնաբերելու դժուարութիւն կ՛ունենային Միջին Արեւելեան երկիրներուն
մէջ, իսկ հոս՝ ոչ թէ միայն հպարտութեամբ կը բացայայտեն իրենց տարիքը,
այլեւ հանդիսութեամբ կը տօնախմբեն այդ տարեդարձը՝ հոծ բազմութեան մը
ներկայութեան եւ շքեղ ճաշարաններու մէջ։
Չեմ գիտեր ինչո՞ւ տեղի ունեցաւ այս յեղաշրջումը։ Հաւանաբար մէկը սկսաւ եւ
անմիջապէս ուրիշներ ոչ թէ միայն սկսան կապկել եղածը՝ այլեւ գերազանցել
զայն, աւելի փարթամ եւ ճոխ տօնակատարութիւններով։
Անշուշտ երբ հրաւիրուիս տարեդարձի տօնակատարութեան մը, յարկ է որ
պատշաճ նուէրով մը ներկայանաս։ Հոս սակայն նուէրի ընտրութիւնը կ՛ըլլայ
դժուար եւ յաճախ անյարմար նուէր մը կ՛ընտրես, որովհետեւ անտեղեակ ես
ենթակային նախընտրութեանց . . .
Ահաւասիկ իմ լուծումս՝ վերոյիշեալ դժուար կացութեան մը մատնուելու անելէն
դուրս գալու։ Ենթական պէտք է նուէրի փոխարէն՝ նիւթական օժանդակութիւն
մը խնդրէ, տրամադրելի հայկական բարեսիրական կազմակերպութեան մը եւ
վերջ։

Լուռ Նամակներ
Նամակ` Հայրենակիցներին

Միջին Արեւելքի անկայուն երկրներից մէկում է ապրում մեր նախկին տանտիրոջ
դուստրը, որի ծնողները մահացել են։ Ծնողներից ժառանգել է անշարժ գոյքը
միայն ամուսնացած որդին։ Ներկայում քոյրն ապրում է եղբօր ու տալոջ
ողորմութեամբ։
Հանգուցեալ ծնողների անարդար որոշմամբ անելանելի կացութեան մէջ
է գտնւում չամուսնացած քոյրը։ Ի՞նչ կը լինի նրա մօտաւոր ապագան, երբ
շուկայում գները օրըստօրէ աճում են ու բազմամիլիոն բնակիչներ ապրում են
չքաւորութեան եզրին։
Արդեօք հայը կարող է հայրենակիցները սոյն տօնական, ուրախ օրերին, նաև
2020 տարուայ ընթացքում կը տրամադրուե՞ն իրենց բարոյական և նիւթական
օժանդակութեամբ բարելաւել նմանատիպ անձանց առօրեան։

Նամակ՝ Պատկանողին

Ամեն անգամ հրաժեշտի պահին գիրկս ես ընկնում ու քաղցրալիր խօսքերով
ճանապարհում աշխատանքի, մշակութային միջոցառումների, գրական ժողով-

«Ամէն մարդու համար իր հայրենիքը իրեն սիրելի է» ըսաւ այցելու երկրաչափը
երբ իրեն հարցուցին «Գահիրէ՞ն գեղեցիկ է թէ՝ Պէյրութը»: Յիշեցի հաւաքհանդիպումի մը ընթացքին հանդիսավարին յատկանշական մէկ խօսքը.- «Լաւ
հարցում հարցուցէք որպէսզի լաւ պատասխան ստանաք»: Արդարեւ մարդ
որքան ալ բանիմաց ըլլայ, եթէ առանց մտածելու հարցադրում կամ խօսք
մը ունենայ, անպայման սխալ մը պիտի սպրդի: Չարենց թոռնիկիս ըսի.«Վերջացաւ, Մելգոնեանը փակուեցաւ. հայերէնիդ մակարդակը պիտի մնայ
նախակրթարանի աստիճանի, ուստի մտածեցի որ անունդ փոխեմ Չոսըրի. Ան
ալ բանաստեղծ է. Անգլիացի . արդէն Կիպրոսն ալ անգլիական գաղութ եղած
ըլլալով՝ կապուածութիւնը ջերմ է». Ի հարկէ մերժեց. Արդէն տրամաբանական
առաջարկ մըն ալ չէր իմ կողմէս, բայց ուզեցի թոռնիկիս հետ «Խաղ» մը խաղալ,
ինչ որ ինծի յատուկ է:
Անուն. Մանաւանդ երբ կը բնորոշէ Հայրենիք, ինչպէս կրնայ սրտամօտ չ՛ըլլալ
հուսկ՝ չ՛երեւիլ իբրեւ ջրահարս: Պատմական անցեալէն՝ անտարակոյս՝
վերիվայրումներով, փառքով ու պարտութեամբ, յաղթանակներով, երկինքով
անամպ ու ամպոտած. Հող՝ որմէ ծիլ ու ծաղիկ, բարձր ծառեր ու պտուղներով
առինքնող ու բուրումնաւէտ, ջուրը սառնորակ, թէկուզ կիզող ամառով ու
սպիտակ ձմեռով, տուն է ուր կ՛ապրիս, կը շնչես ու կը նայիս Գալիքի՛ն անպայման
երազային գունաւորումներով որ հեռուէն քեզ կը կանչէ:
Բայց հարցին գործնական կամ՝ առարկայական երեսն ալ կայ: Ոչ Գահիրէ, եւ
ոչ Պէյրութ. Գրիչս հայերէն կը խօսի ու ի՜նչ գրիչներ թաթխուած են արիւններու
մէջ, Հայրենի հողին վրայ ի՜նչ փլատակներ ու գաղթ անդադրում, կեանքը՝
ժողովուրդի մը որ քուկդ է եղած ու ցրիւ եկած աշխարհի տարածքին. Հոն՝
ուր գէթ ժամանակաւոր կայք կարելի է հաստատել վերադարձի յոյսով որը
ժամանակի ընթացքին կը վերածուի երկարատեւ տարեթիւերու որմէ ետք՝
ձուլումը անխուսափելիօրէն կը յայտնուի կարօտի երգերով, յոյզերու շարանով:
Իրողութիւն դառնագոյն:
Գահիրէ: Եկեղեցի մը մուտք գործեցի քիչ մը կարօտ, քիչ մը խունկ եւ աղօթք
ապրելու. Երբ դուրս ելայ, շրջապատեցին զիս. Օտար տեսան. Ու հարցումը
թէ՝ Առաքելակա՞ն էի, ուրկէ՞ էի, ո՞վ էի. Ըսի հայ Առաքելական եմ. Մի քանիներ
աւելի մօտեցան համակրանքով ու յայտնեցին իրենց ինքնութիւնը թէ մէկուն
մեծ հայրը հայ էր կը կոչուէր Եաաղուպ, ուրիշի մը մեծ հայրը՝ Գարգուր...
Հայաստան. որդիներդ աստ ու անդ. Մեծ տէրութիւններու ճատրակի քար. այսպէս դարերը փառքդ մաշեցին ու անցնելով մահացու ալիքներէ եղար փլած տան
մը պէս «Մի՞թէ սա է Երկիրը Նայիրի»: Եւ սակայն՝ «Արհաւիրքից Վերածնունդ»
ալ ապրեցար. Եւ Խ. Միութեան տարանջատումով ալ՝ Անկախութեան: Պահէ զԱյն
«Աչքի բիբի պէս»: Արդարացուր դուն քեզ : Առինքնէ՛ որպէսզի «Շատանանք»
հայրենի երդիքի տակ, եւ ոչ թէ՝ գումարուինք Սփիւռք Կոչուած Անէծքին վրայ:
ների, մարզական վարժութիւնների...
Իսկ յետոյ դու տանը հիւր ես ընդունում։ Քանի՞ տարի է ինձ մօտ հաւատարմութեան տիպար ես ձեւացել ու միաժամանակ դաւաճանել ամուսնուդ։ Ինչպէ՞ս ես
հմտօրէն պահում երկակի բնոյթդ։ Դու դերասանութիւն չես անում, դերասանները
քեզ նմանների դերն են կատարում նեկայացման ժամանակ, իսկ դու կատարում
ես այն իրական կեանքում։ Ու յաճախ ասել ես քեզ համար ամուր յենարան լինեմ։
Ի՞նչ անել քեզ հետ Կալիֆորնիայի դատական պայմաններում։
ԱՆԱՆՈՒՆ ՀԵՂԻՆԱԿ

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

ՉորեքշաբÃÇ, 22 Յունուար 2020

ԱՆԳԱՄ ՄԸ ԵՒՍ

Յօդուածներ եւ Հարցազրոյցներ
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Մահագրական

Անգամ մը եւս
Պիտի ղօղանջեն զանգակները
Հայոց եկեղեցիներուն,
Յուզմունքով ու տխրութեամբ առլեցուն:
Անգամ մը եւս
Գուլայ գուլայ խունկերուն մէջէն
«Ի վերին Երուսաղէմ»ը պիտի լսուի.
Պիտի բարձրանայ երկինք
Կսկիծը, ցաւը, թախիծը հայուն:
Անգամ մը եւս
Արիւնարբու գազանը
Ատրճանակին փամփուշտը ուղղեց
Հայու հռետոր զաւկին գլխուն:
Անգամ մը եւս
Համայն հայութիւնը,
Մայր հայրենիքէն, Ամերիկայէն
Եւ աշխարհի չորս ծագերէն,
Ցնցուեցաւ կորուստովը այս հերոս Հայուն:
Կ’ըսեն թէ պատմութիւնը կրկնութիւն է,
Մենք հայերս լաւ գիտենք թէ
Թուրքը ամէն առիթով ու ամէնուրէք
Հայու արժէքաւոր գլուխները կը ջնջէ...
Անգամ մը եւս
Փաստուեցաւ թէ թուրքը
Սիամանթօներու, Կոմիտասներու, Գրիգոր Զօհրապներու
Եւ միլիոնաւոր հայու արիւնով սնանած է...
Անգամ մը եւս կուլանք ու կը սգանք ազգովին:
Մենք այսօր քու իտէալիստ կեցուածքիդ.
Ջանքերուդ ու տուած անխոնջ պայքարիդ.
Հայրենասէր անբիծ հոգիիդ առջեւ կը խոնարհինք.
Մեր շատ սիրելի Հրանդ Տինք:
ԱԼԻՆ ՏՕՆԻԿԵԱՆ

Հայաստանեայց Առաքելական
Եկեղեցուոյ Նախնական Շրջանի Մասին

Թ

էպէտ հնադարեան շրջանի եկեղեցիների ծագման ու կազմաւորման
պատմութիւնը չի ընդգրկում ստոյգ և անվիճելի փաստեր, այդուհանդերձ
առկայ են ինչ-որ աւանդական գրառումներ։
Համաձայն աւանդական գրառումների, Քրիստոսի անմիջական առաքեալներ Թադէոսը և Բարդուղիմէոսն են (Յուդա, Ղեբէոս) առաջին անգամ քարոզել
քրիստոնէութիւնը Մեծ Հայքում և որի պատճառով մարտիրոսացուել են նոյն
հողում։
Կան յիշատակումներ այն մասին, թէ քրիստոնէութիւնը զգալիօրէն տարածուել էր
Մեծ Հայքում ու մեծ թուով նահատակներ էին գրանցուել։ Ի վերջոյ չորրորդ դարի
սկզբին, հայ Արշակունեաց պետութեան ժամանակաշրջանում քրիստոնէութիւնը
հռչակուեց պետական կրօն։
Անտարակոյս քրիստոնէութեան ընդունումը որպէս պետական կրօն թէ՛
հետեւանք հանդիսացաւ և թէ՛ պատճառ ազգամիջեան անլուր արիւնայեղութեան
ու եղբայրասպանութեան, այն է՝ քաղաքացիական կռիւների։ Նշեալ դէպքը նաեւ
վճռորոշ, ճակատագրական, պատմական դեր ունեցաւ տարածաշրջանում։
Հասարակական մի հետեւանքն այն էր, որ հոգևոր նախկին դասը նահանջեց ու
փոխարէնը ձևաւորուեց եկեղեցական պաշտօնեաների դաս։ Եւ նախկինների
հողային տիրոյթներն անցան նորերին։
Զաւեշտականն այն է, որ ժողովրդական զանգուածները տակաւին չգիտէին
Աւետարանի բովանդակութեան մասին, իսկ իրադարձութիւնն ունէր հիմնականում հասարակական, տնտեսական, քաղաքական բնոյթ։
Սոյն թեմայի շուրջ խօսում ու գրում են հայ զգալի թուով մտաւորականներ։ Իսկ
դիտելով ներկայ իրավիճակը ես խորապէս համոզուած եմ, որ հայ մարդիկ 21-րդ
դարում կորցրել են բուռն հետաքրքրասիրութիւնը քրիստոնէութեան նկատմամբ
ու փոխարէնը ջանում են բարձրացնել իրենց ընտանիքի կենսամակարդակը,
բարելաւել առօրեայ կեանքի պայմանները։ Ամենալաւ դէպքում նրանք մասնակցում և արարում են արուեստի, գիտութեան և այլ ասպարէզներում։
ԺՈՐԱ ՀԱՄԲԱՐՉԵԱՆ

«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:

Ողբացեալ Մարի Ուզունեանի
Մահուան Առիթով
ՓԱՆՈՍ ԹԻԹԻԶԵԱՆ

Մ

ի քանի օրեր առաջ Մարի Ուզունեանը, կողակիցը ողբ. Հայկաշէն
Ուզունեանին հրաժեշտ տուաւ
այս աշխարհին:
Ողբ Մարի Ուզունեանի մահով
սփիւռքահայ ամբողջ սերունդ մը
կ՛անհետանայ: Սերունդ մը, որ հասակ
առաւ Հայոց Ցեղասպանութեան օրերուն, եւ հակառակ անոր ճաշակած
անհամար զրկանքներուն, ան բերաւ
իր պատուաբեր բաժինը, առհասարակ
հայ սփիւռքի կազմաւորման վիթխարի գործին: Բանալով հայ դպրոց, կերտելով հայ մշակոյթ, ստեղծելով երիտասարդական տարեր եւ կառուցելով
եկեղեցիներ:
Ողբացեալ Հայկաշէն Ուզունեան մեր
բոլորին պէս ունէր նաեւ իր թերութիւնները, որոնք թեթեւ կը կշռէին իր
ունեցած առաւելութիւններուն բաղդատմամբ։
Այս տողերը հաւանաբար աւելի պատշաճ պիտի ըլլար գրելը տասնամեակ
մը եւ աւելի առաջ, Հայկաշէն Ուզունեանի մահուան առիթով: Այս տողերը
գրողն ու ողբացեալ Հայկաշէնը՝ երկուքը Մելգոնեան Կրթ. Հաստատութեան
շրջանաւարտներ – Մելգոնեան Հաստատութիւնը գոցելու հարցով ունեցեր էինք
իրարու հակոտնեայ տեսակէտներ։ Ողբացեալ Հայկաշէնը բուռն ընդդիմացած
էր Հաստատութիւնը փակելու Միութեան Կեդրոնական Ժողովի որոշման։ Այսօր
հարցերը դիտելով, աւելի քան տասնամեակ մը ետք, կը խորհինք թէ ի՜նչ մեծ դեր
խաղացած պէտք է ըլլար ողբ. Հայկաշէնը Հայ սփիւռքի կառոյցներուն զօրացման
ինչպէս նաեւ նոյնինքն Բարեգործականի վերին մարմիններուն հայկական
դիմագիծի զօրացման, եթէ ան պահած ըլլար իր սերտ յարաբերութիւնները
Միութեան օրուայ վարիչներուն հետ։
Ուստի, ողբ. Մարի Ուզունեանի մահուան տխուր առիթով, կը խորհիմ թէ
պատշաճ է, հակիրճ կերպով վեր առնել Ուզունեան ամոլին թողած ազգայինհասարակական ժառանգին մասին:
Ողբացեալ Մարին, դուստրն էր Եթովպիա հաստատուած, մեծահամբաւ եւ
Ճարտարարուեստական մեծ հայուն՝ Մարտիրոս Տարագճեանին: Մարին
երբեք չշլացաւ նիւթական հարստութեամբ: Ան մնաց պարզ, համեստ, միշտ
ժպտերես, ազնուասիրտ ու ազնուական իր խառնուածքով: Ան իր մէջ պահեց
մշտարծարծ բոցը ազգասիրութեան եւ հայրենասիրութեան:
Միւս կողմէ, Հայկաշէնը սուր միտքի տէր, ինքնատիպ, հաղորդական ու մեծ
քարիզմա ունեցող անձ մըն էր: Մարիին եւ Հայկաշէնի միջեւ կար զօրեղ
կապը սիրոյ եւ փոխադարձ հասկացողութեան ինչպէս նաեւ հասարակաց
հետաքրքրութեան: Անոնք կիրքով փարեցան հայ ժողովուրդը ծառայութեան,
ՌԱԿ-ի եւ Հ.Բ.Ը. Միութեան զոյգ խողովակներով: Հայկաշէնը արագօրէն
բարձրացաւ վերոգրեալ կազմակերպութիւններու բարձրագոյն դիրքերուն:
Ան, իր կարգին, աւելի բարձր հմայք տուաւ իր գրաւած բարձր պաշտօններուն:
Այժմ հակիրճ կերպով վեր առնենք Հայկաշէնին ազգային իրագործումները:
Ան, 1946-ին, Ներգաղթի կոմիտէին անդամներէն էր, Մեթր Հրաչ Սեդրակեանին
հետ միատեղ, ՌԱԿ-ը ներկայացնող:
Ան, կատաղօրէն կը սիրէր հայ գրականութիւնը: Հայկաշէն Ուզունեան գրական
մրցանակ հաստատեց աւելի քան կէս դար առաջ: Ան եղաւ հիմնադիրներէն մէկը
Թէքէեան Մշակութային Միութեան ինչպէս նաեւ Շիրակ Գրական ամսագրին: Ան
հասուն եւ գրական ստեղծագործական շնորհքով օժտուած մտաւորական դէմք
մըն էր: Անոր գրչածայրէն շատ մելան չհոսեցաւ: Սակայն այն յարաբերաբար
քիչը որ ան արտադրեց, առանց չափազանցութեան կարելի է բնորոշել որպէս
ինքնատիպ, հասուն, եւ ժամանակի աւերին տոկացող:
Վերջապէս աւելցնենք այն, թէ, Բարեգործականի փոխ-նախագահ Երուանդ
Հիւսիսեանի հետ Հայկաշէն եղաւ բարեգործականի այն ղեկավարը, որ վեր
բարձրացուց Միութեան Զուիցերիական դիմագիծը, փրկելու համար Բարեգործականը շատ մը ամերիկեան հաստատութեան մը վերածուելէն: Հասուն,
հեռատես եւ գերազանցապէս հայրենասիրական քայլ:
Այս է Հայկաշէնին թողած ժառանգը: Նաեւ Մարիին, առանց որուն, Հայկաշէնը
երբեք պիտի չունենար թեւերը այդքան բարձրէն թռչելու:
Ողբացեալ Մարի Ուզունեանին տխուր հրաժեշտի առիթով, մէկ շունչով
գրուած այս տողերը կ’ոգեկոչեն ամբողջ անցեալ մը որ միասին ապրեցանք
ու գործեցինք, Հայկաշէններու, Թովմասեաններու եւ Հրաչ Սեդրակեաններու
նման պայծառ եւ գերազանցապէս հայրենասէր դէմքերու հետ: Անոնք քալեցին
Տամատեաններու, Չօպանեաններու եւ Թէքէեաններու գծած անշեղ ճամբէն:
Ուղիղ ճամբէն, չթեքուելով ձախ կամ աջ: Այդ նեղ օրերուն երբ կար մեծ վտանգ
ցուրտ պատերազմի ընթացքին: Այդ դէմքերուն հետ ես եմ գործելակերպի լուրջ
տարակարծութիւններ: Այդ տարակարծութիւնները արգելք չհանդիսացան մեր
փոխադարձ մտերմութեան եւ յարգանքին:
Այսօր, անոնք չկան այլեւս: Իրենց վաստակը սակայն պիտի մնայ ընդմիշտ:
Վկան՝ ողջմիտ մտածողութեան եւ իսկական հայրենասիրութեան:

Գաղափարական

ՉորեքշաբÃÇ, 22 Յունուար 2020

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

23 Հոկտ. 1951 – 15 Յունուար 1952

Մեր Գաղափարն Ու Գործը
Գ.- ՎԵՐԱԿԱԶՄԵԱԼ ՀՆՉԱԿԵԱՆ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒՒԹԻՒՆ

Հայ յեղափոխութիւնը զուտ ազգային
եւ ազատագրական նպատակին ուղղելու ձգտումն էր, որ ծնաւ Վերակազմեալ Հնչակեան շարժումը 1896-ին:
Անոր ղեկավարները կը հանդիսանային արեւմտահայ ականաւոր յեղափոխականներ ու հանրային առաջնորդներ,- Միհրան Տամատեան ու
Մխօ Շահէն, Արփիար Արփիարեան,
Գարեգին Չիթճեան, Միհրան Սվազլը,
Սուրէն Սուրէնեան, Լեւոն Մկրտիչեան
եւ անոնց գաղափարները:

Մխո Շահեն
Հնչակեան կուսակցութեան այդ
բաժանումը 55 տարիներ առաջ՝
դժբախտ, նոյնիսկ աղէտալի հետեւանքներ ունեցաւ արեւմտահայութեան մարտական պայքարներուն
ու քաղաքական կեդրոնացեալ գործունէութեան համար: Եւ տակաւին
մինչեւ այսօր, երբ պառակտումին
պատճառները սրբուեր ու անհետացեր են հայ կեանքէն՝ Ռամկ.
Ազատական ու Հնչական քոյր կազմակերպութիւնները դեռ կը դժուարանան սերտօրէն համերաշխ գործակցութիւն մը մարմնացնել, նոյն
հիմնական, նոյն հասարակաց նպատակներու հետապնդումին համար,
որոնք կ’ընդգրկեն Սովետահայ
պետութեան զօրացումը, Հայաստանի բարգաւաճումն ու ընդարձակումը,
հայ ժողովուրդի ապահովութիւնն
ու ազգահաւաքումը մայր երկրին
մէջ, գաղութահայոց ազգային-մշակութային ինքնապահպանումը եւ
դիմագրաւումը արտաքին ու ներքին թշնամիներու դաւերուն ու յարձակումներուն:

Վերակազմեալ Հնչակեան վարիչները ծներ ու մեծցեր էին հայկական գաւառներուն մէջ. անոնք
տասնամեակներով ապրեր, պայքարեր, մարտնչեր էին թուրք ու քիւրտ
պետերու, զինուորներու եւ ամբոխին հետ ու խորապէս կը ճանչնային անոնց յափշտակիչ ու ջարդարար բնազդներն ու ծրագիրները: Եւ
Նազարբէկի գլխաւորած հատուածին
հետ անոնց հակամարտութիւնը կը
ներշնչուէր իրենց այդ փորձառական
գիտակցութենէն: Ընկերավարութեան սկզբունքներուն ընկերային ու
բարեշրջական էութիւնը չէր որ կ’ուրանային կամ կը մերժէին անոնք.
այլ կը յայտարարէին, թէ այդ վարդապետութիւնը անըմբռնելի ու
անգործադրելի էր Օսմանեան Կայսրութեան բնակչութեան կողմէ եւ
անոր անմիջական հետապնդումը
վճռականօրէն պիտի տկարացնէր հայ
յեղափոխութեան կազմակերպումը,
անոր ղեկավարները հատուածական
նախասիրութեանց ու բախումներու
մղելով, որոնք հայկական արդէն սահմանափակ ու թանկագին ուժերու
վատնումին պիտի յանգէին:
Առարկայական, աննախապաշար
վերագնահատում մը՝ ամբողջովին
պիտի արդարացնէր ու հաստատէր
Վերակազմեալ Հնչակեան շարժումին
պարագլուխներուն տեսակէտները:
Անոնց ցուցաբերած իրատեսութեան ու իմաստութեան արժանիքը
աւելի կը շեշտուի, որովհետեւ այդ
համոզումները կը պարզուէին նախատեսուած դէպքերէն առաջ, եւ ոչ թէ
յետադարձ ակնարկի նպաստով:

Ճիմ Չանգալեան

ճիշտ է, Փարամազի համբաւաւոր
ճառը, վսեմ զգացումներու յանդուգն
ու սրտայոյզ վաւերաթուղթ մըն է:
Բայց, պատմութիւնն եղերական խուժդուժութեամբ վաւերացուց Վերակազմեալ Հնչակեան պատճառաբանութիւնը եւ այսօր՝ 55 տարիներ
վերջ, հայկական արիւնազանգ
ջարդերէն, արեւմտաՀայաստանի
հիմնայատակ կործանումէն ու ամայացումէն, Ռուսական մեծ յեղափոխութենէն ու Քէմալական «տեմոկրատիկ» յեղաշրջումէն յետոյ՝ դեռ
Թուրքական կը մնայ ամենէն դաժան
բռնակալութուններէն մէկը, ուր
ընկերվարական գաղափարը մահացու թոյն իբր՝ կը հալածուի եւ որուն
միակ արտայայտիչը՝ բանաստեղծ
Նազըմ Հիքմէթ՝ աքսորական մըն է
իր երկրէն:
Հիմնականապէս տարբեր էին պայմանները Ռուսաստանի մէջ: Հոն,
արեւելահայ կարգ մը հասարակական գործիչներ,- ինչպէս Շահումեան,
Սբէնտարեան, Միասնիկեան, Միկոյեան, Տէրեան եւ ուրիշներ՝ փարեր
էին արմատական սկզբունքներու
ու գործունէութեան: Բայց անոնք՝
հայկական կազմակերպութեան մը
միջոցաւ չէր, որ ընկերվարութիւն
կը քարոզէին ռուս անգրագէտ զանգուածներուն, այլ որպէս առաջաւոր մտաւորականներ կը գործակցէին: Ռուս Բանուորական կուսակցութեան յեղափոխական պայքարին: Այդ ընդվզումի շարժումը կը
ներշնչուէր ազատութեան ախոյեան
հանճարեղ գրագէտներու սերմանած
իտէալներէն ու կը սնէր գիտակից
աշխատաւորութեան մը Ֆիզիքական ու գաղափարական զօրութենէն: Մինչ Թուրքիոյ մէջ ամբողջապէս կը բացակայէին այդ բախտորոշ
հիմունքները:
Քաղաքական իրատեսութեան այս
առաքինութեան հետ՝ Վերակազմեալ Հնչակեան կուսակցութիւնը կը
միացնէր գործելակերպի պայթուցիկ
խիզախութիւն մը եւ մարտականութեան աննուաճելի ոգի մը: Անոնք
ալ, Արմենականներու նման՝ հայ
յեղափոխութիւնը կը դաւանէին որպէս
ազգային ազատագրական շարժում
մը, զոր անհրաժեշտ էր ծրագրել,
մշակել ու հասցնել ռազմական պատրաստութեան մակարդակի մը, ուր
ընդհանուր ապստամբութիւն մը
պիտի կրնար պաշտպաներ հայ
ժողովուրդին գոյութիւնը, անոր
ազատութիւնը շահելու զուգընթաց:
Մասնակի, ցուցարարական դէպքերը
վնասակար ու աղէտալի համարելով՝ անոնք նուիրուեր էին հեռահաս,
տեսլապաշտական ծրագրի մը իրա-

կանացման, որ կ’ընդգրկէր նաեւ
կիլիկիոյ ազատագրումը:
Ինքնապաշտպանութեան հերոսական կռիւները, Տէօրթ Եոլէն մինչեւ
Արարա ու Կիլիկիա՝ ապացուցաներ
էին թէ վերակազմեալներ, մարտական
աւանդութեամբ ու իրագործումներով՝
կը հաւասարէին իրենց առաջնորդած առաքելութեան: Եւ անոնց վարած
ազգային-քաղաքական գաղափարախօսութիւնը, իր հատու, տրամաբանական ու վարակիչ ուժգնութեամբ՝ զանոնք արժանի ու ընդունակ կը դարձնէր այդպիսի յանդուգն
տեսիլքի մը հետապնդումին: Եւ եթէ
Կիլիկիան հայկական Հայկական
ազատ Հայրենիք մը դարձնելու նպատակը չիրագործուեցաւ, հակառակ Տամատեանի, Չանգալեանի ու
անոնց անձնուէր գործակիցներու
պայքարներուն ու զոհողութեանց՝
միա’կ պատճառը, անոնց կողմէ
որեւէ սայթաքումէ չէր գար, այլ այն
իրողութենէն՝ որ Կիլիկիոյ մօտ չկա’ր
Ռուս բարեկամ ժողովուրդին նման
փրկարար ազդեցութիւն մը:

Միհրան Տամատեան
Յեղափոխական-ազատագրական
իրենց ծրագրին մարմնացումը
հետապնդելու եռանդն ու նախաձայուզութիւնը՝ երբեմն բուռն արարքներու մղեց Վերակազմեալ Հնչակեան
ղեկավարներէն ոմանց: Եւ առաջացան ներքին տարակարծութիւններ
ու բաժանումներ, ոչ թէ նշանակէտի՝
այլ անոր դիմելու կերպերուն շուրջ:
Բայց ուղիներու միջեւ լայնցած
անջրպետը սեղմուեցաւ հետզհետէ ու միախառնուեցաւ օր մը,
Ռամկ. Ազատ. Կուսակցութեան մէջ:
Քառորդ դարու իր անջատ գոյութեան
ընթացքին՝ Վերակազմեալ Հնչակեան հոսանքը՝ թրքական բռնութեան
դէմ ըմբոստութեան մարտնշունչ ու
աննուաճելի ոգիի մը, քաղաքական
յանդուգն իրատեսութեան մը եւ ընկերային ազատական սկզբունքներու
թանկագին յատկութիւնները կը բերէր
Ռամկ. Ազատ. Կուսակցութեան, երբ
կը ձուլուէր անոր մէջ 1921-ին իրագործուած միութեամբ:

Դէպի Հարիւրամեակ (ՌԱԿի Հիմնադրութիւն 1921 – 2021)
Վերակազմեալ Հնչակեան հոսանքը՝ թրքական բռնութեան դէմ ըմբոստութեան մարտնշունչ
ու աննուաճելի ոգիի մը, քաղաքական յանդուգն իրատեսութիւն մը եւ ընկերային ազատական
սկզբունքներու թանկագին յատկութիւնները կը բերէր Ռամկ. Ազատ. Կուսակցութեան,
երբ կը ձուլուէր անոր մէջ 1921-ին իրագործուած միութեամբ:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Հայաստանի Եւ Արցախի Պատգամաւորները
Պաքուի Մէջ Հայերու Ջարդերը Դատապարտող
Յայտարարութիւն Ընդունած Են
Սկիզբը Էջ 01

Յայտարարութեան բնագիրը կը
ներկայացնենք ամբողջութեամբ.
«1990 Յունուար 13-19 Ազրպէյճանի մայրաքաղաք Պաքուի մէջ
պետական
իշխանութիւններու
իմացութեամբ եւ թոյլատրութեամբ
իրագործուած է հայ բնակչութեան
համակարգուած եւ զանգուածային կոտորած: Ազգային հողի վրայ
իրականացուած բռնութիւններուն
զոհ դարձած են հարիւրաւոր
հայեր: Թալանի եւ բռնագրաւման
ենթարկուած է հայերու ունեցուածքը:
Ֆիզիքական ոչնչացման անմիջական
սպառնալիքի տակ Պաքուի աւելի
քան քառորդ միլիոն տեղահանուած
հայութիւնը, որպէս փախստական,
բնակութիւն հաստատած է աշխարհի
տարբեր երկիրներու մէջ: Հայերու
զանգուածային կոտորածը Պաքուի
մէջ, արդիւնք է դեռ 20-րդ դարասկիզբին կովկասեան թաթարական ծայրայեղական ուժերու, եւ հետագային
Ատրպէյճանի իշխանութիւններու
կողմէ սանձազերծուած, եւ ցայսօր
շարունակուող հայերու նկատմամբ ցեղային խտրականութեան
լայնածաւալ քաղաքականութեան,
որ յանգեցուցած է Ատրպէյճանի
վերահսկողութեան տակ գտնուող
տարածքներու մէջ հայ ազգաբնակչութեան կտրուկ նուազման, իսկ
1980-ական թուականներու աւարտին նոր թափ առնելով, կենսական
վտանգի արդիւնքով Պաքուի եւ
ատրպէյճանական խորհրդային այլ
բնակավայրերու հայ բնակչութեան
վերացման:
Արձանագրելով, որ հակառակ
միջազգային
հանրութեան
եւ
իրաւապաշտպան կազմակերպութիւններու կողմէ արձանագրուած
փաստերու, Ատրպէյճանի իշխանութիւնները մինչ օրս կը ժխտեն իրենց
ցեղասպան գործունէութիւնները, կը
նենգափոխեն իրողութիւնները եւ կը
խուսափին պատասխանատւութենէն:
Ընդգծելով, որ Ատրպէյճանի մէջ մինչ
օրս շարունակուող պաշտօնական
հայատեաց քաղաքականութիւնը
եւ ատոր պարունակին մէջ իրականացուած այս եւ այլ յանցագործութիւնները, Սումգայիթի եւ
Կիրովապատի ջարդեր, Արցախի`
Ատրպէյճանի բռնագրումին տակ
յայտնուած Մարաղա գիւղի հայ
բնակչութեան կոտորած, 2016-ի
ապրիլեան պատերազմի ժամանակ
ատրպէյճանական զինուած ուժերու
կողմէ իրականացած ռազմական
գործողութիւններ Արցախի քաղաքացիական բնակչութեան եւ գերեվարուած զինուորներու նկատմամբ, հայկական մշակութային
ժառանգութեան
հետեւողական
վերացումը, ինչպէս նաեւ Արցախի`

ներկայիս Ատրպէյճանի բռնագրաւումի տակ գտնուող տարածքներուն հայաթափումը կը վկայեն, որ
Ատրպէյճանի իշխանութիւնները
մտադրութիւն ունին իրենց վերահսկողութեան տակ գտնուող տարածքներու
մէջ հայերը եւ անոնց գոյութեան բոլոր
հետքերը բնաջնջելու:
Հիմք ընդունելով «Ցեղասպանութեան
յանցագործութիւնը կանխարգիլելու
եւ պատժելու մասին» համաձայնագրին մէջ, «Մարդու իրաւունքներու
համընդհանուր
հռչակագիր»ին
մէջ, «Ցեղային խտրականութեան
բոլոր ձեւերու վերացման մասին»
միջազգային համաձայնագրին մէջ,
«Քաղաքացիական եւ քաղաքական
իրաւունքներու մասին» միջազգային
դաշնագրին, եւ մարդու իրաւունքներու ու հիմնարար ազատութիւններու պաշտպանութեան վերաբերող
միջազգային այլ փաստաթղթերու
մէջ ամրագրուած սկզբունքները,
որոնք նաեւ ամրագրուած են
բոլոր ժողովրդավարական պետութիւններու ներպետական օրէնսդրութիւններու մէջ, ՀայաստանԱրցախ
միջխորհրդարանական
յանձնաժողովը սոյն թուականի
Յունուար 18-ի համատեղ նիստի
արդիւնքներով կ՛ոգեկոչէ 30 տարի
առաջ Պաքուի մէջ զոհուած մեր
հայրենակիցներուն
յիշատակը,
եւ կը բարձրաձայնէ հայ բնակչութեան կորուստներու արդարացի
հատուցման իրաւաչափութիւնը
եւ արդիականութիւնը: Կը դատապարտէ ատրպէյճանական հանրապետութեան մէջ շարունակուող
պետական հայատեաց քաղաքականութիւնը:
Անընդունելի
կը
համարէ այլատեացութեան, ծայրայեղականութեան եւ ահաբեկչութեան
ցանկացած դրսեւորում:
Կը վերահաստատէ, որ մարդկութեան դէմ յանցագործութիւնները
չունին վաղեմութեան ժամկէտ, եւ
կ՛ընդգծէ, որ անցեալին կատարուած
յանցագործութիւններու դատապարտումը նոր յանցագործութիւններու կանխարգիլման կարեւորագոյն
գրաւականն է: Կոչ կ՛ընէ խորհրդարաններուն եւ խորհրդարանական
վեհաժողովներուն, միջազգային
կազմակերպութիւններուն, իրաւապաշտպան կառոյցներուն` դատապարտելու Սումգայիթի, Կիրովապատի (Գանձակ), Պաքուի հայ
բնակչութեան նկատմամբ Ատրպէյճանի կողմէ իրականացուած ոճրագործութիւնները, եւ միջազգային
մարդասիրական իրաւունքի խախտումները, որոնք սպառնալիք են ո՛չ
միայն հայ ժողովուրդին, այլեւ ողջ
տարածաշրջանի անվտանգութեան,
կայունութեան եւ զարգացման համար,
գործուն քայլեր ձեռնարկելու անոնց
կանխարգիլման ուղղութեամբ:
Կը վերահաստատէ, որ Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետութիւնները, հանդիսանալով իր հայրենիքին
մէջ հայ ժողովուրդի խաղաղ կենսագործունէութեան երաշխաւորները,
պահանջատէր են հայերու նկատմամբ
տեղի ունեցած ոճրագործութիւններու
դատապարտման եւ անոնց զոհերուն
ու իրաւայաջորդներուն արդարացի
հատուցում տրամադրելու համար»:

Սումգայիթի Եւ Պաքուի Ջարդերուն 30-րդ Տարելիցին
Առիթով Հոգեհանգիստ Կատարուած է

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի միաբանութիւնը, Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահութեամբ, Յունուար 19-ին մասնակցած է Պատարագի սրբազան
արարողութեան Ս. Գայիանէ վանքին
մէջ: Պատարագիչը եղած Մայր Աթոռի Քրիստոնէական դաստիարակութեան կեդրոնի տնօրէն Տ. Զաքարիա
ծայրագոյն վարդապետ Բաղումեանը:
Ինչպէս կը տեղեկացնեն մայր Աթոռի տեղեկատուական համակարգէն,
իր քարոզին մէջ Հայր Սուրբը
խօսած է օրուան ընթերցուածքի
խորհուրդի շուրջ, նաեւ անդրադարձ
կատարած Պաքուի եւ Սումգայիթի
մէջ 30 տարի առաջ հայութեան դէմ
կատարուած ոճրագործութեան`

նշելով. «Յարութեան հաւատքով
ապրած եւ գոյատեւած է մեր ժողովուրդը` ամէն անգամ փիւնիկի
նման յառնելով մոխիրներէ ու
թշնամիին վայրագութիւններէն:
Ճիշտ 30 տարի առաջ` այս օրերուն,
երբեմնի հայաշատ Պաքուի մէջ,
իսկ անկէ առաջ ալ Սումգայիթի մէջ
ատրպէյճանական իշխանութիւններու
թոյլտւութեամբ եւ աջակցութեամբ
տեղի ունեցան մեր հայրենակիցներու կազմակերպուած տեղահանութիւնն ու ջարդերը, շատերը զոհուեցան, իսկ փրկուածները` ունեզրկուեցան: Անկասկած, ապագային նման
երեւոյթները բացառելու գրաւականը
Հայրենիքի շուրջ համախմբումն է,
հայոց պետականութեան ամրապնդումը, միասնականութեան ոգիի եւ
համերաշխութեան զօրացումը ամէնուս միջեւ` ի կատարումն մեր փայփայած նուիրական երազներու ու
իղձերու»:
Քարոզէն ետք, Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի նախագահութեամբ,
կատարուած է հոգեհանգստեան
կարգ Պաքուի եւ Սումգայիթի մէջ
իրականացուած ջարդերու 30-րդ
տարելիցին առիթով:

Ազգային Ժողովը Առաջին Ընթերցմամբ Ընդունեց
Ծննդեան Վկայականներու մէջ Երեխային Սեռը Նշելու
Մասին Օրինագիծը
ՀՀ Ազգային ժողովը առաջին
ընթերցմամբ ընդունեց «Լուսաւոր
Հայաստան» խմբակցութեան կողմէ ներկայացուած «Քաղաքացիական կացութեան ակտերի մասին»
Հայաստանի Հանրապետութեան
օրէնքին մէջ լրացում կատարելու
մասին օրէնքի նախագիծը, որով
կ՛առաջարկուի ծննդեան վկայականներուն մէջ նշել նաեւ երեխայի
սեռը: «Արմէնփրես»-ի փոխանցմամբ`
Յունուար 20-ի ԱԺ նիստին նախագիծը
ներկայացուցած էր խմբակցութեան
պատգամաւոր Արմէն Եղիազարեանը:
«Կ՛առաջարկենք մեր ծննդեան
վկայականներուն մէջ աւելցնել

սեռ բառը, որպէսզի այսուհետեւ
ծննդեան վկայականներուն մէջ
պարտադիր ամրագրուի երեխային
սեռը: ՀՀ քաղաքացիներու ծննդեան
վկայականներուն մէջ գործող օրէնքով պարտադիր չէ սեռի նշումը, որու
հետեւանքով մեր քաղաքացիները
կարգ մը խնդիրներու առջեւ կը
կանգնին` յատկապէս օտարերկրեայ
պետութիւններու մէջ: Բացի ատկէ,
կրնան ըլլալ նաեւ այլ խնդիրներ,
երբ միայն անունէն հնարաւոր չէ
հասկնալ երեխայի սեռը»,- նշած էր
Եղիազարեան:
Օրէնքի նախագիծը ընդունուեցաւ 119
կողմ եւ 1 ձեռնպահ ձայներով:

Պաշտպանութեան Բանակը Վստահօրէն
Իրականացուցած է Իր Առջեւ Դրուած Խնդիրները.
Արցախի Նախագահ

Արցախի
Հանրապետութեան
Նախագահ Բակօ Սահակեան Յունուար 21-ին Ստեփանակերտի մէջ
մասնակցած է Պաշտպանութեան
բանակի ռազմական խորհուրդի նիստին՝ ամփոփելու 2019 թուականի
արդիւնքները եւ նախանշելու 2020
թուականի ընելիքները:
Այս մասին կը յայտնէ Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի մամլոյ ծառայութիւնը:
Իր ելոյթին մէջ նախագահ Սահակեան նշած է, որ 2019 թուականին
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակը վստահօրէն
իրականացուցած է իր առջեւ դրուած
խնդիրները, ապահոված է մեր երկրի եւ ժողովուրդի անվտանգութիւնը,

տարածաշրջանին մէջ խաղաղութեան
եւ կայունութեան պահպանումը, եւ ՊԲ
անձնակազմը իր այդ առաքելութիւնը
իրականացուցած է քրտնաջան ու
անձնուէր ծառայութեան շնորհիւ:
Նախագահ Սահակեան 2019ին բանակաշինութեան ոլորտին
մէջ իրականացուցած լայնածաւալ
աշխատանքներու արդիւնքները,
ընդհանուր առմամբ, գնահատած է
բաւարար, տուած համապատասխան յանձնարարականներ ընթացիկ
տարուան մէջ իրականացուելիք հիմնական խնդիրներու վերաբերեալ:
Նախագահը ընդգծած է, որ Պաշտպանութեան բանակը միշտ եղած է եւ
կը մնայ Արցախի Հանրապետութեան
անկախութեան, անվտանգութեան եւ
բնականոն զարգացման հիմնական
երաշխաւորը` համոզուած ըլլալով,
որ բանակը, ինչպէս միշտ, պիտի
ընէ հնարաւորը դրուած խնդիրները
պատշաճ մակարդակով լուծելու
ուղղութեամբ:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Մարտ 31-ին Տեղի Պիտի Ունենան Արցախի
Հանրապետութեան Նախագահի Եւ Ազգային
Ժողովի Հերթական Ընտրութիւնները
Ղեկավարուելով Արցախի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան
եւ ընտրական օրէնսգիրքի շարք
մը դրոյթներով` Արցախի Հանրապետութեան նախագահի եւ
Ազգային ժողովի հերթական ընտրութիւններու օր յայտարարուած է
31 Մարտ 2020-ը:
Այս մասին կը տեղեկացնէ Արցախի
Հանրապետութեան Կեդրոնական
ընտրական յանձնախումբը:
«Արցախի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան 89-րդ յօդուածի Ա.
մասին համաձայն, հանրապետութեան նախագահի հերթական ընտրութիւնը տեղի կ՛ունենայ հանրապետութեան նախագահի լիազօրութիւններու
աւարտէն 50 օր առաջ:
Արցախի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան 109-րդ յօդուածին
համաձայն, Ազգային ժողովի հերթական ընտրութիւնը տեղի կ՛ունենայ հանրապետութեան նախագահի ընտրութիւններուն հետ միաժամանակ:
Արցախի Հանրապետութեան ընտրական օրէնսգիրքի 97-րդ յօդուածի Բ.
մասով եւ 121-րդ յօդուածի Բ. մասով
կը սահմանուի, որ հանրապետութեան նախագահի եւ Ազգային ժողովի ընտրութիւններու օրուան մասին
Արցախի հանրային ձայնասփիւռով

եւ հանրային պատկերասփիւռի
կայանի հաղորդագրութեամբ հանդէս կու գայ Կեդրոնական ընտրական յանձնախումբի նախագահը`
քուէարկութեան օրէն ոչ ուշ, քան 70
օր առաջ:
Ղեկավարուելով Արցախի Հանրապետութեան Սահմանադրութեան
եւ ընտրական օրէնսգիրքի նշեալ
դրոյթներով, Արցախի Հանրապետութեան նախագահի եւ Ազգային
ժողովի հերթական ընտրութիւններու
օր յայտարարուած է 31 Մարտ 2020-ը:
Հիմք ընդունելով Արցախի Հանրապետութեան ընտրական օրէնսգիրքի 97-րդ յօդուածի Գ. մասը, համապետական ընտրութիւններու քուէարկութեան օրը` երեքշաբթի, 31
Մարտ 2020-ը յայտարարուած է
ոչ աշխատանքային օր», յայտնած
են Կեդրոնական ընտրական յանձնախումբի մամուլի ծառայութենէն:

ՀՀ ու Չինաստանի Քաղաքացիները Ազատուած
են Մուտքի Արտօնագրի Պահանջէն
Յունուար 19-ին ուժի մէջ մտաւ «ՀՀ
կառավարութեան եւ Չինաստանի
Ժողովրդական Հանրապետութեան
կառավարութեան միջեւ սովորական
անձնագրեր կրող անձերու համար
մուտքի արտօնագրի պահանջի
փոխադարձութեան սկզբունքով

վերացման մասին» համաձայնագիրը:
Ըստ այդ համաձայնագիրին՝ ՀՀ ու
ՉԺՀ քաղաքացիները կարիք չունին
մուտքի արտօնագիրի՝ երկրի տարածք
մուտք գործելու ամսաթիւէն մինչեւ 90
օր ժամկէտով, կը հաղորդէ Արտաքին
գործոց նախարարութիւնը:

Նոր Բացայայտումներ Փնտռող Չինացի
Զբօսաշրջիկները Սկսած Են Աւելի Յաճախ
Ընտրել Հայաստանը
Վերջին շրջանին, Չինաստանէն
Հայաստան
զբօսաշրջիկներու
կատարած այցելութիւնները նկատելի կերպով աւելցած են: Վիճակագրութեան համաձայն՝ 2018-ին,
2017-ին հետ համեմատած՝ Չինաստանէն Հայաստան ժամանած զբօսաշրջիկներուն թիւը աւելցած է 59.9
տոկոսով: Աճի ընթացք կայ նաեւ 2019ին: Եթէ Յունուարէն Հոկտեմբեր 2018ին Հայաստան այցելած են Չինաստանի 8 հազար 430 քաղաքացիներ,
2019-ին՝ շուրջ 14 հազար 500: Այդ
առումով իր դերակատարութիւնը
ունին պետական նպատակաուղղուած
քաղաքականութիւնը եւ մասնաւոր
հատուածի աշխոյժ աշխատանքը:
«Արմէնփրէս»-ը այս գծով աւելի
մանրամասն տեղեկութիւններ ունենալու նպատակով՝ զրուցած է Սոնա
Սահակեանի հետ, որ «Սոտու Թրաւել»
զբօսաշրջութեան ընկերութեան
հիմնադիր տնօրէնն է եւ քանի մը
տարիէ ի վեր յատուկ աշխատանք
կը տանի Չինաստանի ուղղութեամբ։

Անոր տպաւորութիւնները դրական
են, արդիւնքները՝ ոգեւորող: Ան
շեշտեց, որ այս բնագաւառին մէջ
չօգտագործուած հսկայ ներոյժ կայ,
սակայն անհրաժեշտ աշխատանքը
չի տարուիր։
Ան նկատել տուաւ, որ իրենք
հետեւողական աշխատանք կը
տանին, որպէսզի չինացիները
կարելի եղածին չափ տեղեակ ըլլան
Հայաստանի մասին։ Անպայման
կը մասնակցին Չինաստանի մէջ
տեղի ունեցող զբօսաշրջութեան
ցուցահանդէսներուն, այնուհետեւ
առանձին կ՛աշխատին զբօսաշրջութեան ընկերութիւններու հետ:

Հայաստան եկած է նաեւ «Նեշընըլ
Ճիոկրաֆիք»-ի ներկայացուցիչը,
որ վերադառնալէ ետք 5 էջեր յատկացուցած է Հայաստանին:
Սոնա Սահակեան ըսաւ, որ ոգեւորիչ
է պարզ աչքով տեսնել չինացիներուն
ներկայութիւնը Երեւանի փողոցներուն մէջ։ Հիմնականին մէջ Չինաստանէն կու գան աւելի հասուն տարիքի
մարդիկ: Չինացիներ, որոնք յաճախ կը
ճամբորդեն, անպայման նորութիւններ
կը փնտռեն։ Անոնց յատկապէս կը
հետաքրքրէ հայկական խոհանոցը:
Անոնք շատ կը սիրեն հայկական
լաւաշը, ապուրները, բանջարեղէնը,
տապկուած կանաչին, եւ, անշուշտ,
խոզի միսի խորովածը:
Խօսելով հետագայ աշխատանքներուն
մասին՝ Սոնա Սահակեան նշեց, որ
նպատակ ունին կարելի եղածին չափ

շատ զբօսաշրջիկներ ներգրաւել
Չինաստանէն, մանաւանդ որ չօգտագործուած մեծ ներոյժ կայ: Վիզայի դրութիւնը վերցնելու նախաձեռնութիւնը Սոնա Սահակեան շատ
կարեւոր կը նկատէ, սակայն հիմնական կը նկատէ նաեւ ուղիղ թռիչքներու
ապահովումը։
Ըստ անոր՝ այսօր կայ չինարէն գիտցող զբօսավարներու խիստ պակաս,
որովհետեւ չինացին միայն չինարէն կը
խօսի, ուրեմն անհրաժեշտ է աւելցնել
չինարէն գիտցող զբօսավարներուն
թիւը։ Ան նկատել տուաւ, որ դէպի
Հայաստան կը նկատուի հոսք այն
երիտասարդներուն, որոնք կ՛ուսանին
Չինաստանի մէջ եւ կը վերադառնան
Հայաստան, պէտք է փորձ կատարուի
անոնց հետ աշխատելու եւ բացը
գոցելու։

Լուրեր Սփիւռքէն
Պոլսոյ Պատրիարքարանը Տինքի Եւ Պալըքճըի
Սպանութեան Գործերով Դատավարութիւններու
Մասին Յայտարարութիւն Հրապարակած Է
Սկիզբը Էջ 01
«(…) Յոյս փայփայելով, որ Հրանդ
Տինքի սպանութեան գործով նոյնպէս նման դատավճիռ պէտք է
կայացուի, անոր սպանութեան 13-րդ
տարելիցին առիթով անգամ մը եւս
կը բարձրացնենք մեր արդարութեան
պահանջը:
«Համոզում ունինք, որ արդէն ժամանակն է, որ ամբողջ աշխարհի առջեւ

տեղի ունեցող այս արդարութեան
փնտռտուքը աւարտի, որովհետեւ
ուշացած
արդարադատութիւնը
արդարադատութիւն չէ: Յոյս կը
յայտնենք, որ դատավարութեան
ընթացքին կայացուելիք վճիռը
հպարտութեան առիթ պիտի ըլլայ
Թուրքիոյ
արդարադատութեան
համար», գրուած է յայտարարութեան
մէջ:

Լուրեր Աշխարհէն
Աշխարհի Մէջ Լրագրողներու Դէմ Կատարուած
Յանցագործութիւններուն Գրեթէ 90 Տոկոսը
Անպատիժ Կը Մնայ. ԵՈՒՆԵՍՔՕ
Սկիզբը Էջ 01
Փորձագէտները միաժամանակ կը
նշեն, որ լրագրողներու 61 տոկոսը,
այսինքն` մօտ երկու երրորդը 2019-ին
զոհուած է այն երկիրներու մէջ, ուր
զինուած հակամարտութիւններ տեղի
չեն ունենար, այն պարագային, երբ
2014-ին այդ ցուցանիշը կազմած է մէկ
երրորդ: Հետեւաբար, ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ն
եկած է այն եզրակացութեան, որ
«լրագրողները ծայրայեղ վտանգներու կ՛ենթարկուին ոչ միայն զինուած
հակամարտութիւնները լուսաբանելու
ընթացքին, այլ նաեւ զոհ կը դառնան
տեղի քաղաքական գործիչներու
արարքները, փտածութեան եւ իրաւախախտումները հետաքննելու
ատեն, ի դէպ` յաճախ իրենց հայրենի

քաղաքներու մէջ»:
«Ընդհանուր առմամբ, լրագրողներու
դէմ սպառնալիքները ուղղուած են
այն բանի համար, որպէսզի ստիպեն
լռել քննադատաբար արտայայտուող
հեղինակներուն եւ սահմանափակեն
բնակչութեան տեղեկատւութեան
հասանելիութիւնը»,-կը փաստէ կազմակերպութիւնը:
«Կազմակերպութիւնը կը շարունակէ խորապէս անհանգստանալ
այն թշնամանքով ու բռնութեամբ,
որոնց զոհերը կը դառնան աւելի ու
աւելի մեծ թիւով լրագրողներ ողջ
աշխարհի մէջ: Նման իրավիճակը
վնաս կը հասցնէ հասարակութեան
մէջ ժողովրդավարական բանակռիւներուն»,- այս առնչութեամբ ընդգծած է
գլխաւոր տնօրէն Օտրէ Ազուլէն:

Ազրպէյճանի Մէջ Մտահոգ Են Ռուսիոյ Նոր
Վարչապետին Հայ Ըլլալէն
Հինգշաբթի օր Ռուսիոյ նախագահ
Վլատիմիր Փութինի կողմէ վարչապետի պաշտօնին նախկին
նախագահ եւ վարչապետ Տմիթրի
Մետվետեւի փոխարէն նշանակուեցաւ տնտեսագէտ, Դաշնակցային
հարկային ծառայութեան ղեկավար
Միխայիլ Միշուսթինը:
Շար. Էջ 20
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2nd Annual Armenian
American Museum Gala
Set for December 8

News from Armenia & Artsakh

The 2nd Annual Armenian American
Museum Gala is sold out heading into the
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President Sarkissian Meets with President
of National Council of Switzerland in Davos

I

n the sidelines of Davos World
Economic Forum President of Armenia
Armen Sarkissian met with the President
of National Council of Switzerland
Isabelle Moret, who is also the head of
Switzerland-Armenia friendship group.
As ARMENPRESS was informed from
the press service of the President’s
Office, recalling with warmth her visit
to Armenia 2 years ago, Isabelle Moret
noted that the two countries have tradi-
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The Armenian Massacre Hidden by Azerbaijan

A

were carried out in Baku exclusively for

ical extermination, settling in different

Soviet opening
spy who foiled
Nazi plot toethnic
kill allied
Armenian President attends
of World
identity.leaders dies aged 93 countries of the world.
Goar Vartanian worked with her husband to expose
German
agents
during
second
world warOverall, Armenians in Baku were subject
30 have already
passed
but
Azerbaijan
Economic Forum in Davos, Switzerland
continues hiding the truth. 30 years ago to massacres at least three times in

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.
massacre
and deportation
of Armenians 1905, 1918 and 1990. In a city, where
In June 2017, Vladimir Putin
Goar Vartanian, who with her husband, Gevork, worked as a secret agent on nuliving
in
Baku
were
organized
andagent there
has always been an Armenian
– himself a former KGB
–
merous missions, died on Monday. She will be buried in Moscow’s prestigious
out
the Azerbaijani
capital andpresence, nearly 300.000 Armenians
visited SVR headquarters
Troyekurovskoe cemetery, said Sergei Ivanov, a spokesmancarried
for Russia’s
SVRin
intellisecret agents
including
gence service.
from January 13 topraised
19, 1990,
solely
were living in late 1980s. Although
the Vartanians. “They are modVartanian helped thwart Operation Long Jump – a Nazi plot to assassinate the alfor
their
ethnic
identity.
The
massaArmenians have never been a majority
lied leaders at their first meeting in Tehran in November 1943.
est people, they don’t like to be
cres
were she
organized
by the
Azerbaijani
in Baku in terms of percentage of the
Born on 25 January 1926 in Gyumri, in what was then Soviet
Armenia,
moved
called
heroes,”
said the Russian
with her family to Iran in the early 1930s. She joined an anti-fascist
group
at the Party,
age
president.
Popular
Front
but the authori- population, but from the very start they
of 16 and worked with Gevork to expose German agents.
Goar retired in 1986 but
ties were sponsoring
them. Although held high positions, conducted active
continued 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
after the 1988 Armenian
construction-engineering
commeragents. massacres
group reportedly followed Nazi agents and exposed the plan.
Goar Vartanian in Moscow in 2005.and
He said
of her and
former Soviet
The couple moved to the Soviet Union in 1951 and had
long Azerbaijani
career as secret city The
husband: ‘They
are modest people,
they oil
don’tinduslike to
ina the
of Sumgait
the spycialheractivities,
especially
in the
Mikhail Lyubimov said he
agents. The SVR – one of the successor agencies to the Soviet-era KGB – said they
Photograph: Itar-Tass/AP
Armenians in Baku had
to migrate due to try. Thebe called
first heroes.’
industrial
oil well in Baku
doubted that Russia would rewere involved in active intelligence work in “extreme conditions in many countries”
the persecutions andveal
violence
launched
(started
operating
1869)
belonged
further details
of the couple’s
operations
“so as not in
to cause
political
scandalsto
in
but did not provide further details.
the countries
they worked”. ethnic Armenian I. Mirzoyev (Mirzoyan).
Gevork, who was decorated with the Hero of the Soviet Union
award,
died innearly
2012 40.000
against
them,
Armenians,
www.theguardian.com
aged 87. “Gevork used to say that of the five rays of his Hero Star, at least two be-

P

resident of Armenia Armen
Sarkissian attended the opening
of the World Economic Forum 2020 in
Davos, Switzerland, the Presidential
Office told Armenpress.
This year the Forum is held under the
title “Stakeholders for a Cohesive and
Sustainable World”.
In fifty years of its existence the annual
meeting in Davos has become one of the
most influential high-level global gatherings which every year brings together
representatives of states, governments,
international organizations, and business community as well as reputable
experts to discuss global, regional, and
industrial agenda, to offer solutions to
the existing problems and challenges.
Over 700 speakers from different countries and over 3000 participants attend
the Forum.
The Forum was officially opened by

founder and president of the World
Economic Forum Klaus Schwab. In his
opening remarks Klaus Schwab said he
is proud of the community they have
managed to form within the past fifty
years. He in particular welcomed the
Young Global Leaders and the Global
Shapers who believe in the world’s
mutual connectivity and are ready to
work jointly.
The Armenian President also attended
the 26th Crystal Award on the sidelines
of the Forum. This year the Forum winners are Hilde Schwab, Chairperson
and Co-Founder, Schwab Foundation
for Social Entrepreneurship, presented awards to artist Theaster Gates,
choreographer Jin Xing, actor Deepika
Padukone and artist Lynette Wallworth.
They were awarded for their contributions to inclusive and sustainable
change.

mainly elderly people, single, ill or those
in need, were still living in Baku in early
1990.
Due to hiding the facts and not voicing
them it was impossible to count the
exact number of Armenians who were
killed and died in the Baku massacres.
According to the data of some international human rights organizations, more
than 450 people were killed for their

There have been many Armenian educational-cultural centers in Baku which
stopped operating in the early 1980s.
The European Parliament condemned
the massacres committed against
Armenians in its resolutions adopted
in 1988, 1990 and 1991.
Frelick Bill, chair of US Committee for
Refugees, recorded and talked about
these facts in 2002.
Page 12

News from the World

Iranian FM to skip Davos forum

I

ranian Foreign Minister Mohammad
Javad Zarif has refused to participate

in the 50th World Economic Forum in
Davos that will be held January 20-24.
Iranian foreign ministry spokesperson
Abbas Musavi said Zarif had earlier
planned to participate.
“However, despite the official invitation,
he has changed his plans and the trip
will not take place,” Musavi was quoted
by TASS as saying.
He did not elaborate.
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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

Genocide 100 + 4

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

The Armenian Massacre Hidden by Azerbaijan
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.


Nikol Pashinyan Congratulates Russia’s New
Prime Minister

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.


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-

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

Page 11
On July 27, 1990, an open letter has
been published in The New York Times
addressed to the international community. The latter was signed by 133
prominent scientists and human right
advocates of Europe, Canada and the
USA which were voicing their complaints on the killings and massacres
of Armenians in Baku.
Azerbaijan is mourning January
20 (Black January) in memory of
Azerbaijanis killed during the clashes
with the Soviet troops. Official Baku
presents these events as a result of
provocations “made by Armenians” by
trying to hide the large-scale crimes
committed before January 20 which
are recorded not only in the memories
of Armenians who survived these massacres, but also in the documentary
materials of international press.
Contrary to the facts recorded by international human right organizations, the
Azerbaijani authorities till now are hiding
their genocidal actions and distort the
realities to avoid responsibility. The
Azerbaijani authorities not only distort

the essence of the “black January”,
but also silence and forget about the
story of “the capital of three massacres”, by trying to make forgotten the
consequences of the policy of ethnic
cleansing, deportation and massacres
committed against Armenians in 1905,
1918 and 1990 in Baku.
The Baku massacres in 1990 were
the continuation of the 1905 and 1918
massacres.
The current Armenophobic policy conducted by Azerbaijan at state level is
a result of not giving a proper legal
response to the crimes committed and
leaving them unpunished. The victims
of that policy are not only Azerbaijani
Armenians and the population of the
Republic of Artsakh (Nagorno Karabakh),
but also all Armenians worldwide.
An active stage of manifestation of
Armenophobia in the Azerbaijani society
was also recorded in April 2016 - during
the large-scale attack on Artsakh by
Azerbaijan which was accompanied with
brutal killings, beheadings of civilians
and military servicemen, tortures of
captive soldiers, and a number of other
cases of war crimes”.

News from Armenia & Artsakh

Armenian Speaker of Parliament Holds
Meeting with Mexican MP
Speaker of Parliament of Armenia Ararat
Mirzoyan on January 20 received head
of the parliamentary friendship group of
Chamber of Deputies of the Congress
of Mexico with Armenia Adolfo Torres
Ramirez, the Armenian Parliament told
Armenpress.
Welcoming the guest in Armenia the
Speaker of Parliament expressed confidence that his visit and meetings here
will contribute to further developing the
relations between the two countries. The
Speaker said the geographical distance
between Armenia and Mexico cannot
hinder to further intensify the relations.
Ararat Mirzoyan expressed hope that
the joint works of the parliamentary
friendship groups will help to make the
contacts between the Armenian and
Mexican parliaments more effective both
at the bilateral and inter-parliamentary
platforms.
The officials also talked about the recognition of the Armenian Genocide
and the Nagorno Karabakh conflict.
The Armenian Speaker of Parliament
expressed hope that the Parliament

of Mexico will join the list of those
parliaments that have recognized the
Armenian Genocide based on the principle of historical justice. He also stated
that Armenia is expecting from its international partners a balanced position on
the NK conflict.
Adolfo Torres Ramirez thanked for the
reception and informed that actions
are being taken for the recognition of
the Armenian Genocide, as well as
promised to make efforts to make visible
the current situation in the Republic of
Artsakh. He said the resolution of the
issue is peace. He invited Speaker
Mirzoyan to Mexico. “I think that the
visit of the President of the Mexican
Chamber of Deputies to Armenia and
your mutual visit to Mexico will record
a historically new stage for the development of relations”, Adolfo Torres
Ramirez said.
In response Speaker Mirzoyan said
he will host his Mexican counterpart
in Armenia with pleasure and will also
visit Mexico. He expressed readiness
to assist in joint initiatives.

Prime Minister of Armenia NIkol
Pashinyan sent a congratulatory message to Mikhail Mishustin on the occasion of being appointed Prime Minister
of Russia. As ARMENPRESS was
informed from the Office of the Prime
Minister of Armenia, the message runs
as follows,
“Honorable Mikhail Vladimirovich,
Please, accept my sincere congratulations on the occasion of being
appointed Prime Minister of the Russian
Federation.
The Government of the Republic of
Armenia is determined to actively cooperate with the new Government of the

Russian Federation for future strengthening of the bilateral and multilateral
partnership, including in the direction of
deepening integration in the sidelines of
the Eurasian Economic Union.
I am confident that with mutual efforts
we will be able to enrich the agenda of
the Armenian-Russian allied partnership
and give new impetus to our multilateral
cooperation based on the centuries-old
friendship between our peoples.
Honorable Mikhail Vladimirovich, I wish
you good health, welfare and success in
the responsible state position, and I wish
peace and prosperity to the brotherly
people of Russia”.

President of Artsakh Attends Meeting of
Defense Army’s Military Council
Artsakh Republic President Bako
Sahakyan attended today a meeting of
the Defense Army’s Military Council in
Stepanakert convoked to sum up the
activities of the army in 2019 and the
2020 action plan, the Presidential Office
told Armenpress.
In his speech President Sahakyan
noted that in 2019 the Artsakh Republic
Defense Army confidently fulfilled the
tasks set before it, ensured the country’s
and people’s security, maintenance of
peace and stability in the region, adding
that the Defense Army personnel carried
out this mission through painstaking and
selfless service.

President Sahakyan rated the results
of the wide-scale activities carried out
in the sphere of army-building as overall satisfactory and gave appropriate
assignments concerning the pivotal
tasks to be implemented in the current
year.
The President highlighted that the
Defense Army had always been and
would remain the main guarantee of
the independence, security and natural
development of the Artsakh Republic
expressing his confidence that the Army
as always would do everything possible
for proper solution of the set tasks.

Parliament Majority Leader Presents
Purpose of Initiating Constitutional Reforms

Parliamentary majority leader Lilit
Makunts has revealed the purpose
of initiating constitutional reforms in
Armenia.
“During the one year of working we
have regularly reached a number of
legislative changes which required constitutional changes in order to be real-

ized”, the head of the My Step bloc of
the Armenian parliament told reporters.
“Since the Ministry of Justice is already
developing a working group, we in turn
from the parliament’s perspective will
present the changes the necessity of
which we have seen,” Makunts said.
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The Titanic Wreck Will Now Be Protected Under a
‘Momentous Agreement’ With the U.S.
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.


BY MÉLISSA GODIN

T

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.


he world’s most famous shipwreck, the RMS Titanic, will be
more rigorously protected under
an international agreement, the U.K.’s
Maritime
Minister Nusrat Ghani conSoviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
firmed ahead of a Tuesday visit to
Belfast, where the ship was built.
The U.K. and the U.S. will now be
responsible for granting permits to those
wishing to visit the wreck and remove
artifacts. The agreement, which was
signed by the United Kingdom in 2003,
was ratified by U.S. Secretary of State
Mike Pompeo last year. The agreement
will further protect the wreck, which
became a UNESCO cultural heritage
site in 2012. The U.K. will take a leading
role in protecting the wreck, encouraging
other North Atlantic countries like France
and Canada to sign the agreement.
“Lying two and a half miles below the
ocean surface, the RMS Titanic is the
subject of the most documented maritime tragedy in history,” Ghani said
in a press release. “This momentous
agreement with the United States to
preserve the wreck means it will be
treated with the sensitivity and respect
owed to the final resting place of more
than 1,500 lives.”
The RMS Titanic set sail on its maiden
voyage to New York on April 10, 1912
from Southampton, England, with 2,207
passengers and crew on board. The
state-of-the-art British passenger liner
hosted some of the world’s wealthiest
people, as well as poorer migrants looking to start a new life in North America.
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-

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

The ‘Titanic’, a passenger ship of the White Star Line, sank during the night
of April 14-15, 1912.
Five days after its departure, the ship hit
an iceberg and sunk 3,800 meters to the
bottom of the ocean, where it remained
unfound for 30 years.
The ship’s disappearance became a
source of fascination for oceanographer and former Navy captain Robert
Ballard, who embarked on his first
unsuccessful search for the wreck in
1977. Determined, Ballard struck a
deal with the United States Navy that
provided funding for his expedition in
exchange for Ballard locating two lost
Cold War Navy submarines. In collaboration with a French expedition, Ballard

found debris that led him to the ship’s
resting place, 350 nautical miles off the
Canadian coast of Newfoundland on
September 1, 1985.
In 1994, the company RMS Titanic Inc.,
a subsidiary of Premier Exhibitions,
became the wreck’s salvor-in-possession—the only company allowed to
collect artifacts. The company has now
collected more than 5,500 artifacts,
including a 17-ton section of the hull
that was raised out of the ocean in
1998. Some artifacts were previously
auctioned off by Henry Aldridge & Son,
such as a water-stained letter written

by a passenger on board the ship that
sold for £126,000 ($163,800) as well as
a violin that sold for £1.1 million ($1.43
million). Photographs taken of the wreck
during expeditions allowed the company
RMS Titanic Inc. to recreate digital images of the grand staircase that featured
in James Cameron’s 1997 film Titanic.
For years, diving companies such as
Ocean Gate have commercialized diving
expeditions to the wreck by making them
available to tourists prepared to spend
tens of thousands of dollars. The first
tourists dived to the wreck in 1998 and
officials believe the last confirmed trip
was in 2012.
“It is difficult to ascertain the activity
around the wreck of the Titanic as
there is currently no regulation,” Juliet
Eales, the senior press officer for the
U.K. Department of Transport, told
TIME in an email. The new legislation
will require trips carried out by U.K. or
U.S. vessels to be sanctioned by either
country through a licensing process.
“Although this applies to U.K. and U.S.
only, it goes a long way to restricting
unregulated access as it targets many
of those who are driven and equipped
to carry out an expedition of this sort,”
Eales added.
In any case, the opportunity for tourists
to see the infamous wreck is slipping
away. Scientists believe the shipwreck
could disappear by 2030. In August of
last year, divers from Triton Submarines
visited the shipwreck for the first time in
14 years and found much of it decaying.
time.com
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Trailer of Kim Kardashian West’s “The
Justice Project” released, to debut in April

Armenian Soprano Expects Apologies from
Opera Organizers for being Discriminated
on Ethnicity Basis
Opera singer Ruzan Mantashyan has
issued a new statement about the cancelation of her participation in Semper
Opera Ball in Dresden on February 7
because of the refusal of Azerbaijani
opera singer Yusif Eyvazov to sing with
an Armenian singer.
In the statement René Massis, the
representative of Ruzan Mantashyan
urged chairman and artistic director of

The trailer of Armenian-American reality
TV superstar Kim Kardashian West’s
documentary titled “The Justice Project”
is already available. The documentary
is about the US prison system.
For the creation of the movie Kim
Kardashian West visited the US prisons,
to present the stories of several prisoners. She also talked to her friends and
family members, worked and consulted
with lawyers.
“There are stories here which were

never been talked about. These people
want a second chance”, Kim Kardahsian
said.
The film was shot in 2019. In 2018, the
celebrity convinced President Donald
Trump to grant clemency to 63-year-old
grandmother Alice Johnson, who had
been serving a life sentence for first-time
non-violent drug offenses.
It’s a two-hour film, and the premiere is
scheduled on April 5.

Dresden Opera Ball Hans-Joachim Frey
to apologize from Ruzan Mantashyan.
“Dear Mister Frey,
You persist in expressing yourself
through your press organs by inflexibly
staying on your positions.
We must therefore adopt the same
means of communication to respond
to you.
Page 14
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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

Art & Entertainment

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 Soprano Expects Apologies from Opera Organizers for being Discriminated on
Ethnicity Basis
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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.


In your article, you seem voluntarily to
mix up different issues to muddy the
waters.
You are also trying, in an intentionally
Soviet spy who foiled Nazi plot to kill allied leaders dies aged 93
sinuous
way, to explain the working
methods of artistic companies.
In the content of your article, there are
two things to distinguish:
On the one hand, there are the human
and cultural values of SemperOpernball.
You highlight the presence of artists from
all horizons - including Armenians - in
your past events.
We have never disputed this reality, we
even explicitly welcomed it in our press
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-

release of January 14. You see that, in
this area, we recognize your respectability and that of SemperOpernball.
On the other hand, there is the controversy born from the refusal of Mr. Eyvazov
to perform with Miss Mantashyan for
“political reasons,” event which led to
the cancellation of the engagement of
our artist.
One could think that you were forced to
do so before the intransigence of your
Guest Star. This is not what would have
been desirable, but the facts are there:
Ruzan Mantashyan has been withdrawn
from the project.
The best attitude would have been,
to say the least, to apologize to Miss
Mantashyan.

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

In this case, we could have tried to overcome this lamentable situation.
You haven’t even considered it necessary to establish a personal contact.
Instead, in your press release of January
15, you dismiss, in an arrogant and
insulting tone, the concrete arguments
we produce to back up the facts of our
version.
By doing so, do you really want us to
take another step and take this litigation
to a further level ?”, reads the statement
of René Massis, posted on Ruzan
Mantashyan’s Facebook page.
There were media reports on January
13 that Azerbaijani opera singer Yusif
Eyvazov had refused to sing with
Armenian soprano Ruzan Mantashyan

for “political reasons”. The two singers
were scheduled to sing together on
February 7 at Semper Opera Ball in
Dresden.
Later the Azerbaijani singer denied the
accusations, publishing the statement of
Semper Opera Ball, according to which
the Opera Ball had no contract with the
Armenian singer.
But back in December a statement had
been issued, where Ruzan Mantashyan
was mentioned as one of the singers.
The final contract was not signed yet
only for the reason that thgey negotiations were not over yet, but the
agreement on the participation of the
Armenian singer had been already
reached.

Interview

Deepening of Political Relations with China is Necessity – Armenian
Political Scientist
Interview
by NORAYR SHOGHIKYAN

soon turn into reality and will contribute
to the development of these ties thanks
to the public diplomacy.

A

rmenian political scientist Mher
Sahakyan considers China a
newly-discovered superpower
with which it is necessary to deepen
the relations.
Mher Sahakyan, who is also the founder of the “China-Eurasia” Council for
Political and Strategic Research, gave
an interview to ARMENPRESS, talking
about the council, China-Eurasia cooperation, the deepening of Armenia-China
relations and other topics.
-Mr. Sahakyan, the “China-Eurasia”
Council for Political and Strategic
Research, was founded in 2016. What
was the motive of creating this council, and what main issues did the
council solve within these past three
years?
-Yes, this year on November 11 the
council marked its 3rd anniversary. It
started its practical and active work
after November 2017 when I finally
returned from China to Armenia. There
were several reasons for establishing
this organization, the first one was that
there was a gap of an organization
conducting a high-quality, scientific and
analytical work, as well as a literature
about China in Armenia, the country
was lacking information about the policy
run by China. Secondly, for many years
I was communicating with the leading
specialists of China, Russia, UK, Austria
and other countries, who are dealing
with the political and economic issues
of China and the Eurasian states, and
there was a need to unite this potential
in order to further strengthen the ties
and use this huge potential also for
Armenia. And the third one, by living in
China for five years I noticed that China
also lacked information about Armenia,
and a serious actions were needed to
be taken on this path, although we were
conducting certain works in this regard in
the Armenian community of China. Next,
it was also necessary to seriously study
China’s Belt and Road initiative, create

-What the cooperation with Eurasia
can give to China today, and what the
Eurasian countries can get from the
partnership with China?
-Thanks to its Belt and Road initiative
China has made a transition to Eurasia
thanks to which it tries to develop its
economy, strengthen security, etc. The
Eurasian countries have an opportunity
to deepen their cooperation with the
country with the biggest market and
economy in the world.

a roadmap for Armenia through which
Armenia would have an opportunity to
be included in this initiative. These are
the directions our Council has dealt with
and continues to deal with.
-To what extent you consider the
issues set before your organization in
these three years solved? What kind
of new goals and issues emerged
during your work?
-”China-Eurasia” Council for Political
and Strategic Research is a young
organization. Of course, the launch was
successful and during this period major
works were carried out, but it’s still on
the development path which requires
serious works. As the life is changing
rapidly, all issues need to be revised
almost every day. But the main goals
are to contribute to the development of
the Armenian-Chinese relations, create
school to understand China’s economy,
policy in Armenia, contribute to the
professional development of Armenian
experts on Chinese studies, become
a global and independent think tank.
I must state with pride that today the
Council gathered a multinational, experienced team thanks to which it has an
important contribution to the research on
China and Eurasia, and also at the global level. The Council is working with the

principle of recording concrete results
with small and limited forces. It’s worth
remembering that this Council is not an
office, but a philosophy and a uniting
network. It mainly operates thanks to
the imagination of its members, their
dedicated work for whom the important
is to be useful to Armenia and contribute
to the development of the ArmenianChinese relations.
-Recently you presented your organization in China and made a cooperation proposal to Chinese researchers.
What reaction did you get? What is
their interest towards Armenia?
-Recently I was in China at the invitation of the Chinese side where we
had meetings with the diplomats of the
Chinese foreign ministry, the leadership
of the Communist party of Yunnan
Tunan province, young Chinese leaders, discussed the Armenian-Chinese
relations, the possibilities of Armenia’s
active participation to the Belt and Road
initiative. I also delivered remarks at
the Dialogue of Young Scientists of
China and Eurasian countries scientific conference where I made numerous proposals for the development of
Armenian-Chinese relations. During
these meetings a number of cooperation
agreements were reached which will

-If we look from the perspective of
cooperation of the two countries,
what can China give to Armenia, and
vice versa?
-China is the world’s newly-discovered
superpower with which it is necessary
to deepen the relations, try to find a
place in its huge and rich market worth
1.4 billion for the Armenian products. It
is necessary to get new technologies
from them, jointly deepen the cooperation in the military-industrial field,
financial-banking sector, agriculture and
other areas. Armenia in its turn is a
rapidly and steadily developing country
which is unique and can be interesting
for China both with its geographical
position, rich culture and history and a
military experience.
-It seems you visit China very often
connected with your job. But imagine yourself as a tourist and please
answer what can attract an Armenian
tourist in China?
-I lived in China for five years, it’s a very
unique country, Asia with all its sides, it
needs to be understood. It can attract
tourists with its exclusive historical-cultural sites, unique dishes, cities, etc. A
country with millennia-old history, culture, philosophy which is living with the
new rhythms of technologies, and I think
that one must definitely see all these.
Edited and translated
by Aneta Harutyunyan

ՉորեքշաբÃÇ, 22 Յունուար 2020

Ամերիկահայ Կեանք

15

Բարելաւելով Հայաստանի Մէջ Առողջապահութիւնը.
Կրնա՞յ Սփիւռքի Աշխատանքը Աւելի Արդիւնաւէտ Ըլլալ
Նիւ Ճըրսիի Hackensack համալսարանի բժշկական կեդրոնին մէջ, Փետրուար 1-ին, տեղի պիտի ունենայ
«Բարելաւելով Հայաստանի մէջ առողջապահութիւնը. կրնա՞յ Սփիւռքի
աշխատանքը աւելի արդիւնաւէտ
ըլլալ» խորագիրով համաժողով, որ
կը կազմակերպուի Առողջապահութեան ոլորտի ամերիկահայ մասնագէտներու կազմակերպութեան հովանաւորութեամբ:
Հաւաքին ներկայ պիտի գտնուի

եւ զեկուցումով հանդէս գայ գրասենեակի ղեկավար Սառա Անճարկոլեան: Հինգ նիստերու ընթացքին
պիտի քննարկուին ոլորտի առաջնահերթութիւնները, այդ ուղղութեամբ
Հայաստանի եւ Սփիւռքի համագործակցութեան զարգացումը, Հայաստանի մէջ առողջապահութեան որակական յատկանիշները, ոլորտային
կրթութեան մարտահրաւէրներն ու
հնարաւորութիւնները, ձեռնարկուելիք
քայլերը:

Հայ Բժշկական Հիմնադրամի Կրթաթոշակներ Հայաստանի Մէջ
Ուրախութեամբ կը տեղեկացնենք,
որ համագործակցաբար Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանին հետ,
երկու կրթաթոշակ հաստատեցինք
Հայաստանի ուսանողներուն՝ ուսում
ստանալու Հայաստանի Ամերիկեան
Համալսարանին մէջ։
Առաջինը՝
ՀԱՅԿ ՊՈՅԱՃԵԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ
Օժանդակելու առողջապահական
մարզին մէջ Մագիստրոսի վկայական հետապնդող կարիքաւոր ուսանողներուն:
Այս հիմնադրամի հաստատումով,
խորագոյն յարգանք կը մատուցենք
հանգուցեալ տիար Հայկ Պոյաճեանին՝ (1935 – 2012) իր ազգանուէր եւ մարդասիրական բազմաթիւ
օժանդակութեանց համար, որբերու
նպաստէն սկսեալ մինչեւ հայկական
համայնքներու, Հայաստանի, Արցախի
եւ Լիբանանի հիւծախտի կեդրոններուն իր բերած օժանդակութեան
համար։ Պարոն Պոյաճեան միշտ
զօրավիգ էր մեր կազմակերպու-

թեան ճիգերուն, իր օժանդակութիւնը
անպակաս էր յատկապէս հոն, ուր
Հայութիւնը վտանգ կը դիմագրաւէր։
Ուրախութեամբ նշենք, որ 2020 տարեշրջանին առաջին ուսանողը արժանացաւ կրթաթոշակին։
Երկրորդը՝
ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ
Օժանդակելու Հայաստանի եւ Արցախի մէջ պայքարած նահատակ
զինուորներու զաւակներուն, վեթերան զինուորներուն եւ անոնց զաւակներուն։
Հիմնադրամը հաստատուած է ի
պատիւ Տոքթ. Հրանդ Մ. Մարգարեանի՝ վաթսունհինգ տարիներու
աննահանջ, անսակարկ եւ բազմակողմանի նուիրումին՝ Հայ մշակոյթին, գրականութեան, թատերական արուեստի, կրթական, դաստիարակչական բնագաւառներուն
մէջ իր բերած անսահման նպաստին համար։ Առաւել, Մարգարեանի
աննահանջ ոգիին, որ երեսունհինգ
տարիներէ իվեր կը ծառայէ Հայ

Բժշկական Հիմնադրամին, որպէս
վարիչ քարտուղար։ Բազմաթիւ են
Մարգարեանի առաջադրած ծրագիրները Հայաստանի եւ Արցախի մէջ։
Կրթաթոշակը գործադրութեան կը
դրուի 2020-2021 տարեշրջանին
համար։
ՀԱՅ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ –
Ա.Մ.Ն..- Ոչ-շահաբեր կազմակերպութիւն է հաստատուած Նիւ Եորքի
մէջ 1953ին, հիմնական նպատակ
ունենալով՝ օժանդակելու հայկական հաստատութիւններուն, հետազօտական հիմնարկութիւններուն,
որոնք կը գործեն հակազդելու, բուժելու եւ դաստիարակելու հանրութիւնը
հիւծախտի, կրծքային հիւանդութիւններու եւ կիրառելու աոողջապահական արդիական մօտեցումներ
Հայաստանի մէջ։
Հայ Բժշկական Հիմնադրամի նպատակն է`
– Գիտակցութիւն սերմանել հայկական համայնքներուն մէջ եւ տարածել
հիւծախտի եւ այլ կրծքային հիւան-

դութիւններու վտանգներու մասին։
– Օժանդակել հայկական հաստատութիւններու, հիւանդանոցներու եւ
հետազօտական
կեդրոններու ճիգերը հիւծախտի եւ
կրծքային հիւանդութիւնները դիմագրաւելու գործընթացին մէջ։
– Դաստիարակել ուսանողներ, վերակաւորել բժիշկներ եւ բուժքոյրեր կրծքային հիւանդութիւններու մասին։
– Օժանդակել կարիքաւոր ուսանողներու՝ կրծքային հիւանդութիւններու
մէջ մասնագիտանալու համար։

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը Հայաստանի
եւ Արցախի 11,000-է Աւելի Երեխաներուն կը Սփռէ
Ս. Ծնունդի Երջանկութեան Խորհուրդը
Երկու օրեր՝ Յունուարի 14-ին եւ 15-ին
մարդաշատ էր Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Հայաստանի Կեդրոնի Դահլիճը: Օրական չորս
անգամ այդտեղ հաւաքուած մանուկներուն ու անոնց ծնողներուն համար
Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան միջոցառումները տեղի կ՚ունենային։
Ինչպես միշտ, այս անգամ եւս այն
կը տարբերէր նմանատիպ ձեռնարկներէն: Ատոնք սոսկ «Ձմեռ
Պապ»ի այցելութիւն, ուրախ երգ ու
պար եւ նուէրներ չէին։ Դահլիճին
մէջ հաւաքուած երեխաներուն ու
անոնց ծնողներուն կը փոխանցուէր
Ծննդեան խորհուրդը՝ Աստուծոյ սէրը
միմիանց փոխանցելու եւ մարդոց
անշահախնդիր ուրախութիւն պարգելու գաղափարը։

Աւետարանչական Ընկերակցութեան «Հայասա» Թատերախումբի բեմադրած «Երեք Զամբիւղ»
ներկայացումին հիմքը ճիշդ այդ

գաղափարն էր՝ Աստուծոյ սէրը, զոր
պատանի դերասանները կարողացան յաջողութեամբ փոխանցել հանդիսատեսներուն։ Թատերախումբի
ղեկավար Նունէ Աբրահամեանի
հեղինակած բեմադրութիւնը կը ներկայացնէր Ամանորի նախօրեակին
իրենց նուիրական երազանքներու
մասին պատմող դպրոցականներ,
որոնք կրցան հասկնալ որ նոյնիսկ
շօշափելի երազանքները կրնան
իրականութիւն դառնալ, Երբ անոնց
հասնելու ճանապարհին կայ մեծ
ցանկութիւն՝ ուրիշներու օգնելու
պատրաստակամութիւն եւ անսահման կարեկցութիւն։ Ներկայացումի վերջաւորութեան դերասանները
ողջագուրեցին իրար եւ հնչեց Սուրբ
Գրային կարեւոր պատգամներէն մէկը՝
ուր Յիսուս ըսաւ. «Ես եկայ, որ կեա՛նք
ունենան, եւ ճոխութեա՛մբ ունենան»։
(Յովհ. 10. 10)

Իւրաքանչիւր
ներկայացումէ
առաջ իրենց բարեմաղթանքները
փոխանցեցին ներկաներուն Վեր.
Աւետիք Խաչատրեան՝ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցիի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Բաժինի Տնօրէն եւ
Յարութ Ներսէսեան՝ Ամերիկայի Հայ
Աւետարանչական Ընկերակցութեան
ներկայացուցիչը Հայաստանի մէջ։
Աւետարանչականը եւ Հայաստանեայց Աւետարանական Եկեղեցին
միասնաբար կազմակերպեցին նմանօրինակ Ծննդեան հաւաքոյթներ
Հայաստանի եւ Արցախի աւելի քան 45

քաղաքներու եւ գիւղերու մէջ։ 11,000է
աւելի երեխաներ ոչ միայն ստացան
Ծնունդի յատուկ նուէրներ՝ այլ լսեցին
Աստուծոյ սիրոյն պատգամը ։
Երախտապարտ ենք մեր բոլոր
բարերարներուն որոնք իրենց օժանդակութեամբ կարելիութիւն ընծայեցին մեզի Հայաստանի եւ Արցախի
մեր երեխաներուն շնորհելու Սուրբ
Ծննդեան երջանկութիւնը։
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական
Ընկերակցութիւն
Նիւ Ճըրզի
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Լիբանան

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան Հայկական
Բաժանմունքը 170 Հազար Ամերիկեան Տոլար Կը Յատկացնէ
Լիբանանի Հայկական Դպրոցներուն

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքը170
հազար ամերիկեան տոլարի գումար
մը կը յատկացնէ Լիբանանի մէջ
գործող 18 դպրոցներուն: Այս
նուիրատւութեան ծիրէն ներս,
նպաստ մը կը տրամադրուի նաեւ
յատուկ կարգավիճակ ունեցող երեխաներ հոգացող Թռչնոց Բոյն հաստատութեան:
Անցնող քանի մը ամիսներուն ընթացքին՝ Լիբանանը կրկին անգամ յայտնուեցաւ քաղաքական, ընկերային

եւ տնտեսական ծանր վիճակի մէջ:
«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքը
մօտէն հետեւեցաւ եւ կը շարունակէ հետեւիլ Լիբանանի քաղաքական եւ տնտեսական դաշտի զարգացումներուն, քաջ գիտակցելով,
որ երկրին մէջ տեղի ունեցող բոլոր
վերիվայրումները իրենց ուղղակի անդրադարձը ունին նաեւ հայ համայնքին
եւ դպրոցին վրայ:
2019-ի կիսուն, Հիմնարկութեան
Հայկական Բաժանմունքը հրատա-

րակեց Լիբանանահայ գաղութի
կրթական կեանքին առնչուող իր ռազմավարութիւնը (https://gulbenkian.pt/
armenian-communities/2019/08/09/
new-strategy-lebanon/): Դպրոցական վերամուտին յաջորդելիք ծրագիրներուն մեկնարկը քանի մը ամիսով
յետաձգուեցաւ՝ Լիբանանի մէջ տիրող
տագնապին պատճառաւ:
Ուղղակիօրէն դպրոցներուն փոխանցուած գումարները սահմանուեցան ըստ իւրաքանչիւր հաստատութեան աշակերտութեան եւ
ուսուցչական կազմի թիւերուն, ինչպէս նաեւ՝ Հիմնարկութեան Հայկական Բաժանմունքի Լիբանանի
ներկայացուցիչին եւ դպրոցներու
ղեկավարներուն միջեւ տեղի ունեցած
հանդիպումներուն ընթացքին ընդգծուած հարցերուն:
Հայկական Բաժանմունքի տնօրէն՝
Դոկտ. Ռազմիկ Փանոսեան այս առիթով ըսաւ, որ «դպրոցները համայն-

քին ապագան են: Կրթական ծրագիրներու կողքին անոնք ունին կենցաղային եւ առօրեայ հսկայական
ծախսեր, որոնք այս դժուար օրերուն
առաջնային կը դառնան: Ներկայ
յատկացումները չեն փոխարիներ
մեր ռազմավարութեան ծրագիրները,
այլ՝ համեստ եւ անյետաձգելի նեցուկ
մը կը հանդիսանան լիբանանահայ
դպրոցին, հաստատելով «Գալուստ
Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան
համագործակցութիւնը կրթական
հաստատութիւններուն հետ»:
Դոկտ. Փանոսեան Փետրուար ամսուն
պիտի այցելէ Լիբանան եւ հանդիպումներ պիտի ունենայ կրթական ոլորտի ներկայացուցիչներուն
հետ՝ արժեւորելու համար ռազմավարութեան մէջ տեղ գտած ծրագիրներուն ընթացքը եւ ուրուագծելու
Հիմնարկութեան ապագայ քայլերը
Լիբանանի մէջ:

Սուրիա

Սուրիոյ Մէջ Մարդասիրական
Առաքելութեան Հայաստանի Խումբի
Մասնագէտները Հալէպի Հիւանդանոցին
Բժշկական Պարագաներ Փոխանցած Են
Սուրիոյ մէջ մարդասիրական առաքելութիւն իրականացնող հայկական
խումբի մասնագէտները, Յունուար 16-ին, Հալէպի հիւանդանոցին
փոխանցած են դեղորայք եւ բժշկական պարագաներ: Այս մասին,
ըստ Armenpress.am-ի, յայտնած
է մարդասիրական ականազերծման եւ փորձագիտական կեդրոնի
հասարակայնութեան հետ կապերու
պատասխանատու Նազելի Էլբակեան:
Սուրիական կողմը մէկ անգամ եւս
նշած է հայկական մարդասիրական

խումբի գործունէութեան կարեւորութեան մասին եւ երախտագիտութիւն
յայտնած:
Հալէպի մէջ մարդասիրական առաքելութիւն իրականացնող խումբի բժիշկները 2019 Փետրուար 8-էն մինչեւ 2020
Յունուար 16 հետազօտած եւ բուժած
են 13,680 հիւանդ: Սակրաւորները
ականազերծած են 126 հազար քառակուսի մեթր տարածք:
Մարդասիրական առաքելութիւնը կը
շարունակուի:

Պոլիս

Պոլսոյ Պատրիարքարանը Տ. Սահակ Բ. Պատրիարքի
Աղմկայարոյց Հարցազրոյցին Վերաբերեալ Պարզաբանում
Ներկայացուցած է

2020 Յունուար 2-ին, թրքական
«Aksam» թերթը հրապարակած
էր Պոլսոյ նորընտիր Սահակ Բ.
պատրիարքի հետ ըրած հարցազրոյցը, ուր արտայայտուած մտքերը
հասարակական ցանցերու եւ լրատուամիջոցներու մէջ դարձած էին
բուռն քննարկման առիթ եւ նորընտիր պատրիարքը յայտնուած էր

քննադատութիւններու թիրախին մէջ։
Առ այդ, ըստ Ermenihaber.am-ի,
Պոլսոյ պատրիարքութեան դիւանը
հանդէս եկած է յայտարարութեամբ՝ լուսաբանելու հարցազրոյցին
ընթացքին Տ. Սահակ Բ. պատրիարքի հնչեցուցած մտքերը։ Պարզաբանման մէջ մասնաւորապէս կը
նշուի, որ հարցազրոյցը տեւած
է մօտ քառասուն վայրկեան եւ
բազմաթիւ մանրամասնութիւններ ու
բացատրութիւններ տեղ չեն գտած
հրապարակման մէջ։ Խմբագիրը
իր հայեցողութեամբ ընտրած է
հարցազրոյցին ոճը։ Հարցերու եւ
պատասխաններու ամբողջական
հերթականութիւնը չպահպանելու
իբրեւ արդիւնք՝ առաջ եկած են որոշ
թիւրըմբռնումներ եւ շատ անգամ

բարձրաձայնուած գաղափարներն
ու մտքերը իմաստազրկուած են։
Օրինակ՝ հայկական Սփիւռքի եւ
թրքահայութեան յարաբերութիւններուն մասին հարցումին ի պատասխան նորընտիր պատրիարքը ըսած է.
«Թուրքիոյ հայերը, ի տարբերութիւն
Սփիւռքի եւ Հայաստանի հայերու, կը
կազմեն երրորդ հատուած մը։ Վարչական եւ տնտեսական տեսակէտէ
հայկական Սփիւռքը մեզի հետ կապ
չունի. Մենք ինքնաբաւ ենք»։
1915-ի Հայոց Ցեղասպանութեան
ծիրէն ներս հարցերուն տրուած
պատասխաններուն առնչութեամբ
պատրիարքութեան դիւանի պարզաբանման մէջ կ՝արտայայտուի այն
միտքը, որ ասիկա գերզգայուն հարց
է, որուն պատասխանը պէտք է հաւա-

սարակշռուած եւ ներդաշնակ ըլլայ եւ
մարդիկ ոչ թէ պէտք է ակնկալեն լսել
իրենց ուզածը, այլ ա՛յն՝ ինչ կրնան
ըսել այդ պայմաններուն մէջ Պոլսոյ
պատրիարքները։
Սահակ Բ. պատրիարք շեշտած է
նաեւ այն հանգամանքը, որ 100 տարի
առաջ տեղի ունեցած մեծ ողբերգութիւններէն ետք այս հողերէն
հեռացած մարդիկ իրենց ինքնութիւնը
պահպանելու համար կառուցած են
ցեղասպանութեան գիտակցութիւնը,
իսկ Թուրքիոյ մէջ մնացած հայերը
շարունակած են ապրիլ թուրքերու հետ
եւ ձեռք բերած են միասին ապրելու
փորձառութիւն։ Այս առումով Սահակ
Բ. պատրիարքի գնահատմամբ թրքահայերը իւրայատուկ հայեր են աշխարհի մէջ։
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Պուխարեստի Մէջ Տինքի Սպանութեան 13-րդ եւ Պաքուի Ջարդերուն
30-րդ Տարելիցներուն Առիթով՝ Հոգեհանգստեան Կարգ
Ռումանիոյ հայոց թեմի առաջնորդ
Տ. Տաթեւ եպս. Յակոբեանի հանդիսապետութեամբ
Յունուար
19-ին, Պուխարեստի Սրբոց Հրեշտակապետաց Մայր Տաճարին մէջ`
«Ակօս” թերթի խմբագիր, Թուրքիոյ
երեւելի մտաւորականերէն մէկուն`
Հրանդ Տինքի հրէշաւոր սպանութեան
13-րդ եւ Պաքուի ջարդերու 30-րդ
տարելիցներու առիթով մատուցուած
է սուրբ պատարագ, յաւարտ որուն
տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան
արարողութիւն` Հրանդ Տինքի եւ
Պաքուի ջարդերուն զոհ գացած
հայերու հոգիներու խաղաղութեան
ու հանգստութեան համար: Արարողութեան ներկայ եղած են Ռումանիոյ
մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Սերգէյ Մինասեան, Ռումանիոյ
Հայոց Միութեան նախագահ Վարուժան Ոսկանեան, թեմական ու ծխական խորհուրդներու անդամներ,
հայ համայնքի ներկայացուցիչներ:
Ըստ «Արմէնփրես»-ի՝ այս մասին կը
տեղեկացնէ Ռումանիոյ հայոց թեմի
մամուլի դիւանը:
Տաթեւ Սրբազանը իր քարոզին մէջ
մէկ անգամ եւս ընդգծեց Հրանդ
Տինք մտաւորականի, լրագրողի եւ
մարդու մեծութիւնն ու կատարած
հսկայածաւալ աշխատանքի կարեւորութիւնը` մասնաւորապէս նշելով.
«Ժամանակը ի զօրու չէր ամոքելու
կամ մոռացութեան մատնելու այն

խոր վէրքը, որ պատճառած էր
Հրանդ Տինքի ընտանիքի անդամներուն, ընկերներուն ու ամբողջ
աշխարհասփիւռ հայութեան: Հրանդ
Տինքի սպանութիւնը բացայայտ
ոտնձգութիւն էր ընդդէմ ազատ խօսքի, ժողովրդավարութեան ու այն
գաղափարներուն, որոնց կրողն էր
մեծ մտաւորականը: Իբրեւ ճշմարտութեան առաջամարտիկ, անտեսելով
բոլոր տեսակի սպառնալիքներն ու
ոտնձգութիւնները, Հրանդ Տինքը բոլոր
ամբիոններէն կը պահանջէր ճանչնալ
Հայոց Ցեղասպանութիւնը, չհերքել
պատմական իրողութիւնը եւ մերժողական դիրքորոշմամբ յանցակից
չդառնալ երիտթրքական ու օսմանեան
իշխանութիւններուն: Սակայն, ինչպէս
շուրջ 100 տարիներ առաջ, այնպէս
ալ այսօր, ժամանակակից Թուրքիոյ իշխանութիւնները ընտրեցին
խնդրի լուծման այլ ճանապարհ`
սպանութեան, ոճրագործութեան
եւ առաջաւոր գաղափարներ կրող
վառ անհատականութիւնը լռեցնելու յանցաւոր ու անմարդկային
ճանապարհը: Սակայն այս քաղաքական ու գաղափարական սպանութիւնը, ի հեճուկս Թուրքիոյ իշխանութիւններուն, լիովին հակառակ
ազդեցութիւն ունեցաւ: Հրանդ Տինքը ինչպէս Թուրքիոյ, այնպէս ալ
աշխարհի զանազան անկիւններու
մէջ ունեցաւ հարիւր հազարաւոր

գաղափարակիցներ, որոնք կը պայքարին աւելի ժողովրդավար ու քաղաքակիրթ երկիր ունենալու երազին
համար»:
Այնուհետեւ Սրբազանը անդրադարձ կատարեց Պաքուի ջարդերուն.
«Պաքուի մէջ տեղի ունեցած ջարդը, հայ ընտանիքներու հրէշաւոր
սպանութիւններն ու արտաքսումը
յաւերժ պիտի մնայ հայ ժողովուրդի
հաւաքական յիշողութեան մէջ,
իբրեւ ծանրագոյն ոճրագործութիւն
եւ ծրագրուած ցեղասպանութիւն:
...Բայց քանի դեռ մեր հաւաքական
յիշողութեան մէջ չէ մոռցուած
մեր պատմութիւնը, մեր ազգը
պիտի շարունակէ ապրիլ, արարել,
ստեղծագործել` կերտելով աւելի
լուսաւոր ապագայ, բայց երբեք

չմոռնալով անցեալի մութ ու խաւար
էջերը...: Անպատժելիութիւնը ու
միջազգային դատապարտման բացակայութիւնը ժամանակակից պայմաններու մէջ կը բերեն նոր ջարդերու եւ բռնութիւններու, որոնց ականատեսներն ենք այսօր»:
Հոգեհանգստեան պաշտօնէն ետք
ծաղկեպսակներ զետեղուեցան եկեղեցւոյ պարտէզին մէջ կանգնեցուած
Հայոց Ցեղասպանութեան նահատակներուն նուիրուած խաչքարին
առջեւ, ուր խօսքով հանդէս եկաւ նաեւ
ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան
Սերգէյ Մինասեան:
Հոգեհանգստեան արարողութիւններ
տեղի ունեցան նաեւ միւս հայաշատ
ծուխերուն ու քաղաքներուն մէջ:

Քուէյթ

Տիկին Նունէ Սարգսեանի Հանդիպումը Քուէյթի Հայ Համայնքի հետ
Ընդառաջելով Քուէյթի Շէյխա
Հասսա Սապահի հրաւէրին‚ 16-20
Յունուար 2020ին‚ Հ Հ Նախագահի
Տիկինը՝ Տիկին Նունէ Սարգիսեան‚
պաշտօնական այցելութեամբ մը
ժամանեց Քուէյթ։
Պետական եւ դիւանագիտական
շարք մը հանդիպումներու կողքին‚
Ուրբաթ 17 Յունուար 2020ին‚ Տիկին
Սարգիսեան նաեւ հանդիպեցաւ Քուէյթահայ համայնքին հետ։
Ազնուափայլ Տիկին Սարգիսեան
նախ այցելեց Քուէյթի Ազգային Վարժարան‚ որմէ ետք ուղղուեցաւ Սրբոց
Վարդանանց եկեղեցի։
Եկեղեցւոյ մուտքին‚ Տիկին Սարգիսեանն ու իրեն ընկերակցող ՀՀ
դեսպանատան դիւանագիտական
ներկայացուցիչները, դիմաւորուեցան Թեմիս Կաթողիկոսական
Փոխանորդ Հայր Սուրբին‚ Ազգային
Վարչութեան‚ Երեսփոխաններուն‚
եկեղեցւոյ Թաղականութեան եւ
Տիկնանց Յանձնախումբին կողմէ‚
ուր աղ ու հացի ճաշակումէն ետք,
եկեղեցւոյ սուրբ խորանին առջեւ
հնչեց «Տէրունական Աղօթք»ը։
Ապա պատուոյ հիւրը եկեղեցական
թափօրով բարձրացաւ Ազգային
Առաջնորդարան‚ ուր եկեղեցւոյ
դպրաց դասն ու ներկայ ժողովուրդը
միասնաբար երգեցին Հայաստանի
քայլերգն ու «Կիլիկիա» մաղթերգը։
Այս առթիւ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ.
Մանուէլեան իր ողջոյնի խօսքը
փոխանցեց ըսելով.- «Ուրախութիւնն ու հոգեկան բաւարարութիւնը
ունինք Ձեզ հիւրընկալալեու Ազգ.
Առաջնորդարանէն ներս եւ բարի

գալուստ մաղթելու Ձեզի‚ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին‚ Քուէյթի հայ գաղութին‚
Ազգ. Իշխանութեան եւ միութիւններուն անունով։ Այսօր դուք այցելեցիք Քուէյթի գաղութի երկու
հիմնասիւները՝ Ազգային Վարժարանն ու Սրբոց Վարդանանց
եկեղեցին։ Այս երկու կառոյցներուն
շնորհիւ մեր գաղութը անցնող աւելի
քան 70 տարիներու ընթացքին, հայապահպանման եւ հայակերտման
աշխատանք կը տանէ‚ որոնց շնորհիւ
քուէյթահայութիւնը ամրօրէն կառչած կը մնայ իր ազգային արժէքներուն եւ սկզբունքներուն։ Այսօր կարելի
է բարձրաձայնել‚ որ իւրաքանչիւր
քուէյթահայ՝ իր հայրենիքի դեսպանն
է Քուէյթէն ներս, եւ այս իրողութենէն մեկնած, դիւանագիտական
Ձեր այցելութիւններու ընթացքին
պիտի նկատէք, որ Հայաստանն ու
Հայութիւնը արդէն բոլորին ծանօթ
են‚ շնորհիւ Քուէյթի մեր հայութեան
կերտած բարի վարքին։ Եւ մենք
այսօ´ր‚ անգամ մը եւս կը խոստանանք
որ մեր ամէն կարելիութիւնները ի
սպաս պիտի դնենք‚ յանուն մեր ազգի
ու հայրենիքի առաւել հզօրացման ու
բարգաւաճման»։
Ապա Հոգշ. Հայր Սուրբը կենդանի
օրինակներով
մատնանշումներ
կատարեց‚ Հայաստանի նկատմամբ
Քուէյթահայութեան ունեցած կապուածութեան շուրջ‚ որ մեծագոյն գրաւականն է‚ օտար ափերու վրայ հա՛յօրէն
ապրելու եւ գոյատեւելու։
Այնուամենայնիւ Տիկին Սարգիսեանին
յուշանուէր մը փոխանցուեցաւ Քուէյթի

համայնքին կողմէ։
Հանդիպումը վերջ գտաւ Տիկին
Սարգիսեանի սրտի խօսքով‚ ուր
ան նախ շնորհակալութիւն յայտնեց
Քուէյթահայութեան, այս սիրալիր
ընդունելութեան համար ապա
աւելցուց ըսելով.- «Ձեզի ջերմ ողջոյններ բերած եմ ՀՀ Նախագահին‚
ժողովուրդին եւ երկրին կողմէ։ Մենք
կ’ողջունենք եւ բարձր կը գնահատենք
սփիւռքի այս տարածքին մէջ, ձեր
կատարած մեծ աշխատանքին համար‚
յանուն հայեցի դաստիարակութեան»։
Ապա անդրադառնալով սփիւռքահայ եւ հայաստանաբնակ հայու
տարբերութեան տեսութեան‚ ան
կտրականապէս մերժեց նշեալ գաղափարը ըսելով.- «Ինծի համար հայը հա´յ
է‚ ըլլայ ան սփիւռքի‚ Արցախի կամ
Հայաստանի մէջ։ Մենք հա´յ ենք մեր

ազգային կէներով‚ վկայ Ձեր գաղութի
տաքուկ մթնոլորտն ու տարուած
ազգանուէր ծառայութիւնները‚ յանուն
հայապահպանութեան ու գոյատեւման»։
Հուսկ‚ անդրադառնալով իր այցելութեան հիմնական առաքելութեան‚
Տիկին Նունէ ըսաւ.-«Այսօր ես
Քուէյթ կը գտնուիմ Շէյխա Հասսա
Սապահի պաշտօնական հրաւէրով‚
ուր կը ծրագրուի մշակութային սերտ
յարաբերութիւններ մշակել։ Յոյսո՛վ
ենք‚ որ այս միջոցաւ երկու երկիրներու
կապերը աւելի կ’ամրապնդուին ու կը
զարգանան»։
Հաւաքական գեղեցիկ լուսանկարէ մը
ետք‚ ազնուական Տիկին Սարգիսեանը
հրաժեշտ տուաւ Քուէյթահայութեան‚
մօտիկ ապագային անգամ մը եւս
հանդիպելու խոստումով։
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Պատարագ, Մեծ Քայլերթ, Համերգ. Երիտասարդներու Բարեխօս
Ս. Սարգիսի Տօնը Պիտի Նշուի Փետրուար 8-ին

Ամենայն Հայոց Գարեգին Բ. կաթողիկոսի տնօրինութեամբ Ս. Սարգիս
զօրավարի տօնը հռչակուած է Երիտասարդներու օրհնութեան օր, որ այս
տարի պիտի նշուի Փետրուար 8-ին: Ս.
Սարգիս զօրավարը ամենասիրուած
սուրբերէն է։ Ս. Մեսրոպ Մաշտոց
վարդապետը անոր մասունքները կը
բերէ Կարբի (Աշտարակի շրջան)` եւ

այնտեղ կը կառուցէ սուրբին անունը
կրող եկեղեցի:
Ս. Սարգիս Զօրավարի տօնը Հայաստանի մէջ ընդունուած է նշել ոչ միայն
եկեղեցական ծէսով, աղօթքով, այլեւ
ժողովրդական սովորոյթներով, որ
դարձած է աւանդութիւն: Ս. Սարգիս
զօրավարը երիտասարդներու արագահաս բարեխօսն է: Անոր միջնոր-

դութեամբ հրաշքներ տեղի կ՛ունենան:
Այդ օրը երիտասարդները կը դիմեն
սուրբին, որ իրենց աղօթքները հասցնէ
առ Աստուած:
Տօնին նախորդող գիշերը երիտասարդները աղի բլիթ կ՛ուտեն, որուն
հետ կը կապեն իրենց փեսացուի կամ
հարսնացուի երազայայտնութիւնը:
Այդ օրուայ սովորութիւններէն է
փոխինձով մատուցարանը դնել տան
տանիքին կամ պատշգամբին եւ
սպասել Ս. Սարգիս զօրավարի ձիու
պայտի հետքին: Ըստ աւանդոյթի`
Ս. Սարգիսը պէտք է հրեշտակներու ուղեկցութեամբ անցնի, եւ որուն
մատուցարանի մէջ դրուած ալիւրի
կամ փոխինձի մէջ ձգէ մաքրութիւն,
անաղարտութիւն խորհրդանշող իր
սպիտակ ձիու պայտի հետքը, այդ
տարի կ’իրականանայ տուեալ հաւատացեալի երազանքը:
Երիտասարդները տօնին առթիւ իրարու բացիկներ եւ քաղցրաւենիք կը
նուիրեն: Այս օրը Ս. Սարգիս Զօրավարի անունը կրող եկեղեցիներուն մէջ կը
մատուցուի Սուրբ Պատարագ, որմէ
ետք կը կատարուի երիտասարդներու

օրհնութեան կարգ:
Արարատեան
Հայրապետական
թեմէն փոխանցած են, որ այդ
օրը նախատեսուած են շարք
մը ձեռնարկներ: Սուրբ Սարգսի
մասունքակիր աջը, ինչպէս նաեւ
Մատենադարանէն` 17-րդ դարու այստեղ ընդօրինակուած Աւետարանը
պիտ բերուի Սուրբ Սարգիս Առաջնորդանիստ եկեղեցի: Բոլոր հաւատացեալները կրնան առաւօտէն մինչ
երեկոյ եկեղեցի երթալ, խոնարհիլ
աջին առջեւ եւ ստանալ սուրբին
բարեխօսութիւնը: Եկեղեցիներու մէջ
պիտի մատուցուի Ս. Պատարագ եւ
պիտի կատարուի երիտասարդներու
օրհնութեան կարգ:
Նոյն օրուան կարեւոր ձեռնարկներէն
է մեծ քայլերթը, որ նախատեսուած է
Ս. Սարգիս եկեղեցիէն դէպի Սիրահարներու պուրակ: Պիտի մասնակցեն բազմաթիւ հաւատացեալներ,
երիտասարդներ, զինուորականներ:
Օրուան աւարտին Սիրահարներու
պուրակին մէջ տեղի պիտի ունենայ
տօնական համերգ:

Ատրպէյճանցի Երգիչը Հրաժարած
է Հայուհիին Հետ Նոյն Բեմին Վրայ
Ելոյթ Ունենալէն
Ատրպէյճանցի երգիչ, սոփրանօ
Աննա Նեթրեպքոյի ամուսին Եուսիֆ
Էյվազովը հրաժարած է երգել
սոպրանօ Ռուզան Մանթաշեանի
հետ նոյն բեմի վրայ` Տրեզտենի ամենամեայ պարահանդէսի բացման
ժամանակ: Այս առնչութեամբ հայ
անուանի սոփրանօ Յասմիկ Պապեան
ֆէյսպուքեան իր էջին վրայ գրած է.
«Ու՞ր հասած ենք… Ազգութեամբ ատրպէյճանցի, կարգավիճակով` սոփրանօ Աննա Նեթրեպկոյի ամուսին, երգիչ

Եուսիֆ Էյվազովը հրաժարուած է
Փետրուար 7-ին հանդէս գալէն
Տրեզտենի ամենամեայ Օփերային
Պալի բացման արարողութեան հայ
երգչուհի Ռուզան Մանթաշեանի հետ,
պատճառաբանելով վերջինիս հայ
ըլլալը, այսինքն՝ քաղաքական նկատառումներով: Բազմիցս երգած եմ
յիշեալ օփերային թատրոնին մէջ, չեմ
կրնար մտաբերել նմանատիպ երեւոյթ: Կը պատրաստուիմ բողոքի ձայն
բարձրացնել…»,-նշած է երգչուհին:

«Առաջին Իրանցին, Որ Աստղ Կը Ստանայ Հոլիվուտի
«Փառքի Ճեմուղի»-ին Վրայ». «Կարտիըն»-ի Անդրադարձը Հայ Երգիչին
Իրանահայ երգիչ Էնդին իր աստղը
պիտի ունենայ Հոլիվուտի «Փառքի
Ճեմուղի»ին վրայ՝ դառնալով առաջին իրանցի արուեստագէտը, որ
կ՛արժանանայ այդ պատիւին, ըստ
“Արմէնփրես»-ի՝ կը գրէ բրիտանական հեղինակաւոր «Կարտիըն» թերթը՝ անդրադառնալով երգիչին իրագործումներուն:
Թերթը կը նշէ, որ Էնդի Մադադեան
22 տարեկանին տեղափոխուած է
Լոս Անճելըս եւ եկամուտ ապահովելու համար սկսած է կիթառ նուագել
գիշերային ակումբի մը մէջ: Իսկ հիմա,
63 տարեկանին, ան միջազգայնօրէն
ճանչցուած ժողովրդային երգիչ է, որ
պատրաստ է «նոր սկիզբի» մը:
Ան թերթին նկատել կու տայ, թէ
շատերուն համար արտասովոր կրնայ
թուիլ, որ 14 ալպոմներ արտադրելէ
ետք կարելի է խօսիլ նոր սկիզբի մը
մասին, «բայց ինծի համար այդպէս
չէ, որովհետեւ շատ մը ամերիկացիներ
տակաւին նոր սկսած են ծանօթանալու երաժշտութեանս: Յոյս ունիմ, որ

հոլիվուտեան այս աստղը նոր դռներ
կը բանայ»։
Ան ընդունեց, որ ներկայիս շատ
դժուար է ըլլալ իրանցի-ամերիկացի
արուեստագէտ մը՝ աւելցնելով. «Այն,
ինչը ես կը ստեղծեմ, կը ստեղծեմ իմ
ժողովուրդիս՝ իմ ամերիկացի, իրանցի
եւ հայ ժողովուրդներուն համար»:
Թերթը կը նշէ, որ Մադադեան հասակ
նետած է Իրանի մայրաքաղաքէն
մօտաւորապէս 7000 մղոն հեռաւորութեան վրայ, շրջանի մը մէջ, ուր մեծ
թիւով հայեր կ՛ապրէին։
«Կեանքիս մեծ մասը ապրած եմ Լոս
Անճելըսի մէջ, ուրեմն ես իսկապէս
իրանահայ ամերիկացի եմ եւ կրնամ
ըսել, որ այս է ամերիկեան երազը»,
կ՛եզրակացնէ Էնդին:
Այս տարի «աստղ»երու պիտի
արժանանան նաեւ խումբ մը
աշխարհահռչակ արուեստագէտներ, ներառեալ՝ Էլվիս Քասթելօ, Պիլի
Այտըլ, Մաի Ուութըրզ, Ըլիշա Քիզ եւ
«50 Սենթ»ը:

Գրական-Մշակութային
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Հրանդ Տինքի Մահուան Տարելիցին Առիթով
Կազմակերպուած Ձեռնարկներ

«Ակօս» թերթի հիմնադիր Հրանդ
Տինքի մահուան 13-րդ տարելիցին
առիթով զանազան միջոցառումներ
կազմակերպուեցան, թէ Պոլսոյ մէջ
եւ թէ արտասահմանի բազմաթիւ
կեդրոններու մէջ։ Տինքի ընտանիքը ըստ իր սովորութեան իր շիրիմին վրայ տեղի ունեցած կրօնական արարողութիւնով յիշատակեց
Հրանդը։ Իսկ հասարակական կազ-

մակերպութիւններ ձեռնարկեցին
զանազան ասուլիսներ։
Այս տարի ալ գլխաւոր յիշատակման
կարգադրութիւնը եղաւ «Ակօս»ի
նախկին խմբագրատան առջեւ 19
Յունուար 2020 թուականին ժամը
15.00-ին։
Բացի այդ, 16 Յունուար Հինգշաբթի,
«ՏուրՏէ» հարթակը համագործակցելով հակակապիտալիստական
մուսլումաններու, ասուլիս մը կազմակերպեց Ճէզայիր շէնքի մէջ։
Յաջորդ օր 17 Յունուարին «Արաս»
հրատարակչատան «Եսայեան» սրահին մէջ բանախօսեց Ումութ Թիւմայ
Ասլան։
19 Յունուարին Պէյօղլու «Հանճը»
անուն վայրի մէջ Հրանդի յիշատակին
ձօնուած համերգով մը բեմ ելլաւ
«Ոմանք» երաժշտական խումբը։

Նոյն օր Պոտրումի մէջ ալ Հերոտոթի
անունը կրող մշակոյթի կեդրոնին մէջ
իրաւաբան Էնկին Ճինմէնի կողմէ
ներկայացուեցաւ միջոցառում մը,
որուն մասնակցութիւն բերին Սիլվա
Էօզյէրլի եւ Թայֆուն Աթայ։
Պոլսահայ Միութիւնը աւանդութիւն
դարձուցած է ամէն տարի դարձեալ
ասուլիսով մը յիշատակել Հրանդ
Տինքը։ Լոս Անճելըսի մէջ Կարօ
Ղազարեան, Թամար Նալճը, Ռոյ
Առաքելեան եւ Բագրատ Էսդուգեան
ելոյթ ունենացան Հրանդ Տինքի
որդեգրած առաքելութեան մասին։
Նոյն օր Հարուարտի մէջ ալ պիտի
կայանայ միջոցառում մը, ուր
այս անգամ ելոյթ պիտի ունենայ
ընկերաբան Յովհաննէս Քըլըչտաղ։
Գերմանիոյ մէջ նախորդ տարիներուն միջոցառումներուն ալ վայրն

էր Մաքսիմ Կորքի թատրոնը ու այս
տարի ալ Թուրքիայէն, Վրաստանէ եւ
Հայաստանէ եկած արուեստագէտներ
բեմ պիտի բարձրանան։ Բացի այդ
պիտի արտայայտուին նաեւ Հրանդ
Տինք հիմնադրամի անձնակազմէն
Զէյնեփ Թաշքըն եւ «Յուշամատեան»էն
ալ Վահէ Թաշճեան։
Գանատայի միջոցառումը տեղի
կ՚ունենայ Օտտաւայի մէջ, ուր Սեն
Լաուրս Համալսարանի դասախօս
Հովրդ Էյզընսթատ պիտի բանախօսէ «Օսմանեան կայսրութեան մէջ
ազգայնականութիւնը եւ արդի Թուրքիան» նիւթով։
Նոյն օր պիտի կայանայ պարի
բեմադրութիւն մը, Կիւլսիւն Օտապաշի կարճամեթրաժ մէկ ֆիլմը
եւ Կարօ Ալթընայի երաժշտական
ունկնդրութիւնը։

Կեսարիոյ Հայկական Եկեղեցին
Կողոպտուած է Թուրք
Գանձագողերու Կողմէ
Թուրքիոյ Կեսարիա նահանգի
Մելիքկազի գաւառին մէջ գտնուող Սբ
Աստուածածին ժայռափոր եկեղեցին
կողոպտուած է՝ թուրք գանձագողերու
կողմէ: Շրջանի աւագանիի անդամ
Օմար Նալպանտ կը պահանջէ
եկեղեցին վերանորոգել եւ հասանելի
դարձնել զբօսաշրջիկներուն։ Այս
մասին կը հաղորդէ ԵՌԱԳՈՅՆ-ը
քաղելովT24.com.tr կայքէն:

Հայերու կողմէ կառուցուած այս
եկեղեցին Հայոց ցեղասպանութենէն
ետք, այլեւս չի գործեր եւ պարբերաբար
կ’ենթարկուի յարձակումներու:
«Մենք, որպէս աւագանի, բազմիցս
երկաթէ դռներ դրած ենք, կղպած
եկեղեցւոյ դուռը, բայց ապարդիւն՝
գանձեր որոնողները դուռը կը
ջարդեն», – կը յայտնէ Նալպանտ։

Սփիւռքի Հայ Մասնագէտները Կրնան Մասնակցիլ
Հայաստանի Կառավարման. Նոր Ծրագիր
ԱՆՆԱ ԳԶԻՐԵԱՆ

ՀՀ սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակը 2020ին պիտի իրականացնէ փորձնական ծրագիր, որ կը նախատեսէ
Հայաստանի Հանրապետութեան
պետական կառավարման տարբեր ոլորտներու բարելաւման
նպատակով ներգրաւել սփիւռքահայ արհեստավարժ մասնագէտներ: Ըստ «Արմենփրեսե”-ի՝
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի
Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի գրասենեակի Եւրոպայի հայ համայնքներու վարչութեան պետ Կարէն Աւանեսեան
նշեց, որ ծրագրի նպատակն է

սփիւռքի մրցունակ մասնագէտներու
փորձն ու գիտելիքները ներդնել
Հայաստա-նի զարգացման գործին,
խթանել
Հայաստան-սփիւռք
գործակցութիւնը,
նպաստել
«ուղեղներու վերադարձ”ին:
«Նախապէս մենք դիմած ենք պետական մարմիններուն: Իւրաքանչիւրին մէջ տարբեր մասնագէտներու
կարիք կայ` տնտեսագէտ, իրաւաբան, տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու մասնագէտ, ընկերաբան եւ այլն: Երբ մենք ծրագրի
մեկնարկին յայտարարութիւնը տանք,
այնտեղ պիտի ըլլայ առցանց արձանագրուելու ձեւ, ուր դիմողները պիտի

ընտրեն այն աշխատավայրը, որ կը
ցանկան»,-ըսաւ Կարէն Աւանեսեան:
Ծրագրի ծիրէն ներս սփիւռքահայ մասնագէտները հիմնականօրէն պիտի
հրաւիրուին եւ աշխատին Հայաստանի պետական մարմիններու մէջ`
ոլորտային հետազօտութիւններու,
ուսումնասիրութիւններու կատարման, համապատասխան առաջնային ծրագիրներու, ռազմավարութիւններու մշակման եւ իրականացման
ուղղութեամբ: Ծրագրին կրնան դիմել
սփիւռքահայ այն մասնագէտները,
որոնք ունին մագիստրոսի կամ աւելի
բարձր աստիճան:
Ծրագիրը պիտի մեկնարկէ 2020ի Յուլիս 1-էն եւ պիտի տեւէ 12
ամիս: Ծրագրի իրականացման
ծախսերը մասնակիցներու համար
պիտի ապահովէ ՀՀ սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատարի
գրասենեակը,
մասնաւորապէս`
օդանաւի տոմս (դէպի Հայաստան եւ
հակառակ ուղղութեամբ), կացարան:
«Այդ մասնագէտները պիտի վճարուին, բայց ատիկա աշխատավարձ
պիտի չըլլայ, այլ` առօրեայ ծախսերու
համար: Որոնք կը ցանկան իրենց
մասնագիտական ներդրումը ունենալ
Հայաստանի զարգացման գործին,
ապա սա լաւ հնարաւորութիւն է անոնց
համար»,-ըսած է ան: Այս տարուան
ծրագիրը փորձնական է եւ առայժմ

նախատեսուած է առաւելագոյն
20 հոգիի համար:
Մասնագէտներուն ընտրելու ընթացակարգը պիտի իրականացուի
երկու փուլով: Առաջին փուլով
պիտի ամփոփուին բոլոր դիմումները եւ յաջորդ փուլ պիտի
անցնին միայն այն դիմումները,
որոնք կը համապատասխանեն
ծրագրի պահանջներուն: Երկրորդ
փուլով պիտի ընտրուին ծրագրի
մասնակիցները եւ անոնց վերջնական ընտրութիւնը պիտի
կատարուի հարցազրոյցի միջոցով:
«Մասնակիցներէն արդէն որպէս
աշխատող պիտի ընտրեն այն
պետական մարմինները, որոնք
ներկայացուցած են թափուր
տեղեր: Այդ մասը աւելի շատ կը
ձգենք գերատեսչութեան վրայ: Կը
կարծեմ` լաւ հնարաւորութիւն է
ոչ միայն մասնագիտական ներդրում ունենալու հայրենիքի մէջ,
այլեւ մէկ տարի ապրիլ, ծանօթանալ պայմաններուն, հասկնալ`
կը ցանկան այստեղ շարունակել
իրենց գործունէութիւնը, թէ ոչ»,աւելցուցած է Կարէն Աւանեսեան:
Ծրագրի վերաբերեալ յայտարարութիւնը Սփիւռքի գործերու
գլխաւոր յանձնակատարը պիտի
տարածէ յառաջիկային:
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Լուրեր Հայաստանէն եւ Արցախէն
Իշխանափոխութեան Յաջորդած Երրորդ
Նմանաբնոյթ Դէպքը Սովորական Պատահա՞ր Է,
Թէ Վտանգաւոր Երեւոյթ

Առաջնագիծին Հակառակորդը Հրադադարը
Խախտած Է Շուրջ 80 Անգամ
Յունուար 12-էն 18-ը ինկած ժամանակահատուածին
արցախաատրպէյճանական հակամարտ զօրքերու շփման գօտիին վրայ հակառակորդը խախտած է հրադադարի
պահպանման ռեժիմը շուրջ 80
անգամ` տարբեր տրամաչափի
հրաձգային զինատեսակներէ հայ դիրքապահներու ուղղութեամբ արձա-

կելով աւելի քան 650 կրակոց: ՊԲ
առաջապահ զօրամասերը հիմնական
ձեռնպահ մնացած են պատասխան
գործողութիւններէ եւ շարունակած
են վստահօրէն իրականացնել իրենց
առջեւ դրուած մարտական խնդիրը:
Այս մասին հաղորդեց ԱՀ ՊՆ մամուլի
ծառայութիւնը:

Մանուէլ Գրիգորեան Ստորագրութեամբ
Ազատ Արձակուեցաւ

Երեւանի Պարոյր Սեւակի փողոցի
բնակարաններէն
մէկուն
մէջ յայտնաբերուած է Ազգային
անվտանգութեան ծառայութեան
նախկին տնօրէն Կէորկի Կուտոյեանի
դին, որ ունէր կրակոցի վէրքեր: Ըստ
նախնական տուեալներուն՝ դիակին
զննութեամբ վէրք յայտնաբերուած
է անոր դիմածնօտային հատուածին մէջ. մահուան վարկածներէն
մէկը ինքնասպանութիւնն է: Դիակին կողքին գտնուած է նաեւ
ատրճանակ մը: Այս մասին կը գրէ
«Ժամանակ«ը աւելցնելով, որ ըստ
լրատուամիջոցներուն՝ Կէորկի Կուտոյեանի բնակարանի պատերուն վրայ
յայտնաբերուած են կրակոցներու
հետքեր: Բնակարանը, ուր տեղի
ունեցած է դէպքը, Կուտոյեան գնած
էր չորս տարի առաջ, իսկ դէպքի
պահուն ան տան մէջ առանձին
եղած է. երէկ զաւակներու հետ տուն
վերադարձին կինը յայտնաբերած
է Կէորկի Կուտոյեանի դին: Մեծ
հաւանականութիւն կայ, որ դէպքը
պատահած ըլլայ օր մը առաջ՝ 16
յունուարին, երբ անոր ընտանիքը իր
ծնողներուն տունը կը գտնուէր։
Կէորկի Կուտոյեան ծնած էր 30
սեպտեմբեր 1981-ին, Երեւան: Ան
2011-ին, Հայաստանի նախագահին
կարգադրութեամբ՝ նշանակուած է
Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահի օգնական: 2011-2014
թուականներուն վարած է Փտածութեան դէմ պայքարի խորհուրդին
առընթեր Փտածութեան դէմ պայքարի
ռազմավարութեան իրականացման
դիտարկման յանձնաժողովի նախագահի պաշտօնը: 2016-2018 թուականներուն եղած էր Հայաստանի
կառավարութեան առընթեր Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան
տնօրէն:
Հայաստանի Քննչական կոմիտէի
նախագահ Հայկ Գրիգորեանի յանձնարարութեամբ, դէպքի վայրին մէջ
քննութիւն կատարած են Քննչական
կոմիտէի նախագահի տեղակալ
Արթուր Մելիքեան, տարբեր քննիչներ, դատական բժիշկներ եւ այլ
մասնագէտներ։ Արթուր Մելիքեան
լրագրողներուն հետ ունեցած զրոյցին ընթացքին ըսաւ. «Դէպքի վայրի
զննութիւն կը կատարուի, որպէսզի
կարողանամ պատասխանել ձեր
հարցերուն: Երբ բնակարան եկանք,
դէպքի վայրն էին կինը եւ հայրը:
Նախնական՝ այն, ինչ որ ծառայողները
ներկայացուցին՝ կինը յայտնաբերած
է դիակը: Դէպքի վայրի զննութեան

կը մասնակցին դատաբժիշկներ,
որոնց զննութեամբ կը պարզենք,
թէ քանի հրազէնային վնասուածք
ստացած է ան», աւելցնելով, որ կ՚ուսումնասիրուին նաեւ դէպքին վայրը նկարահանող տեսախցիկներուն
տեսագրութիւնները:
Կարգ մը լրատուամիջոցներ նշեցին,
որ Կէորկի Կուտոյեան մնայուն կերպով Երեւան չէր բնակեր, որովհետեւ կրթական ծրագրի ծիրին մէջ
ընտանիքին հետ մեկնած էր Լոնտոն
ուսանելու, վերադարձած էր նախորդ
տարեվերջին։
Յատուկ քննչական ծառայութենէն
յայտնեցին, թէ Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան նախկին
տնօրէն Կէորկի Կուտոյեան որեւէ
հարցով չէ հարցաքննուած եւ
դատավարական կարգավիճակ չէ
ունեցած։
«Ֆէյսպուք»ի օգտատէր, «Ուիքիակումբ»ի նախկին համակարգող
Արմէն Միրզոյեան դէպքէն ետք
իր էջին վրայ գրեց հետեւեալը.
«Հետաքրքրական տեղեկութիւն մը
եւս։ Կէորկի Կուտոյեան անունով մասնակիցը դեռ յունուարի 3-ին եւ երէկ
(յունուարի 16-ին) փորձած է հայերէն
«Վիքիփետիա»էն ջնջել Ազգային
անվտանգութեան ծառայութեան
տնօրէն Կէորկի Կուտոյեանի մասին
յօդուածի բովանդակութիւնը»:
Միւս կողմէ, այս ցնցիչ դէպքէն վերջ
Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեան հրապարակեց ցաւակցական մը։ Շատ
արագ արձագանգելով ցաւակցական մըն ալ հրապարակեց նախկին
նախագահ Սերժ Սարգսեան, որու
իշխանութեան շրջանին Կէորկի
Կուտոյեան վարած էր Ազգային
անվտանգութեան ծառայութեան
տնօրէնի պաշտօնը։
Սա
Հայաստանի
մէջ
տեղի
ունեցած
իշխանափոխութեան
յաջորդած երրորդ նմանաբնոյթ
դէպքն է։ Մօտաւոր անցեալին ալ
անվտանգութեան ոլորտէն մահացած էին՝ ուժային լծակներու
երկու նախկին բարձրաստիճան
պաշտօնատարներ։ Անոնցմէ մին
էր նախկին ոստիկանապետ Հայկ
Յարութիւնեան, որ պաշտօնավարած
էր 2003-2008 թուականներուն։ Միւսն
էր արտասահմանի մէջ մահացած՝
Ոստիկանութեան Երեւանի բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Կարապետեան, որ պաշտօնավարած էր
2013-2016 թուականներուն։

Երկրապահ կամաւորականներու
միութեան (ԵԿՄ) նախկին նախագահ Մանուէլ Գրիգորեանի խափանման միջոց կալանքը փոխուեցաւ:
Դատարանին որոշումով, ստորագրութեամբ ազատ արձակուեցաւ՝
երկրէն չհեռանալու պայմանով:
Հայաստանի դատախազութեան
նախաձեռնութեամբ՝ Երեւան քաղաքի ընդհանուր իրաւասութեան դատարանին մէջ, դատաւոր Մնացական
Մարտիրոսեանի նախագահութեամբ,
15 Յունուարին Մանուէլ Գրիգորեանի
խափանման միջոցի փոփոխութեան
վերաբերեալ արտակարգ դատական նիստ կատարուեցաւ։ Նիստին
հրաւիրուած միջգերատեսչական
փորձագիտական յանձնաժողովի
նախագահ Գագիկ Յարութիւնեան
ըսաւ, որ Գրիգորեանի առողջական
վիճակը ծանր է, եւ զայն բանտարկելը
համատեղելի չէ անոր առողջական
վիճակին հետ։ Մ. Գրիգորեանի
առողջական վիճակին վերաբերեալ
նախապէս ստեղծուած յանձնաժողովը
եզրակացուցած էր, որ Գրիգորեանը

բանտարկելը համատեղելի է անոր
առողջական վիճակին հետ։
Դատախազութիւնը միջնորդեց՝
նկատի ունենալով «Նայիրի» բժշկական կեդրոնէն ստացուած Գրիգորեանի առողջական վիճակին վերաբերեալ գրութիւնը՝ անոր խափանման
միջոց կալանքը փոխելու։
Մանուէլ Գրիգորեան կը մեղադրուի
ապօրինի զէնք-զինամթերք պահելու,
աւելի քան 101 միլիոն դրամի գոյք
իւրացնելու, աւելի քան 1 միլիառ դրամի հարկերու վճարումէն խուսափելու,
պետական միջոցներէն աւելի քան
1 միլիառ դրամ վատնելու եւ 37
միլիոն դրամ արժողութեամբ գոյքի
յափշտակութիւն կազմակերպելու
յանցանքով։ Անոր պահեստանոցներէն գտնուեցան նաեւ «Զինուորի
բաժին» արձանագրութեամբ սնունդ,
դեղորայք, զինուորական տարազներ, առարկաներ, որոնք պէտք է
ուղարկուէին Արցախ՝ քառօրեայ
պատերազմ մղող զինուորներուն,
սակայն մնացած են իր մօտ։

Լուրեր Աշխարհէն
Ազրպէյճանի Մէջ Մտահոգ Են Ռուսիոյ Նոր
Վարչապետին Հայ Ըլլալէն
Սկիզբը Էջ 10
Անոր թեկնածութեան մասին տարածուած լուրերէն ետք համացանցի` մասնաւորաբար հայկական
եւ ազրպէյճանական ոլորտին մէջ
սկսան տարածուիլ նոր նշանակուած
վարչապետին հայկական արմատներ
ունենալու մասին խօսակցութիւններ:
Այս մասին կը հաղորդէ «Երկիր»-ը:
Ազրպէյճանի արտաքին գործոց
նախկին նախարար Թոֆիք Զիւլֆիքարով (Հայտար Ալիեւի օրերուն`
1998-1999) իր դիմատետրեան էջին
վրայ անդրադարձած է «Ռաշա
Թուտէյ» պատկերասփիւռի կայանի
եւ միջազգային գործակալութեան,
«Սփութնիք» լրատու գործակալութեան գլխաւոր խմբագիր Մարկարիթա
Սիմոնեանի թուիթըրեան գրառման:
«Ռուսիոյ ճակատագիրը կախեալ է
անկէ, թէ ինչքա՛ն պիտի ըլլայ մեր
թիւը», գրած էր Սիմոնեան:
Ազրպէյճանցի նախկին պաշտօնատարը, թերեւս կանխամտածուած
կամ յիմարօրէն, այլ կերպ արձագանգած է այս գրառման: Կարծելով, որ
«մեր թիւը» արտայայտութիւնը կը
նշանակէ հայերու թիւը` առնչուած
կառավարութեան մէջ երկու հայու`
Միշուսթինի եւ արտաքին գործոց
նախարար Սերկէյ Լաւրովի ծագման,

ազրպէյճանցին կը գրէ. «Հայերը
կը կազմեն Ռուսիոյ բնակչութեան
0,89 առ հարիւրը: Եթէ Միշուսթինը
վարչապետ դառնայ, իսկ Լաւրով
պահէ արտաքին գործոց նախարարի
պաշտօնը, ապա պիտի ըլլայ այնպէս,
որ կառավարութեան մէջ կայ ծագումով 2 հայ»:
Իրականութեան մէջ Մարկարիթա
Սիմոնեանը այդ «թուիթ»-ը ըրած
էր այն ժամանակ, երբ Մետվետեւ
տակաւին նոյնիսկ չէր յայտարարած
կառավարութեան հրաժարականին
մասին, իսկ Փութին իր արտասանած
խօսքին մէկ հատուածին մէջ կ՛անդրադառնար Ռուսիոյ ժողովրդագրական խնդիրներուն եւ Սիմոնեանի`
«մեր թիւը» արտայայտութիւնը կը
վերաբերի Ռուսիոյ բնակչութեան:
Ինչ կը վերաբերի Միշուսթինին,
ապա ան իրապէս բաւական
մտերիմ յարաբերութիւններ ունի
Հայաստանի եւ հայերու հետ: Դիմատետրեան օգտատէր, քրտագէտ
Կարէն Յովհաննիսեան, անդրադառնալով
ազրպէյճանական
արձագանգին, կը գրէ. «Միխայէլ
Միշուսթինի մայրական կողմէն հայ
ըլլալու մասին տեղեկութիւնը այս
պահուս կաթուածահար կը դարձնէ
ազրպէյճանցի օգտատէրերը»:
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Սպանիոյ Ախոյեանութիւն

Ռէալ մատրիտ Յաղթեց Սեւիյային

Սպանիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան դարձի առաջին՝ 20-րդ հանգրուանի
մրցումներո ամենահետաքրքրականն էր «Ռէալ Մատրիտ» - «Սեւիյա» մրցումը:
2-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ Մատրիտ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը
գրաւող «Սեւիյա»ի դէմ: Մրցումը ունէր հաւասարակշռուած ընթացք, սակայն
«Ռէալ»ի պրազիլցի Քազենիրօն օրուան հերոսն էր: Ան 57-րդ վայրկեանին
նշանակեց մրցումին առաջին կոլը, Եովիչի փոխանցումէն օգտուելով: Տէ Եոնկ
հաւասարեցուց հաշիւը 64-րդ վայրկեանին, Մունիրի փոխանցումով: Իսկ 69-րդ
վայրկեանին, Քազեմիրօ նշանակեց «Ռէալ»ի երկրորդ կոլը, Լուքաս Վասքէզի
փոխանցումէն օգտուելով: Իսկ 3-րդ դիրքը գրաւող «Աթլեթիքօ մատրիտ»ը
պարտուած վերադարձաւ 16-րդ դիրքը գրաւող «Էյպար»ի դաշտէն: Ստորեւ
տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Ռէալ Մատրիտ – Սեւիյա 2-1
- Էյպար – Աթլեթիքօ Մատրիտ 2-0
- Ռէալ Պեթիս – Ռէալ Սոսիետատ 3-0
- Վիյարէալ – Էսփանիոլ 1-2, - Մայորքա – Վալենսիա 4-1
- Աթլեթիք Պիլպաօ – Սելթա Տէ Վիկօ 1-1
- Պարսելոնա – Կրանատա 1-0
Դասաւորում. 1)Պարսելոնա 43 կէտ 50-23, 2)Ռէալ Մատրիտ 43 կէտ 38-13, 3)
Աթլեթիքօ Մատրիտ 35 կէտ 22-14, 4)Սեւիյա 35 կէտ 25-20:
Ռմբարկուներ.1)Լ.Մեսսի-Պարսելոնա 14 կոլ, 2)Ք.Պենզեմա-Ռէալ Մատրիտ 12
կոլ, 3)Լ.Սուարէզ-Պարսելոնա 11 կոլ:

Անգլիոյ Բաժակ

Թոթընհէմ Եւ Եունայթըտ Յաղթեցին

Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Անգլիոյ ֆութպոլի բաժակի վերջին 64
խումբերու հանգրուանի կրկնուած մրցումները: «Թոթընհէմ Հոցփըր» իր դաշտին
վրայ մրցեցաւ երկրորդ դասակարգի համաքաղաքացի «Միտըլզպարա»ի դէմ:
Հաւասարակշռուած մրցումին, «Թոթընհէմ Հոցփըր» կանուխ նշանակեց Լռ
Սելսոյի միջոցով 2-րդ վայրկեանին եւ Լամելայի միջոցով 15-րդ վայրկեանին:
«Միտըլզպարա» երկրորդ կիսախաղին աշխուժացաւ եւ 83-րդ վայկեանին
Սավիլ կրճատեց մրցումին հաշիւի տարբերութիւնը: Քիչ մնաց նշանակուէր
հաւասարութեան կոլը, սակայն մրցումը աւարտեցաւ «Թոթընհէմ»ի յաղթանակով: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Թոթընհէմ Հոցփըր – Միտըլզպարա (Բ.Դաս.) 2-1
- Քովընթրի Սիթի (Գ.Դաս.)– Պրիսթոլ Ռովըրզ (Գ.Դաս.) 3-0
- Շրուզպըրի Թաուն (Գ.Դաս.) – Պրիսթոլ Սիթի (Բ.Դաս.) 1-0
- Մանչեսթըր Եուն. – Վուլվըր.Ուոնտըրըրզ 1-0

Անգլիոյ Ախոյեանութիւն

Լիվըրփուլ Յաղթեց Եունայթըտին

երկրորդ կոլը: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւքները.
- Ուաթֆըրտ – Թոթընհէմ Հոցփըր 0-0
- Արսենալ – Շեֆիլտ Եուն. 1-1
- Մանչեսթըր Սիթի – Քրիսթըլ Փալաս 2-2
- Նիւքեսըլ Եուն. – Չելսի 1-0
- Պըրնլի – Լեյսթըր Սիթի 2-1
Դասաւորում. 1)Լիվըրփուլ 64 կէտ 52-14, 2)Մանչեսթըր Սիթի 48 կէտ 64-27,
3)Լեյսթըր Սիթի 45 կէտ 48-23, 4)Չելսի 39 կէտ 39-30, 5)Մանչեսթըր Եուն. 34
կէտ 36-27:
Ռմբարկուներ.1)Ճ.Վարտի-Լեյսթըր Սիթի 17 կոլ, 2)Ս.Ակուերօ-Մանչեսթըր Սիթի
15 կոլ, 3)Փ.Օպամեյանկ-Արսենալ 14 կոլ, 5)Մ.Ռեշֆըրտ-Մանչեսթըր Եուն. 14 կոլ:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն

Հաալանտի Հէթ Թրիքը

Միամսեայ ձմեռնային դադարէ
ետք շարունակուեցան Գերմանիոյ
ֆութպոլի ախոյեանութեան դարձի առաջին՝ 18-րդ հանգրուանի
մրցումները: Այս հանգրուանի
ամենահետաքրքրական մրցումին,
4-րդ դիրքը գրաւող «Պորուսիա
Տորթմունտ»ը իր դաշտէն դուրս
մրցեցաւ 10-րդ դիրքը գրաւող
«Աուկսպուրկ»ի դէմ: «Տորթմունտ»ի նորեկ նորվեկիացի ռմբարկու
Էրլինկ Հաալանտ դարձաւ հէթ թրիքի հեղինակ, նշանակելով 59-րդ, 70-րդ եւ
79-րդ վայրկեաններուն: Պրանթ եւ Սանչօ նշանակեցին խումբին միւս կոլերը:
Հազար՝2 , Սանչօ, Հիւմըլզ եւ Ռէօյս կատարեցին փոխանցումները: Իսկ 7-րդ
դիրքը գրաւող «Հոֆընհայմ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 13-րդ դիրքը գրաւող
«Այնթրախթ Ֆրանքֆորթ»ի դէմ ու զիջեցաւ: Հայաստանի հաւաքականի
յարձակող Սարգիս Ադամեան դաշտ մտաւ 69-րդ վայրկեանին: Ստորեւ տեսնել
ցարդ արձանագրուած արդիւնքները.
- Շալքէ04 – Պոր.Մէօնշընկլատպախ 2-0
- Հոֆընհայմ – Այնթրախթ Ֆրանք.1-2
- Աուկսպուրկ – Պոր.Տորթմունտ 3-5
- ՌՊ Լայփցիկ – Ունիոն Պերլին 3-1
- Հերթա Պերլին – Պայըրն Միւնիխ 0-4
Դասաւորում. 1)Լայփցիկ 40 կէտ 51-21, 2)Պայըրն Միւնիխ 36 կէտ 50-22, 3)
Պոր.Մէօնշընկլատպախ 35 էտ 33-20, 4)Պոր.Տորթմունտ 33 կէտ 46-27:

Իտալիոյ Բաժակ

Նափոլի, Լացիօ Եւ Ռոմա Յաղթեցին

Իտալիոյ ֆութպոլի բաժակի վերջին 16 խումբերու հանգրուանի ամենահետաքրքրական պայքարը տեղի ունեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Ինթէր Միլան»ի
դաշտին վրայ, ուր ան պայքարեցաւ 6-րդ դիրքը գրաւող «Քալիարի»ի դէմ:
Հաւասարակշռուած մրցումի աւարտին, յաղթանակ տարաւ «Ինթէր Միլան»ը
Լուքաքուի առաջին, եւ 49-րդ ու Պորխա Վալերոյի 22-րդ եւ Ռանոչիայի 80-րդ
վայրկեաններուն նշանակած կոլերով: Պարելլա եւ Պիրակի կատարեցին
մէկական փոխանցում: Օլիվա նշանակեց «Քալիարի»ի միակ կոլը 72-րդ
վայրկեանին: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
- Ինթէր Միլան – Քալիարի 4-1
- Ֆիորենթինա – Աթալանթա 2-1
- Միլան – ՍՓԱԼ Ֆերրարա 3-0
- Եուվենթիւս – Ուտինեզէ 4-0
- Նափոլի – Փերուճիա (Բ.Դաս.) 2-0
- Լացիօ Ռոմա – Քրեմոնեզէ (Բ.Դաս.) 4-0
- Փարմա – Ռոմա 0-2

Իտալիոյ Ախոյեանութիւն

Նափոլի Կը Նահանջէ
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Անգլիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 23-րդ
հանգրուանի մրցումները: «Նիւքեսըլ Եունայթըտ» - «Չելսի» մրցումը այս
հանգրուանի ամենահետաքրքրականն էր: 13-րդ դիրքը գրաւող «Նիւքեսըլ
Եունայթըտ»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 4-րդ դիրքը գրաւող «Չելսի»ի դէմ:
Թվեւ հիւրերը ունէին մեծ առաւելութիւն, սակայն չկրցան զայն օգտագործել եւ
մրցումի 90+4-րդ վայրկեանին Հայտըն նշանակեց «Նիւքեսըլ»ի անակնկալ կոլը,
Սէն Մաքսիմինի փոխանցումով: Այս հանգրուանի կարեւոր մրցում մըն էր նաեւ
«Լիվըրփուլ» - «Մանչեսթըր Եունայթըտ» մրցումը: Առաջատար «Լիվըրփուլ»ը
իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 5-րդ դիրքը գրաւող «Մանչեսթըր Եունայթըտ»ի
դէմ: Հաւասարակշռուած մրցումինին սկիզբը, 14-րդ վայրկեանին, հոլանտացի
պաշտպան Վիրճիլ Վան Տայք նշանակեց «Լիվըրփուլ»ի կոլը, ԱլեքսանտրԱռնոլտի փոխանցումէն օգտուելով: Երկրորդ կիսախաղին, Մաթա փոխարինեց
Փերեյրան, Կրինվուտ՝ Ուիլիըմզը եւ Տալօն՝ Շոուը, սակայն «Եունայթըտ»ը
չկրցաւ փոխել մրցումին հաշիւը: Մոհամմատ Սալահ նշանակեց «Լիվըրփուլ»ի

Իտալիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան դարձի առաջին՝
20-րդ հանգրուանի մրցումները
սկսան: Այս հանգրուանի ամենահետաքրքրական մրցումին, 11-րդ դիրքը գրաւող
«Նափոլի»ն իր դաշտին վրայ
մրցեցաւ 14-րդ դիրքը գրաւող «Ֆիորենթինա»ի դէմ եւ
հաւասարակշռուած մրցումը աւարտեցաւ հիւրերու
յաղթանակով: Չիեզա 25-րդ
վայրկեանին եւ Վլահովիչ 74-րդ վայրկեանին նշանակեցին կոլերը: 2-րդ դիրքը
գրաւող Ինթէր Միլանը իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 17-րդ դիրքը գրաւող «Լեչչէ»ի
դէմ եւ անգմ մը եւս կէտ կորսնցուց:
Շար. Էջ 22

22

ՉորեքշաբÃÇ, 22 Յունուար 2020

ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Սկիզբը Էջ 21
Իսկ 5-րդ դիրքը գրաւող «Ռոմա»ն իր դաշտէն դուրս մրցեցաւ 18-րդ դիրքը
գրաւող «Ճենովա»ի դէմ եւ յաղթանակ տարաւ Իւնտէրի եւ Ծեքոյի կոլերով ու
Պիրասչիի սխալմամբ նշանակուած կոլով: Քլոյվըրթ եւ Փելլեկրինի կատարեցին
մէկէկան փոխանցում: Փանտեւ նշանակեց «Ճենովա»ի կոլը: Մխիթարեան
անգամ մը եւս բցակայեցաւ «Ռոմա»ի կազմէն: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած
արդիւնքները.
- Լացիօ Ռոմա – Սամփտորիա 5-1
-Սասուոլօ – Թորինօ 2-1, - Նափոլի – Ֆիորենթինա 0-2
- Միլան – Ուտինեզէ 3-2
- Լեչչէ – Ինթէր Միլան 1-1
- Ճենովա – Ռոմա 1-3, - Եուվենթիւս – Փարմա 2-1
- Աթալանթա – ՍՓԱԼ Ֆերրարա 1-2
Դասաւորում. 1)Եուվենթիւս 51 կէտ 39-19, 2)Ինթէր Միլան 47 կէտ 41-17, 3)
Լացիօ 45 կէտ 46-18, 4)Ռոմա 38 կէտ 37-22:

Ֆրանսայի Բաժակ

Պորտօ Դուրս Մնաց

Արաբական Ակումբներու Բաժակ

Ալ Շապապ Հասաւ
Կիսաւարտական

Արաբական ֆութպոլի ակումբներու բաժակի քառորդ աւարտական հանգրուանի երթի վերջին մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Ալ Իթթիհատ (Սէուտ.Արաբ.) – Օլիմփիք Սաֆի (Մարոք) 1-1
Իսկ քառորդ աւարտական հանգրուանի դարձի առաջին մրցումին արձանագրուեցաւ հետեւեալ արդիւնքը.
- Ալ Շորթա (Իրաք) – Ալ Շապապ (Սէուտ.Արաբ.) 0-1, երթ.0-6

Ճատրակ
Հայաստանի Ախոյեանութիւն

Տէր Սահակեան Եւ Գէորգեան
Տիտղոսակիր

Շաբթուան ընթացքին տեղի ունեցան Ֆրանսայի ֆութպոլի բաժակի վերջին 32
խումբերու հանգրուանի մրցումները: Արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Փօ (Գ.Դաս.) – Պորտօ 3-2 յետ երկարաձգումի
- Կրանվիլ (Դ.Դաս.) – Օլիմփիք Մարսէյ 0-3
- Կոնֆրըվիլ (Ե.Դաս.) – Լիլ 0-2
- Նանթ – Օլիմփիք Լիոնէ 3-4
- Մոնփելիէ – Քան (Բ.Դաս.) 5-0
- Լօրիան (Բ.Դաս.) – Փարի Սէն Ժերմէն 0-1
- Սէն Փրիվէ-Սէն Հիլէր (Դ.Դաս.) – Մոնաքօ 1-3

Կիպրոսի Ախոյեանութիւն

Էնոսիսի 2-րդ Յաղթանակը

Կիպրոսի ֆութպոլի ախոյեանութեան 16-րդ հանգրուանի մրցումներու ծիրին մէջ,
Յովհաննէս Համբարձումեանի մաս կազմած 11-րդ դիրքը գրաւիղ Փարալիմնիի
«Էնոսիս»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 12-րդ դիրքը գրաւող Նիկոսիայի «Տոքսա»ին
դէմ ու տարաւ իր 2-րդ յաղթանակը, 5-րդ վայրկեանին Թէոտորույի նշանակած
կոլով: Հայ ֆութպոլիստը որպէս կեդրոնական պաշտպան, մասնակցեցաւ
ամբողջ մրցումին: Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքը.
- Էնոսիս Փարալիմնի – Տոքսա Նիկոսիա 1-0

Հարաւային Ամերիկայի Երիտասարդական
Ախոյեանութիւն

Չիլի Եւ Արժանթին Յաղթական

Հարաւային Ամերիկայի մէջ սկսան մինչեւ 23 տարեկան ֆութպոլի ախոյեանութեան մրցումները, որոնք պիտի ապահովեն նաեւ Ողիմպիական Խաղերու
տոմսերը: Մասնակից 10 հաւաքականները բաժնուած են երկու խմբակներու
հետեւեալ ձեւով.
Ա.խմբակ.Արժանթին, Գոլոմպիա, Չիլի, Վենեզուելա, Էքուատոր
Բ.խմբակ.Պրազիլ, Ուրուկուէյ, Փերու, Փարակուէյ, Պոլիվիա:
Իւրաքանչիւր խմբակի առաջին երկու դիրքերը գրաւող հաւաքականները պիտի
անցնին կիսաւարտական հանգրուան: Ստորեւ տեսնել ցարդ արձանագրուած
արդիւնքները.
Ա.խմբակ. - Էքուատոր – Չիլի 0-3
- Գոլոմպիա – Արժանթին 1-2
Կոլեր.Քարրասքալ 7 – ՄաքԱլիսթըր 11, Կայչ 51
Բ.խմբակ. - Ուրուկուէյ – Փարակուէյ 1-0
- Պրազիլ – Փերու 1-0, կոլ.Փաուլինիօ 43

Ասիոյ Երիտասարդական Ախոյեանութիւն

Հար.Քորէա Եւ Իւզպէքիստան Յաղթեցին

Ասիոյ ֆութպոլի մինչեւ 23 տարեկան ախոյեանութեան մրցումները
շարունակուեցան եւ տեղի ունեցան քառորդ աւարտական հանգրուանի
մրցումները: Երկրորդ փուլի աւարտին, Աւստրալիա, Թայլէնտ, Սէուտական
Արաբիա, Սուրիա, Հարաւային Քորէա, Իւզպէքիստան, Արաբական Միացեալ
Էմիրութիւն եւ Յորդանան անցած էին քառորդ աւարտական հանգրուան:
Ստորեւ տեսնել քառորդ աւարտական հանգրուանին ցարդ արձանագրուած
արդիւնքները.
- Սէուտ.Արաբիա – Թայլէնտ 1-0
- Աւստրալիա – Սուրիա 1-0 յետ երկարաձգումի
Կոլ.Ա.Թուրէ 101, փոխ.Օ’Նիլ
- Հար.Քորէա – Յորդանան 2-1
- Արաբ.Միաց.Էմիր. – Իւզպէքիստան 1-5
Կիսաւարտական հանգրուանին պիտի մրցին հետեւեալ խումբերը.
-Սէուտ.Արաբիա – Իւզպէքիստան եւ – Աւստրալիա – Հար.Քորէա:

Երեւանի Տիգրան Պետրոսեանի անուան ճատրակի տան մէջ աւարտեցան
Հայաստանի տղոց եւ կիներու անհատական ախոյեանութեան մրցումները:
Սամուէլ Տէր Սահակեան դարձաւ Հայաստանի ճատրակի ախոյեան եւ
իրաւունք ստացաւ մաս կազմելու երկրի հաւաքականին: 9-րդ հանգրուանին
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Շանթ Սարգսեան - Ս.Տէր Սահակեան 0,5-0,5
- Զաւէն Անդրիասեան – Հայկ Մարտիրոսեան 0,5-0,5
- Ռոպերթ Յովհաննիսեան – Արամ Յակոբեան 1-0
Դասաւորում. 1)Սամուէլ Տէր Սահակեան 6 կէտ, 2)Հայկ Մարտիրոսեան 5,5
կէտ 22,5, 3)Ռոպերթ Յովհաննիսեան 5.5 կէտ 21,5:
Իսկ կիներու ախոյեանութեան աւարտին, Մարիա Գէորգեան պարտութիւն
կրելով միայն 2-րդ դիրքը գրաւած Սուսաննա Կապոյեանէն եւ տանելով 8
անընդմէջ յաղթանակ, գրաւեց առաջին դիրքը եւ շահեցաւ ախոյեանութեան
տիտղոսը: 9-րդ հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Մարիա Գէորգեան – Թերեզա Ամպարճեան 1-0
- Մարիա Քուրսովա – Սուսաննա Կապոյեան 0,5-0,5
- Նարէ Առաքելեան – Աննա Խաչատրեան 0-1
Դասաւորում. 1)Մարիա Գէորգեան 8 կէտ, 2)Սուսաննա Կապոյեան 7 կէտ, 3)
Մարիա Քուրսովա 5,5 կէտ:

Պասքեթպոլ
Հայաստանի Ախոյեանութիւն

Արագած, Ուրարտու Եւ Երեւան
Յաղթեցին

Հայաստանի պասքեթպոլի ախոյեանութեան 10-րդ հանգրուանի մրցումներուն
արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Երեւան – Կիւմրի 115-83
- Էրեբունի – Ուրարտու 58-102
- Կիւմրի – Արագած Կիւմրի 53-123
Ամենալաւ նշանակող.Թավին Քամինկզ 27 կէտ
Դասաւորում. 1)Արագած 10 յաղթ - 1 պարտ,+337, 2)Ուրարտու 8-1 +158, 3)
Երեւան 6-6 -3« 4)Էրեբունի 5-6 -98, 5)ՖԻՄԱ 1-6 -163, 6)Կիւմրի 1-11 -231:

Պասքեթպոլ
Էն Պի Էյ-ի Ախոյեանութիւն

Սելթիքս Յաղթեց Լէյքըրզին

ԱՄՆ-ի արհեստավարժ պասքեթպոլի ախոյեանութեան մրցումներու ծիրին
մէջ, Արեւմտեան շրջանի առաջատար «Լոս Անճելըս Լէյքըրզ»ը կրեց իր 9-րդ
պարտութիւնը, երբ զիջեցաւ Պոսթնի «Սելթիքս»ին:
Շար. Էջ 23

23
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ
Շար. Էջ 22-էն
Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Աթլանթա Հոքս – Թորոնթօ Ռեփթըրզ 117-122
- Միլուոքի Պաքս – Շիքակօ Պուլզ
111-98
- Պոսթըն Սելթիքս – ԼԱ Լէյքըրզ
139-107
ամենալաւ նշանակողներ.Ճ.Թաթում
27 կէտ 5 ռիպ 3 փոխ – Լ.Ճէյմզ 15
կէտ 7 ռիպ 13 փոխ
- Եութա Ճազ – Ինտիանա Փէյսըրզ
118-88
Արեւ. շրջան. 1)Պաքս 39 յաղթ - 6
պարտ, 2)Հիթ 30-13, 3)Ռեփթըրզ
29-14, 4)Սելթիքս 28-14
Արեւմտ. շրջան. 1)Լէյքըրզ 34 յաղթ - 9 պարտ, 2)Նակէց 30-13, 3)Ճազ 30-13,
4) Քլիփըրզ 30-13:

Պասքեթպոլ
Եուրոլիկ

Ռէալ Մատրիտի 2-րդ Անընդմէջ
Յաղթանակը

արդիւնքները.
97 քկ. դասակարգին մէջ, Արթուր Ալեքսանեան աւարտական մրցումին յաղթեց
ատրպէյճանցի մարզիկի մը եւ շահեցաւ տիտղոսը:
55 քկ. դասակարգին մէջ, Ռուտիկ Մկրտչեան եւ 77 քկ.դասակարգին մէջ,
Կարապետ Չալեան շահեցան արծաթէ մետալներ:
60 քկ.դասակարգին մէջ, Գէորգ Ղարիպեան, 67 քկ.դասակարգին մէջ, Սլավիկ
Գալստեան, 72 քկ.դասակարգին մէջ, Մալխաս Ամոյեան եւ 82 քկ.դասակարգին
մէջ, Ռուբէն Ղարիպեան շահեցան պրոնզէ մետալներ:
Հայաստան մրցաշարքին մասնակցեցաւ տաս ըմբիշներով:

Ձմեռնային Մարզաձեւեր

Էքհոֆ Եւ Ֆուրքատ Յաղթական

Եւրոպայի պասքեթպոլի ակումբներու ախոյեանութեան 20-րդ հանգրուանի
ամենահետաքրարկան մրցումին, 11-րդ դիրքը գրաւող Մոսկուայի «Խիմքի»ն իր
դաշտին վրայ մրցեցաւ 2-րդ դիրքը գրաւող «Ռէալ Մատրիտ»ի դէմ եւ յաղթեց:
«Խիմքի»ի ամենալաւ նշանակողն էր Ալեքսէյ Շվէտ՝ 21 կէտ 5 ռիպ եւ 13 փոխ,
իսկ «Ռէալ Մատրիտ»ի ամենալաւ նշանակողն էր Ճորտըն Միքի՝ 20 կէտ 5
ռիպ 3 փոխ: Այս հանգրուանի մրցումներուն արձանագրուեցան հետեւեալ
արդիւնքները.
- ԲԿՄԱ Մոսկուա – Պասքոնիա Վիթորիա 94-90
- Անատոլու էֆէս – Լիոն Վիլէօրպան 101-74
- Ցրվենա Զվեզտա – Ալպա Պերլին 85-94
- Փանաթինայքոս – Ժալկիրիս Քաունաս 96-94
- Խիմքի Մոսկուա – Ռէալ Մատրիտ 102-94
- Ֆեներպահչէ – Պարսելոնա 74-80
- Մաքապի ԹԱ – Արմանի Միլան 69-63
Դասաւորում©1)Անատոլու Էֆէս 17 յաղթ - 3 պարտ,+199, 2)Ռէալ Մատրիտ
15-5 +139, 3) Մաքապի 14-6 +149 , 4)ԲԿՄԱ 14-6 +133:

Թենիս
Աւստրալիոյ Բաց Մրցաշարք

Խաչանով Անցաւ 2-րդ Հանգրուան

Աւստրալիոյ Մելպուրն քաղաքի մարզադաշտերուն վրայ սկսան այս տարուան
«Մեծ Սաղաւարտ»ի առաջին մրցաշարքի՝ Աւստրալիոյ Բաց Մրցաշարքի
մրցումները: Առաջին՝ 128 մարզիկներու հանգրուանին արձանագրուեցան
հետեւեալ արդիւնքները.
- Կարէն Խաչանով (16) – Մարիօ Մարթինէզ 4-6, 6-4, 7-6 թպ 7-4, 6-3
- Մարիա Սաքքարի (22) – Մարկարիթա Գասպարեան 6-2, 6-2
Այս արդիւնքներուն հիման վրայ, հայազգի Կարէն Խաչանով անցաւ վերջին
64-ի հանգրուան, իսկ Մարկարիթա Գասպարեան հրաժեշտ տուաւ մրցաշարքին
պարտուելէ ետք յոյն 22-րդ դասուած Սաքքարիէն:

Ըմբշամարտ
Նիսի Միջազգային Մրցաշարք

Ալեքսանեան Գրաւեց Առաջին Դիրքը

Ֆրանսայի Նիս քաղաքին մէջ տեղի ունեցած ըմբշամարտի միջազգային
մրցաշարքին Հայաստանի ներկայացուցիչները արձանագրեցին հետեւեալ

Ձմեռնային մարզաձեւերու
աշխարհի ախոյեանութիւնը
մտած է վճռական փուլ:
Շաբաթավերջին
արձանագրուեցան
հետեւեալ
արդիւնքները.
Պիաթլոն
Ռուհփոլտինկի
մրցաշարք.
-7,5 քմ.սփրինթ կիներ. 1)Թիրիլ
Էքհոֆ-Նոր. 18:55.5 վյրկ. 2)
Հաննա Էօպըրկ-Շուէտ 29,7
երկվ.ուշ, 3)Տորոթէա ՎիրըրԻտ.36,8 երկվ.ուշ
-10 քմ.սփրինթ տղաք. 1)Մարթին Ֆուրքատ-Ֆր. 22:41.5 վյրկ. 2)Քուենթէն ՄայէՖր.3,1 երկվ.ուշ, 3)Պենետիքթ Տոլ-Գեր. 12,0 երկվ.ուշ
-4x7,5 քմ.դրօշարշաւ տղաք. 1)Ֆրանսա, 2)Նորվեկիա, 3)Աւստրիա
-4x6 քմ.դրօշարշաւ կիներ. 1)Նորվեկիա, 2)Ֆրանսա, 3)Զուիցերիա
Ալպեան Դահոյկ (ոլորավայրէջք + վայրէջք) Վենկընի մրցաշարք
-Ալպեան քոմպինէ (ոլորավայրէջք + վայրէջք) տղաք. 1)Մաթիաս Մայըր-Աւստ.
2:32.45 վյրկ. 2)Ալեքսիս Փինթիւրօ-Ֆր. 0,07 երկվ.ուշ, 3)Վիքթոր Ժանտէ-Ֆր.
0,67 երկվ.ուշ
-Վայրէջք-downhill տղաք. 1)Պիթ Ֆէօց-Զուից. 1:42.53 վյրկ. 2)Տոմինիք ՓարիսՖր. 0,29 երկվ.ուշ, 3)Թոմաս Տրեսըն-Գեր. 0,31 երկվ.ուշ
Դահոյկով ցատկ Զաոյի մրցաշարք
-Պարզ բլուր կիներ. 1)Էվա Փինքըլինկ-Աւստ. 2)Սառա Թաքանաշի-Ճաբ. 3)
Չիարա Հէօլցլ-Աւստ.
-Մեծ բլուր տղաք. 1)Տաւիտ Քուպացքի-Լեհ. 2)Սթեֆան Քրաֆթ-Աւստ. 3)Ռիոյու
Քոպայաշի-Ճաբ.
Դահուկարշաւ Մորավիայի մրցաշարք
-15 քմ.ազատ ոճ տղաք. 1)Ալեքսանտր Պոլշունով-Ռուս. 33:45,0 վյրկ. 2)Իվօ
Նիսքանէն-Ֆին. 24,3 երկվ.ուշ, 3)Սիուր Ռէօթէ-Նոր. 40,0 երկվ.ուշ
-10 քմ.ազատ ոճ կիներ. 1)Թերեզա Եոհաուկ-Նոր. 23:51,6 վյրկ. 2)Նաթալիա
Նեփրիայեւա-Ռուս. 32,7 երկվ.ուշ, 3)Հայտի Վենկ-Նոր. 40,3 երկվ.ուշ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
Նոր Օրի ելեկտրոնային տարբերակը կարդալու
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
ԼՈՒԼՈՒ (ԽԱՅԵԱՆ) ՖԵՐՄԱՆԵԱՆ

ԳՈՅԺ
Ոչ Եւս Է Ընկեր Անտրէ Չատրճեանը
Գանատաբնակ ընկեր Անտրէ Չատրճեան իր
մահկանացուն կնքեց 9 Յունուար 2020ին,
89 տարեկան հասակին, որպէս հետեւանք
երկարատեւ եւ անողոք հիւանդութեան:

Լուլու (խայեան) Ֆերմանեանի մահուան քսաներորդ
տարելիցին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի
կատարուի Կիրակի, 26 Յունուար, 2020-ին, Ս. Պետրոս Հայց.
Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ, 17231 Sherman Way, Van Nuys,
յաւարտ Ս. Պատարագի։
Հանգուցեալին յիշատակը յարգողներէն կը խնդրուի
ներկայ գտնուիլ։
Սգակիրներ՝
Տէր և Տիկին Արա Ֆերմանեան
Վիգէն Գույումճեան

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
«Նոր Օր»ի ընթերցողներէն Տիկ. Մարի Մանուկեան ոգեւորուած
թերթիս բովանդակութենէն $100 կը նուիրեն «Նոր Օր»ի բարգաւաճման
ֆոնտին։
***
Տէր եւ Տիկ. Վիգէն Խաչատուրեան Սոնիա Արսլանեանի մահուան
տխուր առթիւ կը նուիրեն $100 «Նոր Օր»ին։
***
Տիկ. Սեդա Խաչատուրեան Սոնիա Արսլանեանի մահուան տխուր
առթիւ $100 կը նուիրէ «Նոր Օր»ին։

ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Փասատինա-Կլէնտէյլ Մասնաճիւղի
Կազմակերպութեամբ
Տեղի Պիտի Ունենայ

Շնորհանդէս
Մարտիկ Մատէնճեանի

«Բռնագրաւուած Դրախտը»
Գիրքին
Գիրքը Կը Ներկայացնէ
Արա Ահարոնեան
Կիրակի, 26 Յունուար 2020-ի
Երեկոյեան ժամը 5:00-ին
ԹՄՄ, Ալթատինայի Պէշկէօթիւրեան Կեդրոնի
Շար. Էջ 16
Սրահը
(1901 N. Allen Avenue, Altadena, CA 91001)
Մուտքը Ազատ				

Հիւրասիրութիւն

Ընկեր Չատրճեան եղած էր երկարմեայ
հաւատաւոր Ռամկավար Ազատական
կուսակցական եւ ծառայած անոր գաղափարախօսութեան: Ան վարած էր ղեկավար պաշտօններ իր շրջանակին մեջ:
Յաւերժ հանգիստ իր աճիւններուն:
Խորին գաւակցութիւններ իր ընտանիքին եւ հարազատներուն:
ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային Վարչութիւն
«Նոր Օր» Շաբաթաթերթի խմբագրութիւն եւ
տնօրինութիւն

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:

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

Կարդացէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք

«Նոր Օր»
շաբաթաթերթը

